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Abstract 

Technological catch-up refers to the process 
of closing the technological gap between a 
latecomer and an advanced country. It is 
argued that this process is an antecedent for 
boosting economic growth. Technology and 
innovation policies are pivotal in the success 
of technological cath-up as there is a constant 
need for adapting policies with technical 
changes. The experience of successful 
countries demonstrate an important transition 
from industrial/trade policies to 
technology/innovation policies. It means that 
trade protection and currency exchange 
policies are not suffice for enhancing 
technological capabilities in the domestic 
industries, therefore, states have to play an 
active role in finding and exploiting the 
windows of oppurtunities mainly arise from 
technological disruptions. The paper tries to 
provide a framework for analyzing the role of 
government in this respect. Intriguingly, the 
historical record shows that the Iranian 
government did not adopt such a transition. 
Recent efforts to use technology and 
innovation policy tools were also brought 
limited success because those policies were 
not designed based on windows of 
oppurtunities. 
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  دهیچک
تواند باعث کاهش شکاف درآمد  شود که می تر و کشورهاي پیشرو اطالق می به کاهش شکاف فناوري میان کشورهاي عقب مرسوم،فرارسی فناورانه در معناي 

گیري در فرارسی فناورانه در کشورهاي در حال توسعه  هاي فناوري و نوآوري نقش چشم هاي دولت در زمینه سیاست. سرانه و افزایش نرخ رشد اقتصادي گردد
مطالعه و بررسی . هاي مختلف صنعتی دارد ها در بخش ها با توسعه فناوري تکاملی سیاست این موضوع ریشه در اهمیت و ضرورت هم. کنند یبازي م دیرآیندو 

به هاي صنعتی و تجاري  دهد که کشورها براي رسیدن به فرارسی، ناگزیر به حرکت از سیاست تجارب اقتصادهاي نوظهور در زمینه فرارسی فناورانه نشان می
توان به فرارسی فناورانه رسید و دولت در این میان  به بیان دیگر، با ابزارهاي قدیمی مبتنی بر تعرفه و نرخ ارز نمی. هاي فناوري و نوآوري هستند سمت سیاست

. ست که عمدتاً ناشی از تغییرات فناوري هستندهاي فرصتی ا ها و سوق دادن آنها به سمت استفاده از پنجره تر با تمرکز بر توانمندسازي بنگاه نیازمند مداخله فعال
را از این زاویه بررسی  هاي مختلف، پس از بررسی مفهوم فرارسی و ارائه چارچوبی مفهومی از نقش دولت در آن، تجربه صنعتی شدن کشورمقالهاین در 

منجر به  دولتها هاي ناشی از تغییرات فناوري، اقدامات فرصت عدم انسجام سیاستی و عدم توجه به پنجره در صورتاین تجربه نشان داده که . خواهیم کرد
  .نخواهد شدالمللی  فرارسی فناوري در سطح بین

  تجاري، مداخله دولت/فرارسی فناورانه، سیاست فناوري و نوآوري، سیاست صنعتی: ها کلیدواژه
 :شود هاد میبراي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشن

Souzanchi Kashani, E., & Safdari Ranjbar, M. (2019). The Role of Technology and Innovation Policy in Boosting 
Technological Catch-up. Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 455-467. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

اي که  ها، قوانین و مقررات عرصه با تعیین سیاست ها دولت
کنند، بر نحوه عملکرد و  سایر بازیگران در آن فعالیت می

. ذارندگ تأثیر می ها ها و سازمان همچنین رابطه بین بنگاه
د همکاري بین بازیگران را توسعه توان هاي دولت می برنامه

از . را ایجاد نماید بهتري سازماندهیبا داده و نظام بازار 
در سازماندهی بازارهاي فناوري به ویژه  ها طرفی، نقش دولت

در براي مثال، . کلیدي است ،هاي نو و پیشرفته فناوري
دولت تأمین مالی مستقیم یا غیرمستقیم  ،کشورهاي صنعتی

                                                 
  souzanchi@sharif.edu :دار مکاتبات نویسنده عهده *

وتوسعه را  هاي تحقیق درصد از کل هزینه 50 تا 40 حدود
هاي فعال در  عالوه، بسیاري از سازمانبه. دهد میتشکیل 

عرصه توسعه، انتشار و بکارگیري فناوري متعلق به دولت و یا 
ها، مراکز تحقیقاتی و  دانشگاه(در کنترل دولت هستند 

هاي بزرگ صنعتی فعال در  هاي دولتی و شرکت آزمایشگاه
و ضوابط  ها و دولت مأموریت) انرژي یا دفاعیهاي  حوزه

  ].1[کند  ارزشیابی و قوانین مالکیت فکري آنها را تعیین می
هاي دولت به عنوان یک عامل تأثیرگذار و  از طرفی، سیاست

1پراهمیت در فرارسی فناورانه
 در حالبه ویژه در کشورهاي  2

                                                 
12- Technological Catch-up 
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برخی . همواره مورد بحث قرار گرفته است 1دیرآیندتوسعه و 
: به طور کلی عبارتند از ها و اقدامات دولت ها سیاست
هاي  معافیت ،]4- 2[ گذاري در یادگیري و آموزش سرمایه

هاي  ، سیاست]5[ ها و خریدهاي دولتی مالیاتی، کاهش تعرفه
هاي مالیاتی  گذاري، تخفیف سرمایه،  ]7و6[ جایگزینی واردات

ایجاد شرایط بازگشت  ،]8[ از بازارهاي محلی و محافظت
 2مالربا و نلسون]. 9[ نخبگان و چرخش سرمایه انسانی

هاي دولتی نقش پررنگی در فرارسی  معتقدند که سیاست
  .]3[ کنند هاي صنعتی خاص بازي می فناورانه در بخش

به عنوان یکی از مطالعات جدید در حوزه فرارسی فناورانه، 
و تغییر در رهبري  4هاي فرارسی مطالعه چرخه به 3لی و مالربا

هاي همراه، حافظه،  صنعت در شش بخش صنعتی شامل تلفن
آنها . دوربین، هواپیماي جت، فوالد و نوشیدنی پرداختند

هاي  هاي فرارسی به دلیل ایجاد پنجره معتقدند که چرخه
رخ  ها به این فرصت گرهاي دنبال و پاسخ شرکت 5فرصت
هاي فرصت، پنجره مربوط به  ز این پنجرهیکی ا. دهند می
کنند که  آنها بیان می. است "هاي دولت و نهادها سیاست"

وتوسعه  هاي تحقیق از طریق طراحی و اجراي برنامه ها دولت
هاي  هاي فناورانه بنگاه یادگیري و انباشت قابلیت فرآیندکه بر 

هایی نظیر پرداخت  گذارد و یا حمایت داخلی تأثیر می
هاي  هاي مالیاتی، حمایت وتوسعه، معافیت هاي تحقیق نهیارا

صادراتی، اصالح قوانین و مقررات و استانداردها یک فضاي 
کنند و  هاي خارجی ایجاد می رقابتی نامتقارن براي شرکت

اما . گشایند هاي داخلی باز می پنجره فرصتی را به روي شرکت
ها  بنگاه ترین پنجره فرصت پیش روي در این میان شاید مهم
هاي تغییرات فناوري است که باعث  استفاده از ظرفیت

هاي دانش و فناوري  دنیا مزیت يهاي پیشرو شود بنگاه می
  .]10[گردد ان بازوارد و فضا براي تازه دادهخود را از دست 

