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High economic growth, low inflation, and the simultaneous formation of numerous in-
dustries have highlighted the economic performance of Iran in the 1940s. Interestingly, 
in the same period, East Asian countries also adopted a similar approach to industrial 
development, i.e., currently referred to as the Asian miracle. Relatively extensive studies 
have been conducted on the progress of East Asian countries; however, few investiga-
tions have addressed the organizational and institutional characteristics of Iran’s expe-
rience in the same period. This study attempted to theorize the reasons for the success 
of Iran’s economic performance in the 1940s. Thus, we performed a comparative study 
respecting the organizational and policy characteristics of the economic management of 
that period as well as the characteristics of the East Asian developmental states. Initial-
ly, the bureaucratic structures and characteristics that made the economy viable at that 
time were discussed. Next, the economic and industrial policies applied at that time were 
discussed. At the beginning of each section, the theoretical underpinnings of the subject 
will be explained first, followed by “In Iran”, which will describe the Iranian experience. It 
is hoped that this rethinking of the country’s economic management experience would 
facilitate future studies to reinforce the historical memory of policymakers from past mis-
takes. Besides, to some extent, it prevents the repetition of past mistakes.

A B S T R A C T

Keywords: 
Comparative study, Eco-
nomic management, Iran 
economy, Developmental 
states

* Corresponding Author:
Barzin Jafartash Amiri
Address: Department of Governmental Management ,Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, 
Univeristy of Tehran, Tehran, Iran.
E-mail: barzin.jf@gmail.com 

Citation: Jafartash Amiri, B. (2021). [Organizational and Policy Characteristics of Iran Economic 
Management in the 1940s (Persian)]. Journal Strategic Studies of Public Policy, 11(38), 234-255.

Use your device to scan 
and read the article online

Received: 02 Feb 2020
Accepted: 19 Sep 2020
Available Online: 01 May 2021

https://orcid.org/0000-0002-9114-2412
http://sspp.iranjournals.ir/?lang=en


بهار 1400. دوره 11. شماره 38

235

1. گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

*برزين جعفرتاش امیری1 

* نویسنده مسئول:
برزین جعفرتاش امیری

نشانی: تهران، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت دولتی.
 barzin.jf@gmail.com :پست الکترونیکی

رشد اقتصادی باال، تورم پایین و همزمان شکل گیری بسیاری از صنایع موجب برجسته بودن عملکرد 
اقتصادی دهه چهل ایران شده است. جالب اینکه در همان دوره، کشورهای شرق آسیا هم از رویکرد مشابهی 
برای توسعه صنعتی بهره برده که امروز از آن به عنوان معجزه آسیایی یاد می شود. با اینکه مطالعات نسبتاً 
گسترده ای درباره پیشرفت کشورهای شرق آسیا انجام شده، اما در خصوص ویژگی های مدیریت اقتصادی 
دهه چهل کمتر مطالعه ای صورت گرفته است. این پژوهش در تالش است تا با مطالعه تطبیقی ویژگی های 
سازمانی و سیاستی مدیریت اقتصادی دهه چهل و ویژگی های دولت های توسعه گرای شرق آسیا، در فهم 
ویژگی های مدیریت اقتصادی دهه چهل بکوشد. در ابتدا ساختارهای بوروکراتیک و ویژگی هایی که موجب 
کارآمدی اقتصاد در آن دوره شد، مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، سیاست های اقتصادی و صنعتی به کار 
رفته در آن دوران بحث می شود. در ابتدای هر قسمت ابتدا بنیان های نظری موضوع توضیح داده می شود و 
در ادامه تحت عنوان »در ایران« به شرح تجربه ایران خواهیم پرداخت. امیدواریم که این بازخوانی از تجربه 
مدیریت اقتصادی کشور، فتح بابی باشد برای مطالعه آتی تا با تقویت حافظه تاریخی سیاست گذاران از 

اشتباهات گذشته درس های الزم را گرفته و تا حدی مانع تکرار اشتباهات گذشتگان شویم. 

کليدواژه ها: 
 مطالعه تطبیقی، 

سیاست گذاری 
اقتصادی، دهه چهل، 

دولت های توسعه گرا
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مقدمه

با مطالعه تجربه اقتصادی دهه چهل، شباهت های 
توسعه گرا  دولت های  مدل  بین  انکاری  غیرقابل 
فرماندهی  تحت  چهل  دهه  اقتصادی  مدیریت  و 
وزارت اقتصاد وقت به چشم می خورد. تا به آنجا که 
آبراهامیان، در کتاب معروف ایران بین دو انقالب، 
اقتصادی شرق  از پیشرفت  به تبعیت  را  این دوره 
آسیا که معجزه آسیایی می نامند، معجزه ایرانی لقب 

.)Barlow, 1982( داد

اگر این ادعا که عملکرد اقتصادی دهه چهل به 
طور ویژه موفقیت آمیز بود را درست فرض کنیم، 
مشخص  اقتصادی  دوره  این  به  پرداختن  اهمیت 
می شود. نکته اینجاست که این عملکرد اقتصادی را 
بایستی در راستای رویکرد مرسوم کشورهای در حال 
توسعه در دهه پنجاه و شصت میالدی تحلیل کرد. 
دوره ای پس از جنگ جهانی که هنوز نئولیبرالیسم 
ظهور نکرده و بسیاری از کشورها در تالش هستند تا 
با سیاست های مداخله جویانه، عقب ماندگی اقتصادی 

خود را جبران کنند.

درواقع مدیریت اقتصادی مداخله جویانه ایران را 
بایستی در راستای تالش های دولت هند، پاکستان، 
از  بسیاری  و  فرانسه  ژاپن،  ویتنام،  تایوان،  کره، 
مطالعات  اینکه  با  کرد.  تحلیل  دیگر  کشورهای 
کشورهای  اقتصادی  مدیریت  مورد  در  گسترده ای 
 Johnson, 1982; Amsden,( شده  انجام  مذکور 
 1992; Evans, 1995; Wade, 2004; Khan, 1999,
2011(، اما در خصوص ملی گرایی اقتصادی در ایران، 

.)Nasr, 2000( کمتر کار علمی انجام شده است

بسیار  ایران  توسعه گرای  دولت  عمر  هرچند 
کوتاه تر از نمونه های شرق آسیا بوده و سرانجام بسیار 
متفاوتی هم داشته است، اما به نظر می رسد بتوان با 

استفاده از نظریه دولت  توسعه گرا و مفاهیم مرتبط با 
آن، مروری انتقادی و آموزنده به مدیریت اقتصادی 
دهه چهل ایران داشت. در ادامه زمینه های ظهور 
دولت توسعه گرای دهه چهل، ویژگی های سازمانی و 
نهادی آن و در انتها چگونگی به انحراف رفتنش به 

ترتیب بحث و بررسی می شود. 

عملکرد اقتصادی دهه چهل

در ابتدا باید ثابت شود که عملکرد اقتصادی دهه 
چهل نسبت به دوره های دیگر از برجستگی قابل 
توجهی برخوردار بوده است. برای این منظور نگاهی 
به آمار و ارقام اقتصادی آن دوره می تواند کمک کند. 
میانگین تورم ده ساله 1340-1349 معادل 16/5 
درصد، میانگین رشد اقتصادی در همین دوره 12 
درصد که برای بخش صنعت این نرخ 14/3درصد 

بود )آمار بانک مرکزی(. 

البته که این اعداد و ارقام به معنی بی نقص بودن 
رشد  دوره  این  در  مثال،  برای  نیست.  چهل  دهه 
و دیگر  از رشد صنعت  مراتب کمتر  به  کشاورزی 
توجه  قابل  غفلت  یک  از  نشان  که  بوده  بخش ها 
می دهد. غفلتی که مهندس نیازمند، معاون صنعتی 
وزارت اقتصاد در دهه چهل در خاطرات خود به آن 

اذعان می کند )سعیدی، 1992(. 

اما به هر حال، کشورهای در حال توسعه، برای 
جبران عقب ماندگی اقتصادی خود بایستی یک دوره 
بلندمدت رشد اقتصادی، به خصوص در حوزه صنعت 
را تجربه کنند. دهه چهل از این رو قابل توجه است 
که هم این رشد کم نظیر در آن دوره را به مدت یک 
دهه همراه با تورم بسیار پایین حفظ کرده و شاید 
مهم تر از آن، این است که بخش اعظم این رشد سهم 

صنعت و به خصوص صنایع کارخانه ای بوده است.
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و  تورم  سال  هفتاد  نمودار   1 شماره  تصویر  در 
نمایش  به  ایران  در  اقتصادی  رشد  سال  شصت 
درآمده که همان طور که مشخص است، در دوران 
صدارت دکتر عالیخانی در وزارت اقتصاد، رشد باال و 
باثبات و تورم پایین، این دوره را بقیه دوره ها متمایز 

کرده است.

همان طور که در تصویر شماره 1 مشخص است 
عملکرد اقتصادی ایران در این دوره به طور ویژه ای 
فهم  اهمیت  به  نظر  است.  دیگر  دوره های  از  بهتر 
بهتر این دوره، مقاله حاضر سعی دارد ویژگی های 
سازمانی و سیاستی که این موفقیت در بستر آن رقم 

خورده، مورد بحث و بررسی قرار دهد. 

