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چکیده
سیاست استراتژیک تجاری از جمله سیاستهایی است که در تئوریهای جدید تجاار طرارش هاد ر در
هرایط الیگویولی ر طحصوال دارای تکنولوژی پیشرفته قابل تبیین است ر طقصود طداخله درلات در تجاار
است که با گزینش بخش های استراتژیک از طریق ابزارهای سیاستی به حمایت از آنها بارای توسا ه داادرا
طی پردازند .کشورهای در حال توس ه که تجا رتشان بر اساس طزیت نسابی هاکل گرفتاه طای توانناد باا باه
کارگیری سیاست استراتژیک تجاری به خلق طزیت ر توس ه دادرا بپردازند .در این طقاله با طررری بر سایر
تحول تئوریهای تجار  ،ارکان ،ضوابط ر ابزارهای سیاست استراتژیک تجاری که طبتنی بر تئوریهای جدیاد
تجار است ،بخشهایی از این تئوری های جدید که طرتبط با کشورهای در حال توس ه اسات طاورد بررسای
قرار طی گیرند ر در انتها با توجه به تجربه کر جنوبی درسهایی برای ایران بیان خواهد هد.
واژههای کلیدی  :سیاست استراتژیک تجاری ،خلق مزیت ،تئوریهای تجارت

مقدمـه
پرسش پیراطون نقش تجار ر سیاست های تجاری در توس ه به طور اعم ر توس ه دن تی ر تکنولوژی به طور اخص بیانگر یک
تاثیر عمد بر رری تصمیم های ایجاد هد پیراطون سیاست کالن اقتصادی ر انتخاب استراتژی توس ه در کشورهای در حال
توس ه طی باهد[ .]1یکی از حوز هایی که این تاثیر در آن آهکار هد است ،طباحث بین استراتژی جایگزینی راردا ر
استراتژی توس ه دن تی طبتنی بر دادرا که بر اساس در نحله فکری ساختارگرایان ر نئوکالسیکهاست ،طی باهد .یکی از
نتایج طباحثا طیان این در نحله فکری این است که فرضیه بنیادینی که استراتژی جایگزینی راردا ر استراتژی توس ه
دن تی هدن طبتنی بر دادرا را لزرطا رقیب یکدیگر طی پندارد افراط گرایانه طی باهد ر در سالهای اخیر تفکیک این در نوع
استراتژی توس ه دن تی هم از نظر تجربی ر هم از نظر ررش هناسی طورد تردید راقع هد است .در حال حاضر آهکار هد
است که برخی طرشها ر طوضوعا در هر در رریکرد قابل اجرا هستند ر تجارب به دست آطد نشان دهند این است که این در
نوع استراتژی قابل تلفیق طی باهند ر طی توانند تقویت کنند یکدیگر باهند .در حقیقت چالش اساسی ترکیب سیاستهای
جایگزینی راردا ر توس ه دادرا است که هدف از آن حداکثر کردن طنافع ناهی از تقاضای داخلی افزایش یافته ر تحریک
(انگیختن) اثر بخش ر کارای سیاستهای جایگزینی راردا ر جهت گیری دادرا افزایش یافته بر طبنای رهد توانمندیهای
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تکنولوژیکی طی باهد[ .]2این طباحث طنجر به طرش سوال نقش سیاست استراتژیک تجاری در توس ه دن تی ر تکنولوژی طی
گردد ر این سوال طررش طیهود که آیا تحوال رخ داد درتئوریهای تجار طی تواند به کشورهای در حال توس ه کمک
هایانی بنماید؟ برای پاسخگویی به این سوال اساسی طی بایست سیر تحول تئوریهای تجار  ،ارکان ،ضوابط ر ابزارهای ارائه
هد در تئوریهای جدید طورد بررسی قرار گیرد تا بتوان  ،طالحظا سیاستی ر تکنولوژیکی در تدرین سیاستهای تجاری
کشورهای در حال توس ه تبیین گردد.

