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نقدی بر استراتژی توسعه صنعتی

آنچه مش��خص اس��ت ،امروز یعنی دو دهه پس از
به گزارش
ش��روع مطالعات تدوین استراتژی توس��عه صنعتی ،بیش از هر زمان
دالیل بس��یاری وجود دارد که باور کنیم تحوالت بیرونی
مقصر ش��رایط فعلی بوده است .وضع تحریمها در عمل افق
برنامهری��زی را محدود کرده و ضرورته��ای برنامهریزان و
متولیان اقتصاد و صنعت کشور را تغییر داده است .در کنار
آن ،نوسان درآمدهای نفتی و به تبع آن قبض و بسط بودجه
دول��ت ،تغییرات دورهای ق��وای اجرایی کش��ور و تغییرات
گس��ترده در موضع آنها نسبت به مسائل گوناگون از جمله
توسعه صنعتی و دس��تآخر تغییرات و جابهجایی گسترده
مدیران ،همگی محیطی بسیار بیثبات را ایجاد میکند که
میتواند مقصر عدم به سرانجام رسیدن تالشهای برنامهای
و از جمله تدوین اس��تراتژی توسعه باشد .با وجود همه این
نکات و تمام ش��وکهای پیشبینی نشدهای که پر دستاورد
ب��ودن برنامهها را با مخاطره روبهرو میکند ،از اس��اس نهاد
بروکراسی کشور ،آنقدر شایسته نبوده که طرحی متناسب
با ش��رایط متحول و تهدیدات بالقوه و بالفعل کشور طراحی
کن��د .به تعبیر دیگر ،همه کاس��تیهای موجود و تهدیدات
بالقوه ،ضرورتهایی هس��تند که برخورداری از اس��تراتژی
را ب��ه نظام سیاس��تگذاری و برنامهریزی کش��ور گوش��زد
میکنند و این در حالی است که به نظر میرسد در ساختار
تصمیمگیری کشور ،طراحی چنان امری لوکس و تشریفاتی
در نظر گرفته ش��ود و اگ��ر مطالعهای هم انجام میش��ود،
تحلیله��ا و توصیهها به کلیگویی ی��ا تکرار برخی اقدامات
گذش��ته خالصه ش��ده و طرحی نو و باکیفیت برای تحول
شرایط نگاشته نشده است.
 کاستیهای  3پژوهش اصلی توسعه صنعتی
در ارزیابی اس��ناد استراتژی توس��عه در ایران میتوان به
 ۸دس��ته کاستیهای تحلیلی اشاره کرد .باید توجه کرد که
مطالعات مربوط به استراتژی توسعه صنعتی در کشور در ۳
مطالعه در سالهای  ۹۱ ،۸۲و  ۹۴انجام شده است.
مطالع��ه اول در میانه دوره دوم اصالح��ات و بارویکردی
عمیقا بازارگرایانه و لیبرالی انجام ش��د .پارادایم این مطالعه
نوکالس��یکی و بر مبنای باورهای اجماع واش��نگتن بود .در
اینج��ا نقشآفرینی دولت در توس��عه صنعت��ی ،فقط تهیه
زیرس��اخت نهادی عملک��رد بازارها و تامی��ن ثبات اقتصاد
کالن ب��وده و بر همین مبنا ،قبل از هر چیز به این پرداخته

دیگر ،دور شدن از اهداف چشمانداز  ۲۰ساله را حس میکنیم.
با گذشت حدود دو دهه از نخستین تالشها برای طراحی استراتژی

