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 های خبری و تولیدات پژوهشی در بخش های زیر قابل دسترس است:فرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 فاطمه حسینی پژوهشگر: 

 سياسيمعاونت 
 خبري اهياداره ژپوهش      
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  عدم رشدیافتگی بازارها، مداخالت دولت و مشکالت در ساختار نهادی موانع اصلی بر سرر

 شوند. بخشی تولید قلمداد میراه رونق

  سرازی تسرهیلگرههماهن  هایسیاست است: سیاستحمایت از تولید نیازمند دو نوع

مردت و سرازی میران منرافع اوتراههماهنر میان منافع فردی و جمعی( و حمرایتگره

 (. بلندمدت

 بخشی تولید در سه دهه گذشته از الگوی اراه  مرداخالت سیاست غالب جهت رونق

  است. دولت پیروی ارده

  از تولیرد گونره حمایرت  20برال  برر  قوانین توسعه اشرور،در ارزیابی احکام حمایتی

 است. شناسایی شده

  درصرد(  18ماده هحدود یک پنجم،  160ماده قوانین توسعه اول تا ششم،  872از مجموع

 یافته است.به حمایت از تولید اختصاص 

 موازین الگوی  ،انندههای هماهن ارتقاء هماهنگی میان سیاستگذاران و اتخاذ سیاست

 دهد.را در شرایط موجود اقتصادی تشکیل میمطلوب حمایت از تولید 
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   مقدمه مقدمه  
و بوود  اسوت « حمایت از تولید»بحث طی چند سال اخیر، اقتصاد کشور مورد بحث و کلیدی یکی از موضوعات مهم 

گذاری شوعار اقتصادی به اشکال گوناگون، از جمله نامبر ضرورت توجه به این موضوع به عنوان زیربنای توسعه و رشد 

مجلس و دولت نیز طی چنود سوال اخیور سال از سوی مقام معظم رهبری، هموار  تأکید شد  است. در همین راستا، 

های هدفمند و تصویب قوانین مناسب، بیش از پیش در جهت رفع موانع تولید اند با اتخاذ سیاستهموار  تالش کرد 

-مندی از نظرات متخصصان و کارشناسان این عرصه را هم مدنظر قرار داد گام بردارند و در این مسیر، بهر  در کشور

اند. با این حال، نظر به اهمیت این موضوع و رسیدن به جایگا  مطلوب تولید در کشور و بروز و ظهور اثورات مببوت و 

شونایی های کارشناسوی و نقود و آسویباین مسیر بحث تا درهای اقتصاد کشور، الزم است اثربخش آن بر سایر بخش

اقدامات انجام شد ، به منظور اتخاذ راهکارهای متناسب با شرایط موجود اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد تا بتووان 

هوای مجلوس شوورای رو، مرکوز پوهوهشبه الگویی مطلوب برای تقویت و رونق تولید در کشور دست یافت. از هموین

های مختلوف پهوهشوی و کارشناسوی موورد گزارشسلسله اسالمی که هموار  بحث تولید و حمایت از آن را در قالب 

توالش های الگووی راهبوردی حمایوت از تولیود از مجموعه گزارش 1توجه قرار داد  است، در جدیدترین گزارش خود

ید کشوور و موانوع و مشوکالتی کوه در مسویر تولیود قورار دارد، کرد  است تا با پاسخ به سؤاالت اساسی در حوز  تول

سازان کشوور قورار دهود. در راهکارهای ارائه الگویی مطلوب برای حمایت از تولید را در اختیار سیاستگذاران و تصمیم

ایون  هوای اساسوی درها، بحث حمایت از تولید در قالب پرسوشرو نیز با استناد به گزارش مرکز پهوهشگزارش پیش

  .است شد به آنها ارائه  و پاسخ حوز 

  های اصلی رونق نیافتن تولید و راهکارهای رفع آن چیست؟های اصلی رونق نیافتن تولید و راهکارهای رفع آن چیست؟ریشهریشه  
شوود کوه عبارتنود ازد عودم رشودیافتگی بخشی به تولید قلمداد میبه طور کلی، سه تبیین عمد  مانع اصلی بر سر را  رونق

ای مدنظر اسوت. اتخواذ انوواع نهادی؛ که برای رفع هر کدام از آنها راهکار ویه بازارها، مداخالت دولت و مشکالت در ساختار 

های عمرانی و حمایتی از سوی دولت و به عبارت دیگر مداخله هوشمند دولت راهکار رفوع شکسوت بازارهوا اسوت. سیاست

