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سیاستگذاری های صنعتی در برخی از 
کشورهای جهان  و ایران 

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 " می کنند. 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 نگرش ها، نظریه و سیاست ها 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.
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علم ، صنعت و فناوری
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تعاریف سیاست  صنعتی
 

»سياسللت صنعتی« دارای معانی بسياری اسللت كه همه آنها مختص 
صنعت توليد نيست. در ادبيات توسعه، سياست صنعتی اغلب مترادف 
است با »سياسللت صنعتی شدن و برای كسانی كه نگرانی اصلی شان 

سیاستگذاری های صنعتی در برخی از کشورهای جهان  و ایران

كاهش توليد است، خط مشی صنعتی به طور موثری همان استراتژی 
توليد اسللت. اما برای ديگران، خط مشللی صنعتی به معنی خط مشی 
هدفمند اسللت، كه لزومللا محدود به بخش توليد نمی شللود]1[. در 
جدول)1( تعاريف سياسللت صنعتی منتللج از ادبيات به اجمال مرور 

می شود.

جدول)1( تعاریف سیاست صنعتی در دهه های مختلف

منبعتعریفردیف

[2]سیاست   صنعتی مربوط با رشد صنعتی و بهره وری است.1

سیاست صنعتی را می  توان به طور کلی به صورت اقدام دولت، یا مجموعه ای از اقدامات برای تقویت یا جلوگیری از تغییر 2
[3]ساختاری تعریف کرد.

[4]اصطالح سیاست صنعتی رابطه بین کسب و کار و دولت در سطح اقتصاد خرد را نشان می  دهد.3

[5]سیاست صنعتی یعنی انجام اقداماتی که برای بهبود رشد و عملکرد رقابتی مفید است.4

[6]سیاست صنعتی به معنی خط مشی های دولت با هدف یا انگیزه رفع  مشکالت در بخش های خاص است.5

سیاست صنعتی به معنی شروع و هماهنگی طرح های دولتی برای افزایش بهره وری و رقابِت کل اقتصاد و به طور خاص 6
[7]صنایع در آن است.

[8]سیاست  های صنعتی به معنی خط  مشی هایی برای تاثیرگذاری بر برخی روش های تولید یا خدمات است.7

سیاست صنعتی مجموعه گسترده و همه جانبه و گاهی متناقض از اقدامات به منظور بهبود عملکرد بازار به روش های 8
گوناگون است.

[9]

[10]سیاست صنعتی تالشی از جانب دولت برای تشویق عوامل تولید است.9

سیاست صنعتی بسیج منابع برای حرکت در بخش های خاص است که از نظر دولت برای رشد اقتصادی در حال و آینده 10
[11]مهم تلقی می شوند.

[12]سیاست صنعتی یعنی رسیدن به نتایجی است که از نظر دولت برای  توسعه اقتصاد کارآمد است.11

سیاست صنعتی یعنی هر خط مشی موثر بر تخصیص منابع به صنعت است. این مفهوم هم خط مشی کالن اقتصادی و هم 12
[13]بخش های اقتصاد خرد  شامل می شود.

[14]سیاست صنعتی »هر نوع دخالت دولت است که بر صنعت به عنوان بخشی متمایز از اقتصاد تاثیر می  گذارد.13

سیاست صنعتی یعنی بازآفرینی خط مش هایی در حمایت از فعالیت های صنعتی پویا ، صرف نظر از اینکه در داخل صنعت 14
[15]یا مستقیما«در تولید قرار گرفته  باشند.

[16]سیاست صنعتی فعالیتی است که محیط مساعد را برای کسب و کار، بخش تولید و صنایع ایجاد می  کند.15

سیاست صنعتی به معنی مجموعه ای از اقدامات انجام شده توسط دولت با هدف تاثیرگذاری بر عملکرد کشور به سوی 16
هدف مورد نظر است.

[17]
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وجه مشللترك بسياری از اين تعاريف،  توجه به تغيير ساختار اقتصاد 
است، خواه هدف گيری بخشِی صريح در كار باشد يا خير.

