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سياستگذاري براي توسعه مبتنيبر صنعت و فناوري:
درسهايي از مقايسه ايران و كره جنوبي

چكيده
در کشورهای در حال توسعه رابطه بين اشتغال ،فناوری و رفاه به شكلي منطقي درك نشده و
تحتالشعاع الگوی توسعه مبتنيبر صدور مواد خام قرار گرفته است .در ايران نيز بهدليل فقدان يک
درك درست از مفهوم توسعه ،متخصصان در مورد مفاهيم بسياری که در برنامهريزی وجود دارد به
اجماع نرسيدهاند .در پيش گرفتن سياستهای کوتهنگرانه ،فعاليتهای توليدی را تا مرز توقف کامل
پيش برده و با تجويز نسخههای سياستي تعديل ساختاری ،بدون توجه به ساختار نهادی الزم برای آن
نه تنها مسائل توسعهنيافتگي حلوفصل نشده ،بلكه زمينه برای سوءاستفاده احتمالي گروههای خاص
فراهم ميشود.
اين در حالي است که دولت کره جنوبي با مديريت اقتصاد کالن و طراحي يک مدل «سرمايهداری
مديريت شده» اين کشور را از کشوری عقبمانده به توسعهيافته هدايت کرد .عملكرد خيرهکننده ،رشد
اقتصادی و تغييرات ساختاری در کره صرفاً نتيجه فعاليت آزادانه عوامل بازار نبوده و کامالً با هدايت
دولت حاصل شد .دولت توسعهگرای کره بهمنظور توسعه صنعتي و فناورانه ،سياستهايي نظير انتخاب
بخشهای خاص و ارائه کمک های مختلف به آنها ،جلوگيری از رقابت شديد ميان بخشها ،سوق دادن
بخش خصوصي به ايجاد بنگاههای بزرگ (چائبول) ،مديريت مصرف خصوصي بهمنظور انباشت سرمايه
و مداخله در بازار اعتبارات و هدايت آنها بهسوی بخشهای خاص را در پيش گرفت و با تكيه بر
توليدمحوری و تمرکز بر پنج بخش استراتژيک شامل فوالد ،پتروشيمي ،خودرو ،کشتيسازی و
الكترونيک ) (ICTتوانست به يكي از موفقترين کشورهای در حال توسعه دنيا با درآمد سرانه هنگفت
تبديل شود .با مطالعه سير تحوالت اقتصادی کره جنوبي و ايران متوجه ميشويم آنچه امروز کره
جنوبي را از گذشته آن متفاوت کرده و اهداف دولتمردان آن را محقق ساخته آگاهي از نقش بسزای
فعاليتهای توليدی در فرآيند توسعه اقتصادی و پروبال دادن به اين فعاليتها است .بهمنظور انجام
اصالحات نهادی الزم و با درس گرفتن از تجربه موفق کره ،بايد حمايتهايي در جهت بسط طول و
عرض بنگاهها فراهم شود تا امكان رشد بنگاههای کوچک و متوسط و تبديل آنها به بنگاههای بزرگ
فراهم شود ودر نتيجه توان رقابتپذيری و پايداری در بازار به وجود آيد.
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مقدمه
دوره پس از جنگ جهاني دوم ،بهعنوان دوره تالش برای دستيابي به نوسازی و توسعه در کشورهای
توسعهنيافته ،شناخته شده است .کشورهای آسيا ،آفريقا و آمريكای التين هريک باتوجه به نياز جامعه
و نيز به فراخور درك و دريافت خود از نوسازی و پيشرفت ،با اتكا بر راهبردهای گوناگون ،به نوسازی و
اقدام برای توسعه ملي مبادرت کردند .در آن ميان ،کشورهای شرق آسيا و بهويژه «ببرهای

آسيا»1

(کره جنوبي ،تايوان ،سنگاپور ،هنگکنگ) کاميابيهای چشمگيری به دست آوردند .اينان بهسرعت،
فاصله خود را با کشورهای پيشرفته صنعتي کم کردند و تا دهه  1992به قطبهای اقتصادی عمده در
شرق آسيا تبديل شدند ،بهگونهای که توليدات صنعتي و فناورانه آنها ،بسياری از بازارهای مناطق
مختلف را تسخير کرد.
در اين گزارش تجربه توسعه کشور کره جنوبي بهعنوان يک نمونه موفق در اجرای برنامههای
توسعه و رشد اقتصادی بررسي ميشود که طي چهار دهه اخير دومين رشد اقتصادی سريع را در بين
کشورهای جهان دارا بوده است (متين و ميرجليلي .)1394 ،همچنين تجربه کشور ايران که در جهان
کهن (آسيا) از متقدمين برنامهريزی برای قرار گرفتن در جرگه کشورهای توسعهيافته بوده و تجارب
متعددی را به انجام رسانده ،اما همچنان وابسته به درآمدهای نفتي باقي مانده است ،بازآفريني
ميشود .در اين راستا به بررسي سياستهای توسعه مبتنيبر صنعت و فناوری که موفقيت و رفاه را
برای کره جنوبي به ارمغان آورده پرداخته ميشود .سپس مرور مختصری بر سياستگذاری صنعت و
فناوری در برنامههای توسعه ايران خواهد شد و در پي آن برجستهترين داليل ضعف و عدم موفقيت
اين برنامهها بررسي ميشود.
 .1سياستگذاري براي توسعه مبتنيبر صنعت و فناوري در كره جنوبي
صنعتي شدن ،محور توسعه است و بهواسطه رشد مقياس ،تخصصگرايي و مكانيزه شدن ،در افزايش
ظرفيتهای توليدی و بهرهوری نقش محوری دارد .بعضي از کشورهای جهان سوم مثل برزيل و ساير
کشورهای تازه صنعتي شدۀ شرق و جنوب شرق آسيا با طي چنين مسيرهايي صنعتي شدهاند (هيوت،
جانسون و ويلد .)1311 ،در ادبيات توسعه ،سياست صنعتي اغلب مترادف است با سياست صنعتي
شدن و برای کساني که نگراني اصليشان کاهش توليد است ،خطمشي صنعتي بهطور مؤثری همان
استراتژی توليد است ) . (Lall, 1987ساگي سياست صنعتي را هر نوع مداخله گزينشي يا خطمشي
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برای تغيير ساختار توليد در بخشهايي مينامد که انتظار ميرود چشمانداز بهتری داشته باشند،
).(Saggi, 2006
منظور از سياست صنعتي هر نوع مداخله يا خطمشي دولت در راستای بهبود محيط کسبوکار يا
تغيير ساختار فعاليت اقتصادی ،فناوریها يا کارهايي است که انتظار ميرود چشمانداز بهتری برای
رشد اقتصادی يا رفاه اجتماعي ارائه کند .آنچه باعث شد تا عصر حاضر ،بهعنوان انقالب در سياست
صنعتي ناميده شود ،فراگيری اين نوع سياستها در همه کشورها ازجمله کشورهای صنعتي توسعه
يافته تا اقتصادهای در حال ظهور و همچنين کشورهای کمتر توسعهيافته است .نبود سياستهای
مدون برای توسعه صنعت و فناوری موجب ميشود کشورها بدون حرکت در مسير مشخصي متوقف
شده و حتي مسير صنعتزدايي را تجربه کنند (مختارزاده و کياني.)1393 ،
کشور کره بهعنوان يكي از نمونههای موفق سياستگذاری برای توسعه مبتنيبرصنعت و فناوری
شناخته مي شود .سياستگذاران اين کشور به اين نتيجه رسيدند که نميتوان با تكيه بر اقتصاد
کالسيک ،به ارائه نسخهای برای اقتصاد کره جنوبي پرداخت ،زيرا اين نظريات برای کشورهای
توسعه نيافته جنوب آسيا مناسب نيست و ممكن است عواقبي وخيم داشته باشد .بنابراين ،يک سياست
صنعتي منسجم در کره جنوبي بهوسيله نخبگان طراحي شد که روح حاکم بر آن نگهداری و حفاظت
از اصول اقتصاد بازار و ايجاد مزيت رقابتي در بخشهای پيشران اقتصادی با استفاده از حضور و حمايت
هوشمندانه دولت بود ) .(World Bank, 1993واکاوی اين مسير ميتواند برای اقتصاد ايران مفيد
واقع شود.
زمينه اصلي مداخله دولت در کره ،پديد آوردن يک نظام اقتصادی مستقل بود .تا دهه 1992
تصور سياستگذاران کرهای اين بود که علت مشكل تراز پرداختها در ناکافي بودن سرمايه و صنايع
کاالهای واسطه ای است و به اين دليل موضعگيری به نفع صنايع سنگين و شيميايي برای افزايش
خودکفايي اقتصادی کره را ضروری ميدانستند .از نظر سياستگذاران کرهای ،ارتقای صنعتي ،مستلزم
اولويت دادن به سرمايهگذاری بود که رکن رشد اقتصادی محسوب ميشد .بنابراين سياست کالن
اقتصادی بهگونهای تنظيم شد که گمان ميکردند برای تحقق سرمايهگذاریهای هنگفت و پايدار الزم
است (ها -جون چانگ.)1392 ،
تاريخ سياستگذاری برای توسعه مبتنيبرصنعت و فناوری در کره جنوبي نشان میيدهید کیه ايین
کشور در سه مرحله اصلي ،مسير توسعه خود را طي کرده است؛ اين سه مرحله عبارتند از:
 .1مرحله جهش بين  19۹2و .1913
 .2مرحله پيشبرد صنايع سنگين و شيميايي بين  1913و .1919
 .3مرحله آزادسازی از  1919به بعد ). (World Bank, 1987
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سطوح مختلفي از مداخله دولت و جود دارد که بسته به شرايط هر کشور ،هر يک از آنها قابل
استفاده است .در يک دستهبندی ،اقدامات حول سياستگذاری برای توسعه مبتنيبر صنعت و فناوری به
چهار گروه تقسيم ميشود که عبارتند از :مداخالت عام ،مداخالت خاص يک بخش ،مداخله خاص يک
صنعت و مداخله خاص يک بنگاه .کره جنوبي با انتخاب بخشهای پيشران اقتصادی و حمايت از آنها
در مسير توسعه خود بيشتر از نوع سوم اين دستهبندی استفاده کرد ،زيرا هدف اين کشور ايجاد مزيت
رقابتي در بخشهای مدنظر خود بود .نكته ديگری که بايد ذکر شود ابزار حمايتي از اين بخشهاست
که آن نيز متناسب با شرايط و ساختار نهادی در کشورهای مختلف ،متفاوت است.
در کره جنوبي ،فهرست کاملي از ابزارهای مداخله دولت بهعنوان ابزارهايي که نفوذ آن در مسير
توسعه اين کشور مشهود است ،ذکر شده است .برخي از اين ابزارهای سياستي عبارتند از :کاهش ارزش
دورهای پول ،دسترسي ترجيحي به واردات مورد نياز برای توليد صادراتي ،معافيتهای تعرفهای،
تخفيف مالياتي ،حقوق انحصاری ،نرخ بهره يارانهای ،اعتبار ترجيحي ،کاهش ماليات بر خدمات عمومي
و نرخ راهآهن ،استقرار نظام بيمه اعتبار صادراتي و ضمانتنامه ،مناطق آزاد تجاری وSmith, ( ...
 .)1991بنابراين ميتوان گفت که در کره جنوبي ،يک سياست منسجم همراه با استفاده بهينه از
ابزارهای سياستي توسط دولت ،توسعه اقتصادی مبتنيبر صنعت و فناوری در اين کشور را رقم زده
است .اين سياستها عبارتند از:
ی انتخاب بخشهاي خاص و ارائه كمکهاي مختلف به آنها
طي مراحل اوليه توسعه اقتصادی در کره جنوبي ،قلمرو مداخله دولت به تخصيص صالحديدی منابع مالي،
ملي کردن بخشهای راهبردی و انتخاب و حمايت از بخشهای پيشران گسترش يافته بود .دليل گسترش
سريع صادرات کره جنوبي در اين مراحل نيز همين بود که دولت از طريق يكسری برنامههای اقتصادی
پنجساله ،بخشهای معيني را با ارائه مشوقهای صادراتي مالي و بودجهای و موانع تعرفهای و غيرتعرفهای بر
واردات تغذيه کرد تا به بخشهای صادراتي تبديل شوند (.)Thomas & Wang, 1996
دولت بخشهايي را که احتمال رشد سريع بهرهوری آنها وجود داشت ،شناسايي کرده ،آنها را با
عنوان «بخشهای راهبردی نويدبخش» يا «بخشهای ارجح» معرفي ميکرد تا آن بخشها از
کمک های مالي ،گمرکي ،فني و اجرايي برخوردار شوند .در مواردی که هدف ثبات کالن اقتصادی با
هدف ارتقای ساختار صنعتي در تضاد بود ،ارتقای ساختار صنعتي را ترجيح ميدادند .حتي وقتي کل
عرضه پول محدود بود ،تأمين مالي بخشهای ارجح به بهای ناديده گرفتن بخشهای ديگر ،تضمين
شده بود (ها -جون چانگ.)1392 ،
بزرگترين دغدغه سياستگذاران کرهای در تقويت بخشهای بهرهور ،بزرگ بودن مقياس آن
بخشها بود .دولت معموالً به بنگاهها دستور ميداد مجتمعهای توليدی خود را با مقياس بهينه توليد