و در نهایوت، بوا اصوالو قواعود و  کاهودها از سر را  عملکرد آزادانه بازار، از مداخالت دولوت مویآزادسازی و رفع محدودیت

ترین ترتیبات نهادی اقتصاد دولت و بازار و تعوامالت ایون را بهبوود بخشود، ای که هماهنگی در درون مهمساختارها به گونه

 تواند مشکالت ساختار نهادی را برطرف ساخت.می

                                                           
. مروازین انتخراب 13الگوی راهبرردی حمایرت از تولیرد، »های مجلس شورای اسالمی با عنوان . دسترسی به فایل کامل گزارش مرکز پهوهش1

 پذیر استد در آدرس زیر امکان« راهبرد مطلوب

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1082930 
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از سوی سیاسوتگذاران اسوت؛ بوه عبوارت دیگور، ای طلبد که الزمه آن تعهد به اهداف توسعهاین امر توانمندی دولت را می

ها را با اولویوت ای که حمایتای سیاسی از سوی سیاستگذاران ارشد بستگی دارد، اراد الگوی حمایت از تولید به وجود اراد 

 های مقطعی و نه با ترجیح منافع گروهی به منافع ملی دنبال کند.دالیل اقتصادی و نه کسب حمایت

   هایی است؟هایی است؟تولید نیازمند چه نوع سیاستتولید نیازمند چه نوع سیاستحمایت از حمایت از  
هوای تسوهیلگر تقویوت هموه سیاسوت .تسهیلگر و حموایتگر هایسیاست دو نوع سیاست استد حمایت از تولید نیازمند

گوذاری بوه ن وع بخوش زدایی و هم از طریق مقرراتدهد و هم از طریق مقرراتهای تولیدی را مورد توجه قرار میبخش

سوازی . این نوع سیاسوت هماهنو داردهای تولیدی را در اقتصاد به دنبال بخشی به فعالیتتسهیل و رونقویه  رمولد کا

های حمایتگر با ابزار گزینش برندگان، تقویت چند فعالیت خاص را هدف قورار سیاست. میان منافع فردی و جمعی است

خالقیوت سیاسوتی و تووان است و ویهگوی آن  بلندمدتمدت و میان منافع کوتا  سازیاین نوع سیاست هماهن  گیرد.می

 باشد.میحل مسئله 

 

راهکار ریشه مشکل

مشکالت رونق 

بخشی به تولید و 

راهکارهای رفع آن

عدم رشدیافتگی 

بازارها

های عمرانی و حمایتی از سوی دولت و اتخاذ انواع سیاست

به عبارت دیگر مداخله هوشمند دولت برای رفع شکست 

بازارها 

مداخالت دولت
ها از سر راه عملکرد آزادانه آزادسازی و رفع محدودیت

بازار

مشکالت در ساختار 

نهادی

اصالح قواعد و ساختارها به منظور بهبود هماهنگی در 

ترین ترتیبات نهادی اقتصاد دولت و بازار و درون مهم

تعامالت میان آنها

های تسهیلگر سیاست

ع سازی میان منافهماهنگ)

(فردی و جمعی

های حمایتگر سیاست

ع سازی میان منافهماهنگ)

(  مدت و بلندمدتکوتاه

های سیاست

حمایت از تولید
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مودت و بلندمودت هماهنگی میان منافع فردی و جمعی و نیز منافع کوتوا  ،ای باشد کهها باید به گونهاتخاذ این سیاست

 در راستای ارتقای توان تولیدی به دنبال آورد. ،عوامل اقتصادی را

  چیست؟چیست؟  به تولیدی در سه دهه گذشتهبه تولیدی در سه دهه گذشتهبخشی بخشی راهبردهای رونقراهبردهای رونق  

بخشی تولید در سه دهه گذشته از الگوی کواهش موداخالت دولوت سیاست غالب در سیاستگذاری اقتصادی جهت رونق

زدایی و آزادسازی دنبوال شود  های تسهیلگری مانند مقرراتپیروی کرد  و تحقق هماهنگی نیز، عمدتاً از طریق سیاست

 داست، با این حال

 

  حمایت از تولید چه جایگاهی در قوانین توسعه کشور دارد؟حمایت از تولید چه جایگاهی در قوانین توسعه کشور دارد؟  
 ؛انودگونه حمایت شناسوایی شود  20در ارزیابی که از احکام حمایتی در قوانین توسعه کشور صورت گرفته است بالغ بر 

