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چکیده:

ــش از  ــی پی ــه عمران ــش برنام ــن ش ــعه و تدوی ــزی توس ــه برنامه ری ــه از تجرب ــت ده ــش از هف ــت بی ــود گذش ــا وج ب
انقــاب )کــه پنــج برنامــه آن اجــرا شــد( و تدویــن و اجــرای شــش برنامــه توســعه پــس از انقــاب، همچنــان شــکاف 
ــه مصداق هــای ایــن شــکاف،  ــده اســت. از جمل ــدار باقــی مان ــران پای انتظــارات و نتایــج در برنامه ریــزی توســعه در ای

انتظــارات مــوارد زیــر اســت:

• متوســط رشــد اقتصــادی ســالیانه کشــور از ســال 1352 تــا 1399رقــم بســیار ناچیــز 2 درصــد بــوده کــه حتــی 	
از رقــم  3.1درصــدی متوســط رشــد بلنــد مــدت کشــورهای خاورمیانــه و شــمال آفریقــا در دوره مذکــور هــم 

کمتــر اســت. 
• میانگیــن تــورم ســالیانه در دوره یــاد شــده برابــر بــا 19.3درصــد بــوده کــه ایــن میــزان تــورم، ایــران را همــواره 	

بــه عنــوان یکــی از کشــورهای دارای تــورم بــاال در دنیــا معرفــی می کنــد. 
• ــه، 	 ــر رشــد کــم، نابرابــری شــدید در زمینــه توزیــع همیــن رشــد در کشــور وجــود دارد. بــرای نمون عــاوه ب

ــه  ــس از آن ب ــی در اســتان تهــران و پ ــه تنهای ــدون نفــت کشــور ب ــی ب ــص داخل ــد ناخال ــارم تولی ــک چه ی
ــی، 50  ــه عبارت ــد می شــود و ب ترتیــب در چهــار اســتان اصفهــان، بوشــهر، خراســان رضوی و خوزســتان تولی
درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــدون نفــت کشــور در ایــن پنــج اســتان تولیــد می شــود. از مجمــوع 31 اســتان 

کشــور، 19 اســتان 25درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــدون نفــت را برعهــده دارنــد. 
• ــز 	 ــع نی ــن صنای ــد ای ــای رش ــدی و قابلیت ه ــه تولی ــف در رشــد، بنی ــر مناطــق مختل ــر ســهم نابراب ــاوه ب ع

ــزوده  ــد ارزش اف ــی، 22درص ــاخت صنعت ــش س ــزوده بخ ــد ارزش اف ــال، 15 درص ــور مث ــت. به ط ــاوت اس متف
ــن  ــود. چنی ــد می ش ــران تولی ــتان ته ــات در اس ــش خدم ــزوده بخ ــد ارزش اف ــاختمان و 33 درص ــش س بخ
ــوان  ــت. می ت ــهود اس ــیار مش ــتان ها بس ــور در اس ــی کش ــای صنعت ــتقرار واحده ــز در اس ــری نی ــع نابراب توزی
ــر  ــع آبــی، ب ماحظــه کــرد کــه در اســتان های مــرزی کشــور، اقتصــاد کشــاورزی علیرغــم محدودیــت مناب
اقتصــاد صنعتــی غالــب اســت و ایــن اســتان ها بــه علــت عــدم توجــه در برنامه ریزی هــا، اقتصادشــان بیشــتر 
ــن اســتان ها  ــکاری در ای ــر و بی ــا صنعــت و در کل آمارهــای محرومیــت، فق ــه کشــاورزی اســت ت وابســته ب

ــت. ــر استان هاس ــتر از دیگ ــیار بیش بس
• ــه مهم تریــن محدودیــت 	 ــه امــروز ایــن تاش هــا موفــق نبوده اند؟محدودیــت ســرمایه، به مثاب ــا ب امــا چــرا ت

رشــد، شــاید ســاده ترین و سرراســت ترین پاســخ کاســیک بــه ایــن پرســش باشــد. بــا این وجود، شــواهد 
ــع مســتقیم و غیرمســتقیم و  نشــان می دهــد کــه در شــش دهــه گذشــته، از محــل مناب
ــرار  ــتگذاران ق ــار سیاس ــع در اختی ــارد دالر مناب ــش از 4100 میلی ــاری، بی ــت ج ــه قیم ب
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ــده،  ــع صــرف ش ــزان مناب ــن می ــد. ای ــق کنن ــعه را محق ــداف توس ــا اه ــت ت ــته اس داش
نشــان می دهــد کــه کمبــود ســرمایه مــادی، مشــکل کشــور نبــوده اســت.

• ــده، مشــکل 	 ــت ش ــن وضعی ــع، آنچــه موجــب ای ــت مناب ــه بیشــتر از مشــکل محدودی ــد ک ــه نظــر می رس ب
ــل  ــده از دو عام ــز برآم ــری نی ــکل تصمیم گی ــت. مش ــع اس ــص مناب ــوه تخصی ــورد نح ــری در م تصمیم گی
اســت: نخســت مشــکل دانــش انــدک و اتخــاذ تصمیم هــای اشــتباه و دوم کارشــکنی ذینفعانــی کــه منافــع 

ــا توســعه کشــور مغایــر اســت. آن هــا ب
• ــا محــدود کــردن زمــان و تحمیــل 	 ــر و تکنیکــی اســت کــه ب تهیــه یــک برنامــه پنجســاله فرآینــدی زمان ب

اعــداد و ارقــام غیــر واقعــی از مراجــع باالدســتی در عمــل منجــر بــه ناتوانــی در اســتفاده از  دانــش برنامه ریــزی 
و تجربــه انباشــته کشــور  می شــود.

• ــران در یــک 	 ــد دارد کــه اقتصــاد ای از منظــر کم دانشــی و اتخــاذ تصمیم هــای اشــتباه، گــزارش حاضــر تأکی
ســده گذشــته بــه دلیــل فقــدان دانــش کاربــردی، گرفتــار در »فقــر اندیشــه« و دچــار »درماندگــی نظــری« 
ــود  ــکات موج ــائل و مش ــا مس ــه ب ــراری در مواجه ــای تک ــه انتخاب ه ــر ب ــه منج ــی ای ک ــت؛ درماندگ اس
ــور،  ــعه کش ــه توس ــتی از مرحل ــی، درک درس ــع کاف ــود مناب ــده باوج ــث ش ــی باع ــن کم دانش ــود. ای می ش
اقتضائــات توســعه نظیــر ســاختارهای نرم افــزاری و نهــادی الزم بــرای بهره گیــری درســت از منابــع، تعامــل 
ــرای اتخــاذ تصمیم هــای مناســب و دارای  ــل و نهــادی مناســب ب ــن المل ــی در عرصــه بی ــا بازیگــران اصل ب
ــر مبنــای  ضمانــت اجــرا در زمینــه توســعه وجــود نداشــته باشــد. از ایــن منظــر برنامــه در کشــور همــواره ب
آمــال و آرزوهــا، هدفگذاری هــای ناممکــن و واژه هایــی فاقــد تعریــف درســت و علمــی صــورت گرفتــه کــه 
در نتیجــه دســتیابی بــه توســعه تقریبــًا ناممکــن شــده اســت. در حــال حاضــر نیــز در آســتانه تدویــن برنامــه 
هفتــم، بــار دیگــر رشــد 8 درصــدی بــدون توجــه بــه شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی کشــور هدفگــذاری شــده 
ــاخص های  ــا و ش ــواه آماره ــه گ ــرایط ب ــن ش ــی از بحرانی تری ــروز در یک ــه ام ــت ک ــن درحالیس ــت. ای اس
اقتصــادی- اجتماعــی قــرار داریــم و ســطح اعتمــاد جامعــه بــه حاکمیــت بــه پایین تریــن ســطوح خــود رســیده 

اســت. 
• ــزی، در 	 ــه برنامه ری ــل اولی ــه اص ــا س ــده ت ــب ش ــازان موج ــی تصمیم س ــا کم دانش ــش ی ــه دان ــی ب بی توجه

ــود: ــه ش ــده گرفت ــای پنجســاله نادی ــن برنامه ه تدوی
برنامه ریــزی بایــد واجــد تعاریــف دقیــق و علمــی مفاهیــم کلیــدی باشــد؛ مفاهیمــی کــه تعاریــف . 	

ــل،  ــم آورد. در مقاب ــه را فراه ــی در برنام ــاق و همگرای ــه وف ــوده و زمین ــخص ب ــه مش ــی آن در برنام عملیات
ــاالری،  ــاالری، مردم س ــت، شایسته س ــد عدال ــد روز )مانن ــًا م ــم بعض ــار از مفاهی ــران سرش ــای ای برنامه ه
ــتگذاری های  ــای سیاس ــی، مبن ــف عملیات ــه تعری ــدون ارائ ــه ب ــت ک ــان و...( اس ــت، دانش بنی ــره وری، رقاب به
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متناقــض در دوره هــای مختلــف یــا حتــی درون یــک برنامــه توســعه قــرار می گیــرد. بی توجهــی بــه تعریــف 
ــاد  ــت اقتص ــوان راه برون رف ــان به عن ــاد دانش بنی ــروزه اقتص ــا ام ــده ت ــب ش ــم موج ــح مفاهی ــق و صحی دقی
ــوه توســعه صنعتــی اســت و  ــان می ــی کــه اقتصــاد دانش بنی ــد مطــرح شــود، درحال کشــور از مشــکات تولی

ــود. ــد ب ــن نخواه ــان ممک ــری از اقتصــاد دانش بنی ــی، بهره گی ــعه صنعت ــق توس ــدون تحق ب

بر نامه ریــزی توســعه بایــد بــا محوریــت چنــد اولویــت  و هــدف محــدود طراحــی شــود، . 	
درحالــی کــه برنامه هــای توســعه در ایــران معجونــی از اهــداف مختلــف و آرمانــی اســت. در اینجــا بایــد عنــوان 
کــرد کــه توســعه صنعتــی بــدون تعییــن پیشــران ها و اولویت هــا امــکان پذیــر نیســت. در تعییــن پیشــران ها، 
تجربــه کشــورهای مختلــف نشــان می دهــد کــه تمرکــز بــر صنایــع ســاخت و ســه حــوزه راهبــردی ســاخت 
ــرار داشــته و دو صنعــت محصــوالت شــیمیایی  ــی، محصــوالت الکترونیکــی و خــودرو ق ماشــین آالت صنعت
ــردی آن ســه صنعــت  ــع راهب ــوان صنای ــز می ت ــع را نی ــن صنای ــورد اســتفاده در ای ــوالدی م و محصــوالت ف
پیشــران در نظــر گرفــت. ایــن درحالــی اســت کــه تجربــه توســعه در ایــران، بیانگــر آن اســت کــه در ســه دهــه 
گذشــته، مجمــوع ســهم صنعــت غــذا و چهــار صنعــت وابســته بــه منابــع طبیعــی دوبرابــر شــده و نزدیــک بــه 
دوســوم ارزش افــزوده صنعتــی مــا را شــکل می دهنــد و بــه جــای آن ســهم ســه صنعــت خــودرو، ماشــین آالت 
و لــوازم الکترونیکــی کــه صنایــع پیشــران کشــورهای توســعه یافتــه هســتند در ایــن بــازه نصــف شــده اســت. 

ــعه و . 	 ــه توس ــتیابی ب ــیر دس ــق از مس ــخص و دقی ــان مش ــد بی ــد واج ــزی بای برنامه ری
ــدی  ــا و مرحله بن ــف اولویت ه ــدان تعری ــران فق ــه در ای ــی ک ــد، درحال ــات باش ــدی اقدام مرحله بن
اقدامــات موجــب می شــود تــا سیاســتگذاری ماننــد آونــگ میــان بخش هــا در نوســان بــوده و آشــفتگی های 
شــدیدی از ایــن منظــر بــه اقتصــاد ایــران تحمیــل شــود. تأســیس واحدهــای منفــرد شــیمیایی و فــوالدی، 
اعطــای رانــت عمدتــًا بــه صنایــع خام فــروش، دارای ارزش افــزوده پاییــن و غیــر راهبــردی، همچنیــن عــدم 
رعایــت بهینگــی در مقیــاس تولیــد و مکان یابــی  غلــط در تمــام صنایــع و به ویــژه صنایــع آب بــر و هــدردادن 

منابــع کشــور، از نتایــج ایــن آشــفتگی اســت.

• دومیــن مشــکل عمــده در زمینــه اتخــاذ تصمیم هــای درســت، وجــود ذینفعانــی در ســاختار 	
ــر اســت. امــروزه  ــا توســعه کشــور مغای ــری کشــور اســت کــه منافــع آن هــا ب تصمیم گی
ــد و  ــر فعالیت هــای مول ــی ب ــد و دالل ــا ســلطه فعالیت هــای نامول پدیده هایــی ماننــد بحــران  ســرمایه گذاری ی
ــا  ــد برنامه هــای توســعه، ب ــا سیاســت های مول ــر ســاختن احــکام ی ــا بی تأثی ــد ی اتخــاذ سیاســت های غیرمول

ــد گــره خــورده اســت. منافــع ایــن ذینفعــان غیرمول
• در ایــن زمینــه بــرای غلبــه بــر مشــکل کم دانشــی، رعایــت اصــول برنامه ریــزی ماننــد اولویت بندی، 	
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تعریــف دقیــق مفاهیــم و تدویــن درســت مســیر دســتیابی بــه اهــداف ضــروری اســت. 
ــزی  ــت اصــول برنامه ری ــار رعای ــری از نظــرات بخــش خصوصــی در کن ــن بهره گی همچنی
از الزامــات اســت. بایــد شــرایطی را فراهــم کــرد کــه نخبــگان و کارشناســان مســتقل و فعــاالن بخــش 
خصوصــی بتواننــد در فرآینــد برنامه ریــزی مشــارکت داشــته باشــند و ایــن بــه مشــارکت گرفتــن صرفــا جنبــه 
نمایشــی نداشــته باشــد. بــرای توســعه اقتصــادی در کشــور تعــادل و تناســب بیــن نقــش دولــت و 
بخــش خصوصــی ضــرورت دارد، زیــرا دولــت قــوی و بخــش خصوصــی قــوی در فراینــد توســعه، مکمــل 

و مقــوم  یکدیگــر هســتند.
• ــادی 	 ــاح نه ــعه، اص ــر توس ــع مغای ــان دارای مناف ــکنی ذینفع ــکل کارش ــر مش ــه ب ــرای غلب ــن ب همچنی

پیشــنهاد می شــود. برنامه ریــزی توســعه هنگامــی از روزمرگــی رهــا خواهــد شــد کــه نهــادی 
ــانات  ــه از نوس ــادی ک ــود؛ نه ــرای آن ش ــعه و اج ــزی توس ــئول برنامه ری ــوه ای مس فراق
ــه  ــادر ب ــد و ق ــدا باش ــور ج ــس کش ــا و مجال ــای دولت ه ــدت و جابه جایی ه کوتاه م
اتخــاذ تصمیم هــای بلندمــدت شــود. در حــال حاضــر متأســفانه تهیــه و تصویــب برنامــه بــه عنــوان 
هــدف محســوب می شــود و پــس از تصویــب قانــون برنامــه و ابــاغ آن، فرآینــد خاتمــه یافتــه محســوب شــده 
ــد.  ــه می دهن ــان ادام ــه همچن ــه اســم برنام ــود را در پوشــش و ب ــره خ ــات روزم ــی اقدام ــتگاه های اجرای و دس

