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Abstract 

Local Content policies (LCPs) are generally 
government interventions whose long-term 
goal is to increase the share of employment or 
sales in each of the value chain segments 
within the host country. In the last few 
decades, different countries have used 
different policies for Locoal Content, some of 
them are successful and some unsuccessful. 
Hence, arguments have been put forward in 
support of and against these policies. 
Increasing value-added, market 
failures/externalities, and social objectives are 
among the reasons behind supporting these 
policies and misallocation of resources and/or 
inefficiencies, misalignment between 
instruments and policy objectives, 
international regulation, and institutional 
frameworks are Arguments against the Use of 
Local Content Policies. In this paper, at first, 
the concepts and history of Local Content 
Policies are discussed, and then the 
components of such policies, such as goals, 
incentives or penalties, and appropriate 
indicators for assessing and monitoring these 
policies, have been described and based on 
this framework local content laws in Iran for 
over two decades has been analyzed. 
Keywords: Local Content, Local Content Policies, 
Productive Development Policies 
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  علم، فناوري و نوآوري نامه جامع سیاست ویژه
  1398، تابستان 2سال یازدهم، شماره 

 

  

  حداکثر استفاده از توان داخلی هاي سیاست
  

  2، مهدي پاکزاد*1بهروز نوري

 هاي فناوري، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران مشی کارشناس ارشد بررسی خط -1

  علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران تأعضو هی -2
  

  دهیچک
هاي  از بخش آنها افزایش سهم اشتغال و یا فروش در هر یک  هاي حداکثر استفاده از توان داخلی به طور کلی مداخالتی دولتی هستند که هدف بلندمدت سیاست

اند که  هاي متفاوتی را براي توان داخلی به کار گرفته در چند دهه گذشته کشورهاي مختلف سیاست. است یک صنعت زنجیره ارزش در داخل کشور میزبان
افزوده، جبران شکست بازار و  افزایش ارزش. مطرح شده است هایی ها استدالل ت و علیه این سیاستاز این رو در حمای. اند برخی موفق و برخی ناموفق بوده

ابزارها، عدم توزیع منابع و یا ناکارآمدي آنها، قوانین جهانی و  باتوازن اهداف سیاستی   ها و عدم حمایت از اشتغال در زمره دالیل پشتیبانی از این سیاست
هاي چنین  هاي توان داخلی پرداخته شده و سپس مؤلفه ریخچه سیاستدر این مقاله ابتدا به مفاهیم و تا. ها هستند هاي نهادي از ادله علیه این سیاست چارچوب
اند تا پس از آن بتوان بر اساس این  ها شرح داده شده هاي مناسب ارزیابی و پایش این سیاست ها و شاخص ها یا تنبیه هایی که عبارتند از اهداف، مشوق سیاست

  .قرار دادچارچوب قوانین مربوطه در ایران را مورد بررسی و تحلیل 
  هاي توسعه مولد هاي حداکثر استفاده از توان داخلی، سیاست توان داخلی، سیاست: ها کلیدواژه

  :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
Nouri, B. & Pakzad, M. (2019). Local Content Policies (LCPs). Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 411-
424. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

گذاران کشورهاي نفتی،  هاي همیشگی سیاست یکی از نگرانی
حداکثر کردن مزایاي اقتصادي حاصل از استحصال این ذخایر 

هاي  ، از طریق طراحی و وضع قوانین و سیاستتجدیدناپذیر
یکی از . به اهداف مورد نظر بوده استمناسب براي رسیدن 

1ها، حداکثر کردن توان داخلی موضوعات مهم این سیاست
2 

که مزایاي بخش  ابدان معن ،در این بخش است جادشدهیا
تا چه  حاصل از آنها ارزش افزودهصنایع استخراجی، وراي 

ها مزایاي اقتصادي بیشتري را  حد در اثر ارتباط با دیگر بخش
ارتقاء توان داخلی در بسیاري از کشورهاي در . ندا ایجاد کرده

                                                 
  noorib@ripi.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

12- Local Content 

و بالغ  پرسابقهحال توسعه داراي منابع طبیعی غنی، کشورهاي 
وارد به این حوزه به یک  در این صنعت و کشورهاي تازه
از همین رو باید گفت که . اولویت سیاسی تبدیل شده است

خواستگاه مفهوم توان داخلی صنایع استخراجی کشورهاي 
  .ف ازجمله صنایع نفت، گاز و معدن استمختل

و گاز براي  هاي صنعتی در حوزه نفت  استفاده از سیاست
. اي جدید در این صنعت نیست ایجاد رشد اقتصادي، رویه

هاي توان داخلی نخستین بار در اوایل دهه  اصطالح سیاست
در حوزه دریاي شمال به کار رفت و گستره آن از  1970

رداتی تا مداخالت مستقیم دولت در هاي وا وضع محدودیت
زمان، هدف  گذشت بااما ؛ گرفت یبرمو گاز را در  بخش نفت 
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2ها از ایجاد ارتباطات باالدستی این سیاست
تأمین نهاده ( 1

در  ارزش افزودهاقتصاد داخلی از راه انتقال فناوري، خلق 
هاي شغلی در کشور و  هاي تأمین داخلی، ایجاد فرصت بخش

به ایجاد ارتباطات ) افزایش مالکیت و کنترل داخلی
ها قبل از صادرات با احداث و  ستاده فراورش( 2دستی پائین
...) ها، صنایع پتروشیمی، تولید کود و  اندازي پاالیشگاه راه

  .توسعه یافته است
لی قابلیت تحریک توسعه هاي توان داخ سیاستاگر چه 

استفاده از آنها در کشورهاي داراي  اما اقتصادي را دارند
. داشته است ینتایج مختلف ،و گاز ذخایر گسترده نفت 

صنایع  3هاي فناورانه هاي تخصصی و پیچیدگی نهاده
استخراجی، غالباً امکان توسعه ارتباطات باالدستی و 

. کند محدود میدستی در درون اقتصاد کشورها را  پائین
هاي فراوان مواجه هستند  اقتصادهایی که با محدودیت

ی کوتاه خدمات الزم را عرضه کنند، درزمانتوانند  سختی می به
رشد . دستی ایجاد کنند ارتباطات پائین که آنچه رسد به 

هاي توان داخلی  و گاز، اگر با سیاست شتابان بخش نفت 
هاي  تشدید گلوگاه طلبانه همراه شود ممکن است باعث جاه

این امر . ناشی از افزایش مجموع تقاضاي نهایی شود 4عرضه
هاي  تواند بر روندهاي استخدام و نیز ستاده دیگر بخش می

گذارده و باعث اختالل و ناکارآمدي شود و گاه  ریتأثاقتصادي 
  .حتی فساد را افزایش دهد
هاي توان داخلی در کشورهاي مختلف  بررسی جامع سیاست

دهد که بسته سیاستی استاندارد و ابزاري که براي هر  نشان می
 در واقع. کشور و در هر شرایطی به کار رود وجود ندارد

ها در جهت دستیابی به اهداف  کشورها از این سیاست
لذا  کنند و استفاده می خاص خودشاناجتماعی و اقتصادي 

کنند  ابزارهاي سیاستی خاصی را انتخاب می بیعی است کهط
ي بازار و ها شکستکه (که نواقص و کمبودهاي خاصی را 

تشخیص . دهد هدف قرار ) شود روابط بیرونی را شامل می
هاي  فعالیت: سطح مناسب مداخالت دولتی پیچیده است

مختلف به مداخالت مختلفی نیاز دارد و ممکن است شواهد 
. هاي دولت وجود نداشته باشد اي راهنمایی انتخابروشنی بر

کنند که  شاید به دلیل این چالش است که برخی اظهار می
                                                 
21- Backward links 
2- Forward links 
3- Technological complexity 
4- Supply bottlenecks 

هاي توان داخلی، انحرافات، ناکارآمدي و در برخی  سیاست
  ].1[آورد  موارد حتی فساد به بار می

به تشریح مفاهیم موجود در رابطه با  در ابتدادر این مقاله 
هاي آن پرداخته خواهد شد و  توان داخلی، الزامات و سیاست

 و مولد توسعه هاي مختصري از سیاست سپس تاریخچه
ها ارائه  توان داخلی ذیل این سیاست هاي سیاست جایگاه
داخلی  توان هاي سیاست اصلی هاي مؤلفه ،در ادامه. شود می

هاي ارزیابی  ها و سنجه ها و تنبیه ، مشوقشامل اهداف سیاستی
بعدي به مباحثی در دفاع از و علیه  بخش. دشمطرح خواهد 

در . توان داخلی اختصاص خواهد داشت هاي سیاست کاربرد
 توان از حمایت هاي ارائه شده قوانین انتها براساس مولفه

