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 چکیده
موضوعات مورد بحث در اقتصاد سیاسی است.  نیتریاساسرابطه بین دولت و بازار یکی از 

اند شدهی مدعهایی از تاریخ در برهه ،ایدن هشرفتیپی اقتصاد لحاظ به وی صنعتی هاقدرت

در سایه مکانیسم خودتنظیم بازار و عدد  مداخهده دولدت در  هاآنکه پیشرفت اقتصادی 

 خواهنددیمداند، اگر سدایر کشدورها اقتصاد اتفاق افتاده و به کشورهای دیگر توصیه کرده

امدا بررسدی تداریخ ؛ همچون آنان صنعتی شوند، باید اقتصاد را به مکانیسم بازار بسداارند

پیشرفت خود این کشدورهای صدنعتی یدا کشدورهایی کده در دوره بدیدد بده پیشدرفت 

اند، نشان داده است، هرگز دولت در این کشورها مددیریت اقتصداد را بده اقتصادی رسیده

ء مختهف نقش حمایتی را در رابطده بدا تولیدد ایفدا کدرده مکانیسم بازار نسارده و به انحا

یک الگدو بدرای رابطده  عنوانبهکه در مقاله حاضر « یی هوشمندگراحمایت»است. نظریه 

پیچیده بین دولت و بازار پیشنهاد گشته، با ابتنا بر تجربه کشورهای پیشرفته تدوین شده 

ا دارد و به اقتضای شرایط اقتصداد است. دولت در این نظریه، نقش حامی، هادی و ناظر ر

 کند.یا شرایط خاص یک صنعت، متناسب با نیروهای بازار رابطه برقرار می

 گرایی هوشمند، بازار، تجارت آزاددولت، حمایت :های كلیدیواژه

 JEL :G81, G81, H88, A88بندی طبقه

 

                                                                                                                                 

 عضو هیئت علمی پژوهشکده حکمت *

 22/22/88 تاریخ پذیرش:   41/44/89 تاریخ دریافت:
 438-4٦9، صص 438٦ زمستان، وسومبیستم، شماره ششسال فصلنامه راهبرد اقتصادی، 



 

 

 مقدمه

مسئله نقش و حدود مداخلهه دوتهد دح حه هه اادیهودر و حاد هه دوتهد و دهو اح ا  
(. دح یه  45  ص 8811ترین منواشوت دح دوحان مهدحن دههدا اسهد وچهرو   اسوسی
نهه  حاد هه  درحسه سهسدم اادیودر چشهحهو نهه   چنندانههتعچلی  عنیر  اندا چشم
شههد وهویهومی  دو اح و حدود مداخله دوتهد دح عرههه اادیهودر تعهههن مهی -دوتد
و نهههود دوتههد دح  مسههو پ شهههش حور اادیههوددانون نیتههرمهم(. ا  142  ص 8831

ههور تهسهعه   چگهنگی تعریف نقش دوتد دح تدوین درنومههتهسعهدححولچشهحهور 
اسد و اینکه آیو دوتد دوید مدیرید اادیود حا ده مکونهسم دهو اح دسهروحد یهو دسهد دهه 

هو اراح داحند چه هر نهه  هو یو تهبرترینتهبرال سه نهروهور دو اح د ند. دح ی دهیسو مون
هو هسهدند چهه ملهی چنند و ا  طرف دیگر چمهنهسدداخله دوتدی حا نفی میحضهح و م

آدام »داننهد. حیه ر اادیهودر مرچه ر حا تهو م مهیچردن تموم اشکول موتکههد و درنومهه
شهد  دههون شنوخده می« آمه ا دسد نومر ی»چه مبوحث آن ذیپ دحثی دو عنهان  1«اسمهد

هدرین شهکپ ا  تصیههم منهودن  نههآوحر چه آ ادسو ر نهروهور دو اح دوعث د چندیم
شههد. او حشد اادیودر می دینهوو دح  عرضه چوتوهو دو چمدرین اهمد و دوتوترین چهفهد

مندقد حویکردر دهد چه دوتد و دوتدمردان حا واجد ههلوحهدی دههش ا  دیگهران دهرار 
رف طهنهوررر دهی عنهاندهدانسد. م ودق حوحهه تهبراتی چه شنوخد و هداید دو اح می

فواد تهانهویی شهنوخد  اسوسوًار ده دوتد داحد  اسمهد معدقد دهد چه دوتد نگوا دددهنونه
(. 52-51ص   ص8838چومپ دو اح و هداید خهرخهاهونه اسهد وسهوندین و دیگهران  

اعدقود اادیود نئهچلوسه  ده وجهد تعودل دح دو اح ا  طریق عرضهه و تقوضهو اسهد چهه 
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هههور اادیههودر ادعههود اسههدا امههو دههه تحلهههپ شدیههداسههند اسههمهد دهههدا  دهنههداادامه
  «منگهر»  «مههپ»  «واتهرا »  «جههن »حوشمندترر دادا اسهد. اادیهوددانونی ا  جملهه 

اند. دو ایهن هو دهدا و آن حا تقهید چردا  در دووح چلوسه «فریدمن»و « هوی »  «موحشول»
دهد چومهپ دهو یگران دح شهرای  حاو -چه عرضه و تقوضو دوشهند-دیدگوا نهروهور دو اح 
سهو ر م لهدههد و گهرند و مدضمن تصیهم دههنه منودن و دهشنهاادیودر ههحت می

اتمللهی شهند. اهپ م ید نسبی دهن چشهحهو و وجهد تجوحت آ اد دو احهور دهنحفوا می
 شهد.اتمللی و هلح منجر میدهد چه ده تقسهم چوح دهنحا شکپ می

ر اادیهود تحهو  دهه وی ههنعدر ههواهدحتدو تکهه در همهن اددهوت نظهرر  
شهدند ی مهدعهویی ا  تهوحی  دح درهه آمریکو و انگلسدون ژایوده وهدن ه امرو شرفدهش

دح سویه مکونهسم خهدتنظهم دو اح و عدم مداخله دوتهد دح  هوآنشهشرفد اادیودر 
 خهاهنهد موننهداند چه اگهر مهیاادیود اتفوق دادا و ده چشهحهور دیگر تهههه چردا

آنون هنعدی شهند  دوید اادیود حا ده مکونهسم دهو اح دسهروحند  مر ههور تجهوحر حا 
امهو دح ا هور دو حگونی خهد اهراح دهنهددرداحند و تجوحت آ اد حا سرتهحه سهوسد

 تنهونههاند  فرایند اسدعموح تهداوم یوفدهه و عمپ چردا هوههتههچشهحهویی چه ده این 
تثبهد شدا و دو احشون ده تیهرف  شونیموندگعق اند  دلکه وضعهد هنعدی نشدا

اند. ا  دیگهر سهه  ر مدعهددر گرفدهوح شهداهودحرانچوتوهور خوحجی دحآمدا و ده 
درحسی توحی  شهشرفد خهد این چشههحهور ههنعدی  یهو چشههحهویی چهه دح دوحا 

دهد هرگ  دوتد دح ایهن چشههحهو اند  نشون میجدید ده شهشرفد اادیودر حسهدا
دیود حا ده مکونهسم دو اح نسرردا و ده انحوء مصدلف نقش حمهویدی حا دح مدیرید اا

دهو اح دهرار -حاد ه دو تهتهد ایفو چردا اسد. مقوته حوضر  مدتی درار حاد هه دوتهد
دهد چه نه در اسو  اعمول موتکهد دوتد در اد اح تحقق شهشرفد اادیودر احا ه می

 مکونهسم دو اح.تهتهد اسد و نه در مبنور واگذاحر اادیود ده 

 ادبیات نظری و پیشینه تحقیق. 4

شکپ افراطی اعدقود ده مکونهسم خهدتنظهم دو اح اسد چه حهذف  1«دنهودگرایی دو اح»
. ایهن چنهدیمهچومپ اعمول مدیرید و وضن مقرحات دوتدهی دح اادیهود حا تههههه 

                                                                                                                                 

1. Market Fundamentalism 
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دحههران »دح چدههو   1«جههرس سهههحو » 8331عبههوحت حا نصسههدهن دههوح دح سههول 
ایهن عقههدا دح اهرن نهه دهم دهو عنههان »اسدفودا چردا اسد: « ر جهونیداحهیسرمو
. ده اموفدهحا درار آن ی« دنهودگرایی دو اح»شدا امو من عنهان دهدر شنوخده می 2«فرتسه»

چه  شهدیم تأمهندووح دنهودگرایون دو اح منوفن عمهمی هنگومی ده دهدرین شکپ خهد 
(. ور Soros,8331, P 81« وحا دنبهول چننهد ونشهیشصیهمردم مجو  دوشند  منهوفن 
ر جهونی ی  اید هتهژر اسهد داحهیسرموششدهانه نظوم »همچنهن ارهوح چردا اسد: 

چه حیشه دح تئهحر حاودد چومپ داحد. در اسو  این تئهحر  دو احهو مهپ دهه تعهودل 
داحند و وضعهد تعودل  دهدرین حوتد تصیهم دههنه منودن اسهد. ایجهود هرگهنهه 

چندا دنودراین دویهد ا  مونن دح درادر حاودد آ اد  دح چوحآمدر دو احهو اخلول ایجود می
 (.Soros, 8331, P 831و« ر این مهانن جلهگهرر شهدرهگشکپ

چنهد چهه دهو اح دهه هور توحیصی این ادعور دنهودگرایون دو اح حا اثبوت نمهیدادا
دهی  دح ندهجههه خهههدر خهههد و خههوحس ا  هرگهنههه اعمههول مههدیرید و سههو مون

جسدجهر منوفن شصیی تهس  افراد  منودن حا ده دهدهرین شهکپ تصیههم دادا و 
چندا دلکه دح مقودپ  درحسی تجردهه چشههحهور شهشهرفده منوفن عمهمی حا تأمهن می

چهه  -نه مکونهسم خههدتنظهم و دسهد نهومر ی -اندهو دهدادهد این دوتدنشون می
اند تو منودن ده شکپ دههنه درار تهأمهن منهوفن ردادهی چدو احهو حا معموحر و سو مون

دهی دو اح چنوح چشهدا عمهمی تصیهم شهدا چند. دح مقودپ  هرگوا دوتد ا  سو مون
و دههو اح حا آ اد گذاشههده اسههد  منههوفن عمهههمی دچههوح مصههوطرات جههدر و منههوفن 