• ــه عنــوان 	 بعــاوه جهــت جلوگیــری از انتخــاب بخش هــا و فعالیت هــای غیرتوســعه ای ب
ــن  ــردد، تعیی ــی می گ ــی منته ــرای گروه ــت ب ــع ران ــه توزی ــه ب ــه ک ــران در برنام پیش
ــق،  ــورهای موف ــارب کش ــم و تج ــر عل ــی ب ــعه مبتن ــرای توس ــوری ب ــای مح بخش ه
الزامیســت. بــر اســاس تجــارب جهانــی، توصیه هــای ســازمان ملــل و یونیــدو در تعریــف توســعه و تعییــن 
بخــش محــوری و اساســی  و همچنیــن جــداول داده - ســتانده ســه دهــه گذشــته، بخــش ســاخت صنعتــی  
ــز  ــی تر نی ــت اساس ــه صنع ــا س ــاب دو ی ــرد. انتخ ــرار گی ــه ق ــون توج ــعه کان ــای توس ــد در برنامه ریزی ه بای

ــرد. ــوه ای، صــورت پذی ــاد فراق ــد توســط نه تنهــا می توان
• ــد.                                                                 	 ــته باش ــور داش ــی کش ــرایط فعل ــتی از ش ــت درک درس ــی رود، حاکمی ــار م ــوق انتظ ــوارد ف ــر م ــاوه ب ع

در شــرایط فعلــی از لحــاظ ســرمایه اجتماعــی  کشــور در وضعیــت مطلوبــی نیســت و عمــوم مــردم و بــه ویــژه 
ــی  ــرای حــل مســائل و مشــکات اعتمــاد چندان ــان  ب ــوان حکمران ــه ت ــان  ب ــاالن اقتصــادی و  کارآفرین فع
ندارنــد. اگــر ایــن مســئله در تدویــن برنامــه لحــاظ نگــردد و برنامــه بــدون توجــه بــه موقعیــت کشــور تدویــن 
شــود و بــر همــان روال چنــد دهــه گذشــته بخواهیــم برنامــه را تهیــه کنیــم، می تــوان پیش بینــی کــرد کــه 

تحقــق اهــداف بســیار دور از انتظــار باشــد.
• در تدویــن برنامــه هفتــم نبایــد گرفتــار شــتابزدگی وکارهــای نمایشــی شــویم. برنامــه هفتــم فرصتــی 	
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بــرای نظــام سیاســی کشــور اســت تــا نشــان دهــد کــه درک عمیقــی از مســائل و مشــکات و ظرفیــت هــای 
کشــور دارد و قصــد دارد بــا کمــک همــه ایرانیــان، از فرصــت هــای پنــج ســال آتــی بهتریــن اســتفاده را بــرای 

حــل مشــکات و بهــروزی عمــوم مــردم انجــام دهــد.
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مقدمه:

در بیــش از هفــت دهــه گذشــته، کشــور شــاهد تدویــن شــش برنامــه عمرانــی پیــش از انقــاب و شــش برنامــه 
ــا نتیجــه همــه ایــن تاش هــا کــه  ــوده اســت، امــا پرســش اساســی ایــن اســت کــه آی توســعه پــس از انقــاب ب
ــک  ــا شــکل گیری ی ــعه و پیشــرفت کشــور و ی ــه توس ــه، ب ــزی« صــورت گرفت ــه« و »برنامه ری ــوان »برنام تحــت عن
اقتصــاد توســعه یافته، پایــدار و مقــاوم انجامیــده اســت؟ مشــاهدات کارشناســی نشــان می دهــد کــه پاســخ منفــی اســت 

و اقتصــاد ایــران هنــوز فاصلــه بســیار زیــادی تــا رســیدن بــه وضعیــت مطلــوب دارد. 
ــی در  ــی بی توجه ــا حت ــی ی ــرد. ناتوان ــر می ب ــختی بس ــرایط س ــر در ش ــال های اخی ــور در س ــن، کش ــر ای ــاوه ب ع
ــوء  ــرو آن، س ــم آن و پی ــزی و فه ــی در برنامه ری ــاد، ناتوان ــه و اقتص ــرای اداره جامع ــی ب ــتگذاری علم سیاس
ــران،  ــه ای تصمیم گی ــت حرف ــتن اهلی ــا و نداش ــه تصمیم  گیری ه ــهود در زمین ــدی مش ــا و ناکارآم  مدیریت ه
ــن  ــت. یافت ــده اس ــب ش ــی را موج ــه ایران ــک  در جامع ــا مهل ــی بعض ــیب های اجتماع ــا و آس ــترش ناهنجاری ه گس
مصادیــق ایــن آســیب ها دشــوار نیســت، به طــور مثــال رواج واژه هــای نامأنــوس و آزاردهنــده ای همچــون کولبــری، 
ــک  ــدی ی ــکار از ناکارآم ــانه هایی آش ــوان نش ــره را می ت ــودکان کار و غی ــوخت بری، ک ــی، س ــوتی، ته لنج ش
اقتصــاد توســعه نیافتــه و قــرار داشــتن کشــور در شــرایط نگــران کننــده دانســت. نمی تــوان منکــر شــد کــه اقتصــاد، 
ریشــه و نقــش بســیار محــوری و اساســی در شــرایط فعلــی جامعــه دارد. اینکــه چــرا تاش هــای متعــدد برنامه ریــزان 
از ســال 1327 تاکنــون در کاســتن از بــار مشــکات نــاکام بــوده، پرسشــی اســت کــه درک آن پیــش از طراحــی هــر 
برنامــه جدیــد اهمیــت دارد. گســترش فقــر در جامعــه، بــا وجــود منابــع عظیــم و رشــد بیــکاری و عدم حصــول نتایــج 
ــران  ــروز ای ــه ام ــود و تأســف بار جامع ــت تناقض آل ــاوری، واقعی ــای دارای فن ــیاری از کااله ــد بس ــل لمــس در تولی قاب
اســت. در ســال های اخیــر، فاصلــه تولیــدات کشــور بــا محصــوالت جهانــی و بــا تعمیــق شــکاف فنــاوری بــه 
ــاداری به دســت  تدریــج بیشــتر شــده و درنتیجــه اگرچــه تاش هــای بســیاری صــورت گرفتــه، امــا تحــول معن

نیامــده اســت.
حــال ایــن پرســش مطــرح اســت کــه چــرا بــا ایــن ســطح صــرف زمــان بــه نتایــج موفقیت آمیــزی دســت نیافتیــم؟ 
ــه مهمتریــن محدودیــت رشــد، شــاید ســاده ترین و سرراســت ترین پاســخ ایــن پرســش  ــه مثاب محدودیــت ســرمایه، ب
باشــد کــه منابــع کافــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف برنامــه تخصیــص داده نشــده اســت. بــا ایــن وجــود، شــواهد نشــان 
ــع  ــارد دالر مناب ــادل 2,262 میلی ــان ســال 1399 مع ــا پای ــی از ســال 1338 ت ــه یعن ــه در شــش ده ــد ک می ده
ارزی مســتقیم حاصــل از صــادرات نفــت و گاز، پتروشــیمی، صــادرات ســایر کاالهــای غیرنفتــی و خدمــات در اختیــار 
کشــور بــوده اســت. از ســال 1352 تــا پایــان ســال 1397 معــادل حــدود  1,850 میلیــارد دالر از محــل منابــع 
مــازاد بــر صــادرات نفــت و گاز، انــرژی بــرای مصــرف در داخــل در کشــورمان فراهــم بــوده اســت. یعنــی بــه قیمــت 
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جــاری از محــل ایــن دو منبــع، 4,112 میلیــارد دالر منابــع در اختیــار سیاســتگذاران قــرار گرفتــه تــا اهــداف 
ــاری  ــای ج ــه قیمت ه ــی ب ــای عمران ــال 1399در بودجه ه ــان س ــا پای ــال 1344 ت ــد. از س ــق کنن ــعه را محق توس
ــغ  ــود، مبل ــبه ش ــت 1399 محاس ــت ثاب ــه قیم ــی ب ــا تورم زدای ــان و چنانچــه ب ــارد توم ــادل 529,273 میلی مع
6,187,029  میلیــارد تومــان هزینــه شــده اســت، امــا آیــا بــه میــزان ایــن حجــم تخصیــص منابــع، 
دســتاوردها قابــل مشــاهده و لمــس اســت؟ یــا در همیــن بــازه زمانــی، در هزینه هــای جــاری کشــور، 
ــا تورم زدایــی بــه قیمــت ثابــت 1399محاســبه  حــدود 2,536,673 میلیــارد تومــان مصــرف شــده کــه اگــر ب

شــود، معــادل حــدود 18,205,165 میلیاردتومــان صــرف نظــام بوروکراســی شــده اســت. 
بــه نظــر می رســد کــه بیشــتر از مشــکل محدودیــت منابــع، آنچــه موجــب ایــن وضعیــت شــده، مشــکل تصمیم گیــری 
ــول دوران  ــعه در ط ــای توس ــرای برنامه ه ــم و اج ــر، تنظی ــارت دیگ ــت. به عب ــع اس ــص مناب ــوه تخصی ــورد نح در م
برنامه ریــزی در ایــران در اختیــار تصمیم گیــران و برنامه ریزانــی بــوده اســت کــه در مواجهــه بــا مســائل و مشــکات، 
ــد و امیدبخشــی  ــج جدی ــه از دل آن هــا نتای ــد ک ــه انتخاب هــای تکــراری می زنن دائمــاً دســت ب
ــم  ــه هفت ــرای برنام ــه شــده ب ــزارش ارائ ــن انتخاب هــای تکــراری، گ ــال، یکــی از ای ــد. به طــور مث ــرون نمی آی بی
ــا و  ــاب اولویت ه ــب انتخ ــه در آن در قال ــت ک ــعه« اس ــم توس ــه هفت ــه برنام ــی نظام نام ــوب اصل ــام »چارچ ــت ن تح
ــار  ــه ای تمام عی ــه: »انتخــاب نمون ــی تکــرار شــده اند؛ پیشــران هایی ک ــان انتخاب هــای قبل ــی، هم پیشــران های صنعت
ــود وضــع  ــرای بهب ــی ریســک گریز و محافظــه کار کــه ب ــی اســت؛ مدیریت ــی ایران ــر مدیریــت دولت ــه حاکــم ب از روحی
موجــود ترجیــح می دهــد بــه جــای ســرمایه گذاری، مصرف کننــده ثــروت باشــد.«1. نشــان دادن 
ــان  ــه نش ــه ک ــک نمون ــوان ی ــه عن ــا ب ــد، ام ــری می طلب ــال دیگ ــده مج ــای مصرف کنن ــن مدیریت ه ــق ای مصادی
دهــد مشــکل کشــور نداشــتن منابــع نیســت، می تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد  کــه بــر اســاس داده هــای رســمی 
ترازنامــه انــرژی وزارت نیــرو از ســال 1380 تــا 1396، ارزش بنزینــی کــه در ایــران مصــرف شــده، معــادل 199 میلیــارد 
دالر بــوده اســت. همچنیــن از ســال 1367 تــا ســال 1396 ارزش گازوئیلــی مصرفــی، حــدود 318 میلیــارد دالر اســت. 
ــع  ــارد دالر مناب ــز 517 میلی ــم حیرت انگی ــه حج ــال های پیش گفت ــوع در س ــی، در مجم ــه عبارت ب
فقــط صــرف مصــرف تنهــا دو فــرآورده نفتــی شــده اســت کــه تنهایکــی از نتایــج آن آالیندگــی 
بــوده اســت، حــال آنکــه مدیــران  دولتــی حتــی یــک ســنت در طراحــی و تولیــد یــک موتــور بنزینــی 
ــعه کشــور  ــه مشــکات توس ــت ک ــد گف ــن بای ــد. بنابرای ــرمایه گذاری نکرده ان ــی س ــور دیزل ــک موت ــا ی ی
دالیــل پیچیده تــری از عــدم تخصیــص منابــع دارد و برون رفــت از مشــکات موجــود هــم در گــرو شــناخت صحیــح 

همیــن مشــکات اســت.
بــر ایــن اســاس در گــزارش حاضــر تــاش شــده اســت تــا بــا مســتندات ارائــه شــده نشــان داده شــود کــه بــا تــداوم 

  1- درس کی روش برای اقتصاد ایران، روزنامه دنیای اقتصاد، 24 شهریور 1401
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ــال 1327  ــس از س ــژه پ ــته و به وی ــده گذش ــک س ــش از ی ــول بی ــه در ط ــی ک ــتراتژی ها و برنامه های ــا، اس انتخاب ه
بــه بعــد امتحــان خــود را پــس داده انــد، نمی تــوان امیــدوار بــود کــه نتایــج قابــل قبولــی از برنامه هــای توســعه آتــی 
ــا  ــران، تنهــا روشــی اســت کــه گوی ــوع ریل گــذاری اقتصــاد ای کســب شــود. به عبــارت دیگــر، اگرچــه ایــن ن
ــدان آشــنا هســتند، امــا در عمــل گــذار از دور هــای باطــل توســعه نیافتگی و تحقــق  ــر ب ــران تصمیم گی مدی

ــه تغییــر ایــن رفتارهــا و انتخاب هــا نیازمنــد اســت. اهــداف توســعه، ب
گــزارش حاضــر تأکیــد دارد کــه اقتصــاد ایــران در یــک ســده گذشــته بــه دلیــل خودشــیفتگی سیاســتگذاران و فقــدان 
ــاب خــود1  ــن در کت ــه موالینیت ــه ک ــر همانگون ــادی، بلکــه از همــه مهم ت ــر م ــار فق ــا گرفت ــه تنه ــردی، ن ــش کارب دان
نشــان می دهــد، گرفتــار در »فقــر اندیشــه« و همچنیــن همانگونــه کــه هانــا آرنــت در کتــاب "بحــران جمهــوری"2 
به عنــوان مشــکل در جهــان ســوم مطــرح می کنــد دچــار »درماندگــی نظــری« اســت. از ایــن رو در ایــن گــزارش 
تــاش شــده بــه الزامــات دســتیابی بــه برنامه ریــزی صحیــح توســعه )بــا تأکیــد بــر تجربــه کشــورهای رهــا شــده از 

ــه شــود.    عقب ماندگــی در شــرق آســیا( پرداخت

هفت دهه برنامه ریزی توسعه و نتایج ضعیف

امــروزه »توســعه اقتصــادی« به عنــوان یکــی از مهم تریــن خواســته ها در جامعــه مدنــی کشــور مطــرح اســت. بــا ایــن 
وجــود ایــن خواســت جدیــدی نیســت. بررســی رونــد تدویــن برنامه هــای توســعه در کشــور نشــان می دهــد کــه بیــش 
از 70 ســال از تهیــه نخســتین برنامــه توســعه می گــذرد، امــا شــاخص های امــروز اقتصــاد ایــران فاصلــه بســیاری بــا 
ــج، در حــال حاضــر کشــور  ــزرگ تاش هــا و نتای ــر شــکاف ب شــاخص های یــک کشــور توســعه یافته دارد و عــاوه ب

درگیــر یــک وضعیــت نامطلــوب در ســطح شــاخص هایی ماننــد تــورم، بیــکاری، فقــر و رشــد اقتصــادی اســت. 

