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  چکیده

کنون شاهد سه اد توسعه پس از جنگ جهانی دوم تااري جدید، نوشتارهاي اقتصاز دیدگاه اقتصاد ساخت

مداخالت  موج دوم، به دنبال ناموفق بودن بسیاري از .، ساختارگرایی قدیم استاول وجم .موج بوده است

هاي  شکست، پدید آمد که 1990و  1980در دهه  ها نئوکالسیکتوسط  ،بر اساس ساختارگراییدولت 

را برجسته کرد و بر کارکرد بازارها در تخصیص منابع تاکید علیه مزیت نسبی  در اقتصاد لتدومداخالت 

بر نقش بازار و دولت تاکید با ساختاري  حولت تلفیق به دنبال ،موج سوم، یعنی اقتصاد ساختاري جدید .دومن

ی بر موجودي عوامل مزیت نسبی اقتصاد مبتن جدید بر اساس ساختارگرایی .استتوسعه اقتصادي  فرآینددر 

 ، ارتقاي صنعتی و بهبود زیرساخت با مساعدت دولت، و استفاده از مکانیزم بازار براي تخصیص منابعتولید

محدود به تدارك اطالعات را نقش دولت در ایجاد تنوع صنعتی و ارتقاء آن  ،ی جدیدگرایساختار. باشد می

، جبران هاي مختلف در همان صنایع بط میان بنگاههاي مرت گذاري در مورد صنایع جدید، هماهنگی سرمایه

و  انکوباتورهاپیشگام، و پرورش صنایع جدید از طریق کمک به  هاي بنگاهاثرات جانبی اطالعات براي 

هاي سخت  نقش رهبري در بهبود زیرساخت همچنیندولت . اندد میگذاري مستقیم خارجی  تشویق سرمایه

 .کند می ایفاتوسعه صنعتی اقتصاد را  فرآیندت هر بنگاه و تسهیل به منظور کاهش هزینه معامال ،و نرم

که طی شش مرحله قابل  سازي اقتصاد ساختاري جدید است ابزار پیاده، چارچوب شناسایی و تسهیل رشد

ها و در نهایت، کاربرد ساختارگرایی جدید مورد  در این مقاله ابتدا نظریه، سپس سیاست. انجام است
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  مقدمه - 1

ساختار اقتصادي کشورهاي در حال توسعه با ساختار اقتصادي از دیدگاه ساختارگرایان، 

تواند بدون تغییرات ساختاري اتفاق  رشد اقتصادي پایدار نمیو  کشورهاي صنعتی تفاوت دارد

از تولید کاالهاي سنتی  اقتصادشان را ساختار اند نتوانسته،کشورهایی هستند که فقیر کشورهاي .افتد

اي از  بخش عمده. سازند حولمدرن، متاقتصادي هاي  و کشاورزي، به تولید صنعتی و سایر فعالیت

 ناشی از ،آسیا و کشورهاي آمریکاي التین و آفریقاشرق هاي نوظهور اقتصادن ایمتفاوت رشد 

و تلفیق با عناصري از اقتصاد  ی جدید با احیاي ساختارگراییساختارگرای. استتحول ساختاري 

. یافته استنئوکالسیک، به دنبال ترسیم نظریه و سیاست جدید براي توسعه کشورهاي کمتر توسعه 

ساختارگرایی جدید براي توسعه در ایران، اهمیت زیادي دارد، زیرا از یک  يها سیاستکاربرد 

تاري امکان پذیر است و از سوي سو برون رفت از وضعیت کنونی اقتصاد ایران، تنها با تحول ساخ

اما . دیگر ساختارگرایی قدیم، تجربه کامال موفقی در اقتصاد ایران از خود به جاي نگذاشته است

هاي ساختارگرایی قدیم را ندارد، ولی اتخاذ آن براي  ساختارگرایی جدید هر چند ضعف

با توجه به نقش  .رت گیردتوسعه ایران باید با عنایت به ارزیابی نقادانه آن صو اريذگ سیاست

چشمگیر مقاالت و کتب جاستین لین در تبیین ساختارگرایی جدید، در این مقاله عمدتا نظرات 

ها و کاربرد  جدید، سیاستساختارگرایی نظریه  در این مقاله ابتدا .ردگی وي مورد استناد قرار می

  . شود پرداخته میها  آنارزیابی به  سپس و دگرد میمعرفی آن در کشورهاي در حال توسعه 

   

  سه موج اقتصاد توسعه -2

نوشتارهاي اقتصاد توسعه پس از جنگ جهانی دوم تا کنون از دیدگاه اقتصاد ساختاري جدید، 

   .شاهد سه موج بوده است

 پدید آمد ،رودن روزنشتاینبا انتشار مقاله تاثیرگذار که است  ساختارگرایی ،اول وجم

کردند که به خاطر مساله  استدالل می ساختارگرایان قدیم .)211-202 :1943 ،1روزنشتاین رودن(

صنایع مدرن و پیشرفته  ،هاي ساختاري و همچنین مساله هماهنگی در بازارها ناپذیري انعطاف

بازار، هسته اقتصاد توسعه  این تز نارسایی. در کشورهاي در حال توسعه گسترش پیدا کند تواند نمی

تواند با  ساختارگرایان معتقد بودند که دولت می. پدیدار شد انی دومشد، که بعد از جنگ جه

                                                           
1. Rosenstein -Roden (1943) 
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را این واقعیت ساختارگرایان . هاي بازار غلبه کند نارساییایفاي نقش رهبري در صنعتی شدن، بر 

و  گذاري سرمایهو  انداز پس میزان پایین در هاي توسعه نیافتهاقتصاد یژگیکه وکردند برجسته 

 ساختارگرایان همچنین .است بازار نارساییبه دلیل  ،، همه در درجه اولجمعیترشد  يباال میزان

وجود یک بخش کشاورزي  ، یعنیدکردن یدکتا ي توسعه نیافتهیت دوگانه اقتصاد کشورهاماهبر 

 ساختارگراي قدیم اقتصاددانان .مدرن بسیار کوچک ی، به همراه بخش صنعتبزرگ تیشیمع

 اولویتو واردات از طریق جایگزینی  ساختاري حولمنظور تسهیل تمداخله دولت به  طرفدار

هاي کمی بر واردات و  محدودیت ماننداین دوره ابزارهاي حمایتی جدید  در .دندبوصنایع پیشرفته 

مورد استفاده قرار  ي در حال توسعهتوسط کشورها ،ها براي مدیریت تراز پرداخت يکنترل ارز

  .گرفت

بخش محدودیت  فعر. تاکید کردند ،تولیدي هاي بخشمحدودیت عرضه در بر ساختارگرایان 

فراتر از  داشت که صنعتیتجهیزات مدرن از کشورهاي و آالت  واردات ماشینبه نیاز  کشاورزي،

افزون بر آن . بود يارزمحدودیت انداز داخلی و  کشورهاي فقیر با سطوح پایین پس توان مالی

به عنوان موتور رشد متکی بود، چون هر  ،توان به تجارت بودند که نمیمعتقد قدیم ساختارگرایان 

کشش جهانی براي کاالهاي این کشورها مواجه  راي افزایش صادرات، با تقاضاي بیتالشی ب

راه حل را در ساختارگرایان قدیم . شود میبدتر ) رابطه مبادله( شود و بنابراین شرایط تجارت می

هاي  استراتژياما نتیجه اجراي . دانستند جایگزینی واردات می فرآیندتوسعه صنایع داخلی از طریق 

، 1970و دهه  1960نوب آسیا در دهه در آفریقا، آمریکاي التین و ج اقتصادي به رهبري دولت

 نیافت و یا بدتر شدها، بهبود  یافته مایوس کننده بود و فاصله کشورهاي در حال توسعه با توسعه

   .)39-36 :2012، 1لین(

موج دوم  ،بر اساس ساختارگراییمداخالت دولت  به دنبال ناموفق بودن بسیاري از موج دوم،

در  دولتمداخالت هاي  شکستپدید آمد که ، 1990و  1980در دهه  ها نئوکالسیکتوسط 

 ها نئوکالسیک. نددومنرها در تخصیص منابع تاکید و بر کارکرد بازا ندرا برجسته کرد اقتصاد

که  ندار داشتهظو ا ندگرفت را نادیدههاي ساختاري میان کشورها در سطوح مختلف توسعه  تفاوت

 شدیدترین ،لدیپاك ل .افتد میتوسعه کشور اتفاق  فرآینددر  به طور خودجوشتغییر ساختاري 

تفکر . حمالت را به اقتصاد توسعه به عمل آورد و از دیدگاه نئوکالسیک در توسعه حمایت کرد

