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درس تاريخ

معجزه پايبندي به منافع و مصالح ملي و اجتماعي،
همراه با تخصص و مديريت
برنامه چهارم توسعه ايران (1351ـ)1346
دكتر علي رشيدي
در سال  1358كه سمت معاونت اقتصادي بانك
مركزي را داشتم در اتاق خود نامهاي يافتم كه مهدي
سميعي رييس كل سابق بانك مركزي در سال 1348
به شاه نوشته بود و در آن از كوششها و زحمات
و سفرهاي خود به اروپا و آمريكا و ديدارهايش با
مقامات مالي و پولي كشورها از جمله با ديويد راكفلر
در نيويورك ياد كرده بود .او توانسته بود سي ميليون
دالر براي طرحهاي توسعه صنعتي كشور در چارچوب
برنامه چهارم اعتبار بگيرد .در دوره اين برنامه ،رشد
ساالنه بخش صنعت 13/8درصد بود ،سهم بخش
صنعت و معدن از  15/6درصد به 16/5درصد رسيد،
توليدات صنعتي كمابيش دو برابر شد و اشتغال صنعتي
در پنج سال  544000نفر افزايش يافت .در دوره اين
برنامه ،توليد ناخالص داخلي به قيمت عوامل ،رشد
ساالنه  13/6درصد را شاهد بود.
آنچه اين معجزه اقتصادي را ممكن ساخت ،پول و
سرمايه داخلي نبود؛ قيمت هر بشكه نفت ايران هنوز
كمتر از دو دالر بود و كل درآمد ساالنه نفت از 2/597
ميليارد دالر ( )1351فراتر نميرفت.
زمينهساز توسعه اقتصادي و رشد ،از يكسو
جايگاه ايران در سطح جهاني بويژه نظر مساعد جهان
صنعتي براي توسعه صنعتي ايران بود كه پايهريزي
صنايع سنگين پتروشيمي ،مس ،آلومينيم ،فوالد،
پااليشگاههاي نفت و گاز و توسعه شبكههاي برق را
ممكن ساخت و از سوي ديگر ،برقراري نوعي تعادل

و تعامل ميان مديران صنعتي ،مقامات مسئول دولتي و
نيروي كار صنعتي و بانكهاي داخلي و بينالمللي در
اوضاع مناسب اجتماعي و سياسي و آموزشي روز.
از سال  1352با چهار برابر شدن قيمت نفت و
سرازير شدن دالرهاي نفتي و سرمايههاي خارجي به
ايران ،همة عوامل مساعد تعديلكننده ،بويژه جنبههاي
مديريتي و نظارتي به هم ريخت و عدم تعادلها ،جامعه
را طي پنج سال بهسوي انقالب هدايت كرد.
در سالهاي  ،1358-1395درآمد نفت كمابيش
 1300ميليارد دالر بوده (تنها  822ميليارد دالر در
دوران رياست جمهوري احمدينژاد) ،ولي ميانگين
رشد اقتصادي ساالنه كشور كمتر از دو درصد و رشد
اشتغال صنعتي واقعي ناچيز بوده و پيامدهاي ركود
اقتصادي در كنار تمركز چشمگير جمعيت در شهرها
و تخريب محيط زيست و منابع طبيعي و تحوالت
آموزشي بيبرنامه بهصورت بيكاري ُمزمن جوانان
تحصيلكرده و تورم سنگين و اعتياد و نابسامانيهاي
*
اقتصادي و اجتماعي مشهود است.
گزارش تحقيقي پيوست كه در نخستين سال پس از
انقالب براي آگاهي دادن به مديران و دستاندركاران
تازهكار و مدعيان پر حرارت تهيه و منتشر شد ،اين
هدف را داشت كه نشان دهد توسعه اقتصادي و
اجتماعي متعادل ،رشته باريكتر از مويي است كه صدها
سياست و برنامه و هزاران كارگزار متعهد به منافع
ملي و اجتماعي و كارشناس جهاننگر ميطلبد كه با
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كمترين امكانات ،زمينهساز بيشترين توليد و پيشرفت
شوند و از پيامدهاي منفي رشد و توسعه همچون تورم
و افزايش نابرابري درآمدها و توزيع نادرست ثروت
جلوگيري كنند.
حمايتهاي گمركي و مالي از سرمايهگذاريهاي
صنعتي در ايران در سالهاي پيش از انقالب
حمايت دولت ايران از سرمايهگذاريهاي صنعتي با
بهكار گرفتن سياستهاي بازرگاني ،مالي و پولي ،روش
كمابيش تازهاي است و از  )1925( 1304به بعد است
كه دولتها با تهيه طرحهايي محدود براي ايجاد صنايع
خاص بهفكر تشويق سرمايهگذاري و حمايت از صنايع
1
مورد بحث افتادهاند.
در خرداد  )1925( 1304بهمنظور تأمين بودجه
ساخت راهآهن سراسري ،قانون انحصار چاي و شكر
به تصويب مجلس رسيد كه از جمله به دولت اجازه
ميداد از هر من ( 2/97كيلوگرم) شكر و فرآورده آن
دو قران و از هر من چاي وارد شده شش قران افزون
بر تعرفه گمركي ،عوارض وصول كند كه با توجه به
قيمتهاي جاري شكر و چاي در آن زمان ،بهترتيب
معرف وضع 25درصد و 20درصد حقوق گمركي تازه
بر واردات اين دو كاال بود.
قانون تعرفه گمركي مستقل در سال )1928( 1307
بهتصويب رسيد .تا آن هنگام ،بهخاطر جلب موافقت
اتحاد جماهير شوروي و انگلستان كه 70درصد بازرگاني
خارجي ايران را در اختيار داشتند ،سطح تعرفه كاالها
بسيار پايين و در بيشتر موارد از  15تا 25درصد بود .با
تصويب اين قانون ،دولت توانست گام بزرگي در راه
استقالل گمركي بردارد و از آن پس با وضع عوارض
و مالياتهاي گوناگون بر كاالهاي وارداتي و در اختيار
گرفتن خريد و فروش ارز و انحصاري كردن بازرگاني
خارجي ،هدفهاي اقتصادي و بويژه سياستهاي صنعتي