  .ایران مورد تحلیل قرار خواهد گرفت در داخلی
  
  ها داخلی، الزامات و سیاستمفهوم توان  -2

میزبان  کشورهاي داخل خارج و در "توان داخلی" تعاریف
 ارزش" ،"بومی توان" ،"ملی توان". است متفاوت بسیار

 و "داخلی مشارکت" ،"کشور در داخل ارزش" ،"مشترك
به کار رفته در  مختلف اصطالحات از برخی "صنعتی مزایاي"

  ].2[این زمینه است 
اما یکی از بهترین تعاریف این است که توان داخلی، ارزشی 

ها و  هاي شرکت اقتصادي است که از طریق فعالیت
گذاران خارجی صنعتی در کشور میزبان افزوده  سرمایه
ها،  میزان استفاده از توان داخلی ممکن است در پروژه. شود می

  :بر اساس معیارهاي ذیل تعیین شود... و  وساز ساخت
  توسعه نیروي انسانی سطح�
  استخدام نیروي داخلیدرصد  �
  نیروي داخلی تخصصی آموزش �
  داخلی کنندگان تأمینگذاري روي  سرمایه �
  توسعه داخلی خدمات �
  خدمات و تدارکات از منابع داخلی تأمین �

یرگذاري مثبت بر اقتصاد داخلی و تأثکلی آن،  اهدافاما 
  .]3[توسعه بنیان صنعتی یک کشور است 
 اصلی توان داخلی و در این مقاله، تعریف دو مفهوم

معموالً اشاره به  توان داخلی،. مهم هستند 5سازي بومی
 انتقال طریق از تا خواهد می ها شرکت از که ضوابطی دارد

                                                 
5- Localisation 
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 هاي فرصت ارائه و داخلیتأمین  زنجیره از استفاده فناوري،
توان . دهند افزایش اقتصاد در را ارزش ها، به بومی اشتغال

 شدن، جهانی تئوري در. است سازي متفاوت بومی داخلی با
 با هاي چندملیتی شرکت انطباق چگونگی به سازي بومی
بر اساس یکی از . بومی اشاره دارد انتظارات و ها یقهسل نیازها،
 به را شدن یجهان روند که است فرایندي سازي بومی" تعاریف

 تعریفی دیگرو در ] 4[ "کند  یم عکس ها بومی نفع
به  که است بومی وکارهاي کسب توسعه معنی به" سازي بومی
ها را استخدام  بومی کنند، می استفاده داخلی منابع از منظم طور
کنند و مشتریان بومی را در اولویت ارائه خدمت قرار  می
- سازي راهبرد کسب مجوز اقتصادي بومی ".]5[دهند  می

اجتماعی براي فعالیت در یک منطقه است و برخالف توان 
داخلی، ابزاري توانمندساز براي رشد جوامع است که هدفی 

که  درحالی. فراتر از اجراي فازهاي اولیه یک پروژه دارد
خواهد که از  هاي خارجی می قوانین توان داخلی از شرکت

تجهیزات و نیروي انسانی بهره گیرند، میزان مشخصی از 
؛ به دهد سازي فراتر از این مواد قانونی را هدف قرار می بومی

  :عبارت دیگر
 توسط که هاي توان داخلی، شامل قوانینی است یاستس -

 شود می وضع ها هیدروکربن تولیدکننده کشورهاي هاي دولت
افراد  ماستخدا به ها شرکت از طریق الزام را اقتصادي ارزش تا

  .از منابع داخلی، افزایش دهد خدمات و کاالها تأمین و بومی
سازي فعالیتی است به منظور ایجاد ظرفیت بومی و  بومی -
کارگیري  کارگیري توان زنجیره ارزش داخلی و توسعه و به به

نیروي کار بومی به منظور تأمین یا فراتر رفتن از اهداف 
 .]6[قانونی توان داخلی 

این . هدف الزامات توان داخلی، جایگزینی واردات است
هاي  و شرکت گذاران هیسرماالزامات، مقرراتی است که 

کند که میزان مشخص حداقلی از خرید  خارجی را موظف می
نمایند که به  تأمینو تدارکات خود را از داخل کشور میزبان 

  .اقدامات قانونی است به وسیلهمعنی ایجاد تقاضاي بازار 
با توان  که( "واردات جایگزینی" و توان داخلی" مفاهیم

امر  این و ندارند مطلقی تعریف) است داخلی متفاوت
 در وکار کسب توسعه دنبال به که هایی شرکت براي تواند می

 توان داخلی تعاریف. کند ایجاد هستند سردرگمی این کشورها

 مختلف تعاریف بنابراین و هستند متفاوت اي گسترده به طور

. ]7[توان داخلی نتایج سیاستی متفاوتی را منجر خواهد شد  از
ها و  نیز در سیاست» داخلی«مفهوم  ،عالوه بر توان داخلی

اي از معانی  قوانین بایستی مشخص گردد زیرا این واژه گستره
شود  ها از آن خریده می شرکتی که یکی از نهاده. برداردرا در

ثبت داخلی باشد؛ در داخل ممکن است داخلی و با مالکیت 
آن خارجی باشند و ) تمام و یا بخشی از(مالکان باشد و  شده

یا حتی مالکان آن بومی باشند، ولی خود شرکت در خارج 
اوالً، . این وجوه تمایز به دو دلیل اهمیت دارند. واقع باشد

، منافع »بومی«هاي  ممکن است، بسته به مالکیت شرکت
براي مثال، ممکن . د ملی متفاوت باشدمستقیم آنها براي اقتصا

گذاري در  گذاران خارجی عالقه کمی به سرمایه است سرمایه
هایی با مالکیت عمده بومی داشته باشند و یا حتی، در  شرکت

کنترل کامل، تمایلی به واگذاري کامل یا  عدم امکانصورت 
وکار  هایی دیگر از کسب هاي انحصاري و بخش ی فناوريجزئ

به همین ترتیب، مالکیت بومی حتی (باشند داشته خود را ن
پایش  هرگونه، در اًیثان). گذاري شود ممکن است مانع سرمایه

در . و کنترل توان داخلی باید ماهیت مالکیت را در نظر گرفت
هاي  که توان داخلی به صورت فروش توسط شرکت جایی

شود، ابتدا باید مشخص  داخلی با مالکیت داخلی تعریف می
محسوب » بومی«ها از دیدگاه سیاستی  د که این شرکتکر
  .شوند یا نه می

 معموالًگذاري  هاي سرمایه همراه با مشوق توان داخلیالزامات 
براي جذب  "و هویج چماق" قسمتی از رویکرد

ها  دولت "چماق"در بخش . گذاري خارجی است سرمایه
مشخصی از کنند که به اهداف  گذاران را ملزم می قانوناً سرمایه

توان داخلی، اثربخشی صادرات، انتقال فناوري، 
وتوسعه، استخدام و مالکیت داخلی در کشور میزبان  تحقیق

هاي  ها، مشوق دولت "هویج"در بخش . دست یابند
هایی که  هاي شرکت گیرند تا هزینه گذاري را به کار می سرمایه

این . شوند کاهش دهد در داخل بازار میزبان ایجاد می
هاي  براي پروژه مثالً(ها شامل حمایت مستقیم  وقمش

هاي  و حمایت) گذاري جدید وتوسعه یا سرمایه تحقیق
مانند خدمات دولتی با هزینه کم یا رایگان در  میرمستقیغ

  .شود یمبازاریابی و توزیع 
،  و هویج در چندین کشور مانند شیلی چماقاین رویکرد 
هاي  کپارچه از سیاستدر قالب یک بسته ی... مالزي، نروژ و
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این . موفق اجرایی شده است به صورتریزي صنعتی  برنامه
در شکل مستقیم و . توانند صریح و ضمنی باشند الزامات می

عددي و کمی مشخص  به صورتتوانند  صریح اهداف می
شده باشند و لذا در این شکل سهم حداقلی محصوالت و 

و ضمنی،   در شکل غیرمستقیم. خدمات داخلی مشخص است
 توان داخلیی و امتیازدهی وجود دارد که ده وزننظام یک 

این نظام ترکیبی در . یکی از معیارهاي یک نظام کلی است
یابد که امتیاز تخصیص  هاي تخصیص یارانه بروز می برنامه
و یا روشن کرده میزان دریافت یارانه را مشخص  ،شده داده
با اهداف و که خریدهاي دولتی تا چه میزان کند  می