1. ادبيات موضوع

نظام مند  فهم  و  تفسیر  برای  پژوهش  این  در 
چارچوب  از  چهل،  دهه  اقتصادی  مدیریت 
استفاده  مرتبط  مفاهیم  و  توسعه گرا  دولت های 
شده است. دولت های توسعه گرا در تعریف محدود 
با سیاست های  که  آسیا  دولت های شرق  به  خود، 
کردند،  تسریع  را  ساختاری  تغییر  مداخله جویانه 

 .)Chang, 2010( اطالق می شود

فرایند سریع صنعتی شدن کشورهای کره جنوبی، 
جنگ  از  پس  ژاپن  به خصوص  و  سنگاپور  تایوان، 
جهانی دوم، سنگ بنای نظری این دیدگاه را فراهم 
کردند. دولت متعهد به ارتقای صنعتی، توانمند در 
جزیره ای  کارگیری  به  و  صنعتی  سیاست  اجرای 
دولت های  الینفک  جزء  کاردان  بوروکرات های  از 

توسعه گرا است.

ایوانز در اثر مهم خود با عنوان »اختیار درونی شده: 
بررسی نقش دولت،  دولت ها و تحول صنعتی« به 
کارآفرینان محلی و شرکت های بین المللی در ظهور 

صنعت رایانه در سه کشور برزیل، هند و کره جنوبی 
می پردازد. سال ها مطالعات تطبیقی ایوانز در خصوص 
موفقیت و شکست دولت ها در فرایند صنعتی شدن 
منجر به ارائه نظریه اختیار درونی شده شد. اختیار 
درونی شده ترکیبی از انسجام سازمانی درونی دولت 
و رابطه نزدیک با جامعه است که همراه با شناخت 
محدودیت های خود دولت و یک رابطه واقع گرایانه 
با اقتصاد جهانی موفقیت سیاست های آن را تعیین 

 .)Evans, 2012( می کند

با مطالعه معجزه اقتصادی  چالمرز جانسون که 
ژاپن )1982( سنگ بنای نظریه دولت های توسعه گرا 
ویژگی های  درخصوص  مشابهی  نظر  گذاشته،  را 
نهادی یک سیاست صنعتی موفق دارد. بوروکراسی 
اقتصادی ژاپن و به خصوص وزارت صنعت و تجارت 
بین الملل )MITI( به عنوان مهم ترین نهاد دولتی مؤثر 
قرار گرفت. در  اقتصاد، محور مطالعه جانسون  در 
ژاپن، بوروکرات های دولتی به طور مداوم به هدایت و 

محدود کردن بخش خصوصی مشغول بودند. 

این بوروکرات های نخبه دولتی، از اعضای انتخابی 
دولت نبوده و به همین دلیل کمتر تحت نفوذ طبقه 
سرمایه دار یا طبقه کارگر در فرایندهای سیاسی قرار 
در  که  تا 2001  از سال 1949   MITI می گرفتند. 
 )METI( وزارت تازه تأسیس اقتصاد، تجارت و صنعت
اجرا و هماهنگی  به عنوان عامل اصلی  ادغام شد 

سیاست های صنعتی ژاپن محسوب می شد. 

بوروکرات های نخبه دست چین شده ای که صنایع 
می ترسیدند،  هم  و  می برده  حساب  آن ها   از  هم 
سکاندار ارتقای بهره وری، صادرات، جذب فناوری در 
صنعت ژاپن بودند. بدون شک بزرگ ترین اجتماع 
قدرت ذهنی ژاپن در این جزیره شایستگی گرد هم 
آمده بودند. ملی گراهایی که به صنعتی کردن کشور 

برزين جعفرتاش اميری. ويژگی های سازمانی و سياستی مديريت اقتصادی دهه چهل ايران
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ذینفع  گروه های  توسط  راحتی  به  و  بوده  متعهد 
 .)Johnson, 1982( تسخیر نمی شدند

 امسدن در اثر مهم خود، غول بعدی آسیا، کره 
فرایند صنعتی  تأخیر1  با  و صنعتی شدن  جنوبی 
در  کرد.  بررسی  را  جنوبی  کره  دیرهنگام  شدن 
کره جنوبی هم توانایی دولت در اعمال معیارهای 
عملکردی سفت و سخت بر صنایع و شرکت هایی 
از  شده  حالشان  شامل  دولتی  حمایت های  که 
اساسی ترین دالیل موفقیت سیاست صنعتی در این 

 .)Amsden, 1992( کشور عنوان می شود

کارآفرین،  یک  نقش  در  دولت  کشور  این  در 
هدایتگر، تنظیم گر و تأمین کننده مالی فعالیت های 
هیئت  قدرتمند  نهاد  شد.  ظاهر  مولد  اقتصادی 

1. Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization

برنامه ریزی اقتصاد )EPB( نه تنها نقش برنامه ریزی، 
بلکه وظیفه بودجه ریزی را نیز بر عهده داشت. مالکیت 
و کنترل کامل بخش بانکی و همچنین استفاده از 
بنگاه های دولتی در صورت نیاز، از ویژگی های دولت 

توسعه گرای کره بود. 

هیئت برنامه ریزی اقتصادی در هماهنگی وزارت 
صنعت و تجارت )مسئول سیاست های با جزئیات 
اساسی  نقش  دولتی  بنگاه های  و  بانک ها  بخشی(، 
به  متعهد  سیاسی  ائتالف  نقش  هم  باز  داشتند. 
نظریه  در  نخبه  بوروکرات های  و  صنعتی  توسعه 

امسدن پررنگ است.

رابرت وید، یکی از صاحب نظران عرصه سیاست 
صنعتی، در کتاب حکمرانی بازار: نظریه اقتصادی و 
نقش دولت در صنعتی شدن شرق آسیا، تحلیلی 

 

 ) هفتاد سال تورم و شصت سال رشد اقتصادي ایران (منبع: آمار بانک مرکزي)1شکل (

 

ظر به ن .هاي دیگر استاي بهتر از دورهکه در شکل باال مشخص است عملکرد اقتصادي ایران در این دوره به طور ویژههمانطور 

د قیت در بستر آن رقم خورده مورهاي سازمانی و سیاستی که این موفویژگی سعی دارد حاضر مقاله اهمیت فهم بهتر این دوره،

 . بحث و بررسی قرار دهد

 

 پژوهش چهارچوب تحلیلی

تفاده گرا و مفاهیم مرتبط اسهاي توسعهمند مدیریت اقتصادي دهه چهل، از چهارچوب دولتدر این پژوهش براي تفسیر و فهم نظام

تاري جویانه تغییر ساخهاي مداخلههاي شرق آسیا که با سیاستگرا در تعریف محدود خود، به دولتهاي توسعهدولت شده است.

خصوص و ب سنگاپور ،کره جنوبی، تایوانفرآیند سریع صنعتی شدن کشورهاي  ).Chang, 2010( شودرا تسریع کردند اطالق می

دولت متعهد به ارتقاي صنعتی، توانمند در اجراي  سنگ بناي نظري این دیدگاه را فراهم کردند. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم،

 باشد.گرا میهاي توسعههاي کاردان جزء الینفک دولتاي از بروکراتسیاست صنعتی و بکارگیري جزیره

بررسی نقش دولت، کارآفرینان محلی و به  "1ها و تحول صنعتیشده: دولتاختیار درونی"ایوانز در اثر مهم خود با عنوان 

وص ها مطالعات تطبیقی ایوانز در خصپردازد. سالالمللی در ظهور صنعت رایانه در سه کشور برزیل، هند و کره میهاي بینشرکت
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دقیق و با جزئیات باال از توسعه اقتصادی تایوان و 
شرایط سیاسی و اجتماعی این کشور ارائه می دهد. 
در این کشور هیئت توسعه صنعت )IDB( به عنوان 

سکان دار هماهنگ کننده توسعه عمل می کرد. 

به گفته او فساد و ناکارآمدی بوروکراسی تایوان 
در خالل دهه پنجاه و شصت، حتی با استانداردهای 
کشورهای در حال توسعه باال بود و دولت این کشور 
مجبور به ایجاد »جزیره هایی از شایسته ها«2 شد که 
هیئت توسعه صنعت از دل همین تالش ها بیرون 
آمد. این هیئت با کمتر از 150 کارمند که همگی از 
متخصصان صنایع بودند، در تیم های بخشی )مانند 
تیم الکترونیک، پتروشیمی، فوالد و...( گرد هم آمده 
و چند روز در ماه وظیفه سر زدن به کارخانه های 

مربوط به حوزه خود را داشتند. 

آن ها وظیفه انتقال دانش از مرکز و آنچه در دنیا 
در حال رخ دادن بود به کارخانه را داشتند و از طرف 
دیگر مشکالت کارخانه و موانع پیش روی آن ها  را به 
دولت مرکزی منتقل می کردند. این جریان دوطرفه 
اطالعات بین بخش خصوصی و دولت و تلنگر مداوم 
ارتقای صنعت که تا چند دهه ادامه داشت،  برای 
کلید موفقیت سیاست صنعتی در این کشور به شمار 

 .)Wade, 1990( می رود

بین  در  حتی  توجه  قابل  تفاوت های  وجود  با 
دولت های  محدود  تعریف  در  که  کشورهایی 
اجمالی  مرور  با  می توان  اما  می گنجند،  توسعه گرا 
مشترک  ویژگی های  از  شماری  شد،  اینجا  در  که 
دولت های توسعه گرا را برشمرد )جعفرتاش، 1397(:

1. تعهد ائتالف حاکم یا حداقل بخشی از قدرت 
سیاسی به صنعتی شدن کشور

2. Islands of Competence

2. گردهم آمدن گروهی از بوروکرات های شایسته 
در یک یا چند دستگاه دولتی به منظور سکانداری 
اقتصاد و پیاده سازی سیاست صنعتی بدون توجه به 

مالحظات و فشارهای سیاسی.

