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عبور از مرحله تقلید و رفتن به مرحله نوآوري براي کشورهاي درحال توسعه آسان نیست و این کشورها ابتدا باید اکتساب و 

هاي فناورانه تغییراتی به ناپذیري در تالشطور اجتنابتا به بلوغ صنعتی دست یابند. این بلوغ بهجذب فناوري را مدنظر قرار دهند 

هاي دهد و در نهایت رشد اقتصادي را به ارمغان خواهد آورد. در طول دههوجود خواهد آورد و تقاضا براي نوآوري را افزایش می

هاي فناوري و به توسعه صنعتی انجام داده است. اما عدم توجه به سیاستهاي مهمی در زمینه دستیابی گذشته کشور ایران تالش

پذیري فناورانه از ها در اکتساب، جذب و خلق فناوري و دستیابی به رقابتپایی باعث شده است تا این سیاستنوآوري موثر بر هم

طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر یی فناورانه بهپاکارایی و اثربخشی الزم برخوردار نباشند. بسیاري از عوامل تأثیرگذار در هم

حال  هاي پیشین و مطالعات موردي در صنایع کشورهاي در با توجه به پژوهش ،هاي دولتی قرار دارند. در این پژوهشسیاست

شت که شناسایی اند. باید توجه دا پایی موفق موثر بوده سیاست شناسایی شده است که بر هم 12توسعه، عوامل مشترک کلیدي و 

هاي اقتصادي، ها با توجه به زمینهپایی است و تدوین مناسب محتواي این سیاستها مرحله نخست دستیابی به هماین سیاست
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  مقدمه - 1

سـابقه طـوالنی در مطالعـات تـاریخ       3پـایی  اگرچه مفهوم هم

صــنعتی شــدن کشــورهاي انگلســتان، آلمــان، آمریکــا و ژاپــن و 

اما مطالعات اخیر بیشتر بـر فراینـد    ؛پیشتازي اقتصادي آنها دارد

توسعه کشورهاي تازه صـنعتی شـده آسـیاي شـرقی و آمریکـاي      

اي طـوالنی   تاریخچـه » اییپـ  هم«التین متمرکز شده است. کلمه 

گردد. در کتاب  ) باز می1962(4به اثر مشهور گرشنکرونکه  دارد

، گرشـنکرون رشـد   "عقب ماندگی اقتصادي از دیـدگاه تـاریخی  "

پـایی بـا بریتانیـا     اقتصادي قاره اروپا در قـرن نـوزدهم را در هـم   

کنـــد. در ادامـــه ایـــن اثـــر، مقالـــه تاثیرگـــذار  توصـــیف مـــی

، »فتـادن ایی، پیشروي کردن و عقـب ا پهم«)، 1986(5آبراموویتز

پایی را رواج داد و آن را به یکی از کلمات رایج در میان  مفهوم هم

پایی اغلب بـا تقلیـد    اقتصاددانان توسعه مبدل ساخت. فرایند هم

] 2)[2002فناورانه و تعقیب یک راه مشابه مرتبط است. فـریمن( 

تر را پایی سریع تواند هم هاي بزرگ فناورانه می معتقد است شکاف

وري  رگتـر فنـاوري و بهـره   شکاف بز ،به عبارت دیگرموجب شود. 

تري براي رشد  (و یا بنگاه) پیشرو و پیرو، پتانسیل قويبین کشور

کند. دو نگرش به توسـعه فناورانـه در پیشـینه موضـوع      ایجاد می

در نگــرش اول کــه فهـم عمــومی از فراینــد توســعه   ؛وجـود دارد 

فنـاوري یـک   گیـرد، توسـعه    فناوري نیز از این نگرش نشأت مـی 

فرایند آرام شامل حرکت دانش از یک بخش از جهـان بـه مکـان    

شود؛ اگر فنـاوري را  صورت گام به گام انجام میدیگر است که به

آالت و تجهیـزات پـایین    در حد واحدهاي مالی یا تـأمین ماشـین  

این تعریف درست خواهد بود. در نگرش دوم که نگـاهی   ،بیاوریم

پویا بـه تعریـف و فراینـد توسـعه فناورانـه دارد، عوامـل مختلـف        

شـود   فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي مرتبط با فناوري بررسی مـی 

 ]. 3دهد[ که پویایی فرایند مذکور را نشان می

بنـابراین اگرچــه تقلیــد فناورانـه در قلــب توســعه فنــاوري و   

امـا عوامـل دیگـري نظیـر      ،پایی با کشورهاي پیشرو قرار دارد هم

جذب، تطـابق و توسـعه فنـاوري، ثبـات اقتصـاد کـالن، محـیط        

سیاسی و اجتماعی، قوانین و مقررات، حقوق مالکیت و مسائلی از 

این دست در فرایند توسعه فناورانه بسیار حائز اهمیـت هسـتند.   

پایی در کشورهاي درحال  طورکلی توسعه فناورانه بازیگران همبه

اي بـه نـرخ تقلیـد فناورانه(کـه از مـواردي      طور گستردهتوسعه به

ها و ترتیبات نهادي موجـود   هاي فناورانه، سیاست مانند توانمندي

3 Catch-up
4 Gerschenkron 
5 Abramowitz

هـاي خـارجی   متأثر است)، اکتساب و یادگیري از دانش و فناوري

]. از طرف دیگر، رشد و توسـعه بـه خـودي خـود     4وابسته است[

ضــمنی بــودن ماهیــت دانــش  :عــواملی نظیــر ؛افتــدمــیاتفــاق ن

نیاز به آمـوزش   و ]5]، پیچیدگی روزافزون محصوالت[5فناورانه[

پـایی فناورانـه افـزوده     ] بر دشواري فراینـد هـم  6کافی و مناسب[

  است.

ویـژه ماهیـت ضـمنی بـودن فنـاوري(دانش) و      این موارد و به

اشـته اسـت تـا    هـا را بـر آن د   یادگیري فناورانه بعضـی از دولـت  

ها و مداخالتی براي انتقال بهینه فناوري طراحـی کننـد.    سیاست

ــت ــن فعالی ــه  ای ــب ب ــتی اغل ــاي سیاس ــهه ــورت مجموع اي از  ص

 ،که در همه صنایع مناسـب اسـت   هاي افقی و کارکردي سیاست

 وهاي متداول(عمومی) نام نهاده شده اسـت  تحت عنوان سیاست

 .شـوند  ش خصوصی استفاده میویژه در بخهها ب براي توسعه بنگاه

کــه بــا تشــخیص  هــاي موضــوعی و عمــودي سیاســتهمچنـین  

هاي بالقوه یک صنعت در همان مراحـل اولیـه توسـعه     توانمندي

هـا و تطبیـق    شود و زمینه را بـراي ورود شـرکت   صنعتی اجرا می

 ].7کنند[ فناورانه آنها در یک موضوع خاص فراهم می

ها و مفاهیم مـرتبط بـا    دگاهدر ادامه در بخش دوم به بیان دی

هاي آن پرداخته شده اسـت و در بخـش سـوم    پایی و سیاست هم

پـایی موفـق شـرح     هایی از هم عنوان نمونهچند مطالعه موردي به

  داده شده است.
 

 پاییهم -2

  پایی و سیاست آن تعریف هم -2-1

ــددي از واژه   ــاریف متع ــت. در   Catch-upتع ــده اس ــه ش ارائ

گونـه تعریـف شـده اسـت:     ایـن واژه ایـن   کمبـریج فرهنگ لغـت  

دستیابی به یک سطح یا کیفیتی کـه افـراد دیگـر یـا چیزهـاي      "

نیز این  آکسفردنامه . در واژه"دیگري آن سطح یا کیفیت را دارند

موفقیـت در گـرفتن یـک    "گونه تعریف شـده اسـت:   اصطالح این

 و یا انجام کاري که دیگري قـبال  فردي که جلوتر از دیگران است

تعاریف گوناگون دیگري نیـز از ایـن واژه ارائـه     ."انجام داده است

  شده است:

  ؛تالشی براي گرفتن یک رقیب یا پیش افتادن از او �

  ها؛ا راهبرد براي غلبه بر زیانیک روش ی �

ویژه پس از یـک دوره  تالشی براي دستیابی به یک هنجار به �

  ؛تأخیر

  .افزایش به قصد دستیابی به استانداردها �

طـور  تـوان ایـن  بنابراین با توجه بـه تعـاریف ارائـه شـده مـی     

  بندي کرد که: جمع



  
  سیرتمهدي الیاسی، محمدرضا عطارپور و محسن خوش
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هایی هستند که با تـالش   ها و یا روش راهبردها، پایی، سیاستهم"

