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 الگوي راهبردي حمايت از توليد

 رويكردهاي تدوين سياست صنعتي . 11

 

 

 
 

 

 چكيده

کارگيري سياست صنعتي به اندازه کافي قوي و محكم است. اما چالش بهشواهد و قرائن براي توجيه لزوم 

چندان کارآمد در هاي نهخصوص دولتها بهزي سياست صنعتي توسط دولتساتدوين و پياده ،اصلي

هاي متعدد شكست سياست صنعتي در کشورهاي مختلف و همچنين توسعه است. تجربهدرحال کشورهاي 

 کند.به مسئله چگونگي تدوين سياست صنعتي کارآمد را دوچندان مي ، اهميت پرداختنايراندر 

سازي سياست هاي تدوين و پيادهبايسته ،در اين گزارش، از ديدگاه چند انديشمند مطرح اين حوزه

 صورت زير برشمرد:توان بهميها را بايستهطور خالصه اين به ،صنعتي بررسي شده است

 پذيري اقتصادي و شيوه رفع آنرقابت يارتقا موانع کسب ومهمترين  شناسايي، 

  ارتباط مداوم با بخش خصوصي براي گردش بهتر اطالعات و برخورداري از اطالعات بهتر و

 ،هاها و سياستگذاريگيريتر در تصميمدقيق

 هاي دولتبررسي امكان رفع موانع شناسايي شده باتوجه به توانايي، 

 آغاز و هم انجام و هم نحوه اقدامات در آن مشخص شده  تدوين سياست صنعتي متناسب که هم

 ،کليدي موفقيت سياست صنعتي است(ي باشد )اين يكي از اجزا

 گيري مناسب از امكانات سياست صنعتي که شامل ترکيبي از ابزارهاي تشويقي و تنبيهي بهره

بندي بخش خصوصي به ويژه برخورداري از ابزارهاي تنبيهي براي تضمين پاي)چماق و هويج( است. به

 ،اجراي سياست صنعتي بسيار اهميت دارد

  برخورداري از استراتژي خروج؛ اتخاذ تدابيري براي زمانبندي و نحوه پايان بخشي به حمايت و

 ،بخش خصوصي حمايت شده وسيلهبهخروج از دام تسخيرشدگي 

 ساختن اصالح ير پذامكان اي از انعطاف در تدوين سياست صنعتي برايدر نظر گرفتن درجه

 ،صنعتي )سازوکار اصالح و بازخورد( در پي بروز مشكالت يا تحوالت در حوزه اجرا سياست

 گردش اطالعات و ايجاد سازوکارهاي اصالح و ها با فرآيند تعامل و ارزيابي مداوم نتايج سياست

 يادگيري مداوم،

 کسب حمايت س ساختار سياسي رأسازي محيط سياسي مناسب در ، فراهمنهايتدر(

سياستمداران ارشد( براي پايبندي به سياست صنعتي و جلوگيري از ايجاد اختالل در سياست صنعتي 

 .نفعهاي ذيدر اثر مقاومت گروه

www.irpublicpolicy.irwww.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

2 

مرکز بر تتوان گفت راهبرد مناسب براي اتخاذ سياست صنعتي در ايران، باتوجه به نكات باال مي

ر تدوين توصيه شده دگانه 9د رمواچگونگي اتخاذ سياست صنعتي )و نه چرايي آن( و تالش براي تحقق 

 سياست صنعتي و در نظر گرفتن موازين آن در هنگام طراحي و اجراي سياست صنعتي است.

 

 مقدمه

در گزارش حاضر  روازاينتي پرداختن به مباحث پيرامون چگونگي بسيار اهميت دارد. در اتخاذ سياست صنع

 شود. رويكردهاي نوين تدوين سياست صنعتي از منظر تعدادي از انديشمندان اين حوزه بحث و بررسي مي

از صاحبنظران اين حوزه يعني مشتاق حسين خان، دني  نفرسه  يدر سه بخش اين گزارش، آرابنابراين 

پرداز نماينده سه رويكرد به اتخاذ سياست صنعتي سون تشريح شده است. اين سه نظريهرودريک و لوريد

گر دولت در اتخاذ سياست صنعتي است، مدافعان نقش انتخاباز هستند، درحالي که مشتاق حسين خان، 

کند. مي تأکيداي در سياست صنعتي دولت و اتخاذ اقدامات هماهنگي زمينه دني رودريک بيشتر بر بسترسازي

يدسون، در ميانه اين دو رويكرد قرار گرفته و عناصري از هر دو رويكرد را با خود دارد. رهمچنين رويكرد لو

پردازان نظريهي ديگر از يك -در انتهاي اين گزارش نيز عوامل موفقيت اقتصادهاي شرق آسيا از زبان سانجايا لل 

 تشريح شده است. -مهم سياست صنعتي

 

 سياست صنعتي براي رشد فراگير )مشتاق حسين خان(. 1

بايد براي دو سؤال اساسي بر اين باور است که براي تدوين سياست صنعتي کارآمد  1خان مشتاق حسين

 2:هاي درستي يافتپاسخزير 

 اند؟ مناسبآنها  هاي موجود براي رفعپذيري صنايع چيست و آيا سياستموانع ايجاد رقابت مهمتريناول،   -

 دارد؟  کارآييشده براي رفع موانع، در محيط سياسي و نهادي کشور مربوطه  دوم، آيا سياست تدوين -

هاي رقابتي، اي از بخشمنظور توسعه طيف گستردهسياستگذاري به داريو پا ريرشد فراگ ي تجربهبرا

هاي هاي کارآفريني، افزايش نرخ اشتغال و باال رفتن دستمزدها، ضروري است. سياستخلق فرصت

هاي صنعتي . در اين بخش درباره سياستشودميعنوان ستون اصلي چنين رويكردي محسوب صنعتي به

 شود.کارآفريني بحث ميهاي ارتقادهنده فرصت

 

                                                 

پردازان اصلي دولت لندن و از نظريه (SOAS)پروفسور مشتاق حسين خان، استاد دانشگاه مطالعات شرقي و خاورميانه . 1

 شود.گرا و اتخاذ سياست صنعتي محسوب ميتوسعه

 اين بخش گزارش عمدتاً برمبناي كتاب زير سازماندهي شده است:. 2

 Khan, M. H. (2015). Supporting Inclusive Growth, Effective Policy Design for Developing 

Medium Technology Sectors: Application to Vietnam. 
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 1ردههاي متوسط يا مياناهميت فناوري. 1-1

توسعه را دارند،  هاي فناوري كه بيشترين احتمال موفقيت در كشورهاي درحالگونه

 بر و نه خيلي كاربرها نه خيلي سرمايهرده هستند. اين فناوريمتوسط يا ميانهاي فناوري

 كارآفرينان و كارگران نبوده ومحدود به تعداد كمي از آنها  رو دسترسي به، ازاينهستند

ا طرف ديگر خيلي فناوري پايين نيستند كه درآمد پاييني خلق كرده و با افزايش دستمزدهاز

تواند با فناوري هاي زيادي ميبا درآمد متوسط، بخش يدر کشورامكان ادامه فعاليت نداشته باشند. 

ودرو خهاي مختلفي، از صنعت الكترونيک و صنعت يع شامل بخشداشته باشد. اين صنا سروکارمتوسط 

 . شودميگرفته تا صنعت پارچه و پوشاک 

هاي ها، اگر ابتكارات بخش خصوصي موجب رشد سريع نشود، به سياستاين بخش يبراي ارتقا

توان داليلي كه ممكن است ارتقا و رشد بخش خصوصي را محدود كند ميحمايتي نياز است. 

ها ها و فناوري. اگر توسعه بعضي بخشتوضيح داده شود 2هاي قرارداد يا بازارنوان شكستتحت ع

ها احتماالً ، عدم موفقيت اين بخشباشدطور بالقوه در دسترس به سود جامعه بوده و منابع ضروري نيز به

درگير چنين زماني  نفعانذيگذاران و ديگر قرارداد است. سرمايه هاي مختلف شكستگونه دليلبه

اطمينان حاصل گذاري خود براي سودآوري سرمايه مورد نيازشوند که از تأمين شرايط هايي ميفعاليت

ازآنجاكه طراحي سياست گيرد. هايي صورت نميگذاريصورت چنين سرمايه؛ در غير اينکنند

شكست شناسايي دقيق داليل  تواند بسيار متفاوت باشد،حمايتي براي مشكالت مختلف مي

  بازار از اهميت بسيار بااليي برخوردار است.

هاي جديد بر توسعه تجارت مؤثرهاي بازار براي مواجهه با شكست هاي حمايتيسياست دسته دو

هاي صنعتي هاي فناوري يا سياستها گاهي تحت عنوان سياستوجود دارد. هر دو نوع اين سياست

زايش كارآمدي بازارها، قراردادها و تأمين بهتر هاي افقي از طريق افسياست. شوندميمطرح 

. اين دسته وكار استهاي حياتي در پي بهبود شرايط عمومي كسبكاالهاي عمومي و زيرساخت

طور خاص طور عمومي و بهها هستند. اما بههاي بازار براي تمام بخشها در پي کاهش شكستاز سياست

هاي سازي سياستهاي بازار، احتماالً حتي پس از پيادهبسياري از شكست توسعهدرحال در کشورهاي 

اي تحت عنوان هاي اضافهسياستحمايتي افقي، باقي خواهند ماند. درنتيجه کشورهاي موفق، 

هاي قرارداد اند كه انواعي از شكستكار گرفتهبه« عمودي»هاي فناوري هدفمند يا سياست

هاي . سياستدهدهاي مشخص را هدف قرار ميها يا فناوريگذاري در بخشمؤثر بر سرمايه

                                                 

1. Medium or Intermediate Technologies 

2. Contracting or Market Failures 
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انتقاد قرار  مورد 1،«هاانتخاب برنده» درخصوصآميز بودن يا قضاوتشان تبعيضدليل بهعمودي گاهي 

هاي افقي و عمودي کامالً واضح نبوده و تمايز واقعي در گيرند. ولي در واقعيت، تفاوت بين سياستمي

 اتخاذي براي غلبه بر شكست بازاري مشخص است. کارآمدي و مرتبط بودن سياست صنعتي

 

 وكاركسب يمنظور ارتقا. سياست افقي در برابر سياست عمودي به1-2

کار برده وکار بههاي بهبود فضاي کسبسياست هاي افقي را دريي از تعريف سياستهابانک جهاني نمونه

ي، تسهيل و کاغذباز بوروکراسيکاهش مانند هايي با اين رويكرد . بيشتر کشورهاي دنيا استراتژياست

اند. کار گرفتهقبيل را بهها و مواردي ازاينسترسي به زيرساختصدور مجوز کسب، پرداخت ماليات، د

اندازي رو به راهها را کاهش داده و ازاينها هزينه تأسيس و فعاليت بنگاهروي کاغذ اين استراتژي

 کند. وکارهاي جديد کمک ميکسب

است کافي  توسعهدرحال ندرت براي داشتن رشد بلندمدت در کشورهاي ها بهچند اين سياستهر

ها، هاي مطلوب براي حل اين مشكلهاي مختلف با مشكالت خاص خود مواجه بوده و سياستزيرا بخش

هاي افقي(. هستند )نه سياست ها )سياست عمودي(و معطوف به برخي بخش هاي هدفمندسياست

ها منظور رفع مشكالت بخشهاي هدفمند و عمودي را بهبه همين دليل سياست توسعهدرحال  کشورهاي

دهند نحو معناداري ارتقا مييي معموالً توان صنعتي خود را بهگيرند. کشورهاکار ميها بهيا انواعي از بنگاه

است که در اين کشورها تر باشند. به همين دليل هاي عمودي موفقسازي سياستکه در طراحي و پياده

هاي تأمين مالي توان به سياستکنند. براي مثال ميهاي جديد پا گرفته و رشد ميها و بخشمرتباً بنگاه

ميالدي، يا به  1960در دهه  2محور و چائبولهاي صادراترات کره جنوبي به بخشو يارانه صاد

هاي خاص هاي مالياتي براي بخشو معافيت هاهاي تأمين اعتبار ارزان، ايجاد هدفمند زيرساختسياست

نظر بهطوري که بهاشاره کرد.  1989ور از سال هاي سياست صنعتي در اين کششده در اولويت شناسايي

 هاي حمايتي هدفمند براي رشد بلندمدت حياتي است.سازي سياسترسد، ظرفيت طراحي و پيادهمي

آميز بوده و سياستگذاران تبعيضغيرآنها  است که هاي افقي اينيک استدالل در دفاع از سياست

قدرها هم هايي خاص ندارند. در واقعيت اين استدالل آننيازي به قضاوت درباره اولويت قرار دادن بخش

آميز هايي خاص به نوعي تبعيضها يا شرکتها در ارتباط با افراد، بخشمحكم نيست زيرا تمام سياست

هاي ظاهراً افقي اين رو باشند، حتي سياستههاي متفاوتي روبها با محدوديتاست. براي مثال اگر بنگاه

ها را زيرا محدوديت و مشكالت يكسري از بنگاه آميز عمل کردهواقع تبعيضند درها را ناديده بگيرتفاوت

ها هايي که اولويتهاي ديگر باقي خواهد ماند. سياستمشكالت بنگاه کهدر صورتيبرطرف خواهد کرد 

                                                 

1. Picking Winners 

2. Chaebol  
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تري را براي د، احتماالً فضاي عادالنهنهاي مختلف شناسايي کرده و در همان راستا تدوين شورا در بخش

انتخاب »هاي عمودي حتماً در مورد . همچنين توجه شود که سياستندنکميفعاليت اقتصادي فراهم 

. البته واضح است کنندهاي هر بخش مشخص را رفع نيستند، بلكه در تالش هستند محدوديت« هابرنده

سؤال اصلي اين است كه که امكان رفع تمام مشكالت عمومي و خاص با ابزار سياست وجود ندارد. 

