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  چکیده

  

این گزارش بـر مبنـاي نظـرات تولیدکننـدگان کشـاورزي و صـنعت در       

ــایش  ــرمایه  «هم ــار و س ــدملی، ک ــت از تولی ــر   حمای ــی از منظ ایران

در مرکـز تحقیقـات    1391اردیبهشـت   18که در تاریخ » تولیدکنندگان

نظـرات تولیدکننـدگان   . استراتژیک برگزار شده تنظـیم گردیـده اسـت   

درباره حمایت از کار و سـرمایه ایرانـی بـر سـه محـور مسـایل پایـدار        

مـدت و   گـذاري میـان   اي، مسایل کـالن یـا سیاسـت    تاریخی یا توسعه

در قالـب ایـن سـه سـطح     . مدت و مسایل خرد قابل تقسیم است کوتاه

موارد مشترکی از جانب تولیدکنندگان مطرح شده بود کـه بـه دشـواري    

واردات مواد اولیه در عین سهولت واردات کاالهاي نهایی مشابه، مسایل 

ها، توجه به مساله آب، کوچک بودن  مربوط به نرخ ارز، چسبندگی قیمت

وري اندك و فاصله با  هاي تولیدي، بهره ویت تشکلاراضی کشاورزي، تق

توانـد بـا اتخـاذ     با این وجود دولـت مـی  . دانش روز تولید اشاره داشتند

اي معطوف به کاهش هزینه مبادله و پیشگیري از ابـتالي   رویکرد توسعه

اقتصاد ایران به بیماري هلندي از وقوع بسیاري از این عوارض به ویـژه  

  .ن رقابتی اندك کمک کندتورم، واردات و توا
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  محتواي گزارش

  از منظر تولیدکنندگانتولید ملی . 1

  صنعت نساجی. 1- 1

در آن دوران نحصاري ابریشـم  دیرینه صنعت نساجی در ایران به دوران صفویه و تجارت ا

از نظر ساختار مدرن صنعتی، تاسیس واحدهاي صنعتی نخ ریسی در ایـران  . گردد باز می

درصـد   12واحد صنعتی یعنی  9000در حال حاضر . خورشیدي آغاز شد 1281از سال 

سـهم ارزش افـزوده   . هزار نفر کـارگر در ایـن صـنعت فعالیـت دارنـد      280کل صنعت و 

درصد است و واحدهاي نساجی براي یـک   4عت برابر صنعت نساجی و پوشاك از کل صن

. انـد  هزار میلیـارد ریـال وابسـته    5دوره چهارماه در سال به سرمایه در گردشی در حدود 

توان اشتغال زایـی بـاال، پتانسـیل ارزش افـزوده، بازارهـاي بـزرگ داخلـی و         بنابراین می

و امکـان تـامین    1برترهاي  خارجی، امکان رشد و توسعه صنعت نساجی در حوزه فناوري

. هاي این صنعت در نظـر گرفـت   بخش عمده مواد اولیه از داخل کشور را به عنوان مزیت

آالت  درصد ماشـین  40پیش از اجراي مصوبات قانون بازسازي و نوسازي صنایع، بیش از 

از ایـن روي نـرخ   . اي، الیاف مصنوعی و فاستونی فرسـوده بودنـد   موجود در سیستم پنبه

درصد کاهش یافت که افت کیفیـت محصـول، افـزایش قیمـت      50برداري از آنها به  بهره

تمام شده، کاهش ارزش افزوده و تراکم نیروي انسانی در واحدهاي قدیمی را بـه دنبـال   

                                                   

1  . High- Tech Industries 
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درصد واحدهاي تولیدي ریسندگی و بافنـدگی بـزرگ در    45عالوه بر این حدود . داشت

وجـود   .هـا بـوده اسـت    نهادهاي عمـومی و بانـک  ها،  ها، ارگان  مالکیت و مدیریت سازمان

واحدهاي بسیار قدیمی با مشکالت متعدد در کنار واحدهاي جدید باعـث شـده بـود تـا     

. وري کل صنعت نساجی به صـورت نامناسـبی انعکـاس یابـد     برآورد و ارایه اطالعات بهره

شت چون ضمن اینکه اصالح ساختار مالی و نیروي انسانی نیز براي این صنعت ضروت دا

هـا بـه عـدم     هـاي عمـومی و بانـک    ساختار مالی نامناسب واحدهاي تحت پوشش ارگـان 

  . انجامید ها می پذیرش طرح بازسازي و نوسازي واحدها در بانک

پس از اجراي قانون بازسازي و نوساز ي صنایع نساجی و پوشاك، شـتاب پیشـرفت   

هاي گشایش  درصد از طرح 80واحدهاي خصوصی نیز افزایش یافت به طوري که بالغ بر 

بـه دنبـال ارتقـا سـطح     . شـود  شده بازسازي و نوسازي به بخـش خصوصـی مربـوط مـی    

وري نیـروي   آالت نیز سطح تحصیالت کارکنان و در نتیجه ارتقاي بهـره   تکنولوژي ماشین

. هـاي سـربار کاسـته شـد     انسانی و سطح کیفی و کمی محصوالت بـاال رفـت و از هزینـه   

افزایش سـطح تنـوع محصـوالت را در پـی داشـت و امکـان تغییـر         اصالح خطوط تولید،

خطوط تولید در کارخانجات مشمول قانون بازسازي و نوسازي، بخش خصوصـی را بـراي   

تولید محصوالت جدید از قبیل منسوج نبافته، پتوي راشـل و پوشـاك جـین بـا قابلیـت      

رایط رشـد صـادرات   ایـن شـ  . تنوع و کیفیت باال و رقابت با محصوالت خارجی برانگیخت

اي که صـادرات نسـاجی و پوشـاك در سـال      نساجی و پوشاك را به دنبال داشت به گونه

در واقـع صـادرات منسـوجات و    . درصد رشد داشـت  20در حدود  86نسبت به سال  88

رونـدي   1388مشمول جوایز صـادراتی گشـت و تـا سـال      1380پوشاك از ابتداي سال 

در سـال  . دچـار افـت شـد    1389افـت امـا از سـال    درصـدي ی  20تا  15صعودي با نرخ 

درصـد و از لحـاظ    61، ارزش وزنی کل صادرات بخش نساجی و پوشاك به میزان 1390

نرخ باالي تورم در کشور از جمله موانع اصلی افزایش . درصد نزول کرد 1ریالی به میزان 

تـوان   مـی . تتوان رقابتی کاالهاي ساخت داخل با رقباي خارجی ترکیه و چین بوده اسـ 

عوامل موثر در رشد قیمت یا افزایش قیمت تمام شده کاالهاي نسـاجی و پوشـاك را بـه    
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  : شرح زیر فهرست کرد

  قیمت باال و کمبود مواد اولیه که شامل الیاف مصنوعی و پنبه است  

 هــاي انــرژي و هزینــه حمــل و نقــل در اثــر اجــراي طــرح   افــزایش نــرخ حامــل

