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بخش اول

بررسی ساختار
کشورهای برتر دنیا

مقدمه
بررسی تجربهی دیگر کشورها در چگونگی ساختار سیاستگذاری
صنعتی و تجاری میتواند راهنمای خوبی برای رسیدن به یک مدل
مطلوب باشد .بررسیها نشان میدهد در ا کثر کشورهای پیشرفته
سیاستگذاری صنعت و تجارت ذیل یک دستگاه اجرایی انجام میشود.
همچنین بررسی تاریخی رشد صنعتی این کشورها نشاندهندهی
اهمیت یکپارچگی سیاستهای تجاری و تولیدی در رشد صنعتی است.
نکتهی قابل توجه آن است که در این کشورها ادغام وزارتخانههای
تولیدی و تجاری در ابتدای راه صنعتیسازی اتفاق افتاده است و
میتوان اینطور استنباط کرد که این سیاست از عوامل اصلی رشد و
پیشرفت کشورهای مذکور است .باتوجه به مطرح شدن این بحث در
ایران در سالهای اخیر بررسی ساختارهای تجاری و تولیدی کشورهای
مختلف روش مناسبی برای الگوگیری و اتحاذ سیاستها و ساختارهای
مناسب حکمرانی کشور است.
از این رو در گزارش پیشرو ساختارهای اداری کشورهایی که از نظر
معیارهای مختلف نظیر  ،GDPسرانهی  .... GDPجزو کشورهای مطرح
دنیا هستند بررسی شده است .عالوه بر این کشورها ،تعدادی از کشورهایی
که در حال توسعه بوده و دارای فرایند صنعتی و پیچیدگی اقتصادی
مناسبی میباشند هم مورد مطالعه قرار گرفتند .در مجموع وضعیت 55
کشور سرآمد دنیا در ساختار صنعت و تجارت در گزارش پیشرو بررسی شده
است الزم به ذکر است که در برخی کشورها علیرغم وجود سازمانهای جدا
برای صنعت و تجارت ،سیاستگذاری هر دو تنها در ذیل یک بخش انجام
میگیرد که این موارد نیز به صورت جدا گانه معرفی شدهاند.
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 -1وزارت تجارت بینالملل انگلستان پس از برگزیت تشکیل شده است.
 -2در چیــن «کمیســیون توســعه ملــی و رفــرم ( »)NDRCوجــود دارد کــه سیاس ـتهای اصلــی
صنعتــی و تجــاری ایــن کشــور را مشــخص میکنــد .پــس از آن وزارتخانـهی صنعــت و وزارتخانـهی
بازرگانــی در راســتای سیاس ـتهای ایــن کمیســیون و بــر اســاس چش ـمانداز تعریــف شــده در آن
سیاس ـتگذاری میکننــد.
 -3در اندونــزی «وزارت عالــی هماهنگــی امــور اقتصــادی» وجــود داشــته کــه سیاســتهای
وزارتخانههــای مختلــف اقتصــادی از جملــه وزارت صنعــت و وزارت تجــارت را هماهنــگ نمــوده
و ناظــر بــر عملکــرد آنهاســت.
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همانگونـه کـه مشـخص اسـت در تعـداد قابـل توجهـی از کشـورهای
توسـعه بافتـه از یکپارچگـی سیاسـتگذاری صنعـت و تجـارت بـرای
پیشـرفت صنعتی و افزایش قدرت صادراتی کشـور بهره برده شـده اسـت.
از میـان  56کشـور ذکـر شـده در  38کشـور وزارتخانـهی واحـدی بـرای

صنعـت و تجـارت وجـود داشـته و بـه تبـع آن سیاسـتگذاری صنعـت و
تجـارت نیـز در یـک بخـش متمرکـز میباشـد .از میـان  17کشـور دیگـر ،در
 9کشـور علیرغـم وجـود دو وزارتخانـه بـرای تجـارت خارجـی (و داخلـی)
و صنعـت ،سیاسـتگذاری تجـاری بخـش صنعـت بـه عهـدهی وزارت
صنعت میباشد که نشان دهندهی آن است که در مجموع  47کشور از
 55کشـور پیشـرفتهی دنیا از یکپارچگی سیاسـتگذاری صنعت و تجارت
بـرای پیشـبرد اهـداف خـود اسـتفاده نمـوده و مینماینـد.
الزم به ذکر اسـت که در برخی از کشـورهایی که در میان این  47کشـور
نبـوده و جـزو  8کشـور باقیمانـده میباشـند؛ بـاز هـم تشـکیالت مخصوص
و دقیقـی بـرای همافزایـی سیاسـتهای تجـاری و صنعتـی وجـود دارد
(نظیر چین و مالزی) .به عنوان مثال بررسـی تاریخ پیشـرفت کشـور چین
نشـان میدهـد کـه وجود چنین سـازمانی بـا نـام  ،NDRCنقش بنیادینی
در تحقـق اهـداف صنعتی-تجـاری این کشـور داشـته و دارد.
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بخش دوم

