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، دگردیسی بخشی و توسعه فناوری گیر سیاست صنعتی فرا
حمایــت از دگردیســی ســاختاری بــه عنــوان مســیری حیاتــی بــه ســوی اهــداف صنعتی ســازی کشــورهای در 	 

حــال توســعه بــه منظــور خــارج از شــدن دام پاییــن و متوســط ضرورتــی اجتناب ناپذیــر اســت کــه خــود نیازمنــد 

بکارگیــری ابزارهــا و راهبردهــای دقیــق و متناســب بــا ســطح توســعه یافتگــی و ســاختار موجــود صنعتــی ویــژه 

در زمینــه فنــاوری اســت. 

گیــر بــر اهمیــت ایجــاد دگردیســی در جایــگاه رشــته فعالیت هــای صنعتــی و زنجیــره ارزش 	  سیاســت صنعتــی فرا

کیــد  ، بــه نفــع اشــتغال، افزایــش بهــره وری و توســعه صــادرات تا کنــی فقــر آنهــا در توســعه اقتصــادی و ریشــه 

کــه یــک اقتصــاد در حــال توســعه  می کنــد و در ایــن راســتا شــش محــرک اصلــی در هــم تنیــده را معرفــی می کنــد 

بایــد آنهــا را بســنجد تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه دگردیســی ســاختاری صنعتــی مــورد نظــر حتمــا اتفــاق افتاده 

گیــر و پایــدار باقــی می مانــد. و فرا

ایــن شــش محــرک اصلــی دگردیســی ســاختار صنعتــی عبارتنــد از ۱- مدرن ســازی بنگاه هــا، ۲- یکپارچه ســازی 	 

کیفیــت محصــوالت، ۴- بهبــود مهــارت  خوشــه ها و بنگاه هــای کوچــک و متوســط، ۳- توجــه بــه اســتاندارد و 

نیــروی و تــوان نــوآوری بنــگاه، ۵- توســعه ســرمایه گذاری و ارتقــاء ســطح فنــاوری صنعتــی و ۶- بهبــود محیــط 

. بــا توجــه بــه اینکــه تحــول ســاختاری صنعتی مســتلزم حمایــت و ظرفیت های  کســب و کار و دسترســی بــه بــازار

طیــف گســترده ای از بازیگــران و افــراد در ســطوح مختلــف اســت، هــر یــک از حوزه هــای همــکاری فنــی خــود بــه 

ســه بعــد درهــم تنیــده سیاســت ســطح کالن، ســطح نهادهــا یــا ســطح میانــی و ســطح رشــته فعالیــت صنعتــی 

یــا ســطح خــرد بنگاهــی می پردازنــد.

کــه تاثیــر نســبی ایــن شــش محــرک، بســته بــه دامنــه موضوعــی و منطــق مداخلــه در هــر 	  نکتــه مهــم اینجاســت 

کثــر  کــه حدا کــه ترکیــب بهینــه ای از ایــن محرک هــا  کرده انــد  کشــور متفــاوت بــوده و تجربه هــای موفــق اثبــات 

ایجــاد دگردیســی  را در مســیر  باشــد، موفق تریــن عملکــرد  بــه همــراه داشــته  را  »پایــداری«  و  گیــری«  »فرا

کــه  گیــری و پایــداری مهمتریــن جامــه ای اســت  ســاختاری بــه همــراه مــی آورد. بــه عبــارت روشــن تر امــروز فرا

کــرد. بایــد بــر تــن سیاســت  صنعتــی کشــورهای در حــال توســعه 

گــزارش حاضــر پرداخــت بــه شــش محــرک دگردیســی ســاختار صنعتــی کشــورهای در حــال توســعه بــا 	  موضــوع 

گیــر و پایــدار اســت نــگاه سیاســت صنعتــی فرا
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؛  گیر توسعه فرا

کــه طــی آن از طریــق شــتاب بیشــتر در رشــد رفــاه طبقــه متوســط در برابــر رشــد رفــاه طبقــه مرفــه،  نوعــی رشــد اقتصــادی اســت 

برابــری فرصت هــای بیشــتری ایجــاد می کنــد.

