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 تاس كشورهايي معدود جزئ توسعه، درحال هاي كشور ميان در ايران، اقتصاد•
.داد قرار كار دستور در را شدن صنعتي ميالدي، 60 دهه سالهاي در كه

 و تيبانپش مختلف هاي نهاد تاسيس قبيل از زيادي اقدامات تاكنون، زمان آن از•
  گرفته صورت بزرگ، صنعتي هاي واحد ايجاد براي مالي توجه قابل منابع صرف
 .است



 اقتصاد كه دارد وجود عمومي اجماع يك امروز شده، ذكر موارد رغم به•
 در كه هايي كشور از بسياري و است پذير رقابت صنعت يك فاقد ايران

 بازار انندتو مي براحتي امروز داشتند قرار ما از دور بسيار فاصله در گذشته
.بياورند در خود تصرف به را ايران بزرگ

  
 زير ساير وربناد ها، راه .نيست نيافته توسعه اقتصادي مسلماً ايران اقتصاد•

 ب،مناس علمي سطح در دانشگاههاي متخصص، انساني نيروي ساختها،
 از برخورداري با و مختلف هاي درمقياس صنعتي واحدهاي بانكي، نظام

 نيافته توسعه هاي كشور از را ايران اقتصاد دنيا، بروز بعضا آالت ماشين
.سازد مي متمايز

  



 قابتر صنعتي اقتصاد يك پازل مختلف قطعات كه رسد مي بنظر•
 قرار يكديگر كنار قطعات اين اما شده، مي فراهم “مجزا بطور“پذير،

.اند نگرفته
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تكامل انقالب صنعتي در غرب 
)ميالدي 1910تا  1870(

دوران درون گرايي صنعتي  
)ميالدي 1950تا  1910(

تجربه صادرات گرايي            
)ميالدي 1970تا  1950(

رويكرد دوباره به درون گرايي 
)ميالدي 1980تا  1970(

همگرايي در پارادايم هاي دوران 
)ميالدي به بعد  1980(اصلي 

اير ديناميزم جهاني، شرايط اقتصادي بين الملل، تفكرات حاكم درهر برهه و س
ارهاي  ويژگيهاي مشترك در هر زمان، منجر به شكل گيري پنج نسل عمده در راهك

.عمده توسعه صنعتي شده است

اير ديناميزم جهاني، شرايط اقتصادي بين الملل، تفكرات حاكم درهر برهه و س
ارهاي  ويژگيهاي مشترك در هر زمان، منجر به شكل گيري پنج نسل عمده در راهك

.عمده توسعه صنعتي شده است



ميالدي روند تكامل صنعت غرب 1910تا  1870
فضاي جهاني

مراحل و روند صنعتي شدن دنياي غرب

طح جهانپيشرفت در تكنولوژي حمل و نقل و جابجايي گسترده نيروي كار در س  •
نقش كشورهاي عقب مانده در اقتصاد جهاني صادرات مواد اوليه  •
رشد مبادالت تجاري و موج اول جهاني شدن  •

روش نوين در تفكر علمي و اكتشافات و اختراعات  •
افزايش بهره وري در صنعت و جايجايي منابع از كشاورزي به صنعت  •
نياز به تعريف جديد از نقش دولت، قوانين و حقوق مالكيت  •
شكل گيري نهادهاي مالي مدرن  •
گسترش بخش خدمات در پاسخ به نياز صنعت  •

توسعه صنعتي گام به گام ، متوازن بدون رقيب خارجي و غير قابل تكرارتوسعه صنعتي گام به گام ، متوازن بدون رقيب خارجي و غير قابل تكرار

مهمترين مشخصه



)دوران درون گرايي صنعتي (ميالدي  1950تا  1910سالهاي 

فضاي جهاني

ميالدي 30ركود اقتصادي دهه   •
)اول و دوم (وقوع دو جنگ جهاني   •
زم انقالب كمونيستي در شوروي سابق و چين و گسترش سوسيالي  •
توقف موج اول جهاني شدن  •