ــت، از  ــی وضعی ــرای ارزیاب ــد. ب ــان می ده ــر نش ــه را بهت ــای پیش گفت ــادی، ارزیابی ه ــاخص های اقتص ــر ش ــروری ب م
شــاخص های گوناگونــی می تــوان بهــره گرفــت، امــا باتوجــه بــه اهــداف ایــن گــزارش، در اینجــا فقــط بــه ســه شــاخص 
ــا و  ــا، بی عدالتی ه ــد نابرابری ه ــی؛ رش ــی و منطقه گرای ــورم« و »قومی گرای ــادی«، »ت ــد اقتص ــت »رش ــی وضعی کل

ــود. ــاره می ش ــا« اش ــد محرومیت ه رش

- رشد اقتصادی؛ رشدهای فقرزا و رشدهای توهمی

بــر اســاس نمــودار زیــر مشــاهده می شــود کــه متوســط رشــد اقتصــادی ســالیانه کشــور از ســال 1352 تــا 1399رقــم 
بســیار ناچیــز 2 درصــد بــوده اســت کــه حتــی در مقــام مقایســه بــا کشــورهای در حــال توســعه فاصلــه بســیاری دارد. 
1  - ِســند هیــل موالینیتن)اســتاد اقتصــاد دانشــگاه هــاروارد( و اِلــدار شفیر)اســتاد روانشناســی دانشــگاه پرینســتون( ، فقــر احمــق مــی کنــد، ترجمــه: سیدامیرحســین  

ابوطالبــی، ناشــر: ترجمــان، چــاپ شــانزدهم، 1398 
2  - هانا آرنت، بحران جمهوری، ترجمه علی معظمی، نشر فرهنگ جاوید، چاپ اول، 1397، صفحه  240  
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ــد  ــن رش ــا چنی ــد ت ــد باش ــزان بای ــه می ــاالنه چ ــد 8 درصــدی، س ــق رش ــرای تحق ــرمایه گذاری های الزم ب ــزان س می
افســانه ای محقــق شــود. انتظــار مــی رود ســازمان برنامــه و بودجــه و ســایر نهادهــای مرتبــط، برآوردهــای خــود را از 
ــت  ــرایط الزم جه ــات و ش ــم آوردن اقتضائ ــرای فراه ــت را ب ــد و حاکمی ــه دهن ــاز ارائ ــورد نی ــرمایه گذاری م حجــم س

ــد ســازند.   ــن حجــم از ســرمایه گذاری متقاع جــذب ای

- تورم

میــزان تــورم نیــز طــی همیــن بــازه زمانــی بــه طــور میانگیــن ســالیانه برابــر بــا 19.3 درصــد بــوده کــه ایــن میــزان 
ــاال در دنیــا معرفــی می کنــد. شــوک های پــی  تــورم، ایــران را همــواره بــه عنــوان یکــی از کشــورهای دارای تــورم ب
ــش روی  ــبی را پی ــم انداز مناس ــا، چش ــازار دارایی ه ــی ب ــرایط فعل ــر و ش ــه اخی ــدی در ده ــای کلی ــه قیمت ه ــی ب در پ

ــد. ــرار نمی ده ــور ق کش
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ــه، مواجــه شــدن  ــم اجــرای برنامه هــای پیش گفت ــران و علی رغ ــن شــاخص ها و شــاخص های مشــابه در ای نتیجــه ای
ــه دور از شــعارهای  ــه صــورت آشــکار و ب ــار ب ــا اعــداد حیــرت آور فقــر مطلــق و فقرنســبی اســت کــه تنهــا یــک ب ب
توخالــی رســمًا توســط زنده یــاد دکتــر عــادل آذر، رئیــس وقــت مرکــز آمــار ایــران در ســال 1398 بیــان شــد: »امــروزه 
ــا وجــود منابــع عظیــم کــه درکشــور وجــود دارد،  ــه دلیــل مشــکل بیــکاري، تــورم و نیــز عــدم کنتــرل نقدینگــي ب ب
بیــش از 10،000،000 نفــر از جمعیــت مــا زیــر فقــر مطلــق و بیــش از 30،000،000 نفــر آنهــا 
زیــر خــط فقــر نســبي بــه ســر مي برنــد.«1. بیــم آن  مــی رود آمارهــای ایــن زمــان احتمــااًل بســیار فراتــر از اعــداد 

مذکــور شــده باشــد. 

-  قومی گرایی و منطقه گرایی مقامات عالی؛ رشد نابرابری ها، محرومیت ها و بی عدالتی ها 

هنگامــی کــه تولیــد ناخالــص داخلــی بــدون نفــت در اســتان های کشــور- بــر اســاس آخریــن ســال در دســترس کــه 
ــه ســال 1398 اســت- مــورد بررســی قــرار می گیــرد، مشــاهده می شــود کــه یــک چهــارم تولیــد ناخالــص  متعلــق ب
داخلــی بــدون نفــت کشــور بــه تنهایــی در اســتان تهــران و بعــد از آن بــه ترتیــب در چهــار اســتان اصفهــان، 
ــدون نفــت  ــی ب ــص داخل ــد ناخال ــی 50 درصــد تولی ــه عبارت ــد می شــود و ب بوشــهر، خراســان رضوی و خوزســتان تولی

1 - دکتر عادل آذر) رئیس مرکز آمار ایران(، روزنامه دنیاي اقتصاد ، شماره 2090، مورخ  8 خرداد 1389
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کشــور در ایــن پنــج اســتان تولیــد مــی شــود. در خصــوص اســتان بوشــهر بایــد ایــن نکتــه را مدنظــر قــرار داد کــه 
ــع پتروشــیمی بزرگــی  ــری صنای ــت قرارگی ــه عل ــد- علیرغــم فقــر ومحرومیــت- ب ــن اســتان در تولی ــاالی ای ســهم ب
ــه  ــتان وچ ــن اس ــه درای ــد، چ ــد می کنن ــه تولی ــی ک ــفانه محصول ــده اند و متأس ــع ش ــتان واق ــن اس ــه در ای ــت ک اس
درسایراســتان ها، هماننــد خام فروشــی اســت. بــه گفتــه ســه مقــام ارشــد شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی »در بخــش 
صنعــت پتروشــیمي خــام فروشــي بــه ایــن معناســت کــه محصــوالت مــادر صــادر شــود .... در حــال 
ــه فــروش مــي  ــادر محســوب مــي شــوند ب ــن و. ... را کــه محصــوالت م ــول و اتیل ــا  متان حاضــر م
رســانیم. درحالیکـــه باید بـــراي ســرمایه گذاري در صنـــایع پایین دســتي خـــود برنـــامه منســجمي بریزیم و محصوالت 
پاییــن دســتي را روانــه بــازار کنیــم.«1 و یــا ؛»80%  صــادرات پتروشــیمي کشــور خــام فروشــي اســت ، 
امیــدوارم روزي فـــرا رســـد کــه منابــع هیدروکربــوري هرگــز خــام فروشــي نشــود . در حــال  حاضــر منابــع ارزي مــورد 
نیــاز کشــور از فــروش منابــع هیدروکربــوري تامیــن مــي شــود.«2 ویا؛»فــروش نفــت ،گاز و فــرآورده هــای پاالیشــگاهی 
در صنعــت نفــت و یــا فــروش تولیــدات پایــه در صنعــت پتروشــیمی از جملــه پلــی اتیلــن هــا ، اوره 

و متانــول و مــواد شــیمیائی را از مصادیــق خــام فروشــی دانســت... «3. 

در همیــن پنــج اســتان هــم الگــوی توزیــع نابرابــر حاکــم اســت. بــرای نمونــه، در خراســان رضوی بیــش از 70درصــد 
ــاران  صنعــت و تولیــد ناخالــص داخلــی اســتان در محــدوده مشــهد و حــوزه نفــوذ آن )طرقبــه، شــاندیز، گلبهــار و چن
ــوان اکولوژیــک و ظرفیــت  ــه تحلیــل ت ــاز ب در غــرب و محــدوه ســنگ بســت در فریمــان( ایجــاد می شــود و ایــن نی
توســعه مناطــق دارد کــه متأســفانه مطالعــات آمایــش تاکنــون از ترســیم ایــن تصویــر ناتــوان بــوده اســت. یــک نکتــه 
بســیار کلیــدی و مهــم ایــن اســت کــه ایــن ســهم از اقتصــاد در ایــن مناطــق تــا چــه میــزان فشــار غیرمتعــارف بــه 

ــع آب و خــاک ایجــاد می کنــد؟  ــه قیمــت تخریــب مناب ــع پایــه و ب مناب

ــدون نفــت را برعهــده  ــی ب ــد ناخالــص داخل  از مجمــوع 31 اســتان کشــور، 19 اســتان دیگــر کشــور 25 درصــد تولی
دارنــد. مقایســه ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه بــه علــت برنامه ریزی هــای نادرســت، کشــور درگیــر نابرابرهــای 
منطقــه ای عمیقــی اســت کــه ایــن نابرابــری در کنــار رشــد پاییــن اقتصــادی تشــدیدکننده فقــر اســت و نارضایتی هــا 

ــراه خواهــد داشــت.  ــه هم و بی ثباتی هــای اجتماعــی را ب

ــرد،  ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــز م ــات نی ــاختمان و خدم ــی، س ــاخت صنعت ــای س ــزوده بخش ه ــه ارزش اف ــی ک هنگام
ــزوده  ــد ارزش اف ــال، 15درص ــرای مث ــورد. ب ــم می خ ــه چش ــا ب ــن بخش ه ــزوده ای ــتانی در ارزش اف ــای اس نابرابری ه
بخــش ســاخت صنعتــی، 22درصــد ارزش افــزوده بخــش ســاختمان و 33درصــد ارزش افــزوده بخــش خدمــات در اســتان 

1- رضا حمزه لو ، مدیر عامل شرکت بازرگاني پتروشیمي، روزنامه آفتاب یزد، شماره  3099 ،  13 دیماه1389، صفحه 4
2- عبدالحسین بیات، مدیر عامل شرکت ملي صنایع پتروشیمي، روزنامه دنیاي اقتصاد، شماره  2596 ،  17 اسفند 1390، صفحه  3 

3-  مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، روزنامه عصر آزادی، شماره  3980، یکشنبه 15 فروردین 1395 
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تهــران تولیــد می شــود. چنیــن توزیــع نابرابــری نیــز در اســتقرار واحدهــای صنعتــی کشــور در اســتان ها بســیار مشــهود 
اســت. در برخــی اســتان ها، بی شــمار واحدهــای صنعتــی موجــود اســت، امــا در برخــی دیگــر مشــاهده می شــود کــه 

ــدم ســرمایه گذاری هســتند. ــت و ع ــار محرومی دچ

ــوان ماحظــه  ــا یکدیگــر مقایســه می شــود، می ت در کل هنگامــی کــه ارزش افــزوده صنعتــی و کشــاورزی اســتان ها ب
ــه  ــن اســتان ها ب ــب اســت و ای ــی غال ــر اقتصــاد صنعت کــرد کــه در اســتان های مــرزی کشــور، اقتصــاد کشــاورزی ب
علــت عــدم توجــه در برنامه ریزی هــا، اقتصادشــان بیشــتر وابســته بــه کشــاورزی اســت تــا صنعــت و در کل آمارهــای 

ــن اســتان ها بســیار بیشــتر از دیگــر استان هاســت. ــکاری در ای محرومیــت، فقــر و بی

بررســی ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی بــدون نفــت اســتان ها و همچنیــن نــرخ بیــکاری آن هــا نشــان می دهــد کــه در 
اســتان های مــرزی کشــور در کل محرومیــت بیشــتری نســبت بــه اســتان های مرکــزی وجــود دارد. بررســی دقیق تــر 
ــاال و هــم درآمــد ســرانه  ــرخ بیــکاری ب ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه اســتان های مــرزی غربــی همزمــان هــم از ن
ــد  ــر درآم ــه جــز اســتان سیســتان و بلوچســتان، بیشــتر درگی ــا اســتان های مــرزی شــرقی ب ــد. ام ــج می برن ــن رن پایی
ــن  ــن کشــور، کمتری ــر از میانگی ــکاری باالت ــرخ بی ــن هســتند. اســتان سیســتان و بلوچســتان، علی رغــم ن ســرانه پایی
درآمــد ســرانه بــدون نفــت کشــور را دارد، بــه گونــه ای کــه درآمــد ســرانه بــدون نفــت آن از نصــف میانگیــن کشــوری 

هــم کمتــر اســت.
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- منابع در دسترس برای توسعه

شــاخص های بــاال کــه بیانگــر ناکامــی در تحقــق توســعه ســریع و پایــدار بــوده درحالــی به دســت آمــده کــه در دوره 
یــاد شــده، میــزان قابــل توجهــی از منابــع ارزی و ریالــی در اختیــار برنامه ریــزان قــرار داشــته تــا توســعه را از طریــق 
آن محقــق کننــد. از ســال 1327 تاکنــون یعنــی طــی شــش برنامــه عمرانــی پیــش از انقــاب و شــش برنامــه توســعه 
ــع ارزی حاصــل از صــادرات  ــوده اســت. بخشــی از مناب ــار کشــور ب ــع ارزی کانــی نیــز در اختی پــس از انقــاب، مناب
مســتقیم نفــت و گاز و بخــش دیگــری منابــع انــرژی ای اســت کــه در داخــل مصــرف شــده و اگــر کشــور از ایــن منابــع 
برخــوردار نبــود بــرای واردات آنهــا می بایســت منابــع ارزی کانــی تخصیــص داده می شــد. جــدا از ایــن مــوارد منابــع 

زیــادی نیــز بــه عنــوان بودجه هــای عمرانــی بــرای ســاخت زیرســاخت ها در کشــور هزینــه شــده اســت. 

ــارد دالر  ــا 1608 میلی ــر ب ــت و گاز کشــور طــی ســال های 1399-1338 براب ــای ارزی صــادرات حاصــل از نف درآمده
بــوده کــه 82 درصــد آن متعلــق بــه دوره 1399-1368 اســت. اگــر جمــع صــادرات کاالهــای پتروشــیمی، کاالهــای 
غیرنفتــی و خدمــات نیــز بــه آن افــزوده شــود بــه رقــم 2262 میلیــارد دالر می رســد کــه بــاز هــم 85 درصــد آن متعلــق 
بــه بــازه زمانــی ســال پایانــی جنــگ )1368( تــا پایــان ســال 1399 اســت. ایــن میــزان ارز، ارزی اســت کــه بــه طــور 
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مســتقیم طــی ایــن ســال ها در اختیــار کشــور قــرار گرفتــه و بایــد عنــوان کــرد رقــم آن بســیار چشــمگیر اســت کــه بــا 
ایــن میــزان درآمدهــای ارزی، یــک توســعه صنعتــی قابــل قبــول در کشــور تجربــه نشــده اســت.