گیر و پایدار توسعه فرا

: گیر اهداف توسعه پایدار و فرا

ک رفاه در سطح جامعه	  اشترا

حفاظت زیست محیطی	 

رقابت اقتصادی	 

: گیر ارکان توسعه پایدار و فرا

بهبود بهره وری	 

توسعه اشتغال 	 

توسعه تجارت	 
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: گیر مالحظات فناوری در رشد فرا

شناســایی مهمتریــن شکســت ها در حــوزه فنــاوری و نــوآوری: دولت هــا در کشــورهای توســعه یافته و در حــال توســعه 	 

امــروز در طراحــی چشــم انــداز و راهبردهــای خــود، بــه طــور فزاینــده ای بــر ترکیــب مبانــی منطقــی جدیــد سیاســت صنعتی 

کــرده، مبانــی منطقــی شکســت های کالســیک بــازار و شکســت هم نواختــی ســاختاری را بــا اســتدالل های جدیــد  تکیــه 

ایجــاد  صنعتــی  و  نــوآوری  سیســتم های  مطالعــات  در  کــه  سیســتمی«  »شکســت های  و  یادگیــری«  »شکســت های 

شــده اند، ترکیــب می کننــد. 

۱- شکست های سنتی زمینه  ساز ورود دولت به سیاست نوآوری:

الف( شکست  در تربیت نیروی انسانی ماهر  

ب( شکست  در دسترسی به فناوری های پیشرفته   

ج( شکست هماهنگی )درون دولت و بین دولت و بخش خصوصی(  

۲- شکست های نوین زمینه  ساز ورود دولت به سیاست نوآوری:

د( شکست سیستمی در توسعه توانمندی های سازمانی و یادگیری  

گیر مالحظات فناوری در رشد فرا

اهمیت بکارگیری سیاست های افقی در برابر سیاست عمودی:  

ــه رشــد بلندمــدت در جامعــه می شــوند. از ایــن رو سیاســت های 	  ــدرت منجــر ب ــه ن ــه تنهایــی ب سیاســت های افقــی ب

توســعه ای  سیاســت های  اساســی  ارکان  از  عمــودی(  )سیاســت های  بخش هــا  از  برخــی  بــه  معطــوف  هدفمنــد 

کشــورهای در حــال توســعه بــوده اســت.

بــه طــور ســنتی، بــا وجــود تنــوع در ابزارهــا و اهــداف سیاســت صنعتــی، اقتصادهــای پیشــرفته پــس از نزدیــک شــدن بــه 	 

کرده انــد امــا امــروز ایــن  گرفتــه و بــه جــای آن بــر اقدامــات افقــی تمرکــز  مــرز نــوآوری از سیاســت های عمــودی فاصلــه 

کــرده اســت.  سیاســت در پاســخ بــه تهدیــد ناشــی از سیاســت های صنعتــی چیــن و ســایر چالش هــای جهانــی، تغییــر 

گی هــای متمایزکننــده سیاســت های موفــق صنعتــی، شناســایی و هدفگیــری 	  از ویژ کــه یکــی  بــه اثبــات رســیده اســت  امــروز 

سیاســتی مشــکالت موجــود در مســیر اجــرای سیاســت های بومــی فنــاوری متناســب بــا ســطح توســعه اقتصــادی و صنعتــی 

 ،)Competitiveness( کشــورهای در حــال توســعه مبتنــی بــر ســه مولفــه رقابت پذیــری گزینــش سیاســت های فنــاوری  اســت و 

کمــک  توانمندســازی )Capability( و ارتباط بخشــی )Connectedness( صنعتــی می توانــد بــه اجــرای موفق تــر ایــن سیاســت ها 

گفتــه می شــود.  ۳C کنــد. بــه ایــن ســه مولفــه در راهبردهــای صنعتــی ابزارهــای
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کارآمدی هــای  گام اول )سیاســت های افقــی(: گام اول بــه عنــوان بســتر اولیــه توســعه شــامل اتخــاذ سیاســت هایی بــا هــدف کاهــش نا

کاهــش مداختــالت دولتــی،  ، حفــظ ثبــات کالن اقتصــادی،  کار کــه دربرگیرنــده اقداماتــی نظیــر بهبــود محیــط کســب و  دولــت اســت 