  ها  هدفمندسازي یارانه

  افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش هزینه بیمه سهم کارفرما  

  افزایش نرخ سود تسهیالت بانکی 

    ــوانین و مقــررات خلــق الســاعه و ــاامنی فضــاي کســب و کــار بــر اثــر وضــع ق ن

 غیرکارشناسی نظیر پیمان سپاري ارزي 

 المللی  هاي بین هاي ناشی از تحریم هزینه 

 ها  هاي دولتی و بانک ها، سازمان زارتخانهخودتحریمی از سوي و  

  شاورزي، دامداري و خدمات وابستهک. 2-1

 حصوالت کشاورزي، برنج یکی از اقالم اصلی سبد غذایی خانوار ایرانی به شـمار از منظر م

است و رقمی نزدیک بـه   هزارتن 300میلیون و  2در حدود تولید برنج در کشور . رود می

تولیدکنندگان برنج مشکالت تولیـد بـرنج    .شود همین مقدار نیز ساالنه به کشور وارد می

  : اند در کشور را به شرح زیر فهرست کرده

    آالت کـه ماهیـت     خردشدن اراضی و غیراقتصادي شدن تولید به ویـژه بـا ماشـین

  شود  حد معیشتی منجر میقانون ارث به تغییر کاربري اراضی و کشت و کار در 

 هـایی نظیـر    سازي زمین و اجراي طـرح  تاخیر در ارایه تسهیالت بانکی براي آماده

، سازي، تسطیح، تجهیز و نوسازي اراضی بـه عنـوان پـیش نیـاز کشـت مکـانیزه        یکپارچه

   آالت تامین نهاده کشاورزي و ماشین

 گـر و    متنـاقض بیمـه   هاي مختلف و عدم گسترش بیمه محصول به واسطه دیدگاه

 گزار  بیمه

   نبود چارچوبی مدون براي تنظیم خرید تضمینی ارقام پرمحصول برنج 

      کندي روند افزایش و توسعه سطح کشت دوم بعد از برنج بـراي کمـک بـه تولیـد
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 علوفه و سبزیجات و تقویت خاك 

 نون هاي حمایتی مخصوص تولیدات کشـاورزي پـس از اجـراي قـا     عدم ارایه بسته

 ها   هدفمندسازي یارانه

  عدم ساماندهی مناسب واردات برنج بر اساس نیاز واقعی 

 ها به دلیل عدم ارایه تسهیالت   توقف اجراي طرح اصالح ساختار شالیکوبی 

   نبود صنایع جانبی و تکمیلی برنج به مانند روغن سبوس برنج 

سطح زیـر کشـت   . ایرانی است نیز یکی از اقالم مهم سبد غذایی خانوار زمینی سیب

. کنـد  تـن را تولیـد مـی    26رسد که محصولی بالغ بر   هزار هکتار می 180زمینی به  سیب

رسد که به طـور متوسـط    تن در هکتار می 50میانگین برداشت سیب زمینی در اروپا به 

 مکانیزاسیون مـدرن و امکانـات الزم  . تن نیروي کار نیاز دارد 50ساعت به ازاي  -نفر 30

. بــراي سمپاشــی از مهمتــرین عوامــل دســتیابی بــه چنــین ســطحی از برداشــت اســت 

  : اند زمینی مشکالت تولید این محصول را به این شرح فهرست کرده تولیدکنندگان سیب

   عدم آشنایی مسووالن با این فعالیت  

 ریزي خود دست کـم دو سـال را در نظـر     عدم ثبات مدیریت؛ کشاورزان در برنامه

 شوند  در فاصله کمتر از یکسال جایگزین می رند اما برخی از مدیرانگی می

    رویکرد تلقی از صادرات به عنوان فروش محصول مازاد به جاي رویکـرد صـادرات

سـال   5براي نمونـه در طـی   . هاي بلندمدت همراه با تضمین الزم پایدار مبتنی بر برنامه

محصوالت کشاورزي، تولیدکننـدگان   گذشته عکس قانون منع ایجاد تعرفه براي صادرات

 .  اند دو نوبت تعرفه صادرات پرداخته

 عدم احتساب نرخ استهالك در تزریق بودجه به بخش کشاورزي .     

یکی از محصوالت مهم و اسـتراتژیک از نظـر تـامین مـواد اولیـه کارخانجـات        پنبه

یمـی ایـران، بسـتر    شـرایط اقل . نساجی و تولید پروتئین براي تامین امنیت غـذایی اسـت  

هـاي اخیـر بـه     سطح زیرکشت پنبه در سال. دهد مساعدي براي کشت پنبه به دست می

عنوان مثال کشت پنبه بعـد   نفع سایر محصوالت کاهش یافته و این در حالی است که به
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شـود و بـه    تـر آفـات مـی    هاي گندم و کنترل راحـت  از کشت گندم باعث کاهش بیماري

ناپـذیري بـه    پنبـه از دوره تنـاوب زراعـی، خسـارات جبـران      همین دلیل با خارج کـردن 

از لحـاظ کـم    کمبـود آب در کشـور، پنبـه    با توجه بـه بحـران  . دشو زیست وارد می حیطم

رود زیرا نیاز آبـی پنبـه عمـدتا بـه دوران گـل       مصرفی آب، محصول مناسبی به شمار می

آب در ایـن   تـوان مصـرف   شود و بـا مـدیریت صـحیح مـی     دهی این محصول خالصه می

 اراضـی  از هکتـار  هـزار  280 در 1357 در سال .اي کاهش داد محصول را به مقدار بهینه

 یافتـه  کاهش هکتار هزار199به 1380 سال در میزان این که شده می کشت پنبه کشور

 در پنبـه  کشت زیر سطح. بود تن هزار 135 حد در محلوج پنبه تولید سال این در .است

  100معـادل  سـال  این در محلوج پنبه تولید و هکتاربوده هزار 130به میزان 1387ل سا

 کـاهش  هکتار هزار 25 با پنبه کشت زیر سطح 1388 زراعی سال در. است بوده تن هزار

  .رسید هکتار هزار 105 به

هـا، برداشـت و فـروش     تولیدکنندگان پنبه مشـکالت خـود را در سـه محـور نهـاده     

درصد  50مهمترین نهاده محسوب شده و بیش از  اند؛ بذر به عنوان محصول عنوان کرده

موفقیت کشت به آن بستگی دارد با این وجود بذر زراعت پنبه به علت عدم خلوص رقـم  

از . شود از کیفیـت مطلـوب برخـوردار نیسـت     که از فقدان دقت و کنترل کافی ناشی می

ـ        ه در طرف دیگر تنوع بذر در مناطق بـر اسـاس مطالعـات سـازگاري نیسـت بـراي نمون

هاي شمالی به جاي استفاده از بذر رقم ساحل از بذر بختگان که بـا اقلـیم اسـتان     استان