، تقویت نهادهاي الزم براي قیمت، ایجاد محیط بازار با ثبات توسعه بر درست دانستن نئوکالسیک

                                                           
1. Lin (2012) 
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، و ایجاد )وب، محیط کسب و کار و مانند آنخ اداره امور، حقوق مالکیت(بازارها کارکرد خوب 

 ،آوري فنار ماهر مورد نیاز براي پیشرفت براي تامین نیروي ک) آموزش و سالمت(سرمایه انسانی 

هاي اجماع  در سیاست "هاي تعدیل ساختاري برنامه" درهاي سیاستی  توصیه این. تاکید کرد

سازي و اجراي  وصی، خصبود و آزادسازي اقتصادي که پارادایم غالب ه شدئارا واشنگتنی

   .کرد را ترویج میاقتصادي تثبیت  هاي برنامه

در یک اقتصاد در حال گذار، در  هاي بنگاهاجماع واشنگتنی نتوانست تشخیص دهد که بسیاري از 

زیرا آن صنایع در مقابل مزیت نسبی ناشی از موجودي عوامل  ماندنی نیستند شرایط رقابتی و باز،

هاي دولت از طریق مداخالت و  حمایتها و  اقتصاد قرار دارند و بقاي آنان متکی به یارانه

مساله ماندگاري بنگاه، اصالحات اجماع واشنگتنی،  با توجه به حل نشدن. اختالالت متعدد است

د فرض ماندگاري در اقتصا. دگردیگذار  فرآیندمنجر به فروپاشی بنگاه و رکود غیر منتظره در 

ل مربوط به گذار در ئو مسا، در حالی که در تحلیل توسعه نئوکالسیک نادیده گرفته شد

  . )8: 2014لین، ( شود در نظر گرفتهاقتصادهاي در حال توسعه، الزم است 

و موفقیت ) نئوکالسیک( هاي تعدیل ساختاري برنامههاي اجماع واشنگتنی و  سیاستبا شکست 

تغییرات  ، شواهد قوي ازدر تحول ساختاري با مداخله دولتورهاي در حال توسعه کشتعدادي از 

که موج سوم تفکر  اقتصادي در رشد ارایه شد هاي بخشساختاري در ترکیب اشتغال و سهم نسبی 

  .را پدید آوردتوسعه اقتصادي 

 اصلی هستهساختاري به  حولبازگرداندن ت شهدف ،جدید يیعنی اقتصاد ساختار ،موج سوم

 لین، .استتوسعه اقتصادي  فرآیندر و دولت در بازا بر نقشهمچنین تاکید و  توسعه اقتصاد

را  خود و مونگا ،، آگیون، اسپنس، هریسونوالسکو، رودریک، هاسمناز جمله  یاقتصاددانان

د لین، سراقتصاددان بانک جهانی هر چن. داند می) موج سوم(نظریه پردازان ساختارگرایی جدید 

که بازار باید مکانیزم  است دقعتم ي جدیدساختار اقتصاد .اي دارد نقش برجسته) 2012-2008(

ها براي  گذاري سرمایهاساسی براي تخصیص منابع باشد، اما دولت باید نقش فعالی در هماهنگی 

جبران اثرات جانبی ایجاد شده توسط اولین  و همچنین لیديوتتنوع ایجاد ارتقاء صنعتی و 

  . رشد پویا، ایفا کند فرآینددر  1کنندگان اقدام

ساختارگرایی و ( دو موج قبلیتلفیق مناسبی از به دنبال  "اقتصاد ساختاري جدید"در واقع، 

رویکرد نئوکالسیک براي مطالعه  ،اقتصاد ساختاري جدید. تفکر توسعه استدر  )نئوکالسیک

                                                           
1. First-Mover 
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ساختار  نسبت بهزا  درون را یک اقتصاد ساختار و استساختار اقتصادي  عوامل در موجودي

آن کشور تولید توسط موجودي عوامل  ،ساختار بهینه صنعتی یک کشور .داند میآن تولید  املوع

بهبود تولید و مستلزم ارتقاي ساختار موجودي عوامل  ،ارتقاي ساختار صنعتی. شود مییین تع

گوید که بهترین راه براي ارتقاي ساختار  اقتصاد ساختاري جدید می. استزیرساخت مربوطه 

هاي نسبی تعیین شده  توسعه صنایع آن کشور با توجه به مزیتیک کشور، عوامل تولید موجودي 

نهاد  ،بازار توسعه اقتصادي، فرآینددر و  در آن زمان است عوامل تولیدتوسط ساختار موجودي 

 تباسقااز طریق  توانند کشورهاي در حال توسعه می ،جدید آوري فن در مورد .ستاساسی اقتصاد ا

را به مزیت  ، عقب ماندگی خوداند رسیدهغ ولببه  یافته توسعههایی که در اقتصادهاي  آوري فن

اصل پیروي از  .ایفا کندساختاري  حولتاین نقش فعالی در تسهیل  تواند میلت دو .تبدیل کنند

 ساختارگرایی جدیدهاي کلیدي  جنبه ،دولت در تسهیل تحول ساختاريفعال قش مزیت نسبی و ن

  .است

از طریق  توانند میاند،  شدهرشد اقتصادي  فرآیندوارد  یرترد تر که اي با درآمد پایینکشوره

هاي خصوصی و یا  شناسایی صنایع بالغ در کشورهاي پیشگام و تسهیل ورود شرکت

 از ،، در راستاي مزیت نسبی شانآن صنایع رقیبهاي مستقیم خارجی از کشورهاي  گذاري سرمایه

  . )8-1 :2012 لین،( و رشد اقتصادي خود را تسریع بخشند دناستفاده کن 1مزایاي دیر وارد شوندگان

  

   ساختارگراییبه  جدید رویکرد - 3

منابع ( عوامل تولیدموجودي از دیدگاه نظریه جدید، نقطه شروع براي تحلیل توسعه اقتصادي، 

هاي یک اقتصاد در هر زمان خاص،  موجودي. یک اقتصاد استدر ) طبیعی، نیروي کار و سرمایه

زیرساخت به عنوان  در نظریه ساختارگرایی جدید،. هستند است و در طول زمان قابل تغییرمعین 

ساخت شامل زیر. شود میافزوده یک اقتصاد عوامل تولید در هاي  یک جزء دیگر در موجودي

هایی از زیرساخت  نمونه. است )یا ناملموس(و زیرساخت نرم ) یا ملموس( 2زیرساخت سخت

، و هاي برق ، شبکههاي مخابراتی ها، سیستم فرودگاه، تسهیالت بندري، ها بزرگراه شاملسخت 

زیرساخت نرم شامل نهادها، مقررات، سرمایه . است )برق و گاز آب،( عمومی تاسیساتدیگر 

  بر هزینه مبادله  ،زیرساخت .است سایر ترتیبات اقتصادي و اجتماعی ، وشیهاي ارز ، نظاماجتماعی

                                                           
1. Late-Comer Advantage 
2 .Hard Infrastructure 
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  . گذارد اثر می گذاري سرمایههر بنگاه و نرخ نهایی بازدهی 

  : 1، مبتنی بر سه ایده زیر استنظریه جدید

در ، که )یک کشورزمین، نیروي کار و سرمایه ( اقتصادیک تولید ساختار موجودي عوامل  ،اول

کل دخل و خرج تعیین کننده ، میزان مشخصی دارد و در طول زمان قابل تغییر است ،هر زمان

از یک سطح توسعه به و  ستاهاي نسبی اقتصاد  ل تولید و مزیتهاي نسبی عوام اقتصاد، قیمت

ساختار صنعتی یک اقتصاد در سطوح مختلف توسعه، متفاوت  بنابراین،. یابد سطح دیگر تطور می

) غیرملموس(نرم و  )ملموس(سخت نیازمند زیرساخت مربوطه  ،هر ساختار صنعتی. خواهد بود

  . استاقتصاد براي تسهیل عملیات و معامالت آن 

در سطوح مختلف توسعه اقتصادي،  خود  هاي کشورها به دلیل تفاوت در موجودي ،دوم

از  اي اي در امتداد زنجیره هر سطح توسعه اقتصادي، نقطه .ساختارهاي اقتصادي متفاوتی دارند

دو در صنعتی با درآمد باال است، نه دوگانگی به اقتصاد کشاورزي مبتنی بر  کم درآمداقتصاد 

). "صنعتی شده"مقابل در  "در حال توسعه"و یا  "غنی"در مقابل  "فقیر"(توسعه اقتصادي  مرحله

نباید لزوما از کشورهاي با  ،حال توسعه صنعتی و بهبود زیرساخت در کشورهاي در ءاهداف ارتقا

  .شودترسیم  باال درآمد

با این . خصیص موثر منابع استی براي تصلا رکا و سازسعه اقتصادي، بازار، در هر سطح تو ،سوم

همگام با  ،متنوع سازيصنعتی و  توسعه مندنیاز پویا فرآیندبه عنوان یک  ، توسعه اقتصاديحال

 نمضمت ،پیشرفتی چنین. ستاتوسعه در هر سطح مرتبط،  "نرم" و "سخت"در زیرساخت بهبود 

 اي در کاالهاي سرمایه گذاري سرمایهو بازدهی به ها  هاي معامالتی بنگاه در هزینه 2جانبیاثرات 

ارتقاي صنعتی و در تسهیل ، دولت باید نقش فعالی بازارثر ؤم رکا ساز وبر  نوافز، بنابراین. است

 :2012لین،( کند ایفاها و جبران اثرات جانبی،  سازي از طریق هماهنگی و بهبود زیرساخت متنوع

   . )15-14: 2012و لین، 194 :2011 و لین، 10

و شامل شش مرحله ی جدید گرایسازي ساختار ابزار پیاده ،3"رشدچارچوب شناسایی و تسهیل "

   :استزیر 

                                                           
1

، سه )10ص  فصل اول،( بانک جهانی، کتاب اقتصاد ساختاري جدید و کتاب جستجوي رفاه مجله پژوهشیلین در . 