ردهایی که کشورهاي براي رسیدن به سطحی از کیفیت و استاندا

ماندگی کشور اند، ضمن جبران عقب به آن دست یافته رقیب قبال

  ."آورند رفتن آن از رقبا را فراهم میگ موجبات پیشی

با توجه به مفهوم سیاست که عبارتست از مجموعه تصمیمات 

بنـابراین   ؛]1و اقدامات دولت در برخورد با یـک موضـوع خـاص[   

پایی مجموعه تصمیمات و اقدامات دولت است که در  سیاست هم

گـرفتن از رقبـا در    مانـدگی و نیـز پیشـی    تالش براي جبران عقب

  شود. هاي خاص انجام می زمینه

پایی تشـخیص داد.   توان در زمینه هم دو موضع متفاوت را می

ایـن موضـع براسـاس     .تر است موضعی خوشبینانه ،موضع نخست

پـایی بنـا    در ادبیات هـم » جریمه پیشرو بودن« استدالل قدیمی 

نهاده شده است. براین اساس، کشورهاي در حال توسـعه ممکـن   

هاي پیشرفته ساخته شـده   استقرار فناوري است از طریق تقلید و

هـاي   گذاري سریع در فنـاوري  توسط اقتصادهاي پیشرو و سرمایه

بـرداري کننـد. در عصـر     ماندگی خود بهره جدید، از موقعیت عقب

پایی کمتر به پارادایم فناورانۀ تولید  جدید، کشورهاي در حال هم

ي در سـرمایه  گـذار  هاي گذشته(از نظر سـرمایه  انبوه رایج در دهه

ها) متعهد هستند، پـس شـاید   آالت، و زیرساخت فیزیکی، ماشین

  ]. 8تر به نظام فناورانه جدید جهش کنند[بتوانند راحت

پـایی وجـود    هاي پیشین پیرامون هم موضع دومی در پژوهش

دارد که از نظر دورنماي آینـده و حـال، یعنـی رشـد مبتنـی بـر       

ت. این موضع بر پایه مسـیر  نوآوري و تقلید، کمتر خوشبینانه اس

پـایی بنـا    مطالعات تاریخی در زمینه توسعه فناورانه، رشـد و هـم  

شده است. شواهد تاریخی حاکی است کـه توسـعه اقتصـادي بـه     

هیچ وجه فرایندي سـاده و خودکـار نیسـت و بـه عکـس بسـیار       

بـر اسـت. لـذا دیـدگاه دوم دغدغـه بیشـتري        فرسا و هزینه طاقت

عوامل اجتماعی و نهـادي دارد کـه ممکـن     نسبت به آن دسته از

بـرداري از فراینـد خلـق     پـایی شـوند. بهـره    است مانع فرایند هـم 

المللـی آن در حـال حاضـر بـراي      هاي جدید و اشاعه بین فناوري

تـر رقابـت    پـایی بـه دلیـل الزامـات افـزون      کشورهاي در حال هم

تـر   کلها مش ها و توانمندي ها، شایستگیالمللی از نظر مهارت بین

  ].8است[

پـایی موفـق عـالوه بـر توجـه بـه        بنابراین در دستیابی به هم

هاي اقتصادي و فناورانه که ناشـی از موضـع اول نسـبت بـه      نظام

یـز درنظرگرفتـه   نهـادي ن -هاي اجتماعیباید نظام ،پایی است هم

این دو نظام و حـوزه شـمول هـر یـک را      شود. شکل شماره یک

  دهد. نشان می

هاي مورد نیاز براي دستیابی به هم پایی موفق و نظام  :1شکل 

  یک هایی از حوزه شمول هر مثال

  

تنظـیم   المللـی هاي عمـومی و رژیـم بـین   سیاست -2-2

  مقررات

هـایی نظیـر تمرکـز بـر اطالعـات، اهمیـت        با توجه به ویژگی

ــی ــتر دارایـ ــش و   بیشـ ــهود و دانـ ــاي نامشـ ــارتهـ ــاي مهـ هـ

پیشرفته(فناورانه و غیرفناورانه) و تکیه بر خدمات نوظهور و کمتر 

هاي تولیدي سنتی، در اقتصاد امـروز، دانـش و   وابسته به فعالیت

هـاي انسـانی، سـازمانی و بنگـاهی، بـیش از پـیش بـه         توانمندي

المللـی تبـدیل    عواملی حیاتی براي مزیت رقابتی در عرصـه بـین  

بنیان در اقتصاد جهانی نیازمند  قابت دانشهمچنین، ر است.شده 

انطباق سریع با اشکال جدیـدي از همکـاري و رقابـت اسـت کـه      

سـازي و تجـارت    الگوهاي سـازمانی در حـال تغییر(مثـل شـبکه    

هـاي نوآورانـه بـه    شـدن فعالیـت   جهانی) و میزان فزاینده جهانی

هـاي جدیـدي بـراي    آورند. تمامی این تغییرات فرصـت  دنبال می

تواند فراینـد   چراکه می ؛سازد رهاي در حال توسعه فراهم میکشو

هـاي جدیـد و   گـذاري سـنگین در فعالیـت   پایی را با سـرمایه  هم

کـه انباشـت   درحالی ؛هاي مرتبط فعال کندها و زیرساختمهارت

تر، مواد خـام و   تر و سنتی هاي قدیمیسرمایه فیزیکی، زیرساخت

شـود.   شان کاسته میاهمیت منابع طبیعی به مرور زمان از میزان

هاي مهمـی  اما به موازات بازتعریف الگوهاي مزیت رقابتی، چالش
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کنـد. پـارادایم فناورانـه     پایی بروز می براي کشورهاي در حال هم

ها الزامات بیشتري جدید از نظر میزان آموزش پیشرفته و مهارت

اي بر وجود دارد که کشورهایی که سریعا دارد، بنابراین این خطر

گـذاري نکننـد    هـاي انسـانی سـرمایه    ها و توانمنديبهبود مهارت

]. نقــش کلیــدي در ایــن رابطــه توســط 9[بماننــد بیشــتر عقــب

هاي عمومی ایفا می شود که در واقـع امکـان محسوسـی    سیاست

پایی اقتصـادي و فناورانـه دارد. در    براي تقویت فعاالنه فرایند هم

طـور  اوري و نـوآوري و بـه  هاي ملی علم، فناقتصاد امروز سیاست

 يتـر هاي اقتصادي و صنعتی، قلمروي حتـی وسـیع  کلی سیاست

هـاي  نسبت به قبل براي تقویت توسعه دارد؛ این ادعا که سیاست

طور اثربخشی فرایند توسعه را تقویـت کننـد   توانند بهعمومی می

پایی به خوبی شناخته شده اسـت و توسـط طیـف    در ادبیات هم

العات تاریخی در باب تجربیات موفق کشورهاي اي از مط گسترده

طور ]. اما به8شود[پایی در دو قرن اخیر پشتیبانی می در حال هم

 -که تحوالت و روندهاي فعلی در نظام اقتصاديمتناقض، درحالی

پایی را  هاي دولتی براي تقویت فرایند همفناورانه، نیاز به سیاست

نهادي گسـتره   -نظام اجتماعید، تغییرات اخیر در دهافزایش می

. در واقـع، تغییـرات   است  مداخالت دولت را به شدت کاهش داده

اي بـه  المللی تنظـیم مقـررات نقـش فزاینـده    نهادي در رژیم بین

که امکانات درحالی است؛  نیروهاي بازار در فرایند توسعه بخشیده

راندن و تأثیرگذاشتن بـر الگوهـاي    و منابعی که دولت براي پیش

فناورانه و عملکرد اقتصادي در اختیار دارد، به شدت کاهش یافته 

  است. 

طور رایـج بـراي نشـان دادن ایـن مجموعـه      اصطالحی که به

»  توافـق واشـنگتن  «شود المللی استفاده میتغییرات در رژیم بین

دهنــده نــوع ایــدئولوژي نئــولیبرال و مجموعــه اســت کــه نشــان

راهبرد براي دسـتیابی بـه   هاي مربوطی است که بهترین سیاست

-توسعه اقتصادي را از طریق عملیات آزاد نیروهاي بازار فرض می

المللـی در   اي که مشخصـه رژیـم بـین   کند. تغییرات نهادي عمده

، با تمرکز ویژه بر راهبرد توسـعه از نـوع   استهاي اخیر بوده دهه

هاي عمومی توافق واشنگتن، پیامدهایی که این امر براي سیاست

  عبارتند از:، پایی دارد کشورهاي در حال جبران همدر 

هـاي  گـذاري الف) آزادسازي تجارت و بـه ویـژه افـزایش سـرمایه    

  ؛هاي چندملیتیبلندمدت توسط شرکت

   ؛ب) آزادسازي حرکت جهانی سرمایه مالی

   ؛ج) نظام جدید حقوق مالکیت معنوي

  ؛د) ریاضت مالی و خصوصی سازي

  .نیروي کارپذیري بازار ه) انعطاف

آزادسازي فزاینده تجارت و حرکت جهانی سرمایه مالی، نظام 

جدید حقوق مالکیت معنوي، فشار به سوي کاهش کسري بودجه 

پذیري بیشتر در  و اندازه بخش عمومی و گرایش به سوي انعطاف

المللی فعلی  بازار نیروي کار، تمامی این روندها مشخصه رژیم بین

پـایی   یمی براي کشورهاي در حال هـم هستند و به پیامدهاي وخ

-طور خالصه، این است که دولـت شوند؛ پیامد اصلی، بهمنجر می

-هاي ملی در اقتصادهاي در حال توسعه مجبورند نقش کمرنـگ 

چراکه بخش زیادي از قـدرت   ؛پایی بازي کنند تري در فرایند هم

 المللی و بازارهايهاي بینهاي چندملیتی، سازمانآنها به شرکت

هاي نوع پیمان واشنگتن که توسط شود؛ سیاستمالی منتقل می

قلمرو و منابع موجـود را   کنند،پیدا میاین بازیگران اصلی ترویج 

هــاي ویــژه سیاسـت پــایی، بـه  بـراي تقویــت فعاالنـه فراینــد هـم   

هـاي پـولی و   صنعتی(حفاظت از صنایع نوپا و نوظهور)، سیاسـت 

ـ    وط بـه حقـوق مالکیـت    مالی و مقررات ملـی در موضـوعات مرب

هاي ملی کشـورهاي در حـال توسـعه کـاهش     معنوي براي دولت

این روندهاي نهادي ناگزیر حوضـچه منـابعی را    ،عالوهدهد؛ بهمی

که دولت براي ترویج رشد مبتنی بر نـوآوري در پـارادایم جدیـد    

هـاي  نیاز دارد محدود می سازد و بنابراین مانع اسـتقرار سیاسـت  

هاي تحقیق و توسعه و نـوآوري، و  زي، سیاستآموزشی و کارآمو

].8شود[هاي جدید میگذاري در زیرساختسرمایه

  پایی و منابع آن  عوامل اثرگذار بر هم - 3- 2

-بندي مـی پایی در دو دسته اصلی طبقه عوامل اثرگذار بر هم

]، اول عوامل مربوط به رشد اقتصادي و تغییرات فناوري و 3شود[

  هاي فناورانه. توانمندي دوم عوامل مربوط به

  الف) تغییرات فناوري و رشد اقتصادي

 -نگاه پویا به رشد فناوري با در نظرگـرفتن عوامـل فرهنگـی   

گیـري  اجتماعی و اقتصادي به همراه متغیرهـاي سـنتی تصـمیم   

گـذاري  گذاري کشور در سرمایه انسانی، سرمایهمانند نرخ سرمایه

لندمـدت تغییـر اقتصـادي،    هاي جدید، تعیین اهداف بدر فناوري

هـا و... از عوامـل   ایجاد نهادهـاي مـرتبط بـراي اجـراي سیاسـت     

پایی اغلب  . فرایند هماستپایی فناورانه  تأثیرگذار در موفقیت هم

البته  .با تقلید فناورانه و تعقیب یک راه مشابه توسعه مرتبط است

بـه  باید در نظر داشت که تقلید فناورانه بـا توجـه بـه نگـاه پویـا      

توسعه فناوري چیـزي بـیش از یـک تقلیـد سـاده اسـت. تقلیـد        

شدن می شـود.   فناورانه شامل مراحل حیاتی در یادگیري صنعتی

در ژاپن تقلید فناورانه شـامل بازیـابی ایـده هـاي      ،عنوان نمونهبه

، ایجاد 8، پروراندن خالقیت7هاي جدید ، جستجو براي ایده6سنتی

6 Sairiyo 
7 Tansaku 
8 Ikusei 



  
  سیرتمهدي الیاسی، محمدرضا عطارپور و محسن خوش

 