توســعه آمــوزش و .. اســت. ایــن گام منجــر بــه رشــد بــاال نمی شــود. ایــن سیاســت ها بیشــتر »شکســت های دولــت« را برطــرف می کننــد، 

کام هســتند. «، به ویــژه در توســعه بخش هــای پیچیــده فراتــر از مزیــت نســبی، نــا امــا در رفــع »شکســت های بــازار

گام دوم یــا میانــی: شــامل جــذب ســرمایه و فنــاوری از طریــق ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در صنایــع پیچیــده و یــا بهبــود 

گام رشــد نســبتا باالیــی را ایجــاد می کنــد و ســبب ایجــاد درآمــد متوســط  کیفیــت در صنایــع موجــود دارای مزیــت اســت. ایــن 

می شــود امــا بعیــد اســت موجــب ایجــاد درآمــد بــاال بــرای یــک اقتصــاد شــود.  

گام ســوم اســت. در ایــن  ــاالی اقتصــادی ببرهــای آســیایی ناشــی از سیاســت های  گام ســوم )سیاســت های عمــودی(: رشــد ب

مرحلــه الزم اســت دولــت بــرای جبــران نارســایی های بــازار و ایجــاد شــرایط توســعه شــرکت های رقابتــی داخلــی در صنایــع بــا 

کنــد. در ایــن مرحلــه نقــش دولــت فراتــر از ارائــه اســتاندارد توســعه زیرســاخت های عمومــی، تســهیل آمــوزش و  فنــاوری بــاال ورود 

کنــد تــا وارد بخش هــای پیچیــده  تشــویق یــک محیــط تجــاری مطلــوب اســت. دولــت می توانــد شــرایطی را بــرای شــرکت ها فراهــم 

کــه در آن رشــد بــاال در آینــده قابــل تــداوم باشــد. کننــد  شــوند، رقابــت داخلــی و بین المللــی داشــته باشــند و محیطــی را ایجــاد 

 Moonshot: سرعت خیلی زیاد )همپایی خیره کننده(

 Leapfrogging: سرعت زیاد ) همپایی با پرش(

 Snail crawl: سرعت متوسط )همپایی تدریجی(
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ضرورت برش عمودی فعالیت های صنعتی

گــروه بنــدی بــر  بــه منظــور تبییــن سیاســت های توســعه فنــاوری در رشــته فعالیت هــای صنعتــی، نخســت الزم اســت 

گیــرد. گــردد. بــرای ایــن مهــم معیارهــای ذیــل مــورد اســتفاده قــرار مــی  اســاس تفاوت هــای بنیــادی آن هــا ارائــه 

 	R&D صنایع با شدت باالی وابستگی به

کار	  صنایع با شدت باالی وابستگی به نیروی 

صنایع با شدت باالی وابستگی به سرمایه	 

صنایع با شدت باالی وابستگی به انرژی	 

صنایع با شدت باالی وابستگی به تجارت	 

صنایع با شدت باالی ارزش افزایی	 
 

کرد. گروه رشته فعالیت به شرح جدول زیر می توان استحصال  مطابق با معیارهای شرح داده شده، ۵ 
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:)Technology catch up( همپایی فناوری

کــه از مــرز فنــاوری عقــب مــي باشــند، 	  ــا شــرکتهایي  کــه طبــق آن کشــورها ی همپایــي تکنولوژیکــي عبارتســت از فراینــدي 

گرفــت )لــی و لیــم ۲00۱(: کننــد. بــرای ایــن مهــم ســه روش مــی تــوان در نظــر  کوشــش میکننــد شــکاف فنــاوری خــود را کمتــر 

همپایی از طریق دنباله روی مسیر 	 

 Path following catching up 

همپایی از طریق پرش در مسیر 	 

  Path skipping catching up 

همپایی از طریق خلق مسیر 	 

Path creating catching up 

Path following catching up / همپایی از طریق دنباله روی مسیر

در ایــن روش، شــرکت های جدیــد الــورود همــان مســیر شــرکت های پیشــگام را ادامــه مــی دهنــد، هرچنــد ممکــن اســت 	 

برخــی مراحــل را ســریعتر طــی کننــد.

