علم  ،صنعت و فناوری

سیاستگذاریهای صنعتی در برخی از
کشورهای جهان و ایران
نیما مختارزاده ، 1ابوالفضل کیانی بختیاری *

2

چکیده

سیاست صنعتی یکی از مقوالت مهم اقتصادي است که سابقه نظریه پردازي در این مقوله به قرن هجدهم برمی گردد.
اما به دلیل غلبه اقتصاد مرس��وم که معتقد به عدم دخالت دولت در توس��عه است ،این مقوله چندان که باید در محافل علمی و سیاستگذاري
فراگیر نشده است.در این مقاله ،رویکردهای سیاست صنعتی در برخی از کشورهای پیشرو در صنعت و فناوری مورد بررسی قرار می گیرد.
منظور از "سیاست صنعتی" نوعی از مداخالت دولت هست که با هدف تغییرات ساختاری اتخاذ می شود .آنچه باعث شد تا عصر حاضر،
به عنوان انقالب در"سیاس��ت صنعتی" نامید ش��ود ،فراگیری این نوع سیاست ها در همه کشورها از کشورهای صنعتی توسعه یافته گرفته تا
اقتصادهای در حال ظهور و همچنین کشورهای کمتر توسعه یافته است .نکته جالب توجه اینکه حتی کشورهای صنعتی شده ،صحبت از " نو
صنعتی شدن " میکنند .نبود سیاست های مدون صنعت و فناوری موجب می شود کشور ها بدون حرکت در مسیر مشخصی متوقف شده و
حتی مسیر صنعت زدایی را تجربه کند.
تجربه بحران اقتصاد جهانی محرکی بسیار قوی بود تا نگرشها ،نظریه و سیاستها بازنگری شوند و همگی به کمک صنعت بیایند .در ایران
نیز در برنامه های توسعه و اسناد باال دستی سیاست های صنعتی و نیز صنایع و فناوری های نو ظهور تبیین شده و اکنون کشور بیش از پیش
برنامه محور و در مسیر اتخاذ سیاست های صنعتی و فناوری مناسب قرار گرفته است.

واژگان کلیدی :سیاست صنعتی ،سیاست فناوری ،نوصنعتی شدن ،رشد سبز ،نوآوری سبز ،تجارب سیاستگذاری صنعتی.

* عهده دار مکاتبات :دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی ( گرایش نوآوری) ،دانشگاه تهران.
تلفن ،) 9821(23862070 :دورنگار ،)+9821(23862068 :پست الکترونیکیkiany@ut.ac.ir :
 .1عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 .2بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران.
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ت صنعتی
تعاریف سیاس 

کاهش تولید است ،خط مشی صنعتی به طور موثری همان استراتژی
تولید اس��ت .اما برای دیگران ،خط مش��ی صنعتی به معنی خط مشی
هدفمند اس��ت ،که لزوم��ا محدود به بخش تولید نمی ش��ود[ .]1در
جدول( )1تعاریف سیاس��ت صنعتی منت��ج از ادبیات به اجمال مرور
می شود.

«سیاس��ت صنعتی» دارای معانی بسیاری اس��ت که همه آنها مختص
صنعت تولید نیست .در ادبیات توسعه ،سیاست صنعتی اغلب مترادف
است با «سیاس��ت صنعتی شدن و برای کسانی که نگرانی اصلیشان

جدول( )1تعاریف سیاست صنعتی در دهه های مختلف
ردیف

تعریف

منبع

1

سیاست صنعتی مربوط با رشد صنعتی و بهره وری است.

][2

2

سیاست صنعتی را میتوان به طور کلی به صورت اقدام دولت ،یا مجموعهای از اقدامات برای تقویت یا جلوگیری از تغییر
ساختاری تعریف کرد.

][3

3

اصطالح سیاست صنعتی رابطه بین کسب و کار و دولت در سطح اقتصاد خرد را نشان میدهد.

][4

4

سیاست صنعتی یعنی انجام اقداماتی که برای بهبود رشد و عملکرد رقابتی مفید است.