ميالدي 30ركود اقتصادي دهه   •
)اول و دوم (وقوع دو جنگ جهاني   •
زم انقالب كمونيستي در شوروي سابق و چين و گسترش سوسيالي  •
توقف موج اول جهاني شدن  •

: جربه شداين نسل از روند صنعتي شدن با نگرش درونگرايي، با تاخير در دو منطقه جهان ت
بلوك شرق اروپا  •
آمريكاي التين  •

: جربه شداين نسل از روند صنعتي شدن با نگرش درونگرايي، با تاخير در دو منطقه جهان ت
بلوك شرق اروپا  •
آمريكاي التين  •



)1970تا  1950سالهاي ( صادرات گرايي 

 فضاي
جهاني

دوران رونق پس از پايان جنگ دوم جهاني •
االبازارهاي صادراتي با نرخ تورم پايين، اشتغال ب •
نظام مالي با ثبات جهاني •

دوران رونق پس از پايان جنگ دوم جهاني •
االبازارهاي صادراتي با نرخ تورم پايين، اشتغال ب •
نظام مالي با ثبات جهاني •

مباني

فضاي  
جهاني

دوران رونق پس از پايان جنگ دوم جهاني  •
بازارهاي صادراتي با نرخ تورم پايين، اشتغال باال  •
نظام مالي با ثبات جهاني  •

مشاهده آثار و نتايج سوء سياستهاي جايگزيني واردات  •
تكيه بر مزيت هاي نسبي از طريق سازو كار بازار  •
توسعه صنايع كاربر با هدف بهبود توزيع درآمد  •



)رويكرد دوباره به درون گرايي(  1980تا  1970سالهاي 

شوكهاي نفتي  •فضاي جهاني
بروز پديده ركود تورمي در كشورهاي بزرگ  •
كاهش نرخ رشد تجارت جهاني  •

شوكهاي نفتي  •
بروز پديده ركود تورمي در كشورهاي بزرگ  •
كاهش نرخ رشد تجارت جهاني  •

مباني انتخاب ، روشها

دراقتصادهاي صادرات گرا در نياز به واردات كاالهاي   Shallow Economyبروز پديده   •
واسطه اي و سرمايه اي

انجام حمايت تا سطحي كه صنايع داخلي به توان صادراتي برسند  •
توجه به صنايع تكنولوژي طلب و سرمايه بر  •
ورود به مرحله دوم جايگزيني واردات  •

دراقتصادهاي صادرات گرا در نياز به واردات كاالهاي   Shallow Economyبروز پديده   •
واسطه اي و سرمايه اي

انجام حمايت تا سطحي كه صنايع داخلي به توان صادراتي برسند  •
توجه به صنايع تكنولوژي طلب و سرمايه بر  •
ورود به مرحله دوم جايگزيني واردات  •



فضاي جهاني  

پايان جنگ سرد و كاهش تنشهاي عمده جهاني  •
ال  جهاني با مشاركت موثر كشور هاي در حشروع دوران جديد از رونق   •

توسعه
وقوع انقالب دوم صنعتي در تكنولوژي اطالعات   •

شرايط       

عدم امكان محدود كردن فرايند توليد در محدوده مرزها  •
ا در مناطق  تقسيم گسترده كار و تفكيك مراحل توليد و استقرار مجدد آنه  •

جغرافيايي، انسجام كاركردي توليد بين المللي 
نقش شركتهاي فرا مليتي در هماهنگ سازي زنجيره هاي توليد  •
WTOنقش جديد دولتها و نهادهاي اقتصادي فراملي چون   •

