
  ايران در صنعتي سياست بكارگيري تجربه

  اييرضوان آقاميرز

سياسـتگذاران  هـاي توسـعه اقتصـادي در جهـان، توجـه       ها و برنامـه  بيش از ساير استراتژي يكي از استراتژيهايي كه
كشورهاي مختلف را به خود جلب كرده، موضوع توسعه اقتصادي از طريـق اتخـاذ اسـتراتژي صـنعتي      اقتصادي در

اي و  دهد كه همواره رابطه محكمي بـين رشـد صـنايع كارخانـه     ها نيز نشان مي چراكه نتايج بسياري از بررسي .است
اي همواره رشد توليد ناخالص داخلـي   طوريكه رشد صنايع كارخانه هوجود داشته است ب رشد توليد ناخالص داخلي

رود عبـارت اسـت از    ت صـنعتي بكـار مـي   كه بـراي سياسـ   1بر اين اساس يكي از تعاريفي. را به همراه داشته است
بخـش   ياو ارتقاء يك صنعت  تشويقو آگاهانه از طرف دولت براي  هاي جمعي، متمركز اي از تالش مجموعه

بكارگيري لفظ يك صنعت يا يك بخش خاص در تعريف آنكتـاد  . سياستي ابزارهاي  خاص با استفاده از مجموعه
اي از فعاليتهـاي حـوزه صـنعت،     بطوريكه سياست صنعتي مجموعه گسـترده . خود بيانگر وسعت اين محدوده است

  . شود وري باال را نيز شامل ميآ معدن و كشاورزي و نيز صنايع خاص از جمله صنايع با فن
 بـر اسـاس ايـن   . شـود  مـي سريع بخش صنعت به عنـوان عامـل رشـد معرفـي     گسترش  2استراتژي صنعتي شدن در

بـا  توليد كاالهاي مصـرفي صـنعتي   يكي : آيد چند راه بدست ميشتاب نرخ رشد توليد ناخالص داخلي از  استراتژي،
 يتوسعه صـنايع توليـد  و ديگري  ي باالي تعرفه جهت وارداتها بازار داخلي با برخورداري از حمايت نرخ رويكرد

بايستي  همچنين در اين راه مي. گيرد صورت ميكاالهاي سرمايه اي كه عموماً تحت مديريت و هدايت بخش دولت 
ي مسـتقيم و  هـا  ريـزي ارشـادي و كمـك    برنامـه  بـا صـادرات   سـمت گذاري بخش صنعت بـه   گيري و هدف جهت

ي دستيابي به توسعه اقتصادي شود كه چنانچه سياستهاي كشوري برا مالحظه مي. نيز صورت گيرد غيرمستقيم دولتي
ريـزي و هدفگـذاري دقيـق و     به اتخاذ اسـتراتژي توسـعه صـنعتي گـرايش داشـته باشـد، ايـن امـر مسـتلزم برنامـه          

ريزي و برقراري ارتباط بين بخشهاي مرتبط در اقتصاد بسـيار قابـل    اي است كه نقش دولت در اين برنامه هوشمندانه
سازي سياستهاي اقتصادي دولـت در   سازي و يكپارچه نياز مبرمي به هماهنگضمن آنكه طي اين فرآيند . توجه است

  .راستاي دستيابي به اهداف توسعه صنعتي دارد
) عرضه(و بازار عوامل ) تقاضا(به اين ترتيب اجراي يك سياست صنعتي نياز به ابزارهاي مختلفي در بازار محصول 

صادراتي، ايجـاد منـاطق پـردازش صـادرات، اعطـاي       هاي مجوزها، يارانهها،  وارداتي، اعطاي سهميه هاي تعرفه. دارد
هـاي صـنعتي، حمايـت از صـنايع      اعتبارات صادراتي، ايجاد و توسعه شهركهاي صنعتي، حمايت از تشكها و خوشه

  . خارجي در صنايع از جمله مهمترين اين ابزارها هستند مستقيم گذاري سرمايه ، رفع محدوديتهاي3پيشرفته
هاي عمراني و توسعه اقتصادي خود، بر  بسياري از كشورهاي در حال توسعه، در زمان تدوين برنامهن نيز همانند ايرا