 بــه غیــر از ایــن منابــع مســتقیمی کــه بــرای کشــور فراهــم بــوده، منابعــی غیرمســتقیم، بــه واســطه دارا بــودن ذخایــر 
نفتــی و گازی وجــود داشــته کــه در صــورت نبــود آن، بــرای تأمیــن آن بایــد در بازارهــای جهانــی ایــن مبلــغ بــرای 
ــع ارزی مســتقیم کشــور  ــن مناب ــرای از دســت نرفت ــزرگ ب ــن خــود کمکــی ب ــی پرداخــت می شــد و ای مصــرف داخل
ــادل دالری مصــرف داخــل نفــت و گاز  ــه طــور حداقــل، مع ــر اســاس داده هــای بانــک مرکــزی، ب تلقــی می شــود. ب
کشــور طــی دوره 1396-1352 برابــر بــا 2495 میلیــار دالر بــرآورده شــده کــه اگــر طــی همیــن دوره، بــا اســتفاده از 
ــه  اعــداد ترازنامــه انــرژی، معــادل دالری میــزان مصــرف انــرژی در داخــل محاســبه شــود، ارزش انــرژی مصرفــی ب
رقــم 3382 میلیــارد دالر می رســد. بنابرایــن می بینیــم بــا وجــود عــدم توفیــق در بخــش تولیــد کشــاورزی، 
بــه واســطه منابــع ارزی حاصــل از صــادرات نفــت و گاز، ســرمایه ارزی عظیمــی در اختیــار صنعــت بــوده، امــا کشــور 

ــوده اســت. ــرای بهره گیــری از آن در راســتای توســعه صنعتــی کشــور ب فاقــد توانایــی الزم ب

ــر  ــی دیگ ــت، یک ــه اس ــرار گرفت ــور ق ــار کش ــت و گاز در اختی ــادرات نف ــوی ص ــه از س ــی ک ــع کان ــر مناب ــاوه ب ع
ــای  ــده در بودجه ه ــرف ش ــع مص ــته، مناب ــبی نداش ــی مناس ــا خروج ــده، ام ــرف ش ــور ص ــه در کش ــی ک از منابع
ــی  ــی اجرای ــاون اول ــئولیت مع ــه مس ــی، ک ــن حبیب ــوم دکترحس ــت. مرح ــوده اس ــور ب ــاخت های کش ــی و زیرس عمران
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ــی  ــا الـ ــد: »... م ــان می کنن ــه بی ــی اینگون ــای عمران ــوص طرح ه ــته اند، درخص ــده داش ــور را برعه دو رئیس جمه
ماشــاءا... طرح هــای نیمه تمـــام داریــم، واقعـــًا چــه کـــاری می خواهیـــم بکنیــم و قســمتی از ایــن طرح هــا در 
ــر همــان بلندپروازی هــا، رویاهــا و بی حســاب و کتاب هاســت.... هــر کــه هــر جــا رفتــه و از او یــک  اث
چیــزی خواســته اند، او هــم بــا دست ودلبـــازی گفتــه "بشــود" و االن آمــده برنـــامه می دهـــد و برنـــامه هـــم می گویــد 
االن نمی شــود. او می گویــد مــن قــول دادم، باالخــره بــا یــک صنــار ســه شــاهی، دو تــا آجـــر روی هــم گذاشــته شــده 

ــا  45، 50درصــد داریــم...«1 و مــا طرح هایــی از 5درصــد ت

- شکاف خواسته ها و نتایج: فراوانی منابع در مقابل کمبود قواعد درست تخصیص منابع

ــور در  ــکل کش ــه مش ــد ک ــان می ده ــع نش ــی مناب ــورداری از فراوان ــن برخ ــج درعی ــته ها و نتای ــکاف خواس ش
توســعه نیافتگی، فقــدان منابــع نبــوده بلکــه فقــدان یــک ســاختار تصمیم ســازی درســت در امــر 
توســعه اســت. ســاختاری کــه بتوانــد ایــن منابــع را بــه ســمت بهتریــن مــوارد اســتفاده هدایــت کــرده و بیشــترین 
نتایــج را از تخصیــص ایــن منابــع به دســت آورد. بــر ایــن اســاس بایــد گفــت حداقــل در طــول یکصــد ســال گذشــته، 
دو عنصــر حیاتــی در عــدم توســعه اقتصــادی کشــور موثــر بــوده اســت: ابتــدا »کم دانشــی یــا ناآگاهــی« در میــان 
ــت  ــادی درجه ــات اقتص ــه اصاح ــوذ و آگاه« ک ــان بانف ــدک ذینفع ــود ان ــپس »وج ــران و س ــر تصمیم گی اکث
ــی  ــم ارزی نفت ــای عظی ــود درآمده ــا وج ــر، ب ــارت دیگ ــد. به عب ــود می دیدن ــادی خ ــع اقتص ــاف مناف ــعه را برخ توس
در کشــور حداقــل در طــول 50 ســال گذشــته، بایــد گفــت کــه ســرمایه کافــی بــرای توســعه وجــود داشــته، امــا ایــن 
ســرمایه بــه دلیــل کــم دانشــی و وجــود ذینفعــان آگاه، بــه توســعه اقتصــادی منجــر نشــده اســت. امــروز نیــز پــس از 
70 ســال برنامه ریــزی، همچنــان دو عامــل اصلــی در عــدم توســعه اقتصــادی کشــور و شــاخص های بســیار نامطلــوب 
آن، همیــن دو عنصــر اســت و تــا ایــن دو موضــوع مرتفــع نشــود، امیــدی بــرای بهبــود و اصــاح در ســاختار اقتصــادی 

کشــور نیســت.

ــژه در مــورد طرح هــا و پروژه هــای عمرانــی در طــول یــک ســده گذشــته در کشــورمان وجــود  ــای ذینفعــان به وی ردپ
داشــته اســت. در ایــن بــاره تحلیــل و تشــخیص گــروه مشــاوران دانشــگاه هــاروارد کــه بــه ایــران آمده بــود، کامــًا قابل 
ــدی  ــا درجه بن ــع خارجی ه ــه جــای معیارهــای اقتصــادی براســاس مناف ــی ب ــل اســت: »طرح هــای عمران توجــه و تأم
ــد.  ــن را می خواهن ــی ای ــدگان خارج ــه وام دهن ــوند، چراک ــاخته می ش ــه س ــر از هم ــا زودت ــوند. راه ه می ش
ــوند.  ــاز می ش ــی آغ ــه خارج ــل توصی ــه دلی ــند ب ــده باش ــًا درک ش ــه کام ــی بی آنک ــتگاه های اجرای ــای دس برنامه ه

1  - دکتــر حســن حبیبــی، مجموعــه مقــاالت  همایــش 50 ســال برنامــه ریــزی توســعه در ایــران ) 20-18اســفند مــاه 1377(، جلــد اول ، مباحــث کان، توســعه و 
ــزی ، ــام برنامه ری نظ
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مطالعــات امکان ســنجی طرح هــا بــه مشــاوران خارجــی واگــذار می شــود کــه ایــن طرح هــا را خــود پیشــنهاد کرده انــد 
و غالبــاً ســخنگوی منافــع پیمانــکاران یــا ســازندگان ماشــین آالت خارجــی هســتند. خارجی هــای 
ذینفــع در برنامــه عمرانــی ایــران، فشــارهای ســنگینی بــه دولــت می آورنــد و ایــن فشــارها طرح هــای بســیار زیــادی را 
در بــر می گیــرد. بــه نظــر می رســد همیــن فشــارها ســبب شــد کــه ایــران نتوانــد خــود پــا پیــش بگــذارد و معیــن کنــد 
کــه چــه طرح هایــی اولویــت دارنــد و ســپس آنهــا را بــه وام دهندگانــی پیشــنهاد کنــد کــه عائــق کلــی در امــر توســعه 
ــد  ــه پیشــنهادهای خارجی هــا مشــغولند کــه فرصــت ندارن ــه پاســخگویی ب ــدر ب ــز آن ق ــزان نی ــد. برنامه ری ــران دارن ای
ــاره نیازهــای واقعــی کشــور تصمیم گیــری کننــد. ... بــه طــور خاصــه  تــا بــه طــور واقع بینانــه درب
ــد، ســبب  ــوذ دارن ــزی کشــور( نف ــران)و تشــکیات برنامه ری ــت ای ، وجــود نیروهــای خارجــی گوناگــون کــه روی دول
ــژه سیاســت های  ــن سیاســت ها، به وی ــراه ای ــد و هم ــه باش ــم ریخت ــت دره ــت های دول ــه سیاس می شــود ک
اقتصــادی، شــفافیت الزم را نداشــته باشــد.در واقــع، دولــت ایــران هنــوز خــود بــه هیچ گونــه اولویت بنــدی 

روشــن و پایــداری دســت نیافتــه اســت. «1

ــود  ــرد و وج ــت وجو ک ــعه جس ــده توس ــن ش ــای تدوی ــد در برنامه ه ــادی را بای ــعه اقتص ــی در توس ــای کم دانش رد پ
ذینفعــان آگاه را نیــز بایــد در تصمیم گیــران اقتصــادی و غیراقتصــادی کشــور دنبــال نمــود. درایــن خصــوص اندیشــمند 
شــهیر، پروفســور ســوزان رز اکرمــن در کتــاب ارزشــمند خــود، رابطــه فســاد ودولــت را نشــان داده اســت؛» کشــورهای 
دارای درآمــد پائیــن و کشــورهائی کــه نــرخ رشــد اندکــی دارنــد اغلــب در وضعیــت دشــواری هســتند زیــرا نمــی تواننــد 
از منابــع انســانی و مــادی خــود بــه طــور موثــر اســتفاده کننــد. آنهــا نیازمنــد اصاحــات نهــادی هســتند، امــا ایــن 
گونــه اصاحــات دشــوارند. ســاختن ســدها ، بزرگــراه هــا و تســهیات بنــدری از نظــر فنی ســاده 
اســت. اصــاح حکومــت و کمــک بــه رشــد یــک بخــش خصوصــی نیرومنــد، وظایــف ظریــف تــر و پیچیــده تــر و 
ــان،  ــن در دو گام همزم ــرو کاســت.2« بنابرای ــه یــک طــرح مهندســی ف ــوان آن هــا را ب دشــواری هســتند کــه نمی ت
ــگان و متخصصــان واقعــی طراحــی شــده و ســپس تصمیم گیری هــای  ــی برآمــده از دانــش نخب ــد برنامه های ــدا بای ابت
ــه  ــدون چنیــن اصاحاتــی، دســتیابی ب ــد گفــت ب ــه طــور یقیــن بای ــم واگــذار شــود. ب ــه اهــل فــن و عل اقتصــادی ب

توســعه اقتصــادی کشــور ســرابی بیــش نیســت.

هنگامــی کــه برنامه هــای توســعه کشــور مــورد واکاوی قــرار می گیــرد، انبوهــی از آمــال و آرزو، هدفگذاری هــای 
ناممکــن و واژه هایــی کــه هیــچ تعریــف درســت و علمــی ای از آن وجــود نداشــته در برابــر دیدگان 
ــت از  ــدم درک درس ــه چشــم می خــورد، ع ــا ب ــن برنامه ه ــه طــور جــد در ای ــًا آنچــه ب ــرد. اساس ــرار می گی ق

1  - تــاس . اچ . مــک لئــود )سرپرســت اجرایــي گــروه اعزامــي مشــاوران دانشــگاه هــاروارد بــه ایــران(، برنامه ریــزي در ایــران ، ترجمــه علــي اعظــم محمــد بیگــي، 
نشــر نــي، چــاپ دوم ، ســال1380  ، صفحــه 162

2- سوزان رز اکرمن، فساد و دولت : علت ها، پیامدها و اصاح، ترجمه منوچهر صبوری، نشر پردیس دانش، چاپ اول، سال  1385، صفحات  5-6
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مســیری اســت کــه قــرار اســت توســعه از طریــق آن محقــق شــود. هــر برنامــه ای بــرای اینکــه بــه 
ــورد  ــه م ــن زاوی ــا هنگامــی کــه برنامه هــای توســعه از ای ــد، ام ــروی کن ــری پی ــد از اصــول معتب ــد بای توســعه بینجام
توجــه قــرار می گیــرد، می تــوان ماحظــه کــرد کــه ایــن برنامه هــا بــه علــت همــان کم دانشــی از ایــن اصــول خــارج 

بــوده اســت. تدویــن یــک برنامــه توســعه اصولــی دارد کــه در ادامــه تشــریح شــده اســت.

- اصل اول برنامه ریزی توسعه: اولویت بندی

نخســتین اصــل کــه برنامــه بایــد داشــته باشــد، محــدود کــردن نقــاط هــدف اســت. نمی شــود بــا نشــان گیری 
دههــا نقطــه مختلــف، بــه نتیجه گیــری درســت و مطلوبــی رســید. بــا ایــن وجــود آنچــه در برنامه هــای توســعه ایــران 
بــه چشــم می خــورد، مشــخص کــردن تعــداد بســیاری اهــداف تحــت عنــوان اولویــت اســت. بــرای نمونــه، پیــش از 
وقــوع تحریم هــا و محدودیــت منابــع در ایــران، یکــی از کارشناســان وقــت مســئول درخصــوص تعییــن اولویت هــای 
ســند اســتراتژی توســعه صنعتــی کشــور)1389( اولویت هــای تولیــدی در آســتانه برنامــه پنجــم توســعه را ایــن چنیــن 

ــر می شــمرد: »اســتراتژی  ب
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تدوین شده و در پیوست های سند استراتژی توسعه صنعتی آمده است...."1

ایــن نــوع دیــدگاه، دیــدگاه بســیاری از مدیــران دولتــی کشــور اســت و ایــن نــوع تصمیم گیری هــا، نشــان می دهــد کــه 
ــزی نداشــته اســت. جــدا از ایــن موضــوع، هدفگذاری هــای  ــز درک درســتی از برنامه ری اصــواًل برنامه ری
ــدهای  ــا رش ــد ی ــادی 8 درص ــدهای اقتص ــد رش ــور، مانن ــعه کش ــای توس ــی در برنامه ه ــتیابی و غیرواقع ــل دس غیرقاب
ــوان  ــش می ت ــه از پی ــرد ک ــورت می گی ــادی ص ــاخص های اقتص ــینه ش ــه پیش ــه ب ــدون توج ــاال، ب ــرمایه گذاری ب س
گفــت هیچکــدام از ایــن نــوع هدفگذاری هــا بــه ســرانجام نخواهــد رســید. برنامــه و هدفگــذاری بایــد واقعــی و قابــل 
اجــرا باشــد. هنگامــی کــه کشــور در رشــدهای اقتصــادی صفــر درصــد یــا منفــی درگیــر اســت و تــا کنــون نیــز هیچــگاه 
بــه چنیــن رشــدهایی دســت نیافتــه اســت، مشــخصًا ترســیم رشــد اقتصــادی 8 درصــد بــرای برنامــه، می توانــد فقــط 

نشــان دهنــده آمــال و آرزوهــای یــک برنامه ریــز باشــد تــا واقعیتــی کــه کشــور می توانــد بــه آن دســت یابــد.