چهار ایده را ذکر کرده است  ،)117-115ص ( رفاه است ولی در فصل پنجم کتاب جستجويایده اصلی را ذکر کرده 

  .که در واقع همان سه ایده است
2. Externalities 
3. Growth Identification and Facilitation Framework 
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 کهمشابه  جوديومباید کشورهاي در حال رشد پویا با ساختار  ،گذاران سیاست :اولمرحله 

تولید کننده کاالهاي باید صنایع  سپس. دنرا انتخاب کندارند درصد درآمد سرانه باالتر  صدحدود 

رشد کرده در این کشورها به خوبی سال گذشته  بیستی طکه را شناسایی کنند  رتاتجقابل 

  .است

 ،وجود داشته باشند خصوصی داخلی در آن صنایع بنگاه تعدادي اگر :دوممرحله 

و  کنند شناساییرا بیشتر  هاي بنگاهیا ورود  آوري فن يارتقا هاي محدودیتباید اران گذ سیاست

  .نمایند اقدام ،هایی حذف چنین محدودیت رايب

 توانند میگذاران  ، سیاسترددانداخلی وجود  بنگاهکه در آن هیچ  یدر صنایع :سوممرحله 

هاي  یا برنامهجذب کنند  را اولمستقیم خارجی از کشورهاي ذکر شده در مرحله  گذاري سرمایه

  .کنندسازماندهی را  )انکوباتورها(حمایت از صنایع نوپا 

توسط  1یباید به خود کشف ، دولتاولشده در مرحله ناسایی بر صنایع ش نوافز :چهارم رحلهم

   .کندحمایت ، در صنایع جدید نوآوري افزایشاز و کند توجه هاي خصوصی  شرکت

کسب و کار، براي غلبه بر نامساعد در کشورهاي با زیرساخت ضعیف و محیط  :پنجم رحلهم

 ،هاي صنعتی خوشهگیري  مستقیم خارجی و تشویق شکل گذاري سرمایهو  ها بنگاهموانع ورود 

   .استفاده شود تواند میهاي صنعتی  مناطق ویژه اقتصادي یا پارك

با  راشناسایی شده در گام نخست پیشگام در صنایع  هاي بنگاه هزینهدولت باید  :ششم رحلهم

، و دسترسی به ارز ،گذاري سرمایه تامین مالی مشتركمالیاتی براي دوره محدود،  مشوقاعطاي 

  .جبران کند

مزیت نسبی  با هایی که شناسایی بخش جهتگذاران  عملی براي سیاست یاین شش مرحله چارچوب

 ،ها ر آن بخشدخصوصی  هاي بنگاه فعالیتتسهیل ورود و  همچنینو  هستند ، سازگارنهفته کشور

   .کند میفراهم 

در آن است که  ها نئوکالسیکقدیم و ساختارگرایی هاي ساختارگرایی جدید با  مهمترین تفاوت

هاي ساختارگرایی قدیم بر خالف مزیت نسبی بوده است، در حالی که ساختارگرایی  سیاست :اوال

ناپذیري  ثانیا ساختارگرایی قدیم انعطاف. موافق مزیت نسبی هستند ها نئوکالسیکجدید و 

داند، در حالی که ساختارگرایی جدید، انعطاف ناپذیري را  ساختاري را بدلیل شکست بازار می

نیافته را ناشی از  مشکالت کشورهاي توسعه ها نئوکالسیک. داند ناشی از موجودي عوامل می

                                                           
1. Self-Discovery 
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 پر - کم درآمد( بندي دوتایی ساختارگرایی قدیم طبقه: ثالثا. انندد ناپذیري ساختاري نمی انعطاف

، طیف کشورها را بر ها نئوکالسیکاز کشورها دارد، در حالی که ساختارگرایی جدید و ) درآمد

ساختارگرایی قدیم، نقش کلیدي براي دولت در توسعه قائل : رابعا. بینند حسب درآمد سرانه می

کنند و ساختارگرایی  شکست مداخالت دولت را مطرح می ها نئوکالسیکاست، در حالی که 

   .ددان ار توسعه میذگ جدید دولت را تسهیل کننده و سیاست

ل ئبراي توسعه قاساختارگرایی قدیم نقش کلیدي براي مخارج دولتی  در زمینه سیاست مالی،

کنند و  ها را مطرح می شکست دولت در اجراي پروژه ها نئوکالسیکاست، در حالی که 

ساختارگرایی جدید، مخارج دولتی را براي سرمایه انسانی، زیرساخت و سرمایه اجتماعی توصیه 

خواهد، در حالی  ساختارگرایی قدیم آن را در کنترل دولت می در زمینه سیاست پولی،. کند می

 اريگذ سرمایهکه ساختارگرایی جدید، اعمال سیاست پولی از طریق تنظیم نرخ بهره براي تشویق 

در زمینه توسعه مالی، . کنند رویکرد بازارگرا در سیاست پولی توصیه می ها نئوکالسیک. خواهد می

داند و مداخله دولت را توصیه  ل بخش مالی را ناشی از شکست بازار میئساختارگرایی قدیم مسا

ید هاي محلی و کوچک براي تامین مالی توسعه تاک اما ساختارگرایی جدید بر بانک. کند می

در زمینه توسعه انسانی، . بر رقابت در بخش مالی تمرکز دارند ها نئوکالسیک. کند می

اما ساختارگرایی جدید، سرمایه انسانی را . است مطرح کردهاندکی  ، مطالبساختارگرایی قدیم

در انسان به عنوان یک عامل  گذاري سرمایهنیز با  ها نئوکالسیک .داند جزء موجودي کشور می

لین، ( پردازد می ها نئوکالسیکبه مقایسه ساختارگرایی جدید و قدیم با  1 جدول. تولید، موافقند

   .)168-143: 2011 و لین و مونگا، 331-330: 2012و لین،  245-246: 2012
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  نئوکالسیک و ساختارگرایی جدید ،هاي ساختارگرایی قدیم سیاستها و  ویژگیمقایسه : 1 جدول

