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 چكيده

« استراتژی توسعه صنعتی»ریزان اقتصادی ایران، در طراحی در دو دهه اخير، درست در زمانی كه برنامه

ای )مانند فرایند توسعه صنعتی ایران با موانعی از قبيل عقب ماندن از رقبای منطقه كشور ناكام ماندند،

اقتصاد افزوده ارزشفروشی، كاهش سهم بخش صنعت از حتی تعميق خامگاه تركيه(، تداوم و 

رو روبه زدایی زودرس( و تعطيلی یا فعاليت زیرظرفيت بسياری از واحدهای توليدی و صنعتی)صنعت

 و نقشه راه صنعتی استراتژی برخورداری ازكه قرار بود با  تر، همه آن مشكالتیبه تعبير دقيق شده است.

 مخربامواج  مشخص، از گرفتاری در دام آنها بگریزیم، امروز بالی جان اقتصاد ایران شده و هرچند كه

ها تفاده از فرصتاساما ناتوانی در ها خسارت وارد كرده است، تحریم، به بخش صنعت بيش از سایر بخش

 صنعتیتوسعه  یایؤتحقق ر تر()در ابعادی كوچك نيزها قبل از وقوع تحریمحتی  و رفع موانع توسعه،

 .دادآرزویی دور از دست نشان میایران را 

بيش  یعنی دو دهه پس از شروع مطالعات تدوین استراتژی توسعه صنعتی، امروز ،است مشخص آنچه

 آیا اما كنيم،می حستوسعه صنعتی(  عدبُ)در را  سالهبيست اندازاز هر زمان دیگر، دور شدن از اهداف چشم

 منجر شده است؟  افول به رو شرایط بر غلبهبرای  تدابيری اتخاذروزافزون از اهداف، به  افتادگیعقب این

ها برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی، شاهد آن هستيم با گذشت قریب به دو دهه از اولين تالش

 های)برنامه رغم وجود احكام متعدد قانونی و نيز وجود این حكم در سه برنامه اخير توسعه كشورعلیكه 

به مرحله كدام هيچ اما ،متعددی برای طراحی استراتژی صورت گرفته مطالعات، چهارم تا ششم توسعه(

كيفيت بودن اسناد تهيه شده مهم گزارش حاضر این است كه آیا مشكل از بی پرسش .انداجرا نرسيده

 گشایی به این اسناد نداده است؟رهبوده یا شرایط متحول بيرونی اجازه اجرایی شدن و گ

 وضعوجود آمدن این شرایط بوده است، هدالیل بسياری وجود دارد كه باور كنيم تحوالت بيرونی مقصر ب

ریزان و متوليان اقتصاد و صنعت كشور را تغيير های برنامهریزی را محدود و ضرورتافق برنامه، عمالً هاتحریم

ای قوای وبسط بودجه دولت، تغيير دوره. در كنار آن، نوسانات درآمدهای نفتی و به تبع آن قبضداده است

عه صنعتی و دست آخر توسازجمله اجرایی كشور و تغييرات گسترده در موضع آنها نسبت به مسائل مختلف 

تواند مقصر عدم كند كه میثبات را ایجاد میگسترده مدیران، همگی محيطی بسيار بی جاییهو جاب تغييرات
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 تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشد.ازجمله ای و های برنامهبه سرانجام رسيدن تالش

بندی گزارش حاضر این ا جمعام ،موارد ذكر شده در باال همگی ميزانی از حقيقت را با خود دارند

 ها را با مخاطرهردستاورد بودن برنامهكه پُ ایبينی نشدهپيشهای همه شوكوقوع رغم است كه علی

سب با شرایط سازد، اساساً دستگاه بوروكراسی كشور، آنقدر شایسته نبوده است كه طرحی متنامیرو روبه

های موجود و همه همه كاستی كند. به تعبير دیگر،متحول و تهدیدات بالقوه و بالفعل كشور طراحی 

 ریزیرنامهبو  سياستگذاریهایی هستند كه برخورداری از استراتژی را به نظام تهدیدات بالقوه، ضرورت

 حیطرا گيری كشور،در ساختار تصميمرسد كه نظر میكنند، این درحالی است كه بهگوشزد می كشور

شود، یای هم انجام مشود و اگر مطالعهمیشریفاتی در نظر گرفته لوكس و ت امریاستراتژی چونان 

و و ها یا تكرار برخی اقدامات گذشته خالصه شده و طرحی نگوییها در حد كلیها و توصيهتحليل

 باكيفيت برای تحول شرایط نگاشته نشده است.

 كهه را به هفت نوع تقسيم كردسه مطالعه تدوین استراتژی توسعه صنعتی  هایضعفاین گزارش 

، توصيه تحليل وضع موجودضعف در انتخاب مبنای تحليلی، شناسایی اهداف، : عبارتند ازها ضعف این

شناسی باال، ، تحليل اقتصاد سياسی و تحليل فناوری. برپایه آسيبدهیسازمانها(، اقدامات )توالی

 پيشنهادهای گزارش حاضر به قرار زیر است:

 قالب در باید استراتژی تدوین :صنعتي توسعه استراتژی تدوین سپاریبرون از پرهيز ـ

 ستراتژیا تدوین تقليل یا سپاریبرون هرگونه از اساس، این بر گيرد، صورت كارشناسی عميق مباحثات

 .كرد پرهيز باید شاخص تعدادی برمبتنی كمی محاسبات به

 عهتوس استراتژی تدوین متولی كه نهادی :بودجه و برنامه سازمان توسط استراتژی تدوین ـ

 باشد، داربرخور فرابخشی جایگاه و ریزیبرنامه دانش از برخورداری ویژگی دو از باید گرددمی صنعتی

 .كندنمی ایجاد موازی هایدستگاه سایر برای الزامی هيچ سند هایتوصيه صورت این غير در زیرا

 یصنعت توسعه استراتژی تدوین :موجود شرایط از دقيق ارزیابي برپایه استراتژی تدوین ـ

 در دولت هایسياست اثر از مشخص ارزیابی واجد كه است موجود شرایط از دقيق تصویری ارائه نيازمند

 بوده دهش تجربه روندهای بر سياسی و اجتماعی اقتصادی، مختلف متغيرهای تأثير نيز و فعلی وضعيت

 .دهد قرار توجه مورد زمانهم صورتبه را نهادی تحوالت و قيمتی روندهای و

 هاسياست دسته دو واجد باید صنعتی توسعه استراتژی :هااولویت و عمومي شرایط ترسيم ـ

 نایعص نفع به كه هاییسياست و صنعتی هایفعاليت عموم و وكاركسب فضای برای هاییسياست باشد،

 .باشد شده گيریجهت خاصی
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 مقدمه

« ، سياست صنعتی در خدمت رشد، اشتغال و توسعهایجاد تحول مولد در اقتصاد»نویسندگان كتاب 

طلوع، غروب و »های پس از جنگ جهانی دوم را با استعاره های صنعتی در دههسرگذشت سياست

دهند. از نظر این اقتصاددانان، پس از مناقشات نظری متعدد توضيح می «طلوع مجدد سياست صنعتي

آفرینی دولت در های صنعتی و نقشرامون راهگشا یا غيرراهگشا بودن سياستهای گذشته پيدر دهه

« طلوع مجدد»شاهد  2008 مالیویژه پس از تجربه بحران هویكم ب، قرن بيستاقتصادیتسریع تحول 

 در اقتصاد« تحول مولد»به رسميت شناخته شدن نقش دولت در تسریع و  های صنعتيسياست

جای بحث از هاكنون ب . بنابراین به اعتقاد این نویسندگان،(13: 1394همكاران، )خيریناكز و  است

و نحوه درست « چگونگی» بر سربيشتر بحث  های صنعتی،)لزوم یا عدم لزوم( اتخاذ سياست« چرایی»

 .استهاتخاذ و اعمال این سياست

 پرسش ازدهه اخير، یك ر ها دصرفنظر از درگيری اقتصاد ایران با مسئله تحریمدر حال حاضر نيز 

. شودمحسوب میاقتصاد  این ای حياتی برای، مسئلهترسيم نقشه راه آنو در توسعه صنعتی نقش دولت 

گذاری كه در دوره كنونی تحریم گریبانگير های تجاری و سرمایههمچنين، محدودیت منابع و فرصت

 سازد.تر میدر كشور را جدیكشور شده است، اهميت برخورداری از استراتژی یا نقشه راه 

وزارت صنایع و معادن و  سویاستراتژی توسعه صنعتی از مطالعه سه انجامدو دهه گذشته شاهد  در

به یك  هامطالعهكدام از این ایم. این درحالی است كه هيچوزارت صنعت، معدن و تجارت بوده آن جایگزین

دو دهه از آغاز تدوین استراتژی، همچنان در همين  شتگذ با و نشده منجر وزارتخانه یبرنامه عملياتی برا

 كدامهيچ ،مطالعات این انجامرغم علي چرامهم اینجاست كه  الؤایم. سباقی مانده« تدوین سند»مرحله 

گزارش حاضر،  همچنان نامشخص باقي مانده است؟ زمينهبه نتيجه نرسيده و وظایف دولت در این 

 . است سؤالاستراتژی توسعه صنعتی در صدد پاسخ به این  مطالعاتشناختی به با نگاهی آسيب

درباره آثار فقدان نظریه و الگوی استراتژی  بخش اول :بخش تهيه شده است پنجگزارش حاضر در 

نياز تدوین استراتژی توسعه صنعتی است. با این زمينه ترین پيشعنوان مهمتوسعه صنعتی در ایران به

ترین و مهم انجام شدهاستراتژی توسعه صنعتی كشور در دو دهه اخير  مطالعاتمروری بر  در بخش دوم

های درونی این وم، به نقد و ارزیابی كاستیسبخش  .است شدهخالصه  مطالعاتنكات و نتایج این 

یعنی مواردی كه در این اسناد نادیده گرفته شده و احتماالً حتی در صورت  ،اختصاص یافته مطالعات

 های بيرونینقد و ارزیابی كاستیبه  چهارمدر بخش  در مقابل .شداجرا موجب عدم راهگشایی آنها می

و در بخش آخر نيز  شدند پرداخته شده مطالعات)محيط نامناسب برای اجرا( كه مانع اجرایی شدن این 

 گزارش ارائه شده است.پيشنهادهای بندی و جمع
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 رانیا در يصنعت توسعه یاستراتژ یالگو ودولت  هینظر فقدان. 1

حفظ نظم و  فهيوظ ترین سطح،در بنيادی هارا در اقتصاد برعهده دارند. دولت یمختلف فیوظا هادولت

حقوق  تيامن نيها در اقتصاد تامآن یكاركرد اصل ه،یزاو نیرا برعهده داشته و از ا یداخل و خارج تيامن

مانند  یعموم مهين یاز كاالها یبرخ نيبه تام هادولت ،ز آنفراتر اقراردادها است.  نيو تضم تيمالك

 یایمثل حداكثر ساعات كار روزانه، مزا یامور نييدر بازار كار و تع یگذارمقررات ،آموزش و سالمت

 یتا سودآور كوشندپرداخته و می یو بازنشستگ یدرمان یهامهياستخدام و اخراج و ب نيقوان ،یشغل

 وفق دهند. یرفاه اجتماع یازهايرا با ن رهابازا

ها را وا مختلف جهان، دولت یهاملت یافتگیسطح رفاه و توسعه  اني، شكاف ماین دواما فراتر از 

گذار  ه،یسرما ليغلبه بر مسائل تشك یعنیآن  یهایازمنديكاهش فقر و ن یبرا ییهااستيداشته كه س

(، عبور هیو سرما یانسان یرويناقص از منابع )ن یريگغلبه بر بهره ،یاقتصاد صنعت هب یاز اقتصاد كشاورز

 اتخاذ كنند.«  یتحول ساختار»به  یابيو ... و دست  نیياز دام تعادل سطح پا

رنج  مچنان از نوعی فقدان نظریه و الگوتوسعه صنعتی و به طور كلی در اقتصاد هنقش دولت در 

وبرو است كه به دليل فقدان نظریه و الگوی هایی رگذاری با انتخاببرد، یعنی دولت در هنگام سياستمی

و مرز بين صغور دخالت دولت در اقتصاد  حدود و  ها مشخص نيست.اش با آنتكليفدخالت در اقتصاد 

اقتصاد ایران بوده است. این ابهام و همواره از سواالت اساسی  فعاليت بخش خصوصی و مردم و دولت

های زیادی لت به توسعه صنعتی نيز نشان می دهد و پرسشخودش را در الگوی ورود دو ،فقدان نظریه

حمایتی )سياست صنعتی عمودی( داشته باشد یا صرفًا  آیا باید دولت سياستاینكه . سازدرا مطرح می

های توليدی تسهيل كند )سياست صنعتی افقی و كاركردی اتخاذ فضای كسب و كار را برای فعاليت

گذاری بخش گذاری كند یا آنكه سرمایههای اقتصادی سرمایهدر فعاليتكند(؟ آیا دولت باید مستقيمًا 

ها را به بازارها گذاری كند یا اینكه تعيين قيمتخصوصی را تحریك كند؟ آیا دولت باید در بازارها قيمت

گذاری خارجی بگذارد یا اینكه های خود را بر تسهيل و جذب سرمایهبسپارد؟ آیا دولت باید محور فعاليت

ها تكيه كند؟ آیا دولت باید سياست ارزی ميخكوب یا ارز چند نرخی اتخاذ كند یا اندازروی تجهيز پس

های آنكه سياست ارزی شناور و تك نرخی را دنبال كند؟ آیا دولت باید تسهيالت ترجيحی به فعاليت

ای تسهيالت آزاد سازی نرخ سود بانكی، بازار مالی را در اعطصنعتی اختصاص دهد یا آنكه با یكسان

ای برای این كار تاسيس شود یا بگذارد؟ در صورت حمایت از تسهيالت ترجيحی، آیا باید بانك توسعه

برد توسعه صنعتی نيازمند های تجاری ممكن است؟ آیا پيشمسير اعطای تسهيالت از طریق بانك

ه و مثالً صرف وجود یك شورای توانند وجوه مختلف را پيش بردها میسازمانی متمركز است یا وزارتخانه

 هماهنگی كافی است؟

ها و سواالت جدی در خصوص حدود و صغور ورود دولت به مقوله توسعه وجود در فضایی كه ابهام
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های در چند دهه گذشته تالش های درحال توسعهنيز به مانند سایر اقتصاد اقتصاد ایرانداشته است، 

1310-1توان سه دوره )میمختلفی را برای توسعه صنعتی پشت سر گذاشته است. با بررسی تاریخی 

مورد توجه قرار  در ایران های تحول صنعتی( را در قالب دوره1368 -31390، 21356-1341، 1320

دولت نقشی مهم در تحول صنعتی های دهد كه در هر سه دوره، سياستداد. بررسی تاریخی نشان می

 ایفا كرده است:

 1310-13۲0 :لت و این دوره كه با سقوط قيمت نفت و به تبع آن بروز مشكالت ارزی برای دو

ت صنایع ملی كردن بازرگانی خارجی همراه بود، دولت را ترغيب كرد تا از سياست صنعتی برای تقوی

 گيرد.داخلی و مقابله با مشكالت اقتصادی تجاری بهره 

 1340-1356: گذاری صنعتی در دوره دوم، همراه با رشد درآمدهای نفتی و ایجاد ثبات، سرمایه

رت صنایع، هایی مانند ایجاد وزارت اقتصاد )با ادغام وزاها از طریق نهادسازیسازی سياستو هماهنگ

عدنی نعتی و متجارت و اقتصاد(، سازمان مدیریت صنعتی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بانك ص

ا بروز شوك بكننده صنعتی را به دنبال داشت. البته پایان این دوره و... دنبال شده و رشد كمی خيره

 و دستاوردهای این دوره نسبتًا ناپایدار بود.همراه بود  نفتی

 1368-1390 :ایجاد ،هاتعرفه كاهش ارز، نرخ سازییكسان مانند راهكارهایی نيز سوم دوره در 

 نوسازی و گسترش سازمان هایشركت واگذاری معدنی، صنایع در دولت مستقيم گذاریسرمایه آزاد، مناطق

 این هایشركت عمده بخش واگذاری سپس و ایميدرو مانند جدیدی هایسازمان ایجاد كنار در صنایع

 . شد گرفته كاربه صنعتی توسعه ابزارهای عنوانبه سازیخصوصی در ایتوسعه هایسازمان

 وگيری واحدهای جدید توليدی گذاری صنعتی، شكلدهد كه سرمایههمين مرور خالصه نشان می

ساختار  های دولت بوده وصورت پيدا و پنهان متأثر از سياستدر كل تحول صنعتی، تا چه اندازه به

 ها تأثير پذیرفته است.كنونی صنایع در ایران تا چه اندازه از این سياست

است كه در راهكارها و مسيرها  ر فقدان استراتژی بر سرگردانی دولت در انتخاباثشناسایی همين 

دو دهه گذشته، بسياری از كارشناسان را به این باور رسانده كه دولت برای ایفای نقش خود در تحول 

است. درواقع از نظر این « استراتژی»های بهينه نيازمند برخورداری از صنعتی و اعمال سياست

های مختلف در این زمينه، فاقد همگرایی، هماهنگی های اعمالی وزارتخانهان، بسياری از سياستكارشناس

طور مثال مبصر و هدفمندی راهبردی )در جهت دستيابی به اهداف كالن اقتصادی ـ اجتماعی( است، به

( را 1395-1368( تحوالت ساختار صنعتی ایران در دوره پنج برنامه توسعه )262: 1397) و همكاران

                                              
صورت معافيت گمركي، حق استفاده از ارز هاي تشويقي دولت بهسياست: »(40: 1394)كريمي، . رجوع كنيد به: 1

گذاري در صنعت ترغيب الت صنعتي، بخش خصوصي را به سرمايهآونقل براي ورود ماشينحمل قيمت و معافيت از هزينهارزان
 «.هزار كارگر توسط بخش خصوصي تأسيس شد 48كارخانه با نزديك به  260حدود  كرد.

