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 مقدمه
کیفیــت زندگــی و رفــاه اجتماعــی اســت.  ، ارتقــاء  یکــی از بزرگتریــن دغدغه هــای حیــات اجتماعی-اقتصــادی بشــر

کــه چــرا و اینکــه ایــن افــراد در  کیفیــت زندگــی مطلوبــی ندارنــد، ســوال ایــن اســت  بیــش از نیمــی از مــردم جهــان 

کــه امــروز بــا نــام توســعه یافته شــناخته می شــوند، بــه  کــدام کشــورها هســتند؟ در یــک تعریــف ســاده، کشــورهایی 

کیفــی مطلوبــی، بــرای شــهروندان خــود  طــور نســبی توانســته اند فرصت هایــی بــرای برخــورداری از زندگــی در ســطح 

کثریــت افــراد فقیــر در جنــوب صحــرای آفریقــا، و جنــوب و شــرق آســیا ســکونت دارنــد. همــان  کننــد. درمقابــل ا فراهــم 

ــعه  ــوان توس ــن رو می ت ــوند. از ای ــده می ش ــعه نامی ــال توس ــف درح ــن تعری ــا در بهتری ــعه نیافته، ی ــه توس ک ــورهایی  کش

ــاوری و  ــا فن ــته، ارتق ــغل شایس ــای ش ــاد فرصته ــوزش، ایج ، آم ــر ــش فق کاه ــر  ــی نظی ــداف مهم ــق اه ــا تحق ــراز ب را همت

ــت. ــی دانس زیربنای

ــد،  ــان می ده ــعه یافته نش ــورهای توس ــادی در کش ــای اقتص ــول برونداده ــت گذاری و تح ــد سیاس ــه رون ــی ب نگاه

کلیدی تریــن عوامــل توســعه اقتصــادی آنهــا سیاســت گذاری هدفمنــد و راهبــردی در جهــت توســعه صنعتــی و  از 

درنتیجــه خلــق فرصت هــای روبــه رشــد بــرای تمــام صاحبــان عوامــل تولیــد اســت. کشــورهای توســعه یافته، بــا بهــره 

گرفتــن از سیاســت های مناســب صنعتــی، درباالتریــن ســطح از موهبــت موجــود در توســعه صنعتــی بــرای حرکــت بــه 

گیــر و پایــدار اقتصــاد برخــوردار شــدند. توضیــح اینکــه بخــش صنعــت به دلیــل پیوندهــای پســین و  ســمت تحــول فرا

کــه در مراحــل مختلــف توســعه صنعتــی بــا ســایر بخش هــا دارد، هــر ارتقــاء و توســعه در ایــن بخــش  پیشــین باالیــی 

به طــور فزاینــده ای بــه ســایر بخــش  نیــز ســرایت می کنــد.

کشــورهای موفــق  بــا ایــن نــگاه می تــوان صنعتی شــدن را متــرادف بــا توســعه دانســت. مــرور تاریــخ توســعه در 

توســعه یافته نشــان می دهــد در خــط مقــدم انقالب هــای صنعتــی بــوده و درحــال حاضــر نیــز جــزو ثروتمندتریــن 

اقتصادهــای جهــان هســتند. به دنبــال آنهــا ســایر کشــورهای صنعتی شــده نیــز بــه رده هــای بــاالی درآمــدی دســت 

کارخانــه ای در افزایــش رفــاه و توســعه اقتصــادی کشــورها، در  یافته انــد. نظــر بــه نقــش بــاالی صنعتی شــدن و تولیــد 

ایــن مطالعــه تــالش شــده بــا بازخوانــی مســیر نیــل بــه توســعه در کشــورهای صنعتی شــده، موفقیت هــا، شکســت ها و 

تجربه هــای انباشــته از ایــن رونــد، درس هــای الزم بــرای اقتصــاد ایــران و مســیر صنعتی شــدن آن اســتخراج شــود. بــا 

گــزارش بــه ایــن شــکل ســازماندهی شــده اســت: در بخــش ابتدایــی اهمیــت صنعتی شــدن ارائــه  ایــن هــدف، ادامــه 

شــده اســت. بخــش دوم بــه ســه بــرش اصلــی از تجربه هــای موفــق صنعتی شــده اختصــاص دارد. در ایــن بخــش ســه 

گــروه متفــاوت از کشــورهای صنعتی شــده متناســب بــا زمــان صنعتی شــدن و فضای سیاســت گذاری جهانــی و پارادایم 

کاوی  کشــورها وا گــروه  صنعتــی غالــب مترتــب بــر آن انتخــاب شــده و مســیر ورود بــه داالن صنعتی شــدن در ایــن 

ــاال رفتــن از ایــن  ــرای ب ــان صنعتی شــدن کشــورهای موفــق منتخــب و چگونگــی سیاســت گذاری  ب شــده اســت. نردب
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کلیــدی، شــباهت ها و تفاوت هــای  نردبــان در بخــش ســوم مــرور شــده اســت. بخــش چهــارم بــه اســتخراج درس هــای 

کاوی صنعتی شــدن در ایــران  کشــورهای موفــق در ورود بــه داالن صنعتی شــدن اختصــاص دارد. بخــش پنجــم بــه وا

پرداختــه اســت، بــرای ایــن منظــور از کتــاب ســاختار صنعتــی ایــران در آینــه برنامه هــای توســعه ای بهــره فــراوان گرفتــه 

شــد. در بخــش پایانــی نیــز نردبــان ناتمــام صنعتــی شــدن ایــران اســتخراج شــده اســت.

صنعتی شدن
سیاست صنعتی، یک سرمایه است.

بســیاری نظریه پــردازان اقتصــادی، صنعتی شــدن را یــک موهبــت تلقــی می کننــد. آشــکارترین دلیــل آن، افزایــش 

ســطح درآمــد و رفــاه در جامعــه اســت. صنعتی شــدن بــا رشــد اقتصــادی و ارتقــاء بخــش صنعتــی، درآمــد فعــاالن 

کــه  بخــش صنعــت را به طــور مســتقیم، و درآمــد ســایر بخش هــا را از طریــق پیوندهــای پســین و پیشــین عمیقــی 

کار می انجامــد  دارد، به طــور غیرمســتقیم افزایــش می دهــد. همچنیــن صنعتی شــدن بــه ارتقــاء مهــارت در نیــروی 

ــر را فراهــم می کنــد. درنهایــت دســتاورد صنعتی شــدن بــرای اقتصــاد  و از ایــن مســیر فرصــت کســب درآمدهــای باالت

ارتقــاء بهــره وری و افزایــش ســطح فنــاوری و درنتیجــه کاهــش هزینه هــای مبادلــه اســت و بــا ســرریز بــه ســایر بخش هــا 

درآمد زایــی را افزایــش می دهــد. 

توضیــح اینکــه مواهبــت صنعتی شــدن تنهــا بــه بروندادهــای اقتصــادی محــدود نمی شــود و از طریــق توســعه در 

ســطوح اجتماعــی و فرهنگــی، توســعه همه جانبــه را نیــز تســهیل و تســریع می کنــد.

بــا ایــن نــگاه، طراحــی مســیر توســعه صنعتــی، بــه معنــای ایجــاد ســرمایه ای منحصربه فــرد و بهره گیــری از موهبتــی 

گیــر و پایــدار اقتصــاد را ممکــن کــرده و در ایــن طراحــی، درک چگونگــی پیمایــش  اســت کــه حرکــت بــه ســمت تحــول فرا

مســیر صنعتی شــدن توســط پیشــگامان، ضــروری و آموزنــده اســت.

کشورهای موفق صنعتی شده چه مسیری را پیموده اند؟
سیاست صنعتی یک  قبا برای همه نیست.

کــی از آن اســت کــه در طــول ســه قــرن گذشــته، کشــورهای صنعتی شــده،  نگاهــی بــه مســیر صنعتی شــدن کشــورها، حا

کرده انــد. ارزیابــی مســیر طــی شــده و چگونگــی بــاال رفتــن کشــورها در  مســیرهای صنعتــی بســیار متفاوتــی را دنبــال 

سراســر اروپــا، آمریــکای شــمالی و همچنیــن مــوارد اخیــر و نوظهــور در سراســر آســیای شــرقی، آســیای جنــوب شــرقی، 

کــه به رغــم مســیر متفــاوت، سیاســت های صنعتــی نقــش اصلــی  آمریــکای التیــن و آفریقــا، ایــن نکتــه را آشــکار می کنــد 

کــرده اســت.  را در تحــول اقتصــادی آنهــا ایفــا 
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سیاست صنعتی موفق، نسخه واحدی ندارد.

در تحلیــل موفقیت هــا، اول، سیاســت ها و نهادهــا بایــد بــا زمینــه و شــرایط خــاص زمانــی کشــور از جملــه ســاختار 

، اقتصــاد سیاســی و قابلیت هــای دولــت، ســازگار شــوند. دوم، بــا توجــه بــه تحــوالت داخلــی  داشــته های یــک کشــور

گذشــته امکان پذیــر بــوده، در حــال حاضــر  کــه در  کشــورها و تغییــر تعامــالت بین المللــی، برخــی از سیاســت هایی 

کــه تحــت یــک وضعیــت  ممکــن اســت غیــر قابــل اجــرا یــا بی فایــده باشــند. ســوم، ابزارهــا یــا نهادهــای سیاســت گذاری 

کنونــی منطبــق  صنعتــی و فنــاوری خــاص موثــر بوده انــد، ممکــن اســت بــا محیــط صنعتــی و فنــاوری در حــال تحــول 

نبــوده و از ایــن  رو ممکــن اســت دیگــر موثــر نباشــند. 

سه برش اصلی
کرد:  کشورهای موفق در مسیر توسعه صنعتی را می توان در سه برش اصلی از یکدیگر جدا 

۱- صنعتی شده های اولیه: آلمان، آمریکا و ژاپن

۲- صنعتی شده های جدید: چین، برزیل و مالزی 

: اندونزی، ویتنام و اتیوپی  ۳- صنعتی شده های نوظهور

Source: UNIDO, Competitive performance Index, 2019.

شکل1- نمایش عملکرد صنعتی رقابتی یونیدو )CPI( سال 2019
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سه برش اصلی از تجربه های موفق

رتبه بندی عملکرد صنعتی رقابتی یونیدو
گــروه اول از ابتــدای قــرن نوزدهــم در شــرایطی اقــدام بــه طراحی سیاســت صنعتــی و باال رفتن از نردبان صنعتی شــدن 

کردنــد، بــود. ایــن دســته همگــی بــه  کامــال متفــاوت از آنچــه ســایرین تجربــه  کــه محیــط جهانــی و صنعتــی  کردنــد 

ســطوح بــاالی درآمــدی رســیده اند و در ســال ۲۰۱۹، آلمــان، آمریــکا و ژاپــن بــه ترتیــب رتبــه اول، ســوم و چهــارم را در 

»رتبه بنــدی عملکــرد صنعتــی رقابتــی یونیــدو« داشــته اند.



                  

   

 

   



 

     





  

 

   



   

 

 













































































آلمان ژاپن آمریکا

Source: UNIDO Competitive Industrial Performance Index (https://stat.unido.org/database)

شکل 2- رتبه کشورهای گروه 1 )صنعتی شده های اولیه( به لحاظ عملکرد صنعتی )2019-2000(
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کردنــد. برزیــل در طــول مســیر بــه جــز دوره تعدیــل  گــروه دوم مســیر صنعتی شــدن را در نیمــه دوم قــرن بیســتم آغــاز 

ســاختاری همــواره از یــک بســته سیاســت صنعتــی برخــوردار بــوده اســت و چیــن و مالــزی از دهــه ۱۹۸۰ در هــر دوره 

کرده انــد. در ایــن  کــرده و حســب مقتضیــات زمــان آن را بــه رورزســانی  سیاســت های صنعتــی خــود را طراحــی و اجــرا 

کــه توانســته از  گــروه رتبــه چیــن طــی بیســت ســال گذشــته از ۲۳ بــه ۲ رســیده اســت، و تنهــا صنعتــی شــده اخیــر اســت 

نظــر رقابتــی بــودن صنعــت، بــه صنعتی شــده های اولیــه نزدیــک  شــود. در ایــن رتبه بنــدی، برزیــل از ۳۱ بــه ۴۲ رفتــه 

و مالــزی همــواره در حــدود رتبــه ۲۲ باقی مانــده اســت

     
       

    


  
   


           

                   









































































برزیل چین مالزي

Source: UNIDO Competitive Industrial Performance Index (https://stat.unido.org/database)

شکل 3- رتبه کشورهای گروه 2 )صنعتی شده های جدید( به لحاظ عملکرد صنعتی )2019-2000(

کمتــر از متوســط - اندونــزی و ویتنــام - و یــک کشــور  ،  دو کشــور بــا درآمــد  گــروه ســوم، صنعتی شــده های نوظهــور در 

بــا درآمــد پاییــن - اتیوپــی قــرار دارنــد. آغــاز ســفر موفــق صنعتی شــدن بــرای ایــن کشــورها بــه اواســط دهــه ۱۹۸۰ بــرای 

ــه  ترتیــب در  ــام و اتیوپــی در حــال حاضــر ب ــزی، ویتن ــردد. اندون ــرای اتیوپــی برمی گ ــام و دهــه ۱۹۹۰ ب ــزی و ویتن اندون

رتبــه ۴۰، ۳۶ و ۱۴۵ قــرار دارنــد.

گروه ۱ مواجه بوده اند. گروه ۲ و ۳ با فضای سیاستگذاری جهانی و پارادایم صنعتی متفاوتی از 



7
نردبانصنعتیشدن:
آموزههاییازروندهایجهانی





















 

















                   

                   







































































اتیوپی اندونزي ویتنام

Source: UNIDO Competitive Industrial Performance Index (https://stat.unido.org/database)

( به لحاظ عملکرد صنعتی )2019-2000( شکل 4- رتبه کشورهای گروه 3 )صنعتی شده های نوظهور

شباهت ها
تجربه تمامی کشورها، به لحاظ تسلسل سیاست گذاری، توالی منظمی را در سه قسمت نمایش می دهد.

توالی سیاست گذاری

۱- آماده ســازی )Preparation(: همــه کشــورهای بــرای شــروع صنعتی شــدن وارد فــاز قبــل از صنعتی شــدن 

کرده انــد.  رفتــه و اقــدام بــه »ایجــاد ظرفیــت حکمرانــی«، »بســیج )تامیــن( منابــع« و »ثبــات اقتصــاد کالن« 

و  جغرافیــا  طبیعــی،  منابــع  داشــته ها،  در  تفاوت هــا  رغــم  بــه   :)Sapience and wisdom( هوشــمندی   -۲

میراث هــای تاریخــی، کشــورها نیــاز بــه توســعه و »انباشــت قابلیت هــا« و اســتفاده راهبــردی از نقــاط قــوت 

خــود از طریــق سیاســت های صنعتــی دارنــد. 

۳- مراقبــت )Prudence(: بــا توجــه بــه قابلیت هــای متمایــز دولتــی و شــرایط اقتصــاد سیاســی، همــه ایــن 

گروه هــا بــا انــواع مشــابه ای از »چالش هــای حکمرانــی« در پیشــبرد توســعه صنعتــی در مراحــل اولیــه، میانــی 

و پیشــرفته تر توســعه مواجــه بودنــد.
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هاشباهت

سهبرشاصلیازصنعتیشدنمقدمه
تجربههایموفق

نردبان
صنعتیشدن

درسهای
نردبانناتمامنصنعتیشدنایراکلیدی

نصنعتیشدنایرا

هوشمندی

مراقبت

آمادهسازی
انتخابهوشمندی

سیاستهایمناسببرای
ازقابلیتهابهرهبرداری

شرایطدرنظرگرفتنو

تداومومراقبتدر
هماهنگیسیاستها

ایجادظرفیتحکمرانی
تامینمنابع

ثباتاقتصادکالن

توالیسیاستگذاری

. منبع: مطالعه حاضر

شکل 5- توالی سیاست گذاری در تجربه کشورهای موفق صنعتی شده

تفاوت ها
، در  گــی »فضــا« و »الگــو« از یکدیگــر متمایــز می شــوند. بــه عبــارت بهتــر کشــورها در طــول مســیر صنعتی شــدن در دو ویژ

هــر کشــور »فناوری هــای غالــب«، »الگوهــای ســازمانی تولیــد« و »شــرایط تقاضــای جهانــی« تمایــز زیــادی بــا کشــور دیگــر 

کــرده اســت. داشــته و نردبــان صنعتی شــدن در طــول زمــان بســته بــه فضــای سیاســت گذاری و الگــوی صنعتــی، تغییــر 

فضای سیاست گذاری

، بــه دنبــال آن موافقتنامــه عمومــی  « در طــول دوران اســتعمار بــا شــروع از رژیــم سیاســت جهانــی »معاهــدات نابرابــر

تعرفه هــا و تجــارت )GATT( و تاســیس ســازمان تجــارت جهانــی )WTO(، محیــط جهانــی تغییــر کــرده اســت. بنابرایــن 

کلیــدی تفــاوت در مســیر نردبــان صنعتی شــدن، سیاســت تجــاری اســت.  الیــه اول 
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موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت: ۱۹۴7
اهداف: حداقل کردن موانع تجارت بین المللی را با حذف یا کاهش سهمیه ها، تعرفه ها و یارانه ها با حفظ مقررات.

