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 چکیده مدیریتی
 

و تاکید ایشان بر ایجاد تغییر محسوس در زندگی آحاد با عنوان جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری  9911پیرو نامگذاری سال 

های پژوهشی و برنامه عملیاتی تحقق شعار سال بر تهیه گزارشمردم و همچنین تاکیدات وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مبنی

جهش »ا عنوان گزارشی ب های رونق تولید در سال گذشته، این موسسه با تشکیل کمیته کارشناسی درشناسی برنامهبا تکیه بر آسیب

به بررسی این موضوع « (9911تحقق شعار سال  ی)در راستا یشنهادیپ یهااستیالزامات، موانع و س ،ینظر یکردهای: رودیتول

بندی های فرصت فضای اقتصادی کشور تدوین کرده است. بخشهای جهش تولید را بر پایه پنجرهپرداخته و رئوس پیشنهادی برنامه

 شرح زیر قابل ارایه است. صورت خالصه بههای آن بهم یافتهگزارش و اه

 

 (Economic Catch up-الف. مبانی نظری و مفهوم جهش تولید )و جهش اقتصادی 

  به طور خالصه جهش تولید در چارچوب جهش اقتصادی قابل تبیین است. جهش تولید به معنای شیفت تابع تولید و

 به تبع آن جهش کلیه عوامل مشتمل بر سرمایه، نیروی کار، بهره وری و فناوری است. 

 وسعه از تله درآمددر ادبیات سیاستگذاری اقتصادی و صنعتی، جهش اقتصادی فرایندی است که کشورهای در حال ت 

های فناورانه خود را با های توسعه صنعتی، درآمد سرانه و قابلیتمتوسط گذر کرده و با شناسایی و تحریک پیشران

 دهند.یافته کاهش میکشورهای توسعه

 ای از ابزارهای سیاستی هدفمند و هماهنگ در سطوح اقتصاد کالن، صنعت، تجارت و برای تحقق این امر، مجموعه

های تولید )با ارزش افزوده باال( شود تا هدایت جریان سرمایه و نقدینگی به سمت پیشرانناوری به کار گرفته میف

های انتخاب رشته فعالیت -Catch up Path( و انتخاب مسیر جهش )Targetingتسهیل شود. در این چارچوب هدفگیری )

 ( مورد تاکید است.  Technological Capabilityنه )دار و پیشران( براساس ارتقاء توانمندی فناورااولویت

 

 

 

 ب. مختصات اقتصادی ایران )و جهان( در شروع سال جهش تولید

 ترین و به طور کلی، شعار جهش تولید در شرایطی ابالغ شده است که اقتصاد جهان در آستانه یکی از عمیق 

میالدی( قرار دارد. وضعیت متغیرهای اصلی  7002ترین شرایط رکودی )احتماال عمیق تر و گسترده تر از رکود طوالنی

 حاکی از وجود پدیده رکود تورمی است.  9911اقتصاد ایران در سال 

  اال درصد(، ب -2.7به طور خالصه موانع پیش روی جهش تولید در اقتصاد ایران شامل رکود اقتصادی )رشد اقتصادی

درصد(، دشواری تامین منابع مالی دولت از طریق درآمدهای مالیاتی، محدودیت  00بودن نرخ تورم  )تورم تولیدکننده 

تامین ارزی دولت بواسطه محدودیت صادرات نفت و افت قیمت آن، افزایش کسری بودجه و بدهی های دولتی، کاهش 

های های تولید، جذابیت پایین بخشتی، افزایش قیمت نهادهتقاضای موثر ناشی از کاهش درآمد خانوار و مخارج دول

های مولد تولید  گذاری در نتیجه باال بودن نرخ بازدهی بازارهای غیرمولد و روند کاهنده سهم بخشمولد برای سرمایه

خش ی بترین پیشران در سطح اقتصاد کالن، تحریک و ساماندهی تقاضااز تسهیالت بانکی است. در این چارچوب مهم

 تولید است. 
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 ج. ساختار تولیدی و صنعتی کشور طی دهه گذشته     

 افزوده زیرگروه طی دهه گذشته ارزش افزوده بخش صنعت روند کاهنده داشته است. طی همین دوره روند سهم ارزش

-Deدهنده پدیده صنعتی زدایی )صنعت )ساخت( از کل تولید ناخالص داخلی تقریبا ثابت بوده است که نشان

industrialization .و عدم جهش تولید صنعتی طی ده ساله گذشته است ) 

 ها، تغییرات چشمگیری نداشته است؛ این موضوع حاکی وری کل عوامل تولید علیرغم روند افزایشی در برخی سالبهره

روجی های بخش تولید کار و فناوری و آثار آن بر خوری عوامل شامل سرمایه، نیرویاز عدم تغییرات قابل توجه بهره

 صنعتی است. 

 ایع که سهم باالی صننحویهای نسبی کشور شکل گرفته است؛ بهبه لحاظ ساختاری صنعت کشور مبتنی بر مزیت

درصد(  1.0درصد(، صنایع دانش محور ) 77.0درصد(، صنایع ساخت محور ) 31.9منبع محور از ارزش افزوده صنعتی )

 است. 

 پدیده دوقطبی تعداد در مقابل ارزش افزوده تولید وجود دارد. به طور متوسط طی دهه گذشته  ها،به لحاظ تعداد بنگاه

درصد  10درصد مابقی نزدیک به  70نفر کارکن( بوده و  00های کشور کوچک و متوسط )تا درصد تعداد بنگاه 10

حروم های مهای صنعتی در استانبنگاهتوان به تمرکز پایین ها میزنند. از دیگر ویژگیارزش افزوده صنعتی را رقم می

 های ایجاد شده اشاره کرد. درصدی ظرفیت 90و خالی بودن متوسط 

  به لحاظ تجاری  طی دهه اخیر واردات صنعتی روندی کاهشی داشته و صادرات صنعتی با شیب مالیمی افزایش یافته

ایسه این وضعیت با اهداف تعیین شده در برنامه است. نوسان واردات صنعتی همراه با تغییرات درآمدهای نفتی است. مق

 د. کنششم توسعه به نوعی شکاف وضع موجود و مطلوب جهت دستیابی به جهش تولیدی و اقتصادی را مشخص می

 

 

 

 

 د.  ساختار تجاری کشور طی دهه گذشته     

  عمدتاً به سبب افت واردات با کاهش روبرو شده است. این در حالی است که   9910-12روند تجاری کشور در دوره

 صادرات روند رو به رشد بطئی را تجربه کرده است. 

 ترتیب در به 7091ای در پایان سال رغم افزایش کل صادرات، کشور در صادرات جهانی و منطقهبه 

دهد که ایران در جایگاه سوم منطقه دارد. همچنین، سرانه صادرات )با نفت و خدمات( نشان میقرار  0و  91های رتبه

 ای خود دارد. قرار دارد و شکاف نسبتا قابل توجهی نسبت به رقبای منطقه

 ور کش 0که در وضعیت کنونی ایران جزء نحویای باالیی برخوردار هستند؛ بههای تعرفهصنایع کشور معموال از حمایت

 کل از درصدی 10 حدود داخلی سهم رود. این امر سبب شده است تا بازارشمار مینخست جهان در نرخ تعرفه نیز به

را در اختیار داشته باشد که ضمن آنکه امکان تامین حداکثری را برای رفع نیازهای کشور به  کشور صنایع تولیدات

 ا تاکید دارد.گرآورد، بر ضرورت توجه به تولیدات صادراتوجود می

 غیرنفتی در کشور هستند که در این بخش  صادرات رشد اصلی پیشران پایه منبع و محدودتر افزوده ارزش با هایبخش

تکمیل زنجیره ارزش محصوالت و توسعه صنایع پایین دست با هدف افزایش ماندگاری، توسعه و تعمیق بازارهای 

 تواند راهگشا باشد. صادراتی می صادراتی و نیز ارتقاء تنوع و پیچیدگی محصوالت

  



 

 

 گانه رونق تولید در سال گذشته نشان7های بررسی برنامه :8931های رونق تولید در سال شناسی برنامههـ. آسیب

هایی هم وجود داشته است. عوامل موثر بر عدم رغم دستاورهای قابل توجه در وضعیت تحریمی، محدودیتدهد علیمی

 بندی کرد. توان در دو سطح کالن و بخش تقسیمها را میتحقق کامل برنامه

 اجرای مصوبات ستاد تسهیلدر  های نهادیها، ضعف در هماهنگیاهم موانع در سطح کالن )و فرابخشی(: شدت تحریم، 

و کاهش مخارج غیرجاری دولت(، محدودیت منابع ارزی و ریالی  کمبود تقاضا )به واسطه کاهش قدرت خرید خانوار

گذای تخصصی در تامین های نظام بیمه، مالیات، نهادهای مالی و سرمایهمورد نیاز در نهضت ساخت داخل، ناکارآمدی

 وکار.گذاری و کسبمحیط سرمایهبا  مالی تولید و مشکالت مرتبط

 شرایط به توجه با)تقاضا  تحریک به محدود توجه و عرضه سمت به هابرنامه اهم موانع در سطح بخش: هدفگیری 

واحدهای تولیدی، تحریم، کمبود نقدینگی های دشواریواسطه ههای تولید بدر تامین نهاده ، محدودیت(حاکم رکودی

 ینی بودنبغیرقابل پیشهای منعقده میزهای کاالیی، نامههای مالی تخصصی جهت ضمانت تفاهممحدود بودن نهاده

های آماری و اطالعاتی برای پایش تحقق )به تبع تغییرات نرخ ارز(، محدودیت در زیرساخت هاتغییرات قیمت نهاده

صنایع نوین و  گذاری نسبتاً محدود در حوزهها، توجه محدود به برنامه رسوخ و ارتقاء فناوری و همچنین سرمایهبرنامه

 بنیان. دانش

 

 

 

هد دبررسی نظری و تجارب کشورهای موفق نشان می جهت دستیابی به جهش اقتصادی و تولیدی:و. پنجره های فرصت 

 که استفاده توامان از سه پنجره فرصت اصلی جهت جهش اقتصادی و تولیدی الزامی است: 

 :ری گیلهای فناورانه است. شککانون اصلی جهش تولید در نظریات اقتصادی تحول در توانمندی پنجره فرصت فناورانه

عنوان پنجره فرصت ورود به تواند بهانقالب صنعتی چهارم در جهان و ورود جدی ایران به حوزه اقتصاد دانش بنیان می

های صنعتی باشد که هنوز به دوران بلوغ نرسیده اما امکان جهش در آنها برای کشور مهیاست. ادبیات رشته فعالیت

های درون بخشی )به مثابه تکمیل زنجیزه ارزش یه بخش ازمند جهشنظری تاکید دارد جهش اقتصادی و تولیدی نی

های نوین در صنایع بالغ( است. ورود ایران های برون بخشی )به مثابه ورود به صنایع جدید و حوزههای فعلی( و جهش

ای و تجهیزات پیشرفته نظامی تجارب هایی از جمله زیست فناوری، تجهیزات پزشکی، نانوفناوری، علوم هستهبه حوزه

موفق استفاده از این پنجره فرصت در صنایع نوین است. در صنایع بالغ ایران مانند خوردوسازی نیز ورود به طراحی و 

ساخت خودروهای برقی و در صنایع پتروشیمی ورود به توسعه زنجیره های پایین دست هدفگیری مناسبی در این 

 ارتباط است. 

 علیرغم شرایط رکودی حاکم بر بازار جهانی و ایران، استفاده از فرصت تحریم در جهت مدیریت واردات  صت بازار:پنجره فر

)جلوگیری از ورورد کاالهای غیرضروری(، استفاده از انگیزه باالی بخش خصوصی جهت کسب درآمدهای ارزی )با توجه 

های کشور هدف و همچنین اتخاذ سیاست91صادراتی در  به جهش ارزش ارز در مقابل ریال(، تمرکز بر تحریک تقاضای

 رود. شمار میتحریک تقاضا داخل )خروج از رکود( از موارد کلیدی در این پنجره فرصت به

 :یکی از موضوعات مورد تاکید ایجاد انسجام و هماهنگی نهادی برای دستیابی به جهش اقتصادی و  پنجره فرصت نهادی

ر هایی دجهش تولید توسط مقام معظم رهبری پنجره فرصت نهادی است تا چنین هماهنگیتولیدی است. ابالغ شعار 

 سطوح کالن و بخشی جهت تحقق جهش تولید مهیا شود. 
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همانطور که اشاره شد، تحقق شعار جهش تولید نیازمند شناسایی  ها و رئوس برنامه جهش تولید:ها، پیشرانز. محرک

های صنعتی، تجاری و سطح اقتصاد کالن، سطح کارکردهای بخش )معطوف به سیاست ها در سهها و محرکپیشران

 فناوری( و سطح عمودی )صنایع پیشران( است.

ها در اصل گزارش صورت زیر قابل ارایه است )جزئیات کامل برنامهبر این اساس، مجموعه اقدامات پیشنهادی در این سه سطح به 

 ارایه شده است(:

ریزی تمام هایی برای همکاری و برنامهدر این بخش عمدتاً برنامه د کالن )هماهنگی و انسجام نهادی(:الزامات  اقتصا -9

ار وکگذاری و فضای کسباندرکاران و نیز گسترش مشارکت عمومی در جهش تولید از طریق بهبود محیط سرمایهدست

 مورد توجه قرار گرفته شده است؛

های سطح افقی در در این بخش سیاست فناوری در جهت جهش تولید: های کارکردی صنعتی، تجاری وسیاست -7

گانه رونق تولید در وزارت 2های سه بخش مورد توجه قرار گرفته شده است. بخش اول مربوط به تداوم و تکمیل برنامه

ادی پیشنههای تکمیلی های افقی، برنامهاست. دو بخش دیگر در سیاست سمت عرضهصنعت، معدن و تجارت با محوریت 

های فرصت تحریک تقاضا )برمبنای سند نقشه راه تنظیم بازار و نقشه راه توسعه صادرات کشور( و جهش در قالب پنجره

 شرح زیر است:فناوری )مبتنی بر برنامه جامع رسوخ و جهش فناوری و نوآوری( به

 داتتولی تقاضای شامل تحریکو توسعه بازار(: ساماندهی های پیشنهادی تحریک تقاضا )برنامه فرصت پنجره 

 الکترونیک.  تجارت و تجاری هایزیرساخت داخلی و توسعه تولیدات تقاضای صادراتگرا، تحریک

 تجارت(:  و معدن صنعت، بخش در فناوری رسوخ و های پیشنهادی جهشجهش فناوری )برنامه فرصت پنجره

 های دانشموجود با استفاده از ظرفیت شرکت شامل جایگزینی واردات و رفع نیاز فناورانه و گلوگاهی صنایع

 ها و همچنین توسعه صنایع راهبردی نوین در راستای جهش تولید. بنیان و استارت آپ

 

 ی،گذارسرمایه تحریک هایسیاست در این بخش اتخاذ  های ناظر بر توسعه صنایع پیشران و اولویت دار:سیاست -9

تجارت مورد  و معدن صنعت، وزارت اعالمی هایاولویت براساس داراولویت و پیشران صنایع در فناوری رسوخ و جهش

 تاکید قرار گرفته است.



