
  صنعتي توسعه هاي استراتژي و ها سياست تدوين در كليدي محور چهار

  دكتر اميررضا سوري

 صنعتي هاي-استراتژي و هاسياست كالبد در مستمر و مداوم اقدامات مستلزم شدن صنعتي از پويا ماهيتي به دستيابي
  . گيرد قرار نظر مد بايد فعاليت دسته چهار صنعتي هاياستراتژي و هاسياست اين تدوين در. است
 امر اين تحقق در. است رقابت دهنده پوشش هايسياست اقتصادي تحليل و تجزيه فعاليت دسته اولين 

 عناصر تمام بطوريكه گيرد قرار نظر مد بايد رقابت معيارهاي تعيين هايسيستم و شيوه بهترين طراحي
 هاي سيستم اندازي راه ديگر نكته. دهد پوشش را شوندمي وريبهره افزايش به منجر كه رقابت حياتي

 و داخلي توليد عملكرد پيگيري در شاياني كمك اطالعاتي سيستم اين است داخلي توليد جامع اطالعات
 بانك اين است دانش بانك اندازي راه نهايت در و نمايدمي رقيب و همكار كشورهاي گروه با آن مقايسه
 در را آن و نمايدمي رساني روز به و نظارت بررسي، مداوم طور به را دانش واحدهاي صنعتي هايسياست
  .دهدمي قرار صنعت بخش بازيگران همه دسترس

 صنعتي جامعه مختلف هايبخش در صنعتي هاياستراتژي و هاسياست طراحي به هافعاليت دوم دسته 
 هايسياست تمرين در مناسب الگوي طراحي امر اين الزمه. پردازدمي زودبازده و كوچك صنايع بخصوص

 توسعه اندازچشم طراحي بطورمثال. است مشخص زماني بازه يك در محدوده جامعه در پيشنهادي صنعتي
 هاياستراتژي طريق از ساله 20 فرآيند يك در ايمنطقه تجاري آرايش به ملي صنعت از بخش يك درج

 در. است جهاني اقتصاد به صنعت از بخش آن پيوستن تبعات شناسايي و مدت ميان و كوتاه صنعتي
 ناپذير جدايي بخش يك منزله به زودبازده و كوچك صنايع سياستي چارچوب نظر مورد الگوي طراحي
 حصول از الزم اطمينان و تعريف آنها براي روشني مسئوليت و گيرد قرار نظر مد بايد كلي سياست
  .باشيم داشته آنها مشاركت

 گرو در كشورها اقتصادي توسعه و رشد. گيردمي بر در را هاسياست اجرايي جنبه هافعاليت سوم دسته 
 كمبود شرايطي چنين در. است آنها كيفيت و كارايي افزايش و مختلف هايپروژه سازي پياده و اجرا

 و زندگي سطح داشتن نگه پايين موجب بلكه اقتصادي، رشد شدن كند موجب تنها نه هايگذاري سرمايه
 جبران براي هادولت راستا اين در. شودمي غيردولتي هايبخش توانمندساري براي مانعي همچنين

 مكانيسم كردن فرموالسيون و طراحي در را خود تالش تمام ها،پروژه مالي تأمين در منابع محدوديت
 قالب در هاتالش اين كه گيرندمي بكار محلي سطح و ملي سطح در خصوصي و دولتي همزمان مشاركت

 برداري بهره ساخت، مالي، منابع تأمين« ،»خارجي گذاري سرمايه جذب« قبيل از مناسب اجرائي هايروش
 و ساخت« ،»دست در كليد ساخت و طرح« ،»برداري بهره ساخت، مالي، منابع تأمين« ،»واگذاري و

 امر اين الزمه كه است پذيرامكان »خصوصي -عمومي بخش مشاركت« و ،»مالكيت و برداري بهره
  .است فني هاي همكاري در خصوصي بخش نهادي سازي ظرفيت

 صنعتي رقابت پويا ماهيت به توجه با. آنهاست ارزيابي و هاسياست بر نظارت هافعاليت چهارم دسته 
 همسايگان برابر در خود عملكرد گيري اندازه و هاسياست و هااستراتژي پيشرفت بر مداوم نظارت



 تحت تمرين يك اين. است ضروري بسيار صنعتي كشورهاي و توسعه حال در كشورهاي ديگر اي، منطقه
 طول در و بعدي قبلي، هاي سياست اثرات ارزيابي مكانيزم طراحي با كه است "نظارت با يادگيري" عنوان
 براي سرمشقي تواندمي آن هاييافته و شودمي صنعتي توسعه استراتژي بهبود موجب سازيپياده فاز

 .باشد آينده هايسياست سازيپياده و تدوين