به عالوه انتخاب پیمانکار تکثیري بر اساس شرایط . شود  فارس سازگاري دارد استفاده می

اي است که بـا دو    کود شیمیایی نیز نهاده. آید و ضوابط نبوده و نظارت الزم به عمل نمی

بـر روي  . اي کافی نیست شود اما مقدار کود یارانه اي عرضه می اي و غیریارانه نهقیمت یارا

کـاران هزینـه سـم و سمپاشـی را      وضعیت سموم مصرفی نیز نظارتی وجود نـدارد، پنبـه  

  .شوند درصدي آفت را متحمل می 30پرداخته و خسارت 

رداشـت بـا   از نظر برداشت محصول، مکانیزاسیون در زراعت پنبه صورت نگرفتـه و ب 

دستیابی به تعداد کارگر الزم دشوار است و کارگران نیز دقـت الزم  . شود دست انجام می
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به عـالوه در حـدود یـک سـوم قیمـت وش بـراي برداشـت صـرف         . دهند را به خرج نمی

کـاران بـراي     اکثر پنبـه . شود که ادامه این روند به کاهش سطح کشت خواهد انجامید می

خران و دالالن هستند و میـزان قابـل تـوجهی از درآمـد      سلف فروش محصول در تقابل با

شود چون کشت پنبه نیـاز بـه نقـدینگی در طـی عملیـات زراعـی دارد و        آنها کاسته می

  .پذیرد دریافت وام از بانک کشاورزي به آسانی صورت نمی

نزدیـک  . رود  یکی از محصوالت کشاورزي مهم در ایران به شمار مـی  چغندر قند نیز

 895هزار هکتار زمین به کشت این محصول اختصاص دارد و تولید آن در حـدود   25به 

تولیدکنندگان چغندر پایین بـودن نـرخ تضـمینی نسـبت بـه محصـوالت        .هزار تن است

گذاري در بخش آموزش و تـرویج، پـایین بـودن انگیـزه کارشناسـان،       رقیب، عدم سرمایه

آالت  گذاري براي تربیت نیروي انسانی ماهر، واردات شکر، فرسودگی ماشـین  عدم سرمایه

تولید این محصول در ایـران بـر    کاشت، داشت و برداشت را به عنوان مهمترین مشکالت

  .اند شمرده

شـود کـه    میلیون تن بالغ مـی  16به ساالنه بیش از  محصوالت باغی در ایرانتولید 

درصـد سـطح زیـر     17بخش باغبـانی در کشـور   . مقام هشتم در جهان را در اختیار دارد

 درصـد صـادرات کشـاورزي را بـه     80درصد ارزش افزوده و  25درصد تولید،  18کشت، 

برداران در بخش باغبـانی در اثـر نبـود     با این وجود بیشتر بهره. خود ختصاص داده است

داران  بـاغ  .دهنـد  سرمایه و پایین بودن سطح درآمـد خـود تـوان تولیـد را از دسـت مـی      

 :اند مهمترین مشکالت خود را به شرح زیر مطرح کرده

 هاي الزم براي تکثیـر   امهاي مادري استاندارد و کافی براي تهیه اند عدم وجود باغ

 ...) قلمه و پیوندك و (

 بندي نامناسب محصوالت  کمبود انبار نگهداري، سردخانه، بسته  

 ایع تبدیلی مرتبط در مناطق تولید عدم وجود صن  

 کـه   تبرداران بخش از بازارهاي هدف و انباشت بیشتر محصوال کمبود آگاهی بهره

  انجامد به افت قیمت می
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 ظارت دقیق مسوولین نسبت به استاندارد نبـودن بیشـتر انـواع کودهـا و     کمبود ن

  شود سموم دفع آفات نباتی که به افزایش هزینه و آلودگی محیط زیست منجر می

 هاي کشور فرسودگی و اداره سنتی بیشتر باغ  

 ممنوعیت واردات بذر و نهال در عین آزادي واردات میوه  

 تولیدکنندگان به ویژه براي ساماندهی عرضـه محصـوالت    هاي فعال نبودن تشکل

 تولیدي 

 ها  افزایش هزینه تولید به واسطه اجراي طرح هدفمندسازي یارانه 

 گذاري در بخش بازرگانی بدون مشورت با نمایندگان باغداران و  سیاست 

  باال بودن نرخ سود بانکی 

. رسـد  مـی  تن هزار 400 بیش از کشورمان آبزیان تولید آمار سازمان شیالت،طبق 

 کیلـوگرم  15 را آبزیـان  مصـرف  سرانه متحد ملل کشاورزي خواروبار سازمان درحالی که

 کیلـوگرم  26 بـه  را رقـم  ایـن  شـیالتی  پیشـرفته  کشـورهاي  برخـی  و است نموده اعالن

 مصـرف  میـزان ) ژاپـن ( انـد  رسانیده سال در کیلوگرم 90 تا 80 به حتی و) غربی اروپاي(

 بـه  و اسـت  برخـوردار  مسـتعدي  منـابع  از که ایران براي کیلوگرمی 5 تا 5/4 شده اعالم

سـواحل جنـوبی   . درس می نظر به نازل بسیار دارد، دسترسی نیز المللی بین آزاد هاي آب

. دریاي خزر از امکانـات بـالقوه وسـیعی بـراي تکثیـر و پـرورش آبزیـان برخـوردار اسـت         

ي خزر در حدود سه برابـر حجـم صـید ماهیـان     تولیدات پرورشی سه استان جنوبی دریا

با ایـن وجـود بخـش تکثیـر و پـرورش بـا       . کیلکا، استخوانی و خاویاري دریاي خزر است

. صنایع تبدیلی شیالتی نیـز بـا مشـکل نقـدینگی مواجهنـد     . کمبود نقدینگی رویاروست

ـ    40درصد صنایع این بخش غیرفعال بوده و  60نزدیک به  ین درصد دیگر بـا رانـدمان ب

ارتباط زیاد با نمک و رطوبت به استهالك شـدیدتر صـنایع ایـن    . درصد فعالند 50تا  10

هـاي پـیش    مهمترین چالش. برد انجامد که هزینه نگهداري تجهیزات را باال می  بخش می

  :روي جامعه صیادان به شرح زیر است

 هش ذخایر و منابع یعنی فقر دریاکا  
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 هاي مربوط به نفـت   ها به خاطر توسعه فعالیتدریا محیطی آلودگی نفتی و زیست

هاي صنعتی منجـر بـه مـرگ و میـر نـوزادان       ها به واسطه پساب و گاز و آلودگی رودخانه

