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 چكيده
 انقالب اسالمي   تا دوران قاجاريه در اين مقاله، پيدايش و تحول صنايع ماشيني در ايران از            

ر بـر نقـش دولـت در صـنعتي         ضـ در مطالعه حا  . لعه شده است   شمسي مطا  ي هجر ١٣٥٧
 به نقش دولت در ايجاد نهادهاي مناسب ،براي اين منظور  . شدن با تأخير تأكيد شده است     

 .ه استشدو اتخاذ استراتژي تجاري در صنعتي شدن، توجه 
از آن جا كه در ادوار مختلف تاريخي، ماهيت و نقش دولت در اقتصـاد متفـاوت بـوده،                    
 .ين دوره طوالني به چند دوره فرعي تقسيم شده استا

تم ادامـه داشـته   سـ در دوره اول كه از ميانه سده نوزده ميالدي آغاز و تا اوايل سـده بي       
ايـن  . اي در اقتصاد عـاجز بـود       است، دولت پدر ساالر و سنتي قاجار از ايفاي نقش توسعه          

حميل شده بـود، مـانع حمايـت از    عامل همراه با آزادي تجارت كه در آن دوره به ايران ت    
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به همين دليل اولين تجربه كشور در زمينه صـنعتي شـدن بـا    . شد صنايع نوپاي داخلي مي  

 .شكست مواجه شد
اي در اقتصـاد     در دوره بين دو جنگ جهاني، دولت ايران نوسازي شـد و نقـش توسـعه                

أمين امنيـت داخلـي،     اصالح نظام اداري، اصالح نظام مالي و پولي كشور، ت         . كشور ايفا كرد  
شــد، اصــالح نظــام آموزشــي،  وضــع قــوانيني كــه موجــب تحكــيم حقــوق مالكيــت مــي

هاي فيزيكي و برقراري حمايـت گمركـي، زمينـه مناسـبي را               در زيرساخت  گذاري  سرمايه
در ايـن دوره    .  دولت و بخش خصوصي در صنايع ماشيني فراهم آورد         گذاري  سرمايهبراي  

 . ايران استوار شدبود كه بنياد صنايع ماشيني
اشـغال ايـران توسـط      . گيـرد  مي  را دربر  ۱۳۳۲ تا   ۱۳۲۰هاي پرآشوب    دوره سوم، سال   

هاي جنگ، بي ثباتي مزمن سياسي و اقتصادي به      متفقين، اختالل در تجارت جهاني در سال      
 . از وقايع اين دوره است      و قدرت يابي نيروهاي گريز از مركز       يدليل ضعف  دولت مركز    

 .ت داشتمنافاي ايران در اواخر اين دوره با رشد سريع صنعتي تحريم نفت
، با قرار گرفتن ايران در حوزه نفـوذ غـرب و            )١٣٥٧-١٣٣٤سال هاي   (در دوره چهارم     

هاي قدرت ديكتاتوري در كشور تحكيم       هاي خارجي و درآمدهاي نفتي، پايه      افزايش كمك 
دي و صنعتي كشـور بـه عهـده         شد، و يك بار ديگر، دولت نقش جديدي در توسعه اقتصا          

 .گرفت
 برنامه عمراني، دولـت بـه        چهار در همين دوره بود كه با ايجاد سازمان برنامه و اجراي           

هاي فيزيكي، توسعه سـرمايه انسـاني و ايجـاد            عظيم براي ايجاد زيرساخت    گذاري  سرمايه
 .هاي توليدي به ويژه در بخش صنعت اقدام كرد ظرفيت

گيري و بسـط قـدرت اقتصـادي طبقـه نوخاسـته و       اهانه از شكل  دولت آگ  ،در اين دوره   
حمايت دولت از صنايع داخلي در ايـن دوره در          . جديد سرمايه داران صنعتي حمايت كرد     

دولت با تثبيـت نـرخ ارز، ارائـه         . گرفت چارچوب استراتژي جايگزيني واردات صورت مي     
هـاي كـارگري،    سركوب تشـكل اعبتارات سهل و ارزان، تأمين انرژي ارزان براي صنايع و          

ايجاد نهاد جديدي تحت عنـوان بانـك توسـعه صـنعتي و             . كرد سياست خود را دنبال مي    
 گـذاري   سـرمايه معدني در اين دوره نقشي مهم در توسعه بخش خصوصي داخلي و ترويج              

 .خارجي با مشاركت بخش خصوصي ايران داشت
صنايع داخلي در اين دوره انجاميد،      ها و تدابير، به رشد سريع        هر چند اتخاذ اين سياست     

حمايت بي دريغ از صنايع به ساختار شـبه انحصـاري صـنايع در بـازار داخلـي و رخـوت                  
صنايعي كه به اين ترتيب در كشور پا گرفتنـد فاقـد توانـايي رقابـت بـا                  . فناورانه انجاميد 
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ردات به عالوه، صنايع ماشيني كشور به شدت محتـاج وا         . محصوالت مشابه خارجي شدند   

از . هـاي خـارجي بودنـد      شركت اي اي و خدمات فني و مشاوره      اي، واسطه  كاالهاي سرمايه 
توان گفت روي ديگر توسعه صنعتي در چارچوب استراتژي جـايگزيني واردات،   اين رو، مي 

در واقع وابستگي به نفـت و       . اتكاي بيش از حد به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت بود          
 .صنعت داخلي در دوره قبل از انقالب بود ضعفنقطه  ،انعقب ماندگي صنايع اير

 
 مقدمه

در اين مقاله پيشينه تاريخي پيدايش و تحول صنايع ماشيني در ايران با تأكيد خاص بر تحول نهادها و                   

براي اين منظور، دوره طوالني كه از اواسط سده نوزده ميالدي شـروع             . شود استراتژي تجاري مرور مي   

 :يابد به چند دوره فرعي به شرح زير تقسيم شده است مي ادامه ميو تا انقالب اسال

شود و تا اويل سده نوزده ادامـه   هاي صنعتي شدن در سده نوزده شروع مي  دوره اول از اولين تجربه     

 اساسـاً ناشـي از      ،هاي صنعتي شدن در ايـران      دهد كه شكست اولين تجربه     اين دوره نشان مي   . يابد مي

 .ش منفي دولت سنتي و پدر ساالر قاجاريه استآزادي تجارت و نق

در اين دوره به دليل ظهـور دولـت مقتـدر و            . هاي بين دو جنگ جهاني است      دوره دوم، شامل سال    

هاي  معتقد به نوسازي و ايجاد نهادهاي جديد اجرايي، نظامي، مالي، قضايي و آموزشي و اتخاذ سياست               

دوره سـوم،   . دهـد  شود و بـه حيـات خـود ادامـه مـي            ه مي حمايتي، صنايع ماشيني در كشور بنيان نهاد      

در ايـن دوره بـه دليـل اشـغال كشـور توسـط دول               . گيـرد  مي  را دربر  ١٣٣٢-١٣٢٠هاي پرآشوب    سال

ثباتي سياسي و تالش كشورهاي اسـتعماري، رشـد و توسـعه             المللي، بي  خارجي، اختالل در تجارت بين    

گيـرد،   مـي   را دربر ١٣٥٧-١٣٣٣هاي وره چهارم كه سال   د. شود صنعتي و اقتصادي كشور دچار وقفه مي      

 .دوره اعمال استراتژي تجاري جايگزيني واردات براي كاالهاي صنعتي و توسعه صـادرات نفتـي اسـت           

هاي خارجي و افزايش درآمدهاي نفتي، اقتصـاد ايـران شـاهد رشـد سـريع                 در اين دوره به يمن كمك     

ت آن در صنعتي شدن ايران بيشتر مورد بررسي قرار گرفته اين دوره به دليل اهمي   . صنايع ماشيني است  

 .است
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 سده بيستم ميالدي  نوزده و اوايل  ها درسده تجربه شكست اولين و  تجارت آزادي. ١
هاي متعددي براي ايجاد صنايع ماشـيني        ايران در سده نوزده و اوايل سده بيستم ميالدي، شاهد تالش          

هاي بين دو جنگ جهـاني در ايـن          واخر سده نوزده ميالدي و در سال      در دوره اميركبير، در ا    . بوده است 
 .هاي معيني برداشته شد جهت گام

در دوره عباس ميرزاي وليعهد، ارتش ايران براي مقابله بـا ارتـش روس نوسـازي شـد و از جملـه                       
ن بـود   سـازي در آذربايجـا     ريـزي و تفنـگ     اقداماتي كه در اين زمينه انجام گرفت، ايجاد كارخانه تـوپ          

در دوره اميركبير اين واحـدها نوسـازي شـد و در اميرآبـاد تهـران كارخانـه                  ). ٢٨٠، ص   ١٣٤٨آدميت،  (
ه امير در بناي صنعت جديد شـامل اسـتخراج معـادن،            شنق). ٢٩٠ص  همان،  (سازي احداث شد     مهمات

 به روسـيه،    ايجاد كارخانجات مختلف، استخدام استادان فني از انگليس يا روس و فرستادن صنعتكاران            
در اين دوره دو كارخانه شكرريزي، سـه        . خريد كارخانجات از فرنگ و حمايت از محصوالت داخلي بود         

كارگاه بلورسازي، دو واحد چيني سازي، دو كارخانه پارچه بافي و يك كارخانه ريسـمان ريسـي و يـك          
 ).٣٨٦ و ٣٨٥صص همان، (كارخانه كاغذسازي در كشور احداث شد 

 در آن دوره براي معرفي صنايع جديد در ايران صورت گرفت با موانع جدي مواجـه                 هايي كه  تالش 
كمبود نيروي متخصص، هزينه گزاف حمل و نقل ماشين آالت از خارج و مشكالت حمل و نقـل                  :  شد

هاي خـارجي و رقابـت محصـوالت         داخلي آن به دليل فقدان تسهيالت حمل و نقل جديد، فشار دولت           
 اولين تجربه صنعتي شدن در ايـران        سته و عدم پيگيري سياست ملي امير به شك        صنايع ماشيني بيگان  

در . به نحوي كه هيچ يك از تأسيسات صنعتي احداث شـده در آن دوره، زمـان درازي نپاييـد                  . انجاميد
ل سده بيستم، جمعيت كشور با آهنگي كند رو به افزايش گذاشت و             ينيمه دوم سده نوزده ميالدي و اوا      

در اين دوره ايـران بـيش از پـيش در مبـادالت             .  و شهرنشيني به تدريج گسترش پيدا كرد       يكجانشيني
جدا شدن تـدريجي    . المللي شركت جست و از اين طريق كشاورزي آن در مسير تجاري شدن افتاد              بين

وران از وسايل توليد، زمينه مناسبي براي عرضه نيروي كـار دسـت بـه مـزد فـراهم                    روستاييان و پيشه  
دار صنعتي و توسـعه صـنايع ماشـيني در كشـور             گيري طبقه سرمايه   اما به داليل ديگري شكل    . ساخت

 .ي شددچار مشكالت جّد
داران خارجي به كشور و پيدايش گروهي از تجـار           رشد شتابان بازرگاني خارجي، جلب توجه سرمايه       

 گـذاري   سـرمايه انـي در    ثروتمند در اين دوره موجب تراكم حداقل سرمايه الزم براي مشاركت تجار اير            
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، تهيـه و اجـراي      ) مـيالدي  ١٨٨٥در سـال     (تتأسيس كارخانه ابريشم تابي در رش     . محدود صنعتي شد  

 در  ١٨٩٤، تأسيس كارخانه ريسندگي در      ١٨٨٩طلبانه توسعه و عمران مازندران در حدود سال          طرح جاه 
 توسط تجار ايران، از جملـه       ١٩٠٨بيرون دروازه دولت و ايجاد يك كارخانه ريسندگي در تبريز به سال             

 ).٨٤-٨٢، صص ١٣٥٩اشرف، (آيد  هاي عمده صنعتي آن دوره به شمار مي طرح
هاي نسبتاً بزرگ، چند كارخانه متوسط و كوچك نيز در طي سه دهه منتهـي                گذشته از اين كارخانه    

). ٩٥-٩٣ص  ، صـ  ١٣٣٢جمـالزاده،   (به جنگ جهاني اول از سوي تجار و مقامات ايراني تأسيس گرديد             
داران ايراني تعلـق داشـتند در اوايـل        ها و كارخانجاتي كه به سرمايه      به گفته عبداله يف كارگران كارگاه     

 ).١٠١، ص ١٣٦٠عبداهللا يف، (رسيد   نفر مي٥٢٤قرن بيستم به 
سازي در تهـران     كارخانه شيشه . در همين دوره كارخانجاتي نيز با سرمايه خارجي در كشور داير شد            

صـص  همان،  (ها    با سرمايه بلژيكي   ١٨٩١و كارخانه قند كهريزك در سال       ) ٤٧٦، ص   ١٣٦٢ي،  عيسو(
كارخانـه  ) ٩٤، ص   ١٣٦٢جمـالزاده،   (هـا    كارخانه ابريشم تابي در بركاده رشت توسط روس       ) ٤٧٩-٤٧٧