ميالدي به بعد 1980سالهاي 



 ستمبي قرن و نوزدهم قرن از قبل تا طوالني هاي دوره براي بشر سرانه درآمد كه دهد مي نشان برآوردها برخي
 توان مي و گذاشت رشد به رو بارزي طور به روند اين گذشته سال صد طي لكن .است بوده ناچيزي حد در و ثابت
 زيعتو و است نكرده رشد سرعت اين با هيچگاه بشر رفاه سطح سو، بدين 1980 سالهاي از ويژه به كردكه ادعا

.است نبوده گسترده چنين آن جغرافيايي

:كرد كرذ مشخص قيدهاي شدن برداشته در را جهان در باال رشدهاي چنين تسري در عامل مهمترين بتوان شايد

 جابجا اه قاره بين عظيم خيل در كار نيروي آن طي كه شدن جهاني اول موج در انساني مهاجرتهاي قيد رفع -1
).... و التين آمريكاي به ها آفريقايي مهاجرت متحده، اياالت به ها چيني مهاجرت( شد

دهد رخ گسترده سطح در خدمات و كاال جابجايي شد سبب كه شدن جهاني دوم موج در تجارت، قيد كاهش-2

 ورهد اين طي واقع در كه سوم موج در تكنولوژي درانتقال كمتر محدوديت و سرمايه جابجايي قيد رفع -3
 سازوكار تحت دخو رشد براي منابع تامين در كشورها و شد تسهيل المللي بين سطح در مالي منابع به دسترسي
.كنند پيدا دست اقتصادها ساير مالي مازاد به توانستند سرمايه بازارهاي



 شكل انجه در مشخصي پاردايمي همگرايي تا شد سبب شده برشمرده قيود رفع از ناشي عوامل اين همگرايي
:بگيرد

 قواعد انياث يافت، كاهش شدت به نهايي محصوالت هزينه تكنولوژي، رشد نتيجه در اوال همگرايي، اين تحت
 كاهش و ودس افزايش متضمن خرد، سطح در كه شد تبديل چارچوبي به شركتي، حاكميت قالب در داري بنگاه
 تغيرهايم در ثبات ايجاد براي را معيني قواعد حكمروايي اصول نيز كالن سطح در ثالثا، .بود ها بنگاه هزينه
 در صنعتي رشد نسبي بلوغ با و 80 دهه از پس رابعا، .آورد بوجود تورم، توجه قابل كاهش بويژه و كالن اقتصاد

 به صنعتي درش انتقال براي الزم فضاي و شد آغاز فراصنعتي خدمات رشد سمت به حركت رفته، پيش كشورهاي
 .شد فراهم توسعه حال در كشورهاي

.است برقرار ابطهر يك داخلي ناخالص توليد سطح و داخلي ناخالص توليد تركيب بين اصوالً كه داشت توجه بايد
 سطح در و ودش مي ديده كشاورزي به بيشتري اتكاي ناخالص توليد پائين سطوح در كه كرد مالحظه توان مي

 افزايش خدمات وزن و نقش GDP باالي نرخ با اقتصاد در و است باالتر صنعت سهم و اتكا GDP نرخ مياني
 .يابد مي



تغييرات درصد بخش هاي مختلف اقتصاد از توليد  
ناخالص داخلي در فرآيند توسعه



1980

2014

 GDPتغييرات نرخ رشد  
طي سه دهه
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 دوم جهاني جنگ از پس توسعه حال در كشورهاي تعداد چگونه :شودكه مي مطرح سوال اين
يافت؟ افزايش بتدريج ميالدي 60 دهه در بويژه و
 يافته توسعه كشورهاي باشگاه به قبلي توسعه حال در كشورهاي از مهمي بخش چگونه و

آمدند؟ پديد ظهور حال در اقتصادهاي جديد نسل حتي و پيوستند

  كنگ، گهن سنگاپور، جنوبي، كره( آسيايي ببرهاي به موسوم كشورهاي از توسعه موج امروزه
  است دهنوردي در نيز را آسيا كوچك كشورهاي توسعه سوم و دوم موجهاي و كرده عبور )تايوان