  ].8[ها منطبق است  هاي استخدام بومی سیاست
  
 و جایگاه مولد توسعه هاي سیاست تاریخچه -3

  توان داخلی هاي سیاست
دولت  مداخالتی از سوي توان داخلی، هاي گفتیم که سیاست

 یا و اشتغال آنها افزایش سهم  که هدف بلندمدت هستند
داخل کشور  زنجیره ارزش در هاي در هر یک از بخش فروش

 اي وسیع از مجموعه از ها بخشی این سیاست. میزبان است
یا ( 1توسعه مولد هاي سیاست نام سیاسی به مداخالت
 به طور کلی را توان آنها هستند که می )صنعتی هاي سیاست
 ملی اقتصاد مولد یک ساختار هایی باهدف تقویت برنامه
 یا و سیاست سنجه، هر شامل جامع تعریف این. دانست
 پذیري رقابت و رشد بهبود اي است که باهدف برنامه
خاص  هاي بخش ،)کشاورزي تولید،(اقتصاد  هاي عمده بخش

 یا و) ... و افزار نرم تولید خودرو، صنعت منسوجات،(
سرمایه  تشکیل صادرات، وتوسعه، تحقیق( يدیکل هاي فعالیت
 هدف شود و طراحی می) انسانی سرمایه تشکیل ثابت و
 روبه افزایش روند با حفظ« :است که این اش نهایی

 کل در پذیري رقابت و زندگی، رشد اقتصادي استانداردهاي
  ].9[» نیز افزایش یابد اقتصاد
 تالش کردند با کشورها دوم، جهانی جنگ از پس

 این. خود تنوع بخشند مولد به بخش مختلف هاي سیاست
التین  امریکاي در مثال، براي. هایی متنوع داشت انگیزه روند

نگرانی زیادي وجود داشت که اقتصاد این منطقه صرفاً بر پایه 
 این بحث مطرح شد 1950 سال در .منابع طبیعی استوار شود

                                                 
1- Productive Development Policies (PDPs) 

طبیعی،  منابع بر هیتکبا  باید التین آمریکاي کشورهاي که
 قیمت کاهش در صورت مبادا، تا بخشند تنوع  را خود اقتصاد
. کاهش یابد توسعه آنها سرعت ان،زم طول در کاالها نسبی
 بودند و متفاوت کمی ها استدالل آسیایی، کشورهاي درباره
هایی که  این کشورها براي توسعه بخش که بود این ایده

نیازمند تعداد زیادي نیروي انسانی با تحصیالت نسبتاً باال 
  ].10[باشد، مزیت نسبی دارند 

 استفاده و داخلی تولیدات از حمایت افزایش شاهد دوران این
توان  هاي سیاست ها، ازجمله از سیاست  يا دهیچیپ آمیزه از

 براي مثال،. بود مولد توسعه بخش از حمایت باهدف داخلی،
 را درباره مواد هیدروکربنی ونزوئال قانونی ،1944 سال در

 در نفت پاالیش به ملزم را نفتی هاي شرکت که کرد تصویب
 در جمهور برزیل، وارگاس، رئیس. کرد می این کشور داخل
 نفت این کشور، ملی که شرکت کرد اعالم 1953 سال

 برزیلی فناوري و کارگران سرمایه، از فقط باید پتروبراس،
توان  هاي یافته نیز سیاست توسعه حتی اقتصادهاي. کند استفاده

براي مثال ]. 1[کردند  می را اجرا داخلی و توسعه توان داخلی
 اگر حتی :این موضوع را مطرح کردند کهمحققان اي از  عده

هاي داخلی هم  نروژ شرایطی خاص براي استفاده از ظرفیت
 که نداشتند شک هرگز نفتی هاي وضع نکرده بود، شرکت

 بومی هاي شرکت انتخاب نروژي از مداران سیاست و دولت
 نفت هاي فعالیت خدمات براي و تأمین داخلی محصوالت در
 امر در که این مطمئن بودند کامالً و کنند یم حمایت گاز و

؛ شود در نظر گرفته می آتی کسب امتیازات براي فرآیند مذاکره
 ، حتی مواقعی که1980 اوایل و 1970دهه  اواخر در بنابراین،
از  ترین گزینه نبودند نیز صرفه به بومی مقرون هاي شرکت

  ].11[باالتري برخوردار بودند  بخت انتخاب شدن
 به تواند می آنها اهداف و ها اجراي سیاست تفاوت ابزارهاي

 به طور کلی،. کند کمک کشورها هاي عملکردي تفاوت تبیین
پیچیده و  مولد هاي که بخت توسعه بخش رسد می به نظر
 تمرکز وري بهره و صادرات بر - 1در کشورهایی که  بزرگ
یش از ب -3 اند پایدار داشته کالن اقتصاد محیط -2 اند کرده
 اهداف -4 و اند ها بوده فعالیتخود  نگران ،هاي مختلف بخش
 مشخص عمومی به صورت و با صراحت وضوح، را به دولت
 ها ویژگی این فاقد کشورهاي. باالتر بوده است بودند، کرده
درگذر  که اند را توسعه داده تولیدي غیررقابتی هاي بخش
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  .اند کرده ایجاد اقتصادي توجه قابل هاي صرفاً هزینه زمان،
 توسعه مولد هاي سیاست که هایی اغلب دولت 1980دهه  در

این . را عکس کردند کرده بودند مسیر حرکت خود را اتخاذ
 تجارت سازمان ایجاد و تجارت آزادسازي براي فشار با تغییر
 کشورهاي در بازار اصالحات اجراي به نیاز همچنینو  یجهان

. شد روبرو بودند، تقویت بدهی بحران با در حال توسعه که
در حوزه  امنیت ایجاد: از جدید عبارت بودند هاي اولویت
مستقل از  نظام مالیاتی و مالی انضباط تضمین مالکیت، حقوق
آزادسازي اقتصادي،  کرد، هاي هزینه سیاست تقویت ها، بخش

هاي برابري ارز یکنواخت و رقابتی، آزادسازي  ارائه نرخ
مقررات  و سازي خصوصی خارجی، گذاري سرمایه و تجارت
 »واشنگتن اجماع« عنوان بهکه  ها سیاست مجموعه این. زدایی
ناشی از رقابت ناعادالنه  اثرات و بازار شکست شد، معروف
 ناشی از هاي ریسک اما کرد، نمی انکار ي خارجی راها شرکت

را به  بازار شکست تصحیح براي تالش در »دولت شکست«
را پیشنهاد  مداخله پرهیز از که گرفت می نظر اال درقدري ب

شروع به کنار گذاشتن  کشورها از بسیاري درنتیجه کرد؛ می
  .کردند توسعه مولد هاي سیاست
در  کشورهاي از بسیاري در ناامیدکننده نتایج زمان، با گذشت

باعث  1990دهه  اواخر از آسیا مالی بحران و حال توسعه
 به توجه مجدد که به شد واشنگتن اجماع  به اعتماد در  بحران

 مداخالت سیاستی مثالً. هدفمند انجامید سیاستی مداخالت
 در داخلی هاي توانمندي پرورش به چین دولت دار هدف

 هاي وري فنا هاي دیگر حوزه و مصرفی الکترونیک بخش لوازم
احتمال دارد در غیاب دولت توسعه نیابند، یاري  که پیشرفته
 انتقال براي خارجی گذاران سرمایه است؛ بدین منظوررسانده 
 گذاري سرمایه به استفاده از مواد اولیه داخلی ملزم و فناوري
  ].12[شدند  داخلی هاي شرکت با مشترك
 توسعه مولد هاي سیاست از بسیاري شد، اشاره که گونه همان
دهه  در در حال توسعه کشورهاي حاکم در پیچیده و سنگین
 و اما برخی از آنها نیز برجا ماندند شدند، برچیده 1980
تدوین  1990 و 1980هاي  هایی جدید نیز طی دهه سیاست
عمدتاً از میان  واردات جایگزینی هاي سیاست ].4[ شدند
 و صادرات براي هم هنوز کشورها از بسیاري اما اند، رفته

 کنند؛ هاي مالی ارائه می گذاري مستقیم خارجی مشوق سرمایه
 )داري جنگل و ها هتل مانند(خاص  هاي براي بخش

توسعه  هاي بانک ،گیرند هاي مالیاتی در نظر می بخشودگی
 وتوسعه هاي تحقیق فعالیت براي و کنند عمومی تأسیس می

اقداماتی  ها  دولت اخیراً نیز،. دهند هاي مالی ارائه می مشوق
 توسعه صادرات، ارائه تسهیالت هاي مانند تدوین برنامه

 حمایت تدوین راهبردهایی براي و ها تقویت خوشه فناوري،
  .اند انجام داده ارتباطات و اطالعات فناوري از
  