ها و تأسيسات چوب و قطع درختان جنگلي شمال   ق توسط آلمان.ده ١٣٣٢آجرپزي در اروميه در سال 
بـه گفتـه    . هـا بـود    گـذاري   سـرمايه  از جمله اين  ) ١٠١عبداهللا يف، ص    (ق به خوشتاريا تبعه روسي      متعل

 كارگر متعلق به سـرمايه داران  ١١٥٢ كارخانه با ٤١عبداهللا يف در اواخر سده نوزده و اوايل سده بيستم        
 .)جاهمان (خارجي در ايران وجود داشت 

ه دليل تحميل قراردادهاي گمركي كشـورهاي روس و         در سده نوزده و اوايل سده بيستم ميالدي ب         
الوداد در مورد ساير كشورها، اجناس ساخته شده خارجي به بازار  هاي كامله انگليس و رعايت اصل دولت

 و ٣٩٩، ص ١٣٦٢ ،عيسـوي (ايران سرازير شد و صنايع دستي و سنتي ايران را به ورشكستگي كشـاند              
در اين دوره تنها آن دسته      ). ٢٤٥ و   ٢٤٢كرزن جلد دوم ص      و   ٢٥١ و   ١٦٧ جلد اول، ص     ١٣٦٢كرزن،  

قاليبـافي،  : ماننـد . از صنايع دستي و جديد رونق يافتند كه در ساختن محصوالت صادراتي نقش داشتند             
 .حناسايي، آماده سازي ترياك، تهيه نخ ابريشم و تهيه نخ خامه براي قاليبافي

ي در اواخر سده نوزده و اوايل سده بيستم عموماً بـه            هاي تجار ايراني و سرمايه گذاران خارج       تالش 
.  كشور، رقابت كاالهاي خارجي و نقش منفي دولت در اقتصاد كشـور ناكـام مانـد                گيواسطه عقب ماند  

 در بخش صنايع و معادن كشـور در ايـن دوره مربـوط بـه اسـتخراج، حمـل و                    گذاري  سرمايهترين   مهم
داد دارسي و بعدها تشكيل شركت نفت ايران و انگليس صورت           پااليش مواد نفتي بود كه به دنبال قرار       
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 پدر ساالري همچنان شـيوه توليـد   –در وضعيت نيمه استعماري عصر قاجار شيوه توليد فئودالي  . گرفت

هـاي كشـاورزي و صـنعتي، در حـد      ر بخـش دمسلط بر ايران باقي ماند و مناسبات سرمايه داري توليد     
دولـت  . دولـت سـنتي دانسـت     توان دوره نابودي      ميالدي را مي   ١٩٢٠-١٨٥٠دوره  . ناچيزي رشد يافت  

المللي و تغييرات ساختار اقتصادي كشـور هماهنـگ          قاجار در اين دوره نتوانست خود را با تحوالت بين         
 .كند

 

 هاي بين دو جنگ جهاني حمايت صنعتي و تجربه موفق سال. ٢

 اين دولت نه تنها قادر به حفـظ نظـم و امنيـت              .بودگرا ن   توسعهدولت قاجار به معناي دقيق كلمه دولت        
هاست، بلكه با نظام مالياتي ظالمانه و        داخلي و تماميت ارضي كشور نبود كه از وظايف كالسيكي دولت          

هاي ارضي به مخارج دربار، هم موجب ويراني بخش كشـاورزي شـد كـه در آن دوره                اختصاص ماليات 
هـا، بنـادر و سـد،        راه هـاي فيزيكـي شـامل      يجاد زيرساخت وجه غالب توليد جامعه بود وهم رغبتي به ا        

ها نشـان    مخابرات، برق و توسعه سرمايه انساني كشور از طريق نوسازي نظام آموزشي و ايجاد دانشگاه              
المللي با رشد آهسته تجارت جهاني، وخامت         در دوره بين دو جنگ جهاني، وضعيت اقتصاد بين        . داد نمي

 مواد اوليه از جمله ايران و امكانات بسيار محدود براي جذب سرمايه خارجي               صادركنندگان رابطه مبادله 
 .شد به منظور تأمين مالي انباشت سرمايه مشخص مي

تري براي توسعه اقتصادي     در دوره بين دو جنگ جهاني، با روي كار آمدن رضاخان، شرايط مناسب             
 درانيا بر سر كار آمد و مانند اسالف خـود  هر چند رضاخان به كمك بريت. و صنعتي در كشور فراهم آمد  

هاي كشاورزي به نفـع خـود و سـركوب مخالفـان حـد و مـرزي                  تصرف اموال خصوصي به ويژه زمين     
اي از نخبگان فكري جامعه كه غالباً در خارج تحصيل كـرده بودنـد،            شناخت، توانست با كمك عده     نمي
ثرتري را  ؤهاي م  سازي كند و از طريق آن دخالت      اي جديد نو   ستگاه اجرايي و قضايي دولت را به شيوه       د

 تـوان دوره سـربرآوردن     در واقـع ايـن دوره را مـي        . در جهت رشد و توسعه اقتصاد كشور سـامان دهـد          

 كرد و در جهـت نوسـازي جامعـه گـام بـر        اين دولت در امور اقتصادي مداخله مي      .  ناميد ١ ملت -دولت  

 . داشت مي

                                                           
١. Nation - State 
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اي دوران قاجار به يك سازمان منظم با تشكيالت نوين تبـديل             چهاي و بني   در آن دوره ارتش قبيله     

امـا يكـي از     . هاي ديكتـاتوري رضاشـاه كمـك كـرد         شد و با سركوب مخالفان و اشرار، به تحكيم پايه         

محصوالت اين اقدامات عبارت بود از برقراري نظم و امنيت در كشور كه اساس و بنياد توسعه كسب و                   

 اروپايي شكل گرفت و به تقليد از نظـام  ةضاييه، سازمان قضايي كشور به شيو  با اصالح قوه ق   . كار است 

حقوقي غرب و اصول فقه اسالمي، قوانين مدني، جزايي، تجارت و ثبت اسناد و امالك وضع و اجرا شد     

و از اين طريق، براي نخستين بار در كشور تا حدودي امنيت مالكيت خصوصـي غيرمشـروط تضـمين                   

 .شد

هاي ايراني و نشر اسكناس  ي و بانكي، اصالحات اساسي به وجود آمد و با تأسيس بانكدر نظام پول  

 .توسط بانك ملي، اين بانك نقش بانك مركزي را ايفا كرد

ماليه كشور اصالح شد و براي نخستين بار بودجه دربار و دولت به تفكيك مشخص شـد و وظيفـه                     

ديون . هاي جديد، وضع مالي دولت بهبود يافت     ن ماليات با گذاشت . داري به وزارت ماليه سپرده شد      خزانه

دولت توانسـت بـا اصـالحات مـالي، حقـوق           . خارجي بازپرداخت شد و از استقراض خارجي اجتناب شد        

هـاي فيزيكـي    زيرسـاخت  كاركنان خود را به طور منظم بپردازد و از محل عوايد خود اقدام بـه احـداث              

ثري ؤ جديد حمل و نقل به ايجاد بازار ملي يكپارچه كمك م           گسترش سيستم . شامل راه و راه آهن كند     

 .كرد

ها و دانشسـراها، تعـداد       با ايجاد مدارس، دانشگاه   . نظام آموزشي كشور براساس نويني بنا نهاده شد        

اعزام محصل به خارج در مقياسي بيشتر از دوره قاجـار و بـا              . دانش آموزان و دانشجويان افزايش يافت     

 .رت گرفتكمك مالي دولت صو

هاي ايران و     مدت اعتبار قراردادهاي گمركي كه در اوايل سده نوزده به دنبال جنگ            ١٣٠٧در سال    
از اين رو، دولت ايران فرصت يافت سياست تجاري مستقلي . روس به ايران تحميل شده بود، به سرآمد   

نسـبت حقـوق و     بـه همـين دليـل،       . كـرد  تضمين مـي  را  را در پيش بگيرد كه حمايت از صنعت داخلي          
عوارض گمركي به ارزش كاالهاي وارداتي مشمول حقوق گمركي، به تدريج افزايش يافت و تـا سـال                  

 قوانيني وضع شد كه به موجب ١٣١٠در آغاز دهه ). ١٠٤، ص ١٣٦٣بارير، ( درصد رسيد ١٠٠ به  ١٣١٧
 ت وارداتي، تخفيـف   آال آالت، بدون دريافت پروانه آزاد شد و در عوارض گمركي ماشين           د ماشين روآن و 
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 از پرداخـت    ،ها تا پنج سال از زمان تأسيس       كارگاه ها و  در همان زمان كارخانه   . هايي در نظر گرفته شد    

 . ماليات معاف شدند
 مستقيم در صنعت اقدام كرد و بخش خصوصي نيـز در ايـن              گذاري  سرمايهدر آن دوره دولت براي       

توان به مثابه صنايع پيشرو آن دوره        و سيمان را مي   صنايع نساجي، قند    . ثري برداشت ؤهاي م  جهت گام 
هـا نافرجـام بـاقي     به رغم تالش دولت براي احداث كارخانه ذوب آهن در كشور، اين تالش            . تلقي كرد 

 .ماند
هـاي منتهـي بـه       دهد كه در سـال      نشان مي  ١٣١٨-١٣١٧هاي   آمارگيري بانك ملي ايران در سال      

اي در شهرهاي مهم كشور داير بـود كـه تعـداد كاركنـان               انه صنعت كارخ  ٤٨٣جنگ جهاني دوم تعداد     
مركـز آمـار    (رسـيد     نفر مي  ٣٦٣٢٠شان جمع آوري شده است به         واحد از آنها كه اطالعاتي درباره      ١٨٣

 ).١٩٠ايران، بي تا، ص 
 بــه طــور حــتم. در ايــن دوره بــراي نخســتين بــار بنيــاد صــنايع ماشــيني در كشــور اســتوار شــد  

ي در اين زمينه وجود داشت، اما با وجود نظر منفي بسياري از منتقدان، ايـن واقعيـت        هاي بسيار  كاستي
را بايد پذيرفت كه سياست گسترش صنايع جايگزين واردات و خودكفـايي در ايـن دوره در مقايسـه بـا         

براي مثال در صـنعت قنـد،   . شود و چندان هم بي ثمر نبوده است دوره قاجار گامي به جلو محسوب مي      
در كبريت سـازي    .  درصد از نيازهاي بازار داخلي باشد      ٣٥ توانست جوابگوي    ١٣٢٤د داخلي تا سال     تولي

  درصـد مصـرف كشـور را تـأمين         ٥٠توليد سيمان داخلي    .  درصد رسيد  ٧٥ اين نسبت به     ١٣٢٥تا سال   
 ).٢٦٩ و ٢٦٧، ص ١٣٦٣بارير، (كردودرصنايع نساجي هم واردات منسوجات نخي سير نزولي داشت  مي
در اين دوره رشد تجارت خارجي و ايجاد انحصارات دولتي، امكانات دولت را براي كسـب درآمـد از         

درآمـدهاي نفتـي نيـز منبـع        . هاي غيرمستقيم و درآمد انحصارات دولتي افزايش داده بود         طريق ماليات 
 .ثر بودؤ بود كه در تأمين مالي دستگاه نظامي اداري دولت ميمستقل جديد

يكتاتوري رضاشاه، موجب تقويـت موقعيـت زمينـداران غايـب و بـزرگ در بخـش                 برآمدن دولت د   
 سال يكي از    ٥٠همين امر براي مدت     .  رعيتي را در روستاها تقويت كرد      –كشاورزي شد و روابط ارباب      

 ١.موانع بزرگ توسعه اقتصادي كشور بود

                                                           
١ . Karshenas, ١٩٩٠, p. ٢٣٣. 
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 )١٣٣٣-١٣٢٠(هاي پرآشوب و وقفه در پيشرفت صنعتي  سال. ٣

در سراسر دوره جنگ و پـس       . گ جهاني دوم، خاك ايران به تصرف نيروهاي متفقين درآمد         در دوره جن  

موقعيـت اسـتراتژيكي    . از آن ايران به صحنه رقابت انگليس، امريكا و روسيه شوروي تبديل شـده بـود               

 .ايران در منطقه و دستيابي به منابع نفت كشور، اساساً موضوع اين مخاصمه و رقابت بود

هاي استعمار و حكومـت اسـتبدادي     مبارزات سياسي مردم ايران براي مقابله با دسيسه،هدر اين دور   

دربار، وضعيت بي ثباتي مزمن سياسي را به وجود آورده بود كه موجب نااطمينـاني و افـزايش خطـرات                    

الملـل در   منابع مالي دولت نيز به دليل اخـتالل در تجـارت بـين      . شد مي   بخش خصوص    گذاري  سرمايه

 .ره جنگ و تحريم اقتصاد ايران به دنبال ملي شدن صنعت نفت، محدود شده بوددو

در ايـن دوره  . هـاي اقتصـادي كشـور تـأثير سـوء گذاشـت         اشغال ايران در دوره جنگ بـر فعاليـت         

تسـهيالت حمـل و   . بندي واردات و نظارت ارز، ابتدا ساده تر و سپس به كلي كنار گذاشـته شـد     سهميه