بسازند .چون بازار داخلي کوچک بود ،صادراتي بودن واحدهای توليدی يک الزام بود تا به اين ترتيب
زيانهای ناشي از بهرهبرداری ناقص از ظرفيت توليد به حداقل برسد .در هر مورد که انتظار ميرفت
ظرفيت بنگاهها کمتر از حداقل مقياس بهينه است ،دولت با اعمال سياستهای مختلف آنها را بهسوی
ادغام سوق ميداد .مهمترين نمونههايي از اين اقدامات ،تجديد ساختار شش صنعت بزرگ کره بودند.
ادغام دو توليدکننده خودرو در سال  ،19۹1پنج توليدکننده پي.وی.سي در  19۹9و ادغامهای ديگر در
دهه  1992در حوزه توليد کود ،کشتي و صنايع ساختماني فعال در خارج کشور از ديگر مثالهای
ديگر هستند (ها -جون چانگ.)1392 ،
مرحله دوم توسعه کره ،يعني پيشبرد صنايع سنگين و شيميايي در کره جنوبي با هدف حمايت از
شش بخش راهبردی برای پيشبرد فعال آنها طراحي شده بود که اين بخشها عبارت بودند از :فوالد،
فلزات غيرآهني ،کشتيسازی ،ماشينآالت ،الكترونيک و صنايع شيميايي .آثار پيشين و پسين بين
بخشها ،آثار انگيزشي ارزشافزودهدار ،مقدار کمک به رشد توليد ناخالص داخلي ،ميزان درآمد ارزی،
مقدار بهره برداری از منابع طبيعي داخلي و ميزان در دسترس بودن سرمايه خارجي ازجمله معيارهايي
بود که برای انتخاب اين بخشها مدنظر قرار گرفته بود .دولت کره برای ترغيب سرمايهگذاری خصوصي
و پشتيباني از بخشهای منتخب در اين دوره تمهيداتي روشن و آگاهانه برگزيد که عالوهبر وامهای
سياستگذاری شده بود .اين تمهيدات عبارت بودند از:
 وامهای صادراتي با نرخهای بهره ترجيحي،
 نرخ استهالك تصاعدی،
 صندوقهای حمايت از توليد برای صادرکنندگان،
 معافيت تعرفهای و تخفيفهای دولتي بابت واردات کاالهای سرمايهای ،نهیادههیای واسیطهای و
مواد خامي که در داخل توليد نميشود (.)Yoon Heo,2001:223-224
اين شيوه حمايتي در کره جنوبي کامالً برخالف نسخه پيشنهادی بانک جهاني مبنيبر آزادسازی و
تعديل اقتصادی به اين کشور بود اما مسيری بود ،که مبتنيبر شرايط بومي ،توسیعه کیره جنیوبي را بیا
سياستگذاری و حضور هوشمندانه دولت رقم زد.
ـ جلوگيري از رقابت شديد ميان بخشها
يكي از مشكالت شكلگيری بنگاههای کوچک ،افزايش احتمال «رقابت افراطي» بين بنگاهها است.
سياستگذاران کرهای و ژاپني از اصطالح «رقابت افراطي» برای توصيف جنگ قيمتي استفاده ميکنند.
به همين دليل برای ايجاد موانع ورود و نظارت بر افزايش ظرفيت در چنين بخشهايي تالش جدی به
کار رفت .سياستگذاران کرهای رقابت را ابزاری برای دستيابي به کارآيي و نه به خودی خود ،يک هدف
تلقي کردهاند .اين واقعيت در سند برنامه پنجساله ششم اين کشور به چشم ميخورد که بيان ميکند
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همكاری بين بنگاه ها بايد مجاز بوده ،حتي مورد تشويق قرار گيرد تا بخشهای نويدبخش بتوانند به
افزايش تحقيق و پيشرفت ،بهبود کيفيت و صرفههای مقياس برسند (ها -جون چانگ.)1392 ،
به اين ترتيب قانون ضدتراست (قانون نظارت بر اعضا در عرضیه و مبادلیه منصیفانه) کیه در سیال
 1991پس از چهار بار ناکامي در قانونگذاری (سیالهیای  19۹9 ،19۹۹ ،19۹4و  )1911بیه تصیويب
رسيد ،طبق ادعای طرفداران آن در اصل برای محدود کردن رفتار ضدرقابتي ی و نه مقابلیه بیا افیزايش
تمرکز بازاری تنظيم شده بود .البته افزايش انتقاد از تمرکیز قیدرت اقتصیادی در مجتمیعهیای صینعتي
بزرگ موجب اصالح آن قانون در سال  199۹و افزايش محدوديت درباره سیرمايهگیذاری متقابیل بیين
شرکتها شد.
مرحله سوم توسعه کره جنوبي موسوم به مرحله آزادسازی ،با کوچکسازی نقش هدفگذاری
سياستي در عمليات وامهای سياستگذاری شده ،افزايش نسبت آزادسازی تجاری و تأکيد بر پيشبرد
سرمايهگذاری در بخش فناوری همراه بود؛ با اين حال همچنان ديده ميشود که در اين مرحله نيز
دولت کره جنوبي حضوری هوشمندانه و سياستي در اقتصاد داشته است.
دولت با ادغام توليدکنندگان اصلي تجهيزات الكترونيكي سنگين ،بخش ماشينآالت را در سال 1992
بازسازی و به آنها جايگاهي انحصاری اعطا کرد .مجتمع صنعتي چنگوون متعلق به شرکت هيوندای ملي
شد و به دو جزء تحت مديريت سامسونگ و الجي تقسيم شد .برنامه بهينهسازی در بخش کشتيراني نيز
شروع شده بود که به کاهش تعداد شرکتها (از  ۹2شرکت به حدود  11شرکت) انجاميد .همچنين دولت
کره جنوبي در اين دوره با مشخص کردن نقش هر يک از شرکتهای ماشينسازی ،حضور آنها را در اقتصاد
مديريت کرد و با سياستگذاریهای هوشمندانه از قبيل حمايتهای مقطعي و پلهای ،احراز کيفيت استاندارد
و ...سبب پيشرفت آنها شد ). (World Bank, 1987
ـ سوق دادن بخش خصوصي به ايجاد بنگاههاي بزرگ (چائبول)
بزرگترين دغدغه سياستگذاران کرهای در تقويت بخشهای بهرهور ،بزرگ بودن مقياس آن بخشها
بود .تأکيد فراوان بر صرفههای مقياس در سياستگذاری اقتصادی کره را ميتوان در دفتر برنامهريزی در
سال  1992مشاهده کرد که به شناسايي علل مشكالت صنايع سنگين و شيميايي در اوايل دهه 1992
مربوط است .آن بخشها مصداق بارز سرمايهگذاریهای بهشدت بلندپروازانه تلقي ميشوند .در آن سند
گفته شده که «فقدان صرفههای مقياس بهدليل وجود تعداد کثيری بنگاه در هر بخش» (يا همان
شكست در هماهنگي سرمايهگذاریها) علت مشكالت بوده است.
دغدغه دستيابي به صرفههای مقياس در بسياری از بخشهای ارجح موجب شد دو چالش ،پيش
روی سياستگذاران کرهای قرار گيرد .يكي آنكه الزم بود تکتک بنگاههای اين بخشها بزرگ باشند تا
حداقل صرفه مقياس در توليد حاصل شود .دولت معموالً به بنگاهها دستور ميداد مجتمعهای توليدی