  هاي توان داخلی هاي اصلی سیاست مؤلفه -4

، یک کشور باید در توان داخلیهاي  براي اتخاذ سیاست
اي از مسائل و موضوعات  ها به مجموعه طراحی این سیاست
  :اشدکلیدي توجه داشته ب

  اهداف سیاستی 1- 4
دالیلی  توان داخلی و توسعه توان داخلیها به  تمایل دولت
توان داخلی و توسعه هاي  از بین اهداف سیاست. واضح دارد
، به افزایش ارزش افزوده بومی با استفاده از توان داخلی

و مسئله ایجاد  ،جاي کاالهاي وارداتی کاالهاي تولید داخل به
جاي  کارگیري نیروي کار بومی به به طریقاز اشتغال بومی 

این دو هدف باهم . شود بیشتر توجه می ،نیروي کار خارجی
ها  هایی وجود دارند که دولت در ارتباط هستند، اما پرسش
 :هاي توان داخلی پاسخ دهند باید پیش از شروع سیاست

تواند سطوحی باالتر از توان داخلی را  چرا خود بازار نمی §
هایی در بازار وجود دارند که نیازمند  د؟ آیا شکستایجاد کن

چرا در شرایط فعلی، استفاده از منابع اینکه اند؟ یا  اقدام دولت
  ي خارجی نیست؟ها شرکتبومی کارآمدترین حالت براي 

ازجمله (توان داخلی هاي  سازي سیاست هاي پیاده هزینه §
این  سازي ؟ آیا پیادههستند چقدر) آنها 1هاي فرصت هزینه

اي براي اقتصادي کشور خواهد  ها منافع خالص بالقوه سیاست
 داشت؟

آیا موانعی، ازجمله مقررات و الزامات قانونی ناشی از  §
ها  سازي موفق این سیاست المللی، بر سر راه پیاده تعهدات بین
 وجود دارند؟

خواهند تأثیر فوري داشته باشند یا  ها می آیا این سیاست §
 ت تا بلندمدت ایجاد کنند؟مد منافع میان

 که است تصور کنند ها ممکن دولت شد، اشاره که همانطور
اقتصادي از جنس  توان داخلی، منافع هاي درنتیجه سیاست

                                                 
1- Opportunity Costs 
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 عمل، در اما. یابند توانند افزایش می اشتغال و ارزش افزوده
 اقتصادي هایی اصوالً منافع آیا چنین سیاست که نیست روشن

که  است این اساسی پرسش داشت؟ خالصی در پی خواهند
به  است چنین اگر و دارد وجود دولت دخالت به آیا نیازي

 چارچوب از پرسش این است؟ نیاز اي مداخله نوع چه
 بحثی از بخشی و رود می توان داخلی فراتر هاي سیاست
 توسعه مولد هاي سیاست در دولت درباره نقش تر گسترده

  :که است که باید به نحوي طراحی شوند
Ã خوان باشند؛ اي هم هاي توسعه با دیگر سیاست 

Ã نواقص بازار را لحاظ کنند؛ 

Ã گیري اقتصاد کارآمد ملی را ارتقاء دهند؛ رقابت و شکل 

Ã باعث سرریز فناوري و دانش شوند؛ 

Ã هاي بومی حمایت کنند؛ از توسعه مهارت 

Ã هاي رعایت قوانین و مدیریت را کاهش دهند؛ هزینه 

Ã  1[را توسعه دهند  توان داخلیاقتصاد مقیاس و.[  
  ها ها و تنبیه مشوق 2- 4

هایی براي هدایت رفتار  ها به دنبال ایجاد مشوق برخی دولت
در این میان . اند ها در جهت اهداف توان داخلی بوده شرکت
هاي مالی، ازجمله فراهم کردن امکان  اي از مشوق مجموعه

شده در آموزش اتباع از محل  انجامهاي  گذاري استرداد سرمایه
 .کنند خودنمایی می اي و عملیاتی، هاي سرمایه هزینه

 تجهیزات به اي تعرفه معافیت ها اعطاء انواع دیگر مشوق
هاي  پیاده کردن سیاست در نقش ي ایفايدرازا شده استفاده

 مانند کشورها، از برخی این، بر عالوه. توان داخلی است
سعودي تحقق   عربستان اندونزي و ستان،قزاق آنگوال، عمان،
شده براي شهروندان را به امکان کسب ویزا  اشتغال تعیین سهم

 این. زنند هاي عملیاتی پیوند می براي کارکنان خارجی شرکت
هایی  توان داخلی در شرکت باعث تشویق استفاده از رویه
 ماهر بسیار وري باال به کارمندان با بهره براي کار شود که می

 کشورها، از برخی. دارند نیاز مهم هاي پست خارجی در
 براي اندونزي، اقدامات تنبیهی را قزاقستان و برزیل، ازجمله

 گستره این. اند وضع کرده هاي توان داخلی رعایت سیاست
  پس حتی و ها مناقصه از محرومیت تنبیهات از جرائم مالی تا

  ].1[امتیازات اعطاء شده است  و مجوزها گرفتن
قابلیت  توان داخلی،هاي  هاي تشویقی سیاست تمام برنامه

ها شامل اتالف  هزینه. دارند راتحمیل هزینه و ایجاد منفعت 

که ممکن است  وکارند کسبهاي  منابع مرتبط با حذف گزینه
هاي اجراي برنامه ایجاد  به دلیل اختالل اقتصادي و هزینه

زایی،  اشتغال منافع نیز شامل مزایاي اجتماعی مانند. شوند
تر با توسعه بخش  تصویر خارجی مثبت و پایه مالیاتی قوي

ها و منافع بالقوه یک برنامه  تخمین هزینه. تأمین بومی هستند
تشویقی جزو اولین مراحل طراحی کارآمد و اثربخش آن 

ها بهترین کارایی را براي  رسد که مشوق به نظر می. است
مناطق خاص و براي  ها در گذاري از سرمایه  نوعی ویژه

، صادرات محورهاي  گذاري هاي ویژه، مانند سرمایه بخش
تر  گذاري ضعیف دارند و اثربخشی آنها در شرایط سرمایه

  ].14و13[است تر  تر کم از شرایط بهتر و قوي) ناکارآمدتر(
دهند که انگیزه  هاي اقتصادي نشان می عالوه بر این، نظریه

مقایسه هزینه سازگار بودن   مقررات، رعایتیک شرکت براي 
انطباق با قوانین، هزینه اجراي . و سازگار نبودن با قوانین است

 ،عدم انطباقهاي  که هزینه مقررات را در بر دارد، درحالی
ي است که از طرف دولت میزبان تحمیل ا مهیجر شامل

مالحظات دیگر مانند فشار بازار، اندازه شرکت و . شود یم
توانند به مشتریان منتقل  هاي انطباق که می ز هزینهمقداري ا

زمانی که کشوري . گذارند شوند نیز بر رفتار یک بنگاه تأثیر می
توان گیرد الزامات عمومی یا اهداف اجباري جزئی  تصمیم می

ها را تشویق کند که  شرکت به سادگیرا اعمال کند یا  داخلی
ها تصور کنند که   کترا ارتقاء دهند، اگر شر توان داخلیمقدار 
ها یا امتیازات ویژه تعهدي وجود ندارند یا  ها، یارانه مشوق
این اي شامل عدم اجراي قوانین نخواهد شد، اجراي  جریمه
  .خواهند بودفایده  ها بی سیاست

  هاي ارزیابی سنجه 3- 4
هاي ارزیابی، بخش محوري  ها و فرمول ها، شاخص سنجه

 توسعه توان داخلیها در زمینه  راهبردها و قوانین دولت
ارزیابی توان داخلی بسیار زیاد   اهمیت انتخاب سنجه. هستند

ها را  گذار و شرکت ها اغلب رفتار قانون است و این سنجه
  .دهند وسو می سمت

گذار از یک  ر مثال، اگر قانونبراي نشان دادن این نکته، به طو
ي نفتی بخواهد که براي ها دانیمشرکت خدماتی در حوزه 

درصد استفاده از  35کاران به  قرار گرفتن در فهرست پیمان
درصد بر  35این  آیا توان داخلی برسد، بسیار اهمیت دارد که

شود و یا بر  اساس سرشماري تعداد کارکنان داخلی محاسبه 
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. شده به نیروهاي داخلی ناخالص پرداختاساس سهم حقوق 
کننده خدمات بتواند این الزام  در حالت اول ممکن است تأمین

تعداد کافی از نیروهاي نیمه اینکه و با اطمینان از  به سادگیرا 
ماهر و اجرایی داخلی وجود دارند برآورده کند و این در 

 اي جامع حالی است که در حالت دوم یک شرکت باید برنامه
پروري در نیروي کار توسعه دهد تا اطمینان  را براي جانشین