ار، ای، دسترسوی بوه بوازای، تأمین مالی، ترجیحی، تشکیالتی، تضمین خرید محصووالت، تعرفوههای ارزی، بیمهحمایت

تبلیغاتی، رقابت و تسوهیل ورود، زیرسواختی، فنوی و آموزشوی، قضوایی، کلوی، مالکیوت معنووی،  -ایدیپلماتیک، رسانه

مواد  ححودود  160ماد  قوانین توسعه اول تا ششم،  872از مجموع  ،ها. در واقعه نهاد ای و یارانمالیاتی، مقرراتی، منطقه

هوای تصاص داد  شد  است. این حجم از قوانین حمایتی در حالی در برنامهدرصد( به حمایت از تولید اخ 18یک پنجم، 

سازی، کاهش مداخله دولت و نیوز انوواع و اقسوام ها به سوی کوچکگیری عمد  برنامهقرار گرفته است که جهتتوسعه 

 ها بود  است.آزادسازی

ی بیه پس از جنگ تحمیلی و همزمان با اجرای برنامه اول توسعه، مقررات زداییی و تهیلیلیری در لا یق مقیررات زدایی
و اعطیای از آن هنیام تا تفهیر اصل چلل و چلارم لانون اساسیی. ای کشور مورد توجه لرار گرفتعنوان راهبرد توسعه

و تییا ارا ییه  یحییه برنامییه کشیی  توسییعه بییه ( 1384)هییای بییزر سییازی کییرکتاختیییارات بییه دو ییت بییرای خ وصییی
.گیری اصلی دو ت دنبال کده استگیری کمابیش به عنوان جلت، همین جلت(1395)مجلس

ا مللیی را بیه عنیوانهیای بیینگذاری خارجی و توسیعه همایاری بیا کیرکتدو ت یازده  و دوازده  نیز جذب سرمایه
بخش، عقد گذاری در اینتغییر لراردادهای پتروکیمی برای جذب سرمایه. راهبرد اصلی تو یدی خود دنبال کرده است

-بیینهیایها در مناطق آزاد برای جلق نظر کیرکتا مللی، اعطا یا تمدید معافیتلراردادهای جدید با خودروسازان بین

درصید، در ایین 8میلیارد د ر به منظیور دسیتیابی بیه رکید 200ا مللی و در مجموع درخواست منابع خارجی در حدود 
.چارچوب لابل ذکر است
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   است؟است؟سیاست آزادسازی مالی چه تبعاتی را برای تولید به دنبال داشته سیاست آزادسازی مالی چه تبعاتی را برای تولید به دنبال داشته  
شوود و بوه مسئله تأمین سرمایه، معموالً به عنوان اولین مشکل سر را  تحول صنعتی و بسط تولید در کشور عنووان موی

های مختلف توسعه راهکارهایی از جمله کاهش و حذف تدریجی تسهیالت بالتکلی یحبرناموه سووم همین دلیل در برنامه

اما نتایج مورد نظور از آن  ،ها، برای رفع این مشکل در نظر گرفته شدتتوسعه( و یا اعطای تسهیالت ارزان به برخی فعالی

هوای ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیردولتی را به همرا  داشت که منجر به حبوابسابقه بانکبلکه رشد بی ؛حاصل نشد

 های بعد و تشدید مشکل تأمین مالی تولید منجر شد. نقدینگی در سال

 
 

   

ماده 160تعداد 

872از مجموع 

ماده قوانین 

توسعه اول تا 

ششم

سایر

72%
حمایت از تولید

18%

(اول تا ششم)سهم حمایت از تولید از قوانین توسعه ای کشور

تبعات سیاست

آزادسازی مالی 

برای تولید

ها کسابقه بانرکد بی
و مؤسهات ما ی و 
اعتباری غیردو تی

های ایجاد حباب
نقدینیی

تشدید مشال تأمین
ما ی تو ید
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   برای حمایت از تولید چیست؟برای حمایت از تولید چیست؟الگوی مطلوب الگوی مطلوب  

 دموازین الگوی مطلوب حمایت از تولید با توجه به وضعیت حال حاضر اقتصاد کشور به دو بخش تقسیم شد  است

این امر نیازمند توانمندسوازی دولوت اسوت بودین معنوی کوه تعهود  ارتقاء هماهنگی میان سیاستگذاران: -1

هوای درسوت اهمیوت توان اتخاذ و اجرای سیاست ،سوی دیگرسو و از ای از یکسیاستگذاران به اهداف توسعه

 از این منظر، دو محور زیر مورد توجه استد دارد.

