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پیشگفتار

پـس از ده هـا سـال آزمـون و خطـا و اندیشـه ورزی فـراوان،  اکنـون تصویـری روشـن از نظـام اقتصـادی کشـور 
در اسـناد باالدسـتی متعـددی ارائـه شـده اسـت کـه چکیـده آن این اسـت کـه بهـروزی ملت، بسـط عدالـت و حفظ 
اسـتقالل و امنیـت کشـور در گـرو دسـتیابی بـه اقتصـادی توانمنـد، رشـد یابنـده و پویاسـت کـه بـا هدایـت دولـت و 
عاملیـت بخـش خصوصـی بـه رشـد پایـدار خـود ادامـه دهـد. از دیگر سـو نیـز شـرایط سیاسـی و اقتصـادی جهان، 
موقعیـت ژئوپولیتیـک کشـور و نهایتـا وجـود سـرمایه های عظیـم فیزیکـی و انسـانی، حضـور کشـورمان بـه عنـوان 
قـدرت اقتصـادی برتـر در منطقـه را امکان پذیـر و حتـی ضـروری کـرده اسـت و ایـن شـرایط فرصت هـای تاریخی را 

فـرآروی فعـاالن اقتصـادی کشـور قـرار داده اسـت.

بـر ایـن اسـاس وزارت صنعـت، معدن و تجارت بـا توجه به اهداف چشـم انداز و بـا الهام از سیاسـت های اقتصاد 
مقاومتـی و باالخـص توجـه به بهره بـرداری از تمامی توانایی های داخلـی در جهت زایش درونی و توسـعه تعامالت 
و تجـارت بین المللـی بـا رویکـرد برون نگـری، وظیفـه خـود می دانـد کـه بـرای همـوار کـردن راه فعـاالن اقتصادی و 
روان سـازی فعالیت هایشـان، راهبردهـا، رویکردهـا و سیاسـت های خـود را تحـت عنـوان برنامـه راهبـردی وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت تدوین و منتشـر کند.

آنچـه پیش روسـت حاصـل بررسـی های کارشناسـان و رایزنی هـای جمعـی از خبـرگان و دسـت اندرکاران تولیـد 
و تجـارت کشـور اسـت کـه در آن تصویـری اجمالـی از گذشـته و آینده صنعـت، معدن و تجـارت ارائه گردیده اسـت. 
تصویـری کـه در صـورت محقـق شـدن، رونـق کسـب و کارهـا، توسـعه سـرمایه گذاری، توسـعه تجـارت خارجـی و 

کاهـش هزینه هـای مبادلـه را بـه ارمغـان خواهـد آورد.

ایـن تصویـر بـه بخـش خصوصـی کـه عامـل اصلـی پویایـی اقتصاد کشـور اسـت کمـک می کند کـه بهتر و آسـان تر 
بتوانـد دربـاره توسـعه فعالیت هـای خـود تصمیـم بگیـرد و تـوان و خالقیـت خـود را بـرای رونـق و شـکوفایی کسـب 

وکارهـا  بـه کار گیرد.

علی رغـم رویکـرد علمـی و مبتنـی بـر خبرگـی و مشـارکت صاحـب نظـران در تدویـن ایـن سـند، بهره بـرداری از 
نقدهـای عالمانـه تعـداد بیشـتری از اندیشـمندان و فعـاالن عرصـه اقتصـادی و صنعتـی موجـب افزایـش غنـای آن 
خواهـد شـد. لـذا انتظـار دارم کـه با انتشـار این سـند همـه صاحب نظـران و دسـت اندرکاران تولید و تجارت بـا نقد و 
نظردهـی عالمانـه خـود، مـا را در اصـالح و تکمیـل آن یـاری کنند. پیشـاپیش از همه آنان سـپاس گـزاری می کنم.

در اینجـا الزم اسـت از زحمـات و تالش هـای همـه عزیـزان به ویـژه همـکاران معاونـت طـرح و برنامـه در تدویـن 
این سـند، تشـکر و قدردانـی نمایم. 

محمد رضا نعمت زاده
وزیر صنعت، معدن و تجارت

تیرماه 1394
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1- رموری رب روش تدوین ربانهم راهبردی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
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1- مروری بر روش تدوین برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت

امـروزه کشـورهای در حـال توسـعه و نوظهور صنعتی می کوشـند تـا با اسـتفاده از مزیت های نسـبی و رقابتی در 
هر رشـته فعالیت، سیاسـت های روشـن و اثربخشـی را در مسـیر صنعتی شـدن تدوین و به کار گیرند. سیاست های 
اقتصـادی کشـورهای موفـق مبتنـی بـر تولیـد بـا ارزش افزوده باال اسـت. بـه طور یقیـن می تـوان ادعا کرد کـه ایران 
نیـز بـا داشـتن مزیت هـای نسـبی مناسـب در منابـع و سـرمایه های فیزیکـی و انسـانی می تواند بـا الگویـی اثربخش 
در مسـیر توسـعه و صنعتـی شـدن حرکت کـرده و در ردیف کشـورهای در حال توسـعه و نوظهور صنعتی قـرار گیرد.

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـا رویکرد حل مسـئله و تجزیه و تحلیـل وضعیت موجود کشـور در برنامه ریزی 
راهبـردی بخـش1 صنعـت، معدن و تجارت سـعی نمـوده با به کارگیـری روش های علمـی، انجام مطالعـات تطبیقی 

و اسـتفاده از تجربه های پیشـین، سـند برنامـه راهبردی وزارت صنعـت، معدن و تجـارت را تدوین نماید. 

ایـن سـند در راسـتای اهـداف و سیاسـت های کالن کشـور، تحقـق اسـناد فرادسـتی، رهنمودهـای مقـام معظم 
برنامـه ی وزیـر  و  امیـد  و  برنامه هـای دولـت تدبیـر  اقتصـاد مقاومتـی،  ابالغـی  به ویـژه در سیاسـت های  رهبـری 
صنعـت، معـدن و تجـارت تنظیـم شـده اسـت. در این رویکرد، بسـته سیاسـت های تعیین شـده به صـورت ترکیبی 
از سیاسـت های افقـی، عمـودی و کارکـردی اسـت. دولـت می توانـد بـا اعمـال ایـن سیاسـت ها در جهـت ایجـاد 
تحـرک و بسترسـازی مناسـب، حضـور بخش  خصوصـی در عرصه هـای تولید و تجـارت را فراهـم آورد. همچنین در 
ایـن سـند بـرای الیه هـای اجرایی کشـور کـه عمده تریـن آنها بخـش خصوصی اسـت تکلیف دسـتوری تعیین نشـده 

است.

نکتـه مهـم اینکـه در ایـن رویکـرد، میـدان دار اصلـی توسـعه، بخش خصوصـی اسـت و دولت فقط مطابق بسـته 
سیاسـت های اجرایـی تعییـن شـده، نقـش توانمندسـاز، پشـتیبانی کننـده، هماهنگ کننـده، پایشـگر و هدایت گر 
را در راسـتای اجـرای راهبردهـای مطروحـه ایفـا خواهد کـرد. از آنجائیکه بخـش اعظمی از موفقیت توسـعه بخش 
در گـرو اجـرای صحیـح سیاسـت ها و برنامه هـای اجرایی اسـت، اگـر دولت بـه عنـوان حاکمیت، سیاسـت گذار قوی 
باشـد، نتایـج آن می توانـد بـه حصـول منافـع فراگیـر ملـی، بهبـود فضـای کسـب و کار، رونـق اقتصـادی و در نهایـت 

افزایـش رفـاه اجتماعی کمـک نماید.

فرآینـد برنامه ریـزی راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو سـطح طرح ریزی شـده که سـطح اول همان 
سـطح کالن اسـت کـه بـه جهـت گیـری کالن و اصلـی بخش مـی پـردازد. در این سـطح مطابق نمـودار )شـماره1( به 
مؤلفه هایـی نظیـر چشـم انـداز، مأموریـت، خـط مشـی و سیاسـت های کلـی، اهـداف محـوری، راهبردهـا، رشـته 
فعالیت هـای اولویـت دار در بخـش و سیاسـت های اجرایـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت پرداختـه شـده و در 
ادامـه ایـن فرآینـد بـه برنامه ریـزی رشـته فعالیت هـا و صنایـع منتخـب بـا توجـه بـه تحلیل هـای صـورت گرفتـه و 
اهمیـت آمایـش سـرزمین، مطابـق نمـودار )شـماره2( پرداختـه شـده اسـت. مؤلفه هایـی نظیـر نقشـه راه توسـعه 
صنایـع اولویـت دار و منتخـب، نقشـه راه توسـعه معـادن، نقشـه راه توسـعه تجـارت خارجـی، نقشـه راه توسـعه 

بازرگانـی داخلـی و برنامـه عملیاتـی بـه تفکیـک حوزه هـای مسـئول در بخـش. 

توضیـح اینکـه سـند حاضـر )مربوط به سـطح کالن( تحـت عنوان »سـند برنامه راهبـردی وزارت صنعـت، معدن 
و تجـارت« تدویـن شـده کـه در ادامـه، جزئیات آن تشـریح خواهد شـد. توجه به ایـن نکته ضروری اسـت که معموال 

برنامه ریزی هـای ایسـتا، تغییـرات عوامـل محیطـی پیرامـون خود را چنـدان که باید مـد نظر قرار نمـی دهند.

1- در این سند منظور از واژه بخش: صنعت، معدن و تجارت است.
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 ایـن امـر، کارایـی بهتریـن برنامه هـا را نیـز بـا تردیـد روبـه رو می سـازد. از ایـن رو، الزمـه یـک برنامـه کارآ در 

محیطـی پویـا، انعطاف پذیـری الزم بـرای مواجهـه بـا تغییـرات و شـوک های محیطـی اسـت. در ایـن سـند بـرای 

جلوگیـری از بـروز چنیـن مشـکالتی، از مـدل برنامه ریزی غلتان بهره گیری شـده اسـت. بنابراین با توجـه به مراحل 

فرآینـد مدیریـت اسـتراتژیک که شـامل شـناخت، تحلیل و هدف گـذاری2، تدوین اسـتراتژی3، اجرای  اسـتراتژی4 و 

ارزیابـی و کنتـرل5 می باشـد، گام نهایـی در ایـن فرآیند، پایش عملکـرد و بازنگـری در برنامه  راهبـردی خواهد بود. 

بـا توجـه بـه مفهـوم برنامه ریـزی غلتـان، همواره باید متناسـب بـا منابع موجـود، فرصت هـای پیـش رو و روش های 

جدیـد، برنامه هـا بـه صـورت دوره ای مـورد بازنگـری قـرار گیرنـد تـا در اثـر تغییـرات محیطـی، برنامه ها با شکسـت 

مواجـه نگردنـد. لـذا پایـش وضعیـت اجـرای برنامه هـا بـرای آگاهـی از میـزان پیشـرفت آنهـا امـری ضروری اسـت. 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـه منظـور نیـل به اهداف مـد نظر و جلوگیـری از انحـراف برنامه ها، نظـام مدیریت 

عملکـرد و پایـش برنامه هـای عملیاتـی را در سـطح حوزه هـای زیرمجموعـه وزارتخانـه اجـرا خواهـد کرد.

2 - Goal Setting

3 - StrategyFormulation

4 - Strategy Implementation

5 - Evaluation & Control



1111

نمودار 1 - فرآیند برنامه ریزی راهبردی توسعه صنعت، معدن و تجارت

﹤﹞︀﹡︣︋ ﹟︡و︑
 را﹨︊︣دی ︑﹢︨︺﹥ 

︮﹠︺️، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت

︨﹫︀︨️ ﹨︀ی ا︋﹑︾﹩ ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︋︩ (ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩ و ...)
︫︀︬︠ ﹨︀ی ارز︀︋﹩ و  ︡﹠︨ ﹅﹆︑ ︩︀︎︪﹛ ا﹡︡از در ا﹁﹅ ١٤٠٤

آ﹝︀ر و ا︵﹑︻︀ت،﹎︤ارش ﹨︀ی آ﹝︀ری دا︠﹙﹩ و ︠︀ر︗﹩ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ا﹨︡اف و را﹨︊︣د﹨︀
﹝﹠︀︋︹ در ا︠︐﹫︀ر (ا﹡︧︀﹡﹩، ﹝︀﹜﹩، ز﹝︀ن و...)

︨﹠︡ ︪﹛ ا﹡︡از 
١٤٠٤

 ﹤ ︋︣﹡ــ︀﹝﹥ وزــ︣︋ 
ـ﹢رای  ﹝︖ــ﹙︫︦ 

ا︨﹑﹝﹩

ا︨﹠ــ︀د را﹨︊︣دی 
︑﹫﹥ ︫︡ه ﹇︊﹙﹩

︣ر︨﹩  ﹎ـــ︤ارش︋ 
︑︴︊﹫﹆﹩ ا︨︐︣ا︑︥ی 
︉︐﹠﹞ ر﹨︀ی﹢︪﹋

 ️ر﹢﹞︃﹞ ﹤﹫﹡︀﹫︋
وزارت ︮﹠︺️، ﹝︺︡ن 

و ︑︖︀رت
︋﹫︀﹡﹫﹥ ︪﹛ ا﹡︡از 
︮﹠︺️، ﹝︺︡ن و 

︑︖︀رت
︠︳ ﹝︪﹩ و ︨﹫︀︨️ 

︩︋ ﹩﹚﹋ ︀ی﹨
 ︩︋ ا﹨︡اف ﹋﹑ن
︩︋ ﹩﹝﹋ ا﹨︡اف

را﹨︊︣د﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥ 
︮﹠︺️، ﹝︺︡ن و 

︑︖︀رت
ر︫︐﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی 

 ︹︀﹠︮ دار و ️﹢﹛او
︉︐﹠﹞

︋︧︐﹥ ︨﹫︀︨️ ﹨︀ی 
 ﹩ا︗︣ا

 ﹟﹫﹞︃︑ و  (︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 
و   ﹟﹫﹞︃︑  ،﹩﹛︀﹞   ︹︋︀﹠﹞
︑﹢︨︺﹥  ز︋ ،️︠︀︨︣︊﹢د 
﹁︱︀ی  و   ﹩﹡﹢﹡︀﹇  ︳﹫﹞
ر﹇︀︋️   ﹤︺︨﹢︑ و﹋︀ر،   ︉︧﹋
و  ︑︖︀رت   ﹤︺︨﹢︑ ︢︎︣ی، 
و  ا﹜﹞﹙﹙﹩   ﹟﹫︋ ︑︺︀﹝﹑ت 
و  ﹡﹢آوری  ﹁﹠︀وری،   ﹤︺︨﹢︑

︑﹆﹫﹅ و ︑﹢︨︺﹥) 

﹝﹊︀﹡﹫︤م ﹨︀

ورودی ﹨︀ ︠︣و︗﹩ ﹨︀

︹︋︀﹠﹞
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نمودار 2 - فرآیند برنامه ریزی در سطح رشته فعالیت های صنعت، معدن و تجارت

 ﹟︡و︑
﹤︺︨﹢︑ ﹤﹞︀﹡︣︋

ر︫︐﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀
︩︋ در

﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝︣︋﹢ط ( ﹇︀﹡﹢ن ︋︣﹡︀﹝﹥ ︑﹢︨︺﹥ ︎﹠︖︧︀﹜﹥،﹇︀﹡﹢ن ا﹝﹢ر ︮﹠﹀﹩، ﹇︀﹡﹢ن ︋︊﹢د
﹝︧︐﹞︣ ﹝﹫︳ ﹋︧︉ و ﹋︀ر و ...)

︨﹫︀︨️ ﹨︀ی ا︋﹑︾﹩ ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی 
(ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩، ا︫︐︽︀ل، ︑︪﹢︀﹞︨︣ ﹅﹥ ﹎︢اری، ا︮﹑ح ا﹜﹍﹢ی ﹝︭︣ف و ...)

آ﹝︀ر و ا︵﹑︻︀ت،﹎︤ارش ﹨︀ی آ﹝︀ری دا︠﹙﹩ و ︠︀ر︗﹩ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ا﹨︡اف و را﹨︊︣د﹨︀
﹝﹠︀︋︹ در ا︠︐﹫︀ر (ا﹡︧︀﹡﹩، ﹝︀﹜﹩، ز﹝︀ن و...)

︋︣﹡︀﹝﹥ را﹨︊︣دی 
 ︴︨ ) وزارت

﹋﹑ن)

 ︩︀﹞︣ح آ︵
︮﹠︺︐﹩، ﹝︺︡﹡﹩ و 

︑︖︀ری

او﹜﹢️ ︋﹠︡ی 
ر︫︐﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ و 

︉︐﹠﹞ ︹︀﹠︮

︀︨︣ ا︨﹠︀د 
︳︊︑︣﹞

﹡﹆︪﹥ راه ︑﹢︨︺﹥ 
︮﹠︀︹ او﹜﹢️ دار و 

 ︉︐﹠﹞

﹡﹆︪﹥ راه ︑﹢︨︺﹥ 
﹝︺︀دن

﹡﹆︪﹥ راه ︑﹢︨︺﹥ 
︑︖︀رت ︠︀ر︗﹩

﹡﹆︪﹥ راه ︑﹢︨︺﹥ 
︋︀زر﹎︀﹡﹩ دا︠﹙﹩

 ﹤  ︋﹩︑︀﹫﹚﹝︻ ﹤﹞︀﹡︣︋
︑﹀﹊﹫﹈ ﹢زه ﹨︀ی 
 ︩︋ ل در﹢︧﹞

﹝﹊︀﹡﹫︤م ﹨︀

ورودی ﹨︀ ︠︣و︗﹩ ﹨︀

︹︋︀﹠﹞
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2-1- بررسی وضعیت و روند ایران از منظر شاخص های بین المللی

در جـدول زیـر، وضعیـت و رتبـه ایران و برخی از کشـورهای منتخب در شـاخص های مهم اقتصـادی بین المللی 
نشـان داده شده است. 

جدول 1 - وضعیت رتبه ایران و برخی از کشورهای منتخب در شاخص های مهم بین المللی

کشور / شاخصردیف

سهولت انجام 
کسب و کار

 )از 189 کشور - 
سال 2014(

رقابت پذیری 
جهانی

 )از 144 کشور- 
سال 2014(

رقابت پذیری 
صنعتی

 )از 142 کشور- 
سال 2012(

رونق اقتصادی 
)از 142 کشور-

سال2013(

آزادی اقتصادی 
)از 178 کشور- 

سال 2014(

توسعه انسانی 
)از 186 کشور- 

سال 2013(

73311125 آمریکا 1

182024443762 مالزی 2

5264263115کره جنوبی 3

492437507734عربستان 4

3031- 501643 قطر 5

564913328626 ایتالیا 6

554530876469 ترکیه 7

902855113791 چین 8

130836710717375ایران 9

 مآخذ: بانک جهانی - مجمع جهانی اقتصاد - یونیدو- موسسه لگاتوم - بنیاد هریتیج  - بانک جهانی
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2-1-1-وضعیت رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب وکار6

شـاخص بهبـود فضـای کسـب  و کار یکـی از مهم ترین شـاخص های اقتصادی اسـت کـه وضعیت فضـای فعالیت 
بخـش خـرد اقتصـاد را بـه تصویـر می کشـد. هـر سـاله بانـک جهانـی بـر اسـاس ده زیرشـاخص مربـوط بـه شـاخص 
سـهولت انجـام کسـب و کار، کشـورها را مـورد ارزیابـی قـرار مـی دهـد. ایـن زیـر شـاخص ها عبارتنـد از: 1-شـروع 
کسـب وکار، 2-اخـذ مجـوز، 3-دسترسـی بـه انـرژی الکتریکـی، 4-ثبـت مالکیـت، 5-پشـتیبانی از سـرمایه گذاری، 

6-اخـذ اعتبـار، 7-پرداخـت مالیـات، 8-تجـارت فرامـرزی، 9-ضمانـت اجرایـی قراردادهـا و 10-انحـالل فعالیـت.

• بر اساس گزارش اخیر )سال 2015( بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار، 130 بوده 
که نسبت به گزارش سال 2014 دو پله بهبود یافته و در مجاورت کشورهای پاکستان، یمن و ازبکستان قرار 

گرفته است.
با کسب رتبه 62 و 89 در جهان، وضعیت  ترتیب  به  و اخذ مجوز  ایران در زیرشاخص شروع کسب وکار    •

مطلوب تری نسبت به سایر زیرشاخص های سهولت انجام کسب  و کار دارد.
• همچنین ایران در زیرشاخص های دسترسی به انرژی الکتریکی و شروع کسب و کار به ترتیب با 12 و 8 پله 

صعود نسبت به سال گذشته، مطلوب ترین عملکرد را داشته است. 
•  اما در زیرشاخص های پشتیبانی از سرمایه گذاری و اخذ مجوز، رتبه ایران نسبت به سال گذشته 11پله 

نزول داشته و از عملکرد نامطلوبی برخوردار بوده است.

از آنجایـی کـه رشـد اقتصـادی هـر کشـور همبسـتگی باالیـی با بهبـود زیـر سـاخت های اقتصادی و فضای کسـب 
و کار دارد، تحلیـل آسـیب شناسـانه جایـگاه و رتبـه کشـور در ایـن شـاخص مـی توانـد بـه بهبـود فرآینـد تصمیـم 

سـازی ها و سیاسـت گذاری کالن اقتصـادی کمـک نمایـد. 

ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت که برای بهبـود این شـاخص، دسـتگاه های اجرایـی و اقتصادی کشـور و حتی قوه 
قضاییـه باید همگرایی، مشـارکت و هم افزایی داشـته باشـند.

6 - Doing Business Index
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جدول 2 - رتبه کشورهای منطقه در شاخص سهولت انجام کسب وکار )سال 2014(

رتبه در جهان نام کشور  رتبه در منطقه 

15گرجستان  1

22امارات متحده عربی  2

43ارمنستان  3

49عربستان سعودی  4

50قطر  5

53بحرین  6

55ترکیه  7

66عمان  8

77قزاقستان  9

80آذربایجان  10

86کویت  11

102قرقیزستان  12

104لبنان 13

112مصر 14

117اردن 15

128پاکستان 16

130ایران 17

137یمن 18

141ازبکستان 19

156عراق 20

166تاجیکستان 21

175سوریه 22

183افغانستان 23

ماخذ: بانک جهانی
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2-1-2-وضعیت ایران در شاخص توسعه انسانی7

شـاخص توسـعه انسـانی کـه توسـط بانـک جهانـی ارائـه می گـردد، ارائـه دهنـده اطالعـات مربـوط بـه وضعیـت 
توسـعه انسـانی می باشـد و شـامل برآوردهای ملی، منطقه ای و جهانی اسـت. این اطالعات که 215 اقتصاد جهان 
را در بـر می گیـرد، بـه صـورت سـالیانه منتشـر می شود.شـاخص توسـعه انسـانی بر اسـاس زیر شـاخص هایی چون 
امیـد بـه زندگـی، کیفیت نظام آموزشـی، دسترسـی بـه امکانات و خدمـات اجتماعـی، درآمد واقعی و درآمد سـرانه 
محاسـبه می شود.کشـورهای جهـان بـه لحاظ توسـعه انسـانی به چهـار گروه طبقـه بندی می شـوند کـه عبارتند از: 
کشـورهای دارای توسـعه انسـانی بسـیار باال، توسـعه انسـانی باال، توسـعه انسـانی متوسـط و توسعه انسـانی پائین. 

• ایران با دو پله صعود نسبت به سال 2012 در رتبه 75 از بین 186 کشور، جزو کشورهای با توسعه منابع 
انسانی باال قرار گرفته است.

• کشورهایی مانند ترکیه با رتبه69، لبنان با رتبه65، روسیه با رتبه57، لیبی با رتبه55، عربستان با رتبه34، 
قطر با رتبه31 و ایتالیا با رتبه26 جایگاه مطلوب تری نسبت به ایران دارند.

جدول 3 - وضعیت رتبه ایران و کشورهای منطقه در شاخص توسعه انسانی)سال2013(

رتبه در جهان نام کشور  رتبه در منطقه 

31قطر  1
34عربستان سعودی  2
40امارات متحده عربی  3
44بحرین  4
46کویت  5
56عمان  6
65لبنان 7
69ترکیه  8
70قزاقستان  9

75ایران 10
76آذربایجان  11
77اردن 12
79گرجستان  13
87ارمنستان  14
110مصر 15
116ازبکستان 16
118سوریه 17
120عراق18
125قرقیزستان19
133تاجیکستان20
146پاکستان21
154یمن22
169افغانستان23

7 - Human Development Index

ماخذ: بانک جهانی
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2-1-3-وضعیت ایران در شاخص رونق اقتصادی8

شـاخص رونـق اقتصـادی از 8 زیرشـاخص تشـکیل شـده که کشـورها بر اسـاس آنها مـورد بررسـی و ارزیابی قرار 
می گیرنـد. ایـن زیرشـاخص ها عبارتنـد از: 1-اقتصـاد، 2-آزادی اجتماعـی، 3-آزادی فـردی، 4-ایمنـی و امنیـت، 

5-بهداشـت، 6-آمـوزش، 7-حاکمیـت و 8-کارآفرینی.

با نگاهی به روند عملکرد کشور ایران در این شاخص طی سال های 2014- 2009، مشخص می گردد که:

• رتبه ایران طی سال های2014- 2009 همواره در حال نزول بوده است. 
• در سال 2009 رتبه ایران 93 بوده که در سال 2011 به 97 رسیده و با نزول به رتبه 102 در سال 2012، طی 

سال 2013 نیز یک پله دیگر نزول داشته و رتبه 101 را به خود اختصاص داده است.
•  ایران در سال 2014 باز هم وضعیت نامطلوبی را تجربه کرده و با 6 پله نزول، حائز رتبه 107جهانی شده 

است.
• رتبه ایران در زیر شاخص های آموزش )57(، در بهداشت )67( و در کارآفرینی )93( اعالم شده که وضعیت 

مطلوب تری نسبت به زیرشاخص های دیگر دارد.
•  بر اساس گزارش موسسه جهانی اقتصاد و انجمن شاخص  های زندگی)legatum( در سال 2014، کشور 

امارات متحده )جزو کشورهای حوزه منا( در فهرست 30  کشور برتر جهان قرار داشته است.
• منطقه منا )MENA( در تمامی زیرشاخص های رونق اقتصادی به جز بهداشت، به طور مداوم در وضعیت 
بهتری از میانگین جهانی قرار دارد. به همین دلیل در این منطقه )کشورهای حوزه منا( به طور متوسط 84 
درصد از مردم از وضعیت بهداشت خود رضایت دارند.در حالیکه این آمار برای جهان به طور متوسط حدود 
78 درصد اعالم شده است و این به معنی رضایت مندی از سالمت باال و وجود هزینه های بسیار کمتر از 

متوسط جهانی در بهداشت و درمان می باشد. 

8 - Economic Prosperity Index
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جدول 4 - وضعیت رتبه ایران و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در شاخص رونق اقتصادی)سال2013(

رتبه درجهاننام کشوررتبه در منطقه

28امارات متحده عربی1

36کویت2

47عربستان سعودی3

82اردن4

85مراکش5

92تونس6

97الجزایر7

101لبنان8

107ایران9

116مصر10

128عراق11

129سوریه12

137افغانستان13

138یمن14

ماخذ: لگاتوم
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2-1-4-وضعیت ایران در شاخص آزادی اقتصادی 9

شـاخص آزادی اقتصادی پیشـرفت کشـورها را در زمینه دسـتیابی به آزادی اقتصادی بر اساس زیرشاخص های 
حاکمیـت قانـون، کارایـی مقـررات تنظیمـی، اصـول دولـت محـدود و بازارهـای آزاد مـورد ارزیابـی و سـنجش قرار 
می دهد. در سـال 2014 میالدی، 114 کشـور که عمدتًا جزو کشـورهای کمتر توسـعه یافته هسـتند به رشـد آزادی 

اقتصـادی در جهان کمـک نموده اند. 

بر اساس گزارش بنیاد هریتیج در سال2014 میالدی: 

• کشورهایی از جمله سنگاپور، سوئد، کلمبیا، لهستان و ترکیه در شاخص فوق بیشترین صعود رتبه را در 
مقایسه با سال گذشته داشته اند. 

•  59 کشور )اعم از 9 کشور صنعتی( در این گزارش با تنزل جایگاه مواجه بوده اند. 
سال  بیست  طی  خود  برتر  جایگاه  حفظ  و  ثبات  به  همچنان  نخست،  جایگاه  کسب  با  کنگ  هنگ  کشور   •

گذشته ادامه داده است. 
• در سال 2014 میالدی، متوسط امتیاز شاخص آزادی اقتصادی در جهان 60/3 و در منطقه منا 61/5 اعالم 

شده است. 
• ایران با کسب امتیاز 40/3، رتبه 173 جهان و رتبه 20 منطقه را به خود اختصاص داده است.

•  ایران با کسب این رتبه، همجوار با کشورهای لیبی، عراق و سوریه شده است. 
• رتبه جهانی ایران در این شاخص، نسبت به سال 2013 میالدی، پنج پله تنزل داشته و در منطقه بدون 

تغییر بوده است.

9 - Economic Freedom Index
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جدول 5 - وضعیت رتبه ایران و کشورهای منطقه در شاخص آزادی اقتصادی)سال2014(

رتبه در جهاننام کشوررتبه در منطقه

13بحرین1

22گرجستان2

28امارات متحده عربی3

30قطر4

39اردن5

41ارمنستان6

48عمان7

64ترکیه8

67قزاقستان9

76کویت10

77عربستان سعودی11

81آذربایجان12

85قرقیزستان13

96لبنان14

123یمن15

126پاکستان16

135مصر17

139تاجیکستان18

163ازبکستان19

173ایران20

ماخذ: هریتیج
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2-1-5-وضعیت ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی10

ارکان  سـنجش  بـرای  مناسـب  ابـزاری  زیرشـاخص ها،  وسـعت  بـه  توجـه  بـا  جهانـی  رقابت پذیـری  شـاخص 
شـود.  مـی  قلمـداد  کشـورها  کالن  و  خـرد  اقتصـاد  در  ملـی  رقابت پذیـری 

نهادهـا،  از:  عبارتنـد  کـه  می شـوند  بنـدی  دسـته  رقابت پذیـری  رکـن   12 قالـب  در  شـاخص  ایـن  مؤلفه هـای 
زیرسـاخت ها، ثبـات اقتصـاد کالن، بهداشـت و آمـوزش اولیـه، آمـوزش عالـی و تحصیـالت تکمیلـی، اثـر بخشـی 
بـازارکاال، بهـره وری بـازارکاال، پیچیدگـی بـازار پولـی، آمادگـی در حـوزه فنـاوری، حجـم بـازار، پیچیدگـی فعالیـت 

اقتصـادی و نـوآوری.

در  همچنین  کرده،  کسب  را   83 رتبه  )امتیاز4/07(  با   2013-2014 سال  طی  رقابت پذیری  شاخص  در  ایران 
زیرشاخص های نیازهای اساسی، ارتقا دهنده کارایی و نوآوری - مهارت به ترتیب رتبه ایران 75، 98 و86 بوده که 
تمامی زیرشاخص ها نسبت به سال قبل وضعیت نامطلوب تری را نشان می دهند. لذا یکی از دغدغه های اصلی 
سیاست گذاران کشور در شرایط فعلی، باید ارتقای جایگاه رقابت پذیری کشور باشد که این موضوع در کنار مؤلفه های 
مهمی نظیر رشد پایدار و پایداری اقتصادی - اجتماعی، اثرگذار است و سیاست هایی نظیر ایجاد ثبات محیط اقتصاد 
کالن، نوآوری، کاهش نابرابری درآمدی، ارتقای آموزش و رفاه اجتماعی را  که هدف کالن جامعه به عنوان اصلی ترین 

ذی نفع در چارچوب برنامه راهبردی این سند طرح ریزی شده است، مورد توجه جدی قرار می دهد.
جدول 6 -  وضعیت رتبه ایران و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در شاخص رقابت پذیری جهانی)سال2014(

رتبه در جهاننام کشوررتبه در منطقه

12امارات متحده عربی1

16قطر2

24عربستان سعودی3

38آذربایجان4

40کویت5

44بحرین6

45ترکیه7

46عمان8

50قزاقستان9

64اردن10

83ایران11

85ارمنستان12

113لبنان13

119مصر14

129پاکستان15

142یمن16

10 - Global Competitiveness Index

ماخذ: مجمع جهانی اقتصاد
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2-1-6-وضعیت ایران در شاخص رقابت پذیری صنعتی11

شـاخص رقابت پذیـری صنعتـی، کشـورهای جهـان را در سـه مؤلفه: ظرفیـت تولید و صـادرات صنعتـی، تاثیر و 
عمـق فنـاوری و تاثیـر جهانـی، بـر اسـاس هشـت زیر شـاخص ذیل مـورد سـنجش و ارزیابی قـرار می دهد:

1- سهم از ارزش افزوده صنعتی در جهان
2- سرانه ارزش افزوده صنعتی

3- سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی
4- سهم صادرات صنعتی از کل صادرات

5- سرانه صادرات صنعتی
6- سهم صادرات صنعتی از صادرات صنعتی جهان

7- سهم صادرات با فناوری متوسط و باال از صادرات صنعتی
8- سهم محصوالت با فناوری متوسط و باال از ارزش افزوده صنعت

• بر اساس گزارش سال 2012 در شاخص رقابت پذیری صنعتی، رتبه ایران در بین   142 کشور جهان، 67 
شده است.

•  در بین کشورهای منطقه نیز ترکیه، عربستان، کویت، امارات، عمان و قزاقستان در رتبه های باالتر از ایران 
قرار گرفته اند. 

11 - Industrial Competitiveness Index
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جدول 7 - وضعیت رتبه ایران و کشورهای منطقه در شاخص رقابت پذیری صنعتی)در سال2012(

رتبه در جهاننام کشوررتبه در منطقه

30ترکیه1

37عربستان سعودی2

43قطر3

48بحرین4

49کویت5

53امارات متحده عربی6

64عمان7

66قزاقستان8

67ایران9

71مصر10

73پاکستان11

75اردن12

85لبنان13

95گرجستان14

100ارمنستان15

102سوریه16

112آذربایجان17

124قرقیزستان18

126تاجیکستان19

127یمن20

136عراق21

ماخذ: یونیدو
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جدول 8 - وضعیت مؤلفه های شاخص رقابت پذیری صنعتی در کشورهای منتخب )سال 2012(

کشور

رتبه 
شاخص 
رقابت 
پذیری 
صنعتی

مرحله توسعه 
یافتگی

مؤلفه های شاخص رقابت پذیری صنعتی

سهم ارزش 
افزوده 
صنعتی 

در جهان 
)درصد( 

سرانه 
ارزش 
افزوده 
صنعتی 

)دالر(

*سهم 
ارزش 
افزوده 
صنعتی 
از تولید 
ناخالص 
داخلی 

)درصد( 

سهم 
صادرات 

صنعتی از 
کل صادرات 

)درصد( 

سرانه 
صادرات 
صنعتی 

)دالر(

سهم 
صادرات 

صنعتی از 
صادرات 
صنعتی 
جهان 

)درصد( 

سهم 
صادرات 

با فناوری 
متوسط 
و باال از 

صادرات 
صنعتی 
)درصد(

سهم 
محصوالت 
با فناوری 
متوسط و 

باال از ارزش 
افزوده 
صنعتی 
)درصد( 

4637381991091347160اقتصاد صنعتی4جمهوری کره

1900773923224126982اقتصاد صنعتی7سنگاپور

اقتصاد نوظهور 21مکزیک
214844880249927937صنعتی

اقتصاد نوظهور 24مالزی
117107183631425943صنعتی

اقتصاد نوظهور 30ترکیه
115114984167714033صنعتی

اقتصاد نوظهور 36برزیل
2745286476113937صنعتی

اقتصاد نوظهور 37عربستان
119803119252813641صنعتی

اقتصاد در حال 40اندونزی
1442715944813138توسعه

اقتصاد در حال 44هند
2158408619322839توسعه

اقتصاد در حال 55ویتنام
0/2219667593614425توسعه

اقتصاد در حال 67ایران
0/336030203440/23245توسعه

*شــایان ذکــر اســت محاســبات ســهم ارزش افــزوده صنعــت توســط ســازمان یونیــدو بــر مبنــای اطالعــات ســال پایــه 1995 میــالدی بــوده اســت، لــذا همان طــور کــه 
در جــدول اهــداف کمــی بخــش همیــن ســند بــر مبنــای گــزارش بانــک مرکــزی بــر اســاس اطالعــات ســال پایــه 1383 اعــالم شــده اســت، ســهم ارزش افــزوده صنعــت 

از تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور 16/6 درصــد می باشــد.

ماخذ: سازمان یونیدو 
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2-1-7-وضعیت ایران در شاخص صنعتی سازی 12
یونیـدو هـر سـال بر اسـاس شـاخص های سـرانه ارزش افـزوده صنعتی، سـرانه تولیـد ناخالص داخلی و سـهم در 
ارزش افـزوده صنعتـی جهـان، کشـورهای جهان را مـورد ارزیابی قـرار می دهد. بر مبنـای این ارزیابی، کشـورها در 

چهـار گـروه طبقه بنـدی می شـوند13. ایـن گروه ها بـه ترتیب توسـعه یافتگـی عبارتند از:

1-کشورهای صنعتی شده
2- کشورهای در حال توسعه و نوظهور صنعتی

3- کشورهای در حال توسعه 
4- کشورهای کمتر توسعه یافته

معیارهای طبقه بندی مذکور وفق جدول زیر براساس سه شاخص فوق الذکر عبارتند از:

تعداد کشورهامعیار آماریگروه کشوری

صنعتی شده1
 MVA pc (adjusted) ≥2500

یا
GDP per capita (PPP) ≥ 20000

52

در حال توسعه و نوظهور صنعتی2

2500>MVA pc (adjusted) ≥1000
یا

GDP per capita (PPP) ≥ 10000
یا

share in world MVA ≥0.5%

32

سایر کشورها به استثنای کمتر توسعه در حال توسعه3
67یافته ها

39بر اساس فهرست رسمی UNکمتر توسعه یافته4

بـرای حـذف اثـرات نـرخ ارز، بـه جـای اسـتفاده از سـرانه ارزش افـزوده صنعـت سـاخت، از رقم تعدیل شـده آن 
طبـق فرمـول زیر اسـتفاده می شـود:

  

12 - Industrialization  

13  - Country grouping in UNIDO statistics
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بر اساس آخرین اطالعات ارزیابی که مربوط به سال 2014 می باشد:

• ایران با 327 دالر سرانه ارزش افزوده صنعتی و 3134 دالر سرانه تولید ناخالص داخلی از میان 177 کشور 
جهان دارای رتبه 97 می باشد.

•  رتبه ایران در گروه کشورهای در حال توسعه، 24 اعالم شده است.

همان طـور کـه در جـدول شـماره 9 مشـاهده می گـردد، بـرای قـرار گرفتـن ایـران در ردیـف اول گروه کشـورهای 
در حـال توسـعه، الزم اسـت سـرانه ارزش افـزوده صنعتـی )حـدودًا سـه برابـر( بـه 1000 دالر افزایش یافته و سـرانه 

تولیـد ناخالـص داخلـی نیـز به سـه برابر مقـدار کنونـی افزایـش یابد. 
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جدول 9 - وضعیت برخی کشورها از منظر صنعتی سازی

)ارقام به دالر و بر مبنای قیمت ثابت سال 2005(

سرانه ارزش افزوده کشور / منطقه جغرافیاییرتبه در گروه ردیف
صنعتی 

سرانه تولید ناخالص 
داخلی 

 گروه توسعه 
یافتگی

747825143کره جنوبی/ آسیای شرقی17

صنعتی شده

466458666قطر/آسیا پاسفیک216

18047284مالزی/ آسیای شرقی340

171227579کویت/آسیا پاسفیک 442

214718496عربستان سعودی/آسیا پاسفیک53

در حال توسعه 
و نوظهور 

صنعتی

15788877ترکیه/اروپا65

11813461تایلند/آسیای شرقی712

4721881اندونزی/آسیا پاسفیک828

1691215هندوستان/آسیا پاسفیک932

4041211اردن/ آسیا پاسفیک1017

در حال توسعه

3273134جمهوری اسالمی ایران/آسیا پاسفیک 1124

2451575مصر/شمال افریقا1234

144826پاکستان/آسیا پاسفیک1346

ماخذ: بر اساس گزارش سال 2014 یونیدو 
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2-2- بررســی وضعیــت موجــود و رونــد بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت کشــور از منظــر 
متغیرهــای اقتصادی

2-2-1- شاخص نرخ رشد اقتصادی

جدول 10 -  روند رشد اقتصادی ایران طی برنامه های پنج ساله توسعه بر مبنای قیمت ثابت سال 1383     

معدن صنعت متوسط رشد 
بازرگانی، 

رستوران و 
هتلداری 

ساختمان نفت کشاورزی 
تولید 

ناخالص 
داخلی 

تولید ناخالص 
داخلی )بدون 

نفت( 

برنامه اول 
6/6 7/57/3 8/9 6/4 5/5 9/313/9 )1372ـ1368( 

برنامه دوم
)1374-1378( 7/45/73/62/2 )1/6( 2/4 2/64/3

برنامه سوم
)1379-1383( 10/66/29/3 43/58/25/86/6

برنامه چهارم 
)1384-1389(713/44/9 1/90/2 5/6 4/85/9

برنامه پنجم
1/5 )0/3()1/2()10/6(3 )1/4(7/1)0/3()1393ـ1390( 

ماخذ: بانک مرکزی اعداد داخل پرانتز به مفهوم منفی است .