 )كارشناس(. رجوع كنيد به: 2

 (1397)مبصر و همكاران،  «ايهاي توسعهساختار صنعتي ايران در آينه برنامه». رجوع كنيد به: كتاب 3
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نفوذ در بخش دولتی و غيردولتی جهت تدوین و فقدان همكاری مؤثر دولت و بازیگران ذی»تحت تأثير 

هایی كه در كشور صورت گرفته، رغم همه تالشرو، علیدانند. ازاینمی« اجرای یك سند ملی مورد توافق

دست نياورده و با حجم جهانی بههمچنان اقتصاد ایران جایگاه مناسب و شایسته خود را در تقسيم كار 

 رو است.های بالفعل نشده روبهعظيمی از ظرفيت

 

 صنعتي توسعه استراتژی اسناد بر مروری. ۲

 سوابق مفصلیكشور در زمينه توسعه صنعتی  تالش برای دستيابی به یك نقشه راه و تدوین استراتژی

. صرفنظر از گنجانده داردعادن به این سو( و تشكيل وزارت صنایع و م 1379حداقل در دو دهه اخير )از 

(، حداقل سه 1379تدوین استراتژی توسعه صنعتی در قالب وظایف وزارت صنایع و معادن ) لزوم شدن

 2قانون برنامه پنجم توسعه( 150)ماده  1،قانون برنامه چهارم توسعه( 21)ماده  یعنی برنامه توسعه اخير

واجد حكم مربوط به تهيه و تدوین استراتژی توسعه  3،برنامه ششم توسعهقانون ( 46)ماده « الف»بند و 

 4.اندكشور( بوده سياستگذارییكی از اسناد باالدستی عنوان بهصنعتی )

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

                                              
توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی  های صنعت و معدن را بادولت موظف است سند ملی توسعه بخش (21)ماده . 1

جهت تحقق  بر توسعه فناوری و درپذیری مبتنیماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت 6کشور ظرف مدت 
گذاری صنعتی و رشد متوسط سرمایه%(  2/11)درصد  یازده و دو دهم يانههدف رشد توليد صنعتی و معدنی متوسط سال

ای که سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلی از چهارده درصد گونهبه%(  9/16معدنی شانزده و نه دهم درصد )
 نه چهارده ويادر سال و صادرات صنعتی از رشد متوسط سال%(  2/16به شانزده و دو دهم درصد ) 1383در سال %(  14)

های فناوری و توسعه قابليت (الف :گردد تهيه و محورهای ذیل را به اجرا درآورد 1388%( برخوردار  8/14هشت دهم درصد )
 ،ای بال در صنایع نوینهای دارای توان توسعهدر جهان و تأکيد ویژه بر حوزه های سرریز فناوریمندی از جریانایجاد شرایط بهره

بر، صنایع معدنی، صنایع پتروشيمی، صنایع تبدیلی بر منابع )صنایع انرژیو توسعه صنایع مبتنیهای رقابتی تقویت مزیت (ب
کننده توسعه کارآفرینی و صنایع ح و تقویت نهادهای پشتيبانیاصال (ج، آنها) دستیينيهای پاو تکميلی کشاورزی و زنجيره

منظور زمين به های علومهای دادهسعه و گسترش پایگاهرسانی، توعهای اطالبهبود و گسترش سيستم (د ،کوچک و متوسط
گرا در چارچوب گسترش توليد صادرات ، هـ(نياز توسط دولت عات موردگذاران و کارآفرینان به اطالدسترسی سرمایه

 .زم در توسعه صنعتی و معدنیالبرای تجهيز منابع  ر، و(های بازرگانی کشوسياست
 یاسالم یساله جمهورستيانداز بچشم منظور تحقق اهداف سندو معادن موظف است به عیوزارت صنا ( ـ150)ماده . 2
صنعت و معدن،  دهیبرگز یهاربخشیمعاونت در ز یبا هماهنگ یو معدن یصنعت ( توسعهیراهبرد )استراتژ نیدر قالب تدو رانیا

اقدام کند که نرخ رشد  یاگونهبه لیذ یراهبرد یمحورها تیبا رعا یو معدن یصنعت ديتحقق هدف رشد تول جهت در
 یهاتيبر توسعه قابل ديکشور با تأک عیصنا یمندسطح رقابتی ارتقا (الف :ابدی شیافزوده بخش صنعت و معدن افزاارزش
 یهاتیخلق مز و (کیفناورانه )تکنولوژ یهاییو خام به توانا هياز مواد اول ینسب یهاتیزم ینقطه اتکا انتقال و یفناور
 (ج، ( در صادراتیینها عی)صنا شتريب پردازش یسهم محصوالت دارا شیو افزا یصادرات صنعت هیپا یسازمتنوع (بی، رقابت

ادغام و  دي)برند( و تمه یو نشان تجار یصنعت یهاخوشهی ريگکوچک، متوسط و بزرگ و شکل عیمناسب صنا ونديتوسعه پ
 ،یاساس فلزات ،یمي)پتروش یاواسطه عیصنا یدستنیيارزش پا رهيتوسعه زنج (د، ریپذرقابت بزرگ یهابنگاه یريگشکل

 یصنعت یهاشهرک جادیبر ا ديبا تأک یردولتيغی هابخش یگذارهیگسترش سرما بيترغ قی( از طریرفلزيغ یمحصوالت معدن
دانشگاه،  و صنعت یتدارک، ساخت، گسترش همکار ،یطراح یهاتيو قابل هایتوانمند شیافزا ـ(هی، ردولتيغ یتخصص

مستمر  شیو افزا یعلم و فناور یهاپارک وی فناور یهابا شهرک عیتعامل صنا قيتعم ،یآالت صنعتنيو ماش زاتيساخت تجه
 (و ،و معادن عیصنا یوربهره یو ارتقا ینوساز ،یصنعت ديتول بيترک در (نینو عیبرتر )صنا یهایبر فناوریمبتن عیسهم صنا

 يیو اجرا یو صنعت یديتول یو مهندس یفن حداکثر استفاده از توان قانون»ی اجرا یو نظارت یديتمه یسازوکارها تیتقو
و اقدامات  هاتيفعال هيکل ـ تبصره؛ «12/12/1375منظور صدور خدمات مصوب به التيتسه جادیها و اپروژه یکشور در اجرا

 .ردیپذیانجام م یردولتيغی هاماده توسط بخش نیمذکور در ا یتيرحاکميغ
هاي كلي اقتصاد مقاومتي رونق توليد، نوسازي صنايع، حمايت هدفمند از صنايع داراي اولويت سياست منظوربهـ ( 46) ماده .3

كنند: الف( وزارت صنعت، شرح زير اقدام مي ربط بههاي اجرايي ذيو همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، دولت و دستگاه
هاي صنعتي )با اولويت را شدن اين قانون، فهرست اولويتاالجماه پس از الزم 6معدن و تجارت مكلف است حداكثر ظرف مدت 

  وزيران برساند. تصويب هيئتاي به بخشي منطقهمعدني( را با رعايت مالحظات آمايش سرزميني و تعادل صنايع
 شده است.« تدوين استراتژي توسعه صنعتي»جايگزين حكم « هافهرست اولويت». البته در اين بند برنامه، تهيه 4
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 1392، 11382 هایو اسناد و نتایج این مطالعات در سال صورت گرفته )كنونی( صنعت، معدن و تجارت

باشد می 1382درواقع برنامه اجرایی مطالعه  1384از این ميان، سند سال  .منتشر شده است 21394و 

توان از وجود سپاری وظيفه وزارتخانه انجام شده بود. بنابراین با نگاه به گذشته میصورت برونكه به

و رویكرد و  مطالعاتدر زمينه تدوین استراتژی توسعه صنعتی نام برد. در ادامه این  همطالعسه حداقل 

 اند.نتایج آنها بررسی شده

 

 (138۲استراتژی توسعه صنعتي كشور ). ۲-1

كه در مورخ « قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنایع و معادن( »1براساس ماده )

موضوع تدوین استراتژی )راهبرد( توسعه صنعتی  ،شورای اسالمی رسيدبه تصویب مجلس  6/10/1379

موریت وزارت صنایع و معادن در نظر گرفته شد. وزیر وقت صنایع أترین ماولين و مهمعنوان بهو معدنی، 

سيس أتسپاری این وظيفه، مطالعه سند مذكور را طی قراردادی به دانشكده تازهاما با برون 3و معادن

تحت عنوان  1382اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف سپرد كه خالصه نتایج آن در مرداد سال  مدیریت و

 1384انتشار یافته و نتایج تفصيلی آن در سال « خالصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی كشور»

 منتشر شد.

الت بخش اول آن وضع موجود صنعت و روند تحو در این كتاب، بر چهار بخش تقسيم شده است كه

ور گذشته تاكنون، بخش دوم آن جایگاه مطلوب صنعت، بخش سوم استراتژی عمومی توسعه صنعتی كش

ح شده محوری مطرسؤال در این كتاب چند  است. شدهها ارائه و بخش چهارم، استراتژی توسعه زیربخش

ها در حوزه زار در سطح جهان و محدود شدن دخالت دولتتوجه به گسترش سازوكار با با»اینكه: ازجمله 

 «آیا تدوین استراتژی توسعه صنعتي از جانب دولت اساساً ضروری است؟های خصوصی، عمل بنگاه

تر وز كوتاهر از تحول كنونی كه عمر محصوالت، با تحوالت شگرف تكنولوژیك، هر ردر جهان پُ»و اینكه 

ندی آیا تنظيم سد آینده تجارت و صنعت بسيار دشوارتر شده است، بينی در مورشود و قدرت پيشمی

 «گذاری نيست؟ت صنعت، نوعي واپسگرایي در سياستبرای تعيين مسير آینده بلندمد

 اهداف استراتژی توسعه صنعتي. ۲-1-1

در  اقتصادیای از توسعه مرحلهعنوان بلكه به ،توسعه بخش صنعتعنوان بهنه  توسعه صنعتی در این مطالعه

 تأثير دليلو هم به گذاری آن بر رشد اقتصادیتأثيردليل به بنابراین توسعه صنعتی هماست.  شده نظر گرفته

به تعبير  .(21-20 :1382 ،همكاران و)نيلی  فناورانه دارای اهميت است یوری و فرصت ارتقابر رشد بهره

                                              
 (.1384. شامل نسخه سياستي )1
 (.1395ويرايش مجدد ). نسخه 2

 . مهندس اسحاق جهانگيري3
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گذاری تأثيردیگر، صنعت از آنجا كه هم ستانده اقتصاد را افزایش داده و هم مجالی برای بهبود انباشت یا 

  شود، دارای اهميت بوده و باید مورد توجه قرار گيرد.عوامل تابع توليد محسوب می

ل طور كلی هدف این مطالعه، افزایش رشد اقتصادی است و توسعه صنعتی را در یكی از مراحبه 

انداز مطلوب این مطالعه نيز با زبان درآمد سرانه رو چشمیناداند. ازرشد، ابزار دستيابی به رشد شتابان می

را  1400هزار دالری در افق  20بيان شده و سه برابر شدن درآمد سرانه و دستيابی به درآمد سرانه 

افزوده ارزشو رشد  1390و  1380 هایدرصد در دهه 1/7و  9/7انه يهمراه با رشد اقتصادی متوسط سال

 1.در این دو دهه هدفگذاری كرده استدرصد  8/9و  10ترتيب انه بخش صنعت بهيسال

گزینی جای»، «خودكفایی»یعنی  ،همچنين این مطالعه، قائل به وجود سه راه توسعه صنعتی است

زدایی، دومی منجربه صنعتبه این مطالعه، اولی منجر در«. مشاركت در زنجيره جهانی ارزش»و « واردات

شبكه  های سنگين و سومی منجربه اتصال بهها، نابرابری و تورمگيری مقياس بهينه بنگاهعدم شكل

مينه زجهانی توليد و گزینه رشد مستمر دانسته شده است. در این چارچوب، انتخاب راهبرد سوم، 

 رم دانسته شده است.دستيابی به اهدافی چون رشد صادرات، كاهش نابرابری و كاهش تو

 نقش دولت در توسعه صنعتي. ۲-1-۲

در چارچوب كلی نقش دولت در »محوری مطالعه، نقش دولت از نظر این مطالعه  االتؤس به پاسخ در

های فيزیكی، نهادی و قانونی، فرایند توسعه صنعتی شامل: توسعه بخش خصوصی، توسعه زیرساخت

گذاری مستقيم خارجی، توسعه های صنعتی، جذب سرمایهفعاليت دهیسازمانآزادسازی تجاری، 

)همان،   .«های اقتصاد كالن استها و فناوری در فضای باثبات سياستبازارهای مالی و توسعه مهارت

 «حقوقی محيط» و «اقتصادی محيط» ،«سياسی محيط» قالب در دولت نقش مطالعه، این در( 388

 2.است شده بررسی

 سياسي طمحي. ۲-1-۲-1

يری ا پيگبباید  وداده شده در موفقيت توسعه صنعتی « محيط سياسی»این مطالعه اهميت باالیی به در 

 ای در سياست خارجی و سياست داخلی همراه شود. های توسعهگيریجهت

این سياست باید در خدمت تعامالت اقتصادی بوده و از ایجاد تنش و : سياست خارجيـ 

ایه خارجی . برای جذب سرم(405-397)همان،   المللی پرهيز كندتسهيل مبادالت بينتراشی بر سر مانع

لوازم  دسياستمداران بای مسير نوین توسعه صنعتی(عنوان بههای جهانی ارزش )و مشاركت در زنجيره

دن بر باال های خارجی را مهيا كرده و از ایجاد یاالمللی و طرفهای بزرگ بينسياسی همكاری با شركت

 گذاری خارجی است بپرهيزند.های سياسی كه مانع جذب سرمایه و سرمایهریسك

                                              
پذير است. هدف اصلي راهبرد توسعه صنعتي در ايران، تحقق رشد باال و مستمر صنعتي و رقابت». در بخش ديگري از كتاب 1

 (387: 1382)نيلي و همكاران، «. طوري كه چنين رشدي، طي زمان به توسعه اقتصادي بيشتري منجر شودبه

 تقسيم شده است. سياسي، سياستگذاري و قانونگذاريوان گفت در اينجا نقش دولت به سه سطح ت. مي2
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بر تضمين امنيت حقوق مالكيت و عدم رجحان این سياست هم باید مبتنی: سياست داخليـ 

های (. مصادره اموال بخش خصوصی یا اتخاذ سياست412-405)همان،  اهداف اجتماعی بر رشد باشد

ش باشد، همچنين اهداف مالكيتنااطمينانی برای بخش خصوصی در زمينه تضمين مالياتی و... كه مولد 

داده تواند دولت را به مداخالت در حوزه صنعت یا حمایتگرایی سوق اجتماعی مثل رفع فقر و بيكاری می

خواهانه اولویت گذاری باید بر شعارهای عدالتدرنهایت مانع توسعه صنعتی است. درواقع امنيت سرمایه و

ی، از مصادره اموال خصوصی یا أداده شده و دولتمردان به هيچ بهایی حتی احتمال از دست دادن ر

اقداماتی مانند قيمتگذاری یا افزایش هزینه توليد )مثالً با افزایش دستمزدها بيش از تورم( حمایت نكنند. 

جای هاند، باستفاده كردهگذاری اقتصادی در چنين شرایطی آنها از سرمایه سياسی خود برای بسط سرمایه

مدت سازند. به تعبير دیگر دهندگان در كوتاهیصادی بلندمدت را خرج كسب حمایت رأآنكه منافع اقت

« اقتصاد به سياست یارانه بدهد»نه اینكه « سياست باید به اقتصاد یارانه بدهد»این اصطالح كه توان می

 1.محور این بخش دانسترا 

 محيط اقتصادی .۲-1-۲-۲

ه )عمومی و مربوط ب های صنعتیهای اقتصادی و سياست، دولت باید دو دسته سياستاین بخشدر 

از سازگاری  هاسياست این را اتخاذ كند. آنچه این مطالعه ادعا دارد این است كه های صنعتی(حوزه

 . نددرونی و بهينگی برخوردار

گيری تعدیل و تثبيت دو جهت توانمیمطالعه  های اقتصادیدر سياست: های اقتصادیسياستـ 

سازی زدایی و خصوصیدر بخش تعدیل، سه دستور كار آزادسازی، مقررات .ها تشخيص دادرا در توصيهساختاری 

ه و برای را هدف گرفت پذیری صنعتیبهبود رقابتیعنی دولت استراتژی عمومی  ،باید مورد توجه دولت باشد

كاهش ازجمله  ،دهدپذیری همه صنایع را افزایش میخاذ كند كه رقابتهایی را اتدستيابی به آن سياست

بتی و نرخ ارز رقا بانكی، حذف ارز چندنرخی و ایجاد ای، آزادسازی نرخ سودای و موانع غيرتعرفهدیوارهای تعرفه

قعی وا. در بخش تثبيت نيز سياست حفظ ثبات اقتصاد كالن شامل نرخ بهره های دولتیسازی شركتخصوصی

 رد.مثبت، نرخ تورم پایين، تعادل بودجه دولت و نرخ ارز واقعی رقابتی باید مورد توجه قرار گي

های سياست: های صنعتي عمومي )مربوط به استراتژی عمومي توسعه صنعتي(سياستـ 

عه این مطالدر تقسيم كرد.  3و انتخابی 2های كاركردیتوان به سياستصنعتی را برحسب نوع مداخله می

های های اقتصادی، اختاللهای شناخت دولت از فرصتتوجه به كاستی های انتخابی بااتخاذ سياست

و شده كند مردود دانسته ها و تنگناهای حمایتی كه ایجاد میایجاد شده در سازوكارهای قيمتی و رانت

ستدار بازار مورد های دوهای كاركردی یا اصطالحًا سياستهای صنعتی صرفاً در قالب سياستسياست

                                              
 .1398. برگرفته از گفتگوي كارشناسان مركز با دكتر نيلي پيرامون سند استراتژي توسعه صنعتي، خردادماه 1

2 . Functional Intervention 

3 . Selective Intervention 
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ها جای انتخاب اولویتدر فضای جهانی شدن اقتصاد، دولت به از نظر نویسندگان، 1.است گرفتهتوجه قرار 

به  2.كنددنبال می های بازارهاحذف شكسترا با  پذیریرقابت یارتقاهای مستقيم صنعتی، و حمایت

پسرفتی بزرگ در روند »توسط دولت را  ذاری توليدگكنندگان این مطالعه، اولویتتعبير دیگر تهيه

 3.نندكارزیابی می« صنعتی شدن

های بر این اساس در این مطالعه، دو سطح استراتژی عمومی توسعه صنعتی و استراتژی توسعه حوزه

های صنعتی متنوعی مورد است. در سطح استراتژی عمومی توسعه صنعتی، سياست طراحی شدهصنعتی 

مالی و  تأمينفناورانه، جغرافيایی،  هایگيریدر قالب چهار دسته جهت اینجاكه در اند اشاره قرار گرفته

 4.اندبندی شدههای صنعتی دستهمدیریت بنگاه

( فرامليتی هایشركت با مشاركت) خارجی گذاریسرمایه جذب اینجا در :فناورانه گيریجهتـ 

 در عربی لمتمو كشورهای وجود) مصرف بازار به نزدیكی و ارزان كار نيروی از برخورداری مزیت دو با

 موجب وركش به را فناوری انتقال ،جهانی ارزش زنجيره در كشور مشاركت تسهيل ضمن تواندمی( منطقه

 نسبی تمزی از دیگری بخش كه (معدنی صنایع) طبيعی منابع برمبتنی صنایع حوزه در همچنين. گردد

  .شود دنبال تواندمی نيز طراحی مرحله تا فناوری یارتقا شود،می محسوب كشور

 جذب كهاین اول ،(641-619 همان،) گيردمی برعهده را نقش چهار فناورانه گيریجهت این در دولت

 توسعه) آموزشی زیرساخت در گذاریسرمایه قالب در اینكه دوم. كندمی تسهيل را خارجی گذاریسرمایه

 برای) ترخصصمت انسانی نيروی( صنعت نياز با هادانشگاه آموزشی برنامه يقبتط و كاربردیـ  علمی آموزش

 فناوری و علم هایپارك توسعه با سوم ،كرده ایجاد( ماهر به غيرماهر ارزان   كار نيروی از نسبی مزیت تغيير

 هایدوقصن تأسيس از حمایت با چهارم و كرده كمك كشور توسعه زمينه در بنيادین تحقيقات توسعه به

 و خصوصی بخش ها،دانشگاه از مركب مالی نهادهای ایجاد) پذیرمخاطره هایگذاریسرمایه از حمایت

 ینا مهم وجه. كندمی هدایت را فناوری تحقيقات مالی تأمين هاصندوق این به مالی كمك و( دولت

  .كندمی پرهيز( بندیاولویت) خاص صنعتی از حمایت و انتخاب از كه است آن دستوركارها

                                              
هاي رقابت در اقتصاد توجيه بيشتري برخوردار شده است. اين رويكرد، براساس نظريه هاي كاركردي ازالبته امروزه دخالت. »1

