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Abstract: 
From the classic concept of "supporting infant industries" to the experiences of mission-

oriented policies in developing countries in recent decades, all have focused on targeting and 

increasingly productive economic sectors as the main industrial policy. The structural and 

institutional capacity of the government is considered as a key factor for success in the 

industrial policy. In this paper, the economic policy of Korean Economist Ha-Joon Chang is 

used to analyze Iran's industrial policy. In this work based on the theoretical approach, 

Qualitative case study strategy has been developed in the field of downstream petrochemical 

industries. The research results show that the importance of structural transformation for 

industrial development is the pattern of feed supply in the petrochemical industry and service 

engineering capabilities. Regulatory issues, market structure, production policy, and business 

policy are important at the institutional level and conflicts of beneficiaries at the 

organizational level, and the creation of strategies to prevent corruptionshould be considered 

in the political economy level. 
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 چکیده

 یا توسعه یها در دولت گرا تیمامور یها استیس اتیتا تجرب "نوزاد عیاز صنا تیحما" کیمفهوم کالساز 

 یصنعت استیس یرا به عنوان جوهره اصل ندهیفزا یبا بازده یاقتصاد یها بخش یریگ هدف یهمگ ر،یاخ یها دهه

دولت  یو نهاد یساختار تیشود ظرف یباعث م یصنعت استیدولت در اتخاذ س تیاند. محور مورد توجه قرار داده 

 نی. بدابدی تیاهم یصنعت یها استیس تیدر موفق یعامل اساس کیبه عنوان  یاسیخصوصا از منظر اقتصاد س

 جیاالصل دانشگاه کمبر یا هاجون چانگ، اقتصاددان کره یصنعت استیس یاسیاقتصاد س یلیمنظور چارچوب تحل

 ،ینظر کردیرو نیشده است. بر اساس ا یمقاله بررس نیدر ا رانیا یصنعت استیس لیو تحل یصورت بند یبرا

 جیانجام شده است. نتا یبا خوراک گاز یمیدست پتروش نییپا عیدر حوزه توسعه صنا یفیک یراهبرد مطالعه مورد

خوراک و  نیتام یصنعت، الگو نیدر ا یتوسعه صنعت یتحوالت ساختار تیکه محور دهد یپژوهش نشان م

 یها  یساختار بازار و هماهنگ ،یموضوعات رگوالتور ،ینهاد هی. در الباشد یم یخدمات مهندس یها یتوانمند

در سطح سازمان و  نفعان یتعارضات ذ ،یاسیدارد و از منظر اقتصاد س تیاهم یبازرگان استیو س یدیتول استیس

 .ردیقرار گ توجهمورد  دیبا ها استیس یحاصل از اجرا یها از رانت یریگ در بهره یمل یراهبردها

  .یمیدست پتروش نییپا ،یتحوالت ساختار ،ینهاد راتییتغ ،یاسیاقتصاد س ،یصنعت استیس واژگان كلیدی:
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 مقدمه  -1

میالدی تا  18تا  16های تجارت محور مرکانتیلیستی اروپای قرون  به لحاظ تاریخی، از دولت

های توسعه صنعتی در  و همچنین سیاست 19حمایت از صنایع نوزاد در آمریکا و آلمان قرن 

های  ها و بخش گیری فعالیت کشورهای آسیای شرقی پس از جنگ جهانی دوم، همگی شامل هدف

. با (Reinert)است  "سیاست صنعتی"دهی فزاینده هستند که این همان جوهر اصلی اقتصادی با باز

مختلف تاریخی، مباحث  های ها در دوره رغم بکارگیری گسترده این گونه از سیاست این حال علی

نظری مرتبط با سیاست صنعتی در اکثر موارد پرچالش و عموما خارج از جریان اصلی نظریه پردازی 

دنبال شده است  1اقتصادی بوده و بیشتر توسط منتقدان جریان غالب و طرفداران اقتصاد پسا متعارف

(Roohollah and Mohammad Reza 2013). 

داری  اولین بیان رسمی سیاست صنعتی با محتوای حمایت از صنایع نوزاد توسط اولین وزیر خزانه

بر علیه  3سبی ریکاردومطرح شد. این بیان رسمی، پیش از تئوری مزیت ن 2آمریکا الکساندر همیلتون

رویکرد غالب تجارت آزاد و مفهوم حمایت از صنایع ملی جوان در رقابت با تولیدکنندگان برتر خارجی 

به  19. بر این اساس در آمریکا و به تبع آن در آلمان قرن (Cohen and DeLong 2016)بوده است 

ای،  در رقابت و مقابله با اقتصاد صنعتی انگلستان، عالوه بر حمایت تعرفه 4توصیه فردریک لیست

ها، ممنوعیت  گذاری دولتی در زیرساخت ، سرمایههایی همچون یارانه به صنایع راهبردی سیاست

 .(LIST 1856)صادرات مواد خام کلیدی، تسهیل واردات برای صادرات و ... دنبال شده است 

موج دوم توجه به سیاست صنعتی با افول طرفداران پرشور اقتصاد کالسیک در نیمه قرن بیستم 

 PREBISH)تین و تحت تاثیر عواملی همچون رشد ملی گرایی و استعمار ستیزی در آمریکای ال

، (Erlich 1960)، انقالب اکتبر روسیه و توسعه صنعتی با الگوهای سوسیالیستی در بلوک شرق (1950

 (Singer 1950)و بدبینی ناشی از آن به نظریات دخالت دولت حداقلی و افت تجارت آزاد  1930بحران 

های جهانی به وقوع  های نظامی ناشی از فشار جنگ نهو نیز نقش دولت در توسعه صنعتی از مسیر هزی

توسعه "محوریت مفهوم کیفی  . در این دوره، مکتب ساختارگرایی قدیم با(Ruttan 2006)پیوست 

، 5با توجه به نظرات نظریه پردازانی مانند هیرشمن "رشد اقتصادی"در تقابل با مفهوم کمی "اقتصادی

تبیین شد. این نظریه پردازان در مسائل ساختاری همچون تمایز میان الگوی  7و پربیش 6گروشنکرون

ای و  یشین، تمایز میان کاالهای سرمایههای مختلف صنعتی به دلیل پیوندهای پسین و پ توسعه بخش
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المللی مبتنی بر منابع و مزیت نسبی،  مصرفی، نظریه وابستگی )مرکز پیرامون(، نقد تقسیم کار بین

و ارتقای "جایگزینی واردات"ایجاد صنایع بومی تولیدی در کشورهای در حال توسعه طی فرایند 

 . (Hayami et al. 2005)اند  صادرات نظریه پردازی کرده

ت صنعتی طرفداران اقتصاد توسعه و ساختارگرایان قدیم به لحاظ نظری با موج گرایش به سیاس

دو ایراد عمده از سوی اقتصاددانان نئوکالسیک مواجه شد: اول اخالل در مزیت نسبی در تجارت 

ای و دوم متهم نمودن اقتصاددانان  ای و واسطه جهانی مبتنی بر آن و اصرار بر توسعه صنایع سرمایه

ها و ثبات دولت در فرایند توسعه صنعتی. این دو  بینی بیش از حد به توانمندی وشنگر به خ توسعه

 Chang)ترین انتقادات طرفداران اقتصاد متعارف بر نظریات سیاست صنعتی ساختار گرایان بود  مهم

2011a). 

این انتقادات نظری با برخی تجربیات منفی اجرایی در کشورهای آمریکای التین، آفریقا و آسیا 

ا مقیاس کم و کاهش ناشی از توسعه صنایع سنگین و سرمایه محور غیررقابتی و دولتی، تولید ب

هایی برای رانت و فساد ناشی از ارتباطات سیاسی و انحصارهای اقتصادی همراه  وری، ایجاد فرصت بهره

  میالدی با توجه به مشکالت ناشی از دخالت 90و  80ی ها . در دهه(Lin 2003, Krugman 1993)شد 

ریزی سوسیالیستی شوروی، بحران بدهی  ها و عوامل دیگری همچون فروپاشی نظام برنامه دولت

کشورهای آمریکای التین و انقالب انتظارات عقالیی در برابر اقتصاد کالن کینزی در دانش اقتصاد 

المللی همچون بانک جهانی توصیه شود.  ز سوی نهادهای بینباعث شد که رویکرد بازارمحور مجددا ا

. البته رویکرد مسلط بازار (Williamson 1990)شهرت پیدا کرد  1رویکردی که بعدها به اجماع واشنگتن

آزاد نیز چندان دوام پیدا نکرد و باز هم انتقادات نظری و تجربیات سیاستی اجرایی منفی باعث 

سازی  گانه آزادسازی، خصوصی ن شد. برخی کشورهای آسیایی و آمریکای التین با اجرای سهتضعیف آ

های تثبیت نتوانستند توفیقی کسب نمایند و در مقابل ژاپن در سالیان پس از جنگ جهانی  و برنامه

 های اقتصاددانان لیبرال به توفیقات چشمگیری دست یافت که سبب دوم با الگویی متفاوت از توصیه

. البته برخی (Okimoto 1989) آل شد ایجاد مناقشات داغی در چیستی و کارایی سیاست صنعتی ایده

و برخی آن را به  (Kunkel 2003)الیلی غیر از سیاست صنعتی دانستند موفقیت ژاپن را ناشی از د

های خاص تاریخی، سیاسی و نهادی ژاپن نسبت داده و امکان اجرای آن در سایر کشورها را  ویژگی

های پایانی قرن بیستم و دهه اول قرن بیست  . به هر تقدیر از دهه(Thompson 2014)نتفی دانستند م

ی مهم موج سوم نظریه پردازی پردازی سیاست صنعتی شکل گرفت. ویژگ و یکم، موج سوم نظریه

سیاست صنعتی آن بود که اقتصاددانان نئوکالسیک نیز نتوانستند نسبت به معجزه شرق آسیا سکوت 

 ,Wade 2012, Stiglitz, Lin)کنند و ناگریز از ارائه سیاست صنعتی نئوکالسیک در فضای نظری شدند 

and Monga 2013):با تقابل مباحث جدید، سیاست صنعتی در سه حوزه مطرح گردید . 

                                                      
1
 Washington Consensus 
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های داخلی با مقیاس کافی و  ری با ترکیب رقابت و همکاری میان بنگاهگ بکارگیری تنظیم -1

 .(Amsden and Singh 1994)های اضافی  حذف رقابت

امالت مباحث اجرایی سیاست صنعتی همچون ساختار دولت، ساختار بخش خصوصی و تع -2

 .(Evans 2012)دولت و بخش خصوصی 

 Metcalfe)های نوآوری در سطح بنگاه و سیستم  توضیح فرایندهای یادگیری مبتنی بر پویایی -3

1995). 

