
هوالخالق العلیم



بسته حمایت از تولید
چرایی و چگونگی



مقدمه

ورد،خمیچشمبهکشورکلیهایسیاستوباالدستیاسناددرهموارهکهتاکیداتیازیکی
نعتیصمسیرازتواندمیمشخصطوربهکهاستاشتغالشرایطبهبودواقتصادیرشدموضوع
زاییاشتغالووریبهرهبهبودصادرات،توسعهافزوده،ارزشدرجاتبهبودمحوریتباکشورشدن
.شوددنبال

یاتکاکهدهدمینشانگذشتهدههچندطیکشـورصنعتـیتوسـعهشرایطبهنگاهیاما
این.ستابودههاآنتوسعهکلیدیمحورارزانانرژیوبودهمحورمنبعصنایعبرصنعتیتولیدات
خودبهدرصد70ازبیشسهمباراکشورافزودهارزشاصلیشاکلهحاضرحالدرصنایع

.انددادهاختصاص

همینربکشورصنعتیتوسعهرونداستقرارآیاکهگیردمیقرارتوجهموردسوالاینروایناز
ه،افزودارزشخلقدرممتازهایویژگیباصنایعیاستالزماینکهیاوکندپیداادامهاساس
یاستسنظامصورتایندر.یابندتوسعه...واشتغالایجادمنابع،برمتکیغیرصادراتتوسعه
دارد؟رامسیراینگذاریریلآمادگیمیزانچهتاکشورگذاری
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خال توسعه مزیت های رقابتی در صنایع کشور-1
.دادقرارانتخابفرآیندمبنایتوانمیرااصلیدیدگاه2مشخصطوربهصنایعبندیاولویتادبیاتدر

برایبیعتاط.استکنونیصنایعبهنزدیکومشابهصنایعیانتخابفرآینداینخروجی:نسبیمزیتازپیروی-1
هزینهباکاربرصنایعتوسعهبهمنجرنسبیمزیتاساسبرصنایعانتخابایران،نظیرایتوسعهحالدرکشورهای
کهشودمیباالگذاریسرمایههزینهباغیرکاربرصنایعیاو(ارزانکارنیرویمزیتازگیریبهره)پایینگذاریسرمایه

.(ارزانانرژیمزیتازگیریبهره)دارندکشورانرژییارانهومنابعبهباالییوابستگی

میقرارعصنایازبرخیاختیاردرکههاییرانتتنوعواسطهبهنسبیمزیتازپیروی:نسبیمزیتازسرپیچی-2
نتیجهدر.دهستنفعالیتحالدراشتغالیاوافزودهارزشازپایینیسطوحدرکهشودمیصنایعیتوسعهبهمنجردهد،

وودشمیمواجهچالشبااستجهانیبازارهایدرپذیریرقابتدرجاتبهبودهماناکهصنعتیتوسعهکلیدیموضوع
.کندمیتبدیلرقابتیهایمزیتایجادازناتوانونسبیهایمزیتبهوابستهکامالراکشورصنایع

وایتعرفهدیوارهایزمانی،هایبرههازبرخیدرشدهاعطاارزیوریالیتسهیالتخام،موادوانرژییارانهایراندر
هایالیتفعرشتهمیانرقابتفضایگذشته،دههچندطیدولتهایسیاستبواسطهکهاستشرایطیجملگیغیره،

شدهرایطشاینازمنتفعهایفعالیترشتهفزایندهرشدموجبکهنمودهتبعیضازسرشاروغیرمنصفانهراصنعتی
دریصنعتگذاریسیاستهایضرورتازملیسطحدر«هدفصنایعانتخابوبندیاولویت»مقولهبنابراین.است
حمایتوردمشدهترسیماهدافبرتاثیرگذاریتوانبامتناسبمنتخبصنایعبرخیاستالزمورودمیشماربهکشور
.شودگسیلهاآنسمتبهدولتمحدودتسهیالتومنابعوگیرندقرارخاص
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خال توسعه مزیت های رقابتی در صنایع کشور-1

میشانننیزصنعتیتوسعهامردرموفقکشورهایدرصنایعبندیاولویتوانتخابمعیارهایبهنگاهی
بودهدفههایفعالیترشتهگزینشدراساسیاصولازیکینسبیهایمزیتبهصرفاتکایعدمکهدهد
وترکیهکشورهایصنعتیهایسیاستدرهدفصنایعانتخابهایشاخصوهامولفهزیرجدول.است
«قابتیرمحیطایجاد»و«فناورانههایقابلیت»محوردوترکیهصنعتیسیاستدر.دهدمینشانرامالزی