خود را با مقياس بهينه توليد بسازند .چون بازار داخلي کوچک بود ،صادراتي بودن واحدهای توليدی
يک الزام بود تا به اين ترتيب زيانهای ناشي از بهرهبرداری ناقص از ظرفيت توليد به حداقل برسد .در
هر مورد که گمان ميشد ظرفيت بنگاهها کمتر از حداقل مقياس بهينه است ،دولت با اعمال
سياستهای مختلف آنها را بهسوی ادغام سوق ميداد .شديدترين مصداق اين اقدامات را ميتوان در
تجديد ساختار شش بخش بزرگ مشاهده کرد .ادغام دو توليدکننده خودرو در سال  ،19۹1پنج
توليدکننده پي.وی.سي در سال  19۹9و ادغامهای ديگر در دهه  1992در حوزه توليد کود،
کشتيسازی و بخشهای ساختماني فعال در خارج از کشور از ديگر نمونهها است.
دولت کره با سياستهای مختلف موجب شكلگيری بنگاههای بزرگ چائبول شد .اين بنگاهها
مجتمعهای صنعتياند که در بخشهای صنعتي و خدماتي فعاليت ميکنند .سامسونگ ،الجي و دوو
نمونههايي از چائبولها هستند  .دولت با تعيين شرايط سنگين برای ورود به يک صنعت و حتي
صادرات کاال تعداد بنگاهها را محدود کرد .برای مثال بنگاههايي ميتوانستند کاال به خارج صادر کنند
که صادرات آنها بيش از  122ميليون دالر در سال باشد .تعيين حداقل مقياس فعاليت ،موجب ادغام
بنگاهها و شكلگيری مجتمعهای صنعتي شد .ازسوی ديگر دولت رقابت ميان چائبولها را تشويق و از
شكلگيری انحصارات جلوگيری کرد .با اين سياست انگيزه کارآمد بودن در چائبولها بسيار قوی
ميماند؛ بهويژه که زمام امور اعتبارات نيز به دست دولت است و بنگاههای کرهای بهشدت به وام
متكياند .بسياری از چائبولها که به دليل ناکارآمدی ،حمايت دولت را از دست دادند ،به فراموشي
سپرده يا تجزيه شدند و بازماندههای آنها بين چائبولهای ديگر تقسيم شد .اثبات اين واقعيت از آنجا
معلوم ميشود که فقط دو تا از بزرگترين چائبولهای سال  19۹۹در سال  1914در زمره ده چائبول
بزرگ بودند و فقط پنج تا از ده چائبول بزرگ سال  1914در سال  1991در زمره ده تای برتر قرار
ميگرفتند .از ده چائبول برتر سال  1992هم فقط  ۹تای آنها در سال  1991در گروه ده تای برتر قرار
داشتند (ها -جون چانگ.)1392 ،
ـ مديريت مصرف خصوصي بهمنظور انباشت سرمايه
تالش های جدی برای کاهش تقاضای مصرف آن هم در قالب اصطالحات پدرساالرانه و بدون
رودربايستي از قبيل «ضرورت استقرار الگوی صحيح مصرف» انجام شد .به بانکها که اکثراً دولتي
بودند دستور داده شد وامهای مصرفي ندهند .اتكای شديد به مالياتهای غيرمستقيم نيز با وجود
ناعادالنه بودن آن مالياتها (در مقايسه با ماليات بر درآمد) با توسل به نقش آن مالياتها در کاهش
مصرف توجيه ميشد .آن نظارتها وقتي صحبت مصرف کاالها با ارز خارجي به ميان ميآمد ،شديدتر
ميشد .مثالً سپری کردن تعطيالت در خارج کشور تا اواخر دهه  1992ممنوع بود ،سرانجام کره به
صادرکننده خالص سرمايه تبديل شد .تا آن زمان کاالهای تجملي وارداتي نيز ممنوع يا در معرض

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
تعرفههای گمرکي و ماليات های داخلي گزاف قرار داشت .يكي از پيامدهای آن سياست ضدمصرفي،
اندك بودن مالكيت خودروهای سواری بهدليل مالياتهای گزاف و محدوديت در واگذاری وامهای
مصرفي تا ا ين اواخر بود .هرچند کره يكي از بزرگترين صادرکنندگان خودروهای سواری در دنياست،
شهروندان آن کشور خيلي کمتر از ساير کشورهای در حال توسعه با درآمد مشابه ،مالک خودروی
شخصياند .با توجه به چنين جهتگيری ضدمصرفي شديد بايد گفت سياست کالن اقتصادی در کره
بيشتر از نوع «مديريت مصرف و سرمايهگذاری» بوده است (ها -جون چانگ.)1392 ،
سياستهای بازرگاني دولت نيز مداخله آشكار در بازار بود .در نظام تجاری کره فقط مواد خام را
ميتوان تا حدی و نه کامالً مشمول آزادی واردات دانست .ورود ماشينآالت بهشدت تحت نظارت بود تا
اينكه صنعت داخلي در حوزه ساخت ماشينآالت رونق بگيرد ،زيرا جايگاه ماشينآالت در بنا کردن يک
نظام اقتصادی منسجم بسيار مهم تلقي ميشد .اعتبارات معموالً به کسانيکه ميخواستند ماشينهايي
مشابه توليدات داخلي وارد کنند ،تعلّق نميگرفت ،ولي يارانههايي که گاهي ارزش آنها به  92درصد
قيمت محصول ميرسيد ،به خريداران ماشينهای داخلي واگذار ميشد (ها -جون چانگ.)1392 ،
تشويق سرمايهگذاری بنگاههای خصوصي در صنايع سنگين و شيميايي در دهه  1912نوعي
محدودسازی عليه سرمايهگذاری در بخش کاالهای مصرفي بود .بهترين مصداق آن محدوديتها را
ميتوان کشتيسازی دانست که در مدت يکدهه( ،از سال  )1913از تقريباً هيچ به جايگاه دوم در دنيا
رسيد.
ـ مداخله در بازار اعتبارات و هدايت آنها به سوي بخشهاي خاص
ن ظام بانكي نيز در کره با بازار فاصله بسيار دارد .هرچند برخي از بانکهای دولتي (معروف به بانکهای
شهر) تا حدی در سال  1992خصوصي شدند ،اما خصوصيسازی آنها به معنای استقالل از دولت نبود؛
زيرا اين بانکها تحت نظر بانک مرکزی که وابسته به دولت بود ،مجبور به پرداخت وام به بنگاههای
بهشدت مقروض بودند .سهم وامهای سياسي (وامهايي با نرخ بهره يارانهای يا برخوردار از اولويت در
جيرهبندی اعتبارات) پس از خصوصيسازی آن بانکها عمالً زياد شد و از  1۹درصد در دوره  19۹2تا
 1991به  ۹1/۹درصد در دوره  1992تا  1991رسيد که به اين ترتيب به دشواری ميتوان گفت سلطه
دولت بر بخش بانكداری کم شده است (ها -جون چانگ.)1392 ،
مرحله اول سياستگذاری برای توسعه صنعتي و فناوری کره جنوبي يعني مرحله جهش ،از دو
راهبرد تكميلي جانشيني واردات کاالهای مصرفي بيدوام و مواد واسطهای و پيشبرد صادرات کاالهای
کاربر تشكيل ميشد .سياست توسعه صنعتي و فناوری در اين مرحله همان اندازه بر مدار پيشبرد
صادرات بود که بر مدار جايگزيني واردات نيز قرار داشت .نحوه حمايت از اين بخشها و طرحهای

