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آسيبشناسي استراتژی توسعه صنعتي در ایران
 .۲تحليل و ارزیابي اسناد استراتژی توسعه صنعتي

چكيده
در دو دهه اخير ،درست در زمانی كه برنامهریزان اقتصادی ایران ،در طراحی «استراتژی توسعه صنعتی»
كشور ناكام ماندند ،فرایند توسعه صنعتی ایران با موانعی از قبيل عقب ماندن از رقبای منطقهای (مانند
تركيه) ،تداوم و گاه حتی تعميق خامفروشی ،كاهش سهم بخش صنعت از ارزشافزوده اقتصاد
(صنعت زدایی زودرس) و تعطيلی یا فعاليت زیرظرفيت بسياری از واحدهای توليدی و صنعتی روبهرو
شده است .به تعبير دقيقتر ،همه آن مشكالتی كه قرار بود با برخورداری از استراتژی صنعتی و نقشه راه
مشخص ،از گرفتاری در دام آنها بگریزیم ،امروز بالی جان اقتصاد ایران شده و هرچند كه امواج مخرب
تحریم ،به بخش صنعت بيش از سایر بخشها خسارت وارد كرده است ،اما ناتوانی در استفاده از فرصتها
و رفع موانع توسعه ،حتی قبل از وقوع تحریمها نيز (در ابعادی كوچكتر) تحقق رؤیای توسعه صنعتی
ایران را آرزویی دور از دست نشان میداد.
آنچه مشخص است ،امروز یعنی دو دهه پس از شروع مطالعات تدوین استراتژی توسعه صنعتی ،بيش
از هر زمان دیگر ،دور شدن از اهداف چشمانداز بيستساله را (در بُعد توسعه صنعتی) حس میكنيم ،اما آیا
این عقبافتادگی روزافزون از اهداف ،به اتخاذ تدابيری برای غلبه بر شرایط رو به افول منجر شده است؟
با گذشت قریب به دو دهه از اولين تالشها برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی ،شاهد آن هستيم
كه علی رغم وجود احكام متعدد قانونی و نيز وجود این حكم در سه برنامه اخير توسعه كشور (برنامههای
چهارم تا ششم توسعه) ،مطالعات متعددی برای طراحی استراتژی صورت گرفته ،اما هيچكدام به مرحله
اجرا نرسيدهاند .پرسش مهم گزارش حاضر این است كه آیا مشكل از بیكيفيت بودن اسناد تهيه شده
بوده یا شرایط متحول بيرونی اجازه اجرایی شدن و گرهگشایی به این اسناد نداده است؟
دالیل بسياری وجود دارد كه باور كنيم تحوالت بيرونی مقصر بهوجود آمدن این شرایط بوده است ،وضع
ال افق برنامهریزی را محدود و ضرورتهای برنامهریزان و متوليان اقتصاد و صنعت كشور را تغيير
تحریمها ،عم ً
داده است .در كنار آن ،نوسانات درآمدهای نفتی و به تبع آن قبضوبسط بودجه دولت ،تغيير دورهای قوای
اجرایی كشور و تغييرات گسترده در موضع آنها نسبت به مسائل مختلف ازجمله توسعه صنعتی و دست آخر
تغييرات و جابهجایی گسترده مدیران ،همگی محيطی بسيار بیثبات را ایجاد میكند كه میتواند مقصر عدم
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به سرانجام رسيدن تالشهای برنامهای و ازجمله تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشد.
موارد ذكر شده در باال همگی ميزانی از حقيقت را با خود دارند ،اما جمعبندی گزارش حاضر این
است كه علیرغم وقوع همه شوكهای پيشبينی نشدهای كه پُردستاورد بودن برنامهها را با مخاطره
روبهرو می سازد ،اساس ًا دستگاه بوروكراسی كشور ،آنقدر شایسته نبوده است كه طرحی متناسب با شرایط
متحول و تهدیدات بالقوه و بالفعل كشور طراحی كند .به تعبير دیگر ،همه كاستیهای موجود و همه
تهدیدات بالقوه ،ضرورتهایی هستند كه برخورداری از استراتژی را به نظام سياستگذاری و برنامهریزی
كشور گوشزد میكنند ،این درحالی است كه بهنظر میرسد كه در ساختار تصميمگيری كشور ،طراحی
استراتژی چونان امری لوكس و تشریفاتی در نظر گرفته میشود و اگر مطالعهای هم انجام میشود،
تحليلها و توصيهها در حد كلیگویی ها یا تكرار برخی اقدامات گذشته خالصه شده و طرحی نو و
باكيفيت برای تحول شرایط نگاشته نشده است.
این گزارش ضعفهای سه مطالعه تدوین استراتژی توسعه صنعتی را به هفت نوع تقسيم كرده كه
این ضعفها عبارتند از :ضعف در انتخاب مبنای تحليلی ،شناسایی اهداف ،تحليل وضع موجود ،توصيه
اقدامات (توالیها) ،سازماندهی ،تحليل اقتصاد سياسی و تحليل فناوری .برپایه آسيبشناسی باال،
پيشنهادهای گزارش حاضر به قرار زیر است:
ـ پرهيز از برونسپاری تدوین استراتژی توسعه صنعتي :تدوین استراتژی باید در قالب
مباحثات عميق كارشناسی صورت گيرد ،بر این اساس ،از هرگونه برونسپاری یا تقليل تدوین استراتژی
به محاسبات كمی مبتنیبر تعدادی شاخص باید پرهيز كرد.
ـ تدوین استراتژی توسط سازمان برنامه و بودجه :نهادی كه متولی تدوین استراتژی توسعه
صنعتی میگردد باید از دو ویژگی برخورداری از دانش برنامهریزی و جایگاه فرابخشی برخوردار باشد،
زیرا در غير این صورت توصيههای سند هيچ الزامی برای سایر دستگاههای موازی ایجاد نمیكند.
ـ تدوین استراتژی برپایه ارزیابي دقيق از شرایط موجود :تدوین استراتژی توسعه صنعتی
نيازمند ارائه تصویری دقيق از شرایط موجود است كه واجد ارزیابی مشخص از اثر سياستهای دولت در
وضعيت فعلی و نيز تأثير متغيرهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و سياسی بر روندهای تجربه شده بوده
و روندهای قيمتی و تحوالت نهادی را بهصورت همزمان مورد توجه قرار دهد.
ـ ترسيم شرایط عمومي و اولویتها :استراتژی توسعه صنعتی باید واجد دو دسته سياستها
باشد ،سياستهایی برای فضای كسبوكار و عموم فعاليتهای صنعتی و سياستهایی كه به نفع صنایع
خاصی جهتگيری شده باشد.

_________________________________________________________

3

مقدمه
نویسندگان كتاب «ایجاد تحول مولد در اقتصاد ،سياست صنعتی در خدمت رشد ،اشتغال و توسعه»
سرگذشت سياستهای صنعتی در دهههای پس از جنگ جهانی دوم را با استعاره «طلوع ،غروب و
طلوع مجدد سياست صنعتي» توضيح میدهند .از نظر این اقتصاددانان ،پس از مناقشات نظری متعدد
در دهههای گذشته پيرامون راهگشا یا غيرراهگشا بودن سياستهای صنعتی و نقشآفرینی دولت در

تسریع تحول اقتصادی ،قرن بيستویكم بهویژه پس از تجربه بحران مالی  2008شاهد «طلوع مجدد»
سياستهای صنعتي و به رسميت شناخته شدن نقش دولت در تسریع «تحول مولد» در اقتصاد
است (خيریناكز و همكاران .)13 :1394 ،بنابراین به اعتقاد این نویسندگان ،اكنون بهجای بحث از
«چرایی» (لزوم یا عدم لزوم) اتخاذ سياستهای صنعتی ،بحث بيشتر بر سر «چگونگی» و نحوه درست
اتخاذ و اعمال این سياستهاست.
در حال حاضر نيز صرفنظر از درگيری اقتصاد ایران با مسئله تحریمها در یك دهه اخير ،پرسش از
نقش دولت در توسعه صنعتی و ترسيم نقشه راه آن ،مسئلهای حياتی برای این اقتصاد محسوب میشود.
همچنين ،محدودیت منابع و فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری كه در دوره كنونی تحریم گریبانگير
كشور شده است ،اهميت برخورداری از استراتژی یا نقشه راه در كشور را جدیتر میسازد.
در دو دهه گذشته شاهد انجام سه مطالعه استراتژی توسعه صنعتی ازسوی وزارت صنایع و معادن و
جایگزین آن وزارت صنعت ،معدن و تجارت بودهایم .این درحالی است كه هيچكدام از این مطالعهها به یك
برنامه عملياتی برای وزارتخانه منجر نشده و با گذشت دو دهه از آغاز تدوین استراتژی ،همچنان در همين
مرحله «تدوین سند» باقی ماندهایم .سؤال مهم اینجاست كه چرا عليرغم انجام این مطالعات ،هيچكدام
به نتيجه نرسيده و وظایف دولت در این زمينه همچنان نامشخص باقي مانده است؟ گزارش حاضر،
با نگاهی آسيبشناختی به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی در صدد پاسخ به این سؤال است.
گزارش حاضر در پنج بخش تهيه شده است :بخش اول درباره آثار فقدان نظریه و الگوی استراتژی
توسعه صنعتی در ایران بهعنوان مهمترین پيشنياز تدوین استراتژی توسعه صنعتی است .با این زمينه
در بخش دوم مروری بر مطالعات استراتژی توسعه صنعتی كشور در دو دهه اخير انجام شده و مهمترین
نكات و نتایج این مطالعات خالصه شده است .بخش سوم ،به نقد و ارزیابی كاستیهای درونی این
مطالعات اختصاص یافته ،یعنی مواردی كه در این اسناد نادیده گرفته شده و احتماالً حتی در صورت
اجرا موجب عدم راهگشایی آنها میشد .در مقابل در بخش چهارم به نقد و ارزیابی كاستیهای بيرونی
(محيط نامناسب برای اجرا) كه مانع اجرایی شدن این مطالعات شدند پرداخته شده و در بخش آخر نيز
جمعبندی و پيشنهادهای گزارش ارائه شده است.
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 .1فقدان نظریه دولت و الگوی استراتژی توسعه صنعتي در ایران
دولتها وظایف مختلفی را در اقتصاد برعهده دارند .دولتها در بنيادیترین سطح ،وظيفه حفظ نظم و
امنيت داخل و خارجی را برعهده داشته و از این زاویه ،كاركرد اصلی آنها در اقتصاد تامين امنيت حقوق
مالكيت و تضمين قراردادها است .فراتر از آن ،دولتها به تامين برخی از كاالهای نيمه عمومی مانند
آموزش و سالمت ،مقرراتگذاری در بازار كار و تعيين اموری مثل حداكثر ساعات كار روزانه ،مزایای
شغلی ،قوانين استخدام و اخراج و بيمههای درمانی و بازنشستگی پرداخته و میكوشند تا سودآوری
بازارها را با نيازهای رفاه اجتماعی وفق دهند.
اما فراتر از این دو ،شكاف ميان سطح رفاه و توسعه یافتگی ملتهای مختلف جهان ،دولتها را وا
داشته كه سياستهایی برای كاهش فقر و نيازمندیهای آن یعنی غلبه بر مسائل تشكيل سرمایه ،گذار
از اقتصاد كشاورزی به اقتصاد صنعتی ،غلبه بر بهرهگيری ناقص از منابع (نيروی انسانی و سرمایه) ،عبور
از دام تعادل سطح پایين و  ...و دستيابی به «تحول ساختاری » اتخاذ كنند.
نقش دولت در توسعه صنعتی و به طور كلی در اقتصاد همچنان از نوعی فقدان نظریه و الگو رنج
میبرد ،یعنی دولت در هنگام سياستگذاری با انتخابهایی روبرو است كه به دليل فقدان نظریه و الگوی
دخالت در اقتصاد تكليفاش با آنها مشخص نيست .حدود و صغور دخالت دولت در اقتصاد و مرز بين
فعاليت بخش خصوصی و مردم و دولت همواره از سواالت اساسی اقتصاد ایران بوده است .این ابهام و
فقدان نظریه ،خودش را در الگوی ورود دولت به توسعه صنعتی نيز نشان می دهد و پرسشهای زیادی
را مطرح میسازد .اینكه آیا باید دولت سياست حمایتی (سياست صنعتی عمودی) داشته باشد یا صرف ًا
فضای كسب و كار را برای فعاليت های توليدی تسهيل كند (سياست صنعتی افقی و كاركردی اتخاذ
كند)؟ آیا دولت باید مستقيم ًا در فعاليتهای اقتصادی سرمایهگذاری كند یا آنكه سرمایهگذاری بخش
خصوصی را تحریك كند؟ آیا دولت باید در بازارها قيمتگذاری كند یا اینكه تعيين قيمتها را به بازارها
بسپارد؟ آیا دولت باید محور فعاليتهای خود را بر تسهيل و جذب سرمایهگذاری خارجی بگذارد یا اینكه
روی تجهيز پسانداز ها تكيه كند؟ آیا دولت باید سياست ارزی ميخكوب یا ارز چند نرخی اتخاذ كند یا
آنكه سياست ارزی شناور و تك نرخی را دنبال كند؟ آیا دولت باید تسهيالت ترجيحی به فعاليتهای
صنعتی اختصاص دهد یا آنكه با یكسانسازی نرخ سود بانكی ،بازار مالی را در اعطای تسهيالت آزاد
بگذارد؟ در صورت حمایت از تسهيالت ترجيحی ،آیا باید بانك توسعهای برای این كار تاسيس شود یا
مسير اعطای تسهيالت از طریق بانكهای تجاری ممكن است؟ آیا پيشبرد توسعه صنعتی نيازمند
سازمانی متمركز است یا وزارتخانهها میتوانند وجوه مختلف را پيش برده و مثالً صرف وجود یك شورای
هماهنگی كافی است؟
در فضایی كه ابهامها و سواالت جدی در خصوص حدود و صغور ورود دولت به مقوله توسعه وجود
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داشته است ،اقتصاد ایران نيز به مانند سایر اقتصادهای درحال توسعه در چند دهه گذشته تالشهای
مختلفی را برای توسعه صنعتی پشت سر گذاشته است .با بررسی تاریخی میتوان سه دوره (1310-1
 )1368 -13903 ،1341-13562 ،1320را در قالب دورههای تحول صنعتی در ایران مورد توجه قرار
داد .بررسی تاریخی نشان میدهد كه در هر سه دوره ،سياستهای دولت نقشی مهم در تحول صنعتی
ایفا كرده است:
 :1310-13۲0 این دوره كه با سقوط قيمت نفت و به تبع آن بروز مشكالت ارزی برای دولت و
ملی كردن بازرگانی خارجی همراه بود ،دولت را ترغيب كرد تا از سياست صنعتی برای تقویت صنایع
داخلی و مقابله با مشكالت اقتصادی تجاری بهره گيرد.
 :1340-1356 در دوره دوم ،همراه با رشد درآمدهای نفتی و ایجاد ثبات ،سرمایهگذاری صنعتی
و هماهنگسازی سياستها از طریق نهادسازیهایی مانند ایجاد وزارت اقتصاد (با ادغام وزارت صنایع،
تجارت و اقتصاد) ،سازمان مدیریت صنعتی ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ،بانك صنعتی و معدنی
و ...دنبال شده و رشد كمی خيرهكننده صنعتی را به دنبال داشت .البته پایان این دوره با بروز شوك
نفتی همراه بود و دستاوردهای این دوره نسبت ًا ناپایدار بود.
 :1368-1390 در دوره سوم نيز راهكارهایی مانند یكسانسازی نرخ ارز ،كاهش تعرفهها ،ایجاد
مناطق آزاد ،سرمایهگذاری مستقيم دولت در صنایع معدنی ،واگذاری شركتهای سازمان گسترش و نوسازی
صنایع در كنار ایجاد سازمانهای جدیدی مانند ایميدرو و سپس واگذاری بخش عمده شركتهای این
سازمانهای توسعهای در خصوصیسازی بهعنوان ابزارهای توسعه صنعتی بهكار گرفته شد.
همين مرور خالصه نشان میدهد كه سرمایهگذاری صنعتی ،شكلگيری واحدهای جدید توليدی و
در كل تحول صنعتی ،تا چه اندازه بهصورت پيدا و پنهان متأثر از سياستهای دولت بوده و ساختار
كنونی صنایع در ایران تا چه اندازه از این سياستها تأثير پذیرفته است.
شناسایی همين اثر فقدان استراتژی بر سرگردانی دولت در انتخاب راهكارها و مسيرها است كه در
دو دهه گذشته ،بسياری از كارشناسان را به این باور رسانده كه دولت برای ایفای نقش خود در تحول
صنعتی و اعمال سياستهای بهينه نيازمند برخورداری از «استراتژی» است .درواقع از نظر این
كارشناسان ،بسياری از سياستهای اعمالی وزارتخانههای مختلف در این زمينه ،فاقد همگرایی ،هماهنگی
و هدفمندی راهبردی (در جهت دستيابی به اهداف كالن اقتصادی ـ اجتماعی) است ،بهطور مثال مبصر
و همكاران ( )262 :1397تحوالت ساختار صنعتی ایران در دوره پنج برنامه توسعه ( )1395-1368را
 .1رجوع كنيد به( :كريمي« :)40 :1394 ،سياستهاي تشويقي دولت بهصورت معافيت گمركي ،حق استفاده از ارز
ارزانقيمت و معافيت از هزينه حملونقل براي ورود ماشينآالت صنعتي ،بخش خصوصي را به سرمايهگذاري در صنعت ترغيب
كرد .حدود  260كارخانه با نزديك به  48هزار كارگر توسط بخش خصوصي تأسيس شد».
 .2رجوع كنيد به( :كارشناس)
 .3رجوع كنيد به :كتاب «ساختار صنعتي ايران در آينه برنامههاي توسعهاي» (مبصر و همكاران)1397 ،
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تحت تأثير «فقدان همكاری مؤثر دولت و بازیگران ذینفوذ در بخش دولتی و غيردولتی جهت تدوین و
اجرای یك سند ملی مورد توافق» میدانند .ازاینرو ،علیرغم همه تالشهایی كه در كشور صورت گرفته،
همچنان اقتصاد ایران جایگاه مناسب و شایسته خود را در تقسيم كار جهانی بهدست نياورده و با حجم
عظيمی از ظرفيتهای بالفعل نشده روبهرو است.

 .۲مروری بر اسناد استراتژی توسعه صنعتي
تالش برای دستيابی به یك نقشه راه و تدوین استراتژی كشور در زمينه توسعه صنعتی سوابق مفصلی
حداقل در دو دهه اخير (از  1379و تشكيل وزارت صنایع و معادن به این سو) دارد .صرفنظر از گنجانده
شدن لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی در قالب وظایف وزارت صنایع و معادن ( ،)1379حداقل سه
برنامه توسعه اخير یعنی ماده ( )21قانون برنامه چهارم توسعه 1،ماده ( )150قانون برنامه پنجم

توسعه2

و بند «الف» ماده ( )46قانون برنامه ششم توسعه 3،واجد حكم مربوط به تهيه و تدوین استراتژی توسعه
صنعتی (بهعنوان یكی از اسناد باالدستی سياستگذاری كشور)

بودهاند4.