 هور مدنفذ و شرادحت تأمهن شدا اسد.خیههی درخی گروا
هور مدفووتی در  ممکن اسد درار نهود دو اح ویژگیدح مکوت  مصدلف اادیو

تهههف یو تجهی  شهدا امو تمومی مکوت  وجهد دو اح حا درار هر فعوتهد اادیودر  
ندهجهه »دانند. اادیوددانون در حور این گ احا اشدراک نظهر داحنهد چهه شرط تو م می

ه شهکپ دیگهرر تهان این گ احا حا دمی 3«.محرومهد ا  دو اح  مرگ ی  دنگوا اسد
دهه  و« اگر دو احر وجهد نداشده دوشد  چوتویی خلق نصهاهد شد»نه  دو نهیسی چرد: 
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3. No Market, No Company 
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عبوحت دیگر  اگر نهرور تقوضو شکپ نگهرد  ادداعوت و اخدراعوت اتفهوق نصهاهنهد 
ر احا هه چنهد  دح ترنیهشهوافدود. ی  تهتهدچنندا چوتو هراندا ا چهفههد دوتهو و اهمهد 

ه دو اح دهرار فهروم محیههل  ا  دو گشهد سهرمویه و ههحت نداشدن دسدرسی د
ههور سهد محروم شدا  سرانجوم دو اتموم سرمویه اوتهه نصهاهد تهانسد تأمهن ه ینه

تهتهد حا ادامه دهد و نوچوح ده تع هلی دنگوا خهد خهاهد شد. در همهن مبنو  هر چهه 
دوشد  شرای  مسهوعدترر حا دهرار  ترسهپو  ترگسدردادسدرسی ی  دنگوا ده دو اح 

انبوشد سهد و تهسعه چمّی و چهفی محیهل فراهم خهاهد چهرد. دهه همههن دتههپ 
ترین عهامپ دح مهفقهد ی  دنگوا یهو یه  مجمهعهه اادیهودر چنندایکی ا  تعههن
م لق و چه دح نسبد دو حابور اادیودر   ههحتدههور مدنه   چه مدشکپ ا  دنگوا

مندر ا  آن اسد. دح دیگر سه  اگهر تقوضهور دو اح و مه ان دهراامکون دسدرسی ده 
ر وجهد نداشده دوشد  اخدراعوت و ادداعوت هرگ  دهه تهتههد نصهاهنهد اشدانهتضم

حسهد. اتبده ممکن اسد اندقول ایدا ده عهنهد  گوهی دح سه ح یه  نمهنهه مدجلهی 
حسوند تهتهد انبها می دح دو اح هسد چه ایدا حا ده شدانهتضمشهد  امو این تقوضور 

 چند.و تهجهه اادیودر درار آن ایجود می
ر ا  دههو اح دههو حشههد و شهشههرفد منههددهرار دحدههوحا حاد ههه اگسههدرداتحقهقههوت 

اادیودر چشهحهو انجوم شدا اسد. ده دووح آدام اسمهد چه حیشهه حشهد اادیهودر حا 
 ,P 8221Smith ,سهد وادهو اح  انهدا ادهداند  تقسهم چوح محهدود می 1«تقسهم چوح»دح 

88). 
  اسدود اادیهود سهوسهی دانشهگوا ههوحواحد و همکهوحانش دح 2«نوهآل سآتبرته »
انهد چهه   دهو اشهوحا تحقهقهوت مدعهددر نشهون دادا3«دسدنومه حشد اادیودر»چدو  

تر چهردن محیههتوت  حشهد اادیهودر حا ده دتهپ حاوددی ترد حگدسدرسی ده دو اح 
 1084و  1085هور سهول گه احم (.Alesina et al, 1004, P 8405دهد واف ایش می

دو احهههور دهه حگ امکههون  چههه ییآنجههوا  »مجمههن جهههونی اادیههود هههراحد داحد: 
وحر حا افه ایش چنهد  دههراهور نوشی ا  مقهو  حا فهراهم میر ا  هرفهدرداحدهرا
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2. Alberto alesina 

3. Handbook of Economic Growth 
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 (.World Economic Forum, 1085و «دهدمی

سهول  100 دحههر چشههحر چهه  عملوً  3«ویشنی»و  2«شلهفر»  1«مهحفی»ا  نظر 
اخهر حشد سرین ادحت تهتهد و اسهدونداحدهور  نهدگی حا تجردهه چهردا اسهد  ا  
طریق هنعدی شدن دهدا و اندا ا دو اح دح جهش و ههعهد ههنعدی نقهش اسوسهی 

حادهرت »دوتوخرا  این تهههف  ( وMurphy, Shleifer & Vishny, 8313واسد داشده 
گههرر ههنعد و ی نقهش ایهن نههود حا دح شهکپخهددهههمهد دهو اح ا  ا 4«گهلرهن
حا چهه  81و  82تهان جههش علمهی اهرون نمی» ر جدید دهون چردا اسد:تکنهتهژ

تنهههو نوشهی ا  عملکههرد   اسهو  و شویهه هههنعد و تکنهتههژر جدیههد حا دنهو نههود
هور اادیودر دانسد. علم نوشهی ا  چنجکهوور دشهر و جسهدجهر او دهرار انگه ا
امهو دهدون تقوضهور دهو اح دهرار چهوحایی دهشهدر و محیههتوت ا ک هسدی اسددح

تهانسهد ر ا  علهم و تهسهعه نههآوحر و تکنهتههژر نمیرهگدهراجدیدتر  انگه ا 
چندان اودپ ملوحظه دوشد. اگرچه شهشهرفد علهم  عرضهه دهوتقها ههنوین جدیهد و 

این دو اح اسد چه تقوضور تهو م حا دهرار دهه وجههد  دهد تکنهتهژر حا اف ایش می
 .(Gilpin, 8312, P82و «سو دآوحدن تکنهتهژر فراهم می

 هههحتده ههوآن انهدا او  شهندمنشأ تقوضو نمی خهدرخهددهدو احهو دنودراین 
هو هسدند چه نهروهور دهو اح واان این دوتددح د. گردخهدچوح چهچ  یو د حگ نمی

 5«جهه ف اسهدهگلهد »چننهد. دهی میهور شهشرفد خهد  سو مونومهحا در اسو  درن
وااعهد این اسد چهه دو احههو دح »درندا نهدپ اادیود تعبهر داهقی دح این دوحا داحد: 

یی و اسهدونداحدهور چهوحادهدرین وضعهد دح دو ارن اخههر دح افه ایش چشهمگهر 
اخههر سهودقه نداشهده  اند  اف ایشی چهه دح دو هه احا ندگی نقش محهحر ایفو چردا

  حقهقدهی چهه انهدچرداهو نقش چلههدر ایفهو هو نه  دح این شهشرفدامو دوتدا اسد
هحبدی ا  آن دهه مههون آوحنهد. دویهد اطمهنهون   ان دو اح آ اد تمویلی نداحندداحطرف
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چنند و این حونهد شههسهده دویهد حوهپ چنهم چه دو احهو ده نفن تهدا مردم فعوتهد می
یودهد. ایهن امهر دح دح این مسهر ادامهه می هوآنم مئن دوشهم فعوتهد  چندرل شهد تو

 (.11ص   8835واسدهگلهد    «دهد مدنظردوحا شهشرفد آمریکو 

 جههون شهرفدههش رچشهحهو کهاین وجهد دو»  «هو جهن چونگ»در اسو  دیدگوا 
 دهه چشههحهو نیهاآنچهه  امرو  اند داشدهی دیحمو رهووسدهس خهد  یتوح طهل دح

ههو آن دهه فشهوح دهو یحده و چننهدمهی ههتههه شهشهرفد دهه حو و رههفقهور چشهح
 ههندوق» و 1«یجههون دون ». اسد خهدشون تجوح  و  یتوح درخلوف ابهتونند یم
 پههتحم جههون رههفق رچشههحهو دهر حا راادیهود تهبراتهسم انگوحا 2«شهل یاتمللنهد

 رامهرو  شهرفدههش رچشههحهو .اسهد ومهداهن دسهد ده همی خهد جیندو چه اندچردا
انجهوم  موآنچه  نه اانجوم دههد مهیگهیم مو آنچه  ندیگهمی رهفق رچشهحهو ده جهون
 (.Chang, 1002و «!ایمدادا

انجهوم »دحدوحا آنچه چشهحهور شهشرفده امهرو ر دهرار حسههدن دهه شهشهرفد 
 قلههو ان ا   دسهیهنیمهه «مهحگهون چنههد»  اددههوت معدنههودهی وجههد داحد. «انهددادا

ی وسههس اادیهود»  «واترتهه» دح نهوشلئهنر حهبهر دهه فرانسهه شکسد تو شکههمند
 چهوحت » گفدهه ده. شد مههدی سدهمرچوندل چوحچه   واس ه یده «وهدونیدر رامرراتهح
 اهرن تهو و شهد شهرو ی سهدهمرچوندل سهوخدوح  یعنهان ده وهدونیدر رامرراتهح «ریمو

 (.Maier, Charles, 1001و موند یدوای سدهمرچوندل نه دهم
 سهل ه  یهر جههون  8210 دههه اواخهر تهو چهه اسهد معدقد 3«وود گهحدون»
هور وسدهس» دنبول ده وهدونیدر خوصطهح ده و اراح داشد «یسدهمرچوندلهور ادحت»

 .(Wood,1003, P 84دهد و« یسدهمرچوندل رتجوح
 سهول ا  آمریکهو مدحهدا وتهوتیا جمهههح سهح  4«گراند هتسی»در طبق گفدة 

 دح و داشهد هههتکیی گراحمویهد در انگلسدون اادیود هو ارنی ط: »8122تو  8113
ی شک. دهد داهحس  هنی م لهد جیندو ده و گرفده شهش دح حا افراط حاای حد حوند نیا

                                                                                                                                 

1. World Bank 

2. IMF (International Monetary Fund) 

3. Gordon Wood 

4. Ulysses S. Grant  (1882 – 1885)  
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. اسهدیی( گراحمویهدو سهدمهس نیها واس هده انگلسدونر امرو یی تهانو چه سدهن
 اچنهد شهههش آ اد تجهوحت تو ندهددح آن می حا خهد هلوح چشهح نیا ارن  دو ا  دعد
« نهداحد رادایهفو شیدهرایی گراحمویهد گهرید چهه اسهد داهحس جههند نیا ده  یرا
آمریکههو هههم وادههی دویسههد سههول  چههه گهیههددح ادامههه میور . (Frank, 8312و

