نقش دولت در طراحی
سیاست صنعتی

دیدگاه

محمدرضا رضوی

رییس موسسه مطالعات و
پژوهشهای بازرگانی

به ازای رش��د اقتص��ادی باید بخشه��ای صنعت و
معدن رشد نسبتا باالتری داشته باشند .برای دستیابی
به متوس��ط رش��د اقتصادی 8درصدی در برنامه ششم
توس��عه باید بخش صنعت و مع��دن حداقل 12درصد
معادل 1/5برابر رشد اقتصادی ،رشد داشته باشند.
از عمدهتری��ن محوره��ای اقتص��ادی من��درج در
سیاس��تهای کلی برنامه شش��م توسعه ،رشد اقتصادی
ش��تابان و پایدار و اشتغالزا با متوس��ط رشد 8درصدی
در طول برنامه شش��م توس��عه اس��ت که سیاستهای
مدون صنعت��ی و تجاری میتواند ب��ه تحقق آن کمک
کند .متوسط رشد اقتصادی کشور در برنامههای سوم و
چهارم توسعه به ترتیب  5/8و 4/8درصد و متوسط رشد
بخش صنعت  10/6و  7درصد و متوس��ط رش��د بخش
معدن نیز به ترتیب  6/2و 13/4درصد بوده است .تحلیل
کل دوره موردنظر نیز نش��ان میدهد که متوس��ط رشد
اقتصادی ،رشد بخش معدن و رشد بخش صنعت کشور
در برنامههای س��وم و چهارم توسعه به ترتیب 8/8 ،5/3
و  9/8درصد بوده است .این امر نشانگر  2نکته اساسی
اس��ت؛ اول آنکه متوسط رشد بخش صنعت و معدن در
ط��ول برنامههای س��وم و چهارم توس��عه و کل دوره از
رشد اقتصادی باالتر بوده و دوم آنکه نسبت رشد بخش
صنعت و معدن به رشد اقتصادی باالی  1/5برابر است.
متوسط رشد اقتصادی در برنامه پنجم توسعه معادل
منفی  ،0/3متوس��ط رش��د بخش صنعت منفی  0/3و
متوسط رشد بخش معدن نیز  7/1درصد بوده که یکی
از دالیل آن را باید در اعمال محدودیتهای بینالمللی،
محدودیتهای ارزی و ...جس��توجو کرد .براین اساس
تحلیل آماری برنامههای سوم و چهارم توسعه حکایت
از پیش��ران ب��ودن بخ��ش صنع��ت و معدن در رش��د
اقتص��ادی کش��ور دارد ،به عبارتی دیگر به ازای رش��د
اقتصادی (معین و مف��روض) باید بخشهای صنعت و
معدن رشدهای به نسبت باالتری داشته باشند .بر این
اس��اس طراحی و پیادهسازی «سیاست صنعتی» نقش
موثری در دستیابی به اهداف موردنظر خواهد داشت.
ی شامل سیاستهای
مولفههای اصلی سیاست صنعت 
نحوه توسعه اولویتها و بهبود زیرساختها برای صنایع
منتخ��ب ،سیاس��تهای ایج��اد هماهنگی ب��ه منظور
برق��راری ارتباط معق��ول برای تخصی��ص منابع میان
صنایع منتخب ،سیاستهای سازمان صنعتی تاثیرگذار
بر ساختار یا رفتار بازار در هر یک از صنایع است.
در ضمن نقش دولت در سیاس��ت صنعتی در  4حوزه
دارای اهمیت اس��ت؛ نخست به عنوان رگوالتور (تنظیم
کنن��ده) از طریق تعیین تعرفهها و س��طوح تولید برای
فعالیتهای خاص یا به واس��طه ایجاد مشوقهای مالی
یا اعطای یارانه برای حمایت از بخشهای صنعتی؛ دوم
به عنوان تولیدکننده از طریق مش��ارکت مس��تقیم در
فعالیتهای اقتصادی (نظیر وجود سازمانهای توسعهای
و در موارد نادر ایجاد شرکتهای دولتی)؛ سوم به عنوان
مصرفکننده از طریق تضمین وجود بازار (تقاضا) برای
صنای��ع اس��تراتژیک و فعالیتهای اقتص��ادی از طریق
اج��رای برنامههای خری��د عمومی و چه��ارم به عنوان
کارگزار مالی و س��رمایهگذار که با اثرگذاری بر بازارهای
اعتباری و تشویق تخصیص منابع مالی عمومی و جذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی به پروژههای صنعتی در
نظر گرفته شده بهعنوان استراتژیک (به دلیل اثرگذاری
باالی آنها بر بهرهوری) ایفای نقش میکند.
یکی از پیشنیازهای اصلی اجرای سیاس��ت صنعتی
را باید در طراحی و تدوین سیاس��تهای اقتصاد کالن
باثبات جستوجو کرد.
ب��ا توجه ب��ه اینکه به سیاس��تهای ح��وزه کالن و
سیاس��تهای صنعت��ی در اقتصاد ای��ران کامال جدا از
هم ن��گاه میش��ود ،درنتیجه اقتص��اد کالن موضوعی
ب��رای وزارت امور اقتص��ادی و دارایی و بانک مرکزی و
سیاس��ت صنعتی موضوعی در حیطه وظایف وزارتخانه
تولیدی تلقی میشود .این گسست و جدایی در طراحی
سیاستهای یادشده به دس��ت نیافتن به اهداف مورد
نظر در حوزه تولید منجر میشود.
بهعن��وان مثال ن��رخ ارز واقعی یک��ی از عوامل موثر
بر رشد اقتصادی اس��ت که قدرت رقابتپذیری و تراز
تجاری را تعیین میکند .طراحی نش��دن سیاستهای
ارزی مناس��ب ،شاکله سیاستهای صنعتی و تجاری را
دچ��ار اختالل و چالش جدی خواهد کرد .نمونه دیگر،
نظام تامین مالی کارآمد و پش��تیبانی مناسب از بخش
واقعی اقتصاد برای اجرای طرحها و پروژههای صنعتی
است .بدیهی است طراحی سیاستهای صنعتی بدون
برق��راری ارتباط با حوزه تامین مال��ی در بخش کالن
اقتص��اد نمیتوان��د موفق باش��د .بنابرای��ن در مجموع
میتوان عن��وان کرد :طراحی سیاس��ت صنعتی نقش
موثری در پیش��برد اهداف صنعتی خواهد داشت ولی
ضمانت اجرای موفق آن ،ایجاد هماهنگی و سازگاری با
سیاستهای حوزه اقتصاد کالن است.
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با تشکيل شوراي سياستگذاري و راهبري آموزش در وزارت صنعت ،معدن و تجارت محقق ميشود