منبعایعصنکناردرنیز،مالزیکشورصنعتیسیاستدر.استصنایعگزینشکلیدیمعیارهایجملهاز
داشتههمراهبهرااشتغالوافزودهارزشازباالییسهمتوانندمیکه«محورغیرمنبعصنایع»توسعهمحور،
.استگرفتهقرارجدیتوجهموردباشند

مالزیترکیه
ق و قابلیت های فناورانه با تمرکز بر ظرفیت های خال•

نوآور شرکت ها
و رقابت با تمرکز بر محیط رقابتی در بازار داخلی•

ساختار شرکت ها
تطابق قوانین تجارت با اتحادیه اروپا •
محیطی¬رعایت مالحظات مرتبط با مسائل زیست•
تسهیل تجارت با ایجاد فضای رقابتی عادالنه•
یمالحظات توازن منطقه ای با تأکید بر اشتغال زای•
تحوالت آتی در بازارهای جهانی•

زارالکتریکیوالکترونیک،اب)صنایعغیرمنبعمحور•
لزاتپزشکی،نساجیوپوشاک،ماشینآالتوتجهیزات،ف

(ووسایطحملونقل
نایعشیمیایی،دارو،چوب،الستیک،ص)نبعمحورمصنایع•

(وابستهبهروغنپالموصنایعتبدیلیغذایی
،ایوکسبوکار،توزیعخدماتحرفه)خدماتغیردولتی•

ساختوساز،آموزشومهرت،هدماتپزشکی،خدمات
(توریسم،خدماتولجستیک
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انرژی ومنابع 
معدنی فراوان

1

نیروی کار ارزان

2

بازار داخلی نسبتا 
بزرگ

3

هایمزیتهبوابستگیکشور،صنعتیهایفعالیترشتهازبسیاریضعفنقاطازیکیمتاسفانه
مزیتنایگذشته،سالیانطیدرروایناز.استرقابتیهایمزیتایجاددرناتوانیعیندرنسبی
درفقیموصنعتکمترواندکردهایجادراکشورصنعتیساختاروشاکلهکهاندبودهنسبیهای
لهجماز.باشدکردهرشدرقابتیهایمزیتتوسعهوایجادبرمتکیکهیافتتوانمیکشور

:برشمردراذیلمواردتوانمیکشورنسبیهایمزیتمهمترین

خال توسعه مزیت های رقابتی در صنایع کشور-1



ظهور عدم توازن در ساختار صنعتی کشور-2
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تیجهنکهشودبنیادینیتحولدچارکشورصنعتیساختارگذشته،دههدوطولدرشدهموجبشدهدادهشرحکهعواملیمجموعه
صنعتیکردعملدرمحورساختصنایعسهمکاهشمقابلدرتجدیدناپذیرمنابعبهوابستهومحورمنبعصنایعبیشترهرچهرشدآن

عتصنکلافزودهارزشازمحورساختصنایعسهماخیردههدوطیشود،میمشاهدهزیرشکلدرکهگونههمان.استبودهکشور
.استنمودهطیرانزولیروند

کاهشابلمقدرکمافزاییارزشواشتغالزاییتوانباارزشهایزنجیرهباالدستدرمحورمنبعصنایعسهمافزایشروندایننتیجه
شدرمحرکموتورتوانندمیودارندباالییافزاییارزشتوانکهاستارزشهایزنجیرهدستپاییندرمحورساختصنایعسهم
.باشندصادراتواشتغالتوسعهدرصنعتبخش

16%

21%

39%

23%

1%

13%

22%

39%

26%

1%

13%

28%

32%

26%

1%

17%

29%

33%

20%

1%

19%

31%

22%

27%

1%

صنایع کشاورزی پایه صنایع هیدروکربوری صنایع ساخت محور صنایع  معدنی سایر صنایع

1381 1385 1390 1395 1398

1381-98روند سهم صنایع از ارزش افزوده در بخش صنعت در بازه زمانی 



ظهور عدم توازن در ساختار صنعتی کشور-2
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وضوحبهرزیشکلمطابق.دهدمینشانمحورساختصنایعبراینیزراتریبحرانیوضعیتثابت،سرمایهتشکیلروندبررسی
صنایعشتابانرشدمقابلدر(%17به%44از)صنعتبخشثابتسرمایهتشکیلازمحورساختصنایعگیریسهمکاهش

درمحورمنبعصنایعسهمافزایشروندایننتیجه.شودمیمشاهده1381-98هایسالطی(%40به%12از)هیدروکربوری
نجیرهزدستپاییندرمحورساختصنایعسهمکاهشمقابلدرکمافزاییارزشواشتغالزاییتوانباارزشهایزنجیرهباالدست