  طور مؤثر پرداخته شود؟شده بهتوان به اولويت شناساييآيا مي

به  ها بيشتر افقي بوده و بعضي ديگر بيشتر هدفمند وها در توزيع رانت در ميان بنگاهبعضي از سياست

ها ها و بخشگونه تبعيضي بين بنگاههاي کامالً افقي که هيچهمين دليل بيشتر عمودي هستند. تصور سياست

ها نفع اد كمي از بنگاهشدت عمودي كه به تعدبه هايهمچنين سياستروا ندارد بسيار سخت است و 

. شوندميرو هامعه روبجنفع ذي هايو با مخالفت شديد ديگر گروه 1برساند، احتماالً تسخيرشده

عمودي خواهد بود. تجربه موفق سياست فناوري در کشورهايي  -انتخاب بهينه احتماالً در ميانه طيف افقي

هاي خاصي را همواره مشكالت قراردادي، مناطق و يا فناوريآنها  دهد کهمانند کره جنوبي و تايوان نشان مي

و  1960هاي ابزارهاي سياست صنعتي در کره جنوبي و تايوان در دههها از دادند. اين سياستهدف قرار مي

اي و رقابت ها و صنايع مشخص، تا نظام انگيزشي منطقهمنظور هدف قرار دادن بخشميالدي، به 1970

هاي موفق، در هاي متمايزكننده سياستويژگيچين متفاوت و متنوع هستند.  1980استاني در 

ها سازي و اجراي اين سياستي، پيادهپذيرامكانمشكالت و  مهمترين شناسايي و هدف قرار دادن

 . در فضاي سياسي و نهادي كشورهاي مذكور بود

هاي دانايي بوروکراتکند که سياست فناوري موفق نيازمند گونه القا مياي ناخوشايند ايناستعاره

هاي موفق در تأکيد شود که سياستانداز درست و دقيقي از آينده دارند. در اينجا بايد است که چشم

 ارد. ازند« انتخاب برندگان»اندازي شفاف و ظرفيت توسعه نيازي به دولتي با چشمکشورهاي درحال 

مكان اين اچنين توانايي ندارند،  توسعهدرحال خصوص در کشورهاي هها، ببوروکراتکه مشخصاً آنجايي 

ري هاي حمايتي هدفمند تصميم بهتگيري اشتباه وجود دارد که دوري جستن دولت از سياستنتيجه

هايي بوروکراتاست. اما واقعيت اين است که کشورهاي بسيار موفق شرق آسيا هم از داشتن چنين 

ندي و توانمآنها  ر فضاي خاص سياسيها دمحروم بودند. تفاوت در امكان اجرايي شدن اين سياست

کارگيري ها و بهها با توجه به شواهد بود. اين مهم موجب تصحيح اشتباهتغيير و تصحيح سياست

 هاي جديد شد.تجربه

 

                                                 

گيرد اين نفعان بخش خصوصي در تحقق منافع آنها قرار ميذيثير أشدت تحت تگيري حاكميت بهيند تصميمآزماني كه فر .1

ها و بازارها، دولت»نامند. براي مطالعه بيشتر در اين زمينه رجوع به مقاله مي« تسخير شده»ها را تصميمات يا سياست
 شود.از جوزف استيگليتز توصيه مي« نهادها
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 . تدوين سياست صنعتي1-3

اول  بستگي دارد. باهمشده، کارآمدي سياست صنعتي به دو سؤال مرتبط با توجه به مقدمات گفته

درستي شناسايي كرده و دوم اينكه آيا سياست يا سياست صنعتي مشكالت را بهكه آاين

 شده براي عرصه سياسي و نهادي كشور مناسب است؟طراحي

ندگانه اتخاذ اهداف چدليل بهسؤال اول چند جنبه دارد. اول اينكه يک سياست ممكن است تنها 

خورد. براي با ابزار سياستي محدود، شكست بآنها  تعداد زيادي از دادن قرارتوسط سياستگذار و هدف 

خواهد بوري هدف يک سياست باشد و سياستگذار بهره يپذيري از طريق ارتقامثال اگر افزايش رقابت

اين سياست  توجه قرار دهد، احتمال شكست ها را موردها يا بخشحفاظت از اشتغال بنگاه همزمانطور به

 هم باط هاي سياستي متعدد هستند تا مشكالت مختلف مرتببستهوجود دارد. اهداف چندگانه نيازمند 

شود، سياست مكمل بايد مي منجربه بيكاري کارکنان يک بنگاه وري دهند. اگر افزايش بهره را هدف قرار

 .را جايگزين کندهاي اشتغال جايي و آموزش دوباره کارکنان و توسعه فرصتحمايت از جابه

ور هاي قرارداد وجود دارد که ظهين است که تعداد زيادي شكستسؤال اول ا مهمتريک جنبه 

 ترمهمهاي مناسب براي يكسري از مشكالت، اگر مشكالت کند. سياستهاي رقابتي را محدود ميبخش

اصلي کسب  بخش نخواهد بود. براي مثال اگر فقدان توانمندي سازماني مانعناديده گرفته شود، نتيجه

اي در پي نخواهد داشت. مهارت نيروي انساني نتيجه يهاي ارتقاپذيري در يک بنگاه باشد، سياسترقابت

زماني ت. اگر در سابسيار مشكل اس ،هاي پيمايشيطرفي شناسايي اين مشكالت صرفاً از طريق روشاز

ياد مدير بنگاه ، به احتمال زنداشته باشدهاي پايين سازماني، امكان رقابتي شدن وجود توانمنديدليل به

دهد. اما اگر توانمندي پذيري پايين سازمانش را به مهارت پايين کارکنان يا ديگر موانع نسبت ميرقابت

ست اعمومي براي آموزش مهارت رسمي، ممكن  ، اختصاص منابعباشدمشكل  مهمترينپايين سازماني 

ل رو سياستگذاران بايد تحليازاين. شودموجب مشكالت ديگري مانند بيكاري نيروي کار ماهر 

هاي معمول و شواهد پذيري پايين داشته باشند زيرا ارزيابيهاي رقابتدقيقي از ريشه

 . كننده باشدپيمايشي ممكن است گمراه

انتخاب ابزار  دليلبهحتي در صورت شناسايي دقيق مشكل، سياست صنعتي  مشكل دوم اين است که

. اين رو شودبا شكست روبهتواند سياستي که در عرصه سياسي و اجتماعي يک کشور ناکارآمد است، مي

اي ساختار سياسي و مسئله موجب شكست سياست صنعتي در بسياري از کشورهاي آسيايي شد. هر جامعه

شود. بنا هاي مختلف تعريف ميها و توزيع قدرت در بين سازماناقتصادي خاص خود را دارد که با توانمندي

از يک  نفعانذيارات دولتي و ديگر ها، ادزني نسبي انواع مختلف بنگاهبه شرايط داخلي کشورها، قدرت چانه

يک  1«چيدمان سياسي»کشور به کشور ديگر بسيار متفاوت است. ما اين توزيع قدرت در نهادهاي دولتي را 
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سازي سياست صنعتي هاي چيدمان سياسي براي پياده. ويژگي(Khan, 1995, 2010)ناميم کشور مي

ها ها يا بخشهاي( آشكار يا ضمني مشروط براي بنگاهتها، رانت )حمايمهم است زيرا معموالً اين سياست

شدت به توانمندي دولت در نظارت و ارزيابي کنند. نتيجه سياست صنعتي )يا هر سياستي( بهفراهم مي

ظهور وابسته است. درحال نتايج  براساسهاي مورد انتظار و همچنين تغيير شرايط و توزيع حمايت خروجي

هاي دهد که تنها بخشي از توانمندي نظارت و اجراي سياست وابسته به توانمنديمطالعات موردي نشان مي

 باشدمي تيحما موردهاي زني اين نهادها با بنگاهفني نهادهاي دولتي است و بيشتر وابسته به قدرت چانه

(Khan, 2009, 2013; Khan & Blankenburg, 2009; Ngo, 2013 .) 

. شودميهاي فناورانه تحت عنوان شكست دولت مطرح طورکلي موارد شكست سياست در حوزهبه

هاي فناوري هدفمند بايد فراموش شوند زيرا هزينه کنند که سياستاقتصاددانان ليبرال اغلب استدالل مي

 (.Krueger, 1990)شكست دولت بيش از هزينه شكست بازاري خواهد بود که در پي رفع آن هستند 

هاي مشخص موجب شده که در بسياري از هاي حمايتي از صنايع و بنگاهدرواقع شكست استراتژي

پذيري صنايع، منظور کسب رقابتهاي حمايتي و اتكا به تجارت آزاد بهکشورها، مخالفت با سياست

تگذاران طرفداران زيادي پيدا کند. اين شيوه استدالل موجب حمايت بسياري از اقتصاددانان و سياس

منظور کاهش تبعيض و ديگر توافقات تجارت آزاد به 1(TPP)بانک جهاني، پيمان تجاري اقيانوس آرام 

اين واضح است که اگر  (.Perkins & Vuthanh, 2011)هاي خصوصي خارجي شده است ضد بنگاه

شده و صرفاً بر هاي حمايتي عمودي رها فايده بوده بايد حذف يا اصالح شود اما اگر سياستسياستي بي

مانده و احتماالً مانع توسعه هاي بازار مهمي باقيهاي افقي تكيه شود، ممكن است شكستسياست

هاي هدفمند و توجه بيشتر به پذير شوند. تنها گزينه ممكن، بازطراحي بهتر سياستهاي رقابتبخش

 رقابت و تجارت آزاد نيست. يتقااست. البته اين ديدگاه مانع حمايت از رويكرد ارآنه سازيشرايط پياده

شده  ، خالصه1دو گام جداگانه ولي مرتبط به هم در طراحي کارآمد سياست صنعتي در شكل 

 تواند شكست بخورد:شده، سياست صنعتي به دو دليل مياست. با توجه به مباحث مطرح

پذيري ناديده رقابت هاي بازار مانع كسبشكست مهمتريناگر در طراحي سياست،  .1

 گرفته شوند.

ها تعلق گيرند كه در عرصه سياسي و نهادي كشور، امكان ها با شروطي به بنگاهرانت .2

 محقق نباشد.آنها اجرايي شدن 

 توان به هر دو مشكل محتمل پاسخ داد. با طراحي بهتر سياست مي
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 يصنعت استيس يطراح مدل. 1 شكل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Khan, 2015. 

 

(، در گام اول بايد به مشكالت مختلفي که مانع 1با توجه به مدل طراحي سياست صنعتي )شكل 

هاي مناسب براي رفع آن موانع پرداخت. در گام شود و سياستپذير ميهاي رقابتها يا بخشظهور بنگاه

سازي کارآمد سياست صنعتي پرداخته شود که مانع پيادهنهادي  هاي سياسي/دوم بايد به محدوديت

 توجه قرار گيرد. شده و بايد هنگام طراحي سياست مورد

 

 هاي بازاريشكستمهمترين  . شناسايي1-4

ها يا تواند مانع توسعه بنگاهکه ميپردازد ميهاي بازاري( اين بخش به مشكالت مختلفي )شكست

شدنشان شود. با اينكه تعداد زيادي مشكل بالقوه، مانند فقدان نيروي کار ماهر، رقابتي هاي جديد وبخش

هاي پذير مؤثرند، اما مشكل توسعه توانمنديهاي رقابتها و ... بر توسعه بخشگذاريهماهنگي سرمايه

طور خاص مانع مهمي بوده که معموالً کمتر در طراحي سياست مورد توجه سازماني در سطح شرکتي به

 هاي بازار نگاهي خواهيم انداخت. شكست مهمترينگيرد. در ادامه به قرار مي
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 1هاي رسميگذاري در مهارت. سرمايه1-4-1

ي انساني هاي اقتصادي اغلب به مهارت پايين نيروپذيري در بسياري از بخشعدم موفقيت در کسب رقابت

وجود  گذاري آموزش و مهارت نيروي انسانيشود. احتمال وجود شكست بازار در سرمايهنسبت داده مي

بازار از  شكستارد. آموزي امكان توجيه دگذاري براي مهارتدارد. از اين منظر حمايت دولت از سرمايه

مهارت كاركنان  يتواند از تمام منافع ارتقاگذار خصوصي نميدهد كه سرمايهآنجايي روي مي

خواهد . براي مثال اگر کارفرما بدهدگذاري در آموزش روي مينتيجه كمبود سرمايهبهره گيرد و در

قدرها در نان آنخواهد داشت که کارکاين را گذاري کند، احتماالً ترس مهارت کارکنان سرمايه يبراي ارتقا

آورد.  دستبهوري گرفته را از طريق افزايش بهره گذاري انجامنمانند که بتوان منافع سرمايهباقي شرکت 

مشكل  کار کنندپس از آموزش در شرکت  سال چندسازي قراردادي که کارکنان را متعهد کند تا پياده

عدم اطمينان از ادامه  دليلبهميل هستند. گذاري در مهارت کارکنان بيها براي سرمايهرو بنگاهاينبوده و از

ارفرماهاي شده که احتماالً براي ک کار در بنگاه با يک حقوق باالتر و همچنين خاص بودن مهارت کسب

د نداشته گيري مهارت جدياي براي يادهم انگيزه باارزش نيست، احتمال دارد که کارکنان قدرآنديگر 

کمبود کارگر  وباشند. طبق پيمايشي که بانک جهاني در ويتنام انجام داد، اکثر کارفرماها شكاف مهارتي 

 .(World Bank, 2013)کنند عنوان يک محدوديت حساب ميماهر را به

شدن دولت  کيواكنش واضح، شر ؛است يبخش، مشكل مهم کيفقدان مهارت در  اگر

است. اما  يدولت ياو حرفه يفن يهاسازمان قيفراهم كردن آن از طر ايآموزش  يهانهيدر هز

 اگرمشكل بزرگ در آن بخش است؟  کيواقعاً فقدان مهارت  ايكه آ نجاستيمشكل ا نياول

خود را به  مشكالت نكهياحتمال ا رد،يدارند انجام گ يررقابتيغ يهاکه بنگاه يياز کارفرماها شيمايپ

 يانسان يروي. کمبود نستيمعلوم نآنها  يادعا ياست. اما درست اديکارکنان نسبت دهند ز نييمهارت پا

 در عمولم مشكل کي. نباشد نييپا يوربهره ياصل و اول ليدل هابخش از ياريبس در دارد احتمال ماهر

 رخانهکا اي شرکت زيرا است، ماهر يحت يانسان يروين يوربهره بودن نييپا توسعهدرحال  يکشورها

 نيا لبتها. ندارد ارياخت در را باال يوربهره با ديتول يسازمانده يبرا الزم« يسازمان يتوانمند»

 تيفعال رد که هستند« يضمن» يهامهارتآنها  اما د،ينام مهارت توانيم زين را يسازمان يهايتوانمند

 نيا. موزدايب يرسم يآموزش يهابرنامه در را آن تواندينم ديتول ميت و داشته شهير يسازمان روزمره

 .شد خواهد بحث جداگانه طوربه تيمحدود

توان از نشان داده که نمي توسعهدرحال هاي آموزشي در کشورهاي المللي برنامههاي بينارزيابي

ارزيابي بندي صورت گرفته از نمونه جمع عنوانبهوري باال از اين طريق مطمئن بود. ايجاد شغل با بهره

هاي آموزشي عموماً ست که برنامها هاي آموزشي اجرا شده بيانگر آنبانک جهاني از تعداد زيادي از برنامه
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وري( نداشتند، هرچند در بعضي موارد در نرخ افزايش دستمزدها )يک معيار افزايش بهره تأثير زيادي بر