سیر تحول تئوریهای تجارت
پایه گذاران تئوریهای سنتی افرادی همچون ریکاردر پایه گذار تئوری طزیت نسبی ،هابرلر پایاه گاذار تئاوری هزیناه فردات ر
طزیت نسبی ،استالپر -ساطوئلسن پایه گذار تئوری برابری عواطل ر هکچر-ارهلین پایه گاذار تئاوری نسابت (ساهم) عواطال طای
باهند .تئوری های سنتی تجار هم از نظر ررش هناسی ر هم از نظر تجربی طورد سوال ر انتقاد راقع هد اند .طنتقادانی کاه بار
طسایل ررش هناسی طدلهای سنتی تاکید کرد اند عمدتا در چارچوب غیرنئوکالسیک هستند(از قبیل تئوری تکااطلی) ایان در
حالی است که طنتقدینی که اعتبار تجربی طدلهای سنتی را زیر سوال برد اند هام در چاارچوب نئوکالسایک ر هام در خاار از
چارچوب نئوکالسیک هستند .رریکرد به کارگرفته هد توسط طنتقدان دررن چارچوب  ،تحلیال نتاایج ر طساایل تجااری رفتاار
بنگا های طشغول به کار در هرایط عدم تحقق اید آل رقابت کاطل است(رقابت انحصاری ،رقابت ناقص ،رجود بازد فزایند ناهی
از طقیاس) .این دسته از طنتقدان تالش نمود اند فرضیا اساسی تئوریهای سنتی را حفظ نمایند[ .]3دسته دیگری از طنتقدان
دررن چارچوب تالش نمود اند الگوهای تجار ت ادلی با تغییر تکنولوژیکی دررنزا ر رقابات انحصااری در ررردیهاای راسارهای
نوآرر تدرین نمایند[4ر.]5
طرش این طباحث انتقادی طوجب ایجاد ارتباط بین تئوریهای تجار ر سازطان دن تی هد که این ادبیاا دارای در خاط
سیر ادلی است :طدل سازی نقش درفه های ناهی از طقیاس ر تحلیل ساختارهای بازار باا طحوریات رقابات نااقص[ .]2رریکارد
انتقادهای خار از چارچوب نئوکالسیک عمدتا بر طبنای ارائه پویایی های توانمندیهای بنگا ر تغییر تکنولوژیکی است .طشاکل
اساسی در تحلیلهای انجام هد در چارچوب ت ادل ،1فرض رجود طکانیزمهای ت دیل طبتنی بار قیمات ر یاا کمیات اسات کاه
هفاف هدن تمام بازارها ر طحقق هدن ت ادل در این حالت را تضمین طی نماید .رقتی که خصیصههای اساسی تغییرتکنولوژیاک
(از قبیل عدم قر یت) در نظر گرفته هوند ،فرضیا طبتنی بر رجود عاطلهای حاداکثر کنناد  2بیاانگر تصاویر ناقصای از رفتاار
عموطی عاطل ها طی هود[6ر.]7
تالش های انجام هد برای رفع این نقیصه طنجر هد است به خط فکری طبتنی بر تئوری تکاطلی که بر اساس آن بنگا های
با تکنولوژیها ر خصودیا سازطانی طتفار در هرایط عدم ت ادل ،ت اطل طیکنند ر این طوضوع باعث هد است که جنبه هاای
ضررری رقابت هوطپیتری برجسته هوند(به خصوص تنوع ریژگیها ر تجارب بنگا ها ر ت ااطال انباهاتی ناهای از ایان تنوعهاا)
درزی ر همکارانش ( ) 1991طحققان این خط فکری را به سه دسته تقسیم نمود اند :پست کینزین ها( از قبیل پوسانر ،ررناون،
کلدرر) ٬ساختار گرایان در اقتصاد توس ه (طثل طکتاب رابساتگی) ر طکتاب تااریخی (از قبیال کوزنت ،گرهانکررن) .همچناین
بسیاری از تحقیقا طدیریتی که بر توانمندیهای در سرح بنگا تمرکز داهته اند در این رریکرد طی گنجند(طانند پورتر.)1991
طرال اتی که در چارچوب این رریکرد انجام هد است در چند زطینه توافق دارناد :ارل اینکاه تفارتهاای باین المللای در ساروش
تکنولوژی ر توانمندی های نوآررانه در توضیح ر توجیه جریانا تجاری ر درآطد کشورها نقش طهمی دارند .درم اینکه طکانیزطهای
ت ادل عموطی بین المللی ر ت دیل های دررن بخشی نسبتا ض یف هستند.
سوم اینکه تکنولوژی کاالیی آزاد نیست ر چهار م اینکه الگوهای تخصیصی ط رفی هد در تجار باین الملال در بلناد طاد باا
طسایل پویایی طواجه هستند.
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سواالتی که توسط این طحققان بدان پرداخته هد عمدتا در ارتباط با علل توس ه دن تی ر رهاد ،ارتبااط باین ایان فراینادها ر
پایههای خرد آنها ر همچنین در ارتباط با درک انتقال طدارم ر تغییر ساختارهای دن ت جهانی است[.]2
تئوری تکاطلی تغییر اقتصادی تالش کرد است تا تئوری رسمی دربار ف الیت اقتصاادی ناهای از ناوآرری دان تی (ساازگار باا
دیدگا هوطپیتر) ارائه کند ر به دنبال این است که تغییر تکنولوژیک (طاهیت ر طنابع آن ر همین طور اثرا آن در سرح خارد ر
کالن) را خوب درک نماید[ .]6طدلهای طبتنی بر تئوری تکاطلی بر جنبه های گوناگون تغییر اقتصادی از قبیال راکانشهاای
بنگا ها به هرایط بازار ،رهد اقتصادی ر رقابت از طریق نوآرری تاکیاد دارناد .نساخهای از تئاوری تکااطلی کاه توساط نلساون ر
رینتر( )1992ارائه گردید ،تالش طینماید با نقد پایه های اساسی نئوکالسیک ،طدلی را برای بنگا ایجاد نماید که بنگاا در عاین
برخورداری از توانمندی ها ر قواعد تصمیم ط ین ر طجموعه گزینه های انتخابی ( که در آن هدف ادالی دنباال طای هاود) باه
دور بررنزا ر ط ین نباهند .در راقع دغدغه ادلی این تئوری ،فرایند پویایی است که توسط آن الگوهای رفتااری بنگاا ر نتاایج
بازار به طور طشترک در طول زطان ت یین طی هوند .این تئوری با تمرکز بر سه ریژگی طرتبط با هم یک بنگا ارائاه هاد اسات:
استراتژی بنگا  ،ساختار بنگا  ،توانمندیهای کلیدی بنگا [9ر.]2

