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مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی









Key Strategies

مسئله توسعه صنعتی در ایران

افول صنعت در برابر بخشهای دیگر
تغییر تمرکز تولید صنعتی از تولیدات مصرفی به سمت مواد اولیه
 دغام بسیار باال و مصرف انرژی باال با اآالیندگیتمرکز بر صنایع دارای اشتغال کم و

ضعیف در زنجیره های ارزش جهانی 
 وریکاهش بهره
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ابعاد مغفول مانده سیاستگذاری صنعتی

نوآوری، تحوالت تکنولوژیک و عدم ثبات پارادایم های فناوری •
تغییر قواعد کسب و کار و اعمال قدرت در زنجیره های ارزش جهانی •
تی فراگیر زمین و مسایل زیسگرمایشدگرگونی ابعاد توسعه پایدار با محوریت یافتن •

جهانی
مسئله فراگیری و عادالنه بودن توسعه صنعتی•
اقتصاد سیاسی تعیین جهتگیری توسعه صنعتی•
اثرات تحوالت ژئوپولتیک بر توسعه صنعتی •
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:کشورصنعتیسیاستدراصلینیازپیش

«فانکشا»به پارادایم « اصالت»گذار از پارادایم 
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تئوری استراتژی پیشرفت سیاست صنعتی بازه  زمانی

زنجیره کاالی جهانی
زنجیره ارزش جهانی
شبکه ارزش جهانی

دهه های
۱۹۵۰-۱۹۶۰

دهه های
۱۹۷۰-۱۹۸۰

دهه های 
و بعد۲۰۰۰

بحران های)
(و کرونا۲۰۰۷-۱۱

مدرنیزاسیون

وابستگی

نیپساواشنگت

سیستم های 
جهانی

ارپاید/فراگیر

جایگزینی 
واردات

تتوسعه صادرا

زنجیره های 
جهانی

کارکردی

شبکه ارزش 
منطقه ای/جهانی

انتخابی

افقی

۴.۰حکمرانی 
فرمیشبکه ارزش پلت

عه مبتنی بر توس
صنعتی عمودی

(دو سویه)
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رویکرد کلی در تدوین
نقشه راهبردی صنعت 

:کشور

سیاست صنعتی نقواعد کلی در راهبرد پیشرفت در جها بازه  زمانی

زنجیره کاالی جهانی
زنجیره ارزش جهانی
شبکه ارزش جهانی

دهه های
۱۹۵۰-۱۹۶۰

دهه های
۱۹۷۰-۱۹۸۰

دهه های 
و بعد۲۰۰۰

بحران های)
(و کرونا۲۰۰۷-۱۱

جایگزینی 
واردات

تتوسعه صادرا

زنجیره های 
جهانی

کارکردی

شبکه ارزش 
منطقه ای/جهانی

انتخابی

افقی

۴.۰حکمرانی 
فرمیشبکه ارزش پلت

عه مبتنی بر توس
صنعتی عمودی

حضور رقابت پذیردر (دو سویه)
تولید /شبکه ارزش

جهانی با /منطقه ای
تقویت ظرفیت های 

داخلی

قواعد جاری در جهان
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ویژگی های انواع مختلف سیاست صنعتی

منطقهای/شبکه ارزش جهانی انتخابی کارکردی و افقی

نوع سیاست

ویژگی ها

ح احصاء و انتخاب بر اساس شرایط سط
بین المللی

ح احصاء و  انتخاب بر اساس شرایط سط
محلی/ملی

بدون انتخاب حیطه تحلیل و 
ورود

بکه زیرساخت های اختصاصی ارتقا در ش•
حضور بنگاه های داخلی در سطح )

(و به عکسمنطقه ای/بین المللی

منطقه ای/ارتقاء در شبکه جهانی•

لی مح/زیرساخت های اختصاصی ملی•
برای رسته های منتخب

اصی بهسازی فضای کسب و کار اختص•
رسته های منتخب

ایجاد چتر حمایتی اختصاصی•

زیرساخت های عمومی•
، فضای عمومی کسب R&Dآموزش، سالمت،)

(و کار، نوآوری عمومی

بهسازی فضای کسب و کار•
پرهیز از دخالت در بخش خصوصی•

حیطه تمرکز در 
اقدام
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رویکردها درگذار از وضع موجود به مطلوب

وضعیت موجود فاز اول فاز دوم وضعیت مطلوب-فاز سوم

بنگاه کوچک

تدریجی

متوسط-کوچک

catch-up-تدریجی

بزرگ-متوسط

Catch-up/جهشی

متوسط-بزرگ

جهشی

خوداتکایی

کارکردی و 
افقی

کارخانه ای

لی روابط بین المل
محور-امنیتی

صنعت

گذار به حضور 
منطقه ای تتوسعه صادرا

شبکه ارزش-عمودی

GRVN

بین المللروابط 
محور-اقتصادی

شبکه ارزششبکه ارزش

ی روابط بین الملل
محور-شبکه

ی روابط بین الملل
یکاسه رشته فرنگ

صنعت
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:و حیطه عملچارچوب کلی

(:                               Gradual)تدریجی•

(:Catching-up)جبرانی•

(:Leapfrogging) جهشی•

صنعت کارخانه ای

صنعت

صنعت
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سلسله مراتب سیاستی در کشور