تر هم بود. در تمام موارد براي کسب فضعي توسعهدرحال اشتغال مؤثر بودند. اين نتايج در کشورهاي 

يادگيري »شد. اين موضوع با رويكرد موفقيت، آموزش حين کار و مشارکت کارفرما حياتي محسوب مي

مطالعات (.  ,2004Betcherman, Olivas & Dar: 53) همخواني دارد 1«از طريق انجام دادن

 کند.ميبخشي هم سختي سازماندهي برنامه آموزشي کارآمد را تأييد 

 :داشتها مدنظر بايد هنگام طراحي سياست توسعه مهارت اي کهدو نكته

ن کاستي، فقدان دانش ضمني در سطوح مختلف سازما مهمترينگونه که اشاره شد، همان ،اول

توان راحتي ميتوليد است. اين موضوع نه مهارت فردي است و نه به فرآيندمنظور سازماندهي کارآمد به

ديريت هاي مديريتي که در مدارس ماز طريق آموزش رسمي منتقل شود و نيز نبايد آن را با مهارت

که  اي توسعه دهندگونهها بايد عملكردهاي سازماني خود را بهشود، يكي دانست. شرکتتدريس مي

. ودشها با حفظ کيفيت محصول حداکثر شده و اتالف منابع حداقل به خروجي هاسرعت تبديل ورودي

فاوت است. مهارت رسمي بسيار مت يارتقا فرآيندهاي ضمني سازماني از اين نوع مهارت يارتقا فرآيند

آموزش رسمي  کهدرحالينوع اول نيازمند تأمين مالي آموزش حين کار، اکتشاف و طراحي سازماني بوده، 

 مند تشكيالت آموزشي مناسب است. نياز

 هاي توسعه دانش ضمني ممكنتراتژيهاي رسمي بدون اسگذاري در آموزش مهارتدوم، سرمايه

اشتباه  به توسعهدرحال منجر شود. اغلب کشورهاي آنها  است به افزايش بيكاران ماهر و احتماالً مهاجرت

پذيري پايين صنايع توانند مشكل رقابتهاي رسمي ميگذاري در آموزش مهارتکنند با سرمايهتصور مي

شود. پذيري محقق نميو رقابت وريمعموالً افزايش مورد انتظار در بهره کهدر صورتيخود را حل کنند، 

رات صاددرحال طور مرتبط به آنها اين است که توسعهدرحال هاي کشورهاي حقيقت يكي از تناقضدر

 کهصورتيدرکار شوند. وري باال مشغول بهتوانند در کشور خود با بهرهکارگران ماهري هستند که نمي

 يابد شدت افزايش ميپذيرتر بهرقابت وري اين افراد هنگام کار در يک بنگاه، کشور يا منطقهبهره

(Clark & Wolcott, 2012). 

درواقع نيازمند دانش اوليه توليد توسط اکثريت  توسعهدرحال يدي در کشورهاي هاي تولفرآينداکثر 

يک و هايي مانند پوشاک، الكترونکارگران بخش درخصوص. اين موضوع استنيروي کار يک بنگاه 

رو آنچه كه اغلب نياز است نه كسب ازاينکند. سنگين صدق ميمهندسي کاالهاي سبک تا نيمه

اي اندازه تواند تاآموزش در يک مؤسسه خارجي )هرچند گاهي مي مهارت رسمي از طريق

وري نيروي كار از طريق همكاري با سازماندهي بيشتر تيم توليد بهره يكمک كند( بلكه ارتقا

هاي ضمني صرفاً از طريق آزمايش و تجربه با ساختارهاي سازماني، است. اين توانمندي

                                                 

1. Learning-by-doing 

www.irpublicpolicy.irwww.irpublicpolicy.ir



 

 

 

11 

ساختارهاي نظارتي و مديريتي و ساختارهاي انگيزشي متفاوت و ... در سطح بنگاه )كارخانه، 

 .شودميشركت و ...( كسب 

هاي ها و روالفقدان ظرفيت دليلبه توسعهدرحال وري پايين کارگران ماهر در کشورهاي بهره

ه و در شرکتي کارگران مهاجرت کرداي که اين سازماني براي سازماندهي کارآمد توليد است. اما از لحظه

هاي سازماني کار را ياد سرعت رويهشوند، بهکار مياي ديگر مشغول بهوري باال در کشور يا منطقهبا بهره

دهد که يمشود. اين مسئله نشان چندين برابر ميآنها  وريگرفته )با مشاهده کارکنان ديگر( و بهره

 است.  وفن کار جمعيزش رسمي، بلكه فقدان دانش ضمني و فوتمشكل در بسياري موارد نه فقدان آمو

ه مهارت وري بين کارگران آمريكايي و هندي کاند که تفاوت بهرهگزارش کرده (2012)کالرک و ولكات 

ين اندازه ادرصد است! تفاوت تا  600کنند آالت يكساني استفاده ميرسمي مشابهي داشته و دقيقاً از ماشين

مد از منابع انساني توانايي سازمان در استفاده کارآناهاي فردي کارگران باشد و نشان از مهارت دليلبهتواند نمي

علت کيفيت پايين و آالت، برگشت خوردن خروجي بهاشينها، خرابي مهدررفت ورودي دليلبهخود دارد. اگر 

وري بهره اراين مسائل همه کمبود موجودي يا مديريت سفارش، مجموع خروجي پايين باشد، دليل بهتوقف مداوم 

هاي رسمي اين مشكالت گذاري بيشتر در مهارتتوان با سرمايهحال نمي، باايندهندکارمندان تشخيص ميپايين 

مشكل فقدان  وري پايين كاركنان نتيجه بگيريم كهتوانيم از بهرهما هميشه نميرا برطرف کرد. 

ارت . مشكل احتماالً فقدان مهتوان با استفاده از برنامه آموزشي آموختهاي خاصي است كه ميمهارت

شود. البته که با رشد کسب مي« يادگيري از طريق انجام کار»درست توليد است که با  سازماندهيمنظور ضمني به

 ديشيد. ان کرده و بايد براي اين مشكل چاره انهاي رسمي خود را نمايپذير، کمبود مهارتهاي رقابتبخش

که ذکر شد،  طورهمان گذاري در آموزش:براي حمايت از سرمايه مالحظات سياست صنعتي ـ

د توجه طبق مدل سياست صنعتي، اولين گام يافتن موانع رشد و توسعه يک صنعت است. در اينجا باي

ه، بايد فراتر از هايي خاص واقعاً مانع هستند. براي ارزيابي اين مسئلکرد که تا چه اندازه کمبود مهارت

ايي با تر داخلي و خارجي )کشورههاي رقابتيدرک مديران رفته و به مهارت رسمي کارکنان در شرکت

شود  ورتر اين است که مشخصهاي بهره. هدف از ارزيابي شرکتکرديافتگي مشابه( توجه سطح توسعه

 هايي؟ آيا واقعاً داراي کارکنان با سطح مهارت باالتري هستند و اگر آري در چه حوزه

ام دوم گپايين شناسايي شد، در  پذيريعنوان بخشي از مشكل رقابتدرستي کمبود مهارت بهاگر به

اي هاي موجود و پيشنهادهاي آموزش مهارت بايد بررسي شود. همچنين ظرفيت نهادهبررسي سياست

ر توانمندي دولتي براي اعمال شرايط دريافت حمايت، از اهميت بااليي برخوردار است. براي اين منظو

ايتي براي توجه قرار گيرد. سياست حم موردنهادهاي دولتي يک کشور در اجرا و ارزيابي سياست بايد 

ت در اعمال ها به ظرفيت دولهاي آموزشي به طرق گوناگون قابل انجام است. موفقيت اين برنامهبرنامه

 دارد. بستگي شرايط الزم هر سياست 
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 شود. هاي آموزش مهارت اشاره ميبراي درک بهتر مسئله، به چند رويكرد در حمايت از برنامه

 رت کارکنان هايي است که براي آموزش مهاها اعمال تخفيف مالياتي مستقيم براي بنگاهراه يكي از

کيفيتي فراهم هاي ارائه رانت الزم است، اما اگر بنگاه آموزش بييكي از روش کنند. اينخود هزينه مي

فاده کند، سياست ها استکند يا اصالً آموزش خاصي فراهم نكرده و از حمايت دريافتي براي کاهش هزينه

ماني زخورده تلقي کرد. حمايت براي آموزش مهارت به اين شكل تنها حمايتي مذکور را بايد شكست

ورت عمل در ص آميز است که امكان تعريف و ارزيابي دقيق نتايج آموزش وجود داشته و همچنينموفقيت

طور ايت بهر شرايط دريافت حم. اگشودشرط دريافت حمايت، جريمه متناسب اعمال نكردن بنگاه به قيدو

 احتمال شند، بهنشده، يا نهادهاي مسئول اجرا و ارزيابي، ظرفيت اجرايي مناسب را نداشته باشفاف تعريف

يكرد زياد سياست مذکور شكست خواهد خورد. واضح است که در بعضي شرايط احتمال موفقيت اين رو

 سياست جايگزين بود. دنبالبهخاص بعيد بوده و بايد 

 مورد آموزش  رويكرد دوم حمايت دولتي از مؤسسات آموزشي است تا کارگران يا کارمندان بتوانند به

تژي، نهادهاي قيمتي بسيار پايين يا حتي مجاني دسترسي پيدا کنند. براي موفقيت اين استرا خود با نياز

فيت آموزش و جريمه هايي که ارزش بازاري دارند را داشته باشند. ارزيابي کيدولتي بايد قابليت شناسايي دوره

يارهاي مناسب ينجا نيز معدر امؤسسات آموزشي که فاقد کيفيت الزم هستند بايد در دستور کار قرار گيرد. 

نتيجه مورد انتظار از سياست مشخص و تشويق و تنبيه  وبراي موفقيت و شكست بايد تعريف 

زني مؤسسات وبيش با توجه به توانمندي و قدرت چانهتواند کم. اين رويكرد ميدرستي اعمال شودبه

 ار گرفته شود.کدر شرايط مختلف بهآنها  آموزشي و نهادهاي دولتي مأمور ارزيابي

 تواند اختصاص يارانه مستقيم آموزش به کارفرمايان باشد.سياست ديگر مي 

  .رويكرد ديگر ايجاد مؤسسات آموزشي با مالكيت دولتي است 

طلبند که بايد در ارزيابي و اجرا مورد ها، شرايط و شروط خاص خود را ميحلهرکدام از اين راه

سازي آن با توجه دارد که امكان پيادهبستگي حل به شرايط و شروطي توجه قرار گيرند. کارآمدترين راه

 1.هاي درگير و ظرفيت اجرايي نهادهاي دولتي بيشتر استهاي سازمانبه ويژگي

 هاي پيشرفته. نوآوري و دسترسي به فناوري1-4-2

 عبارتبهشود. هاي نو محدود ميگذاري در نوآوري و کسب فناوري، سرمايهنشوداگر از مالكيت فكري محافظت 

تواند از نوآوري گذار نميکرات رخ دهد، سرمايهديگر، اگر امكان تقليد نوآوري وجود داشته باشد و اين اتفاق به

شود. قراردادهاي هاي جديد ميگذاران در فناوريزم را ببرد و اين مسئله موجب کاهش تمايل سرمايهخود نفع ال

 درخصوصهاي عمومي است. مطالعات زيادي خصوصي براي رفع اين مشكل کافي نبوده و نياز به ورود سياست

                                                 

هاي آموزشي يا كمك دولت به داشته و انواع گوناگوني از يارانه تريگسترده دامنه تواندمي حوزه اين در هاحلراه البته. 1

هاي ينهعنوان هزههاي آموزشي و تحقيق را بهاي مالياتي در قالب محاسبه هزينهها و معافيتدر بنگاه R&Dگيري شكل

 گيرد.قابل قبول مالياتي دربر
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آن کسب سود بيشتر يا که نتيجه شده جلوگيري از اين شكست قرارداد براي حفاظت از مالكيت فكري انجام

ال البته با اعم (.Dosi, 1988; Khan, 2000)اصطالح رانت فناوري يا شومپيتري براي مبتكر است به

مالكيت فكري نفع مدت محافظت از حق چند مبتكران از دوره طوالنيحفاظت از حقوق مالكيت فكري هر

شوند. اهان باال رفتن از نردبان فناوري متضرر ميخو توسعهدرحال ديگر مشتريان و کشورهاي برند، اما درطرفمي

خواهان پيشرفت  توسعهدرحال درواقع نوعي رابطه بين محافظت از سود مبتكران و ضرر مشتريان و کشورهاي 

رو بايد يک نقطه بهينه زماني براي محافظت از رانت فناوري وجود داشته باشد که آن نقطه در وجود دارد. ازاين

مدت از اختراع هاي مختلف، متفاوت است. همچنين بايد در نظر داشت که محافظت طوالنيوريها و فنابخش

هاي گذشته کار خود را بنا توانند بر پايه نوآوريکند، زيرا مبتكران جديد نمياحتماالً سرعت نوآوري را کند مي

 (.Stiglitz, 2007: 103-132)کنند 

نوآوري است، بخش زيادي از رشد در  برمبتنيادي اينكه رشد کشورهاي پيشرفته تا حد زي با

هاي موجود است. البته نوآوري در کشورهاي سازي فناوريبر پايه جذب و بومي توسعهدرحال کشورهاي 

هاي موجود فناوريسازي وابسته به جذب و بوميآنها  دهد، اما عمده رشدنيز روي مي توسعهدرحال 

برداري انتقال و کپي هيپا برميالدي  1970و  1960هاي آسيا در دههاست. رشد باالي کشورهاي شرق 

الملل توسط سازمان ظهور قوانين مربوط به حقوق مالكيت در تجارت بينهاي موجود بود. فناوري

 از اكثر برداريكپي تيبا ممنوع و ديگر توافقات حفظ حقوق مالكيت فكري، 1تجارت جهاني

با توجه به معماري حكمراني جذب فناوري را كُند كرده است.  فرآيند، شرفتهيپ يهافناوري

اگر  توسعهدرحال کشورهاي  2،هاي تجاري مالكيت فكريجهاني محافظ رانت فناوري، مانند توافق جنبه

طور واقعي و در عمل از مالكيت فكري المللي هستند بايد بههاي بزرگ بينگذاري کمپانيخواهان سرمايه

 (. Hoekman, Maskus & Saggi, 2004) محافظت کنند

تر کرده و هاي داخلي را سختدر بلندمدت، توافقات حقوق مالكيت فكري انتقال فناوري به شرکت

 ,Cimoli, Coriat & Primi, 2009; Stiglitz) شودتواند مانع توسعه فراگير کشورها اين مي

اما  ؛وندششايد در بلندمدت خواهان بازنگري در بندهاي اين توافقات  توسعهدرحال کشورهاي (. 2007

از محافظت غيرگذاري خارجي راهي بهجذب سرمايه براي توسعهدرحال شايد کشورهاي  مدتکوتاهدر 

 از حقوق مالكيت فكري نداشته باشند.