3. ایجاد رابطه ویژه  بین دولت و بخش خصوصی 
به منظور جریان اطالعات بین بخش خصوصی و 

دولتی. 

4. حمایت های دولتی با قید و شرط قابل اجرا به 
فعالین اقتصادی تعلق گرفته و در صورت عملکرد 

ضعیف بنگاه، حمایت ها قطع می شد.

5. در تمام موارد، دولت در تأمین مالی به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم به بنگاه های اقتصادی کمک 

می کرد.

6. در آخر، با اینکه کشورهای آسیای شرقی راهبرد 
مشابه توسعه با هدایت دولت را برگزیده بودند، اما 
نهادی خودشان،  و  به شرایط سیاسی  بنا  هر کدام 

ساختار سازمانی خاص خود را ایجاد کردند.

سازمانی  ساختار  داریم  قصد  گزارش  این  در 
به  که  را  چهل  دهه  اقتصادی  مدیریت  نهادی  و 
استناد شواهد و مدارک، بهترین دوره از منظر رشد 
اقتصادی، کنترل تورم و به خصوص توسعه صنعتی 
از  منظور  این  برای  کنیم.  تحلیل  و  بررسی  بوده، 
برای  و  گرفته  کمک  توسعه گرا  دولت های  ادبیات 

جمع آوری اطالعات شواهد تاریخی بررسی شد.

2. روش شناسی پژوهش

این پژوهش از روش مطالعه تطبیقی برای بررسی 
ویژگی  های مدیریت اقتصادی دهه چهل ایران در 
سایه ویژگی های دولت های توسعه گرا بهره می برد 
مطالعه  کلی  تعریف  یک  در   .)1 شماره  )جدول 
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میان  افتراق  و  اشتراک  وجوه  مطالعه  تطبیقی، 
سیستم های مدیریت از ابعاد و جنبه های گوناگون 
است. به عبارت دیگر، مطالعه تطبیقی برای مقایسه 
و تطبیق دو یا چند پدیده به عنوان دستمایه های 
پژوهش به منظور استنباط و تدقیق موضوعات به 

کار می رود )عالی زاده، 1385(.

از تحلیل تطبیقی به دو شیوه تطبیق درونی و 
تطبیق بیرونی می توان استفاده کرد. در شیوه تطبیق 
درونی، تغییرات یک پدیده معین مانند نهاد ازدواج، 
در بسترهای فرهنگی، مکانی و زمانی متفاوت بررسی 
می شود تا آثار این ویژگی ها بر الگوهای متفاوت و 

مشابه نهاد ازدواج مشخص شود. 

در تطبیق بیرونی، تفاوت ها و تشابه دو یا چند 
پدیده متفاوت در طی یک یا چند زمان، در یک 
این  می شود.  شناسایی  و  بررسی  جامعه  چند  یا 
بررسی نشان دهنده الگوهای تفاوت و تشابه در بین 

واقعیت های مورد مطالعه خواهند بود. 

کّمی  تست  دو  از  تطبیقی  مطالعات  همچنین 
بر  استراتژی مبتنی  از لحاظ  و کیفی و همچنین 
این  در  هستند.  استقرایی  و  قیاسی  استراتژی  دو 
پژوهش، با استفاده از داده های کیفی تالش می شود 
تا الگوی مدیریت اقتصادی دهه چهل تبیین شود. از 

اینرو استراتژی تحقیق، از نوع استقرایی است. 

در مطالعه تطبیقی، محقق موضوع را در کلیت 
با همه پیچیدگی هایش مشاهده نمی کند، بلکه  و 

موضوع های متعددی را از جنبه های خاصی مد نظر 
قرار می دهد )فلیک، 1387(. 

ویژگی های  به  تنها  پژوهش،  این  در  رو،  این  از 
اصلی دولت های توسعه گرا و بررسی مشابهت آن با 
مدیریت اقتصادی دهه چهل ایران خواهیم پرداخت. 
در واقع می خواهیم بدانیم چه ویژگی های سازمانی 
رقم  را  چهل  دهه  اقتصادی  موفقیت  سیاستی  و 
زده و آیا این ویژگی ها شباهتی با ویژگی های مهم 

دولت های توسعه گرا دارند؟

3. يافته های پژوهش

مديريت  سياستی  و  سازمانی  ويژگی های   .1.3
اقتصادی دهه چهل

در این بخش سعی شده ویژگی های سازمانی و 
سیاستی مدیریت اقتصادی حامی رشد دهه چهل 
تشریح شود. در ادامه با توجه به ادبیات موضوع و 
منابع تاریخی به سؤاالتی از این دست پاسخ داده 
کارآمدی  و  هماهنگی  موجب  عواملی  چه  شود: 
بود؟  شده  دهه چهل  اقتصادی  بوروکراسی  نسبی 
برای  دولت  برنامه های  از  دولتی  بنگاه های  سهم 
صنعتی کردن کشور تا چه اندازه بود؟ تأمین مالی 
انجام  صورتی  چه  به  صنعتی  سرمایه گذاری های 
تا  شده  سعی  سؤاالت  این  به  پاسخ  با  می گرفت؟ 
مدیریت  سیاستی  و  سازمانی  ساختار  از  شمایلی 

جدول 1. روش تحقیق پژوهش

ابزار گردآوری اطالعاتهدف پژوهشاستراتژی پژوهشرويکردجهت گيریفلسفه  پژوهش

بررسی اسناد و مدارکاکتشافمطالعه تطبیقیاستقرايی )کیفی(کاربردیعملگرايی
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اقتصادی دهه چهل ترسیم شود.

مورد  ویژگی های  و  سؤاالت  این  انتخاب  معیار 
دولت های  ادبیات  مرور  نتایج  اساس  بر  بررسی 
توسعه گرا در بخش قبلی و همچنین بر اساس مقاله 
اقتصاددان مشهور دنیا هاجون چانگ )2010( است. 
توسعه گرا  دولت  مقاله »چگونه  در  چانگ  هاجون 
بسازیم: ملزومات سیاسی، سازمانی و منابع انسانی 
برای دولت توسعه گرا«3 سعی کرده ویژگی های مهم 
دولت های توسعه گرا را بررسی و دسته بندی کند. 
از همین معیارها برای انتخاب ویژگی های مدیریت 

اقتصادی دهه چهل استفاده شده است.

با توجه به معیارهای جدول شماره 2، ویژگی های 
سیاست های به کارگرفته شده توسط وزارت اقتصاد 
و  سازمانی  ویژگی های  بر  تمرکز  با  چهل،  دهه  در 
سیاستی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این دوره 
صنعتی  سیاست گذاری  کیفیت  نظر  از  به خصوص 
حاوی نکات ارزشمندی برای سیاست گذاران اقتصادی 

 3. How to ‘do’ a Developmental State: Political,
 Organisational, and Human Resource Requirements
for the Developmental State

کشور است.

2.3. سکاندار مديريت اقتصادی

بین  در  توسعه گرا  دولت های  سازمانی  ساختار 
هر  در  رو  همین  از  است.  بوده  متفاوت  کشورها 
کشور، نقش محوری به یک سازمان دولتی واگذار 
شد. بخشی از این تفاوت به خاطر محدودیت های 
آگاهانه  انتخاب های  نتیجه  بعضی  و  ساختاری 

سازمانی و ابتکارات انجام شده بود. 

در ژاپن، وظیفه هماهنگی و سکانداری توسعه بر 
عهده وزارت صنعت و تجارت بین المللMITI( 4( قرار 
داشت. این وظیفه در کره جنوبی بر عهده هیئت 
برنامه ریزی اقتصادیEPB( 5( گذاشته شده بود که 
کار برنامه ریزی و تخصیص بودجه را به طور همزمان 

انجام می داد. 

فرانسه نیز از سازمان قدرتمندی برای برنامه ریزی 
متمرکز و اعمال سیاست های صنعتی تحت عنوان 

4. Ministry of International Trade and Industry
5. Economic Planning Board

جدول 2. جدول ویژگی های مهم دولت های توسعه گرا

منبععنواننوع ويژگی

ويژگی های سازمانی

(Chang, 2010)سکانداری مديريت اقتصادی

(Roll, 2014)نیروی انسانی

(Chang, 2010; Hall, 1987)استفاده از بنگاه دولتی و تأمین مالی

(Rodrik, 2009)رابطه دولت و بخش خصوصی، جريان اطالعات

ويژگی های سیاستی
(Rodrik, 2009)سیاست تشويق و تنبیه توأمان

-Stiglitz & Greenwald, 2015; Haus)تشويق اکتشاف با انحصار موقت
mann & Rodrik, 2003 )
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کمیسیون برنامه ریزیCGP( 6( استفاده می کرد. در 
تایلند نیز دفتر توسعه صنعتی7 این نقش را البته 
بیشتر به شکل هماهنگ کننده و نه یک وزارتخانه 

 .)Chang, 2010( منسجم ایفا می کرد

در مقابل این مدل های کالسیک که نقش یک 
پررنگ  توسعه  سیاست های  راهبری  در  سازمان 
که  دارد  وجود  شبکه ای  توسعه گرای  دولت  است، 
نقش توسعه ای در بین دستگاه های مختلف توزیع 
شده است. البته این شرایط زمانی می تواند موفق 
باشد که نیروی بوروکرات شایسته به اندازه کافی در 
دسترس باشد و دولت از توانمندی اجرا و هماهنگی 

باالیی برخوردار باشد.