هاي  سمت  یابد نیروهاي بومی، با آموزش و ارتقاء مهارت،
مدیریتی و مهارتی سطح باالتر را بر عهده خواهند گرفت و 

  .یابد ی آنها افزایش مینیگز یموبدرنتیجه سهم 
مقوالت زیر را ارزیابی  ،دو دستهدر  به کار رفتههاي  سنجه
  :کنند می
کنندگان داخلی براي ایفاي نقش  توان شهروندان یا تأمین ©
عنوان کارگر و تولیدکننده خدمات و محصوالت در  به

هاي نفت و گاز؛ براي مثال تعداد کارکنان داخلی در  شرکت
کنندگان  یک شرکت و یا مقدار پرداخت طی قرارداد به تأمین

 داخلی؛

کننده براي ارتقاء سهم  شرکت، دولت یا تأمین تالش یک ©
در کارکنان   داخلی خود درگذر زمان؛ مثالً با ایجاد مهارت

گذاري براي ارتقاء  داخلی به کمک آموزش یا سرمایه
  .هاي زنجیره تأمین داخلی ها و شایستگی توانمندي

هاي ارزیابی توان داخلی و توسعه توان داخلی  سنجه 1شکل 
  ].1[را به صورت خالصه نشان داده است 

  
  هاي توان داخلی سیاست مباحثی در دفاع از -5

آشکار ممکن  یلیبه دالدولت  نیز گفته شد، قبالً که همانطور
 اي خالصه بخش این. ارتقاء توان داخلی باشند به است مایل

دالیل   این. دهد را ارائه می ها این سیاست دالیل استفاده از از
  :شوند می بندي تقسیم کلی گروه سه به
  ارزش افزوده افزایش 1- 5

 توان داخلی، منفعت هاي سیاست است در اعمال دولت ممکن
در  توان را می زیر مباحث. مدنظر قرار دهد را اقتصادي

  :مطرح کرد حمایت از این ادعا
 نفرین منابع بحثی به نام حول موضوع این :بخشی تنوع ×

 اقتصادهاي داراي نقص یا در بدین معنا که ،گرفته شکل
گیري  به شکل توانند می کاالها قیمت نوسانات بازار، شکست
 تجارت  غیرقابل حوزه کاالهاي در ي ناکارآمدها تخصص

بخشی  تنوع سیاست یک مواقعی، اعمال چنین در. منجر شوند
 است این مهم اما پرسش؛ تواند مفید باشد می روشن و صریح
 براي صحیح ابزاري واقعاً توان داخلی هاي سیاست آیا که

  هستند؟ مشکل این با مقابله

  
  ]1[ارتقاء آن هاي ارزیابی استفاده از توان داخلی و  انواع سنجه) 1شکل 

 

استفاده حداکثري از ظرفیت خدمات و 
پرداختی به تامین کنندگان خدمات و محصوالتمحصوالت بومی

شرکت صنعتی استفاده حداکثري از ظرفیت نیروي 
کار مستقیم آموزش و تربیت بومی

سرمایه گذاري ها در زمینه زنجیره تامین بومی

برنامه هاي توسعه تامین کنندگان بومی

دسته اول
سطح بکارگیري 
ظرفیت داخلی

به طور مثال، تعداد نیروهاي ملی؛ 
ارزش دالري حقوق نیروهاي ملی

به طور مثال، ارزش دالري پرداخت شده 
به شرکت هاي ملی؛ ارزش افزوده شده به 

اقتصاد

دسته دوم
توسعه ظرفیت بومی 

سنجه هاي 
ورودي

سنجه هاي 
خروجی

به طور مثال، ارزش 
دالري آموزش؛ میزان 

نفر ساعت آموزش

به طور مثال، ارزش 
دالري سود حاصله از 
آموزش نیروهاي ملی

به طور مثال، تعداد 
تامین کنندگان هدف 
گذاري شده در برنامه

به طور مثال، ارزش 
دالري افزایش 

جایگزینی واردات

به طور مثال، ارزش 
دالري سرمایه گذاري 

در تولید بومی

به طور مثال، افزایش 
درآمدهاي 

تولید کنندگان بومی
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 شامل جدید محصوالت خلق روند ):محصول جدید(خلق 
 و »کند می خلق« کارآفرین یک که هنگامی. است جانبی اثرات
 و تولید جدید را محصولیحوزه خاص  یک در تواند می

 شده است، کند، که قبال در آن حوزه تولید نمی صادر
هاي فرآیند  ریسک درنتیجه،. شود می از او تقلید سرعت به

 جبران وخطا، کامالً خلق محصوالت جدید، ازجمله آزمون
خلق  ،است که در نقطه تعادل بازار این بدان معنا. شوند نمی

نچه ازنظر اجتماعی مطلوب محصول جدید کمتري نسبت به آ
 دلیلی است براي دفاع از دهد که خود است رخ می

  .کنند می حمایت جدید از توسعه محصوالت هایی که سیاست
  بازار شکست جبران 2- 5

براي توجیه  بازار شکست از جبران زیر معموالً به دالیل
  :شود هاي توان داخلی استفاده می استفاده از سیاست

 گاز و نفت کشوري در بخشی مانند بخشاگر  :یادگیري ?
 این الزم در متخصص کار  نیروي فقدان با باشد، »کار تازه«

 هاي شرکت کمبود، این بر غلبه براي. شود می مواجه بخش
 دانش و ها داراي مهارت خارجی کارکنان است ممکن نفت

منجر  شــرایطی به تواند این کار می اما کارگیرند به الزم را
شوند چون  بومی استخدام نمی آنها کارگران در که شود

توانند تخصص به دست بیاورند چون  تخصص ندارند و نمی
با  دولت دخالت چنین شرایطی، در .آورند شغلی به دست نمی

 نیروي ظرفیت و خاص هاي توسعه مهارت از حمایت هدف
 در توان را می این استدالل. باشد پذیر توجیه تواند بومی می کار

 کشوري. نیز مطرح کرد بومی مولد توسعه بخش از حمایت
 مقادیر که کنید تصور را سازي کشتی رقابتی صنعت بالغ و با

 نفت، ممکن است بخش. کند می کشف گاز و یا نفت زیادي
 را به دلیل نداشتن تجربه تخصصی سازي بومی کشتی صنعت

 این در. رسانی به خود کنار گذارد براي خدمت الزم دانش و
 و براي تقویت دولتی هاي توان توسعه سیاست می حالت،

. کرد توجیه را  بومی سازي کشتی بخش هاي توسعه ظرفیت
 تواند می گاز و نفت بخش در کار نیروي جابجایی درنهایت،
 نیروي امکان جابجایی اگر. کند ایجاد یادگیرانه جانبی اثرات
دیگر، هاي  خروج کارکنان براي کار در شرکت براي مثال کار،
تر از حالت بهینه  کم آموزشی است ممکن ها باشد، شرکت باال

 در .دهند مورد انتظار بر اساس تعهدات اجتماعی خود ارائه
به : دارد نیز وجود مثبت جانبی امکان ایجاد اثر حالت این

 و در دستگاه وزارتی شده استخدام دولتی مقامات احتمال زیاد
مزایاي  و ه به حقوقنیز، با توج نفت ملی شرکت حتی یا

  .خصوصی، به این بخش بروند باالتر بخش معموالً
 اغلب دانشگاهیان و گذاران سیاست: مولد جانبی اثرات ?