این امر از طریوق همگورا شودن اهوداف و راهبردهوای  ای(:اجماع سیاسیهتعهد جمعی به اهداف توسعه -

توجه اسوت. مورد  سیاست خارجی، سیاست داخلی و درون دولتمورد توجه سیاستگذاران در سه سطح 

دستیابی به هماهنگی میان سیاست خارجی و سیاسوت داخلیحبوه اجماع سیاسی از طریق  به تعبیر دیگرد

دستیابی به هماهنگی قووا در ، گذاری باشد(گذاری و رشد و حافظ امنیت سرمایهای که مشوق سرمایهگونه

هماهنگی درون قو  مجریهحبوه  دستیابی به، سیاست داخلیحبه ویه  درون نهادهایی مانند دولت و مجلس(

های فرابخشی به ویه  سازمان برناموه و ها و سازمانهای بخشی یعنی وزارتخانهویه  در رابطه میان سازمان

 پذیر است.( امکانبودجه

کوه ریزی به طووریاز این منظر، ارتقاء توان برنامه های اطالعاتی(:ارتقاء سازمانی دولتهغلبه بر شکست -

بودون بازسوازی  ،تور بیانجامودهای مناسوبحلحل و ارائه را شناخت و تبیین مسائل نیازمند را به بهبود 

بازسوازی سوازمان برناموه و بودجوه، بایود تحوت نظوارت  ،سازمان برنامه و بودجه غیرممکن است. در واقع

اهی کوه ای مرکب از فعاالن اقتصادی، سیاسوتمداران، سیاسوتگذاران و متخصصوان دانشوگمجمعی فراقو 

 ریزی بلندمدت دارند قرار گیرد و سازمان برنامه ذیل آن عمل کند.گیری و برنامهاختیار تصمیم

 های هماهن  انندهاتخاذ سیاست -2

-های تسهیلگری که موانع پویشاین امر از طریق سیاست: سازی میان منافع فرد و جمعهتولیدمحوری(هماهن  -

در سه تنگنای مهوم سواختاری باید  پذیر است. بر این اساس،دهد، امکانهای مولد را کاهش میروی همه فعالیت

 بازارهوای زیرزمینیحاقتصواد سویا (های سربار تولید، جوذابیت بازارهوای رقیوب تولیود، و هزینهشامل این بخش 

  برطرف شود.

 های سربار تولید محسووب شود  سه دسته مخاطرات از هزینه :های سربار تولیدااه  هزینه

-هزینهتووان سازند. این مخاطرات را میرو میتولید محوری را در اقتصاد ایران با مخاطر  روبهو 

هایی است که به لحاظ دارا بودن قانون مصووب، تولیدکننود  ایرانوی از قبول حهزینههای تبدیل

اش اسوت. مسوائلی هایی برای تبدیل مواد به محصول، مشخصاً بر عهد آگاهی دارد که چه هزینه

وری نیوروی کوار، انند تعطیالت رسمی، مرخصی با حقوق کارکنان، ساعت کاری سالیانه، بهور م

-حهزینوههای نااطمینرانی اداریهزینهسهم پرداخت تأمین اجتماعی توسط کارفرمایان و ...(، 

های کوالن اقتصوادی بور تولیدکننود  ایرانوی و بودون قابلیوت گیریهایی است که بر اثر تصمیم

شوود، در جریان فعالیت و پس از تأسیس، بر واحد تولیودی اثرگوذار و تحمیول مویبینی و پیش

های اتالف انرژی در جریوان انتقوال و مواردی مانند تغییرات نرخ تورم، نرخ بهر  بانکی، بار هزینه
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هوا در ایوران( و توزیع، حجم تسهیالت بانکی و ت اوت هزینه انرژی الکتریکی برای مصارف بخش

ثباتی سیاسوی داخلوی ناشوی از هایی است که در اثر بیحهزینهنااطمینانی سیاسیهای هزینه

های خارجی به صورت غیر مستقیم تولیود را تحوت توأثیر قورار های سیاسی یا تنشرقابت جناو

هوای سوربار نسوبت بوه بسویاری از عنوان کرد. اقتصاد ایوران در هور سوه ایون هزینوه دهد(می

تر است. در ایون میوان، یه  اقتصادهای نوظهوری مانند ترکیه عقبکشورهای در حال توسعه به و

های نااطمینانی اداری و سیاسی بیش از پیش در غیرجوذاب سواختن تولیود در ایوران اثور هزینه

ثبواتی نباشود، نقوش بسویاری مهموی در جهوت هایی که مولود بویدارد. بنابراین اتخاذ سیاست

 تولیدمحوری خواهد داشت.