به دنبال وجود این احكام قانونی ،حداقل سه تالش در سطح وزارت صنایع و معادن (سابق) و وزارت

 .1ماده ( )21دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی
کشور ظرف مدت  6ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابتپذیری مبتنیبر توسعه فناوری و در جهت تحقق
هدف رشد توليد صنعتی و معدنی متوسط ساليانه یازده و دو دهم درصد ( )% 11/2رشد متوسط سرمایهگذاری صنعتی و
معدنی شانزده و نه دهم درصد ( )% 16/9بهگونهای که سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلی از چهارده درصد
( )% 14در سال  1383به شانزده و دو دهم درصد ( )% 16/2در سال و صادرات صنعتی از رشد متوسط ساليانه چهارده و
هشت دهم درصد ( )% 14/8برخوردار  1388گردد تهيه و محورهای ذیل را به اجرا درآورد :الف) توسعه قابليتهای فناوری و
ایجاد شرایط بهرهمندی از جریانهای سرریز فناوری در جهان و تأکيد ویژه بر حوزههای دارای توان توسعهای بال در صنایع نوین،
ب) تقویت مزیتهای رقابتی و توسعه صنایع مبتنیبر منابع (صنایع انرژیبر ،صنایع معدنی ،صنایع پتروشيمی ،صنایع تبدیلی
و تکميلی کشاورزی و زنجيرههای پاييندستی( آنها ،ج) اصالح و تقویت نهادهای پشتيبانیکننده توسعه کارآفرینی و صنایع
کوچک و متوسط ،د) بهبود و گسترش سيستمهای اطالعرسانی ،توسعه و گسترش پایگاههای دادههای علوم زمين بهمنظور
دسترسی سرمایهگذاران و کارآفرینان به اطالعات مورد نياز توسط دولت ،هـ) گسترش توليد صادراتگرا در چارچوب
سياستهای بازرگانی کشور ،و) برای تجهيز منابع الزم در توسعه صنعتی و معدنی.
 .2ماده ( )150ـ وزارت صنایع و معادن موظف است بهمنظور تحقق اهداف سند چشمانداز بيستساله جمهوری اسالمی
ایران در قالب تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخشهای برگزیده صنعت و معدن،
در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل بهگونهای اقدام کند که نرخ رشد
ارزشافزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد :الف) ارتقای سطح رقابتمندی صنایع کشور با تأکيد بر توسعه قابليتهای
فناوری و انتقال نقطه اتکای مزیتهای نسبی از مواد اوليه و خام به تواناییهای فناورانه (تکنولوژیک) و خلق مزیتهای
رقابتی ،ب) متنوعسازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصوالت دارای پردازش بيشتر (صنایع نهایی) در صادرات ،ج)
توسعه پيوند مناسب صنایع کوچک ،متوسط و بزرگ و شکلگيری خوشههای صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهيد ادغام و
شکلگيری بنگاههای بزرگ رقابتپذیر ،د) توسعه زنجيره ارزش پایيندستی صنایع واسطهای (پتروشيمی ،فلزات اساسی،
محصوالت معدنی غيرفلزی) از طریق ترغيب گسترش سرمایهگذاری بخشهای غيردولتی با تأکيد بر ایجاد شهرکهای صنعتی
تخصصی غيردولتی ،هـ) افزایش توانمندیها و قابليتهای طراحی ،تدارک ،ساخت ،گسترش همکاری صنعت و دانشگاه،
ساخت تجهيزات و ماشينآالت صنعتی ،تعميق تعامل صنایع با شهرکهای فناوری و پارکهای علم و فناوری و افزایش مستمر
سهم صنایع مبتنیبر فناوریهای برتر (صنایع نوین) در ترکيب توليد صنعتی ،نوسازی و ارتقای بهرهوری صنایع و معادن ،و)
تقویت سازوکارهای تمهيدی و نظارتی اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی توليدی و صنعتی و اجرايی
کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهيالت بهمنظور صدور خدمات مصوب »1375/12/12؛ تبصره ـ کليه فعاليتها و اقدامات
غيرحاکميتی مذکور در این ماده توسط بخشهای غيردولتی انجام میپذیرد.
 .3ماده ( )46ـ بهمنظور رونق توليد ،نوسازي صنايع ،حمايت هدفمند از صنايع داراي اولويت سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي
و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي ،دولت و دستگاههاي اجرايي ذيربط به شرح زير اقدام ميكنند :الف) وزارت صنعت،
معدن و تجارت مكلف است حداكثر ظرف مدت  6ماه پس از الزماالجرا شدن اين قانون ،فهرست اولويتهاي صنعتي (با اولويت
صنايع معدني) را با رعايت مالحظات آمايش سرزميني و تعادلبخشي منطقهاي به تصويب هيئت وزيران برساند.
 .4البته در اين بند برنامه ،تهيه «فهرست اولويتها» جايگزين حكم «تدوين استراتژي توسعه صنعتي» شده است.
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صنعت ،معدن و تجارت (كنونی) صورت گرفته و اسناد و نتایج این مطالعات در سالهای 1392 ،13821
و  13942منتشر شده است .از این ميان ،سند سال  1384درواقع برنامه اجرایی مطالعه  1382میباشد
كه بهصورت برونسپاری وظيفه وزارتخانه انجام شده بود .بنابراین با نگاه به گذشته میتوان از وجود
حداقل سه مطالعه در زمينه تدوین استراتژی توسعه صنعتی نام برد .در ادامه این مطالعات و رویكرد و
نتایج آنها بررسی شدهاند.
 .۲-1استراتژی توسعه صنعتي كشور ()138۲
براساس ماده (« )1قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنایع و معادن» كه در مورخ
 1379/10/6به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد ،موضوع تدوین استراتژی (راهبرد) توسعه صنعتی
و معدنی ،بهعنوان اولين و مهمترین مأموریت وزارت صنایع و معادن در نظر گرفته شد .وزیر وقت صنایع
و معادن 3اما با برون سپاری این وظيفه ،مطالعه سند مذكور را طی قراردادی به دانشكده تازهتأسيس
مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف سپرد كه خالصه نتایج آن در مرداد سال  1382تحت عنوان
«خالصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی كشور» انتشار یافته و نتایج تفصيلی آن در سال 1384
منتشر شد.
این كتاب ،بر چهار بخش تقسيم شده است كه در بخش اول آن وضع موجود صنعت و روند تحوالت
گذشته تاكنون ،بخش دوم آن جایگاه مطلوب صنعت ،بخش سوم استراتژی عمومی توسعه صنعتی كشور
و بخش چهارم ،استراتژی توسعه زیربخشها ارائه شده است .در این كتاب چند سؤال محوری مطرح شده
ازجمله اینكه« :با توجه به گسترش سازوكار بازار در سطح جهان و محدود شدن دخالت دولتها در حوزه
عمل بنگاههای خصوصی ،آیا تدوین استراتژی توسعه صنعتي از جانب دولت اساساً ضروری است؟»
و اینكه «در جهان پُر از تحول كنونی كه عمر محصوالت ،با تحوالت شگرف تكنولوژیك ،هر روز كوتاهتر
میشود و قدرت پيشبينی در مورد آینده تجارت و صنعت بسيار دشوارتر شده است ،آیا تنظيم سندی
برای تعيين مسير آینده بلندمدت صنعت ،نوعي واپسگرایي در سياستگذاری نيست؟»
 .۲-1-1اهداف استراتژی توسعه صنعتي
در این مطالعه توسعه صنعتی نه بهعنوان توسعه بخش صنعت ،بلكه بهعنوان مرحلهای از توسعه اقتصادی در
نظر گرفته شده است .بنابراین توسعه صنعتی هم بهدليل تأثيرگذاری آن بر رشد اقتصادی و هم بهدليل تأثير
بر رشد بهرهوری و فرصت ارتقای فناورانه دارای اهميت است (نيلی و همكاران .)21-20 :1382 ،به تعبير

 .1شامل نسخه سياستي (.)1384
 .2نسخه ويرايش مجدد (.)1395
 .3مهندس اسحاق جهانگيري
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دیگر ،صنعت از آنجا كه هم ستانده اقتصاد را افزایش داده و هم مجالی برای بهبود انباشت یا تأثيرگذاری
عوامل تابع توليد محسوب میشود ،دارای اهميت بوده و باید مورد توجه قرار گيرد.
به طور كلی هدف این مطالعه ،افزایش رشد اقتصادی است و توسعه صنعتی را در یكی از مراحل
رشد ،ابزار دستيابی به رشد شتابان میداند .ازاینرو چشمانداز مطلوب این مطالعه نيز با زبان درآمد سرانه
بيان شده و سه برابر شدن درآمد سرانه و دستيابی به درآمد سرانه  20هزار دالری در افق  1400را
همراه با رشد اقتصادی متوسط ساليانه  7/9و  7/1درصد در دهههای  1380و  1390و رشد ارزشافزوده
ساليانه بخش صنعت بهترتيب  10و  9/8درصد در این دو دهه هدفگذاری كرده

است1.

همچنين این مطالعه ،قائل به وجود سه راه توسعه صنعتی است ،یعنی «خودكفایی»« ،جایگزینی
واردات» و «مشاركت در زنجيره جهانی ارزش» .در این مطالعه ،اولی منجربه صنعتزدایی ،دومی منجربه
عدم شكلگيری مقياس بهينه بنگاهها ،نابرابری و تورمهای سنگين و سومی منجربه اتصال به شبكه
جهانی توليد و گزینه رشد مستمر دانسته شده است .در این چارچوب ،انتخاب راهبرد سوم ،زمينه
دستيابی به اهدافی چون رشد صادرات ،كاهش نابرابری و كاهش تورم دانسته شده است.
 .۲-1-۲نقش دولت در توسعه صنعتي
در پاسخ به سؤاالت محوری مطالعه ،نقش دولت از نظر این مطالعه «در چارچوب كلی نقش دولت در
فرایند توسعه صنعتی شامل :توسعه بخش خصوصی ،توسعه زیرساختهای فيزیكی ،نهادی و قانونی،
آزادسازی تجاری ،سازماندهی فعاليتهای صنعتی ،جذب سرمایهگذاری مستقيم خارجی ،توسعه
بازارهای مالی و توسعه مهارتها و فناوری در فضای باثبات سياستهای اقتصاد كالن است»( .همان،
 )388در این مطالعه ،نقش دولت در قالب «محيط سياسی»« ،محيط اقتصادی» و «محيط حقوقی»
بررسی شده

است2.

 .۲-1-۲-1محيط سياسي
در این مطالعه اهميت باالیی به «محيط سياسی» در موفقيت توسعه صنعتی داده شده و باید با پيگيری
جهتگيریهای توسعهای در سياست خارجی و سياست داخلی همراه شود.
ـ سياست خارجي :این سياست باید در خدمت تعامالت اقتصادی بوده و از ایجاد تنش و
مانعتراشی بر سر تسهيل مبادالت بينالمللی پرهيز كند (همان .)405-397 ،برای جذب سرمایه خارجی
و مشاركت در زنجيرههای جهانی ارزش (بهعنوان مسير نوین توسعه صنعتی) سياستمداران باید لوازم
سياسی همكاری با شركتهای بزرگ بينالمللی و طرفهای خارجی را مهيا كرده و از ایجاد یا باال بردن
ریسكهای سياسی كه مانع جذب سرمایه و سرمایهگذاری خارجی است بپرهيزند.
 .1در بخش ديگري از كتاب «هدف اصلي راهبرد توسعه صنعتي در ايران ،تحقق رشد باال و مستمر صنعتي و رقابتپذير است.
بهطوري كه چنين رشدي ،طي زمان به توسعه اقتصادي بيشتري منجر شود»( .نيلي و همكاران)387 :1382 ،
 .2ميتوان گفت در اينجا نقش دولت به سه سطح سياسي ،سياستگذاري و قانونگذاري تقسيم شده است.
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ـ سياست داخلي :این سياست هم باید مبتنیبر تضمين امنيت حقوق مالكيت و عدم رجحان
اهداف اجتماعی بر رشد باشد (همان .)412-405 ،مصادره اموال بخش خصوصی یا اتخاذ سياستهای
مالياتی و ...كه مولد نااطمينانی برای بخش خصوصی در زمينه تضمين مالكيتش باشد ،همچنين اهداف
اجتماعی مثل رفع فقر و بيكاری میتواند دولت را به مداخالت در حوزه صنعت یا حمایتگرایی سوق داده
و درنهایت مانع توسعه صنعتی است .درواقع امنيت سرمایهگذاری باید بر شعارهای عدالتخواهانه اولویت
داده شده و دولتمردان به هيچ بهایی حتی احتمال از دست دادن رأی ،از مصادره اموال خصوصی یا
ال با افزایش دستمزدها بيش از تورم) حمایت نكنند.
اقداماتی مانند قيمتگذاری یا افزایش هزینه توليد (مث ً
در چنين شرایطی آنها از سرمایه سياسی خود برای بسط سرمایهگذاری اقتصادی استفاده كردهاند ،بهجای
آنكه منافع اقتصادی بلندمدت را خرج كسب حمایت رأیدهندگان در كوتاهمدت سازند .به تعبير دیگر
میتوان این اصطالح كه «سياست باید به اقتصاد یارانه بدهد» نه اینكه «اقتصاد به سياست یارانه بدهد»
را محور این بخش

دانست1.

 .۲-1-۲-۲محيط اقتصادی
در این بخش ،دولت باید دو دسته سياستهای اقتصادی و سياستهای صنعتی (عمومی و مربوط به
حوزههای صنعتی) را اتخاذ كند .آنچه این مطالعه ادعا دارد این است كه این سياستها از سازگاری
درونی و بهينگی برخوردارند.
ـ سياستهای اقتصادی :در سياستهای اقتصادی مطالعه میتوان دو جهتگيری تعدیل و تثبيت
ساختاری را در توصيهها تشخيص داد .در بخش تعدیل ،سه دستور كار آزادسازی ،مقرراتزدایی و خصوصیسازی
باید مورد توجه دولت باشد ،یعنی دولت استراتژی عمومی بهبود رقابتپذیری صنعتی را هدف گرفته و برای
دستيابی به آن سياستهایی را اتخاذ كند كه رقابتپذیری همه صنایع را افزایش میدهد ،ازجمله كاهش
دیوارهای تعرفهای و موانع غيرتعرفهای ،آزادسازی نرخ سود بانكی ،حذف ارز چندنرخی و ایجاد نرخ ارز رقابتی و
خصوصیسازی شركتهای دولتی .در بخش تثبيت نيز سياست حفظ ثبات اقتصاد كالن شامل نرخ بهره واقعی
مثبت ،نرخ تورم پایين ،تعادل بودجه دولت و نرخ ارز واقعی رقابتی باید مورد توجه قرار گيرد.
ـ سياستهای صنعتي عمومي (مربوط به استراتژی عمومي توسعه صنعتي) :سياستهای
صنعتی را برحسب نوع مداخله میتوان به سياستهای كاركردی 2و انتخابی 3تقسيم كرد .در این مطالعه
اتخاذ سياستهای انتخابی با توجه به كاستیهای شناخت دولت از فرصتهای اقتصادی ،اختاللهای
ایجاد شده در سازوكارهای قيمتی و رانتها و تنگناهای حمایتی كه ایجاد میكند مردود دانسته شده و
سياستهای صنعتی صرفاً در قالب سياستهای كاركردی یا اصطالح ًا سياستهای دوستدار بازار مورد
 .1برگرفته از گفتگوي كارشناسان مركز با دكتر نيلي پيرامون سند استراتژي توسعه صنعتي ،خردادماه .1398

. Functional Intervention
. Selective Intervention

2
3
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توجه قرار گرفته است 1.از نظر نویسندگان ،در فضای جهانی شدن اقتصاد ،دولت بهجای انتخاب اولویتها
و حمایتهای مستقيم صنعتی ،ارتقای رقابتپذیری را با حذف شكستهای بازارها دنبال میكند 2.به
تعبير دیگر تهيهكنندگان این مطالعه ،اولویتگذاری توليد توسط دولت را «پسرفتی بزرگ در روند
صنعتی شدن» ارزیابی

میكنند3.

بر این اساس در این مطالعه ،دو سطح استراتژی عمومی توسعه صنعتی و استراتژی توسعه حوزههای
صنعتی طراحی شده است .در سطح استراتژی عمومی توسعه صنعتی ،سياستهای صنعتی متنوعی مورد
اشاره قرار گرفتهاند كه در اینجا در قالب چهار دسته جهتگيریهای فناورانه ،جغرافيایی ،تأمين مالی و
مدیریت بنگاههای صنعتی دستهبندی

شدهاند4.

ـ جهتگيری فناورانه :در اینجا جذب سرمایهگذاری خارجی (مشاركت با شركتهای فرامليتی)
با دو مزیت برخورداری از نيروی كار ارزان و نزدیكی به بازار مصرف (وجود كشورهای متمول عربی در
منطقه) میتواند ضمن تسهيل مشاركت كشور در زنجيره ارزش جهانی ،انتقال فناوری را به كشور موجب
گردد .همچنين در حوزه صنایع مبتنیبر منابع طبيعی (صنایع معدنی) كه بخش دیگری از مزیت نسبی
كشور محسوب میشود ،ارتقای فناوری تا مرحله طراحی نيز میتواند دنبال شود.
دولت در این جهتگيری فناورانه چهار نقش را برعهده میگيرد (همان ،)641-619 ،اول اینكه جذب
سرمایهگذاری خارجی را تسهيل میكند .دوم اینكه در قالب سرمایهگذاری در زیرساخت آموزشی (توسعه
آموزش علمی ـ كاربردی و تطبيق برنامه آموزشی دانشگاهها با نياز صنعت) نيروی انسانی متخصصتر (برای
تغيير مزیت نسبی از نيروی كار ارزان غيرماهر به ماهر) ایجاد كرده ،سوم با توسعه پاركهای علم و فناوری
به توسعه تحقيقات بنيادین در زمينه توسعه كشور كمك كرده و چهارم با حمایت از تأسيس صندوقهای
حمایت از سرمایهگذاریهای مخاطرهپذیر (ایجاد نهادهای مالی مركب از دانشگاهها ،بخش خصوصی و
دولت) و كمك مالی به این صندوقها تأمين مالی تحقيقات فناوری را هدایت میكند .وجه مهم این
دستوركارها آن است كه از انتخاب و حمایت از صنعتی خاص (اولویتبندی) پرهيز میكند.

