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Abstract: 
Industrial policy is among instrumental programs and interventions that governments 

pursued proactively for at least a couple of decades in almost all the current industrialized 

nations. Iran, since the Pahlavi era, has adopted industrial policy with import substitution 

approach. Except a short period in 1960s, not much success is apparent from industrialization 

efforts. From 1990s, industrialization is in the public agenda by formulation of national 

industrial policy documents. Aside from the differences of four enacted industrial policy 

documents until March 2021, not much industrialization outcomes are evident. In this regard, 

this paper identifies and proposes industrial policy challenges and requirements by a 

qualitative and historical research in Iran. Data are gathered through 9 semi-structures 

interviews and secondary data including industrial policy documents, reports, briefs, news and 

papers. My results suggest that the future industrial policy documents need to put 

technological and production capability building at center and take into account alignment 

with key national policies, providing temporarily supports based-on merit and performance, 

creation of dynamic technological comparative advantage, sound prioritization of few high-

potential sectors, export-oriented approach and enhancement of firm’s international 

competitiveness. Besides, a powerful organization in charge of industrial policy 

implementation, coordination and its continuous evaluation, beyond a thematic line ministry 

such a Ministry of Industry, Mine and Trade, is a key institutional requirement.  
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  پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران یاراستاد. 
 

 

 چكیده

تمام  در باًیکه تقر شودیمحسوب م یها و مداخالتبرنامه نیتراز مهم یتوسعه صنعت استیس

م، فعال و به صورت منسج یاچند دهه یاحال حاضر، دست کم در دوره افتهیتوسعه  یکشورها

ا ب یتوسعه صنعت استیاول س یهلوپاز دوره  رانیها دنبال شده است. در اتوسط دولت یتهاجم

 یدستاوردها ،1340دهه  کوتاه در یاواردات مورد توجه بوده و به جزء دوره ینیگزیجا تیمحور

 قیاز طر یصنعت به بعد توسعه 1380. از دهه شودیمشاهده نم هااستیس نیاز ا یتوجهقابل

سند در  4 ،1400تا ابتدای سال . رددر دستورکار قرار دا یتوسعه صنعت یاسناد اختصاص نیتدو

اسناد  نیمحل ااز  یوسعه صنعتت یها، دستاوردهاآن یهاشده و فارغ از تفاوت بیراستا تصو نیا

توسعه  استیسسناد ا تاریخیکیفی و تحلیل و  نهیشیپ یمقاله با بررس نی. لذا اگیر نیستچشم

 .نمایدمیستخراج را ا یتوسعه صنعت ییو اجرا یاستیس ماتها و الزاچالش رانیدر ا یصنعت

 هیانوثمنابع  یو بررسساختار یافته نیمهه مصاحب 9 قیاز طرهای مورد نیاز این پژوهش با داده

 یآت یهاسالدر  یوسعه صنعتت استیساسناد ، نویسنده یهاافتهیبر اساس آوری شده است. جمع

 ریسا و یعتتوسعه صن ییهمراستا ،یدیفناورانه و تول یتوانمندبا تمرکز بر ارتقاء  الزم است

 ینسب یهاتیمز یایخلق پو ،یستگیبر عملکرد و شا یدار مبتنمدت تیحما ،یمل یهااستیس

 دکریرواز  تیتوسعه، حما لیبا پتانس بخشتعداد کمی  علمی و اصولی یگذارتیفناورانه، اولو

 یدارا ی. وجود متولرار دهدمورد توجه قرا  هابنگاه یالمللنیب یریپذرقابت تیمحور و تقوصادرات

رت ظیر وزاضوعی نمو، فراتر از یک وزارتخانه مستمر یو بازنگر یابیارز ،یهماهنگ ،ییاجرا اریاخت

 است. یتتوسعه صنع استیسسازی اسناد پیاده ینهاد یاصل تاز الزامانیز  صمت،
 

  .صنعتی یگذاراستیس ،توسعه صنعتی ،یتوسعه صنعت استیس ،اقتصاد هتردوکس واژگان کلیدي:

                                                           
 مکاتباتمسئول:  k_fartash@sbu.ac.ir 
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  مقدمه -1

توانمندی فناورانه و ریزی و هدایت توسعه تولید، ترین ابزار برنامهسیاست صنعتی به عنوان اصلی

گلیس، های مختلف )ابتدا انمیالدی تا کنون مورد توجه دولت 14در نهایت توسعه اقتصاد، از قرن 

ام بیش از گذشته با 20اخیر خصوصًا نیمه دوم قرنسپس آمریکا، آلمان و ...( قرار گرفته و در سال

 ,Chang, 2003; List) گرفته استرویکردهای اقتصادی متنوع و کشورهای مختلف مورد استفاده قرار 

هایی نیست . مداخله دولت به نفع توسعه صنعتی از دیدگاه کینز در راستای انجام بهتر فعالیت(1885

 Mazzucato et) شوندنمیکه در حال انجام هستند، بلکه اقداماتی است که در حال حاضر اصالً انجام 

al., 2015: 1 .)یابی به رشد هوشمند نوآوری محور به حاضر، اهمیت دستها و مسائل حالبروز چالش با

ترتیبی که مالحظات فراگیری و پایداری را برآورده سازد بیش از پیش تقویت شده و اخیراً رویکرد 

 محور نیز در توسعه مبتنی بر نوآوری و تولید صنعتی مورد تاکید قرار گرفته است -مأموریت

(Mazzucato, 2021)های حال حاضر . این رویکردها برای توسعه صنعتی و مقابله همزمان با بحران

هایی با توانمندی اند. این مهم دولتاهمیت دو چندان یافته 19-کوویدگیری همهنظیر تغییر اقلیم و 

 ,l and ; Katte1995; Evans, 2013Mazzucato) طلبدگرا میمناسب و به تعبیری کارآفرین یا توسعه

2018Mazzucato, )های توسعه صنعتی را محدود به اصالح چارچوب . در پیشینه، برخی سیاست

محیطی و متغیرهای اقتصاد کالن )رویکرد نئوکالسیکی( و برخی، عالوه بر موارد یاد شده، مداخله 

تأمین مالی، های همه جانبه نظیر دار و اتخاذ حمایتهای اولویتفعال دولت در راستای انتخاب حوزه

توسعه توانمندی فناورانه، تولیدی، و ظرفیت صادراتی را در یک سیاست توسعه صنعتی ضروری 

تر و فراگیرتر در راستای هدایت . رویکرد دوم اگرچه معقول(2020Andreoni,  Chang and) دانندمی

 های سیاستی کشور کمرنگ است. باشد، در ایران در تالشتوسعه صنعتی می

شمسی( سیاست  1300کم از دوران پهلوی اول )دهه ان نیز با پیشینه نسبتاً طوالنی دستدر ایر

ها و تدوین دست کم رغم فراز و نشیبتوسعه صنعتی با محوریت جایگزینی واردات دنبال شده و علی

شمسی تاکنون، نتایج قابل توجهی از محل این  1380چهار سند رسمی توسعه صنعتی از دهه 

های موضوعی کلیدی نظر . این توفیق محدود توسعه صنعتی در حوزهابل مشاهده نیستها قسیاست

نریمانی و )(، پتروشیمی 1399زاده و طهماسبی، ؛ فرتوک1400اسماعیلی و همکاران، صنعت خودرو )

های مختلفی اعم نواقص در منطق، ساختار محتوا . چالششود.و ... نیز مشاهده می( 1399همکاران، 

های دو هماهنگی میان بازیگران، متولی دارای اختیار و نیز عدم اراده سیاسی و اجرایی در تالش اسناد،

مرکز ) دهه گذشته سیاست توسعه صنعتی موجب نتایج محدود و کم در این راستا شده است

ها موارد و الزاماتی هستند که در تجارب کشورهای . این(1398؛ 1395؛ 1394های مجلس، پژوهش

گذاران ها و سیاستدر توسعه صنعتی )خصوصاً کشورهای شرق آسیا( به وضوح مورد توجه دولتموفق 

. این امر ضرورت انجام تحلیل تاریخی در خصوص سیر ( ,Oqubay et al., 2006Chang ;2020( باشدمی
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تای ها در راسها و الزامات ارتقاء این سیاستتحوالت سیاست توسعه صنعتی در راستای تحلیل چالش

مالکی، ) نمایدتوسعه صادرات صنعتی و ارتقاء توانمندی فناوری و تولیدی کشور را دوچندان می

1389 :174) . 

وین و گیری و سیر تحوالت تدبر این اساس تحقیق حاضر با تحلیلی کیفی و تاریخی پیشینه شکل

ات ا، اقداممالی رویکردهسیاست توسعه صنعتی را مورد بررسی قرار داده و با مرور اجاسناد سازی پیاده

اسناد های این ترین چالشو نتایج سیاست توسعه صنعتی در ایران )در دست کم سه دهه اخیر(، مهم

ات امات و الزدهد. در پایان با توجه به شرایط ایران پیشنهادرا شناسایی و مورد بحث قرار می یسیاست

 شود.یائه مسیاستی توسعه صنعتی در راستای توسعه تولید و ارتقاء توانمندی فناورانه داخلی ار

 

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش -2

 ها از آن برای راهبری توسعه اقتصادی ظهور مفهوم سیاست توسعه صنعتی و استفاده دولت -2-1

یر توسعه صنعتی کشورهایی نظ پیشینه کالسیک سیاست توسعه صنعتی به تجربه فرارسی و

. اهمیت (1885List, ; 2002 ,Chang) گرددانگلیس و آمریکا از طریق یارانه و حمایت فعال دولت باز می

 1860هه دبروز جنگ داخلی در های برای کشورها تا حدی بوده که مثالً در آمریکا، چنین سیاست

های شمالی و جنوبی در خصوص ف ایالته اختالبهزار کشته که عموماً  600کم میالدی با دست

 های تعرفهتری در اختالف طرفین حول سیاستهای نسبتاً عمیقشود، ریشهداری نسبت داده میبرده

ر های ثروتمند جنوبی مبتنی بهای در حال صنعتی شدن شمالی در مقابل ایالتو یارانه به نفع ایالت

تلف و قدرتمند توسعه صنعتی در کشورهای مخکشاورزی داشت. شواهد رویکردهای مشابه فعال 

 .   ( ,2007Chang) شودمیالدی تا کنون مشاهده می 14دیگری نظیر بلژیک، آلمان و ژاپن و کره از قرن 

های متنوعی برای توسعه صنعتی از سیاست در این راستا هر یک از کشورهای یاد شده، سیاست

تدارکات دولتی، ضد انحصار، ورشکستگی، تأمین مالی، علم، فناوری و آموزش، قوانین مالکیت فکری، 

ها با هم، تعامل بنگاه با دانشگاه، و تعرفه را بر اساس های بزرگ داخلی و تعامل بنگاهتا حمایت از بنگاه

سازی نموده و با ارزیابی و یادگیری سیاستی به اقتضائات و شرایط اختصاصی خود طراحی و پیاده

ها، ه صنعتی خود را هموار و ممکن نمودند. در راستای این سیاستصورت تدریجی مسیر توسع

ها و نهادهایی مرکزی نیز برای هدایت و سازی هر دسته از سیاستنهادهایی قدرتمند برای پیاده

 ( ایجاد شدند1در ژاپنالمللی و صنعت وزارت تجارت بین نظارت بر کل فرآیند توسعه صنعتی )نظیر

(Mazzucato et al., 2015)های توسعه صنعتی خود به موفقیت . در مقابل کشورهای زیادی در تالش

توان به کشورهای آمریکای جنوبی و التین، اروپایی شرقی ها میآن گیر دست نیافتند که از بینچشم

 و آفریقایی اشاره نمود.

