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 خالصه مديريتي

هاي داخلي، المللي و هم ارزيابيهاي بينگذاري با هدف حمايت از توليد، هم گزارشها سياستبا وجود سال

دي ايران پايين رشد اقتصا کنند. نرخگذاري در ايران را ارائه ميسرمايهوکار و امنيت وضعيت نامناسبي از محيط کسب

 کيفيت هاي پيشرفته محرومند،کنند و از منافع فناورياست، عمده صنايع ايران از فناوري قديمي استفاده مي

  .است اندك ينجها يدر بازارها يرانيسهم اغلب محصوالت ا و پايين معموالا  خارجي، رقباي به نسبت ايراني محصوالت

ست، اقتصاد اعالوه بر مشکالت ساختاري در نظام اقتصادي کشور که بر فضاي توليد در کشور ما اثرگذار بوده 

با توجه به  ( قرار گرفت که19-در شرايط جديدي ناشي از شيوع ويروس کرونا )کوويد 1398ايران از اسفندماه سال 

وکارها به جاي کارها در کشور، اثرات منفي قابل توجهي در بسياري از کسبوها و کسبلزوم تعطيلي بسياري از فعاليت

هايي و فرصت ها و تهديدها، نقاط قوتها و تهديدهاي جهش توليد افزوده شد. قطعا در کنار چالشگذاشت که بر چالش

ي سياستهاي حاکم ونا بر فضاگيري نمود. در عين حال عالوه بر اينکه اقتصاد کرونا و پساکرتوان بهرهوجود دارد که مي

هاي ولويتاگذاري مجزايي است که در گزارش ديگري به بر جهش توليد اثرگذار است ولي اين موضوع نيازمند سياست

 تقنيني و نظارتي اين حوزه پرداخته خواهد شد.

ها تا مايتاين ح رسد اثربخشينظر ميگذاري بههاي دولتي از توليد و سرمايهها سال تجربه حمايتوجود دهبا 

اهبردها و رکند. هدف اين گزارش، ارايه ها به هدف اصابت نميحد مطلوب فاصله زيادي دارد و بخشي از اين حمايت

ارآمدسازي اين گانه کشور براي پيشگيري از هدررفت منابع حمايت از توليد و هرچه مؤثر و کراهکارهايي به قواي سه

هاي اين گزارش، الزامات رود با اجراي راهکارها و توصيهدر کشور است. انتظار مي ها در جهت ايجاد جهش توليدحمايت

ها، نه فقط منابع رود توزيع رانتجهش توليد در کشور تسريع شود و در صورت اجرا نشدن اين تحقيق، بيم آن مي

ها و پاسخگويي، بيش ا، اولويتهاي رانتي بدون توجه به نيازهمحدود کشور را هدر دهد، بلکه عوارض ادامه اين حمايت

 از پيش به سرمايه اجتماعي و اقتصادي کشور آسيب بزند.

 زهانيا خارجي، هاي متعدد کارشناسي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي حول تجربياتمبتني بر بررسي

هاي اجرايي ستگاهنظران اين حوزه و برپايه نظرات دايران و همچنين ديدگاه صاحب در توليد سهولت ضرورتهاي و

د جهش در راهبردهاي اصلي پيشنهادي جهت ايجاکشور که در جلسات کميسيون ويژه حمايت از توليد ارائه گرديد، 

 توليد کشور به شرح ذيل است:

 های اصلی تولیدصنعتی و تعیین اولويت توسعه راهبرد تدوين .1

 تولید رقیب نامولد فعالیتهای کردن دار هزينه طريق افزايش انگیزه تولید از .2

 گذاریارتقای امنیت سرمايه و وکارها کسب به ورود تسهیل و رقابت شفافیت، .3

 تولید مالی توسعه و ارتقای تامین .4

 پذيری تولید داخلبینی پذيری بازار ارز در جهت حفظ رقابتثبات و پیش .5

 کنترل قاچاق و مديريت واردات در کشور  .6

 توسعه صادرات .7

در امر  تقويت آنها و کشوردر تأمین نیازهای  خدماتی و تولیدی توان از استفاده حداکثر» قانونهای بکارگیری ظرفیت .8

 «مجلس شورای اسالمی 15/2/1398 مصوبصادرات 

 های اقتصادیهای بخشها و فرصتگیری از ظرفیتبهره .9
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همچنين متناسب با  در هريك از راهبردهاي فوق اقدامات و پيشنهادهاي سياستي در گزارش ارائه شده است.

خالصه،  طوربههاي هريك از بخشهاي اقتصادي مهم کشور، الزاماتي در گزارش مورد بررسي قرار گرفته است. ظرفيت

مناسب و ايجاد ثبات و  ياتيمال يهاسياستاتخاذ  از طريق ديتول بيرقسوداگرانه  هايدر فعاليت بدون کاهش انگيزه

 کسب( شامل يصنعت استي)س ديتوسعه تول هايين تعيين و معرفي اولويتکاهش نااطميناني در توليد و همچن

، شفاف و داراي سازوکار اصابت دقيق، ايجاد جهش توليد در کشور ممکن زماندار تيحما به منظور شرانيپ يوکارها

هاي بدون گفته، توزيع رانتپيشاي و نظاير آن از توليد بدون تأمين الزامات اي، بانکي، يارانههاي تعرفهنبوده و حمايت

 هاي گذشته بوده و اهداف جهش توليد را محقق نخواهد ساخت.حساب مانند همه سال
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 مقدمه

ر در کشور سال اخي 40هاي اعالم و بعضاّ اعمال شده گذاري همواره يکي از سياستحمايت از توليد و سرمايه

داخت انواع ايت از توليد در ايران به تصويب رسيده است. پربوده و صدها حکم و مقرره قانوني، صرفا با هدف حم

صي و دولتي از تسهيالت ريالي و ارزي، اعطاي انواع يارانه، ارائه زمين و انرژي ارزان، خريدهاي اجباري بخش خصو

 اند.هاي وارداتي از آن جملهتوليدات داخلي و وضع تعرفه

 کشورهاي داخلي ناخالص توليد از پول الملليبين صندوق يم، آماراگر نتيجه حمايت از توليد را رشداقتصادي بدان

 عنوانبه اناير اسالمي جمهوري داخلي ناخالص توليد حاضر حال در ؛دهدمنطقه خاورميانه و شمال آفريقا نشان مي

 4/2 ازبيش ترکيه، يعني اول کشور با و برابر 8/1 ازبيش سعودي عربستان يعني دوم کشور با منطقه اقتصاد سومين

 يابدنمي کاهش تنهانه فاصله اين ،2020 سال تا و آمار اين بينيپيش براساس که است درحالي اين. دارد فاصله برابر

 توليد درصدي 12 رجحان با نيز عربي متحده امارات کهتاجايي يافته، افزايش برابر 5/2 و 2 ازبيش به ترتيببه بلکه

ري و در نزديکي جا سال در ديگر عبارتبه. خواهديافت ارتقاء منطقه سوم يرتبه به ايران، به نسبت خود داخلي ناخالص

 با ل پسرفت،ايران از نظر رشد اقتصادي پس ازچندين سا اسالمي جمهوري ساله نظام،20سال پاياني سند چشم انداز 

 .يابدمي تنزل منطقه، اقتصاد چهارمين يرتبه به داخلي ناخالص توليد دالر ميليارد 400 حدود

ند نظير: اهاي دولتي از توليد، واجد دستاوردهاي بزرگي هم بوده با وجود رشد کم و منفي، برخي از حمايت

واحدهاي  ساخت زيرساختهاي نسبتا مناسب حمل و نقل زميني، هوايي، راه آهن، برق، مخابرات و... همچنين ساخت

 صوالت پتروشيمي و... .توليد بزرگي براي تأمين فوالد، سيمان، مح

ص داخلي توليد ناخال از گذاريسرمايه اخير، سهمهاي ها و تسهيالت، طي دههبا وجود اين همه حمايتلکن 

توسعه( را  هايهاي رشد باال )هدف برنامههم کيفيت الزم براي تحقق نرخ بوده و شديدي ايران هم شاهد نوسانات

شداقتصادي روجود دارد که نه  ز توليد و ايجاد جهش در آن، نقايص سياستيرسد درحمايت انداشته است. به نظر مي

 بازارهای رد رقابت امکان ایران، صنعتی و تولیدی محصوالت از بسیاریشوند. و نه ميزان اشتغال باال محقق نمي

 لیلد. دارند گالیه شدیدا طوالنی، و متنوع هایحمایت وجود با نیز ایران تولیدکنندگان و ندارند جهانی

 وچیست؟ چرا سیاستهای حمایت از تولید در ایران موفق نبوده است؟ چالشها و خألهای قوانین، مقررات 

 های اجرایی در ایجاد جهش تولید در کشور چه بوده و نیازمند چه اصالحاتی است؟رویه

د جهش توليد زم جهت ايجاي از راهبردها و سياستهاي الباين گزارش در پي يافتن پاسخ به سواالت فوق، چارچو

 دهد.در کشور را ارائه مي

 

 شناسي جهش توليدمفهوم

در تحليل ترمينولوژي جهش کلي )جهش اقتصادي( با برداشت مفهومي از نظريه هاي رشد و توسعه در 

تفسير کرد که  GDPتوان جهش را به عنوان يك تغيير کمي سريع و پر شتاب در توليد ناخالص داخلي يا اقتصاد، مي

توان ايجاد شتاب در هدف غايي آن دستيابي به رشد پايدار و يکنواخت و توسعه است. همچنين جهش توليد را مي

المللي و با مشارکت و اي و بينهاي محلي، ملي، منطقهگيري بهينه از امکانات و پتانسيلتحقق رونق توليد با بهره
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هت ايجاد رونق اقتصادي و اجتماعي پايدار تا سطحي که کشور را به عنوان ها و اشخاص مرتبط جهماهنگي کليه نهاد

 يك کشور قوي مطرح سازد تعريف کرد. 

خت افزاري به نظر مي رسد دو نکته محوري در جهش توليد را بايد مد نظر قرار داد؛ اول، امکان فني و س

اري و ايجاد يشتر مي تواند در بعد سياست گذتوليد و دوم، امکان سياستي و نرم افزاري توليد. دولت و حاکميت ب

ظر مطالعات محيط مناسب کسب و کار چه از منظر محورها و چالشهاي کسب وکار از منظر مطالعات داخلي و چه از من

کسب و کار،  مللي نظير هر يك از معيارهاي ده گانه انجام کسب و کار بانك جهاني مشتمل بر تسهيل در شروعلابين

اخت ماليات، گذاران خرد، پردهاي ساخت، دريافت برق، ثبت مالکيت، دريافت اعتبار، حمايت از سرمايهدريافت مجوز

د با تجارت فرامرزي، اجراي قراردادها و حل و فصل ورشکستگي به بخش خصوصي کمك کند تا بخش خصوصي بتوان

 ش توليد گام نهد.و دستيابي به هدف جه بخشي بيشتر آنفراغت بال به مسير رونق توليد و شتاب

 

 شناسي جهش توليد در بخشهاي اقتصاديظرفيت

 بخش صنعت 

رحالي است که بخش صنعت متاسفانه در توليد ناخالص داخلي از جايگاهي که بايد داشته باشد برخوردار نيست. اين د

سي، مهند نهاي بالقوه زيادي در اين حوزه بويژه نسبت به دانش فني باال، حجم عظيم فارغ التحصيالظرفيت

ايد و شايد بها آنگونه که هاي خالي توليد در زيربخشهاي مختلف وجود دارد ولي به داليل مختلف اين ظرفيتظرفيت

 استفاده نشده است. 

اقتصاد  هاي نرم افزاري مي توان به اسناد باالدستي نظام در بخش صنعت، سياست هاي کليدر بخش شناخت ظرفيت

اده از توان نامه ششم توسعه، قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار، قانون حداکثر استفمقاومتي، احکام قانون بر

ا تمرکز بر قواعد و بهاي بيانيه گام دوم و توليدي و خدماتي، قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، قانون معادن، سياست

اشاره کرد. در  مودن قوانين روي زمين ماندههاي اجرايي و عملياتي نهاي اجرايي در سطح دستگاهمقررات و آيين نامه

و منابع  1399قانون بودجه سال  18هاي سخت افزاري و امکانات فني توليد، استفاده از ظرفيت تبصره بخش ظرفيت

هاي صنعتي به ريالي صندوق توسعه ملي با اولويت نوسازي ماشين آالت و تجهيزات صنعتي در اکثر رشته فعاليت

رار قتواند مورد توجه ي و پوشاك در دستيابي به هدف جهش توليد در بخش صنعت و معدن ميخصوص صنايع نساج

و مواد اوليه  سازي عمده تجهيزات مورد نياز برخي قطعات گلوگاهيگيرد. در زنجيره فوالد، مس و آلومينيوم، داخلي

هستند و بدون آنها  نا و غيره که وارداتيمصرفي مانند الکترودهاي گرافيتي، برخي مواد نسوز، فروآلياژها، پودر آلومي

 امکان توليد وجود نخواهد داشت، نيازمند چاره انديشي توسط دولت است.

 بخش معدن و صنايع معدني

رود، به طوري که در هاي مهم اقتصاد کشور به شمار ميبخش معدن و صنايع معدني ايران يکي از حوزه

درصد ارزش صادرات غيرنفتي کشور را به خود اختصاص داده است. فوالد  20هاي اخير به طور متوسط بيش از سال

هاي ساختماني، تزئيني و کاشي هاي آن، سيمان و کلينکر، سرب و روي، سنگو محصوالت فوالدي، مس و کنسانتره
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ق آسيا ترين محصوالت معدنيِ صادراتيِ ايران به کشورهاي همسايه، چين و ساير کشورهاي جنوب شرو سراميك، مهم

هاي معادن و صنايع معدني در المللي عليه اقتصاد ايران، توليد و تجارت در اغلب بخشهاي بينرغم تحريماست. علي

ها هايي است که کمترين تاثير را از تحريمبا رشد همراه بوده است و اين بخش يکي از حوزه 1398و  1397هاي سال

توليدکننده آهن اسفنجي بر پايه گاز در جهان و جزو ده کشور نخست ترين گرفته است. در حال حاضر ايران بزرگ

توليدکننده فوالد است. همچنين در حوزه معادن و صنايع معدني، تامين ماشين آالت حفاري و استخراج معادن، 

ند، هاي سنگين حمل و نقل و تجهيزات کنترلي الکترونيکي که عمدتاا وارداتي هستاکتشاف تجهيزات ايمني، ماشين

 بسيار اهميت دارد.

سازي معادن هاي اساسي فضاي کسب و کار، فعالجهش توليد در معادن و صنايع معدني نيازمند رفع فوري چالش

ا ارزش افزوده هايي براي توسعه زنجيره ارزش و توليد محصوالت پيشرفته و بکوچك و متوسطِ غيرفعال و اتخاذ سياست

رکت ور ايجاد جذابيت براي بخش خصوصي براي حگري دولت به منظباال است. همچنين الزم است تا کاهش تصدي

 نقدينگي به سمت توسعه معادن و صنايع معدني کشور انجام شود. 

اد جهاني، لزوم اتخاذ توجه به اين نکته نيز الزم است که با توجه به شيوع بيماري کرونا و تغيير الگوهاي حاکم بر اقتص

ررسيد سزان قيمت براي شروع کسب و کار و امهال تسهيالت هاي حمايتي مانند: اعطاي تسهيالت بانکي ارسياست

هاي بهداشتي هاي ماليات و بيمه، معافيت و تخفيف در حقوق دولتي معادن، تعريف پروتکلها و تخفيفشده، معافيت

ست و م و ضروري او مذاکره براي تسهيل صادرات بويژه صادرات زميني و...، عالوه بر موارد ذکر شده در اين حوزه الز

خواهد هاي حمايتي فوق الذکر، اهداف جهش توليد در اين بخش معدن و صنايع معدني محقق نبدون اتخاذ سياست

   شد.

 

 انيحوزه دانش بن

 عملکرد نيز نوآوري جهاني از وضعععيت مناسععبي برخوردار اسععت. عالوه بر اين شععاخص فناوري، و علم در ايران جايگاه

 اين کشععورهاي جمع به ميالدي، 2011 سععال از که ايران. 1اسععت داده نشععان خود از شععاخص اين در ايران از مطلوبي

 106 ،(2014) 120 ،(2013) 113 هايکشور رتبه 129بين   در توانسته گذشته هايسال در است، پيوسته بنديرتبه

آخرين  در ايران که حالي در و شععده حفظ نيز اخير سععال دو در صعععودي، روند اين. گيرد قرار( 2016) 78 و( 2015)

 و مرکزي آسياي دوم و جهاني ام 65 رده در است توانسته خود، بلند جهش با بود، گرفته قرار ام 75 جايگاه در گزارش

شرکتها و واحدهاي فعال در حوزه دانش  .گيرد قرار جنوبي صوص  سبي در خ سبتا منا شته نيز توجه ن سالهاي گذ در 

ست و باتوجه به بيکاري ب شده ا سيار زيادي در ارتقاي کمي و بنيان  شور، ظرفيتهاي بالقوه ب صيالن ک اال در فارغ التح

کيفي عملکرد شععرکتهاي دانش بنيان وجود دارد که البته الزم اسععت اين مهم در ميان مدت باتوجه به اصععالح رابطه 

يان با دانشگاه ها به مند صورت گيرد و ارتباط شرکتهاي دانش بنصنعت و دانشگاه در کشور به صورت اصولي و قاعده

 عنوان مراجع علم و فناوري صورت گيرد.

آوري و بنيان مي توان صندوق نودر بخش ظرفيتهاي سخت افزاري و امکانات فني توليد در حوزه شرکت هاي دانش

 4909عداد تگذاري جسورانه فعال در فرابورس و صندوق سرمايه 5صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي،  43شکوفايي، 

 بنيان بر شمرد.شرکت دانش

                                                           
1 . Cornell University, INSEAD and WIPO (2018). "Global Innovation Index Report 2018". 

www.globalinnovationindex.org/. Fontainebleau, Ithaca, and Geneva. 
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هاي شرکت مهمترين الزامات جهش توليد در اين حوزه، عمدتاا در دو محور اصلي اول، تسهيل و تسريع در تأسيس 

بنيان هاي دانشکارگيري ظرفيت شرکتبنيان با حذف فرايند ها و بروکراسي غيرضرور در صدور مجوزها و دوم، بهدانش

شود. يها در بخشهاي مختلف صنعتي، معدني، کشاورزي و خدمات خالصه مساير شرکت براي ارتقا و بهبود توليد

رکتها و بنيان، عمدتاا شامل قانون حمايت از شهاي دانشهاي نرم افزاري و نهادهاي رسمي در حوزه شرکتظرفيت

وليد رقابت ترفع موانع موسسات دانش بنيان و خدمات صندوق نوآوري و شکوفايي، قانون احکام دائمي توسعه، قانون 

 ( است.  2) پذير و قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

 

 بخش نفت و گاز

يت مالي کشور و شود. بطوريکه با توجه به نحوه ارتباط اين منابع با وضعنفت و گاز پيشران اقتصاد ايران محسوب مي

مالا دور از انتظار آنها به عنوان نهاده توليد، نيل به اهداف اقتصادي اعم از جهش و رونق اقتصادي کا همچنين جايگاه

زي پااليشي يشگاه نفت وجود دارد که ميزان نفت خام و ميعانات گاپاال 10است. در صنعت نفت کشور در حال حاضر 

نفت کشور با  پااليشگاه گاز وجود دارد. صنعت 8ميليون بشکه است. در صنعت گاز نيز حدود  5/2آنها روزانه حدود 

 شرکت بخش خصوصي فعال در ساخت تجهيزات صنعت 800دکل حفاري خشکي و دريايي و بيش از  75دارا بودن 

تقاضا و مشکالت  هزار نفر از ظرفيت و امکانات فني مناسبي برخوردار است که به دليل کمبود 10فت و گاز و اشتغال ن

پذيري برگشت ناشي از تحريم ها، بخش زيادي از اين ظرفيت بال استفاده مانده و در صورت تداوم اين شرايط امکان

 رفت. هاي آتي به مراتب از دست خواهداين پتانسيل در سال

درصد و خوراك پتروشيمي حدود 25درصد، بخش حمل و نقل حدود  26بخش صنعت بيش از  1396در سال 

تأمين اين ميزان از انرژي مورد نياز کشور در شرايطي صورت  1درصد در مصرف نهايي انرژي کشور سهم داشتند.5/11

هاي توليدکننده نيست. چنين وضعيتي تأمين گيرد که متاسفانه منابع مالي مطمئن و با ثباتي در اختيار شرکتمي

دهد و برخورداري و دستيابي به عرضه مطمئن هاي آتي در معرض آسيب جدي قرار ميامنيت پايدار کشور را در سال

، کننده انرژيحاکم بر شرکتهاي عرضه کنوني رابطه ماليانرژي با محدوديت مواجه خواهد کرد. لذا در صورت تداوم 

هاي انرژي، نوع رويکرد حاکميت و دولت به نفت، گاز و بخش انرژي، همچنين غيرهدفمند به حامل پرداخت يارانه

حفظ روند مصرف انرژي به معناي عام و نفت و گاز به معناي خاص، کفايت عرضه انرژي در چنين شيوه حکمراني بر 

 .هاي آتي نامطمئن و ناپايدار خواهد بود.بخش انرژي در سال

 ،نرژياهاي کلي نظام در بخش مي در حوزه انرژي، مي توان سياستهاي نرم افزاري و نهادهاي رسدر بخش ظرفيت

انون قهاي کلي اصالح الگوي مصرف انرژي، هاي کلي اقتصاد مقاومتي، احکام برنامه ششم توسعه، سياستسياست

پذير، قانون الحاق موانع توليد رقابت قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه، قانون رفع 12ها، ماده هدفمندي يارانه

يعانات گازي با (، قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و م 2برخي مواد به تنظيم مقررات مالي دولت)

 هاي بيانيه گام دوم را برشمرد.گذاري مردمي و سياستاستفاده از سرمايه

ن رابطه مالي دولت و نفت، عدم وجود قرارداد اجتماعي بين به طور کلي در بخش نفت و گاز، به دليل مشخص نبود

هاي زيرمجموعه وزارت نفت از يك طرف، حاکميت و مردم و نبود منابع پايدار براي شرکت ملي نفت و ديگر شرکت

گذاري در هاي سرمايههاي فروش و تامين مالي پروژهزا مانند تحريم و محدوديتمتغيرهاي برون ياثرگذاري باال

اي از ابهام قرار هاي زيرمجموعه وزارت نفت از طرف ديگر، امکان دستيابي به هدف جهش توليد را در هالهرکتش

                                                           
 همان - 1
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دالر و پيش بيني بلومبرگ مبني بر کاهش قيمت  20خواهد داد. در حال حاضر افت شديد قيمت نفت به کمتر از 

 از به شدت خواهد افزود. هاي فعلي بخش نفت و گدالر بر چالش 8نفت سنگين ايران به حدود 

 

 بخش پتروشيمي و صنايع پايين دستي

ستند، ميليون تن محصول پتروشيمي در کشور فعال ه 74شرکت پتروشيمي با ظرفيت اسمي  57در حال حاضر حدود 

 1398و  1397هاي ارزي صادرات محصوالت اين صنعت، در سال هاي که با وجود شرايط خاص کشور از محل درآمد

ير در اقتصاد ملي، أمين ارز مورد نياز کشور تا حد امکان مديريت شد. به عبارتي صنعت پتروشيمي افزون بر تأثمسأله ت

ز خام فروشي و در امنيت ملي کشور نيز تأثير گذار بوده است. از اين منظر، توجه به توسعه اين صنعت و جلوگيري ا

 ظرفيته، ( قانون برنامه ششم توسع44د )الف( ماده )( تبصره بن3تکميل زنجيره ارزش ضروري است. مطابق جزء )

 .يابد افزايش تن ميليون صد به برنامه بايد قانون اجراي آخر تا محصوالت پتروشيمي توليد

سال  ست تا پايان  شده ا شيمي مقرر  صنايع پترو شرکت ملي  ساس برنامه  شي 25، معادل 1400بر ا مي با طرح پترو

ك و ها شعععامل محصعععوالت متانول، اوره آمونيابهره برداري برسعععد )عمده طرحميليون تن به  7/34ظرفيت اسعععمي 

طرح با  7ح از اين تعداد طر 1398هاي تأمين خوراك است(. بر اساس گزارش اين شرکت، تا پايان مهر ماه سال طرح

بيش  يکيطرح با پيشرفت فيز 5درصد،  80طرح با پيشرفت فيزيکي بيش از  3درصد،  90پيشرفت فيزيکي بيش از 