ريزي كرده و سياست توسعه صـنعتي را بـر مبنـاي يكـي از دو محـور       اساس استراتژيهاي مطرح روز اقدام به برنامه

                                                            

 تعريف آنكتاد -1

 شميها ترجمه حسين راغفر و محمد حسين. كيت گريفين. راهبردهاي توسعه اقتصادي -2

 وري باالآ با فن -3



هاي عمراني قبل از انقالب عمدتا تأكيد اصلي بـر   مهجايگزيني واردات و يا توسعه صادرات برگزيد بطوريكه در برنا
پيگيري جايگزيني واردات بود، اما تجربيات حاصل از آن آنچنان كه بايد، اهداف مـورد نظـر را در راسـتاي توسـعه     

پس از انقالب نيز سياست توسعه اقتصادي كشور از مجراي توسعه صنعتي هرگـز  . اقتصادي كشور برآورده نساخت
هـاي توسـعه    برنامـه  ا طراحي و اجرا نگرديد و اين مهم عمدتا در قالـب توسـعه بخـش صـنعت در    به صورت مجز

گـذاري، قـانون    قوانين حمايتي از بخش صنعت مانند قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايهو نيز  1مدت ميان
ع مختلف و به ضرورت، پيگيري در مقاط.. .و پذير حداكثر استفاده از توان توليدي، قانون حمايت از توليد رقابت

قانون تمركز امور » 1«ماده  در وزارت صنايع و معادن بدنبال الزام 1382البته نبايد از نظر دور داشت كه در سال . شد
هاي توسعه  مجلس شوراي اسالمي مبني بر تكليف تدوين سند راهبرد و سياست 1379صنعت و معدن مصوب سال 

تـدوين   2با رويكردي كالن و ملي و فراتر از بخش »)1382-1404( صنعتي كشوراستراتژي توسعه «سند ، صنعتي
قـانون   21به استناد ماده  1385پس از آن نيز در يك مرحله ديگر در سال . شد ولي به داليل مختلف به اجرا درنيامد

معـدن، وزارت   هـاي صـنعت و   برنامه چهارم توسعه اقتصادي مبني بر الزام دولت به تدوين سند ملي توسعه بخـش 
و بازنويسي آن در قالب سند راهبرد ) 1382( اصالح سند استراتژي توسعه صنعتياقدام به ) سابق(صنايع و معادن 

  .توسعه صنعتي كشور در نمود كه اين سند نيز هرگز به اجرا درنيامد
هاي توسعه پنجسـاله   برنامهبدين ترتيب همانطور كه گفته شد همچنان بايستي ردپاي سياستهاي صنعتي كشور را در 

 كوچـك، ايجـاد   صـنايع  ايجاد بر توسعه اقتصادي كشور تاكيد 3به عنوان نمونه در برنامه اول. كشور جستجو كرد

 يهـا  تشـكل  از ايجـاد  حمايـت  و تشويق ومعادن، صنايع و بازرگاني اتاق ساختار اصالح صنعتي، يها شهرك
صـنعتي و   تخصصـي  آموزشي مؤسسات ، ايجادصنعتي فناوري توسعه تخصصي، ايجاد مراكز و معدني و صنعتي
 يكپارچـه  اجـراي  به توجهي فناوري مد نظر قرار گرفت، ولي در نهايت بي توسعه با در رابطه ييها سياست همچنين

سياستها با مسائل مربوط به  گرفتن قرار پوشش تحت ، عدم نهادسازي براي اجراي درست برنامه و نيزها اين سياست
  .هاي پس از جنگ سبب شد تا پيامد آنچناني از تدوين سياستهاي فوق عايد كشور نشود بازسازي

گرايي، همچنان  در برنامه دوم نيز همانند برنامه اول برخالف گزينش ضمني استراتژي توسعه صنعتي با گرايش برون
عنـوان   بـارت ديگـر، آنچـه صـنعت بـه     بـه ع . گرا و حمايت از توليد براي بازار داخلي ادامه يافت هاي درون سياست