سازمان تجارت جهانی: ۱۹۹۵
اهداف: تنظیم قوانین تجارت جهانی و رفع اختالفات بین اعضا.

شکل 6- میانگین تعرفه وزنی موثر اعمال شده-1988-2018

مســیر 	  تجــاری  توافق نامه هــای  و  بین المللــی  قوانیــن  لحــاظ  از  متفــاوت  کامــال  فضایــی  در   ۳ و   ۲ گــروه 

کردنــد. آغــاز  را  صنعتی شــدن 

در ابتــدای ســفر صنعتی شــده های اولیــه، سیاســت تجــاری غالــب شــکلی از »حمایــت از صنایــع نوپــا« بــود. فضــای 	 

سیاســت گذاری نیــز بــرای ایــن گــروه بــاز بــود و درمقابــل بــرای گــروه ۲ و بیشــتر گــروه ۳ محدودتــر شــده اســت.

کــه بعضــا در مســیر صنعتــی شــدن کشــورهای 	  گی هایــی خاصــی اســت  تغییــر فضــای سیاســت گذاری واجــد ویژ

دیرآینــد، مانــع ایجــاد می کنــد. مبتنــی بــر ایــن واقعیــت، اقتصاددانــی ماننــد »ها-جــون چانگ« بحــث لگد زدن 

کــه کشــورهای توســعه یافته امــروزی از تعرفه هــا، یارانه هــا  کــرده، چنیــن اســتدالل می کنــد  بــه نردبــان را مطــرح 

و ابزارهــا و حمایت هــای دیگــر بــرای ارتقــا و توســعه صنایــع خــود در مراحــل اولیــه توســعه خــود اســتفاده کردنــد، 

کاربســت سیاســت های آزادســازی تجــاری مســیر پیشــین را غیرممکــن ســاخته اند.  امــا امــروز بــا 

کــه بــه طــور 	  بــه عنــوان مثــال آمریــکا یکــی از باالتریــن نرخ هــای تعرفــه در واردات صنعتــی در جهــان را داشــت 

کــه طبــق توافق نامه هــای  متوســط نــرخ تعرفــه بیــن ۴۰ تــا ۵۰ درصــد در ســال ۱۸7۵ بــود. ایــن درحالــی اســت 

کنونــی ایــن نــرخ حــدود ۵ درصــد اســت. تجــاری 
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الگوی صنعتی 

الیــه دوم ایــن تفــاوت پارادایــم صنعتــی غالــب اســت کــه وقتی کشــورها اولین گام های خــود را در نردبان صنعتی شــدن 

برداشــتند بــا آن هــا مواجــه شــدند. توضیــح اینکــه پارادایــم صنعتــی بــه ســه جنبــه اصلــی محیــط عملیاتــی )اجرایــی( 

کــه بنگاههــا بــا آن مواجــه هســتند: پارادایــم فنــی - اقتصــادی غالــب، مــدل ســازمانی تولیــد و حــوزه  اشــاره دارد 

جغرافیایــی بنــگاه.

پارادایــم صنعتــی در طــول مســیر صنعتی شــدن کشــورها در ســه حــوزه پارادایــم فناورانــه غالــب، الگــوی ســازمانی 

تولیــد و محیــط جغرافیایــی اجــرای سیاســت ها دچــار تحــول شــده اســت.

ــاال، اولیــن  ــی از حوزه هــای ســه گانه ب کــه در هــر تحول گــی ممتــاز برخوردارنــد   صنعتی شــده های اولیــه از ایــن ویژ

اولیــه شــرایط  بــا صنعتی شــده های  رقابــت  ، همــواره در  هســتند. در مقابــل صنعتی شــده های جدیــد و نوظهــور

داشــتند.  پیچیده تــری 

کتشــاف بخــار و راه آهــن شــروع شــد، پــس از آن فــوالد، الکتریکــی، نفــت، خــودرو و کامپیوتــر فضای  پارادایــم فناورانــه از ا

پارادایم هــای فنــاوری صنعتی شــدن را متحــول کــرد. درحــال حاضــر نیــز رقابــت در نــوآوری و دیجیتالــی شــدن اســت.

الگــوی ســازمانی تولیــد از بنگاه هــای منطقــه ای و زنجیــره تامیــن محلــی آغــاز شــد بــه ســمت تولیــد انبــوه پیــش 

ــان را  ــی مسیرش ــرکتهای چندملیت ــیس ش ــاز تاس ــوه و آغ ــد انب ــرفت تولی ــس از پیش ــد پ ــده های جدی ــت. صنعتی ش رف

آغــاز کردنــد. الگــوی ســازمانی تولیــد در حــال حاضــر از تولیــد شــبکه ای عبــور کــرده و بــه تولیــد پلتفرمــی رســیده اســت. 

کــه شــرکتهای چندملیتــی در ابعــاد بــزرگ  گام بــر نردبــان صنعتی شــدن گذاشــتند  صنعتی شــده های نوظهــور زمانــی 

تکامــل یافتــه بودنــد و چشــم انــداز رقابتــی بــرای پیوســتن بــه زنجیــره ارزش جهانــی برایشــان دشــوار بــود.

محیــط جغرافیایــی نیــز از ملــی و چنــد ملیتــی بــه زنجیــره ارزش جهانــی تحــول یافتــه اســت و در ایــن حــوزه نیــز 

صنعتی شــده های اولیــه و جدیــد بــه لحــاظ قــدرت رقابتــی بســیار قوی تــر از صنعتی شــده های نوظهــور هســتند.

جدول 1- پارادایم های صنعتی از 1860 تا کنون

۲۰۰۸-کنون۱۹۹۱-۱۹۵۵۲۰۰۵-۱۸۹۶۱۹۹۲-۱۸۶۱۱۹۴۵-۱۹۱۳پارادایم صنعتی

دیجیتالکامپیوتر و ICTنفت و خودروفوالد و الکتریکیبخار و راه آهنپاردایم فناورانه

الگوی سازمانی 
تولید

شرکت های مدیریتی و 
کنندگان منطقه ای تامین 

شرکتها و تولید 
انبوه 

شرکتهای 
چندملیتی و تولید 

انبوه
تولید پلتفرمیتولید شبکه ای

زنجیره ارزش جهانیچند ملیتیملی-چندملیتیملیمحیط جغرافیایی

Source: Unido 2020.
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چالش های مسیر صنعتی شدن

کشــورها در مســیر توســعه صنعتــی و پیمــودن نردبــان صنعتی شــدن بــا ســه نــوع متفــاوت از چالش هــای 	 

کــه ناشــی از نهادهــا و سیاســت های صنعتــی متفــاوت هســتند، مواجه انــد. الــف( ورود بــه  صنعتی شــدن 

اقتصــاد جهانــی؛ ب( اتصــال دوبــاره بــه سیســتم تولیــد داخلــی؛ و ج( همگام شــدن بــا تغییــرات فنــی.

ورود به اقتصاد جهانی مزایای زیر را دارد:

دسترسی به تقاضای خارجی و توسعه بخش صادرات گرا 	 

ایجاد منابع ارزی برای انتقال فناوری	 

یادگیری با صادرات، بهبود کیفیت محصوالت و بهره وری تولید و افزایش رقابت پذیری	 

راهی برای انباشت سرمایه صنعتی و قابلیت های مولد	 

توسعه اقتصاد در مقیاس جهانی، نهادها و قابلیت های توسعه و نوآوری فناورانه	 

 	 )GVCs ۱( زنجیره های ارزش جهانی

ــره ارزش جهانــی چالش هــای مختلفــی را ایجــاد می کنــد.  ــا درآمــد پاییــن و متوســط، زنجی درمقابــل در کشــورهای ب

نخســت اینکــه، تمرکــز صــرف بــر روی تولیــد قطعــات و اجــزای بــا ارزش  افــزوده پاییــن بــه طــور خــودکار منجــر بــه ارتقــا 

کرده انــد تــا در ســطح جهانــی  کــه تــالش  قابلیت هــای فناورانــه داخلــی نمی شــود. دوم، در برخــی مــوارد، کشــورهایی 

کارخانــه ای داخلــی دچــار  کننــد، درنهایــت بــه »عــدم ارتبــاط داخلــی« و توخالــی شــدن بخــش تولیــد  ارتبــاط برقــرار 

کافــی نیســت. شــدند. بنابرایــن، پیوندهــا در GVCs بــرای صنعتی شــدن پایــدار الزم اســت، امــا 

اتصال دوباره به سیستم تولید داخلی 

حتــی یــک تعامــل موفــق بــا GVCs نیازمنــد بــه »اتصــال مجــدد« بــه تولیدکننــدگان محلــی و زنجیره هــای تامیــن 

داخلــی اســت. بــا توســعه ارتباطــات در سیســتم تولیــد داخلــی، شــرکت های داخلــی می تواننــد ارزش بیشــتری بــه آن 

گــروه اول زمانــی آغــاز  کننــد و از صــادرات بیاموزنــد. توســعه صنعتــی  کشــورهای  بیفزاینــد، ارتباطــات خــود را تقویــت 

کــه شــرکت ها یــک دامنــه جغرافیایــی ملــی داشــتند و زنجیره هــای تامیــن داخلی شــان توســعه یافــت. از دهــه  شــد 

ــا چالــش »اتصــال مجــدد« صنعتی شــدن مواجــه شــدند. ــد ب ۱۹7۰، صنعتــی شــدگان جدی

همگام شدن با تغییرات فنی

همــگام شــدن بــا تغییــرات فنــی ممکــن اســت بــا شــکاف های ســرمایه گذاری در مراحــل مختلــف توســعه صنعتــی یــا 

1. Global Value Chain (GVSs)
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فناورانــه محــدود شــود. بــرای مثــال، بنگاه هــا در کشــورهای بــا درآمــد پاییــن و متوســط ممکــن اســت نتواننــد از یــک پایــگاه 

کــه دسترســی بــه فناوری هــای عمومــی را فراهــم می کنــد. کننــد  علمــی داخلــی بــا بودجــه مناســب و متنــوع اســتفاده 

که در حال رسیدن به توسعه صنعتی هستند، است. بنابراین ارتقا فناوری مشکل اساسی برای کشورهایی 

نردبان صنعتی شدن
گروه اولیه، جدید و نوظهور را نمایش می دهد. شکل زیر خالصه مسیر باال رفتن از نردبان صنعتی شدن در سه 

فضــای سیاســت گذاری، پارادایــم صنعتــی و توالــی سیاســت گذاری در مواجهــه بــا چالشــهای ســه گانه مــورد اشــاره 

کــرد. را می تــوان دنبــال 

Source: Unido 2020.

شکل 7- نردبان صنعتی شدن
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صنعتی شده های اولیه
کــرد. ایــن کشــور بــه  کــه نردبــان صنعتی شــدن را پیمــود از اواخــر قــرن ۱۸ ایــن ســفر را آغــاز  انگلســتان اولیــن کشــوری 

ــه بقیــه  ــرد، نســبت ب ــر فضــای سیاســت ســایر کشــورها اعمــال می ک ــه از مســیر اســتعمار ب ک دلیــل محدودیت هایــی 

کشــورها موقعیــت متمایــزی داشــت.

ــه عنــوان مثــال  ــه و صنعتــی )ب ــه کمــک نوآوری هــای فناوران ــکا ب در اواســط قــرن نوزدهــم، آلمــان، فرانســه و آمری

در صنایــع ســنگین ماننــد مــواد شــیمیایی( و توســعه نهادهــای جدیــد در حوزه هــای نظیــر صنعــت بانکــداری وارد 

، فضــای سیاســت خــود را  داالن توســعه صنعتــی شــدند. ژاپــن نیــز در نیمــه قــرن نوزدهــم بــا پایــان معاهــدات نابرابــر

کــرد.  بــاز یافــت و بــا آغــاز نوســازی، فرآینــد ســریع توســعه صنعتــی را آغــاز 

در حــال حاضــر ایــن کشــورها در نردبــان صنعتی شــدن بــه مرحلــه صنعت زدایــی رســیده اند و البتــه پیــش از آن، 

از تمــام مواهــب ممکــن در پدیــده صنعتی شــدن بهره منــد شــده اند.

ســهم خدمــات فناورانــه در ایــن کشــورها در حــال گســترش اســت و تشــویق و حمایــت از تغییــرات فنــی، محــور 

اصلــی سیاســت صنعتــی آنهــا اســت.

تا اواسط قرن نوزدهم سیاست تجاری غالب صنعتی شده های اولیه شکلی از » حمایت از صنایع نوپا« بود. 

بازســازی  نظیــر  سیاســت های  و  کــرد  تغییــر  اولیــه  صنعتی شــده های  رویکــرد  دوم،  جهانــی  جنــگ  پایــان  بــا 

کاربــردی، امــور مالــی توســعه، و راه حل هــای مالــی ترکیبــی  ، تحقیقــات صنعتــی  صنعتــی، نــوآوری ماموریــت محــور

کمک هــای مالــی و تــدارکات راهبــردی بــه ابزارهــای اصلــی سیاســت گذاری صنعتــی صنعتگــران  شــامل یارانه هــا، 

اولیــه تبدیــل شــدند. 

ــارت  ــازی تج ــرای آزادس ــه ب ــد جانب ــرد چن ــک رویک ــی، از ی ــعه صنعت ــان توس ــش نردب ــه از پیمای ــن مرحل ــا در ای آنه

کــه دسترســی صنعتی شــده های اولیــه را بــه  کردنــد،  تحــت توافقنامــه عمومــی تعرفه هــا و تجــارت جهانــی اســتقبال 

بازارهــای کشــورهای در حــال توســعه تســهیل داد.

اخیــرا نیــز صنعتی شــده های اولیــه تمرکــز سیاســت خــود را بیشــتر بــه ســمت سیاســت های فنــاوری بــا هــدف 

کرده انــد. رقابــت بــرای نــوآوری، بــه ویــژه در حوزه هایــی ماننــد ابزارهــای دیجیتــال، معطــوف 
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Source: Unido 2020.

شکل 8- سیاست گذاری های موفق در کشورهای صنعتی شده اولیه

صنعتی شده های جدید
ــه مســیر توســعه صنعتــی را در نیمــه دوم  ک ــادی از کشــورها هســتند  ــد شــامل تعــداد زی ــروه صنعتی شــده های جدی گ

(  و در طــول دو دهــه گذشــته بــه وضعیــت درآمــد  کردنــد ) در برخــی مــوارد حتــی در ربع قــرن آخــر قــرن بیســتم آغــاز 

متوســط رســیدند. برزیــل در دهــه ۱۹۵۰، مالــزی در دهــه ۱۹7۰ و چیــن در دهــه ۱۹۸۰ ســفر صنعتی شــدن را آغــاز کردنــد.
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گــروه از کشــورها در معــرض انــواع مختلفــی از معاهــدات نابرابــر قــرار  در قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم، ایــن 

کــه تحــت آن از حــق تعییــن تعرفه هــای خــود محــروم شــدند )تنهــا نــرخ تعرفــه ۳ تــا ۵ درصــد مجــاز بــود(. ایــن  گرفتنــد 

بــه معنــای آن اســت کــه در گامهــای اولیــه ورود بــه داالن صنعتی  شــدن، از شــرایط متفاوتــی در زمینــه تجــارت جهانــی 

نســبت بــه صنعتی شــده های اولیــه برخــوردار بودنــد. به عــالوه پارادایــم غالــب صنعتــی نیــز بــه طــور چشــمگیری در 

کــرد. طــول نیمــه آخــر قــرن بیســتم تکامــل یافــت و چالش هــا و فرصت هــای جدیــدی را ایجــاد 

گــروه، صنعتی شــده های اولیــه تولیــد انبــوه را توســعه داده و زنجیره هــای  در زمــان آغــاز ســفر صنعتی  شــدن ایــن 

ارزش جهانــی در حــال شــکل گیری بــود. ایــن یعنــی زمانیکــه صنعتی شــده های جدیــد شــروع بــه بــاال رفتــن از نردبــان 

کامــال متفــاوت بــود. کردنــد از لحــاظ قــدرت رقابــت و فنــاوری تولیــدی شــرایط 

ترویــج  بــرای  ابــزاری  عنــوان  بــه  تجــاری  سیاســت های  از  نیــز  گــروه  ایــن  صنعتی شــدن،  مســیر  ابتــدای  در 

کردنــد. پــس از آن، سیاســت های جایگزینــی واردات بــا اصــالح سیاســت ها و مداخــالت  جایگزینــی واردات اســتفاده 

بــا جهت گیــری تقویــت صــادرات تکمیــل شــد. پــس از آن بــه ســمت مشــوق های ســرمایه گذاری، تقویــت پیونــد بــا 

زنجیــره ارزش جهانــی، حمایــت از زیربخش هــا و زیرســاخت های داخلــی بــا کمــک ســرمایه گذاری مســتقیم خراجــی 

گام برداشــتند.  )FDI(

گــروه در مــواردی نیــز دســت بــه ابــداع در ابزارهــای سیاســت گذاری زدنــد. از جملــه ایجــاد مناطــق توســعه  ایــن 

گرفتنــد.  ــکار  ــه فناوری هــای خارجــی را ب ــه زنجیره هــای ارزش جهانــی و دسترســی ب ــرای اتصــال ب صــادرات ب

کــردن اقتصــاد ملــی و شــرکت های دولتــی در بخش هــای راهبــردی، بــه  منابــع قابل توجهــی را در توســعه رقابتــی 

کرده انــد.  ویــژه صنعــت و زیرســاخت های ســنگین ســرمایه گذاری 

موسســات مالــی توســعه )ماننــد بانک هــای توســعه و بانک هــای صنعتــی( و همچنیــن معرفــی طرح هــای تامیــن 

مالــی مختلــف، وام هــای یارانــه ای، کمک هــای مالــی تحقیقاتــی، کمک هزینه هــای مالیاتــی و مشــوق ها بــرای انتقــال 

کردنــد.  وجــوه بــه مناطــق دارای اولویــت را طراحــی 

گروه برای ارتقا فناوری و ورود به رقابت نوآورانه از موسسات فناوری واسطه بهره برده اند. این 
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Source: Unido 2020.

