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 توليد از حمايت راهبردي الگوي

 . الزامات حمايت مؤثر5

 

 

 
 

 

 

 چكيده

 و لوايح متعدديها طرحارائه  موضوعسياستگذاران،  در ادبياتپركاربردي اصطالح « حمايت از توليد»

؛ است تصاد ايراندر اقهاي متعددي گذاريقاعدهمبناي هرساله  يا دولت و مجلسنمايندگان ازسوي 

هاي ، معافيتهاي صادراتيهاي مالي، از يارانه سود گرفته تا مشوقانواع كمکاعطاي  هايي كهحمايت

اي، عدم هاي حقوقي مانند حمايت تعرفهانواع حمايتاعطاي  دسترسي به ارز ترجيحي و نيز ،مالياتي

 دتوليد نيازمناصالً  اما آيا ،گيرددربر مي راو...  هاشمول در قانون كار، منع صدور مجوز براي ساير بنگاه

وزيع تو به تعبير ديگر ها بردن بيشتر برخي فعاليت براي سودسازي زمينه آيا ؟هاستحمايتنه گواين

 تخريب عملكرد بازار و مانع موجبهاي عمومي يا تخصيص بودجهمقرراتگذاري  به مددآنها  رانت در

خالتي با تغيير انگيزه عامالن اقتصادي و اميدوار شدن آنها به وري نيست؟ آيا چنين مدابهرهارتقاي 

 گير وكارآيي نا جويي( در نهايت به)رانتسياستگذاران  كرد براي جلب نظركسب سود از طريق هزينه

اشند يا يار توليد بتوانند مي ذارانسياستگ آيادر يک كالم ماندگي منجر نخواهد شد؟ افتادن در تله عقب

 آنهاراي بهترين كار ب شده وتالشگر  بدل به بار خاطر توليدكنندگانصرفاً  جوييآنها با دامن زدن به رانت

گردد اهميت اين پرسش آنگاه بيشتر مشخص مي از سر راه بازار كنار بروند؟!صرفاً  است كه ايناصطالحاً 

را نيز مورد توجه قرار دهيم. اگر توليد « اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال»كه شعار سال جاري يعني 

تواند و بايد ميهاي سياستگذاري در سال جاري باشد چه اقداماتي در اين زمينه بايد يكي از دغدغه

 ؟صورت گيرد

 . درپردازدميباال  هايپرسشبه بررسي  «حمايت از توليد»الگوي راهبردي هاي گزارشسلسله 

خش در اين گزارش در سه ب توليد نيازمند حمايت است يا خيراصالً  بنيادين كه آيا پرسشپاسخ به اين 

 يفايا در صنعتي سياست نقش و تحول اين در هارانت جايگاه صنعتي، حولت در دولت نقشبه بررسي 

له يا عليه حمايت از توليد هايي كه از ميان انبوه استدالل اساساينپرداخته شده است. بر دولت نقش

 است، برخوردار مربوطه ادبيات در محكمي هايمنطق ازحمايتگري  كه گفت بايد ،مطرح شده

هاي . اهم يافتهاست روبرو نيزجويي رانت ازجمله مهمي مخاطرات باحمايتگري  اين هرچند

 به قرار زير است: حاضر گزارش

 كشورها  يي با توان توليدالمللبينمشروعيت و جايگاه  تأمينبه اهداف رفاهي، ها دولت دستيابي

 گره خورده است. توسعه صنعتي با  رواينازو 

 سطح داناييارتقاي  .بستگي تام دارد كشوريک سطح دانايي ارتقاي  توسعه صنعتي به، 
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تي ي صنعسياستگذارحمايت از توليد و ساز زمينه كرده ورا براي تحقق آن طلب  دولتآفريني نقش

 است.

 ع ع رانت همواره مانياما اين توز ؛انجامدي صنعتي به توزيع رانت ميستگذارسياگرايي و حمايت

دهد كه همه تجربيات موفق توسعه صنعتي سطوحي از توزيع توسعه نيست. بررسي تاريخي نشان مي

 اند. رانت را تجربه كرده

 اند تهنسهايي كه توادولت .شودها مياي است كه نصيب برخي فعاليترانت در كل پاداش اضافه

بخشد، هايي كنند كه به رشد بلندمدت كشور شتاب ميتيي خود را نصيب فعال(هاپاداشها )رانت

انت رانت مولد )راند. به تعبير ديگر توزيع هاي موفق سياستگذاري صنعتي را شكل بخشيدهتجربه

 است. صنعتي  به اهداف توسعهدستيابي دهنده رشد بلندمدت( كليد بافزا و شتاارزش

  ز اها سياستسياستگذاري صنعتي با مخاطرات مهمي روبرو است. اين بايد توجه داشت كه

جويي انتر ديگر با مخاطرهازسوي  ي )تشخيص اشتباه يا اجراي نادرست( وسياستگذاريكسو با اشتباهات 

گيري مناسب از آن نيازمند ت، در نتيجه بهرهسا عوامل اقتصادي و درمجموع با مخاطره اتالف منابع روبرو

 الزامات آن است. رعايت

 دهي به با پاداشدرواقع  حمايت از توليد و سياست صنعتي درست با توزيع رانت مولد

توان توليد ملي دارد اصالح ساختار انگيزشي را در عرصه ارتقاي  را بر تأثيربيشترين  كه يهايتيلفعا

 يرد.گي با گزينش و تقويت صنايع پيشرو در پيش ميالمللبيني و در عرصه توليدمحوربا  داخلي

همچنان كه آمد، توزيع رانت مولد نيازمند تحقق الزامات آن است. گزارش حاضر الزامات كلي توزيع 

 كرده است:بندي دسته رانت مولد را در دو سطح زير

 وفق ي صنعتي مسياستگذارتواند دولتي )حاكميتي( مي نهادي حاكميت: هايقابليت يارتقا

 :و اتالف منابع در امان بماند كهجويي رانت داشته و از مخاطرات

بوليت به اهداف رفاهي، كسب مقدستيابي براي  ي صنعتيسياستگذارنخبگان سياسي به لزوم الف(   

  ميان آنها نوعي اجماع در اين زمينه شكل گرفته باشد. و اقتدار ملي اعتقاد داشته و

  .باشد شده تأمينآنها جويي رانت وذينفع  هايگروه از دولت استقالل يعني دولت سازماني كيفيت( ب 

 .ردگي شكل عتمادا و مستمر همكاري نوعي استقالل حفظ عين درذينفع  هايهگرو وها دولت بين( ج 

 هاي صنعتي با اهداف حمايت از توليد و سياست ي صنعتي:سياستگذار هايرويه اصالح

عنوان به گاهيو...  اشتغال تأمينهاي اجتماعي، هوگر پذيرد. خودكفايي، حمايت ازمتعددي صورت مي

قاي ارت بايد با هدفصرفاً  صنعتي هايگردند، درحالي كه سياستعنوان ميهاي صنعتي اهداف سياست

اتخاذ ازمند نيهدفگذاري  ( صورت گيرد. ايننبنيه توليد )بهبود توليد صنعتي مدرن و خدمات پشتيبان آ

 است:  حوزه چهاري در سياستگذاررويه مناسب 
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 ،اي بودن مداخالت و ابتنا بر استراتژي توسعه صنعتيبرنامهالف(  

 ،هاي مولد و نامولد در عرصه داخليمحوري و اصالح نسبت بخشبراي توليدسازي زمينه ب( 

 ،گزينش صنايع پيشرو براي اصالح نسبت اقتصاد داخلي با اقتصاد جهاني( ج 

 .ها به نتايج )وجود سازوكار بازخوردگيري و اصالح(د( پاسخگويي سياست 

 هاي حاكميتبخشي به الزامات باال نيازمند اقداماتي در همه عرصههمچنان كه مشخص است، تحقق

 كيفيتارتقاي  ريزي وطور مثال تمركز سياستگذاري صنعتي در سازمان مديريت برنامههاست. ب

انجامد اراده و اقدامات دولتمردان بود كيفيت سازمان دولت ميبه كارشناسي و اقتدار نظارتي آن كه به

 ياستيس هايپيشنهادمهمترين  سازي كشور،هايي به نظام تصميماما از زاويه ارائه توصيه ؛كندرا طلب مي

 اين گزارش به قرار زير است:

رويكردهاي حمايتي دولت تنها آنگاه  مطالبه ارائه سند استراتژي توسعه صنعتي از دولت: -

هاي رتهاي توليد و ضروبلندمدت و برپايه تبيين چالشفگذاري هد برموفقيت آميز خواهد بود كه مبتني

 دولتازسوي  صورت گيرد. گامي مهم در اين زمينه تهيه سند استراتژي توسعه صنعتي مواجه با آن

 هايها و ضرورتهاي مجري( را از اولويتريزي )و نه دستگاهاست، سندي كه ارزيابي نظام برنامه

ي راهي برابرخوردهاي شعاري با مسائل توليد، تحقق هماهنگي و نيز جاي بهو داشته دربر  گريحمايت

 ارائه داده باشد. محور ساختن و سپس بسط صنايع پيشروتوليد

نها تحمايتگري  طور كه گفته شد همان «:حمايت از توليد»موضوع  با «طرح»پرهيز از ارائه  -

اهداف بلندمدت و مالحظات بر مبتني وحاكميت خواهد بود كه برآمده از برنامه منجر به نتيجه زماني 

ه بحمايتگري  صورتاين باشد، در غير و در درجه اول در پي توليدمحور كردن اقتصاد مليبين بخشي 

 ت.دنبال خواهد داشهي كشور را بسياستگذاردر فضاي جويي تران توزيع رانت نامولد انجاميده و تشديد

د داراي شومي ارائه محترم مجلس هاي حمايت از توليد كه توسط نمايندگانطرحمعموالً اساس اينبر

صنعتي مغايرت  هايآن با اهداف سياستهدفگذاري  اي يا صنفي غيرراهبردي بوده وگيري منطقهجهت

در صورت تصويب، رقابت نمايندگان ساير مناطق يا اصناف را بر سر كسب ها دارد. همچنين اين طرح

 زند.ها دامن ميهمان حمايت

اري گذمهمترين پيشنهاد سياستي اين گزارش، قاعده ي:توليدمحوري در جهت سياستگذار -

سه دهه  دري مهمترين راهبرد توصيه شده در كشور توليدمحورد در مور .ي استتوليدمحوردر جهت 

بوده است. اما اين گزارش كار وكسب ذيل عنوان تسهيل فضاي و آزادسازيزدايي مقررات معموالًگذشته 

ر ها منجبه رفع همه رانتلزوماً  زداييمقررات وه تداشها حضوري گسترده در اقتصاد دارد كه رانت تأكيد

يازمند گردد نمنجر به رونق توليد و خدمات مولد اي كه گونههبكار وكسب گردند. درواقع اصالح فضاينمي

 هايهاي نااطميناني و هزينههاي تبديل، هزينههاي سربار توليد )به زبان تخصصي هزينهكاهش هزينه

 هايفعاليتهاي ساختاري و همه موانعي است كه هاي سيستمي، عدم نفعحذف ريسکدرواقع  مبادله( و
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تگاه كمک دسمهمترين  اساساينبر است.كرده گير نامولد زمينهاي سوداگرانه و را در برابر فعاليت مولد

ايتي خاص بلكه حمايت از توليد در وجه عام و بستن هاي حمگذاري كشور نه طراحي سياستقاعده

رقيب توليد صورت به هاي سوداگري و داللي و رباخواري است كهقاعده و كانالبيهاي منافذ سودبري

 انجام اين وظيفه هر دو سطحنكته مهم اينجاست كه شود. ظاهر شده و مانع بسط توليد در كشور مي

 گيرد.ميدربر  رامقرراتگذاري  وزدايي اتمقرر

هاد پيشنمهمترين  ي وتوليدمحوربر اهميت  تأكيديافته اين گزارش مهمترين  بنابراين

 هايي. بدون توجه به اين مسئله، همه سياستگذاري در اين زمينه استلزوم قاعدهسياستي آن 

عدي هاي بگردند مستعد تبديل شدن به ضد خود هستند. در گزارشه نام حمايت از توليد اتخاذ ميكه ب

 با تمركز بر فضاي اقتصاد ايران اين مسئله بيشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 

 مقدمه

 واد خاموابستگي اقتصاد ايران به توليد و صادرات نفت و م مسائل اساسي حال حاضر كشور،ازجمله 

 درآمديپي درپي نوسان دارايزا و اشتغالغير، اندكافزوده ارزش محصوالتي با ضريبمعدني است كه 

در ويژه هبها وقوع اين آشفتگيدنبال داشته است. هريختگي مداوم اقتصاد كشور را بدرهم بوده و اين امر

كه خود از ضعف بنيه توليدي كشور خبر ، در يک دهه گذشتهتجربه رونق و ركود درآمدهاي نفتي پي 

سال  گذارينامو را به مسئله مورد توجه سياستگذاران تبديل ساخته « اقتصاد مقاومتي»اكنون دهد مي

 . در اين راستاست« اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال»سال عنوان به جاري

مقاومت  اگر .است خورده گره ملي اقتصاد توليدي توان با گوناگون زواياي از اقتصادي مقاومت

عريف هاي بيروني تآوري اقتصاد يک كشور و حفظ ثبات خود در برابر نوسانات و شوكاقتصادي را توان تاب

ل تحقق قابمدت كوتاه )كه در باال فناوري با محصوالتي توليد قابليتو  توليدي محصوالت تنوعكنيم، 

 اما .دگذارنتأثيرهاي خارجي آوري اقتصاد كشور در برابر شوكبر تاب شدتهب كه است عاملي دو ،يست(ن

توان به سطوح باالي فناوري و تنوع محصوالت توليدي دست يافت؟ نقش دولت، دولتمردان و چگونه مي

 طراحي نيازمند انهفناور توليدات گسترش آيا چيست؟ زمينه اينهاي اجرايي و تقنيني كشور در دستگاه

  كند؟مي كفايت بازار تسهيل هايسياست اتخاذصرفاً  اينكه يا است فعال هايسياست و هابرنامه

گرايي و سياست صنعتي را در ادبيات ها و نقدها پيرامون حمايتبنيان بحث تي از اين دستسؤاال

 گروهي. داده استقرار توجه كانون  دررا نقش دولت در تحول صنعتي پرسش از و  دادهاقتصادي شكل 

فناورانه و توسعه صنعتي  تحولبه دستيابي حمايت فعال دولت از توليد را شرط الزم كارشناسان از 