  سپس و ومد موج در تايلند و اندونزي و مالزي مانند كشورهايي اقتصادي و صنعتي توان ارتقاي
 سوم موج طي ويتنام چشمگير رشد يا و اقتصادي بزرگ قدرتهاي عنوان به هند و چين ظهور
  از طقهمن اين در آن تجربه كه داشت اي توسعه سياستهاي در موفق الگوي يك وجود از نشان

  است بوده انتقال حال در ديگر كشور به كشوري



:كرد رديابي كشورها اين بين در ها مولفه سري دو در توان مي را رويكردها اين تجلي

است هبود ثابت كشورها اين بين مشتركي كمابيش صورت به كه عمومي هاي مولفه :اول

  نعتيص توسعه الگوي بر كشور هر خاص هاي ويژگي براساس كه اختصاصي هاي مولفه :دوم
  اند گذاشته تاثير

  تحت كه ندارد وجود مشترك واحد طرح يا Blueprint يك كه داشت توجه بايد حال عين در
 ردك تجويز شدن صنعتي براي واحد نسخه يك اقتصادها و كشورها تمام براي بتوان آن

  سري يك انتخاب به منجر اختصاصي هاي مولفه و عمومي هاي مولفه گروه دو برآيند بلكه
  فردي به رمنحص طور به كه شوند مي كشور هر در صنعتي توسعه براي سياستي هاي گزينه

.است كشور همان به مختص



  عمومي هاي مولفه

دسترسي باال: اول

  است شده راهمف اقتصادي رشد اصلي عنصر سه به ثبات با دسترسي يك كشورها اين تمامي در

)واردات بعد در چه صادرات بعد در چه( المللي بين بازارهاي به دسترسي -1

سرمايه به دسترسي -2
  )داخلي سرمايه گسترده تجهيز + خارجي سرمايه گذاري(

 فناوري به دسترسي -3
  در الزم ايه تكنولوژي تا بود شده سبب الملل بين كار تقسيم و ارزش زنجيره در همكاري(

)نمايد سرريز داخلي هاي بنگاه در المللي بين تبادالت



  عمومي هاي مولفه

توسعه نقش بخش خصوصي: دوم

 محركه موتور به بدل و گرفت شكل بتدريج كشورها اين تمامي در مستقل خصوصي بخش
  .شد اقتصاد

 هن و( آزاد چارچوب يك در و نمود رشد بازارها در رقابت اصل بر مبتني خصوصي بخش اين
Rules .كرد پيدا گسترش اقتصادي هاي فعاليت براي )دستوري & Regulations اساس بر نيز ها  
  بخش هاي بنگاه براي را ثباتي با و مند قاعده محدوديتهاي و بودند شده تنظيم بازار منطق

  .بودند كرده بيني پيش خصوصي

  ختلفم روشهاي خارجي سرمايه و دولتي مالكيت خصوصي، انداز پس داده نشان معاصر تاريخ
  .اند بوده سرمايه انباشت تامين براي



  عمومي هاي مولفه

باز تعريف نقش دولت : سوم

دگذاشتن نمايش به خود از را كاملي كاركرد مالكيت حقوق از حراست و حفظ در دولتها

  براي ار اقتصادي فضاي متوازن بودجه و تورم نرخ در ثبات ايجاد با كالن اقتصاد سطح در
كردند مساعد جديد هاي گذاري سرمايه

  چتر آن احتمالي شكافهاي و توسعه دوران در تا كردند ايجاد را موثري اجتماعي تامين نظام
باشد گسترده ضعيف اقشار بر الزم حمايتي

  اقدامات تيصنع رشد و توسعه براي الزم اصلي زيرساختهاي ايجاد و تامين در دولتهاي عالوه به
آوردند عمل به را الزم