« .1البته امروزه دخالتهاي كاركردي از توجيه بيشتري برخوردار شده است .اين رويكرد ،براساس نظريههاي رقابت در اقتصاد
ُ
خرد شكل گرفته است كه در آن ،دولت به حداقل دخالتها اكتفا كرده و درواقع فقط قواعد بازي را شكل ميدهد .موارد
كالسيك شكست بازار ازجمله مصاديق اصلي اين گونه مداخله است كه دولت سعي ميكند ،تحت اقداماتي همراستا با
بازار ،نقش خود را در شكلدهي بازارها ايفا كند»( .همان ،ص )318
 « .2در فضاي جهاني شدن اقتصاد و آزادسازي سرمايه و تجارت ،بحث دخالت يا دخالت نكردن دولت براي رسيدن به اين
هدف ،به بحث نقش جديد دولت در توسعه صنعتي تغيير كرده است .در اين فضا ،استراتژي صنعتي بهجاي انتخاب اولويتهاي
صنعتي و ايجاد مداخالت حمايتي مستقيم ،به بازآرايي هدفمند فعاليتهاي صنعتي در ارتباط با بازارهاي داخلي و خارجي با
هدف ارتقاي رقابت ميپردازد ....تنها آن دسته از دخالتهاي دولت كه در جهت رفع كاستيهاي بازار باشد ،ميتواند در
شرايط جديد قابل توجيه باشد»( .همان ،ص )387
« .3اولويت گذاري توليد محصوالت توسط دولت و براي افق بلندمدت آينده ،پسرفتي بزرگ در روند صنعتي شدن تلقي ميگردد.
رويكرد جايگزين آن است كه ويژگيهاي حوزههاي مختلف صنعتي كشور در ابعاد مختلف توليد و سرمايهگذاري و نيز تقاضاي
داخلي از يكسو و مشخصههاي صنعت جهاني و فرصتها و تهديدهاي قابل پيشبيني در جهان صنعتي و منطقه پيراموني
ازسوي ديگر ،شناسايي شود و خطمشيهاي مربوط به هريك ،در جهت تحقق رقابتپذيري بهعنوان محور اصلي استراتژي
توسعه صنعتي ،تنظيم گردد»( .همان ،ص )729
 .4اين چهار جهتگيري سياستهاي صنعتي كه در كتاب البته تصريح نشده است را ميتوان خطمشيهاي فناورانه ،تجاري،
اعتباري و آموزشي دانست كه همگي ذيل سياستهاي صنعتي قابل طبقهبندي است.
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ـ جهتگيری جغرافيایي :در این مطالعه ایجاد مناطق ویژه پردازش صادرات 1توصيه شده است
(همان ،ص  .)324-323این مناطق با برخورداری از معافيتها مانند معافيت تعرفهای واردات مواد
مصرفی ،معافيت قوانين دستوپاگير ،ایجاد مشوقهای صادراتی ،ایجاد زیرساختهای فيزیكی و خدمات
مناسب صادرات همراه است.
ـ جهتگيری تأمين مالي :استقالل نظام بانكی از نظام بودجهای كشور ،یكدست كردن نرخ
تسهيالت ،استقالل بانكها در تعيين نرخ تسهيالت ،تأمين مالی برپایه انتشار اوراق سهام و اوراق قرضه،
تأمين مالی براساس ترتيبهای داوطلبانه مانند قبول چك مدتدار بهعنوان ابزار ایجاد اعتبار موقتی و
قاعدهمند كردن آن ،قاعدهمند كردن ترتيبهای مبتنیبر صندوقهای قرضالحسنه و محدود كردن روش
پيشفروش و درنهایت ایجاد نهادهای واسطهگری و ابزارهای جدید مالی (مانند اوراق قرضه شركتی،
سهام ممتاز ،اختيار معامله و قراردادهای آتی) و همچنين ایجاد شركتهای سرمایهگذاری تخصصی.
ـ جهتگيری مدیریت بنگاههای صنعتي :در حوزه اقدامات عمومی ،آموزش و پاداشهای
كيفيت (خانواده گواهیهای كيفيت  )ISO9000و گواهیهای پاداش عملكرد خوب یا سرآمدی
(شناسایی و تكميل مدل  )EQFMمورد توجه قرار گرفته است.
در مورد واحدهای بزرگ صنعتی  ،(LE)2با توجه به اینكه عمده آنها دولتی هستند ،مهمترین
توصيه ،خصوصیسازی واحدهای دولتی است .در مورد بنگاههای كوچك و متوسط  (SMEs)3مهمترین
راهكارها شامل ایجاد بازارهای سرمایه خاص این صنایع ،كمك به ایجاد مؤسسات ضمانت وام ،كمك به
ایجاد مؤسسات غيردولتی ارائهدهنده خدمات مشاورهای ،ارائه مشوقهای مالياتی در زمينههای ارتقای
فناوری ،آموزش ،هزینههای بازاریابی و شركت در نمایشگاهها ،افزایش روابط پيمانكاری بين صنایع
كوچك و متوسط با صنایع بزرگ و تشكيل خوشههای صنعتی ،ایجاد انكوباتورهای وابسته به دانشگاهها
(پاركهای تكنولوژی) میباشد (همان.)618-597 ،
ـ سياستهای صنعتي حوزههای توسعه صنعتي :در این مطالعه ،كاالها به شيوههای مختلف
دستهبندی شدهاند كه استراتژی توسعه هركدام از این گروهبندیها متفاوت است:
 از نظر نوع مصرف :از این نظر كاالها به سه دسته مصرفی كمدوام ،مصرفی بادوام و واسطهای
ـ سرمایهای تقسيم شده است.
 از نظر فناوری :در فصل فناوری ،كاالها از منظر نوع فناوری به چهار دسته با فناوری منبعگرا
) ،(RBفناوری ساده ) ،(LTفناوری متوسط ) (MTو فناوری پيشرفته ) (HTتقسيم شده است.

Export Processing Zones
Large Enterprise
Smal and Medium Enterprise

1.
2.
3.
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 از نظر طبقهبندی هزینه خانوار :از این نظر كاالها به هفت دسته «مواد غذایی غيرصنعتی»،
«مواد غذایی صنعتی»« ،منسوجات و پوشاك صنعتی»« ،كاالهای كمدوام صنعتی»« ،كاالهای بادوام
صنعتی»« ،بخش مسكن» و «بخش خدمات» تقسيم شده است.
 از نظر صنایع پویا و پيشتاز :در این بخش با توجه به تجربه صنعتی شدن كشورهای شرق آسيا،
صنایع نساجی و پوشاك ،الكترونيك و خودرو از سایر صنایع متمایز شده و مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتهاند.
 از نظر فرصتها و تهدیدهای منطقهای :در این بخش صنایع نساجی ،شيميایی و پتروشيمی،
صنایع غذایی ،فوالد ،سيمان و خودرو و نيز صنایع الكترونيك مورد توجه قرار گرفته و بهنوعی صنایع
پيشران معرفی شدهاند.
با وجود این دستهبندیها در مطالعه و نيز تفاوت منطق این دستهبندیها با یكدیگر ،در انتها،
دستهبندی مبتنیبر نوع مصرف برای ارائه راهكارهای سياستی مورد توجه قرار گرفته و دو شاخص
«مالكيت» و «مقياس بنگاهها» نيز در ارائه توصيهها مؤثر بوده است .این توصيهها بدین شرح است:
ـ صنایع مصرفي كمدوام (با محوریت صنایع غذایی و نساجی و پوشاك) :با توجه به سه شاخص
مالكيت و مقياس و فناوری ،اقداماتی نظير خصوصیسازی كليه واحدهای دولتی ،كمك به تشكيل
خوشههای صنعتی در قالب مناطق ویژه ،مشوق مالياتی برای تشكيل گروههای صنعتی بزرگ و شركتهای
بازرگانی مشترك در حوزه صادرات و اتخاذ تصميم یا نوسازی «واحدهای قدیمی ،فرسوده و با فناوری
منسوخ صنایع نساجی و برخی از بنگاههای بزرگ صنایع غذایی» و در مورد واحدهای خصوصی «كمك به
تشكيل شركتهای مشاوره برای شناسایی علل بروز مشكالت در واحدهای توليدی ،ارائه راهحل و محدود
كردن كمكهای دولت در قالب ذكر شده و اجتناب از پرداخت كمكهای مالی بیهدف» توصيه شده است.
ـ صنایع مصرفي بادوام (شامل توليدات لوازم خانگی ،توليد محصوالت الكترونيك ،توليد خودرو و
توليد محصوالت فناوری اطالعات) :در این حوزه ،جهتگيری صادراتی و شرط دو تا سهساله برای كاهش
تعرفههای وارداتی ،جذب سرمایه خارجی و ارائه مشوقهای «مناطق آزاد» ،جذب سرمایهگذاری خارجی،
ایجاد مراكز تحقيق و توسعه برای اعمال تغييرات الزم در طراحیها متناسب با مقتضيات بازارهای صادراتی،
تدوین ضوابط الزم در جهت برقراری روابط پيمانكاری بين بنگاههای بزرگ و كوچك ،تشكيل كميتهای
متشكل از توليدكنندگان ،تشكلهای صنعتی ،وزارت صنایع و معادن و دانشگاهها برای متناسبسازی
آموزشهای دانشگاهها در سطوح كاردانی و كارشناسی با نيازهای بازار ،ارائه مشوق مالياتی برای برنامههای
آموزشی حين خدمت واحدهای توليدی ،تصویب قوانين مورد نياز در مورد تعهد طرفين در روابط پيمانكاری
و ارائه مشوقهای مالياتی به صنایع پيمانكار و صنایع بزرگ مورد توجه قرار گرفته است.
ـ صنایع توليد محصوالت واسطهای و سرمایهای (صنایع شيميایی ،پتروشيمی ،فلزات اساسی ،مواد
معدنی و كانیهای غيرفلزی و صنایع توليد تجهيزات و ماشينسازی) :این بخش به سه دسته تقسيم شده است:
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صنایع متكي به منابع طبيعي :خصوصیسازی ،تجزیه واحدهای بزرگ مشمول واگذاری 1،ادغام
با رقبای خارجی و تشكيل «شركتهای منطقهای» ،ایجاد «پاركهای تحقيقاتی» توسط دولت مطرح
شده است .در این زمينه آخر ،اولویتبندی نيز وجود داشته و «اولویتها بهترتيب به صنایع باالدستی
نفت و گاز ،صنایع پایيندستی نفت و گاز ،استخراج معادن ،صنایع پتروشيمی ،صنایع شيميایی و صنایع
فلزی و معدنی داده خواهد شد .بهطور كلی ،صنایع متكی به منابع طبيعی ،اصلیترین حوزه تعميق در
تحقيق و توسعه خواهد بود»( .همان )742 ،عالوه بر آن «توسعه صنایعی كه به ميزان فراوانی از گاز
استفاده میكنند با هدف صادرات میتواند در بهرهگيری از مزیتهای نسبی مؤثر باشد» (همان) بنابراین
اولویتبندی در زنجيره نفت و گاز برپایه صنایع گازی هم ،دیگر توصيه این سند است.
صنایع ساخت ماشينآالت و تجهيزات :بهرهگيری از سرمایهگذاری خارجی.
صنایع كاني غيرفلزی :خصوصی سازی بنگاههای دولتی.
 .۲-1-۲-3محيط حقوقي
در قالب مقررات زدایی ،اصالح قوانين مالياتی ،قانون كار ،قانون بيمه ،قانون تأمين اجتماعی و قانون
سرمایهگذاری خارجی برای تسهيل فعاليتهای اقتصادی پيشنهاد شده است.
.۲-1-3توصيههای سازماني
در این مطالعه ،مهمترین اصالح سازمانی توصيه شده عبارتند از( ::همان)525-515 ،
ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی و تشكيل وزارت «صنعت و تجارت» با هدف هماهنگ
كردن سياستهای صنعتی و تجاری كشور كه شامل بازآرایی ساختار معاونتهای این وزارتخانه خواهد بود.

سازماندهی مجدد معاونت برنامهریزی و توسعه وزارت صنایع و معادن به «معاونت سياستهای
صنعتی» .این معاونت و دفاتر تحت پوشش آن كار پژوهش و مطالعه ،سياستسازی و تدوین سياستهای
صنعتی پيشنهادی را به انجام میرسانند.
تشكيل شورای سياستهای صنعتی و كميتههای تخصصی تحت پوشش آن كه به ریاست وزیر صنایع
و معادن و با تركيبی از مقامات دارای نفوذ دستگاههای درگير داخل و خارج از وزارت صنایع و معادن و با
هدف سياستگذاری تشكيل میشود .این شورا عهدهدار تدوین سياستهای فرابخشی خواهد بود.
تداوم خصوصیسازی و كاهش مالكيت دولت بهعنوان راهكار دیگر ،در كنار این راهكارها مطرح
شده است.

 .1با توجه به مقياس بزرگ اين واحدها و اينكه «بهطور طبيعي قابل واگذاري به بخش خصوصي نيستند ،چراكه ميزان سرمايه
مورد نياز ،بسيار بيشتر از ظرفيت بخش خصوصي موجود است» ،بنابراين براي خصوصيسازي ابتدا الزم است اصالحات
ساختاري شامل واگذاري فعاليتهاي نامرتبط با فعاليت اصلي مانند مدرسه ،بيمارستان ،تيمهاي ورزشي و ...و نيز واگذاري
برخي فعاليتهاي جانبي زيرمجموعه و درواقع برونسپاري فعاليتهاي جانبي صورت گيرد.
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 .۲-۲برنامه راهبردی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ()1391
گزارش سطح كالن این مطالعه شامل هفت فصل و هفت پيوست است كه فصل اول به ترسيم محدوده
طرح و پروژههای ذیل آن اختصاص یافته است .فصل دوم به ترسيم وضعيت موجود اختصاص داشته و
در فصول بعدی بهترتيب ،اهداف ،راهبردها ،سازماندهی ،پایش و در فصل آخر ،قوانين و مقررات مورد
توجه قرار گرفته است.
 .۲-۲-1اهداف استراتژی
در این مطالعه ،پاسخ به این سؤال كه «چرا هنوز به وضعيت مطلوب نرسيدهایم؟» اینطور عنوان شده
است كه «ما به دنبال ایجاد تمدنی مستقل از تمدن متعارف جهانی (كه غرب پایهگذاری كرده است)
هستيم ،تمدنی كه دشمنان زیادی دارد و پایهگذاری آن تازه آغاز شده است».
در این مطالعه ،در چند جا از هدف تدوین استراتژی بحث شده و طی آن ،اهداف متفاوتی در این
زمينه ذكر شده است ،اهدافی مانند «ارتقای جایگاه بينالمللی كشور» و «امكانپذیری زندگی مطلوب»
(فاطمی امين و همكاران )401 :1392 ،یا دستيابی به «اهداف و خطمشیهای باالدستی بخش صنعت،
معدن و تجارت» كه شامل «حفظ استقالل كشور ،حفظ پایداری ،افزایش بهرهوری ،افزایش
خودسازماندهی ،برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع ،برقراری تناسب سود و مخاطره ،كاهش
فساد ،كاهش اقتصاد غيررسمی و حفظ حقوق انسانی» است( .همان)447 ،
 .۲-۲-۲نقش دولت در اقتصاد
این مطالعه مدعی است كه عدم شكلگيری زیرساختهای نرم ،مهمترین مانع دستيابی به وضعيت
مطلوب است( 1همان .)191 ،بنابراین با عبور از دوگانه «مداخله همهجانبه یا رهاسازی» و برای ایجاد
زیرساختهای نرم توسعه ،این سند كه مدعی است برپایه «الگوی چندعاملی» تهيه شده و نقش دولت
در توسعه صنعتی را فراهمسازی همين زیرساختهای نرم عنوان میكند.
 .۲-۲-3صنایع دارای اولویت
«تعيين اولویتهای توليد و بهعبارت دیگر؛ اولویتهای صادرات و ضرورتهای واردات ،یكی از مهمترین
تصميمها برای پيشرفت سریع اقتصاد كشور (در راستای چشمانداز) است .....تعيين اولویتها «تيغی
دولبه» است ،اگر اشتباه باشد ،نتایج مشهود و نامشهود بسيار زیانباری دارد و اگر صحيح باشد ،جهشی
در اقتصاد كشور پدید خواهد آورد»( .همان )211 ،در این سند ،سه گروه اولویت تعریف شدهاند:
 اولویت اول :رشته فعاليتهایی كه عالوه بر تأمين نيازهای داخلی ،برای اهداف صادراتی نيز باید

« .1در سير اقتصادي كشور ،اكنون به جايي رسيدهايم كه بيش از زيرساختهاي سخت (جاده ،كارخانه ،تجهيزات و )...بايد
زيرساختهاي نرم (اطالعات ،ارتباطات ،قاعدهها و )...را ايجاد كنيم و بهكار گيريم».
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گسترش یابند.
 اولویت دوم :رشته فعاليتهایی كه باید با هدف تأمين مصارف داخلی گسترش یابند .البته صادرات
محصوالت در این رشته فعاليتها باید مورد حمایت باشند.
 اولویت سوم :رشته فعاليتهایی كه دارای اولویت نيستند و بهتر است محصوالت مرتبط با آنها از
طریق واردات تأمين شوند.
براساس تحليلهای انجام شده برای انتخاب اولویتهای توليد برای سال  ،1404رشته فعاليتهایی
كه در اولویت اول قرار دارند ،عبارتند از:
تجهيزات الكترونيكی و الكتریكی (شامل كدهای  32 ،31 ،30و  33آیسيك)؛ تجهيزات و
ماشينآالت صنعتی (كد  29آیسيك)؛ تجهيزات حملونقل (شامل كدهای  34و  35آیسيك)؛ محصوالت
شيميایی (شامل كدهای  24و  25آیسيك)؛ حاملهای انرژی (شامل كدهای  23و  40آیسيك)؛ خدمات
مهندسی (شامل كد  45آیسيك)؛ فناوری اطالعات و ارتباطات (شامل كد  72آیسيك)؛ تجهيزات و
محتوای آموزشی و سرگرمی (بخشی از كدهای  73و  92آیسيك)؛ گردشگری (بخشی از كد 55
آیسيك)؛ خدمات بيمهای و مالی (شامل كدهای  66 ،65و  67آیسيك).
 .۲-۲-4راهبردهای پيشبرد اولویتها
برای دستيابی به اهداف مدنظر در این سند ،راهبردهایی طراحی شدهاند .در این بخش راهبردها به دو
بخش «ميانی» و «نهایی» تقسيم شدهاند .راهبردهای نهایی ،اقدامات حاكميت (بهعنوان مدیر بخش
صنعت ،معدن و تجارت) هستند كه بهطور عمده برای فعالسازی عوامل در راستای اجرای راهبردهای
ميانی و اهداف انجام میشوند (همان.)229 ،
برای دستيابی به این راهبردها نيز مجموعهای از سياستها طراحی شده و هریك از راهبردها
به صورت یك سياست ،برای پيشبرد اهداف راهبردی خود ،تعامالتی با سایر راهبردها خواهد داشت .بر
این اساس ،ماتریسی از سياستهای مورد نياز تهيه شده كه در جدول  1شرحی از آنها ارائه شده است.
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جدول  .1ماتریس راهبردهای مياني و سياستهای دستيابي به آنها

اصالح مصارف

ایجاد و تكميل كارگاهها

تنظيم موجودی كاال؛ ذخيرهسازی كاالها

گسترش پژوهش و نوآوری

افزایش تطابق شغل و شاغل

ارتقای توانمندی بنگاهها

گسترش همكاری بين بنگاهها

اصالح اندازه بنگاهها

اصالح مالكيت بنگاهها

تقویت نمانامها

اصالح روش تسویه و زمان پرداخت

اصالح روش تأمين مالي

*

گسترش همكاری بنگاهها

*

*

*

اصالح اندازه بنگاهها

*

*

*

اصالح مالكيت بنگاهها

تسهيل ضمانت

اصالح روش تأمين مالی

*

*

*

*

*

*

*

ارتقای توانمندی بنگاهها

*

تنظيم ماليات (معافيت مالياتی ،یارانه)