ارکان ،ضوابط و ابزارهای سیاست استراتژیک تجاری
ارکان :مهمترین ارکان سیاست استراتژیک تجاری عبارتند از:
سازطان دن تی ،ساختار بازار الیگوپولی ،نظریه بازی غیر همکاری ر طداخله گزینشی درلت
سازطان دن تی یکی از هاخه های علوم اقتصادی است که با بازارهایی سررکار دارد که نمی تواند با کاربرد الگوی رقابتی تحلیال
هود .سازطان دن تی در پی توضیح تفار در سازطان بازارهاست ر بر تمرکز فررش در دست همار انادکی بنگاا طتمرکاز هاد
است.پیاطدهای تمرکز فررهند بررسی طی هود ر تحلیل رفتار الیگوپولی نقش کانونی در سازطان دان تی باازی طای کند.هادف
ادلی رهته سازطان دن تی ،توس ه ابزارهای تحلیل فرایندهای بازار ر پیاطدهای آن برای عملکرد اقتصادی اسات .از ارایال دهاه
هشتاد طیالدی طدل رقابت ناقص طورد بررسی سازطان دن تی قرار گرفت ر نظریه بازی غیرهمکاری که یکای از ارکاان سیاسات
استراتژیک تجاری است در طباحث جدید سازطان دن تی به کار گرفته هد[.]2
در ساختار بازار الیگوپولی ط یار ادلی رابستگی طتقابل فررهندگان گوناگون است .بدین ط نا که اگر تصمیم یاک فررهاند
دربار طقدار تولید در سود فررهند دیگر تاثیر قابل توجهی داهته باهد ،هرایط الیگوپولی است ر در چناین سااختاری ترکیاب
قیمت طقدار ر سود هر عاطل به اقداطا دیگر عاطلهای بازار بستگی دارد ر در راقع سود هر عاطل نتیجه تصمیما همه عاطلهای
بازار است .از آنجا که ط یار ادلی در ساختار بازار الیگوپولی رابستگی طتقابل بنگا ها طی باهد بنابراین این ساختار طیتواند قلمرر
تحلیل نظریه بازی باهد .در نظریه بازی ابزارهای رقابت الیگوپولیستی هاطل سرح طحصول ،قیمت ،تبلیغا  ،ناوآرری طحصاول ر
ساختار سازطانی است .در راقع طی تاوان گفات سیاسات اساتراتژیک تجااری کااربرد نظریاه باازی غیار همکااری اسات کاه از
ت ادل"ناش" بهر طی برد .ت ادل ناش رقتی طررش طی هود که هماه باازیگران اساتراتژیها را باه گوناه ای انتخااب نمایناد کاه
استراتژی هر بازیگر سود آن بازیگر را با توجه به استراتژیهای انتخاب هد از سوی دیگر بازیگران حداکثر سازد .ت ادل ناش بدین
ط نا است که اگر طن در یک بازی استراتژیک عقالنی رفتار کنم ،باید بکوهم استراتژی رقبای خود را پیش بینی کانم ر بار پایاه
آن بهترین استراتژی خود را برگزینم .البته باید توجه داهته باهم که رقبایم نیز تالش طی کنند رفتار طرا پیش بینی کنند ر طای
دانند که طن طی کوهم رفتار آنها را پیش بینی کنم .آنها طی دانند که طن این را دریافته ام ر طن طی دانم که آنها طی دانند .اگار
ت ادل ناش طنحصر به فرد باهد ،این یک را حل سازگار است[.]9
یکی دیگر از ارکان سیاست استراتژیک تجاری طداخله گزینشی درلت است .طداخله گزینشای درلات در کشاورهای آسایای
هرقی ر حتی فرانسه ر آطریکا نقش طوثری را ایفا کرد است .نکته قابل توجه این است که طداخلاه گزینشای درلات در هارایط
رقابت ناقص ر به طنظور پشتیبانی از دادرا کشور برای انتقال رانت از بنگاههای خارجی به داخل کشاور اساتفاد طای هاود ر
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عمال هرایط الزم را برای "خلق طزیت" فراهم طی کند.اطا برای آنکه دخالت درلت طوثر راقع افتد طی بایست درلت توانمند باهاد.
گزارش بانک جهانی در سال  1997بر این نکته تاکید طی ررزد که بدرن درلت کارآطد توس ه پایدار طمکن نیسات(گزارش باناک
جهانی  ) 1997حال این سوال طررش طی هود طداخله گزینشی درلت بر اساس چه ضوابط ر ط یارهاایی بایاد داور پاذیرد .در
اداطه ط یارهای انتخاب دنایع استراتژیک طورد بحث قرار نمی گیرند.
ضوابط
باربارا اسپنسر  7ریژگی اساسی را بر انتخاب دنایع استراتژیک طررش کرد است[:]11
ریژگی ارل :از دن ت بالف ل یا بالقو انتظار طی ررد بازدهی های اضافی کسب کند(ی نی سود یا بازدهی بیشاتر بارای کاارگران)
که از هزینه کل سوبسید تجارز کند .الزطه این اطر آن است که حداقل برای یک درر طوانع رررد قابل توجهی طوجود باهد.
ریژگی درم :دن ت داخلی باید در ط رض رقابت جدی خارجی یا رقابت بالقو باهد .سوبسید به دن ت داخلی بایستی طنجار باه
کاهش برناطه های ظرفیت ر تولید رقبای خارجی هود .اگر چه اینها هرط الزم نیست رلی نیاز به سرطایه های عظیم ر غیر قابال
ان راف ،احتماال هان رقوع این نوع رفتار را افزایش طی دهد.
ریژگی سوم  :دن ت داخلی که به دادرا اهتغال دارد باید طتمرکز بود یا حداقل به انداز دن ت خارجی رقیب تمرکاز داهاته
باهد .این طزیت ناهی از تمرکز داخلی به استداللی اهار دارد که برای بنگا هایی که عمدتا فررش دادراتی دارناد ،قاوانین ضاد
انحصار را باید نادید گرفت .این کار دررنی کردن سرریزهای طنفی ناهی از قیماتگاذاری طساتقل فاررشهاای داادراتی باه
رسیلهی بنگا های داخلی را تسهیل طی کند .هزینه همه این کارها البته این است که همان رفتار قیمتگذاری کارتال گوناه باه
بازار داخلی طنتقل هود.
ریژگی چهارم :قیمت عواطل نبایستی در راکنش به هدف گذاری داخلی افزایش زیادی بیابد .احتمال این اطر رقتای بیشاتر اسات
که:
 دن ت دارای یک اتحادیه قوی نباهد.