بررسی
 ۱۰کشور شاخص

۱

ژاپن

در سـال  1949از دو وزارتخانـه مسـتقل صنعـت و وزارت تجـارت ،وزارت
تجـارت جهانـی و صنعـت 1ایجـاد شـد کـه وظیفـه اصلـی آن جهـت دهـی
سیاسـتهای تجـارت جهانـی بـا دیگـر گروههـای همچـون بانـک ژاپـن،
سـازمان برنامـه ریـزی اقتصـادی و دیگـر وزارتخانههـای مرتبـط بـا تجـارت
کشـور بـود.
حـوزه فعالیـت ایـن وزارتخانـه فقـط محـدود بـه واردات و صـادرات نبـود
بلکـه صنایـع و فعالیتهـای اقتصـادی بومـی کـه دیگـر وزارتخانههـا بـه
صورت تخصصی در آنها ورود نکرده بودند (در زمینههای سرمایهگذاری
کارخانـه و یـا تجیهـزات ،کنتـرل آلودگـی ،انـرژی و قـدرت ،برخی جنبههای
جـذب سـرمایه خارجـی و شـکایات مصـرف کنندههـا) را شـامل میشـد.
ایـن گسـتردگی حیطـه فعالیـت بـا وجـود گسـترش وظایـف سـبب شـد کـه
ایـن وزارتخانـه تـوان برچیـدن سیاسـتهای متناقـض هماننـد بعضـی از
جنبههـای سیاسـتهای تجـارت رقابتـی و کنتـرل آلودگـی را بـرای افزایش
هـر چـه بیشـتر تـوان صادراتـی را پیـدا کند.
1- Ministry of International Trade and Industry
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ایـن وزارتخانـه بـه عنـوان طراح"سیاسـت صنعتـی ،"1داور در مسـائل
و نزاعهـا و تدوینگـر مقـررات صنعـت محسـوب میشـد .اهـداف زیـادی
کـه ایـن وزارتخانـه انتخـاب کـرده بـود و همچنیـن بـه نتیجـه رسـاندن آنهـا
سـبب قدرتمندتـر شـدن پایههـای صنعتـی کشـور شـد.
ایـن رابطـه نزدیـک بیـن صنعـت و تجـارت سـبب شـد کـه سیاسـت
تجـارت خارجـی (سیاسـت صادراتـی) کـه معمـوال مکمـل فعالیتهـای
وزارتخانـه بـود ،باعـث تقویت تولید کاالهای داخلی بشـود .این وزارتخانه
توسـعههای ابتدایـی ا کثـر شـاخههای صنعتـی را بوسـیله ایجـاد حمایـت
از محصـوالت داخلـی در مقابـل رقبـای وارداتـی ،فراهـم نمـودن اطالعـات
فناورانـه مـورد نیـاز ،کمـک بـرای در اختیـار گرفتـن الیسـنس فناوریهـای
خارجـی و دسترسـی بـه تبـادالت ارزی و قیمـت گـذاری آن و کمـک در
ادغامهـا انجـام داده اسـت.
البته میزان گسـتردگی و حمایتهای این وزارت خانه با گذشـت زمان
و فشـارهای شـرکای خارجـی ژاپـن کاهـش یافـت ولـی ایـن حمایتهـای و
جهت دهیهای این وزارتخانه بوده اسـت که سـبب شـده اسـت صنعت
ژاپن پس از جنگ جهانی و آسـیبهای ناشـی از آن به یکی از کشـورهای
صنعتی مطرح تبدیل شـود.
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ادغام سیاستگذاری
صــــنـــعــت و تـــجـــــارت

ازجملـه مهمترین سـازمانهای زیرمجموعه ایـن وزارتخانه میتوان به
مـوارد زیر اشـاره کرد:
بنیاد ملی دانش و فناوری صنایع پیشرفته
سازمان تجارت خارجی ژاپن
اداره حق اختراع ژاپن
در سـال  2001بـا تغییـرات مرکـزی دولـت ایـن وزارتخانـه بـا سـازمانهای
دیگـری کـه در حیطـه اقتصـادی فعالیـت داشـتند ادغـام شـد ،همچـون
1- industrial policy

سـازمان برنامـه ریـزی اقتصـادی و بـه وزارت اقتصـاد ،تجـارت وصنعـت

1

تغییر نام داد .ادارات و سـازمانهای این وزارتخانه به شـرح زیر میباشـد
کـه هـر کـدام دارای بخشهـا و حوزههـای مختلفـی میباشـند:
اداره سیاست اقتصادی و صنعتی
اداره سیاست تجاری
اداره همکاری تجارت و اقتصاد
اداره سیاست گذاری دانش و فناوری صنعتی و محیط زیست
اداره صنایع تولید
اداره سیاست گذاری بازرگانی و اطالعات
سازمان انرژی و منابع طبیعی
سازمان کسب و کارهای کوچک و متوسط
اداره ثبت حق اختراع ژاپن
دبیرخانه
دایره دفاتر محلی
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1- Ministry of Economy, Trade and Industry
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کره

1
وزارت بازرگانـی ،صنعـت و
حـال کـره در طـی سـالهای  2008تـا
ِ
انـرژی ِ
2
 2013بـه عنـوان وزارت دانـش اقتصـادی فعالیـت میکـرد .حـوزه فعالیـت
این وزارتخانه تنظیم سیاسـتهای اقتصادی به خصوص سیاسـتهای
مربـوط بـه انـرژی و صنعـت میباشـد .البتـه ایـن وزارتخانـه در خصـوص
جـذب سـرمایه خارجـی نیـز فعالیـت دارد .در سـال  1948وزارت بازرگانـی
کـره ایجـاد شـد و در سـال  1993نیـز بـا وزارت انـرژی کـه در سـال 1977
تاسـیس شـده بـود ،ادغـام شـد .در سـال  2008بـه وزارت بازرگانی ،صنعت
و انـرژی تغییـر نـام داد.

فعالیتهای این وزارتخانه در دو معاونت تقسیم بندی میشود:3
 -۱معاونت صنعت و فناوری
 -۲معاونت تجارت و انرژی
هر کدام از معاونتها دارای دفاتر و مرا کزی برای تقسیمبندی
فعالیتهای میباشند:
1- Ministry of Trade, Industry and Energy
2- Ministry of Knowledge Economy
=3- english.motie.go.kr?/cat51