                                                           
1 Ministry of International Trade and Industry (MITI) 
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توسعه های توسعه صنعتی به صورت معمول با رویکرد جایگزینی واردات در مقابل سیاست

موفقیت  سازی شده است. شواهد تاکنون، داللت برصادرات یا توجه همزمان به هر دو طراحی و پیاده

قابل م( در بیشتر در توسعه صنعتی با رویکرد توسعه صادرات )استفاده شده در کشورهای شرق آسیا

 تاه مدتج کوتایرویکرد جایگزینی واردات )عمدتاً در کشورهای آمریکای جنوبی و التین همراه با ن

د ی )رویکرهای حمایت از توسعه صنعتی دو نگاه افقتوسعه اقتصادی( دارد. به عالوه در تدوین سیاست

بندی ویتاز بهبود شرایط محیطی و نهادی( در مقابل نگاه عمودی )انتخاب و اول نئوکالسیکی حمایت

 .(Lall, 1996) گیردتوجه قرار میها( مورد های مستعد و تمرکز کردن حمایت در آنها و بنگاهحوزه
 

 به سیاست توسعه صنعتی  بدیل مكاتب اقتصادی هایرویكرد -2-2

المللی، خصوصی های اقتصادی نظیر آزادسازی تجارت بینامروز کشورهای توسعه یافته سیاست

با نمایند، حال آن که خود سازی و قانون زدایی را در سطح ملی توصیه و در صورت لزوم تحمیل می

اند که فردریک لیست )اقتصاددان آلمانی( های کاماًل متفاوتی به توسعه صنعتی دست یافتهسیاست

. به این معنا که ( ,1885List) تعبیر نمود "لگد زدن به نردبان توسعه"حدود دو قرن قبل آن را به 

نی بر مداخله فعال تر سیاست اقتصادی مبتکشورهای توسعه با نردبان تعرفه و یارانه و به بیان ساده

یابی به دستاز خود را ممکن و تسریع نمودند و پس  2برای تولید، فرارسی فناورانه 1دولت

یافتگی صنعتی، طی کردن چنین مسیری را برای کشورهای در حال توسعه مجاز ندانسته و توسعه

ها توصیه و در صورت امکان تحمیل تجارت آزاد را برای توسعه صنعتی به آن و 3عدم مداخله دولت

. از نگاه اقتصاددانان نئوکالسیک توسعه صنعتی باید مبتنی بر عدم مداخله (Chang, 2003) اندهنمود

دولت مگر در مواردی که نیاز به بستر آموزش، مالکیت فکری و انجام کسب و کار است، معطوف باشد. 

ابل اقتصاددانان هترودوکس خصوصاً مکاتب ساختارگرایی، نهادگرایی و تطوری، مداخله فعال و در مق

دانند هوشمندانه دولت را در تمام شئون خرد و کالن )البته با آستانه متفاوت مداخله( را ضروری می

 .     (Reinert, 2019; Chang, 2020) که با رویکرد این مقاله نیز سازگارتر است

برخی اقتصاددانان  اًنسخه پیشنهادی اقتصاددانان هترودوکس و اخیرکه توسعه صنعتی  سیاست

اقتصاددانان  و نوآوری مطرح شده باشد، بدیل سیاست فناورینئوکالسیک برای توسعه اقتصادی می

ها فارغ از عنوان است. در واقع هدف همه این سیاستبرای توسعه اقتصادی تطوری و نئوشومپیترین 

 Lundvall and) کنندهای فناوری داخلی دنبال میتوسعه اقتصادی را از طریق توسعه توانمندی هاآن

1997Freeman and Soete, ; 2005Borrás, ) با این تفاوت که هر یک از این مفاهیم در شرایطی زمانی .

یت همگی همراستا اند، اما در نهاشده های گوناگونی مطرحو مکانی متفاوت و توسط متفکران با اندیشه

                                                           
1 dirigiste economic policy 
2 Technological catch-up 
3 Laissez-faire 
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چه تر آنو به دنبال کمک به تقویت بنیه تولید و توانمندی فناورانه داخلی هستند. به عبارت ساده

امروز توسط اقتصاددانان تطوری تحت عنوان سیاست نوآوری و اقتصاددانان نهادگرا و ساختار گرا با 

یاست معمول توسعه صنعتی شود، اهداف کم و بیش یکسانی با سعنوان سیاست فناوری دنبال می

 .(Soete, 2007) شوندهای نظری متفاوتی محسوب میالبته از دریچه
 

 سیاست توسعه صنعتی پیشینهدر  تحوالت نظری و مسائل نوظهور -2-3

در سطح نظری، سیاست توسعه صنعتی در ابتدا مورد تایید اقتصاددانان نئوکالسیک نبود، اما 

دستاوردهای آن در توسعه کشورهایی نظیر ژاپن و اقتصادهای شرق آسیا، تدریجًا با روشن شدن 

را تأیید و فعالیتی مهم برای  آن 1، رُدریک و لیناقتصاددانان نئوکالسیک مشهوری از جمله استیگلیتز

. البته این اقتصاددانان با رویکردی محتاطانه (Chang and Andreoni, 2020) ها معرفی نمودنددولت

نند در چارچوب اقتصاد نئوکالسیک از سیاست توسعه صنعتی پیروی نموده و از ابزارهایی کسعی می

کنند. این حمایت البته در دوره بعد از های تجاری جهت پیشبرد این سیاست حمایت نمینظیر تعرفه

گیری تجارب موفق سیاست صنعتی در کشورهایی نظیر آلمان و آمریکا بیش بحران اقتصادی با شکل

توسعه سریع چین با طراحی و  .( ,2013Mazzucato) پیش در اقتصاد متعارف تقویت شده استاز 

سازی سیاست کارامد توسعه صنعتی نیز موجب شد، کشورهای در حال توسعه برای غلبه بر تله پیاده

درآمد متوسط، متنوع سازی اقتصادی کشورهای نفتی و کشورهای آفریقایی برای خروج از فقر به 

 .(Noman and Stiglitz, 2015; 2016) سیاست توسعه صنعتی باشند دنبال

سازی سیاست توسعه صنعتی در کشورهای در حال با این حال، مسائل مهمی در طراحی و پیاده

ها شود که اصواًل به شکست این سیاستتوسعه با نگاه عموماً نئوکالسیک مورد غفلت واقع می

تعهد در شرایط عدم قطعیت، یادگیری در تولید، مدیریت اقتصاد کالن انجامد. این موارد عبارتند از می

و مدیریت تعارض. به عالوه روندهایی نظیر مالی شدن اقتصاد، تغییرات در قواعد نظام اقتصاد جهانی، 

( از الزامات نوظهوری 3، و تغییر سازماندهی در تولید جهانی )زنجیره ارزش جهانی2فراگیری و پایداری

باید در سیاست توسعه صنعتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در ادامه به هر یک به هستند که 

 .( 2020Andreoni,  andChang) شودصورت اجمالی پرداخته می

کاهش عدم قطعیت در تولید و نوآوری از مسائلی است که عموماً با نگاه نئوکالسیک به سیاست 

ها از طریق تقاضای تضمین شده برای توسط دولت گیرد و بایدتوسعه صنعتی مورد غفلت قرار می

ها برآورده گردد. این امر از طریق حفاظت از صنایع نوزاد با دیوار تعرفه در مقابل رقبای خارجی و بنگاه

های موفق زیادی از این سیاست در بخش سالمت ایران خرید تضمینی دولت به عنوان مشتری )نمونه

                                                           
1 Joseph Stiglitz, Dani Rodrik and Justin Lin 
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3 Global value chain (GVC) 
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های داخلی، و اعطا ( با کاهش رقابت مخرب بین بنگاه(Fartash and Elyasi, 2019) وجود دارد

های داخلی در تدارکات دولتی و اهرم کردن تدارکات دولتی برای توسعه توانمندی ارجحیت به بنگاه

. گرچه نظیر (2012Iturriagagoitia, -Edquist and Zabala ;2020) فناورانه و نوآوری قابل حصول است

دهد ها نیز به کرات رخ میها و اقدامات بنگاهها در فعالیتدیگر )این دست شکستهر تالش سیاستی 

و اصوالً به ازاء هر تالش موفق تعدادی تالش ناموفق هم وجود دارد( ممکن است در بلند مدت اثرات 

وری یا انتخاب استاندارد اشتباه به همراه داشته باشد که باید سیاست نامطلوبی نظیر کاهش بهره

ها در ها با همه پیامدهای احتمالی آنها مطلع بوده و بدانند این سیاستذاران توسعه صنعتی از آنگ

 توسعه صنعتی قطعاً بهتر از انفعال سیاستی هستند.