][5

5

سیاست صنعتی به معنی خط مشیهای دولت با هدف یا انگیزه رفع مشکالت در بخشهای خاص است.

][6

6

ِ
رقابت کل اقتصاد و به طور خاص
سیاست صنعتی به معنی شروع و هماهنگی طرحهای دولتی برای افزایش بهره وری و
صنایع در آن است.

][7

7

سیاستهای صنعتی به معنی خطمشیهایی برای تاثیرگذاری بر برخی روشهای تولید یا خدمات است.

][8

8

سیاست صنعتی مجموعه گسترده و همه جانبه و گاهی متناقض از اقدامات به منظور بهبود عملکرد بازار به روشهای
گوناگون است.

][9

9

سیاست صنعتی تالشی از جانب دولت برای تشویق عوامل تولید است.

][10

10

سیاست صنعتی بسیج منابع برای حرکت در بخشهای خاص است که از نظر دولت برای رشد اقتصادی در حال و آینده
مهم تلقی می شوند.

][11

11

سیاست صنعتی یعنی رسیدن به نتایجی است که از نظر دولت برای توسعه اقتصاد کارآمد است.

][12

12

سیاست صنعتی یعنی هر خط مشی موثر بر تخصیص منابع به صنعت است .این مفهوم هم خط مشی کالن اقتصادی و هم
بخش های اقتصاد خرد شامل می شود.

][13

13

سیاست صنعتی «هر نوع دخالت دولت است که بر صنعت به عنوان بخشی متمایز از اقتصاد تاثیر میگذارد.

][14

14

سیاست صنعتی یعنی بازآفرینی خط مش هایی در حمایت از فعالیتهای صنعتی پویا  ،صرف نظر از اینکه در داخل صنعت
یا مستقیما»در تولید قرار گرفته باشند.

][15

15

سیاست صنعتی فعالیتی است که محیط مساعد را برای کسب و کار ،بخش تولید و صنایع ایجاد میکند.

][16

16

سیاست صنعتی به معنی مجموعهای از اقدامات انجام شده توسط دولت با هدف تاثیرگذاری بر عملکرد کشور به سوی
هدف مورد نظر است.

][17
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سیاست صنعتی «رشد سبز»1

وجه مش��ترک بسیاری از این تعاریف ،توجه به تغییر ساختار اقتصاد
است ،خواه هدفگیری بخشیِ صریح در کار باشد یا خیر.
تعریف معمول و متداول تعریف س��اگی اس��ت که سیاست صنعتی
را «هر نوع مداخله گزینش��ی یا خط مشی برای تغییر ساختار تولید در
بخشهایی که انتظار میرود چشم انداز بهتر داشته باشند؛ می نامد[.]18
با این حال ،همان گونه که از جدول دیده میشود ،برخی از تعاریف
ی و برخی جز نگرترند؛ به هر حال از مجموعه تعاریف ارائه
بسیار کل 
شده می توان یک تعریف جامع تر به شرح زیر ارائه نمود:
سیاست صنعتی هر نوع مداخله یا خط مشی دولت در راستای بهبود

بس��یاری از کش��ورهای دنیا راهبرد رشد س��بز را در تدوین سیاست
های صنعتی خوداتخاذ میکنند[.]23رش��د سبز یعنی توسعه فنآوری
و نوآوری س��بز ،از قبیل گرایش به انرژی های پاک ،رشد اقتصادی با
کربن کمتر یا کربن زدایی سیس��تمهای انرژی و حمل و نقل که البته
به دلیل باال بودن هزینههای ایجاد زیرساخت جدید و مناسب ،غالبا"
سرمایهگذاران تمایلی به سرمایهگذاری در این فناوریها را ندارند.
به طور کل سیاس��تهای رشد سبز اعم از توسعه فنآوری و نوآوری

جدول(  )2سیر تکاملی سیاست صنعتی در دهه های مختلف و تئوری های غالب هر دوره
دوره زمانی
دهه  1940تا اواخر دهه
1960