در اين تفكر صرفاً مازاد توليـد  . رويكرد توسعه براي خود پيش گرفته بود توليد بدون مشخص بودن بازار هدف بود
ريزي توسعه صـنعت، عمـالً تـا     رسد استراتژي كلي برنامه لذا به نظر مي. بايست به خارج صادر شود بازار داخلي مي

گرا؛ بطوريكه مديريت توليد و بازاريابي صادراتي جـاي خـود را بـه     را بوده است نه برونگ حد زيادي گرايش درون
عنوان منبع ارزي براي كشور  همين امر به جاي اين كه صنعت كشور را به. افزايش توليد براي مصرف داخل داده بود
ي را كمتـر در خـدمت راهبـرد    بري بيشتر هدايت كرد و عمالً توسعه صـنعت  معرفي نمايد، اين بخش را به سمت ارز

 بخـش  در مناسـب  يها تشكل توسعة و ايجاد به كمك مانند ييها سياست اين برنامه نيز مجددا در. توسعه قرار داد

                                                            

 ماعي و فرهنگيهاي پنجساله توسعه اقتصادي، اجت برنامه -1

 بخش صنعت و معدن -2
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خـارجي   گذاري سرمايه برتر،حمايت از و پيشرفته فناوري با توسعه صنايع و تحقيقات از مالي صنعت، حمايت
 جهت الزم شرايط كردن فراهم ،كوچك صنايع به بنايي زير و ويژه هاي كمك اعطاي در توسعه فناوري پيشرفته،

كوچـك،   واحـدهاي  بـين  توليـد  زنجيرهاي و كوچك صنايع اقماري توسعه با بخشي بين و داخلي تحكيم پيوندهاي
صـنعتي،   شـده  تعريـف  اسـتراتژي  و هدف نبود دليل گرفت ولي همچنان به قرار توجه مورد صنعتي بزرگ و متوسط

  . تحولي مبني بر توسعه صنعتي در كشور ايجاد نشد
پيشـبرد اسـتراتژي توسـعه    گرايي آشكارا مورد هدف قرار گرفـت و در واقـع    رويكرد برون 1در برنامه سوم توسعه

ترين سياست بود و شعار توليـد بـراي    در اين برنامه جهش صادراتي اساسي. مطرح شد گرا صنعتي با رويكرد برون
 خطـوط  ايجـاد ، اشـتغالزا  و كوچـك  صنايع به بودجه عالوه بر آن اختصاص. صادرات به طور پررنگي مطرح شد

ايـران، تجميـع    صنعتي يها شهرك شركت تأسيس قانون اصالح كوچك، صنايع از حمايت براي خاص اعتباري
مـورد   توسط بانكهـاي تخصصـي   مالي طرحهاي صنعتي غيردولتي تأمينعوارض دريافتي از توليدات صنعتي و 

 پـذيري  رقابـت  تقويـت  جهت در داخلي از صنعت حمايت حدودضمن آنكه مقرر شد تا . هدفگذاري قرار گرفت

  .نيز رعايت شود جهاني و اي منطقه
پس از جهشي كه در نگرش سياستهاي برنامه سوم مبني بر رويكـرد توسـعه صـادرات صـورت گرفـت، در برنامـه       

با چنـد   2برنامه چهارم توسعه. اي كشور قرار گرفت در صدر سياستهاي توسعه پذيري گسترش رقابتچهارم توسعه 
، تعامـل فعـال بـا     بر دانـائي   مبتني  توسعهبسترسازي براي رشد سريع اقتصادي و  هدف اساسي تدوين شد، از جمله

در اين برنامه بـراي نخسـتين بـار سياسـتهاي     . اقتصاد جهاني و افزايش رقابت پذيري اقتصادي، حفظ محيط زيست
الملل مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد كه دولت  پذيري اقتصاد كشور در فضاي اقتصاد بين مرتبط با افزايش رقابت

اقـدامات اساسـي را   درصـد   6بـه   2فناوري پيشرفته در صادرات غيرنفتـي از   با كاالهاي ارتقاء سهم صادراتجهت 
و همچنين ارتقاء سـهم   هاي نوين و پيشتاز فناوري در كشور در عرصهحمايت از توليد كاالها و خدمات . انجام دهد