 9911های پیشنهادی )در راستای تحقق شعار سال جهش تولید: رویکردهای نظری، الزامات، موانع و سیاست

 مقدمه

های ساختاری مختلفی دست به گریبان بوده است. یکی از دهه گذشته با محدویت 3اقتصاد ایران در طول قریب به 

ه تولید داخل و وابستگی آن به واردات بوده که این امر سبب شده است تا در مواقع ها، مشکالت مربوط بمهمترین آن

گذاری شعار سال از سوی مقام معظم های اخیر و در نامپذیری تولید داخل افزایش یابد. در سالها آسیبتشدید تحریم

افزایش  های اصلی درولید داخلی یکی از راهرهبری این نکته مورد تاکید قرار گرفته است که افزایش تولید و ارتقاء توان ت

 رفاه، اشتغالزایی، حفظ قدرت پول ملی و توسعه صادرات است. 

گذاری شده است. در این نام« جهش تولید»با توجه به موضووعات ارایه شوده سوال اخیر از سووی رهبری انقالب به سال     

 اند که:  کردهارتباط ایشان بیان

ر پیدا کند و یک تغیی جهشاهلل شاءان نحوی عمل کنند که تولیدهستند بهاندرکار کسـانی که دست »

 سازماندارد؛  ریزیاهلل به وجود بیاورد. البته این احتیاج به برنامهشـاء زندگی مردم انمحسـوسـی در   

ش ی قضائیّه هم نققوه-نحوی به  قضائیّه قوهبه نحوی،  تحقیقاتششورا و مرکز  مجلسبه نحوی،  برنامه

 «.نحویبه  بنیانهای دانشمجموعه -دارد

 صورت زیر مورد توجه قرار گرفته است: از نگاه ایشان به 9911عالوه بر این، اهم نکات اصلی در تبیین شعار سال 

 جهش تولید با توجه به ظرفیت های بازار داخل و خارج؛ 

 همکاری تمام دست اندرکاران و انجام برنامه ریزی؛ 

 گی و نیازهای کشور از طریق امکانات داخلی؛  ی لوازم زندتهیّه 

   بهره گیری از ظرفیت مجوعه های دانش بنیان؛ 

 .گسترش مشارکت عمومی در جهش تولید 

معدن و تجارت و متعاقب  با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت تبیین و بررسی جایگاه جهش تولید در وزارتخانه صنعت،

 کارهایی برای تحقق جهشهای سال رونق تولید و ارایه راهشناسی برنامهو آسیب بر بررسیدستور مقام عالی وزارت مبنی

)در  یشنهادیپ یهااستیالزامات، موانع و س ،ینظر یکردهای: رودیجهش تول»تولید، این موسسه تدوین گزارشی با عنوان 

یرون وزارتخانه در دستور کار خود ربط در داخل و برا با همکاری برخی از نهادهای ذی« (9911تحقق شعار سال  یراستا

قرار داده است. در این گزارش به این سواالت کلیدی مرتبط با موضوع پرداخته خواهد شد که جهش تولید از منظر نظری 

ها های جهش تولید کدامند؟ تجارب کشورها و ابزارهای مورد استفاده آنشود؟ مهمترین محرکهایی را شامل میچه حوزه

های ها و برنامهد کدام است؟ موانع اصلی پیش روی کشور در جهش اقتصادی کدام است؟ رئوس سیاستدر جهش تولی

 پیشنهادی برای جهش تولید براساس رویکردهای مورد نظر رهبری چیست؟ 
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 بخش اول: مبانی نظری جهش تولید

 

 جهش تولید و اقتصاد: تعریف، انواع و الزامات -8

 تعریف: -الف 

جهش تولید به معنای شویفت تابع تولید از دو سمت عرضه و تقاضا و به تبع آن جهش کلیه عوامل مشتمل بر  »

وری و فناوری است. جهش اقتصادی  فرآیندی است که کشورهای در حال توسعه از تله سرمایه، نیروی کار، بهره

ی، شکاف درآمد سرانه )با تاکید بر های توسعه صنعتدرآمد متوسوط گذر کرده و با شوناسوایی و تحریک پیشران   

 . 9«دهندهای فناورانه خود را با کشورهای توسعه یافته کاهش میافزایش سهم صنعت( و قابلیت

 های تولیدی: انواع جهش -ب 

 های جدید تولید؛جهش بلند )بین بخشی(: تغییر ساختار اقتصاد و ورود به حوزه -

 های فناوری و توسعه زنجیزه ارزش در یک بخش.نسل جهش کوتاه )درون بخشی(: حرکت در بین -

 الزامات: استفاده بهینه و توامان سه پنجره فرصت:  -پ

 هماهنگی نهادی  -

 های نوینفناوری -

 (.7092لی و مالربا، تحریک تقاضا ) -

 های دولت در مسیر جهشانواع جهش تولید و ضرورت تغییرسیاست -2

ند تولید و مراحل مختلف تولید، یکی از مهمترین تغییر پارادایم سوویاستی در با توجه به دو نوع جهش کوتاه و بل

( مسیر 9های فناوری و نوآوری است. نمودار )های صنعتی و تجاری به سیاستمسویر جهش، حرکت از سویاست  

 ها به تصویر کشیده است.های مختلف بنگاهجهش را در طی زمان
    

  

                                                 
 های مختلف از امکان افزایش تولید از مسیرهای مختلف توسط تیم تحقیق ارایه شده است. این تعریف با توجه به بررسی 0

ا و به تبع از دو س   ت ضر ه و تقا  دیتابع تول فتیش   یبه معنا دیجهش تول

 یورو فنا یورکار، بهره یروین ه،یضوامل مش   ت ل بر س   رما هیآن جهش کل

ه در حال توسعه از تل یاس ت که کشورها  یندیفرآ  یاس ت  جهش اتتا اد  

، یعه صنعتتوس یهاشرانیپ کیو تحر ییدرآمد متوس   ذرر کرده و با ش ناسا  

فناورانه  یهاتیسهم صنعت( و تابل شیزابر اف دیش کا  درآمد س رانه )با تاک  

 دهندیکاهش م افتهیتوسعه  یخود را با کشورها



 9911های پیشنهادی )در راستای تحقق شعار سال جهش تولید: رویکردهای نظری، الزامات، موانع و سیاست

 تغییر پارادایم سیاستی در مسیر جهش تولید -8نمودار 

 
 .(7092لی و مالربا، ): مأخذ

( نشوان داده شوده اسوت کشورها در مسیر جهش اقتصادی و تولیدی نیازمند طیفی از    9همانطورکه در نمودار )

کردن و هماهنگ کردن این های صنعتی، تجاری، فناوری و نوآوری هستند. از این رو، موضوع یکپارچهسویاسوت  

 ها نیز بسیار حائز اهمیت است. سیاست

 

 (جنوبی ناوری )تجربه کشور کرهمسیرهای جهش اقتصادی، صنعتی و ف -9

شامل دو نقطه عطف فناوری  9120-7000جنوبی در بازه زمانی های درون بخشوی و بین بخشوی در کره  جهش

درصد در نوسان بوده است.  1.0درصد و  0.0اسوت که بازه درصود تغییرات سواختار صونعتی در این کشور بین     

 ه جنوبی را در دوره مذکور به تصویر کشیده است.نمودار زیر روند تغییرات ساختار صنعتی کشور کر
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 جنوبیرات ساختار صنعتی در کرهیتغی -2نمودار 

 
 (.9911سوزنچی کاشانی و رنجبر ) مأخذ:

 

 مسیرهای نوین دستیابی به جهش تولیدی -4

 بندی هستند و شامل: مسیرهای موجود و نوین دستیابی به جهش تولید در سه دسته قابل طبقه

 های بالغ با چرخه عمر بلند )مثل فوالد و نساجی(؛گذاری در فناوریصنعتی، تجاری و سرمایه سیاست :8مسیر 

 پرش از برخی مراحل و تولید کاالهای مشابه یا باکیفیت کاالی کشورهای پیشرو )مثل خودرو(؛ :2مسیر 

، تراشه ITل صنایع دانش بنیان، گذاری روی صنایع با چرخه عمر کوتاه و ارزش افزوده باال )مثسرمایه :9مسـیر  

 باشند.موبایل، زیست فناوری( می حافظه،

های گوناگون و نوین حصول جهش تولید ارائه شده است. مطابق این الگو، تجارب موفق جهانی در شکل زیر گام

 عموما حرکت از گام اول به سووی گام سوووم و سووپی دسووتیابی به گام دوم بوده اسووت. در جهت مقابل، تجارب 

را  9و در مرحله بعد نیز گام  7اند و سپی گام ای بوده است که ابتدا گام اول را طی کردهشکست جهانی به گونه

 اند.در پیش گرفته

 

  



 9911های پیشنهادی )در راستای تحقق شعار سال جهش تولید: رویکردهای نظری، الزامات، موانع و سیاست

 های نوین دستیابی به جهش تولیدگام -8شکل 

 
 (.9911سوزنچی کاشانی و رنجبر ) مأخذ:

 معدن و تجارتچگونگی دستیابی به جهش تولیدی در حوزه وزارت صنعت،  -5

جهش تولیود از طریق جهش در عوامل مرتبط با تابع تولید )مشوووروط به وجود تقاضوووای موثر و تحقق الزامات  

جهش تولید در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت ( قابل سنجش است. صنایع پیشرانو  سوطوح کالن، بخشی 

نیروی کار )اشتغال صنعتی( و جهش در گذاری به ویژه در حوزه صونعتی؛ جهش در  از طریق جهش در سورمایه 

 (.9وری/ فناوری قابل حصول است )نمودار بهره

 جهش تولید براساس نظریات رشد -9نمودار 

 
 (.9912( و شاکری، )9913برانسون ) مأخذ:

 

جهششت لیل شش  زششس ر  متشش ر ر ل ششا   

زششاو فنششای و ی زششس رفششهردت  هششا   

 لیل  و 
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 جهش اقتصادی در بخش صنعت، معدن و تجارتهای فرصت در ضرورت توجه به پنجره -6

برای دسوتیابی به جهش اقتصوادی بخش صونعت، معدن و تجارت توجه به سه پنجره فرصت حائز اهمیت است:    

 پنجره فرصت نهادی )هماهنگی(؛ پنجره فرصت بازاری و پنجره فرصت فناورانه. 

 
 .های تحقیقیافته: ماخذ                                 

 

های فرصت امکان پذیر خواهد گیری از این پنجرهخروج از تله با درآمد متوسوط از طریق جهش اقتصادی و بهره 

 بود. جهش تولید به مثابه جهش اقتصادی به معنی عبور از تله توسعه/درآمد متوسط با جهش فناورانه است. 

 اهم ابزارهای سیاستی جهش اقتصادی و تولیدی در کشورهای موفق -7

رسوی تجربه کشوورهای موفق در حوزه رونق تولید، ابزارهای سویاستی مورد استفاده این کشورها در سه سطح    از بر

  های محرک عرضه و یا تقاضا استخراج و در جدول زیر ارائه شده است.کالن، افقی و عمودی به تفکیک سیاست

 تولیدابزارهای سیاستی مورد استفاده کشورهای موفق در زمینه رونق  -8جدول 

 سطح نوع سیاست اهم ابزارهای مورد استفاده

سمت حوزه های مولد، تغییر نرخ  گسترش اعتبارات با هدف تحریک تقاضا، هدایت منابع به
ار های بازگذاری، سیاست های مالیاتی، سیاستبهره، مدیریت بازار سرمایه، تحریک سرمایه

 کار 

های محرک سیاست
 تقاضا و عرضه

 کالن

ها، تأمین نیروی انسانی، دسترسی و معافیت تأمین مالی تحقیق و توسعه، ایجاد کنسرسیوم
 مالیاتی 

های سمت سیاست
 عرضه 

 افقی

دهی به بازارهای خریدهای دولتی، تدوین قوانین، مقررات و استانداردهای جدید برای شکل
 فناوری 

های سمت سیاست
 تقاضا 

بر بازارهای هدف و حفاظت از آنها در برابر واردات، بهره  تمرکزتوسعه تولیدات صادراتگرا با 
گیری از واردات در جهت تولید و صادرات، اصالح نظام تعرفه، نرخ ارز ترجیحی برای واردات، 

 های با بهره کم و تضمین بازپرداخت آنپرداخت وام

سیاست های 
 صنعتی و  تجاری

های تحقیقاتی عمومی و دهی آزمایشــگاهشــکلدهی یک نهاد اصــلی توســعه گرا، شــکل
 های تجاریدهی شرکتدانشگاهی؛ شکل

 های نهادی سیاست

 عمودی معافیت مالیاتی، گسترش اعتبارات تحقیق و توسعه، اعتبارات مالی و پولی، مشوق های مالی، پولی و تجاری

 .(9911های مجلی )های تحقیق، مرکز پژوهشیافته مأخذ:



 9911های پیشنهادی )در راستای تحقق شعار سال جهش تولید: رویکردهای نظری، الزامات، موانع و سیاست

 (8933خرداد ماه  -مختصات اقتصادی جهان )با تاکید بر پیامدهای شیوع بیماری کرونا –بخش دوم

  8933خرداد  81آخرین وضعیت بیماری کرونا در سطح جهانی تا  -8

کشور در سراسر جهان درگیر این ویروس  790، حدود 9911خرداد سال  90تا 91-از آغاز شیوع ویروس کووید

بوده است. از طرفی تعداد مرگ و میر   نفر میلیون 7 از نیز رشد چشمگیر داشته و بیشاند که تعداد مبتالیان شده

میلیون و  7هزار نفر بوده است که از این تعداد حدود  972ناشی از ابتال به این بیماری در سطح جهان بیش از 

این  ومیر ناشی از ابتال بهاند. در این راستا روند مبتالیان به این ویروس و روند مرگهفتصد هزار نفر بهبود یافته

 ودار زیر ارائه شده است. ویروس در نم

 83-ومیر ناشی از ویروس کوویدروند مبتالیان و مرگ -4نمودار 

 91-روند مبتالیان ویروس کووید 

 

 91-ومیر ناشی از ویروس کوویدروند مرگ

 

Source: www.worldometers.info/coronavirus 

 کرونا بر اقتصاد جهانی با تاکید بر نقش چیندلیل اثرگذاری بیماری  -2

با توجه به سهم باالی اقتصاد کشور چین در اقتصاد جهانی، آغاز ویروس کرونا و شیوع آن در این کشور و تنیدگی 

های اقتصادی سایر کشورها را نیز با چالش مواجه کرده است. نمودار زیر نمودار قابل توجه در اقتصاد جهانی، فعالیت

ها سهم باالی این کشور در تقاضای کامودیتی به توجه ین در اقتصاد جهانی را نشان داده است. همچنین، باسهم چ

 حملمت سنگینی زیان صنایع، و هاگروه برخی شودمی بینیجهانی پیش سطح در موثر تقاضای در جهان و کاهش

ا توجه از سوی دیگر ب .باشند داشته نزولی روندنیز  المللیبین هایبورس شاخص و سهام آن قیمت دنبال به و شوند

 معادل که کندمی مصرف نفت بشکه میلیون 93 حدود روز و در است جهان نفت واردکننده بزرگترین به اینکه چین

شور، سبب در این ککرونا  یروسو یوعشاست  جنوبی کره و ژاپن انگلیی، اسپانیا، ایتالیا، آلمان، فرانسه، نیاز مجموع

 این کشور و کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت شده است. این افتنفت  یتقاضادرصدی  70حسوس کاهش م

 ینو همچن یالدیم 7001 یهادر سال ینفت از زمان بحران اقتصاد جهان یشوک تقاضا یدترینشد ین،چ یتقاضا

 . استبوده  یالدیم 7009سپتامبر در سال  99شوک تقاضا پی از حادثه  ترینیناگهان

 سهم قابل توجه چین در تقاضای جهانی کامودیتی و ادغام آن در اقتصاد جهانی )درصد( -5نمودار 
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Source: OECD (2020), Coronavirus: The world economy at risk. 
 