ر دست ددرصد  35طرح با پيشرفت فيزيکي کمتر از  2درصد و  70تا  45طرح با پيشرفت فيزيکي  8درصد،  70از 

شععرفت شععود به اجراي طرح هاي پتروشععيمي با پيوديت منابع مالي کشععور پيشععنهاد مياجرا اسععت. با توجه به محد

نمونه يکي از  از صععنايع داخل اولويت داده شععود. برايفيزيکي باال و يا طرح هاي مرتبط با تأمين محصععوالت مورد ني

ست اجرا، طرح  شيمي دي آريا پليمر"طرح هاي در د صول اين طرح  "پترو ست که مح لي پواقع در منطقه خمين ا

سبت به ندرصد است. هر چند پيشرفت فيزيکي اين طرح  79هزار تن و با پيشرفت فيزيکي  175پروپيلن با ظرفيت 

يت به اجراي اين کمتر اسعععت، اما با توجه به کمبود پلي پروپيلن در کشعععور و نياز بازار داخل،  اولوبرخي از طرح ها 

 .تواند در جهش توليد صنايع داخلي مؤثر باشدطرح مي

سرمايهظرفيتهدايت  صاد ايهاي  شور در اقت شيمي حوزۀ در گذاريسرمايه سمت به ک در  مهم هايگزينه از ،پترو

 ها باجذب سرمايه، پتروشيمي صنعت جذابيت به توجه با. است صنعت اين هايپروژه تکميل و توسعه براي دسترس

ست شخص بازاريابي و سودآوري در نظرگرفتن با و هاطرح انتخاب در سب و م  شارکتم فروش اوراق طريق آن از منا

 .باشد دستيابي قابل تواند مي مردمي

 

 بخش برق

زرگ توليدي بنگاه متوسط و ب 1000هاي سخت افزاري و امکانات فني توليد، صنعت برق با دارا بودن در بخش ظرفيت

حال حاضر  شرکت هاي کوچك، از توان ساخت و زنجيره تامين بااليي برخوردار است. در 1500و پيمانکاري و حدود 

 دارد. درصد از کل صادرات خدمات فني مهندسي کشور به صنعت برق تعلق  90بيش از 

از اهميت زيادي برخوردار است. محدوديت منابع مالي از محل عوارض  (تجديدپذير)هاي نو در اين ميان توجه به انرژي

هاي تجديدپذير منطبق بر هدف برق موجب شده که اعتبارات الزم براي براي اجراي سياست خريد تضميني انرژي

رفت از هاي تجديدپذير نباشد. يکي از راهکارهاي برونتوسعه انرژي( قانون برنامه ششم توسعه براي 50مقرر در ماده )

هاي تجديدپذير بويژه در شرق کشور با هدف صادرات به کشورهاي پاکستان و افغانستان اين شرايط، توسعه انرژي
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توليدي  هاي بادي است که مقصد برقاست. نواحي شرقي کشور از جمله نواحي با پتانسيل باال براي توسعه نيروگاه

 هزار مگاوات خواهد بود. 4و  8آنها کشور پاکستان و افغانستان با کمبود برق به ترتيب به ميزان 

هاي وگاهنامه اصولي احداث نيرپيشنهادي که ميتوان در اين زمينه مطرح نمود اين است که ساتبا صدور موافقت

 را در اولويت نخست خود قرار دهد.  شودشان به کشورهاي همسايه صادر ميتجديدپذيري که برق توليدي

ز بنگاه هاي امهمترين الزامات جهش توليد در بخش برق کشور، نگاه جامع و سيستماتيك به زنجيره اوليه صنعت برق 

ست. در ابتداي اين توليد کننده تجهيزات و خدمات مورد نياز و زنجيره انتهايي آن يعني توليد، انتقال و توزيع برق ا

سب بودن فضاي بنگاه متوسط و بزرگ توليدي و پيمانکاري وجود دارد که عمدتاا با چالش نامنا 1000از زنجيره بيش 

 کسب و کار، کمبود تقاضا، مواد اوليه و بيشتر متاثر از تبعات جهش نرخ ارز است. 

مناسب نا عمده ترين مشکل در صنعت برق کشور، ضعف در ساختار حاکميتي و حکمراني بد در اين حوزه و ساختار

حميل تمالي و غير اقتصادي صنعت برق است که اثرات آن به صورت دومينو وار به کل زنجيره صنعت برق کشور 

م اطمينان شود و اين موضوع امکان فعاليت کارامد بخش خصوصي را مانع مي شود و به ريسك سرمايه گذاري و عدمي

يع برق به کندي يه گذاري در زيرساخت هاي توليد، انتقال و توزاي که سرماگونهزند، بهدر اين حوزه به شدت دامن مي

 صورت مي گيرد.

 

 عیيبخش کشاورزی و منابع طب

 اوري،فن سطح بهبود توليد، هاياصالح زيرساخت نيازمند کشاورزي، محصوالت توليد در پايدار خودکفايي تحقق

بخش . است فراگير ارزش هايزنجيره استقرارطريق  از اساسي محصوالت توليد ساماندهي و کشاورزان آموزيحرفه

داليل مختلف  ويژه پس از انقالب اسالمي، بههاي گذشته و بههاي اقتصادي، در دههکشاورزي نيز متأثر از ساير بخش

، دچار نوعي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و غيره به بهانه حفظ شرايط و پيشگيري از بروز چالش براي امنيت غذايي

، اين ها شد. در حالي که در صورت وجود استراتژي مشخص توسعه کشاورزيشفافيت در فعاليتيت و عدمسوء مدير

د نفتي هاي ساختاري ناشي از اقتصاهاي توليدي و رفع ضعفتوانست به بهترين فرصت براي تقويت نظامشرايط مي

 کشور تبديل شود. 

 هاييربخشز. شود پرداخته به آنها اساسي طور به دارد جا که است مانده مغفول کشاورزي بخش در زيادي هايظرفيت

 بخش در شغلي هايپتانسيل جمله کشاورزي از گردشگري و انبارداري تکميلي، و تبديلي صنايع کشاورزي، خدمات

 مد جدي ورط به بايد بخش ساختار در بازنگري و است نيامده به عمل آنها از چنداني استفاده که هستند کشاورزي

 .گيرند قرار نظر

زمين و بالتبع هاي آمايش سرتوان در ناموفق بودن اجراي سياستها و تبعات تداوم شرايط موجود را ميبرخي از نشانه

يد؛ ايجاد وري و کيفيت پايين و در عوض ضايعات باال در بخش تولفشار بيش از حد و نابودي منابع طبيعي؛ بهره

ر نتيجه واردات ليد اکثر کاالهاي اساسي؛ تداوم سياست دو نرخي بودن ارز و دهاي تووابستگي بخش کشاورزي به نهاده

تحقيق و  گذاري و توسعه فعاليت در بخش کشاورزي و ارتباط ضعيف بين توليد وضابطه؛ نبود تمايل به سرمايهبي

 توسعه مشاهده کرد. 

 مقاومت هايپايه از يکي اقتصادي نامساعد شرايط در بخش اين رودمي انتظار کشاورزي، بخش زايدرون ماهيت دليلبه

هاي آشکار بخش کشاورزي و منابع طبيعي کرده يکي از مزيتهاي انساني تحصيلوجود نيرو. باشد کشور اقتصادي

 براي استفاده شرايط فراهم کردن کارآمد، هايايده فراخوان متخصصين، و نخبگان زا،درون هاينيرو است و شناسايي

 به علمي مطالعات و نتايج مقاالت تبديل براي مناسب تدابير اتخاذ و نظرصاحب افراد تخصصي و کارشناسي تنظرا از

 کارگيريتجاري بدون شك به تحقق جهش توليد در اين بخش منجر خواهد شد. برخي از نتايج ملموس به محصوالت
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 هايشيوه اي؛توليدات گلخانه گسترش توان درمي را دامي و گياهي توليدات ارتقاي راستاي در روزبه و علمي هايروش

و ... مشاهده  دومنظوره هايدام توسعه پرورش و هادام در دوقلوزايي گسترش ايروپونيك؛ و هيدروپونيك نوين کشت

 کرد. 

جه بروز دار است که با گذشت زمان و در نتيتشکيالت اجرايي بخش کشاورزي داراي يك ساختار منسجم و ريشه

وي بالنده در اي ارزشمند از تجربيات است که بايد به نحپرنوسان و تجربه مخاطرات فراوان، داراي اندوخته شرايط

قانون افزايش  راستاي قوي سازي بخش به کار رود. به عالوه در بُعد تقنيني، وجود قوانين متعدد و مترقي از جمله

، به عنوان امنيت غذايي در اسناد و قوانين باالدستيوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي و همچنين تأکيد بر بهره

ت. به طور هاي جهش توليد در اين بخش مطرح هستند که در ادامه به تفصيل مورد بررسي قرار خواهند گرفپشتوانه

 توان به شرح زير برشمرد: افزاري بخش کشاورزي و منابع طبيعي راميهاي نرمترين ظرفيتخالصه مهم
 موجود؛  شاغلين توجه قابل تعداد همراه به کشور سطح کرده و متخصص درحصيلنيروي انساني ت 

 مدت؛ کوتاه در آنها سازي تجاري امکان و طبيعي منابع و کشاورزي مختلف هايحوزه در پژوهشي وسيع دستاوردهاي وجود 

 ها؛ رفيتظ عمومي بسيج در جهادگرانه تالش از ارزشمند با تجربيات داروجود ساختار و تشکيالت اجرايي با سابقه و ريشه 

 هاي کلي نظام و قوانين توسعه؛ جايگاه ويژه امنيت غذايي در سياست 

 ؛ 23/04/1389 مصوب -وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي قانون افزايش بهره 

  .ساير قوانين تخصصي و مرتبط با بخش کشاورزي و منابع طبيعي 

 ضرورت که وريط به. است برخوردار بهينه موقعيتي از جهان در کشاورزي محصوالت از برخي توليد نظر از ايران کشور

 اقتصادي و نسبي هايمزيت به توجه با کشاورزي محصوالت توليد مناسب عملي راهنماي ارائه و کشت ريزيبرنامه

يجاد سازگاري ار باعث به عنوان نمونه، وجود تنوع اقليمي در کشو است؛ محسوس کامالا کشور گوناگون مناطق در آنها

تواند به ن موضوع ميجغرافيايي براي توليد انواع گياهان دارويي با کيفيت باال و داراي اعتبار جهاني شده است، که اي

 هاي اقتصادي بخش کشاورزي مطرح شود. ترين مزيتعنوان يکي از مهم

هاي ر زمينهکشور وجود دارد. اين صنايع دهاي مناسبي در از لحاظ صنايع مرتبط با بخش کشاورزي نيز زيرساخت

اي(، هاي تغذيهها )مانند سم، کود، خوراك دام، طيور و آبزيان، واکسن، سرم و مکملمختلفي از قبيل توليد نهاده

جهيزات کشاورزي تآالت، ادوات و سازي و کارخانجات توليد ماشينصنايع تبديلي و تکميلي، امکانات انبارداري و ذخيره

ورزي از آالت مهم کشاشده توسط وزارت جهاد کشاورزي، موجودي ماشين مهستند. بر اساس آخرين آمار اعال فعال

افزايش يافته  درصد 9/2و  6/1، 7/2به ترتيب  1396نسبت به سال  1397جمله تراکتور، کمباين غالت و تيلر در سال 

 است. 
 

 بخش مسکن

منيت خانوار مين سرپناه، تشکيل خانواده و متعاقب آن حفظ سالمت و امسکن يکي از نيازهاي اوليه انسان براي تا

ه است. از طرفي، بخش مسکن به عنوان يك بخش اقتصادي مولد و به سبب وابستگي پيشين و پسين گسترده ب

 حرك و رونقهاي توليدي و اقتصادي در حوزه هاي مختلف بوده و تتواند محرك بسياري از بخشبسياري از صنايع مي

آن به  زاييآن موجب حرکت و رشد اقتصاد کشور شود. همچنين اهميت توليد مسکن به دليل ظرفيت باالي اشتغال

 صورت مستقيم و غيرمستقيم نيز شناخته شده است. 

ها هاي دولتتبخشي به توليد و پويايي بازار مسکن حائز اهميت بااليي بوده و در صدر سياسهاي تحركاتخاذ سياست

ر بوده است، هاي مختلف اقتصادي کشوگير بخشگيرد. در چند سال گذشته به دليل تحوالت مهمي که گريبانيقرار م

 مسکن نيز از اين تحوالت در امان نبوده و تحوالت قابل توجهي را تجربه کرده است. 
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ترين حد اي که به پاييننهگودر پنج سال گذشته، توليد مسکن با کاهش بسيار شديدي مواجه بوده بهبا عنايت به اينکه 

با نياز  آمار شروع احداث واحدهاي مسکوني جديد در طي يك دهه اخير رسيده و شکاف توليد و عرضه مسکن متناسب

عتباري و حذف ا -در اين حوزه که با بازنگري سياست هاي مالي« جهش توليد»و تقاضاي بازار نبوده است، از اين رو 

واهد داد، هاي ساختماني و اخذ گواهي ساختمان رخ خاگير و تسهيل در صدور پروانهمقررات بازدارنده و دست و پ

به ويژه  تواند تا حدودي افزايش لجام گسيخته قيمت مسکن کهضمن ارتقاء شاخص خانوار در هر واحد مسکوني، مي

دايت نقدينگي هسوي ديگر  در دو سال گذشته به طور متوسط رشد بيش از دو برابري را به همراه داشته تعديل کند. از

سوي  به بخش توليد مسکن و افزايش عرضه واحدهاي ساخته شده به بازار، مضاف بر کاهش آهنگ حرکت مسکن به

 سرمايه اي شدن، قادر است از حجم معامالت سوداگرانه و سفته بازي در بازار مسکن بکاهد.

جديد،  هزار واحد مسکوني در شهرهاي200ساخت  هزار واحدي مسکوني جديد، شامل400برنامه اقدام ملّي تأمين 

هزار 100 هزار نفر با همکاري بنياد مسکن و 50هزار واحد مسکوني حمايتي و اجتماعي در شهرهاي کوچك زير 100

شده است  مقرراست.  1399واحد مسکوني در بافت فرسوده شهري در قالب طرح مّلي بازآفريني شهري تا پايان سال 

کن انقالب بنياد مس را هزار واحد آن 100هزار واحدي که  200زمين و مسکن در تأمين زمين براي تا سازمان ملي 

وژه کند. سياست دولت در پرهمکاري کند، شرکت بازآفريني شهري احداث ميرا هزار واحد آن  100اسالمي و 

حداث اخصوصي در ساخت و هزار واحدي متمرکز بر تأمين زمين و پروانه ساخت از سوي دولت و مشارکت بخش 400

جاد کند واحدهاي مسکوني است. دولت قصد دارد بازار تعهدي مصالح ساختماني، تأسيسات و خدمات مهندسي را اي

نده قرار گيرد که واسطه در اختيار سازبه نحوي که با عامليت بانك مسکن مصالح از توليدکنندگان انبوه خريداري و بي

گان و کاهش رود باعث تشويق سازندقيمت مصالح ساختماني کاهش داده و انتظار مي نگراني سازندگان را از افزايش

و  اساس مصوبه شوراي پولشود. همچنين افزايش سقف وام ساخت مسکن برها قيمت توليد مسکن با حذف واسطه

اخت واحدهاي ستشويق رود اين اقدام حمايت و اعتبار و افزايش زمان بازپرداخت آن در نظر گرفته شده که انتظار مي

تمام هاي نيمهکوچك و متوسط مقياس را در پي داشته باشد. همچنين در راستاي توانمندسازي دولت براي اتمام پروژه

مايه و استفاده از که با بودجه عمومي ساليانه قابليت انجام را ندارند دولت به دنبال عرضه اوراق سهام در بازار سر

 اي سهام مشارکت به آنان است.  نقدينگي مردم در قبال اعط
 

 بخش حمل و نقل

اسط زنجيره وگيرد، اما از آنجا که حلقه هاي خدماتي قرار ميدر زمره رشته فعاليت ISICبندي ر طبقهدحمل و نقل 

 تواند نقش مهمي در ارتقا و جهش توليد ايفا کند.شود، ميتوليد و مصرف محسوب مي

قل تواند در شقوق مختلف حمل و نقل )شامل حمل و ن، مي1399سال جهش توليد در بخش حمل ونقل در 

اصالحات در  هاي نسبتاا مناسب بخش حمل و نقل برخيکند. با توجه به زيرساختهوايي، دريايي و ريلي( تجلي پيدا 

اقتصادي هاي تواند به تحرك توليد در اين بخش و به واسطه ارتباطات پسين و پيشين با ساير بخشاين بخش مي

رژي و ...( شده هاي کشور )زيرساختي، اناي منجر به استهالك سرمايهبيانجامد. تاکيد بيش از حد بر حمل و نقل جاده

شود. ن بخش نمياست. به رغم تاکيدات اسناد فرادستي و قانوني بر حمل و نقل ريلي، در مقام اجرا توجه عملي به اي

ه حمل و بي بر اختصاص يك درصد از عوايد حاصل از صادرات نفت و گاز عدم اجراي قانون برنامه ششم توسعه مبن

ترين مهم اي و به ضرر حمل و نقل ريلي ازهاي انرژي به نفع حمل و نقل جادههاي حاملنقل ريلي و موازنه قيمت

 موانع توسعه حمل و نقل ريلي در کشور است.

بندي يافتگي کشورهاست و در نظام رتبهتوسعههاي سنجش ترين شاخصونقل يکي از مهمپيشرفت بخش حمل
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رشد  .شودو ضرايب برتري کشورها محسوب مي شروط ءهاي جابجايي کاال و خدمات، جزالملل، گسترش سيستمبين

بالندگي  دارد و متقابالا ونقلحملهاي اقتصادي و اجتماعي جوامع وابستگي مستقيمي به توسعه ارتباطات و تنوع شيوه

 .هاي اقتصادي و اجتماعي مقدور نيستقل بدون ايجاد و توسعه زيرساختونبخش حمل

هاي آزاد و استقرار اين کشور در محل هاي جغرافيايي جمهوري اسالمي ايران نظير دسترسي آسان به آبويژگي

ونقل حملريزي براي ارتقاي توان ترانزيتي کشور و توسعه ونقل آسيا، برنامهترين کريدورهاي حملتالقي مهم

خوبي شناسايي و تقويت ونقل ايران بههاي حملپذير ساخته است و شکي نيست اگر پتانسيلچندوجهي را توجيه

شد و منافع سرشاري از محل ترانزيت کاالهاي شرق و  دقدرتمند در تعامالت جهاني مبدل خواه يشوند، به کشور

در اسناد باالدستي توسعه کشور نظير سند ه اشاره شد، همانطور کالبته اين هدف  آورد. ددست خواهغرب آسيا به

اين در شرايطي است که است. خوبي لحاظ شده هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي بهساله و برنامهبيستانداز چشم

خوبي هاي ترانزيتي را بهاهميت استفاده از فرصتخصوص کشورهاي حاشيه خليج فارس و ترکيه کشورهاي منطقه به

از منافع ترانزيت کاال و مسافر منطقه را  باالييونقل خود، سهم گذاري و توسعه بخش حملبا سرمايه اند ودهدرك کر

 و جهان سراسر از استعدادها جذب جهت در موقعيت اين از تا است دوبي توانسته براي مثال، شهر اند.صاحب شده

 هايفعاليت به مربوط سازماني اصلي مرکز نيز و پشتيباني خدمات و گردشگري هوانوردي، کانون جهاني به خود تبديل

 حجم جابجايي لحاظ به جهان بزرگ فرودگاهسومين  به 2018 در دوبي الملليبين فرودگاه گيرد. بهره حوزه خاورميانه

 تبديل درحال کلي طوربه فارس خليج همکاري شوراي اعضاي شد. تبديل ميليون مسافر( 89المللي )بين مسافران

 اين توسط هوايي هايمحموله جابجايي ميزان و هستند جهاني هوايي خطوط صنعت در توجه قدرتي قابل به شدن

 1است. شده برابر چهار اخير دهه يك کشورها طي

صنعت  2درصد باربري دريايي آن را برعهده دارند. 90 جنوبي سه بندر که است اصلي بندر 11 داراي ايران

کشتيراني عمدتاا شامل خطوط کشتيراني جمهوري اسالمي ايران و شرکت نيمه خصوصي نفتکش ايران است. با نوسازي 

 و بهسازي توسعه، هايطرح 3اي، رشد چشمگير حجم کشتيراني ايران مورد انتظار است.بنادر و افزايش تجارت منطقه

 بنادر احداث هايطرح تنها شود ومي تأمين دريانوردي بنادر و سازمان درآمد محل از کشور تجاري بنادر نگهداري

 تجاري مبادالت ميزان افزايش با متناسب درآمد وجود شوند.مي عمومي تأمين بودجه محل از صيادي بنادر و کوچك

 مذکور بنادر بهسازي و نگهداري و گردد ايجاد کشور بازرگاني بنادر در الزم ظرفيت است تا آورده وجودبه را امکان اين

  4نباشد. مواجه محدوديت با چندان الزم، مالي منابع تأمين در دريايي ونقلحمل و کند طي را معمول خود روند نيز

اي ايران هاي ريلي و جادهاي را دارد. شبکهقارهرساني به تجارت بيناي است که پتانسيل خدماتگونهموقعيت راهبردي ايران به

دنبال برقراري حلقه آهن ايران بهدرحال ارتقا هستند و برنامه گسترش و توسعه تعدادي از بنادر کشور، تهيه شده است. شرکت راه

مسيرهاي ترانزيتي ايران در محورهاي شرق ع  5ونقل بار است.مال ع جنوب هم براي مسافرت و هم حملاتصال شرق ع غرب و ش

 نشان داده شده است. 1غرب و شمال ع جنوب در شکل 
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 . 2016. ايران: فرصت رشد يك تريليون دالري؟ مؤسسه جهاني مکنزي، ژوئن 3
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 بخش فناوري اطالعات

ضروري توليد و حمايت از «توليد جهش»تحقق هدف  شتن محدوديت هاي غير ستلزم رفع موانع توليد، بردا توليد  م

سععتند. با هاي مختلف اقتصععادي، صععنعتي و فناوري قابل بررسععي هاسععت. اين عوامل و نحوه مواجهه با آنها در حوزه

ستفاده از فناوري هاي نوين بويژه فناوري اطالعات و ارتباطات و بکارگيري قابليت توان ملزومات ها ميي پُرشمار آنهاا

مل توليد را در کشععور فراهم کرد. يکي از مسععائل مهم توليد در کشععورمان، ارتباط و تعا «توليد جهش»تحقق هدف 

ستگاه ست. به عنوان نمونه توليد کنندگان براي پکنندگان با د شبرد امر هاي حاکميتي و بخش عمومي غيردولتي ا ي

راي اخذ مجوزها بمشکالت زيادي را  کنندگان هاي مربوطه دريافت کنند. توليدا از دستگاهتوليد بايد مجوزهاي الزم ر

تند. با مطرح مي کنند که بسععياري از آنها به وجود ديوانسععاالري غيرضععرور، غيرشععفاف و رانت جويانه مرتبط هسعع

نندگان و کدولت با توليد بکارگيري صععحيح دولت الکترونيك در کشععورمان مي توان سععاختارها و فرايندهاي ارتباط 

و رانت  کسععب و کارها را بازمهندسععي کرد. حذف ديوانسععاالري غيرضععروري و جايگزيني آن با يك نظام شععفاف، پويا

 ناپذير با اجراي صحيح دولت الکترونيك در کشور امکان پذير است.

توليد محصوالت  زايش بهره وري درارتباطات براي اف و اطالعات امروزه در کشورهاي پيشرفته جهان از مزاياي فناوري

شده اما نيازمند ت شورمان اقدامات مقدماتي انجام  شود. در ک ستفاده فراواني مي  شاورزي ا ست صنعتي و ک سيا وجه 

ست. فناوري شياء، اينترنت هاي مختلفي مانندگذاران و مجرايان دولت ا سنجش از دور بلوکي، رايانش ابري زنجيره ا  ،

 مورد بهره برداري قرار گيرند. «توليد جهش»توانند براي تحقق هدف مي و نظاير آن

ز فرصت ها ارتباطات مستلزم توسعه زيرساخت هاي اين بخش است. استفاده ا و اطالعات گسترش استفاده از فناوري

رسد. ر ميو منابع کمياب نظير فضاي فرکانسي کشور براي توسعه زيرساخت هاي ارتباطات سيار کشور ضروري به نظ

زات فعلي مگاهرتز فضاي فرکانسي کشور حتي در صورت استفاده از تجهي 800و  700در صورت استفاده از باندهاي 

هاي جديد ن فرصتتوان ظرفيت اين شبکه ارتباطي را تا پنج برابر افزايش داد. استفاده از ايارتباطات سيار کشور مي

 نيازمند اصالح قوانين گذشته است.