منشائی  تواند می خارجی مستقیم گذاري سرمایهاینکه درباره 
 در حال توسعه کشورهاي مولد در جانبی اثرات براي باارزش
اثرات  هاي ایجاد این سازوکارترین  مهم. کنند می بحث باشد
 هاي شرکت ارتباطات و هاي دانشی سرریز مولد جانبی

 که هنگامی. هستند میزبان کشور بومی هاي شرکت با چندملیتی
 چندملیتی هاي شرکت با تعامل به شروع بومی هاي شرکت
هاي  از راه انتقال فناوري از شرکت آنها وري بهره کنند، می

گذاري در ارتقاء این  براي سرمایه گیري تصمیم چندملیتی و
 .یابد بهبود می ها فناوري

  اجتماعی دیگر اهداف و اشتغال از حمایت 3- 5
 اجراي چگونگی چند بحث اجتماعی نیز درباره پایان، در

 دو توان آنها را به می وجود دارند که توان داخلی هاي سیاست
  :کرد بندي دسته کلی ذیل گروه
 توان داخلی هاي سیاست: حمایت از اشتغال در سطح ملی ◘

گویی  و پاسخ بومی اشتغال افزایش به دنبال به شکلی هدفمند
فشارهاي اجتماعی هستند که افزایش مشارکت کارکنان  به

برداري  عنوان یکی از شروط اعطاء مجوزهاي بهره بومی را به
  .کنند طلب می

 بخش صنعتی هاي فعالیتاقتصادي - اجتماعی اثرات جبران ◘
عموماً پذیرفته  :پذیر هاي آسیب و گروه اي منطقه جوامع بر

هاي ساکن در  شده که خسارات وارده به زندگی گروه
 استانداردهاي. زیربنایی باید جبران شوند هاي مجاورت پروژه

 قواعدي محیطی اجتماعی و زیست با اثرات مرتبط المللی بین
. اند گرفته نظر سب درآمد افراد درسلب توان ک جبران براي را

ها به استفاده  حامیان پروژه الزام تواند این جبران می در عمل،
جوامع محلی  مواد اولیه یا کنندگانی باشد که کارگران از تأمین

به در نظر  گیرند یا به معنی الزام پیمانکاران را به کار می
ه چنین براي استخدام افرادي باشد که درنتیج حداقلیگرفتن 
 ].1[اند  اند یا آسیب دیده هایی مجبور به جابجایی شده پروژه

  
  توان داخلی هاي علیه سیاست مباحثی -6

  مداخله سیاستی خطرهاي از برخی اهمیت به برخی مطالعات
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 تقسیم دسته چهار به خطرها این. پردازند می مولد بخش در
  :شوند می
  ابزارها سیاستی با اهداف توازن عدم  1- 6

  عدم به توان داخلی هاي سیاست از استفاده در اساسی چالش
 اگر براي مثال،. گردد یبازم سیاستی با ابزارها اهداف توازن
 آموزش نفت هاي بخش نیاز براي مناسب به شکلی کار نیروي
 آیا الزم نیست با باید دریابد که گذار ابتدا سیاست باشد، ندیده
کشور  آموزشی نظام در نیازها تغییرات ساختاري به توجه

تعیین  بتواند کمبودها را جبران کند، آموزش اگر ایجاد شوند؟
 نفتی هاي در شرکت کارکنان بومی براي استخدام حداقلی

  ].15[راهکار بهینه نیست 
. را نیز مطرح کرد بازار شکست توان بحثی مشابه درباره می

 تعیین. بگیرید نظر در را چندملیتی هاي شرکت زیاد قدرت
بهینه   حصول نتایج موجب توان داخلیدرباره  اهداف حداقلی

و یا  رقابتی قواعد نبود است ممکن مشکلزیرا  شود نمی
تالش دارند از  قوانینی که لذا. باشد کافی در بازار نظارت

 هاي خرید فرصت به منصفانه و دسترسی دسترسی کامل و
به  هاي داخلی اطمینان دهند ممکن است کننده تأمین براي

  .تر باشند بهینه نزدیک حل راه به نتایجی منجر شوند که
  تخصیص نادرست منابع 2- 6

صنعتی بر این اساس  هر نوع اقدام سیاستی مخالفت با دومین
شود یا خیر؟  می رفاه است که آیا موجب افزایش سطح

 کنند می حمایت صنعتی هاي سیاست بسیاري از مطالعات از
باید بتواند در شرایط رقابت  شده حمایت درنهایت بخشاما 
شرط دیگر این  .المللی، بدون حمایت به بقاي خود ادامه دهد بین

یک سیاست باید بتواند  است که ارزش منافع آتی ناشی از
 توان داخلی، هاي سیاست. حمایتی فعلی را جبران کند هاي هزینه

شرط فوق  دو باید از هر حوزه مورد نظر، اجرا بودن در براي قابل
یک  غیاب در حتی که معتقدند برخیالبته . سربلند بیرون بیایند

مزیت رقابتی پنهان در یک بخش، اگر منافع اثرات جانبی گسترده 
سیاست مورد نظر، زیان فاصله  به کمکشده  و اقتصادي ایجاد

توسعه  هاي د کاربرد سیاستتن از مزایاي رقابتی را جبران کنگرف
  ].16[مولد موجه است 

  المللی بین مقررات 3- 6
 توان داخلی مقدار سازگاري هاي مسئله مهم در زمینه سیاست

 و چندجانبه هاي نامه موافقت. است المللی بین مقررات باآنها 

 سازمان. کنند ها را تنظیم می تجاري ملت تبادالت ،اي منطقه
. کند نظارت می قوانین جهانی بر مقدار رعایت این تجارت

 تجارت سازمان اعضاءهاي منعقده بین  نامه مجموعه موافقت
دارند  توان داخلی هاي که بیشترین ارتباط را با سیاست جهانی

نامه  موافقت ،1تجارت و تعرفه عمومی مهنا موافقتعبارتند از 
نامه عمومی تجارت  موافقت ،2گذاري ضوابط تجاري سرمایه

 اید این نوعش .4دولتی نامه تدارکات موافقت و 3خدمات
توان  هاي الملل، گستره سیاست هاي تجارت بین نامه موافقت
کرده  خاص را محدود سیاستی ابزارهاي بکارگیري و داخلی
وجود  حوزه این در ها دولت مداخله امکان اما همچنان باشند
 هایی بستگی دارد که نامه موافقت مداخالت به حجم این. دارد

 ،هایی که در فرآیند مذاکراتاستثناءپذیرفته و  یک کشور
  ].1[موفق به ایجاد آنها شده است 

  چارچوب نهادي 4- 6
توسعه  هاي سیاستاینکه احتمال  شد گفته تر پیش که همانطور
ها از  اگر این سیاست به ویژهشوند باالست  گري  البی طعمه مولد

 براي اي انگیزه ذینفع هاي بخش. باشند بازار جنس مداخله در
 دولت حفظ دائمی مزایاي خود با و براي ندارند شدن مولدتر
 هاي هزینه توان داخلی، هاي سیاست اکثر ،همچنین. کنند البی می
 از درآمد ها دولت ها وقت بسیاري(ندارند شفافی  مالی
لذا این  ،)کنند هزینه آشکاري صرف نمی اما کنند پوشی می چشم
  .مانند پنهان می به آسانیها  هزینه
توان داخلی، این  هاي سیاست از راه رفاه افزایشبراي  لذا

  :ها باید در فضایی نهادي رخ دهند که در آن سیاست
s براي مثال(ها  الزم براي بخش کاالهاي عمومی ها دولت 

  ؛کنند را نیز عرضه می) زیربناها و مقررات
s براي مثال سطح صادرات(روشن  عملکرد هاي شاخص (

  ؛روند به کار می ذینفع هاي بخش پذیري سنجش رقابت براي
s دار و موقت  مشخص، که زمان و شفاف قوانین به شکل

 ]1. [اند تدوین شده باشند

  
  بررسی قوانین حمایت از توان داخلی در ایران -7

مبتنی  نوآوري، و فناوري هاي سیاست از مختلفی انواع تاکنون

                                                 
1- The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
2- The agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs) 
3- The General Agreement on Trade in Services (GATS) 
4- The agreement on Government Procurement (GPA) 
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 شدهگرفته  کار به ایران در عمومی بخش و دولت تقاضاي بر
ي ها پروژه تجهیزات و فنی اقالم داخل از خرید شرط .است
از  استفاده حداکثر هاي قانون" قالب در عمومی بخش و دولت
مصوب  "کشور  نیازهاي تأمین در خدماتی و تولیدي توان
 دانش از برخورداري شروط نیز و 1398و  1391،  1375سال 

 قانون" در انیبن دانش و داخلی ترجیح تولیدکنندگان و فنی

 هایی نمونه ،پس از آن اصالحات و 1383 مصوب "مناقصات

بر  عالوه .است دولت تأمین بر مبتنی نوآوري از سیاست
را  ها بخش کلیه افقی به صورت که(عمومی  هاي سیاست
خریدهاي  بر مبتنی نوآوري و فناوري توسعه )شود یم شامل
بخش  عمودي به صورت که (بخشی يها حوزه در دولتی
تجربه ایران  در سیاستی لحاظ به نیز )گیرد می هدف را خاصی
 که کاالي پرکاربرد قلم ده سیاست نمونه، به عنوان .است شده

 سیاست از اي نمونه شد اجرا 93 سال در نفت وزارت توسط

ي ها یا طرح بوده و نوآوري ارتقاء به مشروط راهبردي خرید
 ریاست فناوريو  علمی معاونت راهبردي فناوري کالن

 خرید جاري یاپیشات خریدهاي از يا نمونه جمهوري،

]. 17[وصی است خص بخش با مشترك يها ينوآور همکارانه
 هاي قانون"در این بخش با توجه به اهمیت و ارتباط مستقیم 

