
  هاي كالن در برنامه ششم توسعههاي صنعتي و سياستسياست

  دكتر احمد تشكيني

 پايدار و شتابان اقتصادي رشد توسعه، ششم برنامه كلي هايسياست در مندرج اقتصادي محورهاي ترينمهم از يكي
 بخش بر تاكيد با حاضر نوشتار ارتباط اين در. است ششم برنامه طول در درصدي 8 رشد متوسط با زا اشتغال و

  :كه است اساسي سؤاالت اين به پاسخگويي دنبالبه معدن و صنعت
   شود؟ محقق معدن و صنعت بخش توسط بايد درصدي 8 رشد از سهمي چه )1
   است؟ تحقق قابل معدن و صنعت بخش در موردنياز رشد تحقق هاسياست كدامين بر مبتني )2
  است؟ موردنياز معدن و صنعت بخش پشتيباني براي كالن اقتصاد هايسياست درحوزه نيازهاييپيش چه )3

 چهارم و) 1379-83( سوم هايبرنامه طي كشور اقتصادي رشد متوسط كه داشت اشاره بايد اول سؤال به پاسخ در
 معدن بخش رشد متوسط و درصد 7 و 6/10 صنعت بخش رشد متوسط درصد، 8/4 و 8/5 ترتيببه) 89-1384(
 رشد اقتصادي، رشد متوسط دهدمي نشان نيز موردنظر دوره كل تحليل. است بوده درصد 4/13 و 2/6 ترتيببه

  . است بوده درصد 8/9 و 8/8 ،3/5 ترتيب به چهارم و سوم هايبرنامه طي كشور صنعت بخش رشد و معدن بخش
  : است اساسي نكته دو نشانگر امر اين

 اقتصادي رشد از دوره كل و چهارم و سوم هايبرنامه طي معدن و صنعت بخش رشد متوسط آنكه اول 
  . است بوده باالتر

 مفهوم بدان( باشدمي برابر 5/1 باالي اقتصادي رشد به نسبت معدن و صنعت بخش رشد نسبت آنكه دوم 
  ). باشدمي 5/1 باالي اقتصادي رشد به نسبت معدن و صنعت بخش رشد كه

 - 3/0 صنعت بخش رشد متوسط ،-3/0 معادل) 1390-93( پنجم برنامه طي اقتصادي رشد متوسط است ذكر شايان
بين هايمحدوديت اعمال در بايد راآن داليل از يكي كه است بوده درصد 1/7 نيز معدن بخش رشد متوسط و

  . كرد جستجو... و ارزي هايمحدوديت المللي،
 رشد در معدن و صنعت بخش بودن پيشران از حكايت توسعه چهارم و سوم هايبرنامه آماري تحليل اساس براين

 معدن و صنعت هايبخش بايد) مفروض و معين( اقتصادي رشد ازاي به ديگر عبارت به. دارد كشور اقتصادي
 توسعه ششم برنامه در درصدي 8 اقتصادي رشد متوسط به دستيابي براي لذا. باشند داشته باالتري نسبتاً رشدهاي

  .باشند داشته رشد) اقتصادي رشد برابر 5/1( درصد 12 حداقل معدن و صنعت بخش بايد
  
 اهداف به دستيابي در مؤثري نقش »صنعتي سياست« سازيپياده و طراحي داشت اشاره بايد دوم سؤال به پاسخ در

  :باشد مي زير موضوعات بر مشتمل صنعتي سياست اصلي هايمؤلفه. داشت خواهد نظر مورد
  صنايع؛ براي ها زيرساخت بهبود به مربوط هاي سياست) 1(
  صنايع؛ ميان منابع تخصيص با ارتباط در صنعتي ساختار هاي سياست) 2(
  . صنايع از يك هر در بازار رفتار يا ساختار بر تاثيرگذار صنعتي سازمان هاي سياست) 3(

  :است اهميت داراي حوزه چهار در صنعتي سياست در دولت نقش ضمناً



 يا و خاص هاي فعاليت براي توليد سطوح و ها تعرفه تعيين طريق از) كننده تنظيم( رگوالتور عنوانبه اول 
   صنعتي؛ هاي بخش از حمايت جهت يارانه اعطاي يا مالي هاي مشوق ايجاد واسطه به

 هاي شركت وجود نظير( اقتصادي هاي فعاليت در مستقيم مشاركت طريق از توليدكننده عنوانبه دوم 
   ؛)دولتي

 هاي فعاليت و استراتژيك صنايع براي) تقاضا( بازار وجود تضمين طريق از كننده مصرف عنوانبه سوم 
   عمومي خريد هاي برنامه اجراي طريق از اقتصادي

 منابع تخصيص تشويق و اعتباري بازارهاي بر اثرگذاري با كه گذار سرمايه و مالي كارگزار عنوانبه چهارم 
 بر آنها باالي اثرگذاري دليل به( استراتژيك عنوان به شده گرفته نظر در صنعتي هاي پروژه به عمومي مالي
  ) وري بهره

  
 و طراحي در بايد را صنعتي سياست اجراي اصلي نيازهايپيش از يكي داشت اشاره بايد نيز سوم سؤال به پاسخ در

 از ايران اقتصاد در صنعتي هايسياست و كالن حوزه هايسياست. كرد جستجو كالن اقتصاد هايسياست تدوين
 صنعتي سياست و مركزي بانك و اقتصاد وزارت براي موضوعي كالن اقتصاد كه دليل بدان باشندمي مجزا يكديگر

 هايسياست طراحي در جدايي و گسست اين. شودمي تلقي توليدي هايوزارتخانه وظايف حيطه در موضوعي
 از يكي واقعي ارز نرخ مثال عنوانبه. شودمي منجر توليد حوزه در اهداف به دستيابي عدم و شكست به مذكور
 طراحي عدم. كندمي تعيين را تجاري تراز و پذيري-رقابت قدرت كه است اقتصادي رشد بر مؤثر عوامل
 نظام ديگر، نمونه. كرد خواهد جدي چالش و اختالل دچار را صنعتي هايسياست شاكله مناسب، ارزي هاي سياست
 بديهي. است صنعتي هايپروژه و هاطرح اجراي جهت اقتصاد واقعي بخش از مناسب پشتيباني و كارآمد مالي تأمين
 موفق تواندنمي اقتصاد كالن بخش در مالي تأمين حوزه با ارتباط برقراري بدون صنعتي هايسياست طراحي است
  . باشد

 خواهد صنعتي اهداف پيشبرد در مؤثري نقش صنعتي سياست طراحي داشت عنوان توانمي مجموع در بنابراين
 .است كالن اقتصاد حوزه هايسياست با سازگاري و هماهنگي ايجاد آن موفق اجراي ضمانت ولي داشت