خود را پي گيرد.
قانون انحصار تجارت خارجي مصوب  6اسفند
 )1932( 1310كليه تجارت خارجي ايران را تحت
2
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● آنچه معجزه اقتصادي در دوره برنامه چهارم
توسعه را ممكن ساخت ،پول و سرمايه داخلي
نبود؛ قيمت هر بشكه نفت ايران هنوز كمتر از
دو دالر بود و كل درآمد ساالنه نفت از 2/597
ميليارد دالر ( )1351فراتر نميرفت.
زمينهساز توسعه اقتصادي و رشد ،از يكسو
جايگاه ايران در سطح جهاني بويژه نظر مساعد
جهان صنعتي براي توسعه صنعتي ايران بود
كه پايهريزي صنايع سنگين پتروشيمي ،مس،
آلومينيم ،فوالد ،پااليشگاههاي نفت و گاز و
توسعه شبكههاي برق را ممكن ساخت و از سوي
ديگر ،برقراري نوعي تعادل و تعامل ميان مديران
صنعتي ،مقامات مسئول دولتي و نيروي كار
صنعتي و بانكهاي داخلي و بينالمللي در اوضاع
مناسب اجتماعي و سياسي و آموزشي روز.
كنترل دولت درآورد و متمم آن كه در فروردين ماه
 1311به تصويب رسيد نحوه اجرا مقررات تجارت
خارجي را معين كرد .بهموجب اين قوانين:
 -1صادرات و واردات همة كاالهاي طبيعي و
صنعتي و همچنين تعيين سهميه و شرايط صادرات و
واردات در اختيار دولت قرار گرفت (ماده .)1
 -2واردات كاالهاي خارجي به ايران مستلزم
صدور كاالهاي طبيعي و صنعتي ايران به خارج گشت
(ماده .)2
 -3دولت مجاز گشت كه اجازه وارد كردن كاالهاي
خارجي را به اشخاص يا شركتهاي مختلف واگذار كند
(ماده  3قسمت الف).
 -4جز در مواردي كه دولت خود صدور كااليي
را بعهده گرفته يا حق انحصاري خود را به شركتها يا
اشخاص واگذار كرده يا صدور يك كاال را محدود يا
ممنوع كرده بود ،صدور كاالهاي ديگر به شرط متابعت
از مقررات و ضوابط مصوب دولت ،آزاد ميبود (ماده
.)5
 -5وزارت تجارت (با اجازه شوراي وزيران) مجاز
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گشت فهرست كاالهاي خارجي را كه براي آنها جواز
ورود داده ميشود تهيه كند.
 -6كاالهاي وارد شده توسط دولت (كاالهاي
سرمايهاي) و واردات ماشينآالت و ديگر لوازم
سرمايهاي توسط مؤسسات خصوصي ،در صورتي كه
براي افزايش محصول جانشين واردات در كشور بهكار
ميرفت ،از اصل توازن )(Net Balance Principle
معاف ميشد ،يعني ورود اين كاالها مشروط به صدور
كاالهاي ايراني نميبود.
 -7هر صادركننده مكلف گرديد كه در ظرف
هشت ماه از تاريخ صدور ،ارز حاصل را با نرخ رسمي
به دولت بفروشد.
سيستمي كه از آن زمان برپايه قوانين مربوط به
انحصار تجارت خارجي بهوجود آمد و تا سال 1320
( )1941با دقت از سوي دولت اعمال ميشد ،ويژگيهاي
زير را داشت:
 -1ورود يا صدور بسياري از كاالها مانند شكر و
چاي ،ترياك ،دخانيات ،ابريشم و نوغان ،كاالهاي نخي
و پنبهاي ،اتومبيل ،غالت ،قالي ،خشكبار ،پنبه ،پشم و
پوست ،يا انحصارا ً توسط دولت يا با مشاركت دولت
توسط شركتهاي بازرگاني انجام ميگرفت.
 -2دولت ساالنه براي ورود كاالها سهميهاي تعيين
ميكرد و واردكننده درصورت ارائه گواهي صدور،
جواز ورود معادل مبلغ اسمي ذكر شده در گواهي
صدور دريافت ميكرد .گواهي صدور قابل خريد و
فروش بود و بدينسان واردكنندگان ناگزير نبودند

● توسعه اقتصادي و اجتماعي متعادل ،رشته
باريكتر از مويي است كه صدها سياست و برنامه
و هزاران كارگزار متعهد به منافع ملي و اجتماعي
و كارشناس جهاننگر ميطلبد كه با كمترين
امكانات ،زمينهساز بيشترين توليد و پيشرفت شوند
و از پيامدهاي منفي رشد و توسعه همچون تورم و
افزايش نابرابري درآمدها و توزيع نادرست ثروت
جلوگيري كنند.