ابتدا به بررسی مبانی نظري و  مقالهدر همین راستا، این 
سپس نقش دولت و به . پردازد تعاریف فرارسی فناورانه می

هاي دولت در فرارسی فناورانه مورد بررسی  تبع آن، سیاست
در ادامه با اشاره به موارد موفقی از نقش آفرینی . گیرد قرار می

مثبت دولت با استفاده از ابزارهاي سیاست فناوري و نوآوري 

                                                 
1- Latecomers 
2- Malerba and Nelson 
3- Lee and Malerba 
4- Catch-up Cycles 
5- Windows of Opportunities 

سی فناورانه در صنایع مختلف در کشورهاي در حال در فرار
ظهور، به بررسی تجربه سیاست صنعتی در ایران و برخی 
موارد موفق استفاده از سیاست فناوري و نوآوري پرداخته 

در انتها ابزارهاي مختلف سیاست فناوري و نوآوري . شود می
  .دبه منظور فرارسی جمع بندي خواهد گردی

  
 فناورانهمفهوم فرارسی  -2

مطالعات   بهریشه آن  وطوالنی دارد  یتاریخ مفهوم فرارسی
ماندگی  عقب«در کتاب  گرشنکرون .گردد برمی 6گرشنکرون

دهد که رشد  توضیح می 7»اقتصادي از دیدگاه تاریخی
 انگلستان تحت سیطره 19اقتصادي قاره اروپا در اواخر قرن 

تا . داري بود رهبر فناورانه دنیاي سرمایه ه و این کشوربود
جایی که تا پیش از نیمه دوم این قرن، سرانه تولید ناخالص 

درصد باالتر از میانگین سایر  50داخلی انگلستان حدود 
در نیمه دوم . کشورهاي پیشرو نظیر آمریکا و آلمان بوده است

غاز فرارسی با انگلستان را آ فرآینداین قرن، آمریکا و آلمان 
هایی که در راستاي کاهش فاصله فناورانه با  کردند و با تالش

قابل  به طورانگلستان انجام دادند، پیشرو بودن این کشور را 
  ].11[توجهی کاهش دادند 

با عنوان  8تزگذار آبرامووی ، مقاله تأثیرکتاببه دنبال این 
را  فرارسیمفهوم  9»افتادن ، جلو افتادن و عقبفرارسی«

. ]12[ افزوددایره لغات اقتصاددانان توسعه و به رد معرفی ک
را کاهش فاصله  فرارسیهوم مف 10فاگربرگ و گودینهو

 به طورپیشرو و هاي و درآمد با کشور وري بهرهدر  هاکشور
و درآمد در کل  وري بهرهکلی همگرایی و کاهش تفاوت در 

این تعریف مشابه تعریف . ]13[ ندا هجهان، تعریف کرد
 دانند میي فرآیندرا  فرارسیکه  و همکاران است 11گیريادوا

توسعه فاصله خود را با کشور پیشرو  در حالکشور یک که 
 فناورانههاي  و قابلیت )اقتصادي فرارسی(مد سرانه در درآ

این مطالعات پیشنهاد . دهد کاهش می) فناورانه فرارسی(
هاي متفاوتی از قبیل  شاخصبا توان  میرا  فرارسید که نکن می

  .]14[کرد گیري  اندازه فناورانهو قابلیت وري  بهرهدرآمد، 

                                                 
6- Gerschenkron 
7- Economic Backwardness in Historical Perspective 
8- Abramowitz 
9- Catching up, Forging Ahead and Falling Behind 
10- Fagerberg and Godinho 
11- Odagiri 
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ترین شاخصی است که براي  وري مهم اما به صورت کلی، بهره
تواند تحت تأثیر این  فرارسی پیشنهاد شده است که خود می

انباشت سرمایه، افزایش حجم تولید، آموزش و : عوامل باشد
ها، دانش اقتصادي  فتن راندمان فعالیتسرمایه انسانی، باال ر

هاي محصولی و  که مشتمل بر دانش فناورانه در فناوري
وري  هاي متنوعی براي افزایش بهره نظریه. ي استفرآیند

ترین آنها که به مطالعات  اقتصادي ارائه شده که یکی از مهم
هاي  حوزه فناوري و نوآوري نیز مرتبط است و ریشه در نگاه

ه توسعه و رشد اقتصادي دارد، عامل آخر یعنی شومپیتري ب
به ]. 15[داند  دانش اقتصادي را عامل اصلی فرارسی می

افتد  وري زمانی اتفاق می ، در این نظریه افزایش بهرهیعبارت
که یک کشور بتواند فاصله و شکاف فناورانه خود را با دنیا 

این ریشه در نگاه آبراموویتز دارد که ]. 16[کاهش دهد 
فناوري  آن با رارسی را ناشی از سرمایه اجتماعی و همگراییف

  ].12[دانست  می
بنابراین به صورت خالصه، فرارسی اقتصادي در سطح ملی از 

شود در حالی که  طریق کاهش شکاف درآمد سرانه تعریف می
وري در آن  در سطح صنعت، فرارسی با کاهش شکاف بهره

، اندازه گیري سهم شود و در سطح بنگاهی صنعت سنجیده می
بازار یک بنگاه در یک بازار رقابتی شاخص مناسبی براي 

نظریه فرارسی فناوري عقیده دارد که . سنجش فرارسی است
گردد  فرارسی در بازار بدون فرارسی در فناوري محقق نمی

 1به عبارت دیگر، یکی از عوامل اصلی توضیح دهنده]. 16[
  .استفرارسی اقتصادي، فرارسی فناورانه 

  
  هاي فرارسی ویژگی -3

توان به یک   نمی ،به خوبی بیان کرده 2همانطور که هیرشمن
دست یافت که ما را به توسعه   شده فهرست از پیش تعیین

کند که  نیز عنوان می 3گیرتز]. 17[اقتصادي و فرارسی برساند 
هر کشوري داراي عناصر فرهنگی و اجتماعی خاصی است 

تواند آن را به پیشرفت برساند و  که تحت شرایط خاصی می
تواند مانع رشد آنها  تحت شرایط دیگري، همین عوامل می

از طرفی، مطالعه فرارسی کشورها به هیچ روي ]. 18[گردند 
مللی صورت بگیرد و برخی ال تواند مستقل از شرایط بین  نمی

                                                 
1- Antecedent 
2- Hirschman 
3- Geertz 

تواند  شرایط جهانی که مناسب فرارسی برخی کشورهاست می
  ].12[مناسب کشورهاي دیگر نباشد 

اند این است  چیزي که بسیاري از مطالعات بدان اشاره کرده
پذیرد  ها صورت می که در نهایت این یادگیري در سطح بنگاه

ق به سرعت و تجربه موفق تعداد معدودي بنگاه موف] 20و19[
وري کل  ها سرایت کرده و بدین ترتیب بهره به سایر بنگاه

در این . شود فرارسی شروع می فرآیندصنعت افزایش یافته و 
هاي  مطالعات عمدتاً به جاي اینکه به فهرستی از پیش شرط

فرارسی پرداخته شود، نشان داده شده که چگونه برخی 
ونه این تجربیات اند و سپس چگ تجربیات موفق اتفاق افتاده

جدید و در نتیجه  4هاي فرصت موفق منجر به باز شدن پنجره
تر است،  بنابراین، چیزي که مهم. هاي بیشتر شده است موفقیت