شکل 9- سیاست گذاری های موفق در کشورهای صنعتی شده جدید
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صنعتی شده های نوظهور
گروه صنعتی شده های نوظهور قرار دارند. گام در داالن صنعتی شدن گذاشتند در  که بعد از اواسط ۱۹۸۰  کشورهایی 

اولیــه  پلــکان  بــه  ورود  از  قبــل  ابتــدا   ،۱۹۹۰ دهــه  اوایــل  و   ۱۹۸۰ دهــه  طــول  در  نوظهــور  صنعتی شــده های 

پرداختنــد. کالن  اقتصــاد  ثبــات  ایجــاد  و  نهــادی  اصالحــات  بــه  صنعتی شــدن 

کــه  صنعتی شــده های نوظهــور در یــک چشــم انداز صنعتــی بســیار شــلوغ )برخــالف صنعتی شــده های اولیــه 

گــروه کمتــری ایــن مســیر را پیــش از آنهــا پیمــوده اســت(، بــه دنبــال  کــه  پیشــگامان بودنــد و صنعتی شــده های جدیــد 

کــه ســرعت بــاالی تغییــر و پیشــرفت در کشــورهای صنعتی شــده پیشــین، تحقــق ایــن  یافتــن فضــای فعالیــت هســتند 

کــرده اســت. در عیــن حــال برخــی کشــورها توانســته اند فضــای الزم بــرای مداخلــه سیاســتی را  هــدف را بســیار دشــوار 

کنــد.  کــه بــاال رفتــن از نردبــان صنعتی شــدن را میســر  کــرده و سیاســت ها و ابزارهایــی بــکار ببرنــد  فراهــم 

تجربــه اندونــزی، ویتنــام و اتیوپــی نشــان می دهنــد، سیاســت صنعتــی نقــش مهمــی در ایــن انتقــال و توســعه 

گــروه امــکان بهره منــدی از مزیــت  تولیــد کارخانــه ای بــازی می کنــد. درواقــع حرکــت در مســیر صنعتی شــدن بــرای ایــن 

کــرده و همچنیــن ارتبــاط بــا زنجیــره ارزش جهانــی و برخــورداری از مزایــای آن را میســر می کنــد. نســبی را فراهــم 

پیش از صنعتی شدن

صنعتی شده های نوظهور عمدتا با عدم تعادل هایی در اقتصاد کالن خود مواجه بودند.

کالن، محدودیــت دسترســی  کشــورها )یعنــی نوظهورهــا( یکــی از منابــع مهــم بی ثباتــی اقتصــاد  در اغلــب ایــن 

کشــورها موانعــی نظیــر محدودیــت در واردات فنــاوری و  بــه منابــع ارزی اســت. محدودیــت منابــع ارزی در ایــن 

کــه در داخــل تولیــد نمی  شــود، را دامــن می زنــد. دربرخــی از کشــورها سیســتم های چندگانــه نــرخ  محصــوالت اساســی 

کــه ایــن نیــز بــه نوبــه خــود مشــکالتی نظیــر انحــراف در قیمت هــا، فرصــت کســب رانت هــای غیرمولــد  کــم اســت  ارز حا

گروه هــای قدرتمنــد و دلســردکردن ســرمایه گذاری های مولــد را در پــی دارد. بــه 

گرفتند. گام، سیاست های ثبات بخشی به اقتصاد کالن را بکار  این کشورها در اولین 

بــه عنــوان مثــال اندونــزی در دهــه ۱۹۸۰ سیســتم نــرخ ارز چندگانه را کنار گذاشــت و با حــذف کنترل های مختلف 

واردات و صــادرات و آزادســازی تجــارت خارجــی بــه ثبــات اقتصــاد کالن دســت یافــت. به عــالوه ایــن اصالحــات بــرای 

اندونــزی امــکان دسترســی بــه وام هــای امتیــازی صنــدوق بین المللــی پــول و بانــک جهانــی بــرای ســرمایه گذاری در 

کــرد.  زیرســاخت ها را فراهــم 

کمیــت اقتصــاد کالن نبــود و از طریــق سیاســت های تجــاری  کــردن حا توضیــح اینکــه، آزادســازی بــه معنــای رهــا 

کشــور توانســت عــالوه بــر  هدفمنــد، سیاســت های پولــی و تعرفه هــا و موانــع غیــر تعرفــه ای به طــور انتخابــی، ایــن 

کنــد. همچنیــن بــا ترکیــب سیاســت های اتخــاذ شــده  ، ثبــات در اقتصــاد کالن را فراهــم  تامیــن منابــع ارزی مــورد نیــاز
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ــرخ ارز  ــش ن ــا افزای ــرد و ب ک ــاب  ــدی اجتن ــاری هلن ــه بیم ــوط ب ــی مرب ــع طبیع ــی مناب ــرات فراوان ــی اث ــای منف از پیامده

ــرد. ک ــه ای را تســهیل  کارخان ــر شــدن صــادرات  حقیقــی، رقابتی ت

گذاشــتند بســیار  گام بــر پلــکان نردبــان صنعتی شــدن  کــه صنعتی شــده های نوظهــور در آن  فضــای سیاســتی 

متفــاوت از کشــورهای پیشــین اســت.  توافق نامه هــای تعرفــه و تجــارت و پدیــده جهانی شــدن فضــای سیاســت گذاری 

کــه کشــورها را محــدود بــه نرخ هــای  کــه عــالوه بــر توافق نامه هــا  کــرده اســت. چــرا  تجــاری را بــرای نوظهورهــا محدودتــر 

پاییــن تعرفــه و حمایــت می کنــد، وجــه ضعیف تــر نوظهورهــا در رقابــت جهانــی نســبت بــه صنعتی شــده های اولیــه و 

جدیــد و همچنیــن امــکان تقابــل و تالفــی کشــورهای مقابــل، باعــث می شــود فضــای سیاســت گذاری تجــاری بســیار 

محدودتــر و پیچیده تــری نســبت بــه ســایر صنعتی شــده ها داشــته باشــند.

در زمینــه پارادایــم صنعتــی نیــز پارادایم هــای فناورانــه پیشــرفتهای زیــادی داشــته و البتــه از لحــاظ مالــی نیــز بــرای 

ــد،  ــی مانده ان ــط باق ــطوح متوس ــدی در س ــطح درآم ــاظ س ــا از لح ــه نوظهوره ــژه اینک ــتند. به وی ــران هس گ ــا  نوظهوره

ــی فناوری هــای جدیــد مواجــه هســتند. درعیــن حــال در تــوان جــذب منابــع مالــی  ــا چالــش تامیــن مال گــروه ب ایــن 

ــا صنعتی شــده های اولیــه و جدیــد شــانس کمتــری دارنــد. بین المللــی نیــز در رقابــت ب

همچنیــن زمــان ورود صنعتی شــده های نوظهــور بــر نردبــان صنعتی شــدن مقــارن بــا تکامــل شــرکتهای چندملیتــی در 

گــروه اســت. ابعــاد بــزرگ شــده و بنابرایــن چشــم انــداز رقابتــی بــرای پیوســتن بــه زنجیــره ارزش جهانــی چالــش جــدی ایــن 
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Source: Unido 2020.

شکل 10- سیاست گذاری های موفق در کشورهای صنعتی شده نوظهور
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ــه  ــدای ورود ب ــود، در ابت ــل از خ ــگامان قب ــد پیش ــز مانن ــور نی ــده های نوظه ــت گذاری، صنعتی ش ــوزه سیاس در ح

داالن توســعه صنعتــی، از سیاســت های تجــاری و به ویــژه تعرفه هــا بهــره بردنــد. 

ــی  ــای جایگزین ــه ج ــادرات )ب ــعه ص ــر توس ــز ب ــده متمرک ــور عم ــه ط ــروه ب گ ــن  ــت گذاری در ای ــال سیاس ــن ح در عی

واردات( بــود.

ــرای  ــه ب ــه برنامــه بلندپروازان ــا کمــک درآمدهــای نفتــی از برنامــه جایگزیــن واردات ب ــزی ب ــه عنــوان مثــال، اندون ب

کــرد. در ایــن برنامــه تمرکــز بــر تعمیــق ســاختار صنعتــی داخلــی، ترویــج صنایــع باالدســتی بــه  صنعتی شــدن چرخــش 

ویــژه فــراوری منابــع اساســی ماننــد فــوالد، آلومینیــوم، کــود و پتروشــیمی و همچنیــن توســعه صنایــع ســاخت قطعــات و 

اجــزای صنعــت مونتــاژ پایین دســتی از طریــق برنامه هــای محتــوای محلــی بــود. همچنیــن بــرای متنــوع کــردن اقتصاد، 

صــادرات و جــذب ســرمایه گذاری خارجــی در بخش هــای غیــر نفتــی، مالیــات و ســایر مشــوق ها پیشــنهاد شــد.

از دیگــر اقدامــات مهــم صنعتی شــده های نوظهــور ایجــاد نهادهــا و موسســاتی در جهــت مدیریــت توســعه ای 

گــروه از لحــاظ داشــته ها و موهبــت طبیعــی ابــداع در  گــی خــاص ایــن  رانــت منابــع نفتــی اســت )کــه بــا توجــه بــه ویژ

مســیر توســعه صنعتــی آنهــا بــه شــمار مــی رود(.

کشــورها بــه  کــه ســطح درآمــدی در ایــن  کــه صنعتی شــده های نوظهــور بــا آن مواجه انــد ایــن اســت  چالشــی 

کمتــر از متوســط اســت. بنابرایــن بــا چالــش همــگام شــدن بــا تغییــرات  ســطوح بــاال نرســیده و در ســطح متوســط و 

گرچــه در بســته های سیاســتی ایــن کشــورها توســعه مالــی و ایجــاد  فناورانــه و تلــه درآمــد متوســط مواجــه شــده اند. ا

کنــار آن سیاســت های جــذب ســرمایه گذاری خارجــی نیــز در برنامــه  بانکهــای تخصصــی توســعه، اجــرا شــده و در 

ــا پیشــگامان کمتــر موفــق بوده انــد. بــوده اســت، امــا در رقابــت ب

توالــی  باشــیم،  داشــته  صنعتی شــدن  پلــکان  بــر  نوظهــور  صنعتی شــده  کشــورهای  گام هــای  بــه  نگاهــی  گــر  ا

اســت. توجــه  قابــل  مراقبــت  و  هوشــمندی  آماده ســازی،  لحــاظ  از  سیاســت گذاری 

کالن و مدیریــت توســعه ای  کشــورها در اولیــن پلــه از نردبــان صنعتی شــدن سیاســت های ثبــات اقتصــاد  ایــن 

کــه ابتــدا بــه آماده ســازی اقتصــاد بــرای یــک تحــول بــزرگ  گذارده انــد. ایــن بــه معنــای آن اســت  رانــت نفتــی را بــه اجــرا 

یعنــی صنعتی شــدن پرداخته انــد. ایــن کشــورها در طــول دهــه ۱۹۸۰ و اوایــل دهــه ۱۹۹۰، از طریــق تحــوالت نهــادی 

کنــار  عمــده و اصالحــات اقتصــاد کالن پیــش رفتنــد. اندونــزی پــس از ثبــات اقتصــاد کالن، سیاســت چندنرخــی ارز را 

کــرد. گذاشــت و ویتنــام کســری بودجــه دولــت را درمــان 

کارخانــه ای و  کشــورها در پلــکان صنعتی شــدن شــامل سیاســت های مبتنــی بــر تعمیــق صنایــع  گام دوم ایــن 

کارآمــد ســرمایه گذاری های صنعتــی بــه توســعه مالــی  تشــکیل مناطــق توســعه صــادرات اســت. بــرای تامیــن مالــی 

گرفتند. در عین حال در طول مســیر سیاســت گذاری  پرداختند و از جذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی نیز بهره 
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کــه در ظرفیت هــای حکمرانــی بــا پیشــگامان مســیر صنعتی شــدن داشــتند،  صنعتــی بــا توجــه بــه تمایزهــای جــدی 

هوشــمندی الزم در انتخــاب سیاســت های مناســب بــرای بهره بــرداری از مزیت هــا را بــه خــرج دادنــد. درنهایــت نیــز 

مراقبــت الزم بــرای حفــظ توالــی، تــداوم و هماهنگــی سیاســت ها در تمامــی پله هــای نردبــان بــه عمــل آورده انــد.

درس های کلیدی
شباهت ها

کــه بــا آن مواجــه  مســیر صنعتی شــدن همــه کشــورها در چالش هــای صنعتی شــدن، فضــای سیاســتی و رژیــم صنعتــی 

هســتند، شــباهت هایی دارد. همــه کشــورهای موفــق در مســیر صنعتی شــدن

کردند. - از سیاست تجاری برای محدودکردن واردات یا حمایت از صادرات )یاهردو( استفاده 

راه هایی برای هدایت مالی بلند مدت به شرکت ها یافتند -

به تقویت کشاورزی برای حمایت از صنعتی شدن پرداختند -

برای همگام شدن با تغییرات فنی دست و پنجه نرم می کنند -

کردن و به بازار سپردن( برای غلبه بر محدودیت ها بهره بردند. - از مداخالت سیاستی )به جای رها

تفاوت ها
کــه  کشــورها در مســیر صنعتی شــدن تفاوت هــای قابل توجهــی دارنــد. عمده تریــن دلیــل ایــن تفاوت هــا در ایــن اســت 

ــای  ــی و رژیم ه ــت های جهان ــت سیاس ــود را تح ــدن خ ــیر صنعتی ش ، مس ــور ــد و نوظه ــه، جدی ــده های اولی صنعتی ش

و  کاهش یافتــه  کشــورها  سیاســت گذاری  فضــای  صنعتی شــده ها،  اولیــن  زمــان  از  کردنــد.  آغــاز  مختلــف  صنعتــی 

گرچــه فرصت هــای جدیــدی نیــز در حــال ظهــور  پارادایــم صنعتــی بــه طــور فزاینــده ای چالــش برانگیــز شده اســت. ا

ــر هســتند. کــه بهره منــدی از آنهــا نیازمنــد رویکــرد سیاســت صنعتــی راهبردی  ت هســتند 

نکته: تجزیه و تحلیل مقایســه ای تعدادی از سیاســت های صنعتی نشــان داد که ابزارها و سیاســت گذاری ها 

در طــول زمــان و فضــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتند و هیچ جامعیت و جهان شــمولی ندارند.
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کشــورهای صنعتی شــده در نمــودار مقابــل از لحــاظ موثربــودن و قابلیــت تکــرار  پرتکرارتریــن سیاســت ها توســط 

کــه نتایــج مطلــوب و دســتاوردها حاصــل شــود( مرتبــط شــده اســت.  )به صورتــی 

ــل در  ــرده، امــا در مقاب ک ــر عمــل  ــد موثرت ــوان مثــال سیاســت جایگزینــی واردات در صنعتی شــده های جدی به عن

کــرده و  کــه فضــای سیاســت گذاری تغییــر  صنعتی شــده های نوظهــور اثرگــذاری سیاســت  محــدود شــده اســت. چرا

چنیــن سیاســتی اثرگــذاری و قابلیــت تکــرار کمتــری دارد.