 تعريف معمول و متداول تعريف سللاگی اسللت كه سياست صنعتی 
را »هر نوع مداخله گزينشللی يا خط مشی برای تغيير ساختار توليد در 
بخش هايی  كه انتظار می  رود چشم انداز بهتر داشته باشند؛ می نامد]18[. 
با اين حال، همان گونه كه از جدول ديده می  شود، برخی از تعاريف 
بسيار كلی  و برخی جز نگرترند؛ به هر حال از مجموعه تعاريف ارائه 

شده می توان يک تعريف جامع تر به شرح زير ارائه نمود:
سياست صنعتی هر نوع مداخله يا خط مشی دولت در راستای بهبود 

سیاست صنعتی  »رشد سبز1« 

بسللياری از كشللورهای دنيا راهبرد رشد سللبز را در تدوين سياست 
های صنعتی  خوداتخاذ می كنند]23[.رشللد سبز يعنی توسعه فنآوری 
و نوآوری سللبز، از قبيل گرايش به انرژی های پاك، رشد اقتصادی با 
كربن كمتر يا كربن زدايی سيسللتم های انرژی و حمل و نقل كه البته 
به دليل باال بودن هزينه های ايجاد زيرساخت جديد و مناسب، غالبا" 

سرمايه گذاران تمايلی به سرمايه گذاری در اين فناوری ها را ندارند.
به طور كل سياسللت های رشد سبز اعم از توسعه فنآوری و نوآوری 

1. Foreign Direct Investment
2 .Green Growth

جدول) 2( سیر تکاملی سیاست صنعتی در دهه های مختلف و تئوری های غالب هر دوره

تئوری های غالب ایجاد سیاست صنعتیدوره زمانی

دهه 1940 تا اواخر دهه 
1960

• صنعت و  فناوری محور توسعه است .	
• شکست های بازار به صورت خودکار مانع وقوع توسعه صنعتی می  شوند.	
• سیاست صنعتی بویژه با تاکید بر حفاظت از صنعت نوزاد، مالکیت دولتی و هماهنگی 	

دولتی از الزامات توسعه محسوب می شود.

دهه 1970 تا دهه 1990

• گذاری 	 سرمایه  جذب  و  سازی  خصوصی  )صادرات(،  تجارت  اقتصاد،  سازی   آزاد 
مستقیم خارجی )FDI1( همراه با ثبات اقتصاد کالن و حداقل دخالت دولت الزامات 

اساسی برای رشد و صنعتی شدن به حساب می آید. 
• دهه 	 اوایل  بدهی  بحران  از  پس  ویژه  به  ساختاری  تعدیل  برنامه های  شدن  فراگیر 

 1980

دهه 2000 تا کنون 

• تاکید بر اصالح شکست های 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 سیستم های نوآوری ملی 	

محيط كسللب و كار يا تغيير سللاختار فعاليت اقتصادی ، فناوری ها يا 
كارهايی است كه انتظار می  رود چشم انداز بهتری برای رشد اقتصادی 

يا رفاه اجتماعی ارائه نمايند.

سیر تکاملی سیاست صنعتی در دهه های گوناگون

نويسندگان متعددی در خصوص روند تکاملی و توسعه تفکر سياست 
صنعتی و داليل پيدايش آن تحقيق نموده اند] 23.12-19 [.  
چکيده منتج از مطالعه ادبيات در جدول 2 آورده شده است.

سبز، در گام های آغازين مستلزم  توجه و حمايت ويژه دولت ها ست. 
دولت ها بايد با ارائه مشوق های مناسب و ايجاد زير ساخت های الزم، 
كاهش خطر پذيری سرمايه گذاری و ساير حمايت های قانونی ديگر، 
انگيزه  الزم را برای مشللاركت بخش خصوصی را فراهم نمايند. پيش 
زمينه ای وجود دارد مبنی بر اينکه هيچ فناوری يا سياستی نمی تواند به 
تنهايی عامل توسللعه  فنآوری و نوآوری سبز باشد،  بلکه سياست های 
تقويت  فنآوری و نوآوری سبز در صورتی موفق خواهند بود كه ضمن 
اولويت دادن به تقويت زير سللاخت ها و ابللزار الزم، حلقه های نظام 

نوآوری نيز  ايجاد و تکميل گردد.]24[. 
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كشللورها، به لحاظ سياسللت ها و ابزار حمايللت از نوآوری متفاوت 
هسللتند. شللرايط و ابزارهای مناسب  هر سياسللت به زير ساخت و 

ظرفيت نوآوری هر صنعت بستگی دارد. )جدول 3(.