داف ترین اهارتقاء یادگیری به عنوان فرآیندی توسعه و انباشت توانمندی صنعتی، از کلیدی

 ای است کهیادگیری در توسعه توانمندی صنعتی مقوله سیاست توسعه صنعتی است. نقش و اهمیت

ت و توسط اقتصاددانانی از هر دو مکتب اقتصادی نظیر اسمیت، مارکس و به صورت شاخص لیس

اقتصاد  . نقش یادگیری در(2020Sainsbury, ; 2019, Reinert) همیلتون مورد تشریح قرار گرفته است

های یادگیری و نوآوری در کشورهای مختلف ک چرخههای فرارسی فناوری به کمتطوری در تالش

های توسعه صنعتی عموماً ارتباط منسجمی . با این حال در سیاست(Lee, 2019) نشان داده شده است

زامی به شود. شاید توجیه این گسستگی این باشد که برای تولید البین یادگیری و تولید دیده نمی

و  هاالشحل چ ده یادگیری در راستایاستا باید توجه نمود عمنوآوری و نوآور بودن نیست. در این ر

 شود و جدا نمودن این دو مقوله از هم درست نیستمسائل مرتبط و ناشی از تولید حاصل می

(2018Andreoni, )و  ، عالی. لذا ابزارهای سیاستی نظیر تشویق خلق دانش )حمایت از آموزش عمومی

 یادگیری متداول یارانه و تعرفه در راستای تقویت هایابل ابزارخدمت و تحقیق و توسعه( در مقضمن

زمان فاده همم استحاصل از تولید باید مورد استفاده قرار گیرد. تجربه توسعه صنعتی شرق آسیا هم لزو

که  (Amsden ,1989) نمایدیابی را تایید میابزارهای رایج یاد شده و ابزارهای خلق دانش برای دست

 گیرد.رهای در حال توسعه به صورت منسجم و یکپارچه مورد استفاده قرار نمیدر اکثر کشو

ها و اعطای رانت برای یادگیری و حمایت در یک سیاست کارآمد توسعه بر اساس پیشینه، حمایت

های متنوع صنعتی، اصواًل باید سه قاعده کلی و بسیار مهم را رعایت کند. اوالً، تسهیالت و حمایت

ها ها و نیازهای مختلف آنبر اساس بلوغ بنگاه 1تی و صادراتی و نظام تأمین مالی صنعتیمالی، مالیا

های دولت برای دوره نسبتاً طوالنی شود )سمت هویج سیاست توسعه صنعتی(. دومًا، حمایتارائه می

نه )متناسب با ماهیت و چرخه عمر هر بخش فناورانه( مورد نیاز برای یادگیری و توانمندی فناورا

هایی که در های داخلی، پایداری و تداوم داشته باشد. اما پس از طی شدن این دوره، بنگاهبنگاه

یادگیری و توسعه توانمندی موفق نباشند، نباید دیگر از تسهیالت سیاست توسعه صنعتی برخوردار 
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در بازار  1یها و ایجاد شرایط شبه انحصارشوند )سمت چماق سیاست صنعتی(. سوماً حمایت از بنگاه

المللی ها وادار به رقابت در بازارهای بینداخلی باید مشوق رقابت باشد. به این ترتیب که تدریجاً بنگاه

های داخلی در سازی شود تا از سکون در بنگاههای ضدانحصار در بازار داخلی پیادهشده و سیاست

 .( 2009and Blankenburg, Khan) های توسعه صنعتی جلوگیری شودها و حمایتسایه رانت

ه در سیاست توسعه صنعتی کمسئله دیگری  ها در سیاست توسعه صنعتی:مدیریت تعارض

های با دامنه مکانی و گیرد، مدیریت تعارضات است که در همه سیاستکمتر مورد توجه قرار می

ای از ر نهایت دستهگذاری، انتخاب، ترجیح یا حمایت، دآید. هر اولویتبازیگران متنوع به وجود می

مدیریت  گیرد. لذا در چنین شرایطی،بازیگران را بیشتر منتفع نموده و منافع برخی را نادیده می

چنین  ها و یا متولیان سیاست توسعه صنعتی از الزاماتی است که برای اثربخشیتعارض توسط دولت

بط با گران صرف موضوعات مرتوجه باشد. در غیراین صورت، عمده زمان بازیهای باید مورد تسیاست

از  سازی سیاست توسعه صنعتی. نمونه این امر در ایران، اجرای قانون حمایتشود تا پیادهتعارضات می

باشد که منجر به عملکرد بسیار ضعیف قانون شد و می 1393تا  1398دانش بنیان در بازه زمانی 

ملکرد عاین  است جمهوری یکدیگر را مقصرمتولیان امر در وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ری

رف دانستند، اما واقعیت چیز دیگری بود. در عمل عمده توان اجرایی و فنی دو طرف صضعیف می

 .(1396ن، و همکارا یاسیال) شدتعارضات جدی حول تصاحب مسئولیت بیشتر برای اجرای قانون می

ی کالسیک کند، رویکردهاگان را مشخص میعموماً با فرض اینکه مکانیزم بازار آزاد تا حدی برند

کنند که در عمل این انفعال به ها را از مداخله در تعارضات نهی میبه سیاست توسعه صنعتی دولت

شود. این نقیصه به صورت خودکار سازی سیاست منجر میهای جدی در پیادهاعتراضات و اصطکاک

نقش  یک برایو ساختاری دموکراتبین بازیگران نیازمند توجه جدی دولت به مدیریت تعارضات منافع 

دهای سازی و ارزیابی سیاست توسعه صنعتی حتی در اقتصادر طراحی، پیادهآفرینی ذینفعان مختلف 

 .( ,1987Gamble; 1396مومنی و نیکو نسبتی، ) مبتنی بر بازار آزاد است

دی در سیاست عمو سیاست توسعه صنعتی لزوم انتخاب گزینشی و کلیدی هاییکی از ویژگی

 یهارکز پژوهشم) های برنده است که در ایران هم عموماً مغفول بودهها و فناوریانتخاب صنایع، بنگاه

همیت اها تعارض حاصله هم بیشتر شده و مدیریت تعارضات بالطبع ، با افزایش انتخاب(1398مجلس، 

 .( ,2019Andreoni and Chang) یابدبیشتری می

: در اثربخشی سیاست توسعه صنعتی المللیدر سطح ملی و بین های اقتصاد کالنسیاست تاثیر

تر بیان شد هدف سیاست توسعه صنعتی را توسعه اقتصادی در سطح ملی طور که پیشاگر همان

های اقتصاد کالن های عمده کشور خصوصًا سیاستبدانیم، در آن صورت باید پذیرفت همه سیاست

با توسعه صنعتی باشند و یک کل منسجم را شکل دهند. به عنوان مثال، سیاست نرخ راستا باید هم

                                                           
1 Oligopolists  
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ها به دلیل بهره یکی از متغیرهای اقتصاد کالن است که افزایش آن بخش تولید را بیش از دیگر بخش

کند. نتایج مخرب نرخ بهره در تولید در کشورهای نظیر برزیل، بر آن، دچار چالش میماهیت سرمایه

به وضوح قابل مشاهده است. البته اثرات معکوس سیاست  (1394 یک،بند) یقای جنوبی و ایرانآفر

 Mazzucato and) ای و اعتبار دولتی کنترل کردهای توسعهنکتوان به کمک بانرخ بهره را تا حدی می

Penna, 2016). 

آن و در سطحی باال به نحو مشابه، سیاست تسعیر ارز که نرخ برابری ارز ملی را بیش از ارزش 

تعیین نماید نیز تاثیر منفی بر تولیدات و صادرات صنعتی دارد. مجدداً با ابزارهای سیاست توسعه 

توان اثرات منفی سیاست ارزی را نیز تا حدی مدیریت کرد. به ارزی به صادرات می صنعتی نظیر یارانه

های ابتدایی توسعه صنعتی، در دوره عالوه مدیریت ارز ناشی با جلوگیری از واردات کاالهای لوکس

. یکپارچگی بین ابزارهای توسعه (Chang ,1998) ابزاری موثر در کشورهای کره و ژاپن بوده است

Stiglitz ,) صنعتی و ابزارهای اقتصاد کالن از عناصر مهم رشد اقتصادی در کشورهای شرق آسیا بوده

 که عموماً هم در کشورهای در حال توسعه مغفول مانده است. (1996

المللی مالی و های بینالمللی، کشورهای توسعه یافته از نفوذ و قدرت خود در نهاددر سطح بین

های بازار آزاد و عدم مداخله دولت در راستای سیاست توسعه صنعتی بانکی برای تحمیل سیاست

 شودختالل در روند توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه میاستفاده نموده که عمومًا موجب ا

(Chang, 2007: Ch7) این در حالی است که خود در شرایط بروز رکورد و بحران اقتصادی از .

. این امر در گذشته (Chang, 2002) کنندفعال دولت با رویکرد کینزی استفاده کرده و می هایمداخله

و از  1شد. و امروز در قالب معاهده گاتبر مستعمرات خود اعمال می از طریق کشورهای استعمارگر

های های تعدیل ساختاری با هدف اعمال سیاستتوسط سازمان تجارت جهانی، برنامه 1995سال 

سازی در کشورهای در حال توسعه دنبال ریاضت اقتصادی، قانون زدایی، آزادسازی تجاری و خصوصی

های نهادهایی نظیر بانک جهانی و نیاز دریافت تسهیالت و حمایتًا پیشها عمومشود. این سیاستمی

 شوند.المللی پول محسوب میصندوق بین

 ها در عدمه آنلذا کشورهای در حال توسعه با آگاهی از رویکرد کشورهای توسعه یافته در فشار ب

المللی نات بیاق به معاهدالزم است در الح، نظام تعرفه حامی توسعه صنعتی، حمایت از صنایع نوزاد

یان های زمانی کوتاه یا متجاری مالحظات مرتبط با سیاست توسعه صنعتی را دست کم برای بازه

 زنی الزم را انجام دهند.مدت را در نظر داشته و در مذاکرات الحاق خود برای آن چانه
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 شناسیروش -3

تدوین و  ضوعی،یر و قلمرو مکانی و مومقاله حاضر با رویکرد کیفی و با قلمرو زمانی سه دهه اخ

توسعه  استیها و الزامات سچالش یخیتار لیتحله سازی سیاست توسعه صنعتی در ایران، بپیاده

 پردازد.می رانیدر ا یصنعت

در  های سیاستی، نقد کارشناسی، عملکرد کشورسناد، گزارشاهای ثانویه برای جمع آوری داده

 نیمه صاحبهمخصوص توسعه صنعتی و دیگر مکتوبات اعم از مقاله و کتاب به عنوان منابع ثانویه و 

سبق سازی توسعه صنعتی )اعم از رییس انفر در سطوح عالی و میانی تدوین و پیاده 9ساختاریافته با 

 4صمت،  ریزی وزارتور صنعت سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل اسبق برنامهسازمان برنامه، رییس ام

د دانشگاه محقق و استا 3کارشناس باسابقه درگیر در موضوع در سازمان برنامه و وزارت صمت، و 

 ه است. ده شددارای سابقه اجرایی، تدریس و پژوهش در توسعه صنعتی( به عنوان منابع اولیه استفا

به  هدقیق 80ط انجام شده و هر مصاحبه به طور متوس 1399و  1398گی در سال ها هممصاحبه

ها و الزامات توسعه صنعتی مورد پرسش قرار ترین چالشطول انجامید و از افراد در خصوص مهم

 آوری شده با تحلیل محتوا کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهای جمعگرفتند. سپس داده

(2018Krippendorff, )د و محور استخراج شده از پیشینه، اسنا 14های اولیه و ثانویه در هر . داده

بندی به تفکیک هر محور استخراج و جمع ها و الزاماتترین چالشبندی گردید و مهمها، جمعمصاحبه

 شد.