 -۱معاونت صنعت و فناوری:
 ۱-۱دفتر برنامه ریزی و هدایت
 ۱-۲دفتر تجارت بینالمللی وسرمایهگذاری
 ۱-۳دفتر سیاست صنعتی
 ۱-۴دفتر خالقیت و نوآوریهای صنعتی
 -۲معاونت تجارت و انرژی:
 ۲-۱معاون وزیر در امور بازرگانی
 ۲-۲واحد سیاست تجاری
 ۲-۳واحد همکاریهای تجاری
 ۲-۴دفتر مذا کرات تجارت آزاد
 ۲-۵دفتر انرژی و منابع
آنچه که در این نحوه تقسیم بندی معاونت توجه را جلب میکند این
است که عالوه بر تشکیل معاونت تجارت و انرژی با ماموریت بررسی و کنترل
تجارت ،فعالیتهای تجاری بخش صنعت به معاونت صنعت سپرده
شده است و این امر نشانه اهمیت و جایگاه خاص تجارت بخش صنعت
در اقتصاد و برنامههای اقتصادی این کشور دارد چنانچه که در سی سال
گذشته سهم بخش صنعت از  GDPکره نزدیک به  35درصد بوده است.1
در واقع میتوان گفت که کشور کره در برنامه ریزیهای صنعتی چه در
بنگاهها و چه در سازمانهای دولتی از سیستم ژاپن پیروی کرده است.
سیستمی که به دلیل پذیرفتن محدودیتهای خاص همچون کمبود
در منابع و ثروت تصمیم بر افزایش توان خود در بخش صنعتی گرفت و
از این رو تجارت خود را ابتدا بر پایه قدرت گیری این بخش در بازارهای
داخلی (کمکها و حمایت ها) و سپس بر پایه برون گری (تحریک و
تشویق به ورود به بازارهای بینالمللی و رقابت) پایه ریزی شد.
. -1آمــار بانــک جهانــی ،بــر اســاس ایــن آمــار در ســال  ،2014کشــور کــره از لحــاظ ســهم بخــش
صنعــت در  GDPجایــگاه در رتبــه  12قــرار دارد.
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فرانسه

وزارت اقتصاد ،1زمام دار امور مربوط به صنعت و همچنین تجارت
در این کشور میباشد .وزیر این وزارتخانه مهمترین عضو کابینه پس
از نخست وزیر میباشد .ا گرچه این وزارتخانه همواره دچار تغییر نام
میگردد اما وظایف آن ثابت بوده و طیف وسیعی از امور مربوط به رشد
اقتصادی این کشور را بر عهده دارد .از جمله وظایف این وزارتخانه توسعه،
تنظیم مقررات و کنترل اقتصادی بخشهای صنعت ،گردشگری ،کسب
2
و کارهای کوچک ،رقابت و امنیت مصرف کننده میباشد.
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وظایف اختصاصی این وزارتخانه به شرح زیر میباشد:
•تدویـن سیاسـتهای رشـد و رقابـت پذیـری اقتصـاد فرانسـه،
سـرمایهگذاری مسـتقیم خارجـی، 3جـذب در محـدوده فعالیـت
•جلوگیری از رقابت (مضر) ،اسراف و کاله برداری
1- Ministry of Economy
 http//:و 2- http//:www.gouvernement.fr/en/composition-of-the-government
www.economie.gouv.fr/welcome-to-the-french-ministry-for-the-economyand-finance
3- FDI

•تنظیم مقررات ،تجزیه و تحلیل و کنترل بازار داخلی
•تعیین و جهتدهی استراتژیک صنعتی و نظارت بر بخش صنعت
و خدمات
•تنظیم سیاست صنایع و کسب و کارهای کوچک و متوسط
•حمایت ،ترویج و انتشار فناوریهای جدید
•توسعه فناوری دیجیتال و اقتصاد دیجیتالی و سیاست دادههای
دیجیتال
ٔ
•تامین نیازهای صنعتی
•مبارزه بر علیه جعل و تقلب
وزارت اقتصـاد ،صنعـت و دیجیتـال در مـوارد زیـر بـا وزارت دارایـی و
حسـاب عمومـی فعالیـت میکنـد:
ٔ
•سرمایه گذاری در تامین مالی و صادرات
•پیش بینی وضعیت اقتصادی
•تعیین سیاستهای مصالح عمومی جامعه
•کنترل اقتصاد وسرمایهگذاری
•آمار و مطالعات اقتصادی
ایـن وزارت خانـه بـه همـراه وزارت آمـوزش ملـی ،تحصیلات تکمیلـی و
تحقیقـات سیاسـتهای مربـوط بـه نـوآوری را تعییـن و نظـارت میکننـد.
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انگلستان

کشـور انگلسـتان همواره شـاهد ادغام مرا کز مدیریتی تجاری و صنعتی
بـوده اسـت کـه آخریـن آن وزارت کسـبوکار ،انـرژی و اسـتراتژی صنعتـی
میباشـد .در سـال  1970وزارت تجـارت و صنعـت ایـن کشـور از ادغـام
وزارت صنعـت و وزارت بازرگانـی تشـکیل شـد .ا گرچـه در سـال  1974بـا
پیـروزی حـزب کارگـر ایـن دو وزارتخانـه دوبـاره تفکیـک شـدند امـا بـا توجـه
نکـه تفکیـک مـورد نظـر بـه اهـداف خـود دسـت نیافـت ،مجـددا در
بـه آ 
سـال  1983ایـن دو وزارتخانـه ادغـام شـدند 9 .سـال بعـد در سـال ،1992
مدیریـت انـرژی ایـن کشـور نیـز در ایـن وزارتخانـه ادغـام شـد.

1
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این وزارتخانه تا سال  2007به کار خود ادامه داد اما در این سال مجددا
دچار تفکیک شد .البته این بار تفکیک در حوزهی نوآوری صورت گرفت.
به این صورت که همچنان وظایف صنعت و تجارت در وزارت «کسب
وکار ،بنگاهها و اصالح مقررات »2تصمیمات تجاری و صنعتی را بر عهده
داشت و وزارتخانهی جدید «نوآوری ،دانشگاه و مهارت »3تشکیل شد.
1- Business, Energy and Industrial Strategy
2- Business, Enterprise and Regulatory Reform
3- Innovation, universities and Skills