باشند تصميم گيری و اولويت های خود را تعيين كنند و از نقاط قوت 
، از قبيل سللرمايه ی انسانی، شللركت ها، نهادها و شبکه های دانش و 
فرصت های شللغلی، شركت های چندمليتی و سللاير توانمندی ديگر 

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

ابزارهای سیاستتمرکز سیاست

موانع  بر  )غلبه  تدریجی  نوآوری  ترویج 
نوآوری  تقویت  فناوری،  روی  پیش 

بنیادی و افزایش اختراعات جدید

• سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه ی عمومی، شامل: تحقیق موضوعی و 	
مأموریت گرا

• حمایت در مراحل اولیه ی توسعه	
• همکاری بین المللی	
• جوایز فناوری	
• بخشش 	 تامین  زنجیره  از  استفاده  قبیل  از  تقاضا،  طرف  سیاست های 

خصوصی ،  استانداردها و مقررات
• رویکردهای  توانمندسازی مدل های جدید کسب و کار	
• اصالح مقررات و سیاست رقابت	
• حمایت از حقوق مالکیت معنوی و اجرای آن	

دسترسی   )ترویج  بنیادی  نوآوری  ترویج 
افزایش  موجود،  فناوری های  اتخاذ  و 

کارآیی، ترویج نوآور تدریجی(

• و 	 خارجی  پیامدهای  قیمت گذاری  برای  محور  بازار  ابزارهای  و  مالیات 
افزایش مشوق ها

• حمایت از تحقیق و توسعه، مشوق های مالیاتی	
• به کارگیری مشوق ها/ یارانه ها	
• همکاری بین المللی	
• صندوق های سرمایه گذاری مشترک	
• سیاست های تجارت و سرمایه گذاری آزاد	
• بسیج بین المللی محققان و نوآوران	
• حمایت از حقوق مالکیت معنوی و اجرای آن	
• منابع تمرکز داوطلبانه ی حق اختراع و ساز و کارهای همکارانه	

)توسعه ی  نوآوری  ظرفیت های  ایجاد 
ترویج  و  دانش  جذب  برای  ظرفیت ها 

نوآوری(

• و 	 خارجی  پیامدهای  قیمت گذاری  برای  محور  بازار  ابزارهای  و  مالیات 
افزایش مشوق ها

• توسعه ی تحصیالت و مهارت ها	
• بهبود محیط کسب و کار	
• ایجاد پیوند با شبکه های جهانی و دانش	
• بهبود زیرساخت	
• بهبود حاکمیت	

منبع: ]25و24[

نقش دولت ها در تضمين بهره گيری كشورهايشللان از نوآوری سللبز، 
در سللطح ملللی، منطقه ای و محلی، يکی ديگر از ابعاد سياسللت های 
صنعتی اسللت. در اقتصاد در هم تنيده ی جهانی، شركت ها و دولت ها 
بايد پيرامون حوزه هايی كه می توانند در آنها تفوق و توليد انبوه داشته 

كشورها بهره مند شوند.
روی هللم رفته جايگاه كشللورها از حيللث چگونگللی بهره برداری 
مطلوب از رويکرد اقتصاد سللبز متفاوت اسللت. بعضی كشللورها در 
توسللعه ، تجاری سللازی و توليد فناوری های سللبز )گاهی برای بازار 
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جهانی( جايگاه مطلوبی خواهند داشللت. ديگر كشللورها احتماالً در 
زمره ی اولين پذيرندگان فناور ی ها و نوآوری های جديد خواهند بود. 
ظرفيت ها و سياست هايی كه كشورها برای افزايش ظرفيت های جديد 
در اختيار دارند نقشللی تعيين كننده در تصميمات سياست گذاران اين 

حوزه دارد .