شماره  / 308پاييز و زمستان 1396
پيشتر كاالهايي صادر كنند ،بلكه ورقه را از بازرگانان
صادركننده به مبلغي در حدود 50درصد مبلغ اسمي
ذكر شده در آن خريداري ميكردند و همين ،موجب
تشويق صادرات ميشد.
 -3دولت هر سال در نخستين هفته فروردين
مقررات صادرات و واردات آن سال را به اطالع همگان
ميرساند.
 -4دولت با تعيين سود بازرگاني براي كاالها و
دريافت آن از واردكنندگان ،حق انحصاري خود در
وارد كردن برخي از كاالها را با رعايت ضوابط ،به
افراد يا شركتها واگذار ميكرد (يعني منشأ حق دولت
در تعيين سود بازرگاني ،حق انحصاري دولت در
تجارت خارجي بود) .نكته درخور توجه اين است كه
دولت به علت اهميت پارچه (پنبهاي و پشمي) از نظر
استفاده از مواد اوليه داخلي و نيز رفاه مصرفكنندگان
در دوره  ،)1931-1941( 1310-1320نهتنها انحصار
تجارت آنرا در دست گرفته است ،بلكه در همين مدت
 22كارخانه با  129652دوك و  675ماشين بافندگي
ساخته شده است .جدول شماره  1واردات ماشينهاي
نساجي و ديگر ماشينها براي كارخانهها را در سالهاي
 1936-1959نشان ميدهد.
كوششهاي تازه براي ايجاد صنايع جديد و
توسعه صنايع جانشين واردات

از سال  )1955( 1334كه قرارداد تازه نفت با
كنسرسيومي مركب از شركتهاي نفتي آمريكايي،
انگليسي ،فرانسوي و هلندي براي مدت  25سال
به امضا رسيد و درآمدهاي نفتي ايران تا اندازهاي
سيرصعودي خود را آغاز كرد ،كوشش براي صنعتي
كردن جامعه افزايش يافت و دولتها با تهيه و اجراي
برنامههاي عمراني (برنامههاي عمراني دوم ،سوم و
چهارم) اقداماتي در راستاي توسعه صنعتي كشور
بهعمل آوردند كه شرح جزئيات و نتايج آن از حوصله
اين بحث بيرون است .ولي عملكرد برنامه عمراني
چهارم ( )1346-51در بخش صنعت و معدن را
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194 ) به1346=100( صنعتي نسبت به سال پايه
.درصد افزايش نشان داد14/2 رسيد و بهگونه ميانگين
سطح اشتغال در بخش صنعت و معدن در همين دوره
. نفر رسيد1890000  نفر بيشتر شد و به544000

 رشد ساالنه ارزش افزوده:ميتوان چنين خالصه كرد
درصد و سهم بخش صنعت و معدن13/8 اين بخش به
1347 درصد در سال15/6 در توليد ناخالص ملي از
 شاخص توليدات. رسيد1351 درصد در سال16/5 به
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ËZ

ÊmZ¿

¶¯ ¼m

ËZ

ÊmZ¿
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26/763/0

22595/6

4167/4

3146/1

2889/9

256/2

42/677/2

38859/6

4817/6

4692/2

4481/0

211/2

29/646/0

26928/3

2717/7

3428/5

3289/0

139/5

18/022/3

17238/6

783/7

1859/5

1819/9

39/6

1939

19/771/8

18366/3

1405/5

1929/1

1868/5

60/6

1940

21/601/7

20926/6

675/1

1755/4

1721/7

33/7

1941

7/015/2

3290/5

3724/7

771/7

219/3

552/4

1942

2/310/5

1551/8

758/7

87/9

58/6

29/3

1943

7/456/6

7292/2

164/4

171/7

168/0

3/7

1944

11/301/0

10/753/0

548/0

273/0

264/0

9/0

1945

46/087/6

45/519/0

568/6

2150/4

2141/4

9/0

1946

64/261/2

56/230/1

8031/1

1695/3

1448/8

246/5

1947

73/566/7

64/023/0

9543/7

1681/7

1513/2

168/5

1948

245/276/1

158/177/7

87098/4

5812/4

3678/1

2134/3

1949

332/614/4

244/270/1

88344/3

8602/8

6293/7

2309/1

1950

372/567/2

285/986/8

86589/4

9158/3

7459/7

1698/6

1951

432/146/8

311/312/4

120834/4

4837/8

3897/7

940/1

1952

773/918/0

537/599/4

236318/6

8358/9

6947/3

1411/6

1953

922/066/6

771/459/5

150607/1

9979/0

8712/8

1266/2

1954

1/010/531/6

890/240/7

120290/9

9109/5

8136/1

973/4

1955

913/446/4

801/813/1

111633/3

10895/3

9688/1

1207/2

1956

1/449/035/4

1/253/841/0

195194/4

16805/2

14847/9

1957/3

1957

2/589/189/0

1/961/320/9

627868/1

25005/2

19211/4

5793/8

1958

3/971/144/8

2/758/360/6

1212784/2

35482/5

24093/1

11389/4

1959

*

1936

*

1937

**

1938

Notes: Tariff nos. used for textile machinery were: 1936-40 951; 1941-9, 1834-44; 1950-9, 844-7. Tariff nos. used for
other manufacturing industry were: 1935-40, 944, 947-50, 956-9; 1941-9, 1740-3, 1746-64, 177-82, 1785-98, 1803-13,
1819-33, 1845-52, 1866-73, 1882-90; 1950-9, 820-2, 823B, 824-5, 828, 830-2, 833B, 837-8, 840-9, 854B, 858. All tariff
numbers relate to imports non-exempt from customs duties.
* Economic year, 21 June - 20 June.
** Nine months only.
Sorce: Julian Bharier, Economic Development of Iran 1900-1970, London, oxford University Press, 1471 p. 175
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(2010-2018) Ê]ÂÀm Ã¯ Á É·Z» ,ÄÌ¯e ,½YËY {Zf«Y Ê¬Ì^e {¯Z¯ ˰˻ µÁ|m
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5638