در سال  2008نیز بخش انرژی تفکیک شده و وزارتخانهی «انرژی و

تغییرات آب و هوایی »1شکل گرفت.
اما باز هم تفکیک انجام شـده با شکسـت و مشـکالت مدیریتی مواجه
شـد و در سـال  2009دو وزارتخانـهی «کسـب و کار ،بنگاههـا و اصلاح
مقررات» و «نوآوری ،دانشگاه و مهارت» با یکدیگر ادغام شدند و تشکیل
وزارتخانـهی «کسـب و کار ،نـوآوری و مهـارت »2را دادنـد کـه مهمتریـن
وظایـف آن قانونگـذاری کسـب وکار ،آمـوزش عالـی ،علـم و نـوآوری و امـور
تجـاری و سیاسـتگذاری صنعتـی بـوده اسـت.
فرایند ادغام این بخشها به اینجا ختم نشد و در سال  2016دو
وزارتخانهی «کسب و کار ،نوآوری و مهارت» و «انرژی و تغییرات آب
و هوایی» مجددا با یکدیگر ادغام شده و وزارت «کسب و کار ،انرژی و
استراتژی صنعتی» را تشکیل دادهاند .این وزارتخانه همهی فعالیتهای
دو وزارتخانهی قبلی را در بر میگیرد .الزم به ذکر است که همزمان با این
ادغام ،وزارتخانهای نیز با نام «تجارت بینالمللی( »3به دلیل برگزیت
و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا) شکل گرفت .اما همچنان مسایل
تجاری و بازرگانی مربوط به صنعت و تکنولوژی ذیل وظایف وزارت
«کسب و کار ،انرژی و استراتژی صنعتی» تعریف شده و ابزارهای اقتصادی و
قانونگذاریهایبرایرشداقتصادیوتولیداین کشوردراختیارانمیباشد.
فراز و نشیبها و تجربهی کشور انگلستان نشان میدهد که در مجموع
سیاستهای ادغامی در بخش تجارت و صنعت برای این کشور مفید و
مثمر ثمر بوده است .در واقع پس از تجربهی  9سالهی تفکیک تجارت
و صنعت ( 1974تا  )1983در این کشور و ادغام مجدد آنها ،علیرغم
تغییرات فراوان در ساختار دولتی این کشور ،همواره بخش تجارت و
صنعت همراه با یکدیگر در یک وزارتخانهی واحد قرار داشتهاند تا توانایی
سیاستگذاریبرایبهبودفضای کسبو کار وتولیدوتکنولوژیحفظشود.
1- Energy and Climate Change
2- Business, Innovation and Skills
3- International Trade
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مالزی

مالزی از دیگر کشورهایی است که سیاستگذاری صنعت و تجارت آن
همواره ذیل یک وزارتخانه (تجارت بینالملل و صنعت )1انجام میشـده
اسـت .در سـال  1956ایـن وزارتخانـه بـا نـام وزارت بازرگانی و صنعت ایجاد
شـد .پـس از آن در سـال  1972نـام آن بـه وزارت صنعـت و تجـارت تغییـر
نمـود .در سـال  1990ایـن وزارتخانه بـه دو وزارتخانهی «تجارت بینالملل
و صنعـت» و «تجـارت داخلـی و امور مصرف کنندگان» تقسـیم شـد.
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در حـال حاضـر وزارتخانـهی « تجـارت بینالملـل و صنعـت» مسـئول
روابـط تجـاری بینالمللـی ،تجـارت راهبـردی ،صنایـع ،سـرمایهگذاری،
تولیـد و امـور اقتصـادی کسـب و کار میباشـد .ایـن وزارتخانـه دارای
سـازمانهای مختلـف و سـه معاونـت اصلـی بـرای برنامهریـزی و نظـارت،
تجـارت و صنعـت میباشـد .الزم بـه ذکـر اسـت کـه معاونـت صنعـت ایـن
وزارتخانـه خـود دارای بخشهـای بازرگانـی ،تجـارت و سـرمایهگذاری و
کسـب وکار بـوده و بخـش ویـژهای نیـز بـرای هماهنگـی و یکپارچهسـازی
سیاسـتهای صنعتـی و تجـاری تـدارک دیـده شـده اسـت.
1- Ministry of International trade and Industry

ایـن وزارتخانـه مأموریـت خـود را توسـعه و ترویـج رقابتپذیـری
محصـوالت مالزیایـی در سـطح تجـارت جهانـی بـا تولیـد کاالهـا و خدمات
بـا ارزش افـزوده بـاال و حمایـت از توسـعه صنعتـی مالـزی برای رشـد سـریع
اقتصـادی تعریـف کـرده اسـت.
ایـن وزارتخانـه بـرای انجـام مأموریـتاش کارکردهـای زیر را بـرای خود
تعریـف کرده اسـت:
•طراحـی ،برنامـه زیـری و پیادهسـازی سیاسـتهایی برای توسـعه
صنعتـی و توسـعه تجـارت خارجی
•تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی
•توسـعه صادرات کاالها و خدمات مالزیایی بوسـیله توسـعه روابط
دوجانبه و چندجانبه بین مالزی و سـایر کشـورها
•تقویت بهرهوری و رقابت پذیری ملی در بخشهای تولیدی
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هلند

در کشـور هلنـد وزارتخانـهی امـور اقتصـادی 1وجـود دارد کـه در سـال
 1905تشـکیل شـده اسـت .ا گرچـه ایـن وزارتخانـه در ایـن سـالها دچـار
تغییـر نامهایـی شـده اسـت ،امـا همـواره وظایـف بسـیاری را در جهـت
توسـعهی پایـدار ایـن کشـور بر عهده داشـته اسـت .ایـن وزارتخانه وظایف
مربـوط بـه امـور اقتصـادی ،صنعـت ،معـدن ،تجـارت ،سیاسـتگذاری
انـرژی ،کشـاورزی ،شـیالت  ،توریسـم و نـوآوری این کشـور را برعهـده دارد.
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نام این وزارتخانه در ابتدا وزارت کشاورزی ،صنعت و تجارت 2بوده است.
در سال  1946نام این وزارتخانه به وزارت امور اقتصادی تغییر نمود .پس
از آن در سال  2010با ادغام وزارت کشاورزی ،طبیعت و کیفیت غذایی نام
این وزارتخانه به وزارت امور اقتصادی ،کشاورزی و نوآوری 3تغییر نمود.
این نام تا سال  2012باقی ماند و پس از آن با حفظ مسئولیتها نام این
وزارتخانه مجددا به وزارت امور اقتصادی تغییر نمود.
1- Ministry of Economic Affairs
2- Ministry of Agriculture, Fishery and Tourism
3- Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation

وجـود چنیـن وزرتخانـهای بـا سـابقهی بیـش از صـد سـال و
مسـئولیتهای سـنگین نشـان میدهد که با ایجاد روابط مناسـب میان
سـازمانی ،وا گـذاری صحیـح مسـئولیتها و بهینـه کـردن فرایندهـای
وزارتخانـهای میتـوان سـاختاری کارآمـد ایجـاد نمـود .بـه گونـهای کـه از
یکپارچـه نمـودن و ادغـام بخشهای مرتبـط اقتصادی برای هماهنگی و
همافزایی سیاسـتهای آنها بهره برد و در عین حال روابط را بهگونهای
تنظیـم نمـود کـه مدیریـت واحـد چنیـن مجموعـهای امکانپذیـر و تحـت
کنتـرل باشـد.
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آلمان

در آلمـان وزارت امـور اقتصـادی و انـرژی 1در سـال  1917تاسـیس شـده
و از سـال  1949تـا بـه امـروز بـا تغییـر عناویـن و بـه تبـع آن بـا ماموریتهـای
مختلفـی رو بـه رو بـوده اسـت .ایـن وزارتخانـه از بـازه  1949الـی 1998بـه
عنوان وزارت امور اقتصادی 2شناخته میشد .در این بازه و در سال 1971
وزارت دارایـی (کـه کارکـرد آن مشـابه بـا سـازمان برنامه و بودجه میباشـد)
تـا یـک سـال و نیـم بعـد ،بـه صـورت موقـت در ایـن وزارتخانـه ادغـام شـد.
از بـازه زمانـی  1998الـی  ،2002بـا ادغـام بخـش فنـاوری وزارت پژوهـش در
ایـن وزارتخانـه ،وزارت امـور اقتصـادی و تکنولـوژی 3نـام گرفـت .پـس از آن
بـا ادغـام بخشهایـی از وزارت کار و امـور اجتماعـی ،تبدیـل بـه وزارت امور
اقتصادی و کار 4شد و سپس از سال  2005الی  2013با تفکیک بخش کار،
مجـددا بـه نـام وزارت امـور اقتصـاد و تکنولـوژی شـناخته شـد.
در نهایت از حدود چهار سال پیش تا به حال این وزارتخانه با نام وزرات
امور اقتصاد و انرژی به کار خود ادامه میدهد .این وزارتخانه عهدهدار
1- Federal Ministry for Economic Affairs and Energy
2- Federal Ministry of Economics
3- Federal Ministry of Economics and Technology
4- Federal Ministry of Economics and Labour

سیاستگذاری در حوزههای "امور اقتصادی (داخلی و خارجی)"" ،امور
انرژی و بازدهی و همکاریهای اتحادیهی اروپا" و"امور صنعتی ،نوآوری،
کسب و کار و دیجیتال" میباشد .به همین منظور سه معاونت اصلی
برای این وزارتخانه وجود دارد .برای انجام وظایف مربوطه  10دپارتمان
اصلی وجود دارد که سه دپارتمان وظایف مدیریتی و امور ارتباطی
را بر عهده داشته و  7دپارتمان دیگر به سیاستگذاری در حوزههای
یادشده میپردازند .سه دپارتمان مدیریتی شامل ادارهی مرکزی،
سیاستگذاری و خطمشی و سیاستهای روابط اروپایی میباشد.
هفت دپارتمان تخصصی نیز به کارگروههای سیاستگذاری اقتصادی،
سیاستهای انرژی :گرمایش و بهرهوری ،سیاستهای انرژی :برق و
شبکه ،سیاستگذاری صنعتی ،سیاستگذاری تجارت و روابط اقتصادی
خارجی ،سیاستهای نوآوری و دیجیتال و سیاستگذاری بنگاههای
کوچک و متوسط تقسیمبندی میشوند.
آلمـان بزرگتریـن اقتصـاد ملـی در اروپـا و چهـارم یـا پنجمیـن کشـور دنیـا
براسـاس  GDPمیباشـد .این کشـور پیشـرفته یکی از بزرگترین کشورهای
صنعتـی و صادرکننـدهی کاال و خدمـات میباشـد .در سـال  2016بـا
صـادرات بـه ارزش  1200میلیـارد یورو سـومین صادرکننـدهی بزرگ در دنیا
بـوده اسـت .سـهم بخـش صنعـت از  GDPایـن کشـور حـدود  30.5درصـد
میباشـد .1بـه طـور کلـی  41درصـد از محصـوالت داخلـی ایـن کشـور صـادر
شـده کـه خـودرو ،ماشـینآالت ،محصـوالت شـیمیایی ،تجهیـزات و لوازم
الکترونیکـی و محصـوالت دارویـی مهمتریـن آنهـا میباشـد.
تجربهی این کشـور نشـاندهندهی آن اسـت که بهوسـیلهی مدیریت
واحـد بـرای صنعـت ،تجـارت و اقتصـاد ایـن کشـور توانسـته اسـت پـس
از جنـگ جهانـی بـه سـرعت بـه بازسـازی و ارتقـای صنعـت بپـردازد و بـا
بهرهگیری از سیاسـتهای مالی ،تجاری و حمایت از صنایع و بنگاههای
کوچـک و متوسـط نـوآور ،خـود را بـه عنـوان یکـی از بزرگتریـن کشـورهای
صنعتـی و توسـعهیافته مطـرح نمایـد.
 -1آمار بانک جهانی در سال 2015
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۸