منبع: شفیعی، افسانه و امین مالکی )۱۴۰۰(

شکل 11- اثربخش ترین ابزارها در سیاست صنعتی
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ده ابزار سیاست گذاری موثر
ابــزار سیاســتی ۱: موسســات فــن آوری واســطه بــرای بهبــود بهــره وری در کشــاورزی ) بهتریــن روش هــا: برزیــل، 

اتیوپــی، مالــزی و آمریــکا(

گســترش و آمــوزش حرفــه ای بــرای بهبــود جــذب، انتشــار و انطبــاق فنــاوری  ابــزار سیاســتی ۲: خدمــات 

) بهتریــن روش هــا: چیــن، آلمــان و ژاپــن(

کاربــردی و ارائــه خدمــات فنــاوری ) بهتریــن روش هــا: چیــن،  ابــزار سیاســتی ۳: موسســات تحقیقــات صنعتــی 

آلمــان و ژاپــن(

جــذب  بــرای  الزم  شــرایط  و  خارجــی  مســتقیم  ســرمایه گذاری  سیاســت  محرک هــای   :۴ سیاســتی  ابــزار 

ویتنــام( و  ژاپــن  چیــن،  روش هــا:  ) بهتریــن  مطلــوب  فنــاوری  انتقــال  و  خارجــی  مســتقیم  ســرمایه گذاری های 

ابــزار سیاســتی ۵: مناطــق پــردازش )توســعه( صــادرات بــرای ارتقــا قابلیت هــای صــادرات و ارتباطــات داخلــی 

) بهتریــن روش هــا: چیــن، اتیوپــی و ویتنــام(

ابــزار سیاســتی ۶: بانک هــای توســعه و ســایر مقــررات بخــش بانکــداری بــه نفــع اعتبــار تخصصــی و بلندمــدت 

ســرمایه گذاری ) بهتریــن روش هــا: برزیــل، چیــن، آلمــان و اتیوپــی(

کمک هــای مالــی، طرح هــای ســرمایه گذاری  ابــزار سیاســتی 7: طرح هــای مالــی تشــویقی و ترکیبــی شــامل 

کــه از ســرمایه گذاری در تحقیــق و توســعه، ارتقــا فناورانــه و توســعه  منطبــق، یارانه هــا و سیاســت های تــدارکات 

ظرفیــت تولیــد حمایــت می کننــد ) بهتریــن روش هــا: چیــن، ژاپــن، مالــزی و آمریــکا(

ابــزار سیاســتی ۸: سیاســت های نــوآوری ماموریت-محــور ایجــاد بازارهــای جدیــد و پرداختــن بــه چالش هــای 

اجتماعــی عمــده ) بهتریــن روش هــا: چیــن، آلمــان و آمریــکا(

کــه از ارتقــا صــادرات حمایــت می کننــد ) بهتریــن روش هــا:  ابــزار سیاســتی ۹: سیاســت های تجــارت راهبــردی 

چیــن، اتیوپــی، اندونــزی، مالــزی و ویتنــام(

ابــزار سیاســتی ۱۰: مدیریــت رانتهــای منابــع طبیعــی بــرای ســوق دادن منابــع بــه سیاســت های توســعه مولــد 

) بهتریــن روش هــا: اندونــزی و مالــزی(

کــه از مــرور چگونگــی پیمــودن مســیر نردبــان صنعتی شــدن دریافــت می شــود را می تــوان بــه  درنهایــت درس  مهمــی 

کــرد:  شــکل زیــر خالصــه 

صنعتی شــدن یــک فرآینــد مســتمر اســت نــه یــک رویــداد انقالبــی. ایــن فرآینــد بــا آماده ســازی، هوشــمندی و 

کنــار هــم قــرار می دهــد و تــداوم می یابــد. مراقبــت پیش نیازهــای الزم را 

فضــای سیاســت گذاری و پاردایــم صنعتــی جهانــی تاثیــر قابل توجهــی بــر فرصت هــا و ســازماندهی صنعــت داخلــی دارد.
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کــه بــه تغییــرات فناورانــه و نیروهــای بــازار مربــوط می شــوند، می بایســت در ماتریــس  جنبه هــای مهــم ایــن فرآینــد 

گرفتــه شــود و سیاســت گذاری مبتنــی بــر آن باشــد. محدودیت هــا و شــرایط درنظــر 

ــه 	  ــدن ب ــش از صنعتی ش ــه پی ــده در مرحل ــای صنعتی ش ــام اقتصاده ــه در تم ک ــت  ــن اس ــه ای ــل توج ــه قاب نکت

توســعه کشــاورزی اهتمــام ورزیده انــد. ایــن مهــم عــالوه بــر اینکــه در مراحــل قبــل از صنعتی شــدن اشــتغال و 

کار را تســهیل می کنــد، بــا اصــالح نهادهــای کشــاورزی و توســعه صنایــع وابســته  درآمــد بخــش بزرگــی از نیــروی 

بــه کشــاورزی نظیــر صنایــع غذایــی مســیر حرکــت بــه ســمت صنعتی شــدن در مراحــل اولیــه صنعتی شــدن را 

تســهیل می کنــد.

در اصــالح نهادهــای موثــر بــر عملکــرد اقتصــاد، ماتریــس کاملــی از محدودیت هــا در نظــر گرفتــه شــد. درنتبجه، 	 

قوانیــن اجتماعــی، سیســتم های حقوقــی، ســاختارهای دولتــی،  از  گســترده ای  اروپــا، طیــف  در سرتاســر 

، ســرمایه و محصــول تنظیــم اصــالح شــد.  کار تنظیــم قوانیــن متناظــر بــر بازارهــای زمیــن، نیــروی 

کشــورهای در حــال توســعه امــروزی نیــز تحــت تأثیــر نهادهــای اجتماعــی 	  بازارهــای نهــاده و محصــول در 

کــه برخــی از آنهــا قــدرت بیشــتری بــرای تأثیرگــذاری بــر هزینه هــا و قیمت هــا دارنــد.  متنوعــی قــرار دارنــد 

کــه تغییــرات اقتصــادی و اجتماعــی تنهــا بــا بررســی  تحقیــق در مــورد صنعتی شــده های اولیــه نشــان می دهــد 

دقیق تــر ایــن محدودیت هــای نهــادی قابــل درک اســت.

که : کارخانه ای در فرآیند صنعتی شدن را می توان مهمترین بخش دانست، چرا بخش 

ــده 	  ــای صنعتی ش ــاوری در اقتصاده ــر فن ــی ب ــره وری مبتن ــد به ــی رش ــع اصل ــه ای منب کارخان ــش  ــت، بخ نخس

کــه دنیــای مــدرن را ســاخته اســت.  ــه ای چیــزی اســت  کارخان کــه صنایــع  ــر بگوییــم  گ اســت. اغــراق نیســت ا

کاالهــای ســرمایه ای، مرکــز یادگیــری اقتصــاد اســت. همچنیــن بــه 	  کارخانــه ای، به ویــژه بخــش  دوم، بخــش 

دلیــل توانایــی آن در تولیــد نهاده هــای تولیــدی )ماننــد ماشــین آالت، مــواد شــیمیایی(، عملکــرد ایــن بخــش، 

کشــاورزی بــدون پیشــرفت  در رشــد بهــره وری ســایر بخش هــا نیــز بســیار مهــم اســت. افزایــش بهــره وری 

صنایــع کارخانــه ای کــه ماشــین آالت کشــاورزی، کودهــای شــیمیایی، آفت کش هــا و مهندســی ژنتیــک را تولیــد 

می کننــد، امکان پذیــر نبــود. افزایــش ســریع بهــره وری خدماتــی نظیــر لجســتیک و خرده فروشــی در چنــد 

کارآمدتــر  کارخانــه ای تجهیــزات حمل ونقــل، رایانه هــا و انبارهــای مکانیــزه  گذشــته بــا تولیــد صنایــع  دهــه 

امکان پذیــر شــد.

ســوم، بخــش کارخانــه ای منبــع نــوآوری ســازمانی اســت. رشــد بهــره وری در دو قــرن اخیــر عــالوه برایــن مبتنــی 	 

کــه ایــن تغییــرات ســازمانی از  بــر تغییــرات فناورانــه اســت، از طریــق تغییــرات ســازمانی نیــز تحقــق یافتــه اســت 

گرفته انــد. بــه عنــوان مثــال، در بخش هــای خدمــات و کشــاروزی شــاهد بکارگیــری  کارخانــه ای نشــات  بخــش 
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کارخانــه ای هســتیم، رســتوران های فســت فــود، فروشــگاه های زنجیــره ای و بســیاری فعالیت هــا  تکنیک هــای 

کارخانــه ای بهــره می گیرنــد. از دانــش ســازمانی و مدیریتــی بــه شــیوه بخــش 

کارخانــه ای منبــع اصلــی تقاضــا بــرای فعالیت هــای بــا بهــره وری بــاال در ســایر صنایــع اســت. 	  چهــارم، بخــش 

باالیــی  بهــره وری  رشــد   
ً
اخیــرا و  دارنــد  باالیــی  بهــره وری  کــه  خدماتــی  فعالیت هــای  بیشــتر  مثــال،  بــرای 

کــه منبــع اصلــی  داشــته اند )نظیــر امــور مالــی، حمل ونقــل و خدمــات تجــاری( خدمــات پــس از تولیــد هســتند 

کارخانــه ای هســتند. آن فعالیت هــای 

تمــام کشــورهای صنعتی شــده  موفــق )به رغــم تفــاوت در رویکردهــا( از ظرفیت بخش کارخانــه ای بهره برده اند. 	 

ــاه را  ــاالی درآمــدی و رف ــه ســایر بخش هــا، ســطوح ب از مســیر رشــد بهــره وری ایجــاد شــده و ســرریزهای آن ب

کردنــد. حتــی در صنعتی شــده های نوظهــور و جدیــد پس انــداز مــازاد بوجــود آمــده به واســطه افزایــش  تجربــه 

گــران بــودن فناوری هــای جدیــد فائــق آینــد. درآمــد باعــث شــد بــه چالــش 

به طــور خــاص، تفــاوت رویکــرد صنعتی شــده های اولیــه و نوظهــور بــه چارچــوب سیاســتی آنهــا در جهــت 	 

کــردن در مقابــل دگردیســی ســاختار مترتــب می شــود. رقابت پذیــر 

منبع: شفیعی، افسانه و امین مالکی )۱۴۰۰(

شکل 12- چارچوب سیاستی رقابت پذیر کردن واحدها
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رویکــرد رقابت پذیــری، ترکیــب بخشــی صنایــع را یکــی از نتایــج عمــده درون زایی هــای توســعه می بینــد )داده 	 

کــه ایــن صنایــع  را بــا چــه سیاســت هایی می تــوان مولــد ســاخت.  شــده فــرض می کنــد( و متمرکــز بــر ایــن اســت 

رویکــرد تحــول ســاختاری ترکیــب بخشــی صنایــع را نــه نتیجــه درون زایی هــای توســعه، کــه یکــی از محرک هــای 	 

توســعه در نظــر می گیــرد و متمرکــز بــر سیاســت هایی اســت کــه مجموعــه ای از صنایــع خــاص را برای دســتیابی 

بــه شــکوفایی رشــد در یــک محیــط جــذب می کنــد.

کــه بــرای آنهــا از یــک 	  رویکــرد رقابت پذیــری در صنعتی شــده های اولیــه بــا اقتصادهــای متنــوع پیــاده شــده 

طــرف همســویی بهتــر سیاســت های اقتصــاد خــرد بــا نیازهــای خــاص خوشــه ها ضــروری بــوده و از طــرف دیگــر 

مســیرهای آینــده تنــوع صنعتــی بــا توجــه بــه رســیدن بــه مرزهــای دانــش و فنــاوری ناشــناخته بــوده اســت.

 بــه عبارتــی فضــای سیاســتگذاری محدودیــت کمتــری داشــته و پارادایم هــای غالــب صنعتــی و فنــاوری نیــز 	 

گام از تحــول  بــا حرکــت صنعتی شــده های اولیــه شــکل می گرفــت )مســیر از پیــش تعییــن شــده نبــود و هــر 

پارادایم هــای صنعتــی و الگــوی ســازمانی تولیــد توســط اولیه هــا خلــق می شــد(

منبع: شفیعی، افسانه و امین مالکی )۱۴۰۰(

شکل 13- چارچوب سیاستی برای دگردیسی ساختار
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کــه در آنجــا 	  سیاســتهای تحــول ســاختاری امــا در بســتر اقتصادهــای در حــال توســعه و نوظهــور پیــاده شــده 

تســریع انتقــال بــه بخش هــای مــدرن، محــرک قدرتمنــد شــکوفایی شــده اســت و مســیرهای احتمالــی تحــول 

ســاختاری نیــز قابــل پیش بینی تــر بــه نظــر می رســیده اســت.

ــد و 	  ــازمانی تولی ــوی س ــه، الگ ــم فناوران ــب )پارادای ــی غال ــم صنعت ــر پارادی ــت تاثی ــاختاری تح ــل س ــیر تحوی مس

ــده های  ــت و صنعتی ش ــورده اس ــم خ ــده های رق ــط صنعتی ش ــتر توس ــا( پیش ــه )عمدت ک ــی(  ــط جغرافیای محی

نوظهــور منطبــق بــا فضــای سیاســتگذاری و پارادایــم صنعتــی غالــب از طریــق یادگیــری و ابــداع پله هــای 

صنعتی شــدن را بــاال رفتنــد.

منبع: شفیعی، افسانه و امین مالکی )۱۴۰۰(

شکل 14- مقایسه چارچوب سیاستی اقتصادهای درحال گذار

گروه صنعتی شده های اولیه و نوظهور متفاوت است. آشکارا مسیر طی شده توسط دو 

صنعتی شــده های اولیــه بــا رویکــرد رقابت پذیــری، بــه منظــور ارتقــاء بنیادهــای رقابت پذیــری، خوشــه های 	 

موجــودی صنعتــی را مهم تریــن پلتفــرم سیاســت گذاری دانســته و تمرکــز بــر ایــن بــوده کــه چه نوع سیاســت هایی 

و بــه چــه شــکل اجــرا شــوند و چــه کســانی درگیــر ایــن فرایندهــا شــوند. ایــن رویکــرد در انتخــاب صنایــع بیشــتر 

کــه مختصــات داده شــده هــر اقتصــادی، نــوع صنایــع را تعییــن می کنــد. عملیاتــی نــگاه می کنــد و معتقــد اســت 
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، متکــی بــه دارایی هــا و قابلیت هایــی موجــود و قابــل توســعه در یــک مــکان، 	  صنعتی شــده های نوظهــور

صنایعــی را شناســایی می کننــد کــه بتواننــد آن مــکان را شــکوفا نماینــد امــا در عیــن حــال نحــوه انتخــاب ابزارهــا 

کامــال عملیاتــی و بســته بــه در دســترس بــودن تلقــی می کنــد. و اجــرای سیاســت ها در آن مــکان را 

سیاست صنعتی موفق، نسخه واحدی ندارد.	 

1- سیر تکوینی نظریات توسعه صنعتی
در این دیدگاه توسعه صنعتی محصول مدرنیزاسیون است. 

کنند.	  توسعه اقتصادی را باید برخی بخش های اقتصادی قوی تر رهبری 

ــا دخالــت بخــش دولتی می توانــد در نهایــت بــه صنعتی ســازی و 	  تزریــق صحیــح و هنگفــت ســرمایه همــراه ب

رشــد اقتصــادی یــک کشــور در حــال توســعه منجــر شــود.

که باید برای تشویق توسعه موجود باشند، نادیده می گیرد..	  این مدل، ساختارهای اجتماعی را 

کد می شود.	  تولید پویا و مدرن و همچنین اقتصاد خدمات محور جایگزین بخش های روستایی را

منبع: شفیعی، افسانه و امین مالکی )۱۴۰۰(

شکل 15- سیر تکوینی نظریات توسعه صنعتی
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1- 1. توسعه اقتصادی معادل رشد اقتصادی
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منبع: شفیعی، افسانه و امین مالکی )۱۴۰۰(
شکل 16- سیر تکوینی نظریات توسعه صنعتی
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تولیــد کارخانــه ای محــرک اصلــی رشــد اقتصــادی در گام هــای نخســت صنعتــی شــدن اســت، ایــن گــزاره هــم از دل 	 

نظریه هــای سیاســت صنعتــی و هــم از دل تجربــه کشــورهای موفــق در مســیر صنعتی شــدن بــه دســت می آیــد

کــردن مراحــل اولیــه صنعتی شــدن و بــه تبــع آن بــاال رفتــن ســطوح درآمــد ســرانه کشــورها، بــه 	  گرچــه پــس از طــی   ا

کارخانــه ای در شــکوفایی اقتصــادی و ســهم از تولیــد ناخالــص داخلــی آنهــا کمتــر می شــود.  تدریــج اثرگــذاری صنایــع 

کامــل از مواهــب صنعتــی شــدن اقتصادهــای توســعه یافته بــه ســمت 	  بــه عبــارت دقیق تــر پــس از بهره منــدی 

کارخانــه ای،  صنعتی زدایــی حرکــت می کننــد. ایــن پدیــده را می تــوان بــا افزایــش ســهم اشــتغال در بخــش 

افزایــش بهــره وری و افزایــش ســهم ارزش افــزوده ایــن بخــش از اقتصــاد، در مراحــل اولیــه توســعه و ســطح 

درآمــد پاییــن و پــس از آن افزایــش ســهم اشــتغال و ارزش افــزوده بخــش خدمــات مرتبــط بــا تولیــد در مســیر 

ــرد.  ک ــال  ــد، دنب ــاالی درآم ــطوح ب ــی و س صنعتی زدای

کــه در صنعتــی شــدن تاخیــر  بــرای درک دقیقتــر ایــن موضــوع، مســیر کشــورهای موفــق صنعتی شــده و کشــورهایی 

کــرد. کارخانــه ای آنهــا دنبــال  کرده انــد را می تــوان در رونــد تحویــل تولیــد 

کشــورهای کــه مســیر درآمــد ســرانه صعــودی دارنــد تــا اواســط دهــه ۲۰۱۰، ســهم تولیــدات کارخانــه ای صعــودی 	 

اســت. ایــن کشــورها در بــاال رفتــن از نردبــان صنعتــی شــدن موفــق بوده انــد و بــا ســطوح بــاالی درآمــدی بــه 

رقابــت در نــوآوری رســیده اند.