8659

10015

20540

2010

6599

9979

10477

22388

2011

7207

10345

10527

22589

2012

5039

10429

10745

23838

2013

5227

10652

11011

25189

2014

5416

11358

12052

26914

2015

5519

12077

13205

28814

2016

5405

12816

14483

30875

2017

5276

13607

15889

33108

2018
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سرمايهگذاري در بخش صنعت و معدن (دولتي
و خصوصي) در دوره برنامه چهارم با رشد ساالنه به
قيمت ثابت  145ميليارد ريال رسيد كه  113ميليارد
ريال آن توسط سازمان برنامه و بودجه در چارچوب
سرمايهگذاريها و پرداختهاي عمراني براي طرحهاي
زيربنايي و كليدي يا بهصورت تأمين اعتبار طرحهاي
دولت انجام گرفت و در همين مدت بانكهاي تخصصي
نيز نزديك به  27ميليارد ريال بهصورت وامهاي ارزي
و ريالي و مشاركت در سرمايه واحدهاي صنعتي
پرداخت كردند و كمابيش  10ميليارد ريال نيز توسط
سرمايهگذاران خارجي از راه مركز جلب و حمايت
سرمايههاي خارجي در صنايع كشور سرمايهگذاري
شد.
برنامه پنجم عمراني كشور 1352-1356
(تجديدنظر شده) كه با انقالب نفتي و افزايش سريع
درآمدهاي ارزي ايران همزمان بود ،افق ديد و حوزه
عمل دولت در زمينه صنعتي كردن جامعه را وسعت
بيشتري بخشيد و چه از نظر هدفهاي كلي و چه از نظر
هدفهاي جنبي در زمينه صنعتي كردن جامعه ،برنامههاي
بلندپروازانهاي تهيه شد و از جمله پيشبيني گرديد:
 -1ارزش توليدات صنعتي از  509ميليارد ريال
در سال آخر برنامه چهارم با ميانگين رشد كمابيش
17درصد در سال به  1130ميليارد ريال ميرسد.
 -2ارزش افزوده صنايع از  164ميليارد ريال در
سال آخر برنامه چهارم با ميانگين رشد حدود 20درصد
در سال به  408ميليارد ريال در سال آخر برنامه پنجم
خواهد رسيد.
 -3ايجاد صنايع تازه و توسعه صنايع موجود
برپاية مزيت نسبي انجام خواهد گرفت.
 -4افزايش صدور كاالهاي صنعتي بهمنظور
توسعه بازار واحدهاي صنعتي كشور و همچنين تأمين
نيازهاي ارزي در بلندمدت از جمله هدفهاي صنعتي
تعيين شد.
سياستها و راهكارهاي توسعه صنعتي در برنامه
پنجم چنين بود:
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● عملكرد برنامه عمراني چهارم ( )1346-51در
بخش صنعت و معدن را ميتوان چنين خالصه
كرد :رشد ساالنه ارزش افزوده اين بخش به
13/8درصد و سهم بخش صنعت و معدن در
توليد ناخالص ملي از 15/6درصد در سال 1347
به 16/5درصد در سال  1351رسيد .شاخص
توليدات صنعتي نسبت به سال پايه ()1346=100
به  194رسيد و بهگونه ميانگين 14/2درصد
افزايش نشان داد .سطح اشتغال در بخش صنعت
و معدن در همين دوره  544000نفر بيشتر شد و
به  1890000نفر رسيد.
 -1تكميل ،تجهيز و توسعه واحدهاي صنعتي
موجود و ادغام واحدهاي صنعتي مشابه؛
 -2ايجاد و توسعه صنايع واسطهاي و سرمايهاي؛
 -3تأكيد بر ايجاد و توسعه صنايع مبتني بر
هيدروكربورها (شيمي و پتروشيمي) و صنايع ذوب
فلزات؛
 -4تشكيل ذخيره مواد و كاالهاي اساسي مورد نياز
صنايع كشور در سالهاي برنامه پنجم بهمنظور كاهش
اثرات تورم جهاني و تداوم بيوقفه توليد صنعتي.
در مورد راهكارها و سياستهاي تعرفهاي نيز آمده
بود:
 -1بررسي مداوم سطح حمايتهاي گمركي در
رشتههاي گوناگون صنعتي ،توجه به امكانات توسعة
هر رشته ،بعنوان يك اصل اساسي در سياست تعرفهاي
كشور مورد نظر خواهد بود و شيوه كاربرد اين اصل در
مورد كاالهاي صنعتي گوناگون در برنامه پنجم عمراني
چنين خواهد بود:
 -2در مورد كاالهاي مصرفي ،سياست كاهش
حمايت گمركي بهمنظور بهبود بخشيدن به كيفيت
كاالهاي ساخت كشور و ايجاد امكانات رقابت سالم با
كاالهاي مشابه.
 -3در مورد كاالهاي واسطه و سرمايهاي ،حمايت
گمركي مناسب از صنايع سازنده اين كاالها در داخل
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كشور بهمنظور كاهش واردات و تشويق ساخت آنها
در داخل برقرار خواهد شد .از اين حمايت پس از يك
دوره معقول ،رفتهرفته كاسته خواهد شد.
در زمينة سياستهاي اعتباري نيز آمده بود:
 -1تشويق خريد سهام شركتهاي صنعتي توسط
شركتهاي بيمه؛
 -2ايجاد بانكهاي صنعتي ناحيهاي بهمنظور كمك
به ايجاد واحدهاي صنعتي؛
 -3تأمين نيازمنديهاي سرمايه در گردش
كارخانههاي دولتي و خصوصي از راه بانكهاي
تخصصي و تجاري؛
 -4ايجاد مشوقهاي مالي مانند نرخهاي بهره ترجيحي
براي صنايع كوچك بويژه در مناطق عقب افتاده؛
 -5كمك به بانكهاي تخصصي و تجاري بهمنظور
مشاركت در سرمايهگذاري صنايع كوچك و متوسط و
اعطاي وام به اين صنايع بيتوجه به وثائق متداول...؛
 -6تجديدنظر در سياست بانكهاي تجاري و
تخصصي بهگونهاي كه اعطاي كمكهاي مالي به
صاحبان صنايع خصوصي برپايه ارائه طرحهاي سالم
و قابل اجرا انجام گيرد.