ش��ده که اساسا تدوین استراتژی توس��عه صنعتی در عصر
جهانیسازی ضرورت دارد یا خیر.
در حال��ی که مطالعه اول از نظر پاردایم به مبنای تحلیل
خود وفادار است اما مطالعه دوم بدون برخورداری از مبنای
تحلیلی مش��خص ،مدع��ی بهرهگیری از چارچ��وب برنامه
راهبردی و اس��تفاده از الگوی علمی س��امانههای اقتصادی
اس��ت .این الگو بدون تحلیل بنیادین عوامل ضعف یا موانع
صنعتی ش��دن ،در نهایت به تش��ریح وظای��ف وزارتخانه و
انتخابهای مبتنی بر فهرست اولویت پرداخته ،در حالیکه
حتی در ترسیم منطق این انتخابها و ارائه برنامهای مدون
و باکیفیت درباره راهکارهای حمایت ،ناکام مانده است.
مطالعه س��وم نی��ز مانند مطالع��ه دوم ،مبن��ای تحلیلی
مشخصی نداشته و بدون تبیین مبانی نظری موضوع ،فقط
با مرور برخی ش��اخصها و بهرهگیری از تکنیکهای آماری
به استخراج اولویتها پرداخته است .این در حالی است که
در گزارشهای پیوس��ت این مطالعه ،شناس��اییها از طریق
تهیه پرسش��نامه و اخ��ذ نظرات مس��ئوالن دولتی و برخی
فعاالن اقتصادی انجام شده است.
 درک غلط لیبرالها
نولیبراله��ا یا نوکالس��یکها که گاه آنه��ا را بازارگرا هم
خطاب میکنند ،در توسعه صنعتی سودآوری بنگاه را مبنای
تحلی��ل خود قرار میدهند و از آنجا که میان منافع فردی و
جمعی هماهنگی میبینند ،به این ش��عار باور دارند که هر
چه برای بنگاه خوب است ،برای کشور هم خوب خواهد بود.
این پیشفرض که بر مطالعه س��ال  ۸۲حاکم بر این اساس
است که اوال رشد اقتصادی را هدف اساسی توسعه صنعتی
میدانن��د و در ثانی این رش��د با برداش��ت همه موانعی که
در برابر س��ودآورتر شدن بنگاهها وجود دارد ،محقق خواهد
شد .این اس��تراتژی به دولتمردان توصیه میکند هیچکدام
از اهداف اجتماعی و سیاس��ی که ممکن است مانع پیروی
کامل از توصیههای آن ش��ود را موردتوجه قرار ندهند .این
در حالی است که انتخاب استراتژی توسعه صنعتی در سطح
ملی با مسائل اقتصادی و غیراقتصادی سروکار دارد.
امروزه دیگر این یکی از یافتههای جهانی اس��ت که رشد
اقتص��ادی به همراه نابرابری زیاد و در حال افزایش میتواند

عکس :آیدا فریدی

امیرعب�اس آذرمون�د :در دو ده�ه اخیر ،درس�ت زمانیکه
برنامهری�زان اقتصادی ایران در طراحی «اس�تراتژی توس�عه
صنعتی» کش�ور ناکام ماندند ،فرآیند توس�عه صنعتی ایران با
موانع�ی مانند عقب ماندن از رقب�ای منطقهای (مانند ترکیه)،
ت�داوم و گاه حت�ی تعمیق خامفروش�ی ،کاهش س�هم بخش
صنع�ت از ارزشاف�زوده اقتصادی (صنعتزدای�ی زودرس) و
تعطیلی ی�ا فعالیت زیرظرفیت بس�یاری از واحدهای تولیدی
و صنعتی رو بهرو شده است.

ب�ه تعبی�ر دقیقت�ر ،هم�ه آن مش�کالتی ک�ه قرار ب�ود با
برخ�ورداری از اس�تراتژی صنعتی و نقش�ه راه مش�خص ،از
گرفت�اری در دام آنها بگریزیم ،امروز بالی جان اقتصاد ش�ده
و هرچند امواج مخرب تحریم ،به بخش صنعت بیش از س�ایر
بخشها خس�ارت وارد کرده اس�ت اما ناتوانی در اس�تفاده از
فرصتها و رفع موانع توس�عه ،حتی پی�ش از وقوع تحریمها
نیز در ابعادی کوچکتر ،تحقق رویای توسعه صنعتی ایران را
آرزویی دور از دست نشان میداد.