تورم . ماني و صنعتي متوقف شد    هاي ساخت  فعاليت. ت كنترل نيروهاي متفقين درآمد    نقل و ارتباطات تح   

هاي ديگري براي غلبه      العاده، سيستم جيره بندي براي كاالهاي مصرفي را به دنبال آورد و نظارت             فوق

ثر ؤبر مشكل احتكار كاالها و اجتناب از گسترش قحطي به كار گرفته شد، اما اين اقـدامات چنـدان مـ                    

 .بودن

سسات انتفاعي دولتـي بـه اسـتثناي صـنايع نفـت،            ؤدر اواخر جنگ مسئله تجديد سازمان تمامي م        

 . واگذار شديسسات به بانك صنعتي و معدنؤدخانيات و راه آهن مطرح شد و اين م

 -با كمـك دو شـركت امريكـايي موريسـون          ) ١٣٣٥-١٣٢٨(برنامه اول كه براي مدت هفت سال         

امـا بـه    .  به تصويب مجلس رسيد    ١٣٢٨مشاور ماوراء بحار تهيه شده بود، در سال          و مهندسان    ١نودسن

 ميليون دالري به دولت ايران و بعدها به دليـل تحـريم   ٢٥٠دليل خودداري بانك جهاني از اعطاي وام     

ص ،  بـارير ( با موفقيت به اجرا گذاشته نشـد         ١٣٣٠نفتي ايران به دنبال ملي شدن صنعت نفت در سال           

 كارخانه جديد اشاره كرد     ٦توان به تأسيس     ز دستاوردهاي عيني اين برنامه در زمينه صنعت مي         ا .)١٣١

 ).١٣٣ص همان، (

                                                           
١. Morrison Knudsen International 
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 به دليـل اخـتالل در بازرگـاني خـارجي كشـور، واردات ماشـين آالت                 ١٣٢٤ تا   ١٣٢٢هاي   در سال  

پايان جنـگ   در  . صنعتي و قطعات يدكي به كشور كاهش يافت و صنايع ماشيني دچار فرسودگي شدند             
كه مهم ترين صنعت ماشيني آن زمان در كشـور  (جهاني دوم، وضع عمومي و تجهيزات صنايع نساجي     

در عـين حـال بـه دليـل محـدود شـدن       ). ٢٦٩ص (فوق العاده بد و محتاج بازسازي و تعمير بـود    ) بود
صـوالت  ، صـنايع توليدكننـده مح  ١٣٢٤ تا ١٣٢٠هاي  كاالهاي وارداتي مشمول حقوق گمركي در سال     

 .رقيب واردات، سود سرشاري را از بازار محصور داخلي به دست آوردند
 نيز به دليل بي ثباتي مزمن سياسي در كشور، ملي شدن نفت و تحريم نفتي                ١٣٣٤-١٣٢٦در دوره    

 .بخش نبود ايران، عملكرد بخش صنعت كشور چندان رضايت
ر آغـاز برنامـه اول،  افـزايش يافـت و در             توليد داخلي قند به سبب تكميل دو كارخانه تصفيه قند د           

 نيز با راه اندازي يك كارخانـه سـيمان جديـد، توليـد              ١٣٣٤در سال   .  هزار تن رسيد   ٧٠ به   ١٣٣٠سال  
 ١٣٣٤توليد چاي، توتـون و كبريـت نيـز در سـال             .  هزار تن رسيد و تقريباً دو برابر شد        ١٣٢سيمان به   

 .شــد مســتمري ديــده نمــيرشــد ايــن صــنايع،  بيشــتر بــود، امــا در هــيچ يــك از ١٣٢٦نســبت بــه 
 دوره ركود صنعتي بـوده      ١٣٣١ تا   ١٣٢٦دهد كه از سال      هاي ساالنه بانك ملي ايران نشان مي       گزارش
شود به علت سوء مديريت، وجود كاركنان زايد، تمركز شديد مديريت كه نيروي ابتكار را  گفته مي . است

 عظيم محصوالت رقيب خارجي كه در پايـان جنـگ بـه      برد و بيشتر از همه به علت عرضه        از ميان مي  
ها، سودهاي بخش خصوصي نيـز       بنابراين گزارش . آور بودند  هاي دولتي زيان   كشور سرازير شد، كارخانه   

 را از صنعت گذاري سرمايههاي ساختماني در شهرها كه  به علل مشابه و همچنين به دليل رونق فعاليت   
 ).٢٧٢ص همان، (كرد، كاهش يافت  منحرف مي

المللـي و     است كه جنگ، تنش در مناسـبات بـين         تتجربه ايران در اين دوره، بازگوكننده اين واقعي        
 .ثباتي سياسي با رشد اقتصادي و صنعتي منافات دارد بي

  

-١٣٣٣(سياست جايگزيني واردات و رشد سريع صنعتي در دوره قبل از انقـالب              . ٤
١٣٥٧( 

 مدهاي ارزيهاي خارجي و افزايش درآ كمك. ١-٤
مون اصـلي اصـالحات     ضـ ، ملي شدن نفت و اصالحات ارضي كه دو م         ١٣٣٢ مرداد سال    ٢٨با كودتاي   

 ٤٠با انعقاد قرارداد كنسرسيوم و اختصـاص        . شد، با ناكامي مواجه شد     اقتصادي دولت ملي محسوب مي    
 .م كردالت متحده موقعيت خود را در ايران تحكياهاي امريكايي، اي درصد سهام آن به شركت
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هاي گـذرا تـأثير       ايران از ثبات سياسي نسبي برخوردار بود و برخي از بحران           ١٣٥٦-١٣٣٣در دوره    

 بــا بازگشــت ايــران بــه حــوزه نفــوذ غــرب، . چنــداني بــر اقتــدار سياســي رژيــم ســلطنتي نگذاشــت 
 كنسرسـيوم،   بعد از كودتا تا زمان انعقاد قرارداد      . هاي اقتصادي اياالت متحده به ايران سرازير شد        كمك

، و دو روز )١١٧، ص ١٣٦٨هوشـنگ مهـدوي،   ( ميليون دالر به ايران كمك كرد ٨٩امريكا در مجموع    
.  ميليون دالر وام به ايران پرداخت كرد٣/١٢٧هاي خارجي امريكا  بعد از قرارداد كنسرسيوم، اداره كمك

 ميليـون   ٤٣٥ر رسيد كـه      ميليون دال  ٦١١ به   ١٣٤٠-١٣٣٢هاي امريكا به ايران در دوره        مجموع كمك 
 ).١٤٩ص همان، (عوض و بقيه به شكل وام بود الدالر آن كمك ب

انـداز   هاي دوم، سوم و چهارم از تأمين مالي خارجي براي پركردن شكاف پس             دولت ايران در برنامه    
در پايان برنامه چهارم عمراني، ميزان بـدهي خـارجي ايـران بـه     .  در كشور بهره جستگذاري سرمايهو  
 .رسيد كه بخش اعظم آن در برنامه پنجم پرداخت شد  ميليارد دالر مي٥/٣دود ح

. المللـي شـاهد رشـد مسـتمر بـود          هاي پس از جنگ جهاني، اقتصاد جهاني و تجارت بـين           در سال  
هـا   هاي فرامليتي در اين دوره، در توليد و تجارت جهاني نقش روزافزوني يافتند و جريان سرمايه   شركت

المللي، ايـران توانسـت از طريـق صـدور           در اين فضاي مناسب بين    . از گذشته آسان شد   در جهان بيش    
 مستقيم خارجي تا حدودي به منـابع مـالي،       گذاري  سرمايهنفت درآمدهاي بيشتري كسب كند و با ورود         

 .هاي فرامليتي دست يابد هاي مديريت شركت فناوري جديد و مهارت
  وقفـه  ليون دالر بود، از آن پـس بـي         مي ٢/٩٠،  ١٣٣٤ر سال   درآمد ايران از محل صادرات نفت كه د        

 ١٩٧٣پـس از تكانـه اول نفتـي در سـال            .  ميليون دالر رسـيد    ٥٠٧٣ به   ١٣٥٢افزايش يافت و در سال      
 بـه   ١٣٥٦ افزايش يافـت و در سـال         شكلي آشكار  به   ١٣٥٦-١٣٥٢ميالدي درآمد  نفتي ايران در دوره        
، ص ١٣٥٨مركـز آمـار ايـران،    ( ميليارد دالر بالغ شـد  ٧/٢٠يش از   حداكثر خود تا آن زمان رسيد و به ب        

٤٨٥.( 
 
 نقش جديد دولت در اقتصاد. ٢-٤

با اهميت دانستن درآمدهاي نفتي در درآمدهاي ارزي كشور و افزايش سهم آن در درآمدهاي دولت، در             
. ي دسـت يافـت    اين دوره دولت به شدت از طبقات اجتماعي حامي آن فاصله گرفت و به استقالل نسب               

در اين دوره دولت به واسطه دستيابي به درآمدهاي نفتي، نقش مهم و جديدي را در انباشت سرمايه به                   
هاي فيزيكـي و    برنامه عمراني به توسعه زيرساخت٤بدين معني كه اول، از طريق اجراي . عهده گرفت 

بخش صنعت كشور ساختار     مستقيم در    گذاري  سرمايهسرمايه انساني همت گماشت و توانست از طريق         
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سسـات  ؤهاي عمراني به تقويت بنيه مالي م دوم اين كه، از طريق بودجه    . صنعتي كشور را دگرگون كند    

بانكي تخصصي كمك كرد و در اين دوره به كمـك اهـرم اعتبـارات آسـان و ارزان قيمـت، امكانـات                       
 .سابقه افزايش داد بي ي بخش خصوصي را به نحوگذاري سرمايه

افزايش واردات  .  به دليل گشايش ارزي، اقتصاد ايران شاهد رونق واردات بود          ١٣٣٨-١٣٣٤در دوره    
هر چند به نفع تجار بازار بود، به زيان صاحبان صنايعي نيز بـود كـه كاالهـاي رقيـب واردات را توليـد                        

تبديل  ها پرداخت ي كسري ترازمعضل جّد معضل، افزايش واردات به سرعت به ينا  از گذشته. كردند مي
 .به همين منظور دولت ناگزير شد سياست رياضت اقتصادي را براي دو سال بعد به اجرا گذارد. شد

در . نگير كشور بود، افزايش قيمت محصوالت كشـاورزي بـود         گريبامعضل ديگري كه در اين دوره        
رزي توانست جوابگوي تقاضاي رو به افـزايش محصـوالت كشـاو    واقع كشاورزي عقب مانده ايران نمي 

شد و اصـالحات ارضـي       هاي حمايت صنعتي موجب نارضايتي تجار سنتي بازار مي          سياست ذاتخا. باشد
. شـد  مـي  زمينداران بزرگ    هكه الزمه پيشرفت كشاورزي و گسترش بازار ملي بود، سبب نارضايتي طبق           

و راه را بـراي   ناگزير بود، يا اين معضالت را از پيش پاي خود بـردارد  ١٣٤٠رژيم گذشته در اوايل دهه  
 .توسعه صنعتي كشور هموار سازد، يا آن كه به جلب نظر حاميان سنتي خود بپردازد

ي خـود فاصـله     تهاي حمايتي و انجام اصالحات ارضـي، از حاميـان سـن            رژيم شاه، با اتخاذ سياست     
گـاه  تر شدن به طبقات متوسط شهري، كارگران و كشاورزان خرده پا، تالش كرد پاي              گرفت و با نزديك   

 .اجتماعي خود را تغيير دهد
 
  دولتگذاري سرمايه. ٣-٤

 : مستقيم كردگذاري سرمايهدر دوره مورد بررسي، دولت در سه زمينه اصلي زير 
هـاي بـرق و    هاي فيزيكـي شـامل احـداث راه، راه آهـن، فرودگـاه، نيروگـاه       توسعه زيرساخت . اول 

 ارتباطات؛
هـاي   اي و آمـوزش    مـومي، آمـوزش فنـي و حرفـه        توسعه سرمايه انسـاني شـامل آمـوزش ع        . دوم 

 دانشگاهي؛
 .هاي توليدي شامل صنعت، معدن و كشاورزي  در بخشگذاري سرمايه. سوم 
اساساً معطوف به صنايع ) ١٣٤١-١٣٣٥( دولت در صنعت و معدن در دوره برنامه دوم         گذاري  سرمايه 

هاي خود را متوجه صنايع  گذاري سرمايهت اما از برنامه سوم دول  . قديمي مانند نساجي، قند و سيمان بود      
 ).١جدول (سازي كرد  فلزات اساسي، پتروشيمي و ماشين
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 درصد آن به صـنعت قنـد و        ٩/٣٨ درصد اعتبارات صنعت و معدن به نساجي و          ٩/٣٠در برنامه دوم     
 ).٧٢، ص ١٣٤٣سازمان برنامه و بودجه، ( درصد به سيمان اختصاص يافته بود ٦/١٧

 كنـد كـه بخـش       گـذاري   سـرمايه صـنايعي   در  وم، تصريح شده بود كه دولت بايد فقط         در برنامه س   
هاي بزرگ صـنعتي در نيمـه دوم         برخي از طرح  . خصوصي از نظر مالي و فني قادر به تأسيس آن نباشد          
 .اين برنامه آغاز گرديد كه در برنامه چهارم تكميل شد