است  متحده  ایاالت  دولت  الگو،  این  سرآمد 
بین  فناوری  و  صنعتی  سیاست های  توزیع  با  که 
دستگاه های مختلف نوعی دولت توسعه گرای مخفی 

.)Block, 2008( را پدید آورده است

1.2.3. در ايران 

بودجه حول  و  برنامه  سازمان  و  مرکزی  »بانک 
محور ابر وزارتخانه اقتصاد، سکاندار توسعه اقتصادی 

کشور شدند.«

در  محوری  نقش  چهل،  دهه  ایران  در 
ایفا  اقتصاد  اقتصادی توسط وزارت  سیاست گذاری 
می شد که به تازگی از پیوستن وزارت صنعت، وزارت 
 .)Nasr, 2000( بازرگانی و گمرک تشکیل شده بود
همکاری  با  توانست  چهل  دهه  در  اقتصاد  وزارت 
سکاندار  مرکزی  بانک  و  برنامه  سازمان  با  نزدیک 

توسعه اقتصادی و به خصوص توسعه صنعتی شد. 

بانک  ریاست  دوره  آن  در  که  سمیعی  مهدی 

6. Commissariat General du Plan
7. Industrial Development Bureau

مرکزی ایران را بر عهده داشت به اعتقاد بسیاری 
یکی از سالم ترین و کارآمدترین نخبگان عصر پهلوی 
بود. این واقعیت را که بانک مرکزی ایران مؤسسه ای 
عاری از فساد، نسبتاً مستقل و به نحو غریبی کارآمد 
.)Milani, 2008( بود به مدیریت او منتسب کرده اند

همچنین ریاست سازمان برنامه در این دوره بر 
عهده مهندس صفی اصفیا بود که او هم به کارآمدی 
مشهور است. عالیخانی با هر دوی این افراد رابطه 
هماهنگی  این  می رسد  نظر  به  و  داشت  نزدیکی 
موفقیت دهه  در  تعیین کننده  عاملی  به وجود آمده 

چهل بود. 

در یکی از گزارش های منتشر شده سفارت بریتانیا 
در تهران پیرامون جهش بزرگ اوایل دهه چهل و 
تحوالت اقتصادی و اجتماعی تأکید شده »مهدی 
سمیعی در مقام ریاست بانک مرکزی ایران، علینقی 
عالیخانی وزیر اقتصاد، ابوالقاسم خردجو در سمت 
در  اصفیا  صفی  و  معدنی  و  صنعتی  بانک  رئیس 
هماهنگی  بودجه  برنامه  و  سازمان  رئیس  جایگاه 

حیرت انگیزی از خود به نمایش گذاشتند«.

کم  نظیر  هماهنگی  و  نزدیک  روابط  کنار  در 
رؤسای این سه دستگاه ، جلسات شورای اقتصادی 
هم که به ریاست شخص شاه برگزار می شد، زمینه 
را فراهم  امور  از  از پیش بسیاری  هماهنگی بیش 
می کرد. عالیخانی در خاطرات خود نقل می کند که 
در سال های ابتدایی، شخص شاه در جلسات شورای 
اقتصاد که با حضور وزرای مهم کابینه برگزار می شد، 
او  از  کاملی  و هم حمایت  بود  هم شنونده خوبی 
می کرد. هرچند این روحیه شاه در نیمه دوم دهه 

چهل تغییر کرد. 

وزارت  نزدیکی  می رسد،  نظر  به  رفته  هم  روی 
جلسات  و  مرکزی  بانک  و  برنامه  سازمان  اقتصاد، 
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افزایش  در  توجهی  قابل  نقش  اقتصاد  شورای 
هماهنگی سیاست های اقتصادی با دیگر سیاست های 
دولت داشت. آن گونه که رضا نیازمند در خاطرات 
خود نقل می کند، پس از مدت کوتاهی، وزیر اقتصاد 
در بیشتر تصمیم گیری های اقتصادی حرف اول را 
می زد و بقیه دستگاه ها خود را با سیاست های وزارت 

اقتصاد هماهنگ می کردند )سعیدی، 1392(.   

3.3. نيروی انسانی

یکی از مشکالت اصلی کشورهای در حال توسعه 
وجود  فقدان  صنعتی،  سیاست  به کارگیری  برای 
بوروکرات های کارآمد در این کشورهاست. معموالً 
بوروکراسي ُکند و  کارمندان نه چندان شایسته و 
حال  در  کشورهای  معمول  ویژگی های  از  ضعیف 
توسعه است. با توجه به مطالعات صورت گرفته در 
خصوص دولت های توسعه گرا مشخص شد که این 
ویژگی شامل حال دستگاه های دولتی آن ها نیز بود، 
اما آن ها  توانسته بودند عده معدودي از بوروکرات های 
شایسته را گرد هم آورده و فضای مورد نیازشان برای 
کارآمدی را فراهم آورند. آنچه که بعدها به »جزایر 

 .)Roll, 2014( شایستگی8« معروف شد

به گفته دنی رودریک، شاید کشورهای در حال 
اما  نباشند،  کارآمد  بوروکراسي های  دارای  توسعه 
کشور  هر  در  حرفه ای  بوروکرات  تعدادی  حتماً 
وجود دارد که به وضوح از شایستگی بسیار بیشتری 
برخوردارند )2004(. جمع  کردن این افراد در ذیل 
یک دستگاه مجری سیاست صنعتی راه حلی است 
توسعه  اقتصاد  اندیشمندان  از  بسیاری  توسط  که 

تحت عنوان جزیره های شایستگی توصیه می شود.

 

8. Islands of Excellence or Pockets of Effectiveness

1.3.3. در ايران

»کارآمدی بوروکراسی اقتصادی با گرد هم آمدن 
تعداد معدودی تکنوکرات شایسته در چند دستگاه 

دولت به شدت افزایش یافت.«

در مورد حکومت ایران در دهه چهل، از یک طرف 
تهدیدات خارجی از طرف مصر، عراق و حتی شوروی 
نهادهای  دیگر  طرف  از  بود.  شاه  نگرانی  موجب 
بین المللی هم از ایران طلبکار بوده و ایران را برای 

مدیریت بهتر تحت فشار گذاشته بودند. 

همچنین در آمریکا دولت جان اف کندی روی کار 
آمده بود که بر اصالحات و به خصوص رشد اقتصادی 
چنین  در  داشت.  تأکید  هم پیمان  کشورهای  در 
شرایطی شخص شاه انگیزه زیادی برای حمایت از 
و همچنین  فشارها  کاهش  برای  اقتصادی  توسعه 
 .)Nasr, 2000( ارتقای وجهه داخلی و خارجی داشت

دکتر علینقی عالیخانی، در سن 35 سالگی وزیر 
اقتصاد  دکتری  فرانسه  در  که  او  می شود.  اقتصاد 
گرفته بود و پس از برگشت مدت کوتاهی در بخش 
از آن در وزارت  اقتصادی ساواک و پس  مطالعات 
نفت مشغول به فعالیت بود، انتخابی کم و بیش خارج 

از نخبگان سیاسی سنتی بود. 

به گفته مهندس رضا نیازمند، عالیخانی پیش از 
وزیر شدن برای هیچ کس شناخته شده نبود. حتی 
شاه و َعلَم هم شناخت خوبی از او نداشتند. با وجود 
اینکه عالیخانی تا حد زیادی از خارج از حلقه نخبگان 
سیاسی وارد دولت شد، ولی خیلی زود رابطه قوی ای 
بین او به عنوان وزیر اقتصاد، با شاه و َعلَم ایجاد شد.

عنوان  دفعات  به  خود  خاطرات  در  عالیخانی 
وزارت  در  فعالیت  اولیه  سال های  در  که  می کند 
اقتصاد، بزرگ ترین حامی او در دولت شخص شاه 
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بوده است. به گفته او مقاومت وزارت اقتصاد در برابر 
نبود  بدون حمایت شاه ممکن  از فشارها  بسیاری 

)دهباشی، 1393(. 

از طرفی ساختار اقتصادی و شرایط محیطی هم 
به اقتدار وزارت اقتصاد در تعامل با بخش خصوصی 
وزارت کمک کرد. اوالً روابط مداوم با بخش خصوصی 
موجب جریان اطالعات خوبی بین بخش خصوصی و 
دولت شد. از طرف دیگر تا آن زمان طبقه سرمایه دار 
بود و همین  نگرفته  به آن صورت قدرت  صنعتی 
موضوع به اقتدار وزارت اقتصاد کمک کرد، شرایطی 
سرمایه دار  طبقه  و  کرد  تغییر  پنجاه  دهه  در  که 
صنعتی از قدرت و نفوذ قابل توجهی برخوردار شد. 

