
 

 

 

 

 

 

 

فناوري:  صنعت و برسياستگذاري براي توسعه مبتني

 هايي از مقايسه ايران و كره جنوبيدرس
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي زيربنايي و امور توليديمعاونت پژوهش

 هاي نوينارتباطات و فناوريدفتر: مطالعات 

 208: موضوعي كد
 10668مسلسل: ه رشما

 1310ماه بهمن



 خدا نامبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالب فهرست
 

 1 .............................................................................................................................................................................................. چكيده

 2 ............................................................................................................................................................................................... مقدمه

 2 .......................................................................... يجنوب کره در یفناور و صنعت برمبتني توسعه یبرا یاستگذاريس. 1

 9 .....................................................................................يجنوب کره در فناوری و نعتص برمبتني توسعه یدستاوردها. 2

 12 .................................................................................................. ايران در یفناور و يصنعت توسعه یبرا یاستگذاريس. 3

 13 ................................................................................................... انريا در یفناور و يصنعت توسعه برای ینهاد موانع. 4

 22 .............................................................................................................................................................شنهادهايپ و یبندجمع

 22 ............................................................................................................................................................................... مآخذ و منابع

 

 



 

 

بر صنعت و فناوري: سياستگذاري براي توسعه مبتني
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 چكيده

اشتغال، فناوری و رفاه به شكلي منطقي درك نشده و  در کشورهای در حال توسعه رابطه بين

دليل فقدان يک در ايران نيز بهبر صدور مواد خام قرار گرفته است. الشعاع الگوی توسعه مبتنيتحت

ريزی وجود دارد به متخصصان در مورد مفاهيم بسياری که در برنامه ،درك درست از مفهوم توسعه

های توليدی را تا مرز توقف کامل نگرانه، فعاليتهای کوتهسياست اند. در پيش گرفتناجماع نرسيده

بدون توجه به ساختار نهادی الزم برای آن  ،های سياستي تعديل ساختاریتجويز نسخهبا پيش برده و 

های خاص استفاده احتمالي گروهبلكه زمينه برای سوء ،فصل نشدهونيافتگي حلنه تنها مسائل توسعه

 .شودفراهم مي

داری سرمايه»با مديريت اقتصاد کالن و طراحي يک مدل  جنوبي ست که دولت کرها اين در حالي

رشد  ،کنندهيافته هدايت کرد. عملكرد خيرهمانده به توسعهرا از کشوری عقب اين کشور« مديريت شده

و کامالً با هدايت نتيجه فعاليت آزادانه عوامل بازار نبوده  صرفاً اقتصادی و تغييرات ساختاری در کره

هايي نظير انتخاب سياست ،منظور توسعه صنعتي و فناورانهگرای کره بهدولت توسعهدولت حاصل شد. 

ها، سوق دادن های مختلف به آنها، جلوگيری از رقابت شديد ميان بخشهای خاص و ارائه کمکبخش

منظور انباشت سرمايه به های بزرگ )چائبول(، مديريت مصرف خصوصيبخش خصوصي به ايجاد بنگاه

های خاص را در پيش گرفت و با تكيه بر سوی بخشو مداخله در بازار اعتبارات و هدايت آنها به

سازی و شامل فوالد، پتروشيمي، خودرو، کشتي توليدمحوری و تمرکز بر پنج بخش استراتژيک

دنيا با درآمد سرانه هنگفت ترين کشورهای در حال توسعه توانست به يكي از موفق(ICT)  کالكتروني

شويم آنچه امروز کره با مطالعه سير تحوالت اقتصادی کره جنوبي و ايران متوجه ميتبديل شود. 

جنوبي را از گذشته آن متفاوت کرده و اهداف دولتمردان آن را محقق ساخته آگاهي از نقش بسزای 

منظور انجام ها است. بهبه اين فعاليت بال دادنيند توسعه اقتصادی و پروآهای توليدی در فرفعاليت

هايي در جهت بسط طول و با درس گرفتن از تجربه موفق کره، بايد حمايت و اصالحات نهادی الزم

های بزرگ های کوچک و متوسط و تبديل آنها به بنگاهد تا امكان رشد بنگاهشوها فراهم عرض بنگاه

 .به وجود آيدداری در بازار پذيری و پايتوان رقابت ودر نتيجهفراهم شود 
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 مقدمه

عنوان دوره تالش برای دستيابي به نوسازی و توسعه در کشورهای دوره پس از جنگ جهاني دوم، به

آمريكای التين هريک باتوجه به نياز جامعه  نيافته، شناخته شده است. کشورهای آسيا، آفريقا وتوسعه

ی و پيشرفت، با اتكا بر راهبردهای گوناگون، به نوسازی و و نيز به فراخور درك و دريافت خود از نوساز

 1«ببرهای آسيا»ويژه کردند. در آن ميان، کشورهای شرق آسيا و به مبادرت اقدام برای توسعه ملي

سرعت، های چشمگيری به دست آوردند. اينان بهکنگ( کاميابيکره جنوبي، تايوان، سنگاپور، هنگ)

 های اقتصادی عمده دربه قطب 1992يشرفته صنعتي کم کردند و تا دهه فاصله خود را با کشورهای پ

، بسياری از بازارهای مناطق و فناورانه آنها ای که توليدات صنعتيگونهشرق آسيا تبديل شدند، به

 مختلف را تسخير کرد.

ی هاعنوان يک نمونه موفق در اجرای برنامهبهاين گزارش تجربه توسعه کشور کره جنوبي در 

طي چهار دهه اخير دومين رشد اقتصادی سريع را در بين که  شودبررسي مي توسعه و رشد اقتصادی

کشور ايران که در جهان  . همچنين تجربه(1394کشورهای جهان دارا بوده است )متين و ميرجليلي، 

تجارب  و هيافته بودريزی برای قرار گرفتن در جرگه کشورهای توسعهمتقدمين برنامه ازکهن )آسيا( 

، بازآفريني همچنان وابسته به درآمدهای نفتي باقي مانده استاما  ،متعددی را به انجام رسانده

که موفقيت و رفاه را  یصنعت و فناور برتوسعه مبتني هایبه بررسي سياست در اين راستا د.شومي

و  ستگذاری صنعتمرور مختصری بر سيا . سپسشودپرداخته ميبرای کره جنوبي به ارمغان آورده 

ترين داليل ضعف و عدم موفقيت و در پي آن برجسته دش های توسعه ايران خواهدفناوری در برنامه

 . شودها بررسي مياين برنامه

 

 صنعت و فناوري در كره جنوبيبر مبتني. سياستگذاري براي توسعه 1

در افزايش  ،مكانيزه شدنگرايي و واسطه رشد مقياس، تخصصمحور توسعه است و به ،صنعتي شدن

دارد. بعضي از کشورهای جهان سوم مثل برزيل و ساير نقش محوری وری های توليدی و بهرهظرفيت

اند )هيوت، کشورهای تازه صنعتي شدۀ شرق و جنوب شرق آسيا با طي چنين مسيرهايي صنعتي شده

است با سياست صنعتي (. در ادبيات توسعه، سياست صنعتي اغلب مترادف 1311 جانسون و ويلد،

طور مؤثری همان مشي صنعتي بهشان کاهش توليد است، خطشدن و برای کساني که نگراني اصلي

مشي . ساگي سياست صنعتي را هر نوع مداخله گزينشي يا خط(Lall, 1987)استراتژی توليد است 

                                                 
. Asian Tigers 



 

 

بهتری داشته باشند،   اندازرود چشمکه انتظار مينامد ميهايي برای تغيير ساختار توليد در بخش

.(Saggi, 2006) 

کار يا ومشي دولت در راستای بهبود محيط کسبصنعتي هر نوع مداخله يا خط از سياست منظور

انداز بهتری برای رود چشمها يا کارهايي است که انتظار ميتغيير ساختار فعاليت اقتصادی، فناوری

عنوان انقالب در سياست حاضر، به عصر تا شد باعث آنچه ند.کرشد اقتصادی يا رفاه اجتماعي ارائه 

کشورهای صنعتي توسعه  جملهها در همه کشورها ازفراگيری اين نوع سياست ،صنعتي ناميده شود

های يافته است. نبود سياستيافته تا اقتصادهای در حال ظهور و همچنين کشورهای کمتر توسعه

کشورها بدون حرکت در مسير مشخصي متوقف  شودمدون برای توسعه صنعت و فناوری موجب مي

 (.1393 زدايي را تجربه کنند )مختارزاده و کياني،شده و حتي مسير صنعت

صنعت و فناوری برمبتنيهای موفق سياستگذاری برای توسعه عنوان يكي از نمونهکشور کره به

با تكيه بر اقتصاد  توانشود. سياستگذاران اين کشور به اين نتيجه رسيدند که نمييشناخته م

اين نظريات برای کشورهای  زيرا ،ای برای اقتصاد کره جنوبي پرداختکالسيک، به ارائه نسخه

، يک سياست بنابراين. نيافته جنوب آسيا مناسب نيست و ممكن است عواقبي وخيم داشته باشدتوسعه

نگهداری و حفاظت آن وسيله نخبگان طراحي شد که روح حاکم بر صنعتي منسجم در کره جنوبي به

های پيشران اقتصادی با استفاده از حضور و حمايت ايجاد مزيت رقابتي در بخشو  از اصول اقتصاد بازار

تواند برای اقتصاد ايران مفيد واکاوی اين مسير مي .(World Bank, 1993)هوشمندانه دولت بود 

 .واقع شود

 1992ظام اقتصادی مستقل بود. تا دهه دولت در کره، پديد آوردن يک ن هاصلي مداخل هزمين

ها در ناکافي بودن سرمايه و صنايع ای اين بود که علت مشكل تراز پرداختتصور سياستگذاران کره

ای است و به اين دليل موضعگيری به نفع صنايع سنگين و شيميايي برای افزايش کاالهای واسطه

مستلزم  ،ای، ارتقای صنعتير سياستگذاران کرهدانستند. از نظخودکفايي اقتصادی کره را ضروری مي