 

 ١٣٥٦-١٣٣٥تخصيص بخشي مخارج عمراني دولت در دوره . ١جدول 
 ١٣٥٦-١٣٥٢ ١٣٥١-١٣٤٧ ١٣٤٦-١٣٤٢ ١٣٤١-١٣٣٥ 

 ٠/٦٩ ٢/٧٩ ٤/٧٣ ٥/٨٧ هاي توليد بخش
 ٥/١٦ ٣/٢٢ ٤/٨ ٧/١١ صنعت و معدن

 ٤/٢٤ ٨/١٨ ٦/١٥ ٨/٤ ۱انرژي
 )٩/٤٠( )١/٣١( )٠/٢٤( )٥/١٦( )١(جمع 

 ١/٦ ١/٨ ٤/١٢ ٧/٧ ۲كشاورزي
 ٦/٥ ٣/٨ ٧/١٠ ٥/٢٣ آب

 ٤/١٦ ٧/٢١ ٣/٢٦ ٨/٣٩ حمل و نقل
 )١/٢٨( )١/٣٨( )٤/٤٩( )٠/٧١( )٢(جمع 

 ٠/٣١ ٨/١٩ ٦/٢٦ ٥/١٢ ۳هاي اجتماعي بخش
     :صنعت و معدن
 ٨/٣ ٦/٤ ٧/١١ ٣/٧٧ ۴صنايع سنتي
 ٠/٨٠ ٩/٧٣ ٩/٥٧ ٧/٥ ۵صنايع جديد

 ٥/١٥ ٧/٦ ٧/٢٥ ٩/٧ ۶اعتبار به بخش خصوصي
 ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ )درصد(جمع 

 )١/٤٢١( )١/١١٣( )١/١٧( ) ٨/٨( )ميليارد ريال(جمع 
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هاي صـنعتي   دولت به طور جدي به اجراي طرح   ) ١٣٥١-١٣٤٧هاي   سال(در برنامه چهارم عمراني      

حـداث كـرد،    هاي مهمي كه دولـت در ايـن دوره ا          از جمله طرح  . بر در صنايع سنگين اقدام كرد      سرمايه
سـازي و تراكتورسـازي تبريـز،        توان از كارخانه ذوب آهن اصفهان، فلز كاري سنگين اراك، ماشـين            مي

 گـذاري  سرمايهدر اين برنامه . هاي مربوط به صنايع پتروشيمي نام برد م اراك و طرح   وذوب آهن آلوميني  
 گـذاري   سـرمايه  مجمـوع    به اين معنـي كـه     . بخش دولتي در صنعت، به مراتب بيش از برنامه سوم بود          

 .)١٢وزارت برنامه و بودجه، ص ( ميليارد ريال بالغ گرديد ٧/٩٩بخش عمومي در صنعت به 
 درصـد بـه صـنايع فلـزي و ذوب فلـزات،      ٥٣از اعتبارات پرداخت شده به صنايع و معادن در حدود      

 و الكتريكـي     درصد بـه صـنايع مكـانيكي       ١٠ درصد به صنايع شيميايي و پتروشيمي و حدود          ٢١حدود  
 .)٨٥، ص ١٣٥٢ ايران، شهريور يبانك مركز(اختصاص يافت 

 ميليـارد ريـال در      ٦/٣٥١بخش عمومي در مجموع     ) ١٣٥٦-١٣٥٢هاي   سال(در دوره برنامه پنجم      
 برابـر آن اسـت      ٥/٣هاي چهارم در حـدود        كرد كه در هم سنجي با برنامه       گذاري  سرمايهبخش صنعت   

 ).١٢، ص ١٣٦١وزارت برنامه و بودجه، (
از جملـه   . در اين برنامه نيز توجه دولت اساساً متوجه ايجاد صنايع سرمايه بر و بزرگ مقيـاس بـود                  
تـوان از مجتمـع فـوالد اهـواز، مجتمـع فـوالد            هاي عمده صنعتي بخش دولتي در اين دوره، مـي          طرح

ـ        )كه بعدها به مباركه انتقال يافـت      (بندرعباس   ن، صـنايع مـس   ، مجتمـع عظـيم پتروشـيمي ايـران ژاپ
 .سرچشمه و صنايع نظامي در درود و اصفهان نام برد

هاي عمراني چهارم و پنجم، مبالغ هنگفتي صرف احـداث و            اگر به خاطر داشته باشيم كه در برنامه        
توانيم به  هاي نفت كشور شده كه در محاسبه فوق منظور نشده است، بهتر مي توسعه ظرفيت پااليشگاه

 .اي در كشور پي بريم  دولتي در توسعه صنايع مدرن كارخانهگذاري سرمايهنقش و اهميت 
 ٧٤هـاي دولتـي از       هاي عظيم صنعتي توسط بخش عمومي، تعداد كارگـاه         گذاري  سرمايهنتيجه   در 

 رسـيد   ١٣٥٥ واحد در سـال      ١٣٠به  ) ١٨٨، ص   ١٣٣٧وزارت صنايع و معادن، آذر       (١٣٣٦واحد در سال    
 هزار نفـر    ٧/٢٠و همين دوره تعداد كاركنان كارخانجات دولتي از         ). ١٣٦٠مركز آمار ايران، ارديبهشت     (
 سـال  ١٩، يعنـي در مـدت   )١٣٥٥مركز آمـار ايـران،   ( هزار نفر رسيد ١٤١به ) جاوزارت صنايع، همان  (

گفتني است كه اين افزايش به رغم واگذاري برخـي از كارخانجـات دولتـي بـه                 .  برابر شد  ٧نزديك به   
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تحقق يافتـه   ) ١٣٤١بهمن  " (انقالب شاه و مردم   "صل سوم منشور به اصطالح      ش خصوصي، طبق ف   خب

 .است
  
  خصوصي در صنعتگذاري سرمايهايجاد نهادهاي مالي جديد براي تأمين مالي . ٤-٤

در دوره قبل از انقالب، اعطاي اعتبارات سهل و ارزان به بخش خصوصـي، اهرمـي اساسـي در جلـب                     
در . مختلفي به خـود گرفـت     هاي    شكلدر آن دوره، سياست اعتباري      . گذاران صنعتي بوده است    سرمايه

 براساس تصويب نامه شوراي اقتصاد، تفاوت حاصل از ارزيابي مجدد پشتوانه اسكناس براي ١٣٣٦سال 
 ميليـون   ٥٨٥٣ از اين محل حدود      ١٣٣٨تا پايان سال    . هاي صنعتي و معدني منظور گرديد      پرداخت وام 

وزارت صـنايع و معـادن،      (تعهد و پرداخت شـده بـود        )  هزار ريال  ٥٠٠بيشتر از   (ريال وام بزرگ صنعتي     
عوض دولت امريكا بـه     الكه از وجوه ب   ( بعد از انتقال فعاليت صندوق ضمانت صنعتي         .)٥٠٠، ص   ١٣٣٩

-١٣٤١هاي  در سال. هاي صنعتي پرداخت به بانك عمران، اين بانك نيز به اعطاي وام) وجود آمده بود
 . ميليون ريال به كارخانجات داد١٤٤١ وام به مبلغ ٥٣٧١مران تعداد  بانك ع١٣٤٨

بانك اخير به موجب اساسنامه آن      .  بانك برنامه به بانك اعتبارات صنعتي تبديل شد        ١٣٣٥در سال    
در سـال   . اي را ايفـا كنـد       اعطاي وام، خريد سهام و مشاركت، نقش يك بانـك توسـعه            اكوشيد تا ب   مي

هـاي بانـك اعتبـارات       وام  ميليـون ريـال از     ٥٨٣ توسعه صنعتي و معدني مبلـغ         با تأسيس بانك   ١٣٣٨
 .هاي بانك اعتبارات صنعتي كاهش يافت صنعتي به بانك توسعه صنعتي و معدني منتقل شد و فعاليت

از ايـن   .  سازمان برنامه با اعطاي اعتباراتي، فعاليت مجدد بانك را ممكن سـاخت            ١٣٣٩اما در سال     
تفاده از اعتبارات داخلي و خارجي ديگر تالش كرد منابع مالي جديدي براي فعاليت خود پس بانك با اس 

)  ميليـون ريـال    ٥ هزار تا    ٥٠٠از  (هاي متوسط    بتدريج فعاليت بانك معطوف به اعطاي وام      . فراهم آورد 
اكثر حـد . كـرد   ميليون ريال تجـاوز نمـي      ٢٠داد كه حداكثر سرمايه آنها از        هايي وام مي   شد و به شركت   

مجمـوع  ) ١٣٤٩-١٣٤٠(در طـي يـك دهـه        .  سال تقليـل يافـت     ٥ سال به    ١٣هاي بانك از     مدت وام 
هـاي   بانك اعتبارات صنعتي، گزارش ( ميليون ريال شد     ٦٦٨٨اعتبارات بانك به بخش خصوصي معادل       

 ). ساليانه
 با سـرمايه    ١٣٣٨گذاران داخلي و خارجي كه بانك توسعه صنعتي و معدني ايران را در سال                سرمايه 
در آغاز تأسـيس،    . تري در توسعه صنعتي كشور ايفا كردند        ميليون ريال تأسيس نمودند، نقش مهم      ٤٠٠
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 درصـد سـهام آن بـه        ٥/٨٦ ميليـون ريـال افـزايش يافتـه بـود و             ٧٠٠٠ درصد سهام اين بانك به       ٤٠
 ).١٣٥٤بانك توسعه صنعتي و معدني ايران، (سسات و افراد ايراني تعلق داشت ؤم

 اول  يعنـي . گرچه بانك توسعه، بانكي خصوصي بود، ايجاد آن با حمايت و تشويق دولت همراه بود               
دوم ايـن كـه،     . كـرد  گرفت تضمين مـي    المللي مي  سسات بين ؤاين كه، دولت اعتباراتي را كه بانك از م        

ـ         ٦٠٠فقت كرد كه بانك مركزي وامي به مبلغ         ادولت مو  ك قـرار    ميليون ريال بدون بهره در اختيـار بان
 ).٥ص همان، ( ميليون ريال وام با بهره به آن اعطا كند ٢٠٥٧٥دهد و 

 از محـل وجـوه امـاني دولـت، صـدور            گذاري  سرمايههاي مالي بانك به صورت اعطاي وام،         كمك 
 ميليـون ريـال بـود       ٥١١٧٢ معـادل    ١٣٥٤هاي بانـك در سـال        كمك. نامه و پذيره نويسي بود     ضمانت

 در مجمـوع  ١٣٥٤ه صنعتي و معدني از ابتداي فعاليت خود تـا پايـان سـال              بانك توسع ). ٥ص  همان،  (
 درصد به صنايع    ٥/١٧ ميليون ريال پرداخت كرد كه از اين مبلغ          ٧/٩٤٩٧٠ مورد وام جمعاً به مبلغ       ٧٤٦

 درصد به حمـل و نقـل و         ٥/١١ درصد به صنايع فلزي،      ٦/١١ درصد به صنايع غيرفلزي،      ٣/١٤نساجي،  
 . درصد به صنايع مواد غذايي پرداخت شد٢/١٠انبارداري و 

 درصد ٠/٤٥ ميليون ريال رسيد كه از اين مبلغ ٨/١٥٤٢٠ بانك در اين مدت جمعاً به   گذاري  سرمايه 
 درصد به صنايع نسـاجي      ٤/٧ درصد به صنايع غذايي و       ٤/١٢ درصد به صنايع فلزي،      ٩/١٣به خدمات،   

 ).٤٦ص همان، (اختصاص يافته بود 
  درصـد مبلـغ    ٧٠ سـال و بيشـتر پرداخـت شـده بـود و              ٥هـاي بانـك بـراي مـدت           درصد وام  ٨٤ 
 ميليـون ريـال بـود    ١٥٠، هر يـك بـيش از     ١٣٥٤هاي پرداختي بانك از آغاز تأسيس تا پايان سال           وام

 ).٤٦ص همان، (
توان   را مي  گذاري  سرمايهدر اهميت بانك توسعه صنعتي و معدني ايران همين بس كه كمتر پروژه               

هـاي بانـك     كمـك  داد كه از زمان تأسيس بانك توسط بخش خصوصي شروع شـده باشـد و از               نشان  
 .دار نشده باشدربرخو
 به  ١٣٥٠هاي تخصصي به بخش صنعت، به دنبال افزايش بهاي نفت در اوايل دهه               اعتبارات بانك  

ارد ريـال    ميليـ  ٥/٢٤ جمعاً معـادل     ١٣٥٢ تا   ١٣٥٠هاي   اين اعتبارات كه در سال    . سرعت افزايش يافت  
 و  ١٣٥٥هـاي    سـال   ميليـارد ريـال شـد و در        ١/٥٠ و   ٥/٢٠ به ترتيب    ١٣٥٤ و   ١٣٥٣هاي   بود، در سال  