 

 هایافته -4

 هاسیاست توسعه صنعتی در ایران: تحوالت و چالش -4-1

 دیعمده الف( خر قیواردات از سه طر ینیگزیجابا رویکرد از انقالب  شیپ یتوسعه صنعت سیاست

 دی؛ و ج( تولخارجی متیق رانگ یهایبا فناور عیصنا ینوساز انیاز خارج؛ ب( جر یفناور میمستق

 رساختیز شرفته،یپ یاما نظام آموزش عال .(316 :1375آموزگار، ) دنبال شد ،عموماً در قالب مونتاژ

به پشتیبان تولید صنعتی ماهر  یانسان یروین تیو ترب توانمندی فناورانه و توسعه، قیو تحق یپژوهش

به عنوان یک  1340البته در دهه  .(1382زنوز،  یهاد) شکل نگرفت ی در این دورهشکل مناسب

 ی با رویکرد فعال جایگزینی واردات درو صنعت یاقتصاد یتکنوکراس یریهمزمان با اوج گاستثناء، 

رشد  ،کشور یصنعت عیموجبات رشد سر یارانه انرژی داخلی، نفت، متیق نییکشور و سطح پا

 . 1همراه داشتساالنه را به  یدو رقم یاقتصاد

های روزمره مردم در تأمین برق، و همزمان با جنگ تحمیلی، چالش 1360پس از انقالب، در دهه 

های جنگ محور اقدامات توسعه صنعتی بود و سیاست رسمی یا انرژی، مخابرات و ... و نیز نیازمندی

                                                           
1 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=IR (accessed 18 April 2021) 
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ت بود. منسجمی در راستای آن دنبال نشد. البته کماکان رویکرد غالب توسعه صنعتی جایگزینی واردا

 یگذار تیاولو ترین تالش سیاستی توسعه یک دهه بعد از انقالب است،توسعه که جدی در برنامه اول

 نشی. عدم گزی زیادی در حمایت از صنایع وجود داردهاصورت نگرفت و تناقض یمشخص یصنعت

نه تنها در  کهصنعتی بود توسعه  ریبرنامه اول در مس یجد یهااز چالش داراولویت و صنایع هایفناور

 .(1395مجلس،  یهامرکز پژوهش) است افتهیتداوم  شیکنون کم و بتا برنامه دوم، بلکه

مورد  و معادن عتوسط وزارت صنای 1379 ی در سالتوسعه صنعت تدوین اولین سند سیاست

خاستگاه . سپرده شد یلیدکتر مسعود ن یبه سرپرست فیدانشگاه شر در یمیبه ت توجه قرار گرفت و

در دوره  است کهبط ترم یازیبه نمنتشر گردید،  1382منتهی به این سند که در سال  مطالعات

این خروجی  .1شدمیمطرح  یتوسعه صنعت یدر خصوص نداشتن استراتژ توسعهبرنامه سوم  نیتدو

که با رویکرد نئوکالسیکی تدوین شده بود، نگاهی  "کشور یتوسعه صنعتاستراتژی طرح "مطالعات 

المللی را برای ای، اقتصاد کالن و بستر تعامالت بینا به فناوری داشت و اصالح شرایط زمینهزبرون

دانست. لذا اولویت و سیاست مشخصی برای توسعه توانمندی فناورانه ارائه توسعه صنعتی کافی می

صان حوزه ای از اقتصاددانان غیرنئوکالسیک و نیز متخصنکرد و از این حیث مورد انتقاد طیف گسترده

 اعتراضات تا سطح رییس و (1383 یف،شر یمرکز مطالعات تکنولوژ) توسعه صنعتی قرار گرفت

به  برنامه چهارم توسعه 21ماده . همزمان، در (الف و ب 1392بهداد، ) جمهور وقت نیز کشیده شد

اشاره  ،یتوسعه صنعت یسند استراتژ جیو با استفاده از نتا یتوسعه صنعت قیدق یاستراتژ کی تدوین

داد که از نظر نویسندگان احکام بخش صنعت برنامه چهارم، استراتژی توسعه شد. این امر نشان می

کم و این مطالعات دست شریف است های بر اساس مستندات طرح دانشگاصنعتی نیازمند سند جداگانه

 شد!.شور محسوب نمیاز دیدگاه وزارت مدیران صنایع و معادن سیاست توسعه صنعتی رسمی ک

 یبه فراموش 1384در سال  دیکار آمدن دولت جد یسند با رو نیشده، ا ادیمجادالت  رغمعلی

دولت . انجام نشد نمودنییاجرا یاستخراج راهکارها یبرا یسپرده شد و بر اساس شواهد موجود تالش

 یبازنگر ازمندیو ندولت گذشته  کردیسند را حاصل رو فرضشیبه صورت پ ،1384منتخب در سال 

 نیتدو 1385( در سال 1404-1385کشور ) یاساس سند راهبرد توسعه صنعت نیو بر ا دانستیم

این سند تحت تأثیر رویکرد عدالت  .شد ییآن اجرادرصد از اهداف  30در نهایت کمتر از شد که 

ری پیشران توسعه گذاری صنایع محواز آن که توانمندی فناورانه و اولویت محوری دولت وقت، بیش

تر برخوردار از های کمهای صنعتی در استانای و ایجاد کارخانهصنعتی را هدف گیرد، به توازن منطقه

های اجرایی نمودن این سند بر اساس شواهد موجود تالشنظر اقتصادی و منابع طبیعی پرداخت. 

در همان دولت مجددًا سند در ادامه، با تغییر وزیر صنایع و معادن  باشد.پوشی میمحدود و قابل چشم

و  شد هیصنعت و معدن و تجارت )سطح کالن( ته یبا عنوان برنامه راهبرد 1392در سال  یگرید
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 محسوسیتالش آن شدن  ییاجرا یبرا، 1392با تغییر دولت در سال رفت انتظار میکه طور همان

این برنامه را همراستا با رویکردها و اهداف خود  1392در سال و دولت جدید نیز  صورت نگرفت

   .(1394مجلس،  یهامرکز پژوهش) دانستنمی

و  1392 ،1385، 1382ی هادر سال یتوسعه صنعت یاستراتژ چهارتاکنون دست کم  نکهیا با

د مور یتوسعه صنعت ی و منسجمرسم یو منتشر شده، کماکان کشور فاقد استراتژ نیتدو 1396

ریزی لذا به تعبیر معاون وقت برنامه .1است ییاجرا یهادستگاه زیبخش صنعت و ن گرانیاجماع باز

 .(1392حاتم، )"کندگونه سند نوشتن دردی از کشور درمان نمیاین"وزارت صنایع 

( برای اجتناب از 1392مشخصاً سند سوم استراتژی توسعه صنعتی )منتشر شده در سال 

 شیداشت. اما برنامه آن ب یبه توسعه صنعت یبخش ینگاههای نگاه کالن سند دانشگاه شریف، چالش

از حد  شیشدن ب زیر. 2آن شد راهبردی یدهجهتقدرت بود که موجب از دست رفتن  ییاز حد اجرا

تمرکز بر الزامات و ملزومات  یاقدامات و راهبردها( به جا یریپذابزارها و امکان ینیبشیسند )بدون پ

شدن ی، موجب شد به رسم برخورد سیاسی با سه سند قبلی بدون تالش برای اجرایی توسعه صنعت

د تأکید قرار گرفت، هم مور 3برنامه چهارم و پنجم توسعه 150و  21که به ترتیب در ماده  این اسناد

وارد به نسخ قبلی، در سال  کم و بیش مشابه هایسند جدیدتری با تغییرات کم در رویکردها و ضعف

عمدتاً مبتنی بر منابع طبیعی و  صنعتیِ داراولویتحوزه  12معرفی شد. این سند با انتخاب  1394

ا، هم بدون وجود مستنداتی در های پویهای نوظهور و مزیتهای بالغ و عدم توجه به حوزهفناوری

نوبت بازنگری شده و  1396و  1395های در سال کم دوخصوص اجرا و نتایج، تا کنون دست

 منتشر شده است. 1396اخیرترین نسخه آن در سال 

های صنعتی اشاره شده که تاکنون به لزوم استخراج اولویت 46در برنامه ششم توسعه نیز در ماده 

توان به عدم وجود اجماع در خصوص ی در این خصوص منتشر نشده و عماًل میگزارش یا سندی رسم

برد. البته  شرط سیاست توسعه صنعتی است، پیترین و به تعبیری پیشهای منتخب که مهمحوزه

های ذیربط در دولت اجماع ها بین دستگاهها تهیه شده که در خصوص آنهایی برای اولویتنویسپیش

مجلس،  یهامرکز پژوهش) اندذا تاکنون )سال پایانی اجرای برنامه ششم( تصویب نشدهوجود ندارد و ل

افق  های صنعتی ایران درسند سیاست"با عنوان در زمان نگارش این مقاله، سند پنجمی . (6 :1398

های بازرگانی و معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در حال توسط موسسه مطالعات و پژوهش "1404

گیری در اجرا به رود به دلیل تقارن زمانی با تغییر دولت، توفیق چشمکه انتظار می بودنهایی شدن 

ی و اصرار بر تکرار عدم توفیق در پیشبرد توسعه صنعتی با اسناد سیاست توسعه صنعت دست نیاورد.
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های اجرایی نشدن اسناد قبلی، نشان از بلوغ سیاستی تدوین اسناد جدید بدون پرداختن به چالش

یکسان نبودن مجریان  عدم یادگیری سیاستی است. متاسفانه نسبتاً پایین تدوین کنندگان این اسناد و

است که باید به عنوان های مهم اجرایی شدن اسناد سیاست توسعه صنعتی و اجرا کنندگان از چالش

ها های پایانی مسئولیت دولتیادگیری سیاستی مد نظر قرار گیرد و از تصویب اسناد جدید در سال

 1400و در حال حاضر  1392، 1382های خودداری شود، موضوعی که در اسناد منتشر شده در سال

 مورد توجه نبوده است.

