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 چكيده

بر لزوم ( قانون برنامه پنجم توسعه مبني111اهميت توسعه صنعتي و الزام ماده )

طراحي استراتژي توسعه صنعتي موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت در تيرماه 

« برنامه راهبردي»سال جاري اقدام به رونمايي و سپس انتشار سندي كند كه آن را 

رمين سندي است كه از هنگام تشكيل وزارت خود ناميده است. اين سند در واقع چها

و سپس ادغام آن با وزارت بازرگاني و تشكيل وزارت  1373صنايع و معادن در سال 

 منتشر شده است. « صنعت، معدن و تجارت»

هاي زماني مختلف و نيز با توجه به انتشار اسناد متعدد در اين زمينه در بازه

مه ششم توسعه و نيز درخواست وزير محترم اهميت انتشار اين سند در آستانه برنا

صنعت از كارشناسان براي نقد و بررسي اين سند، در گزارش حاضر تالش شده است تا 

هاي كارشناسي پيرامون آن مورد توجه قرار ابعاد اين سند، ابهامات آن و نتايج بررسي

 گيرد.

نعت، معدن و ص»دهد كه برنامه راهبردي وزارت هاي اين مطالعه نشان مييافته

هاي جدي است. عدم رعايت محورهاي احكام برنامه پنجم داراي ايرادها و ابهام« تجارت

ها در منطقه و جهان، تمركز صرف بر توسعه، عدم توجه به روندهاي كالن رشته فعاليت

ها بدون نگاه به مزيت نسبي ايستا و عدم توجه به روندهاي پويا در انتخاب اولويت
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ها در منطقه و جهان، بدون حذف رانت دولتي در برخي از رشته فعاليتروندهاي كالن 

هاي سند بر پايه نظرسنجي از گروهي كارگزاران نهادها و ها، تهيه اولويترشته فعاليت

هايي كه هاي اجرايي )بدون پشتوانه علمي مشخص(، انتخاب رشته فعاليتدستگاه

شناسي علمي است، هدفگذاري كمي روشمبناي انتخاب آنها در سند نامشخص و فاقد 

پژوهي و ناتواني در ايجاد وفاق بين بينانه و فاقد روش شناسي، عدم آيندهغيرواقع

 هاي اين برنامه راهبردي است.دستگاهي و فرادولتي از جمله ايرادها و ابهام

 هاي اين بررسي سند مذكور فاقد استانداردها و مباني الزمدر مجموع براساس يافته

براي اطالق سند راهبردي و نيز عملياتي شدن است. همچنين با توجه به در پيش بودن 

تواند مبناي سياستگذاري در اين برنامه ارائه اليحه برنامه ششم توسعه، اين سند نمي

تواند تبعات منفي فراوان را براي هاي اين سند ميقرار گيرد و مد نظر قرار دادن توصيه

 هاي آتي دربرداشته باشد.ر سالتوسعه صنعتي كشور د

 

 مقدمه

هاي مختلف داراي اهميت است. هاي توسعه ملي از جنبهتوسعه صنعتي براي برنامه

اي و زايي، رفع فقر، استفاده مناسب از نيروهاي متخصص، بهبود جايگاه منطقهاشتغال

ز توسعه المللي كشور، رفع نيازهاي داخلي و اعتالي هويت ملي ازجمله وجوهي ابين

است كه به توسعه صنعتي گره خورده است. در اين زمينه براساس تأكيد و تصريح اسناد 

هاي پنج ساله توسعه حداقل در يك دهه اخير، موضوع خصوص برنامهباالدستي به

تدوين استراتژي توسعه صنعتي از جمله مطالبات مهم از دولت و وزارتخانه ذيربط بوده 

هاي هاي صنعتي در سطوح افقي و عمودي، زيرساختستاست تا با مشخص شدن سيا



 

 

بخشي گيري بهتر فعاالن بخش خصوصي در فضايي با اطميناننهادي الزم براي تصميم

 بيشتر از طرف دولت فراهم شود. 

وزارت صنعت، معدن و تجارت در تيرماه سال جاري اقدام به رونمايي و سپس 

خود ناميده است و در مقدمه آن وزير « ديبرنامه راهبر»انتشار سندي كرد كه آن را 

خواستار بررسي علمي كارشناسان پيرامون اين سند « صنعت، معدن و تجارت»محترم 

اندركاران توليد و انتظار دارم كه با انتشار اين سند همه صاحبنظران و دست»شده است: 

 .1«كنند تجارت با نقد و نظردهي عالمانه خود، ما را در اصالح و تكميل آن ياري

هاي زماني با توجه به انتشار اسناد متعدد درباره استراتژي توسعه صنعتي در بازه

مختلف و نيز اهميت انتشار اين سند در آستانه برنامه ششم توسعه، در گزارش حاضر 

ضمن بررسي روند تاريخي انتشار اسناد مرتبط با استراتژي توسعه صنعتي و نيز مفاد 

بندي و ت كارشناسي مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت جمعاصلي اين گزارش، نظرا

 گيري ارائه شده است. نتيجه

 

 2. سير انتشار اسناد استراتژي توسعه صنعتي3

 (3135-3132. سند اول )3-3

كه در « قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن( »1براساس ماده )

مجلس شوراي اسالمي رسيد. موضوع تدوين استراتژي )راهبرد( به تصويب  6/11/1373مورخ 

عنوان اولين و مهمترين مأموريت وزارت صنايع و معادن در نظر توسعه صنعتي و معدني، به

                                                 
 .5 ص ،تجارت و معدن صنعت، وزارت راهبردي برنامه. 1

‹‹ (1811)اژدري, ضرورت تدوين استراتژي توسعه صنعتي و معدني، ››. در اين بخش از اطالعات گزارش 2

 استفاده شده است.
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سپاري آن، مطالعه و تهيه سند مذكور را طي قراردادي به گرفته شد. وزارت صنايع با برون

 1332شريف سپرد كه نتايج آن در مرداد ماه دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي 

 انتشار يافت. « طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور»تحت عنوان 

( قانون برنامه چهارم توسعه مجدداً موضوع تدوين استراتژي 21در ادامه در ماده )

سند ملي »مورد تأكيد قرار گرفت و دولت )وزارت صنايع و معادن( موظف شد كه 

الذكر با محوريت توسعه را با توجه به نتايج طرح فوق« و معدنتوسعه بخش صنعت 

گذاري، افزايش سهم بر توسعه فناوري و در جهت رشد توليد، سرمايهپذيري مبتنيرقابت

ماه از تاريخ  6بخش در توليد ناخالص داخلي و رشد صادرات صنعتي، ظرف مدت 

( قانون برنامه چهارم 72تصويب اين قانون تهيه كند. همچنين طبق تبصره ماده )

توسعه، دولت )وزارت صنايع و معادن( موظف شد كه سند ملي توسعه بخش صنعت و 

هاي اصلي بخش را در چارچوب تحقق گيريمعدن )كه سندي راهبري بوده و جهت

كند( تهيه و حسب مورد به تصويب مجلس ساله كشور تبيين ميانداز بيستچشم

 ان برساند.شوراي اسالمي و يا هيئت وزير

الذكر و گيري از نتايج مطالعات مورد قبول طرح فوقوزارت صنايع و معادن با بهره

هاي كلي قانون برنامه چهارم توسعه و نظرات و پيشنهادها، همچنين برخي از سياست

منتشر كرد، اما  1331كليات سند استراتژي توسعه صنعتي كشور را در اوايل سال 

داليل ، نتايج طرح مذكور به1331تغيير رويكرد آن در سال دليل تغيير دولت و به

هاي نئوكالسيكي تعديل شده و عدم همخواني مختلف ازجمله حاكم بودن انگاره مدل

 آن با مقتضيات كشور اعم از اقتصادي، فرهنگي و ... از دستور كار خارج شد.

 



 

 

 (3134. سند دوم )2-3

صنعتي كشور نگذاشته بود كه دولت نهم در چند ماهي از انتشار سند استراتژي توسعه 

مرداد همان سال بر سر كار آمد. با روي كار آمدن دولت نهم و حاكم شدن رويكرد ايجاد 

محور، سند استراتژي توسعه صنعتي كشور مورد بازنگري قرار گرفت توسعه متوازن و عدالت

در (« 1331 -1111)سند راهبرد توسعه صنعتي كشور »و در نهايت سند جديدي با عنوان 

اي و توسعه عدالت محور در اين سند جديد تا تهيه شد . موضوع توازن منطقه 1331سال 

جايي پيش رفت كه در بخش آمايش سرزمين آن تأكيد شد كه استقرار صنعت در مناطق 

تواند عامل پيش برنده رشد اقتصادي در مناطق مذكور كم برخوردار از منابع خدادادي مي

 باشد.