اختصاص  3درصد از منابع داخلي به آموزش و پژوهش

فرشته فريادرس -گروه صنعت :براي توانمندسازي
اقتص��اد و صنعت در کش��ور نياز اس��ت ت��ا تمامي
نيروهاي انس��اني فعال در صناي��ع ،معادن و تجارت
گ بتوانند با همسويي
اعم از کوچک ،متوس��ط و بزر 
و همافزاي��ي فعاليتها در ح��وزه آموزش ،پژوهش و
فن��اوري ،دانش و تجربيات خود را به يکديگر انتقال
داده و ارتقا دهن��د.از اين رو وزارت صنعت ،معدن و
تجارت تصميم گرفت با ايجاد «شوراي سياستگذاري
و راهب��ري آموزش ،پژوهش و فن��اوري » اين مهم را
محقق س��ازد.اگرچه همواره بحث آموزش و پژوهش
پايه و اس��اس رشد در هر کش��وري قلمداد ميشود،
ام��ا بايد هماهنگ��ي ،هدايت و جهتده��ي الزم در
تمام بخشها براي ارتق��اي آموزش و پژوهش انجام
ش��ود.به گفت��ه علياصغ��ر توفيق ،مع��اون آموزش،
پژوه��ش و فناوري وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت،
فرآيند انجام کار ش��ورا به اين ش��کل خواهد بود که
راهبردها و سياس��تهاي کالن آموزشي ،پژوهشي،
فن��اوري و ارتقاي بهرهوري بخ��ش صنعت ،معدن و
ي در
تجارت پس از بررس��ي در کارگروههاي تخصص 
ح شده و به تصويب برسد.بر اين اساس از
ش��ورا مطر 
اين پس طرحها ،برنامهها و اعتبارات مورد نياز و نيز
اولويتهاي اجرايي از طريق شبکهس��ازي فعاليتها
به پيشنهاد واحدهاي تابعه و وابسته در کارگروههاي
تخصصي بررس��ي ش��ده و نتيجه در شورا تصويب و
اجرا خواهد ش��د که اين امر ميتواند گامي موثر در
بررسي مشکالت حوزه صنعت ،معدن و تجارت باشد
و از س��وي ديگر منجر به انتق��ال اطالعات ،دانش و
تجربيات شود.
 ضرورت تشکيل شورا