کســب فنــاوری اســت. مهندســی معکــوس از جملــه مهمتریــن 	  کامــال تقلیــدی در  ایــن روش در برگیرنــده الگویــی 

بــرای  پایــدار  موفقیت هــای  توانــد  نمــی  روش  ایــن  از  اســتفاده  عمومــا  اســت.  دســته  ایــن  بــه  متعلــق  روش هــای 

بــود. آورد و درجاتــی از جهــش فنــاوری مــورد نیــاز خواهــد  بــه همــراه  تــازه وارد  بنگاه هــای 

این روش در صنایع لوازم خانگی مشاهده می شود )تا قبل از ظهور فناوری های دیجیتال(.	 

Path skipping catching up / همپایی از طریق پرش مسیر 

کنــد، امــا از برخــی 	  در ایــن روش، شــرکت های جدیــد الــورود برخــی از مراحــل مســیر شــرکت های پیــش رو را طــی مــی 

کنــد )جهــش نــوع اول(. مراحــل نیــز عبــور مــی 

این روش در برگیرنده بکارگیری خالقیت در مسیر کسب فناوری است.	 

توسعه فناوری موتور خودرو و فناوری تلفن های دیجیتال از جمله موارد این روش است.	 

 

جهش
Leapfrogging
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Path creating catching up / همپایی از طریق خلق مسیر

 در ایــن روش، شــرکت های جدیــد الــورود پــس از دنبالــه روی مســیر شــرکت های پیشــگام، بــه یــک مســیر جدیــد تغییــر 	 

جهــت مــی دهــد و در واقــع مســیر جدیــدی خلــق مــی کنــد )جهــش نــوع دوم(.

این روش دربرگیرنده توسعه نوآوری در کسب فناوری است )تلفیق فناوری و نوآوری(.	 

جهــش فنــاوری نیازمنــد پنجره هــای فرصــت )Windows of opportunities( اســت. تغییــرات در نســل فنــاوری هــا، 	 

ــرای جهــش فنــاوری باشــند. تولیــد  ــا صنعــت ب ــازار و ... مــی توانــد از جملــه فرصت هــای پیــش روی بنــگاه ی شــرایط ب

ــوع از جهــش فنــاوری اســت. تجهیــزات هوشــمند مثــال ایــن ن

در شکل زیر مراحل `C و `D  فناوری های رقیب برای C و D هستند.	 

 

)Technology shift( پنجره های فرصت: تحوالت فناوری

کــه شــرح داده شــد، یکــی از پنجره هــای فرصــت جهــش فنــاوری، تحــوالت )Shift( درون فناوری هــا اســت. 	  گونــه  همــان 

کــه از فرصــت تغییــر نســل از تلفــن همــراه  کــرد  ــوان بــه تجربــه کشــور چیــن در تولیــد موبایــل اشــاره  از آن جملــه می ت

ــش رو را در  ــرکت های پی ــا ش ــود ب ــه خ ــالدی فاصل ــه ۱۹۹0 می ــه ده ــت در اواخ ــرد و توانس ــره ب ــال به ــه دیجت ــوگ ب از آنال

کاهــش دهــد.  فناوری هــای نســل دوم 

ــور 	  ــودرو )ظه ــت خ ــاوری در صنع ــوالت فن ــت تح ــه از فرص ک ــرد  ک ــاره  ــال« اش ــرکت »تس ــه ش ــه تجرب ــوان ب ــن می ت همچنی

ــا شــود. ــا ارزش تریــن شــرکت خودروســازی دنی ــرد و توانســت ب خــودروی برقــی و خــودران( بهــره ب

)Demand condition( پنجره های فرصت: شرایط بازار

یکــی دیگــر از پنجره هــای فرصــت جهــش فنــاوری، شــرایط بــازار اســت. بــرای نمونــه مزیــت ســهم بــاال از بــازار )یــا بــازار 	 

کــه رقبــا تمایلــی بــه ورود بــه آن هــا  بــزرگ در دســترس( یــک محصــول و یــا بخــش بنــدی بــازار و حضــور در بخــش هایــی 

گیــرد. ندارنــد مــی توانــد بــه عنــوان پنجره هــای فرصــت جهــش فنــاوری مــورد اســتفاده قــرار 