سال ه و اطالعات يدر بخش فناور شده که در  صي ايجاد  صو سط بخش خ اي ارتباطات، ظرفيت هاي زيادي نيز تو

خش عمومي دولت و ب پيشخوان دفاتر روستايي و ICTهاي دفاتر ظرفيتگذشته کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. 

رند آمادگي زيادي دا «توليد جهش»تحقق هدف هاي بخش پست غير دولتي کشور براي ظرفيتهمچنين  غيردولتي،

 که نيازمند توجه سياست گذاران و مجريان است.

ده از آن در اسععتفا ء يکي فناوري هاي جديد حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات اسععت کهاينترنت اشععيابه عنوان مثال 

ست. بکارگير حوزه هاي مختلفي سترش ا شت و درمان و نظاير آن در حال گ صنايع، بهدا شاورزي،  ناوري في مانند ک

نه از نهاده هاي مختلف سبب افزايش بهره وري، کاهش تلفات محصول و ضايعات، استفاده بهيء در حوزهاينترنت اشيا

اوري وجود ها و مواد اوليه مي شود. همچنين امکان تشکيل و فعاليت کسب و کارهاي خصوصي جديد بر پايه اين فن

ء اينترنت اشععيا شععود. چندين طرحي به سععمت توليد ميهاي بخش خصععوصععدارد که خود موجبات هدايت سععرمايه

ء در ت اشيااينترنخصوصا در حوزه کشاورزي بصورت آزمايشي در حال اجرا هستند اما بطور کلي استفاده از فناوري 

صا بکارگيري فناوري  صو ستفاده از فناوري هاي نوين خ شورمان به کندي پيش مي رود. ا شياک سال دء اينترنت ا ر 

شور اثربخش خواهد بود. اما چالش هاي متعددي برا "جهش توليد "اي تحقق اهداف بلند و بر 1399 سعه در ک ي تو

  کايت دارد.حء در کشورمان وجود دارد که برخي از آنها از وجود خالءهاي قانوني اينترنت اشيابکارگيري فناوري 
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کشعععور وجود دارند. حل برخي از آنها به  (فاوا) ارتباطات و اطالعات فناوري مختلفي در بخش هايچالش و مسعععائل

ستاي تحقق هدف  شتن گام هايي بزرگ در را سائل «توليد جهش»منزله بردا ست. م شور ا صلي چالش و در ک هاي ا

 :1کشور عبارتند از (فاوا) ارتباطات و اطالعات فناوري
 الکترونيك دولت اجراي پيشرفت کندي 

 سيار کشور  مگاهرتز براي گسترش ارتباطات 800و  700باندهاي فرکانسي از  اپراتورهاي مخابراتي امکان استفاده عدم 

 کشور پست بخش در دولت گريتصدي تداوم  

 اشياء اينترنت مزاياي فناوري از نامناسب بودن سطح استفاده  

 بلوکي و ارزهاي مجازي رمزنگاري شده از مزاياي فناوري هاي زنجيره نامناسب بودن سطح استفاده  

 فضاپايه خدمات ارائه براي هاي اجراييدستگاه همکاري عدم 

 هاي دفاتر ظرفيت از مناسب استفاده عدمICT دولت و بخش عمومي غيردولتي پيشخوان دفاتر روستايي و 

 

 بخش گردشگري

گرفته است که مورد عنايت تمام کشورها قرار کشورها از جمله مباحث مهمي  صنعت توريسم و سهم آن در اقتصاد ملي

 :است و در ارتباط تنگاتنگ با صنايع زير مي باشد

 هتلداري  •

 حمل و نقل  •

 هاي مسافرتيآژانس  •

 دستيصنايع  •

 رستوران داري • 

 غذاييصنايع  •

 کشاورزي  •

ت ترين کارکرد اين صنعت کسب درآمدهاي ارزي، توزيع مجدد درآمدها، ايجاد زمينه اشتغال، فروش کاالها و خدمااصلي

 .و رونق اقتصادي است توسعه حمل و نقل دستينياز گردشگران و به ويژه صنايعمورد

ه به شدت هاي ظالماندر شرايط موجود که توليد نفت به عنوان يکي از مهمترين منابع درآمدي کشور به دليل تحريم

نعت گردشگري به صاند، هاي بانکي و مبادالت مالي بين المللي دچار مشکل شدهکاهش يافته و ساير صنايع نيز به دليل تحريم

ابد. ورود بيش از يبه سهم بزرگي در اقتصاد کشور دست  تواند با تاب آوري در شرايط تحريمعنوان يکي از صنايعي است که مي

ن ) با وجود آدرصدي نسبت به سال قبل از  52و افزايش  97زار نفر توريست ورودي به کشور در سال هفت ميليون و هشتصد ه

رو به رشد  نشان از روند 97نسبت به سال  1398ماهه نخست سال  5درصدي ورودي ها به کشور در  30تحريم ها( و افزايش 

کمل صنعت مهاي نسبي کشور و به عنوان يکي از مزيتصنعت توريسم يا گردشگري در کشور دارد. از طرف ديگر صنايع دستي 

است و قريب  توريسم که گروه عظيمي از مشاغل خانگي را به خود اختصاص داده، در چند سال اخير روند رو به رشدي داشته

تواند که ميايي هدو ميليون نفر )به صورت رسمي و غير رسمي( در اين حوزه اشتغال دارند. اين بخش به عنوان يکي از ظرفيت

 تعادل بين کار و زندگي را براي جامعه زنان ايجاد نمايد، نيازمند ساماندهي و هدايت موثر است.

البته شايان ذکر است که باتو.جه به شيوع ويروس کرونا در کشور و جهان، قطعا حوزه گردشگري و خدمات مربوط بيشترين 

آسيب را ديده و خواهد ديد و مشخص نيست چشم انداز اين ويروس به چه نحو بوده و حوزه گردشگري و خدمات مربوط تا چه 

در عین حال استفاده از راهکارهای پیش فروش خدمات گردشگری و ... به زماني با افت شديد تقاضا مواجه خواهند بود. 

متقاضیان برای فصول آتی و حتی سالهای آتی میتواند به عنوان یك راهکار برای جلوگیری از تعطیلی گسترده این 

                                                           
 .1398، 16497شماره مسلسل   . بخش فناوري اطالعات و ارتباطات6 1398چالش ها و راهکارهاي رونق توليد در سال هاي مجلس شوراي اسالمي، مرکز پژوهش 1

http://www.mahanbs.com/showpages/395/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A-IRIS
http://www.mahanbs.com/showpages/395/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A-IRIS
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م مورد تر و استفاده از آن در فصول آتی برای مردپایینپیش خرید خدمات گردشگری با قیمت  بخش از یك سو و

  توجه قرار گیرد.
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ت از ين و مقررات در حمايب شناسی عملکرد و قوانيآس

 ديتول

ها ور و چالشهاي پيشنهادي، ابتدا تصويري از عملکرد حمايت از توليد در کشپيش از ارائه راهبردها و سياست

 گردد.و خألهاي آن ارائه مي

گذاري در هاي قابل مشاهده ازتوليد و سرمايهواقعيت

 راناي

سال اخير براي حمايت از توليد و تخصيص منابع مالي با 10مصوب در  1با وجود حجم قابل توجه احکام قانوني

وکار احساس نارضايتي  گذاري در ايران معموالا از شرايط توليد و کسبهدف حمايت از توليد، اما فعاالن توليد و سرمايه

ها و فعاالن اقتصادي سراسر دهند تشکلسالهاي اخير نشان ميوکار گزارش فصلي پايش محيط کسب 40کنند. مي

المللي از سهولت هاي بين. در ارزيابي2اندوکار در ايران داشتهکشور در همه اين فصول، ارزيابي نامطلوبي از محيط کسب

ي دولت براي بهبود اين هاپذيري و حقوق مالکيت نيز نه فقط ايران جايگاه نامطلوبي دارد، بلکه تالشکار، رقابتوکسب

 .3جايگاه نيز مؤثر نبوده است

هاي مستند از نظر فعاالن اقتصادي در ايران نيز نشان هاي کمّي داخلي و خارجي، گزارشعالوه بر ارزيابي

ني بيپيش ثبات هستند هم غيرقابلهم بي گذاري در ايرانناظر به توليد و سرمايهقوانين و مقررات دهد از منظر آنها، مي

تعهدات  امکان شانه خالي کردن از اجراي ،به طوري که براي شهروندان و فعاالن اقتصادي؛ و هم با ضمانت اجراي اندك

احساس مي شود. عالوه بر اين،  ضعف حاکميت قانون. به تعبير حقوقي، 4ستخود، چندان دشوار و پرهزينه ني

در فقدان راهبرد حمايت ها اين حمايت امااي وجود دارد و پراکنده اي نسبتاا زيادهاي مالي، مالياتي، بانکي، تعرفهحمايت

 هاسياست ساير با تناقض در مواقع برخي ، بدون نظارت و حتي بدون ارزيابي تأثير و دراز توليد و بدون سازوکار اصابت

 آنها نيز اطالعات روشني در دست نيست. اثربخشي  گيرند و ازصورت مي تصميمات و

. کنندمي کند را توليد رشد و کنندمي عمل معکوس جهت در گاهي هاحمايت اين که دارند وجود هم شواهدي

 ارزان توليدي هايبرخي نهاده وارادت مانند ونيز 5مزارع در شده نگهداشته ارزان کود شيميايي ازحد بيش استفاده نظير

 و( توماني 1226 دالر با 91سال در و توماني 4200 دالر با ،1397از سال  مشهور تعبير به) با نرخ ارز ترجيحي

 به آنها صادرات يا آزاد بازار در رانتي و ارزان مواداوليه فروش کالن سود بخاطر توليد خطوط شدن غيراقتصادي

 6.همسايه کشورهاي

 خالقانه و سريع رشد و بنگاه نوآورانه تأسيس معني به کارآفريني از وجه آن براي شود،مي مشاهده ايران، در

توان يافت که از مقياس کوچك شروع ايراني را مي و کمتر کارآفرين يا توليدکننده شودنمي يافت چنداني مصاديق آن،

توان در بازارهاي باشد و کمتر برند ايراني را مي رسيدهصادرات بزرگ  آوري وکرده و به تدريج به حد دستيابي به فن
                                                           

 هايسياست اجراي قانون ،(1386)صنعتي گذاريسرمايه و توليد موانع رفع قانون:  از عبارتند اخير سالهاي در توليد از حمايت مصوب قوانين مهمترين.  1

 توليد موانع رفع قانون ،(1390) وکارکسب محيط مستمر بهبود قانون ،(1389) توسعه پنجم برنامه قانون ،(1387) بعدي اصالحات و 44 اصل کلي

 (.1395) توسعه ششم برنامه قانون و ،1398، قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور... مصوب (1393) پذيررقابت
 بيشتر مطالعه براي. باشد شده تعطيل توليد خطوط که است شرايطي به مربوط 10 کميت مطالعات، اين در ارزيابي بدترين ،10 از 6 متوسط طور به.  2

 اتاق توسط بعد به 1396 سال از و مجلس هايمرکزپژوهش توسط 1395 تا 1389 سال از منتشره "وکارکسب محيط پايش گزارشهاي": به کنيد رجکوع

 ايران
وضعيت ايران در گزارش "و نيز  "2019وضعيت ايران در گزارش رقابت پذيري جهاني سال "، مريم، احمديانبراي اطالعات بيشتر رجوع کنيد به: .  3

 16700و  16699به ترتيب:  شماره مسلسل 98آبان ، "2020وکار بانك جهاني، سال انجام کسب
 .مجلس هايمرکزپژوهش توسط منتشره "گذاري سرمايه امنيت پايش" فصلي گزارشهاي: به کنيد رجوع براي اطالعات بيشتر.  4

 .است جهاني مصرف متوسط برابر دو نزديك ايران در شيميايي کود مصرف ميزان. 5
 1767 مسلسل مجلس، هايمرکزپژوهش ،"کشاورزي محصوالت توليد در کود يارانه تأثير بررسي": گزارش در بيشتر اطالعات. 6
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جزو  "رانيا ساخت"برند  مردم، عموم منظر از متاسفانه غالبامنطقه پيدا کرد. هاي کشورهاي فروشگاه تيجهاني يا ح

 1.برندهاي نامرغوب در جهان شناخته مي شود

شابه اروپايي ممحصوالت ايراني از نظر کيفيت و قيمت توان رقابت با محصوالت  اغلب شود مي مشاهده ايران، در

 يفناور ايته باشد و توسعه داش قيواحد تحق ،يبنگاه اقتصاد ايکارخانه  كي شوديم دهيرا ندارند. کمتر د يشرق و آسياي

و  سانسيل ديخررا اغلب،  يبه فناور يابيراه دست يديتول يسفارش دهد. واحدها يخود را به مرکز پژوهش ازيمورد ن

عادت  يجرو به کهنه شدن خار يها يفناور سانسيتحت ل يخارج يدانند و به مونتاژ کاالهايم "يفناور انتقال"

 به راتر آوري، محصول جديدهاي صاحب فنمعموالا شرکت کنند،دارند و هنگامي که چنين محصوالتي وارد بازار مي

آوري معموال، حداقل يك گام مونتاژکار ايراني و محصوالتشان از نظر فن توليدکنندگان اکثرو درنتيجه  فرستندبازار مي

 .هستند ترعقب جهان و ايران بازار در آوريفنهاي صاحب از شرکت

 سگدوزدن، خرکاري، مانند اصطالحاتي و بوده ارزش ضد دور هايسال از کارکردن، شود مي مشاهده ايران در

 هنگام مردم از بسياري شودمي مشاهده همچنين. ميشود تلقي تيزهوشي و زرنگي دررفتن، زيرکار از گاهي و دارد رواج

 ظاهر در چه) بودن خارجي دليل به صرفاا را خارجي کاالي سازي،فرهنگ براي حکومت تالشهاي باوجود بازار، در خريد

 بسته و نشانهاي تجاري )برندها( نامگذاري تغيير. دهندمي ترجيح ايراني کاالي به...( و خارجي حروف بکارگيري چه و

 به حرير اوه، به گلرنگ تبديل نظير) خارجي نامهاي به ايراني هاينام از استفاده بجاي اخير سالهاي در آنها بندي

 عرضه و توليد که طوري به خارجي نام با ايراني باکيفيت پوشاك از ارييبس عرضه نيز و( سنسيشن به مزمز يا سافتلن

 .است موضوع اين بر شاهدي دارد، مخصوص پاساژ و راسته تهران بازار در خارجي هايمارك

 

  رانيدر ا ديو تول یگذارسرمايهموانع 

 در را اناير در توليد و گذاريسرمايه موانع دهدمي نشان اخير هايسال مجلس در هاي پژوهش مرکز مطالعات

 :کرد تبيين و تلخيص توانمي زير شرح به عنوان هشت
 صنعتی توسعه راهبرد فقدان .1

 که هاييحوزه .شودمي تقسيم توليدي هاي حوزه از زيادي تعداد ميان دولتي، تسهيالت صنعتي، توسعه راهبرد فقدان در

 منابع هم و روديم هدر تسهيالت از بخشي هم نتيجه در. باشد راهبردي يا نسبي مزيتهاي فاقد آنها از برخي در کشور احتماال

 .يابدمي تخصيص پيشراني، قابليت و مزيت داراي هايحوزه براي کمتري

  نامطلوب وکارکسب محیط .2

 نيست، يجهان بانك وکارکسب انجام سهولت گزارش در ايران رتبه ،"وکارکسب  محيط" از مراد عمومي، تصور برخالف

 هايحمايت جودباو دهندمي نشان هاگزارش است؟ راحت چقدر ايران در توليدي واحدهاي رشد و اداره تولد، که است اين مراد

 موانع و مشکالت نواعا با مرحله هر در ايران در ها بنگاه رشد و اداره تولد، و است دشوار بسيار ايران در وکارکسب محيط فعلي،

 تاسيس از بالقوه نگذارا سرمايه از بسياري که بطوري روبروست ثباتي و نااطمينانياداري و همچنين بي ساختاري، فني، قانوني،

 .شوندمي منصرف خود توليد خطوط توسعه يا بنگاه

 اندك گذاریسرمایه امنیت .3

 داراي ايجامعه يا کشور. است تبيين قابل "گذاريسرمايه امنيت" مفهوم قالب در وکار کسب محيط هايمولفه از بخشي

 باثبات آن مقررات و قوانين نيز و کالن اقتصاد :باشد برخوردار شرح اين به ويژگي 7 از مجموعاا که است گذاريسرمايه امنيت

 حقوق باشد؛ شفاف همه براي وکارهاکسب نياز مورد اطالعات باشد؛ بينيپيش قابل آن در مقررات و هاسياست تغييرات باشند؛

                                                           
 2017 کشور ساخت شاخص ها، داده فراوري و آمار دفتر برنامه، و طرح معاونت صنايع، وزارت: به کنيد رجوع بيشتر اطالعات براي. 1
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 به وفاي و درستي صداقت، فرهنگ باشد، شده تضمين انتظامي و قضايي نهادهاي و مقررات توسط ايجانبههمه طوربه مالکيت

 .باشد نداشته وجود خصوصي، بخش و عمومي بخش روابط در فساد باالخره و باشد داشته وجود آن در عهد

 کشور سراسر اقتصادي فعاالن مشارکت با 1397سال از که "ايران در گذاريسرمايه امنيت پايش" فصلي هايگزارش

 در موجود وضع گذاريسرمايه امنيت مولفه هفت هر در دهندمي نشان شوندمي منتشر و تهيه مرکزپژوهشها توسط فصلي بطور

 .کنندمي ناامني احساس هازمينه اين همه در ايران در اقتصادي فعاالن و دارد زيادي فاصله مطلوب وضعيت با ،1390دهه پايان

 هاحمایت توزیع در وکنترل اصابت سازوکار فقدان .4

 منابع و عرضه زا بيش آنها براي تقاضا طبعا و دارند رانت ماهيت توليد، از حمايت تسهيالت و هاتخفيف و هاکمك انواع

 و است بوده ابتاص سازوکار فاقد عمدتا هاحمايت اين توزيع دهدمي نشان ايران در توليد از حمايت تجربه. است يافته تخصيص

 دسترسي در که يدهرس کارآفريني مدعيان از دسته آن دست به کارآفرين، بهترين جاي به و رفته هدر آنها از بخشي هم نتيجه در

 بر رانت، اعطاي از پس همچنين. است شده ايجاد فساد هاي زمينه آنها توزيع فرايند در درنتيجه، و اند بوده تر موفق رانت، به

 .پذيردنمي صورت موثري نظارت آن کنندهدريافت استفاده چگونگي

 تولید رقیب نامولد فعالیت مسیرهای وجود .5

 طوربه اما کند نمي اضافه توليدملي به چندان که است هاييفعاليت از درآمد کسب توليد، رقيب نامولد فعاليت از منظور

 انقالب از قبل از ايران، اقتصاد رانتي ماهيت لحاظ به. آنهاست از تر راحت يا دارد توليدي هايفعاليت از بيشتري سود متوسط

خودرو با  و طال، ارز امالك، معامالت نظير. اند گرفته شکل اقتصاد ايران در هستند، هم زيرزميني عمدتا که هاييفعاليت چنين

 قطعه جاي به وارداتي منفصله قطعات بصورت توليد محصول، توليد جاي به رسمي واردات قاچاق، واردات اهداف سوداگرانه،

 1.بانکي و...  گذاري داخل، سپرده در ارزش زنجيره ايجاد و سازي

 تأمین مالی ناکارآمدی .6

. وده استببه داليل مختلف ناموفق  توليد سوي به هدايت نقدينگي خصوصي، بخش اختيار در هنگفت نقدينگي وجود با

ه درستي به بگذاري مولد نتيجه راهکارهاي سلبي و ايجابي مختلف است که تاکنون هدايت نقدينگي به سمت توليد و سرمايه

ها و ساير موسسات )توسط بخش خصوصي و بانكکار گرفته نشده است. منظور از راهکارهاي سلبي، ممناعت از ورود نقدينگي 

م مناسب ماليات بر ( و به طور کلي نظاCGTمالي و اعتباري( به فعاليتهاي رقيب توليد از طريق وضع ماليات بر عايدي سرمايه )

کند. ر سرمايه( کنترل ميازاببازانه و سوداگرانه را به بازارها )به غير از مجموع درآمد است که انگيزه ورود نقدينگي با اهداف سفته

يربانکي است. ها و موسسات اعتباري غراهکارهاي ايجابي نيز متضمن نظام مناسب تخصيص منابع و هدايت اعتباري توسط بانك

 دات فراواني داشته است.تسهيالت تکليفي ناکارآ بوده که ايرا شايان ذکر است که آنچه تاکنون در ايران به کار رفته است، عمدتاا 

 ضعف دليلبه اما است، شده ابالغ هابانك به اقتصادي هايبخش تفکيك به تسهيالت اعطاي جهت مصوبي هايسهم الههرس

 اندك بسيار هالسا برخي در مصوب هايسهم به پايبندي عالوه بر اينکه ميزان و سازوکارهاي انگيزشي الزم، الزامات و نظارت

به هدف اصابت ننموده  د ابزارهاي نظارتي الزم، بخشي از تسهيالت نيز انحراف داشته وبوده، به دليل محيط نامساعد توليد و نبو

 است. 

سازي قواعد دهبدون طراحي و پيا 80دهه  اوايل از پول خلق و فعاليت براي غيردولتي هايبانك به در اين ميان اجازه

هاي تأمين مالي بخش توليد بر مشکالت و چالش اخير، دهه دو يکي در اقتصادي بنگاه عنوان به بانك از تلقي نظارتي متناسب و

کنترل يا  در هاانكب توسعه، مسير از عبور در موفق کشورهاي در دهدمي نشان مطالعات. است کرده ترپيچيده را افزوده و مساله

 اما است نشده دهسپر بازار بهدار و در جهت توسعه هاي اولويتحداقل در تأمين مالي بخش اعتبارات توزيع و بوده دولت هدايت

 مي خالي شانه مولد فعاليتهاي سوي به اعتبارات هدايت از گاهي خود، سهامداران براي سود کسب بهانه به هابانك ايران در

 .دهند اختصاص باالتر، سود داراي ولي نامولد هايفعاليت به را خود منابع دهند مي ترجيح و کنند

 فناوری بر تسلط و یادگیری فقدان .7

                                                           
 براي اطالعات بيشتر رجوع کنيد به:  1
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 از را ازشانني مورد فناوري اند، کرده عادت کشور توليدي واحدهاي از بسياري ايران، به مدرن صنايع ورود زمان از

 واحد کمتر بزرگ، هايبنگاه در خصوص به نشوند فناوري توسعه و مالکيت و يادگيري فرايند وارد و بخرند ديگر شرکتهاي

 سفارش ژوهشيپ مراکز به را خود فناوري نيازهاي يا باشد شده تاسيس "فناوري خلق" اساس بر که گرفت سراغ توانمي توليدي

 تداوم نيز امروز هب تا عادت اين. کند عرضه و توليد روز پيشرفته هاي فناوري با جديد محصوالت بازار، نياز اساس بر و بدهد

 رشد از و باشندن منعطف رقبا عملکرد و بازار نياز به فناوري ازنظر عمومي بطور ايراني توليدي واحدهاي شده موجب داشته و

 کارايي و کيفيت ات گرفته ظاهري طراحي نظر از. کنند رقابت خارجي رقباي با نتوانند محصوالتشان و بمانند عقب جهاني رقابت

 .قيمت حتي و

 وکارهای جدیدصدور مجوز به کسب محدودیت و انحصار ایجاد .8

 جلوگيري خود وکارکسب به جديد رقباي ورود از نفوذ، اعمال يا به اتکاي قانون اقتصادي هايفعاالن يا تشکل برخي

 جديد، وکيل پروانه صدور و داوطلبان پذيرش در محدوديت هايظرفيت تعيين با که دادگستري وکالي کانون نظير. کنندمي

 هايتشکل به را و کارکسب  مجوز صدور منافع، عارضت مساله به توجه بدون قانونگذار متاسفانه. است کرده ايجاد انحصار عمال

 دسترسي) رقابت منافع از را توليدي هايحوزه از کثيري هم جديد، گذارانسرمايه ورود منع. است سپرده موجود اقتصادي فعاالن

 در اشتغال و گذاريسرمايه رشد کاهش باعث هم و کرده محروم...( و شده تمام قيمت کاهش وري،بهره رشد جديد، فناوري به

 .است شده نيز کالن ابعاد
 

 گذاری و توليد عملکرد قوانين در حمايت از سرمايه

هاي قانوني از توليد، در قوانين برنامه پنجساله توسعه و نيز قوانين بودجه ساالنه، تدوين و بيشترين حمايت

( درباره حمايت از توليد و 1401تا  1368قانون برنامه پنجساله )از  6تحليل محتواي احکام  شود.تصويب مي

 گذاري را نشان دهد.تواند رويکرد و نگاه قانونگذاران ايراني بعد از انقالب به حمايت از توليد و سرمايهگذاري، ميسرمايه
تاکنون  1368مطالعه بر روي احکام قانوني حمايت از توليد در قوانين برنامه پنجساله نشان مي دهد از سال 

اي، تأمين ، بيمهحمايت از واحدهاي توليدي در اين قوانين برنامه تصويب شده که عبارتند از: حمايتهاي ارزينوع  20

اي ع تبليغاتي، اي، دسترسي به بازار، ديپلماتيك، رسانهمالي، ترجيحي، تشکيالتي، تضمين خريد محصوالت، تعرفه

اي و يارانه قهمنط ،ي، مالکيت معنوي، مالياتي، مقرراتيرقابت و تسهيل ورود، زيرساختي، فني و آموزشي، قضايي، کل

 توسعه ششم رنامهب تا توسعهمربوط به حمايت از توليد از برنامه اول  يتعداد و سهم احکام قانون نکهيها. ضمن انهاده

 اضافه شده است. جيتدر به

 خالصه اصلی حمایت نوع 5 در را اخیر دهه سه در تولید از حمایت هایروش توانمی کلی طوربه

 :کرد

 . اعطاي تسهيالت بانکي ارزان قيمت )تسهيالت تکليفي يا پرداخت يارانه سود تسهيالت(1

 . ارايه زمين مجاني يا ارزان قيمت2

 گذارانهاي مالياتي يا گمرکي براي توليدکنندگان يا سرمايه. معافيت3

 ي در بازار ايران . وضع تعرفه هاي گمرکي براي حمايت از فروش محصوالت داخل4

 . معافيت کارفرمايان از پرداخت حق بيمه کارگران)پرداخت دولت به جاي توليدکننده(5

 اين تسهيالت همه از يك نکته مشترك برخوردارند: مستقيم يا غيرمستقيم حاوي رانت هستند.