شد. بنابراين سياست کالن گذاری بود که رکن رشد اقتصادی محسوب مياولويت دادن به سرمايه

های هنگفت و پايدار الزم گذاریکردند برای تحقق سرمايهای تنظيم شد که گمان ميگونهاقتصادی به

 (. 1392 جون چانگ، -است )ها

دهید کیه ايین    در کره جنوبي نشان میي  و فناوری صنعتبرمبتنيبرای توسعه تگذاری تاريخ سياس

 کشور در سه مرحله اصلي، مسير توسعه خود را طي کرده است؛ اين سه مرحله عبارتند از:

 .1913و  19۹2مرحله جهش بين . 1

 .1919و  1913مرحله پيشبرد صنايع سنگين و شيميايي بين . 2

 .(World Bank, 1987)  عدببه  1919 مرحله آزادسازی از. 3
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جود دارد که بسته به شرايط هر کشور، هر يک از آنها قابل مداخله دولت وسطوح مختلفي از 

به  یو فناور صنعتبر مبتني برای توسعه بندی، اقدامات حول سياستگذاریاستفاده است. در يک دسته

مداخالت خاص يک بخش، مداخله خاص يک  مداخالت عام، :شود که عبارتند ازچهار گروه تقسيم مي

های پيشران اقتصادی و حمايت از آنها صنعت و مداخله خاص يک بنگاه. کره جنوبي با انتخاب بخش

ايجاد مزيت  ، زيرا هدف اين کشوربندی استفاده کرددر مسير توسعه خود بيشتر از نوع سوم اين دسته

هاست که بايد ذکر شود ابزار حمايتي از اين بخش یديگر نكته. های مدنظر خود بودرقابتي در بخش

 متفاوت است. ،که آن نيز متناسب با شرايط و ساختار نهادی در کشورهای مختلف

عنوان ابزارهايي که نفوذ آن در مسير به مداخله دولتدر کره جنوبي، فهرست کاملي از ابزارهای 

کاهش ارزش  :ابزارهای سياستي عبارتند از ذکر شده است. برخي از اين ،توسعه اين کشور مشهود است

 ای،های تعرفهمعافيت دسترسي ترجيحي به واردات مورد نياز برای توليد صادراتي، ای پول،دوره

ای، اعتبار ترجيحي، کاهش ماليات بر خدمات عمومي تخفيف مالياتي، حقوق انحصاری، نرخ بهره يارانه

 ,Smith)...تبار صادراتي و ضمانتنامه، مناطق آزاد تجاری وآهن، استقرار نظام بيمه اعو نرخ راه

منسجم همراه با استفاده بهينه از  توان گفت که در کره جنوبي، يک سياستبنابراين مي(. 1991

اين کشور را رقم زده  صنعت و فناوری دربر اقتصادی مبتني ابزارهای سياستي توسط دولت، توسعه

 :زها عبارتند ااين سياستاست. 

 نهاهاي مختلف به آهاي خاص و ارائه كمکانتخاب بخشی 

طي مراحل اوليه توسعه اقتصادی در کره جنوبي، قلمرو مداخله دولت به تخصيص صالحديدی منابع مالي، 

پيشران گسترش يافته بود. دليل گسترش  هایبخشراهبردی و انتخاب و حمايت از  هایبخشملي کردن 

های اقتصادی سری برنامهنيز همين بود که دولت از طريق يكدر اين مراحل سريع صادرات کره جنوبي 

ای بر ای و غيرتعرفهای و موانع تعرفههای صادراتي مالي و بودجههای معيني را با ارائه مشوقساله، بخشپنج

 (.Thomas & Wang, 1996) صادراتي تبديل شوند هایبخشواردات تغذيه کرد تا به 

وری آنها وجود داشت، شناسايي کرده، آنها را با را که احتمال رشد سريع بهره هاييدولت بخش

ها از کرد تا آن بخشمعرفي مي« های ارجحبخش»يا « های راهبردی نويدبخشبخش»عنوان 

های مالي، گمرکي، فني و اجرايي برخوردار شوند. در مواردی که هدف ثبات کالن اقتصادی با کمک

دادند. حتي وقتي کل صنعتي در تضاد بود، ارتقای ساختار صنعتي را ترجيح مي هدف ارتقای ساختار

تضمين  ،های ديگرهای ارجح به بهای ناديده گرفتن بخشپول محدود بود، تأمين مالي بخش هعرض

 (.1392 جون چانگ، -شده بود )ها

مقياس آن ور، بزرگ بودن های بهرهبخش تقويتای در بزرگترين دغدغه سياستگذاران کره

های توليدی خود را با مقياس بهينه توليد داد مجتمعها دستور ميها بود. دولت معموالً به بنگاهبخش



 

 

بسازند. چون بازار داخلي کوچک بود، صادراتي بودن واحدهای توليدی يک الزام بود تا به اين ترتيب 

 رفتانتظار ميد. در هر مورد که برداری ناقص از ظرفيت توليد به حداقل برسهای ناشي از بهرهزيان

سوی های مختلف آنها را بهها کمتر از حداقل مقياس بهينه است، دولت با اعمال سياستظرفيت بنگاه

. کره بودندبزرگ  تتجديد ساختار شش صنع ،اين اقدامات هايي ازمهمترين نمونهداد. ادغام سوق مي

های ديگر در و ادغام 19۹9در  سي.وی.پي هوليدکنندت، پنج 19۹1خودرو در سال  هادغام دو توليدکنند

های مثال ديگر توليد کود، کشتي و صنايع ساختماني فعال در خارج کشور از هدر حوز 1992 هده

 (.1392 جون چانگ، -ديگر هستند )ها

يعني پيشبرد صنايع سنگين و شيميايي در کره جنوبي با هدف حمايت از  ،توسعه کره مرحله دوم

فوالد،  :عبارت بودند از هابخشراهبردی برای پيشبرد فعال آنها طراحي شده بود که اين  بخششش 

ر پيشين و پسين بين اثآ .يآالت، الكترونيک و صنايع شيميايسازی، ماشينفلزات غيرآهني، کشتي

رزی، دار، مقدار کمک به رشد توليد ناخالص داخلي، ميزان درآمد اافزودهر انگيزشي ارزشاثآ، هابخش

جمله معيارهايي برداری از منابع طبيعي داخلي و ميزان در دسترس بودن سرمايه خارجي ازمقدار بهره

گذاری خصوصي مدنظر قرار گرفته بود. دولت کره برای ترغيب سرمايه هابخشبود که برای انتخاب اين 

های بر واميد که عالوهبرگزتمهيداتي روشن و آگاهانه منتخب در اين دوره  هایبخشو پشتيباني از 

 سياستگذاری شده بود. اين تمهيدات عبارت بودند از:

 های بهره ترجيحيهای صادراتي با نرخوام، 

 نرخ استهالك تصاعدی، 

 های حمايت از توليد برای صادرکنندگانصندوق، 

 ای و واسیطه  هیای ای، نهیاده های دولتي بابت واردات کاالهای سرمايهای و تخفيفمعافيت تعرفه

 .  (Yoon Heo,2001:223-224) شودمواد خامي که در داخل توليد نمي

بر آزادسازی و برخالف نسخه پيشنهادی بانک جهاني مبني اين شيوه حمايتي در کره جنوبي کامالً

بر شرايط بومي، توسیعه کیره جنیوبي را بیا     که مبتني ،بود اما مسيری بودبه اين کشور تعديل اقتصادی 

 گذاری و حضور هوشمندانه دولت رقم زد.سياست

 هاجلوگيري از رقابت شديد ميان بخش ـ

ها است. بين بنگاه« رقابت افراطي»افزايش احتمال  ،های کوچکگيری بنگاهيكي از مشكالت شكل

کنند. برای توصيف جنگ قيمتي استفاده مي« رقابت افراطي»ای و ژاپني از اصطالح سياستگذاران کره

به  تالش جدی هاييدليل برای ايجاد موانع ورود و نظارت بر افزايش ظرفيت در چنين بخشبه همين 

يي و نه به خودی خود، يک هدف آای رقابت را ابزاری برای دستيابي به کارکار رفت. سياستگذاران کره

کند مي خورد که بيانبه چشم مي اين کشور ششم هسالپنج هاند. اين واقعيت در سند برنامتلقي کرده
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های نويدبخش بتوانند به ها بايد مجاز بوده، حتي مورد تشويق قرار گيرد تا بخشبين بنگاه همكاری

 (.1392 جون چانگ، -های مقياس برسند )هاافزايش تحقيق و پيشرفت، بهبود کيفيت و صرفه

در سیال   تراست )قانون نظارت بر اعضا در عرضیه و مبادلیه منصیفانه( کیه    ين ترتيب قانون ضدابه 

( بیه تصیويب   1911و  19۹9، 19۹۹، 19۹4هیای  پس از چهار بار ناکامي در قانونگذاری )سیال  1991

رقابتي ی و نه مقابلیه بیا افیزايش     کردن رفتار ضد رسيد، طبق ادعای طرفداران آن در اصل برای محدود

هیای صینعتي   مجتمیع تمرکز بازاری تنظيم شده بود. البته افزايش انتقاد از تمرکیز قیدرت اقتصیادی در    

گیذاری متقابیل بیين    و افزايش محدوديت درباره سیرمايه  199۹بزرگ موجب اصالح آن قانون در سال 

 شد. هاشرکت

سازی نقش هدفگذاری مرحله سوم توسعه کره جنوبي موسوم به مرحله آزادسازی، با کوچک

کيد بر پيشبرد أی و تهای سياستگذاری شده، افزايش نسبت آزادسازی تجارسياستي در عمليات وام

شود که در اين مرحله نيز ديده مي همچنانبا اين حال  گذاری در بخش فناوری همراه بود؛سرمايه

 دولت کره جنوبي حضوری هوشمندانه و سياستي در اقتصاد داشته است.

