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 معاونت پژوهشي

 دفتر طرح هاي پژوهشي

 1393ماه شهريور

ها، پذيري كشور را در مقابل شوكاقتصاد مقاومتي بيانگر الگوي اقتصادي است كه بتواند آسيب
تحقق الگوي اقتصاد مقاومتي فراهم آورد.  كاهش داده و امكان رشد پايدار را هانوسانات و تحريم

درونزايي و برونگرايي از در مورد هر يك از محورهاي آن است. مستلزم انجام مطالعاتي دقيق 
اصلي آن حمايت از توليد داخلي  جمله مهمترين محورهاي الگوي اقتصاد مقاومتي است كه هدف

 و توسعه صادرات است.
ريزي به عنوان يكي از  موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه، در همين راستا

اقتصاد كشور، به منظور تحقق اين  گذاريمهمترين نهادهاي مرتبط با حيطه پژوهش و سياست
را به عنوان يكي از  "در بخش صنعت محورراهكارهاي تقويت توليد صادرات"طرح مهم، 

 هاي مهم در مجموعه پروژه اقتصاد مقاومتي تعريف نموده است. طرح
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 تعالي بسمه

 RFP :03-93شماره 

 اقتصاد مقاومتي هاي طرح
 

 محور در بخش صنعتتقويت توليد صادرات : راهكارهاي 1شماره طرح  عنوان

 

   بيان و تشريح مسأله  -1
با توجه به اينكه درونزايي و برونگرايي از جمله محورهاي مهم تحقق اقتصاد مقاومتي هستند و يكي از مسائل مهم 

محور به عنوان مساله باشد، مطالعه راهكارهاي تقويت توليد صادراتپذيري توليد داخلي ميكنوني كشور ضعف رقابت
 مورد توجه قرار گرفته است.  طرح اصلي در اين 

 موجباهميت استقالل از درآمدهاي نفتي ، وابسته به نفت خامو  حال توسعه به عنوان يك كشور در ايرانكشور در 
يك هاي توسعه صادرات از سياست .نفتي فراتر از ابزار كسب درآمدهاي ارزي مطرح شودشده كه نقش صادرات غير

انتقال منابع ارزي  طرف ديگر باافزايش توليد داخلي و اشتغال موجب رشد اقتصادي و افزايش رفاه شده و از  طرف با
 نظران در زمينه اقتصاد توسعه، بسياري از صاحب به همين دليل شود.ها ميو سرمايه موجب بهبود تراز پرداخت

 توسعه صادرات كنند. هاي توسعه پايدار ذكر مي ترين پيش شرط اصلي را يكي از كشور صادرات غيرنفتي گسترش
هاي  مبناي مزيت نسبي، امكان ايجاد ظرفيت منجر به تخصيص منابع بر ،عالوه بر تامين درآمد براي كشورغيرنفتي 

ت برون مرزي و هاي فني براي پاسخگويي به رقاب هاي مقياس، خلق پيشرفت توليدي بزرگتر، استفاده از صرفه
  .رشد و توسعه اقتصادي را به ارمغان خواهد آوردو از اين طريق  خواهد شدوري افزايش بهره

. ران از جايگاه مطلوبي برخوردار نيستصادرات بخش صنعت در ايدهد كه نشان مي بررسي عملكرد صادرات صنعتي
وابستگي به درآمدهاي  داخلي وفروش زارهاي با بر تمركز هاي توليدات صنعتي كشورمهمترين ويژگييكي از 

 رغم بهبه عنوان نمونه، مورد نياز است.  ايتجهيزات سرمايهجهت واردات مواد اوليه و  حاصل از فروش نفت و گاز
درصد از  17تنها اين محصوالت ، 2012در سال درصدي واردات محصوالت صنعتي از كل واردات ايران  63سهم 

 . اندل دادهتشكيصادرات كشور را 
اين موضوع به عنوان يكي از محورهاي اهميت نقش صادرات غيرنفتي در تحقق توسعه پايدار، با توجه به 

 ايني مساله ،بر اين اساس قرار گرفته است.گذاران اقتصادي كشور سياستمورد توجه  ،ريزي اقتصاد مقاومتي برنامه
بخش  صادراتو  توليد تقويت منظوربه  مدت، ميان مدت و بلندمدتكوتاه مناسب شناخت و ارائه راهكارهاي ،تحقيق
 باشد.ميپايدار در بازارهاي جهاني گسترده و جهت حضور  صنعت
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 اهداف  -2

راهكارهايي به منظور افزايش صادرات  تدوين و مدل كمك به طراحياز اجراي اين طرح تحقيقاتي،  اصلي هدف
بر اين اساس در اين طرح به طور مشخص اهداف باشد. مي اقتصادي كشور و تحقق توسعه پايدار صنعتيمحصوالت 