 حداقل بخشی از درآطد کارگران بر طبنای تسهیم سود باهد.

 عرضه ثابت برای هیچ نهاد اساسی رجود نداهته باهد.
ریژگی پنجم :هدفگذاری زطانی طوثرتر است که :

 دن ت داخلی دارای طزیت هزینه ای اساسی نسبت به رقابت خارجی است.

 درفه های طقیاس یا یادگیری قابل توجهی از افزایش تولید رجود دارد.
ریژگی هشم :یک دن ت داخلی کاندیدای بهتری برای هدفگذاری به رسیلهی سوبسید های تحقیق ر توس ه خواهد بود اگر:
 سرریز فنارری جدید داخلی به بنگا های رقیب خارجی در حداقل طمکن باهد.

 دخالت درلت به انتقال فنارری خارجی به بنگا های رقیب داخلی کمک کند.
ریژگی هفتم :اگر یک دن ت داخلی با بنگا های خارجی رارد رقابت هود ،ناطزد طناسبتری برای هدفگاذاری از طریاق سوبساید
تحقیق ر توس ه ر سرطایهگذاری خواهد بود اگر:
 هزینه های سرطایه ای تحقیق ر توس ه سهم قابل توجهی از هزینه های دن ت را تشکیل طی دهند ،کاه حااکی از نقاش طهام
این هزینه ها در رقابت بنگا ها طی باهد.

 طحصول احتماال برند  ،در طرحله ارلیه پیدایش یا تولید ر تحقیق ر توس ه قرار داهته ر سوبساید هاای سارطایهای طواناع رررد
برای بنگا های خارجی را افزایش طی دهد.
از دیدگا اسپنسر کنسرسیوم هواپیمایی ایرباس طثال طناسبی است که اکثر ریژگی های فوق را داهته ر درلتهای اررپایی باا
ارائه سوبسید به طیزان بیش از  21دردد قیمت هواپیما در طقابل بوئینگ از آن حمایت کرد اند ر نتیجتا سهم بیشاتری از باازار
جهانی را به دست آررد اند .طرحله ب د از انتخاب دنایع استراتژیک در سیاست استراتژی تجاری استفاد از ابزارهاای سیاساتی
طی باهد .در راقع چه ابزارهایی را طی توان طورد استفاد قرار داد.
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ابزارها
ابزارهای طورد استفاد در قالب ت رفه استراتژیک ر طوانع هبه ت رفه ای ،سوبسید استراتژیک ر تحقیق ر توس ه استراتژیک قابال
تبیین طی باهند .سیاستهای ت رفهای ر طوانع هبه ت رفه ای از طهمترین ابزارهای قیمتی هستند که هاطل سه دسته عمد ت رفه
استراتژیک  ،تحدید دادراتی دارطلبانه ر نظار بر راردا است .سیاست ت رفه استراتژیک بااین طوضوع گر خورد است که اگار
کشوری با انحصار خارجی طواجه باهد ،رضع ت رفه باعث انتقال رانت از بنگا خارجی به داخل طی هود .چرا که در هرایط رقابت
ناقص قیمت بیش از هزینه نهایی است ر رضع ت رفه طی تواند بخشی از رانت را به داخل کشور طنتقل کند[ .]11تحدید دادراتی
دارطلبانه طشابه رضع ت رفه بر راردا است با این تفار که این نوع اعمال طحدردیت طاهیت آن دارطلبانه اسات ر باا تهدیاد ر
فشار دادر کنند طحقق طی گردد .در راقع تحدید دادراتی دارطلبانه باعث طحدرد هدن سهم بازار کشاور داادرکنند در باازار
هدف طی هود.
سیاست تجاری نظار بر راردا نوعی سیاست حمایت گرایانه تلقی طی هود که باه طاور غیار طساتقیم باعاث کااهش
راردا طی هود چرا که اعمال این نوع سیاست طقدطه اقداطا ضد داطپینگ ،طذاکر بارای طحادردیتهای داادراتی دارطلباناه ر
طحدردیت های زیست طحیری ر طوارد طشابه طی هود .تحقیق انجام هد پیراطاون اعماال ایان سیاسات در اررپاا طای ساالهای
 1997-1972نشان طی دهد که سیاست نظار بر راردا باعث کاهش راردا هد ر همچنین طوجاب افازایش ساهم تجاار
طیان کشورهای اررپا گردید است که جایگزین راردا کاهش یافته از کشورهای خار از جاط ه اررپا هاد اسات[ .]12یکای از
سیاستهای استراتژیک تجاری سیاست سوبسید استراتژیک است که در چهار هکل قابل تبیین طی باهد.
الف) سوبسید استراتژیک به دادرا ر انتقال سود
ب) اعرای اعتبارا ترجیحی ر ضمانت دادرا
) سوبسید اعرای به بیمه دادرا
د) جاسوسی تکنولوژیکی
از جمله سیاست های استراتژیک دیگر تحقیق ر توس ه استراتژیک است که از طریق اعرای سوبساید باه تحقیاق ر توسا ه
دنایع طنتخب توسط درلت دور طی پذیرد ر این سیاست در ساختار بازار رقابات نااقص طایتواناد طحایط رقاابتی در داحنه
تجار بین الملل را به نفع هرکتهای داخلی تغییر دهد.
نکته قابل توجه در ابزارهای سیاستی استراتژیک ر طداخله درلت ،توجه به بازارهای ثابت ر طتقابل است .در الگوی بازار ثابت
یک یا چند بنگا از کشور خودی ر یک یا چند بنگا از کشور خارجی در بازارثابت با یکدیگر رقابت طی کنند .درایان الگاو جاایی
برای ت رفه ر طوانع هبه ت رفه ای رجود ندارد ر ابزارهای سیاستی طورد استفاد عبارتند از اعرای سوبسید به دادرا یا تحقیاق
ر توس ه .این در حالی است که در الگوی بازارهای طتقابل فرض بر این است که بازارها تقسیم هد طی باهاند ر لاذا تصامیما
استراتژیک به طور جداگانه در طورد بازارهای خارجی ر داخلی اتخاذ طای هاود .اگار طحصاول ،طتغیار اساتراتژیک باهاد ،آنگاا
بنگاهها ،سروش طحصول طتمایزی برای هر بازار انتخاب طای کنناد ر انتقاال ساود در چناین باازاری از طریاق ت رفاه داور
طی پذیرد[.]13
کاربرد سیاست استراتزیک تجاری برای کشورهای در حال توسعه
سیاست استراتژیک تجاری که بر طبنای تئوریهای جدید تجار پایه گاذاری هاد اناد ،بار اسااس عملکارد تجااری کشاورهای
پیشرفته دن تی هکل گرفته است که ارال در بازارهای جهانی دارای ساختار الیگوپولی بازیگر طهمی به هامار طای آیناد (طانناد
آطریکا ،اتحادیه اررپا ر ژاپن) ر ثانیا دارای دنایع طبتنی بر تکنولوژیهای پیشرفته هستند .اطا بخشهایی از تئوریهای جدید تجاار
هستند که به طسایل توس ه ای طربوط به کشورهای در حال توس ه طی پردازند .این بخشها با طفاهیم زیر ارتباط دارند[2ر:]14