سؤال  :براي حمايت از نوآوري و دسترسي به فناوري پيشرفته مالحظات سياست صنعتيـ 

آنجاکه طبق شده باشد. از گذار خارجي دعوتنوع سرمايه درخصوصسياستي در چنين شرايطي بايد 

ي پذيرامكانبايد  توسعهدرحال كشورهاي المللي تقليد مستقيم فناوري ممنوع است، توافقات بين

                                                 

1. WTO 

2. TRIPS هاي سازمان تجارت جهاني استوافقنامهيكي از ت. 
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عنوان هاي داخلي )بهرا براي بنگاه بحث موردايجاد پيوندهاي پسيني و پيشيني فناوري 

ي سختبه. اگر فناوري خارجي بسيار پيشرفته بوده يا قطعات( در نظر بگيرند كنندهتأمينپيمانكار و 

هاي داخلي محدود خواهد شود، سرريز فناوري براي شرکتمي خودکنترلتوسط زنجيره تأمين جهاني 

 انتخاب نباشد. بهترين  رو شايد جذب چنين فناوريبود. ازاين

 نيترمناسبموانع جذب  درخصوصبراساس مدل تدوين سياست صنعتي، سؤال اول بايد 

 باهدفها هايي براي انتشار و گسترش آن فناوريكارگيري سياستها باشد و سپس بهفناوري

حرکان بعيد است که نوآوران و پيشتازان فناوري م توسعهدرحال . در کشورهاي ايجاد رشد فراگير

اي باشد كه داراي انتخاب فناوري پيشرفته درخصوصسؤال سياستي بايد اصلي رشد باشند. 

 . هاي مرتبط داخلي استبيشترين پتانسيل براي حمايت از توسعه بنگاه

نتخاب درباره ا ترمهمدرنتيجه صرفاً محافظت از حقوق مالكيت فكري کافي نيست. سؤال سياستي 

و  ردنظرموهاي فناوري است. نوع فناوري نيز از طريق شناسايي پيوندهاي فناوري گذاريدرست سرمايه

توانند به رشد ها ميشود. اين خوشههاي محلي مكمل براي آن تعيين ميي توسعه خوشهپذيرامكان

 فراگير کشور کمک کنند. 

هاي با فناوري باال هايي براي بخشكردن مشوقبنابراين تمركز سياستي بايد روي فراهم 

 براساسطور بالقوه بيشترين حمايت را از رشد فراگير خواهند داشت. دومين گام باشد كه به

گذاران خارجي براي حضور در هاي سرمايهمدل تدوين سياست صنعتي اين است كه مشوق

تعلق گيرد تا آنها  به اجراقابلي هاكشور و بستن قرارداد با پيمانكاران محلي، با قيد و شرط

گذاري و همكاري با پيمانكاران داخلي ميل به سرمايهگذاران بيسياست حمايتي توسط سرمايه

گذار خارجي با توجه به فناوري و توانمندي نظارت ها و شروط حمايت از سرمايهمشوق 1.نشودتسخير 

هاي غيرمشروط، يا يک رو فراهم کردن مشوقو اجراي نهادهاي دولتي بسيار متفاوت است. ازاين

 فناوري زيسررگذاري با فناوري باال و استراتژي کلي حمايت از حقوق مالكيت فكري براي جذب سرمايه

 يد است که کافي باشد.بع

 . شكست هماهنگي1-4-3

هاي گذاريهاست که احتمال شكست بخش خصوصي در هماهنگي سرمايهسال ،اقتصاددانان توسعه

هايي در سمت تقاضا يا عرضه باشد، عدم اند. اگر در بخشي از اقتصاد، نياز به مكملمكمل را درک کرده

 ;Murphy, Shleife & Vishny, 1989)هاي رقابتي خواهد شد مانع ظهور بخش هماهنگي

Nurkse, 1953; Rosenstein-Rodan, 1943; Scitovsky, 1954.) هاي بازار شايد قيمت

                                                 

 گذاران خارجي ممنوع است.سازمان تجارت جهاني، اعمال اين شروط براي سرمايه TRIMSشايان ذكر است براساس موافقتنامه . 1
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گذاري در يک بنگاه يا بخش داشته باشد، اما درواقع ممكن است با انجام نشان از عدم سودآوري سرمايه

. اين مشكل توجيه شودسودآور  موردنظرهاي ديگر، حوزه هاي مكمل در آن بخش يا بخشگذاريسرمايه

. هماهنگي است بوده توسعهدرحال هاي صنعتي شدن در کشورهاي ي استراتژيريزي يا هماهنگبرنامه

اي يكي از اين موارد است. هاي منطقهعنوان محرک ايجاد خوشهها بهگذاري در زيرساختسرمايه

هاي سياستي براي هاي صنايع مرتبط از مشوقمنظور تشويق ايجاد خوشههمچنين دولت ممكن است به

سازي هماهنگ نيازمند توانمندي حكمراني بااليي است ستفاده کند. هرچند صنعتيهاي مختلف ابخش

 1960هاي از داشتن آن محروم هستند. تجربه برنامه توسعه در دهه توسعهدرحال که بيشتر کشورهاي 

هاي دقيق مانند هند و پاکستان نشان داد که تدوين برنامه توسعهدرحال ميالدي در کشورهاي  1970و 

ها و مناطق مختلف کافي نبوده و گذاري در بخشهاي سرمايهکننده روابط صنايع و اولويتمشخصو 

 مشكل است.در عمل بسيار هاي هماهنگ واقعي گذاريهاي دقيق روي کاغذ به سرمايهتبديل برنامه

ايي براي موفقيت در ايجاد هماهنگي، نهادهاي دولتي مربوطه بايد خود هماهنگ شده و توان

نفع ذي هايهي از گروريتأثيرپذهاي نيازمند هماهنگي را بر پايه اطالعات و تحليل، بدون اسايي بخششن

منظور تبديل ا بهداشته باشند. نهادهاي مأمور اجراي هماهنگي نيز بايد کنترل مؤثر بر تأمين مالي و اجر

وانايي نظارت و هاي واقعي را داشته باشند. همچنين اين نهادها نيازمند تگذارياسناد برنامه به سرمايه

توسعه، در کشورهاي درحال  ارزيابي هستند تا از عدم هدررفت منابع اطمينان حاصل شود. معموالً

ي براي استاننيبگيرد. رقابت خوبي انجام نميها بههاي عمومي در ميان استانگذاريهماهنگي سرمايه

جوار موجب همگذاري در دو استان که سرمايهکشورهاي بزرگي مانند چين مناسب است و نه کشورهايي 

 صنعتي زير ظرفيت(.هاي ها يا پارککاهش مقياس اقتصادي شود )فرودگاه

گذاران هاي سرمايهريزي دولت با تمايالت و ظرفيتراستا بودن برنامهمسئله بعدي هماهنگي، هم

هاي صنعتي در ها و پارکخورده فراواني براي ايجاد خوشه هاي شكستبخش خصوصي است. تالش

حتي در ژاپني که ظرفيت  گرفته است. يافته انجامو نيز در کشورهاي توسعه توسعهدرحال کشورهاي 

در دهه  1اي ژاپنهاي ملي و محلي به نسبت باالست، شرکت توسعه منطقهريزي در سطوح دولتبرنامه

هاي صنعتي انجام داد که موجب اتالف حجم از حد در ساخت پارکگذاري بيش ميالدي سرمايه 1990

اي تالش براي هدايت بخش ج(. اگر دولت بهSekizawa, 2009از منابع عمومي شد ) چشمگيري

گذاري در بخش يا منطقه انتخابي دولت، به تقاضاي بخش خصوصي توجه کند، خصوصي براي سرمايه

خطر اتالف منابع تا حد زيادي کاهش خواهد يافت. براي مثال، اگر دولت به اين صورت مكمل 

ي در پارک صنعتي گذارهاي بخش خصوصي شود که بخش خصوصي از قبل تعهد سرمايهگذاريسرمايه

هاي صنعتي بيشتر خواهد ، احتمال موفقيت پارککندرا قبول کرده و دولت هم منابع تكميلي را فراهم 

                                                 

1. Japan Regional Development Corporation 
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هاي هاي نساجي در طرح پارکبرنامه تقريباً موفق ساخت پارکدر لت هند اين استراتژي را ودبود. 

ضي برنامه دولت تأمين مالي بع. در اين استکار گرفته به 2005( در سال SITP) 1يكپارچه نساجي

کنندگان نهايي اي بود که استفادهگونهعهده گرفت، اما طراحي سياست بهها را برهاي ساخت پارکهزينه

گونه گذاري کنند. ايندر آن سرمايه همزماناز ابتدا درگير پروژه بوده و مجبور بودند پولشان را  هاپارک

ها ها و مكانشده و همچنين احتمال انتخاب درست شرکتان حاصلها اطميناز تقاضاي واقعي براي پارک

 (. Saleman & Jordan, 2015بيشتر شد )

شود که ها و مناطق مختلف ميهماهنگي موفق و مؤثر شامل حل مشكالت هماهنگي نهادها، بخش

ري کمتري وادشآنها  وجود مشكالت هماهنگي فراوان ديگري وجود دارد که حلکار آساني نيست. با اين 

هاي ها و مشوقنهادهاي دولتي بايد از هماهنگي سياست تواند مفيد باشد. براي مثال،داشته و مي

مايت نمونه، اگر هدف سياستي ح عنوانبه. مختلف اطمينان حاصل كرده تا يكديگر را خنثي نكنند

که  کردهايي در يک بخش است، بايد اطمينان حاصل وسيله تخفيف تعرفه واردات از بنگاهموقت به

کنند. معموالً هاي ديگر اعمال نميها، تعرفه يا مالياتنهادهاي ديگر روي واردات مواد مصرفي اين شرکت

الحه در به مصآنها  لتي وجود دارد که از عدم تمايلبين نهادهاي دو هاي سياستيچنين عدم هماهنگي

 آيد. مي وجودبهها و اختياراتشان اولويت

سؤال اول با توجه به مدل تدوين  :مالحظات سياست صنعتي براي مقابله با شكست هماهنگيـ 

ت فيهاي رقابتي است که با توجه به کيهاي هماهنگي مانع توسعه بخشسياست صنعتي، شناسايي شكست

رفع ما قابلکه مشكالت هماهنگي مهم احكمراني و ظرفيت هماهنگي دولت امكان رفع آن وجود دارد. هنگامي

ا توجه به ها براي رفع اين مشكالت ب، سؤال دوم اين است که آيا امكان طراحي بهتر سياستشدشناسايي 

هاي صنعتي ارکسازي موفق آن وجود دارد. موضوع طراحي سياست براي ايجاد پبراي پياده مورد نيازالزامات 

هاي صنعتي گذاريتر مانند زيرساخت و سرمايهيكي از اين موارد بود. احتماالً رفع مشكالت هماهنگي بزرگ

مكن است حتي م اد ينباش پذيرامكانمدت مدت يا ميانمسائل سياسي در کوتاه دليلبههاي کشور در استان

ختلف دولتي که مها از موانع اصلي رشد فراگير نباشند. از طرفي هماهنگي بهتر بين نهادهاي اين ناهماهنگي

مچنين کنند، گاهي مهم و هکنند، يا قوانين مختلفي وضع ميهاي مختلفي اعمال ميها و تعرفهماليات

هاي مؤثر بر نظام انگيزشي يي سياستچالش سياستي دولت در اينجا، شناسااست.  پذيرامكان

ن را در بيآنها  ها و شروط مربوط بههاي تعيين شده است تا هماهنگي مشوّقگذار در بخشسرمايه

کنند که هاي دولتي مختلف احتماالً تالش مي. سازماننهادهاي مختلف دولت در دستور كار قرار دهد

هاي ود در سياستهاي دولتي از تناقضات موجاه کردن دستگاها حتي آگتيار و اقتدار خود دفاع کنند. اماز اخ

 تواند کمک کند.ن سطوح باال ميحمايتي توسط مسئوال

                                                 

1. Scheme for Integrated Textile Parks (SITP) 
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 هاي سازماني و يادگيري. توانمندي1-4-4

، فقدان وجود توسعهدرحال هاي رقابتي جديد در کشورهاي مانع توسعه بخش مهمتريندر اغلب موارد، 

سازي و منظور جذب، بوميهاي سازماني بههايي است که توانمنديشرکتيک پايگاه گسترده از 

بايد با نهاي جديد را داشته باشند. اين مشكل هاي موجود در اين بخشها و فناوريکارگيري مهارتبه

عنوان به جمعي تمام کارکنانکار به پذيري شرکت وابستهنبود آموزش رسمي اشتباه گرفته شود. رقابت

 & Alchianدارد )بستگي وري افراد نيز تا حد زيادي به کيفيت کار تيمي است و بهرهيک تيم 

Demsetz, 1972هارت وري فردي وابسته به مست که تنها بخشي از بهرها (. ويژگي مهم يک تيم آن

وع تيمي وري يک فرد بسته به نشخص بوده و بخش اعظم آن به سازماندهي کلي تيم بستگي دارد. بهره

راحتي به اينكه اين مشكل در دنياي واقعي کند ممكن است پايين يا باال باشد. بار آن کار ميکه د

وري يک بهرهگيرند. مشاهده است، اما اقتصاددانان اغلب مشكل توانمندي سازماني را ناديده ميقابل

يم تكه  دارد، اما تا حد بسيار بيشتري بستگي به اين داردبستگي كارگر تا حدي به مهارت او 

. جريان توليد در کارخانه، مديريت کيفيت كنندصورت جمعي چقدر خوب كار مييا سازمان به

وري فردي کارکنان کنترل، مديريت موجودي و اتالف ورودي و ... که مسائلي در سطح سازماني بوده بهره

 دهد. را تا حد زيادي تحت تأثير قرار مي

ز طريق اروزمره آن تنيده شده و خود روندها با يادگيري هاي سازماني شرکت در روندهاي ويژگي

واقع موجب افزايش . يادگيري از طريق انجام دادن بهشودميعنوان يک تيم ايجاد انجام دادن کارکنان به

هاي جديد سازماني ها براي تجربه طراحيشود، به شرطي که رهبري تيم بتواند از فرصتوري تيم ميبهره

منظور هارت داخلي متفاوت، ساختار مديريت و انگيزشي و ديگر ابتكارات سازماني بهاي نظو سيستم

وري در بهره بسياريتوان افزايش وري جمعي استفاده کند. با اين ابتكارات در طول زمان ميافزايش بهره

