
1400الزامات تحقق جهش تولید در الیحه بودجه 

(قانون اساسی44ارایه در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل )
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درحل اهم مسائل حوزه تولیدبه عنوان یک سند حکمرانی 1400بهره گیری از سند بودجه سال 

یرغم عدم تحقق رشد اقتصادی مطلوب عل
سیاست های حمایتی از تولید  

نهوضعیتورکودمجددبروز
کشورGDPمطلوبچندان
نهوضعیتورکودمجددبروز

کشورGDPمطلوبچندان

ع هزینه های باالی کسب و کار و موان
پیشروی بخش تولید در کشور

ان محدود بودن نقش بخش های پیشر
در رشد تولید ملی

ود پیامدهای سوء تداوم پدیده رک
اقتصاد کشور تورمی در
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:انقالبمعظمرهبرمقام
انشاءاهللتولیدکهکنندعملجوریهستنددستاندرکارکهکسانی”

جودوبهانشاءاهللمردمزندگیدرمحسوسیتغییریکوکندپیداجهش
ی،نحوبهبرنامهسازماندارد؛برنامهریزیبهاحتیاجاینالبته.بیاورد
یقوه-نحویبهقضائیّهقوهنحوی،بهتحقیقاتشمرکزوشورامجلس
.“نحویبهدانشبنیانمجموعههای-داردنقشهمقضائیّه

انقالبرهبرنگاهازسالشعارتبییندرنکاتاهم

خارج؛وداخلبازارهایظرفیتبهتوجهباتولیدجهش
ریزی؛برنامهانجامواندرکاراندستتمامهمکاری
داخلی؛امکاناتطریقازکشورنیازهایوزندگیلوازمتهیّهی
بنیان؛دانشهایمجوعهظرفیتازگیریبهره
؛تولیدجهشدرعمومیمشارکتگسترش
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فهرست مطالب

ادبیات نظری جهش تولیداول

د تولیمرتبط با جهش روند و تحلیل متغیرهای اصلی دوم

سوم
بریدتاکباتولیدازحمایتسابقهاجمالیبررسی
تولیدموانعرفعکارگروهوبودجه

چهارم

5

1400جمع بندی و ارایه پیش نویس احکام با بودجه 



ادبیات نظری جهش تولید–بخش اول 
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الزاماتوانواعتعریف،:اقتصادوتولیدجهش

:تولیدجهشتعریف-الف

«تمامیازگیریبهرهدرجهشآنتبعبهوتقاضاوعرضهسمتدوازتولیدتابعانتقالمعنایبهتولیدجهش
.استفناوریووریبهرهکار،نیرویسرمایه،برمشتملعوامل

وناساییشباوکردهگذرمتوسطدرآمدتلهازتوسعهحالدرکشورهایکهاستفرایندیاقتصادیجهش
خودفناورانههایابلیتقو(صنعتسهمافزایشبرتاکیدبا)سرانهدرآمدشکاف،صنعتیتوسعههایپیشرانتحریک

.«دهندمیکاهشیافتهتوسعهکشورهایبارا

:تولیدجهشانواع–ب

تولیدجدیدهایحوزهبهورودواقتصادساختارتغییر:(بخشیبین)بلندجهش

جدیدناوریفازگیریبهرهبرتاکیدباخاصبخشیکدرارزشزنجیرهتوسعه:(بخشیدرون)کوتاهجهش

:فرصتپنجرهسهتوامانوبهینهاستفاده:الزامات-پ

تقاضاتحریکنوینهایفناورینهادیهماهنگی
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جهشمسیردردولتهایتغییرسیاستضرورتوتولیدجهشانواع

اوریونوآوریفنسیاستهایحرکتازصرفسیاستهایصنعتیوتجاریبه: تغییر پارادایم سیاستی در مسیر جهش
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تولیدجهشبهرسیدنچگونگی

طمرتبعواملازگیریبهرهدرجهشطریقازتولیدجهش

قتحقوموثرتقاضایوجودبهمشروط)تولیدتابعبا

سنجشقابل(پیشرانصنایعوبخشی،کالنسطوحالزامات

.است

(سمتعرضه)جهشدرتولید

بهویژهدرحوزهصنعتیدرسرمایهگذاریجهش

(اشتغالصنعتی)کارنیرویدربکارگیریجهش

فناوری/وریبهرهجهشدر
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موفقکشورهایدرتولیدیواقتصادیجهشسیاستیابزارهایاهم

اهم ابزارهای مورد استفاده  نوع سیاست 
هایسیاستسرمایه،بازارمدیریتبهره،نرختغییر،منابعهدایتاعتبارات،گسترش
...گذاریسرمایهمحیطوکاروکسبفضایبهبودکار،بازارمالیاتی، سطح کالن

انواع سیاست ها 

تحریک،مالیاتیمعافیتودسترسیانسانی،نیرویتأمینتوسعه،وتحقیقمالیتأمین
...صنعتیگذاریسرمایه

سطح بخشی
ارهایبازبهشکلدهیبرایجدیداستانداردهایومقرراتقوانین،تدویندولتی،خریدهای
....فناوری

هایوقمشپولی،ومالیاعتباراتتوسعه،وتحقیقاعتباراتگسترشمالیاتی،معافیت
....تجاریوپولیمالی،

هتجدروارداتازگیریبهرهواردات،برابردرآنهاازحفاظتوصادراتگراتولیداتتوسعه
....وارداتبرایترجیحیارزنرختعرفه،نظاماصالحصادرات،وتولید بخش های پیشران

تجاریباآن؛/ارزی/پولی/وجودراهبردصنعتیمشخصوتنظیمسایرسیاستهاهمچونمالی

قتصادی؛هدفمند،مقیدوزمانبدبودنانواعحمایتهابهمنظورتضمینبیشترینتاثیرآنهادررشدا

فرهنگسازیوایجادبسترفرهنگیبرایتولیدوسرمایهگذاریدرکشورها

جمع بندی تجارب  
کشورها
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تولیدجهشدرنظریرویکردهایبندیجمع

درموانعرفع:تولیدتابعبامرتبطعواملازگیریبهرهدرجهشطریقازتولیدجهش

لیدتوجهشدراصلیهایمولفهعنوانبهوریبهرهوکارنیرویگذاری،سرمایهتولید،

ازرکتح:نوینرویکردهایاتخاذوتولیدجهشمسیردرسیاستیپارادایمتغییر

نوآوریوفناوریسیاستهایبهتجاریوصنعتیسیاستهای

یشرانپهایبخشتحریکو(تولیدجدیدهایحوزهبهورود)اقتصادساختارتغییر

تولیدجهشراستایدرکشورتولیدوصنایعدرهایاولویتتعیین:تولید

4

3

2

1

قاضا،توعرضهسمتمحرکهایسیاست:بخشیوکالنسطحدرتولیدازهدفمندهایحمایت
عتباراتاتوسعه،وتحقیقاعتباراتگسترشمالیاتی،معافیتوتجاریوصنعتیهایسیاست

رمنظوبهکهاستهدفمندیهایحمایتجملهازتجاریوپولیمالی،هایمشوقپولی،ومالی
.استشدهاتخاذکشورهادرتولیدجهش



بط با روند و تحلیل متغیرهای اصلی مرت: بخش دوم

جهش تولید 

1400ریشه یابی الزامات تحقق جهش تولید در الیحه بودجه سال 
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13

2019شاخص های بین المللی در سال جایگاه جهانی اقتصاد ایران و تصویرآن در 
ی
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رقابت پذیری صنعتی

وکارسهولت کسب

رقابت پذیری

آزادی اقتصادی

نوآوری جهانی

توانمندسازی تجاری

عملکرد لجستیکی

توسعه انسانی 

49

99

64

155

127

61 132

21

ی  رقابت پذیری صنعت
(کشور140از )

سهولت کسب وکار
(200از حدود) 

رقابت پذیری 
(کشور140از )

آزادی اقتصادی 
(186از )

عملکرد لجستیکی
(کشور160از )

نوآوری جهانی
(129از )

(2016)توانمندسازی تجاری 
(کشور136از )

GDPاندازه اقتصاد از لحاظ 

کشور190از 

توسعه انسانی 
( کشور189از )

ه رقابت  شاخص های بین المللی مرتبط با تولید به ویژدربرخی از  جایگاه نه چندان مطلوب  ایران 

پذیری جهانی، شاخص سهولت کسب وکار و شاخص نوآوری جهانی

65
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تحوالت رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت  در دهه اخیر

استمشهود1397و1391سالهایدرویژهبهکشوراقتصادبرگذشتهدههطیتحریمبیرونیشوکمنفیتاثیر.