کارخانــه ای ســطح پاییــن ۵ درصــدی باقــی 	  گــروه درآمدســرانه غیرصعــودی ســهم تولیــدات  در مقابــل در 

مانــده اســت.

Source: Otsubo and Otcgia, 2021.

شکل 17- روند تغییرات سهم اجزاء تولید ناخالص داخلی به تفکیک کشورهای با درآمد سرانه صعودی و غیرصعودی
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کــرده انــد، متناســب بــا شــرایط آن  کــه بــا موفقیــت مســیر صنعتی شــدن را طــی  سیاســتگذاری صنعتــی در کشــورهایی 

گــذاری، هوشــمندی نامیــده شــد.  کشــور بــوده اســت آنچــه در توالــی سیاســت 

کارخانــه ای  اولویت بنــدی در سیاســت گذاری صنعتی شــده های موفــق را می تــوان در بــرش ســه ســطحی صنایــع 

کرد. دنبــال 

ســطح اول: در ایــن کشــورها زمانــی کــه در ســطوح پاییــن درآمــدی از ســرمایه کمتــری برخــوردار بــوده و منابــع 	 

مالــی و پــس انــدازی مــازاد کمتــری بــرای ورود فناوری هــای بــاال داشــتند، سیاســتگذاری صنعتــی ابتــدا در 

کاربــر مهــارت پاییــن تمرکــز یافــت. رشــته فعالیــت هــای 

Source: Otsubo and Otcgia, 2021.

شکل 18- ارزش افزوده در صنایع منتخب به ازای سطوح محتلف درآمدی

کار از مزیــت نســبی بــرای تولیــد 	  کــه پــس انــداز مــازاد جامعــه پاییــن اســت، نیــروی  در ســطوح پاییــن درآمــدی 

کــه منابــع مالــی جهــت افزایــش ســطح ســرمایه دردســترس نیســت. برخــوردار اســت چرا

ــا فنــاوری پاییــن بــه منظــور ارتقــا اشــتغال و رشــد ارزش افــزوده 	  بنابرایــن در مراحــل اولیــه توســعه، صنایــع ب

ک  پوشــا و  منســوجات  کــه  درآمــد  ســطوح  پایین تریــن  در  به ویــژه  هســتند.  برخــوردار  زیــادی  اهمیــت  از 

بیش تریــن ســهم را در ایجــاد ارزش افــزوده و اشــتغال دارنــد.

ک و منســوجات بــا افزایــش اشــتغال و ارزش افــزوده در اقتصــاد عــالوه بــر رشــد درآمدهــای شــخصی  توســعه صنایــع پوشــا

و ایجــاد پــس اندازهــای مــازاد در اقتصــاد، اثــرات جانبــی مثبــت در رشــد بنــگاه، افزایــش ســود بنــگاه و ایجــاد درآمــد بــرای 

کننــد. ســرمایه گذاری دولــت در آمــوزش و زیرســاخت های بهتــر مســیر غیرمســتقیم افزایــش ســطوح  دولــت فراهــم مــی 

کاهــش فقــر را رقــم زده و اقتصــاد آمــاده ورود بــه ســطح دوم سیاســتگذاری صنعتــی خواهــد بــود. درآمــدی و 
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Source: Otsubo and Otcgia, 2021.

شکل 19- نسبت اشتغال در صنایع منتخب به ازای سطوح محتلف درآمدی

ســطح دوم: بــا افزایــش درآمــد کشــور )رســیدن بــه ســطوح متوســط درآمــدی(، در مســیر صنعتــی شــدن، 	 

مــازاد پــس انــداز ایجــاد شــده بــه افزایــش ســطح ســرمایه و همچنیــن فنــاوری تخصیــص مــی یابــد و بــرش دوم 

گــروه از  صنایــع مــورد هــدف در سیاســتگذاری صنعتــی را صنایــع بــا مهــارت متوســط شــکل مــی دهنــد. ایــن 

صنایــع، یعنــی صنایــع بــا ســرمایه و فنــاوری متوســط شــامل صنایــع غذایــی، فلــزات ســاخته شــده، صنایــع 

معدنــی و صنایــع پالســتیک ســطح ســرمایه باالتــر داشــته و اشــتغال کمتــری نســبت بــه بــرش اول ایجــاد مــی 

کار و ســرمایه در هــر مرحلــه از ارتقــا سیاســتگذاری صنعتــی و افزایــش  کننــد. بــه عبارتــی نوعــی جایگزینــی 

ســطح درآمــد اقتصــاد رخ مــی دهــد. در مقابــل ایــن صنایــع زمینــه رشــد باالتــر و ایجــاد فرصت هــای شــغلی 

کننــد.  جدیــد بــه دلیــل پیوندهــای بیشــتر بــا بخــش هــای دیگــر اقتصــاد را فراهــم مــی 

کنــد و بــا افزایــش ســطح درآمــد،  پتانســیل رشــد باالتــر در ایــن صنایــع امــکان تحقــق ســطوح باالتــر فراهــم مــی 

، فراهــم می شــود. کارخانــه ای پیچیده تــر و متنوع تــر مســیر توســعه تولیــدات 

ــمت 	  ــه س ــی ب ــتگذاری صنعت ــد سیاس ــی رس ــاال م ــد ب ــطح درآم ــه س ــاد ب ــی اقتص ــت وقت ــوم: در نهای ــطح س س

کنــد. صنایــع شــیمیایی، ماشــین آالت، الکتریکــی و وســایل نقیــه موتــوری،  صنایــع بــا مهــارت بــاال حرکــت مــی 

کــه صنایــع بــا مهــارت بــاال و ســرمایه بــر هســتند در آخریــن ســطح از تمرکــز سیاســتگذاری صنعتــی قــرار میگیرنــد. 

در مقایســه بــا صنایــع ســطح دوم، ایــن صنایــع جایگزینــی عوامــل تولیــد باالتــر اســت در عیــن حــال پیوندهای 

گــروه خدمــات مرتبــط  ایــن صنایــع بــا ســایر بخشــها نیــز قــوی تــر اســت و پتانســیل ایجــاد مشــاغل جدیــد در 
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بــا تولیــد بــا درآمدهــای باالتــر در اقتصــاد فراهــم مــی کننــد. پتانســیل رشــد اقتصــادی باالتــر را بــرای اقتصــاد بــه 

ارمغــان آورده و در نتیجــه ســطوح بــاالی درآمــدی بــه وجــود آمــده، افزایــش درآمدهــای شــخصی و وجــود پــس 

اندازهــای مــازاد باالتــر امــکان ورود فنــاوری هــای باالتــر را فراهــم مــی کنــد و کشــور مــی توانــد بــر چالــش )تامیــن 

مالــی( همــگام شــدن بــا تغییــرات فنــاوری فائــق آیــد.

ــا پتانســیل اشــتغال خــود  ــه یــک اقتصــاد کمــک می کنــد ت ــه تنهــا ب ــه ای( ن بنابرایــن توســعه صنعتــی )کارخان

کنــد، بلکــه فرصت هــای شــغلی بیشــتری را در درون و بیــرون از صنایــع  کامــل  را در درآمدهــای پایین تــر 

کارخانــه ای باعــث می شــود در صنایــع بــا  کارخانــه ای ایجــاد می کنــد. همچنیــن اثــر شــتاب دهنده مثبــت 

ــد(  ــظ می کنن ــاال حف ــای ب ــاال را در درآمده ــزوده ب ــد ارزش اف ــه رش ک ــی  ــژه صنایع ــاال )به وی ــط و ب ــاوری متوس فن

کاهــش کلــی مشــاغل کارخانــه ای را به واســطه پیوندهــای پســین قــوی کــه بــا ســایر بخش هــای اقتصــاد دارنــد، 

کارخانــه ای نیــز  کنــد. حتــی می تــوان بــه ایجــاد مشــاغل مــدرن در خدمــات و دیگــر صنایــع مرتبــط بــا  جبــران 

امیــدوار بــود.
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Source: Mehta. B. S.(2017).

شکل 20- زیربخش های تولید کارخانه ای گروه بندی شده با مشخصات مهارت بری، فناوری و منبع بری
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صنعتی شدن ایران
سده نوزدهم و اوایل قرن بیستم

گام هــا در مســیر صنعتی شــدن 	  ایــران از اواســط قــرن نوزدهــم میــالدی )اواخــر قــرن ســیزدهم شمســی( اولیــن 

را برداشــته اســت. ایــن دوره مصــادف بــا دوران اســتعمار و معاهــدات نابرابــر در فضــای سیاســت گذاری اســت. 

کــرده و در خــالل انقــالب  دومیــن انقــالب صنعتــی رخ داده و پارادایــم صنعتــی نیــز از بخــار و راه آهــن عبــور 

کــرده اســت. فنــاوری صنایعــی نظیــر الکتریســیته و فــوالد گســترش یافتــه اســت. الگــوی تولیــد از تولیــد انبــوه عبــور 

در ایــن دوره تالش هایــی در جهــت ورود و تاســیس صنایعــی نظیــر نظامــی، غذایــی، نســاجی، بلــور و چینــی 	 

کاغذســازی، همچنیــن ســرمایه گذاری در اســتخراج از معــادن، منابــع طبیعــی و نفــت و انتقــال فنــاوری از  و 

گرفــت. طریــق ورود مهندســان خارجــی صــورت 

کارخانه هــای ریســندگی و ابریشــم تابی، قنــد، شیشه ســازی و آجرپــزی، قالبیافــی 	  در اوایــل ســده بیســتم 

کشــاورزی دنبــال می شــد. ورود  از طریــق محصــوالت  ایــران( عمدتــا  فعــال بودنــد و تجــارت جهانــی )در 

ســرمایه گذاری خارجــی آغــاز شــد و ســرمایه گذاری در صنایــع و معــادن در حــوزه اســتخراج و حمــل و پاالیــش 

گرفــت. نفتــی ســرعت 

، کمبــود نیروهــای 	  درعیــن حــال تحمیــل قراردادهــای گمرکــی، بــاز بــودن تجــارت به واســطه معاهــدات نابرابــر

متخصــص، بــاال بــودن هزینه هــای مبادلــه و رقابت پذیــری پاییــن صنایــع داخلــی، عمــر صنایــع داخلــی رو 

کــرد. کوتــاه 

بین دو جنگ جهانی
بیــن دو جنــگ جهانــی تــالش بــرای ورود بــه داالن توســعه صنعتــی ادامــه داشــت. در ایــن مســیر 	 

نوســازی دســتگاه های اجرایــی و قضایــی، تامیــن امنیــت مالکیــت خصوصــی، بهبود نظــام مالیاتی، 

کشــور  تاســیس بانــک ایرانــی و نوســازی نظــام آموزشــی از مهمتریــن اقدامــات اصــالح ســاختاری 

بــود. در حــوزه سیاســت گذاری های صنعتــی نیــز احــداث زیرســاخت های زیربنایــی )شــامل راه آهــن 

و گســترش سیســتم حمل ونقــل( و تمرکــز بــر گســترش صنایــع بــرای جایگزینــی واردات و خودکفایــی 

هدفگــذاری شــده بــود. در ایــن دوره تعــداد ۴۸۳ صنعــت کارخانــه ای پایه گــذاری شــد کــه نســاجی، قنــد 

و ســیمان پیشــرو بودنــد.

گمرکــی و سیاســت تجــاری مســتقل بــود. سیاســت های تجــاری 	  ایــن دوره مصــادف بــا سررســید قراردادهــای 

گمرکــی بــرای ماشــین آالت بــود.  اتخــاذ شــده ورود ماشــین آالت بــدون پروانــه و تخفیف هــای وارداتــی در عــوارض 

کارگاه ها تا ۵ سال لحاظ شد.	  کارخانه ها و  همچنین معافیت مالیاتی 
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فضــای سیاســت گذاری امــا در ایــن دوره همچنــان محــدود بــود و نفــوذ قدرت هــای اقتصــادی و معاهــدات 	 

ــر اهــداف داخلــی ایجــاد می کردنــد. عــالوه برایــن نــوع روابــط  ــز ب ــر موانعــی بــرای سیاســت گذاری متمرک نابراب

کار خــود مانعــی بــرای توســعه ایــران بــود. ارباب-رعیتــی در روابــط 

سال های بین 1333-1320
دوره ۱۳۲۰ تــا ۱۳۳۳ نیــز دوران تصــرف ایــران توســط متفقیــن و همچنیــن تحریــم ایــران بــه دلیــل ملــی شــدن 	 

ــا  ــه ب ک ــی و بی ثباتــی سیاســی  ــه دلیــل جنــگ و تنــش در مناســبات بین الملل ــود. ایــن دوره ب صنعــت نفــت ب

رشــد اقتصــاد و صنعتــی در تضــاد اســت را می تــوان دوران توقــف صنعتی شــدن دانســت.

، جیره بنــدی کالی 	  کنــار گذاشــتن ســهمیه بندی واردات و نظــارت بــر ارز بســته سیاســتی در ایــن دوره شــامل 

گــذاری تمامــی موسســات انتفاعــی بــه اســتثنای نفــت، دخانیــات و راه آهــن بــه  مصرفــی )بــه دلیــل تــورم(، وا

بانــک صنعتــی و معدنــی بــود.

کرد.	  بانک جهانی از اعطای وام به ایران و تحریم نفتی ایران خودداری 

در نهایــت فضــای اقتصــاد کالن ایــران بــه ســوی بــی ثباتی رفت و نتیجــه آن افزایش نااطمینانی ســرمایه گذاری 	 

بخــش خصوصــی، محدودشــدن تجــارت بــه دلیــل ملــی شــدن نفــت و تحریــم ایــران و فرســودگی صنایــع 

ماشــینی و اختــالل در واردات ماشــین آالت صنعتــی و قطعــات یدکــی شــد.

سال های بین 1357-1334
کرد. 	  سال های ۱۳۳۴ تا ۱۳۵۶ ایران مجدد تالش برای باال رفتن از پلکان صنعتی شدن را آغاز 

اصلــی 	  زمینــه  گــذاری دولــت در ســه  انســانی شــامل ســرمایه  و ســرمایه  زیرســاخت های فیزیکــی  توســعه 

زیرســاخت های فیزیکــی )شــامل راه، راه آهــن، فــرودگاه، نیروگاه هــای برق و ارتباطات(، توســعه ســرمایه انســانی 

)شــامل آمــوزش عمومــی، آمــوزش فنی وحرفــه ای و دانشــگاهی( و ســرمایه گذاری در بخش هــای تولیــدی 

)شــامل صنعــت، معــدن و کشــاورزی(، ســرمایه گذاری در صنعــت و معــدن معطــوف بــه صنایــع نســاجی، قنــد 

و ســیمان )در برنامــه دوم( و صنایــع فلــزات اساســی، پتروشــیمی و ماشین ســازی )برنامــه ســوم(، احــداث 

کتورســازی، ذوب آهــن آلومینیــوم و صنایــع  صنایــع ســنگین از جملــه ذوب آهــن، فلــزکاری، ماشین ســازی، ترا

پتروشــیمی )برنامــه چهــارم(، طرح هــای عمــده صنعتــی از جملــه مجتمــع فــوالد اهــواز و بندرعبــاس، مجتمــع 

عظیــم پتروشــیمی و صنایــع مــس و صنایــع نظامــی )برنامــه پنجــم( و توســعه ظرفیــت پاالیشــگاه های نفــت 

)برنامــه چهــارم و پنجــم( از مهم تریــن اقدامــات ایــن دوره اســت.

بانــک توســعه صنعتــی و معدنــی تاســیس شــد و تســهیالت بانکــی بــه صنایــع بــه صنایــع نســاجی، غیرفلــزی، 	 
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فلزیــی، حمل ونقــل وانبــارداری و غذایــی اختصــاص یافــت و تمرکــز بــر ســرمایه گذاری های خصوصــی بــود.

کرد:	  کارخانه ای کمک  که به شکوفایی صنایع  سیاست های حمایتی شامل موارد زیر بود 

، اعتبــارات ارزان و تامیــن انــرژی ارزان؛ معافیت هــای گمرکــی ورود ماشــین آالت و لــوازم بدکــی   تثبیــت نــرخ ارز

و مــواد اولیــه؛ نــرخ بهــره موثــر پاییــن در بخــش صنعــت؛ معافیــت مالیاتــی ۵ ســاله فعالیت هــای صنعتــی؛ 

کاهــش حقــوق گمرکــی، حــق ثبــت ســفارش و ســایر مالیات هــای اخذشــده از واردات؛ بازپرداخــت حقــوق و 

عــوارض گمرکــی، اســترداد حــق ثبــت ســفارش و اعطــای جوایــز صادراتــی و اعتبــارات بانکــی بــرای صــادرات

کــه بخــش خصوصــی از لحــاظ مالــی قــادر بــه تاســیس نباشــد. در 	  الــزام بــه ســرمایه گذاری دولــت در صنایعــی 

نتیجــه انــدازه دولــت در اقتصــاد گســترش یافــت )کارخانه هــای دولتــی از 7۴ در ســال ۱۳۳۶ بــه ۱۳۰ واحــد در 

۱۳۵۵ رســید(.