دهد. موارد ها اكتفا كرده و درواقع فقط قواعد بازي را شكل ميگرفته است كه در آن، دولت به حداقل دخالت ُخرد شكل
راستا با كند، تحت اقداماتي همزجمله مصاديق اصلي اين گونه مداخله است كه دولت سعي ميكالسيك شكست بازار ا

 (318)همان، ص «. دهي بازارها ايفا كندبازار، نقش خود را در شكل

در فضاي جهاني شدن اقتصاد و آزادسازي سرمايه و تجارت، بحث دخالت يا دخالت نكردن دولت براي رسيدن به اين . »2

هاي جاي انتخاب اولويته بحث نقش جديد دولت در توسعه صنعتي تغيير كرده است. در اين فضا، استراتژي صنعتي بههدف، ب
هاي صنعتي در ارتباط با بازارهاي داخلي و خارجي با صنعتي و ايجاد مداخالت حمايتي مستقيم، به بازآرايي هدفمند فعاليت

تواند در هاي بازار باشد، ميهاي دولت كه در جهت رفع كاستيته از دخالتپردازد.... تنها آن دسهدف ارتقاي رقابت مي
 (387)همان، ص «. شرايط جديد قابل توجيه باشد

گردد. گذاري توليد محصوالت توسط دولت و براي افق بلندمدت آينده، پسرفتي بزرگ در روند صنعتي شدن تلقي مياولويت. »3

گذاري و نيز تقاضاي هاي مختلف صنعتي كشور در ابعاد مختلف توليد و سرمايهي حوزههارويكرد جايگزين آن است كه ويژگي
بيني در جهان صنعتي و منطقه پيراموني ها و تهديدهاي قابل پيشهاي صنعت جهاني و فرصتداخلي از يكسو و مشخصه

عنوان محور اصلي استراتژي به پذيريهاي مربوط به هريك، در جهت تحقق رقابتمشيازسوي ديگر، شناسايي شود و خط
 (729)همان، ص «. توسعه صنعتي، تنظيم گردد

هاي فناورانه، تجاري، مشيتوان خطهاي صنعتي كه در كتاب البته تصريح نشده است را ميگيري سياست. اين چهار جهت4

 بندي است.هاي صنعتي قابل طبقهاعتباري و آموزشي دانست كه همگي ذيل سياست
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 است شده توصيه 1صادرات پردازش ویژه مناطق ایجاد مطالعه این در :جغرافيایي گيریجهتـ 

 مواد واردات ایتعرفه معافيت مانند هامعافيت از برخورداری با مناطق این(. 324-323 ص همان،)

 خدمات و فيزیكی هایزیرساخت ایجاد ،صادراتی هایمشوق ایجاد وپاگير،دست قوانين معافيت مصرفی،

  .است همراه صادرات مناسب

 نرخ كردن دستیك كشور، ایبودجه نظام از بانكی ظامن استقالل :مالي تأمين گيریجهتـ 

 ،قرضه اوراق و سهام اوراق انتشار برپایه مالی تأمين ،تسهيالت نرخ تعيين در هابانك استقالل ،تسهيالت

 و موقتی باراعت ایجاد ابزار عنوانبه دارمدت چك قبول مانند داوطلبانه هایترتيب براساس مالی تأمين

 روش كردن محدود و نهالحسقرض هایصندوق برمبتنی هایترتيب كردن مندقاعده آن، كردن مندقاعده

 ركتی،ش قرضه اوراق مانند) مالی جدید ابزارهای و گریواسطه نهادهای ایجاد درنهایت و فروشپيش

  .تخصصی گذاریسرمایه هایشركت ایجاد همچنين و( آتی قراردادهای و معامله اختيار ممتاز، سهام

 هایپاداش و آموزش عمومی، اقدامات حوزه در :صنعتي هایبنگاه مدیریت گيریجهتـ 

 سرآمدی یا خوب عملكرد پاداش هایگواهی و(  ISO9000كيفيت هایگواهی خانواده) كيفيت

  .است گرفته قرار توجه مورد( EQFM مدل تكميل و شناسایی)

 ترینمهم هستند، دولتی آنها عمده اینكه به توجه با ،)LE(2 صنعتی بزرگ واحدهای مورد در

 ترینمهم )SMEs(3 متوسط و كوچك هایبنگاه مورد در .است دولتی واحدهای سازیخصوصی توصيه،

 به كمك ،وام ضمانت تامؤسس ایجاد به كمك ،صنایع این خاص سرمایه بازارهای ایجاد شامل راهكارها

 یارتقا هایزمينه در مالياتی هایمشوق ارائه ،ایمشاوره خدمات دهندهارائه غيردولتی اتمؤسس ایجاد

 صنایع بين پيمانكاری روابط افزایش ،هانمایشگاه در شركت و بازاریابی هایهزینه آموزش، فناوری،

 هادانشگاه به وابسته انكوباتورهای ایجاد ،صنعتی هایخوشه تشكيل و بزرگ ایعصن با متوسط و كوچك

 .(618-597 همان،) باشدمی (تكنولوژی هایپارك)

 مختلف هایشيوه به كاالها مطالعه، این در :های توسعه صنعتيهای صنعتي حوزهسياستـ 

 :است متفاوت هابندیگروه این از هركدام توسعه استراتژی كه اندشده بندیدسته

  ایاسطهو و بادوام مصرفی دوام،كم مصرفی دسته سه به كاالها نظر این از: مصرف نوع نظر از 

 ای تقسيم شده است. سرمایه ـ

  گرامنبع ریفناو با دسته چهار به فناوری نوع منظر از كاالها فناوری، فصل در: فناوری نظر از 

(RB)، ساده فناوری (LT)، متوسط فناوری (MT)  و فناوری پيشرفته(HT) .تقسيم شده است 

                                              
1. Export Processing Zones 

2. Large Enterprise 

3  . Smal and Medium Enterprise 
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  غيرصنعتی غذایی مواد» دسته هفت: از این نظر كاالها به خانوار هزینه بندیطبقه نظر از»، 

 بادوام كاالهای» ،«صنعتی دوامكم كاالهای» ،«صنعتی پوشاك و منسوجات» ،«صنعتی غذایی مواد»

 .است شده تقسيم «خدمات بخش» و «مسكن بخش» ،«صنعتی

  آسيا، شرق كشورهای شدن صنعتی تجربه به توجه با بخش این در: پيشتاز و پویا صنایع نظر از 

 .اندگرفته قرار تحليل و تجزیه مورد و شده متمایز صنایع سایر از خودرو و الكترونيك پوشاك، و نساجی صنایع

  پتروشيمی، و شيميایی نساجی، صنایع بخش این در: ایمنطقه هایتهدید و هافرصت نظر از 

صنایع  نوعیبه و گرفته قرار توجه مورد الكترونيك صنایع نيز و خودرو و سيمان فوالد، غذایی، صنایع

 .اندشده معرفی پيشران

 در انتها، ،ها با یكدیگربندیتفاوت منطق این دستهنيز و  مطالعهها در بندیوجود این دسته با

دو شاخص  ومصرف برای ارائه راهكارهای سياستی مورد توجه قرار گرفته  نوع بربندی مبتنیدسته

 شرح است: دینب هاتوصيه این ثر بوده است.ؤم هاتوصيه ارائه در نيز« هامقياس بنگاه»و « مالكيت»

سه شاخص  توجه به با (:پوشاك و نساجی و غذایی صنایع محوریت)با دوام صنایع مصرفي كمـ 

 تشكيلكليه واحدهای دولتی، كمك به  سازیخصوصی نظير اقداماتی ،مالكيت و مقياس و فناوری

 هایشركت و بزرگ صنعتی هایگروه تشكيل برای مالياتی مشوق ،ویژه مناطق قالب در صنعتی هایخوشه

واحدهای قدیمی، فرسوده و با فناوری » نوسازی یا تصميم اتخاذو  صادرات حوزه در مشترك بازرگانی

 به كمك» خصوصی واحدهای مورد در و« های بزرگ صنایع غذاییبنگاه ازمنسوخ صنایع نساجی و برخی 

 محدود و حلراه ارائه توليدی، واحدهای در مشكالت بروز علل شناسایی برای مشاوره هایشركت تشكيل

 توصيه شده است. « هدفهای مالی بیهای دولت در قالب ذكر شده و اجتناب از پرداخت كمككردن كمك

 و خودرو توليد الكترونيك، محصوالت توليد خانگی، لوازم توليدات)شامل مصرفي بادوام  صنایعـ 

 كاهش برای الهسشرط دو تا سه وگيری صادراتی جهت حوزه، این در: (اطالعات فناوری محصوالت توليد

 ،گذاری خارجیجذب سرمایه ،«آزاد مناطق» هایمشوق ارائه و خارجی سرمایه جذب ،وارداتی هایتعرفه

 ،ها متناسب با مقتضيات بازارهای صادراتیایجاد مراكز تحقيق و توسعه برای اعمال تغييرات الزم در طراحی

ای تشكيل كميته ،های بزرگ و كوچكبنگاهتدوین ضوابط الزم در جهت برقراری روابط پيمانكاری بين 

سازی ها برای متناسبهای صنعتی، وزارت صنایع و معادن و دانشگاهمتشكل از توليدكنندگان، تشكل

 هایارائه مشوق مالياتی برای برنامه ،ها در سطوح كاردانی و كارشناسی با نيازهای بازارهای دانشگاهآموزش

 پيمانكاری روابط در طرفين تعهد مورد در نياز مورد قوانين تصویب ،دیآموزشی حين خدمت واحدهای تولي

 .است گرفته قرار توجه مورد بزرگ صنایع و پيمانكار صنایع به مالياتی هایمشوق ارائه و

 مواد اساسی، فلزات پتروشيمی، شيميایی، صنایع) ایسرمایه و ایصنایع توليد محصوالت واسطهـ 

 این بخش به سه دسته تقسيم شده است: :(سازیماشين و تجهيزات توليد صنایع و غيرفلزی هایكانی و معدنی
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 ادغام 1،واگذاری مشمول بزرگ واحدهای تجزیه ،سازیخصوصی :طبيعي منابع به متكي صنایع

توسط دولت مطرح « های تحقيقاتیپارك»ایجاد  ،«ایمنطقه هایشركت» تشكيلبا رقبای خارجی و 

ترتيب به صنایع باالدستی ها بهاولویت» و داشته وجود نيزبندی اولویت زمينه آخر، شده است. در این

دستی نفت و گاز، استخراج معادن، صنایع پتروشيمی، صنایع شيميایی و صنایع نفت و گاز، صنایع پایين

ترین حوزه تعميق در طور كلی، صنایع متكی به منابع طبيعی، اصلیبه. شد خواهد داده معدنی و زیفل

فراوانی از گاز  ميزان به كه صنایعی توسعه» آن بر( عالوه 742)همان،  .«تحقيق و توسعه خواهد بود

)همان( بنابراین « ثر باشدؤهای نسبی مگيری از مزیتتواند در بهرهكنند با هدف صادرات میاستفاده می

 دیگر توصيه این سند است. ،بندی در زنجيره نفت و گاز برپایه صنایع گازی هماولویت

 .گذاری خارجیگيری از سرمایهبهره آالت و تجهيزات:ماشين ساخت صنایع

 .های دولتیخصوصی سازی بنگاه :غيرفلزی كاني صنایع

 محيط حقوقي .۲-1-۲-3

ماعی و قانون اجت تأمينزدایی، اصالح قوانين مالياتی، قانون كار، قانون بيمه، قانون در قالب مقررات

 های اقتصادی پيشنهاد شده است.گذاری خارجی برای تسهيل فعاليتسرمایه

 های سازمانيتوصيه.۲-1-3

 (525-515)همان،  :عبارتند از:ترین اصالح سازمانی توصيه شده در این مطالعه، مهم

هماهنگ  با هدف« صنعت و تجارت»رت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی و تشكيل وزارت ادغام وزا

 واهد بود.خهای این وزارتخانه های صنعتی و تجاری كشور كه شامل بازآرایی ساختار معاونتكردن سياست

های معاونت سياست»ریزی و توسعه وزارت صنایع و معادن به مجدد معاونت برنامه دهیسازمان

های ستسازی و تدوین سيااین معاونت و دفاتر تحت پوشش آن كار پژوهش و مطالعه، سياست«. صنعتی

 رسانند.صنعتی پيشنهادی را به انجام می

 های تخصصی تحت پوشش آن كه به ریاست وزیر صنایعو كميته های صنعتیشورای سياستتشكيل 

یع و معادن و با ای درگير داخل و خارج از وزارت صناهو معادن و با تركيبی از مقامات دارای نفوذ دستگاه

 های فرابخشی خواهد بود.دار تدوین سياستشود. این شورا عهدهتشكيل می سياستگذاریهدف 

طرح مراهكار دیگر، در كنار این راهكارها عنوان بهسازی و كاهش مالكيت دولت تداوم خصوصی

 شده است.

                                              
 طور طبيعي قابل واگذاري به بخش خصوصي نيستند، چراكه ميزان سرمايهبه». با توجه به مقياس بزرگ اين واحدها و اينكه 1

ازي ابتدا الزم است اصالحات س، بنابراين براي خصوصي«مورد نياز، بسيار بيشتر از ظرفيت بخش خصوصي موجود است
هاي ورزشي و... و نيز واگذاري هاي نامرتبط با فعاليت اصلي مانند مدرسه، بيمارستان، تيمساختاري شامل واگذاري فعاليت

 هاي جانبي صورت گيرد.سپاري فعاليتهاي جانبي زيرمجموعه و درواقع برونبرخي فعاليت
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 (1391معدن و تجارت )برنامه راهبردی وزارت صنعت، . ۲-۲

ه پيوست است كه فصل اول به ترسيم محدود هفتفصل و هفت شامل  مطالعهگزارش سطح كالن این 

ه و های ذیل آن اختصاص یافته است. فصل دوم به ترسيم وضعيت موجود اختصاص داشتطرح و پروژه

ررات مورد ، پایش و در فصل آخر، قوانين و مقدهیسازمانترتيب، اهداف، راهبردها، در فصول بعدی به

 توجه قرار گرفته است. 

 اهداف استراتژی. ۲-۲-1

طور عنوان شده این« ایم؟چرا هنوز به وضعيت مطلوب نرسيده»كه سؤال ، پاسخ به این مطالعهدر این 

رده است( گذاری كما به دنبال ایجاد تمدنی مستقل از تمدن متعارف جهانی )كه غرب پایه» است كه

 «. گذاری آن تازه آغاز شده استهستيم، تمدنی كه دشمنان زیادی دارد و پایه

در این  بحث شده و طی آن، اهداف متفاوتی هدف تدوین استراتژی در چند جا از ،مطالعهدر این 

 «پذیری زندگی مطلوبامكان»و « المللی كشورارتقای جایگاه بين» زمينه ذكر شده است، اهدافی مانند

نعت، های باالدستی بخش صمشیاهداف و خط»دستيابی به  یا (401 :1392 ،)فاطمی امين و همكاران

وری، افزایش حفظ استقالل كشور، حفظ پایداری، افزایش بهره»كه شامل « معدن و تجارت

كاهش  ها و منابع، برقراری تناسب سود و مخاطره،، برقراری توازن در توزیع فرصتدهیسازمانخود

 (447)همان،  .است« اد، كاهش اقتصاد غيررسمی و حفظ حقوق انسانیفس

 نقش دولت در اقتصاد. ۲-۲-۲

ترین مانع دستيابی به وضعيت های نرم، مهمگيری زیرساختمدعی است كه عدم شكل این مطالعه

و برای ایجاد « جانبه یا رهاسازیمداخله همه». بنابراین با عبور از دوگانه (191)همان،  1مطلوب است

نقش دولت  وتهيه شده « الگوی چندعاملی»های نرم توسعه، این سند كه مدعی است برپایه زیرساخت

 كند.های نرم عنوان میسازی همين زیرساختدر توسعه صنعتی را فراهم

 صنایع دارای اولویت. ۲-۲-3

ترین ز مهمهای واردات، یكی اهای صادرات و ضرورتتعبارت دیگر؛ اولویای توليد و بههتعيين اولویت»

تيغی »ها انداز( است..... تعيين اولویتی چشماها برای پيشرفت سریع اقتصاد كشور )در راستتصميم

ح باشد، جهشی باری دارد و اگر صحياست، اگر اشتباه باشد، نتایج مشهود و نامشهود بسيار زیان« دولبه

 اند:هدر این سند، سه گروه اولویت تعریف شد (211)همان،  .«د آورددر اقتصاد كشور پدید خواه

 باید نيز صادراتی اهداف برای داخلی، نيازهای تأمين بر عالوه كه هاییفعاليت رشته: اول اولویت 

                                              
هاي سخت )جاده، كارخانه، تجهيزات و...( بايد ايم كه بيش از زيرساختي رسيدهدر سير اقتصادي كشور، اكنون به جاي. »1

 «. كار گيريمها و...( را ايجاد كنيم و بههاي نرم )اطالعات، ارتباطات، قاعدهزيرساخت
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 .یابند گسترش

 صادرات تهالب. یابند گسترش داخلی مصارف تأمين هدف با باید كه هاییفعاليت رشته: دوم اولویت 

 .باشند حمایت مورد باید هافعاليت رشته این در محصوالت

 از آنها با مرتبط محصوالت است بهتر و نيستند اولویت دارای كه هاییفعاليت رشته: سوم اولویت 

 .شوند تأمين واردات طریق

هایی ، رشته فعاليت1404های توليد برای سال اولویت های انجام شده برای انتخاببراساس تحليل

 عبارتند از:قرار دارند،  اول اولویت در كه

تجهيزات و ؛ آیسيك( 33و  32، 31، 30تجهيزات الكترونيكی و الكتریكی )شامل كدهای 

محصوالت ؛ آیسيك( 35و  34ونقل )شامل كدهای تجهيزات حمل؛ آیسيك( 29آالت صنعتی )كد ماشين

خدمات ؛ آیسيك( 40و  23كدهای های انرژی )شامل حامل؛ آیسيك( 25و  24شيميایی )شامل كدهای 

تجهيزات و ؛ آیسيك( 72فناوری اطالعات و ارتباطات )شامل كد ؛ آیسيك( 45مهندسی )شامل كد 

 55گردشگری )بخشی از كد ؛ آیسيك( 92و  73محتوای آموزشی و سرگرمی )بخشی از كدهای 

 .آیسيك( 67و  66، 65ای و مالی )شامل كدهای خدمات بيمه ؛آیسيك(

 هاراهبردهای پيشبرد اولویت. ۲-۲-4

اند. در این بخش راهبردها به دو طراحی شده یبرای دستيابی به اهداف مدنظر در این سند، راهبردهای

مدیر بخش عنوان بهاند. راهبردهای نهایی، اقدامات حاكميت )تقسيم شده« نهایی»و « ميانی»بخش 

سازی عوامل در راستای اجرای راهبردهای فعالطور عمده برای كه بههستند صنعت، معدن و تجارت( 

 .(229همان، شوند )ميانی و اهداف انجام می

ها طراحی شده و هریك از راهبردها ای از سياستمجموعهنيز دستيابی به این راهبردها برای 

 صورت یك سياست، برای پيشبرد اهداف راهبردی خود، تعامالتی با سایر راهبردها خواهد داشت. برهب

 ده است.ششرحی از آنها ارائه  1جدول در های مورد نياز تهيه شده كه این اساس، ماتریسی از سياست
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 های دستيابي به آنهاماتریس راهبردهای مياني و سياست .1جدول 
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 *      * *   * * *  مالی تأميناصالح روش 

     *    *  *    هاگسترش همكاری بنگاه

   *  *    *  *    هااصالح اندازه بنگاه

         *      هااصالح مالكيت بنگاه

           *    هاارتقای توانمندی بنگاه

 * * *   *   *  *  *  تنظيم ماليات )معافيت مالياتی، یارانه(

            * *  تنظيم ماليات )یارانه سود(

               اخذ ماليات

  * *  *   *  * *   * توليد و انتشار اطالعات

  * * * * *  *  *   * * تنظيم شرایط

              * اقدام مستقيم

             *  هاایجاد و تكميل پایانه

            *   اصالح مصارف

         *      افزایش تطابق شغل و شاغل

        *       های تخصصیایجاد مجتمع

       *        هاایجاد و تكميل كارگاه

   * *           تسهيل ضمانت

   *            اصالح رفتار مالی خانوار

   *            تخصيص منابع حاكميتی
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آگاهی، انگيزه و توانایی با استفاده از آنها،  تواندمی حاكميتراهبردهای نهایی، راهبردهایی است كه 

ای تنظيم كند تا رفتارهای عوامل در راستای اجرای راهبردهای ميانی و اهداف قرار گونهعوامل را به

وع مداخله به دو گروه برای مدیریت بخش، با معيار ن )راهبردهای نهایی( گيرد. راهبردهای حاكميت

 ،در مواردی مانند شكست بازار، عدم ورود یا عدم آمادگی عوامل . مداخله مستقيم كهشوندتقسيم می

، تنظيم آگاهی، انگيزه و آناولين اثر  مداخله غيرمستقيم كه طور مستقيم مداخله كند.حاكميت باید به

شود. راهبردهای غيرمستقيم با عوامل انجام میهایی توسط توانایی عوامل است، كه در پی آن، فعاليت

كنند. راهبردهای غيرمستقيم، كمترین ميزان مداخله حاكميت، امكان دستيابی به اهداف را فراهم می

تر و هرچه متكی به ایجاد جاذبه و واگذاری تصميم به عوامل باشند، تر باشند، سختهرچه دستوری

های حاكميتی، دهای مستقيم و غيرمستقيم، توسط سازماناجرای راهبر آیند.حساب میتر بهنرم

 شود.سپاری انجام میهای دولتی یا با برونای، شركتهای توسعهسازمان

تنظيم ، توليد و انتشار اطالعات :عبارتند از:راهبردهای غيرمستقيم به تفكيك معيارها و موضوع 

 .بع حاكميتیتخصيص منا، ها و محصوالتتنظيم شرایط فعاليت، ماليات

های اندازی سامانهراه :عبارتند از:های نرم( ها )زیرساختراهبردهای غيرمستقيم به تفكيك موضوع

های مبادله محصوالت سامانه یای. همچنين ارتقاو مبادله محصوالت واسطه تأمينمحصوالت، زنجيره 

گذاری، تجارت خارج و سرمایه ای، مبادله اوراق بهادار، خدمات مالی و بيمه، مشاغل، فناوری،واسطه

 تجارت خارجی.