 
های مجلس، بندی نویسنده بر اساس مرکز پژوهشجمعایران ) نعتیتوسعه ص سیاست اسناد های اصلیویژگی: 1جدول 

 (1398؛ 1395؛ 1394؛ 1385؛ 1383

 هاویژگی تهیهسال  تهیه کننده عنوان سند

طرح استراتژی 

توسعه صنعتی 

 کشور

تیمی از پژوهشگران 

در دانشگاه صنعتی 

شریف به سرپرستی 

 دکتر مسعود نیلی

شروع 

تدوین: 

1379 

: رونمایی

1382 

کنندگان به استراتژی توسعه تهیه رویکرد نئوکالسیکی -

  صنعتی

 ندیو توسعه توانم زا به فناورینگاه برون -

ای، اقتصاد کالن و بستر تعامالت اصالح شرایط زمینه -

 وسعه صنعتیتبه عنوان عوامل الزم و کافی برای المللی بین

 تلقی شد.

 توانمندی فناورانهاولویت و سیاست مشخصی برای توسعه  -

 ارائه نکرد

سند راهبرد 

توسعه صنعتی 

 کشور

ریزى، معاونت برنامه

 توسعه و فناورى

وزارت صنایع وزارت 

به سرپرستی  و معادن

 دکتر محسن حاتم

1385 

 در توسعه صنعتی و مساوات رویکرد عدالت محوری -

های صنعتی ای و ایجاد کارخانهتوازن منطقهدهی به اولویت -

 وتوانمندی فناورانه  در مقابلتر برخوردار های کمدر استان

 ملیگذاری صنایع محوری پیشران توسعه صنعتی اولویت

 زا به فناوریرویکرد برون -

برنامه راهبردی 

صنعت و معدن 

 و تجارت 

 برنامه ریزی تمعاون

زیر  1وزارت صمت

 نظر مهندس سیدرضا

 فاطمی امین

1392 

 نگاهی بخشی به توسعه صنعتی -

 دهی راهبردیجهتتمرکز بر موارد اجرایی و غفلت از   -

ریزی برنامه ریزی تولید به سبک کشورهای با سیستمرنامهب -

 متمرکز و صنایع کامالً دولتی

 زا به فناوریرویکرد برون -

برنامه راهبردی 

صنعت و وزارت 

 معدن و تجارت 

و  یاستگذاریدفتر س

معاونت  یزیبرنامه ر

طرح و برنامه وزارت 

 صمت

به  ؛1394

 روز شده در

های سال

و  1395

1396 

نابع صنعتی عمدتاً مبتنی بر م دارحوزه اولویت 12انتخاب  -

 های بالغطبیعی و فناوری

ی توسعه های پویاهای نوظهور و مزیتعدم توجه به حوزه -

 صنعتی

 زا به فناوریرویکرد برون -

                                                           
 صنعت، معدن و تجارت 1



 1400 پاییز( 53 یاپی)پ 3شماره  15دوره فصلنامه علمی بهبود مدیریت:  

133 

های ها و نواقص محتوایی و رویکردی اسناد استراتژیبا همه تفاسیر یاد شده در خصوص ضعف

های سیاستی و نتیجه اپیدمی است که به توان گفت، این ناکامی شبیه دیگر ناکامیتوسعه صنعتی می

چالش  ،خانه صنعت و معدن ایو  یمانند اتاق بازرگان یینهادها ..."شوندگان تعبیر یکی از مصاحبه
که هر  مرغیشده داستان س یاستراتژ نیا...  کنندیم یمعرف یتوسعه صنعت یصنعت را نبود استراتژ

 گرید ستیاست و اگر ن نیکشور هم یاتی. در واقع توان عملستین یاسمش استراتژ میکنیم دیچه تول
کمی باال و پایین  یصنعت یدر نظر گرفت که سند استراتژ دیکرد و با دیتول توانینم ایاضافه زیچ

 ."1است ییتوجه اجرا ازمندیکه ن هاستنیهم

عدم  توان به مزیت نسبی ایستا،با این حال در مجموع، در کل اسناد سیاست توسعه صنعتی می

ها و یتیکی و ایستا به اولوالمللی، نگاه نئوکالسهای فرصت فناورانه بینتوجه کافی به روندها و پنجره

گذاری کمی گذاری مناسب یا هدفهدف های نسبی، عدممسائل کشور، محدود شدن بر مزیت

های کلیدی زنجیره ارزش حوزه منتخب و شناسی مبهم، عدم توجه کافی به بخشبینانه، روشغیرواقع

های اسناد ترین کاستیران را مهمبازیگ ینکار و تعامل بارتباط پسینی و پیشینی بخشها، و عدم تقسیم

باشد، در همه اسناد به جزء سند گذاری میدار که به معنای عدم اولویتهای اولویتدانست. تعدد حوزه

سازی اسناد هم . در پیاده(2بندی شده در جدول های مهم محتوایی بوده است )جمعاول، از عارضه

الوه ع. به ایش اجرای اسناد هم مغفول مانده استعموماً مسئول مشخصی مطرح نشده و ارزیابی و پ

د مورد بازیگران توسعه صنعتی در بخش دولتی و خصوصی که باید در زمان تدوین اسنا تضادهای بین

: 1394مجلس،  یهامرکز پژوهش) اثر کرده استهای مثبت را کمگرفت، برخی تالشتوجه قرار می

1395 :1398). 

 
های مجلس، بندی نویسنده بر اساس مرکز پژوهشجمعضعف اسناد استراتژی توسعه صنعتی )ترین نقاط : مهم2جدول 

 (1383، فیدانشگاه شر یمطالعات تکنولوژ ؛ مرکز1398؛ 1395؛ 1394؛ 1385؛ 1383

 نقاط ضعف سند

سند اول 

(1382) 

 هت به یک سند کالن توسعه اقتصادی به سبک برنامه توسعه تا سیاست توسعه صنعتیشبا -

 گذاری و سیاست عمودی )عدم اعتقاد به انتخاب برندگان(عدم اولویت -

 ها و مداخالت به بهبود اقتصاد کالن و تعامالتگاه نئوکالسیکی به توسعه صنعتی و محدود شدن سیاستن -

 المللی بین

 ویتهای دارای اولعدم توجه به ارتقاء توانمندی فناورانه در بخشزا به فناوری و نگاه برون -

سند دوم 

(1385) 

  یبخش صنعت کیبه تفک قیو دق یبه صورت کم دیهداف و تولاگرایی کم به دلیل بیان واقع -

های های صنعتی در استانمحوری در ایجاد کارخانهای و عدالتمرکز بر توازن و کاهش شکاف منطقهت -

 توانمندی گذاری عمودی و توسعهاولویتکمتر برخوردار به عنوان پیشران توسعه صنعتی در مقابل تمرکز بر 

 هافناورانه در این حوزه

                                                           
 مصاحبه با رییس امور صنعت سازمان برنامه و بودجه  1
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 نقاط ضعف سند

 ریزی به سبک اقتصادهای کامالً دولتی و تعیین تکلیف برای تولید بخش خصوصینامهبر -

 های پیشرفتهمند به فناوریعدم توجه نظام -

سند سوم 

(1392) 

  کیاستراتژ یدهجهت عدمو  یاقتصادهای کامالً دولت یی به سبکاز حد اجرا شیبرنامه ب -

 ردها( اقدامات و راهب یریپذابزارها و امکان ینیبشیاز حد سند )بدون پ شیشدن ب زیر -

 یتمرکز بر الزامات و ملزومات توسعه صنعتعدم  -

سند 

 1چهارم

(1396) 

 نییپا یبا فناور عیصنا بر هاتیتمرکز حماو  شرفتهیپ یبا فناور عیبه صنا کم توجه -

 محیطی  های زیستعدم توجه به چالش -

 ییوهای احتمالی و تدوین سنارپژوهندهیاز جمله آ هوشمندی سیاستی یاز ابزارها یریگعدم بهره -

 یریپذمشکالت صنعت و رقابت قیدق لیدم تحلو ع روندها و ساختارها یعدم بررس -

 ها و نگاه اقتصاد دولتی با به توسعه صنعتی اهداف کمی و برنامهبودن  نانهیب رواقعیغ -

 هاآن انیم یهااهداف و تعارض یبند تیعدم اولو -

 

 توسعه صنعتی در ایران سازی سیاستالزامات تدوین و پیاده -4-2

 سازی سیاستبر اساس پیشینه استراتژی توسعه صنعتی و سیر تحوالت تجارب تدوین و پیاده

ترین الزامات خروج از های قبلی تشریح شد، در ادامه مهمصنعتی در ایران که در بخشتوسعه 

حبه، ا مصاشدگی فعلی ارائه شده است. تمام این الزامات بر اساس شرایط و تجارب کشور که بقفل

ن شوند. پیش از ارائه ایاند، به صورت اجمالی تشریح میتحلیل اسناد و پیشینه موضوع استخراج شده

نظر می از الزامات، مالحظه اصلی تالش برای ایجاد فهم واحد و درست از اصل مفهوم سیاست صنعت

ورت صهای مورد انتظار و نیز لزوم وجود سیاست توسعه صنعتی مورد اجماع ملی در روشی و خروجی

تدای باتا  سند رسمی 4کم وجود اراده برای خروجی از چرخه باطل فعلی با تدوین و عدم اجرای دست

مات و های ملی سیاست توسعه صنعتی تقریباً همه اسناد از نظر روشی ابهااست. در تالش 1400سال 

عتی عه صننواقصی بعضًا مهمی دارند که نشان از عدم درک دقیق و متناسب با شرکت کشور از توس

ی گسترده های توسعه صنعتی به صورت دستگاهی دارای طیفباشد. به عالوه تجارب تعیین اولویتمی

زدایی، نجی، پیچیدگی اقتصادی، محرومیتستانده، نظرس-های )اعم از دادهشناسیاز روش

های مختلف و ...( متناقض و ناسازگار با هم و شرایط ایران هستند که بندی بر اساس شاخصاولویت

وهشی و د پژاز آن که با هدف حل مسئله با رویکرد اجرایی و سیاستی باشند، به رویکر اصواًل بیش

ه بسته بودها که غالباً به صورت طرح پژوهشی به مسئله نگریسته وامطالعات نظری تدوین کنندگان آن

 . (14 :1398ها مجلس، مرکز پژوهش) است

                                                           
 با اصالحات اندک و بازنگری مجدداً منتشر گردید. 1396و  1395های منتشر شد. این سند سپس در سال 1394در سال  سندنسخه اول این  1
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هاي کلیدي موضوعی در کشور با سیاست توسعه صنعتی در قالب یکپارچگی سیاست

مسئله توسعه صنعتی : توسعه صنعتی مالحظاتچارچوب سیاستی واحد بر اساس الزامات و 

ن گسترده و چند بعدی است و نیازمند همراستایی، یکپارچگی و تعامل شفاف و سازنده بی

استای رهای آموزش، علم و فناوری، محیط کسب و کار، قانون تجارت، کار و مالکیت فکری در سیاست

 توسعه توانمندی فناورانه و تولیدی است.