از  اقتصاد،  وزارت  که  شود  اشاره  باید  همچنین 
همچنین  و  صنعت  و  بازرگانی  وزارت  دو  ترکیب 
اَبَر وزارتخانه شکل گرفت تا  گمرک به شکل یک 
بخش  میان  تضاد  و  شده  حل  هماهنگی  مشکل 
بازرگانی و صنعت کاهش یابد. این تجمیع قدرت 
هم به اقتدار و قدرت سیاست گذاری وزارت اقتصاد 

کمک شایانی کرد.

را  شایسته ای  بسیار  افراد  زود  خیلی  عالیخانی 
سادات  رکن الدین  دکتر  کرد.  دعوت  همکاری  به 
تهرانی، فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا، فرزند یکی از 
تّجار شاخص تهران با تجربه کار تجاری را معاون 
دارای  یگانه،  دکتر محمد  کرد. وی  بازرگانی خود 
دکتری اقتصاد از دانشگاه کلمبیا که در سازمان ملل 
مشغول بود را به ایران دعوت کرد و مسئولیت دفتر 
مطالعات اقتصادی را که تازه تأسیس کرده  بود، به 
او سپرد. دکتر احمد ضیائی را که دکتری اقتصاد از 
فرانسه داشت و به گفته مهندس رضا نیازمند مرد 
پارلمانی  و  اداری  معاون  به سمت  را  بود،  شریفی 
از کارهای  عالیخانی  تا خیال  وزارت منصوب کرد 

اداری راحت شده و بر مسائل اقتصادی متمرکز شود. 

درنهایت، مهندس رضا نیازمند با سابقه درخشان 
مدیریت  سازمان  مدیر  و  بنیانگذار  و  صنعت  در 
صنعتی را به عنوان معاون صنعتی خود برگزید. به 
گفته نیازمند، عالیخانی هماهنگی بی نظیری بین 

معاونین خود ایجاد کرد )سعیدی، 1392: 128(.

با  و هفتگی  روزانه  نقش جلسات  نیز  عالیخانی 
معاونین خود را در ایجاد انسجام و هماهنگی درونی 
)دهباشی،  می داند  توجه  قابل  اقتصاد  وزارت  در 
و  حقوقی  نظام  اینکه  جالب  نکته   .)177  : 1393
وزارت  اقتصادی  بررسی های  بخش  استخدامی 
اقتصاد، مانند سازمان برنامه متفاوت از دولت بود. 
برای اینکار عالیخانی از بودجه سازمان برنامه استفاده 
افراد  استخدام  برای  را  یگانه  محمد  دست  و  کرد 
شایسته و دادن حقوق باالتر از کارمندان دولتی باز 

گذاشت )عالیخانی، 1381: 77(. 

برنامه  سازمان  رئیس  صفی اصفیا،  محمدعلی 
مدیریت  تیم  مهم  اعضای  دیگر  از   1347-1341
اقتصادی دهه چهل بود. مهندس اصفیا تحصیالت 
رشته  در  پاریس  پلی تکنیک  در  را  خود  عالی 
مهندسی معدن انجام داد. پس از بازگشت به ایران 
وارد دانشکده فنی شد و تا سال 1347 به عنوان 
به  دانشکده  این  در  معدن  مهندسی  گروه  استاد 

تدریس کرد. 

در سال 1333 به درخواست ابوالحسن ابتهاج به 
سازمان برنامه رفت و برای بخش امور فنی سازمان 
معاونت  عنوان  به  آن  از  پس  کار شد.  به  مشغول 
فنی در آن سازمان دست یافت و سپس به معاونت 
ریاست سازمان ارتقا یافت و در نهایت در سال 41 
رئیس سازمان برنامه شد. از او به عنوان تکنوکرات 

.)Milani, 2008( تکنوکرات ها یاد کرده اند
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نیز ضلع سوم  بانک مرکزی  مهدی سمیعی در 
مدیریت اقتصادی دهه چهل را تشکیل می داد. او 
در سال 1314 همراه با گروهی از ایرانیان که در 
امتحان هوش و استعداد برگزیده شده بودند، برای 
ادامه تحصیل راهی بریتانیا شد و در ولز به مدرسه و 
دانشگاه رفت. سمیعی در بازگشت به ایران از آنجا که 
به خرج بانک ملی بورسیه شده بودند، در این بانک 
مشغول به کار شد. هر چند پس از دوره کوتاهی به 
زاهدان تبعید شد و تا زمان ملی شدن صنعت نفت 
و دعوت دکتر مصدق از او، به آموزش حسابداری و 

بانکداری به جوانان بومی مشغول بود. 

پس از بازگشت به بانک توسعه صنعتی و معدنی 
رفت، ابتدا معاون و سپس رئیس آن جا شد و در 
همین مقام بود که توانست با افرادی که زمینه های 
تأسیس بانک مرکزی را می ریختند، همراه شود و از 
همین رو، بعد از پورهمایون، ریاست بانک مرکزی را 
پس از نزدیک به دو دهه تجربه در بانکداری، از سال 

1342 تا 1347 بر عهده گرفت.

از  تعدادی  می کنید،  مشاهده  که  همان طور 
بوروکرات هایی که هم تحصیالت قابل قبولی داشتند 
و هم تجربه عملی چند ساله، در یک برهه زمانی گرد 
هم آمدند و کاردانی این افراد و هماهنگی به وجود 
آمده، موجب افزایش کارایی بخشی از نظام اداری 
کشور شد. واضح است که کیفیت این بوروکرات ها 
از متوسط سطح بوروکرات های آن زمان ایران بسیار 

باالتر بود. 

مانند  توسعه  حال  در  کشورهای  که  زمانی  در 
ایران با کمبود نیروهای بوروکراتیک حرفه ای مواجه 
هستند، گردهم آوردن تعدادی از نیروهای شایسته تر 
در یک یا چند دستگاه می تواند راه حلی برای این 
مشکل باشد. جالب اینکه تا به امروز همچنان گرد 

هم آوردن بوروکرات های شایسته در ذیل دستگاه 
توسط  که  است  راه حلی  صنعتی  سیاست  مجری 
بسیاری از اندیشمندان اقتصاد توسعه توصیه می شود 

 .)Rodrik, 2004; Chang, 2010(

4.3. استفاده از بنگاه دولتی و تأمين مالی

یکی از ویژگی های دولت های توسعه گرا استفاده 
از سرمایه گذاری و بنگاه دولتی در مواقع ضرروی و 
همچنین مداخله در تأمین مالی است. برای نمونه از 
سال 1961 تا 1983 بخش بانکی کاماًل در مالکیت 
دولت کره جنوبی بود و تا اوایل دهه 1990 کنترل 

کامل دولتی بر این بخش ادامه داشت. 

و  سرمایه گذاری  از  لزوم  صورت  در  همچنین 
تأسیس بنگاه دولتی ابایی نداشته )کارخانه ساخت 
حتی  و  است(  نمونه  شاخص ترین  پوسکو  فوالد 
تصاحب  را  ناکارآمد  خصوصی  بخش  بنگاه های 
می کردند )Chang, 2010(. کنترل دولت توسعه گرای 
فرانسه در بخش بانکی به اندازه کره جنوبی نبود، اما 
در استفاده از بنگاه های دولتی بی شک از کره جنوبی 

 .)Hall, 1987( پیش بود

بنگاه های  و  از سرمایه گذاری  استفاده  همچنین 
فرانسه  دولت  ویژگی های مشخص  از  یکی  دولتی 
 Cohen, 1977, Hall,( بعد از جنگ جهانی دوم بود
در   .)1986, Hayward, 1986, and Chang, 1994
این کشور بیشتر شرکت های کلیدی تا نیمه دهه 
آن ها   از  بعضی  و  بوده  دولت  تصاحب  در   1990
شرکت  به  می توان  نمونه  برای  هستند.  همچنان 
گوبن10  سینت  )مخابرات(،  الکاتل9  )اتومبیل(،  رنو 
)فوالد(،  یوسینور11  ساختمانی(،  مواد  و  )شیشه 

9. Alcatel
10. St. Gobain
11. Usinor
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الکترونیک  )صنایع  تالز13  )الکترونیک(،  تامسون12 
پولنک15  ـ  رون  و  )نفت(  اکویتین14  الف  دفاعی(، 

)دارویی( اشاره کرد. 

دولت  و  بوده  محتاط تر  منظر  دو  این  از  ژاپن 
این کشور کنترل چندانی بر بخش بانکی نداشته 
و همچنین از تعداد معدودی بنگاه دولتی استفاده 
می کرد. در تایوان، اما به مانند کره جنوبی بخش 
بانکی کاماًل در اختیار دولت بود. همچنین بنگاه های 
دولتی در تایوان در بخش های عمدتاً باالدستی )مانند 
فوالد و مواد شیمیایی( نقش مهمی ایفا کردند )سهم 
16 درصدی از تولید ناخالص ملی در برابر سهم 10 

درصدی بنگاه های دولتی در کره جنوبی(. 