 فرایند کاهش هکاف تکنولوژی بین کشورهای در حال توس ه ر توس ه یافته

 طسایل طرتبط با طذاکرا تکنولوژیک کشورهای توس ه یافته ر در حال توس ه
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 نقش ف الیتهای هرکتهای چند طلیتی در کشورهای در حال توس ه
 تجار ر سرطایه گذاری طیان کشورهای در حال توس ه
 پویایی توانمندیهای سرح بنگا ر طسایل طرتبط با رقابت پذیری
 خلق طزیت

فرایند کاهش شکاف تکنولوژی
یک پیام نشا گرفته از تئوریهای جدید تجار این است که تفار های تکنولوژی ،عاطل بنیادی در هاکل دادن باه طزیاتهاای
نسبی است .بنابراین سیاست تجاری طی بایست با در نظر گرفتن تغییر تکنولوژی طراحای گاردد.در کشاورهای در حاال توسا ه
برخی ف الیتهای اقتصادی رجود دارند که اطکان برخورداری طستمر از لباه رقاابتی 1ناهای از هارایط طبی ای باه جاای تغییار
تکنولوژیکی فراهم طی آررد (به عنوان طثال طنابع طبی ی از قبیل طواد ط دنی) .این بدان ط ناست که طحوریت تغییر تکنولوژیکی
ر نوآرریها در تحلیل طباحث طربوط به رهد ر تجار طی تواند برای ارتقای طزیت نسبی طبتنی بر طوجودی طنابع طبی ی به کاار
برد هود .در این زطینه 2است که تاثیر توانمندیهای تکنولوژیکی بر راق ی کردن پتانسیلهاای طناابع طبی ای در کشاورهای در
حال توس ه اهار هد است[.]15
توانمندیهای تکنولوژیک ر به خصوص به کارگیری تکنولوژیها جدید در اکتشاف  ،استخرا ر پردازش طناابع طبی ای طای-
تواند در بهر برداری کردن از پتانسیلهای طنابع طبی ی طوجود ،تمایز ر تحول ایجاد نماید .همچنین در زطینه تولید طحصوال ر
کاالهای ارلیه ،افزایش بهر رری نقش طهمی در تاثیرگذاری بر سرح بازد ناهی از عواطل طورد استفاد در تولید کاالها ایفاا طای-
نماید .بنابراین توانمندیهای تکنولوژیک در تولید کاالها طی تواند اثر طثبتی بر رری تجار داهته باهد .تجرباه کشاور طاالزی در
طتنوع سازی تولید کاکائو نشان داد است که اگر چه طالزی هزینه نیرری کار باالتری در طقایسه با آفریقای غربای ر برزیال دارد،
اطا این کشور با به دست آرردن بازد های خیلی باالی ناهی از گوناه هاای هیبریاد توسا ه یافتاه توساط برناطاه هاای پارررش
طحصوالتش توانسته است طوفقیتهای باالیی کسب نماید (طرکز تجار جهانی  .)1997در فرایند دن تی هدن کشاورهای کمتار
دن تی هد  ،ارتقای نقش تغییر تکنولوژیک طی تواند کمک هایانی به بهبود کارایی استراتژی جایگزینی راردا ر بهبود رقابات
پذیری بین المللی .
در دنایع دارداتی این گونه کشورها ایفا نماید .تئوریهای جدید تجار نقش توس ه تکنولوژیکی ر نوآرریها ر اهمیت نگا
آیند در ارزیابی پتانسیلهای تجاری را برجسته نشان طی دهد ر این بر خالف طسایل طرتبط با طزیت های نسبی ایستای طرارش
هد در تئوریهای سنتی تجار طی باهد .عالر بر این تئوریهای جدید تجار  ،طحوریت تکنولوژی در تجار  ،به خصاوص در
کسب دانش جزئی هد  3طربوط به ساختارها ر توانمندیهای دنایع دادراتی.
به عنوان زیر بنایی برای تدرین سیاستهای ارتقای دادرا ر سیاستهایی که طنجر به ارتقای دنایع با طزیتهای رقاابتی
پویا طی هود ،را بیان کرد اند[ .]2چالش اساسی در این بحث این است که چگونه قدر انتخاب در به کارگیری 4تکنولاوژی-
های جدید در فرایندهای طت دد را به طریقی ارتقا دهیم که هم از یک طرف سازگار با توانمندیهای طوجود ر از طرف دیگر در
طول زطان ترابق داهته باهد .برای اینکه بتوان از این گونه چالشها عبور کرد باید فرایند افزایش قدر رقابت ر کااهش هاکاف
تکنولوژی به طور طستمر ر پویا دور پذیرد .تجربه هند ر کر در این زطینه جالب توجه است .از طقایسه انواع طحصوال داادر
هد توسط کر ر هند این نکته آهکار طی هود که با رجود اینکه در سال  1966طحصوال باا تکنولاوژیهاای پیشارفته ساهم
اندکی از دادرا را تشکیل طی دادند اطاا در ساال  1996ساهم ایان طحصاوال (تکنولوژی پیشارفته) در کشاور کار باه طاور
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چشمگیری افزایش یافت در حالی که سهم هند تغییر چندانی در این سال نکرد باود[ .]16طاهیات ایساتا (غیرپویاا) تحقیاق ر
توس ه در دادرا کشور هند بیانگر عدم تمایل این کشور به راردا تکنولوژی طدرن ر اعمال طحدردیت در ط رض تکنولوژیهای
خارجی قرار گرفتن طی باهد (به دلیل سیاست خودکفاایی) .بناابراین باه نظار طای رساد چاالش طهام بارای سیاساتگذاری در
کشورهای در حال توس ه این است که چگونه از پیاطدهای تجربه هند اجتناب ررزید ر چگونه قدر رقابت در دنایع استراتژیک
را افزایش داد (تجربه کر )[.]2