 ترين مستحق انتخاب ايبراز تعداد آنها بيشتر است و  معموال آنها، دريافت داوطلبان تعداد ديگر، عبارت به

 و شفاف شروط يا شاخص معموال رانتي، حمايتهاي اين دريافت براي کشيده صف داوطلبان انبوه ميان از داوطلبها،

 نزديکتر دسترسي حمايت، کنندهتوزيع مسئول يا رانت منبع به که کسي عبارتي، به و شودنمي ذکر ايمتمايزکننده
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 مساله، اين که افتدمي جلو داوطلبين ساير از ها حمايت دريافت در معموال کند،جلب را او نظر بتواند و باشد داشته

 .کندمي آلوده فساد به را تخصيصي حمايت و رانت

 :کند می ایجاد سؤال دو قوانین، در تولید از موجود هایحمایت بررسی

ع حکومت، معيار و نحوه انتخاب داوطلبان واقعي و مستحق حمايت رانتي محدود چگونه بايد باشد؟ و در واق -یك

ب دريافت هاي نامحدود تقسيم کند؟ و چگونه تشخيص دهد کدام داوطلمنابع رانتي محدود را چگونه ميان درخواست

 کند؟ اين تسهيالت، کارآفرين واقعي است و اين منابع را صرف توليد مي

رست تشخيص برفرض که بتوانيم صداقت مدعي داوطلب دريافت اين تسهيالت رانتي براي استفاده در توليد را د -دو

ف رشد و دهيم، از کجا معلوم اين مدعي صادق، بهترين کارآفرين براي هزينه بهينه اين تسهيالت در جهت اهدا

 ر ندهد؟به دليل بي مباالتي، منابع رانتي را هد اشتغالزايي آن است و ازکجا معلوم گيرنده صادق تسهيالت،

ن دريافت هاي حمايتي ميان داوطلباتجربه نشان داده است که مسئوالن اجرايي براي توزيع تسهيالت و رانت

نتخاب اطور دقيقي به دو سؤال فوق پاسخ دهند. در فقدان معيار روشني براي ها، نتوانسته اند بهاين حمايت

دراك شخصي ااجرايي يا براساس مسئوالن  ،پروژه کاراترين و کمکهاترين داوطلب دريافت اين يستهترين و شامستحق

ردند، يا اينکه هر هاي نه چندان دقيق )نظير هر کدام زودتر اقدام ککنند و يا با روشاين تسهيالت رانتي را توزيع مي

وال در معرض انحرافات کنندگان اين کمکهاي رانتي، معميعکدام بومي محل احداث پروژه بوده اند و...( عالوه بر اين، توز

 گيرند.مالي قرار مي

ها که بخش زيادي از احکام قانوني را به خود اختصاص داده است و البته کماکان در خصوص تأمين مالي بنگاه

 مربوط ت که قوانينتوان بيان داششود، نيز ميهاي بخش توليد نيز محسوب مينيز به عنوان يکي از مهمترين چالش

 قوانين اين. داشته است فراواني ايراداتي اقتصادي هايبنگاه و هابخش به بانکي منابع تخصيص کيفيت و کمّيت به

 اقتصادي هايبخش و هابنگاه بين بانکي اعتبارات تخصيص نمودن مندقاعده جهت مناسب الگوي و رويه يك از برآمده

 و نظارتي سازوکارهاي و اجرا بستر هدف، فاقد و بوده غيرمنسجم و پراکنده تکاليف بر مشتمل عموما و نکرده تبعيت

 1.بوده است الزم انگيزشي

يکرد آنها گذاري و توليد تصويب شده که روالبته در يك دهه اخير برخي احکام قانوني در حمايت از سرمايه

گذاري شويق سرمايهکسب وکار يا زمينه سازي براي ت برخالف احکام توزيع رانت در قوانين برنامه و بودجه، بهبود محيط

صوب بهمن ها است. مشهورترين اين احکام قانوني در قانون بهبود مستمر محيط کسب وکار مو اداره مطلوب بنگاه

اکيد دارد و وجود دارد. قانوني که بر شفافيت، ثبات، پيش بيني پذيري، رفتار حکومت با فعاالن اقتصادي ت 1391

مان و دالر بکار همه قوانين متعارف حمايت از توليد، ماهيت توزيع رانت ندارد و در آن هيج کلمه ريال و تو برخالف

 نرفته است.

انت رهاي متعارف حمايت مجلس و دولت از توليد، عمدتا براساس تخصيص حمايتهاي حاوي خالصه آنکه روش

کننده اين يعها نسبت به تعداد محدود اين حمايتها، توزشود و با وجود کثرت داوطلبان دريافت اين رانتتعريف مي

ها، معموال اين رانت ترين داوطلب دريافتها براي تميز کارآفرين واقعي از رانتجويان غيرکارآفرين و انتخاب مستحقرانت

ب خاتمرکز مجلس و دولت برای توزیع رانت بدون معیار مشخصی برای انت  معيار دقيقي در اختيار ندارند.

وکارهای داوطلب دریافت این کمکهای رانتی، عواقبی پدید آورده است که مهمترین ترین کسبمستحق

 آنها عبارتند از:

                                                           
 تأمين در بانکي شبکه عملکرد آمار . تحليل10شناسي نظام بانکي؛ آسيب"براي اطالعات بيشتر رجوع کنيد به: شهبازي غياثي، موسي و همکاران،  1

 14865، شماره مسلسل: 1395، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي، "اقتصادي هايبخش و هابنگاه مالي
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. چه انداند ولي صرف توليد نکردهها را گرفتهها توسط داوطلباني که کمك. هدر رفتن بخشي از منابع و کمك1

شد و خالي مانده و به عنوان يك افت اين کمکها ساخته يا خريدهها، زمينها و حتي تجهيزاتي که براي دريبسيار سوله

 اند. حجم و پراکندگي اين ظرفيتها مي تواند موضوع تحقيق مستقلي باشد.ظرفيت از چرخه توليد کشور خارج شده

 .ي براي دسترسي به منابع رانتي حمايت از توليدرانتخوار. ايجاد زمينه فساد و 2

 نيرخي اجزاي ابو رشد نامتوازن و معموالا غيربهينه  ديتوليدي از ترکيب بهينه عوامل تول. انحراف واحدهاي 3

فساد يا مسايل  . دربرخي موارد، حمايت کننده براي کنترل جريان حمايت و شايد داليل ديگر احتماال ناشي ازواحدها

هايي که اگر ات خاصي بخرد. محدوديتکرده از فناوري خاصي استفاده کند يا تجهيزفني، توليدکننده را مجبور مي

 کرد.گرفت و کار ميوجود نميداشت، واحدتوليدي با ترکيب کاراتري شکل مي

حداکثرسازي تر و دستيابي به فناوري بهتر، قيمت تمام شده پايين. انحراف همت و دغدغه توليدکننده ايراني از 4

 .دريافت رانتجستجو و به  ،وريبهره

ي محصولي . چراکه وقتهاي ارزان و رانتيکمك دريافت و بکارگيريمحصول توليدي براثر  تيفي. انحراف در ک5

ننده، نحوه بخاطر رانت ارزان باشد، کيفيت تبديل مساله دوم ميشود، مساله اصلي براي حکومت و حتي خود توليدک

جه ندارد چراکه توماني تو 4200رزدريافت و توزيع اين رانت خواهدبود. مثال ديگر کسي به کيفيت الستيك توليدي با ا

 توجه اصلي همه، نحوه توزيع اين الستيکها است.

اسيس تاعطاي مجوز  منع صدور مجوز به دليل ملحق بودن رانت به آنها. به عبارت ديگر، محدود کردن. 6

مجوز، وام يا  اهبه اين ترتيب که در برخي موارد، به همر واحدهاي توليدي به دليل وجود تسهيالت حمايت از توليد!

ها، صدور مجوز را عمدتا شده و صادرکننده مجوز، در برابر هجوم داوطلبان استفاده از اين رانتزمين ارزان هم توزيع مي

ي که بدون به دلخواه و سليقه خود و به بهانه کمبود منابع حمايتي محدود مي کرده و حتي به کارآفرينان واقع

يي که گاز هاداده است. نمونه اين مساله، پتروشيمياري داشته اند هم مجوز نميگذهاي رانتي قصد سرمايهحمايت

ن کسب وکارهايي بسيار ارزان به مجوز آنها ملحق بوده يا مطبوعاتي که سهميه کاغذ داشته اند. صادرکننده مجوز چني

ي را از رانتخوار کارآفرين واقعتواند به همه داوطلبان سرمايه گذاري به چشم جستجوگر رانت نگاه مي کند و چون نمي

عمال  تشخيص دهد، معموال تصميم ميگيرد به هيچکس مجوز ندهد يا شرايط صدور مجوز را آنقدر دشوار کند که

 افتيدر و حستجو متخصص که رسديم يکسان به شتريب رانت يحاو مجوزتعداد کمي مجوزصادرشود. دراين شرايط، 

  .دکننديتول خواهنديم واقعا که يکسان الزاما نه و هستند رانت

 رطش عنوان به جادشدهيا يهاتيمحدود از ياريبس ديشا و يبرخ ستيادآوري به الزمبخش،  نيا انيپا در

 يريکارگب يازا در تيحما اي مومحر نقاط در ديتول خطوطاحداث  يازا در تيحما شرط مثال. باشد يمنطق ت،يحما

 ايثان و باشد ينعتص توسعهد ربراه چارچوب در اوال دها،يق نيا که است نيا مهم نکته اما. اشتغالزا و کاربر يهايفناور

 تيحما دونب يديواحدتول كي اگر بسا چه يعني. باشد شده محاسبه مدت بلند اقتصادکالن يبرا ضررش و نفع مجموعا

د و اشتغال کر يدر بلندمدت، چنان رشد م شد،يم سيکاربر( تاس ي)مثال اجبار استفاده از فناور يدولت تيو محدود

 .بوديم شتريب ،تيحما کننده افتيدر يديتول واحد يياشتغالزاکالن از د اقتصا يکرد که مجموعا منافعش برا يم جاديا

 

د و يت از تولياستگذاران در حمايهای نادرست سانگاره

 کسب وکارها

گذاري و سرمايه هاي دولتي،حمايت بسياري از واحدهاي توليدي فعال و موفق کشور با استفاده از باوجودي که

مسئوالن ارشد،  هنيتذدر و پيش فرضهاي مردود درباره توليد  ها، انگارهبرخي رويکردها ، امااندشده ساخته

 در عمالت حمايت از توليد هستند اما سياستگذاران، مجريان و حتي کارآفرينان کشور وجود دارد که به ظاهر در جه
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 و هاذهنیت این باید ایران، در تولید جهش و رونق برای نظرمیرسد به و کننداخالل ميگذاري توليد و سرمايه

 : شوند متحول رویکردها

 است کارآفرینی مدعیان میان رانت و پول تزریق و بودجه تخصیص تولید، از حمایت راه. 1

، معموالا هاي رانتي با هدف حمايت از توليدکنندگانبه هنگام تعيين و تصويب تسهيالت و کمك سياستگذاران

هستند.  کنندهديها، کارآفرين يا تولتصور مي کنند يا فرض را بر اين مي گذارند که همه داوطلبان دريافت اين کمك

وقات بانکي ناشي يگري شده و ميزان باالي معصرف امور د ،شواهد موجود از ميزان تسهيالت رانتي که بر خالف قرارداد

 از اين پديده، مبين اين نکته در سياستگذاري حمايت از توليد است.

جوهره »دهد در هر جامعه، درصد مشخصي افراد به يادآوري است يك تحقيق دانشگاهي نشان مي الزم

اي الزم، اين کارآفرينان بالقوه، فعال هوکار و مناسب شدن زمينهوجود دارد که با بهبود محيط کسب« کارآفريني

بهترين راه حمايت از کارآفرينان، توزيع  ه،. براساس اين نظري1کنندمند ميشوند و جامعه را از فعاليت خود بهرهمي

وکار و ايجاد زمينه مناسب براي توليد هاي مالي و رانتي ميان مدعيان کارآفريني نيست، بلکه بهبود محيط کسبکمك

جاي تقسيم وجوه رانتي ميان مدعيان کارآفريني يا ه توان توصيه کرد و دولت بمي اساس گذاري است بر اينو سرمايه

کارآفرينان بالفعل و بالقوه از آنها  هوکار سازد تا همبالفعل، اين وجوه را صرف بهبود محيط کسب انآفرينحتي کار

هاي ها و کالنتريها که باعث بهبود امنيت اقتصادي و ضمانتنظير ارتقاي کيفيت و کارآمدي دادگاه .مند شوندبهره

 .شوندحقوق مالکيت مي

 است يصفت زشتعمل و « سودجويي». 2

چاقچي يا رديف کالهبردار، قا جاي يا در کنار و همه را ب« سودجو»هنوز هم برخي مسوالن ارشد کشور صفت 

وسط فعاالن کسب سود ت يآگاهانه برا يحت ايناخودآگاه  استگذارانيس ت؛يو ذهن يتلق نيبرند. با امحتکر بکار مي

 کنند.مي جاديمانع ا ياقتصاد

 بزرگ متولد شوندقیاس مهای تولیدی باید در . بنگاه3

يم براي حل مشکل اشتغال، بايد واحدهاي عظ کنندبسياري از مسئوالن کشور در دولت و مجلس تصور مي

مي داند  شواهد موجود صحت اين تصور را مردودتر است. تاسيس کرد و هرچه واحدهاي توليدي بزرگتر باشد، موفق

با  يارا در کشوره يناخالص مل ديدرصد تول 50درصد اشتغال و  60کوچك و متوسط حدود  يهابنگاهچراکه اوال 

هاي جنرال الکتريك، امروز دنيا نظير شرکت يبزرگترين واحدهاي توليدثانيا  اند.درآمد باال به خود اختصاص داده

وکار محيط کسب اند و به واسطهردهسوني، هوندا، اپل، آمازون و... از يك گاراژ يا زيرزمين يا مغازه کوچك شروع ک

 اند.مناسب، به تدريج بزرگ شده

 شد فناوری صاحب توانمی آوری،فن خرید با. 4

صنعت نوين ايران از ابتدا عادت داشته فناوري را بجاي اينکه يادبگيرد و صاحب شود، بخرد. با گذشت بيش از 

ز مسئوالن و کارشناسان، توليدصنعتي در ايران را مستلزم صد سال از ورود صنعت مدرن به ايران، هنوز هم بسياري ا

خريد ليسانس مي دانند و برايشان قابل تصور و فهم نيست که يك شرکت با تحقيق، به فناوري جديدي دست يافته 

 و آنرا تجاري کرده باشد. هنوز هم وزارت صنعت ايران، توليدکنندگان ايراني را به توليد تحت ليسانس خارجي تشويق

داند حتي اگر واحد مي کند و حتي شرط خريد از واحدهاي توليدي را داشتن ليسانس از شرکت مشهور بين المللي مي

                                                           
متوسلي، سياح، سيدامير، درآمدي بر شناخت ماهيت و عوامل موثر بر عرضه آنترپرنيور پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تهران به راهنمايي دکتر  - 1

1377 
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توليدي ايراني، به بهترين فناوري روز دست يافته باشد و محصوالتش را به خارج صادر هم بکند و رقيب شرکت ليسانس 

 دهنده در بازارهاي جهاني هم باشد.

و رويکرد در  آوري متوسط )نظير خودرو و لوازم خانگي(، که با اين ذهنيتت به ويژه با فناز محصوال بسياري

شوند که  يتر متهپس از ورود به بازار، مواجه با محصوالت با فناوري پيشرف ياندک ايشوند در هنگام ايران توليد مي

 ي،فناور فتنيادنگر ليمحصول توليدکننده ايراني که به دل ت،يشرکت صاحب اصلي فناوري وارد بازار کرده و در نها

ماند. مانند خودرو، لوازم هاي گمرکي ميمشتري يا نيازمند حمايترا ندارد، قديمي و بي يبه روزرسان يانعطاف الزم برا

توليد يادگرفته شده  ا فناوريالکترونيك، لوازم خانگي و ... که در ايران معموال با خريد ليسانس يا برند خارجي و نه ب

 مي شوند.

 گرفت را آن جلوی باید و است ضدفرهنگی و تولیدی ضد کاذب، شغلی دستفروشی،. 5

ز اشماري  جالب اين است که است.دستفروشي شغلي کاذب  کنندبرخي مسئوالن و حتي کارشناسان تصور مي

وکار به عنوان شروع اند و از اين نوع کسبترين کارآفرينان حال حاضر ايراني، روزي دستفروش بودهبزرگترين و موفق

مصوب  وکار کسب قانون بهبود مستمر محيط (16)به يادآوري است ماده  زماند. الو پله اول براي کاسبي استفاده کرده

اما  هاي دستفروشي و فروشندگان کم سرمايه تدوين و تصويب شدهفعاليتبراي قانوني و رسمي شدن  1390سال 

و اجراي  معدن و تجارت، تا کنون مانع تدوين مقررات صحيح ،هاي کهنه و اشتباه در مسئوالن وزارت صنعتذهنيت

 آن شده است.

بزرگ،  ر شهرهايهاي عرضه دنبايد فراموش کرد که به دليل خريد يا اجاره مراکز فروشگاهي و محل همچنين

متوسط  امروزه امکان خريد يا اجاره سرقفلي و عرضه محصول براي بسياري از توليدکنندگان خرد، کوچك و حتي

ي بسياري از عرضه محصول به بازار برا کانايراني ديگر وجود ندارد و بدون عرضه از مسيرهاي غير رسمي، حق و ام

 روند.ها از بين ميدر نتيجه اين بنگاه اين توليدکنندگان کم سرمايه فراهم نمي شود و

 است...( و بندر فرودگاه، سد، نیروگاه، جاده،) زیربناها کمبود ایران، در تولید اصل مشکل. 6

و  ميهاي مجلس شوراي اسالدر مرکز پژوهش 1389وکار که از پاييز دوره پايش فصلي محيط کسب 30 نتايج

دهاي پايش و هچنين دستاور شوندتهيه و منتشر مي در ادامه توسط اتاق بازرگاني صنايع معادن و کشاورزي ايران

دهند فعاالن و به روشني نشان مي مجلس آغاز شده است، هاي پژوهشامنيت سرمايه گذاري در ايران که در مرکز 

ر اداره افزارهاي توسعه را اخاللگر و مانع اصلي دهاي اقتصادي سراسر کشور مجموعاا زير بناها و سخت تشکل

 فزارهاي توسعهدانند بلکه امروزه مشکل اصلي در اداره و عملکرد واحدهاي توليد در ايران، نرم انمي يشانهابنگاه

زوکار گذاران، سايهنظير سازوکار هدايت پس اندازها به توليد و باز توزيع سهم سرمايه از سود توليد ميان سرما هستند

عدم  ،قرارداد از حکومتي يا خصوصي( به اجراي تعهداتشان در اعمهاي قرارداد )حمايت از حقوق مالکيت و اجبار طرف

 .رسوخ مفاسد اقتصادي در ارتباط مديران واحدهاي توليدي با ماموران حکومتي و...  شفافيت و

 کرد پیروی ولتید مدون مقررات و ضوابط از باید فقط تولیدی، واحد احداث برای. 7

، ضوابطاس بر اس توليدي هايواحد اندازي همهيا راه احداثو اصرار برخي مسئوالن اجرايي به  ذهنيت اشتباه

وه ايراني سلب شود امکان خالقيت و نوآوري از کارآفرينان بالقاستاندارد موردتاييد دولت باعث شده  مقرراتمجوزها و 

 ماند. بو زمينه هاي ارتقاي بهره وري مسدود 

طور مثال مطابق قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، مشاغل خانگي شامل آن دسته از فعاليت هايي  به

وکار بدون مزاحمت و ايجاد اخالل است که توسط عضو يا اعضاء خانواده در فضاي مسکوني در قالب يك طرح کسب

توليد خدمت و يا کاالي قابل عرضه به بازار خارج از در آرامش واحد هاي مسکوني همجوار شکل مي گيرد و منجر به 

محيط مسکوني مي گردد. بر اساس مصوبات ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، رشته هاي مشاغل خانگي 
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 ،يريعشا ،يکشاورز يليو تکم يليتبد عي، صناالتي، شيدام داتيدر حوزه هاي صنايع دستي، فرش دستباف، امور تول

تعريف و محدود شده است و بسياري  يو هنر يفرهنگ يها تي)صنعت و خدمات (، فعال يديتول ،ياهيگ تدايامور تول

وکارهاي خالقانه را دربرنگرفته است)گرچه رشته هاي جديد پيشنهادي در سامانه وزارت کار، ميتواند مورد از کسب

 مجوز داده شود(  انگيوکار خبررسي قرار گيرد و در صورت شناخته شدن آن به عنوان کسب

 بگیرد اجازه دولت از باید وکاریکسب هر شروع برای شهروند هر. 8

 دراع مجوزها گذاري در ايران را براي گرفتن انو، دولت سالهاست داوطلبان سرمايهمسئوالن اثر اين ذهنيت در

قانون  44صلاقانون  7)ماده ادارات دولتي سرگردان کرده است و احکام مختلف قانوني را براي رفع اين ناهنجاري 

توان به اعالم هاي توليدي و خدماتي صرفا ميدر صورتي که در بسياري از حوزهد. نشونيز اجرا نمياساسي( 

عمال قانون نمود و نه استانداردهاي کار يا توليد در آن حوزه اکتفا نمود و در صورت تخطي از آن استاندارد يا مقرره، ا

 اي شروع آن کسب وکار. به عنوان شرط الزم بر

 عالیتف مجوز جدید، داوطلبان به نباید و شده اشباع فعالیت آن تولیدی، واحد کافی تعداد وجود با. 9

 داد

اند، بهتر از صاحبان کنند کارمندان حکومت که پشت ميزهاي ادارات دولتي نشستهاين ذهنيت تصور مي صاحبان

هند و چه اي انجام ديگذارکجا و چه نوع سرمايه يگذارداوطلبان سرمايهسوزانند که فهمند و دل ميها ميسرمايه

گذاري ان توليد و سرمايهاز کارآفرينان بالقوه اجازه و امک سياريگذاري اي انجام ندهد. براثر اين ذهنيت اشتباه، بسرمايه

وري صول و فروش، بهرهفرايند توليد و مح توانند با نوآوري دراز استعدادهايي که مي رانييابند و اقتصاد ادر ايران نمي

 را ارتقا و ثروت و بازارهاي جديد خلق کنند، محروم شده است.