 شهشه خهاهد چرد.« تجوحت آ اد»یی چرد و ده شهشرفد حسهد  گراحموید
چهه  دحدهوحا تهوحی  یه »نهیسهد: انگلهسهی می نظرههوح  1«نبهدجرس مو»
. انقلهو  چندحموید ا  تهتهد داخلی شمو حا ثروتمند می :حوشن اسد چوملوًتجوحت 

مهو واحدات ششهم ا   8133یی دهد. دهرار مثهول  سهول گراحمویدهنعدی درآمدا ا  
واحدات چدون ا  هند حا منهن چهردیم. دهرار حمویهد ا   8200دح  وایرتند حا ممنه  
ار هور وحشهونهتعرفه در واحدات همه چوتوهور هنعدی  بوًیمو تقر هنوین نه اد خهد 
 انقلهو  دهو وههدونیدروااعهد این اسد چهه (. The Gaurdian, 1001و «حا وضن چردیم

 تحهو  دهه گهریدر هحهوچشه دهر حا امردرتهر هجهدهم  ارن دوم مههن دحی هنعد
 نهه اد نیهنو ا  دیحمو پهدت ده هجدهم ارن دح وهدونیدر سل ه .داد شیاف ا رفنووح
ر ههوتعرفه وهدونیدر. دهد راتعرفه دیحمو وسد هس نیا مؤتفه نهاوت و نیتر. مهمدهد
 دوی حده .چهرد وضنی خوحجهور چشهحی هنعد داتهتهتر حو حایی دوتو و نهسنگ
  ههحار ههوملهد ا  جلهتر و درترر فنووح تحو  ده چهی هنعد انقلو  ا  دعد نسپ
 شههش. شد انجومر اتعرفههور دیحمو در علووار گریدی دیحمو ااداموت  دهد خهد
 حا خههد مسهدعمرار چشههحهوی درخ ا  دهدر و درتر داتهتهت وحود و هدونیدر همه  ا 
انههدا د  خ ههر دههه حا امیداخلهه نیهههنو چوتوهههو نیهها چههه ممکههن دهههد چههرد منههن
 (.Chang,1001, PP 11-18و

یی وجهد گراحمویددحدوحا شهشرفد هنعدی آمریکو نه  اددهوت مشودهی ده نفن 
 وتهوتیا»: سهدینهیمهیی آمریکهو گراحمویهد  یتهوح دحدوحا «دهچونون وتری ش» داحد.
 رسهوؤح و نکلنههت  یچل لدهن ههم واشنگدن  سوخده  تعرفه هاحیدی   ششد مدحدا
 یسهوحل رجمهههحیه   ا  دادنهد  تهداوم حا چوح نیا چه یخهاهرجمههح جمههح
 اهرن   یه دحههم ههرفوً آن حهول  ده تو جهون یهنعد ادحت نیترد حگ ده یاحض
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 اسد معروف یداخل داتهتهت ا یی گراحموید ده یمهفق وسدهس نهچن. شد پیتبد
 چهه اسهدی مهدع دهچونهون .(Buchanan, 8331و «شههدمی المداد نوشسند امرو ا چه
 .اسد رتجوح مهانن هنیمد حا خهد مرفه و راه اادیود مدحدا وتوتیا

م وتعه توحی  اادیود سهوسی فرانسه نه  شههاهد اودهپ تههجهی دحدهوحا نقهش 
 ا ی کههدهههد. یحمههویدی دوتههد دح شهشههرفد ایههن چشهههح احوشههویی دههه دسههد می

  1«چههتبرت سدهدرد ژان»دح فرانسه   گراحمویدهور سهوسی شصیهد نیمشههحتر
 8118تهو  8115 سهول ا چهتبرت . اسد( فرانسه شودشواو مچهوحده یته  ههموت ریو 
 اادیود خهد  خدمد سول 10حدود  ونیجر دحاو . چرد فههورر فویا منی  نیا دح

 حا تجهوحت د هدصش دهبهد حا یداخل نیهنو  آوحد رونهد یوحشکسدگ ا  حا مچشهح
چنهد  مثولطهح . دهانجوم داد فرانسه یموت سدمهس دح حار ودی  اهلوحوت و داد حونق
« یشهوه رسو نهیهآ هنعد» 8114 سول دح: اسد شرح نیدد ااداموت ور ا  نمهنه
 فرانسهه  رسهو آیهنهه ههنعد درار حمویهد ا   8121 سول دح و گذاشد نوهدن حا

 دحدهوح ردهرا حا ینسهوج نیهنو   هترت نههم ده. چرد منن وهدوتیا ا  حا آیهنه واحدات
 موهر چوحگران حفدن و تقهید حا فرانسه یشرا هند یچمرون دهفعوتو  سهتأس یشوه
 وسهدهس و ههوهیهنظر اادیوددانون. چرد اعلوم ممنه  حا چشهح ا  خوحس ده رفرانسه
 نهوم دهه د شه فرانسهه اادیهود رهچشهمگ حشهد مهجه  چهه حا «چهتبرت» راادیود
 حار و وتیهنظر دیهدو تر حهههح وی چله رمعنهو  ی دح امو اند داهنوم 2« مهچهتبرت»
 .دانسد نهگراحموید وسدهس رمجمهعهی 

 و یی ا  تهتههد داخلهیگراحمویهداددهوت مهجهد دحدهوحا ضهروحت  حغمیعل
دح س ح نظهرر همچنهون توینحهپ « معمور دو اح»اهت اسدنودر و شهاهد توحیصی  

دهرار چگههنگی  ییاسد. خلأ م وتعوت شهشهن این اسد چه مدل و اتگه موندادوای 
اند. مقوته حوضر تلوم داحد دح چهوحچه  حواد  دوتد و نهروهور دو اح احا ه نکردا

 نه  حاد ه درار دوتد دو نهروهور دو اح احا ه چند. شنج  «حومی  هودر و نورر»نقش 

 نظریه حمایت هوشمند. 2
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شههد  نههعی تلهوم دهرار حهپ مقوته احا هه مهی نظریه حموید ههشمند چه دح این
ار توحیصی دحدوحا نهه  معمور دوتد و دو اح و گومی دح مسهر شویون دادن ده مجودته

« دنهودگرایی دهو اح»دح نق ه مقودپ  قوًهدا« حموید ههشمند»حاد ه این دو نهود اسد. 
گرر دوتدی نه  نهفدودا اسد. این گرایی ده معنور تیدراراح داحد  امو دح دام دوتد

ههو مفهرو  حا دح شهشرفد چشهحهو و تأمهن منوفن ملد «نقش دنهودر دو اح»نظریه 
ی  عنیر اسوسی شهشرفد   عنهاندهامو ضمن او پ دهدن ده مکونهسم دو اح ا گهردمی

جههد دهو ده اادضور شهرای  اادیهودر و ههم و دوتد حا ده دسد دهی آنسو مون
اهمهد  داند. دح ادامه ادددا دهسهوسد هنعدی و درنومه تهسعه ملی ی  ضروحت می

 دهو اح دح نظریهه حمویهد ههشهمند -دو اح دح شهشرفد و سرس مدل حاد ه دوتهد
 .شهدشرداخده می

 دولت حامی، هادی و ناظر .2-4

دلکه نه  این  اشهددح نظریه حموید ههشمند  حاد ه دوتد و دو اح هرگ  ا ن نمی
حاد ه ده اادضور شرای  اادیودر عوم یو شرای  ویژا دهو اح یه  چوتهور مشهصم  

در نهروهور دو اح نقش ایفهو « نورر»و « هودر»  «حومی»عنهان چند. دوتد دهتغههر می
دا ده ایهن چندهی حا دح جهد اجرار درنومه ملی شهشرفد  سو مون هوآند تو نمویمی

و ههم  نظهوحت داحد هوآننهروهور دو اح  هم در عملکرد   احموید  ضمن معنی چه
 چند.حا دح جهد درنومه شهشرفد هداید می هوآن

ا  سهر دوتد دح حاد ه دو نهروهور « حومی  هودر و نورر» گونهسهایفور نقش 
اسد چه نقش « سهوسد هنعدی»دو اح مقدموت و ات اموتی داحد. نصسد  داشدن ی  

ا  تلهوم  عبهوحت اسهدطراحهی شههد. سهوسهد ههنعدی  دوتد دوید در اسو  آن
هور مندصه  اسدراتژی  ا  سهر دوتد درار دسدهودی ده حشد و شهشرفد دح دصش
هو و فراینهدهویی هنعد. سهوسد هنعدی شومپ اهانهن  مقرحات  اهههل  سهوسهد

هور هنعدی چشهح حا شهند تو فعوتهدهو تعریف و وضن میاسد چه ا  سهر دوتد
و تهسعه دهنهد. دح سهوسهد ههنعدی ورهویف مدنهورر  دا  چندرل چنندهسومون دصش
ههور ده حگ  هویی چه دصشهور عمهمی  خیههی  تعوونی و همچنهن نقشدصش

چهچ  و مدهس  اادیود دوید ایفو چنند  درار حسهدن ده شهشهرفد ههنعدی تعریهف 
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  ارهور شههتی و مهوتی  سهوسهد تعرفهههنعدی اسد چه سهوسد  شهد. سهوسدمی
هور چندملهدی و... سهوسد اشدغول  حویکرد دوتد ده سرمویه خوحجی  نقش شرچد

چنهد. دهدون داشهدن سهوسهد ههنعدی  حا دح شهشرفد هنعدی چشهح مشصم مهی
 درار دوتد نقشی دح نظریه حموید ههشمند تعریف چرد. تهانینم

هوسهد تهان خلهأ سمی وضهحدههور شنج سوته تهسعه دح ایران دو م وتعه درنومه
ر مشصم هنعدی هسدند هورگذاحهدفهو فواد هنعدی حا مشوهدا چرد. این درنومه
تهسهعه »آن حا « حاونهههپ»و « نهدهپ»  «دونر»چنند چه و نهعی ا  تهسعه حا دنبول می

سهد چهه دح فقهدان سهوسهد نههعی ا  تهسهعه ااند. تهسعه دسهه  خهاندا 1«دسه 
تهراژ تهتهد دو اتکو ده فنووحر خهوحجی یهو  افدد و ندهجه آن  اف ایشهنعدی اتفوق می