بــرای مثــال ســهم بــاال و نزدیــک بــه ۱00 درصــدی بــازار داخــل، می توانــد بــه عنــوان یــک پنجــره فرصــت بــرای جهــش 	 

فنــاوری صنعــت خــودرو کشــور بــه شــمار رود. بــازار بــزرگ در دســترس بــه واســطه ایجــاد شــرایط تولیــد در مقیــاس و 

تشــدید رقابــت میــان بنگاه هــای فعــال در آن بــر ارتقــای قابلیت هــای فناورانــه بنگاه هــا تاثیــر می گــذارد.
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کــه از فرصــت تمرکــز شــرکت های بــزرگ 	  کــرد  در خصــوص بخش بنــدی بــازار نیــز می تــوان بــه تجربــه کشــور چیــن اشــاره 

تلفــن همــراه نظیــر موتــوروال،  نوکیــا، ســونی اریکســون بــر بازارهــای بــا درآمــد ســرانه بــاال بهــره جســت و بــا ورود بــه بــازار 

کنــد. کــم درآمــد توانســت فرصــت و انگیــزه جهــش فنــاوری را بــرای خــود ایجــاد  مناطــق روســتایی و 

)Low price advantageous( پنجره های فرصت: مزیت بهای اندک

توانایــی یــک صنعــت یــا بنــگاه بــه تولیــد محصــول بــا قیمــت تمــام شــده پاییــن و رقابتــی بــه خاطــر تاثیــر مســتقیم آن 	 

ــه  ــاوری ب ــش فن ــت جه ــای فرص ــر پنجره ه ــاوری، از دیگ ــاء فن ــای ارتق ــن آوردن هزینه ه ــا پایی ــازار و نتیجت ــاس ب ــر مقی ب

شــمار مــی رود. 

کــه 	  کــرد  در ایــن خصــوص نیــز می تــوان بــه تجربــه شــرکت های چینــی بــرای ورود بــه عرصــه فناوری هــای نویــن اشــاره 

گیــری از بــازار و در نهایــت جهــش فنــاوری آغــاز شــد. در وهلــه نخســت بــا تولیــد بــا هزینــه تمــام شــده پاییــن، ســهم 

تحول )دگردیسی( بخشی؛ 

کلیه ذینفعان دسترسی پایدار )بازه میان مدت و بلندمدت( به عوامل تولید و بازارهای عرضه با مشارکت 

اهمیت تحول بخشی:

کننــده 	  ظهــور زمینه هــای جدیــد بــرای رشــد فعالیت هــای صنعتــی بواســطه ظهــور روندهــا و فناوری هــای دگرگــون 

نمایــی نظیــر انقــالب صنعتــی چهــارم یــا دیجیتال ســازی و ... و همچنیــن ظهــور رقبــای جدیــد و تشــدید رقابــت میــان 

فعــاالن بــازار و در نتیجــه ضــرورت بهبــود بهــره وری، همگــی توســعه صنعتــی کشــورهای در حــال توســعه را منــوط بــه 

کــرده اســت. ایجــاد تحــوالت بخشــی الزم 

ابزار تحول بخشی:

، تحــوالت فنــاوری و ادغــام در زنجیره هــای 	  ، ارتقــای بهــره وری، ادغــام نیــروی کار کار کســب و  متحول ســازی محیــط 

ارزش جهانــی کــه در قالــب راهبــرد ۳C در صفحــات قبلــی مــورد اشــاره قــرار گرفــت، از مهم تریــن ابزارهــای تحــول بخشــی 

بــه شــمار مــی رود
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تسهیلگران تحول بخشی

 برنامه های ایجاد تحول بخشی
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تسریع به روزرسانی صنعت از طریق مدرن سازی بنگاه ها- 1

کار و جایابی در زنجیره ارزش( )مدرن سازی بنگاه: بهره گیری از فناوری های جدید، مدل های جدید کسب و 

کالن

بررسی و بازنگري قوانین و مقررات مرتبط با نوآوري و مدرن سازي بنگاه ها•
ترسیم نقشه راه رفع موانع و تدوین قوانین حمایتی حیاتی براي مدرن سازي بنگاه ها•