 1992 سال آالت را درماشين بخشدولت با ادغام توليدکنندگان اصلي تجهيزات الكترونيكي سنگين، 

. مجتمع صنعتي چنگوون متعلق به شرکت هيوندای ملي کردجايگاهي انحصاری اعطا به آنها بازسازی و 

کشتيراني نيز  بخشسازی در جي تقسيم شد. برنامه بهينهشد و به دو جزء تحت مديريت سامسونگ و ال

همچنين دولت  انجاميد. شرکت( 11به حدود شرکت  ۹2از )ها شروع شده بود که به کاهش تعداد شرکت

در اقتصاد  را سازی، حضور آنهاهای ماشينکره جنوبي در اين دوره با مشخص کردن نقش هر يک از شرکت

ای، احراز کيفيت استاندارد های مقطعي و پلههای هوشمندانه از قبيل حمايتمديريت کرد و با سياستگذاری

 .(World Bank, 1987) سبب پيشرفت آنها شد ...و

 هاي بزرگ )چائبول(ن بخش خصوصي به ايجاد بنگاهسوق دادـ 

 هابخشبودن مقياس آن  ور، بزرگهای بهرهبخش تقويتای در بزرگترين دغدغه سياستگذاران کره

ريزی در توان در دفتر برنامههای مقياس در سياستگذاری اقتصادی کره را ميبود. تأکيد فراوان بر صرفه

 1992اسايي علل مشكالت صنايع سنگين و شيميايي در اوايل دهه مشاهده کرد که به شن 1992سال 

شوند. در آن سند شدت بلندپروازانه تلقي ميهای بهگذاریمصداق بارز سرمايه هابخشمربوط است. آن 

همان  يا)« بخشدليل وجود تعداد کثيری بنگاه در هر های مقياس بهفقدان صرفه»گفته شده که 

 علت مشكالت بوده است.  (هاگذاریيهشكست در هماهنگي سرما

های ارجح موجب شد دو چالش، پيش های مقياس در بسياری از بخشدستيابي به صرفه هدغدغ

ها بزرگ باشند تا های اين بخشتک بنگاهكه الزم بود تکای قرار گيرد. يكي آنگذاران کرهروی سياست

های توليدی داد مجتمعها دستور ميبه بنگاه د. دولت معموالًشوحداقل صرفه مقياس در توليد حاصل 



 

 

اتي بودن واحدهای توليدی رخود را با مقياس بهينه توليد بسازند. چون بازار داخلي کوچک بود، صاد

برداری ناقص از ظرفيت توليد به حداقل برسد. در های ناشي از بهرهيک الزام بود تا به اين ترتيب زيان

ها کمتر از حداقل مقياس بهينه است، دولت با اعمال بنگاهشد ظرفيت هر مورد که گمان مي

توان در داد. شديدترين مصداق اين اقدامات را ميسوی ادغام سوق ميهای مختلف آنها را بهسياست

، پنج 19۹1کننده خودرو در سال بزرگ مشاهده کرد. ادغام دو توليد بخشتجديد ساختار شش 

در حوزه توليد کود،  1992های ديگر در دهه و ادغام 19۹9 سال در سي.وی.پيتوليدکننده 

 .است هانمونهديگر کشور از از ساختماني فعال در خارج  هایبخشسازی و کشتي

ها های بزرگ چائبول شد. اين بنگاهگيری بنگاههای مختلف موجب شكلدولت کره با سياست

جي و دوو کنند. سامسونگ، الاليت ميهای صنعتي و خدماتي فعند که در بخشاهای صنعتيمجتمع

. دولت با تعيين شرايط سنگين برای ورود به يک صنعت و حتي هستندها هايي از چائبولنمونه

صادر کنند به خارج توانستند کاال هايي ميمثال بنگاه برای. کردها را محدود صادرات کاال تعداد بنگاه

موجب ادغام  ،سال باشد. تعيين حداقل مقياس فعاليت ميليون دالر در 122که صادرات آنها بيش از 

ها را تشويق و از سوی ديگر دولت رقابت ميان چائبولهای صنعتي شد. ازگيری مجتمعها و شكلبنگاه

ها بسيار قوی کارآمد بودن در چائبول هگيری انحصارات جلوگيری کرد. با اين سياست انگيزشكل

شدت به وام ای بههای کرهاعتبارات نيز به دست دولت است و بنگاهويژه که زمام امور ماند؛ بهمي

حمايت دولت را از دست دادند، به فراموشي  ،ل ناکارآمدیيها که به دلند. بسياری از چائبولامتكي

اثبات اين واقعيت از آنجا د. شهای ديگر تقسيم های آنها بين چائبولسپرده يا تجزيه شدند و بازمانده

چائبول  ده هدر زمر 1914در سال  19۹۹های سال شود که فقط دو تا از بزرگترين چائبولمعلوم مي

تای برتر قرار  دهدر زمره  1991 سال در 1914چائبول بزرگ سال  دهبزرگ بودند و فقط پنج تا از 

قرار تای برتر  دهدر گروه  1991تای آنها در سال  ۹هم فقط  1992چائبول برتر سال  دهگرفتند. از مي

 .(1392 جون چانگ، -)ها داشتند

 منظور انباشت سرمايهمديريت مصرف خصوصي بهـ 

های جدی برای کاهش تقاضای مصرف آن هم در قالب اصطالحات پدرساالرانه و بدون تالش

دولتي  ها که اکثراًانجام شد. به بانک« ضرورت استقرار الگوی صحيح مصرف»رودربايستي از قبيل 

های غيرمستقيم نيز با وجود های مصرفي ندهند. اتكای شديد به مالياتده شد وامبودند دستور دا

ها در کاهش ها )در مقايسه با ماليات بر درآمد( با توسل به نقش آن مالياتناعادالنه بودن آن ماليات

 آمد، شديدترمصرف کاالها با ارز خارجي به ميان مي صحبتها وقتي شد. آن نظارتمصرف توجيه مي

کره به  ، سرانجامممنوع بود 1992 هسپری کردن تعطيالت در خارج کشور تا اواخر ده شد. مثالًمي

خالص سرمايه تبديل شد. تا آن زمان کاالهای تجملي وارداتي نيز ممنوع يا در معرض  هصادرکنند
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في، های داخلي گزاف قرار داشت. يكي از پيامدهای آن سياست ضدمصرهای گمرکي و مالياتتعرفه

های های گزاف و محدوديت در واگذاری وامدليل مالياتاندك بودن مالكيت خودروهای سواری به

ين اواخر بود. هرچند کره يكي از بزرگترين صادرکنندگان خودروهای سواری در دنياست، امصرفي تا 

دروی شهروندان آن کشور خيلي کمتر از ساير کشورهای در حال توسعه با درآمد مشابه، مالک خو

گيری ضدمصرفي شديد بايد گفت سياست کالن اقتصادی در کره ن جهتيند. با توجه به چناشخصي

 (. 1392 جون چانگ، -بوده است )ها« گذاریمديريت مصرف و سرمايه»بيشتر از نوع 

های بازرگاني دولت نيز مداخله آشكار در بازار بود. در نظام تجاری کره فقط مواد خام را سياست

شدت تحت نظارت بود تا آالت بهان تا حدی و نه کامالً مشمول آزادی واردات دانست. ورود ماشينتومي

کردن يک  آالت در بناآالت رونق بگيرد، زيرا جايگاه ماشينصنعت داخلي در حوزه ساخت ماشيناينكه 

هايي تند ماشينخواسکه ميشد. اعتبارات معموالً به کسانينظام اقتصادی منسجم بسيار مهم تلقي مي

درصد  92هايي که گاهي ارزش آنها به گرفت، ولي يارانهمشابه توليدات داخلي وارد کنند، تعلّق نمي

 . (1392 جون چانگ، -)ها شدهای داخلي واگذار ميرسيد، به خريداران ماشينقيمت محصول مي

نوعي  1912ه های خصوصي در صنايع سنگين و شيميايي در دهگذاری بنگاهتشويق سرمايه

ها را کاالهای مصرفي بود. بهترين مصداق آن محدوديت بخشگذاری در محدودسازی عليه سرمايه

از تقريباً هيچ به جايگاه دوم در دنيا  (1913از سال )دهه، سازی دانست که در مدت يکتوان کشتيمي

 رسيد. 

 هاي خاصمداخله در بازار اعتبارات و هدايت آنها به سوي بخشـ 

های های دولتي )معروف به بانکظام بانكي نيز در کره با بازار فاصله بسيار دارد. هرچند برخي از بانکن

 ؛سازی آنها به معنای استقالل از دولت نبودخصوصي شدند، اما خصوصي 1992شهر( تا حدی در سال 

های ت وام به بنگاهمجبور به پرداخ ،ها تحت نظر بانک مرکزی که وابسته به دولت بودزيرا اين بانک

ای يا برخوردار از اولويت در هايي با نرخ بهره يارانههای سياسي )وامشدت مقروض بودند. سهم وامبه

تا  19۹2 هدرصد در دور 1۹زياد شد و از  ها عمالًسازی آن بانکبندی اعتبارات( پس از خصوصيجيره

 هتوان گفت سلطن ترتيب به دشواری مييرسيد که به ا 1991تا  1992 هدرصد در دور ۹/۹1به  1991

 (.1392 جون چانگ، -دولت بر بخش بانكداری کم شده است )ها

از دو  ،يعني مرحله جهشسياستگذاری برای توسعه صنعتي و فناوری کره جنوبي  مرحله اول

های ای و پيشبرد صادرات کاالدوام و مواد واسطهراهبرد تكميلي جانشيني واردات کاالهای مصرفي بي

در اين مرحله همان اندازه بر مدار پيشبرد  و فناوری صنعتيتوسعه شد. سياست کاربر تشكيل مي

های ها و طرحصادرات بود که بر مدار جايگزيني واردات نيز قرار داشت. نحوه حمايت از اين بخش



 

 

اين  ريزی حمايتي مشخصي برایدهد که دولت کره جنوبي برنامهتشويقي در اين حوزه نشان مي