تشويقي در اين حوزه نشان ميدهد که دولت کره جنوبي برنامهريزی حمايتي مشخصي برای اين
موضوع داشته است ).(Yoon Heo, 2001
درواقع از ابتدای دهه  ،19۹2دامنه گستردهای از سياستهای صادراتي توسط دولت معرفي شده
است .مهمترين ابزار اجرای اهداف دولت وامهای سياستگذاری شده بود که  19درصد از کل وامهای
بانكي در آن دوره به حساب ميآيد .درواقع تخصيص اعتبار در کره تحت کنترل شديد دولت بود و
سهم زيادی از منابع مالي به سمت بخشهای مورد نظر دولت هدايت ميشد .نحوه تخصيص نيز به
اينگونه بود که تعدادی از صندوقهای اعتباری تخصصي بهوسيله اين قوانين تأسيس شد تا وامهای
سياستگذاری شده را به بخشهای اولويتدار تحويل دهد ). (World Bank, 1993
در مبحث مناقشه انگيز راهبرد توسعه در کره جنوبي دو ديدگاه متضاد درباره تجربه توسعه اين
کشور معرفي ميشود .عدهای معتقدند که دولت نقش محوری در توسعه داشته است و عدهای ديگر بر
نقش بازار و اقتصاد آزاد در توسعه کره جنوبي تأکيد دارند ( .)Yoon Heo, 2001بنابراين ميتوان
گفت ،سياست توسعه صنعتي و فناوری منسجم ،کره جنوبي همراه با استفاده بهينه از ابزارهای
سياستي توسط دولت زمينه توسعه را فراهم کرده است .با نگاه به سه مرحله توسعه در کره جنوبي
ميتوان گفت که محصوالت کاربر در مرحله جهش ،محصوالت سرمايهبر در مرحله تحركبخشي و
محصوالت فناوری بر در مرحله آزادسازی ،اهداف حمايت و سياستگذاری دولت در اين کشور طي اين
سه دوره توسعه بوده است.
 .2دستاوردهاي توسعه مبتنيبر صنعت و فناوري در كره جنوبي
کره جنوبي يكي از موفقترين کشورهای در حال توسعه دنياست .اين کشور اکنون ازسوی بانک جهاني
بهعنوان کشوری با درآمد سرانه هنگفت شناخته ميشود .اولين موفقيت کره جنوبي ،ارتقای اين
شاخص و رساندن آن به مرز  22هزار دالر در سال  222۹و سپس تداوم آن در سالهای بعد بوده (به
غير از سال  2229که اين شاخص در پي بحران اقتصادی جهان کاهش يافته بود) به نحوی که اين
ميزان در سال  2214حدود  29هزار دالر( 1به قيمت جاری) ( 21هزار دالر به قيمت ثابت سال
 2)2221برآورد شده است.
وضعيت توسعه در کره جنوبي نشان ميدهد که اين کشور با داشتن برنامه راهبردی منسجم و
مستحكم توسعه اقتصادی و تكيه محوری خاص بر توليد ،به جايگاه قابل تأمل در مناسبات اقتصادی،
اجتماعي ،سياسي و فرهنگي در سطح جهان رسيده است .روند توسعه در کره جنوبي نشان ميدهد که
1. GDP Percapita (Current US$) Source: World Bank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/Countries
2. GDP Percapita (Constant 2005us$) World Bank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD
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اين کشور بر پنج بخش استراتژيک شامل فوالد ،پتروشيمي ،خودرو ،کشتيسازی و الكترونيک تمرکز
کرده است.
 فوالد
تاريخچه توسعه بخش فوالد در کره جنوبي نشان ميدهد که ظرفيت توليد فوالد در ايین کشیور از 2/1
هزار تن در سال  191۹به  1/2ميليون تن در سال  1913و بیه  12ميليیون تین در سیال  2221و ۹۹
ميليون تن در سال  2213جهش پيدا کرد و با ميزان صادرات  29/9ميليون تن رتبه چهارم دنيیا را بیه
خود اختصاص داده است( .متين و ميرجليلي)1394 ،
 پتروشيمي
پتروشيمي بهعنوان دومين بخش استراتژيک به توسعه کره جنوبي کمک کرده است .تاريخچیه توسیعه
پتروشيمي کره نشان ميدهد که اين بخش پنج مرحله را طیي کیرده اسیت .دوران توسیعه آن از سیال
 19۹۹ميالدی شروع و تا اواسط سال  1919ميالدی ادامه داشت .دوران رشد آن در فاصیله سیالهیای
 1919تا  1999ميالدی ،دوران جهش آن در فاصله سالهای  1999تا  1991ميالدی ،دوران بازسازی
آن در فاصله سالهای  1999تا  2223ميالدی و دوران جهش دوباره آن از سال  2224ميالدی به بعد
بوده است .ظرفيت توليد بخش پتروشيمي و وضعيت صادرات آن در اين کشور نشان ميدهد کیه کیره
جنوبي رتبه پنجم ظرفيت توليد اتيلن جهان و رتبه هشتم صادرات را در سیال  2221میيالدی داشیته
است.
نكته حائزاهميت در کره جنوبي اين است که اين کشور با وجود نداشیتن منیابع داخلیي

انیرژی1،

بزرگترين و پيشرفتهترين پااليشگاه های نفت جهان را در خود جای داده اسیت .مطیابق اطالعیات اداره
انرژی آمريكا 3 ،پااليشگاه از  12پااليشگاه بزرگ جهان متعلق به کره جنوبي اسیت .ايین امیر بیه طیور
ضمني نشاندهنده قابليتهای فناورانه اين کشور است.
 خودرو
خودروسازی سومين بخش استراتژيک کره جنوبي است که اين کشور توانست اين بخش را در نیيم قیرن ،از
صفر به سطح بازار جهاني برساند .توسعه خودروسازی کره شامل هفت مرحله دوران خودروهای دسیتسیاز،

 .1کره جنوبي تقريباً بهطور کامل (در حدود  91درصد) به واردات انرژی نيازمند است .ايین کشیور در سیال  2213بیهعنیوان دومیين
واردکننده گاز طبيعي و چهارمين واردکننده زغال سنگ در جهان شناخته شده است.
www.Eia.gov

خودروهای ساخته شده با قطعات وارداتي ،خطمشي و سياست برای توليد خودروهای کیامالا بیومي ،حرکیت
از سياست جايگزيني واردات به توسعه صادرات ،بهبود رقابت بينالمللي در دهیه  ،1992توسیعه فنیاوری در
دهه  1992و سرمايه گذاری بيشتر با توجه به روند فعلیي توليید اسیت .رونید توليید خیودرو در کیره نشیان
ميدهد که اين کشور ميزان توليد خود را از  1هزار دستگاه در سال  19۹1ميالدی به يک ميليیون دسیتگاه
در سال  1999ميالدی و به  3/9ميليون دستگاه در سال  2229ميالدی رساند .آمار توليد خیودرو در جهیان
در سال  2214ميالدی نشان ميدهد که کره جنوبي بعد از چين ،آمريكیا ،ژاپین و آلمیان رتبیه پینجم را در
ساخت خودرو به خود اختصاص داده است (متين و ميرجليلي .)1394 ،به طور کلي ارشاد مناسیب دولیت از
طريق سياست برای ساختن اتومبيلهای بومي و ترويج يک خودرو استاندارد ،همچنیين حفاظیت و حمايیت
مناسب از خودروسازی بهوسيله دولت از طريق وامهای يارانهای ،مشوقهیای ماليیاتي و منیع واردات ازجملیه
عوامل توسعه موفق خودروسازی کره جنوبي است.
 كشتيسازي
کشتيسازی بهعنوان چهارمين بخش استراتژيک کره جنوبي منجر به توسعه اين کشور شده است .سير
تحول صنعت کشتيسازی کره نشان ميدهد که اين کشور در مدت زمان بسيار کوتاهي توانست به
عنوان يک کشور کشتيساز بينالمللي معرفي شود .دولت کره در دهه  19۹2ميالدی ،صنعت
کشتيسازی را بهعنوان بخش با اولويت باالی استراتژيک برای ارتقای اقتصاد ملي شناسايي و طراحي
کرد .همچنين اين کشور نقشه راه و طرح جامع کوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت برای توسعه
کشتيسازی را تدوين کرد و توانست در دهه  2222ميالدی از لحاظ کشتيسازی مقام اول را کسب
کند و از نظر ميزان سفارشات جديد کشور کره جنوبي در سال  ،2213با  33/1درصد از سفارشات
جهاني پس از چين در مقام دوم جهان قرار داشته است .از نظر ارزش سفارشات ساخت کشتي نيز،
کشتيسازان کره جنوبي با ثبت  41ميليارد دالر در سال  2213در مقام اول و باالتر از کشتيسازان چين
با ثبت  32/1ميليارد دالر سفارش ايستادهاند( .متين و ميرجليلي )1394 ،دولت کره جنوبي در جهت
ارتقای کشتيسازی به طور کامل اختيار قدرت انحصاری را به نظارت ،راهنمايي و حمايت حرفهای آن
واگذار کرد .همچنين يک پنجره واحد و نقطه شفاف ،برای همه جنبههای فعاليتهای مربوط به توسعه
کشتي سازی در حال ظهور کره ايجاد کرد .همين سياست باعث شد که در حال حاضر تقريباً ،نيمي از
کشتيهايي که در سراسر جهان ساخته ميشود ،متعلق به کره جنوبي باشد.
 الكترونيک
بخش الكترونيک و فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTپنجمين بخشي است که منجر به توسعه کره
جنوبي شده است؛ بهطوری که از ظهور اين بخش بهعنوان مهمترين موتور رشد اقتصادی اين کشور
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ياد ميشود .آمارها نشان ميدهد که سهم بخش فناوری اطالعات و ارتباطات در کره جنوبي 31/۹
درصد کل رشد اقتصادی اين کشور در سال  2213ميالدی بوده است .وضعيت توسعه اين بخش در
کره جنوبي نشان ميدهد که اين کشور رتبه چهارم در جهان را در ميزان نفوذ پهنای باند موبايل
اينترنت در سال  2213ميالدی و رتبه  21را از نظر ميزان کاربر اينترنت در سال  2214ميالدی داشته
است .اين کشور ،در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات در جهان پيشرو است ،بهخصوص در سختافزار
نيمههادیها ،تلفن همراه ،تلويزيونهای  TFT-LCDو تلويزيون ديجيتال و در حال گسترش رقابت
جهاني در برخي از بخشهای نرمافزار و برجستهترين در صنعت بازیهای آنالين است .همچنين کره
جنوبي در جهت ايجاد دولت الكترونيک با کامل کردن کاربرد فناوری اطالعات بهطور فزآينده نسبت
به خدمات دولتي و ابتكار عمل دولت الكترونيک گام به جلو را برداشت است .اين کشور رتبه اول را در
گزارش سال  2214آمادگي دولت الكترونيک جهاني سازمان ملل متحد برای شاخص توسعه دولت
الكترونيک دارد (2211-2214 ،ITU؛  ،2211 ،UNCTADکيم.)2211 ،
 .3سياستگذاري براي توسعه صنعتي و فناوري در ايران
نخستين برنامه مدون توسعه ايران در سال  1321تصويب شد و در فاصله زماني سالهای -1339
 1349بر ايجاد زيرساخت های صنعتي و مناسب توسعه صنايع سنگين و صنايع شيميايي تمرکز شده
بود .بعد از پيروزی انقالب اسالمي تاکنون ،پنج برنامه حاوی سياستها و اهداف بخش صنعت و فناوری
اجرا شده است .در برنامه توسعه اول ،استراتژی آزادسازی اقتصادی دنبال شد .از مهمترين
خطمشيهای اين برنامه مي توان به اصالح ساختار توليد صنعتي و استفاده حداکثر از ظرفيتهای
توليدی و زيربنايي و تأکيد بر جايگزيني واردات و تكميل طرحهای نيمهتمام توليدی و صنعتي اشاره
کرد .در بُعد فناوری هم بيشتر بر اجرای سياستهای سرمايهگذاری مستقيم خارجي ( ،)FDIايجاد و
توسعه قوانين مربوط به ثبت اختراع و توسعه مراکز تحقيقاتي انتقال فناوری تأکيد شد .همچنين
سياستگذاران ارزش افزوده را در انعقاد قرارداد ميان توليدکنندگان داخلي و پيمانكاران خارجي دنبال
ميکردند.
در برنامه دوم توسعه نيز رويكرد همزمان جايگزيني واردات و تقويت صادرات و بازآفريني
تحقيقات فناورانه بهعنوان ابزار حل مسئله در راستای توسعه کشور دنبال شد .در برنامه سوم
سياستهايي همچون فعالسازی بانک تخصصي صنعت و معدن برای تجهيز منابع مالي موردنياز
صنايع و معادن کشور ،تشويق سرمايهگذاری مولد و زيربنايي ،گسترش همكاریهای دوجانبه منطقهای
و بينالمللي ترسيم شد .در بُعد توسعه فناوری نيز بر ايجاد وزارتخانه علوم ،تحقيقات و فناوری بهعنوان
وزارتخانه سياستگذار علم و فناوری برای کمک به جذب ،اکتشاف و اشاعه فناوریهای جديد تأکيد شد