کید داشت. 	  سیاست تجاری نیز بر جایگزینی واردات تا

گرفــت و صــادرات و ســرمایه گذاری مشــترک بــا 	  ورود شــرکت های فراملیتــی و تســهیل جریــان ســرمایه صــورت 

شــرکت های فراملیتــی تشــویق شــد. ســرمایه گذاری خارجــی در بهره بــرداری از معــادن و منابــع طبیعــی جــذب 

شــد. در صنایــع نفتــی، پتروشــیمی، فلــزی و الکتریکــی نیــز جــذب ســرمایه گذاری خارجــی وجــود داشــت.

کــه اختصــاص ۴۰ درصــد از ســهام شــرکت ملــی نفــت 	  فضــای سیاســت گذاری امــا همچنــان محــدود اســت چرا

گرچــه از مجــرا امــکان دریافــت وام هــای خارجــی )عمدتــا  بــه آمریــکا منجــر بــه نفــوذ آمریــکا در ایــران بــود. ا

ــزی و الکتریکــی نیــز جــذب ســرمایه گذاری  گرچــه در صنایــع نفتــی، پتروشــیمی، فل ــود. ا ــز فراهــم ب ــکا( نی آمری

خارجــی وجــود داشــت، امــا ایــن ســرمایه گذاری ها بــا قصــد تصــرف بــازار داخلــی بــود و بــه محدودشــدن تجــارت 

کــرد. می انجامیــد. البتــه به دلیــل بهره منــدی از خدمــات مشــاوره فنــی خارجــی بــه انتقــال فنــاوری کمــک 

سال های بین 1368-1357
کــرد و در همیــن ســال ها درگیــر جنــگ 	  ســال های ۱۳۵7 تــا ۱۳۶7 ایــران تحــوالت ســاختاری سیاســی را تجربــه 

تحمیلــی شــد. ایــن تحــوالت درکنــار تحریم هایــی کــه علیــه ایــران برقــرار شــد، بــه محــدود شــدن روابــط تجــاری، 

فضــای سیاســت گذاری و توقــف سیاســت های توســعه صنعتــی منجــر شــد.

ــر 	  ــی باردیگ ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــعه اقتص ــاله توس ــج س ــای پن ــوب برنامه ه ــران در چارچ ــال ۱۳۶۸ ای از س

ــرود. ــاال ب کــرد از پلــکان صنعتی شــدن ب تــالش 

بــا 	  را  کشــورها پلــکان صنعتی شــدن  از  ایــن دوره پارادایــم صنعتــی تحــوالت اساســی داشــته، بســیاری  در 

و  شــدن  کامپیوترمحــور  دیجیتــال،  انقــالب  گســترش  حــال  در  فناورانــه  پارادایــم  پیمونده انــد.  موفقیــت 

شــرکت های  و  مــی رود  شــبکه ای  تولیــد  ســمت  بــه  تولیــد  ســازمانی  الگــوی  اســت.  تولیــد  خودکارســازی 
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کــرده و  ــزرگ شــدن هســتند. محیــط جغرافیایــی تولیــد نیــز از ملــی و منطقــه ای عبــور  چندملیتــی درحــال ب

پیوســته اند. جهانــی  ارزش  زنجیــره  بــه  صنعتی شــده  اقتصادهــای 

ــعه 	  ــای توس ــت های کالن( برنامه ه ــد )سیاس ــاوری و رش ــاری، فن ــی، تج ــت های صنعت ــته سیاس ــار دس در چه

مــرور می شــوند.

برنامه اول توسعه1 1368-1372
کثــری از ظرفیت هــای موجــود،  هــدف برنامــه اول توســعه بازســازی خســارت های ناشــی از جنــگ و بهره بــرداری حدا

مبتنــی بــر مخــارج عمرانــی ســطح بــاال توســط دولــت بــود تــا از ایــن طریــق رشــد اقتصــادی ارتقــاء یابــد. 

کیــد بــر صنایــع مــواد غذایــی و  سیاســت صنعتــی: توســعه خودکفایــی در تولیــد محصــوالت اساســی بــا تا

و  ســرمایه ای  کاالهــای  واردات  اتــکای  بــه  غیرفلــزی  کانی هــای  و  فلــزی  صنایــع  منســوجات،  آشــامیدنی، 

غیرفلــزی. واســطه ای 

کاالهــای  بــه دنبــال اصــالح ســاختار تولیــد صنعتــی از طریــق افزایــش عمــق ســاخت داخــل و ارتقــای ســهم 

ســرمایه ای از تولیــدات صنعتــی بــود. از ایــن رو، در مفــاد ایــن قانــون بــه افزایــش ســهم ارزش افــزوده ســاخت 

ارز  تخصیــص  و  ریالــی  اعتبــارات  ارزی،  ســهمیه بندی  ابزارهــای  از  اســتفاده  بــا  تجهیــزات  و  ماشــین آالت 

کیــد دارد. چندنرخــی تا

سیاست تجاری: حرکت از خودکفایی )جایگزینی واردات اولیه( به خوداتکایی )جایگزینی واردات ثانویه(.

در زمینــه »واردات« مقــرر شــد تــا پــس از دســتیابی بــه دانــش ســاخت تجهیــزات مــورد نیــاز )بــه جــز کشــاورزی(، 

کاهــش بخشــودگی حقــوق گمرکــی و ســود بازرگانــی  گیــرد. همچنیــن  کار قــرار  لغــو معافیت هــای وارداتــی در دســتور 

کاالهــای ســرمایه ای و واســطه ای و افزایــش موانــع وارداتــی متناســب بــا رشــد صنایــع مصرفــی برنامه ریــزی  ســایر 

کاهــش هزینــه  شــد. در زمینــه »صــادرات« نیــز مقــرر شــد تــا بــه منظــور توســعه صــادرات حمایت هایــی در قالــب 

تمــام شــده تولیــد و ایجــاد تنخواه گــردان صادراتــی بــرای اعطــای تســهیالت ارزی از ســوی دولــت صــورت پذیــرد.

سیاســت فنــاوری: اولویــت در اســتفاده از فناوری هــای داخلــی بــود و در صــورت پیچیدگــی فنــاوری مــورد 

، مشــروط بــه ۱. ارزبــری پاییــن، ۲. اشــتغال زایی و ۳. عــدم وابســتگی بــه انحصــارات بین المللــی، واردات  نیــاز

فنــاوری مجــاز گردیــد. دولــت نیــز موظــف شــد در عقــد قراردادهــای خریــد ماشــین آالت و تجهیزات بــا پیمانکار 

خارجــی، انتقــال دانــش فنــی را مــد نظــر قــرار دهــد.

کــه  کوتاه مــدت خارجــی  سیاســت رشــد: اجــرای سیاســت های آزادســازی و تامیــن مالــی گســترده و عمومــا 

ــکان  ــطه ای، ام ــای واس کااله ــه و  ــواد اولی ــه م ــور ب ــزرگ کش ــاس ب ــا مقی ــای ب ــی واحده ــت دسترس ــن تقوی ضم

، افسانه شفیعی و الهام اسمعیلی پور بهره گرفته شده است. 1. این قسمت از کتاب "ساختار صنعتی ایران در برنامه های توسعه " داریوش مبصر
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رشــد اقتصــادی 7.۳ درصــد برنامــه را فراهــم آورد. کاهــش قیمــت نفــت، مدیریــت ضعیــف بدهی هــای خارجــی 

کــرد. کارایــی موتــور پیشــران برنامــه را بــا اخــالل مواجــه  و شــوک ارزی ســال ۱۳7۱ 

)۱۳۹7( ، شفیعی و اسمعیلی پور منبع: مبصر

شکل 21- فضای سیاست گذاری و پارادایم صنعتی در برنامه اول توسعه

فضــای سیاســت گذاری در ایــن دوره به واســطه توافــق نامــه عمومــی تعرفــه و تجــارت )GATT( و احتمــال مقابلــه 

شــرکای تجــاری مواجــه بــا تعرفه هــای تجــاری و حمایت هــا محــدود اســت. 

کــرده و شــرکت های چنــد ملیتــی در حــال  پارادایــم صنعتــی، الگــوی ســازمانی تولیــدی جهــان از تولیــد انبــوه عبــور 

کامپیوتــر را تجربــه می کنــد. شــکل گیری اســت. پاردایــم فناورانــه نیــز ورود 

ســطح درآمــدی و پس اندازهــای مــازاد اقتصــاد، به واســطه تبعــات بعــد از جنــگ پاییــن و محــدود اســت. ایــن 

کاربــر بــا مهــارت پاییــن اســت )آنچــه در ایــن  کــه اولویت بنــدی موفــق صنایــع بــه ســمت صنایــع  بــه معنــای ان اســت 

ــود(. ــده نمی ش ــه دی برنام

برنامه دوم توسعه 1374-1378
سیاســت صنعتــی: راهبــرد صنعتــی همچنــان درون نگــر بــود هرچند بــه واســطه کمبودهــای ارزی، رویکردهای 	 

برنامــه اول در خودکفایــی و خوداتکایــی در واردات ادامــه یافــت امــا صــادرات بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفــت. 

تکمیــل خطــوط و زنجیره هــای تولیــدی و صنعتــی و همچنیــن تکمیــل طرح های نیمه تمــام تولیدی، صنعتی 

کوچــک منطقــه ای و تعییــن بخشــودگی بــرای  و هدایــت منابــع عمومــی بــه ســمت طرح هــای زودبــازده و 
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اولیــه معدنــی  مــواد  بــرای جایگزینــی  کتشــافات معدنــی  ا زیربنایــی و مولــد و توســعه  ســرمایه گذاری های 

کیــد شــده بــود. همچنیــن بــر حمایــت دولــت از ایجــاد و توســعه صنایــع تبدیلی، تکمیلــی، کشــاورزی  وارداتــی تا

کیــد  کیــد شــد. همچنیــن توســعه صنایــع الکترونیــک بــه طــور ویــژه مــورد تا و دامــی، صنایــع دســتی و فــرش تا

گرفــت.  قــرار 

کیــد بــر عرضــه دانــش از طریــق تحقیقــات داخلــی و انتقال فناوری توســط خریــد خدمات 	  سیاســت فنــاوری: تا

کاال بــه آمــوزش و  و محصــوالت خارجــی مــورد نیــاز بــه منظــور رســیدن بــه خودکفایــی بــود. الــزام واردکننــدگان 

انتقــال فنــاوری و الــزام دولــت بــه هنــگام عقــد قــرارداد بــا پیمانــکار خارجــی در انتقــال دانــش فنــی و آمــوزش 

نیــروی انســانی از جملــه ایــن سیاســت ها بــود. 

سیاســت رشــد: اجــرای سیاســت های تثبیــت اقتصــادی و مدیریــت منابــع محــدود ارزی از طریــق جیره بنــدی 	 

ــادل ۶.۱  ــاری مع ــازاد تج ــا م ــیب  زد،  ام ــادرات آس ــه ص ــات ب ــن اقدام ــه ای ک ــه  گرچ ــپاری ارزی.  ارزی و پیمان س

کــه رونــد پرداخــت  بدهی هــای خارجــی را بهبــود داد. تســلط سیاســت های ارزی  کــرد  میلیــارد دالر ایجــاد 

ــت  ــث محدودی ــر باع ــرف دیگ ــی و از ط ــادرات غیرنفت ــزول ص ــث ن ــرف باع ــک ط ــاری از ی ــت های تج ــر سیاس ب

کــه آثــار نامتقارنــی بــر بخش هــای  کاالهــای واســطه ای شــد  کاالهــای ســرمایه ای، مــواد اولیــه و  دسترســی بــه 

مختلــف بــه همــراه داشــت. 

ایجــاد 	  و  صادراتــی  مشــوق های  بــر  کیــد  تا عمدتــا  سیاســت ها  ایــن  دوم  برنامــه  در  تجــاری:  سیاســت 

بودنــد.  وارداتــی  محدودیت هــای 

سیاست های صادراتی شامل :

کاالهای صنعتی، کشاورزی و دامی مازار بر مصرف داخل. ۱ اجازه صدور 

کاالهای وارداتی در مقابل کسب امتیاز برای صادرات و برعکس. ۲ صدور مجوز کاهش سود بازرگانی 

اجازه واردات در مقابل صادرات )تجارت متقابل( به واحدهای تولیدی و بازرگانی. ۳

در . ۴ وارداتــی  لــوازم  و  قطعــات  اولیــه،  مــواد  از  شــده  اخــذ  بازرگانــی  ســود  و  گمرکــی  حقــوق  اســترداد 

صادراتــی بســته بندی 

تاسیســات . ۵ و  پایانه هــای صادراتــی  نقــل  و  تاسیســات حمــل  ایجــاد  ترجیحــی جهــت  تســهیالت  ارائــه 

کاال نگهــداری 

ارائه تسهیالت ترجیحی به صادرات. ۶

کاال. 7 ارائه تخفیف از سوی شرکت های حمل و نقل دولتی جهت صدور 
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سیاست های وارداتی شامل

افزایش تعرفه محصوالت کشاورزی و دامی جهت حفاظت از تولیدات بخش کشاورزی. ۱

کلیه تخفیف ها، ترجیحات، معافیت ها و اعمال تعرفه  بر واردات و عوارض بر تولیدات داخلی. ۲ لغو 

کاالهای اساسی و دارو. ۳ کردن خریدهای خارجی دولت با قید کاهش سرجمع ارز تخصیصی به  محدود 

و . ۴ باشــد  آن وجــود داشــته  کاالی مشــابه داخلــی  کــه  زمانــی  از خــارج  ممنوعیــت خریدهــای دولتــی 

محاســبه خریدهــا بــه نــرخ شــناور ارز

به منظور تسهیل تجارت دولت مکلف شد نسبت به مقررات زدایی گمرکی و تجهیز گمرکات اقدام کند. ۵

)۱۳۹7( ، شفیعی و اسمعیلی پور منبع: مبصر

شکل 22- فضای سیاست گذاری و پارادایم صنعتی در برنامه دوم توسعه

ســازمان تجارت جهانی تاســیس شــده و در کنار توافق نامه عمومی تعرفه و تجارت )GATT( فضای سیاســت گذاری 

محدود است.