پذير خارجي، ساختار هاي رقابت. بايد توجه کرد که صرفاً با تقليد ساختار سازماني بنگاهکردها ايجاد بنگاه

ود . هر شرکت يا کشوري با شرايط اوليه خاص خشودنميپذيري ايجاد سازماني مستعد کسب رقابت

ر اختاساست که باهم  روروبههاي محلي، وضعيت حكمراني و ... عادات نيروي کار، زيرساخت درخصوص

 کنند. سازماني مناسب شرايط محلي را تعيين مي

با  وپذير وجود داشته باشد طرفي اگر امكان مشاهده طراحي سازماني يک شرکت محلي رقابتاز

پذير خارجي نياز گيري از نمونه رقابترا آغاز کند، در مقايسه با الگو اين تجربه شرکت جديد کار خود

ي زماني يادگير فرآيندسازي و هاست. به همين دليل خوشهآموختهسازي و انطباق دادن کمتري به بومي

دهد که بخش کامالً تر از زماني روي ميپذير وجود دارند، بسيار سريعکه در کشور چند شرکت رقابت

سازماني  قديمي بوده و امكان مشاهده طراحي نظر موردخواهد ايجاد شود )حتي اگر فناوري جديدي مي

  ذير خارجي وجود داشته باشد(.پهاي رقابتشرکت
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توانمندي  هاي جديد، معموالً ازهاي بخشويژه بنگاه، بهتوسعهدرحال هاي جديد در کشورهاي بنگاه

ن حالتي حتي . در چنيبرخوردارندسازماني پاييني در ايجاد ساختار سازماني مناسب براي توليد رقابتي 

ن فناوري را نياز براي استفاده از آ آموزش رسمي مورد کارکنان و مديران با ،آالتاگر بهترين ماشين

ليد با فناوري هاي توفرآيندپذيري پاييني خواهند داشت. اين مسئله حتي براي داشته باشند، بازهم رقابت

انند صنعت محصوالت با فناوري متوسط و پيچيده م درخصوصساده مانند توليدي پوشاک و باالتر از آن 

رهاي ترين مشكالت کشونياز يكي از عمومي هاي سازماني موردکسب توانمندي سازي صادق است.قطعه

 دهد. هاي طيف فناوري را تحت تأثير قرار مياست که رشد در تمام بخش توسعهدرحال 

هاي سازماني ضروري است آزمايش و يادگيري از طريق انجام دادن که براي کسب چنين توانمندي

کند گذار که يک دوره يادگيري را تأمين مالي مي. يک سرمايهاستمواجه هاي قرارداد مهمي با شكست

نشان دهد. آزمايش و يادگيري از خود  فرآيندتواند منتفع شود که تيم مربوطه تالش زيادي در زماني مي

است. بدون سطح بااليي از  پذيرامكاني سختبها اطمينان از تالش زياد گروه، از طريق بستن قرارداد ام

رو روي دهد. ازاين 1«انجام دادن بدون يادگيري»تالش براي يادگيري، احتمال دارد مقدار زيادي 

دهد. با توجه به اين موضوع، احتمال گذار پولش را از دست ميوري افزايش نخواهد يافت و سرمايهبهره

هاي حمايتي بعيد د سياستبدون وجوهاي يادگيري فرآيندگذاري بخش خصوصي در چنين سرمايه

 رود. خورده و منابع عمومي هدر ميطرفي اگر طراحي سياست ضعيف باشد، يادگيري شكستاست. از

هايي باشد فاقد شرکت يمشكل بتوان تأکيد بر اهميت رفع اين مشكل را غلوآميز خواند. اگر کشور

اهر و هماهنگي ديگر مانند تأمين نيروي کار مرقابت در بازارهاي جهاني را بدانند، حل مشكالت  روشکه 

با آموزش  هاي مختلف، دستاوردهاي بزرگي به همراه نخواهد داشت. در اين شرايط، نيروي کاربين بخش

ق رسمي مناسب يا بيكار خواهد ماند يا مهاجرت خواهد کرد و نيز سياست هماهنگي موجب تشوي

تصاد باال د شد. وقتي به کشورهايي مانند چين با رشد اقزايي نخواههاي جديد و اشتغالگذاريسرمايه

پذير با فناوري هاي رقابتهاي اصلي اين کشور ظهور بسياري از شرکتکنيم، يكي از ويژگينگاه مي

در را قاآنها  هاي حمايتي افقي و عموديپذير شدند زيرا سياستها رقابتمتوسط است. اين شرکت

اجرا،  قابل هاي حمايتي همراه با قيد و شرطق انجام دادن شوند. سياستساختند درگير يادگيري از طري

شورهايي که پذيري خود کردند. در مقابل کهاي اقتصادي را مجبور به افزايش پرسرعت توان رقابتبنگاه

ست هاي سازماني مناسب شكهايشان در تشويق ظهور سريع تعداد زيادي بنگاه با توانمنديسياست

 دستيابي به رشد فراگير هم بازماندند.خوردند، در 

را  توسعهدرحال هاي سازماني مناسب در کشورهاي توان فرض کمبود توانمنديبا اطمينان زيادي مي

هاي توسعه توانمندي گذاريرو سياستگذار بايد به اين مشكل بپردازد. شكست بازار در سرمايهپذيرفت و ازاين

                                                 

1. Doing Without Learning 
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فراگير شده يا موجب  ،هاي هدفمند مناسب، بعيد است که رشدفقدان سياستسازماني به اين معناست که در 

هاي جديد با فناوري متوسط شود. در حالت کلي، واکنش سياستي مناسب، مشارکت دولت در ظهور بخش

هاي سازماني در سطح بنگاه است. از ابزارهاي هاي يادگيري و توسعه توانمنديها و هزينهبعضي ريسک

في مانند حفاظت موقت از بازارهاي داخلي، اهداي موقت يارانه صادرات يا ديگر انواع يارانه سياستي مختل

توان استفاده مستقيم يا غيرمستقيم مانند سياست اعتباري، سياست مالياتي، سياست اختصاص زمين و ... مي

تواند از رو ميه و ازاينهاي خاصي فراهم کردها يا بنگاهها نوعي رانت براي بخشاز اين سياستهريک  کرد.

 . کندمدل تدوين سياست صنعتي حمايت  براساسهاي سازماني توسعه توانمندي

هاي هاي حامي توسعه توانمنديسياست درخصوصواقع گام دوم مدل طراحي سياست صنعتي، در

الش را در هاي مورد حمايت مجبور شوند سطح بااليي از تبسيار مشكل است. براي اينكه بنگاه ،سازماني

ضروري است. در اينجا آنها حمايت از  يادگيري از خود نشان دهند، تعيين شرط و شروط براي فرآيند

نظر آيد تحت نظم و ترتيب آيد. ممكن است بهمي وجودبه 1درآوردن بيتحت نظم و ترتمشكلي با عنوان 

سطح بااليي از تالش براي  کننده حمايت ضروري نباشد زيرا منطقاً رهبري بنگاه ازدرآوردن دريافت

پذيري و خودکفايي است. البته اين انگيزه گاهي زيرا جايزه بنگاه، کسب رقابت ؛کنديادگيري حمايت مي

توان روي آن حساب کرد. درواقع عنوان نميهيچدهد که بهکند اما شواهد تجربي نشان ميکفايت مي

 ن استراتژي سهامداران بنگاه نيست وجود دارد.تريداليل خوبي براي اينكه چرا اين رويكرد، منطقي

شود، زيرا نميمنجر وري طور خودکار به افزايش بهرهها براي انجام يادگيري بهحمايت از بنگاه

زسازي هاي داخلي ناشي از بابري هستند. درگيريهاي جديد، تمرينات هزينهيادگيري و آزمايش راه

ذاب نيست. جعالوه جايزه اين تالش لزوماً خيلي . بهشودمديريت ها بايد مراتب و مسئوليتمداوم سلسه

پذير ني رقابتدهد و از طريق يادگيري سازماوري خود انجام ميبنگاهي که تالش زيادي براي افزايش بهره

رو يابد(. ازاينپذيري پايان ميشود، پاداشش از دست دادن رانت است )سياست حمايتي با کسب رقابتمي

آورد. درواقع مي دستبهچندان مبارک غرق شدن يا شنا کردن در بازار رقابتي را بنگاه موفق، امتياز نه

حداقلي و  اي کسب رضايتها احتماالً تالش بربدون وجود حدي از اجبار، رفتار عقالني مديران بنگاه

نتيجه درها خواهد بود. منظور حفظ رانتجويانه سياسي بههاي رانتهمچنين تمرکز بيشتر در فعاليت

ها تعلق گيرد، نتيجه احتمالي عدم كسب ها بدون قيد و شرط تنبيهي به بنگاهاگر حمايت

ها حمايت، د پس از سال(. دليلي که صنايع نوزاKhan, 2013a, 2013b) پذيري خواهد بودرقابت

ي اطمينان برا مورد نيازشوند، تقريباً هميشه عدم تعيين و اعمال قيد و شرط پذير نميهمچنان رقابت

 هاي سازماني است.از تالش زياد بنگاه براي توسعه توانمنديکردن حاصل 
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خصوص هق آسيا، بهاي سازماني به تجربه کشورهاي شربيشتر مطالعات سياستي درباره توسعه توانمندي

ميالدي اشاره دارد. در اين زمان يادگيري از طريق انجام  1970و  1960هاي تجربه کره و تايوان در خالل دهه

منظور اطمينان از تالش زياد بنگاه براي اجرا به تأمين مالي شد و قيد و شرط قابل 1هاي پيشينيدادن با رانت

(. Amsden, 1992; Lall, 1992, 2000, 2003; Wade, 1990) شدپذيري اعمال افزايش رقابت

از طور غيرمستقيم بهيا  ،هايي که عملكرد خوبي نداشتندو سپس آن گرفتمي حمايت از پيش به بنگاه تعلق

شدند. هرچند به داليل تاريخي کشورهاي شرق آسيا ترکيب طور مستقيم توسط دولت تنبيه ميطريق بازار يا به

هاي دولتي و خصوصي داخلي داد قيد و شرط سختي را بر بنگاهاجازه ميآنها  ند که بهسياسي غيرمعمولي دار

(. در کره جنوبي Khan, 2009; Khan & Blackenburg, 2009)کنند کننده حمايت، اعمال دريافت

انه شده داخلي و يارهاي با بهره پايين، بازارهاي محافظتهاي بزرگ به شكل وامحمايت پيشيني براي بنگاه

شد. مي روروبههاي جدي کرد با تنبيهگرفت. اما اگر بنگاهي اهداف صادراتي را برآورده نميصادرات صورت مي

عملكرد صادراتي در بازارهاي جهاني آن دوران، معيار خوبي براي سنجش تالش بنگاه در جهت افزايش 

هاي اصالحي و گاهي تنبيهي در سياستسياسي کره جنوبي اجازه اعمال  پذيري بود. شرايط نهادي ورقابت

تنها دولت در صورت مشاهده داد. براي مثال نهاند را ميحمايت که عملكرد خوبي نداشته هاي موردقبال بنگاه

 (کرد، بلكه ممكن بود مالكيت کارخانه را به شرکت بزرگ )چائبولعدم رشد صادرات، يارانه صادرات را قطع مي

شد. جاي تعجب نيست هاي سازماني توسط آن داده ميشتري براي کسب توانمنديديگري دهد که احتمال بي

دهد که براي ادامه حيات خود مجبورند ها اين پيام را ميکه ظرفيت اعمال کارآمد چنين قيد و شرطي، به بنگاه

پذيري در بتها، کسب مداوم رقااين سياست هاي رقابتي خود را افزايش دهند. نتيجهطور مرتبط توانمنديبه

 اي از اقتصاد بود.هاي متنوع و گستردهبخش

هاي ههمانند هند و پاکستان از سياست صنعتي پيشيني مشابهي در د توسعهدرحال ديگر کشورهاي 

ش فراوان ميالدي استفاده کردند، اما از ظرفيت اعمال قيد و شرط براي اطمينان از تال 1960و  1950

 شوندپذير بتنتوانستند رقا مورد حمايتهاي ها و بخشنتيجه بسياري از بنگاهبهره بودند. درها بيبنگاه

(Khan, 1999, 2011, 2013aخوشبختانه مدل .)ش هاي متمرکز تخصيص يارانه شرق آسيا، تنها رو

رهاي هاي رقابتي در کشورهايي با ساختاهاي سازماني نيست. توسعه بخشحمايت از توسعه توانمندي

ي پذيرنامكادهد، اگر هاي صنعتي با طراحي مناسب مينهادي و سياسي متفاوت نشان از کارآمدي سياست

ين است ا(. نكته اصلي Khan, 2013bهاي دولت سازگار باشد )ها با توانمنديحمايتاعمال قيد و شرط 

هاي نديتالش براي توسعه توانمافزايش منظور هاي معتبري را بهها و مجازاتها، مشوقکه اين سياست

دي هاي اقتصاهاي موفق کسب فناوري در بعضي بخشاز نمونه برخاستهکند. اين نتيجه سازماني ايجاد 

   (.Khan, 2009, 2011, 2012a, 2012bاست ) 1980بنگالدش، هند و تايلند در دهه 
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 هاي طراحي سياست صنعتي )دني رودريک(ويژگي. 2

ترين اقتصاددانان حامي سياست صنعتي محسوب ، از بازاريهاروارددني رودريک استاد اقتصاد دانشگاه 

اي انجام داده است، خوب مطالعات گسترده شود، وي که بر عوامل سازنده سياست اقتصاديمي

باب دفاع از سياست صنعتي ارائه کرده و البته شيوه قديمي اتخاذ سياست صنعتي  هاي مهمي دراستدالل

)انتخاب برندگان( را مورد نقد قرار داده است. تمايز رويكرد وي با رويكرد مشتاق خان يكي از داليل 

 ست. اصلي انتخاب او در اين بخش بوده ا

 

 اقتضائات حاكم بر سياست صنعتي. 2-1

 اينكه آيا بايد سياست صنعتي باشد يا نباشد انجام درخصوصهاي زيادي به باور دني رودريک بحث

از اين پرسش گذشته و با توجه به نظر اين اقتصاددان به اين پرسش  خواهيمميگرفته است. در اينجا 

شرايطي احتمال موفقيت بيشتري دارد؟ براي پاسخ به  پاسخ دهيم که چه نوع سياست صنعتي در چه

ي حشود. سه مسئله اصلي طرااين سؤال، اول به سه مسئله در طراحي سياست صنعتي خوب اشاره مي

 سياست صنعتي عبارتند از:

اشاره دارد : اين مسئله به نقص و عدم تقارن اطالعات طرفين مبادله در بازارها پراكندگي اطالعات .1

 .کندايجاد ميدر جامعه، بخش خصوصي و اقتصاد جهاني  ريپذرقابتهاي بخشهايي براي توسعه که محدوديت

 

 مختلف حاكم بر سياستگذاري ياجزا .2شكل 
 

 

Source: Rodrik, 2004. 