تا بهعنوان هماهنگکننده ميان وزارت صنعت و معدن ،نفت ،وزارت بهداشت و آموزش پزشكي و وزارت
کشاورزی از يكسو و تعامل آنها با دانشگاهها ازسوی ديگر ايفای نقش کند.
در برنامه چهارم و در بُعد صنعت ،بر تأمين زيربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدني
کشور ،اصالح اساسنامه صندوق بيمه فعاليتهای معدني و صندوق حمايت از توسعه و تحقيقات صنعت
الكترونيک ،حداکثر کردن بهرهوری از منابع تجديدناپذير انرژی ،تداوم برنامه خصوصيسازی و
توانمندسازی بخش غيردولتي ،تجهيز منابع موردنياز توسعه در بخش صنعت و معدن ،اختصاص 12
درصد وجوه حاصل از فروش و واگذاری سهام شرکت های دولتي به حساب شرکت مادرتخصصي ذيربط
برای تكميل طرحهای نيمهتمام و سرمايهگذاری و آمادهسازی و بهسازی ،تقويت و توسعه صنايع
انرژیبر ،صنايع معدني و تبديلي و در بُعد فناوری نيز بر انتقال فناوری و توسعه توانمندیهای فناورانه
کشور تأکيد شد.
در برنامه پنجم توسعه ،رويكرد غالب سياست صنعتي کشور ،بهبود و ايجاد منابع مالي بخشهای
اقت صادی و صنعتي کشور بود که از طريق ايجاد صندوقهای حمايتي همچون صندوق توسعه ملي ،با
هدف تبديل بخشي از درآمدهای ناشي از فروش نفت و گاز به ثروتهای ماندگار و مولد با هدف ارائه
تسهيالت به بخش های خصوصي ،تعاوني و عمومي غيردولتي ،صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه
صنايع الكترونيک ،صندوق حمايت از صنايع نوين و صندوق ضمانت سپردهها دنبال شد .عالوهبر آن،
در برنامه پنجم بر اصالح قوانين و مقررات صادرات و واردات ،تهيه و تصويب سند ملي راهبرد انرژی
کشور بهعنوان سند باالدستي بخش انرژی و ...تأکيد شده است.
بررسي اجمالي برنامههای توسعه از ابتدا تاکنون نشان ميدهد در ايران در برنامههای توسعه و
اسناد باالدستي ،بر سياستهای صنعتي و نيز صنايع و فناوریهای نوظهور ،ايجاد زيرساختهای
صنعت و فناوری ،توسعه صنايع مولد و اشتغالزا ،توجه بر اقتصاد دانشبنيان و توجه به مفاهيم
نرمافزاری و د انشي همچون توسعه دانش فني ،تمرکز بر حقوق مالكيت معنوی و حمايت از پژوهشگران
و فناوران ،جلب سرمايههای خارجي ،ايجاد توسعه پاركهای علم و فناوری ،مراکز رشد ،تجاریسازی
تحقيقات و تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه صحهگذاری شده است .اما چرا با وجود ايران هنوز نتوانسته
است مسير توسعه مبتنيبر صنعت و فناوری را با موفقيت طي کند؟
 .4موانع نهادي براي توسعه صنعتي و فناوري در ايران
در اينجا به برجستهترين ضعفهای نهادی که موانعي اساسي بر سر راه اجرای موفق برنامههای توسیعه
و تحقق اهداف آنها هستند ،ميپردازيم.
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ـ فقدان يک درک درست از مفهوم توسعه
برای فهم اهميت دستيابي به يک درك نظری قابل قبول از چرايي استمرار توسعهنيافتگي ،بايد اين
مسئ له را مدنظر قرار داد که برحسب هر تغييری که در نگرش ما به توسعه پديد ميآيد ،هم رويكرد ما
نسبت به برنامهريزی توسعه و هم اولويتها و ابزارهای مورد نياز ،تغيير ميکند.
اگرچه در ايران فرازونشيبهايي در نگرش به توسعه وجود دارد ،اما هم رويكرد ما نسبت به
برنامهيزی توسعه و هم اولويتها و ابزارهای مورد نياز ،تغيير نكرده است .در ريشهيابي اين پديده
حيرتانگيز به جرئت ميتوان ادعا کرد که يكي از بزرگترين سهلانگاریهای ما در طول تقريباً 12
سال تاريخ برنامهريزی توسعه در ايران ،تالش ناکافي در زمينه بهدست آوردن يک فهم نظری و
روشمند از مفهوم توسعه است .بنابراين تا وقتي تكليف خود را با مفهوم توسعه روشن نكردهايم از
ابتداييترين ابزار برای برنامهريزی ،يعني درك روشمند از مفهوم توسعه بيبهرهايم؛ البته نه تنها در
تلقي از توسعه ،بلكه در مورد اجرا و برنامهريزی توسعه نيز ميتوان چنين ادعايي را مطرح کرد.
ـ عدم مديريت صحيح اقتصادي و فساد مالي و اداري
براساس جديدترين اعالم سازمان بينالمللي شفافيت 1در ردهبندی کشورهای جهان برمبنیای شیاخص
ادراك فسییاد ،ايییران در بییين  111کشییور ،رتبییه  13۹را بییهدسییت آورده اسییت (Transparency
) .International ,2014فساد مالي يكي از اصليترين داليلي است که سبب ميشیود فعاليیتهیای
سرمايهگذاری و اقتصادی از شكل مولد آن بهسوی رانتها و فعاليتهای زيرزميني سیوق پيیدا کننید و
اين شرايطي است که ايران بهدليل نهادينه شدن فساد در سيستم اقتصادی با آن درگير است.
درآمدهای حاصل از فروش نفت ،منابع اعتباری مورد نياز بخشهیای مختلیف اقتصیاد را در طیول
يک برنامه توسعه فراهم ميکند .انضباط مالي در تخصيص اين درآمدها توسیط دولیت و وضیع قیوانين
نظارتي مناسب ،برای مهار رانت و فساد اقتصادی الزم است.
بدين منظور مكانيسمهای انتخاب مديران بايد براساس شايستهساالری ،علیم ،تخصیص و از همیه
مهمتر کارآمدی افراد شكل گيرد .بخش عمومي در ايران بايد بتواند خود را با مقتضيات ديیوانسیاالری
مدرن و فعال تطبيق دهد زيرا دستگاه اداری کارآمد يكي از لوازم گريزناپذير پيشرفت صنعتي در عصیر
جديد است (تاس .اچ .مک لئود.)1392،
ازسوی ديگر ،جايگاه نظام برنامهريزی در ايران از بنيان استواری برخوردار نبوده و با هر تلنگری از
هم ميپاشد .برای مثال ،با انحالل سازمان مديريت و برنامهريزی کشور در سال  1391آنچه در اقتصیاد
ايران رشد و حاکميت بيشتری يافت ،فساد و رانت بود .بهگونهای که ايران از جايگاه  19از نظر شیاخص
. The Global Coalition Against Corruption