  ساختاري جدید  نئوکالسیک  ساختاري قدیم  ویژگی یا سیاست

  ساختار اقتصادي

 حال در کشورهاي اقتصادي ساختار

 کشورهاي اقتصادي ساختار با توسعه

  .صنعتی تفاوت دارد

 اقتصاد کشورها میان تفاوت ساختاري

  .وجود ندارد توسعه مختلف سطوح در

 در کشورهاي اقتصادي ساختار

 ساختار با توسعه حال

صنعتی تفاوت  کشورهاي

  .دارد

  تغییر ساختار

 با تغییرات پایدار رشد اقتصادي

 عوامل انباشت .افتد ساختاري اتفاق می

  افتد طبیعی اتفاق نمی طور به تولید

 در خودجوش طور به ساختاري تغییر

. افتد می اتفاق کشور توسعه فرآیند

  .است طبیعی طور به تولید عامل انباشت

 با پایدار اقتصادي رشد

ساختاري اتفاق  تغییرات

 به تولید عوامل انباشت. افتد می

  .افتد نمی اتفاق طبیعی طور

انعطاف ناپذیري 

  ساختار

 بین ساختاري ناپذیري انعطاف منشأ

 حال در و یافته توسعه کشورهاي

 باعث است که بازار توسعه، شکست

 بر سرمایه پیشرفته صنایع توسعه شود می

 مشکل با توسعه حال در کشورهاي در

 ساختاري ناپذیري انعطاف. شود مواجه

مختل  پاسخ انحصارها، وجود دلیله ب

 عدم و قیمتی عالیم به کار نیروي شده

  .است عوامل تحرك

 به توسعه حال در کشورهاي مشکالت

 الملل بین اقتصاد در ساختاري موانع دلیل

 داخلی، ساختاريمشکالت  نیست و

 توجیه را اقتصاد در دولت دخالت لزوم

  .کند نمی

 هاي ناپذیري انعطاف تفاوت

 کشورهاي بین ساختاري

توسعه،  حال در و یافته توسعه

 ناشی از تفاوت موجودي

  .است کشورها آن عوامل

  نقش بازار

بازار  نارسایی نتیجه ساختاري تفاوت

 حرکت تسهیل دولت، نقش است و

 سطح به توسعه تر پایین سطح از اقتصاد

  .آن است باالتر

 تخصیص در بازارها کارکرد تاکید بر

  منابع

 در دولت و نقش بازار بر تاکید

 بازار. اقتصادي توسعه یندآفر

تخصیص  براي اساسی مکانیزم

 باید دولت ولی است، منابع

 هماهنگی در فعالی نقش

 ارتقاء براي ها گذاري سرمایه

 و تولیدي تنوع ایجاد و صنعتی

 جانبی جبران اثرات همچنین

 اولین توسط شده ایجاد

 رشد فرایند در کنندگان اقدام

  .کند ایفا پویا،

  نقش دولت

 مانند( گرایی حمایت هاي سیاست

 از حمایت براي واردات بر تعرفه اعمال

 انعطاف ناپذیر سیاست ،)نوزاد صنایع

 ایجاد و مالی سرکوب ارز، نرخ

دولتی و  مالکیت با اقتصادي هاي بنگاه

 تحول تسهیل منظور به دولت مداخله

 و واردات جایگزینی طریق از ساختاري

 نسبی مزیت پیشرفته علیه صنایع اولویت

  اقتصاد

  اقتصاد در دولت مداخالت شکست

 براي کننده تسهیل نقش دولت

استراتژي توسعه  .دارد ها بنگاه

 یجایگزینصادرات و همچنین 

واردات متناسب با مزیت نسبی 

  .اتخاذ شود تواند میکشور 

  حمایت صنعتی
بر، اولویت  سرمایه سنگین صنایع توسعه

  .دارد

پیدایش صنایع بر اساس مزیت نسبی 

  اقتصاد

حمایت از صنایع منتخب 

  داراي مزیت آشکار و پنهان

  سیاست تجاري

 .واردات جایگزینی اتخاذ استراتژي

 اقتصادهاي. نیست رشد موتور تجارت،

 تا شوند باید حمایت توسعه در حال

 با بتوانند شان مدرن صنایع که زمانی

  آزاد تجارت تاکید بر

توسعه صادرات به عنوان 

موتور محرکه رشد با 

الگوبرداري از صادرات 

 به رسیدن و کشورهاي پیشرو
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 بازارهاي در صنعتی پیشرفته کشورهاي

  .جهانی رقابت کنند

 تحول و نوآوري تر سریع نرخ

 اقتصاد بازبودن. ساختاري

 همگرایی ضروري براي کانال

 تدریجی باید رویکرد. است

  .داشت تجاري آزادسازي در

  موافق مزیت نسبی  مقابل مزیت نسبی  مزیت نسبی

ساختار بهینه  و نسبی هاي مزیت

توسط  کشور، یک صنعتی

 تولید آن عوامل موجودي

  .شود می تعیین کشور

  رشد اقتصادي
رشد، کاهش تنگناهاي داخلی و  أمنش

  .خارجی است

رشد، انباشت سرمایه و رشد  منشأ

وري کل عوامل تولید و پیروي از  بهره

  .مزیت نسبی است

رشد، پیروي از ساختار  منشأ

موجودي عوامل تولید و نقش 

فعال دولت در تسهیل تحول 

  .ساختاري است

  سرمایه خارجی

 به را عمدتا خارجی گذاري سرمایه

 کشورهاي دست در ابزاري عنوان

 شان ملیتی چند هاي شرکت و صنعتی

 توسعه حال در کشورهاي کنترل براي

 خارجی مالکیت و سلطه براي ابزاري و

 بر محدودیت اعمال دانستند و از می

 المللی بین هاي مالی جریان انواع

  .کنند می حمایت

  گذاري خارجی تشویق انواع سرمایه

 خارجی مستقیم گذاري سرمایه

 سرمایه مطلوب منبع یک

 در کشورهاي براي خارجی

 دیگر با در مقایسه توسعه حال

 زیرا است، سرمایه هاي جریان

 با سازگار صنایع به معموال

 گیري هدف کشور نسبی مزیت

 براي مستعد است و کمتر شده

 دوره طی ناگهانی بازگشت

 حاد مسایل و است مالی بحران

 بحران مانند مالی هاي بحران

  کند مین اوراق ایجاد بازار

نسخه برداري از 

  اقتصادهاي توسعه یافته

 صنایع توسعه، حال در کشورهاي

 برداري نسخه را یافته توسعه کشورهاي

  .نمایند تقلید و

 بازار نهادهاي توسعه، حال در کشورهاي

 نسخه برداري را یافته توسعه کشورهاي

  .نمایند تقلید و

 هر مناسب صنایع و نهادهاي

 توسعه سطح به بسته کشور

  .بود خواهد متفاوت کشور،

  توسعه هاي شکست دولت در طرح  نقش اصلی مخارج دولتی در توسعه  سیاست مالی

مخارج دولتی براي سرمایه 

ها و سرمایه  انسانی، زیرساخت

  .کند میاجتماعی را توصیه 

  پولیرویکرد بازارگرا در سیاست   تحت کنترل دولت  سیاست پولی

اعمال سیاست پولی از طریق 

تنظیم نرخ بهره براي تشویق 

  گذاري سرمایه

  توسعه مالی
مسایل بخش مالی بخاطر شکست بازار 

  .است و دولت باید مداخله کند
  تمرکز بر رقابت در بخش مالی

هاي محلی و  تاکید بر بانک

کوچک براي تامین مالی 

  توسعه

  بحث اندك از موضوع  توسعه انسانی
در انسان به  گذاري سرمایهتاکید بر 

  عنوان عامل تولید

تقویت سرمایه انسانی که جزء 

  .موجودي عوامل کشور است

  98 :1989 و می یر، 215-193: 2011 لین، :ماخذ
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  اقتصاد ساختاري جدید ارزیابی - 4

قرار  ارزیابیکاربرد ساختارگرایی جدید مورد  ،ها و در نهایت در اینجا ابتدا نظریه، سپس سیاست

 .گیرد می

  جدید نظریه ساختارگرایی ارزیابی - 1- 4

  مزایاي نظري - 1- 1- 4

یکی از مزایاي نظري اقتصاد ساختاري جدید این است که بر خالف ساختارگرایی قدیم که بدنبال 

یند توسعه اقتصادي آتوسعه دولت محور بود، ساختارگرایی جدید بدنبال تلفیق دولت و بازار در فر

در ساختارگرایی جدید، بازار مکانیزم اصلی براي تخصیص منابع است و دولت نقش فعالی . است

ها براي ارتقاي صنعتی و ایجاد تنوع تولیدي و همچنین جبران اثرات  گذاري در هماهنگی سرمایه

دیگر اقتصاد ساختاري نظري مزیت . کند کنندگان ایفا می جانبی ایجاد شده توسط اولین اقدام

اي براي رسیدن به  است که بر خالف ساختارگرایی قدیم که اصالح ساختاري را وسیله جدید این

دانست، ساختارگرایی جدید بدنبال رسیدن به وضعیت کشورهاي در حال  کشورهاي پیشرفته می

  .ها گذاشت پاي آن يتوان پا جا میاي است که جلوتر هستند و با اصالح ساختاري  توسعه

  

  چالش هاي نظري - 2- 1- 4

ناشی از برداري از مزیت نسبی  باید لزوما محدود به بهرهنتوسعه : ایستامزیت نسبی ) الف

ورد در بحث خود در م 1هاجون چانگ طور که همان در واقع،. شود امل تولید کنونیوع ديوجمو

براي  اام است ساختاريتحول  اساس استراتژي ،مزیت نسبی فعلی، گوید میسیاست صنعتی با لین 

ت نوکیا در فنالند و صنع طور که همانو  باید به چالش کشیده شود، رسیدن به ارتقاء صنعتی

 بلندمدت براي ایجاد گذاري سرمایه ،اقتصادي توسعه ،ندداالکترونیک در کره جنوبی نشان د

 و کارائیب کمیسیون اقتصادي سازمان ملل براي آمریکاي التین .طلبد را می "صنایع جدید"