تا  تصديگري از راهبري و)فعال دولت آفريني نقش اند، درحالي كه گروهي ديگر انواع گوناگوندانسته
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 1هاي سياستي و اصطالحاً قبضه نظارتيتلهشدن اقتصاد و در پي آن وقوع  رانتيمنجر به را  (گريحمايت

وب در چارچكنند. ها عنوان ميو فساد را نتيجه تجويز اين نوع سياستناكارآيي  وجويي رانت دانسته و

ها تشديد توزيع رانتدر عمل موجب  دولت با برهم زدن سازوكارهاي بازاري تخصيص منابعاين ديدگاه، 

خود كه براي رقابت در عرصه جهاني كارآيي  شده و اقتصاد را از دستيابي به مرزجويي رانت تبع آنو به

 ينقش مرزهابا كمتر شدن شده كنوني كه  در اقتصاد جهانيويژه به سازد. از نظر آنهاالزم است دور مي

نغمه ناكوكي است كه به اتخاذ حمايتگري  بر اقتصادهاي ملي تضعيف شده،ها دولت مديريت سياسي،

 د.شوميمنتهي هاي رقابت ضرورتهاي متناقض با سياست

تصاد اقژه ويبه اقتصاد جهاني ودر فضاي كنوني حمايتگري  صداي بلندي كه مخالفانعليرغم  اما

هاي هبر زمين اي بدون ابتنافناورانه تحولدهد كه هيچ توسعه و اند، شواهد تاريخي نشان ميايران يافته

اي و درواقع هيچ توسعههاي اوليه توسعه صنعتي كشورها( رخ نداده گرانه )حداقل براي دورهحمايت

دنبال پاسخ هاين گزارش ب بنابراين .(245 :1336)حسين خان،  نياز يا رها از توزيع رانت نبوده استبي

ها درآميخته است، اين توزيع از چه است كه اگر توسعه صنعتي با توزيع رانتپرسش به اين 

 اي بايد برخوردار باشد تا اهداف توسعه را محقق سازد؟ويژگي

 ي اعالمي يا اعماليسياستگذارعليرغم  هدر سه دهه گذشترو مهم است كه باال از آن سؤالپاسخ به 

هاي ديگري از دولت هاي حاكم بر بخشها، ضرورتهايي از دولت براي از ميان برداشتن رانتبخش

گيري و داشته و از اين حيث وضعيت متناقضي به نظام تصميمدنبال بههاي حمايتي را بازتوليد سياست

هاي توسعه لغو مجوزها و برنامههايي از بخشمثال در طور به خشيده است.كشور باقتصاد سازي تصميم

تخصيص منابع، اجازه  هايها و انحرافراهكار حذف رانتعنوان به چندنرخي ارز هايانحصارات و نظام

هايي ديگر، عمل دادن به نيروهاي بازار و راهكار توسعه كشور مورد توجه قرار گرفته و همزمان در بخش

خشي ب .شودتصويب مي« حمايت از توليد»هاي ترجيحي با هدف يارانه سود، ايجاد انحصارات و دسترسي

نفعان مختلف در مراحل ذيريزي و مداخله توان به ساختار پيچيده برنامهاز اين وضعيت متناقض را مي

نطق درك درستي از م نبوداقعيت به اما بخش ديگري از و ،نسبت داد هاي توسعهگوناگون تصويب برنامه

هاي سوداگرانه با ركود مواجه هاي توليدي را در برابر فعاليتهاي بنياديني كه فعاليتو چالشحمايت 

گرايي دچار واگرايي هاي مختلف را در زمينه حمايتراهبرد دستگاههمين مسئله  .مربوط استساخته 

 شكاف انداخته است.هاي مختلف دولت بخشاعمالي ساخته و بين راهبرد اعالمي و راهبرد 

 اولبخش تنظيم شده است. بخش  چهاراين گزارش در هاي باال در تالش براي پاسخ به پرسش

ايز رانت ويژه تمانواع رانت و بهتوضيح  دومبخش كند. را بررسي ميتوسعه صنعتي  فرآيند نقش دولت در

و هاي توزيع شده توسط آن انواع رانتهاي صنعتي، سياست سوم. بخش ه داردبرعهدرا مولد و نامولد 

                                                 

يا  گذارياين است كه دولت براساس منافع يك گروه خاص به سياست (Regulatory Capture)منظور از قبضه نظارتي  .1

 (.44، ص 1131)چانگ،  پردازديم مقرراتتصويب 
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بندي جمعچهارم و در نهايت در بخش كرده را مرور در اين زمينه هاي جهان اي از ساير كشورتجربهنيز 

 .ه استسياستي ارائه شد ياهو پيشنهاد

 

 به نفع توسعه ايجاد هماهنگينقش دولت در تحول صنعتي: . 6

 اصالً آيا كه است مسئله اين ريزانبرنامه همه روي پيش مهم پرسش شد، ذكر مقدمه در كه طورانهم

 سمتق اين دارد؟ نياز گريحمايتويژه به و دولتآفريني نقش به صنعتي تحول و توليدي توانارتقاي 

 يبر ساختارها و نهادهادر اينجا . كندمي بررسي را زمينه اين در موجود مختلف رويكردهاي و آرا گزارش

 . است تمركز شده و اهميت آنها براي تحقق تحول صنعتي همبسته با توليد

 

 نيازهاي آنو پيش باالافزوده ارزش توليد محصوالت داراياهميت  .6-6

 نيازها در مقياسي جهاني ينتأماند، عصري كه توليد و عصر كنوني را عصر جهاني شدن اقتصاد ناميده

راتر فحتي هاي توليدي كه و زنجيره هاعوامل توليدي در شبكهدر بستر جهاني شدن، گيرد. صورت مي

  نند.كمي تأميننيازهاي جوامع را پرداخته و به همكاري با يكديگر گيرد ميدربر  رااز مرزهاي يک كشور 

اما در  ،هاي تجارت فرامرزي براي عوامل اقتصادي استو صرفه شدن خالق بازاري جهاني  جهاني

و واجد نوعي ساختار توليدي در بين و  يالمللبيننظام جهاني اقتصاد شاهد نوعي تقسيم كار عين حال 

 فتپنبه يا نكاالهايي مانند است. محصوالت توليدي عمده برخي كشورها  هاي توليديدرون اين زنجيره

و  آالت صنعتياست درحالي كه برخي ديگر توليد ماشينمواد خام و كاالهاي اوليه  تأمينكل طور به و

ز اتفاوت محصوالت . بخشي از اين را برعهده دارند پيچيدهو محصوالت مصرفي  تجهيزات الكترونيكي

 ناشي موجود در اين كشورها تفاوت ذخاير طبيعي و ميزان سرمايه و نيروي كاريعني تفاوت منابع 

ز فراتر ا . درواقعهاستذخيره دانش در اين كشوراوت فعمدتاً ناشي از تكه بخش ديگر درحالي ؛شودمي

اي كه در توليد اين محصوالت )و خدمات( به كار رفته است، و نيروي كار و سرمايه تركيب مواد اوليه

كند، حجم ايجاد مي و جايگاه كشورهاي عمده توليدكننده آن آنچه تمايزي جدي را ميان اين محصوالت

يعني دانش فني )فناوري( و دانش ضمني )مهارت نيروي انساني  رفته در اين توليدات كاربهدانش و نوع 

تر پيچيدگي بيش. استهآنزايي و تفاوت سودآوري و ارزشهاي مورد نياز ، پيچيدگيو ظرفيت سازماني(

 سهم باالتري ازبوده و  2جاييكه كمتر  دارد را به همراه ايمحصوالت پيچيدهتوليد  1،اقتصادي

 . آورندمي دستبهنيز  را هاي ارزشكلي اين زنجيرهافزوده ارزش

                                                 

پيچيده، اوالً به دانش كاربردي الزم براي توليد گستره متنوعي از كاالها دسترسي دارند. ثانياً دانش كاربردي  اقتصادهاي. 1

الساداتي و رضوي، )چشمي، ملك دارد.الزم براي توليد كاالهايي را در اختيار دارند كه امكان توليد آن در هر كشور وجود ن
1131.) 

2. Less Ubiquitous 
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ي كه درون مراتبآورد. سلسلهدست ميبهمراتبي سلسلهحالتي  يالمللبينبر اين اساس تقسيم كار 

آنها افزوده( سودآوري و ارزش نتيجه ميزان در)و چيدگي آن محصوالت مختلف براساس ميزان پي

 . همين ويژگيكندتوليد اعطا مي فرآيند گرديده و سهم متفاوتي به كشورهاي همكار دربندي طبقه

 حالدر هايكشوربه اهداف رفاهي مورد توجه دستيابي ي است كه المللبينتقسيم كار مراتبي سلسله

 گره زده است. تغيير جايگاه در تقسيم كار جهاني  توسعه را با توسعه صنعتي و

 

 كشف آنجاي بهخلق مزيت  .2-6

نابع توجه به م محصوالت توليدي را باكشورها بايد شده كه  استدالل المللبيندرسي تجارت  در متون

اتخاذ راهكارهاي  1از منظر تئوري مزيت نسبيانتخاب كنند.  ،و مواهب اقتصادي كه در دسترس دارند

زرگ بكشوري كه معادن مثال طور به ها خواهد انجاميد.گيري كمتر از ظرفيتديگر به اتالف منابع و بهره

 گذاري كند. توجه به اين منابع بر روي توليد و صادرات محصوالت ديگر سرمايهآهن دارد، نبايد بي

يد هاي تولن درسي بر اهميت تمركز بر مزيت نسبي در جستجوي فرصتمتو تأكيداز منظر باال 

ر توانست درست باشد تنها اگمي مزيت نسبي تحليلبر نيمي از مسئله است. درواقع  تأكيدتنها واجد 

ذخيره دانش )دانش فني و دانش ضمني( نقشي در توليد نداشت. نگاهي به زنجيره توليد محصوالت 

را وليد تهاي ابتدايي اين زنجيره بخشصرفاً  دهد كه منابع اوليهنشان ميخوبي بهنهايي در عصر حاضر 

دهد. برخالف بدنه اصلي آن را تشكيل مي 2ساخت فرآيند اي وكارخانه پردازش درعوضساخته و طوالني 

 ساخت و توليد فرآيند ليگردند، عنصر اصمنابع كه موهبتي برآمده از سخاوت طبيعت محسوب مي

ه در يک منطقهاي آگاهانه انساني است و دانش نيز برخالف منابع در نتيجه تالش ذخيره دانش درواقع

 كه فتگ توانميبر اين مبنا اصطالح كور طبيعت. نه در نتيجه برهم كنش نيروهاي بهگردد انباشت مي

 ناسبم بيشتر دهد،مي قرار كشورها ميان در منابع نسبي يكمياب بر را تأكيد كه نسبي مزيت تئوري

)سليميان،  رسدمينظر به (حاضر عصر مناسب نه و) نوزدهم قرن اول نيمه در جهاني اقتصاد وضعيت

 رويكرد مرسومجاي به« مزيت نسبي پويا»بر بر لزوم تمركز  تأكيدها منجر به اين منطق (.9: 1332

 (ف آنكشجاي به)و خلق مزيت « مزيت رقابتي»مزيت نسبي )كه حاوي نگاهي ايستاست( و نيز رويكرد 

 در ادبيات موضوع شده است.

 

 گيري مزيتاثر ذخيره دانش بر شكل. 9-6

 رعنص دو شامل دانش ذخيرهخالصه طور به ؟گذاردمي تأثيررقابت صنعتي بر اما ذخيره دانش چگونه 

. دانش فني يا (سازماني هايظرفيت و هامهارت) ضمني دانش و فني دانش از عبارتند كه است مهم

                                                 

1. Comparative Advantage Theory 

2. Manufacturing 
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يره از ذخ يبخشو محصوالت آن تر آالت و تجهيزات پيچيدهماشين .فناوري عنصر مرئي دانش استهمان 

د صدر 12، تنها حدود اما اين بخش ،ظران بيروني استنا سازند كه قابل مشاهده توسطدانش را مي

يي جمعي ها و توانادر قالب دانش ضمني و مهارتآن  ديگردرصد  92حدود  وساخته را  ذخيره دانش

 .,mcAdam & mcCrory) (44 :2007هاي فناوري نهفته استگيري از ظرفيتبهره

جاي ذهن در كه بهاست دانشي درواقع  مهارتبخشي از دانش ضمني است. مهارت نيروي كار 

هايي تسلط بر آنها همگي مهارتو  پيچيدهآالت گيري از ماشينبهرهدستان نيروي كار جاي دارد. قابليت 

بر اين مبنا حتي در نوع متفاوتي از بيان  گردند.حين عمل متبلور مييادگيري در  در قالب هستند كه

يروي كار وفور بيشتر نبه با توجهرا بر وفور نسبي كار و سرمايه قرار داده و  تأكيدنظريه مزيت نسبي كه 

قش نظر گرفتن نكند، در صنايع كاربر را به اين كشورها توصيه ميتوسعه ، درحال توسعهدر كشورهاي 

گرچه كشورهاي درحال توسعه از وفور نسبي نيروي كار  نهاده و انتخاب اين دانش قيدي ديگر بر

آن موجب كاهش مزيت  يافتهتوسعهبا كشورهاي نيروي كار اين وري بهرهبرخوردارند، اما تفاوت 

  1.گرددمي

گردد كه هويت جمعي ت پيچيده بدل ميهنگامي به فناوري و محصوالتنها دانش فراتر از آن،  

ر ا؛ پيدايش كارآفرينان خطرپذيهانضباط كاري، همگرايي فعاليتيا « هاي سازمانيظرفيت»آورد،  دستبه

نقش مهمي در تفاوت توان توليدي و...  واحدهاي صنعتي مدرن مديريت و توان دانشبرخوردار از و 

ا بازتاب ر آنهاي سازماني يدگي توليدات يک كشور، ميزان قابليتسطح پيچ ،در اين بيانكشورها دارد. 

كه  يک نظام حيات جمعيديد، « سيستم»يا « نظام»مثابه يک توليد را بايد به ،دهد. به تعبير ديگرمي

 2.يک كشور استتعامالت نهادها و عوامل اقتصادي  وسازماندهي نحوه برآمده از 

ه راحتي قابل انتقال نبوده و رتبه كشورها در زنجيره توليد بضمني برخالف دانش فني، دانش 

همين تمركز بر اهميت دانش  در حقيقتگيري آنها از اين بخش دانش است. از ميزان بهرهمتأثر عمدتاً 

ش اندارتقاي  باگرايي حمايتاما چگونه  ،سازدرا فراهم ميگرايي حمايتتوجيه الزم براي  ضمني است كه

ه دهي مارپيچ دانش وابستها و تنگناهاي همبسته با شكلضمني گره خورده است. اين مسئله به ويژگي

به اين  است. هاي خارجي شبكهبر، وابسته به مسير و وابسته به صرفهزمانفرآيند كل اين طور به است.