دهه  1970تا دهه 1990

دهه  2000تا کنون

تئوری های غالب ایجاد سیاست صنعتی
•صنعت و فناوری محور توسعه است .
•شکستهای بازار به صورت خودکار مانع وقوع توسعه صنعتی میشوند.
•سیاست صنعتی بویژه با تاکید بر حفاظت از صنعت نوزاد ،مالکیت دولتی و هماهنگی
دولتی از الزامات توسعه محسوب می شود.
•آزاد سازی اقتصاد ،تجارت (صادرات) ،خصوصی سازی و جذب سرمایه گذاری
مستقیم خارجی ( )FDI1همراه با ثبات اقتصاد کالن و حداقل دخالت دولت الزامات
اساسی برای رشد و صنعتی شدن به حساب می آید.
•فراگیر شدن برنامههای تعدیل ساختاری به ویژه پس از بحران بدهی اوایل دهه
1980
•تاکید بر اصالح شکستهای بازار
•انعطاف پذیری در سیاست های صنعتی
•تاکید بر توسعه صنایع برخوردار از مزیت رقابتی
•تاکید بر نوآوری و ارتقاء فناوری بعنوان هدف اصلی سیاست صنعتی
• تقویت سیستمهای نوآوری ملی

محیط کس��ب و کار یا تغییر س��اختار فعالیت اقتصادی  ،فناوریها یا
کارهایی است که انتظار میرود چشم انداز بهتری برای رشد اقتصادی
یا رفاه اجتماعی ارائه نمایند.

سبز ،در گام های آغازین مستلزم توجه و حمایت ویژه دولت ها ست.
دولت ها باید با ارائه مشوق های مناسب و ایجاد زیر ساخت های الزم،
کاهش خطر پذیری سرمایه گذاری و سایر حمایت های قانونی دیگر،
انگیزه الزم را برای مش��ارکت بخش خصوصی را فراهم نمایند .پیش
زمینهای وجود دارد مبنی بر اینکه هیچ فناوری یا سیاستی نمیتواند به
تنهایی عامل توس��عه فنآوری و نوآوری سبز باشد ،بلکه سیاستهای
تقویت فنآوری و نوآوری سبز در صورتی موفق خواهند بود که ضمن
اولویت دادن به تقویت زیر س��اخت ها و اب��زار الزم ،حلقه های نظام
نوآوری نیز ایجاد و تکمیل گردد.]24[.

سیر تکاملی سیاست صنعتی در دهه های گوناگون
نویسندگان متعددی در خصوص روند تکاملی و توسعه تفکر سیاست
صنعتی و دالیل پیدایش آن تحقیق نموده اند[ ] 23,12-19.
چکیده منتج از مطالعه ادبیات در جدول  2آورده شده است.

1. Foreign Direct Investment
2 .Green Growth
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کش��ورها ،به لحاظ سیاس��ت ها و ابزار حمای��ت از نوآوری متفاوت
هس��تند .ش��رایط و ابزارهای مناسب هر سیاس��ت به زیر ساخت و
ظرفیت نوآوری هر صنعت بستگی دارد( .جدول .)3

باشند تصمیمگیری و اولویتهای خود را تعیین کنند و از نقاط قوت
 ،از قبیل س��رمایهی انسانی ،ش��رکتها ،نهادها و شبکههای دانش و
فرصتهای ش��غلی ،شرکتهای چندملیتی و س��ایر توانمندی دیگر

جدول ( )3سیاستها و زیر ساخت های الزم برای ترویج نوآوری سبز
ابزارهای سیاست

تمرکز سیاست
ترویج نوآوری تدریجی (غلبه بر موانع
پیش روی فناوری ،تقویت نوآوری
بنیادی و افزایش اختراعات جدید