های مستقيم دولت هستند. این اقدامات شامل مصارف دولت راهبردهای مستقيم مستلزم اقدام

های لجستيكی، ها و هاب، پایانههای دولتی(، تنظيم موجودی كاال، احداث و نگهداری مسيرها)خرید

 .هستند توليد اطالعات و های بحرانیبنگاهالمللی، مدیریت های بينگسترش همكاری

..( تالش دارند تا .های باالدستی بخش )مانند حفظ استقالل كشور ومشیاین راهبردها برپایه خط

اهداف توليد، قيمت، صادرات و واردات، اشتغال، كيفيت محصول، كيفيت زندگی كاری و توزیع درآمد 

 را محقق سازند.

 )برای اجرای استراتژی( دهيسازمان. ۲-۲-5

توجه به شرح وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر فرایند تحقق  برای تحقق اهداف، با مطالعهاین 

كند كه درواقع مسيری است تعریف می« داالن خدمت»صورت اهداف متمركز شده و این فرایند را به

منظور دستيابی به یك هدف ا كه بهای از خدمات مرتبط با هم رتواند مجموعهكه در آن مشتری می

دهنده با یك استاندارد های ارائهیندهای متنوع سازماناشود، بدون درگير شدن در فرنهایی ارائه می

ترین زمان دریافت كند. همچنين این سند برای اهداف خارج از وظایف سازمانی مشخص و در كوتاه

 دهد.را پيشنهاد می« ستادهای ویژه»وزارت صمت، تشكيل 
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باشند. این میهای نرم زیرساختسازی برنامه راهبردی، های اجرایی برای پيادهترین پروژهمهم

الت ، مبادله محصوتأمينمحصوالت، اطالعات زنجيره  های: سامانهعبارتند از:های نرم زیرساخت

تجارت خارجی.  و گذاریسرمایهای، مشاغل، فناوری، ای، مبادله اوراق بهادار، خدمات مالی و بيمهواسطه

 شود.، ایجاد پنجره واحد اطالعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت پيگيری میمطالعهدر این 

: عبارتند از:بندی رتبه مشمولترین خدمات بندی شوند. مهمهمچنين خدمات وزارتخانه باید رتبه

 وكار، بازرسی و فروش. بخدمات متا )مهندسی، تدارك، احداث(، مشاوره، پژوهش، آموزش، كس

د. ریاست این تشكيل شو« ستاد برنامه راهبردی»، باید مطالعههای برآمده از این برای اجرای برنامه

اسناد سازی اییریزی خواهند بود. وظایف این ستاد، نهستاد، قائم مقام وزیر و دبير آن، معاونت برنامه

حل تصویب های الزم و سير مراها و دستورالعملنامهنآیي ،نویس لوایحپيشهای راهبردی، تهيه برنامه

زارت وازمانی ها، اصالح فرایندها و ساختار سسازی برنامه راهبردی، اجرای پروژهآنها، آموزش و فرهنگ

با سایر  صنعت، معدن و تجارت، مدیریت منابع انسانی در دوران گذار و هماهنگی بين بخشی و تعامل

 های صنعتی و معدنی است.ادهای عمومی، اصناف و تشكلهای حاكميتی، نهدستگاه

ماهنگی با آنها های دیگری كه برای تحقق اهداف برنامه نياز به هبه نهادها و سازمان مطالعهدر این 

ها با برنامه راهبردی ها و فرایندهای این دستگاهبين برنامه»شده است كه  تأكيدوجود دارد اشاره و 

 .(342)همان، « اید هماهنگی ایجاد شودصنعت، معدن و تجارت ب

 

 (1394برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت ). ۲-3

انداز این چشم منتشر شد. 1395 ماهو سپس در اسفند 1394 ماهاین برنامه در دو ویرایش، ابتدا در تير

 .(5 :1394 ،)وزارت صنعت، معدن و تجارت 1گرایی بودزایی و برونسند، درون

 اهداف سند. ۲-3-1

دیگری  همچنين اهداف 2.ترین هدف سند ذكر شده استافزوده باال، مهمدر این سند، دستيابی به ارزش

پذیری، پایداری، ثبات اقتصاد كالن، رقابت :عبارتند از:نيز در این سند راهبردی مدنظر هستند كه 

 .(23 ،همان) نوآوری، كاهش نابرابری درآمدی، ارتقای آموزش و رفاه اجتماعی

انداز های كلی، چشمسياستوزارت صمت،  مأموریتهمچنين طراحی این سند برپایه اهداف و 

 صورت گرفته است. 1404صنعت، معدن و تجارت در افق 

                                              
(: 5ند )ص ك. وزير وقت صنعت در مقدمه خود بر اين سند، هدف وزارتخانه متبوع خود را از تهيه اين سند چنين اعالم مي1

هاي اقتصاد مقاومتي و باالخص توجه به انداز و با الهام از سياستوزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اهداف چشم»
نگري، المللي با رويكرد برونهاي داخلي در جهت زايش دروني و توسعه تعامالت و تجارت بينبرداري از تمامي تواناييبهره

هاي هايشان، راهبردها، رويكردها و سياستسازي فعاليتي هموار كردن راه فعاالن اقتصادي و روانداند كه براوظيفه خود مي
  «.خود را تحت عنوان برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجاري تدوين و منتشر كند

 (9)همان، «. افزوده باالستبر توليد با ارزشهاي اقتصادي كشورهاي موفق مبتنيسياست. »2
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 نقش دولت. ۲-3-۲

طور توان اینصورت تفصيلی مورد بررسی قرار نگرفته، اما از خالل متن میدر این سند نقش دولت به

ریزی در دو سطح كالن و بخشی های صنعتی و نيز برنامهكرد كه نقش دولت طراحی سياستاستنباط 

های كالن باید با های بخشی است و برنامهاست. حوزه مسئوليت وزارتخانه بيشتر طراحی برنامه

 ها صورت گيرد.هماهنگی سایر دستگاه

 هااولویت .۲-3-3

های زیر ریزی بخشی است، با شاخصيشتر متولی برنامهها در این سند كه ببرای دستيابی به اولویت

به توليد و افزوده ارزش)افزوده ارزش ،نرخ رشد اقتصادی عبارتند از::ها احصا شده است. این شاخص

ها، سهم از كل بنگاه های صنعتیسهم تعداد بنگاه، تشكيل سرمایه، گروه آیسيك( 22افزوده ارزش

)تفكيك كد دورقمی  2014( سال SRCAآشكار شده یكنواخت )مزیت نسبی اشتغال، صادرات، 

روند تغيير و تحوالت ساختاری وضعيت صنعتی در ایران )وضعيت كاالهای منتخب  ،واردات، آیسيك(

 .(1375در برابر  1390سال افزوده ارزشاز 

زیر های شاخصهای بخش صنعت و معدن رشته فعاليت 23از مجموع  اساس محاسبات این گزارش،بر

، ارزش صادرات صنعتی، سهم اشتغال، افزودهسهم ارزش» :ها مورد استفاده قرار گرفته استبرای شناسایی اولویت

 .«نفر كاركن و بيشتر 10های صنعتی سهم تعداد بنگاه، (SRCA)مزیت نسبی آشكار شده یكنواخت 

توليد ، مواد و محصوالت شيميایی درنهایت براساس این محاسبات، هفت رشته فعاليت توليد

صنایع ، های نفتیوردهاصنایع توليد فر، مواد غذایی و آشاميدنی، فلزات اساسی، محصوالت كانی غيرفلزی

بر فناوری اما در ادامه صنایع مبتنی ،انددارای اولویت شناخته شده وسایل نقليهو  نساجی و پوشاك

ایی مانند معدن و استخراج معدنی، صنایع پيشرفته، محصوالت هدليل مسائل فناوری و اولویتهپيشرفته ب

آالت مولد و انتقال برق را به آالت و تجهيزات صنعتی و توليدی و ماشينالستيكی و پالستيكی، ماشين

  آن افزوده و دوازده حوزه مورد توجه را استخراج كرده است.

 :عبارتند از:هایی در سطح محصوالت صورت گرفته كه ها، انتخابدر ادامه برپایه این رشته فعاليت

  سراميك و كاشی/سيمان: غيرفلزی كانی محصوالت 

  خودرو: دریایی و ریلی زمينی، نقليه وسایل 

  خام فوالد: اساسی فلزات 

  تيوب و تایر: پالستيكی و الستيكی محصوالت 

  آبی كولر /لباسشویی /فریزر و یخچال: توليدی و صنعتی تجهيزات و آالتماشين 

  دارو /پتروشيمی: شيميایی محصوالت و مواد 
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 توسعه بخش صنعت و معدن راهبردهای .۲-3-4

بهبود مستمر سهولت ازجمله شده است كه مواردی  در این بخش سند راهبردهای اصلی وزارتخانه معرفی

بهبود و ، باالافزوده ارزشبر فناوری با پشتيبانی از توليد و عرضه كاال و خدمات مبتنی، وكارانجام كسب

، المللی و تسهيل تجارت در فضای رقابتی با اولویت صادرات غيرنفتیتوسعه روابط تجاری بين

گذاری خارجی در بخش جلب و توسعه سرمایه، توانمندسازی بخش خصوصی و رفع موانع توسعه آن

 ـ های انسانی با تكيه بر فرهنگ اسالمیارتقای توانمندی و شایستگی سرمایه، عدن و تجارتصنعت، م

 گيرد.و... را دربرمی ایرانی

 های اجرایي وزارت صنعت، معدن و تجارتسياست .۲-3-5

بر محورهای راهبردی معرفی شده است. محورهای اصلی های اجرایی مبتنیدر بخش بعدی، سياست

توسعه ، وكاربهبود محيط قانونی و فضای كسب، پذیری در بخشتوسعه رقابت عبارتند از:ها این سياست

توسعه تجارت و تعامالت ، منابع مالی تأمينگذاری و سرمایه، فناوری، نوآوری و تحقيق و توسعه

  .و توسعه زیرساخت تأمينو  المللیبين

 های راهبردی گروه صنایع منتخببرنامه .۲-3-6

، برنامه راهبردی نوشته شده و اقدامات و منتخب صنعتی هایگروه برای برخی نهمچني این سنددر 

  های دولت برای توسعه آنها معرفی شده است.سياست

 

 های دروني اسناد استراتژی توسعه صنعتينقد و ارزیابي كاستي. 3

اشاره های تحليلی در این مطالعات كاستی هشت دستهبه  تواندر ارزیابی اسناد استراتژی توسعه صنعتی می

های آنها برای نشان دادن و كاستی های راهبردی این مطالعاتضعفبه . در این بخش تالش شده تا كرد

ها در سه شدت و ضعف بروز این ضعف باید متذكر شد . همچنيناشاره شودرفت از مشكالت روش برون

بر رفع جای طی فرایند تكاملی مبتنیهب در اینجاو البته یكدیگر متفاوت بوده  بسيار با مطالعه مورد اشاره

تر از مطالعات و نتایج پيوسته ضعيفنوعی رویكرد تضعيف بنيه كارشناسی این با قبلی،  مطالعاتاشتباهات 

 صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. های اسناد استراتژی توسعهدر ادامه ضعف هستيم.رو روبه قبل

 

 تحليليضعف مبنای . 3-1

توان پارادایم نئوكالسيكی )رویكرد بازارگرا( یا اجماع واشنگتنی را می اول مبنا و رویكرد تحليلی مطالعه

و  تهيه زیرساخت نهادی عملكرد بازارهاصرفاً  در توسعه صنعتی، آفرینی دولتنقشجا دانست، در این

كه  پرداخته شدهبه این پرسش  باین كتاو بر همين مبنا در ابتدای  بوده ثبات اقتصاد كالن تأمين
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این مطالعه توان الزم است یا خير؟! می «دوره جهانی شدن»در « اصالً تدوین استراتژی توسعه صنعتی»

همين  بر دانست، یكی« تحول مولد»)به تعبير نویسندگان كتاب « غروب سياست صنعتی»را با مرحله 

و اگر نقدی  1محورهای این مطالعه محسوب شدهیكی از نفی سياست صنعتی گزینشی )عمودی(  اساس

گشایی از معضل عدم های آن برای گرهو كاستی پارادایماین  دروارد است، نقدهایی است كه  آنبه 

  2.توسعه صنعتی نهفته است

( 1392وم )ددرحالی كه مطالعه اول از نظر پارادایمی به مبنای تحليلی خود وفادار است، مطالعه 

ویكرد رگيری از چارچوب برنامه راهبردی )با ی از مبنای تحليلی مشخص، مدعی بهرهبدون برخوردار

اری( است. این های چندكارگزهای اقتصادی )یا رویكرد سامانهای( و استفاده از الگوی علی سامانهسامانه

انه و ارتخنهایت به تشریح وظایف وزدرالگو، بدون تحليل بنيادین عوامل ضعف یا موانع صنعتی شدن، 

ها و ارائه درحالی كه حتی در ترسيم منطق این انتخاب بر فهرست اولویت پرداختههای مبتنیانتخاب

س از ارائه انبوهی ای مدون و باكيفيت درباره راهكارهای حمایت، ناكام مانده است. در این مطالعه پبرنامه

« های نرمزیرساخت»موجود، به یكباره كيفيت در قالب بررسی وضع های بیها و مقایسهاز ارزیابی

 (371 :1392 ،)فاطمی امين و همكاران .فقدان توسعه صنعتی عنوان شده استترین مشكل مهم

بيين مانند مطالعه قبلی، مبنای تحليلی مشخصی نداشته و بدون ت( نيز به1394مطالعه سوم )

راج های آماری به استخاز تكنيكيری گها و بهرهمبانی نظری موضوع، صرفاً با مرور برخی شاخص

ر مركز های پيوست این مطالعه كه در اختياها پرداخته است. این درحالی است كه در گزارشاولویت

ولتی و دقرار گرفته، این شناسایی از طریق تهيه پرسشنامه و اخذ نظرات مسئوالن  ی مجلسهاپژوهش

 برخی فعاالن اقتصادی انجام شده است!