.اشندبصادراتواشتغالتوسعهدرصنعتبخشرشدمحرکموتورتوانندمیودارندباالییافزاییارزشتوانکهاستارزشهای

19%

12%

44%

25%

1%

15%

27%

30%

27%

1%

23%

27% 27%

22%

1%

20%

28%

21%

30%

1%

22%

40%

17%
19%

1%

صنایع کشاورزی پایه صنایع هیدروکربوری صنایع ساخت محور صنایع  معدنی سایر صنایع

1381 1385 1390 1395 1398

1381-98روند سهم صنایع از تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت در بازه زمانی 



آثار و  پیامدها-3



ردبخشاینعملکردکاهشنتیجهدروصنعتبخشافزاییارزشتواناهشک-3-1

دوطیصنعتافزاییارزشتوانشود،مینمودارمشاهدهدرکهگونههمان:ملیاقتصاد

.استرسیدهدرصد26رقمبهدرصد39رقمازوداشتهمحسوسیکاهشگذشتهدهه

1381 1385 1390 1395 1398

39%
37%

25%

32%

26%

1381-98سری زمانی توان ارزش افزایی بخش صنعت طی بازه زمانی 

آثار و پیامدها-3



عةتوسهایبرنامهپایداریصیانتی،تولیدبرایریزیبرنامهعدمدرصورت-3-2

دیتمحدوبواسطه)شدخواهدمواجهچالشبامحورمنبعصنایعبهاتکابـاصنعتی

خوراکوانرژیتامینعدمدرآنپیامدهایازبرخیامروزکه،(انرژیومنابعدر

.شودمیمشاهدهزمانیهایبرههازبرخیدرصنایعازدستهایننیازمورد

1381 1385 1390 1395 1398

39%
37%

25%

32%

26%

1381-98سری زمانی توان ارزش افزایی بخش صنعت طی بازه زمانی 

آثار و پیامدها-3



-بـهنبنـابرایاسـت،پـایینمحـورمنبعصنایعدرزاییاشتغالتوانازآنجاکه-3-3

ایبرزایـیاشـتغالوصـادراتیدرآمـدزاییاهدافمیانسازگاریتواننمیسـادگی

توسطمهیدروکربوریصنایعکهحالیدر،نموداربامطابق.کـردبرقـرارصنایعاین

ساختصنایعاند،داشتهتولیدارزشریالمیلیاردهزارازایبهنفر21.9اشتغال

.بزنندرقمرانفری218.9اشتغالفروش،بازههمیندراندتوانستهمحور

صنایع کشاورزی 

پایه

صنایع 

هیدروکربوری

صنایع ساخت 

محور

صنایع  معدنی سایر صنایع

195.5  

21.9  

218.9  

121.6  

371.5  

(تعداد اشتغال به ازای هزار میلیارد ریال تولید)1398اشتغال زایی صنایع در سال 

آثار و پیامدها-3



صادراتوتولیدشدنمحدودوکشورصنعتیصادراتوتولیدارزشازمحورساختصنایعسهمکاهش-3-4

ازباالپذیریآسیبصادراتی،بازارهایپایینتنوعنظیرهاییچالشکهپایینزاییارزشتوانباصنایعبهکشور

هبالزم.استشدهمقایسهصنایعمختلفهایگروهآفرینیارزشتوان6شکلدر.داردهمراهبهرا...وهاتحریم

ارزشزانمیخوراک،وانرژیبخشدراعطایییارانهواسطهبهکهشودگرفتهنظردربایدنکتهاینکهاستذکر

توانمونهنبرای.استشدهبرآوردهاآنواقعیتوانازبیشتربسیارانرژیکنندهمصرفومحورمنبعصنایعزایی