•سرمایهگذاری در تحقیق و توسعهی عمومی ،شامل :تحقیق موضوعی و
مأموریتگرا
•حمایت در مراحل اولیهی توسعه
•همکاری بینالمللی
•جوایز فناوری
•سیاستهای طرف تقاضا ،از قبیل استفاده از زنجیره تامین بخشش
خصوصی  ،استانداردها و مقررات
•رویکردهای توانمندسازی مدلهای جدید کسب و کار
•اصالح مقررات و سیاست رقابت
•حمایت از حقوق مالکیت معنوی و اجرای آن

ترویج نوآوری بنیادی (ترویج دسترسی
و اتخاذ فناوریهای موجود ،افزایش
کارآیی ،ترویج نوآور تدریجی)

•مالیات و ابزارهای بازار محور برای قیمتگذاری پیامدهای خارجی و
افزایش مشوقها
•حمایت از تحقیق و توسعه ،مشوقهای مالیاتی
•به کارگیری مشوقها /یارانهها
•همکاری بینالمللی
•صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
•سیاستهای تجارت و سرمایهگذاری آزاد
•بسیج بینالمللی محققان و نوآوران
•حمایت از حقوق مالکیت معنوی و اجرای آن
•منابع تمرکز داوطلبانهی حق اختراع و ساز و کارهای همکارانه

ایجاد ظرفیتهای نوآوری (توسعهی
ظرفیتها برای جذب دانش و ترویج
نوآوری)

•مالیات و ابزارهای بازار محور برای قیمتگذاری پیامدهای خارجی و
افزایش مشوقها
•توسعهی تحصیالت و مهارتها
•بهبود محیط کسب و کار
•ایجاد پیوند با شبکههای جهانی و دانش
•بهبود زیرساخت
•بهبود حاکمیت

منبع25[ :و]24
نقش دولتها در تضمین بهرهگیری کشورهایش��ان از نوآوری س��بز،
در س��طح مل��ی ،منطقهای و محلی ،یکی دیگر از ابعاد سیاس��تهای
صنعتی اس��ت .در اقتصاد در هم تنیدهی جهانی ،شرکتها و دولتها
باید پیرامون حوزههایی که میتوانند در آنها تفوق و تولید انبوه داشته

کشورها بهره مند شوند.
روی ه��م رفته جایگاه کش��ورها از حی��ث چگونگ��ی بهرهبرداری
مطلوب از رویکرد اقتصاد س��بز متفاوت اس��ت .بعضی کش��ورها در
توس��عه ،تجاریس��ازی و تولید فناوریهای س��بز (گاهی برای بازار
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جهانی) جایگاه مطلوبی خواهند داش��ت .دیگر کش��ورها احتماالً در
زمرهی اولین پذیرندگان فناو ریها و نوآوریهای جدید خواهند بود.
ظرفیتها و سیاستهایی که کشورها برای افزایش ظرفیتهای جدید
در اختیار دارند نقش��ی تعیین کننده در تصمیمات سیاستگذاران این
حوزه دارد .

مواد .عالوه بر آن این کش��ور توسعه تجهیزات برای استفاده آینده را
اولویت گذاری نموده است.
همچنین براساس تحلیل مزیت رقابتی کشور 17 ،بخش را شناسایی
نم��وده که تحت  3عنوان کلی :فناوری ه��ای دارای مزیت رقابتی ،
صنایع تبدیلی ،صنایع پیشرفته و خدمات برخوردار از ارزش افزوده،
دسته بندی و ارائه داده است[.]28

تجربه مطالعات سیاست صنعت و فنآوری

• هلند
کش��ور هلند بخش های دارای مزیت و اولویت صنعتی خود را پس
از تایید وزارت امور اقتصادی ،کش��اورزی و نوآوری در سال 2011
باز نگری و تدوین نموده است ،مهم ترین سیاست های مورد تاکید
این کشور عبارتند از:توس��عه بخش های آب  ،غذا ،صنایع پیشرفته،
علوم زیستی ،علوم شیمی ،انرژی ،صنایع مولد و تبدیلی کشاورزی.