گانه، به صورت عمومی از سوی اقتصاددانان پسا متعارف دنبال  اگرچه این رویکردهای سه 

دالیل ه ب 1ای هاجون چانگ  شود، لیکن در میان آنان رویکرد سیاست صنعتی اقتصاددان کره می

ای نظیر ایران را دارا است. اول اینکه نگاه  مختلف انطباق الزم برای شرایط کشورهای در حال توسعه

های استعماری  تاریخی چانگ به سابقه کشورهای توسعه یافته در اتخاذ سیاست صنعتی و حتی برنامه

گرایانه و  رویکردهای ملیآنان در قرون اخیر قرابت زیادی با جنبش ها و انقالب های دهه های اخیر با 

ای غالب در ایران دارد. دوم اینکه مشکالت نهادی و ساختاری ایران جهت توسعه صنعتی در  توسعه

رویکرد نهادی چانگ به عنوان یک الیه مهم موثر بر سیاست صنعتی مورد توجه قرار گرفته است 

(Chang 1994a) همچنین در الیه سوم این سیاست صنعتی، ضعف بخش خصوصی با گستردگی .

گری دولت در بخش عمومی و ظرفیت محدود سیاستی و حکمرانی  گری و تصدی های تولی حوزه

ای برای دولت در حوزه  سعههای تو شود که صرف بیان ماموریت دولتی در اقتصاد ایران باعث می

سیاست صنعتی فارغ از مشکالت اجرایی چندان مفید نباشد. این موضوع تحت عناوینی چون 

در رویکرد سیاست صنعتی چانگ از اهمیت  "های سازمان دولتی توانمندی"و  "مدیریت تعارض منافع"

. بر این مبنا در این مقاله، تحلیل رویکرد سیاست صنعتی (Chang 2011a) ای برخوردار است ویژه

ی توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی گازی کارگیری آن در مطالعه مورد ای چانگ و به چندین الیه

در ایران مورد توجه قرار گرفته است. مساله مهم این تحقیق دستیابی به الگوی سیاست صنعتی با 

دلیل اهمیت و ضرورت  بازار در ایران است. به -های ساختاری و نهادی در ترکیب دولت توجه به ویژگی

جیره ارزش صنایع پایین دستی آن در طول سالیان بخش نفت و گاز در اقتصاد ایران، توسعه زن

ها به اهداف صنعتی  متمادی در کشور دنبال شده است لیکن به دالیل مختلف، تاکنون این سیاست

مورد نظر خود نرسیده است. در بخش دوم این مقاله، رویکرد سیاست صنعتی چانگ در تقابل با 

نئوکالسیک معرفی شده و بر اساس آن چارچوب رویکردهای سیاست صنعتی مورد دفاع اقتصاددانان 

شود. در بخش سوم نیز روش انجام تحقیق توضیح داده شده و در بخش پایانی  تحقیق معرفی می

های ساختاری، نهادی و اقتصاد سیاسی جهت توسعه  معیارهای مدل سیاست صنعتی چانگ با الیه

 د شد.زنجیره پایین دست پتروشیمی گازی کشور انطباق داده خواه

                                                      
1
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 مروری بر ادبیات نظری -2
برای تبیین جایگاه مدل سیاست صنعتی چانگ در حوزه نظری ابتدا الزم است مرور مختصری بر 

انجام شود. سپس بر اساس نقد رویکردهای  های نظری طیف رویکردهای سیاست صنعتی بنیان

جه مدل چانگ در های تحلیلی ایجابی مورد تو مختلف خصوصا رویکردهای نئوکالسیکی، چارچوب

 شود. سیاست صنعتی تشریح می

 طیف رویکردهای سیاست صنعتی: -2-1

تا پیش از آغاز قرن بیست و یکم، مباحث سیاست صنعتی از منظر اقتصاد نئوکالسیک به دولت 

های اجماع واشنگتنی و دولت مکمل بازار با الگوی تصحیح شکست دولت  گر با الگوی سیاست تنظیم

. اما تاثیر تجربه شرق آسیا بر کشورهای در حال توسعه، (Seyed Sepehr et al. 2014)شد  محدود می

های  ها و شبکه در حمایت از بنگاه 2008های دولت ایاالت متحده خصوصا پس از بحران مالی  یاستس

ای دولت با  توسعه  صنعتی و نیز تغییر در ترکیب مدیران بانک جهانی باعث شد مباحث مرتبط با نقش

وارد شود  های تنظیمی و تکمیلی سنتی به ادبیات اقتصاددانان جریان غالب گیری افزون بر نقش جهت

(Wade 2012)ی آدام اسمیت و سیاست صنعتی ناشی از آن یعنی شکست بازار با ئ. دکترین دست نامر

نیز ساختارهای سازماندهی بازار تحت تاثیر  و "بنگاه"توجه اقتصاددانان جدید به درون جعبه سیاه 

 و "یاجتماع یها نهیهز مساله"ا معرفیقرار گرفت. گام مهم در اصالح نظریه اقتصادی مرسوم ب

. در ادامه (Coase 1991)توسط رونالد کوز برداشته شد  "بنگاه درون"مبادالت انواع به توجه ضرورت

نیز جریان نهادگرایی جدید، توجه به طیف مبادالت و انواع ساختارهای سازماندهی آن را با محوریت 

متناسب با تغییرات درون نظریه  .(Williamson 1997) داد قرار کار دستور در "مبادله نهیهز"هوم مف

اقتصادی، رویکردهای نوینی به سیاست صنعتی توسط اندیشمندان مطرح شد که وجهه مهم اشتراک 

های  ییهای گسترده بازار و تبیین پویا ختارهای نهادی و پوشاندن نارساییهمه آنها توجه بیشتر به سا

 مرتبط با دانش، فناوری و یادگیری در سطوح بنگاهی، صنعتی و ملی است. 

 بر یمبتن که نمود یمعرف "سیاست فناوری مشوق بازار"توان الگوی  یک سر این طیف را می

 ،یمل و یبنگاه نیب ،یبنگاه درون یها شکست انواع گرفتن نظر در با و ایآس شرق جنوب تجربه

 یها استیس ،یکارکرد و یافق یها استیس زین و بازار دوستدار یاستهایس بر عالوه که کندیم دیتاک

اگرچه دامنه سیاست های گزینشی به  .ردیگ قرار یصنعت استیس کار دستور در دیبا زین ینشیگز

رسد، لیکن عمده تمرکز سیاست فناوری  گیری صنعتی نیز می سیاست های عمودی مشتمل بر هدف

گیری  تر الگوی هدف بندی جدی باشد. صورت های افقی و کارکردی می دوستدار بازار بر گزینش

 صنعتی در اقتصاد ساختارگرای جدید مطرح شده است.
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( با ارائه طرح اقتصاد ساختارگرای جدید و 2012-2008اقتصاددان بانک جهانی ) 1جاستین لین

تلفیق اقتصاد نئوکالسیک با اقتصاد ساختارگرای قدیم معتقد است کشورهای با درآمد سرانه پایین که 

اند باید از طریق شناسایی صنایع بالغ در  دیرتر وارد فرایند رشد اقتصادی و توسعه صنعتی شده

های خصوصی و یا سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سیاست  ی پیشگام و تسهیل ورود شرکتکشورها

صنعتی خود را پیش برند و از مزیت نسبی ورود دیرهنگام در این فرایند استفاده کرده و رشد 

 لیو تسه ییشناسا. بر این اساس، جاستین لین الگوی (Lin 2012) اقتصادی خود را تسریع بخشند

 :(Lin 2012) کند را در شش مرحله معرفی می 2رشد

 شناسایی کشورهای با درآمد سرانه باالتر و شناسایی صنایع تولیدکننده کاالهای قابل تجارت آنها -1

 ها های داخلی فعال در این زمینه های بنگاه حذف محدودیت -2

 گذاری خارجی و حمایت از مراکز رشد  توسعه سرمایه -3

 جدید حمایت از توسعه نوآوری در صنایع -4

 های صنعتی  های صنفی، مناطق ویژه و پارک تشویق خوشه -5

 های پیشگام در صنایع شناسایی شده توسط دولت های بنگاه جبران هزینه -6

گردد  ی درون زنجیره ارزش موجود باز میعمده تاکید اقتصاد ساختارگرای جدید به ارتقای صنعت

)کارآفرینان( مبتنی بر تعمیم  یگران جدیدهای جدید در صنایع جدید و توسط باز لیکن انتخاب

 کیرودر یدن تیمحور با نینو یصنعت استیس نیمتفکر توسط "اطالعات"شکست های بازار در حوزه

. هدف توسعه صنعتی در این رویکرد تحوالت ساختاری به منظور تمرکز بر است شده دنبال

های حتی در  وری فعالیت حوه افزایش بهرهوری پایین است. ن وری باال به جای بهره های با بهره فعالیت

اقتصادهای با سابقه تاریخی و ساختارهای اقتصاد اجتماعی مشابه، متفاوت است. باید توجه کرد که 

وری باال، مستلزم هزینه و ریسک باالی کارآفرینان  های با بهره ماهیت اکتشافی جستجوی فعالیت

گذاری  وری باال مستلزم سرمایه های با بهره فعالیتپیشرو و تبعیت دیگران )مقلدین( است و انجام 

همزمان و مکمل باالدست و پایین دست و زیرساختی است که باز هم نیازمند اطالعاتی است که نزد 

. لذا رفع (Rodrik 2004, Hausmann, Rodrik, and Velasco 2006) کارآفرینان نوآور موجود است

شکست بازار بر اثر این سرریزهای اطالعاتی نیازمند اتخاذ سیاست صنعتی از سوی دولت است. دنی 

نماید برای غلبه بر این مشکل سیاست صنعتی باید سه ویژگی مهم را دارا باشند  اذعان می 3رودریک

(Rodrik 2009)شناس توسعه پیشرو پیتر  شود که جامعه 4: اول اینکه در دل محیط سیاستی جایگذاری

 2و تنبیه  ای از پاداش . دوم اینکه آمیزه(Evans 2012)داند  می 1آن را خودگردانی متکی به جامعه 5اوانز

                                                      
1
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2
 Growth Identification and Facilitation (GIF) 

3
 Dani Rodrik 
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 Embeddedness 

5
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ها مهمتر از انتخاب برندگان  بیرون کردن بازنده"باشد. این مساله خصوصا از آن جهت ضروری است 

های مدیریت شده  از رانتمندی عوامل ناموفق  مهم سیاست صنعتی حذف تداوم بهره و مساله "است

سیاست صنعتی در معرض افکار  3است. سوم هم اینکه از منظر شفافیت، قابلیت پاسخگویی و ممیزی

 عمومی قرار گیرد.

مجموعه تالش ساختارگریان جدید و سیاست صنعتی نوین برای ارایه الگوهای جدیدی از 

ویکرد فضای محصول، تالش ر سیاست صنعتی در قالب روکیرد فضای محصولی اجرایی شده است.