 

 شناسایي اهدافضعف در . 3-۲

را مبنای تحليل خود ساخته و از آنجا كه ميان  «سودآوری بنگاه»پارادایم نئوكالسيكی در توسعه صنعتی، 

هر آنچه برای بنگاه خوب »اصطالح به این شعار باور دارد كه بيند، بهمنافع فردی و جمعی هماهنگی می

اول  مطالعه برفرض ، این پيش(12 :1397 ،سيورز و )ربيعی، منصوری «است، برای كشور هم خوب است

این  ،ثانياًرشد اقتصادی هدف اساسی توسعه صنعتی است و  ،اوالًبر این اساس،  است. حاكم بوده (1382)

                                              
فقيت گزيني و يا تقويت صنايع خاص لزوماً به موهايي تحت عنوان برندهاكنون مشخص شده است كه نتايج سياستهم». 1

هاي مورد ها با ناكامي در دستيابي به هدفدهد اعمال اين روشتوان شواهد فراواني يافت كه نشان مياند. ميختم نشده
واهد اخير جهاني مانند دخالت انتخابي دولت انگليس در پروژه ساخت هاي فراواني را تحميل كرده است. شنظر، هزينه

آميز ميتي در ژاپن براي محدود كردن ساخت اتومبيل هواپيماي مسافربري مافوق صوت و يا صنايع آلومينيم و يا نظرات مداخله
)نيلي و  «.اندها را نشان دادههو يا پروژه خودرو پروتون در مالزي و يا توسعه صنايع هوايي در اندونزي شكست اين برنام

  (323: 1382همكاران، 

 كه اندبرافراشته بانگ آن پرتوي در كه است نموده جلوه انگارانهساده و افراطي نگاه نوعي سياستگذاري هايمحيط در. »2

كشورهاي در حال  سياستگذاران درنتيجه،. بروند كنار راه سر از كه است اين دهند انجام توانندمي هادولت كه كاري بهترين
 و پرداختمي مالي تأمين و كالن اقتصاد به كه گيرند بهره سياستي هايتوصيه و هاآموزه از دسته آن ازتوسعه ناچار بودند فقط 

 (14: 1397 ،همكاران و)نوبلر . «بودند محروم هامهارت توسعه و فناورانه ارتقاي ،«مولد تحول» درخصوص سياستي هايتوصيه از
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همين  ها وجود دارد محقق خواهد شد. بربرابر سودآور شدن بنگاه رشد نيز با برداشتن همه موانعی كه در

)و تلویحًا  كدام از اهداف اجتماعی و سياسیكند كه هيچدولتمردان توصيه میاساس، این استراتژی به 

های این گزارش شود مورد توجه قرار ندهند. را كه ممكن است، مانع پيروی كامل از توصيه 1(محيطیزیست

این درحالی است كه انتخاب استراتژی توسعه صنعتی در سطح ملی با مسائل اقتصادی و غيراقتصادی 

 ـ بخشی توليد و صادرات در كنار مسائل اقتصادیمانند تنوع مان سروكار دارد، مسائل اقتصادیأورت توصبه

 بری، آالیندگیمحيطی مانند آب، مسائل زیستایاجتماعی مانند فقر، بيكاری، نابرابری، عدم توازن منطقه

تسليحاتی )ساخت تسليحات دفاعی مانند توان ـ  و حتی مسائل سياسی .( و تبعات اكولوژیكی..)هوا، آب و

 سياستگذاریمثابه قيد برای هدف رشد اقتصادی ظاهر شده و ، مسائلی هستند كه حداقل بهپيشرفته(

بنابراین از نظر هدفگذاری، این مطالعه  .در سطح كالن باید نحوه تبادل ميان این اهداف را مشخص سازد

ای، یابی، ایجاد رشد متوازن منطقهفناوری، تنوع یرآمد ملی، ارتقادر ميان اهداف گوناگون مانند رشد د

 تأكيد« رشد اقتصادی»بخشی به گيری شتاب.، تنها بر هدف..زایی، فقرزدایی، كنترل نابرابری واشتغال

 2.يندبراستای آن مییا همهدف یا قيد در نظر نگرفته عنوان بهكرده و سایر متغيرها را 

 و در حال همراه نابرابری باالرشد اقتصادی به های جهانی است كهدیگر این یكی از یافته هامروز

 (berg & jonathan, 2011, p. 3)  ظاهر شده رشد پایداری چونان تهدیدی برای تواندافزایش می

اویه به طور مثال اگر از این زه. ب(ASEAN, 2007)بر سر آن را به مخاطره افكند  سياسی و اجماع

وانين اخراج و های این مطالعه، اصالح قانون كار و انعطاف در قتوصيهازجمله مطالعه اخير توجه كنيم، 

است در  است، اما گرچه سودآوری بنگاه ممكن« پذیری بيشتر بازار نيروی كارانعطاف»دستمزد برای 

 جتماعی واتواند موجب بروز مشكالت ا این مسئله میكاهش حقوق و مزایای نيروی كار نهفته باشد، ام

باشد( اگرچه  تواند مولد افزایش نابرابری همحتی سياسی باشد. درواقع كاهش مزایای نيروی كار )كه می

 ، لزوماً برای جامعه خوب نيست.«خوب است»برای سودآوری بنگاه 

 صرفاً  هایزاویه متغيرها و شاخصبه تعبير دیگر، گرچه اقتصاددانان ممكن است عملكردها را از 

 در بستر جامعه را اقتصادیریزان كه مدیریت تحوالت اقتصادی ارزیابی كنند، اما سياستمداران و برنامه

پيامدهای  اجتماعی نيز بوده و دیر یا زود با ـ های اقتصادیند نگران شاخص، مجبوربرعهده دارند

ارتقای مانند اصاًل از منظر سياستمداران، شاید اهدافی . شوندرو روبه اجتماعی و سياسی استراتژی خود

و اگر  تر از رشد اقتصادی داشتهبسيار مهمجایگاه كشور در تقسيم كار جهانی یا رفع فقر، جایگاهی 

                                              
خورد. چشم نمي. در اين گزارش، هيچ فرازي كه محيط زيست را چونان قيدي براي سياستگذاري مطرح كرده باشد، به1

بر و صنايعي بسيار آب« اياي ـ سرمايهواسطه»هاي توسعه صنعتي، در حالي كه صنايع دسته خصوص در بخش حوزهبه
ها موجب مخاطرات فراوان است، اين مطالعه قيد آن ذاري در اين حوزهگسرمايه آالينده بوده و از نظر محيط زيستي، گسترش

 ها نيفزوده و هيچ تحليلي از اين زاويه در بر ندارد.اري خارجي در اين حوزهگذرا به تحليل مزيت نسبي و جذب سرمايه

داند، خارجي را هم موجب رشد صادرات ميگذاري ها و تالش براي جذب سرمايهطور مثال اين استراتژي، برداشتن تعرفه. به2

طور مطلوب متأثر صورت پيشيني، همه اين متغيرها را بههم كاهش نابرابري و هم كاهش تورم. اينكه چطور يك استراتژي به
 هاي اين مطالعه است.فرضكند، ازجمله پيشمي
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مخاطره توسعه صنعتی مورد توجه است، باید ابزاری برای تحقق این اهداف بوده یا حداقل تحقق آنها را به

 ملی برای اهداف اقتصادی، اجتماعی و دفاعی استراتژی یك احتمالی تبعات كرد كه تأكيدباید نيفكند. 

سياسی رشد، صرفًا  ـ توان بدون نگاه به بستر اجتماعینمی گرفته وباید در هنگام طراحی آن صورت 

ن د. اصوالً همينباش به سياستمداران متذكر شد كه هيچ توجهی به این ابعاد تحول اقتصادی نداشته

توجهی به سایر اهداف و قيدهای تحقق توسعه صنعتی در دیدگاه نئوكالسيكی بوده كه موجب شده بی

 1شوندرو روبه ی سياسیهاثباتیبی گاه و اجتماعیهای تا كشورهای اتخاذكننده این استراتژی با بحران

(Acemoglu & Robinson, 2013). شود كه طراحی شناسایی اهميت این قيدها موجب می

استراتژی اوالً فراتر از یك امر فنی و اقتصادی، بدل به انتخابی جمعی شود، ثانياً درك فراگيرتر ابعاد 

 موجب افزایش احتمال توفيق استراتژی خواهد شد.طراحی استراتژی را الزم آورد كه 

ختلفی را اهداف م عدی مطالعه اول در انتخاب هدف استراتژیك، مطالعه دومبُدر مقابل رویكرد تك

پذیری مكانا»و « كشور المللیبينارتقای جایگاه »ازجمله  ،اهداف استراتژیك مطرح كرده استعنوان به

، دهیسازمانوری، افزایش خودحفظ استقالل كشور، حفظ پایداری، افزایش بهره»یا « زندگی مطلوب

هش اقتصاد و مخاطره، كاهش فساد، كاها و منابع، برقراری تناسب سود برقراری توازن در توزیع فرصت

لعه، رغم وجود اهداف متعدد در این مطااین درحالی است كه علی«. غيررسمی و حفظ حقوق انسانی

 یالً ارتقااند تا قيدهای حاصل از آنها مشخص شود، مثاهداف ذكر شده، تصریح و تعریف عملياتی نشده

..، .صادرات و ورانه، رشدافن یست؟ رشد اقتصادی، ارتقابا چه متغيرهایی گره خورده ا المللیبينجایگاه 

ست ای دخالت دادن متغيرهای اجتماعی در اهداف امعنكه به« پذیری زندگی مطلوبامكان»همچنين 

 ها و چه الگویی قابل تحقق است؟با چه شاخص

های مطالعات بلكه این مطالعه نيز در ضعف ،انتخاب اهداف در مطالعه سوم، نه تنها بهبود نيافته

ر جهت دقبلی شریك بوده و مبنای تحليلی خود را اسناد باالدستی وزارت صمت قرار داده و تالشی 

ف ذكر شده و ارائه یك تعریف عملياتی از نسبت اهداف این اسناد با یكدیگر و نحوه ارتباط ميان اهدا

 های مطالعه ارائه نداده است.شاخص

 

 ضعف در تبيين وضع موجود. 3-3

در انتخاب متغيرهای  شناختیروش ضوابط داشتن نيازمند گذشته از تصویری ارائه موجود، وضع تحليل در

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 

                                              
شان ات اقتصادی که بدون شناخت پيامدهای سياسیاصالح»کنند که: گيری مقاله خود تأکيد می. این دو نویسنده در نتيجه1

 «. صورت قابل توجهی آن را کاهش دهدتواند بهجای ارتقاي کارایی اقتصادی میشوند، بهاجرا می
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در نظر گرفته شده است. این بازه زمانی  بوده و همچنين به چه دليل بازه زمانی خاصی برای این بررسی

 شده انتخاب گذاردمی تأثير هاعملكرد بر زمان طول در كه هاییسياست و هاشوك به توجه با باید حتماً

 هایدقت چنين كه است درحالی این. كند بررسی یكدیگر با تعامل در را هاو وضعيت روندها و سياست

 .خوردنمی چشمبه شده انجام مطالعات از كیچيهدر تحليل وضع موجود در  شناختیروش

نئوكالسيكی  را در همان تابعيت آن از پارادایم اولشاید بتوان بنياد چنين عدم دقتی در مطالعه 

ی در تحليل همم تأثير« نقطه اوليه» های برآمده از این پارادایم،توصيه جستجو كرد. به تعبير دیگر در

لی ای ميان ساختارهای اختال، بر این اساس، دوگانه(45 :1396 ،)رودریك دنكشرایط ایجاد نمی

ظيفه ها( وجود دارد كه طی آن وشده( و ساختار رقابتی )عملكرد آزادانه قيمت های تحریف)قيمت

س، تبيين وضع هاست. بر این اساها و اجازه عملكرد آزادانه دادن به قيمتسياستگذار صرفاً حذف اختالل

و تجربه  توجه به ناكارآمدی بخش عمومی با»انجامد كه موجود در این كتاب صرفاً به این تحليل می

 های عمده بخش صنعتهای اقتصادی یكی از چالشسایر كشورها، دخالت گسترده دولت در فعاليت

عت، در ال در بخش صنگذاری و اشتغكشور است. درواقع دولت با حضور خود در فرایند توليد، سرمایه

 «شودمی كند و باعث كاهش ميزان كارآمدی ساختار اقتصادینظام بازارهای مربوط، اغتشاش ایجاد می

طه اختاللی است . از نظر این تحليل، نقطه اوليه تحليل اقتصاد ایران، نق(115 :1382 ،همكاران و)نيلی 

 و هدف استراتژی توسعه صنعتی باید رفع این اختالل باشد.

خاص اقتصاد  هایبرخی ویژگیاین درحالی است كه همين مطالعه، در سطح تحليل وضع موجود با 

 د:صورت زیر خالصه كرتوان بهرا براساس اشارات كتاب می هاویژگیاست كه این رو روبه ایران

 (53 ص) 1كشاورزی بخش به نسبت صنعتی افزودهارزش رشد بودن كمتر و صنعت بخش اندك وریبهرهـ 

 (57 ص) صنعت بخش از هاسرمایه خروجـ 

 (61 ص) صنعتی رشد از ملی اقتصاد اثرپذیری كاهشـ 

 (64 ص) صنعتی رشد در وارداتی ارز بودن كنندهتعيينـ 

 (70 ص( )عمومی بخش در صنعتی بزرگ واحدهای تأسيس) صنعتی رشد و نفتی درآمدهای رشد ارتباطـ 

 (74 ص) ایسرمایه و ایواسطه صنایع سهم افزایش و دوامكم صنایع سهم نزولی روندـ 

 (81 ص) (كوچك و بزرگ واحدهای و صنایع بين) صنعتی پيوندهای بودن ضعيفـ 

 (83 ص) محورمنبع صنایع رشد به صنعتی رشد از نيمی یاتكاـ 

 2بزرگ صنعتی واحدهای در عمومی بخش عمده سهمـ 

                                              
افزوده كمتري ايجاد هاي مذكور، در بخش صنعت نسبت به بخش كشاورزي ارزشازاي يك واحد سرمايه در هريك از بخش. به1

 (56شده است. )ص 

شود و درصد( با مالكيت بخش عمومي اداره مي 67بنگاه ) 79نفر،  1000نفر بنگاه صنعتي با تعداد كاركن بيش از  118. از 2

 (88نفر در مالكيت بخش خصوصي است. )ص  50تا  10هاي بين درصد بنگاه 96اين درحالي است كه 
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 1خصوصی بخش به نسبت عمومی بخش واحدهای صادرات و افزودهارزش بيشتر رشدـ 

 (99 ص) خصوصی بخش به نسبت عمومی بخش هایبنگاه كار نيروی مهارت و 2دریافتی باالتر سطح ـ

 ميزان نزولی روند و (94 ص) صنعتی هایبنگاه افزودهارزش در كار نيروی هزینه سهم نزولی روندـ 

 3صنعتی هایبنگاه مقياس شدن كوچك روند درنتيجه و صنعتی واحدهای سرانه سرمایه

 (73 ص) (دهه سه به قریب طول در) نقدینگی درصدی 22 متوسط رشدـ 

 كه طی آن:  هستيمرو روبه ما با ساختاری ،به تعبير دیگر در شرایط اوليه این تحليل

 تنها نه آن طی و رفته پيش صنعتی گذاریسرمایه مقياس شدن كوچك سمت به صنعت روند

 بتوان ها،بنگاه مقياس شدن كوچك روند به توجه با شاید بلكه نيست، گذاریسرمایه جذب محل صنعت

 كارسازو درواقع. شودنمی گذاریسرمایه صنعت بخش در دوباره نيز صنعتی سودهای كه داد احتمال

 . است شده بحران دچار اقتصادی ساختار این در صنعت بخش در سرمایه تشكيل

 شدن مقياسكوچك كه امعن این به ،هستيم روروبه هم صنعتی نقدینگی پارادوكس با همچنين ما

 رعتیس با نقدینگی مطالعه، این به منتهی دهه دو در كه داده رخ درحالی صنعتی واحدهای سرمایه

 برای ایمایهسر منابع افزایش یامعنبه كه بوده یافتن افزایش حال در صنعتی و اقتصادی رشد از بيشتر

 . است بوده هم گذاریسرمایه

 صنعتی رشد دهیشكل در كنندهتعيين نقشی ارز آن طی كه هستيم ارز به وابسته ساختاری شاهد ما

 . است نعتیص توسعه كنندهتعيين و مهم متغيرهای از یكی صنعتی، توسعه برای ارز مينأت مسئله و داشته

 كه معنا این به 4،ندارد توليد وریبهره بر ایكنندهتعيين تأثير صنعتی، واحدهای مالكيت الگوی

 گرفتن پيشی با ایران اقتصاد در است، خصوصی بخش از ناكارآمدتر عمومی بخش كه تصور این رغمعلی

  .ایمبوده روروبه خصوصی بخش به نسبت صادرات و افزودهارزش رشد وری،بهره در عمومی بخش

 ویژگی كه دوگانه بازار الگوی از صنعتی، هایبنگاه مقياس الگوی همچنين و ایران در كار بازار

 در باال هایحقوق با مدرن بخش كه اقتصادی كند،می پيروی است توسعه درحال اقتصادهای از بسياری

 صورتبه غيررسمی بخش در فعاليت ویژگی با خصوصی هایبنگاه انبوه كنار در انحصاری نسبتاً  شرایط

                                              
درصد رشد  4/7و  6/9ترتيب طور متوسط ساليانه بهبههاي بخش عمومي و خصوصي در اين دوره افزوده بنگاه. ارزش1

هاي افزوده بنگاهاند كه اين نرخ بيشتر از نرخ رشد اقتصادي كل كشور در اين دوره بوده است. همچنين نرخ رشد ارزشداشته
هاي به بنگاههاي بخش عمومي نسبت افزوده در بنگاهدرصد بوده است. فزوني نرخ رشد ارزش 85/8بزرگ خصوصي برابر با 

 1378درصد در سال  59به  1373درصد در سال  50هاي بخش عمومي را از حدود افزوده بنگاهبخش خصوصي، سهم ارزش
درصد رشد داشته است.  8/3و  7/2ترتيب ارتقا داده است ... طي اين دوره ارزش صادرات بخش خصوصي و عمومي به

درصد و بيشتر از نرخ رشد  15/3هاي بزرگ خصوصي برابر با د صادرات بنگاهدهد كه نرخ رشهاي بزرگ نشان ميبررسي بنگاه
 (93هاي كوچك بوده است. )ص بنگاه

 (91درصد بيشتر از فرد شاغل در بخش خصوصي است. )ص  70هاي عمومي . دريافتي هر فرد كاركن در بنگاه2

ـ اجتماعي بنگاه. »3 عبارت طور متوسط در حال كوچك شدن هستند. بهكشور، بههاي صنعتي تحت شرايط موجود نظام اقتصاد 

تدريج به سمت استفاده كمتر از هر دو نهاده توليدي كار و هاي فعال در بازارهاي صنعتي كشور بهديگر متوسط اندازه بنگاه
هاست. اين پديده هاي صنعتي توسط بنگاهدهنده تمايل نداشتن به گسترش فعاليتروند و اين رفتار نشانسرمايه پيش مي

 (96«. )هاي فيزيكي و انساني از جريان توليد در بخش صنعت كشور استناشي از خروج سرمايه

 (115)ص «. كندبخش عمومي در بسياري موارد ناكاراتر از بخش خصوصي عمل مي. »4
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 .دارند حضور مانأتو

 در كه) صادرات در فروشیخام رشد و فروشیخام محصولی،تك اقتصاد تداوم توانمی باال تصویر به

 . نيست عهمطال در شده ارائه تصویر در البته نكته این افزود، هم را( است شده تشدید اخير هایسال

در دوره انجام  ديساختار تول هایویژگی از برخی ترسيم با شده، آورده نمونه عنوانبهباال كه  موارد

این مطالعه، اهميت پرداختن به شرایط اوليه در این تحليل و انتخاب متغيرهای مناسب برای بررسی 

 یاتوسعه یهایاستراتژ یريگيپ جهينت خود یساختار یهایژگیو نیا از یبرخ. دهدروند را نشان می

 چنين فاقد ،(یبعد مطالعات)و  اول مطالعهاما  اند،بوده گذشته یهادهه در( شدن یصنعت)مانند  یخاص

  1است. رانیا یاقتصاد یاز ساختارها قيعم هایارزیابی

 انجام نزما در ایران اقتصاد وضعيت ميان ایمقایسه موجود، وضع تبيين در( 1392) دوم مطالعه

 انجام زمان رد كه حالی در كه است كرده گيرینتيجه و داده انجام( 1382) قبلی مطالعه با مطالعه این

خصوص در انرژی(، ضعف )به هایارانه باالی حجم ناچيز، صنعتی صادرات» مانند شرایطی قبلی، مطالعه

در  وجود داشته است، «های نهادیگذاری پایين و ضعف در زیرساختهای فيزیكی و سرمایهزیرساخت

 اكثر تكميل و گذاریسرمایه توجه قابل رشد مناسب، تقریباً  صادرات و توليد»این مطالعه  انجامزمان 

دن و صنایع و معا هایوزارتخانه و ادغام نهادی هایزیرساخت در ضعف كشور، فيزیكی هایزیرساخت

 با ایران تصاداق مطالعه، این انجام هنگام در كه نكته این به توجه. است بوده( 447)همان، « بازرگانی

 بوده، مواجه گذاریسرمایه شدید ركود و تورمی جهش نفتی، درآمدهای كاهش ،المللیبين هایتحریم

 .است كافی موجود وضع از بررسی این نماییواقع عمق دادن نشان برای

 این رد. است پریشان و آشفته بسيار( نيز از نظر تبيين وضع موجود، 1394مطالعه سوم ) همچنين

 صنعت بخش در گذاریسرمایه روند)تغييرات  گذاریسرمایه ساختار تحليل مانند هاشاخص برخی مطالعه،

ستغالت در م گذاریسرمایه معكوس روند و گرفته قرار بررسی مورد( مستغالت و خدمات بخش مقابل در

قوع این روند و قرار گرفته است، این مشاهده اما با تحليلی از دالیل و تأكيدمورد  1387و صنعت از سال 

 اه نشده است.گذاری صنعتی همرایران و علل رشد و افول سرمایهگذاری در بلندمدت سرمایه اصالً روندهای

يار ضروری بس برای ارائه راهكار مناسب، ارائه تحليلی عميق از وضع موجودنكته مهم اینجاست كه 