کشور سوئد برای توسعه صنایع اولویت دار )برق، 
خصوصی  ـ  دولتی  مشارکت  از  تلفن(  و  تلگراف 
از  گسترده  طور  به  فنالند  دولت  کرد.  استفاده 
بنگاه های دولتی برای ارتقای صنایع استفاده کرد، 
همچنین ایجاد هیئت دولتی بازاریابی برای صادرات 
محصوالت کشاورزی در دانمارک نشانه های دیگری 
بنگاه  از  استفاده  زمینه  در  دولت ها  علمگرایی  از 
سرمایه گذاری  به خصوص  و  الزم  مواقع  در  دولتی 

.)Chang, 2010( مکمل است

مداخله  آمده  باال  مثال های  در  که  طور  همان 
پیروی  یکسانی  الگوی  از  توسعه گرا  دولت های 
و  دولتی  بنگاه  از  استفاده  مناسب  حد  نمی کند. 
کشور  هر  شرایط  به  بنا  مالی  بخش  در  مداخله 
بستگی دارد. ولی نکته مهم این است که پس از 
جنگ جهانی دوم، بنگاه های دولتی در بسیاری از 
کشورها نقش محوری در نوسازی صنایع ایفا کردند 

12. Thomson
13. Thales
14. Elf Aquitaine
15. Rhone-Poulenc

.)Chang & Grabel, 2014(

1.4.3. در ايران

استفاده  و  مالی  تأمین  در  محدود  »مداخله 
هوشمندانه از سرمایه گذاری و بنگاه های دولتی در 

مواقع لزوم به منظور رفع شکست هماهنگی«

و  تولیدی  بنگاه های  مالی  تأمین  در دهه چهل 
صنعتی توسط دو بانک اعتبارات صنعتی )دولتی، 
و معدنی  توسعه صنعتی  بانک  و  تأسیس 1335( 
می گرفت.  انجام   )1338 تأسیس  )خصوصی، 
کارآفرینان پس از دریافت پروانه ساخت یا بررسی 
بانک  دو  این  به  اقتصاد  وزارت  توسط  خود  طرح 
معرفی شده و تأمین مالی انجام می شد. هرچند به 
گفته وزیر اقتصاد، هیچ گونه فشاری بر این بانک ها 
نبوده و آن ها  به اتکای ارزیابی خود به متقاضیان 

وام می دادند. 

از نکات جالب دیگر در این حوزه، جلسات هفتگی 
و هماهنگی خوبی است که بین این بانک ها و وزارت 
اقتصاد به وجود آمد. وزیر اقتصاد رابطه بین این دو 
نزدیک و صمیمی  بسیار  را  اقتصاد  بانک و وزارت 

ارزیابی می کرد )دهباشی، 1393: 318(.

حالت  از  کمی  رویه ها  پنجاه،  دهه  در  هرچند 
این  فعالیت  در  انحرافاتی  و  شد  خارج  حرفه ای 
از  استفاده  درخصوص  آمد.  وجود  به  بانک  دو 
نظر  به  بنگاه،  تأسیس  و  دولتی  سرمایه گذاری 
می رسد اختالف دیدگاه در حاکمیت وجود داشت. 
در سطح وزارت اقتصاد به عنوان معمار سیاست های 
اقتصادی، یک رویکرد عمل گرایانه نسبت به استفاده 
از بنگاه دولتی دیده می شود. به این معنی که در 
حوزه هایی که بخش خصوصی توانایی یا تمایل ورود 
ندارد، بنگاه دولتی ایجاد و پس از مدتی، زمانی که 
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بخش خصوصی توانایی الزم را به دست آورد، واگذار 
شود.

از طرف دیگر، نظر شاه و همچنین نخست وزیر 
هویدا کمی متفاوت بود. شاه عالقه مند بود که صنایع 
مهم و باالدستی در مالکیت و مدیریت دولت باشد 
و بخش خصوصی در صنایع وابسته و پایین دستی 
وارد شود. هویدا هم که تحت تأثیر سیستم فرانسوی 
بود، به دخالت دولت اعتقاد زیادی داشته و از ایجاد 

صنایع دولتی حمایت می کرد. 

و  شد  اتخاذ  بینابین  رویکردی  چهل،  دهه  در 
نوسازی  و  گسترش  سازمان  چهل،  دهه  نیمه  از 
قادر  خصوصی  بخش  که  صنایعی  ایجاد  برای 
)سعیدی،  گمارد  همت  نیست،  آن  ایجاد  به 
کارخانه  و  ماشین سازی  صنعت   .)169  :1392
تراکتورسازی تبریز، صنعت ساخت قطعات بزرگ 
از  نمونه  اراک چند  آلومینیم در  و کارخانه ذوب 

این سرمایه گذاری های دولتی است.

بنا بر شواهد رویکرد دولت اقتصادی دهه چهل 
ایران تفاوت زیادی با نمونه های شرقی خود نداشته 
و شاید تنها تفاوت کنترل کمتر بر بخش مالی بود. 
به طور کلی اولویت دادن بخش خصوصی در دوره ای 
که بیشتر کشورهای در حال توسعه مرزهای خود را 
بسته بودند و سعی داشتند با سرمایه گذاری و دخالت 
گسترده دولت صنعتی شوند، نکته قابل توجهی است 
که به نظر نگارنده نقش بسزایی در موفقیت نسبی 

آن دوره داشته است. 

هرچند در اواخر دهه چهل و به خصوص از دهه پنجاه 
از  استفاده  در  حاکمیت  ارزی،  درآمدهای  افزایش  با 
بنگاه ها و سرمایه گذاری دولتی زیاده روی کرد و رویکرد 
هوشمندانه استفاده از بنگاه های دولتی را کنار گذاشت. 

جريان  خصوصی؛  بخش  و  دولت  رابطه   .5.3
اطالعات

موفق،  صنعتی  سیاست  طراحی  در  گام  اولین 
شناسایی موانع، شکست های بازار و سرریزها است. 
بخش  جامعه،  در  موارد  این  به  مربوط  اطالعات 
 Rodrik,( خصوصی و اقتصاد جهانی پراکنده است
2009(.  زمانی که بوروکرات ها با صاحبان کسب وکار 
صحبت نمی کنند و تعامل ندارند، نمی توانند موانع 
اصلی را تشخصی دهند. در اینجا بایستی با تعامل 
مداوم با بخش خصوصی، اجازه حرکت اطالعات از 

بخش خصوصی به دولت و بالعکس را داد. 

خصوصی،  بخش  با  دولت  نزدیک  همکاری 
شناسایی موانع اصلی رشد، سرریزها و شکست های 
بازار را ممکن می کند. این ارتباط متقابل عمومی 
گردش  دائمی  فرایند  یک  به  بایستی  ـ خصوصی 
اطالعات در تمامی مراحل سیاست گذاری، اجرا و 
ویژگی  این  تبدیل شود.  اصالح  و  بازخورد  گرفتن 
سیاست صنعتی  موفق  پیاده سازی  و  تدوین  برای 

حیاتی است. 

به عالوه بایستی نسبت به خطرات نزدیکی بیش از 
حد دولت و بخش خصوصی هوشیار بود، چراکه هر 
نوع سیاست صنعتی و حمایتی انگیزه فراوانی را برای 
ظهور رفتارهای رانت جویانه فراهم می کند. همچنین 
بایستی توجه کرد که روابط بین بخش خصوصی 
فرایندهای  و  و عمومی همیشه در روابط سیاسی 

ائتالف سازی درهم تنیده شده اند. 

بخش  و  دولت  فاصله  و  رابطه  تنظیم  در  پس 
خصوصی، بایستی بستر گسترده تر سیاسی و روابط 
گرفته شود.  نظر  در  ثروت هم  و  قدرت  گروه های 
این مسئله، یعنی برقراری رابطه درست بین بخش 
دولتی و خصوصی، یکی از عوامل موفقیت دولت های 
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توسعه گرا بوده  است. آنچه که پیتر اوانز از آن تحت 
.)Evans, 1995( عنوان اختیار ذاتی16 یاد می کند

1.5.3. در ايران

»رابطه نزدیک وزارت اقتصاد و بخش خصوصی و 
در عین حال حفظ استقالل و اقتدار«

مدتی  شود،  وزیر  آنکه  از  پیش  عالیخانی  دکتر 
مشاور اتاق بازرگانی تهران بود و از این رو، از نزدیک 
با مشکالت و مسائل فعالین اقتصادی آشنایی نزدیک 
همچنین  بود.  او  برای  بزرگ  مزیت  یک  و  داشت 
معاونین صنعتی و بازرگانی او، هر دو سابقه چند 
ساله در صنعت و بازرگانی داشتند، به خوبی با شرایط 

بخش های اقتصادی مربوط به خود آشنا بودند. 

با  مداومی  ارتباط  وزیر شدن،  از  پس  عالیخانی 
فعالین بخش خصوصی برقرار کرد تا از این طریق 
ببرد  پی  خصوصی  بخش  مسائل  و  مشکالت  به 

)دهباشی، 1393: 170(.

جلب اعتماد بخش خصوصی برای وزارت اقتصاد 
درخواست  رد  داشت.  باالیی  اهمیت  دوره  این  در 
وزارت دارایی برای افشای اطالعات فعالین اقتصادی 
نمونه ای از این اعتمادسازی بود )دهباشی، 1393: 
260(. در نمونه دیگر، می توان به پافشاری وزارت 
کیلومتری   120 حریم  قانون  اجرای  در  اقتصاد 
کارخانه های سیمان در برابر درخواست دربار اشاره 

کرد. 

