
  صنعتي سياست چارچوب در گستري صنعت به توجه ضرورت

  محمدحسن زارع

 مبادالت خلق در را سهم باالترين بخش اين. دارد اي ويژه جايگاه جهاني اقتصاد در همچنان صنعت بخش امروزه
 بخش اهميت درواقع،. شود مي صنعت بخش به مربوط جهاني تجارت كل از درصد 70 بطوريكه ، دارد المللي بين

 رشد موتور بخش اين بلكه شود نمي خالصه جهاني توليد از آن درصدي 16 سهم به تنها جهاني اقتصاد در صنعت
 دالر 19 جهاني، اقتصاد در صنعتي توليد واحد هر ازاي به كه دهند مي نشان ها بررسي. باشد مي نيز بخشها ساير
 ،2013 سال به منتهي ساله ده دوره طي نيز، رشد كمي عملكرد لحاظ به. شود مي ايجاد خدمات بخش در مبادله
 است كرده تجربه را برابري 2.5 افزايش سال، در درصدي 3.1 متوسط رشد با جهان صنعتي توليدات افزوده ارزش

  . دارد بخش اين اهميت از نشان كه
 همه در كه دهد مي نشان چين و آسيا ببرهاي تا ژاپن و آمريكا آلمان، از صنعتي كشورهاي تجربه اينكه، ديگر نكته 

 قالب در ساختاري تغييرات ايجاد و مولد فعاليتهاي سمت به منابع هدايت در دولت هدفمند دخالتهاي كشورها اين
 واشنگتني اجماع از سرسختانه پيروي كه كشورهايي از كدام هيچ در درمقابل. است داشته وجود صنعتي سياست
 اقتصاد، ساختار تغيير از منظور. است نداده روي چشمگير فقر كاهش و اقتصادي رشد فناوري، تحوالت اند داشته
 تئوريهاي تجربه، اين كنار در. است توليد در كار نيروي و سرمايه سهم و توليدي بخشهاي نسبي اهميت در تغيير

 براي را كافي توجيهات بازار شكستهاي. كند مي ارائه صنعتي سياست وجود لزوم در را محكمي داليل نيز اقتصادي
 بدهد مناسبي قيمتي سيگنالهاي تواند نمي بازار نظام موارد برخي در مثال عنوان به. كند مي فراهم دولتي دخالتهاي

 هيچ است مرتبط فعاليتهاي در انهمزم گذاري سرمايه نيازمند جديد فعاليت يك در گذاري سرمايه وقتي مثالً
 گذاريش سرمايه مكمل هاي دارايي داند نمي چراكه نيست گذاري سرمايه اولين ريسك قبول به حاضر گذاري سرمايه
  . نه يا شود مي عرضه

 پر بخش در بيشتر افزوده ارزش خلق به توان نمي صنعتي سياست مناسب چارچوب يك داشتن بدون رو اين از
 در خود پيشتازي نقش دادن دست از حال در صنعت بخش اخير هاي سال طي متأسفانه. انديشيد صنعت اهميت
 در افزايش برابر 2.2 تا كه دارد را آن توان ايران در صنعت بخش كه است حالي در اين. است بوده كشور اقتصاد
  .كند تحريك را داخلي ناخالص توليد در افزايش خود، افزوده ارزش

  :كرد خالصه زير موارد در توان مي را صنعتي سياست چارچوب در صنعت بخش گسترش ضرورتهاي كلي طور به
 اقتصاد در هاب يك عنوان به صنعت بخش   

 و باالدستي ارزش زنجيره در صنعت بخش تقاضاي از شدت به غيرصنعتي بخشهاي ساير و بازرگاني خدمات
 انجام صنعت بخش در توليد اي واسطه هاي نهاده معامالت درصد 49 اروپا اقتصاد در. شوند مي منتفع دستي پايين
 بخش وارد بخشها ساير از توليدي هاي نهاده از سنت 34 صنعتي، توليد يورو يك هر براي اروپا اتحاديه در. شود مي

  . شود مي صنعت
 بخشها ساير با صنعت قوي ارتباط خاطر به مثبت سرريز باالي آثار   



 در تقاضا واحد يك هر افزايش اروپا، در. است بيشتر اقتصاد در بخشها ساير به نسبت صنعت بخش فزاينده ضريب
 همچنين. باشد مي واحد 2.1 به نزديك ايران براي رقم اين. افزايد مي اقتصاد كل توليد به واحد 68/1 صنعت، بخش
 جمله از بخشها ساير براي تقاضا ايجاد طريق از نيز غيرمستقيم طور به مستقيم، زايي اشتغال بر عالوه صنعت بخش

 بازرگاني، خدمات خصوصي، و عمومي خدمات مالي، ارتباطات،خدمات خدمات رفاهي، خدمات معدن، كشاورزي،
 20 و مستقيم طور به شغل ميليون 32 اروپا اتحاديه در. كند مي زايي اشتغال ساز و ساخت خدمات و لجستيك
 10 صنعتي كارگاههاي در نفر 1243000 كشورمان در. است صنعت بخش به وابسته غيرمستقيم طور به شغل ميليون