تاکنون در کش��ورهای مختلف پژوهش ها و اقدامات متعددی در
راستای تدوین و بازنگری سیاست های صنعت و فناوری و با هدف
تعیین صنایع هدف انجام پذیرفته اس��ت که در ادامه نمونههایی از آن
مورد اشاره قرار می گیرد:
• فرانسه
کشور فرانسه در فرایند بازنگری سیاست های صنعتی خود ،به نتایج
مهمی از جمله ایجاد مراکز جدید نوآوری و صندوق های حمایت
از حوزه های انرژی ،حمل و نقل ،محیط زیست ،بهداشت و فناوری
اطالعات دست یافته است .این نکته منجر به تاسیس صندوق سرمایه
گذاری استراتژیک در سال  2008شد.
س��رمایه گذاری در بهبود فضای کس��ب و کار ،حمای��ت از زنجیره
1
تامین و وام های کم بهره وسیع برای حمایت از شرکت های زایشی
فعال برخواسته از دانشگاهها و موسسات علمی با اولویت به اقتصاد
دیجیتال ،نانو و زیست فناوری ،انرژی های تجدیدپذیر وسایل نقلیه
با مصرف حداقلی کربن و شرکت های کوچک و متوسط 2نوآور از
جمله سیاست های صنعتی است که در این کشور دنبال می شود.

• ترکیه
کش��ور ترکیه در پایان سال  2010استراتژی صنعتی خود را بر اساس
مزی��ت رقابت��ی و کارآمدی صنای��ع ترکیه و با هدف افزایش س��هم
بازارهای صادراتی مورد بازنگری قرار داد.
بر این اساس ترکیه ،توسعه صنایع پیشرفته برای صنایع خاص از جمله:
صنایع شیمیایی ،آهن ،فوالد و س��رامیک و فلزات، Nonferrous
الکترونیک ،نس��اجی ،پوش��اک و چرم ،صنایع دارویی و صنایع قابل
بازیافت را هدفگذاری نمود.
• انگلستان
کش��ور انگلستان در سال های اخیر ،موضوع سیاست های صنعت و
فناوری خود را ابتدا در برنامه صنایع جدید ،مش��اغل جدید]29[ 3
و س��پس در برنامه رفع موانع رشد اقتصادی بخش های کلیدی برای
توسعه فناوری و صنعت مشخص نموده است[.]30
از مهم ترین برنامه های دولت در راس��تای رفع موانع رشد اقتصادی،
م��ی توان به مواردی همچون :حمایت از صنایع و فناوری های کربن
پایین ،تولید پیش��رفته ،زیرس��اخت های دیجیتال و توسعه صادرات
اشاره نمود[.]31

• ژاپن
کش��ور ژاپن نیز اخیرا یک برنامه سیاس��ت صنعت و فنآوری طراحی
نموده اس��ت ،در این برنامه ،گذر از ساختار انحصاری صنایع خودرو
و الکترونیک و حرکت بسوی  5حوزه راهبردی :صادرات ساختارها
و سیستم های زیرساخت صنعتی ،صنایع حل مسائل زیست محیطی
و انرژی(از جمله وسایل نقلیه سبز)،فرهنگ(آداب،غذا و گردشگری)،
دارو و بهداش��ت و صنایع پیشرفته صنعتی ژاپن(رباتیک،علوم فضا و
هوا فضا) مورد تاکید قرار گرفته است[.]27

• آمریکا
کشور ایاالت متحده آمریکا استراتژی صنعتی متمرکز و رسمی ندارد،
ولی اخیرا تدوین استراتژی نوآوری را آغاز نموده است[.]32
در این برنامه به توسعه زیرساخت های فناوری ارتباطات و اطالعات
آموزش��ی و خدمات عمومی ،فناوری انرژی پاک ،زیس��ت فناوری،
فناوری نانو  ،هوافضا و تولیدات پیش��رفته اشاره شده است .عالوه بر
آن در قانون س��رمایه گذاری آمریکا مصوب سال 2009بر حمایت از