*

تنظيم ماليات (یارانه سود)

*

*

*

*

*

*

*

اخذ ماليات
توليد و انتشار اطالعات

*

تنظيم شرایط

*

اقدام مستقيم

*

ایجاد و تكميل پایانهها
اصالح مصارف
افزایش تطابق شغل و شاغل
ایجاد مجتمعهای تخصصی
ایجاد و تكميل كارگاهها
تسهيل ضمانت

ایجاد و تكميل مسيرها و پایانهها

سياستها

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*

*

اصالح رفتار مالی خانوار

*

تخصيص منابع حاكميتی

*

*

________________________________________________________

17

راهبردهای نهایی ،راهبردهایی است كه حاكميت میتواند با استفاده از آنها ،آگاهی ،انگيزه و توانایی
عوامل را بهگونه ای تنظيم كند تا رفتارهای عوامل در راستای اجرای راهبردهای ميانی و اهداف قرار
گيرد .راهبردهای حاكميت (راهبردهای نهایی) برای مدیریت بخش ،با معيار نوع مداخله به دو گروه
تقسيم میشوند .مداخله مستقيم كه در مواردی مانند شكست بازار ،عدم ورود یا عدم آمادگی عوامل،
حاكميت باید بهطور مستقيم مداخله كند .مداخله غيرمستقيم كه اولين اثر آن ،تنظيم آگاهی ،انگيزه و
توانایی عوامل است ،كه در پی آن ،فعاليتهایی توسط عوامل انجام میشود .راهبردهای غيرمستقيم با
كمترین ميزان مداخله حاكميت ،امكان دستيابی به اهداف را فراهم میكنند .راهبردهای غيرمستقيم،
هرچه دستوریتر باشند ،سخت تر و هرچه متكی به ایجاد جاذبه و واگذاری تصميم به عوامل باشند،
نرمتر بهحساب میآیند .اجرای راهبردهای مستقيم و غيرمستقيم ،توسط سازمانهای حاكميتی،
سازمانهای توسعهای ،شركتهای دولتی یا با برونسپاری انجام میشود.
راهبردهای غيرمستقيم به تفكيك معيارها و موضوع عبارتند از ::توليد و انتشار اطالعات ،تنظيم
ماليات ،تنظيم شرایط فعاليتها و محصوالت ،تخصيص منابع حاكميتی.
راهبردهای غيرمستقيم به تفكيك موضوعها (زیرساختهای نرم) عبارتند از ::راهاندازی سامانههای
محصوالت ،زنجيره تأمين و مبادله محصوالت واسطهای .همچنين ارتقای سامانههای مبادله محصوالت
واسطهای ،مبادله اوراق بهادار ،خدمات مالی و بيمه ،مشاغل ،فناوری ،سرمایهگذاری ،تجارت خارج و
تجارت خارجی.
راهبردهای مستقيم مستلزم اقدام های مستقيم دولت هستند .این اقدامات شامل مصارف دولت
(خریدهای دولتی) ،تنظيم موجودی كاال ،احداث و نگهداری مسيرها ،پایانهها و هابهای لجستيكی،
گسترش همكاریهای بينالمللی ،مدیریت بنگاههای بحرانی و توليد اطالعات هستند.
این راهبردها برپایه خطمشی های باالدستی بخش (مانند حفظ استقالل كشور و )...تالش دارند تا
اهداف توليد ،قيمت ،صادرات و واردات ،اشتغال ،كيفيت محصول ،كيفيت زندگی كاری و توزیع درآمد
را محقق سازند.
 .۲-۲-5سازماندهي (برای اجرای استراتژی)
این مطالعه برای تحقق اهداف ،با توجه به شرح وظایف وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،بر فرایند تحقق
اهداف متمركز شده و این فرایند را بهصورت «داالن خدمت» تعریف میكند كه درواقع مسيری است
كه در آن مشتری میتواند مجموعهای از خدمات مرتبط با هم را كه بهمنظور دستيابی به یك هدف
نهایی ارائه میشود ،بدون درگير شدن در فرایندهای متنوع سازمانهای ارائهدهنده با یك استاندارد
مشخص و در كوتاه ترین زمان دریافت كند .همچنين این سند برای اهداف خارج از وظایف سازمانی
وزارت صمت ،تشكيل «ستادهای ویژه» را پيشنهاد میدهد.
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مهمترین پروژههای اجرایی برای پيادهسازی برنامه راهبردی ،زیرساختهای نرم میباشند .این
زیرساختهای نرم عبارتند از ::سامانههای محصوالت ،اطالعات زنجيره تأمين ،مبادله محصوالت
واسطهای ،مبادله اوراق بهادار ،خدمات مالی و بيمهای ،مشاغل ،فناوری ،سرمایهگذاری و تجارت خارجی.
در این مطالعه ،ایجاد پنجره واحد اطالعات و خدمات صنعت ،معدن و تجارت پيگيری میشود.
همچنين خدمات وزارتخانه باید رتبهبندی شوند .مهمترین خدمات مشمول رتبهبندی عبارتند از::
خدمات متا (مهندسی ،تدارك ،احداث) ،مشاوره ،پژوهش ،آموزش ،كسبوكار ،بازرسی و فروش.
برای اجرای برنامههای برآمده از این مطالعه ،باید «ستاد برنامه راهبردی» تشكيل شود .ریاست این
ستاد ،قائم مقام وزیر و دبير آن ،معاونت برنامهریزی خواهند بود .وظایف این ستاد ،نهاییسازی اسناد
برنامههای راهبردی ،تهيه پيشنویس لوایح ،آیيننامهها و دستورالعملهای الزم و سير مراحل تصویب
آنها ،آموزش و فرهنگسازی برنامه راهبردی ،اجرای پروژهها ،اصالح فرایندها و ساختار سازمانی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،مدیریت منابع انسانی در دوران گذار و هماهنگی بين بخشی و تعامل با سایر
دستگاههای حاكميتی ،نهادهای عمومی ،اصناف و تشكلهای صنعتی و معدنی است.
در این مطالعه به نهادها و سازمانهای دیگری كه برای تحقق اهداف برنامه نياز به هماهنگی با آنها
وجود دارد اشاره و تأكيد شده است كه «بين برنامهها و فرایندهای این دستگاهها با برنامه راهبردی
صنعت ،معدن و تجارت باید هماهنگی ایجاد شود» (همان.)342 ،
 .۲-3برنامه راهبردی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ()1394
این برنامه در دو ویرایش ،ابتدا در تيرماه  1394و سپس در اسفندماه  1395منتشر شد .چشمانداز این
سند ،درونزایی و برونگرایی بود( 1وزارت صنعت ،معدن و تجارت.)5 :1394 ،
 .۲-3-1اهداف سند
در این سند ،دستيابی به ارزشافزوده باال ،مهمترین هدف سند ذكر شده است 2.همچنين اهداف دیگری
نيز در این سند راهبردی مدنظر هستند كه عبارتند از ::رقابتپذیری ،پایداری ،ثبات اقتصاد كالن،
نوآوری ،كاهش نابرابری درآمدی ،ارتقای آموزش و رفاه اجتماعی (همان.)23 ،
همچنين طراحی این سند برپایه اهداف و مأموریت وزارت صمت ،سياستهای كلی ،چشمانداز
صنعت ،معدن و تجارت در افق  1404صورت گرفته است.

 . 1وزير وقت صنعت در مقدمه خود بر اين سند ،هدف وزارتخانه متبوع خود را از تهيه اين سند چنين اعالم ميكند (ص :)5
«وزارت صنعت ،معدن و تجارت با توجه به اهداف چشمانداز و با الهام از سياستهاي اقتصاد مقاومتي و باالخص توجه به
بهرهبرداري از تمامي تواناييهاي داخلي در جهت زايش دروني و توسعه تعامالت و تجارت بينالمللي با رويكرد بروننگري،
وظيفه خود ميداند كه براي هموار كردن راه فعاالن اقتصادي و روانسازي فعاليتهايشان ،راهبردها ،رويكردها و سياستهاي
خود را تحت عنوان برنامه راهبردي وزارت صنعت ،معدن و تجاري تدوين و منتشر كند».
« .2سياستهاي اقتصادي كشورهاي موفق مبتنيبر توليد با ارزشافزوده باالست»( .همان)9 ،
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 .۲-3-۲نقش دولت
در این سند نقش دولت بهصورت تفصيلی مورد بررسی قرار نگرفته ،اما از خالل متن میتوان اینطور
استنباط كرد كه نقش دولت طراحی سياستهای صنعتی و نيز برنامهریزی در دو سطح كالن و بخشی
است .حوزه مسئوليت وزارتخانه بيشتر طراحی برنامههای بخشی است و برنامههای كالن باید با
هماهنگی سایر دستگاهها صورت گيرد.
 .۲-3-3اولویتها
برای دستيابی به اولویتها در این سند كه بيشتر متولی برنامهریزی بخشی است ،با شاخصهای زیر
احصا شده است .این شاخصها عبارتند از ::نرخ رشد اقتصادی ،ارزشافزوده (ارزشافزوده به توليد و
ارزشافزوده  22گروه آیسيك) ،تشكيل سرمایه ،سهم تعداد بنگاههای صنعتی از كل بنگاهها ،سهم
اشتغال ،صادرات ،مزیت نسبی آشكار شده یكنواخت ( )SRCAسال ( 2014تفكيك كد دورقمی
آیسيك) ،واردات ،روند تغيير و تحوالت ساختاری وضعيت صنعتی در ایران (وضعيت كاالهای منتخب
از ارزشافزوده سال  1390در برابر .)1375
براساس محاسبات این گزارش ،از مجموع  23رشته فعاليتهای بخش صنعت و معدن شاخصهای زیر
برای شناسایی اولویتها مورد استفاده قرار گرفته است« :سهم ارزشافزوده ،سهم اشتغال ،ارزش صادرات صنعتی،
مزیت نسبی آشكار شده یكنواخت ) ،(SRCAسهم تعداد بنگاههای صنعتی  10نفر كاركن و بيشتر».
درنهایت براساس این محاسبات ،هفت رشته فعاليت توليد مواد و محصوالت شيميایی ،توليد
محصوالت كانی غيرفلزی ،فلزات اساسی ،مواد غذایی و آشاميدنی ،صنایع توليد فراوردههای نفتی ،صنایع
نساجی و پوشاك و وسایل نقليه دارای اولویت شناخته شدهاند ،اما در ادامه صنایع مبتنیبر فناوری
پيشرفته بهدليل مسائل فناوری و اولویتهایی مانند معدن و استخراج معدنی ،صنایع پيشرفته ،محصوالت
الستيكی و پالستيكی ،ماشينآالت و تجهيزات صنعتی و توليدی و ماشينآالت مولد و انتقال برق را به
آن افزوده و دوازده حوزه مورد توجه را استخراج كرده است.
در ادامه برپایه این رشته فعاليتها ،انتخابهایی در سطح محصوالت صورت گرفته كه عبارتند از::
 محصوالت كانی غيرفلزی :سيمان/كاشی و سراميك
 وسایل نقليه زمينی ،ریلی و دریایی :خودرو
 فلزات اساسی :فوالد خام
 محصوالت الستيكی و پالستيكی :تایر و تيوب
 ماشينآالت و تجهيزات صنعتی و توليدی :یخچال و فریزر /لباسشویی /كولر آبی
 مواد و محصوالت شيميایی :پتروشيمی /دارو
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 .۲-3-4راهبردهای توسعه بخش صنعت و معدن
در این بخش سند راهبردهای اصلی وزارتخانه معرفی شده است كه مواردی ازجمله بهبود مستمر سهولت
انجام كسبوكار ،پشتيبانی از توليد و عرضه كاال و خدمات مبتنیبر فناوری با ارزشافزوده باال ،بهبود و
توسعه روابط تجاری بين المللی و تسهيل تجارت در فضای رقابتی با اولویت صادرات غيرنفتی،
توانمندسازی بخش خصوصی و رفع موانع توسعه آن ،جلب و توسعه سرمایهگذاری خارجی در بخش
صنعت ،معدن و تجارت ،ارتقای توانمندی و شایستگی سرمایههای انسانی با تكيه بر فرهنگ اسالمی ـ
ایرانی و ...را دربرمیگيرد.
 .۲-3-5سياستهای اجرایي وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در بخش بعدی ،سياستهای اجرایی مبتنیبر محورهای راهبردی معرفی شده است .محورهای اصلی
این سياستها عبارتند از :توسعه رقابتپذیری در بخش ،بهبود محيط قانونی و فضای كسبوكار ،توسعه
فناوری ،نوآوری و تحقيق و توسعه ،سرمایهگذاری و تأمين منابع مالی ،توسعه تجارت و تعامالت
بينالمللی و تأمين و توسعه زیرساخت.
 .۲-3-6برنامههای راهبردی گروه صنایع منتخب
در این سند همچنين برای برخی گروههای صنعتی منتخب  ،برنامه راهبردی نوشته شده و اقدامات و
سياستهای دولت برای توسعه آنها معرفی شده است.
 .3نقد و ارزیابي كاستيهای دروني اسناد استراتژی توسعه صنعتي
در ارزیابی اسناد استراتژی توسعه صنعتی میتوان به هشت دسته كاستیهای تحليلی در این مطالعات اشاره
كرد .در این بخش تالش شده تا به ضعفهای راهبردی این مطالعات و كاستیهای آنها برای نشان دادن
روش برونرفت از مشكالت اشاره شود .همچنين باید متذكر شد شدت و ضعف بروز این ضعفها در سه
مطالعه مورد اشاره بسيار با یكدیگر متفاوت بوده و البته در اینجا بهجای طی فرایند تكاملی مبتنیبر رفع
اشتباهات مطالعات قبلی ،با نوعی رویكرد تضعيف بنيه كارشناسی این مطالعات و نتایج پيوسته ضعيفتر از
قبل روبهرو هستيم .در ادامه ضعفهای اسناد استراتژی توسعه صنعتی مورد توجه قرار گرفته است.
 .3-1ضعف مبنای تحليلي
مبنا و رویكرد تحليلی مطالعه اول را میتوان پارادایم نئوكالسيكی (رویكرد بازارگرا) یا اجماع واشنگتنی
دانست ،در اینجا نقشآفرینی دولت در توسعه صنعتی ،صرفاً تهيه زیرساخت نهادی عملكرد بازارها و
تأمين ثبات اقتصاد كالن بوده و بر همين مبنا در ابتدای این كتاب به این پرسش پرداخته شده كه
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«اصالً تدوین استراتژی توسعه صنعتی» در «دوره جهانی شدن» الزم است یا خير؟! میتوان این مطالعه
را با مرحله «غروب سياست صنعتی» (به تعبير نویسندگان كتاب «تحول مولد» یكی دانست ،بر همين
اساس نفی سياست صنعتی گزینشی (عمودی) یكی از محورهای این مطالعه محسوب شده 1و اگر نقدی
به آن وارد است ،نقدهایی است كه در این پارادایم و كاستیهای آن برای گرهگشایی از معضل عدم
توسعه صنعتی نهفته

است2.

درحالی كه مطالعه اول از نظر پارادایمی به مبنای تحليلی خود وفادار است ،مطالعه دوم ()1392
بدون برخورداری از مبنای تحليلی مشخص ،مدعی بهرهگيری از چارچوب برنامه راهبردی (با رویكرد
سامانهای) و استفاده از الگوی علی سامانههای اقتصادی (یا رویكرد سامانههای چندكارگزاری) است .این
الگو ،بدون تحليل بنيادین عوامل ضعف یا موانع صنعتی شدن ،درنهایت به تشریح وظایف وزارتخانه و
انتخابهای مبتنیبر فهرست اولویت پرداخته درحالی كه حتی در ترسيم منطق این انتخابها و ارائه
برنامهای مدون و باكيفيت درباره راهكارهای حمایت ،ناكام مانده است .در این مطالعه پس از ارائه انبوهی
از ارزیابیها و مقایسههای بیكيفيت در قالب بررسی وضع موجود ،به یكباره «زیرساختهای نرم»
مهمترین مشكل فقدان توسعه صنعتی عنوان شده است( .فاطمی امين و همكاران)371 :1392 ،
مطالعه سوم ( )1394نيز بهمانند مطالعه قبلی ،مبنای تحليلی مشخصی نداشته و بدون تبيين
مبانی نظری موضوع ،صرفاً با مرور برخی شاخصها و بهرهگيری از تكنيكهای آماری به استخراج
اولویتها پرداخته است .این درحالی است كه در گزارشهای پيوست این مطالعه كه در اختيار مركز
پژوهشهای مجلس قرار گرفته ،این شناسایی از طریق تهيه پرسشنامه و اخذ نظرات مسئوالن دولتی و
برخی فعاالن اقتصادی انجام شده است!
 .3-۲ضعف در شناسایي اهداف
پارادایم نئوكالسيكی در توسعه صنعتی« ،سودآوری بنگاه» را مبنای تحليل خود ساخته و از آنجا كه ميان
منافع فردی و جمعی هماهنگی میبيند ،بهاصطالح به این شعار باور دارد كه «هر آنچه برای بنگاه خوب
است ،برای كشور هم خوب است» (ربيعی ،منصوری و سيورز ،)12 :1397 ،این پيشفرض بر مطالعه اول
( )1382حاكم بوده است .بر این اساس ،اوالً ،رشد اقتصادی هدف اساسی توسعه صنعتی است و ثانياً ،این
« .1هماكنون مشخص شده است كه نتايج سياستهايي تحت عنوان برندهگزيني و يا تقويت صنايع خاص لزوماً به موفقيت
ختم نشدهاند .ميتوان شواهد فراواني يافت كه نشان ميدهد اعمال اين روشها با ناكامي در دستيابي به هدفهاي مورد
نظر ،هزينههاي فراواني را تحميل كرده است .شواهد اخير جهاني مانند دخالت انتخابي دولت انگليس در پروژه ساخت
هواپيماي مسافربري مافوق صوت و يا صنايع آلومينيم و يا نظرات مداخلهآميز ميتي در ژاپن براي محدود كردن ساخت اتومبيل
و يا پروژه خودرو پروتون در مالزي و يا توسعه صنايع هوايي در اندونزي شكست اين برنامهها را نشان دادهاند»( .نيلي و
همكاران)323 :1382 ،
« .2در محيطهاي سياستگذاري نوعي نگاه افراطي و سادهانگارانه جلوه نموده است كه در پرتوي آن بانگ برافراشتهاند كه
بهترين كاري كه دولتها ميتوانند انجام دهند اين است كه از سر راه كنار بروند .درنتيجه ،سياستگذاران كشورهاي در حال
توسعه ناچار بودند فقط از آن دسته از آموزهها و توصيههاي سياستي بهره گيرند كه به اقتصاد كالن و تأمين مالي ميپرداخت و
از توصيههاي سياستي درخصوص «تحول مولد» ،ارتقاي فناورانه و توسعه مهارتها محروم بودند»( .نوبلر و همكاران)14 :1397 ،
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رشد نيز با برداشتن همه موانعی كه در برابر سودآور شدن بنگاهها وجود دارد محقق خواهد شد .بر همين
اساس ،این استراتژی به دولتمردان توصيه میكند كه هيچكدام از اهداف اجتماعی و سياسی (و تلویح ًا
زیستمحيطی) 1را كه ممكن است ،مانع پيروی كامل از توصيههای این گزارش شود مورد توجه قرار ندهند.
این درحالی است كه انتخاب استراتژی توسعه صنعتی در سطح ملی با مسائل اقتصادی و غيراقتصادی
بهصورت توأمان سروكار دارد ،مسائل اقتصادی مانند تنوعبخشی توليد و صادرات در كنار مسائل اقتصادی ـ
اجتماعی مانند فقر ،بيكاری ،نابرابری ،عدم توازن منطقهای ،مسائل زیستمحيطی مانند آببری ،آالیندگی
(هوا ،آب و )...و تبعات اكولوژیكی و حتی مسائل سياسی ـ دفاعی مانند توان تسليحاتی (ساخت تسليحات
پيشرفته) ،مسائلی هستند كه حداقل بهمثابه قيد برای هدف رشد اقتصادی ظاهر شده و سياستگذاری
در سطح كالن باید نحوه تبادل ميان این اهداف را مشخص سازد .بنابراین از نظر هدفگذاری ،این مطالعه
در ميان اهداف گوناگون مانند رشد درآمد ملی ،ارتقای فناوری ،تنوعیابی ،ایجاد رشد متوازن منطقهای،
اشتغالزایی ،فقرزدایی ،كنترل نابرابری و ،...تنها بر هدفگيری شتاببخشی به «رشد اقتصادی» تأكيد
كرده و سایر متغيرها را بهعنوان هدف یا قيد در نظر نگرفته یا همراستای آن

میبيند2.