محم��د نوريامي��ري ،مدي��رکل دفت��ر آموزش و
ت در اينباره به
پژوهش وزارت صنعت ،معدن و تجار 
گفت :سال گذشته معاونت آموزش ،پژوهش و
فناوري براي يکپارچهسازي و همافزايي سياستهاي
ح��وزه آموزش ،پژوهش ،فن��اوري و بهرهوري بخش
صنعت ،معدن و تجارت؛ «ش��وراي سياس��تگذاري و
راهبري آموزش ،پژوهش و فناوري» را پيشنهاد داد
که س��رانجام در ارديبهشت سالجاري تصويب و در
مردادماه ابالغ شد.

کرد :عالوهبر اين بايد اهداف ماموريتهاي ش��ورا نيز
مش��خص ش��ود .يعني قبل از انجام هر کاري هدف
و ماموريت از تش��کيل ش��ورا تعريف و براس��اس آن
ساختار شورا تعيين شود.
 تشکيل کميتههاي مختلف

دستگاههاي تابعه مثل سازمان شهرکهاي صتعتي،
س��ازمان اي��درو و ايمي��درو اجرا ميش��ود.هدف ما
يکپارچهس��ازي اين سياستها براي تمامي بخشها
و دستگاههاست.
مدي��رکل دفتر آموزش و پژوه��ش وزارت صنعت،
معدن و تج��ارت ادام��ه داد :براي اينک��ه بتوانيم با
تشکيل«ش��وراي سياس��تگذاري و راهبري آموزش،
پژوه��ش و فناوري» به نتيجه مناس��بي برس��ي م 4
کميس��يون تخصصي در بخشهاي مختلف تشکيل
شد.نخس��تين جلسه ش��ورا هم با حضور نمايندگان
نهادهاي مختلف برگزار شد.
 بکارگيري خبرگان صنعت ،معدن و تجارت

نورياميري ادامه داد :تالش ما اين است که تمامي
خبرگان بخش صنعت ،معدن و تجارت کشور در اين
ش��ورا به کار گرفته ش��ود تا نقطهنظرات و ايدههاي
خ��ود را ب��ه عنوان بخ��ش خصوصي با م��ا در ميان
بگذارند.
مدي��رکل دفتر آموزش و پژوه��ش وزارت صنعت،
معدن و تج��ارت تصريح کرد :بر اين اس��اس انتقال
ايدهه��ا و نقطهنظرات بخشه��اي مختلف از طريق
کميسيونهاي تخصصي و شورا انجام خواهد شد.
نوريامي��ري با تاکي��د بر اينکه ت�لاش ما محقق
س��اختن اهداف مورد نظر اس��ت ،اظه��ار کرد :براي
يکپارچهس��ازي اهداف و برنامهها يک��ي از اقدامات
عملي اين اس��ت ک��ه همه س��ازمانها و بخشها از
کارک��رد و فعالي��ت يکديگر اطالع داش��ته باش��ند.
اين گردهمايي س��بب انتقال تجربي��ات و دانش در
حوزههاي مختلف خواهد شد.
 اختصاص  3درصد منابع داخلي