هاي با تغيير وزير صنايع و معادن و مطالبات جدي كميسيون 1336مردادماه  در

هاي خصوصي و ها و تشكلتخصصي مجلس شوراي اسالمي، جامعه كارشناسي، انجمن

ساير نهادهاي كارشناسي و تخصصي در حوزه صنعت، طرح ميان مدت آمايش صنعتي و 

سند راهبرد  (Action Plan)عنوان طرح عملياتي و كنشي ( به1331-1337معدني )

طرح صنعتي و معدني در تمام  311توسعه صنعتي تهيه و تدوين و در قالب حدود 

هزار ميليارد ريال در دستور كار قرار گرفت.  211هاي كشور با بار مالي حدود استان

گذاري بين اهداف اصلي اين طرح آمايش صنعتي و معدني، كاهش فاصله سرانه سرمايه

اي و بيشتر و كمتر برخوردار صنعتي به منظور حركت به سمت توازن منطقههاي استان

تمام و سهم هاي نيمهعبارت ديگر تكميل طرحگيري بهينه از صنايع موجود و بهبهره

هاي ايجادي بود، اما در عمل بيشتر منابع هاي توسعه نيافته صنعتي از طرحبيشتر استان

هاي توسعه يافته و برخوردار صنعتي اختصاص نهاي ايجادي در استاتخصيصي به طرح

هزار ميليارد  17هزار ميليارد ريال طرح مصوب معادل  171پيدا كرد و از مجموع حدود 
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تسهيالت پرداخت شده است.  1332درصد( تا پايان خردادماه  23ريال )نزديك به 

ليل عدم تصويب د، اما به1331رغم تهيه سند راهبرد توسعه صنعتي در سال بنابراين به

( برنامه چهارم توسعه و عملياتي شدن آن فقط در قالب يك 72نهايي در راستاي ماده )

( برنامه پنجم 111برنامه كنشي بدون توجه به سياستگذاري مجدداً موضوع در ماده )

 توسعه مورد تأكيد قرار گرفت.

 

 (3132. سند سوم )1-3

بار ديگر وظيفه تهيه سند  1برنامه پنجم توسعه،( قانون 111عليرغم انتشار سند دوم، ماده )

نوعي دو سند پيشين را در اين زمينه ناكام استراتژي توسعه صنعتي را به دولت سپرد و به

سازي پايه صادرات صنعتي و هاي فناوري، تنوعتلقي كرد. در اين ماده بر توسعه قابليت

                                                 
 ( 151) ماده.1

ساله جمهوري اسالمي انداز بيستسند چشمصنايع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف وزارت 
هاي توسعه صنعتي و معدني با هماهنگي معاونت در زيربخش (ايران در قالب تدوين راهبرد )استراتژي

صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني با رعايت محورهاي راهبردي برگزيده 

 :افزوده بخش صنعت و معدن افزايش يابداي اقدام كند كه نرخ رشد ارزشگونهذيل به

هاي فناوري و انتقال نقطه سطح رقابتمندي صنايع كشور با تأكيد بر توسعه قابليت يارتقا (الف
 .هاي رقابتيهاي فناورانه )تكنولوژيك( و خلق مزيتنسبي از مواد اوليه و خام به توانايي هايمزيت ياتكا

سازي پايه صادرات صنعتي و افزايش سهم محصوالت داراي پردازش بيشتر )صنايع نهايي( متنوع (ب
 .در صادرات

نشان  و  هاي صنعتيگيري خوشهتوسعه پيوند مناسب صنايع كوچك، متوسط و بزرگ و شكل (ج
 .پذيرهاي بزرگ رقابتگيري بنگاهتجاري )برند( و تمهيد ادغام و شكل

پتروشيمي، فلزات اساسي، محصوالت )اي دستي صنايع واسطهتوسعه زنجيره ارزش پايين (د

با تأكيد بر ايجاد   هاي غيردولتيگذاري بخشمعدني غيرفلزي( از طريق ترغيب گسترش سرمايه
 .غيردولتيهاي صنعتي تخصصي شهرك

هاي طراحي، تدارك، ساخت، گسترش همكاري صنعت و ها و قابليتافزايش توانمندي (هـ
هاي هاي فناوري و پاركآالت صنعتي، تعميق تعامل صنايع با شهركدانشگاه، ساخت تجهيزات و ماشين

ركيب توليد هاي برتر )صنايع نوين( در تعلم و فناوري و افزايش مستمر سهم صنايع مبتني بر فناوري
 .وري صنايع و معادنبهره  ينوسازي و ارتقا  صنعتي،
قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي » كارهاي تمهيدي و نظارتي اجراي وتقويت ساز (و

مصوب   ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدماتتوليدي و صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه
12/12/1835.) 

  هاي غيردولتيها و اقدامات غيرحاكميتي مذكور در اين ماده توسط بخشـ كليه فعاليتتبصره 

  .پذيردانجام مي



 

 

دستي صنايع ه ارزش پايينبرندسازي، گسترش همكاري دانشگاه و صنعت، توسعه زنجير

اي و حداكثرسازي استفاده از توان فني داخلي تأكيد شده است. دولت دهم در واسطه

برنامه راهبردي صنعت، معدن و »عنوان آخرين روزهاي تصدي خود سند ديگري را به

منتشر كرد كه آن نيز به استراتژي توسعه صنعتي  1332در سال « تجارت )سطح كالن(

صورت جدي مورد توجه قرار نگرفت و به نوعي از دستور و البته با تغيير دولت بهمربوط بود 

 كار خارج شد.
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در سال جاري نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انتشار سند جديدي كرده و 

و ناميده است. اين سند در د« برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت»آن را 

بخش كليات و نيز اسناد مربوط به احكام صنايع داراي اولويت، تنظيم شده و 

مشخص كرده است. در اين سند ادعا شده  1111گيري اين وزارتخانه را تا افق جهت

ارائه شده، « تصويري اجمالي از گذشته و آينده صنعت، معدن و تجارت»است كه 

گذاري، توسعه ها، توسعه سرمايهوكارتصويري كه در صورت محقق شدن، رونق كسب»

 1«.هاي مبادله را به ارمغان خواهد آوردتجارت خارجي و كاهش هزينه

در ادامه اين گزارش، برنامه راهبردي ابتدا معرفي شده و كيفيت دستيابي به نتيجه 

شود و سپس در بخش دوم نقد و بررسي كارشناسان پيرامون آن آمده آن بررسي مي

 است.
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 «برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت»ارائه شده در . تصوير 2

شود. اين نما در اين قسمت نمايي كلي از تصوير ارائه شده در سند راهبردي ارائه مي

ها و هاي مختلف سند ازجمله هدف سند، روش تحليل سند، اهم چالششامل بخش

باشد، در آن ميهاي صورت گرفته هاي احصا شده سند و نيز مباني گزينشفرصت

 همچنين در اين بخش ابهامات موجود در هر بخش ذكر شده است.