اي است که این تجربیات موفق را رقم زده و  شرایط اولیه
اتفاق افتاده تا این  نظامهایی که درون  سپس یادگیري

هاي بعدي برساند  موفقیتها را گسترش داده و به  موفقیت
رشد و اتفاق افتادن یک  فرآیندمیان شروع  5رودریک]. 21[

تجربه موفق، با ادامه یافتن آن به صورت پایدار تمایز قائل 
تر است و در این ادامه  کند دومی بسیار مهم شود و ادعا می می

  ].22[کنند  دار بودن، نهادها نقش بسیار کلیدي بازي می
طول فرارسی، ساختار صنعتی کشورها از  به طور کلی، در
هاي  ها و میزان اشتغال نیروي کار در بنگاه منظر سایز بنگاه
 81 حدود ،1992در آمریکا در سال . کند مختلف تغییر می

 15 حدود نفر ، 50هاي باالتر از  درصد نیروي کار در بنگاه
درصد در  4نفر و تنها  49- 10هاي بین  درصد در بنگاه

همین آمار . نفر مشغول به کار بودند 10کمتر از  هاي شرکت
درصد و براي تایوان  12و  27، 61براي کره جنوبی به ترتیب 

با و زامبیا غنا  هايدر مقابل، کشور. بوددرصد  20و  29، 51
پس  .هستند روبرو درصد 84و  1، 15آماري به ترتیب از 

هاي  شرکتهرچقدر کشورها فقیرتر باشند، درصد کمتري به 
هاي  گیرد و نسبت درصد بنگاه تعلق می) نفر 49تا  10(میانی 

خیلی باال ) نفر 50باالي (هاي بزرگ  به بنگاه) 9-1(کوچک 
 این مسئله در مورد کشورهاي غنی برعکس است. خواهد بود

ساختار  فقدان ایندهد که عامل اصلی  مطالعات نشان می
وکار  محیط کسب مناسب در کشورهاي توسعه نیافته،صنعتی 

                                                 
4- Windows of Opportunities 
5- Rodrik 
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  ]23: [آنهاست که ناشی از شرایظ زیر است
به دلیل سامانه نامناسب حمل و : وجود بازارهاي جدا از هم �

عمدتاً تکه تکه ) دنبه جاي اینکه یکپارچه باش(نقل، بازارها 
ي ها شود که تعداد زیادي شرکت و این باعث می هستند

  .ت شوددرساي  هکوچک براي پاسخگویی به نیازهاي منطق
بخش تولیدي در این کشورها عمدتاً متکی : ساختار صنعتی �

تر نظیر صنایع غذایی، نساجی و غیره  بر صنایع با فناوري پائین
کمتر حیاتی است  1هاي اقتصاد مقیاس است که در آنها مزیت

بنابراین . هاي تولید انبوه عمدتاً کاربردي ندارد و روش
دیگر به حیات خود هاي کوچک و بزرگ در کنار یک شرکت
  .دهند ادامه می

تعداد زیادي کارگران با مهارت کم و نظام : بازار عوامل �
) آالت ماشین(اي  هتأمین مالی ضعیف براي کاالهاي واسط

شود که تولید به سمت اندازه کم و عمدتاً مبتنی بر  باعث می
  .هاي نیروي کاربر سوق پیدا کندفرآیند
تعداد کمی از مدیران و : هاي مدیریتی و فناوري توانمندي �

مهندسان توانمند در نظام ملی نوآوري این کشورها یافت 
هاي کارآفرینانه و فنی مورد نیاز  شود که به نوعی توانمندي می

برداري و تطبیق فناوري را دارا  براي تعیین و شناخت، بهره
شورها به دلیل فقدان ها در این ک باشند و بنابراین رشد شرکت

  .شود ها با مشکل مواجه می این توانمندي
تغییرات شرایط اقتصاد کالن : عدم ثبات شرایط اقتصاد کالن �

هاي بلندمدت و  گذاري شود که انگیزه براي سرمایه باعث می
نوسانات نرخ بهره و نرخ ارز . مبتنی بر اندازه باالتر کمتر شود

هاي بزرگ بسیار افزایش  يگذار شود ریسک سرمایه باعث می
. ها کمتر صورت پذیرد گذاري یابد و بنابراین این گونه سرمایه

در طرف مقابل، این تغییرات شرایط اقتصاد کالن به تغییرات 
شود که پاسخگویی به این تغییر تقاضا از  تقاضا نیز منجر می

  .تر است تر و کم هزینه هاي کوچک بسیار راحت طرف شرکت
قوانین و مقررات مرتبط : ها و اعتبارات بانکی قوانین، یارانه �

هایی که  با نیروي کار و بازارهاي مالی و همچنین یارانه
هاي خیلی کوچک را  کنند، عمدتاً یا بنگاه ها اعطاء می دولت

هاي خیلی بزرگ را و بدین ترتیب  روند یا بنگاه نشانه می
هاي  بنگاه. شوند یهاي متوسط در این میان متضرر م بنگاه

توانند با  وکار بزرگ بسیار راحت می هاي کسب بزرگ و گروه

                                                 
1- Economy of Scale 

دولت مذاکره و البی کنند تا بتوانند از منافع متعددي 
ها  همچنین بانک...). نظیر معافیت مالیاتی و (برخوردار شوند 

کنند و لذا به اعتبارات  تري اعطاء می هاي راحت به آنها وام
هاي خیلی کوچک  شرکت. تري دارند بانکی دسترسی راحت

توانند به  نیز تا زمانی که در اندازه کوچک باقی بمانند، می
نوعی از این قوانین و مقررات دولتی خود را مصون نگه دارند 
و از پرداخت مالیات و نظایر آن طفره بروند یا به منابع مالی 

اما . خاصی که براي آنها طراحی شده است دسترسی پیدا کنند
هاي متوسط در این مورد مزیتی ندارند و قوانین و  رکتش

  .شود سازي می قواعد دولتی به صورت جدي براي آنها پیاده
هاي تجاري حفاظتی باعث  سیاست: هاي تجاري سیاست �
المللی مصون باقی بمانند و  ها از رقابت بین شوند که بنگاه می

  .مه دهندهاي غیرکارآمد بتوانند به حیات خود ادا لذا بنگاه
  
  برخی مطالعات حوزه فرارسی -4

به  در یکی از نخستین مطالعات در زمینه فرارسی، گرشنکرون
مطالعه فرارسی صنعتی آلمان با انگلستان در پیش از جنگ 

هاو نهادها در این بستر  جهانی اول و تبیین نقش سیاست
او به طور قابل توجهی بر ایجاد نهادهاي جدید . پرداخته است

هاي مطلوب جهت تحقق فرارسی تأکید  دنبال کردن راهبردو 
اي  باید به گونه ها از نظر وي، این نهادها و راهبرد. دارد

اي فرارسی  سازماندهی شوند که از مزیت کشورها در دوره
. برداري صورت پذیرد و بر کمبودها غلبه شود حداکثر بهره

ر نهادهاي جدید، ضرورتی است که کشورها براي غلبه ب
 .]11[ نامالیمات ناشی از تأخیر و دیرآمدگی به آنها نیاز دارند

 فرآینددر مقاله مشهور خود و در تحلیل نیز آبراموویتز 
فرارسی موفق کشورهاي شرق اروپا با آمریکا پس از جنگ 

 "اجتماعی سرمایه "و  "فناورانه مگراییه"جهانی، دو عامل 
رانه یعنی تطابق فناو همگراییمنظور از  کهرا معرفی کرده 