فساد در سال  2223به جايگاه  144در سال  2213تنزل يافت .وجود سازمان برنامه بهويژه در دورانیي
که درآمد نفتي کشور افزايش پيدا ميکند ،آثار قابل مالحظهای در برنامهريزیها خواهد داشت.
ـ كوتهنگري و رفتارهاي مالي نابهنجار دولت
ايران يكي از کشورهايي است که تأثير درآمدهای باالی نفتي را در اقتصاد آن ميتوان بهخوبي مشاهده
کرد .تجربه ايران طي نيمقرن گذشته اين بوده که هرگاه درآمد نفتي در ايران افزايش پيدا کرده،
متناسب با خود و ساختار نهادی ايران پديده کوتهنگری را در فرآيند تصميمگيری و تخصيص منابع
تحميل کرده است .کوتهنگری به معنای ترجيح نظاموار مالحظات کوتاهمدت بر مالحظات بلندمدت در
فرآيندهای تصميمگيری و تخصيص منابع است .اقتصاد ايران بهواسطه حاکميت رويههای کوتهنگر در
امر سياستگذاری اقتصادی که در کادر مفهوم برنامه تعديل ساختاری صورتبندی مفهومي شده ،دچار
يكي از خطرناكترين و مخربترين دورهای باطل تشديدکننده توسعهنيافتگي خود ،يعني رکود تورمي
شده است.
سياستهای کوتهنگر در ذات خود دشمن توليداند ،حال آنكه تصميمگيری درباره توليد در ذات
خود بلندمدت است و بنابراين به تضمين بلندمدت نياز دارد .سياست کوتهنگرانه به همان اندازه که
فضا را برای توليدکنندگان سخت ميکند ،بهترين بستر را برای گرايشهای غيرمولد و رباخوارانه فراهم
ميآورد .نتيجه خصلت اشتغالزدايانه و متكي به واردات الگوی کوتهنگر ،انتخاب سريعترين راهحل و
وارد کردن ماشين آالت و تجهيزات پيشرفته با استفاده از درآمدهای نفتي است و درواقع ،جامعه را با
شرايطي مواجه ميکند که ازسويي فرصتهای شغلي موجود را به کشورهای ديگر تقديم ميکند و
ازسوی ديگر کشور را با محدوديتهای جدی از نظر دانش ضمني و ظرفيتهای سازماني و بوميسازی
فناوری درگير ميسازد.
از آنجا که اقتصاد ايران مسائل خود را عمدتاً از کانال اتكای فزآينده به تکمحصول نفت سامان
داده ،دولت نقش بسيار مهمي در شكلدهي به سرنوشت کشور دارد .يک مشكل ساختاری نظام
بودجهريزی ايران ،برآورد بيش از حد درآمدها بهمنظور اخذ مجوز هزينهکرد بيشتر توسط دولت است.
به اين ترتيب ،اقتصاد ايران دچار کسری بودجه مزمن شده و از منظر مالحظات توسعه ،کسری بودجه
مزمن ،نيروی محرکه اصلي دولت برای تعرض به حقوق مالكيت و افزايش هزينههای مبادله است.
وجود سطوحي از ناامني حقوق مالكيت و بيثباتي در فضای کالن اقتصاد ،ريسکگريزی بخش
خصوصي را تشديد کرده و با از ميدان به در کردن بخش خصوصي مولد ،دولت ناگزير به عهدهدار شدن
مسئوليتهای هرچه بيشتر تصدیگرانه شده و آن هم به کانالي برای توزيع غيرشفاف درآمدها و
سرپوش نهادن بر عدم انضباط مالي دولت تبديل ميشود.
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درحالي که تصميمگيری درباره تخصيص درآمدهای نفتي تصميمگيری بايد شفافيت بيشتری
داشته باشد و نهادهای تخصصي مدني و دانشگاهيان بتوانند مشارکت فعالتر و نظارتهای تخصصي
دقيقتری را اعمال کنند .عدم شفافيت باعث ميشود هزينه فرصت رانت پايين بيايد؛ در نتيجه،
بهتدريج نهادهای مشوق توليد جای خود را به قاعدهگذاریهای مشوق رانت ،ربا و فساد ميدهند.
ـ اتخاذ سياستهاي شكستخورده تعديل ساختاري
تجربه برنامه تعديل ساختاری در اکثر کشورهای در حال توسعه ازجمله ايران ،دهههای  1992و
 1992را بهعنوان دهه های از دست رفته در تاريخ اقتصادی اين کشورها ثبت کرد .در نقد اين برنامه
بايد گفت که طراحان و تدوينکنندگان صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني ،يک الگوی واحد برای
همه کشورهای در حال توسعه قرار دادند؛ در حاليکه کشورهای در حال توسعه هم از نظر نوع مسائل
و نيازها و هم از نظر کيفيت دشواریهايي که با آن روبرويند با يكديگر تفاوتهای بسيار بنياديني
دارند .ديگر اينكه اين برنامه در درون خود حاوی تناقضات بيشماری است و اين تناقضات دروني که به
ضعف بنيانهای روششناختي آن باز ميگردد ،نيروی محرکهای برای در هم پيچيدهتر شدن مسائل و
مشكالت کشورهای در حال توسعه است .از آنجا که برنامه تعديل ساختاری به اعتبار بحران بدهيها و
از موضع حلوفصل مشكل کشورهای صنعتي در ارتباط با کشورهای در حال توسعه طراحي شده،
اهتمامي به حلوفصل مسائل توسعهنيافتگي اين کشورها ندارد (مؤمني.)139۹ ،
دستكاری قيمتهای کليدی و تالطمات ارزی ،هدفمندی يارانهها و همچنين خصوصيسازیهای
گسترده غيررقابتي ،فقط مصاديقي از عناصر مجموعه سياستي تعديل ساختاری در ايراناند که به
سوءاستفاده گروههای خاص منجر شدهاند .عمده کساني که برنامههای تعديل ساختاری را از زمان بعد
از جنگ تحميلي تاکنون بر اقتصاد و مردم ايران تحميل کردهاند ،مخالفين اين سياستها را به
طرفداری از اقتصاد دولتي متهم ميکنند و در شرايطي که بعضي از مسئولين مؤثر بهطور طبيعي از
سازوکارهای اقتصادی بياطالعاند و تمامي وجوه مشكالت اقتصادی ايران را انحصاراً به سوءمديريتها و
خودسریها و يا حتي نقدينگي نسبت ميدهند ،موجب عدم ادراك عميق نقش و ميزان تأثير سياست
تعديل ساختاری و کارکردهای خودکار آن در اقتصاد ايران شده و زمينهساز استمرار گرفتار ماندن در
روش های اتخاذی گذشته و عبرت نگرفتن از تجارب تلخ آن شده و مسائل اقتصادی را بازتوليد و
اقتصاد ايران را فدای اجرای تئوریها و سياستهای آزمون شدۀ نامتناسب و شكستخورده کردهاند
(سبحاني.)1392 ،
گذشت زمان نشان داد که در عمل نهتنها هيچكدام از انتظارات بسته سياستي تعديل ساختاری
برآورده نشد ،که در اکث ر قريب به اتفاق موارد شاهد روندهای معكوس بوديم .برای مثال گمان ميشد