برای ترسیم نقشه میزان دانش کشورها بر اساس محصوالت تولیدی و صادراتی آنها است که بر اساس 

کند  سازی می فراگیری و تنوع محصوالت، اطلس پیچیدگی اقتصادی کشورها را طراحی و پیاده

(Hidalgo and Hausmann 2009)گذاری مبتنی بر  . جهت ترسیم نقشه پیچیدگی اقتصادی با اولویت

توان کشورهای با درآمد سرانه دو برابر را با رویکرد اقتصاد ساختارگرای جدید مقایسه  مزیت نسبی، می

و اگر اولویت گذاری مبتنی بر پروسه خوداکتشافی توسط کارآفرینان و نوآوران در  (Lin 2012)کرد 

 .(Hausmann and Rodrik 2003)نظر گرفته شود 

شود و بر  روی حرکت کشورهای پیشرو بازخوردی از روندهای جاری ارائه   توان از طریق دنباله می

گذاران و  ترین مسیرها در اکتشافات اقتصادی را به کارآفرینان، سرمایه امن ترین و اساس آن کوتاه

 .(Hausmann et al. 2014)گذاران نمایاند  سیاست

مجموعه رویکردهای سیاست صنعتی مشوق بازار، ساختارگرایی جدید و سیاست صنعتی نوین، با 

ار در عملکرد اقتصادی طراحی شده و هر یک تالش کرده اند تا بخشی از پذیرش محوریت نهایی باز

شکست ها و نارسایی های بازار را جبران کنند. لیکن دسته دیگری از نظریات مبتنی بر اقتصاد 

سیاسی سیاست صنعتی طراحی شده و تالش دارند تحوالت ساختاری ناشی از ارتقای صنعتی را محور 

یرات نهادی متناسب با تحوالت ساختاری را برای خلق مزیت های پویا و مطالعه قرار داده و تغی

 نشان داده شده است.  1تطبیقی دنبال نمایند. طیف نظریات چهارگانه ارایه شده در جدول شماره 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                           
1
 Embedded Autonomy 

-اندازی بخش خصوصی به رانتفساد و دست زم نظم و بروکراسی وبری است تا فرایند توسعه از نفوذاز منظر توسعه مستل خودگردانی متکی بر جامعه از منظر اوانز دو بعد دارد:بعد اول

های اجتماعی و  در شبکه و بخش خصوصی مناسبات دولت ی میانصحیح یدرامان باشد. دوم اینکه به توصیه اقتصاددانان توسعه همچون گرشنکرون و هیرشمن، جایگزین های دولتی

 باشد که استقالل کارکردی آن نه چنان وابسته به بخش خصوصیلذا دولت باید رد. بهای غیردولتی یهره ب لها و تشک کارفرمایی انجام شود تا دولت بتواند از ظرفیت اطالعاتی انجمن

 نقض شود و نه چنان مستقل که هرگونه تعامل و همکاری دولت و بخش خصوصی از بین برود.
2
 Carrots and sticks 

3
 accountability 
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 : طیف رویکردهای سیاست صنعتی1جدول شماره 

 

 )در نقد رویکردهای نئوکالسیک(تبیین رویکرد سیاست صنعتی چانگ  -2-2

حمایت "چانگ رویکردهای نئوکالسیکی مدافع سیاست صنعتی را ترجمه نظریه غیرنئوکالسیکی 

اما به دلیل اند  داند که اقتصاددانان نئوکالسیک آن را به زبان خود ترجمه کرده می "از صنایع نوزاد

 رسد دارد این نظریه چندان مفید به نظر نمی ئل نهادی و ساختاری، وی اذعان میغفلت از مسا

(Andreoni and Chang 2019). 

گذاری مبتنی بر مزیت نسبی  دهد که اولویت نشان می "اقتصاد ساختارگرای جدید"چانگ در نقد 

که سامسونگ تصمیم  1983درتبیین تجربه کشورهایی نظیر کره جنوبی ناقص است زیرا در سال 

درصد درآمد سرانه  14جنوبی تنها  کرهرساناهای خاص خود را طراحی کند، درآمد سرانه  گرفت نیمه

گذاری باید متناسب  گوی اقتصاد ساختارگرای جدید، هدفایاالت متحده آمریکا بود )در حالی که در ال

کند هیچ  . چانگ تاکید می(Lin and Chang 2009)با کشورهای با ساختار درآمدی نزدیک انجام شود( 

تواند حمایت از یک صنعت به مدت چهار دهه )صنعت  روایتی از نظریه اقتصادی نئوکالسیک نمی

سال مانند  17ده به مدت  های اقماری زیان خودروی کره و ژاپن( یا اعطای یارانه به یکی از شرکت

های موفق  دهد جهش . مطالعات تجربی چانگ نشان می(Lin and Chang 2009)نوکیا را توجیه کند 

اند و لذا نظریات  ارائه شده در الگوهای پیشنهادی اقتصاد ساختارگرای جدید بلندپروازانه بوده

 Andreoni and)نئوکالسیکی ناتوان از تبیین الگوهای تجربی موفق تاریخی سیاست صنعتی هستند 

Chang 2019). 

دلیل ایجاد عواید کمتر برای کارآفرینان  چانگ، رویکرد سرریز اطالعاتی رودریک را نیز به 

واقع ترجمه همان حمایت از صنایع نوزاد توسط کارآفرینان پیشرو کشورهای در حال توسعه، در 

کند و آن را به دلیل عدم توجه به بسیاری از سرریزهای بین بخشی مانند سرریز دانش،  قلمداد می

بودن نیروی کار و سرریزهای فراصنعتی ناشی از بکارگیری روش ها در  سرریزهای ناشی از سیال

 .(Andreoni and Chang 2016)کند  صنایع دیگر ناقص معرفی می

 چانگ هاجون هاسمن ک،یرودر یدن نیل نیجاست لل ایسانجا

فناوری مشوق سیاست 

 بازار

اقتصاد سیاسی سیاست  سیاست صنعتی نوین ساختارگرایی جدید

 صنعتی

تاکید بر سیاست های 

گزینشی خصوصا 

 کارکردی و افقی

حمایت از مزیت نسبی 

مرتبط با صنایع بالغ در 

 کشورهای پیشگام

حمایت از توسعه 

ها و بازیگران فعالیت

 جدید و متنوع

تمرکز بر تحوالت 

نهادی مورد  ساختاری و

 نیاز توسعه صنعتی
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مشابهت یابی رویکرد فضای محصول نیز از نظر چانگ به دالیل مختلفی همچون عدم توجه به 

فناوری در کاالهای مشابه با فناوری متفاوت و کاالهای غیر مشابه با فناوری یکسان، عدم الزام به تنوع 

ت موفق در محصوالت متفاوت، عدم توجه به سیاست صنعتی در محصوالت مشابه خالف تجربیا

کشورهای پیشرو و طبیعی دانستن مسیر حرکت آنها، عدم توجه به مسائل اجرایی سیاست و همچنین 

طلوبی در سیاست مسیر م "ها پرش از برخی گام"یا  "سرعت بیشتر در همان مسیر"ابهام در دوگانه 

 .(Andreoni and Chang 2019)کند  صنعتی قلمداد نمی

محور  در مجموع چانگ در سیاست صنعتی نگران پر رنگ شدن مسائل اقتصاد خردی و بنگاه

)همچون مسایل انگیزشی سمت عرضه( ناشی از غلبه نگاه نئوکالسیکی در سیاست صنعتی است. بر 

رویکرد اقتصاد سیاسی چانگ در این مقاله برای تحلیل سیاست صنعتی  ،دالیل ذیله این اساس و ب

هانی در تجربیات متعدد توسعه صنعتی در ایران مبتنی بر اتصال به زنجیره های ج انتخاب شده است:

هماهنگی به دالیل ساختاری   شکست صنایع خودرو یا لوازم خانگی به نتایج مطلوبی منجر نشده است.

خصوصا در کشورهای در حال توسعه همچون ایران، اجازه نگاه ساده انگارانه به توسعه صنعتی مبتنی 

. خصوصا اینکه شرایط روابط خارجی و تحریم (Chang 2011a)دهد  بر زنجیره ارزش جهانی را نمی

 برد. ا زیر سوال میهای یکجانبه و بین المللی علیه ایران موفقیت این رویکرد ر

  اجرای موفق سیاستهای صنعتی مشوق بازار همچون کشورهای جنوب شرق آسیا مستلزم

بکارگیری موثر ظرفیت نهادی و توسعه ای دولت برای راهبری صنعتی و نظامات مکمل همچون 

های صنعتی کشورهای پیشرو، وابستگی  نظام تامین مالی، مالکیت فکری و ... است. سیاست

سازی همان سیاست در کشورهای در حال توسعه، نه به دالیل فنی  ای دارد و پیاده و زمینهنهادی 

 تیظرف و گرا توسعهدولت . (Chang 2011b) بلکه به دالیل نهادی و اقتصاد سیاسی ناممکن است

 در ژهیو تیاهم یاسیس مختلف یراهبرد یابزارها یریبکارگ با یصنعت استیس شبردیپ در دولت

 . (Chang et al. 1995) دارد یصنعت استیس تیموفق

  بخشی از ادبیات سیاست صنعتی معطوف به نظام های نوآوری ملی مبتنی بر شکست سیستم

ناشی از ضعف در تعامالت میان اجزای موثر در نظام علم و فناوری کشور است. این رویکردها 

و نظام صنعتی برخوردار  بیشتر در کشورهای اروپایی که از زیرساخت قوی نهادی در نظام علمی

دهند. رویکرد شکست  رتقای تعامالت میان اجزا قرار میهستند توسعه یافته و تمرکز خود را بر ا

گذاری کافی در صنعت و دانشگاه به مثابه کاالی عمومی تاکید دارد که  سیستم بر عدم سرمایه

کشورهای در حال های ساختاری  مناسب کشورهای توسعه یافته بوده و چندان به محدودیت

یری این الگوها در کارگه . لذا ب(Andreoni and Chang 2019, Soete 2007)کند  توسعه توجه نمی

ایران که هم در حوزه دانشگاه و نظام علمی و هم در حوزه صنعت و توانمندی های بنگاهی، با 

 رسد. مواجه است چندان مفید به نظر نمیچالش های متعدد نهادی و ساختاری 
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لذا در این پژوهش تالش شده است تا بر مبنای الگوی الیه ای سیاست صنعتی هاجون چانگ به 

ل ساختاری، نهادی و اقتصاد سیاسی سیاست صنعتی در ایران توجه شود. در ادامه الگوی مورد مسای

 استفاده در این مقاله تشریح شده است.