  43  1395شماره بیست و هفت، بهار و تابستان   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

شـود. در ادبیـات   می 10ي موجودهاو بهبود ایده 9نفوذ و پیشرفت

پایی شناخت مستقیمی وجود دارد که هرچه کشوري  موضوع هم

تـر اتفـاق    پایی آن سریع تر باشد، هم افتاده در توسعه فناوري عقب

پایی نرخی است که در آن  ترین جنبه فرایند هممی افتد. ضروري

  پیرو قادر است فناوري جدید را تقلید کند.

هـاي  11نـیچ  ،بسیار مؤثر دیگر در این مبحـث عوامل از جمله 

هـایی  هـاي فنـاوري، فنـاوري   . نـیچ اسـت هاي بازار فناوري و نیچ

هـا و  انـد و بودجـه  هستند که در فضاي حمایتی در حـال توسـعه  

هـاي بـازار   نـیچ  .]1[شودمنابع عمومی به آنها اختصاص داده می

اسب شناسایی بخش کوچکی از بازار و عرضه کاالها و خدمات من

ها کشورهاي کمتر توسـعه یافتـه را   براي آن بخش است. این نیچ

سازد بدون اینکه نیازي به حرکت و رقابت بـا پیشـگامان   قادر می

به بازار فناوري وارد شوند. همچنین  ،توسعه فناوري داشته باشند

-بهتر می ،ها داشته باشندکشورهایی که عالقه به استفاده از نیچ

هـاي فناورانـه اسـتفاده کننـد. از مـوارد      مکاريتوانند از مزایاي ه

توان به این موضوع اشاره کـرد کـه ایجـاد    ها میدیگر اهمیت نیچ

گیري یک نظـام   یک تقاضاي اساسی براي شکل ،هاي فناورانه نیچ

و گام مهمی در توالی توسعه فناوري  استملی نوآوري مستحکم 

  .رود شمار میبه

  هاي فناورانهب) توانمندي

هاي فناورانه دربردارنده طیـف وسـیعی از دانـش و    توانمندي

برداري، تغییر و ایجاد هاي موردنیاز در کسب، تطبیق، بهرهمهارت

-همچنین شامل دانش موجود در ساختارها، رویـه  .فناوري است

شـود.  هاي سازمانی و الگوهاي رفتاري کـارگران و مشـتریان مـی   

-یایی اقتصادي بـه انعطـاف  هاي فناورانه جهت ایجاد پوتوانمندي

گذاري، کیفیت منابع انسانی، خـدمات حمـایتی و   پذیري، سرمایه

ها احتیاج دارند. با توجه به ویژگـی  مدیریت اطالعات و شایستگی

هـاي موجـود در ایجـاد    انباشتی بودن تغییرات فناوري، توانمندي

  .توسعه فناوري از اهمیت بسزایی برخوردار است

د که اقتصاددانان تکـاملی بـه آن توجـه    یکی از مفاهیم موجو

ــژه ــدوی ــد تجمــع   ،اي دارن ــا معتقدن مفهــوم ســازمان اســت. آنه

ها است که مزیت رقابتی هاي فناورانه در داخل سازمان توانمندي

عنـوان  هـا بـه  آورد؛ بنـابراین سـازمان  وجـود مـی  یک کشور را بـه 

کننـد کـه در آن   شناسـی بـازار عمـل مـی    هایی در بـوم ارگانیسم

ارتباطات از طریق تبادل دانش، اطالعات، سرمایه، مواد، پرسـنل،  

شـود؛  صورت رسمی و غیررسمی انجام مـی تجهیزات و مالکیت به

9 Hassoo 
10 Kaizen 
11 Niche 

اي کـه بـا رقابـت و    هـاي صـنعتی پیچیـده   هـا در شـبکه  سازمان

-کنند؛ البته شاید توانمنديشوند، فعالیت میهمکاري تعیین می

هاي تجارت و دانش به دلیل کههاي نوآورانه آنها با پیوستن به شب

هـاي ارتبـاطی   فرآیندهاي اجتماعی و فرهنگی موجـود در شـبکه  

هـا،  رسمی و غیررسمی محدود شـود، امـا در غیـاب ایـن شـبکه     

  .]11و  10[پایی فناورانه اتفاق نخواهد افتاد هم

-توجه بـه نـوآوري   ،از جمله موارد دیگر موجود در این بخش

اسـت. اگرچـه انتقـال فنـاوري      هاي تدریجی و یادگیري صـنعتی 

پایی بسیار حـائز اهمیـت اسـت امـا نـوآوري       جدید در فرایند هم

خصوص در سـطح سـازمان در توسـعه فناورانـه یـک      تدریجی به

هـا عـالوه بـر بهبـود     کشور بسیار داراي اهمیت است. این نوآوري

استفاده از انرژي، طراحی مجدد کارخانـه، کـاهش ضـایعات و ...    

هـاي  هاي آموزشی و تغییرات سـازمانی، سیاسـت  امهبیشتر بر برن

بهبود ظرفیت و عملکـرد کارکنـان و بهبـود اثربخشـی و کـارآیی      

صـورت  تجهیزات اشاره دارنـد. یـادگیري صـنعتی نیـز اغلـب بـه      

تواند این مطلـب  تجمعی و کند است. دلیل اصلی این موضوع می

هـاي مـدیریتی و   اي شایسـتگی  باشد که بـراي چنـین یـادگیري   

هـاي  طور تـوأم ارتقـاء یابـد کـه رشـد شایسـتگی      فناورانه باید به

  .بر و مشکل استمدیریتی زمان

درنهایت باید درنظر داشت که عواملی نیز وجود دارند کـه در  

عبارتنـد   عوامـل کنند، این پایی کشورها خلل ایجاد می فرایند هم

  ]:12از[

ده شـ هاي فناورانه در کشورهاي صـنعتی سرعت باالي نوآوري .1

هاي بالغ در بازار شده است و ایـن  باعث کاهش زمان بقاء فناوري

هاي جدید، تقلید اثـربخش از  وجود آمده توسط نوآوريشکاف به

  ؛فناوري را براي سایر کشورها مشکل کرده است

هـاي فناورانـه، پیچیـده شـدن فراینـدها و      جنبه دیگر نوآوري .2

  ؛است محصوالت و در پی آن پیچیده شدن یادگیري صنعتی

مشــکالتی از قبیــل هزینــه و حقــوق مالکیــت معنــوي بــراي   .3

هاي فناورانـه  کار بردن نوآوريکشورهاي کمتر توسعه یافته در به

 ؛محدودیت ایجاد می کند

ویـژه در  لزوم توجه به استانداردهاي کیفیتـی و مـدیریتی بـه    .4

 .فرایندهاي مربوط به جهانی شدن و صادرات

ــا  دســتیابی بــه هــماز جملــه مــوارد دیگــري کــه در  پــایی ب

کشورهاي توسعه یافته باید به آن توجه شود، منابعی است که در 

شـماره   دستیابی به این فرایند به کشورها یاري می رساند. شکل

  .این منابع را نشان داده است دو
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  ]2پایی[ : منابع هم2شکل 
 

 