استبوده1390-91دورههایتحریمازبیشتر1397-98دورههایتحریمتاثیرشدت.

(اخیردردههدرصد1.6متوسط)دورهایندرآنباالینوساناتواخیردههیکطیاقتصادیرشدنامطلوبروند.

یافتکاهشاقتصادیرشدمجدداکرونابیماریبروزدلیلبهاماگرفت،قراراحیاءمسیردرایراناقتصاد1398سالدومنیمهاز.

تشدید  
هاتحریم 

خروج از برجام  
مو تشدید تحری

توافق  
برجام 
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ن
مرکز آمار ایرا

.



و ضرورت توجه به بخشهای پیشراناقتصادی در دهه اخیر توزیع بخشی رشد 

ه؛تولیدکنندتورموارزنرختوجهقابلافزایشوهاتحریمدلیلبه1397سالدرخصوصبهصنعتبخشمنفیرشد

ها؛بخشسایرابپیشینوپسینروابطبودندارارغمبهاقتصادیرشددرساختمانبخشتوجهقابلآفرینینقشعدم

کرونا؛بیماریاثراتازناشی1399و1398سالدرخدماتبخشمنفیرشدطریقازرکودآثارتشدید

ن 
مرکز آمار ایرا
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19-; صنعتگروه
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19.7-; ساختمان

گروه کشاورزی گروه صنعت صنعت   گروه خدمات ساختمان 
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2019سالدرکشوروکارکسبسهولتهایزیرشاخصوضعیتآخرین

ردایراننامطلوبوضعیت

بامرتبطهایزیرشاخص

تولید

وکارکسبشروع

اعتباراخذ

ن حمایت از سرمایه گذارا

اجرای قراردادها

 تجارت برون مرزی



(  1390سال به قیمت)ثابت در دهه اخیر سرمایه ثابت ناخالص به قیمت های جاری و تحوالت تشکیل 

ماخذ
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ميليارد  ریال
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قیمت جاری   -تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  قیمت ثابت -تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 

افزایش  
نرخ تورم 

نوسان 
نرخ ارز

افزایش  
ی سود بانک

کاهش  
رتقاضا موث

بازدهی  
باالی  

غیرمولدها

عوامل  
موثر 
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قبل؛دورهمشابهمدتبهنسبت1399سالنخستماهه3دردرصدی2.8کاهشو1398سالدردرصدی4.5کاهش

شد؛ردرآنجایگاهرغمبهاقتصادیرشدوتولیدافزایشبرایجدیدهایظرفیتتوجهقابلتوسعهعدم

طبیعی؛منابعازحاصلدرآمدهایبهسرمایه گذاریوسرمایهوابستگیودولتارزیدرآمدهایکاهش



1390حسب قیمت های ثابت در دهه اخیر بر اخیر تحوالت اجزای تشکیل سرمایه در دهه 
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ن 
مرکز آمار ایرا

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 18

؛(1390سالازترپایین1398سالارقام)ثابتقیمتبهکلگذاریسرمایهارقامدرپسرفتدههیک

سرمایه؛تشکیلدرجدیمحدودیتبروزسبببههاسالازبرخیدرسرمایهاستهالکجبرانعدم

اختمان؛سگذاریسرمایهدرتغییرعدمواخیرسالچنددرآالتماشیندرگذاریسرمایهدرتوجهقابلکاهش

ميليارد ریال 



1390سالثابتهایقیمتبرحسباخیردههدرخصوصیودولتیمصرفتحوالت

؛1397بهنسبت1398سالدرثابتقیمتبهدولتمصرفیهایهزینهدرصدی3.6کاهش

؛1397بهنسبت1398سالدرثابتقیمتبهخصوصیبخشمصرفیهایهزینهدرصدی5.4کاهش

است؛دهشایجادآنتعمیقورکودجهتدرمضاعفیفشارتحریمیشرایطدربویژهخصوصیودولتیمخارجکاهشبا

؛استداشتهدنبالبهراتقاضارکودمجموعدراخیرسالدودرگذاریسرمایهکاهشکناردرمخارجکاهش
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ميليارد ریال 
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غیررسمی؛ورسمیارزنرخمیانشکافبروزباارزنرخبرتحریمهایتکانهآثار

صنایعاولیهموادیمکفتامینعدموداللیوگریواسطهگسترشتولید،هایهزینهافزایشبرآننوسانوارزنرخافزایشآثار
صادراتمزیتافزایشعلتبهدستپایین

اخیردههدرغیررسمیورسمیارزنرختحوالت

4200026059

236190

8000

58000

108000

158000

208000

258000

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399شش ماهه 

(ریال)نرخ ارز رسمی  (ریال)نرخ ارز غيررسمی 

خروج از برجام و 
تشدید تحریم ها

تشدید تحریم 

ماخذ
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میدهند؛اختصاصخودبهراتولیدستاندهارزشدرصد65حدود(خارجیوداخلیازاعم)اولیهمواد

است؛موثریدکنندگانتولگردشدرسرمایهبراولیهموادتامینهایهزینهافزایشطریقازشدتبهتولیدکنندهشاخصتغییرات

است؛اثرگذارخارجیتجهیزاتخریدهزینهبرهموخارجیاولیهموادهزینهبرهمارزنرخنوساناتوتغییرات

باالست؛همچنان1399سالدرمتغیراینمیزانورسیددرصد36ازبیشبهتولیدبخشتورم1398سالدر

سال 
مواد
اولیه

خارجی

مواد
اولیه

داخلی

سهم
لوازم

مصرفی

سوخت
مصرف

شده

برق
مصرف

شده

آب
مصرف

شده

پرداختی
خدمات
صنعتی

خرید
تجهیزات
خارجی

خرید
تجهیزات

داخلی

یرساومالیات
عوارض

پرداختی

دستمزد
پرداخت

شده

وسود
سایر

هاهزینه

کل
هستاند

139423.139.32.11.31.10.20.91.13.60.611.515.2100

139512.751.92.01.31.00.31.00.62.00.49.017.9100

13968.256.31.81.10.90.21.10.51.90.48.219.4100

(آمارمرکزاطالعاتآخرینبراساس)تولیدکنندههزینهبرپیامدهاوکلستاندهازتولیدعواملاجزایسهم
درصد



.وزارتصنعتمعدنوتجارت:ماخذ

1390
صنایعغذاییوفلزاتاساسیصنایعپاالیشگاهی

سایرمنسوجاتکانیغیرفلزیآشامیدنی

18.818.217.312.79.523.4

1391
صنایعغذاییو

یمحصوالتالستیکمنسوجاتصنایعشیمیاییآشامیدنی
سایرفلزاتاساسیوپالستیکی

22.812.911.811.78.432.5

1392
فلزاتاساسی

ماشینآالتو
دیتجهیزاتطبقهبن

نشدهدرجایدیگر

صنایعغذاییو
محصوالتالستیکیوکانیغیرفلزیآشامیدنی

سایرپالستیکی

23.314.011.610.19.931.0

1393
صنایعغذاییو

یمحصوالتالستیکفلزاتاساسیصنایعشیمیاییآشامیدنی
سایرکانیغیرفلزیوپالستیکی

27.624.78.98.15.625.1

1394
صنایعغذاییوکانیغیرفلزی

صنایعشیمیاییآشامیدنی

ماشینآالتمولد
برقودستگاههای
برقیطبقهبندی
نشدهدرجایدیگر

سایرصنایعپاالیشگاهی

13.712.99.89.59.045.1

1395
سایرصنایعغذاییوآشامیدنیکانیغیرفلزیصنایعشیمیاییفلزاتاساسیصنایعپاالیشگاهی

18.415.314.510.18.733.0

1396
صنایعغذاییو

تولیدسایروسایلحملوکانیغیرفلزیصنایعشیمیاییفلزاتاساسیآشامیدنی
سایرنقل

14.611.611.39.18.944.4

1397
صنایعغذاییوصنایعشیمیایی

آشامیدنی
یمحصوالتالستیک
سایرفلزاتاساسیمنسوجاتوپالستیکی

24.413.612.47.37.135.1

ی صنعتیپنج رشته فعاليت دارای بيشترین سهم از سرمایه گذار

تمرکز باالی سرمایه گذاری صنعتی بر صنایع منبع محور

برایانگذارسرمایهانگیزهدردولتیهاییارانهنقش
صنایع؛ایندرحضور

محوردانشصنایعدرسرمایه گذاریریسکباالبودن 
دراریگذسرمایهشکستاحتمالبودنباالبواسطه
آن ها؛

واسطهبصنایعایندربازارسهمکسبامکاندشواری
استقرارومکان یابیتجهیزات،وماشین آالتفرسودگی