 ).هاي مختلف  گزارش اقتصادي و ترازنامه سال،يبانك مركز( ميليارد ريال رسيد ٦٢ و ٩/٥٤ به ١٣٥٦
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 ١٣٥٣سـال   هاي صنعتي در تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي در صنعت و معـدن در                نسبت وام  

بديهي است كه   .  درصد رسيد  ٧/٢٤ و   ٧/٢٥ به   ١٣٥٦ و   ١٣٥٥هاي    درصد بود و در سال     ٣/٣١در حدود   
هاي صنعتي در تشكيل سرمايه صنعتي توسط بخش خصوصي، رقمي در حدود دو برابـر ايـن                  سهم وام 

 .ارقام خواهد شد كه به علت فقدان اطالعات قابل اعتماد محاسبه نشده است
پرداختنـد و شـواهد      هاي تجاري هم به بخش صنعت، وام مـي         هاي تخصصي، بانك   انكعالوه بر ب   

توان  به همين دليل، نمي   . ها نبود  موجود حاكي از اين است كه هيچ گونه نظارتي بر نحوه خرج اين وام             
رسيد و چـه بخشـي از آن صـرف           به دقت تعيين كرد كه چه بخشي از آن واقعاً به مصارف صنعتي مي             

هاي تخصصـي و تجـاري بـه          مانده اعتبار بانك   ١٣٥٦در پايان   . شد ريد و فروش زمين مي    تجارت و خ  
 ميليارد ريال مربوط به     ٢/٢٤٠از اين مبلغ حدود     .  ميليارد ريال شد   ٩/٤٤٩بخش صنعت و معدن بالغ بر       

بانك مركزي جمهـوري اسـالمي      (هاي تجاري بود     هاي تخصصي صنعتي و بقيه مربوط به بانك        بانك
 ).١٨١ بي تا، ص ايران،

هاي صنعتي در حدي بود كه كم و بيش بـراي جبـران تـورم                 نرخ بهره وام   ١٣٥٠ و   ١٣٤٠در دهه    
در دوره برنامه پنجم، اقتصاد . ثر بهره در سطح پاييني قرار داشته است    ؤو بنابراين نرخ م   . كرد كفايت مي 

به همين دليل از اواسـط سـال        . هاي دولت، شاهد فشارهاي تورمي بود      ايران به دليل رشد سريع هزينه     
در . ها به بخش خصوصي، حد مجاز مشخصي تعيين گرديـد          اعتبارات اعطايي بانك  نظارت   براي   ١٣٥٢

 از يك سو و كمبود نيروي انسـاني مـاهر از   ي با توجه به افزايش فوق العاده منابع ارز١٣٥٣اواخر سال   
يق تقليـل نـرخ بهـره مشـوقي در جهـت            سوي ديگر، تصميم گرفته شد با كاهش هزينه سرمايه از طر          

 به عالوه، با تشكل بازار آزاد ارزي در داخـل كشـور، الزم بـه نظـر    . بر به وجود آيد ايجاد صنايع سرمايه 
هاي بهره داخلي در سطحي متناسب با نرخ بهره در بازارهاي جهاني تعيين شود تـا از                  رسيد كه نرخ   مي

، ١٣٥٦بانك مركزي، گزارش ساليانه (ه داخلي جلوگيري شود بروز هر نوع اختالل در بازار پول و سرماي
 تا ١٣٥٣از اول بهمن سال . هاي رسمي بهره كاهش داده شد  نرخ١٣٥٣از اين رو، در بهمن   ). ١٠٩ص  
هـاي تجـاري از      هـاي دريـافتي بانـك       بيشترين نرخ بهره و كارمزد و ساير هزينه        ١٣٥٥ ارديبهشت   ١٩

 ١٣٥٦ خـرداد  ٢٦در .  درصد بود١١، كشاورزي، ساختماني و وارداتي هاي صنعتي  مشتريان براي فعاليت  
 . درصد افزايش يافت١٢اين نرخ به 
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 توضيحات

 .گذاري سرمايههاي سرمايه در گردش بانك اعتبارات صنعتي و مشاركت در  شامل وامشده هاي اعطا  وام .١
 . ايران به بخش صنعتيمانت صنعتي و بانك توسعه صنعتي و معدنضهاي صندوق  ل وامشام .٢
 .شود مي) ١٩٧٠( توسط مهدوي ١٣٣٨-١٣٣٦ خصوصي در دوره گذاري سرمايهمربوط به تخمين  .٣
 .١٣٥٤-١٣٥٢هاي  مربوط به سال .٤
 

 صنعتي، معدني هاي هاي تخصصي براي فعاليت ها و اعتبارات بانك بيشترين نرخ بهره و كارمزد وام 
 . درصد افزايش يافت٩ درصد بود كه از آن زمان به ٨ تا مرداد سال بعد، ١٣٥٣بهمن  و ساختماني،ازاول

 
 )١٣٥١-١٣٤٧(دردوره خصوصي گذاري سرمايه تركيب و اندازهبر و تأثير آن دولت حمايتي هاي سياست. ٥-٤

ي از وارد شـدن كاالهـاي مشـابه    رگيدر برنامه عمراني سوم، حمايت از صـنايع داخلـي از طريـق جلـو     
مصــنوعات ايرانــي، معافيــت گمركــي ماشــين آالت، بعضــي از لــوازم يــدكي و همچنــين مــواد اوليــه 

هاي فرامليتـي اعمـال       مشترك با شركت   گذاري  سرمايههاي داخلي، تشويق صادرات و تشويق        كارخانه
 .شد ب ميهمين سياست در دوره برنامه چهارم و پنجم عمراني نيز تعقي. شد مي
در برنامه چهارم هدف دولت اين بود كه رشد اقتصادي را سرعت بخشد و در همان حـال بـا رشـد                       
 اقتصاد كشور، اهميت نسبي آن را در توليد ناخـالص داخلـي             يگرهاي د  تر صنعت نسبت به بخش     سريع

مچنـين  كاهش وابستگي به خارج در تهيه كاالهاي صنعتي مورد مصرف عامه مـردم و ه              . افزايش دهد 
 ).٣٧، ص ١٣٤٧سازمان برنامه، (ريزان بود  هاي برنامه تنوع بخشيدن به صادرات، از ديگر هدف
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هاي مـالي بـه نحـوي        هاي تجاري و نظام انگيزش     ها، الزم بود سياست    براي رسيدن به اين هدف     

  در صـنعت كشـور     گذاري  سرمايهتنظيم شود كه بخش خصوصي داخلي و خارجي انگيزه كافي را براي             
هـاي   در اين دوره، دولت عالوه بر ايجاد نهادهاي مالي تخصصي بـه منظـور اعطـاي وام                . داشته باشند 

 :صنعتي ارزان به بخش خصوصي، تدابيري به شرح زير براي حمايت از صنعت داخلي اتخاذ كرد
 

 هاي ارزي سياست. اول
 سـه عامـل بـراي        صـنعتي مربـوط اسـت،      گـذاري   سـرمايه  بـر    يهـاي ارز   تا جايي كه به اثر سياسـت      

 .ثبات نسبي نرخ ارز، واقع بينانه بودن نرخ ارز و دسترسي به منابع ارزي:  مهم استگذاري سرمايه
 بهمـن   ٢٦فقـط در    ). ٣جـدول   (نرخ رسمي ارز در مدت برنامه چهارم از ثبات الزم برخـوردار بـود                
 ريـال   ٨٥/٦٨ جهان به     نرخ رسمي فروش هر دالر به دنبال كاهش ارزش برابري دالر امريكا در             ١٣٥١

در اين دوره شكاف نرخ ارز رسمي و نرخ بـازار آزاد انـدك و بـين                 ). ١٣٥٣ ،شكوهي زاده (كاهش يافت   
هـاي برنامـه، شـاخص بهـاي         اما بايد توجه داشت كه در طي سـال        .  درصد نوسان داشت   ٩/١٢ تا   ٦/٨

ثر ارز و   ؤب كاهش نرخ مـ     درصد افزايش يافت و همين امر موج       ٣/٢٠فروشي در كشور، به ميزان       عمده
نكته مهم ديگر اين اسـت      . در نتيجه كاهش توان رقابت صنايع جايگزين واردات و صنايع صادراتي شد           

اي و در حـدود       ميليون دالر كاالي واسطه    ٤٦٠١هاي برنامه چهارم عمراني در مجموع        كه در طي سال   
رز وارد شد و از اين طريق، بخـش         اي از بخش صنعت به نرخ ثابت ا         ميليون دالر كاالي سرمايه    ١٥٤٨

 .جويي كرد اي خود صرفه هاي جاري و سرمايه صنعت كشور در هزينه
بنـدي ارزي وجـود نداشـته        تا جايي كه دسترسي به منابع ارزي مدنظر است، در ايـن دوره سـهميه               
 . ايجاد نكرده استگذاري سرمايهبنابراين، تنگناي ارزي، مانعي بر سر راه . است

 
 يت تجاريحما. دوم

شده هاي اخذ  نرخ حمايت گمركي شامل حقوق گمركي، سود بازرگاني، حق ثبت سفارش و ساير ماليات             
 ها در مقايسه با نـرخ  اين نرخ). ٣جدول ( درصد در نوسان بود ٧/٢٣ تا ٦/١٩از واردات در اين دوره بين       

 ٢/٣٣بين   (١٣٣٩-١٣٣٥هاي   و سال )  درصد ٩/٦٠ و   ٦٦،  ٢/٧١ (١٣٣٤-١٣٣٢هاي   هاي رايج در سال   
گفتني است كه در برنامه چهارم نيز همچون برنامـه سـوم،            . به شدت كاهش يافته بود    )  درصد ٧/٢٧تا  

اي از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگـاني معـاف بـود و واردات كاالهـاي                  واردات كاالهاي سرمايه  
 .شد نعتي ميهاي تعرفه كمتري نسبت به كاالهاي مصرفي ص اي مشمول پرداخت نرخ واسطه

هاي دولت به امر صادرات از نظر مالي در اين دوره؛ بازپرداخت حقـوق و عـوارض گمركـي،                    كمك 
 .گرفت مي استراداد حق ثبت سفارش، اعطاي جوايز صادراتي و اعتبارات بانكي براي صادرات را دربر

ــه مشــابه آن در داخــل ســاخ     ــداري واردات كاالهــاي خــارجي ك ــن دوره محــدوديت مق  تهدر اي
 .گرديد شد، اعمال مي مي
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 ٣جدول 
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 هاي مالياتي معافيت. سوم

ي صـنعتي تـا پـنج سـال از زمـان            هـا  هاي مستقيم، درآمـد حاصـل از فعاليـت         به موجب قانون ماليات   
در ضـمن، آن بخـش از درآمـدهاي         . برداري از واحدهاي توليدي، از پرداخـت ماليـات معـاف بـود             بهره

 .ا از محل صادرات است، از ماليات معاف شده بودتوليدكنندگاني كه درآمدهاي آنه
 

 سوبسيد انرژي. چهارم
بـدين ترتيـب، چـون قيمـت     . هاي نفتي بدون تغيير باقي ماند    در طي دوره برنامه چهارم قيمت فرآورده      
در عين حال به دليـل      . توان گفت قيمت نسبي انرژي ارزان شد       كاالهاي صنعتي افزايش يافته بود، مي     

المللي بـود، بخـش صـنعت از سوبسـيد پنهـان             هاي بين  هاي موجود كمتر از قيمت     متآن كه سطح قي   
 .ثر از صنعت تحت تأثير مثبت اين عامل قرار داشتؤشد و نرخ حمايت م برخوردار مي

  
 هاي نسبي قيمت. پنجم

ها در دوره برنامه تا حدودي تحـول حاشـيه سـود را در بخـش صـنعت و                    مطالعه تحول شاخص قيمت   
 :سازد هاي آن مشخص مي زيربخش

. تر از قيمت عمده فروشي كاالهـا افـزايش يافـت           قيمت مصالح ساختماني در اين دوره سريع      ) الف 
 .قيمت منسوجات و پوشاك در دوره برنامه، در حد قيمت عمده فروشي در كشور افزايش يافت

 افـزايش   شاخص قيمت ارزش افزوده در صنعت كمتر از شاخص قيمت عمده فروشي در كشور             ) ب 
اگر سهم سود از ارزش افزوده ناخالص ثابت مانده و يـا بـه دليـل افـزايش دسـتمزدها و هزينـه                       . يافت
 . كاهش يافته باشد، اين به معناي كاهش حاشيه سود در بخش صنعت خواهد بودگذاري سرمايه

 افزايش   و ١٣٥١-١٣٤٧ دوره    درصد در  ٣٥با توجه به افزايش قيمت كاالهاي وارداتي به ميزان          ) ج 
 بايـد گفـت     ، درصد ٣/١٨قيمت مصالح ساختماني    و   درصد   ٥٦الح ساختماني فلزي به ميزان      صقيمت م 
تر از قيمت ارزش افزوده افزايش يافته و اين عمل بـر سـودآوري                در صنعت سريع   گذاري  سرمايههزينه  

 .صنعت تأثير گذاشته است
، اين شاخص در دوره     ١ صنعتي انجام داده   يگذار  سرمايهاي كه بانك مركزي درباره بازده        در مطالعه  