 شوند:زير دنبال مي
 صادراتي شدن يا افزايش صادرات را داشته باشند.بيشتري براي قابليت ظرفيت و ي كه ايعشناخت صن •
 صادراتهاي كالن و خرد اقتصادي براي توسعه شناخت موانع موجود توليد در بخش •
 كشورارائه راهكارهاي مناسب به منظور گسترش صادرات  •

 

 پيشينه  -3

0B هاي برونگرا، روند تكاملي نظريات مرتبط رود كه مباحث مربوط به اهميت اتخاذ استراتژيانتظار ميدر تدوين پيشينه
زهاي صادراتي، در بر نياهاي توليد مبتني و راهكارهاي اتخاذ استراتژي پذيري، مفهوم رقابتهاي صادراتيبا مزيت

بايست مد نظر در سطوح كالن، خرد و مياني نيز مي ادبيات توليد صادرات محوربه عالوه بررسي  نظر گرفته شوند.
موجود در زمينه توسعه صنعتي، تجربيات  ائلمشكالت و مسرود كه به منظور آگاهي از همچنين انتظار مي قرار گيرد.

 يرد.مورد بررسي ارزيابي قرار گ نيز كشورهاي موفق و ناموفق

 

 ه مكاني  و زماني حدودقلمرو سازماني، م -4

 ISICهاي صنعتي با تعريف كدهاي استاندارد بين المللي مثل كد زير بخش در اين پژوهش منظور از قلمرو سازماني،
الي  1353باشد. محدوده مكاني بازار جهاني بدون تبعيض و محدوده زماني بر حسب كدها از سال مي  SITCو كد

 باشد.مي 1392الي  1375يا  1392

 

 رئوس شرح خدمات  -5

 

 پيشنه تحقيقكليات و  -5-1
 كليات تحقيق  -1
 در بخش صنعت بررسي و تدوين ادبيات نظري مرتبط با توليد صادرات محور -2
توليد صنعتي  رويكردانجام مطالعات تطبيقي و مستند نمودن مهمترين تجربيات جهاني در زمينه  -3
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(بررسي تجربيات كشورهاي موفق و ناموفق در زمينه استراتژي توسعه صنعتي  محور صادرات
 مبتني بر صادرات)

 توليد صادرات محور الزاماتو  مباني -5-2

 اتخاذ رويكرد صادراتي در بخش صنعت مورد نياز به منظور الزامات -1
 الزامات كالن -الف

 ...)وها هاي تجارت خارجي (رويكردهاي تجاري، عضويت در اتحاديهسياست •

 انداز،نرخ پس ريسك و نااطميناني،، تراز بودجه دولتيسياسي (محيط محيط اقتصادي و شرايط  •
 ...)وسياسي  ديپلماسي

 ...)وثباتي تورم نرخ تورم، بيمتغيرهاي كالن اقتصادي (نرخ ارز،  •
اطالعات، حمل و نقل، اداري، گمركي، بيمه، بانكي، ساختار صنعتي، وكار (الزامات محيط كسب -ب

 )... انبارداري و
وري، ساختار الزامات مربوط به عملكرد بنگاه (نوع محصوالت، انطباق با نيازهاي بازار ميزبان، بهره -ج

 ...)وي مديريت ، كارايوليد، زمان توليدهزينه، كيفيت محصول، مكان ت
 خلق و تقويت مزيت صادراتي در بخش صنعت هايوشر -2

 هاي كالنسياست -الف
، ويژهآزاد و اي، ايجاد مناطق تعرفه هايسياست، هاي كاهش هزينه مبادله سياست(داخلي  •

 ...)و جذب سرمايه خارجي

هاي ساختاري در جهت افزايش ديگر انسجامبه منظور ادغام يا  ارائه خدمات در خارجخارجي ( •
 )...و هابنگاه قدرت بازاري

تسهيل فرايندهاي اداري، گمركي و...، گسترش وكار (محيط كسب به مربوطهاي راهكارها و برنامه -ب
سازي صنعتي، ايجاد مراكز و موسسات بازاريابي خوشهاي و بانكي،  ء پوشش و خدمات بيمهو ارتقا

، آمادگي مراكز تحقيق و توسعه، كارايي بازار كاال، كارايي بازار نيروي كار صادراتي، ايجاد
 ...)و تكنولوژيك

 راهكارهاي مربوط به عملكرد بنگاه -ج

هاي مقياس، وري، صرفههاي كاهش قيمت تمام شده (افزايش كارايي و بهرهاستراتژي •
 )...ل وونقهاي مسافت و كاهش هزينه حملههاي قلمرو، صرف صرفه

افزايي همارتقا سرمايه انساني، پذيري، تحقيق و توسعه، هاي غيرقيمتي (افزايش رقابتاستراتژي •
 ...)وبرندسازي و تبليغات  و ادغام، تمايز محصول،
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 تحليل وضع موجود -5-3