)درصد(
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جدول 11 - متوسط رشد متغیرهای منتخب )به تفکیک برنامه های توسعه(     

برنامه اول شاخص / دوره 
)1372ـ1368( 

برنامه دوم 
)1378ـ1374( 

برنامه سوم 
)1383ـ1379( 

برنامه چهارم 
)1389ـ1384( 

برنامه پنجم 
)1391ـ1390( 

متوسط سهم ارزش افزوده صنعت 
و معدن از تولید ناخالص داخلی

به 
قیمت 
ثابت 

 1383

9/611/114/4 16/1 17/6

متوسط سهم ارزش افزوده صنعت 
و معدن از تولید ناخالص داخلی 

)بدون نفت(
14/115/418/719/820/4

متوسط سهم بخش صنعت و معدن 
1512/5 12/813/116/7از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

متوسط سهم ارزش افزوده صنعت 
و معدن از تولید ناخالص داخلی

به 
قیمت 
جاری 

15/117/116/313/212/7

متوسط سهم ارزش افزوده صنعت 
و معدن از تولید ناخالص داخلی 

)بدون نفت(
16/919/7 2017/1 16

متوسط سهم بخش صنعت و معدن 
17/513/810/3 9/711/2 از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

 جدول 12 - روند رشد اقتصادی ایران بر مبنای قیمت ثابت سال 1383  

13891390139113921393شاخص / دوره

3)1/9()6/8(6/54/3تولید ناخالص داخلی

5)2/9()6/4(7/95گروه صنایع و معادن

6/7)3/9()8/5(10/55/6صنعت

0/99/8)2/5(23/820/1معدن

3/7)5()8/9(7/54/4بازرگانی، رستوران و هتلداری

اعداد داخل پرانتز به مفهوم منفی است.

ماخذ: بانک مرکزی

ماخذ: بانک مرکزی

)درصد(

)درصد(
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جدول 13 - روند تغییرات سهم بخش از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1383

13831384138513861387138813891390139113921393عنوان

0/60/60/70/70/80/811/11/11/21/3معدن

14/51515/314/514/815/816/416/616/31616/6صنعت

بازرگانی، رستوران و 
14/214/614/414/313/714/214/414/414/113/613/7هتلداری

29/330/230/429/529/330/831/832/131/530/831/6مجموع سهم بخش

بـر اسـاس کارکـرد مفهومـی، تولیـد ناخالـص داخلـی، یکـی از معیارهـای سـنجش عملکـرد اقتصادی هر کشـور 
اسـت کـه معمـوال عملکـرد مثبـت آن رفاه جامعـه را در پی خواهد داشـت. بدون شـک سـهم هر کـدام از بخش های 
مختلـف اقتصـادی از تولیـد ناخالـص داخلـی، از اهمیـت بسـیاری برخـوردار اسـت، چـرا که انباشـت سـرمایه های 

ایجـاد شـده در یـک بخـش مـی توانـد محرک اصلـی بخش هـای دیگـر گردد. 

بـه عنـوان نمونـه، طبـق تئوری هـای اقتصـاد کالن، انباشـت سـرمایه در بخـش کشـاورزی موجـب رشـد بخـش 
صنعـت شـده و انباشـت سـرمایه ایجـاد شـده در بخش صنعـت موجب رشـد بخش خدمات خواهد شـد. بـا توجه به 
مطالـب فـوق و لـزوم ارتقـای بخـش تجـارت بـا اتکای به صـادرات غیـر نفتی، ضروری اسـت که انباشـت سـرمایه در 

گام نخسـت در بخـش صنعـت و معـدن نیـز اتفـاق افتـد و مـازاد آن به بخـش تجارت )خدمـات( انتقـال یابد.

بـا توجـه بـه رونـد تغییـرات رشـد اقتصـادی بـه وی ـژه در گـروه صنایـع و معـادن، مالحظـه مـی شـود کـه از سـال 
1390 به بعد بحران اقتصادی شـروع شـده و رشـد منفی مشـاهده می گردد. ولی در سـال 1392 رشـد منفی شـیب 

کمتـری یافتـه و در سـال 1393 نیـز نسـبت بـه سـال قبل توانسـته بـه تدریج رشـد مثبتـی را تجربـه نماید.

در خصـوص ترکیـب سـهم تولیـد ناخالـص داخلـی اشـاره بـه ایـن نکتـه ضـروری اسـت که سـهم بخـش صنعت، 
معـدن و تجـارت طـی دوره 1390 بـه بعـد، بـا رونـد نزولی مواجـه بوده کـه در نتیجه سـهم کل بخش صنعـت، معدن 
و تجـارت نیـز طـی ایـن دوره از رقـم 32/1 در سـال 1390 بـه رقـم 31/6 در سـال 1393 کاهش یافته اسـت. توضیح 
اینکـه بـر اسـاس اطالعـات مرکز آمار ایران سـهم بخش صنعـت، معدن و تجارت در سـال 1390 حـدود 38/4 اعالم 
شـده کـه دلیـل ایـن تفـاوت آمـاری مربوط به سـال پایـه محاسـباتی14 مرکـز آمار ایـران و بانـک مرکزی15 می باشـد. 
لـذا بـا توجـه بـه وضعیـت موجـود بخـش و لـزوم برنامه ریـزی توسـعه صنعتـی، معدنـی و تجـاری، ضروری اسـت از 
طریـق افزایـش تولیـد محصـوالت صنعتـی و معدنـی دارای توجیـه اقتصـادی و دارای اولویت، ضمن افزایش سـهم 

بخـش از تولیـد ناخالـص داخلـی، جایگاه مناسـبی در اقتصاد کشـور بدسـت آورد.

14 - مرکز آمار ایران: قیمت ثابت سال 1376

15 - بانک مرکزی: قیمت ثابت سال 1383

ماخذ: بانک مرکزی

)درصد(
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2-2-2- شاخص ارزش افزوده 

نمودار3- روند نسبت ارزش افزوده به تولید

یکـی از مهم تریـن عوامـل رشـد صنعتی دسـتیابی بخش صنعت به نرخ باالی ارزش افزوده اسـت. در سـال های 
گذشـته بخـش صنعـت نتوانسـته رشـد ارزش افزوده باالیـی را تجربه کنـد. بنابرایـن مهم ترین دالیل نـزول صنعتی 
در کشـور را می تـوان کاهـش تـوان صنعـت در خلـق ارزش افـزوده دانسـت. چـرا کـه سـهم ارزش افـزوده در ارزش 
تولیـد مطابـق نمـودار مزبـور در سـال های گذشـته بـه طـور تدریجـی کاهـش یافته اسـت. ایـن وضعیت بیانگـر این 
موضـوع اسـت کـه مـواد اولیـه و کاالهـای واسـطه ای بـه محصـول نهایـی تبدیـل نشـده و همچنیـن واردات کاالهای 

واسـطه ای و قطعـات محصوالت نهایی، رشـد داشـته اسـت. 

ماخذ: بانک مرکزی

)درصد(
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نمودار  4-  شاخص سهم گروه های فعالیت صنعتی از ارزش افزوده صنعت به قیمت ثابت 1383

ماخذ: بانک مرکزی

50)درصد( 10 15 20 25 30
26

24

21/9
17/2

12/9
10/3

11/4
20/4

9/1
7/4

3/5
4/1

2/5

2/5
2/5

2
2/2

1/9
2/2

1/7
1/7

1/6
1/5

0/6
0/6

0/6
0/6

0/4

0/4
0/4

0/4
0/3

0/3
0/3

0/3
0/2

0/2
0/2

0/1
0/1

0/1
0/1

0/5

3/1

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایى

محصوالت کانى غیر فلزى

فلزات اساسى

وسایل نقلیه موتورى و تریلر

مواد غذایى و آشامیدنى ها

ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندى نشده در جاى دیگر

ماشین آالت مولد و انتقال نیروى برق و دستگاه هاى ....

محصوالت الستیکى و پالستیکى

محصوالت فلزى فابریکى به جز ماشین آالت و تجهیزات

رادیو، تلویزیون، دستگاه ها و وسایل ارتباطى

سایر وسایل نقلیه

کاغذ و محصوالت کاغذى

محصوالت از توتون وتنباکو (سیگار)

فرآورده هاى نفتى (به غیر از پاالیشگاه هاى نفت)

ابزار پزشکى، اپتیکى، انواع ساعت و ابزار دقیق

تولید ماشین آالت ادارى و حسابگر و محاسباتى

چوب، محصوالت چوبى و چوب پنبه اى( غیر از مبلمان )

مبلمان و مصنوعات طبقه بندى نشده در جاى دیگر

انتشار و چاپ و تکثیر رسانه هاى ضبط شده 

پوشاك و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

چرم و مصنوعات چرمى (کیف ، کفش ، چمدان و ...)

منسوجات

1392 تا 1387 میانگین سال
سال 1392
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بـا شناسـایی صنایـع بـا ارزش افـزوده بـاال و تمرکـز بـر تولیـد ایـن کاالهـا، می تـوان آهنـگ رشـد تولیـد ناخالص 
داخلـی را سـرعت بخشـید. ایـن اقـدام بـه ویـژه بـرای کشـورهای در حـال توسـعه ای کـه جهـت رسـیدن بـه مرحله 
توسـعه یافتگـی و بـاز نمانـدن از قطـار پـر شـتاب اقتصاد جهانـی برایشـان از اهمیت بسـیار زیادی برخوردار اسـت، 

حیاتـی می باشـد.

چنانکـه بـا بررسـی اقتصاد کشـورهایی چون کـره جنوبی، مالـزی، چین، ترکیـه، مکزیک و... نمایـان می گردد، 
ایـن کشـورها کـه بـا رشـدی مناسـب در حـال رسـیدن بـه توسـعه هسـتند، بـا برنامه ریـزی و سیاسـت گذاری های 
مناسـب در جهـت تولیـد کاالهـای بـا ارزش افـزوده بـاال تمرکـز کـرده انـد. شـاخصه مشـترک اغلـب ایـن کشـورها، 

سـرمایه گـذاری گسـترده در صنایـع بـرق و الکترونیـک، خـودرو، نسـاجی و پوشـاک، بازیافـت و... اسـت. 

همانگونـه کـه در نمـودار شـاخص ارزش افـزوده مشـاهده می گـردد، صنایع تولید مـواد و محصوالت شـیمیایی، 
فلـزات اساسـی، سـایر محصـوالت کانـی غیـر فلـزی، تولیـد وسـایل نقلیـه موتـوری و باالخره صنایـع مـواد غذایی و 

آشـامیدنی در حـدود 80 درصـد ارزش افـزوده بخـش صنعـت را به خـود اختصـاص داده اند. 

بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع ارزش افـزوده و نقـش آن در توسـعه اقتصـادی کشـور، مدیریـت صحیـح جهـت 
شناسـایی درسـت صنایـع بـا ارزش افـزوده بـاال می توانـد نیـل بـه اهـداف رشـد اقتصـادی را تسـهیل نمایـد.

2-2-3- شاخص تشکیل سرمایه

در طـول دو دهـه گذشـته، بـه طـور متوسـط 13/1 درصـد از کل تشـکیل سـرمایه ثابـت ناخالـص اقتصـاد کشـور 
بـه بخـش صنعـت و معـدن اختصـاص یافته اسـت.  ایـن رقم بـرای سـایر بخش هـای غیر تولیدی شـامل مسـتغالت 
نزدیـک بـه 29 درصـد، حمـل و نقل 13 درصـد، ارتباطات 2 درصد و سـایر بخش های خدماتی 27 درصد می باشـد. 
نکتـه قابـل توجـه اینکـه بخش مسـتغالت علی رغم دارا بودن سـهم باال از شـاخص تشـکیل سـرمایه ثابـت ناخالص 

اقتصـاد کشـور فقـط 15 درصـد از تولید ناخالـص داخلی را در اختیـار دارد. 
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نمودار 5 -  مقایسه سهم در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص میان بخش های صنعت و معدن و مستغالت 

ماخذ: بانک مرکزی

رونـد سـرمایه گذاری در بخـش صنعت و معدن از سـال های میانـی دهه 1380 دچار رکود و افت رشـد و در برخی 
سـال ها حتـی دچـار کاهش و رشـد منفی شـده اسـت. این کاهش در نـرخ سـرمایه گذاری در بخش ماشـین آالت )به 
عنـوان مهمتریـن جـزو سـرمایه گذاری ثابـت در بخـش صنعـت( در دو مقطـع سـال های 1384 و 1385 و دیگری در 

سـال 1391 به وضوح نمـود عینی دارد.

میـزان سـرمایه گذاری در بخـش ماشـین آالت در سـال 1391 بـه قـدری کاهـش یافـت کـه قدرمطلـق آن حتی از 
سـال های ابتدایـی دهـه 1380 نیـز پایین تـر اسـت. لـذا کاهش مـداوم سـرمایه گذاری در این حـوزه و رشـد فزآینده 

فنـاوری تولیـد در جهـان، روزآمدسـازی ماشـین آالت صنعتـی را بیـش از پیش ضروری کرده اسـت. 
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متوسط سهم ( 1377-1385)

متوسط سهم (1385-1391)

مستغالت : 25 درصد
صنعت و معدن : 18 درصد

مستغالت : 34درصد

صنعت و معدن : 12 درصد

متوسط سهم ( 1370-1377)

مستغالت : 29 درصد

صنعت و معدن : 10 درصد

صنعت و معدن
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نمودار 7 - تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش صنعت و معدن به قیمت ثابت سال 1383

بـا توجـه بـه مناسـبات سیاسـی کشـور و اعمـال تحریم هـای بیـن المللـی، مشـاهده می گردد کـه در سـال 1391 
رونـد تشـکیل سـرمایه ثابـت ناخالـص در بخـش صنعـت و معـدن در دو حـوزه سـاختمان و ماشـین آالت بـا کاهـش 

شـدیدی مواجـه بوده اسـت.

کاهـش تشـکیل سـرمایه خصوصـًا در حـوزه ماشـین آالت موجـب کاهـش رشـد تولیـدات صنعتـی و در نتیجـه 
کاهـش شـدید ارزش افـزوده بخـش، در سـال 1392 گردیـد. با توجه به تاثیر بلند مدت نوسـانات تشـکیل سـرمایه، 
ضـرورت دارد بـرای جلوگیـری از ادامـه تاثیـر منفـی بر رشـد تولیـد و ارزش افزوده، نسـبت بـه ایجاد فضای مسـاعد 

بـرای جلـب سـرمایه گذاران داخلـی و خارجـی برنامه ریـزی الزم صـورت پذیـرد.

ماخذ: بانک مرکزی

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آالت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان
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2-2-4- شاخص سهم تعداد بنگاه های صنعتی 

جدول 14 - وضع موجود صنایع کشور

سهم از اشتغالسهم از تعدادترکیب واحدهای تولیدی

9244صنایع کوچک )تا 49 نفر کارکن(

512صنایع متوسط )50 تا 99 نفر کارکن(

344صنایع بزرگ )باالی 100 نفر کارکن(

100100جمع کل

در جـدول فـوق ترکیـب بنگاه هـای صنعتـی کشـور از نظر سـهم تعـداد بنگاه هـا با مقیاس هـای مختلـف و میزان 
اشـتغال زایی صنعتی آنها نشـان داده شـده اسـت. 

نکات مهم اینکه: 

• این اطالعات گویا و گواه اهمیت نقش صنایع بزرگ و متوسط کشور از نظر اشتغال است.
• ضرورت دارد برنامه ریزی صحیح و دقیقی، متناسب با نیاز بازار در جهت توسعه صنایع بزرگ و متوسط به 

عنوان موتور محرک صنایع کوچک )که از نظر اشتغال و تعداد سهم باالیی دارند( صورت پذیرد.
• همچنین بر اساس وضعیت موجود، صنایع تولید کننده محصوالت کانی غیر فلزی، صنایع مواد غذایی و 
آشامیدنی، تولید محصوالت فلزی فابریکی، تولید منسوجات و تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی، )در 
شاخص سهم تعداد بنگاه های صنعتی با اشتغال بیش از 10 نفر کارکن( بیش از 60 درصد از تعداد بنگاه های 

موجود کشور را شامل می شوند.
• و باالخره این نکته حائز اهمیت که تاکنون به دالیل مختلف از جمله حمایت های دولت، جذابیت بازار، 
ارزش افزوده باال و... تمایل به سرمایه گذاری در صنایع فوق، بیشتر از سایر صنایع بوده که الزم است به 
موازات آن، توجه بیشتری نیز به سایر صنایع با ارزش افزوده باالتر صورت پذیرد که از اشتغال زایی بیشتر و 

سطح فناوری پیشرفته تر و برتری برخوردارند.

ماخذ: محاسبات دفتر آمار و فرآوری داده ها - وزارت صنعت،معدن و تجارت

)درصد(
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نمودار  8 -  شاخص سهم تعداد بنگاه های صنعتی بنگاه های 10 نفر کار کن و باالتر )سال 1392(

ماخذ: مرکز آمار آیران

0)درصد( 5 10 15 20 25

تولید سایر محصوالت کانى غیر فلزى 21/5

18/8

7/5

7/2

7/1

0

6/7

6/5

4/6

4/5

3/2

2/6

2/2

1/1

1/1

1

1

0/9

0/8

0/8

0/4

0/2

0/1

صنایع مواد غذایى و آشامیدنى

تولید محصوالت فلزى فابریکى بجز ماشین آالت

تولید منسوجات

تولید محصوالت الستیکى و پالستیکى

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایى

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندى نشده در جاى دیگر

تولید فلزات اساسى

تولید وسایل نقلیه موتورى و تریلر و نیم تریلر

تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و دستگاه هاى...

تولیدمبلمان و مصنوعات طبقه بندى نشده در جاى دیگر

تولید کاغذ و محصوالت کاغذى

انتشار و چاپ و تکثیر رسانه هاى ضبط شده

دباغى و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و....

صنایع تولید زغال کک - پاالیشگاه هاى نفت و ...

تولید ابزار پزشکى و ابزار اپتیکى و ابزار دقیق و...

تولید پوشاك - عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

تولید سایر وسایل حمل و نقل

تولید چوب و محصوالت چوبى و چوب پنبه - غیر از ...

تولید رادیو، تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطى

تولید ماشین آالت ادارى و حسابگر و محاسباتى

بازیافت

تولید محصوالت از توتون و تنباکو - سیگار
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2-2-5- شاخص سهم اشتغال 

نمودار  9 -  شاخص سهم اشتغال گروه های فعالیت صنعتی در کارگاه های بیش از 10 نفر کارکن

ماخذ: مرکز آمار آیران
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0/6
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0/4

0

میانگین سال هاى 1385 تا 1391 
سال 1392

مواد غذایى و آشامیدنى ها

تولید ابزار پزشکى و ابزار اپتیکى و ابزا ر دقیق 

تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و ...

تولید ماشین آالت ادارى و حسابگر و محاسباتى

بازیافت

تولید چوب ، محصوالت چوبى و چوب پنبه  ...

تولید پوشاك - عمل آوردن و رنگ کردن

تولید سایر محصوالت کانى غیر فلزى

تولید محصوالت فلزى فابریکى بجز... 

تولید منسوجات

تولید محصوالت الستیکى و پالستیکى

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایى

تولید فلزات اساسى

تولید وسایل نقلیه موتورى و تریلر و نیم تریلر

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندى نشده... 

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندى نشده در جاى دیگر

تولید کاغذ و محصوالت کاغذى

انتشار و چاپ و تکثیر رسانه هاى ضبط شده

دباغى و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و....

صنایع تولید زغال کک - پاالیشگاه هاى نفت و ...

تولید سایر وسایل حمل و نقل

تولید رادیو، تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ...

تولید محصوالت از توتون و تنباکو - سیگار



42

جدول 15 - سهم اشتغال بخش، نسبت به اشتغال کل کشور

1391 1390 بخش / دوره

0/60/6استخراج معدن 

16/416/4صنعت و صنایع معدنی 

15/214/4بازرگانی )عمده و خرده فروشی( 

32/231/4صنعت، معدن و تجارت 

بخـش صنعـت، معـدن و تجـارت بیـش از یک سـوم سـهم اشـتغال کل کشـور را به خـود اختصاص داده اسـت. با 
بررسـی وضـع موجـود سـهم اشـتغال صنایع کشـور مطابق نمودار شـماره 9 ، مشـاهده می گردد که حـدود 50 درصد 
اشـتغال بخـش صنعـت، مربـوط بـه صنایـع مـواد غذایـی و آشـامیدنی، تولیـد سـایر محصـوالت کانـی غیـر فلـزی، 

تولیـد وسـائل نقلیـه موتـوری و تولید فلزات اساسـی می باشـد.

از ایـن رو، بـا برنامه ریـزی صحیـح و تمرکـز بـر صنایـع اشـتغالزا می توان عـالوه بر حفظ وضـع موجـود و افزایش 
اشـتغال بخـش، نسـبت بـه کاهش نـرخ بیکاری کشـور نیز کمـک نمود.

2-2-6- شاخص صادرات

نمودار 10 -  وضعیت ده گروه کاالیی اول صادرات صنعتی جهان در سال 2014

Trade Map :ماخذ 

ماخذ:مرکز آمار ایران
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ی 
ت غیر نفت

ی صادرا
ب کاالی

نمودار  12 - ترکی

ی ایران
ی اسالم

ک جمهور
ت گمر

ق برگرفته از اطالعا
ت تحقی

 ماخذ: اطالعا

ش افزوده
ق ارز

ت در خل
ش توان صنع

ی: کاه
دالیل نزول صنعت
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جدول 16 -  وضعیت صادرات غیر نفتی کشور به تفکیک هر بخش )میلیارد دالر - درصد(

رشد13921393گروه کاالیی / سال

10/31436میعانات گازی

15150صنعت

25-21/5معدن

10/814/231پتروشیمی

3/44/635کشاورزی

0/30/433فرش و صنایع دستی

41/849/718جمع صادرات غیر نفتی)با میعانات(

بـا بررسـی میـزان صـادرات صنعتـی جهـان در سـال 2014 مشـاهده مـی شـود کـه حـدود 50 درصـد صـادرات 
صنعتـی مربـوط بـه صنایـع بـا دانـش فنـی بـاال و پیشـرفته اسـت. از بیـن ایـن صنایـع، بیشـترین سـهم مربـوط بـه 

تجهیـزات الکتریکـی و الکترونیکـی، ماشـین آالت و راکتورهـای هسـته ای و وسـائل نقلیـه می باشـد.

بـا توجـه بـه بررسـی های صورت گرفته، بیشـترین سـهم صـادرات صنعتی کشـور طی سـال های گذشـته مربوط 
بـه صنایـع مـواد شـیمیایی، سـاخت کک، فرآورده هـای حاصل از تصفیـه نفت، سـاخت فلزات اساسـی، محصوالت 
غذایی و انواع آشـامیدنی ها، سـاخت سـایر محصوالت کانی غیر فلزی و سـاخت محصوالت از السـتیک و پالستیک 

اسـت کـه حدود 90 درصـد صادرات صنعتی کشـور را پوشـش می دهد.

بـه منظـور هدایـت بخـش صنعـت به سـمت صنعتی شـدن و قـرار گرفتـن در جایگاه مناسـب جهانی، الزم اسـت 
توجـه بیشـتری بـه تولیـد محصوالت بـا ارزش افـزوده باال و دانـش محور صـورت پذیرد. 

عـالوه بـر مـوارد فـوق، ضـرورت دارد برنامه ریزی هـای هدفمنـدی در جهـت تکمیـل زنجیـره ارزش محصـوالت 
صنعتـی صـورت پذیرد. از اهم سیاسـت های تکمیل زنجیـره ارزش می توان به تأمین نیازهـای داخلی، محدودیت 

درخـام فروشـی و افزایـش توان رقابـت بخـش در بازارهای جهانی اشـاره نمود.

الزمـه تحقـق اهـداف مذکـور ایجـاد تعامـل و مشـارکت بـا شـرکت هـا و کشـورهای پیشـرو اقتصـادی بـه منظـور 
اسـتفاده از دانـش فنـی و انتقـال فنـاوری آنـان می باشـد. 

مأخذ: محاسبات دفتر آمار و فرآوری داده ها وزارت صنعت، معدن و تجارت
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2-2-7- شاخص مزیت نسبی آشکار شده یکنواخت )SRCA(16  ایران - سال2014

در تدویـن برنامـه و سیاسـت های اقتصـادی، تعییـن مزیت هـای نسـبی در بخش هـای اقتصـادی به ویژه بخش 
صنعـت حائـز اهمیـت اسـت. بـر اسـاس مبانـی نظـری اقتصـادی، مهم تریـن عوامـل تاثیـر گـذار بـر تعییـن مزیـت 
نسـبی، دانـش و بهـره وری اسـت. این شـاخص در ایران نشـان می دهد کـه رشـته فعالیت های مربوط به اسـتخراج 
نفـت خـام و گاز طبیعی، به اسـتثنای مطالعات اکتشـافی، اسـتخراج کانسـارهای فلزی و سـاخت مـواد و محصوالت 
شـیمیایی، دارای مزیـت نسـبی هسـتند. در واقـع ایـن صنایـع عمدتـًا متکـی بـه منابـع طبیعـی ماننـد نفـت و مواد 
معدنـی طبیعـی هسـتند. لـذا جهـت پایـدار نمـودن مزیـت در صنایـع ضروریسـت کـه عامـل دانـش و بهـره وری 

نیزتقویـت گـردد تـا مزیـت نسـبی ایـن صنایع حفظ شـود. 

الزم بـه توضیـح اسـت کـه نتیجـه بدسـت آمده از شـاخص مزبـور، ناظر بر عملکرد گذشـته اسـت که ممکن اسـت 
برخـی از محصـوالت بتوانـد در آینـده بـه دلیـل ظرفیت آشـکار نشـده و عـدم وجـود برابـری امکانـات، دارای مزیت 

نسبی آشـکار شـده شوند.

البتـه در کنـار نظریـه مزیـت نسـبی آشـکار شـده، نظریـه مزیـت رقابتـی نیـز وجـود دارد کـه در سـال های اخیـر 
مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت.

مزیـت رقابتـی وضعیتـی اسـت کـه یک بنـگاه را قادر می سـازد تا بـا کارایـی باالتر و بـه کارگیری روش هـای برتر، 
محصـول را بـا کیفیـت و قیمتـی مطلوب تـر عرضـه نمایـد و در رقابت با سـایر تولیدکنندگان سـود بیشـتری را نصیب 

بنگاه خـود کند.

اسـت  الزم  المللـی،  بیـن  بازارهـای  در  فعال تـر  حضـور  لـزوم  و  کشـور  صنایـع  موجـود  وضعیـت  بـه  توجـه  بـا 
گـردد. فراهـم  المللـی  بیـن  صحنـه  در  رقابتـی  مزیـت  خلـق  جهـت  در  گسـترده ای  برنامه ریزی هـای 

16  - Symmetric Revealed Comprative Advantage
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نمودار  13 -  وضعیت شاخص مزیت نسبی آشکار شده یکنواخت )SRCA(- سال 2014

 

Trade Map :ماخذ 

استخراج نفت خام وگاز طبیعى به ...
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2-2-8- شاخص واردات

جدول 17 - روند واردات ایران - )ارقام به میلیارد دالر(

 گروه کاالیی / سال 

1388138913901391 13921393

سهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزشسهمارزش

مواد اولیه و کاالهای 
376748734471387134/77035/968واسطه ای 

9/6179/51510168/5167/4159/518کاالهای سرمایه ای 

9167117/9137137/6157/114کاالهای مصرفی 

55/610064/51006210053/510049/710052/5100کل واردات

به طـور کلـی، کشـورهای درحـال توسـعه، از نظـر سـاختار اقتصـادی دارای ویژگی هـای مشـترکی هسـتند. بـه 
عنـوان مثـال نـوع غالـب تولیـد ایـن کشـورها مبتنـی بـر صنایـع منبـع محـور و منابـع طبیعـی آنان می باشـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه گـذار از مرحلـه سـنتی بـه صنعتـی و طـی مراحـل توسـعه اقتصـادی، نیازمنـد واردات 
کاالهـای سـرمایه ای، واسـطه ای و فناوری هـای پیشـرفته مناسـب بـه منظـور توسـعه صنعتـی اسـت، کـه می توانـد 
زمینـه سـاز تحـول صنعتـی و اجتماعـی شـود، بنابراین اگر سیاسـت های اقتصـادی کشـور در طول دوره مـورد نظر 
مشـوق توسـعه صنعتـی باشـند، در چنیـن شـرایطی واردات بـه طـور طبیعـی مفیـد بـوده و سـیر صعـودی خـود را 
طـی خواهـد کـرد، چـرا کـه کشـورهای در حـال توسـعه در مراحـل انتقالـی توسـعه اقتصـادی، بـه ایجـاد و تأسـیس 

زیربناهـای سـرمایه ای کـه وابسـته بـه واردات کاالهـای سـرمایه ای  هسـتند، اقـدام مـی کننـد.
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جدول 18 - سهم 10  کشور اول مبادی وارداتی

رتبه /سال

1383138813921393

سهم ازکل نام کشور
سهم ازکل نام کشورواردات

سهم ازکل نام کشورواردات
سهم ازکل نام کشورواردات

واردات

24چین22امارات29/3امارات17/3 امارات1

23/2امارات19/6چین 8/8چین12/7 آلمان2

8/2کره 8/7هند 8/5آلمان7/3 فرانسه3

7/3ترکیه 7/8کره 6/3کره 6/9 ایتالیا4

7/1هند7/4ترکیه 3/9سوئیس5/6 چین5

4/5سوئیس 5آلمان 3/7ترکیه5/1کره6

4/4آلمان4/7سوئیس 3/4ایتالیا4/1 سوئیس7

2ایتالیا1/9هلند  3/3هند3/5 هند8

2هلند  1/9انگلستان 3/1انگلستان3 سوئد9

1/3تایوان1/7ایتالیا 3فرانسه2/9انگلستان10

)درصد(
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2-2-9- روند تغییر و تحوالت ساختاری وضعیت صنعتی در ایران

نمودار  14 -  سهم گروه های صنعتی منتخب از کل ارزش افزوده در سال 1375 

نمودار 15 - سهم گروه های صنعتی منتخب از کل ارزش افزوده در سال 1390

)درصد(

)درصد(

سایر کانى غیر فلزى

غذایى

شیمیایى

فلزات اساسى

فرآورده هاى نفتى

وسایل نقلیه

نساجى

0

18

2
7

9 10

12

17

سایر کانى غیر فلزى

غذایى

شیمیایى

فلزات اساسى

فرآورده هاى نفتى

وسایل نقلیه

نساجى

0

16

10

13 2

10
10

23
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در نمودارهـای شـماره 14 و 15 رونـد تغییرات سـهم گروه های صنعتی منتخب از ارزش افـزوده کل فعالیت های 
صنعتـی ارائـه شـده اسـت. طبـق نمـودار، در سـال 1375، شـش رشـته صنعتـی اصلـی در ایجـاد ارزش افـزوده بـه 
ترتیـب شـامل فلزات اساسـی، شـیمیایی، مـواد غذایی، کانی غیرفلزی، نسـاجی و و سـایل نقلیه بوده کـه جمعًا 73 
درصـد از کل ارزش افـزوده صنعـت را بـه خـود اختصـاص داده انـد. در سـال 1390، نقـش صنایع نسـاجی کاهش و 
در عـوض سـهم صنایـع تولیـد فـرآورده های نفتـی افزایش یافـت؛ به نحوی کـه ایـن  گروه های صنعتـی منتخب در 
نمـودار شـماره 15،  نزدیـک بـه 85 درصـد از کل ارزش افـزوده صنعت را تشـکیل می دهند. طی دوره مورد بررسـی 
سـهم صنعـت نسـاجی از 9 درصـد بـه 2 درصـد و سـهم صنایـع تولیـد فـرآورده  هـای نفتـی کـه به شـدت سـرمایه بر 
اسـت از  2 درصـد بـه 10 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. افزایـش سـهم صنایـع شـیمیایی و وسـایل نقلیـه در ارزش 

افـزوده صنعتـی نیـز قابـل مالحظه بوده اسـت.

• از میـان گروه هـای صنعتـی مزبـور، تولیـد وسـایل نقلیـه بـه مهم تریـن محـرک رشـد صنعتـی در ایـران تبدیـل 
شـده اسـت.  به طـور متوسـط طـی پانـزده سـال اخیـر )90-1375( نزدیـک بـه 31 واحـد درصد از نرخ رشـد سـاالنه 
ارزش افـزوده صنایـع کارخانـه ای کشـور مدیـون رشـد تولیـد وسـایل نقلیـه بـوده اسـت.  ایـن رقـم بـرای صنایـع 
شـیمیایی و غذایی به ترتیب 12/2 و 11/2 درصد اسـت. آنچه مشـهود می باشـد، شـدت تحرک زایی رشـد صنعتی 

کشـور از طریـق توسـعه صنایـع تولیـدی وسـایل نقلیـه، بیـش از دو برابـر صنایـع شـیمیایی و غذایـی بوده اسـت. 

در عیـن حـال بایـد توجـه داشـت کـه بـا اتـکای صـرف صنعـت وسـایل نقلیـه بـه بـازار محـدود داخلـی، علی رغم 
وابسـتگی زیـاد بـه واردات مجموعه هـا و قطعـات وارداتـی، آن هـم بـه کمـک حمایت هـای تعرفـه ای از یـک سـو و 
از سـوی دیگـر، ناتوانـی در اسـتفاده از صرفه هـای مقیـاس و بـه کارگیـری فناوری هـای جدیـد در تولیـد، ضعـف 
دسترسـی بـه بازارهـای بین المللـی و همچنیـن کاهـش قـدرت خریـد قشـر متوسـط جامعـه، نقـش یـاد شـده در 

صـورت عـدم راهیابـی بـه بازارهـای صادراتـی، قابـل اسـتمرار نخواهـد بـود.

 • صنایـع غذایـی و تولیـد وسـایل نقلیـه، باالتریـن پیوند پیشـین )ماقبل(17 را دارا می باشـند و هـر واحد افزایش 
تولیـد در  ایـن صنایـع، بیشـترین افزایـش تقاضـا بـرای سـایر بخش هـا را  ایجـاد می کنـد. بـا این حـال،  ایـن صنایع 

به علـت عـدم توجـه الزم بـه بازارهـای صادراتـی، عمدتـًا معطـوف به بازارهـای داخلی شـده اند. 

• طـی سـال های مـورد مطالعـه، رونـق بخـش صـادرات صنعتـی کشـور وابسـته و متکـی بـه مزیـت نسـبی منابع 
طبیعـی کشـور بـوده اسـت و ایـن امـر، یـک گام رو بـه جلو در مقایسـه با سیاسـت خام فروشـی محسـوب می شـود.

• صنایـع تولیـد وسـایل نقلیـه موتـوری، شـیمیایی و فلزات اساسـی، پیشـران های اصلی رشـد اشـتغال صنعتی 
شـده اند. شناخته 

• در طـول سـال های مـورد مطالعـه، رونـد رشـد تقاضـای جهانـی محصـوالت شـیمیایی در مقایسـه بـا سـایر 
محصـوالت رشـته های صنعتـی بیشـترین نـرخ را تجربه کرده اسـت، به طـوری که نزدیک بـه 14 درصد از نرخ رشـد 

سـاالنه تقاضـای جهانـی محصـوالت صنعتـی بـه محصـوالت صنایـع شـیمیایی اختصـاص یافته اسـت.

17 - Backward  Linkage
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2-3- اهم فرصت ها و چالش های بخش صنعت، معدن و تجارت

بـا توجـه بـه تحلیل هـای انجـام شـده در خصـوص شـاخص های اقتصـادی بخـش، اهـم فرصت هـا و چالش های 
شناسـایی شـده به شـرح ذیل فهرسـت می شـوند: 

• اهم فرصت های بخش صنعت، معدن و تجارت 

1.  وجود منابع و ذخایر غنی معدنی در کشور )نفت، گاز، مواد متنوع معدنی(
2.  وجود امکانات و زیرساخت های الزم برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مشارکت با نام و نشان 

تجاری معتبر بین المللی
3.  برخورداری از موقعیت استراتژیک در منطقه و امکان بهره مند شدن از مزایای آن در تجارت.

4.  امکان بهره گیری از مشارکت مردمی در امور بخش
5.  داشتن ظرفیت و قابلیت مناسب مزیت رقابتی صادراتی 

6.  دسترسی به آب های آزاد و موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد کشور در منطقه و دسترسی به بازار نیم 
میلیارد نفری کشورهای همجوار، خاورمیانه و آسیای میانه.

7.  امکان بهره مندی اقتصادی از ظرفیت های ترانزیتی و کریدورهای تجاری کشور
8. برخورداری از مزیت نسبی و رقابتی در منطقه در تولید برخی محصوالت اعم از محصوالت پتروشیمی و 
فرآورده ها و مشتقات حاصل از نفت خام، معدن و صنایع معدنی، برخی محصوالت کشاورزی و فرآورده های 

جانبی آن و برخی خدمات فنی- مهندسی و پزشکی
9.  وجود نیروی انسانی تحصیل کرده در کشور و ارزان بودن نسبی نیروی کار )منابع انسانی مستعد و توانمند(
10. استمرار روند توسعه بازار کشورهای عراق و افغانستان به موازات ایجاد ثبات در آنها و توسعه بازارهای 

آسیایی به عنوان مهم ترین بازارهای هدف محصوالت صادراتی کشور
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•  اهم چالش های بخش صنعت، معدن و تجارت 

1. سهم پایین صنعت و معدن در تشکیل سرمایه ثابت کل
2. کاهش سهم بهره وری کل عوامل در رشد صنعتی

3. اتکا بسیار باالی رشد تولیدات صنعتی به بازار مصرف داخلی 
4. قابلیت نفوذ پایین در بازارهای خارجی به دلیل سیاست های ارزی نامناسب و فقدان روابط مطلوب 

بین المللی
5. پایین بودن زمینه های توسعه ی قابلیت های فناوری روزآمد

6. حاکمیت ساختار شبه انحصاری و نقش محدود بخش خصوصی در بنگاه های نسبتًا بزرگ 
7. سست شدن نسبی زنجیره ی تأمین و عدم توازن منطقه ای

8. نامناسب بودن فضای کسب و کار و رقابت پذیری و در نتیجه عدم جذابیت سرمایه گذاری خارجی
9. پایین بودن نسبی کیفیت محصوالت تولیدی و ضعف در برخورداری از استانداردهای بین المللی

10. وجود خام فروشی و صادرات مواد خام صنعتی و معدنی
11. کوچک شدن حجم اقتصاد و تجارت کشور با کاهش میزان تجارت و محدودیت در مبادی و مقاصد تجاری 

12. ضعف در ارتباطات بین بنگاهی
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س تولید
ک شدن مقیا

ش: کوچ
نمودار 16 - چال

ی -  میلیارد ریال 
ی بهره بردار

س پروانه ها
ی براسا

ی انجام شده به ازاء هر واحد جدید صنعت
ی جار

ط سرمایه گذار
متوس

ی
ی دیگر اقتصاد

ش ها
ی به بخ

ب سرمایه گذار
ک و جذ

ی کوچ
ی صنعت

ص منابع به واحد ها
س تولید بعد از سال 1388 به دلیل تخصی

ک شدن مقیا
کوچ

ت
ت، معدن و تجار

ت صنع
ش عملکرد وزار

ف، آمار سال 1390 به بعد برگرفته از نماگر گزار
ی مختل

ی سال ها
ک مرکز
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ی 
ی به بازار داخل

ت صنعت
ی تولیدا

ی باال
ستگ

ش: واب
نمودار  18 - چال

ت 1376
ت ثاب

ی 90-1383 به قیم
ی سال ها

ی ط
ت صنعت

ی رشد تولیدا
ک ها

سهم محر

ت. 
ی صادر گردیده اس

ی به بازار خارج
ت صنعت

ت درصد از رشد تولیدا
ی وابسته بوده و تنها حدود هش

ی 90-1383 به بازار داخل
ی سال ها

ی ط
ت صنعت

ی رشد تولیدا
ک به 92درصد وابستگ

ی 90-1383 نزدی
ی سال ها

ط

ی ایران
ی اسالم

ک جمهور
ت گمر

ق؛ برگرفته از اطالعا
ت تحقی
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ت

بازار داخلى و جایگزینى واردا
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صادرا
% 7/8
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ی
ش توان نفوذ در بازار جهان

ب و کاه
ی نامناس

ت ارز
ش: سیاس

نمودار  20 -  چال

ن )2010=100(
ستان و چی

ی  ایران و عرب
نرخ ارز موثر  واقع

ت
ی و منطقه اس

ی  در بازار جهان
ی منطقه ا

ی   در مقایسه با رقبا
ش توان نفوذ  صادرات

ن امر بیانگر کاه
ی مواجه بوده اند . ای

ی کشور  با افول  نرخ  ارز موثر واقع
ش  صادرات

ی 2003 تا 2013  بخ
ی سال ها

ط

ماخذ: آنکتاد 2015

0 50 100

150

200

250

1990
1991

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014

چین
ایران

عربستان



5959

ش
رز

 - ا
اال

ی ب
ور

فنا
 با 

ی
ها

اال
ت ک

درا
صا

ن 
ود

ن ب
ایی

: پ
ش

چال
 - 2

ر  1
ودا

نم

ر(
دال

ن 
یو

یل
 )م

13
81

-9
ی 2

ها
ل 

سا
ی 

 ط
اال

ی ب
ور

فنا
 با 

ی
ها

اال
ت ک

درا
صا

 و 
ت

ردا
 وا

سه
قای

م

متا
ی - 

گان
زر

ی با
ها

ش 
وه

 پژ
ت و

عا
طال

ه م
سس

مو
ذ: 

اخ
م

13
81

13
82

13
83

13
84

13
85

13
86

13
87

13
88

13
89

13
90

ت
ردا

وا
ت
درا

صا

13
91

13
92

2,3
38

2,7
20

3,
89

8
3,
75

0
3,
47

6
3,
55

5

4,6
22

4,6
08

3,
76

4
3,
68

0
3,
114

2,9
10

57
102

56
17
2

43
8

50
3

49
9

53
5

61
2

55
4

35
6

24
7



60

ی 
ی باال - درصد وزن

ی با فناور
ت کاالها

ن بودن صادرا
ش: پایی

نمودار 22 -  چال

ی 1381-92 
ی سال ها

شور ط
ت ک

ت/واردا
ل صادرا

ی باال از ک
ت با فناور

صوال
ت مح

ت/واردا
ی صادرا
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ی - متا
ی بازرگان

ش ها
ت و پژوه
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3- بیانیه مأموریت18 وزارت صنعت، معدن و تجارت

بـا ادغـام چهـار وزارتخانـه، صنایع، صنایع سـنگین، معادن و فلزات و بازرگانی طی دوره های پیشـین و تشـکیل 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در سـال1390 به منظور هماهنگی بیشـتر در پیشـبرد اهداف کشـور در سـه بخش 

فـوق بیانیـه مأموریت به شـرح ذیل تعیین گردیده اسـت.