 

 . هدف سند راهبردي3-2

وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اهداف : »1در مقدمه اين سند، آمده است

برداري از هاي اقتصاد مقاومتي و باالخص توجه به بهرهانداز و با الهام از سياستچشم

المللي با در جهت زايش دروني و توسعه تعامالت و تجارت بينهاي داخلي ييتمامي توانا

براي هموار كردن راه فعاالن اقتصادي و داند كه ، وظيفه خود مينگريرويكرد برون

هاي خود را تحت عنوان ، راهبردها، رويكردها و سياستشانهايسازي فعاليتروان

  «.ري تدوين و منتشر كندبرنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجا

همچنين در بخش مروري بر روش تدوين برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و 

امروزه كشورهاي در حال : »2تجارت هدف از ارائه اين سند چنين عنوان شده است

هاي نسبي و رقابتي در هر كوشند تا با استفاده از مزيتتوسعه و نوظهور صنعتي مي

كار هاي روشن و اثربخشي را در مسير صنعتي شدن تدوين و بهرشته فعاليت، سياست

 «.افزوده باالستبر توليد با ارزشهاي اقتصادي كشورهاي موفق مبتنيسياستگيرند. 
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خورد: پذيري نيز به چشم ميهمچنين در ميان اهداف گزارش، هدف ارتقاي رقابت

يد ارتقاي جايگاه هاي سياستگذاران كشور در شرايط فعلي، بايكي از دغدغه»

هاي مهمي نظير رشد پايدار و پذيري كشور باشد كه اين موضوع در كنار مؤلفهرقابت

هايي نظير ايجاد ثبات محيط اجتماعي، اثرگذار است و سياست -پايداري اقتصادي

اقتصاد كالن، نوآوري، كاهش نابرابري درآمدي، ارتقاي آموزش و رفاه اجتماعي كه هدف 

ريزي ترين ذينفع در چارچوب برنامه راهبردي اين سند طرحعنوان اصليكالن جامعه به

  1«.شده است، مورد توجه جدي قرار گرفته است

 هاي زير وجود دارد:در زمينه اهداف اعالم شده ابهام

بخشي به صنايع داراي در اهداف اعالم شده مشخص نيست كه هدف، اولويت .1

يت نسبي و رقابتي در هر رشته فعاليت و مزيت نسبي و رقابتي است يا جستجوي مز

 بر آن. سياستگذاري مبتني

پذيري يكسان نيستند و بجز اشتغال، هاي رقابتهاي رفاهي با سياستسياست .2

 ها نشده است.اي به مسائلي ازجمله كاهش نابرابريهيچ اشاره

 

  . مباني تحليل سند راهبردي2-2

كه در قالب  2برنامه معرفي شده است هاي كلي زير براي طراحيدر اين بخش مالك

 توان آنها را احصا كرد:چهار محور زير مي

: مبناي اقدام وزارتخانه، بيانيه مأموريت وزارتخانه، ريزي سندمبناي طرح -

 عنوان شده است.  1111انداز صنعت، معدن و تجارت در افق هاي كلي، چشمسياست
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هاي علمي، كارگيري روشبا به: طراحي برنامه هاي پيشيناستفاده از تجربه -

 هاي پيشين عنوان شده است.انجام مطالعات تطبيقي و استفاده از تجربه

صورت هاي تعيين شده بهبسته سياست: »هاي تركيبياستفاده از سياست -

)اما در خصوص نوع يا  1«است هاي افقي، عمودي و كاركرديتركيبي از سياست

 كاركردي توضيح بيشتري در متن وجود ندارد(.هاي افقي، عمودي و مصاديق سياست

ريزي راهبردي در دو فرآيند برنامه: »ريزي در سطح خرد و كالنبرنامه -

گيري كالن و ريزي شده كه سطح اول همان سطح كالن است كه به جهتسطح طرح

مشي انداز، مأموريت، خطهايي نظير چشمپردازد. در اين سطح به مؤلفهاصلي بخش مي

دار در بخش و هاي اولويتهاي كلي، اهداف محوري، راهبردها، رشته فعاليتستو سيا

هاي اجرايي وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته شده و در ادامه اين فرآيند سياست

هاي صورت گرفته و ها و صنايع منتخب با توجه به تحليلريزي رشته فعاليتبه برنامه

هايي نظير نقشه راه توسعه، صنايع است. مؤلفهاهميت آمايش سرزمين پرداخته شده 

دار و منتخب، نقشه راه توسعه معادن، نقشه راه توسعه تجارت خارجي، نقشه راه اولويت

  2«.هاي مسئول در بخشتوسعه بازرگاني داخلي و برنامه عملياتي به تفكيك حوزه

 هاي زير وجود دارد:در اين زمينه ابهام

 نوعي است، شده اعالم سند اين تهيه ذيل كه متعددي اهداف به باتوجه -

 و استراتژي طراحي ماهيت با كه خوردمي چشم به هدف ساختن مشخص در سرگرداني

 .است تعارض در راهبرد

باتوجه به اينكه اسناد باالدستي معطوف به طراحي راهبرد در اين سند ذكر  -
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ريزي استراتژي اشاره نشده طرحعنوان مبناي ( برنامه پنجم به111شده است، به ماده )

ريزي استراتژيك تعيين عنوان قيدهاي برنامهاست درحالي كه در آن ماده بندهايي به

 شده كه در اين طرح مورد توجه قرار نگرفته است.

هاي پيشين اشاره شده است، با توجه به اينكه اين در سند به استفاده از تجربه -

هاي اي به دستاوردها و ضعفت هيچ اشارهسند، چهارمين سند در اين زمينه اس

احتمالي اسناد قبلي و نتايج اجراي آنها كه طراحي سند جديد را ضرورت بخشيده نشده 

 است.

 

 . تصوير گذشته، حال و آينده صنعت1-2

در ادامه، سند به ارائه تصويري كالن از وضعيت اقتصادي كشور و بخش صنعت پرداخته 

هاي ها صورت گرفته است. شاخصدر قالب دو دسته شاخصاست كه اين ارائه تصوير 

 هاي زير هستند:مورد استفاده، شاخص

ها، تصويري كالن از وضعيت بخش در اين شاخص المللي:هاي بينالف( شاخص

صنعت ارائه شده و در يك مقطع زماني با برخي كشورهاي منطقه يا كشورهاي هدف، 

 مقايسه شده است:

 1(،2111كار )سال وسهولت انجام كسب -

 (،2111پذيري جهاني )سال رقابت -

 (،2112پذيري صنعتي )سال رقابت -

 (،2113رونق اقتصادي )سال  -

 (،2111آزادي اقتصادي )سال  -
                                                 

 شده است.. شاخص اين سال در گزارش ذكر 1
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 (.2113توسعه انساني )سال  -

 هاي داخليب( شاخص

هاي زير مورد بررسي هاي صنعتي در قالب شاخصدر اين شاخص، وضعيت گروه فعاليت

 اند:گرفتهقرار 

هاي شاخص نرخ رشد اقتصادي )وضعيت بخش صنعت و معدن در طول برنامه -

 توسعه( 

 گروه آيسيك(  22افزوده افزوده به توليد و ارزشافزوده )ارزششاخص ارزش -

شاخص تشكيل سرمايه )صنعت و معدن در برابر مستغالت/ ارزش  -

 برداري صادره(،هاي بهرهگذاري برحسب پروانهسرمايه

هاي ده كاركن به باال هاي صنعتي )تفكيك بنگاهشاخص سهم تعداد بنگاه -

 برحسب تفكيك دو رقمي آيسيك(،

 شاخص سهم اشتغال )تفكيك دو رقمي آيسيك(، -

 شاخص صادرات )صادرات بخش(، -

)تفكيك كد  2111( سال SRCAشاخص مزيت نسبي آشكار شده يكنواخت ) -

 ،دو رقمي آيسيك(

 ،اي، كاالهاي مصرفي(، كاالهاي سرمايهشاخص واردات )مواد اوليه -

روند تغيير و تحوالت ساختاري وضعيت صنعتي در ايران )وضعيت كاالهاي  -

 ،هاي نفتيوردهآفر ،)فلزات اساسي( 1371در برابر  1331افزوده سال منتخب از ارزش

 .شيميايي( و غذايي ،هاي غيرفلزيساير كاني ،نساجي ،وسايل نقليه

 چند ابهام مهم وجود دارد:ها در اين بررسي



 

 

ها از نظرات براساس مطالعه اسناد پشتيبان اين سند، در انتخاب اين شاخص .1

نفر كه عمدتاً كارگزاران دولت هستند( استفاده شده است كه با  23گروهي از خبرگان )

خبرگان اين نمونه آماري بدون شك ضرايب اهميت تغيير و نتايج  تغيير اسامي و سمت

ها تغيير خواهد كرد. علت انتخاب اين روش، مبناي رسيدن به اين تعداد صاحصاي شاخ

نمونه در بررسي، علت انتخاب اين افراد براي نظرسنجي، مبناي اعتبارسنجي نتايج و ... 

ها در اين سند كه پايه در اسناد پشتيبان مبهم است، بنابراين انتخاب شاخص

 رسد.نظر ميو غيرقابل اطمينان بهشناسي علمي هاي بعدي است فاقد روشتحليل

هايي با چنين سطحي از كليت و المللي، اينكه شاخصهاي بيندر مورد شاخص .2

ريزي )كه امري معطوف به روند است( تواند به برنامهنيز تصوير غيرروندي، چقدر مي

 كمك كند توضيحي وجود ندارد.