  در کشوور چهوار دسوته کلوی  های نامولرد(:بازارهای رقیب تولیدهفعالیتانترل بازدهی

بازارهای سوداگری کاالحشبکه توزیع(، سوداگری مسکن و مستغالت، سوداگری مسکوکات و نرخ 

بازارهای سووداگری بوه طوور  گری نامولدحشبکه خدمات نامولد( رقیب تولید هستند.ارز و واسطه

. شبکه توزیع کواال از عمود  فروشوی و خورد  فروشوی کواال در عام رقیب تولید در ایران هستند

شووند. بنودی مویالمللوی در ایون قالوب طبقوهداخل کشور گرفته تا واردات کاال در تجارت بوین

هوای های جانبی انود  آنهوا ایون بازارهوا را عرصوهها در کنار هزینهسودآوری باالی این فعالیت

های تووزیعی بوه اخته است. وضعیت سودآوری فعالیتوکار سجذابی برای فعالیت صاحبان کسب

انوداز تور از هموه چشومگذاری در شرایط تورمی و مهومدلیل فرار مالیاتی گسترد ، قابلیت قیمت

های اخیر موجب شود  اسوت خوداشتغالی آنحدر قالب خرد  فروشی( برای انبو  بیکاران در سال

ن ور  1000تا  700جهان، یک واحد به ازای هر تا در حالی که استاندارد واحد صن ی توزیعی در 

در موورد مسوکن و  ن ر یک واحد توزیعی وجود داشته باشد. 35تا  30است، در ایران به ازای هر 

رو مستغالت، در بازاری که به دلیل رشد جمعیت و مهاجرت به شوهرها بوا کمیوابی زموین روبوه

ای در طوول زموان اسوت، رمایهتغالت به کواالیی کوه حواوی عایودات سواست، تبدیل شدن مس

گوذاری صونعتی بودل گذاری گسترد  بر آن را به دنبال آورد  و به مانعی در برابر سرمایهسرمایه

های مکرر اقتصاد ایوران بوود  و ثباتیسوداگری روی سکه، طال و ارز نیز وابسته به بی شد  است.

نووعی سووداگری پوول نیوز مولود هوای موالی ناگریواسطه برد.از این وضعیت نابسامان سود می

هوای محسوب شد  و به واسطه آزادسازی بانکی و شیو  مختلف خلق پوول سوهم آن از فعالیوت

ها و مؤسسوات شود  و ها موجب گردش منابع مالی در بانکیابد که این فعالیتبانکی افزایش می

رداوکس توأمین موالی های اخیر در برابر تداوم کمبود نقودینگی تولیود، پوانقدینگی فزایند  سال

 دهد.های نامولد نشان میتولید را با توجه به گردش نقدینگی در فعالیت

 شود برای کنترل بازارهای رقیب اقدامات زیر در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرددپیشنهاد میدر این رابطه، 

 اخذ مالیات بر عایدی سرمایه -

 و ملکحمانند مالیات بر قیمت زمین(های غیرمولد رقیب تولی در زمین مهار فعالیت -

 ها(ها و بانکهای غیرمولد رقیب تولید در بازار ارزحمانند ش اف کردن معامالت ارزی صرافیمهار فعالیت -
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 های غیرمولد رقیب تولید در بورسمهار فعالیت -

 های غیرمولد رقیب تولید در نظام بانکیمهار فعالیت -

  ترین مظهر ایون نووع بازارهوا قاچواق د مهمزیرزمینیهاقتصاد سیاه(مقابله با رونق بازارهای

بر کاهش سودآوری قاچاق نسوبت بوه سو باید راهکارهای مبتنیاست که برای مقابله با آن از یک

واردات رسمی صورت گیرد و از سوی دیگر به ویه  تأمین مالی قاچاق را گرفوت. بور ایون اسواس 

های ارزی با مشمول کوردن آنهوا در قوانون سازی حوالهیی و ش افاقداماتی مانند مقابله با پولشو