مسایل مرتبط با مذاکرات تکنولوژیک کشورهای در حال توسعه
به دلیل انحصاری هدن فزایند پیشرفت تکنولوژیک توسط هرکتهای چند طلیتی ،باه نظار طای رساد هاکاف ارتبااطی طیاان
کشورهای در حال توس ه ر توس ه یافته رجود دارد .این هکا ف در طذاکرا به طور عماد از ایان طسااله نشاا طای گیارد کاه
کشورهای در حال توس ه تصور طی کنند اکثر دانش تکنولوژیک ،کد گذاری 1هد ر طای توانناد از طریاق توافاق ناطاه ر اعماال
طحدردیت های قانونی آن را طنتقل کنند.
در این زطینه تئوریهای جدید تجار طفهوم تکنولوژی را رسیعتر بیان طی نمایند ر بر رجه تلویحی تکنولوژی تاکیاد طای
نمایند که به دست آرردن آن هزینه بر ر طشکل است ر نیازطند تالش تکنولوژیکی است .تشخیص ریژگیهای تلویحی 2تکنولوژی
ر طفهوم سازی دانش تکنولوژیک طرتبط با آن همرا با هناخت عمیق تر ریژگیهای کد بندی هد ر تلویحی دانش تکنولوژیاک
ر اهمیت نسبی آنها طی تواند فهم بسیاری از جنبه های ت ارض طیان کشورهای در حال توس ه ر توس ه یافته را ارتقا بخشد (به
عنوان طثال طباحث طرتبط با نظام ناطه طادیریت ر انتقاال تکنولاوژی) .ایان تشاخیص باعاث طای هاود طکانیزطهاای یاادگیری
تکنولوژیکی ر به کارگیری سیاستهای طرتبط با آن در طذاکرا انتقال تکنولوژی اهمیت پیدا کرد طحاور طاذاکرا باه سامت ر
سوی رفع طوانع فرایند یادگیری تکنولوژیکی در کشورهای در حال توس ه گردد[.]2

تغییر دیدگاه درباره نقش شرکتهای چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه
رررد هرکتهای چند طلیتی طی تواند باعث تزریق سرطایه ،تکنولوژی ر تکنیک های جدید طدیریتی ر همچنین تغییار در رفتاار
بنگا های داخلی هود ر الزطه استفاد حداکثر از سرریزهای ناهی از حضور هارکتهاای چناد طلیتای ،افازایش توانمنادیهاای
تکنولوژیک در کشور طیزبان طی باهد تا بتوان تکنولوژیهای جدید را جذب کرد ر به کار گرفت .ررند رر باه رهاد جهاانی هادن،
بیشتر به راسره نقش فزایند هرکتهای چند طلیتی در اثر رهد هدید جریانا طالی بین المللای اسات .در ایان زطیناه ایجااد
هبکه ها باعث نزدیک هدن هرکتها ر سازطانها هد که در نتیجه آن همکاریهای بین المللی را افزایش داد است.