عميق وضعيت  پارادوكس مهم در اقتصاد ایران كه حل آنها نيازمند تحليل دواست. در ادامه این قسمت، 

 قرار گرفته است. مورد اشاره باشدمی

 (در برابر بخش كشاورزی وری )بخش صنعتپارادوكس بهره. 3-3-1

دانند كه صنعت محل در ابتدای مطالعه اول، نویسندگان، توسعه صنعتی را به این دليل دارای اهميت می

                                              
نيافتگی را برعهده تبيين توسعههای مهمی که در برابر پارادایم نئوکالسيکی، . از منظر مطالعات توسعه، یکی از پارادایم1

های ساختاری ها و ویژگیاست، نقطه عزیمت تحليل ساختارگرا، اتفاقاً این دست شاخصه« ساختارگرایی»دارد، پارادایم 
 (1377)هيوئيت و دیگران، است که در این بخش فهرست کردیم. )برای مطالعه بيشتر رجوع شود به: 
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دوره انجام در وری و در دوره فعلی با روند نزولی رشد بهرهاست. حال آنكه اقتصاد ایران « وریبهره»رشد 

های رشد وری بخش صنعت حتی از بخش كشاورزی )كه قابليتاین مطالعه با عقب افتادن رشد بهره

های پارادوكسصنعتی با  توسعهوقتی  شده است. بنابراینرو روبه باشد(وری در آن بسيار محدودتر میبهره

پارادوكس ناشی از اختالل شود كه آیا همه این مواجه است، این پرسش دارای اهميت می اینچنينی

 هاست یا عواملی دیگر هم در تحليل دخالت دارند؟ قيمت

های اقتصاد پارادوكس عميقوارد بررسی  اتدليل ضعف در ترسيم وضعيت موجود، این مطالعهب

 تا روندهای الزم است باشدسؤال پاسخ به این ای كه خواهان رسد هر مطالعهنظر می، اما بهاندایران نشده

های و زیربخش 1خدمات( ـ كشاورزی ـ گذاری بين بخشی )صنعتگذاری یعنی سرمایهساختاری سرمایه

 تأمينمنبع و  2(هاگذاری جدید یا تجدید ارزیابی داراییتركيب تشكيل سرمایه )از محل سرمایه ،آن

ارزی بر تغييرات های و نيز اثر جهش سرمایه )سرمایه حاصل از منابع داخلی یا بانك یا بازار سرمایه(

 . و متغيرهایی از این دست را بررسی كند 3روند تشكيل سرمایه

 های دولتي(برابر بنگاه های خصوصي در)بنگاه 4پارادوكس كارایي. ۲-3-3

های های خصوصی بر بنگاهویژه مطالعه اول بر برتری بدون شرط بنگاههیكی از فروض این مطالعات ب

كيد خود را نه لزوماً از بستر تحليل اقتصاد أویژه مطالعه اول، نقاط كليدی تهباین مطالعات،  5.دولتی است

نتایج تجربی همين درحالی كه طور مثال هگيرد. بهای تحليل اقتصاد متعارف میفرضایران، بلكه از پيش

مزیت نسبی  ،شرایط انحصاری نبوده وهد كه مالكيت مسئله اصلی در عملكرد صنایع دنشان می مطالعه

بعدتر رویكرد  6،صنعت در ایران داردسودآوری بيشتری در وضعيت  تأثير و مقياس توليدحاصل از منابع 

ویژه در هها )بهاصالح ساختاری بنگااصلی رویكرد  اصالح نهادی و ترینمهمعنوان بهسازی خصوصی

 است. توصيه شدهواحدهای بزرگ صنعتی( 

نشان  «كاملیتاقتصاد »سازی، مطالعات از منظر رط خصوصیقيدوشدر همين مورد توصيه بی

عمدتًا  نيز صنایع خصوصیو  در كشورهای در حال توسعه كه بازارها عمدتًا كوچكهد كه دمی

برحسب ادبيات مقياس، برخوردار از نيروی كار غيرماهر و با تجربه اندك رشد و صادرات هستند، كوچك

                                              
  (1395)شاكري،  «اقتصاد ايران اي برمقدمه». رجوع شود به كتاب 1

 (1397زاده هروي، )رحمان «1395تا  1340نگاهی به اقتصاد سياسی ایران از دهه ». رجوع شود به كتاب 2

ان كاهش توان تورا مي (SMEs)خصوص صنايع كوچك و متوسط ، بهطور مثال، ازجمله تأثيرات نرخ ارز بر تشكيل سرمايه. به3

دليل افزايش قيمت اين محصوالت( و نيز تشديد مشكالت اي وارداتي و مواد خام تجهيزات ضروري )بهخريد كاالهاي سرمايه
 (39: 1384)يونيدو، سازي ارز مورد نياز براي خريد مواد و تجهيزات عنوان كرد. تأمين منابع مالي براي فراهم

هاي شناسايي شده در مطالعه اشاره به پارادوكس وري فقط براي. در اينجا جداسازي پارادوكس كارايي از پارادوكس بهره4

، اما در هنگام سنجش، وري و كارايي متفاوتند( بوده است، درواقع درحالي كه در تعريف، بهره1382استراتژي توسعه صنعت )
 شوند.اين دو در اقتصاد ايران با تعريف يكسان نسبت ستانده به داده ارزيابي مي

 (115: 1382)نيلي و همكاران، « دكناز موارد ناكاراتر از بخش خصوصي عمل ميبخش عمومي در بسياري . »5

هاي اقتصادي وابسته به صنعت در بخش افزوده و برخي ديگر از كميتدهد كه رشد ارزش. اگرچه آمار و ارقام نشان مي6

ز رشد خود را مرهون صنايعي عمومي بهتر از بخش خصوصي است، اما مسئله قابل توجه اينكه بخش عمومي، درصد زيادي ا
كنند و يا اينكه وابسته به منابع طبيعي كشور بوده و از بابت فروش دليل انحصاري بودن، سود فراوان كسب مياست كه يا به

 (115)ص «. آورنددست ميافزوده بااليي بهآن ارزش
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توان اندكی برای مدیریت واحدهای بزرگ صنعتی  1«قابليت»لحاظ هاحتمااًل باین مكتب، این واحدها 

سازی كه برپایه انتقال واحدهای صنعتی بزرگ در چنين شرایطی بنابراین رویكردهای خصوصیدارند. 

های اجتماعی )مانند بيكاری و فساد( كارایی منجر شوند، بحران یاستوار باشند، بيشتر از آنكه به ارتقا

فرهنگ كارآفرینی و توانمندی مدیریت واحدهای  زنند. این فرض اقتصاد نئوكالسيكی كهرا دامن می

ها و و با كاهش تعرفه بخش خصوصی وجود دارددر همواره  )توانمندی سازمانی( بزرگ صنعتی

 آميز چينتجربه موفقيت 2.زاست، فرضی بحراندست خواهد آمدشبه بهها یكزدایی، این قابليتمقررات

خورده دقيقاً به همين خاطر بوده است كه به این های شكستسازی در مقابل بقيه تجربهوصیدر خص

خوبی درك این مسئله هب« ها را رها كنها را بچسب و كوچكبزرگ»نكاتی كه در شعار  ؛نكات توجه كرده

رفًا های بزرگ دولتی صاین درحالی است كه توصيه این مطالعه درباره بنگاه دهد.را نشان می

 است!« سازیخصوصی»

 رتر شدن صنعتبپارادوكس سرمایه. 3-3-3

زمان های صنعتی است، همگذاریسرمایهتر شدن درحالی كه مطالعه اول حاكی از كوچك مقياس

همچنين مطالعات بعدی كه بر شناسایی  .شدن بخش صنعت را هم گزارش كرده است برترسرمایه

ها و فلزات اساسی بری مانند پتروشيمیهای بسيار سرمایهعموماً رشته فعاليتاند، ها تمركز داشتهاولویت

اند، چگونه در هایی مانند سودآوری( شناسایی كردهدار )از نظر شاخصهای اولویتفعاليتعنوان بهرا 

های حالی كه سرمایه به روایت گزارش اول در حال خروج از بخش صنعت بوده است، رشته فعاليت

 اند؟!بر صنعتی در حال رشد بودهسرمایه

طور مثال سهم هدهد كه بهای پس از جنگ نشان مینگاهی به روند تشكيل سرمایه در طول سال

توسعه  محرك مهمی در راستای»درصد بود،  1/27از تشكيل سرمایه ثابت ناخالص كه دولتی  گذاریسرمایه

ن برنامه طی ای»متمركز شده بود. « فعاليت صنعتیعمدتاً حول چند رشته »و  رفتهشمار به« صنایع كليدی

ب فلز؛ گذاری دولتی در بخش صنعت و معدن معطوف به صنایع فلزی و ذودرصد سرمایه 2/62طور متوسط، به

آالت مكانيكی، درصد آن معطوف به ماشين 4/7درصد آن معطوف به صنایع شيميایی و پتروشيمی و  8/17

گذاری مت سرمایهطوری كه، دولت به سیك نوع تقسيم كار ملی نانوشته... به»دیگر عبارت به .«غذایی و قند بود

گذاری روی بر حركت كرد، درحالی كه بخش خصوصی به سرمایههای دیربازده و سرمایهروی رشته فعاليت

 .(25-24 :1397 ،)مبصر و همكاران« تر روی آوردریسك پایين كاالهای مصرفی، زودبازده و با

های های دولت و رانتسياست تأثيربه تعبير دیگر، روندهای تجربه شده دو دهه گذشته تماماً تحت 

                                              
1. Capibility 

انجاميد،  1340در دهه « مركز مديريت صنعتي»د مراكزي مانند . عالوه بر ضعف توانمندي مديريت واحدهاي بزرگ كه به ايجا2

عنوان يك دليل نرخ پايين مشاركت به« التحصيالن ايرانيجسارتي فارغفرهنگ بي»برخي تحقيقات از كمبود روحيه كارآفريني و 
 (234: 1384)يونيدو، ند. اكرده در تأسيس واحدهاي صنعتي نام بردهفعاالن اقتصادي تحصيل
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ها بر روندهای تجربه سياست تأثيرزمان ها بدون بررسی همبنابراین شناسایی اولویت .اعطا شده بوده است

خصوصی، همچنان كه دهد كه بخش تحليل نشان میاین كننده است. همچنين ای گمراهشده، بررسی

ربازده خطر و پُهای كمپذیری پایينی داشته و ورود به فعاليتدر عموم اقتصادهای دنيا رایج است، ریسك

توان بنابراین از بررسی روندهای گذشته نمی .دهدهای دارای ریسك ترجيح میرا بر ورود به فعاليت

توانند تماماً براساس های آن نمیلتی و اولویتهای حمایتی دوهای آینده را استخراج كرد. سياستاولویت

های دولت هم هستند و اگر رانت تأثيرهای موجود تحت های موجود صورت گيرند، چراكه مزیتمزیت

 ها متفاوت توزیع شوند، نتایج متفاوت خواهد بود.رانت

 

 (هاتوالي) اقدامات ضعف در توصيه. 3-4

ی استوار است كه طی ای مقایسهشناسی ایستابر روشتحليل اختالالت قيمتی در پارادایم نئوكالسيكی 

ای حاصل از آن با گزینه مطلوب مقایسه شده و هآن، یك گزینه اختاللی و رفاه از دست رفته و ناكارآمدی

شود. این درحالی است می خالصه لزوم رفتن از تعادل ناكارآمد به تعادل كارآمدتوصيه سياستی در قالب 

های غيراختاللی، متضمن كه گام برداشتن از یك ساختار با چندین تعادل اختاللی به ساختاری با تعادل

ات متقابل این تغييرات بر یكدیگر است. تأثيرها و های حذف هریك از اختاللات و بازتابتأثيربا  همواجه

مدت برای برخی صنایع، جهش نرخ ارز است، در كوتاهی امعنكه به« ارز ارزان»طور مثال، حذف هب

ها را به ای وارداتی جهش هزینهو سرمایه ایخصوص صنایع كوچك و متوسط وابسته به مواد واسطههب

توليدی و تعطيلی  یش قيمت محصوالت یا ورشكستگی برخی واحدهایدنبال دارد كه ممكن است به افزا

وقوع پيوندد، خود مولد های طيف وسيعی از صنایع وابسته به ارز بمنجر شود و اگر این مسئله بر هاآن

رد )ناكارایی( به دو پيامدهایی مانند تورم و بيكاری خواهد بود. درواقع در اینجا حذف اختالل سطح خُ

قرار  تأثيررد نظر را تحت اند نتایج موتواختالل سطح كالن )تورم و بيكاری( دامن زده و پيامدهای آن می

وری به انتقال آن فنا یو ارتقاوری وابسته بوده وری به تغيير فنابهره یهمچنين در شرایطی كه ارتقا دهد.

های ریالی اندازنوعی از پسای از خارج( وابستگی داشته باشد، این جهش ارزی، به)خرید كاالهای سرمایه

وری قدیمی و در كل فاقد ايات با فنرا یا وادار به ورشكستگی یا ادامه ح هازدایی كرده و آنها ارزششركت

شود. نوعی با ناكارایی سطح توسعه همراه میهرد، بسازد. از این نظر، بهبود كارایی سطح خُپذیری میرقابت

در شناختی رویكرد نئوكالسيكی های روشبرخی كارشناسان، كاستیبرپایه دالیلی از این دست، 

و درواقع فرض همگرایی  1های سطوح كالن و توسعهاختاللرد بر حذف اختالل در سطح خُ دهیاولویت

  .(35-16 :1382 ،)گریفين دانها در سطوح مختلف با یكدیگر را گوشزد ساختهاختالل

                                              
هاي تواند كاهش رشد و عدم تحول ساختاري )عدم ارتقاي دانش و فناوري تركيب فعاليتهاي سطح توسعه مياختالل. 1

 اقتصادي( يا كاهش دستاوردهاي اقتصادي در زمينه رفع فقر، افزايش رفاه اجتماعي، حفظ محيط زيست و از اين دست باشد.
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 سياستگذاریها در دوره معاصر یعنی چين، كاهش اختاللترین تجربه برخالف این رویكرد، موفق

كه به رشد اقتصادی و اهداف اجتماعی  ایگونهتغيير مسير بها و هگام اختاللبهخود را برپایه كاهش گام

شناسی آسيب»های اخير در رویكرد همين تجربه باعث شده كه در سال 1؛ضربه نزند انتخاب كردند

صورت ها بهترین مشكل، نه حل همه اختاللشناسایی مشكالت رشد اقتصادی و آغاز كردن از مهم 2«رشد

 (1395)ميرجليلی،  .تگذاران قرار گيردزمان، مورد توجه سياسهم

 طالعهمخورد، از دید چشم نمیهایی در طراحی استراتژی بهچنين ظرافت یك از سه مطالعهدر هيچ

يره ارزش مشاركت در زنج»و « جایگزینی واردات»، «خودكفایی» توسعه صنعتی سه استراتژیتنها ، اول

استراتژی عنوان بهكه طی آن خودكفایی  وجود داردتوسعه صنعتی كشور  رویپيش « جهانی

راهبردی كه عنوان بهجایگزینی واردات )یا حمایت از توليدكننده داخلی در برابر خارجی(  زدایی وصنعت

ر درآمد جای خریدار و عدم تشكيل مقياس اقتصادی، توزیع نابرابگيری بازار فروش بهموجب عدم شكل

جهانی و  راهبرد همسازی به نظام اقتصادعنوان بهاهبرد سوم، های سنگين است معرفی شده و رو تورم

 اتصال به شبكه جهانی توليد و بازار مصرف جهانی، گزینه رشد مستمر دانسته شده است. 

این مطالعه(  استراتژی كنونی كشور از دیدعنوان به)« جایگزینی واردات»كه عبور از  اینجاستنكته 

سود بانكی،  نيازمند تغييرات گسترده در نرخ ارز، نرخ« ارزش جهانی مشاركت در زنجيره»به استراتژی 

ای برای ترتيب ها و... است، اما هيچ نقشهها، كاهش تعرفهسازی، كاهش یارانهنرخ دستمزد، خصوصی

و « تراتژیاس»جای طراحی هب مطالعهرسد این نظر میبهندی آنها ارائه نشده است. باقدامات و اولویت

 یا الگوهای توسعه صنعتی پرداخته است.« اندازچشم»اقدامات، بيشتر به طرح مسير 

خورد. ماتریسی چشم میبندی اقدامات بهنيز كمترین توجه به اهميت اولویت و سوم در مطالعه دوم

های ر روی حوزهاتی بتأثيراز راهبردهای ميانی تهيه كرده و طی آن، اقدامات در هر حوزه  دوم كه مطالعه

نيز  در مطالعه سوم های سياستی است.یگر دارد فاقد هيچ پيوست زمانی برای نشان دادن توالید

خش و براهكارهای توسعه عنوان بهبندی اولویت، ها بدون قيد زمانی یا ترتيبای از سياستمجموعه

 اند.ها پيشنهاد شدهحمایت از اولویت

 

 سازمانيضعف در تحليل . 3-5

ها سروكار داشته و انهبا سایر وزارتخ توسعه صنعتی های استراتژیبسياری از بخشز منظر سازمانی، ا

این درحالی بخشی است.  های بينترین مشكالت توسعه در ایران نحوه ایجاد هماهنگیاصالً یكی از مهم

های گذشته و این مطالعات، نهادسازی جدید بدون تبيين دالیل عدم توفيق نهادسازی دراست كه 

                                              
 (1387)رودريك، « راهبردهاي رشد». رجوع شود به مقاله 1

2. Growth Diagnostics  
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های شورای هماهنگی سياست»اقداماتی مانند تشكيل  راهكارهایی برای غلبه بر آن پيشنهاد شده است.