- اصل دوم برنامه ریزی: ارائه تعریف صریح و صحیح از مفاهیم کلیدی برنامه

 دومیــن اصلــی کــه یــک برنامــه بایــد داشــته باشــد، تعریــف دقیــق و علمــی مفاهیــم کلیدی در آن اســت. 
ــق  ــد« و مصادی ــوم »تولی ــف درســت و مشــخصی از مفه ــد، تعری ــود، بای ــاره می ش ــد اش ــه تولی ــی ب ــال وقت ــرای مث ب
ــود را  ــد خ ــی می توان ــر فعالیت ــد، ه ــده باش ــه نش ــی ارائ ــن تعریف ــی چنی ــه شــده باشــد. وقت آن ارائ
بــه عنــوان فعالیــت تولیــدی در ایــن برنامــه جانمایــی کنــد کــه نــه تنهــا کمکــی بــه تســهیل 
ــود.  ــه می ش ــت در برنام ــا شکس ــث دوری ی ــه باع ــد، بلک ــی نمی کن ــدف نهای ــه ه ــتیابی ب دس
واژگان پایــه ای در برنامه هــای توســعه کشــور اغلــب تعریــف نشــده اند و اساســًا تعریــف عملیاتــی از آن هــا وجــود نــدارد، 
ــش  ــفانه بی ــان و ...  متأس ــت، دانش بنی ــره وری، رقاب ــاالری، به ــاالری، مردم س ــت، شایسته س ــد عدال ــی همانن واژه های
ــق  ــا در عمــل محق ــه می شــود، ام ــت و شایسته ســاالری ســخن گفت ــد عدال ــی مانن ــه از واژه های از 40 ســال اســت ک
نمی شــود. بایــد گفــت بــا اجــرای چنیــن روشــی کــه صرفــًا واژه هــا برجســته شــوند، امــا در عمــل، شــهروندان از آن هــا 

ــاد. ــد افت ــاق نخواه ــعه ای اتف ــند، توس بی بهره  باش

1  - دکترمحســن حاتــم، معــاون برنامه ریــزي، توســعه و فنــاوري، وزارت صنایــع و معــادن در ســال 1389در روزنامــه جهــان صنعــت، شــماره 1872 ، تاریــخ 20 دی 
مــاه  1389  
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- اصل سوم: ارائه تصویری روشن از مسیر )مراحل( توسعه

ســومین اصلــی کــه بایــد یــک برنامــه از آن برخــوردار باشــد، بیــان مشــخص و دقیــق مســیری اســت کــه کشــور 
ــرار اســت از چــه مســیری حاصــل  ــد توســعه ق ــا سیاســتگذار نمی دان ــس ی ــی برنامه نوی ــه توســعه برســد. وقت ــد ب بای
ــح  ــن صحی ــدم تعیی ــا ع ــران ب ــاد ای ــته، اقتص ــال های گذش ــی س ــت؟ ط ــت یاف ــه آن دس ــوان ب ــه می ت ــود، چگون ش
ــه  ــوده اســت و همانطــور ک ــد ب ــا در رفت وآم ــان بخش ه ــگ می ــد آون ــرای توســعه، همانن بخــش محــوری اقتصــاد ب
امــروز ماحظــه می شــود، از ایــن رفتــار نــه تنهــا توســعه حاصــل نشــده، بلکــه کشــور را دچــار آشــفتگی های بســیار 

در اقتصــاد کــرده اســت.

- آشفتگی در تدوین برنامه توسعه صنعتی

هــر برنامــه توســعه، حداقــل دو بخــش مکمــل دارد کــه یکــی تولیــد و دیگــری توزیــع اســت. بــه عبــارت دیگــر، برنامــه 
تحــول تولیــد )یــا توســعه صنعتــی( و برنامــه بهبــود توزیــع )یــا توســعه اجتماعــی( دو وجــه مهــم هــر برنامــه توســعه ای 
اســت. در اینجــا بــا تمرکــز بــر بخــش تولیــد، الزامــات مــورد نیــاز بــرای برخــورداری از یــک برنامــه تولیــدِی تحــول 

بخــش مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

ــت، از  ــورها در کلی ــام کش ــعه در تم ــه توس ــت ک ــده اس ــخص ش ــته مش ــش از گذش ــروز بی ام
یــک مســیر حاصــل می شــود و آن مســیر چیــزی نیســت بــه جــز »توســعه صنعتــی«. طــی چنــد 
دهــه اخیــر کارخانه هــای مختلفــی در کشــورمان احــداث و راه انــدازی شــده اســت، ولــی تحقــق توســعه صنعتــی 
ــه رویکــرد تفکــر  ــه ب ــع تحــول جامع ــی در واق ــت. توســعه صنعت ــه اس ــتن کارخان ــر از داش ــه ای باالت مرتب
ــوز  ــر صنعــت، فرآینــد و دانش محــور بــودن اســت. از ایــن منظــر هن سیســتمی، نظــم و ارتباطــات منطقــی حاکــم ب

تــا صنعتــی شــدن راه طوالنــی در پیــش داریــم.

امــروز اشــاره بــه کشــورهای توســعه یافته درواقــع اطــاق نــام دیگــری اســت بــر کشــورهایی کــه بــه توســعه صنعتــی 
دســت یافته انــد. آنچــه بعضــًا از آن بــا عنــوان جامعــه فراصنعتــی یــاد می شــود و بــا ســهم بــاالی بخــش خدمــات از 
اشــتغال و ارزش افــزوده کشــورهای توســعه یافته همــراه اســت، بــه معنــی از میــان رفتــن قابلیت هــای تولیــد صنعتــی 
یــا تضعیــف آن نیســت، بلکــه بایــد تأکیــد کــرد کــه ایــن بخــش گســترده خدمــات بــا تکیــه بــر بخــش 
ســاخت صنعتــی )Manufacture( داخلــی ایــن کشورهاســت کــه اینگونــه پایــدار بســط یافتــه و 
ــا پیشــرفت های  ــگام ب ــود پیشــرفت هایی هم ــی خ ــه در بخــش ســاخت صنعت ــت. اقتصــادی ک ــرده اس ــد ک رش
جهانــی نــدارد، اگــر هــم در بخــش خدمــات گســترده شــود، بســیار آســیب پذیر و شــکننده خواهــد 
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ــک  ــدارد. ی ــی را ن ــا کشــورهای صنعت ــت ب ــوان رقاب ــز ت ــای ارزی نی ــدا از آن درخصــوص کســب درآمده ــود و ج ب
ــی درک  ــه خوب ــر ب ــا یکدیگ ــا را ب ــن بخش ه ــاط ای ــد ارتب ــادی، بای ــعه اقتص ــز توس برنامه ری

ــه وقــوع پیوســته و می پیونــدد. ــه ب ــد کــه فرآینــد توســعه اقتصــادی چگون کــرده و بدان

ــده  ــی نظــری موجــود و همچنیــن داده هــای آمــاری، همــه تأییدکنن ــخ توســعه اقتصــادی کشــورها، مبان بررســی تاری
ایــن واقعیــت هســتند کــه مســیر »توســعه اقتصــادی« از مســیر »توســعه صنعتــی« می گــذرد. در چشــم انداز تاریخــی، 
ــا جهــش تولیــد، اشــتغال  تحــول کشــورهایی نظیــر انگلســتان، آلمــان، ایاالت متحــده، ژاپــن، کره جنوبــی و... دقیقــًا ب
و قابلیت هــای بخــش صنعــت در فرآینــد توســعه ایــن کشــورها همــراه بــوده اســت. همــه ایــن کشــورها در کلیــت 
ــا هــم همگــرا هســتند، امــا تفاوت هایــی در جزئیــات وجــود دارد کــه  ــی، ب ــی توســعه صنعت مســیر، یعن
ــده و  ــود برگزی ــرای خ ــژه ای ب ــیر وی ــات، مس ــود، در جزئی ــات خ ــرایط و مقتضی ــع، ش ــه مناب ــه ب ــا توج ــور ب ــر کش ه
اتفاقــًا تفــاوت در انتخــاب جزئیــات، بــه تفــاوت در شــاخص های اقتصــادی آنهــا انجامیــده اســت. کشــورهایی کــه بــا 
ــرد  ــده اند و عملک ــر ش ــز متفاوت ت ــادی نی ــاخص های اقتص ــد، در ش ــاب کردن ــات را انتخ ــتری جزئی ــمندی بیش هوش

بهتــری نیــز از خــود نشــان داده انــد.

اگــر جایــگاه ایــران در چرخــه توســعه جهانــی بــر اســاس مراحــل توســعه مــورد توجــه قــرار گیــرد، نقطــه شــروع بــرای 
ــر  ــه کشــورهای معجزه گ ــری از تجرب ــا بهره گی ــزارش مســتقل ب ــک گ ــد. در ی ــد ش ــی مشــخص خواه ــعه صنعت توس
شــرق آســیا، مراحــل توســعه کشــورهای رهــا شــده از عقب ماندگــی و الزامــات هــر مرحلــه از آن را بــرای رفتــن بــه 
ــاد  ــش و اقتص ــیا، دان ــور در شــرق آس ــه کشــورهای مذک ــه تجرب ــه ب ــد شــد. باتوج ــدی تشــریح خواه ــه بع مرحل
دانش بنیــان در جامعــه پســاصنعتی بــروز می یابــد. ایــن درحالــی اســت کــه مســتندات متعــددی براســاس 
کدهــای آیســیک نشــان می دهــد کــه مادرمراحــل ابتدائــی جامعــه صنعتــی هســتیم لیکــن شــعارهای بیشــماری در ایــن 
زمینــه درکشــور داده مــی شــود ، امــا  مابــه ازاء پایــدار در ایــن مقولــه را شــاهد نیســتیم. در ایــن مرحلــه کشــور فقــط از 
مــواد خــام و ســخت افزار توســعه برخــوردار اســت. مــواد خــام توســعه نیــز نیــروی کار، زمیــن و ســرمایه اســت کــه بایــد 
در ظــرف تصمیم گیــران نخبــه اقتصــادی قــرار گیرنــد و بــا ســاختارهای نرم افــزاری ای کــه ایــن نخبــگان بــرای ایــن 
مــواد خــام در نظــر می گیرنــد، بــه توســعه صنعتــی تبدیــل شــوند. امــا بــه علــت نبــود یــک هیــأت تصمیم گیــر نخبــه 
اقتصــادی، کشــور فاقــد تــوان بــرای ایجــاد نرم افزارهــای مرتبــط بــا آن و ناتــوان از رقــم زدن توســعه صنعتــی اســت. 
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شکل 1- برخی الزامات برنامه ای شکل گیری توسعه صنعتی

- ناتوانی در تعیین درست اولویت ها

ناتوانــی در تصمیم گیــری درســت بــر ســر تخصیــص منابــع را در مــوارد متعــددی می تــوان مشــاهده کــرد، امــا بــرای 
ــوان  ــه داد، می ت ــواه ارائ ــج دلخ ــاد نتای ــع در ایج ــری مناب ــام تصمیم گی ــی نظ ــاد ناکام ــری از ابع ــوان تصوی ــه بت آن ک

ــرار داد. ــورد بررســی ق ــدی را م ــی اولویت بن ــزی یعن ــت اصــل اول برنامه ری ــزان رعای می

ــدون قطــب  ــد ســفر ب ــدون پیشــران مانن ــه ب ــدری باالســت کــه برنام ــه ق ــن »پیشــران های توســعه« ب اهمیــت تعیی
ــرای توســعه در نظــر  ــدا پیشــران هایی ب ــرای خــود تدویــن کــرد و در آن ابت نماســت. اگــر کشــوری برنامــه توســعه ب
ــه و ســودجویانه در  ــات غیرخیرخواهان ــا نی ــی اعــم از ضعــف علمــی و شــناختی ی ــه هــر دلیل ــا آن را ب ــود ی ــه ب نگرفت
ــاخص های  ــود ش ــه بهب ــت و ن ــور اس ــن کش ــرفت در ای ــه پیش ــدی ب ــه امی ــت، ن ــان گذاش ــت بنی ــای نادرس فعالیت ه

ــر شــدن وضعیــت معیشــت مــردم. اقتصــادی و اجتماعــی و بهت

ــون و  ــات کشــورها، مت ــع مختلفــی در دســترس اســت، اعــم از تجربی ــز مناب در خصــوص بحــث انتخــاب پیشــران نی
مبانــی نظــری اقتصــادی و داده هــای آمــاری کــه تمــام ایــن مــوارد در یــک نقطــه همگــرا هســتند و آن بحــث توجــه 
ویــژه بــه بخــش ســاخت صنعتــی اســت. در تجربــه تاریخــی می تــوان بــه تجربــه کشــورهایی نظیــر کره جنوبــی اشــاره 
کــرد کــه در یــک دوره صنایــع ســبک ماننــد نســاجی و پوشــاک به عنــوان اولویــت  انتخــاب شــد و به تدریــج بــا تغییــر 
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مراحــل توســعه صنعتــی، اولویت هــا در برنامه هــای توســعه مختلــف بــه ســمت صنایــع خــودرو، فــوالد و کشتی ســازی 
در برنامــه بعــد و ســپس صنایــع نیمــه هادی هــا و صنایــع الکترونیــک تغییــر پیــدا کــرد. انتخــاب ایــن پیشــران ها بــا 

توجــه بــه آثــار ســرریزی آن بــر بقیــه بخش هــای اقتصــادی انتخــاب شــدند.

در تعییــن صنایــع پیشــران از روش هــای مختلفــی می تــوان اســتفاده کــرد امــا قدیمی تریــن روش شناســایی پیشــران ها 
اســتفاده از جــداول داده- ســتانده اســت کــه بــا اســتفاده از تقاضــا و عرضــه القایــی یــک صنعــت بــرای صنایــع دیگــر، 
میــزان تأثیرگــذاری رشــد ســرمایه گذاری آن صنعــت را بــر مــواردی ماننــد تولیــد و هزینــه ســایر صنایــع مــورد بررســی 
قــرار می دهــد. البتــه روش داده - ســتانده بــا نقایــص مختلفــی روبــه رو اســت، بــرای مثــال، ایــن روش فاقــد ظرفیــت 
ــد روی پیوندهــای پســین و پیشــین  ــده دار اســت. تأکی ــع آین ــده و شــناخت صنای ــرای تشــخیص روندهــای آین الزم ب
ــر ایــن در جایــی کــه  ــق در گذشــته بدهــد. عــاوه ب ــع دارای رون ــه صنای ــت را در انتخــاب، ب ــوان اصال موجــود، می ت
ــر  ــه در تصاوی ــی ک ــا قومی گرای ــی ی ــب منطقه گرای ــان در قال ــر ذینفع ــت و اث ــای دول حمایت ه
ــی در  ــش مهم ــای آن نق ــت و رانت ه ــاهده اس ــل مش ــع قاب ــز آن صنای ــه تمرک ــه عین ــی ب قبل
ــر روش  ــز ب ــده اند، تمرک ــا ش ــت بن ــته دول ــای گذش ــه حمایت ه ــع برپای ــته و صنای ــع داش ــذاری صنای پایه گ
ــای  ــه ظرفیت ه ــد؛ ترســیمی ک ــه ده ــران ارائ ــع پیش ــی از صنای ــیم غیردقیق ــد ترس داده- ســتانده می توان
ــیم کار  ــور در تقس ــگاه کش ــر جای ــه تغیی ــد زمین ــد و نمی توان ــان نمی دهن ــتی نش ــع را به درس ــن صنای ــری ای رقابت پذی

ــازد.  ــرآورده س ــی( را ب ــعه صنعت ــداف توس ــن اه ــوان یکــی از اصلی تری ــی )به عن جهان

ــایی  ــرای شناس ــر ب ــوع دیگ ــای متن ــی روش ه ــه معرف ــر ب ــت منج ــه در نهای ــه ک ــای پیش گفت ــود ضعف ه ــا وج ب
ــران  ــع پیش ــه صنای ــایی اولی ــرای شناس ــه ای ب ــد زمین ــن روش می توان ــج ای ــال نتای ــر ح ــت، به ه ــده اس ــا ش اولویت ه
ــل  ــا روش هــای دیگــر تکمی ــد ب ــر بای ــه دســتاوردهای علمــی در دهه هــای اخی ــه ای کــه باتوجــه ب ــد؛ زمین ایجــاد کن

گــردد. 