امروزه دیگر این یكی از یافتههای جهانی است كه رشد اقتصادی بههمراه نابرابری باال و در حال
افزایش میتواند چونان تهدیدی برای پایداری رشد ظاهر شده )(berg & jonathan, 2011, p. 3
و اجماع سياسی بر سر آن را به مخاطره افكند ) .(ASEAN, 2007بهطور مثال اگر از این زاویه به
مطالعه اخير توجه كنيم ،ازجمله توصيههای این مطالعه ،اصالح قانون كار و انعطاف در قوانين اخراج و
دستمزد برای «انعطافپذیری بيشتر بازار نيروی كار» است ،اما گرچه سودآوری بنگاه ممكن است در
كاهش حقوق و مزایای نيروی كار نهفته باشد ،اما این مسئله میتواند موجب بروز مشكالت اجتماعی و
حتی سياسی باشد .درواقع كاهش مزایای نيروی كار (كه میتواند مولد افزایش نابرابری هم باشد) اگرچه
برای سودآوری بنگاه «خوب است» ،لزوماً برای جامعه خوب نيست.
به تعبير دیگر ،گرچه اقتصاددانان ممكن است عملكردها را از زاویه متغيرها و شاخصهای صرف ًا
اقتصادی ارزیابی كنند ،اما سياستمداران و برنامهریزان كه مدیریت تحوالت اقتصادی را در بستر جامعه
برعهده دارند ،مجبورند نگران شاخصهای اقتصادی ـ اجتماعی نيز بوده و دیر یا زود با پيامدهای
ال از منظر سياستمداران ،شاید اهدافی مانند ارتقای
اجتماعی و سياسی استراتژی خود روبهرو شوند .اص ً
جایگاه كشور در تقسيم كار جهانی یا رفع فقر ،جایگاهی بسيار مهمتر از رشد اقتصادی داشته و اگر

 . 1در اين گزارش ،هيچ فرازي كه محيط زيست را چونان قيدي براي سياستگذاري مطرح كرده باشد ،بهچشم نميخورد.
بهخصوص در بخش حوزههاي توسعه صنعتي ،در حالي كه صنايع دسته «واسطهاي ـ سرمايهاي» صنايعي بسيار آببر و
آالينده بوده و از نظر محيط زيستي ،گسترش سرمايهگذاري در اين حوزهها موجب مخاطرات فراوان است ،اين مطالعه قيد آن
را به تحليل مزيت نسبي و جذب سرمايهگذاري خارجي در اين حوزهها نيفزوده و هيچ تحليلي از اين زاويه در بر ندارد.
 .2بهطور مثال اين استراتژي ،برداشتن تعرفهها و تالش براي جذب سرمايهگذاري خارجي را هم موجب رشد صادرات ميداند،
هم كاهش نابرابري و هم كاهش تورم .اينكه چطور يك استراتژي بهصورت پيشيني ،همه اين متغيرها را بهطور مطلوب متأثر
ميكند ،ازجمله پيشفرضهاي اين مطالعه است.
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توسعه صنعتی مورد توجه است ،باید ابزاری برای تحقق این اهداف بوده یا حداقل تحقق آنها را بهمخاطره
نيفكند .باید تأكيد كرد كه تبعات احتمالی یك استراتژی برای اهداف اقتصادی ،اجتماعی و دفاعی ملی
باید در هنگام طراحی آن صورت گرفته و نمیتوان بدون نگاه به بستر اجتماعی ـ سياسی رشد ،صرف ًا
به سياستمداران متذكر شد كه هيچ توجهی به این ابعاد تحول اقتصادی نداشته باشند .اصوالً همين
بی توجهی به سایر اهداف و قيدهای تحقق توسعه صنعتی در دیدگاه نئوكالسيكی بوده كه موجب شده
تا كشورهای اتخاذكننده این استراتژی با بحرانهای اجتماعی و گاه بیثباتیهای سياسی روبهرو

شوند1

) .(Acemoglu & Robinson, 2013شناسایی اهميت این قيدها موجب میشود كه طراحی
استراتژی اوالً فراتر از یك امر فنی و اقتصادی ،بدل به انتخابی جمعی شود ،ثانياً درك فراگيرتر ابعاد
طراحی استراتژی را الزم آورد كه موجب افزایش احتمال توفيق استراتژی خواهد شد.
در مقابل رویكرد تكبُعدی مطالعه اول در انتخاب هدف استراتژیك ،مطالعه دوم اهداف مختلفی را
بهعنوان اهداف استراتژیك مطرح كرده است ،ازجمله «ارتقای جایگاه بينالمللی كشور» و «امكانپذیری
زندگی مطلوب» یا « حفظ استقالل كشور ،حفظ پایداری ،افزایش بهرهوری ،افزایش خودسازماندهی،
برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع ،برقراری تناسب سود و مخاطره ،كاهش فساد ،كاهش اقتصاد
غيررسمی و حفظ حقوق انسانی» .این درحالی است كه علیرغم وجود اهداف متعدد در این مطالعه،
اهداف ذكر شده ،تصریح و تعریف عملياتی نشدهاند تا قيدهای حاصل از آنها مشخص شود ،مثالً ارتقای
جایگاه بينالمللی با چه متغيرهایی گره خورده است؟ رشد اقتصادی ،ارتقای فناورانه ،رشد صادرات و،...
همچنين «امكانپذیری زندگی مطلوب» كه بهمعنای دخالت دادن متغيرهای اجتماعی در اهداف است
با چه شاخصها و چه الگویی قابل تحقق است؟
انتخاب اهداف در مطالعه سوم ،نه تنها بهبود نيافته ،بلكه این مطالعه نيز در ضعفهای مطالعات
قبلی شریك بوده و مبنای تحليلی خود را اسناد باالدستی وزارت صمت قرار داده و تالشی در جهت
ارائه یك تعریف عملياتی از نسبت اهداف این اسناد با یكدیگر و نحوه ارتباط ميان اهداف ذكر شده و
شاخصهای مطالعه ارائه نداده است.
 .3-3ضعف در تبيين وضع موجود
در تحليل وضع موجود ،ارائه تصویری از گذشته نيازمند داشتن ضوابط روششناختی در انتخاب متغيرهای
مورد بررسی و مقطع زمانی تحت بررسی است .در این چارچوب ،ابتدا باید توضيح داده شود كه به چه
علت ،برخی متغيرها انتخاب شده و این متغيرها در خدمت ارائه چه زوایایی از توسعه صنعتی در ایران

 .1این دو نویسنده در نتيجهگيری مقاله خود تأکيد میکنند که« :اصالحات اقتصادی که بدون شناخت پيامدهای سياسیشان
اجرا میشوند ،بهجای ارتقاي کارایی اقتصادی میتواند بهصورت قابل توجهی آن را کاهش دهد».
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بوده و همچنين به چه دليل بازه زمانی خاصی برای این بررسی در نظر گرفته شده است .این بازه زمانی
حتماً باید با توجه به شوكها و سياستهایی كه در طول زمان بر عملكردها تأثير میگذارد انتخاب شده
و وضعيت روندها و سياستها را در تعامل با یكدیگر بررسی كند .این درحالی است كه چنين دقتهای
روششناختی در تحليل وضع موجود در هيچیك از مطالعات انجام شده بهچشم نمیخورد.
شاید بتوان بنياد چنين عدم دقتی در مطالعه اول را در همان تابعيت آن از پارادایم نئوكالسيكی
جستجو كرد .به تعبير دیگر در توصيههای برآمده از این پارادایم« ،نقطه اوليه» تأثير مهمی در تحليل
شرایط ایجاد نمیكند (رودریك ،)45 :1396 ،بر این اساس ،دوگانهای ميان ساختارهای اختاللی
(قيمتهای تحریف شده) و ساختار رقابتی (عملكرد آزادانه قيمتها) وجود دارد كه طی آن وظيفه
سياستگذار صرفاً حذف اختاللها و اجازه عملكرد آزادانه دادن به قيمتهاست .بر این اساس ،تبيين وضع
موجود در این كتاب صرفاً به این تحليل میانجامد كه «با توجه به ناكارآمدی بخش عمومی و تجربه
سایر كشورها ،دخالت گسترده دولت در فعاليتهای اقتصادی یكی از چالشهای عمده بخش صنعت
كشور است .درواقع دولت با حضور خود در فرایند توليد ،سرمایهگذاری و اشتغال در بخش صنعت ،در
نظام بازارهای مربوط ،اغتشاش ایجاد میكند و باعث كاهش ميزان كارآمدی ساختار اقتصادی میشود»
(نيلی و همكاران .)115 :1382 ،از نظر این تحليل ،نقطه اوليه تحليل اقتصاد ایران ،نقطه اختاللی است
و هدف استراتژی توسعه صنعتی باید رفع این اختالل باشد.
این درحالی است كه همين مطالعه ،در سطح تحليل وضع موجود با برخی ویژگیهای خاص اقتصاد
ایران روبهرو است كه این ویژگیها را براساس اشارات كتاب میتوان بهصورت زیر خالصه كرد:
ـ بهرهوری اندك بخش صنعت و كمتر بودن رشد ارزشافزوده صنعتی نسبت به بخش كشاورزی( 1ص )53
ـ خروج سرمایهها از بخش صنعت (ص )57
ـ كاهش اثرپذیری اقتصاد ملی از رشد صنعتی (ص )61
ـ تعيينكننده بودن ارز وارداتی در رشد صنعتی (ص )64
ـ ارتباط رشد درآمدهای نفتی و رشد صنعتی (تأسيس واحدهای بزرگ صنعتی در بخش عمومی) (ص )70
ـ روند نزولی سهم صنایع كمدوام و افزایش سهم صنایع واسطهای و سرمایهای (ص )74
ـ ضعيف بودن پيوندهای صنعتی (بين صنایع و واحدهای بزرگ و كوچك) (ص )81
ـ اتكای نيمی از رشد صنعتی به رشد صنایع منبعمحور (ص )83
ـ سهم عمده بخش عمومی در واحدهای صنعتی

بزرگ2

 .1بهازاي يك واحد سرمايه در هريك از بخشهاي مذكور ،در بخش صنعت نسبت به بخش كشاورزي ارزشافزوده كمتري ايجاد
شده است( .ص )56
 .2از  118نفر بنگاه صنعتي با تعداد كاركن بيش از  1000نفر 79 ،بنگاه ( 67درصد) با مالكيت بخش عمومي اداره ميشود و
اين درحالي است كه  96درصد بنگاههاي بين  10تا  50نفر در مالكيت بخش خصوصي است( .ص )88
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خصوصی1

ـ سطح باالتر دریافتی 2و مهارت نيروی كار بنگاههای بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی (ص )99
ـ روند نزولی سهم هزینه نيروی كار در ارزشافزوده بنگاههای صنعتی (ص  )94و روند نزولی ميزان
3

سرمایه سرانه واحدهای صنعتی و درنتيجه روند كوچك شدن مقياس بنگاههای صنعتی
ـ رشد متوسط  22درصدی نقدینگی (در طول قریب به سه دهه) (ص )73

به تعبير دیگر در شرایط اوليه این تحليل ،ما با ساختاری روبهرو هستيم كه طی آن:
روند صنعت به سمت كوچك شدن مقياس سرمایهگذاری صنعتی پيش رفته و طی آن نه تنها
صنعت محل جذب سرمایهگذاری نيست ،بلكه شاید با توجه به روند كوچك شدن مقياس بنگاهها ،بتوان
احتمال داد كه سودهای صنعتی نيز دوباره در بخش صنعت سرمایهگذاری نمیشود .درواقع سازوكار
تشكيل سرمایه در بخش صنعت در این ساختار اقتصادی دچار بحران شده است.
ما همچنين با پارادوكس نقدینگی صنعتی هم روبهرو هستيم ،به این معنا كه كوچكمقياس شدن
سرمایه واحدهای صنعتی درحالی رخ داده كه در دو دهه منتهی به این مطالعه ،نقدینگی با سرعتی
بيشتر از رشد اقتصادی و صنعتی در حال افزایش یافتن بوده كه بهمعنای افزایش منابع سرمایهای برای
سرمایهگذاری هم بوده است.
ما شاهد ساختاری وابسته به ارز هستيم كه طی آن ارز نقشی تعيينكننده در شكلدهی رشد صنعتی
داشته و مسئله تأمين ارز برای توسعه صنعتی ،یكی از متغيرهای مهم و تعيينكننده توسعه صنعتی است.
الگوی مالكيت واحدهای صنعتی ،تأثير تعيينكنندهای بر بهرهوری توليد ندارد 4،به این معنا كه
علیرغم این تصور كه بخش عمومی ناكارآمدتر از بخش خصوصی است ،در اقتصاد ایران با پيشی گرفتن
بخش عمومی در بهرهوری ،رشد ارزشافزوده و صادرات نسبت به بخش خصوصی روبهرو بودهایم.
بازار كار در ایران و همچنين الگوی مقياس بنگاههای صنعتی ،از الگوی بازار دوگانه كه ویژگی
بسياری از اقتصادهای درحال توسعه است پيروی میكند ،اقتصادی كه بخش مدرن با حقوقهای باال در
شرایط نسبت ًا انحصاری در كنار انبوه بنگاههای خصوصی با ویژگی فعاليت در بخش غيررسمی بهصورت

 .1ارزشافزوده بنگاههاي بخش عمومي و خصوصي در اين دوره بهطور متوسط ساليانه بهترتيب  9/6و  7/4درصد رشد
داشتهاند كه اين نرخ بيشتر از نرخ رشد اقتصادي كل كشور در اين دوره بوده است .همچنين نرخ رشد ارزشافزوده بنگاههاي
بزرگ خصوصي برابر با  8/85درصد بوده است .فزوني نرخ رشد ارزشافزوده در بنگاههاي بخش عمومي نسبت به بنگاههاي
بخش خصوصي ،سهم ارزشافزوده بنگاههاي بخش عمومي را از حدود  50درصد در سال  1373به  59درصد در سال 1378
ارتقا داده است  ...طي اين دوره ارزش صادرات بخش خصوصي و عمومي بهترتيب  2/7و  3/8درصد رشد داشته است.
بررسي بنگاههاي بزرگ نشان ميدهد كه نرخ رشد صادرات بنگاههاي بزرگ خصوصي برابر با  3/15درصد و بيشتر از نرخ رشد
بنگاههاي كوچك بوده است( .ص )93
 .2دريافتي هر فرد كاركن در بنگاههاي عمومي  70درصد بيشتر از فرد شاغل در بخش خصوصي است( .ص )91
« .3بنگاههاي صنعتي تحت شرايط موجود نظام اقتصاد ـ اجتماعي كشور ،بهطور متوسط در حال كوچك شدن هستند .بهعبارت
ديگر متوسط اندازه بنگاههاي فعال در بازارهاي صنعتي كشور به تدريج به سمت استفاده كمتر از هر دو نهاده توليدي كار و
سرمايه پيش ميروند و اين رفتار نشاندهنده تمايل نداشتن به گسترش فعاليتهاي صنعتي توسط بنگاههاست .اين پديده
ناشي از خروج سرمايههاي فيزيكي و انساني از جريان توليد در بخش صنعت كشور است»)96( .
« .4بخش عمومي در بسياري موارد ناكاراتر از بخش خصوصي عمل ميكند»( .ص )115
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توأمان حضور دارند.
به تصویر باال میتوان تداوم اقتصاد تكمحصولی ،خامفروشی و رشد خامفروشی در صادرات (كه در
سالهای اخير تشدید شده است) را هم افزود ،این نكته البته در تصویر ارائه شده در مطالعه نيست.
موارد باال كه بهعنوان نمونه آورده شده ،با ترسيم برخی از ویژگیهای ساختار توليد در دوره انجام
این مطالعه ،اهميت پرداختن به شرایط اوليه در این تحليل و انتخاب متغيرهای مناسب برای بررسی
روند را نشان میدهد .برخی از این ویژگیهای ساختاری خود نتيجه پيگيری استراتژیهای توسعهای
خاصی (مانند صنعتی شدن) در دهههای گذشته بودهاند ،اما مطالعه اول (و مطالعات بعدی) ،فاقد چنين
ارزیابیهای عميق از ساختارهای اقتصادی ایران

است1.