متاثرکهبوده،درصد38محورساختصنایعبرایرقماینکهاستدرصد44حالیدرمعدنیصنایعزاییارزش

.استبودهمحورمنبعصنایع(خوراکوانرژی)هانهادهبخشدراعطاییهایتخفیفوهایارانهاز

صنایع کشاورزی

پایه

صنایع 

هیدروکربوری

صنایع ساخت 

محور

صنایع  معدنی سایر صنایع

38%

22%

38%

44%

49%

1398توان ارزش زایی صنایع در سال 

آثار و پیامدها-3



وسعهتبرمانعیکهباالدستهایحلقهدرمالیمنافعویارانهحبسازناشیهایچالش-3-5

درصاخصووگذشتهسالیاندرکهموضوعی.شودمیدستپاییندرارزشزنجیرهتکمیلو

شورکصنایعتامینزنجیرهبازارتنظیمدراساسیهایچالشموجبارزنرخاخیرنوسانات

انواعبافوالدیمحصوالتبازارتنظیمبرایمصوبه10ازبیش1397سالدرتنها)استشده

.(شدابالغگذاریقیمتهایفرمول

اثیرتنتیجهدرواساسیوایپایهمحصوالتبهکشورصادراتعملکردشدنوابسته-3-6

رمسیدراساسیچالشیخودمحیطیمتغیرهایازکشورارزشوصادراتیعملکردپذیری

محیطیمتغیرهایتاثیرازتصویریارائهمنظوربه.استکشوروارداتوصادراتموازنهتنظیم

عصنایصادراتوپتروشیمیمحصوالتصادراتبررسیبهتوانمیاولیهموادصادراتبر

.پرداخت1399سالدرمعدنی

آثار و پیامدها-3
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علل و عوامل وضعیت فعلی اقتصاد ایران-4

فقدان جهت گیری کالن
در توسعه صنعتی

ناکارآمدی ابزار یارانه انرژی
در جهت توسعه صنعتی کشور 

هزینه فرصت باالی سرمایه 
گذاری در فعالیت های مولد



دو راهی مسیر توسعه صنعتی-5
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افزودهتوسعه توان رقابتی مبتنی بر مزیت های نسبی بدون بهبود چشمگیر در درجات خلق ارزش:Aمسیر 

:ویژگی ها
(نوعکاهش صرفه های مقیاس و ت)تکثر بنگاه های بهره مند بواسطه عدم هدفمندی حمایت و تسهیالت دولت •
ابزارهای اندک حمایتی و عمدتا مبتنی بر رانت در عوامل تولید نظیر انرژی، مواد اولیه و نیروی کار•
از قابلیت وابستگی باالی توان رقابتی بنگاه به مزیت ها و رانت های عوامل تولید و فقدان توان رقابتی ناشی•

های درون بنگاهی 
ه  و به خطر افتادن در تله توان رقابت پذیری ناشی از رانت های عوامل تولید بدون توان ایجاد خلق ارزش افزود•

د و غیرهتبع آن  وابستگی دائمی به حمایت های دولتی نظیر دیوار تعرفه ای، تخفیف هزینه های عوامل تولی
و در نتیجه Bدر مقایسه با مسیر زود بازده بودن سرمایه گذاری در این مسیر ناشی از رانت های دولتی•

ارجحیت نفع شخصی سرمایه گذار به نفع ملی 

ای توسعه توان رقابتی همزمان با توانایی خلق درجات باالی ارزش افزوده ناشی از ایجاد مزیت ه:Bمسیر 
:عامل3رقابتی بواسطه سرمایه گذاری در 

قابلیت های درون بنگاهی✓
توسعه و تکمیل زنجیره ارزش خصوصا خدمات متصل به  تولید✓
بهبود درجات ارزرش افزوده ✓

:ویژگی ها
عملکردتعداد کمتر بنگاه های بهره مندی از تسهیالت بواسطه هدفمندی طراحی حمایت ها مبتنی بر نتیجه و•
گاهی و ابزارهای متعدد حمایتی متناسب با درجات تکمیل حلقه های زنجیره ارزش، بهبود قابلیت های درون بن•

غیره
یوابستگی توان رقابتی بنگاه بر قابلیت های درونی و فقدان وابستگی به مزیت ها و رانت های دولت•
اه و در نیاز به هزینه باالی سرمایه گذاری و پذیرش ریسک های ناشی از دیربازده بودن سرمایه گذاری های بنگ•

دولت به لزوم سیاست گذاری)برای طی این مسیر کنسرسیوم و گروه کسب و کار نتیجه اهمیت تشکیل 
(Aمنظور جذابیت حضور سرمایه گذاران در این مسیر در مقایسه با مسیر 



پیشنهادات-6
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GOOD TO GREAT

گزینش رشته فعالیت های 
اولویت دار

تدوین بسته های هوشمند در 
ایج حمایت و تقویت مبتنی بر نت

(خروجی ها)کلید عملکرد 
اصالح ساختار بنگاهی صنایع و 
تقویت ساختارهای دست جمعی

در آماده سازی صنایع کشور
مقابل فراروندهای پیش رو نظیر

انقالب صنعتی چهارم، مالحظات 
...زیست محیطی و 

ایجاد و توسعه مراکز تعالی 
هت رشته فعالیتی به منظور ج

دهی و هدایت بنگاه در طی 
Bمسیر 

کاهش هزینه های مبادله و هزینه 
Bفرصت های سرمایه گذاری در مسیر 

Aو کاهش رانت های مسیر 