 . (Yoon Heo, 2001)موضوع داشته است

های صادراتي توسط دولت معرفي شده ای از سياستدامنه گسترده ،19۹2از ابتدای دهه واقع در

های درصد از کل وام 19های سياستگذاری شده بود که است. مهمترين ابزار اجرای اهداف دولت وام

دولت بود و  شديدصيص اعتبار در کره تحت کنترل واقع تخآيد. دربانكي در آن دوره به حساب مي

شد. نحوه تخصيص نيز به دولت هدايت مي مورد نظرهای سهم زيادی از منابع مالي به سمت بخش

های سيس شد تا وامأوسيله اين قوانين تهای اعتباری تخصصي بهگونه بود که تعدادی از صندوقاين

 .  (World Bank, 1993) تحويل دهد ردااولويت هایبخشسياستگذاری شده را به 

انگيز راهبرد توسعه در کره جنوبي دو ديدگاه متضاد درباره تجربه توسعه اين در مبحث مناقشه

ای ديگر بر ای معتقدند که دولت نقش محوری در توسعه داشته است و عدهعده .شودکشور معرفي مي

توان بنابراين مي (.Yoon Heo, 2001) دارند کيدأنقش بازار و اقتصاد آزاد در توسعه کره جنوبي ت

همراه با استفاده بهينه از ابزارهای  کره جنوبي ،منسجم و فناوری صنعتيتوسعه سياست  ،گفت

نگاه به سه مرحله توسعه در کره جنوبي . با را فراهم کرده استتوسعه  زمينه سياستي توسط دولت

بخشي و بر در مرحله تحركمحصوالت سرمايهتوان گفت که محصوالت کاربر در مرحله جهش، مي

بر در مرحله آزادسازی، اهداف حمايت و سياستگذاری دولت در اين کشور طي اين محصوالت فناوری

 سه دوره توسعه بوده است.

 

 در كره جنوبي يصنعت و فناوربر مبتنيدستاوردهاي توسعه  .2

سوی بانک جهاني دنياست. اين کشور اکنون ازترين کشورهای در حال توسعه جنوبي يكي از موفق کره

اين  یجنوبي، ارتقا اولين موفقيت کرهد. شوعنوان کشوری با درآمد سرانه هنگفت شناخته ميبه

)به  ههای بعد بودو سپس تداوم آن در سال 222۹هزار دالر در سال  22شاخص و رساندن آن به مرز 

اقتصادی جهان کاهش يافته بود( به نحوی که اين در پي بحران اين شاخص که  2229غير از سال 

هزار دالر به قيمت ثابت سال  21)به قيمت جاری( ) 1هزار دالر 29حدود  4221ميزان در سال 

 .برآورد شده است 2(2221

دهد که اين کشور با داشتن برنامه راهبردی منسجم و وضعيت توسعه در کره جنوبي نشان مي

مل در مناسبات اقتصادی، أيه محوری خاص بر توليد، به جايگاه قابل تمستحكم توسعه اقتصادی و تك

دهد که روند توسعه در کره جنوبي نشان مي. فرهنگي در سطح جهان رسيده است اجتماعي، سياسي و

                                                 
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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تمرکز ک سازی و الكترونياستراتژيک شامل فوالد، پتروشيمي، خودرو، کشتي بخشر پنج باين کشور 

 .کرده است

 

 فوالد 

 1/2دهد که ظرفيت توليد فوالد در ايین کشیور از   فوالد در کره جنوبي نشان مي بخشاريخچه توسعه ت

 ۹۹ و 2221ميليیون تین در سیال     12و بیه   1913ميليون تن در سال  2/1به  191۹هزار تن در سال 

را بیه  ميليون تن رتبه چهارم دنيیا   9/29ميزان صادرات  او ب جهش پيدا کرد 2213ميليون تن در سال 

 (1394ن و ميرجليلي، خود اختصاص داده است. )متي

 

 پتروشيمي 

تاريخچیه توسیعه   . استراتژيک به توسعه کره جنوبي کمک کرده است بخشدومين عنوان بهپتروشيمي 

از سیال   آناسیت. دوران توسیعه    طیي کیرده  پنج مرحله را  بخشدهد که اين پتروشيمي کره نشان مي

هیای  در فاصیله سیال   آنميالدی ادامه داشت. دوران رشد  1919اسط سال ميالدی شروع و تا او 19۹۹

ميالدی، دوران بازسازی  1991تا  1999های در فاصله سال آنميالدی، دوران جهش  1999تا  1919

ميالدی به بعد  2224ميالدی و دوران جهش دوباره آن از سال  2223تا  1999های در فاصله سال آن

دهد کیه کیره   در اين کشور نشان مي آن پتروشيمي و وضعيت صادرات بخش دبوده است. ظرفيت تولي

میيالدی داشیته    2221جنوبي رتبه پنجم ظرفيت توليد اتيلن جهان و رتبه هشتم صادرات را در سیال  

 .است

 1نكته حائزاهميت در کره جنوبي اين است که اين کشور با وجود نداشیتن منیابع داخلیي انیرژی،     

های نفت جهان را در خود جای داده اسیت. مطیابق اطالعیات اداره    ترين پااليشگاههبزرگترين و پيشرفت

پااليشگاه بزرگ جهان متعلق به کره جنوبي اسیت. ايین امیر بیه طیور       12پااليشگاه از  3انرژی آمريكا، 

 های فناورانه اين کشور است. دهنده قابليتضمني نشان

 

 خودرو 

از  ،را در نیيم قیرن   بخش توانست اين است که اين کشور ره جنوبياستراتژيک ک بخشسومين  سازیخودرو

سیاز،  کره شامل هفت مرحله دوران خودروهای دسیت  سازیبازار جهاني برساند. توسعه خودروسطح صفر به 

                                                 
عنیوان دومیين   بیه  2213ن کشیور در سیال   درصد( به واردات انرژی نيازمند است. ايی  91طور کامل )در حدود . کره جنوبي تقريباً به1

 کننده زغال سنگ در جهان شناخته شده است.واردکننده گاز طبيعي و چهارمين وارد
www.Eia.gov 



 

 

بیومي، حرکیت    مشي و سياست برای توليد خودروهای کیامالا ساخته شده با قطعات وارداتي، خط هایخودرو

وری در ا، توسیعه فنی  1992المللي در دهیه  واردات به توسعه صادرات، بهبود رقابت بيناز سياست جايگزيني 

گذاری بيشتر با توجه به روند فعلیي توليید اسیت. رونید توليید خیودرو در کیره نشیان         و سرمايه 1992دهه 

تگاه ميالدی به يک ميليیون دسی   19۹1هزار دستگاه در سال  1دهد که اين کشور ميزان توليد خود را از مي

ميالدی رساند. آمار توليد خیودرو در جهیان    2229ميليون دستگاه در سال  9/3ميالدی و به  1999در سال 

پینجم را در   چين، آمريكیا، ژاپین و آلمیان رتبیه    دهد که کره جنوبي بعد از ميالدی نشان مي 2214در سال 

ارشاد مناسیب دولیت از    کلي . به طور(1394)متين و ميرجليلي،  به خود اختصاص داده استساخت خودرو 

های بومي و ترويج يک خودرو استاندارد، همچنیين حفاظیت و حمايیت    طريق سياست برای ساختن اتومبيل

جملیه  هیای ماليیاتي و منیع واردات از   ای، مشوقهای يارانهوسيله دولت از طريق وامبه سازیمناسب از خودرو

 .کره جنوبي است سازیعوامل توسعه موفق خودرو

 

 سازيكشتي 

. سير کره جنوبي منجر به توسعه اين کشور شده استاستراتژيک  بخشچهارمين عنوان بهسازی کشتي

که اين کشور در مدت زمان بسيار کوتاهي توانست به دهد سازی کره نشان ميتحول صنعت کشتي

عت ميالدی، صن 19۹2. دولت کره در دهه المللي معرفي شودساز بينعنوان يک کشور کشتي

با اولويت باالی استراتژيک برای ارتقای اقتصاد ملي شناسايي و طراحي  بخشعنوان سازی را بهکشتي

 مدت و بلندمدت برای توسعهمدت، مياناين کشور نقشه راه و طرح جامع کوتاههمچنين کرد. 

کسب  سازی مقام اول راظ کشتيميالدی از لحا 2222سازی را تدوين کرد و توانست در دهه کشتي

درصد از سفارشات  1/33، با 2213از نظر ميزان سفارشات جديد کشور کره جنوبي در سال و  کند

مقام دوم جهان قرار داشته است. از نظر ارزش سفارشات ساخت کشتي نيز،  جهاني پس از چين در

سازان چين يدر مقام اول و باالتر از کشت 2213ميليارد دالر در سال  41سازان کره جنوبي با ثبت کشتي

در جهت  کره جنوبيدولت  (1394)متين و ميرجليلي،  .انددالر سفارش ايستاده ميليارد 1/32با ثبت 

 آنای طور کامل اختيار قدرت انحصاری را به نظارت، راهنمايي و حمايت حرفهسازی بهارتقای کشتي

های مربوط به توسعه فعاليتهای همچنين يک پنجره واحد و نقطه شفاف، برای همه جنبه .واگذار کرد

، نيمي از سازی در حال ظهور کره ايجاد کرد. همين سياست باعث شد که در حال حاضر تقريباًکشتي

 .شود، متعلق به کره جنوبي باشدهايي که در سراسر جهان ساخته ميکشتي

 

 الكترونيک 

که منجر به توسعه کره  است بخشيپنجمين  (ICT) فناوری اطالعات و ارتباطات الكترونيک و بخش

ترين موتور رشد اقتصادی اين کشور عنوان مهمبه شبخ اين طوری که از ظهورجنوبي شده است؛ به



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 ۹/31در کره جنوبي  فناوری اطالعات و ارتباطات بخشدهد که سهم شود. آمارها نشان ميياد مي