محمد نورياميري

نوريامي��ري ه��دف از تش��کيل ش��ورا را ارتقاي
توانمندي و تجربيات بخش صنعت ،معدن و تجارت
عنوان و اظهار کرد :ارتقاي آموزش ،پژوهش ،فناوري
و بهرهوري ازجمله سياس��تهايي است که بهوسيله

نورياميري با اش��اره به اينکه مهندس نعمتزاد ه
نگاهي ويژه به بخش آموزش و پژوهش دارد و معتقد
اس��ت که منابع الزم براي اين بخش اختصاص داده
ش��ود ،عنوان کرد :از اين رو ابالغيهاي در ارديبهشت
س��الجاري به تمام دس��تگاههاي تابعه داده شد که
3درص��د مناب��ع داخلي خ��ود را به بح��ث آموزش،

موانع بانکي بزرگترين قفل صنايع کوچک هستند
باش�گاه خبرن�گاران :مع��اون برنامهري��زي و امور
اقتصادي سازمان صنايع کوچک گفت :متاسفانه بانکها
ارائه تسهيالت با حجم باالتر به تعداد بنگاههاي کمتر را
به ارائه تسهيالت با حجم کم به بنگاههاي متعدد ترجيح
ميدهند و اين موضوع را بهعنوان يک استراتژي و هدف
راهبردي مدنظر قرار دادهاند .بخش توليد در سالهاي
اخي��ر با مش��کالتي همچون بدهيه��اي معوق ،واردات
چوخمهاي فراوان براي دريافت تس��هيالت
بيرويه و پي 
بانکي مواجه بوده و همه اين عوامل مانع پيشرفت اين
بخش شده است .در اين ميان صنايع کوچک نيز بهعنوان
بخش مهم و تاثيرگذار در توليد و ضريب اش��تغالزايي
باالي آن مورد توجه دولت قرار گرفته بهطوريکه دولت
به دنبال افزايش سهم بنگاههاي کوچک و افزايش ضريب
اشتغال از طريق همين صنايع است.
در همي��ن زمينه فرش��اد مقيمي ،معاون برنامهريزي
و امور اقتصادي س��ازمان صنايع کوچک و ش��هرکهاي
صنعت��ي ب��ا اع�لام حمايت بانک مرک��زي گفت :بانک
مرکزي با ابالغ بخش��نامهاي ۶بندي در پايان س��ال ۹۳
تمامي بانکها و موسس��ات اعتباري را موظف کرده تا
در اعطاي تسهيالت ،واحدهايي را که از سال  ۸۹تا ۹۲
بنا به داليلي خارج از حيطه اختيار و اراده نتوانستهاند
ب��ه تعه��دات خود در قبال ش��بکه بانکي کش��ور عمل
کنند و در فهرس��ت بدهکاران بانکي قرار گرفتهاند در
اولويت قرار دهند .وي افزود :همچنين به تازگي هيات

امناي صندوق توس��عه مل��ي فعاليتهاي واجد اولويت
در پرداخت تس��هيالت ريالي در بخش صنعت و معدن
کشور را سرمايه در گردش طرحها و فعاليتهاي توليدي
و طرح و فعاليتهاي صادراتي اعالم کرده که گام مثبتي
ب��راي خ��روج از رک��ود اقتصادي و کمک به تامين مالي
واحدهاي توليدي است .مقيمي در ادامه گفت :متاسفانه
بانکها ارائه تسهيالت با حجم باالتر به تعداد بنگاههاي
کمتر را به ارائه تسهيالت با حجم کم به بنگاههاي متعدد
ترجي��ح ميدهن��د و حتي ميتوان گفت اين موضوع را
بهعنوان يک اس��تراتژي و ه��دف راهبردي مدنظر قرار
دادهان��د .ظاهرا «موانع بانک��ي» بزرگترين قفل صنايع
کوچک هس��تند که هنوز هيچ کليدي براي باز کردن
آن پيدا نش��ده و بنا به اهميت آن در توس��عه اقتصاد
کشور بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد؛ امري که تاکنون
درباره آن صحبت بس��يار ش��ده اما هنوز اقدام عملي و
جدي انجام نشده است.