● سرمايهگذاري در بخش صنعت و معدن (دولتي
و خصوصي) در دوره برنامه چهارم با رشد ساالنه
به قيمت ثابت  145ميليارد ريال رسيد كه 113
ميليارد ريال آن توسط سازمان برنامه و بودجه در
چارچوب سرمايهگذاريها و پرداختهاي عمراني
براي طرحهاي زيربنايي و كليدي يا بهصورت
تأمين اعتبار طرحهاي دولت انجام گرفت و
در همين مدت بانكهاي تخصصي نيز نزديك
به  27ميليارد ريال بهصورت وامهاي ارزي و
ريالي و مشاركت در سرمايه واحدهاي صنعتي
پرداخت كردند و كمابيش  10ميليارد ريال نيز
توسط سرمايهگذاران خارجي از راه مركز جلب
و حمايت سرمايههاي خارجي در صنايع كشور
سرمايهگذاري شد.
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اين سياست بويژه در مورد كمكهايي كه از محل
اعتبارات عمراني انجام ميگيرد ،رعايت خواهد شد.
در زمينه حمايت از مصرفكننده:
 -1توسعه استاندارد كاالها و نظارت دائم بر كيفيت
كاال بهمنظور باال بردن مرغوبيت كاالهاي توليدي داخلي
و صادراتي انجام ميگيرد؛
 -2حمايت از مصرفكننده داخلي از راه كنترل
مرغوبيت كاالها با توجه به قيمت تمام شده.
در زمينه سياستها و مقررات سازماني اعالم شد:
 -1سازمانهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت
موظف به تأمين نيازمنديهاي خود از محصوالت
ساخت كشور درصورت وجود كاالهاي مشابه داخلي
خواهند بود؛
 -2آب و برق و تلفن مورد نياز صنايع بصورتي
مطمئن و با نرخهاي معين و كمابيش ثابت تأمين
ميشود؛
 -3بررسي و نظارت مداوم بر قيمت كاالهاي
وابسته صنعتي بهمنظور جلوگيري از افزايش معقول
هزينه توليد كاالهاي مصرفي به عمل خواهد آمد.
در برنامه پنجم عمراني كشور ( )1352-56براي
گ و
روابط اقتصادي بينالمللي ايران ،هدفهايي بزر 
بلندپروازانه براي بهرهگيري از امكانات مناسب در بازار
گسترده بينالمللي همراه با كوشش براي دور ماندن از
مسايل ناشي از وابستگي درنظر گرفته شده بود.
در اين راستا ،بخشي از هدفهاي مشخص برنامه
چنين بود:
 -1رفع كمبودهاي داخلي و كاهش فشارهاي
تورمي با تأكيد بر واردات كاالهاي مصرفي ،سرمايهاي
و واسطهاي؛
 -2ايجاد ثروت ملي و كسب درآمد از خارج؛
 -3اعطاي كمكهاي بالعوض به كشورهاي درحال
توسعه بهمنظور توسعه روابط اقتصادي ،سياسي و
تحكيم روابط دوستانه.
و براي نيل به هدفهاي فوق از راهبردهاي زير
استفاده ميشد:
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الف ـ براي رفع كمبودهاي داخلي و كاهش
فشارهاي تورمي واردات كاالهاي مصرفي ،سرمايهاي
و واسطه تشويق ميشود و براي اين كار:
 -1تجديدنظر مداوم در ميزان تعرفهها ،سود
بازرگاني و ديگر محدوديتهاي مربوط به واردات جهت
كاهش قيمت و تسهيل واردات كاالهاي مورد نياز؛
 -2تجديدنظر در مقررات گمركي و اداري ترخيص
كاال؛
 -3كاهش وابستگي كشور به واردات كاالهاي
استراتژيك از بازارهاي محدود؛
 -4سرمايهگذاري ايران در صنايع استراتژيك در
خارج از كشور بهگونهاي كه ضمن تأمين بخشي از
واردات مواد واسطه و تكنولوژي به كشور ،به توسعه
بازارهاي صادراتي و حضور بيشتر ايران در بازارهاي
بينالمللي كمك كند ،مورد توجه قرار گرفته بود.
در زمينه ايجاد ثروت ملي و كسب درآمد بيشتر از
خارج ،از جمله روشهاي زير پيشبيني شده بود:
 -1اعطاي وام با ضوابط بينالمللي به كشورهاي
توسعهيافته و مؤسسات مالي و پولي بينالمللي؛
 -2خريد بخشي از سهام مؤسسات صنعتي و
خدماتي در ديگر كشورها؛
 -3مشاركت در سرمايهگذاري در طرحهاي
صنعتي كشورهايي كه خواهان توسعه اقتصادي خويش
هستند؛
 -4پيش خريد كاالهاي سرمايهاي و استراتژيك در
بازارهاي بينالمللي؛
در زمينه كمك به ثبات اقتصاد بينالمللي نيز موارد
زير پيشبيني شده بود:
 -1اعطاي اعتبار به مؤسسات پولي بينالمللي با
شرايط كمابيش آسان بهمنظور كمك به جبران كسري
موازنه پرداختهاي خارجي كشورهاي واردكننده نفت؛
 -2اعطاي اعتبار به مؤسسات مالي بينالمللي
با شرايط كمابيش آسان در راستاي اعطاي وامهاي
عمراني به كشورهاي درحال توسعه توسط اينگونه
مؤسسات؛
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● برسرهم ،حمايت دولت از صنعتي شدن و
تشويق صنايع داخلي در سالهاي پس از 1954
همواره تحت تأثير دو عامل يكسره متضاد قرار
داشته است :يكي وضع ارزي كشور و ديگري
سطح قيمت كاالها و خدمات مصرفي در جامعه.
 -3پرداخت پيش از موعد همه وامهاي خارجي
كشور كه شرايط آنها كمابيش نامساعد است.
با اجراي برنامه پنجم عمراني كشور ،ارزش افزوده
بخش صنعت و معدن بهگونه ميانگين 15/8درصد
افزايش يافت و شمار شاغالن در بخش صنعت و
معدن با رشد ساالنه 4/4درصد 248000 ،نفر بيشتر
شد .ارزش افزوده سرانه صنعت و معدن به قيمت
ثابت 10/9درصد باال رفت .در همين مدت  936واحد
صنعتي تازه راهاندازي شد و ظرفيت صنايع موجود نيز
افزايش يافت بهگونهاي كه شاخص توليدات صنعتي با
ميانگين رشد ساالنه 15/9درصد باال رفت.
در همين دوره )1973-1977( 1352-56
پرداختهاي دولت از محل اعتبارات سرمايهگذاري
ثابت براي بخش صنعت به  289ميليارد ريال رسيد
و  65ميليارد ريال نيز بهصورت اعتبارات صنعتي
پرداخت شد .در همين دوره ،بانكهاي تخصصي بر
سرهم  200/3ميليارد ريال بهصورت وام و اعتبار به
صنايع پرداخت كردند و ميانگين رشد ساالنه وامهاي
ت شده توسط بانكهاي تخصصي به صنايع،
پرداخ 
3
56درصد شد.
با بررسي كاركرد دولت در اجراي برنامههاي
عمراني ،بويژه برنامههاي چهارم و پنجم عمراني
 1347-1356در زمينه حمايت از صنايع ،چند نكته
آشكار ميشود:
 -1دولت پيوسته صنعتي شدن را تشويق كرده و
هر سال منابع بيشتري براي اين كار اختصاص داده
است؛
 -2افزون بر سرمايهگذاريهاي زيربنايي مانند
ساخت راهآهن ،جادهسازي ،بندرسازي ،ايجاد خطوط