 چانگ یبخش سه یصنعت استیس یالگو -2-3

 و "خاص صنایع" هدف با سیاستی: دکن چانگ سیاست صنعتی را به این صورت تعریف می

 اقتصادی نظام کل برای دولت که اهدافی به دستیابی برای هستند صنایع آن اجزای که هایی بنگاه

. (Chang 1994a) دارد شباهت "گزینشی صنعتی سیاست " به بیشتر تعریف این. داند می مفید

 Andreoni and Chang)مورد توجه قرار گیرد  رمنظ سه در بایستی وصف این با صنعتی سیاست

2019): 

ساختاری که در فرایند تحول  1های هماهنگی راهبردی میان تغییرات و بهم بستگی -1 

 دهد. رخ می 2ساختاری

ه ها ب هایی که برای پاسخگویی به تحول ساختاری، در ایجاد نهادها و هماهنگی سیاست چالش -2

 پیوندد. وقوع می

ی موجود )یا ایجاد شونده( که در های اقتصاد سیاس اهمیت مدیریت تعارضات منافع و پویایی -3

 گذارد. نهایت بر کارکرد نهادها و ابزارهای سیاستی اثر می

 شود.گانه مذکور تشریح می در ادامه موارد سه

 توسعه صنعتی به مثابه فرایند تحوالت ساختاری: -2-3-1
ر اهمیت رغم نگاه تجمیعی الگوهای سنتی رشد نئوکالسیک به ثبات ساختاری و تمرکز صرف ب علی

 Pasinetti)های تولید، باید جهان صنعتی از منظر سیستم اقتصادی همیشه مورد توجه قرار گیرد  نهاده

های متقابل ساختاری به صورت نامتناسب و غیر همزمان  بستگی . در فرایند توسعه صنعتی، بهم(2012

. (Andreoni and Chang 2019)شود  می 3های ساختاری کند و منجر به دوگانگی و تنش تغییر می

از منظر ایستا و برای مواجهه با نقض  -1: (Chang 1994a)اند  تحوالت ساختاری از دو منظر قابل توجه

 پذیری. بینی از منظر پویا و برای مواجهه با نقض پیش -2هماهنگی 
 ابزار هماهنگی سیاست صنعتی -2-3-1-1

اقتصاد گذاری شده بر اساس مقیاس  دارد منابع سرمایه ها الزم می ین داراییوابستگی متقابل و تعی

شود و فقط مبتنی بر حدس و  تخصیص یابد و از آنجا که هماهنگی پیشینی توسط بازار انجام نمی

عنوان نمونه مسائلی همچون ه شود. ب تواند منجر به ناکارآمدی  ، میشود گمان عوامل انجام می

ر کاهش گذاری )صدور مجوز، نظارت بر مقیاس، انحصارات و ...(، هماهنگی د هماهنگی در سرمایه

                                                      
1
 Structural interdependencies 

2
 Structural transformation 

3
 Structural tension and dualism 
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)خصوصا در کوتاه مدت( و یا خروج توافقی؛ مواردی از لزوم ایفای نقش هماهنگی قبل از مبادله  تولید

)مشابه نقش بنگاه بمثابه ابزار هماهنگی( است که باید در سیاست صنعتی مورد توجه  توسط دولت

 قرار گیرد.
 ابزار تسهیل تغییرات در سیاست صنعتی -2-3-1-2

پذیری  بینی زای تغییرات فنی و تحوالت فناورانه، امکان پیش ونبه دلیل ماهیت در

های آتی وجود ندارد و نیاز است که سیاست صنعتی برای ارتقای یادگیری و انتقال  گذاری سرمایه

دانش اکتسابی برای همراهی با تغییرات اقتصادی به کار گرفته شود. مواردی همچون هماهنگی در 

)به نتیجه رساندن تغییرات(، تسهیل ورود صنایع نوپا و خروج صنایع  لگذاری مکم تصمیمات سرمایه

های تسهیل  هایی از سیاست قدیمی و نیز حفظ و افزایش تنوع مثال ناشی از تحقیقات بنیادی مثال

 تغییرات هستند.

 توسعه صنعتی به مثابه فرایند تغییرات نهادی: -2-3-2

های مختلف  های ساختاری مستلزم چینش گونه هماهنگی راهبردی برای مقابله با بهم بستگی

. فرایند (Andreoni and Chang 2019)های معین از سوی دولت است  بکارگیری سیاست نهادی و 

 توان در سه منظر مورد توجه قرار داد: تغییرات نهادی را می

. شکل بهینه نهادی و کارکرد معین نهادی به صورت فراگیر متناسب با توسعه وجود ندارد. البته 1

توسعه وجود دارد و این کارکردها در قالب اشکال نهادی معینی برخی کارکردهای نهادی مهم برای 

کنند. لیکن لیستی دائمی برای کارکردهای ضروری و اشکال متناظر نهادی وجود ندارد  بهتر عمل می

(Chang 2007). 

های  کند که اگر با تنظیمات نهادی و سیاست هایی بروز می . در فرایند تحوالت ساختاری، تنش2

شود و در غیر این صورت در قالب  مناسب همراه شود به فرصتی برای توسعه صنعتی منجر می

به  19های مهم گرشنکرون از نیاز آلمان قرن  شود. مثال می مانع ارتقای صنعتی های نهادی گلوگاه

های نهادی اتخاذ شده  حل شده و راه بر و پرمقیاس برای رقابت با انگلستان صنعتی های سرمایه فناوری

ها و نظام مالی پشتیبان این سیاست شایان توجه  گذاری و ادغام چون هماهنگی در سرمایه در آلمان هم

از توسعه نظام  19. در ایتالیا نیز برای توسعه صنعتی در اواخر قرن (Gerschenkron 1962)است 

های نهادی فرایند توسعه صنعتی هستند  هایی از رفع گلوگاه ست که مثالبانکداری استفاده شده ا

(Gerschenkron 1955). 

ها )به عنوان مسیر انگیزش( با تغییر نهادی )به عنوان مسیر  . در نهایت الزم است سیاست3

ها قرار گیرد  راستا باشند تا انگیزش در مسیر ارتقای توانمندی ن همتوانمندی( در فرایند صنعتی شد

(Andreoni and Chang 2019, Lall 2001). 
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 توسعه صنعتی به مثابه تغییرات اقتصاد سیاسی -2-3-3

( منجر به تغییر در 3.2.1)بخش ( در جهت تحوالت ساختاری3.2.2)بخش انجام تغییرات نهادی

نفوذ  های مستقر و ذی های ناشی از تغییرات منافع گروه مقاومتشود و  نفع می های ذی منافع گروه

ای فنی و تکنولوژیک تلقی شود،  که مساله شود توسعه صنعتی بیشتر از آن کند و باعث می ایجاد می

ه . ب(Andreoni and Chang 2019)ای با ماهیت و ریشه های قوی سیاسی و اجتماعی باشد  مساله

داران آمریکا در حمایت از تجارت آزاد به ضرر  های ناموفقی همچون تعارض زمین عنوان نمونه، تجربه

الش بانکداران انگلیسی در تنظیم نرخ بهره به ضرر صادرات در تاریخ سیاست صنایع تولیدی و یا ت

گذاری و  صنعتی اهمیت ویژه دارند؛ البته در مقابل تجربیات موفقی چون توفیق بیسمارک در تعرفه

داری اجتماعی در کشورهای  یا تجربه بنگاه 19توسعه صنایع شیمیایی در آلمان اواخر قرن 

های مختلف ابعاد موفق توسعه صنعتی با وجود تغییرات اقتصاد سیاسی هستند  اسکاندیناوی نمونه

(Chang 1994b). 

ها و  ها، وزارتخانه عالوه بر ابعاد کالن اقتصاد سیاسی، در درون دولت و حاکمیت نیز دپارتمان 

ای هستند؛ لذا  های اجتماعی و منطقه یک مدافع بخشی از ترجیحات و منافع گروه هر 1ها سازمان

مدیریت تعارضات در درون دولت در قالب نهادهای عالی، شوراهای بین بخشی و ... باید مورد توجه 

 .(Chang 2011a, Stiglitz 1996)قرار گیرد 

 2بر این اساس الگوی سیاست صنعتی از منظر چانگ به مثابه یک فرایند نهادی ساختاردهی شده

و تعبیه  (Chang and Andreoni 2019)سیاسی با ترکیب الگوی سه الیه ساختاری، نهادی و اقتصاد 

. برای طراحی الگوی توسعه (Chang 1994a) مسایل اقتصاد سیاسی سیاست صنعتی در این سه الیه

صنایع پایین دستی پتروشیمی در ایران مورد استفاده در این مقاله به شرح نشان داده شده در جدول 

تدوین شده است. به بیان دیگر، الگوی مورد استفاده در این مقاله، ترکیب الگوی سه الیه ای  1شماره 

ترکیب  2رد نظر چانگ در سیاست صنعتی است که به شکل جدول شماره و مسایل اقتصاد سیاسی مو

 شده اند.

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
1
 MADs: Ministries, Agencies & Department 

2
 Institutionally structured process 



 1399زمستان ( 50 )پیاپی 4 شماره 14 دورهفصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

67 

 ای برای تحلیل سیاست صنعتی مورد استفاده در این پژوهش : الگوی سیاست صنعتی سه الیه2جدول شماره 
 ابعاد اصلی الیه های تغییرات

 تحوالتالیه 

 ساختاری

 نقض هماهنگی )ایستا(

 تعیین دارایی()وابستگی متقابل و 

 بینی پذیری )پویا( نقض پیش

 زای تغییرات فنی ماهیت درون

 الیه تغییرات

 نهادی

ایجاد و تکمیل 

 نهادی
 تغییرات نهادی

هماهنگی نهادی و 

 سیاستی
 تغییرات الیه

 اقتصاد سیاسی
 تعارض راهبردها تعارضات سازمانی

 

ساختاری و نهادی چانگ در مسایل سیاست همانگونه که پیشتر بیان شد، نظر به اهمیت رویکرد 

صنعتی خصوصا در کشورهای در حال توسعه که با چالش های ساختاری و نهادی مختلفی در مسیر 

توسعه صنعتی مواجه اند، در این مقاله از رویکرد هاجون چانگ در سیاست صنعتی استفاده شده است. 

دستی پتروشیمی خوراک گازی ایران در ادامه بر اساس این الگو، تدوین چارچوب توسعه صنایع پایین 

 شود. و پس از تشریح روش تحقیق در بخش سوم ارائه می
 

 روش انجام تحقیق: -3

این پژوهش از منظر نوع، یک پژوهش کاربردی است که در قالب پارادایم تفسیری و با رویکرد 

هبرد تحلیل محتوای استقرایی طراحی شده است. روش تحقیق مطالعه موردی کیفی است و از را

کیفی در اجرای پژوهش استفاده شده است. در گام اول، بر مبنای طرح تحقیق نشان داده شده در 

های مورد نیاز دست یافت.  اقدام به طراحی سواالتی شد تا بتوان به وسیله آنها به داده 2 جدول شماره

ه صورت کلی انجام شد تا با طراحی سواالت بر مبنای رهنمود مطالعه موردی در تحقیقات کیفی ب

. رهنمود مصاحبه به (Creswell 2007)حفظ آزادی بیان مخاطب، از دخالت ذهنی ایشان اجتناب شود 

در طراحی سواالت همچنین مطالعه  تهیه شده است. 3شرح نشان داده شده در جدول شماره 

های رسمی در خصوص نهادها و ساختارهای مرتبط با توسعه صنعت پایین دست پتروشیمی  گزارش

 خوراک گازی مورد استفاده قرار گرفت. 
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 : رهنمود مصاحبه مبتنی بر طرح تحقیق و ابعاد مورد نظر3جدول شماره