نسبت به سال  7091ها در سال شوود سهم چین در تقاضا جهانی کامودیتی همانطور که در نمودار مشواهده می 

با بسویار افزایش یافته است و از طرفی سهم باالیی را در میان سایر کشورها به خود اختصا  داده است.    7000

دهد و در بین آن اقتصوواد جهانی را نشووان میهمچنین نمودار سوومت چن نیز افزایش قابل توجه ادغام چین در 

 اند.صنایع و تولید ناخالص داخلی بیشترین ادغام را داشته

 گذاری درخصوص پیامدهای کرونا بر اقتصاد جهانالمللی و سیاستبینآخرین ارزیابی نهادهای  -9

در اقتصاد جهان و تبعات  91با توجه به گستردگی شیوع و ماندگاری ویروس کووید  ،OECDبینی مطابق پیش

مواجه خواهند شد.  واحد درصد 9.9تا  0.9کاهش رشد اقتصادی در دامنه با اقتصادهای بزرگ جهان گسترده آن، 

اند بینی کردهپیش 7070المللی نیز تبعات این بیماری را بر اقتصاد جهان در سال در این ارتباط، سایر نهادهای بین

 که در جدول زیر ارائه شده است. 

 2121المللی در سال بینی آثار اقتصادی کرونا توسط نهادهای بینپیش -2جدول 

 2121اثر کرونا بر اقتصاد جهانی در توصیف کرونا نهاد

 بزرگ چالش –تراژدی انسانی  IMF بانک جهانی و
 اقتصادی

 واحد درصد 8کاهش بیش از 

OECD ترین ریسک پس ازمهلک 
 2111بحران 

 واحد درصدی  8.5کاهش 

 واحد درصدی 1.7تا  1.9کاهش  نخستین تراژدی انسانی معاصر مک کنزی موسسه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        تحقیقات اقتصادی و   مرکز
 (CEPRگذاری )سیاست

 واحد درصدی  8.5تا  1.5کاهش در دامنه  گسترش رنج بشر در سراسر جهان

 های تحقیق.: یافتهمأخذ

بینی تولید ناخالص داخلی ، پیش7070مارچ  7در  OECDبینی از طرف دیگر مطابق آخرین گزارش پیش

اند و این میزان کاهش اندازهای قبلی خود با کاهش مواجه شدهنسبت به چشم 7079کشورهای جهان در سال 

 )  ص ( زاسهس قابل لیجه چ ن    ل اضا جها ی کامی دتی - ر غام رقتصا  چ ن    رقتصا  جها ی )  ص (رفهردت  -
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انداز تولید ناخالص چشم واحد درصد بوده است. در جدول زیر 9.9تا  0.9در اقتصادهای بزرگ جهان در دامنه 

 داخلی برخی از اقتصادهای جهان ارائه شده است. 
 

 انداز رشد تولید ناخالص داخلی برخی از اقتصادهای جهان )درصد(چشم -9جدول 

 7079 7070 اقتصاد

 درصد( تغییر نسبت به گزارش آبان ماه )واحد

2121 2128 

 1.8 -1.8 2.8 8.3 آمریکا

 1 -1.8 1.3 1.9 آلمان

 -1.4 -1.2 1.1 1.1 انگلیی

 1.2 -1.9 8.4 1.3 فرانسه

 1 -1.4 1.5 1 ایتالیا

 1 -1.4 1.7 1.2 ژاپن

 1.3 -1.1 6.4 4.3 چین

 -1.1 -8.8 5.6 5.8 هند

 -1.8 -1.4 8.9 8.2 روسیه

 1.8 -1.9 9.9 2.7 ترکیه

Source: OECD (2020), Coronavirus: The world economy at risk. 

کشور چین، بیشترین رشد اقتصادی را در میان  7079شود در سال همانطور که در جدول فوق مشاهده می

 0.7درصد خواهد بود. پی از آن کشور هند با رشدی در حدود  7.3کشورهای جهان خواهد داشت که حدود 

 درصد دارای بیشترین رشد اقتصادی جهان خواهد شد. 

 در جهان اری کروناثر از شیوع بیمأهای متحوزه -4

که خود از دو  GVC(؛ تجارت سنتی؛ و GDPتولید ارزش یا کاالی نهایی از سه طریق تولید ناخالص داخلی )

شود. بر این پیچیده )حداقل دوبار تجارت فرامرزی( انجام می GVCساده )یکبار تجارت فرامرزی( و  GVCطریق 

در تامین کاال، بر اقتصاد جهانی تأثیر  هاGVCو توسعه اساس، شیوع ویروس کرونا بواسطه گسترش نقش تجارت 

بسیار زیادی داشته است. در نمودار زیر تغییرات تولید اررزش افزوده یا کاالی نهایی در جهان مورد بررسی قرار 

 گرفته است.

سهم قابل توجه چین در تقاضا جهانی کامودیتی )درصد( -  
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8335-2187روند تغییرات تولید ارزش افزوده یا تولید کاالی نهایی در جهان در دوره  -6نمودار 

 
Source: World Trade Organization (2019). 

جهان را دارا هستند، شیوع  GDPدرصد از سهم  79، و چین G7بر این از آنجائیکه کشورهای عضو گروه عالوه

کند. از طرفی، شیوع این در این کشورها، بیشترین اثرات سوء را بر اقتصاد جهانی تحمیل می 91-ویروس کووید

 بیماری از دو مجرای کاهش تقاضا و اخالل در سازوکار تامین و عرضه بر اقتصاد جهانی تأثیر خواهد گذاشت.

 درصد(-و چین )سهم در جهان G7نا بر اقتصاد جهانی بامحوریت آمار تأثیر شیوع بیماری کرو -4جدول 

 اقتصاد
 GDPسهم 

 )درصد(

سهم تولیدات 

 ایکارخانه
 صادرات سهم

سهم صادرات 

 ایکارخانه

ا کرونسهم مبتالیان به 

 خرداد 88تا 

 8.9 81 89 23 86 چین

 23.4 1 1 86 24 آمریکا

 1.9 5 4 1 6 ژاپن

 9 81 1 6 5 آلمان  

 4.4 9 2 2 9 انگلستان

 9.8 4 9 2 9 فرانسه  

 9.1 9 9 2 2 ایتالیا

 8.5 2 2 1 2 کانادا

 46.7 59 49 65 68 جمع

 های تحقیق. ، یافتهCEPR (2121)مأخذ: 

 



 9911های پیشنهادی )در راستای تحقق شعار سال جهش تولید: رویکردهای نظری، الزامات، موانع و سیاست

 تاثیر بیماری کرونا بر متغیرهای اقتصادی کشورهای منتخب -5

 تغییرات شاخص تورم  -5-8

به دلیل افت تقاضای کل اقتصاد و تاثیر سایر متغیرها )نظیر کاهش قیمت کننده در تمامی کشورها تورم مصرف

نفت( با کاهش مواجه بوده است. در مقابل تورم مواد غذایی در تمامی کشورهای مورد بررسی به دلیل افزایش 

 تقاضای برای آنها جهت تقویت قوای جسمانی به منظور مقابله با بیماری افزایش یافته است.

 بررسی تغییرات تورم کل و تورم مواد غذایی در کشورهای منتخب -5جدول 

 شاخص کشور

2183 2121 

 آوریل مارس فوریه ژانویه دسامبر

 90.1 99.1 97.3 97.7 99.1 تورم کل ترکیه

 99.9 90.9 90.7 1.0 90.1 تورم مواد غذایی

 0.9 0.2 9.3 9.0 9.0 تورم کل فرانسه

 9.2 9.1 9.1 7.0 7.9 تورم مواد غذایی

 0.7 0.3 0.3 0.2 0.1 تورم کل ژاپن

 - 9.3 9.7 9.7 9.1 تورم مواد غذایی

 9.9 7.0 7.9 7.3 9.0 تورم کل روسیه

 - 7.7 9.1 7.9 7.2 تورم مواد غذایی

 0.9 9.0 7.9 7.0 7.9 تورم کل آمریکا

 9.0 9.1 9.1 9.1 9.1 تورم مواد غذایی

 0.1 9.3 9.2 9.2 9.0 تورم کل آلمان

 3.7 9.7 9.9 7.3 9.1 تورم مواد غذایی

 (.9911های بازرگانی )موسسه مطالعات و پژوهشمأخذ: 
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 تغییرات شاخص بیکاری  -5-2

وکارها و کاهش تولید، افزایش یافته است. نرخ بیکاری در تمامی کشورهای مورد بررسی به دلیل تعطیلی کسب

 آمریکا بیشترین خیل بیکاران را در این دوران تجربه کرده است. 

 بررسی تغییرات بیکاری در کشورهای منتخب -6جدول 

 کشور
2183 2121 

 آوریل مارس فوریه ژانویه دسامبر

 90.7 90.9 99.7 99.1 99.2 ترکیه

 9.7 7.0 7.3 7.3 7.7 ژاپن

 0.0 3.2 3.7 3.2 3.7 روسیه

 93.2 3.3 9.0 9.7 9.0 آمریکا

 3.7 9.0 9.3 9.7 9.7 المان

 (.9911های بازرگانی )موسسه مطالعات و پژوهشمأخذ: 

 تکشور فرانسه اطالعات ماهانه ارائه نکرده؛ لذا در جدول ارایه نشده است. آمار این کشور بصورت فصلی بوده که آمارها این کشور نیز حکای *

 از افزایش بیکاری در این دوران است.

 تغییرات رشد صادرات و واردات -5-9

و رکود حاکم کاهش یافته است. بررسی  صادرات در تمامی کشورهای مورد بررسی به دلیل کاهش تقاضای جهانی

دهد که در برخی از کشورها تاثیر بیماری با تاخیر زمانی همراه بوده است. به عنوان مثال صادرات آمارها نشان می

از بیماری کرونا تاثیر گرفته در حالی که آلمان از ماه مارس تاثیر پذیرفته است. در  7070روسیه از ماه فوریه 

دهد که برخی کشورها همچون ترکیه و روسیه ضعیت اندکی متفاوت است. آمار واردات نشان میخصو  واردات و

 اند.با افزایش در واردات مواجه بوده

 بررسی تغییرات صادرات و واردات در کشورهای منتخب -7جدول 

 شاخص کشور

2183 2121 

 مارس فوریه ژانویه دسامبر

 -99.7 2.1 99.0 7.7 رشد صادرات ترکیه

 7.2 97.9 77.7 93.1 رشد واردات

 -91.3 -9.9 -0.3 -7.7 رشد صادرات فرانسه

 -79.7 0.7 -7.7 -7.1 رشد واردات
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 -99.2 -9 -7.7 -7.9 رشد صادرات ژاپن

 -0 -99.1 -90.2 -3.1 رشد واردات

 -70 -91.9 -7.7 -3.0 رشد صادرات روسیه

 99.7 97.9 -73.9 99.1 رشد واردات

 -99.3 -0.1 0.7 7.7 رشد صادرات آمریکا

 -99.3 -3.0 -9.7 -7.3 رشد واردات

 -2.1 0.9 -99.3 7.3 رشد صادرات آلمان

 -3.0 -7.1 -9.0 9.3 رشد واردات

 (.9911های بازرگانی )موسسه مطالعات و پژوهشمأخذ: 

 گذاری کشورها در مدیریت پیامدهای سوء کرونامحورهای سیاست -6

حمایتی،  هایدرگیر با بحران کرونا، به منظور مقابله با تبعات اقتصادی این ویروس، با محوریت سیاست کشورهای

در محورهای  های حمایتی هدفمند با هدف کاهش عدم اطمینان و بهبود رشدتسریع و اجرای پرقدرت سیاست

 :را در دستور کار خود قرار دادند زیر

  (؛ آنی -اشاعه بیشتر بیماری )آحاد جامعه و کارگرانتوسعه بهداشت عمومی پیشگیری از 

 (؛مدتکوتاه -های آسیب پذیرحمایت از خانوارها )با تمرکز بر درآمد گروه 

 ( حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسطSME؛مدتها( و مشاغل خرد )کوتاه) 

 (مدتهای کالن اقتصادی )میانبازیابی و بهبود تقاضا با سیاست. 
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 های حمایتی کشورها در مدیریت پیامدهای سوء اقتصادی کرونارنامهاهم ب -7

 های حمایتی کشوها در جدول زیر ارائه شده است. بر اساس محورهای ذکر شده در قسمت قبلی، اهم برنامه

 های حمایتی کشورها در مدیریت پیامدهای سوء اقتصادی کرونااهم برنامه -1جدول 

 سیاست هااهم برنامه اهم کشورها

چین، مالزی، ایتالیا، هنگ 

 کنگ، سنگاپور، ژاپن و کره

 جنوبی

  دورکاری و آموزش از راه دور برای فرزندان؛ .9

 پرداخت نقدی؛  .7

 بیمه بیکاری؛  .9

 پرداخت هزینه های بیماری؛  .3

 . حمایت از خانوارها 9

چین، هنک کنگ، مالزی، 

 نآلمان، ژاپ ایتالیا، فیلیپین،

 تاخیر در بازپرداخت اصل و فرع وام ها؛   .9

 کاهش یا تأخیر در پرداخت مالیات یا بدهی های مرتبط با دولت؛  .7

 تامین نقدینگی الزم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی؛  .9

 ارایه قیمت ترجیحی برخی از نهاده ها همچون انرژی؛ .3

 پرداخت بیمه های اجتماعی و بیکاری بر صاحبان مشاغل خرد و .0

 کارگران آنها؛

ها و SMEحمایت از . 7

 مشاغل خرد؛

ک هن چین، ایتالیا، فیلیپین،

دونزی، کره جنوبی، ان کنگ،

آمریکا، استرالیا، کانادا، اکثر 

اعضای اتحادیه اروپا و  گروه 

G7 

 . سیاست های مالی هدفمند تشویق سرمایه گذاری؛9

 /گذاری؛ های سرمایهتوسعه پروژه توسعه مخارج دولتی 

 حمایت از سرمایه گذاران؛ 

 . سیاست های پولی هدفمند در حمایت از کسب و کارها؛ 7

  افزایش اعتبارات بانکی بهSME ها و مشاغل خرد؛ 

 . سیاست های سهولت محیط کسب وکار؛ 9

 های اداری؛ تسریع در امور گمرکی و رویه 

 .کاهش حقوق دولتی 

. بازیابی و بهبود تقاضای 9

کل اقتصاد )سیاست های 

 کالن اقتصادی(؛ 

 های تحقیق.یافتهمأخذ: 

 

 های حمایتی در چند کشور منتخب با شیوع باالی بیماریابعاد مهم بسته -1

در این بخش اهم اقدامات اتخاذی از سوی برخی از کشورها همچون آمریکا، آلمان و هلند که با شیوع باالی 

 بیماری مواجه هستند ارائه شده است.   