پارادایــم صنعتــی، الگــوی ســازمانی تولیــدی در جهــان بــه ســمت تولیــد شــبکه ای رفتــه و زنجیــره ارزش جهانــی در 

کامپیوتــر و ICT را تجربــه می کنــد. حــال شــکل گیری اســت. پاردایــم فناورانــه نیــز دوران تکامــل 

کرد. در این برنامه نیز اولویت بندی صنایع و توالی سیاست گذاری را نمی توان پیگیری 
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برنامه سوم توسعه 1379-1383
سیاســت صنعتــی: در برنامــه ســوم توســعه بــرای دســتیابی بــه جهــش در صــادرات غیرنفتــی برنامه ریــزی 

کان درون نگــر باقــی مانــد. در ایــن برنامــه، در حــوزه صنعتــی بــر توســعه صنایــع الکترونیــک  شــده بــود، امــا کمــا

)الکترونیکی، مخابراتــی، اتوماســیون و اپتیــک( بــا هــدف تامیــن نیازهــای نظامــی و غیرنظامــی داخــل؛ اعطــای 

مجــوز احــداث نیــروگاه )تــوام بــا تضمیــن خریــد بــرق ایــن واحدهــا(؛ اعطــای مجــوز احــداث پاالیشــگاه )همــراه 

 : بــر منابــع طبعیــی، نظیــر بــر مصــرف( و همچنیــن صنایــع مبتنــی  بــا مجــوز صــادرات محصــوالت مــازاد 

کیــد شــد. پتروشــیمی و فــوالد و صنایــع زیرســاختی پشــتیبان بخــش معــدن تا

سیاســت تجــاری: در برنامــه ســوم توســعه سیاســت های تجــاری کشــور بــه ســمت توســعه صــادرات چرخــش 

کــه بــر  کــه بــر ارزآوری مثبــت صــادرات محصــوالت بــازار داخــل و برنامــه دوم  کــرد. بــر خــالف برنامــه اول 

محدودیت هــای واردات )کاالهــای ســرمایه ای غیرکشــاورزی، واســطه ای و مصرفــی( و صــادرات مبتنــی بــر 

کیــد داشــتند، رویکــرد برنامــه ســوم بــر تســهیل صــادرات مبتنــی بــر واردات کاالهای ســرمایه ای  مزیــت نســبی تا

: و واســطه ای غیرکشــاورزی بــود. مهمتریــن سیاســت های تجــاری برنامــه ســوم عبارتنــد از

کاالهای وارداتی در قالب حقوق ورودی	  تجمیع عوارض بر 

تبدیل موانع غیرتعرفه ای غیرفنی به موانع تعرفه ای	 

کاالهای صادراتی	  عدم شمول عوارض و مالیات و اخذ مجوز برای 

کاالهای صادراتی از پرداخت حقوق گمرکی	  معافیت 

کاالهای صادراتی از سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه ای	  معافیت 

کاال به صادرات خدمات	  تسری مشوق های صادرات 

رفع موانع تنظیم بازاری مقابل صادرات	 

ــاال بــردن  ــر ب سیاســت فنــاوری: رویکردهــای برنامــه ســوم نســبت بــه ارتقــای فنــاوری همچنــان درون نگــر و مبتنــی ب

تــوان علمــی و فنــاوری داخلــی بــود و تنهــا در صنایــع دفاعــی بــه تســریع در انتقــال فناوری هــای پیشــرفته پرداختــه 

شــد. سیاســت ها در حــوزه فنــاوری عمدتــا متمرکــز بــر الــزام دولــت بــه حمایــت از ارتقــای ظرفیت هــای دانــش و فنــاوری 

کاربــردی داخلــی )تســهیالت اعتبــاری و حمایــت  بیمــه ای(؛ اختصــاص بودجه هــای ســنواتی بــرای افزایــش ســهم 

تحقیــق و توســعه در اقتصــاد )پژوهــش  بنیــادی(؛ تقویــت صندوق هــای دولتــی و تاســیس صندوق هــای غیردولتــی 

تامیــن مالــی فنــاوری؛ ایجــاد زیرســاخت های ارتباطــی و شــاهراه های اطالعاتــی الزم بــه منظــور ترویــج اســتفاده از 

فن آوری هــای جدیــد؛ و تفکیــک وظایــف مجموعه هــای تامین کننــده اطالعــات، خدمــات و ارتباطــات بــود.
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سیاســت رشــد: در حــوزه کالن نیــز سیاســت هایی نظیــر اعطــای معافیت هــای مالــی بــه صنایــع خــاص بــا 

بــه  ترجیهــی  تســهیالت  اعطــای  تخصصــی؛  بانک هــای  بــه  ترجیهــی  تســهیالت  اعطــای  اشــتغال؛  هــدف 

شــد. اتخــاذ  قیمتــی  و  پولــی  آزادســازی های  اشــتغال زا؛  طرح هــای 

 در سال ۱۳7۹ نیز حساب ذخیره ارزی در جهت مدیریت منابع حاصل از رانت نفت تاسیس شد.

)۱۳۹7( ، شفیعی و اسمعیلی پور منبع: مبصر

شکل 23- فضای سیاست گذاری و پارادایم صنعتی در برنامه سوم توسعه

فضای سیاست گذاری جهان به سمت دوجانبه گرایی است.

کامپیوتر و ICT را تجربه می کند و تولید شبکه ای تکامل سفته است. پاردایم فناورانه دوران تکامل 

کرد. در این برنامه نیز اولویت بندی صنایع و توالی سیاست گذاری را نمی توان پیگیری 

برنامه چهارم توسعه 1384-1388
کــردن دولــت بــه تدویــن و اجــرای »ســند  یکــی از وجــوه تمایــز برنامــه چهــارم نســبت بــه برنامه هــای قبلــی، ملــزم 

ملــی توســعه بخش هــای صنعــت و معــدن« در چارچــوب مــاده ۲۱ و »ســند ملــی بازرگانــی« در چارچــوب مــاده ۳۳ 

قانــون برنامــه مســتخرج از مطالعــات راهبــردی اســت.

کیفــی تعییــن شــده  کمــی و  سیاســت صنعتــی: بــرای ســند ملــی توســعه بخش هــای صنعــت و معــدن اهــداف 

بــود از آن جملــه:
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کمی	 

رشد تولید صنعتی-معدنی = ۱۱.۲ درصد در سال / عملکرد = 7.۱ درصد -

رشد سرمایه گذاری صنعتی-معدنی = ۱۶.۹ درصد در سال / عملکرد = ۰.۳- درصد -

رشد صادرات صنعتی = ۱۴.۸ درصد در سال / عملکرد = ۲۹.7 درصد -

سهم بخش صنعت-معدن از تولید ناخالص داخلی = ۱۶.۲ / عملکرد = ۱۳.۵ درصد -

 کیفی	 

نگاه برون نگر به توسعه با رویکرد گسترش تولید صادرات گرا و تقویت مزیت های رقابتی  -

(: »معدنــی«، »پتروشــیمی«، »تبدیلــی«، »کشــاورزی«  - اولویت دهــی بــه توســعه صنایــع انرژی بــر )منبع محــور

و زنجیره هــای پایین دســت آنهــا

کیــد برنامــه همخــوان نبــود  نســخه ای از ایــن ســند تهیــه شــد امــا چــون اولویت بنــدی آن بــا چارچــوب مــورد تا

گــذارده نشــد. بــه اجــرا 

اساســی«،  »فلــزات  »شــیمیایی«،   ســمت  بــه  دولــت  سیاســت  و  ســرمایه گذاری  جهت گیــری  عمــل  در 

رفــت »خــودرو«  و  »پاالیشــگاهی« 

کیفی تعیین شده بود از آن جمله: ، نیز برخی اهداف  سیاست تجاری: برای سند ملی بازرگانی کشور

کلیه موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی - حذف 

وضع نرخ های معادل تعرفه ای -

ساماندهی جوایز صادراتی -

ممنوعیت وضع عوارض بر صادرات غیرنفتی و خدمات -

وضع عوارض بر صادرات مواد اولیه فرآوری نشده  -

گواهی های مرسوم در حوزه صادرات - گونه مجوز به جز استانداردهای اجباری و  معافیت از اخذ هر 

اتخاذ تدابیر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ -

ــز تهیــه نشــد و بــه جــای آن ســند راهبــرد ملــی توســعه صــادرات غیرنفتــی کشــور در  ایــن ســند در عمــل هرگ

تاریــخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۱ ابــالغ شــد.

کاالهــای صنعتــی کشــور بــا رشــد ســاالنه ۲۹.7 درصــدی مواجــه شــد، بــا ایــن حــال  در ایــن برنامــه صــادرات 

کــه بــه  ۲۹ درصــد از آن را محصــوالت شــیمیایی و ۲۵ درصــد آن را محصــوالت پاالیشــگاهی تشــکیل می دادنــد 

گونــه ای از اعمــال راهبــرد جایگزینــی صــادرات بــه رغــم وجــود اســناد باالدســتی حکایــت داشــت.
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سیاست فناوری: در حوزه فناوری نیز سه رویکرد اصلی در برنامه لحاظ شده بود:

کلیه زمینه های معدنی - تسهیل حضور سرمایه گذاران خارجی با رویکرد استفاده از فناوری نوین در 

ایجــاد شــرایط بهره منــدی از جریان هــای ســرریز فنــاوری در حوزه هــای دارای تــوان توســعه ای )ریزفنــاوری،  -

زیســتی، اطالعــات، محیــط زیســت، هوافضــا و هســته ای(

این سیاست ها با توجه به ورود به شرایط تحریم همگی چالش مواجه شدند.

آزادســازی های پولــی و قیمتــی؛ اعطــای تســهیالت  بــر  کالن نیــز  سیاســت رشــد: در حــوزه سیاســت های 

کــردن آن  کاهــش مقررات گــذاری و محــود  ترجیحــی؛ اعطــای تســهیالت ترجیهــی بــه بانک هــای تخصصــی؛ و 

ــود. کیــد شــده ب کاالهــای اساســی تا کاال و خدمــات عمومــی، انحصــاری و  ــه  ب

پنج عامل باعث شد تا اجرای برنامه چهارم توسعه مختل شود:

بی توجه ای دولت به برنامه. ۱

افزایش درآمد نفت و به دنبال آن افزایش قدرت پول ملی، بیماری هلندی و افزایش واردات. ۲

مسکن مهر و به دنبال تامین مالی آن از طریق بانک مرکزی، رشد شدید پایه پولی و آثار تورمی آن. ۳

تحریم: ۱۶۹۶، ۱7۳7، ۱7۴7 و ۱۸۰۳ منجر به محدودیت مالی-تجاری شدند و در سال آخر برنامه ۱۹۲۹. ۴

بحران مالی جهانی: بیشترین آثار به ویژه در سال های ۱۳۸7 و ۱۳۸۸ از این ناحیه وارد شد. ۵

کردند. این پنج عامل ارتباط برنامه های اجرا شده و برنامه های مصوب را محدود 

)۱۳۹7( ، شفیعی و اسمعیلی پور منبع: مبصر

شکل 24- فضای سیاست گذاری و پارادایم صنعتی در برنامه چهارم توسعه
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برنامه پنجم توسعه 1390-1394
سیاســت صنعتــی: در  ایــن برنامــه وزارت صمــت را مســئول تدویــن و اجــرای اســتراتژی توســعه صنعتــی و 	 

کــرده اســت: معدنــی شــده و محورهــای ایــن اســتراتژی را نیــز مشــخص 

محصــوالت 	  فلزات اساســی،  )پتروشــیمی،  واســطه ای  صنایــع  پایین دســت  ارزش  زنجیــره  توســعه 

) ی فلــز نی غیر معد

افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوری های برتر )صنایع نوین(	 

متنوع سازی پایه صادرات صنعتی	 

افزایش سهم محصوالت دارای پردازش بیشتر در ترکیب صادرات	 

انتقال نقطه اتکاء مزیت های نسبی از مواد اولیه و خام به توانایی های فناورانه و خلق مزیت های رقابتی	 

ارزش  زنجیــره  گســترش  و  پتروشــیمی  میانــی  صنایــع  توســعه  جهــت  تمهیداتــی  ایجــاد  بــر  همچنیــن 

کیــد شــده اســت. نقــش تســهیل گری دولــت جهــت  ک، اســتایرن و بوتادیــن تا آمونیــا صادراتــی متانــول، 

کتشــاف و تکمیــل  توســعه فعالیت هــای معدنــی و ارتقــاء نقــش معــدن در اقتصــاد ملــی از طریــق تســهیل ا

اســت. گرفتــه  قــرار  کیــد  تا مــورد  نیــز  زیرســاخت های معدنــی 

سیاســت تجــاری: ممنوعیــت وضــع موانــع غیرتعرفــه ای و غیرفنــی بــر واردات؛ مجــاز بــودن دولــت بــه اتخــاذ 

توســعه  از  حمایــت  دامپینــگ(،  )ضــد  ضدقیمت شــکنی  و  جبرانــی  حفاظتــی،  موثــر  اقدام هــای  و  تدابیــر 

صــادرات غیرنفتــی )کمــک، تســهیل، مشــوق، حمایــت،  ممنوعیــت مالیــات و ممنوعیــت عــوارض( و اصــالح 

ــرای عضویــت در  ــون مقــررات صــادرات و واردات و آماده ســازی و توانمندســازی ارکان اقتصــادی کشــور ب قان

ســازمان تجــارت جهانــی از جملــه سیاســت های تجــاری برنامــه پنجــم اســت. همچنیــن بــه وزارت جهــاد 

کشــاورزی در اســتفاده از ابزارهــای تعییــن ســهمیه مقــداری، زمــان ورود و مقــدار تعرفــه بــرای حمایــت از 

کشــاورزی و فرآورده هــای غذایــی مســئولیت داده شــده اســت. کاالهــای 

گرفتــه و صرفــا مجــوز برخــی  سیاســت فنــاوری: در ایــن برنامــه خــط ســیر از برنامه هــای پیشــین فاصلــه 

کلــی بــه دولــت داده شــده و ضمانــت اجرایــی برنامــه پنجــم در پیشــبرد سیاســت های  جهت گیری هــای 

کمــی نیــروی انســانی، خودگردانــی و  ــم و فنــاوری، افزایــش  ــه پاییــن اســت. مهم تریــن راهبردهــای عل فناوران

تحــول در دانشــگاه بــا اســتقرار نظــام رتبه بنــدی اســت. ایــن برنامــه برخــالف برنامــه چهــارم توجــه کمتــری بــه 

نــوآوری، شبکه ســازی و  زیرســاخت های علــم و فنــاوری داشــته اســت.

سیاســت رشــد: در حــوزه سیاســت های کالن نیــز مــواردی نظیــر اعطــای تســهیالت ترجیحــی )یارانــه ســود 

و تســهیالت( بــرای حمایــت مالــی از بخش هــای غیردولتــی؛ اعطــای تســهیالت ترجیحــی بــرای حمایــت از 
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توســعه بخــش تعــاون؛ اعطــای تســهیالت ترجیحــی بــرای ســرمایه گذاری خطرپذیــر در قالــب وجــوه اداره شــده 

بــرای صنایــع نویــن؛ اعطــای تســهیالت ترجیحــی بــرای تکمیــل زیرســاخت های الزم بــرای معــادن بــزرگ و 

گرفتــه شــده اســت. منطــق معدنــی و صنایــع انــرژی بــر معدنــی در نظــر 

در ســال ۱۳۸۹ حســاب ذخیــره ارزش مختومــه و صنــدوق توســعه ملــی در جهــت مدیریــت توســعه ای منابــع نفتــی 

تاســیس شــد.

)۱۳۹7( ، شفیعی و اسمعیلی پور منبع: مبصر

شکل 25- فضای سیاست گذاری و پارادایم صنعتی در برنامه پنجم توسعه

گرفتن تحریم ها محدودتر شده است. فضای سیاستگذاری به واسطه شدت 

پارادایــم صنعتــی، تولیــد پلتفرمــی الگــوی ســازمانی تولیــد غالــب در جهــان بــوده و زنجیــره ارزش جهانــی شــکل 

کرده انــد. گرفتــه اســت. صنعتی شــده های موفــق رقابــت در نــوآوری را آغــاز 

ســطوح پاییــن درآمــد باعــث شــده نــه تنهــا چالــش پیویتــن بــه زنجیــره ارزش جهانــی و همــگام شــدن بــا تغییــرات 

فنــاوری بــرای ایــران وجــود داشــته باشــد، عــدم اولویت بنــدی صنایــع باعــث شــده از ســرریزهای رشــد صنایــع 

ــز محــروم باشــیم. ــه ای نی کارخان
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برنامه ششم توسعه 1396-1400
سیاســت صنعتــی: در برنامــه ششــم بــر توســعه و ارتقــای جایــگاه بخــش معــدن و صنایــع معدنــی؛ جــذب 

مشــارکت بخــش خصوصــی در طرحهــای ســازمان های توســعه ای؛ و افزایــش ارزش افــزوده انــرژی و تکمیــل 

کیــد شــده اســت.  زنجیــره ارزش ایــن صنعــت تا

وفــق مــاده ۴۶ قانــون برنامــه، "تکلیــف دولــت بــه تعییــن  اولویت هــای صنعتــی" بــا هــدف رونق  بخشــی بــه 

کلــی اقتصــاد مقاومتــی و  تولیــد، نوســازی صنایــع، حمایــت هدفمنــد از صنایــع دارای اولویــت سیاســت های 

همچنیــن توســعه صــادرات غیرنفتــی موکــول شــده اســت. 

کلــی بخــش  کلــی برنامــه، مســیر حرکــت صنعتــی بــه اجرایــی  شــدن "سیاســت های  طبــق بنــد ۲۶ سیاســتهای 

صنعــت" ســپرده شــده اســت.