هاي وارداتی و  بستر فنی و اقتصادي یک کشور با فناوري
اجتماعی داراي مصادیقی نظیر  هاي سرمایهاما . جذب شده

ارتقاء سطح آموزش، افزایش سهم منابع اختصاص داده شده 
وتوسعه در بخش عمومی و خصوصی و  هاي تحقیق به فعالیت

  ].12[ باشد د میایجاد یک سیستم تأمین مالی خوب و کارآم
بر بستر فرارسی و وابستگی فرارسی به نیز مالربا و نلسون 

به عبارتی، هر کشوري . شرایط کشورها تأکید فراوان کرده اند
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 ییادگیري خود به شکل خاصبومی  فرآیندبا توجه به 
ترکیب . دهد فناورانه را انجام می اقدامات الزم براي فرارسی

جزئیات نحوه فعالیت هم متفاوت است،  امحصوالت ب
هاي متفاوتی  کند و معموالً بازارها به شکل فرق می ها شرکت
در  کپی کردن مطلقدهند که  نشان می ها این تفاوت. هستند

به عبارتی، . ]3[ فرارسی فناورانه تقریباً غیرممکن است
فرارسی تا حد زیادي همراه با اصالحات عامدانه و اغلب 

. تجربه با شرایط بومی استخالقانه براي متناسب کردن 
تکرار ابعاد سازمانی، مدیریتی و نهادي تجربیات فرارسی 
تقریباً غیرممکن است و هماهنگ سازي آن با شرایط، 

. ]24[هاي داخلی بسیار پیچیده است  هنجارها و ارزش
کنونی در صنایع  فنونفرارسی موفق صرفاً به معناي تطبیق 

و  ها هایی در ساختار سازمان نیست بلکه همراه با نوآوري
وجود ابزارهاي نهادي یک ضرورت . همچنین نهادها است

نهادهایی که ارتباط با رهبران عرصه فناوري را تسهیل . است
کنند، ارتباط با بازار و مصرف کنندگان را تنظیم نمایند، 

ا ایجاد نمایند و در نهایت نهادهاي آموزش و مهارت افزایی ر
تعدادي از  1ماتیوس ].13[شبکه نوآوري محلی را شکل دهند 

روزشده  هب هاي حامی فرارسی فناورانه را تحت عنوان سیاست
تعیین جایگاه : است گرشنکرون ارائه دادههاي  سیاست

تغییر  ،هاي بومی و اقتضائات جهانی المللی مبتنی بر مزیت بین
 ،اي و جهانی د به زنجیره ارزش منطقهورو ،ساختار صنعتی

وتوسعه، بازارسازي و  تأمین مالی، تحقیق(یادگیري نهادي 
هاي جدید به عنوان بازیگران  سازي ظهور شرکت زمینه ،)غیره

توسعه  ،ایجاد صنایع جدید و پیشرو ،فرارسی فرآیندمحوري 
هاي گزینشی از  انجام حمایت ،صادرات و جایگزینی واردات

هاي  براي مواجهه با پیچیدگی ها آماده سازي شرکت ،ها شرکت
المللی خصوصاً در شرایطی که سازوکارهاي بازار  عرصه بین

ها و  سازماندهی خوشه ،قادر به ساماندهی شرایط نباشند
 و ها افزایی میان شرکت هاي صنعتی به منظور هم بلوك
خصوصاً با استفاده از  ها بخشی به جهانی شدن شرکت شتاب
  ].25[ گذاري خارجی هاي جدید جذب سرمایه شیوه

  
  فناورانه مراحل فرارسیدر  هاي دولت سیاست -5

مرحله اول را : به طور کلی فرارسی دو مرحله اصلی دارد

                                                 
1- Mathews 

توانند طی کنند که مبتنی بر تعریف  بیشتر کشورهاي دنیا می
ي ها نقشی از دولت است که ابزارهاي اصلی خود را سیاست

مرحله دوم زمانی است . داند می) اي تعرفه(صنعتی و تجاري 
فناوري و نوآوري حرکت ي ها که کشورها به سمت سیاست

کنند و بسیاري از کشورهاي دنیا در این مرحله متوقف  می
  .دهد دو نوع رویکرد مختلف را نشان می 1جدول . شوند می

رویکرد اول که مبتنی بر تخصصی شدن تجاري است، بیشتر 
خورد تا با تمرکز بر مزیت نسبی  فقیر می به درد کشورهاي

منابع خود، بتوانند مبتنی بر آن خود را از فاز فقر در آورده و 
به درآمد سرانه متوسطی برسانند در حالی که در تخصصی 

هاي فناورانه سرمنشاء  شدن فناوري، یادگیري و توانمندي
  ].26[مزیت رقابتی است 

ند که یا مبتنی بر مدنظرهایی  در تخصصی شدن تجاري، بخش
گیرند،  مزیت نیروي کار و یا عوامل تولید نظیر منابع شکل می

هایی که چرخه  در حالی که در تخصصی شدن فناوري، حوزه
در تخصصی . گیرند عمر فناوري کمتري دارند مدنظر قرار می

هاي رقابتی صادراتی دنبال  شدن تجاري، رسیدن به مزیت
ي به دنبال بومی سازي دانش و شود، در حالی که دیگر می

منبع مزیت رقابتی به ترتیب در اولی هزینه . فناوري است
هاي توسعه یافته در جاهاي دیگر  کمتر یا اتکاء به فناوري

است و در دومی تنوع بخشیدن به محصوالت، رسیدن به 
هاي  مزیت رقابتی ناشی از نوآوري و اتکاء کمتر به فناوري

اولی پس از رسیدن به سطحی از . توسعه یافته در دنیاست
ثروت، مزیت خود را که ناشی از عوامل و دستمزدهاست از 

دهد و دومی باید بتواند به صورت مداوم از طریق  دست می
هاي  هاي طراحی و دستیابی به فناوري رسیدن به توانمندي

هاي صنعتی  با تکیه بر سیاست یاول. جدید، خلق مزیت نماید
هاي ارزي و حمایتی جواب  سیاست اي، هنظیر موانع تعرف

هاي فناوري و نوآوري  گیرد، اما در دومی باید سیاست می
هاي  دقیقی طراحی گردد تا بتواند منجر به توسعه توانمندي

این دو مرحله را به صورت نمودار  1شکل  .فناورانه گردد
 2آیندبراي کشور دیر. کشد رشد در فرارسی به تصویر می

و فاز دوم ) ورود(در فاز اول ) ط شکلمنحنی پررنگ وس(
نقش اساسی را هاي صنعتی و تجاري  سیاست) رشد تدریجی(

) فرارسی و پیشتازي(و در فاز سوم به بعد کنند  بازي می

                                                 
2- Latecomer 
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  .هاي نوآوري و فناوري سیاست
توانند براي حرکت  ها می سه مسیر حرکت که دولت 2جدول 

کشد  سمت فرارسی فناوري اتخاذ کنند را به تصویر میبه 
مدعاي اصلی این است که مسیر سوم، توانسته ]. 15[

کشورهاي کره جنوبی و تایوان را به سمت فرارسی سوق 

است که در آن  1مدل اول تحت عنوان مسیر پائین. دهد
صنعتی و تجاري را اتخاذ کرده و ي ها کشورها همان سیاست

گذاري  بالغ و با چرخه عمر بلند سرمایههاي  در فناوري
 )شودنامیده می 2که فرارسی دنبالگر( در این مدل. کنند می