 یههنعدنه دسدهودی ده فنووحر و تههان تهتههد  ار مسدقهم خوحجی اسدگذاحهیسرمو
ر ترحوشهنتهان تیههیر دو ی  مثول ا  درنومه ششم تهسعه می(. Ravenhill, 1085و

نق ه مقودپ سهوسد هنعدی ده دسد داد. دح درنومه شنج  دحا  حویکرد تهسعه دسه  
ی اهداف چمّ  اسد 8833تو  8834سوته ششم تهسعه ایران چه مردهط ده دو ا  مونی 

 .اسد ذیپ درار درخی هنوین ده شرح شدانههتع

 برای برخی صنایع شدهنییتعی اهداف کمّ .6جدول 

 
شهدا دهرار ههنوین  ر انجومحگذاهدفشهد  مشوهدا می 8طهح چه دح جدول همون

                                                                                                                                 

1. Extensive Development 
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ههور مشهصم دهرار اف ایش تهراژر و مقداحر تهتهد اسد نه دسدهودی دهه فنووحر
 (.31-31سند تفیهلی درنومه ششم تهسعه: چوغذ وتوسده  و تهتهد خهدحو  داحو  

دح چنوح داشدن سهوسد هنعدی مشصم  دومهن ات ام دهرار حاهبهرد حمویهد 
 اراهق اسد. دوتد دوید اطلوعوت داهق و تحظههد« سومونه اشراف»ههشمند  داشدن 
هور دوتقها و دوتفعپ اادیود داشده دوشد تو ددهانهد شهشهرفد سهوسهد دحدوحا ررفهد

ر نموید. دهرار ایجهود رهگمهتیمر و  یحدرنومههنعدی حا سنجهدا و مدنوس  دو آن  
هسده تحلههپ مجمهعه اطلوعوتی مرتب  دوید تجمهن و شه 84ر دح ایران اسومونهچنهن 

د تو اح یودی داهقی ا  وضعهد اادیود دح اخدهوح دوتهد اهراح گههرد و هو درحسی ش
اطلوعهوت ا :  انهدعبوحتسهومونه  84اتصهوذ چنهد. ایهن  مهاندهتیمهموت هحهح و 

  موتهوت  ثبد سهفوحم چوتهو  واحدات و ههودحات  هومههدمردهط ده سهسدم دونکی  
ههور وااعهی و دوتفعهپ دهح   تأمهن اجدموعی  دهدجه عمهمی و عمرانهی  ررفهد

هو و اشصوص حقههای  سهسهدم تهتهد  دو حگونی داخلی  مسدغلوت و املوک  شرچد
. دح چهرا جنههدی هوشهرچدچدگذاحر چوتو  اهمهد چوتوههو و خهدموت  حسودرسهی 

ههور تهسهعه دههد  چه مدهتی طراحی و اجرار درنومه 1«ر اادیودر یحهدرنومههئد »
ر حا درار اشراف در وضعهد اادیود ایجود چرد. دح ایران نه  شهشهنهود اسومونهچنهن 
شهد سدود فرمونهدهی اادیهود مقهوومدی ایهن نقهش حا دهه عههدا گههرد و سهویر می

 هور مرتب  ذیپ این سدود فعوتهد نمویند.دسدگوا
اهم شدن مقدموت و مل وموت حموید ههشمند  یعنی سهوسد ههنعدی و دو فر

عنهان هودر  حومی و نهورر  دهه اادضهور دوتد ده گونهسههور سومونه اشراف  نقش
وضعهد عمهمی اادیود یو وضعهد خوص ی  هنعد مشصم  دح شنج نه  حاد ه 

-ویدیده عبوحت دیگر  دوتهد دهرار ایفهور نقهش حمها دو دو اح مدجلی خهاهد شد
نظوحتی خهد  در اسو  آخرین دحیوفدی چه ا  وضعهد اادیود و هنعد دح -هدایدی

ام داحد  شنج نه  حاد ه دو نهروهور دهو اح نسبد دو سهوسد هنعدی و درنومه تهسعه
ا : ههوند ا  دو اح  خلق دو اح  حفظ دهو اح  اهب   اندعبوحت چه دراراح خهاهد چرد

تشریح هر چدام ا  این حواد  دوتد و نهروهور دو اح  دو اح و دس  دو اح. دح ادامه ده

                                                                                                                                 

1. Economic Planning Board 
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دح توحی  شهشرفد چشهحهور  گونهشنجهویی ا  دراراحر این حواد  ده نمهنه  شرداخده
 .شهدمیهنعدی اشوحا 

 

 ی بازار در نظریه حمایت هوشمندروهاینرابطه دولت و . 3

 صیانت از بازار. 3-4

ترین گوم دح تأمهن دو اح درار تهتهد اسد هن و سودانصسد« ههوند ا  دو اح»سهوسد 
حود. دحدوحا اهمههد دهو اح شهشهدر وجه ا  حموید ههشمند ده شموح می نیترمهمو 

ر ا  امکهون دهو اح اسهد و منهددهرادقو و احتقور تهتهد  نصسد چه شرط شد اشوحا 
فقدان دسدرسی ده دو اح  ده معنور مرگ تهتهد اسد. دو اح داخپ یه  چشههح  یه  

تهانهد ایهن فرههد حا دوتهد مهیفق  حود و هد درار تهتهدچنندا ده شموح میفر
تضمهن یو دحیغ چند. حاا تضمهن این فرهد  جلههگهرر ا  حضههح چوتهور مشهوده 

و حاا دحیغ این فرهد  آ ادسو ر تجوحر  حذف مهانن گمرچی و  خوحجی دح دو اح
 تسههپ واحدات اسد.

دهو اح  محدودسو رح دو اح داخلی  حضهح چوتور خوحجی مشوده تهتهد داخپ د
دو اح ررفهد مشصیی داحد و ده ا ار هر واحد  ا  یرادرار تهتهدچنندا داخلی اسد

 دچننداهتهتشهد  ده همون اندا ا فرهد دو اح درار چوتویی چه ا  خوحس واحد دو اح می
گهرد و امکون اخراس چومپ تهتهدچننهدا داخلهی ا  دید اراح میداخلی دح معر  تح
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 دههدا ر نهه اددح شرای ی چه چوتهور داخلهی دح مرحلهه  ژایودهو اح وجهد داحدا د
امکون حاودد دو چوتور خوحجی حا نداحد. جویگ ین شدن چوتهور خهوحجی دهو چوتهور 

چنهد و تبعهوتی  مهنه خلق ثروت ا  محپ تهتهد آن چوتو حا مدهاف می تنهونهداخلی  
س سرمویه ا  چشههح دهرار واحدات آن چهن دهکوحر دح شی داحد  دلکه منجر ده خرو

ههر یه  مهلههوحد دتهوح واحدات چوتهور مشهوده  هو شهد. در اسو  درآوحدچوتو نه  می
هه اح فرههد شهغلی حا ا  ایهن  800تهو  11داخلی ده ایران  دسده ده نه  چوتو  دهن 

دح چنهن شرای ی دوتهد دویهد ا  م یهد اادهداح سهر مهنی (. 8832ی  مؤمندرد ومی
ودا چند تو ا  این حاودد نودرادر جلهگهرر و دهو اح داخلهی حا دهرار تهتههد خهد اسدف

 داخلی ههوند نموید.

اتبده حوشن اسد چه هدف این حموید دوتدی  ایجود نهعی حاند درار دهشهنه 
د فرههد دهو اح دهرار ایجهو مقیههددلکهه  اسوخدن سهد تهتهدچنندا داخلی نهسد

تهتهدچنندا ددون اینکه تحهد ههداید  احتقور محیهل اسد. اگر تهتهدچنندا جهد
مند شهد  ممکهن اسهد ا  دو اح انحیوحر داخلی دهرا هرفوًو نظوحت دوتد دوشد  

هور حمویهد ملهی ار درار تهسعه محیهل نداشده و عهاید حوهپ ا  درنومهدرنومه
 حا دح حاسدور منوفن شصیی ه ینه چند.

ند ا  دو اح دوید دهرار م رح این اسد چه آیو سهوسد ههو شرسشدح این مهون 
تمومی چوتوهو و تهتهدات اجرا شهد؟ شوس  این اسد چه دح سهوسد ههوند  سهصن 
ا  ی  دو اح مهجهد و دح معر  تحدید اسدا یعنی عرضه و تقوضور داخلی درار 
ی  چوتو شکپ گرفده اسد. چنونکه اشوحا شد  اگر دو احر دح داخپ چشهح ده وجهد 

دح ایهن دهو اح  خلهق ثهروت هههحت « اتهف»ه چوتهور آمدا  ا  محپ تهتهد و عرض
تهانهد ایهن حونهد خلهق ثهروت حا دچهوح می« اتف»گهرد و واحدات چوتور مشوده می

«  »دوید سهوسد ههوند اجرا شهد. حول اگر دح چشههح چوتهور  حدموًمصوطرا چند  
تهاند دح دو احهور جهونی حاودد چردا و اح آوحر چنهد تهو می اوتوًشهد چه تهتهد می

نهرور چهوح شهوغپ  وًهثونتأمهن شهد  « اتف»منودن موتی مهحد نهو  درار واحدات چوتور 
یو هر چوتور دیگرر اسهد «  »ی اودپ اندقول ده تهتهد چوتور حاحدده« اتف»دح تهتهد 

رسهوسی دهرار واحدات چوتهور ههچ مونن سهوسی و غه ثوتثوًچه دو اح آن مهجهد اسد  
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تهتههد چوتهور  حادعهوًشههد  ی نمهینهدشهشتر و دو چهفهدی دوتوتر ده اهمدی اح ان« اتف»
یو دانش و مهوحت مرتب  دو آن نقشهی دح درنومهه شهشهرفد و امنههد چشههح « اتف»

حا مدهاف چرد تو ررفههد نههرور « اتف»تهان ههوند ا  دو اح درار چوتور نداحد  می
 رمویه چشهح ده تهتهد چوتوهور دیگر تصیهم یودد.چوح و س

ر نه ادمحدود ده دوحا  هرفوًیی ههوند ا  دو اح حا گراحمویددرخی نظریوت 
اادضهویی و  هههحتدهامهو چشههحهور ههنعدی ایهن سهوسهد حا  داننهداهنوین می

ههشمندانه  هر  مونی چه تهتهدچنندگون داخلی دح معر  آسه  ا  نوحههه حضههح 
دح  اتبدههانهدا اند  دهه چهوح گرفدههمشوده خوحجی دح دو اح داخلی اراح داشدهچوتوهور 