 .است صنعتي هتوسع بر آن تاثير و گيري تصميم نظام با بنگاه رابطه اهميت نشانگر كشورها تجارب
 با نوبيج كره سياسي مسئوالن رابطه بزرگ، و كوچك هاي بنگاه با تايوان در سياسي حزب روابط
  .... كشور، آن توسعه در آن نقش و سنگاپور سياسي رهبري صنعتي، بزرگ هاي بنگاه

  است شده يط زير شكل به تكاملي مسير  يك ناگزير بنگاه و دولت روابط در مطلب اين به توجه با

هدف نظام 
تصميم 
گيري 

هدف هاي 
بخش 

خصوصي 

هدف نظام 
تصميم 
گيري 

هدف هاي 
بخش 

خصوصي 
تطابق 
كامل



 عمومي هاي مولفه اين در اصلي هاي گيري جهت عمل در دهد مي نشان كشورها تجارب مرور
  ديده راقيافت و است بوده هم با مشابه يافته توسعه اخيراً يا توسعه حال در كشورهاي اكثر در

شود نمي

  اتخاذ جديدي هاي گيري جهت كشور هر داخلي شرايط بواسطه اختصاصي هاي مولفه در لكن
 شده ميبو الگوهاي سري يك گيري شكل به منجر عمومي هاي مولفه با تركيب در كه شده
.است

 و ودش مي محسوب صنعتي توسعه براي الزم شرط عمومي، هاي مولفه تامين ساده طور به
 .كنند مي فراهم را كافي شرط اختصاصي هاي مولفه

جمع بندي مولفه هاي عمومي 



اختصاصي هاي مولفه

  كشورها نعتيص توسعه الگوي در جزئي و تفصيلي هاي ويژگي گيري شكل موجب ها مولفه اين
  اند شده

:كشورها در واكنش به عواملي چونالگوهاي توسعه صنعتي در اين 
ميزان بهره مندي از مواهب اوليه،  -
همزماني با حوادث مهم تاريخي،   -
قوع شوك هاي خارجي، و -
انتخاب هاي ممكن سياسي ناشي از تعامل گروه هاي ذينفع داخلي   -
مطرح بودن و عقاليي جلوه كردن نظريه هاي اقتصادي حاكم در آن مقطع زماني   -
سنت ها و باورهاي فرهنگي در جوامع مختلف، -

عه متنـوعي را  الگوهاي توسبه خود مي گيرند كه برآيند آنها در واقع مسيرها و قالبهاي مختلفي 
.  ندا ردهدر سطح جهان ايجاد  ك



خ  جلوگيري از كاهش نرخ ارز حقيقي، نر
ودجه، بهره واقعي مثبت، تعادل در كسري ب
تنظيم جريان درآمدي به اقتصاد

ت اصالح نظام سياستگذاري بخش صنعت در جهت تقوي
ملكرد  نقش سياستگذاري، نقش حاكميتي دولت، اصالح ع

انين  بنگاه هاي دولتي، اصالح محيط پيراموني از طريق قو
ضد انحصار و شبه انحصار 

تياراده سياسي توسعه صنع

نقش دولت

سرمايه گذاري مستقيم خارجي ركن 
ي اساسي، كاهش تعرفه ها، مشاركت خارج
فعال در همكاري منطقه اي و جهاني

تعامل با دنياي خارج نسياست هاي اقتصاد كال

نمونه الگوي موفق ناشي از تطبيق مولفه هاي اختصاصي و عمومي

 بر اساس: جهت گيري اجتماعي
رقابت

 بر اساس: جهت گيري اجتماعي
رقابت

حمايت و : سياست داخلي
حقوق مالكيتتضمين 

حمايت و : سياست داخلي
حقوق مالكيتتضمين 

ون گرابر: جهت گيري خارجي ون گرابر: جهت گيري خارجي

  حقوق نتضمي جايگاه، تقاء ار و خصوصي بخش توان افزايش
 شافزاي جهت در تشكلها عملكرد كار، قوانين و مالكيت،
  و يخصوص بخش طرف دو تعامل خصوصي، بخش قابليت
يبخش خصوصنقش مالي نهادهاي طرف از منابع دولتي،