  پایی نقش دولت در هم -3

ها ایفا کـرده  توانند نقش مهمی در کاهش ریسک ها میدولت

-هاي بهتر و جدید براي افزایش بهـره و راه را براي توزیع فناوري

هـاي فعـال در یـک    پـذیري صـادرات همـه شـرکت    وري و رقابت

-رایط زیر منطقی بـه هاي دولت در شصنعت هموار کنند. دخالت

 ]:7رسد[نظر می

-سرریز سنتی: هنگامی که مداخله دولت براي جذب شـرکت  .1

هـایی کـه    گذاري در فعالیتهاي خارجی براي ورود و سرمایه

هـاي فـردي ایجـاد    منافع مشترک بیشتري نسبت به شـرکت 

  ؛کند، الزم استمی

هـاي بـازار، سـودآوري    سرریز اطالعات: هنگـامی کـه قیمـت    .2

سـازد و   هـاي جدیـد را آشـکار نمـی    گذاري در فناوريسرمایه

 ؛کنندگذاري در آن پرهیز میها از سرمایهشرکت

سرریز هماهنگی: سـرریز همـاهنگی کـه مـرتبط بـا اقتصـاد        .3

هـاي  گـذاري دهـد کـه سـرمایه   مقیاس است هنگامی رخ مـی 

 ها باید انجام شود.مکمل در مقیاس بزرگ در ورودي

ها را تحریـک  انه برخی از دولتماهیت ضمنی یادگیري فناور

ها و مداخالتی براي دنبال کردن انتقال فناوري کند تا سیاستمی

هـاي کـارکردي کـه در همـه     سري از سیاسـت  طراحی کند. یک

هاي متـداول(عمومی) و  صنایع مناسب است تحت عنوان سیاست

نام نهاده شده است که اغلب براي توسعه بخش خصوصی  یا افقی

تـوان بـه ثبـات    استفاده شده اسـت و از آن جملـه مـی   ها  و بنگاه

هاي توانمندسـازي خریـد و فـروش    محیط اقتصاد کالن، سیاست

-هاي خارجی اجازه ورود و خروج آزادانه را میآزاد که به شرکت

دهد، حمایت از حقوق مالکیت و تأکید بر قانون تساوي افـراد در  

موضـوعی و یـا   هـاي  عـالوه سیاسـت  برابر مقررات اشاره کرد؛ بـه 

هاي بالقوه یک صنعت در همان عمودي که با تشخیص توانمندي

شـود و زمینـه را بـراي ورود    مراحل اولیه توسعه صنعتی اجرا می

-ها و تطبیق فناورانه آنها در یک موضوع خاص فراهم میشرکت

مـورد موفـق در زمینــه    10] بـا بررسـی   7)[2006کنـد. چانـدرا(  

دســته  8اخالت دولتــی را در پــایی مبتنــی بــر صـادرات مــد  هـم 

  کرده است: بنديتقسیمسیاست موفق 

 FDIهاي چندملیتی: دولت عالوه بـر جـذب   مذاکره با شرکت .1

هـاي داخلـی نیـز در    هاي فناورانـه شـرکت  از اینکه توانمندي

هاي خارجی بهبود خواهـد یافـت، اطمینـان    تطابق با شرکت

هاي گذاريسرمایهوسیله قراردادها، کند. این کار بهحاصل می

تی و امتیازهاي دیگـر اتفـاق   اهاي مالی و مالیمشترک، مشوق

  افتد.می

هـاي داخلی(بـومی):   زایش صنعت از صنعت در ایجاد شرکت .2

هـا ممکـن   هـاي داخلـی، دولـت   جهت کمک به ظهور شرکت

هـاي مـالی، نشـان دادن    هایی از قبیل حمایـت است سیاست

هـاي ایجـاد   ن فنـاوري پذیري و یا در دسترس قـرارداد امکان
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شده توسط مؤسسات تحقیقاتی داخلی را در دستور کار خود 

  قرار دهند.

هاي تسهیل دسـتیابی  ها: راهتسهیل اکتساب و اشاعه فناوري .3

  به فناوري عبارتند از:

کمک به تولیدکنندگان داخلی جهت بازدیـد از عملیـات    �

هـاي  هاي فناوري در خارج براي یادگیري توسـعه برترین

 ؛جدید و کاربرد آنها در عملیات خود

حمایت از تخصیص تحقیقات به بخش یا صنعت خـاص   �

هـا و  مثل تحقیقـات انجـام گرفتـه در نهادهـا، دانشـگاه     

، نهادهـاي  هـا شرکتبین  R&Dهاي ها، همکاريشرکت

هـاي  وکار که کمکهاي کسبعمومی تحقیقات و انجمن

خصوصـی   کنند، ارتباط نهادهايمالی دولتی دریافت می

  ؛و دولتی

ــع دانــش فنــی بــین شــرکت     � هــاي کوچــک و  توزی

  ؛تولیدکنندگان

هاي خاص با محتواي محلی در مراحل اولیه گذاريقانون �

  .توسعه

ارتقاء صادرات: ایجاد بازارهاي جدید براي محصوالت و کمک  .4

-هاي صنعتی از شرکتهاي کوچکتر، ایجاد انجمنبه سازمان

دهی انتشـار فناورانـه و   هاي کوچک و متوسط بـراي سـازمان  

بازاریابی براي اعضاء، ایجاد هویت عالمت تجاري ملی و ایجاد 

هـاي  هاي مالیاتی براي صادرکنندگان داخلی و شرکتمشوق

-هاي دولت در ارتقاء صادرات میچندملیتی از جمله سیاست

 باشد.

بنـدي انتقـال   هاي صنعتی: در جایی که خوشـه توسعه خوشه .5

ها اغلب در همکاري بخشد، دولتبهبود میي اطالعات را اکار

-گـذاري مـی  هاي مربوطه سرمایهها، در زیرساختبا سازمان

 کنند.

 ژهیـ وبه گري(رگوالتوري) تنظیم: خدمات گري خدمات تنظیم .6

تـازه و   ق،یـ دق يکه صـادرات مربـوط بـه کاالهـا     يدر موارد

و  یفـ یک يکـه اسـتانداردها   يدر مـوارد  ایـ و  است یبهداشت

  تر خواهد بود.تیشوند، با اهم تیرعا دیبا یاجتماع

هـا و  هـا و ائتالفـات صـنعتی حمایـت کننـده: دولـت      سازمان .7

ها هسـتند کـه   هاي دوجانبه مسئول ایجاد این سازمانآژانس

بیشتر براي اطمینان یافتن از رعایت کیفیت مـورد تقاضـا در   

  د.گیربازارهاي جهانی مورد استفاده قرار می

-احتیاجات نیروي انسانی فنی: یکی از چـالش ورده کردن آبر .8

-حـل کوتـاه  هاي مهم در کشورهاي در حال توسعه است. راه

کـه در    اي این مشکل جـذب نیروهـاي متخصـص ملـی     مدت

هـاي حمـایتی و   کنند به وسیله مشوقخارج از کشور کار می

هاي فنـی  حل بلندمدت نیز افزایش آموزشتشویقی است. راه

 است.  و مهارتی

] در موفقیـت ایـن   7)[2006دیگر از مواردي که چاندرا( یکی

هاي نهادي چارچوب ،مورد مطالعه مورد بررسی قرارداده است 10

کننده از اکتساب و بهبود  فناورانـه در ایـن مـوارد اسـت.     حمایت

ها  و ها و جریمهاي از قواعد، نظام مشوقعنوان مجموعهنهادها به

پـایی فناورانـه ایفـا     در هم هاي مختلف یک نقش مرکزيسازمان

هاي اجتمـاعی،  کند؛ آنها این نقش را از طریق ترجمه سیاستمی

-صنعتی و فناوري به فرایندهاي کسب و بهبود فناورانه انجام می

]. در بســیاري از کشــورهاي در حــال توســعه نهادهــاي 2دهنــد[

حیاتی ممکن است ضعیف باشند یا حتی وجود نداشته باشند و با 

ایـن کـه فنـاوري و دانـش چگـونگی انجـام کارهـا در        توجه بـه  

هـا و  هـا، دانشـگاه  هـا، شـبکه  ساختارهاي سازمانی مانند سازمان

تـرین  توان ایـن مشـکل را اصـلی   نهادهاي دولتی نهفته است، می

مسئله در تفاوت بین کشورهاي توسـعه یافتـه و درحـال توسـعه     

فناورانـه  کننـده از تطبیـق   هاي نهادي حمایـت دانست. چارچوب

  عبارتند از:

ها یادگیري فناورانـه را در صـنایع   گذاري عمومی: دولتهدف .1

  ؛کنندگذاري و حمایت میمطلوب خود ارزش

انـداز وجـود   انداز سیاستی: در این حالت دو گونه چشمچشم .2

اول چشم انداز ملی که دولت تعهد دارد از آن حمایـت   ؛دارد

و دیگـري در جـایی کـه نهادهـاي      نمایـد؛ را اجـرا   کند و آن

خصوصی قوي براي یادگیري وجود دارند، دولـت در تسـهیل   

  ؛کندیادگیري فناورانه تالش و حمایت می

  ؛هاها و ترک بازندهپاداش دادن به برنده .3

توسعه صـادرات: بخـش خصوصـی محـرک      -بخش خصوصی .4

ها که دولتدرحالی ؛نفع یادگیري فناورانه استصادرات و ذي

گذار را مخصوصـا  کننده و قانونکننده، هماهنگسهیلنقش ت

  د.کنهاي جدید ایفا میدر ایجاد تطابق و توزیع فناوري

-اي در رقابت بـا شـرکت  ها و نهادها نقش عمدهرقابت: دولت .5

  توانند ایفا کنند.هاي چندملیتی و خارجی می

حقوق مالکیت و قانون تساوي افراد در برابـر قـانون: حقـوق     .6

هـاي  دون هیچ شکی، نقش مهمی در جذب شـرکت مالکیت ب

طـور کـه   همان .کندهاي جدید بازي میچندملیتی با فناوري

پـی تولیـد    بـا تطـابق فناورانـه در   کـه  هاي داخلی را شرکت

  کند.حمایت می ،محصوالت با کیفیت صادراتی هستند

 مورد 10بخش عوامل اثرگذار بر موفقیت  شماره سه در شکل

  نشان داده شده است. همطالع



  پایی فناورانه در کشورهاي در حال توسعه هاي موفق هممروري بر سیاست

 

  46  1395تابستان شماره بیست و هفت، بهار و   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