ها همراه با تبعاتي براي ساير عرصه تواندمي ها يا تجمع عوامل در يک حوزهمعني كه وجود زيرساخت

وانند تمي گيرندشكل مي زمانبري فرآيندتدريج و در هكه بباشد. از اين منظر توسعه برخي صنايع 

راگيري ف د. توسعه برخي صنايع هزينهنها بگذاررا بر انتقال دانش و مهارت در ساير عرصه تأثيربيشترين 

                                                 

 اين دهد،مي نسبت سرمايه و كار عوامل نسبي كميابي به را توليدي محصوالت انتخاب كه اوهلين -هكشر تئوري در حتي. 1

 .(41: 1131)اوانز،  كشور يك اقتصاد ذاتي ويژگي يك نه باشد، توسعه سطح از تابعي خود تواندمي كميابي

 تنگناي عنوانبه و شده مطرح «جمعي عمل و يشهاند قدرت» يا «سازماني هايظرفيت» عنوان با توسعه ادبيات در آنچه». 2

 نهادهايي بالندگي و گيريشكل براي مناسب بستري از برخورداري مستلزم آيدمي حساببه توسعه حالدر كشورهاي اصلي
 (.1131)مؤمني و نائب،  «باشد تعارض و ستيزمشوق آنكه نه دهنده،پاداش را تعاون و همكاري كه است
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 ه ورا كاهش دادآنها  هاي سازماني براي توسعهو ظرفيتديگر  ياز براي توسعه برخي صنايعفنون مورد ن

 شود. ظاهر ميآنها  برايصرفه خارجي صورت به

تصميمات مجزاي « سازيهماهنگ»نيازها را از طريق  تأمينسازوكاري است كه « سيستم بازار»

خودكار و هماهنگي به همين سازوكار درواقع  «دست نامرئي»صطالح عوامل فردي برعهده دارد. ا

سته ، وابزمانبرهاي خاص آن )ويژگيو  اما اين تصوير با دخالت دادن عنصر دانش ،كندنامتمركز اشاره مي

قالب  در به تعبير ديگر گردد.دستخوش تغييرات جدي مي (بودن هاي شبكهبه مسير و همراه با صرفه

معموالً و  پذير بودهكمتر امكان گفتهتحقق لوازم پيشگيري عوامل فردي بازار، هماهنگي الزم براي تصميم

حضور به گري تنظيماين  هاييكي از روشدارد. « هماهنگي»براي تحقق  تنظيماتي آگاهانهنياز به 

 1.است در كنار دست نامرئي بازار دولت اصطالح دست مرئي

 

 نقش دولت در تاريخ توسعه: عامل يا مانع؟. 5-6

ه دولتي كه بيعني « دولت حداقل»در قالب رويكرد  عمدتاًهاي درسي رشته اقتصاد نقش دولت در كتاب

نظم و امنيت و كاالهاي عمومي( پرداخته و در ساير  تأمينهاي حاكميتي دولت )مانند ايفاي نقش

اما در بررسي تاريخي،  .(1395 ،پور)رجب گيردتوجه قرار ميمورد كند هاي اقتصادي مداخله نميحيطه

اين اكثر تر واداشت. هاي جديرا به ايفاي نقشآنها  هايدولت درحال توسعهكشورهاي در هاي بازار نقص

اي اي و يارانهها گرفته تا حمايت تعرفهاز تهيه زيرساخت را اجرا كردند. آنها هاي متنوعيسياست كشورها

« گرادولت توسعه»نوعي رويكرد هاز بازار داخلي و اعطاي كمک يا اختصاص معافيت به برخي صنايع خاص ب

از رشد  و حفاظتبه اهداف توسعه دستيابي تعقيب و تشويق  از عزم آن دستگاه سياسييعني دولتي كه 

گرا فراتر از عزم و اراده به استقالل، توانايي و ه. البته تحقق دولت توسعرا دنبال كردندبرخوردار است 

 . (245 :1335، )لفت ويچ مشروعيت الزم براي جستجوي اهداف توسعه نيز نيازمند است

ها، همچنان اكثر اين و با گذشته حدود سه دهه از اجراي اين سياست 1972در ابتداي دهه  اما

 تهيافتوسعهبه جايگاه كشورهاي دستيابي قرار داشته و در  ال توسعهدرحكشورها در رديف كشورهاي 

باشد، حداقل دستاورد نبيآفريني گسترده دولت نقشمنتقدين حتي اگر نظر بهناكام بودند. بر همين مبنا 

شورهاي ك بههاي عمومي بسيار كمتر از آن است كه بتواند مبناي توصيهآفريني نقشموارد موفقيت اين 

ي پول و بانک جهاني بر لزوم المللبينويژه نهادهاي جهاني مانند صندوق هب 2.قرار گيرد درحال توسعه

                                                 

 -داندكه بازار را يگانه سازوكار عملي براي هماهنگي عوامل اقتصادي نمي -توجه به مطالب اقتصاد نهادگراي جديد با ما. 1

هاي از محركيكي  -در كنار بازار، بنگاه و ساير نهادهاي اقتصادي -اي درباره مداخله دولت مطرح كرديم كه دولت در آننظريه
اي تواند مشكل هماهنگي را )در موارد فوق( با هزينهكيد كرديم كه دولت ميأشود. تسازي محسوب ميمهم در هماهنگ

سازي نظام هاي هماهنگكه هزينه –هاي مبادله را كمتر از بازار )و ساير نهادهاي اقتصادي( رفع كرده، به اين ترتيب هزينه
اي هقراري يك نظام حقوق مالكيت كارآمد، تثبيت كالن اقتصادي، سازماندهي جامعه در قالب گروهكم كند. بر -اقتصاد هستند

توان از مصاديق اين گذاري مكمل را ميهاي مربوط به سرمايهسازي تصميمهاي ملي، و هماهنگبزرگ، ترويج ايدئولوژي
 .(31 ص ،1131 ،)چانگ جايگاه دولت دانست

حال توسعه كه براي تحول صنعتي و رهايي از فقر جويانه كشورهاي درهاي اقتصادي مداخلهياستنظر منتقدين، س به. 2

هاي باالي تورم چهار و حتي هاي بودجه به ميزان چندين برابر كشورهاي توسعه نيافته، نرخاتخاذ شده بود به ايجاد كسري
و باالخره مهمتر از همه، به كاهش  رآمدهاي صادراتيپنج رقمي، كاهش توليد و صادرات كاالهاي عمده صادراتي، كاهش د

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

62 

 . اشتندد تأكيدمداخله بازاري تخصيص و توزيع منابع و پرهيز از سازوكارهاي اصالحات قيمتي و تكيه بر 

محكوم به شكست  مداخالت دولتميالدي مشخص شد كه همه  1992در ابتداي دهه اين  وجود با

شد نيز چندان پردستاورد نبوده هاي اصالح قيمتي كه در مقابل آن توصيه مينبوده و از آن سو سياست

 ،فراتر رفته بودندتوسعه صنعتي خود  فرآيند در الگوي دولت حداقلدر ميان كشورهايي كه از  1.است

  اند.اي شرق آسيا الگوي موفقي را نشان دادهكشوره

مباحثات فراوان ميان اقتصاددانان بوده است. برخي  أشواهد موفقيت كشورهاي شرق آسيا منش

ها ولتد ها را ناشي از رعايت برخي مالحظات قيمتي در تخصيص منابع و پيروياقتصاددانان اين موفقيت

بخشي هاي مختلف بر نقش فعال دولت در شكلحالي كه سايرين به شكل، دراندبازار دانستهسازوكار از 

حال نقش دولت در جهان در»بانک جهاني تحت عنوان  1997اند. گزارش كرده تأكيدبه اين دستاورد 

كننده عامل تعيين»: و نهايتاً به اين نتيجه رسيده است كهدر پرتو همين مباحثات شكل گرفته « تحول

 كاالها آوردن فراهم براي كارآمددولت  وجود. است دولت بودن كارآمدهاي متفاوت، رغم تجربهتوسعه، به

 رتسالم زندگي سويبه را مردم و دهد شكوفايي و رشد اجازه بازار به كه( نهادهايي و مقررات) خدماتي و

  (.2: 1373)بانک جهاني،  «است حياتي دهد، سوق سعادتمندتر و

به بازشناسي اهميت اين نقش  1992با اينكه ارزيابي مجدد نهادهاي جهاني از نقش دولت در دهه 

« سياست صنعتي»هاي دولت كه به آن بخش از سياستويژه به اما مخاطرات ايفاي نقش فعال و ،انجاميد

 انجامد، همچنانهاي بازاري تخصيص منابع مينوعي به انحرافات گسترده از مكانيسمهموسوم شده و ب

آميز رهتواند مخاطمي« راه رفتن بر روي طناب سياست صنعتي»از نظر بانک جهاني . استبرانگيز مناقشه

توان ا نميبازار رارتقاي  برتنيمبگرايي حمايتپذيرد كه ميي المللبيننهاد باشد. درواقع درحالي كه اين 

 :)همان ددانبرانگيز و همراه با احتمال باالي وقوع نتايج بد ميرا مخاطره كنار گذاشت، اما سياست صنعتي

هاي صنعتي با برهم زدن تخصيص بازاري منابع و وابسته كردن تخصيص از منظر انتقادي، سياست .(192

، جوييداشته و از طريق دامن زدن به رانتدنبال بهي منابع را منابع به صالحديد مقامات، توزيع رانت

 عبور از مسير بازار و تكيه برجاي بهجويان بدل ساخته و تحول صنعتي را دولت را به كانون منازعه رانت

ت، تداوم و انحصار و زدوبند و عدم شفافيت و در نهايجويي رانت وري، به مسيرخالقيت و بهره

لت دو»صطالحاً ا)بازار بخشي يا تسهيل ارتقا بانک جهانياساس اينبر كشاند.نيافتگي ميتوسعه

                                                 
ها اي كه مغاير هدف اعالم شده اين سياستاند، منجر شد، نتيجهسطح زندگي براي مردمي كه قبالً به اندازه كافي فقير بوده

 (. 93 ، ص1134)كروگر،  يعني افزايش سطح زندگي بود

 خوب اندازه اين تا ما رهنمودهاي اگر كه اندكرده مطرح را الؤس اين توسعه سياست به مندعالق اقتصاددانان از بسياري». 1

 وضعيت از اندگرفته كاربه را رهنمودها اين كه كشورهايي از دسته آن چرا و كنندنمي انتخاب را آنها كشورها بيشتر چرا هستند
  (.14، ص 1131)پيج و ون جلدر،  «اند؟نشده رخوردارب بهتري
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  2.كندميتوصيه  درحال توسعهآميز به كشورهاي عنوان راهكاري عام و كمتر مخاطرههبرا  1(«گرتسهيل

كثر در ا گراييحمايتهاي صنعتي درست است؟ آيا عدم موفقيت ياستسباال از اثر اما آيا تحليل 

ودن، بآميز مخاطره آيا سياست صنعتي به واسطه است؟آن به معني لزوم نفي  درحال توسعهكشورهاي 

شكل از يا متني است؟ و تغيير سازوكار تخصيص منابع و احتمال فساد، ناپذيرفجويي رانت دامن زدن به

سياست حمايتي اشتباه است يا نفس ؟ به تعبير ديگر شودميها ناشي عدم اجراي درست اين سياست

 چگونگي اجراي آن؟ 

ه نسبت به اولين انقالب صنعتي، وارد جرگتأخير  برخي كارشناسان معتقدند اساساً كشورهايي كه با

مثال نسبت مداخالت طور به اندبيشتري استفاده كرده اند، ابزارهاي حمايتيتوسعه صنعتي شده

ن بوده و دولت در اي يترتيب صعودآلمان و ژاپن )كه پس از هم صنعتي شدند( به ن،هاي انگلستادولت

 .(32 :1333 ،زنوز)هادي ناخداي كشتي توسعه صنعتي، نقش فعالي ايفا كرده استعنوان به كشورها

« لتقصور دو»هاي موفق پس از جنگ جهاني دوم اتهام هميشگي بودن برخي ديگر نيز با اشاره به تجربه

هاي حمايتي شرط ضروري صنعتي شدن با در اين تعبير سياست 3.پذيرنداش را نمياز اهداف اعالمي

 شود. خير معرفي ميأت

هاي بيشتري نيز روبرو ساخته دولت را با پرسشحمايتگري  البته جهاني شدن در عصر حاضر،

قواعد حاكم بر ساير يا  TRIMSيا  TRIPSمانند )ي المللبينهاي نامه. جهاني شدن و موافقتاست

WTO )ا تضعيف كرده است، رها دولت امكانات اتخاذ سياست صنعتي توسط ()سازمان تجارت جهاني

سازد اتخاذ سياست صنعتي را ضروري مي هايي كهتغيير فضاي جهاني به معني نفي منطقاين  وجودبا 

اذ كند تواند اتخهاي صنعتي كه دولت براي حمايت از توليد ميها و انواع سياستنيست بلكه نوع حمايت

 دهد.قرار مي تأثيررا تحت 

 

 براي تحقق هماهنگي انواع ابزارهاي دولت. 5-6

توان در آفريني دولت در توسعه صنعتي داليل گوناگوني ذكر شده است، اين داليل را ميبراي لزوم نقش

 بندي كرد: چهار بخش دسته

 )فقدان كار وانداز پس نبودداليلي كه به كمبود عوامل توليد مانند نيروي كار متخصص يا  .1

  شود.ميسرمايه( نسبت داده 

                                                 

بازار بپردازد. يعني « داردوست»هاي : اصطالحاً دولتي است كه به تسهيل عملكرد بازار از طريق سياستگرتسهيل دولت. 1

 .(32 ص ،1131 ،زنوز)هاديو همراه با پرهيز از گزينش و انتخاب.  است« يا كاركردي هاي عموميسياست»از طريق 

 بلكه رشد مستقيم كنندة فراهم عنوانبه نه حالاين با دارد؛ مركزي نقش اقتصادي و اجتماعي توسعه فرآيند در دولت. 2