صنايع غذايي، آشاميدني، كاغذ و مقـوا، چـاپ و          .  درصد بوده است   ٣/٤١برنامه چهارم براي كل صنعت      

                                                           
 :گذاري به صورت زير تعريف شده است در اين مطالعه بازده سرمايه. ١

 گذاري بازده سرمايه)= تغيير در ارزش افزوده طي دوره/ گذاري جديد در طي دوره  سرمايه( × ١٠٠
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آالت غيرالكتريكـي، وسـايل      صحافي، چرم و پوست، الستيك و كائوچو، شيميايي، ذوب فلزات ماشـين           

 .اند ي داشتهنقليه و ساير صنايع كمتر از نرخ ميانگين، بازده
آالت الكتريكي، بازدهي بيش از      اما صنايع دخانيات، نساجي، پوشاك، چوب، كاني غيرفلزي، ماشين         

هاي صنعتي كشـور طـي دهـه دوران برنامـه            بانك مركزي، بررسي فعاليت   (اند   نرخ ميانگين نشان داده   
 ).١٣٥٣هاي اقتصادي، تيرماه  سوم و چهارم آباداني كشور، اداره بررسي

هـاي مـالي و عملكـرد تجـارت      توان گفت با توجه به دو معيار نظـام انگيـزش          تحليل نهايي مي   در 
ت بوده  اخارجي در اين دوره، استراتژي تجاري ايران در برنامه چهارم عمراني، استراتژي جايگزيني وارد             

 قديمي  گيري شده بود، در عمل صنايع      هر چند در برنامه چهارم، تنوع بخشيدن به صادرات هدف         . است
به ويژه صنايع نسـاجي و صـنايع        (كه از دوره بين دو جنگ جهاني با حمايت دولت به وجود آمده بودند               

هاي دولـت   به كسب توان رقابتي در بازار جهاني موفق نشدند و بي نياز از حمايت       ) وابسته به كشاورزي  
مـدهاي ارزي كشـور     ثري بـه درآ   ؤبه حيات خود ادامه دهند و از طريق توسعه صادرات خود، كمـك مـ              

 .بنمايند
 
 )١٣٥٦-١٣٣٢( صنعتي بخش خصوصي در دوره گذاري سرمايههاي حمايتي دولت و  سياست. ٦-٤

 هــاي تجــاري بــر تخصــيص منــابع ميــان تــا جــايي كــه بــه تــأثير نظــام انگيزشــي مــالي و سياســت
 :توان گفت هاي صادراتي مربوط است، مي هاي صنعت و فعاليت زيربخش

 ريال در نوسـان     ٧١ تا   ٦٧پنجم عمراني نرخ برابري ريال در مقابل دالر امريكا بين           در دوره برنامه     .١
در اين دوره بازار ارز غيربازرگاني در كشور ايجاد و رابطـه ثابـت ارزش ريـال بـا دالر امريكـا              . بود

در ايـن دوره درصـد      ). ٩٥ ص   ١٣٥٦بانك مركزي، گـزارش اقتصـادي و ترازنامـه          (گسيخته شد   
 درصد در نوسـان  ٣/١٣ و ٩/٨ ميان بازار آزاد و نرخ رسمي محدود باقي ماند و بين            شكاف نرخ ارز  

ثبات نرخ ارز و ارزاني آن با وجود تورم بـاالي داخلـي در دوره برنامـه پـنجم آثـار                 ). ٤جدول  (بود  
كاهش نرخ واقعي ارز و كاهش توان رقابتي كاالهاي جانشـين        سبب  از يك سو،    : اي داشت  دوگانه

از سـوي ديگـر، صـاحبان صـنايع از سوبسـيد پنهـان ارزي               . شـد  كاالهاي صادراتي مي  واردات و   
اي ارزان، قيمـت تمـام شـده         اي و واسـطه    شدند و آنان بـا خريـد كاالهـاي سـرمايه           برخوردار مي 

 ٤/٢٧با توجه به اين كه در ايـن دوره معـادل            . كردند محصوالت خود را در سطح پاييني حفظ مي       
هـاي مختلـف     اي براي بخـش     ميليارد دالر  كاالي سرمايه     ٦/١٣اي و    اسطهميليارد دالر كاالي و   

 .توان بر آثار مستقيم و غيرمستقيم آن به بخش صنعت پي برد اقتصاد كشور وارد شد، مي
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شامل حقوق و عوارض گمركي، سود بازرگاني، ماليات        (هاي واردات     ميزان نرخ تعرفه   ١٣٥٣از سال    .٢
 دولـت كـه   . به شـدت كـاهش يافـت      ) ها ها و ساير ماليات    ثبت سفارش هاي وارداتي، حق     اتومبيل
هـا   خواست از آثار نامطلوب تزريق منابع عظيم ريالي بر اقتصاد بكاهد و از افزايش سريع قيمت               مي

به همين دليل از ميزان حمايت اسـمي از صـنعت           . جلوگيري كند، درصدد آزادسازي تجاري برآمد     
آالت صـنعتي از     همچـون برنامـه سـوم و چهـارم، واردات ماشـين           در اين دوره نيز     . داخلي كاست 

اي نسبت به كاالهاي نهـايي       پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف بود و كاالهاي واسطه          
 .هاي تعرفه كمتري بودند مشمول نرخ

 درصـد نسـبت بـه سـال         ٣/١٢هاي نفتي با آن كه در طي برنامه به ميـزان             شاخص قيمت فرآورده   .٣
ين مدت  ازايش يافت، اما با توجه به افزايش شاخص قيمت عمده فروشي كاالها در طي                اف ١٣٥١

با توجه به اين كه .  كاهش يافت–هاي نفتي   در واقع قيمت نسبي فرآورده– درصد ١/٨٣به ميزان 
تر از سـطح جهـاني       هاي نفتي بسيار پايين    هاي داخلي فرآورده   در اين دوره نيز چون گذشته قيمت      

 ۱۹۷۳ در واقع بـه دنبـال بحـران نفتـي            .شد انه پنهان انرژي به بخش صنعت پرداخت مي       بود، يار 
اما اين افـزايش    . هاي نفتي به شدت افزايش يافت       ، قيمت نفت و فرآورده    )ش. د ه ۱۳۵۲(ميالدي  

 .قيمت در بازار داخلي انعكاس پيدا نكرد

 بـا شـاخص قيمـت      در طي دوره برنامه پـنجم شـاخص قيمـت ارزش افـزوده صـنعت در مقايسـه                  .٤
 در ابتداي برنامه به     ١٢/١فروشي با نرخ كمتري افزايش يافت و نسبت اين دو به يكديگر از               عمده
اين وضع همراه با افزايش سريع دستمزد در دوره برنامه پـنجم از             ).  ٤جدول  ( كاهش يافت    ٠٢/١

 .هاي صنعتي كاست حاشيه سود فعاليت

نسـبت مـواد شـيميايي و    .  متفاوتي تغييـر كـرد   ةبه گون هاي نسبي    هاي صنعت، قيمت   در زير شاخه   .٥
 كاهش يافت و همـين نسـبت        ٢٢/١ در آغاز برنامه به      ٤٥/١پتروشيمي به قيمت عمده فروشي از       

 . كاهش يافت٨٣/٠ به ٨٨/٠براي مواد صنعتي غير از سوخت به ترتيب از 

 صنعتي تحت گذاري سرمايهكيب  بايد گفت مقدار و تر     گذاري  سرمايهها بر    درباره تأثير نظام انگيزش    
هـا   از اين رو، بهتر است در تعيين تأثير نظام انگيزش         . تأثير عوامل پيچيده در سمت عرضه و تقاضاست       

 : خصوصي به نكاتي چند، به شرح زير توجه شودگذاري سرمايههاي نفتي مثبت بر  و تكانه
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هـاي    ن رانـده شـدن بخـش      ، ورود ناگهاني منـابع خـارجي موجـب بيـرو          )۱۹۸۴(به عقيده كوردن     

 .شود هاي توليدكننده كاالهاي غيرقابل مبادله مي توليدكننده كاالهاي قابل مبادله به وسيله بخش
اي و   هـاي غيرمبادلـه     در بخـش   گـذاري   سـرمايه مدت بايد شاهد رونق      بنابراين، در دوره گذار ميان     

شود عبارت اسـت     ث اين تحول مي   سازوكاري كه باع  . اي بود  هاي مبادله   منفي در بخش   گذاري  سرمايه
شـود   اي مـي   هاي غيرمبادلـه   هاي نسبي به نفع بخش     تضعيف نرخ واقعي ارز كه موجب تغيير قيمت       : از
 ).نرخ ارز در اين جا عبارت است از ارزش ريالي هر دالر(

تحت سيستم نرخ ثابت ارز، اين سازوكار از طريق آثار تورمي خرج كردن وجوه خـارجي در اقتصـاد                    
منطقي كه در پس ايـن      . گذارد در اين جا نيز تورم بر نرخ واقعي ارز اثر منفي بر جاي مي             . كند ل مي عم

بتـوان جريـان ورودي وجـوه خـارجي را در     كه  براي آن   : استدالل قرار دارد به عبارت ساده چنين است       
اسـت سـهم    اقتصادي كه با اشتغال كامل مواجه است به درآمدهاي واقعـي بـاالتر تبـديل كـرد، الزم                   

يـا هـر   (واردات را در عرضه كل داخلي كاالهاي قابل مبادله افزايش دهيم تا از اين طريق نيروي كـار            
اي  هاي غيرمبادله تغال در بخششبراي ا) شود منبعي كه محدوديت آن مانع از گسترش توليد داخلي مي

، بـه هـيچ وجـه       شـود  روشن است كه اين تجديد ساختاري كـه بـه شـيوه بـاال مطـرح مـي                 . آزاد شود 
همه چيز به اين بستگي دارد كه بازارهاي مختلف با توجـه بـه امكانـات فناورانـه                  . ناپذير نيست  اجتناب

، ١٣٥٠در ايـران دهـه   . اي مختلف اقتصاد تا چه حد با محدوديت رو به روسته شخ بموجود در مقابل  
كـاري آشـكار و پنهـان وجـود         شـد، بي   در بازار كار دست كم تا جايي كه به نيروي كار ساده مربوط مي             

سرشـماري عمـومي نفـوس و    ( درصد بـود  ۲/۱۰ نرخ بيكاري در كشور در حدود        ۱۳۵۵در سال   . داشت
وجود نيروي كار مازاد در بخش كشاورزي دهقاني نيز گويـاي بيكـاري پنهـان در ايـن               ). ۱۳۵۵مسكن  

ايـن  .  درصـد بـود    ۱/۲۹در كشور اندك و در حـدود        ) نسبت به كل جمعيت   (ميزان فعاليت   . بخش است 
 دولت براي مقابله بـا كمبـود      ،از سوي ديگر  .  درصد مي رسيد   ۹/۸نسبت در مورد زنان بسيار كمتر و به         

راه حـل   . هاي مختلف اقتصـاد سـاده كـرد        نيروي متخصص، استفاده از نيروي كار خارجي را در بخش         
هـاي   بر بـه جـاي روش      يههاي سرما  داشت، انتخاب روش   قرار گذاران ديگري كه در پيش روي سرمايه     

داد،  ها را افزايش مي    گذاري كاربرد اين روش در زمان برنامه پنجم، هر چند نياز ارزي سرمايه           . كاربر بود 
پايين آمدن سهم نيروي كـار      . براي اولين بار در آن زمان، اقتصاد كشور از اين نظر در مضيقه نبود             ولي  
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 در واقع راه گريزي بود كه براي حل مشـكل كمبـود             در توليد و كاهش درصد اشتغال نسبت به برنامه،        

 .)١٨٨، ص ١٣٦٨بري،  خلعت(نيروي كار در كشور به دست آمده بود 
زد، به ميزان زيادي به  گذاري خصوصي را رقم مي تحت شرايط ياد شده آنچه سرنوشت سرمايه

گذاري خصوصي  هتوانست براي هدايت سرماي دولت و تدابيري كه ميهاي اتخاذ شده از سوي  سياست

نرخ حمايت اسمي را كاهش داد تا دولت در اين دوره . اتخاذ كند، بستگي داشتهاي خاص  به فعاليت

 نرخ بهره  با اعطاي سوبسيد پنهان ارزي و انرژي و سوبسيد،اما درعين حال. تورم داخلي را نظارت كند

ردن شرايط مناسبي براي هاي مالياتي براي مدت پنج سال و فراهم آو به بخش خصوصي و معافيت

هرچند بخش . گذاري صنعتي شد هاي ارزان و سهل صنعتي موجب تشويق سرمايه دسترسي به وام

ها بر بخش صنعت چيره  ساختمان و خدمات در اين دوره از رونقي بي سابقه برخوردار شد، اين بخش

 .نشدند

به قيمت ثابت سال  (در دوره برنامه پنجم كل تشكيل سرمايه ثابت در بخش صنعت و معدن 

 ميليارد ٤٨٥( ميليارد ريال بود كه در مقايسه با رقم مشابه براي دوره برنامه چهارم ١٣٨٧معادل ) ١٣٦١