كسب جايگاه مشخص در اقتصاد جهان بر مبناي تعامل بلند مدت بازارها: چشم انداز 

ر هر پارادايم توسعه صنعتي در سطح جهان شناخته شده و واحد است لكن مقتضيات د
.محدوده جغرافيايي متفاوت مي باشد



:نتايج رويكرد
صنايع رقابت پذير

تعامل سازنده با دنياي بيرون
بزرگ شدن اقتصاد

نقش صنعت:

بخش پيش رو در اقتصاد

نقش صنعت:

بخش پيش رو در اقتصاد

ني و توسعه  توسعه بر اساس مزيتهاي رقابتي آنها و فرصتهاي جها :جهت گيري صنعتي
توانمندي بخش خصوصي

ني و توسعه  توسعه بر اساس مزيتهاي رقابتي آنها و فرصتهاي جها :جهت گيري صنعتي
توانمندي بخش خصوصي

و   دسترسي از طريق سرمايه گذاري خارجي: جهت گيري هاي تكنولوژيك 
تقويت نقش دولت در افزايش توان تكنولوژيك

.نيروي انساني ماهر و متخصص تقويت: وضعيت نيروي انساني

و   دسترسي از طريق سرمايه گذاري خارجي: جهت گيري هاي تكنولوژيك 
تقويت نقش دولت در افزايش توان تكنولوژيك

.نيروي انساني ماهر و متخصص تقويت: وضعيت نيروي انساني
صنعت 



متدولوژي

دنيا

داخل

تاريخچه تحوالت بين المللي و  
روندهاي عمومي توسعه در جهان

ي معيارهاي ناشي از تجارب كشورها
اخيرا توسعه يافته

  تحليل روند گذشته و وضع
موجود

جمع بندي



  شد آغاز 1300 سالهاي از تقريباً كارخانه ايجاد سمت به اساسي اقدامات و تالشها اما ايران در
  مورد به شمسي 40 دهه در عمدتاً بزرگ، نسبتاً هاي گذاري سرمايه و صنعتي سياستهاي لكن
  .شد گذاشته اجرا

  خودرو ازي،س ماشين آهن، ذوب نظير بزرگي صنايع ايجاد اولويت با كشور منابع دهه اين طي
  ورسب معدن، و صنعت بانك و گسترش سازمان مانند اي توسعه نهادهاي و شد هدايت .... و

.شد گذاري پايه كشور در بهادار اوراق
 تامين به هك بود عجين ماموريت اين با )وقت آريامهر( شريف صنعتي دانشگاه تاسيس حتي

.بپردازد كشور صنعتي توسعه براي مهندسين

  ثبات و صنعتي رشد باالي ركوردهاي شمسي 40 دهه كه گردد مي مالحظه عمل در لذا
  .شود مي تجربه كشور در كالن اقتصاد
 توسعه مختلف هاي برنامه طي صنعت، گسترش براي زيادي بسيار منابع دوره، اين از پس

.است نبوده موفق صنعتي اقتصاد يك تحقق آن، برايند اما .است شده صرف

  ثبات و صنعتي رشد باالي ركوردهاي شمسي 40 دهه كه گردد مي مالحظه عمل در لذا
  .شود مي تجربه كشور در كالن اقتصاد
 توسعه مختلف هاي برنامه طي صنعت، گسترش براي زيادي بسيار منابع دوره، اين از پس