در قالب رشد  هاي داخلي بررسي روندها در شاخص رشد اقتصاديدر شاخص  .3

ها در قالب كدهاي دو رقمي آيسيك هاي توسعه و در ساير شاخصبخشي در طي برنامه

هاي عمده فعاليتي بررسي شده است كه درباره علت انتخاب چنين و براساس گروه

 سطحي براي تحليل توضيحي وجود ندارد. 

ا همقطع زماني مورد بررسي در اين گزارش، متنوع است، در برخي شاخص  .1

مدت ( انتخاب شده است، در برخي روند كوتاه1332مقطع زماني نزديك به برنامه )سال 

يا  1331-1331مدت )( مورد توجه بوده، در برخي ديگر روند ميان1337-1332)

( مورد توجه قرار 1331-1371( و در برخي نيز روندهاي بلندمدت )1333-1333

صورت ميالدي است كه با ماني بهها مقطع زگرفته است. همچنين در برخي شاخص

بر روند ها متفاوت است و قابليت ارائه تصويري جامع و مبتنيمقطع زماني ديگر شاخص
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 كند.ها سلب ميرا از اين شاخص

 

  هاي احصا شدهها و چالش. اهم فرصت5-2

هاي انجام شده در خصوص باتوجه به تحليل»ها ها و چالشدر بخش شناسايي فرصت

معرفي شده است. « هاي شناسايي شدهها و چالشهاي اقتصادي بخش، اهم فرصتشاخص

عنوان بر منابع بهها از يكسو منابع مواد خام و برخي صنايع مبتنيها و چالشدر اين فرصت

هايي نيز هاي توسعه صنعتي كشور مورد توجه قرار گرفته و از سوي ديگر به چالشفرصت

 نمونه آن در ادامه آورده شده است: اشاره شده است كه چند

 

 هافرصت

 ـ وجود منابع و ذخاير غني معدني در كشور )نفت، گاز و مواد متنوع معدني(،

 ـ داشتن ظرفيت و قابليت مناسب مزيت رقابتي صادراتي،

در منطقه در توليد برخي محصوالت اعم از برخورداري از مزيت نسبي و رقابتي  ـ

ها و مشتقات حاصل از نفت خام، معدن و صنايع فرآوردهمحصوالت پتروشيمي و 

 -هاي جانبي آن و برخي خدمات فنيو فرآورده معدني، برخي محصوالت كشاورزي

 ،مهندسي و پزشكي

ـ استمرار روند توسعه بازار كشورهاي عراق و افغانستان به موازات ايجاد ثبات در آنها و 

 بازارهاي هدف محصوالت صادراتي كشور. عنوان مهمترينتوسعه بازارهاي آسيايي به

 



 

 

 هاچالش

هاي ارزي نامناسب و فقدان دليل سياستقابليت نفوذ پايين در بازارهاي جهاني به ـ

 ،الملليروابط مطلوب بين

هاي نسبتاً ـ حاكميت ساختار شبه انحصاري و نقش محدود بخش خصوصي در بنگاه

 بزرگ،

 ،صنعتي و معدني وجود خام فروشي و صادرات مواد خام ـ

ـ كوچك شدن حجم اقتصاد و تجارت كشور با كاهش ميزان تجارت و محدوديت در 

 مبادي و مقاصد تجاري.

 

  هاي گزينش سند راهبردي. شاخص4-2

بندي صنايع و انتخاب صنايع راهبردي تأكيد شده است. مبناي در اين گزارش بر اولويت

هاي انجام شده و نيز توجه به هدفگذاريبا »گونه عنوان شده است: اين انتخاب اين

ضروري است با شناسايي، هاي زماني براي دستيابي به هر يك از اهداف، محدوديت

هايي كه بيشترين نقش و قابليت را در دستيابي گزينش و تمركز بر رشته فعاليت

 «.سازي كردها و برنامه ها را طرح و پيادهتر به اهداف دارند، سياستسريع

هاي صورت گرفته از نتايج بررسي براساس ارزيابي و تحليل»محور باال طبق 

براساس « هاي بخش صنعت و معدنرشته فعاليت 23هاي منتخب، از مجموع شاخص

 محورهاي زير انتخاب صنايع داراي اولويت صورت گرفته است:

 افزوده،سهم ارزش -

 شاخص سهم اشتغال، -
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 شاخص ارزش صادرات صنعتي، -

 ،(SRCA)شاخص مزيت نسبي آشكار شده يكنواخت  -

 هاي صنعتي ده نفر كاركن و بيشتر.شاخص سهم تعداد بنگاه -

بر مبناي كدهاي آيسيك دو  1332هاي موجود تا سال طبق داده»اين بررسي 

انجام شده است و با وجود اينكه در شاخصي مانند مزيت نسبي آشكار شده « رقمي

ت حاوي امتياز مثبت و داراي مزيت شناخته شده است در رشته فعالي 3يكنواخت تنها 

 اند:شاخص، صنايع زير داراي اولويت شناخته شده 1مجموع براساس نتايج اين 

 توليد مواد و محصوالت شيميايي، -

 توليد محصوالت كاني غيرفلزي، -

 فلزات اساسي، -

 مواد غذايي و آشاميدني، -

 هاي نفتي،صنايع توليد فرآورده -

 و پوشاك،صنايع نساجي  -

 وسايل نقليه. -

بر ها، تكيه بر صنايع مبتنيهاي گذر از بحراناز مهمترين راه»همچنين در ادامه 

حوزه داراي فناوري  12دانسته شده و در همين راستا « فناوري و صنايع پيشرفته

هاي زيستي، فناوري نانو، اپتيك و فونوتيك، فناوري اطالعات و پيشرفته )ازجمله فناوري

 12افزارهاي كامپيوتري و ...( معرفي شده است. همچنين عالوه بر اين طات و نرمارتبا

 اند از جمله:حوزه، محورهاي ديگري نيز مطرح شده

هايي كه كشور از پتانسيل علمي ايجاد، تقويت و توسعه صنايع پيشرفته در حوزه -



 

 

 و زيرساختي مناسبي در آنها برخوردار است مانند نانو و بيوتكنولوژي،

هاي پيشرفته در صنايع موجود، جهت تبديل كارگيري فناوريجذب و به -

هاي پيشرفته در صنايع پتروشيمي، كارگيري فناوريهاي نسبي به رقابتي )بهمزيت

 فوالد، سيمان، منسوجات، مواد الستيكي و پالستيكي و ساير صنايع منتخب(.

ه، سياست عمودي با در حوزه صنايع پيشرفت»سرانجام نيز تأكيد شده است كه  

هاي صنايع توجه به شرايط فعلي كشور منظور گرديده و در اين راستا تمامي زيرمجموعه

رو در توسعه اند ازاينگذاري، توليد و صادرات قرار گرفتهپيشرفته در اولويت براي سرمايه

شور اين صنايع بايد همواره موارد زير در نظر گرفته شود: با توجه به اينكه اقتصاد ك

باشد، الزم است بر منابع طبيعي و به ويژه نفت، گاز و معادن ميايران، اقتصادي مبتني

هاي نسبي كشور زمينه تبديل آنها به هاي پيشرفته با مزيت.... با گره زدن فناوري

  1«.هاي رقابتي را فراهم نمود...مزيت

 

  هاي سند راهبردي. اولويت6-2

هاي هاي صنعتي را كه بيشترين نقش را در شاخصرشته فعاليت» 2سند در نهايت

زايي، صادرات، سهم از بازار، مزيت نسبي و زنجيره افزوده، اشتغالمنتخب ازجمله ارزش

« عنوان مواد اوليه و يا كاالهاي نهايي( و سطح دانش و فناوري دارند، شناساييتأمين )به

 است: اولويت اعالم كرده  12كرده و در قالب 

 برنامه( 6هاي راهبردي براي اين صنايع )در گام اول ارائه برنامه ـ

 ،توليد مواد و محصوالت شيميايي 
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 ،توليد محصوالت كاني غيرفلزي 

 ،فلزات اساسي 

 ،مواد غذايي و آشاميدني 

 ،صنايع توليد فرآورده هاي نفتي 

 ،صنايع نساجي و پوشاك 

  زميني، ريلي و دريايي(وسايل نقليه(. 