در اين بخش  ت توسعهميالدی بوده است. وضعي 2213درصد کل رشد اقتصادی اين کشور در سال 

 موبايل در جهان را در ميزان نفوذ پهنای باند چهارمدهد که اين کشور رتبه کره جنوبي نشان مي

ميالدی داشته  2214از نظر ميزان کاربر اينترنت در سال  را 21ميالدی و رتبه  2213اينترنت در سال 

افزار خصوص در سختبهيشرو است، پدر جهان  فناوری اطالعات و ارتباطات بخشدر  ،است. اين کشور

گسترش رقابت در حال و تلويزيون ديجيتال و   TFT-LCDهایها، تلفن همراه، تلويزيونهادینيمه

 کره های آنالين است. همچنينترين در صنعت بازیافزار و برجستههای نرمجهاني در برخي از بخش

ينده نسبت آطور فزربرد فناوری اطالعات بهدر جهت ايجاد دولت الكترونيک با کامل کردن کا جنوبي

است. اين کشور رتبه اول را در  برداشتبه خدمات دولتي و ابتكار عمل دولت الكترونيک گام به جلو را 

سازمان ملل متحد برای شاخص توسعه دولت  جهاني آمادگي دولت الكترونيک 2214گزارش سال 

 .(2211، کيم، UNCTAD ،2211؛ ITU ،2214-2211) الكترونيک دارد
 

 در ايران براي توسعه صنعتي و فناوري سياستگذاري .3

-1339 هایسال تصويب شد و در فاصله زماني 1321در سال  ايرانن توسعه ونخستين برنامه مد

های صنعتي و مناسب توسعه صنايع سنگين و صنايع شيميايي تمرکز شده بر ايجاد زيرساخت 1349

ها و اهداف بخش صنعت و فناوری پنج برنامه حاوی سياست ،الب اسالمي تاکنونبود. بعد از پيروزی انق

از مهمترين  .استراتژی آزادسازی اقتصادی دنبال شد ،اجرا شده است. در برنامه توسعه اول

های توان به اصالح ساختار توليد صنعتي و استفاده حداکثر از ظرفيتهای اين برنامه ميمشيخط

تمام توليدی و صنعتي اشاره های نيمهي و تأکيد بر جايگزيني واردات و تكميل طرحتوليدی و زيربناي

، ايجاد و (FDI)گذاری مستقيم خارجي های سرمايهعد فناوری هم بيشتر بر اجرای سياستد. در بُکر

همچنين توسعه قوانين مربوط به ثبت اختراع و توسعه مراکز تحقيقاتي انتقال فناوری تأکيد شد. 

افزوده را در انعقاد قرارداد ميان توليدکنندگان داخلي و پيمانكاران خارجي دنبال تگذاران ارزشسياس

 کردند.مي

در برنامه دوم توسعه نيز رويكرد همزمان جايگزيني واردات و تقويت صادرات و بازآفريني 

برنامه سوم له در راستای توسعه کشور دنبال شد. در ئعنوان ابزار حل مستحقيقات فناورانه به

تجهيز منابع مالي موردنياز برای سازی بانک تخصصي صنعت و معدن هايي همچون فعالسياست

ای های دوجانبه منطقهگذاری مولد و زيربنايي، گسترش همكاریصنايع و معادن کشور، تشويق سرمايه

عنوان حقيقات و فناوری بهعد توسعه فناوری نيز بر ايجاد وزارتخانه علوم، تالمللي ترسيم شد. در بُو بين

های جديد تأکيد شد وزارتخانه سياستگذار علم و فناوری برای کمک به جذب، اکتشاف و اشاعه فناوری



 

 

کننده ميان وزارت صنعت و معدن، نفت، وزارت بهداشت و آموزش پزشكي و وزارت عنوان هماهنگتا به

 .کندايفای نقش ر ازسوی ديگها کشاورزی از يكسو و تعامل آنها با دانشگاه

بر تأمين زيربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدني  ،عد صنعتدر بُو در برنامه چهارم 

های معدني و صندوق حمايت از توسعه و تحقيقات صنعت کشور، اصالح اساسنامه صندوق بيمه فعاليت

سازی و وری از منابع تجديدناپذير انرژی، تداوم برنامه خصوصيبهره کردنالكترونيک، حداکثر 

 12توانمندسازی بخش غيردولتي، تجهيز منابع موردنياز توسعه در بخش صنعت و معدن، اختصاص 

های دولتي به حساب شرکت مادرتخصصي ذيربط وجوه حاصل از فروش و واگذاری سهام شرکت درصد

سازی و بهسازی، تقويت و توسعه صنايع گذاری و آمادهمايهتمام و سرهای نيمهبرای تكميل طرح

های فناورانه عد فناوری نيز بر انتقال فناوری و توسعه توانمندیبر، صنايع معدني و تبديلي و در بُانرژی

 کشور تأکيد شد.

های رويكرد غالب سياست صنعتي کشور، بهبود و ايجاد منابع مالي بخش ،در برنامه پنجم توسعه

های حمايتي همچون صندوق توسعه ملي، با صادی و صنعتي کشور بود که از طريق ايجاد صندوقاقت

های ماندگار و مولد با هدف ارائه هدف تبديل بخشي از درآمدهای ناشي از فروش نفت و گاز به ثروت

های خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه تسهيالت به بخش

بر آن، ها دنبال شد. عالوهصندوق ضمانت سپرده و ايع الكترونيک، صندوق حمايت از صنايع نوينصن

در برنامه پنجم بر اصالح قوانين و مقررات صادرات و واردات، تهيه و تصويب سند ملي راهبرد انرژی 

 عنوان سند باالدستي بخش انرژی و... تأکيد شده است.کشور به

های توسعه و دهد در ايران در برنامهاز ابتدا تاکنون نشان مي ای توسعههبررسي اجمالي برنامه

های های نوظهور، ايجاد زيرساختهای صنعتي و نيز صنايع و فناوریسياست ، براسناد باالدستي

بنيان و توجه به مفاهيم صنعت و فناوری، توسعه صنايع مولد و اشتغالزا، توجه بر اقتصاد دانش

انشي همچون توسعه دانش فني، تمرکز بر حقوق مالكيت معنوی و حمايت از پژوهشگران افزاری و دنرم

سازی های علم و فناوری، مراکز رشد، تجاریهای خارجي، ايجاد توسعه پاركو فناوران، جلب سرمايه

ه هنوز نتوانستايران . اما چرا با وجود ه استگذاری شدتحقيقات و تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه صحه

 صنعت و فناوری را با موفقيت طي کند؟ بر مبتنيمسير توسعه است 

 

 موانع نهادي براي توسعه صنعتي و فناوري در ايران .4

های توسیعه  های نهادی که موانعي اساسي بر سر راه اجرای موفق برنامهترين ضعفدر اينجا به برجسته

 پردازيم.، ميهستند هاو تحقق اهداف آن

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 رک درست از مفهوم توسعهفقدان يک دـ 

نيافتگي، بايد اين نظری قابل قبول از چرايي استمرار توسعه دركبرای فهم اهميت دستيابي به يک 

هم رويكرد ما  ،آيدله را مدنظر قرار داد که برحسب هر تغييری که در نگرش ما به توسعه پديد ميئمس

 کند.تغيير مي ،نياز موردها و ابزارهای ريزی توسعه و هم اولويتنسبت به برنامه

، اما هم رويكرد ما نسبت به وجود داردهايي در نگرش به توسعه در ايران فرازونشيباگرچه 

يابي اين پديده ه است. در ريشهدتغيير نكر ،نياز ردموها و ابزارهای يزی توسعه و هم اولويتبرنامه

 12 های ما در طول تقريباًانگاریسهل توان ادعا کرد که يكي از بزرگترينت ميئانگيز به جرحيرت

دست آوردن يک فهم نظری و تالش ناکافي در زمينه به ،ريزی توسعه در ايرانسال تاريخ برنامه

ايم از روشمند از مفهوم توسعه است. بنابراين تا وقتي تكليف خود را با مفهوم توسعه روشن نكرده

ايم؛ البته نه تنها در بهرهرك روشمند از مفهوم توسعه بييعني د ،ريزیترين ابزار برای برنامهابتدايي

 توان چنين ادعايي را مطرح کرد. ريزی توسعه نيز ميتلقي از توسعه، بلكه در مورد اجرا و برنامه

 

 عدم مديريت صحيح اقتصادي و فساد مالي و اداريـ 

مبنیای شیاخص   رهای جهان بربندی کشودر رده 1المللي شفافيتبراساس جديدترين اعالم سازمان بين

 Transparency)دسییت آورده اسییت را بییه 13۹رتبییه  ،کشییور 111ادراك فسییاد، ايییران در بییين 

International ,2014)هیای  شیود فعاليیت  ترين داليلي است که سبب مي. فساد مالي يكي از اصلي

و  زميني سیوق پيیدا کننید   های زيرها و فعاليتسوی رانتاز شكل مولد آن به گذاری و اقتصادیسرمايه

 .دليل نهادينه شدن فساد در سيستم اقتصادی با آن درگير استاين شرايطي است که ايران به

هیای مختلیف اقتصیاد را در طیول     درآمدهای حاصل از فروش نفت، منابع اعتباری مورد نياز بخش

دولیت و وضیع قیوانين    کند. انضباط مالي در تخصيص اين درآمدها توسیط  فراهم مي هيک برنامه توسع

 نظارتي مناسب، برای مهار رانت و فساد اقتصادی الزم است.  