اسهد. مههاحد ذیهپ   ترشرحنهگاین سهوسهد اجرار مرحله نه ادر هنوین داخلی  
 هویی ا  اعمول سهوسد ههوند ا  دو اح اسدانمهنه

 هاولی-تعرفه اسموت .3-4-4

دو تهن ا  اعضهور  2«ههووتیویلههس »و  1«حید اسهمهت»دو شهشنهود  8380دح سول 
ه اح الم  10آن  تعرفه واحدات  مهج دهچنگرا آمریکو اونهنی ده تیهی  حسهد چه 

چوتو ده خوک ایوتوت مدحدا اف ایش یوفد. در اسهو  یه  دهرآوحد  مههونگهن تعرفهه 
ا   دحهد چهوهش 11دحهد حسهد. واحدات آمریکو دو  10چوتوهور واحداتی آمریکو ده 

چوهش یوفهد. دهه  8388مهلهوحد دتوح دح سول  8.4ده  8313دتوح دح سول مهلهوحد  5.5
دحههد چهوهش حا  18هور مدقودپ چشهحهور دیگر  هودحات آمریکو نه  دتهپ تعرفه

مهلههوحد دتهوح حسههد. چههوح  1.8مهلهوحد دتوح ده  4.5تجرده چرد و دح همهن دوحا ا  
مهذاچرات دوجونبهه دهرار  سول دعد ا  این اونهن  چنگرا ده ح ههس جمهههح اجهو ا

دح  احوشهوده دعد دهو ویهران شهدن  8350دحهد حا داد. ا  دهه  40هو تو چوهش تعرفه
دوم  ادحت احوشو درار حضهح دح دو احههور آمریکهو تحلههپ  اتملپنهدندهجه جنگ 

ا  جنگ و حومی تهتهدات داخلی  دهه م یهد  دوحمونداحفد و دح مقودپ  آمریکور 
دهرار آ ادسهو ر  (GATTو ن دهد چه حهبرر مذاچرات گهوتحاوددی دسد یوفد. ای

                                                                                                                                 

1. Reed Smoot 

2. Willis Chatman Hawley 
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 (.Bingham 8311, PP854-851تجوحر حا ده عهدا گرفد و

 اجبار ژاپن به اعمال محدودیت داوطلبانه صادرات خودرو .3-4-2

 فههتکسدحهد دهد.  88.1سهم خهدحوهور واحداتی دح دو اح آمریکو  8325دح سول 
آمریکو حا دح اخدهوح گرفدهه  را  دو اح خهدحو دحهد 1.2دحهد و تهیهتو  8.1واگن 

شدن سههخد  خهدحوههور شرمیهرف  ترگرانو  8325دهدند. شس ا  شهک نفدی 
و سههم واحدات دح دهو اح  دو موندنهدآمریکویی ا  حاودد دهو خهدحوههور واحداتهی 

 آمریکو حو ده اف ایش گذاشد. رخهدحو

 (6٣91-6٣91. صادرات خودرو از ژاپن به آمریکا )6نمودار 

 

آمریکهو دهه ژاشهن اعه ام شهد تهو ا   1«اتحودیه چوحگران خهدحو»ح هس  8325موح  
داوطلبونه ههودحات خههدحو دهه آمریکهو حا  ههحتدهمقوموت ژاشن دحخهاسد چند 

د. دهرآوحد نه  ده مقومهوت آتمهون غردهی احا هه چهرمحدود چنند. دحخهاسد مشودهی 
این محدودید داوطلبونه حا درذیرند  سویر  هو این دهد چه اگر ژاشن و آتمونآمریکویی

هودحچنندگون خهدحو ده آمریکو نه  تسهلهم ایهن خهاسهده خهاهنهد شهد. ههدف ا  

                                                                                                                                 

1. United Auto Workers 



 111     رابطه دولت و بازار یبرا ایپو ییالگو ی؛اقتصاد شرفتیهوشمند و پ تیحما

تحمهپ محدودید داوطلبونه هودحاتی این دهد چه ا  دهو اح داخلهی دح درادهر حاهه  
خوحجی ههوند شهد و دهه خهدحوسهو ان آمریکهویی ایهن فرههد دادا شههد چهه 

 ر تهتهد چنند.ترفمیرچمخهدحوهور 
ژاشن تلوم دسهوحر ده خرس داد تو دح مقودپ ایهن دحخهاسهد آمریکهو تسهلهم 

ههور آمریکهویی موننهد ههویی دح حسهونهنشهد. ا  جمله این ااهداموت چهوآ آگههی
ا  نصبگههون آمریکههویی مبنههی دههر مدضههرح شههدن  اهلنقههپو دحس  م یتههوهحکیههن

امهو ایهن ا آمریکویی ا  اجبوح ده میرف خهدحوهور آمریکویی دههد چنندگونمیرف
هو افواه نکرد و دوتد آمریکو دح مقودپ این تبلهغوت در سر منوفن تجهوحت آ اد تلوم

مهجه  تسهلهم تهچههه شهد.  سهرانجومچهتوا نهومد. سل ه سهوسی آمریکو در ژاشهن  
دید ههودحاتی حا دوتد حونوتد حیگون ا  ژاشهن خهاسهد ایهن محهدو 8318ژانهیه 

هویی درار هودحات خهدحو دهه آمریکهو دح اعمول چند و دوتد ژاشن نه  محدودید
هور . ایههن محههدودید(Atsumi, 1082چههرد واعمههول  8315تههو  8318دههو ا  مههونی 

عمههمی تعرفهه و  نومهمهافقدداوطلبونه دح حوتی اعمول شد چه هر دو چشهح عضه 
شههد. نههوم حعویههد می هههوآندویههد مهههون « تجههوحت آ اد»دهدنههد و اهاعههد  1تجههوحت
 دچوح خدشه نشهد.« تجوحت آ اد»گذاشدند چه ایدا « داوطلبونه»هو حا محدودید

 های وارداتی كره جنوبیها و ممنوعیتمحدودیت .3-4-3

حواید مدعوحف دحدوحا نسبد دوتد و دو اح دح چرا جنهدی این اسهد چهه دح دوحا 
امو شهاهد ا ده آ ادسو ر تجوحر  دا اسدجهش اادیودر این چشهح  دوتد دسد 
مجعههل اسهد. آنچهه ا  آن  دهد این حوایهددسهوح  یودر وجهد داحد چه نشون می

شهد  دح واان آ ادسهو ر دهرار ههودحات عنهان آ ادسو ر تجوحر دح چرا یود میده
هور واحدات همچنون دوتو دهدنهد و آ ادسو ر  تعرفه اه لوحدهاسد. دح دوحان این 

 چرد.ر ههوند ا  دو اح اسدفودا میدراد ا  اد احهور مصدلفی دوت
دهدین  اشدههوند می 2«تهسد مجو »  ا  دو اح داخلی دو حویکرد 8312تو سول 
. دادنهدمیدح تهسهد مشهصم اجهو ا واحدات  مهجههد ده چوتوههور هرفوًمعنی چه 

                                                                                                                                 

1. GATT 

2. Positive List 
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چوتوهویی مجو  دهدند واحد خوک چرا شهند چه درار احتقور تهان هنعدی این چشههح 
امو واحدات محیهتوت چشووح ر  چوتوههور میهرفی و  حفدنداضروحر ده شموح می

(. علووا دهر ایهن  Kim, 8338دهد ومحدود  شدتدهچوتوهور مشوده داخلی ممنه  یو 
 عملوًوتوهور تهچس وضن چردا دهد چه هور دسهوح سنگهنی در واحدات چدوتد موتهوت

 آتوتنهموشهچرد. دوتد همچنههن دهرار خریهد واحدات این نه  االوم حا ممنه  می
چرد چهه دصشهی ا  سهوسهد هههوند ا  هور اودپ تهجهی شرداخد میداخلی یوحانه

واحدات  سهرانجوم ا وحفهددو اح داخلی دح درادر هجهم چوتور خوحجی ده شهموح می
ممکن نبهد  نه ده دتهپ اینکه ممنهعهد اهونهنی وجههد داشهد   اسوسوًدرخی چوتوهو 

داد ینمه ههوآندلکه ده این دتههپ چهه دوتهد اجهو ا تصیههم اح  دهرار واحدات 
 (.Chang, 8338و

دهه « تهسهد مجهو »ا   چرا جنههدی   سهوسد چندرل واحدات8312شس ا  سول 
نهعهه اجهو ا واحدات تغههر چرد چهه طهی آن  چوتوههور تهسهد مم 1«تهسد ممنهعه»

نداشد. دح چنوح سهوسد تهسد ممنهعه  ا  اد اح تعرفه درار چندرل اتگههر واحدات 
دحههد حسههد چهه دهرار  45مدهس  تعرفه واحدات دهه  8311اسدفودا شد. دح سول 

  دوامیدهدحههد و دهرار چوتوههور میهرفی  31.8چوتوهور میرفی دودوام این نرخ 
ر میهرفی دح چهپ واحدات هوشد چه سهم چوتو دحهد دهد. این سهوسد دوعث 31.8

تهو سهول  (. در اسهو  یه  درحسهیKim, 8338دوشد وسه دحهد  هرفوًچرا جنهدی 
هو و دحهد چوتوههور واحداتهی چهرا جنههدی مشهمهل محهدودید 38دوتغ در  8311

هو آ ادسو ر تجوحر اتفوق نهفدودا تهبرال رادعو در طبقهور واحداتی دهد و ممنهعهد
 (.Luedde-Neurath, 8311, P 841دهد و

 خلق بازار .3-2

 .چنهدیی شهشرفد یه  چشههح حا تضهمهن نمهیتنهودهههوند دوتد ا  دو اح داخلی 
شهد چه عرضه و تقوضهویی چنونکه گفده شد سهوسد ههوند  مونی ده چوح گرفده می

درار ی  چوتو دح داخپ چشهح شکپ گرفده دوشد و دو اح آن چوتهو ا  نوحههه چوتوههور 
دو اح محیههتوت  ژایودهگهرر دو اح امو نفس شکپا واحداتی دح معر  آسه  دوشد

                                                                                                                                 

1. Negative List 



 111     رابطه دولت و بازار یبرا ایپو ییالگو ی؛اقتصاد شرفتیهوشمند و پ تیحما

هویی اسهد چهه دح اچثهر هنعدی دو فنووحر دوتو  نهو مند وجهد عهامپ و  یرسهوخد
 شهند.گذاحر ا  محپ منودن عمهمی دوتد  ایجود نمیمهاحد  ددون سرمویه

هویی هسدند چه دح نووحرف چنندامیرف عمدتوًتهتهدچنندگون چوتوهور میرفی  
ههو حا دح دح واان این فنهووحر هوآناندا س ح ملی و دو مشوحچد ملی ده دسد آمدا

چننهد. دح مههاحد دسههوحر  احتقهور سهو ر مهیاوت  محیهتوت میهرفی  تجهوحر
هویی اسد چه دسدهودی دهه محیهل تهس  تهتهدچنندگون  نهو مند اسدفودا ا  فنووحر

ار چه دوتهد دح ایهن هتهدچنندا چوحدرِ آن فنووحر اسد. ورهفهخوحس ا  تهان ت هوآن
هور مههحد نههو  دح سه ح ملهی و ر درار دسدهودی ده فنووحر یحدرنومه مهنه داحد  

ههور تهتههدر اسهد. همچنههن ایجهود ههو دهه دصشمدیرید سرحی  ایهن فنهووحر
  ونقهپحمپهویی نظهر نظوم آمه شی ملی درار عرضه نهرور چوح مهوهر   یرسوخد

محهول  بهوًیتقرر یه  نظهوم تهتههدر رهگشکپ هوآناحتبوطوت  انرژر و... چه ددون 
 اسد  دح  مرا ورویف دوتد اسد.