 

هاي از حمايت سوءاستفادهها انگيزه زيادي براي : هر نوع سياست صنعتي به بنگاهجوييرانت .2

 .شودميمنجر جويانه هايي که به رفتار رانتدهد. نقصدولت مي

وکار نيست، بلكه ها و صاحبان کسببوروکرات: سياست صنعتي صرفاً موضوعي بين نفع جامعه .3

 اول منتفع کردن کل جامعه است. درجههدف سياست صنعتي در 
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 ارقر بايد مدنظر ترتيببهبراي لحاظ سه مسئله حياتي فوق، سه ويژگي نهادي سياست صنعتي 

 گرفته شود:

عيت تب کارگزار –: سبک سنتي سياستگذاري از رويكرد باال به پايين کارفرما تنيدگيدرهمـ 

وبي به کند، اقتدار خها و بخش خصوصي ايجاد ميبوروکراتاي که بين . اين رويكرد با فاصلهکندمي

. کندمياي محافظت جويانه بخش خصوصي تا اندازهدر مقابل رفتارهاي رانتآنها  ها داده و ازبوروکرات

ولت مشكل اين رويكرد اين است که مانع حرکت روان اطالعات بين بخش خصوصي و د ترينبزرگاما 

توانند نمي وکار صحبت نكرده و تعامل ندارندها با صاحبان کسببوروکراتکه شود. ازآنجاييميبرعكس و 

رکت اطالعات حتنيدگي اجازه اصلي را تشخيص دهند. در مقابله با اين پديده است که رويكرد درهمموانع 

دهد. همكاري نزديک دولت با بخش خصوصي، شناسايي را ميبرعكس از بخش خصوصي به دولت و 

 کند.موانع اصلي رشد را ممكن مي

عني ح هويج و چماق است. ياصطال: سياست صنعتي مؤثر، ترکيب کارآمدي از بههويج و چماقـ 

د و نه صرفاً با فناوري و تغيير ساختاري را رقم ز يتوان صرفاً با دادن امتيازهاي انگيزشي ارتقانه مي

 با وهاي تنبيهي انگيزه الزم را براي کارآفريني و حرکت در مسيرهاي جديد استفاده از سياست

 مؤثرها بدون چماق هايي است که هويجلو از نمونه. تاريخ سياست صنعتي ممافزوده باال ايجاد کردارزش

 اند. هشكست خورد اکثراًو  شده گرفته کاربه

ر طراحي ددارد. درواقع « نفع جامعه»: اين نكته اشاره به مالحظه مذکور در مورد پذيريمسئوليتـ 

گير است. از رشد فرا سياست صنعتي بايد به اين موضوع توجه زيادي کرد که هدف اصلي، منتفع کردن جامعه

کند، از نتيجه و پرورش، که نفع تربيت متخصص در انتها جامعه را منتفع ميگذاري در آموزش مانند سرمايه

ر اينجا دسياست صنعتي نيز اين جامعه است که بايد در سطح کالن منتفع شود و نه دولت يا بخش خصوصي. 

 دهد. مي اهميت خود را نشاناراده سياسي و دولت متعهد به رشد و توسعه کشور 

 

 . ده اصل عمومي در طراحي سياست صنعتي2-2

طراحي  فرآيندهايي بستگي دارد که در طول ها و محدوديتخروجي تدوين سياست صنعتي به فرصت

شده است. يک کشور ممكن است توسعه يک خوشه خدماتي پيرامون توسعه بندر  سياست شناسايي

افزار کامپيوتر ملي را انتخاب کند. کشور ديگري شايد بخواهد براي فناوري زيستي )بيوتكنولوژي( و نرم

 عمومي فراهم کند.  1گذاري خطرپذيرسرمايه

تواند نيروي محرکه ريزي دولتي ميگذاري و برنامهکه سرمايه افراد بسيار کمي همچنان باور دارند

هاي بازار و قبولي اهميت نيروي گرا هم تا اندازه قابلتوسعه اقتصادي باشد. حتي اقتصاددانان چپ
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اند. البته ضرورت قرار گرفتن فعاليت بخش خصوصي در يک ابتكارات بخش خصوصي را درک کرده

هاي بازار آنچه که نيرو سازي و پويايي فناوري بوده و فراتر ازسازي، تنوعچارچوب عمومي که مشوق باز

شود. احتماالً اين به رسميت مي اي به رسميت شناختهطور فزايندهتوانند انجام دهند، بهبا اتكا به خود مي

طور به –اي به بار آورده هايي از جهان که اصالحات بازارمحور نتايج نااميدکنندهشناختن در بخش

 کيبوروکراتتر است. کشور ديگري ممكن است کاغذبازي يا مقررات بديهي –مشخص در آمريكاي التين 

هاي جديد محسوب کند. با وجود اين تنوع در رويكردها، از حد را مانع فعاليت کارآفرينان در حوزهبيش 

 توان يک سري اصول عمومي براي طراحي سياست صنعتي برشمرد.همچنان مي

. هدف اصلي سياست صنعتي، شوندهاي جديد فراهم ها صرفاً براي فعاليتمشوق  .1

ها بايد بر رو تمرکز مشوقهاي جديد مزيت نسبي است. ازاينسازي اقتصاد و ايجاد حوزهمتنوع

ديد و هم جهم توليد کاالهاي « جديد»هايي باشد که براي اقتصاد داخلي جديد است. منظور از فعاليت

هاي جديد در توليد محصوالت موجود است. بسياري از کشورها براي فناوري کارگيريبه

هاي مالياتي فراهم هاي جديدي که به افزايش توانمندي اقتصاد داخلي بيانجامد، معافيتگذاريسرمايه

وسط وکارهاي کوچک و متکنند. توجه کنيد که اين توصيه از ايده فراهم کردن مشوق براي کسبمي

(SMEsکام )ه وکارهاي کوچک و متوسط اندازهاي حمايتي از کسبالً متفاوت است. معيار سياست

لق خهاي جديد تخصص؛ اين درحالي است که است و نه توان بالقوه فعاليت موردنظر در خلق عرصه

 آورد.هاي جديد فعاليت است که رشد اقتصادي را به ارمغان ميعرصه

. سياست صنعتي ها بايد واضح باشدگذاريمعيارهاي موفقيت و شكست سرمايه .2

هاي جديد موفق ها در فعاليتگذاريتجربي است. با توجه به ماهيت کارآفريني، تمام سرمايه يفرآيند

ها بيش از ضرر اشتباهات بود. اما در نبود تصوير نخواهند بود. در کره، تايوان، تايلند و ... نفع موفقيت

ها وجود دارد. نجش براي آن، احتمال ادامه و ماندگاري شكستسواضحي از موفقيت و معيارهاي قابل

توانند با بازي دادن نهادهاي دولتي به دريافت حمايت ادامه رغم عملكرد ضعيف ميبهگيرندگان رانت 

آميز بودن عملكردشان شده و توانند مدعي موفقيتهاي دولتي نيز ميبوروکرات يازسويدهند. 

سطح وري )هم نرخ رشد و هم سنجش موفقيت بايد بهره دئالدهند. معيار ايهايشان را ادامه برنامه

وري مشكل است، مميزي گيري بهرهکه اندازهغال يا سطح توليد باشد. البته ازآنجاييمطلق آن( و نه اشت

فراهم کند. همچنين  کار نياهاي مفيدي براي تواند شاخصتوسط مهندسان مشاور مي 1پروژه

تواند کمک کند. عملكرد در با استفاده از تجربه صنايع مشابه در کشورهاي همسايه مي 2الگوبرداري

بازارهاي جهاني )مانند سطح صادرات( هم معيار خوبي است، زيرا يک مقايسه مشخص از وضعيت 

 کند. صنعت نسبت به رقباي پيشرو فراهم مي

                                                 

1. Project audits 

2. Benchmarking 
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مينان از عدم حبس هاي اط. يكي از راهبايد يک استراتژي خروج وجود داشته باشد .3

بر اين، هر وهپايان دادن به حمايت است. عال هاي ناموفق،منابع )مالي و انساني( در فعاليت مدتيطوالن

ه پايان تنها بايد از پيش تصوير مشخصي از موفقيت و شكست داشته باشد، بلكپروژه مورد حمايت نه

 ها پس از گذشت يک دوره زماني مناسب بايد در نظر گرفته شود. خودکار حمايت

. براي نهادهاي مروج ها را هدف قرار دهدها و نه بخشحمايت دولتي بايد فعاليت .4

معمول است )گردشگري، فناوري زيستي  هايشان به شكل صنايع يا بخشي، تعيين اولويتگذارسرمايه

شود. اهداف حمايت دولتي بايد هاي ترويج صنعتي مييا خودرو(. اين رويكرد موجب انحراف در تالش

خص هاي بازار مشگر شكستعنوان اصالحها باشد. اين رويكرد سازماندهي حمايت بهها و نه بخشفعاليت

گذاري براي هاي سرمايهتعيين مشوق جايبهسازد. ي از اين يا آن صنعت را ممكن ميکلو نه حمايت 

ي پذيرامكانهاي هاي دولتي بايد از آموزش زبان، گزارشصنعت گردشگري يا فناوري زيستي، برنامه

گذاري لي، سرمايهگذاري در زيرساخت، انطباق فناوري خارجي با شرايط داخي، سرمايهرسنتيغکشاورزي 

اين مزيت را دارد که چندين بخش را توسعه  1بخشيهاي بيناحمايت کند. چنين برنامهخطرپذير و ... 

 دهد.طور مستقيم هدف قرار ميهاي بازار را بهداده و شكست

ايجاد  3و اثر تقليد 2قرار گيرند كه بتوانند اثر سرريز مورد حمايتهايي بايد فعاليت .5

راي فراهم کردن حمايت دولتي از يک فعاليت وجود ندارد مگر آن فعاليت موجب جذب دليلي ب كنند.

. حمايت دولتي بايد مشروط به يک شودهاي مكمل ديگر يا سرريزهاي فناوري يا اطالعات گذاريسرمايه

يابند که اثر سرريزها  اي سامانگونهبايد به مورد حمايتهاي بر اين، فعاليتشود. عالوهچنيني تحليل اين

 شوندگان و رقباي بعدي حداکثر شود.براي وارد

هايي محول شود كه شايستگي اختيار طراحي و اجراي سياست صنعتي بايد به سازمان .6

هاي دولتي امري مرسوم بوروکراتشكايت از عملكرد نامناسب و فساد  با اينكهاند. خود را نشان داده

ها از يک سازمان به سازمان ديگر بسيار متفاوت بوده و معموالً بيشتر اتبوروکراست، اما درجه صالحيت 

اي به چنين هاي توسعههاي شايسته هستند. محول کردن فعاليتبوروکراتاي از کشورها داراي دسته

چندان مناسب نه باسابقهسازماني به نسبت بنا کردن يک سازمان جديد يا محول کردن به يک سازمان 

سازي سياست صنعتي بايد در نظر گرفته شود. براي مثال د. اين مسئله در انتخاب ابزار پيادهارجحيت دار

اي خوب در کشور وجود داشته اما در مقابل سازمان ماليات وضعيت بدي دارد، بهتر اگر يک بانک توسعه

يد توجه داشت هاي مالياتي از طريق هدايت اعتبارات صورت گيرد. البته باجاي مشوقاست که حمايت به

تواند با اصل ضرورت نزديكي ابزار سياستي به منبع شكست بازار در تناقض باشد. که اين موضوع مي

                                                 

1. Cross-Cutting 

2. Spillover Effect 

3. Demonstration Effect 
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را از قبل مشخص کند. در اينجا يک مصالحه  استفاده موردسازمان داراي صالحيت ممكن است ابزار 

هستند، استفاده از ابزار  ضروري بايد صورت گيرد. وقتي نيروي انساني و مديريت داراي صالحيت ناياب

 است. ناکارآمدبهترين -کارگيري ابزار اولينبهترين کارآمد، بهتر از به-دومين

كه در نتايج آن هدايت شود مديري ازسوي هاي مجري سياست صنعتي بايد سازمان .7

مند بايد توجه داشت که سياست صنعتي کارآمد نياز .و داراي اختيارات باالي سياسي استسهيم 

ي فقدان نظارت امعنري آن است. البته وجود اختيار بهوجود حد مشخصي از اختيارات در نهادهاي مج

 مداري در سطحاي توسط سياستهاي توسعهفعاليت و پاسخگويي نيست. نظارت دقيق )و هماهنگي(

داشته و  باورديري باشد که برنامه بازسازي اقتصادي را بايد م سياستمدارکابينه ضروري است. اين 

شود، بلكه ها ميطلبانه سازمانتنها مانع رفتار منفعتعهده گيرد. چنين نظارتي نهمسئوليت اصلي را بر

تواند ميرا که توصيه شد اين مديريت  طورهمانکند. حفاظت مينيز تسخير بخش خصوصي از در مقابل 

 عهده گيرد.به( ريوزنخستجمهور )يا جمهور يا حتي خود رئيسمعاون رئيس يک وزير کابينه، يک

هاي مسئول سياست صنعتي بايد مسيرهاي ارتباطي خود با بخش خصوصي را سازمان .8

گذاران نيست. درواقع ي حفظ فاصله زياد از کارآفرينان و سرمايهامعنحفظ اختيار و اقتدار به حفظ كنند.