از  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  فرادستی،  اسناد  راستای  در   «

طریق سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت، حمایت و پشتیبانی تولید 

به  دستیابی  و  می باشد  بخش  مدیریت  عهده دار  کشور،  در  تجارت  و 

جایگاه نخست اقتصادی و فناوری در منطقه را با تأکید بر رشد مستمر 

اقتصادی و رشد ارزش افزوده بخش مبتنی بر سرمایه گذاری و تولید 

انسانی،  سرمایه های  شایستگی  و  توانمندی  ارتقای  محور،  صادرات 

ارزش،  زنجیره  مدیریت  بازار،  بخش  اثر  مدیریت  پایدار،  اشتغال 

تشویق ایجاد بنگاه های خصوصی بزرگ و توانمند تولیدی و تجاری، 

توسعه سرمایه گذاری متوازن و متناسب با قابلیت های منطقه ای مبتنی 

و  فناوری های صنعتی، معدنی  و  آمایش سرزمین، توسعه ظرفیتها  بر 

تجاری در جهت ارتقای سطح رفاه جامعه تعقیب می نماید.« 

18 - Mission Statement
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4- خط مشی و سیاست اهی کلی 
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4 - خط مشی و سیاست های کلی

1. تسهیل و روان سازی مسیر توسعه بخش خصوصی با هدف جلب مشارکت حداکثری در فرآیند 
تحقق چشم انداز 1404

امور صنعتی، معدنی و تجاری کشور در  اداره  بر سیاست گذاری و کاهش سهم دولت در  2. تمرکز 
جهت ایفای سیاست های مصوب اصل 44

3. ارتقای مؤلفه های بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت

4. کمک به امنیت، آسان سازی و سودآوری سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی برای 
افزایش ارزش افزوده بخش

5. تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های صنعت، معدن و تجارت 

6. توسعه دیپلماسی کسب وکار برای شکل دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی 
با دیگر کشورها به ویژه با کشورهای همسایه و منطقه

7. توسعه روابط تجاری بین المللی با رویکرد توسعه صادرات و ارتقای فناوری

8. تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در طرح های صنایع نوین و پیشرفته با فناوری باال با 
مشارکت سازمان های توسعه ای و شرکت های خارجی

9. سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت های مورد نیاز جهت ارتقای رقابت پذیری صنعتی، معدنی 
و تجاری کشور برای کسب جایگاه مناسب در اقتصاد جهانی

10. سرمایه گذاری متوازن با تمرکز بر اجرای طرح آمایش سرزمین در جهت ایجاد توسعه پایدار

11. توانمندسازی و توسعه بخش خصوصی در راستای افزایش رقابت پذیری و جلوگیری از هرگونه 
انحصار

12. پشتیبانی از سرمایه گذاری صنعتی در راستای رونق بخشی و ارزش افزائی بخش کشاورزی

13. توان افزائی و توسعه منابع انسانی به ویژه در سطوح مدیریت

14. توان افزائی بخش صنعت و معدن در راستای رشد اقتصادی باال و توسعه پایدار و توسعه همسو 
با تجارت به عنوان پیشران فرآیند

15. حصول اطمینان از تأمین و توزیع مناسب کاالهای اساسی با هدف امنیت غذایی

16. شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری کاال های انحصاری و روزآمدسازی شیوه های 
نظارت بر بازار 
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17. توسعه بازار های داخلی و رعایت حقوق مصرف کنندگان

18. استفاده بهینه از منابع و مواد خام در تولید با ارزش افزوده باال و ایجاد محدودیت در صادرات 
مواد خام

19. بهره برداری صیانتی از معادن کشور و حفظ محیط زیست

20. محدودیت در سرمایه گذاری و تصدی گری شرکت های دولتی به جز سازمان های توسعه ای در 
مناطق غیر برخوردار با مشارکت بخش غیردولتی در چارچوب قوانین جاری کشور

21. اصالح و بهینه سازی الگوی مصرف با رویکرد استفاده از تولیدات داخلی

22. پرهیز و جلوگیری از انواع فساد اداری، مالی و اقتصادی در بخش های صنعت، معدن و تجارت 
از طریق شفاف سازی و اعمال نظارت بر فرآیند امور

23. اهتمام به مسئولیت اجتماعی در فعالیت های اقتصادی
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5- هدف گذاری بخش 
صنعت، معدن و تجارت

ات افق سال 1404
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5-1- چشم انداز صنعت، معدن و تجارت در افق سال 1404

در راسـتای سـند چشـم انداز کشـور، چشـم انداز بخـش صنعـت، معـدن و تجـارت در افـق سـال 1404 بـه شـرح 
ذیل ترسـیم شـده اسـت: 

» بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد کشور، رقابت پذیر در 
بازارهای بین المللی، بالنده، درونزا، برونگرا و در تراز کشور نوظهور صنعتی«

◄ صنعتی شدن:

صنعتـی شـدن بـه مفهوم توسـعه و اسـتفاده از ابـزار، ماشـین و انرژی برای توانمند سـازی انسـان جهـت کنترل 
و بهره بـرداری از طبیعـت و بهبـود زندگـی فـردی و اجتماعی اسـت. صنعتی شـدن با تقسـیم کار، تخصـص گرائی و 
استانداردسـازی حاصـل می شـود. صنعتـی شـدن بـا اسـتفاده از علم در توسـعه و فنـاوری در تولید شـکل می گیرد 
و نظـم، انضبـاط و نظـام کار جمعـی را در جامعـه بـرای هـم افزائـی تـوان و اسـتعداد فـردی و افزایش بهـره وری کار 
جمعـی ایجـاد مـی کنـد. صنعتـی شـدن مسـتلزم آزاد سـازی اسـتعدادها و ایجـاد بسـتر شـکوفائی آنهاسـت. آزاد 
سـازی و شـکوفائی اسـتعدادها بـا فراهـم سـازی محیـط رقابتـی و تجـارت آزاد امـکان پذیـر اسـت. صنعتـی شـدن 
مسـتلزم ایجاد نهادهای تسـهیل کننده، پشـتیبان و توسـعه ای در زمینه انسـانی، فرهنگی، فناوری و مالی اسـت. 
صنعتـی شـدن امـکان آن را فراهـم مـی آورد کـه نیازهـای مـادی و رفاهـی جامعـه بـا به کارگیـری تعـداد کمتـری از 
جمعیـت، تولیـد شـده و نیروهـای بیشـتری در جامعـه به توسـعه فرهنگـی و اجتماعـی و خدمات مرتبط بـا صنعتی 
شـدن بپردازنـد. صنعتی شـدن ابزار و وسـایل افزایش بهـره وری در بخش هـای مختلف اقتصـادی- اجتماعی نظیر 

کشـاورزی، بهداشـت، درمـان و آمـوزش را افزایـش می دهد.

صنعتـی شـدن باعـث ارتقای شـاخص های مختلـف اقتصـادی و صنعتی از جملـه افزایش تولید سـرانه صنعتی، 
افزایـش درآمـد ملـی، توسـعه صـادرات صنعتی کشـور و رهایی از وابسـتگی اقتصاد به نفت می شـود. 

صنعتـی شـدن پایـدار، یـک الـزام بـرای پیشـرفت، توانمند شـدن جامعه و حفـظ محیط زیسـت و بهـره برداری 
بهینـه از منابـع طبیعی اسـت. 

مطابـق تقسـیم بنـدی جهانـی در فرآینـد صنعتـی شـدن، کشـورها بـه چهـار گـروه طبقـه بنـدی می شـوند. این 
گروههـا عبارتنـد از: صنعتـی شـده )توسـعه یافتـه(، نـو ظهـور صنعتـی، درحـال توسـعه و کمتـر توسـعه یافته.

بـا توجـه بـه مطالـب فـوق الذکـر، صنعتـی شـدن فرآینـدی اسـت کـه موجـب تسـریع رشـد اقتصـادی شـده و به 
تبـع آن، توسـعه همـه جانبـه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی را با بهبـود در شـاخص های اقتصـادی از جمله علم 
و فنـاوری، توسـعه انسـانی، عملکـرد زیسـت محیطـی، رقابـت پذیـری، فضای کسـب و کار، نـوآوری و... بـه همراه 

داشـت. خواهد 
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◄ اهـم ویژگی هـای ایـران در افـق 1404 بـه عنوان کشـوری با اقتصـاد نوظهـور صنعتی به 
شـرح زیر خواهـد بود:

1- وضعیت کشور از منظر شاخص های اقتصادی بین المللی هم تراز با کشورهای نوظهور صنعتی
2- وجود زمینه های جذاب برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی

3- سهم مناسب در تجارت جهانی به لحاظ حجم تجارت، مبادی واردات و مقاصد صادرات )حجم اقتصاد 
کشور(

4- وجود بنگاه ها و شرکت های بزرگ صنعتی و تجاری در بین برترین های دنیا
5- رتبه و جایگاه مطلوب رشته های مهم و پیشران صنعتی در رتبه بندی جهانی

6- سهم ارزش افزوده صنعتی کشور از ارزش افزوده صنعتی جهان هم تراز کشورهای نوظهور صنعتی
7- رتبه مطلوب در شاخص رفاه اجتماعی و امید به زندگی

8- سهم ارزش افزوده صنعتی در GDP هم تراز کشورهای نوظهور صنعتی
9- سرانه ارزش افزوده صنعتی هم تراز کشورهای نوظهور صنعتی

10- سرانه GDP هم تراز کشورهای نوظهور صنعتی
11- سرانه صادرات صنعتی هم تراز کشورهای نوظهور صنعتی

12- سهم صادرات صنعتی با محتوای فناوری متوسط و باال هم تراز کشورهای نوظهور صنعتی
13- سطح باالی نفوذ فناوری در صنایع مختلف

14- تغییر ترکیب سهم تحقیقات در دانشگاهها و مجامع علمی و تحقیقاتی و رسیدن سهم تحقیقات کاربردی 
به میزان حداقل 70 درصد )حداکثر 30 درصد تحقیقات بنیادی و حداقل 70 درصد تحقیقات کاربردی(

15- تبعیت نقشه علمی و فناوری از استراتژی توسعه صنعتی کشور و محور قرار دادن فناوری و صنعت در 
نظام ملی نوآوری

16- وجود سازمان ها و نظام های مدیریتی کارآمد
17- وجود بخش خصوصی توانمند و مجموعه های فعال بزرگ مقیاس در تولید و خدمات کشور

18- متصل به بازارهای جهانی و مبنای تقاضای جهانی در تنظیم طرف عرضه
19- سطح باالی بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی

20- کفایت و فراهم بودن زیر ساخت های بخش
21- وجود فضای آزاد فکری برای شکوفایی استعدادها و خالقیت

22- نظام استقرار یافته مسئولیت پذیری اجتماعی 
23- عمده بودن سهم کاالهای سرمایه ای و خطوط و تجهیزات تولید و فناوری در واردات و سهم مطلوب 

کاالهای با ارزش افزوده باال در صادرات
24- حاکمیت نظام پرداخت دستمزد مبتنی بر کار اثربخش

25- نگرش غالب و حاکم بر جامعه، مبتنی بر فرهنگ صنعتی
26- حاکمیت نظام حقوقی تسهیل گر و کارآمد در امر سرمایه گذاری و خلق ثروت ملی

27- حاکمیت نظام بازار و محدود بودن دخالت دولت  جز در موارد شکست بازار 
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شـایان ذکـر اسـت بـا توجـه بـه توضیحـات ارائـه شـده در صفحـه 27 و بـر اسـاس آخریـن گـزارش منتشـر شـده 
یونیـدو، کشـورهایی ماننـد لهسـتان، مجارسـتان، آرژانتیـن، پرتقـال، مکزیـک، برزیـل، ترکیـه، مالـزی، تایلنـد و 
عربسـتان سـعودی کـه بـه لحـاظ معیارهـای سـرانه ارزش افـزوده صنعتـی، سـرانه تولیـد ناخالـص داخلـی و سـهم 

ارزش افـزوده صنعتـی در جهـان در گـروه کشـورهای نوظهـور صنعتـی قـرار گرفتـه انـد.

در راسـتای چشـم انـداز ترسـیم شـده برای کشـور ایران در افـق 1404، هدف گـذاری کمی در جدول شـماره 19 
بـا فـرض ثابـت بـودن ایـن معیارهـا، صـورت گرفتـه اسـت. بدیهـی اسـت در صـورت تغییـر مقادیـر مربوط بـه طبقه 
بنـدی کشـورها، ضمـن پایـش مسـتمر وضعیـت کشـور، الزم اسـت اهـداف کمـی، متناسـب بـا تغییـر در معیارهای 

گـروه کشـورهای نوظهـور صنعتـی، مـورد بازنگری قـرار گیرد.
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5-2- اهداف کلی بخش

بـا توجـه به چشـم انداز ترسـیم شـده بخـش صنعت، معـدن و تجارت، اهـداف کلی به شـرح ذیل تعییـن گردیده 
است: 

1- افزایش رقابت پذیری صنعتی کشور

2- افزایش سهم ارزش افزوده بخش از تولید ناخالص داخلی به منظور صنعتی نمودن کشور

3- افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان

4- ارتقای بهره وری در بخش

5- افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان

6- افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و باال در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور

7- افزایش سرمایه گذاری خارجی

8- توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت

9- افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش صنعت، معدن و تجارت

10- ارتقای شاخص های زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار

11- الحاق به سازمان جهانی تجارت و بهره برداری از ظرفیت های آن

12- ارتقای سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری
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5-3- اهداف کمی بخش 
 جدول 19 -  اهداف کمی بخش صنعت، معدن و تجارت تا سال1404

واحد عنوان شاخصردیف
سنجش

وضعیت موجود 
سال 1404سال 1399  سال 1396)سال1393(

63103130180میلیارد دالرارزش صادرات غیر نفتی )کاال و خدمات(1

326184/5121میلیارد دالرارزش صادرات صنعتی و معدنی2

800120014501850دالرسرانه صادرات غیر نفتی )کاال و خدمات(3

9498105110درصدنسبت صادرات به واردات غیر نفتی4

4007009401250دالرسرانه صادرات صنعتی و معدنی5

31344500700010000دالرسرانه تولید ناخالص داخلی6

3274507001000دالرسرانه ارزش افزوده صنعتی7

5/.4/.35/.3/. )2012(درصدسهم ارزش افزوده صنعتی در جهان8

*سهم ارزش افزوده بخش)صنعت، معدن 9
GDP 31/632/533/535درصدو تجارت( از

10GDP 16/61717/518/5درصد*سهم ارزش افزوده صنعت از

11GDP1/31/522درصد*سهم ارزش افزوده معدن از

12GDP 13/7141414/5درصد*سهم ارزش افزوده تجارت از

سرمایه گذاری ثابت ناخالص بخش 13
25/53562-میلیارد دالر)ساالنه(

جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 14
0/53720میلیارد دالر بخش

3/43/844/5میلیون نفراشتغال صنعت و معدن15

متوسط رشد ساالنه بهره وری کل عوامل 16
151515-درصددر بخش

5درصدنرخ رشد ارزش افزوده در بخش17
949596
69121212

1301008060رتبهبهبود فضای کسب و کار در جهان18

67555040رتبهافزایش رقابت پذیری صنعتی در جهان19

20)WTO( عضو ناظرعضویتپیوستن به  سازمان  جهانی تجارت
پیشبرد  فرآیند   عضویت 

در سازمان جهانی 
تجارت

عضویت در سازمان  جهانی 
تجارت

سهم بخش خصوصی در ارزش تولیدات 21
صنعت 72درصدبخش صنعت و معدن 

معدن 62
صنعت 85
معدن 80

صنعت 90
معدن 85

صنعت 92
معدن 90

**سرمایه گذاری ثابت ناخالص کل اقتصاد 22
144182267-میلیارد دالر کشور 

* بــا توجــه بــه اطالعــات ارزش افــزوده توســط مرکــز آمــار ایــران، ســهم ارزش افــزوده بخــش 38/4 درصــد از کل تولیــد ناخالــص داخلــی)GDP( بــر مبنــای قیمــت 
ثابــت ســال 1376 اعــالم گردیــده ولیکــن ســهم 31/6 درصــدی ارزش افــزوده بخــش از کل تولیــد ناخالــص داخلــی)GDP( بــر اســاس اطالعــات بانــک مرکــزی و بــر 

مبنــای قیمــت ثابــت ســال 1383 اعــالم گردیــده اســت.
** به منظور دستیابی به اهداف مد نظر در رشد اقتصادی بخش صنعت، معدن و تجارت، میزان سرمایه گذاری ثابت ناخالص در کل اقتصاد کشور نیز برآورد شده است. 



78

5-4- اولویت بندی رشته فعالیت ها و تعیین صنایع منتخب

بـا توجـه بـه هدف گذاری های انجام شـده و نیـز محدودیت زمانی برای دسـتیابی بـه هر یک از اهـداف، ضروری 
اسـت بـا شناسـایی، گزینـش و تمرکـز بر رشـته فعالیت هایی که بیشـترین نقش و قابلیت را در دسـتیابی سـریعتر به 

اهـداف دارنـد، سیاسـت ها و برنامه هـا را طرح و پیاده سـازی کرد.

اولویت بنـدی صحیـح رشـته فعالیت هـای بخـش صنعـت، معـدن و تجـارت، گامـی اثربخـش در راسـتای تحقق 
توسـعه صنعتی کشـور خواهـد بود.

بـر اسـاس ارزیابـی و تحلیل هـای صـورت گرفتـه از نتایـج بررسـی شـاخص های منتخـب، از مجمـوع 23 رشـته 
فعالیت هـای بخـش صنعـت و معـدن، بـه طـور اجمـال مـی تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کرد:

بـر اسـاس شـاخص سـهم ارزش افـزوده )بـه قیمـت ثابت( محاسـبه شـده، طبـق داده هـای موجود تا سـال   -1
1392 برمبنـای کدهـای آیسـیک دو رقمـی، 6 رشـته فعالیـت شـامل: صنایـع تولیـد مـواد و محصوالت شـیمیایی، 
تولیـد فلزات اساسـی، تولید سـایر محصوالت کانی غیر فلزی، وسـائل نقلیـه زمینی، ریلـی و دریایی)خودرو و...(، 
مـواد غذایـی و آشـامیدنی و ماشـین آالت و تجهیـزات طبقه بنـدی نشـده بـه ترتیـب بیشـترین نقش در سـهم ارزش 

افـزوده بخـش را داشـته اند.

بـر اسـاس شـاخص سـهم اشـتغال بخش بـر مبنای اطالعـات کارگاه هـای ده نفـر کارکن و بیشـتر مرکـز آمار   -2
ایـران، رشـته فعالیت هـای صنایـع مـواد غذایـی و آشـامیدنی، تولیـد محصـوالت کانـی غیـر فلـزی، وسـائل نقلیـه 
زمینـی، ریلـی و دریایی)خـودرو و...(، تولیـد فلـزات اساسـی، صنایـع تولیـد مـواد و محصـوالت شـیمیایی و تولید 

منسـوجات بـه ترتیـب بیشـترین نقـش را در اشـتغال بخـش، داشـته اند.

بـر اسـاس شـاخص ارزش صـادرات صنعتـی و عملکرد صـادرات صنعتی کشـور، گـروه فعالیت هـای صنایع   -3
تولیـد مـواد و محصـوالت شـیمیایی، صنایـع تولیـد فرآورده هـای نفتـی، تولیـد فلـزات اساسـی، مـواد غذایـی و 
آشـامیدنی، تولیـد سـایر محصـوالت کانـی غیـر فلـزی و محصـوالت السـتیکی و پالسـتیکی بیشـترین نقـش را در 

داشـته اند. صنعتـی  صـادرات 

 )SRCA( :شاخص مزیت نسبی آشکار شده یکنواخت  -4

ایـن شـاخص بـه بررسـی سـاختار صـادرات ملـی در مقابـل سـاختار صـادرات جهانـی بـرای یـک کاالی مـورد 
نظـر می پـردازد. رونـد افزایشـی ایـن شـاخص در طـول زمـان، نشـان دهنـده بهبـود موقعیـت رقابتـی یـک کاال در 
سـطح جهـان و یـا یـک منطقـه خـاص، در راسـتای ایجـاد فرصت هـای مناسـب و یـا اسـتفاده از  فرصت هـای پیش 
آمـده تلقـی می شـود. بـا توجـه بـه محاسـبات بعمـل آمـده بـر اسـاس آمارهـای صادراتـی سـال 2014، تنها رشـته 
فعالیت هـای اسـتخراج نفـت خام و گاز طبیعی، به اسـتثنای بررسـی های اکتشـافی، اسـتخراج کانسـارهای فلزی و 
سـاخت مواد و محصوالت شـیمیایی، دارای مزیت نسـبی هسـتند و سـایر رشـته فعالیت ها فاقد مزیت نسـبی الزم 

در بـازار رقابتـی دنیـا می باشـند.

شـاخص سـهم تعـداد بنگاه هـای صنعتـی ده نفـر کارکـن و بیشـتر، یکـی دیگـر از شـاخص هایی اسـت کـه   -5
بـر اسـاس آن گـروه فعالیت هـای صنعتـی مـورد ارزیابـی قـرار می گیـرد، کـه بـر اسـاس نتایـج حاصـل شـده، رشـته 
فعالیت هـای تولیـد سـایر محصـوالت کانـی غیرفلـزی، صنایـع مـواد غذایـی و آشـامیدنی، تولیـد محصـوالت فلزی 
فابریکـی بـه جـزو ماشـین آالت، تولیـد منسـوجات، تولید محصوالت السـتیکی و پالسـتیکی، صنایع تولیـد مواد و 
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محصـوالت شـیمیایی، فلـزات اساسـی و تولیـد وسـایل نقلیـه بیشـترین نقـش را در ایـن شـاخص داشـته اند.

بـا نگاهـی بـه بررسـی های انجـام شـده، رشـته فعالیت هـای صنایـع تولیـد مـواد و محصـوالت شـیمیایی، تولید 
محصـوالت کانـی غیـر فلـزی، فلزات اساسـی، مواد غذایـی و آشـامیدنی، صنایع تولیـد فرآورده های نفتـی، صنایع 
نسـاجی و پوشـاک و وسـایل نقلیـه، در تمامـی شـاخص ها، بیشـترین نقـش و سـهم را دارنـد و لـذا بایـد در تعییـن 

اولویت هـای سـرمایه گذاری مـورد توجـه بیشـتر قـرار گیرنـد.

5-5- اولویت های صنایع پیشرفته

تجربـه کشـورهای توسـعه یافتـه و کشـورهای در حـال گـذار بـه مرحلـه توسـعه یافتگی، حاکـی از آن اسـت کـه 
توسـعه فنـاوری از ارکان اساسـی یـک نظـام اقتصـادی پویـا، پایـدار و تاثیرگـذار بـر روندهـای جهانـی مـی باشـد و 
حتـی ایـن موضـوع در طبقه بنـدی کشـورها از لحـاظ توسـعه یافتگـی نقـش داشـته اسـت. بـه همیـن دلیـل تبلور و 
انعـکاس این موضوع در اسـناد فرادسـتی و اسـناد بخشـی کشـور نیزکامال مشـهود اسـت و از مهمتریـن راه های گذر 

از بحران هـا، تکیـه بـر صنایـع مبتنـی بـر فنـاوری و صنایـع پیشـرفته ذکر شـده اسـت.

ذاتـی«  »ویژگی هـای  دارای  صنایـع  ایـن  مجمـوع  در  پیشـرفته،  صنایـع  متفـاوت  طبقه بندی هـای  علی رغـم 
مشـترکی بـه شـرح زیـر می باشـند:

• سرعت تحول بسیار باال در فناوری های مورد استفاده در این صنایع 

• سهم باالی نیروی انسانی متخصص در ایجاد ارزش افزوده این صنایع نسبت به سایر صنایع 

• سهم باالی ارزش افزوده فناوری در محصول نهایی این صنایع در مقایسه با دیگر عوامل تولید 

• سهم باالی هزینه تحقیق و توسعه نسبت به فروش در این صنایع، نسبت به سایر صنایع 

• نوآوری به عنوان ابزار رقابت در بنگاه ها

• ظهور فناوری های نوین رقیب )به دلیل رشد سریع فناوری(، بزرگترین تهدید برای بقا در این صنعت

باتوجـه بـه سـطح توسـعه یافتگی کشـورها، دامنـه تعریـف صنایـع پیشـرفته، متفـاوت و در برخـی مـوارد حتـی 
بومی سـازی شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس می تـوان گسـتره صنایـع نویـن و پیشـرفته را به طـور کلـی در صنایـع بـا 

فناوری هـای زیـر خالصـه نمـود:

غذایی،  مکمل های  تشخیص،  کیت های  و  پیشرفته  دارویی  محصوالت  انواع  زیستی:  فناوری های   -1
بیوپلیمرها، راکتورهای زیستی، تراشه های بیو فناوری، تولید انواع کودهای بیولوژیک و آنزیم ها

2- فناوری نانو )محصوالت و مواد(
3- اپتیک و فوتونیک )مواد، قطعات و سامانه ها(

4- مواد پیشرفته: فلزات، کامپوزیت ها، سرامیک ها و پلیمرها
5- الکترونیک و کنترل: میکروالکترونیک، مدارها، سخت افزار کامپیوتر و سامانه ها

6- فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری
7- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی

8- داروهای پیشرفته و مهندسی پزشکی
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9- هوافضا: پرنده ها، ماهواره ها و موشک ها
10-  انرژی های نو: هسته ای و تجدیدپذیر

11-  محصوالت پیشرفته سایر بخش ها: نفت، گاز، پتروشیمی و...
12-  فرآیند های پیشرفته و سیستم های هوشمند

بـا توجـه بـه اینکه توسـعه صنایـع پیشـرفته در فرآیند توسـعه یافتگـی و ارتقای جایگاه صنعتی شـدن کشـور در 
جهـان، عـالوه بـر 12 حـوزه فنـاوری اولویـت دار مـورد اشـاره، مـوارد محـوری دیگـری نیـز در جهـت توسـعه بخش 

مطرح انـد کـه مهم تریـن آنهـا عبارتنـد از:

• ایجاد، تقویت و توسعه صنایع پیشرفته در حوزه هایی که کشور از پتانسیل علمی و زیرساختی مناسبی در 
آنها برخوردار است مانند نانو و بیوتکنولوژی

رقابتی  به  نسبی  مزیتهای  تبدیل  جهت  موجود،  صنایع  در  پیشرفته  فناوری های  به کارگیری  و  جذب   •
و  الستیکی  مواد  منسوجات،  سیمان،  فوالد،  پتروشیمی،  صنایع  در  پیشرفته  فناوری های  )به کارگیری 

پالستیکی وسایر صنایع منتخب(
• توسعه صنایع استراتژیک مانند دارویی، دفاعی و هسته ای 

تغییرات  و  امنیت غذایی  مانند آب،  آینده  احتمالی  پیشرفته جهت رفع مسائل  فناوری های  به کارگیری   •
اقلیمی

بـا توجـه بـه اتخـاذ سیاسـت ترکیبـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در توسـعه بخـش کـه مشـمول برخـی 
سیاسـت های افقـی و عمـودی مـی باشـد، در حـوزه صنایـع پیشـرفته، سیاسـت عمـودی با توجـه به شـرایط فعلی 
کشـور منظـور گردیـده و در ایـن راسـتا تمامـی زیرمجموعه هـای صنایـع پیشـرفته در اولویـت برای سـرمایه گذاری، 

تولیـد و صـادرات قـرار گرفته انـد از ایـن رو در توسـعه ایـن صنایـع بایـد همـواره مـوارد زیـر را مـد نظـر قـرار داد:

به ویـژه نفـت، گاز و معـادن  بـر منابـع طبیعـی  اقتصـادی مبتنـی  ایـران،  اقتصـاد کشـور  اینکـه  بـه  1-باتوجـه 
می باشـد، الزم اسـت بـا لحـاظ اولویـت به رسـوخ فناوری هـای پیشـرفته در صنایع فعلی کمـک نمـوده و درکمترین 
زمـان ممکـن ایـن صنایـع را بـه صنایـع دانـش محـور و رقابـت پذیـر تبدیـل و بـا گـره زدن فناوری هـای پیشـرفته با 

مزیتهـای نسـبی کشـور زمینـه تبدیـل آنهـا بـه مزیتهـای رقابتـی را فراهـم نمود.

2-باتوجـه بـه اینکـه در بسـیاری از صنایـع پیشـرفته ماننـد بیوتکنولـوژی و نانوتکنولـوژی به لحـاظ جدید بودن 
و سـابقه جهانـی کمتـر نسـبت بـه سـایر صنایـع، ایـران از جایـگاه نسـبتًا مناسـبی برخـوردار اسـت، الزم اسـت این 
صنایـع در اولویـت توسـعه قـرار گیرنـد، چـرا کـه ورود و پیشـرفت در ایـن صنایـع بـه دلیل فاصلـه کمتر از پیشـتازان 

ایـن صنایـع در جهـان سـهل تـر از دیگـر صنایـع انحصـاری و بـا قدمت باالتر اسـت.

3-بـه منظـور حمایـت نظـام منـد از صنایـع پیشـرفته یکـی از مهم تریـن معیارهـا ایـن اسـت کـه در هریـک از 
رشـته های صنعتـی، مزیتهـای کشـور در نظـر گرفتـه شـود و بـا توجـه بـه ایـن موضـوع کـه کدامیـک از حلقه هـای 
زنجیـره ارزش ایـن صنایـع بایـد در اولویـت قـرار گیـرد، فرآیندهـای حمایتـی بیشـتر اعمـال و صـورت پذیـرد. بـه 
عنـوان نمونـه در برخـی صنایـع پیشـرفته بایـد از مرحله پژوهـش و در برخـی دیگر از مرحله نمونه سـازی وارد شـد 
و گاه حتـی در برخـی مـوارد الزم اسـت بـه زنجیره هـای ارزش جهانـی وصل شـده و از ایـن منظر یک رشـته صنعتی 

را بـه خـود وابسـته نمود.
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جمع بندی 

بـه منظـور توسـعه رقابـت پذیـری بخـش صنعـت، معـدن و تجـارت در سـطح ملـی و جهانـی و در جهـت تحقـق 
اهـداف سـند چشـم انـداز کشـور در افق سـال 1404 بر اصول توسـعه پایـدار، تولید صـادرات محـور، افزایش ارزش 

افـزوده بخـش و رشـد و اشـتغال پایدار تأکید شـده اسـت. 

در ایـن راسـتا رشـته فعالیت هـا ی صنعتـی که بیشـترین نقـش را  در شـاخص های منتخب از جمله سـهم ارزش 
افـزوده، اشـتغال زایی ، صـادرات، سـهم از بـازار، مزیـت نسـبی و زنجیره تأمیـن )به عنوان مـواد اولیه و یـا کاالهای 

نهایـی( و سـطح دانـش و فنـاوری دارنـد، شناسـایی و بـه عنـوان اولویت به شـرح ذیل اعـالم می گردند: 

1. صنایع تولید فرآورده های نفتی

2. مواد و محصوالت شیمیایی

3. محصوالت کانی غیر فلزی

4. وسایل نقلیه زمینی، ریلی و دریایی

5. معدن و استخراج معدنی

6. فلزات اساسی

7. صنایع پیشرفته

8. محصوالت الستیکی و پالستیکی

9. مواد غذایی و آشامیدنی

10. ماشین آالت و تجهیزات صنعتی و تولیدی

11. نساجی و پوشاک

12. ماشین آالت مولد و انتقال برق 
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5-6- هدف گذاری ظرفیت تولید گروه محصوالت منتخب در افق 1404

بـر مبنـای اولویـت رشـته فعالیت هـا و تعییـن صنایـع منتخـب، نسـبت بـه بررسـی برخـی از ایـن صنایـع کـه 
اطالعـات ظرفیت هـای تولیـد آنهـا در دسـترس بـوده اسـت اقـدام بـه هدف گـذاری تـا افـق 1404 شـده اسـت که به 

شـرح ذیـل اعـالم می گـردد. 

جدول 20 - هدف گذاری ظرفیت تولید برخی از صنایع منتخب در افق1404

ظرفیت1404ظرفیت فعلیواحدمحصوالت منتخبصنایع منتخب

مواد و محصوالت شیمیایی
58130میلیون تنپتروشیمی

5060میلیارد عدددارو

محصوالت کانی غیر فلزی
80120میلیون تنسیمان

500700میلیون متر مربعکاشی و سرامیک

1/93میلیون دستگاهخودرووسایل نقلیه زمینی، ریلی و دریایی

66165میلیون تنسنگ آهنمعدن و استخراج معدنی

فلزات اساسی

2455میلیون تنفوالد خام

4601200هزار تنآلومینیوم

255450هزار تنمس کاتد

2/34میلیون دستگاهگیرنده های LED و LCDصنایع پیشرفته

360700هزار تنتایر و تیوب محصوالت الستیکی و پالستیکی

ماشین آالت و تجهیزات صنعتی و 
تولیدی

8501200هزار تنتجهیزات صنعتی

4060هزار دستگاهتراکتور

12002000دستگاهکمباین

2/44میلیون دستگاهیخچال و فریزر

1/74میلیون دستگاهلباسشویی

2/23میلیون دستگاهکولر آبی

نساجی و پوشاک

40150هزار تنالیاف اکریلیک

240350هزار تنالیاف پلی استر

240500هزار تننخ سیستم پنبه ای

300400هزار تننخ یک سره پلی استر

100150میلیون مترمربعفرش ماشینی
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5-7- اهداف کمی صادرات

 جدول 21 -  * اهداف کمی صادرات کاال و خدمات 

)ارقام به میلیارد دالر(

سال 1404سال 1399سال 1396سال 1393سال 1392عنوان بخشردیف

41/849/786107145کاال1

25/829/25881115** صنعت)شامل پتروشیمی(1-1

21/52/53/56** معدن1-2

3/44/66812کشاورزی و دامپروری1-3

10/31418128میعانات گازی1-4

0/30/41/52/54فرش و صنایع دستی1-5

2
خدمات )فنی و مهندسی، گردشگری، 

حمل و نقل و ترانزیت، فناوری 
اطالعات، نیروی کار و سایر(

11/212/9172335

5363103130180جمع

*تحقق اهداف با فرض رفع تحریم های بین المللی خواهد بود.
**مقادیر تفصیلی به تفکیک در اسناد پشتیبان آمده است.
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اهـداف کمـی تعییـن شـده بـرای سـال های 1394 تـا 1396 بـا شـیب نسـبتًا تنـدی در نظـر گرفتـه شـده اسـت. 

واقعیـت ایـن اسـت کـه معمـواًل توجه به رشـد و توسـعه صـادرات غیرنفتـی زمانی اتفـاق می افتـد که صـادرات نفتی 

و درآمدهـای حاصـل از فـروش آن دچار مشـکل شـده باشـد. در ایـن مقاطع زمانی معموال سیاسـت های تشـویقی 

و کوتاه مـدت نظیـر کاهـش و یـا حـذف عـوارض صادراتـی، اعطـای جوایـز صادراتـی و غیـره اعمـال می شـود کـه در 

کوتاه مـدت ممکـن اسـت موجـب افزایـش صـادرات غیرنفتـی گردد. 

نیازمنـد  اسـت،  همـراه  شـدن  جهانـی  پدیـده  بـا  امـروزه  کـه  بین المللـی  بازارهـای  بـه  ورود  دیگـر،  طـرف  از 

برنامه هایـی مناسـب در جهـت رشـد تجـارت، رشـد سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی، رشـد جریـان سـرمایه در 

سـطح بیـن المللـی، رشـد فناوری اطالعـات و ارتباطـات و ارتقای بهره وری اسـت. معمـوال در چنین بازاری شـدت 

رقابـت نیـز بیشـتر خواهـد بـود و نتیجه نرخ رشـد صـادرات، روندی کاهشـی خواهد داشـت. بر اسـاس ایـن منطق، 

نـرخ رشـد صـادرات در هر سـال نسـبت به سـال قبل بـرای سـال های 1397 تـا 1404 با شـیب مالیم تری )متوسـط 

9 درصـد( پیش بینـی شـده اسـت.
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6-راهبرداهی توسعه 
صنعت، معدن وتجارت
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6-1- راهبردهای توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت

مطابـق چارچـوب ارائـه شـده در تدویـن برنامه راهبردی توسـعه صنعـت، معدن و تجـارت )نمودار شـماره 24(، 
پـس از تعییـن مؤلفه هـای چشـم انـداز، خـط مشـی و سیاسـت های کلـی بـا توجـه بـه مأموریـت وزارت صنعـت، 
معـدن و تجـارت در فصـل قبـل، اقـدام بـه هدف گذاری بـر روی شـاخص های کلیدی تا افـق سـال 1404 گردید. در 

ایـن فصـل بـه تبییـن راهبردهـای تحقق اهـداف تعیین شـده پرداخته شـده اسـت.

همان طـور کـه در مطالـب ارائه شـده در فصول قبل تشـریح گردید، راهبردهـای بخش صنعت، معـدن و تجارت 
جهـت گیری هـای کالن بخـش بـرای بـرون رفـت از مسـائل و چالش هـای شناسـایی شـده از یـک طـرف و از سـوی 

دیگـر مسـیر حرکـت بـه منظـور تحقق اهـداف تعیین شـده را انتخـاب و تبیین مـی نماید. 

بدیـن ترتیـب راهبردهـای توسـعه بخـش صنعـت، معـدن و تجـارت تعیین گردیـده و در راسـتای آن بـه تبیین و 
تشـریح موضوعـات راهبـردی وزارت صنعـت، معـدن و تجارت پرداخته شـده اسـت.

توضیـح اینکـه انتخـاب راهبردهـای تعیین شـده بـر مبنای مطالعات بررسـی تطبیقـی برخی کشـورهای درحال 
توسـعه و نوظهـور صنعتـی و همچنیـن بـر اسـاس نظـرات خبرگـی، طـی برگـزاری جلسـات کارشناسـی، بررسـی و 

جمـع بنـدی گردیده اسـت. 

راهبردهای توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت عبارتند از:

1- افزایش توان رقابت پذیری بنگاه ها
2- توسعه سرمایه گذاری خارجی

3- توسعه تجارت و تعامالت بین المللی با مشارکت بنگاه های داخلی و خارجی
4-  توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه در جهت نوسازی و روزآمدسازی صنایع کشور

5-  توسعه صنایع نوین و دانش بنیان
6-  توسعه خوشه ها و شبکه های تولیدی و صادراتی بر محور صنایع پیشران

7-  تبدیل واحدهای صنعتی و معدنی مستعد در هر رشته به واحدهای بزرگ مقیاس
8-  ایجاد تنوع در ابزارهای تأمین منابع مالی 

9-  برندسازی و ارتقای اعتبار نام و نشان تجاری محصوالت داخلی
10-   ایجاد و توسعه توانمندی طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات صنعتی و زیربنایی

11- توسعه اکتشاف، استخراج و تولید فلزات استراتژیک
12-  تکمیل و توسعه زنجیره ارزش فعالیت های معدنی و صنایع مربوطه

13-  کاهش هزینه مبادله کاال و خدمات
14-  توسعه تجارت الکترونیک و ایجاد فروشگاه های بزرگ و شبکه ای

15- توسعه صنایع متکی و مرتبط با نفت و گاز
16- توسعه منابع انسانی و افزایش ظرفیت مدیریتی و تخصصی بخش

17- نوسازی و بهسازی نظام های مدیریتی



88

6-2- موضوعات راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت

مطابـق چارچـوب ارائـه شـده بـرای تحقـق اهـداف تعییـن شـده در راسـتای راهبردهـای بخـش، موضوعـات 
راهبـردی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـه شـرح زیـر انتخـاب گردیـده اسـت.