                                                 
1- Low Road 
2- path-following catch-up 

  ]26[ تخصصی شدن تجاري کشورهاي با درآمد کم یا متوسط در برابر کشورهاي با درآمد متوسط یا باال) 1جدول 
  درآمد باالي متوسط یا باال  درآمد کم یا متوسط  مراحل  ردیف

  تخصصی شدن فناوري  تخصصی شدن تجاري  نوع تخصصی شدن  1
  وتوسعه تالش تحقیق /توانمندي فناوري ناشی از یادگیري  هاي نسبی ناشی از موهبت منابع مزیت  منبع تخصصی شدن  2
  در حال ظهور/هاي چرخه عمر کم فناوري  محور منبع /بالغ /صنایع کارگربر  نوع بخش  3
  بومی سازي، خلق و انتشار دانش  صنایع رقابتی صادراتی  هدف نهایی  4
  مزیت اولین حرکت کننده بودن/ سازي محصول متنوع  )دستمزد یا منابع طبیعی(هاي پائین  هزینه  پذیري منبع رقابت  5

  ها ریسک  6

  ریسک پائین ناشی از اخذ تجهیزات موجود -
تله درآمد متوسط ناشی از رقابت و باالرفتن  -

  دستمزدها
هاي  کاهش رشد بعد از دست رفتن مزیت -

  اولیه

  هاي موجود نیاز کمتر براي اتکاء به فناوري -
  کسب توانمندي طراحی بسیار سخت است -

گذاري  ها و استانداردهاي صحیح را هدف فناوري -
  کردن کار سختی است

  ابزارهاي سیاستی  7
ها، کاهش ارزش پول  تعرفه(ت صنعتی سیاس

  )ملی، کنترل ورود

مشارکت دولتی خصوصی (سیاست فناوري 
وتوسعه، استانداردهاي انحصاري، یارانه براي  تحقیق

  )زودپذیران
  )جهش(چرخه فرارسی   چرخه عمر محصول   نظریه پشتیبان  8
  بر شود است بعداً میانمسیر انحرافی که ممکن   مسیر طوالنی و بسیار سخت  مدت مسیر میان  9

  چالش بلندمدت  10
حرکت به سمت باالي زنجیره ارزش و 

  تخصصی شدن فناوري
هاي چرخه بلند و اصالت  توازن مجدد به سمت فناوري
  باال

  

  
  ]10[ هاي دولت در سیاستمراحل فرارسی و لزوم تغییر  )1 شکل
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کنند همان مسیر کشورهاي پیشرو را طی  کشورها تالش می
گذاري کنند که ارزش افزوده  کنند و بر روي صنایعی سرمایه

  .آنها پائین است، یا ارزش قیمتی آنها کم است
اشاره به تجربه کشورهاي  1مدل دوم تحت عنوان مسیر باال

اند با پرش از روي بعضی آمریکاي التین دارد که تالش کرده
، دست به تولید کاالیی مشابه و با کیفیت کاالي 2مراحل

بدین منظور، باید دانش و فناوري به . کشورهاي پیشرفته بزنند
کنند که  گذاري  دست بیاورند و عمدتاً در صنایعی سرمایه

نظیر خودرو یا (آنها طوالنی است چرخه عمر فناوري 
یعنی بخش اعظم آن (و دانش نیز اصالت باالیی دارد ) هواپیما

روند  و یا به سمت صنایعی می) در داخل خود صنعت است
لذا نیازمند ). نظیر دارو(که اتکاء باالیی به علم دارند 

وتوسعه و کسب دانش هستند  گذاري فراوان در تحقیق سرمایه
بتوانند با همتایان غربی خود رقابت کنند، دائم و براي اینکه 

  .باید از نظر دانش و فناوري در حال تالش باشند
، مسیري است که 3مدل سوم تحت عنوان مسیر میانه

اند که به آن مدل  کشورهاي موفق در حوزه فرارسی پیموده
در این مسیر، کشورها بر روي . شود هم گفته می 4جهش

کنند که چرخه عمر فناوري در آنها  گذاري می صنایعی سرمایه
کوتاه است، ارزش افزوده باالست و همچنین دانش در آن 

یعنی بخش قابل توجهی از دانش (ها زیاد اصیل نیست  بخش
در خارج از صنعت قرار دارد و از این روي نیازمند درجه 

اما در این مسیر، باید توجه ). وتوسعه نیست باالیی از تحقیق
ند، اهگذاري نمود اي زیادي شروع به سرمایهنمود که کشوره
گذاري گسترده مالزي در فناوري  نظیر سرمایه. اما موفق نشدند
در مسیر میانه بود، اما نتوانست با  اگر چهاطالعات که 

                                                 
1- High road 
2- Stage skipping catch-up 
3- Middle road 
4- leapfrogging 

ترین مشکالت این  یکی از اصلی. موفقیت آن را به پیش ببرد
مسیر تغییرات گسترده فناوري و نیاز به پاسخگویی سریع به 
. آن است که در حوزه توان هر کشور، بخش یا بنگاهی نیست

اي از  از این روي، موفقیت در این مسیر نیازمند درجه
اوري چه در سطح بنگاهی و چه در سطح توانمندي فن

  .نهادهاي ملی است
کشورها عمدتاً از مسیر . این سه مسیر لزوماً نافی هم نیستند

اي از درآمد و  کنند و زمانی که به درجه اول شروع می
اي است که باید براي فرار از  رسند، اکنون نقطه توانمندي می

ترین  در این مرحله، مناسب. تالش کنند 5تله درآمد متوسط
اگر آنها بخواهند . راهبرد حرکت به سمت مسیر سوم است

به سمت تولید کاالهاي با کیفیت مشابه خارجی با مستقیماً 
چرخه فناوري طوالنی حرکت کنند، تقریباً هیچ گاه موفق 

اي از این زنجیره شوند که  نخواهند شد، مگر اینکه وارد حوزه
اما در مسیر دوم، با تکیه بر . ر فناوري کوتاه استچرخه عم

عمدتاً ظرفیت جذب (توانمندي فناورانه درون شرکتی و ملی 
توانند به  ، می)و توانمندي طراحی به عنوان دو عامل اصلی

در گام آخر، زمانی که کشور . مسیر فرارسی خود ادامه دهند
اي گسترده ه به درآمد سرانه باال رسید و بسیاري از توانمندي

با  تواند وارد مسیر دوم و رقابت دیگر را کسب نمود، می
به عبارتی، مسیر فرارسی . گرددالمللی  بینکاالهاي با کیفیت 

  .گذر از مسیر اول به سوم و در نهایت مسیر دوم است
تا . دهد مسیري که کره جنوبی طی کرده را نشان می 2شکل 

نایع سنتی نظیر گذاري بر روي ص ، سرمایه1980اوایل دهه 
هاي صنعتی و  نساجی و فوالد و خودرو با استفاده از سیاست

اما بعد از آن دوره، کره جنوبی به جاي . تجاري بوده است
هاي با چرخه عمر بلند فناوري و مبتنی بر  اینکه وارد حوزه

، به سمت )نظیر دارو(همان رویکردهاي سیاستی قبلی شود 
                                                 
5- Middle income trap 

  ]15[سه مسیر مختلف براي فرارسی ) 2 جدول
  نمونه کشورها  اصالت  چرخه عمر فناوري  راهبرد  مسیرها