ساالری، علیم، تخصیص و از همیه    اساس شايستهبربايد های انتخاب مديران مسمكاني بدين منظور

سیاالری  خود را با مقتضيات ديیوان  بايد بتواندگيرد. بخش عمومي در ايران شكل آمدی افراد مهمتر کار

دستگاه اداری کارآمد يكي از لوازم گريزناپذير پيشرفت صنعتي در عصیر   زيراو فعال تطبيق دهد مدرن 

 (. 1392جديد است )تاس. اچ. مک لئود،

 ازبرخوردار نبوده و با هر تلنگری  یاز بنيان استوار در ايرانريزی جايگاه نظام برنامهازسوی ديگر، 

آنچه در اقتصیاد   1391ريزی کشور در سال ن مديريت و برنامهبا انحالل سازما مثال، برای. اشدپمي هم

از نظر شیاخص   19ای که ايران از جايگاه گونهبود. به حاکميت بيشتری يافت، فساد و رانتايران رشد و 
                                                 

. The Global Coalition Against Corruption



 

 

ويژه در دورانیي  وجود سازمان برنامه به .تنزل يافت 2213در سال  144به جايگاه  2223فساد در سال 

 ها خواهد داشت.ريزیای در برنامهمالحظهر قابل اثآکند، ور افزايش پيدا ميکه درآمد نفتي کش

 

 نگري و رفتارهاي مالي نابهنجار دولتكوتهـ 

خوبي مشاهده توان بهدر اقتصاد آن مي را ايران يكي از کشورهايي است که تأثير درآمدهای باالی نفتي

هرگاه درآمد نفتي در ايران افزايش پيدا کرده،  قرن گذشته اين بوده کهطي نيمتجربه ايران  .کرد

گيری و تخصيص منابع يند تصميمآنگری را در فرمتناسب با خود و ساختار نهادی ايران پديده کوته

مدت بر مالحظات بلندمدت در وار مالحظات کوتاهنگری به معنای ترجيح نظامتحميل کرده است. کوته

نگر در های کوتهواسطه حاکميت رويهبع است. اقتصاد ايران بهگيری و تخصيص منايندهای تصميمآفر

دچار  ،بندی مفهومي شدهامر سياستگذاری اقتصادی که در کادر مفهوم برنامه تعديل ساختاری صورت

يعني رکود تورمي  ،نيافتگي خودتوسعه هترين دورهای باطل تشديدکنندترين و مخربيكي از خطرناك

 شده است.

گيری درباره توليد در ذات حال آنكه تصميم ،ندانگر در ذات خود دشمن توليدتههای کوسياست

نگرانه به همان اندازه که بنابراين به تضمين بلندمدت نياز دارد. سياست کوتهو  خود بلندمدت است

هم های غيرمولد و رباخوارانه فرابهترين بستر را برای گرايش ،کندفضا را برای توليدکنندگان سخت مي

حل و ترين راهنگر، انتخاب سريعخصلت اشتغالزدايانه و متكي به واردات الگوی کوته هنتيج .آوردمي

آالت و تجهيزات پيشرفته با استفاده از درآمدهای نفتي است و درواقع، جامعه را با وارد کردن ماشين

کند و ر تقديم ميهای شغلي موجود را به کشورهای ديگکند که ازسويي فرصتشرايطي مواجه مي

سازی های سازماني و بوميهای جدی از نظر دانش ضمني و ظرفيتسوی ديگر کشور را با محدوديتاز

 سازد.فناوری درگير مي

محصول نفت سامان ينده به تکآاز کانال اتكای فز اقتصاد ايران مسائل خود را عمدتاًاز آنجا که 

يک مشكل ساختاری نظام  سرنوشت کشور دارد.دهي به داده، دولت نقش بسيار مهمي در شكل

کرد بيشتر توسط دولت است. منظور اخذ مجوز هزينهبرآورد بيش از حد درآمدها به ،ريزی ايرانبودجه

اقتصاد ايران دچار کسری بودجه مزمن شده و از منظر مالحظات توسعه، کسری بودجه  ،به اين ترتيب

 .های مبادله استبه حقوق مالكيت و افزايش هزينه نيروی محرکه اصلي دولت برای تعرض ،مزمن

گريزی بخش ثباتي در فضای کالن اقتصاد، ريسکوجود سطوحي از ناامني حقوق مالكيت و بي

دار شدن خصوصي را تشديد کرده و با از ميدان به در کردن بخش خصوصي مولد، دولت ناگزير به عهده

و  غيرشفاف درآمدهاآن هم به کانالي برای توزيع  گرانه شده وهای هرچه بيشتر تصدیمسئوليت

 شود. ميتبديل سرپوش نهادن بر عدم انضباط مالي دولت 
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بايد شفافيت بيشتری گيری نفتي تصميم درآمدهایدرباره تخصيص  گيریدرحالي که تصميم

خصصي های تتر و نظارتتوانند مشارکت فعالبو نهادهای تخصصي مدني و دانشگاهيان  داشته باشد

شود هزينه فرصت رانت پايين بيايد؛ در نتيجه، شفافيت باعث مي تری را اعمال کنند. عدمدقيق

 دهند.های مشوق رانت، ربا و فساد ميگذاریتدريج نهادهای مشوق توليد جای خود را به قاعدهبه

 

 خورده تعديل ساختاريهاي شكستسياستاتخاذ ـ 

و  1992های جمله ايران، دههازکثر کشورهای در حال توسعه تجربه برنامه تعديل ساختاری در ا

های از دست رفته در تاريخ اقتصادی اين کشورها ثبت کرد. در نقد اين برنامه عنوان دههرا به 1992

واحد برای  الگویيک  ،المللي پول و بانک جهانيکنندگان صندوق بينبايد گفت که طراحان و تدوين

که کشورهای در حال توسعه هم از نظر نوع مسائل ؛ در حاليقرار دادندسعه همه کشورهای در حال تو

های بسيار بنياديني ند با يكديگر تفاوتيروبرو هايي که با آنکيفيت دشواریاز نظر و نيازها و هم 

شماری است و اين تناقضات دروني که به دارند. ديگر اينكه اين برنامه در درون خود حاوی تناقضات بي

تر شدن مسائل و ای برای در هم پيچيدهگردد، نيروی محرکهباز مي آنشناختي های روشف بنيانضع

ها و که برنامه تعديل ساختاری به اعتبار بحران بدهي . از آنجااستمشكالت کشورهای در حال توسعه 

ه، فصل مشكل کشورهای صنعتي در ارتباط با کشورهای در حال توسعه طراحي شدواز موضع حل

 (.139۹ نيافتگي اين کشورها ندارد )مؤمني،فصل مسائل توسعهواهتمامي به حل

های سازیها و همچنين خصوصيهای کليدی و تالطمات ارزی، هدفمندی يارانهدستكاری قيمت

که به ند ا، فقط مصاديقي از عناصر مجموعه سياستي تعديل ساختاری در ايرانگسترده غيررقابتي

های تعديل ساختاری را از زمان بعد عمده کساني که برنامهاند. شدهمنجر  های خاصهگروسوءاستفاده 

را به ها مخالفين اين سياست ،انداز جنگ تحميلي تاکنون بر اقتصاد و مردم ايران تحميل کرده

از طور طبيعي بهبعضي از مسئولين مؤثر  در شرايطي کهو کنند طرفداری از اقتصاد دولتي متهم مي

ها و مديريتبه سوء را انحصاراً تمامي وجوه مشكالت اقتصادی ايران ود اناطالعبيزوکارهای اقتصادی سا

موجب عدم ادراك عميق نقش و ميزان تأثير سياست  دهند،نسبت مي ها و يا حتي نقدينگيخودسری

ر گرفتار ماندن در ساز استمرازمينه و تعديل ساختاری و کارکردهای خودکار آن در اقتصاد ايران شده

های اتخاذی گذشته و عبرت نگرفتن از تجارب تلخ آن شده و مسائل اقتصادی را بازتوليد و روش

اند خورده کردههای آزمون شدۀ نامتناسب و شكستها و سياستاقتصاد ايران را فدای اجرای تئوری

 (.1392 )سبحاني،

 انتظارات بسته سياستي تعديل ساختاری از كدامتنها هيچنهدر عمل گذشت زمان نشان داد که 

 شدر قريب به اتفاق موارد شاهد روندهای معكوس بوديم. برای مثال گمان مياکث در که نشد، برآورده



 

 

کسری بودجه به  اما عمالً ،درآمدهای ريالي دولت افزايش چشمگيری خواهد يافت ارز، نرخ افزايش با

، (131۹ ی 13۹9) ،ساله 9 ایاد رسمي منتشره، در دورهاساس اسنبر يافت. افزايش ایسابقهشكل بي

درصد رشد کرد. درباره  922 حدود در دولتي هایکسری بودجه دولت از محل افزايش بدهي شرکت

رشد توليد، افزايش اشتغال و... هم با وجود آن که ميزان منابع ارزی و ريالي صرف شده در طول اين 

يک از انتظارات تئوريک برآورده نشد و حتي اقتصاد ايران بود، هيچدر  شده دوره بيشترين ميزان تجربه

يكي ديگر از دستاوردهای افزايش  .داشت منفي رشد 1312 و 1311 هایتوليد صنعتي کشور در سال

رکورد ميزان واردات  1312تا  13۹9 از سال کهحالي در بودنرخ ارز، افزايش صادرات و کاهش واردات 

 .(139۹ )مؤمني، نيافت داریاهم افزايش معن يغيرنفت صادرات نيز وبه کشور شكسته شد 

 اين از چهاما آن. است ايران در توليد بخش سرنوشت تعديل، برنامه نتايج آموزترينيكي از عبرت

 هارم توسعهچابتدای برنامه  از چهبه تاريخ و آن شدگيقفل توانيمنمي آن درك بدون و است مهمتر هم

 اقتصاد مولد خصوصي بخش سابقهبي گريزیريسک لهئمس شويم، متوجه درست را ادد رخ سو اين به

و مجريان برنامه تعديل اين بود که در صورت اجرای اين برنامه،  طراحان بنيادی ادعای. است ايران

 سال در دهدمي نشان رسمي هایبخش خصوصي به موتور توسعه ملي تبديل خواهد شد. گزارش

درصد بوده است در حالي  11ها حدود گذاریسرمايه کل از خصوصي بخش گذاریسهم سرمايه 1312

 اين از. برسد هاگذاریسرمايه کل درصد 9/12 به مزبور سهم بود شده بينيکه در برنامه اول پيش