 ودشمي تلقي دولت يك كارآمدي هايمشخصه عنوان به آنچه. توسعه روند در كنندهتسهيل و تسريع عامل شريك، يك نعنوابه
 .(2 ص ،1133 ،جهاني)بانك  «است متفاوت كشورها توسعة مختلف مراحل به توجه با و ديگر كشور به كشوري از

 جهيدر نت« قصور دولت»ضرورتاً محکوم به آفت  شهيکه مداخله دولت هم دهدینشان م لیبرز یو تا حد یتجربه کره جنوب». 1

. ستين دارند،یاظهار م حاً یتلو هابراليکه نئول یبه شکل هیطلبان سرمااجاره یهاتيو فعال وانساالرانیو فساد د تيعدم صالح
 «کنند و به اجراء بگذارند نیرا تدو یمناسب یهااستياست که بتوانند س یينهادها جادیدولت مستلزم ا یآکار هر چند مداخله

 .(419 ص ،1133 ،تیوي)ه
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ي سازوكار عرضه و تقاضا را مورد توجه قرار داده مانند قدرت خريد اندك و عدم كارآمدداليلي كه نا .2

 كارآفرين، كمبود ارز،  نبودانداز به سرمايه، وجود بازار براي محصوالت )فقدان تقاضا(، ضعف تبديل پس

 ،يا شفافيت مقرراتو...  مسائل زيرساختي مانند دسترسي به جاده و راه .3

 هاي شبكه ... . مبناي همه اين داليل، ايجاد هماهنگي است.جلوگيري از رقابت نابرابر يا صرفه. 4

خود منطق مداخله دولت را وجود پيامدهاي خارجي، نقص  1997در گزارش  نيز بانک جهاني

 ذاريمقرراتگاضا( دانسته و در اين شرايط )مانند بازار شكل نگرفته يا كمبود تق 1اطالعات و نواقص بازار

 داند. گري دولت را با اهميت ميو تنظيم

 تواندصورت گسترده وجود دارد ميهجايي كه چنين نواقصي ب سياست صنعتي در اين تحليل، در 

ه نقص بازار در حوزمهمترين  نكته قابل توجه اين است كهسازي مطرح باشد. يک ابزار هماهنگعنوان به

شود مزيت رو اوانز معتقد است در جهاني كه مينيااست. از تيآن در خلق و پرورش مز يتوليد ناتوان

د. دهندولت( شكل ميازجمله ي را نهادهاي اجتماعي و سياسي )المللبيننسبي را ايجاد كرد، تخصص 

هاي كترقابتي و همكاري بين شر هگيري روابط پيچيدشكل امديپبا نسبت دادن خلق مزيت نسبي به  يو

عنوان به را« دخالت دولت»اي از نهادهاي بين اجتماعي و سياسي هاي دولت و دستهمشيمحلي، خط

 يت معرفثر اسؤم« يالمللبينتعيين جايگاه نهايي كشور در تقسيم كار »عاملي سياسي اجتماعي كه در 

  .(41-42 :1332، )اوانز كنديم

محلي،  هايروابط پيچيده رقابتي و همكاري بين شركت»گيري مزيت نسبي تابعي از اگر شكل اما

است، اين شبكه روابط از چه سازوكاري « اي از نهادهاي اجتماعي و سياسيهاي دولتي و دستهمشيخط

گسترده  هاي( براي توضيح نقش1332؟ اوانز )كندبرخوردار بوده و دولت چگونه در آن اعمال اراده مي

 .كند، قابلگي و پرورشگري تقسيم ميتصديگري ،توليگري نقش چهارها را به دولت، اين نقش

دولت پررنگ شده است. هر دولتي مقرراتي مقرراتگذاري  متعارف فهيدر نقش متولي، وظ :توليگري

 وعين هبيانگر تالش در زمين« متولي»مقررات متفاوت است. عنوان  تأكيداما  ،كندين و اجرا ميرا تدو

 است كه در آن مراقبت بر ترويج ارجحيت دارد. مقرراتگذاري 

ترين لدولت بايد توليد برخي كاالها را برعهده بگيرد. دولت در حداق« تصديگري»در نقش  :تصديگري

 كند. هاي ارتباطي ايفا ميحالت، چنين نقشي را در مورد كاالهاي زيرساختي مثل جاده، پل و شبكه

وت است. متفا يخصوصي، اما از نوع هنقش قابلگي نيز واكنشي در برابر ترديدهاي سرماي :قابلگي

كمک  رينان جديدكند به ظهور كارآفجاي آنكه جانشين توليدكنندگان خصوصي شود سعي ميدولت به

                                                 

 اين. است عمومي بخش اقتصاد سوممر ادبيات در دولت دخالت مبناي كه است بازار شكست با متفاوت امري بازار نواقص. 1

 يا و (افراد اندك درآمد پي)در  اندك خريد قدرت دليلهب جديد توليدات براي تقاضا نبود مانند نگرفته شكل بازارهاي به مسئله
 ستيدپايين صنايع به مرتبط صنايع توسعه عدم اخير حالت اين در. دارد اشاره توليد زنجيره يك در مرتبط صنايع توسعه عدم
 رايب بااليي ريسك با همراه اندك تقاضاي با ههمواج و باال بريسرمايه دليلهب مادر صنايعويژه ه)ب دهدنمي گيريشكل اجازه

 .(ندارد آن در گذاريسرمايه به تمايلي خصوصي بخش و است گذاريسرمايه
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طور به كنندگان داخلي است.موقت براي توليد« ايحالت گلخانه»هاي كمک ايجاد كند. يكي از شيوه

هاي نوپا تا بتوانند در برابر رقابت بيروني دوام آورده و توانايي رقابت با گذاري براي بخشمثال با تعرفه

 .هاستن و تشويق مالي يكي ديگر از راهآورند. يارانه داد دستبهي را المللبينرقباي 

هاي برابر شركت هاي تغييرات جهاني دروابسته به چالش« پرورشگري»اما مسئله  :پرورشگري

ا گيرند تمحلي است. در شيوه پرورشگري كارآفرينان خصوصي ترغيب شده و مورد مساعدت قرار مي

 دايجااي مانند سازي ساده تا كارهاي پيچيدهگاهاز آهايي دوام بياورند. بتوانند در برابر چنين چالش

شود. آميز مثل تحقيق و توسعه را شامل ميهاي دولتي براي انجام كارهاي مكمل مخاطرهسازمان

 يكديگر همپوشاني دارند. ي و قابلگي باپرورشگرهاي شيوه

د كه به توزيع رانت توسط دهار ميدوش دولت قر هاي مختلفي را برايفاي اين چهار نقش مسئوليت

يي جورانت ، توزيع رانت و دامن زدن بهگراييحمايتمسئله مورد مناقشه در انجامد . بنابراين دولت مي

چ هي»يكي ديگر از مدافعان سياست صنعتي نظر بهآيا توزيع رانت همواره مانع توسعه است؟ است. 

در هيچ جاي ديگر، وجود ندارد دال بر اينكه توسعه بلندمدت روي يک اساس و شايد  شواهدي در آسيا

گاه اقتصادهاي شرق آسيا به اين در اين ديد 1.(245: 1336 ،)حسين خان« بدون رانت اتفاق افتاده باشد

 اند، نه اينكه آن را به كناري نهاده باشند. درستي بهره گرفتهها بهاند كه از رانتدليل موفق بوده

 وليد راتارتقاي  تواندكه در چه شرايطي توزيع رانت ميبايد پرسيد  تحليل درست باشداين اگر 

 پاسخ به اين پرسش نيازمند بررسي انواع رانت و آثار آن است. ؟يا مانع آن نباشد شتهدادربر 

 

 زداهاي ارزشافزا در برابر رانتهاي ارزشرانت و توسعه: رانت. 2

فرآيند ر ب يكساني تأثيرها اين رانتاما  ،با توزيع رانت همراه استدر توسعه صنعتي آفريني دولت نقش

و تمايز ميان رانت خوب و بد )مولد و نامولد( از منظر پيامد رانت معرفي انواع به اين بخش . دارندنرشد 

 آن براي رشد اختصاص يافته است.

 

 رانت چيست؟. 6-2

 اند.دانسته آيندمي وجودبه رقابتي بازار درآمد از فراتر كه مازادي درآمدهاي همهها را به معني رانت

انت آن بخش از پرداختي به مالک منابع است كه بيش از ارزش منابع در ساير كاربردها باشد. به تعبير ديگر ر

 هارانت .(52: 1393 ،)چانگ شوداضافه بر هزينه فرصت منابع، رانت محسوب مي« دريافت»به عبارتي هرگونه 

  .شوندهاي گوناگون ظاهر ميحضوري گسترده در اقتصاد داشته و در شكلمدهاي مازاد درآعنوان به

                                                 

 هارانت كننده حفظ هايسياست و نهادها بناي دتجدي و نهادن بنا توسعه حال در كشورهاي سياسي چالش عوض، در.. ». 1

 .)همان( «باشدمي كاهارزش جوييرانت و هارانت با مبارزه آن با همزمان و ايتوسعه جوييرانت و
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 هاانواع رانت. 2-2

 گذاري بر عملكردهاي مرسوم اقتصادي حاصل شرايط غيررقابتي و پيامد محدوديتها را در تحليلرانت

هاي سود، استبيشتر مورد توجه آنچه در شناسايي رانت به تعبير ديگر  .اندعنوان كرده هاآزادانه بازار

 نصيبورود به بازارها(  يتمحدودويژه به)ايجاد انواع محدوديت و مقرراتگذاري  است كه از طريقاضافي 

 خروج و ورود آزادسازيويژه هب« سازيآزاد»در اين تصوير  شده است.نفع برنده از مقررات هاي بنگاه

اگر حتي رانتي در بازاري بازارهاست. يعني كارآيي و تضمين  رانتدن براز ميان اقدامي حياتي براي 

 درآمدهاي مازاد )رانت(ها كاهش يافته و سرانجام آيد، با ورود ساير رقبا و افزايش رقابت، قيمتوجود به

 از ميان خواهد رفت.

 مقرراتگذاريها ناشي از انتنت، تصويري محدودكننده است، زيرا اوالً همه رراير از واما اين تص

ندمدت بل ها پيامدهايرانتنبوده و ثالثاً همه مقرراتگذاري  هاي دولتي پيامدثانياً همه رانتدولت نيست؛ 

سيم آن تق پيامدو  مداخله نوع، ايجاد عاملمنظر سه توان انواع رانت را از مياساس اينبر .يكساني ندارند

 ؛بازاري/ غيربازاري ها بسته به دخالت يا عدم دخالت دولت در ايجاد آن به رانترانتاز اين زاويه كرد. 

د تقسيم نامول رانت مولد/به و بسته به پيامد آن مقرراتگذاري  گيري/به رانت تصميمبازاري خود رانت غير

  .شده است

 بازاري هايرانت. 6-2-2

دولت تنها عامل ايجاد رانت است، نوعي بدفهمي در درك  هاين تصوير كه مداخلان كه ذكر شد همچن

هاي بازاري رانتكند. درآمدهاي مازاد( در اقتصاد ايجاد ميعنوان بهها )و گستردگي حضور رانت تأثير

 شوند.بازار ايجاد مي واسطه ساختارهاي درونهايي هستند كه در نتيجه عملكرد خالص بازار و بهرانت

 1:شودايجاد مي هاي بازاريفرآينددرون رانت  نوع پنجحداقل 

يز در خهاي حاصلريكاردو توضيح داد كه كميابي زميناولين بار  رانت كميابي ساختاري:الف(  

ب اوري كمتر و هزينه بيشتر را ايجهاي با بهرهشرايطي كه رشد جمعيت ضرورت كشت محصول در زمين

هاي نامرغوب، سودي را عايد رفتن هزينه تمام شده و قيمت محصول در زمين كند، همراه با باالمي

كند كه اين سود نسبتي با تالش آنها ندارد. اين بازدهي باالتر از ميانگين، هاي مرغوب ميصاحبان زمين

 دهد.هاي مرغوب رخ ميدر نتيجه كميابي ساختاري زمين

با اي كه توليد در آن، همراه جويي مقياس و مقياس بهينهوجود صرفه :رانت صرفه مقياسب( 

كه رقابت ميان توليدكنندگان را است اي كمترين هزينه متوسط توليد هر واحد كاال خواهد بود مسئله

گردد حتي بدون اينكه منع رسمي ورود و خروج وجود داشته باشد قرار داده و موجب مي تأثيرتحت 

                                                 

 رانت،» كتاب در خان حسين مشتاق توسط شده ارائه تعاريف و بنديدسته از تغييراتي اعمالبخش با  اين تعاريف. 1

 .است شده اخذ «اقتصادي سعهتو و جوييرانت
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يدات برآمده از طبيعت يا ماهيت تول زيراگويند بيايد. اين انحصار را انحصار طبيعي نيز ميوجود بهانحصار 

 صنعتي است.

 براي ويق انگيزه ايجاد كه رقابت اصلي هايفايده از يكي ايستا تحليل و تجزيه رانت فناوري:ج(  

توضيح  ار فني پيشرفت انگيزهعبارت ديگر به يا گرفته ناديده را پوياست يفرآيند در هاهزينه كاهش

، دستيابي دارندفناوري گام بر ميارتقاي  ها براي كسب سود بيشتر به سمتدر دنيايي كه بنگاه. دهدنمي

 است. در انحصار داشتن فناوريهمراه به فناوري باالتر همراه با ورشكستگي ساير رقبا و خروج آنها از بازار 

 دهد.ها مين وجود رانت حتي در هنگام آزادي ورود و خروج را به بنگاهبرتر امكا

ريت هايي براي مديدر ايجاد انگيزهآنها  ها به بررسي نقشتجزيه و تحليل رانت رانت مديريتي:د( 

ريق تواند از طرقابت مي فرآيند ها باشد.تواند ناشي از كاهش هزينهنيز كشيده شده است. سودآوري مي

 هااهبنگ اين دارند، سودهايي را نصيبو...  هاي سرباربراي كاهش هزينه هاهايي كه مديران بنگاهتوانايي

درآمدهاي مازادي  يعنيسود يا همه آن مازادي است كه خيلي شبيه به رانت است، اين سازد. بخشي از 

 .آيندمي وجودبهكه فراتر از درآمد بازار رقابتي است 

هاي توزيع، تبليغات، وجود تفاوت كيفي محصوالت، در اختيار داشتن كانال :رانت استراتژي( ه

دهد كه حتي در حالت آزادي ورود و خروج نيز برخي درآمدهاي ها امكان ميبه بنگاهو...  برندسازي

 است. با سود درهم آميخته نيز در مجموع اين نوع رانت اضافي را حفظ كنند.