  ]7کیس منتخب[ 10عوامل موفقیت در  :3 شکل
  

پـایی در   هـاي موفـق هـم   هایی از سیاسـت نمونه -4

  کشورهاي رو به توسعه سریع

  ]13صنعت ارتباطات چین[ - 1- 4

عنـوان معجـزه دیگـري در شـرق     اصالحات موفق در چین به

منظـور  بـه و شود که با توجه به تغییرات سیاسـتی  آسیا تلقی می

دستیابی به مزیت رقابتی مبتنی بـر تولیـد کاالهـاي مبتنـی بـر      

نیروي کار(کاربر) شکل گرفته است. صنعت ارتباطات چین رشـد  

تعـداد   1980 سـال  باالیی در دو دهـه گذشـته داشـته اسـت. در    

میلیون در  18/4هاي تلفن در چین و در جهان به ترتیب دستگاه

خطوط تلفن بـه   1997میلیون بوده است. در آگوست  450برابر 

را کسـب   در جهـان رتبـه  میلیون رسید که دومـین   110بیش از 

تعداد تلفن ثابت ثبـت شـده در چـین     2001 اواخر سال. در کرد

هـاي همـراه ثبـت شـده     تلفنبود و تعداد خطوط  180390000

عنوان بزرگتـرین  بهمیالدي  2003سال  اواخردر و  250000000

  .شناخته شددر جهان تلفن همراه شبکه 

شـد زیـاد ایـن    آنچـه باعـث ر   ،عالوه بر رشد بازار و خـدمات 

هاي فناورانه این کشور بهبود توانمندي شاخص شده است، مسلما

ــ و رقابــت ــذیري آن اســت. یکــی از ایــن م وارد کلیــد خودکــار پ

است. سهم بازار شـرکت هـاي محلـی چـه از طریـق       12دیجیتال

 درصـد  50کمتر از رقم از  و چه تولید داخلی راهبردياتحادهاي 

مــیالدي  1996ســال درصـد در   90بــه بــیش از  1980در دهـه  

بود کـه اولـین مجموعـه از کلیـد خودکـار       1981رسید. در سال 

12 Digital Automatic Telephone Switches

سـال   10اما  ؛به چین وارد شدصورت واردات دیجیتال خارجی به

هاي بومی چینی خودشان این کلیدها را تولید کرده و بعد شرکت

وسـیله  درصـد ایـن کلیـدها بـه     98، 1998سال توسعه دادند. در 

هاي بومی کـه  هاي محلی تولید شد و از آن به بعد شرکتشرکت

 ،Great Dragonماننـد   ،گذاري خـارجی نبودنـد  مبتنی بر سرمایه

Zhongxing     ــه ــن محصــول ب ــه صــادرات ای ــوآوي شــروع ب و ه

 20-30چین دولت که  1980کشورهاي خارجی کردند. در دهه 

ـ  ،تـر بـود  سال از سایر کشورها در این زمینـه عقـب   ا توجـه بـه   ب

طـور  جذابیت اندازه بازار خود و قدرت چانه زنـی ناشـی از آن بـه   

وري فعال در پی جذب تأمین کنندگان چندملیتی براي انتقال فنا

 1984 سـال  درآمـد. در  راهبـردي و مذاکرات تشکیل اتحادهـاي  

صورت اتحاد هاي مستقیم خارجی در چین بهگذارياولین سرمایه

و تحت عنوان شرکت تولید تجهیزات تلفن بل شانگهاي  راهبردي

وجود آمد.  و نیز اتحاد بین زیمنس آلمان و یک کارخانه دولتی به

کنندگان این محصول از ترس تأمینسایر  ،با توجه به این موضوع

اینکه این دو اتحاد بازار چین را اشغال کنـد، شـروع بـه مـذاکره     

کردند و در نتیجه در اوایـل دهـه    راهبرديبراي ایجاد اتحادهاي 

گذاري مسـتقیم خـارجی، واردات مسـتقیم را بـه     ، سرمایه1990

تبدیل کـرد. ایـن رشـد سـبب پیشـرفت چـین و        راهبردياتحاد 

هاي گوناگونی چون انتقال دانـش و  دانش فنی در زمینهگسترش 

، تولید، قراردادهاي فرعی، بازاریابی، خدمات پـس از  R&Dتبادل 

این مسئله  شماره چهار شکلفروش و آموزش نیروي انسانی شد. 

  را نشان داده است.
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  هاي خودکار در چینسهم بازار کلید -4شکل 

  دولت سه شرط اصلی داشت: راهبرديدر این اتحادهاي 

-درصد داشـته باشـد(به   50طرف چینی باید سهمی بیش از  .1

درصـد   60بـل ایـن سـهم     – عنوان نمونه در اتحاد شانگهاي

  ؛بود)

منتقل  هاي مهم را به طرف چینیطرف خارجی باید فناوري .2

  کند؛

در مقیــاس بــزرگ کــه در تجهیــزات  هــاي یکپارچــهتراشــه .3

 رود باید در داخل چین تولید شود.کار میارتباطی به

انـد کـه   عوامل زیادي در موفقیت این صنعت دخالت داشـته 

هاي سیاستی مناسـب دولـت چـین اسـت.     ترین آنها دخالتمهم

عوامـل دیگـر دخیـل در ایـن      ،هـاي سیاسـتی  عالوه بـر دخالـت  

  موفقیت عبارتنداز:

  ؛نش و توسعه بومی کلیدهاي خودکار دیجیتالاشاعه دا �

تشکیل کنسرسیوم تحقیق و توسعه توسط سه شرکت بزرگ  �

  ؛فعال در این زمینه

  ؛هاي مختلف مرتبطاستفاده از دانش ایجاد شده در حوزه �

  .بندي مناسب بازارشناسایی مناسب بازارهاي هدف و تقسیم �

حفاظت پایی شرکت هاي بومی،  ترین نقش دولت در هممهم

بـردن   کـار هایی جهت کسب و بهبود و بـه از بازار و دادن مشوق

هاي دولتـی  وام 1996 سال محصوالت تولید داخل بوده است. در

خارجی که براي واردات کلیدهاي اتوماتیـک دیجیتـال پرداخـت    

شد، قطع گردید و در عوض دولت چین بر واردات این کلیدها می

ا افزایش دهـد. قبـل از ایـن    داخلی ر يتعرفه گذاشت تا خریدها

درصد بود و بعد از اجراي این  1/63هاي داخلی سهم شرکت، کار

درصـد رسـید و در سـال     8/84سیاست در طول یـک سـال بـه    

  درصد ارتقاء یافت. 9/94به  1997

  
  

  ]7افزار هندوستان[صنعت نرم -4-2

آغـاز شـده    1970افزار در هندوستان از دهه رشد صنعت نرم

همپایی با استانداردهاي فناورانـه کشـورهاي پیشـگام بـه     است. 

آمیـز و رشـد صـادرات    معناي کسب، یادگیري و توسعه موفقیـت 

افزار در هند تعریف شده است کـه نقـش سیاسـتی نهادهـا و     نرم

طـور  دولت در آن از اهمیت باالیی برخوردار است. این صنعت به

سال رشـد   20 و در طی مدتدرصد  30متوسط سالیانه بیش از 

کشور جهان در حـال صـادر شـدن     60داشته است و به بیش از 

انجـام   آمریکـا  است که دو سوم این صادرات بـه ایـاالت متحـده   

افزاري و اطالعاتی را افزار بیشتر خدمات نرم. صادرات نرمگیرد می

ــی ــیش از  دربرم ــا محصــوالت و ب ــرد ت ــه 5/91گی ــد آن ب  درص

درصـد)،   5/14، انگلستان(درصد) 4/69ایاالت متحده( کشورهاي

) بـوده  درصـد  8/1درصد) و سنگاپور( 8/2درصد)، آلمان( 3ژاپن(

ــیش از  ــن صــنعت در هندوســتان   3000اســت. ب شــرکت در ای

 کار هستند.مشغول به

تـاکنون  از زمـان رشـد   این صنعت هاي اقتصادي سیاستدر 

-. تبادالت خارجی زیاد، هـدف صورت گرفتیک بازبینی اساسی 

ها و آزادسازي اقتصـاد از  زارهاي تأثیرگذار بر سیاستگذاري بر با

هاي فعـال  . شرکترودشمار میبهها ترین این سیاستجمله مهم

در این صنعت زنجیره ارزش خود را بهبود بخشـیدند و از انجـام   

عملیات کم هزینـه در خـارج بـه سـمت فـراهم آوردن خـدمات       

تغییر جهت دادند خارجی  افزاري وسیع براي مشتریانتوسعه نرم

هاي فنی و ایجاد گذاري در تحصیالت و آموزشو دولت با سرمایه

نهادهاي آموزشی براي مدیریت و مباحث فنی به کمبود جهـانی  

شدید در نیروي کار متخصص پاسخ داد. دولت هندوستان بخشی 

از این کمبود نیروي انسانی متخصص را از طریـق اعـزام نیـروي    

برطـرف کـرد. متخصصـان هنـدي در دره     کار به ایاالت متحـده  

و  هایی را بر مبناي تخصص خـود ایجـاد کردنـد   سیلیکون شبکه

سعی کردند تأثیرگذاري خود در ایاالت متحده را افزایش دهنـد.  

افـزار بـه   همچنین دولت با ظهور اولین عالئم رشد صـادرات نـرم  

-هاي تبادل داده با سرعت باال سرمایهسرعت در ایجاد زیرساخت

اري کرد که به بازگشت هندیان خارج از کشـور و رشـد ایـن    گذ

افـزار بـر    طور که عنوان شد توسعه نـرم . هماننمودصنعت کمک 

-به ،افزارنویسی نرمهاي برنامهمبناي ارسال متخصصان به شرکت

 ،این منظور رايهاي آمریکایی اتفاق افتاده است. بویژه در شرکت

ر آمریکا تأسیس کـرد  هاي کوچک دسري شرکت دولت هند یک

آوري رزومه، انتقال افراد بـه آمریکـا، فـراهم    که وظیفه آنها جمع

هـاي  کردن ویزا و انعقاد قرارداد نهایی با برنامه نویسان و شرکت

آمریکایی بود. این جمعیت هندي که در خارج آموزش دیده و به 
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هـا نقـش بسـزایی در    کشورشان بازگشته بودند با تشکیل شـبکه 

  اند.افزار هند داشته ت نرمرشد صنع

هنـد بـه داخـل آن     توسعه صنعت از خارج از ،در مرحله بعد

افزار هند و شهرت این تغییر به دلیل بلوغ صنعت نرم .تغییر یافت

هـا و  المللی آن شکل گرفت. این تغییر به توسعه زیرسـاخت بین

  هاي ارتباطی نیاز داشت.فناوري

خود را براي دسـتیابی بـه   هاي ها تالششرکت ي،فاز بعد در

منظور کسب مجوزها و اسـتانداردهاي  مدیریت پروژه و کیفیت به

-هاي خـدمت کیفیت در جهان آغاز نمودند. مؤسسه ملی شرکت

نقش مهمی در این زمینه و ارتقاء نام تجـاري   13افزاررسانی و نرم

  هند در خارج از کشور ایفا نمود.