 چه مولد گذاریتوليدکنندگان ايران و انگيزه سرمايه با تعديل برنامه که برد پي توانمي عميق شكاف

 .(139۹ مان،کرد )ه

 

 هاي سازماني ضعف ظرفيتـ 

به توليد مقدار کااليي وابسته است که از ترکيب منابع  رشد اقتصادی يا ثروت مادی يک کشور، اساساً

کشورهای مختلف برای حصول به رشد مطلوب  .شودحاصل مي طبيعي، زمين، سرمايه و نيروی انساني

توانمندی  یيح نظام اقتصادی، تالش خود را بر ارتقااهتمام به رفع موانع کارکرد صح بااقتصادی، 

خود سبب  هشود که به نوبموجب تغييراتي در روند توليد مي فناوریتغييرات  اند.متمرکز کرده فناورانه

فقط کافي  ؛، افزايش رقابت در پهنه جهاني استفناوریيكي از علل توجه به  وری است.هرهافزايش ب

کند، ديگران را از گود تر توليد ميکه کاال يا خدمتي را بهتر و ارزان نيست چيزی توليد شود، کسي

 کند. اقتصادی بيرون مي

سطح درآمد سرانه،  گذارد.تأثيری عميق بر جامعه و استانداردهای زندگي مي های جديدفناوری

نقل، فشارهای عصبي، وميزان اشتغال، دسترسي به کاالهای مصرفي، آموزش، بهداشت، حمل

ها و الگوهای زندگي، رشد جمعيت، اميد زندگي، ارزش هنفس، طرز تفكر، شيو به وداتكايي و اعتمادخ
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سطح  هکنندمهمترين عوامل تعيين گيری از مواد،به زندگي، کيفيت محصوالت، تغذيه و ميزان بهره

 .گذاردگيری از اين عوامل تأثير مستقيم ميميزان بهره فناوری برکه  ستا زندگي

صنعتي شوند و فاصله خود را با کشورهای صنعتي کوتاه  به سرعتاند ب کشورهايي که خواستهاغل

 فناوریخصوص اينكه امروزه بحث توسعه اند، بهاهميت محوری قائل شده« فناوری هتوسع»نند، برای ک

پشتوانه  کشورهای موفق ديرصنعتي شده، به هتجرب بر دانايي، اهميت ويژه يافته است.در اقتصاد مبتني

گرفت، بر ضرورت اتخاذ  انجامها و عوامل اين تجربيات های نظری متعددی که برای تبيين ريشهتالش

توسعه صحه گذاشت.  سوی کشورهای درحالاز« مناسب برای توسعه صنعت و فناوریسياست »

ه آنها برای ريزی چندين سالعليرغم برنامه)توسعه  ماندگي برخي از کشورهای درحالتوان راز عقبمي

 برای پيشرفت و توسعه ذکر کرد. فناورانهرا عدم سياستگذاری صنعتي و  (بهبود اقتصادی خود

کشورها بايد  بنابراينشود. کار گرفته ميبرای ايجاد پويايي در سياست صنعتي به فناوریسياست 

 طوربذول کنند. بهای متوجه ويژه فناورانههای های صنعتي خود به ارتقای قابليتدر تدوين سياست

فزايش در کشور، نقشي مهم و حياتي در توسعه صنعتي و ا فناورانههای کلي، گسترش و تقويت قابليت

باشد،  فناورانهوقتي يک کشور دارای توان و ظرفيت نوآوری  (.1393 يان،ئرفاه اجتماعي دارد )طباطبا

 .وددر راهيابي به بازارهای جديد جهاني موفق خواهد ب طور قطعبه

 ترکيبي فناوری شود. ديگر آورده مكان به مكان يک از خريد با که نيست ابزار يک فقط فناوری

 شامل افزارنرم بخش و نهايي و محصول توليد ابزار شامل افزارسخت که افزارنرم و افزارسخت از است

 افزاری واردابعاد نرم .(1399 )اشتريان و امامي ميبدی، است افزارسازمان و افزاراطالع افزار،انسان

تنها رکني که به سهولت قابل وارد  ؛دده و بايد در داخل کشور شكل بگيرصورت مطلق نبوکردني، به

 نه که شود کسب اىگونهبه بايد وارداتى فناوری ،فناوری انتقال در افزار است.باشد، سختکردن مي

 باشد. جديد تكنولوژی خلق برای ىهايهزميندارای  بلكه ،خدمات و کاال توليد براى تنها

 تقليید  فنیاوری  انتقیال  هیاى روش سیطحى  هیاى اليه تنهاسفانه در کشورهای در حال توسعه؛ أمت

 عیدم  دليیل بیه  که است داده نشان تجربه .گيردمي قرار غفلت مورد آن ضمنى و عميق وجوه وشود يم

 منتقیل  گيرنیده  بیه  درسیتى بیه  افیزارى، نیرم  هاىهجنب انتقال جريان در نهفته فناوری متقاضيان، توجه

 خريیدارى  فناوری از مناسب ردارىبهبهر در اغلب حتى که فناوری توسعه در تنها نه گيرنده و دشونمى

 (.1391 )اميرخاني و اسفندياری، شودمي روبرو مشكل با نيز شده

های گاهپيشرفت کشورهای ثروتمند فراهم کردن شرايط نهادی مناسب برای فعاليت بن هپاي

های توليدی باشد و مشوق فعاليت ،نحوی که ساختار نهادی حاکم بر جامعهتوليدی بوده است. به

 (.1392 چانگ، جون -)ها ندکهای سوداگری و غيرمولد را تا حد امكان محدود امكان غلبه فعاليت



 

 

ظرفيیت  » نید کیه بیه اصیطالح بیه آن     اهیايي ها و ظرفيتگيری يكسری تواناييها مرکز شكلبنگاه

دهیي کیه   افتد و به اعتبار نظیام پیاداش  يادگيری که در سازمان اتفاق مي واسطهبهگويند. مي «سازماني

هیای سیازماني   کنند؛ به اين ترتيب ظرفيیت ها خصلت جمعي پيدا مييادگيری ،شودمنشأ همكاری مي

 هلئهمين مس ،ل توسعهگيرند. کليد اصلي توسعه يا به اعتباری تنگنای اصلي کشورهای در حاشكل مي

گسیتره و عمیق    ،هیا بيشیتر شیود   های سازماني است. بر اين اساس هرچه طول و عرض سازمانظرفيت

خصیلت انباشیت   های سیازماني  ظرفيت اوالً اينكهل تأمل نكته قابيابد. يادگيری و تعاون هم افزايش مي

؛ يعنیي  نيسیتند کردنیي   وارد ثانيیاً ره و ناگهاني؛ گيرند نه يكباتدريجي داشته و در طول زمان شكل مي

های سازماني اسیت  شود تنگنای اصلي توسعه، ظرفيتبايد در داخل ايجاد شوند و دليل اينكه گفته مي

علیم و   هلئبنیدی نظیری از مسی   نهادگرا در صورتاقتصاددانان  بنابراينشود. له مربوط ميئبه همين مس

ارتقیای علمیي ی فنیي جامعیه را        هر داده و سرچشمهای توليدی قراشروع بحث را بنگاه هنقط ،فناوری

هیايي کیه در سیاختارهای نهیادی متفیاوت ايجیاد       سیازمان  .(1392 )مؤمني،دانند ها ميوضعيت بنگاه

رونید؛ اينكیه   های غيرمولد ميبه سمت فعاليت برخي ديگرهای مولد و به سمت فعاليت يبرخشوند، مي

 . شودمربوط ميست به ساختار نهادی آن جامعه در هر جامعه گرايش مسلط به کدام سمت ا

ای تعريف شده باشد که در آن نحوه تعريف، تضمين و اجرای حقوق گونهاگر ساختار انگيزشي به

ها در کادری های رفتاری مسلط بنگاهمالكيت ضعيف و ناکارآمد باشد، آثار خود را در قالب قاعده

روند که سرمايه اندك هايي ميها به سمت فعاليتگاهبه اين شرح که بنکند. محوری منعكس ميسه

يعني افق  ،مدتمدت و مقياس آن هم کوچک است. قراردادهای کوتاهخواهد، قراردادهايش کوتاهمي

نگرانه وجه غالب پيدا های کوتههای آنها کوتاه شده و رويهگيری و انتخابها و تصميمزماني نگرش

شود و گرايش غالب به سمت های مولد ترجيح داده ميه به فعاليتهای سوداگرانکند و فعاليتمي

مدت به اين معناست شود. قراردادهای کوتاههای غيرمولد کشيده ميگری و فعاليتسوداگری و واسطه

يندی بلندمدت آگيری در مورد آن در ذات خود فرچون توليد و تصميم ست،که اقتصاد توليدمحور ني

و مقياس  نيستاندك يعني سهم دانايي و مهارت در اين فعاليت چندان باال ن هاست. نياز به سرماي

ها بسيار کوچک يعني طول و عرض بنگاهافتد. های ناشي از مقياس اتفاق نميکوچک يعني صرفه

 گيرد بسيار محدود و ناچيز خواهد بودهای سازماني که در اين چارچوب شكل ميشود و ظرفيتمي

 (.1392 )مؤمني،

شود. های کارآفريني متناسب با خود ظاهر ميظرفيت هر ساختار سازماني طبيعتاً دروناز 

اصطالح بنگاه خرد، کوچک و متوسط شامل معيارها و تعاريف مختلفي است که از کشوری به کشور 

، با تعريف اتحاديه اروپا براساسترين معيار در اين زمينه تعداد کارکنان است. ديگر متفاوت است، رايج

نفر کارکن،  12دارای کمتر از  هایخرد؛ بنگاه هاینفر کارکن، بنگاه دهدارای کمتر از  هایبنگاه

با بيش از  هایبنگاه متوسط؛ و هایبنگاه نفر کارکن، 212دارای کمتر از  هایکوچک؛ بنگاه هایبنگاه
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 طبق آخرين آمارها، ،روينااز(. 1391 امين، )فاطمي شوندبزرگ ناميده مي هایبنگاهنفر کارکن،  212