بخشی

وري، ایجاد ایجاد خدمات حمایتی متنوع براي بنگاه ها، تنظیم گري فضاي کسب و کار، ایجاد منابع مالی براي فناوري و نوآ•
و توسعه خوشه ها با محوریت زنجیره هاي ارزش

خرد
نوآوري محصولی، نوآوري فرآیندي، نوآوري عملیاتی و نوآوري زنجیره اي •

نتایجاقداماتنوع ارتقا

ارتقای 
فرآیند

کیفیت، بکارگیری درون حلقه تحقیق و توسعه، بهبود لجستیک و 
کیفیت، بهبود زمان و روش های نوین تولید کاهش هزینه، بهبود 

 ، شرایط تحویل، کاهش زمان تولید تا بازار
بهبود سودآوری

تحقیق و توسعه، مدیریت زنجیره تامین، توانایی کسب بین حلقه ها
کار الکترونیکی و 

ارتقای 
محصول

بهبود واحدهای طراحی و بازاریابی، بهبود فرآیندهای درون حلقه
افزایش فروش ناشی از معرفی محصول طراحی و توسعه محصول

جدید، افزایش قیمت محصول بدون از 
دست دادن سهم از بازار

همکاری مشترک با سایر ذینفعان حلقه ها در به بین حلقه ها
روزآوری و توسعه محصول جدید 

ارتقای 
عملکردی

حرکت به سمت فعالیت هایی با ارزش افزوده باالتر و یا درون حلقه
هزینه کمتر 

، بهبود مهارت سودآوری بیشتر

حرکت به سمت حلقه های با ارزش افزوده بیشتربین حلقه ها

ارتقای 
حرکت به سمت تولید در زنجیره های با مزیت باالتر بین حلقه هازنجیره

ارزش افزوده و سودآوری بیشترارزش افزوده، قابلیت صادرات، اشتغال و غیره

Source: )Kaplinsky and Morris 2001(
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گیر از طریق یکپارچه سازی خوشه های و بنگاه های کوچک و متوسط 2-  تسریع رشد فرا

چالش هــای SME: ناتوانــی در رســیدن بــه اقتصــاد مقیــاس، ضعــف در چانه زنــی در حلقه هــای تامیــن، ناتوانــی در بهره گیــری 

از تســهیالت و مشــوق ها، اســتفاده از فناوری هــای منســوخ، ضعــف در همــکاری جمعــی.

کالن

تبیین سیاست هاي ایجاد و توسعه خوشه ها•
)موقعیت یابی خوشه ها(ترسیم نقشه خوشه ها  •

بخشی

)از منظر حکمرانی، رقابت، ارتباطات،  کیفیت و اصالت تولیدات(توسعه خوشه ها •
NPDارتقاي توان بازاریابی خوشه هاي از طریق متنوع سازي محصوالت بواسطه نوآوري، کارآفرینی و •

خرد

 هاي کوچک و انطباق با استانداردها، ایجاد شبکه و کنسریوم، ایجاد نوآوري و دیجیتالی سازي، تقویت رشد فراگیر بنگاه •
مشروط بر عدم تاثیر گذاري بر دوام اقتصادي بنگاه) مسئولیت اجتماعی بنگاه( CSRمتوسط با لحاظ 

مفهــوم دیجیتالــی شــدن؛ مجموعــه  اقدام هــای ســازمان ها بــرای بکارگیــری تکنولوژی هــای جدیــد دیجیتــال و بهره بــرداری از 

منافــع آنها

نکتــه مهــم آن اســت کــه اســتفاده از تکنولــوژی و دســتاوردهای فنــاوری اطالعــات، بــه تنهایــی، بــه تحــول دیجیتالــی در ســازمان 

کارهــا و فعالیت هــای  منجــر نمی شــود. بــه عبارتــی، ممکــن اســت ســازمان ها بــا اســتفاده از ابزارهــای دیجیتــال، دقیقــا همــان 

قبــل از دوران دیجیتالی شــدن را صرفــا بــا ابــزاری متفــاوت انجــام دهنــد، بــدون اینکــه هــر نــوع تحــول دیجیتالــی را تجربــه کننــد.