208
ارتباطي و شبكههاي آبرساني و تأمين نيرو و سوخت،
دولت خود برپا كردن بسياري از صنايع مادر و صنايع
كليدي را بهعهده گرفته است ،مانند صنايع فلزي و
ذوب فلزات شامل ذوبآهن ،ذوب آلومينيوم و توليد
و تصفيه مس ،صنايع شيميايي و پتروشيمي ،صنايع
ماشينسازي ،تراكتورسازي و....
رفتهرفته كه كارخانههاي سازندة كاالهاي جانشين
واردات بويژه در رشتههاي مواد خوراكي ،پوشاك،
چوب ،كاغذ و ...تا حد نزديك به تأمين نيازهاي
داخلي برپا و بهرهبرداري از آنها آغاز شده ،توجه دولت
به تشويق توليد كاالهاي واسطه و مواد اوليه و از آنجا
به توليد انواع گوناگون ماشينها و تجهيزات صنعتي
و فلزات اساسي الزم براي توليد كاالهاي سرمايهاي
نيز بيشتر شده است .وجود منابع عظيم گاز طبيعي
و سنگهاي معدني فلزي كه پايههاي اساسي صنايع
پتروشيمي و ذوب فلزات را تشكيل ميدهد دولت را
به چنين سياستي رهنمون شده است.
 -3بخش خصوصي بهگونه مستقل يا با مشاركت
سرمايهگذاران خارجي و بويژه دولت در ايجاد و
راهاندازي صنايع كاالهاي مصرفي و واسطهاي پيوسته
تشويق شده است و در نتيجة اين حمايت و تشويقها،
توليد در اين رشتهها تنها در سالهاي  1353-56از 23
تا 49درصد افزايش يافته است.
 -4حمايت و تشويق دولت از ايجاد و راهاندازي
صنايع مربوط به بخش خصوصي ،غير از فراهمسازي
امكانات زيربنايي مانند واگذاري زمين ،تأمين آب و