تجارت و سرمایه گذاری میان کشورهای در حال توسعه
گر چه تمرکز تئوریهای جدید تجار طیان کشورهای دن تی هد طی باهد ،اطا برخای طاوارد از قبیال دارفه هاای ناهای از
طقیاس ،تنوع طحصول ر توضیحا طرتبط با تجار دررن دن ت طی تواند در طسایل طربوط به تجار کشورهای در حال توس ه
در اقتصاد جهانی به کار ررد .طرال ه طوردی سرطایهگذاری طشترک هندرستان در تایلناد نشاان داد اسات کاه در اثار سارطایه
گذاری طشترک بنگا های کشورهای در حال توس ه با رررد به یک طرحله یادگیری نه تنها دانش چگونگی 3بلکه دانش چرایی 4را
نیز انتقال داد اند[.]17این اتفاق به دلیل این است که هرکتهای چند طلیتای کشاور در حاال توسا ه ،اغلاب باا طاهاین آال
رارداتی از کشورهای توس ه یافته ایجاد طی هود ر این نیازطند ترابق طاهین آال باا هارایط باوطی کشاور طیزباان ر در نتیجاه
1
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فراهم کنند فردتی برای یادگیری با انجام دادن 1است .این نشان طی دهد که هارکت چناد طلیتای کشاور در حاال توسا ه از
طهار بیشتری برای ترابق تکنولوژی خاص برخوردارند ر بنابراین آنها این طهار ها را طنتقل طی کنند .از طریق اینگونه اهاکال
طتفار یادگیری ،تربیق ر ادالش تکنولوژیهای رارداتی ،هرکتهاای چناد طلیتای کشاورهای در حاال توسا ه ،توانمنادیهاای
تکنولوژیک طنحصر به فردی را کسب کرد اند ر طی توانند آنها را به گونه ای کاطال کارا طنتقل نمایناد[ .]19هماان گوناه کاه در
تئوریهای جدید تجار در طورد طفاهیم پویایی فرایند توس ه تکنولوژی بدان اهار طی هود ،چنانچه کشورهای در حاال توسا ه
برخوردار از لبه رقابتی در برخی از ف الیتهایی طنتخب باهند ،آنگا پشتیبانی سیاستی در این گونه ف الیتها به طنظور نگهداری
ر ارتقا آنها طورد نیاز خواهد بود .این گونه بنگا ها طی بایست ارتقا ر تربیق هر چه بیشتر تکنولوژیهای فرایند ر طحصول خاود را
از طریق انجام تحقیق رتوس ه در داخل ر به طنظور باقی طاندن در فضای رقابتی اداطه دهند[.]2

تجارت و سرمایه گذاری میان کشورهای در حال توسعه
گر چه تمرکز تئوریهای جدید تجار طیان کشورهای دن تی هد طی باهد ،اطا برخای طاوارد از قبیال دارفه هاای ناهای از
طقیاس ،تنوع طحصول ر توضیحا طرتبط با تجار دررن دن ت طی تواند در طسایل طربوط به تجار کشورهای در حال توس ه
در اقتصاد جهانی به کار ررد .طرال ه طوردی سرطایهگذاری طشترک هندرستان در تایلناد نشاان داد اسات کاه در اثار سارطایه
گذاری طشترک بنگا های کشورهای در حال توس ه با رررد به یک طرحله یادگیری نه تنها دانش چگونگی 2بلکه دانش چرایی 3را
نیز انتقال داد اند[.]17این اتفاق به دلیل این است که هرکتهای چند طلیتای کشاور در حاال توسا ه ،اغلاب باا طاهاین آال
رارداتی از کشورهای توس ه یافته ایجاد طی هود ر این نیازطند ترابق طاهین آال باا هارایط باوطی کشاور طیزباان ر در نتیجاه
فراهم کنند فردتی برای یادگیری با انجام دادن 4است .این نشان طی دهد که هارکت چناد طلیتای کشاور در حاال توسا ه از
طهار بیشتری برای ترابق تکنولوژی خاص برخوردارند ر بنابراین آنها این طهار ها را طنتقل طی کنند .از طریق اینگونه اهاکال
طتفار یادگیری ،تربیق ر ادالش تکنولوژیهای رارداتی ،هرکتهاای چناد طلیتای کشاورهای در حاال توسا ه ،توانمنادیهاای
تکنولوژیک طنحصر به فردی را کسب کرد اند ر طی توانند آنها را به گونه ای کاطال کارا طنتقل نمایناد[ .]19هماان گوناه کاه در
تئوریهای جدید تجار در طورد طفاهیم پویایی فرایند توس ه تکنولوژی بدان اهار طی هود ،چنانچه کشورهای در حال توس ه
برخوردار از لبه رقابتی در برخی از ف الیتهایی طنتخب باهند ،آنگا پشتیبانی سیاستی در این گونه ف الیتها به طنظور نگهداری
ر ارتقا آنها طورد نیاز خواهد بود .این گونه بنگا ها طی بای ست ارتقا ر تربیق هر چه بیشتر تکنولوژیهای فرایند ر طحصول خاود را
از طریق انجام تحقیق رتوس ه در داخل ر به طنظور باقی طاندن در فضای رقابتی اداطه دهند[.]2

پویایی توانمندیهای سطح بنگاه و مسایل مرتبط با رقابت پذیری
یکی از طهمترین کمکهای تئوریهای جدید تجار (به ریژ تئوریهای طرتبط با تئوری تکاطلی تغییر اقتصادی) توجه باه پویاایی
نوآرری ر تغییر تکنولوژیکی دررن بنگا ها یا گرر های دن تی استراتژیک است .یکی از طسائل تئوری پویایی توانمندیهای سارح
بنگا (یا دن ت) این است که الگوهای سازطانی ر اهکال پشتیبانی توسط نهادهای سرح طلی یا سرح دن ت ،طوضوع طهمای طای
باهد که طی بایست بدان توجه داهت .در حقیقت برخی هواهد بررز یافته از کشورهای در حال توس ه اهار به این پدید دارد کاه
رقابت پذیری ر کارایی در الگوهای سازطانی طت دد در بنگا ها قابل دستیابی است .به عنوان نمونه طی توان به ساختار دن تی کار
ر تایوان اهار کرد که در الگوی طتفار را ت قیب کردند رلی از کاارایی نسابتا یکساانی برخاوردار بودناد .بناابراین ساوال درباار
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سازطان بنگا ر ارتباط ان با دیگر نهادها طوضوعی است که به هرایط خاص بستگی دارد :از قبیال گذهاته بنگاا  ،توانمنادیهاای
تکنولوژیکی ر دیگر توانمندیهای نهادی کشورها در برهه های زطانی طختلف[.]2