 نیازهاي تأمین در خدماتی و تولیدي از توان استفاده حداکثر

به بررسی و تحلیل سه نسخه این سه قانون پرداخته  "کشور 
 .شود یم

هاي اصلی یک سیاست  که عنوان شد بر اساس مؤلفه همانطور
ها در  توان به ارزیابی اولیه این سیاست مناسب توان داخلی می

بر همین اساس در ادامه . مناطق مختلف دست یافت
هاي  اي از اهداف سیاستی، ابزارهاي سیاستی و برنامه خالصه
ا ه ارزیابی هرچند کلی از این سیاستارائه و در ادامه  پایش

الزم به ذکر . اند ارائه خواهد شد که در قوانین جاري گشته
قانون حداکثر استفاده از با تصویب  1375است که از سال 

توان فنی و مهندسی تولیدي و صنعتی و اجرایی کشور در 
در  ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات اجراي پروژه

ي مطرح ، عمالً این مباحث در ایران به صورت جدماده 8
ها،  اما با توجه به تجربیات اجراي آن در قالب سیاست .گردید

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و  1391در سال 
 امر خدماتی در تأمین نیازهاي کشور و تقویت آنها در

ماده مجدداً مورد تصویب قرار گرفت و  23صادرات در 

از  کمیسیون ویژه حمایت. شد 1375جایگزین قانون سال 
، گزارشی را تحت عنوان 1396سال تولید ملی مجلس در 

گزارش نظارتی در خصوص بخش تولید با رویکرد اجراي «
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در تأمین 

شناسی قانون  تهیه و در آن، نسبت به آسیب» نیازهاي کشور
بر اساس این گزارش و با  .اقدام نمود 1391مصوب سال 

شده مجدداً قانونی با عنوان  توجه به نقاط ضعف شناسایی
طرح حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و 

ماده مورد  24در  1398در سال  حمایت از کاالي ایرانی
که سومین قانون مهم در زمینه  قرار گرفتتصویب 
  .هاي توان داخلی در کشور است سیاست

  اهداف سیاستی 1- 7
 :است عنوان شدههدف قوانین دو مورد زیر  ،قانوندر هر سه 

 مهندسی، فنی، طراحی، پژوهشی، توان از استفاده حداکثر ±

 کشور اجرائی و خدماتی صنعتی، تولیدي،

در اجراي کارهاي بزرگ تقویت توان فنی و اجرایی کشور  ±
  و استفاده حداکثر از توان داخلی

  عناصر اصلی سیاستی 2- 7
ü ارجاع کارهاي خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاري 

 مؤسسات  به صرفاًی، تجهیزاتی و خدماتی ساتیتأسساختمانی، 
در صورت عدم امکان با  هاي داخلی مجاز است و و شرکت

پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شوراي اقتصاد از طریق 
خارجی مجاز خواهد بود  -یرانیا يها شرکتاز  مشارکت
%) 51(درصد  کیو پنجاهم ارزشی کار طرف ایرانی حداقل سه

 ).1375قانون سال (تعیین شده است 

ü در اجراي کلیه  موظفند ،این قانون مشمولهاي  دستگاه
کاالها،  نیتأمهاي خدماتی، ساخت، نصب و  ها و پروژه طرح

که  کنندریزي  برنامه يا گونه به فرآوردهتجهیزات، لوازم و 
آنها   هزینه هر طرح و پروژه) %51(درصد  کیو پنجاهحداقل 

 .)1391قانون سال ( کار در داخل کشور باشد به صورت

ü این قانون صرفاً به  مشمولهاي  ارجاع کار توسط دستگاه
شده در فهرست  هاي ایرانی ثبت مؤسسات و شرکت

 ،این قانون ذیل جادشدهیاهاي مندرج در سامانه  توانمندي
در غیر این صورت و نیاز به استفاده از مشارکت . مجاز است

) درصد  51با سهم شرکت ایرانی حداقل (خارجی  - ایرانی
ارجاع کار با پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب 
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قانون سال ( نظارت این قانون، مجاز خواهد بود هیأت
1398(. 

ü  بر اساس مصادیق کاالهاي ایرانی مشمول این ماده
معیارهاي متناسب با شرایط اقتصادي و تجاري کشور از قبیل 

، ییزا اشتغالاالمتیاز،  آفرینی، سهم ساخت داخل، حق ارزش
هاي نسبی و غیره  انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیت

شدن این قانون توسط  االجرا الزمماه پس از  ظرف مدت دو
و تجارت و با کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن 

جهاد  ؛هاي امور اقتصادي و دارایی عضویت نمایندگان وزارت
کشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان 

 شد خواهدمرتبط تعیین  يها اتاقکشور و  برنامه و بودجه
 .)1398قانون سال (

 قوانین این سه هر در است مشخص که گونه همان :تحلیل
-داخلی هاي شرکت سپس و داخلی هاي شرکت با اولویت
 توان شرکت نوع دو این در صورتی که و است خارجی
 هاي شرکت به کار ذیصالح مراجع صالحدید با باشند نداشته
 شرکت سهم تنها مورد سه هر در. شد خواهد ارجاع خارجی
 درصد این که نشده مشخص تعیین، اما داخلی% 51 برمبناي
 نیز انسانی نیروي مورد در. شود می هایی فعالیت چه شامل
  .است نشده مشخص شاخص به عنوان موردي

  ابزارهاي سیاستی 3- 7
P  قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدي و

ها و ایجاد تسهیالت  صنعتی و اجرایی کشور در اجراي پروژه
 )1375( به منظور صدور خدمات

E موظفند حداقل شش ي مشمول این قانونها دستگاه هیکل 
ها، تجهیزات  لیست انواع فناوري ،ماه قبل از برگزاري مناقصه

هاي  اختیار سازمان پژوهش در راخود  مورد نیازمواد اولیه  و
این سازمان موظف است در . دهند علمی و صنعتی ایران قرار

 نیمحقق کمتر از یک ماه لیست فوق را منتشر و به اطالع کلیه
 .مبتکرین کشور برساند و

E  نسبت  استاسالمی ایران موظف  جمهوريبانک مرکزي
  :به موارد زیر اقدام نماید

گشایش اعتبار و یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط  !
  ها بانک
 مؤسساتها و  شرکت مورد نیازهاي  نامه صدور ضمانت !

  ها و قراردادهاي موضوع این قانون براي مناقصه

افتتاح حساب ارزي و نیز صدور اجازه استفاده مستقیم از  !
  ي داخلیها شرکت برايارزي 
E که است وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف:  
پوشش بیمه قراردادهاي موضوع این قانون بخصوص در  !

  ها نامه و ضمانت پرداخت نیتضممورد 
فعالیت در  مورد نیازآالت و تجهیزات  خروج ماشین !

  .خارج از کشور مجاز باشد
تسهیالت الزم براي خروج مصالح، لوازم و کاالهاي  !

ایجاد  اجراي قراردادهاي خارج از کشور مورد نیازمصرفی 
 .شود

P  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در تأمین
 )1391(صادرات  امر نیازهاي کشور و تقویت آنها در

E ،است با همکاري  معدن و تجارت موظف وزارت صنعت
تولیدي و ) هاسندیکا( هاي  ها، اتحادیه ها، انجمن سازمان

فهرست کاالها، تجهیزات،  بار کیخدماتی مرتبط، هر شش ماه 
هاي ساخت داخل و ظرفیت تولیدي آنها را  لوازم و فرآورده

 .در دسترس قرار دهد واستخراج 

E  پرداخت مطالبات  تسریع در به منظور استدولت مکلف
هاي صنعتی و معدنی در چارچوب بودجه  پیمانکاران طرح

 .سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید

E  واریز و  استبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف
 .هاي ارزي را به نحوي تسهیل نماید برداشت از حساب

E  هاي  ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکت استدولت مجاز
بندي  با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه صنعتی و معدنی

شده در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید 
 .بخشی از نیازهاي مالی خود را تأمین کنند

E  به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی  باید نسبتدولت
 .کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند مصرف

E گذاري در صنایع  به منظور سرمایه هرسالهها  لیست اولویت
دار و یا حل مشکل واحدهاي صنعتی، معدنی موجود  اولویت

اعتباري در  –هاي فنی در قالب یارانه سود تسهیالت یا کمک
  .بینی شود هاي سنواتی پیش بودجه
P حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و  قانون

 )1398( حمایت از کاالي ایرانی

E درگاه است موظف تجارت و معدن صنعت، وزارت 
 زین و يمرکز يها دستگاه يها سامانه به یدسترس متمرکز
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 خدمات، کاالها، عرضه و دیتول يها يتوانمند فهرست
 يبرا را یداخل يها يفناور و ساخت - یطراح يمانکاریپ