.است نبوده موفق صنعتي اقتصاد يك تحقق آن، برايند اما .است شده صرف



التكل شاغلين به تفكيك جنسيت و تحصي

يالتبه تفكيك جنسيت و تحص صنعتشاغلين بخش 

بدون 
 تحصيالت

زن -عالي 
11%

بدون 
تحصيالت 

مرد -عالي 
70%

داراي 
 تحصيالت

زن -عالي 
6%

داراي 
تحصيالت 

مرد -عالي 
13%

بدون 
تحصيالت 

زن -عالي 
22%

بدون 
تحصيالت 

مرد -عالي 
66%

داراي 
 تحصيالت

زن -عالي 
2%

داراي 
تحصيالت 

مرد -عالي 
10%



 داراي تحصيالت
  -غيرمهندسي

زن
19%

 داراي تحصيالت
 -غير مهندسي

مرد
داراي 43%

تحصيالت  
زن -مهندسي

2%

 داراي تحصيالت
مرد -مهندسي
36%

شاغلين داراي تحصيالت عالي بخش صنعت به  
يتفكيك گروه هاي تحصيلي مهندسي و غيرمهنس



نتيجه گيري

مطـرح بـود    سال پيش گزينه هاي بسيار متنوع و رقيب براي توسعه صنعتي در جهان 50اگر در 
دودي اين گزينه هاي طي بيست سال گذشته بسيار محدود شده اند و امروزه مولفـه هـاي محـ   

در ايـن  . شده اند قابل شناسايي و تشخيص هستند كه منجر به تشكيل يك پاردايم واحد توسعه
ري پارادايم، چگونگي تعامل با جهان، نقش بخش خصوصي و نقـش دولـت در حـد جهـت گيـ     

.   مشخص شده است

نـا بـه   دهه گذشته تمام اجزاي صنعتي شدن مانند قطعات يك پازل طي ادوار مختلف و ب 5طي 
متصـل   تشخيص تصميم گيرندگان به طور جدا جدا در كشور ايجاد شده اند اما اين اجزا به هـم 

.نشده و تحت يك فرايند تكاملي در كنار هم قرار نگرفته اند

راه  كارخانجات بزرگ ايجاد شده اند، سازمانها و دستگاه هاي صـنعتي خلـق شـده انـد، بـورس     
در  اندازي شده، خصوصي سازي رخ داده است اما اين اقدامات مانند قطعات يك پازل جدا از هم

. يك كيسه باقي مانده اند كه موجب تشكيل تصوير اصلي نيست



اشـد و لزومـاً   موضوع هنگامي پيچيده تر مي شود كه كشوري در يك مسير توسعه پـيش رفتـه ب  
نـع جـدي   در اين هنگـام موا . مسير انتخاب شده با واقعيات و ملزومات آن كشور در تطابق نباشد

گشـت  با روشن شدن چشم انداز جديد، ايجاد تحول در وضع موجود قبلي براي بازظاهر مي شود 
.  از مسير طي شده و انطباق با مسير جديد امري بسيار دشوار خواهد بود

نتيجه گيري
 حلقه اصلي مفقوده در ميان مجموعه بزرگ از اقدامات و منابع صـرف شـده، عـدم حصـول بـه     

طي دهه هـاي گذشـته بـه مولفـه هـاي      . اجماع، در مورد مولفه هاي عمومي توسعه بوده است
. ه شده استمولفه هاي عمومي نگريست جايگزينبلكه به عنوان  مكملاختصاصي نه بعنوان 

م و اساسـي  بديهي است دستيابي به يك وفاق تصريح شده درباره مولفه هاي عمومي شـرط الز 
براي قرار گرفتن در مسير توسعه صنعتي است 



چارچوب مطلوب اداره ي اقتصاد،  چگونه حاصل مي شود؟
و حتماًً بايد الگوي توسعه قابل خريدن يا وارد كردن نيست 

اما حتما قابل آموختن از . با دست هاي خود، آن را بسازيم
.تجربه ديگران هست



هاي  تعيين اهداف بدون توجه به قابليت ابزار
ق مورد نياز براي تحقق آنها، منجر به عدم تحق

.  اهداف مي شود