 هاي غيربازاريرانت. 2-2-2

 ،آن تصميمات يا عملكرد بخش دولتي استمنشأ هايي كه رانت نتواكل ميطور به هاي غيربازاري رارانت

 تحليلتر از اعمال محدوديت بر ورود و خروج ع رانت بايد در فضايي گستردهيناميد. در اينجا هم توز

 تقسيم كرد.مقرراتگذاري  و رانتگيري ها را به دو بخش رانت تصميمن رانتتوان ايرو مياينشود. از

 گيريرانت تصميمـ 

گيري با نااطميناني همراه است. حال در دنيايي كه نقص و عدم تقارن اطالعات بر آن حاكم است، تصميم

د هاي سودآوري را افزايش دهد فرصتتوانهرگونه اطالعاتي كه به كاهش نااطميناني تصميم بيانجامد مي

 گيري است.آيد نوعي رانت تصميم دستبهو اگر اين اطالعات از مجراي خارج از بازار 

و  همقررات غيرشفاف دولتي ايجاد شدوسيله بهدرواقع اگر انحصار اطالعات : اطالعاتي رانت( الف

 .دشوانت براي آنها منجر تواند به ايجاد رها به افراد برسد مياز برخي كانال

در زمينه نوع ارتباط نهادهاي مالي با توليدكنندگان داراي ويژه به اين نوع رانت :نظارتي رانت( ب

يوندها گيرنده است، نقش پكه تابع ارزيابي صالحيت وام ات ترجيحيتخصيص اعتباردر . باشنداهميت مي
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اي اند نمونهداري رفاقتي ياد كردهآنچه از آن به سرمايه 1.يابديت ميدهنده اهمگيرنده و وامو ارتباطات وام

 . است و رانت از همين سازوكار تخصيص اعتبار

 گذاري مستقيم دولت بر روي تحقيقات بنياديسرمايه :زيرساخت/ توسعه و تحقيق رانت( ج

ا رسانده و موجب كاهش ههايي كه به ساير بنگاهنيز از طريق صرفه هاي زيرساختييا برخي حوزه

ودآوري بيشتر آنها منجر گرديده و نقش نوعي گردد به سميآنها  ها برايهاي ورود به برخي عرصههزينه

هايي كه از اين طريق توسط دولت رانتويژه به كند.ها ايفا ميرانت آميخته با سود را براي اين شركت

 رد.ي اهميت بسياري داالمللبينرقابت  فرآيند اما در ،ر گرفته استگردد كمتر مورد توجه قراتوزيع مي

 مقرراتگذاريرانت ـ 

شود، تصويري كه از رانت در ادبيات مرسوم ديده ميمهمترين  در ابتدا توضيح داده شد، همچنان كه

ر ورود و خروج موجب اعطاي سودهاي اضافي گذاري بتصويري است كه طي آن رانت از طريق محدوديت

 مقرراتگذاريهاي حاصل از گردد. در اين بخش انواع رانتميناكارآيي  به گروهي خاص و در مجموع

 مرور شده است.

نيز « رانت انحصاري»اين رانت كه در ادبيات موضوع با عنوان  :همسودهاي گروه رانت (الف

به نفع گروهي  تكردن رقاب بوده و درواقع با هدف محدود هارانتنوع شود مشهورترين اسايي ميشن

لذا براي پرهيز از  ،گرددها با اين هدف توزيع ميگردد. به زعم منتقدين عموم رانتخاص اعطا مي

 پرهيز كرد. آميزعيضيا حداقل مقررات تب مقرراتگذاريبايد از هرگونه  ،اين نوع رانت مخاطراتِ

داشته  يمخربآثار تواند ها ميآزادي ورود و خروج حتي در برخي حوزه :طبيعي منبع رانت( ب

ن ها ممكگيري يا مراتع يا جنگلهاي قابل ماهيبرداري منابع طبيعي كمياب همچون درياچهباشد. بهره

د. در مورد اين منابع كه از قابليت بيانجام طبيعي تا مرز تخريب منبع رويهبرداشت بياست به 

مرز برداشت بهينه تا جايي است كه امكان تجديد منبع در طول  برخوردارندتجديدپذيري در طول زمان 

راي ب كنندگان از منبعبرداريبه توافقي ميان همه بهرهدستيابي زمان داده شود اما چون اين كار نيازمند 

 ذاريمقرراتگمشكل است، معموالً به توافقات در اين حاالت دستيابي بوده و  محدود كردن ميزان برداشت

ن ورود، محدود كرداگرچه با  ،برداشت سقفرعايت مجوز و برداري به كسب بهرهن محدود كرداز طريق 

 .كندميجلوگيري « فاجعه منابع مشاع»قوع كند اما از ورانتي را نصيب افراد قادر به تهيه مجوز مي

در مراحل ويژه به)اي با كمبود منابع سرمايه درحال توسعهعموم كشورهاي  :انباشت رانت( ج

در  نقش اساسيها دولت هاي بازتوزيعيمواجه هستند، در چنين شرايطي برخي از سياستاوليه توسعه( 

هاي اندك جامعه و هدايت آن به مسير توسعه صنعتي دارد. آنچه از آن با عنوان انباشت اندازستجميع پ

                                                 

 ازمندين نوآورانه اما باالتر هايريسك با یهاطرح عنوانهب صنعتي هايطرح آن در که یاتوسعه یبانکدار در رانت نوع نیا. 1

عموالً م نيهمچن. کند یباز یصنعت یمال نيمأت در یمهم نقش تواندیم و افتهی تياهم هستند کمتر بهره با التيتسه افتیدر
 .شوند یاعتبار یهادارايي بر کارآمد نظارت موجب که کارآمدند یمال ینهادها یبرا یزمان هارانت که شودیم استدالل
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دار آميخته با انتقاالتي است كه دولت در جهت قدرت گرفتن طبقه سرمايهگاهي شود، اوليه ياد مي

  ي دارد.توسعه صنعتي اهميت بسزاي فرآيند اين رانت در پردازد.ميآنها  بهصنعتي 

هاي نوآور داده شده و اين هاي شومپيتري پاداشي است كه به بنگاهرانت :شومپيتري رانت( د

ابل راحتي قهبرخوردار باشد كه بمدت كوتاه سازد كه از منبعي درامكان را براي كارآفرين نوآور فراهم مي

ما پيامدهاي ا ،تلقي گردند كارآمدتوانند نامي هاي شومپيتري از منظر ايستاباشد. اگرچه رانتتكثير نمي

اين رانت شباهت فراواني با رانت فناوري داشته و غالباً با آن يكي  براي رشد اهميت ويژه دارد.آنها  پوياي

هايي است كه دولت به بنگاه نوآور خواهد داد. پاداشدرواقع شود اما در اينجا رانت شومپيتري گرفته مي

اعطاي  بنيان ياهاي دانشدر عرصهموفق هاي به شركتمعافيت مالياتي چندساله اعطاي  مثال براي

عدم  بابازار داخلي براي آنها موقت نوعي از انحصار آوري فراهميا  جوايز صادراتي به صادركنندگان موفق

  .صدور مجوز براي رقبا

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

68 

 آن حامي حقوقي ساختار و ايجاد عامل ها،رانت انواع .6جدول 

 ساختار حقوقي حامي مثال عامل ايجاد نوع رانت

 رانت بازاري

 حقوق مالكيت  ها تفاوت كيفيت حاصلخيزي زمين ساختار بازار عوامل توليد كميابي ساختاري

 مقياس در صنعتهزينه متوسط كمتر بنگاه داراي صرفه  ساختار توليد صنعتي صرفه مقياس

 حقوق مالكيت معنوي انحصار حاصل از توليد محصول داراي فناوري برتر ساختار توليد صنعتي فناوري

 مالكيتحقوق  كسب سهم بازار ناشي از تبليغات، برندسازي، بازاريابي و ... ساختار بازار )رقابت ناقص( استراتژي
 فورديسم بنگاه ساختار مديريتي

رانت 

 اريغيرباز

 گيريتصميم

 اطالعاتي
 (نقص و عدم تقارن اطالعاتساختار بازار )

 قابليت نهادي دولتو 

حقوق مالكيت  سعه شهري شهرداري )پيش از اعالن عمومي(هاي توحكسب اطالع از طر

 داري رفاقتي()سرمايه
 نظارتي

و  بهرهي وام كمهاي نوآور، اعطاارزيابي دقيق بانک يا دولت از ريسک شركت

 هاهاي فني در مديريت هزينهكمک

تحقيق و توسعه/ 

 زيرساخت
 گذاري مستقيم در تحقيقات بنياديسرمايه قابليت نهادي دولت

  عموميانتقاالت 

 مقرراتگذاري

 قانونيهانتقاالت شب به گروه خاصاعطاي مجوز واردات تجهيزات مخابراتي  نفعذيهاي نسبت دولت و گروه هاي همسودگروه

 انتقاالت قانوني فروش مجوزهاي قابل خريد و فروش ماهيگيري )با سقف برداشت معين( ساختار عوامل توليد منبع طبيعي

 اسي انتقاالت سي سازي(منصبان حكومتي )خصوصيبواگذاري كارخانجات دولتي به صاح نفعذيهاي نسبت دولت و گروه انباشت

 شومپيتري
 قابليت نهادي دولت

 انتقاالت مشروط  دستي پتروشيميمعافيت مالياتي محدود براي صنايع پايين

 صورت مشروط و محدود(هگذاري بر واردات خودرو )بتعرفه فراگيري

 .هاي گزارش: يافتهمأخذ
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اسطه ولكه بهواسطه نوآوري بنه بهمعموالً توسعه صنعتي در مراحل ابتدايي  :فراگيري رانت( ـه

گردد. ييندها دنبال مآتر در اين فريافتههاي كشورهاي توسعهباشد. اقتباس و تطبيق فناوريفراگيري مي

م هاي موجود مستلزبر تقليد فناوريهآوري و فراگيري گاهي مشكل است. فراگيري عالوتمايز بين نو

اند توعبارت ديگر فراگيري ميباشد. بهمي ها نيزتطبيق آن با شرايط محلي و ذخيره سرمايه و نهاد

 بردارنده مقادير زيادي از نوآوري باشد. در

بايد افزود مهمترين تفاوت رانت فراگيري با رانت شومپيتري در اين نكته است كه رانت شومپيتري 

 ه بنگاه دادهگردد اما رانت فراگيري پيش از نوآوري و براي نوآوري بها اعطا ميپس از نوآوري به بنگاه

 هاي صنعتي بيشتر مورد بحث بوده است.شود. همين نوع رانت در نقد سياستمي

 

 ساختار حقوقي حافظ رانت. 9-2

كننده از رانت آورنده و ساختار حقوقي حفاظتوجود بهشده و عامل بندي دسته هاانواع رانت 1در جدول 

براساس هدف اصلي اعطاي رانت صورت گرفته است. حال بندي دسته مورد بررسي قرار گرفته است. اين

شوند؟ و چه ساختار حقوقي به توزيع منافع حاصل ها چگونه ايجاد ميمطرح است كه اين رانت سؤالاين 

 بخشد؟از رانت مشروعيت مي

 :دكر تقسيم بخش سه به توانمي كلطور به را هارانت ايجادكننده عوامل

كه نتيجه « رقابت كامل»رانت در بازارها با خروج از وضعيت غيرواقعي  :ساختاري عوامل( الف

 بودن همگنها فروض گردد. به تعبير ديگر در اين رانتوجود ساختارهاي خاص در بازار است ايجاد مي

 املك طالعاتا و توليدي محصول بودن همگن فناوري، ثبات توليد، عوامل نزولي بازدهي توليد، عوامل

حاصل رد فرض همراستايي هميشگي بهينه فردي و « منبع طبيعي»نقض شده است. همچنين رانت 

توان گفت كه عوامل موجد اجتماعي )فرض دست نامرئي( و ايده هماهنگي خودكار بازار است. درواقع مي

ه اني رقابت كامل را ساختهاي بازاري دقيقاً آن عواملي هستند كه فاصله بين دنياي واقعي و مدل آرمرانت

 1.گرددو موجب عدم كاركرد داشتن تحليل رقابت كامل در شرايط واقعي مي

هاي غيربازاري نه پيامد عملكرد بازار خالص بلكه ناشي از اما رانت :قابليت نهادي دولت( ب

ادي دولت هاي نهو قابليتها به استقالل دولت هستند. كيفيت اين رانتآفريني نقش هاي گوناگونشكل

 وابسته است:

 آفريني دولت درحالي كه بر توزيع منافع در هرگونه نقش :نفعذيهاي گروه و دولت نسبت

                                                 

 فراگيري يا توليد به نيازي و دارد وجود جا همه در آساني به جديد هايفناوري كه شدمي فرض نئوكالسيك اوليه الگوي در». 1

 كرد، مديريت هزينه بدون را كار نيروي توانمي نيست، آنها ايجاد به نيازي و دارد وجود قبل از مالكيت حقوق نيست، آنها
 ايمناقشه اينكه مهمتر و كرد ايجاد انگيزه اطالعات از درست استفاده براي ندارد لزومي هستند، متقارن و رايگان اطالعات

 ع،درواق. يابد انتقال مالكيتي سياسي تعادل حفظ براي كه نيست اين به نيازي بنابراين و ندارد وجود مالكيت حقوق روي
 و رانهادگ اقتصاد كار دستور در كه مواردي كليه جامعه، در مبادله و توليد تحليل و تجزيه براي نئوكالسيك اوليه اقتصاددانان

 .(41-41 ص، 1139 خان،)حسين « دانستندمي نامرتبط را گيردمي قرار سياسي اقتصاد
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 أثيرتها در دولت تحت بگذارد همراه با نوعي توزيع رانت است، در اين بيان بسياري از رانت تأثيربازار 

ها در برابر دولت را زني گروهگردد. اين نوع توزيع منافع قدرت چانهزيع ميتوذينفع  هايمنافع گروه

ها از دو عامل نگرشمتأثر نفع غالب است. اين نسبت ذيهاي ثر از نسبت دولت و گروهأبازتاب داده و مت

ها وهاز اين گرپذيري آنها تأثيران به اهداف ملي، سياستگذارو منافع است. در وجه نگرش در صورت تعهد 

ز ا سياستگذاربر حذف نتوانند تهديدي مبنيذينفع  هايكه گروهگردد، همچنين در صورتيكم مي

ها به او پيشنهاد دهند، اين هاي مناسبي براي انحراف سياستموقعيت خود به اجرا گذاشته يا رشوه