یک نمونه دیگر از اعتمادسازی وزارت اقتصاد، ثبات 
در قوانین صادرات و واردات بود. مهندس نیازمند این 
گونه این مسئله را روایت می کند: »وزارت اقتصاد 
پانزده  از  مقررات واردات و صادرات تمام کاالها را 

16. Embedded Autonomy

اسفند هر سال تا آخرین روز سال مطالعه خواهد کرد 
و مقررات جدید برای اجرا در سال آتی را در آخرین 
جلسه هیئت دولت مطرح و به تصویب خواهد رساند 
و بال فاصله مصوبات دولت را چاپ و برای اطالع و 
استفاده وارد کنندگان منتشر خواهد کرد تا بازرگانان 
آن  آتی طبق  سال  در  کاری  روز  اولین  از  بتوانند 
مصوبات عمل کنند و اطمینان داشته باشند که تا 
پانزده اسفند سال بعد به هیچ وجه تغییری در این 

مصوبات داده نخواهد شد.«

عالیخانی اشاره می کند که الگوی او برای رابطه با 
بخش خصوصی وزات اقتصاد آلمان و وزارت معروف 
صنعت و تجارت ژاپن )MITI17( بود؛ »میتی برای 
بخش خصوصی ژاپن خدا بود، آنقدر که این ها به 
هم نزدیک بودند )دهباشی، 1393: 263(«. هرچند 
تأکید می کند که کار او و همکارانش سخت تر بود، 
چرا که درآمد نفت باعث می شد کلیت دولت خود را 
بی نیاز از بخش خصوصی بداند. با وجود این، توانسته 
بود یک رابطه متقابل مبتنی بر اعتماد و تعامل را بین 

دولت و بخش خصوصی به وجود آورد.

6.3. سياست تشويق و تنبيه توامان

سیاست صنعتی مؤثر، ترکیب کارآمدی از تشویق 
و تنبیه یا به  اصطالح چماق و هویج است. یعنی 
نه می توان صرفاً با دادن امتیازهای انگیزشی ارتقاء 
با  فناوري و تغییر ساختاری را رقم زد و نه صرفاً 
را  الزم  انگیزه  تنبیهی  سیاست های  از  استفاده 
برای کارآفرینی و حرکت در مسیرهای جدید و با 
ارزش افزوده باال ایجاد کرد. تاریخ سیاست صنعتی 
نمونه هایی است که هویج ها بدون چماق  از  مملو 
خوردند  شکست  اکثراً  و  گرفته  شده  کار  به   مؤثر 

 .)Rodrik, 2004(

17. Ministry of International Trade and Industry
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معموالً نتیجه این می شود که بنگاه دریافت کننده 
حمایت بدون تالش برای ارتقای فناوری و مقابله با 
رفتارهای رانت جویانه، حمایت را حفظ کرده و به 

زندگی راحت خود ادامه می دهد.

1.6.3. در ايران

»حمایت گسترده از صنایع داخلی همراه با نظارت 
و فشار به منظور اطمینان از تالش بنگاه در جهت 

یادگیری و ارتقای بهره وری«

سیاست وزارت اقتصاد در آن دوره، در کنار حمایت 
گسترده از صنایع، فشار بر بنگاه های ناکارآمد هم 
بود، به طوری که کارخانه ها را مجبور می کردند تا با 
ارتقای فناوری یا مدیریت بهره وری خود را افزایش 
دهند تا همیشه متکی بر حمایت دولت نباشند. به 
باور وزیر اقتصاد، »بخش خصوصی از حمایت های 
دولتی می توانست استفاده کند، اّما راه سوءاستفاده از 

این حمایت ها بایستی بسته می شد«. 

حفظ  همچنین  و  راندمان  افزایش  برای  فشار 
کیفیت و قیمت در سطح بین المللی تا آنجا ادامه 
داشت که اگر بنگاهی قادر به تأمین خواسته های 
وزارت اقتصاد نمی شد، حمایت قطع می شد. بعضی 
از کارخانه ها راندمان خود را افزایش داده و در این 
راه تالش می کردند، اما بعضی هم به دالیل مختلف 
از قدیمی بودن ماشین آالت گرفته تا مدیریت ضعیف 
قادر به بهبود عملکرد نبوده و در نتیجه تعطیل شدند 

)دهباشی، 1393: 271(.

از  صنایع،  داخلی سازی  مراحل  در  همچنین 
ابزارهای تنبیهی متفاوت استفاده می شد. برای مثال، 
اگر بنگاهی نمی توانست شروط وزارت صنایع را در 
ارتقای فناوری در یک بازه زمانی انجام دهد، معافیت 
حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای مواد اولیه حذف 

می شد )دهباشی، 1393: 283(. 

بر  فشار  برای  دیگر  جالب  ابتکارات  از  یکی 
به  ماهه،  اصولی شش  موافقت  دادن  سرمایه گذار، 
به متقاضیان بخش خصوصی  جای پروانه ساخت 
ابتدای کسب و کار بخش خصوصی  بود. حداقل در 
نمی کرد  تالش  کافی  اندازه  به  اگر  که  می دانست 

.)Nassehi, 2016( پروانه به او تعلق نمی گرفت

7.3. تشويق اکتشاف با انحصار موقت

یکی از شکست های بازار مهم که دو اقتصاددان 
جامعه  و  خوداکتشافی18  نظریه های  در  برجسته 
یادگیرنده19، مانع شکوفایی اقتصادی کشورهای در 
حال توسعه محسوب می کردند، شکست بازار اولین 
 Stiglitz & Greenwald, 2015;( سرمایه گذار20 است

 .)Hausmann & Rodrik, 2003

به طور ساده، در کشورهای در حال توسعه، مسئله 
نوآوری نیست، بلکه ارائه محصول یا خدمتی است 
که در کشورهای دیگر وجود دارد. از این رو، کشف 
حال  در  کشورهای  در  فعالیت های سودآور جدید 
توسعه خیلی توسط قوانین حقوق مالکیت حمایت 
آن  وارد  زود  خیلی  بعدی  سرمایه گذاران  و  نشده 
فعالیت می شوند. با ورود سرمایه گذاران بعدی سود 
اولین سرمایه گذار کاهش یافته و نمی تواند به اندازه 

کافی از اکتشاف خود بهره ببرد.

اکتشاف  انگیزه  که  می شود  موجب  مسئله  این 
در کشورهای در حال توسعه کاهش یافته و مانع 
سرمایه گذاری برای کشف مزیت های نسبی پنهان21 

شود.

 18. Self-discovery
19. Learning Society
20. First-mover
21. Latent Comparative Advantage
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1.7.3. در ايران

»ایجاد انحصار موقت با توجه به اقتصاد مقیاس و 
کاهش ریسک اولین سرمایه گذار از طریق محدود 

کردن صدور مجوز«

جالب اینکه وزارت اقتصاد در دهه چهل با آگاهی 
اقتصادی،  توسعه  و  مهم رشد  مانع  این  به  نسبت 
انحصار  ایجاد  و  پروانه  به وسیله محدودیت صدور 
پروانه  برای مثال،  به رفع آن همت گمارد.  موقت 
کیلومتر   120 محدوده  با  سیمان،  کارخانه  ایجاد 
داده می شد تا از صرفه مقیاس آن اطمینان حاصل 
بسیار  تعداد  به  صنایع  بعضی  در  همچنین  شود. 
برای  انگیزه الزم  تا  پروانه صادر می شد  محدودی 
شود.  ایجاد  جدید  فعالیت های  در  سرمایه گذاری 

نیازمند، معاون صنعتی  را مهندس  این رویکرد 
خود  خاطرات  در  چهل  دهه  در  اقتصاد  وزارت 
جلوگیری  حمایتی  سیاست  را  آن  و  داده  توضیح 
می خواند  نوپا«  تازه  برای »صنایع  رقیب  ایجاد  از 
خطر  از  اینکه  جالب   .)144  :1392 )سعیدی، 
انگیزه  ایجاد  ولی  بودند،  آگاه  هم  انحصار  ایجاد 
زیان  از  مهم تر  را  صنعتی  سرمایه گذاری  برای 
به  داشتند  نظر  در  و  می دانستند  موقت  انحصار 
بپردازند. )پنجاه(  بعدی  دهه  در  انحصار  مسئله 

4. بحث و نتيجه گيری .

سياستی  و  سازمانی  ويژگی های  جمع بندی   .1.4
مديريت اقتصادی دهه چهل

را  ایران  چهل  دهه  توسعه گرای  دولت  الگوی 
می توان نمونه بومی و داخلی دولت های توسعه گرای 
که  همان طور  دانست.  دوم  جهانی  جنگ  از  پس 
بین  این بخش خواندیم شباهت های بی بدیلی  در 

دولت های توسعه گرای کالسیک و مدیریت اقتصادی 
دهه چهل مشاهده می شود. همان گونه که در ژاپن 
میتی و در کره جنوبی هیئت برنامه ریزی اقتصادی 
هم  ایران  در  بودند،  اقتصادی  مدیریت  سکاندار 
و  برنامه  سازمان  همکاری  با  اقتصاد  اَبَروزارتخانه 
بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده داشت. با اینکه 
سیاست های اقتصادی و صنعتی توسط این وزارتخانه 
تخصیص  مهم  وظیفه  اّما  می شد،  اجرا  و  تدوین 
از  برنامه و بودجه بود و  از وظایف سازمان  بودجه 
این رو، هماهنگی بین این دو دستگاه نقش حیاتی 

در موفقیت برنامه های اقتصادی دهه چهل داشت. 