 شود.مالیات بر ارزش افزود  ولو با نرخ ترجیحی یا نرخ ص ر توصیه می

سه راهبورد  نیزاتخاذ حمایتگری مؤثر  برای: مدت و بلندمدتهحمایتگری مؤثر(سازی منافع اوتاههماهن  -

 پیشنهاد شد  استد

  د در ایون راهبورد، دولوت بایود چنود محوور را فروشریمقابله با خامتنوع بخشی به تولید و

هوای صونعتی بلندپروازانوه توا زموانی کوه بازسوازی از اتخاذ سیاسوت ،اولموردتوجه قرار دهدد 

توجه بوه مسویر طوی شود  و امکانوات سیاسوت  ،دومسازمانی صورت نگرفته است، پرهیز کند. 

-گیری از ظرفیوتبخشی به تولیدات موجود و بهر صنعتی در توسعه بسترهای موجود برای تنوع

 .1 ؛بخشی را مورد توجه قرار دهد که در این مسیر سه مسئله اهمیوت داردهای بالقو  برای تنوع

بور راهبورد بلندمودت آمایش سرزمینی مبتنی .2های بلندمدت کشور، تهیه راهبردها و استراتهی

. 3های صونعتی موجوود در منواطق مختلوف و ها و شبکهبخشی به خوشهبرای شناسایی و شکل

ریزی کشور، همرا  با تعهد نسوبت بوه ریزی و ارتقا ظرفیت نظام برنامهتخصصی کردن امر برنامه

تورین موانوع بسوط و توسوعه یابی به تولید همرا  با شناسایی مهمتنوع ،سومپایبندی به برنامه. 

 .باشد ،ترین موانع ایجاد تنوعمهم گیریاما با هدف ،ای اند صنایع و مداخالت برنامه

 ترین مشکالت بخوش د تأمین مالی یکی از مهمایبازطراحی سازواارهای تأمین مالی توسعه

صنعت است. با توجه به وضعیت سودآوری بازارهوای رقیوب تولیود، توأمین موالی بوا تسوهیالت 

بوا ایون وجوود اعطوای تسوهیالت  ؛ترجیحی معموالً سر از بازارهای رقیب تولید در خواهود آورد

بنوابراین، ایون راهکوار بودون احیوای سوازوکارهای  .ارزان، نقش مهمی در تحوول تولیودی دارد

 ای در بر نخواهد داشت.گیرندگان فاید تخصصی شناسایی و غربال وام

 هوای موالی، د با توجوه بوه محودودیتها به آنهاها و محدود اردن حمایتشناسایی اولویت

نه ممکن است و نه مطلوب. لوذا  رد های حمایتی گستو مدیریتی دولت، اتخاذ سیاست اطالعاتی

دار های خود را به صنایع پیشرو و البتوه اولویوتدولت باید با تهیه راهبرد توسعه صنعتی، حمایت

 محدود کند.
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 الگوی مطلوب حمایت از تولید