مطالعه دوم ( )1392در تبيين وضع موجود ،مقایسهای ميان وضعيت اقتصاد ایران در زمان انجام
این مطالعه با مطالعه قبلی ( )1382انجام داده و نتيجهگيری كرده است كه در حالی كه در زمان انجام
مطالعه قبلی ،شرایطی مانند «صادرات صنعتی ناچيز ،حجم باالی یارانهها (بهخصوص در انرژی) ،ضعف
زیرساختهای فيزیكی و سرمایهگذاری پایين و ضعف در زیرساختهای نهادی» وجود داشته است ،در
زمان انجام این مطالعه «توليد و صادرات تقریب ًا مناسب ،رشد قابل توجه سرمایهگذاری و تكميل اكثر
زیرساختهای فيزیكی كشور ،ضعف در زیرساختهای نهادی ادغام و وزارتخانههای صنایع و معادن و
بازرگانی» (همان )447 ،بوده است .توجه به این نكته كه در هنگام انجام این مطالعه ،اقتصاد ایران با
تحریمهای بينالمللی ،كاهش درآمدهای نفتی ،جهش تورمی و ركود شدید سرمایهگذاری مواجه بوده،
برای نشان دادن عمق واقعنمایی این بررسی از وضع موجود كافی است.
همچنين مطالعه سوم ( )1394نيز از نظر تبيين وضع موجود ،بسيار آشفته و پریشان است .در این
مطالعه ،برخی شاخصها مانند تحليل ساختار سرمایهگذاری (تغييرات روند سرمایهگذاری در بخش صنعت
در مقابل بخش خدمات و مستغالت) مورد بررسی قرار گرفته و روند معكوس سرمایهگذاری در مستغالت
و صنعت از سال  1387مورد تأكيد قرار گرفته است ،این مشاهده اما با تحليلی از دالیل وقوع این روند و
اصالً روندهای بلندمدت سرمایهگذاری در ایران و علل رشد و افول سرمایهگذاری صنعتی همراه نشده است.
نكته مهم اینجاست كه برای ارائه راهكار مناسب ،ارائه تحليلی عميق از وضع موجود بسيار ضروری
است .در ادامه این قسمت ،دو پارادوكس مهم در اقتصاد ایران كه حل آنها نيازمند تحليل عميق وضعيت
میباشد مورد اشاره قرار گرفته است.
 .3-3-1پارادوكس بهرهوری (بخش صنعت در برابر بخش كشاورزی)
در ابتدای مطالعه اول ،نویسندگان ،توسعه صنعتی را به این دليل دارای اهميت میدانند كه صنعت محل
 .1از منظر مطالعات توسعه ،یکی از پارادایمهای مهمی که در برابر پارادایم نئوکالسيکی ،تبيين توسعهنيافتگی را برعهده
دارد ،پارادایم «ساختارگرایی» است ،نقطه عزیمت تحليل ساختارگرا ،اتفاقاً این دست شاخصهها و ویژگیهای ساختاری
است که در این بخش فهرست کردیم( .برای مطالعه بيشتر رجوع شود به( :هيوئيت و دیگران)1377 ،
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رشد «بهرهوری» است .حال آنكه اقتصاد ایران در دوره فعلی با روند نزولی رشد بهرهوری و در دوره انجام
این مطالعه با عقب افتادن رشد بهرهوری بخش صنعت حتی از بخش كشاورزی (كه قابليتهای رشد
بهرهوری در آن بسيار محدودتر میباشد) روبهرو شده است .بنابراین وقتی توسعه صنعتی با پارادوكسهای
اینچنينی مواجه است ،این پرسش دارای اهميت میشود كه آیا همه این پارادوكس ناشی از اختالل
قيمتهاست یا عواملی دیگر هم در تحليل دخالت دارند؟
بهدليل ضعف در ترسيم وضعيت موجود ،این مطالعات وارد بررسی عميق پارادوكسهای اقتصاد
ایران نشدهاند ،اما بهنظر میرسد هر مطالعهای كه خواهان پاسخ به این سؤال باشد الزم است تا روندهای
ساختاری سرمایهگذاری یعنی سرمایهگذاری بين بخشی (صنعت ـ كشاورزی ـ خدمات) 1و زیربخشهای
آن ،تركيب تشكيل سرمایه (از محل سرمایهگذاری جدید یا تجدید ارزیابی داراییها) 2و منبع تأمين
سرمایه (سرمایه حاصل از منابع داخلی یا بانك یا بازار سرمایه) و نيز اثر جهشهای ارزی بر تغييرات
روند تشكيل سرمایه 3و متغيرهایی از این دست را بررسی كند.
 .3-3-۲پارادوكس كارایي( 4بنگاههای خصوصي در برابر بنگاههای دولتي)
یكی از فروض این مطالعات بهویژه مطالعه اول بر برتری بدون شرط بنگاههای خصوصی بر بنگاههای
دولتی است 5.این مطالعات ،بهویژه مطالعه اول ،نقاط كليدی تأكيد خود را نه لزوماً از بستر تحليل اقتصاد
ایران ،بلكه از پيشفرضهای تحليل اقتصاد متعارف میگيرد .بهطور مثال درحالی كه نتایج تجربی همين
مطالعه نشان میدهد كه مالكيت مسئله اصلی در عملكرد صنایع نبوده و شرایط انحصاری ،مزیت نسبی
حاصل از منابع و مقياس توليد تأثير بيشتری در وضعيت سودآوری صنعت در ایران دارد 6،بعدتر رویكرد
خصوصیسازی بهعنوان مهمترین اصالح نهادی و رویكرد اصلی اصالح ساختاری بنگاهها (بهویژه در
واحدهای بزرگ صنعتی) توصيه شده است.
در همين مورد توصيه بیقيدوشرط خصوصیسازی ،مطالعات از منظر «اقتصاد تكاملی» نشان
میدهد كه در كشورهای در حال توسعه كه بازارها عمدت ًا كوچك و صنایع خصوصی نيز عمدت ًا
كوچكمقياس ،برخوردار از نيروی كار غيرماهر و با تجربه اندك رشد و صادرات هستند ،برحسب ادبيات
 .1رجوع شود به كتاب «مقدمهاي بر اقتصاد ايران» (شاكري)1395 ،
 .2رجوع شود به كتاب «نگاهی به اقتصاد سياسی ایران از دهه  1340تا ( »1395رحمانزاده هروي)1397 ،
 .3بهطور مثال ،ازجمله تأثيرات نرخ ارز بر تشكيل سرمايه ،بهخصوص صنايع كوچك و متوسط ) (SMEsرا ميتوان كاهش توان
خريد كاالهاي سرمايهاي وارداتي و مواد خام تجهيزات ضروري (بهدليل افزايش قيمت اين محصوالت) و نيز تشديد مشكالت
تأمين منابع مالي براي فراهمسازي ارز مورد نياز براي خريد مواد و تجهيزات عنوان كرد( .يونيدو)39 :1384 ،
 .4در اينجا جداسازي پارادوكس كارايي از پارادوكس بهرهوري فقط براي اشاره به پارادوكسهاي شناسايي شده در مطالعه
استراتژي توسعه صنعت ( )1382بوده است ،درواقع درحالي كه در تعريف ،بهرهوري و كارايي متفاوتند ،اما در هنگام سنجش،
اين دو در اقتصاد ايران با تعريف يكسان نسبت ستانده به داده ارزيابي ميشوند.
« .5بخش عمومي در بسياري از موارد ناكاراتر از بخش خصوصي عمل ميكند» (نيلي و همكاران)115 :1382 ،
 .6اگرچه آمار و ارقام نشان ميدهد كه رشد ارزشافزوده و برخي ديگر از كميتهاي اقتصادي وابسته به صنعت در بخش
عمومي بهتر از بخش خصوصي است ،اما مسئله قابل توجه اينكه بخش عمومي ،درصد زيادي از رشد خود را مرهون صنايعي
است كه يا بهدليل انحصاري بودن ،سود فراوان كسب ميكنند و يا اينكه وابسته به منابع طبيعي كشور بوده و از بابت فروش
آن ارزشافزوده بااليي بهدست ميآورند»( .ص )115
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این مكتب ،این واحدها احتما ًال بهلحاظ «قابليت» 1توان اندكی برای مدیریت واحدهای بزرگ صنعتی
دارند .بنابراین رویكردهای خصوصیسازی كه برپایه انتقال واحدهای صنعتی بزرگ در چنين شرایطی
استوار باشند ،بيشتر از آنكه به ارتقای كارایی منجر شوند ،بحرانهای اجتماعی (مانند بيكاری و فساد)
را دامن میزنند .این فرض اقتصاد نئوكالسيكی كه فرهنگ كارآفرینی و توانمندی مدیریت واحدهای
بزرگ صنعتی (توانمندی سازمانی) همواره در بخش خصوصی وجود دارد و با كاهش تعرفهها و
مقرراتزدایی ،این قابليتها یكشبه بهدست خواهد آمد ،فرضی بحرانزاست 2.تجربه موفقيتآميز چين
در خصوصیسازی در مقابل بقيه تجربههای شكستخورده دقيقاً به همين خاطر بوده است كه به این
نكات توجه كرده؛ نكاتی كه در شعار «بزرگها را بچسب و كوچكها را رها كن» بهخوبی درك این مسئله
را نشان میدهد .این درحالی است كه توصيه این مطالعه درباره بنگاههای بزرگ دولتی صرف ًا
«خصوصیسازی» است!
 .3-3-3پارادوكس سرمایهبرتر شدن صنعت
درحالی كه مطالعه اول حاكی از كوچك مقياستر شدن سرمایهگذاریهای صنعتی است ،همزمان
سرمایهبرتر شدن بخش صنعت را هم گزارش كرده است .همچنين مطالعات بعدی كه بر شناسایی
اولویتها تمركز داشتهاند ،عموماً رشته فعاليتهای بسيار سرمایهبری مانند پتروشيمیها و فلزات اساسی
را بهعنوان فعاليتهای اولویتدار (از نظر شاخصهایی مانند سودآوری) شناسایی كردهاند ،چگونه در
حالی كه سرمایه به روایت گزارش اول در حال خروج از بخش صنعت بوده است ،رشته فعاليتهای
سرمایهبر صنعتی در حال رشد بودهاند؟!
نگاهی به روند تشكيل سرمایه در طول سالهای پس از جنگ نشان میدهد كه بهطور مثال سهم
سرمایهگذاری دولتی كه از تشكيل سرمایه ثابت ناخالص  27/1درصد بود« ،محرك مهمی در راستای توسعه
صنایع كليدی» بهشمار رفته و «عمدتاً حول چند رشته فعاليت صنعتی» متمركز شده بود« .طی این برنامه
بهطور متوسط 62/2 ،درصد سرمایهگذاری دولتی در بخش صنعت و معدن معطوف به صنایع فلزی و ذوب فلز؛
 17/8درصد آن معطوف به صنایع شيميایی و پتروشيمی و  7/4درصد آن معطوف به ماشينآالت مكانيكی،
غذایی و قند بود» .بهعبارت دیگر «یك نوع تقسيم كار ملی نانوشته ...بهطوری كه ،دولت به سمت سرمایهگذاری
روی رشته فعاليتهای دیربازده و سرمایهبر حركت كرد ،درحالی كه بخش خصوصی به سرمایهگذاری روی
كاالهای مصرفی ،زودبازده و با ریسك پایينتر روی آورد» (مبصر و همكاران.)25-24 :1397 ،
به تعبير دیگر ،روندهای تجربه شده دو دهه گذشته تماماً تحت تأثير سياستهای دولت و رانتهای

1. Capibility
 .2عالوه بر ضعف توانمندي مديريت واحدهاي بزرگ كه به ايجاد مراكزي مانند «مركز مديريت صنعتي» در دهه  1340انجاميد،
برخي تحقيقات از كمبود روحيه كارآفريني و «فرهنگ بيجسارتي فارغالتحصيالن ايراني» بهعنوان يك دليل نرخ پايين مشاركت
فعاالن اقتصادي تحصيلكرده در تأسيس واحدهاي صنعتي نام بردهاند( .يونيدو)234 :1384 ،
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اعطا شده بوده است .بنابراین شناسایی اولویتها بدون بررسی همزمان تأثير سياستها بر روندهای تجربه
شده ،بررسیای گمراهكننده است .همچنين این تحليل نشان میدهد كه بخش خصوصی ،همچنان كه
در عموم اقتصادهای دنيا رایج است ،ریسكپذیری پایينی داشته و ورود به فعاليتهای كمخطر و پُربازده
را بر ورود به فعاليتهای دارای ریسك ترجيح میدهد .بنابراین از بررسی روندهای گذشته نمیتوان
اولویتهای آینده را استخراج كرد .سياستهای حمایتی دولتی و اولویتهای آن نمیتوانند تمام ًا براساس
مزیتهای موجود صورت گيرند ،چراكه مزیتهای موجود تحت تأثير رانتهای دولت هم هستند و اگر
رانتها متفاوت توزیع شوند ،نتایج متفاوت خواهد بود.
 .3-4ضعف در توصيه اقدامات (تواليها)
تحليل اختالالت قيمتی در پارادایم نئوكالسيكی بر روششناسی ایستای مقایسهای استوار است كه طی
آن ،یك گزینه اختاللی و رفاه از دست رفته و ناكارآمدیهای حاصل از آن با گزینه مطلوب مقایسه شده و
توصيه سياستی در قالب لزوم رفتن از تعادل ناكارآمد به تعادل كارآمد خالصه میشود .این درحالی است
كه گام برداشتن از یك ساختار با چندین تعادل اختاللی به ساختاری با تعادلهای غيراختاللی ،متضمن
مواجهه با تأثيرات و بازتابهای حذف هریك از اختاللها و تأثيرات متقابل این تغييرات بر یكدیگر است.
بهطور مثال ،حذف «ارز ارزان» كه بهمعنای جهش نرخ ارز است ،در كوتاهمدت برای برخی صنایع،
بهخصوص صنایع كوچك و متوسط وابسته به مواد واسطهای و سرمایهای وارداتی جهش هزینهها را به
دنبال دارد كه ممكن است به افزایش قيمت محصوالت یا ورشكستگی برخی واحدهای توليدی و تعطيلی
آنها منجر شود و اگر این مسئله برای طيف وسيعی از صنایع وابسته به ارز بهوقوع پيوندد ،خود مولد
پيامدهایی مانند تورم و بيكاری خواهد بود .درواقع در اینجا حذف اختالل سطح خُرد (ناكارایی) به دو
اختالل سطح كالن (تورم و بيكاری) دامن زده و پيامدهای آن میتواند نتایج مورد نظر را تحت تأثير قرار
دهد .همچنين در شرایطی كه ارتقای بهرهوری به تغيير فناوری وابسته بوده و ارتقای فناوری به انتقال آن
(خرید كاالهای سرمایهای از خارج) وابستگی داشته باشد ،این جهش ارزی ،بهنوعی از پساندازهای ریالی
شركتها ارزشزدایی كرده و آنها را یا وادار به ورشكستگی یا ادامه حيات با فناوری قدیمی و در كل فاقد
رقابتپذیری میسازد .از این نظر ،بهبود كارایی سطح خُرد ،بهنوعی با ناكارایی سطح توسعه همراه میشود.
برپایه دالیلی از این دست ،برخی كارشناسان ،كاستیهای روششناختی رویكرد نئوكالسيكی در
اولویتدهی حذف اختالل در سطح خُرد بر اختاللهای سطوح كالن و توسعه 1و درواقع فرض همگرایی
اختاللها در سطوح مختلف با یكدیگر را گوشزد ساختهاند (گریفين.)35-16 :1382 ،

 .1اختاللهاي سطح توسعه مي تواند كاهش رشد و عدم تحول ساختاري (عدم ارتقاي دانش و فناوري تركيب فعاليتهاي
اقتصادي) يا كاهش دستاوردهاي اقتصادي در زمينه رفع فقر ،افزايش رفاه اجتماعي ،حفظ محيط زيست و از اين دست باشد.
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برخالف این رویكرد ،موفقترین تجربه كاهش اختاللها در دوره معاصر یعنی چين ،سياستگذاری
خود را برپایه كاهش گامبهگام اختاللها و تغيير مسير بهگونهای كه به رشد اقتصادی و اهداف اجتماعی
ضربه نزند انتخاب كردند؛ 1همين تجربه باعث شده كه در سالهای اخير در رویكرد «آسيبشناسی
رشد» 2شناسایی مشكالت رشد اقتصادی و آغاز كردن از مهمترین مشكل ،نه حل همه اختاللها بهصورت
همزمان ،مورد توجه سياستگذاران قرار گيرد( .ميرجليلی)1395 ،
در هيچیك از سه مطالعه چنين ظرافتهایی در طراحی استراتژی بهچشم نمیخورد ،از دید مطالعه
اول ،تنها سه استراتژی توسعه صنعتی «خودكفایی»« ،جایگزینی واردات» و «مشاركت در زنجيره ارزش
جهانی» پيش روی توسعه صنعتی كشور وجود دارد كه طی آن خودكفایی بهعنوان استراتژی
صنعتزدایی و جایگزینی واردات (یا حمایت از توليدكننده داخلی در برابر خارجی) بهعنوان راهبردی كه
موجب عدم شكلگيری بازار فروش به جای خریدار و عدم تشكيل مقياس اقتصادی ،توزیع نابرابر درآمد
و تورمهای سنگين است معرفی شده و راهبرد سوم ،بهعنوان راهبرد همسازی به نظام اقتصاد جهانی و
اتصال به شبكه جهانی توليد و بازار مصرف جهانی ،گزینه رشد مستمر دانسته شده است.
نكته اینجاست كه عبور از «جایگزینی واردات» (بهعنوان استراتژی كنونی كشور از دید این مطالعه)
به استراتژی «مشاركت در زنجيره ارزش جهانی» نيازمند تغييرات گسترده در نرخ ارز ،نرخ سود بانكی،
نرخ دستمزد ،خصوصیسازی ،كاهش یارانهها ،كاهش تعرفهها و ...است ،اما هيچ نقشهای برای ترتيب
اقدامات و اولویتبندی آنها ارائه نشده است .بهنظر میرسد این مطالعه بهجای طراحی «استراتژی» و
مسير اقدامات ،بيشتر به طرح «چشمانداز» یا الگوهای توسعه صنعتی پرداخته است.
در مطالعه دوم و سوم نيز كمترین توجه به اهميت اولویتبندی اقدامات بهچشم میخورد .ماتریسی
كه مطالعه دوم از راهبردهای ميانی تهيه كرده و طی آن ،اقدامات در هر حوزه تأثيراتی بر روی حوزههای
د یگر دارد فاقد هيچ پيوست زمانی برای نشان دادن توالیهای سياستی است .در مطالعه سوم نيز
مجموعهای از سياستها بدون قيد زمانی یا ترتيببندی اولویت ،بهعنوان راهكارهای توسعه بخش و
حمایت از اولویتها پيشنهاد شدهاند.
 .3-5ضعف در تحليل سازماني
از منظر سازمانی ،بسياری از بخشهای استراتژی توسعه صنعتی با سایر وزارتخانهها سروكار داشته و
اصالً یكی از مهمترین مشكالت توسعه در ایران نحوه ایجاد هماهنگیهای بين بخشی است .این درحالی
است كه در این مطالعات ،نهادسازی جدید بدون تبيين دالیل عدم توفيق نهادسازیهای گذشته و

 .1رجوع شود به مقاله «راهبردهاي رشد» (رودريك)1387 ،
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راهكارهایی برای غلبه بر آن پيشنهاد شده است .اقداماتی مانند تشكيل «شورای هماهنگی سياستهای
اقتصادی» یا تشكيل «ستادهای ویژه» بدون تبيين نحوه هماهنگی و برونرفت از وقوع مشكالت قبلی،
تبدیل استراتژی به امری تزئينی خواهد بود .مطالعهای كه قرار است راهبرد برونرفت از مشكالت و
تحولبخشی صنعت را بههمراه داشته باشد ،الزام ًا میباید قيود مربوط به نهادسازی را در نظر گيرد ،نه
اینكه به همان روشی كه بيش از نيم قرن پيش ،مشاوران هاروارد شكست خورده بودن آن را توضيح
دادهاند ،یعنی ایجاد شوراها و كميسيونهای جدید و موازی نهادهای سابق ،به دنبال تحقق اهداف

باشد1.