  



 9911های پیشنهادی )در راستای تحقق شعار سال جهش تولید: رویکردهای نظری، الزامات، موانع و سیاست

 های حمایتی کشورهای منتخب جهت مقابله با آثار اقتصادی کرونابسته -3جدول 

 کشور اهم رئوس برنامه

 روز؛  970ها با محدود کردن حق تخلیه به مدت نشینحمایت از برخی از اجاره 

 های غیرانتفاعی کمک و حمایت مالی از کسب و کارهای کوچک و سازمان 

 موسسات مالی بزرگ 73مدت ایجاد تسهیالت اعتباری فروشنده عمده برای تامین بودجه کوتاه 

 ص به خانوار و کسب وکارها تسهیالت تامین مالی اسناد تجاری برای تخصی 

 آمریکا

  های چندملیتی خرید سهام شرکتبرای  میلیارد یورو 900تشکیل صندوق ثبات اقتصادی با بودجه تا سقف

 برای ممانعت از تغییر مالکیت آنها توسط سهامداران خارجی

  پذیرمیلیارد یورویی برای کمک به کسب و کارهای کوچک و اقشار آسیب 00تخصیص بودجه 

  میلیون یورو از طریق اعطای اعتبار به بانک کی اف دبلیو  900پرداخت تسهیالت تا سقف 

 آلمان

  اند(درصد از درآمد خود را از دست داده 70اعطای دستمزد کارکنان شاغل توسط بیمه )شرکتهایی که 

 ارزش افزوده( و  تعویق پرداخت انواع مالیات )مالیات بردرآمد، مالیات بر حقوق و دستمزد و مالیات بر

 کاهش نرخ بهره مالیات معوق از چهار درصد به صفر درصد

  9.0درصد )برای وام های بین  00اعطای تضامین به شرکتهای آسیب دیده از سوی وزارت اقتصاد تا سقف 

 میلیون یورو( 00تا 

  درصد از طریق   7تنفی شش ماهه برای بازپرداخت وام  کسب وکارهای خرد و کاهش نرخ بهره به

 ها؛ میلیون یورو به بانک 7اختصا  مبلغ 

 های کشت و زرع و تضامین آنها توسط وزارت کشاورزی تامین سرمایه در گردش کشاورزان و شرکت 

 هلند

 . های تحقیقیافتهمأخذ: 
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  8933مختصات اقتصادی ایران در ابتدای سال  –بخش سوم 

 8933 آغاز سالاقتصاد ایران در آیینه متغیرهای کالن اقتصادی در  -8

رشد اقتصادی ناپایدار، نامتوازن و منفی، مشخصه اصلی رشد اقتصادی ایران در دهه اخیر بوده است. وابستگی 

های بارز های نفتی نیز از دیگر ویژگیباالی آن از تحریمباالی رشد اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی و اثرپذیری 

 ها مورد بررسی قرار داده است.اقتصاد ایران است. نمودار زیر نرخ رشد اقتصادی کشور را به تفکیک زیربخش

 درصد -( 8931رشد اقتصادی کشور به تفکیک زیربخشها )به قیمت ثابت سال  -7نمودار 

 
 ک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.بانمأخذ:                 

کشور در وضعیت رکود تورمی قرار داشته؛ با اینحال فرآیند بازیابی  9911براساس اطالعات تا پایان فصل سوم سال 

عالوه بر این، قبل از شیوع کرونا، اقتصاد کشور با مشکالت جدی اعم از  و خروج از رکود در حال انجام بوده است.

هایی را هم بر طرف تقاضا و هم بر طرف عرضه اقتصاد تحمیل مواجه بوده که هزینه 9912ها از سال تشدید تحریم

 کرده است. 

  



 9911های پیشنهادی )در راستای تحقق شعار سال جهش تولید: رویکردهای نظری، الزامات، موانع و سیاست

ضه، منجر به دشواری ها در طرف تقاضا، منجر به افزایش ریسک و انحراف تجاری و در طرف عرتشدید تحریم

 مبادالت مالی و آثار سوء بر حوزه انرژی شده است. 

 هاجزئیات تأثیرپذیری دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد ایران در شرایط تشدید تحریم -2شکل 

 
 های تحقیق.یافتهمأخذ:                

هایی را هم بر طرف تقاضا و هم بر محدودیت، 9911همچنین، شیوع ویروس کرونا در کشور ایران در انتهای سال 

 طرف عرضه اقتصاد تحمیل کرده که در شکل زیر ارائه شده است.
 

 های وارده بر اقتصاد ایران با شیوع ویروس کرونامحدودیت -9شکل 

 
 های تحقیق.یافتهمأخذ:                

وجب بروز مشکالتی در سمت عرضه و تقاضای م 9911به سال  9912در نتیجه، سرریز اثرات تحریم اقتصادی سال 

)با احتساب  9911ها منجربه منفی شدن رشد اقتصادی کشور در نه ماهه سال اقتصاد شده است که برآیند آن

درصدی در بخش معدن شد که نتیجه آن توقف  07درصدی در بخش صنعت، و تورم  79.0نفت( و وجود تورم 

و با شیوع بیماری کرونا از اواسط زمستان نیز این موضوع تشدید  9911سال  روند بازیابی رکود اقتصادی در پایان

 درصد بوده است.  93کننده بیش از یافته است. همچنین تورم مصرف

ماهه اول سال  3نرخ رشد اقتصادی ایران در  -4شکل 

8931 

تورم کاالهای  نرخ تورم تولیدکننده، -5شکل 

 8931در سال صادراتی و تورم کاالهای وارداتی 
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 های تحقیق.یافته مأخذ:  

های موجود در صادرات نفت و تبادالت بانکی و همچنین از طرفی، با وجود کاهش درآمدهای ارزی در نتیجه محدودیت

(. این در حالی بود که 7مثبت شد )شکل  9911های پایانی سال، تراز تجاری کشور در سال کاهش قیمت نفت در ماه

ی تا حدودی گویای سهم صادرات یو ارزش کمتر کاالها شتریدر مقابل وزن ب یواردات یکمتر و ارزش باالتر کاالهاوزن 

در سبد صادراتی کشور است. البته توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که  ترباالتر محصوالت با ارزش افزوده پایین

اری ارهای تجتری در باززنی پایینصادرکنندگان گاهی از قدرت چانه های تجاری مقابل کشور،به دلیل وجود محدودیت

 باشند. رقبا می تر از قیمتبرخوردار بوده و مجبور به فروش محصوالت با قیمتی پایین

 

 8937نسبت به سال  8931عملکرد تجاری کشور در سال  -6شکل 

 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت.مأخذ: 

  



 9911های پیشنهادی )در راستای تحقق شعار سال جهش تولید: رویکردهای نظری، الزامات، موانع و سیاست

عالوه بر نامناسب بودن محیط کسب و کار بخش صنعت و معدن، سهم بازار سرمایه از تامین مالی بخش صنعت 

 یمال نیاز تام یسهم قابل توجهپایین بوده است و همچنان  9911نیز به رغم افزایش قابل توجه در سال  معدنو 

 شود.یکشور انجام م یبانک ستمیس قیاز طر

 بازار سرمایه و پولتامین مالی در  -81جدول 

 مرجع تأمین مالی
 مبلغ )هزار میلیارد تومان(

 درصد تغییرات
8937 8931 

 281.6 589 868 بازار سرمایه )ارزش کل معامالت(

 23.3 626 412 ها(بازار پول )تسهیالت پرداختی بانک

 گزارش ساالنه بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.مأخذ: 

 

در گردش  با کمبود نقدینگی و سرمایه 9912نیز همچون سال  9911الزم به ذکر است واحدهای تولیدی در سال 

درصد با کف قانونی  1ها باشد و همچنان حدود مواجه بوده و تسهیالت بانکی نیز نتوانست پاسخگوی نیاز آن

های مولد اقتصادی سهم بخش 9911ال تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه فاصله دارد. همچنین، در س

)صنعت و معدن و کشاورزی( از تسهیالت بانکی نسبت به سال گذشته با افزایش همراه بود اما همچنان بخش 

 بازرگانی با بیشترین افزایش سهم همراه بود. 

 

 -ارد تومانهای اقتصادی )هزار میلیها و موسسات اعتباری به تفکیک بخشتسهیالت پرداختی بانک -88جدول 

 درصد(

دوره/ 

 حوزه

 متفرقه مسکن و ساختمان بازرگانی خدمات کشاورزی صنعت و معدن

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

9911 987.2 92.5 74.7 7.7 921.5 99.7 815 83 61.6 7 1.6 1.8 
9912 211.3 27 51.4 7.5 213.2 97.4 882.5 84.5 819.7 89.4 1.7 1.8 
درصد 

 تغییرات
58.1 - 27.3 - 89.6 - 64.4 - 99.1- - 84.9- - 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.مأخذ: 

نرخ  شیزاافگذاری همراه با نکته دیگر آن است که نااطمینانی از شرایط اقتصادی کشور و باال بودن ریسک سرمایه

)متوسط رشد  زیخانوار و رشد ناچ دیقدرت خر کاهشی، بانک التینرخ سود تسه شیافزا، نرخ ارز نوسان، تورم

سرگردان  یهاهیو حرکت سرما رمولدیغ یبازارها یباال یبازدهی و درصد( مصرف بخش خصوص 0.1ساالنه معادل 
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به نسبت به مدت مشا 9911ماهه نخست سال  1در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  یدرصد 7.7کاهش به  سوبه آن

وه شود. عالهای جدید برای افزایش تولید و رشد اقتصادی میشد. این موارد سبب عدم توسعه ظرفیتدوره قبل 

گذاری به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی موجب نوسان بیشتر در بر این، وابستگی سرمایه و سرمایه

 شووود. های بعد میگذاری و رشد اقتصادی در دورهسرمایه

 

 (8931سال  متیو ثابت )به ق یجار یمتهایثابت ناخالص به ق هیسرما لیتشک -1نمودار 

 
 : مرکز آمار ایران.مأخذ                     

دهد که سهم بخش های مختلف اقتصادی نیز نشان میگذاری در بخشبررسی آخرین آمار منتشره از متغیر سرمایه

)متوسط سهم بالغ های اقتصادی بواسطه زودبازده بودن این بخش در قیاس با بخش صنعت گذاریخدمات از سرمایه

های انجام شده، سهم بسیار پایینی دارند. از طرفی، گذاریهای مولد تولید از سرمایهدرصد( بیشتر است و بخش 27بر 

 3.3درصد و متوسط سهم بخش کشاورزی برابر با  92متوسط سهم بخش صنایع و معادن با لحاظ ساختمان حدود 

 د.دارن گذاران خصوصی جذابیت پایینهای تولیدی و مولد اقتصاد برای سرمایهدرصد بوده است. در نتیجه بخش

  



 9911های پیشنهادی )در راستای تحقق شعار سال جهش تولید: رویکردهای نظری، الزامات، موانع و سیاست

 های اقتصادیروند تغییرات حجم تشکیل سرمایه ثابت به تفکیک بخش -3نمودار 

 
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.مأخذ:                          

های اثرگذار تحوالت محیط پیرامونی و داخلی بر اقتصاد ایران در شکل زیر ارائه شده با این توضیحات، اهم کانال

 است.

 ثرگذار بر اقتصاد ایرانهای ااهم کانال -7شکل 

 
 های تحقیق.مأخذ: یافته                      

های بخش صنعت، معدن و در نهایت اهم پیامدهای مثبت و منفی تحوالت محیط پیرامونی و داخلی بر فعالیت

 های مثبت و منفی در شکل زیر ارائه شده است.بندی و به ترتیب با عالمتتجارت جمع
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های بخش صنعت، معدن و تجارتپیامدهای مثبت و منفی تحوالت محیط پیرامونی و داخلی بر فعالیتاهم  -1شکل 

 
 های تحقیق.یافتهمأخذ:   

 

  

محدودیت تامین ارز با   -

 افت درآمدهای نفتی

ها و افزایش قیمت نهاده -

 مواد اولیه

دشواری در واردات  -

های  کاالهای اساسی و نهاده

 تولیدی

 

کندشدن فرآیند خروج از رکود(-) 
محدودیت در فرآیند انباشت سرمایه(-) 
کاهش تقاضای مؤثر(-) 
افزایش هزینه و زمان تأمین کاال و نهاده(-) 

8 

5 

2 

4 

محدودیت تجاری ناشی  -

 از شیوع بیماری کرونا

 

9 

نوسانات نرخ ارز و   -

 6 افزایش نرخ ارز

های تقویت تولید داخلفرصت)+( 

های جدید صادراتیفرصت)+( 

  

      نامساعد شدن محیط

 وکارو کسبسرمایه گذاری 

  بازارهای اندازه کاهش -

    خارجی و داخلی

 

 پیامدها
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 ساختار تولیدی و صنعتی کشور –بخش چهارم

 افزایی بخش صنعتمیزان ارزش -8

الص اقتصادی، روند فزاینده و رو به رشد تولید ناخهای بررسی روند تغییرات تشکیل سرمایه ثابت به تفکیک بخش

دهد. این در حالی است که در مقابل تولید ناخالص داخلی های جاری را نشان میداخلی زیر گروه صنعت به قیمت

توان (. بر این اساس می90در زیرگروه صنعت )ساخت( به قیمت ثابت دارای روند تقریبا نزولی بوده است )نمودار 

 زدایی به وقوع پیوسته است. های اخیر در اقتصاد ایران، پدیده صنعتسالگفت طی 

 

 های اقتصادیروند تغییرات حجم تشکیل سرمایه ثابت به تفکیک بخش -81نمودار 

 مرکز آمار ایران.مأخذ: 

 

 نمایش داده شده است.  99در نمودار  های صنعتیترکیب ارزش افزوده رشته فعالیتهمچنین، 

  

881,518 918,720 891,053 923,061 634,496

1,943,111

2,429,703 2,471,901

4,535,139

4,737,028

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 ه  ه ا م ه  ن

8 9 3 1

(  قیمت های ثابت( )ساخت)صنعت 

قیمت های جاری( ساخت)صنعت 

 میلیارد ریال
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 های اقتصادیروند تغییرات حجم تشکیل سرمایه ثابت به تفکیک بخش -88نمودار 