)ECLAC(2، بیوتکنولوژي و اطالعات و  آوري فنمانند  جدید آوري فن در گذاري سرمایه

هنوز  چوندهد که  کمیسیون نشان میاین بیوتکنولوژي،  براي یژهبه و .کند می دانهشرا پی ارتباطات

 و رقابت درها  قابلیتبراي کشورهاي منطقه براي توسعه بزرگ ، فرصت است در مرحله اولیه خود

                                                           
1. Ha- Joon Chang 
2. Economic Commission for Latin America and Caribbean (ECLAC) 
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باید در این ن ،کننددنبال را  لین پیشنهادات کشورهاي آمریکاي التیناگر . وجود دارد زمینهاین 

فعلی خود ناشی از نیروي کار غیر اي ایزها م انجام این کار آن زیرا با کنند، گذاري سرمایه ها بخش

   .)139-120 :2012 لین،( دنکش میبه چالش  ،1رب  منابع طبیعیتولید  املوعموجودي ماهر و 

با سرپیچی  ،ژاپن و کره جنوبی مگر موفقیت چین، گوید میطور که رودریک  عالوه بر آن، همان

با که اي نیستند  آیا آنچه ژاپن و کره جنوبی انجام دادند، صنایع ایجاد شده از مزیت نسبی نبود؟

کنون آمیز چین تا ت موفقیتیاسس ؟ آیاایجاد شدند از مزیت نسبی، در زمان خودشانسرپیچی 

شش برابر  تابسته کشوري بین سه  ،بسته صادراتی چین ؟استنبوده مزیت نسبی از سرپیچی 

بخواهد در اگر  ،است مازاد عظیم نیروي کار کشاورزي که دارايچین . است ثروتمندتر

، آیا باید محصوالت کند میتوصیه  تولید چینکند که موجودي عوامل  تخصص پیدا یمحصوالت

  . 2)229-227: 2011، رودریک( ؟کند میدر اصن اکنود که نکاي صادر  پیشرفته

به نیروهاي بازار اجازه داده اگر کره که  گوید می ،نیز در نقد اقتصاد ساختاري جدید 3استیگلیتز

 پیروي از مزیت نسبی. انگیز توسعه خود را آغاز نکرده بود هاي شگفت حاکم شوند، موفقیت بود

ترین  در میان کارآمدکره  ،امروز بودممکن  .باشدبرنج کننده  تولید ،ایستا متضمن آن بود که کره

  . )236-230 :2011 ،4استیگلیتز( برنج باشد، اما هنوز هم یک کشور فقیر بود کنندگان تولید

قرار  مرکز اقتصاد ساختاري جدیددر  به عنوان یک مفهوم نئوکالسیکلین، مزیت نسبی  در نظر

 مزیت نسبیگویند که  اقتصاد ساختاري جدید می مزیت نسبیدر نقد  4برگواینو فاین اما  .دارد

) 1: (مزیت نسبی عبارتند از فروض. ت که باید در نظر گرفته شودداراي فروضی اس ریکاردویی،

 امل در تجارتوعشدن به معکوس  طوشرم) 2( وجود داشته باشد دو کشور در اقتصاد و دو بخش

) 5( وجود دارد ،حوزه فعالیتو  به مقیاس ندهفزای دهیباز) 4( وجود دارد اشتغال کامل) 3( نباشد

وجود  آوري فن تغییر) 7( تولید وجود ندارد املوع جابجاییهیچ ) 6( وجود دارد رقابت کامل

نادرست است آن، ، بدون توجه به فروض در اقتصاد ساختاري جدیداستفاده از مزیت نسبی  .ندارد

   .)5: 2013برگ، فاین و واین(

   :رشد اقتصادي سریع و مداوم چین ،)78-59 :2011( 5لیلو و بر اساس مطالعه 

                                                           
1. Resource Intensive 
2. Dani Rodrik (2011). "Comments on New Structural Economics by Justin Lin". The World 
Bank Research Observer 26(2): 227-229.  
3. Stiglitz (2011) 
4. Fine and Waeyenberge 
5. Lo and Li (2011) 



  

  

  13   ها مزایا و چالش :توسعه رویکرد ساختارگرایی جدید در اقتصادارزیابی نظري 

نهادهاي اقتصادي : ثانیا. در تضاد با اصل مزیت نسبی بر اساس موجودي عوامل تولید است :اوال

 و هم عناصر جایگزین بازار )دولتی هاي غیر شرکت( 1چین شامل هم عناصر موافق بازار

و نهادهاي موافق  به دنبال بهبود کارایی تولیدينهادهاي جایگزین بازار  .است )هاي دولتی شرکت(

  . )78-59 :2011 لو و لی،( نده دنبال بهبود کارایی تخصیصی هستب ،بازار

 گرفتهنقرار  الزمتوجه مورد خلق مزیت، تغییر و در اقتصاد ساختاري جدید،  :خلق مزیت) ب

ترکیب صادرات کشورهاي . هنددرا تغییر  خودمزیت نسبی  شدند موفق ببرهاي آسیا، .است

ها است و نه موجودي عوامل تولید  دلیل رهبري تکنولوژیک آن به ،ژاپن و اروپاایاالت متحده، 

کننده جریان تجاري  تعیین آوري فنبه قدر کافی آهسته باشد که فاصله  آوري فناگر انتقال  .سنتی

 :1386 میرجلیلی،( شود میکشور  تغییر مزیت نسبیباعث  ،آوري فن توسعه باشد، حمایت دولت از

خلق مزیت، پیمودن نردبان مزیت  .مزیت نسبی با خلق مزیت، مقایسه شده است 2در جدول  .)75

 آوري فن تواند میتاکید بر خلق مزیت  .در صادرات است که با حمایت، قابل انجام خواهد بود

   .محصوالت صادراتی کشورهاي در حال توسعه را ارتقاء بخشد

  

  مقایسه مزیت نسبی ایستا و خلق مزیت: 2 جدول

  ترکیب صادرات مرحله سوم                     ترکیب صادرات مرحله دوم         ترکیب صادرات مرحله اول            نوع مزیت

    -                              ماهر                 محصوالت کاربر غیر                 متکی بر منابع طبیعی محصوالت        مزیت نسبی     

  )اوهلین -ریکاردو و هکچر(

  دانش برمحصوالت                              محصوالت سرمایه بر                          محصوالت کاربر ماهر                               خلق مزیت    

  

ببرهاي آسیایی  ،نخستین کشورهایی که توسعه صادرات مبتنی بر خلق مزیت را در پیش گرفتند

اتخاذ کردند و نخستین موج صادرات  1960گرایی را در اوایل دهه  هاي مداخله بودند که سیاست

. پوشاك، نساجی، اسباب بازي، کفش و موارد مشابه را رهبري کردند: پایین یعنی آوري فنداراي 

به ها ساختارهاي صادراتی خود را به طرق مختلف بهبود بخشیدند و  ، آن1980-1970هه طی د

 آوري فنسنگاپور به سرعت از  .)پیمودن نردبان مزیت( تر حرکت کردند سمت محصوالت پیچیده

کننده تجهیزات و محصوالت الکترونیک منتقل شد و به طور سپس به تولیدایین به پتروشیمی و پ

طراحی و توسعه . آن را از خط تولید ساده به صنعت پیشرفته بهبود بخشید آوري فنهمزمان سطح 

ها  به روز را به آن آوري فنچند ملیتی صورت گرفت که  هاي ، تحت سیطره شرکتفرآینداین 

به سنگاپور این اقدامات . ها امکان پذیر کردند شان را براي آن جهانی هاي دادند و دسترسی به شبکه

                                                           
1. Market-Conforming 
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کره و تایوان داراي . در دنیاي در حال توسعه را داد آوري فنترین  داراي پیشرفته ساختار صادراتی

بیشترین عمق تکنولوژي در میان کشورهاي در حال توسعه هستند و صادرات این دو کشور 

هاي فنی و تحقیق و توسعه به  انبوه در مهارت گذاري سرمایهمتضمن بیشترین یادگیري است که با 

  . )77 :1386 میرجلیلی،( دست آمده است

از ) هاي سادهبر دانش(پیشرفته ساده  آوري فنبیشتر صادرات داراي  اندونزي و تایلند مالزي،

ها سیاست خلق مزیت را در یک دهه یا دو دهه بعد  آن. دهند کشورهاي در حال توسعه را انجام می

ابتدا در محصوالت ساده و سپس در  ،مداخله دولت به منظور خلق مزیت. از ببرها آغاز کردند

بود، ولی ) قلع و کائوچو(کننده مواد خام مالزي در ابتدا صادر. صورت گرفت پیچیده محصوالت