دح نظریههه حمویههد ههشههمند  سهوسههد خلههق دههو اح دح حاد ههه دههو ایجههود 
شهد. دوتد دو تصیههم منهودن ا  هور ملی و تهسعه فنووحر تعریف می یرسوخد
تهتهدچنندا ده تصیههم دصشهی ا  سههد خههد دح  یو مکلف سوخدن محپ عمهمی
هور ملههی دههرار ایجههود  یرسههوخد  هههویی نظهههر ههههوند ا  دههو احا ار حمویههد

هور خهوص هویی تحقهقوتی حا درار دسدهودی ده فنووحرگذاحر چردا یو شروژاسرمویه
هور  یرسوخدی و فنووحر دو تصیهم و ههداید چند. این تعریف شروژاتعریف می
دح واان نهعی ایجود تقوضو درار چوتهویی خهوص اسهد چهه نهروههور دهوتقها منودن  

چنهد و دهه دهو اح آن چوتهو شهکپ عرضه حا جهد شوسصگهیی ده این تقوضو فعول می
هو درار چشههح اوتهیهد هور مصدلف  ایجود چدام  یرسوخددهد. اینکه دح دوحامی

  سهوسد هنعدی چشههح هو دح اوتهید اسد  تهسداحد یو دسدهودی ده چدام فنووحر
شهد. چشهحر چهن ایران چه دوتد ا  محپ فروم منودعی چههن نفهد و تعههن می

گو   دحآمد اح ر داحد  دوید اوتهیهد حا دح تصیههم دحآمهدهور اح ر دهه ایجهود 
  یرسوخد و تهسعه فنووحر ددهد.

ههور م ید منشأدوتد  دح واان ده وجهد آوحندا  ده دسد شداخلقدو احهور 
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دح  ژایودهههح دح عیر مدحن اسد چه دحدوحا آن دحث شهد. م یهد نسهبی ی  چش
طبهعی نداحد  دلکه این م ید دوید ایجود شههد. خلهق دهو اح  منشأتهتهدات هنعدی  

 دههتهتتهس  دوتد و دو تصیهم منودن عمهمی درار دسدهودی ده عهامهپ شهشهرفده 
  یرسوخد و فنووحر(  حاا ایجود این م ید اسد.و

 ای از خلق بازار توسط دولت در حوزه زیرساخت و فناوریونهنم .3-2-4

 دحی حده آمریکهو دوتهد نقهش ؛های نظامی آمریکا و خلق بااار  ناااو یپروژه
  حهه ا نظهومی دح دوتهد ودیه ر گهذاحهیسرموواس ه ده این چشهحی هنعد تهسعه
ارن دهسدم  آمریکو دصهش  دح طهل (.Felice,1008, P 180اسد وا دهدر دهچل وحهدس

حا دح حههه ا نظههومی ه ینههه چههرد و  امیداخلههاودههپ تهههجهی ا  تهتهههد نوخههوتم 
اراحدادهور دسهوحر درار خریدهور عمهمی مرتب  دهو دصهش نظهومی منعقهد شهد. 

  «ده هنهگ»  «امدهیآر»  «توچهههد مهوحتهن»هور معظم آمریکو نظهر دسهوحر ا  شرچد
هفقهدشون حا مدیهن اراحدادهور سهنگهن دوتدهی هسهدند.   م«مهتهحوتو»و  «چوترشهلوح»

هو منعقد شد  دح واان نهعی خلق دو اح دههد چهه یه  اراحدادهویی چه دو این شرچد
دو اطمهنون خوطر ده تهتهد درردا ند. علهووا دهر  هوآنفراهم آوحد تو  شدانهتضمدو اح 

حدادههور منوایهه هور خوحجی حا ا  شرچد دح اچثهر ارااین  چنگرا آمریکو شرچد
دح هور آمریکهویی ایجهود شههد. عمهمی منن چرد تو ی  انحیوح چومپ درار شرچد

هور درتهر و دوحا شس ا  جنگ جهونی دوم  دوتد آمریکو حموید ا  ایجود فنووحر
حا دح دسهدهح چهوح اهراح داد. ایهن حویکهرد  هیهشو رفنهووحر محیهتوت سو رتجوح

ههور ههور نظهومی و  یرسهوخدی دهه حه اآمریکو  دوعث سهرحی  فنهووحر ا  حه ا
ههویی چهه دهرار شهردا م حجهم وسههعی ا  تجوحر شد. درار نمهنه  مهکروچهه 

تهسه   دشهداهتهتهور شصیی اطلوعوت و ذخهرا اطلوعوت دح چومرههترهو و گهشی
هور فضهویی و نظهومی آمریکهو شهد  دح واان محیهل درنومهشرچد اشپ اسدفودا می

ههور انهد.  یردنهور تکنهتههژرسهو ر شهداهسدند چه دح حه ا احتبوطهوت تجهوحر
داحشو( دح و احت دفو  آمریکو و شرفدههشهور تحقهقوتی ایندرند تهس  سو مون شروژا
نوو »ار نظومی حا( ا  طریق درنومه موههاGPSو یجهونیودی ایجود شد. سومونه مهاعهد

و احت دفو  آمریکو ایجهود شهد و همچنهون ا  منهودن عمههمی تهأمهن مهوتی « اسدوح
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( تهس  محققهون دانشهگوا Multi touchو راشهد. هفحه نمویش تمسی چندنق همی
 شهد.هور آن ا  سهر دوتد شرداخد میاخدرا  شد چه تمومی ه ینه« دتهح»

هور فودا شهرچد اشههپ دح گهشههیههور مهههحد اسههدتکنهتهژر منشههأ 1 نمههداح
هو دح ندهجه خلق دو اح تهس  دوتد ده دهد. تمومی این فنووحرههشمند حا نشون می

 .انددسد آمدا

 اپلهای مورد استفاده در محصولات تکنولوژی منشأ .2نمودار 

 
 شهحار اسلومیهور مجلس شژوهش مرچ  84111منبن: گ احم 

 حفظ بازار .3-3

سو ر دهه معنهور حهوسهو ر نهسهد. درخهی ههشمند  خیههیدح نظریه حموید 
دو احهو ا  نوحهه خهروس یهو اخهراس نهروههور عرضهه دح معهر  تهدیهد هسهدند. 

نهروهور عرضه( ممکن اسد نه ده دتهپ محرومهد ا  فرهد دهو اح وتهتهدچنندگون 
داخلی ده سب  تسل  چوتور خوحجی  دلکه ده دتویلی چهن نوتهانی دح تهأمهن منهودن 

نبههدن تهتههد   هرفهدهدرار عرضه  مقرون  مؤثروتی تهتهد  فقدان تقوضور چوفی و م
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نوتهانی دح احتقور محیهل ده دتویلی چهن فقر فنووحر یو نداشدن درنومهه تحقههق و 
گذاحر دهرار تهتههد چوتهور خهوص  شرسههد دههدن تهسعه  شرحیس  دهدن سهرمویه
حا داحد دح معهر   هوآند اندقول ده ی اودلهحاحددهشون دو احهور دیگرر چه سرمویه

دح ویژا دههخروس احادر یهو اخهراس اجبهوحر ا  دهو اح دوشهند. دح چنههن مههاحدر  
و وجهد دهو اح آن ههنوین  اندشدار دنددسدههنویعی چه دح هنوین حاهبردر چشهح 

درار شهشرفد چشهح ضروحر اسد  دوتد دوید نقش ههدایدی  حمهویدی و نظهوحتی 
ههور ایفو نمویهد. چمه  هوآنفظ نهروهور عرضه دح دو اح و تقهید خهد حا درار ح

موتی  فنی و اجرایی چه تحد نظوحت دوتد و درار حسههدن دهه اههداف مشهصم 
 تهاند دو اح حا ا  خ ر نودهدر حفظ چند.شهند  میاحا ه می

 شهد.فظ دو اح مروح میدح ادامه  دو نمهنه ا  اعمول سهوسد ح

 پیماسازی ایرباسمورد شركت هوا .3-3-4

 20  دهوتغ دهر 8320و اوایهپ دههه  8310ونقپ ههایی آمریکو دح دههه هنعد حمپ
ههو دحهد دو اح جهونی حا دح اخدهوح داشد. ههاشهموسهو ان آمریکهویی و دح ح   آن

ده هنگ  مدنوس  دو سلهقه هر دو احر  مدتی ا  ههاشهمو داشدند و خدموت ششدهبونی و 
تنهو دو چشههحهور چردند. آمریکو نها درار خریداحان احا ه میار حاتعوداآمه شی فهق

هو حا تحریم نکردا دهد  دلکهه شهس ا  جنهگ جههونی آن و احوشویی دشمنی نداشد
هویی ا  ابهپ موحشول  حویکردر امدادر دهه تهسهعه و آدهودانی ده گهاهی طرح دوم 

چوح آ اد و تقسههم داحان نظریهه تجهوحتاحوشو داشد. آمریکو و احوشو ههر دو شهرچم
گفدند تنهو حاا تهسهعه  اتمللی دهدند و خ و  ده چشهحهور مسدضعف جهون میدهن