رفت از وقوع مشكالت قبلی، بدون تبيين نحوه هماهنگی و برون« ستادهای ویژه»یا تشكيل « اقتصادی

و  مشكالتت از رفای كه قرار است راهبرد برونمطالعهينی خواهد بود. ئتبدیل استراتژی به امری تز

گيرد، نه باید قيود مربوط به نهادسازی را در نظر همراه داشته باشد، الزامًا میبخشی صنعت را بهتحول

خورده بودن آن را توضيح  همان روشی كه بيش از نيم قرن پيش، مشاوران هاروارد شكستبه  اینكه

 1.به دنبال تحقق اهداف باشد، های سابقجدید و موازی نهادهای یعنی ایجاد شوراها و كميسيون ند،اداده

 در دولت یآفریننقش كردن حداقلرویكرد آن  كهاول،  مطالعهمهم  هایاز كاستی ویژهبهمسئله  این

، اما دارد تأكيد. درواقع اگرچه این مطالعه بر كاهش نقش دولت شودمحسوب می است، صنعتی توسعه

 بخشققتح هایدستيابی به این كاهش، نيازمند اتخاذ تصميماتی هماهنگ در دولت برای اجرای سياست

 و یحمایت هایسياست برخی اتخاذ ضرورت هم مطالعه همين مختلف نقاط در همچنين. است ایده این

 :مثال طورهب .گيردمی قرار هاسياست این متن در سازمانی هماهنگی   مسئله كه دارد وجود هم تشویقی

 این( حمایتی و) تشویقی سياست ترینمهم كه «مالياتی هایمعافيت» اعطای سياست اتخاذ 

 این تياراتاخ حيطه در هاسياست این زیرا است، دارایی و اقتصاد وزارت هماهنگی نيازمند است مطالعه

 .است وزارتخانه

 در این  فناوری یهای ارتقااستيمهم س یاز اجزا های فناوری كهپاركد یا حمایت از ایجاد ایجا

 جمهور است.يسئمطالعه است، در حيطه اختيارات معاونت علمی و فناوری ر

 گذاری خطرپذیر )كه البته در این مطالعه، دقيقاً های سرمایهگيری صندوقحمایت از شكل 

 بانك مركزی است.مشخص نيست حمایت قانونی یا مالی است( نيازمند همكاری و هماهنگی با 

 رورش زمان وزارت آموزش و پهای درسی با نيازهای صنعت نيازمند هماهنگی همانطباق برنامه

 ها( است.ها( و وزارت علوم )متولی دانشگاه)متولی هنرستان

 وزارت گذاری خارجی در مناطق پردازش صادرات، نيازمند هماهنگی با سياست جذب سرمایه

 مناطق آزاد )متولی این مناطق است(.امور سازمان  امور اقتصادی و دارایی و

های گذشته، برای پيشبرد توسعه صنعتی، دولت به ایجاد نهادها و در طول دههعالوه بر اینها، 

زده كه اكنون بخشی از وظایف توسعه صنعتی را برعهده دارند، سازمان مدیریت دست هایی سازمان

                                              
هاي دولتي زيادي وجود دارد كه رسماً مسئوليت اتخاذ و اجراي ها، شوراها، شوراهاي عالي و سازماندر ايران كميسيون. »1

اي اقتصادي عمده را برعهده دارند. بنابراين، در هر زمان، چند سازمان وجود دارد كه قانوناً مجاز به سياستگذاري هسياست
ها لحظه به لحظه و تقريباً ماه به ماه تغيير كرده است. در چنين هاي اخير درجه اهميت اين سازماناقتصادي هستند، در سال

توان يك سازمان دولتي را عليه سازمان ديگر برانگيخت يا از اجراي راحتي ميمحيطي براي سد كردن راه يك سياست به
وع به سازمان يا شوراي ديگري كه اختيارات مشابه دارد، جلوگيري كرد. درنتيجه تصميمات يك سازمان، از طريق ارجاع موض
هاي دولت دانست؛ زيرا هر ها يا برنامهتوان مسئول موفقيت يا شكست سياستاين وضع، هيچ شورا يا سازماني را نمي

ها قرار دارد. همه اينها سبب انهاي متفاوت و شك و ترديد درباره قلمرو اختيارات قانوني سازمسياست در معرض برداشت
صورت هاي اتخاذ شده بهيك از سياستهاي چنداني را اتخاذ كند و تقريباً هيچشده است كه نظام اداري ايران نتواند سياست

 (146: 1380)مك لئود، «. اندسازگار يا هدفمند اجرا نشده
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)ایدرو(، سازمان نوسازی و توسعه صنایع معدنی )ایميدرو(، صنعتی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع 

های صنعتی، سازمان توسعه تجارت، بانك صنعتی و معدنی، صندوق سازمان صنایع كوچك و شهرك

برنده توسعه صنعتی در ها كه پيشاین سازمانو  جایگاه و نقش این نهادها ...نوآوری و شكوفایی و

ها صورت های دولت در صنعت عموماً از طریق این نهادها و سازماناریگذهای گذشته بوده و سرمایهسال

 ، پس از اجرایی شدن استراتژی توسعه صنعتی مشخص نيست.گرفته استمی

آن نسبت  توان به مبنای پارادایمیكاستی این مطالعه در توجه كافی به نقش دولت را باز هم می

يل اقتصادی كی، دولت جعبه سياهی است كه خارج از تحلتوجه به اینكه در پارادایم نئوكالسي باداد. 

گيرد، ر میمورد بررسی قرا در سيستم اقتصادی «مداخله»های آن در اقتصاد در قالب كند و نقشعمل می

ه در كصنعتی  سياستگذاریدر این مطالعه هم نقش دولت و نهادهای آن و نيز مسئله تجدید ساختار 

بوده است. در رو روبه با كمترین توجهستره بسيار وسيعی پيدا كرده طول چند دهه گذشته ابعاد و گ

 اند.خودی مفروض گرفتههصورت امری طبيعی و خودبهاینجا گویی نویسندگان، تجدید ساختار را ب

 

 ضعف در تحليل اقتصاد سياسي .3-6

نفع ران ذیو بازیگ های سياستی و روندهای بازار در شرایطی انتزاعی و خالی از منازعات قدرتانتخاب

نها باید دهند. هر سياستی برندگان و بازندگانی دارد كه برای طراحی سياسی، نحوه واكنش آرخ نمی

 مورد بررسی قرار گيرد. 

و عدم ایجاد مانع بر سر تحرك « مداخالت»در این مطالعه، نقش سياست، در همان كاهش سطح 

نيازمند ، سياستگذاریدر همه سطوح  اد و سياستتنيدگی اقتصبازارها خالصه شده است، اما درهم

تنيدگی اقتصاد و سياست در گروه مشاوران هاروارد نيم قرن قبل، درهمتحليل اقتصاد سياسی است. 

ای از قرار و به مجموعه سياستگذاریروشنی در انحالل بوروكراسی در سياست و تبدیل هایران را ب

تحليل اقتصاد سياسی در نكته مهم اینكه  .(58 :1380لئود، )مك  1مدارهای سياسی بيان كرده بودند

واسطه آثار توزیعی ها داشته باشد، بهجایی اولویتهكننده در جابتعيين تأثيرتواند ها میمرحله توالی

ها و هم شيوه اجرای آن خر سياستتواند هم در تقدم و تأها، عدم تحليل اقتصاد سياسی میسياست

 كننده داشته باشد.ی تعيينتأثير

شدت نيازمند برخورداری از تحليل اقتصاد سياسی است، مسئله هایی كه بهحوزهازجمله 

وری صرفنظر از مفروضاتی كه این مطالعه درباره اثر تغيير مالكيت بر كارایی و بهره سازی است.خصوصی

                                              
عه يافته و مقبول جامعه به صحنه مبارزه علني براي زندگي سياسي در هر جامعه در صورت فقدان ساختار نهادي توس. »1

شود... در اين حالت، ايجاد ساالري كشانده ميشود.... مبارزه فوق به حريم ديوانپيشرفت شخصي و كسب قدرت بدل مي
 منصب دولتي، ديگر نه به صالحيتود. بقاي هر صاحبشهرگونه تمايز مفهومي بين سياست و مديريت دولتي ناممكن مي

ساالري... ... ديوانايكند... در چنين جامعهعنوان يك سياستمدار بستگي پيدا ميمديريتي وي، بلكه به توانايي و مهارت او به
 (58)همان، «. اي از قرار و مدارها و توافقات سياسي است نه يك ساختار سازمانيمعرف مجموعه



 

 ________________________________________________________  

 

 

33 

سازی را تصاحب خصوصیسازی چگونه باشد و چه كسانی واحدهای مشمول دارد، اینكه فرایند خصوصی

های قدرت و قدرت كنند، امری است كه صرفنظر از ميزان سرمایه و توانمندی بخش خصوصی، از شكاف

ترین واحدهای صنعتی در اختيار بخش شود. در شرایطی كه مهمثر میأنفع متهای ذیزنی گروهچانه

سازی قرار بر تغيير وصیتر شدن بوده است، چگونه خصعمومی بوده و بخش خصوصی در حال كوچك

ی آن است كه این بخش، امعنتر شدن بخش خصوصی بهمفهوم دیگر كوچكاین شرایط داشته است؟ 

الزم برای تصاحب واحدهای بزرگ را در اختيار ندارد، بنابراین آیا از این منظر، خصولتی شدن  سرمایه

 ؟سازی قابل انتظار نبوده استهای بزرگ در فرایند خصوصیبنگاه

شود سازی آنگاه جدی تلقی میخصوصی»دارد كه  تأكيددر مقام مقایسه، درحالی كه این مطالعه 

ترین جزء استراتژی توسعه های بزرگ... مهمهای بزرگ را در برگيرد. لذا اقدام به واگذاری بنگاهكه بنگاه

تجربه اقتصاد چين كه  (572 :1382)نيلی و همكاران،  «گرددسازی تلقی میعد خصوصیصنعتی در بُ

دهد كه هيچ تحليل اقتصاد انجام شده، نشان می« ها را رها كنها را بچسب و كوچكبزرگ»با شعار 

 سياسی از ابعاد واگذاری و تبعات آن در این مطالعه وجود ندارد.

اما  ،خوردچشم نمیهای اقتصاد سياسی بهمانند مطالعه قبلی، اثری از بررسیبه دوم هم در مطالعه

پيوندی، تجانس هم»آن را  المللیبينگيری گيری متضاد با مطالعه قبلی، درحالی كه جهتدر نوعی جهت

كند، رویكرد و از این دست تعریف می« سویی با نظام جهانی، عدم تعارض با نظام سياسی جهانیو هم

سی و امنيتی كشور یكی حفظ استقالل علمی، فكری، فرهنگی، اقتصادی، سيا»این مطالعه،  المللیبين

معنای جدایی از جامعه جهانی های مهم برای طراحی اهداف و راهبردهاست. حفظ استقالل بهمشیاز خط

های تمدن ریزی تمدن اسالمی و اشراف آگاهانه به ورود آشكار و پنهان ارزشمعنای پیبلكه به ،نيست

است كه باید در نقش یك  المللیبينه غرب است؛ رسالت توحيدی كشور ما، مستلزم ارتباطات گسترد

 (447تعریف شده است. )همان، « قطب جهانی شكل گيرد و نه از جایگاه یك كشور اقماری

 در داشت، وجود «پيوندیهم و تجانس» برای سياسی دستوركار نوعی قبلی، مطالعه در كه درحالی

 یك» نه و «جهانی قطب یك» قالب در نقش ایفای و «استقالل حفظ» برای سياسی دستوركار مطالعه، این

 .ندارد هم را قبلی مطالعه سياسی اقتصاد بررسی سطح حتی مطالعه، این و نشده تعریف «اقماری كشور

 

 ضعف در تحليل تحول فناوری .3-7

اند. در مطالعه اول تحول فناوری داشتههای سياست به پيچيدگیكمی مطالعات انجام شده توجه 

مهارت  یگذاری بر تحقيق و توسعه و ارتقا، سرمایهانتقال فناوری سه بخش(، سياست فناوری در 1382)

 ،هم این دستوركار را بهبود نداده (1394( و سوم )1392بندی است. مطالعه دوم )نيروی كار قابل طبقه

های مورد توجه در گزینش صنایع از آیتم در قالب یكیصرفاً مسئله فناوری را  بلكه با نوعی پسرفت،
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 اند.همين اساس استخراج كرده هایی را برپيشرو مورد توجه قرار داده و اولویت

ذب ج شده است. تأكيدذاری خارجی گدر مطالعه اول، بر انتقال فناوری از طریق جذب سرمایه

، «معافيت گمركی»، «مالياتیمعافيت »هایی مانند اعطای گذاری خارجی از طریق سياستسرمایه

 و)نيلی  .ست.. توصيه شده ا.در قالب مناطق آزاد، دسترسی به زمين و« هاتسهيل استفاده از زیرساخت»

 (424-423 :1382 ،همكاران

در این  2.برگزیده شده است« انتقال فناوری»به  1رویكرد درونی در مطالعه اول، توان گفت كهمی

گذاری ای حمایت از سرمایههصندوق تأسيسحمایت از  عبارتند از:دیگر وظایف دولت چارچوب 

كمك به استقرار ، های نوآورانه با مشاركت بخش خصوصیمالی طرح تأمينپذیر در جهت مخاطره

بخشی دروس دانشگاهی با نيازهای صنعت )از انطباقو  های نوهای فناوری جهت توسعه فناوریپارك

 :استرو روبه با نقدهای زیر سياستگذاریاین نحوه  .شگاه و بخش صنعت(طریق برگزاری جلسات بين دان

 FDIهای انتقال فناوری از طریق جذب محدودیت. 3-7-1

اما در عمل  ،در بخش فناوری از مطالعات سانجایا لل بر روی فناوری، سود برده است (1382اول ) مطالعه

 معتقد لل. است نبرده بهره خارجی گذاریصرف به سرمایه یبه ارزیابی و تحليل لل از مزایا و معایب اتكا

 4.ندارد همراهبه 3چرایی دانش توسعه برای را مزیتی هيچگاه فناوری انتقال درونی هایروش» كه است

 هایگذاری مستقيم خارجی ممكن است در انتقال دانش فنی روشی كارا باشد، اما شركتهرچند سرمایه

 حال در كشورهای در فناورانه هایقابليت توسعه فرایند در مشاركت به زیادی تمایل معموالً  چندمليتی

به  (95: 1385 ،)لل .«باشند داشته نياز داخلی سالیق و مواد با تطبيق برای كه تاحدی مگر ،ندارند توسعه

 بينجامد، محصوالت برخی توليد و گذاریسرمایه به است ممكن خارجی گذاریتعبير دیگر، جذب سرمایه

 .بود خواهدرو روبه جهانی كار تقسيم در ایران جایگاه تغيير در جدی هایكاستی بااما 

 های اتكا به مزیت نسبيمحدودیت. 3-7-۲

بندی كرد. در این طبقه 5«دوستدار بازار»های توان در قالب سياستموارد ذكر شده در مطالعه اول را می

ندی، بسط عملكرد بازارها را دنبال بصنایع خاص یا اولویتكوشد تا بدون انتخاب ها دولت میسياست

 شود( را دنبال نكند. جویی میكرده و هيچ نوع تبعيضی )كه منجربه توزیع رانت و رانت

                                              
1. Internalized 

كننده فناوري، خود كنترل و مديريت فناوري را نيز به عهده عرضه»گذاري مستقيم خارجي، . در رويكرد دروني، مثل جذب سرمايه2
ا را از شروع فعاليت تا عمليات توليد و هفزار فني و تمامي فعاليتاافزار و نرمذار، تأمين سختگدارد. شركت خارجيِ سرمايه

 .(93: 1385)لل، « گيردبازاريابي، برعهده دارد. عرضه فناوري و مهارت نيز در اين حالت ازسوي شركت مادر انجام مي

3. know-why 

ب و تطبيق شود كه در يك فناوري وجود دارد؛ كه اين فهم عميق براي جذدانش چرايي به فهم زيربنا و اصولي گفته مي. »4

دارد. هرچند دانش فني در تمامي  ايالعادهدادن آن فناوري با شرايط هر كشور و منطقه و درنهايت بهبود آن، اهميت فوق
شود كه ساختارهاي صنعتي پيچيده مراحل توسعه صنعتي ضروري است، اما اهميت دانش چرايي، زماني معلوم مي

 .(95-94: 1385)لل،  «شودمي

5. Market-friendly 



 

 ________________________________________________________  

 

 

35 

های وصيه این مطالعه درباره فناوریتبندی نيست، خالی از اولویتای مطالعهچنين  ،با وجود این

های پيشرفته معطوف به نحوه ه خلق آن( و در حوزه فناوریفناوری )و ن انتقالمتوسط معطوف به 

اتكا . (625 :1382)نيلی و همكاران، در كشور است « مزیت طبيعی»های دارای كارگيری آنها در حوزههب

 .نجامداگذاری به نفع آن میتوسعه صنایعی مانند صنایع معدنی و نوعی اولویت ای نسبی بههبه مزیت

نوعی جزو محورهای های توسعه(، توسعه صنایع معدنی بهه )دوران اجرای برنامهدر طول سه دهه گذشت

 .گذاری دولت بوده استسرمایه

انجام شده در حوزه این  سياستگذاریدهد كه ميزان توجه و نگاهی به همين مطالعه هم نشان می

خود اختصاص صنعتی بهی هانوع صنایع نسبت به سایر صنایع، بخش بيشتری را در فصل توسعه زیرحوزه

های توسعه نيز مورد توجه بوده است را های نسبی كه در برنامههمين نوع نگاه به مزیتداده است. 

های انرژیك با شدت بيشتری به منصه عماًل موجب شده كه مزیت»توان یكی از عواملی دانست كه می

ر برنامه اول توسعه كه عمدتاً به توليد پایه دظهور رسيده و ساختار صنعتی كشور از یك اقتصاد كشاورزی

بر در برنامه پنجم توسعه مواد غذایی و منسوجات اتكا داشت، به سمت یك اقتصاد هيدروكربوری یا انرژی

درصد  52سوق پيدا كند كه در آن سه رشته فعاليت توليد مواد شيميایی، پاالیشگاهی و فلزات اساسی 

دستی آنها های پایينآنكه بسياری از حلقهد اختصاص دهند، بیخوصنعتی كشور را بهافزوده ارزشاز 

 .(263 :1397)مبصر و همكاران،  «تكميل شود

عنوان بهتوانند های نسبی نمیحاكی از آن است كه مزیتدر توسعه صنعتی مطالعات اخير بسياری از 

در مراحل اوليه توسعه )كه بيشتر بر  ویژهبهنيروی پيشران اقتصادی عمل كنند. كشورهای در حال توسعه 

 تمحصوالیابی یابی برپایه مزیت نسبی، نيازمند تنوعجای تخصصهب منابع طبيعی خود متكی هستند(

 .(22 :1397 ،همكاران و)نوبلر  بندی شده استدسته« فضای محصول»هستند. این رویكرد در قالب 

بندی به سراغ اولویت هگذاری و جریان سرمایسرمایهدر مقابل، مطالعه دوم بدون تحليل از روندهای 

های عميق همراه نشده است. مثاًل وضعيت موجود رفته، حال آنكه در این زمينه نيز مشاهدات با تحليل

برداری صنایع كانی دهنده آن است كه پروانه بهرهبرداری نشانهای توليدی براساس پروانه بهرهظرفيت

جای هب وشدت رشد كرده است. دالیل این رشد تحليل نشده هی و آشاميدنی بغيرفلزی و محصوالت غذای

اند! این درحالی است كه منطق حمایت برای های حمایتی مطرح شدهاولویتعنوان بهها آن همين فعاليت

اما بخش  ،بر تحول صنعتی دارای اهميت است تأثيرصنایعی است كه از نظر منافع بلندمدت كشور و 

های دولتی است. حال صنایعی خصوصی تمایلی به فعاليت در آنها نداشته و نيازمند برخورداری از مشوق

 شوند؟اولویت حمایتی هم شناسایی میعنوان بههستند، چطور رو روبه كه با اقبال بخش خصوصی
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 رویكرد جایگزین به توسعه فناوری. 3-7-3

نعتی ترین بخش توسعه صمهم« های داخلیتوسعه توانمندی»و « یادگيری»های تكاملی در قالب دیدگاه

ومی و مكتوب گردد. این توانمندی از دانش عممی باز« آگاهی از چگونگی انجام كار»ها به است. توانمندی

مچنين بخش شوند و نيازمند انباشت از خالل تجربه هستند. ه« سرریز»توانند آسانی نمیمتمایز است، به

د داشته و ها و جوامع وجونهفته است كه در سطح سازمان« های جمعیتوانمندی»ها در دیگری از توانمندی

، تدریجی، صورت یك فرایند پيچيدهها بهتكامل توانمندی ها جای گرفته است.ها، نهادها و رویهدر شبكه

ای بومی، ههسط نيروی كار، بنگاتو« انباشت تجربه»شود و فرایند غيرخطی و وابسته به مسير نگریسته می

 ود. در چنين چارچوبی نقش دولت، خلقشای تحقيق و توسعه محقق میهها و نظاممدارس، دانشگاه

ر آن دسته از اقتصادی پيشرفته بوده و باید ب ـ های فنییمداهای یادگيری در صنایع جدید و در پارافرصت

ها الزم است كنند. همچنين دولتای را خلق میتردههای یادگيری گسهایی تمركز كنند كه فرصتبخش

ند. در این جویی در هم آميزگذاری را با اعمال فشار برای یادگيری و جلوگيری از رانتهای سرمایهمشوق