وکار داشته باشند که هاي کسبدهد اطالعات خوبي از واقعيتات دولتي اجازه ميارتباط دائمي به مقام

 نيست.  پذيرامكانگيري درست بدون آن امكان تصميم

در اغلب  روي خواهد داد. 1هاموجب انتخاب بازندهدر بهترين شرايط هم، اشتباهاتي به .9

دارد، مخالفت  ها وجودانتخاب برنده جايبهها هاي حمايتي که امكان انتخاب بازندهموارد با سياست

شود. با اينكه حفظ مالحظات و احتياط ضروري است، اما همچنين بايد دانست که يک استراتژي مي

مطلوب براي کشف مزيت نسبي جديد يک کشور، ضرورتاً همراه با چنين اشتباهاتي خواهد بود. هدف 

طورکلي عدم اکتشاف اين هدفگذاري به باشد که نتيجها هنبايد به حداقل رساندن روي دادن اين اشتباه

پس از روي دادن تعيين شود. اگر  هايشود، بلكه هدف بايد به حداقل رساندن هزينه اشتباهها ميبرنده

 کند. اندازه کافي تالش نمي شود، تنها به اين معناست که بهدولت هيچ اشتباهي مرتكب نمي

 فرآيندرفيت تجديد و اصالح خود را داشته باشند تا اي بايد ظهاي توسعهفعاليت .10

تي صنع يگونه که الگوي از پيش مشخصي براي ارتقاهمان .شوداكتشاف به يک چرخه دائمي تبديل 

ه سازمان رو نياز است ککند. ازاينوجود ندارد، نيازها و شرايط اکتشاف هم در طول زمان تغيير مي

زمان بعضي از  يي و اصالح خود را داشته باشد. در طمسئول سياست صنعتي، ظرفيت بازطراح

 .شوندهاي جديدي جايگزين عملكردهاي کليدي سياست صنعتي بايد از دستور کار خارج و سياست

 

                                                 

1. Picking the Losers 
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 . شش مشوق انگيزشي براي سياست صنعتي2-3

د. بلكه هاي انگيزشي باشاي از برنامهتر گفته شد، سياست صنعتي نبايد تنها دستهکه پيش طورهمان

ي يندفرآ. خروجي چنين شوندهايي با احتمال بيشترين اثرگذاري کشف بايد در طراحي سياست، حوزه

. تبه شرايط خود کشور مربوط استا حد زيادي  –شده کار گرفتهها و رويكردهاي بهنوع سياست –

 .کندمي عنوان نمونه، در درک بهتر سياست صنعتي کمکها بهحال شرح مختصر تعدادي از برنامهاينبا

اطمينان از اينكه توليد چه کاالي جديدي  عدم«. اكتشافيخود»سهيم شدن در هزينه  .1

اطمينان نياز دم تواند سودآور باشد، يكي از موانع اصلي بازسازي اقتصادي است. براي مقابله با اين عمي

هاي وارداتي متناسب هاي اوليه و همچنين ابتكاراتي براي بهبود عملكرد فناوريگذاريبه يكسري سرمايه

راحتي فق بهجانبي است )موارد مو آثارها مملو از که هردوي اين حوزهبا شرايط داخلي است. ازآنجايي

ها معموالً در مراحل رو دولتقوي است. ازاينا آنه سازي شوند(، توجيه اقتصادي حمايت ازتوانند شبيهمي

تواند به اين شكل باشد عهده بگيرند. روش انجام کار مياکتشاف بايد بخشي از هزينه را بر فرآينداوليه 

گذاري خود وارد که کارآفرينان بخش خصوصي براي استفاده از منابع عمومي با آوردن پيشنهاد سرمايه

 حمايت مالي از چنين پيشنهادي شامل: . معيارهايشونديک مسابقه 

 هاي جديد باشند؛الف( مرتبط به فعاليت

 اشد؛بب( توان بالقوه براي يادگيري و سرريز فناوري به ديگر فعاالن اقتصادي وجود داشته 

 شند.هاي بخش خصوصي حاضر به پذيرفتن نظارت و مميزي عملكردشان توسط نهاد دولتي باج( بنگاه

گذاري به سرمايهحرکت از مرحله پيشا .ترايي براي تأمين مالي پرريسکهمستوسعه مكاني .2

هاي انک. بشوداي بايد تأمين گونهتوجهي منابع است که بهگذاري نيازمند مقدار قابلمرحله سرمايه

الي بلندمدت موکار و اکتشاف نيازمند تأمين تجاري معموالً براي اين منظور مناسب نيستند. توسعه کسب

ي، بازارهاي هاي ديگر براي تأمين مالي پر ريسک مانند بازارهاي اوراق قرضه شرکتو پرريسک است. روش

رند يا يا وجود ندا توسعهدرحال اي پذير معموالً در کشورهگذاري ريسکهاي سرمايهسهام، يا صندوق

تواند ند که ميها نيازمند منابع تأمين مالي جايگزين نيز هستاين موارد دولت برعالوهبسيار محدودند. 

توان به اين موارد اشاره بسته به منابع مالي و نيروي انساني در دسترس متفاوت باشد. براي نمونه مي

ولتي براي اي(، تضمين دگذاري دولتي )اما با مديريت حرفهاي سرمايههاي، صندوقهاي توسعهکرد: بانک

هاي بازنشستگي مي که بخشي از دارايي صندوقسهاي تجاري، يا مكانيهاي بلندمدت توسط بانکارائه وام

 گذاري با ريسک باالتر هدايت کند. را به سبدهاي سرمايه

نگي، اختصاصي هر فعاليتي بوده و . آثار جانبي هماهي هماهنگيجانب آثارسازي دروني .3

هاي صنعت گردشگري با غيرممكن است بتوان از پيش تصوير مشخصي از آن ارائه داد. نيازمندي

ها بايد توان شناسايي شكست هاي صنعت خودرو بسيار متفاوت است. در اين وضعيت دولتنيازمندي
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هاي مسيكي از مكاني 1و مشورت هماهنگي را داشته و براي حل آن تالش کنند. شوراهاي هماهنگي

ها بايد در چند سطح يعني در سطح ملي، است. نكته اينجاست که اين تالش توسعه چنين توانمندي

هاي کارگري و اي و بخشي انجام گيرند. در تمام اين موارد اتاق بازرگاني و صنعت و اتحاديهمنطقه

با شفافيت و پاسخگويي، روابط دولت و واحدهاي  همچنين. کننداي ايفا توانند نقش سازندهکشاورزي مي

طور رسمي ها بايد عمومي شوند، بهبخش خصوصي بايد مشروعيت اجتماعي پيدا کند. پروپوزال

هاي هماهنگي و شناسايي فرصت ،. هدفشودمحاسبه آنها  و اثر ماليکنند  متخصصان تحليل و ارزيابي

 جويانه است.محدود کردن رفتارهاي رانت

نيست.  پذيرامكان. کسب فناوري از کشورهاي پيشرفته با خريد يكجا تحقيق و توسعه دولتي .4

هاي تحقيق تالش چه توليد انگور در شيلي باشد يا فناوري اطالعات در تايوان، بسياري از صنايع نياز به

ها بايد با الشت و توسعه براي شناسايي، انطباق و انتقال فناوري از خارج دارند. نكته اينجاست که اين

ري در پي هايي نتايج بهت. برنامهکندهاي بخش خصوصي مرتبط بوده و نيازهايشان را برآورده فعاليت

 خواهند داشت که در جواب تقاضاي بخش خصوصي ايجاد شده باشند.

يروي نهاي جديد دير يا زود با کمبود . فعاليتاختصاص يارانه به آموزش مهارت فني عمومي .5

هاي رنامهبهاي مبتكر از ترس ترک شغل کارکنان که به کاهش منافع د. شرکتنشوهر مواجه ميانساني ما

کنند. اين گذاري ميآموزشي حين کار خواهد انجاميد، کمتر از مقدار الزم در آموزش کارکنان سرمايه

ص حمايت تصارو استدالل محكمي براي اخشود. ازايناکتشاف و بهبود مي فرآيندموضوع باعث تأخير در 

هاي عمومي نقش طور عمومي امكانات آموزشاي و زبان وجود دارد. بههاي فني و حرفهدولتي از آموزش

هدف قرار  ندرت نيازهاي واقعي بخش خصوصي رابهآنها  دارند، زيرا توسعهدرحال رنگي در کشورهاي کم

هاي ترک برنامها در قالب تأمين مالي مشهاي حمايتي يا يارانه ررو شايد بهتر باشد بستهدهند. ازاينمي

 هاي اقتصادي يا مؤسسات خصوصي آموزشي اختصاص داد.آموزشي به خود بنگاه

اني نيروي انسچشمگيري تعداد  توسعهدرحال . بيشتر کشورهاي استفاده از شهروندان مهاجر .6

غلب از مهارت اري داشته و مهاجر در کشورهاي پيشرفته دارند. اين افراد معموالً روحيه کارآفريني بيشت

ها و آشنايي ارتباالتري هم در مقايسه با کارگران داخلي برخوردارند. با توجه به روحيه کارآفريني، مه

کشورشان  به بازگشت بهآنها  يافته، همچنين تمايل بسياري ازوکارهاي کشورهاي توسعهنزديک با کسب

ودشان بسيار خعنوان منبع خوداکتشافي در کشور توانند بهشرايط مهيا باشد(، اين افراد مي کهصورتيدر)

اشتن بذر طور فعاالنه مشوق بازگشت اين افراد بوده و براي کتوانند بهها ميارزشمند باشند. دولت

 .کننداستفاده آنها  هاي اقتصادي جديد ازفعاليت

 

                                                 

1. Coordination and Deliberation Councils 
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 دسون(اصول طراحي سياست صنعتي )لوري. 3

ديگر  ازجملهالمللي توسعه دانشگاه راسكيلد، و عضو گروه بينلوريس ساندجر لوريدسون، استاد 

رويكرد متفاوت خود به سياست صنعتي )تلفيقي از  دليلبهمطرح در اين حوزه است که  پردازاننظريه

 گيرد. دو رويكرد قبلي( در اينجا مورد اشاره قرار مي يآرا

 

 تدوين سياست صنعتيهاي گام. 1-3

و « چه چيز»خواهيم وراي توجيهات نظري )چرا( به اصول سياست صنعتي مرتبط با در اين قسمت مي

شده و تفكر معاصر در اين هاي آموختهترکيبي از درس براساسشده  بپردازيم. اصول مطرح« چگونه»

 عنوان نتايجي تجربي ديده شوند. حوزه است و بايد به

 يگذارهيسرما ياستراتژ اي 1يوربهره توسعه ياستراتژ از يبخش بايد يصنعت استيس همه از اول .1

. با بستن کرد يگذارهيداده تا بتوان از قِبَل آن سرما شيتر باشد که مازاد اقتصاد را افزاکالن 2يمل

 استيلوکس، س يمحدود کردن مصرف کاالها نيو همچن هيد و فرار سرمامولريغ يگذارهيسرما يرهايمس

کند. سطح  تيد هدامول يهاتيدر فعال يگذارهيرا به سرما ييجوصرفه نياز ا ياديبايد بخش ز يصنعت

 يهااستيو س ياسيس ياز ثبات فضا نانيبلندمدت صرفاً با اطم يهايگذارهيو سرما يگذارهيسرما يباال

 يهايگذارهياز سرما تيحما و هايگذارهيسرما يساختار کل يبلكه طراح کنند،يظهور نم يکالن اقتصاد

 الزم است. زيد ناختصاص رانت مول قيمنتخب از طر

سازي تنوعهاست: فرآيندهايي براي حمايت از يكي يا همه اين تاستراتژي صنعتي شامل سياس .2

  5.صنعتي يو ارتقا 4، تعميق صنعتي3بخشي

هاي جديد و درنتيجه فعاليتگذاري در ي بسيج سرمايه و سرمايهابه معن :سازي بخشيتنوعـ 

 افزايش سهم توليد در اقتصاد يا افزايش تنوع کاالهاي توليدي و صادراتي است.

هاي محلي از طريق ايجاد پايگاه پرقدرت گيري پيوندها و مكملي شكلابه معن :تعميق صنعتيـ 

 کنندگان و توسعه خدمات مرتبط است.تأمين

ر دارد. با تتر و رقابتيتوسعه ساختار صنعتي پيشرفته هاياشاره به سياست :صنعتي يارتقاـ 

 .شودميبرانگيزتر تر و چالشي سختصنعت استيسموفقيت  صنعتي، يسمت ارتقاسازي بهحرکت از تنوع

 

                                                 

1. Productive Development Strategy 

2. National Investment Strategy 

3. Sectoral Diversification 

4. Industrial Deepening 

5. Industrial Upgrading 
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رکز سومين ويژگي سياست صنعتي تأکيد بر فناوري، همكاري و رقابت است. سياست صنعتي تم .3

رقابت است  هاي فناوري دارد. تشويق ابتكار مداوم از طريقبنيان يا ظرفيتهاي دانشزيادي بر دارايي

ن هزينه. با اندها و سازمان متكي باشد و نه به حداقل رسفرآيندکه در درجه اول بر توسعه مداوم کاال، 

ي از همكاري ها ضروري است، اما درجه بااليها و فرصتاينكه رقابت براي حفظ نوآوري و واکنش به چالش

ده جمعي نياز هاي تجميع، جريان داشتن روان اطالعات، يادگيري تعاملي و بازو تعامل براي ترويج مزيت

تر ناوري بزرگبخشي از نظام فآنها  بلكه هاي مستقل در فضاي انزوا و فردي نبوده،است. يادگيري بنگاه

 ها و نهادهاي دولتي هستند.دولتي و سازمانهاي نيمههاي خصوصي، بخششامل ديگر بخش

سياست صنعتي معاصر، باور سنتي متناقض بودن استراتژي ترويج صادرات با استراتژي  .4

زار داخلي مهم هستند. سياست جايگزيني واردات را قبول ندارد. هم حمايت از صادرات و هم توسعه با

طرفي نيز نيست. از في يا حتي الزم آنتنها معادل صادرات نيست، بلكه شرط کادرهاي باز يا بازار آزاد نه

نوسانات  دليلبهبا اينكه صادرات براي صنعتي شدن حياتي است، صنعتي شدن صرفاً با محوريت صادرات 

همراه خواهد بود. همچنين استراتژي ي اقتصاد کالن هاثباتي شديد شاخصالملل با بيتجارت بين

هاي خود را داشته و حمايتگرايي هم ابزار بالقوه نيز ضعف 1محور-و رشد تقاضا تاواردجايگزيني 

 توسعهدرحال هاي جديد در کشورهاي خطرناکي است. اگرچه حمايت موقت براي توسعه کاالها و فناوري

افزوده صادرات و قوي داخلي براي جذب بيشتر ارزش کنندهتأميناه شود، اما يک پايگضروري تلقي مي

 همچنين تقاضاي داخلي براي حفظ ثبات و پايداري نياز است.