ي مصوب ساس( قانون ا44اصل ) يکل يهاسياست ياجراقانون  7قانون اصالح ماده  2 تبصرهالزم به يادآوريست 

جوز م انيوکار موظفند درخواست متقاضاز مراجع صادرکننده مجوز کسب عكيهر " کندبه صراحت اعالم مي 1393

وکار کسب زجوکنند. صادرکنندگان ميو بررس افتيمذکور در يرساناطالع گاهيمصرح در پا طيوکار را مطابق شراکسب

 ."وکار امتناع کنندصدور مجوز کسب ايتقاضا  رشي، از پذ«اشباع بودن بازار» لياجازه ندارند به دل

 شودمی هاسرمایه فرار باعث فساد، با مبارزه. 10

 و باعث کاهش انگيزه هاي توليد اقتصادي مفاسد وجود که دارد وجود خارجي و داخلي متعدد شواهد

 و مجازات به و شود محدود هارويه و مقررات اصالح به صرفاا بايد فساد با مبارزه معتقدند برخي است. گذاريسرمايه

 اين مقابل در. شودمي گذارانسرمايه فرار و نگراني ايجاد باعث که چرا نکند پيدا ورود فساد متهمان کيفري تعقيب

 گذاريسرمايه جلب بيشترين اقتصادي، رشد بيشترين گذشته سال 15 طي که دارد وجود چين کشور تجربه اعتقاد،

 شده انجام کشور اين در نيز اقتصادي مفاسد پرونده محکومان اعدام بيشترين حال عين در و داشته را دنيا خارجي

 .است

 .است جدید قوانین و مقررات تصویب الزاماً تولید، از حمایت راه. 11

باعث  ،ر مقرراتدر مواردي مفيد باشد اما مجموعاا نامتناسب بودن باتواند ها ميمند کردن فعاليتچند ضابطه هر

ن در جهت شود. به اين ترتيب اگر تصويب قوانيهاي فعاليت اقتصادي ميفشار بر فعاالن اقتصادي و کاهش انگيزه

ايط حاضر که وکار باشد، قابل دفاع است در غير اينصورت و به ويژه در شرکاهش بار مقررات و تسهيل توليد و کسب

هاي جديد به نفع توليد شوند، تصويب قوانين و رويهل اجرا نميانبوهي از قوانين و مقررات حمايت از توليد در عم

 لنگرزنیتو قواعد نرم  هاي هایفن آوريامروزه بساري از اهداف و هنجارهاي مدنظر حکومت را مي توان با  نيست.

 کند.ستفاده نمیگری انظيمعمال محقق کرد. متاسفانه قانونگذاران کشور با اين فناوريها بيگانه هستند و از آنها برای ت (ناجينگ)
  جهانی بانك وکارکسب انجام گزارش در ایران رتبه کاهش یعنی وکارکسب محیط بهبود. 12
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بانك رش رتبه ايران در اين گزاکاهش  يعني وکار،بهبود محيط کسبکنند بسياري از مسئوالن کشور تصور مي

يران در گزارش ااطالعات ارسالي به بانك جهاني براي تعيين رتبه  دادهبه يادآوري است مطالعات نشان  الزم. جهاني

برخي اينکه يل با واقعيت فاصله زيادي داشته است و عالوه بر اين، اين گزارش به دل 2014وکار، تا سال انجام کسب

  تصادي،د اقگيرد )نظير مفاسرا اندازه نمي يا مشکالت نهادي خاص هر کشور وکارهاي جاري در محيط کسبواقعيت

وکار در ايران محسوب هاي خارجي و...( اصوالا معيار مناسبي براي ارزيابي محيط کسبالمللي، تحريمهاي بينتجربه

وکار در ايران ط کسبشود و بهبود يا بدتر شدن رتبه ايران در اين گزارش، الزاماا به معني بهبود يا بدتر شدن شراينمي

 نيست.

 دارد تضاد هم با فرماکار و کارگر منافع. 13

 يکجانبه حمايت با و شده نگاشته اشتباه تصور و فرض پيش اين اساس بر پيش سال 30 از بيش کارفعلي قانون

 کار نيروي براي اتقاض نتيجه در و کرده ايجاد مانع ها رشته بسياري در گذاريسرمايه و توليد براي شاغل، کارگران از

 متحول يدبا ذهنيت اين. است آورده پايين موجود شاغل کارگران ضرر به حتي را ها دستمزد سطح و داده کاهش را

 .شود بازنويسي کارگر و کارفرما مشترك نفع فرض پيش اساس بر کار قانون و شود

 کند مهار -مدت کوتاه در حتی– را تورم تواند می تعزیرات و گذاری قیمت با حکومت. 14

ساس قواعد، اگذاري توسط حکومت جايز نيست؛ اما در شرايط احتکار و انحصار بر شرايط طبيعي بازار، قيمت در

ت براي رفع مشکل، شود و چنانچه مالك، کاال را به قيمت ظالمانه عرضه کرد، حکوماجبار مي ابتدا محتکر به عرضة کاال

گذاري قيمت هاي نادرستي در خصوصکشور ما، ضوابط و رويه . ولي متاسفانه درکندکاال را به قيمة المثل عرضه مي

حريم، با هدف تهاي قيمتي ناشي از افزايش نرخ ارز يا شود و بويژه در شرايط شوكکاالها و خدمات به کار گرفته مي

ها و تورم يمتق ها و داليل اصلي افزايششود و از توجه به ريشهها اجحاف ميها به بسياري از توليدکنندهکنترل قيمت

 شود. غفلت مي

 

جاد جهش در يم وضع مطلوب و راهبردهای اصلی ايترس

 د کشوريتول

 د )وضع مطلوب(يگذاری و تولبراي سرمايه آلمحيط ايده

نشان مي دهد محيط ايده آل براي  1يهاي اقتصادي سراسرتشکل از نظرخواهيهاي کارشناسي و بررسي

 ويژگي است:  15ايران بايد مجموعا داراي  در گذاري و توليدسرمايه

کليف قانوني تاجرايي قوانين و مقررات، در حداکثر ممکن باشد به طوري که هيچکس نتواند از اجراي  ضمانت. 1

 شانه خالي کند.

وندان حقوق مالکيت، شفاف و دقيق تعريف و با قاطعيت تضمين شود به طوري که تجاوز به مالکيت شهر. 2

تواند سهل هر شهروندي ب مقرون به صرفه نباشد و )اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، ذي نفوذان و...(براي هيچکس 

 و سريع بتواند حق عادالنه اش را دريافت کند.

  رد.کفقط کار و ابتکار منشاء درآمد باشد و با رانت و امتيازهاي ناعادالنه، نتوان درآمد کسب . 3

ون تناقض، وکار، براي همه روشن، بدون پيچيدگي، بدثر بر اقتصاد و کسبهاي مؤقوانين، مقررات و سياست. 4

  و غير قابل تفسير باشد.

                                                           
 .94سال در اسالمي شوراي مجلس پژوهشهاي مرکز توسط سراسري اقتصادي تشکلهاي جامعه از شمار تمام نظرخواهي نتيجه - 1
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وکار، تا حد ممکن تغيير نکنند و تغييرات هاي مؤثر بر اقتصاد و کسب. قوانين، مقررات، رويه ها و سياست5

  احتمالي آن قابل پيش بيني باشد و از قبل به اطالع همه برسد.

  ات مورد نياز براي کسب درآمد مشروع، شفاف و دراختيار همه باشد.اطالع .6

فاف و در شفعاليت زيرزميني براي هيچ توليدکننده اي مقرون به صرفه نباشد و همه فعايتهاي اقتصادي، . 7

 معرض ديد و اطالع حکومت و ساير فعاالن اقتصادي باشد. 

چ مانع و بهانه ي همه داوطلبان سهل، سريع و ارزان باشد. هيوکار ها براورود به کسبشرايط دريافت مجوز و  .8

  خير اندازد.وکارهاي مورد نظرشان باشد يا اين کار را به تاورود متقاضيان ذيصالح جديد به کسب اي نبايد مانع

ا پس اندازه سازوکارهاي تأمين مالي مشروع، گسترده، سهل و قابل دسترسي براي همه باشند. ابزارهاي جذب .9

 و تزريق آن به متقاضيان وجوه، کارآمد و سالم باشند. 

 .. فرهنگ کاري و قوانين کار در جهت همکاري و نفع مشترك کارگر و کارفرما تدوين و اجرا شود10

 اشد.بگذاري حداکثري و نيز حمايت از توليدکننده داخلي . فرهنگ مصرفي در جهت پس انداز و سرمايه11

، تقلب جريمه قاچاق غيراستاندارد، تقلبي و زيرزميني امکان حضور در بازار را نداشته باشند.. کاالهاي قاچاق، 12

 و فرار مالياتي به حدي سنگين باشد که اقدام به ان مقرون به صرفه نباشد.

هاي سياست . نقش دولت در اقتصاد، به سياستگذاري، هدايت و نظارت و محدوده تعريف شده در قانون اجراي13

  اصل چهل و چارم قانون اساسي و قانون مديريت خدمات کشوري؛ محدود شود.کلي 

يات مؤثر بر . فعاليت هاي اقتصادي غيرمولد نظير داللي مکرر محصوالت توليدي، با اشراف دولت و وضع مال14

 آن، مقرون به صرفه نباشد.

قابل حصول  توليدي در نقطه بهينه. نرخ هاي اشتغال، رشد و بهره وري و نيز پراکندگي و مقياس واحدهاي 15

 )بالقوه( مطابق راهبرد توسعه توليد قرار دارند. 

 

 د در کشوريراهبردها و راهكارهاي جهش تول

کشور، در  شناسي قوانين، مقررات و به طور کلي سياستهاي حمايت از توليد درپس از ارائه تصويري از آسيب

 يازهان خارجي، مجلس شوراي اسالمي حول تجربيات هاي پژوهشرکز هاي متعدد کارشناسي مادامه مبتني بر بررسي

کارشناسان  نظران اين حوزه و برپايه نظرات خبرگان وايران و همچنين ديدگاه صاحب در توليد سهولت ضرورتهاي و

جاد ي ايهاي اجرايي کشور که در جلسات کميسيون ويژه حمايت از توليد ارائه شده است، راهبردهاي اصلدستگاه

 گردد.جهش در توليد کشور و اقدامات ذيل هريك از راهبردها ارائه مي

 های اصلی تولیدتعیین اولويت( يک

 به هم نعتيص فعاليتهاي برخي. دارد راهبردي يا نسبي مزيت يا ظرفيت خدمات، و کاالها برخي توليد در ايران

 ايه فناوري به دستيابي ضرورت مانند) شود مي داده تشخيص ضروري کشور براي گوناگون رويکردهاي و داليل

 براي( شورک مرزهاي نزديکي در جمعيت ماندن ضرورت يا دانشگاهي آموختگان دانش اشتغال ضرورت آينده، يا پيشتاز

 ابالغ و تدوين ايران در( توليد يا) صنعتي توسعه راهبرد است الزم کشور، هايمزيت از استفاده و ضرورتها اين تحقق

 .شود

 هم کمتري فناوري عمق و اشتغال طبعا و) دارد کمتري مزيت آنها در کشور که صنايع برخي در ترتيب، اين به

 زا،اشتغال) مزيت واجد هايحوزه در و شوند مي حذف توجيه، فاقد و کوچك هاي بنگاه تعداد ها، تعرفه کاهش با ،(دارند

 و مالي هايحمايت طبعا. شود وضع زماندار و مؤثر هايتعرفه...( و ايران اقليم با متناسب جهاني، حصول قابل فناوري
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 يشکل به "مولد و ارزش افزا يهارانت" بصورت و صنعتي توسعه راهبرد اساس بر فقط دولتي قيمت ارزان تسهيالت

 .شود توزيع ياصابت حداکثر بيشفاف و روشن و با ضر

 اتخاذ ،کشورها اين اقدامات تريناصلي از يکي که دهدمي نشان جهان شده صنعتي تازه موفق کشورهاي تجربه

 بايد صنايعي .1: استبه اين شرح  حوزه سه تکليف تعيين ،صنعتي توسعه استراتژي. باشدمي صنعتي توسعه استراتژي

 ايبيمه اي،تعرفه مالي، هايحمايت) گيرد صورت صنايع از بايد که هاييحمايتنوع يا انواع . 2 ؛گيرند قرار حمايت مورد

هاي مورد نياز. انواع هماهنگي و کرده همکاري زمينه اين در بايد هاييدستگاه و نهادها. 3 ها؛بازه زماني حمايت و...(  و

 غيره و تجاري علمي، فناوري، اعتباري، صنعتي، هايسياست ميان هماهنگي لزوم گفته،پيش امر سه تعيين از پس

اي که . با اين حال، مطالعهنباشد غيرمؤثر و پراکنده و بوده هدفمند توليد از گرفته صورت هايحمايت تا است مطرح

نشانگر  ها صورت گرفته،هاي مقرر شده در قوانين برنامه توسعه در مرکز پژوهشراجع به کيفيت و کّميت انواع حمايت

اي رشد توليد داخلي، آرا در سياستگذاران، نبود يك نگرش منظم و واحد درخصوص راهکاره وجود تشتت»آن است که 

، «هاکننده نوع حمايتکننده و تعيينود يك نهاد مرکزي مديريتنبفقدان وجود يك استراتژي مشخص توسعه صنعتي، 

 1.وکارهاستهاي مهم حمايت قانوني از کسباز ضعف

پس از  يهاي توسعه صنعتآنچه دربرنامه»؛ بردمي رنج صنعتي توسعه استراتژي فقدان از همچنان ما کشور 

 در تالش چهار سه چند هرشايان ذکر است  2.«است يعدم تعيين استراتژي توسعه صنعت شود،يانقالب مشاهده م

 اراده نبود دليل به شايد هاتالش اين همه اما صورت گرفت؛ 1382 سال در آن تريناصلي که گرفته صورت زمينه اين

  .اندبوده نافرجام کافي سياسي

 و رفتهگ صورت استراتژي اين طراحي براي مجدد تالشي، توسعه ششم برنامه قانون( 46) ماده «الف» بند در

 تهيه. شد تعيين صمت وزارت براي تکليفي عنوان به ،بود صنعتي بندياولويت که، آن تدوين هايگام از گام اولين

 و نآ به مجلس رياست اقبال و مجلس هايپژوهش مرکز توسط صنعتي توسعه استراتژي چگونگي و لزوم هايگزارش

 در دهم لسمج ديگر اقدامات از ،توسعه ششم برنامه قانون در مربوطه بند مورد در نظارتي هايگزارش تهيه دستور

 .بود بزرگ نقصيه اين با مقابله

 ششم هبرنام قانون (46) ماده «الف» بند نظارتي کارگروه تشکيل با تا کرد تالش هاپژوهش مرکز همچنين

 ن خصوصيا در نظارتي گزارش و پرداخته کشور اجرايي مختلف هايدستگاه هايحمايت و هااولويت بررسي به ،توسعه

 به ،است شده احصاء صمت وزارت توسط که کشور صنعتي هاياولويت همچنان اينکه به توجه با. است کرده تهيه

 و حمايت چگونگي صنعتي، هاياولويت شدن مشخص صورت در ،ديگر سوي از و است نرسيده وزيران هيئت تصويب

 ات مجلس نظارت استمرار ،است نشده مشخص آن مورد در کشور مختلف اجرايي هايدستگاه و هاسياست هماهنگي

 رسد.مي ضروري به نظر جهش توليد در اين راستا هايسياست هماهنگي و صنعتي توسعه استراتژي به کشور دستيابي

 اقدامات 

 

 اقدامات/سیاستی راهکارهای
 الزامات

 مقرراتی/قانونی
 متولی دستگاه

                                                           
سياح، 1 سيد امير  سعه 6هاي حمايت از توليد در . رويکردها و روش3الگوي راهبردي حمايت از توليد؛ ». ر. ك.: احمد مرکزمالميري و  ، «قانون برنامه تو

 .68-67، صص 1396، مرداد 15474دفتر مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل ، هاي مجلس شوراي اسالميمرکز پژوهش
سين رجب2 صنعتي در برنامه»پور، . ح سعه  ستراتژي تو شورارزيابي جايگاه ا سعه ک سالمي، مرکز پژوهش«هاي تو شوراي ا دفتر مطالعات ، هاي مجلس 

 .81-80ص ص ،1395 ارديبهشت، 14790اقتصادي، شماره مسلسل 
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همکاري  ها در سازمان برنامه و بودجه )بادبيرخانه تدوين فهرست اولويت استقرار

 خانهبه اين دبير هادستگاههاي تدوين اولويت وزارت صمت( و ارائه نتايج گزارش

( 46) ماده «الف» بند

 ششم برنامه قانون

 توسعه

وزارت /بودجه و برنامه سازمان

 صمت

ارزيابي  ها،دستگاهشوراي کارشناسان )ذيل دبيرخانه( با دعوت از کارشناسان  تشکيل

 :وظيفه دو با بندياولويت روشها و در منطق وفاقهاي موجود و ايجاد گزارش

 رهايمتغي تأثيرگذاريبه  توجه)با  سناريوسازي صورت به هااولويت فهرست تدوين

 (تحريم وضعيت در ويژهبه نتايج بر بيروني

ها و مختلف در تدوين فهرست اولويت هايدستگاهحيطه وظايف و اختيارات  بررسي

 دولتهيئتارائه پيشنهادات اصالحي براي بهبود مسير اجرا به 

( 46) ماده «الف» بند

 ششم برنامه قانون

 توسعه

وزارت /بودجه و برنامه سازمان

 صمت

 کن،مس ترانزيتي،هاي طرح) جديد بزرگهاي پروژه يا موجود پروژه چند گذاريهدف

 زبري،ار شاخص سه گرفتن نظر در با و خود عمراني هايپروژه قالب در..( و انرژي

 ندوقص يا سپرده گواهي طريق از ماليتأمين  همچنين و اجرا، دوره و ايياشتغالز

 دولتي اوراق انتشار يا( دولت تضمين با نياز صورت در) پروژه

 به نياز عدم

 جديد قانونگذاري

وزارت /بودجه و برنامه سازمان

 دولت اقتصاديستاد صمت/ 

 تدوين استراتژي توسعه صنعتي )در ميان مدت(
 به نياز عدم

 جديد قانونگذاري

با  بودجه و برنامه سازمان

همکاري کليه دستگاه هاي 

 اجرايي

 

 

 تولید رقیب نامولد هایفعالیت کردن دارهزينه طريق افزايش انگیزه تولید از( دو

ليد در و اثربخش شدن سياستهاي حمايت از تو توليد افزايش دهدمي نشان مجلس هاي پژوهش مرکز مطالعات

 ارز ال،ط سکه، خودرو، مسکن، مکرر خريدوفروش از سود کسب نظير) نامولدهاي فعاليت سودآوري توقفبدون  کشور،

با شکست مواجه  پذير نبوده و همه حمايتها و سياستهاي اين حوزه راامکان (بازانهبا اهداف سوداگرانه و سفته ...و

هاي مختلف قابل بازي و سوداگري در حوزهسازد چراکه در شرايطي که سودهاي کالن به راحتي از طريق سفتهمي

ها و يسكربا  اشتغالزا، و توليدي گذاريسرمايه ،نامولد هايسوداگري نوع اين باالي سودحصول است و باوجود 

 .بود نخواهد اقتصادي طبعاا هاي مختلف در حوزه توليد، نااطميناني

 دهند،مي انجام که کاري نه و سرمايه خود قيمت افزايش دليلبه يهسرما يديبر عاينامولد مبتن يهايتفعال

در  يدتول سود حاصل از يراز کننديدر کشور وارد م يديتول يبه واحدها يجد ياضربه هايتفعال ين. اگيرندمي شکل

 هاي مخرب عمدتاا فعاليت يناست. ا نامولدهاي نوع فعاليت يندر ا يگذاريهاز سرما يناش سوداز موارد کمتر از  ياريبس

 يجادخدمات ا ايکاال  يداز تول يناش يافزوده واقعثر که ارزشؤم يتيو بدون انجام فعال گيرنديبستر زمان شکل م در

بادوام که  يهاکاال نگهداريواسطه به يمت،ق يشاز افزا يناش يهسرما يدي. عايندافزايساکن م يهسرما ارزشبر  ،کند

چون  يبه موارد وانتيآن م يقمصاد ينترو از مهم شودمي ايجاد ،دندار يمتيباالتر از متوسط تورم کشور رشد ق

 د.زات گرانبها و ملك اشاره کرارز، فل ينگهدار

 اقدامات 

 متولی دستگاه مقرراتی/قانونی الزامات اقدامات/سیاستی راهکارهای

 مجلس/دولت قانونگذاري نيازمندبا هدف کنترل حوزه مسکن، طال، ارز، خودرو ...  در( CGT) سرمايه عايدي بر ماليات وضع
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 بازانه و سوداگري در بازارخريدهاي سفته

 حقيقي اشخاص و حقوقي اشخاص هاي)سپرده بانکيهاي سپرده سود بر ماليات وضع

 هاپس از تمهيد شرايط الزم از جمله کنترل ورود نقدينگي به ساير بازار (کالن

)قانون  قانون اصالح

 (مستقيم هايماليات
 مجلس/دولت

 کيبان هايتراکنش کنترل و رصد طرق از دارايي بازارهاي در بازيسفتهبا  مقابله
« 16»تبصره  «ح» بند

 98بودجه 

 امور وزارت /مرکزي بانك

 دارايي و اقتصادي

 باالتر و سالهدو گذاريسرمايه هايحسابافتتاح مجدد  اجازه
 و پول شوراي مصوبه نيازمند

 اعتبار
 مرکزي بانك

 اولويت)با  حقوقي و حقيقي مدتکوتاهنرخ سود سپرده اشخاص حقوقي و  کاهش

 (بزرگ هايسپرده

 و پول شوراي مصوبه نيازمند

 اعتبار
 مرکزي بانك

 بازار و نيما بازار به بخشيسامانبه بازار ارز و طال از طريق مديريت انتظارات و  بخشيثبات

 ...و ارزي متشکل
 مرکزي بانك جديد قانون به نياز عدم

 

 گذاریسرمايهارتقای امنیت  و وکار کسب بهبود محیط و رقابت شفافیت،( سه

 ار مطالعه حوزه و داده چارچوب را تحقيقات که است استوار فرض پيش يك بر وکار کسب محيط مطالعات

 کسب به ودور خطر تحمل فرصتها، تشخيص توان) کارآفريني شم انسانها داراي برخي اي،جامعه هر در: کندمي روشن

 هستند. بقيه به نسبت باالتري( توليدي واحد تأسيس و گذاريسرمايه و جديد وکارهاي

 به لقوهبا حالت از افراد اين کارآفريني هايظرفيت باشد، مناسب وکارکسب محيط و گذاريسرمايه فضاي اگر

 اندازند مي راه وکارکسب و ميايند ميدان به خود، کارآفريني روحيه و اقتصادي شم نسبت به و شوند مي تبديل بالفعل

 و متولد راحتي به هابنگاه مطلوب، وکارکسب محيط و گذاريسرمايه فضاي در ديگر، عبارت به. دهند مي توسعه يا

 وکارکسب طمحي بهبود مصاديق. است همراه زيادي هايدشواري با کشورما در که امري. کنندمي رشد و شوندمي اداره

 رويه و راتمقر ثبات وکار،کسب مجوزهاي دريافت سهولت توليدي، واحدهاي نياز مورد اطالعات شفافيت: از عبارتند

 خدمات يدتول به طورخالصه، و کارآمد و مجهز دادسراهاي و نيروي انتظامي با مالکيت حقوق تضمين اجرايي، هاي

 کارآفرينان ليتفعا و ظهور براي را زمينه و رسدمي همه به آن منفعت که امنيت نظير اقتصادي فعاليتهاي براي عمومي

 .کندمي مهيا

 پايين کشور در گذاري سرمايه امنيت موضوع مهم در محيط کسب وکار ارتاقي امنيت اقتصادي است. تاوقتي

 با مواجهه صورت در و باشند قراردادهايشان طرفهاي کاري و مالي تعهدات نشدن ايفا نگران اقتصادي فعاالن و باشد

 و نيروي انتظامي اثربخشي و کارامدي از خيالشان شان،مالکيت حقوق به تجاوز انواع ديگر و بدقولي و کالهبرداري

 چشمگيري نتايج به گذاري سرمايه و توليد از حمايت داشت انتظار تواننمي طبعا نباشد، راحت کشور هايدادگاه

 ساالنه، هاي بودجه تخصيص هنگام در کند مي توصيه مجلس و دولت به سالهاست مجلس هاي پژوهش مرکز. برسد

 کارآفرينان و برقرارشود گذاري سرمايه امنيت اگر چراکه در اولويت قرارگيرد زيرساختها تامين نسبه به امنيت تامين