نادرست؛
نسبتبهخارجیبازارهایدرخام فروشیسهولت

برند،ظیرنفاکتورهاییاهمیتبهتوجهبانهاییمحصول
محصوالت؛نوعاینبرای...واستاندارد

فرصت هایخصوصدرمکفیاطالعاتفقدان
فعالیت ها؛رشتهسایردرسرمایه گذاری

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 22



تمرکز سرمایه گذاری در صنایع با ظرفیت خالی و صنایع اشباع  

سال/نام محصوالت منتخب
( درصد-نسبت تولید به ظرفیت)بازدهی صنایع مختلف 

13911394139513961397
67.471.673.073.965.9فوالد خام

56.955.747.847.245.8محصوالت فوالدی
60.777.374.176.864.5شمش آلومینیوم

34.345.950.854.246.9کنسانتره زغالسنگ
86.070.170.360.865.7ظروف شیشه ای
99.846.044.754.550.5چینی بهداشتی
70.469.467.063.464.5داروی انسانی

65.458.057.149.343.4الستیک خودرو
63.236.527.641.337.6کاغذ
95.8281.989.682.262.6فیبر

22.210.913.013.59.6سموم دفع آفات نباتی

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 23

باالستمنابعتهدررفاحتمالخالیظرفیتوجودنیزومنتخبمحصوالتازبرخیدرگستردهتاسیسجوازهایصدوربهتوجهبا.

کهتاسآندهندهنشان(...وکاغذخودرو،الستیکمانند)آنهاتولیدیمحصوالتوارداتهمزمانوخالیظرفیت هایوجود:

اشباع؛صنایعدرفناورانهتغییراتایجادبرتمرکزبامجوزدهیساختاردربازنگریضرورت

؛(مفقودیهایقهحلحذف)محصولارزشزنجیرهتکمیلوباالترافزودهارزشبامحصوالتتولیدبهسرمایه گذارهدایتضرورت



وضعیت واحدهای صنعتی و صنفی تولیدی 

تیصنعو نواحی شهرک ها فعال مستقر در بازدهی واحدهای 
(واحد46000از حدود ) 1395-98واحدهای صنفی طی دوره ترکیب 

40%

34%

26%

%50ظرفیت کمتر از  %70ظرفیت باالی  %70تا % 50ظرفیت بین 

اندبودهفعالیتحالدردرصد50ازکمترظرفیتبا(واحد14000ازبیش)فعالصنعتیواحدهایدرصد1398،40سالدر.

(واحد10000حدود)استبودهبازارفقدانهمدرصد20حدودونقدینگیکمبودنیزواحدهاتعطیلیعلتدرصد70ازبیش.

استبودهدرصد20ازکمترتولیدیاصنافسهممتوسططوربه1395-98دورهدر.

19.3

48.9

31.8

تولیدی توزیعی خدماتی

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 24



تامین مالی کشور به تفکیک بازار پول و سرمایه

ماخذ 1399ششماهه 1398 1397 مرجعتامینمالی

گزارشساالنهبازاراوراق
بهادار 326 265 117

بازارسرمایه
(تامینمالی)

ا.ا.بانکمرکزیج 696.8 975 773.7
بازارپول

(بانکهاتسهیالتپرداختی)

محاسباتتحقیق 314.4 527 564.2 ارقامتسهیالتبهقیمتحقیقی

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی25

استمحوربانکهمچنانکشوردرمالیتامیننظامسرمایه،بازاردرمبادالتتوجهقابلافزایشرغمبه.

استشدهنمالیتامینبهتوجهیقابلکمکوبودهثانویهبازاردرمعامالتعمده،بورسدرتوجهقابلنقدینگیورودرغمعلی.

است؛یافتهکاهشتسهیالتاندازهاسمیرشدرغمبه1397سالبهنسبت1398سالدرتسهیالتحقیقیارقام

(هزارمیلیاردتومان)



تامین مالی بانکی به تفکیک بخش های اقتصادی

متفرقه مسکنوساختمان بازرگانی خدمات کشاورزی ومعدنصنعت
حوزه/دوره

سهم مقدار سهم مقدار سهم مقدار سهم مقدار سهم مقدار سهم مقدار

1.3 88.28 5.7 393.8 20.3 1412.7 35.1
2445.
5

7.2 498.6 30.5 2128.4 1399ماهه6

0.1 3.664 7.4 283.8 18 689.2 35.1 1342.4 8.3 318.8 31 1183.7 1398ماهه6

- - - 38.7 - 105 - 82.2 - 56.4 - 79.8 درصدتغییرات

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی26

( درصد-هزار ميليارد تومان)

60.7استبودهگردشدرسرمایهصورتبه1399سالنخستماهششدراعطاییتسهیالتکلازدرصد.

استبخشاینبهتسهیالتکلازدرصد75.8معادلمعدنوصنعتبخشدرگردشدرسرمایهقالبدرپرداختیتسهیالت.

بابازرگانیوخدماتبخشسهمهمچنانبانکی،نظامپرداختیتسهیالتازکشاورزیومعدن-صنعتسهمافزایشرغمبه

.استبودههمراهافزایشبیشترین

توسعه؛ششمبرنامهقانون46مادهپبندطبقدرصدی40حداقلومعدنوصنعتبخشتسهیالتسهممیانشکاف

است؛درصد2ازکمتر1399ماهه7درآنتسهیالتدرصدی57افزایشرغمبهتسهیالتکلازمعدنوصنعتبانکسهم



27

روند تجارت خارجی کشور در دهه اخیر

ه اخیر؛ عدم جهش در صادرات و واردات کاال به دلیل محدودیت تولیدی و عدم رقابت پذیری در بازارهای جهانی طی یک ده

آثار سوء محدودیت های کرونایی بر جریان تجارت در هشت ماهه نخست سال جاری  :

(درصدی20کاهش )میلیارد دالر 21.6به ارزش (  درصد14کاهش )تن میلیون 75.8:  صادرات-

(درصدی18.5کاهش )میلیارد دالر 23.1ارزش به ( درصد1کاهش )میلیون تن 21.8: واردات-
(  درصد6.8کاهش )دالر 285:صادراتیمتوسط قیمت هر تن کاالی -

(  درصدی17.5کاهش )دالر 1057:وارداتیمتوسط قیمت هر تن کاالی -

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 ه  ا م 1399هشت 

33.8 32.6 31.6 36.6 35.6 36.7 39.9 44.6 41.3 21.6

61.8 53.5 49.7 53.6 41.5 43.7 54.5 43.2 43.7

23.1

66.4 69.9 81.1 81.6
77.6

111.2
115.7 117.9 134.0

75.8

38.4 39.5 33.7
43.0

35.2

33.4
38.9 32.3

35.4

21.8

ميليارد دالر  -صادرات  ميليارد دالر  -واردات  ميليون تن  -صادرات واردات ميليون تن 

ت 
جار

ه ت
سع

 تو
ان

زم
سا

 و 
ی

ز 
رک

ک م
بان

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
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تفکیک بخش های اقتصادی صادرات غیرنفتی به 

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

درصد تغییرات  1398ماهه هفت1399هفت ماهه 

وزنارزشوزن ارزش وزن ارزش 
-39.8-31682127952513536939.7معدن و صنایع معدنی  

302342722734352610.621کشاورزی و صنایع غذایی

84107791018و صنایع دستی  فرش

پتروشیمی  
(27بدون احتساب فصل )

33381217842811114822-9

-4.6-2769512615894972742026.8میعانات گازی و فصل 

4-174618652494179330صنعت  

-17.6-1823865573237467957223غیرنفتی  جمع صادرات

؛(ارزشیدرصد30کاهش)سالنخستماهه7درکشورصنعتیصادراتکاهش

باالتراست؛افزودهارزشباصادراتبهتوجهضرورتبیانگرآنارزشدرصدی30کاهشوصنعتیمحصوالتوزندرصدی4افزایش

؛(ارزشهایزنجیرهتکمیلبهتوجهضرورت)صادراترشداصلیپیشرانپایهمنبعبخش های
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تحوالت رابطه مبادله کشور در دهه اخیر
ماخذ

 :
ت مرکز آمار ایران 

محاسبا

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

1

0.72

0.51

0.37 0.35 0.34

0.37

0.28

0.15

1

0.78

0.62

0.46 0.43 0.43
0.47 0.49

0.34

۰.۰

۰.۲

۰.4

۰.۶

۰.۸

1.۰

1.۲

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

   ط          ال     ط               

ایه و همچنین واردات بواسطه افزایش خام فروشی و تکیه بر صادرات محصوالت نفت پاخیر عمدتاً تضعیف رابطه مبادله طی دهه 
محصوالت صنعتی با ارزش افزوده باالتر
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97-1387معکوس در دوره غیررسمی و قاچاق تحوالت تجارت 