 هاي صنايع پيشرفتهاضافه كردن اولويت ـ

هاي صنايع پيشرفته، اين صنايع به مجموع صنايع انتخابي اضافه شده براساس اولويت

 است:

 ،معدن و استخراج معدني 

 ،صنايع پيشرفته 

 ،محصوالت الستيكي و پالستيكي 

 آالت و تجهيزات صنعتي و توليدي،ماشين 

 آالت مولد و انتقال برق.ماشين 

هاي منتخب باال چند ابهام وجود دارد كه در ادامه آمده ارزيابي رشته فعاليتدر 

 است:

رقمي  2ها، در همان سطح كدهاي بر شاخصدر حالي كه در ارزيابي مبتني  .1

رشته فعاليت جديد نيز گنجانده شده  1رشته فعاليت قابل احصا بود، اما  7آيسيك تنها 

اولويت قبلي  7صورت تحميلي به شناسي علمي بوده و احتماالً بهاست كه فاقد روش

 اضافه شدند.



 

 

اند كه هرگونه گزينشي را اي انتخاب شدهگونها بهدر اين گزينش، برخي محوره .2

رشته فعاليتي است كه  1كه در زمره « معدن و گزينش معدني»كنند مانند نفي مي

اند و نحوه نامگذاري آن از شناسي مشخص در اين فهرست وارد شدهبدون توجيه و روش

ر كل يكسو حتي با كدهاي دو رقمي آيسيك نيز همخوان نيست و از سوي ديگ

ها كه تا چند سال اي از فعاليتگيرد يعني گسترههاي معدني كشور را دربرميفعاليت

پيش متولي آن يك وزارتخانه بود، حال سؤال اين است كه در چنين سطحي از انتخاب 

 دار است؟اصالً گزينش معنا

ه نيز وارد است ك« صنايع پيشرفته»اي ديگر در مورد انتخاب گونهانتقاد باال به .3

 شود.انتخابي گنگ و بدون محتواي مشخص محسوب مي

 

  . هدفگذاري كمّي صنايع منتخب7-2

هاي داراي اولويت، اين سند به ارائه اهداف كمّي وزارتخانه پس از تعيين رشته فعاليت

ها پرداخته كه با توجه به بررسي اسناد پشتيبان فاقد مباني و مدل اوليه در اين حوزه

شناسي بوده و ارزيابي آن اقدام كرد. اصوالً هدفگذاري كمّي فاقد روشاست تا نسبت به 

گذاري، اشتغال، صادرات و ... ارتباط و افزوده، سرمايهبين اين مقادير كمّي مانند ارزش

ها و عاليق شخصي رسد بيشتر بر مبناي مطلوبيتنظر ميانسجامي وجود ندارد و به

 اند. مورد تأكيد قرار گرفته

مهمترين ايرادات بجز فقدان روش علمي، عدم توجه به رانت در برخي  يكي از

صنايع و روندهاي كالن آن فعاليت در جهان است، در اينجا براي مقايسه صنايع انتخابي 

صورت زير گانه حاصل از مطالعات، صنايع گزينش شده در سند به12هاي با انتخاب

 مرتب شده است: 
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 صنايع داراي اولويت مشخص ـ

 واد و محصوالت شيميايي: پتروشيمي و دارو،م 

 ،محصوالت كاني غيرفلزي: سيمان، كاشي و سراميك 

 ،وسايل نقليه زميني، ريلي و دريايي: خودرو 

 ،فلزات اساسي: فوالد خام 

 .نساجي و پوشاك 

 صنايع بدون اولويت مشخص ـ

 ،معدن و استخراج معدني: سنگ آهن 

  تيوب،محصوالت الستيكي و پالستيكي: تاير و 

 هاي صنايع پيشرفته: گيرندهLED  وLCD، 

 آالت و تجهيزات صنعتي و توليدي: تجهيزات صنعتي، تراكتور، كمباين، ماشين

 يخچال و فريزر، لباسشويي و كولر آبي.

 شرح زير است:نكات مهمي وجود دارد كه به 1در اين بخش

شود كه از ميبا دقت در اين هدفگذاري كمّي و ستون صنايع منتخب مالحظه  .1

صنعت صورت گرفته  3در اينجا هدفگذاري كمّي فقط براي  2صنعت منتخب 12ميان 

محصوالت غذايي »، «هاي نفتيفرآورده»است و چرايي اين تغيير و عدم توجه به صنايع 

 توضيح داده نشده است.« آالت مولد و انتقال برقماشين»و « و آشاميدني

عدادي از محصوالت منتخب معرفي شده براي هر صنعت منتخب، هدفگذاري ت .2

است، اين هدفگذاري به معني تقسيم بيشتر كدهاي آيسيك و اعمال گزينش در سطح 
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آيسيك است، در حالي كه مطالعات قبلي در اين سطح صورت نگرفته بود و بايد  1و  3

ا گاه قضاوت كرد كه آيا حمايت از آنهگانه، اين صنايع را سنجيد و آن 1هاي با مالك

 اولويت دارد يا خير؟

در برخي از صنايع منتخب، هدفگذاري در سطح كلي صورت گرفته است  .3

ميليون  13در برابر  1111ميليون تن براي سال  131)مانند پتروشيمي و هدفگذاري 

كه مشخص نيست كدام قسمت زنجيره ارزش پتروشيمي مورد توجه است، آيا  1تن فعلي

ليد متانول هدفگذاري شده است يا در آينده اهداف هاي گذشته و حال توهمانند سال

افزوده نقاط مختلف ديگري مورد نظر است و آيا هدفگذاري كمّي در شرايطي كه ارزش

ي زنجيره ارزش بسيار متفاوت است كار درستي است يا خير؟ )تأكيد بر رشد كمّ

 توانددستي پتروشيمي ميمحصول در حالي است كه محصوالت مياني و پايين

افزوده بيشتري داشته باشد( در مقابل در برخي محصوالت ديگر مانند يخچال ارزش

فريزر، سطح انتخاب بسيار جزئي صورت گرفته است، همچنين گذار از رشته فعاليت به 

 سطح محصول توليدي با منطق كدهاي آيسيك تناقض دارد.

محصوالت  درحالي كه يكي از اهداف كمّي اعالم شده، تقويت زنجيره ارزش و .1

دستي است، دو محور صنايع منتخب به زنجيره ارزش فوالد اختصاص دارد، در پايين

ترتيب به« فلزات اساسي»و نيز « معدن و استخراج معدني»بخش محصوالت منتخب 

قرار دارد كه معلوم نيست با چه منطقي دو بخش يك « فوالد خام»و « سنگ آهن»

 اند.مايت شناخته شدهصورت مجزا نيازمند حزنجيره ارزش به

در شرايطي است كه در « هاي نفتيفرآورده»عدم هدفگذاري كمّي براي بخش  .1
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و ذيل اهداف كمّي صادرات كاال و خدمات، هدفگذاري كمّي )درآمد  1بخش ديگر گزارش

معرفي شده است كه از يكسو ارتباط آن با بخش « ميعانات گازي»دالري( براي صادرات 

 .قبلي مشخص نشده است

 

 . راهبردهاي توسعه بخش صنعت و معدن3-2

 در اين بخش در سند، راهبردهاي اصلي وزارتخانه معرفي شده است:

گانه بانك 11هاي وكار )تأكيد بر بهبود شاخصبهبود مستمر سهولت انجام كسب -

 جهاني(،

 افزوده باال،بر فناوري با ارزشپشتيباني از توليد و عرضه كاال و خدمات مبتني -

المللي و تسهيل تجارت در فضاي رقابتي با اولويت بهبود و توسعه روابط تجاري بين -

 صادرات غيرنفتي،

 توانمندسازي بخش خصوصي و رفع موانع توسعه آن، -

 تسهيل در ارتقاي سطح فناوري، توسعه صنايع پيشرفته و خدمات مرتبط، -

ني از توليد كاالهاي هاي معدني، صنايع مربوطه و پشتيباتكميل زنجيره ارزش فعاليت -

 اي،واسطه

 گذاري خارجي در بخش صنعت، معدن و تجارت،جلب و توسعه سرمايه -

 هاي بخش،گذاري در ايجاد و توسعه زيرساختپشتيباني از سرمايه -

سازي حصول اطمينان از تأمين و توزيع كاالها و خدمات مناسب و تسهيل و نوين -

 جريان كاال و خدمات،

 ز مصرف توليدات داخلي،پشتيباني و حمايت ا -
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 پشتيباني از بهبود راندمان مصرف انرژي در فرآيندها و كاالهاي توليدي، -