 آبزي 

 بـرداري و تـالش صـید     رویه صید به علت توسعه نامتوازن سطح بهـره  برداشت بی

 غیرمجاز 

 هاي ماهیگیري و به تبع آن کمبود نیـروي    هاي فعالیت غیراقتصادي شدن فعالیت

 کار براي استخدام بر روي شناورها به لحاظ کاهش میزان سهم ملوانان از صید 

 شرق افریقا -اقیانوس هند(المللی  هاي بین هاي دوردست آب ناامن شدن صیدگاه (

 هاي دریایی نفت و گاز  عه فعالیتهاي داخلی به علت توس و محدود شدن صیدگاه

 رویه مجوز برداشت  هاي صید و صدور بی عدم نظارت و مراقبت از صیدگاه و شیوه

 صید در ابعاد شناورهاي مختلف

هاي صـیادان بـه صـورت ناموجـه و      این مشکالت باعث شده تا ادوات صید و هزینه

با رکود مواجه شده و  بـه علـت   ها  ها و کشتی گذاري در لنج ناموزون افزایش یابد، سرمایه

پایین بودن سطح هزینه و تقسیم اقتصـادي سـهم درآمـد ملوانـان در درازمـدت، تعـداد       

گرایش به قاچاق سوخت و راهزنی دریایی به وجود آمـده و  . شناورهاي کوچک رشد کند

  . آوري دچار ورشکستگی شود گذاري مرتبط با صید در صنایع برودتی و عمل سرمایه

ایل مربوط به حمایت از تولید ملـی کشـاورزي تنهـا در عرصـه اقتصـادي،      البته مس

در مناطقی از ایران . گیرد بلکه مسایل فرهنگی را نیز در بر میساختاري و اجرایی نیست 

سکونت دارند به دلیل منع شرعی استفاده از تسهیالت داراي نرخ سـود از   که اهل سنت

  .یابد یجه میزان فقر در این مناطق افزایش میدر نت. کنند تسهیالت بانکی استفاده نمی

یکـی دیگـر از مسـایل مشـترك در زمینـه تولیـد        مسایل فرهنگی، آب نیزعالوه بر 

خشـک در   با توجـه بـه ویژگـی جغرافیـاي نیمـه     . شود محصوالت کشاورزي محسوب می

هـاي نامناسـب در    اسـتفاده از آب . ایران، آب منبع تولید کمیاب نسبت بـه زمـین اسـت   

شـود؛ پـس از مـدتی     ش کشاورزي موجب بروز عوارض اقتصادي، فنی و اجتماعی میبخ
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برابـر هـدایت الکتریکـی آب     10تا  2آبیاري با آب شور، هدایت الکتریکی خاك غیرشور 

وري، افزایش هزینه تولید، تخریب و اسـتهالك شـدید منصـوبات     آبیاري شده و افت بهره

نامـه اجرایـی فصـل دوم     و آیین 1361ب در سال قانون آ. استحصال آب را به دنبال دارد

هـاي درآمـدي بـه     تصویب شد اما اجراي این قانون به اسـتثناي سرفصـل   1363در سال 

هـزار   96در باقی موارد مغفول مانده است بـه طـوري کـه بـیش از      33ویژه بند ب ماده 

نـی  هـاي زیرزمی  حلقه چاه آب غیرمجاز با حجم برداشتی معـادل کـل بـیالن منفـی آب    

هاي اقلیمی نامنظم، کـاهش محسـوس    روند کاهنده نزوالت آسمانی، جریان. کشور است

هـا را بـه     هاي زیرزمینی که خطر شورشـدن آب  هاي سطحی و افت مستمر سطح آب  آب

هاي کشـور و عملکـرد رو بـه نقصـان      درصدي آبخوان 67همراه دارد به همراه تراز منفی 

درصـد   44حـدود   1380تـا   1355هـاي   صـله سـال  میزان تخلیه از واحد چاه کـه در فا 

کاهش یافته است و به تبع آن نشست زمین و کاهش ضریب تجدیدشوندگی بـه بحـران   

هـاي   گذاري در سـال  در حالی که بیشترین سرمایه. آب در اقتصاد کشور منجر شده است

وابـط  رسانی بوده است به مسایل داخل مزرعه از نظر ر اخیر در زمینه آب، سدسازي و آب

وري آب توجه چنـدانی نشـده و حـل مسـاله      ه هاي آبیاري و بهر آب، خاك، گیاه، سیستم

توســعه . هــاي بخــش کشــاورزي اســت  آبیــاري در داخــل مزرعــه از بزرگتــرین چــالش 

وزارت نیـرو  . درصد کـل اراضـی فراتـر رفتـه اسـت      10هاي آبیاري مدرن از مرز  سیستم

گـذاري   اعمـال نظـر کارشناسـی و سـرمایه    مسوول حفظ تعادل بیالن کیفی و کمی آب، 

هاي فرعی زیـر سـد بـا      با وجود ایجاد سدهاي بزرگ، شبکه. هدفمند در زمینه آب است

در برخـی  . رسد دشواري مواجهند و آب تامینی به سطح وسیعی از اراضی زیر سدها نمی

 از موارد شاخص شوري آب پشت سد به شدت افزایش یافته و بر روي محیط زیست آثار

  .گذارد منفی زیادي به جاي می

  ) به جز قند و شکر(محصوالت غذایی و آشامیدنی  .1- 3

هاي صنعتی مختلفـی   در طیف صنایع کشاورزي، دامداري و خدمات وابسته به آنها گروه

درصـد در   5/5در طی ربع قرن گذشته با نرخ متوسـط   صنعت مرغداري. فعالیت دارند
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با این وجـود ایـن   . دهد اخالص داخلی را تشکیل میدرصد تولید ن 6/1سال رشد کرده و 

پذیري بسیار اندکی در برابر محصوالت مشابه خـارجی برخـوردار بـوده و     صنعت از رقابت

شـود هـیچ    درصد گوشت وارداتی دنیا در آن جابجا می 25در بازار کشورهاي منطقه که 

ته سـاختاري،  دسـ  4تولیدکنندگان این صـنعت مشـکالت آن را در قالـب    . سهمی ندارد

  : اند اقتصادي، مالی و اجرایی فهرست کرده

 مشکالت ساختاري 

   هاي مختلف تولید از یکدیگر و عدم تطـابق پراکنـدگی موجـود در      انفصال بخش

 صنعت با میزان حجم تولیدات ساالنه کشور 

 هاي نو و مسایل مدیریتی حاکم بر صنعت  عدم تطابق مدیریت سنتی با فناوري 

 هـاي مرغـداران از امکانـات انبـار، سـردخانه، کشـتارگاه،         برخورداري تشکل عدم

 سیستم حمل و نقل جوجه و مرغ 

 رسانی براي تنظیم بـازار تولیـد، عرضـه     گیري و اطالع نبود سیستم مکانیزه اطالع

 جوجه، مرغ و تامین نهاده

 ها به سبب ساختار موجود  انتقال سود به واسطه 

 ولید محصول افزایش هزینه ت 

  مشکالت اقتصادي 

 هاي کالن، پولی و مالی  عدم ثبات در سیاست 

 گذاري  پایین بودن بازده سرمایه 

 هاي ارزي  عدم ثبات سیاست 

  عدم حمایت کافی دولت در توسعه و نوسازي فناوري صنعت 

 اي و تعرفه صفر براي واردات محصول نهایی  هاي تعرفه عدم تناسب در سیاست 

  تورم 

   عدم تنظیم بازار مواد اولیه، وابستگی به واردات و التهاب در بازار 

 هاي صادراتی و وارداتی مربوط به مرغ و واکسن نوسانات مداوم تعرفه 



  17     حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی از منظر تولیدکنندگان