خودرویدکیلوازم،(درصد19)خانگیلوازم
وآرایشیلوازمو(درصد15)پوشاک،(درصد16)

دیوروقاچاقازسهمبیشترین(درصد13)بهداشتی
اند؛دادهاختصاصخودبهرا

هایسالدرکهدهدمینشاناولیهبرآوردهای
قابلافزایشباخروجیقاچاق1399و1398

است؛شدهروبروتوجهی

کییخودگذشتههایسالطیتوجهقابلقاچاق
.تاسبودهملیتولیدمقابلعواملمهمتریناز

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

0

2

4

6
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16
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1387 1392 1393 1394 1395 1396 1397

16

17.2

15.7

14.5

12.1 12 12.1

3.2

7.8

4.1

1
0.5 0.9

2.9

ورودیقاچاق خروجیقاچاق
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تگیوابسمنفیوناپایداراقتصادیرشد
وتینفدرآمدهایبهاقتصادیرشدباالی

هایشوکازآنباالیپذیریاثر
(کروناوتحریم)بیرونی

خصوصیودولتیمصارفکاهش
تورموتورمنرخارز،نرخافزایش

تولیدکننده
ووکارکسبمحیطبودننامطلوب

گذاریسرمایه
غیرمولدبازارهایبازدهیافزایش

ویدتولمالیتامینبودنمحوربانک
ایهظرفیتازکاملگیریبهرهعدم
سرمایهبازار

وطاییاعتسهیالتازتولیدپایینسهم
قیقیحقیمتبهتسهیالتارزشکاهش



ردتخصصیهایبانکهایمحدودیت
تولیدمالیتامین

وهاحمایتکردنهدفمندضرورت
تولیدازهامشوق

ملی؛سطحدرمحدودسازیظرفیت
ظرفیتدرصد30ازبیشبودنخالی

صنعتیهای
ابصنایعبرگذاریسرمایهتمرکز

اشباعوخالیظرفیت
شدردرپیشرانهایبخشنقشکاهش

اقتصادی
درارزشهایزنجیرهتکمیلعدم

پیشرانهایبخش

عوامل موثر بر عدم جهش تولید در کشور با تاکید بر تحوالت یک دهه اخیر  

محدودیت های  
مرتبط با

حمایت ها

محدودیت های  
مرتبط با بخش های 

پیشران

محدودیت محیط  
اقتصاد کالن



1400جهش تولید در بودجه الزامات 

گذاری؛سرمایهوکاروکسبمحیطبهبود.1

رشد؛پیشرانفعالیتهایبرتمرکزبااقتصادیرشدتحریک.2

اقتصادی؛رشدتحریکبرایهامشوقوهاحمایتدهیجهت.3

کشور؛درتولیدیهایگلوگاهبهتوجه.4

.(تورمیضدمالحظاتبا)خصوصیودولتیهایهزینهاحیای.5
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ولید بررسی اجمالی سابقه حمایت از ت: بخش سوم

یدبا تاکید بر بودجه و کارگروه رفع موانع تول
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؛1386صنعتیگذاریسرمایهوتولیدموانعرفعقانون

؛1387بعدیاصالحاتو44اصلکلیسیاستهایاجرایقانون

؛1389توسعهپنجمبرنامهقانون

؛1390وکارکسبمحیطمستمربهبودقانون

؛1393پذیررقابتتولیدموانعرفعقانون

؛1395توسعهششمبرنامهقانون

؛1391سالازسنواتیبودجهقوانین

نشانعهتوسپنجسالهبرنامهقوانیندرتولیدازحمایتقانونیاحکامبررسی

ایندرتولیدیواحدهایازکههاییحمایتتاکنون1368سالازدهدمی

مالی،تأمینای،بیمهارزی،هایحمایت:ازعبارتندشدهتصویبقوانین

بازار،بهدسترسیای،تعرفهمحصوالت،خریدتضمینتشکیالتی،ترجیحی،

وفنیزیرساختی،ورود،تسهیلورقابتتبلیغاتی،ایرسانهدیپلماتیک،

وهیارانوایمنطقهمقرراتی،مالیاتی،معنوی،مالکیت،قضاییآموزشی،

نهادهها

آنهادرحمایتیرویکردهایوتولیدازحمایتبرایمصوبقوانیناهم



1399ال س–اهم محورهای تصمیمات کارگروه فرادستگاهی تسهیل تولید در راستای حمایت از تولید 
(  در پاسخ به دستور رهبر معظم انقالب اسالمی  مد ظله العالی)

95%

تسهیلاخذمجوزبرایراهاندازی
کسبوکار 1

وصنعتبخشمالیتامینهایچالشرفع
تولیداولیهموادوارداتتسهیلومعدن 2

خودکفاییدرتولیدنهادهاوماشیناالتموردنیازبخش
بخشمقیاسبزرگدراینکشاورزیوحمایتازطرحهایبا 3

35

کشورمجوزهایملیدرگاهکردنفعال
هااستعالمبهپاسخگوییزمانکاهش
تسهیلاستانیکارگروهتشکیل
وکارکسببهمربوطمقرراتوقوانیناختصاصیدرگاهایجاد
ونامهاجازهوگواهییاونامهموافقتیااظهارنامهطبقه3بهمجوزهاتقسیم...

درایهسرمتامینبرایتولیدهایبنگاهاعتباریسقفافزایشپیشنهاد
راعتباوپولشورایبهآنهاگذشتهسالفروشدرصد90میزانبهگردش

واحدذینفعبرایپرداختیتعهداتوتسهیالتسقفافزایشپیشنهاد،
وعتصنبخشهایاولویتبهبانکیمنابعتخصیصبرایریزیبرنامه

ریالمیلیاردهزار500اختصاصطریقازمعدن
هابنگاهنیازمورداولیهموادوارداتدرتسهیل

رزیکشاوتولیدعواملوهانهادهانواعدرتولیدگذاریسرمایهتسهیل
کلدربزرگهایطرحاجرایوکشاورزیجهادوزارتتوسطوارداتی
ایهظرفیتکلیهازاستفادهباکشاورزیمحصوالتتولیدزنجیره
.کشاورزیجهادوزارتتوسطخصوصیبخشومردمی
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1399تا 1396قانون بودجه سال 18و 19محورهای حمایت از تولید در تبصره 

:18تبصرهاساسبر
لجدودرمندرجاعتباراتازاستفادهبرایدولتبهاجازه
کمک،سودیارانهاداره شده،وجوهقالبدر(14)تبصره

اجرایایبروترکیببانکیتسهیالتهمچنینوبالعوض
اجرایود،موجاشتغالتثبیتمولد،اشتغالایجادبرنامه های

......وکاربازارسیاست های

:19تبصرهاساسبر
الحاققانون(27)مادهاجرایدرمکلفنداجرائیهایدستگاه

وکشورکل بودجهمنابعمحلاز،(2)دولت مالیمقررات
طرحهای اجرایبرایراالزمتمهیداتخوددارایی های

یبهره بردارحالدرو بهره برداریآمادهونیمه تمامجدید،
ومومیعمنابعباسرمایه ایدارایی هایتملکطرحهایازاعم

ازلیداخمنابعبادولتیشرکتهایطرحهایواختصاصی
وصی،خصبخشهایبافوقمادهقالبدرقراردادانعقادطریق
وصیخصبخشهایاولویتبادهیاری هاوشهرداری هاوتعاونی

.کنندفراهمتعاونیو

شفافسازی
مشوقهای
مالی،حمایتی
مستمرو
فراگیر

ظرفیتسازی
برایمشارکت

مؤثرفعالو

تسهیلگریو
ظرفیتسازی

نهادی

ارائه
اولویتهای
سرمایهگذاری

حمایتاز
طرحهایتولیدی

تبااولویاشتغالزا
طرحهایبا
کیپیشرفتفیزی

%60باالی

اعتباراختصاص
برایطرحهای
اشتغالزایی
روستایی

کمکبه
سرمایهگذاریهای

خطرپذیر
تخصیص

مشوقهایمالی
بهطرحها

(پروژه)