● افت درآمد سرانه (واقعي) در ايران از باالي
هشت ميليون ريال در سال  1356به زير پنج
ميليون ريال در سال  1382و سقوط درآمد سرانه
از  5638دالر در سال  2010به  5276دالر در
سال  ،2018در مقايسه با رشد 61درصدي درآمد
سرانه در كره جنوبي و رشد 52درصدي درآمد
سرانه در تركيه و رشد 57درصدي درآمد سرانه
در مالزي بسيار آموزنده است.
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برق و تلفن يا ساخت خانههاي كارگري و فراهم آوردن
امكانات مربوط به آموزش كارگران و متخصصان در
واحدهاي توليدي ،بيشتر بهصورت دادن وامهاي
درازمدت با بهرههاي اندك و اعتبارات كوتاهمدت
و گاه بهصورت تأمين بخشي از هزينههاي زيربنايي
پروژه بوده است.
 -5از سال  1345بخشودگيهاي مالياتي شامل ماليات
بر درآمد براي كارخانههايي كه از وزارت اقتصاد پروانه
تأسيس دريافت ميكردند درنظر گرفته شده بود .اين
معافيت براي مدت  5سال از آغاز بهرهبرداري نسبت به
 20تا صددرصد درآمد طبق جدول معافيتهاي صنعتي
برقرار شده بود و به همه واحدهاي توليدي تعلق
ميگرفت ولي از سال  )1975( 1354به واحدهايي
كه در شعاع دورتر از  120كيلومتري تهران ساخته
ميشدند ،محدود شد.
 -6ممنوع كردن ورود كاالهاي ساخته شده يا برخي
از مواد واسطه يا تعيين سهميه و موكول كردن ورود
آنها به اجازه وزارتخانههاي ذيربط ،بهمنظور جلوگيري
از اشباع بازار داخلي از محصوالت مشابه خارجي و
حفظ كيفيت كاالهاي وارد شده و حمايت از صنايع
داخلي ،متداول بود و اين كار بيشتر از راه طبقهبندي
كاالهاي وارداتي بهصورت ضرور ،نيمه ضرور و كم و
زياد كردن نسبت اينگونه كاالها انجام ميگرفت.
 -7در همه اين سالها ،نرخ تعرفههاي گمركي
كمابيش ثابت نگهداشته ميشده است ،چنانكه نرخ
تعرفه انواع نخ پنبهاي و الياف نسجي تركيبي و مصنوعي
و ...شامل نايلون ،پلياستر اكريليك ،ويسكوز ،ريون،
در مقررات صادرات و واردات سال )1974( 1353
از  10تا  15درصد تعيين شده كه حتي در مقايسه با
نرخهاي تعرفه گمركي مستقل در  1927تغييري نيافته
است.
 -8سود بازرگاني و تغيير كموبيش مداوم آن
بهمنظور تشويق ورود يا جلوگيري از ورود زياد كاالها
به كار گرفته شده و اين بيشتر در مورد كاالهاي ساخته
شده مصداق داشته است .در مورد ورود مواد اوليه
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يا واسطه صنعتي ،سود بازرگاني كمابيش اندك بوده
است ،چنانكه در مقررات صادرات و واردات سال
 )1974( 1353سود بازرگاني واردات انواع الياف
مصنوعي از قرار كيلويي  5ريال يعني يكهشتم حقوق
گمركي آن تعيين شده است.
 -9بانك مركزي ايران از زمان تأسيس 1339
( ،)1960بسته به رونق يا ركود اقتصادي و نياز بازار
به مواد اوليه يا كاالها در چارچوب همكاري و توافق
با وزارت اقتصاد ،يا بسته به موجوديها و درآمدهاي
ارزي ،با تغيير حق ثبت سفارش (يك نوع ماليات بر
واردات) يا سپرده ثبت سفارش كه گاه به 100درصد
قيمت  CTFكاالها ميرسيده و نيز تعيين محدوديتهاي
مقداري ارزي براي واردات كاالها يا مواد خاص،
موجبات تشويق يا تحديد ورود كاالها يا مواد را فراهم
ساخته است.
 -10هرگونه محدوديت در مورد واردات ،با درجه
تكامل كاال نسبت معكوس داشته يعني هميشه كمترين
محدوديت در مورد مواد اوليه و واسطه و ماشينهاي
مورد نياز صنايع و بيشترين محدوديت در مورد
كاالهاي ساخته شدة مصرفي وضع ميشده است.
برسرهم ،حمايت دولت از صنعتي شدن و تشويق
صنايع داخلي در سالهاي پس از  1954همواره تحت
تأثير دو عامل يكسره متضاد قرار داشته است :يكي
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وضع ارزي كشور و ديگري سطح قيمت كاالها و
خدمات مصرفي در جامعه.
افزايش درآمدهاي نفتي (كه بهصورت ريال و ارز
در اختيار دولت است) در هر دوره باعث شده است
كه دولت سياستي كمابيش آزاد در زمينه بازرگاني
خارجي و در قبال واردات كاالهاي واسطهاي مورد
نياز صنايع در پيش گيرد و سرمايهگذاري در صنايع را
با دادن انواع كمكها (وامها و اعتبارات) تشويق كند و
خود نيز در تأسيسات زيربنايي و صنايع مادر و كليدي
سرمايهگذاريهاي هنگفت كند و هزينههاي اداري،
رفاهي و اجتماعي خود را افزايش دهد .اين سياست
مشاركت فعال دولت در كارهاي اقتصادي ،بهعلت
برخورد با تنگناهاي گوناگون مانند كمبود ظرفيت
تخليه و بارگيري در بندرها ،كمبود نيروي انساني
ماهر ،كمبود ظرفيت توليد يا كمبود قدرت مديريت
واحدهاي صنعتي در اوضاع بحراني ،باعث پيدايش
فشارهاي تورمي چه از نوع افزايش هزينه توليد (Cost
) Pullو چه از نوع ) (Demand Pullزيادي تقاضاي
خريد شده است.
حساسيت دولت نسبت به وضع رفاهي
مصرفكنندگان در حال وهواي تورمي ،با توجه به
ابعاد سياسي آن ،بيشتر سبب ميشده است كه بيدرنگ
سياستهاي كنترل ورود كاالهاي ساخته شده يا مواد

نمودار -1روند درآمد سرانه به قیمت ثابت سال  - 1376هزار ریال

منبع  :گزارش ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسالمی ایران 1356-1381

اداره کل روابط عمومی  ،انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1383،ص 32
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اوليه و واسطه و سياستهاي تشويق توليدات داخلي
و ...تا اندازهاي سست شود و در مواردي يكسره كنار
گذاشته شود .تغييرات پيدرپي سياست دولت در زمينه
صنعت نساجي در اين پنجاه سال ،بهترين گواهي اين
مدعاست.
براي نشان دادن دشواري جمع كردن سياستهاي

رفاهي دولت با سياستهاي حمايت از صنايع ،كافي است
تغييرات مقررات مربوط به واردات به هنگام فراواني

ارزش ريال در برابر دالر  11/1درصد افزايش داده شد
تا از قيمت ريالي كاالهاي وارداتي كاسته شود.

 -2در شش ماه نخست سال  ،1352بهمنظور

تشويق واردات:

 -حق ثبت سفارش گروهي از كاالهاي واسطه و

ضرور و مواد اوليه حذف شد و در مورد بقيه كاالها از

5/5درصد به يك درصد رسيد.