 صورتبندی سیاستی مورد توجهمشکالت  محور مورد توجه موازین طراحی سیاستی راهبرد

ارتقاء هماهنگی میان 

 سیاستگذاران

 اجماع سیاسی

 توانمندسازی دولت

متأثر بودن تولید از 

های سیاسی ثباتیبی

 داخلی،

راستا نبودن هم

های سیاسی رقابت

داخلی و سیاست 

خارجی با اقتضائات 

 تولید

همگرا شدن اهداف و 

راهبردهای مورد توجه 

سه سیاستگذاران در 

سطح سیاست خارجی، 

سیاست داخلی و درون 

 دولت،

ریزی از ارتقا توان برنامه

طریق بازسازی برنامه و 

 بودجه

 ارتقاء سازمانی

های اتخاذ سیاست

 هماهن  کنند 

سازی منافع هماهن 

 فرد و جمع

 های سربار تولیدهزینه

 ،تبدیل هزینه

هزینه نااطمینانی 

 ،اداری

هزینه نااطمینانی 

 سیاسی

تسهیلگریححل سریع 

مشکالت مالیاتی و 

های ای بنگا بیمه

 تولیدی(

 بازارهای رقیب تولید

سوداگری کاالحعمد  

فروشی و خرد  

 ،فروشی(

سوداگری مسکن و 

 ،مستغالت

سوداگری مسکوکات 

 ،و ارز

 گری نامولدواسطه

تسهیلگریحمهار 

های غیرمولد فعالیت

رقیب تولید در بازار 

بازار ارز،  زمین و ملک،

بازار فلزات گرانبها، بازار 

 بورس و نظام بانکی(

 قاچاق بازارهای زیرزمینی

مبارز  با قاچاقحکاهش 

جذابیت قاچاق نسبت 

به واردات رسمی، 

مبارز  با تأمین مالی 

 قاچاق(

سازی منافع هماهن 

 مدت و بلندمدتکوتا 
 سیاست صنعتی

فروشی و عدم خام

 ،تنوع صنعتی

تأمین مالی عدم 

 ،ایتوسعه

 بندیعدم اولویت

حمایتگری 

گذاری، مؤثرحمقررات

دهی، تسهیالت

 نهادسازی( در قالبد

 ،بخشی به صنایعتنوع

بازطراحی نهادهای 

 ،ای(تأمین مالیحتوسعه

شناسایی و معرفی 

 های صنعتیاولویت
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  شود؟شود؟هایی پیشنهاد میهایی پیشنهاد میچه توصیهچه توصیه  های حمایتیهای حمایتیبرای اتخاذ سیاستبرای اتخاذ سیاست  
 که عبارتند ازد  هایی همرا های حمایتی با شروط و ویهگیحمایتگری و اتخاذ سیاست

 
همووار  گوذاری به دلیل آنکه دولت در هنگام سیاسوتهای نادرست باز هم امکان اتخاذ سیاست ،البته با رعایت همه شرایط

در ایون چوارچوب دو این موضوع با بازخورد و اصالو سیاستی قابل رفع است. وجود دارد که رو است، با نقص اطالعات روبه

 مسئله باید مورد توجه قرار گیردد 

برای این کار دولوت بایود از طریوق گ تگووی مسوتمر بوا ذین عوان و  سازی دولت و ذینفعان:هماهن  -

ها موورد توجوه اصالو سیاستهای بعدی یا آنها، در عین استقالل، آنها را در اتخاذ سیاست تشنیدن نظرا

قرار دهد. مبل، برگزاری جلسات منظم بین دولت و فعاالن بخش خصوصوی و اسوت اد  از نظورات آنهوا در 

 های توسعه صنعتیتنظیم سیاست

گویی دولت دربار  میزان کارآمدی مخارج انجوام شود  در پاسخ شفافیت در سازواار طراحی و اصالح: -

-های حمایتی اعمال شد  به صورت ت کیکی و اتخواذ بودجوهن مالی سیاستهای مختلف و ارائه بیالطرو

 بر عملکرد در اینجا اهمیت دارد.های عملیاتی و مبتنی

ه تلدییدات و سیاز پاسیب بلتیر بیسیاستیذاری الت ادی زمانی مؤثر است که پاسخی به تحیو ت آینیده بیوده و زمینیه
.های آینده باکدفرصت

خاب در ذات بنابراین، انت. ها را نداردبه د یل محدودیت منابع و مدیریتی، دو ت اماان تأمین ما ی و هدایت همه بخش
هیای کیه حیوزهسیاست حمایتیر باید خاص باکد، به این معنی. وجود دارد( سیاست صنعتی)های حمایتیرهمه سیاست

.خاصی را برای حمایت مورد توجه لرار دهد

شیورهای در هیا در کایین حماییت. ها بهته به وضعیت توسعه کشور و کرایط جلانی باید متفاوت و متنوع باکدحمایت
ل متفیاوتی از حال توسعه یعنی جایی که عموماً بازارها نالص بوده یا به ایجاد هماهنیی در صنایع نوپا لادر نیهیت، کیا

ییت هیا بیرای توسیعه صینایع اهمکیه در او یی تلییه و ارا یه زیرسیاختدر حیا ی. یابیدحمایت کشورهای پیشرفته میی
بیا عیدم لطعییت ، در دومی به ویژه در مرحله تبدیل ایده به نوآوری که تحقیقات(بیشتر اتخاذ سیاست تهلیلیر)دارد

.کودمواجه و با بازدهی بلندمدت به کوتاه مدت همراه است سیاست حمایتیر ضرورت یافته و اعمال می

-وصیی و جلیتها باید نه برای جانشینی بخش خ وصی با بخش عمومی، بلاه برای کمک به توسعه بخش خ حمایت