پژوهش و فناوري و بهرهوري اختصاص دهند.
وي اين اقدام وزير صنعت ،معدن و تجارت را براي
افرادي که در اين حوزه مش��غول به فعاليت هستند
ام��ا به دليل محدودي��ت منابع مال��ي در تنگنا قرار
دارن��د ،بارقهاي از اميد عن��وان کرد و گفت :البته در
قانون رفع موانع توليد نيز 3ماده؛ ماده  ،4بند «س»
م��اده  31و تبصره  10ماده  35براي بحث آموزش و
پژوهش اختصاص داده شده است.
نوریاميري يکي ديگر از اهداف تش��کيل «شوراي
سياستگذاري و راهبري آموزش ،پژوهش و فناوري»
را اج��راي صحيح  3بند مربوط ب��ه بحث آموزش و
پژوهش در قانون رفع موانع توليد عنوان کرد.

عضو سابق کنفدراسيون صنعت اظهار کرد :ساختار
شورا بايد به شکلي باشد که در زيرمجموعه اين شورا
کميتههاي مختلفي ش��کل گيرد و هرک��دام از اين
کميتهه��ا در بخشه��اي مختلف صنعت��ي اقدام به
فعاليت کنند.
وي ادام��ه داد :در هي��چ ج��اي دنيا س��ابقه ندارد
ک��ه يک وزارتخانه کار آموزش��ي و پژوهش��ي انجام
دهد .اين درحالي اس��ت که سياس��تگذاري توس��ط
وزارتخانهها انجام ميش��ود.از سوي ديگر موسسات
مس��تقلي از بخش خصوصي تاسيس شده و در قالب
سياس��تها و چارچوبهاي تعيينش��ده ،برنامههاي
عملياتي و پژوهش��ي که مورد ني��از بخش صنعت و
اقتصاد کشور است را تهيه ميکنند.
 وزارت صنع�ت ،مع�دن و تج�ارت حمايتگر
باشد

عضو س��ابق کنفدراس��يون صنعت گفت :تا زماني
که ندانيم بخشهاي اقتصادي و صنعتي کش��ور چه
نيازهاي آموزشي و پژوهشي دارند ،طبيعي است که
اقدامات دولت هم نتيجهبخش نخواهد بود.
ساس��اني با تاکيد بر اينکه وزارت صنعت ،معدن و
تج��ارت بايد نقش پش��تيبان و حمايتگر را ايفا کند،
بيان کرد :از اي��ن رو بخشهاي صنعتي ميتوانند با
توجه به نيازهاي آموزش��ي و پژوهشي سياستگذاري
کنند ،اما بقيه امور ب��ه بخش خصوصي و واحدهاي
صنعتي واگذار ش��ود تا بتوانند بر اساس چارچوبها
و سياس��تهاي کالن ،برنامه عملياتي خود را تعريف
کنند.
 اهداف و انتظارات مشخص شود

حسين ساساني

مدي��رکل دفتر آموزش و پژوه��ش وزارت صنعت،
معدن و تجارت از راهاندازي س��امانه جامع آموزش،
پژوه��ش و فناوري خبر داد و اف��زود :هدف ما ايجاد
س��امانه يکپارچه در بخ��ش وزارت صنعت ،معدن و
تجارت بود که اين س��امانه س��ال گذشته راهاندازي
ش��د .عالقهمندان ميتوانند اطالع��ات الزم در حوزه
مربوط را از طريق اين سامانه دريافت کنند.
 حضور ذينفعان در شورا

حسين ساس��اني ،عضو سابق کنفدراسيون صنع 
ت
درباره ضرورت تش��کيل ش��وراي سياس��تگذاري به
گفت :تشکيل چنين شورايي زماني موثر است
که تمامي ذينفعان (چه در بخش خصوصي و چه در
بخش دولتي) در آن حضور داشته باشند.
ساس��اني ب��ا بيان اينک��ه در مرحله نخس��ت بايد
هدف از تش��کيل اين ش��ورا مشخص ش��ود ،تصريح