• کره
کشور کره بعنوان یک کشور فعال در زمینه سیاست صنعت و فناوری
راهبردهای ویژه برای بخش هایی که بعنوان صنایع پیشتاز نامیده می
شوند ،تدوین نموده است .این صنایع عبارتند از:صنایع خودرو،کشتی
س��ازی ،نیمه رساناها ،فوالد ،ماشین س��ازی ،نساجی ،قطعه سازی و

1. Spin off
)2. Small & Medium Enterprises( SMEs

3. New Industry, New Job.
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فناوری های انرژی ،مسکن و شهرسازی و صنایع خودرو تاکید شده
است[.]21
• برزیل
کشور برزیل ،سیاست صنعتی توسعه سرمایه گذاری در بخش های
پوشاک ،کفش ،مبل و نرم افزار مورد تاکید قرار گرفت است.
• چین
کش��ور چی��ن در برنامه پنج س��اله خود در بخش توس��عه صنعت و
فناوری  ،توس��عه  11بخش حیاتی از جمله :تجهیزات  ،ICTفناوری
انرژی  ،صنایع غذایی تراریخته ، 1فناوری های مقابله با آلودگی هوا،
علوم رادیویی و هوافضا هدف گذاری شده است که این صنایع قرار
است GDP%8در سال 2015را فراهم نمایند.

تجربه ايران در سياستگذاري صنعتي و فناوری
برنامه هاي توس��عه ايران از س��ال  1327آغاز ش��د .در فاصله زماني
 1338-1348بر ايجاد زيرساخت هاي صنعتی مناسب توسعه صنايع
سنگين و صنايع شيميايي تمرکز شده بود.
بع��د از پیروزی انقالب اس�لامی تا کنون پنج برنامه توس��عه حاوی
سیاس��ت ها و اهداف بخش صنعت و فنآوری اجرا ش��ده است .در
برنامه توس��عه اول استراتژی آزاد س��ازی اقتصادی دنبال شد از مهم
ترین خط مش��ی ه��ای این برنامه می توان به اصالح س��اختار تولید
صنعتی ازطریق افزایش مس��تمر س��هم کاالهای س��رمایه ای؛ توسعه
جهش��ی عملیات تفصیلی اکتشاف ،تجهیز و آماده سازی معادن مورد
نیاز صنایع کش��ور؛ رش��د تولیدات س��رمایه ای و واسطه ای با تاکید
بر نهاده های صنایع معدنی و صنایع س��نگین؛ اصالح س��اختار تولید
معدنی از طریق افزایش مس��تمر س��هم کانی های صنعتی؛ اس��تفاده
حداکث��ر از ظرفیت های تولیدی و زیربنای��ی؛ و تاکید بر جایگزینی
واردات و تکمیل طرحهای نیمه تمام تولیدی و صنعتی اشاره نمود. 2
در بعد فناوري هم بيش��تر بر اجراي سياس��ت هاي س��رمايه گذاري
مستقيم خارجی  ،FDIايجاد و توسعه قوانين مربوط به ثبت اختراع و
توسعه مراكز تحقيقاتي انتقال فناوری تاکیدشد.سياستگذاران همچنين
ارزش اف��زوده را در انعق��اد ق��رارداد ميان توليد كنن��دگان داخلي و
پيمانكاران خارجي دنبال مي كردند]33[.
در برنامه دوم توس��عه نی��ز رويكرد همزمان جايگزين��ي واردات و
تقوي��ت صادرات و بازآفرين��ي تحقيقات فناورانه بعن��وان ابزار حل
مس��اله در راستاي توسعه كشور دنبال شد .تاکید بر تکمیل طرحهای
نیم��ه تمام تولیدی وصنعتی؛ توجه ویژه به صنایع تبدیلی و وابس��ته
ب��ه بخش صنعت و معدن؛ تکمیل خط��وط و زنجیره های تولیدی و