ايـن   صنعتي اين برنامـه  يكي از سياستهاي توسعه. و جذب فناوريهاي برتر در صنايع كشور مورد هدف قرار گرفتند
و نيـز ايجـاد   كشـور   صنعتي -مناطق ويژه صنايع، مبتني بر فناوريهاي برتر در جوار قطبهاي علميايجاد برنامه 

هـا و حمايـت از    ها و زنجيـره  ها، خوشه توسعه شبكههاي گذشته،  ضمن آنكه به روال برنامه. بود شهركهاي فناوري
نيز از ديگر اهداف توسعه صـنعتي در ايـن برنامـه بـوده      كوچك، متوسط و بزرگايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي 

  .است
تـوان در   هاي سوم و چهارم در زمينه سياستهاي توسعه اقتصادي روي داد را نمي تغيير رويكردي كه در تدوين برنامه

ي تخصصـي  ها شهركس تاسيو  معدني حذف موانع سرمايه گذاري صنعتي واگرچه . دنبال كرد 3برنامه پنجم توسعه
از اهداف اين برنامه بود نتوانست نقش مهمي را در توسعه صـنعتي در ايـن   به منظور توسعه صنايع مياني پتروشيمي 

اين تشـكلها   استفاده از ساماندهي تشكلهاي غيردولتي فعال در بخش صنعت ومعدن و در اين برنامه. برنامه ايفا كند
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هدفگذاري شد، اما مشـخص نشـد    اهداف استراتژي صنعتي دولت متناسب با ياو سياستگذاريه ها پيشبرد برنامه در
اين هدفگذاريها نه تنهـا در مقطـع تـدوين    . شود در كجا و توسط چه نهادي تدوين مي اهداف استراتژي صنعتيكه 

برنامه صورت نگرفت، بلكه شروع اجراي برنامه نيز در شرايطي بود كه مسايل تاثيرگذار متعددي در اقتصـاد كشـور   
ها در پايان برنامـه قبـل و    نهاجراي فاز اول هدفمندي يارا. و بسياري از عوامل صنعتي را تحت تاثير قرار داد رخ داد

بر، در كنار افـزايش نـرخ ارز تـا     اثرات افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر بخش توليد به ويژه توليدات صنعتي انرژي
هاي توليد صنعتي و نيز هزينه مبادالت تجاري از جملـه مـواردي    حدود سه برابر نرخهاي قبلي و اثرات آن بر هزينه

المللي بر اقتصاد كشـور منجـر بـه     عالوه بر اينها تشديد تحريمهاي بين .اي اين برنامه رخ دادبودند كه در آستانه اجر
هاي نفتـي و چـه در زمينـه واردات     تجارت خارجي چه در زمينه صادرات فرآورده  بروز مشكالت بسياري در حوزه

ني پـس از شـروع برنامـه نمايـان     اي مورد نياز صنعت كشور شد كه آثار آن انـدك زمـا   مواد اوليه و كاالهاي سرمايه
  .گشت

هاي مختلف  رسد كه بكارگيري سياستهاي توسعه صنعتي كه به صورت پراكنده در برنامه در مجموع به نظر مي
هاي زماني مختلف صورت گرفته، تا كنون نتوانسته شرايط دستيابي به شاخصهاي توسعه اقتصادي  توسعه و در دوره

نياز به تدوين يك استراتژي توسعه از اينرو همچنان . را به خوبي فراهم كند از مجراي توسعه صنعتي در كشور
. شود هاي روز دنيا و با توجه به قابليتها و توانائيهاي موجود در كشور حس مي بر مبناي تئوري صنعتي مشخص

در غير . هم شودبايستي شرايط اجراي الزامات آن نيز فرا ضمن آنكه همزمان با طراحي و تدوين اين استراتژي مي
هاي  اينصورت تالش براي تدوين استراتژي، بدون ضمانت اجرايي به سرنوشت اسناد تدوين شده استراتژي

 .گفته دچار خواهد شد پيش