توسعه صنعتی ،ش��اهد آن هستیم که با وجود احکام متعدد قانونی و
نیز وجود این حکم در  ۳برنامه اخیر توسعه کشور ،مطالعات متعددی

مانن��د تهدی��دی برای پایداری رش��د ظاهر ش��ود و اجماع
سیاسی بر سر آن را به مخاطره افکند .به تعبیر دیگر ،گرچه
اقتصاددانان ممکن اس��ت عملکرده��ا را از زاویه متغیرها و
شاخصهای صرفا اقتصادی ارزیابی کنند اما سیاستمداران
ک��ه مدیریت تحوالت اقتصادی را در بس��تر جامعه برعهده
دارند ،مجبورند نگران شاخصهای اقتصادی -اجتماعی نیز
بوده و دیر یا زود با پیامدهای استراتژی خود روبهرو شوند.
 مسئله قیمت
تحلی��ل اخت�لاالت قیمت��ی در پارادای��م بازارگرایانه بر
روششناسی ایستای مقایسهای استوار است که در آن ،یک
گزینه اختاللی و رفاه از دست رفته و ناکارآمدیهای حاصل
از آن ،با گزینه مطلوب مقایس��ه ش��ده و توصیه سیاس��تی
در قال��ب لزوم رفتن از تع��ادل ناکارآمد به تع��ادل کارآمد
خالصه میش��ود .این در حالی است که گام برداشت از یک
ساختار با چندین تعادل اختاللی به ساختاری با تعادلهای
غیراختاللی ،متضمن مواجهه با تاثیرات و بازتابهای حذف
هریک از اختاللها و تاثیرات متقابل آنها بر هم است.
بر خالف این رویکرد ،موفقترین تجربه کاهش اختاللها
در عصر ما به چین تعلق دارد .این کش��ور سیاستگذاری را
بر پایه کاهش گامبهگام اختاللها و تغییر مس��یر بهگونهای
که به رش��د اقتصادی و اهداف اجتماعی ضربه نزند ،انتخاب
کرده اس��ت؛ همین تجربه سبب شده در سالهای اخیر در
رویکرد «آسیبشناس��ی رش��د» شناس��ایی مشکالت رشد
اقتص��ادی و آغ��از کردن از مهمترین مش��کل ،نه حل همه
اختاللها به صورت همزمان ،موردتوجه سیاستگذاران قرار
گیرد.
انتخابه��ای سیاس��ی و روند بازار ،در ش��رایط انتزاعی و
خالی از منازعات ق��درت و بازیگران ذینفع رخ نمیدهند.
هر سیاس��تی برن��دگان و بازندگانی دارد ک��ه برای طراحی
سیاس��ی ،نحوه واکن��ش آنها باید موردبررس��ی قرار بگیرد.
گروه مش��اوران دانش��گاه ه��اروارد نیمقرن پی��ش ،درهم
تنیدگ��ی اقتص��اد و سیاس��ت در ای��ران را بهروش��نی در
انحالل بروکراس��ی در سیاس��ت و تبدیل سیاستگذاری به
مجموعهای از قرارومدارهای سیاسی بیان کرده بودند .نکته
ی میتواند
مهم اینکه ،تحلیل اقتصاد سیاسی در مرحله توال 

برای طراحی استراتژی انجامشده اما هیچکدام به مرحله اجرا نرسیده
است.