  مسیر پائین: اول
مزیت رقابتی 
  موجود

  کم  بلند
کشورهاي با درآمد کم نظیر بنگالدش، سریالنکا، کره و تایوان 

  80، چین در اوایل دهه 70و  60در دهه 

  زیاد  بلند  تقلید مستقیم  مسیر باال: دوم
برخی از کشورهاي درآمد متوسط نظیر برزیل و آرژانتین در 

  90و  80دهه 

  کم  کوتاه  مسیر انحرافی  مسیر میانه: سوم
کشورهاي موفق درآمد متوسط نظیر کره جنوبی و تایوان از 

  ، چین در حال حاضر80اواسط دهه 
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تر حرکت نمود که به  کوتاههاي با چرخه عمر فناوري  حوزه
هاي حافظه، تلفن همراه و  هاي تلفن، تراشه ترتیب در سوئیچ

بعد از فرارسی . دهد هاي دیجیتال خود را نشان می تلویزیون
فناورانه این کشور با کشورهاي پیشرفته، کره جنوبی به سمت 

هاي با چرخه عمر بلندتر حرکت نمود که این در زمانی  حوزه
هاي فناورانه و  هاي این کشور توانمندي است که بنگاه

مدیریتی قابل توجهی را کسب نموده و آماده رقابت در 
  .هاي با چرخه عمر باالتر گردیده بودند حوزه

هاي با چرخه عمر  به موازات این حرکت به سمت حوزه
کمتر، در صنایع سنتی نیز کره جنوبی تالش کرد تا از نظر 

بنابراین در صنعت خودرو، . فناورانه خود را ارتقاء دهد
وتوسعه  هاي این کشور در طراحی موتور به سمت تحقیق بنگاه

) جاي موتورهاي کاربراتوريبه(وري بر روي موتورهاي انژکت
در طراحی و  فاواو به سرعت از تحوالت ] 27[ حرکت کردند

در کشتی سازي نیز ]. 28[تولید کارخانجات خود بهره بردند 
 فاواکره جنوبی همین تجربه را تکرار کرد و حرکت به سمت 

و فوالدسازي ] 29[باعث فرارسی فناورانه این کشور گردید 
بنابراین دو سیاست ]. 30[دهد  نیز تجربه مشابهی را نشان می

گردد که اولین آنها استفاده از  زمان پیگیري می به صورت هم
هاي فناوري در صنایع موجود به منظور ارتقاء فناورانه  سیاست

منظور ورود به است و دومین آنها سیاست فناوري به 
، و ]31[بررسی تجربه تایوان . ]15[هاي جدیدتر است  حوزه

نیز همین رویکرد را ] 34-32[هاي مختلف  چین در حوزه
  .کند تأیید می
دهد که گام اول  هاي فوق را نشان می گام 3هاي شکل  جعبه

همان سیاست صنعتی تجاري مرسوم است، گام دوم سیاست 
ان براي صنایع موجود است و فناوري و سیاست تجاري توأم

هاي جدیدتر با  گام سوم سیاست فناوري جهت ورود به حوزه
   .چرخه عمر کمتر است

تجاري به منظور حرکت در مسیر /سیاست صنعتی ?
شود که چرخه عمر  روي که در صنایعی محقق می دنباله

فناوري باالست و کاالهاي موجود در آن ارزش نهایی باالیی 
ند عبارتند از آی حوزه، ابزارهایی که به کار می ندارند، در این

گذاري مستقیم خارجی  ، سرمایه(OEM) تولید تجهیزات اصل
هاي  یا مونتاژ مستقیم کاالهاي خارجی با کمک سیاست

این مسیر به خوبی طی  صورتی کهدر . اي و تجاري تعرفه
وتوسعه  اي از تحقیق گردد، در انتها کشورها به درجه اولیه

در این صنایع و همچنین توانمندي طراحی دست پیدا داخلی 
کنند که این دو توانمندي نقش بسیار کلیدي در موفق شدن  می

  .آنها به سمت حرکت به مرحله دوم را خواهد داشت

  
  کره جنوبیشده توسط  طیو بلند ) انحرافی(سه مسیر کوتاه، میانه  )2 شکل

 ]15[ )خورند این راه شکست می روند و در بسیاري کشورها از مسیر کوتاه به مسیر بلند می(
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سیاست فناوري و سیاست صنعتی حمایت از صنایع نابالغ  ?
وتوسعه در صنایع قدیمی، در زمان بروز یک فرصت  و تحقیق

در این زمان، صنایع قبلی . گیرد جدید فناورانه را هدف می
هاي  نمونه. هاي جدید فناورانه گردند توانند وارد حوزه می

در تولید موفقی از این ماجرا عبارتند از موفقیت هیونداي 
موتور زمانی که سیستم سوخت رسانی از کاربراتور به انژکتور 

در حال حاضر، ورود در این صنایع بالغ با هدف . تغییر نمود
چنین . هاي با چرخه فناوري کم امکان پذیر است گیري حوزه

اند و در حالی که  مسیري را خودروسازان چینی در پیش گرفته
ک و موتور آن ضعیف در بخش اصلی خودرو یعنی مکانی

هاي الکترونیک و فناوري اطالعات آن با  هستند، در بخش
ها به عبارت دیگر، این قبیل بنگاه .کنند قدرت عمل می

هاي پیشگام را کنار گذاشته و به مسیرهاي فناورانه بنگاه
  .اندروي آورده 1فرارسی مسیرآفرین

هاي  دهی کنسرسیوم سیاست فناوري از طریق شکل ?
هاي  تحقیقاتی مشترك بین بخش خصوصی و آزمایشگاه

هاي  این مسئله باعث باال رفتن ظرفیت. تحقیقاتی دولتی است
 وتاههاي جدید و با چرخه عمر ک در فناوري ویژهبهفناورانه، 

شود  هاي فناوري دولت در این زمان فعال می سیاست. شود می

                                                 
1- Path-creating catch-up 

ذاشتن وتوسعه و همچنین گ و در کنار آن تأکید بر تحقیق
بدین . گیرد هاي جدید صورت می استاندارد براي این حوزه

هاي جدید فناوري با چرخه عمر  ترتیب جهش به سمت حوزه
هاي ناشی از ایجاد مسیر جدید  شود و فرصت کم محقق می

مثال پیشی گرفتن کره جنوبی از . دهند خود را کم کم نشان می
یجیتال از هاي هوشمند و تلویزیون د ژاپن در تولید گوشی

  .است جمله اینها
همانگونه که در تجربه کره جنوبی مطرح گردید، مراحل دوم 

در واقع . توانند انجام گیرند و سوم به صورت موازي نیز می
تر از منظر فناوري قصد ورود به  زمانی که کشورهاي عقب

هاي با چرخه عمر کمتر را دارند، هر دوي این مراحل را  حوزه
در جهت اول، صنایع موجود . ن در پیش بگیرندتوانند توأما می

هاي با چرخه عمر کمتر در همان  باید به سمت فناوري
صنعت حرکت کنند که همان تنوع سازي براي حرکت به 

در . سمت انتهاي زنجیره ارزش و ارزش افزوده باالتر است
گیرند که در  جهت دوم، آنها صنایع جدیدي را در پیش می

ري کم است و احتمال موفقیت در آنها آنها چرخه عمر فناو
بدین ترتیب، مسیر میانه که حرکت به سمت . بسیار باالست

تواند از طریق هر  هاي با چرخه عمر کمتر است، می فناوري
  .دو نوع این تنوع بخشی دنبال گردد