ده را در پیشـرفت  کننـ دولت هند در این دوران نقش تسهیل

صنعت و توانمند کردن صنایع داخلی آن ایفـا کـرده اسـت و بـا     

سیاست کلیـدي   1980تشخیص رشد بالقوه این صنعت در دهه 

 1990در اواخـر دهـه   همچنین را در رشد این بخش ایجاد کرد. 

هـاي ارتباطـات را در   زیرسـاخت هـا مخصوصـا   توسعه زیرساخت

ها تغییر کرد و سیاست 1998 سالر د دستور کار خود قرار داد و

پایان یافـت و بـه بخـش     )ISP(هاي اینترنتبازار انحصاري درگاه

خصوصی اجازه داده شد که پهناي باند مناسبی را عرضـه کننـد.   

 39را در  )STPs(افزارهاي فناوري نرمدولت پارک 1990 سال در

هـایی  مکان مختلف در کشور ایجاد کرد و موجب ایجـاد فرصـت  

هـاي کوچـک   هـاي جدیـد و رشـد شـرکت    تأسیس شرکتبراي 

  گردید.

شـهرت یافـت،    14در فاز سوم که به فـاز بـه پـرواز درآمـدن    

هاي پیشگام در این شرکت .هاي کارآفرینانه افزایش یافتفعالیت

ترین مـدل  افزاري که گرانوکارهاي خدماتی نرمصنعت در کسب

هـاي  رکتگـذاري کردنـد و ایجـاد شـ    سرمایه ،15کندرا ایجاد می

دادنـد. دولـت در    را در دستور کار خود قرار 16مبتنی بر محصول

ــ  ــراي صــادرات نــرمهایــن فــاز اهــداف بلنــد پروازان افــزار اي را ب

هـایی را بـراي توانمندسـازي صـنعت در     درنظرگرفت و سیاسـت 

  دستیابی به آنها طراحی کرد. 

از شــد، غـ آ 1960هــاي دولـت کـه در دهــه  از دیگـر فعالیـت  

ده است که پایـه و   بو 17گذاري عمومی در تحصیالت فنیسرمایه

13 The National Association of Service and Software 
Companies 
14 Take-off 
15 high-end software services business 

16 Product-oriented companies 
17 Technical Education 

 ،در کشور هند بوده اسـت. بـدین منظـور    ITاساس رشد صنعت 

دولـت نهادهــاي زیــادي را بــراي تحصــیالت بــاال در مــدیریت و  

هـاي بـزرگ ایـاالت    مهندسی ایجاد نمود و در این راه از دانشگاه

هـاي  خوشـه ایجـاد   ،متحده استفاده کرد. از دیگر اقدامات دولـت 

شــهر(چناي،  6افـزار هنـد در   صـنعتی بـوده اسـت. صــنعت نـرم    

متمرکـز شـده اسـت.     18مومبایی، پونه، دهلی، بنگالر، حیدرآباد)

هاي مناسب دلیل اصلی انتخاب این شهرها نیز داشتن زیرساخت

و نیروي انسانی آمـوزش دیـده اسـت و همچنـین جـذابیت ایـن       

الیـل انتخـاب ایـن    شهرها براي متخصصـان جـوان را از دیگـر د   

  شهرها باید دانست.

 کننده دولت در این صنعت در شکلطور کلی نقش تسهیلبه

  نشان داده شده است.شماره پنج 

  افزار هندنقش تسهیل کننده دولت در صنعت نرم -5شکل 

  

  

18 Chennai, Mumbai, Pune, Delhi, Bangalore, 
Hyderabad  
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  ]7[صنعت الکترونیک مالزي -4-3

صنعت الکترونیـک مـالزي بیشـترین    میالدي  1987سال  در

، یـک  2000در سـال   کـه درآمد را در صادرات آن داشته اسـت  

هاي ثابت و یـک سـوم ارزش   چهارم نیروي کار، یک سوم دارایی

افزوده ایجاد شده در این صنعت بـوده اسـت. دو مـوج اصـلی در     

  خورد.مطالعه این صنعت در مالزي به چشم می

  موج اول: �

هاي ژاپنـی و  شرکت چندملیتی(شرکتدر این زمان چندین 

هـاي اروپـایی   آمریکایی مثل اینتل، موتوروال، هیتاچی و شـرکت 

تسـهیالت خـود را در    از ایـن دسـت بودنـد)    سفیلیپس و زیمـن 

ایجاد کردند که اشـتغال و   1972-1975 پنانگ و دره کالنگ در

، هـاي ایـن مـوج   ارزش افزوده زیادي ایجاد کرد. از جمله ویژگـی 

شد. در تجهیزاتی بود که به وسیله نیروي انسانی انجام میمونتاژ 

گـذاري  هیچ شرکت محلی وجود نداشت و سرمایه این فاز تقریبا

هاي این صنعت تفوق داشـت. در ایـن   مستقیم خارجی بر بخش

دولت تسهیالت حمل و نقل هـوایی، ایجـاد منـاطق آزاد     ،مرحله

ایجــاد را جهــت  20، صــدور مجــوز انبارهــاي تولیــدي19تجــاري

  .نمودها و امنیت سیاستی فراهم زیرساخت

  موج دوم: �

خاطر کندي رشد جهانی و توجه دولت به1980از اوایل دهه 

رشد این صنعت کند شد. اما مـوج دوم بعـد از    ،به محیط داخلی

آغاز شد و رشد اشـتغال و ایجـاد ارزش افـزوده را در     1986سال 

هاي مالیاتی بـا  ایجاد مشوق ،این بخش شاهد بود. در این مرحله

هــا در توجـه بـه بلــوغ نیـروي کــار بـا تجربـه و افــزایش هزینـه      

کشورهایی نظیر ژاپن، کره، تایوان و سنگاپور، نقـش بسـزایی در   

و  توسعه این صنعت ایفا کرد. در این مـوج نیـز عملیـات مونتـاژ    

هـایی نظیـر هیتـاچی، سـونی، توشـیبا و      گذاري شـرکت سرمایه

ایجاد شده توسـط   افزاییهمداشت. با توجه به  سامسونگ وجود

هـاي  ها و هزینه باالي عملیـات در سـنگاپور شـرکت   این شرکت

به مالزي جـذب شـدند. هرچنـد     1990کامپیوتري در اوایل دهه 

ها هاي مالی مبتنی بر سرمایه و بازار بسیاري از چندملیتیمشوق

  را راضی نکرد و آنها از مالزي خارج شدند.

جه به این بحران و بحران اقتصادي، دولت یک سیاسـت  با تو

طراحـی کـرد کـه در آن     21کارا با نام برنامه جامع صنعتی بسیار

گذاري در تحقیق و توسعه ها بازبینی و اصالح شد. سرمایهمشوق

هاي و ارتقاء منابع انسانی، تبادل قرارداد مقاطعه کاري(که شرکت

 ،کـرد) کنندگان محلی تشویق میبزرگ را براي حمایت از تأمین

19 Free trade zones (FTZs) 
20 Licensed manufacturing warehouses (LMWs) 
21 Industrial Master Plan (IMP) 

سـازي در  از جمله مزایاي این برنامه بود. اما عدم توجه به شـبکه 

روزرسـانی  هاي نهـادي بـراي بـه   خارج از پنانگ و فقدان حمایت

هـاي محلـی در زنجیـره تــأمین و    باعـث شـد مشـارکت شــرکت   

فازهـاي   یک شماره هاي چندملیتی کم رنگ شود. جدولشرکت

  مالزي را نشان داده است. سیاستی دولتی در

  هاي دولتی در مالزيچهار فاز سیاست - 1جدول 

از
ف

 

-گرایش کسب

 وکار
 ابزارهاي سیاستی دوره تسلط

1 
جایگزینی 

 واردات
1972-1958 

، 22مقررات صنعت پیشگام

1958 

 1972-1980 گرایش صادرات 2

ــاي  � ــوق هـ ســـند مشـ

  1968، 23سرمایه

ــاطق آزاد   � ــند منــ ســ

 1971تجاري، 

3 
جایگزینی 

 واردات
1985-1981 

شــرکت صــنایع ســنگین   

، (HICOM) 24مــــــالزي

1980 

 1986-2005 گرایش صادرات 4

، 25برنامه جامع صـنعتی  �

1986  

ــرمایه    � ــند ارتقــاء س س

  1986، 26گذاري

ــراي  � ــاتی ب برنامــه عملی

 27توسعه فنـاوري صـنعتی  

(APITD) ،1990  

برنامـه جـامع صــنعتی،    �

1996 

  

  ]6[در شیلیآال  داري ماهی قزلمزرعه - 4- 4

میلیـون دالر   50کمتـر از  از آال در شیلی  صادرات ماهی قزل

افزایش  2005 سال میلیارد دالر در 7/1به حدود  1989 سال در

یافت. این مورد یک داستان بسیار موفق است که در آن بسیاري 

از نیروهاي علمی و فناورانه نهادي، اجتمـاعی و اقتصـادي در آن   

ا ارزشـی در مـورد طراحـی سیاسـتی و     دخالت داشته و مطالب ب

شان می دهد که دستیابی  کند. این مورد ناجراي آن مطرح می

 ،هاي اقتصـاد کـالن مناسـب   پذیري نه تنها با ایجاد پایهبه رقابت

هاي خاص بخشی که بـه تعـامالت بـین    بلکه با توجه به سیاست

22 Pioneer Industries Ordinance 
23 Investment Incentives Act 
24 Heavy Industries Corporation of Malaysia 
25 Industrial Master Plan 
26 Promotion of Investment Act 
27 Action Plan for Industrial Technology Development 
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هـاي  ها، کـارگزاران دولتـی، نهادهـاي مـالی، آزمایشـگاه     شرکت