1- بهبود مستمر سهولت انجام کسب و کار)تأکید بر بهبود شاخص های 10 گانه بانک جهانی(

2-  پشتیبانی از تولید و عرضه کاال و خدمات مبتنی بر فناوری با ارزش افزوده باال

3-  بهبـود و توسـعه روابـط تجـاری بیـن المللـی و تسـهیل تجـارت در فضـای رقابتی بـا اولویت 

غیرنفتی صـادرات 

4-  توانمندسازی بخش خصوصی و رفع موانع توسعه آن

5-  تسهیل در ارتقای سطح فناوری، توسعه صنایع پیشرفته و خدمات مرتبط

6-  تکمیـل زنجیـره ارزش فعالیت هـای معدنـی، صنایـع مربوطـه و پشـتیبانی از تولیـد کاالهـای 

واسطه ای 

7-  جلب و توسعه سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت

8-  پشتیبانی از سرمایه گذاری در ایجاد و توسعه زیر ساخت های بخش

9-  حصـول اطمینـان از تأمیـن و توزیع مناسـب کاالهـا و خدمات و تسـهیل و نوین سـازی جریان 

خدمات و  کاال 

10-  پشتیبانی و حمایت از مصرف تولیدات داخلی

11-  پشتیبانی از بهبود راندمان مصرف انرژی در فرآیندها و کاالهای تولیدی

12-  ارتقای توانمندی و شایستگی سرمایه های انسانی با تکیه بر فرهنگ اسالمی- ایرانی

13-  ارتقای فرهنگ و دانش عمومی برای پشتیبانی از توسعه صنعتی

در ادامه هر یک از موضوعات راهبردی فوق، تشریح می شود.
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6-2-1- بهبود مستمر سهولت انجام کسب و کار )تأکید بر بهبود شاخص های 10 گانه بانک جهانی(

نگاهـی بـه سـند چشـم انداز جمهـوری اسـالمی ایـران، نشـان می دهـد ایـران در سـال 1404 )2025 میـالدی(، 
کشـوری توسـعه  یافتـه بـا جایـگاه اول اقتصادی، علمـی و فناوری در سـطح منطقه آسـیای جنوب غربـی و با هویت 
اسـالمی و انقالبـی، الهام بخـش در جهـان اسـالم و بـا تعامـل سـازنده و مؤثـر در روابـط بین الملـل به تصویر کشـیده 

شـده است. 

همانگونـه کـه از محتوای سـند مشـخص اسـت، دسـتیابی بـه جایـگاه اول اقتصـادی در بین کشـورهای آسـیای 
جنـوب غربـی بـه عنـوان هدفـی اولویـت دار ذکر شـده اسـت. بـا گذشـت نیمی از سـال های چشـم انداز و مشـکالت 

موجـود در کشـور بایـد بـرای دسـتیابی بـه اهـداف پیش بینـی شـده تأمل جـدی کرد. 

یکـی از راه هـای شـتاب بخشـیدن بـه ایـن امر، داشـتن عزم ملـی و مدیریـت جهادی اسـت که بـا هماهنگی بین 
تمامـی دسـتگاه های مرتبـط، تحقـق اهداف مدنظر میسـر می شـود. 

یکـی از چالش هـای مهـم در تحقـق اهـداف تعییـن شـده، محدودیت هـا و مشـکالت موجـود در فضـای کسـب 
و کار کشـور اسـت. وجـود فضـای کسـب  و کار مناسـب، یکـی از شـاخص های مهـم در پیشـرفت اقتصـاد جوامـع 
مختلـف اسـت، بـه طـوری کـه مراکـز آمـاری متعددی در سـطح دنیـا به خصـوص بانـک جهانی همـه سـاله آمارها و 

گزارش هایـی را از وضعیـت فضـای کسـب  و کار در کشـورهای جهـان منتشـر می کننـد.

 بهبـود فضـای کسـب و کار، بـه عوامـل متعـددی از جملـه قوانین حاکم بر کشـور، درآمد سـرانه ی کشـور، فضای 
سیاسـی و امنیتـی کشـور، فرهنـگ مصرفـی جامعـه، روش هـای حمایتـی از تولیـد، قانـون تجـارت و توانایی بخش 
خصوصـی در سـرمایه گذاری ها بسـتگی دارد. لـذا بهبود فضای کسـب و کار بـه معنای فراهـم آوردن زمینه های الزم 

بـرای فعالیـت بهینـه ی بخـش خصوصـی در اقتصاد کشـور بـا تأکید بـر مقررات و شـیوه  های اجرایی اسـت.

بنابـر ایـن اگـر دولـت بخواهـد قدمـی در جهت بهبـود فضای کسـب  و کار در کشـور بـردارد، باید بررسـی قوانین و 
مقـررات کشـور را بـا هـدف یافتـن گلوگاه هـا، محدودیت ها و موانـع فعالیت  بخش خصوصـی در حـوزه اقتصادی، در 
دسـتور کار قـرار داده و در ایجـاد تحـول اساسـی در محتـوای قانـون تجـارت کشـور )کـه هم اکنون درحـال بازنگری 

اسـت( و سـایر قوانیـن و مقـررات مرتبط همـت بگمارد. 

هم چنیـن دسـتگاه های اجرایـی کشـور بایـد بـا ارزیابی دقیـق »فضای عمومـی کسـب و کار«، روش هـای ارتقای 
تعامـل بخش هـای خصوصـی، عمومـی و سـرمایه گذاران بـا بنگاه هـای کالن اقتصـادی داخلـی و خارجـی را مـورد 

مطالعـه قـرار داده و ابـزار و وسـایل آن را فراهـم نمایند.

درایـن راسـتا، اجـرای کامـل و دقیـق سیاسـت ها به ویـژه سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتـی، سیاسـت های 
تشـویقی سـرمایه گذاری و باالخـره اشـتغال زایی، الزامـات اصلـی تحقـق اهـداف چشـم انداز نظـام مـی باشـند و 
طبیعتـًا بـدون بهبـود مسـتمر محیـط کسـب و کار و توسـعه بخـش خصوصی و نیـز عدم تأمیـن بسـترهای الزم برای 

تولیـد و سـرمایه گذاری، امـکان توسـعه و رشـد اقتصـادی امکان پذیـر نخواهـد بـود.

بی تردیـد فقـط توسـعه بخـش خصوصـی و ایجـاد فضـای رقابـت سـالم، امـکان تغییـر جهـت  بـه سـمت تولیـد و 
سـرمایه گذاری را مقـدور می سـازد. در مقابـل، افزایـش انحصـارات چـه دولتـی و چـه خصوصـی و یـا تـداوم رشـد 
اقتصـاد دولتـی متکـی بـر درآمدهـای نفتـی، فرصـت موجـود را بـرای هـر نـوع رقابـت اقتصـادی و پیشـی گرفتـن از 

رقبـای منطقـه ای از بیـن می بـرد.
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بنابرایـن وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـه عنـوان متولـی امـور حاکمیتـی در تولیـد و تجارت، موضـوع بهبود 
مسـتمر فضـای کسـب و کار را کـه از محـوری تریـن اصـول تحـرک و پویایـی در نظـام بنگاه ها به شـمار مـی رود را به 
عنـوان یکـی از مهمتریـن موضوعـات راهبـردی خـود در سـند برنامه راهبـردی این وزارت مـورد توجـه و تأکید قرار 

است. داده 

6-2-2- پشتیبانی از تولید و عرضه کاال و خدمات مبتنی بر فناوری با ارزش افزوده باال

بـه منظـور افزایـش تولیـد و پایـداری بنگاه هـا در عرصـه رقابـت، معمـوال دولتهـا سیاسـت های حمایت گرانـه را 
اتخـاذ می کننـد.

یکی از مهم ترین اجزای اسـتراتژی توسـعه ملی در کشـورها، حمایت از صنایع داخلی اسـت. نتیجه پشـتیبانی 
از تولیـد در هـر کشـور می توانـد منافع عمومی آن کشـور را تأمیـن و در برابر شـرایط و اتفاق هـای محیطی، مقاومت 

بیشـتری از خود نشـان دهد. 

توجـه بـه سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتـی مصـداق بسـیاری از مفاهیـم و رویکـرد پشـتیبانی هدفمنـد از 
تولیـد کاال و خدمـات اسـت. تولیـد کاال و خدمـات پایـدار، اوال مبتنـی بـر فنـاوری بـا ارزش افـزوده باال اسـت و ثانیا 
پایبنـدی و متکـی بـودن بـه منابـع داخلـی اسـت کـه قطعـا در برابر شـوکهای محیطـی کمترین آثـار منفـی را در پی 

داشـت. خواهد 

ــا  6-2-3- بهبــود و توســعه روابــط تجــاری بین المللــی و تســهیل تجــارت در فضــای رقابتــی ب
اولویــت صــادرات غیرنفتــی

توسـعه صـادرات غیـر نفتـی و رهایـی از اقتصـاد تـک محصولـی از جملـه اهـداف نظام جمهـوری اسـالمی ایران 
بـوده و هسـت. حضـور قدرتمنـد یـک کشـور در بازارهـای جهانـی و رقابت پذیـری محصـوالت آن، معـرف پویایـی 

صنایـع و رقابتـی بـودن قیمـت تمـام شـده محصـوالت تولیـدی آن کشـور اسـت. 

بهینـه  مقیاس هـای  و  کارآمـد  مدیریـت  بـاال،  فنـاوری  سـطح  از  معمـواًل  صـادرات،  امـر  در  موفـق  کشـورهای 
تولیـد بهـره می برنـد و در مقایسـه بـا سـایر کشـورها، بهـره وری باالتـری دارنـد. توانمنـدی صادراتـی یـک کشـور 
نشـان دهنده ی توانمنـدی بخـش تولیـد آن کشـور اسـت. آنچـه در مـورد کشـور مـا مشـهود اسـت، عـدم توجـه بـه 

توانمندیهـای بخـش تولیـد و نهضـت بهـره وری اسـت.

نتیجه این رویکرد باعث شده که بهره وری صنایع کشور، آهنگ رشد نزولی را به خود گرفته و صادرات غیرنفتی را 
نیز متأثر از خود کنند، که این خود یکی از چالش های اساسی مدیریتی در اقتصاد ایران به شمار می رود. 

در واقـع بـه دلیـل تکیـه بیـش از حـد اقتصـاد ایـران بـه درآمدهـای حاصـل از فـروش نفـت خـام و محـدود بودن 
میـزان ذخایـر نفتـی، فرصـت زیـادی بـرای بازسـازی سـاختار رقابتـی صنعـت وجـود نـدارد و لـذا به منظـور کاهش 
وابسـتگی اقتصـاد ایـران بـه صـادرات نفـت خـام و رسـیدن بـه اسـتقالل ارزی و چرخـش بـه سـمت اقتصـاد چنـد 
محصولـی در صـادرات، جهت گیـری صادراتـی باید به سـود کاالهایـی تغییر یابد که دارای مزیت نسـبی می باشـند. 
توجـه بـه صـادرات غیرنفتی و انجـام اقدامات مؤثر در جهـت بهبود آن، نیازمنـد ایجاد محیط رقابتی برای پیشـبرد 
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ایـن هـدف اسـت. بـا توجـه بـه جهت گیری هـای وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـر اسـاس اسـناد فرادسـتی از 
جملـه سیاسـت های ابالغـی از سـوی مقـام معظم رهبری، سـند چشـم انداز و برنامه پنج سـاله توسـعه، عمده ترین 

محورهـا در بخـش تجـارت خارجـی شـامل مـوارد زیر می باشـند:

• بهبود و توسعه روابط سیاسی و تعامل با کشورهای جهان
• توسعه زیر ساختهای تجاری 

• مشارکت با شرکت های با نام و نشان تجاری معتبر به منظور تولید و صادرات
• تأمین مالی، مدیریت ریسک و توسعه پوشش های بیمه ای

• افزایش پوشش استاندارد بین المللی برای محصوالت داخلی 
• ارتقای رقابت پذیری 

• افزایش تولید به منظور توسعه صادرات غیر نفتی

6-2-4- توانمندسازی بخش خصوصی و رفع موانع توسعه آن

امـروزه ثابـت شـده اسـت کـه در بسـیاری از زمینه ها، کارآیـی و بهره و ری بخـش خصوصی بیـش از بخش دولتی 
اسـت. بهبـود وضعیـت اقتصادی ایجـاب می کند که فعالیـت در بسـیاری از حوزه های اقتصادی بـه بخش خصوصی 

واگـذار شـود و بخـش دولتی صرفًا بـه ایفای وظایـف حاکمیتی خود بسـنده کند. 

سیاسـت خصوصی سـازی در دهه هـای اخیـر بـه طـور چشـم گیری توسـط کشـورهای توسـعه یافتـه و در حـال 
توسـعه پیگیـری و اجـرا شـده اسـت. موفقیت هـای حاصلـه از اجـرای ایـن سیاسـت در کشـورهای توسـعه یافتـه، 
فروپاشـی سیسـتم های اقتصـادی کامـال متمرکـز و دولتـی و نیـز راهبردهـای سـازمان های اقتصـادی بیـن المللـی 
موجب شـده که این سیاسـت به عنوان گامی اساسـی در اصالح سـاختار اقتصادی اکثر کشـورهای جهان پذیرفته شود. 

دولـت در فضـای خصوصی سـازی اقتصـاد بایـد بپذیرد کـه دامنـه فعالیت های خود را بـه امـور حاکمیتی محدود 
کننـد و تمـام تـالش و تـوان خـود را صرفًاً بر روی سیاسـت گذاری، کنتـرل و نظارت معطـوف نماید.

از آنجائـی کـه بخـش عظیمـی از سـرمایه های جامعـه در اختیـار بخـش خصوصـی اسـت، بـا هدایـت صحیح این 
جریـان نقدینگـی در حوزه هایـی کـه دارای مزیـت تولیـد و تجـارت بـوده و از اولویـت سـرمایه گذاری برخوردارنـد، 

می تـوان ارزش افـزوده ی بـه مراتـب باالتـری را نسـبت بـه سـایر حوزه هـا کسـب نمود. 

6-2-5- تسهیل در ارتقای سطح فناوری، توسعه صنایع پیشرفته و خدمات مرتبط

در دنیای پرشتاب کنونی، کسب مزیت رقابتی نه با اتکا به مواد اولیه و نیروی کار ارزان، بلکه از طریق به روزرسانی 
فناوری های موجود و خلق فناوری های جدید و پیشرفته امکانپذیر است. در این مسیر، کشورهای توسعه یافته 
صنعتی، راهبردها و سیاست های خود را بر مبنای مطالعات آینده و آینده نگاری فناوری ها و تحوالت سریع آنها 
قرار داده و در صحنه رقابت جهانی حضور فعال دارند. توسعه فناوری عالوه بر تبلور در تولید محصوالت، می تواند 
از طریق رسوخ فناوری های پیشرفته در صنایع با فناوری های متوسط و پایین نقش آفرینی نماید. این موضوع در 
اندازه گیری بسیاری از شاخص های اقتصادی مانند شاخص رقابت پذیری جهانی که هدف آن تعیین نهادها، عوامل 
و سیاست های تأثیرگذار در افزایش بهره وری یک کشور و در نهایت رشد اقتصادی پایدار و افزایش سطح درآمد 
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بنابراین توسعه فناوری در بخش صنعت، معدن و تجارت  قابل مشاهده می باشد.  سرانه و رفاه اجتماعی است، 
عامل اصلی تبدیل مزیت های طبیعی و نسبی به مزیت های رقابتی، بزرگ شدن اقتصاد، تعامل سازنده در سطح 

بین الملل و در نتیجه تحقق رشد اقتصادی مطلوب می باشد.

بـر همیـن مبنـا، وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت به  عنـوان مهم ترین نهـاد حاکمیتـی در زنجیـره ارزش ایده تا 
بـازار، موضـوع »تسـهیل در ارتقای سـطح فناوری، توسـعه صنایع پیشـرفته و خدمـات مرتبط« کـه از محوری ترین 
اصـول پویایـی اقتصـاد بـه شـمار مـی رود را بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن موضوعـات راهبردی خـود، مـورد توجه و 

تأکیـد قرار داده اسـت.

ــد  ــتیبانی از تولی ــه و پش ــع مربوط ــی، صنای ــای معدن ــره ارزش فعالیت ه ــل زنجی 6-2-6- تکمی
کاالهــای واســطه ای

تولیـد ناخالـص داخلـی در برگیرنـده ارزش افـزوده مجمـوع کاالهـا و خدماتـی اسـت کـه طـی یـک دوره معیـن 
در یـک کشـور تولیـد می شـود. در ایـن میـان نقـش صنعـت از همـه بخش هـای دیگـر پررنگ تـر اسـت. بـه گفتـه 
کارشناسـان اگـر بخـش صنعت در کشـوری بازدهی باالتری داشـته باشـد، تولید ناخالـص داخلی کشـور نیز افزایش 

یافتـه و ضمـن حـل مشـکالتی ماننـد بیـکاری و تـورم، رفـاه را نیـز بـرای جامعـه بـه همـراه خواهد داشـت. 

در ایـن میـان پیشـگیری از خـام فروشـی و بـه مـوازات آن تکمیـل زنجیـره ارزش، بیـش از هـر چیـزی می توانـد 
بـر افزایـش تاثیـر مثبـت توسـعه صنعتـی در کشـور منجـر شـود. منطق ادبیـات اقتصـادی حکـم می کنـد روی مواد 
خـام فرآیندهایـی صـورت بگیـرد تـا بـه محصوالتی بـا ارزش افزوده بیشـتر تبدیل شـوند. هـر چه ایـن ارزش افزوده 
بیشـتر باشـد، سـود بیشـتری بـرای تولیدکننـده آن به همـراه خواهد داشـت. در بررسـی اهمیت موضـوع جلوگیری 
از خام فروشـی عـالوه بـر بحـث ارزش افـزوده، بایـد بـه متغیـر مهـم اشـتغال نیـز اشـاره کـرد کـه در اقتصـاد ایـران با 
توجـه بـه دو رقمـی بـودن نرخ بیـکاری و به خصـوص باالبـودن بیـکاری جوانـان تحصیلکـرده از اهمیـت فزاینده ای 
برخـوردار اسـت. سیاسـت دولتهـا در سـال های اخیـر بیشـتر بـه موضـوع اشـتغال زایی تمرکـز داشـته و طرح هـای 
زیـادی از جملـه طـرح گسـترش بنگاه هـای زودبـازده به اجـرا درآمده کـه از موفقیـت زیـادی برخوردار نبوده اسـت 
و یـا در گسـترش صنایـع پتروشـیمی، سیاسـت ها بیشـتر بـر صنایـع باالدسـتی پتروشـیمی متمرکز شـده بـود که به 
دلیـل عـدم گسـترش صنایع میانـی و پایین دسـتی و در نهایت عـدم تکمیل زنجیـره ارزش محصوالت پتروشـیمی، 

اشـتغال زایی مناسـبی صـورت نگرفته اسـت.

بنابرایـن توجـه بـه مقوله جلوگیـری از خام فروشـی از ابعاد مختلف اقتصـادی به خصوص تقویـت تولید ناخالص 
داخلـی، ایجـاد ارزش افـزوده، سـودآوری بنگاه هـای تولیدی، اشـتغال زایی و دیگـر متغیرهای اقتصـادی از جمله 

کاهـش رکـود، تـورم و افزایش رفـاه جامعه بسـیار حائز اهمیـت خواهد بود.

حمایـت از تولیـد مـواد واسـطه ای به دلیـل نقشـی کـه ایـن مـواد در تکمیـل زنجیـره ارزش و افزایـش تولیـد 
دارنـد، می توانـد عـالوه بـر رونـق تولیـد و جلوگیـری از تعطیلـی واحدهـای تولیـدی، هماننـد سیاسـت جلوگیری از 
خام فروشـی بـه ارزش افـزوده بیشـتر، تقویـت تولید ناخالـص داخلی، اشـتغال زایی و غیـره در اقتصاد منجر شـود. 
از طـرف دیگـر بـا توجه بـه اینکه بخش زیادی از مـواد اولیه مصرفی واحدهای تولیدی کشـور از نوع مواد واسـطه ای 
بـوده و از طریـق واردات تأمیـن مـی شـود کـه عـالوه بر ارز بـری زیـاد، به دالیل مختلـف از جمله تحریم های شـدید 
خارجـی، بـا محدودیـت مقـداری مواجه اند، لذا حمایـت از تولید مواد و کاالهای واسـطه ای در درجـه اول به منظور 
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جلوگیـری از تعطیلـی یـا نیمـه فعال شـدن واحدهـای تولیـدی از اهمیت بسـزایی برخـوردار می باشـد و دوم اینکه، 
فرآینـد توسـعه صنعتی را سـرعت می بخشـند. 

6-2-7- جلب و توسعه سرمایه گذاری خارجی در بخش  صنعت، معدن و تجارت

بـه لحـاظ تاریخـی نقـش و جایـگاه سـرمایه گذاری در فرآیند رشـد و توسـعه به حدی اسـت که سـرمایه گذاری را 
موتـور محرکـه رشـد اقتصادی نامیده اند. بدون شـک دسـتیابی به رشـد بلند مـدت و مداوم اقتصادی در هر کشـور، 
بـا تجهیـز و تخصیـص بهینـه منابـع سـرمایه گذاری در اقتصـاد ملـی آن کشـور امـکان پذیر اسـت و برای رسـیدن به 
ایـن هـدف، نیـاز شـدیدی بـه بازارهای مالی گسـترده و عمیـق، به ویژه بازار سـرمایه کارآمد اسـت. یکـی از راه های 

گسـترش این بازارهـا، افزایش سـرمایه گذاری خارجی اسـت. 

سـرمایه گذاری خارجـی امـروزه بـه یکـی از پایه هـای روابـط اقتصـاد بین الملـل تبدیـل شـده و عاملـی مهـم در 
اسـتراتژی توسـعه ملـی محسـوب می گـردد. بررسـی رونـد توسـعه در کشـورهای مختلـف از جملـه کشـورهای در 
حـال توسـعه بیانگـر اهمیـت نقـش سـرمایه گذاری خارجـی بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن عوامـل توسـعه در ایـن 
کشورهاسـت. امـروزه و خصوصـًا در دهه هـای اخیر نیز مشـاهده شـده کـه یکـی از ویژگی های مهم اقتصـاد جهانی، 
رشـد چشـمگیر جریـان سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی اسـت. طیف اثرگـذاری سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی 
بسـیار گسـترده اسـت؛ مانند تسـریع آهنگ رشـد اقتصـادی، ایجاد اشـتغال، انتقال فنـاوری و تکنیک هـای تولید، 
تقویـت و گسـترش منابـع مهـم مالـی و بیـن المللـی، افزایـش تحقیـق و توسـعه )R&D(، انتقـال دانـش مدیریـت 
فرآینـدی، افزایـش بهـره وری، تاثیـر بـر واردات و صـادرات و تـراز پرداختهـا، افزایش قـدرت رقابت و رشـد فناوری 
و  پیچیدگی هـا  دارای  خـود  نوبـه  بـه  هرکـدام  کـه  داخلـی  شـرکت های  و  موسسـات  رشـد  و  کار  ظرفیـت  و  ملـی 

می باشـند. ظرافت هایـی 

بنابرایـن شـرایطی را بایـد در جهـت جـذب سـرمایه گذاری خارجـی بـه وجـود آورد کـه از جملـه مهم تریـن آنهـا 
می تـوان بـه عوامـل زیـر اشـاره کرد:

• سیاست گذاری اقتصادی : سیاست های پولی، مالی، بازرگانی و مقرراتی
•  عوامل ساختارهای اقتصادی: ثبات تراز تجاری، گستردگی بازار، بدهی خارجی، ساختار تضمین مالی، 

تاسیسات زیربنایی، نیروی کار ماهر و توسعه منابع انسانی و وجود شبکه اطالع رسانی گسترده
• عوامل تشویقی و حمایتی: معافیت های مالیاتی، اعطای پوشش های بیمه ای، معافیت های گمرکی، ایجاد 
مناطق آزاد سرمایه گذاری، تسهیالت زیر بنایی و خدمات عمومی ارزان قیمت، افزایش امنیت سرمایه گذاری 

و جلوگیری از مصادره
ثبات  المللی،  بین  تعامل  نحوه  منطقه ای،  موقعیت  جمعیت،  هوا،  و  آب  سیاسی:  و  جغرافیایی  عوامل   •

سیاسی، ساختار سیاسی، نوع حکومت، قدرت دولت و نحوه تصمیم گیری

6-2-8- پشتیبانی از سرمایه گذاری در ایجاد و توسعه زیر ساخت های بخش

توسـعه صنعتـی، معدنـی و تجـاری کشـور بیـش از هر چیـز نیازمند تأمین زیر سـاخت های نرم و سـخت توسـعه 
می باشـد. واقعیـت آن اسـت کـه کشـور ایـران در ایـن زمینـه ناگزیـر از تالشـی مضاعـف اسـت. بـر همیـن سـیاق، 
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بخـش صنعـت، معـدن و تجارت به عنوان بخشـی بـا ظرفیت، توانایـی و قابلیت مشـارکت حداکثری در تحقق رشـد 
اقتصـادی و همسـو بـا افـق چشـم انداز جمهوری اسـالمی ایـران، بیشـترین تاثیـر را در رشـد و تحقق اقتصـاد بدون 
اتـکا بـه صـادرات مـواد خـام )اعـم از نفتـی و غیـر نفتی( را داراسـت، لـذا کانون مهمـی بـرای توجـه و برنامه ریزی به 
منظـور تحقـق اهـداف عالیـه مزبـور تلقـی می شـود. گسـتره فعالیـت بنگاه هـای صنعتی، معدنـی و تجـاری در پهنه 
سـرزمین، درهم تنیدگـی فعالیت هـای صنعتـی و معدنـی بـا فعالیت هـای بازرگانی و اقتصـاد مناطق، سـهم فزاینده 
و مسـلط صـادرات صنعتـی و معدنـی در صـادرات غیـر نفتـی کشـور و نقـش کلیـدی بخـش در فرآیند اشـتغال زایی 
بـرای جمعیـت جویـای کار به ویـژه دانش آموختـه گان دانشـگاهی و سـایر عوامـل مهم دیگـر مؤید اهمیـت و جایگاه 

مهـم ایـن بخـش در فرآیند رشـد اقتصادی کشـور می باشـد.

بایـد توجـه داشـت کـه سـازگاری، هماهنگـی و تناسـب سیاسـت ها و اهـداف متخـذه در برنامه هـای بخشـی و 
الیه هـای فرابخشـی )بازارهـای پولـی و مالـی، بازار سـرمایه، فضـای کسـب و کار و   ...( از الزامات تحقـق برنامه های 
توسـعه  بخـش می باشـد. نظـر بـه اینکـه اجـرای سیاسـت های کالن و برنامه هـا در ایـن مقولـه مبتنـی بـر هماهنگی 
و تعامـل فی مابیـن بخش هـای مختلـف می باشـد، لـذا تأمیـن زیـر سـاخت های ملـی ماننـد آب، بـرق، راه هـای 
نقـل  و  نـاوگان حمـل  پایانه هـای صادراتـی و...،  بنـادر،  از قبیـل  مواصالتـی، تاسیسـات مبـادی ورودی مـرزی 

جـاده  ای، ریلـی و هوایـی و زیـر سـاخت های فنـاوری اطالعـات از الزامـات توسـعه بخـش می باشـد.

6-2-9- حصول اطمینان از تأمین و توزیع مناسب کاال ها و خدمات و تسهیل و نوین سازی جریان کاال و 
خدمات

افزایـش رقابـت در بازرگانـی داخلـی بـا تسـهیل فضا بـرای حضـور عرضه کننـدگان و تقاضاکننـدگان در بـازار کاال 
و خدمـات، خرده فروشـی، عمده فروشـی، پخـش کاال، ذخیره سـازی، نگهـداری، حمـل و نقـل، تأمیـن سـرمایه و 
بهبـود فضـای کسـب و کار و غیره، باعث افزایش سـرعت گردش سـرمایه  در چرخه پول و کاال شـده و بـه خلق درآمد 
و تولیـد ثـروت بیشـتر و رفـاه اجتماعـی کمـک خواهـد کـرد. لـذا راهبـری توسـعه بخـش بازرگانـی داخلـی به عنوان 

یکـی از زیربخش هـای بازرگانـی کـه جـزو بخش هـای کالن اقتصـاد کشـور می باشـد، حائـز اهمیت اسـت. 

نظـام توزیـع کاال و خدمـات به عنـوان یکـی از بخش هـای مهـم اقتصـاد از یـک سـو کاال و خدمـات را در اختیـار 
مصرف کننـدگان قـرار می دهـد و از سـوی دیگـر اطالعـات و نقدینگـی را بـه بخش های تولیـدی منتقـل می کند. لذا 
نظـام توزیـع کاال و خدمـات زمانـی عملکـرد مطلوبـی خواهـد داشـت کـه در کوتاه تریـن زمـان و بـا کمتریـن هزینـه، 

منابـع تأمیـن شـده را در اختیـار مصرف کننـدگان قـرار دهـد.

بـا توجـه بـه جهت گیری هـای صـورت گرفتـه به خصـوص در اسـناد فرادسـتی و از جملـه سیاسـت های ابالغـی، 
سـند چشـم انداز، برنامـه پنجـم توسـعه و غیـره عمده تریـن محورهـای مورد نظـر در بخـش بازرگانی داخلی شـامل 

مـوارد زیر می باشـند:

• بهبود و نوین سازی نظام توزیع کاال و خدمات با کاهش واسطه ها و توسعه فروشگاه های زنجیره ای از تولید 
به مصرف

• مدیریت اثر بخش بازار کاال و خدمات 
• ساماندهی و ارتقای بهره وری واحدهای صنفی از طریق ساماندهی و تجمیع آنها در زنجیره بنگاه های بزرگ
• تقویت کنترل چند الیه بازار )دولت، اصناف و مردم( و گسترش سازمان های مردم نهاد در جهت نظارت بر 

عملکرد بازار
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6-2-10- پشتیبانی و حمایت از مصرف تولیدات داخلی

یکـی از راهبردهـای مهـم هر کشـور برای حمایـت از تولیدات ملی، تشـویق مصرف کنندگان بـه مصرف تولیدات 
داخلی اسـت. برای شناسـایی و آگاه سـازی مزیت های اسـتفاده از تولیـدات داخلی روش هـای مختلفی وجود دارد 
کـه اطالع رسـانی و ترغیـب مصـرف تولیـدات داخلی با ذکـر منفعت هـای اجتماعی و تأثیـر آن بر رونق فضای کسـب 

و کار از آن جمله انـد.

مسلم است که هر چه میزان مصرف کاالهای داخلی بیشتر شود، تحرک در چرخه تولید و رونق اقتصادی بیشتر 
خواهد شد. همچنین کاهش نرخ بیکاری و رشد و سودآوری بنگاه ها از دیگر نتایج مصرف محصوالت داخلی به 
برای  باید  تولیدی داخل  که محصوالت  این است  اهمیت در مصرف محصوالت داخلی  نکته حائز  شمار می رود. 
حضور پایدار در بازارهای هدف به اهمیت کیفیت و رقابت پذیری در صحنه های بین المللی توجه ویژه داشته باشند 

تا در کارزار بازار، محصوالت وارداتی جایگزین محصوالت تولید داخلی نگردند.

6-2-11- پشتیبانی از بهبود راندمان مصرف انرژی در فرآیند ها و کاال های تولیدی

بـدون شـک هرگونـه کاهـش در مصـرف انـرژی فعالیت هـای صنعتـی و یـا افزایـش راندمـان انـرژی محصـوالت 
صنعتـی تاحـد زیـادی می توانـد به کاهـش مصرف انرژی در سـایر بخش هـای اقتصادی کشـور کمک کند و شـاخص 
شـدت انـرژی کشـور)که نشـان دهنـده مصـرف انرژی بـرای تولید مقـدار معینی کاال و خدمات اسـت( را بـه حد قابل 

قبول برسـاند.

بـا توجـه بـه منابع محـدود و افزایـش قابل توجـه مصرف انـرژی، لزوم تبییـن و اجـرای راهکارهای بهینه سـازی 
مصـرف انـرژی بیـش از پیش احسـاس می شـود. بیش از یک قرن اسـت مباحـث مدیریت منابع و مصـرف پایدار در 
دنیـا بصـورت جـدی مطـرح گردیـده و الگوهـا، مدل هـا و اسـتانداردهای مختلفی پیرامـون مدیریت صحیـح منابع، 
بهبـود مسـتمر فرایندهـای کاری، مهندسـی مجـدد، یکپارچـه سـازی و سـازگاری در حـال پیاده سـازی می باشـند 

کـه کشـور ایران نیـز از این مهم مسـتثنی نیسـت.

در ایـن راسـتا الزم اسـت اقدامـات موثر در خصـوص مصرف بهینه انرژی توسـط دولت، سـازمان ها، شـرکت ها، 
مراکـز دانشـگاهی و... در زمینه هـای علمـی، فنی و غیـره انجام گردد.

6-2-12- ارتقای توانمندی و شایستگی سرمایه های انسانی با تکیه بر فرهنگ اسالمی - ایرانی

امـروزه دیگـر کارکنـان سـازمان ها، فقـط جزئـی از عوامل تولید نیسـتند کـه زمانی به نیـروی کار معـروف بودند؛ 
بلکـه براسـاس نظریه هـای سیسـتمی، اقتضایـی و مشـارکتی امـروز، کارکنـان در سـازمان ها مهم ترین عامـل تولید 
و بزرگتریـن سـرمایه سـازمان ها محسـوب مـی شـوند کـه عنـوان منابع انسـانی )به جـای نیـروی کار( را شایسـته اند 
و نقـش انسـان در سـازمان ها از عامـل تولیـد بـه سـرمایه انسـانی، توسـعه و تغییـر یافتـه اسـت. در دنیـای امـروز 
توانمنـدی، قـدرت اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسـی و رفـاه هـر کشـور بسـتگی بـه اسـتفاده بهینـه از منابـع انسـانی 
شایسـته و کارآمـد دارد. از ایـن رو نیروی انسـانی به عنوان سـرمایه ی ارزشـمند سـازمانی یاد می شـود و پیشـرفت 
و توفیـق نظـام مدیریتـی هـر کشـوری نیـز در عرصه هـای گوناگـون اقتصـادی و اجتماعـی مرهـون و برآینـد نقـش 
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منابـع انسـانی خـالق و توانمنـد آن نظـام می باشـد. اگـر بتـوان از نیروی انسـانی خـالق، پرتـوان، باانگیزه، نـوآور و 
متخصـص در جهـت اهـداف سـازمان اسـتفاده نمـود، بی تردیـد اهـداف سـازمانی نیز محقق خواهند شـد. بـا توجه 
بـه ضـرورت پاسـخگویی و واکنـش سـریع نسـبت بـه تغییر شـرایط محیطـی و پیش بینی ایـن تغییرات قبـل از وقوع 
و اتخـاذ تصمیمـات اثرگـذار بـرای آینـده، مدیریـت منابع انسـانی بایـد از طریق آمـوزش و ارتقای دانـش، چاالک و 

به روز شـود. 

اکنـون پـس از گذشـت چنـد دهـه، دنیـا بـه این نتیجه رسـیده اسـت کـه اگـر سـازمانی بخواهـد در امور جـاری و 
برنامه هـای کاری خـود پیشـتاز باشـد و از قافلـه رقابـت بـاز نمانـد، بایـد از نیـروی انسـانی متخصـص، خـالق، ماهر 
و بـا انگیـزه ی بـاال برخـوردار باشـد. از سـوی دیگـر بیـن منابـع انسـانی کـه اسـاس ثـروت واقعی یـک سـازمان  بوده  
و بهـره وری کـه ضـرورت رقابـت اسـت، رابطـه ای مسـتقیم وجـود دارد. از دغدغه هـای مهـم سـازمان های موفـق 
جهـان، گـردآوری سـرمایه انسـانی فرهیختـه و خـردورز و بهـره وری اسـت کـه قادر بـه ایجاد تحـول در سـازمانی که 

بـه آن تعلـق دارند، باشـند.

6-2-13- ارتقای فرهنگ و دانش عمومی برای پشتیبانی از توسعه صنعتی  

تحقـق اهـداف چشـم انداز کشـور در افق 1404 و دسـتیابی بـه جایگاه اول توسـعه در کشـورهای منطقه، ایجاب 
می کنـد بـا توجـه به اهمیت توسـعه صنعتی، اهتمـام ویژه ای به این بخش )پیشـران( صورت گیرد. از این رو توسـعه 
صنعتـی، نقـش مهمی در رشـد و شـکوفایی اقتصـادی، افزایش درآمد و رفـاه جامعه دارد. چرا کـه صنعت به عنوان 
زیربنـای تحـوالت فناورانـه از طریـق ایجاد روشـها و اختراع ابزارهای نوین، رشـد مهارت هـا و توانمندی های علمی 

و فنـی نیـروی انسـانی در کنـار خلق ارزش بیشـتر، موجبات ارتقای رشـد اقتصادی و اجتماعـی را فراهم می کند.

همچنیـن توسـعه صنعتـی زمینـه سـاز توسـعه بخش هـای مختلف اعـم از حمـل و نقل، بیمـه، سیسـتم بانکی، 
آمـوزش، مخابـرات و گردشـگری نیـز مـی شـود و هـم افزایـی ناشـی از آن در گسـترش بهداشـت، بهبـود آمـوزش، 
تأمیـن نظـم و امنیـت و ارائـه خدمـات عمومـی نمایان می شـود. تمامـی تغییرات فوق منجر به شـکل گیـری روابط 
اجتماعـی جدیـدی خواهـد شـد بـه طوریکه دسـتاوردهای نویـن زندگی بشـر در دوران جدیـد را می تـوان محصول 
صنعتـی شـدن جوامـع نامیـد. رشـد اقتصـادی ناشـی از صنعتی شـدن با اثـرات تکاثـری و هـم افزایی که بـر اقتصاد 
کشـورها و سـاختار تولیـدی و اجتماعـی آنهـا مـی گذارد نه فقـط به ارتقای سـطح زندگـی بلکه به تحـوالت فرهنگی 

و توسـعه شهرنشـینی نیـز منجر می شـود. 