.دهی به تحول فعا یت بخش خ وصی اعمال کود

و هیا بایید مشیروم، محیدودبخیش خ وصیی اسیت ایین حماییت( بلندمدت)ها در راستای منافعبا وجود ایناه حمایت
.باکددر والع، باید اعمال سیاست با پاداش و تنبیه بخش خ وصی در نتیجه پیروی از حمایت. مشخص باکد
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   ؟؟چیستچیستحمایت از تولید حمایت از تولید گذاری گذاری سیاستسیاست  دولت و مجلس برایدولت و مجلس برایالزامات الزامات    

 الزامات دولت 

 
 

 الزامات مجلس 

 
   

سیاست های اتخاذی از طریق ارتقا هماهنیی درونی دو ت یعنی هماهنیی بینکاهش تعارض میان سیاست
(های اجراییبین دستیاه)بخشیداخلی و خارجی و نیز ارتقاء هماهنیی بین

سیاختن افزایش لابلیت طراحی سیاست از طریق جاییاه سیاسیتیذاری سیازمان برنامیه و بودجیه و محیول
های حمایت از تو ید به این سازمان وظیفه طراحی سیاست

مینیانی بیرای ا هیاعه و تو یدکننیده نااطافزایش کفافیت و پاسخیویی دو ت مانند کیاهش ت یمیمات خلیق
وکارهای تو یدی و صاحبان کهقبخش

اری بیا همای)های نامو د ماننید ما ییات بیر عاییدات سیرمایههای کاهش دهنده بازده فعا یتاتخاذ سیاست
(مجلس

-بر تنوعبتنیهای تو یدی که مهای حمایتی مشخص و لابل دفاع مانند انتشار فلرست او ویتاتخاذ سیاست

ای عهفروکی باکد، همچنین بازطراحی سازوکارهای تأمین ما ی توسبخشی به تو ید و عبور از خام

لزات زمین، ف)های غیرمو د مانند ما یات بر عایدات سرمایهلانونیذاری در جلت کاهش بازدهی فعا یت
(های بانای، اوراق بلادار و ارزگرانبلا، سپرده

، اصالح های ما یاتیهای مو د مانند کاهش گریزگاهاصالح لوانین و مقررات در جلت کاهش موانع فعا یت
(های تبدیلهزینه)های سربار تو یدها و کاهش هزینهترازنامه بانک

زایش همااری با دو ت برای ت ویق مقررات مورد نیاز در جلت اصالح سازمانی مورد نیاز دو ت مانند اف
های اجراییتوان نظارتی سازمان برنامه بر دستیاه

های حمایتی درخواست مجلس از دو ت برای ارا ه او ویت
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  بندیبندیجمعجمع  

دهد، چراکه سوایر مسوائل مسائل اساسی و کلیدی اقتصاد کشور را تشکیل می امروز  بحث تولید و حمایت از آن یکی از

های اجتماعی، رشد و توسوعه صوادرات غیرن توی، اقتصادی و اجتماعی از قبیل کاهش بیکاری و به تبع آن کاهش آسیب

گرچه، طی چنود سوال تولید در کشور گر  خورد  است. ا ونقکاهش واردات، رشد تولید ناخالص داخلی و ... با تقویت و ر

هوای قانونگوذار و های بسیاری در جهت رفع موانع تولید و حمایت از آن از سوی تموامی دسوتگا ، اقدامات و تالشاخیر

ها و نیازهای اقتصوادی، ای مطلوب متناسب با ظرفیتساز کشور اتخاذ شد  است، اما همچنان تا رسیدن به نتیجهتصمیم

و موانع موجود بر سر را  تولیود بوه یابی مشکالت رو، ریشه. از همیننی در پیش استراهی طوال سیاسی، اجتماعی کشور

-گیری هدفمند و مناسب بورای توانمندسوازی تولیود کشوور و همچنوین، آسویبگذاری و تصمیممنظور اصالو سیاست

تواند سیاستگذاران و قانونگوذاران را بورای ها و قوانین مرتبط با تولید یکی از موضوعات مهمی است که میشناسی برنامه

هوای گیوریپیگیوری جهوتطراحی، تدوین و اجرای اثربخش الگوی مطلوب تولید در کشور یاری نماید. در ایون راسوتا، 

بوه جوای  توادارد نیاز ساز کشور گیر و تصمیمهای تصمیمجانبه در دستگا عزمی همه به حمایت از تولید راهبرد مطلوب

روی تولید کشوور گر  از مشکالت پیش و هدفمند جانبهاتخاذ تدابیر همهبا های موضعی و غیر مؤثر، ه حمایتپرداختن ب

 باز نمایند.

 