هـا و ... بسـتگی دارد.   هـا، شـهرداري  دانشـگاه  ،یق و توسـعه تحق

هـا از جملـه   هاي کلیـدي سـازمان  ها و توانمنديراهبردساختار، 

هاي فردي در صـنعت مـوردنظر بـا آن    مشکالتی بود که سازمان

مواجه بودند. با بررسـی تکامـل اقتصـادي، فناورانـه و نهـادي در      

و تجزیه و تحلیل نتایج  آال در شیلی داري ماهی قزلزمینه مزرعه

  د:نموبندي توان تقسیمبخش می 7آن، این نتایج را در 

بازسازي  صنایع مبتنی بر طبیعت و ایجاد و توزیع دانش: -1

اقتصاد آمریکـاي التـین کـه از عواقـب آزادسـازي تجـارت بـود،        

ی را مــورد توجــه قــرار داد. هــاي فــرآوري منــابع طبیعــفعالیــت

توجـه بـه معـادن، محصـوالت و موادغـذایی ناشـی از        مخصوصـا 

کشاورزي، نیشکر، کاغذ، محصوالت چوبی، ماهی، آهن و فوالد و 

رود. این تغییر شمار میها بهترین اولویتنفت و گاز از جمله مهم

فرد فیزیکی، بیولوژي، بهرهاي منحصسؤاالت جدیدي را در زمینه

یعی، پایداري بلندمدت هاي محیطی این منابع طبژنتیک و جنبه

برداري از آنها به شکل پایدار آنها، منابع دانش موردنیاز براي بهره

 مطـرح را هـا  گـذاري بـراي شـرکت   چگونگی عمل و قـانون نیز و 

هاي پایـه و  ساخته است. همچنین این موارد تقاضا براي پژوهش

هاي مختلـف ماننـد   تأمین مداوم دانش مخصوص کشور در زمینه

ژنتیک، علوم دریایی و سایر علـوم ایجـاد کـرد. تـالش     بیولوژي، 

براي توسعه فناورانه و تحقیقات کـاربردي در ایـن مـوارد نیـز از     

ناپذیر خواهد بود. سـؤاالتی کـه در ایـن    عواملی است که اجتناب

  شود و پاسخ به آنها باید موارد زیر را دربرگیرد:مورد مطرح می

 کـه از طـوري بـه هـا و اجـراي آنهـا    چگونگی طراحی مشـوق  �

پیامـدهاي خـارجی منفـی را     ،شکست بازار جلـوگیري کنـد  

 ؛االهاي عمومی را توزیع کندککاهش دهد و 

  ؛هاي مناسب تحقیق و توسعهتالش �

  ؛حقوق مالکیت معنوي �

  ؛صنعت در تولید و توزیع دانش-ارتباطات بین دانشگاه �

  ؛چگونگی تأمین نیروي انسانی موردنیاز و متخصص �

 ا سازمان تجارت جهانی و ...چگونگی رابطه ب �

مطالعات مختلف نشان داد که نیروهاي بازار در فراهم آوردن 

بازار  راهبردملی مناسب در کنار  ها ناتوان هستند و راهبردپاسخ

  موردنیاز است.

بسـیاري از  تکامل ساختار صنعتی و شـرایط فناورانـه:    -2

شیلی شـکل  نیروهاي فناورانه و نهادي و اقتصادي این صنعت در 

گـذاري، نـرخ رشـد    ها، الگوهاي سرمایهگرفت و نرخ سود شرکت

ترین این نیروها که در طـول  کمی و احتمال بقا تعیین شد. مهم

هـاي خـانوادگی بـه    دو دهه توانست صنعت مذکور را از شـرکت 

 عبارتند از: ،هایی در کالس جهانی تبدیل کندسازمان

هـاي زراعـی   به سایتهاي جدید ها و سازماننرخ ورود شرکت �

 ؛جدید

  ؛نرخ خروج از بازار �

  ؛دسترسی به مجوزهاي زراعت جدید �

  ؛هاي ناشی از مقیاس(تولید انبوه)جوییصرفه �

هـاي  هاي مـالی و فناورانـه در بـین شـرکت    انباشت توانمندي �

  ؛فردي

  ؛ FDIجریان �

  ؛توسعه نهادهاي مالی جهت بهبود بخش �

  ؛هاها و اکتسابادغام �

  ؛هاي داخلیالمللی توسط شرکتجذب بازارهاي بین �

  .المللیکاالي بینهاي هاي داخلی در زنجیرهورود شرکت �

مباحـث مربـوط بـه     پایداري و استانداردهاي محیطـی:  -3

پایداري محیطی، مدیریت شرایط اکولوژیک و بیولوژیک، کنتـرل  

کیفیت و حفاظت از محیط زیست در این مبحث بایـد شناسـایی   

اولیه استانداردهاي این چنینی ضمنی بـوده و  هاي در سال .شود

هـا در سـطح کـالس    مدون نشده بودند. اما با توجه بـه فعالیـت  

آنهایی که  انداردهاي جهانی، مخصوصاجهانی و لزوم توجه به است

انـد، بایـد   توسط خریداران آمریکایی، ژاپنی و اروپا پذیرفته شـده 

  این استانداردها مدون شود.

صنعت -موضوع ارتباط دانشگاهصنعت: -اهارتباطات دانشگ -4

هنوز در شیلی جوان است. موضوعی کـه اهمیـت ایـن ارتبـاط و     

لـزوم توجـه بـه تحقیـق و      ،کنـد توجه به آن را بیشتر روشن می

 توسعه و آموزش منابع انسانی مختلف و متخصص است.

منـاطق  بنـدي:  اي و خوشـه  ایجاد اشتغال، تأثیر منطقه -5

در سـاختار تولیدشـان،    طور قابل توجهبه بزرگی از جنوب شیلی

شـیلی نقـش    اجتمـاعی -الگوهاي اجتماعی، نهـادي و اقتصـادي  

شغل مستقیم ایجاد کرده است  30000بسزایی دارد. این صنعت 

اي را در درآمـد سـرانه و الگوهـاي مصـرف     هاي منطقـه و تفاوت

ـ   هـایی از تعـامالت بـازاري و    عـالوه شـبکه  هکاهش داده اسـت. ب

هـاي جدیـد   وجودآورده است و بسیاري از بخـش اري را بهغیرباز

 اند.تولیدي براي پاسخگویی به نیازهاي مختلف توسعه یافته

تـا ایـن اواخـر    گذاري مسـتقیم خـارجی   سرمایه: FDIنقش  -6

. ایـن  سـت در توسعه ایـن صـنعت ایفـا نکـرده ا     اينقش اساسی

شده  هاي کوچک و متوسط داخلی ایجادمبناي شرکت صنعت بر

پاسـخگوي نیازهـا    یاین مدل بدون هیچ مشـکل  1990و تا دهه 

هـا و ورود تولیـدات   از زمانی که ادغام هـا و اکتسـاب   .بوده است
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ها نیز نیاز به تغییر در دیدگاه ،شیلی به بازارهای جهانی آغاز شد

پایی فناورانه به این صورت اتفاق  هم ،وجود آمد. در این مرحلهبه

خارجی برای درک و دستیابی به دانش فنی  هایافتاد که شرکت

 ایجادشده در شیلی به این کشور وارد شدند.

نقش دولت در این مطالعه به ارتباط بین بخش نقش دولت:  -7

های مختلف دولت در ایجاد و گردد. نقشخصوصی و دولت برمی

-توسعه این صنعت بسیار زیاد بوده است، تأمین مالی برای پروژه

هـای طراحـی بـرای    ذاری جدید، ارتقـاء توانمنـدی  گهای سرمایه

هـای مـرتبط بـرای    ایجاد ظرفیت محصول جدید و ساخت کانال

تـوان از ایـن جملـه برشـمرد. محـرک      المللی را می بازاریابی بین

بـرداری  منافع زیاد ناشی از بهره ،اصلی دولت برای این مداخالت

ن بخش بوده های داخلی در ایاز منابع طبیعی و کمبود توانمندی

های دولتی که البتـه بـا شکسـت مواجـه     است. از جمله سیاست

هـای  R&Dتوان به طراحی برنامه برای حمایت از شده است، می

 . همچنـین های کوچک و متوسط اشاره کردمشترک بین شرکت

ــانون ــه   ق ــت از محــیط زیســت از جمل ــه حفاظ ــذاری در زمین گ

 اینـد یـادگیری  های مهمی است که راه را برای شـروع فر سیاست

  فناورانه هموار کرد.
 