 وهایسنار و ابعاد یاصل سواالت محورها فیرد

1 

 تحوالت

 یساختار

 توسعه

 یصنعت

 رهیزنج ساختار در تحول یاصل یمحورها

 هدف با یگاز یمیپتروش صنعت ارزش

 ست؟یچ یدست نییپا عیصنا توسعه

 ماهیت درون زای تغییرات و تحوالت فناورانه

 و یآتپیش بینی پذیری سرمایه گذاری های 

 ها نهاده نیتام

 متقابل یوابستگ و یهماهنگ لزوم

2 

 الزامات

 ینهاد

 بانیپشت

 هدف با صنعت یساختار تحوالت تحقق

 چه مستلزم ،یدست نییپا عیصنا توسعه

 یها استیس و بانیپشت ینهاد الزامات

 است؟ یزشیانگ

 ایجاد، تکمیل و تغییرات نهادی

 هماهنگی نهادی و سیاستی در کل زنجیره

 کارکردهای موثر و تنظیم گری نهادی

3 

 یها شهیر

 اقتصاد

 یاسیس

تحقق الزامات نهادی پشتیبان در ساختار 

صنعت پتروشیمی گازی برای توسعه 

صنایع پایین دست، با چه چالش های 

اقصاد سیاسی و مقاومت گروه های 

 ذینفع همراه است؟

 اقتصاد سیاسی بخش عمومی

 تعارض و تطبیق راهبردهای ملی و بخشی

 تحلیل منافع گروه های ذینفع

 

ندی ابعاد مختلف درگیر در طراحی سیاست صنعتی، مصاحبه شوندگان در گام دوم ضمن دسته ب

دسته تولیدکنندگان در باالدست، تولیدکنندگان در پایین دست، متخصصین دانشگاهی،  5در 

مصاحبه  10های غیردولتی مرتبط شناسایی شدند.  نفعان در تشکل مسئولین دولتی و حاکمیتی و ذی

 ( معرفی شده اند. 4شماره )های مرتبط در جدول  شونده با سمت
 

 : معرفی افراد مصاحبه شونده4جدول شماره
 نقش سابقه فعالیت جایگاه سازمانی افرد  گروه مصاحبه شوندگان

 دست تولیدکنندگان پایین

 )دونفر(

 سرپرست امور حقوقی

 های پتروشیمیمدیر پیمان

 15بیش از 

 سال
 اجرایی در بخش خصوصی

 تولیدکنندگان باالدست

 )دونفر(

 متخصص امور بین الملل

 مدیر توسعه پایین دست

 20بیش از 

 سال
 اجرایی در شرکت های دولتی

 مسئولین دولتی و حاکمیتی

 )دونفر(

 های صنعتیمدیر فناوری

 متخصص تکمیل زنجیره ارزش

 15بیش از 

 سال

مدیریت در شوراها و نهادهای 

 عالی مرتبط

 نفعان غیر دولتی ذی

 )دونفر(

 صنفی کارفرمایی پتروشیمیانجمن 

 اتحادیه صنایع پایین دستی

 10بیش از 

 سال
 تولیدکننده مواد شیمیایی

 متخصصین دانشگاهی

 )دونفر(
 عضو هیئت علمی دانشگاه

 15بیش از 

 سال

پژوهشگر حوزه صنایع 

 شیمیایی
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، مسئله از سه بعد روایی (Riege 2003)یابی روایی تحقیق بر مبنای الگوی ریگه  به منظور دست

ای و بیرونی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. روایی درونی یعنی قبل از انجام مصاحبه،  درونی، سازه

الگوی سه الیه ای مورد مفاهیم درونی و اصلی آن برای مصاحبه شوندگان تشریح شود. بدین منظور 

پیش از انجام مصاحبه برای مصاحبه شوندگان تشریح  2نظر در طرح تحقیق به شرح جدول شماره 

ای به این معنا که قبل از انجام مصاحبه، چارچوپ مبنا مستخرج از ادبیات  شده است. روایی سازه

مصاحبه متناسب با ابعاد و  نظری برای مطالعه موردی تهیه شده باشد، که این امر در قالب رهنمود

تهیه شده و با مصاحبه شوندگان در میان گذاشته شده  3سناریوهای مختلف در قالب جدول شماره 

ها بر تخصص فرد مصاحبه شونده  است. و روایی بیرونی یعنی که ارتباط سواالت و تاکیدات در مصاحبه

با تولید کنندگان و ذینفعان غیر دولتی  مورد توجه قرار گرفته شده باشد. بدین منظور، تمرکز مصاحبه

رهنمود مصاحبه بوده و مصاحبه با مسئولین دولتی و متخصصین  2و  1بر موارد ذکرشده در ردیف 

ها  رهنمود مصاحبه انجام شده است. همچنین الگوی مصاحبه 3و  2دانشگاهی با تاکید بر ردیف های 

ها دنبال شده است تا  به برای کلیه مصاحبههای یکسان مبتنی بر رهنمود مصاح ذیل دستورالعمل

 نسبت به پایایی تحقیق اطمینان حاصل شود.

از آنجا که هدف پژوهش، طراحی الگوی سیاست صنعتی بر اساس رویکرد چانگ بوده است، 

ها بر اساس محورهای مورد توجه در الگو چانگ در سه الیه تحوالت  محتوای مصاحبه

ه اقتصاد سیاسی دسته بندی شده و موارد مبهم مجددا با مصاحبه ساختاری،تغییرات نهادی و الی

 تدوین شده است. 4شوندگان مرتبط مطرح گردید. در نهایت نتایج تحقیق در بخش 
 

 های تحقیق: یافته -4

شود طراحی الگویی برای توسعه صنایع  ایر گاز اثبات شده جهانی باعث میرتبه دوم ایران در ذخ

حقق امکان صادرات برای رسیدن به ارزش افزوده باالتر، افزایش اشتغال و تپایین دست پتروشیمی 

تر مورد توجه قرار گیرد. کمبود گاز در دنیا و مشکالت انتقال آن باعث شده است که  پیچیده و متنوع

به زنجیره پایین دست کمتر پرداخته شود و نتوان برای مصرف آن قیمت جهانی در نظر گرفت و 

شود. گاز ایران نیز خصوصا با   ای تعیین می های گاز و شرایط منطقه مبنای ویژگیقیمت محلی بر 

امکان استحصال سریع و اشتراک منابع آن با دیگر کشورها حائز شرایطی است که اهمیت پرداختن به 

 الگوی توسعه زنجیره را مورد توجه قرار داده است. 

صل درآمدزایی صادراتی با تولید محصوالت الگوی توسعه صنایع پتروشیمی گازی در ایران بر ا

ای آن با هدف ایجاد درآمد و اشتغال در  معدود )متانول، اوره و آمونیاک( بوده و عمده توسعه منطقه

اهبرد و توسعه . تغییر این ر(1388فرهاد رهبر )مناطق مختلف و با چانه زنی محلی انجام شده است 

های فنی و  های ساختاری و ویژگی بیش از پیش صنایع پایین دست مستلزم تغییر بهم بستگی

ای چانگ در این  سازمانی مرتبط است. برای مطالعه این فرایند تحول ساختاری و فنی، الگوی سه الیه
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تاری ناشی از عدم های ساخ پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. بر این مبنا، در الیه اول تنش

زمانی در فرایند توسعه صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. در الیه دوم، الزامات نهادی  تناسب و ناهم

شود و در الیه سوم نیز پیامدهای اقتصاد  های جغرافیایی تبیین می این ساختار همچون ایجاد اولویت

ساختاری الیه اول و دوم مورد بررسی سیاسی در درون دولت و کلیت حاکمیت بابت تغییرات نهادی و 

شناسایی شده و  اصلیگیرد. بر مبنای تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده، مقوالت  قرار می

اصلی و محوری معرفی شده  ، مقوالت5اند. در جدول شماره  نی بر آن مقوالت محوری تعیین شدهمبت

 .است
 

 مصاحبه های انجام شده: استخراج مقوالت اصلی و محوری از 5جدول شماره 

 یمحور مقوالت یاصل مقوالت مدل یها هیال فیرد

1 
تحوالت 

 ساختاری

 ناقص و نامتوازن توسعه ارزش، رهیزنج انفصال و یشکستگ

 و یبند هیسهم ن،ییپا افزوده ارزش با خام مهین مواد محصوالت،

مزیت رقابتی مبتنی بر منابع،  ،یا واسطه مواد یگذار متیق

 تولیدات زیر ظرفیت زنجیره انتهایی

 نیتام در یهماهنگ جادیا

 گاز خوراک

 مکرر سانسیل دیخر حساس، زاتیتجه و یگلوگاه اقالم نیتام

 ضعف ه،یپا یطراح و یمهندس و یطراح خدمات در ضعف ،یخارج

 یداخل سنسوریال یمال نیتام توان

 توسعه به دیمق یمال نیتام

 یمهندس و یفن توان

2 
تغییرات 

 نهادی

 فیوظا تعارض باالدست، و دست نییپا در متفاوت یحکمران

 و یبنگاه تیفعال کیتفک عدم ،یگر یتصد و یا توسعه ،یتیحاکم

 یا منطقه و یشیآما یها استیس ،یساز یخصوص در یمل

 یگر میتنظ تیظرف یارتقا

 در متیق کشف تقاضا، ای عرضه سمت انحصار و بازار ساختار

هزینه فرصت صادرات خوراک و مواد نیمه خام،  خاص، یدهایگر

مقیاس اقتصادی سمت    فروش خارج از بورس و سهمیه بندی،

 تقاضا

 فروش نظام راتییتغ

 (کاال بورس) محصوالت

 نانسیفا خام، مهین و خام مواد صادرات عوارض و میجرا ها، مشوق

 و یارز یمال نیتام کیتفک عدم ،یدولت یها ضمانت و یخارج

 یالیر

 یدیتول یاستهایس یهماهنگ

 و یبازرگان یها استیس با

 یارز

3 
اقتصاد 

 سیاسی

خصوصی سازی ناقص و  ،یاستگذاریس و یحکمران مراجع تعدد

گری نهادهای پرشتاب، رانت خوراک ارزان و درآمد ارزی، تصدی

 تخصصیشبه دولتی، ذینفعان غیر تخصصی و نقض حکمرانی 

 یسازمان تعارضات تیریمد

مصارف خانگی و شبکه مصرف صنعت، طراحی سبد مصرف انرژی 

کشور، تامین ارز در شرایط تحریم، ابزار قدرت و امنیت ملی در بازار 

 جهانی انرژی

 لیتکم و ییافزاهم

 یمل یراهبردها
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 الیه تحوالت ساختاری -4-1

در ایران، تغییر و تبدیل مزیت نسبی کشور در  چالش کلیدی ساختار صنعت پتروشیمی گازی

محصوالت پایه و باالدست منبع محور، بر مزیت رقابتی و تولید صادراتی در محصوالت پایین دست 

، میعانات و نفتا( که دارای محصوالت  LPGهای خوراک مایع ) است. از منظر ساختاری، پتروشیمی

ه دلیل جذابیت و وجود زیرساخت صادراتی در ایران متنوع مناسب برای توسعه پایین دست هستند، ب

اند.در مقابل دشواری انتقال گاز و صادرات آن باعث شده است پتروشیمی خوراک  کمتر توسعه یافته

دستی  گازی در کشور توسعه یابد. همچنین تولید محصوالت پایین دست از محصوالت میان

ن دست و پایین دست از محصوالت باالدست پتروشیمی مایع در کشور و نیز تولید محصوالت میا

پتروشیمی گازی کمتر مورد توجه تولید داخلی بوده و عمده محصوالت همچون متانول، اوره و 

 .1 (1393 موسوی)اند  های گازی با هدف صادرات توسعه یافته آمونیاک پتروشیمی

میزان صادرات پتروشیمی های گازی نشان داده شده است. عمده صادرات  1نمودار شماره در 

 ارزی مربوط به متانول و اوره آمونیاک بوده است.
 