صنعتی؛ اجرای طرح های اس��تراتژیک و ض��روری صنعتی از محل
منابع عمومی که با توجه به ویژگی یا حجم س��رمایه گذاری ،اجرای
آنها توس��ط بخش خصوصی محتمل نمی باشد و رعایت مالحظات
زیست محیطی برای طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی ،صنعتی و
3
معدنی هدفگذاری ودنبال شد.
در برنامه س��وم سیاس��ت هایی همچون :فعال سازی بانک تخصصی
صنع��ت و معدن جهت تجهیز منابع مالی م��ورد نیاز صنایع و معادن
کشور؛ تشویق سرمایه گذاری مولد و زیربنایی؛ گسترش همکاریهای
دو جانبه منطقه ای و بین المللی ترسیم شد.
در بعد توس��عه فنآوری نی��ز بر ايجاد وزارتخانه عل��وم ،تحقيقات و
فناوري بعنوان وزارتخانه سياس��تگذاري عل��م و فناوري براي كمك
به جذب ،اكتش��اف و اشاعه فناوري هاي جديد تاکید شد تا وزارت
علوم بعنوان هماهنگ كننده ميان وزارت صنعت ومعدن ،نفت ،وزارت
بهداش��ت وآموزش پزشكي و وزارت كشاورزي از يك سو و تعامل
4
آنها با دانشگاه ها ايفاي نقش نماید.
در برنام��ه چهارم در بعد صنع��ت بر تامین زیر بناهای الزم در معادن
بزرگ و مناطق معدنی کشور؛ اصالح اساسنامه صندوق بیمه فعالیتهای
معدنی و صندوق حمایت از توس��عه و تحقیقات صنعت الکترونیک؛
حداکث��ر نمودن بهره وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی؛ تداوم برنامه
خصوصی سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی؛ تجهیز منابع مورد
نیاز توس��عه در بخش صنعت و معدن؛ اختصاص %70وجوه حاصل
از فروش و واگذاری س��هام ش��رکتهای دولتی به حس��اب ش��رکت
مادرتخصص��ی ذیربط ب��رای تکمیل طرحهای نیمه تمام و س��رمایه
گذاری و آماده س��ازی و بهس��ازی؛ تقویت و توس��عه صنایع انرژی
بر ،صنایع معدنی و تبدیلی تاکید ش��د و در بعد فنآوری نیز بر انتقال
فناوری و توسعه توانمنديهاي فناورانه كشور.
توج��ه بر اقتصاد دانش بنيان و توجه به مفاهيم نرم افزاري و دانش��ي
همچون توسعه دانش فني،تمركز بر حقوق مالكيت معنوي و حمايت
از پژوهش��گران و فناوران ،جلب سرمايه هاي خارجي،ايجاد توسعه
پ��ارك هاي علم وفناوري ،مراكز رش��د ،تجاري س��ازي تحقيقات و
5
تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه صحه گذاری شد.
در برنامه پنجم توسعه رویکرد غالب سیاست صنعتی کشور ،بهبود و
ایجاد منابع مالی بخش های اقتصادی و صنعتی کشور بود که از طریق
ایجاد صندوق های حمایتی همچون :صندوق توس��عه ملی ،با هدف
تبدیل بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت های
ماندگار و مولد با هدف ارائه تس��هیالت ب��ه بخش های خصوصی،
تعاونی و عمومی غیر دولتی ،صندوق حمایت از تحقیقات وتوس��عه
صنایع الکترونیک ،صندوق حمایت ازصنایع نوین؛ صندوق ضمانت
س��پرده ها؛ دنبال شد ،عالوه بر آن در برنامه پنجم بر اصالح قوانین و
مقررات صادرات و واردات؛ تهیه و تصویب س��ند ملی راهبرد انرژی
1.Transgenic