 آماري توليد و صادرات در بخش صنعت (قبل و بعد از تحريم) توصيف  -1
مالكيت هاي صادراتي، (اندازه بنگاهبخش صنعت  صادراتي (ساختار و روند)گزارش وضعيت   -الف

 هاي صادراتي و...) بنگاه
 وضعيت مزيت صادراتي صنايع  توصيف آماري -ب
جايگاه ايران، ظرفيت بازارها، دسترسي به بازارها، ترسيم وضعيت بازارهاي صادراتي جهاني و منطقه ( -ج

 ...)و رقباي موجود
(سهم نسبي صادرات از توليد، نوع  صنعت از منظر صادرات محور بودنبررسي وضعيت توليد بخش  -د

 هاي مورد نياز و...)تكنولوژي و نهاده تركيب شاغلين، اندازه، مالكيت، صنايع صادراتي بر اساس
 هاي شرايط كالن كشور به منظور توسعه صادرات محصوالت صنعتيبررسي و ارائه مهمترين چالش  -2
 وكار به منظور توسعه صادرات محصوالت صنعتيبررسي و ارائه مهمترين مشكالت محيط كسب  -3
 ها به منظور توسعه صادراتهاي پيش روي بنگاهبررسي و ارائه مهمترين چالش  -4
 بررسي و ارائه مهمترين موانع خلق و تقويت مزيت رقابتي در سطح كالن  -5
 وكارق و تقويت مزيت رقابتي در محيط كسببررسي و ارائه مهمترين موانع خل  -6
 هابررسي و ارائه مهمترين موانع خلق و تقويت مزيت رقابتي در سطح بنگاه  -7

 محورارائه راهكارهاي تحقق توليد صادرات -5-4

در سه  ايران اتخاذ رويكرد صادراتي در توليد محصوالت صنعتي هايشرطتدوين الزامات و پيش  -1
 2-5، براساس الزامات مندرج در بند وكار و بنگاهكالن، محيط كسب :سطح

در بخش  محورمدت، ميان مدت و بلندمدت به منظور تقويت توليد صادراتارائه راهكارهاي كوتاه -2
 فوق هاي موجود در سه سطحمشكالت، موانع و نارسائيصنعت براساس 

 محور براساس مندرجات دو بند فوقارائه يك برنامه عملياتي براي گسترش توليد صادرات -3

U شرح خدمات كامل«ارائه شده، اقدام به تهيه » رئوس شرح خدمات«(پيشنهاد دهنده محترم موظف است به كمك «
 پروژه نموده و آن را در پيشنهاديه خود ارائه نمايد.)
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  كاربردهاو مورد انتظار  خروجي -6

 بررسي وضعيت صادراتي صنايع مختلف و ارائه تصوير آماري مناسب براساس نقاط قوت و ضعف •

 هاي صادراتي براساس مزيتشناخت و معرفي فهرست صنايع داراي امكان و ظرفيت رقابت  •
 هاحضور در آن ارزيابي امكاناي و بازارهاي جهاني و منطقه مروري بر •

هاي پيش روي مناسب به منظور رفع موانع و چالش مدت و بلندمدتمدت، ميانكوتاه هايحلارائه راه •
 و بنگاه وكارصادرات، در سه سطح كالن، محيط كسب

در سه سطح خلق و تقويت مزيت رقابتي مناسب به منظور  مدت و بلندمدتمدت، ميانكوتاههاي حلارائه راه •
 و بنگاه وكاركالن، محيط كسب

 محورموفقيت استراتژي توليد صادراتتعيين الزامات  •

 

 مراحل و مدت زمان انجام پروژه  -7

 مرحله
مدت زمان انجام مرحله 

 (ماه)

وزن هر مرحله نسبت به كل پروژه 

 (درصد)

 10 1 )و پيشينه كليات(اول 
 25 3 )توليد صادرات محور الزاماتو  مباحثدوم (

 35 3 )تحليل وضع موجودوم (س
 30 2 )محورراهكارهاي تحقق توليد صادراتارائه چهارم (

 100 9 مجموع

 

 ها و تجربيات مورد انتظار  حداقل تخصص -8

 المللبازاريابي بين، هاي صنعتيسازمانالملل، توسعه اقتصادي، تجارت بين

 

 اسناد و مدارك پيشنهادي جهت استفاده در تنظيم پروپوزال -9

سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي  توسعه و هايباالدستي مانند برنامه اسنادتدوين پروپوزال رود كه در انتظار مي
مورد توجه هاي مرتبط در زمينهمهمترين و جديدترين اسناد، مقاالت و كتب منتشره داخلي و خارجي و همچنين ، كشور

برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت، شود در تدوين پروپوزال، همچنين توصيه مي و استفاده محقق قرار گيرد.
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 و ديگر موارد مرتبط نيز مورد توجه و مالحظه قرار گيرند. استراتژي توسعه صنعتي كشور
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