کیــد توســعه صنعــت پتروشــیمی )جــزء  ــا تأ ــی کشــور ب ــاز صنایــع داخل ــر تأمیــن مــواد مــورد نی ــز برنامــه ب تمرک

کشــاورزی و توســعه صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی  ۳ بنــد الــف مــاده ۴۴(، تکمیــل زنجیــره ارزش محصــوالت 

کشــاورزی )بنــد ر و ز  مــاده ۳۱ و بنــد الــف مــاده ۳۳(، تکمیــل ظرفیــت زنجیــره ارزش افــزوده انــرژی )بنــد الــف 

ــاده ۴۳( ــد ب م ــی )بن ــع معدن ــدن و صنای ــای مع ــذاری ه گ ــرمایه  ــه س ــی ب ــت ده ــاده ۴۴(، اولوی م

کیــد بــر اهمیــت جــذب شــرکت های معتبــر جهانــی و منطقــه ای در زنجیــره تولیــد داخلــی بــه شــکل مســتقیم  تا

و بــا اولویــت مشــارکت بــا ســرمایه گذاران و تولیدکننــدگان داخلــی به منظــور افزایــش توانمنــدی، رقابت پذیــری 

کاالهــا و خدمــات تولیــدی از طریــق رفــع موانــع قانونــی و حقوقــی بــر اســاس عــزت، حکمــت،  و صــادرات 

مصلحــت و مشــروط بــه عــدم نفــوذ فرهنــگ غربــی )بنــد ث مــاده ۴( 

کیــد  سیاســت تجــاری: در حــوزه سیاســت تجــاری رویکــرد توســعه صــادرات غیرنفتــی اســت و بــه مــوارد زیــر تا

شــده اســت:

کثــر تــا پایــان ســال دوم اجــرای قانــون برنامــه،   الــزام بــه اصــالح سیاســت های ارزی و تجــاری و تعرفــه ای حدا

کاالهــای تولیــد داخــل . )بنــد ذ مــاده ۴( کیفیــت و رقابت پذیــر ســاختن  بــا هــدف ارتقــای 

 تــالش بــرای الحــاق بــه ســازمان تجــارت جهانــی بــرای جلوگیــری از اعمــال تبعیض هــای نــاروا علیــه صــادرات 

ایــران بــا رعایــت مصالــح کشــور )بنــد پ مــاده ۴(

 ایجــاد منطقــه آزاد تجــاری- صنعتــی و ویــژه اقتصــادی جدیــد منــوط بــه تصویــب مجلــس شــورای اســالمی 

)مــاده ۲۳( 
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کید شده است سیاست فناوری: در حوزه فناوری در برنامه ششم به موارد زیر تا

ارتقــای ســطح فنــاوری در شــرکت های ایرانــی بــا تســهیل مشــارکت شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور و فعــاالن 

اقتصــادی کشــور در زنجیــره تولیــد بین المللــی )بنــد چ مــاده ۶۴ ( 

مجــاز نمــودن دولــت در حمایــت مالــی از پژوهش هــای تقاضامحــور مشــترک بــا دانشــگاه ها و مؤسســات 

کلــی علــم و فنــاوری )بنــد ج مــاده ۶۴( آمــوزش عالــی، پژوهشــی و فنــاوری بــا مبنــا قــرار دادن سیاســت های 

 زمینه ســازی بــرای توســعه و انتشــار فنــاوری و حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان بــا اســتفاده از ظرفیت های 

داخلــی )بنــد ج ماده ۶۴(

کلیــه شــرکت های دولتــی و نهادهــای عمومــی غیردولتــی و شــرکت های وابســته و تابعــه بــه اختصــاص  ــزام  ال

حداقــل ســه  درصــد )۳%( از ســود قابــل تقســیم ســال قبــل خــود بــرای مصــرف در امــور تحقیقاتــی و توســعه 

ــاوری در بودجــه ســاالنه تجاری ســازی پژوهــش و نوآوری)بنــد پ مــاده ۶۴( فن

کید بوده است. سیاست رشد: در حوزه کالن موارد زیر مورد تا

کنترل تورم 	 

تحرک بخشی و بهبود رونق اقتصادی 	 

محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت	 

غ التحصیالن	  کار به ویژه فار افزایش مهارت و تخصص نیروی 

کار شایسته	  تنظیم سند 

تسهیل جریان دسترسی به مواد اولیه و واسطه ای برای واحدهای تولیدی 	 

کاهش هزینه های عملیاتی تولید صنعتی از طریق  تکمیل زنجیره تولید منابع طبیعی، تسهیل شود. 	 

ارائه مشوق جهت جذب سرمایه گذاری در زیرساخت های لجستیکی به ویژه در بخش ریلی و بنادر	 

افزایش سهم صنعت از تسهیالت بانکی	 

ارائه تسهیالت ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی از منابع صندوق توسعه ملی	 

تامیــن مالــی و تجهیــز ســرمایه گذاری از طریــق خطــوط اعتبــاری خارجــی، اوراق مالــی اســالمی و ســرمایه گذاری 	 

مســتقیم خارجی
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ترکیب رشته فعالیتهای صنعتی

)۱۳۹7( ، شفیعی و اسمعیلی پور منبع: مبصر

شکل 26- ترکیب رشته فعالیت های صنعتی کشور طی برنامه های توسعه اقتصادی بر حسب سهم از ارزش افزوده صنعتی

گــروه ۲ و ۳ )صنعتی شــده های نوظهــور و جدیــد( در فضــای سیاســت گذاری محدودتــری  ایــران نیــز ماننــد کشــورهای 

کــرد فضــای  کــرد. حتــی شــاید بتــوان ادعــا  گــروه ۱ )صنعتی شــده های اولیــه( مســیر صنعتی شــدن را آغــاز  نســبت بــه 

کــه عــالوه بــر اینکــه فضــای سیاســت  گذاری بــرای  گــروه ۲ و ۳ محدودتــر نیــز بــود. چرا سیاســت گذاری بــرای ایــران از دو 

ایــران به واســطه قوانیــن بین المللــی و توافق نامه هــای تجــاری محــدود شــده بــود بــا متناســب بــا شــدت و ضعــف 

کــرد. تحریم هــای مالــی و تجــاری درجــات محدودتــری از فضــای سیاســت گذاری را تجربــه 

مراقبــت،  و  هوشــمندی  آماده ســازی،  یعنــی  سیاســت گذاری  توالــی  رعایــت  بــا  موفــق  کشــورهای  مقابــل  در 

کردنــد و نردبــان صنعتی شــدن را  رویکردهــای صنعتــی متناســب بــا داشــته ها و شــرایط ویــژه اقتصــاد خــود را اتخــاذ 

کارخانــه ای را به دلیــل اثــرات رشــد بهــره وری و درآمــدی مســتقیم و اثــر ســریز  بــاال رفتنــد. ایــن کشــور اهمیــت صنایــع 

بــه ســایر بخش هــا به دلیــل پیوندهــای پســین و پیشــین قــوی را نادیــده نگرفتنــد، در عیــن حــال در تعییــن اولویت هــا 

گرفته انــد و در  و انتخــاب صنایــع بــه ســطح توســعه و درآمــدی توجــه داشــته اند. مســئله محدودیــت منابــع را جــدی 

کاربــر بــا مهــارت پاییــن را محــور اصلــی سیاســت گذاری توســعه صنعتــی  ســطوح پاییــن درآمــدی هوشــمندانه صنایــع 

قــرار دادنــد. در ادامــه بــا افزایــش ســطح درآمــد و توســعه صنعتــی، تمرکــز سیاســت گذاری صنعتــی بــه ســمت صنایــع 

کــرد و در هــر مرحلــه از دســتاوردهای مراحــل قبــل مراقبــت شــد. ســرمایه بر بــا فنــاوری بــاال چرخــش 
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ــاد  ــه اقتص ــای ورود ب ــر چالش ه ــد ب ــث ش ــدی باع ــاالی درآم ــطوح ب ــه س ــتابی ب ــی و دس ــعه صنعت ــت توس در نهای

ــا فنــاوری نیــز فائــق آینــد. جهانــی و همــگام شــدن ب

ــه  ــر چ گ ــد، ا ــان می ده ــی نش ــعه صنعت ــای توس ــتراتژی ها و برنامه ه ــرد اس ــی عملک ــه بررس ک ــت  ــی اس ــن در حال ای

گرفتــه نشــده اســت، امــا توالی هــای مهــم  کارخانــه ای در صعــود موفــق از نردبــان صنعتــی، نادیــده  اهمیــت تولیــد 

سیاســت گذاری مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. سیاســت گذاری صنعتــی متناســب بــا مقتضیــات و داشــته های 

غ از ســطخ درآمــد و درجــه توســعه یافتگی، بــدون اولویت بنــدی  ، فــار کشــور تنظیــم نشــده اســت. به  عبــارت دقیق تــر

در تخصیــص منابــع محــدود اقتصــاد، تمــام صنایــع و رشــته فعالیت هــا مــورد هــدف قــرار داده شــده اند. در نتیجــه 

کارخانــه ای و ســرریز آن بــه ســایر بخش هــا محــروم مانــده و ســطوح درآمــد  اقتصــاد از مزیــت رشــد بهــره وری در تولیــد 

پاییــن باقــی مانــده اســت. درنهایــت، سیاســت گذاری بــدون توجــه بــه توالــی سیاســتی و ســطح پاییــن درآمــد، باعــث 

شــده ایــران نه تنهــا نتوانســته بــر چالش هــای پیوســتن بــه زنجیــره ارزش جهانــی و همــگام شــدن بــا تغییــرات فنــاوری 

گرفته انــد. ســطح پاییــن درآمــدی و عــدم وجــود پس اندازهــای مــازاد در  چیــره شــود، بلکــه چالش هــا شــدت نیــز 

اقتصــاد باعــث شــده، تامیــن مالــی ســرمایه در صنایــع مهــارت متوســط و پاییــن نیــز دشــوار باشــد و ســطوح بــاالی 

کار بــه چالش هــای اقتصــاد اضافــه شــود. بیــکاری و مشــارکت پاییــن نیــروی 

رتبه بندی عملکرد صنعتی رقابتی یونیدو




 

 




 












































































آذربایجان ازبکستان ایران عربستان سعودي ترکیه

Source: UNIDO Competitive Industrial Performance Index (https://stat.unido.org/database)

شکل 27-رتبه ایران و کشورهای رقیب به لحاظ عملکرد صنعتی )2019-2000(
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نردبان ناتمام صنعتی شدن ایران
ایــران به رغــم اینکــه دائمــا دغدغــه توســعه داشــته اســت، نه تنهــا نتوانســته بــه ایــن مهــم دســت یابــد بلکــه دچــار تلــه 

صنعت زدایــی زود هنــگام نیــز شــده اســت.

کامــی ایــران را می تــوان در بی توجهــی بــه توالــی سیاســت گذاری و انســجام دانســت.  یکــی از عمده تریــن دالیــل نا

توالــی منظمــی کــه شــباهت تمــام کشــورهای موفــق صنعتی شــده داشــتند. یعنــی آماده ســازی، هوشــمندی و مراقبــت.

کــه در شــکل هــم تــالش شــده بــه نمایــش گذاشــته شــود، اغلــب سیاســت ها )کــه در ســایر کشــورها دســتاورد هــم   همانطــور 

گرفتــه می شــده، امــا آماده ســازی شــرایط انجــام  کار  داشــته اند(، از ابتــدای تــالش ایــران بــرای ورود بــه داالن صنعتی شــدن بــه 

نشــده اســت. از جملــه اقتصــاد کالن دائمــا بــا شــوک های بیرونــی و سیاســت گذاری داخلــی مواجــه بــوده اســت. هوشــمندی 

الزم بــرای اتخــاذ سیاســت ها متناســب بــا شــرایط کشــور و حفــظ انســجام بــا سیاســت های جــاری و اهــداف لحــاظ نشــده اســت. 

گرفتــه نشــده اســت. کار  درنهایــت نیــز مراقبــت الزم بــرای تــداوم و هماهنگــی سیاســت ها تــا رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب بــه 
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. منبع: مطالعه حاضر

 شکل 28- سیاست گذاری ها در ایران و نردبان ناتمام صنعتی شدن
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ثبات اقتصاد کالن
گام ابتدایــی  کالن، یعنــی  کســری بودجــه نشــان می دهــد، ایــران در برقــراری ثبــات اقتصــاد  دو شــاخص تــورم و 

اســت. بــوده  ناموفــق  آماده ســازی، 
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کسري بودجه تورم

منبع: بانک مرکزی.

شکل 29- روند تورم و کسری بودجه در طول مسیر ناتمام صنعتی شدن ایرانتوالی سیاست ها

کارآمــدی داشــته اســت.  ــز ایــران عملکــرد نا ــی سیاســتی، یعنــی انســجام و تسلســل سیاســت گذاری نی از لحــاظ توال

چنانچــه در مــرور برنامه هــا توســعه مالحظــه شــد، بــدون توجــه بــه فضــای سیاســت گذاری و پارادایــم صنعتــی غالــب، 

بســته ای از تمــام سیاســت های صنعتــی اجــرا شــده توســط کشــورهای موفــق صنعتی شــده، در برنامــه گنجانــده شــده 

کــه بــا موفقیــت از نردبــان صنعتی شــدن بــاال رفته انــد، توالــی سیاســتی  کــه در کشــورهایی  اســت. ایــن درحالــی اســت 

کــم بــوده اســت. بــا توجــه بــه مقتضیــات پارادایــم صنعتــی شــامل پارادایــم فناورانــه، الگــوی ســازمانی تولیــد و  حا

شــرایط تقاضــای جهانــی و همچنیــن فضــای سیاســت گذاری بســته سیاســتی متفاوتــی اتخــاذ شــده اســت.

اقتصــاد جهانــی و  بــه  بــا چالش هایــی نظیــر ورود  و نوظهــور  به ویــژه صنعتی شــده های جدیــد  ایــن،  بــر  عــالوه 

کــه بــه  پیوســتن بــه زنجیــره ارزش جهانــی، اتصــال دوبــاره بــه زنجیــره تامیــن داخلــی و همــگام شــدن بــا فناوری هــای روز 

ســرعت نیــز درحــال تحــول هســتند مواجــه بودنــد. ایــن دو گــروه در توالــی سیاســتی، هوشــمندی الزم بــرای درک شــرایط 
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و اتخــاذ سیاســت متناســب بــا مقتضیــات داخلــی و مراقبــت از سیاســت تــا اطمینــان از دســتاورد مــورد انتظــار را بــه طــور 

کــردن نیســت. جــدی مــورد توجــه قــرار داده انــد. آنچــه در بســته های سیاســتی توســعه صنعتــی ایــران قابــل دنبــال 

جمع بندی
گرچــه  کــه ا مــرور تجربــه تاریخــی کشــورهای موفــق در مســیر توســعه و صنعتی شــدن ایــن حقیقــت را آشــکار می کنــد 

یــک مســیر و یــک نســخه واحــد بــرای صنعتی شــدن وجــود نــدارد، امــا در تسلســل سیاســت گذاری تمــام کشــورهای 

کشــورهای موفــق صنعتی شــده بــه ایجــاد ظرفیــت  موفــق توالــی منظمــی را پیموده انــد. پیــش از هــر چیــز تمــام 

کالن پرداخته انــد. به عبــارت دقیق تــر اقتصــاد را آمــاده ورود بــه داالن  حکمرانــی، بســیج منابــع و ثبــات اقتصــاد 

کرده انــد. پــس از آن بــه ظرفیت هــا، داشــته ها، محدودیت هــا و تفاوت هــای خــود بــا ســایر کشــورها  صنعتی شــدن 

توجــه داشــته و بــا هوشــمندی بــه انباشــت قابلیت هــا پرداختــه و سیاســت گذاری صنعتــی را متمرکــز بــر نقــاط قــوت 

کرده انــد. در نهایــت در تمــام مســیر پیمــودن نردبــان صنعتی شــدن از دســتاوردهای سیاســت ها و  خــود تنظیــم 

کیــد داشــته اند. کــه بــر تــداوم و هماهنگــی سیاســت ها تا کرده انــد. ایــن بــه معنــای آن اســت  برنامه هــا مراقبــت 

، شــامل صنعتی شــده های اولیــه، جدیــد و نوظهــور نشــان داد به رغــم وجــود  کشــور گــروه  مقایســه تجربــه ســه 

ــه داالن  ــروه از کشــورها ب گ "فضــای سیاســت گذاری جهانــی" و "پارادایــم صنعتــی غالــب" متفــاوت در زمــان ورود هــر 

گروه هــای موفــق صنعتی شــده بــه توالــی سیاســت گذاری، تــداوم و هماهنگــی متعهــد بوده انــد.  صنعتی شــدن، تمــام 

گروه هــای  گســترش زنجیــره ارزش جهانــی چالش هایــی بــرای  گرچــه فضــای متفــاوت سیاســت گذاری جهانــی و  ا

سیاســت گذاری  فضــای  تجــاری  محدودیت هــای  مثــال  به عنــوان  اســت،  آورده  به وجــود  صنعتی شــدن  جدیــد 

ــره  ــه زنجی ــتن ب ــد پیوس ــای روزآم ــرای ورود فناوری ه ــی ب ــع مال ــت مناب ــش محدودی ــرده و چال ک ــر  ــی را محدودت داخل

کــرده اســت، در عیــن حــال تعهــد بــه توالــی سیاســت گذاری، یعنــی اماده ســازی، هوشــمندی  ارزش جهانــی را ســخت 

کــرده اســت. و مراقبــت، باالرفتــن از نردبــان صنعتی شــدن را تســهیل 

ایــن در حالــی اســت کــه مــرور برنامه هــای پنــج ســاله توســعه ایران و سیاســت گذاری در جهت صنعتی شــدن کشــور 

نشــان می دهــد توجهــی بــه توالــی سیاســت گذاری، تــداوم و هماهنگــی سیاســت ها نبــوده اســت. نه تنهــا ظرفیت هــا، 

نقــاط قــوت و داشــته های اقتصــاد مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و قابلیت ســازی انجــام نشــده، بلکــه محدودیت هــای 

ــه کشــورهای  ــز در سیاســت گذاری لحــاظ نشــده اســت. به طوریکــه، به رغــم اینکــه تجرب ــرون زای کشــور نی ــی و ب درون

موفــق نشــان می دهــد در سیاســت گذاری نظــم، تــداوم و توالــی مشــخصی بــرای هدف گــذاری فعالیت هــا، حمایــت و 

توســعه آنهــا وجــود داشــته، امــا در سیاســت گذاری ها و برنامه هــای توســعه ایــران بــدون اولویت بنــدی، تــالش شــده 

منابــع محــدود بــه تمــام فعالیت هــا بــدون اولویت بنــدی اختصــاص یابــد.
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