 

 تامین مالی 

  نیاز به سرمایه در گردش باال و عدم تامین آن توسط سیستم بانکی 

 و فرایند طوالنی ارایه تسهیالت بانکی  شرایط سخت 

  کارمزد باالي تسهیالت اعطایی براي نمونه کارمزد تسهیالت صنعت مرغداري در

 . درصد است 5کشور ترکیه برابر 

  عدم تامین به موقع و کافی ارز الزم  

  مشکالت اجرایی 

 نعت هاي درون ص ها و هدایت سازمان ها و سیاست ضعف در تدوین استراتژي 

 ها  مشکالت جدي در تامین نهاده 

 هاي طیور، ضعف مواجهه و کنترل آنها  پذیري در پیشگیري از بیماري آسیب 

  فرایند طوالنی اخذ مجوزهاي ثبت سفارش و گشایش اعتبار 

          ،رویکرد دولت به اشتغال بـه جـاي توسـعه کیفیـت، کـاهش قیمـت تمـام شـده

 وري  صادرات و افزایش بهره

  هاي مختلف صنعت  وجود برنامه حمایتی شفاف از تولید در بخشعدم 

  عدم تنظیم بازار براي ذخیره مواد اولیه 

 ناهماهنگی بین متولیان تولید و تنظیم بازار  

عالوه بر این در صنعت مرغداري حاشیه سود پایینی وجود دارد که از دخالت دولت 

هـا، تاسیسـات و    رسـودگی سـاختمان  گذاري غیرواقعـی، ف  در محیط کسب و کار و قیمت

هاي تولید، عدم تـامین نقـدینگی الزم و     هاي فراوان در بین حلقه تجهیزات، وجود واسطه

  .وري اندك نیروي کار و باال بودن نرخ تورم کافی از طریق سیستم بانکی، بهره

  صنعت سیمان . 4-1

رصد از سـهم جهـانی   د 2میلیون تن نزدیک به  5/66صنعت سیمان ایران با تولید حدود 

،  صنعت سیمان ایران در رتبه نهم جهان 2009در سال . تولید سیمان را در اختیار دارد

هاي موجـود در سـال    برداري از برخی از طرح قرار داشت و به دنبال افزایش تولید و بهره
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مقـدار تولیـد   . به رتبه چهـارم جهـان ارتقـا یافـت     2011به رتبه پنجم و در سال  2010

درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و صـنعت سـیمان    7/0سیمان در حدود صنعت 

کشورهاي عربستان، امـارات متحـده   . دهد درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می 5/2

عربی، عراق، آذربایجان، ترکمنستان و پاکستان در زمره بازارهاي صادراتی مناسب بـراي  

میزان تحویل سیمان صادرات کـل کشـور طـی     به نمایش 1نمودار شماره . ایران هستند

  .اختصاص دارد 1388-90هاي  سال

   میزان تحویل سیمان صادرات کل کشور .1نمودار شماره 

  
هاي فعال در زمینه سیمان در بورس اوراق بهـادار نیـز عملکـرد نسـبتا مناسـبی       شرکت

 1389هاي سیمانی بورسی در سـال   ، روند سود خالص شرکت2نمودار شماره  .اند داشته

  . دهد را نمایش می 1390و 
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  هاي سیمانی بورسی روند سود خالص شرکت .2شماره  نمودار

  
  .است 1390و رنگ قرمز براي سال  1389رنگ آبی براي سال 

الت اصـلی خـود   در مجموع تولیدکنندگان صعنت سیمان موارد زیر را بـه عنـوان مشـک   

  :اند فهرست کرده

        عدم ثبات قوانین و مقـررات دولتـی در خصـوص نوسـانات نـرخ ارز، انتقـال ارز و

  صادرات

 حمل و نقل و ترمینال صادراتی 

  صنایع خودرو و ساخت قطعات . 1- 5

بـا   1357تا  1348هاي  فاصله سال. گذاري شد پایه 1348صنعت خودروي ایران در سال 

تـا   1358هـاي   در فاصـله سـال  . شود ناتمام از صنعت خودرو شناخته میویژگی حمایت 

بـه بعـد نیـز تولیـد      1373هـاي   کرد و در طی سال  این صنعت براي بقا تالش می 1368

و اسـتراتژي توسـعه    1382صنعت خودرو با تاکید بر استراتژي جایگزینی واردات تا سال 

هاي طراحـی مهندسـی و    شرکت 1373از سال . از سر گرفته شد 1383صادرات از سال 
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هاي خالی سـایر صـنایع کشـور بـراي توسـعه       تامین قطعات خودرو ایجاد شدند، ظرفیت

سازي به کار رفت، توان طراحی خـودرو و قطعـات آن گسـترش      صنعت قطعه و مجموعه

هاي  مرحله مونتاژ، ایجاد پایگاه 6توان توسعه صنعت خودروي ایران را در قالب  می. یافت

ها  قطعات، مجموعه) R&D(هاي طراحی و توسعه   قطعات، تولید انبوه، ایجاد پایگاه ساخت

سـازي و ایجـاد    و خودروها، طراحی و ساخت خودروهاي جدید و نوسـازي شـبکه قطعـه   

آالت و تجهیزات موردنیـاز خطـوط تولیـد     هاي صادراتی و طراحی و ساخت ماشین پایگاه

بر وجـود بـازار بـالقوه بـزرگ خـارجی از بـازار       صنعت خودروي ایران عالوه . خالصه کرد

داخلی بزرگی نیز برخوردار است؛ ساالنه بیش از یک میلیون تقاضا بـراي خـودرو وجـود    

 30درصـد جمعیـت زیـر     70(انجامـد   دارد، جمعیت جوان به افزایش تقاضا در آینده می

بـا ایـن   . اسـت و سرانه مالکیت خودرو در ایران در مقایسه با دیگر کشـورها انـدك   ) سال

وري انـدك مهمتـرین چـالش     وجود در صنعت خودرو نیز به ماننـد دیگـر صـنایع، بهـره    

هاي اخیر صنایع خـودرو   از طرف دیگر در طی سال. رود پذیري به شمار می افزایش رقابت

اند که عمدتا از ریسک عملیاتی پایین اما ریسک  گذاري کرده در بازارهاي خارجی سرمایه

برخوردارنـد و مسـایل سیاسـی بـه تغییـرات      ) یقا، سوریه و از این دسـت افر(سیاسی باال 