صرف ذينفع  هاييزان مخارجي كه گروهآميز خواهند بود. همين دو عامل بر مها كمتر مخاطرهسياست

مداران و ها يا منافع سياستثر است. پيوند نگرشؤكنند نيز مجويي( ميكسب و حفظ رانت )رانت

 سازد.ها و مخاطره اصلي اين حوزه را ميعامل اصلي انحراف رانتذينفع  هايها با گروهبوروكرات

  :ي آيد، بحث درباره سازماني با توانايبت از دولت به ميان ميوقتي صحكيفيت سازماني دولت

يت ، هر سه به كيفگذاري و نيز اجراي درست آنشناسايي مشكل، قاعدههميشه يكسان نيست. توانايي 

ي دولتذينفع  هايسازماني دولت مرتبط است. دولت برخوردار از سازمان با كيفيت و مستقل از گروه

اي است كه بانک ها در جهت اهداف تعيين شده بود و اين همان مسئلهتخصيص رانت است كه قادر به

 كند.كرده و آن را متغير كليدي در توسعه كشورها معرفي مي از آن ياد« ي دولتكارآمد»جهاني با تعبير 

 وقيدهد، ساختار حقهاي بازاري را حقوق مالكيت شكل ميهمچنين درحالي كه ساختار حامي رانت

اعطاي  گذار و مجري شكل داده و به شكلهاي غيربازاري را دولت در هر دو نقش قاعدهحامي رانت

 د.يابقانوني و مشروط بروز مينفعان يا انتقاالت شبهيهاي خاص به برخي ذحقوق انحصاري در عرصه

 

 رانت مولد در برابر رانت غيرمولدپيامدهاي توزيع رانت: . 5-2

ها قبل گستردگي حضور رانت ا همواره توزيع رانت همراه با آثار منفي اقتصادي است؟ تحليل بخشاما آي

 توان تقسيم كرد.ها را از منظر پيامدها نيز ميرا در اقتصاد نشان داد. رانت

 جوييهاي رانتهزينه. 6-5-2

نچه در اين گزارش رانت ها به رانت طبيعي و مصنوعي )آبندي رانتگروهي از اقتصاددانان با تقسيم

اراي به آن، دجويي رانت اند رانت مصنوعي را با افزودن مسئلهبازاري و غيربازاري ناميده شد( تالش كرده

 آثار منفي اقتصادي نشان دهند.
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 ع رانتاو بلندمدت توزيع انومدت كوتاه پيامدهاي .2جدول 

 شكل رانت پيامدهاي رشد )بلندمدت( مدت()كوتاهكارآيي  پيامدهاي رانت نوع

 رانت بازاري

 )نامولد( كاهنده رشد احتماالً كارآمدنا كميابي ساختاري

 سود آميخته با رانت

 )مولد(دهنده رشد ارتقا احتماالً كارآمد صرفه مقياس

 دكارآمنا فناوري

 استراتژي )مولد( دهنده رشدارتقا
 كارآمد

 مديريتي

 رانت غيربازاري

 گيريتصميم

 نامعين كارآمدنا اطالعاتي
 جوييرانت آميخته با رانت

 )حاصل توزيع نابازاري برخي منافع(
 )مولد( ددهنده رشارتقا احتماالً كارآمدممكن است  نظارتي

 )مولد( دهنده رشدارتقا احتماالً نامشخص تحقيق و توسعه/ زيرساخت

 مقرراتگذاري

 )نامولد( كاهنده رشد كارآمدنا هاي همسودگروه

 جوييرانت آميخته با رانت

 (حاصل منع ورود)

 )مولد( ه رشددهندارتقا احتماال كارآمد منبع طبيعي

 نامعين نامعين  انباشت

 )مولد( دهنده رشدارتقا احتماالً نامعين شومپيتري

 )مولد( شدردهنده ارتقا احتماالً كارآمدنا فراگيري
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ر راق تأثيرها توسط دولت، ساختار انگيزشي و كنش همه بازيگران اقتصادي را تحت توزيع رانت

تصميمات دولتي را جانشين سازوكار بازاري بر مبتني دهد. وقتي دولت سازوكار صالحديدي ومي

سازد، همزمان رقابتي را بين بازيگران بخش خصوصي براي تغيير و حفظ اين سازوكار تخصيص منابع مي

 تعبير شده است.جويي رانت كند كه بهايجاد مي

. اين شودها مياند كه صرف ايجاد، حفظ يا انتقال رانتزينه منابع و تالشي دانستهرا ه جوييرانت

بندي، كمک به احزاب سياسي؛ يا گري، صفخود بگيرند مانند البيهتواند اشكال قانوني بها ميهزينه

مربوط  هايهاي سياسي غيرقانوني، هزينهدهي، كمکاينكه اشكال غيرقانوني به خود بگيرند مانند رشوه

 هاي كل توزيع رانتبه محاسبات با افزايش هزينهجويي رانت هايبه مافياي خصوصي و غيره. ورود هزينه

 نشان دهد.ناكارآيي  ها را همراه با زيان وتواند توزيع دولتي رانتمي

 و نسبت آنها با دولتذينفع  هايه آرايش گروهمانند توزيع رانت بنيز بهجويي رانت فرآيندشدت 

ت به دو صورجويي رانت و سياستمداران وابسته بوده وها بوروكراتنظر بهها وابسته است. توزيع رانت

تمداران ها و سياسبگذارد. در درجه اول براي كسب نظر مساعد اين بوروكرات تأثير فرآيند تواند بر اينمي

ها و سياستمداران يا منطقي كه براساس و در درجه دوم براي تغيير نهادين بازي، يعني تغيير بوروكرات

نامند و موجب كشمكش سياسي، ثانويه ميجويي رانت گيرد. اين حالت دوم راآن توزيع رانت صورت مي

 د.شوثباتي و اتالف منابع فراوان ميبي

 دستيابي به رانت مولد. 2-5-2

 اما آثار كلي ،دهدهاي اقتصادي توزيع رانت را بيشتر نشان ميبه تحليل، هزينهجويي رانت ورود

تي دولبستگي دارد.  كندميكه ايجاد  به سودهاييكند و هم اي كه تحميل ميهم به هزينهجويي رانت

 جويي را كاهشهاي رانتتواند هزينهآورد مي دستبهنفع را ذيهاي ز گروهكه بتواند حدودي از استقالل ا

ها برخوردار باشد، با شتاب بخشيدن به كه از قابليت الزم نيز براي توزيع هدفمند رانتداده و در صورتي

 توانياساس م نيبر همرشد، سودهاي توزيع رانت را افزايش و نتيجه نهايي توزيع رانت را مثبت سازد. 

 نيكردند بلكه در ا زيهرپ تران عيكشورها از توز نيا نكهيرا نه در ا ايشرق آس يكشورها تياساس موفق

 .(132: 1336، )حسين خان اقدام كرده بودند افزاارزش يهارانت عيكه آنها به توز ديد

افزا يا هاي ارزشبايد اصطالحاً بر توزيع رانتجويي رانت جلوگيري از توزيع رانت ياجاي بهبنابراين 

در بلندمدت بيشتر از كارآيي  مولد تمركز كرد. رانت مولد رانتي است كه پيامدهاي آن براي رشد و

هاي )مثالً وقتي بنگاه شودوري ناشي از رانت جبران ميگاهي با رشد بهرهجويي رانت هاي آن باشد.هزينه

( به اين تعبير توزيع رانت شايد در ابتدا دهندوري را افزايش ميحصاري با تحقيق و پيشرفت، بهرهان

  .(55 :1393 ،)چانگ است« مولد»برسد اما به شكل غيرمستقيم نظر بهنامولد 
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 افزايي در مسير رشدلد: ارزشپيامدهاي بلندمدت رانت مو. 9-5-2

ها )بجز رانت منبع طبيعي( در توجه كنيم، تمام رانتجويي رانت ها ومدت به رانتاگر از منظر كوتاه

وري توانند به افزايش بهرهها مياما از منظر بلندمدت اين رانت ،مدت همراه با اتالف منابع هستندكوتاه

كه اهميت داشته و ميزان  هاست. درواقع اين آثار بلندمدت توزيع رانتو رشد اقتصادي سود رسانند

 .كندها سرنوشت توسعه را تعيين ميموفقيت در توزيع اين نوع رانت

هاي بازاري، رانت فناوري و كميابي ساختاري در دهد از ميان رانتنشان مي 2همچنان كه جدول 

در بلندمدت درحالي كه اثر كميابي ساختاري بر رشد احتماالً منفي اما  ،باشد آتواند ناكارمدت ميكوتاه

گيري عامل نامرغوب( اما ساير عوامل كاربهواسطه هزينه باالتر هخواهد بود )باال بردن قيمت عامل توليد ب

 دهنده رشد باشند.ارتقا توانندبه تحريک رقابت و بروز خالقيت كمک كرده و مي

هاي توزيع رانت افزود. با اين را به هزينهجويي رانت هايهاي غيربازاري بايد هزينهتبراي تحليل ران

دت اما در بلندم ،استناكارآيي  مدت همراه باها )بجز رانت منبع طبيعي( در كوتاهوصف توزيع اكثر رانت

بديل ( تافزاارزشتواند به رانت مولد )برنداشته باشد ميرهاي جدي دآثار و هزينهجويي رانت كهدر صورتي

 شود.

 

 عدي به نفع توسعهچيني چندبُسياست صنعتي؛ زمينه. 9 

گيري بلندمدت گذاري بر جهتتأثيرهايي است كه با هدف همه سياستدرواقع  هاي صنعتيسياست

مدت و راستايي خودكار پيامدهاي كوتاهيص عدم همها با تشخاين سياست 1.گيردتوليد صورت مي

تواند با برهم زدن سازوكار اتخاذ شده و ميآنها  «سازيهماهنگ»هاي اقتصادي و لزوم بلندمدت فعاليت

رانت  تواند به توزيعبازاري تخصيص منابع و توزيع رانتي آن همراه باشد، اما چگونه سياست صنعتي مي

 مولد بيانجامد؟ 

 

 توزيع رانتسياست صنعتي و . 6-9

 اند: اقدامات دولت را در چارچوب سياست صنعتي به اين شرح برشمرده

 بندي آنهاگيري صنايع منتخب و اولويتسازي در صنعت، از طريق هدفاندازچشم،  

 سازماندهي بهينه رقابت بين بنگاههاي فعال در يک رشته صنعتي، 

 هاي فعال در ناسب در جهت حمايت از صنايع منتخب و بنگاههاي بازرگاني ماتخاذ سياست

هاي سري شاخصها به يكبنگاهدستيابي زمانبندي شده و فقط در قبال صورت به آن صنايع )البته

                                                 

هاي صنعتي يا سازمان صنعتي يك بخش خاص است صنعتي به معناي هدايت تخصيصي منابع بين بخش هايتسياس. 1

 .(Heo, 2001) شودمنظور بهبود عملكرد رفاهي اقتصاد ملي در بلندمدت اتخاذ ميكه به
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 ،عملكردي توافق شده

 ي تجار هاي پولي، مالي، ارزي وايجاد محيطي باثبات در اقتصاد كالن از طريق اتخاذ سياست

 .(24: 1336، )عابدين مقانكي مناسب

اما اين مداخالت چگونه  ،ازار باشدتواند متضمن مداخالت گسترده دولت در باقدام مي چهاراين 

  قابل توجيه است؟

 

 هاي توزيع شده طي آنو رانتدولت مختلف هاي نقش .9جدول 

 هاي توزيع شدهانواع رانت هاي دولتنقش

  انباشت -منبع طبيعي -هاي همسودگروه توليگري

  انباشت -ساخت تحقيق و توسعه/ زير تصديگري

 فراگيري يگقابل

 شومپيتري -نظارتي –اطالعاتي  يپرورشگر

 مأخذ: همان.

 

 توان توليديارتقاي  هاي مختلف خود برايدولت در جهت ايفاي نقشدهد نشان مينسبت  3جدول 

 شوده مياشارسياست صنعتي به وقتي ه مهم اينجاست كه كند. نكتها را توزيع ميانواع مختلفي از رانت

 با نويسندگان بعضي كه است ايمسئله همان اين و شده جلب دولت« قابلگي»نقش  توجهات بهعموم 

اما  ،انددهكر توجه آن به صنعتي حاصل اعمال سياستعنوان به «واردات جايگزيني راهبرد» كردن عنوان

ساير  ،«لگيقاب»فراتر از نقش مزيت نسبي ارتقاي  حمايت از توليد و ابزاري برايعنوان به سياست صنعتي

ات گوناگون، پيچيده و مهمي بر كيفيت تحول صنعتي به همراه تأثيرگرفته و دربر  هاي دولت را نيزنقش

  دارد.

موجود، بلكه در قالب عاملي براي فعاليت  هاي صنعتي دولت نه فقط در نقش حامي صنايعسياست

كند. يابي صنعتي ايفاي نقش ميدهنده به مسيرهاي تخصصبخش خصوصي در برخي صنايع و شكل

دقيقاً به « 21سياست صنعتي در قرن »در قالب دفاع از  (rodrik, 2007: 105) رودريک مثال ايرب

ه حتي كننده مبادالت بلكسياست صنعتي را نه فقط تسهيلدارد. وي  تأكيدوجه از سياست صنعتي  اين

هاي تايلند و پاكستان در منابع كند. وي با معرفي شباهتآورنده برخي از مبادالت عنوان ميوجود به

فوتبال  يابي پاكستان در توليد توپيابي تايلند در توليد پوشاك و تخصص، تخصصهادر دسترس آن اوليه

  1.دانداطالعات مينقص دهي عوامل در شرايط را ناشي از نقش فعال دولت در جهت

                                                 

دليل نقص و عدم تقارن اطالعات دولت نه فقط نقش هي در آن، بيابيند توليد محصوالت جديد و تخصصآدر فر کیرودر. از نظر 1

با استناد به مقاله جيمز ايمبرگ و روزان وارياگ  نيكند. وي همچنساز را ايفا ميدهنده و زمينهكننده بلكه نقش جهتهماهنگ
بخشي توليدات و در مرحله بعد نيازمند كند كه در ابتدا نياز به توسعه و تنوعيند توسعه را امري غيرخطي عنوان ميآ( فر2111)

حال توسعه است، تئوري كننده وضعيت اكثر كشورهاي دريابي در توليد است. به اعتقاد اين دو در مرحله اول كه بيانتخصص
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نز با اواگذارد. ي بر جاي ميهاي صنعتپويش اي برات پيچيدهتأثيرهاي صنعتي همچنين سياست

قرار گرفتن در جايگاه خاصي » دهد:اين نقش را نشان مياهميت « عديبُچيني چندزمينه»معرفي مفهوم 

سازي مينهز»اي ها گونهدارد. برخي بخشدنبال بهي تقسيم كار، تبعات پويا و ايستايي المللبيناز نظام 

رند، مثل تزريق نيروي كار كارآفريني، ايجاد سرريز مثبت در آوبه نفع توسعه پديد مي« چندبعدي

 :1332، )اوانز« همسود سياسي در قالب ائتالف توسعههاي گروه هاي ديگر اقتصاد و گردهم آوردنبخش

ها درك اهميت حمايت از صنايع پيشرو تنها زماني ممكن است كه بدانيم محصوالت نيز مانند انسان .(39

ت اي متفاورود به بهرهسراغ آن ميكشوري كه در اوج محصولي بهداراي چرخه عمر هستند. در اين تعبير 

نساجي در  اوانزاز نظر  روند.هنگام سير نزولي آن محصول به سراغش ميرسد كه بهاز كشورهايي مي

 تان اواخر قرن بيستمهندوسبراي ، اما بوده است« عديبُسازي چندزمينه»انگلستان قرن هيجدهم عامل 

. صنعت خودروسازي و فوالد در نيمه نخست قرن بيستم در اياالت متحده عامل بود صرفهاين  فاقد

 نبود. چيزي كه در يکگونه اين دوم قرن بيستم هاما براي برزيل در نيم ،بود« عديسازي چندبُزمينه»

 .(همان) باشد« ايماندهبخش عقب» ديگر هدوراست ممكن است در « سازي چندبعديزمينه»دوره عامل 

 يندفرآ هاي صنعتي به اين وجه عميق و بسيار مهم سياست صنعتي دردر سياست 1رويكرد انتخاب برنده

 توسعه اشاره دارد.