 و نیمحقق دکنندگان،یتول کنندگان، نیتأم هیکل یدسترس
 محصوالت داخل ساخت عمق و کند جادیا کشور نیمبتکر
 ساخت عمق درصد دهنده نشان برچسب نصب و یداخل
 نییتع دوساله دوره یط حداکثر را محصوالت يرو بر داخل
 .کند درج متمرکز سامانه در و

E موظفنداین قانون  مشمولهاي  کلیه دستگاه: 

هاي خود نسبت به انتشار فهرست  پس از تصویب پروژه !
 .در سامانه اقدام کنندو مشخصات آنها 

و ها  پروژه مورد نیازفهرست کاالها و خدمات خارجی  !
هاي خود را با ذکر  برداري پروژه همچنین نیازهاي دوران بهره

مشخصات فنی و استانداردهاي مربوطه در سامانه موضوع این 
 .ماده اعالم کنند

E  قرارداد محسوب  نفکیالجزء  ،قراردادهر پیوست فناوري
ها و ارجاع کار مبتنی  شود و این پیوست را در کلیه طرح می

هاي علم  ، نقشه جامع علمی کشور، سیاستانداز چشمبر سند 
و فناوري و اقتصاد مقاومتی تهیه و همراه با سایر مستندات 
فنی و اقتصادي طرح براي تصویب به شوراي اقتصاد ارائه 

 .شود

E  فهرست کلیه  موظفندیی مرکزي اجرا هاي دستگاهکلیه
طراحی، تدارك، ساخت، ( خدماتاقالم کاالها، تجهیزات و 

و مشخصات فنی و  مورد نیاز) تأمین مالی، مدیریت، فناوري
و ) ها پروژه( ها طرحاعم از نیاز (استانداردهاي مربوطه 

و پیمانکاران عمومی داخلی و  کنندگان نیتأم، )يبردار بهره
اي که براي این  را، در سامانه شده ییاشناسخارجی از قبل 

 .ثبت نمایند جادشدهیامنظور 

E  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت
سفارش کاالهاي مصرفی و مصرفی بادوام خارجی داراي 

 دشدهیتولمناسب و به میزان کافی  تیفیباکمشابه ایرانی را که 
وع نموده و ششم ممن ساله پنجباشد تا پایان مدت قانون برنامه 

اي و فنی جهت مدیریت واردات استفاده  یا از موانع تعرفه
 .کند

 تدریج به قانون این است مشخص که گونه همان :تحلیل
 و داخل ساخت عمق مانند موارد از بسیاري و شده تر کامل

 قانون عمده تفاوت اما؛ است شده تر روشن نهادي وظایف

 مباحث و فناوري پیوست بحث قبلی قانون دو با 98 سال
 به قبلی قانون دو در که است فناوري و علم توسعه با مرتبط
 با قانون این متمایز تفاوت دومین. است نشده اي اشاره آن

 به که است یکپارچه سامانه 1391 و 1375 هاي سال قوانین
 یکپارچگی و شفافیت مناسب اجراي صورت در رسد می نظر
 تأثیر قانون این مؤثرتر اجراي در و داشت خواهد همراه به را

  .گذاشت خواهد
  ها مشوق 4- 7
E  صدورکارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهاي 

فنی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف  خدمات
 ).1391و  1375قانون سال (اند  بوده

E هاي اقتصادي ناشی از تجدید ارزیابی  افزایش سرمایه بنگاه
مدت پنج سال از شمول مالیات معاف بوده  هاي آنها، به دارایی
 ).1391قانون سال (است 

E هاي صادراتی کاال و خدمات را  دولت موظف است مشوق
 گرا صادراتبه نحوي طراحی کند که منجر به افزایش تولید 

با آن دسته از تولیدکنندگانی  ها اولویت استفاده از مشوق. شود
ه تولیدات و خدمات در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد بوده ک

 ).1391قانون سال ( اند آنها از مزیت برخوردار بوده

E اي، بیمه هاي مشوق وتوسعه، تحقیق تقویت به منظور 
  )1398قانون سال ( شود می اعمال دانشگاهی ارتقاء و مالیاتی

 ها جریمه 5- 7

E  از ثبت  استوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف
هایی که احکام  سفارش کاالها، تجهیزات، لوازم و فرآورده

را رعایت خدماتی  و تولیدي توان از استفاده حداکثرقانون 
 .)1391قانون سال ( اند جلوگیري کند نکرده

E و محسوب جرم قانون این مفاد عمدي رعایت عدم 
  )1398قانون سال ( .شود می محکوم مقرر مجازات به مرتکب
هاي  که مشخص است در مورد قوانین سال همانطور :تحلیل
ها فقط مربوط به صدور نیروي کار و  مشوق 1391و  1375

خدمات بوده و مشوقی براي ارتقاء توان داخلی در نظر گرفته 
ی است که در قانون جدید هیچ بندي در حالاین . نشده است
هاي  ها بیشتر در زمینه صادرات وجود ندارد و مشوق در زمینه
 در زمینه. که نشان از تغییر رویکرد دارد هستوتوسعه  تحقیق
اي  یمهجرهیچ  1375ها مشهود است که در قانون  جریمه

تنها  1391در مورد قانون سال  در صورتی کهوجود ندارد 
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یافته و در  اختصاصکلی به این مورد  به صورتیک بند 
به تر شده و جزئیات آن  ها سنگین این جریمه 1398ون قان

  .است اعمال شدهکامل  صورت
  سنجش و پایش 6- 7
E  موظف به نظارت کلی بر این امر  برنامه و بودجهسازمان

  .)1375قانون سال (بوده است 
E  قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا

هاي عمومی را براي رسیدگی و صدور حکم  شعباتی از دادگاه
 توان از استفاده حداکثر قانون تخلفات ناشی از عدم اجراي

هاي دولتی و غیردولتی  خدماتی توسط بخش و تولیدي
 .)1398و  1391هاي سال  قانون(اختصاص دهد 

E این قانون با استفاده از امکانات و نیروهاي نظارت  هیأت
 شود اجرائی تشکیل می يها دستگاهموجود 

E موارد اسالمی، شوراي مجلس مستمر نظارت به منظور 
 و اسناد کلیه با همراه ،هیأت این توسط احرازشده تخلف
  .شود می ارسال اسالمی شوراي مجلس به مدارك
 پیشنهاد با است موظف تجارت و معدن صنعت، وزارت !

 ایجادشده اشتغال داخل، ساخت عمق افزایش میزان به هیأت
 مشارکت در تولیدي خدمات و کاالها صادرات افزایش یا و

 قانون، این مشمول يها دستگاه توسط خارجی - ایرانی
 .کند ارائه رانیوز هیأت به تصویب جهت را مرتبط هاي مشوق

E مشمول  دولتی هاي شرکت در قانون این اجراي به منظور
  :شود می مقرر این قانون

 مکلفند قانون این مشمول يها شرکت بازرسان یا بازرس !
قانون را بررسی کنند  این مقررات و احکام کلیه اجراي نحوه

  .و به مجامع ارائه نمایند
 باالترین تأیید با را خود عملکرد گزارش مکلفند ها دستگاه !
 این نظارت هیأت به ماه سه هر مرکزي، دستگاه مسئول مقام
  .کنند ارائه قانون
 حداکثر است مکلف خود اختیارات حدود در قضائیه قوه !

 از شعبی یا شعبه قانون این ابالغ از ماه سه مدت ظرف
 صدور و رسیدگی براي ویژه به طور را عمومی يها دادگاه
  .دهد اختصاص قانون این موضوع جرائم خصوص در حکم
 عملکرد است مکلف تجارت و معدن صنعت، وزارت !

 شوراي مجلس به بار یک ماه سه هر را قانون این اجراي
 .کند گزارش اسالمی

که مشخص است در مورد نظارت و  گونه همان :تحلیل
ی در حالتر بوده و این  یرانهگ سختارزیابی نیز قانون جدید 

وظیفه  برنامه و بودجهتنها سازمان  1375است که در قانون 
قوه قضائیه  1391رزیابی را داشته است در قانون نظارت و ا

است و در قانون جدید عالوه  عهده گرفته براین مسئولیت را 
عهده  بربر این دو نهاد بازرسانی نیز وظیفه نظارت مستمر را 

رسد که در هر سه قانون تنها شاخصی  به نظر می. دارند گرفته
است و در قانون % 51است میزان  عنوان شدهیحاً صرکه 

هاي نظارت و  هیأتها به عهده  ین شاخصاجدید بسیاري از 
  .است سپرده شدهارزیابی و نهادهاي مسئول 
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