ساس��اني معتقد اس��ت که اگر به دنب��ال نتيجه
هس��تيم ،باي��د اهداف خود را از تش��کيل ش��وراي
سياستگذاري و راهبري آموزش ،پژوهش و فناوري
بخش صنع��ت ،معدن و تج��ارت و اينکه اهداف از
ق و توس��ط چه گروهي محقق خواهد شد،
چه طري 
مشخص کنيم.
ب��ه گفته ساس��اني اگرچه اين نوع سياس��تگذاري
بالنفس��ه داراي اهمي��ت اس��ت و منجر ب��ه تنظيم
راهبرده��اي مش��ترک و همس��ويي و همافزاي��ي
فعاليته��ا در حوزه آموزش ،پژوه��ش و فناوري در
بخشهاي مختلف خواهد شد ،اما در کنار اين موارد
بايد افراد متخصصي نيز وجود داشته باشد که بتوانند
به اين شورا کمک کنند.
عضو سابق کنفدراسيون صنعت در پايان يادآورشد:
تجربه نش��ان داده چنانچه انتظارات خود از تشکيل
چنين شوراهايي را مشخص نکنيم بهطور قطع نتايج
دلخواه به دست نخواهد آمد.

معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در صنایع دریایی
ایلن�ا :مش��اور مدیرعامل در امور خصوصیس��ازی
و س��رمایهگذاری س��ازمان بن��ادر ب��ا بی��ان اینکه
سرمایهگذاری در تمام بخشهای بنادر و دریانوردی
اقتصادی اس��ت ،گفت :هرچند سرمایهگذاران سهم
آورده خوب��ی ب��رای س��رمایهگذاری در ترمینالها
دارند و سرمایهگذاری در این بخش کامال اقتصادی
اس��ت اما نباید تنها ب��ه دنبال اپرات��وری در بنادر
بود .عبدالکریم رزازان با اش��اره به اقدامات سازمان
در جه��ت معرف��ی فرصتهای س��رمایهگذاری به
متقاضی��ان اظه��ار ک��رد :در برنام��ه کوتاهمدت و
میانم��دت ۵س��اله اقدامات��ی پیشبینی ش��ده تا
سرمایهگذاران جذب فرصتهای سرمایهگذاری در
صنعت دریا و بنادر شوند.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه بن��ا به دس��تور مدیرعامل
سازمان بنادر و دریانوردی و سیاستهای سازمان،
حجم س��رمایهگذاری در بانکها را افزایش دادیم،
اظهار کرد :سیاست سازمان از به چند برابر رساندن
سرمایه در بانک ،استفاده از منابع بانکی و مشارکت
بانکه��ا در خری��د تجهیزات و س��رمایهگذاری در
پروژههای توسعهای است.
رزازان اف��زود :سیاس��ت این اس��ت ک��ه تجهیزات
بن��دری با منابع وجوه اداره ش��ده خریداری ش��ود
ک��ه تمام این فرآیند ب��ا توجه به تولید داخل انجام
میشود .مشاور مدیرعامل در امور خصوصیسازی و

سرمایهگذاری سازمان بنادر تاکید کرد :بهطور قطع
اگ��ر دولت جذابیت ایجاد کند ،بخش خصوصی هم
به سرمایهگذاری در راهاندازی خطوط دریایی برای
جابهجایی بین شهرهای ساحلی ترغیب میشود.
وی در ادام��ه گفت :البته ای��ن طرح نیاز به مطالعه
دارد و بای��د م��دل اقتصادی آن طراحی ش��ود که
عالوه بر حضور دولت و فراهم آوردن زیرس��اختها
به حضور بخش خصوصی و دفاتر خدمات مسافرتی
و مجموعههای گردشگری هم نیاز است.
مش��اور مدیرعام��ل در ام��ور خصوصیس��ازی و
س��رمایهگذاری در پای��ان گف��ت :مخالف کس��انی
هس��تیم که دریای خ��زر را خروش��ان میدانند و
معتقدم آبهای ش��مال ظرفیت ورود ش��ناورهای
مسافری را دارند و با آمدن شناورهای ایمن میتوان
خط دریایی سفر با شناور به شهرهای حاشیه خزر
را راهاندازی کرد.