 
 مرکز آمار ایران.مأخذ: 

 

درصد  31.9شود سهم صنایع منبع محور از ارزش افزوده صنعتی در حدود همانطور که در نمودار فوق مشاهده می

است. پی از آن سهم صنایع ساخت محور و صنایع دانش محور از ارزش افزوده صنعتی بوده که رقم قابل توجهی 

درصد  13.9درصد بوده است که در مجموع این سه صنعت رقمی در حدود  1.0درصد و  77.0به ترتیب در حدود 

شور های کتگیری صنایع داخلی بر اساس مزیاند. در نتیجه شکلاز ارزش افزوده صنعتی را به خود اختصا  داده

 شدن به معنای واقعی آن در کشور در طول بیش از نیم قرن گذشته اتفاق نیفتاده است.انجام شده و پدیده صنعتی

 زایی بخش صنعتمیزان اشتغال -2

 300حدود  9911روند صعودی داشته است و در پاییز سال  9919-11روند شاغالن گروه صنعت در بازه زمانی 

واحد درصد  0.1نعت ایجاد شده است و سهم گروه صنعت از اشتغال کشور حدود هزار شغل جدید در گروه ص

برداری نیز در بازه زمانی مذکور روند فزاینده داشته است که های بهرهافزایش یافته است. از طرفی، اشتغال پروانه

 (.97شود )نمودار از این به عنوان شاخصی از اشتغالزایی صنعتی نیز یاد می

  



 9911های پیشنهادی )در راستای تحقق شعار سال جهش تولید: رویکردهای نظری، الزامات، موانع و سیاست

 برداری و تعداد شاغالن در گروه صنعتهای بهرهاشتغال پروانه -82نمودار 

 

 

 
 

 مرکز آمار ایران.مأخذ: 
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.وزارت صنعت، معدن و تجارت: مأخذ

 زهر   فر  –لع ر  شاغالن    گری  صنعت 
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وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدننمودار بهره -89نمودار 

 
 وری ایران.مرکز ملی بهرهمأخذ: 

، روند تقریباً 9913-13وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن در دوره بهرهعالوه بر این، بررسی روند 

وری نیروی دهد. از طرفی، شاخص بهرهوری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن را نشان مییکنواخت بهره

زمانی مذکور دارای  وری سرمایه در بازه کار نیز در این دوره روند کاهنده داشته است. این در حالی است که بهره

 (.99روند فزاینده بوده است )نمودار 

 تحوالت ساختار صنعتی کشور  -9

درصد بوده و این در حالی  20های فعال حدود نفر کارکن( از تعداد بنگاه 00های کوچک )کمتر از سهم بنگاه

اه های کوچک از ارزش درصد بوده است. با این وجود، سهم بنگ 7های بزرگ حدود است که  این سهم برای بنگاه

درصد بوده  19درصد بوده درحالیکه سهم بنگاه های بزرگ از ارزش افزوده صنعتی حدود  1افزوده صنعتی حدود 

 (. این دو امر نشان دهنده دو قطبی بودن ساختار صنعت هستند.93است )نمودار 

 



 9911های پیشنهادی )در راستای تحقق شعار سال جهش تولید: رویکردهای نظری، الزامات، موانع و سیاست

 عالهای فهای مختلف از کل بنگاهها با مقیاسمقایسه سهم بنگاه -84نمودار 

 
 های تحقیق براساس اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت: یافتهمأخذ                        

یشترین های دارای ببررسی ساختار صنعتی به تفکیک استقرار استانی نشان دهنده تمرکز باالی صنایع در استان

های صنعتی های محروم از بنگاهاستانهای صنعتی )استان های تهران و اصفهان( بوده است. در مقابل، مزیت

 (.90)استان های ایالم و کهکیلویه و بویراحمد( کمتری برخوردار هستند )نمودار 
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 تحوالت ساختار صنعتی به تفکیک استقرار استانی -85نمودار 

 
 های تحقیق براساس اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت: یافتهمأخذ                        

درصوود  90نکته حائز اهمیت دیگر در ارتباط با سوواختار صوونعتی کشووور آن اسووت که به طور متوسووط بیش از 

ایع های صنعتی بر صنگذاریهای صونعتی ایجاد شده در کشور بال استفاده هستند. تمرکز باالی سرمایه ظرفیت

های صنعتی گذاریدرصد سرمایه 23درصد مجوزهای تاسیی صادر شده و  03ای که بالغ بر اشباع بوده به گونه

 (. 97در صنایع اشباع انجام شده است )جدول  9911و هفت ماهه نخست سال  9912بالقوه در سال 

  



 9911های پیشنهادی )در راستای تحقق شعار سال جهش تولید: رویکردهای نظری، الزامات، موانع و سیاست

 درصد 71های دارای بازدهی کمتر از رشته فعالیت -97جدول 
 8937 8936 8935 8934 8939 8932 8938 8931 8913 8911 8917 8916 8915 8914 نام محصول

 45.1 32.7 32.1 00.2 07.1 09.1 07.1 00.3 00.7 72 77.7 20.1 20.9 19.3 محصوالت فوالدی

 37.1 03.7 00.1 30.1 32.2 91 93.9 91.1 30.1 32.7 07.7 37.1 37.9 91.3 کنسانتره زغالسنگ

 31.0 07.9 31 00.7 17.9 20.3 77.3 79 29.3 01.9 19.1 17.7 909.7 990.9 شیشه جام

 00.0 03.0 33.2 37 29.3 70.2 11.1 12.2 17.7 17 11.2 19.7 12.7 17.7 چینی بهداشتی

 99.1 73.0 79.9 32 00.3 97.1 39.0 27.2 11 11.1 19.3 11.0 999.2 977 سواری

 92.9 77.7 99.1 90.7 21.9 00 77.9 990.2 991.9 999.1 907.0 991.9 910 772.7 وانت

 3.2 2.2 2.1 0.3 90.0 9.0 1.7 92.1 91.7 91.7 70.2 91 93.1 90 کامیون، کامیونت و کشنده

 2.7 99.0 3.9 7.9 9.0 0.1 9.2 90.7 99.1 99.7 91.2 70.7 72.9 97.1 ون، مینی بوس و اتوبوس

 39.7 00 93 77.0 09 70.7 30.9 97 91.9 92.3 99.1 13 971.3 999.2 کمباین

 99.3 92.0 39.9 39.3 30.7 91.2 37 30.3 31.3 00.7 31.9 03.9 09.0 00.9 روغن نباتی

 94.9 91.9 91.9 91.1 37 31.2 33.7 91.7 02.2 70.1 09.2 79.9 21.1 23.1 پودر شوینده

 49.4 31.9 02.9 01 72.0 77.2 70.3 29 29.1 20.0 71.9 20.1 23.3 21.0 الستیک خودرو

 92.7 39.9 72.7 97.0 39.0 30 79.7 71.9 77.1 02.7 70.1 79.0 73.7 73.1 کاغذ

 90.7 90 93.9 71.0 97.7 99.3 30.7 39.0 33.7 30.3 30.3 00.9 39 39.2 کارتن



 )9911های پیشنهادی )در راستای تحقق شعار سال یاستجهش تولید: رویکردهای نظری، الزامات، موانع و س 

 

ش | 19 ه و ژ پ و  ت  ا ع ل ا ط م ه  س س و یم ن ا گ ر ز ا ب ی  ا  ه
 

 92.1 09.9 20.9 73 10 907.3 902.0 17.9 17 21.1 10.2 900.2 19.9 17.1 نئوپان

 3.6 99.0 99 90.1 97.1 93 77.7 70.1 77.7 90.9 97.3 99.2 90 91.0 سموم دفع آفات نباتی

 42.2 79.0 37.9 91.7 32.7 02.0 03.1 70.7 01.9 77.3 01.0 77.1 72.7 21.0 روغن موتوروصنعتی تصفیه اول 

 97.9 70.7 99.9 39.1 02.7 29.7 01 71.0 13.0 19.9 10.1 77.7 13.9 21.9 تلویزیون

 93.9 92.7 92.3 70.0 92.0 71.3 91.7 39.9 37.9 39.9 39 00.7 33.9 01.7 یخچال و فریزر

 97.1 73 77.1 79.9 99.1 90.7 00 09.1 79.9 73.7 71.9 111 22 73.7 ماشین لباسشویی

 65.3 29.1 29 29.7 29.0 71.1 72.3 72 71.7 70.9 71.7 11.9 19.1 10.2 فوالد خام

 64.5 27.1 23.9 22.9 77.2 70.0 70.2 71.1 77.9 79.7 900.7 10.1 12.9 10.9 شمش آلومینیوم

معدن و تجارت.وزارت صنعت، مأخذ:  



 9911های پیشنهادی )در راستای تحقق شعار سال جهش تولید: رویکردهای نظری، الزامات، موانع و سیاست

 ساختار تجاری کشور –بخش پنجم

 )پرفراز و نشیب( تجارت خارجی کشور -8

دارای نوسان همراه با روند کاهشی در  9910-12شوود تجارت در دوره  همانطور که در نمودار زیر مشواهده می 

درصد  93.9بوده است. از طرفی ارزش صادرات غیرنفتی با نرخ رشد متوسط ساالنه در حدود  درصد -7.2حدود 

 9911-12درصد در دوره          -3.1همراه بوده است. این در حالی است که روند واردات کاهشی و در حدود 

 بوده است.

 8919-37عملکرد تجاری کشور در دوره  -86نمودار 

 

 (.9911 -های بازرگانیتوسعه صادرات کشور )موسسه مطالعات و پژوهشسند نقشه راه مأخذ: 

دهد. بررسی روند صادرات و سوهم ایران از صوادرات جهانی در مقایسوه با رقبای منطقه را نشووان می    92نمودار 

واردات کشوورهای ترکیه و عربستان سعودی بیانگر این مطلب است که رشد صادرات ترکیه و عربستان سعودی  

درصوود بوده اسووت. از طرفی، واردات  1.1و درصوود  2.7به ترتیب در حدود  7003-7091ن نفت( در دوره )بدو

 اند. درصد رشد یافته 1.7درصد و عربستان سعودی در حدود  7.9ترکیه در دوره مذکور در حدود 

بعد از کشووورهای  ام در منطقه0 رتبه جهان و از صووادراتام 91نکته حائز اهمیت آن اسووت که ایران دارای رتبه 

ام در 99نیز دارای رتبه  7091در سال ایران بوده است. از طرفی،  عربسوتان، امارات متحده عربی، ترکیه و عراق 

بوده است. درحالیکه دالر  9903منطقه در شواخص سورانه صوادرات با احتسواب نفت و خدمات با ارزش حدود     

-91 زمانی دورهی باالتری از کل صادرات جهانی در هاعربسوتان سوعودی و ترکیه نسوبت به ایران دارای سوهم    

 93درصد بوده است. با این وجود تنها  0.17درصود و   9.0ها به ترتیب در حدود های آناند و سوهم بوده 7002

اند و این امر بیانگر لزوم تمرکز بر توسوووعه و تعمیق درصووود از کاالهای ایرانی در بازارهای صوووادراتی باقی مانده

 صادراتی است.بازارهای 

 سهم ایران از صادرات جهانی در مقایسه با رقبای منطقه -87نمودار 
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 (.9911-های بازرگانیسند نقشه راه توسعه صادرات کشور )موسسه مطالعات و پژوهشمأخذ:     

افزایشی  بیانگر روند کاهشی واردات صنعتی و روند 9910-12عالوه بر این، بررسی صادرات و واردات صنعتی در دوره 

صادرات صنعتی با شیب مالیم بوده است و نوسان واردات صنعتی همراه با تغییرات درآمدهای نفتی دارای سیکل 

های با ارزش افزوده محدود و منبع پایه همچون محصوالت و مواد شیمیایی، اند. در این بین، بخشهماهنگ بوده

موادغذایی، فلزات رنگی، الستیک و موادکانی غیرفلزی، ها، محصوالت کشاورزی و کنندههای معدنی، روانسوخت

 شوند.چرم و محصوالت چرمی و الیاف، به عنوان پیشران اصلی رشد صادرات غیرنفتی محسوب می

 )میلیون دالر( 8931-37های روند صادرات و واردات صنعتی در سال -81نمودار 

 
   سازمان توسعه تجارت ایران. مأخذ:                 



 9911های پیشنهادی )در راستای تحقق شعار سال جهش تولید: رویکردهای نظری، الزامات، موانع و سیاست

 

 گرایی صنایع تولیدیدرون -2

درصد از بازار داخلی کل  10تمرکز صنایع موجود در بازار کشور بر صنایع تولیدی بوده و این صنایع، حدود 

ای های کشور به بازار داخلی در نتیجه دیوارهای بلند تعرفهکند. گرایش و تمرکز بنگاهتولیدات کشور را تأمین می

قرار دارد. همچنین رشته  ایران در زمره پنج کشور دارای باالترین نرخ تعرفهچرا که  ای استو موانع غیرتعرفه

های با ارزش افزوده باال نظیر تولید مواد غذایی، تولید پوشاک، تولید مبلمان و... به بازار داخلی وابسته فعالیت

 (. 91هستند )نمودار 

 تمرکز صنایع بر بازار داخلی -83نمودار 

 

 (.9911-های بازرگانیسند نقشه راه توسعه صادرات کشور )موسسه مطالعات و پژوهشمأخذ:     

 تجارت غیررسمی و قاچاق معکوس -9

درصدی مواجه بوده است با این وجود طبق برآورد  97با کاهش ساالنه  9917-12با توجه به اینکه قاچاق در دوره 

های ارزی دو ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، همچنان حجم آن قابل توجه بوده است. از طرفی، در اثر سیاست

 سال اخیر، پدیده قاچاق معکوس نیز شکل گرفته است. 
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 8932-37برآورد میزان قاچاق در دوره  -21دار نمو

 

 ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز.مأخذ:                                 

 ایای و واسطهواردات به تفکیک نوع کاالی سرمایه -4

داشته است. از  روند تقریباً کاهنده 9912تا  10های ای طی سالای و سرمایهواردات مواد اولیه و کاالهای واسطه

 ایای و سرمایهکاهش واردات کاالهای واسطه های مورد نیاز تولید در نتیجهطرفی، کمبود مواد اولیه و نهاده

بر رشد تولید ناخالص ملی کشور شده است. نکته قابل توجه آن است که تاثیرات مستقیم و منفی آن  موجب

 درصد بوده است.   73تا  3شرو صادراتی از وابستگی تولید به مواد اولیه وارداتی در صنایع پی

 37-8931ای طی دوره ای و واسطهواردات کاالهای سرمایه -28نمودار 

 
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان توسعه تجارت. مأخذ: 

 

 



 9911های پیشنهادی )در راستای تحقق شعار سال جهش تولید: رویکردهای نظری، الزامات، موانع و سیاست

 

 رابطه مبادله کشور -5

(. تضعیف 77دارای روند کاهنده بوده است )نمودار  9910 -12نرخ رابطه مبادله ریالی و دالری کشور در دوره 

رابطه مبادله طی دهه اخیر بواسطه افزایش خام فروشی و تکیه بر صادرات محصوالت نفت پایه و همچنین واردات 

 محصوالت صنعتی با ارزش افزوده باالتر بوده است. 