توسـعه صنعتـی درحـوزه منابع انسـانی نیز باعث گسـترش و جـذب نیروهـای متخصص وباال بردن سـطح دانش 
موجـود نقـش مهمـی ایفا می کنـد و زمینه را برای ایجاد تحول در سـاختار اقتصادی و اجتماعـی، پذیرش الگوهای 
جدیـد زندگـی، کار و روابـط اقتصـادی و اجتماعـی و در نظر گرفتـن مالحظاتی برای تضمین توسـعه پایـدار، فراهم 
مـی آورد. لـذا بـرای دسـتیابی بـه توسـعه صنعتـی، ضـروری اسـت کـه ارتقـای فرهنـگ و دانـش عمومـی متناسـب 
بـا آن و در جهـت پشـتیبانی آن صـورت گیـرد. کشـورهایی کـه از بخش هـای صنعتـی خـود غفلـت کننـد ناگزیرنـد 
در معـرض خطـر عقـب ماندگـی فنـی و اقتصـادی قـرار گرفتـه و بـا اتـکا بـه تولیـد و صـدور کاالهـای خـام بـا آسـیب 
پذیری هـای ناشـی از نوسـانات قیمـت ایـن کاالها روبرو شـوند و در نتیجه از کاهـش رابطه مبادله، یعنـی روندی که 

در مناسـبات تجـاری اقتصـادی جهانـی غالب بـوده، بسـیار زیـان خواهند دید. 
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نمودار 24 -  چارچوب برنامه راهبردی توسعه صنعت، معدن و تجارت

︠︳ ﹝︪﹩ و ︨﹫︀︨️ ﹨︀ی ﹋﹙﹩ ︪﹛ ا﹡︡از ︋︩ در ا﹁﹅ ︨︀ل ١٤٠٤﹝︀﹝﹢ر️ وزارت ︮﹠︺️، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت

"︋︩ ︮﹠︺️، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︎﹫︪︣ان ا﹇︐︭︀د ﹋︪﹢ر،  ︋︀ ︑﹢ان ر﹇︀︋️ 
در ︋︀زار﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ︋︀﹜﹠︡ه، درو﹡︤ا، ︋︣و﹡﹍︣ا و در ︑︣از ﹋︪﹢ر ﹡﹢︸﹢ر ︮﹠︺︐﹩"

﹨︡ف ︗︀﹝︺﹥ ︻﹞﹢﹝﹩
ار︑﹆︀ی ︨︴ ر﹁︀ه ︗︀﹝︺﹥

١- ا﹁︤ا︩ ر﹇︀︋️ ︢︎︣ی ︮﹠︺︐﹩                                                                                                                    ٧- ا﹁︤ا︨ ︩﹛ ︮︀درات ﹝︭﹢﹐ت ︋︀ ﹁﹠︀وری ﹝︐﹢︨︳ و ︋︀﹐ از ︮︀درات ︮﹠︺︐﹩
︩︋ ︣ه وری ﹋﹏ ︻﹢ا﹝﹏ در︋ ︫︡د ﹁︱︀ی ﹋︧︉ و ﹋︀ر                                                                                                                               ٨- ر﹢︊︋ -٢

٣- ا﹁︤ا︨ ︩﹛ ارزش ا﹁︤وده ︋︩ در GDP                                                                                            ٩- ا﹁︤ا︀﹞︨︣ ︩﹥ ﹎︢اری ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︠︀ر︗﹩
٤- ر︫︡ ︨︀﹐﹡﹥ ارزش ا﹁︤وده ︋︩                                                                                                                ١٠- ا︫︐︽︀﹜︤ا︋ ﹩︩ ︮﹠︺️، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت

︩︋ ︀ی﹨ ️﹫﹛︀︺﹁ در ﹩︮﹢︭︠ ︩︋ ︩﹆﹡ و ﹜︨ ︩︨︣ا﹡﹥ ︮︀درات ︮﹠︺︐﹩                                                                                                                 ١١-  ا﹁︤ا ︩٥- ا﹁︤ا
٦- ا﹁︤ا︨ ︩﹛ ︮︀درات ︋︩ از ︮︀درات ︾﹫︣﹡﹀︐﹩                                                                                ١٢- ︻︱﹢️ در ︨︀ز﹝︀ن ︗︀﹡﹩ ︑︖︀رت

﹉︥︑︣اج و ︑﹢﹜﹫︡ ﹁﹙︤ات ا︨︐︣ا︐︨︣ی ︋﹠﹍︀ه ﹨︀                                                                                                      ١٠- ︑﹢︨︺﹥ ا﹋︐︪︀ف، ا︢︎ ️︋︀﹇ان ر﹢︑ ︩١- ا﹁︤ا
﹤︵﹢︋︣﹞ ︹︀﹠︮ و ︑﹢︨︺﹥ ز﹡︖﹫︣ه ارزش ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ﹝︺︡﹡﹩ و ﹏﹫﹝﹊︑ -︢اری ︠︀ر︗﹩                                                                                         ١١﹎ ﹤︀﹞︨︣ ٢- ︑﹢︨︺﹥ ﹝︪︀ر﹋️ در

٣- ︑﹢︨︺﹥ ﹁﹠︀وری، ﹡﹢آوری و ︑﹆﹫﹅ و ︑﹢︨︺﹥ در ︗️ ﹡﹢︨︀زی و روزآ﹝︨︡︀زی ︮﹠︀︹  ﹋︪﹢ر  ١٢- ︑﹢︨︺﹥ ︮﹠︀︹ ﹝︐﹊﹩ و ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹡﹀️ و ﹎︀ز
﹩︀﹠︋︣︤ات ︮﹠︺︐﹩ و ز﹫︖︑ ️︠︀︨ و ﹩︨︡﹠﹞ ،﹩︀د و ︑﹢︨︺﹥ ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ︵︣ا︖و دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن                                                                                                           ١٣- ا ﹟﹢﹡ ︹︀﹠︮ ﹤︺︨﹢︑ -٤

٥- ︑﹢︨︺﹥ ︑︖︀رت و ︑︺︀﹝﹑ت ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋︀ ﹝︪︀ر﹋️ ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی دا︠﹙﹩ و ︠︀ر︗﹩                          ١٤- ﹋︀﹨︩ ﹨︤﹠﹥ ﹝︊︀د﹜﹥ ﹋︀﹐ و ︠︡﹝︀ت
٦- ︑﹢︨︺﹥ ︠﹢︫﹥ ﹨︀ و ︫︊﹊﹥ ﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ی و ︮︀درا︑﹩ ︋︣ ﹝﹢ر ︮﹠︀︹ ︎﹫︪︣ان                                  ١٥- ︑﹢︨︺﹥ ︑︖︀رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ و ا︖︀د ﹁︣و︫﹍︀ه ﹨︀ی ︋︤رگ و ︫︊﹊﹥ ای
︩︋ ﹩︭︭︑ و ﹩︐︣︡﹞ ️﹫﹁︣︸ ︩︀ی ︋︤رگ ﹝﹆﹫︀س                 ١٦- ︑﹢︨︺﹥ ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧︀﹡﹩ و ا﹁︤ا﹨︡︀ی ︮﹠︺︐﹩ و ﹝︺︡﹡﹩ ﹝︧︐︺︡ در ﹨︣ ر︫︐﹥ ︋﹥ وا﹨︡وا ﹏︡︊︑ -٧

﹩︐︣︡﹞ ︧︀زی ﹡︷︀م ﹨︀ی︋ ︀د ︑﹠﹢ع در ا︋︤ار﹨︀ی ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩                                                                                          ١٧- ﹡﹢︨︀زی و︖٨-  ا
٩- ︋︣﹡︨︡︀زی و ار︑﹆︀ی ا︻︐︊︀ر ﹡︀م و ﹡︪︀ن ︑︖︀ری ﹝︭﹢﹐ت دا︠﹙﹩                      

١- ︋︊﹢د ﹝︧︐﹞︣ ︨﹢﹜️ ا﹡︖︀م ﹋︧︉ و ﹋︀ر
٢- ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ︑﹢﹜﹫︡ و ︻︣︲﹥ ﹋︀﹐ و ︠︡﹝︀ت ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹁﹠︀وری ︋︀ ارزش ا﹁︤وده ︋︀﹐

٣- ︋︊﹢د و ︑﹢︨︺﹥ روا︋︳ ︑︖︀ری ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و ︑︧﹫﹏ ︑︖︀رت در ﹁︱︀ی ر﹇︀︋︐﹩ ︋︀ او﹜﹢️ ︮︀درات ︾﹫︣﹡﹀︐﹩
٤- ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡︀زی ︋︩ ︭︠﹢︮﹩ و ر﹁︹ ﹝﹢ا﹡︹ ︑﹢︨︺﹥ آن

٥- ︑︧﹫﹏ در ار︑﹆︀ی ︨︴ ﹁﹠︀وری، ︑﹢︨︺﹥ ︮﹠︀︹ ︎﹫︪︣﹁︐﹥ و ︠︡﹝︀ت ﹝︣︑︊︳
٦- ︑﹊﹞﹫﹏ ز﹡︖﹫︣ه ارزش ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ﹝︺︡﹡﹩، ︮﹠︀︹ ﹝︣︋﹢︵﹥ و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ︑﹢﹜﹫︡ ﹋︀﹐﹨︀ی وا︨︴﹥ ای 

٧- ︗﹙︉ و ︑﹢︨︺﹥ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︠︀ر︗﹩ در ︋︩ ︮﹠︺️، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت
︩︋ ︀ی﹨ ️︠︀︨ ︣︀د و ︑﹢︨︺﹥ ز︖︢اری در ا﹎ ﹤︀﹞︨︣ ٨- ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از

٩- ︭﹢ل ا︵﹞﹫﹠︀ن از ︑︃﹝﹫﹟ و ︑﹢ز︹ ﹝﹠︀︨︉ ﹋︀﹐﹨︀ و ︠︡﹝︀ت و ︑︧﹫﹏ و ﹡﹢﹟ ︨︀زی ︗︣︀ن ﹋︀﹐ و ︠︡﹝︀ت
١٠- ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ و ︀﹝️ از ﹝︭︣ف ︑﹢﹜﹫︡ات دا︠﹙﹩

١١- ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ︋︊﹢د را﹡︡﹝︀ن ﹝︭︣ف ا﹡︣ژی در ﹁︣آ﹠︡﹨︀ و ﹋︀﹐﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ی
١٢- ار︑﹆︀ی ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی و ︀﹞︨︣ ﹩﹍︐︧︀︫﹥ ﹨︀ی ا﹡︧︀﹡﹩ ︋︀ ︑﹊﹫﹥ ︋︣ ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨﹑﹝﹩- ا︣ا﹡﹩

١٣- ار︑﹆︀ی ﹁︣﹨﹠﹌ و دا﹡︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︣ای ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ︑﹢︨︺﹥ ︮﹠︺︐﹩

︋︧︐﹥ ︨﹫︀︨️ ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ در ﹇︀﹜︉ ︫︩ ﹝﹢ر ا︮﹙﹩ و ︑︺︡اد ٦١ ︨﹫︀︨️ در را︨︐︀ی ﹝﹢︲﹢︻︀ت را﹨︊︣دی ﹁﹢ق ︵︣ح ر︤ی ︫︡ه ﹋﹥ در ﹁︭﹏ ﹨﹀︐﹛ ا﹟ ︨﹠︡ ارا﹥ ︫︡ه ا︨️

١-︮﹠︀︹ ︑﹢﹜﹫︡ ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹡﹀︐﹩                                                             ٥- ﹝︺︡ن و ا︨︐︣اج ﹝︺︡﹡﹩                                                    ٩- ﹝﹢اد ︾︢ا﹩ و آ︫︀﹝﹫︡﹡﹩
٢- ﹝﹢اد و ﹝︭﹢﹐ت ︫﹫﹞﹫︀﹩                                                                     ٦- ﹁﹙︤ات ا︨︀︨﹩                                                                       ١٠- ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات ︮﹠︺︐﹩ و ︑﹢﹜﹫︡ی

٣- ﹝︭﹢﹐ت ﹋︀﹡﹩ ︾﹫︣﹁﹙︤ی                                                                         ٧- ︮﹠︀︹ ︎﹫︪︣﹁︐﹥                                                                    ١١- ﹡︧︀︗﹩ و ︎﹢︫︀ک
٤- و︀︨﹏ ﹡﹆﹙﹫﹥ ز﹝﹫﹠﹩، ر﹙﹩ و در︀﹩                                                      ٨- ﹝︭﹢﹐ت ﹐︨︐﹫﹊﹩ و ︎﹑︨︐﹫﹊﹩                                   ١٢- ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ﹝﹢﹜︡ و ا﹡︐﹆︀ل ︋︣ق

ا﹨︡اف ﹋﹙﹩ و ﹋﹞﹩ ︋︩ ︮﹠︺️، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت

را﹨︊︣د﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥ ︋︩ ︮﹠︺️، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت

﹝﹢︲﹢︻︀ت را﹨︊︣دی وزارت ︮﹠︺️، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت

︨﹫︀︨️ ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ وزارت ︮﹠︺️، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت

︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی را﹨︊︣دی ︮﹠︐﹠﹞ ︹︀︉ و او﹜﹢️ دار
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7-سیاست اهی ارجایی
وزارت  صنعت، معدن و تجارت
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7-1-سیاست های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت

همان طـور کـه در چارچـوب برنامـه راهبـردی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت تبییـن گردیـده اسـت، بسـته 
سیاسـت های اجرایـی می توانـد همـوار کننـده جهـت گیـری وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در تحقـق اهـداف 
تعییـن شـده باشـد. از آنجایـی کـه در سیاسـت های توسـعه صنعتـی بـه منظـور افزایـش ظرفیـت و توسـعه صنایـع 
صنعـت،  کالن  سـطح  در  غیـره  و  مقـررات  و  قوانیـن  توسـعه  و  بازنگـری  زیرسـاخت ها،  توسـعه  دسـتی،  پاییـن 
سیاسـت های افقـی مـد نظـر بـوده و در توسـعه ی یـک یـا چنـد رشـته فعالیـت و محصـول خـاص، از سیاسـت های 
عمـودی به کارگیـری مـی شـود، لـذا بـا توجـه بـه وضعیـت کنونـی اقتصـاد کشـور و بخـش صنعـت، معـدن و تجارت 
کـه نیازمنـد هـر دو نـوع سیاسـت برای توسـعه کشـور می باشـد، رویکـرد وزارت صنعت، معـدن و تجـارت در تدوین 

سیاسـت ها اسـتفاده از سیاسـت ترکیبـی اسـت. 

به طـور کلـی تعـداد 61 سیاسـت اجرایی در قالب شـش محور اصلی در این سـند به شـرح زیر تدوین شـده اسـت 
کـه هـر کدام از این سیاسـت های اجرایی پیوسـتگی و ارتبـاط مفهومی با موضوعـات راهبردی دارد. 

1- تعداد 12 سیاست با محور توسعه رقابت پذیری در بخش
2- تعداد 6 سیاست با محور بهبود محیط قانونی و فضای کسب و کار

3- تعداد8 سیاست با محور توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه
4- تعداد 11 سیاست با محور سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی

5- تعداد 15 سیاست با محور توسعه تجارت و تعامالت بین المللی
6- تعداد 9 سیاست با محور تأمین و توسعه زیر ساخت

7-1 -1- توسعه رقابت پذیری در بخش

1.   آزاد سازی و رقابتی شدن بیشتر بازار با اجرای الزامات متعارف در تجارت جهانی
2. پشتیبانی از تعامالت بین المللی و مشارکت بنگاه های داخلی و خارجی

3. پشتیبانی از سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رویکرد توسعه صادرات و انتقال فناوری 
4. ایجاد زمینه های مناسب در جهت ارتقای بهره وری کل عوامل در بخش

5. توان افزایی مدیران بخش با رویکرد دستیابی به تراز جهانی
6. پشتیبانی از برند سازی محصوالت داخلی و ایجاد هلدینگ  و بنگاه های صادرات محور

7. پشتیبانی از ارتقای توان رقابتی صنایع کوچک و متوسط از طریق توسعه خوشه ها و شبکه ها
8. بهره برداری از توانمندی های منطقه برای توسعه بازار
9. پشتیبانی از توسعه مشاوره تخصصی داخلی و خارجی

10. پشتیبانی از استقرار نظام جامع مدیریت کیفیت و اجرای استاندارد های بین المللی
11. توانمند سازی و بهره گیری از تشکل های تخصصی 

12. پشتیبانی از توسعه فعالیت های بانک ها و بیمه های خارجی در کشور 



102

7-1-2- بهبود محیط قانونی و فضای کسب و کار

1. شفاف سازی و تسهیل فرایندهای کسب و کار
2. بازنگری و اصالح قوانین و مقررات بازدارنده تولید، تجارت و تدوین قوانین و مقررات ودستورالعمل های 

تسهیل کننده
3. پشتیبانی از توسعه ضمانت اجرایی قوی و موثر در اجرای تعهدات و قراردادهای مرتبط با بخش

4. شفاف سازی و پیش آگاهی به ذی نفعان بخش با هدف فراهم شدن قابلیت پیش بینی برای فعاالن بخش
5. محدود نمودن نهادهای عمومی و غیرخصوصی در مالکیت و مدیریت بنگاه ها

6. افزایش اثربخشی و تقویت نظام های هدفمند نظارتی 

7-1-3 - توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه

1. ایجاد و توسعه زیر ساخت های گسترش فناوری و صنایع پیشرفته
2. گسترش پژوهشهای کاربردی و توسعه ای

3. پشتیبانی از توسعه کسب وکارهای دانش بنیان 
4. پشتیبانی از توسعه صادرات محصوالت صنایع پیشرفته و دانش بنیان

5.  تعامل و مبادله دانش و فناوری با کشورها و شرکت های برتر 
6. توسعه و تعمیق مدیریت، اقتصاد و حقوق مالکیت فکری )صنعتی( در زنجیره ارزش از ایده تا محصول

7. حمایت مالی از فعالیت های تحقیق و توسعه در بنگاه های اقتصادی به ویژه بنگاه های صنعتی
8. حمایت از مخترعان و مبتکران در راستای توسعه تجاری سازی در بخش

7-1-4 - سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی

1. تسهیل فرآیند بررسی و اعطاء تسهیالت به واحدهای تولیدی و خدماتی
2. مشارکت در توسعه و تنوع بخشی ابزارهای تأمین مالی 

3. پشتیبانی از تأمین مالی سرمایه گذاری در حوزه های اولویت دار 
4. مشارکت در توسعه و تقویت نهادهای تأمین مالی نظیر صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های تأمین 

مالی و صندوق پروژه ای و زیر ساختی 
B.OT, B.O.O, FDI5. حمایت از توسعه سرمایه گذاری های خارجی مانند

6. پشتیبانی از افزایش سرمایه و توسعه فعالیت بانک های تخصصی در بخش 
7. حمایت از حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار بورس کشور 

8. تکمیل زنجیره ارزش تولیدات با هدف کاهش صادرات مواد خام معدنی 
9. پوشش نسبی ریسک در توسعه فعالیت های بخش به ویژه توسعه فعالیت های معدنی 

10. پشتیبانی از تضمین آزادی جریان ورود و خروج سرمایه در کشور
11. حمایت و تأکید بر تک نرخی و آزاد شدن نرخ ارز

7-1-5 - توسعه تجارت و تعامالت بین المللی

1. پشتیبانی هدفمند از صادرات کاال و خدمات با هدف کاهش ریسک صادرات و افزایش مزیت رقابتی برای 
توسعه بازار و پیشگیری از رقابت ناسالم بین صادرکنندگان
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2. مدیریت واردات در جهت ارتقای توان رقابتی تولید داخل
3. توسعه ترتیبات تعرفه ترجیحی با هدف گسترش پیوندهای منطقه ای

4. استفاده بهینه از ظرفیت های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به منظور گسترش تولیدات 
صادرات گرا و خدمات تجاری 

5. توسعه تجارت الکترونیک وگسترش به کارگیری روش های نوین تجارت 
6. توسعه تعامالت بین المللی و عضویت در پیمان ها و سازمان های منطقه ای و جهانی 

7. پشتیبانی از فرآوری واردات موقت و صادرات مجدد 
8. پشتیبانی از تاسیس اتاق های بازرگانی مشترک و تقویت اتاق های بازرگانی منطقه ای نظیر اتاق بازرگانی 

اکو
)WTO( 9. پیشبرد فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت

10. پشتیبانی از تشکیل کنسرسیوم های صادراتی متناسب با بازار هدف برای بهینه سازی مقیاس و رقابت 
سازنده

11. کاهش هزینه مبادله در حوزه بازرگانی
12. مدیریت بازار کاال و خدمات از طریق روان سازی و نوین سازی شبکه های توزیع

13. ارتقای سطح کیفی خدمات قابل عرضه توسط واحدهای صنفی - خدماتی از طریق استانداردسازی و 
تدوین آیین کار خدمات

14. پشتیبانی از ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات قبل، حین و بعد از فروش کاالهای تولیدات داخلی و 
خارجی

15. کاهش سهم تجارت پنهان در مبادالت کشور

7-1-6- تأمین و توسعه زیرساخت 

1- توسعه شبکه یکپارچه اطالعاتی برای دسترسی عموم ذی نفعان به اطالعات مرتبط
2- توسعه و ارتقای فرهنگ عمومی از طریق: 

• توسعه فرهنگ صنعتی
• ارتقای جایگاه و منزلت کارآفرینی، سرمایه گذاری و صادرات

• اقبال جامعه به تولید و مصرف ملی
3- ایجاد پنجره واحد برای روان سازی سرمایه گذاری 

4- مشارکت و پیگیری اجرای طرح های توسعه زیرساخت های لجستیکی در محورهای اولویت دار بخش
5-مشارکت در بستر سازی مناسب برای ایجاد مناطق آزاد صنعتی و فرآوری صادرات 

6- تأمین و توسعه زیر ساخت ها و فعالیت ها در بخش صنعت، معدن و تجارت منطبق با آمایش سرزمین 
)HSEE( 7- بهبود و کارآمدسازی مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی

8- توسعه شهرک های صنعتی، لجستیکی و صنفی 
9- بهبود ساختار مدیریت، سرمایه های انسانی و  کارآمدسازی خدمات دولتی در بخش صنعت، معدن و تجارت

در ادامه سیاست های اجرایی مورد نظر متناسب با هر یک از موضوعات راهبردی ارائه گردیده است. در گام 
وزارت  تابعه  سازمان های  توسط  عملیاتی  برنامه های  اجرایی  سیاست های  از  یک  هر  با  مطابق  است  الزم  بعدی 

صنعت، معدن و تجارت و تمامی حوزه های ستادی، تدوین و اجرا  گردد.
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7-2- سیاست های اجرایی متناظر با موضوعات راهبردی 

جدول 22- سیاست های اجرایی متناظر با موضوعات راهبردی

سیاست های اجرایی مرتبطموضوع راهبردیردیف

بهبود مستمر سهولت 1
انجام کسب وکار

بازنگری و اصالح قوانین و مقررات بازدارنده تولید، تجارت و تدوین قوانین و مقررات و 
دستورالعمل های تسهیل کننده 

ایجاد پنجره واحد برای روان سازی سرمایه گذاری
شفاف سازی و تسهیل فرآیندهای کسب و کار

پشتیبانی از توسعه ضمانت اجرایی قوی و موثر در اجرای تعهدات و قراردادهای مرتبط با بخش
توسعه تجارت الکترونیک وگسترش به کارگیری روش های نوین تجارت

شفاف سازی و پیش آگاهی به ذی نفعان بخش با هدف فراهم شدن قابلیت پیش بینی برای 
فعاالن بخش

کاهش هزینه مبادله در حوزه بازرگانی
محدود نمودن نهادهای عمومی و غیر خصوصی در مالکیت و مدیریت بنگاه ها

افزایش اثربخشی و تقویت نظام های هدفمند نظارتی
توسعه شبکه یکپارچه اطالعاتی برای دسترسی عموم ذی نفعان به اطالعات مرتبط

2
پشتیبانی از تولید و 
عرضه کاال و خدمات 
مبتنی بر فناوری با 

ارزش افزوده باال

ایجاد و توسعه زیر ساخت های گسترش فناوری و صنایع پیشرفته
پشتیبانی از توسعه صادرات محصوالت صنایع پیشرفته و دانش بنیان

پشتیبانی از توسعه کسب وکارهای دانش بنیان
پشتیبانی از سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رویکرد توسعه صادرات و انتقال فناوری

توسعه و تعمیق مدیریت، اقتصاد و حقوق مالکیت فکری )صنعتی( در زنجیره ارزش از ایده تا 
محصول

حمایت از فعالیتهای تحقیق و توسعه در بنگاه های اقتصادی به ویژه بنگاه های صنعتی
حمایت از مخترعان و مبتکران در راستای توسعه تجاری سازی در بخش

3

بهبود و توسعه روابط 
تجاری بین المللی 

و تسهیل تجارت در 
فضای رقابتی با اولویت 

صادرات غیر نفتی

پشتیبانی از تاسیس اتاق های بازرگانی مشترک و تقویت اتاق های بازرگانی منطقه ای نظیر اتاق 
بازرگانی اکو

آزادسازی و رقابتی شدن بیشتر بازار با اجرای الزامات متعارف در تجارت جهانی
استفاده بهینه از ظرفیت های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به منظور گسترش 

تولیدات صادرات گرا و خدمات تجاری
پشتیبانی از تشکیل کنسرسیوم های صادراتی متناسب با بازار هدف برای بهینه سازی مقیاس و 

رقابت سازنده
حمایت و تأکید بر تک نرخی و آزاد شدن نرخ ارز

پشتیبانی از فرآوری واردات و صدور مجدد
پشتیبانی هدفمند از صادرات کاال و خدمات با هدف کاهش ریسک صادرات و افزایش مزیت 

رقابتی برای توسعه بازار و پیشگیری از رقابت ناسالم بین صادرکنندگان
)WTO( پیشبرد فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت

توسعه تجارت الکترونیک وگسترش به کارگیری روش های نوین تجارت
توسعه ترتیبات تعرفه ترجیحی با هدف گسترش پیوندهای منطقه ای

توسعه تعامالت بین المللی و عضویت در پیمان ها و سازمان های منطقه ای و جهانی
بهره برداری از توانمندی های منطقه برای توسعه بازار

مدیریت بازار کاال و خدمات از طریق روان سازی و نوین سازی شبکه های توزیع
مدیریت واردات در جهت ارتقای توان رقابتی تولید داخل

مشارکت در بسترسازی مناسب برای ایجاد مناطق آزاد صنعتی و فرآوری صادرات
پشتیبانی از تعامالت بین المللی و مشارکت بنگاه های داخلی و خارجی
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سیاست های اجرایی مرتبطموضوع راهبردیردیف

B.O.T ,B.O.O ,FDIحمایت از توسعه سرمایه گذاری های خارجی مانند
پشتیبانی از برند سازی محصوالت داخلی و ایجاد هلدینگ  و بنگاه های صادرات محور

بازنگری و اصالح قوانین و مقررات بازدارنده تولید، تجارت و تدوین قوانین و مقررات و 
دستور العمل های تسهیل کننده

4
توانمندسازی و رفع 
موانع توسعه بخش 

خصوصی

ایجاد زمینه های مناسب در جهت ارتقای بهره وری کل عوامل در بخش
پشتیبانی از افزایش سرمایه و توسعه فعالیت بانک های تخصصی در بخش

پشتیبانی از برند سازی محصوالت داخلی و ایجاد هلدینگ  و بنگاه های صادرات محور
پشتیبانی از تشکیل کنسرسیوم های صادراتی متناسب با بازار هدف برای بهینه سازی مقیاس و 

رقابت سازنده
پشتیبانی از ارتقای توان رقابتی صنایع کوچک و متوسط از طریق توسعه خوشه ها و شبکه ها

پشتیبانی از توسعه فعالیت های بانک ها و بیمه های خارجی
پشتیبانی از توسعه مشاوره تخصصی داخلی و خارجی

پشتیبانی از سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رویکرد توسعه صادرات و انتقال فناوری
پوشش نسبی ریسک در توسعه فعالیت های بخش به ویژه توسعه فعالیت های معدنی

تسهیل فرآیند بررسی و اعطاء تسهیالت به واحدهای تولیدی و خدماتی
توانمند سازی و بهره گیری از تشکل های تخصصی

حمایت و تأکید بر تک نرخی و آزاد شدن نرخ ارز
محدود نمودن نهادهای عمومی و غیر خصوصی در مالکیت و مدیریت بنگاه ها

مشارکت در توسعه و تقویت نهادهای تأمین مالی نظیر صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های 
تأمین مالی و صندوق پروژه ای و زیر ساختی

مشارکت در توسعه و تنوع بخشی ابزارهای تأمین مالی
بازنگری و اصالح قوانین و مقررات بازدارنده تولید، تجارت و تدوین قوانین و مقررات و 

دستور العمل های تسهیل کننده

5
تسهیل در ارتقای 

سطح فناوری، توسعه 
صنایع پیشرفته و 

خدمات مرتبط

ایجاد و توسعه زیر ساخت های گسترش فناوری و صنایع پیشرفته
پشتیبانی از توسعه کسب وکارهای دانش بنیان

تعامل و مبادله دانش و فناوری با کشورها و شرکت های برتر
حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه در بنگاه های اقتصادی به ویژه بنگاه های صنعتی

حمایت از مخترعان و مبتکران در راستای توسعه تجاری سازی در بخش
گسترش پژوهشهای کاربردی و توسعه ای

پشتیبانی از سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رویکرد توسعه صادرات و انتقال فناوری

6

تکمیل زنجیره ارزش 
فعالیت های معدنی، 

صنایع مربوط و 
پشتیبانی از تولید 
کاالهای واسطه ای

پوشش نسبی ریسک در توسعه فعالیت های بخش به ویژه توسعه فعالیت های معدنی
تأمین و توسعه زیر ساخت ها و فعالیت ها در بخش صنعت، معدن و تجارت منطبق با آمایش 

سرزمین
تکمیل زنجیره ارزش تولیدات با هدف کاهش صادرات مواد خام معدنی

مشارکت در بسترسازی مناسب برای ایجاد مناطق آزاد صنعتی و فرآوری صادرات

7
جلب و  توسعه 

سرمایه گذاری خارجی 
در بخش صنعت، 

معدن و تجارت

پشتیبانی از تضمین آزادی جریان ورود و خروج سرمایه در کشور
پشتیبانی از تأمین مالی سرمایه گذاری در حوزه های اولویت دار

پشتیبانی از تعامالت بین المللی و مشارکت بنگاه های داخلی و خارجی
پشتیبانی از توسعه فعالیت های بانک ها و بیمه های خارجی

پشتیبانی از توسعه مشاوره تخصصی داخلی و خارجی
پشتیبانی از سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رویکرد توسعه صادرات و انتقال فناوری

B.O.T ,B.O.O ,FDIحمایت از توسعه سرمایه گذاری های خارجی مانند
حمایت از حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار بورس کشور
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حمایت و تأکید بر تک نرخی و آزاد شدن نرخ ارز
مشارکت در توسعه و تقویت نهادهای تأمین مالی نظیر صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های 

تأمین مالی، صندوق پروژه ای و زیر ساختی
بازنگری و اصالح قوانین و مقررات بازدارنده تولید، تجارت و تدوین قوانین و مقررات و 

دستور العمل های تسهیل کننده

8
پشتیبانی از 

سرمایه گذاری در 
ایجاد و توسعه زیر 
ساخت های بخش

ایجاد پنجره واحد برای روان سازی سرمایه گذاری
)HSEE( بهبود وکارآمدسازی مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی

پشتیبانی از افزایش سرمایه و توسعه فعالیت بانک های تخصصی در بخش
تأمین و توسعه زیر ساخت ها و فعالیت ها در بخش صنعت، معدن و تجارت منطبق با آمایش 

سرزمین
توسعه شهرک های صنعتی، لجستیکی و صنفی

مشارکت در بسترسازی مناسب برای ایجاد مناطق آزاد صنعتی و فرآوری صادرات
مشارکت در توسعه و تقویت نهادهای تأمین مالی نظیر صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های 

تأمین مالی، صندوق پروژه ای و زیر ساختی
مشارکت و پیگیری اجرای طرح های توسعه زیرساخت های لجستیکی در محورهای اولویت دار 

بخش
پوشش نسبی ریسک در توسعه فعالیت های بخش به ویژه توسعه فعالیت های معدنی

پشتیبانی از تأمین مالی سرمایه گذاری در حوزه های اولویت دار

9

حصول اطمینان از 
تأمین و توزیع مناسب 

کاال ها و خدمات و 
تسهیل و نوین سازی 
جریان کاال و خدمات

افزایش اثربخشی و تقویت نظام های هدفمند نظارتی
پشتیبانی از ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات قبل، حین و بعد از فروش کاالهای تولیدات 

داخلی و خارجی
پشتیبانی از استقرار نظام جامع مدیریت کیفیت و اجرای استاندارد های بین المللی

پشتیبانی از برند سازی محصوالت داخلی و ایجاد هلدینگ  و بنگاه های صادرات محور
پشتیبانی از ارتقای توان رقابتی صنایع کوچک و متوسط از طریق توسعه خوشه ها و شبکه ها

تسهیل فرآیند بررسی و اعطاء تسهیالت به واحدهای تولیدی و خدماتی
توسعه تجارت الکترونیک وگسترش به کارگیری روش های نوین تجارت

توسعه شهرک های صنعتی، لجستیکی و صنفی
حمایت از حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار بورس کشور

کاهش سهم تجارت پنهان در مبادالت کشور
کاهش هزینه مبادله در حوزه بازرگانی

مدیریت بازار کاال و خدمات از طریق روان سازی و نوین سازی شبکه های توزیع
مدیریت واردات در جهت ارتقای توان رقابتی تولید داخل

مشارکت و پیگیری اجرای طرح های توسعه زیرساخت های لجستیکی در محورهای اولویت دار 
بخش

ارتقای سطح کیفی خدمات قابل عرضه توسط واحدهای صنفی - خدماتی از طریق 
استانداردسازی و تدوین آیین کار خدمات

توسعه شبکه یکپارچه اطالعاتی برای دسترسی عموم ذی نفعان به اطالعات مرتبط

پشتیبانی و حمایت از 10
مصرف تولیدات داخلی

ارتقای سطح کیفی خدمات قابل عرضه توسط واحدهای صنفی - خدماتی از طریق 
استانداردسازی و تدوین آیین کار خدمات

بازنگری و اصالح قوانین و مقررات بازدارنده تولید، تجارت و تدوین قوانین و مقررات و دستور 
العمل های تسهیل کننده

پشتیبانی از ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات قبل، حین و بعد از فروش کاالهای تولیدات 
داخلی و خارجی

پشتیبانی از برند سازی محصوالت داخلی و ایجاد هلدینگ  و بنگاه های صادرات محور
توسعه ترتیبات تعرفه ترجیحی با هدف گسترش پیوندهای منطقه ای
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توسعه شبکه یکپارچه اطالعاتی برای دسترسی عموم ذی نفعان به اطالعات مرتبط
توسعه و ارتقای فرهنگ عمومی از طریق:

• توسعه فرهنگ صنعتی
• ارتقای جایگاه و منزلت کارآفرینی، سرمایه گذاری و صادرات

• اقبال جامعه به تولید و مصرف داخلی
کاهش سهم تجارت پنهان در مبادالت کشور

مدیریت بازار کاال و خدمات از طریق روان سازی و نوین سازی شبکه های توزیع
مدیریت واردات در جهت ارتقای توان رقابتی تولید داخل

11
پشتیبانی از بهبود 

راندمان مصرف انرژی 
در فرآیندها و کاالهای 

تولیدی

ایجاد و توسعه زیر ساخت های گسترش فناوری و صنایع پیشرفته
ایجاد زمینه های مناسب در جهت ارتقای بهره وری کل عوامل در بخش

)HSEE( بهبود وکارآمدسازی مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی
پشتیبانی از استقرار نظام جامع مدیریت کیفیت و اجرای استاندارد های بین المللی

پشتیبانی از سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رویکرد توسعه صادرات و انتقال فناوری

12

ارتقای توانمندی و 
شایستگی سرمایه های 

انسانی با تکیه بر 
فرهنگ اسالمی - 

ایرانی

بهبود ساختار مدیریت، سرمایه های انسانی و کارآمدسازی خدمات دولتی در بخش صنعت، 
معدن و تجارت

تعامل و مبادله دانش و فناوری با کشورها و شرکت های برتر
توان افزایی مدیران بخش با رویکرد دستیابی به تراز جهانی

توسعه و تعمیق مدیریت، اقتصاد و حقوق مالکیت فکری )صنعتی( در زنجیره ارزش از ایده تا 
محصول

حمایت از مخترعان و مبتکران در راستای توسعه تجاری سازی در بخش

13
ارتقای فرهنگ و دانش 
عمومی برای پشتیبانی 

از توسعه صنعتی

ایجاد زمینه های مناسب در جهت ارتقای بهره وری کل عوامل در بخش
پشتیبانی از توسعه مشاوره تخصصی داخلی و خارجی

توانمند سازی و بهره گیری از تشکل های تخصصی
توسعه شبکه یکپارچه اطالعاتی برای دسترسی عموم ذی نفعان به اطالعات مرتبط

توسعه و ارتقای فرهنگ عمومی از طریق:
• توسعه فرهنگ صنعتی

• ارتقای جایگاه و منزلت کارآفرینی، سرمایه گذاری و صادرات
• اقبال جامعه به تولید و مصرف داخلی

توسعه و تعمیق مدیریت، اقتصاد و حقوق مالکیت فکری )صنعتی( در زنجیره ارزش از ایده تا 
محصول
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7-3- الزامات اجرای راهبرد ها و سیاست ها

اجرایـی شـدن اثربخـش راهبردهـا و سیاسـت ها در جهـت تحقـق کامـل اهـداف تعییـن شـده، نیازمند بـرآورده 
شـدن الزامـات زیر می باشـد:

1- پذیرش اولویت تولید در کلیه سطوح تصمیم گیری
2- تکریم و ارج نهادن به سرمایه گذاری و سرمایه گذار در بخش های مولد اقتصادی

3- هدایت منابع مالی کشور به بخش های مولد اقتصادی به ویژه صنعت و معدن
4- رفع محدودیت های بین المللی و گسترش روابط اقتصادی و تجاری

5- وجود فضای مناسب کسب و کار
6- تأمین زیر ساخت های مورد نیاز بخش توسط سایر دستگاه های اجرایی کشور

و  دولتی  بخش های  و  دستگاه ها  تمامی  در  خوب  حکمرانی  تحکیم  و  شفاف سازی  ساالری،  شایسته   -7
فرادولتی

8- جلوگیری از واردات غیر رسمی کاال
9- اصالح قوانین مخل تولید و تجارت در بخش و ثبات قوانین و مقررات جاری

10- حمایت بخش های فرهنگی و رسانه ای از توسعه صنعتی کشور
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8 - برنامه های راهبردی گروه صنایع منتخب

بـا توجـه به تعیین رشـته فعالیت های صنعتـی دارای اولویت در سـند برنامه راهبردی و به منظـور تحقق اهداف 
تعییـن شـده تا افق سـال 1404، برنامه راهبـردی برخی از صنایع منتخب به شـرح ذیل، تدوین گردیده اسـت:

8-1- صنعت خودرو
8-2- صنعت فوالد

8-3- صنعت نساجی و پوشاک
8-4- صنعت سیمان

8-5- صنعت تایر و تیوب
8-6- صنعت لوازم خانگی

8-7- صنعت کاشی و سرامیک

شـایان ذکـر اسـت برنامه هـای راهبـردی سـایر صنایـع منتخـب در چارچـوب بـکار گرفتـه شـده ماننـد صنایـع 
پیشـرفته، صنایـع غذایـی و آشـامیدنی، صنایـع داروئـی و تجهیـزات پزشـکی، ماشـین آالت و تجهیـزات صنعتـی 
و تولیـدی، صنایـع دریایـی، معـدن، صنایـع پتروشـیمی و شـیمیایی در حـال تدوین اسـت کـه پس از نهایی شـدن 

منتشـر خواهد شـد.
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1- بررسی وضع موجود و جایگاه صنعت خودرو در ایران و جهان

صنعـت خـودرو در اقتصـاد جهانـی همـواره عامـل رشـد اقتصـادی بـوده و بخـش قابـل توجهـی از ارزش افـزوده 
بسـیاری از کشـورهای صنعتـی و نوظهـور صنعتـی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. 

• ایران اسالمی با جمعیتی در حدود یک درصد جمعیت جهان، سهم دو درصدی از تولید خودرو در جهان 
را دارد.

• ایران با تولید بیش از 6 /1 میلیون خودرو در سال1390، رتبه سیزدهم در جهان را به خود اختصاص داد که 
البته این رتبه با توجه به کاهش تولید در سال 1392 به جایگاه بیستم تنزل یافت و با توجه به افزایش رشد 

تولیدات در سال 1393 پیش بینی می شود که این رتبه تا جایگاه هیجدهم ارتقای یابد.
• برآورد می شود در سال 1393 این صنعت 14 درصد ارزش افزوده بخش، 3 درصد سهم ارزش افزوده از 

تولید ناخالص داخلی و 12 درصد از اشتغال بخش را تشکیل دهد.
• مناطق فعال در صنعت خودروسازی کشور، استانهای تهران، خراسان رضوی، کرمان، آذربایجان شرقی 

و اصفهان هستند.
• استانهای آذربایجان غربی، سمنان، کرمانشاه، لرستان و مازندران در زمینه قطعه سازی و مجموعه سازی 

فعال می باشند.
• سایت های فعال خودروسازی ایران در خارج از کشور نیز کشورهای سوریه، عراق، بالروس، آذربایجان، 

مصر، سنگال و ونزوئال هستند.
و  معدن  صنعت،  بخش  پیشران های  از  متوسط،  فناوری  سطح  با  مادر  صنعتی  عنوان  به  خودرو  صنعت   •
تجارت کشور به شمار می رود و در زمره صنایع اولویت دار و منتخب در بخش تولید و تجارت )در راستای 

تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز کشور( محسوب می گردد.