فلسفه

دکترین

قواعد بنیادی/اصول

قانون، سیاست
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الیه های ورود به سیاست صنعتی

نقشه راهبردی صنعتی

برنامه های پنجساله

برنامه ها و بودجه ساالنه

سیاست صنعتی دولت ها

قواعد بنیادی

پیاده سازی و اجرا

سیاست ها و سیاست های 
اجرایی
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نظام مسایل صنعت ایران

نظام مسایل 
صنعت ایران

فقدان 
فراگیری 
در اقتصاد

چالش های 
زیست 

محیطی و 
اجتماعی

ساختار 
جمعیت

شرایط 

تولید ثروت
و بهره وری

ساختار 
حکمرانی 
یصنعتی جهان

ژئوپلتیک و 
ژئواکونومیک 

منطقه /جهانی
ای

نظام 
حکمرانی و 

سیاستی

فضای کسب
و کار

آموزش و 
مهارت 

شرایط 
فناوری

روابط 
بین الملل
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انیشبکه ارزش منطقه ای و جه

مؤلفه های اصلی

فراگیری اقتصادی

(I-4.0)توسعه تکنولوژی 

کژئواکونومی/ژئوپلتیک

پایداری زیستی و اجتماعی

حکمرانی

چشم انداز •
ارزش های بنیادی•
فهم استراتژیک•
نظام مسائل•

i.mansoori@14.06.22



G
R

V
N

MNCsحضور به /اتصال

سهم از ارزش افزوده جهانی

عمق شبکه

رسیدن به قواعد بنیادی

دولتی و خصوصی عملکرد، تخصیص منابع و تشویق در حیطه عملکرد بین المللی فعاالن بخش
.استMNCsتبدیل به /تعداد و ارزش اتصاالت

قاعده سیاستی

ی
یط

ح
ت م

یس
 ز

ی
ار

د
پای

شدت مصرف آب

شدت مصرف انرژی

شدت مصرف مواد

.استYمیانگین ارایه جواز تاسیس، توسعه و فعالیت صنعت، منوط به نصاب آب مصرفی کمتر از

۱مثال 

۲مثال 
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محورهای تحلیل در تدوین قواعد بنیادی سیاست صنعتی
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گام اصلی تهیه نقشه شبکه ارزش جهانی۴

شناخت استراتژی های موجود

فبستر و ویژگی های کسب و کار هد•

وژی و گسست های اصلی در بازار، تکنول•
منابع

شبکه های جهانی موجود-تحلیل شبکه های آتی-طراحی ورود و تحول در شبکه های موجود

تهیه نقشه شبکه های موجود•
ارزیابی قابلیت•
وابستگی و دسترسی به منابع•

تعیین اصول پایه•
طراحی پیکربندی های جدید آتی•
قابلیت های جدید مورد نیاز•

ایجاد ظرفیت های جاری سازی و اجرا•
فهم و ورود به دینامیک موجود•
مدیریت ریسک و ایجاد انعطاف•
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BRICکشورهای –مثالی از ایجاد شبکه جهانی در بخش تولید 

تأمین قطعات

تولید مجموعه

مونتاژ

بازار

نقش ها
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:طرحهدف
-نعتیصشدهتقویترقابتیمزیت هایبرمبتنیجامعهرفاهورقابت پذیریتوانارتقای

پیشرفتهنوآورانراهبریدرذینفعانهمهیافتهبهبودمشارکتوسطحیچندحکمرانیوتولیدی
.استکشورصنعتی

:انتظارمورددستاوردهای
داخلیهایظرفیتواستعدادهابهاتکاءباصنعتیپیشرفتبرایجدیدمبناییقواعدبهگذار1.
جهانیمقیاسدرکشورصنعترقابتپذیریجایگاهبهبود2.
اصالحبایصنعتپیشرفتبرنامههایمشارکتیهدایتوراهبریدرصنعتینهادهایوذینفعانظرفیتافزایش3.

مربوطهحکمرانینظام
سطحدرتنظیمیوایتوسعهنهادهایوسیلهبهصنعتی،پیشرفتدرجدیدرویکردتکرارپذیریوارتقافرآیندتقویت4.

رستهایومحلیملی،
ایمنطقهوملیسرآمدیبهنیلدرکشورصنعتراهبردیپیشرفتفرآیندمؤثرمدیریت5.
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زنجیره نتایج در سیاست گذاری

منابع
بروندادهای 

فوری دستاوردها اثرات درازمدت

/فرایندها
فعالیت ها

نتایج

پیش نیازها
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چشم انداز•
ارزش های بنیادی•

(جاری سازی)پیاده سازی

اجرا

پایش و ارزیابی

ارتقای سرمایه اجتماعی معطوف به طرح
از طریق ایجاد دستورکار مشترک ملی

اتمام

فرایند اجرای طرح 

خشیاثرب/به عنوان کانون کارآمدی:  نقطه ورود▪

«توسعه در شبکه جهانی تولید»: رویکرد▪

وجود نهاد محوری هدایت، پایش و ارزیابی▪

زانعطاف پذیری در اجرا معطوف به چشم اندا▪

بر چشم انداز و روشایجاد اجماع •
جرامشارکت در فرایند طراحی، پیاده سازی و ا•

طراحی
زیرملیاستراتژی ملی و 

۸-
۱۲

اه
م

۷-
۱۰

ل
سا
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سپاسگزارم
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