 روند نوسانات نرخ رابطه مبادله  -22نمودار 

 
 های گمرک ج.ا.ا.محاسبات تحقیق براساس دادهمأخذ:                     

 شرکای عمده تجاری کشور -6

شود شریک تجاری انجام می 90درصد از صادرات ایران با  12.0درصد از کل واردات و  10.9با توجه به آنکه 

(. همچنین، تمرکز بازارهای صادراتی در 79ری در کشور وجود دارد )نمودار توان گفت تمرکز باالی مقاصد تجامی

المللی نیز افزایش یافته است. از طرفی، تعداد مبادی وارداتی کشور به های بیندهه اخیر بویژه در دوران تحریم

های حریمید تپذیری اقتصاد کشور طی دهه گذشته بویژه با تشدطور مستمر کاهش یافته است و در نتیجه آسیب

 المللی افزایش یافته است. بین

  8937شرکای صادارتی و وارداتی در سال  -29نمودار 

 
 های گمرک ج.ا.ا.محاسبات تحقیق براساس دادهمأخذ: 
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عالوه بر این، محصوالت منبع محور و با ارزش افزوده پایین در سبد صادراتی کشور سهم باالیی دارند. همچنین، 

مجموع درصد بوده است در حالیکه  71.7معادل  9912سهم اقالم عمده وادراتی از کل واردات در سال مجموع 

 (.73بوده است )نمودار درصد  97.0معادل در این سال سهم اقالم عمده صادراتی از کل صادرات 

 اقالم عمده تجاری کشور -24نمودار  

 
 .های گمرک ج.ا.امحاسبات تحقیق براساس دادهمأخذ: 

در بررسی کیفیت و پیچیدگی صادرات، نکته حائز اهمیت آن است که سهم محصوالت با فناوری باال از صادرات 

کاهش یافته و رتبه  9910درصد در سال  9.1به حدود  9911درصد در سال  7.1ای از حدود صنایع کارخانه

تنزل یافته است. این در حالی است  7090نهم در سال به رتبه  7099ایران در منطقه نیز از رتبه سوم در سال 

 درصد 0.7و در عربستان سعودی درصد  7.9که سهم صادرات کاالهای با فناوری باال در کل صادرات در ترکیه 

 0.09بوده است. همچنین، سهم ایران و عربستان سعودی از کل صادرات جهانی کاالهای بافناوری باال در حدود 

 ده است. بو درصد 0.97و در ترکیه درصد 

 ایسهم محصوالت با فناوری باال از صادرات صنایع کارخانه -25نمودار 

 
 مرکز آمار ایران و گمرک ج.ا.ا.مأخذ:                                
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 و شناسایی موانع پیشروی اجرا 8931های رونق تولید در سال عملکرد برنامه –بخش ششم

 8931سال حورهای برنامه رونق تولید در م -8
 دارای هفت محور است که عبارتند از:   9911برنامه رونق تولید در سال 

 ؛برنامه( 90محور اول: توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل )مشتمل بر -

 برنامه(؛ 9محوردوم: توسعه صادرات غیرنفتی )مشتمل بر  -

 ؛برنامه( 0محور سوم: توسعه معادن و صنایع معدنی )مشتمل بر  -

 برنامه(؛ 0توسعه فناوری و شرکتهای دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری )مشتمل بر محور چهارم:  -

 برنامه(؛ 9بازار و ساماندهی لجستیک تجاری )مشتمل بر : مدیریت محور پنجم -

 ؛ و(برنامه 7بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت )مشتمل بر محور ششم:  -

 برنامه(. 3هفتم: تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری )مشتمل بر محور  -

 های رونق تولیدعملکرد برنامه -2

 توسعه و تعمیق ساخت داخل -2-8

های رونق تولید در محور توسعه و تعمیق ساخت داخل از چهار رویکرد قابل توضیح است که در شکل زیر عملکرد برنامه

 ارائه شده است.

 های رونق تولید در محور توسعه و تعمیق ساخت داخلکرد برنامهعمل -3شکل 

  
 های تحقیق.: یافتهمأخذ

 

میلیون یورویی در نهضت ساخت داخل  9307.72جویی ارزی های رونق تولید سبب صرفهاجرایی شدن این محور از برنامه

میلیون یورویی در  907جویی ارزی میلیون یورویی در میزهای تخصصی و همچنین، صرفه 9737.271جویی ارزی صرفه

 اهش ارزبری ناشی از اقدامات ساخت داخل ارائه شده است. مجتمع تولیدی( شده است. در جدول زیر، ک 1صنایع معدنی )
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 )میلیون یورو( 8931کاهش ارزبری ناشی از اقدامات نهضت ساخت داخل در سال  -89جدول 

 ردیف نام میز کاهش ارزبری ردیف نام میز کاهش ارزبری

 8 مورد( 9خودرو ) صنعت 212.5 6 صنعت مس 1.621

 تبدیل خرید خارجی به داخلی 915

 )پتروشیمی، فوالد و نیروگاهی(

 9) تجهیزات پتروشیمی 849 7

 مورد(

2 

تفاهم نامه با سایر وزارتخانه ها  336

 و نهادهای اجرایی

برق، الکترونیک و  829.6 1

 مورد( 2مخابرات )

9 

 4 صنعت فوالد 449 3 صنایع معدنی 852.1

ال تختتولید لوله فلزی از  251 81 وزارت راه و شهرسازی 715.75

 فوالدی

5 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت.مأخذ: 

در بحث توسعه و تعمیق ساخت داخل، یکی دیگر از اقدامات، فعالسازی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی بوده به 

واحد آن در داخل  111برنامه انجام شده است که واحد  7000واحد از  9017ای که در آن فعالسازی تعداد گونه

واحد در خارج از شهرکها بوده است. از دیگر اهداف برنامه، اجرای طرح تولید و تجارت  013شهرکهای صنعتی و 

استان کشور به منظور توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک بوده است که این  0پوشاک روستایی در 

فروند  7شناور، ساخت بدنه  902از طرفی، در برنامه توسعه صنایع دریایی نیز، از ساخت  برنامه تحقق نیافت.

نقل وآغاز شده است. عالوه براین، در برنامه نوسازی ناوگان حملفروند شناور جستجو و نجات  7شناور کنترل و 

 وگان تجاری برای نوسازیدستگاه انواع نا 92700دستگاه کشنده از  900سازی و تحویل عمومی سنگین، آماده

توسعه دانش فنی تولید )ساخت شناور(، تامین به  اهمیت ها،انجام شده است. محدودیت در تحقق کامل برنامه

 سازد.  را بیش از پیش آشکار می هنگام قطعات حساس و نقدینگی مورد نیاز برای نوسازی ناوگان سنگین

 توسعه صادرات غیرنفتی -2-2

میلیارد دالر  91.7میلیون تن به ارزش  970.9معادل  9911ماهه  99ای غیرنفتی کشور در صادرات قطعی کااله

 درصدی در ارزش دالری 3.0درصدی در وزن و کاهش  92.7در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش بوده که 

 را تجربه کرده است. 

نتیجه نوسانات نرخ ارز و تبعات منفی ناشی  ها دراز طرفی، کاهش تمایل تجار و تولیدکنندگان به دریافت حمایت

درصدی تسهیالت  19.9ها بر فعالیت کسب و کارهای تولیدی و تجاری منجر به کاهش از ریسک این حمایت

(. تسهیالت پرداختی در راستای 93های ارزی صادرات شده است )جدول درصدی ضمانت نامه 20.1ارزی و 

 هزار میلیارد ریال برای  33.9، معادل 9911ماهه سال  90معدن در  توسعه صادرات غیرنفتی به بخش صنعت و
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میلیون دالر به بخش  09و حدود  درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل( 71)با رشد صادرات مستقیم بخش 

 میلیارد ریال( بوده است. 090.1در راستای واردات منجر به صادرات )برابر با 

 های صادره بانک توسعه صادرات در بخش صادراتضمانت نامهتسهیالت اعطایی و  -84جدول 

 عنوان شاخص واحد سنجش 9911ماهه  90 9912ماهه  90 درصد تغییر

 صادراتی -تسهیالت اعطایی ریالی  میلیارد ریال 46218.6 96821.1 21.8

 صادراتی -تسهیالت اعطایی ارزی  میلیون دالر 7 97.8 -18.8

 های ریالیمبلغ ضمانت نامه میلیارد ریال 2628 9611 -27.2

 صادراتی های ارزیمبلغ ضمانت نامه میلیون ریال 4.21 84.96 -71.1

 وزارت صنعت، معدن و تجارت.مأخذ: 

 توسعه معادن و صنایع معدنی -2-9

گذاری انجام سرمایهمیلیارد دالر  7اندازی و حدود طرح راه 91،  9911در بخش معدن و صنایع معدنی در سال 

هزار کیلومتر مربع افزایش یافته است.  700هزار به  700شده است. در حوزه اکتشاف نیز، مساحت اکتشاف از 

محدوده امیدبخش شناسایی و به  201هزار کیلومتر مربع به کنسرسیوم بخش خصوصی واگذار و  77همچنین، 

 های صمت معرفی شده است.سازمان

شده است. به عالوه، میلیارد دالر افتتاح  9.7مجموعاً به ارزش  هاییطرحبا بخش خصوصی،  از طرفی، در مشارکت

هزار میلیارد تومان از سود  90بر این، است. عالوه اندازیآماده راهنیز میلیارد دالر  7هایی به ارزش حدود طرح

معدن  9377شرکتهای بزرگ به سوی توسعه و تولید هدایت شده است. در مقابل، در معادن کوچک مقیاس پایش 

معدن صورت گرفته است که این امر نمایانگر عدم تطابق با برنامه رونق تولید مبنی بر احیاء،  937و احیای 

معدن است. از دیگر اقدامات صورت گرفته در زمینه  900عه معادن کوچک مقیاس به تعداد سازی و توسفعال

انعقاد تفاهمنامه با تولیدکنندگان گندله و کنسانتره در جهت فعالسازی معادن کوچک  معادن کوچک مقیاس،

 مقیاس بوده است.

 نیز بیانگر مطالب زیر است: به عالوه، در حوزه تولید، بررسی زنجیره تولید فوالد، می و آلومینیوم

درصدی تولید محصوالت فوالدی؛ افزایش  0.0درصدی تولید فوالد خام؛ افزایش  0.7فوالد افزایش  زنجیرهدر  -

 درصدی کنسانتره سنگ آهن، حاصل شده است.  3درصدی آهن اسفنجی؛ و افزایش  7

 درصد افزایش یافته است. 0.1در زنجیره می، تولید کاتد می حدود  -
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درصد کاهش یافته است.  9.1درصد و  97.7در زنجیره آلومینیوم، تولید شمش آلومینیوم و آلومینا به ترتیب حدود  -

های تولید، عدم تطابق با اهداف برنامه به وقوع پیوسته در این حوزه، بواسطه تحریم فلزات پایه و دشواری تامین نهاده

 معدنی ایران )ایمیدرو((.  است )سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع

 مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری -2-4

 ، اقداماتی صورت گرفته است که به شرح زیر هستند: های رونق تولیدبرنامهدر این محور از 

 فعال تجاری در سامانه جامع تجارت در کاالهای اولویت دار؛ 99000ثبت اطالعات بیش از  -

 مرکز نگهداری کاال در قالب سامانه جامع انبار و بررسی جوازهای صنفی و صنعتی این مراکز؛هزار  020شناسایی  -

شرکت پخش  23 اطالعات ثبتو از این طریق  صدور مجوز شرکتهای پخش و رصد شرکتهای پخشسامانه  توسعه -

 ؛در سامانه جامع تجارت

دستگاه  97های بندی به سامانهبازرگانی و اتصال سامانه رتبههزار بازرگان فعال دارای کارت  79بندی بیش از رتبه -

 ؛ ذیربط

 ؛ وهزار واحد صنفی در قالب شبکه منتخب و مطمئن کاالهای اساسی در سطح کشور 99ایجاد و ساماندهی   -

قه تولید تکمیل سامانه جامع تجارت در دو حوزه تجارت داخلی و فرامرزی و ایجاد امکان رصد کاالهای اساسی از حل- 

 .و واردات تا مصرف کننده و اتصال سامانه ثبت سفارش به آن
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 بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت -2-5

 

 کار بخش صنعت، معدن و تجارت اقداماتی انجام شده است که عبارتند از:ودر ارتباط با بهبود فضای کسب

خارجی کشور و شناسایی اشکاالت و موانع قانونی پیشروی تولید با ارائه تدوین پیش نویی الیحه قانون تجارت  -

 پیشنهادات اصالحی؛

 های مستمر در طول سال؛قانون مدیریت خدمات کشوری و انجام بازرسی 17و  19انتخاب بازرسان موضوع مواد  -

 در هر سامانه؛خدمت  9اصالح و بروز رسانی سامانه بهین یاب و کاداستر و الکترونیکی نمودن  -

واحد با باالترین امتیاز کسب شده بر اساس شش شاخص  0000ارزیابی کلیه واحدهای صنعتی دارنده مجوز و انتخاب  -

 اولیه؛ و 

 دار و معرفی صنایع پیشران.ارائه رشته فعالیتهای تولیدی اولویت -

ور های اجرایی کشالعات بر خط با دستگاهتبادل اط های انجام نشده مرتبط با این محور نیز شاملدر مقابل برنامه

ستم توسعه سی؛ و نیز های اجرایی(سازی و بروزرسانی اطالعات واحدهای صنعتی با اطالعات سایر دستگاه)یکپارچه

GIS بوده است. بر مبنای پارامترهای آمایش صنعت، معدن و تجارت 

 گذاریتأمین مالی و توسعه سرمایه -2-6

هزار  9.7گذاری و تأمین مالی انتشار اوراق بدهی به ارزش شده به منظور توسعه سرمایه یکی از اقدامات انجام

هزار  9.9ها تسهیالتی به ارزش ( به بنگاه91میلیارد تومان بوده است. همچنین، در برنامه تولید و اشتغال )تبصره 

هزار میلیارد  97.9قالب رونق تولید نیز های اقتصاد مقاومتی در میلیارد تومان اعطا گردیده است. به عالوه، پروژه

تومان تسهیالت اعطا شده است. از طرفی، امکان خرید اعتباری مواد اولیه در بورس کاالی ایران در قالب اوراق 

توان به تاسیی صندوق جسورانه اکتشاف خرید دین کاالیی فراهم شده است. از دیگر اقدامات انجام شده می

 های تامین مالی سکوک و گام با همکاری بانک مرکزی اشاره کرد.ی طرحمعدنی و نیز اجرایی ساز

درصدی تسهیالت اعطایی به بخش صنعت و معدن، با توجه به متوسط نرخ تورم  93.1رغم رشد متوسط علی

درصدی داشته است. در نمودار زیر روند کل  97.2درصدی صنعت، تسهیالت حقیقی این بخش رشد منفی  72.0

 تسهیالت اعطایی به بخش صنعت و معدن بررسی شده است.تسهیالت و 
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 روند تسهیالت اعطایی به بخش صنعت و معدن -26نمودار 

 
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانمأخذ: 

روند کاهشی  9910-11همانطور که در نمودار مشخص است سهم تسهیالت بخش صنعت و معدن در دوره زمانی 

درصد کاهش یافته است. این در حالی است که سهم باالیی از منابع اعطایی در  90به  97داشته به طوریکه از از 

 قالب تمدید قراردادهای موجود بوده است. 