 ايراني، -هاي انساني با تكيه بر فرهنگ اسالميارتقاي توانمندي و شايستگي سرمايه -

 .ارتقاي فرهنگ و دانش عمومي براي پشتيباني از توسعه صنعتي -

و  1و  1خي از اين راهبردها )مانند موارد ابهام مهم در اين بخش اين است كه بر

دهي به صنايع هستند و ها و اولويتدهنده به گزينش( داراي خاصيت جهت11و  11

دهي به صنايع مورد هاي انتخاب و اولويتعنوان برخي از مالكبايد اين راهبردها نيز به

 خورد.توجه قرار گيرند درحالي كه چنين چيزي در گزارش به چشم نمي

 

 هاي اجرايي وزارت صنعت، معدن و تجارت. سياست3-2

بر محورهاي راهبردي معرفي شده است. هاي اجرايي مبتنيدر بخش بعدي، سياست

 شرح زير است:ها بهمحورهاي اصلي اين سياست

 پذيري در بخش،توسعه رقابت -

 وكار،بهبود محيط قانوني و فضاي كسب -

 توسعه،توسعه فناوري، نوآوري و تحقيق و  -

 گذاري و تأمين منابع مالي،سرمايه -

 المللي،توسعه تجارت و تعامالت بين -

 تأمين و توسعه زيرساخت. -

 

 هاي راهبردي گروه صنايع منتخب. برنامه32-2

هاي راهبردي گروه صنايع منتخب معرفي شده است كه در اين در بخش بعدي برنامه

هاي سناد ساير صنايع منتخب در ماهصنعت، منتشر شده و در ادامه تهيه ا 7سند براي 
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آينده وعده داده شده است. در جهت امكانپذير ساختن مقايسه، اين اسناد با رشته 

معرفي شده بود مقايسه شده و براساس  1اي كه در قسمت قبل سندگانه 12هاي فعاليت

 بندي شده است:آن طبقه

 صنايع داراي اولويت مشخص -

 ان، كاشي و سراميك،محصوالت كاني غيرفلزي: سيم 

 ،وسايل نقليه زميني، ريلي و دريايي: خودرو 

 ،فلزات اساسي: فوالد خام 

 نساجي و پوشاك. 

 صنايع بدون اولويت مشخص، ـ

 ،محصوالت الستيكي و پالستيكي: تاير و تيوب 

 كولر آبيو آالت و تجهيزات صنعتي و توليدي: يخچال و فريزر، لباسشويي ماشين. 

 صنايعي كه درآينده اسناد آنها منتشر خواهد شد: ـ

 ،مواد و محصوالت شيميايي: پتروشيمي  و دارو 

 ،صنايع غذايي و آشاميدني 

 ،معدن و استخراج معدني 

 ،صنايع پيشرفته 

 دريايي صنايع سند. 

هايي وجود دارد كه در ادامه به آنها اشاره خواهد در مورد انتشار اين اسناد نيز ابهام

 شد:
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بندي نيز مشخص است، در اين بخش اسناد كه در اين تقسيمهمچنان -

هاي مشخص، راهبردي براي محصوالت منتخب ارائه شده است نه براي رشته فعاليت

آيد كه با توجه به هدف حمايت از محصوالت خاص، تحليل بنابراين اين سوال پيش مي

بر اين كلي و نه مبتني هايبر رشته فعاليتبراساس كد دو رقمي آيسيك كه مبتني

تواند مبناي تحليل و انتخاب قرار سطح از گزينش )يك فعاليت خاص( است چقدر مي

شود كه در اسنادي كه منتشر گيرد؟ همچنين اهميت اين نكته از آنجا مشخص مي

شده، سطح تحليل، سطح تحليل محصوالت است، اما در اسنادي كه وعده داده شده، 

 هاي انتخاب شده در قسمت قبل تأكيد شده است.ان رشته فعاليتعمدتاً بر عناوين هم

رشته  11شود كه در مورد سازي گزارش در چارچوب اوليه مشخص ميبا مرتب -

هاي فرآورده»فعاليت حكم صدور اسناد توسعه راهبردي صادر شده است و از دو فعاليت 

و چرايي آن مشخص غفلت شده است « آالت مولد و انتقال برقماشين»و نيز « نفتي

 نيست.

« صنايع دريايي»در ميان اسنادي كه تهيه آنها وعده داده شده است، نام سند  -

هاي ديگر سند مابه ازايي ندارد و مشخص نيست كه چگونه مورد ذكر شده كه در بخش

 توجه برنامه راهبردي وزارتخانه قرار گرفته است.

اند و در برخي قرار گرفته ها دو محصول مورد توجهدر برخي از رشته فعاليت -

هاي مختلف يك زنجيره كه قبالً نيز توضيح داده شد، بخشها، همچنانرشته فعاليت

اند كه با هدف حمايت از محصوالت داراي صورت مجزا مورد حمايت قرار گرفتهارزش به

 افزوده باال در تناقض است.ارزش

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 3، معدن و تجارت. ارزيابي كارشناسي برنامه راهبردي وزارت صنعت1

كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سند ياد  باتوجه به هدفگذاري راهبردي و كمّي

« توسعه صنعتي»تواند محتواي برنامه ششم توسعه و مسئله شده انجام داده است و مي

را در اين برنامه تحت تأثير قرار دهد، اين سند ارزيابي شد و نكات كاشناسي زير توسط 

توان از سطح به عمق در اقتصادي ارائه گرديد. در مجموع اين نكات را ميصاحبنظران 

هاي مربوط به اشكال»، «هاهاي مربوط به منطق گزينش و اولويتاشكال»سه طبقه 

« ريزي مورد استفاده در سندهاي مربوط به دانش برنامهاشكال»و « شناسي سندروش

 مرتب كرد.

 

 هازينش و اولويتهاي مربوط به منطق گ. اشكال3-1

هاي مربوط به منطق گزينش در سند نسبت داد. توان اشكالها را مياولين گروه اشكال

هاي زيادي در مورد چگونگي انتخاب صنايع وجود دارد. در بخش قبل در اين سند ابهام

هاي به مسائلي مانند گستردگي كدهاي دو رقمي آيسيك، تغيير انتخاب در بخش

شناسي ها اشاره شد. پاشنه آشيل اين سند، فقدان روشين انتخابمختلف سند و تبا

ها و هم اهداف كمّي است كه اعتبار كل اين سند را دچار علمي هم در انتخاب شاخص

 شرح زير است:كند. عمده نكات كارشناسي بهخدشه مي

درصد  11: طبق برخي برآوردها امروزه توجهي به صنايع با فناوري باالبي  -

ارزش صادرات امروز كشورهاي در حال توسعه موفق، صادرات با فناوري پيشرفته است، 
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افزوده در اين سند، صنايع با فناوري باال ديده نشده است. نقش بندي ارزشدر تقسيم

يع با بندي صناصنايع با فناوري باال در خروجي بخش صنعت )صادرات( براساس طبقه

شود. در ميليون دالر برآورد مي 211فناوري باال در تعريف بانك جهاني در كشور حدود 

درصد است. در اين سند  1كشور ما سهم اين صنايع از صادرات صنعتي كمتر از 

براساس چند شاخص كلي تعدادي از صنايع انتخاب شده كه صنايع با فناوري پيشرفته 

 خراج نيست. ها قابل استاز درون اين شاخص

: عمده صنايع انتخابي در اين سند صنايع حمايت از صنايع با فناوري پايين -

برداري، هاي توليدي براساس پروانه بهرهبا فناوري پايين هستند. وضعيت موجود ظرفيت

برداري صنايع كاني غيرفلزي و محصوالت غذايي و دهنده آن است كه پروانه بهرهنشان

در سند فعلي نيز همين  1شدت رشد كرده است.گذشته بهآشاميدني در چند سال 

ها مورد توجه قرار گرفته است در حالي كه صنايعي كه بخش خصوصي در حالت بخش

گرانه دولت ريزي حمايتعادي تمايل به حضور و فعاليت در آن دارد نيازي به برنامه

ي مختلف استفاده هاصورتنخواهد داشت. عالوه بر اين صنايع غذايي، از يارانه به

. در نتيجه انتخاب اين صنايع و هزينه كردن منابع مالي و عمومي محدود 2كنندمي

كشور در اين حوزه تنها به معني افزايش حمايت از صنايع در حال حاضر مشمول 

 شود. حمايت است و اتالف منابع ملي محسوب مي

است كه ها و كارآفريني نيز فراموش شده SME غفلت از صنايع كوچك: -

 هاي جدي اين سند محسوب شود. تواند يكي از ضعفهمين مسئله خود مي
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 شناسي سندهاي مربوط به روش. اشكال2-1

اند. در اين گروه از شناسي تهيه گزارش را مورد نقد قرار دادهگروه دوم ايرادها، روش

تصوير نقدها، منطق بررسي اقتصادي انجام شده در بخش اول سند كه مبناي ارائه 

بخش صنعت است نقد شده و اين تصوير، تصويري نارسا عنوان شده كه به درستي 

 مشكالت صنعت و روندهاي موجود آن را مشخص نكرده است.