  گیرينتیجه -5

پایی توجه به چند نکتـه   های پیشین پیرامون هم در پژوهش

-ها و کشورهای جدیدالورود مـی اول اینکه شرکت .ضروری است

ار کمتـر از کشـورهای   هـا را بـا هزینـه بسـی    د آخرین فناوریتوان

ایـن همـان    د؛نمایـ برداری مـؤثر  ند و از آن بهرهپیشگام کسب ک

در ادبیـات   "جریمه پیشرو بودن"موضوعی است که تحت عنوان 

هـای  به آن اشاره شده است و بیانگر این مطلب است که شـکاف 

. ]14و  2کند[پایی سریع ایجاد می بزرگتر توانایی بالقوه برای هم

توانـد عـالوه بـر پـر     های مؤثر میگیری از سیاستاین امر با بهره

موجبـات پیشـی گـرفتن جدیـدالورودها را     کردن شکاف موجود، 

فراهم کند. دومـین نکتـه، اهمیـت وجـود زیرسـاختهای علـم و       

ها پایی اثربخش است. این زیرساخت فناوری برای دستیابی به هم

شود که دولت توانایی بالقوه در یک صـنعت را  هنگامی ایجاد می

هـای بـزرگ بـا    کارخانـه  ایجـاد تنهـا   ،تشخیص دهد. سوم اینکه

کند پایی اثربخش کمک نمی های پیشرفته از خارج، به هم وریفنا

هـا و سـاخت   هـای ضـمنی فنـاوری   بلکه لـزوم توجـه بـه جنبـه    

نهـادی  -هـای اجتمـاعی  های فناورانه و توجه بـه نظـام  توانمندی

پــایی پایــدار  کننــده دســتیابی کــارآ و اثــربخش بــه هــمتعیــین

و رفـتن بـه   عبـور از مرحلـه تقلیـد     ،]. نکته آخر اینکـه 15[است

ــتیابی بـــه یـــادگیری   ــه آن دسـ ــه الزمـ ــوآوری کـ مرحلـــه نـ

تر از آن خلق دانش فناورانه(اکتساب و جذب دانش موجود و مهم

-بـه  .جدید) است، برای کشورهای درحال توسعه آسـان نیسـت  

هـای  ای شـدن در فنـاوری  برای این کشورها حرفـه  ،عبارت دیگر

یادگیری کـه   چنین. همتر از نوآوری استموجود بسیار با اهمیت

بعـد از اکتسـاب و    ،کنـد نقش مهمی در نوآوری فناورانه ایفا مـی 

بـا   و ای شدن در فناوری) اتفاق خواهد افتـاد جذب فناوری(حرفه

هـای فناورانـه   ناپـذیری در تـالش  طـور اجتنـاب  بلوغ صنعتی بـه 

مد و تقاضا برای نوآوری افزایش خواهد آوجود خواهد تغییراتی به

هـای  در فعالیـت  بیشـتر  خود به مهارت و کوشـش یافت که این 

R&D ]اگرچـه کسـب و    ،طور که مطرح شد]. همان16نیاز دارد

پـایی مـورد بررسـی     عنوان عامل اصـلی در هـم  بهبود فناورانه به

اما عوامـل مـؤثر دیگـری شـامل ثبـات محـیط        ؛قرارگرفته است

کالن، محیط سیاسی و اجتمـاعی حمایـت شـده توسـط      اقتصاد

قانون و حمایت از حقوق مالکیت از جمله عوامل اثرگذار در ایـن  

بندی ابتدا عناصر کلیدی مشترک موثر بر  جمع برای. استحوزه 

منظـور  های فعـال دولـت بـه    همپایی بیان شده و سپس سیاست

  .است تحقق همپایی استخراج شده

  ایی در مطالعات پیشینپر بر همعناصر مشترک موث -5-1

توان موارد خاصی را بـدون  در تمامی موارد همیایی موفق می

 .]17[گرفتن بخش و یا کشور مشاهده کردنظردر

  یادگیري بنگاه -1

هـای  -هـای بنگـاه  عامل اصلی همپایی، یادگیری و توانمندی

گیـری   داخلی(بومی) اسـت. اثبـات شـده کـه یـادگیری و شـکل      

هـای داخلـی شـرطی ضـروری بـرای      توسـط بنگـاه  هـا   توانمندی

همیایی هستند، چون آنها برای کشور در حال همپـایی توانـایی   

آوری خـارجی و سـازگاری و تغییـر آنهـا بـا      جذب دانـش و فـن  

های تقاضای محلی و نیازهای محلی، تولید دانش جدیـد،  ویژگی

  کنند.آوری جدید و صادرات را فراهم میایجاد محصوالت و فن

  دسترسی به دانش خارجی -2

ایی موفـق، دسترسـی   پـ عامل دوم مشترک در تمام موارد هم

به دانش خارجی بوده است. با ایـن حـال، مسـیرهایی کـه ایـن      

از کشور به کشور و از  ،دسترسی از طریق آنها صورت گرفته است

بخش به بخش متفاوت است. هنگامی کـه دسترسـی بـه دانـش     

طور جدی دچـار اخـتالل   ایی بهپخارجی اتفاق نیفتد، فرایند هم

 شود.می

  سرمایه انسانی ماهر -3

سومین عامل مشترک، توسـعه سـرمایه انسـانی مـاهر بـوده      

های به شدت وابسته بـه نیـروی   ویژه در بخشاست. این عامل به

های جدید اثبات شده است. در کار ماهر، کارآفرین و ایجاد بنگاه
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  52  1395تابستان شماره بیست و هفت، بهار و   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

کـار مـاهر از کشـورهای    المللـی نیـروی   این رابطه، تحـرک بـین  

پیشرفته برای کشورهایی مانند هند، چین و مالزی کلیدی بـوده  

  است.

  هاي فعال دولت موثر بر همپایی سیاست -5-2

در کنار عوامل گفته شده، همپایی بسیار تحت تأثیر مستقیم 

های دولتی قرار دارد. چندین سیاسـت در  و غیرمستقیم سیاست

توانـد بـه   هریـک از آنهـا مـی    کـه  است این مورد شناسایی شده

  ها عبارتند از:موفقیت و یا شکست منجر شود. این سیاست

    هاي چندملیتی. مذاکره با شرکت1

 ؛FDIجذب  �

-های فناورانه شرکتاطمینان از کسب و بهبود توانمندی �

هـای خـارجی از طریـق    های داخلی در تعامل با شـرکت 

 ؛گذاری های مشترکقراردادها و سرمایه

 .های مالیاتی و مالیمشوق ایجاد �

  28 هاي داخلی. زایش صنعت از صنعت در شرکت2

هـای  های داخلی از طریق حمایتکمک به ظهور شرکت �

هـای  پذیری، در دسترس قـراردادن فنـاوری  مالی، امکان

 ایجاد شده در مؤسسات تحقیق و توسعه داخلی و ...

  . تسهیل اکتساب و اشاعه فناوري3

 ها:دستیابی به فناوریهای تسهیل راه �

ــه تولید � ــد از  کمــک ب ــی در بازدی ــدگان داخل کنن

 ؛های فناوری در خارجعملیات برترین

حمایت از تخصیص تحقیقات به بخش یا صـنعت   �

 ؛خاص

ــش بــین شــرکت    � ــع دان ــای کوچــک و  توزی ه

 ؛تولیدکنندگان

های خـاص بـرای صـنایع محلـی در     گذاریقانون �

 .مراحل اولیه توسعه

 صادرات. ارتقاء 4

  ؛ایجاد بازارهای جدید �

هـای کوچـک و   از شـرکت 29هـای صـنعتی   ایجاد انجمن �

متوسط جهت سازماندهی انتشار فناوری و بازاریابی برای 

  ؛اعضا

 ؛ایجاد هویت نام تجاری ملی �

 .برای صادرکنندگان داخلی  های مالیاتیایجاد مشوق �

 هاي صنعتی. توسعه خوشه5

28 Spinning off domestic firms 
29 Industry Associations 

 ؛انتقال کارآی اطالعات �

 ؛هاهمکاریبهبود  �

 .بندیهای الزم برای خوشهایجاد زیرساخت �

 30گري . خدمات تنظیم6

در جایی کـه صـادرات بایـد دقیـق، باتوجـه بـه شـرایط         �

هــای خـــاص و  محیطــی، بــا درنظرگـــرفتن کیفیــت   

 یمهمــعامــل  ،اســتانداردهای عملکــرد اجتمــاعی باشــد

 .شودمحسوب می

 ها و ائتالفات صنعتی حمایتی. سازمان7

ویژه جهـت اطمینـان   ها در بخش صادرات بهسازماناین  �

یافتن از این که اعضاء استانداردهای مورد کیفیتی مـورد  

کنند، بـه وجـود   تقاضا در بازارهای جهانی را برآورده می

 آید.می

 . تأمین احتیاجات نیروي انسانی تخصصی 8

کوتاه مدت: جذب و استفاده از نیروهای ملی کـه   راهبرد �

 .کنندشور کار میدر خارج از ک

  .بلند مدت: افزایش آموزش فنی راهبرد �

  و حمایتی 31هاي محدودکنندهاستفاده از سیاست .9

های محدودکننـده و حمـایتی بیشـتر در جهـت      سیاست �

گـردد. ایـن    حمایت از تولید داخـل و فعلـی تـدوین مـی    

ای از مداخالت دولت در جهت ها، طیف گسترده سیاست

رقبـای جدیـد، واردات کـاالی    ایجاد محـدودیت در ورود  

ساخته شده دارای مشابه داخلی و مواردی از این دسـت  

پذیری شرکت  شود. البته باید توسعه و رقابت را شامل می

هـا  سـازی ایـن سیاسـت   را نیز در این تدوین و عملیـاتی 

هـا  درنظر گرفت و به همین دلیل است که این سیاسـت 

ــوده و در دورهاغلــب مــدت ــازنگری هــای خاصــی دار ب ب

 شود.   می

  . نظام جدید حقوق مالکیت معنوي10

هـای  تواند بـا تـرویج فعالیـت   یافته مینظام پتنت ساخت �

 ؛نوآورانه کارآیی پویا ایجاد کند

عصر جدید حقوق مالکیـت معنـوی، پـیش از هـر چیـز،       �

سوی افزایش همنواسـازی  ادامه روند سکوالر بلندمدت به

-نامهملی از طریق پیماناستانداردسازی مقررات پتنت  و

 المللی است. های بینها و توافقنامه

30 Regulatory Services 
31 Restrictive Policies 
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-ویژگی محدودکننده رژیم جدید عرصه را برای سیاست �

رشد مبتنی بر نوآوری و تقلیـد   و کندهای ملی تنگ می

تـر  مانـدگی مشـکل  برای کشورهای در حال جبران عقب

 شود.می

 سازي. نظم مالی و خصوصی11

طـور کلـی،   و بـه  بودجـه کاهش مخارج عمومی، کسـری   �

های الزم یـک راهبـرد   کاهش اندازه بخش دولتی، مولفه

-زیرا ناکارایی، فساد و سایر شکسـت  است؛توسعه خوب 

های غیربازاری مربوط به کارکرد نظام عمومی را کـاهش  

 دهد.می

  

  

 

 . آزادسازي تجارت 12

-قلمروی اشـاعه بـین   آزادسازی تدریجی تجارت معمولً �

دهـد و ایـن امـر    ها را افزایش مـی فناوریالمللی دانش و 

در  بـرای کشـورهای  را های جدیدی شاید آشکارا فرصت

 ماندگی فراهم سازد.حال جبران عقب

هـای  نکته حیـاتی در اینجـا ایـن اسـت کـه توافقنامـه       �

تجاری دوجانبه و چندجانبه در عین حـال کـه قلمـروی    

امکـان را  دهند، این دانش را افزایش می المللیاشاعه بین

ا حفاظت های ملی باید از صنایع نوظهور و نوپکه سیاست

های امری که برای ارتقای ظرفیت سازد؛محدود می ،ندک

های محلی در مراحل اولیه چرخه عمر جذب و توانمندی

 صنایع جدید الزم است.
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