ها براي فرارسی فناورانه نه تنها  خالصه، دولت به صورت

  
 به سمت مسیر میانه مسیر کوتاهحرکت از ) 3 شکل
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هستند، بلکه  دار اولویتهاي  انتخاب درست حوزهناگزیر از 
طراحی  یمناسب  با استفاده از ابزارها به گونهها را  باید سیاست

. ها و کارآفرینان گردد کنند که باعث انگیزه بخشی به بنگاه
هاي فرارسی در کشورهاي موفق شرق آسیا نشان داده  سیاست

  :هایی زیر بوده است است که واجد ویژگی
اشی از تغییرات فناوري و یا هاي فرصت ن تمرکز بر پنجره §

هاي  المللی براي کسب و ارتقاء توانمندي هاي بین بحران
 انهفناور

مبتنی بر تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی واقعی  §
 )کارآفرین اقتصادي(

نقش مهم دولت در این میان عبارت از تضمین  §
  .هاي جدید است ها براي ورود به حوزه پذیري بنگاه ریسک
هاي سمت عرضه، سمت  ستفاده از سبد متنوعی از سیاستا §

 تقاضا و نهادي

هاي سمت عرضه مشتمل بر تأمین مالی تحقیقات،  سیاست §
بخشی، تأمین نیروي  هاي مشترك، آگاهی ایجاد کنسرسیوم

انسانی، دسترسی به دانش خارجی و معافیت مالیاتی براي 
 .تحقیقات است

ویت گذاري، خریدهاي هاي سمت تقاضا شامل اول سیاست §
دولتی و تدوین قوانین، مقررات و استانداردهاي جدید براي 

 .شوند دهی به بازارهاي فناوري می شکل

دهی یک نهاد اصلی  شکل: هاي نهادي نیز عبارتند از سیاست §
توسعه گرا که به بلندمدت فکر کرده و منابع را در این جهت 

حقیقات عمومی و هاي ت دهی آزمایشگاه ساماندهی کند؛ شکل
هاي تجاري قوي صادراتی؛  دهی شرکت دانشگاهی؛ شکل

دهی نهادهاي  هاي ضمانت صادرات و شکل دهی سیستم شکل
 مالی ملی براي تخصیص منابع به این سمت

اهمیت انگاشتن  در نهایت همه اینها به معناي نادیده یا کم
از آنجا که صنایع . هاي صنعتی و تجاري نیست سیاست
کنند،  وکار فعالیت می ماکان در شرایط محیط کسبمختلف ک

هاي صنعتی و تجاري کشورها مناسب  در زمانی که سیاست
توان به صورت خاص این  نباشد و اصالح نشده باشد، می

 دار اولویتهاي  هاي صنعتی و تجاري را براي بخش سیاست
  :انتخاب نمود

s  سیاست توسعه صادرات براي آنها به عالوه حفاظت
و تعرفه کم اي  ههاي تعرف دات براي آنها از طریق سیاستوار

 ها اي تنها این بخش براي کاالهاي واسطه

s تضمینها یا  هاي با بهره کم براي این بخش پرداخت وام 
 هاي آنان کردن بازپرداختی

s نرخ ارز کم براي  و ها نرخ ارز دوگانه صرفاً براي این بخش
 واردات آنها

s  نرخ بهره بسیار کم براي : شده براي آنهانرخ بهره کنترل
  هاي آنها گذاري سرمایه
s  1توبینمالیات ): مدیریت فعال بازار سرمایه(کنترل سرمایه 

  براي تبادالت مالی آنها به منظور کنترل فرار سرمایه
  
گذاري تجاري صنعتی در  تجربه سیاستمطالعه  -6

  برابر نوآوري فناورانه در ایران
دهد که از ابتداي  تجربه صنعتی شدن ایران نشان می

صنعتی شدن در دهه  فرآیندگذاري سنگین بر روي  سرمایه
هاي صنعتی و تجاري  ، تمرکز کشور بر روي سیاست1340

بوده و سردمداران صنعت کشور تالش خاصی براي حرکت 
پارادایم . هاي فناوري و نوآوري ننمودند به سمت سیاست
  :ر مبتنی بر عوامل زیر بوده استصنعتی شدن کشو

  تثیبت نرخ ارز ©
  آالت واردات ارزان ماشین ©
  کاالهاي نهایی خارجی رويگمرکی  بااليوضع عوارض  ©
 تأمین منابع ارزي از طریق ارز فروش حاصل از نفت ©

انواع (هاي نامتعارف نظیر خوراك ارزان  سایر حمایت ©
و حق مالکانه پائین ) الخصوص گاز هاي انرژي علی قیمت

  )نظیر صنایع معدنی(
بدین ترتیب، صنایع نیازي به توسعه فناوري در خود احساس 

 ترین راهبرد براي آنها این بود تکردند و بهترین و راح  نمی
ق تاسیس کارخانه در داخل و که کاالهاي وارداتی را از طری

هاي فوق، در داخل تولید کنند  برخورداري از حمایت
، در حالی که اگر با خالء ارز مواجه )جایگزینی واردات(
ها ناگزیر به سمت توسعه صادرات و در  شدیم، سیاست می

بدین ترتیب، غالب . کرد نتیجه توسعه فناوري حرکت می

                                                 
1- Tobin Tax 

گونـه   پیشـنهاد شـد کـه در آن هـر     )برنده جایزه نوبل(ین مالیات به وسیله توبین ا
مشـمول مالیـات    )بـازي  خرید ارز به منظـور سـفته  (تبدیل پول داخلی به خارجی 

  .گردد می
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هاي حمایتی، نظیر  صنایع در کشور مبتنی بر این سیاست
، پا گرفته و اکنون نیز در حال ...پتروشیمی، سیمان، معدنی و 
هاي فناوري  برداري از توانمندي فعالیت سودآور بدون بهره

هستند و دولت نیز احساس نیاز خاصی براي استفاده از 
  .ابزارهاي سیاست فناوري ننموده است
اند  ایی داشتهه ها و جهش اما در این میان، برخی صنایع حرکت

وري در  شاید به مفهوم اصلی فرارسی، یعنی بهره اگر چهکه 
سطح جهانی، نرسیده باشند، اما تغییر و تحوالت شگرفی در 

هاي فناورانه صورت گرفته که  از منظر توانمندي ویژهبهآنها 
یابیم که علت این تحوالت، درمیبا نگاهی به این تجربیات 

 .بوده استفناوري و نوآوري   سیاست آنها از ابزارهاي استفاده
 3توان در قالب جدول  بدین ترتیب، تجربیات فوق را می

هاي فناورانه در  هاي سیاست بندي نمود که در آن ویژگی دسته
  .موارد منتخب ذکر شده است

و 1370یکی از این صنایع خودروسازي است که در دهه 
اما این . هایی به سمت ارتقاء فناوري آغاز نمود حرکت 1380
هاي فناوري و نوآوري در  ها خیلی خود را در سیاست حرکت

کشور نشان نداد بلکه بیشتر یک عزم درون بنگاهی به منظور 
هاي خودروسازان  این حرکت رخ داد که باعث شد توانمندي
تا  ي وفرآیندهاي  از مونتاژ و عملیات به سمت توانمندي

. ارتقاء پیدا کند) در مواردي نظیر سمند و دنا(حدي طراحی 
هاي صنعتی و تجاري کشور،  علت سیاستبه  پس از آن، اما