نشان دهنده روند صعودی  9911-11سرمایه ثابت ناخالص به قیمت جاری در دوره  از منظر دیگر، بررسی تشکیل

 واسطهب برداری صنعتی های بهرهگذاری پروانهاین متغیر بوده است. این در حالی است که روند تقریبا خطی سرمایه

؛ و خروج آمریکا از برجام مدت بازگشت سرمایه در بازارهای غیرمولدنرخ باالی بازدهی سرمایه توام با دوره کوتاه

 (. 72گذاری بوده است )نمودار و آثار انتظارات عقالیی آن بر افزایش ریسک سرمایه 9912در سال 
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 گذاری صنعتی به قیمت جاری )هزار میلیارد ریال(روند تغییرات تشکیل سرمایه و سرمایه -27نمودار 

 
 وزارت صنعت معدن و تجارت. اسالمی ایران وبانک مرکزی جمهوری : مأخذ                      

ارائه   72گذاری در بازارهای موازی انجام شده است که در جدول ای بین بازدهی سرمایهدر بررسی دیگر، مقایسه

 شده است.

 گذاری در بازارهای موازیبازدهی سرمایهمقایسه  -85جدول 

 
 جمهوری اسالمی ایران.های بانک مرکزی محاسبات تحقیق بر اساس داده :مأخذ

گذاری بوده است و درصد بازدهی بهترین مقصد سرمایه 790دالر با  9912شود در سال همانطور که مشاهده می

های ارزی ناشی از خروج آمریکا از برجام و تشدید این در حالی است که بخش اعظم این بازدهی به دلیل شوک

 ها و رشد نقدینگی بوده است.تحریم
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 های رونق تولیدهای پیشروی اجرای برنامهچالش -9

 هایی روبروست کههای مطرح شده رونق تولید نیز همانند هر برنامه و هدف سیاستی دیگر، با چالشاجرای برنامه

 در جدول زیر ارائه شده است:

 های رونق تولیدهای پیش روی اجرای برنامهچالش -86جدول 

 بخشی

های سوداگرانه و ها، کمبود نقدینگی و وجود انگیزهید بواسطه تحریمهای تولدر تامین نهاده محدودیت -

 ؛هاهمچنین غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات قیمتی نهاده

 موضوع رسوخ فناوری در بخش؛ بودن  کم رنگ -

 .های اطالعاتیهای آماری بخش صنعت، معدن و تجارت و محدودیتمحدودیت در زیرساخت -

 محیط کالن

 ارزی و ریالی مورد نیاز خصوصاً در نهضت ساخت داخل؛کمبود منابع  -

 های مربوطه؛چند نرخی بودن ارز و نبود مکانیزمی جهت پوشش ریسک -

 ها در تامین مالی تولید؛های نظام بیمه، مالیات، بازارهای مالی بانکناکارآمدی -

 گذاری.محیط سرمایهبا  مشکالت مرتبط -

 فرابخشی

  ؛در اجرای مصوبات ستاد تسهیلها سایر بخش ضعف در هماهنگی -

 های غیرمولد رقیب تولید؛وجود مسیر فعالیت -

کمبود تقاضا به عنوان محرک اصلی رونق تولید در نتیجه کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش مخارج عمرانی  -

 دولت؛

 گیری ساختار اقتصادی کشور بر مبنای بازرگانی و نه تولید؛ شکل -

 های پایانی سال.یر شیوع کرونا در کشور در ماهبروز حوادث پیش بینی نشده نظ -

 های تحقیق.مأخذ: یافته
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 های جهش تولیدها و برنامهرئوس سیاست –بخش هفتم

 اهداف بلندمدت جهش تولید )در سطح کالن(  -8

آل های برنامه ششم توسعه استفاده شده است. همچنین، جهش اقتصادی باید بتواند شکاف وضع موجود و ایدهبه منظور استخراج کمی امکان جهش در سطح کالن از هدفگذاری

 (. 92را برطرف کند. در جدول زیر، اهداف کالن مد نظر جهش تولید را ارائه شده است )جدول 

 جهش تولید اهداف بلندمدت -87جدول 

 متغیرها
واحد 

 سنجش
متوسط رشد 

هدف( ساالنه )نرخ  
وضعیت در آغاز 

 برنامه ششم
هدف در 

8411سال   

وضعیت ایده آل در 
 سال

مقدار متغیر در 
 سال

میزان 
انحراف از 

 هدف

میزان انحراف از  درصد
 هدف در سال دوم برنام

9912 9911 9912 9911 

تولید ناخالص 
 داخلی

میلیارد هزار 
درصد 1 ریال  5،174 7332 6944 6158 5،743 4،914 2141-  92.2 

تشکیل سرمایه 
 ثابت ناخالص

میلیارد  هزار
درصد 28/4 ریال  8179 2998 8919 8518 8184 799 213-  22.2 

وری کل بهره
 عوامل تولید

شاخص 
(8935=811) درصد 2.1  -81 عدم دسترس 35 811 815 884 812   3.5 

درصد 9.3 میلیون نفر اشتغال عدم  29.1 25.2 24.2 92.9 29.9 
 8.1 1.446 دسترس

 قانون برنامه ششم توسعه ج.ا.ا.  :مأخذ

های برنامه ششم توسعه استفاده شده است. جهش اقتصادی در این بخش نیز باید بتواند در سطح بخشی نیز؛ به منظور استخراج کمی امکان جهش در سطح بخش از هدفگذاری

 آل را برطرف کند. شکاف وضع موجود و ایده
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 بلندمدت جهش تولید )در سطح بخش صنعت، معدن و تجارت(اهداف  -81جدول 

 واحد سنجش متغیرها
متوسط رشد 
 ساالنه )نرخ

 هدف(

وضعیت در آغاز 
 برنامه ششم

هدف در 
8411سال   

وضعیت ایده آل 
 در سال

مقدار متغیر در 
 سال

میزان 
انحراف از 

 هدف

میزان انحراف  درصد
از هدف در سال دوم 

 9911 9912 9911 9912 برنام

صادرات غیرنفتی کاال و 
 خدمات 

میلیارد هزار 
 ریال

درصد 28/7  2،263 4377 2768 9968 8،368 8،146 8785-  62.8 

ارزش افزوده بخش 
 صنعت 

هزار میلیارد 
 ریال

درصد 3.9  329 8987 8113 8819 169 694 975-  97.2 

 ارزش افزوده معادن 
 )مربوط به وزارتخانه(

هزار میلیارد 
 ریال

درصد 1.1  36 894 814.9 889 36.6 - 7.7-  7.4 

کل عوامل  وریبهره
 تولید در صنعت 

شاخص 
(8935=811)  

درصد 2  814 889 816 811 35 - 88-  81.4 

عوامل تولید  وریبهره
 در معدن 

شاخص 
(8935=811)  

درصد 2.4  811 882 812 815 815 - 9+  2.3+  

 سرمایه گذاری پروانه
های بهره برداری 

 صنعتی 

میلیارد  هزار
 ریال

26.8ساالنه   983.7 111 419 511 961.5 - 42.5-  81.5 

بهره  هایاشتغال پروانه
9.4ساالنه  نفر برداری   814455 883412 811116 888673 816219 - -8119 8.6 

 قانون برنامه ششم توسعه ج.ا.ا.  :مأخذ
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 محورهای سیاستی در تحقق جهش تولید -2

 بندی هستند:را در سه سطح کالن، افقی و عمودی قابل طبقه محورهای سیاستی تحقق جهش تولید

 سطح کالن: الزامات اقتصاد کالن )هماهنگی و انسجام نهادی(. -

 سطح بخش )سیاست افقی(:  -

o ؛)سمت عرضه(های رونق تولید در وزارت صنعت، معدن و تجارت تداوم و تکمیل برنامه 

o  ؛)سمت تقاضا(ساماندهی و توسعه بازار 

o  رسوخ فناوری در بخش صنعت، معدن و تجارت.جهش و 

 دار.سطح عمودی: توسعه صنایع پیشران و اولویت -

 الزامات اقتصاد کالن )هماهنگی و انسجام نهادی( -2-8

ریزان و گسترش مشارکت عمومی ضروری است. اندرکاران و برنامهبرای جهش تولید در سطح کالن، همکاری تمام دست

 ها در شش برنامه در جدول زیر ارائه شده است.سیاستی، اهداف و متولیان اجرایی این برنامههای این محور برنامه

 بلندمدت جهش تولید )در سطح بخش صنعت، معدن و تجارت(اهداف  -83جدول 

 ردیف عنوان برنامه هدف نهادهای متولی

 مجلی شورای اسالمی -

 قوه قضائیه  -

 معاونت حقوقی ریاست جمهوری -

 ستاد تسهیل تولید  -

 رفع موانع تولید تسهیل و
رفع موانع قانونی و مقرراتی مخل جهش 

 های ذی ربطتولید و هماهنگی دستگاه
9 

 های کالن و بخشی هماهنگی سیاست معاونت اقتصادی ریاست جمهوری
های کالن و بخشی هماهنگی سیاست

 در جهش تولید 
7 

 بانک مرکزی ج.ا.ا -

 اقتصادی و داراییوزارت امور  -

افزایش دسترسی به اعتبارات بانکی  -

 و بازار سرمایه 

 های مالی تولیدکاهش هزینه -

های مولد و گسترش اعتبارات به بخش

سود تسهیالت برای حوزه  کاهش نرخ

 تولید 

9 

 افزایش خریدهای دولتی سازمان برنامه و بودجه
ساماندهی و تجمیع خریدهای دولتی در 

 تحریک تقاضا
3 

 مجلی شورای اسالمی -

 قوه قضائیه  -

 دولت )وزارت امور اقتصادی و دارایی( -

گذاری و افزایش کاهش ریسک سرمایه

 گذاریسرمایه
 0 گذاریبهبود محیط سرمایه
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 مجلی شورای اسالمی

 قوه قضائیه  -

 دولت )وزارت امور اقتصادی و دارایی( -

کاهش هزینه و زمان انجام کار برای 

 اقتصادیفعالین 
 7 کاروبهبود فضای کسب

 های تحقیق.: یافتهمأخذ

 های سطح افقیسیاست -2-2

 )سمت عرضه( های رونق تولید در وزارت صنعت، معدن و تجارتو تکمیل برنامهتداوم  -2-2-8

 :از های رونق تولید در راستای افزایش تولید داخل عبارتندمحورهای سیاستی مربوط به تداوم و تکمیل برنامه

 برنامه(؛ 99محور اول: توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل )

 ؛برنامه( 7)محور دوم: توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات  

 ؛برنامه( 0) محور سوم: توسعه معادن و صنایع معدنی با اجرای نقشه راه 

 ؛برنامه( 2) محور چهارم: توسعه فناوری و بهبود بهره وری در بخش 

 ؛برنامه( 7) محور پنجم: مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری 

 ؛(برنامه 2محور ششم: بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صمت )

 .برنامه( 3) محور هفتم: تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری

 و توسعه بازار )سمت تقاضا(ساماندهی  -2-2-2

 بوده و شامل سه محور است. تنظیم بازار و سند نقشه راه توسعه صادراتمبتنی بر سند نقشه راه این سیاست 

 برنامه(  4الف( محور اول: تحریک تقاضای تولیدات صادراتگرا )

 9.0بینی کاهش رشد اقتصادی تا حد با توجه به وضعیت رکودی حاکم بر جهان پی از شیوع بیماری کرونا و پیش

دیل گذاری تبتوسعه، کاهش تقاضا به مساله بسیار مهم در فضای سیاست درصد در کشورهای توسعه یافته و درحال

شده است. صادرات یکی از مهمترین اجزای تقاضا است که با توجه به فضای پیشرو یعنی توجه کشورها به بازار داخلی 

را در صادرات گ و نیز رقابت میان کشورها در تصاحب بازارها الزم است جهش تولید از طریق تحریک تقاضای تولیدات

ارائه  70گرا در جدول های تحریک کننده تقاضای تولیدات صادراتبازارهای صادراتی دنبال شود. در این راستا برنامه

   شده است.
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 های تحریک تقاضای تولیدات صادراتگرابرنامه -21جدول 

برش 

 استانی
 ردیف عنوان برنامه هدف مجری همکاران اصلی

 دارد

  امور صنایعمعاونت 

 معاونت امور معادن و صنایع معدنی 

 های صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرک 

 مرکز ملی فرش ایران 

 مرکز امور اصناف و بازرگانان 

 دفتر مقررات صادرات و واردات 

سازمان توسعه 

 تجارت ایران

افزایش ارزش 

واحد هر تن 

 کاالی صادراتی

بخشی و تنوع

افزایش 

پیچیدگی سبد 

 راتی کشورصاد

9 

 ندارد

 صندوق ضمانت صادرات ایران 

 بانک صنعت و معدن 

 گذاری صنایع کوچکصندوق ضمانت سرمایه 

  صندوق توسعه صنایع دریایی 

 صندوق حمایت از صنایع پیشرفته 

سازمان توسعه 

 تجارت ایران

افزایش صادرات 

 غیرنفتی

توسعه اعتبار 

خریدار 

محصوالت 

 صادراتی

7 

 دارد

  صنایعمعاونت امور 

 معاونت امور معادن و صنایع معدنی 

 های صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرک 

 مرکز امور اصناف و بازرگانان 

سازمان توسعه 

 تجارت ایران

افزایش صادرات 

 غیرنفتی

توسعه میزهای 

کاالیی صادراتی 

به کشورهای 

 گانه91

9 

 دارد

 معاونت امور صنایع 

  معدنیمعاونت امور معادن و صنایع 

 مرکز امور اصناف و بازرگانان 

سازمان توسعه 

 تجارت ایران

شرکت  3ایجاد 

مدیریت صادرات 

 تخصصی

ایجاد شرکت 

های مدیریت 

صادرات 

 تخصصی

3 

 های تحقیق.: یافتهمأخذ

 

 ب( محور دوم: تحریک تقاضای تولیدات داخلی 

ناشی از تداوم تحریم های ظالمانه آمریکا و افت قیمت نفت خام  9911با توجه به محدودیت درآمدهای ارزی در سال 

های معیشتی و تولیدی در اولویت قرار دارد. مدیریت واردات و نیز در بازارهای جهانی، حاکثر تامین از داخل در بخش

های نوپاتر تضمین و نیز تقاضا برای محصوالت ت که بازار بخشحرکت از واردات به سمت تولید داخل نیازمند آن اس