تشدید شکاف فناوري داخلی و خارجی، کاهش نـرخ تعرفـه و   . انجامد گسترده در آنها می

افزایش واردات خودرو از جمله مهمترین مشـکالت صـنعت خـودرو و کمبـود نقـدینگی      

اولیه و تجهیزات، پرداخت حقـوق  خرید مواد (ساز براي انجام امور جاري  واحدهاي قطعه

هاي خودروسازي، دشـواري   به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوي شرکت...) و 

اي و خرید داخلی بـه   زیاد تامین تسهیالت از سوي بانکها، خرید خارجی به صورت حواله

درصـد مبلـغ خریـد بـراي گشـایش اعتبـار،        120تـا   35ها به  صورت نقدي و الزام بانک

گذاري خودرو و قطعات خـودرو از سـوي دولـت، تمایـل مسـووالن بـراي افـزایش         قیمت

واردات خودرو و قطعات براي کنترل نقدینگی در کشور، مشکالت فرهنگـی و اجتمـاعی   

ناشی از بدبینی عمومی به تولیدکنندگان داخلی نیز مشکالتی است کـه تولیدکننـدگان   

  .ندا هاي خودرو عنوان داشته قطعات و مجموعه
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  تولیدملی از دید تولیدکنندگان بندي وضعیت  جمع. 1- 6

هاي صنایع و کشاورزي در چنـد سـطح    مسایل مطرح شده از طرف تولیدکنندگان بخش

بندي است؛ سطح محـیط سیسـتم پیرامـون تولیدکننـدگان، سـطح مسـایل        قابل تقسیم

ل معـرف محـیط   در واقع سطح او. پایدار تاریخی یا وابسته به مسیر تاریخی و سطح خرد

هـاي اجتمـاعی، فرهنگـی و سیاسـی بـر       سیسـتم  گذاري اقتصادي و تاثیر خـرده  سیاست

دهد و سطح خـرد تـا حـد     سطح دوم، سطح توسعه را نشان می. وضعیت تولید ملی است

در رابطـه بـا سـطح اول کـه     . گـردد  بسیار زیادي به توانایی خود تولیدکنندگان بـاز مـی  

فرهنگی در نظـر گرفـت، مسـایل    -اجتماعی-سیاسی-اديتوان آن را سطح کالن اقتص می

ها، دشواري تهیه تسهیالت بانکی، پیامدهاي تحـریم   مربوط به قانون هدفمندسازي یارانه

اي کشور، سهولت واردات محصول نهایی مشابه در عـین محـدودیت    ناظر بر برنامه هسته

ال، عدم ثبات قوانین، تقسیم واردات نهاده و مواد اولیه الزم براي تولید، قاچاق گسترده کا

ناگزیر اراضی بر اساس قانون ارث و اثر نامطلوب آن براي مکانیزاسیون، ناهمـاهنگی بـین   

بخش تولید و تنظیم بازار، دیدگاه عمومی نامناسب نسبت به محصول داخلی، مشـکالت  

هــا از جملــه مهمتــرین   هــا و اتحادیــه اعتبــار اســنادي و واردات مــوازي، ضــعف تشــکل

ــین نظــرات     شچــال ــی هســتند کــه در ب ــد و ســرمایه ایران ــار، تولی ــت از ک ــاي حمای ه

عالوه بر این تولیدکنندگان بخـش  . خورند  تولیدکنندگان به صورت مشترك به چشم می

شـود را بـه عنـوان     کشاورزي نیز آب و کوچک بودن اراضی کـه مـانع مکانیزاسـیون مـی    

ز دیـدگاه تولیدکننـدگان پـس از    ا. اند مشکالت اختصاصی بخش کشاورزي عنوان نموده

بینـی شـده از تولیـد موجـب       ها، موارد حمـایتی پـیش   اجراي قانون هدفمندسازي یارانه

در نتیجه این تحوالت و . هاي تولیدات صنعتی و کشاورزي شد تشدید روند تورم و هزینه

هـاي تخصیصـی، اعتمـاد     هاي صـوري بـه قصـد انتفـاع از بودجـه      به وجود آمدن شرکت

هـزار   16حـدود  . گذاري حـاکم گشـت   ینان سلب شده و شرایط رکودي بر سرمایهکارآفر

انـد و ایـن    تعطیل درآمده واحد صنعتی و معدنی در استان تهران به حالت تعطیل و نیمه

هاي دولـت موجـب    دهد که صرف پرداخت تسهیالت مالی توسط بانک وضعیت نشان می
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هـاي اصـالحی    فنی، با وجود الزام سیاست از نظر. شود افزایش سریع تولید و اشتغال نمی

هـاي اقتصـادي،    قانون اساسی به گسترش حضور بخـش خصوصـی در فعالیـت    44اصل 

شود ولی دولت  ها به شکلی ساختاري و بلندمدت توسط دولت انجام می دستکاري قیمت

هـاي   کند تا بتواند بـا قیمـت   هرگز بخشی از این فرایند را به بخش خصوصی واگذار نمی

نکتـه دیگـر دربـاره ناسـازگاري     . ابتی کاالهاي مشمول الیحه را به مـردم عرضـه کنـد   رق

تـرین   ها به کارآیی پایین تولید به ویژه در تولید اساسی بیرونی قانون هدفمندسازي یارانه

این کارایی پـایین بـه افـت قـدرت رقابـت ایـران در سـطح        . گردد کاالها در ایران باز می

هـاي اصـلی تولیـد نیـز افـزایش       از این روي وقتی قیمت نهاده. تالمللی انجامیده اس بین

یابد تولیدکنندگان داخلی به صورت مضاعفی توان تولیدي و رقابتی خود را از دسـت   می

ها نیز باعث شد تا سیستم عالمتدهی در اقتصاد ایران بـا   کردن قیمت چسبنده. دهند  می

نرخ ارز و پول و بانـک نیـز تضـعیف     هاي معطوف به از منظر سیاست. اختالل مواجه شود

مستمر پول ملی باعث شد تا تولیدکنندگان در تله پارادوکس نقدینگی یعنـی نقـدینگی   

بسیار زیاد در جامعه اما عدم امکان دسترسی بـه نقدینـه الزم بـراي واردات مـواد اولیـه      

 ارزش شکـاه  بـا  تـوان  نمی نباشد باال جذب ظرفیتدر واقع تا هنگامی که . گرفتار آیند

 از منظر تئوري متعارف اقتصـادي  .داد توسعه کیفی و کمی لحاظ به را صادرات ملی پول

اگر نرخ اسمی ارز متناسب با میزان تورم تعدیل نشود، نرخ واقعـی ارز کـاهش و کسـري    

 کـاهش  سیاسـت  اثرگـذاري  لرنر –مارشال اما طبق شرط  .یابد  میحساب جاري افزایش 

ت به تغییرات نـرخ ارز  نسب صادرات و واردات بودن پذیر کشش به منوط ملی پول ارزش

اسمی ارز است؛ منوط به این است که مجموع کشـش هـاي صـادارت و واردات بـیش از     

 و اي واسـطه  کاالهـاي  و اولیـه  مـواد  بـه  تولید خط وابستگی دلیل به اگر. باشد  رقم یک