گفدنهد می مهوتی اسهدا-گرایی ا  تهتهد داخلی و آ ادسو ر تجهوحرتهاف حموید
تهانهد دهه اهمهد اح ان دح دهو اح جههونی خریهداحر چنههد  دتهلی نداحد آنچه حا می

دو ه ینه گ اف تهتهد چنهد. دح چنهن فضویی  تههههه  دصهاههد دح داخپ چشهح خهد
دهه سهمد تهتههد شره ینهه  حرچهد هو این دهد چه ده جهوراادیود دو اح ده احوشویی

ههو ههاشهمو  نهو  خهد حا دو اهمد چند درادر چمدر  ا  آمریکو تأمهن چنندا امهو احوشویی
ون غردهی و اسهرونهو آتمه انگلههس چنهن نکردند. چنسرسههمی ا  چشهحهور فرانسه  

تأسههس « خلق دهو اح»دح حاسدور سهوسد شرچد ایردو    8320تشکهپ و دح سول 
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ادحتمنهد شد. طبهعی دهد چه ایردو  دح آغو  چوح خهد اودح دهه حاودهد دهو ده هنهگ 
نومهه دلکهه طبهق گه احم هفده  نبههد نداتنهو ی  شهرچد سههددهنبهد. ایردو  نه

 نیه. دهو احسههدمیمهلهوحد دتوح  8.4 آن ده خوتم یون   8310اچهنهمهسد دح اوت 
ههور دوتد چهرد شوحتمهون فرانسهه مندشهر  8323طبق سندر چه دح دسهومبر  حول 

دح ایهن جنهگ »چراچهه معدقهد دهدنهد  چردندامیایردو  حموید ا  حفظ احوشویی 
جهونی اادیهودر  حههوتی اسهد چهه شهبه مهنهشههتی تهتهدچننهدگون آمریکهویی دح 

و شکسده شد. سهم  (Carley, 8318و «درد شکسده شهددرد و مهونچهتوا ههاشهموهور
  1084دح سهول  سرانجوم آحام اف ایش یوفد وونقپ ههایی آحامایردو  ا  دو اح حمپ

 این شرچد تهانسد ا  ده هنگ آمریکویی نه  شهشی دگهرد.

 سازیاعطای یارانه دولت ژاپن به صنایع دریایی و ریلی پس از خصوصی .3-3-2

 دصهش دههحا دهو تصفههف  ههوآنی  تعدادر ا  هنعدهور ژاشن شس ا  ایجود شرچد
سهو ر هرگه  دهه معنهور حهوسهو ر ایهن خیههی نیا امو اواگذاح چردی خیهه

 ا ر وحهدسه 8110 و 8120 دههه طههل دح مثهولر دهراهنوین تهس  دوتهد نبههد. 
 رسهو یخیههه ا  شهسی حد امو اشدی خیههی دوتد رسو یهور چشدچوحخونه
 40 نهد رسو یچشد هنعد  یدو حگونیی ویدح هنعد دو همراا. گرفدندیم وحانهی هم
دوتهد  .دادمهی اخدیهوص خهد ده 8315 ا  شهش حا دوتدر هووحانهی دحهد 30 تو

 حهه ا دحی خیههه هورشهرچد ده 8130 و 8110 هده سراسر دحژاشن همچنهن 
 آههنحاا دصهش دهه 8110 دهه دح یدوتدهور وحانهی دحهد 81. دادیم وحانهی آهنحاا

 .وفدی اخدیوص

 قبض بازار .3-1

چنهد چهه ههحت طبهعی ده سهمدی حرچهد مهیسرمویه مهپ ده دهشهنه شدن داحد و ده
 مهن  نهرور چوح و فنووحر(  ده دهشدرین سههد و دهتهتددون دحگهر چردن سویر عهامپ 

ر  دهشهدرین جوذدهه حا دو سهفدههور غهرمهتد  نظهر دتوتی  سهداگرر و درسد. فعوتهد
شههد. یه  درار سرمویه داحند چه ددون دخوتد سویر عهامپ تهتهد  سههد حوههپ می
دهه  رتنیهشهونظوم اادیودر سوتم امو دویهد دهشهدرین سههد حا دهه تهتههد و دح سه حی 
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هور غهرمهتد دو اح شرسههدر داشهده دوشهند  خدموت مرتب  دو تهتهد ددهد. اگر فعوتهد
هور مهتد فوهله گرفده  دوعث تضعهف تهتهد دح ههحت طبهعی ا  فعوتهدهو دهسرمویه

ههور غههر مهتهد ا  چشهح خهاهد شد. دح چنهن شرای ی ورهفه دوتهد  اهب  دهو اح
 چوملهوًسهد تهتهد اسد. دهرار درخهی دو احههور ده  یر س ح  هوآنطریق چوهش سهد 

هههچ  چهرنحهدهدح نظر گرفده شهد « انقبو  چومپ»مضر مونند دو اح حدو  دوید سهوسد 
 ار اجو ا حرچد ده سمد این دو احهو حا نداشده دوشد.سرمویه

مشصیه اهلی ی  نظوم اادیودر سوتم این اسد چه دح آن دهه تهتههد شهودام 
عنهان مبنهور ر. اگر ایهن اههپ حا دههدو سفدهدتوتی و هداگرر و ده سنه  ادادا شهد
ر طراحهی چنههم چهه اگهنههدهگذاحر اادیودر درذیریم  دوید نظوم مهوتی حا سهوسد

سرمویه ده سمد تهتهد جریون یودد. تو مه جریون یهوفدن سهرمویه دهه سهمد تهتههد  
 دایهی ا  سههداگرر هور غهرمهتد اسد. اهمهد جذادهدا  فعوتهد«  داییجذادهد»
ایجهود جهذادهد دهرار  شرطشهشتهان آن حا ر  یود اسد چه میادحدهر دو سفدهو 

سرمویه دح دصهش تهتههد دانسهد. دهو تهجهه دهه سههد دسههوح دوتهور سههداگرر و 
نهی شههد تهو دح گهوم دوم   هانگوسهسهادددا دوید ا  این سهد  داحهیسرمور  دو سفده

 تهد تیمهم دگهرد.دحدوحا حرچد ده سمد دصش ته
چه سهوسهد اهب  دهو اح دهرار  دهدمی نشوندرحسی جریون سرمویه دح ایران 

ر جه  حهبس سهو وچوحهور غهرمهتهد اتصهوذ نشهدا و دو داشدن سرمویه ا  فعوتهد
هو  درار نهی سرمویه ا  حرچد ده سمد سهداگرر وجهد نداشده نقدینگی دح دون 
ا  هجههم نقهدینگی دهه دو احهههور گذاح همههاحا دهرار جلههگهرر اسهد. سهوسهد

تهو سهرمویه دح دونه   داشهدهنگهر و سهداگرر  نهرخ سههد دهونکی حا دوتهو دو سفده
محبه  دموند. همهن سهوسد  یعنی تصیههم سههد دوتهور سهرردا دهرار جهذ  

سهد تسههلوت دوتو حود و تهتهدچننهدا  اوتوً  دوعث شدا اسد چه هودون نقدینگی دح 
 وًههثونشهد   منددهراندهاند ا  آن  عملوًنبهدن تسههلوت دونکی  هرفهدهده دتهپ مقرون 

  دهه اسهدقرا  ا  دونه  گذاحسهررداهو ده دتهپ نوتهانی دح شرداخد سههد دهه دون 
هور همههن سهرمویه ثوتثوًمرچ ر حو دهووحند و همهن امر  دوعث حشد نقدینگی شهد  

ی ا  حاحددهه  چننهدرسههد شنوسهویی هو هرگوا ی  دو اح ششدا دح دون حبس روهراً
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و هم تهتهدچنندا نه  هم ا  سرمویه خیههی  و دگردندون  خوحس و حاهی آن دو اح 
 .مونددمحروم  ا  تسههلوت دونکی

ههور خیهههی حا دهه ویژگی مهم سهوسد اب  دو اح این اسد چهه سهرمویه
همی چند و دوتد دح چنوح تصیههم منهودن عمههور مهتد هداید میسمد فعوتهد

هور خیههی نه  دهرار تحقهق درار حسهدن ده اهداف سهوسد هنعدی  ا  سرمویه
 چند.اهداف این درنومه اسدفودا می

 اروپا برای قبض بازارهای غیرمولدهای بانکی در مالیات بر تراكنش .3-1-4

غهرمهتهد  احاب  دهو هویی اسد چه درار هور دونکی ا  حااموتهوت در تراچنش وضن
ههور . دهر مبنهور ندهویج شژوهششههدمهیدح چشهحهور مصدلف اسدفودا  دو رسفده

ههور مرات  دهشدرر در مههوح فعوتهدهور موتی اثر دهعلمی  وضن موتهوت در تراچنش
ههور دح مقویسه دو موتهوت در سهد داحد. ده همهن دتهپ موتهوت دهر تراچنش دو انهسفده
دح چشههحهویی نظههر  ردو سفده دو اح اب عنهان یکی ا  چوحاترین اد احهور موتی ده

اسهد. دهه عقههدا  آمریکو و چشهحهور عضه اتحودیه احوشو مهحد اسدفودا اراح گرفده
تنهو دح نظهوم دهونکی  دلکهه دح هو نههوضن موتهوت در تراچنش  درخی ا  اادیوددانون

حا دهه مهه ان چشهمگهرر  ردو تهاند آثوح سهء سفدههور نظوم موتی  میچلهه فعوتهد
 چوهش دهد.