 را الزم زيرساختهاي همه کشور، براي و شد خواهند کار وارد طبعا باشند، دلگرم دادسراها و ناجا سازوکار کارامدي به

 1 .ساخت خواهند هم

 ارزان تسهيالت سود يارانه پرداخت جاي به است بهتر جهش در توليد کشورتوليد و ايجاد  از موثر حمايت براي

 تجهيز ها و کليه نهادهاي درگير با ايجاد امنيت اقتصاي ها، دادگاه کالنتري کارآفريني، مدعي محدودي تعداد به قيمت

                                                           
 ، مرکز پژوهشهاي مجلس، 1397براي اطالعات بيشتر نگاه کنيد به: تهراني، ايمان، امنيت سرمايه گذاري در سال  - 1
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 توليد از ديگري حمايت هر امنيت، تأمين بدون. برسد بالفعل و بالقوه کارآفرينان همه به آن منفعت تا گردد تقويت و

 .است منابع دادن هدر و فايده بي گذاريسرمايه و

 اقدامات 

 اقدامات/سیاستی راهکارهای سیاستی محور
 الزامات

 مقرراتی/قانونی
 متولی دستگاه

 صدوردر  تسهیل

 کاروکسب مجوزهای

 به وکارکسب محيط بهبود و پايش و مطالعات ملي مرکز تبديل

 ويژه نماينده يا جمهوررئيس نظرزير و ستادي نهادي

 اصل در شده بينيپيش سازوکار) جمهوررئيس

 کارويژه انجام براي( اساسي قانون( 127) وهفتميکصدوبيست

 وکارکسب مجوزهاي تسهيل و ساماندهي

 قانون به نياز عدم

 جديد

 اختيارات

 جمهوررئيس

 و اقتصادي امور وزارت

 دارايي

 «کشور مجوزهاي و دولت خدمات پيشخوان» تعيين

(G4B.IR) کشور مجوزهاي صدور واحد درگاه عنوانبه 

 قانون به نياز عدم

 جديد

 دولت اختيار

 و اقتصادي امور وزارت

 دارايي

 دفراين کامل کردن الکترونيك و تجاري واحد پنجره ساماندهي

 خارجي تجارت

( قانون 8) و( 7) مواد

 طيبهبود مستمر مح

 وکارکسب

 مبارزه قانون( 6) ماده

 ارز و کاال قاچاق با

 و اقتصادي امور وزارت

 گمرك/دارايي

 هاينمايندگي که نحويبه کشور ديپلماسي دستگاه مأموريت تحول

 ارقر صادرکنندگان و کارآفرينان خدمت در خارج در ايران سياسي

 .شوند يرانيا صادرکنندگان امور يريگيپ دفتر و گيرند

( 10) و( 9) مواد

قانون بهبود مستمر 

 وکارکسب طيمح

 خارجه امور وزارت

 محصول عرضه يبرا ديجد يهابازارچه و عرضه محل دادن قرار

 سرمايهکم فروشندگان و کوچك توليدکنندگان به

 يهابازارچه ليتشک. ايراني يکاالها عرضه يبرا( هادستفروش)

 و کوچك يديتول يواحدها يبرا ،يااجاره شفاف ،يميدا

 هادستفروش

( قانون 16ماده )

 طيبهبود مستمر مح

 وکارکسب

 کشور وزارت

 (هاشهرداري)

 کسب پروانه صدور براي «صنفي حدود» شرط حذف
 نظام قانون اصالح

 صنفي

 و اقتصادي امور وزارت

 دارايي

 ارتقای امنیت

 گذاریهسرمای

 به ياجراي يهادستگاه مأمورانکردن مراجعه  مندضابطه

 يديتول يواحدها

( قانون 15ماده )

 طيبهبود مستمر مح

 وکاکسب

 اجرايي دستگاه کليه

 رييبودن تغ ينيبشيپاز تغييرات پي در پي و قابل  پرهيز

 و مقررات هااستيس

( قانون 24ماده )

 طيبهبود مستمر مح

 وکارکسب

 کليه و دولت

 اجرايي هايدستگاه

( 29و  28) مواد ياقتصاد فعاالن تيشکا به يدگيرس شدن مندضابطه

قانون بهبود مستمر 

وزارت /قضائيه قوه

 دادگستري
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 اقدامات/سیاستی راهکارهای سیاستی محور
 الزامات

 مقرراتی/قانونی
 متولی دستگاه

 وکارکسب طيمح

رفع موانع و و حل و 

فصل مشکالت کسب 

وکارها در راستای 

تمرکز زدایی 

گیری برای تصمیم

 کسب وکار

 استفاده مطلوب و حداکثري از  ظرفيت کارگروه هاي استاني

 تسهيل و رفع موانع توليد

( 62( و )61مواد )

قانون رفع موانع توليد 

رقابتپذير و ارتقاي 

 نظام مالي کشور

وزارت صنعت، معدن و 

تجارت با همکاري کليه 

 دستگاه ها

 

 

 تولید مالی توسعه و ارتقای تامین( چهار

در صد( در 90زيادي )حدود بانکها سهم  يعنيبانك محور است  هاي اقتصادي در کشور ماتأمين مالي بنگاه

صورت مستقيم و  در حوزه هاي مالي و غيرمالي به هاها و بنگاهشرکت تعداد زيادي ازدارند و هم اقتصاد  يمال نيتام

 ياقتصاد تيلذا وضع ،هستند غيرمستقيم زيرمجموعه شبکه بانکي هستند يا سهامدار برخي بانکها و موسسات اعتباري

 تيضعو نينقش بانکها در اقتصاد و همچن يفايا يبه چگونگ ياديز يوابستگ مالي توليد نيتام يکشور و چگونگ

اي روبرو هاي عديدهها و چالشمتاسفانه نظام بانکي کشور بويژه در دو دهه اخير با ضعف دارد. يبانکو  يپول يرهايمتغ

منافع  و بانکها سودآوري بين که است فرضيه اين مؤيد اعتبارات تخصيص در بانکي سيستم جاري بوده است. وضعيت

 .اندهبود مواجه آن با نيز يافتهتوسعه کشورهاي از برخي که وضعيتي نيست، برقرار کافي همسويي بخش توليد

اري بايد متضمن اتخاذ برنامه هدفمند و مشخص در تأمين مالي توليد عالوه بر ايفاي نقش بانکها و موسسات اعتب

 کشور باشد از جمله بازار سرمايه. هاي تأمين مالي درگيري از ساير روشها و ظرفيتبهره

 

 اقدامات 

 متولی دستگاه مقرراتی/قانونی الزامات اقدامات/سیاستی راهکارهای محور

تسهیالت توان افزایش

 هابانك دهی

 هابانك مازاد اموال فروش در تسريع

 موانع رفع»( 17) و( 16) ماده

 نظام ارتقاي و پذيررقابت توليد

 «کشور مالي

 و اقتصادي امور وزارت

 مرکزيبانك /دارايي

 دولتي هايبانك سرمايه افزايش
 قانون «5» تبصره «و» بند

 1398 سال بودجه

 و اقتصادي امور وزارت

 مرکزيبانك /دارايي

سازوکارهای  اصالح

 هابنگاهبه  دهیتسهیالت

 هاهاحساب ويژه توليد براي سرمايه در گردش بنگ اندازيراه

 با( هابنگاه)سامانه جامع حساب ويژه سرمايه در گردش 

 شده بينيپيشقانوني  هايظرفيت از استفاده

 توليد موانع رفع» قانون( 21) ماده

 مالي نظام ارتقاي و پذيررقابت

 «کشور

 امور وزارت /مرکزي بانك

 دارايي و اقتصادي

 بندي رتبه و سنجي اعتبار نظام توسعه

اطالعاتي اشخاص حقيقي و حقوقي به  هاي)تکميل سامانه

نامه پيشگيري از انباشت مطالبات شرحي که در آيين

تواند مبناي خوبي براي شکل غيرجاري آمده است مي

 تسهيالت اعطاي تسهيل قانون

 بانکي عملياتقانون /بانکي

 ربا بدون

 مرکزي بانك
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 گيري سابقه اعتباري مشتريان باشد.(

 وتأمين  زنجيره ماليتأمين  به مربوط ضوابط اصالح

 داخلي سي ال از استفاده
 مرکزي بانك مرکزي بانك دستورالعمل ابالغ

 نظارت بر تخصيص اعتبارات بانکي به توليد

 بندي زمان برنامه يك در سمات سامانه تکميل 

 تسهيالت تمامي ماه شهريور پايان تا: )  شده

 (باشد شده ثبت سامانه در ها بانك اعطايي

 محدود:  جديد تسهيالت اعطاي بر نظارت 

 هايشرکت به اعطايي تسهيالت کردن

 بازانه سفته هايفعاليت و زيرمجموعه

بازنگري در مصوبات شوراي 

 پول و اعتبار
 مرکزي بانك

ده... ( قانون حداکثر استفا8اجرايي ماده ) نامهآيين تدوين

 وثايقتأمين  و ماليتأمين  منظوربه)فکتورينگ( 

 کارفرمايي قراردادهاي

 حداکثر قانون»( 8) ماده

 و يديتول توان از استفاده

 از تيحما و کشور يخدمات

 «يرانيا يکاال

 /بودجه و برنامه سازمان

 و اقتصادي امور وزارت

 دارايي

 هابنگاه مالیتأمین  تسهیل

 سرمایه بازار کانال از

اعمال نرخ سود اسمي دستوري بر صکوك از طريق  عدم

 غيره و بانکي هاينامهضمانت تأييد
 مرکزي بانك جديد قانون به نياز عدم

ر د سرمايهدر بازار  صکوكانتشار  براي بنديرتبه الزام

 ( قانون رفع موانع توليد25چارچوب ماده )
 جديد قانون به نياز عدم

 و اقتصادي امور وزارت

 دارايي

 يبرا صکوك انتشار هزينه و زمان االمکانحتي کردن کوتاه

 هابنگاه
 جديد قانون به نياز عدم

 و اقتصادي امور وزارت

 دارايي

 جديد قانون به نياز عدم هاهبنگا نهايياستاندارد محصوالت  موازيبازار سلف  توسعه
 و اقتصادي امور وزارت

 دارايي

 

 تنوع نهادهاي مالي

ع تاسيس و بهره گيري از صندوق هاي سرمايه گذاري متنو 

 در بازار سرمايه و نظام اقتصادي کشور

 جديد قانون به نياز عدم
 و اقتصادي امور وزارت

 دارايي

 جديد قانون به نياز عدم ايواسطه کاالهايمواد اوليه و  آتي بازارهاي توسعه
 و اقتصادي امور وزارت

 دارايي

به سمت هدایت نقدینگی 

 بازار سرمایه

 

 عرضه عمومي اوليه شرکت هاي بزرگ دولتي
 جديد قانون به نياز عدم

 و اقتصادي امور وزارت

 دارايي

 جديد قانون به نياز عدم اصالح پرتفوي سرمايه گذاري صندوق هاي با درآمد ثابت
 و اقتصادي امور وزارت

 دارايي
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تجهیز منابع مالی از طریق 

بازار افزایش سرمایه در 

 سرمایه

با  اعمال ماليات بر سود تقسيمي / آشنايي بيشتر شرکت ها

 روش ها و فوايد افزايش سرمايه

صويب قانون ماليات بر سود 

 تقسيمي بنگاه ها

 و اقتصادي امور وزارت

 دارايي

 

 

 بینی پذيری بازار ارز و حفظ رقابتپذيری تولید داخلثبات و پیش( پنج

ه سال اگرچه بازار ارز نسبت ب 1398درصد رشد داشت، در سال  160نرخ ارز در کشور حدود  1397در سال 

هزار  13دود با دالر )سامانه سنا( ح 1398درصدي همراه بود، سال  40قبل خود آرامش بيشتري داشت ولي با نوسان 

يگر در سال دتومان بود. به بيان  15623و  11030تومان آغاز شد ولي کمينه و بيشينه نرخ در اين سال به ترتيب 

علول عوامل ديگر منيز نرخ ارز يکي از مهم ترين عوامل ايجاد نااطميناني در اقتصاد بود که البته خود آن نيز  1398

در نرخ ارز امکان  و در اواخر سال ويروس کرونا بوده است. نااطميناني و دامنه نوسان قابل توجه FATFاعم از تحريم، 

 يش بيني و برنامه ريزي اقتصادي را سلب مي نمايد و افت توليد است. پ

سمي. توضيح ااز طرف ديگر الزم است تمرکز سياست گذاران اقتصادي بر ثبات نرح ارز حقيقي باشد نه نرخ ارز 

ت کرده بودند تر عادکسب وکارهايي را که در سالهاي قبل به نرخ ارز ارزان 1397آنکه اگرچه افزايش نرخ ارز در سال 

خلي، منجر به و به واردات وابسته شده بودند را تحت فشار قرار داد ولي به علت افزايش رقابت پذيري توليدات دا

انند دوره شکوفايي و توسعه توليد داخل و کسب و کارهاي صادرات محور شد. در صورتي که سياست گذار اقتصادي م

دن رقابت ذاري کند، مجددا اين بخش از توليد کشور با از دست داهاي قبل مجددا ثبات نرخ ارز اسمي را هدف گ

 پذيري در سال اينده تضعيف خواهند شد.

هش محدوديت منابع ارزي کشور به دليل استمرار تحريم هاي نفتي و کا 1399موضوع مهم ديگر در سال 

يش از بابع ارزي محدود را قيمت نيز تشديد تحريم صادرات غيرنفتي است و اين موضوع ضرورت تخصيص بهينه من

 نمايد.پيش ايجاد مي

ست و همچنين موضوع نقل و انتقال وجوه ارزي مرتبط با صادرات و واردات کماکان موضوعي قابل توجه ا

 استفاده از کليه ظرفيت ها در اين رابطه بايد مورد توجه قرار گيرد.
 

 اقدامات 

 متولی دستگاه مقرراتی/قانونی الزامات اقدامات/سیاستی راهکارهای

 بانك مرکزي/دولت عدم نياز به قانونگذاري ثبات نرخ ارز حقيقي به جهت حفظ رقابت پذيري توليدات داخلي

 بانك مرکزي/دولت عدم نياز به قانونگذاري کاهش دامنه نوسان نرخ ارز اسمي و پيش بيني پذيري

 اختيار ي،آت سلف،) ارزي مشتقات بازار اندازيپوشش نوسانات نرخ ارز از طريق راه

 با سرمايه ربازا در ارزي مالي ابزارهاي در گذاريسرمايه هايصندوق و...( و معامله

  مرکزي بانك فعال حضور

 اصالح مقررات
 امور وزارت /مرکزي بانك

 دارايي و اقتصادي

تخصيص بهينه منابع ارزي محدود از طريق مکانيزم ثبت سفارش و الزام 

 بازگشت ارز حاصل از صادراتصادرکنندگان به 
 مرکزي بانك اصالح مقررات
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 و کاالها تواردا مبادي در تغيير با همزمان کشور ارزي انتقال اکوسيستم در تغيير

 کشور تجاري نيازهاي تأمين الگوي نيز و تجاري طرف کشورهاي

اصالح مقررات و بازنگري در 

 سياستها
 مرکزي بانك

 از مرکزي هاي بانك کردن جايگزين و خارجي بانکهاي گري واسطه نقش حذف

 غيرمستقيم بانکداري يا جانبه دو پولي پيمان طريق
 مرکزي بانك جديد قانون به نياز عدم

 

 

 شش( کنترل قاچاق و مدیریت واردات در کشور 

فع اين معضل، ربه کشور است که عدم و عدم مديريت صحيح وارادات توليد، ورود کاالي قاچاق  پذيرآسيب نقاطاز  يکي

 يو قانون يسمر داتيقاچاق در سطح عرضه تول يکند. با وجود کاالمشکالت زيادي را براي واحدهاي توليدي ايجاد مي

و با  يرسم فاتيتشر کنندکه بدون انجام بترقا ييبا کاالها دياند بارداخت کردهپرا  هااتيکشور که انواع عوارض و مال

در  يند و حتک ديتول يکمتر تيناچار است با ظرف زين دکنندهيتول نيشدند. بنابرا وارد کشور يو زمان کمتر نهيهز

 يبرخ ديتول نهيهز موضوع که چرا نيا ي. البته بررسدينما نيمأت يررسمياز بازار غ يو قطعات صنعت هيمواد اول يموارد

حث قاچاق کاال مناسب دارد. در ب يبه کارشناس ازين زياست ن يمشابه خارج يدر داخل کشور باالتر از کاال تمحصوال

مبادرت  زهيند بايد انگطور جدي نهادهاي نظارتي و متولي اين موضوع را دنبال کنبر اينکه در امر مبارزه بايد به عالوه

ازجمله   يسمفات ورود کاال از طرق ريتشر ليو تسه ايتعرفه. ساماندهي نظام ابديبه قاچاق کاال در کشور کاهش 

 و ايعرفهت طبقات تعداد کاهش و اياست که الزم است در دستور کار وزارت صمت قرار گيرد. نظام تعرفه ياقدامات

بر يك تنيد مبگرايي بايديگر حمايتعبارت. بهستمبادرت به قاچاق کاال زهيانگ کاهش عوامل از يکي هاتعرفه نرخ

. کرد اجتناب بايد هااز نگاه درآمدي به نرخ تعرفه و گيرد صورت داربرنامه توسعه صنعتي و حمايت از صنايع مزيت

جهت  يرهنگفقاچاق در سطح کشور و اقدامات مناسب  يو عرضه کاال يمال نيمأجمله مبارزه با تاز يموارد نيهمچن

 نهياهش هزو ک يداخل داتيتول متيو کاهش ق تيفيک شيافراد جامعه در کنار افزا يقاچاق از سبد مصرف يحذف کاال

مدنظر قرار  و مقررات نيقوان يو اجرا تيدر تصو ديبا يو مصرف ياواسطه يو کاال هيمواد اول يو زمان واردات رسم

 .رديگ

ماده  براساسنکه قرار گيرد. توضيح آ اولويت در بايد تجارت، و معدن صنعت، وزارتهاي سامانه تکميل راستا، همين در

 الکترونيکي هاياندازي سامانههدولت مکلف به ايجاد و را 1392( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال 5)

 همچنين. است شده ارز و کاال مبادله و نگهداري و نقلوحمل و صادرات و واردات فرايند بر نظارت جهت هوشمند

ت، معدن و ست از طريق وزارت اطالعات و با همکاري وزارت صنعا موظفارزه با قاچاق کاال و ارز مب مرکزي ستاد

. همچنين براساس تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي سامانه شناسايي و مبارزه با کاالي قاچاق را اجرايي نمايد

کاال  چاققاا ( اين قانون وزارت صنعت و معدن و تجارت موظف است با همکاري ستاد مرکزي مبارزه ب6( و )13مواد )

يند تجارت ات بر فرسازي و نظاربرداري از سامانه جامع يکپارچههاي مربوطه تهيه و اجرا و بهرهو ارز، گمرك و دستگاه

 بين عاتاطال تبادل و قانون موضوع هايسفانه اجراي سامانهأو سامانه شناسايي کاالي قاچاق را ممکن سازد. مت

 عمل نهجداگا صورتبه هامحقق نشده و اين مسئله سبب شده است که سامانه املطور کي زيرمجموعه بههادستگاه

 .نشود محقق قانونگذار هدف و نمايند

 و کشور نیازهای تأمین در خدماتی و تولیدی توان از استفاده حداکثر قانونهمچنين احکام قانون مناسبي در 

وارادات به نفع توليد داخل مصوب گرديد که نظارت در خصوص مديريت  1398صادرات مصوب  امر در آنها تقویت
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 بر اجراي صحيح احکام قانوني مربوط يکي از الزامات جهش توليد در کشور است.

 اقدامات 
 متولی دستگاه مقرراتی/قانونی الزامات اقدامات/سیاستی راهکارهای

 نهيمزمنظور کاهش به هاتيمعاف يو سامانده يمرز يهااصالح عملکرد بازارچه

 ورود کاال توسط گمرك يمباد يسوءاستفاده از آن و کنترل تمام
 جديد قانون به نياز عدم

 و اقتصادي امور وزارت

 گمرك/دارايي

 واردات ندفراي بر نظارت جهت هوشمند الکترونيکي هاياندازي سامانهايجاد و راه

 ارز و کاال مبادله و نگهداري و نقلوحمل و صادرات و

قانون مبارزه با قاچاق ( 5ماده )

 1392کاال و ارز مصوب سال 
 تجارت و معدن صنعت، وزارت

 جديد قانون به نياز عدم يتجارت يبا کاال يکنترل ارز منتقل شده در مبادالت خارج

 و اقتصادي امور وزارت

 و معدن صنعت،وزارت /دارايي

 تجارت

 يد در کشورمديريت واردات در جهت استفاده از حداکثر توان داخلي تول
نظارت بر اجراي قانون حداکثر 

 استفاده از توان...
 تجارت و معدن صنعت، وزارت

 
 هفت( توسعه صادرات 

ها و ترين برنامهدر فضاي تحريم اقتصادي کشور، توسعه صادرات غيرنفتي با کشورهاي همجوار يکي از اصلي

ه لزوم محصولي و کاهش اثرات تحريم اقتصادي است کهاي اقتصادي کشور در مسير خروج از اقتصاد تك استراتژي

ز پيش آشکار االمللي را بيش دسترسي به بازارهاي خارجي و حمايت از توليد داخلي براي امکان رقابت در فضاي بين

ي است، هر در فضاي با ثبات اقتصادي و سياس ساختاري و هاي بلندمدتسازد. اين امر نيز مستلزم اتخاذ سياستمي

 بايد مدنظر قرارگيرد.هاي اقتصادي بلندمدت نيز در کنار سياستمدت اقدامات کوتاهچند 

رهاي همسايه توجهي در کشوبا توجه به موقيعت جغرافيايي و نوع کاالهاي صادراتي ايران، بازار مصرف نسبتا قابل

ات کشورهاي است. عمده صادروجود دارد که توسعه صادرات به آنها مستلزم شناسايي نيازهاي وارداتي اين کشورها 

اي سعهبنيان است در حالي که اين موضوع براي کشورهاي در حال تويافته، صادرات صنعتي و خدمات دانشتوسعه

فزوده پاييني مانند ايران متفاوت است. صادرات ايران عمدتا شامل منابع طبيعي و مواد خام است که داراي ارزش ا

ند سوق تجارت با کشورهاي خاصي که خريدار محصوالت خام و مواد طبيعي هست هستند که ايران را به ناچار به

ت که آسيب دهد. آسيب ديگر صادرات غير نفتي تنوع پايين، تمرکز کاالهاي صادراتي و شرکاي معدود تجاري اسمي

 کند. پذيري تجاري کشور را تشديد مي

فروشي و سهم پايين اي است که منشاء آنها اتکا به خامدر شرايط کنوني صادرات کشور داراي مشکالت ساختاري عمده

صادرات  بنيان در صادرات کشور و سياستهاي مقطعي و ضوابط محدودکنندهمحصوالت با ارزش افزوده باال و دانش

تايج بدست است. در طول سالهاي گذشته نيز اقداماتي در جهت توسعه صادرات صورت گرفته است ولي خروجي کار و ن

مسايه است، هتوانسته است تاکنون نتيجه اقدامات را که افزايش سهم ايران از بازارهاي صادراتي کشورهاي آمده ن

ريزي برنامه افزايش دهد. با توجه به بازار مصرف قابل توجه در کشورهاي همسايه، دستگاههاي متولي تجارت خارجي

  در اين خصوص با توجه به شرايط فعلي اقتصاد کشور ضروري است. 