و  1399 - اخیر باالی توسعه صنعتی و تولید که در دو سال متوالی بی شک با اهمیت بسیار

به اعتقاد نگارنده  وتوسط مقام معظم رهبری نیز مورد تصریح قرار گرفته  1در شعار سال -1400

که  داردهای موضوعی کشور مستقیم بر باالدستی بودن سیاست توسعه صنعتی بر دیگر سیاست داللت

متناظر با الزامات و مالحظات توسعه صنعتی به صورت مستمر تعدیل و هماهنگ ها باید هر کدام از آن

 شوند. 

حال فعال به سیاست توسعه صنعتی با رویکرد زنجیره ارزش توجه محتاطانه و در عین

 "نیاز به واردات برای صادرات"رویکرد اقتصاددانان نئوکالسیک به توسعه صنعتی  :المللیتولید بین

ارزش  المللی و توسعه صنعتی مبتنی بر زنجیرهساس تاکید زیادی بر تجارت آزاد بیناست و بر این ا

 ,Andreoni) های ملی دسترسی به سرمایه و عدم قطعیت تولید دارندجهانی با غلبه بر محدودیت

هایی خصوصًا در راستای تقویت توانمندی فناورانه با این حال چنین رویکردی نواقص و کاستی (.2019

 و تولیدی در کشورهای در حال توسعه دارد.

های داخلی و شرایط دشوار و های چند ملیتی با ایجاد موانع ورود برای بنگاهاوالً شرکت

 محدود کردن کشورهای در حال توسعه به غیرمنصفانه قیمتی برای تأمین کنندگان داخلی، و ثانیاً

های با فرصت یادگیری فناورانه کم و ارزش افزوده پایین در زنجیره ارزش، توسعه صنعتی را فعالیت

ها در توسعه صنعتی با رویکرد زنجیره ارزش کنند. این امر مداخله سیاستی دولتمحدود می

های چندملیتی ستقیم خارجی و فعالیت شرکتگذاری مالمللی، در راستای مشروط کردن سرمایهبین

 ,Gereffi) طلبدهای داخلی را به صورت جدی میبه ارتقاء توسعه توانمندی و ظرفیت تولیدی بنگاه

سیاستی با  هاییتالش 3و الزامات پیوست فناوری 2داخلی. قانون حداکثر استفاده از توان (2019

 د.اناثربخشی کم در همین راستا در کشور بوده

هاي محصول محور در سیاست-تقویت رویکرد فناوري محور در مقابل رویکرد حوزه

ها و یا محصوالت به صورت اصوالً در سیاست توسعه صنعتی بر انتخاب حوزه :توسعه صنعتی

های اخیر با افزایش شود. در حالی که در سالگذاری عمومی و انتخاب برنده تاکید میاولویت

                                                           
 "هازدایی مانع و هاپشتیبانی تولید،": 1400؛ شعار سال "تولید جهش": 1399شعار سال  1
 .1398 مصوب مجلس، ،یرانیا یاز کاال تیکشور و حما یو خدمات یدیقانون حداکثر استفاده از توان تول 2
 .1396، مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، یمل یو طرحها یالمللنیب یدر قراردادها یداخل یهایو توسعه توانمند یفناور وستینظام نامه پ 3
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های ای از حوزهایی نظیر هوش مصنوعی، فناوری زیستی و ... در طیف گستردههکاربردهای فناوری

اجتماعی را شناسایی و -های کلیدی با پتانسیل تاثیرات گسترده اقتصادیها باید فناوریصنعتی، دولت

سازی ها را طراحی و پیادههای تقویت یادگیری و توانمندی فناورانه در آنانتخاب نموده و سیاست

 کند.

مسائلی که امروز  :گرا و نوآوري محور در سیاست توسعه صنعتی تقویت رویکرد ماموریت

ها و ای از چالشاکثر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران با آن مواجه هستند، طیف گسترده

شود که به های اقتصادی را شامل میبلند مدت از تغییر اقلیم و محدودیت منابع تا نابرابریمسائل 

ها رویکردی مآموریت محور در سیاست توسعه صنعتی شوند. این چالششناخته می 1نوان ابرچالشع

های توسعه صنعتی . چنین رویکردی در سیاست(Mazzucato and Kattel, 2020) نمایدرا گوشزد می

شود که باید در کشورهای در و آلمان مشاهده می 2اخیر کشورهای مختلف توسعه یافته نظیر چین

 سازی گردد. ها نیز تدوین و پیادهحال توسعه نیز به صورت مشابه بر اساس اقتضائات آن

ی از گرای نوآوری محور به سیاست توسعه صنعتی و به طور کلی توسعه اقتصادرویکرد مأموریت

های مبتنی حلند راهجوامع که نیازمرو های پیشروندهای نوظهوری است که با گسترش چالش

. این (Mazzucato, 2018; Hekkert et al., 2020) باشدنوآوری و هستند، در حال تقویت و گسترش می

 آبی، آلودگی هوا، ترافیک،هایی نظیر کممسئله باید در ایران نیز به عنوان اهرمی برای حل چالش

 فرسایش خاک و ... مورد توجه قرار گیرد.

برداري از پویاي مزیت نسبی فناورانه براي توسعه صنعتی و محدود نشدن به بهرهخلق 

استفاده از  :هاي نسبی موجود عموماً برپایه مواهب طبیعی و جغرافیایی با رویکرد ایستامزیت

های نسبی ریکاردویی برای توسعه صنعتی در واقع رویکرد ایستای نئوکالسیکی اکتفا به فراهم مزیت

تی و کسب و کاری است. حال آن که های صنعبهبود شرایط نهادی و محیطی برای فعالیتآوردن و 

توسعه صنعتی پایدار و سریع، اصوالً بر پایه سیاست عمودی/ گزینشی انتخاب و تسلط فناورانه در چند 

سب برای ک 3المللیهای فرصت فناورانه بینحوزه صنعتی منتخب با رویکردی پویا و استفاده از پنجره

های نسبی به صورت پویا در کنار استفاده از پذیری است. لذا باید خلق مزیتتوانمندی و رقابت

های نسبی پایدار عموماً برپایه مواهب طبیعی و جغرافیایی، در سیاست توسعه صنعتی به طور مزیت

 .(Lin and Chang, 2009) همزمان مورد توجه قرار گیرد

خلق مزیت نسبی، در اکثر تجارب ملی و دستگاهی توسعه در نتیجه غالب بودن نگاه عدم 

و صرف تولید ولو با واردات  (1381معصوم زاده، ) توانمندی فناورانه به اندازه کافی محل توجه نبوده

                                                           
1 Grand challenges  
2 Made in China 2025 

 آید.می وجودهای نوظهور با انتظارات و پتانسیل تأثیرگذاری باال در صنایع موجود یا خلق صنایع جدید به فرصت فناورانه با مطرح شدن فناوری پنجره 3
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های االت، اکثر مواد اولیه و ... هم توسعه صنعتی کارآمد تلقی شده که باید در تالشها، ماشیندستگاه

 واقع شود. آینده مورد بازنگری

به : سازي سیاست توسعه صنعتیتوجه به اقتضائات و شرایط بومی در تدوین و پیاده

صورت جدی باید توجه داشت با صرف استفاده از ابزارهای سیاستی موفق توسعه صنعتی در 

های بین آن کشورها با ایران کشورهای دیگر نظیر کره، چین، ژاپن و ... هر چند که ممکن شباهت

اشته باشد، نباید انتظار بازتکرار نتایج مشابهی را داشت. در این راستا الزم به تذکر است، برای وجود د

وجود ندارد. همین نگاه تعمیم نسخ موفق  1یک سیاست صنعتی موفق در سطح کشور نسخه واحدی

، های توسعه صنعتی به ایران بدون لحاظ نمودن جدی مالحظات و اقتضائات سیاسی، اقتصادیسیاست

فرهنگی و صنعتی کشور، در عدم کسب دستاوردهای قابل اعتنا در توسعه صنعتی تاثیر زیادی داشته 

 و دارد.