برزیل

در برزیـل نیـز وزارت صنعـت ،تجـارت خارجـی و خدمـات 1وجـود دارد
کـه وظیفـهی سیاسـتگذاری ،برنامهریـزی و قانونگـذاری بـرای صنعـت
و تجـارت را بـر عهـده دارد .ایـن وزارتخانـه دارای چهـار معاونـت بـرای
توسـعهی صنعـت و رقابـت ،تجـارت خارجـی ،خدمـات تجـاری و بازرگانـی
و نـوآوری و کسـب و کار نـو میباشـد.
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ایـن وزارتخانـه در سـال  1999تاسـیس شـده و دارای چهـار معاونـت
اصلـی «توسـعهی صنعتـی و رقابـت»« ،تجـارت خارجی»« ،امـور بازرگانی و
خدمات ملی» و «نوآوری و کسبوکارهای نو» میباشد .البته پیشینهی
ادغـام صنعـت و تجـارت در ایـن کشـور بـه اینجـا ختـم نشـده و پیـش از آن
وزارتخانـهای بـا وظایـف مشـابه و بـا نـام وزارت توسـعه ،صنعـت و تجـارت
خارجـی 2وجـود داشـته کـه از سـال  1960سیاسـتهای مالـی ،تجـاری و
صنعتـی ایـن کشـور را در جهـت تحقـق توسـعهی پایدار تنظیـم مینماید.
بررسـی تاریـخ صنعتـی و اقتصـادی این کشـور نشـان میدهد کـه اتخاذ
همزمـان سیاسـتهای تجـاری و صنعتـی نقـش مهمـی در پیشـرفت
1- Ministry of Industry, Foreign Trade and Services
2- Ministry of development, Industry and Foreign Trade

ایـن کشـور داشـته اسـت .بـه عنـوان مثـال بانـک توسـعهی ایـن کشـور بـا
نـام  1BNDESکـه نقـش مهمـی در توسـعهی صنایـع رقابتـی ایـن کشـور
نظیـر هواپیمایـی امبرائـر 2داشـته اسـت زیـر نظر ایـن وزارتخانـه به حمایت
از صنایـع میپرداختـه اسـت .در حـال حاضـر ایـن کشـور سـومین کشـور
تولیـدی در آمریـکا بـوده و هواپیمـا ،فـوالد و خـودرو مهمتریـن محصـوالت
آن میباشـد.
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1- National Bank for Economic and Social Developement
2- Embraer

۹

آفریقای جنوبی

در ایـن کشـور وزارت تجـارت و صنعـت 1وجـود دارد کـه وظایـف مربـوط
بـه سیاسـتگذاری فضـای کسـب و کار ،فنـاوری ،صنعـت ،قانونگـذاری،
روابـط تجـاری ،مناطـق آزاد و ویـژه ،سـرمایهگذاری و صـادرات را بـر عهـده
دارد .بـرای نیـل بـه ایـن اهـداف ،وزارتخانـه دارای  10دپارتمـان اصلـی
بـرای سیاسـتگذاری اقتصـادی ،تجـارت بینالملـل و صنعتـی ،طراحـی
مشـوقهای توسـعه و قانونگـذاری میباشـد.
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بـا کمـک سیاسـتهای اتخـاذی توسـط ایـن وزارتخانـه در حوزههـای
صنعـت و تجـارت ،ایـن کشـور توانسـته اسـت از خامفروشـی فاصلـه گرفته
و صنعـت و تولیـد ملـی خـود را ارتقـا دهـد .بخـش قابـل توجهـی از GDP
قـارهی آفریقـا مرهـون صنعـت و تولیـدات آفریقایـی جنوبـی میباشـد.
سـهم بخـش صنعـت از  GDPایـن کشـور طبـق آمـار بانـک جهانـی حـدود
 30درصـد میباشـد .صنایـع معدنـی ،خـودرو ،ماشـینآالت ،شـکلدهی
فلـزات و نسـاجی تولیـدات اصلـی ایـن کشـور را تشـکیل میدهنـد.

1- Department of Trade and Industry

10

تایوان

در تایــوان وزارت امــور اقتصــادی 1از ســال  1931بــا نــام وزارت صنایــع

پایــه 2تشــکیل شــده و از ســال  1937بــا نــام فعلــی شــناخته میشــود .ایــن
وزارتخانــه مســئول سیاسـتگذاری و قانونگــذاری در حوزههــای صنعــت،
تجــارت ،ســرمایهگذاری داخلــی و خارجــی ،انــرژی ،منابــع طبیعــی ،معدن
و مدیریــت شــرکتهای دولتــی میباشــد .بــه منظــور انجــام وظایــف
محولــه ،ایــن وزارتخانــه دارای دپارتمانهــای مختلفــی از جملــه فنــاوری
صنعتــی ،معــدن ،تجــارت ،همــکاری بینالملــل ،ســرمایهگذاری و
مذا کــرات تجــاری میباشــد.
دپارتمــان فنــاوری صنعتــی 3عــاوه بــر سیاسـتگذاری صنعتــی ،وظایف
مربــوط بــه تحقیــق و توســعه ،نــوآوری و کســب و کارهــای کوچــک و
متوســط را هــم بــر عهــده دارد .بســیاری از شــرکتهای بــزرگ دولتــی نظیــر
آب ،انــرژی ،صنعــت ،هوافضــا و  ...بــا مالکیــت و مدیریــت وزارت امــور
اقتصــادی اداره میشــوند.
1- Ministry of Economic Affairs
2- Ministry of Basic Industries
)3- Department of Industrial Technology (DOIT
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ایـن کشـور در حـال حاضـر پنجمیـن اقتصـاد آسـیا را بـه خـود اختصـاص
داده و در گـروه کشـورهای پیشـرفتهی اقتصـادی بـا درآمـد بـاال قـرار
میگیـرد .ایـن کشـور از نظـر تـوان رقابتـی در رتبـهی  15و از نظـر  GDPدر
رتبـهی  18دنیـا قـرار دارد .صنعـت ایـن کشـور در حـدود  30درصـد از GDP
آن را تشـکیل میدهـد و در حـوزهی الکترونیـک IT ،و  ICTایـن کشـور
ٔ
عضـو الینفـک زنجیرههـای تامیـن جهانـی میباشـد .بـه لطـف اتخـاذ
سیاسـتهای تجـاری و صنعتـی هماهنـگ و حمایتهـای مناسـب
از برنامههـای ارتقـای فنـاوری ،ایـن کشـور دارای نقشـی برجسـته در
حوزههـای مذکـور و همچنیـن صنایع نیمهرسـانا ،بیوتکنولوژی ،نسـاجی
و محصـوالت شـیمیایی و فلـزی میباشـد.
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خالصه وضعیت
 35کشور پیشرو

 .1آلمان
«وزارت امـور اقتصـادی و انـرژی» بـا اسـتفاده از 3
دپارتمـان مدیریتـی و  7دپارتمـان تخصصـی ،تمامـی
وظایـف روابـط اقتصـادی و تجـاری و سیاسـتگذاری
انـرژی و بازدهـی ،صنعتـی ،کسـب و کار و نـوآوری را بـر
عهـده دارد.