 ،ضـعیف  يتولیـد  هاي ظرفیت دلیل به نیز صادرات و باشد کشش کم واردات اي، سرمایه

توانـد در کـاهش    الزم را نداشته باشد سیاست کاهش ارزش پول ملی نمی پذیري کشش

 و ارز نـرخ  بنـدي   شـاخص  چنانچـه  .کسري حساب جاري اثرگذاري الزم را داشـته باشـد  

 ایـن  در باشـد  بـاال  مـزمن  و ساختاري تورم دلیل به دستمزدها و خدمات و کاالها قیمت
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شود و با فرض ثبـات   تورم داخلی می افزایش موجب  کوتاه زمانی در تسیاس این صورت

عدم صدق شرط مـذکور و  . شود قیمت کاالهاي وارداتی موجب کاهش نرخ واقعی ارز می

ریشـه در   تواند باشد شاخص بندي مذکور که تا حدي تحت تاثیر انتظارات تورمی هم می

گیـرد و بـه    زمـان شـکل مـی    ظرفیت جذب در طـول . ظرفیت جذب پایین سرمایه دارد

صورت عامل اساسی و زیرساختی تحوالت بخش واقعی اقتصاد و تحوالت فناورانـه ظـاهر   

جذب سـرمایه خـوب عمـل     بنابراین اگر اقتصادي در گذشته در ارتقاي ظرفیت. شود می

به یک سیاست پولی آثار منفی این کم کـاري در گذشـته    توسلتواند با  نمی نکرده باشد

گـذاري   از منظر تولیدکنندگان عـدم ثبـات در سیاسـت    .یک شبه جبران کند تاریخی را

گـذاري و   هـاي علمـی تشـویق سـرمایه     هاي اجرایی با رویـه  اقتصادي و همسویی سیاست

هاي بهسازي فضاي کسـب   توسعه فناوري در صنعت، عدم توجه جدي به اعمال سیاست

بخش خصوصی و عدم پایش نظام گذار، کارآفرین در  و کار، عدم حمایت صریح از سرمایه

اداري سالم و کارآمد در خدمت بهبود فضاي کسب و کار بخـش خصوصـی از مهمتـرین    

  .موارد کالنی است که به احساس ناامنی تولیدکنندگان دامن زده است

توان در قالب سـطح   سطح مسایل پایدار تاریخی یا وابستگی به مسیر تاریخی را می

به مسـایل اقتصـاد ایـران در طـی دو سـده گذشـته نشـان        نگاهی . توسعه در نظر گرفت

هـایی نیـز     دهد که بسیاري از مشکالت تولید به صورت مزمن وجود داشته و در برهـه  می

هـا   تشدید این مشکالت نیز از رویکرد بلندمـدت دولـت  . اند شکل حادتري به خود گرفته

، احمـد  )1376(، محمـدعلی جمـالزاده   )1359(احمد اشـرف  . گرفته است سرچشمه می

از جملـــه ) 1371(و حســین عظیمــی   ) 1367(، همــایون کاتوزیــان   )1373(ســیف  

گفتـه از زبـان     صاحبنظران مسائل اقتصاد ایـران هسـتند کـه بسـیاري از مسـایل پـیش      

ثباتی فضاي کالن، مسـایل نـرخ    تولیدکنندگان به ویژه درباره سیاست حمایتی دولت، بی

واردات محصوالت مشابه خارجی را به عنـوان مشـکالت   ارز، دشواري واردات مواد اولیه و 

از منظر مسایل توسعه ایران، بیماري هلندي یکی از مهمترین . اند اساسی تولید برشمرده

آیـد کـه    بیماري هلندي زمانی بـه وجـود مـی   . رود هاي تاریخی تولید به شمار می عارضه
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در صـورتی کـه پـول    . ش یابـد قیمت یک دارایی داراي بهره مالکانه به صورت برونزا افزای

حاصل از این افزایش شدید قیمت بدون وجود بستر ظرفیت جذب به اقتصاد تزریق شود 

مدت عرضـه   در کوتاه. باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تقاضاي کل خواهد شد

 افـزایش . رود ها بـاال مـی    توان افزایش تقاضا را پاسخ گوید و از این روي سطح قیمت نمی

ها باعث افت ارزش پول ملـی و در نتیجـه کـاهش قیمـت نسـبی کاالهـاي        سطح قیمت

بنابراین واردات کاالهـاي قابـل مبادلـه بـه     . وارداتی به کاالهاي مشابه داخلی خواهد شد

شدت افزایش یافته و کاالهاي غیرقابل مبادله مانند زمین که مشمول افـزایش ارزش بـه   

گیرند تا افراد بتوانند قـدرت خریـد و     یشتري قرار میواسطه تورم هستند مورد تقاضاي ب

بـدین ترتیـب در بلندمـدت    . ثروت خود را در شرایط تورمی حفظ کرده یا افزایش دهند

ترکیب تولید ملی به نفع کاالهاي وارداتی مشابه تغییـر کـرده و التهـاب کـاذب در بـازار       

. آیـد  به وجود می) 70  در دهه(ان هاي حامل بار تورم مانند زمین، طال، دالر و پیک دارایی

اما به عنوان مهمترین رویکرد وابستگی به مسیر تـاریخی کـه در کنـار عـوارض بیمـاري      

 کـه  درحـالی . ریـزي کشـور بـود    هلندي مشاهده شد انحالل سـازمان مـدیریت و برنامـه   

 44 اصـل  اصـالحی  هاي سیاست اجراي قالب در ایران اقتصادي نظام در تحول مهمترین

 و اجتماعی اقتصادي، توسعه چهارم برنامه ،شتدا قرار دولت کار دستور در اساسی قانون

 جهـانی  سـازمان  در عضـویت  براي ایران تجاري رژیم و بوده اجرا حال در کشور فرهنگی

 نـیم  تجربـه  در ریـزي  برنامه سازمان تعطیلی در سعی اگرچه. بود تدوین حال در تجارت

 انحـالل  بـه  تـالش  ایـن  بـار  این اما است، داشته وجود ایران در توسعه ریزي برنامه قرن

 پهلـوي  دوره اواخـر  در مرکـزي  بانک رئیس )1384( یگانه محمد .انجامید سازمان کامل

 1354 ســال در نفتــی اول شــوك وقــوع هنگــام کــه کنــد مــی بیــان خــود خــاطرات در

 وقـت  برنامـه  سـازمان  نقـش  سـازي  حـداقل  و تعطیلی در سعی وقت دولت خورشیدي،

 کنـونی  شـرایط  در .نتافـت  بـر  را يا رویه چنین برنامه سازمان کارشناسی بدنه اما داشت

 طـرف  از اقتصـاد  شـدن  جهـانی  و طرف یک از جمعیت جوانی اساسی پدیده دو با کشور

 شـکل  پدیـده  دو این حول زیادي میزان به سیاسی و اقتصادي مسائل .است مواجه دیگر
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 و درونـی  پدیده بر ناظر اقتصادي رشد و گذاري سرمایه مسکن، اشتغال، مساله. اند گرفته