بـر  تمرکـز  سیاسـت های  اخـص  طـور  بـه  صنعـت،  ایـن  در  شـده  تعییـن  اجرایـی  سیاسـت های  بـه  توجـه  بـا 
کیفیـت و کاهـش قیمـت تمـام شـده محصـوالت، تـوأم بـا افزایـش تولیـد و نیـز بهبـود فضـای کسـب و کار در جهـت 
سـرمایه گذاری های مسـتقیم خارجـی و مشـترک بـا شـرکت های دارای نـام و نشـان تجـاری معتبـر جهانـی، به نظر 
می رسـد صنعـت خـودرو کشـور بتوانـد محصـوالت خـود را در سـبد انتخـاب خریـداران در سـطح بیـن المللـی ارائه 

. ید نما
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2- هدفگذاری صنعت خودرو

2-1- چشم انداز صنعت خودرو در افق 1404:

بـر اسـاس سـند چشـم انداز جمهوری اسـالمی ایـران و در راسـتای چشـم انداز بخـش صنعت، معـدن و تجارت 
کـه قبـاًل اعـالم گردیـد، چشـم انداز صنعـت خودرو به شـرح ذیل تعیین شـده اسـت:

» دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه 

یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری«

راهبردهای دستیابی به چشم انداز فوق عبارتند از: 

• ایجاد پایگاه ساخت و تولید خودرو با نام و نشان تجاری داخلی و مشترک یا نام و نشان معتبرجهانی 
در منطقه، با تأکید بر صادرات محصوالت19 تولیدی

یا  داخلی  معتبر  تجاری  نشان  و  نام  با  خودرو  مجموعه های  و  قطعات  تولید  ساخت  پایگاه  ایجاد   •
جهانی در منطقه، با تأکید بر مزیت رقابتی

• جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی )مستقیم یا مشترک( در راستای جذب فناوری های نوین و 
توسعه صادرات

• ایجاد پایگاه مراکز طراحی، آزمون و خدمات مهندسی خودرو در منطقه

19 - محصوالت شامل: مواد اولیه، قطعه/ مجموعه/ خودرو/ محصوالت صنایع جانبی خودرو می باشد.
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2-2-هدف گذاری کمی تا سال 1404:

جدول 22 - وضعیت موجود و هدف گذاری صنعت خودرو تا افق سال 1404 

واحد سنجشعنوان بخشردیف
وضعیت 
موجود
)1393(

هدف هدف )1396(
توضیح)1404(

1

تولید خودرو

صادرات به میزان 111017503000هزار دستگاهسبک )سواری و وانت(
ثلث تولیدات

2
تجاری

)اتوبوس، مینی بوس و 
کامیون(

صادرات به میزان 2243120هزار دستگاه
ربع تولیدات

خودرو و قطعات122050میلیارد دالرمیزان فروش سالیانه صنعت خودرو3

4GDP 1/8 درصدسهم ارزش افزوده صنعت خودرو از
34)سال92(

بر مبنای آمار بانک 
مرکزی با سال پایه 

83

سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از ارزش 5
11/4 درصدافزوده کل صنعت

1820)سال92(
بر مبنای آمار بانک 
مرکزی با سال پایه 

83

6
ارزش صادرات صنعت 

خودرو

0/32/215میلیارد دالرخودرو

00/96میلیارد دالرقطعه

خودرو و قطعات170200250هزار نفراشتغال مستقیم صنعت خودرو7

سهم اشتغال صنعت خودرو از اشتغال بخش 8
121415درصدصنعت

بر مبنای اطالعات 
واحدهای صنعتی 

باالی 10 کارکن

نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش در 9
0/3112/5درصدصنعت خودرو

630700820امتیاز از 1000شاخص رضایت مصرف کننده10

یورو 5 و4یورو 4یورو xسطح استاندارد آالیندگی11
استاندارد 

روز 
اتحادیه 

اروپا

بر مبنای تولید Litr/100km97/54/5متوسط مصرف سوخت12
محصوالت

181511رتبهجایگاه ایران در جهان13
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3 - راهبردهای توسعه صنعت خودرو

بـا توجـه بـه سیاسـت ها و هدف گـذاری انجـام شـده در صنعت خـودرو کشـور در افـق 1404، راهبردهـای تحقق 
ایـن اهـداف به شـرح ذیـل تعییـن می گردد:

1( ارتقای توانمندی بنگاه ها

2( مدیریت واردات خودرو و قطعات

3( افزایش نفوذ فناوری در صنعت موجود

4( توسعه همکاری های بین بنگاهی

5( گسترش همکاری های بین المللی

6( توسعه سرمایه گذاری برای ایجاد و تکمیل واحدها

7( تنوع بخشی به روش های تأمین مالی

8( حمایت از مصرف کنندگان خودروهای داخلی و وارداتی

9( اصالح مصارف
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4-برنامه های اجرایی در راستای راهبردهای تعیین شده 

جدول 23 - برنامه های اجرایی در راستای راهبردهای تعیین شده

برنامه های اجراییراهبردردیف

ارتقای توانمندی 1
بنگاه ها

از  استفاده  داخلی،  تجاری  نشان  و  نام  با  خودرو  تولید  و  طراحی   •
معتبر  یا  و  داخلی  خودروساز  چند  یا  یک  توسط  مشترک  پلتفرم 

جهانی با حفظ مزیت رقابتی/صادراتی 
بخش  در  نوین  فناوری های  درحوزه  توسعه  و  محصول  طراحی   •
برقی  دیزلی،  بنزینی،  پایه گازسوز،  موتورهای  ویژه  به  محرکه  قوای  

و هیبریدی
• ایجاد و ارتقای مراکز طراحی قطعات و مجموعه های خودرو

• ایجاد و گسترش مراکز تحقیق و توسعه به ویژه در بخش قوای محرکه
حداقل  اسمی  ظرفیت  با  سبک  خودروساز  شرکت های  از  حمایت   •
100 هزار دستگاه و فروش ساالنه حداقل 65% آن و تخصیص حداقل 

3% فروش به عنوان بودجه تحقیق و توسعه 
• حمایت از شرکت های خودروساز تجاری با ظرفیت اسمی 15 هزار 
به  فروش   %3 حداقل  تخصیص  و  آن    %65 ساالنه  فروش  و  دستگاه 

عنوان بودجه تحقیق و توسعه 
 %25 حداقل  سهم  با  مجموعه ساز  و  قطعه  شرکت های  از  حمایت   •
فروش بازار آن محصول و تخصیص حداقل 3% فروش به عنوان بودجه 

تحقیق و توسعه 
FCKD و SKD کاهش تدریجی / حذف تولید خودرو به روش •

سطح  در  داخل  تولید  خودروهای  ایمنی  و  کیفیت  ارتقای   •
استانداردهای جهانی

روز  استانداردهای  به  آالیندگی  و  ایمنی  استانداردهای  ارتقای   •
اتحادیه اروپا 

• توسعه زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری فروش و خدمات 
پس از فروش 

• ایجاد و توسعه مراکز آزمون قطعات و مجموعه های خودرو در ارتباط 
با استانداردهای اجباری 55 دایرکتیو

• توسعه خدمات مهندسی و مشاوره
• توسعه و گسترش انجمن های تخصصی

• توسعه نظام های مدیریتی نظیر مهندسی مجدد فرآیندها، فضای 
انسانی،  منابع  توانمندسازی  بهره وری،  ارتقای  سازمان،  نوآوری 

مدیریت زنجیره تأمین، توانایی همکاری مشترک و ...
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2
توسعه سرمایه گذاری 
برای ایجاد و تکمیل 

واحدها

• سرمایه گذاری برای تولید خودروهای برقی، دونیرویی)هیبریدی(، 
کوچک )میکروکار( و کاروان، موتور)درون سوز و برون سوز(، برخی 
قطعات خودرو مانند انژکتور، ایی.سی.یو، ترمز ضدقفل، کیسه هوا 
مراکز  و  ارتباطات(  و  )عالئم  خطوط  الکترونیکی  تجهیزات  غیره،  و 

آزمون )خودرو، قطعات و مجموعه های خودرو(
تولید  بهبود  برای  موجود  بنگاه های  تولید  ظرفیت های  توسعه   •
خودروهای سواری، وانت و قوای محرکه خودروهای سبک و سنگین 

)موتور، گیربکس و...(
مجموعه سازان  سازان/  قطعه  با  مشترک   / مستقیم  سرمایه گذاری    •

خارجی با نام و نشان تجاری معتبر
با  سازگار  و  کم مصرف   / ارزان  قیمت  خودروهای  تولید  از  حمایت   •

محیط زیست
• ایجاد و توسعه مراکز تولید مواد اولیه عمده مورد نیاز صنعت خودرو 

)ورق، شیشه، رنگ و ...(
• توسعه صنایع جانبی رقابت پذیر)ماشین آالت و تجهیزات خطوط 

تولید، قالب وابزار، آزمون های مرتبط با صنایع بازیافت و ...(
• توسعه جایگاه های سوخت متناسب با رشد صنعت خودرو

صنعت  حوزه  در  تخصصی  صنعتی  شهرک های  توسعه  و  ایجاد   •
قطعه سازی

افزایش نفوذ فناوری 3
در صنعت موجود

• حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه در حوزه مواد اولیه، مواد 
قابل بازیافت، قوای محرکه، تجهیزات ایمنی و راحتی، فناوری های 
هوشمند  سامانه  و  هوشمند  خودروی  پایه،  و  جدید  مواد  در  نوین 

ارتباط بین خودروها با مسیر و ...
شرکت های   ،R&D بین بنگاهی)مراکز  مشارکت های  توسعه   •
قطعه ساز، خودروساز، تست و آزمون و ...( در حوزه خرید و انتقال 

فناوری های مورد نیاز صنعت خودرو 
و  برق  مجموعه های  زمینه  در  نوین  فناوری های  توسعه  و  طراحی   •

 الکترونیک
نظیر  خودرو  تولید  در  نوین  فناوری های  توسعه  و  کارگیری  به   •

)CVT( به کارگیری سامانه های هوشمند خودرویی
• توسعه پارک های علمی و فناوری

• ارتباط نظام مند صنعت خودرو با دانشگاه ها، مراکز علمی و پ  ژوهشی 
و پارک های فناوری در حوزه فناوری های نو و پیشرفته
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برنامه های اجراییراهبردردیف

توسعه همکاری های 4
بین بنگاهی

مجموعه های  و  قطعات  تولید  در  بزرگ  مجموعه سازان  ایجاد   •
مقیاس  به  دستیابی  جهت  تجمیع،  و  ادغام  بر  تاکید  با  رقابت پذیر 
اقتصادی تولید و توسعه متوازن صنعت قطعه سازی به میزان حداقل 

5 قطعه ساز بزرگ در مقیاس جهانی 
تأکید  با  جهانی  مقیاس  در  بزرگ  خودروسازی  سه  حداقل  ایجاد   •
یا  با شرکت های داخلی و  بر ادغام و تجمیع شرکت های خودروساز 
تجاری  نشان  و  نام  داشتن  جهانی:  مقیاس  )شاخص های  خارجی. 
طریق  از  فروش  از  پس  خدمات  و  فروش   - تولید  تعداد   - محصول 

شبکه جهانی(
• خرید سهام یا سرمایه گذاری در سایر بنگاه ها برای کسب فناوری و 

تولید تجهیزات پیشرفته
مواد  خرید  برای  تولیدکنندگان  بین  مشترک  شرکت های  ایجاد   •
اولیه، تحقیق و توسعه، صادرات و فعالیت های دارای ارزش افزوده 

بیشتر و کاهش قیمت تمام شده
و  ازفروش  پس  خدمات  شرکت های  بین  بلندمدت  قرارداد  انعقاد   •
از  پس  خدمات  ارتقای  برای  خودرو  واردکنندگان  یا  خودروسازان 

فروش

گسترش همکاری های 5
بین المللی

• پیش بینی صادرات محصول در قراردادهای همکاری با طرف های 
خارجی

• سرمایه گذاری مستقیم/ مشترک با شرکت های قطعه ساز و مجموعه 
ساز خارجی با نام و نشان تجاری معتبر در جهت تقویت نشان تجاری 

محصوالت
• انعقاد توافق نامه های دو جانبه و چند جانبه جهت مبادله  فناوری 

و نیز ایجاد زنجیره های تولید بین المللی
• ایجاد و توسعه مراکز بازاریابی بین المللی

بازارهای هدف  برای  اعتباری مناسب  تأمین خطوط  • مساعدت در 
صادراتی

• ارتقای نقش صنعت خودرو در پیمان های منطقه ای و جهانی در 
جهت توسعه صادرات

محصوالت  ارزش افزوده  با  متناسب  صادراتی  مشوق های  افزایش    •
صادراتی و نسبت صادرات به تولید داخل 
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تنوع بخشی به 6
روش های تأمین مالی

دارای  کارگاه های  ایجاد  جهت  مناسب  بانکی  تسهیالت  اعطای   •
اولویت سرمایه گذاری

• اعتبار خرید به سازندگان برای خرید تجهیزات
در  که  هزینه هایی  میزان  به  مالیاتی  بخشودگی های  اعمال   •

فعالیت های پژوهشی و نوآوری ها منجر به تجاری سازی شده اند
• انتشار اوراق مشارکت یا صکوک

صنعتی،  مالکیت  نظیر  ها  دارائی  انواع  ضمانت  تسهیل  و  پذیرش   •
دارایی ها،  ارزیابی  تجدید  از  ناشی  سرمایه  افزایش  بنگاه،  اعتبار 

قراردادهای فروش و...(
• اختصاص سهم تولید از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها

• ایجاد صندوق حمایت از توسعه صنایع خودرو با تخصیص سرمایه 
مناسب

• حمایت از شرکت ها در جهت تأمین مالی )سرمایه در گردش(
اعطای  در  اولویت  )با  خودرو  خرید  برای  بانکی  تسهیالت  اعطای   •
تسهیالت به خودروهای تجاری( و به منظور جایگزینی خودروهای 

فرسوده 
• حمایت از سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو شامل حوزه های 
ارزی  تراز  ایجاد  کشور،  داخل  در  توسعه  و  تحقیق  مرکز  تاسیس 

صادرات و واردات و اولویت تأمین قطعات از شرکت های داخلی

مدیریت واردات 7
خودرو و قطعات

• تعیین تعرفه ها برای دوره های پنج ساله در راستای شفاف سازی 
فضای رقابتی و متناسب با توسعه صنعت خودرو

• مدیریت کمی حجم و تنوع واردات )از طریق تعرفه( 
• ممنوعیت واردات خودرو، قطعات و مجموعه های دست دوم

• حذف تدریجی موانع غیرتعرفه ای - غیرفنی
مجموعه های  و  قطعات  خودرو،  استانداردهای  توسعه  و  تدوین   •

خودرو و اجباری نمودن آن ها
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8
حمایت از مصرف 

کنندگان خودروهای 
داخلی و وارداتی

• نظارت بر عملکرد شرکت های خودروساز و واردکنندگان خودرو در 
حوزه کیفیت و خدمات فروش و خدمات پس از فروش

به  رسیدگی  و  مشتریان  نظرسنجی  سیستم  عملکرد  بر  نظارت   •
شکایات

سوخت های  یا   )CNG( طبیعی  گاز  سوخت  از  استفاده  بر  تأکید   •
حمل  وسایل  در  انرژی  صرفه جویی  و  پائین  آالیندگی  با  جایگزین 
اتوبوس،  مینی بوس،  ون،  وانت،  تاکسی،  مانند  پرپیمایش  نقل  و 
شهری(،  برون  درون/  موارد  تمام  )در  خدماتی  کامیونت های 

خودروهای دولتی/ نیروهای نظامی و انتظامی 
• تسریع در خروج و اسقاط خودروهای فرسوده با میانگین عمر سنی 

تعیین شده در ضوابط مربوطه و جایگزینی آن ها
تصویـب  و  تـردد  حـال  در  خودروهـای  عمـر  کاهـش   •پیگیـری 
دسـتورالعمل های مربوطه تا حداقل 15 سـال برای خودروهای سبک 

• تسریع در نوسازی ناوگان خودرویی حمل و نقل شهری و عمومی 
• ایجاد و توسعه مراکز معاینه فنی متناسب با توسعه صنعت خودرو

• تأمین و توزیع سراسری سبد سوخت مصوبه دولت با کیفیت هم تراز 
با استانداردهای مصوب مورد عمل صنعت خودرو
• تسریع در نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای  

با  متناسب  نقل  و  حمل  ساخت های  زیر  و  راه ها  متوازن  توسعه   •
صنعت خودرو

• پیگیری منع تردد خودروهای فاقد استانداردهای آالیندگی مصوب 
و جلوگیری از مصرف انواع مواد مضر در سوخت و مواد اولیه 

• تدوین، توسعه و به روزآوری استاندارد های مرتبط با صنعت خودرو 
و نظارت عملی بر  اجرای آنها در مورد کاالهای تولید داخلی و  وارداتی 
• الزام واردکنندگان خودرو به رعایت آئین نامه ها و ضوابط ابالغ شده 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )به ویژه ایجاد مراکز خدمات پس از 

فروش(

اصالح مصارف9
• ترویج فرهنگ استفاده از محصوالت ایرانی

کوچک)میکروکار(،  خودروی  از  استفاده  فرهنگ  گسترش  ترویج   •
دونیرویی )هیبریدی(  و کم مصرف
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5 - الزامات اجرای برنامه ها 

1( رفع شرایط تحریم و بهبود تعامالت بین المللی
2( بهبود محیط کسب و کار جهت تسهیل فرآیند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی20 و سرمایه گذاری 

مشترک21 با هدف انتقال فناوری های نوین و استفاده ازشبکه فروش و صادراتی آنها
3( بسترسازی و تسهیل حضور فعال در پیمان های منطقه ای و جهانی

4( اجرای صحیح و کامل قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
5( تخصیص منابع الزم برای اجرای کامل برنامه ها 

و  نو  فناوری های  نفوذ  نوآوری،  توسعه،  و  تحقیق  نظیر  فعالیت هایی  برای  مالیاتی  معافیت های  اعمال   )6
پیشرفته، خودروهای برقی و هیبریدی، صرفه جویی انرژی، بازیافت و ارتقای بهره وری

7( تصویب و اجرای مقررات مربوط به تسهیل ضمانت ها. پذیرش انواع دارائی ها به عنوان تضمین و سهولت 
استفاده از آنها برای تسهیل مبادالت غیر نقدی نظیر مالکیت فکری، قراردادهای فروش و اعتبار بنگاه ها

انتقال طلب و تهاتر  انتقال بدهی،  انتقال پول،  8( اصالح روش های پرداخت و تسویه در معامالت، مانند 
مابین طرفهای معامله

9( تعیین و کاهش تدریجی تعرفه ها برای دوره های زمانی مشخص در راستای شفاف سازی فضای کسب و 
کار )به میزان 30% تا سال 1400(

10( ممنوعیت واردات محصوالت دست دوم به صورت تجاری
11( ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده و تسهیل شرایط جایگزینی آنها

12( پرداخت اعتبار خرید به خارجی ها در جهت توسعه صادرات و تحریک تقاضا
13( عضویت و تعامل سازنده با سازمان ها و مجامع بین المللی

14( ترویج تجارت الکترونیکی

20 - FDI

21 - J.V
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8-2- ربانهم راهبردی صنعت فوالد
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1- بررسی وضع موجود و جایگاه صنعت فوالد در ایران و جهان

• فوالد یکی از محصوالت مهم و استراتژیک به شمار می رود و سهم قابل توجهی از ارزش افزوده صنعتی را 
به خود اختصاص داده است.

• در سال 2014 حدود 1700 میلیون تن فوالد در جهان تولید و مصرف شده است. از این رو، بسیاری از 
کشورها با توجه به منابع خود اعم از مواد اولیه، انرژی و... اقدام به احداث واحدهای فوالدی نمودند تا نیاز 

داخلی کشور خود را به این کاالی استراتژیک پاسخ دهند.
• در کشور ما هم تولید این محصول استراتژیک سابقه ای بیش از چهل و دو سال دارد.

• در حال حاضر، تولید سالیانه فوالد خام حدود 17 میلیون تن می باشد.
• ایران با سهمی معادل یک درصد، در رتبه چهاردهم تولید فوالد جهان قرار دارد. 

• بر اساس آمار انجمن جهانی آهن و فوالد، در سال 2003 معادل با 971 میلیون تن فوالد خام در جهان 
تولید شده است. 

به  میالدی،   2013 سال  در  و  تن  1545میلیون  به  محصول  این  جهانی  تولید  میالدی،   2012 سال  در   •
1649میلیون تن رسیده است. 

• متوسط نرخ رشد فوالد خام طی سال های )2013-2003( برابر با 5/4 درصد بوده است.

اسـتنباط اولیـه از ایـن کاهـش و افزایـش در سـرعت رشـد تولیـد فـوالد خـام آن اسـت کـه کشـورهای در حـال 
توسـعه و نـو ظهـور صنعتـی بـرای پاسـخ بـه نیازهایـی همچـون توسـعه زیـر سـاخت های صنعـت کـه الزمه گـذار به 

مرحلـه توسـعه یافتگـی اسـت، بیشـتر از گذشـته در صنعـت فـوالد سـرمایه گذاری مـی کننـد.

سـهم کشـورهای پیشـرفته در تولیـد فـوالد طـی دهـه گذشـته کاهنـده بـوده و بـه کشـورهای خاورمیانه، آسـیا و 
سـایر اروپـا واگـذار گردیده اسـت.

یکـی از مهم تریـن دالیـل کاهش و افزایش سـهم ها، اسـتراتژی بلند مدت کشـورهای پیشـرفته مبنی بـر انتقال 
فنـاوری فـوالد بـه کشـورهای  دارای منابـع انـرژی اسـت. از ایـن رو، کشـورهای پیشـرفته بـه سـمت سـرمایه گذاری 
در بخش هایـی از صنعـت فـوالد ماننـد فوالدهـای آلیـاژی، کیفـی و محصـوالت نهایـی جدیـد حرکـت کرده انـد کـه 
انـرژی بـری و آالیندگـی کمتـری دارنـد و ارزش افزوده بیشـتری تولید می کنند. از سـوی دیگر، بحـران مالی جهان 

و بحـران منطقـه یـورو نیـز بر شـدت ایـن کاهش افزوده اسـت. 
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جدول 24 - میزان تولید کشورهای برتر جهان در تولید فوالد خام - سال 2014 

رتبهسهم)درصد(میزان تولید )میلیون تن(کشور

82350/31چین

1116/82ژاپن

885/43آمریکا

835/14هند

714/35کره جنوبی

714/36روسیه

432/67آلمان

342/18ترکیه

342/19برزیل

271/710اوکراین

16/3114ایران

از نظـر جغرافیایـی مناطـق عمـده تولیـد فـوالد کشـور اسـتان های اصفهان، یـزد، کرمان و خوزسـتان هسـتند و 
عمده تریـن مناطـق معدنـی فـوالد شـامل اسـتان های خراسـان رضـوی، کرمـان و یزد می شـوند.

مناطـق منتخـب پیشـنهادی جهـت توسـعه زنجیـره غیـر جـوار معدنـی ایـن صنعـت، منطقـه جنـوب شـامل 
اسـت. آب(  )جـوار  خوزسـتان  و  بوشـهر  هرمـزگان،  بلوچسـتان،  و  سیسـتان  اسـتان های 

◄  تأمین مواد اولیه

مــواد اولیه یکــی از مـوثرتــرین و مهم ترین ضرورت های توسعه فوالد در کشــور است و سنگ آهن اصلی ترین 
مـاده اولیـه تولیـد فـوالد بـه شـمار مـی رود. ذخایـر احتمالی سـنگ آهن کشـور بالغ بـر 4/3 میلیـارد تن اسـت که 3 

میلیـارد تـن آن ذخیره قطعی اولیه محسـوب می شـود.

همچنیـن زغـال سـنگ کک شـو از مـواد اولیـه اصلـی تولیـد آهـن در روش کـوره بلند اسـت. حـدود 1/1 میلیارد 
تـن از ذخائـر قطعـی زغـال سـنگ کشـور بالـغ بـر 900 میلیـون تـن از نـوع زغال سـنگ کک شـو اسـت که حـدود 80 

درصـد آن در طبـس و کرمـان قـرار دارد.

)USGS( مأخذ:سازمان زمین شناسی آمریکا    
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2-هدف گذاری صنعت فوالد

2-1- چشم انداز توسعه صنعت فوالد ایران در افق 1404:

توسـعه صنایـع آهـن و فـوالد بـا برقـراری تـوازن در زنجیـره اسـتخراج معدن تـا تولید محصـول نهایی بـه منظور 
پوشـش کامـل نیـاز داخـل، صــادرات به کشــورهای هــدف، حداکثر سـازی مزیـت اقتصادی، ضــمن بــه کارگیری 
فناوری هـای روز دنیـا و اولویـت قـراردادن مناطـق منطبـق بـا دسترسـی بـه منابـع و بازارهـای داخلـی و خارجـی 

کشـور، چشـم انـداز ذیـل را ترسـیم می نمایـد:

» کسب جایگاه هفتم دنیا با تولید سالیانه 55 میلیون تن فوالد خام «
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2-2- اهداف کلی:

1( استخراج معادن و تولید محصوالت فوالدی در مقیاس بهینه

2( بیشینه سازی اقتصادی زنجیره ارزش داخلی

3( ارتقای سطح کیفیت و استاندارد محصوالت در سطح جهانی

4( ارتقای سطح فناوری در تمامی زمینه های مرتبط و دستیابی به دانش فنی و فناوری های جدید

5( حداکثر استفاده از توان داخلی در مراحل مهندسی، احداث و بهره برداری

6( ارتقای بهره وری کل عوامل تا سطح شاخص های جهانی 

7( دستیابی به شاخص های استانداردهای زیست محیطی
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2-3- هدف گذاری کمی تا سال 1404 :

جدول 25 - وضعیت موجود و هدف گذاری صنعت فوالد تا افق سال 1404

وضعیت موجودواحد سنجششاخصردیف
)سال 93(

هدف
 )سال 
)1396

هدف
)سال 
)1399

هدف
 )سال 
)1404

توضیح

31507172میلیون تنظرفیت کنسانتره سنگ آهن1

22488285میلیون تنظرفیت گندله2

22354854میلیون تنظرفیت آهن اسفنجی3

55  50 )1(2432میلیون تنظرفیت فوالد خام4

 78 )2( 60 )2( 50 )2(33میلیون تنظرفیت محصوالت فوالدی5

18263141میلیون تنمصرف ظاهری فوالد6

سهم ارزش افزوده صنعت 7
18192020 )سال 92(درصدفوالد در بخش

بر اساس 
اطالعات بانک 

مرکزی  به 
قیمت ثابت 

سال پایه 
1383

سهم اشتغال صنعت فوالد به 8
77/588 )سال 92(درصداشتغال بخش

مرکز آمار ایران 
)اطالعات  
کارگاه های 

صنعتی 10 نفر 
کارکن و بیشتر(

نسبت هزینه تحقیق و توسعه 9
0/030/060/10/1درصدبه فروش

سهم  صنعت فوالد از کل 10
46810درصدصادرات صنعتی

نسبت هزینه انرژی و آب به 11
2/852/52/22 )سال 92(درصدقیمت تمام شده

سهم هزینه مواد اولیه خارجی 12
43/53/33 )سال 92(درصداز کل هزینه های صنعت فوالد

1412107رتبهجایگاه ایران درجهان13

ــاد  ــذا در ایج ــد، ل ــد ش ــدف خواه ــتر از ه ــده بیش ــاد ش ــدی ایج ــت تولی ــردد ظرفی ــی می گ ــام پیش بین ــه تم ــای نیم ــی طرح ه ــرفت فیزیک ــه پیش ــه ب ــا توج )1(: ب
ــود. ــت ش ــت دق ــی بایس ــد م ــای جدی واحده

ــرداری می رســند، ایــن  ــه بهــره ب ــاد ب ــه احتمــال زی ــد و ب ــل مالحظــه دارن ــه واحدهــای موجــود و طرح هــای نیمــه تمــام کــه پیشــرفت فیزیکــی قاب ــا توجــه ب )2(: ب
ــه میــزان 46 میلیــون تــن تعییــن شــده اســت. ــرای افــق 1404 ب اهــداف محقــق خواهــد شــد، امــا هدف گــذاری ب
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3- اهم نقاط قوت، ضعف، فرصت ها وتهدیدهای صنعت فوالد 

3-1- نقاط قوت :

1( وجود منابع معدنی مورد نیاز در کشور
2( توانمندی نیروی انسانی

3( رقابتی بودن نسبی قیمت در کشور
4( حضور بخش خصوصی در عرصه سرمایه گذاری 

5( وجود بسترهای اقتصادی و صنعتی الزم و اثر بخشی تولید فوالد در رشد اقتصادی کشور 
6( دسترسی به فناوری های تولید آهن و فوالد 

7( مصرف محصوالت فوالدی به عنوان مواد اولیه صنایع مهم
8( گسترش شرکت های مهندسی و مشاوره با قابلیت ایجاد دانش فنی

9( گسترش شرکت های ساخت ماشین آالت و تجهیزات

3-2- نقاط ضعف :

1( پایین بودن بهره وری کل عوامل تولید
2( نبود ثبات در سیاست گذاری

3( عدم توجه به مکان یابی استقرار واحدها
4( کمبود منابع مالی 

5( عدم توسعه واحدهای تحقیق وتوسعه و بهره برداری نامناسب از آن
6( عدم توجه به توازن ظرفیت سازی زنجیره تولید از معدن تا محصول نهایی

7( عدم توجه به مدیریت اکتشاف مواد معدنی به ویژه سنگ آهن و عدم تغییر ذخایر اکتشافی طی سال های 
گذشته

8( عدم تعادل در برنامه ریزی جهت افزایش ظرفیت بهره برداری معادن در تولید فوالد خام به ویژه سنگ آهن
9( عدم توجه به حداقل ظرفیت اقتصادی به منظور بهره وری در تولید

10( عدم استفاده از فناوری های روز در ظرفیت سازی
11( برنامه ریزی ناکافی در تأمین مواد کمکی مورد نیاز از جمله فروآلیاژها

12( عدم توجه به تولید فوالدهای کیفی و آلیاژی- که ارزش افزوده باالیی دارند- و تمرکز بر تولید فوالدهای 
ساده کربنی در واحدهای تولیدی 

13( عدم رشد مورد نیاز در تولید دانش فنی به روز و وابستگی به کشورهای خارجی
14( باال بودن سهم سرمایه گذاری تجهیزات وارداتی
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3-3- فرصت ها :

1. دسترسی به منابع انرژی
2. جذب سرمایه گذاری خارجی

3. وجود تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی 
4.  حمایت دولت از ایجاد و توسعه صنعت 

3-4-تهدیدها :

1. عدم برنامه ریزی صحیح در واردات محصوالت تولیدی در داخل 
2. ضعف زیر ساخت ها 

3. ناتوانی واحدهای تولیدی در تأمین نیازهای مالی 
4. محدودیت های زیست محیطی

5. عدم توجه به برنامه ریزی و تولید محصوالتی که در جهان دارای مازاد تولید هستند 
6. وجود تحریم های بین المللی

7. غیر قابل پیش بینی بودن قیمت نهاده های تولید
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1- راهبردهای توسعه صنعت فوالد

بـا توجـه بـه سیاسـت ها و هدف گـذاری انجام شـده در صنعـت فوالد کشـور در افـق 1404، راهبردهـای منتخب 
بـرای تحقـق ایـن اهداف به شـرح ذیـل تعییـن می گردد:

1( اکتشاف واستخراج معادن بزرگ مقیاس و تأمین مواد اولیه مورد نیاز و استقرار واحدهای فرآوری 

ارزش در مقیاس اقتصادی در جوار معادن و دریا

ارزش  با  فوالدهای  به  تولیدات  سبد  ترکیب  تغییر  به  توجه  با  تولیدات  ارزش  زنجیره  مدیریت   )2

افزوده باالتر

3( جذب و توسعه سرمایه گذاری و تأمین مالی

4( به کارگیری فناوری های روز دنیا

5( مدیریت بازار بر محور توسعه صادرات 

6( ایجاد و توسعه زیرساخت های الزم 

7( ارتقای بهره وری عوامل تولید)نیروی انسانی، ماشین آالت، سرمایه، انرژی و...(

8( توسعه پایدار و حفظ محیط زیست با توجه به چرخه مصرف و بازیافت
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2- برنامه های اجرایی در راستای راهبردهای تعیین شده

جدول 26 -  برنامه های اجرایی در راستای راهبردهای تعیین شده

برنامه های اجراییراهبردردیف

ارتقای توانمندی 1
بنگاه ها

• واگذاری معادن دولتی به بخش خصوصی بر اساس اصل 44
•  اکتشاف و استخراج معادن و مدیریت ذخایر سنگ آهن طبق اصل 44

• به کارگیری فناوری های نوین برای فرآوری سنگ های کم عیار
• کمک دولت در تجهیز معادن و احداث واحدهای کنسانتره و گندله 

در جوار معادن
• هدایت طرح های ادامه زنجیره ارزش در جوار دریا

2

مدیریت زنجیره ارزش 
تولیدات با توجه به 
تغییر ترکیب سبد 

تولیدات به فوالدهای 
با ارزش افزوده باالتر

• برقراری توازن زنجیره تولید
• رعایت مقیاس اقتصادی تولید

• به کارگیری روش های کارآمد
• نیاز سنجی بازار مصرف

3
جذب و توسعه 

سرمایه گذاری و تأمین 
مالی

از  یک  هر  احداث  اولویت  اساس  بر  مالی  منابع  تخصیص  و  تأمین   •
اعتبار  گشایش  فاینانس،  طریق  از  فوالد  تولید  زنجیره  بخش های 
اسنادی )ارزی - ریالی( و ارائه تضمین های حمایتی از سوی نهادهای 

وام دهنده جهت مقابله با نوسانات ارزی
کل  در  خارجی  و  خصوصی  بخش  گذاران  سرمایه  مشارکت  جلب   •

زنجیره با ایجاده انگیزه و اعتماد در سرمایه گذاران
• تأمین منابع و هدایت سرمایه گذاران خصوصی جهت مشارکت در 

طرح های اولویت دار

به کارگیری 4
فناوری های روز دنیا

• انتقال، انتخاب و بومی سازی فناوری های الزم
تقویت  کاربردی،  پژوهش های  )تقویت  مهندسی  توان  ارتقای   •

ارتباط مراکز علمی - صنعتی - دانشگاهی)داخلی و خارجی((
• تقویت و توسعه واحدهای ماشین سازی و ساخت تجهیزات موجود 
کشور با رعایت کامل قانون حداکثر توان ساخت داخل در زمینه های 

گوناگون مهندسی و ساخت تجهیزات
• بازسازی و نوسازی خطوط تولید آهن و فوالد با فناوری های قدیمی 

و کم بازده
استانداردهای  با  مطابق  تولیدی  محصوالت  کیفیت  افزایش   •

بین المللی
• ایجاد و ارتقای نام و نشان تجاری فوالد ایران در منطقه با استفاده 

از فناوری های روز دنیا
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برنامه های اجراییراهبردردیف

مدیریت بازاربر محور 5
توسعه صادرات

بازار داخل و خارج  نیاز  به  با توجه  افزایش تنوع محصوالت نهایی   •
به ویژه محصوالت با ارزش افزوده مطلوب

• رصد پویای بازارهای داخلی و خارجی
• اتخاذ راهکارهایی جهت بهبود شرایط صادرات و واردات در راستای 

WTO قوانین
میانی  محصوالت  و  آهن  سنگ  برای  گذاری  قیمت  مکانیزم  ایجاد   •

زنجیره فوالد
• ایجاد بانک اطالعاتی مرجع تولیدکنندگان آهن و فوالد

• دریافت مالیات و پرداخت یارانه

ایجاد و توسعه 6
زیرساخت های الزم

برق  تأمین  جهت  فوالد  تولیدی  واحدهای  توسط  نیروگاه  احداث   •
مورد نیاز و در صورت وجود مازاد، امکان فروش به شبکه سراسری

و  کارآمد  فناوری های  از  استفاده  با  جنوب  دریاهای  آب  انتقال   •
سازگار با محیط زیست

• همکاری در توسعه خطوط انتقال گاز طبیعی  به واحدهای فوالدی
• تکمیل و توسعه شبکه ریلی کشور در مناطق منتخب توسط دولت

• تکمیل و توسعه و تجهیز بنادر و اسکله ها در جنوب کشور توسط 
دولت

• سازماندهی و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای، ریلی و دریایی 
متناسب جهت بهره مندی از حمل و نقل آسان و کم هزینه محصوالت 

و مواد اولیه در این صنعت  توسط دولت

ارتقای بهره وری 7
عوامل تولید

• ارتقای بهره وری عوامل تولید تا رسیدن به استانداردهای بین المللی 
از طریق تکنیک های مدیریتی، آموزشی و انگیزشی

• افزایش بهره وری تولید و انرژی
• بسترسازی جهت ارائه و استفاده از نوآوری های فردی و جمعی در 

صنایع آهن و فوالد
• رفع مشکالت واحدهای تولیدی اعم از تأمین زیرساخت و تأمین مالی 

•  تسریع در راه اندازی طرح ها و رفع موانع و مشکالت آنها
• توجه به بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت فوالد 

8

توسعه پایدار و حفظ 
محیط زیست با توجه 

به چرخه مصرف و 
بازیافت

در  زیست  محیط  با  سازگار  فناوری های  از  استفاده  و  شناسایی   •
تمامی مراحل تولید 

و  فرسایش  از  پیشگیری  جهت  مقتضی  فرآیندهای  از  استفاده   •
نابودی  محیط زیست

زیست  پیامدهای   کاهش  جهت  مقتضی  راهکارهای  از  استفاده   •
محیطی در فناوری آب شیرین کن 

کسب  )جهت  المللی  بین  نامه های  آیین  مطابق  ها  روش  اصالح   •
اروپا، کنوانسیون  انجمن سبز  از جمله  مشوق های  زیست محیطی 

وین، پروتکل مونترال و پروتکل کیوتو(
• استفاده از فرآیندهای بازیافت مواد و انرژی
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3-  الزامات اجرای برنامه ها

1. بهبود تعامالت بین المللی و فضای کسب و کار
2. تخصیص به هنگام و مناسب منابع الزم از محل های تعیین شده

3. تدوین، اجرا و به روز رسانی استانداردهای کیفیت و نظارت بر اجرای دقیق آنها
4. به کارگیری الزامات فنی در مدیریت واردات و کاهش تدریجی موانع تعرفه ای

5.  بهره وری منابع )سرمایه، نیروی انسانی، مواد و...( تا سطح شاخص های جهانی و دستیابی به قیمت های 
رقابتی

6. اصالح سیاست های پولی و مالی منطبق با نیاز تولید
7. ارتقای سطح فناوری در تمامی زمینه های مربوطه و دستیابی به دانش فنی و فناوری های جدید

8. اجرای مستمر و برنامه ریزی شده الزامات زیست محیطی و دستیابی به استانداردهای جهانی این صنعت 
9. جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی و خصوصی سازی واقعی

10. توسعه فعالیت های اکتشافی و استخراج مواد معدنی
11. سیاست گذاری و هماهنگی جهت ایجاد و توسعه زیرساخت های الزم
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8-3- ربانهم راهبردی صنعت نساجی و پوشاک





141141

1- بررسی وضع موجود وجایگاه صنعت نساجی و پوشاک در ایران و جهان

صنعت نساجی در زمره بزرگ ترین، مهم ترین و قدیمی ترین صنایع جهان است که به دلیل اشتغال زایی باال و 
نقش صنعتی، اقتصادی و اجتماعی فوق العاده، بسیار مورد توجه اغلب کشورها و اقتصادهای بزرگ دنیا قرار دارد. 
مزایای متنوع آن از جمله قدرت اشتغال زایی باال، ارز آوری، تولید ثروت ملی، نیاز به سرمایه گذاری کمتر نسبت 
به سایر صنایع و ارزش افزوده باال، موجب شده است که بسیاری از کشورها صنعتی شدن خود را صرفًاً از صنایع 
نساجی و پوشاک آغاز کنند و کماکان نیز در بخش های دانش بنیان و با ارزش افزوده باال پیشرو باشند. از جمله 
سیاست های موفق در پیشرفت این صنعت که تقریبًا در همه کشورهای پیشرو )از قبیل چین، هند، ترکیه، ویتنام 
و...( به اجرا درآمده، جذب سرمایه گذاری خارجی است که پیش نیاز آن، در درجه اول رقابتی کردن هزینه های 
هدف  بازارهای  با  ترجیحی  و  آزاد  تجاری  قراردادهای  عقد  و  کار  و  کسب  مناسب  فضای  تسهیل  سپس  و  تولید 
صادراتی و تأمین زیرساخت ها، تسهیالت مالی و مشوق های صادراتی می باشد. عالوه بر این، دسترسی به مواد 
اولیه، نیروی کار ارزان و ماهر، حمایت همه جانبه دولت ها، مشوق های متنوع و تخفیف های مالیاتی، از جمله 

مشوق های سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این صنعت به شمار می رود.

• طبق گزارش سازمان تجارت جهانی، در سال 2013 میالدی صادرات صنایع نساجی و پوشاک جهان )با 8 
هشت درصد رشد نسبت به سال قبل و با نرخ چهار برابر رشد کل تجارت جهانی( به 766 میلیارد دالر رسید 

که 6/5 درصد از صادرات کاالهای صنعتی )به میزان 11، 848 میلیارد دالر( را در بر می گیرد.
• هم  اکنون بالغ بر 9.818 واحد صنعتی با اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنایع 
نساجی و پوشاک کشور فعال هستند که این تعداد 11 درصد از کل بنگاه های فعال صنعتی کشور را تشکیل 

می دهد. 
• میزان سرمایه گذاری ثابت صورت گرفته در این واحدها طبق اعداد موجود در پروانه ها در حدود 78 هزار 

میلیارد ریال و 5 درصد از کل سرمایه گذاری صورت گرفته در صنعت کشور است.
•  این واحدهای صنعتی بالغ بر حدود 280 هزار شغل صنعتی مستقیم ایجاد نموده  و در حدود 12 درصد از 

اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده اند.
مقدار  این  است،  شده  انجام  نساجی  صنایع  در  کشور  صنعتی  سرمایه گذاری  از  درصد   5 اینکه  وجود  با    •
سرمایه گذاری نسبتًا کم، توانسته تا 12 درصد از اشتغال صنعتی را به خود اختصاص دهد که این امر ظرفیت 

صنایع نساجی را در ایجاد اشتغال به خوبی نمایان می سازد.
شایان ذکر است که این میزان اشتغال مربوط به واحدهای صنعتی بوده و با توجه به تعداد زیاد واحدهای 
کوچک و صنفی، بر طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن )مرکز آمار ایران، سال 1390(، میزان شاغلین 

در صنعت نساجی، پوشاک و چرم کشور 647 هزار نفر )21 درصد از کل صنعت( است. 
• بر اساس آمارهای موجود، متوسط هزینه مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال برای یک نفر در صنایع نساجی 

حدود 25 درصد متوسط هزینه ایجاد اشتغال یک نفر در کل صنعت کشور است. 

بـا توجـه بـه اشـتغال زایی بـاالی صنعتی، سـهم این صنعـت از تولید ناخالـص داخلـی قابل توجه اسـت. به طور 
کلـی، ارزش افـزوده از صنایـع باالدسـتی بـه طـرف پایین دسـتی افزایـش پیـدا می کند کـه در مورد صنایع نسـاجی 
هـم هـر چـه بـه طرف حلقه هـای پایینـی زنجیره تأمیـن حرکت کنیـم، میـزان ارزش افـزوده افزایش می یابـد که در 

مـورد پوشـاک آمـاده تـا 90 درصد نیز می رسـد.

• طبق داده های مصرف فردی مرکز آمار در سال 1390 و گزارش موسسه تامسون رویترز، مصرف ساالنه 
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انواع محصوالت صنایع نساجی، پوشاک و چرم کشور در حدود 20 میلیارد دالر تخمین زده می شود. 
• با استناد به آخرین آمار بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، مصرف ساالنه پوشاک خانوار شهری 12/7 
از 300 هزار میلیارد ریال در سال  بازار داخلی کنونی پوشاک کشور بیش  میلیون ریال است و مصرف کل 

برآورد می شود.
بدیهی است سرانه مصرف جهانی منسوجات و پوشاک به مراتب بیشتر از اعداد اعالمی می باشد که یکی از 

دالیل پایین بودن آن در کشور، کاهش قدرت خرید مردم و رکود اقتصادی کشور است.
• ده کشور برتر صادرکننده نساجی، پوشاک و کفش جهان به ترتیب چین، ایتالیا، آلمان، هند، ایاالت متحده 

آمریکا، ترکیه، بنگالدش، ویتنام، بلژیک و فرانسه محسوب می شوند. 
• در کنار چین با جمعیت 1/35 میلیارد نفری که به عنوان کارخانه دنیا از آن نام برده می شود، نزدیک به 50 

کشور جهان با صادرات ساالنه باالی یک میلیارد دالر در زمینه صادرات پوشاک فعال هستند.
•  حجم فروش نام و نشان تجاری مهم )اروپایی و آمریکایی( پوشاک و کفش جهان از کل صادرات کشورهای 

بزرگ صادرکننده بیشتر است. 
• کشورهای با درآمد باال )درآمد سرانه باالی 12، 616 دالر( 45درصد، کشورهای با درآمد متوسط به باال 
)درآمد سرانه بین 4، 086 تا 12، 616 دالر( 42 درصد، کشورهای با درآمد متوسط به پایین )درآمد سرانه 
بین 1035 تا 4، 086 دالر(13 درصد و کشورهای با درآمد پایین )درآمد سرانه کمتر از 1035 دالر(: 4 درصد 

از صادرات نساجی و پوشاک جهان را بر عهده دارند.
•  80 درصد صادرات جهانی پوشاک مربوط به کشورهای با درآمد باال و متوسط به باال می باشد. 