تجربه مطالعات سیاست صنعت و فنآوری

تاكنون در كشللورهای  مختلف  پژوهش ها و اقدامات  متعددی  در 
راستای  تدوين و بازنگری سياست های صنعت و  فناوری و با هدف 
تعيين صنايع هدف انجام پذيرفته اسللت كه در ادامه نمونه هايی از آن 

مورد اشاره قرار می گيرد:

• فرانسه
كشور فرانسه در فرايند بازنگری سياست های صنعتی خود، به نتايج 
مهمی از جمله ايجاد  مراكز جديد نوآوری و صندوق های  حمايت 
از حوزه های انرژی، حمل و نقل، محيط زيست، بهداشت و فناوری 
اطالعات  دست يافته است. اين نکته منجر به تاسيس صندوق سرمايه 

گذاری استراتژيک در سال 2008 شد.
سللرمايه گذاری در بهبود فضای كسللب و كار، حمايللت از زنجيره 
تامين و وام های كم بهره وسيع برای حمايت از شركت های زايشی1  
فعال  برخواسته از  دانشگاهها و موسسات علمی با اولويت به اقتصاد 
ديجيتال، نانو و زيست فناوری، انرژی های تجديدپذير وسايل نقليه 
با مصرف  حداقلی كربن و شركت های كوچک و متوسط2  نوآور از 

جمله سياست های صنعتی  است كه  در اين كشور دنبال می شود.

• ژاپن
كشللور ژاپن نيز اخيرا يک برنامه سياسللت صنعت و فنآوری طراحی 
نموده اسللت، در اين برنامه، گذر از ساختار انحصاری صنايع خودرو 
و الکترونيک و حركت بسوی 5 حوزه راهبردی: صادرات ساختارها 
و سيستم های زيرساخت صنعتی، صنايع حل  مسائل زيست محيطی 
و انرژی)از جمله وسايل نقليه سبز(،فرهنگ)آداب،غذا و گردشگری(، 
دارو و بهداشللت و صنايع  پيشرفته صنعتی ژاپن)رباتيک،علوم فضا و 

هوا فضا( مورد تاكيد قرار گرفته است]27[.

• کره
كشور كره بعنوان يک كشور فعال در زمينه سياست صنعت و فناوری 
راهبردهای ويژه برای بخش هايی كه بعنوان صنايع پيشتاز ناميده می 
شوند، تدوين نموده است. اين صنايع عبارتند از:صنايع خودرو،كشتی 
سللازی، نيمه رساناها، فوالد، ماشين سللازی، نساجی، قطعه سازی و 

مواد. عالوه بر آن  اين كشللور توسعه تجهيزات برای استفاده آينده را 
اولويت گذاری نموده است.

همچنين براساس تحليل مزيت رقابتی  كشور، 17 بخش را شناسايی 
نمللوده كه تحت 3 عنوان كلی:  فناوری هللای دارای مزيت رقابتی ، 
صنايع تبديلی، صنايع پيشرفته و خدمات برخوردار از ارزش افزوده، 

دسته بندی و ارائه داده است]28[.

• هلند
كشللور هلند بخش های دارای مزيت و اولويت صنعتی  خود را پس 
از تاييد وزارت امور اقتصادی، كشللاورزی و نوآوری در سال 2011 
باز نگری و تدوين نموده  است، مهم ترين سياست های مورد تاكيد 
اين كشور عبارتند از:توسللعه بخش های آب ، غذا، صنايع پيشرفته، 
علوم زيستی، علوم شيمی، انرژی، صنايع مولد و تبديلی كشاورزی. 

• ترکیه
كشللور تركيه در پايان سال 2010 استراتژی صنعتی خود را بر اساس 
مزيللت رقابتللی و كارآمدی صنايللع تركيه و با هدف افزايش سللهم 

بازارهای صادراتی مورد بازنگری قرار داد.
بر اين اساس تركيه، توسعه صنايع پيشرفته برای صنايع خاص از جمله: 
 ،  Nonferrousصنايع شيميايی ،آهن، فوالد و سللراميک و فلزات
الکترونيک، نسللاجی، پوشللاك و چرم، صنايع دارويی و صنايع قابل 

بازيافت را هدفگذاری نمود.