نرخ موتهوت دهر نقهپ و اندقوتهوت مهوتی دح دهو اح سههوم و دهو اح اوحاق دههوداح 
شدا در معوملهوت مشهدق دحهد و نرخ موتهوت وضن 0/ 8چشهحهور احوشویی معودل 

اسد. این موتههوت دهر تمهوم  دحهد تعههن شدا 0/ 08دح این چشهحهو معودل حدود 
شهد چه یکی ا  طرفهن اندقول دح چشههحهور عضهه احوشهو اعمول مینقپ و اندقوتوتی 

ح احوشو دحهد ا  مجمه  نقپ و اندقوتوت موتی د 84سوچن شدا دوشد. این اونهن تنهو 
 ا  درخهی چهچ   روچوحهوچس  تسههلوت ده  ت مسکنشهد. تسههلوحا شومپ نمی

 اوحاق فروم ههحتده سرمویه اف ایش هدف دو موتی مبودته و اح ر اندقوتوت و نقپ
شهند. این اونهن تمومی نظهوم مهوتی احوشهو حا ینم موتهوت این مشمهل اوتهه دو اح دح

 50دوتغ دهر  1081شهد و دح سول نظر ا  محپ انجوم مبودتوت دونکی شومپ میهرف
 اسد. هور عضه اتحودیه احوشو ده همراا داشدهمهلهوحد دتوح دحآمد درار دوتد
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فعوتههد  دهنهدا انگهه اههور مهوتی حا چوهشدهر تراچنشدرخی وضن موتههوت 
هور چمهسههن اادیودر و شهتی اتحودیه احوشهو امو درحسی اچننداادیودر اح یودی می

ههو دهر حشهد اادیهودر دحهدر وضهن ایهن موتهوت 0/ 14ف ایندا  رهحکوید ا  تأث
شههتی  چشهحهور احوشویی داحد. در مبنور گ احم چوحشنوسون چمهسهههن اادیهودر و

( نقش مهمی دح چوهش حیس  سهسهدمی دح FTTدر تراچنش و اتحودیه احوشو موتهوت
 چند.نظوم موتی احوشو ایفو می

 بسط بازار .3-5

ار حسههد چهه ده مرحله گفدهشهشهور چهوحگونه ر سهوسدرهچوحگدهوادی چوتویی دو 
اد احهور دیرلموته  تهاند دو اتمللی حا یوفد  دوتد میتهان حضهح دح دو احهور دهن

 ودشهداهور موتی و غهرموتی  ده گسدرم جغرافهویی دو اح درار محیهل ییو حموید
چم  چند. دو هدف عمهدا دهرار دسه  دهو اح مدیههح اسهد. نصسهد  دسهدهودی 

هور نوشی ا  مقهو  و دوم  دسهدهودی چشههح دهه اح  تهتهدچنندگون داخلی ده هرفه
 هو .خوحجی درار واحدات چوتوهور مهحد ن

انهد. هو دح طهل توحی  درار دس  دو اح  اد احهور گهنوگهنی ده چوح گرفدهدوتد
ههور گرفدهه تهو حموید هوآنهور دهگونه دو هدف سل ه در دو اح ا  تیرف سر مهن

تههان امهو میا اتمللهیهور دهنموتی  سهوسی  فنووحر ا  هودحچنندگون تو ایجود حژیم
چه چشهحهور شهشرفده طی ارون گذشهده « دو اح دس »اد اح سهوسد  نیترمهمگفد 
اتملهپ دح محهه  دههن« آ ادسو ر تجوحر» -و گوهی تحمهپ-  ترویج انداچرددنبول 

دا حا اتصوذ نمه« تجوحت آ اد»حویکرد  دح شرای ی چه همه چشهحهو ا  یرادهدا اسد
دهر   تهتههدات چشههحهور ههنعدی اندفدهحا ده چوح نگر« ههوند ا  دو اح»و سهوسد 

مسل  شدا و دو احشون ا  نظهر جغرافههویی دسه  شههدا  یهنعد رهغدو اح چشهحهور 
آخهرین مرحلهه حمویهد « تجهوحت آ اد»تهان گفهد می سو این ادر خهاهد چرد. 

ههور حمهویدی دهه ههشمند ا  تهتهد داخلی اسد. چشهحر چهه دهو اتصهوذ سهوسهد
حاودهد چننهد  نههو ر دهه  ار ا  شهشرفد حسهدا دوشد چه دیگران ندهانند دو آندحجه

ههوند ا  دو اح خهد نداحد و تهاف هههوند ا  دهو اح دح دیگهر چشههحهو  مهجه  
دس  دو اح درار تهتهدچنندگون چشهح هنعدی خهاهد شهد. اگهر هههچ مهونعی دهرار 
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ی حاحددههتجوحت وجهد نداشد  چوتوهور چشهحر چه داحار م ید حاهوددی اسهد  
 د و حاهبون حا ا  دو اح خوحس چند.ههو مسل  شخهاهد تهانسد در دو اح دیگر چشهح

تهانهد دهه تجوحت آ اد اتبده دح ی  حوتهد چهوحچرد دسه  دهو اح نهداحد و مهی
وحر دح ی ده محیهتوت دح دو احهو و نه  احتقور چهفههد و افه ایش دههرادصشتنه 

تهتهدچنندگون دو چشهح دسدرسهی یکسهونی دهه  چهیهنگومندهجه حاودد منجر شهد. 
هج  ا جمله فنووحر( داشده دوشند  دح چنهن حوتدی آ ادر تجوحت مو دهتهتعهامپ 

مههون دو چشههح اتفهوق  1«تجوحت دحون هنعدی» حذف حاه  ا  دو اح نصهاهد شد 
وحر منجر خهاههد خهاهد افدود  حاودد مهون تهتهدچنندگون ده اف ایش چهفهد و دهرا

ا چشههح طهرف تجهوحر خهاههد ده تهتهدچنند مدقودلوًشد  سهمی ا  دو اح هر چشهح 
 غوته  درخهحداح خهاهند دههد.« تنه  محیهل دح دو اح»ا   چنندگونمیرفحسهد و 
ر ا  سهوسهد دسه  انمهنههمهون چشهحهور هنعدی ا  این نه  اسهد.  هورتجوحت

 ده شرح ذیپ اسد.دو اح تهس  دوتد چرا جنهدی 

 اقدامات كره جنوبی برای بسط بازار .3-5-4

ال دو سهوسهد جهویگ ینی واحدات و تهسهعه ههودحات حا آتدرنهوتهه جریون نئههتهبر
چنهد. یکدیگر معرفی و دو تقبهح جویگ ینی واحدات  تهسعه هودحات حا تشههیق می

چرا جنهدی دح طهل دوحا تهسعه خهد  سهوسد جویگ ینی واحدات حا مبنو اهراح داد 
ه ههدف اوتههه عنهان سهوسد مکمپ اسدفودا چرد چو ا  سهوسد تهسعه هودحات ده

ههور مههحد نههو  دح فراینهد جهویگ ینی آن  تأمهن منودن موتی درار خرید تکنهتهژر
هور مصدلفهی حا دهرار دسه  دهو اح درنومه «هی -نگهشوحک چ»واحدات دهد. دوتد 
هویی دهو ههدف افه ایش سههد ایجهود مشههق چهه ار اجهرا چهرددرار تهتهدات چرا

فمند اح م شهل ملهی  حویکهرد تجهوحت چوهش هد و هوهودحات  محهح این درنومه
ههور داخلهی ههور غهرمسهدقهم دهرار نهوداو معوفهد ا  موتهوت آ اد درار هودحات

مهحد اسدفودا دح تهتهد چوتوهور هودحاتی  سه گوم مهم دح این  مهنه دهد. دوتد چرا 
هور شویهن دح ونقپ حا دو نرخهمچنهن امکونوتی نظهر  یرسوخد  درق  خدموت حمپ

                                                                                                                                 

1. Intra-Industry Trade 
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موتهوت در دحآمد چمدرر گرفهد و اعدبهوحات  هوآنهوح هودحچنندگون اراح داد  ا  اخد
 (Mason et al, 8310, pp. 812-881داد وار دح اخدهوحشون اراح یوحانه

 یریگجهینت

نهعی تلوم دهرار حهپ معمهور   مقوته احا ه شد نظریه حموید ههشمند چه دح این
ار تهوحیصی دحدهوحا نهه  دادن ده مجودته دو اح و گومی دح مسهر شویون -حاد ه دوتد

دنههودگرایی »دهپ دح نق ه مقو قوًهدا« حموید ههشمند»اسد.  دهدا حاد ه این دو نهود
گرر دوتدهی نهفدهودا اسهد. گرایی ده معنور تیدردح دام دوتد اراح داحد و« دو اح

 ههوحا دح شهشهرفد چشههحهو و تهأمهن منهوفن ملد« نقش دنههودر دهو اح»این نظریه 
عنهان یه  عنیهر اسوسهی امو ضمن او پ دهدن ده نهود دهو اح دهها گهردمفرو  می

جههد دهو دهی آن تهس  دوتد ده اادضور شرای  اادیودر و همشهشرفد  سو مون
دانهد. دح نظریهه حمویهد مهی رضهروح وسد هنعدی و درنومهه تهسهعه ملهی حاسه

این حاد ه ده اادضهور  شهد  دلکه نه ههشمند  حاد ه دوتد و دو اح هرگ  ا ن نمی
چند. دوتهد شرای  اادیودر عوم یو شرای  ویژا دو اح ی  چوتور مشصم  تغههر می

حا دح  ههوآنچند تو در نهروهور دو اح نقش ایفو می« نورر»و « هودر»  «حومی»عنهان ده
ا  حموید دو دهی نمویدا ده این معنی چه جهد اجرار درنومه ملی شهشرفد  سو مون

حا دح جههد درنومهه شهشهرفد  هوآنو  نظوحت داحد هوآندر عملکرد  دو اح نهروهور 
 سهه گرایی ضمن او پ دهدن ده تجوحت آ اد  ا  یاین نه  حمویدچند. هداید می

دح شی اسدقلول دح حه ا هنوین حاهبردر و مرتب  دو امنهد ملهی اسهد و ا  سههر 
تههدات خهوحجی و ایجهود دیگر  ده دنبول حذف شکوف فنووحر هنوین داخلی دو ته

 درار هنوین داخلی دح دو احهور جهونی اسد.« م ید حاوددی»
 جمهههحر چهه دوشد اهمهد حو   تهاندمی جهد آن ا  شژوهش اینهور یوفده
سهو ر خیهههی سهه چهه دح یحا ترچهبهی چنههنی  حونهد دویهد نه  ایران اسلومی

گرر دوتدهی( تیدرنوچوحآمد ویی گراحمویدحهوسو ر( و دح سهر دیگر نوچوحآمد و
 تجردهه یی ههشهمندانه حو دههووحد.گراحمویهدچنهوح گذاشهده و دهه   شههددیدا می
 درخلهوف آمریکهو و احوشهو چهه چندمی ی ثوددخهدده حا این ادعو شهشرفده چشهحهور
 خههد تهسهعه و حشهد دوحان دح حا ههشهمند گراییحموید حویکرد خهد ادعوهور
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 دهند.می ادامه حویکرد این ده هنه  و اندچردا اتصوذ
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