اقتصادی کشور )درآمد  نیروی کار و گروه  به وضعیت جهانی صنایع نساجی و پوشاک و وضعیت  با توجه   •
متوسط به باال(، ایران پتانسیل صادرات بیش از 12 میلیارد دالر منسوجات، پوشاک، کفش و چرم را دارد.

• پنج واردکننده مهم جهانی پوشاک در سال 2014، به ترتیب آمریکا )86 میلیارد دالر(، آلـمان )36 میلیارد 
دالر(، ژاپن )29 میلیارد دالر(، انگلستان )28 میلیارد دالر( و فرانسه )23 میلیارد دالر( هستند که نزدیک به 

نیمی از واردات پوشاک جهان را به خود اختصاص داده اند. 
• حجم واردات پوشاک منطقه خاورمیانه و همسایگان ایران 40 میلیارد دالر است و واردکنندگان مهم به 

ترتیب روسیه، امارات متحده عربی، عربستان و ترکیه به شمار می روند.
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جدول 27 - رتبه برخی کشورها بر اساس ارزش صادرات نساجی و پوشاک در جهان - سال2013

ارزش صادرات نساجینام کشوررتبه
 )میلیارد دالر(

کل صادرات کشور
 )میلیارد دالر(

سهم نساجی از کل صادرات 
)درصد(

288204912/5چین1

362979/8هند3

2815316/3ترکیه4

25/428/888بنگالدش5

2211515/7ویتنام6

142552پاکستان9

0/9135/52/6ایران...

منبع: سازمان تجارت جهانی 
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2- هدف گذاری صنعت نساجی و پوشاک

2-1- چشم انداز صنعت نساجی و پوشاک در افق سال 1404:

بـر اسـاس سـند چشـم انداز جمهـوری اسـالمی ایـران کـه جایـگاه اول اقتصـادی، علمـی و فنـاوری را در سـطح 
منطقـه ترسـیم نمـوده اسـت و نظـر بـه قدمت، نقـش بـاالی اشـتغال زایی مسـتقیم و غیرمسـتقیم صنعتـی، ارزش 
افـزوده بـاال و تـوان بالقـوه و بالفعـل صادراتـی، چشـم انداز صنعـت نسـاجی و پوشـاک در افـق سـال 1404 به شـرح 

ذیـل ترسـیم می شـود:

»دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه 

گذاری  سرمایه  و  نوسازی  پذیری،  رقابت  بر  تکیه  با  جهان  پنجاه ام 

همراه با توسعه فناوری و ارتقای بهره وری عوامل تولید«
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2-2- اهداف کمی صنعت نساجی و پوشاک تا افق 1404:

جدول 28 - وضعیت موجود و هدف گذاری صنعت نساجی و پوشاک 

واحد سنجششاخصردیف
وضعیت 
موجود 

سال)1393(

هدف 
)سال1396(

هدف 
)سال1399(

هدف 
توضیح)سال1404(

میزان تولید1

ریسندگی سیستم 
200215240290هزار تنپنبه ای

190200230280هزار تنانواع پارچه لباسی

250300350450هزار تنپوشاک

میلیون متر فرش ماشینی
80100120150مربع

انواع محصوالت 
نساجی پایین دستی 

پتروشیمی
300360400500هزار تن

300350400500هزار نفرتعداد کل شاغلین " مستقیم "2
بر اساس 
اشتغال 
مجوزها

سهم از ارزش افزوده صنایع نساجی و 3
3 درصدپوشاک ازکل صنعت

3/33/64)سال 92(
بر مبنای 

قیمت پایه 
سال 83 -بانک 

مرکزی

4
ارزش صادرات صنایع نساجی، 

پوشاک، چرم و کفش بدون احتساب 
فرش دستباف

1147160022003000 میلیون دالر

0/03 درصدنسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش5
0/050/10/5)سال 92(

توضیح: به ازای ایجاد هر اشتغال در این صنعت به طور متوسط 900 میلیون ریال بر مبنای قیمت پایه سال 1393 برآورد می گردد.
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3- اهم نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای صنعت نساجی و پوشاک

بـا توجـه بـه مطالعـات و بررسـی های بـه عمـل آمـده، مهم تریـن نقـاط قـوت، ضعـف، فرصت هـا و تهدیدهـای 
شناسـایی شـده در صنعـت نسـاجی کشـور بـه شـرح ذیل اسـت. 

3-1- نقاط قوت:

1( وجود واحدهای توانمند بخش خصوصی داخلی
2( سابقه تاریخی، هنر و تخصص باال در تولید منسوجات 

3( وجود برخی نام و نشان تجاری داخلی مهم 
4( مزیت و توان تولید باالی مواد اولیه صنعت نساجی )به ویژه شاخه بسیار مهم الیاف و منسوجات مصنوعی(

5( وجود نیروی کار ماهر
6(  اشتغال زایی با هزینه پایین

7( وجود مراکز دانشگاهی و روند روزافزون ورود نیروی انسانی متخصص به این صنعت
8( وجود بنگاه های تولیدی و تشکل های خصوصی قدیمی و قوی

9(  نوآوری برخی تولیدکنندگان صنعت و در نتیجه تحریک تقاضای کیفی و کمی

3-2- نقاط ضعف:

1( باال بودن هزینه های تولید و قیمت تمام شده نسبت به کشورهای رقیب طی سال های اخیر
2( عدم توسعه و نوسازی الیه های پایین دستی صنعت )تکمیل منسوجات، تولید پوشاک، خدمات و توزیع(
3( شبکه توزیع )عمده فروشی و خرده فروشی( به شدت سنتی، ناکارآمد، سازمان نیافته و متفرق و هزینه و 

سهم باالی آن از زنجیره های تأمین نساجی )بدون ارائه خدمات ارزش افزوده الزم(
4( عدم وجود حمایت های الزم از نام و نشان تجاری ملی منسوجات و پوشاک و در نتیجه کمبود تعداد نام و 

نشان تجاری قوی داخلی 
5(  محدودیت های فرهنگی و اجتماعی در طراحی محصوالت و ایجاد محتوای فرهنگی و مـد در منسوجات 

و پوشاک مبتنی بر تقاضای بازار
6( خالء هدف گذاری و چشم انداز در سطح بنگاه های صنعت

7( فرهنگ استفاده از کاالهای خارجی
8( ضعف در طراحی محصوالت مبتنی بر تقاضای بازار
9( استفاده از ماشین آالت قدیمی و فرسوده در تولید

10(  به روز نبودن فناوری تولید برخی محصوالت
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3-3- فرصت ها:

1( امکان و قابلیت صادرات کلیه کاالهای نساجی و پوشاک
2( امکان رشد و توسعه صنعت در حوزه فناوری های نوین و تولید منسوجات با فناوری باال

3( وجود بازار مصرف داخلی قابل توجه )با جمعیت جوان مصرف کننده پوشاک(
4( امکان صادرات و دسترسی زمینی )در حداقل زمان ممکن( به بازارهای هدف اروپا و وجـود بازار منطقه ای 

پوشاک 
5( افزایش قدرت رقابت با توجه به افزایش هزینه های تولید منسوجات در چین و ترکیه

6( توان رشد سریع صنعتی با توجه به بومی سازی اغلب زیربخش ها
7( افزایش عوارض صادراتی مواد اولیه صنعت نساجی

8( وجود فرهنگ اسالمی و مذهبی در پوشش افراد جامعه 
9( ارزان بودن نیروی کار صنعت به نسبت رقبا

3-4- تهدیدها:

افزایش  به  توجه  با  وارداتی  به  نسبت  داخلی  پوشاک  و  منسوجات  شده  تمام  قیمت  مستمر  افزایش   )1
هزینه های تولید و نرخ تبدیل ارز حقیقی موثر

2( قاچاق گسترده و واردات بی رویه به ویژه به عنوان کاالی دارای نشان تجاری )با جعل نشان های تجاری 
معتبر(

3( محدویت های بین المللی )تحریم ها( در دسترسی به بازارهای صادراتی هدف )اتحادیه اروپا و آمریکا( و 
فقدان سرمایه گذاری خارجی و ارتباطات ضعیف فنی/مالی/تجاری جهانی

4( عدم سرمایه گذاری در زیر ساخت های نرم  مورد نیاز صنعت از طرف دولت 
5( عدم مشارکت تولیدکنندگان در زنجیره تأمین

6( عدم استفاده از نظرات بخش خصوصی واقعی در سیاست گذاری های کالن دولت
7( فرهنگ استفاده از کاالی خارجی و سهولت واردات آن توسط دولت

8( وجود فشارهای شدید بیمه ای و مالیاتی )به ویژه مالیات بر ارزش افزوده و عدم اجرای کامل آن(
9( خروج بی رویه مواد اولیه از کشور

10( برخورداری رقبای بین المللی از نشان تجاری
11( عدم امکان تعامالت پولی و مالی با سایر کشورها
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4- راهبردهای توسعه صنعت نساجی و پوشاک

بـا توجـه بـه نتایـج حاصـل از تحلیـل عوامـل درونـی و بیرونـی صنعـت نسـاجی و پوشـاک )قوت هـا، ضعف هـا، 
فرصت هـا و تهدیدهـا( و هدف گذاری هـای ایـن صنعـت تـا افـق سـال 1404، راهبردهای توسـعه صنعت نسـاجی و 

پوشـاک بـه شـرح ذیـل تعیین می شـود:

1. بهبود فضای کسب و کار و رقابت پذیر نمودن صنعت نساجی و پوشاک 
2. تنوع بخشی و توسعه صادرات منسوجات و پوشاک با ارزش افزوده بیشتر مبتنی بر مزیت های 

رقابتی
3. تقویت و تکمیل خوشه های صنعتی منسجم و توانمند

4. بازسازی و نوسازی خطوط تولید و ارتقای سطح فناوری تولید 
5. مدیریت زنجیره تأمین 

6. توسعه سرمایه گذاری خارجی و مشارکت در زنجیره عرضه جهانی
7. ارتقای و توسعه  زیر ساخت های نرم

8. ارتقای طراحی مد ملی و بهبود کیفیت محصوالت
9.  ساماندهی واردات و مبارزه با پدیده قاچاق

10. توسعه ابزارهای تأمین مالی
11. ایجاد نشان تجاری در سطح منطقه ای و بین المللی
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1- برنامه های اجرایی در راستای راهبردهای تعیین شده

جدول 29 -  برنامه های اجرایی در راستای راهبردهای تعیین شده

برنامه های اجراییراهبردردیف

1

بهبود فضای کسب و 
کار  و

 رقابت پذیر نمودن 
صنعت

نساجی و پوشاک

• ساماندهی وضعیت صنوف تولیدی در صنعت پوشاک وچرم
• تسهیل فضای کسب و کار و کاهش میزان بوروکراسی

در  پیشرو  کشورهای  اندازه  و  حد  در  دولت  کافی  حمایت  و  توجه   •
صنعت نساجی و الگوبرداری از آن ها
•  تأمین شرایط تولید رقابتی عادالنه

•  پشتیبانی از ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ )با صرفه مقیاس(
منظور  به  خرد  و  کالن  اقتصادی  سیاست گذاری های  اتخاذ   •
رفع  و  رقابتی  توان  افزایش  و  تولید  هزینه های  رقابتی سازی 

محدودیت ها و هزینه های تحمیلی

2

تنوع بخشی و توسعه 
صادرات منسوجات 

و پوشاک با ارزش 
افزوده بیشتر مبتنی 
بر مزیت های رقابتی

• تدوین و اجرای برنامه راهبردی جامع صنعت پوشاک
• کاهش تدریجی خام فروشی و حمایت از صادرات کاالهای فرآوری 

شده و نهایی
•  پشتیبانی از صادرات کاالهای با مزیت رقابتی و ذاتی

بازارهای  با  ترجیحی  تجارت  و  آزاد  تجارت  توافقنامه های  انعقاد   •
هدف صادراتی

• اعطاء مشوق های صادراتی موثر و متناسب با ارزش افزوده
• حمایت از مطالعات بازار، توسعه نظام های کیفیتی، نام و نشان های 
تجاری ملی، خدمات پشتیبان صادرات و آموزش در زمینه صادرات

• پشتیبانی از ایجاد مراکز طراحی و مدل لباس
•  پشتیبانی از برگزاری نمایشگاه های تخصصی  مد و لباس

3
تقویت و تکمیل 

خوشه های صنعتی 
منسجم و توانمند

و  نساجی  صنایع  خوشه های  تصویب  و  تعیین  و  مطالعات  انجام   •
پوشاک 

• توسعه صنایع نساجی و پوشاک بر مبنای تمرکز بر تقویت و تکمیل 
خوشه های موجود

•  تأمین زیر ساخت های مورد نیاز تشکیل خوشه های صنعتی
• حمایت از ایجاد شبکه های پیمانکاری تولید
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برنامه های اجراییراهبردردیف

4
بازسازی و نوسازی 

خطوط تولید و ارتقای 
سطح فناوری تولید

• پشتیبانی از جایگزینی و نوسازی ماشین آالت وتجهیزات  فرسوده 
اساس  بر  صادراتی   / تولیدی  ظرفیت های  توسعه  و  انرژی بر  و 

فناوری های روز
• پشتیبانی از طرح های توسعه فناوری و ایجاد دانش فنی  

• انتقال دانش فنی تولید و به کارگیری مدیران و متخصصین خارجی
• حمایت از توسعه صنایع نساجی با فناوری باال

مدیریت زنجیره تأمین 5

• بهبود مدیریت زنجیره تأمین با مشارکت تولیدکنندگان 
• اتخاذ مدل کسب و کار مبتنی بر تقاضا )همگرایی بیشتر بین تأمین، 

محصول و تقاضا(
و  منسوجات  تخصصی  خرده فروشی  شبکه های  گسترش  و  ایجاد   •

پوشاک متصل به تولیدکنندگان و نشان تجاری داخلی
• تسهیالت و مشوق های الزم جهت حمایت از ایجاد شبکه های نوین 

خرده فروشی تخصصی با نشان تجاری داخلی 
کشور  پوشاک  و  منسوجات  توزیع  مراکز  نوسازی  و  ساماندهی   •

)بازارهای با بافت سنتی(
• حمایت از ترویج تجارت و فروش اینترنتی

6
توسعه سرمایه گذاری 
خارجی و مشارکت در 
زنجیره عرضه جهانی

• ارائه مشوق  برای جذب سرمایه گذاران خارجی
•  کاهش زمان و مراحل فرآیندهای مربوط به سرمایه گذاری خارجی

•  ایجاد و توسعه مراکز خدمات سرمایه گذاری در مناطق مهم کشور
•  اعطاء مشوق های الزم جهت سرمایه گذاری های مشترک بین تولید 

کنندگان داخلی وشرکت های خارجی صاحب نام و نشان تجاری 
و  جذب  جهت  داخلی  و  خارجی  توانمند  مشاورین  کارگیری  به   •

هدایت سرمایه های خارجی

ارتقای و توسعه 7
زیر ساخت های نرم

•  توانمندسازی مدیریتی و نیروی انسانی 
• تقویت و ایجاد موسسات فراهم کننده خدمات توسعه کسب و کار )از 
قبیل خدمات مهندسی، مشاوره ای، طراحی، بازاریابی و برندینگ( 
• بازنگری رشته های دانشگاهی و ایجاد رشته های کاربردی جدید با 

توجه به نیاز بازار 
• پشتیبانی از سرمایه گذاری تولیدکنندگان در فعالیت های نامشهود 

پیشین و پسین ایجادکننده ارزش افزوده
• حمایت از مطالعات و تحقیقات کاربردی و نوآوری

تولید،  نرم متناسب و همسو در سه حوزه  • توسعه زیر ساخت های 
تجارت و خدمات

• برگزاری دوره های آموزشی کاربردی مورد نیاز صنعت



151151

برنامه های اجراییراهبردردیف

8
ارتقای طراحی مد 

ملی و بهبود کیفیت 
محصوالت

• ایجاد موسسات طراحی و مـد با مشارکت طرف های معتبر خارجی 
• تدوین و اجرای قانون Lablling  منسوجات و پوشاک

•  توسعه نام و نشان تجاری ملی مد و لباس
• حمایت از مالکیت معنوی

• برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه ها
• پشتیبانی از انتشار مجالت و نشریات مد و طراحی ایرانی

ساماندهی واردات و 9
مبارزه با پدیده قاچاق

• ایجاد نظام مدیریت کارآمد و اثر بخش تعرفه ای
•  استقرار نظام قانونمند فعالیت واردکنندگان منسوجات و پوشاک

تجاری  نشان  و  نام  با  به ویژه  و  قاچاق  کاالهای  ورود  از  جلوگیری   •
جعلی

•  ساماندهی بازار توزیع در جهت جلوگیری از  توزیع کاالهای با نام و 
نشان تجاری جعلی

•  فرهنگ سازی در خصوص مبارزه با کاالی قاچاق
• اطالع رسانی همگانی در زمینه کاالهای جعلی خارجی

• استفاده از ظرفیت انجمن ها و تشکل های خصوصی در جلوگیری از 
پدیده قاچاق

توسعه ابزارهای تأمین 10
مالی

• پشتیبانی از ایجاد صندوق حمایت از صنایع نساجی 
• اجرای طرح بیمه صادراتی

• اجرایی شدن روش خرید دین

11
ایجاد نشان تجاری در 

سطح منطقه ای
و بین المللی

واحدهای  واگذاری  جهت  عوارضی  و  مالیاتی  تخفیف های  اعطای   •
تجاری به نام و نشان های تجاری تولید داخل

• مشوق های تبلیغاتی جهت ترویج نام و نشان تجاری ملی
• حمایت موثر و کارآمد از رشد نام و نشان تجاری داخلی

مشـارکت  بـا  لباس  و  مد  تخصصی   نمایشـگاه های  بـرگزاری   •
شرکت های دارای  نام و نشان تجاری معتبر خارجی 

و نشان تجاری  نام  با شرکت های خارجی دارای   • توسعه همکاری 
انتقال دانش و مهارت در حوزه های طراحی، دوخت،  معتبر جهت 

بازاریابی و ایجاد  نام و نشان تجاری
• انعقاد تفاهم نامه های همکاری مشترک بین شرکت های دارای نام 

و نشان تجاری  معتبر داخلی و خارجی 
• شرکت در نمایشگاه های تخصصی خارجی

•  توسعه بازاریابی خارجی
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6- الزامات اجرای برنامه ها

1( رفع تحریم ها و بهبود تعامالت بین المللی 
2( تأمین منابع مالی مورد نیاز 

3( افزایش بهره وری، کاهش قیمت تمام شده و تسهیل دسترسی به مواد اولیه
4( اصالح سیاست های پولی و مالی 

5( اصالح سیاست های مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی 
6( تأمین شرایط و ساز و کار رقابتی و عادالنه برای تولیدکنندگان 
7( اتصال زنجیره  های تولید و توزیع کشور به زنجیره های جهانی 

8( استقرار نظام های تولید مبتنی بر تقاضا و افزایش محتوی طراحی و مد و نوآوری 
9( توانمند سازی مدیریت و نیروی انسانی 

10( افزایش نقش انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی 
11( ساماندهی آمار و اطالعات صنعت نساجی و پوشاک
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8-4- ربانهم راهبردی صنعت سیمان
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1- بررسی وضع موجود و جایگاه صنعت سیمان در ایران و جهان

سـیمان بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن عناصـر توسـعه ای در تأمیـن زیرسـاخت های اقتصـادی کشـور، نهـاده  
اسـتراتژیک محسـوب می شـود، بـه طـوری کـه بیـن فرآیند رشـد اقتصـادی و سـرانه مصرف سـیمان در هر کشـور، 
همبسـتگی باالیـی وجـود دارد. ایـن مقـدار در ایـران بیـش از 95 درصـد اسـت کـه این نسـبت نشـان دهنـده  رابطه 

خطـی و از نـوع مثبـت بیـن ارزش افـزوده سـیمان و تولیـد ناخالـص ملـی اسـت. 

• تولید جهانی سیمان در سال 2014 بالغ بر 4/2 میلیارد تن بوده که در قیاس با تولید 4/1 میلیارد تن در 
سال 2013 معادل2/5 درصد رشد داشته است، لیکن در مقایسه با سال 2013  که نرخ رشد 4/3 درصد بوده، 

کاهش یافته است. 
• در سال 2014 معادل 59/8 درصد تولید جهانی سیمان در کشور چین محقق شده است که سهم این کشور 
کمتر از یک درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته و رشد 3/3 درصدی را در سال 2014 در مقایسه با نرخ 

رشد 9/5 درصدی درسال2013 تجربه کرده است. 
بوده که در  با 1/4 درصد رشد مواجه  تولید جهانی سیمان در دیگر کشورها  • بدون احتساب کشور چین، 

مقایسه با نرخ های رشد 4/3 درصد و 6/2 درصد در سال های 2013 و 2012 روند رشد، نزولی بوده است.
• بر اساس آخرین پیش بینی های انجام شده، نرخ رشد مصرف سیمان تا سال 2018 به میزان4/9 درصد 

خواهد رسید. به عبارت دیگر، سرانه مصرف جهانی از 539 کیلوگرم به 640 کیلوگرم افزایش خواهد یافت. 
• ایران در سال 2014 با حدود 75 میلیون تن ظرفیت تولید سیمان، چهارمین تولیدکننده سیمان در جهان 

و سومین تولیدکننده در آسیا و اولین تولیدکننده سیمان در خاورمیانه بوده است.
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جدول 30 -  مقایسه ظرفیت تولید کشورهای برتر جهان در تولید سیمان 

ظرفیت تولیدکشور
درصد به کلرتبه)میلیون تن(

2500159/8چین

28026/7هند

8332آمریکا

7541/8ایران

7551/8ترکیه

7261/7برزیل

6971/6روسیه

6381/5عربستان سعودی

6091/4ویتنام

60101/4اندونزی

20/2-845سایر کشورها

100-4182کل دنیا

سـیمان بـه دلیـل کاربردهـای فراوان و اهمیت تولید در بخش زیر سـاخت های توسـعه ای هر کشـور، سـرمایه بر 
بـودن و داشـتن قابلیـت صـادرات، از مهم ترین کاالهای توسـعه ای محسـوب می شـود. عالوه بر ایـن، منابع معدنی 
قابـل دسـترس و توانایـی سـاخت حـدود80 درصـد از تجهیـزات و ماشـین آالت خطوط تولید سـیمان در کشـور نیز 

از مزایـای تولیـد این محصول اسـت. 

• در حال حاضر ایران با داشتن 70 واحد تولیدی با ظرفیت اسمی حدود 79/4 میلیون تنی وتولید سیمان 
درسال 93 حدود 66/5 میلیون تن، توانایی تولید 27 نوع سیمان را مطابق با استانداردهای ملی ایران دارد.
تن،  میلیارد   2/5 تولیدی  سقف  با  ترتیب  )به  وآمریکا  هند  چین،  کشورهای  از  بعد  حاضر  حال  در  ایران   •

280میلیون تن و83 میلیون تن( رتبه چهارم تولید سیمان در جهان را به خود اختصاص داده است.
• مقایسه تولید، تحویل و وضعیت انباشت محصول در مجموع بیانگر فزونی عرضه بر تقاضا در بازار داخل 
با رشد  ایران نشان می دهد که فعالیت این صنعت همواره  است. مقایسه روند تولید و مصرف سیمان در 
همراه بوده است، اگر چه عملکرد سال 1393 منفی 4/6 درصد را از لحاظ مقداری نشان می دهد، امید است 

با توسعه فعالیت های اقتصادی شرایط بهبود یابد.
با ظرفیت 48/3 میلیون تن در دسـت اجرا  • در حال حاضر تعداد 54 طرح فعال دارای پیشرفت فیزیکی 
است که از این تعداد، 10 طرح با ظرفیت 8/3 میلیون تن باالی 60 درصد پیشرفت فیزیکی، تعداد 18 طرح 
با ظرفیت 16/8 میلیون تن بین 20 الی 60 درصد پیشرفت فیزیکی و 26 طرح با ظرفیت 23/2 میلیون تن 
کمتر از 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارند. در صورت به بهره برداری رسیدن این طرح ها تا سال 1404 قطعًا 

نیاز به ظرفیت سازی جدید با توجه به هدف 120 میلیون تن جز در موارد خاص و جایگزینی نخواهد بود.

)USGS( مأخذ:سازمان زمین شناسی آمریکا    



157157

2-هدف گذاری صنعت سیمان

2-1-چشم انداز صنعت سیمان در افق 1404:

بـر اسـاس سـند چشـم انداز جمهوری اسـالمی ایـران و در راسـتای چشـم انداز بخـش صنعت، معـدن و تجارت 
بـرای صنعـت سـیمان چشـم انداز در افق سـال 1404 به شـرح ذیـل ترسـیم می گردد:

» کسب جایگاه سوم جهان با ظرفیت تولید سالیانه 120 میلیون 

تن و رتبه اول در صادرات جهانی و ظرفیت تولید در منطقه«
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2-2-اهداف کلی صنعت سیمان:

با توجه به چشم انداز ترسیم شده صنعت سیمان در افق سال 1404، اهداف کلی در این صنعت عبارتند از:

1( ارتقای بهره وری

2( افزایش توان رقابت پذیری

3( بهینه سازی مصرف انرژی و آب

4( تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین دستی 

5( ارتقای سطح کیفیت و استاندارد محصوالت در سطح جهانی

6( دستیابی به شاخص های استانداردهای زیست محیطی
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2-3- هدف گذاری کمی تا سال 1404:

جدول 31 - وضعیت موجود و هدف گذاری صنعت سیمان

ظرفیت تولیدردیف
واحد سنجش)میلیون تن(

وضعیت 
موجود 

)سال93(

هدف
)سال 1396(

هدف 
)سال1399(

هدف 
)سال1404(

8090100120میلیون تنظرفیت تولید سیمان1

جمع سیمان وکلینکر18/9212432میلیون تنمیزان صادرات سیمان2

سهم ارزش افزوده سیمان از 3
3/5 )سال درصدارزش افزوده صنعت

)923/73/84
بر اساس اطالعات 

بانک مرکزی به قیمت 
ثابت سال پایه 1383

سهم اشتغال سیمان از اشتغال 4
1/5 )سال درصدصنعت

)921/71/82
مرکز آمار ایران 

)اطالعات کارگاه های 
صنعتی 10 نفر کارکن و 

بیشتر(

نسبت هزینه تحقیق و توسعه به 5
0/1 )سال درصدفروش در صنعت سیمان

)920/20/30/4

سهم هزینه انرژی و آب در 6
9 )سال درصدقیمت تمام شده صنعت سیمان

)9287/57

جایگاه ایران در جهان7

رتبه در 
ظرفیت تولید 

جهانی
4433

رتبه در 
صادرات 

جهانی
1111

رتبه ظرفیت 
تولید در 

منطقه
1111
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3- اهم نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای صنعت سیمان

3-1- نقاط قوت:

1( توانایی صادرات و ارزآوری
2( کاربرد متنوع و ظرفیت باالی تولید 
3( وجود مواد اولیه فراوان و با کیفیت

4( وجود دانش فنی و تولید حدود 80 درصد تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور
5(  دسترسی به سوخت فراوان گاز طبیعی

3-2- نقاط ضعف:

1( مصرف انرژی باال
2( وابسته بودن به بازارهای جانبی مانند مسکن و...

3( آالینده بودن
4( پائین بودن بهره وری نیروی انسانی

5( ضعف تحقیق و توسعه
6( سرمایه بری باال

7( ضعف زیر ساخت های حمل و نقل و گمرکات تخصصی 
8( ضعف در ساختار صادراتی و نبود نشان تجاری قابل رقابت با رقبا

3-3- فرصت ها:

1( دسترسی آسان به انرژی 
2( نزدیکی به بازارهای هدف

3( امکان جذب دانش فنی ونوآوری

3-4- تهدیدها:

1( رکود اقتصادی در کشور
2( وجود محدودیت های زیست محیطی

3( وجود نوسان در قیمت نهاده های تولید
4( وجود رقبای منطقه ای 

5( وجود تحریم های بین المللی
6( ضعف نظام قیمت گذاری محصول
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4- راهبردهای توسعه صنعت سیمان

بـا توجـه بـه سیاسـت ها و هدف گذاری هـای انجـام شـده در صنعـت سـیمان کشـور، راهبردهـای منتخـب برای 
تحقـق ایـن اهـداف به شـرح ذیـل تعییـن می گردد:

1. توسعه و ایجاد زیر ساخت ها 

2. ایجاد نظام یکپارچه در بخش توزیع سیمان 

3. پیاده سازی استانداردها و بازمهندسی سیستم های کیفی 

4. مدیریت بازار در جهت مصارف سیمان در حوزه های راه سازی و افزایش سهم سازه های بتنی در 

ساختمان سازی
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5 - برنامه های اجرایی در راستای راهبردهای تعیین شده

جدول 32 - برنامه های اجرایی در راستای راهبردهای تعیین شده

برنامه های اجراییراهبردردیف

توسعه و ایجاد زیر 1
ساخت ها 

• توسعه خطوط شبکه گاز رسانی
• تکمیل و توسعه شبکه ریلی کشور، تکمیل، توسعه و تجهیز بنادر، 

اسکله ها و پایانه های صادراتی
• سازماندهی و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای، ریلی و دریایی 

متناسب با صنعت سیمان

2
ایجاد نظام یکپارچه 

در بخش توزیع 
سیمان

هلدینگ های  ایجاد  با  مرزی  مناطق  در  صادرات  نظام مندکردن   •
صادراتی در این مناطق

•  تدوین سیاست ها و الزامات تنظیم بازار
• ایجاد تمرکز در حوزه سیاست گذاری صادرات سیمان

3

پیاده سازی 
استانداردها 

و بازمهندسی 
سیستم های کیفی 

• انتقال، انتخاب و بومی سازی فناوری های الزم
• ارتقای توان مهندسی )آموزش نیروی انسانی، تقویت پژوهش های 

کاربردی، تقویت ارتباط مراکز علمی - صنعتی - دانشگاهی(
• افزایش بهره وری تولید و انرژی

• تقویت و توسعه واحدهای ماشین سازی و ساخت تجهیزات موجود 
کشور 

زمینه های  در  داخل  ساخت  توان  حداکثر  قانون  کامل  اجرای   •
گوناگون مهندسی و ساخت تجهیزات

• بازسازی و نوسازی خطوط تولید سیمان با فناوری های قدیمی و 
کم بازده

بین  استانداردهای  با  داخل  تولید  استانداردهای  ساختن  منطبق   •
المللی

4

مدیریت بازار در 
جهت مصارف سیمان 

در حوزه های راه 
سازی و افزایش سهم 

سازه های بتنی در 
ساختمان سازی

• رتبه بندی شرکت های صادراتی 
• تشویق و ترغیب به ساخت و بازسازی روکش جاده ها با استفاده از بتن 

• تقویت روابط دیپلماتیک با کشورهای هدف
• اعمال مشوق های صادراتی

در  بتنی  سازه های  از  بهره گیری  به  نسبت  ترغیب  و  تشویق   •
ساختمان های شهری

• ایجاد و توسعه پایانه های تخصصی
با  صادرات  ضمانت  صندوق  همکاری  نامه  تفاهم  انعقاد  پیگیری   •
انجمن های صنفی جهت حمایت از صادرات، بیمه صادراتی و اعطای 

تسهیالت به صادرکنندگان
• برگزاری نمایشگاه های اختصاصی در بازارهای هدف به صورت فصلی



163163

6- الزامات اجرای برنامه ها

1( ارتقای سطح همکاری های دیپلماتیک با کشورهای هدف از طریق رایزنان اقتصادی و بازرگانی
2(  تنظیم تفاهم نامه حمل یکسره سیمان از مبدأ)کارخانه( تا کشورهای هدف مجاور

3(  عملیاتی نمودن بیمه حمل و نقل
4( ایجاد امکانات مناسب نگهداری، تخلیه و بارگیری در پایانه های تخصصی با واگذاری زمین و زیرساخت ها 

به ذی نفعان
5( تاسیس دفاتر بازرگانی سیمان در بازارهای هدف 

6( ایجاد پایانه های صادراتی سیمان و تعیین گمرکات تخصصی)خاص سیمان(
7( تسهیل انتقال وجه حاصل از صادرات از طریق شبکه بانکی بین کشورهای هدف

8( جلوگیری از افزایش مکرر هزینه های بندری، تخلیه و بارگیری، انبارداری و دیماند باسکول
همکاری  با  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  توسط  صادرات  شرکت های  رتبه بندی  طرح  اجرای  و  تدوین   )9

انجمن سیمان
10(  تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای اعطای مشوق های صادراتی بر پایه رتبه کسب شده )بند 9(
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8-5- ربانهم راهبردی صنعت اتری و تیوب
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1 - بررسی وضع موجود و جایگاه صنعت تایر و تیوب در ایران و جهان

میـزان تولیـد صنعـت تایـر در سـال2014، حـدود 1/5 میلیـارد حلقـه ال سـتیک بـوده و حجـم فروشـی درحـدود 
187 میلیـارد دال ر در سـال 2013 داشـته اسـت. 

سـه شـرکت بزرگ »میشـلن، بریجسـتون و گودیر« مجموعًاً 70 میلیارد دالر از فروش جهانی را به خود اختصاص 
داده اند که سـهمی معادل 38 درصد فروش جهانی را شـامل می شـود. 

10شرکت برتر دنیا حدود 63  درصد از فروش جهان را به خود اختصاص داده اند. 

بـا توجـه بـه ایـن اعـداد و ارقـام واضـح اسـت کـه صنعـت تایـر در جهـان صنعتـی امـروز نسـبتًا انحصـاری اسـت 
و تعـداد محـدودی از شـرکت های تایر سـاز بـا اسـتفاده از نقـش تعیین کننـده و موقعیـت مسـلط خـود در جهـان، 

شـرایط حاکـم بـر آن را تعییـن مـی کننـد.

تولید تایر در ایران قدمتی بیش از 50  سال دارد.

در منطقـه خاورمیانـه حـدود 25  کارخانـه تایرسـازی وجـود دارد کـه از ایـن تعـداد 10  کارخانـه )کیـان تایـر، 
ایـران تایـر، ایـران یاسـا تایـر و رابر، السـتیک پـارس، گروه صنعتـی البـرز، آرتاویل تایر، السـتیک یزد، کویـر تایر و 
السـتیک خوزسـتان(  بـا ظرفیـت اسـمی 363 هـزار تن در سـال و بـا ظرفیت اشـتغال بیـش از 15 هزار نفـر در ایران 

واقـع شـده اند.

صنعت تایر در ایران بیش از 70 هزار شغل را به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده است.

درحـال حاضر صنعت خودروسـازی در کشـور با بهره گیری از دانش فنی نسـبتًا پیشـرفته در طراحـی و مونتاژ از 
آهنگ رشـد سـریعتری نسـبت به صنعت تایر برخوردار اسـت که این مسـأله لزوم توجه به رشـد سـریع، بازسـازی و 
توسـعه صنعت تولید تایر را همگام با خودروسـازی به همراه می آورد. با بررسـی روند گسـترش و توسـعه تایرسـازی 
در ایـران مشـخص می شـود در سـال های اخیـر روند رشـد تولید بعضـی از گروه هـا از جمله تایرهای سـواری رادیال 
سـریع تـر از دیگـر گروه ها چون تولید تایر خودروهای سـنگین و نیمه سـنگین رادیال بوده اسـت. هـر چند برخی از 
شـرکت های تایـر سـاز نسـبت به ارتقـای کیفیت و روزآمـد کردن فرآینـد تولید تایرهـای رادیال سـیمی خودروهای 
سـنگین و سـبک بـا فنـاوری برتـر کشـورهای صاحب صنعت اقـدام نمـوده و همکاری بـا شـرکت های معتبری چون 
کنتیننتـال آلمـان، ماتـادور اسـلواکی، ورداشـتاین هلنـد و مارانگونـی ایتالیـا را آغازنموده انـد کـه این امـر در آینده 

پیشـرفت باالیـی را در زمینـه تأمیـن نیازهای ایـن تایرها به همراه خواهد داشـت. 

• تایرسازی یکی از مهم ترین صنایع پایین دستی پتروشیمی می باشد.
با توجه به وجود منابع غنی نفت و گاز و توجه به توسعه صنعت پتروشیمی در کشور، می توان گفت که ایران 

از مزیت نسبی در تهیه مواد اولیه در تولید این محصول برخوردار است. 
• هم اکنون حدود70 درصد وزنی مواد اولیه تولید تایر در داخل کشور تأمین می شود.

•  این صنعت دارای ارزش افزوده اقتصادی مناسب بوده و عالوه بر وجود متخصصین و مهندسین مجرب و 
تأمین کادر مورد نیاز، دارای ارزش اقتصادی تولیدات حدود 3000 میلیارد تومان در سال بوده که مجموع 

گردش مالی بیش از 2 میلیارد دالر را در سال به همراه دارد.
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جدول 33 - رتبه بندی شرکت های برتر تولیدکننده تایر جهان در سال2013

میزان فروش )میلیون دالر(راهبردردیف

27390بریجستون1

25545میشلن2

17586گودیر3

11150کونتینانتال4

8007پیرلی5

6971سومیتومو6

6868هانکوک7

4915یوکوهاما8

4768مکسیس9

4529زهونکس10

325بارز59

جدول 34 - بررسی وضعیت تولید تایر و تیوب در ایران)سال1393( 22

میزان تولید واقعی)هزار  ظرفیت اسمی22)هزار تن(استاننام واحدردیف
تن(

97کرمانگروه صنعتی بارز1

238

45شیرازالستیک دنا2

40مرکزیالستیک پارس3

36یزدمجتمع صنایع الستیک یزد4

30تهرانکیان تایر5

30اردبیلآرتاویل تایر6

29.5خراسان جنوبیکویر تایر7

27تهرانایران تایر8

25تهرانایران یاسا تایر و رابر9

2خوزستانالستیک خوزستان10

363مجموع

22 - ظرفیت اسمی بر اساس پروانه بهره برداری می باشد.

www.tirebusiness.com :ماخذ

ماخذ: اطالعات دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت
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2-هدف گذاری صنعت تایر و تیوب

2-1- چشم انداز صنعت تایر و تیوب در افق سال 1404:

جایـگاه اقتصـادی ایـن صنعـت در کشـور دارای اهمیت باالیی می باشـد، به طوری کـه با برخـورداری از مزایایی 
نظیـر نـرخ اشـتغال زایی بـاال، تأمین حـدود70 درصد نیـاز داخلی، دارا بـودن مزیت نسـبی به عنـوان صنایع پایین 
دسـتی پتروشـیمی، مکمـل صنعـت خودروسـازی، تأمیـن بخـش عمـده مـواد اولیـه از داخـل کشـور و همچنیـن 
برخـورداری از نیـروی متخصـص بـا بیـش از 5 دهـه تجربـه صنعت می توانـد نقش راهبـردی در صنعت حمـل و نقل 

کشـور را ایفـا نماید. 