• انگلستان
كشللور انگلستان در سال های اخير، موضوع سياست های  صنعت و 
فناوری خود را ابتدا در برنامه  صنايع جديد، مشللاغل جديد3  ]29[ 
و سللپس در برنامه رفع موانع رشد اقتصادی بخش های كليدی برای 

توسعه فناوری و صنعت مشخص نموده است]30[.
از مهم ترين برنامه های دولت در راسللتای رفع موانع رشد اقتصادی، 
مللی توان به مواردی همچون: حمايت از صنايع و فناوری های كربن 
پايين، توليد پيشللرفته، زيرسللاخت های ديجيتال و توسعه صادرات 

اشاره نمود]31[.

• آمریکا
كشور اياالت متحده آمريکا استراتژی صنعتی متمركز و رسمی ندارد، 

ولی اخيرا تدوين استراتژی نوآوری را آغاز نموده است]32[.
در اين برنامه به توسعه زيرساخت های فناوری ارتباطات و اطالعات 
آموزشللی و خدمات عمومی، فناوری انرژی پاك، زيسللت فناوری، 
فناوری نانو ، هوافضا و توليدات پيشللرفته اشاره شده است. عالوه بر 
آن در قانون سللرمايه گذاری آمريکا مصوب سال2009 بر حمايت از 

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

3. New Industry, New Job.
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فناوری های انرژی، مسکن و شهرسازی و صنايع خودرو تاكيد  شده 
است]21[.

• برزیل
كشور برزيل، سياست صنعتی توسعه سرمايه گذاری  در بخش های 

پوشاك، كفش، مبل و نرم افزار مورد تاكيد قرار گرفت است.

• چین
كشللور چيللن در برنامه پنج سللاله خود در بخش توسللعه صنعت و 
فناوری ، توسللعه 11 بخش حياتی از جمله: تجهيزات ICT، فناوری 
انرژی ، صنايع غذايی تراريخته1 ، فناوری های مقابله با آلودگی هوا، 
علوم راديويی و هوافضا هدف گذاری شده است كه اين صنايع قرار 

استGDP%8 در سال2015 را فراهم نمايند.

تجربه ایران در سیاستگذاري صنعتي و فناوری

برنامه هاي توسللعه ايران از سللال 1327 آغاز شللد. در فاصله زماني  
1348-1338 بر ايجاد زيرساخت هاي صنعتی مناسب توسعه صنايع 

سنگين و صنايع شيميايي تمركز شده بود.
بعللد از پيروزی انقالب اسللالمی تا كنون پنج برنامه توسللعه حاوی 
سياسللت ها و اهداف بخش صنعت و فنآوری اجرا شللده است. در 
برنامه توسللعه اول استراتژی آزاد سللازی اقتصادی دنبال شد از مهم 
ترين خط مشللی هللای اين برنامه می توان به اصالح سللاختار توليد 
صنعتی ازطريق افزايش مسللتمر سللهم كاالهای سللرمايه ای؛ توسعه 
جهشللی عمليات تفصيلی اكتشاف، تجهيز و آماده سازی معادن مورد 
نياز صنايع كشللور؛ رشللد توليدات سللرمايه ای و واسطه ای با تاكيد 
بر نهاده های صنايع معدنی و صنايع سللنگين؛ اصالح سللاختار توليد 
معدنی از طريق افزايش مسللتمر سللهم كانی های صنعتی؛ اسللتفاده 
حداكثللر از ظرفيت های توليدی و زيربنايللی؛ و تاكيد بر جايگزينی 
واردات و تکميل طرحهای نيمه تمام توليدی و صنعتی اشاره نمود2 . 
در بعد فناوري هم بيشللتر بر اجراي سياسللت هاي سللرمايه گذاري 
مستقيم خارجی FDI، ايجاد و توسعه قوانين مربوط به ثبت اختراع و 
توسعه مراكز تحقيقاتي انتقال فناوری تاكيدشد.سياستگذاران همچنين 
ارزش افللزوده را در انعقللاد قللرارداد ميان توليد كننللدگان داخلي و 

پيمانکاران خارجي دنبال مي كردند.]33[
در برنامه دوم توسللعه  نيللز رويکرد همزمان جايگزينللي واردات و 
تقويللت صادرات و بازآفرينللي تحقيقات فناورانه بعنللوان ابزار حل 
مسللاله در راستاي توسعه كشور دنبال شد. تاكيد بر تکميل طرحهای 
نيملله تمام توليدی وصنعتی؛ توجه ويژه به صنايع تبديلی و وابسللته 
بلله بخش صنعت و معدن؛ تکميل خطللوط و زنجيره های توليدی و 