شود تمرکز طوالنی مدت ایران بر سیاست و جایگزینی به عنوان نمونه، به صورت معمول تصور می

شرق آسیا واردات به جای سیاست توسعه صادرات که از دالیل اصلی توسعه صنعتی در کشورهای 

ای مانند جایزه ای از ابزارهای سیاستی غیر تعرفهباشد. حال آن که طیف گسترده)ببرهای آسیایی( می

های و تخفیف صادراتی کاالهای صنعتی و واردات مواد اولیه، اعطا حقوق انحصاری، تقویت کارتل

ی تقویت تولید و گذاری دولت در راستاصنعتی، آموزش نیروی کار، اعتبار هدایت شده، سرمایه

، تسهیالت تحقیق و توسعه و نهادهای حامی همکاری دولت با بخش خصوصی تنها 2های آنزیرساخت

های کلیدی با راستایی همه سیاستتعدادی از ابزارهایی هستند که در کشورهای یاد شده در کنار هم

که عموماً از دید  (Lall, 1996) سیاست توسعه صنعتی، برای توسعه صنعتی مورد استفاده قرار گرفته

 . 3متولیان موضوع در ایران مغفول مانده است
 

  گیریبحث و نتیجه -5

کم سه های سیاست توسعه صنعتی در دستدر این مقاله به تحلیل تاریخی سیر تحوالت و چالش

 این. در رفت از وضعیت فعلی ارائه گردیددهه گذشته پرداخته شد و الزامات سیاستی و اجرایی برون

یر در سطوح مصاحبه با کارشناسان درگ 9راستا از اسناد، نقدها و عملکرد سیاست توسعه صنعتی و 

 ستفاده شده است.سازی این سیاست ا عالی و میانی تدوین و پیاده

                                                           
1 one-size-fits-all 

های بلند پروازانه در کشورهای توسعه یافته به کرات دیده شده که اخیرترین آن در زمان نگارش این مقاله در کشور آمریکا با گذارینمونه چنین سرمایه 2

 دالر در حال طی نمودن فرآیند قانونی برای تصویب و اجرا است.میلیارد  2000به مبلغ  "The American Jobs Plan"عنوان 
اند که مجدد تأیید کننده ضعف رویکرد یافتهبه توسعه صنعتی دستالمللی تجارت آزاد بینهای کنگ نیز با سیاستمثالً کشورهایی نظیر سوئیس و هنگ 3

one-size-fits-all ها است.در تدوین این سیاست 
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با عنایت به الزامات توسعه صنعتی بر اساس تجربه کشورهای صنعتی شده، تجربه و سطح توسعه 

 3ضائات در حال ظهور در ایران و جهان، الزامات سیاستی ارائه شده در جدول کشور و نیز مسائل و اقت

 شود.برای اتخاذ رویکردی آگاهانه، فعال و اصولی سیاست توسعه صنعتی پیشنهاد می
 

 (بندی نویسندهجمع: الزامات سیاستی تقویت توسعه صنعتی در ایران )3جدول 

 توضیحات/ مصادیق یسیاست مالزا

قطعیت کاهش عدم 

های نوآور و برای بنگاه

های صنعتی در فعالیت

توسعه توانمندی 

 تولیدی و فناورانه

 حفاظت و کمک هدفمند به توسعه تعداد محدودی صنعت نوزاد -

استفاده از  –تقاضا/ خرید تضمینی توسط دولت در راستای توسعه صنعتی و نوآوری  -

 (Edquist and Zabala-Iturriagagoitia, 2020تدارکات عمومی نوآوری با رویکرد کارکردی )

 هایتدارکات دولتی با ارجحیت از بنگاه داخلی همراه با شروطی برای توسعه توانمندی بنگاه -

های عمومی و دولتی در راستای بنگاه استفاده و اهرم کردن هدفمند توانمندی و ظرفیت -

 توسعه صنعتی

 ع نوظهورورود دولت به تحقیقات پایه در صنای -

 ها در صنایع نوظهورهای تحقیقاتی بین بنگاهحمایت از کنسرسیوم -

 گیری و تعیین استاندارد غالب ملی فناوری در مراحل اولیه توسعه صنایع نوظهورتنظیم -

ای کاالهای عمومی مرتبط با توسعه فناوری )نظیر تسهیالت فراهم کردن مستقیم یا یارانه -

 ...(تست، نمونه سازی و 

همراستایی سیاست 

توسعه صنعتی و 

سیاست اقتصاد کالن و 

های دیگر سیاست

 کلیدی ملی

 تکاملی و انسجام ابزارهای توسعه صنعتی با متغیرهای اقتصاد کالنتوجه همزمان به هم -

 کنترل اثرات منفی اقتصاد کالن با ابزارهای سیاست توسعه صنعتی -

اشتغال، تجارت، آموزش، مالکیت فکری، علم و های ملی آموزش، همراستایی سیاست -

ها باید به صورت فناوری، بهره و تورم، بازارهای مالی با سیاست توسعه صنعتی )این سیاست

 مستمر خود را همراستا با سیاست توسعه صنعتی به عنوان یک کل واحد بازآرایی نمایند(

متولی قدرتمند و 

مدیریت تعارضات در 

و سازی تدوین، پیاده

ارزیابی سیاست توسعه 

 صنعتی

اطمینان از مشارکت متوازن و موثر بازیگران مختلف اقتصادی، سیاستی و ... )اعم از دولتی،  -

 سازی سیاست توسعه صنعتی عمومی و خصوصی( در فرآیندهای تدوین و پیاده

و ها، تعامالت و انتظارات از نهادهای دولتی، عمومی ها، مسئولیتتقسیم شفاف نقش -

 سازی توسعه صنعتیخصوصی درگیر در پیاده

ها به طوری که های پایانی مسئولیت دولتعدم تصویب اسناد توسعه صنعتی جدید در سال -

)عدم تقارن مجری و تدوین  کنندگان متفاوت باشند و به دلیل تغییر سیاسیمجری و تدوین

 مورد توجه سیاستی و اجرایی قرار نگیرند.، اسناد کننده(

گذاری، برقراری ترجیحات و های فراگیر، شفاف و بدون سوگیری در اولویتطراحی مکانیزم -

 ارزیابی سیاست توسعه صنعتی و نهادهای دارای نقش در آن

توسعه صنعتی فرآیندی حاکمیتی بوده که الزم است در باالترین سطح اجرایی دولت به  -

وزارت صمت حتی در صورت اراده، در رسد صورت فعال مطالبه و حمایت شود که به نظر می

ایت و نظارت بر توسعه ای و سلبی الزم برای هماهنگی، هدساختار فعلی اختیارات بودجه

صنعتی را ندارد. لذاً یا باید اختیارات الزم به وزارت صمت اعطاء شود یا نهاد دارای اختیار 

 .دیگری نظیر سازمان برنامه و بودجه این وظیفه را بر عهده گیرد
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 توضیحات/ مصادیق یسیاست مالزا

ارزیابی و بازنگری 

مستمر و پویا سیاست 

 توسعه صنعتی

های هدف باید به صورت مستمر توسط نهادهای بدون سیاست توسعه صنعتی در حوزه -

ها دخالت جدی در اجرای سیاست توسعه صنعتی ارزیابی و بر اساس آن، مجریان در سیاست

 بازنگری نمایند که تدریجاً یادگیری سیاستی به وجود آید.

تقویت نگاه فناوری 

محور در مقابل رویکرد 

حوزه محور در سیاست 

 توسعه صنعتی

 هایسیاست طراحی  اجتماعی و-اقتصادی گسترده تاثیرات پتانسیل با هایفناوری شناسایی -

 ایهای صنعتی به صورت جزیرهدر مقابل تمرکز بر حوزه هاآن در توانمندی تقویت

گرا و رویکرد مأموریت

محور در  نوآوری

 سیاست توسعه صنعتی

مسائلی نظیر تغییر اقلیم، آلودگی هوا، انتشار کربن، کمبود منابعی نظیر آب، امنیت ملی،  -

گرا و نوآوری محور در سیاست توسعه صنعتی در کنار توجه زیرساخت فاوا با رویکرد مأموریت

 دار مورد توجه و حمایت قرار گیرند.به صنایع اولویت

زا به فناوری نگاه درون

و توسعه توانمندی 

 فناورانه

زا، قابل بر خالف رویکرد نئوکالسیکی توسعه صنعتی که توانمندی فناورانه و فناوری برون -

ای کامالً خرید و در صورت یافتن تأمین کننده مناسب در دسترس خواهد بود، توانمندی مقوله

هدفمند برای کسب توانمندی فناورانه، مزیت زا در سطح بنگاه بوده و بدون تالش فعال و درون

حاصل از خرید فناوری و خط تولید )البته با فرض امکان خرید فناوری مناسب( ناپایدار و 

 موقت خواهد بود.

تقویت رویکرد هویج و 

چماق در سیاست 

 توسعه صنعتی

های مستعد و نگاهارائه بسته متنوع ابزارهای مالی، مالیاتی، صادراتی و ... برای حمایت از ب -

های بخش العمر بر اساس ماهیت و چرخه عمر فناوریای کافی و نه مادامتداوم آن برای دوره

 مورد حمایت

ها صرفاً برای های ناموفق پس از اتمام دوره حمایت و تداوم حمایتها از بنگاهقطع حمایت -

 های موفق بنگاه

پذیری تقویت رقابت

ها در المللی بنگاهبین

سیاست توسعه صنعتی 

و جلوگیری از بروز 

 انحصار در بازار داخلی 

های داخلی رو افزایش داده المللی بنگاهپذیری بینسیاست توسعه صنعتی باید تدریجاً رقابت -

های داخلی خودداری نمایند. انتظار ها و رانتو از بروز انحصار در بازار داخلی ناشی از حمایت

 نجر به شبه انحصار و نه انحصار کامل در بازار داخلی گردد.ها مرود این سیاستمی

مشروط نمودن فعالیت 

المللی های بینشرکت

گذاری و سرمایه

مستقیم خارجی در 

 راستای توسعه صنعتی

المللی عالقه زیادی به سرمایه گذاری مستقیم و های چندملیتی و نهادهای مالی بینشرکت -

وسعه با پتانسیل باال و بازار بزرگ نظیر ایران دارند. این امر در کشورهای در حال ت فعالیت

اگرچه اثرات مثبت محدود اقتصادی به همراه دارد، اما دستاوردهای توسعه صنعتی و ساخت 

گذاری آنان مشروط و سرمایه سازد. در این راستا الزم است، فعالیتداخل را محدود یا نابود می

 های داخلی گردد. اورانه و ظرفیت تولیدی بنگاهبه کمک به توسعه توانمندی فن

فهم درست و 

بینانه واقع

گذاری و اولویت

سیاست توسعه صنعتی 

 عمودی

های نئوکالسیکی سیاست توسعه صنعتی، تمرکز بر فراهم کردن شرایط نهادی و در نسخه -

هیچ وجه  های افقی است. این توجهات سیاستی اگرچه الزم است، بهمحیطی در قالب سیاست

 های گزینشی/ عمودی واقع بینانه توسعه صنعتی است.کافی نبوده و نیازمند سیاست

گذاری، انتخاب تعدادی محدود حوزه صنعتی و فناورانه )به نکته حائز اهمیت در اولویت -

گذاری ملی های بالقوه و هدفحوزه( بر اساس توانمندی، فرصت 10صورت سرانگشتی کمتر از 
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های متعدد صورت همه جانبه مورد حمایت قرار گیرند. در شرایطی که اولویت انتخاب و به

های های تمامی تالشترین عارضهگذاری صورت نگرفته است. از مهممطرح شود، عمالً اولویت

ای منجر شده )به جز سند دانشگاه شریف توسعه صنعتی هر گاه که خروجی به سند یا برنامه

های موجود و بالغ دانست(، تقریباً همه حوزها از نظر تئوری درست نمیبندی رکه اساساً اولویت