 اقدامات 
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 تجارت و معدن صنعت، وزارت جديد قانون به نياز عدم کاهش تمرکز کاالهاي صادراتي و افزايش تنوع شرکاي تجاري

تغييرات  هاي اقتصادي کالن بويژه نظام ارزي و پرهيز ازايجاد ثبات در سياست

 مقررات ارزي و پيمان سپاري آن پي درپي در
 بانك مرکزي و دولت جديد قانون به نياز عدم

هاي صادراتي گيري خوشههاي صادراتي و شکلتعيين راهبرد معين در تشکل

 قوي براي صادرات مستمر
 تجارت و معدن صنعت، وزارت جديد قانون به نياز عدم

کرد ضرورت تقويت روي هاي ديپلماسي اقتصادي واستفاده حداکثري از ظرفيت

 اقتصادي رايزنان بازرگاني و سفراي ايران در کشورهاي هدف،
 تجارت و معدن صنعت، وزارت جديد قانون به نياز عدم

 ضرورت تقويت مذاکرات ديپلماتيك با کشورهاي هدف صادراتي جهت انعقاد

 هاي دو يا چند جانبه ترجيحي و تجارت ترجيحي،نامهموافقت
 وزارت امور خارجه جديد قانون به نياز عدم

هاي ها، پايانهونقل و لزوم توسعه راهها، بنادر، فرودگاهارتقاي زيرساختهاي حمل

 صادراتي و اولويت تقويت حمل و نقل ريلي.
 وزارت راه و شهرسازي  جديد قانون به نياز عدم

 
 از مایتح و کشور خدماتی و تولیدی توان از استفاده حداکثر هشت( نظارت بر اجرای کامل در بکارگیری ظرفیت های قانون

 15/2/1398 ایرانی مصوب کاالی

 ساخت وانمنديت تقويت هدف با ايراني کاالي از حمايت و کشور خدماتي و توليدي توان از استفاده حداکثر قانون

امانه متمرکز سعالوه بر ايجاد  .تبصره تدوين و تصويب شد 30ماده و  24مشتمل بر ، توليد رونق در آن نقش و داخل

ندي شده واجد توانمنديهاي توليد کاال و خدمات داخلي، تشکيل وندورليست دربرگيرنده شرکت هاي پيمانکاري رتبه ب

 تريناري، مهمصالحيت، ايجاد نهاد هيات نظارت جهت نظارت بر اجرا و افزايش ضمانت اجراي قانون از طريق جرم انگ

 شامل موارد ذيل است: قانون اين در اجراء فرآيند رد گرتسهيل ابزارهاي

 ،ايبيمه هايحساب مفاصا صدور در انگيزشي و تسهيل هايمشوق -

 (،سررسيد موعد از زودتر ديون نقدشوندگي امکان)فکتورينگ  مالي تامين -

 ،ضمانتنامه صدور در بانکي نظام با رقابت براي( surety companies)تضمين  هايشرکت ايجاد -

 (،performance guarantee)داخلي  توليدي محصوالت عملکرد گارانتي يا عملکرد بيمه -

 هايزينهه کاهش هدف با داخلي سازندگان نفع به ارزي اعتبار گشايش و ايبيمه هايحوزه در نهادي اصالحات -

 مبادله

 رفع هدف با( نقانو 14 ماده)ها دارايي ارزيابي تجديد از ناشي بهاي افزايش محل از سرمايه افزايش شدن معاف -

 اقتصادي هايبنگاه مالي تامين امکان و تجارت قانون (141) ماده مانع

 حمايت از کاالي ايراني و امکان مديريت واردات توسط دولت. -

شي به روشبنابراين تنوع صادي از مهمترين اولويت هاي بخش توليهاي تأمين مالي بنگاهبخ شور هاي اقت دي ک

بخصوص واحدهاي صنعتي و معدني بحساب مياد. در اين خصوص مجلس شوراي اسالمي با نظارت بر اجرايي شدن 

در  15/2/1398 مصععوب ايراني کاالي از حمايت و کشععور خدماتي و توليدي توان از اسععتفاده حداکثر قانون (8) ماده

صکوك دين)مبتني بر اوراق مطالبات( و پيگيري تدوين آيين شار  شي نامه آن، زمينه تنوعقالب طرح گام براي انت بخ

هاي ها و صعععندوقتكهاي اقتصعععادي از جمله اسعععتفاده از ظرفيت فکتورينگ، فينهاي تأمين مالي بنگاهبه روش
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و بازار سععرمايه فراهم نمايد. همچنين نظارت بر اجراي پذير را در کنار روشععهاي مرسععوم بانکي گذاري خطرسععرمايه

 مصوب ايراني کاالي از حمايت و کشور خدماتي و توليدي توان از استفاده حداکثر ( قانون14صحيح و مستمر ماده )

هاي بنگاه توليدي بصورت معاف از ماليات، زمينه استفاده از مزاياي آن در خصوص ارزيابي مجدد دارايي 15/2/1398

قانون تجارت و امکان دريافت تسعهيالت بانکي از مهمترين اولويت  141در قالب افزايش سعرمايه و رفع مشعکل ماده 

 هاي نظارتي در حوزه توليد کشور محسوب مي شود.

ي توليد کاال و ( قانون حداکثر از طريق ايجاد سامانه متمرکز جهت درج فهرست توانمنديها4استفاده از ظرفيت ماده)

ا رتبه بندي شععده واجد صععالحيت فني و اعتباري يسععاخت  -طراحيداخلي و تکميل فهرسععت پيمانکاران خدمات 

ن و ابالغ نشععده بند الف اين ماده )که هنوز تدوي 4از طريق تدوين آيين نامه اجرايي جز  سععامانه اين دروندورليسععت 

ن ماده در ضر سامانه متمرکز موضوع اياست(براي دستيابي به هدف جهش توليد بسيار حائز اهميت است. در حال حا

سا شنا شده و وندورليست نيز جهت  شد اما تکميل ن شکيل  سامانه توانمندي هاي ايران)توانيران( ت يي و معرفي قالب 

ازمند نظارت پيمانکاران واجد صعععالحيت داخلي براي اجراي طرح هاي عمراني و غيرعمراني به اجراء درنيامده که ني

انمنديهاي ( در بکارگيري حداکثري از تو5و کميسيونهاي تخصصي است. پتانسيل قانوني ماده)مجلس شوراي اسالمي 

جهيزات پروژه داخلي و ارجاع طرح و پروژه ها به پيمانکاران داخلي و ملزم شععدن پيمانکاران در خريد محصععوالت و ت

شور، پيمانکاران داخلي منظور حمايت از کاال و خدمات توليدي بهاي مورد نياز از توليدات داخلي  ساخت  وک تعميق 

 از محورهاي مهم قانون حداکثر در راستاي جهش توليد محسوب مي شود. داخل در کشور

رفيت مناسبي ظ( قانون حداکثر با هدف حمايت از کاالي ايراني و خريدهاي مصرفي غير پروژه اي از 17( و )16مواد)

( 1400)سال ه گونه اي که وزارت صمت تا پايان برنامه ششم توسعهبراي تقويت رونق و جهش توليد برخوردار است ب

يفيت مناسب کثبت سفارش کاالهاي مصرفي و مصرفي با دوام خارجي داراي مشابه ايراني را که با موظف شده است که 

ي توسعه کشور مه ها( قانون احکام دائمي برنا22و يا براساس ماده ) نمودهممنوع را توليد شده باشد  يو به ميزان کاف

هاي ستگاهد( اين قانون، 17همچنين براساس ماده ) .از موانع تعرفه اي و فني جهت مديريت واردات استفاده کند

تأمين کاالهاي  ، در تدارك ويهاي محصوالت داخلعالوه بر الزام به خريد کاالها و خدمات از فهرست توانمندياجرايي 

و  يت داخلنياز خود، ملزم به خريد محصوال مورداي( طرحي)پروژهسات غيرمصرفي، مصرفي بادوام، تجهيزات و تأسي

 .ايراني هستند يکاالها

امل و کشايان ذکر است براي دستيابي به جهش توليد و تحرك بيشتر توليد کاالهاي ساخت داخل، اجراي 

ستور کار قرار گيرد که اين امر نيا17( و )16موثر مواد) صا( قانون حداکثر بايد در د ديق کاالهاي ايراني زمند تعريف م

سععت مجلس و تکميل سععامانه متمرکز توليدات داخلي اسععت. بنابراين براي بکارگيري ظرفيت هاي فوق الذکر الزم ا

داکثر، حشععوراي اسععالمي با نظارت و پيگيري جدي بر اجراي کامل اين احکام و تکميل سععامانه هاي موضععوع قانون 

صاديق کااله سريع در تعريف م صرفي با دوام خارجي دااي ايراني و ممنوعيت وارادت کاالي ت صرفي و م شابه م راي م

 ، گام جدي در رونق بيشتر محصوالت داخلي و جهش توليد بردارد.ايراني

 

 

 های اقتصادیشها و فرصتهای بخگیری از ظرفیتنه( بهره

شد، ظرفيت سيار زيادي همانگونه که در بخش دوم اين گزارش مرور  صادي هاي مختلف بخشدر حوزههاي ب هاي اقت

سيل الزم را  صاد ايران وجود دارد که پتان شاورزي و.... در اقت شيمي، نفت، گاز، فناوري اطالعات، برق، ک از جمله پترو
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شد  صلي جهش توليد بايد بخش غيردولتي با ست که محور ا ستند. البته ذکر اين نکته الزم ا براي جهش توليد دارا ه

سرمايهژه در حوزهها بويوزهلکن در برخي ح شارکت بخش هايي که نيازمند  ست، م ساختي ا گذاريهاي بلندمدت و زير

 عمومي و خصوصي الزم و ضروري است.

ري از هاي هريك از بخشهاي اقتصادي در بخش دوم گزارش آمده است و به منظور جلوگيمصاديق مربوط به ظرفيت

 شود.تکرار در اين بخش ذکر نمي
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 وست:پي

( قانون برنامه 46نظارت بر عملکرد بند الف ماده ) 

های صنعتی و ششم توسعه )تدوين فهرست اولويت

 معدنی(

 

سئله صنعتي م سعه  ست که از زواياي گوناگون با دغدغهتو ستاي ا سيا سهاي محوري  ت. گذاران پيوند خورده ا

شتغال و  اند. تي گره خوردهافزايش توان دفاعي همگي با توسعه صنعمسائلي مانند ايجاد رونق اقتصادي )و افزايش رفاه(، ا

کند براي هاي ديگر ايجاد ميبنابراين توسععععه صعععنعتي از رهگذر پيامدها و سعععرريزهايي که براي حل مسعععائل در حوزه

سعه صنعتي بطور ريزان اقتصادي اهميت يافته و بر همين مبنا در دو دهه اخير، توجه به بهبود توگذاران و برنامهسياست

، «رونق توليد» و« حمايت از کاالي ايراني»مستمر مورد تاکيد کارشناسان قرار گرفته است. شعار دو سال اخير نيز يعني 

 بيانگر لزوم توجه به توليد داخلي است. 

شي به تولي ست. به تعبير دقيقاما رونق بخ شه راه ا سوي دولت نيازمند برخورداري از يك نق شي به د از  تر رونق بخ

 دهي به سواالتي از قبيل سواالت زير است:توليد نيازمند پاسخ

 تواند توسعه صنعتي را تسريع کند؟نقش دولت در توسعه صنعتي چيست؟ آيا دولت مي -

سهيل عملکرد نقش - صورت ت شد يا دولت ميآفريني دولت بايد به  مايت از هاي حمايتي و حتواند نقشبازارها با

 برخي صنايع )گزينش صنايع پيشرو( را بر عهده گيرد؟ 

ي بايد استوار هاي حمايتي و حمايت از برخي صنايع باشد، انتخاب صنايع بر چه مبناياگر قرار بر اتخاذ سياست  -

 شود؟ 

 اي و ...( اي، بيمههاي مالي، تعرفهي چه بازه زماني؟ )حمايتهايي بايد از صنايع صورت گيرد و براچه حمايت -

هايي در اين هايي بايد در اين زمينه همکاري کرده و نياز به چه انجام چه نوع هماهنگيچه نهادها و دسعععتگاه  -

 زمينه است؟

صنعتي يا به عبارت دياين ستراتژي توسعه  سخ به آنها نيازمند تدوين ا ست که پا سواالتي ا ن نقشه راه تدویگر ها 

ه صنعتي در است. سواالتي که عليرغم اهميت و با وجود قرار گرفتن حکمِ تهيه و تدوين استراتژي توسع توسعه صنعتی

 ست. اهاي توسعه صنعتي کشور، به ويژه در طول دو دهه گذشته، همچنان تدوين ناشده باقي مانده احکام برنامه

سان بر شنا سفانه باوجود تاکيد کار شور و تبديل حکم قانوني تدوين  متا صنعتي ک سعه  ستراتژي تو لزوم تدوين ا

صنعتي به يکي از اجزاء ثابت  سعه  ستراتژي تو شور )برنامه 3ا سعه ک سعه( اين مهم برنامه اخير تو شم تو ش هاي چهارم تا 

ست. به تعبير ديگر علي شده ا سع 46بند الف ماده » آنکهرغم هنوز انجام ن شم تو ش صمت را مکلف  «هقانون برنامه  وزارت 

ست تا  صنعتي را در قالب کرده ا سعه  ستراتژي تو ست اولويت»ا صنعتي و معدنيتهيه فهر شش «هاي  ماه از ظرف مدت 

، با گذشععت سععه سععال از اجراي برنامه، اين وزارتخانه هنوز در تهيه فهرسععت نهايي 1( تهيه کند1396آغاز اجراي برنامه )

هاي حمايتي با محوريت موسععسععه ارتخانه در سععال جاري، طرحي را براي تعيين اولويتموفق نبوده اسععت. البته اين وز

ست مطالعات و پژوهش سمي و در قالب فهر صورت ر ست انجام دارد که نتايج نهايي اين طرح هنوز به  هاي بازرگاني در د

                                                           
هاي کلي اقتصاد مقاومتي و همچنين توسعه صادرات منظور رونق توليد، نوسازي صنايع، حمايت هدفمند از صنايع داراي اولويت سياستبه -46ماده » 1

ماه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش -الف کنند:شرح زير اقدام ميربط بهغيرنفتي، دولت و دستگاههاي اجرائي ذي

اي بخشي منطقهمعدني( را با رعايت مالحظات آمايش سرزميني و تعادلهاي صنعتي)با اولويت صنايعاالجراء شدن اين قانون، فهرست اولويتزمپس از ال

 « وزيران برساند.تصويب هيأتبه
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 ها منتشر نشده است.اولويت

 1397 اد، مرد 1396 شهريور) نوبت سه در ششم توسعهصمت در دوره برنامه  وزارت اينکه رغماز سوي ديگر، علي

ول، عدم لحاظ در نوبت ا. اسععت نبوده آميزموفقيت هاتالش اين اما کرده اقدام هااولويت فهرسععت تهيه به( 1398و مرداد 

ساير دستگاه در نوبت شد،  هاي اجرايي )مانند وزارت نيرو( موجب بازگردانده شدن طرح از کميسيون زيربنايي دولتنظر 

اما در  نويس اوليه براي لحاظ نظرات وزير جديد صععمت در آن عنوان شععد،دوم، تغيير وزير موجب پس گرفته شععدن پيش

 رار نگرفته است.ها با گذشت چند ماه از ارائه به کميسيون زيربنايي دولت، هنوز مورد تصويب قنوبت سوم، فهرست اولويت

ستگ سازماناهبا توجه به اينکه دولت از مجموعه د ست که هر يك داراها و  شده ا شکيل  ي بودجه هاي گوناگوني ت

د نيازمند گري توليد را نيز برعهده داشععته و براي تخصععيص منابع خوگري و حمايتبوده و برخي از آنها وظايف تسععهيل

سازوکار اولويت سايي منطقبرخورداري از نوعي  شنا ستند،  صيص منابع و حمايت از توليدار ه ستگاه د در اينهاي تخ ها د

 شان دهد.بندي( سازوکار و شکل عملياتي حمايت از توليد را در کشور نتواند )حتي در شرايط فقدان سند اولويتمي

ساس، مرکز پژوهش سال بر اين ا ستاي ايفاي نقش نظارتي خود، در  سالمي در را شوراي ا عالوه  1397هاي مجلس 

ها از سعععوي اين وزارتخانه انجام داد، براي گيري تدوين فهرسعععت اولويتبر جلسعععاتي که با وزارت صعععمت و در جهت پي

هاي دستگاه»جلسه با سه گروه  8ها و نهادهاي اجرايي کشور، با برگزاري بندي و اقدامات دستگاهشناسايي وضعيت اولويت

ست جمهوريمعاونت»، 1«اجرايي ضوع اولويت« هاي ريا شتندکه با مو سروکار دا شي»رخي و نيز ب 2بندي  «  نهادهاي پژوه

شتندکه در زمينه اولويت بندي، دانش کارشناسي ها و نهادها در زمينه اولويتمجموعه اقدامات دستگاه 3بندي اقداماتي دا

 .4بندي را احصا کرده و نتايج اين بررسي را در قالب گزارشي انتشار دادهاي مورد استفاده براي اولويتو روش

 ها و نهادهابندي در دستگاهگستره مطالعات اولويت

«  عه صنعتياستراتژي توس و اسناد ارزيابي مطالعات»هاي مجلس با تشکيل کارگروه نيز مرکز پژوهش 1398در سال 

سي بهتر مباني نظري، نوع مطالعه و نتايج آن، از  ستگاهجهت برر ضور دعوت کها و نهادهاي مرتبط نمايندگان د رد تا با ح

مينه برگزار شد، در اين ز 1398اي که در سال در ده جلسهدر اين جلسات، نتايج اين مطالعات را بررسي و ارزيابي کنند. 

سناد ( گستره دستگاه1در اين کارگروه بررسي شد. جدول ) هااي مختلف و نتايج آنهمطالعات دستگاه هاي تهيه کننده ا

 دهد.مي بندي را نشاناولويت

بندی توسعه صنعتیهای مختلف در زمینه اولویتوضعیت مطالعات دستگاه -1 جدول  

حوزه 

 اختيارات
 عنوان مطالعه دستگاه ارائه كننده

دستگاه 

 اجرایی

 مطالعات استاني طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پايدار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي

نيرووزارت   طرح انتقال آب به مرکز فالت ايران 

 طرح جامع حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي

                                                           
 بهداشت، دفاع؛ نيرو؛ نفت؛ کشاورزي؛ جهاد يي؛دارا و اقتصادي امور اجتماعي؛ رفاه و تعاون کار، هايوزارتخانه شامل غيربخشي و بخشي هايوزارتخانه 1

 .امورخارجه و کشور اسالمي؛ ارشاد و فرهنگ اطالعات؛ فناوري و ارتباطات فناوري؛ و تحقيقات علوم، پزشکي؛ آموزش و درمان
 معاونت علمي و فناوري، توسعه مناطق محروم و ميراث فرهنگي و گردشگري 2
 بازرگاني، مرکز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، مرکز تحقيقات سياست علمي، اتاق بازرگاني، موسسه عاليهاي موسسه مطالعات و پژوهش 3

 .ريزي و مرکز تحقيقات صنايع دفاعيپژوهش مديريت و برنامه آموزش و

« 46»ماده « الف»در اجراي حکم بند . ارزيابي عملکرد دولت 1آسيب شناسي فقدان استراتژي توسعه صنعتي در ايران (. »1398پور، حسين )رجب 4

 هاي مجلس شوراي اسالمي.. تهران. مرکز پژوهش16623، مسلسل «(برنامه ششم توسعه )تهيه فهرست اولويت هاي صنعتي و معدني
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وزارت نفت )موسسه مطالعات بين المللي 

 انرژي(
 طرح جامع انرژي

وزارت دفاع )مرکز آينده پژوهي موسسه 

 آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي(
هاي توسعه زنجيره ارزش صنايع راهبرديچالش  

ریاست معاونت 

 جمهوری

فناوري رييس جمهور -معاونت علمي پيشگامان اقتصاد دانش بنيان برمبناياولويت بندي صنعتي    

معاونت توسعه روستايي )سفارش کار به 

 بنياد برکت(
 اطلس مناطق محروم )مدل توسعه روستايي(

موسسه 

 پژوهشی

موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني1 

مطالعه مرتبط( 2)  

هاي توليدي ايرانبندي رشته فعاليتاولويت  

يچيدگيها )درون گروه هاي مطالعه قبل( با رويکرد پتعيين زير اولويت  

پيچيدگي اقتصادي برمبناياولويت بندي صنعتي  مرکز تحقيقات سياست علمي کشور  

 

ها و ها، حمايتگذاريمنشاء سرمايهها و نهادها هريك بنا به وظايف اداري خود طرحي تحقيقاتي را که اين دستگاه

هاي رياست ها و معاونتاند. همچنان که مشخص است، برخي از وزارتخانهاختصاص منابع دولت بوده است به پيش برده

به برخي مسائل  اند، يا خود را متولي سازمان دادنهاي عمراني )بخشي( را برعهده داشتهجمهوري که وظيفه پيشبرد پروژه

اند. همچنين برخي دهبندي انجام دااند، مطالعاتي را براي اولويتر )اشتغال يا کسب و کارهاي دانش بنيان( دانستهکالن کشو

 اند.بندي انجام دادههاي اجرايي مطالعاتي را در زمينه اولويتموسسات پژوهشي هم به سفارش دستگاه

هاي اند که داراي طرحها نيز وجود داشتهي دستگاههاي اجرايي، برخهمچنين الزم به ذکر است که در ميان دستگاه

 . 2اندهاي مجلس قرار ندادهها اطالعات مطالعات خود را در اختيار مرکز پژوهشرغم پيگيرياند اما عليبندي بودهاولويت

 هاي مطالعات انجام شدهبرخي ويژگي

توان نکات زير را درباره است. بر اين مبنا، ميهاي اين مطالعات با يکديگر مقايسه شده ، برخي ويژگي2در جدول 

 اين تحقيقات ذکر کرد:

 :توان مطالعه مطالعات انجام شده عمدتاا برپايه سه نوع مطالعه صورت گرفته است که آنها را مي مبنای مدل

گرا تاا کلنسبشود با رويکردي ناميد. در مدل اول، تالش مي« مطالعه بازار»و « نيازسنجي»، «وکارمحيط کسب»

رحالي که همه عوامل موثر بر محيط صنعت )رسته کسب و کار( شناسايي شده و همه اين عوامل تحليل گردند، د

هايي تخمين در مدل نيازسنجي، روندهاي آتي برخي متغيرها مورد توجه بوده و عمدتاا با فروضي محدود کننده،

ده و برپايه ر، بيشتر بر وضعيت عرضه و تقاضا متمرکز بواز آينده وضعيت زده شده است. همچنين مطالعات بازا

 ت.ها يا محصوالت به دست داده شده اسانتخاب تعدادي شاخص، ارزيابي از وضعيت عملکرد رشته فعاليت

 :اگر سطوح بررسي وضعيت را به سه سطح کالن )فضاي عمومي کسب و کار(، مياني )وضعيت  سطح بررسی

ها( تقسيم کنيم. اين مطالعات سطوح مختلفي را براي بررسي و خرد )وضعيت بنگاه ها يا محصوالت(رشته فعاليت

اند )عمدتاا در مطالعات ها مورد توجه قرار دادهاند، برخي سطوح کالن و مياني را براي تعيين اولويتانتخاب کرده

و برخي نيز سطوح خرد  هاي کسب و کار(نيازسنجي( درحالي که برخي ديگر سطوح مياني )مانند مطالعات رسته

هاي بررسي عملکرد هاي بزرگ دانش بنيان(. بسته به اين سطح، نحوه انتخاب شاخص)مانند وضعيت عملکرد بنگاه

                                                           
است، در قالب طرح اين مطالعه اگرچه به سفارش وزارت صمت صورت گرفته است اما از آنجا که رسما به عنوان مطالعه وزارت صمت معرفي نشده  1

 هاي بازرگاني )بعنوان يك نهاد پژوهشي( در اينجا آورده شده است.مطالعاتي موسسه مطالعات و پژوهش
هايي از صندوق توسعه ملي نيز اخذ هاي دارويي را انجام داده و برمبناي آن وامبطور مثال وزارت بهداشت )سازمان غذا و دارو( که طرح تعيين اولويت 2

 ها شرکت نکرد.هاي انجام شده، در جلسه ارائه اولويت، بدون هيچگونه توجيهي و علي رغم هماهنگيکرده است
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 اند.ها متفاوت بودهو به ويژه مشکالت و موانع توسعه احصا شده در مدل

 :اند. بطور خالصه اين ب شدهدر اين مطالعات، متغيرهاي گوناگوني به عنوان متغير هدف انتخا متغیر هدف

بري، پيوندهاي پسين و پيشين، صادرات، بري، انرژيتوان ارزش افزوده، ميزان فروش، اشتغال، آبمتغيرها را مي

 ميزان فناوري، مزيت نسبي آشکار شده، و تقاضاي بار، سفر و انرژي عنوان کرد.