با افزايش نرخ ارز ،درآمدهای ريالي دولت افزايش چشمگيری خواهد يافت ،اما عمالً کسری بودجه به
شكل بيسابقهای افزايش يافت .براساس اسناد رسمي منتشره ،در دورهای  9ساله 13۹9( ،ی ،)131۹
کسری بودجه دولت از محل افزايش بدهي شرکتهای دولتي در حدود  922درصد رشد کرد .درباره
رشد توليد ،افزايش اشتغال و ...هم با وجود آن که ميزان منابع ارزی و ريالي صرف شده در طول اين
دوره بيشترين ميزان تجربه شده در اقتصاد ايران بود ،هيچ يک از انتظارات تئوريک برآورده نشد و حتي
توليد صنعتي کشور در سالهای  1311و  1312رشد منفي داشت .يكي ديگر از دستاوردهای افزايش
نرخ ارز ،افزايش صادرات و کاهش واردات بود در حاليکه از سال  13۹9تا  1312رکورد ميزان واردات
به کشور شكسته شد و نيز صادرات غيرنفتي هم افزايش معناداری نيافت (مؤمني.)139۹ ،
يكي از عبرتآموزترين نتايج برنامه تعديل ،سرنوشت بخش توليد در ايران است .اما آنچه از اين
هم مهمتر است و بدون درك آن نميتوانيم قفلشدگي به تاريخ و آنچه از ابتدای برنامه چهارم توسعه
به اين سو رخ داد را درست متوجه شويم ،مسئله ريسکگريزی بيسابقه بخش خصوصي مولد اقتصاد
ايران است .ادعای بنيادی طراحان و مجريان برنامه تعديل اين بود که در صورت اجرای اين برنامه،
بخش خصوصي به موتور توسعه ملي تبديل خواهد شد .گزارشهای رسمي نشان ميدهد در سال
 1312سهم سرمايهگذاری بخش خصوصي از کل سرمايهگذاریها حدود  11درصد بوده است در حالي
که در برنامه اول پيشبيني شده بود سهم مزبور به  12/9درصد کل سرمايهگذاریها برسد .از اين
شكاف عميق ميتوان پي برد که برنامه تعديل با توليدکنندگان ايران و انگيزه سرمايهگذاری مولد چه
کرد (همان.)139۹ ،
ـ ضعف ظرفيتهاي سازماني
رشد اقتصادی يا ثروت مادی يک کشور ،اساساً به توليد مقدار کااليي وابسته است که از ترکيب منابع
طبيعي ،زمين ،سرمايه و نيروی انساني حاصل ميشود .کشورهای مختلف برای حصول به رشد مطلوب
اقتصادی ،با اهتمام به رفع موانع کارکرد صح يح نظام اقتصادی ،تالش خود را بر ارتقای توانمندی
فناورانه متمرکز کردهاند .تغييرات فناوری موجب تغييراتي در روند توليد ميشود که به نوبه خود سبب
افزايش بهرهوری است .يكي از علل توجه به فناوری ،افزايش رقابت در پهنه جهاني است؛ فقط کافي
نيست چيزی توليد شود ،کسي که کاال يا خدمتي را بهتر و ارزانتر توليد ميکند ،ديگران را از گود
اقتصادی بيرون ميکند.
فناوریهای جديد تأثيری عميق بر جامعه و استانداردهای زندگي ميگذارد .سطح درآمد سرانه،
ميزان اشتغال ،دسترسي به کاالهای مصرفي ،آموزش ،بهداشت ،حملونقل ،فشارهای عصبي،
خوداتكايي و اعتماد به نفس ،طرز تفكر ،شيوه زندگي ،ارزشها و الگوهای زندگي ،رشد جمعيت ،اميد
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به زندگي ،کيفيت محصوالت ،تغذيه و ميزان بهرهگيری از مواد ،مهمترين عوامل تعيينکننده سطح
زندگي است که فناوری بر ميزان بهرهگيری از اين عوامل تأثير مستقيم ميگذارد.
اغلب کشورهايي که خواستهاند به سرعت صنعتي شوند و فاصله خود را با کشورهای صنعتي کوتاه
کنند ،برای «توسعه فناوری» اهميت محوری قائل شدهاند ،بهخصوص اينكه امروزه بحث توسعه فناوری
در اقتصاد مبتنيبر دانايي ،اهميت ويژه يافته است .تجربه کشورهای موفق ديرصنعتي شده ،به پشتوانه
تالشهای نظری متعددی که برای تبيين ريشهها و عوامل اين تجربيات انجام گرفت ،بر ضرورت اتخاذ
«سياست مناسب برای توسعه صنعت و فناوری» ازسوی کشورهای درحال توسعه صحه گذاشت.
ميتوان راز عقبماندگي برخي از کشورهای درحال توسعه (عليرغم برنامهريزی چندين ساله آنها برای
بهبود اقتصادی خود) را عدم سياستگذاری صنعتي و فناورانه برای پيشرفت و توسعه ذکر کرد.
سياست فناوری برای ايجاد پويايي در سياست صنعتي بهکار گرفته ميشود .بنابراين کشورها بايد
در تدوين سياستهای صنعتي خود به ارتقای قابليتهای فناورانه توجه ويژهای مبذول کنند .بهطور
کلي ،گسترش و تقويت قابليتهای فناورانه در کشور ،نقشي مهم و حياتي در توسعه صنعتي و افزايش
رفاه اجتماعي دارد (طباطبائيان .)1393 ،وقتي يک کشور دارای توان و ظرفيت نوآوری فناورانه باشد،
بهطور قطع در راهيابي به بازارهای جديد جهاني موفق خواهد بود.
فناوری فقط يک ابزار نيست که با خريد از يک مكان به مكان ديگر آورده شود .فناوری ترکيبي
است از سختافزار و نرمافزار که سختافزار شامل ابزار توليد و محصول نهايي و بخش نرمافزار شامل
انسانافزار ،اطالعافزار و سازمانافزار است (اشتريان و امامي ميبدی .)1399 ،ابعاد نرمافزاری وارد
کردني ،بهصورت مطلق نبوده و بايد در داخل کشور شكل بگيرد؛ تنها رکني که به سهولت قابل وارد
کردن ميباشد ،سختافزار است .در انتقال فناوری ،فناوری وارداتى بايد بهگونهاى کسب شود که نه
تنها براى توليد کاال و خدمات ،بلكه دارای زمينههايى برای خلق تكنولوژی جديد باشد.
متأسفانه در کشورهای در حال توسعه؛ تنها اليههیاى سیطحى روشهیاى انتقیال فنیاوری تقليید
ميشود و وجوه عميق و ضمنى آن مورد غفلت قرار ميگيرد .تجربه نشان داده است که بیهدليیل عیدم
توجه متقاضيان ،فناوری نهفته در جريان انتقال جنبههاى نیرمافیزارى ،بیهدرسیتى بیه گيرنیده منتقیل
نمىشود و گيرنده نه تنها در توسعه فناوری که حتى اغلب در بهرهبردارى مناسب از فناوری خريیدارى
شده نيز با مشكل روبرو ميشود (اميرخاني و اسفندياری.)1391 ،
پايه پيشرفت کشورهای ثروتمند فراهم کردن شرايط نهادی مناسب برای فعاليت بنگاههای
توليدی بوده است .بهنحوی که ساختار نهادی حاکم بر جامعه ،مشوق فعاليتهای توليدی باشد و
امكان غلبه فعاليتهای سوداگری و غيرمولد را تا حد امكان محدود کند (ها -جون چانگ.)1392 ،