 های تحریک تقاضای تولیدات داخلی ارائه شده است. برنامه 79داخلی تحریک شود. در جدول 

 

  های تحریک تقاضای تولیدات داخلیبرنامه -28جدول 

برش 

 استانی
 ردیف عنوان برنامه هدف مجری همکاران
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 دارد

  در کارگروه تنظیم بازار کشور فراوزارتیهمکاران 

 معاونت امور صنایع 

 معاونت امور معادن و صنایع معدنی 

 سازمان توسعه تجارت ایران 

 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

 های بخش خصوصی و تعاونیها و انجمنتشکل 

 مرکز امور اصناف و بازرگانان 

معاونت امور 

اقتصادی و 

 بازرگانی

حداکثر تامین 

کاالهای اولویت 

 دار از داخل

تدوین تقویم 

کاالهای اولویت 

دار کشور برمبنای 

 تامین از داخل

9 

 ندارد

 در کارگروه تنظیم بازار کشور همکاران فراوزارتی 

 معاونت امور صنایع 

 معاونت امور معادن و صنایع معدنی 

 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

 های بخش خصوصی و تعاونیانجمنها و تشکل 

معاونت امور 

اقتصادی و 

 بازرگانی

مدیریت واردات 

و داخلی سازی 

کاالهای وارداتی 

 نیاز داخل

ارایه فهرست 

خرید تضمینی 

اقالم گلوگاهی 

تولید دانش بنیان 

برای بازارسازی و 

 مدیریت واردات

7 

 دارد
 معاونت امور صنایع 

 مرکز امور اصناف و بازرگانان 

معاونت امور 

اقتصادی و 

 بازرگانی

تحریک تقاضا 

 داخلی

توسعه خرید 

اعتباری در 

کاالهای مصرفی 

بادوام ساخت 

داخل در دهک 

های متوسط و 

 پایین

9 

 دارد

 ربطنهادهای فراوزارتی ذی 

 معاونت امور صنایع 

 معاونت امور معادن و صنایع معدنی 

 های صنعتی سازمان صنایع کوچک و شهرک

 ایران

طرح و  معاون

 برنامه

 افزایش تولید

 داخل

تبدیل تجارت 

خارجی به 

 گذاریسرمایه

3 

 های تحقیق.: یافتهمأخذ

 

 

 های تجاری و تجارت الکترونیکج( محور سوم: توسعه زیرساخت

ه های تجاری به وپه بعد از مرحلتغییرات تولید عالوه بر سرمایه گذاری در حوزه های تولیدی نیازمند تکمیل زیرساخت

های خرید غیرحضوری های اخیر روشهای مهم در این میان فروش است که در سالساخت کاال است. یکی از جنبه

ها قرار گرفته است. با توجه به شرایط فعلی های پرکاربرد مورد توجه بسیاری از کشورها و شرکتبه عنوان یکی از روش

ارائه شده  77عه لجستیک و تجارت الکترونیک در جدول های توسشود. برنامهضرورت این امر نیز بیشتر مشخص می

 است.
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 های توسعه لجستیک و تجارت الکترونیکبرنامه -22جدول 

برش 

 استانی
 ردیف عنوان برنامه هدف مجری همکاران

 دارد

 ذی ربط نهادهای فراوزارتی 

 معاونت امور اقتصادی و بازرگانی 

 معاونت امور صنایع 

 معدنی معاونت امور معادن و صنایع 

  سازمان حمایت مصرف کنندگان و

 تولیدکنندگان

 های بخش خصوصی ها و انجمنتشکل

 و تعاونی

  صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی

 فروشی(/خرده)عمده

 های های پخش، فروشگاهشرکت

 های مصرف ای و تعاونیزنجیره

مرکز تجارت 

 الکترونیک

رشد سهم فروش 

اینترنتی از کل 

 فروش

 اینترنتیتوسعه فروش 

و استفاده از بازارگاه 

 های مجازی

9 

 ندارد

  سازمان حمایت مصرف کنندگان و

 تولیدکنندگان

 معاونت امور صنایع 

 معاونت امور معادن و صنایع معدنی 

 سازمان توسعه تجارت ایران 

 دفتر مقررات صادرات و واردات 

 مرکز امور اصناف و بازرگانان 

مرکز تجارت 

 الکترونیک

 ایجاد بسترهای

 تجارت الکترونیک

تجمیع تقاضاهای 

دولتی از طریق 

ساماندهی و 

سازی یکپارچه

های ملّی تجارت سامانه

 الکترونیکی کشور

7 

 های تحقیق.: یافتهمأخذ     

 

و رسوخ فناوری در بخش صنعت، معدن و تجارت )مبتنی بر برنامه جامع رسوخ و جهش جهش  -2-2-9

 فناوری و نوآوری(

جایگزینی واردات و رفع نیاز فناورانه و گلوگاهی صنایع موجود با استفاده از ظرفیت شرکت الف( محور اول: 

 هاهای دانش بنیان و استارت آپ

و هدف قرار گرفتن مستقیم و غیرمستقیم  9911و  9912با خروج آمریکا از برجام و فشار تحریمی در سال های 

زه دشواری مربوط به واردات اقالم گلوگاهی تولید و وابستگی صنایع در کشور، یکی از چالش های کلیدی در این حو

به آن بوده است. در این ارتباط، جایگزینی واردات برای افزایش تولید داخل و کاهش فشار تحریم ها سیاستی 

 ها زمینهمناسب خواهد بود. در این ارتباط الزم است تا ضمن اتصال میان شرکت های دانش بنیان و استارت آپ
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های مربوط به ای محور در جدول ی تامین اقالم گلوگاهی احصاء و نیازهای آنان رفع شود. در این راستا برنامهبرا

 زیر ارائه شده است. 

 های جایگزینی واردات و رفع نیاز فناورانه و گلوگاهی صنایعبرنامه -29جدول 

 ردیف عنوان برنامه هدف مجری همکاران استانی

 دارد

  صنایع صندوق توسعه

 پیشرفته

 معدن بانک صنعت و 

 معاونت علمی و فناوری 

 ریاست جمهوری

معاونت امور 

 صنایع

 کاهش ارزبری 

 تامین نیاز صنایع 

 تامین نیاز معیشتی 

برنامه توسعه میزهای 

کاالیی صنایع موجود و 

کسب و کارهای دانش 

 بنیان

8 

 دارد

 معاونت امور صنایع 

 توسعه صنایع  صندوق

 پیشرفته

  نوآوری و شکوفاییصندوق 

 صندوق ضمانت صادرات 

صندوق 

صنایع 

 پیشرفته

 کاهش ارزبری 

 تامین نیاز صنایع 

 تامین نیاز معیشتی 

برنامه توسعه اعتبار 

خریدار تولیدات       های 

 تک 

2 

 دارد

 معاونت امور صنایع 

 معاونت علمی و فناوری 

های توسعه ظرفیت  ایدرو ریاست جمهوری

 تولیدی جدید

ایجاد و توسعه برنامه 

کارخانه های نوآوری 

تخصصی در صنایع 

 اولویت دار کشور

9 

 های تحقیق.: یافتهمأخذ

  



 9911های پیشنهادی )در راستای تحقق شعار سال جهش تولید: رویکردهای نظری، الزامات، موانع و سیاست

 

 ب( محور دوم: توسعه صنایع راهبردی نوین در راستای جهش تولید

جهش تولید عالوه بر رونق تولید صنایع فعلی نیازمند آن است که در چارچوب های نظری جدید بخش های جدید 

انتخاب و با برنامه ریزی مناسب توسعه پیدا کنند. قابلیت این بخش ها در ایجاد جهش های بلند و کوتاه در 

ه سریعتر، اشتغالزایی باالتر و ... را به همراساختار اقتصادی کشور است که میتواند خلق ارزش افزوده بیشتر، رشد 

 داشته باشد. 

 توسعه صنایع راهبردی نوین در راستای جهش تولید برنامه های -24جدول 

 ردیف عنوان برنامه هدف مجری همکاران استانی

 دارد

  صندوق حمایت از صنایع

 پیشرفته

 معدن بانک صنعت و 

 معاونت علمی و فناوری 

 ریاست جمهوری

 امور صنایع معاونت

 کاهش ارزبری 

 تامین نیاز صنایع 

  تامین نیاز

 معیشتی

های توسعه فناوری

راهبردی دیجیتال و 

 هوشمند مورد نیاز صنایع

8 

 دارد

 معاونت علمی و فناوری 

 صندوق نوآوری و شکوفایی 

 معاونت امور صنایع 

 معدن بانک صنعت و 

  صندوق حمایت از صنایع

 پیشرفته

 کاهش ارزبری  ایدرو

 نیاز صنایع تامین 

ارتقای توان داخل در 

حوزه تولید ماشین آالت و 

 تجهیزات پیشرفته

2 

 دارد

 وزارت اقتصاد و امور دارایی 

 معاونت امور صنایع 

  معاونت امور معادن و صنایع

 معدنی

معاونت طرح و 

 برنامه
 کاهش ارزبری 

 تامین نیاز صنایع 

تشویق تحقیق و توسعه 

داخلی صنایع کشور از 

اعتبار  طریق اعطای

 مالیاتی

(R&D Tax Credit) 

9 

 دارد
 معاونت علمی و فناوری 

 ریاست جمهوری

 معاونت پژوهش و فناوری 

معاونت طرح و 

 برنامه

موسسه  -

مطالعات و 

های پژوهش

 بازرگانی

 کاهش ارزبری 

 تامین نیاز صنایع 

  تامین نیاز

 معیشتی

برنامه شناسایی و 

شرکت  000توانمندسازی 

و  پیشرو داخلی نوآور

 فناور

4 

 های تحقیق.: یافتهمأخذ

های تکمیلی برنامه -های فرصت تحریک تقاضا و جهش فناوریهای سطح افقی )پنجرهبه طور کلی، در سیاست

ی لوازم زندگی و بنیان؛ تهیههای دانشگیری از ظرفیت مجوعهبهره پیشنهادی( توجه به ظرفیت بازار داخل و خارج؛

 نیازهای کشور از طریق امکانات داخلی حائز اهمیت است. 
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 های سطح عمودیسیاست -2-9

گذاری، جهش و رسوخ فناوری های تحریک سرمایههای اعالمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاستبراساس اولویت

 اولویت دار اتخاذ شده است.در صنایع پیشران و 

 دارصنایع پیشران و اولویت -25جدول 

 گروه فعالیت رقمی( 4رشته فعالیت )کد آیسیک 

7990 ،7970 ،7399 ،7399 ،7379 ،7377 ،7379 ،7373 ،7371 ،

7390 ، 

 محصوالت شیمیایی و پتروشیمی

 فلزات اساسی  7270، 7290

 آشامیدنیغذایی و  9031، 9039، 9039، 9097، 9070

 وسایل نقلیه موتوری و تجهیزات حمل و نقل دریایی 9019، 9070، 9099، 9390، 9370، 9390

7199 ،7197 ،7199 ،7191 ،7179 ،7177 ،7179 ،7173 ،7177 ،

7171 ،7190 

 ماشین آالت و تجهیزات

 الستیک و پالستیک 7070، 7099

ماشین آالت و دستگاه  های برقی، وسایل ارتباطی   9970، 9997، 9999، 9770، 9910، 9900، 9930، 9970، 9990

 وتجهیزات پزشکی

 نساجی و پوشاک 9170، 9190، 9290، 9297، 9299

 کاغذ و محصوالت  کاغذی 7909

 : وزارت صنعت، معدن و تجارت.مأخذ

 زیر ارائه شده است.های جهش تولید در جدول در مجموع اهم ابزارهای سیاستی پیشنهادی در سطوح سه گانه برنامه
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 های جهش تولیدگانه برنامهاهم ابزارهای سیاستی پیشنهادی در سطوح سه -26جدول 

 سطح  اهم ابزارهای اقتصادی

 گسترش اعتبارات بانکی؛ 

 های خا ؛های خرید اعتباری به خانوار و برای رشته فعالیتارایه کارت 

 تغییر نرخ سود بانکی؛ 

 تغییر نرخ مالیات؛ 

  ارایه ابزارهای مالی در بازار سرمایه؛ 

 و ... های اعتباری، اشتغالهای  ضمانتی در حوزهپوشش 

 کالن

 ها؛ تأمین نیروی انسانی؛تأمین مالی تحقیقات؛ ایجاد کنسرسیوم 

 معافیت مالیاتی؛ خریدهای دولتی؛ وضع استانداردهای جدید؛ 

 فناوری؛ تغییرات تعرفه؛ اعتبارات مالیاتی؛    دهی بازارهای جدیدشکل 

 های تخصصی. ساختهای کم بهره؛ توزسعه زیروام 

 افقی

 معافیت مالیاتی؛ 

 گذاری مستقیم دولتی؛ سرمایه 

 گسترش اعتبارات تحقیق و توسعه؛ 

 های مالی، پولی، تجاری؛ ارایه مشوق 

 ای برای دسترسی به بازار.های تعرفهحمایت 

 عمودی

 های تحقیق.: یافتهمأخذ
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Surge in Production: Theoretical Approaches, Requirements, 

Obstacles and Proposed Policies (to Realize the Slogan of 1399) 

 

Abstract 

Following the naming of the year 1399 by the Supreme Leader as the "surge in production" and 

his emphasis on making a significant change in the living standards of individuals and also the 

emphasis of the esteemed Minister of Industry, Mines and Trade on preparing research reports and 

operational plans to fulfill this slogan of the year by thorough diagnosis of production boom 

programs last year, the institute set up an expert committee and prepared a report entitled "surge 

in production: Theoretical Approaches, Requirements, Obstacles, and Proposed Policies (to 

Realize the Slogan of 1399)" wherein the proposed outlines of programs relating to surge in 

production have been addressed considering the economic opportunities of Iran. 

Realization of surge in production requires identifying drivers at three levels, namely 

macroeconomics, sectoral functions (addressing industrial, commercial, and technology policies), 

and the vertical level (key industries). Accordingly, the set of proposed measures at these three 

levels can be presented as follows:  

1. Macroeconomic requirements (coordination and institutional cohesion): In this section, 

attention has been paid mainly to programs for cooperation and planning of all those 

involved and also the expansion of public participation in the surge of production by 

improving the investment environment and business environment; 

2. Functional policies in the field of Industry, commerce and technology for surge in 

production: In this section, horizontal policies have been considered in three sections. The 

first part is related to the continuation and completion of seven production boom programs 

in the Ministry of Industry, Mines and Trade with a focus on the supply side. The other 

two sections on horizontal policies include proposed supplementary programs in the form 

of demand-driven opportunities (based on the market regulation roadmap document and 

the country's export promotion roadmap) and the technology leap (based on the 

comprehensive penetration and technology and innovation leap program). 

3. Policies for the development of leading and high-priority industries: In this section, the 

adoption of investment incentive policies, and surge in technology intensity in leading 

industries based on the priorities designated by the Ministry of Industry, Mines and Trade  

is addressed. 
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