هافزایشسرمای
صندوقهای
ضمانت

سرمایهگذاری

یارانهسود
تسهیالت

سرمایهگذاریو
اشتغال



سوخت رسانی به 
واحدهای توليدی 

و  نتامين سرمایه در گردش به ميزا
ک ها بانتخصيص بخشی از سپرده 

طرح های  برای پرداخت تسهيالت 
.دارای توجيه فنی اقتصادی

ليه  بازنگری و تصویب ک
مراحل، فرآیندها، 

استعالم ها و سایر 
موارد مشابه

و  بخشودگی جریمه حق بيمه
اشخاص حقيقیجبران زیان 

وحقوقی غيردولتی به دليل
قيمت گذاریسياست های 

مزد  دریافت سودبانکی و کار
بر اساس مصوبه شورای
ر پول و اعتبار  و تسهيل د

دریافت وثایق  

کاهش هزینه های تأمين مالی و  
ش  گشایگذاری ، تسهيل در سرمایه 

مواد اوليه و  (LC)اعتبار اسنادی
کاالهای سرمایه ای واسطه ای

ترویج فرهنگ مصرف 
کاالهای توليد داخل و  
ط  افزایش مدت زمان تقسي
عوارض شهرداری ها

1محور  3محور  5محور  7محور 

2محور  4محور  6محور 

9

1391محورهای حمایت از تولید در قانون بودجه سال 
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1400در بودجه 1391ضرورت تداوم رویکردهای جامع حمایت از تولید درقانون بودجه سال 



(  ابالغیه ریاست محترم جمهوری)1400بودجه سال رویکردهای بخش نامه 

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی38

حمایتوتقویتازساختداخلبهمنظورگسترشصادراتغیرنفتیبهخصوصبهکشورهاهمسایه

مقابهفعالنهباشیوعویروسکروناوکاهشآثارمنفیاقتصادیآن

تسریعدرتکمیلطرحهایتملکداراییهایسرمایهایبارویکردپیشرفتمتوازنوفراگیر

توجهبهمعیشتمردمبااولویتتامینکاالهایاساسی

اصالحساختاربودجهبارویکردرفعموانعتولیدوتسهیلفضایکسبوکار

توسعهالگویمشارکتعمومیوخصوصی



عناوین و محتوای بندها و تبصره های تولیدی الیحه بودجه

تبصرهموضوع رهبندوتبصعنوان

صورتاعتباراسنادیداخلیداخلیتوسطوزارتنفتبهبهشرکتهایپتروشیمیفروشمیعاناتگازی 1بندوتبصره

ETFمشمولواگذاریبهروشهایمختلفازجملهبهصورتصندوقهایباقیماندهسهامشرکتهایدولتیواگذاری 2بندالفتبصره

ریقمنابعازطبااستفادهازمنابعحاصلحمایتازبهسازیونوسازیبنگاههایتعاونیوایجاداشتغالوکارآفرینی
فروشسهاموداراییهایمالیحاصلاز

2بنددتبصره

یووتخصصیبهسرمایهگذارانبخشهایخصوصی،تعاونتوسطبانکهایتجاریریالی-اعطایتسهیالتارزی
خشنهادهایعمومیغیردولتیبرایتوسعهباالدستنفتوگاز،طرحهایتوسعهایسازمانهایصنعتومعدنوب

برق،صنایعتبدیلیکشاورزیوصنایعتکمیلیپتروشیمی

4بندالفتبصره

ارزیریالیبهطرحهایتوسعهحملونقلاعطایتسهیالت 4بندبتبصره

برایتوسعهحملونقلریلیفاینانسخارجیتسهیالتاستفادهاز 4بندجتبصره



عناوین و محتوای بندها و تبصره های تولیدی الیحه بودجه

تبصرهموضوع بندوتبصرهعنوان

وکارخانهنواعطرحهاینوآورانه،کشاورزیوآبیاری،شرکتهایدانشبنیانملیبرایاستفادهازابرداشتازمنابعصندوقتوسعه
هاینوآوریمعاونتعلمیوفناوریرئیسجمهوری

4بندهتبصره

طرحهایدارایتوجیهفنیومالیشرکتهایدولتیبرایتکمیلانتشاراوراقمالیاسالمی 5بندالفتبصره

عهایبرایطرحهایتوسبرایشرکتهایزیرمجموعهوزارتخانههاینفتوصنعت،معدنوتجارتانتشاراوراقمالیاسالمیاجازه
وزیربنایی

5بندطتبصره

تایدرراسصرفاازطریقخزانهداریازجملهایمیدرووایدرووشرکتهایتابعهوزارتنفتحسابهایشرکتهایدولتیتمرکز
قانونرفعموانعتولیدرقابتپذیروارتقاینظاممالیکشور(35)اجراییشدنماده

7بندالفتبصره

حقوقورودیوارداتیمورداستفادهدرکاالهایصادراتیاسترداد 7بندبتبصره

زدولتبابتمشارکتدرتامینسرمایهبانکصنعتومعدنبامطالباتآنهااوایمیدروبادولتتهاترمطالباتدولتازایدرو 7بندهتبصره

،حمایتازکسبوکارهایآسیبدیدهازبحرانکروناوحملو(18بندالفتبصره)ولیدواشتغالتخصصمنابعهدفمندیبرایت
نقلریلی

14تبصره

استفادهازوجوهادارهشدهویارانهسودبرایطرحهایجهشتولید،اشتغالزایی،کسبوکارهایآسیبدیدهازکرونا 18بندالفتبصره

برایاجرایطرحهایجدید،خودمحلمنابعبودجهکلکشوروداراییهایخوداجازهبهدولتبرایاستفادهازمنابعداخلی
اعمازطرحهایتملکداراییهایسرمایهایبامنابععمومیواختصاصیونیمهتماموآمادهبهرهبرداریودرحالبهرهبرداری

طرحهایشرکتهایدولتی

19تبصره



ام  جمع بندی و ارایه پیش نویس احک: بخش چهارم

1400با بودجه 
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1400چشم انداز وضعیت اقتصادی کشور در سال 

4
کسریبودجهدولت
ناشیازکاهش
درآمدهاینفتیو
آثاراقتصادیکرونا

تداوم خواهد داشت که نیازمند توجه  1399همچمون سال 1400با توجه به موارد فوق چالش های اقتصادی کشور در سال 
. جدی در بودجه ریزی و کاهش آثار تکانه های فوق بر بخش تولید است

1
تورمدورقمیو

درصدبه20باالی
عالوهنرخارزباال

2
افزایشقیمت

کامودیتیهاونفت
درسالمیالدی

پیشرو

تداومتحریمها
وآثارکرونابر
اقتصادکشور

3



43

1400از احکام حمایت از تولید در بودجه پیش نویس برخی محورهای پیشنهادی در ارایه 

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

.  سوممحور 
ها و حمایت ها مشوق 

.محور اول
و کار تسهیل کسب 

1 2 3

. محور دوم
های اقتصادی پیشران 
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ادامه-1400محورهای پیشنهادی برای ارایه پیش نویس بخش حمایت از تولید درالیحه  بودجه 

یکشمارهپیشنهادیتبصره
صنعت،وزارتاختیاردرمعدنوصنعتهایبانکطریقاز1400سالدردولتارزیدرآمدهایازدالر...سقفتا-الف

بودجهالیحه4تبصرهذیل):شودداخلتولیدازحمایتصرفموردحسبذیلهایشیوهبهتاگیردمیقرارتجارتومعدن
1400)

استمرارنظورمبهاقالماینداخلساختفقدانصورتدرپیشرانصنایعداخلتولیدنیازموردگلوگاهیاقالمواردات-1
مربوطه؛بازارتنظیموتولید

تولیدات؛ازبخشیصادراتبهمشروطاستراتژیکصنایعنیازمورداقالمموقتورودبرایضمانتارائه-2

اجرایدراستمکلفکشوربودجهوبرنامهسازمانوداراییواقتصادیاموروزارتهمکاریباتجارتومعدنصنعت،وزارت-ب
اقالمتولیدبرایالزمریزیبرنامهکشور،ارزیمنابعحفظوداخلتولیدتوسعهوتقویتجهتدرومقاومتیاقتصادکلیسیاستهای
تولیدمزیتایدارقاچاقووارداتیعمدهمصرفیکاالهایتولیدافزایشوپیشرانصنایعدرداخلتولیدمزیتدارایگلوگاهی

وپذیررقابتتولیدازحمایتقانون(31)مادهموضوعالزمهایمشوقاستمکلفدولتحکمایناجرایدر.نمایداقدامداخل
دهداقلحتولیدبرایخرجی-جمعیصورتبه...شمارهایهزینهو....شمارهدرآمدیهایردیفمحلازکشورمالینظامارتقای
درنها،آفروشازپسخدماتوخارجیمحصوالتقانونیفروشاجازه.نمایدفراهمرابنداینموضوعکاالهایارزش(%10)درصد
فصلاحکامولمشمصورتاینغیردرواستداخلیتولیددرحداکثریمشارکتبهمشروطتنهابند،اینموضوعکاالهایمورد
(1400بودجهالیحه7تبصرهذیل).بودخواهدارزوکاالقاچاقبامبارزهقانونششم
وزارتهمکاریباارتتجومعدنصنعت،هایوزارتخانهکشور،بودجهوبرنامهسازمانمشترکپیشنهادبهبندایناجرایینامهآیین
آناجراییارسازوکوهامشوقانواعکاالها،فهرستشاملایراناسالمیجمهوریمرکزیبانکهمکاریباوداراییواقتصادیامور

.رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویببهقانوناینابالغازپسماهدوحداکثر

مشوق ها و 
حمایت ها

ب  تسهیل کس
و کار

پیشران های 
اقتصادی

مشوق ها و 
حمایت ها
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ادامه-1400محورهای پیشنهادی برای ارایه پیش نویس بخش حمایت از تولید درالیحه  بودجه 

تجاریرازتبهبودوصادراتسهمارتقایوتوسعهواردات،مدیریتمحور،صادراتمحصوالتتولیدازحمایتبه منظور-ج
داخلیمشابهانواعازهکوارداتیکاالهایکلیهمؤثرتعرفهنرخبهمیانگیندرصدواحدیکحداکثراستمکلفدولتکشور،

...مبلغبهحاصلهمازاددرآمدواضافهاساسی،کاالهایاستثنایبهنیست،بازارنیازپاسخگویداخلتولیدومی باشندبرخوردار
(%100)درصدصدصورتبهراآنریال...معادلوواریزدرآمدیردیفبهراورودیحقوقازحاصلدرآمدازریال

وهدفایبازارهتوسعهوتقویتصرفتادهداختصاصتجارتومعدنصنعت،وزارتبه...ردیفمحلازیافتهتخصیص
ومحصوالتریرقابت پذیارتقایصادراتی،هایمشوقوجوایزاعطایصادراتی،کاالهایبین المللیتوزیعزنجیرهتکمیل

وفنیخدماتاتصادربهکمکنقل،وحملیارانهصادرات گرا،تولیدیواحدهایبهاعطائیتسهیالتیارانهصادراتی،خدمات
(1400بودجهالیحه18تبصرهذیل).نمایدایرانصادراتضمانتصندوقسرمایهافزایشومهندسی

هایبنگاهبهارزنرخ(%10) درصددهازبیشساالنهافزایش خطراتپوششبرایدولتارزیدرآمدهایازدالر...سقفتا-د
باداراییواقتصادیاموروزارت.یابدمیاختصاصتولیدارزنرخنوساناتبیمهقالبدرارزیتسهیالتکنندهدریافتاقتصادی
رهتبصرعایتباتوسعه،ششمبرنامهقانون(46)ماده(ت)بندوفقاستمکلفمرکزیبیمهوبورسسازمانمرکزی،بانکهمکاری

بند،اینسازیاجراییراستایدرو1394/2/1مصوبکشورمالینظامارتقایورقابت پذیرتولیدموانعرفعقانون(20)ماده(3)
الیحه7تبصرهلذی).رساندوزیرانهیاتتصویببهوطراحیراتولیدبرایارزنرخنوساناتریسکپوششبرایالزمسازوکار

(1400بودجه

مشوق ها و 
حمایت ها

مشوق ها و 
حمایت ها
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ادامه-1400محورهای پیشنهادی برای ارایه پیش نویس بخش حمایت از تولید درالیحه  بودجه 

رنفتی،غیکاالهایجملهازخدماتوکاالصادراتازحاصلدرآمدهایبرایمالیاتیمعافیت هایوصفرنرخهرگونه-هـ
درافزوده،ارزشبرمالیاتقانون(13)مادهموضوععوارضومالیاتاستردادهمچنینوخامموادوکشاورزیبخشمحصوالت

استثنایبه)نشودبرگرداندهکشوراقتصادیچرخهبهمرکزیبانکاعالمیمقرراتطبقصادراتازحاصلارزکهمواردی
ومالیاتاستردادزمانمدت.بودنخواهداعمالقابل1400و1399هایسالعملکردبرای،(مادهاینببندمشمولتولیدکننده

امورسازمانطرفازکشورمالینظامارتقایورقابت پذیرتولیدموانعرفعقانون(34)مادهموضوعافزودهارزشعوارض
بودجهالیحه7هتبصرذیل).می باشدیادشدهمقرراتمطابقکشوراقتصادیچرخهبهارزورودتاریخاز ماهدوکشورمالیاتی

1400)

کاالصادراتازحاصلارزبرگشتازاطمینانحصولبهمنوطصادرکنندگانبرایصادراتیمشوقوجایزههرگونهپرداخت-و
ذیل).می باشدرانایاسالمیجمهوریمرکزیبانکدستورالعملبراساستهاتر،وخودمصرفییاکشوراقتصادچرخهبهخدماتو

(1400بودجهالیحه7تبصره

مشوق ها و 
حمایت ها

بخشمحصوالتخدمات،صادراتازحاصلدرآمد(%100)درصدصدمستقیم،هایمالیاتقانون(141)مادهاصالحمنظوربه-ز
متانول،ایواسطهکاالهایصادرات(%30)درصدسی.می گرددصفرنرخبامالیاتمشمولنفتی،غیرکاالهایوکشاورزی
فوالداسفنجی،آهن،آهنسنگگندلهآلومینا،پودرفلزی،غیروفلزیمعدنیموادکنسانترهانواعاتیلن،پلیاوره،آمونیاک،

مالیاتمشمولخامموادصادراتازحاصلدرآمد(%20)درصدبیستوسیمانوآلومینیمورویوسربشمشمس،شمشخام،
(1400بودجهالیحه7تبصرهذیل).استصفرنرخبا

مشوق ها و 
حمایت ها

مشوق ها و 
حمایت ها
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ادامه-1400محورهای پیشنهادی برای ارایه پیش نویس بخش حمایت از تولید درالیحه  بودجه 

ازحاصلدرآمدهایهاآنصادراتیارزشزنجیره گسترشومعدنیصنایعومعدنپتروشیمی،میانیصنایعتوسعهمنظوربه-ح
بابرابر)مادهاینصدرموضوعغیرنفتیصادراتصفرنرخبامالیاتازآنهامیانیصنایعخوراکتأمینبلندمدتقراردادهای

(1400بودجهالیحه1تبصرهذیل).برخوردارند(پیشینحلقه

ب  تسهیل کس
و کار

(تحریموارزهشجکرونا،ویروسشیوع)بیرونیهایشوکازناشیمتوسطوکوچکصنایعبهواردههایآسیببهتوجهبا-ط
...بهکوچکصنایعاریگذسرمایهضمانتصندوقمنابعگردش،درسرمایهتامیندرهابنگاهاینضعیفمالیبنیهبهعنایتباو

وکوچکهاینگاهببهتسهیالتتخصیصفرآیندتسهیلبرایالزمسازوکارهایاستمکلفصندوقاین.یابدافزایشریال
.آوردفراهمراهستندمتمرکزداخلیبازاردرفروشبروداشتهاولیهموادتامیندرباالییوارداتیوابستگیمیزانکهمتوسطی

پیشران های 
اقتصادی

مشوق ها و 
حمایت ها

مشوق ها و 
حمایت ها
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ادامه-1400محورهای پیشنهادی برای ارایه پیش نویس بخش حمایت از تولید درالیحه  بودجه 

دوشمارهپیشنهادیتبصره

محلاز1400سالدرشودمیدادهاجازهتخصصیوتجاریهایبانکبهکشوردرداخلساختتقویتوتوسعهمنظوربه-الف
(1400بودجهالیحه4تبصرهاصالح):کننداقدامزیرمواردبهریالی-ارزیتسهیالتاعطایبهنسبتاختیاردرمنابع
غیردولتیمیعمونهادهایوتعاونیخصوصی،هایبخشگذارانسرمایهبهریالیصورتبه....وارزیصورتبه....مبلغتا

انون؛قاین....شمارهپیوستوفقپیشرانصنایعگلوگاهیاقالمداخلساختتولیدایتوسعههایطرحبرای
افزایشراستایدریپتروشیمارزشزنجیرهتکمیلبرایغیردولتیبخشبهریالیصورتبه....وارزیصورتبه...مبلغتا

44ماده3بندباطابقم)داخلیصنایعنیازتامیناولویتباباالافزودهارزشباوجدیدپتروشیمیمحصوالتتولیدظرفیت
؛(توسعهششمبرنامهقانون