بررسـی عملکـرد تولیـد، صـادرات و واردات و مصـرف تایـر و تیـوب در مقطـع کنونـی نشـانگر کمبـود حـدود 
100هـزار تـن تایـر از انـواع رادیـال در کشـور اسـت. با توجه بـه مطالب فـوق، تولید 700 هـزار تن انواع تایـر و تیوب 

در افـق 1404 هدف گـذاری شـده و چشـم انـداز صنعـت تایـر و تیـوب بـه شـرح ذیـل ترسـیم می شـود:

» رسیدن به جایگاه اول در منطقه و کسب 3 درصد حجم تولید درجهان«
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2-2- اهداف کمی و کیفی صنعت تایرو تیوب در افق سال 1404 :

جدول 35 - وضعیت موجود و هدف گذاری صنعت تایر تا افق 1404

وضعیت موجود واحد سنجششاخصردیف
)سال1393(

هدف
)سال1396(

هدف
)سال1399(

هدف
توضیحات)سال1404(

ظرفیت تولید صنعت تایر و 1
360450600700هزار تنتیوب

2
سهم ارزش افزوده صنعت تایر 
و تیوب از ارزش افزوده بخش 

صنعت
0/810/810/851درصد

نسبت وزنی صادرات به واردات 3
0/080/250/51واحدتایرو تیوب

اشتغال مستقیم صنعت تایر 4
15182224هزار نفرو تیوب

سهم اشتغال صنعت تایرو 5
111/21/2درصدتیوب به اشتغال بخش صنعت

مرکز آمار ایران 
)اطالعات  

کارگاه های صنعتی 
10 نفر کارکن و 

بیشتر(

نسبت هزینه تحقیق و توسعه 6
0/130/511/5درصدبه فروش

0/10/50/751درصدسهم از صادرات صنعتی7

جایگاه ایران در جهان8
1/422/53درصد)بر اساس سهم از تولید(
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3- اهم نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای صنعت تایر و تیوب

3-1- نقاط قوت: 

1( برخورداری از متخصصین فنی و مهندسین ماهر در صنعت تایر به واسطه تجربه باالی تولید در کشور
2( بهره مندی از مزیت نسبی تأمین مواد اولیه از منابع داخلی

3( وجود کیفیت باالی الستیک ایران و نزدیکی استانداردهای به کار رفته در تولید به استانداردهای 

بین المللی

3- 2- نقاط ضعف:

1( وجود مازاد کارکنان در برخی واحدهای تولیدی قدیمی
2( افزایش هزینه های تولید پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها

3( عدم افزایش ظرفیت تولید الستیک در کشور
4( وجود مشکل نقدینگی به منظور تسریع راه اندازی طرح ها و افزایش واحدهای جدید تولید

5( عدم سرمایه گذاری کافی جهت گسترش تنوع تولید و ارتقای کیفیت
6( بهره گیری از فناوری قدیمی تولید

7( وجود استهالک باالی ماشین آالت 
8( باال بودن بهای تمام شده الستیک تولیدی در کشور در مقایسه با کشورهای صاحب نام

9( بی توجهی به جایگاه واحد تحقیق و توسعه در شرکت های تولید کننده تایر در ایران
10(  نبود برخورداری از نشان تجاری شناخته شده بین المللی در تولید تایر در ایران

11( پایین بودن مقیاس تولید در مقایسه با کشورهای صاحب نام جهان
12( عدم همکاری مناسب خودروسازان با شرکت های تولید تایر به منظور تولید همگون

13( کمبود آزمایشگاههای استاندارد کیفی
14( توجه ناکافی به چرخه عمر محصول
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3-3- فرصت ها:

1( نبود واحدهای تولیدی کافی در کشورهای منطقه
2( وجود پایانه های صادراتی فراوان در کشور

3( وجود چشم انداز مثبت توسعه همه جانبه در کشور 
4( وجود حمایت تعرفه ای در صنعت تایر

5( بازار رو به رشد داخلی با توجه به رشد قابل توجه تقاضای خودرو در کشور

3-4- تهدیدها:

1( سرمایه گذاری شرکت های بزرگ بین المللی تولید تایر در کشورهای منطقه
2( نبود کفایت کیفیت برخی از مواد اولیه تولید داخل کشور متناسب با فناوری های روز

3( وصول نشدن مطالبات تایرسازان از خودروسازان
4( وجود فاصله فناوری از شرکت های صاحب فناوری

5( وجود تحریم های بین المللی در مبادالت تجاری با سایر کشورها
6( تعدد نشان های تجاری تولید تایر در کشور در مقایسه با دیگر کشورها

7( اجرا نشدن دقیق الزامات فنی و تعرفه ای واردات
8( واردات فراوان کاال های غیر کیفی از مبادی غیر رسمی کشور
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4-راهبرد های توسعه صنعت تایر و تیوب

بـا توجـه بـه نتایـج حاصـل از تحلیـل عوامل درونـی و بیرونـی و هدف گـذاری انجام شـده در صنعت تایـر و تیوب 
کشـور تـا افـق سـال 1404، راهبردهـای توسـعه صنعـت تایر و تیـوب به شـرح ذیل تعییـن می گردد:

1( ارتقای توان بهره وری و رقابت پذیری

2( تولید تحت لیسانس و نام تجاری معتبر شرکت های خارجی

3( اعتالی نام تجاری داخلی در بازارهای هدف

4( ارتقای کیفیت تولیدات برای رسیدن به سطح معتبر جهانی

5( بازسازی، نوسازی و توسعه واحدهای موجود و احداث واحدهای جدید با رعایت مقیاس اقتصادی 

متعارف جهانی

6( توسعه فعالیت های کاربردی در فرآیند تحقیق و توسعه با ایجاد مراکز علمی و فنی مشترک داخلی 

و بین المللی

7( جذب سرمایه گذاری خارجی و همکاری با تولید کنندگان معتبر تایر در جهان

8( توسعه همکاری های مشترک بین تایر سازان و خودرو سازان

9( سرمایه گذاری در صنایع روکش و بازیافت تایر و تیوب
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5- برنامه های اجرایی در راستای راهبردهای تعیین شده

جدول 36 - برنامه های اجرایی در راستای راهبردهای تعیین شده

برنامه های اجراییراهبردردیف

1
ارتقای توان بهره وری 

و رقابت پذیری

1- بازنگری و اصالح فرایند خصوصی سازی صنعت تایر و تیوب
2- استفاده حداکثری از ظرفیت ها و افزایش نرخ بهره برداری

3- کاهش ضایعات                                                     
4- بهینه سازی مصرف انرژی                                                          

5- کاهش قیمت تمام شده محصوالت   
رسانی  روز  به  و  نوسازی  بازسازی،  استانداردها،  سطح  ارتقای   -6

فناوری     
7- مدیریت صحیح نظام تعرفه ای         

2

توسعه فعالیت های 
کاربردی در فرآیند 
تحقیق و توسعه با 

ایجاد مراکز علمی و 
فنی مشترک داخلی 

و بین المللی

1- تقویت ارتباطات و تعامالت داخلی و بین المللی
2- مهندسی معکوس و بومی سازی فناوری روز دنیا

3- ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک

3

بازسازی، نوسازی 
و توسعه واحدهای 

موجود و احداث 
واحدهای جدید 
با رعایت مقیاس 
اقتصادی متعارف 

جهانی

1- تسهیل انتقال فناوری   
2- تعیین حداقل مقیاس اقتصادی تولید

3- اعطای تسهیالت مناسب به واحدها و طرح ها
4- پشتیبانی از ادغام واحدهای موجود وتسهیل فرایند مربوطه

4

ارتقای کیفیت 
تولیدات برای 

رسیدن به سطح 
معتبر جهانی

1- ارتقای سطح استانداردهای داخلی
2- بهره گیری از فناوری روز دنیا

3- پشتیبانی از تجهیز و نوسازی آزمایشگاه های سازمان استاندارد 
و اکردیته

4- بهبود مستمر فرآیندهای تولید
5- نظارت دقیق سازمان ملی استاندارد بر اجرای اجباری استاندارد 

ملی جهت محصوالت تولیدی و وارداتی
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برنامه های اجراییراهبردردیف

5

جذب سرمایه گذاری 
خارجی و همکاری با 
تولید کنندگان معتبر 

تایر در جهان

1- معرفی فرصت های سرمایه گذاری
2- بهبود تعامالت جهانی به ویژه با کشورهای صاحب فناوری و نشان 

تجاری معتبر
3- بهبود فضای کسب و کار به ویژه در فرآیند ها و زمان 

4- ایجاد مشوق های ویژه برای سرمایه گذاری خارجی

6

توسعه همکاری های 
مشترک بین 
تایرسازان و 
خودروسازان

و  سازان  تایر  توسعه ای  برنامه های  زمانی  تناسب  و  همسوسازی   -1
خودرو سازان

2- پشتیبانی از سرمایه گذاری های مشترک در تعامالت تایر سازان و 
خودروسازان

3- پشتیبانی از تشکیل مراکز همکاری های مشترک

7
تولید تحت لیسانس 
و نام تجاری معتبر 
شرکت های خارجی

معتبر  تجاری  نشان  دارای  با شرکت های  تعامالت جهانی  بهبود   -1
خارجی

2- توسعه بازارهای هدف
3- ایجاد مشوق های ویژه برای تولید تحت لیسانس)امتیاز( و نشان 

تجاری شرکت های معتبر خارجی

8
اعتالی نام تجاری 

داخلی در بازارهای 
هدف

1- پشتیبانی از حضور شرکت های داخلی در نمایشگاه های تخصصی 
بین المللی

2- تخصیص تسهیالت مناسب در فرآیند بازاریابی خارجی
3- تسهیل در فرآیندها جهت 

9
سرمایه گذاری در 

صنایع روکش و 
بازیافت تایر و تیوب

و  تایر  مصرف  اجباری  استاندارد  اجرای  و  تدوین  جهت  1-پیگیری 
تیوب

2-جلب مشارکت و پشتیبانی دستگاه های ذی ربط از جمله سازمان 
حفاظت محیط زیست و پلیس راهور

3-پشتیبانی از سرمایه گذاری در حوزه 
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6 - الزامات اجرای برنامه ها

1( توسعه صنایع خودرو کشور
2( بهبود فضای کسب و کار و عدم دخالت دولت در قیمت گذاری

3( بهبود فضای تعامل و توسعه تجارت داخلی به ویژه با کشورهای صاحب فناوری
4( اجرای دقیق الزامات تعرفه ای و فنی برای واردات کشور

5( تخصیص تسهیالت بانکی مناسب برای ایجاد طرح های جدید و بازسازی و نوسازی واحدهای موجود
6( تعیین و اعمال مشوق های صادراتی
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8-6- ربانهم راهبردی صنعت لوازم خانگی
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1- بررسی وضع موجود و جایگاه صنعت لوازم خانگی در ایران و جهان

نیاز عمومی جامعه جهانی اهمیت  به  با توجه  صنعت لوازم  خانگی از جمله صنایع درآمدزا در جهان است و 
انتظار می رود نرخ رشد  ویژه ای دارد. در سال 2013 ارزش تولیدات لوازم خانگی به431 میلیارد دالر رسید که 

واقعی سالیانه آن )CAGR(23 طی سال های 2020 - 2013 حدود 4/8 درصد باشد. 

سـهم قاره هـا از گـردش مالـی ایـن صنعت بـه ترتیب آسـیا و اقیانوسـیه 54 درصـد، اتحادیـه اروپـا 18/3 درصد، 
آمریـکای شـمالی 16/5 درصد اسـت.

بـزرگ تریـن شـرکت های فعـال ایـن صنعـت در جهـان عبارتنـد از: Whirlpool، Electrolux، Bosch، گـروه 
 .LG و Samsung و لـوازم خانگـی GE، Miele لـوازم خانگـی ،Haier، Arcelik شـرکت های

صنعـت لـوازم خانگـی بـا سـابقه بیـش از 50 سـال فعالیـت در ایـران بـا تنـوع تولیـد در حـوزه نیازهـا و ضروریات 
خانگـی، مـورد نیـاز و توجـه تمامـی اقشـار جامعه اسـت. نیـاز روزافـزون اقشـار مختلف جامعه بـه خرید و اسـتفاده 
از لـوازم خانگـی مبیـن اهمیـت بـازار لـوازم خانگـی می باشـد. در واقـع ایـن صنعـت، تأمیـن نیـاز خانوارهـا را برای 

اسـتفاده از امکانـات مـدرن و مطمئـن در زندگـی در فهرسـت مأموریت هـای خـود دارد.

حیـات ایـن صنعـت و گسـترش آن بـا توجه بـه جنبه های اقتصـادی گسـترده آن از قبیل اشـتغال و ایجـاد ارزش 
افـزوده بـاال می توانـد بـرای هـر کشـوری از جملـه صنایـع اولویت دار باشـد، اما حیـات و بقـای این صنعت تـا حدود 
زیـادی بـا وضعیـت بـازار داخلـی و بـه عبـارت بهتـر و فنـی تـر وجـود تقاضـای مؤثـر در کشـور مرتبـط اسـت. از ایـن 
جهـت، بررسـی تحـوالت آن و تـالش بـرای ارتقـای فناوری و گسـترش بـازار، یکـی از مهم تریـن زمینه هـای رقابت 

اقتصـادی در عرصـه داخلـی و بین المللی اسـت.

بایـد پذیرفـت کـه مشـتریان مجبـور بـه تطبیق خود بـا محصـوالت این صنعت نیسـتند بلکـه ایـن تولیدکنندگان 
هسـتند که بایسـتی بـا خواسـته های بـازار و در نهایت مشـتریان انطبـاق یابند.

صنعـت لـوازم خانگـی از چنـد جهـت در نظـام اقتصـادی کشـور دارای اهمیـت اسـت. از سـویی، نیـاز روزافزون 
کشـور بـه محصـوالت ایـن صنعـت که رابطه ای مسـتقیم بـا افزایش سـطح زندگـی جامعه و رفـاه اجتماعـی دارد و از 
سـوی دیگـر، تعـداد بسـیار زیـاد کارکنـان آن در تمامی سـطوح بـا احتسـاب کارخانجات پاییـن دسـتی تولیدکننده 
قطعـات، تجهیـزات و مـواد اولیـه مـورد مصـرف ایـن صنعـت، بخـش بزرگـی از ارزش افـزوده ایجـاد شـده توسـط 
صنعـت را در کشـور تشـکیل می دهد.بسـیاری معتقدنـد کـه گسـتردگی لـوازم خانگـی و تاثیـر آن بـر بخش هـای 
مختلـف زندگـی اقتصـادی و اجتماعـی، اهمیت آن را در مقایسـه با سـایر صنایـع  در مرتبه باالیی قـرار می دهد، اما 
علـی رغـم سـابقه طوالنـی و حجـم قابـل توجـه فعالیت های ایـن صنعـت در کشـور، تاکنـون برنامه ریزی منسـجمی 

بـرای رشـد و توسـعه آن صـورت نگرفته اسـت.

صنعـت لـوازم خانگـی در کشـور با وجـود برخـورداری از حجم سـرمایه گذاری انجام شـده در آن، اشـتغال تعداد 
بسـیاری از متخصصیـن ، کارمنـدان و کارگـران در بخش هـای مختلف این صنعـت، از پویایـی الزم در زمینه طراحی 

و تولیـد محصـوالت جدیـد و قابـل رقابت در سـطح جهانی برخوردار نبوده اسـت.

از نظـر جغرافیایـی مناطـق عمـده تولیـد لوازم خانگی کشـور، اسـتان های تهـران، اصفهان، کرمـان، آذربایجان 
شـرقی، خراسـان رضوی و شـمالی، گیـالن، قزوین و البرز هسـتند. 

23 - Compound Annual Growth Rate
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جدول 37 - تعداد و ظرفیت واحدهای تولیدی لوازم خانگی در کشور

ظرفیت قابل بهره برداریتعداد واحدهای فعالنام محصول
)میلیون دستگاه(

1402/4یخچال و فریزر

1231/7لباسشویی

1772/2کولر آبی

2403/1بخاری

2803/2اجاق گاز

505لوازم خانگی کوچک

10/15چرخ خیاطی

شـایان ذکـر اسـت مـواد اولیـه ایـن صنعـت عمدتـًا از منابـع داخلی تأمیـن می گـردد، به جـز کمپرسـور یخچال و 
فریـزر و برخـی از قطعـات الکترونیکـی کـه در حـال حاضـر تولید داخـل ندارند.
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2- هدف گذاری صنعت لوازم خانگی تا افق سال 1404

2-1- چشم انداز توسعه صنعت لوازم خانگی ایران در افق سال 1404:

صنعـت لـوازم خانگـی بـه عنـوان الگـوی پیشـرو، مولـد و موفـق بخـش خصوصـی، از طریـق ایجـاد توانمندی ها 
و قابلیت هـای علمـی و فنـی می توانـد در دسـتیابی بـه چشـم انـداز کشـور ایفـای نقـش نمایـد. بـر ایـن اسـاس، 
چشـم انداز ایـن صنعـت در افـق سـال 1404 با بـه کارگیری فناوری های روز دنیا به شـرح ذیل ترسـیم شـده اسـت:

» حفظ جایگاه دوم منطقه، دارای نام تجاری معتبر در جهان با 

تولید سالیانه 16 میلیون دستگاه و صادرات 3 میلیارد دالر «
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2-2- اهداف کلی در صنعت لوازم خانگی:

1( ایجاد حداقل یک نام و نشان تجاری در سطح بین المللی

2( ارتقای سطح کیفیت و استاندارد محصوالت در سطح جهانی و رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید

3( ارتقای سطح فناوری و دستیابی به فناوری های جدید و روز دنیا

4( افزایش صادرات

5( توسعه اشتغال پایدار
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2-3- اهداف کمی تا سال 1404:

جدول 38 -  وضعیت موجود و هدف گذاری صنعت لوازم خانگی تا افق سال 1404

واحد شاخصردیف
سنجش

وضعیت موجود 
)سال1393(

هدف
)سال1396(

هدف
)سال1399(

هدف
توضیح)سال1404(

ظرفیت 1
تولید

میلیون یخچال وفریزر
2/42/73/24دستگاه

میلیون ماشین لباسشویی
1/72/53/24دستگاه

میلیون کولر آبی
2/22/42/73دستگاه

میلیون اجاق گاز
3/23/545دستگاه

سهم ارزش افزوده لوازم خانگی در 2
1/1 درصدبخش

2/11/31/5)سال 92(

بر اساس 
اطالعات 

بانک مرکزی  
به قیمت 

ثابت سال 
پایه 1383

سهم اشتغال لوازم خانگی  از 3
1/7درصداشتغال بخش

1/81/92)سال 92(

مرکز آمار 
ایران 

)اطالعات  
کارگاه های 
صنعتی 10 
نفر کارکن و 

بیشتر(

میلیون ارزش صادرات لوازم خانگی4
14860016003000دالر 

سهم صادرات صنعت  لوازم خانگی 5
0/380/50/71درصداز کل صادرات صنعتی

سهم هزینه تحقیق و توسعه از 6
0/03درصدفروش در صنعت   لوازم خانگی

0/10/41)سال 92(

سهم هزینه انرژی و آب در قیمت 7
0/44درصدتمام شده صنعت لوازم خانگی

0/430/420/4)سال 92(
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3- اهم نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای صنعت لوازم خانگی 

3-1- نقاط قوت: 

1( وجود فناوری های نوین دنیا در زمینه برخی از محصوالت این صنعت
2( تولید بخش عظیمی از مواد اولیه و اجزاء و قطعات این صنعت در داخل کشور

3( وجود نیروی کار جوان، فعال و مستعد
4( وجود نیروهای متخصص موجود در زمینه های الکترونیک، مهندسی مکانیک و...

3-2- نقاط ضعف:

1( پائین بودن بهره وری عوامل تولید
2( ضعف در تأمین نقدینگی مناسب برای بنگاه ها 

3( ضعف در فعالیت های تحقیق و توسعه
4( رقابتی نبودن قیمت محصوالت
5( ضعف در مدیریت نشان تجاری

6( عدم اتصال سیستماتیک به تولیدکنندگان معتبر بین المللی
7( ضعف و عدم وجود ظرفیت های مناسب قطعه سازی در این صنعت

8( تعدد بنگاه ها و کوچک مقیاس بودن واحدهای تولیدی

3-3- فرصت ها:

1( وجود بازارهای بالقوه در همسایگی ایران مانند افغانستان، عراق، ارمنستان، تاجیکستان و...
2( افزایش نیاز بازار با توجه به باال رفتن رفاه اجتماعی با توسعه شهرنشینی

3( امکان جذب نیروی انسانی متخصص و کارآمد در کشور
4( دسترسی آسان به منابع انرژی

5( وجود بازار بزرگ مصرف لوازم خانگی در کشور

3-4- تهدیدها:

1( وجود تحریم های بین المللی
2( حجم باالی واردات محصوالت مشابه تولیدات داخل به شکل های غیر قانونی و شبه قانونی

3( ناکافی بودن زیر ساخت های کشور برای توسعه صادرات صنعتی
4( ضعف فرهنگی جامعه در استفاده از محصوالت داخلی با کیفیت مناسب
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4 - راهبردهای توسعه صنعت لوازم خانگی

بـا توجـه بـه سیاسـت های صنعت لـوازم خانگـی در افـق 1404، راهبردهای منتخب بـرای تحقق ایـن اهداف به 
شـرح ذیل تعییـن می گردد:

1-تسهیل فضای کسب و کار و رفع موانع تولید

2-ارتقای توانمندی بخش خصوصی با محوریت صادرات

3-سرمایه گذاری با محوریت توسعه فناوری و توسعه صادرات

4- توسعه طراحی و مهندسی و پژوهش و فناوری

5-بهبود بهره وری عوامل تولید )نیروی انسانی، ماشین آالت، سرمایه، انرژی و...(

6-ترویج فرهنگ مصرف کاالی تولید داخل

7-ایجاد و توسعه نشان های تجاری برتر

8- سرمایه گذاری و تولید کمپرسور و ملزومات الکترونیکی صنعت لوازم خانگی
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5 - برنامه های اجرایی در راستای راهبردهای تعیین شده 

جدول 39 -  برنامه های اجرایی در راستای راهبردهای تعیین شده

برنامه های اجراییراهبردردیف

تسهیل فضای کسب و 1
کار و رفع موانع تولید

• بازنگری سیاست ها و مقررات 
• تقویت تعامالت بین دستگاهی

)محصوالت  غیررسمی  و  رسمی  شبه  رسمی،  واردات  مدیریت   •
CBU، CKD، SKD، از طریق مبادی ورودی و مناطق آزاد تجاری(

• اجرای کامل برنامه دولت الکترونیک

2
ارتقای توانمندی 
بخش خصوصی با 
محوریت صادرات

• توسعه مشارکت های بین بنگاهی در حوزه ارتقای و انتقال فناوری 
مورد نیاز صنعت لوازم خانگی

توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  توسعه  زمینه  در  مشوق ها  ایجاد   •
واحدها و مراکز صنعتی

• بسترسازی و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
خصوصی  بخش  تشکلهای  و  تولیدکنندگان  بیشتر  تعامل  ایجاد   •

به منظور بهره مندی از توانمندی سایر تولیدکنندگان

3
توسعه تجارت با 
محوریت توسعه 

صادرات

• ارتقای تعامالت بین المللی و منطقه ای
بازار داخل و خارج  نیاز  به  با توجه  افزایش تنوع محصوالت نهایی   •

به ویژه محصوالت با ارزش افزوده مطلوب
• بررسی وضعیت بازارهای جهانی و ایجاد بنچ مارکینگ

 WTO توجه به قوانین تجارت بین الملل از جمله •
المللی  بین  نمایشگاه های  کیفی  و  کمی  سطح  ارتقای  از  حمایت   •

داخلی
• توسعه بازاریابی خارجی 

4

توسعه فناوری های 
نوین و باال در تولید 

محصوالت با تأکید بر 
طراحی و مهندسی 

داخلی

و  علمی  مراکز  و  دانشگاه  با  خانگی  لوازم  صنعت  مند  نظام  ارتباط   •
پژوهشی مخصوصًا در حوزه فناوری های روز دنیا

• پشتیبانی از توسعه پارک های علمی و فناوری صنعت لوازم خانگی
• انتقال دانش فنی و توسعه فناوری های سبز در صنعت لوازم خانگی

• اصالح روشها مطابق آیین نامه های بین المللی 
• استفاده از فرآیندهای بازیافت کاالی فرسوده 

• حمایت از تولید کاال با رتبه باالتر انرژی 
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برنامه های اجراییراهبردردیف

5

بهبود بهره وری  
عوامل تولید)نیروی 

انسانی، ماشین آالت، 
سرمایه، انرژی و...(

• آموزش نیروی کار
• بهینه سازی مصرف انرژی به ازای تولید کاال
• کاهش قیمت تمام شده کاالی ساخته شده

• تولید به هنگام
• چابک سازی و انعطاف پذیری صنعت لوازم خانگی

• حمایت از تولید در مقیاس بهینه اقتصادی
• حمایت از تجمیع و ادغام واحدهای کوچک و متوسط

ترویج فرهنگ مصرف 6
کاالی تولید داخل

• ارتقای سطح آگاهی عمومی از محصوالت با کیفیت در کالس جهانی
• نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش 

• تنظیم مقررات الزم جهت حمایت از مصرف کاالی داخلی
سامانه های  سایر  و  ملی  رسانه  در  هدفمند  تبلیغات  از  حمایت   •

تبلیغاتی و ایجاد محدودیت در تبلیغات کاالهای خارجی

ایجاد و توسعه نشان 7
تجاری

• بهبود تعامالت جهانی با شرکت های دارای نام و نشان تجاری معتبر 
جهانی

• ایجاد مشوق های ویژه برای تولید تحت لیسانس با رویکرد تعمیق 
ساخت داخل

• تولید با نشان تجاری مشترک با کشورهای خارجی
نشان  معرفی  جهت  خارجی  تخصصی  نمایشگاه های  در  شرکت   •

تجاری

8

سرمایه گذاری و تولید 
کمپرسور و ملزومات 
الکترونیکی صنعت 

لوازم خانگی

• حمایت از ایجاد حداقل دو واحد تولیدی با مقیاس اقتصادی و تنوع 
تولید

• حمایت از سرمایه گذاری مشترک )j.v( یا انعقاد قرارداد تولید تحت 
لیسانس با  شرکت های دارای نام تجاری معتبر بین المللی

الزامات زیست  با  از به کارگیری فناوری های نوین منطبق  • حمایت 
محیطی و استانداردهای مصرف انرژی با رتبه باال
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6- الزامات اجرای برنامه ها

1( تخصیص به هنگام و مناسب منابع الزم از محل های تعیین شده
2( تدوین، اجرای اجباری و به روزرسانی استانداردهای کیفیت و نظارت بر اجرای دقیق آنها

3( اجرای دقیق الزامات تعرفه ای و فنی برای واردات
4(  ارتقای سطح فناوری در تمامی زمینه های مربوطه و دستیابی به دانش فنی و فناوری های جدید

5( جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و تعمیق ساخت داخل
6( سیاست گذاری و هماهنگی جهت ایجاد و توسعه زیر ساخت های الزم

7( تأکید و حمایت موثر از قطعه سازی
8( رفع تحریم های بین المللی
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8-7- ربانهم راهبردی صنعت کاشی و رسامیک
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1 - بررسی وضع موجود و جایگاه صنعت کاشی و سرامیک در ایران و جهان 

زنجیـره تأمیـن کاشـی و سـرامیک از مـواد معدنـی آغـاز و تـا انـواع محصـوالت دیـواری و کـف و نمـا ادامـه پیـدا 
می کنـد. سـنگ، شیشـه، کاشـی های شیشـه ای، فلـزات و کفپوش ها محصـوالت جایگزین کاشـی و سـرامیک برای 

مصـارف کـف و نمـا می باشـند.

آمارهای جهانی تولید کاشـی و سـرامیک در طی سـال های 2009 الی 2013 به جز سـال 2009  که در مقایسـه 
بـا سـال قبـل بـا اندکـی کاهش به دلیـل رکود حاکم بـر بازارهـای جهانی مواجـه گردید، تصویـر مثبتی از رونـد تولید 
و گسـترش مصـرف محصـوالت ایـن صنعت را نشـان می دهـد. به طوری که تولید کاشـی و سـرامیک در سـال 2013 
در جهـان بـه 11 میلیـارد و 913 میلیـون مترمربـع رسـید کـه 6/4 درصد نسـبت به سـال 2012 رشـد نشـان می دهد 
کـه میـزان تولیـد ایـران در ایـن سـال حـدود 400 میلیـون متـر مربـع و معـادل 3/4 درصـد از تولیـد جهانـی اسـت. 
میـزان سـرمایه گذاری صـورت گرفتـه جهانـی در ایـن صنعـت تـوأم بـا گسـترش مصـرف از ادامـه رونـد رشـد تولیـد 
کاشـی در جهـان حکایـت می کنـد. در این میان کشـورهای زیادی در طی 20 سـال گذشـته با سـرمایه گـذاری قابل 
توجـه و بهره گیـری از آخریـن فنـاوری تولیـد بـه خیـل تولیدکنندگان سـنتی کاشـی و سـرامیک جهان پیوسـته اند. 
از جملـه ایـن کشـورها می تـوان چیـن، ایـران، هنـد، برزیل، ویتنـام، اندونزی، روسـیه، ترکیـه و امارات را نـام برد. 

قـاره آسـیا بـا اختـالف فاحشـی در صـدر بزرگ تریـن تولیـد کننـده کاشـی و سـرامیک جهـان اسـت و بزرگ ترین 
مصرف کننـده ایـن محصـوالت نیز می باشـد. اروپا، آمریـکای مرکزی و جنوبـی، آفریقا و همچنین آمریکای شـمالی 

بـه ترتیـب در رده های بعـدی قـرار گرفته اند.

بـا توجـه بـه حجـم بـاالی سـرمایه گذاری هایـی کـه در صنعـت کاشـی و سـرامیک کشـور به  ویـژه در سـال های 
اخیـر صـورت گرفتـه اسـت در حـال حاضـر میزان عرضـه بیـش از تقاضای آن اسـت که علت اصلی آن حاشـیه سـود 

مناسـب ایـن صنعـت در گذشـته بوده اسـت.

همان طـور کـه آمـار تولیـد و مصرف کاشـی و سـرامیک در ایران نشـان می دهد، اکنون بازار داخلی اشـباع شـده 
و هرگونه توسـعه سـرمایه گـذاری جدید می بایسـت صرفًاً بـرای بازارهای صادراتی صـورت پذیرد.
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جدول 40 - میزان تولید 10 کشور برتر جهان در صنعت کاشی وسرامیک در سال 2013

رتبهمیزان تولید )میلیون مترمربع(کشور

57001چین

8712برزیل

7503هند

4204اسپانیا

4005ایران

3906اندونزی

3637ایتالیا

3408ترکیه

3009ویتنام

22810مکزیک

درحـال حاضـر 119 واحـد تولیدی کاشـی و سـرامیک در کشـور وجـود دارد که بالغ بر 32000  اشـتغال مسـتقیم 
ایجاد کرده اسـت.

مأخذ: دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت
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◄  تأمین مواد اولیه

مــواد اولیـه یکــی از مـوثرتــرین و مهم تریـن ضـرورت توسـعه صنعـت کاشـی و سـرامیک در کشــور مـی باشـد. 
مهم تریـن مـواد اولیـه مـورد اسـتفاده در تولیـد کاشـی و سـرامیک عبارتنـد از:

• خاک رس
• کائولن

• فلدسپات )فلدسپار(
• کوارتز
• لعاب

تولیـد در ایـن صنعـت بـه جهـت وجـود منابـع اصلـی و اولیـه مـورد نیـاز از منابـع طبیعی کشـور همچنـان دارای 
ارزش افـزوده اسـت. تأمیـن مـواد اولیـه بـه میزان 80 تـا 95 درصد از داخل کشـور و سـابقه چند هزار سـاله مردمان 
ایـران زمیـن در تولید کاشـی و سـفال، ایـن صنعت بومـی را امروز به تـوان رقابت پذیـری کم نظیـر در منطقه تبدیل 

نموده اسـت.

از نظـر آمایش صنعتی، مناطق عمده تولید کاشـی و سـرامیک کشـور، اسـتان یـزد با 41 درصـد از ظرفیت تولید 
کشـور و پـس از آن اسـتانهای اصفهـان، قزویـن و خراسـان رضـوی هسـتند و عمـده تریـن مناطـق شـناخته شـده 

دارای مـواد اولیـه معدنـی کاشـی و سـرامیک، اسـتان های فـارس، یـزد، همـدان و زنجان می باشـند.
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2-هدف گذاری صنعت کاشی وسرامیک

2-1- چشم انداز صنعت کاشی وسرامیک در افق 1404:

بـا توجـه بـه اصـل پایـداری و رعایت اصـول طراحی سـبز، تولیـد صادرات محـور با پیوسـتگی حلقه هـای ارزش 
افـزوده به صـورت متـوازن و بـه سـمت انتهای زنجیـره با حفـظ مزیت های رقابتی کشـور، مقیـاس بهینـه در تولید، 
به کارگیـری فناوری هـای روز و تأکیـد بـر توسـعه اکتشـافات معدنـی بـرای تأمیـن مـواد اولیه مـورد نیاز در راسـتای 
سـند چشـم انـداز صنعـت، معدن وتجارت، چشـم انداز صنعت کاشـی و سـرامیک در افق سـال 1404به شـرح ذیل 

ترسـیم می گردد:

سالیانه  تولید  ظرفیت  با  درجهان  چهارم  جایگاه  کسب   «

700 میلیون متر مربع و 2 میلیارد دالر صادرات«
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2-2- اهداف کلی صنعت کاشی وسرامیک:

1( افزایش سهم صادرات کشور در بازارهای جهانی

2( استخراج معادن وتولید محصوالت کاشی و سرامیکی درمقیاس اقتصادی

3( رسیدن به سطح فناوری روز دنیا در تمامی زمینه های مربوطه 

4( رسیدن به سطح کیفیت و استانداردهای معتبر جهانی

5( ارتقای توان طراحی و توجه به الگوی مصرف کشورهای هدف

6( مشارکت با شرکت های دارای نام های تجاری معتبر جهانی با هدف توسعه صادرات

7( رسیدن به سطح جهانی بهره وری کل عوامل )سرمایه، نیروی انسانی، مواد و...(

8( توسعه پایدار و حفظ محیط زیست
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2-3- اهداف کمی صنعت کاشی وسرامیک:

جدول 41 - وضعیت موجود و هدف گذاری صنعت کاشی و سرامیک تا افق سال 1404

وضعیت موجودواحد سنجششاخصردیف
)سال 1393(

هدف
 )سال 1396(

هدف
 )سال 1399(

هدف
توضیح )سال 1404(

میلیون ظرفیت تولید کاشی و سرامیک1
500540600700مترمربع

سهم ارزش افزوده کاشی و 2
3/5 درصدسرامیک در بخش صنعت

3/53/63/8)سال 92(

بر اساس 
اطالعات بانک 

مرکزی  به قیمت 
ثابت سال پایه 

1383

ارزش صادرات محصوالت 3
0/430/861/32میلیارد دالرکاشی و سرامیک

4
سهم صادرات کاشی و 

سرامیک از کل صادرات 
صنعتی

1/51/51/61/7درصد

سهم اشتغال کاشی و سرامیک 5
2/2 درصداز اشتغال بخش صنعت

2/22/32/5)سال 92(

مرکز آمار ایران 
)اطالعات  
کارگاه های 

صنعتی 10 نفر 
کارکن و بیشتر(

6
سهم هزینه تحقیق و توسعه 
از فروش درصنعت کاشی و 

سرامیک
0/05 درصد

0/070/10/5)سال 92(

7
سهم هزینه انرژی و آب از 
قیمت تمام شده درصنعت 

کاشی و سرامیک
6/8 درصد

6/565/5)سال 92(

5544رتبهجایگاه ایران در جهان8
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3- اهم نقاط قوت و ضعف، فرصت ها وتهدیدهای صنعت کاشی و سرامیک

3-1- نقاط قوت: 

1( حاشیه سود باال
2( وجود فناوری نسبتًا به روز

3( انعطاف پذیری در زمینه طرح، رنگ و اندازه
4( وجود ساختار تقریبا کامل زنجیره ارزش )به خصوص در تأمین مواد اولیه(

5( وجود منابع معدنی مورد نیاز در کشور
6( توانمندی نیروی انسانی

7( رقابتی بودن نسبی قیمت در کشور
8( حضور بخش خصوصی در عرصه سرمایه گذاری

9( سرمایه گذاری قابل توجه انجام شده
10( استقرار یافته بر اساس اصول آمایش

3-2- نقاط ضعف:

1( عدم انسجام و هماهنگی واحدهای تولیدی در بخش صادرات
2( ضعف در بازاریابی علمی و مناسب صادراتی

3( ضعف در بازارسازی و شناسایی نیازهای جدید 
4( کمبود منابع مالی مورد نیاز 

5( عدم توجه به حداقل ظرفیت اقتصادی به منظور بهره وری در تولید
6( کمبود فعالیت های تحقیق، توسعه و فناوری های نوین

7( برنامه ریزی ناکافی در فرآوری مواد اولیه
8( پایین بودن بهره وری عوامل تولید

9( مصرف باالی انرژی 
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3-3- فرصتها:

1( دسترسی آسان به منابع انرژی
2( وجود جاذبه سرمایه گذاری خارجی

3( امکان عرضه در بازارهای جهانی به ویژه کشورهای همجوار
4( وجود حمایت دولت از ایجاد و توسعه صنعت 

5( قیمت تمام شده مناسب نسبت به رقبای اروپایی
6( روند رو به رشد شرکت های دانش بنیان در زمینه های نانو و...

3-4- تهدیدها: 

1( فراهم نبودن کامل زیر ساخت های توسعه صنعت کاشی و سرامیک
2( ناتوانی واحدهای تولیدی در تأمین به موقع منابع مالی 

3( محدودیت های زیست محیطی
4( وجود محدودیت های بین المللی

5( رشد کشورهای جنوب شرق آسیا در تولید کاشی و سرامیک
6( وجود برخی پیمان های منطقه ای که باعث مزیت برخی از رقبای منطقه ای شده است

7( ضعف قوانین کپی رایت و عدم اجرای صحیح آن
8( باال بودن نرخ سود تسهیالت

9( ایجاد مسایل و مشکالت ناشی از تحریم و موانع خارج از کشور
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4 - راهبردهای توسعه صنعت کاشی وسرامیک

بـا توجـه بـه سیاسـت ها و هدف گـذاری انجـام شـده در صنعـت کاشـی و سـرامیک کشـور تـا افـق سـال1404، 
راهبردهـای تحقـق ایـن اهـداف بـه شـرح ذیـل تعییـن مـی گـردد:

1. ایجاد واحدهای بزرگ مقیاس 

2. مدیریت زنجیره ارزش تولیدات 

3. جذب و توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تأمین مالی

4. توسعه بازارهای خارجی

5. ایجاد و توسعه زیر ساخت های الزم 

6. بهبود بهره وری کل عوامل تولید)نیروی انسانی، ماشین آالت، سرمایه، انرژی و...(

7. رعایت مالحظات زیست محیطی

8. تقویت تشکل های موجود در ایجاد انسجام و هماهنگی الزم در بازارهای صادراتی
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5- برنامه های اجرایی در راستای راهبردهای تعیین شده

جدول 42 - برنامه های اجرایی در راستای راهبردهای تعیین شده  

برنامه های اجراییراهبردردیف

ایجاد واحدهای بزرگ 1
مقیاس

و  تولید  حجم  به  توجه  با  اقتصادی  مقیاس  در  واحدها  ایجاد   •
سرمایه گذاری

مدیریت زنجیره ارزش 2
تولیدات

• برقراری توازن زنجیره تولید
• رعایت مقیاس اقتصادی تولید

• متنوع سازی محصوالت
• ساماندهی عرضه و صادرات محصوالت

3

جذب و توسعه 
سرمایه گذاری داخلی 

و خارجی و تأمین 
مالی

• تأمین و تخصیص منابع مالی و ارائه تضمین های حمایتی از سوی 
نهادهای وام دهنده جهت مقابله با نوسانات ارزی

کل  در  خارجی  و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  مشارکت  جلب   •
زنجیره با ایجاده انگیزه و اعتماد در سرمایه گذاران

توسعه بازارهای 4
خارجی

• استقرار نظام بازار محور به جای تولید محور
• رصد پویای بازارهای خارجی

و  داخل  بازار  تقاضای  به  توجه  با  نهایی  محصوالت  تنوع  افزایش   •
خارج به ویژه محصوالت با ارزش افزوده مطلوب

• اتخاذ راهکارهایی جهت بهبود شرایط صادرات و واردات در راستای 
WTO قوانین

• توسعه فعالیت های تحقیق و توسعه جهت انتقال فناوری و نوآوری 
محصوالت جدید
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برنامه های اجراییراهبردردیف

ایجاد و توسعه 5
زیرساخت های الزم 

• تکمیل و توسعه شبکه ریلی کشور 
• تکمیل و توسعه و تجهیز بنادر و اسکله ها 

• سازماندهی و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای، ریلی و دریایی 
متناسب جهت بهره مندی از حمل و نقل آسان و کم هزینه محصوالت 

و مواد اولیه 

بهبود بهره وری کل 6
عوامل تولید 

• استقرار و توسعه نظام های مدیریتی، آموزشی و انگیزشی
• بهبود فرآیندهای تولید 

• استفاده از نوآوری های فردی و جمعی در بهبود بهره وری عوامل
• حمایت از واحدهای تولیدی در اجرای برنامه های بهبود بهره وری 

• تسریع در راه اندازی طرح ها و رفع موانع و مشکالت آنها
• بهینه سازی مصرف انرژی وآب 

رعایت مالحظات 7
زیست محیطی

در  زیست  محیط  با  سازگار  فناوری های  از  استفاده  و  شناسایی   •
تمامی مراحل تولید 

و  فرسایش  از  پیشگیری  جهت  مقتضی  فرآیندهای  از  استفاده   •
نابودی  محیط زیست

8

تقویت تشکل های 
موجود در ایجاد 

انسجام و هماهنگی 
الزم در بازارهای 

صادراتی

نشان  و  نام  با  تولیدی  واحدهای  بین  صادراتی  بازارهای  تقسیم   •
تجاری مشخص

• اعمال مشوق های صادراتی متناسب با بازارهای هدف تعیین شده
در  مربوطه  تشکل  و  واحدها  شده  برنامه ریزی  و  هدفمند  حضور   •

نمایشگاه  و بازارهای بین المللی
• پیگیری جهت تحقق ادغام نام های تجاری برای حضور هدفمند در 

بازارهای صادراتی
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6- الزامات اجرای برنامه ها

1. بهبود تعامالت بین المللی و فضای کسب و کار
2. تخصیص به هنگام و مناسب منابع الزم از محل های تعیین شده

3. تدوین و اجرای اجباری استانداردهای کیفیت و نظارت بر اجرای دقیق آنها و به روزرسانی استانداردها
4. به کارگیری الزامات فنی در مدیریت واردات و کاهش تدریجی موانع تعرفه ای

5.  بهره وری منابع )سرمایه، نیروی انسانی، مواد و...( تا سطح شاخص های جهانی و دستیابی به قیمت های 
رقابتی

6. اصالح سیاست های پولی و مالی منطبق با نیاز تولید
7. ارتقای سطح فناوری در تمامی زمینه های مربوطه و دستیابی به دانش فنی و فناوری های جدید

8. اجرای مستمر و برنامه ریزی شده الزامات زیست محیطی و دستیابی به استاندارهای جهانی این صنعت
9. جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی و خصوصی سازی واقعی

10.  توسعه فعالیت های اکتشافی و استخراج مواد معدنی
11. سیاست گذاری و هماهنگی جهت ایجاد و توسعه زیر ساخت های الزم
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9- اسناد پشتیبان

• سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در سال های اخیر مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت

• اسناد راهبردی تهیه شده قبلی مرتبط با صنعت، معدن و تجارت

• مطالعات تطبیقی برخی از کشورهای در حال توسعه

• گزارش متدولوژی و نتایج اولویت بندی رشته فعالیت های بخش صنعت، معدن و تجارت

• مطالعات و نمودارهای روند تغییرات شاخص های کالن اقتصادی

• گزارش اولویت های صنایع پیشرفته

• مقادیر تفصیلی اهداف صادرات به تفکیک بخش صنعت و معدن

• اسناد پشتیبان مرتبط با برنامه های راهبردی تهیه شده صنایع منتخب