خودروسازان نتوانستند به سمت فرارسی فناوري با دنیا 
  .حرکت کنند

در سه  1هاي گازي سنگین مجیدپور به مطالعه صنعت توربین

                                                 
1- Heavy Duty Gas Turbine  (HDGT) 

به  وو چین پرداخته  کشور در حال توسعه یعنی ایران، هند
گیري و  گیري در شکل که دولت نقش چشم هاین نتیجه رسید

ه ب. هاي گازي در همه این کشورها دارد توسعه صنعت توربین
هاي مالیاتی و  در حالی که معافیت او دریافته که عالوه
 جزءوتوسعه در کشورهاي هند و چین  هاي تحقیق یارانه

ران خریدهاي دولتی و هاي اصلی دولت است، در ای سیاست
المللی مداخالت  هاي بزرگ محلی و بین ضمانت اجراي پروژه

  .]34[ دهند اصلی دولت در این صنعت را تشکیل می
هاي جمعی و  حمیدي مطلق و همکاران به مطالعه حرکت

گیري  ها و فناوري در رابطه با شکل سیاست/تغییرات نهادها
. اند ایران پرداخته داروي محور در صنعت زیست هاي علم بنگاه
گیري  دهد که در پس شکل هاي پژوهش آنها نشان می یافته

 کهمحور، چهار اقدام نهادي مهم وجود دارد  هاي علم این بنگاه
  :]35[ عبارتند از

دارو از کشور کوبا  انجام پروژه انتقال فناوري چهار زیست ±
  هاي نسل سوم از دل این پروژه گیري شرکت و شکل
ی در یهاي دارو فعالیت مرکز رشد فناوريسیس و أت ±

  دانشگاه علوم پزشکی تهران
هاي  هاي فناوري ورود تأثیرگذار دفتر همکاري ±

  فناوري  جمهوري به حوزه زیست ریاست
هاي نسل سوم به  تالش براي ورود محصوالت شرکت ±

  بازار ایران
هاي فناورانه در شرکت  به مطالعه مسیر ساخت قابلیتکیامهر 

هاي تولید  کننده سیستم فراب به عنوان یک شرکت تولید
کند که دولت در مراحل  بیان می ه والکتریسیته برقابی پرداخت

  هاي آنها هاي مختلف کشور و ویژگی شده در بخش هاي استفاده نوع سیاست) 3 جدول

  نوع سیاست  بخش/صنعت
نوع صنعت در 

  دنیا
صنعت وضعیت 

  در کشور
چرخه عمر 
  فناوري

  نتیجه  راهبرد بنگاهی

  عدم یادگیري  رانت جویی  بالغ  موجود  موجود  صنعتی/تجاري  نساجی

  بالغ  موجود  موجود  صنعتی/تجاري  خودروسازي
در مقطعی حرکت به 
  سمت توسعه فناوري

  یادگیري محدود

  توسعه فناوري  بالغ  ناموجود  موجود  فناوري  سازي توربین
در برخی یادگیري 
  هاي فناوري حوزه

  توسعه فناوري  بالغ  ناموجود  موجود  فناوري  داروها زیست
یادگیري در برخی 

  هاي فناوري حوزه

  توسعه فناوري  کوتاه  ناموجود  جدید  فناوري  نانوفناوري
تر  یادگیري گسترده
  در دوران اخیر



  و تسریع فرارسی فناورانههاي فناوري و نوآوري در تسهیل  نقش سیاست

466  

نقش پرداخته ایفاء گیري و تکامل این شرکت به  مختلف شکل
 در ابتداي کار با احساس نیاز به تجهیزات اصلی :است

هاي  نیروگاهی به منظور تأمین برق کشور، دولت از میان گزینه
گذاري مستقیم خارجی  هاي داخلی و سرمایه ایجاد شرکت
ه ب. هاي پیشرو جهانی، گزینه اول را برگزید توسط شرکت

هاي داخلی  عالوه، دولت از طریق واگذاري و ضمانت پروژه
راب در وجود آورد که شرکت ف هبه این شرکت، این فضا را ب

هاي  فضایی عاري از رقابت شدید به تمرین ساخت نیروگاه
حمایت از قانون تصویب از طرفی، دولت با . برقابی بپردازد

از این شرکت خواست که تا جاي ممکن از توان  1یداخل توان
. ها استفاده کند هاي داخلی براي ساخت این نیروگاه و ظرفیت

الیی براي ایجاد زنجیره این شرایط باعث شد تا فراب انگیزه با
تأمین داخلی پیدا کند و همچنین انتقال فناوري در زمینه 

عالوه این شرکت از ه ب. دکرمهندسی و ساخت را تسهیل 
برداري  ویژه منابع انسانی و انرژي بهرهه منابع داخلی ارزان ب

هاي خود را از شرکت فراب  در ادامه، دولت محافظت. کرد
ور شد تا جهت گرفتن پروژه به برداشت و این شرکت مجب

این شرایط باعث . هاي خارجی بپردازد رقابت شدید با شرکت
هاي پیش پروژه و مهندسی  شد فراب به سمت توسعه قابلیت

به بعد، دولت شروع به  2003از سال . پروژه پیش برود
هاي  گذاري در نیروگاه هاي خصوصی به سرمایه تشویق شرکت
رصت خوبی بود تا فراب شروع به د و این فکربرقابی کوچک 
 .]37و36[کند هاي طراحی  کسب قابلیت

هاي  دهد که سیاست در حوزه نانوفناوري، مطالعات نشان می
هاي طرف تقاضا، هر دو در توسعه  طرف عرضه و سیاست

هاي سمت  سیاست]. 38[اند  این فناوري در کشور نقش داشته
، نشگاهیحمایت از تحقیقات دا: عرضه عبارت بودند از

، حمایت از ارتقاء عملکرد تجهیزات خرید اولیه تجهیزات پیش
، ها اي و آموزشی از شرکت هاي مشاوره حمایتو محصوالت، 

حمایت از ، هاي فنی و استانداردها هیحمایت از اخذ تأیید
. هاي ترویج صنعتی برنامه، هاي خارجی حضور در نمایشگاه

اعطاء وام و یارانه به : هاي سمت نیز تقاضا عبارتند از سیاست
کمک به تدوین مقررات و ، خریداران تجهیزات ساخت داخل

، ایجاد مرکز توسعه استانداردهاي فنی و زیست محیطی
گانه ایران و کشور  البته مقایسه مارپیچ سه. ها نانوپوشش

                                                 
1- Local Content Law 

دهد که هنوز راه زیادي در جهت  سوئیس نشان می
در مقایسه با  ي محصوالت حوزه نانوفناوري کشورساز تجاري

هاي توسعه  ست چرا که سیاستا کشورهاي پیشرفته باقی
فناوري نانو سالیان سال به سمت طرف عرضه و دانشگاهیان 

ها و توسعه صنعتی را هدف  متمایل بود و اخیرا توسعه بنگاه
  ].39[گرفته است 

صفدري رنجبر و همکاران نیز از طریق مطالعه طرح کالن 
ن دادند که دولت از طریق اتخاذ توسعه توربین گازي نشا

 ي خرید یکپارچه،ها سفارشویژه  بههاي متنوع و  سیاست
گیري و انباشت  نقش پررنگی در تسهیل و تسریع شکل

هاي فناورانه ساخت این توربین در شرکت  قابلیت
  ]40[. بازي کرده است (OTC)توربوکمپرسور نفت 
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