بنگاهها مرکز شكلگيری يكسری تواناييها و ظرفيتهیاييانید کیه بیه اصیطالح بیه آن «ظرفيیت
سازماني» ميگويند .بهواسطه يادگيری که در سازمان اتفاق ميافتد و به اعتبار نظیام پیاداشدهیي کیه
منشأ همكاری ميشود ،يادگيریها خصلت جمعي پيدا ميکنند؛ به اين ترتيب ظرفيیتهیای سیازماني
شكل ميگيرند .کليد اصلي توسعه يا به اعتباری تنگنای اصلي کشورهای در حال توسعه ،همين مسئله
ظرفيتهای سازماني است .بر اين اساس هرچه طول و عرض سازمانهیا بيشیتر شیود ،گسیتره و عمیق
يادگيری و تعاون هم افزايش مييابد .نكته قابل تأمل اينكه اوالً ظرفيتهای سیازماني خصیلت انباشیت
تدريجي داشته و در طول زمان شكل ميگيرند نه يكباره و ناگهاني؛ ثانيیاً وارد کردنیي نيسیتند؛ يعنیي
بايد در داخل ايجاد شوند و دليل اينكه گفته ميشود تنگنای اصلي توسعه ،ظرفيتهای سازماني اسیت
به همين مسئله مربوط ميشود .بنابراين اقتصاددانان نهادگرا در صورتبنیدی نظیری از مسیئله علیم و
فناوری ،نقطه شروع بحث را بنگاههای توليدی قرار داده و سرچشمه ارتقیای علمیي ی فنیي جامعیه را
وضعيت بنگاهها ميدانند (مؤمني .)1392 ،سیازمانهیايي کیه در سیاختارهای نهیادی متفیاوت ايجیاد
ميشوند ،برخي به سمت فعاليتهای مولد و برخي ديگر به سمت فعاليتهای غيرمولد ميرونید؛ اينكیه
در هر جامعه گرايش مسلط به کدام سمت است به ساختار نهادی آن جامعه مربوط ميشود.
اگر ساختار انگيزشي بهگونه ای تعريف شده باشد که در آن نحوه تعريف ،تضمين و اجرای حقوق
مالكيت ضعيف و ناکارآمد باشد ،آثار خود را در قالب قاعدههای رفتاری مسلط بنگاهها در کادری
سهمحوری منعكس ميکند .به اين شرح که بنگاهها به سمت فعاليتهايي ميروند که سرمايه اندك
ميخواهد ،قراردادهايش کوتاه مدت و مقياس آن هم کوچک است .قراردادهای کوتاهمدت ،يعني افق
زماني نگرشها و تصميمگيری و انتخابهای آنها کوتاه شده و رويههای کوتهنگرانه وجه غالب پيدا
ميکند و فعاليتهای سوداگرانه به فعاليتهای مولد ترجيح داده ميشود و گرايش غالب به سمت
سوداگری و واسطهگری و فعاليتهای غيرمولد کشيده ميشود .قراردادهای کوتاهمدت به اين معناست
که اقتصاد توليدمحور نيست ،چون توليد و تصميمگيری در مورد آن در ذات خود فرآيندی بلندمدت
است .نياز به سرمايه اندك يعني سهم دانايي و مهارت در اين فعاليت چندان باال ننيست و مقياس
کوچک يعني صرفههای ناشي از مقياس اتفاق نميافتد .يعني طول و عرض بنگاهها بسيار کوچک
ميشود و ظرفيتهای سازماني که در اين چارچوب شكل ميگيرد بسيار محدود و ناچيز خواهد بود
(مؤمني.)1392 ،
از درون هر ساختار سازماني طبيعتاً ظرفيتهای کارآفريني متناسب با خود ظاهر ميشود.
اصطالح بنگاه خرد ،کوچک و متوسط شامل معيارها و تعاريف مختلفي است که از کشوری به کشور
ديگر متفاوت است ،رايجترين معيار در اين زمينه تعداد کارکنان است .براساس با تعريف اتحاديه اروپا،
بنگاههای دارای کمتر از ده نفر کارکن ،بنگاههای خرد؛ بنگاههای دارای کمتر از  12نفر کارکن،
بنگاههای کوچک؛ بنگاههای دارای کمتر از  212نفر کارکن ،بنگاههای متوسط؛ و بنگاههای با بيش از
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 212نفر کارکن ،بنگاههای بزرگ ناميده ميشوند (فاطمي امين .)1391 ،ازاينرو ،طبق آخرين آمارها،
بيش از  92درصد بنگاههای صنعتي کشور را (بهلحاظ تعداد کارکنان) بنگاههای خرد تشكيل ميدهند.
در بين بنگاههای خرد هم بنگاههای تکنفره و دونفره سهم بيشتری را بهخود اختصاص دادهاند.
بنابراين ،ساختار بخش عمدهای از بنگاههای توليدی کشور (بيش از  92درصد) به نحوی است که
امكان يادگيری ،ارتباط مستقيم ،تعامل رودررو ،مبادله اطالعات ،انتقال دانش ضمني و توسعه
ظرفيتهای سازماني در آنها فراهم نيست و اين همان مهمترين تنگنای توسعهنيافتگي کشور است.
در ايران حدود  12درصد از توليدات صنعتي ،شامل فناوری منبعگرا اسیت کیه در آن محصیوالت
غيرکشاورزی سهم بيشتری را بهخود اختصاص دادهاند .حدود  22درصد از توليدات صینعتي اختصیاص
به صنايع با فناوری سطح پايين دارد .محصوالت با فناوری متوسط تقريباً  32درصد توليیدات صینعتي
را شامل ميشوند .بخش صنايع با فناوری باالسهم بسيار کوچكي (با توجه به ويژگيهای آن) در توليید
صنعتي ايران دارد که اين سهم رقمي بين  1/9تا  2/1درصید در سیاختار توليید صینعتي ايیران اسیت
(جهانگرد .)1391 ،اين آمار نشانگر اين واقعيت است کیه عمیده صیادرات ايیران ،میواد اوليیه و منیابع
طبيعي بوده و از فعاليتهای توليدی صنعتي بهعنوان ابزاری در جهت گسترش توانمندیها غفلت شده
است.
بهطور خالصه ميتوان در توصيف ساختار فرآيند توليد در بخش صنعت ،بيان کرد که بنگیاههیای
صنعتي طي سالهای  1399-1319تمايلي به رشد و گسترش فعاليتهای صینعتي خیود نداشیتهانید،
بهطوری که روند بهکارگيری و استفاده از نهادههای توليد (نيروی کار برای همه دورهها و سرمايه بیرای
برخي دورهها) در بنگاههای صنعتي نزولي بوده است (مسعودی.)1394 ،
جمعبندي و پيشنهادها
دو کشور ايران و کره جنوبي از دهه  19۹2ميالدی رونید مدرنيزاسیيون و توسیعه را شیروع کردنید .بیا
وجود اين ،کره جنوبي با موفقيت در برنامهريزی اقتصادی ،در رديف کشورهای صنعتي جای گرفت ،اما
ايران همچنان کشوری وابسته به درآمدهای نفتي باقي ماند.
دولتمردان کره جنوبي برای عبور از اقتصاد جنگزده آن زمان ،نقشه صنعتيسازی کشور را در سر
ميپروراندند که بهصورت مرحله به مرحله ،از صنايع ساده و سنگين تیا صینايع پيشیرفته و پيچيیده را
دربرميگرفت و زيربنای حرکت و اعتالی آن بر توليید بنیا شیده بیود .سياسیتگذاران کیرهای برنامیهای
طراحي کردند تا به همراه نگهداری و حفاظت از اصول اقتصاد بیازار و ايجیاد مزيیت رقیابتي در صینايع
پيشران ،حضور و حمايت هوشمندانه دولت را هم داشته باشند .زمينیه اصیلي مداخلیه دولیت در کیره،
پديد آوردن يک نظام اقتصادی مستقل بود .توسعه صنعت و فناوری در کره جنیوبي پیس از طیي سیه

مرحله جهش ،پيشبرد صینايع سینگين و آزادسیازی حاصیل آمیده اسیت .بیا توجیه بیه اينكیه هیدف
سياستگذاران کرهای ايجاد مزيت رقابتي در بخشهای خاص بود ،آنهیا بیا انتخیاب صینايع پيشیران و
حمايت از آنها مسير توسعه را پيمودند.
دولت توسعهگرای کره برای توسعه مبتنيبر صنعت و فناوری ،سياستهای زير را در پيش گرفت:
ی انتخاب بخشهای خاص و ارائه کمکهای مختلف به آنها،
ی جلوگيری از رقابت شديد ميان بخشها،
ی سوق دادن بخش خصوصي به ايجاد بنگاههای بزرگ (چائبول)،
ی مديريت مصرف خصوصي بهمنظور انباشت سرمايه،
ی مداخله در بازار اعتبارات و هدايت آنها بهسوی بخشهای خاص.
بررسيها نشان ميدهد که اقتصاد کره با يک رژيم بازارمحور فاصله زيادی داشت و راهبرد توسعه
اقتصادی کره جنوبي ،از نوع آزادی اقتصادی و بازار آزاد نبود .واقعيت اين کشور بيان ميکند عقاليي
نيست که صرفاً به اين مفهوم اتكا کنيم که دستان نامرئي کافياند تا عملكرد بهتر را در اقتصاد تضمين
کنند .بدون توجه به مرحله توسعه يک کشور ،مكانيزم بازارها هرگز برای اقتصاد کافي نبودهاند و دولت
نقشي حياتي برای ايفا کردن بهويژه در اقتصادهای در حال توسعهای مثل کره جنوبي داشته است .در
نتيجه ديدگاهي که بر حضور هوشمندانه دولت به دور از تصدیگری در مسير توسعه اقتصادی کره
جنوبي تأکيد دارد ،قابل استنادتر است .بهعبارت بهتر ،کره جنوبي با داشتن يک برنامه راهبردی
منسجم و مستحكم توسعه مبتنيبر صنعت و فناورای و تكيه خاص بر توليد (که نقشي اساسي در
بوميسازی فناوری دارد) توانسته است جايگاه مطلوبي را در مناسبات اقتصادی ،اجتماعي ،سياسي و
فرهنگي کسب کند .اين کشور با تمرکز بر پنج بخش استراتژيک شامل فوالد ،پتروشيمي ،خودرو،
کشتيسازی و فناوری اطالعات و ارتباطات توانست اين بخشها را به سطح بااليي از فناوری برساند به
نحوی که در رتبهبندیهای جهاني در هريک از اين بخشها جزء بهترينها باشد .در مجموع ،ميتوان
گفت که عوامل زير ،مؤلفههای اصلي تجربه توسعه کره جنوبي محسوب ميشوند :دولت توسعهگرا و
نظام اداری کارآمد ،نخبگان تحولخواه (در درون اين دولت و نظام اداری ،نخبگان تحولخواهي وجود
داشتند که توسعه را آرمان و دستيابي به آن را هدف اصلي خود ميدانستند) ،ارتباطات مؤثر جهاني،
توليدمحوری ،بسترهای مناسب فرهنگي (اخالق کار) و ثبات سياسي.
اما در مورد ايران ،عليرغم تأکيد بر سياستهای صنعتي ،توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنيان در
برنامههای توسعه ،مسير توسعه مبتنيبر صنعت و فناوری تاکنون با موفقيت طي نشده است.
ضعفهای نهادی قابل توجه ،موانع اساسي بر سر راه اجرای موفق برنامههای توسعه و تحقق اهداف
آنهاست .ازجمله اين موانع مي توان به فقدان يک درك درست از مفهوم توسعه ،عدم مديريت صحيح
اقتصادی و فساد مالي و اداری ،اتخاذ سياستهای تعديل ساختاری و ضعف ظرفيتهای سازماني اشاره
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کرد .مسئله اين است که رويكرد بنگاههايي که در اقتصاد رانتي ايجاد ميشوند ،عموماً به سمت افق
نگرش کوتاهمدت و مقياس توليد پايين است .وجود بنگاههای کوچکمقياس به اين معناست که
فعاليتهای اقتصادی در کشور ،بيشتر متكي به شخص است و در نتيجه ،تخصصي شدن امور و تقسيم
کار عقاليي و صرفههای ناشي از مقياس اتفاق نميافتد .بنابراين گسترش طول و عرض بنگاهها با اتخاذ
سياستهای درست ،از مهمترين اقدامات مورد نياز برای غلبه بر موانع توسعهنيافتگي بهشمار ميرود.
بدين منظور ضروری است سياستگذاران مقتضيات توليد را سرلوحه قرار دهند و سياستهای پولي را
بر محور اقتضائات بخشهای مولد بازنگری کنند .پس دولت موظف به انضباط مالي و شفافسازی
تخصيص منابع و همچنين محور قرار دادن منافع توليدکنندگان است.
بهطور خالصه ،برجسته کردن اهميت مقياس توليد در سياستهای صنعتي ،سازمانيابي افراد و
رفع موانع تعاملي و پرهيز از شوكدرماني و تغييرات پي در پي سياستهای نادرست ،از مهمترين
اصول زيربنای سياستگذاری برای توسعه مبتنيبر صنعتي و فناوری است.
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