 .2فرانسه
«وزارت اقتصـاد» مهمتریـن وزارتخانـه کشـور اسـت
کـه وظایـف سیاسـتگذاری فضـای کسـب و کار،
فنـاوری ،صنعـت ،نـوآوری و مدیریـت صندوقهـای
ملـی ،مدیریـت امـور صـادرات و واردات و امـور مالیاتی
را برعهـده دارد.

 .3انگلستان
«وزارت کسـب وکار ،انـرژی و اسـتراتژی صنعتـی»
بـا وجـود تشـکیل «وزارت تجـارت بینالملـل» علاوه
بـر سیاسـتگذاری صنعتـی ،انـرژی ،تغییـرات آب و
هوایـی ،نـوآوری و کسـب وکار؛ وظایـف تجـاری مرتبـط
بـا صنعـت نظیـر برنامهریزی صادرات را بر عهـده دارد.

 .4ژاپن
«وزارت اقتصـاد ،تجـارت و صنعـت» تمامی وظایف
و اختیـارات توسـعهی اقتصـادی و صنعتـی کشـور را
دارا میباشـد کـه پیـش از ادغـام انـرژی بـا نـام «وزارت
تجـارت بینالملـل و صنعـت» فعالیـت داشـته و از
موفقتریـن الگوهـای توسـعهی صنعتـی بوسـیلهی
ادغـام میباشـد.
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 .5کرهجنوبی
«وزارت تجـارت ،صنعـت و انـرژی» سیاسـتگذاری
صنعتـی ،تجـاری ،فنـاوری و نـوآوری و انـرژی را
بـر عهـده دارد .علیرغـم وجـود «معاونـت تجـارت
وانـرژی»« ،معاونـت صنعـت و فنـاوری» خـود دارای
سـازمانهای تجـاری بـرای مدیریـت بازرگانـی در
حـوزهی صنعـت میباشـد.

 .6هلند
«وزارت امـور اقتصـادی» وظایـف مربـوط بـه امـور
اقتصـادی ،صنعت ،معـدن ،تجارت ،سیاسـتگذاری
انـرژی ،کشـاورزی ،شـیالت  ،توریسـم و نـوآوری ایـن
کشـور را برعهـده دارد.

 .7نروژ
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«وزارت صنعـت ،تجـارت و شـیالت» دارای
سـازمانهای مختلفـی بـرای برنامهریـزی و مدیریـت
اقتصـادی ،امور تجاری و اقتصادی صنعتی ،پژوهش
و نـوآوری ،اصلاح مقـررات ،کشـتیرانی ،شـیالت و امـور
سـاحلی و کارآفرینـی میباشـد.

 .8دانمارک
«وزارت صنعـت ،کسـب و کار و امـور مالـی» علاوه
بـر سیاسـتگذاری در حـوزهی فضـای کسـب و کار
و توسـعهی صنعتـی ،قانونگـذاری و حمـل و نقـل،
مدیریـت امـور تجـاری مرتبـط بـا فضـای کسـب و کار و
صنعـت را بـر عهـده دارد.

 .9روسیه
«وزارت صنعـت و تجـارت» سیاسـتهای تجـاری
داخلـی و خارجـی ،صنعتـی ،سـرمایهگذاری خارجـی و
امـور اسـتاندارد و قانونگـذاری را بـر عهـده دارد.

 .10مالزی
«وزارت تجـارت بینالملـل و صنعـت» مسـئول
روابـط تجـاری بینالمللـی ،تجـارت راهبـردی،
صنایـع ،سـرمایهگذاری ،تولیـد ،امـور کسـبوکار و
یکپارچهسـازی سیاسـتها میباشـد.

 .11سنگاپور
«وزارت تجارت و صنعت» مسـئول سیاسـتگذاری
صنعتـی و توسـعهی روابـط تجـاری و ایجـاد بازارهـای
جدیـد بـرای توسـعهی صنعتی میباشـد.

 .12تایوان
«وزارت امـور اقتصـادی» مسـئول سیاسـتگذاری
و قانونگـذاری در حوزههـای صنعـت ،تجـارت،
سـرمایهگذاری خارجـی ،انـرژی ،منابـع طبیعـی،
نـوآوری و کسـب و کار میباشـد.

 .13فیلیپین
«وزارت تجارت و صنعت» وظایف توسـعهی روابط
تجـاری ،صنعتـی و سـرمایهگذاری کشـور را بـر عهـده
دارد.
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 .14ویتنام
«وزارت صنعـت و تجـارت» مدیریـت ،قانونگـذاری
و سیاسـتگذاری بـرای توسـعهی صنعتـی و تجـاری و
پژوهـش و نـوآوری را بـر عهـده دارد.

 .15کلمبیا
«وزارت بازرگانـی ،صنعـت و توریسـم» بـا مدیریـت و
سیاسـتگذاری در حوزههـای فـوق ،مسـئول اصلـی
شـد اقتصـادی و توسـعه کشـور میباشـد.

 .16برزیل
«وزارت صنعـت ،تجـارت خارجـی و خدمـات»
مسـئول گسـترش روابـط تجـاری ،توسـعه صنعتـی،
نـوآوری و ایجـاد کسـب و کار نـو میباشـد.

 .17ایرلند
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«وزارت شـغل ،بنگاههـا و نـوآوری» وظایـف مربـوط
بـه رشـد و توسـعهی اقتصـاد ،کسـب وکار ،اشـتغال
و نـوآوری و (علیرغـم وجـود «وزارت امـور و تجـارت
خارجـی») ،سیاسـتگذاری بازرگانـی داخلـی و تجارت
خارجـی را بـر عهـده دارد.