این مسئله بهویژه از كاستیهای مهم مطالعه اول ،كه رویكرد آن حداقل كردن نقشآفرینی دولت در
توسعه صنعتی است ،محسوب میشود .درواقع اگرچه این مطالعه بر كاهش نقش دولت تأكيد دارد ،اما
دستيابی به این كاهش ،نيازمند اتخاذ تصميماتی هماهنگ در دولت برای اجرای سياستهای تحققبخش
این ایده است .همچنين در نقاط مختلف همين مطالعه هم ضرورت اتخاذ برخی سياستهای حمایتی و
تشویقی هم وجود دارد كه مسئله هماهنگی سازمانی در متن این سياستها قرار میگيرد .بهطور مثال:
 اتخاذ سياست اعطای «معافيتهای مالياتی» كه مهمترین سياست تشویقی (و حمایتی) این
مطالعه است نيازمند هماهنگی وزارت اقتصاد و دارایی است ،زیرا این سياستها در حيطه اختيارات این
وزارتخانه است.
 ایجاد یا حمایت از ایجاد پاركهای فناوری كه از اجزای مهم سياستهای ارتقای فناوری در این
مطالعه است ،در حيطه اختيارات معاونت علمی و فناوری رئيسجمهور است.
 حمایت از شكلگيری صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر (كه البته در این مطالعه ،دقيق ًا
مشخص نيست حمایت قانونی یا مالی است) نيازمند همكاری و هماهنگی با بانك مركزی است.
 انطباق برنامههای درسی با نيازهای صنعت نيازمند هماهنگی همزمان وزارت آموزش و پرورش
(متولی هنرستانها) و وزارت علوم (متولی دانشگاهها) است.
 سياست جذب سرمایهگذاری خارجی در مناطق پردازش صادرات ،نيازمند هماهنگی با وزارت
امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مناطق آزاد (متولی این مناطق است).
عالوه بر اینها ،در طول دهه های گذشته ،برای پيشبرد توسعه صنعتی ،دولت به ایجاد نهادها و
سازمانهایی دست زده كه اكنون بخشی از وظایف توسعه صنعتی را برعهده دارند ،سازمان مدیریت

« .1در ايران كميسيونها ،شوراها ،شوراهاي عالي و سازمانهاي دولتي زيادي وجود دارد كه رسماً مسئوليت اتخاذ و اجراي
سياستهاي اقتصادي عمده را برعهده دارند .بنابراين ،در هر زمان ،چند سازمان وجود دارد كه قانوناً مجاز به سياستگذاري
اقتصادي هستند ،در سالهاي اخير درجه اهميت اين سازمانها لحظه به لحظه و تقريباً ماه به ماه تغيير كرده است .در چنين
محيطي براي سد كردن راه يك سياست بهراحتي مي توان يك سازمان دولتي را عليه سازمان ديگر برانگيخت يا از اجراي
تصميمات يك سازمان ،از طريق ارجاع موضوع به سازمان يا شوراي ديگري كه اختيارات مشابه دارد ،جلوگيري كرد .درنتيجه
اين وضع ،هيچ شورا يا سازماني را نميتوان مسئول موفقيت يا شكست سياستها يا برنامههاي دولت دانست؛ زيرا هر
سياست در معرض برداشتهاي متفاوت و شك و ترديد درباره قلمرو اختيارات قانوني سازمانها قرار دارد .همه اينها سبب
شده است كه نظام اداري ايران نتواند سياستهاي چنداني را اتخاذ كند و تقريباً هيچيك از سياستهاي اتخاذ شده بهصورت
سازگار يا هدفمند اجرا نشدهاند»( .مك لئود)146 :1380 ،
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صنعتی ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) ،سازمان نوسازی و توسعه صنایع معدنی (ایميدرو)،
سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی ،سازمان توسعه تجارت ،بانك صنعتی و معدنی ،صندوق
نوآوری و شكوفایی و ...جایگاه و نقش این نهادها و این سازمانها كه پيشبرنده توسعه صنعتی در
سالهای گذشته بوده و سرمایهگذاریهای دولت در صنعت عموماً از طریق این نهادها و سازمانها صورت
میگرفته است ،پس از اجرایی شدن استراتژی توسعه صنعتی مشخص نيست.
كاستی این مطالعه در توجه كافی به نقش دولت را باز هم میتوان به مبنای پارادایمی آن نسبت
داد .با توجه به اینكه در پارادایم نئوكالسيكی ،دولت جعبه سياهی است كه خارج از تحليل اقتصادی
عمل میكند و نقشهای آن در اقتصاد در قالب «مداخله» در سيستم اقتصادی مورد بررسی قرار میگيرد،
در این مطالعه هم نقش دولت و نهادهای آن و نيز مسئله تجدید ساختار سياستگذاری صنعتی كه در
طول چند دهه گذشته ابعاد و گستره بسيار وسيعی پيدا كرده با كمترین توجه روبهرو بوده است .در
اینجا گویی نویسندگان ،تجدید ساختار را بهصورت امری طبيعی و خودبهخودی مفروض گرفتهاند.
 .3-6ضعف در تحليل اقتصاد سياسي
انتخاب های سياستی و روندهای بازار در شرایطی انتزاعی و خالی از منازعات قدرت و بازیگران ذینفع
رخ نمی دهند .هر سياستی برندگان و بازندگانی دارد كه برای طراحی سياسی ،نحوه واكنش آنها باید
مورد بررسی قرار گيرد.
در این مطالعه ،نقش سياست ،در همان كاهش سطح «مداخالت» و عدم ایجاد مانع بر سر تحرك
بازارها خالصه شده است ،اما درهمتنيدگی اقتصاد و سياست در همه سطوح سياستگذاری ،نيازمند
تحليل اقتصاد سياسی است .گروه مشاوران هاروارد نيم قرن قبل ،درهمتنيدگی اقتصاد و سياست در
ایران را بهروشنی در انحالل بوروكراسی در سياست و تبدیل سياستگذاری به مجموعهای از قرار و
مدارهای سياسی بيان كرده بودند( 1مك لئود .)58 :1380 ،نكته مهم اینكه تحليل اقتصاد سياسی در
مرحله توالیها میتواند تأثير تعيينكننده در جابهجایی اولویتها داشته باشد ،بهواسطه آثار توزیعی
سياستها ،عدم تحليل اقتصاد سياسی میتواند هم در تقدم و تأخر سياستها و هم شيوه اجرای آن
تأثيری تعيينكننده داشته باشد.
ازجمله حوزههایی كه به شدت نيازمند برخورداری از تحليل اقتصاد سياسی است ،مسئله
خصوصیسازی است .صرفنظر از مفروضاتی كه این مطالعه درباره اثر تغيير مالكيت بر كارایی و بهرهوری

« .1زندگي سياسي در هر جامعه در صورت فقدان ساختار نهادي توسعه يافته و مقبول جامعه به صحنه مبارزه علني براي
پيشرفت شخصي و كسب قدرت بدل ميشود ....مبارزه فوق به حريم ديوانساالري كشانده ميشود ...در اين حالت ،ايجاد
هرگونه تمايز مفهومي بين سياست و مديريت دولتي ناممكن ميشود .بقاي هر صاحبمنصب دولتي ،ديگر نه به صالحيت
مديريتي وي ،بلكه به توانايي و مهارت او بهعنوان يك سياستمدار بستگي پيدا ميكند ...در چنين جامعهاي ...ديوانساالري...
معرف مجموعهاي از قرار و مدارها و توافقات سياسي است نه يك ساختار سازماني»( .همان)58 ،
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دارد ،اینكه فرایند خصوصیسازی چگونه باشد و چه كسانی واحدهای مشمول خصوصیسازی را تصاحب
كنند ،امری است كه صرفنظر از ميزان سرمایه و توانمندی بخش خصوصی ،از شكافهای قدرت و قدرت
چانهزنی گروههای ذینفع متأثر میشود .در شرایطی كه مهمترین واحدهای صنعتی در اختيار بخش
عمومی بوده و بخش خصوصی در حال كوچكتر شدن بوده است ،چگونه خصوصیسازی قرار بر تغيير
این شرایط داشته است؟ مفهوم دیگر كوچكتر شدن بخش خصوصی بهمعنای آن است كه این بخش،
سرمایه الزم برای تصاحب واحدهای بزرگ را در اختيار ندارد ،بنابراین آیا از این منظر ،خصولتی شدن
بنگاههای بزرگ در فرایند خصوصیسازی قابل انتظار نبوده است؟
در مقام مقایسه ،درحالی كه این مطالعه تأكيد دارد كه «خصوصیسازی آنگاه جدی تلقی میشود
كه بنگاههای بزرگ را در برگيرد .لذا اقدام به واگذاری بنگاههای بزرگ ...مهمترین جزء استراتژی توسعه
صنعتی در بُعد خصوصیسازی تلقی میگردد» (نيلی و همكاران )572 :1382 ،تجربه اقتصاد چين كه
با شعار «بزرگها را بچسب و كوچكها را رها كن» انجام شده ،نشان میدهد كه هيچ تحليل اقتصاد
سياسی از ابعاد واگذاری و تبعات آن در این مطالعه وجود ندارد.
در مطالعه دوم هم بهمانند مطالعه قبلی ،اثری از بررسیهای اقتصاد سياسی بهچشم نمیخورد ،اما
در نوعی جهتگيری متضاد با مطالعه قبلی ،درحالی كه جهتگيری بينالمللی آن را «همپيوندی ،تجانس
و همسویی با نظام جهانی ،عدم تعارض با نظام سياسی جهانی» و از این دست تعریف میكند ،رویكرد
بينالمللی این مطالعه« ،حفظ استقالل علمی ،فكری ،فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی و امنيتی كشور یكی
از خطمشی های مهم برای طراحی اهداف و راهبردهاست .حفظ استقالل بهمعنای جدایی از جامعه جهانی
نيست ،بلكه بهمعنای پی ریزی تمدن اسالمی و اشراف آگاهانه به ورود آشكار و پنهان ارزشهای تمدن
غرب است؛ رسالت توحيدی كشور ما ،مستلزم ارتباطات گسترده بينالمللی است كه باید در نقش یك
قطب جهانی شكل گيرد و نه از جایگاه یك كشور اقماری» تعریف شده است( .همان)447 ،
درحالی كه در مطالعه قبلی ،نوعی دستوركار سياسی برای «تجانس و همپيوندی» وجود داشت ،در
این مطالعه ،دستوركار سياسی برای «حفظ استقالل» و ایفای نقش در قالب «یك قطب جهانی» و نه «یك
كشور اقماری» تعریف نشده و این مطالعه ،حتی سطح بررسی اقتصاد سياسی مطالعه قبلی را هم ندارد.
 .3-7ضعف در تحليل تحول فناوری
مطالعات انجام شده توجه كمی به پيچيدگی سياستهای تحول فناوری داشتهاند .در مطالعه اول
( ،)1382سياست فناوری در سه بخش انتقال فناوری ،سرمایهگذاری بر تحقيق و توسعه و ارتقای مهارت
نيروی كار قابل طبقهبندی است .مطالعه دوم ( )1392و سوم ( )1394هم این دستوركار را بهبود نداده،
بلكه با نوعی پسرفت ،مسئله فناوری را صرفاً در قالب یكی از آیتمهای مورد توجه در گزینش صنایع
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پيشرو مورد توجه قرار داده و اولویتهایی را بر همين اساس استخراج كردهاند.
در مطالعه اول ،بر انتقال فناوری از طریق جذب سرمایهگذاری خارجی تأكيد شده است .جذب
سرمایهگذاری خارجی از طریق سياستهایی مانند اعطای «معافيت مالياتی»« ،معافيت گمركی»،
«تسهيل استفاده از زیرساختها» در قالب مناطق آزاد ،دسترسی به زمين و ...توصيه شده است( .نيلی و
همكاران)424-423 :1382 ،
میتوان گفت كه در مطالعه اول ،رویكرد درونی 1به «انتقال فناوری» برگزیده شده است 2.در این
چارچوب دیگر وظایف دولت عبارتند از :حمایت از تأسيس صندوقهای حمایت از سرمایهگذاری
مخاطرهپذیر در جهت تأمين مالی طرحهای نوآورانه با مشاركت بخش خصوصی ،كمك به استقرار
پاركهای فناوری جهت توسعه فناوریهای نو و انطباقبخشی دروس دانشگاهی با نيازهای صنعت (از
طریق برگزاری جلسات بين دانشگاه و بخش صنعت) .این نحوه سياستگذاری با نقدهای زیر روبهرو است:
 .3-7-1محدودیتهای انتقال فناوری از طریق جذب FDI
مطالعه اول ( )1382در بخش فناوری از مطالعات سانجایا لل بر روی فناوری ،سود برده است ،اما در عمل
به ارزیابی و تحليل لل از مزایا و معایب اتكای صرف به سرمایهگذاری خارجی بهره نبرده است .لل معتقد
است كه «روشهای درونی انتقال فناوری هيچگاه مزیتی را برای توسعه دانش چرایی 3بههمراه

ندارد4.

هرچند سرمایهگذاری مستقيم خارجی ممكن است در انتقال دانش فنی روشی كارا باشد ،اما شركتهای
چندمليتی معمو ًال تمایل زیادی به مشاركت در فرایند توسعه قابليتهای فناورانه در كشورهای در حال
توسعه ندارند ،مگر تاحدی كه برای تطبيق با مواد و سالیق داخلی نياز داشته باشند»( .لل )95 :1385 ،به
تعبير دیگر ،جذب سرمایهگذاری خارجی ممكن است به سرمایهگذاری و توليد برخی محصوالت بينجامد،
اما با كاستیهای جدی در تغيير جایگاه ایران در تقسيم كار جهانی روبهرو خواهد بود.
 .3-7-۲محدودیتهای اتكا به مزیت نسبي
موارد ذكر شده در مطالعه اول را میتوان در قالب سياستهای «دوستدار بازار» 5طبقهبندی كرد .در این
سياستها دولت میكوشد تا بدون انتخاب صنایع خاص یا اولویتبندی ،بسط عملكرد بازارها را دنبال
كرده و هيچ نوع تبعيضی (كه منجربه توزیع رانت و رانتجویی میشود) را دنبال نكند.

1. Internalized
 .2در رويكرد دروني ،مثل جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي« ،عرضهكننده فناوري ،خود كنترل و مديريت فناوري را نيز به عهده
دارد .شركت خارجيِ سرمايهگذار ،تأمين سختافزار و نرمافزار فني و تمامي فعاليتها را از شروع فعاليت تا عمليات توليد و
بازاريابي ،برعهده دارد .عرضه فناوري و مهارت نيز در اين حالت ازسوي شركت مادر انجام ميگيرد» (لل.)93 :1385 ،
3. know-why
« .4دانش چرايي به فهم زيربنا و اصولي گفته مي شود كه در يك فناوري وجود دارد؛ كه اين فهم عميق براي جذب و تطبيق
دادن آن فناوري با شرايط هر كشور و منطقه و درنهايت بهبود آن ،اهميت فوقالعادهاي دارد .هرچند دانش فني در تمامي
مراحل توسعه صنعتي ضروري است ،اما اهميت دانش چرايي ،زماني معلوم ميشود كه ساختارهاي صنعتي پيچيده
ميشود» (لل.)95-94 :1385 ،
5. Market-friendly
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با وجود این ،چنين مطالعهای خالی از اولویتبندی نيست ،توصيه این مطالعه درباره فناوریهای
متوسط معطوف به انتقال فناوری (و نه خلق آن) و در حوزه فناوریهای پيشرفته معطوف به نحوه
بهكارگيری آنها در حوزههای دارای «مزیت طبيعی» در كشور است (نيلی و همكاران .)625 :1382 ،اتكا
به مزیتهای نسبی به توسعه صنایعی مانند صنایع معدنی و نوعی اولویتگذاری به نفع آن میانجامد.
در طول سه دهه گذشته (دوران اجرای برنامههای توسعه) ،توسعه صنایع معدنی بهنوعی جزو محورهای
سرمایهگذاری دولت بوده است.
نگاهی به همين مطالعه هم نشان میدهد كه ميزان توجه و سياستگذاری انجام شده در حوزه این
نوع صنایع نسبت به سایر صنایع ،بخش بيشتری را در فصل توسعه زیرحوزههای صنعتی بهخود اختصاص
داده است .همين نوع نگاه به مزیتهای نسبی كه در برنامههای توسعه نيز مورد توجه بوده است را
ال موجب شده كه مزیتهای انرژیك با شدت بيشتری به منصه
میتوان یكی از عواملی دانست كه «عم ً
ظهور رسيده و ساختار صنعتی كشور از یك اقتصاد كشاورزیپایه در برنامه اول توسعه كه عمدت ًا به توليد
مواد غذایی و منسوجات اتكا داشت ،به سمت یك اقتصاد هيدروكربوری یا انرژیبر در برنامه پنجم توسعه
سوق پيدا كند كه در آن سه رشته فعاليت توليد مواد شيميایی ،پاالیشگاهی و فلزات اساسی  52درصد
از ارزشافزوده صنعتی كشور را بهخود اختصاص دهند ،بیآنكه بسياری از حلقههای پایيندستی آنها
تكميل شود» (مبصر و همكاران.)263 :1397 ،
بسياری از مطالعات اخير در توسعه صنعتی حاكی از آن است كه مزیتهای نسبی نمیتوانند بهعنوان
نيروی پيشران اقتصادی عمل كنند .كشورهای در حال توسعه بهویژه در مراحل اوليه توسعه (كه بيشتر بر
منابع طبيعی خود متكی هستند) بهجای تخصصیابی برپایه مزیت نسبی ،نيازمند تنوعیابی محصوالت
هستند .این رویكرد در قالب «فضای محصول» دستهبندی شده است (نوبلر و همكاران.)22 :1397 ،
در مقابل ،مطالعه دوم بدون تحليل از روندهای سرمایهگذاری و جریان سرمایه به سراغ اولویتبندی
ال وضعيت موجود
رفته ،حال آنكه در این زمينه نيز مشاهدات با تحليلهای عميق همراه نشده است .مث ً
ظرفيتهای توليدی براساس پروانه بهرهبرداری نشاندهنده آن است كه پروانه بهرهبرداری صنایع كانی
غيرفلزی و محصوالت غذایی و آشاميدنی بهشدت رشد كرده است .دالیل این رشد تحليل نشده و بهجای
آن همين فعاليتها بهعنوان اولویتهای حمایتی مطرح شدهاند! این درحالی است كه منطق حمایت برای
صنایعی است كه از نظر منافع بلندمدت كشور و تأثير بر تحول صنعتی دارای اهميت است ،اما بخش
خصوصی تمایلی به فعاليت در آنها نداشته و نيازمند برخورداری از مشوقهای دولتی است .حال صنایعی
كه با اقبال بخش خصوصی روبهرو هستند ،چطور بهعنوان اولویت حمایتی هم شناسایی میشوند؟
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 .3-7-3رویكرد جایگزین به توسعه فناوری
در قالب دیدگاههای تكاملی «یادگيری» و «توسعه توانمندیهای داخلی» مهمترین بخش توسعه صنعتی
است .توانمندیها به «آگاهی از چگونگی انجام كار» باز میگردد .این توانمندی از دانش عمومی و مكتوب
متمایز است ،بهآسانی نمیتوانند «سرریز» شوند و نيازمند انباشت از خالل تجربه هستند .همچنين بخش
دیگری از توانمندیها در «توانمندیهای جمعی» نهفته است كه در سطح سازمانها و جوامع وجود داشته و
در شبكهها ،نهادها و رویهها جای گرفته است .تكامل توانمندیها بهصورت یك فرایند پيچيده ،تدریجی،
غيرخطی و وابسته به مسير نگریسته میشود و فرایند «انباشت تجربه» توسط نيروی كار ،بنگاههای بومی،
مدارس ،دانشگاهها و نظامهای تحقيق و توسعه محقق میشود .در چنين چارچوبی نقش دولت ،خلق
فرصتهای یادگيری در صنایع جدید و در پارادایمهای فنی ـ اقتصادی پيشرفته بوده و باید بر آن دسته از
بخشهایی تمركز كنند كه فرصتهای یادگيری گستردهای را خلق میكنند .همچنين دولتها الزم است
مشوقهای سرمایهگذاری را با اعمال فشار برای یادگيری و جلوگيری از رانتجویی در هم آميزند .در این
چارچوب حفاظت از صنایع نوزاد ،رویكرد عمدهای برای خلق رانتهای یادگيری است .همچنين مزیتهای
نسبی مسلم و مفروض نيستند و سياستها نقش محوری در آفرینش مزیتهای نسبی نوین برای فرایند
«همترازی» پویا و سریع ایفا میكنند .در این چارچوب نباید تمام هم و غم صرف جذب  FDIشود ،بلكه به
همان ميزان مهم است كه به ایجاد بنگاههای بومی و توسعه كارآفرینی همت گمارده شود .چراكه مالكيت
بنگاه مهم بوده و به پویایی تحول و فرایند یادگيری شكل میدهد (نوبلر و همكاران.)27-30 :1397 ،
مطالعه اول ،با تعابيری عجيب ،هرگونه تعيين اولویت را نشاندهنده برنامهریزی مركزی (الگوی
سوسياليستی) دانسته و از سياست صنعتی افقی و كاركردی (بدون تعيين اولویت یا رشته فعاليت خاص)
حمایت كرده است 1،اما بسياری از كارشناسان معتقدند كه سياست صنعتی افقی (خنثی) یا كاركردی
كه هيچ نوع گزینش ضمنی در آن نباشد ،وجود ندارد (لل .)1385 ،بهطور مثال در همان مطالعه اول،
صنایع معدنی (با توجه به تأكيد بر مزیت نسبی) بهنوعی در اولویت قرار میگيرند ،این در حالی است كه
توسعه صنایع معدنی وابستگی زیادی به كيفيت جادهها دارد ،بنابراین صرفنظر از مزیتها برای فعاالن
بازار ،انتخابهای دولت برای اختصاص منابع به توسعه زیرساخت ریلی در برابر مواردی مانند زیرساخت
فناوریهای نوین ،تأثير قابل توجهی بر سودآوری این فعاليتها دارد .انتخاب دولت ،همزمان نوعی