 -ممنوعيت ورود برخي از كاال لغو شد.

ارز و افزايش فشارهاي تورمي از سال )1974( 1353

 -سپرده ثبت سفارش پارهاي از كاالها كاهش

ارزي كشور از  6/2ميليارد دالر مربوط به سال 1352

 -از سود بازرگاني شماري از كاالها كاسته شد.

 25/9ميليارد افزايش يافت .در چنين وضعي فشارهاي

برده شده تا كاالهاي وارده برحسب ريال ارزانتر شود.

خدمات مصرفي در مناطق شهري از  86/6مربوط به

ورود كاال توسط بخش خصوصي كاهش داده شد.

يافت .براي رويارويي با اين فشارهاي تورمي ،تشويق

وامهاي توليدي وارداتي و بازرگاني كاهش يافت.

اقدامات زير بهعمل آمد:

تورمي ،سيستم نظارت بر قيمتهاي خرده فروشي و

به بعد را بررسي كنيم .در سال  1353دريافتهاي جاري

يافت.

به  20/9ميليارد دالر رسيد و رفتهرفته تا سال  1356به

 -نرخ برابري ريال به دالر بار ديگر 1/6درصد باال

تورمي نيز باال گرفت و شاخص كل بهاي كاالها و

 -3در مرداد  1354نسبت سپرده ثبت سفارش

سال  1352به  160/2درصد در سال  1356افزايش

 -4از اول بهمن  1354نرخ تنزيل مجدد ،نرخ بهره

واردات مورد توجه دولت قرار گرفت و رفتهرفته

 -5گذشته از اينها ،به منظور كنترل فشارهاي

 -1در بهمن  1351پس از افزايش درآمدهاي نفتي،

عمدهفروشي برقرار گرديد.

نمودار 2ـ رشد توليد ناخالص داخلي در ايران ،تركيه ،پاكستان و مصر
سالهاي  1977-1995به قيمتهاي ثابت سال  -1385پايه 1977=100
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 -6از سال  1354تا سال  1356سياستهاي تسهيل

واردات بهمنظور مبارزه با تورم ادامه يافت و اين بار
براي مبارزه با تورم ،استفاده از ابزارهاي پولي مانند

افزايش نرخ بهره ،كارمزد خدمات بانكي ،كنترل مقداري

يادداشتها
* افت درآمد سرانه (واقعي) در ايران از باالي هشت ميليون

ريال در سال  1356به زير پنج ميليون ريال در سال 1382
(نمودار  )1و سقوط درآمد سرانه از  5638دالر در سال 2010

به  5276دالر در سال  ،2018در مقايسه با رشد 61درصدي

اعتبارات و باال بردن نرخ ذخيره قانوني و محدود كردن

درآمد سرانه در كره جنوبي و رشد 52درصدي درآمد سرانه

سيستم بانكي مورد توجه قرار گرفت.

آموزنده است (جدول .)2

ظرفيت وامدهي بانكها و كنترل رشد نقدينگي توسط

در تركيه و رشد 57درصدي درآمد سرانه در مالزي بسيار

 -7گذشته از كارهاي يادشده در باال كه تحت تأثير

 .1پس از شكست ايران از روسيه در جنگهاي  10ساله -1828

افزايش فشارهاي تورمي در كشور صورت گرفت ،با
پيشبيني درست افزايش فشارهاي تورمي در سطح

جهاني ،تشويق هرچه بيشتر واردات ماشينها و مواد
اوليه و واسطه و ذخيرهسازي آن در داخل ،يكي از
هدفهاي مهم توسعه صنعتي كشور در برنامه پنجم

 1818و بسته شدن پيمان تركمنچاي در سال  ،1828برپايه

ماده  3قرارداد ،ايران و روسيه موافقت كردند كه فقط يكبار
به ميزان 5درصد قيمت كاالها از صادرات طرف ديگر تعرفه
گمركي بگيرند .در سال  1831فتحعليشاه دستوري صادر
كرد و نرخ 5درصد تعرفه گمركي در سراسر ايران عموميت
يافت و مأموران موظف شدند از كاالهاي وارده صرفنظر از

اعالم گرديد و چنانكه آمار واردات سالهاي -1356

محل توليد آنها 5درصد ارزش آن حقوق گمركي وصول كنند

از  48937ميليارد دالر كل واردات در دوره پنجساله،

منبع :دكتر علي رشيدي :روابط اقتصادي بينالمللي ايران،

تشكيل ميدهد و بقيه شامل  20/074ميليون دالر

علوم بانكي ايران1355 ،

( 1352دوره برنامه پنجم عمراني كشور) نشان ميدهد،

و اين نرخ تا سال  1925تغيير نيافت.

تنها  5452ميليون دالر آنرا مواد خوراكي و حيواني

جلد اول  1870-1941صفحه  115تكثير شده توسط مؤسسه

ماشينها و لوازم حملونقل 15310 ،ميليون دالر مواد

اوليه و واسطه 3701 ،ميليون دالر مواد شيميايي و 1704

ميليون دالر مواد خام غيرخوراكي از جمله  783ميليون

 .2همان منبع ،صص  125و 123

 .3منابع :سازمان برنامه و بودجه :برنامه پنجم عمراني كشور

 1352-1356خالصه تجديدنظر شده ،تهران مرداد 1353
صص 123-136

دالر الياف نساجي و  788ميليون دالر لوازم علمي

 -بانك مركزي ايران ،گزارش اقتصاد و ترازنامه سال ،1356

ماندن از افزايش قيمتهاي جهاني و بويژه مبارزه با تورم

 .4بانك مركزي ايران ـ گزارش اقتصادي و ترازنامه سالهاي

و حرفهاي و ...بوده است كه بيشتر بهمنظور مصون

وارداتي با تشويق دولت خريداري شده است.
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