 اين. است بوده 2009 سال در نفر ميليون 3/2 تركيه براي رقم اين حاليكه در كارند به مشغول بيشتر و كاركن نفر
 شود بيشتري توجه هم كاربر صنايع توسعه به بر سرمايه صنعت چند بر صرف تمركز جاي به اگر دهد مي نشان

  .است موجود وضعيت از باالتر بسيار بخش اين در كار نيروي جذب ظرفيت
 نوآوري و توسعه، و تحقيق( توليد مهم عوامل رشد بخشي شتاب (  

 شدت.  دهد مي اختصاص خود به نوآوري همچنين و توسعه و تحقيق هاي هزينه در را سهم بيشترين صنعت 
 به متكي شدت به صنعت بخش. بخشهاست ساير بزرگ بنگاههاي برابر چند صنعت بخش بزرگ بنگاههاي نوآوري
 قصد اقتصاد كه وقتي ويژگيها و ها مهارت اين. است) رياضيات و مهندسي فناوري، علم، در( باال مهارت با كارگران

 صنعتي بنگاههاي براي مذكور مهارتهاي بعالوه. است ضروري بسيار دهد گسترش را توليدي كاراتر فرايندهاي دارد
  . است الزم كنند عرضه را بازارپسندتري و بهتر توليدات خواهند مي كه زماني
 بخشها ساير با مقايسه در وري بهره باالبودن جهت به بيشتر افزوده ارزش خلق   

 شدن المللي بين موتور بخش اين و شود مي مند بهره بيشتر نوآوري و توسعه و تحقيق از صنعت بخش كه آنجايي از
 را جهاني ارزش زنجيره در قوي ادغام قابليت و)  است بخش اين در جهاني تجارت عمده طوريكه به( است اقتصاد
 كه كيفيت با مشاغل زيادي تعداد صنعت بخش بنابراين،. است برخوردار وري بهره ارتقاء براي بااليي قابليت از دارد

 بخش شاغلين عمده اگرچه. كند مي ايجاد بخشهاست ساير به نسبت بهتري درامدهاي و باالتر دستمزدها با همراه
 در دستمزدها متوسط از باالتر بخش اين در دستمزدها هستند، متوسطه تحصيالت داراي كه هستند افرادي صنعت
 كشور در ساخت و توليد مهندسي، هاي رشته دانشجويان تعداد 1391 سال در. است مهارتي سطح هر در اقتصاد

 در افراد اين اشتغال براي سازي زمينه. است ها آن اشتغال اصلي مقصد صنعتي، هاي محيط كه بوده نفر ميليون 64/1
  .كند مضاعف را بخش اين در نوآوري با توأم افزوده ارزش خلق سرعت تواند مي صنعت بخش
 آورد مي بار به را بيشتري فني پيشرفت و باالتر اقتصادي رشد قوي، صنعت بخش يك.  

 كشورهايي از تر سريع آنها داخلي ناخالص توليد رشد است باالتر صنعت بخش در آنها تخصص كه كشورهايي 
 اقتصاد افزوده ارزش در صنعت سهم وقتي دهد مي نشان مطالعات اين، بر عالوه. اند داشته كمتري تخصص كه بوده
 درصد 28/0 متوسط طور به) فني پيشرفت شاخص( توليد عوامل كل وري بهره يابد، مي افزايش درصد واحد يك

  .شود مي اضافه
 دارد پاسخ اجتماعي چالشهاي از بسياري براي بخش اين اقتصاد، در صنعت مهم جايگاه از جداي.  

 چالشهاي از بسياري با رويارويي به توان مي كه است صنعت بخش خالقانه و نواورانه ظرفيتهاي از استفاده با 
 آبي، كم و خشكسالي مخاطرات كاهش كار، جوياي التحصيل فارغ زنان رشد مثل محيطي زيست و اجتماعي



 و كسب براي را بزرگي و جديد فرصتهاي چالشها اين. رفت اي منطقه توازون عدم و محيطي  زيست مشكالت
 اين بر آمدن فائق براي خدمات كنار در صنعت همه اين با. كرد خواهد ايجاد صنعت بخش در جديد كارهاي

  .نمايد مي نقش ايفاي معضالت
 ايران در صنعت بخش مضاعف اهميت   

 براي شده محاسبه ضريب متوسط از بزرگتر ـ ايران اقتصاد در صنعت درصدي 1/2 تكاثري اثر به توجه با
 داليل از يكي. برد پي اقتصاد اين در صنعت بخش به پرداختن مضاعف اهميت به توان مي ـ اروپا اتحاديه كشورهاي

 گذاري سياست تحت تواند مي كه است بخش اين در موجود خالي هاي ظرفيت ايران در ظرفيت اين بودن باالتر
 و صنعت بخش در صنعتي توسعه كليدي هاي مزيت و ها فرصت عمده كلي طور به. گيرد قرار استفاده مورد صحيح
 حوزه در كرده تحصيل كار نيروي ميليون دو به دسترسي منطقه، بازارهاي به دسترسي در توان مي را ايران معدن
 .دانست مختلف معدني منابع از برخورداري و طبيعي گاز غني منابع از برخورداري داخلي، رشد به رو بازار فني،