براســاس بحــث بــاال، محاســبات جــداول داده-ســتانده ایــران بــرای ســه دهــه نشــان می دهــد کــه تمرکــز اصلــی بایــد 
بــر ســاخت صنعتــی قــرار گیــرد1. تجربیــات کشــورهای موفــق در دنیــا و همچنیــن مبانــی نظــری موجــود در کتــب 
اقتصــادی نیــز تمامــًا قائــل بــر توجــه بــر بخــش ســاخت صنعتــی درخصــوص دســتیابی بــه توســعه اقتصــادی هســتند. 
بررســی ســاختار صنعتــی کشــورهایی کــه امــروز در بســیاری از شــاخص ها بــه موفقیت هــای باالیــی دســت یافته انــد، 

نشــان می دهــد ســاختار صنعتــی آنهــا بســیار متفــاوت از ســاختار صنعتــی حــال حاضــر کشــور اســت. 

ــی« و  ــین آالت«، »محصــوالت الکترونیک ــی »ماش ــش صنعت ــه بخ ــی( س ــد کره جنوب ــورها )مانن ــایر کش ــه س در تجرب

ــود  ــرای بهب ــنهادهایی ب ــدی و پیش ــت بن ــات اولوی ــی مطالع ــوان »ارزیاب ــا عن ــس ب ــای مجل ــز پژوهش ه ــزارش مرک ــه گ ــوان ب ــتر می ت ــه بیش ــرای مطالع 1 -  ب
ــرد. ــه ک ــی« )1401( مراجع ــتگذاری صنعت سیاس
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»خــودرو« صنایعــی بوده انــد کــه در ایــن اقتصادهــا، ســهم باالیــی از ارزش افــزوده یــا اشــتغال را بــه خــود اختصــاص 
ــه  ــوژی متوســط رو ب ــا تکنول ــع ب ــزء صنای ــودرو ج ــین آالت و خ ــاوری، دو بخــش ماش ــه لحــاظ ســطح فن ــد. ب داده ان
 )High-Tech( ــاال ــوژی ب ــا تکنول ــع ب ــزء صنای ــاال )Medium High-Tech( و بخــش محصــوالت الکترونیکــی ج ب
ــی کســب  ــع اصل ــع هــدف« و »پیشــران توســعه« و منب ــوان »صنای ــن ســه بخــش را می ت ــدی می شــوند. ای طبقه بن
درآمدهــای ارزی در ایــن کشــورها نامیــد. در کنــار ایــن ســه بخــش هــدف، تولیــد در دو بخــش »محصوالت شــیمیایی« 
و »فــوالد« در ایــن کشــورها بــه عنــوان تأمیــن خــوراک ایــن صنایــع مدنظــر بــوده اســت. بــا وجــود 
توجهــی کــه بــه توســعه ایــن صنایــع در ایــران در دهه هــای گذشــته صــورت گرفتــه، آنچــه شــکل گرفتــه، تأســیس 
منفــرد واحدهــای شــیمیایی و فــوالدی بــدون درنظــر گرفتــن جایــگاه آنهــا در زنجیــره تولیــد و تأمیــن 
ــوده اســت و از همــه مهم تــر، توجــه چندانــی بــه ســه قیــد  صنعتــی کشــور و صنایــع باالدســتی آنهــا ب
مهــم یعنــی میــزان کمــک اســتقرار ایــن واحدهــا بــه گــذار از »خــام فروشــی«، رعایــت بهینگــی در »مقیــاس تولیــد« 

ــه اســت. ــن واحدهــا صــورت نگرفت ــی« درســت ای و »مکان یاب

ــاوری موجــود در آن، در مســیر رو  ــه لحــاظ ســطح فن ــروز صنعــت کشــور ب ــی اشــتباه«، ام ــم رانت ــا اعطــای »عائ ب
بــه پیشــرفتی قــرار نــدارد. ســهم باالیــی از صنایــع را صنایــع بــا »ارزش افــزوده پاییــن« و »متوســط رو بــه پاییــن« و 
صنایــع »وابســته بــه منابــع طبیعــی« کشــور شــکل داده کــه ایــن صنایــع عمدتــًا ارزش افــزوده پایینــی تولیــد می کننــد 
و بــه لحــاظ ســطح فنــاوری نیــز در رده پایینــی قــرار دارنــد. ایــن موضــوع تــوان رقابــت کشــور در ســطح جهانــی و 
ــران  ــز، اقتصــاد ای ــاوری نی ــه لحــاظ فن ــد و ب ــی را کاهــش می ده ــده از صــادرات صنعت ــای ارزی حاصــل ش درآمده
ــوه  ــان، می ــوآوری دور کــرده اســت. اقتصــاد دانــش بنی ــر دانــش و ن ــه ســوی اقتصــادی مبتنی ب را از حرکــت ب
ــط در  ــه لحــاظ برنامه هــای غل ــران ب ــی در ای ــت، حــال آن کــه توســعه صنعت ــع اس ــی در جوام ــعه صنعت توس
اعطــای رانــت و بحــث منافــع گروهــی و حداقلــی، نــارس مانــده اســت. بایــد بــا قاطعیــت گفــت کــه از ســاختار موجــود، 
ــوان ســاختار صنعــت در کشــور را  ــروز می ت ــد. ام ــه دســت نمی آی ــان ب ــش بنی ــه اقتصــاد دان ــی و ن ــه توســعه صنعت ن

هــم بــه لحــاظ میــزان »ارزش افــزوده« تولیــدی و هــم میــزان »اشــتغال« مــورد بررســی قــرار داد.

بــر اســاس نمودارهــای شــماره 1 تــا 3، مشــاهده می شــود کــه بــه لحــاظ ســهم ارزش افــزوده، ابتــدا »صنعــت غــذا« 
و ســپس چهــار صنعــِت »مــواد و فرآورده هــای شــیمیایی«، »فلــزات پایــه«، »کک و فرآورده هــای حاصــل از پاالیــش 
نفــت« و »ســایر فرآورده هــای معدنــی غیرفلــزی« کــه وابســته بــه منابــع طبیعــی هســتند، پنــج صنعــت بــا بیشــترین 
ســهم در اقتصــاد ایــران هســتند و مجمــوع ســهم ارزش افــزوده آنهــا از کل ارزش افــزوده صنعتــی در ســال 1397 برابــر 
بــا 64 درصــد اســت و دوســوم ارزش افــزوده صنعتــی کشــور بــه ایــن پنــج صنعــت وابســته اســت و بــه غیــر از صنعــت 
مــواد و محصــوالت شــیمیایی کــه دارای ســطح »فنــاوری متوســط رو بــه باال«ســت، صنعــت غــذا در رده تولیــدات بــا 
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ســطح »فنــاوری پاییــن« و ســه صنعــت »فلــزات پایــه«، »کک و فرآورده هــای حاصــل از پاالیــش نفــت« و »ســایر 
ــه پاییــن« طبقه بنــدی می شــوند  ــا ســطح »فنــاوری متوســط رو ب فرآورده هــای معدنــی غیرفلــزی« در رده تولیــدات ب
ــن ســهم در  ــا کمتری ــع ب و ســه صنعــت مهــم »ماشــین آالت«، »خــودرو« و »محصــوالت الکترونیکــی«، جــزء صنای

ارزش افــزوده هســتند. 
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ــه  ــال های 1397-1370 ک ــی س ــی ط ــزوده صنعت ــع از کل ارزش اف ــن صنای ــزوده ای ــهم ارزش اف ــرات س ــد تغیی رون
ــگاه مرکــز آمــار در دســترس اســت، نشــان می دهــد طــی ایــن زمــان، مجمــوع ســهم صنعــت  داده هــای آنهــا از پای
غــذا و چهــار صنعــت وابســته بــه منابــع طبیعــی دو برابــر مجمــوع ســهم ســه صنعــت خــودرو، ماشــین آالت و لــوازم 

الکترونیکــی نصــف شــده اســت )نمــودار شــماره 4(.

بــر خــاف ایــران کــه بــه ایــن ســه صنعــت مهــم و پیشــران ارزشــی داده نمی شــود، در کشــورهایی کــه بــه لحــاظ 
ــا  ــا دو ی ــد، مشــاهده می شــود کــه در آن کشــورها یــک ی ــد و وضعیــت پایــداری دارن شــاخص های اقتصــادی موفق ان
هــر ســه ایــن صنایــع مــورد توجــه واقــع شــده و ایــن صنایــع بیشــترین ســهم را در ارزش افــزوده صنعتــی بــه خــود 

اختصــاص داده انــد. 

در یــک ترکیــب کلــی، ســهم مجمــوع ارزش افــزوده ســه صنعــت خــودرو، ماشــین آالت و محصــوالت کامپیوتــری و 
ــی محصــوالت شــیمیایی، کک و فرآورده هــای  ــی یعن ــع طبیع ــه مناب ــل چهــار صنعــت وابســته ب الکترونیکــی در مقاب
نفتــی، فلــزات پایــه و ســایر مــواد معدنــی غیرفلــزی در نمــودار شــماره 5 آورده شــده اســت. همانطــور کــه مشــاهده 
ــن  ــز ای ــا نی ــف آنه ــاخص های اقتصــادی مختل ــه در ش ــری از پیشــرفت ک ــای باالت ــا درجه ه ــود، کشــورهایی ب می ش
ــه  موفقیــت دیــده می شــود، ســهم باالتــری در مجمــوع ارزش افــزوده ایــن ســه صنعــت خــاص و پیشــران نســبت ب

صنایــع وابســته بــه منابــع دارنــد.
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- پیامدهای ناتوانی در اولویت بندی بر ساختار صنعتی کشور

ــه  ــع ب ــای توســعه، مناب ــا در برنامه ه ــدی موجــب شــده ت ــی در اولویت بن ــاال مشــاهده شــد، ناتوان ــه در ب ــان ک همچن
ســمت صنایعــی تخصیــص داده شــود کــه تأثیرگــذاری چندانــی بــر تحــول ســاختار صنعتــی کشــور و ارتقــاء فنــاوری و 
ــی،  ــن تقاضــای داخل ــر از رویکــرد تأمی ــع بیشــتر متأث ــدی صنای ــی نداشــته اند. انتخــاب و اولویت بن قابلیت هــای صنعت
صرفه جویــی ارزی و خودکفایــی بــوده اســت. مــرور متن هــا و ســرفصل گزارش هــا و اخبــار منتشــره و حتــی نــوع تهیــه 
گــزارش توجیهــی طرح هــای اقتصــادی و صنایــع کشــور در چنــد دهــه اخیــر چــه در زمــان دریافــت جــواز تأســیس و 
چــه در مرحلــه بررســی بانک هــا مویــد همیــن نــگاه اســت! در نتیجــه هنگامــی کــه ســهم صنایــع تولیــدی کشــور بــر 
اســاس ســطح فنــاوری آن هــا مــورد بررســی قــرار می گیــرد، مشــاهده می شــود کــه بیــش از 90 درصــد صنایــع 
ــن  ــا ای ــه ب ــد ک ــرار دارن ــن« ق ــاوری پایی ــن« و »فن ــاوری متوســط پایی کشــور در دو ســطح »فن
ــرد  ــرار می گی ــی در نقطــه ای ق ــاوری، عمــًا موقعیــت کشــور در ســطح جهان ترکیــب ســطح فن
کــه قــدرت چانه زنــی نــدارد، زیــرا ایــن صنایــع امــکان کســب درآمــد ارزی بــاال بــرای کشــور ایجــاد نمی کننــد. 

ــای  ــن و رویه ه ــًا قوانی ــدود- عموم ــد دوره مح ــز چن ــه ج ــا- ب ــیاری از دولت ه ــته در بس ــده گذش ــک س ــول ی در ط
اجرایــی ضــد تولیــد عمــل کــرده اســت. در ایــران عــاوه بــر ســطح پاییــن دانــش کاربــردی و عقب ماندگــی از فنــون 
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ــن  ــع همی ــی در توزی ــه بی عدالت ــر ب ــادی، منج ــران اقتص ــی تصمیم گی ــی و منطقه گرای ــرفته، قومی گرای ــوم پیش و عل
صنایــع بــا ســطوح پاییــن فنــاوری نیــز شــده و از دیگــر مشــکات ایــن صنایــع تعــداد زیــاد ایــن واحدهــا، عــدم رعایــت 
ــج  ــر، آنچــه انجــام شــده، تروی ــارت دیگ ــه عب ــوده اســت. ب ــا ب ــن واحده ــتباه در ای ــی اش ــاس و مکان یاب ــه مقی صرف
واحدهــای زیرمقیــاس بهینــه )کوتوله پــروری( بــوده و در حقیقــت بــا چنیــن مقیاس هایــی نمی تــوان در ســطح جهانــی 
رقابــت کــرد. از میــان بیــش از چنــد ده نمونــه، در ایــن گــزارش تنهــا بــه توزیــع غیرعقانــی و ناعادالنــه برخــی از ایــن 
صنایــع اشــاره خواهیــم کــرد و آن چــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد محرومیــت اســتان های مــرزی کشــور اســت کــه 

در نمودارهــای آورده شــده بــه خوبــی قابــل مشــاهده اســت:
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ــتیبانی  ــع( پش ــزار آن )مناب ــخت اف ــری( از س ــاختار تصمیم گی ــعه )س ــزار توس ــرا نرم اف - چ
نمی کنــد؟

در تجربــه ایــران بایــد گفــت ذینفعــان حاضــر در حلقــه تصمیم گیــران کشــور، بــه علــت منافــع بســیار کان اقتصــادی 
کــه از خــام فروشــی و در نتیجــه عــدم توســعه صنعتــی کشــور می برنــد، امــکان ورود متخصصــان و نخبــگان واقعــی 
در حلقــه تصمیم گیــران و برنامه ریــزان اقتصــادی را نمی دهنــد و همیــن موضــوع امــروز »فضــای عمومــی« و 
»فضــای توســعه« اقتصــاد کشــور را دچــار چالش هــای فــراوان کــرده اســت. کشــور دارای ســرمایه اســت، امــا ایــن 
ســرمایه بــه علــت عــدم تشــکیل نرم افزارهــای توســعه، بــه بحــران ســرمایه گذاری و عــدم توســعه صنعتــی انجامیــده 
ــاهد  ــر، ش ــال های اخی ــت. در س ــده اس ــور ش ــرمایه های کش ــگاه س ــون جوالن ــی، کان ــد و دالل ــای نامول و فعالیت ه
میــل همیــن ســرمایه بــه خــروج هســتیم، حتــی عــاوه بــر خــروج ســرمایه، بــه علــت عملکــرد بســیار بــد و ضعیــف 
تصمیم گیــری و اجــرا، نیــروی کار زبــده، متخصــص و نخبــه نیــز در حــال خــروج از کشــور اســت. بــه عبــارت دیگــر 
ــت  ــد، در نهای ــل کن ــود درســت عم ــعه خ ــزاری توس ــرمایه های نرم اف ــه س ــد در زمین ــه نتوان ــت، کشــوری ک ــد گف بای
شــاهد فــرار و خــروج ســرمایه های ســخت افزاری و مــواد خــام توســعه خــود خواهــد بــود و اینجاســت کــه بــه شــدت 

تــوان توســعه اقتصــادی و صنعتــی خــود را از دســت خواهــد داد.