بانکتوسطنیازوردماجراییدستورالعملتبصرهاین(ب)و(الف)بندهایانجامبرایتجاریبانکهایتشویقمنظوربه:تبصره
بهوتدوینقانوناینتصویبازماه2مدتظرفاقتصادیوداراییاموروزارتبودجه،وبرنامهسازمانهمکاریبامرکزی
(1400بودجهالیحه4تبصرهدربوالفبندهایذیل).رسدمیوزیرانهیاتتصویب
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ادامه-1400محورهای پیشنهادی برای ارایه پیش نویس بخش حمایت از تولید درالیحه  بودجه 

دراست،مراههباالییریسکباکهداخلساختهایطرحازدستهآناجرایفراینددرتسهیلمنظوربهاستمجازدولت-ب
الیممقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاققانون(27)مادهموضوعاقتصادشورایمصوبدستورالعملچهارچوب

(1400بودجهالیحه18تبصرهذیل).درآورداجراموردبهراغیردولتیهایبخشنیازموردتضامین(2)دولت

داخلساختقرارگاهتقویتومعدنوصنعتبخشدرداخلساختنهضتسازیپیادهراستایدراستمکلفدولت-ج
وصنعتگلوگاهیاقالمتولیدبرایگذاریسرمایهومالیتامینبرنامهبهمربوطنامهآیینواقدامتجارتومعدنصنعت،وزارت
گام،وسککوکدماننایزنجیرهمالیتامینوعامسهامیشرکتهایاندازیراهپروژه،هایصندوقظرفیتازاستفادهبارامعدن

گلوگاهی،تمحصوالکارکردوخریدضمانتواستانداردهاسنجشوتدوینگلوگاهی،اقالمتقاضایوعرضهرسانیهمبه
وبرنامهسازماناریهمکبارامربوطهآمارینظامتقویتوگلوگاهیمحصوالتفکریمالکیتهایتاییدیهازحمایتاستاندارد،

زی،مرکبانکنفت،وزارتنیرو،وزارتپزشکی،آموزشودرمانبهداشت،وزارتدارایی،واقتصادیاموروزارتبودجه،
تدوینقانونیناتصویبازماهسهمدتظرفشکوفاییونوآوریصندوقومرکزیبیمهجمهور،رئیسفناوریوعلمیمعاونت

(1400بودجهالیحه18تبصرهذیل).رساندوزیرانهیاتتصویببهاجراجهتو
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ادامه-1400محورهای پیشنهادی برای ارایه پیش نویس بخش حمایت از تولید درالیحه  بودجه 

(1400بودجهالیحه14تبصرهاصالح)سهشمارهپیشنهادیپیشنهادیتبصره
واجتماعیمالحظاترعایتباشودمیدادهاجازهدولتبهتوسعه،ششمبرنامهقانون39ماده(الف)بنداجرایراستایدر-الف

سایروانرژیهایحاملوآبقیمتاصالحبهنسبت1400سالپایانتاتولیدات،وصنایعبرایرقابتیونسبیمزیتحفظواقتصادی
ازدرصد30ونمودهاقدام1388/10/15مصوبهایارانهکردنهدفمندقانون(3)و(2)،(1)موادبهتوجهبااییارانهخدماتوکاالها
:شودهزینهزیرمصارفبرایتسهیالتسودیارانهوشدهادارهوجوهقالبدرحاصلهمنابع

تولید، نهاده هاییجهانقیمتتغییرارز،نرخنوساناتنظیر)بیرونیهایشوکازپذیرآسیبتولیدیواحدهایبازسازیونوسازی،احیا-1
تجارت؛ومعدنصنعت،وزارتمعرفیبا(خانوارخریدقدرتکاهشبواسطهبازارشدنکوچک

برتاکیدبا(یانرژهایحاملوسرمایهکار،نیروی)تولیدعواملکلبهره وریافزایشجهتدرتولیدیواحدهایفناوریساختاراصالح-2
؛پیشرانصنایعدرفناوریرسوخ

ناشیهیاری هادوشهرداریهاونفتیفرآورده هایوطبیعیگازبرق،فاضالب،وآبخدماتارائه دهندههایشرکتزیانازبخشیجبران-3
.قانونایناجراءاز

ده،اداره شوجوهقالبدرراهایارانهکردنهدفمندازحاصلدرآمدهایازریالمیلیارد....مبلغمی شوددادهاجازهدولتبه-ب
اجرایموجود،اشتغالیتتثبمولد،اشتغالایجادبرنامه هایاجرایبرایوترکیببانکیتسهیالتهمچنینوبالعوضکمک،سودیارانه

هزینهکشورکل 1399و1397،1398هایسالبودجهقوانین(18)تبصره(الف)بندبرنامه هایاجرایتکمیلوکاربازارسیاست های
وبرنامهسازمانتأییدباندمی توابنداینعمومیمنابعازبخشیحکم،اینموضوعبرنامه هاینیازموردوثایقتأمینتسهیلمنظوربه.کند

.شوداستفادهکوچکصنایعسرمایه گذاریضمانتصندوق هایسرمایهافزایشبرایکشوربودجه

وریالی)اسالمیمالیاوراقاقتصاد،شورایتصویبباوربطذیوابستهوتابعههایشرکتطریقازتجارتومعدنصنعت،وزارت-ج
به)صنایعاینزشارزنجیرهتکمیلوپیشرانصنایعگلوگاهیاقالمتولیددرگذاریسرمایهبرایریالمیلیارد...سقفدر(ارزی

ذیل).شودمیمینتضهاشرکتاینتوسطاوراقاینسودواصلبازپرداخت.کندمنتشر(اشباعبازارازبرخوردارمحصوالتاستثنای
(1400بودجهالیحه5تبصره
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ادامه-1400محورهای پیشنهادی برای ارایه پیش نویس بخش حمایت از تولید درالیحه  بودجه 

(1400بودجهالیحه18تبصرهاصالح)چهارشمارهپیشنهادیتبصره

دررمایه گذاریستوسعهراستایدروتولیدرونقواشتغالایجادبه منظورتوسعه ایسازمان هایطریقازاستمجازدولت-الف
اصلکلیاست هایسیاجرایقانونرعایتباتوسعهششمبرنامهقانونمواداجرایدروزیربناییواقتصادیمختلفعرصه های

توسعهپیشران،ایعصنتولیدزنجیرهتکمیلفرآینددرسرمایه گذاریهایطرحاجرایبهنسبتاساسیقانون(44)چهارموچهل
ومحرومتوسعه یافته،کمترمناطقاولویتباسرزمینآمایشومنطقه ایهایمزیتنظرگرفتندرباتجارتوتولیدزیرساختهای

.کنداقداممالیمنابعتأمینمتنوعابزارهایبه کارگیریباشهریبازآفرینیهمچنین

پیشران های 
اقتصادی

درآمددیفربهراحاصلهمنابعوبرداشتملیتوسعهصندوقمنابعازریال...مبلغمعادلمی شوددادهاجازهدولتبه-ب
هایردیفوجداولمحلازواریزیمبلغمعادل.نمایدواریزکشورکلخزانه دارینزد.....طبقه بندیشمارهبهعمومی

:می یابداختصاصزیرشرحبهقانوناینهزینه ای
معادن؛وصنایعوونقلحملراه،،تمانخساهایحوزهدرپیشرانهایطرحاجرای
؛(کشاورزیبانکومسکنبانکمعدن،وصنعتبانک)تخصصیهایبانکسرمایهافزایش
ششمبرنامهقانون46مادهوفق)داراولویتهایفعالیترشتهدردستپایینصنایعوارزشزنجیرهتکمیلهایطرحاجرای

؛(توسعه

پیشران های 
اقتصادی
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ادامه-1400محورهای پیشنهادی برای ارایه پیش نویس بخش حمایت از تولید درالیحه  بودجه 

(1400بودجهالیحه7تبصرهذیل)پنجشمارهپیشنهادیتبصره

رعایتاب)دولتیحقوقازحاصلدرآمدهایاستمکلفدولتتوسعه،ششمبرنامهقانون(43)ماده(پ)بنداجرایراستایدر-الف
موانعرفعقانون(35)مادهازحاصلعواید،(دولتی)برداریبهرهپروانهانتفاعحق(1377/03/23مصوبمعادنقانون(14)ماده

مصوبمعادنقانون(6)ماده(3)و(2)هایتبصرهازحاصلعوایدو1394/02/01مصوبکشورمالینظامارتقایوپذیررقابتتولید
:نمایدزیرمواردصرف...شمارهردیفدربعدیالحاقاتواصالحاتو23/03/1377