 :اند، اما برخي از مطالعات، ها انجام شدهعمده مطالعات انجام شده بر محور وضعيت موجود فعاليت دوره بررسی

اند. در مقابل هيچ يك مطالعات، برپايه نوعي هايي، روندهاي آتي را نيز در بررسي خود لحاظ کردهبا تخمين مدل

عيت فعلي( و نيز بحث درباره تحوالت هاي موثر بر وضآسيب شناسي از روندهاي گذشته )شامل تحوالت و سياست

 اند.احتمالي موثر بر تغيير روندها در آينده استوار نشده

اي در مورد مباني، سطح بررسي، متغير هدف و دوره بررسي در اين مطالعات وجود بطور مشخص پراکندگي گسترده

هاي زيرساختي مانند اي که در مورد وزارتخانهنهگودارد. اين پراکندگي منجر به نتايج متفاوتي در اين مطالعات شده است به

اي، احداث دار در زمينه توسعه خطوط حمل و نقل ريلي و جادههاي اولويتراه و شهرسازي، نفت، نيرو و دفاع تعيين پروژه

ها ساير دستگاههاي راهبردي مورد نياز صنايع دفاعي، و در مورد هاي توليد انرژي و توسعه فناوريها و نيروگاهپااليشگاه

دار )وزارت صمت(، کسب و کارهاي دانش بنيانِ پيشگام )معاونت علمي و فناوري( بوده هاي اولويتتعيين رشته فعاليت

 است.

هاي فناوري رييس جمهور و وزارت کار، دامنه بررسي خود را بر رسته -توان گفت، معاونت علميدر مثالي ديگر مي

هاي کسب و کاري دانش بنيان را براي شناسايي ها در رستهمعاونت علمي، صرفاا اولويتاند. کسب و کار متمرکز کرده

هايي با رويکرد وزارت کار در هاي دانش بنيان پيشرو و اختصاص منابع خود به آنها انجام داده است که هم پوشانيشرکت

با يکديگر بسيار متفاوت است. معاونت علمي هاي کسب و کار دارد، اما رويکرد اين دو دستگاه نسبت به حمايت اين رسته

ها تمايل به هايي مانند ميزان فروش و سهم دانش بکار رفته در محصوالت و خدمات شرکتو فناوري با محوريت شاخص

دارد، در حالي که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، در راستاي توسعه سيستم کسب و کار،  های بزرگحمایت از شرکت

واحدهای صنعتی و کارگاهی هاي سنتي )مانند فرآوري چرم و پوشاك( و هم حمايت از ل به حمايت از رستههم تماي

اي خود داشته و منابع خود را به هاي توسعهدارد. هر کدام از اين دو وزارتخانه نيز منابعي جهت حمايت از فعاليت کوچك

 کنند.نوعي در جهت متضاد با يکديگر هزينه مي

نوع سیاست اتخاذی و نحوه حمایت از تولید در مطالعات دستگاه های مختلف -2جدول   

 نوع حمايت اتخاذي نوع سياست اتخاذي دستگاه ارائه كننده

 کارکردي و گزينشي وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

رفع موانع کسب و  -حمايت مالي )اعطاي تسهيالت( 

)آموزش و افزايش دانش و همکاري کارهاي عمدتاا خرد 

 فعاالن بازار(

 سرمايه گذاري مستقيم )اجراي پروژه هاي عمراني( گزينشي وزارت نیرو

 سرمايه گذاري مستقيم )اجراي پروژه هاي عمراني( گزينشي وزارت راه و شهرسازی

موسسه مطالعات بین  -وزارت نفت

 المللی انرژی
)اجراي پروژه هاي عمراني(سرمايه گذاري مستقيم  گزينشي  

مرکز آینده پژوهی  -وزارت دفاع

موسسه آموزشی و تحقیقاتی 

 صنایع دفاعی

 گزينشي
و بعضاا سرمايه گذاري مستقيم )اجراي پروژه هاي عمراني( 

 حمايت مالي )اعطاي تسهيالت(

رفع موانع کسب و  -حمايت مالي )اعطاي تسهيالت(  کارکردي و گزينشيفناوری رییس  -معاونت علمی
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 نوع حمايت اتخاذي نوع سياست اتخاذي دستگاه ارائه كننده

 کارهاي دانش بنيان )ارتقاء برند و رفع مشکالت( جمهور

 حمايت مالي )اعطاي تسهيالت و امکانات( گزينشي بنیاد برکت

های موسسه مطالعات و پژوهش

 بازرگانی
 کارکردي و گزينشي

حمايت  -رفع موانع کسب و کار فعاليت هاي اولويت دار

 مالي )اعطاي تسهيالت(

سیاست علمی مرکز تحقیقات 

 کشور
 رفع موانع کسب و کار عمومي و گزينشي

 

 نقاط قوت و ضعف

ست 3اند که در جدول اين مطالعات از نقاط قوت و ضعف متفاوتي برخوردار بوده . هر يك از 1به آنها پرداخته شده ا

سائل را مورد توجه قرار داده سته به رويکرد خود برخي از م توجه به تحليل زنجيره ارزش در اند، بطور مثال اين مطالعات ب

صنعت( و مالحظه کيفيت دادهمطالعه وزارت کار، نيازمندي شاورزي و  شرب، ک ها و تالش براي هاي آبي آينده )از منظر 

هاي مورد نياز در مطالعه وزارت نيرو، توجه به نيازمندهاي لجسععتيکي و زيرسععاختي حمل کاال )نياز به ايجاد طرح احتياط

ها در مطالعه معاونت ها( در مطالعه وزارت راه، توجه به لوازم بسعععط و گسعععترش فعاليت بنگاهها و فرودگاهالبنادر، ترمين

يابي هاي بين بخشي در مطالعه وزارت دفاع و تاکيد بر لزوم تنوععلمي و فناوري رييس جمهور، توجه به برخي ناهماهنگي

 ان از جمله نقاط قوتي که در اين مطالعات وجود دارد ذکر کرد.تودر مطالعه مرکز تحقيقات سياست علمي کشور را مي

 بندي کرد:توان به صورت زير دستهها را ميبرند. اين ضعفها رنج ميدر مقابل، اکثر اين مطالعات از برخي ضعف

قيود طراحي وان عنه هاي آنها بها و دخالت دادن برنامهمطالعات عموماا بدون هماهنگي با نتايج ساير دستگاهاين  -

 مدل يا مالحظات آنها براي ترسيم روندهاي آينده صورت گرفته است.

 کمترين توجه به مالحظات زيست محيطي در مطالعات به چشم مي خورد. -

ت آينده به اند که آينده تداوم روند کنوني است. به تعبير ديگر، ديناميسم تحوالمطالعات عموماا فرض کرده -

مانند اي المللي و منطقهقدرتمند بيناي کشورهاي ، اقليم و استراتژي توسعهخصوص از بعد تحوالت جمعيت

 ترکيه و چين در دستور کار قرار نداشته است.

ر مورد توجه بوده ها( و قيود برآمده از آن در اين مطالعات کمتمالحظات آمايشي )نحوه استقرار جغرافيايي فعاليت -

 است.

 شته است.تاثيرات آن بر بازارها، تقريبا در عموم مطالعات وجود ندا مالحظات مربوط به تحوالت فناوري و -

ار قرار نداده هاي اجرا( را در دستور کهاي بين بخشي، کاستياي مالحظات سازماني )هماهنگيتقريباا هيچ مطالعه -

 است.

 سطح سياسي و احتماالت برآمده از آن در هيچ يك از مطالعات مورد توجه نبوده است. -

ها براي ر مسائل باال، دو نقطه ضعف مهم در اين مطالعات وجود دارد. اولي مربوط به اختيارات سازماني دستگاهعالوه ب

، هر هاي بازرگاني()موسسه مطالعات و پژوهش وزارت نفت و وزارت صمت بندي است. به طور مثالپيشبرد سياست اولويت

                                                           
 در بخش پيوست آمده است. 3جدول  1
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يابي به نتايج، در حالي که وزارت صمت اند، اما در روش دستدو بنوعي نگاه بخشي به صنعت را مورد توجه قرار داده

، مبناي نفتها با يکديگر( تهيه کرده، وزارت ها را بر اساس محورهاي مزيت نسبي آشکار شده )در مقايسه زيربخشاولويت

راساس شناخت ب خانه )صنايع نفت و پااليش و پتروشيمي( و نههاي خود را عمالا محدوده اقتدار وزارتگذاريسياست

ن تفاوت رويکرد آنجاست که در هاي صنعتي قرار داده است. اهميت ايهاي اين صنايع نسبت به ساير رشته فعاليتاولويت

گذاري ها بوده و سياستگذاري صنايع پتروشيمي، وزارت نفت متولي صدور مجوزها و تهيه خوراك پتروشيميحوزه سياست

بندي است، روش عملي بکارگرفته شده محلي از اعراب ندارد. بنابراين آنچه مبناي اولويت، عمالا وزارت صمت در اين حوزه

 باشد.در وزارت نفت مي

بندي باتوجه به اين ساختار نقطه ضعف دوم مربوط به عدم پرداختن به ساختار سازماني موجود و شيوه پيشبرد اولويت

ي از قراردادها يا اي مانند ايميدرو حضور دارند که بسياردر حوزه صنايع معدني، نهادهاي توسعه سازماني است. بطور مثال

ي ميان رسد هماهنگي بااليکنند، در واقع به نظر نميها را به صورت مجزا از وزارتخانه مديريت ميگذاريسرمايه

بندي بايد با محدوده اقتدار ج اتخاذ شده در اولويتگوناگون وزارت صمت وجود داشته باشد. بنابراين نتاي هايزيرمجموعه

را نيز با يکديگر هاي بخشي و غيربخشي از نظر امکانات اجدستگاه تهيه کننده آن انطباق داشته و بنابراين نتايج دستگاه

 متفاوت است.

 

 هاي توصيه شده در مطالعاتسياست

گذاري را هاي سرمايهتخصيص منابع حمايتي يا اجراي پروژههاي هايي درمورد محلدر نهايت اين مطالعات، توصيه

 1بندي کرده است.هاي برآمده از اين مطالعات را دسته، نوع سياست4اند. جدول به دنبال داشته

با هدف تعيين  هاي زيرساختي مانند راه و شهرسازي، نفت و نيرو مطالعات خود رادهد که وزارتخانهنشان مي 4جدول 

ها که بيشتر خانهاند، درحالي که برخي ديگر از وزارتگذاري انجام دادههاي سرمايهبراي تخصيص منابع به پروژه هااولويت

ييس جمهور( از اند )مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و معاونت علمي و فناوري رنقش حمايتي را برعهده داشته

رغم عدم وجود سند توان گفت که علياند. بنابراين مي( استفاده کردهمطالعات خود براي تخصيص منابع )اعطاي تسهيالت

شته و منابع ها و نهادها وجود دابندي در سطح دستگاههاي صنعتي، اولويتاستراتژي توسعه صنعتي و نيز فهرست اولويت

 شود.کالني بر مبناي آن تخصيص داده مي

رآمده از ساير بها داشته يا بايد قيود ، تاثيراتي بر ساير بخشهانکته مهم در اينجاست که اجراي هر يك از پروژه

هاي انتقال آب به ها را در مطالعات خود لحاظ کنند. بطور مثال، توسعه ناوگان ريلي، توسعه عرضه انرژي يا طرحبخش

در آن زمينه،  تکليفداخل فالت ايران بايد با مالحظه استراتژي توسعه در زمينه صنايع معدني صورت گيرد، بدون تعيين 

دهند، نه تنها احتماالا اي قرار ميهاي توسعههايي که به وضعيت موجود اصالت داده و همين روند را مبناي اجراي طرحطرح

 هايي مواجه سازند.ها را با محدوديتاتالف منابع را به دنبال داشته باشند، بلکه توسعه ساير صنايع و رشته فعاليت

ا صرف رها منابع انبوهي گي در تخصيص منابع در اين مطالعه مشخص است، هر يك از دستگاههمچنين بي برنامه

ستاي يکديگر ها با يکديگر همگرايي داشته يا در رااند بدون آنکه نتايج اين طرحهاي حمايتي يا زيرساختي ساختهطرح

 باشند.

 جمع بندي

                                                           
 در بخش پيوست آمده است. 4جدول  1
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ست، ا« مطالعات جامع»بندي از جنس ها و اولويتويتجنس مطالعه اولدهد که هاي صورت گرفته نشان ميبررسي

ها است. اين وديتها، امکانات و محددر واقع دولت براي شناسايي نقشه راه خود نيازمند ارزيابي جامع از روندها، وضعيت

بنابراين  است. اي از وضعيت براي مداخالت محدود الزمريزي جامع متفاوت است، در اينجا دانش گستردهمطالعه با برنامه

 بندي نيازمند انجام مطالعات گسترده و همه جانبه در زمينه موضوع است.اقدام به اولويت

هار حوزه در هر چ بوده، سه سطح کالن، مياني و خرد بندي بايد شاملبطور خالصه بايد گفت که مطالعات اولويت

 ي گذشته،آسيب شناسي روندها زماني يعني دورهانجام شده و واجد هر سه  اقتصادي، اجتماعي، سياسي و زيست محيطي

  .باشدروندهاي آتي ترسيم وضعيت موجود و  تبيين

شوند، آفريني موثر دولت انجام ميبندي به لحاظ اينکه با هدف ارائه مبنايي براي نقشعالوه بر اينها، مطالعات اولويت

نگي )درون بخشي و بين بخشي(، کيفيت بوروکراسي، هاي هماههايي از سازمان دولت و کاستيبايد شامل ارائه تحليل

. برپايه اينگونه مالحظات، 1هاي آماري و از اين دست بوده و نتايج را براساس اين مالحظات استخراج کندکيفيت  داده

 ها باشد، هم مالحظات استراتژيك.بايد هم واجد محاسبات کمي و  برآورد دادهبندي مطالعات اولويت

ز طريق به صورت همکاري بين دستگاهي صورت گرفته و ابندي بايد دهد که مطالعات اولويتان مياين بررسي نش

هاي برون سپاري يا توانند به صورت پروژهاين مطالعات نمي نقد و ارزيابي کارشناسان و گرفتن بازخوردها تکميل شود.

 مرحله مورد نقد و اصالح قرار گيرد.هاي تحقيقاتي انجام شوند، نتايج اين مطالعات بايد در چند طرح

رابر تحوالت ها هم بايد در بتوانند نقطه شروع و قيود را مشخص کنند، نتايج و سياستاين مطالعات ميدر نهايت 

 پذير باشند، هم اينکه در مسير اقدام، يادگيري در حين اجرا را هم مورد توجه قرار دهند.بعدي انعطاف

 پيشنهادات

 شود:هاي انجام شده پيشنهاد مييبر اساس ارزياب

 ها، باید مطالعهبجای مطالعات محدود و بخشی، وزارت صمت، با همکاری سازمان برنامه و سایر دستگاه 

 ها سازد.جامع را مبنای شناسایی اولویت

 قشنتواند ایفای این کارگروه در قالب پیشنهاد محورهای مورد مطالعه و سپس نقد و ارزیابی مطالعات می 

 کند.

 ساله و با جلسات مستمر کارشناسان را برای تحقق این شود که وزارت صمت، طرحی یكپیشنهاد می

 مطالعه تهیه و تدوین کند.

 دهد. بطور مثال در این دوره، صنایع تبدیلی بندی را تحت تاثیر قرار میدوره تحریم مالحظات اولویت

مدت، نتایج را شوند که برای دوره کوتاهدارای اهمیت میهای تحریمی کشاورزی و صنایع دارویی، از جنبه

شود، در دوره تحریم کنونی، مالحظات کوتاه مدت و بلندمدت تواند تحت تاثیر قرار دهد. پیشنهاد میمی

  از یکدیگر جدا شوند.

                                                           
داشت و  هاتشکيل شده از سوي مرکز پژوهش ترين مشارکت را در کارگروهريز، ضعيفجه به عنوان اصلي ترين نهاد برنامهسازمان برنامه و بود 1

 .نيز اطالع نداشت 46بند الف ماده ها و حتي روند انجام حکم قانوني از روندهاي موجود در ساير دستگاهکارشناسان سازمان، حتي 
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و نتایج مطالعات انجام شدهمبانی  -3جدول   

 متغير هدف سطح ورود مبناي مدل دستگاه ارائه كننده
مبناي شناسايي 

 اولويت
 نتايج

 وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي
محيط کسب و کار 

 )ديناميك کسب و کار(

مياني )رسته هاي کسب 

 و کار(
 وضعيت موجود اشتغال

دار در هاي کسب و کاري اولويترسته

کشورسطح   

 مطالعات نيازسنجي وزارت نيرو
سطح کالن و مياني 

 )رشته فعاليتها(

ميزان تقاضاي آب، ميزان آب بري 

 صنايع و محصوالت کشاورزي

وضعيت موجود و 

 روندهاي آينده

بري توسعه کشاورزي هاي آبمحدوديت

و صنعت در مناطق )نيازهاي 

گذاري(سرمايه  

نيازسنجيمطالعات  وزارت راه و شهرسازي  
سطح کالن و مياني 

 )گروه کااليي(

ميزان تقاضاي سفر، ميزان 

 تقاضاي حمل بار

وضعيت موجود و 

 روندهاي آينده

هاي توسعه خطوط ريلي و اولويت

ايجاده  

وزارت نفت )موسسه مطالعات 

المللي انرژي(بين  
 مطالعات نيازسنجي

کالن و مياني )رشته 

 فعاليت(
 تقاضا و عرضه انرژي

موجود و  وضعيت

 روندهاي آتي
اي صنايع نفت و گازهاي توسعهاولويت  

وزارت دفاع)موسسه آموزشي و 

 تحقيقاتي صنايع دفاعي(

محيط کسب و کار 

)اکوسيستم صنعت 

 ملي(

 مياني و خرد )بنگاه ها(

ارزش افزوده، پيوندهاي پسين و 

پيشين با ساير صنايع، فناوري 

 )مورد استفاده صنايع دفاعي(

آتيروندهاي  هاي داراي اولويتفناوري   

فناوري رييس  -معاونت علمي

 جمهور
بنيان پيشگامهاي دانششرکت وضعيت موجود ارزش افزوده، ميزان فروش خرد )بنگاه هاي بزرگ( مطالعات بازار  

 معاونت توسعه روستايي

)بنياد بركت(   
موجودوضعيت  اشتغال، ارزش افزوده مياني )رشته فعاليت( مطالعات بازار  

دار روستايي هاي اولويترشته فعاليت

 )به تفکيك مناطق(

هاي موسسه مطالعات و پژوهش

 بازرگاني
 مطالعات بازار

رقمي  2مياني )کدهاي 

 آيسيك(
دارگروه فعاليت اولويت 9 وضعيت موجود مزيت نسبي آشکار شده  

افزوده، صادرات، فناوري ارزش مياني )محصوالت( مطالعات بازار مركز تحقيقات سياست علمي كشور دارصنايع صادراتي اولويت وضعيت موجود   
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نقاط قوت و ضعف مطالعات مختلف -4جدول   

 نقاط ضعف نقاط قوت دستگاه ارائه كننده

 تحليل زنجيره ارزش  وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي

 عدم کيفيت سنجي داده ها 

 هماهنگي )بين بخشي( ره ابزارهايعدم بحث دربا 

 عطاي تسهيالت )نوعي توزيع رانت(منتج شدن به ا 

 عدم بحث درباره ظرفيت رشد 

 وزارت نيرو

 ه )از منظر شرب، کشاورزي و توجه به نيازمندي هاي آبي آيند

 صنعت(

 ا توجه به پيش بيني افزايش تقاضاتوجه به توسعه زيرساخت ها ب 

 از احتياط هاي مورد ني مالحظه کيفيت داده ها و تالش براي طرح

 در نتايج )بدليل ضعف داده ها(

  توجه به مالحظات زيست محيطي )چالش هاي توسعه فناوري

 هاي آب شيرين کن و .. براي محيط زيست(

  تعيين مبناي ورود عدم توجه تعيين مالحظات استراتژيك صنعتي براي

 به مالحظات آبي

  وند آب بري بر اساس راصالت بخشي به روندهاي گذشته )مثالا محاسبه

 توسعه صنايع آب بر در گذشته(

  عدم مالحظه تغييرات اقليمي و تحوالت جمعيتي )مهاجرت( بر منابع

 آبي

 وزارت راه و شهرسازي

 ها، )بنادر، ترمينال توجه به نيازمندي هاي لجستيکي حمل کاالها

 ها(فرودگاه

 تقاضا توجه به توسعه زيرساخت ها با توجه به پيش بيني افزايش 

  عدم توجه به مالحظات زيست محيطي )آاليندگي محصوالت، آب بري

 تغييرات اقليميو ...( و عدم توجه به 

 زيع بار و مسافر در دوره هاي پيكعدم توجه به نحوه تو 

  آينده و تحليل گروه هاي کااليي براساس وضعيت موجود )و نه روندهاي

 ساير مالحظات استراتژيك(

 ه کسي و چقدر مسئول چه کاري است()چ عدم تحليل فرايندها 

  عدم ظرفيت سنجي توان دولت در ايجاد زيرساخت ها در توصيه ها )و

 اتخاذ تمهيدات براي آن(

 تسري فروض وضعيت موجود به دوره بلندمدت 
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 نقاط ضعف نقاط قوت دستگاه ارائه كننده

موسسه مطالعات  -وزارت نفت

المللي انرژيبين  

  هوجه به نيازمندي هاي انرژي آيندت 

  ها با توجه به پيش بيني افزايش تقاضاتوجه به توسعه زيرساخت 

  عدم توجه به مالحظات زيست محيطي )آب، سالمت، غذا و مالحظات

 الت منابع هيدروليك و تجديدپذير(مربوط به تحو

  آسيب شناسي عدم تحقق اهداف گذشتهعدم 

 به مالحظات سازماني و نحوه اجرا عدم توجه 

 ات استراتژيك براي تحليل روندها عدم مالحظ 

  عدم توجه به لزوم واقعي سازي فروض و مخاطرات تسري فروض شرايط

 سال( 20از فعلي به روندهاي بلندمدت )بيش 

 عدم مالحظه کيفيت داده ها 

مركز آينده پژوهي  -وزارت دفاع

موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع 

 دفاعي

  توجه به زنجيره ارزش 

 زم بسط و گسترش فعاليت بنگاه هاتوجه به لوا 

 ناهماهنگي در جذب  توجه به برخي عدم هماهنگي ها )مانند

 سرمايه خارجي(

  توجه به مالحظات سطح دانش هاي پايه و نه محصوالت

 )مالحظات تکنولوژيست ها و نه بازرگانان(

 عدم توجه به مالحظات زيست محيطي توسعه برخي فناوري ها 

جمهورفناوري رييس -معاونت علمي  

  تاکيد بر لزوم تنوع يابي 

 عاليت ها )برندها و هولدينگ ها(تحليل ساختار بنگاهي ف 

 شناسايي مشکالت بين بنگاهي 

  جغرافيايي بنگاه هاي دانش بنيانبررسي نحوه توزيع 

 )تحليل معضالت بنگاه هاي بزرگ مقياس )دانش بنيان 

 هاي يت ميان برنامه توسعه با نيازمندعدم بررسي هاي استراتژيك )نسب

 ت خارجي و تطابق بخشي رويکردها(آن در سياس

 ي(تقليل بحث بيشتر بر حمايت مالي )بسته هاي ويژه تامين مال 

 عدم هماهنگي بين بخشي با ساير دستگاه ها 
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 نقاط ضعف نقاط قوت دستگاه ارائه كننده

 بنياد بركت
 توجه به مناطق محروم 

 احصاء اطالعات درباره وضعيت مناطق محروم 

 اتکا به داده هاي بي کيفيت 

 هماهنگي هاي بين بخشيدم توجه به ع 

 ي ر، سطح دانش نيروعدم توجه به مالحظات توسعه بازار )حجم بازا

 انساني و ...(

 عدم توجه به اقتصاد مقياس 

 تقليل بحث به اعطاء تسهيالت 

هاي موسسه مطالعات و پژوهش

 بازرگاني

  توجه به پيچيدگي توليد محصوالت 

 ارزآوري توجه به شاخصهاي منفعت فرصت و ميزان ارزبري و 

 زيست محيطي )آاليندگي، پايداري( عدم توجه به مالحظات 

  آسيب شناسي عدم تحقق اهداف گذشتهعدم 

 نحوه اجرا )قابليت هاي حکمراني( عدم توجه به مالحظات سازماني و 

 ات استراتژيك براي تحليل روندها عدم مالحظ 

 عدم توجه به مالحظات حقوق مالکيت و ساختار توليد )براي تحليل 

 روندهاي سرمايه گذاري موجود و آينده(

 مركز تحقيقات سياست علمي كشور
  تاکيد بر لزوم تنوع يابي 

 تحليل مقايسه اي کشورها و ارائه مسيري براي تنوع يابي توليدات 

 عدم کيفيت سنجي داده ها 

 اره ابزارهاي هماهنگي )بين بخشي(عدم بحث درب 

 ي )استراتژي اي بين المللعدم بحث درباره سختي هاي نفوذ در بازاره

 هاي ورود به بازار(

 ه نظام تدبير )کيفيت بورورکراسي(عدم بحث دربار 

 )عدم مالحظات اقتصاد سياسي )داخلي، بين المللي 

 

 

 