صنعتی؛ اجرای طرح های اسللتراتژيک و ضللروری صنعتی از محل 
منابع عمومی كه با توجه به ويژگی يا حجم سللرمايه گذاری، اجرای 
آنها توسللط بخش خصوصی محتمل نمی باشد و رعايت مالحظات 
زيست محيطی برای طرح ها و پروژه های بزرگ توليدی، صنعتی و 

معدنی  هدفگذاری ودنبال شد.3 
در برنامه سللوم سياسللت هايی همچون: فعال سازی بانک تخصصی 
صنعللت و معدن جهت تجهيز منابع مالی مللورد نياز صنايع و معادن 
كشور؛ تشويق سرمايه گذاری مولد و زيربنايی؛ گسترش همکاريهای 

دو جانبه منطقه ای و بين المللی ترسيم شد. 
در بعد توسللعه فنآوری نيللز بر ايجاد وزارتخانه علللوم ،تحقيقات و 
فناوري بعنوان وزارتخانه سياسللتگذاري علللم و فناوري براي كمک 
به جذب ،اكتشللاف و اشاعه فناوري هاي جديد تاكيد شد تا وزارت 
علوم بعنوان هماهنگ كننده ميان وزارت صنعت ومعدن، نفت، وزارت 
بهداشللت وآموزش پزشکي و وزارت كشاورزي از يک سو و تعامل 

آنها با دانشگاه ها ايفاي نقش نمايد. 4
در برناملله چهارم در بعد صنعللت بر تامين زير بناهای الزم در معادن 
بزرگ و مناطق معدنی كشور؛ اصالح اساسنامه صندوق بيمه فعاليتهای 
معدنی و صندوق حمايت از توسللعه و تحقيقات صنعت الکترونيک؛ 
حداكثللر نمودن بهره وری از منابع تجديد ناپذير انرژی؛ تداوم برنامه 
خصوصی سازی و توانمندسازی بخش غيردولتی؛ تجهيز منابع مورد 
نياز توسللعه در بخش صنعت و معدن؛ اختصاص70% وجوه حاصل 
از فروش و واگذاری سللهام شللركتهای دولتی به حسللاب شللركت 
مادرتخصصللی ذيربط بللرای تکميل طرحهای نيمه تمام و سللرمايه 
گذاری و آماده سللازی و بهسللازی؛ تقويت و توسللعه صنايع انرژی 
بر، صنايع معدنی و تبديلی تاكيد شللد و در بعد فنآوری نيز بر انتقال 

فناوری و توسعه توانمنديهاي فناورانه كشور.
توجلله بر اقتصاد دانش بنيان و توجه به مفاهيم نرم افزاري و دانشللي  
همچون توسعه دانش فني،تمركز بر حقوق مالکيت معنوي و حمايت 
از پژوهشللگران و فناوران، جلب سرمايه هاي خارجي،ايجاد توسعه 
پللارك هاي علم وفناوري، مراكز رشللد ،تجاري سللازي تحقيقات و 

تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه صحه گذاری شد.5  
در برنامه پنجم توسعه رويکرد غالب سياست صنعتی كشور، بهبود و 
ايجاد منابع مالی بخش های اقتصادی و صنعتی كشور بود كه از طريق 
ايجاد صندوق های حمايتی همچون: صندوق توسللعه ملی، با هدف 
تبديل بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت های 
ماندگار و مولد با هدف ارائه تسللهيالت بلله بخش های خصوصی، 
تعاونی و عمومی غير دولتی، صندوق حمايت از تحقيقات وتوسللعه 
صنايع الکترونيک، صندوق حمايت ازصنايع نوين؛ صندوق ضمانت 
سللپرده ها؛ دنبال شد، عالوه بر آن در برنامه پنجم بر اصالح قوانين و 
مقررات صادرات و واردات؛ تهيه و تصويب سللند ملی راهبرد انرژی 

1.Transgenic
2. برنامه اول توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسالمی ايران 1368-1372.
3 . برنامه دوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسالمی ايران1374-1378.
4. برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسالمی ايران1379-1383.

5. برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسالمی ايران1384-1388.
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كشور به عنوان سند باالدستی بخش انرژی و... تاكيد شده است.1
همچنين در اين برنامه تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به ميزان 
حداقل8% نرخ رشللد سللاليانه توليد ناخالص، بهبود فضای كسب و 
كار كشور كاهش خطرپذيری های كالن اقتصادی و صنعتی، گسترش 
همه جانبه همکاری با كشورهای منطقه جنوب غربی آسيا در تجارت، 
سللرمايه گذاری در فناوری ها و بويژه فنآوری های پيشللرفته، تاكيد 

شده است.
در برنامه ششللم توسللعه نيزتوسللعه دانللش بنيان و مسللاله محور با 
هدف توسللعه فنآوری و رعايت شللاخص های اقتصللاد مقاومتی و 
آمايش صنعتی هدفگذاری شللده اسللت.عالوه بر آن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نسللبت به شناسللی و معرفللی اولويت های صنعتی 
و رشللته صنعللت های مورد نياز كشللور اقدام نموده اسللت كه ازآن 
جمله می توان به توسللعه صنايع خودرو و نيللرو محركه، تجهيزات 
پزشکی، ماشين سازی و تجهيزات، صنايع پتروشيمی، پليمری، برق و 
الکترونيک، كانی غيرفلزی، فلزات و مصنوعات فلزی شيميايی اشاره 
نمللود. رقابت پذيری در بخش صنعت، بهبود محيط قانونی و فضای 
كسللب و كار، توسللعه فنآوری، نوآوری و تحقيق و توسللعه، توسعه 
تجارت و تعامالت بين المللی، تامين و توسللعه زيرسللاخت و منابع 
مالی بخش صنعت از مهم ترين سياسللت هايی اسللت كه در برنامه 
راهبللردی وزارت صنعللت، معدن و تجارت هدفگذاری شللده و در 

برنامه ششم نيز دنبال خواهد شد.

جمع بندی

سياست صنعتی هر نوع مداخله يا خط مشی دولت در راستای بهبود 
محيط كسللب و كار يا تغيير سللاختار فعاليت اقتصادی ، فناوری ها يا 
كارهايی است كه انتظار می  رود چشم انداز بهتری برای رشد اقتصادی 
يا رفللاه اجتماعی ارائه نمايند. نبود سياسللت هللای مدون صنعت و 
فناوری موجب می شللود كشور ها بدون حركت در مسير مشخصی 

متوقف و حتی مسير صنعت زدايی را تجربه كند. 
تجربه بحران اقتصاد جهانی محركی بسيار قوی بود تا نگرشها، نظريه 
و سياسللتها بازنگری شوند و همگی به كمک صنعت بيايند. در ايران  
نيز در برنامه های توسللعه و اسناد باال دستی سياست های صنعتی  و 
نيللز صنايللع و فناوريهای نو ظهور ايجاد زيرسللاخت های صنعت و 
فنآوری،توسعه صنايع مولد و اشتغال زا،توجه بر اقتصاد دانش بنيان و 
توجه به مفاهيم نرم افزاري و دانشي همچون توسعه دانش فني،تمركز 
بر حقوق مالکيت معنوي و حمايت از پژوهشللگران و فناوران، جلب 
سرمايه هاي خارجي،ايجاد توسعه پاركهاي علم وفناوري، مراكز رشد 
،تجاري سللازي تحقيقات و تقويت ارتباط صنعت و دانشللگاه صحه 

گذاری شد.

1. برناملله پنجم توسللعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسللالمی 
ايران1390-1394.

 بهبللود و ايجاد منابع مالی بخش های اقتصادی و صنعتی كشللور از 
طريق ايجاد صندوق های حمايتی از جمله سياسللت هايی بود كه در 

خالل برنامه های توسعه كشور دنبال می شد.
در افق پيشللرو در برنامه ششم توسعه نيزتوسعه دانش بنيان و مساله 
محور با هدف ارتقاء فنآوری و رعايت شاخص های اقتصاد مقاومتی 

بر مبنای آمايش صنعتی تاكيد شده است.
اكنون كشور بيش از پيش برنامه محور و در مسير اتخاذ سياست های 

صنعتی و فناوری مناسب قرار گرفته است.
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