ودیدهآسیبهایزیرساختبهبودبرایاستانهماناعتباراتبهوصولیدولتیحقوقازحاصلدرآمدهایاز(%15)درصد15تخصیص-1
قانون14ماده6بصرهتوفق)استشدهواقعآندرمعدنکهبخشیاولویتباشهرستانتوسعهوساکنانرفاهافزایشراستایدرهاآنتوسعه
.(1390/08/22الحاقیمعادن

دراریمعدنکتجهیزاتوآالتماشیننوسازیبرایتسهیالتسودیارانهقالبدرحاصلهدرآمدهایاز(%15)درصدپانزدهتخصیص-2
معرفیباجدیدمعادنافاکتشوشناساییراستایدرژئوفیزیکیمطالعاتبراینیازموردپهبادهایتامینوفرآوریواستخراجهایفعالیت
؛کشورمعدنیاکتشافاتوسناسیزمینسازمانوایرانمعدنیصنایعومعادننوسازیوتوسعهسازمان

وشناسیزمینایهپهاینقشهتکمیلبرایکشورمعدنیاکتشافاتوشناسیزمینسازمانبهحاصلهدرآمدهایاز(%10)درصددهتخصیص-3
کشور؛دانشگاهیوحقیقاتیتعلمی،هایظرفیتکلیهازگیریبهرهباکشورمعدنیهایظرفیتکلیهعمومیاکتشافوجوییپیشناسایی،

الماقسازیداخلیهایبرنامهبهتسهیالتسودیارانهیاشدهادارهوجوهقالبدرحاصلهدرآمدهایاز(%40)درصدچهلتخصیص-4
صادراتی؛پتانسیلازاربرخوردوباالافزودهارزشبامعدنیمحصوالتوموادتولیدزنجیرهتکمیلومعدنیصنایعومعدنبخشگلوگاهی

وکوچکمعادنقویتتوگذاریسرمایهتوسعهراستایدرریال...سقفتامعدنیهایفعالیتگذاریسرمایهبیمهصندوقمنابعافزایش-5
؛(توسعهششمبرنامهقانون46مادهخبندوفق)متوسط

.شدخواهدکشورمعادنقانون(43)ماده(پ)بنددراشارهموردموضوعاتسایرصرفمنابعمابقی-6

پیشران های 
اقتصادی

مشوق ها و 
حمایت ها

ب  تسهیل کس
و کار
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ادامه-1400محورهای پیشنهادی برای ارایه پیش نویس بخش حمایت از تولید درالیحه  بودجه 

ریمهاحاستعالمقانونیمرجعکههاییدستگاهکلیه-1393مصوب-کشور(کاداستر)حدنگارجامعقانون(9)مادهاجرایدر-ب
ت/73463شمارهنامهتصویبموضوعمذکورقانون(9)مادهتبصرهاجرایینامهآییناساسبرمکلفندهستند،هازیرساختو

اقدامکاربردخالتهبنیازبدونوهوشمندالکترونیکیصورتبهمذکوراستعالماتپاسخبهنسبت،1398/06/13مورخهـ54377
.نمایند

ب  تسهیل کس
و کار

شششمارهپیشنهادیتبصره

قطعاتسازییداخلوخودروییهایمجموعهومنفصلهقطعاتنمودناستانداردوتستوآزمونمراکزتجهیزوایجادمنظوربه
برمشتملخودروصنعتوارداتیاقالمورودازحاصلمالیاتیدرآمداز(%10)درصددهمعادلباال،فناوریباهایمجموعهو

وتولیدازناشیمالیاتیدرآمدهایاز(%10)درصددههمچنینوCBUوSKD،CKDبصورتخودرووهامجموعهوقطعات
صنعت،وزارتقطریازتاشودوازیرشود،میتعیینکشورکلداریخزانهنزدمنظوربدینکهایویژهحساببهخودروفروش
صنعتاینسازیداخلیهایبرنامهوایجادهآزمونمرکزاندازیراهوتکمیلصرفشدهادارهوجوهقالبدرتجارتومعدن

بودجهالیحه18تبصرهذیل).شودباالبهمتوسطفناوریباوگلوگاهیاقالم(%60)درصدشصتباالیداخلتولیداولویتبا
1400)



پیوست ها 
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تحریم ه ی شور ی  منیت س زم   ملل،  تح  یه  روپ  و آمریک  علیه  یر   نو ع -

oپیشرفتهموادواساسیفلزات
(گیخانلوازموفلزیصنایعفوالد،آلومینیوم،)

oنقلوحمل
(ریلیوفضاییهوایی،صنایعکشتی سازی،خودرو،)

oانرژی
(گازنفت،پتروشیمی،)

oتاطالعافناوریومخابرات،ارتباطات

o،یدامداروکشاورزیوغذاییصنایعسالمت
(امیدنیآشوغذاییصنایعپزشکی،تجهیزاتدارو،)

oماشین سازی

رشته فعالیت های منتخب

هدفقرارگرفتنزیرساختهایتولیدی
وتجاریکشور

از اقالم گلوگاهیبخش های برخوردار 
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(رقمی4کد آیسیک )رشته فعالیت  گروه فعالیت

2310،2320،2411،2413،2421،2422،2423،2424،
2429،2430،

محصوالت شیمیایی و پتروشیمی

2710،2720 فلزات اساسی

1520،1532،1541،1543،1549 غذایی و آشامیدنی

3410،3420،3430،3511،3520،3591 وسایل نقلیه موتوری و تجهیزات حمل و نقل دریایی

2911،2912،2913،2919،2921،2922،2923،2924،
2926،2929،2930

ماشین آالت و تجهیزات

2511،2520 الستیک و پالستیک

3110،3120،3140،3150،3190،3220،3311،3312،3320 ات ماشین آالت و دستگاه  های برقی، وسایل ارتباطی  وتجهیز
پزشکی

1711،1712،1730،1810،1920 نساجی و پوشاك

2101 کاغذ و محصوالت  کاغذی

رشته فعالیت های دارای پیشران و دارای اولویت



روند تولید محصوالت منتخب
متوسطنرخرشد 1398 1397 1392 واحدسنجش ناممحصول متوسطنرخرشد 1398 1397 1392 واحدسنجش ناممحصول

5
54.5 53.5 40.6 میلیون تن محصوالت 

پتروشیمی  8.5
23741.5 25230.4 15481.2 هزارتن

فوالد خام
1.9 -0.1 -1.2 درصد تغییر 6.3 14 4.4 درصد تغییر

3.4
296.2 245.1 243.0 هزارتن

نخ پلی استر  3.6
20514.8 19639.8 16566.6 هزارتن

محصوالت فوالدي
20.8 2.1 12.8 درصد تغییر 4.5 4.5 5.5- درصد تغییر

2-
637.1 604.5 634.8 هزارتن

پودر شوینده 5
252.2 249.1 188.6 هزارتن

مس كاتد
3- 5.1- 10.6 درصد تغییر 1.2 56.1 11.7- درصد تغییر

1.5-
653.9 567.3 621.4 هزارتن و روغن موتور

ه اولصنعتی تصفی 0.7-
286.3 310 299.4 هزارتن

شمش آلومینیوم
7.7- 11.7- 7.9 34.1درصد تغییر 13.2- 4.9 درصد تغییر

10.2
1000.1 931.1 559.5 هزارتن

انواع كاغذ 2.4-
61369.4 55179.9 71000.0 هزارتن

سیمان
11.2 0.8 1.3 7.4درصد تغییر 21.3 5 درصد تغییر

14.1-
825.4 776.3 2060.8 هزار دستگاه

تلویزیون رنگی 3.3
758 886.2 624.8 هزار دستگاه

اتومبیل سواري
14.5- 38- -20.8 3.6درصد تغییر 38.2- 21 درصد تغییر

2.7
1168.7 1084.1 994.7 هزار دستگاه انواع یخچال و

فریزر 7.2-
66.8 51.6 104.8 هزار دستگاه

وانت
7.8 1.6- 4.6 درصد تغییر 29.5 29.3- 11.5- درصد تغییر

0.6- 732.2 554.6 759.7 هزاردستگاه
یماشین لباسشوی 25.3

1972 3632 510 دستگاه و مینی اتوبوس
32بوس 37.7- 6.3- درصد تغییر 45.7- 14.8- 51.9- درصد تغییر

0.1- 904.9 851.4 911.6 هزار دستگاه
كولر آبی 7.2-

4505 10083 7060 دستگاه
كامیون كشنده

6.3 6.9 3.2- تغییردرصد 55.3- 38.5- 56.9- درصد تغییر

3.3 9316.9 8068.3 7647.6 هزار دستگاه الکتروموتور 1.5
231.7 222.9 212.3 هزارتن

الستیک خودرو
15.5 6.3- 0.9- درصد تغییر 4 0.4- 2 درصد تغییر
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