 .1در مطالعه اول ،اين ادعا مطرح شده كه هرگونه اولويتبندي «براساس برداشتي مبتنيبر دخالت مستقيم دولت در
فعاليتهاي توليدي ،كه تنها در نظامهاي با برنامهريزي متمركز قابل تصور است} .صورت گرفته است ،به اين معنا كه{ هرگونه
جهتگيري بلندمدت صنعتي ،بايد متضمن اولويتبندي صنايع مختلف بهمنظور بهرهمندي از منابع تخصيص داده شده توسط
دولت باشد .درحقيقت ،به همان ميزان كه در نظامهاي مبتنيبر عملكرد بازار ،چگونگي فراهم آوردن محيط مناسب براي
توسعه صنعت از اهميت برخوردار است ،در نظام هاي متمركز تعيين اولويت براي صنايع مختلف داراي اهميت است و بر اين
اساس ،دولت محور «برنامهريزي» صنعتي بهجاي تعيين «استراتژي توسعه صنعتي» ميشود و تنها رسالت آن ،در
سياستگذاري صنعتي ،ارائه جدولهاي تعيين اولويت است .اين در حالي است كه براي اينگونه از سياستهاي مداخالتي
در ديدگاه تئوريك ،نميتوان پايگاه چندان معتبري را يافت .به عبارت بهتر ،مبناي روشن علمي براي تشخيص و تعيين مقدار و
نوع اولويتبندي در اين روشها وجود ندارد»( .نيلي و همكاران)321 :1382 ،
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اولویتبندی صنعتی هم محسوب شده و بنابراین واجد نوعی گزینش است.
همچنين با وجود اینكه مطالعات دوم و سوم اولویتبندی را مورد توجه قرار دادهاند ،اما این
اولویتبندی با لحاظ همه جوانب مسئله صورت نگرفته است ،این نكته مهم است كه انتخاب برخی صنایع
تبعات سنگينی برای بقيه عرصههای برنامهریزی ملی دارد .بهطور مثال در كلوخههای كانی غيرفلزی
بهدليل حجم انبوه (مواد خام صادراتی) مسئله تردد پيش میآید .گسترش این صنایع بر ميزان زیرساخت،
كاميون ،لوازم یدكی ،تخریب محيط زیست ،حوادث جادهای و ...تأثيرگذار است .نكته دیگر اینكه در
كانی های غيرفلزی ،واردات به تردد كمتری از صادرات نياز دارد .در تعيين اولویت باید دقت كرد كه ما
در سطح جهانی در كدام یك از این رشته فعاليتها امكان فعاليت داریم؟
لل معتقد است كه یك سياست فناوری موفق باید آميزهای از سه بخش «اولویتها»« ،مشوقها» و
«نهادها» باشد:
 اولویتها :در این سياست ،اولویتها مقولهای استراتژیك است كه باید با توجه به اهداف ملی
(اقتصادی و غيراقتصادی) كه بازار توانایی كسب آنها را ندارد صورت گيرد .متغيرهایی مانند تعميق
صنعتی ،بومی كردن فعاليت فناورانه یا ایجاد گروههای توليدی بزرگ .انتخابها میتوانند صریح یا ضمنی
باشند ،اما آنها باید برخی از مهم ترین مسائل مانند مكان استقرار ،فشارهای خارجی ،شرایط سياسی،
ایدئولوژی ها و محاسبات منطقی را نشان دهند .از آنجا كه تصميمات استراتژیك در این سطح بر وجود
و ساختار بازارها و امكانات عوامل توليد اثر میگذارد ،گفتمان شكست بازار برای تحليل مزایای
استراتژیهای مختلف مناسب نيست .متغيرهایی مانند «بيشترین پتانسيل رشد پویا» و یا «سودمندترین
اثرات بيرونی» برای فعاليتهای دیگر باید در این انتخاب استراتژی جایگاهی مهم داشته باشند.
 مشوقها انگيزههایی برای بنگاهها در پيشبرد استراتژی و توسعه اولویتها ایجاد میكنند .این
مشوقها باید همچنين بهتدریج انگيزه توسعه این نوع فعاليتها را درونی كند ،یعنی طوری طراحی شود
كه وابستگی بنگاه به مشوقها برای توسعه فعاليت بهتدریج كمتر شود.
 نهادها با ایجاد سازوكارهای سياستگذاری مناسب سروكار دارند و باید شامل سازمانها و قوانين
دستيابی به اهداف استراتژیك باشند.
 .4موانع بيروني اجرایي شدن مطالعات استراتژی توسعه صنعتي
عالوه بر مشكالت درونی و ضعفهای تحليلی مطالعات انجام شده در طراحی سازوكاری برای برونرفت
از مشكالت اقتصاد ایران ،مشكالت و شوكهای خارجی نيز وجود داشتهاند كه صرفنظر از ساختار تحليلی
این اسناد ،اجرایی شدن آنها را تحت تأثير قرار میدادهاند .در اینجا به سه دسته موانع بيرونی تحقق
اهداف این مطالعات میتوان اشاره كرد.
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 .4-1شوكهای اقتصادی ،سياسي و مدیریتي
اقتصاد ایران در چند دهه اخير ،آسيبهای فراوانی از وقوع شوكها دیده است .درواقع سطح باالی
بیثباتی در اقتصاد ایران ،كه یكی از موانع رشد سرمایهگذاری صنعتی هم محسوب میشود ،اجرایی
شدن اسناد استراتژی توسعه صنعتی را (صرفنظر از كيفيت مطالعات) تحت تأثير قرار میدهد .این
بیثباتیها را میتوان پيامد سه دسته شوكهای اقتصادی (نفتی) ،سياسی و مدیریتی ارزیابی كرد.
 .4-1-1شوكهای نفتي
اقتصاد ایران بهعنوان اقتصادی تكمحصولی و نفتی ،همواره با شوكهای حاصل از نوسانات قيمت نفت
روبهرو بوده كه از رهگذر درآمدهای نفتی دولت و تأثير بر انبساطی یا انقباضی بودن بودجه ،اقتصاد ایران
را تحت تأثير قرار میداده است .از این نظر ،وقوع این شوكها ،كه بهمعنای جهش افزایشی یا كاهشی
بودجههای دستگاهها در یك بازه زمانی كوتاه است ،قابليتهای برنامهریزی دولت را محدود و ضریب
تأثيرگذاری برنامهها بر خرجكرد منابع را تحت تأثير قرار میداده است .به تعبير دیگر ،بهویژه در دورههای
وقوع شوكها ،عمالً برنامهها به كناری نهاده شده و صالحدید مدیران یا برنامههای كوتاهمدت مورد توجه
قرار میگرفتهاند .مثالً از سال  1393تا  ،1394علیرغم افزایش توليد نفت ایران (امضای برجام) ،قيمت
نفت با كاهش جدی روبهرو شد و افق سرمایهگذاری را تحت تأثير قرار داد.
 .4-1-۲شوكهای سياسي
صرفنظر از وجود شوكهای نفتی ،شوكهای سياسی شاید مهمترین تأثير را بر عدم اجرایی شدن
استراتژیهای توسعه صنعتی در ایران داشتهاند .درحالی كه دولت هشتم در چارچوب حكم برنامه چهارم
توسعه ،سندی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی تهيه كرده بود ،تغيير دولت منجربه كنار گذاشته
شدن این سند و تالش برای تهيه سندی تازه شد .همين اتفاق برای مطالعه دوم و سوم نيز افتاده است.
صرفنظر از شوك حاصل از تغيير دولتها ،شوك حاصل از تحریم نيز در دستوركار قرار گرفتن
استراتژی را تحت تأثير قرار داده است .مشكالت ناشی از تحریم ،عمالً مسائل مورد توجه سياستگذاران
را از رشد اقتصادی و ارتقای فناوری و ...به مسئله بقا و پایداری در برابر تحریمها تغيير میدهد كه
درنتيجه آن داشتن استراتژی توسعه صنعتی ،بهنوعی بدون توجيه میشود.
 .4-1-3شوكهای مدیریتي
صرفنظر از شوكهای سياسی بهنظر میرسد افق برنامهریزی ها در ایران ،چنان كوتاه شده كه حتی با
تغيير وزرا یا معاونين وزرا ،در طول عمر یك دولت هم شاهد كنار گذاشته شدن مطالعات استراتژی
توسعه صنعتی هستيم ،اتفاقی كه با تغيير وزیر صنعت فعلی (جانشينی آقای رحمانی بهجای آقای
شریعتمداری) و در زمينه تدوین اولویتهای صنعتی و معدنی رخ داده است.
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همچنين ادغام و تجزیههای مكرر دستگاههای دولتی مانند ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی
و اكنون تالش برخی برای تجزیه مجدد این دو وزارتخانه نشان میدهد كه هماهنگسازی سياستها در
بستری كه ساختار اداری و اجرایی با چنين شوكهایی روبهرو است ،بهآسانی ممكن نخواهد بود.
 .4-۲فرهنگ مدیریت غيربرنامهای
صرفنظر از وقوع شوكها ،بهنظر میرسد كه در اقتصاد ایران ،مدیریت بدون برنامه الگوی حاكم است .بر
همين اساس ،شاهد آن هستيم كه مطالعات استراتژی توسعه صنعتی در ابتدای دولتها شروع شده و
معموالً در سال آخر دولتها به مرحله اجرایی شدن میرسيده است .درواقع مدیران یا وزرا تمایل داشتهاند
كه بيشتر از آنكه اسناد را برای دوره مدیریت خود تهيه كنند ،این اسناد را برای دوره مدیریت بعدی
تهيه كنند .مدیران دوره بعد هم كه تمایلی به پيروی از خطمشیگذاری دولت قبل نداشتهاند ،با عدم
پذیرش م طالعه قبلی ،تدوین یك مطالعه جدید را در دستور كار قرار داده و البته باز در سال آخر دولت،
آن را به مرحله اجرایی شدن رساندهاند.
بهنظر می رسد تا زمانی كه چنين فرهنگی در ميان مدیران وجود داشته باشد ،تدوین استراتژی
توسعه صنعتی ،امری دور از دسترس باشد.
 .4-3فقدان آمار و اطالعات
ال
ازجمله مسائل مهم در برنامه ریزی مسئله عدم شفافيت نهادهای متولی در بحث ارائه آمار است ،مث ً
چندین ميليارد دالر از توليد ناخالص ملی در آمارهای بانك مركزی ذیل اشتباهات آماری طبقهبندی
میشود .ميزانی كه گاهی تا حدود  15درصد توليد ناخالص داخلی ) (GDPهم میرسد .این ميزان
اشتباهات آماری یا فقدان آمار ،هرگونه برنامهریزی را تا پيش از تعيين تكليف دچار امتناع میسازد.
بنابراین رویكردهایی كه برپایه محاسبات كمی به دنبال تعيين اولویتها میروند ،بهدليل قيد فقدان آمار
یا عدم قابل اتكا بودن آن ،نتایج قابل اتكایی توليد نمیكنند.
 .4-4كاستيهای برنامهریزی و قانوننویسي
آخرین معضل بيرونی تدوین استراتژی مربوط به نوع قانوننویسی در نظام تقنينی كشور است .وجود
عباراتی مانند «تهيه سند استراتژی توسعه صنعتی تا پایان  6ماه از شروع اجرای برنامه» نوعی
شتابزدگی در تهيه اسناد ایجاد می كند ،در حالی كه چنين مطالعاتی نيازمند برخورداری از زمان كافی
است ،همچنين سپردن وظيفه تهيه اسناد استراتژی توسعه صنعتی به یك سازمان اجرایی (وزارت صنعت،
معدن و تجارت) كه نه توان هماهنگی بين بخشی دارد و نه توان مطالعات توسعهای ،از همان ابتدا تحقق
اهداف مطالعات استراتژی و قابليت اجرایی شدن آن را تضعيف میكند.
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جمعبندی و پيشنهادها
اینكه دولت چه نقشی در توسعه صنعتی دارد و آیا میتوان از طریق سياستگذاری جهت توسعه صنعتی
را تحت تأثير قرار داده و به خصوص از توسعه برخی صنایع حمایت كرده و آنها را تشویق كرد ،همچنان
یكی از مباحث جنجالی درباره توسعه صنعتی است .با وجود این ،مفهوم «صنعتی شدن متأخر» كه
برآمده از تجربه تنها كشورهای دستیافته به تحول صنعتی در تمام سالهای پس از جنگ جهانی دوم
است ،نشان میدهد ك ه اقتصادهای در حال توسعه با مشكالت و موانع متفاوتی نسبت به پيشگامان
صنعتی شدن روبهرو هستند كه غلبه بر آنها نيازمند نقشآفرینی دولت ،فراتر از چارچوبهای حداقلی
مورد توجه در سياست های اقتصادی بوده و طلوع مجدد سياست صنعتی برآمده از تالش برای
نظریهپردازی درباره علل این موانع و روشهای غلبه بر آنهاست.
حكم به تدوین استراتژی توسعه صنعتی در ایران ،با توجه به دو ضرورت ،اولی جلوگيری از اتالف
منابع و بهكار بردن سياستهای حمایتی بیهدف یا متناقض با یكدیگر و دومی با توجه به اهميت
نقشآفرینی مؤثر دولت در توسعه صنعتی در ميان احكام توسعه و نيز قانون تأسيس وزارت صنایع و معادن
گنجانده شد .این در حالی است كه با وجود دو دهه از تشكيل آن وزارتخانه و تكرار حكم به تدوین استراتژی
توسعه صنعتی در احكام برنامههای چهارم تا ششم توسعه ،این مهم هنوز تدوین نشده است.
آسيبشناسی این گزارش از دالیل عدم توفيق در تدوین استراتژی توسعه صنعتی ،بهطور خالصه
بر دو دسته كاستیهای درونی و موانع بيرونی تحقق این هدف تأكيد دارد .از نظر كاستیهای درونی ،به
نظر میرسد كه سه مطالعه صورتگرفته در زمينه تدوین استراتژی توسعه صنعتی ،با هشت دسته
كاستیهای درونی مواجه بودهاند كه آنها را بهترتيب میتوان در قالب ضعف در مبنای تحليلی ،ضعف در
اهداف ،ضعف در تبيين وضع موجود ،ضعف در تدوین توالیها (ترتيب اقدامات) ،ضعف در تحليل دولت
و ضعف در تحليل اقتصاد سياسی دانست .این ضعفها موجب شده حتی اگر این مطالعات به مرحله
اجرایی نيز در میآمدند ،نتایج آنها چندان تأثيری بر گرهگشایی از وضعيت كنونی و دستيابی به توسعه
نداشته باشد.
همچنين وقوع شوك های بيرونی (اقتصادی ،سياسی و مدیریتی) ،فرهنگ مدیریت غيربرنامهای،
فقدان آمار و اطالعات باكيفيت و كاستیهای برنامهریزی و قانوننویسی ازجمله موانع بيرونی هستند كه
تحقق اهداف توسعه صنعتی را تحت تأثير قرار دادهاند.
بهنظر می رسد تدوین استراتژی توسعه صنعتی باید همراه با در نظر گرفتن قيود و ویژگیهای زیر
صورت گيرد:
 تدوین استراتژی توسعه صنعتی ،امری است كه هم با سطوح سياسی و هم سطوح سياستگذاری
سروكار دارد ،بنابراین بهویژه در تدوین اهداف ،مبنای اولویتبندی و شناسایی اهداف باید گفتگویی ملی
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یا حداقل برپایه اجماعی در سطوح عالی حكومت صورت گيرد.
 در تدوین استراتژی توسعه صنعتی ،متخصصينی از حوزههای مختلف باید حضور داشته باشند،
با توجه به چند بُعدی بودن مسئله توسعه صنعتی ،وجود این متخصصين برای در نظر گرفتن ابعاد مسئله
ضروری است.
 با توجه به فقدان آمار و اطالعات دقيق و همچنين نااطمينانیهای نهفته در آینده (ناشی از بروز
شوكها و همچنين تحوالت فناوری و ،)...تدوین استراتژی میباید در قالب نوعی سناریونویسی و همراه
با مشخص كردن جهتگيریهای آینده بوده و بهجای تدوین دقيق اقدامات ،اقدامات بهينه و توالی آنها
را با توجه به قيدهای مطرح در هر سناریو تشریح كند .وظيفه مهم استراتژی ،تعيين جهتگيریها و
جلوگيری از بروز پراكندگیها در اقدامات است.
 تدوین استراتژی باید در چارچوب نهادی فرابخشی مانند سازمان برنامه صورت گيرد و
ضرورتهای سازمانی و هماهنگیهای مورد نياز آن بخشی ضروری از آن باشد.
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