هاي سند معطوف به آينده است، : در حالي كه توصيهپژوهيعدم آينده -

رحالي شود. محاسبات براساس حسابداري درآمد ملي است دمشاهده نمي پژوهشيآينده

توجهي به روندهاي كالن يك كه اين معيار براي اتخاذ راهبرد بسيار سست است. بي

تواند فعاليت در سطح جهاني و نگاه صرف به مزيت نسبي ايستا در حوزه اقتصاد نمي

 معيار مناسبي براي انتخاب صنايع داراي اولويت باشد.

الوه بر بحث : حلقه مفقوده اين سند ععدم بررسي روندهاي سياستگذاري -

هايي كه اي به ضعف سياستهيچ عنوان اشارهامكانات نهادي دولت، اين است كه به

 تاكنون اتخاذ شده و وضع موجود متأثر از آنهاست نشده است. 

هاي سند اين است كه : ازجمله ديگر اشكالعدم بررسي روندها و ساختارها -

بر و تصوير ارائه شده مبتني براي بعضي صنايع مقطع زماني خاصي در نظر گرفته شده

آن است در حالي كه بايد روندهاي جهاني و ساختارهاي صنعتي مورد توجه قرار گيرد. 

 ها در اين گزارش ديده نشده است. بنديگونه طبقههيچ تفكيكي از اين

: در اين سند هيچ تحليلي نسبت به پذيريهاي مربوط به رقابتعدم تحليل -

پذيري آنها نشده است. ه فاصله تا بازار و تأثير آن بر رقابتحساسيت محصوالت نسبت ب

براي مثال سيمان محصولي است كه با محدوديت فراوان در جابجايي روبرو است، اما در 



 

 

اي به ظرفيت توليد جهاني و رشد تقاضاي سيمان پرداخته شده كه گويي گونهگزارش به

 مشابهي است. اين محصول قابل ارائه در هر نقطه جهان با قيمت

در اين سند مشكالت بخش صنعت  عدم تحليل مشكالت درون صنعت: -

هاي مختلفي از انواع مشكالت توليد در كشور ارائه بنديخوبي احصا نشده است. تقسيمبه

توان اين مشكالت را به سه نوع مشكالت بندي كلي ميشده است، اما دريك تقسيم

است. فرابنگاهي، بين بنگاهي و درون بنگاهي تقسيم كرد. اول مشكالت ناشي از رانت نفت 

شود كه انگيزه هاي ارزانقيمت ايجاد ميدر پي اين رانت، سياست سركوب قيمتي يا وام

هاي دهد. يكي ديگر از مشكالت فرابنگاهي نااطمينانيارتقاي كيفيت و فناوري را كاهش مي

وكار و نامشخص بودن افق آينده است. مشكالت فرابنگاهي در اين سند اصالً ناشي از كسب

پذيري مطرح است به اين معني كه يك بنگاه ست. در حوزه بين بنگاهي رقابتديده نشده ا

بايد عضو زنجيره جهاني ارزش شود كه اين مسئله اهميت وافري دارد. سطح بهينه نوآوري و 

فناوري بستگي به ساختار صنعت دارد. در ساختار انحصار چندجانبه انگيزه نوآوري وجود 

ها شكني و مانعيت ورود به شركترانت سياسي، مجوز قيمتدارد. در برخي صنايع كشور با 

ها فاقد انگيزه شود شركتشود. نااطميناني موجود در حوزه بين بنگاهي موجب ميداده مي

براي انتقال فناوري و ... باشند. در حوزه درون بنگاهي هم مسائلي مانند نيروي كار و 

گري شدت نياز به تنظيم طور خالصه صنايع بهمشكالت ديگر مطرح است. به

(Regulation)  دارند. براي مثال در صنعت خودرو چند بنگاه بايد وجود داشته باشد؟

هاي مربوط به اين سه سطح كه از جمله موانع اصلي توسعه صنعتي در كشور دغدغه

 باشد در اين سند مورد توجه قرار نگرفته است. مي

: مشكالت آنها در تحليلهاي عدم تمايزبخشي صنايع مختلف و ويژگي -
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صنايع همانند نيستند، برخي صنايع مشكالت عرضه، برخي مشكالت تقاضا، نقدينگي و 

هاي پيشران در سند اند. سياستفناوري و ... دارند كه اين موارد در سند تفكيك نشده

هاي پيشران را مشخص كرده، ولي در اين سند به تعريف نشده است. يونيدو سياست

صنايع پيشران تبديل شده است. همچنين بدون محاسبه پيوندهاي پيشين و  اشتباه به

 پسين صنايع پيشران مشخص شده است. 

: انتخاب برخي صنايع تبعات ريزيعدم لحاظ همه جوانب در هنگام برنامه -

هاي كاني ريزي ملي دارد. براي مثال در كلوخههاي برنامهسنگيني براي بقيه عرصه

آيد. گسترش اين ونقل پيش ميجم انبوه و ارزش كم، مسئله حملدليل حغيرفلزي به

اي صنايع بر ميزان زيرساخت، كاميون، لوازم يدكي، تخريب محيط زيست، حوادث جاده

 و ... تأثيرگذار است. 

: اين سند بيشتر به منزله بياينه مأموريت هااستفاده نادرست از شاخص -

طي با منطق طراحي راهبرد ندارد. از وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه ارتبا

هاي صنعتي المللي استفاده شده كه نيازي به آنها نبود و نيز از شاخصهاي بينشاخص

توان گفت كه ارزيابي درستي از وضع استفاده شده كه با راهبرد مرتبط نيست. مي

موجود ارائه نشده و مشخص نشده كه توان صنعتي كشور هم اكنون در چه جايگاهي 

است و جايگاه مطلوب آن كدام است. بعضي متغيرهاي كالن ارائه شده كه معلوم نيست 

رسد نظر ميها براي طراحي راهبرد مناسب نبوده و بهچرا ارائه شده است، عمده شاخص

 صورت غيرتخصصي تهيه شده است. سند به

 

 ريزي مورد استفاده در سند هاي مربوط به دانش برنامه. اشكال1-1

ريزي در وزارتخانه را عامل اصلي تر، كارشناسان ضعف دانش برنامهطح كالندر س



 

 

ايرادهاي موجود در سند عنوان كرده و با انتقاد نسبت به راهبردي بودن سند، ماهيت 

ريزي( وزارت صنعت را سرچشمه ايرادهاي مالحظه شده عنوان اجرايي )و نه برنامه

 كردند.

رسد كه اين برنامه يك برنامه راهبردي نظر نميبه عدم راهبردي بودن برنامه:ـ 

( 111باشد. مقداري اطالعات و آمار، بدون اينكه هدفي راهبردي در نظر باشد. ماده )

قانون تمركز  (1)ماده « الف»بند « 1»( برنامه چهارم، جزء 21قانون برنامه پنجم، ماده )

تراتژي توسعه صنعتي را ، بحث لزوم تدوين اس1373امور صنعت و معدن مصوب سال 

مطرح كرده است. بر اين اساس اسنادي تهيه شد و بدون تصويب و ابالغ از دستور كار 

عنوان موضوع طرح آمايشي صنعتي و معدني به 1336خارج شدند و در نهايت در سال 

برنامه كنشي و برآيند اسناد استراتژي توسعه صنعتي تهيه شده طي يك دهه اخير به 

هاي نيمه تمام و اي را حل نكرد، بلكه بر تعداد طرحه شد كه نه تنها مسئلهاجرا گذاشت

رسد اين سند بيشتر براي رفع نظر ميدار بخش صنعت و معدن افزوده است. بهمسئله

تكليف و در راستاي انجام برنامه پيشنهادي وزير به مجلس شوراي اسالمي نوشته شده 

 شناسي كامالً غيرقابل استناد است. روشهاي لرزان مباني و كه با توجه پايه

رسد نظر ميكالً در ارتباط با راهبرد، به فقدان توانايي نگارش سند راهبردي:ـ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت توان نظري تهيه اين سند را نداشته و ملزومات آن را 

نبعي ندانسته است. از ديگر نكات عدم دقت در آمارها هستند. آمارها ممكن است از م

هاي ضعف نظري سند نيز غلط اخذ شده و از آنجا محاسبه شده باشد. يا از ديگر نشانه

ريزي در به عنوان دو قيد برنامه 1«تردسترسي سريع»و « محدوديت زمان»اين است كه 
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ريزي اضطراري يكي ريزي راهبردي )بلندمدت( را با برنامهاين سند مطرح شده كه برنامه

 گرفته است. 