شکل2- اثر بحران نرم افزاری برنامه ریزی در بحران سرمایه گذاری
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شکل 3- مولفه های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز برای توسعه صنعتی

ــت  ــور وضعی ــود، منظ ــاد می ش ــی اقتص ــای عموم ــت از فض ــی صحب ــد، وقت ــان می ده ــکل )3( نش ــه ش ــان ک همچن
عملکــرد بانــک مرکــزی و سیســتم بانکــی، وضعیــت بودجــه و درآمدهــا و هزینه هــای دولــت، وضعیــت خصوصی ســازی 
ــتقیم از  ــور مس ــه ط ــا ب ــن پارامتره ــه ای ــت ک ــور اس ــادی کش ــر اقتص ــران تصمیم گی ــاب مدی ــوه انتص و واردات و نح
ــت،  ــان اس ــی و ذینفع ــکل کم دانش ــر دو مش ــه درگی ــتمی ک ــود. در سیس ــج می ش ــم منت ــی حاک ــاد سیاس ــرد نه عملک
ــه درســتی کار نمی کننــد، بلکــه ســرکوب کننــده  ــه تنهــا ب هیچکــدام از ایــن پارامترهــای فضــای عمومــی اقتصــاد ن
ســرمایه گذاری تولیــدی و صنعتــی واقعــی هســتند. همچنیــن حتــی هیــأت حاکمــه تصمیم گیــر، نمی توانــد درخصــوص 
ــه درســتی ایجــاد و تقویــت نمایــد و تصمیم هــای صحیحــی در جهــت  فضــای توســعه اقتصــاد، نرم افزارهــای آن را ب
جــذب ســرمایه در بخــش صنعتــی و تولیــد کشــور اتخــاذ کنــد. بنابرایــن هــم فضــای عمومــی اقتصــاد و هــم فضــای 
ــت  ــود و در نهای ــی می ش ــرمایه گذار صنعت ــرای س ــیاری ب ــای بس ــان و ناامیدی ه ــدم اطمین ــر ع ــاد درگی ــعه اقتص توس
ــد ســرانه، افزایــش اشــتغال،  ــزوده، افزایــش تولی ــرد، عمــًا رشــد ارزش اف وقتــی ســرمایه گذاری صنعتــی صــورت نگی
بهــره وری، صــادرات، ثبــات پــول ملــی و تولیــد فناورانــه حاصــل نخواهــد شــد و آنچــه نصیــب کشــور می شــود، فقــر، 

بیــکاری، رشــد اقتصــادی پاییــن و تــورم و در نهایــت نارضایتــی گســترده در ســطح جامعــه اســت.
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شکل4 - اثرات بحران مدیریت توسعه بر بحران سرمایه گذاری و تبعات آن

ــدرت  ــا و ق ــول در نهاده ــر و تح ــدون تغیی ــد: »ب ــان می کنن ــه بی ــود اینگون ــاب خ ــون در کت ــو و رابینس ــم اوغل عج
سیاســی، از آن نــوع کــه پــس از1688  در انگلســتان پدیــدار شــد، کشــورهای دارای حکومــت مطلقــه بخــت اندکــی 
بــرای بهره منــد شــدن از ابداعــات و فناوری هــای انقــاب صنعتــی داشــتند. بــه عنــوان مثــال در اســپانیا فقــدان حقــوق 
مالکیــت اطمینان بخــش و افــول گســترده اقتصــادی منجــر شــد کــه مــردم اصــًا انگیــزه ای بــرای ســرمایه گذاری ها 
و از خودگذشــتگی های ضــروری نداشــته باشــند. در روســیه و اتریــش و مجارســتان ایــن صرفــًا غفلــت و ســوء مدیریــت 
ــت  ــدن ممانع ــی ش ــه از صنعت ــود ک ــتثماری نب ــای اس ــت نهاده ــادی تح ــروصدای اقتص ــقوط بی س ــتان و س فرادس
می کــرد،  بلکــه حاکمــان فعاالنــه در مقابــل هــر اقدامــی بــرای پذیــرش ایــن فناوری هــا و ســرمایه گذاری اساســی در 
ــه عنــوان مجــرای ورود صنعــت عمــل  زیرســاخت هایی چــون راه آهــن مــی ایســتادند، کــه می توانســت ب

کنــد.«1

ایــن دو محقــق تأکیــد دارنــد کــه »حــرف مــا ایــن اســت کــه بــرای فهــم نابرابــری جهانــی بایــد دریابیــم کــه چــرا 
ــی  ــه گاه ــد؟ صدالبت ــازمان یافته ان ــوب س ــی نامطل ــد و از لحــاظ اجتماع ــیار ناکارآم ــیوه های بس ــه ش ــع ب ــی جوام برخ
کشــورها موفــق می شــوند، نهادهایــی کارآمــد را بــه کار گیرنــد و بــه رفــاه اقتصــادی دســت یابنــد. امــا دوصــد افســوس 
ــور، نشــر: انتشــارات  ــد ، ترجمــه : محمســن میردامــادی ، محمــد حســین نعیمــی پ ــن رابینســون ، چــرا ملت هــا شکســت می خورن ــو، جیمزال 1  - دارون عجــم اوغل

روزانــه، چــاپ چهاردهــم ، ســال 1400، صفحــات 341-342
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ــر انتخــاب راه درســت گذاشــته اند،  ــان و سیاســتگذاران تمرکــز خــود را ب ــد. بیشــتر اقتصاددان ــوارد اندک ان ــن م کــه ای
حــال آن کــه آنچــه واقعــًا نیــاز داریــم بدانیــم ایــن اســت کــه چــرا کشــورهای فقیــر راه »نادرســت« را بــر می گزیننــد. 
ــن  ــان ای ــرا حاکم ــد، زی ــگ نیســت. کشــورهای تهیدســت فقیرن ــا فرهن ــت ی ــًا ناشــی از غفل انتخــاب نادرســت عمدت
ــد،  ــا از روی جهــل مســیر نادرســت را در پیــش نگرفته ان ــد. آنهــا اشــتباهًا ی ــد فقــر می گیرن کشــورها تصمیم هــای مول

بلکــه عامدانــه بــه ایــن راه مــی رونــد.«1

در اینجــا بســیار مفیــد اســت کــه بــه گفته هــای زنده یــاد دکترحســن حبیبــی، معــاون اجرایــی دو رئیس جمهــور توجــه 
شــود: »بعــد از انقــاب هــم مـــا طرح هایمــان مرتــب ضربتــی شـــد. از همــان اول انقـــاب مرتــب می گفتنــد ضربتــی 
کـــار کنیــم. ضربتــی کار کردیــم و ضربتــی هــم خـــراب شـــد، یعنــی پـــل ضربتــی ســاختیم، پــل هم بــا خــوردن ضربه 
خــراب شــد ، ســد ســاختیم و روی ســرمان خــراب شـــد و کـــم و بیــش تــا ایــن اواخــر ایــن وضـــع ادامــه داشــت و حاال 
هــم ممـــکن اســت بــاز گرفتــار آن کارهــای ضربتــی باشــیم. .... حــاال مــا هــم ، همــه کارهایمــان مثـــل همـــان یــک 
مقـــدار آب و تریـــاک اســت، یعنــی در آن لحظــه آخــر یــک مرتبــه مســئله ای برایمــان مطــرح می شــود، و حتــی تــوی 
بحث هــای جــدی هــم بــه همیــن نحــو اســت، تــوی دولــت هــم اینطــور اســت. بــا طـــرح یــک مســئله بافاصلــه یــک 
کمیســیون تشــکیل می دهیــم و ظــرف دو روز مســئله ای را کــه اگــر دو ســال هـــم آن را بــه یــک کـارشنـــاس بدهیــم 
نمی توانــد جــواب درســت و حســابی بــرای آن بدهــد، می خواهیــم در ظــرف دو یــا ســه روز آن مســئله را حــل کنیــم 
و در جلـــسه آینـــده راجــع بــه یــک مســـئله مهــم تصمیــم بگیریــم، ایــن موضــوع، همیــن مشــکات را برایمــان ایجــاد 

می کنــد. ....«2

نــکات ذکرشــده شــده دکترحبیبــی کامــًا قابــل تأمــل اســت. نتیجــه چنیــن رویه هایــی همیــن وضعیــت کشــور پــس از 
هفتــاد ســال برنامه ریــزی اســت کــه اکنــون مشــاهده می کنیــم. نگاهــی بــه مســتندات چیــن نیــز نشــان از بکارگیــری 
عقــل ســلیم و تجربــه دیگــران اســت. صنعــت خــودرو بــه عنــوان یکــی از پنــج محــور اصلــی راهبــرد توســعه آنــان بــود. 
ــرای ایــن صنعــت ســه ســال مطالعــه و اجــزاء و الزامــات و نیازمندی هــای آن تبییــن و مراحــل اجرایــی آن نیــز دو  ب
ســال مطالعــه شــد و ســرانجام در ســال 1995میــادی دو نســخه قوانیــن و نیازمندی هــای فنــی آن منتشــر گردیــد. 
ــای کشــورمان و دیگــر کشــورها آشــکار  ــا و جاده ه ــل ســلیمی را در خیابان ه ــن عق نتیجــه چنی

ــرد. ــاهده ک ــوان مش می ت

1 - دارون عجم اوغلو، جیمزالن رابینسون، همان، صفحات 88-89
2  - دکتــر حســن حبیبــی، مجموعــه مقــاالت  همایــش 50 ســال برنامــه ریــزی توســعه در ایــران ) 20-18اســفند مــاه 1377( ،  جلــد اول ، مباحــث کان ، توســعه 

و نظــام برنامــه ریــزی ،
 انتشارات مرکز تحقیقات اقتصاد ایران ، سازمان برنامه و بودجه ، چاپ اول سال 1378- صفحات 36 الی 40
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- ارزیابی توالی ها و مراحل طی شده در فرآیند توسعه در ایران

نکتــه مهمــی کــه در اینجــا وجــود دارد، ایــن اســت کــه ســرمایه مــورد اســتفاده در ایــن مرحلــه، یعنــی مرحلــه توســعه 
صنعتــی، ســرمایه ای اســت کــه در مرحلــه قبــل یعنــی در مرحلــه کشــاورزی و معــدن کاری بــه واســطه ایــن دو فعالیــت 
ــب  ــا ترکی ــت ســرمایه گذاری شــود و ب ــرمایه در بخــش صنع ــن س ــرار اســت ای ــدی ق ــه بع انباشــت شــده و در مرحل
نرم افزارهــای توســعه صنعتــی ماننــد چشــم انداز و برنامــه، کارآفریــن نــوآور، ســازماندهی، اقتصــاد مقیــاس و اطاعــات 

تبدیــل بــه توســعه صنعتــی شــود.

بــرای ارائــه یــک تصویــر از وضعیــت موجــود می تــوان گفــت کــه اقتصــاد ایــران حتــی در مرحلــه کشــاورزی 
ــر از  ــدی فرات ــه تولی ــه ب ــدم توج ــد. ع ــان ده ــود نش ــی از خ ــوب و مطلوب ــرد خ ــته  عملک ــم نتوانس ه
ــف  ــاط ضع ــی از نق ــاورزی، یک ــای کش ــه زمین ه ــازی قطع ــا کوچک س ــودن ی ــک ب ــه و کوچ ــن مرحل ــت در ای معیش
اساســی کشــور در ایــن مرحلــه بــرای انباشــت ســرمایه و فراتــر نرفتــن از تولیــد کشــاورزی معیشــتی بــوده اســت. ایــن 
درحالــی اســت کــه بســیاری از کشــورهای توســعه یافته امــروزی، بــه علــت نداشــتن منابــع خــدادادی، در ایــن مرحلــه 
توانســته اند عملکــرد درســت و مطلوبــی از خــود نشــان دهنــد و بــا انباشــت ســرمایه از تولیــد کشــاورزی، ســرمایه مــورد 

نیــاز را بــرای توســعه صنعتــی خــود فراهــم آوردنــد.

 اقتصــاد ایــران در عصــر قاجــار و ابتــدای پهلــوی هیچــگاه از مرحلــه ابتدایــی توســعه صنعتــی فراتــر نرفــت و هیچــگاه 
نتوانســت ســرمایه مــورد نیــاز بــرای ســرمایه گذاری صنعتــی را به طــور کامــل فراهــم ســازد، در ایــن شــرایط، ســرمایه 
ــق  ــعه، از طری ــرای توس ــا ب ــاز تاش ه ــال از آغ ــل 50 س ــس از حداق ــی پ ــرمایه گذاری صنعت ــرای س ــاز ب ــورد نی م
فــروش منابــع خــدادادی و طبیعــی ماننــد نفــت و گاز حاصــل شــد. ســرمایه حاصــل شــده از طریــق فــروش نفــت و گاز، 
می توانســت بــه عنــوان یــک فنــر و کمک کننــده بــرای پوشــش عملکــرد بــد و نادرســت کشــور در مرحلــه قبــل، یعنــی 
مرحلــه کشــاورزی مطــرح شــود، ولــی بــه علــت همــان دو موضوعــی کــه عنــوان شــد، تصمیم گیــران حتــی نتوانســتند 
ایــن ســرمایه را نیــز بــه کمــک و در خدمــت توســعه صنعتــی خــود درآورنــد، بــا ایــن وجــود، رونق هــای نفتــی ســبب 
ــت از  ــراد دارای صاحی ــگان و اف ــذف نخب ــا در جهــت ح ــا، آنه ــن درآمده ــه ای ــران ب ــات تصمیم گی ــا مباه ــا ب ــد ت ش
ــه افــت شــاخص رشــد  ــن بخــش، به جــای توســعه ب ــًا درآمدهــای حاصــل از ای ــد و نهایت ــدام کنن تصمیم گیری هــا اق

اقتصــادی و افزایــش تــورم تبدیــل شــد. 

ــاهد  ــوان ش ــود، می ت ــی می ش ــش بررس ــن بخ ــتغال در ای ــای اش ــی داده ه ــاورزی وقت ــت کش ــوص وضعی در خص
روندهــای متناقــض بــا رونــد جهانــی بــود، رونــد جهانــی از کاهــش ســهم اشــتغال و کاهــش میــزان مطلق 
اشــتغال در بخــش کشــاورزی در فرآینــد توســعه خبــر می دهــد. ایــن درحالــی اســت کــه در ایــران، ســهم اشــتغال کــم 
شــده، امــا میــزان اشــتغال مطلــق آن افزایــش یافتــه کــه ایــن موضــوع می توانــد ناشــی از عــدم هدفگــذاری 
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درســت در ایجــاد اشــتغال در کشــور باشــد و بــه علــت ایــن کــه تصمیم گیــران نتوانســته اند اشــتغال الزم 
را در بخش هــای صنعتــی یــا خدماتــی مرتبــط بــا آن ایجــاد کننــد، بــا دادن بــاج بــه بخــش کشــاورزی 
بــه واســطه آب هــای زیرزمینــی کشــور، اشــتغال در ایــن بخــش افزایــش یافتــه اســت. پیامــد ایــن روش، بحرانــی شــدن 
منابــع آبــی در کشــور و ضربــه بــه محیــط زیســت اســت، بــر همیــن اســاس، محیط زیســت ضربه هــای زیــادی خــورده 
و بــدون داشــتن برنامــه در بخــش کشــاورزی، اقتصــاد ایــران بــه تولیدکننــده محصوالتــی بــا درصــد آب بــری بــاال تبدیــل 

شــده اســت، یعنــی محصوالتــی را تولیــد می کنــد کــه تولیــد آنهــا توجیــه اقتصــادی نــدارد.