 .18مصر
«وزارت صنعت و تجارت» مسـئول ایجاد توسـعهی
پایـدار ،گسـترش روابط تجاری بینالمللی ،توسـعهی
صنعتی و حمایت از کسـبوکارها میباشـد.

 .19فنالند
«وزارت امور اقتصادی و اشـتغال» مسـئول طراحی
و اعمـال سیاسـتهای صنعتـی ،کار و توسـعهی
تجـاری داخلـی و خارجـی میباشـد.

 .20اوکراین
«وزارت توسـعه اقتصـادی و تجـارت» وظایـف
مربوط به توسعهی صنعتی ،گسترش روابط تجاری،
کارآفرینـی و محیـط کسـب و کار و سـرمایهگذاری را بـر
عهـده دارد.

 .21ترکیه
«.وزارت علـم ،صنعـت و تکنولـوژی» علیرغـم وجود
«وزارت گمـرک و تجـارت» ،علاوه بـر سیاسـتگذاری
توسـعهی صنعتـی و نـوآوری ،وظایـف بازرگانـی مربوط
بـه صنعـت ایـن کشـور را بـر عهـده دارد.

 .22هند
«وزارت تجـارت و صنعـت» مسـئول توسـعهی
اقتصـادی ،سیاسـتگذاری صنعتـی ،گسـترش روابط
تجـاری و مدیریـت مناطـق آزاد میباشـد.

 .23مکزیک
«وزارت اقتصـاد» تمامـی امـور مربـوط بـه رشـد
اقتصـادی و توسـعهی پایـدار از جمله سیاسـتگذاری
صنعتـی و تجـاری را بـر عهـده دارد.
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 .24آفریقای جنوبی
«وزارت تجـارت و صنعـت» وظایـف مربـوط بـه
سیاستگذاری فضای کسب و کار ،فناوری ،صنعت،
قانونگـذاری ،روابـط تجـاری ،مناطـق آزاد و ویـژه،
سـرمایهگذاری و صـادرات را بـر عهـده دارد.

 .25اسپانیا
«وزارت اقتصـاد ،صنعـت و رقابـت» مسـئول
سیاسـتگذاری در امـور فضـای کسـبوکار ،صنعـت،
امـور تجـاری ،حمایـت از بنگاههـا ،توسـعه فنـاوری و
پژوهـش و نـوآوری میباشـد.

 .26مجارستان
«وزارت اقتصـاد ملـی» بـا وجـود «وزارت امـور و
تجارت خارجی» مسـئولیت توسـعه و سیاسـتگذاری
صنعتـی را بـه همـراه قانونگـذاری و برنامهریـزی
اقتصـاد و تنظیـم روابـط بازرگانی و کسـب و کار داخلی
بـر عهـده دارد.
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 .27ایتالیا
«وزارت توسـعهی اقتصـادی» مسـئول
سیاسـتگذاری و مدیریـت امـور مرتبـط بـا تولیـد و
صنعـت ،روابـط اقتصـادی و تجـاری ،انـرژی و منابـع
معدنـی حمایـت از کسـبوکارها میباشـد.

 .28ایالت متحده امریکا
ا گرچـه بـه دلیـل سـاختار کاملا لیبرالـی دولـت
دخالت زیادی در صنعت ندارد ،اما «وزارت بازرگانی»
مسـئولیت برنامهریـزی بـرای صنعـت ،روابـط تجاری،
مدیریـت صـادرات و واردات ،امنیت اقتصادی ،تولید
راهبـردی ،انتقـال و ارتقـای فنـاوری را بهوسـیلهی
«ادارهی صنعـت و امنیـت» خـود دارد.

 .29استرالیا
«وزارت صنعـت ،نـوآوری و علـم» مسـئول اصلـی
رشـد اقتصـادی ،تولیـد ،فنـاوری و نـوآوری کشـور
میباشـد .بـا وجـود «وزارت تجـارت و سـرمایهگذاری»
بسـیاری از ابزارهـای حمایتـی صنعـت نظیـر امـور
تجـاری بینالمللـی ،امـور مالیاتـی و دارایـی (در بخـش
صنعـت و نـوآوری) و کمیسـیون آنتی-دامپینـگ در
اختیـار وزارت صنعـت میباشـد.

 .30هنگ کنگ
«ادارهی تجـارت و توسـعهی اقتصـادی» مدیریـت
روابـط تجـاری ،سـرمایهگذاری ،صنعـت ،توریسـم،
فنـاوری و نـوآوری و تنظیـم فضـای کسـب و کار را بـر
عهـده دارد.

 .31چک
«وزارت تجـارت و صنعـت» وظایـف مربـوط بـه
محیط کسـب وکار ،تجارت خارجی و بزرگانی داخلی،
انـرژی ،مدیریـت منابـع ،صنعـت و ارتباطـات را بـر
عهـده دارد.
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 .32پرتغال
«وزارت اقتصـاد» دارای دپارتمانهـای مختلفـی
بـرای مدیریـت تجـارت و بازرگانـی ،انـرژی ،صنعـت،
توریسـم و فضـای کسـب و کار میباشـد.

 .33لهستان
«وزارت توسـعهی اقتصـادی» وظایـف مربـوط
بـه بودجـه و سـرمایهگذاری ،قانونگـذاری تجـاری،
خدمـات بازرگانـی ،صنعـت ،نـوآوری ،فضـای کسـب و
کار و ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات را بـر عهـده دارد.

 .34اسلوا کی
«وزارت اقتصـاد» کلیـهی وظایـف مربـوط بـه
مدیریـت صنعـت ،انـرژی ،فضـای کسـبوکار ،تجـارت
داخلـی و خارجـی و نـوآوری را برعهـده دارد.

 .35لوکزامبورگ
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«وزارت اقتصـاد» دارای دپارتمانهایـی بـرای
مدیریـت فضـای کسـب و کار ،سیاسـتگذاری
تجـاری ،صنعـت و امـور زیربنایـی ،توریسـم ،انـرژی،
سـرمایهگذاری و تجـارت خارجـی میباشـد.