جاي رويكرد قطع رابطه يا در مقابل آن الملل بهادغام استراتژيک و فكرشده اقتصاد ملي در اقتصاد بين  .5

با سياست صنعتي است. ادغام استراتژيک با توجه به منافع ملي هاي مرتبط هاي درهاي باز از ويژگياتخاذ سياست

کند. سياست صنعتي صنعتي به زمان، سرعت و توالي باز کردن درهاي اقتصاد توجه مي يرشد، تنوع، تعميق و ارتقا

، بلكه جويدزند دوري ميها ضربه ميهاي توليدي بنگاهتنها از آزادسازي زودهنگام که به توانمندياستراتژيک نه

اين،  برعالوهشود. کند( نيز مي)که ثبات مالي و نظام مالي داخلي را تضعيف مي 2مانع از آزادسازي حساب سرمايه

شده در خدمت ايجاد هاي خارجي جذبگذاريد کند که سرمايهاسياست صنعتي استراتژيک بايد اطمينان ايج

ادغام در بازار جهاني يک شرط الزم براي تحول صنعتي  هاي فناوري است. با اينكهو توانمندي 3پيوندهاي داخلي

هاي صدور مجوز، ادغام در هاي داخلي تا توافقهاي انجام آن از صادرات خودمختار شرکتموفق است، استراتژي

 تواند متفاوت باشد.گذاري مستقيم خارجي ميزنجيره ارزش جهاني و استفاده از سرمايه

 ،آنجاکه دولت براي دخالتخابي و موردي بودن آن است. ازانتششمين ويژگي سياست صنعتي،  .6

منابع محدودي در اختيار دارد و مسائل پيش روي اقتصاد، بسيار پيچيده و تخصصي هستند، سياست 

                                                 

1. Demand-led Growth 

2. Capital-account Liberalisation 

3. Domestic Linkages 
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ها رو هدف اصلي، انتخاب بخش. ازاينشودصنعتي بايد معطوف به يک بخش، فعاليت و شرايط طراحي 

آن و نيز توجه ويژه و خاص به  يگذاري، مساعدت و ... در جهت ارتقاهاي کليدي براي سرمايهيا فناوري

هاي افقي تر از سياستهزينههاي اختصاصي معموالً کارآمدتر و کمصنايع پر تقاضاست. چنين سياست

اين سياست صنعتي استراتژيک در همه مراحل توسعه يكسان نيست، فازهاي  برعالوهاست. 

. همچنين سياست صنعتي با شروع، ثبات و غروب يک صنعت نيازهاي سياستي متفاوتي دارند

هاي سودآور گذاري ملي و پيشگامان فناوري وراي فعاليتحرکت ساختار سرمايه رويكرد تعاملي سعي در

است صنعتي در مقياس کوچک، مشوق رشد است، اما در مقياس کالن فعلي دارد. با اينكه سي

 برد. هاي پرريسک با منافع بلندمدت رشد را بيشتر پيش ميگذاريسرمايه

ود سياست صنعتي با تكثرگرايي نهادي و تنوع سياستي سازگار است. سياست صنعتي نه محد .7

يب مورد اد اقتصادي، بلكه تفاوت ترکبه تعدادي ابزارهاي سياستي مشخص است و نه تعداد مشخصي نه

هاي محلي، وانمنديشرايط تاريخي(، تو هاي اوليه استفاده، وابسته به شرايط اوليه )اندازه اقتصاد، داشته

هاي نهادهاي اقتصادي، ترکيبالمللي است. درخصوص رنهايت شرايط بينيافتگي و دسطح توسعه

اي مرتبط صنعت کمک کنند. مشخص کردن نهاده يق و ارتقاتوانند به تنوع، تعميمختلفي از نهادها مي

يد مدنظر دهد که احتماالً چه نهادهاي رسمي و غيررسمي باتواند نشان با توجه به موضوع و هدف مي

 قرار گيرند.

هاي اقتصاد سياست صنعتي بيشتر نيازمند ظرفيت نهادي است تا موارد ديگري مانند سياست .8

د هاي استراتژي و مشكالت سيستمي و همچنين وارکشف و درمان شكستکالن. ظرفيت نهادي براي 

ي و هاي استراتژيک و ريسكاست. توان اتخاذ تصميم مورد نيازهاي جستجوي جمعي فرآيندشدن به 

سمت سازي بهي دارد. با حرکت از تنوعهمچنين اقدام به اصالح در صورت وقوع اشتباه اهميت بسزاي

ظارت نسازي سياست صنعتي ظرفيت مشاوره، تعهد داشتن، خصوص پيادهو به صنعتي، در طراحي يارتقا

 کند.و ارزيابي اهميت بيشتري پيدا مي

 سياستگذاري صنعتي ممكن است به چشم يک مسئله فني ديده شود، اما فرآيندبا اينكه  .9

هاي فرآيندا و هادهاز سياست جدا باشد. عملكرد واقعي دستگاه اداري تحت تأثير شديد ن تواند کامالًنمي

هاي فرآيندسياسي بوده و همچنين روابط بين بخش خصوصي و عمومي هميشه در روابط سياسي و 

ه ايدئولوژي بها و نهادهاي رشدافزا ، منبع اصلي سياستهانيا برعالوهاند. تنيده شدهسازي درهمائتالف

 وشامل نحوه تعامل با تهديدات امنيتي داخلي و خارجي  – شانياسيسنخبگان سياسي و تحليل 

 گردد.باز مي –محدوديت منابع 
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 . اهميت ظرفيت و اختيار دولت براي اتخاذ سياست صنعتي3-2

توان فهميد که بدون در نظر گرفتن ظرفيت و اختيار هاي سياست صنعتي ميبا توجه به مورد آخر در مورد گام

(: ايفاي ضعيف 84 :2005معناست يا به قول پيتر ايوانز )نعتي استراتژيک بيهاي صدولت، طراحي سياست

دولت اصالً کارآمدي  توسعهدرحال در بعضي کشورهاي . 1اندازه ايفاي نقش اشتباه بد است نقش درست به

درگيري مداوم آنها  ندارد، در بعضي ديگر از کشورها دولت توسط بعضي اشخاص و روابط شخصي اداره شده، در

استراتژيک پيش از نهادسازي  بر سر قدرت وجود داشته و فساد گسترده است. در چنين مواردي سياست صنعتي

الملل هم ، بلكه شرايط بيننباشدتنها به نوع دولت مربوط ممكن است . سياست صنعتي ندارد امكاندولت 

همواره توان  د داشته باشد اين درحالي است کهبراي سياستگذاري صنعتي بايد وجومناسب است. فضاي  اثرگذار

المللي محدود شده است. کار جهاني و همچنين قوانين بينها با توجه به موقعيت خود در تقسيمسياستي دولت

المللي بسيار مهم هستند، زيرا بعضي از مقررات سازمان تجارت جهاني مانند موافقتنامه راجع به قوانين بين

شود. عنوان محدوديت براي سياست صنعتي شناخته ميبه (TRIMs)ذاري مرتبط با تجارت گاقدامات سرمايه

مانده و ي صنعتي باقيسياستگذارتوجهي براي اتخاذ توان ادعا کرد که فضاي سياستي قابلالبته همچنان مي

 ;Mayer, 2009; Rodrik, 2004اي نيز در اين امر ايفا کند )تواند نقش سازندهسازي حتي ميجهاني

Weiss, 2003.)  توانند که کشورها چگونه ميدهد در اينجا به اين مورد مهم پرداخته نشد بلكه سعي شد نشان

 از فضاي سياستي موجود بهتر استفاده کرده و با ادغام استراتژيک در بازار جهاني آن را توسعه دهند.

 

 . نه ويژگي سياست صنعتي ببرهاي آسيا 3-3

اي درباره کسب فناوري و يادگيري اقتصاددان توسعه دانشگاه آکسفورد، مطالعات گسترده 2،سنجاي لل

خصوص در کشورهاي شرق آسيا انجام داده است. به باور او موفقيت سياست صنعتي در کشورهاي هب

ملقب به ببرهاي آسيا و شكست آن در بقيه کشورها، مانع پذيرش اجماع واشنگتني در مخالفت کلي با 

دهد که نتيجه سياست صنعتي منوط به . اين نتايج متناقض نشان ميشودميست صنعتي عمودي سيا

چگونگي دخالت دولت و نه اصل دخالت است. تفاوت بين استراتژي معمول جايگزين واردات با آنچه که 

 توان در موارد زير خالصه کرد:اند را ميببرهاي آسيا انجام داده

مامي ت يفعاليت محدود در يک زمان( در مقابل تالش براي ارتقا انتخابي بودن )انتخاب چند .1

 ،صنايع بدون تبعيض و نامتناهي

 ،توجهي دارندهايي که پيوندها و منافع فناوري قابلانتخاب فعاليت .2

مچنين معيار هعنوان منتظم و فشار براي ورود اجباري به بازارهاي جهاني، استفاده از صادرات به .3

 ،هاها و بنگاهبوروکراتارزيابي 

                                                 

1. Playing the Right Role Poorly is as bad as Playing the Wrong Role 

2. Sanjaya Lall 
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حال استفاده از هاي بخش خصوصي و درعيند به بنگاههاي مولذاري نقش اصلي در فعاليتواگ .4

 ،هاي بسيار پرريسکهاي بخش عمومي براي خألهايي که نياز است پر شود. همچنين ورود به حوزهبنگاه

ر داين موارد  مهه ها و نهادهاي حمايتي؛ي، زيرساختآموزگذاري گسترده در مهارتسرمايه .5

 ،مرتبط با بازارهاي توليدي بود هاي حمايتيماهنگي کامل با سياسته

هاي ديصورت انتخابي براي کمک به ايجاد توانمنگذاري مستقيم خارجي بهاستفاده از سرمايه .6

هاي تأمين کاالهاي با ها( يا ورود به زنجيرهيا تعيين قيد و شرط براي آن FDIداخلي )محدود کردن 

 ،هاي باالاوريفن

اشته و دن صالح که نگاه کالن و بلندمدت به اقتصاد گيري استراتژيک در مسئوالتمرکز تصميم .7

 ،هاي مختلف را داشته باشندها در وزارتخانهتوانايي اجراي سياست

آمده از  دستهاي بهها و حكمراني، گردآوري اطالعات مرتبط و درسبوروکراتکيفيت  يارتقا .8

 ،ريرهبران فناو

شد. همچنين پذيري و يادگيري سياست، تا امكان اصالح اشتباهات وجود داشته بااطمينان از انعطاف .9

  (.Lall and Teubal, 1998سازي استراتژي )استفاده از مشارکت بخش خصوصي در تدوين و پياده

 

 بنديجمع

ا چالش اصلي اندازه کافي قوي و محكم است. ام کارگيري سياست صنعتي بهشواهد و قرائن براي توجيه لزوم به

چندان کارآمد در کشورهاي هاي نهخصوص دولتها، بهزي سياست صنعتي توسط دولتسادر تدوين و پياده

هاي متعدد شكست سياست صنعتي در کشورهاي مختلف و همچنين در کشور توسعه است. تجربهدرحال 

 کند.تدوين سياست صنعتي کارآمد را دوچندان مي خودمان، اهميت پرداختن به مسئله چگونگي

سازي سياست صنعتي هاي تدوين و پيادهدر اين گزارش، از ديدگاه چند انديشمند اين حوزه بايسته

توان خطوط کلي کيد وجود داشت، اما ميأها و نكات مورد ت. با اينكه اختالفاتي در بين روششدبررسي 

اين خطوط کلي و نكات است را نيز برشمرد. سعي شده دارند  توافقکه همه انديشمندان روي آن 

 :شودآوري جمعصورت ذيل بهآن مشترک 

اولين مرحله پس از انتخاب بخش يا صنعتي براي حمايت، شناسايي مهمترين موانع کسب  .1

 شوند.در قالب شكست بازار تعريف مي پذيري يک بخش يا صنعت است که معموالًرقابت

نياز به ارتباط مداوم با بخش خصوصي و گردش اطالعات دارد. اين ارتباط متقابل شناسايي موانع،  .2

مراحل سياستگذاري، اجرا و گرفتن  همهدائمي گردش اطالعات در  فرآيندخصوصي بايد به يک  -عمومي

تواند به تسخير نهاد متولي سياست عالوه از نزديكي بيش از حد که ميشود. بهبازخورد و اصالح تبديل 
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 کند.ياد مي 1دارنعتي بيانجامد بايد دوري جست. آنچه که پيتر اوانز از آن تحت عنوان خودگرداني ريشهص

ي حال حاضر يا با توانمندامكان رفع موانع شناسايي شده هم از اهميت بااليي برخوردار است. آ .3

انتخاب  موانعي چينش سياسي، امكان واکنش سياستي مناسب براي رفع موانع وجود دارد؟ بايددولت و 

آن هم در  کند، بلكه امكان رفعبيشترين کمک را به توسعه بخش منتخب ميآنها  شوند که نه تنها رفع

 نهادي کشور وجود داشته باشد./ فضاي سياسي

از  پس از شناسايي موانع، تدوين سياست متناسب اهميت دارد. موقتي بودن سياست حمايتي .4

ه صنعتي خوب است. هيچ بخش يا صنعتي نبايد اين تصور را داشتهاي يک سياست مهمترين ويژگي

 باشد که حمايت دولت هميشگي است.

مايت حبه دادن رانت و  توان صرفاًسياست صنعتي مناسب، ترکيبي از چماق و هويج است. نمي .5

پذيري رقابتوانع مشوندگان براي رفع يي گنجانده شود تا از تالش حمايتاز صنايع اکتفا کرد. بايد معيارها

 اطمينان حاصل شود. 

هاي هزيرا انگيز ؛استراتژي خروج، يكي ديگر از اجزاي حياتي يک سياست صنعتي کارآمد است .6

مايتي هاي حيا از سياستشود جويانه، نهاد متولي حمايت تسخير زيادي وجود دارد تا با رفتار رانت

دادن به  ي پايانااستراتژي خروجي هم به معن، پيش از شروع حمايت، بايد رواينازاستفاده شود. سوء

 ها در نظر گرفته شود.حمايت

حتمال اپذيري در تدوين سياست صنعتي اهميت دارد زيرا به اي از انعطافدر نظر گرفتن درجه .7

پذيري ه انعطاف. البته بايد توجه کرد کهاي حمايتي نياز به اصالح و بازنگري خواهند داشتزياد، سياست

 .شودميجويانه منجر استفاده و رفتار رانت به سوءندازه هم احتماالًبيش از ا

هاي استات، نتايج سيتعامل و گردش اطالع فرآيندها، بايد با نهايت، پس از اجراي سياستدر .8

ديگر، عبارت. بهکرديادگيري مداوم را ايجاد هاي اصالح و مسطور مداوم ارزيابي و مكانيعمومي را به

 يندفرآهاي باال به پايين براي حمايت از چند صنعت نيست، بلكه سياست صنعتي ليستي از سياست

بازخورد،  فرآيند. اندشدهپذير شدن صنايع داخلي مداوم شناسايي و حمله به موانعي است که مانع رقابت

 .شودمداوم و مستمر تبديل  يفرآينديادگيري و اصالح بايد به 

شور، کي هم، بايد نهاد مجري سياست صنعتي، از حمايت سياسي در سطوح باالي از منظر سياس .9

هاي ديگر مواجه بخش نفعانذيزيرا اختصاص هر نوع رانت به هر بخشي، با مخالفت  ؛برخوردار باشد

 .شودرو حمايت و اراده سياسي بايد شامل حال مجريان سياست صنعتي اينشود. ازمي

 داده شد. در قالب زير توسعه« مدل مفهومي سياست صنعتي»شده در گزارش،  با توجه به موارد اشاره
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