 .2برنامه اول توسعه اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران .1368-1372
 . 3برنامه دوم توسعه اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران.1374-1378
 .4برنامه سوم توسعه اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران.1379-1383
 .5برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران.1384-1388
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کشور به عنوان سند باالدستی بخش انرژی و ...تاکید شده است.
همچنین در این برنامه تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادى به ميزان
حداقل %8نرخ رش��د س��اليانه توليد ناخالص ،بهبود فضاى كسب و
كار كشور كاهش خطرپذيرىهاى كالن اقتصادی و صنعتی ،گسترش
همهجانبه همکارى با کشورهاى منطقه جنوب غربى آسیا در تجارت،
س��رمایهگذارى در فناورى ها و بویژه فنآوری های پیش��رفته ،تاکید
شده است.
در برنامه شش��م توس��عه نیزتوس��عه دان��ش بنیان و مس��اله محور با
هدف توس��عه فنآوری و رعایت ش��اخص های اقتص��اد مقاومتی و
آمایش صنعتی هدفگذاری ش��ده اس��ت.عالوه بر آن وزارت صنعت،
معدن و تجارت نس��بت به شناس��ی و معرف��ی اولویت های صنعتی
و رش��ته صنع��ت های مورد نیاز کش��ور اقدام نموده اس��ت که ازآن
جمله می توان به توس��عه صنایع خودرو و نی��رو محرکه ،تجهیزات
پزشکی ،ماشینسازی و تجهیزات ،صنایع پتروشیمی ،پلیمری ،برق و
الکترونیک ،کانی غیرفلزی ،فلزات و مصنوعات فلزی شیمیایی اشاره
نم��ود .رقابت پذیری در بخش صنعت ،بهبود محیط قانونی و فضای
کس��ب و کار ،توس��عه فنآوری ،نوآوری و تحقیق و توس��عه ،توسعه
تجارت و تعامالت بین المللی ،تامین و توس��عه زیرس��اخت و منابع
مالی بخش صنعت از مهم ترین سیاس��ت هایی اس��ت که در برنامه
راهب��ردی وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت هدفگذاری ش��ده و در
برنامه ششم نیز دنبال خواهد شد.
1

جمع بندی
سیاست صنعتی هر نوع مداخله یا خط مشی دولت در راستای بهبود
محیط کس��ب و کار یا تغییر س��اختار فعالیت اقتصادی  ،فناوریها یا
کارهایی است که انتظار میرود چشم انداز بهتری برای رشد اقتصادی
یا رف��اه اجتماعی ارائه نمایند .نبود سیاس��ت ه��ای مدون صنعت و
فناوری موجب می ش��ود کشور ها بدون حرکت در مسیر مشخصی
متوقف و حتی مسیر صنعت زدایی را تجربه کند.
تجربه بحران اقتصاد جهانی محرکی بسیار قوی بود تا نگرشها ،نظریه
و سیاس��تها بازنگری شوند و همگی به کمک صنعت بیایند .در ایران
نیز در برنامه های توس��عه و اسناد باال دستی سیاست های صنعتی و
نی��ز صنای��ع و فناوریهای نو ظهور ایجاد زیرس��اخت های صنعت و
فنآوری،توسعه صنایع مولد و اشتغال زا،توجه بر اقتصاد دانش بنيان و
توجه به مفاهيم نرم افزاري و دانشي همچون توسعه دانش فني،تمركز
بر حقوق مالكيت معنوي و حمايت از پژوهش��گران و فناوران ،جلب
سرمايه هاي خارجي،ايجاد توسعه پاركهاي علم وفناوري ،مراكز رشد
،تجاري س��ازي تحقيقات و تقويت ارتباط صنعت و دانش��گاه صحه
گذاری شد.

بهب��ود و ایجاد منابع مالی بخش های اقتصادی و صنعتی کش��ور از
طریق ایجاد صندوق های حمایتی از جمله سیاس��ت هایی بود که در
خالل برنامه های توسعه کشور دنبال می شد.
در افق پیش��رو در برنامه ششم توسعه نیزتوسعه دانش بنیان و مساله
محور با هدف ارتقاء فنآوری و رعایت شاخص های اقتصاد مقاومتی
بر مبنای آمایش صنعتی تاکید شده است.
اکنون کشور بیش از پیش برنامه محور و در مسیر اتخاذ سیاست های
صنعتی و فناوری مناسب قرار گرفته است.
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