ه هادي در باالترین سطح آن دست یافت و سپس مبا اتخاذ سیاست خلق مزیت به اوج خط تولید نی

بر  بدین ترتیب ساختار صادراتی دانش. به تولید محصوالت الکتریکی و الکترونیکی پرداخت

ها در مالزي  هادي هاي چند ملیتی در تسهیالت آموزشی نیمه شرکت. مالزي شکل گرفت

پیوسته است،  نزي که دیرتر از همه به این گروهتایلند در رتبه بعدي و اندو. کردند گذاري سرمایه

  . )78 :1386 میرجلیلی،( باشد در سبد صادراتی خود می آوري فنترین محتواي  داراي پایین

صنعتی اتخاذ  سیاست ،جهت حمایت از صنایع منتخب درجات مختلفی با اقتصادهاي آسیاي شرقی

به عنوان مثال در دوره اولیه پس از جنگ، ژاپن، صنعت فوالد، کشتی سازي، ذغال سنگ، . کردند

توانست بدون پرداخت  هاي این صنایع می هنهاد. نیرو و صنایع کود شیمیایی را هدف گرفت

. هاي دولتی استفاده کردند هاي ترجیحی بانک از وام ،ها در این بخش ها بنگاهعوارض وارد شود و 

 ، دولت ژاپن به1970در دهه . گیري شد صنعت اتومبیل و صنعت کامپیوتر هدف 1950در دهه 

  . کامپیوتر تداوم بخشید آوري فنزیون با کیفیت باال و تلوی هایی مانند توسعه بخش

حمایت از ایجاد از طریق ، 1970و اوایل دهه  1960دهه  اواخردر نمونه دیگر دولت کره است که 

نمونه . ، صنایع نوپا را هدف گرفتکرد مید موقتی ایجا در مقیاس بزرگ که انحصار ها تشرک

در اواخر دهه  ،، فوالد و پتروشیمی1960در اوایل دهه  ،سیمان، کود شیمیایی و پاالیش نفت آن،

در اواسط تا  ،اي و اقالم مصرفی بادوام و کشتی سازي، کاالهاي سرمایه 1970و اوایل دهه  1960

  . است 1970اواخر دهه 

هاي دولت و حمایت تجاري، دولت نیز  که در ازاي یارانه عنصر کلیدي سیاست کره آن بودیک 

ند، یا شدند وقتی عملکرد ضعیفی داشت یجریمه م ها بنگاه. تاندارد عملکرد سختی وضع کرداس

هنگامی که . شدند وقتی گسترش بیش از حد داشتند آنکه مجبور به ادغام و کاهش ظرفیت می
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یابی به اهداف صادراتی نیز اعتبار  تگرفتند و براي دس ، پاداش میکردند میاهداف دولت را اجرا 

هاي حمایتی  یمجویی که ویژگی رژ رانتیستم را از این انضباط، س. کردند میاي دریافت  یارانه

اختالف نظر وجود دارد ولی  ،هر چند در تبیین دالیل موفقیت آسیاي شرقی .حفظ کرد است

تجربه آسیاي شرقی که موید . و اقتصاددانان توسعه موافقند ها نئوکالسیک: موارد زیر را هر دو

  :مداخله دولت براي خلق مزیت است عبارتند از

  .دولت و سیاست تجاري و صنعتی فعال در موارد زیادي وجود داشته استمداخله  -1

هاي اقتصاد کالن پایدار به شکل کسري  باالتر از همه موارد در زمینه سیاست مداخله دولت -2

  .بودجه کوچک و مدیریت واقع گرایانه نرخ ارز، تحقق یافته است

هاي صادرات و تشویق صادرات  هزینه سازي تاکید و تعهد دولت نسبت به صادرات، به حداقل -3

  . کمک کرده است

ر گی بط و سختضمداخله دولت به صورت نهادسازي تحقق یافته است که ویژگی آن دولت من -4

  . )79 :1386 میرجلیلی،(و قوي براي بخش خصوصی بوده است 

 ودش میدر مورد اقتصاد ساختاري جدید این پرسش به طور جدي مطرح  :مزیت نسبی نهفته) ج

 ،1تورنتون(؟ باشند را دارا می "نهفته"مزیت نسبی  دارايبرندگان  ظرفیت انتخاب ها آیا دولت که

2012 :3(.   

   موجودي عواملنظریه  :تولید رافیاي اقتصادي جدید و جهانی شدنجغ )د

الزم  ،با سرمایه به طور کامل متحرك .است قبل از جهانی شدن مربوط به شرایط ،اوهلین-هکچر

 .فراهم کند اي براي توضیح الگوهاي تولید و تخصص یافتن پایه ،موجودي منابع طبیعی نیست

مهمتر از  .حدود سازندم "عوامل تولیدموجودي "را به  خوددلیلی وجود ندارد که کشورها 

تمرکز اصلی . ، موجودي دانش و کارآفرینی است)سرمایه و زمین کار،( موجودي عوامل تولید

 دانش و کارآفرینی، باید در مورد چگونگی باال بردن و شکل دادن به موجودي دولت سیاست

بر موجودي عوامل  تاکید ،ی جدیدگرایساختار در حالی که در )236-230: 2011 ،استیگلیتز( باشد

   .کننده و کلیدي است تولید به عنوان عامل تعیین

  

  

  

  

                                                           
1. Thornton (2012) 
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  جدید هاي ساختارگرایی سیاست ارزیابی - 2- 4

  سیاستی مزایاي - 1- 2- 4

. شور استکهاي نسبی هر  ی جدید جلب توجه به مزیتگرایساختار یکی از مزایاي سیاستی

دنبال سیاست ه و ب یردگ که ساختارگرایی قدیم غالبا مزیت نسبی کشورها را نادیده می حالی در

در کشورهاي در  ي صنایعمدآناکار. استجایگزینی واردات بدون رعایت مزیت نسبی کشور 

یاستی دیگر ساختارگرایی جدید، مزیت س. ، نتیجه نادیده گرفتن مزیت نسبی استتوسعهحال 

یند تحول ساختاري آزیرا توسعه اقتصادي را فر. یج گرایی در دستیابی به توسعه اقتصادي استتدر

   .تنوع اقتصادي و تغییر ساختار اشتغال است اي تکنولوژي،داند که شامل ارتق می

  

  سیاستیهاي  چالش -2- 2- 4

 هاي ي سیاستبراي اجراالزم  ا کشورهاي در حال توسعه ظرفیتآی )الف

 اجرايدر  دولت احتماال هیچ کشوري نیست که بدون نقش مهم را دارند؟ ساختاري

کیفیت  نباال برد کاري که باید انجام شود. شدابرشد کرده  ،موفقیت آمیز هاي صنعتی سیاست

این موضوعی  .)236-230: 2011، استیگلیتز( کردندکشورهاي موفق چنین . است بخش عمومی

  .مغفول مانده است ،ی جدیدگرایساختار است که در

  

کمیسیون اقتصادي سازمان  :تواناسازي به جاي اقتباس از تولید چند کاالي منتخب) ب

 و کند می ، تاکیدفراتر از شکست بازار ،بر نیاز به حرکت) ECLAC( ملل براي آمریکاي التین

بازار نشان  عالیم آن چه ازکه  داردی یها و قابلیت هانقش مهمی در ایجاد بازار ،دولت د کهپذیر می

درست  را موجود هاي نسبی مزیتیک نمونه آشکار است که  یکره جنوب .ودر میفراتر ، دهد می

 یک اقتصاد کم درآمد عمدتا ازاین کشور  در چند دهه .استبه چالش کشیده  همان آغازاز 

توسعه براي  .منتقل شد کشاورزي به یک کشور با درآمد باال بر اساس صنایع با تکنولوژي باال

 ،بوده استخودکار یا ساده ن دستیابی به طور ، اما اینخارجی بهره بردههاي  آوري فن از آوري فن

توسعه اصالح و  ،استفاده باعث که شد حاصل ملیهاي  قابلیتبراي توسعه  چشمگیر تالش بلکه با

با را  آوري فندانش  ،رسد به اشتباه لین به نظر می مباحث .گردید هاي جدید آوري فن بعدينسل 

تولید هاي  آوري فنبه دست آوردن  ،توسعهکشورهاي در حال براي اگر . کند می خلط اطالعات
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این دو شکاف رو به رشد بین  توان چگونه می است،بسیار ساده  درآمد باالترشده در کشورهاي با 

کشورهاي در حال توسعه به ؟ داتوضیح درا  وري بهره و اورانههاي فن از نظر قابلیت ،گروه کشورها

همچنین براي  و استتر  مناسب شان يهاي خارجی که براي ساختار تولید آوري فنمنظور شناسایی 