تاثیر تعیینکنندهای در جابهجایی اولویتها داش��ته باشد،
بهواسطه آثار توزیعی سیاستها ،عدمتحلیل اقتصاد سیاسی
میتواند هم در تقدم و تاخر سیاس��تها و هم شیوه اجرای
آنها ،تاثیر تعیینکننده داشته باشد.
از جمله حوزههایی که بهشدت به تحلیل اقتصاد سیاسی
نیاز دارد ،مس��ئله خصوصیسازی است .در مقام مقایسه در
حالیکه طراحان برنامه اول توس��عه صنعتی کش��ور ،یعنی
مس��عود نیلی و همفکرانش تاکید داشتند «خصوصیسازی
آنگاه جدی تلقی میشود که بنگاههای بزرگ را در برگیرد.
بنابراین واگذاری بنگاههای بزرگ ،مهمترین جز اس��تراتژی
توسعه صنعتی در بعد خصوصیسازی تلقی میشود» تجربه
چین با ش��عار «بزرگ را بچسب و کوچک را رها کن» انجام
ش��ده ،نش��ان میدهد هیچ تحلیل اقتصاد سیاسی از ابعاد
واگذاری و پیامدهای آن در مطالعات لیبرالها و بازارگراهای
ایرانی وجود دارد.
 نقش دولت چیست؟
اینکه دولت چه نقشی در توسعه صنعتی دارد و آیا میتوان
از راه سیاستگذاری جهت توسعه صنعتی را تحتتاثیر قرار
داده و بهوی��ژه اینکه از توس��عه برخی صنایع حمایت و آنها
را تش��ویق کرد ،همچنان یکی از مباح��ث جنجالی درباره
توس��عه صنعتی اس��ت .با وجود این ،مفهوم «صنعتی شدن
متاخر» که صرفا برآمده از تجربه کشورهای دست یافته به
تحول صنعتی در تمام س��الهای پس از جنگ دوم جهانی
اس��ت نشان میدهد اقتصادهای در حال توسعه با مشکالت
و موانع متفاوتی نس��بت به پیشگامان صنعتی شدن روبهرو
هس��تند که غلبه بر آنها نیازمند نقشآفرینی دولت ،فراتر از
چارچوبهای حداقلی موردتوجه در سیاستهای اقتصادی
بوده و طلوع مجدد سیاس��ت صنعتی برآمده از تالش برای
نظریهپ��ردازی درب��اره علل این موان��ع و روشهای غلبه بر
آنهاست.
حکم به تدوین اس��تراتژی توس��عه صنعت��ی در ایران با
توج��ه به دو ضرورت ،اولی جلوگیری از اتالف منابع و بهکار
بردن سیاس��تهای حمایتی بیهدف یا متناقض با یکدیگر
و دومی اهمیت نقشآفرینی موثر دولت در توس��عه صنعتی
در میان احکام توس��عه و نیز قانون تاس��یس وزارت صنایع

گنجانده شد .این در حالی است که با وجود گذشت دو دهه
از تش��کیل آن وزارتخانه و تکرار حکم به تدوین اس��تراتژی
توسعه صنعتی در احکام برنامههای چهارم تا ششم توسعه،
این مهم هنوز تدوین نشده است.
آسیبشناس��ی مطالعه اخیر فرش��اد مومن��ی و همکاران
( )۴۰۰۱از دالیل عدمتوفیق در تدوین اس��تراتژی توس��عه
صنعتی ،بهطور خالصه بر دو دس��ته کاس��تیهای درونی و
موانع بیرونی تحقق این هدف تاکید دارد .از نظر کاستیهای
درونی به نظر میرسد  ۳مطالعه انجامشده در زمینه تدوین
اس��تراتژی توسعه با کاس��تیهایی مواجه بودهاند که آنها را
میتوان در قالب ضعف در مبنای تحلیلی ،ضعف در اهداف،
ضع��ف در تبیی��ن وضع موجود ،ضع��ف در تدوین توالیها،
ضعف در تحلیل دولت و ضعف در تحلیل اقتصاد سیاس��ی
دانس��ت .این ضعفها موجب ش��ده حتی اگر این مطالعات
به اجرا هم درآیند ،نتایج چندان تاثیری بر گرهگش��ایی از
وضعیت موجود نداشته باشند.
همچنین وق��وع ش��وکهای بیرونی ،فرهن��گ مدیریت
غیربرنامهای ،فقدان آمار و اطالعات با کیفیت و کاستیهای
برنامهریزی و قانوننویس��ی از جمله موانع بیرونی هس��تند
که تحقق اهداف توسعه صنعتی را تحتتاثیر قرار دادهاند.

سخن پایانی
اس��تراتژی توس��عه صنعت��ی ب��ه مجموع��های از
جهتگیریه��ای بلندم��دت دولتها اطالق میش��ود
ک��ه در بعد خارج��ی ،چارچوب و نح��وه ارتباط بخش
صنعت کش��ور با اقتصاد جهان��ی را تعریف میکند و در
بعد داخلی ،بهطور غیرمس��تقیم بر تخصیص منابع بین
صنایع ی��ا گروههای صاحبنفوذ جامع��ه اثر میگذارد.
از مهمتری��ن اهداف اس��تراتژی توس��عه صنعتی ایجاد
تغییرات مطلوب اجتماعی ،نهادی و سیاس��ی در جهت
مدرنیزاس��یون ک��ردن جامعه و در نهایت دس��تیابی به
رشد پایدار است .کارشناس��ان تاکید دارند از مهمترین
پیشش��رطهای اجرای موفق استراتژی توسعه صنعتی
برخورداری جوامع از دولتهایی توسعهگراست.