 اند که اصوالً در شرایطی که تعدد اولویت داریم، اولویتی نداریم!. اولویت توسعه صنعتی بوده

برداری شناسایی و بهره

های فرصت از پنجره

فناورانه در راستای 

 تسریع توسعه صنعتی

های با فناوری عتی نیازمند کسب توانمندی و یادگیری در حوزهجایی که توسعه صناز آن -

های مبتنی های ورود به حوزه، لذا رصد و شناسایی فرصتباشدمیپیشرفته و ارزش افزوده باال 

های دیجیتال در حال حاضر( ها )برای مثال فناوریبر فناوری و استفاده حداکثری از این پنجره

 میت زیادی دارد.برای پیشبرد توسعه صنعتی اه

محدود نشدن سیاست 

توسعه صنعتی به 

 جایگزینی واردات

اگر چه انگیزه کشورهای با بازار داخلی بزرگ و وابسته به واردات کاالهای صنعتی و مصرفی،  -

برای توسعه صنعتی از طریق رویکرد جایگزینی واردات درست و سنجیده است، اما در صورت 

های بخش، نتیجه زه زمانی مورد نیاز بر اساس چرخه عمر فناوریتداوم این رویکرد بیش از با

های مستعد خواهد بود تا در نهایت بیشتر انحصار در بازار داخلی و رکود در توانمندی بنگاه

توسعه صنعتی. لذا قویاً الزم است یا از ابتدا رویکرد توسعه صادرات در توسعه صنعتی مدنظر 

ل از رویکردهای جایگزینی واردات و توسعه صادرات )به تدریج باشد یا به صورت توامان و مکم

 ها از جایگزینی واردات به سمت توسعه صادرات تقویت گردد( استفاده شود.حمایت

های توجه به بخش

کلیدی رنجیره ارزش 

های صنعتی حوزه

دار در سیاست اولویت

 توسعه صنعتی

های کلیدی و مشترک )در چند ه بخشتوسعه صنعتی و توانمندی تولید نیازمند توجه ب -

های باال و پایین دستی زنجیره نظیر باشد )ارتباطات بخشرشته فعالیت( زنجیره ارزش می

 سازی و ...(. فوالد در صنایع خودرو، ماشین

های کلیدی کم بخشسیاست توسعه صنعتی بدون توسعه متوازن توانمندی در کل یا دست -

 گشا نخواهد. دار در خلق مزیت فناورانه و اقتصادی پایدار راهویتهای اولزنجیره ارزش حوزه

 

 1382)از سال  رسمی نسخه 4 کمدست تا کنونهای این مقاله، بر اساس شواهد موجود و یافته

 ییاما از نظر اجرا .و منتشر شده است نیتدوتوسعه صنعتی در ایران  سیاست( از 1400سال ابتدای تا 

توان این طور و میها صورت نگرفته از آن چکدامیه یاجرا یبرا یاافتهیتالش سازمان  چیه باًیتقر

های برداشت کرد که اسناد ماهیت صوری داشته و هدف این بوده که وظیفه قانونی دولت در برنامه

وب این امر موجب ساز و کاری معی .کردن سند انجام تلقی گرددتوسعه با کمترین تالش و اراده اجرایی

ای باطل از تدوین سند، عدم اجرا و عدم توسعه صنعتی را به وجود آورده و تقویت نموده و چرخه

گذاران همانند توان این تعبیر را به کار کرد که توسعه صنعتی از دیدگاه سیاستاست. در این راستا می

و انتشار سند سیاست  دو ماراتونی بوده که اتمام آن نه با تحقق عملی توسعه صنعتی، بلکه با تدوین

 دهد.توسعه صنعتی رخ می

گذاری تیاولوفاقد اسناد چهار گانه  همه ها اشاره شد،تر به آنهای متمایز هر سند که پیشضعف

های تولیدی اجزایی و تعیین تکلیف مسائل همه بنگاه اتیجزئ بهاز حد  شیب ورود، موثر و واقع بینانه
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 یجا به ییگرا آلدهیعنصر ا)به جز سند اول(، عدم انسجام به عنوان یک کل واحد، پررنگ بودن 

 .(1394 ،مجلس یهامرکز پژوهش) هستند ییبرنامه مشخص اجرایی و عدم ارائه گراعنصر واقع 

(، 150( و پنجم )ماده 21در برنامه چهارم )ماده  یتوسعه صنعتاشاره صریح به سیاست  رغمیعل

های جدا از سیاست. و فناورانه از محل این اسناد بسیار ناچیز است یدیتوان تول ارتقاءو  یتوسعه صنعت

 شود کهصنعتی مشاهده می یهانشیگز ی، رد پاششم توسعهاول تا  یهادر برنامهتوسعه صنعتی، 

 . (1395مجلس،  یهامرکز پژوهش) دارد یتوسعه صنعت استهای یک سیحداقلتا  یادیفاصله ز

 کیاز دو منظر قابل بحث است. از  یتوسعه صنعت حاصل شده در سیاست یریادگدر انتها، ی

 ،یاستیس یهاکه بر اساس بحث میهست یتوسعه صنعت یاسناد استراتژ یجیمنظر شاهد بهبود تدر

و توجه به توسعه  ییگراعنصر واقعرغم عدم توفیق عملی سعی شده ی، علیالمللنیو ب یتجارب داخل

در مجلس و  گذاراناستیس ،سیاسیاز منظر تقویت شود.  دارتیاولو یهادر حوزه یو نوآور یفناور

 یبرا یاتیعمل یخود بدون تالشسیاستی  تیحفظ مشروع ی( براعیدولت )به طور خاص وزارت صنا

خود از اسناد  یهاخواسته شیو افزا یصرفاً به بازنگر ،یتوسعه صنعت یتحقق اهداف اسناد استراتژ

  اند.پرداخته

صنعتی در آینده نیازمند توجه بیشتر بر  شود سیاستهای این بررسی، پیشنهاد میبر اساس یافته

وری صنایع موجود و ارتقاء توانمندی فناورانه در مقابل توسعه نیروی انسانی متخصص، افزایش بهره

آتی، الزم  هایآالت خارجی )روند کنونی( است. به عالوه سیاست توسعه صنعتی در تالشخرید ماشین

های زیست است به صورت فعال اهرم توسعه و صیانت بازار داخلی برای فناوری، حل مسائل و چالش

های مقابله با گرا امروز در تالشگرا گردد. این نگاه مأموریتمحیطی و سالمت و ... با نگاه مآموریت

 رد توجه قرار گرفته استدر اکثر کشورها مو 19-کوویدگیری مسائل زیست محیطی و مقابله با همه

(Mazzucato, 2021). 
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 .1392 بهشتیارد 21 الف(:1392) 40، شماره نامه تجارت فرداهفته ،"یبا استراتژ یباز" .رضایبهداد، عل

 .1392 بهشتیارد 28 :ب(1392) 41، شماره نامه تجارت فرداهفته، "مناظره مکتوب اقتصاد دانان" .رضایعل بهداد،

 ،"رساندینم ییما را به جا ی: استراتژیتوسعه صنعت یگفت و گو با محسن حاتم درباره استراتژ" (.1392) .حاتم، محسن

 .1392 بهشتیارد 21 ،40مصاحبه با محسن حاتم، شماره  فردا،نامه تجارت هفته

: رانیا یدر صنعت خودروساز یصنعت یاستگذاریحلقه مفقوده س" (.1399) .امکیس ،یطهماسب .،درضایحم ،فرتوک زاده

  .164-149 ،3شماره  14، دوره تیریبهبود مد. "یدوباره در خصوص مشکالت خودروساز یتامل

دفتر مطالعات  ،یتوسعه صنعت ینقد طرح استراتژ یصنعت استیتا س یاقتصاد استیاز س .مجلس یهامرکز پژوهش

 .1383، 7158شماره مسلسل  ،ییربنایز

 .1388، آذر 10010شماره مسلسل  ،یو معدن یتوسعه صنعت یاستراتژ نیضرورت تدو. مجلس یهاپژوهش مرکز

 اقتصادی، شماره مسلسل دفتر مطالعات ،تجارت و معدن صنعت، وزارت راهبردی برنامه ارزیابی .های مجلسمرکز پژوهش

 .1394، بهمن 14653

انداز آن در برنامه توسعه کشور و چشم یدر برنامه ها یتوسعه صنعت یاستراتژ گاهیجا یابیارز .های مجلسمرکز پژوهش
 .1395، اردیبهشت 14790 اقتصادی، شماره مسلسل دفتر مطالعات ،ششم توسعه

 اجرای در دولت عملکرد ارزیابی. 1 ایران در صنعتی توسعه استراتژی فقدان شناسی آسیب .های مجلسپژوهشمرکز 
اقتصادی،  دفتر مطالعات ،(معدنی و صنعتی هایاولویت فهرست تهیه) توسعه ششم برنامه« 46» ماده «الف» بند حکم

 .1398، خرداد 16623 شماره مسلسل

 ی: نقد طرح توسعه صنعتیصنعت استیتا س یاقتصاد استیاز س (.1383) .فیدانشگاه شر یمرکز مطالعات تکنولوژ
 ف،یشر یدانشگاه صنعت یمرکز مطالعات تکنولوژ یصنعت استیس یگرلیتوسط کانون تحل نیو تدو ی، گردآورکشور

 .رانیچاپ اول، تهران، ا ،یریانتشارات است

-125 ،7دوره  ،یپژوهشنامه اقتصاد. "در حال توسعه یدر کشورها یتوسعه فناور" (.1381) .یدمحسنس ،معصوم زاده

143. 

 ،یپژوهشنامه اقتصاد. "یرانا یآن برا یهابه توسعه و داللت ینهاد یکردرو" (.1396) .یعل یکونسبتی،ن ؛فرشاد ی،مومن
 . 141-199 ،64شماره  17دوره 
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از منظر  یصنعت استیبه س یاسیاقتصاد س کردیرو"(.1399). رضایعل ،یشجاع مراد .،یمصطف ،یدیسع .،ثمیم ،یمانینر

، تیریبهبود مد. "رانیدر ا یگاز یمیدست پتروش نییپا عیتوسعه صنا یالگو یطراح یهاجون چانگ مطالعه مورد

  .82-55 ،4شماره  14دوره 

 یمجلس شورا یهاپژوهش، انتشارات مرکز (1380 -1374) رانیدر ا یصنعت یهااستیتجربه س .زنوز، بهروز یهاد

 .1382، رانیچاپ اول، تهران، ا ،یاسالم
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