 
 .2 1397میزان صادرات محصوالت باالدستی پتروشیمی گازی در سال : 1 شماره نمودار 

 

                                                      
 نییگسترده پا رهیبا توجه به زنج تینفتا، پلتفرم ،یگاز عاناتیم رینظ عیما خوراکشده است که  دیمجلس تاک یها گزارش مرکز پژوهش در 1

 دارد.  یمیپتروش یدست نییو پا یانیم عیدر توسعه صنا گاز خوراک به نسبت یموثر ارینقش بس یدست
در سال  یگاز یمیپتروش محصوالت صادرات عمده ،1 شماره نمودار در تهران یکشاورز و معادن ع،یصنا ،یبازرگان اتاق تیسا آمار با مطابق2

تنوع پایین محصوالت میان دستی پتروشیمی گازی در حالی است  .است اکیآمون و اوره متانول، رینظ یباالدست خام مهین محصوالت 1397

 گیرد. که محصوالت میان دستی پتروشیمی با خوراک مایع، طیف بسیار متنوع تری را در بر می

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

آمونیاک   اوره متانول

 بدون آب

نیترات    رزین ها

 آمونیوم

 سایر مواد

الر
 د

ن
یو

یل
م

 



 الگوی توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی گازی در ایرانرویکرد اقتصاد سیاسی به سیاست صنعتی از منظر هاجون چانگ مطالعه موردی طراحی 

72 

. 1شود ز طریق واردات تامین میدر عوض این صادرات، خوراک مورد نیاز صنایع پایین دستی ا

عواملی همچون وجود واحدهای پایین دستی متکثر و فاقد مقیاس اقتصادی، کیفیت متغیر خوراک 

های تامین  پایین دست و تحویل خوراک با شرایط زمانی متغیر سبب خواهند شد که دو محور سیاست

مهندسی داخلی از منظر ارتقای های طراحی و  خوراک از منظر هماهنگی ایستا و ارتقای توانمندی

 زای تغییرات فنی مورد توجه قرار گیرند. بینی پذیری و مواجه با ماهیت درون پیش

 های تامین خوراک )هماهنگی ایستا( سیاست -4-1-1

گذاری دولتی خوراک و فاصله آن با قیمت آزاد و در مواردی تداوم ورود  بندی و قیمت سهمیه

دولت حتی در توزیع محصوالت مانند کود باعث نقض توسعه زنجیره تولید صنعتی در پایین دست 

سازی گسترده و عرضه در بورس با قیمت تعادلی بیشتر  شده است. اهمیت موضوع خوراک با خصوصی

عنوان رانت  های خوراک به پایین دست تسری پیدا نکند و فقط به  باعث شده است مشوقشده و 

. در مجموع، حاشیه سود باالی (Mahdi 2000)دست عمل کند  های باالدست و میان بخش

های گازی با خوراک ارزان و فروش صادراتی با قیمت تعادلی محصوالت باعث چنان  پتروشیمی

شیمی مایع رانت خوراک ارزان به مراتب کمتر است و توسعه پتروشیمی شود که در پترو جذابیتی می

سازد که در بعضی موارد صادرات  خوراک مایع و توسعه پایین دست پتروشیمی گازی را مختل می

 کند. محصوالت نیمه خام گازی ارزش افزوده بیشتری نسبت به صادرات فرآورده باالدست ایجاد می

های گاز و  گذاری خوراک پتروشیمی سازی ساز و کارهای نابرابر قیمت وازنبر این مبنا ابتدا باید مت

درصدی خوراک گازی در برابر قیمت معادل  30مایع در دستور کار قرار گیرد مثال تخفیف پلکانی تا 

گذاری خوراک  درصدی فوب خلیج فارس برای خوراک مایع متوازن نیست. بایستی سیاست قیمت 95

ل به قیمت گاز صادراتی و تخفیف خوراک در صورت ادامه و تکمیل زنجیره واحدهای جدید متانو

 ارزش نظیر پروپیلن و پلی پروپیلن در زنجیره سه کربنه در دستور کار قرار گیرد.

در الگوی فعلی ممکن است تخفیف بیشتر گاز لزوما سبب ادامه زنجیره ارزش پتروشیمی نشود؛ 

سرمایه گذاری باال داشته باشد و تخفیف بیشتر برای توسعه  زیرا ممکن است ادامه زنجیره نیاز به

زنجیره با میزان سرمایه گذاری ادامه زنجیره تناسب نداشته باشد و عمال تخفیف بیشتر در قیمت 

خوراک سبب ادامه زنجیره ارزش نشود. یا اینکه قیمت محصول میان دست یا باالدست به اندازه کافی 

دست سودآوری کمتری یا برابری را  داشته باشد و عمال ادامه زنجیره پایین باال بوده و سوددهی باالیی

 صورت ادامه زنجیره ارزش نصیب سرمایه گذار کند. در

 

                                                      
نیاز صنعت رزین در پایین های مایع، خوراک مورد  ها به عنوان محصول میان دست پتروشیمی رغم صادرات آروماتیک به عنوان نمونه علی 1

، های مجلس مرکز پژوهشگزارش است )برابر  2.9شود. میانگین ارزش کاالهای وارداتی پتروشیمی به صادراتی،  دست از خارج تامین می

1398.) 
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 های تامین مالی مقید به ارتقای توان فنی و مهندسی )هماهنگی پویا( سیاست -4-1-2

ان فنی و مهندسی از محور مهم تحول ساختاری به سمت توسعه صنایع پایین دستی، ارتقای تو

های فناورانه و خدمات طراحی و  مسیر تسهیل ورود و حفظ و افزایش تنوع خصوصا در توانمندی

های مرتبط، توانمندی فنی تولید  مهندسی در بخش پایین دستی است. تامین دانش فنی و لیسانس

انع فنی توسعه صنایع ترین مو های مورد نیاز و نیز تجهیزات و ماشین آالت پیشرفته اصلی کاتالیست

های  ر مرحله اول مستلزم ارتقای پژوهشروند. توسعه لیسانس های داخلی د پایین دستی به شمار می

کاربردی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور و در مراحل بعدی نیازمند برقراری نظام موثر 

اعتباری و بیمه ای طرح های حمایت از دارایی فکری در کشور و در مراحل بعدی، موسسات تضمین 

الیسنسورهای داخلی است. تقویت قراردادهای لیسانس بعنوان یکی از مهم ترین ایزارهای انتقال 

 فناوری در توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی باید مورد توجه قرار گیرد. 

لی گیری الیسنسورهای داخلی با ایجاد مکانیسم دولتی تامین ما همچنین، حمایت از شکل

های داخلی باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین اقالم کلیدی صنایع پایین  ضمانت و فاینانس لیسانس

بنیان و فناور داخلی توسعه پیدا کند. بعالوه الزم  های دانش دستی باید با استفاده از ظرفیت شرکت

با دانشگاه های است نهادهای ملی پژوهش و فناوری همچون پژوهشکده نفت زیر مجموعه وزارت نفت 

 کشور شبکه هماهنگ خودکفایی در توسعه فناوری در صنایع شیمیایی را ایجاد نمایند.

 الیه تغییرات نهادی -4-2
تحقق تحوالت ساختاری همچون مجوزدهی، مدیریت قیمت و نحوه تامین خوراک ، توسعه 

تغییرات نهادی مرتبط است. ها و اقالم پیشرفته مورد نیاز توسعه پایین دستی مستلزم انجام  فناوری

های انجام شده به دلیل مشکالت نهادی در حکمرانی  سازی گری متناسب با خصوصی توسعه تنظیم

های  انرژی و تغییرات نهادی در نظام تامین خوراک در قالب بورس کاال و نیز هماهنگی سیاست

 ه قرار گیرد.بازرگانی و جغرافیایی اهم مواردی است که در این میان باید مورد توج

 ایجاد و تکمیل نهادهای حکمرانی -4-2-1

حکمرانی صنعت پتروشیمی خصوصا از منظر توسعه صنایع پایین دستی در سه بخش 

باشد. از منظر  گری و هماهنگی مستلزم اصالح و تکمیل نهادهای موجود میگری، توسعه تنظیم

های تولیدی صنعت  ی گسترده شرکتها سازی قانون اساسی و خصوصی 44گری، با اجرای اصل  تنظیم

گر صنعت  پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از یک بنگاه اقتصادی به یک سازمان تنظیم

های توسعه دهنده صنایع پایین دست واگذار شدند و فقط  پتروشیمی مبدل شده است. شرکت

اند.  صورت دولتی باقی مانده ن دستی بههای پژوهش و فناوری پتروشیمی مرتبط با توسعه پایی شرکت

گذاری، عمال  گری و قیمت های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در تنظیم رغم ماموریت علی

اند و  ابزارهای رگوالتوری همچون مالیات، عوارض، تنظیم مقیاس، تنظیم رقابت و ... مغفول واقع شده
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ها و توسعه  عه اجرای طرحهای اجرایی همچون توس عمده فعالیت شرکت متمرکز بر فعالیت

های  قانون سیاست 59گر موضوع ماده  باشد. در این میان ظرفیت ایجاد نهاد تنظیم ها می زیرساخت

گری  سازی ، حکمرانی و تنظیم باید فعال شود تا با حذف مدیریت دولتی در خصوصی 44کلی اصل 

ین تامین خوراک بلند مدت دولتی از میان نرود. خصوصا تضعیف این رابطه حاکمیتی، امکان تضم

های  ترین گلوگاه برای پایین دست را از کنترل حاکمیت خارج کرده است و این مساله به یکی از مهم

عدم توسعه پایین دست مبدل خواهد شد. از منظر توسعه گری نیز شرکت ملی پتروشیمی که تا قبل 

زمانی مورد سازمانی و مهارت ساعهده داشته، فاقد دانش ر ب را از خصوصی سازی وظایف تصدی گری

ای در تهیه طرح های جدید مبتنی بر آمایش سرزمینی و منطقه ای، هماهنگی  نیاز یک سازمان توسعه

در تامین مالی، همراهی در اجرا و تسهیل حل چالش های بین بخشی است. در واقع، شرکت ملی 

کند که این موضوع با ذات فعالیت  یرمایه گذاران این صنعت قلمداد مپتروشیمی خود را رقیب سایر س

 های توسعه گری در تناقض است. 