از سهم بخش خصوصي در صنعت اطالع دقيقي در دسترس نيست، اما .  برابر آن بود٨٦/٢تقريباً ) ريال

گذاري بخش  توان گفت سرمايه ره ميهاي تأسيس صاد برداري و پروانه هاي بهره براساس پروانه

 ميليارد ريال بوده است كه در ٣/٢١٠ و ٢/١٦٩هاي جاري به ترتيب  خصوصي در صنعت به قيمت

 ١.دهد  برابر را نشان مي٣/٢ و ٢/٤ دوره برنامه چهارم به ترتيب افزايشي معادل امقايسه ب

ت عمراني دولت به بخش صنعت و  ميليارد ريال از اعتبارا١/٤٢١در دوره برنامه پنجم عمراني 

ع قديمي ايگذاري صن  درصد صرف تجهيز و سرمايه٨/٣ فقط هاز اين وجو. معدن اختصاص يافت

زات اساسي، پتروشيمي، كاغذ  درصد آن صرف صنايع فل٨٠، و )شامل نساجي، سيمان و قند(

بارات تخصيص يافته  درصد اعت٥/١٥ دولت ،در دوره برنامه پنجم. سازي و تسليحات نظامي شد ماشين

بانك مركزي (هاي اعطايي به بخش خصوصي مصرف كرد  به صنعت و معدن را براي تأمين اعتبار وام

 ).١٣٥٦ايران، گزارش اقتصادي ترازنامه سال 

                                                           
١. Karshenas, Ibid ١٠٢ 
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  مستقيم خارجيگذاري سرمايه حمايت صنعتي و جذب .٧-٤

گذاري در ايران   به سرمايهگذاران غربي در اواخر سده نوزده و اوايل سده بيستم ميالدي، سرمايه
برداري از منابع طبيعي  گذاري خارجي در آن دوره معطوف به بهره ترين سرمايه مهم. مند شدند عالقه

برداري از منابع  ماهيان خاوياري درياي خزر و بهرهبرداري از  ها به بهره در همين زمينه روس. ايران بود
اين نوع . ري از منابع نفت جنوب توجه كردندبردا ها به بهره انگليس. چوب شمال پرداختند

گذاري خارجي به قصد صدور  سرمايه. ها ارتباطي به سياست تجاري ايران نداشت گذاري سرمايه
آوري مواد خام موجود در كشور و همچنين صدور فرش ايران  محصوالت كشاورزي ايران پس از عمل

هاي نسبتاً با  گذاري يكي از سرمايه. لب كردگذاران خارجي را به خود ج در اين دوره توجه سرمايه
كارخانه تصفيه روغن رودبار در سال . گذاري در روغن زيتون رودبار بود اهميت در اين دوران، سرمايه

اما به دنبال افزايش عوارض . شد محصوالت اين كارخانه به روسيه صادر مي.  تأسيس شد١٨٩٦
 .)٦٠، ص ١٣٥٩اشرف، (دامه كار نشد ه اگمركي در روسيه، شركت زيتون رودبار قادر ب
گذاري  لزوم پاك كردن پنبه صادراتي، سبب سرمايه گسترش سريع صادرات پنبه به روسيه و

  ميالدي چندين كارخانه١٩٠٠اتباع روسيه در دهه . اي از اتباع روسيه در اين رشته شد عده
 ).٦٢ص همان، (كني را در شمال ايران داير كردند  پنبه پاك
گذاران خارجي به منظور توليد و فروش كاالهاي صنعتي در بازار داخلي،   در موارد ديگر، سرمايهاما

سازي در  آن جمله بود احداث كارخانه كبريتاز . كردند  در صنايع كشور اقدام ميگذاري سرمايهبه 
، احداث )١٨٩٦در سال (ها  يخانه قند كهريزك توسط بلژيكها، كار توسط روس) ١٨٩١در سال (زرگنده 

پنج كارخانه كوچك تصفيه نفت در شمال و ايجاد انبارهاي نفتي توسط شركت روسي نوبل در آنجا، 
 هجري قمري و كارخانه بلورسازي توسط كمپاني ١٣٣٨كارخانه ابريشم تابي در بركاده رشت در سال 

 . تأسيس شد١٨٩١بلژيكي در سال 
بين الملل اول با حمايت و تشويق دولت آلمان در اروميه آستانه جنگ تعدادي از اتباع آلماني نيز در 

 . كردندگذاري سرمايهو تبريز اقدام به 
هاي خارجي كه به قصد فروش در بازار  گذاري الزم به يادآوري اين نكته است كه اغلب سرمايه

 به شد به واسطه رقابت كاالهاي مشابه خارجي تحت رژيم تجارت آزاد داخلي در آن دوره انجام مي
 .ورطه ورشكستگي افتادند
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ها  هاي فرامليتي در عرصه اقتصاد جهاني، اين شركت يابي شركت بعد از جنگ جهاني دوم با قدرت

صدد راهيابي به بازار داخلي ايران برآمدند و براي عبور از موانع گمركي، آخرين مراحل توليد خود را  در
تصويب با . ر منتقل كردندواخلي به كشهاي صنعتي با بخش خصوصي د از طريق مشاركت در طرح
، چارچوب قانوني و بستر سياسي الزم براي ١٣٣٤گذاري خارجي در سال  قانون جلب و حمايت سرمايه

 ايران از ثبات سياسي برخوردار بود و ١٣٥٦ -١٣٣٤در دوره . ها به وجود آمد گذاري اين نوع سرمايه
هاي غربي زمينه مناسبي براي  ن و قدرت اقتصادي ميان دولت ايراسياسي ومناسبات حسنه 

در آن دوره ايران از رشد اقتصادي و صنعتي بااليي . گذاري مستقيم خارجي فراهم كرده بود سرمايه
 .برخوردار بود و بازار داخلي كاالهاي صنعتي به سرعت رو به گسترش بود

در ايران انجام شد گذاري خارجي   ميليون دالر سرمايه٣٢٥٨ در مجموع ١٣٥٦ – ١٣٤١در دوره 
كه بيشتر (ها   ميليون دالر آن به ساير فعاليت٢٢٩٥ ميليون دالر به بخش نفت و ٩٦٣كه از اين مبلغ 
 واحد صنعتي با ٢٦٨در آن دوره، ). ٢٣٥، ص ١٣٦٨بري،  خلعت(اختصاص يافت ) صنعتي بود

يع شيميايي و  مورد آن مربوط به صنا٥٦ مشترك داخلي و خارجي ايجاد شد كه گذاري سرمايه
 مورد در ٢٥ مورد وسايل برقي و الكترونيكي و ٢٩ مورد مربوط به توليد ماشين آالت، ٤٤پتروشيمي، 

 ١.صنايع دارويي بود

 خصوصي خارجي وارد شده به كشور از طريق مركز جلب و حمايت از گذاري سرمايهمجموع 
اطالعات درج شده . ه شده است نشان داد٥هاي مختلف در جدول  هاي خارجي بر حسب رشته  سرمايه

 نق نفتيوها در دوره ر گذاري اوالً، بخش اعظم اين سرمايه در اين جدول بيانگر آن است كه 
 درصد ٩/٢٦تروشيمي با جذب ، صنايع پدوم اين كه. در كشور انجام شده است) ١٣٥٦ -١٣٥٢(

 درصد، بيشترين سهم را در ٨ درصد و صنايع الكتريكي با ٣/١٣گذاري خارجي، صنايع فلزي با  سرمايه
 .اند  خارجي به خود اختصاص دادهگذاري سرمايه

هاي داخلي به ويژه  گذاري خود را از طريق شبكه بانك يههاي فرامليتي بخشي از سرما چون شركت
گذاري مستقيم خارجي به  كردند، شاخص ميزان سرمايه بانك توسعه صنعتي و معدني تأمين مالي مي

 .هاي فرامليتي در روند صنعتي شدن كشور نيست اسبي براي سنجش نقش شركتتنهايي مالك من
                                                           

١ . Zarbafian, ١٩٧٩ 
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 خصوصي خارجي وارد شده از طريق مركز جلب و حمايت گذاري سرمايه .۵جدول 
 ١٣٥٦ -١٣٣٥ خارجي بر حسب رشته فعاليت در دوره گذاري سرمايهاز 

 نام فعاليت ١٣٥٦-١٣٣٥ ١٣٥٠-١٣٣٥
 رصدد ميليون ريال درصد ميليون ريال

 ٩/٥ ٢٣٢١ ٢/١٢ ١٥٥٠ معدن
 ٢/١ ٨١٠ ٦/١ ٢٠٠ صنايع موادغذايي

 ٣/١٢ ٤٧٩٢ ٢/١٦ ٢٠٥٧ صنايع الستيك سازي
صنايع داروسازي و 

 شيميايي
٥/٧ ٢٩٣١ ٦/١٤ ١٨٥٢ 

 ٩/٢٦ ١٠٥١١ ٣/١٨ ٢٣١٧ صنايع پتروشيمي
 ٣/١٣ ٥١٩٢ ٧/٨ ١١٠٤ صنايع فلزي
 ٨ ٣١١١ ٨/٨ ١١٢١ صنايع الكتريكي

يل حمل و صنايع وسا
 نقل

٦/٦ ٢٥٩٢ ٢/٥ ٦٥٨ 

 ٦/٣ ١٣٩٩ ٨/٥ ٧٣٧ صنايع ساختمان
 ٥/١ ٥٨٨ ٨/١ ٢٣٠ اري هتل سازي و هتلد

 ٢/١٣ ٥١٥٩ ٧/٦ ٨٤٣ ساير
 ١٠٠ ٣٩٤٠٦ ١٠٠ ١٢٦٦٩ جمع

 .هاي مختلف هاي اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي ايران در سال گزارش: مأخذ
 

جي با تجارت خارجي مربوط است، بايد گفت زماني كه  خارگذاري سرمايهتا جايي كه به رابطه 
گذاري جانشين تجارت  سرمايهگيرد،   خارجي به قصد تصرف بازارهاي داخلي صورت ميگذاري سرمايه
آالت خارجي و  ازي تأسيسات صنعتي، واردات ماشيناما در اين حالت نيز چون براي راه اند. شود مي

برداري نيز واردات مواد نيم ساخته،  نياز است و در مرحله بهرهاستفاده از خدمات مشاوره فني خارجي 
يابد،  ديران و متخصصان خارجي ضرورت ميقطعات منفصله و قطعات يدكي و در مواردي استفاده از م

ترتيب، در سياست مبتني بر جايگزيني  بدين. شود  خارجي موجب رونق تجارت خارجي ميگذاري سرمايه
تواند منجر به توسعه   حد پول ملي نميزگذاري بيش ا ارجي به دليل ارزش خگذاري سرمايهواردات، 

هاي كشور ميزبان  پرداخت تراز  خارجي برگذاري سرمايهاز اين رو، اثر خالص . صادرات صنعتي شود
 .تواند منفي باشد مي
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 ١٣٥٧-١٣٣٤ عملكرد بخش صنعت در دوره .۸-٤

 دسترسي به ارز الزم، نيروي كار فراوان در بازار توان گفت منابع مالي فراوان، به طور خالصه مي
 . رود ن دوره به شمار مييريع صنعتي در اداخلي رو به گسترش، عوامل اصلي تعيين كننده نرخ رشد س

در آن دوره .  اقتصاد ايران شاهد يك دوره رشد سريع صنعتي و بي وقفه بود١٣٥٦ -١٣٣٨در دوره 

 درصد در سال بود ٨/١٣ افزوده صنعت به قيمت ثابت در حدود ميانگين حسابي نرخ رشد ساالنه ارزش

. شود ورهاي در حال توسعه، رقمي درخور توجه و باال محسوب ميسنجي با بسياري از كش كه در هم

 ٣/٥٣١ به ١٣٣٨ ميليارد ريال در سال ٧/١٠٩ از ١٣٦١ارزش افزوده صنعت كشور به قيمت ثابت سال 

رشد متوسط ساالنه صنعت .  برابر شد٨٤/٤ سال ١٣يعني در مدت . د رسي١٣٥١ميليارد ريال در سال 

 ميليارد ريال رسيد، يعني ٣/١١٠١ به ١٣٥٦ارزش افزوده صنعت در سال .  درصد بود٩/١٢در اين دوره  

 .در مدت پنج سال بيش از دو برابر شد

. يافت درصد رشد ٣/١٣ با نرخ رشد متوسط ١٣٥٥-١٣٤٥وري بخش صنعت كشور در دهه  بهره

يري در حين انجام توان به افزايش سرمايه سرانه هر كارگر در صنعت، يادگ وري را مي اين افزايش بهره

اما تفكيك سهم هر يك از اين . گيري از صرفه مقياس نسبت داد هاي مديريت و بهره كار، بهبود روش

 .عوامل به دليل فقدان اطالعات الزم به سادگي امكان پذير نيست

به موجب اطالعات موجود در . عت كشور در زمينه صادرات بسيار ضعيف بوده استعملكرد صن
هاي  در سال.  ميليون دالر فراتر نرفت١/١٦٣ صادرات صنعتي ايران هرگز از ١٣٥٧ -١٣٤٧دوره 
در اين دوره پوشاك، .  درصد بود٤/٢٦هم صادرات صنعتي در صادرات غيرنفتي كشور س ١٣٥٧-١٣٥٣
محصوالت صادراتي ترين  يايي، پودر رختشويي و وسايط نقليه به ترتيب، مهمرين، مواد شيميگليس