ويژه طلبي )بهرسد تدوين اين سند با جاهنظر ميبه بينانه:ريزي غيرواقعبرنامهـ 

رسد طراحي نظر ميدر زمينه هدفگذاري كمّي( همراه بوده و با توجه تجربيات موجود به

 گيري از دانش بسيار بيشتري نياز دارد. چنين سندي به بهره

ها در ست كه برخي برنامه: بعضاً مشاهده شده اهاگيريساختار غلط تصميمـ 

شود. اين احتمال وجود دارد كه اين گيري ميدولت در جلسات چند ده نفره تصميم

سند نيز به همين مشكل دچار شده باشد. در برنامه راهبردي بايد اختيارات به گروهي 

صاحبنظر و خبره آن حوزه واگذار شود تا برنامه اوليه و محورهاي اصلي آن را تهيه كنند 

سپس برنامه راهبردي براساس آن تهيه و به اجرا درآيد. اگر هدف تهيه نقشه راه باشد،  و

ريزي شود صنعت توسط اين گروه خبره برنامه 1براي صنايع محدود داراي اولويت مثالً 

هاي مختلف دولت جهت ايجاد يك وفاق كلي پشت سر اين سند قرار و سپس بخش

 گيرند. 

 دستگاهياق ميانناتوانايي در ايجاد وف ـ

طور خالصه استراتژي توسعه چگونگي رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب و به

چگونگي تحول وضع موجود است، بر همين اساس استراتژي بايد شامل تشريح تنگناها 

هايي باشد كه براي تحقق اين اهداف الزم است. براي اتخاذ يك استراتژي صنعتي و گام

هاي ها و فرصتها، احصاي چالشي سيستماتيك تمامي بخشجامع و اثرگذار، بررس

هاي صنعتي، تعيين نيازهاي مشترك و اختصاصي و در نهايت ايجاد وفاق در وزارتخانه

هاي اصلي و عمده مورد نياز بخش صنعت مرتبط ضروري است. باتوجه به اينكه نهاده



 

 

تدوين استراتژي  شامل برق و گاز طبيعي است لذا هرگونه توسعه در بخش صنعت و

توسعه بايد با همكاري وزارت نيرو و وزارت نفت باشد كه اين وفاق و هماهنگي در اين 

 شود.سند برنامه راهبردي وزارت صنعتي، معدن و تجارت مشاهده نمي

 

 هاي ميان آنهابندي اهداف و رفع تعارضـ عدم اولويت

هاي نسبي گيري از مزيتال، بهرهافزوده بادستيابي به توليدات با ارزش»اهدافي همچون 

اجتماعي، بهبود نوآوري، كاهش نابرابري  -و رقابتي، رشد پايدار و پايداري اقتصادي

ها از كه در اين سند آمده است اهداف متعدد دولت...« درآمدي، ارتقاي رفاه اجتماعي و 

ه را ضروري دهند. در اين سطح آنچه تهيه استراتژي و راهبرد توسعتوسعه را تشكيل مي

ها و تنگناهاي ناشي از لوازم تحقق هر يك از اين اهداف در سازد تعارضات، تداخلمي

برابر ديگري است. اگر توسعه صنعتي با توجه به اين اهداف مورد توجه است، استراتژي 

 بايد اولويت هريك از اين اهداف، ترتيب دستيابي به آنها و نحوهتوسعه صنعتي 

 هاي احتمالي را مشخص سازد. ضسازي تعاربرطرف

 

 گيريبندي و نتيجهجمع

چهارمين سندي است كه در « برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت»سند 

شود. اين طول دو دهه گذشته با هدف تعيين اهداف راهبردي اين وزارتخانه منتشر مي

سند كه در تيرماه سال جاري رونمايي شده و در مردادماه منتشر شد، پس از ارائه 

يط حاضر كشور، اقدام به تعيين تحليلي كالن از وضعيت بخش صنعت در شرا

هاي خود رشته فعاليت كلي را به عنوان اولويت 12هاي وزارتخانه كرده و اولويت



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

صورت خالصه توان تشخيص داد بههايي كه در اين سند ميبرگزيده است. ايرادها و ابهام

 شرح زير است:به

نوان مبناي ع( قانون برنامه پنجم توسعه به111عدم رعايت محورهاي ماده ) .1

 حكم تهيه استراتژي توسعه صنعتي،

هاي سند استراتژي )با استفاده از روش شناسي نادرست در تعيين اولويتروش  .2

 نظرسنجي(،

مالك قرار دادن تصوير مقطعي از وضعيت صنعت براي تهيه اسناد )و عدم   .3

 انداز تحوالت آينده(،شناسي اقدامات گذشته و تحليل چشمتحليل روندي از قبيل آسيب

رشته فعاليت بر  12هاي سند )معرفي هاي فراوان اولويتمعرفي همراه با ابهام  .1

دو رقمي( كه از يكسو چنين سطح و  كد 22مبناي كدهاي دو رقمي آيسيك )از ميان 

رشته فعاليت،  12مبنايي براي انتخاب داراي ابهام است و از سوي ديگر در ميان همين 

 ،رشته فعاليت بدون هيچ توجيه مشخصي صورت گرفته است( 1انتخاب 

هاي گيري محصوالت خاص )به جاي رشته فعاليت( در تهيه گزارشهدف  .1

 ،سطح خرد )مربوط به هر صنعت(

 ،عدم تحليل مشكالت دروني و متنوع بخش صنعت .6

و نامشخص بودن راهبرد آن براي  (SMEs)غفلت از صنايع كوچك و متوسط  .7

 اشتغالزايي،

كننده محيط زيست و بر، آلودهحمايت از صنايع با فناوري پايين، بسيار انرژي  .3

 فاقد آثار سرريز.

ها و ، اين برنامه دچار ضعفريزيرسد در زمينه دانش برنامهنظر ميبنابراين به



 

 

رسد اين برنامه از نظر نميها بههاي جدي بوده و باتوجه به اين نكات و ابهامكاستي

برخوردار باشد و در مجموع انتخاب « سند راهبردي»هاي الزم براي اطالق لفظ ويژگي

نگاه به ناسي علمي، صرفاً بر مزيت نسبي ايستا و بدون شها عالوه بر فقدان روشاولويت

هاي دولتي در ها در منطقه و جهان و عدم حذف رانتروندهاي كالن رشته فعاليت

تواند راهگشا باشد و بيشتر بازگوكننده وضع موجود و تداوم آن در ها نميبرخي فعاليت

 هاي آتي خواهد بود.سال

در قالب ويرايش اول منتشر شده است، الزم « برنامه راهبردي»با توجه به اينكه 

است تا پيش از مالك سياستگذاري قرار گرفتن اين برنامه، نسبت به مورد توجه قرار 

 هاي مناسب به عمل آيد.دادن مالحظات گزارش حاضر اقدام

 

 منابع و مآخذ

 .1331برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت، تيرماه  .1

هـاي  مركـز پـژوهش  . ضرورت تدوين استراتژي توسعه صـنعتي و معـدني،   اصغر، علياژدري .2

 .1333مجلس شوراي اسالمي، 

 



 

 

 

 اهمركز ژپوهش شناسنامه گزارش
 35641 :مسلسلشماره  مجلس شوراي اسالمي

 صنعت، معدن و تجارتارزيابي برنامه راهبردي وزارت  عنوان گزارش:

 

 

مطالعات اقتصادي )گروه توسعه اقتصاد و برنامه ريزي( و دفتر مطالعات انرژي،  نام دفاتر:

 صنعت و معدن )گروه صنعت(
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 فرشاد مومني ناظر علمي:
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