مدل کریستین مت و توماس هس براي تحول دیجیتالی
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کیفیت و بهبود زیرساخت های آن( کیفیت )لزوم داشتن سیاست  کارایی صنعت از طریق استاندارد و  3- بهبود 

کالن

بهبود کارایی زنجیره ارزش از طریق یک چارچوب سیاستی کنترل گر و ناظر•
انتخاب زنجیره هاي هدف با معیارهاي نظیر تمایز در کیفیت و رهبري هزینه•

بخشی

)تامین حداقل نیازها در طول زنجیره(بهبود زیرساخت هاي کیفیت و ظرفیت سازي نهادي در طول زنجیره ارزش •
ایجاد محیط رقابت در حلقه هاي زنجیره و تعیین حلقه هاي داراي مزیت بر اساس مزیت هاي نسبی و رقابتی •

خرد

توسعه و تکمیل زنجیره ارزش با کیفیت•
توسعه فرهنگ توجه مستمر به کیفیت براي پایداري کسب و کار•

اجزای سیستم زیرساخت کیفیت

کــه ایــن امــر خــود نیازمنــد  کاالهاســت  کیفــی جهانــی بــرای خدمــات و  تولیــد پایــدار و موفــق بــه طــور فزآینــده ای نیازمنــد اســتانداردهای 

کیفیــت عــالوه بــر تســهیل رقابت پذیــری، بــر سیاســت های توســعه صنعتــی و نــوآوری  کیفیــت اســت. زیرســاخت های  زیرســاخت های 

کیفیــت،  کیفــی را می تــوان نظــام حکمرانــی، نهادهــای زیرســاخت  و بهــره وری در اســتفاده از منابــع نیــز موثــر اســت. ارکان زیرســاخت 

خدمــات زیرســاخت کیفیــت، بنــگاه هــا و مشــتریان برشــمرد و بایــد توجــه داشــت کــه موفقیــت زیرســاخت کیفیــت در اجــرا نیازمنــد توجــه بــه 

مالحظــات اجرایــی هــر یــک از ایــن ارکان اســت. مثــال در رکــن نهادهــای زیرســاخت کیفیــت موضــوع ســنجش، استانداردســازی و اعتباردهــی 

کالیبراســیون و صحه گــذاری نقــش محــوری دارنــد.  کیفیــت، ارزیابــی و انطبــاق، و  کیفیــت، موضــوع توســعه  و در رکــن خدمــات زیرســاخت 

گاهی بخشــی و ظرفیت ســازی  همچنیــن در رکــن بنــگاه موضــوع ارتقــای ســازمانی و توســعه زنجیــره ارزش و در رکــن مشــتریان موضــوع آ

کیفیــت هســتند. مالحظــات اساســی زیرســاخت 
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سیر تکوینی ارکان و مولفه های تدوین و اجرای سیاست کیفیت

گیــری، انســجام، بهینه ســازی  و پایــداری  امــری ضــروری 	  در تدویــن سیاســت کیفیــت توجــه بــه پنــج محــور مالکیــت، فرا

ــه  ــز در مرحل کیفیــت و ارکان چهــارم و پنجــم نی ــه »تدویــن سیاســت«  اســت. پیاده ســازی ســه رکــن نخســت در مرحل

»اجــرای سیاســت« اهمیــت می یابــد. 

رکــن مالکیــت اشــاره بــه انتخــاب یــک ســازمان مســتقل بــه عنــوان مالــک )متولــی( تدویــن سیاســت ها، برنامه هــا و اقدامــات 	 

گــذاری دارد،  کلیــه بازیگــران در امــر سیاســت  گیــری اشــاره بــه ورود  کیفیــت دارد. رکــن فرا در جهــت پیاده ســازی سیاســت 

کلیــه بازیگــران برخــوردار باشــد. رکــن بهینه ســازی نیــز  کیفیــت از جامعیــت الزم بــرای در نظرگرفتــن مالحظــات  تــا سیاســت 

کیفیــت دارد. رکــن انســجام بــه  کلیــه منابــع مالــی و انســانی در طــول اجــرای سیاســت  کیــد بــر اســتفاده موثــر و بهینــه از  تا

ــا  ــت ب کیفی ــت  ــازی سیاس ــن همس ــر و همچنی ــا یکدیگ ــت ب کیفی ــت  ــای سیاس ــه ه ــران و برنام ــه بازیگ کلی ــی  ــی هماهنگ معن

گــذاری، حقــوق مصــرف  ســایر سیاســت هــا نظیــر سیاســت تجــاری، سیاســت صنعتــی، سیاســت پولــی، سیاســت ســرمایه 

کافــی از اهــداف سیاســی،  کیفیــت پشــتیبانی  کــه سیاســت  کننــده و ... اســت. در نهایــت رکــن پایــداری بــه معنــای آن اســت 

اجتماعــی و اقتصــادی را داشــته باشــد. 