. دهندخرد تشكيل مي هایلحاظ تعداد کارکنان( بنگاهصنعتي کشور را )به هایبنگاه درصد 92بيش از 

اند. خود اختصاص دادهنفره سهم بيشتری را بهنفره و دوهای تکهای خرد هم بنگاهدر بين بنگاه

( به نحوی است که درصد 92کشور )بيش از های توليدی های از بنگابنابراين، ساختار بخش عمده

 هاطالعات، انتقال دانش ضمني و توسع هامكان يادگيری، ارتباط مستقيم، تعامل رودررو، مبادل

 نيافتگي کشور است. های سازماني در آنها فراهم نيست و اين همان مهمترين تنگنای توسعهظرفيت

ر آن محصیوالت  اسیت کیه د  گرا منبع ناوریفشامل  ،درصد از توليدات صنعتي 12در ايران حدود 

 درصد از توليدات صینعتي اختصیاص   22اند. حدود خود اختصاص دادهتری را بهغيرکشاورزی سهم بيش

درصد توليیدات صینعتي    32 متوسط  تقريباً فناوریدارد. محصوالت با  سطح پايين فناوریبه صنايع با 

در توليید   (های آنبا توجه به ويژگي)م بسيار کوچكي سهباال فناوریشوند. بخش صنايع با را شامل مي

درصید در سیاختار توليید صینعتي ايیران اسیت        1/2تا  9/1صنعتي ايران دارد که اين سهم رقمي بين 

میواد اوليیه و منیابع     ،صیادرات ايیران   هاين آمار نشانگر اين واقعيت است کیه عمید   (.1391 )جهانگرد،

 شدهها غفلت عنوان ابزاری در جهت گسترش توانمندیصنعتي به های توليدیفعاليت ازطبيعي بوده و 

 است.

هیای  يند توليد در بخش صنعت، بيان کرد که بنگیاه آتوان در توصيف ساختار فرطور خالصه ميبه

انید،  های صینعتي خیود نداشیته   تمايلي به رشد و گسترش فعاليت 1399-1319های صنعتي طي سال

ها و سرمايه بیرای  دوره ههای توليد )نيروی کار برای همو استفاده از نهادهکارگيری طوری که روند بهبه

 (.1394 های صنعتي نزولي بوده است )مسعودی،ها( در بنگاهبرخي دوره

 

 بندي و پيشنهادهاجمع

 ميالدی رونید مدرنيزاسیيون و توسیعه را شیروع کردنید. بیا       19۹2از دهه  ايران و کره جنوبي دو کشور

 ، اماريزی اقتصادی، در رديف کشورهای صنعتي جای گرفتکره جنوبي با موفقيت در برنامه ،اين وجود

 .  قي ماندايران همچنان کشوری وابسته به درآمدهای نفتي با

را در سر  شورسازی کزده آن زمان، نقشه صنعتيبرای عبور از اقتصاد جنگکره جنوبي دولتمردان 

رحله، از صنايع ساده و سنگين تیا صینايع پيشیرفته و پيچيیده را     صورت مرحله به مپروراندند که بهمي

ای ای برنامیه سياسیتگذاران کیره   گرفت و زيربنای حرکت و اعتالی آن بر توليید بنیا شیده بیود.    دربرمي

نگهداری و حفاظت از اصول اقتصاد بیازار و ايجیاد مزيیت رقیابتي در صینايع       به همراهطراحي کردند تا 

دولیت در کیره،    هاصیلي مداخلی   هت هوشمندانه دولت را هم داشته باشند. زمينی حضور و حماي ،پيشران

کره جنیوبي پیس از طیي سیه     در و فناوری  م اقتصادی مستقل بود. توسعه صنعتپديد آوردن يک نظا



 

 

مرحله جهش، پيشبرد صینايع سینگين و آزادسیازی حاصیل آمیده اسیت. بیا توجیه بیه اينكیه هیدف            

هیا بیا انتخیاب صینايع پيشیران و      های خاص بود، آنرقابتي در بخش ای ايجاد مزيتسياستگذاران کره

 حمايت از آنها مسير توسعه را پيمودند.  

 های زير را در پيش گرفت:سياست ی،صنعت و فناوربر مبتنيگرای کره برای توسعه دولت توسعه

 ،آنها به مختلف هایکمک ارائه و خاص هایبخش انتخابی 

 ،هابخش ميان دشدي رقابت از جلوگيریی 

 ،(چائبول) بزرگ هایبنگاه ايجاد به خصوصي بخش دادن سوقی 

 ،سرمايه انباشت منظوربه خصوصي مصرف مديريتی 

 .خاص هایبخش سویبه آنها هدايت و اعتبارات بازار در مداخلهی 

 توسعه راهبرد و داشت زيادی فاصله بازارمحور رژيم يک با کره اقتصاد که دهدمي نشان هابررسي

 عقالييکند بيان مي کشور اين واقعيت. نبود آزاد بازار و اقتصادی آزادی نوع از جنوبي، کره اقتصادی

 تضمين اقتصاد دررا  بهتر عملكرد تا نداکافي نامرئي دستان که کنيم اتكا مفهوم اين به صرفاً که نيست

 دولت و اندنبوده کافي اقتصاد برای هرگز بازارها مكانيزم کشور، يک توسعه مرحله به توجه بدون. کنند

 در .است داشته جنوبي کره مثل ایتوسعه حال در اقتصادهای در ويژهبه کردن ايفا برای حياتي نقشي

 کره اقتصادی توسعه مسير در گریتصدی از دور به دولت هوشمندانه حضور بر که ديدگاهي نتيجه

کره جنوبي با داشتن يک برنامه راهبردی بهتر،  عبارتبه است. استنادتر قابل دارد، تأکيد جنوبي

و تكيه خاص بر توليد )که نقشي اساسي در  یصنعت و فناورابر مبتنيمنسجم و مستحكم توسعه 

را در مناسبات اقتصادی، اجتماعي، سياسي و  مطلوبيسازی فناوری دارد( توانسته است جايگاه بومي

پتروشيمي، خودرو، بخش استراتژيک شامل فوالد،  فرهنگي کسب کند. اين کشور با تمرکز بر پنج

برساند به  فناوریها را به سطح بااليي از توانست اين بخش فناوری اطالعات و ارتباطاتسازی و کشتي

توان در مجموع، ميها باشد. بهترين ءها جزيک از اين بخشهای جهاني در هربندینحوی که در رتبه

گرا و شوند: دولت توسعهاصلي تجربه توسعه کره جنوبي محسوب ميهای گفت که عوامل زير، مؤلفه

خواهي وجود خواه )در درون اين دولت و نظام اداری، نخبگان تحولنظام اداری کارآمد، نخبگان تحول

دانستند(، ارتباطات مؤثر جهاني، داشتند که توسعه را آرمان و دستيابي به آن را هدف اصلي خود مي

 و ثبات سياسي. (اخالق کار) رهای مناسب فرهنگيتوليدمحوری، بست

بنيان در های صنعتي، توسعه فناوری و اقتصاد دانش، عليرغم تأکيد بر سياستاما در مورد ايران

با موفقيت طي نشده است.  ی تاکنونصنعت و فناوربر مبتنيهای توسعه، مسير توسعه برنامه

های توسعه و تحقق اهداف راه اجرای موفق برنامه های نهادی قابل توجه، موانع اساسي بر سرضعف

توان به فقدان يک درك درست از مفهوم توسعه، عدم مديريت صحيح آنهاست. ازجمله اين موانع مي

های سازماني اشاره های تعديل ساختاری و ضعف ظرفيتسياست اقتصادی و فساد مالي و اداری، اتخاذ
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به سمت افق  شوند، عموماًهايي که در اقتصاد رانتي ايجاد ميرويكرد بنگاهله اين است که ئمس کرد.

 که مقياس به اين معناستهای کوچکبنگاهوجود مدت و مقياس توليد پايين است. نگرش کوتاه

، تخصصي شدن امور و تقسيم و در نتيجههای اقتصادی در کشور، بيشتر متكي به شخص است فعاليت

ها با اتخاذ بنابراين گسترش طول و عرض بنگاهافتد. قياس اتفاق نميهای ناشي از مکار عقاليي و صرفه

رود. شمار مينيافتگي بهمهمترين اقدامات مورد نياز برای غلبه بر موانع توسعههای درست، از سياست

های پولي را و سياست ندمقتضيات توليد را سرلوحه قرار ده ست سياستگذارانا ضروریبدين منظور 

سازی . پس دولت موظف به انضباط مالي و شفافندهای مولد بازنگری کنضائات بخشبر محور اقت

  قرار دادن منافع توليدکنندگان است. تخصيص منابع و همچنين محور

يابي افراد و سازمان، های صنعتيبرجسته کردن اهميت مقياس توليد در سياستطور خالصه، به

از مهمترين  ،های نادرستو تغييرات پي در پي سياست درمانيپرهيز از شوك و رفع موانع تعاملي

 است.  یصنعتي و فناور برمبتني اصول زيربنای سياستگذاری برای توسعه
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 اهمركز ژپوهش ناسنامه گزارشش
مجلس شوراي اسالمي

 
 14441 :مسلسلشماره 

 هايي از مقايسه ايران و کره جنوبيفناوری: درس صنعت و برسياستگذاری برای توسعه مبتني عنوان گزارش:

 

 

 (های نوفناوری)گروه  های نوينارتباطات و فناوریمطالعات  :نام دفتر

 صاحبه مسعودی تهيه و تدوين:

 فرشاد مؤمني، مهدی فقيهي علمي: انناظر

 های زيربنايي و امور توليدیمعاونت پژوهشمتقاضي: 

 پريسا عليزادهويراستار تخصصي: 

 طاهره سيدمحمد ويراستار ادبي:

 

 

 :هاي كليديواژه

 . سياست1

 . فناوری2

 . توسعه3

 . ايران4

 . کره جنوبي1

 

 

 11/11/1334 تاريخ انتشار:
 

 

 