 ت.نشان داده اس ،كندهاي خود توزيع ميهايي را كه دولت در قالب ايفاي نقشانواع رانت 4جدول 

هاي شيوه اي داشته و بههاي بسيار گستردهدهد، حمايت از توليد صورتكه اين جدول نشان ميهمچنان

 اعمال شده است.ها دولت گوناگون توسط

زا شود كه نقشي بسبرخي از خدمات زيرساختي مهم توسط دولت ارائه ميتصديگري  در قالب نقش

هاي مقرراتگذاري، توليگري ي و توسعه بازارها دارد. همچنين در قالب نقشدر كيفيت نيروهاي انسان

ي دارد. در قالب قابلگي، جلوگيري از رقابت توليدمحورگيري انباشت و نيز مهمي بر شكل تأثيردولت 

ي پرورشگرلت مورد توجه بوده و در قالب هاي دويكي از نقشعنوان به نابرابر و حفاظت از صنايع نوپا

 ي كه بههايهايي كه دولت براي كاهش ريسک ورود توليدكنندگان به صنايع نوپا ارائه داده يا يارانهنقش

بوده  هها البته با مخاطراتي نيز همرااين رانتگيرد. دربر مي فعال در زمينه تحقيقات بنيادين رامؤسسات 

توان ثباتي سياسي را ميو ممكن است به اهداف خود نرسد. از اتالف منابع و عدم توان قطع حمايت تا بي

 ها دانست.در زمره مخاطرات توزيع اين رانت

 

                                                 
يابي محصوالت در اين اقتصادها هاي صنعتي دولت نقش مهمي در نوع تنوعخصوص سياستهمزيت نسبي عمل نكرده و ب

 دارد.

1. Picking the Winner 
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 هاي توزيعيانواع نقش هاي دولت و رانت .5 جدول

هاي انواع نقش

 دولت
 مخاطرات توزيع رانت انتنوع ر گذاريتأثيرهاي صورت

 توليگري

 هاي فعاليتمجوز

منبع  -هاي همسودگروه

 -شومپيتري -طبيعي

 انباشت -فراگيري

 جوييها و رانتاي رانتتوزيع غيربرنامه

 اهنفع به قصد كسب مجوزذيهاي گروه

 سيثباتي سيانابرابري و بي انباشت در بازار كار مقرراتگذاري

 انباشت هاي مالياتيمعافيت
نفع و ذيهاي مند ساختن گروهقدرت

 يف دولتعتض

 تصديگري

اي )اعطاي بانكداري توسعه

 تسهيالت ترجيحي(

 -هاي همسودگروه

 نظارتي
 اتالف منابع

 اتالف منابع زيرساختي نهادهاي آموزش مهارت

 هاي وارداتيتعرفه قابلگي
 -هاي همسودگروه

 راگيريف
 عدم توان قطع حمايت -اتالف منابع

 پرورشگري

 هاي صادراتيمشوق
 -هاي همسودگروه

 شومپيتري -نظارتي
 عدم توان قطع حمايت -اتالف منابع

 هاي تحقيق و پژوهشيارانه

 -هاي همسودگروه

تحقيق و  -نظارتي

 شومپيتري -توسعه

 اتالف منابع

كار وكسب خدمات توسعه

 توسعه خوشه(ازجمله )
 اتالف منابع رانت نظارتي و مديريتي

ترغيب صنايع مرتبط به 

 گذاري در يک راستاسرمايه
 اتالف منابع رانت نظارتي و مديريتي

 .همان :مأخذ

 

 جوييسياست صنعتي و رانت. 2-9

 تواند جانشين سازوكار تخصيص بازاريسازي كه ميزار هماهنگابعنوان به گفته شد كه سياست صنعتي

 هاي توليد وهمواره به تخريب انگيزهجويي رانت اما آيا ،همراه استجويي رانت منابع گردد با مخاطره

هاي آسياي رده دولتنكته مهم در اين زمينه آن است كه با وجود مداخالت گستانجامد؟ ميناكارآيي 

اين تناقض انتظارات  1.است دهينجاميان يديتول يهازهيانگ بيتخر ها به تله سياستي وشرقي اين سياست

  نظري و نتايج تاريخي چگونه قابل توجيه است؟

اي از مداخالت دولت دليل مجموعهكه به دهديم حيتوض نيمعما را چن ني( ا134 :1393) چانگ 

ديگري از  هبا مجموع التولي آن اختال ،ها رخ دادهاي وارداتي( اختالل گسترده در قيمتحمايت )مثالً

                                                 

 هیسرما ییجابجا و یالمللنيب تجارت به مربوط یهاطهيح به فقط دیجد یگراتوسعه بازار   یاقتصادها در یدولت یهانظارت». 1

. فترگیم بردر را نقلوحمل و ارتباطات مه،يب ،یداربانک جملهاز یداخل یاقتصاد یهاتيفعال از یعيوس فيط بلکه هنبود محدود
 به یادیز حد تا مقررات نیا یاجرا. شدیم انجام هاکارتل جادیا و کاالها ورود کنترل مثل يیهاوهيش کمک به مقررات نیا

 .(231 ، ص1132) «شد واگذار هابوروکرات دیصالحد

www.irpublicpolicy.ir



 

 __________________________________________________________________________  
 

 

27 

توليد »ثي شد و به اين ترتيب نوعي ساختار انگيزشي متعادل بين نهاي صادراتي( خمداخالت )مثالً يارانه

وان تت كره جنوبي را ميكليد اصلي مداخال ايجاد كرد.« توليد با هدف بازار داخلي»و « با هدف صادرات

اي كه توليد، اولويت اول فعاالن اقتصادي باشد گونههي و مديريت ساختار انگيزشي بتوليدمحورحفظ 

 دانست.

 هايي را براي حفظدر عين مداخالت گسترده، ضابطهكشورهاي شرق آسيا رسد مينظر بهبنابراين 

عمال اگرايي( )مخاطرات حمايتگسترده جويي رانت جلوگيري ازنيز و  ي(يدمحورتولي )هاي توليدانگيزه

اره عامل كليدي اشپنج به اين  هاتوان از ميان عوامل موفقيت اين اقتصادكرده بودند. به طور خالصه مي

 كرد:

ل حفظ استقال الف( حفظ استقالل دولت و در عين حال همكاري پيوسته با بخش خصوصي:

عين حال همكاري گسترده با بخش خصوصي نقش  نفع و درذيهاي جويي گروهدولت از نفوذ و رانت

ژاپن، كره و تايوان به  (234 :1332)مهمي در توسعه صنعتي شرق آسيا داشته است. به اعتقاد هايامي 

ار مساعي برقرهاي دولتي متفاوت، توانسته بودند ميان دولت و تجارت تشريکيوهرغم برخورداري از ش

ان سازم»كنند. به عقيده وي از ديدگاه يک ناظر خارجي، اين رابطه شبيه يک دولت تعاوني يا نوعي 

ديريتي، يي مگراي برخوردار از بهترين توانارسيد كه در آن نوعي بوروكراسي نخبهمينظر به« درونيشبه

هاي رسمي و خصوصي هدايت هاي تجاري را از طريق شبكهبراساس يک طرح راهبردي اجماعي فعاليت

 كند.مي

ي، هاي صنعتاعمال موفق سياست :ي صنعتي در يك نهاد فرابخشيسياستگذارتمركز الف( 

در قالب جايگاه نظام  ويژهبه كند. اين ساختار سازمانيساختار سازماني مناسب آن را هم طلب مي

 اند، هدفدر مدلي كه پيشگامان آن ژاپن و كره بودهريزي در اين كشورها خود را نشان داده است. برنامه

المللي بوده است. در اين راستا ايجاد ارتباط نراهبرد صنعتي ايجاد صنايعي با توان رقابت در بازارهاي بي

صلي سياست تبديل شده و در يک وزارتخانه )ميتي( متمركز و تنگاتنگ بين توليد و بازرگاني به محور ا

  دار بود.هاي صنعتي را عهدهطراحي سياست شده است. وزارتخانه ميتي ژاپن وظيفهاتخاذ تصميم مي

به معني  طور كه پيش از اين گفته شد،همان يتوليدمحور: توليدمحور ساختن اقتصادب(  

ين ا مبناي اصلي كسب منافع است.عنوان به و خدمات پشتيبان آن مدرن عتيمحور قرار دادن توليد صن

يچ نشود ه توليدمحورتا ساختار اقتصادي  سازدهاي حمايت از توليد را ميمسئله بنيان تمام سياست

ون صورت وناگگهاي شيوهبه  محورييابي به توليددستحمايتي به نتايج قابل توجه دست نخواهد يافت. 

يگري تصد مانند كره جنوبي همراه با شديدترين نوع مداخالت و از طريق نقش كشورها گرفته، در برخي

 داشتهتري از همكاري دولت و بخش خصوصي ماليمهاي شيوهدولت به انجام رسيده و در بقيه موارد 
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 شدن اقتصاد است. توليدمحورگرايي و وجه عام آن، شرط ضروري موفقيت حمايت 1.است

هاي صنعتي به راهبرد انتخاب برنده ترين بخش سياستخاص :شناسايي صنايع خوش آتيهج( 

هاي متعدد خود از الگوي مشابهي در شناخت سازماندهيعليرغم  كشورهاي شرق آسياگردد. باز مي

ي، توليدمحوربراي توسعه صنعتي، پس از  آنها. پيروي كردند (پيشرو يا خوش آتيهراهبردي )صنايع 

دولت  مثالطور به اند.هاي توليد در داخل را مورد توجه قرار دادهتمركز بر صنايع پيشرو و تكميل زنجيره

رفته و ساز را جدي گعدي به نفع توسعه، نقش صنايع صنعتبُيابي چندكره جنوبي همچنين براي زمينه

صنعتي و تكميل پيوندهاي صنعتي متمركز شد. در اين راستا ورود  آالتشيني مابر توليد داخل

آالت رونق بگيرد زيرا ساخت ماشين هبه شدت تحت نظارت بود تا صنعت داخلي در حوز آالتماشين

به موالً معارات شد. اعتبآالت در بنا كردن يک نظام اقتصادي منسجم بسيار مهم تلقي ميجايگاه ماشين

وض ولي در ع ،گرفتهايي مشابه توليدات داخلي وارد كنند، تعلق نميخواستند ماشينكساني كه مي

هاي داخلي رسيد، به خريداران ماشيندرصد قيمت محصول مي 92هايي كه گاهي ارزش آنها به يارانه

  .(135: 1393 ،)چانگ شدواگذار مي

نشان بررسي مختصر عملكرد كشورهاي شرق آسيا  ها:زايي رانتلوگيري از اختاللج( هـ

در ميان هاي گوناگون در اين كشورها رقم خورده است. يابي صنعتي به صورتدهد كه سازمانمي

اي هگيري بنگاهک به شكلخورد، مدل اول، كمكشورهاي شرق آسيا حداقل سه استراتژي به چشم مي

در ژاپن. مدل دوم،  «زاي باتسو»در كره جنوبي و  «چبول»هاي بزرگ داخلي بوده است؛ مانند بنگاه

هاي چندمليتي و يافتن جايگاهي در زنجيره توليد آنهاست. توسعه صنعتي كشورهايي چون جلب شركت

هاي هصورت بوده است كه كشورهايي كه داراي بنگا سنگاپور نمونه بارز اين مدل است. مدل سوم، بدين

ر اند رشد صنعتي مناسبي را دها توانستههسازي در اين بنگاكوچک و متوسط بسياري بودند با شبكه

در هر يک از اين ساختارهاي سازماني، جلوگيري اي از اين كشورهاست. آورند. تايوان نمونهوجود بهكشور 

ي ها در كره جنوبتوزيع رانتكارآيي مثال براي  گونه خاصي مديريت شده است.ها بهنتزايي رااز اختالل

 هايهزينه هاچبولبه جويي رانت منحصر بودن فرصتآمد.  دستبهها چبولبه آنها  با محدودسازي

  2.كاهش داد در اين كشوررا جويي رانت

 

  

                                                 

 یتا مل یاعتبار مال یدیصالحد صيدولت از تخص یلمرو مداخالت اقتصادق جنوبي، كره یتوسعه اقتصاد هيدر مراحل اول. 1

 عیصنا جادیبا اقدام به ا یحت نهيزم نیبود. دولت در ا افتهیبرنده گسترش  عیانتخاب صنا یهاکيو تاکت یراهبرد عیکردن صنا
 .(144 ص ،1131 ،)اوانز ها را در اقتصاد سازمان دادنوع مداخله نیدتریآهن و فوالد پوسانگ، شد

 هايترين خطر كاربرد رانتجوي را بزرگرانت« تواننمي»جويي كامالً به عمل بپيوندد، احتماالً رانت هحتي وقتي زيان بالقو. 2

كنند، حمايت يا حتي تشويق هاي دولتي ايجاد ميتري كه رانتصنعتي دانست.... خطر جدي هدولتي براي تحقق توسع
يي به جا آاست كه آثار ناگوار بلندمدت از لحاظ كار -علت مداخلة دولتبه -هاي توليدي ناكارآمدتوليدكنندگان به روش

داليل ايجاد كنند كه احتماالً )به« يك بار براي هميشه»هايي از نوع است هزينه نهاي دولتي در كره ممكگذارد.... رانتمي
 .(119-113 ص ،1131 ،)چانگ گذارندنداني بر ناكارآمدي توليد نميها آثار بلندمدت چمزبور( كوچك هستند، ولي آن رانت
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 ها در كشورهاي شرق آسياوضعيت بهره گيري از رانت .5جدول 

 نوع رانت  اقدامات كشور

 هاي راهبرديگذاري در بخشهترغيب بخش خصوصي به سرماي ژاپن

 دهي به صنايع راهبرديترغيب بخش مالي به وام

 شومپيتري

 فراگيري

 زي صنايع راهبردي/ ايجاد برخي صنايع )مراحل اوليه توسعه(سايمل كره جنوبي

 تضمين دسترسي صنايع راهبردي به منابع مالي ارزان

 حمايت از ايجاد پيوندهاي پسين صنايع داخلي

 تسهيل دسترسي توليدكنندگان به بازارهاي جهاني

 انباشت

 فراگيري

 شومپيتري

 نظارتي

 صيمساعي گسترده با بخش خصوتشريک تايوان

 سازي صنايع كوچکشبكه

 هاي راهبرديترغيب بخش خصوصي به حضور در بخش

 نظارتي

 شومپيتري

 نظارتي

 مأخذ: همان.