قانون وظایف و  3مواجه است. طبق ماده   از منظر هماهنگی نیز ساز و کار نهادی موجود با چالش

اختیارات وزارت نفت، این وزارتخانه متولی تولید و تامین خوراک مورد نیاز صنایع پایین دستی و 

های باالدست انرژی  باشد. این محوریت وزارت نفت باعث شده است سیاست میتکمیل زنجیره ارزش 

های تامین خوراک باید بر اساس  با نیاز صنعت در پایین دست هماهنگ نشود. به عبارت دیگر سیاست

نیاز کشور به تولید کود کشاورزی، ظرفیت صنایع نساجی، پلیمرها و ... تعیین شود، نه صرفا سود دهی 

برای حل این مشکل، شورای عالی انرژی برای هماهنگی  میان دستی و امکان صادرات. ه هایپروژ

قانون تاسیس  1های صنعتی ابتدا با محوریت مدیریت وزارت نیرو )ماده  های انرژی با بخش سیاست

قانون برنامه سوم مبنی بر تشکیل وزارت  2وزارت نیرو( مطرح شد ولی پس از عدم اجرای بند ه ماده 

، ساختار شورای عالی 1389ی، با اصالحیه مجلس و در قانون اصالح الگوی مصرف مصوب سال انرژ

انرژی با دبیرخانه مستقر در سازمان برنامه تثبیت شد. عدم موفقیت شورا در ایجاد هماهنگی بیشتر به 

یرو و این علت بوده است که تشکیل شورا نافی قوانین دیگر همچون قوانین اختیارات وزارت نفت و ن

های ایجاد هماهنگی از  های نفتی و مصوبات مجامع آنها نبوده است و الزم است ابزار اساسنامه شرکت

در حال سازی در شورا محقق شود.  بدنه اعضا سلب شده و به شورا واگذار شود تا کارکرد هماهنگ

ارت نفت وجود وز مینظر مستق ریز یمیو پتروش ییایمیش عیدر صنا یحاضر نهاد توسعه دهنده دولت

بایستی  خود را از دست داده است. ینقش توسعه دهندگ رانیا یمیپتروش عیصنا یندارد و شرکت مل

دست گرفته ه گری در صنایع شیمیایی را ب واند وظیفه تنظیمشورای عالی انرژی با بازسازی حقوقی بت

 کارگیری شود.ه و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به عنوان ابزاری توسعه دهنده ب
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 تغییرات نهادی نظام توزیع خوراک)بورس کاال( -4-2-2

جدای از توزیع محدود خوراک بین مجتمعی از طریق لوله و یا مجوزهای خرید خارج از بورس در 

شود. تنوع  % مبادله خوراک در قالب بورس کاال انجام می 95خصوص کاالهای استراتژیک، بیش از 

واحد عرضه( باعث پیچیدگی  50گرید( و تنوع تولیدکنندگان )بیش از  400 باالی محصوالت )بیش از

بازار تامین خوراک پایین دست شده است. در این میان در بسیاری گریدها عرضه یا تقاضا با شرایط 

شود که جهت  انحصاری با محدودیت عرضه و دامپینگ جهت تاثیرگذاری بر روند بازار مشاهده می

 ,Reza)فاقات بازار ناگریز به تبعیت از نهاد تنظیم رقابت و رگوالتوری است جلوگیری از این ات

Mohammad Hossein, and Ali 2018). 

های کف عرضه به تفکیک کلیه گریدها و خصوصا گریدهای پرتقاضا باعث  از سوی دیگر نبود داده

شود که در نهایت منجر به افزایش  عرضه و یا عدم شفافیت توسط تولیدکنندگان می عدم رعایت کف

شود. لذا ایجاد شفافیت  سقف رقابت و نا اطمینانی در تامین خوراک مورد نیاز صنایع پایین دستی می

 های کف عرضه در گریدهای پرتقاضا باید در بورس کاال مورد توجه قرار گیرد. در داده

ذاری بورس مبتنی بر ارز ترجیحی باعث افزایش سوداگری در بازار شده و این گ همچنین قیمت

ها و مواد افزودنی و انتظارات تورمی باعث بروز  امر در کنار مشکالت واردات و تامین کاتالیست

شود. بر این اساس، اتخاذ سیاست  مشکالت جدی در تامین خوراک صنایع پایین دستی پتروشیمی می

باشد  اری واقعی و با ثبات، شرط مهم عرضه مطمئن و پایدار خوراک پایین دست میگذ ارزی و قیمت

 گذاری در این حوزه را به دنبال خواهد داشت. که اطمینان سرمایه

 های تولیدی و بازرگانی و ارزی هماهنگی سیاست -4-2-3

از سوی های گازی به دلیل خوراک ارزان از یک سو و صادرات محصوالت  سودآوری پتروشیمی

گذاری  شود تعهدی برای تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی در بخش خصوصی و سرمایه دیگر باعث می

تولید محصوالت میان دست در داخل انجام نشود. معافیت مالیات بر صادرات و حذف ارزش افزوده در 

نرخ ارز ترجیحی  گذاری عرضه داخلی با افزوده به داخل در کنار قیمت برابر پرداخت مالیات و ارزش 

شود. تنگناهای ارزی ناشی از تحریم نیز  باعث ترغیب فرایند صادرات در عین نیازمندی در داخل می

باعث مزیت تامین ارز صادرکنندگان شده و واردات در برابر صادرات را به عنوان چرخه بازگشت ارز 

ن نیاز داخلی را بیش از پیش شناسد و این مساله، برتری صادرات بر تامی تجاری کشور به رسمیت می

های مالیاتی صادرات محصوالت باالدستی پتروشیمی رفع شده و  کند. لذا الزم است معافیت تشدید 

توان متناسب با نیاز داخل وضع  جلو تشویق صادرات مواد نیمه خام گرفته شود، در مرحله بعد نیز می

قانون رفع موانع تولید  37م با رعایت ماده قانون برنامه چهار 33عوارض صادراتی مطابق بند د ماده 

 ای در دستور کار قرار گیرد. برای جلوگیری از خام فروشی محصوالت یارانه
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 الیه اقتصاد سیاسی: -4-3

مطابق الگوی چانگ توسعه صنعتی مستلزم تحوالت ساختاری است و انجام تحوالت ساختاری 

مال تحوالت ساختاری و نهادی همواره باعث تغییر نیازمند پشتیبانی نهادی و سیاستی است. اما اع

ها در ساختار حکمرانی  شود. این مقاومت های ذی نفع شده و با مقاومت آنها رو به رو می منافع گروه

کند و هم به دلیل تعارض  ها و موسسات دولتی و عمومی بروز می خانه ها و وزارت هم از منظر سازمان

وین چارچوب کامل سیاست صنعتی در خصوص توسعه صنایع پایین های رقیب تد راهبردها و سیاست

دست پتروشیمی گازی در ایران مستلزم توجه به ابعاد اقتصاد سیاسی نیز هست که در ادامه تشریح 

 شود. می

 تعارضات سازمانی -4-3-1

ها و نهادهای عمومی غیر دولتی در توسعه صنایع پایین دستی  خانه ها، وزارت تعارض سازمان

تروشیمی گازی از دو منظر قابل تامل است. منظر اول اهتمام دستگاه متولی به توسعه پایین دستی پ

خانه  است. در حالت کنونی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بخشی از وزارت نفت بوده و این وزارت

. چه کند و چندان اهتمامی به آن ندارد درآمد پتروشیمی را یک درآمد اندک با زحمت زیاد لحاظ می

رسد به اینکه برای توسعه پایین دست آن نیز فعالیت کند. از سوی دیگر وزارت صنعت متولی انبوهی 

از صنایع کوچک و متوسط پایین دستی است که تمایل دارد با تسلط بر صنعت پتروشیمی، شمول 

ست هم به های پایین د ها به بخش حکمرانی خود را توسعه دهد. لذا در حالت کنونی، ورود پتروشیمی

دلیل رقابت نابرابر آنها با صنایع تکمیلی و پایین دستی مورد مخالفت وزارت نفت است و از سوی 

شود. سناریوهای متعددی همچون تشکیل وزارت انرژی )اعم از نیرو،  وزارت نفت چندان پشتیبانی نمی

می و پاالیش از وزارت نیرو و پایین دست( و یا تشکیل وزارت پتروشیمی و پاالیش )با انتزاع پتروشی

نفت و صنایع شیمیایی از وزارت صنعت( زمانی کارآمدی الزم را خواهند داشت که اوال تعریف معینی 

از صنایع پایین دستی پتروشیمی وجود داشته باشد و ثانیا ابزارهای الزم برای رگوالتوری در 

 ساختارهای متولی تجمیع گردد.

سازی گسترده صنایع شیمیایی رخ داد که مدیریت  صوصیمنظر دوم تعارضات سازمانی، پس از خ

خانه و موسسات عمومی  این صنایع از یک دستگاه تخصصی مانند وزارت نفت به چندین وزارت

غیرتخصصی منتقل شد و مدیریت صنایع پتروشیمی در وزارت اقتصاد به دلیل واگذاری سهم عدالت، 

گذاری،  های بازنشستگی و سرمایه ری به صندوقوزارت آموزش و پرورش، دفاع و وزارت کار واگذا

های ارتش و سپاه تقسیم گردید و در واقع دست به دست شدن درآمد  وزارت صمت و زیرمجموعه

سازی واقعی بوده است که عدم  ها میان نهادهای دولتی و عمومی دیگر فرجام خصوصی پتروشیمی

د دیون نیز باعث تسریع این لت و نیاز به راقبال وزارت نفت به صنایع پتروشیمی و انباشت بدهی دو

ای مدیریت  های دولتی و عمومی جدید عموما هم تخصص حرفه ها شد. سازمان سازی خصوصی
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های  های خود کرده و کمتر به تداوم طرح اند و هم درآمد واحدها را صرف بدهی پتروشیمی را نداشته

مکان تامین مالی بیرونی را کاهش داد و ای اقبال نشان دادند. قطعه قطعه شدن واحدها ا توسعه

شکستن برند واحد ایرانی در بازارهای صادراتی منجر به رقابت قیمت واحدهای داخلی در بازارهای 

 "سود"خارجی و کاهش درآمد صادراتی ایران شد. از همه مهمتر اینکه واحدهای مستقل با معیار 

د و تکمیل حلقه به حلقه زنجیره ارزش در نفوذ کنن تصمیم به عرضه محصوالت در داخل و یا خارج می

های شبه دولتی به شدت تضعیف گردید. لذا اتخاذ یک سیاست صنعتی منسجم مستلزم اصالح  البی

داری وابسته به دولت و نهادهای عمومی  ساختاری در حکمرانی نهادهای عمومی غیردولتی و بنگاه

هایی نیز از ایشان  های مختلف، مسئولیت موعهقبال واگذاری این رانت به مجاست. الزم است در 

مطالبه شود. اصلی ترین مسئولیت، الزام به سرمایه گذاری در توسعه صنایع میان دستی برای افزایش 

گونه ای اصالح شود  هعرضه خوراک به صنایع داخلی در پایین دست است. نظام عوارض صادراتی باید ب

ود را بجای صادرات مواد نیمه خام، از محل تولید و عرضه که این نهادها ترجیح دهند درآمدهای خ

مواد واسطه ای در تعمیق زنجیره ارزش داخلی تامین کنند. در انتها نیز باید توجه داشت که در 

ها، باید در کنار صالحیت مالی، اهلیت تخصصی در حکمرانی شرکتی  ام پتروشیمیواگذاری سه

ایع پتروشیمی بر عملکرد حرفه ای و تخصصی مدیران صنایع خریداران لحاظ شده و رگوالتور ملی صن

پتروشیمی نظارت کرده و در صورت وجود ضعف یا تخلف، برخورد مناسب صورت گیرد. یکی از 

الگوهای مناسب در این حوزه، سازماندهی موارد در قالب بازار سرمایه است. در این قالب، هم بر نظام 

شود و هم  های رسمی حسابداری و اهیلت مدیران نظارت میحکمرانی شرکتی مبتنی بر استاندارد

گیری فساد جلوگیری  توان رانت ناشی از واگذاری ها را در اختیار عموم مردم گذاشته و از شکل می

 کرد.