در پایــان ایــن بخــش بایــد تأکیــد کــرد کــه مراحــل صنعتــی جدیــد را نمی تــوان بــدون تکمیــل مرحلــه قبــل آغــاز 
کــرد. بــر ایــن اســاس، می تــوان گفــت تبلیغاتــی کــه حــول »اقتصــاد دانــش بنیــان« صــورت می گیــرد، بــدون توجــه 
ــرد و  ــکل می گی ــی« ش ــه صنعت ــس از »جامع ــه پ ــان در دو مرحل ــش بنی ــت. اقتصــاد دان ــی آن اس ــوای واقع ــه محت ب
دانشــی کــه در ایــن مرحلــه مدنظــر اســت؛ دانشــی اســت کــه از هــم انباشــتگی »تحقیــق و توســعه«، 
»فنــاوری« و »انباشــت دانــش ضمنــی« در مرحلــه »جامعــه توســعه یافتــه « بــه دســت می آیــد. 
ــت در ســطح  ــل رقاب ــع قاب ــی« حرکــت کــرد و صنای ــه ســوی »توســعه صنعت ــه ای ب ــی جامع ــارت دیگــر، وقت ــه عب ب
ــد« در  ــد نظام من ــه یــک »فرآین ــی ب ــاوری و انباشــت دانــش ضمن ــق و توســعه، فن ــد آورد، نظــام تحقی ــی را پدی جهان
ــش« را  ــود »دان ــن خ ــث در بط ــن مباح ــه ای ــر س ــه ه ــه طــوری ک ــل می شــود، ب ــه ای تبدی ــن جامع چنی
ــواع  ــن ان ــد گفــت کــه ای ــن موضــوع بای ــه ای ــا توجــه ب ــد. حــال ب ــد می کنن ــه صــورت سیســتماتیک تولی ب
ــورت  ــه ص ــران ب ــوز در ای ــد، هن ــعه یافته« نامی ــه توس ــای »جامع ــرم افزاره ــه ن ــا از جمل ــوان آن ه ــه می ت ــش ک دان
»سیســتماتیک« شــکل نگرفتــه، زیــرا ایــن مباحــث متعلــق بــه یــک »جامعــه توســعه یافتــه« اســت، در حالــی کــه 
ایــران هنــوز در مرحلــه »جامعــه درحــال توســعه« و مرحلــه بــدوی »جامعــه صنعتــی« همچــون 
آونــگ در نوســان اســت. بنابرایــن بایــد گفــت کــه در بحــث »تولیــد دانــش« در کشــور موفقیت هایــی بدســت 
آمــده، امــا ایــن موفقیت هــا آن را بــه یــک »فرآینــد سیســتماتیک« تبدیــل نکــرده و مشــاهده می شــود کــه در چنیــن 
ــوس را در  ــی و ملم ــرات اساس ــاد تغیی ــکان ایج ــا ام ــن موفقیت ه ــا ای ــود، ام ــل می ش ــی حاص ــاختاری موفقیت های س

جامعــه نــدارد. 

ــع، عوامــل  ــار داشــتن مناب ــا وجــود در اختی ــا ب ــان موجــب شــده ت ــد گفــت کم دانشــی و وجــود ذینفع در مجمــوع بای
ــای  ــع چالش ه ــت رف ــی در جه ــرد و کمک ــکل نگی ــع ش ــن مناب ــد از ای ــری کارآم ــرای بهره گی ــب ب ــزاری مناس نرم اف
کشــور نباشــد. بــه نظــر می رســد اقتصــاد ایــران شــاهد ســطوحی از توســعه )یــا رشــد اقتصــادی( بــوده اســت امــا ایــن 
ــر از  ــی کمت ــز خیل ــوان بدســت آورد و نی ــع می ت ــدار مناب ــن مق ــا ای ــه ب ــی اســت ک ــر از میزان ــی ضعیف ت ســطوح خیل

میــزان تغییــر الزم بــرای دســتیابی بــه توســعه بــوده اســت. 
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جمع بندی و پیشنهادات:

برای بهبود برنامه ریزی در برنامه هفتم توسعه موارد زیر پیشنهاد می شود:

- اصاح نهادی: 

ــرده  ــلب ک ــور س ــرفت را از کش ــکان پیش ــته ام ــده گذش ــک س ــور در ی ــذاری کش ــوان اداری و قاعده گ ــام نات نظ
اســت. ایــن نکتــه حــدود 60 ســال پیــش توســط گــروه مشــاوران هــاروارد کــه بــرای کمــک بــه تدویــن برنامــه 
ــی نتایــج ناخوشــایند  ــه زیبایــی و دقــت تمــام تشــخیص داده شــد: »توال ــد، ب ــران آمــده بودن ــه ای ســوم توســعه ب
اصاحــات اداری در ایــران را بــه ســهولت می تــوان بــه کارکــرد قانــون آهنیــن ســکون و تأخیــر نســبت داد - کــه 
ــه  ــا ب ــه مصــداق دارد - ی ــون جاذب ــان بیشــتر از قان ــاد برخــی مشــاوران خارجــی در برخــی مناطــق جه ــه اعتق ب
ــئله را  ــخ مس ــًا پاس ــی صرف ــه تلق ــران. اینگون ــام اداری ای ــر در نظ ــل دیگ ــدی و عوام ــاد، آزمن ــود فس ــرف وج ص
مفــروض می گیــرد. بــه طــور کلــی مــا دریافتیــم کــه اشــکال و روش هــای اداری در غــرب بــه صــورت 
درســتی بــه ایــران منتقــل نشــده انــد. ... اصاحــات اداری در ایــران واقعــًا حکایــت غم انگیــزی دارد. در 
ایــن کشــور، »اصــاح اداری« کــه همچــون »پیشــرفت فنــی« و »توســعه اقتصــادی« اصطاحی 
ــد خــوب  ــا مفاهیــم »نوســازی« و »پیشــرفت« - کــه فی نفســه بای ــه طــور نامشــخصی ب کلیشــه ای اســت، ب
باشــد - ربــط داده می شــود. دولــت یــا برخــی ســازمان های دولتــی در مقاطــع زمانــی مشــخص و معمــوالً 
بــه هنــگام رویارویــی بــا مقتضیــات سیاســی بــه ایــن اصطاحــات کلیشــه ای روی می آورنــد 
و می کوشــند تــا بــه آنهــا عینیــت ببخشــند. ... تاش هــای اصاحگرانــه در ایــران معمــواًل عمــر کوتاهــی داشــته 
و در نتیجــه آن تنهــا گزارش هــای تحلیلگــران مدیریــت دولتــی روی هــم انباشــته شــده اســت. 
ــای اداری  ــود و روش ه ــکیل می ش ــد تش ــازمان های جدی ــا، س ــن تاش ه ــوق ای ــور و ش ــی و ش ــع گرم در موق
ــابه  ــی مش ــوالً وضع ــوند و معم ــپرده می ش ــی س ــه فراموش ــج ب ــه تدری ــا ب ــه اینه ــرد. هم ــا می گی ــد پ جدی
گذشــته از ســرگرفته می شــود«1 و در جــای دیگــر ریشــه بــه نتیجــه نرســیدن قوانیــن متضــاد را بــه خوبــی 
ــادي وجــود دارد  ــي زی ــي و ســازمان هاي دولت ــران کمیســیون ها، شــوراها، شــوراهاي عال ــد: »در ای ــل کرده ان تحلی
ــر  ــن، در ه ــد. بنابرای ــده دارن ــده را برعه ــادي عم ــت هاي اقتص ــراي سیاس ــاذ و اج ــئولیت اتخ ــمًا مس ــه رس ک
زمــان،  چنــد ســازمان وجــود دارد کــه قانونــاً مجــاز بــه سیاســتگذاري اقتصــادي هســتند. در 
ســال هاي اخیــر درجــه اهمیــت ایــن ســازمان ها لحظــه بــه لحظــه و تقریبــًا مــاه بــه مــاه تغییــر کــرده اســت. در 
چنیــن محیطــي بــراي ســد کــردن راه یــک سیاســت بــه راحتــي مي تــوان یــک ســازمان دولتــي را علیــه ســازمان 

1  -  تاس . اچ . مک لئود، همان، صفحه 120 
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ــا شــوراي  ــه ســازمان ی ــق ارجــاع موضــوع ب ــا از اجــراي تصمیم هــای یــک ســازمان، از طری دیگــر برانگیخــت ی
دیگــري کــه اختیــارات مشــابه دارد، جلوگیــري کــرد. در نتیجــه ایــن وضــع، هیــچ شــورا یــا ســازماني را 
ــرا  ــت، زی ــت دانس ــاي دول ــا برنامه ه ــت ها ی ــت سیاس ــا شکس ــت ی ــئول موفقی ــوان مس نمي ت
هــر سیاســت در معــرض برداشــت هاي متفــاوت و شــک و تردیــد دربــاره قلمــرو اختیــارات قانونــي ســازمان ها قــرار 
دارد. همــه اینهــا ســبب شــده اســت کــه نظــام اداري ایــران نتوانــد سیاســت هاي چندانــي را اتخــاذ کنــد و تقریبــاً 
هیــچ یــک از سیاســت هاي اتخــاذ شــده بــه صــورت ســازگار یــا هدفمنــد اجــرا نشــده اند.«1 
ــو در  ــارد نفی ــی ریچ ــران یعن ــدگان ای ــم کنن ــز تحری ــگان برنامه ری ــط نخب ــز توس ــد نی ــر در دوران جدی ــن ام همی
کتــاب خــود بــا دقــت تمــام تشــخیص داده شــده اســت: »آمریــکا و متحدانــش از دانــش خــود در مــورد 
ــه  ــه وجــود آمــدن ناهماهنگــی اقتصــادی به عنــوان راهــی عامدان انقــاب ایــران و احتمــال ب

بــرای جداکــردن حاکمیــت از مــردم اســتفاده کردنــد.«2

بــا عنایــت بــه مطالــب فــوق، غیــر از نهــاد برنامه ریــزی بایــد نهــاد مجــری برنامــه را هــم تعریــف 
ــه، برگشــت  ــرای برنام ــی اج ــاد متول ــک نه ــی و ایجــاد ی ــای عمران ــک بودجه ه ــه نظــر می رســد تفکی ــم. ب کنی
بــه عقــب نباشــد، بلکــه راهــکاری بــرای تعریــف متولــی مســئول و پاســخگو بــرای برنامه هــا باشــد. بخــش قابــل 
ــه  ــًا هزین ــی ماهیت ــا و دســتگاه های اجرای ــی در حــال حاضــر توســط وزارتخانه ه ــای عمران ماحظــه ای از بودجه ه

ــی می شــود. ــه اجرای و خــرج بدن

برنامه ریــزی توســعه هنگامــی از روزمرگــی رهــا خواهــد شــد کــه نهــادی فراقوه ای-مســتقل 
ــرای آن  ــعه و اج ــزی توس ــئول برنامه ری ــه- مس ــه ومقنن ــوای مجری ــاله ق ــرات چهارس از تغیی
ــور  ــس کش ــا و مجال ــای دولت ه ــدت و جابه جایی ه ــانات کوتاه م ــه از نوس ــادی ک ــود؛ نه ش

ــه اتخــاذ تصمیم هــای بلندمــدت شــود3.  ــادر ب جــدا باشــد و ق

بهره گیری از نظرات بخش خصوصی: 	 

ــگان و کارشناســان  ــه نخب ــرد ک ــد شــرایطی را فراهــم ک ــرای حــل مشــکل کم دانشــی در مســیر توســعه، بای ب
ــا  ــق ب ــد در تلفی ــن فرآین ــد. ای ــل کنن ــکات آن را ح ــرده و مش ــارکت ک ــزی مش ــد برنامه ری ــد در فرآین بتوانن
ــا  ــرای برنامه ه ــه و اج ــی در تهی ــش خصوص ــد. بخ ــک کن ــعه کم ــود توس ــه بهب ــد ب ــوه ای می توان ــاد فراق نه
بایــد مشــارکت داشــته باشــد. بــرای توســعه اقتصــادی در کشــور تعــادل و تناســب بیــن نقــش دولــت و بخــش 
خصوصــی ضــرورت دارد. تجربــه کشــورهای نوظهــور جملگــی بیانگــر آن اســت کــه در ایــن کشــور هــا، بخــش 

1  -  تاس . اچ . مک لئود، همان، صفحه 146  
2  - ریچارد نفیو، هنرتحریم ها: نگاهی از درون میدان، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسامی، شماره مسلسل : 15861، خرداد ماه  1397، صفحه 87

3  در خصوص جزئیات این نهاد فراقوه ای پیشنهادی، گزارشی تهیه شده که متعاقبا به صورت مستقل به ارائه آن خواهیم پرداخت.
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ــد.  ــوده ان دولتــی و بخــش خصوصــی مکمــل هــم ب

تعیین بخش های محوری برای توسعه مبتنی بر علم و تجارب کشورهای موفق:	 

بــه دلیــل عقب ماندگــی چندســده ای ایــران از قافلــه علــوم و فنــون جهــان پیشــرفته و نابلــدی ناشــی از آن، درطــول 
117 ســال گذشــته از تشــکیل دولــت مــدرن پــس از مشــروطه و همچنیــن در دوران جدیــد و پــس از گذشــت 70 
ــا و  ــان در مصلحت ه ــیاری از کارشناس ــدگان و بس ــدن تصمیم گیرن ــزی و گرفتارش ــروع دوران برنامه ری ــال از ش س
تعارفــات، هیچــگاه نخواســتیم یــا نتوانســتیم بــه راهکاری هــای علمــی توجــه کنیــم. ایــن ضعــف از دیــد خبــرگان 
کشــورهای پیشــرفته کــه بــرای مشــاوره بــه ایــران آمدنــد نیــز پنهــان نمانــد: »شــاید چنــدان بي انصافــي نباشــد 
اگــر بگویــم کــه تمایــل ســنتي ایرانیــان  بــه تعارفــات، ســبب مي شــود کــه حتــي ایرانــي آموزش دیــده، در امــور 
فنــي،  بــه ســمت پذیــرش و تبعیــت از خوشــایندترین راه حــل مســئله کشــانده مي شــود، فــارغ از اینکــه خوشــایند 
بــودن و درســتي راه حــل همبســتگي کافــي بــا یکدیگــر دارنــد یــا نــه.«1 و لــذا کارشناســان مــا بــا گرفتارشــدن در 
رودربایســتی و بیــان صحبت هایــی کــه خوشــایند ذینفعــان باشــد، از تعییــن بخش هــای کلیــدی بــرای توســعه و 

پیشــرفت کشــور بصــورت صریــح و واضــح ســرباز زدنــد. 

اکنــون تجربــه جهــان در قالــب کشــورهای عقب مانــده ای کــه در حــال حاضــر جــز ســرآمدان تأثیرگــذار در اقتصــاد 
ــن بخــش محــوری و اساســی  ــف توســعه و تعیی ــدو در تعری ــل و یونی ــان هســتند و توصیه هــای ســازمان مل جه
در برابرمــان قــرار دارد. از ســوی دیگــر، جــداول داده - ســتانده ســه دهــه گذشــته کشــورمان نیــز در دسترســمان 
ــی  بایــد محــور اساســی توســعه قــرار گیــرد.  اســت و محاســبات نشــان می دهــد کــه بخــش ســاخت صنعت
ــد،  ــاره ش ــه آن اش ــش ب ــه در پی ــادی ک ــط نه ــد توس ــا می توان ــز تنه ــی تر نی ــت اساس ــه صنع ــا س ــاب دو ی انتخ

صــورت پذیــرد.

1  - تاس . اچ . مک لئود، همان، صفحه  33  
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