 

هاي حمايتي به نفع صنايع داراي هاي صنعتي ژاپن حمايت از توليد با توزيع رانتدر سياست

ريزي ها حمايت برنامهدر اين سياستي صورت گرفته است. المللبينپتانسيل باالي رقابت در بازارهاي 

براي تضمين كارآمدي اين وجود مدت از بازار داخلي نيز مشروع تشخيص داده شده بود، با شده كوتاه

 ريزان را برآورده سازند تنبيه شدههاي مورد نظر برنامهتوانستند شاخصها، صنايعي كه نمياين سياست

ها جلوگيري از رقابت مخرب و توليد زير شد. همچنين در اين سياستو از ادامه فعاليتشان جلوگيري مي

ها و جوايز به عملكرد صادراتي ظرفيت بهينه نيز داراي اهميت بود. در زمينه تسهيالت مالي يا معافيت

  6.كردوابسته بوده و امتيازات ويژه در وام و تسهيالت دسترسي به ارز خارجي از قوانين خاصي تبعيت مي

مداران و توانايي راين مديريت توزيع رانت شكل واحدي ندارد. آنچه اهميت دارد تعهد سياستبناب

اقدامات كشورهاي شرق آسيا با اقداماتي كه مقايسه  ها براي دستيابي به شيوه مناسب است.بوروكرات

ت اهيهاي گسترده در مگيرد حاكي از وجود تفاوتهاي صنعتي صورت ميدر كشور ذيل عنوان سياست

مثال طور به دهنده بخش مهمي از تفاوت دستاوردها باشد.تواند توضيحاين اقدامات بوده و خود مي

هاي گذشته )از انحالل و احيا تا تفكيک( و عدم ريزي در سالسازمان مديريت و برنامهپي درپي تغييرات

اي اين سازمان در آن مهمتر عدم اقتدار فراقوه هاي بخشي، ازاقتدار اين سازمان فرابخشي بر دستگاه

 . هاستاين تفاوت ازجمله اي كشورگذاري توسعهمشيخط

ن ي در اقتصاد ايراتوليدمحور نبودتفاوت اقتصادهاي شرق آسيا با اقتصاد ايران را در مهمترين  اما

د. در توان ذكر كرميآنها  رقيب توليد و سودآوري بيشترعنوان به و نامولدهاي سوداگرانه و ظهور فعاليت

                                                 

 ميمثال، اعتبارات مستق ی. برابردیو اعالم موافقت به سمت هدف جلو م بيگو ترغرا با گفت یدولت ژاپن تجارت خصوص. 1

 -ل بانک توسعه ژاپن و بانک صادرات)مث یدولت یهابانک قیاز طر یرسم یهاصياندازها و تخصطور عمده بر پسهکه ب یدولت
به عنوان  مياعتبارات مستق صيهمه، تخص نی. با ادادیم ليرا تشک یصنعت یهاوام لدرصد ک 11واردات( استوار بود، کمتر از 
 رایز کردند،یاعطا م عیصنا نیبه ا یشتريوام ب یخصوص یهابانک جهيشده بود و در نت تیحما عیاعالم موافقت دولت با صنا

 .(231 ص ،1132 ،)هايامي کم شده است یریخطرپذ زانيکه م افتندییدرم
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 گزارش بعدي به تفصيل اين مسئله مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 

 سياستي هايبندي و پيشنهادجمع

د هايي داربار است. حمايت از توليد ضرورتسره خسارتسره سودمند و نه يکنه يک« حمايت از توليد»

ويژه به اهداف رفاهي توسعهبه دستيابي اگر دارد. مي هاي حمايتي وارا به اتخاذ سياستها دولت كه

مورد توجه است، اين هدف بدون رونق گرفتن توليد  پذيري اقتصاديجلوگيري از آسيبو  زايياشتغال

 ير نيست. پذامكان و خدمات پشتيبان آن صنعتي مدرن

گيري از سياست صنعتي، هاي موجود در بهرهدر برابر منطقمخاطره نيست. ياما حمايت از توليد ب

واسطه جهاني شدن و بعدي هگيري از اين ابزار بدو نقد بر اين ابزار وارد شده است. اولي عدم امكان بهره

زاري براي نه ابو ذينفع  هايگروهجويي رانت شدن اقتصاد و تبديل سياست صنعتي به ابزار مخاطره رانتي

صاد داشته و تصور اقتصاد خالي تدهد كه رانت حضوري گسترده در اقتوسعه است. اين گزارش نشان مي

 و در نهايت جهانيداشته ها ابعاد گوناگون واقعي است. همچنين رانتتصوري غيرجويي رانت از رانت و يا

كه يكي از ابعاد سياست صنعتي است اثر ها دولت مشي تجاريها و خطتواند بر تعرفهميبيشتر  شدن

(. آشنايي با تنوع تحول استقالب اين گزارش، نقش قابلگي دولت در معرض تهديد اين  بگذارد )در

يامدهاي پب تمركز بر ها اتفاق نيافتاده موجرانت گيري ازبهرهاي بدون ها و اينكه هيچ توسعهرانت

 ند.رسارشد سود مي فرآيند ها و شناسايي رانت مولد شد. رانت مولد رانتي است كه بهبلندمدت رانت

هاي حمايت جويي، رعايت الزاماتي را در اتخاذ سياستجلوگيري از اتالف منابع و كاهش خطر رانت

ه اند، اين الزامات را برآوردهايي كه توانستهدهد دولتان ميسازد. تجربه تاريخي هم نشاز توليد الزامي مي

در اند. به اهداف توسعه صنعتي خود موفق بودهدستيابي مولد اعطا كنند در صورت به ها راساخته و رانت

وده بآن بين كشورها متفاوت  هاي صنعتي اتخاذيسياستو  قابليت نهادي دولتويژگي اين گزارش دو 

  كند.ها و مولد يا نامولد بودن آن را تعيين ميو سرنوشت توزيع رانت

ق ي صنعتي موفسياستگذارتواند دولتي )حاكميتي( مي هاي نهادي حاكميت:قابليت يارتقا

 و اتالف منابع در امان بماند كه:جويي رانت داشته و از مخاطرات

  وليت به اهداف رفاهي، كسب مقبدستيابي نعتي براي ي صسياستگذارنخبگان سياسي به لزوم

 و اقتدار ملي اعتقاد داشته و ميان آنها نوعي اجماع در اين زمينه شكل گرفته باشد. 

 ده ش تأمينآنها جويي رانت وذينفع  هايكيفيت سازماني دولت يعني استقالل دولت از گروه

 .باشد

 در عين حفظ استقالل نوعي همكاري مستمر و اعتماد شكل ذينفع  هايو گروهها ولتد بين

 گيرد.
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در نهايت موفقيت سياست صنعتي در گرو رعايت برخي  ي صنعتي:سياستگذارهاي رويهاصالح 

 هاي صنعتي با اهداف متعددي صورتحمايت از توليد و سياست. هاستشروط مهم در طراحي سياست

هاي سياستعنوان به گاهيو...  اشتغال تأمينهاي اجتماعي، گروه پذيرد. خودكفايي، حمايت ازمي

هبود بنيه توليد )بارتقاي  بايد با هدفصرفاً  هاي صنعتيگردند، درحالي كه سياستصنعتي عنوان مي

 سهدر  يسياستگذارنيازمند هدفگذاري  يرد. اينتوليد صنعتي مدرن و خدمات پشتيبان آن( صورت گ

 بخش است: 

 بر برنامه بودن مداخالت )ابتنا بر استراتژي توسعه صنعتي كشور(مبتني، 

 هاي مولد و نامولد در عرصه داخليي و اصالح نسبت بخشتوليدمحورسازي براي زمينه، 

 ر برنامه(ب)مبتني تصاد داخلي با اقتصاد جهانيگزينش صنايع پيشرو براي اصالح نسبت اق، 

 ها به نتايج )وجود سازوكار بازخوردگيري و اصالح(گويي سياستپاسخ. 

هاي حاكميت بخشي به الزامات باال نيازمند اقداماتي در همه عرصههمچنان كه مشخص است، تحقق

ي و كيفيت كارشناسارتقاي  و برنامه و بودجهان مثال تمركز سياستگذاري صنعتي در سازمبراي  است.

 ،كندانجامد اراده و اقدامات دولتمردان را طلب مياقتدار نظارتي آن كه به بهبود كيفيت سازمان دولت مي

به  سياستي اين گزارش هايپيشنهادمهمترين  سازي كشور،هايي به نظام تصميماما از زاويه ارائه توصيه

 قرار زير است:

رويكردهاي حمايتي دولت تنها آنگاه  مطالبه ارائه سند استراتژي توسعه صنعتي از دولت: -

هاي تهاي توليد و ضروربلندمدت و برپايه تبيين چالشهدفگذاري  برآميز خواهد بود كه مبتنيموفقيت

 دولتازسوي  ه سند استراتژي توسعه صنعتيصورت گيرد. گامي مهم در اين زمينه تهي مواجه با آن

 هايها و ضرورتهاي مجري( را از اولويتريزي )و نه دستگاهاست، سندي كه ارزيابي نظام برنامه

ي راهي برابرخوردهاي شعاري با مسائل توليد، تحقق هماهنگي و نيز جاي بهداشته و دربر  حمايتگري

 ارائه داده باشد.. ساختن و سپس بسط صنايع پيشرو توليدمحور

ها تنحمايتگري  طور كه گفته شدهمان «:حمايت از توليد»با موضوع  «طرح»پرهيز از ارائه  -

 حظاتاهداف بلندمدت و مالبر مبتني خواهد بود كه برآمده از برنامه حاكميت ومنجر به نتيجه زماني 

ه بحمايتگري  صورتاين و در درجه اول در پي توليدمحور كردن اقتصاد ملي باشد، در غيربخشي بين

 اشت.خواهد ددنبال بهي كشور را سياستگذاردر فضاي جويي رانت توزيع رانت نامولد انجاميده و تشديد

گردد داراي ارائه مي محترم مجلس هاي حمايت از توليد كه توسط نمايندگانطرحمعموالً اساس اينبر

هاي صنعتي مغايرت آن با اهداف سياستهدفگذاري  اي يا صنفي غيرراهبردي بوده وگيري منطقهجهت

را بر سر كسب ها در صورت تصويب، رقابت نمايندگان ساير مناطق يا اصناف دارد. همچنين اين طرح

 زند.ها دامن ميهمان حمايت

ري گذامهمترين پيشنهاد سياستي اين گزارش، قاعده ي:توليدمحوري در جهت سياستگذار -

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

92 

سه دهه  ي مهمترين راهبرد توصيه شده در كشور درتوليدمحور. در مورد ي استتوليدمحوردر جهت 

 اما اين گزارش ،بوده استكار وكسب و آزادسازي ذيل عنوان تسهيل فضايزدايي مقررات گذشته معموالً

ر ها منجبه رفع همه رانتلزوماً  زداييمقررات ه وتها حضوري گسترده در اقتصاد داشدارد كه رانت تأكيد

يازمند گردد نمنجر به رونق توليد و خدمات مولد اي كه گونههبكار وبكس گردند. درواقع اصالح فضاينمي

هاي هاي نااطميناني و هزينههاي تبديل، هزينههاي سربار توليد )به زبان تخصصي هزينهكاهش هزينه

 هايتهاي ساختاري و همه موانعي است كه فعاليهاي سيستمي، عدم نفعحذف ريسکدرواقع  مبادله( و

تگاه كمک دسمهمترين  اساساينبر گير كرده است.هاي سوداگرانه و نامولد زمينمولد را در برابر فعاليت

بلكه حمايت از توليد در وجه عام و بستن  ،هاي حمايتي خاصگذاري كشور نه طراحي سياستقاعده

رقيب توليد صورت به ي و داللي و رباخواري است كههاي سوداگرقاعده و كانالهاي بيمنافذ سودبري

 شود. نكته مهم اينجاست كه انجام اين وظيفه هر دو سطحظاهر شده و مانع بسط توليد در كشور مي

 گيرد.ميدربر  رامقرراتگذاري  وزدايي مقررات

هاد پيشنمهمترين  ي وتوليدمحوربر اهميت  تأكيداين گزارش يافته مهمترين  بنابراين

 هايي. بدون توجه به اين مسئله، همه سياستگذاري در اين زمينه استسياستي آن لزوم قاعده

 گردند مستعد تبديل شدن به ضد خود هستند.كه به نام حمايت از توليد اتخاذ مي

 

 مآخذ و منابع

 ستانانگل كشور تجربه صنعتي استراتژي و سياست باب در نوين رويكردهاي زهرا جعفري.و  صغراليع، اژدري .1
 .1394ماه خرداد ،اسالمي شوراي مجلس هايپژوهش مركز ،تهران (.1)
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