در کنار این دو، نهاد بانک مرکزی وظیفه حفظ 
ثبات اقتصاد کالن را بر عهده داشت که در دهه چهل 
به خوبی از عهده آن برآمد. این سه دستگاه در کنار 
بانک صنعتی و معدنی، با هماهنگی کم نظیر که تا 
حد زیادی به دلیل نزدیکی روسای این دستگاه ها 
بود، پایه های اصلی دولت توسعه گرای دهه چهل را 

تشکیل می دادند.

فعالین  با  اقتصاد  وزارت  مداوم  و  نزدیک  رابطه 
و  شده  اطالعات  جریان  تسریع  موجب  اقتصادی 
باعث شد موانع سرمایه گذاری در صنعت و ارتقای 
بهره وری در این بخش به طور دقیق تری شناسایی 

شود. 

مهندس نیازمند در خاطرات خود اشاره می کند 
که مشکل اصلی بسیاری از بنگاه های اقتصادی در 
سازمان  رو،  این  از  بود.  مدیریت  ضعف  زمان،  آن 
مدیریت صنعتی به وجود آمد و در راستای تربیت 
مدیران حرفه ای و ارائه مشاوره به بخش خصوصی 
گام برداشت. با اینکه حمایت های گسترده از صنایع 
مشوق های  تعرفه ای،  حمایت  طریق  از  داخلی 
صادراتی، معافیت مالیاتی واردات مواد اولیه، کمک 
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ایجاد  ماشین آالت،  ارتقای  و  تهیه  در  کارشناسی 
انحصار موقت و... انجام می شد، اّما از طرف دیگر، 
بر کیفیت و قیمت کاالی تولیدی داخلی هم نظارت 
می شد و به منظور ارتقای بهره وری به قطع حمایت ها 

تهدید می شد. 

تهدیدی که ضمانت اجرایی داشت و در چندین 
مورد اجرا شد که به تعطیل شدن بنگاه های تولیدی 
داخلی منجر شد. مجموع این ویژگی ها در یک بستر 
معجزه  آبراهامیان،  قول  به  خاص  مکانی  و  زمانی 
ایرانی را پدید آورد که می توان از آن به عنوان تجربه 

کوتاه ظهور دولت توسعه گرا در ایران یاد کرد.

با این توصیفات اهّم ویژگی های مدیریت اقتصادی 
دهه چهل را می توان در در موارد زیر خالصه کرد:

1. طبق تجربه بیشتر دولت های توسعه گرا، وجود 
پیگیری  و  برنامه ریزی  برای  محوری  سازمان  یک 
سیاست های توسعه ای حیاتی است. در ایران دهه 
چهل اَبَروزارتخانه اقتصاد که شامل بخش صنعت، 
تجارت و گمرک می شد، چنین نقشی را با همکاری 

سازمان برنامه و بانک مرکزی ایفا می کرد.

تکنوکرات های  از  عده ای  آمدن  هم  گرد   .2
شایسته که عموماً خارج از حلقه نخبگان سیاسی 
آن روز محسوب می شدند، باعث ظهور پدیده ای شد 
که به جزیره شایستگان معروف است. نفوذ ناپذیری 
از ویژگی های اصلی این جزیره  و کارآمدی نسبی 

شایستگان بود. 

3. استفاده بجا از بنگاه های دولتی در مواردی که 
بخش خصوصی توانایی یا تمایل سرمایه گذاری در 
آن حوزه ها را نداشت. تأسیس سازمان گسترش و 
نوسازي صنایع ایران در تیر 1346 با دو وظیفه اصلي 
ایجاد بنگاه هاي صنعتي جدید و نوسازي بنگاه هاي 

فرسوده در همین راستا بود.

4. کمک به تأمین مالی بخش خصوصی توسط 
دو  می گرفت.  انجام  حرفه ای  توسعه ای  بانک  دو 
معدنی  و  صنعتی  بانک  و  صنعتی  اعتبارات  بانک 
مالی  تأمین  وظیفه  شایسته  و  کارآمد  مدیریت  با 
سرمایه گذاری های صنعتی را به خوبی انجام دادند. 

5. ارتباط مداوم وزارت اقتصاد با بخش خصوصی 
موجب حرکت جریان اطالعات بین بخش عمومی و 

خصوصی و اعتماد متقابل بین دو طرف شد.

6. سیاست های حمایتی و تشویقی همراه با نظارت 
و در صورت لزوم استفاده از ابزار تنبیه به کار گرفته 
می شد. به این معنی که اگر گیرنده رانت عملکرد 
ضعیفی داشت، حمایت ها قطع می شد. به قول دکتر 
از حمایت  عالیخانی »بخش خصوصی می توانست 
استفاده کند ولی سوء استفاده نه«. البته بخشی از 
این توانایی انتظام دولت ناشی از نوپا بودن صنعتگران 

مدرن و نفوذ سیاسی محدودشان بود.

ابزارهای مهم حمایتی، تشویق ورود  7. یکی از 
به حوزه های جدید سرمایه گذاری با ایجاد انحصار 
گفته  به سرمایه گذار  که  این شکل  به  بود.  موقت 
می شد با سرمایه گذاری در حوزه های جدید تا چند 
سال برای آن فعالیت پروانه ساخت دیگری صادر 

نشده و جلوی واردات آن کاال هم محدود می شود.

این رویکرد یکی از بزرگ ترین موانع سرمایه گذاری 
در حوزه های جدید که معروف به آثار جانبی اولین 
 Stiglitz, 1989; Hausmann &( سرمایه گذار22 است

Rodrick, 2003( را رفع می کند.

کمبود  پژوهش،  این  محدودیت  بزرگ ترین 
اطالعات و آمار اقتصادی از آن دوره است. مسئله ای 
که مجبورمان کرد تا عمده اطالعات خود را از نقل 

22. First Mover’s Externalities
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که  بگیریم  دوره  آن  مؤثر  افراد  خاطرات  و  قول ها 
احتمال سوءگیری و برداشت شخصی وجود دارد. 
هرچند با رجوع به منابع متعدد تاریخی سعی کردیم 

تا احتمال سوءبرداشت حداقل شود. 

مشکل بعدی این بود که اکثریت غریب به اتفاق 
تکنوکرات های اصلی مدیریت اقتصادی دهه چهل 
مستقیم  مصاحبه  امکان  و  نبودند  حیات  قید  در 
با این افراد وجود نداشت. هرچند عموم این افراد 
مصاحبه های بعضاً تفصیلی خوبی از تجربه خود در 

دهه چهل به یادگار گذاشتند. 

نکته آخر، بحث قضاوت و تعمیم پذیری مطالعات 
تاریخی است. حتی با در نظر گرفتن ظرف زمان و 
مکان، باز هم احتمال خطا درخصوص قضاوت های 
تاریخی وجود دارد و باید همیشه احتمال خطا و 

اشتباه در خوانش تاریخی را در نظر گرفت. 

موضوع دوم، بحث تعمیم پذیری است که البته به 
هیچ عنوان این مقاله این ادعا را ندارد که ویژگی های 
مدیریت اقتصادی دهه چهل عیناً می توانند در دوران 
اقتصادی معاصر مورد استفاده قرار گرفته و همان 

نتایج را در پی داشته باشند.

مقاله حاضر، متمرکز بر ویژگی های داخلی مؤثر بر 
عملکرد اقتصادی دهه چهل بود. از این رو، مطالعه 
عوامل بیرونی مهم و مؤثر بر عملکرد اقتصادی دهه 
چهل می تواند یکی از موضوعات مهم تحقیقات آتی 

و تکمیل کننده این مطالعه باشد. 

دهه چهل،  سیاسی  نسبی  ثبات  مثال،  طور  به 
ثبات اقتصاد جهانی در آن دوره، فرصت های حاصل 
از رقابت بلوک شرق و غرب، از جمله عوامل بیرونی 

مؤثر بر عملکرد اقتصادی ایران بودند.

نظر  مورد  دوره  کاستی های  و  ضعف  همچنین 

هم باید مورد مطالعه جدی قرار گیرد. برای مثال، 
کم توجهی به بخش کشاورزی از موضوعاتی بود که 
حتی مهندس نیازمند، معاون صنعت وزارت اقتصاد 
دهه چهل، هم در خاطرات خود به آن اشاره می کند.

همچنین زمینه های سیاسی و اجتماعی برکناری 
معماران اصلی مدیریت اقتصادی دهه چهل و دالیل 
انحراف مدیریت اقتصادی در دهه پنجاه هم می تواند 
از موضوعات مهم و جالب برای تحقیقات آتی باشد.

مالحظات اخالقي

پيروي از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالق پژوهش در این مقاله رعایت 
شده است.

حامي مالي

ایــن تحقیــق هیــچ گونــه کمــک مالــی از 
بخش هــای  در  مالــی  تأمیــن  ســازمان های 
عمومــی ، تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت نکــرد.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسنده این مقاله تعارض منافع ندارد.
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