باید در ایجاد  ،هاي خودشان آوري فنجاد یاها و  آنتغییر با نیازهاي خود و سپس ها  انطباق آن

  . )75-69 :2013 ،1برد و پرز( کنند گذاري سرمایه ،آوري فنهاي  ظرفیت

  

 در :توسعه مساوي توسعه صنعتی نیست و نباید از توسعه کشاورزي غفلت کرد) ج

اهمیت افزایش  ورشد تقریبا به طور کامل به رشد صنعت بستگی دارد  ،ی جدیدگرایساختار

عدم . گیرد نادیده میرا  در مناطق روستایی) و زمین(نیروي کار وري در بخش بزرگی از  بهره

ضعف عمده در یک  ،در تحقیق و توسعه کشاورزي و در زمینه سالمت روستایی گذاري سرمایه

اختالل که  کند میاز تورش صنعتی و شهري حمایت  ،ی جدیدگرایساختار .توسعه است استراتژي

-222 :2011 ،2کروگر( حال توسعه ایجاد کرده استي در از کشورها تعداديبسیار بزرگی در 

حاکم و  کشاورزي بخشن ایمرابطه از دیدگاه گوستاو رانیس،  .)1-13 :2012، 3اناندهیکاو  226

 نادیده گرفته شده استعمال  در اقتصاد ساختاري جدید، ،در اقتصاد دوگانه ،بخش صنعت

   .)211-209: 2013، 4رانیس(

  

صنعتی موفق در  وسعهت ،اقتصاد ساختاري در: )انکوباتورها(نوپا صنایع اثرات جانبی ) د

پیشگام بر مسائل مربوط  هاي بنگاهمستلزم آن است که  ،پاسخ به تغییر در ساختار موجودي اقتصاد

 ،پیشگام هاي بنگاهموفقیت و شکست  ازدانش به دست آمده  .غلبه کنند ،به اطالعات محدود

، الزم است اثرات جانبی ، دولت یک کشور در حال توسعهرو ایناز  .مثبت دارداثرات جانبی 

این است که  شود میسوالی که مطرح  .پیشگام را جبران کند هاي بنگاهاطالعات ایجاد شده توسط 

 :2011 ،کروگر(بینی کرد؟  پیش براي صنعت نوپا،را این اثرات جانبی  در عمل،توان  چگونه می

  . ساکت است این مورد ، دری جدیدگرایساختار )222-226

  
  
  
  

                                                           
1. Bird and Perez (2013) 
2. Krueger (2011) 
3. Anandhika (2012) 
4. Ranis (2013) 
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  کاربرد ساختارگرایی جدید  ارزیابی - 3- 4

  مزایاي کاربرد - 1- 3- 4

یکی از مزایاي کاربردي ساختارگرایی جدید این است که الگوي عملی براي انتخاب برندگان 

ها براي  توان طی چند مرحله به شناسایی صنایع و حمایت از آن کند که بر اساس آن می ه میئارا

مزیت دیگر کاربردي ساختارگرایی جدید این است که مرحله  .سیاست صنعتی اقدام کرداجراي 

نوآوري و خودکشفی را  ي جدید،ها بنگاهاز تخم درآوردن  هاي سر قبل از صنایع نوپا و برنامه

گنجاند و بدین ترتیب  گانه شناسایی صنایع می در مراحل ششآن را دهد و  مورد توجه قرار می

  . کند میزا را فراهم  درونزمینه رشد 

  

  هاي کاربرد چالش - 2- 3- 4

تنها بر  تواند نمیمورد حمایت، عوامل متعددي باید در نظر گرفته شود و  انتخاب بخشبراي  )الف

کشور یک ظرفیت بالقوه  ،چهارچوب شناسایی و تسهیل رشد .اساس موجودي عوامل تولید باشد

هاي  نقاط قوت و ضعف بخشارزیابی  اباید ب ،امید بخش هاي حوزهشناسایی . گیرد را در نظر نمی

همچنین بر بلکه  ،کشورامل فعلی وع جوديوم نه تنها بر اساساي که  به گونه، ي همراه شودتولید

   .دباشساختاري  حولچگونگی دستیابی به تاساس 

اهمیت مشارکت با بخش  ،ی جدیدگرایساختارهیچ کدام از شش مرحله ذکر شده در  )ب

و نقش اصلی را به  شناسد مینبه رسمیت را خصوصی در تدوین سیاست صنعتی و در برنامه توسعه 

چه  1"خصوصی -بخش عمومیمشارکت "با توجه به محدودیت منابع دولت،  .دهد میدولت 

رویکرد باال  شناسایی و تسهیل رشد،چهارچوب عالوه بر آن، ؟ ی جدید داردگراینقشی در ساختار

 اقتصاد ملی در آینده یک چشم انداز مشترك از موردایجاد اجماع در  رویکرد،ین ا. داردبه پایین 

 ديوجشروع با مو رغم هب نوبی، نیوزیلند، فنالند و ایرلندبه عنوان مثال، کره ج. کند میسخت را 

. اند دست یافته ،نوآوريتولید و  ساختار حولدر تاي  هاي برجسته موفقیتتولید متفاوت، به  املوع

این  .اند مشارکت داشتهتوسعه  استراتژيتدوین  درهاي دولتی و خصوصی  بخش ،فرآیند در این

  .است مانده شناسایی و تسهیل رشد، مغفولچارچوب در  موضوع

                                                           
1. Public-Private Partnership (PPP) 
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. گیرد را نادیده می میان کشورهاي در حال توسعه تفاوت شناسایی و تسهیل رشد، ارچوبهچ )ج

براي  يروش پیشنهاد زیرا ،کند میتوصیه  "همه يارناسب بیک اندازه م" چهارچوب،ین ا

قوي و حضور  يساختار تولید زیک و برزیل کهبراي مکه چ یکسان است کشورهاي مختلف

هاي  زیرساخت باز کوچک با هايبراي اقتصاد چه و ،ها دارند طیف وسیعی از بخشدر  گسترده

 کشورهاي کم درآمد عمدتا کشاورزي آمریکاي مرکزي یا براي هايمانند اقتصادمحدود  صنعتی

   .)75-69 :2013 ،د و پرزبر(

 .هایی وجود دارد ها و ابهام ، پرسشرندهبصنایع شناسایی  براي: برندگان مشکالت شناسایی) د

رو، مزیت نسبی شگذشته در کشورهاي پیبیست سال  طیکه  اتی استتولیدشناسایی  ،گام اول

 ،مقایسه کنیم با گذشته نتوانیم تغییر کرده باشد کهبنیادي قدر   آن شرایط کنونیاگر حال  .دارد

پیدایش هور، ظنو اقتصادهاي به عنوان مثال، پیدایش چگونه صنایع برنده را شناسایی کنیم؟

، ي جدیدهاي جدید تولید، نهادهافرآیندهاي فیبر نوري،  ه کابلجدید ارتباطات از جمل آوري فن

، ه باشنددقدر اساسی تغییر کر وهاي تقاضا آناگر الگ همچنین .تغییر اقلیم جهانی وجدید قواعد 

محصوالت باعث شود مانند ظهور طبقه متوسط در چین و هند، یا وقوع بحران مالی جهانی که 

کنونی با محصوالت گذشته متفاوت باشند؟ یا اگر کشور پیشرو از لحاظ جغرافیایی یا از لحاظ 

با چنین بنابراین گام اول  ؟شود میشناسایی صنایع برنده چگونه انجام بسیار متفاوت باشد  ،نهادي

  . )260 :2012 ،1ولد( مشکالتی در اجرا مواجه است

برنامه ریزان ژاپنی، دارد که  در همین گام شناسایی، رابرت وید در ارزیابی انتقادي خود اظهار می

 بیش زمانآن در  کردند که گذاريهدف به عنوان پیشرو  ی رااغلب کشورهای ،اي و تایوانی کره

   .)116: 2011 ،2وید( ندبود ترثروتمند ،از دو برابر

دچار ممکن است  همسایه ساختار کشوردارد که  رانیس نیز در ارزیابی انتقادي خود اظهار می

  . )210 :2013 ،رانیس( کند یهراا ینامناسب یراهنمای ی شده باشد و در نتیجهسیاست اختالل

و تدارك  "نهفته" مزیت نسبی رايادشناسایی صنایع  پرسش کروگر در گام شناسایی این است که

 به صورت تواند می "اثرات جانبی صنعت" چگونه ؟ستچگونه اصنعت،  "ویژه" زیرساخت

  . )225 :2011 ،کروگر( ؟دگیري شو شناسایی و اندازه ،)ex ante( "پیش نگر"