کیفیــت، مــی 	  بدیهــی اســت هرگونــه تناقــض و تضــاد میــان اهــداف ســایر سیاســت هــا بــا اهــداف ترســیم شــده در سیاســت 

کیفیــت و در نتیجــه عــدم حصــول نتایــج مــورد انتظــار شــود. گرفتــن سیاســت  توانــد موجــب تحــت الشــعاع قــرار 
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4- تسریع تحول بخشی و دیجیتال از طریق بهبود مهارت و نوآوری

کالن
نداردهاتعریف چارچوب سیاستی شامل سیاست علم و فناوري، سیاست سرمایه گذاري و مشارکت، سیاست استا•

بخشی

ی جامعه، زمین  سازي توسعه تحوالت دیجیتالی شامل تسریع گسترش انقالب صنعتی چهارم در بخش عموم•
هارمطراحی اکوسیستم نوآوري، ظرفیت سازي نهادي براي توسعه مهارت هاي مرتبط با انقالب صنعتی چ

خرد
تسریع تحوالت دیجیتالی در سطح رشته فعالیت ها و بنگاه ها•

5- پیشبرد بهره وری صنعتی و تحول فناوری از طریق توسعه سرمایه گذاری 

کالن
تقویت استراتژي هاي ترویج سرمایه گذاري در تدوین سیاست هاي صنعتی•

بخشی
بهبود کیفیت و کارایی سرمایه گذاري در بخش هاي هدف از طریق نهاد ها و سازمان هاي توسعه سرمایه گذاري•

خرد
ارائه حمایت مالی و مشوق از پیشنهادات سرمایه گذاري شرکت هاي کوچک و متوسط•

کار و سیاســت  6- تســهیل دسترســی بــه بازارهــای منطقــه ای و بــه روز رســانی صنعــت از طریــق بهبــود محیــط کســب و 

گــذاری صنعتــی

کالن

ها، نوآوري، کیفیت، سرمایه گذاري، فناوري و استانداردSMEسیاست گذاري در موضوعاتی نظیر •
ه بنگاهتسهیل دسترسی به بازار، بهبود محیط کسب و کار، تسهیل گفتگوي بخش خصوصی و دولتی و ارائه خدمات مشاوره اي ب•
اضاتقویت مزیت هاي نسبی، تخصصی سازي بخشی و جغرافیایی، بهبود عملکرد صادرات از طریق انطباق با تحوالت بخش تق•

بخشی

توسعه یا نوسازي مناطق ویژه اقتصادي، پارك هاي علم و فناوري و مناطق ویژه اقتصادي•
وکار، کسب توسعه و نوآوري خدمات پیشرفته، زیرساخت هاي ایجاد کار، بازار شرایط بهبود•
داخلی توانمندي هاي صحیح جایابی منظور به ارزش زنجیره و فعالیت رشته کاوي بهینه •
خارجی و داخلی بازارهاي در کارهاي و کسب از عملیاتی و استراتژیک حمایتی سرویس هاي ایجاد •

خرد

 و راه هنقش طراحی منظور به متوسط و کوچک بنگاه هاي حمایت رقابتی، صنایع و زنجیره ها محصوالت، شناسایی•
  متوسط و کوچک بنگاه هاي آماده سازي براي استانداردها توسعه بازارها، در رقابتی توان توسعه و استراتژیک برنامه
 خدمات ارائه و متوسط و کوچک بنگاه هاي به جهانی موفق تجربه هاي انتقال جهانی، بازارهاي به ورود براي

آنها براي کار و کسب محیط پیرامون چالش هاي و تهدیدها فرصت ها، تبیین آن ها، براي مشاوره اي
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