های یتهای یادگيری است. همچنين مزای برای خلق رانتچارچوب حفاظت از صنایع نوزاد، رویكرد عمده

ند های نسبی نوین برای فرایها نقش محوری در آفرینش مزیتتند و سياستنسبی مسلم و مفروض نيس

بلكه به  ،شود FDIنباید تمام هم و غم صرف جذب كنند. در این چارچوب می پویا و سریع ایفا« ترازیهم»

ه مالكيت كهای بومی و توسعه كارآفرینی همت گمارده شود. چراهمان ميزان مهم است كه به ایجاد بنگاه

 .(30-27 :1397)نوبلر و همكاران،  دهدبنگاه مهم بوده و به پویایی تحول و فرایند یادگيری شكل می

ریزی مركزی )الگوی دهنده برنامهاول، با تعابيری عجيب، هرگونه تعيين اولویت را نشان مطالعه

( رشته فعاليت خاصسوسياليستی( دانسته و از سياست صنعتی افقی و كاركردی )بدون تعيين اولویت یا 

كارشناسان معتقدند كه سياست صنعتی افقی )خنثی( یا كاركردی از بسياری اما  1،حمایت كرده است

در همان مطالعه اول،  طور مثاله. ب(1385)لل،  كه هيچ نوع گزینش ضمنی در آن نباشد، وجود ندارد

 گيرند، این در حالی است كهقرار مینوعی در اولویت بر مزیت نسبی( به تأكيدتوجه به  صنایع معدنی )با

ها برای فعاالن صرفنظر از مزیتها دارد، بنابراین توسعه صنایع معدنی وابستگی زیادی به كيفيت جاده

زیرساخت مواردی مانند دولت برای اختصاص منابع به توسعه زیرساخت ریلی در برابر  هایبازار، انتخاب

زمان نوعی ها دارد. انتخاب دولت، همر سودآوری این فعاليتقابل توجهی ب تأثيرهای نوین، فناوری

                                              
بر دخالت مستقيم دولت در براساس برداشتي مبتني»بندي . در مطالعه اول، اين ادعا مطرح شده كه هرگونه اولويت1

هرگونه   }صورت گرفته است، به اين معنا كه{ريزي متمركز قابل تصور است. هاي با برنامههاي توليدي، كه تنها در نظامفعاليت

مندي از منابع تخصيص داده شده توسط منظور بهرهبندي صنايع مختلف بهگيري بلندمدت صنعتي، بايد متضمن اولويتجهت
بر عملكرد بازار، چگونگي فراهم آوردن محيط مناسب براي هاي مبتنيدولت باشد. درحقيقت، به همان ميزان كه در نظام

هاي متمركز تعيين اولويت براي صنايع مختلف داراي اهميت است و بر اين در نظام توسعه صنعت از اهميت برخوردار است،
شود و تنها رسالت آن، در مي« استراتژي توسعه صنعتي»جاي تعيين صنعتي به« ريزيبرنامه»اساس، دولت محور 

هاي مداخالتي ه از سياستگونهاي تعيين اولويت است. اين در حالي است كه براي اينسياستگذاري صنعتي، ارائه جدول
عبارت بهتر، مبناي روشن علمي براي تشخيص و تعيين مقدار و توان پايگاه چندان معتبري را يافت. بهدر ديدگاه تئوريك، نمي

 (321: 1382)نيلي و همكاران، «. ها وجود نداردبندي در اين روشنوع اولويت
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 بنابراین واجد نوعی گزینش است. بندی صنعتی هم محسوب شده واولویت

اند، اما این بندی را مورد توجه قرار دادهوجود اینكه مطالعات دوم و سوم اولویت همچنين با

است، این نكته مهم است كه انتخاب برخی صنایع بندی با لحاظ همه جوانب مسئله صورت نگرفته اولویت

های كانی غيرفلزی طور مثال در كلوخههریزی ملی دارد. بهای برنامهتبعات سنگينی برای بقيه عرصه

آید. گسترش این صنایع بر ميزان زیرساخت، دليل حجم انبوه )مواد خام صادراتی( مسئله تردد پيش میهب

گذار است. نكته دیگر اینكه در تأثير.. .ای وحيط زیست، حوادث جادهكاميون، لوازم یدكی، تخریب م

های غيرفلزی، واردات به تردد كمتری از صادرات نياز دارد. در تعيين اولویت باید دقت كرد كه ما كانی

 ها امكان فعاليت داریم؟ در سطح جهانی در كدام یك از این رشته فعاليت

و « هامشوق»، «هااولویت»ای از سه بخش موفق باید آميزه لل معتقد است كه یك سياست فناوری

 باشد:« نهادها»

  ای استراتژیك است كه باید با توجه به اهداف ملی ها مقولهها: در این سياست، اولویتاولویت

)اقتصادی و غيراقتصادی( كه بازار توانایی كسب آنها را ندارد صورت گيرد. متغيرهایی مانند تعميق 

توانند صریح یا ضمنی ها میهای توليدی بزرگ. انتخابكردن فعاليت فناورانه یا ایجاد گروه بومیصنعتی، 

ترین مسائل مانند مكان استقرار، فشارهای خارجی، شرایط سياسی، اما آنها باید برخی از مهم ،باشند

ر این سطح بر وجود ها و محاسبات منطقی را نشان دهند. از آنجا كه تصميمات استراتژیك دایدئولوژی

گذارد، گفتمان شكست بازار برای تحليل مزایای و ساختار بازارها و امكانات عوامل توليد اثر می

سودمندترین »و یا « بيشترین پتانسيل رشد پویا»های مختلف مناسب نيست. متغيرهایی مانند استراتژی

 اتژی جایگاهی مهم داشته باشند.های دیگر باید در این انتخاب استربرای فعاليت« اثرات بيرونی

  كنند. این ها ایجاد میها در پيشبرد استراتژی و توسعه اولویتهایی برای بنگاهها انگيزهمشوق

ها را درونی كند، یعنی طوری طراحی شود تدریج انگيزه توسعه این نوع فعاليتها باید همچنين بهمشوق

 تدریج كمتر شود. هاليت بها برای توسعه فعكه وابستگی بنگاه به مشوق

   ها و قوانين مناسب سروكار دارند و باید شامل سازمان سياستگذارینهادها با ایجاد سازوكارهای

 دستيابی به اهداف استراتژیك باشند.

 

 موانع بيروني اجرایي شدن مطالعات استراتژی توسعه صنعتي. 4

رفت انجام شده در طراحی سازوكاری برای برونهای تحليلی مطالعات عالوه بر مشكالت درونی و ضعف

اند كه صرفنظر از ساختار تحليلی های خارجی نيز وجود داشتهاز مشكالت اقتصاد ایران، مشكالت و شوك

دسته موانع بيرونی تحقق  سهاند. در اینجا به دادهقرار می تأثيراین اسناد، اجرایی شدن آنها را تحت 

 اشاره كرد. تواناهداف این مطالعات می
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  اقتصادی، سياسي و مدیریتيهای شوك. 4-1

ها دیده است. درواقع سطح باالی های فراوانی از وقوع شوكاقتصاد ایران در چند دهه اخير، آسيب

شود، اجرایی گذاری صنعتی هم محسوب میثباتی در اقتصاد ایران، كه یكی از موانع رشد سرمایهبی

دهد. این قرار می تأثيرشدن اسناد استراتژی توسعه صنعتی را )صرفنظر از كيفيت مطالعات( تحت 

 های اقتصادی )نفتی(، سياسی و مدیریتی ارزیابی كرد.توان پيامد سه دسته شوكها را میثباتیبی

 های نفتيشوك. 4-1-1

 های حاصل از نوسانات قيمت نفتهمواره با شوك محصولی و نفتی،اقتصادی تكعنوان بهاقتصاد ایران 

بر انبساطی یا انقباضی بودن بودجه، اقتصاد ایران  تأثيربوده كه از رهگذر درآمدهای نفتی دولت و رو روبه

ی جهش افزایشی یا كاهشی امعنها، كه بهداده است. از این نظر، وقوع این شوكقرار می تأثيررا تحت 

و ضریب  محدودریزی دولت را های برنامهدر یك بازه زمانی كوتاه است، قابليت هاههای دستگابودجه

های در دوره ویژهبهداده است. به تعبير دیگر، قرار می تأثيركرد منابع را تحت ها بر خرجگذاری برنامهتأثير

مدت مورد توجه كوتاههای ها به كناری نهاده شده و صالحدید مدیران یا برنامهها، عمالً برنامهوقوع شوك

برجام(، قيمت  یرغم افزایش توليد نفت ایران )امضا، علی1394تا  1393اند. مثالً از سال گرفتهقرار می

 قرار داد. تأثيرگذاری را تحت شد و افق سرمایهرو روبه نفت با كاهش جدی

 سياسي هایشوك. 4-1-۲

را بر عدم اجرایی شدن  تأثيرترین مهمسياسی شاید های های نفتی، شوكصرفنظر از وجود شوك

اند. درحالی كه دولت هشتم در چارچوب حكم برنامه چهارم های توسعه صنعتی در ایران داشتهاستراتژی

منجربه كنار گذاشته توسعه، سندی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی تهيه كرده بود، تغيير دولت 

 شد. همين اتفاق برای مطالعه دوم و سوم نيز افتاده است. شدن این سند و تالش برای تهيه سندی تازه 

ها، شوك حاصل از تحریم نيز در دستوركار قرار گرفتن صرفنظر از شوك حاصل از تغيير دولت

قرار داده است. مشكالت ناشی از تحریم، عمالً مسائل مورد توجه سياستگذاران  تأثيراستراتژی را تحت 

دهد كه ها تغيير می.. به مسئله بقا و پایداری در برابر تحریم.فناوری و یرا از رشد اقتصادی و ارتقا

 شود.نوعی بدون توجيه میهدرنتيجه آن داشتن استراتژی توسعه صنعتی، ب

 مدیریتيهای شوك .4-1-3

ها در ایران، چنان كوتاه شده كه حتی با ریزیرسد افق برنامهنظر میبه های سياسیصرفنظر از شوك

تغيير وزرا یا معاونين وزرا، در طول عمر یك دولت هم شاهد كنار گذاشته شدن مطالعات استراتژی 

جای آقای هتوسعه صنعتی هستيم، اتفاقی كه با تغيير وزیر صنعت فعلی )جانشينی آقای رحمانی ب

 های صنعتی و معدنی رخ داده است.شریعتمداری( و در زمينه تدوین اولویت
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های دولتی مانند ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی های مكرر دستگاهتجزیههمچنين ادغام و 

ها در سازی سياستدهد كه هماهنگبرخی برای تجزیه مجدد این دو وزارتخانه نشان می و اكنون تالش

 ود.آسانی ممكن نخواهد باست، بهرو روبه هاییبستری كه ساختار اداری و اجرایی با چنين شوك

 

 ایفرهنگ مدیریت غيربرنامه. 4-۲

بر  .است الگوی حاكم رسد كه در اقتصاد ایران، مدیریت بدون برنامهنظر میها، بهصرفنظر از وقوع شوك

ها شروع شده و همين اساس، شاهد آن هستيم كه مطالعات استراتژی توسعه صنعتی در ابتدای دولت

اند تمایل داشته زرارسيده است. درواقع مدیران یا واجرایی شدن میبه مرحله ها معموالً در سال آخر دولت

كه بيشتر از آنكه اسناد را برای دوره مدیریت خود تهيه كنند، این اسناد را برای دوره مدیریت بعدی 

اند، با عدم گذاری دولت قبل نداشتهمشیتهيه كنند. مدیران دوره بعد هم كه تمایلی به پيروی از خط

طالعه قبلی، تدوین یك مطالعه جدید را در دستور كار قرار داده و البته باز در سال آخر دولت، پذیرش م

 اند. آن را به مرحله اجرایی شدن رسانده

رسد تا زمانی كه چنين فرهنگی در ميان مدیران وجود داشته باشد، تدوین استراتژی نظر میبه

 توسعه صنعتی، امری دور از دسترس باشد.

 

 فقدان آمار و اطالعات. 4-3

ریزی مسئله عدم شفافيت نهادهای متولی در بحث ارائه آمار است، مثاًل مسائل مهم در برنامهازجمله 

بندی چندین ميليارد دالر از توليد ناخالص ملی در آمارهای بانك مركزی ذیل اشتباهات آماری طبقه

رسد. این ميزان هم می (GDP)اخلی توليد ناخالص د درصد 15تا حدود  گاهیشود. ميزانی كه می

سازد. ریزی را تا پيش از تعيين تكليف دچار امتناع میاشتباهات آماری یا فقدان آمار، هرگونه برنامه

دليل قيد فقدان آمار هروند، بها میبنابراین رویكردهایی كه برپایه محاسبات كمی به دنبال تعيين اولویت

 كنند. ج قابل اتكایی توليد نمییا عدم قابل اتكا بودن آن، نتای

 

 نویسيریزی و قانونهای برنامهكاستي. 4-4

نویسی در نظام تقنينی كشور است. وجود آخرین معضل بيرونی تدوین استراتژی مربوط به نوع قانون

نوعی « ماه از شروع اجرای برنامه 6تهيه سند استراتژی توسعه صنعتی تا پایان »عباراتی مانند 

كند، در حالی كه چنين مطالعاتی نيازمند برخورداری از زمان كافی در تهيه اسناد ایجاد می زدگیشتاب

است، همچنين سپردن وظيفه تهيه اسناد استراتژی توسعه صنعتی به یك سازمان اجرایی )وزارت صنعت، 

ابتدا تحقق  ای، از همانمعدن و تجارت( كه نه توان هماهنگی بين بخشی دارد و نه توان مطالعات توسعه

 كند.اهداف مطالعات استراتژی و قابليت اجرایی شدن آن را تضعيف می
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 اهپيشنهادبندی و جمع

جهت توسعه صنعتی  سياستگذاریتوان از طریق اینكه دولت چه نقشی در توسعه صنعتی دارد و آیا می

، همچنان كردخصوص از توسعه برخی صنایع حمایت كرده و آنها را تشویق هقرار داده و ب تأثيررا تحت 

كه « خرأشدن مت صنعتی»، مفهوم این با وجود یكی از مباحث جنجالی درباره توسعه صنعتی است.

های پس از جنگ جهانی دوم یافته به تحول صنعتی در تمام سالبرآمده از تجربه تنها كشورهای دست

ه اقتصادهای در حال توسعه با مشكالت و موانع متفاوتی نسبت به پيشگامان دهد كاست، نشان می

های حداقلی آفرینی دولت، فراتر از چارچوبهستند كه غلبه بر آنها نيازمند نقشرو روبه شدن صنعتی

های اقتصادی بوده و طلوع مجدد سياست صنعتی برآمده از تالش برای مورد توجه در سياست

 .ستهای غلبه بر آنهاباره علل این موانع و روشپردازی درنظریه

توجه به دو ضرورت، اولی جلوگيری از اتالف  حكم به تدوین استراتژی توسعه صنعتی در ایران، با

توجه به اهميت  هدف یا متناقض با یكدیگر و دومی باهای حمایتی بیكار بردن سياستمنابع و به

وزارت صنایع و معادن  تأسيسثر دولت در توسعه صنعتی در ميان احكام توسعه و نيز قانون ؤآفرینی منقش

گنجانده شد. این در حالی است كه با وجود دو دهه از تشكيل آن وزارتخانه و تكرار حكم به تدوین استراتژی 

 ست.های چهارم تا ششم توسعه، این مهم هنوز تدوین نشده اتوسعه صنعتی در احكام برنامه

 خالصه طوربه صنعتی، توسعه استراتژی تدوین در توفيق عدم دالیل از گزارش این شناسیآسيب

 به درونی، هایدارد. از نظر كاستی تأكيددرونی و موانع بيرونی تحقق این هدف  هایكاستی دسته دو بر

 دسته هشت با صنعتی، توسعه استراتژی تدوین زمينه در گرفتهصورت مطالعه سه كه رسدمی نظر

 در ضعف تحليلی، مبنای در ضعف قالب در توانمی ترتيببه را آنها كه اندبوده مواجه درونی هایكاستی

 دولت تحليل در ضعف(، اقدامات)ترتيب  هاتوالی تدوین در ضعف موجود، وضع تبيين در ضعف اهداف،

 مرحله به مطالعات این اگر حتیموجب شده  هاضعف در تحليل اقتصاد سياسی دانست. این ضعف و

 توسعه به دستيابی و كنونی وضعيت از گشاییگره بر یتأثيرآنها چندان  نتایج آمدند،می در نيز اجرایی

 .باشد نداشته

ای، های بيرونی )اقتصادی، سياسی و مدیریتی(، فرهنگ مدیریت غيربرنامههمچنين وقوع شوك

موانع بيرونی هستند كه ازجمله نویسی ریزی و قانونبرنامههای فقدان آمار و اطالعات باكيفيت و كاستی

 اند.قرار داده تأثيرتحقق اهداف توسعه صنعتی را تحت 

های زیر رسد تدوین استراتژی توسعه صنعتی باید همراه با در نظر گرفتن قيود و ویژگینظر میبه

 صورت گيرد:

   سياستگذاریتدوین استراتژی توسعه صنعتی، امری است كه هم با سطوح سياسی و هم سطوح 

بندی و شناسایی اهداف باید گفتگویی ملی در تدوین اهداف، مبنای اولویت ویژهبهسروكار دارد، بنابراین 
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 ت صورت گيرد. حكومیا حداقل برپایه اجماعی در سطوح عالی 

   های مختلف باید حضور داشته باشند، صنعتی، متخصصينی از حوزهدر تدوین استراتژی توسعه

عدی بودن مسئله توسعه صنعتی، وجود این متخصصين برای در نظر گرفتن ابعاد مسئله توجه به چند بُ با

 ضروری است.

  های نهفته در آینده )ناشی از بروز توجه به فقدان آمار و اطالعات دقيق و همچنين نااطمينانی با

باید در قالب نوعی سناریونویسی و همراه و همچنين تحوالت فناوری و...(، تدوین استراتژی می اهشوك

جای تدوین دقيق اقدامات، اقدامات بهينه و توالی آنها ههای آینده بوده و بگيریبا مشخص كردن جهت

ها و گيریجهت را با توجه به قيدهای مطرح در هر سناریو تشریح كند. وظيفه مهم استراتژی، تعيين

 ها در اقدامات است.جلوگيری از بروز پراكندگی

   تدوین استراتژی باید در چارچوب نهادی فرابخشی مانند سازمان برنامه صورت گيرد و

 های مورد نياز آن بخشی ضروری از آن باشد.های سازمانی و هماهنگیضرورت
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 .1384، نگی رساه خدمات فرهمؤسستهران:  ی.عيمسعود شف ی وعبدالرضا شقاق ترجمه: جمهوری اسالمی ایران.

 



 

 

 

 

 

 

 17860 :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش
اسناد  یابیو ارز لي. تحل2 رانیدر ا یتوسعه صنعت یشناسی استراتژآسيب: گزارش عنوان

 استراتژی توسعه صنعتی

 

 

 

 (ریزیبرنامه و توسعه)گروه  اقتصادی مطالعات :معاونت نام

 پورحسين رجب :تدوین و تهيه

 منشمنی، سيدمحسن علویؤفرشاد مموسی شهبازی غياثی،  :علمي ناظران

 (سعيد شجاعی، فاطمه ميرجليلی )معاونت مطالعات انرژی، صنعت و معدن: گاناظهارنظركنند

 

 

 

 :كليدی هایواژه

 استراتژی توسعه صنعتی. 1

 دولت. 2

 صنعتی بندیاولویت .3

 

 

 

 ۲5/8/1400 :انتشار تاریخ

 

 

 