                                                           
1. Velde (2011) 
2. Wade (2011) 
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و در چه  ،کدام سیاست یا ابزار اندد چگونه یک کشور میکه روشن نیست  در مورد گام دوم،

ر ابزا ،دبه درستی شناسایی شو ،ي آنها لذا حتی اگر صنعت و محدودیت. کند میبهتر کار  حالتی

 شرایط ی جدید در موردگرایساختار .شود مورد نظر غیرنتیجه  منجر به تواند میسیاستی غلط 

. مشاغل -، ماهیت روابط دولتها ظرفیت دولت، مشوقساکت است، مانند  ها ي سیاستاجرا

، اهمیت کشور موافق مزیت نسبیهاي صنعتی  براي موفقیت سیاست شده آگاهی از موضوعات یاد

   .)94 :2013 ،2کرکسو  2: 2012 ،1و گلب 260 :2011 ولد،( دارد

که تصمیم گیرندگان در بخش عمومی این است  ،چهارچوب شناسایی و تسهیل رشدفرض ضمنی 

 ، حتی اگر بتواناوال اما .کنند معلوم را "اثرات جانبی" و میزان "ارتقاء"مناسب  میزان توانند می

وارد که  یکوچک هاي بنگاهکه  همچنان را شناسایی کرد، درادمزیت نسبی  ی کههای فعالیت

براي حمایتی هر استراتژي . یابد می گسترش مزیتآن ، دایره گردند موفق شوند و بزرگتر شوند می

مواجه ی با انواع مسایل ،است و از این روتر  جاافتادهبزرگتر و  هاي بنگاهبه ناچار به نفع  ،"ارتقاء"

فساد مالی و  هاي اجتناب از باید راه افزون بر آن .که استراتژي جانشینی واردات مواجه بود شود می

چگونه باید تصمیم گرفته شود  .، مشخص شودو تسهیل رشد چهارچوب شناساییدر رابطه بازي 

واجد شرایط  ها بنگاهاستقرار پیدا کند؟ و کدام کجا  ،پارك صنعتی یا منطقه پردازش صادراتکه 

  . )225 :2011 ،کروگر( ؟شود میآن به د ورراي وب

از  اندازهه چ تا هاي مربوط به تسهیل رشد، سوال این است که در گام :نوع و مدت حمایت) ه

فشارهاي سیاسی  ازتوان  میچگونه  ؟حمایت ادامه خواهد یافت ،صنایع حمایت شود؟ چه مدت

رانت جویی که  چگونه حمایت کنیم ؟دتناب کرجاتر  هاي طوالنی یشتر و براي دورهبراي حمایت ب

 :2013 رانیس،و  225 :2011 ،کروگر(و سایر ابعاد منفی جایگزینی واردات را نداشته باشیم؟ 

210(.  

 در ساختارگرایی جدید ،اوال در این زمینه: زیرساخت گذاري سرمایههماهنگی در ) و

 ،ثانیا .روشن نیست توسط دولت هاي زیرساختی گذاري سرمایهمیان هماهنگی  چگونگی انجام

مزیت گیري آتی  با جهت تا ،ارتقاء یابدبا رشد که زیرساخت باید  گوید می ی جدیدگرایساختار

صنایع و  ،ثالثا .گیري آتی باید معلوم شود چگونه جهت دهد میاما شرح ن ،شدابسازگار  نسبی

   .رنداذگ میتاثیر  ،زیرساختی گذاري سرمایهبر تصمیمات مربوط به  ،متحول هاي بنگاه

                                                           
1. Gelb (2012) 
2. Kerekes (2013) 
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 سیاست، از دست رفته است ی جدیدگرایساختاردر چه  آنبا توجه به محوریت صنعتی شدن،) ز

 .)171 :2013، 1هارکورت( استهاي سنتی زندگی  روشبر  آن تاثیر یژهوبه  پایدارانسانی توسعه 

   .)8: 2013 ،برگواینفاین و ( است پرداخته نشده به نقش نهادها ،ی جدیدگرایساختار درهمچنین 

  

  اري توسعه در ایران ذگ گیري و کاربرد براي سیاست نتیجه -5

، متغیرهاي ساختاري در اقتصاد ایران روند )1352از قبل ( در دوران پیش از جهش اول قیمت نفت

هاي  با توجه به شوك اند، ولی پس از انقالب اسالمی مشابه کشورهاي تازه صنعتی شده داشته

ها بهبود نسبی  شاخص و با اینکه برخی سی، دچار تغییرات نامناسبی شدنداقتصادي و سیا دمتعد

و نیز در مقایسه با سطح و روند متغیرهاي  از انقالبقبل یافتند، در مقایسه با سطح و روند خود 

مشیري و التجایی، ( وضعیت نسبتا نامناسبی قرار دارندمتناظر در اقتصادهاي تازه صنعتی شده، در 

ه در آن تحول ساختاري ک ايرهاي توسعه ب برنامهها در  سیاست دولتبه همین جهت  .)149: 1394

  ). 188 :1394مشیري و التجایی، (ه است موفقیت آمیز نبود نفت بخش مسلط اقتصاد است

ساختارگرایی ( واردات یمبتنی بر حمایت از صنایع جایگزیندر ایران الگوي توسعه اقتصادي 

که عقب ماندگی فناورانه بخش صنعت و اتکاي آن  ه استبه نوعی از توسعه صنعتی انجامید )قدیم

 .)20: 1379 هادي زنوز،( ، دو خصیصه بارز آن استصادرات نفتبه درآمدهاي ارزي حاصل از 

که روي دیگر آن اتکا به  برد عقب ماندگی علمی و فنی رنج می اقتصاد ایران از بیماري ساختاري

این  ،ساختاري در اقتصاد کشور حولبدون تغییر راهبردهاي تجاري و ایجاد ت .صادرات نفتی است

تواند  ساختاري جدید با مزایاي خود میرویکرد  .)22: 1379 هادي زنوز،(مشکل قابل حل نیست 

   .دباشاین مشکل  اي فائق آمدن بربریک الگو 

این امر  .بوده است درصد 2.3 ،)1392-1352( چهل سالهایران در دوره میانگین رشد اقتصادي 

  .نیست قابل دستیابی دستیابی به رشد هشت درصد بدون تحول ساختاريکه  دهد مینشان 

هاي کلیدي  جنبه ،دولت در تسهیل تحول ساختاريفعال اصل مزیت نسبی و نقش پیروي از 

اري توسعه در اقتصاد ذگ براي سیاست ی جدیدگرایساختار از مزایاي. است ساختارگرایی جدید

 صنایع موفق و تسهیل رشد نیز در شناساییموجود هاي  ابهامتوان استفاده کرد ولی باید  می ایران

   .داشته باشد را ی جدید نتیجه مورد نظرگرایساختار هاي سیاستتا  برطرف شود

                                                           
1. Harcourt (2013) 
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یکی از . توان از رویکرد ساختارگرایی جدید استفاده کرد براي رهایی از معضالت اقتصاد ایران می

گیرند و  مزایاي ساختارگرایی جدید آن است که کشورهاي در حال توسعه موفق، الگو قرار می

از  ،در حالی که در ساختار گرایی قدیم موفقیت بیشتري دارد امکان ها شدن سیاست بنابراین عملی

شش گام کاربرد . شد و لذا امکان موفقیت کمتري داشت کشورهاي پیشرفته الگوبرداري می

در اقتصادهاي در حال که با الگوبرداري از ساختار تولید است بدین ترتیب ساختارگرایی جدید 

یب تولید و صادرات این ترکاز بررسی ، دارند برابر درآمد سرانه ایران بیش از دو توسعه که

 هاي مزیتکه متناسب با  شود میشناسایی ها طی دو دهه اخیر  ي پیشرانی از آنها بخش ،کشورها

باالتر از  آوري فنهاي داراي  براي بخش .تولید در اقتصاد ایران است آوري فننسبی پنهان و سطح 

 گذاري سرمایهتوان از مشارکت  می ،که هیچ بنگاه داخلی حضور ندارد ایران آوري فنسطح 

توان کاالهایی را  از سوي دیگر با تحلیل ساختار واردات کشور، می. مستقیم خارجی بهره برد

با . قابل توجهی در واردات کشور دارندولی سهم  ،شناسایی کرد که امکان تولید داخلی دارند

و حمایت از تحقیق و  آوري فنهاي علم و  از طریق پاركفراهم نمودن زیرساخت نرم و سخت 

عالوه بر کمک به صنایع نوپا و تولید براي بازار و همچنین رفع موانع دست و پاگیر، ها،  توسعه آن

مطابق مزیت نسبی کشور  ،و ساختار وارداتی شود میها خلق  داخل، مزیت نسبی صادراتی براي آن

   .کند میتغییر 
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