خلق مزیت
طزیت نسبی در تئوریهای سنتی تجار "ایستا" است ر از آنجا که فرض بر این است که بازدهی ثابات باه طقیااس رجاود دارد،
تکنولوژی عاطلی است بررنزا ر عمال طداخله درلت در سیاستگذاری تکنولوژی ر دن تی برای خلق طزیت(به جاز در طاوارد کااطال
استثنایی) طقبول راقع نمی افتد .عمال طوفقیت برخی کشورهای آسیایی در تغییر طزیت نسبی هان با تئوریهای سانتی تجاار
قابل تبیین نمی باهد .این در حالی است که تئوریهای جدید تجار طی تواند تبیین کنند طفهوم خلق طزیات باهاد .در راقاع
خلق طزیت کاربرد طناسب سیاست استراتژیک تجاری در کشورهای در حال توس ه است .طرابق ادبیا اقتصااد توسا ه کشاورها
در پله های گوناگون نردبان طزیت قرار دارند .پله ارل نردبان ،تولید ر ددرر طحصوال ارلیاه ر پلاه آخار نردباان تولیاد ر دادرر
دانش بنیان است .کشورهای در حال توس ه طی بایست بر اساس تئوریهای جدید تجار به خلاق طزیات پرداختاه ر از نردباان
طزیت باال ررند(نمودار.)1

نمودار  1نردبان مزیت نسبی

کشورهای در حال توس ه در فرایند خلق طزیت طی بایست با اتخاذ سیاست استراتژیک تجاری با ط یارهای طناسب دست به
انتخاب دنایع ر تکنولوژی های استراتژیک بزنند .ط یارهای انتخاب با توجه یه هرایط کشورها طتفار است که در جدرل 1
ط یارها ر هاخصهای انتخاب دنایع در کشورهای در حال توس ه آطد است:
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جدول : 1معیارها و شاخصهای انتخاب صنایع در کشورهای در حال توسعه[]19

بررسی تجربه کشور کره جنوبی
کشور کر جنوبی از جمله کشورهای طوفق دنیاست که توانسته است با به کارگیری سیاست استراتژیک تجاری بر اساس نگارش
نظریه جدید تجار دادرا خود را توس ه دهد .این کشور طوفق هد است بر اسااس ط یارهاا ر هااخصهاای انتخااب دانایع
راهبردی ر با حمایت از آنها به خلق طزیت در آ ن طحصوال پرداخته ر از نردبان طزیت باال ررد ر درددرر طحصاوال طتکای بار
ف الیتهای تحقیق ر توس ه به توفیقا در خور توجهی دست یابد .در راقع سیاستهای طداخله گرایانه طبتنی بار نظریاه جدیاد
تجار برای خلق طزیت نقش طوثری در این توفیقا داهته است .در بررسی تجربه کر جنوبی پنج ابزار اساسی بیشترین نقاش
در توفیق توس ه دنایع  Hi-Techر توس ه دادرا این کشور داهته است که عبارتند از:
گزینشی بودن تخصیص اعتبار ،یارانه دادراتی ،اعمال طحدردیتهای رارداتی ،طدیریت  FDIردرفههای طقیاس ر یادگیری[.]19

نتیجه گیری
اغلب تئوریهای جدید تج ار بر طوضوعاتی تاکید داند که بیشتر طربوط به کشورهای توس ه یافته طی باهاند .اطاا در ایان طقالاه
ضمن طررری بر سیر تحول تئوریهای تجار ر همچنین ارکان ٬ضوابط ر ابزار های سیاست استراتژیک تجاری بر بخش هاایی از
تئوریهای جدید تجار تاکید گردید که طربوط به کشورهای در حال توس ه طی باهند .ایان بخشاها عبارتناد از :فرایناد کااهش
هکاف تکنولوژی بین کشورهای در حال توس ه ر توس ه یافته٬طسایل طرتبط با طذاکرا تکنولوژیک کشورهای توسا ه یافتاه ر
در حال توس ه ٬نقش ف الیتهای هرکتهای چند طلیتی در کشورهای در حال توس ه ٬تجار ر سرطایه گذاری طیاان کشاورهای
در حال توس ه ٬پویایی توانمندیهای سرح بنگا ر طسایل طرتبط با رقابت پذیری ر خلق طزیات.از آنجاا کاه در کشاور در حاال
توس ه ای طانند ایران در بازار طحصوال عمدتا دارای هرایط الیگوپولی ر در طحصوال دارای فنارری پیشرفته نقش بسیار اندکی
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 تجار آن به دور عمد بر طزیت نسبی طتکی است بنابر این توجه به اب اد فوق الذکر به ریژ خلق طزیت اهمیت بسایار٬دارد
 به طور کلی طایتاوان.زیادی دارد ر در این طیان تجربه کر جنوبی طی توانند درسهای زیادی برای کشور طا در پی داهته باهد
:تودیه های زیر را به عنوان جمع بندی این طقاله ارائه کرد
 اتخااذ سیاسات٬ برای انجام طداخله تجاری جهت توس ه دادرا غیر نفتی ر تحول اقتصاد از طنبع پایه به دانش پایه.1
.استراتژیک تجاری ضررری طی باهد ر فرایند کاربرد آن در کشوری طانند ایران از طریق خلق طزیت طی باهد
 سیاست های طداخله گرایانه طبتنی بر نظریه استراتژیک تجاری نقش ت یین کنناد ای دارد ر٬ به طنظور خلق طزیت.2
.ضررر دارد دنایع ر فنارریهای خاص را با توجه به ط یارهای بیان هد در این طقاله انتخاب کرد
 ضررزر دارد پ از انتخاب دنایع ر فنارریهای خاص از ابزارهای خلق طزیت که در تجرباه کار جناوبی نیاز طاورد.3
 نکته قابل توجه این است که در استفاد از ابزارهای خلق طزیات طای بایسات نگاا. استفاد هود٬بررسی قرار گرفت
.طبتنی برتوس ه دادرا باهد ر نگا کسب درآطدی به ابزارهایی همچون ت رفه های گمرکی نداهت
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