 تعارض راهبردها -4-3-2

تواند منشا تعارضات  از منظر اقتصاد سیاسی و جدا از منافع سازمانی، راهبردهای متعارض نیز می

باشد. مصرف گاز شامل سبد متنوعی از سناریوهای متعددی است که انتخاب هر یک باعث تقویت 

اندازد. سوخت و انرژی، تبدیل مواد و یا  شود و منافعی دیگر را به مخاطره می های خاص می منافع گروه

مشتمل  صادرات هر یک از این دو گزینه کاربردهای متنوع گازطبیعی هستند. سناریو سوخت و انرژی

تر از همه از  ( و یا مهمCNGهای خودرو ) بر مصرف در سیستم گاز خانگی، مصارف صنعتی، سوخت

( و یا تولید LNGسازی ) باشد. در سناریو مواد نیز از مایع  منظر اقتصاد سیاسی یعنی تبدیل به برق می

زنجیره پایین دست پروپیلن مواد باالدستی )متانول، اوره، آمونیاک( با اهداف صادراتی گرفته تا توسعه 

شود. در  ها به میادین تزریق می و ... وجود دارد. در کنار اینها، بخشی از گاز نیز برای بهبود عملکرد چاه

حال حاضر عمده خوراک گاز صرف سوخت و بخش کوچکی از آن صرف مواد گازی باالدستی صادراتی 

های طرفدار  ر شرایط تحریم موقعیت گروههای تامین ارز کشور خصوصا د شود. طبیعی است چالش می

کند. در عین حال، مشکالت صادرات مواد خام )خصوصا خوراک مایع( فرصت  صادرات را تقویت می



 الگوی توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی گازی در ایرانرویکرد اقتصاد سیاسی به سیاست صنعتی از منظر هاجون چانگ مطالعه موردی طراحی 

78 

کند. همچنین تامین سوخت مصرفی  های طرفدار توسعه زنجیره ارزش پایین دست را تقویت می گروه

در خصوص توسعه صنایع پایین دستی  گیری خصوصا خانوارها در پیک مصرف زمستانه، چالش تصمیم

زند. در مجموع اینکه تدوین سیاست صنعتی توسعه  گازی را به مسائل اقتصاد سیاسی بیشتر پیوند می

صنایع پایین دست پتروشیمی گازی باید در قالب راهبرد ملی و فراگیر در خصوص انتخاب ترکیب 

 محقق شودبهینه سناریوهای مصرف گاز و با اجماع ذی نفعان مختلف 

ای در طراحی سیاست صنعتی توسعه صنایع  چارچوب کلی الگوی سه الیه 6در جدول شماره 

 پایین دست پتروشیمی خوراک گازی در ایران نشان داده شده است.
 

 ای چانگ در طراحی سیاست صنعتی توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی خوراک گازی : چارچوب سه الیه6جدول شماره

طراحی های  الیه

 سیاست صنعتی
 های صنعتی توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی گازی سیاست

 تحوالت

ساختاری توسعه 

صنایع پایین 

 دست 

 های ایجاد هماهنگی در تامین خوراک: سیاست

 متوازن سازی ساز و کار نابربر خوراک گاز و مایع 

 گذاری خوراک گازی واحدهای جدید  قیمت

 باالدستی به قیمت صادراتی

  تخفیف خوراک واحدهای جدید مشروط به تعمیق

 زنجیره ارزش

 :های ارتقای توان فنی و مهندسی سیاست

  حمایت و توسعه تامین دانش فنی و

 های مورد نیاز پایین دست لیسانس

  توانمندی ساخت تجهیزات پیشرفته و

 های مرتبط کاتالیست

نهادهای 

پشتیبان گذار 

ساختاری و 

 تغییرات فنی

 ظرفیت تنظیم گری دولت:ارتقای 

  ایجاد نهاد رگوالتوری

قانون  59موضوع ماده 

 44های اصل  سیاست

 قانون اساسی

  ارتقای هماهنگی با تجمیع

اختیارات در نهادهای 

متولی و حذف اختیارات 

 موازی

تغییرات نظام فروش محصوالت 

 )بورس كاال(:

  حذف شرایط انحصاری

 عرضه و تقاضا

 های  شفافیت داده

 پرتقاضا گریدهای

 گذاری با  اصالح قیمت

 رانت ارز ترجیحی

هماهنگی سیاستهای تولیدی با 

  :های بازرگانی و ارزی سیاست

  در حذف معافیت

مالیات بر درآمد و 

مالیات ارزش افزوده 

 صادرات مواد نیمه خام

  اعمال عوارض صادراتی

کاهنده بر صادرات 

موارد خام متناسب با 

افزایش ارزش افزوده 

 داخلی

لزامات اقتصاد ا

 تحوالتسیاسی 

ساختاری و 

 نهادی

 یسازمان تعارضات تیریمد

  رفع تعارضات سازمانی در درون و مابین

نعت،معدن و صصمت)های نفت و  خانه وزارت

 تجارت(

 سازی و متعدد نمودن  اصالح الگوی خصوصی

 های مختلف دولت و بخش عمومی مدیریت بخش

 یمل یراهبردها افزایی و تکمیلهم

  اتخاذ راهبرد ملی و فراگیر در خصوص

 های مصرف گاز  سناریو

  رجحان تبدیل گاز به مواد پایین دست در

برابر سناریوهای صادرات باالدستی و یا 

 تبدیل به انرژی
 

 گیری: جمع بندی و نتیجه -5

های  ها برای ارتقای ارزش افزوده فعالیت اگر سیاست صنعتی را مجموعه اقدامات هدفمند دولت

های با ارزش افزوده باالتر  ها به سمت فعالیت تولیدی و ساخت محسوب نماییم، الجرم تغییر فعالیت

ای  همستلزم تحول ساختار صنعتی و نظام فنی و سازمانی تولید موجود است. انتخاب الگوی سه الی

چانگ در سیاست صنعتی به دلیل تمرکز وی بر اهمیت این تحوالت ساختاری است. به منظور طراحی 
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سیاست صنعتی توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی گازی، ابتدا بر ضرورت تغییرات الگوی تامین 

ره ارزش ترین تحوالت ساختاری مورد نیاز برای توسعه زنجی خوراک و تامین دانش فنی به عنوان اصلی

های تامین خوراک و ارتقای فناوری در اصالحات نهادی  پایین دستی تاکید شده است. ریشه سیاست

گذاری و  اند. به بیان دیگر انجام تحوالت ساختاری قیمت است که در الیه دوم مورد توجه قرار گرفته

صنعت، اصالح ساز و  توسعه فناوری مستلزم نهادهای رگوالتور قدرتمند، بهبود هماهنگی در حکمرانی

های سیاستی در حوزه تولید و  کارهای نهاد فروش محصوالت نظیر بورس کاال و ارتقای هماهنگی

نفع به دالیل اقتصاد  های ذی بازرگانی و ارزی است. در مقابل این اصالحات نهادی، مقاومت گروه

ند. تعارضات سازمانی میان ا کند که این موارد در الیه سوم مورد توجه قرار گرفته سیاسی بروز می

های متولی خصوصا نفت و صمت، اصالح الگوی خصوصی سازی در متعدد نمودن مدعیان  خانه وزارت

خانه دولتی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی باید  مندی از رانت پتروشیمی میان چندین وزارت بهره

ملی در انتخاب توسعه مواد پایین دست حتما مورد توجه قرار گیرد. در انتها نیز لزوم راهبرد فراگیر 

صنعت گاز در برابر سناریوهای صادراتی و یا تبدیل به سوخت یا تبدیل به انرژی اقدام دشوار ولی 

 نفع مصرف گاز روبرو است. های ذی های بسیاری از گروه اساسی است که با مقاومت

وری بالغی همچون صنایع فنا ، انتخاب(Lin 2012) جدیداگرچه از منظر اقتصاد ساختارگرای 

گونه  تواند سیاست صنعتی مناسبی قلمداد شود، لیکن همان پتروشیمی با خوراک گازی برای ایران می

شود  که در این مقاله نشان داده شده است فقدان توجه به لزوم تحول ساختاری صنعت باعث می

ر زنجیره ها عمال توسعه پیدا گیری از رانت خوراک ارزان انجام شده و سای توسعه صنعتی برای بهره

نکند. به بیان دیگر، انتخاب مزیت نسبی باید در کل زنجیره و متناسب با ساختار صنعتی کشورها 

تحول در فعالیت های صنعت پتروشیمی گازی با ورود  ود. از منظر سیاست صنعتی نوین همانجام ش

افتد  انگیزه های کارآفرینانه اتفاق میب به فعالیت های جدید در زنجیره ارزش یا خارج از آن و در قال

دولتی در که نظام موجود حکمرانی صنایع پتروشیمی و ورود نهادهای عمومی غیر دولتی و شبه 

های موجود در این حوزه، عمال منطق اقتصادی را تغییر داده و ورود  گیری از رانت عرصه بهره

 ت دشوار نموده است.کارآفرینان و فعالین واقعی بخش خصوصی را در این صنع

بر مبنای الگوی ارائه شده در این مقاله، طراحی سیاست صنعتی و توسعه صنایع پایین دستی 

پتروشیمی گازی در ایران مستلزم تحوالت ساختاری، اصالحات نهادی و مالحظات اقتصاد سیاسی 

های ملی در  ارتقای نقش تواند کلیت فرایند تغییرات فنی و می  ای است که فقدان توجه به هر الیه ویژه

های  کند. در واقع توجه به الیه زنجیره ارزش صنعتی پتروشیمی گازی در کشور را با چالش مواجه می

های مهم و پنهان سیاست صنعتی  ساختاری، نهادی و اقتصاد سیاسی مرتبط با سیاست صنعتی جنبه

غماض از آنها، کلیت فرایند است که ا  خصوصا در کشورهای در مسیر صنعتی شدن و در حال توسعه

نهادی مورد نظر -مندی، از الگوهای ساختاری اندازد. از این منظر بهره صنعتی شدن را به تاخیر می

 هاجون چانگ در کشورهای در حال توسعه ثمرات بسیاری به همراه خواهند داشت.
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