 در اين دوره .)هاي مختلف بانك مركزي، گزارش اقتصادي و ترازنامه سال. آمدند كشور به شمار مي
طوالني، به دليل افزايش عايدات ارزي كشور، نرخ اسمي ارز به موازات تفاضل نرخ تورم داخلي و تورم 

ي ارز كاسته شد و توان رقابت واقعبه همين دليل نرخ . اي طرف تجارت ايران تغيير نكرددر كشوره
حمايت گمركي از كاالهاي ساخت داخل و در بسياري از موارد . صنايع داخلي به شدت كاهش يافت

. ردآو ساختار انحصاري بازار، حاشيه سود بااليي را براي توليدكنندگان صنعتي در بازار داخلي فراهم مي
 .شد مياعمال بنابراين در سياست جايگزيني واردات تبعيض سيستماتيكي عليه صادرات 
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  بورژوازي صنعتي ايران در دوره قبل از انقالب.٩-٤

چنان كه ديديم . داران داخلي بودند بعد از دولت، دومين عامل صنعتي كردن ايران در اين دوره، سرمايه
ف ناما از زمان رضاخان در ك. صنعتي كردن ايران عقيم ماندهاي اينان در دوره قاجار براي  كوشش

جنگ جهاني دوم و . هايي دست يافتند  صنعتي روي آوردند و به موفقيتگذاري سرمايهحمايت دولت به 
بعد از آن در زمان ملي شدن نفت، موقعيت كارفرمايان صنعتي به دليل بي ثباتي سياسي در داخل و 

اما بعد از كودتا و برقراري ثبات . ها با بازار جهاني دشوار بودنداد و ستد آبريده شدن مجاري ارتباط و 
 هاي سياسي، افزايش درآمدهاي نفتي و گسترش مناسبات تجاري ايران با خارج و در پرتو حمايت

دريغ دولت، بورژوازي صنعتي به سرعت تقويت شد و به تدريج نقش مهمي در فرآيند صنعتي شدن  بي
 .كشور ايفا كرد

در . بخشي از بورژوازي صنعتي ايران از بازرگانان سابق بازار بودند كه در كار واردات دست داشتند
اي براي ورود به صنعت برخوردار بودند  ها و مزاياي ويژه واقع آنان به واسطه همين نقش، از برتري

 ).٣١پاكدامن، بي تا، ص (
دولت براي تأديه قيمت . ان سابق بودندگروه ديگري از صاحبان صنايع ايران در آن دوره مالك

اراضي مالكان، قبوض اصالحات ارضي منتشر كرد و به آنها تحويل داد و بعد اعالم كرد كه مالكان با 
 واحد ٣٢ به تدريج ١٣٤٤تا سال . توانند سهام كارخانجات دولتي را خريداري كنند ارائه اين قبوض مي

 به ثبت رسيد و بانك كشاورزي ايران سهام آن را از كارخانجات به صورت شركت سهامي مستقل
 شركت به فروش ٥٥گرچه بعدها تعداد اين واحدها افزايش يافت و سهام . براي فروش عرضه كرد

 .)٣٦ و ٣٥، ص ١٣٥٥حبيب اگهي، بهار (رفته بود 
وان گفت مالكان سابق با فروش اراضي كشاورزي خود، به منابع مالي الزم براي ت ليكن مي

هاي ورود آنان به  ها فقط يكي از راه قيم دست يافتند و خريد سهام شركتگذاري مست يهسرما
 .هاي صنعتي بود فعاليت
انداز يا  ان دولت بودند كه توانستند با پسداران صنعتي ايران، آن دسته از كارمند هياه ديگر سرمگرو

 .)١٦١، ص ١٣٦٣هاليدي، . (آورند هاي هنگفتي گرد فساد اداري،  پول
شدند،   دوره كه بيش از يك هزار نفر نميينا طبقه باالي جامعه ايران در  “ هامياناابر”به گفته 

هاي عمده   درصد از شركت٨٥هاي تجاري را در مالكيت خود داشت، بلكه  تنها بسياري از شركت نه
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در تملك هاي ساختماني در شهرها را نيز  خصوصي مانند بانكداري، صنعت، تجارت خارجي، و فعاليت

اينان شامل اعضاي خانواده سلطنتي، خانوارهاي اريستوكرات، سياستمداران كهنه كار و . ١داشت
تجربه تاريخي ). همان منبع(كارفرمايان قديمي و نوكيسه بودند كشوري و رتبه لشكري و  ليامقامات ع

 در كه اين مجموعه نامتجانس و  به روشني آشكار ساخت١٣٥٧انقالب اسالمي در بهمن 

 به شدت به حكومت ديكتاتوري وابسته پهلوي متكي ،دهد وشي كه بورژوازي ايران را تشكيل ميج هم
داري يعني  سياست دولت مطلقاً سرمايه«: يديبه گفته فرد هال. است و چندان استقاللي از آن ندارد

از حمايت ن است كه آاما سياست بورژوازي ايراني . كمك به رشد يك بورژوازي صنعتي ايران است
مند شود، منافع خود را به حداكثر ممكن برساند و  كند، بهره دولت و امتيازاتي كه برايش فراهم مي

به اين ترتيب ، اين بورژوازي از . هاي فعاليت اقتصادي را انتخاب و حفظ نمايد خطرترين حوزه بي
 ، بنابراين. بيند ر آن نميجهات بسيار به دولت وابستگي دارد، تصميمي به مستقل شدن ندارد و نفعي د

فقط زماني مشكالت پيش خواهد آمد كه دولت، ديگر در چنان موقعيت مالي براي حمايت از آنها قرار 
 ).١٦٢ ص ،هاليدي، همان(» .نداشته باشد

هاي   غيردولتي در صنعت كشور به قيمتگذاري سرمايهبرآورد سازمان برنامه حاكي از اين است كه 

 ٦/١٧١ به ١٣٥١ -١٣٤٧هاي   ميلياردريال بود، در سال٤٦ در حدود ١٣٤٦ -١٣٤١جاري كه در دوره 

 كه مصادف با جهش ناگهاني قيمت نفت ۱۳۵۶-۱۳۵۲ و اين رشد در دوره ريال افزايش يافت ميليارد

 ميليارد ريال رسيد ٦/٦٥٣قابل توجه درآمدهاي ارزي كشور بود به رقم عظيم در بازار جهاني و افزايش 

 .)١٣، ص ١٣٦١امه و بودجه، شهريور برنوزارت  (

ش خصوصي در صنعت  بخگذاري سرمايه دوره رونق اقتصادي و افزايش ١٣٣٩-١٣٣٤دوره 

گذاري  هاي مالي دولت به بخش خصوصي، عامل اصلي جذب اين بخش به سرمايه كمك. ماشيني بود

هاي سياسي بود   و تنشمان با انجام اصالحات ارضي كه همز۱۳۴۲ – ۱۳۴۱هاي  اما در سال. بود

گذاران خصوصي خود را كنار كشيدند و در حال  سرمايه« هاي صنعتي كاهش يافت و  گذاري سرمايه

» هاي مختلف اجتماع  براساس جديد مستقر شود شوند تا روابط جديدي بين گروه انتظار ناظر امور مي

 .)١٥٣ها، ص  بانك مركزي ايران، مجموعه سخنراني(

                                                           
١ . Abrahamian, ١٩٨٢, p. ۴٣٢. 
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  نتيجه گيري.۵

توان دريافت كه در اين دوره دولت نقش مهمي در هدايت   مي١٣٥٧ -١٣٣٤از تجربه ايران در دوره 
 :فرآيند صنعتي شدن با تأخير داشته و تا حدودي توانسته است اين نقش را ايفا كند

هاي سياسي را به  نسته است، بحراناكه، دولت از ثبات سياسي الزم بر خوردار بوده و تو  اول آن
. پشت سر گذارد و توانايي حفظ نظم و امنيت در داخل و حفاظت از مرزهاي ملي را داشته باشدسرعت 

 . استه به وجود آوردگذاري سرمايههمين امر محيط امني را براي 
 از  دوم آن كه، دولت با اتخاذ سياست حسن همجواري با همسايگان و روابط نزديك با غرب،

 مستقيم گذاري سرمايهشرفته سود جسته و در عين حال هاي اقتصادي و فني كشورهاي پي كمك
 . خارجي در كشور را ترغيب كرده است

گذاري عظيمي را براي  سوم آن كه، با ايجاد سازمان برنامه و اجراي چهار برنامه عمراني، سرمايه
 هاي توليدي به ويژه در بخش هاي فيزيكي، توسعه سرمايه انساني و ايجاد ظرفيت ايجاد زيرساخت

دولت درصدد رقابت . هاي خصوصي افزوده است صنعت انجام داده و از اين طريق بر سودآوري فعاليت
 يهاي توليد ه تالش كرده است در جايي به ايجاد ظرفيتربا بخش خصوصي برنيامده، بلكه هموا

 .همت گمارد كه بخش خصوصي توانايي يا ميل ورود به آن عرصه را نداشته است
راتژي تجاري دولت اساساً، استخراج و فروش منابع نفتي در بازار جهاني و كه، است چهارم آن

گيري از درآمدهاي حاصل در راه عمران و پيشرفت كشور و ايجاد صنايع جايگزين واردات بوده  بهره
 . است

 دولت با ايجاد صندوق ضمانت صنعتي، بانك اعتبارات صنعتي و بانك توسعه صنعتي ،پنجم آن كه
 خصوصي گذاري سرمايههاي مالي به اين مؤسسات تخصصي براي توسعه  ران و كمكو معدني اي

دولت آگاهانه از پيدايش و رشد طبقه نوخاسته و . داخلي و خارجي در كشور گام بزرگي برداشته است
 .جديد كارفرمايان صنعتي حمايت كرده است
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الهاي مصرفي بادوام به سمت ششم آن كه، استراتژي صنعتي ايران در اين دوره حركت از توليد كا

اي بوده و براي تحقق اين استراتژي دولت خود در  اي و سپس كاالهاي سرمايه توليد كاالهاي واسطه
 . در صنايع نوين ماشيني پيشگام بوده استگذاري سرمايه

هفتم آن كه، در دوره برنامه پنجم عمراني به دليل تكانه مثبت نفتي، دولت منابع عظيمي را به 
اين امر به طوالني شدن . صاد كشور تزريق كرده كه خارج از توان جذب اقتصاد ايران بوده استاقت

. ، ايجاد تنگناهاي زيربنايي و كمبود نيروي انساني متخصص انجاميده استگذاري سرمايههاي  طرح
نظر در بر در واكنش به پيامدهاي منفي تجديد  وري سرمايهناهاي ليبرال تر تجاري و انتخاب ف سياست

 .اهداف برنامه پنجم عمراني به دنبال افزايش درآمدهاي نفتي اتخاذ شده است
برد، بدين معني  ورانه رنج مياهشتم آن كه در پايان اين دوره هنوز اقتصاد ايران از عقب ماندگي فن

براي طراحي . شد اي از خارج وارد مي اي و واسطه كه عمده نيازهاي صنعتي به كاالهاي سرمايه
صول، طراحي فرآيندهاي توليد و طراحي و احداث كارخانجات به خريد دانش فني در اشكال مح

 مختلف، خدمات مشاوره فني، پرداخت حقوق انحصاري اختراع، كسب مجوزهاي توليد و خريد
 .هاي فرامليتي نيازمند بود انحصاري اختراع به شركتحق 

اما توسعه . گي به درآمدهاي نفتي بودنهم آن كه، روي ديگر عقب ماندگي فني ايران، وابست
اين ناپايداري به داليل مختلف مطرح . صنعتي بر پايه توسعه، استخراج و فروش نفت ذاتاً پايدار نيست

از يك سو، منابع نفتي كشور به خودي خود تجديدناپذير است و از سوي ديگر، قيمت و مقدار . است
از اين رو، پيروي از . يابد  كشور افزايش نميد ارزي اقتصاصادرات نفت لزوماً به تناسب افزايش نيازهاي

استراتژي جايگزيني واردات به موازات توسعه صادرات منابع طبيعي كشور، در درازمدت با بن بست 
 .كنيم دو دهه است كه اين نكته را به اشكال مختلف در اقتصاد ايران تجربه مي. شود مواجه مي

يي نظام آي دولت را نسبت به توسعه صادرات غيرنفتي و بهبود كاردهم آن كه، وجود درآمدهاي نفت
 ساله اخير، ٣٠در سايه درآمدهاي نفتي پول داخلي در بخش اعظم دوره . مالياتي كم توجه كرده است
اي روشمند تبعيض عليه صادرات به وجود آمده  است و از اين طريق به گونه اضافه ارزش گذاري شده

 كسب هاي ن در ورود به بازار رقابت جهاني پيامدهاي منفي از نظر پوياييتأخير صنعت ايرا. است
 .هاي فناورانه بر جاي گذاشته است توانايي
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