 و اساسـی  قـانون  44 اصـل  هاي سیاست سازي، خصوصی تجاري، رژیم به مربوط مسائل

 تـدبیر  بـه  نیـاز  بر عالوه شرایطی چنین در. هستند برونی پدیده از ملحم اي هسته انرژي

 و آنهـا  وجـود  در نهفتـه  پتانسیل و انسانی سرمایه نظیر بی ها سرمایه اجتماعی مهندسی

 اسـت  الزم بلندمـدت  در جامعـه  عموم رفاه افزایش جهت در ثروت به سرمایه این تبدیل

 خـوبی  بـه  تجـارت  جهـانی  سـازمان  با فعال تعامل و شدن جهانی فرآیند با ادغام فرآیند

 نقـش  دولـت  اقتصـاد  به خصوصی بخش فعاالن ورود سازي براي زمینه در .شود مدیریت

ــده تعیــین ــر نظــارت و مقــررات تنظــیم دراي  کنن ــازیگران تعامــل ب ــی و دارد ب  تعطیل

در واقع سواي مسـاله   .کند می کمک اقتصادي آنارشیسم به تنها ریزي برنامه هاي سازمان

تحریم اقتصادي، بخش زیادي از مشکالت کنونی تولیدملی از روند بدون ضـابطه تزریـق   

هاي مختلف کشور نشـات    در بخش 1387تا  1384هاي  درآمدهاي سرشار نفتی در سال

گیرد که بدون توجه به ظرفیت جذب صورت گرفت و باعث شد تـا عـوارض بیمـاري     می

بنـابراین از منظـر   . هلندي به بروز تورم لجام گسیخته و بحـران در تولیـدملی بیانجامـد   

مسایل توسعه، پایبندي دولت به وظایف کالسیک اقتصادي و اتخاذ رویکرد ناظم عرصـه  

هـاي   هاي اقتصادي براي اجراي قواعد اقتصادي و نظارت بـر تعامـل بـین بخـش     لیتفعا

یابی مسایل  هاي موجود در عرصه عارضه شود تا از بسیاري از سردرگمی مختلف باعث می

  .تولید و تمرکز بر روي علل میانی به جاي علل اصلی اجتناب شود

خـرد کـه توسـط    با وجـود مسـایل بـاال در سـطح توسـعه و کـالن، مسـایل سـطح         

بـه  . شـود  تولیدکنندگان عنوان شده است تا حدي زیادي به مدیریت خود آنها مربوط می

عنوان یک معضل تاریخی دیگر، تولیدکنندگان و دیگر افراد جامعه ایرانی انتظار دارند تـا  

البته چنـین نگرشـی از وابسـتگی    . دولت تمامی مشکالت آنها در هر سطحی را حل کند

هـاي   هـا در تمـامی عرصـه    درآمد نفت و روند تاریخی حضور پررنـگ دولـت  آنها به رانت 

اي باعـث شـده تـا تولیدکننـدگان از      چنـین عارضـه  . شود زندگی اجتماعی نیز ناشی می

هاي خود برخوردار نشده و در هر سطحی وابسـته بـه    پویایی الزم براي ارتقا شرایط بنگاه
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هـاي   آگـاهی نسـبت بـه دانـش روز روش    هایی به مانند نا بدین سان چالش. دولت باشند

هاي مختلف زنجیره تـامین در صـنایع    وري اندك و ناهماهنگی بین حلقه کشاورزي، بهره

نیز از مهمترین مشکالت سطح خرد تولید ملی هستند که تولیدکنندگان از قدرت نسبتا 

کننـد کـه    الزم براي مواجهه با آنها برخوردارند اما آنها را به عنوان مشکالتی مطـرح مـی  

هاي تولیـد صـنعتی یـا کشـاورزي،      آگاهی به دانش روز روش. نیاز به دخالت دولت دارد

هـاي اقتصـادي و مـواردي از ایـن دسـت بـه همـت خـود          هاي تامین مـالی پـروژه   روش

اگرچه روند تورم به ویژه در صورت عدم تطبیـق دسـتمزد و   . تولیدکنندگان وابسته است

وري اثـر نـامطلوبی دارد امـا بخـش زیـادي از       بـع آن بهـره  تورم بر انگیزه نیروي کار به ت

  .وري اندك نیز از مسایل فرهنگی و سازمان تولید در کشور ارتباط دارد بهره

  تولید ملی سناریوهاي محتمل در انتظار . 2

هـاي صـنعت و کشـاورزي     هاي مطرح شده توسط تولیدکنندگان بخش با توجه به چالش

صـورت ثبـات شـرایط حـاکم بـر اقتصـاد ایـران چـه          شـود کـه در   این سوال مطرح مـی 

ترسـیم ایـن سـناریوها بـه     . سناریوهایی در رابطه با تولیـد ملـی محتمـل خواهنـد بـود     

این . شناسایی مسایل مشترك تولیدکنندگان در سه سطح توسعه، کالن و خرد نیاز دارد

رونـدهاي  هـاي اقتصـادي،     مسایل در قالب آثار ادامه روند متغیرهـاي کلیـدي، سیاسـت   

سـناریوهاي محتمـل   . بندي هسـتند  فعالیت قابل تقسیم تاریخی و متغیرهاي درون رشته

و به صورت تناظر موارد منجر به آثار نامطلوب در سـطرها و   1تولید ملی در قالب جدول 

  .اند ستونها به صورت نمایش نتیجه ادامه روند در سلولهاي متناظر به تصویر درآمده
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  ي محتمل تولید ملی بر اساس نظر تولیدکنندگانسناریوها .1جدول 

  
حمایـت از  . دو سناریوي محتمل باال مربوط به هر دو بخش کشاورزي و صـنعت هسـتند  

تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی در شرایطی کـه بـین سـه سـطح خـرد، کـالن و توسـعه        

سازگاري بوده و متغیرهاي کلیدي در جهتی منجـر بـه کـاهش هزینـه مبادلـه و تولیـد       

موجـود ادامـه یابـد، گذشـته از نتیجـه      چنانچه شـرایط  . هدایت شوند محقق خواهد شد

اي کشور، بسیاري از تولیدکننـدگان بـه شـرایط تولیـد معیشـتی در       چالش برنامه هسته

هـاي   آورنـد و بخـش زیـادي از فعالیـت تولیـدي بنگـاه       قالب واحدهاي کوچک روي می

این وضعیت به معناي گرفتاري در رکود تورمی است کـه  . متوسط نیز تعطیل خواهد شد
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در واقع بـه علـت شـرایط خـاص اقتصـاد ایـران از منظـر        . برد داخلی را از بین می تولید

دوگانگی شرایط بین صادرکنندگان و واردکنندگان با تولیدکنندگان اصلی کـه از امکـان   

شود باعث شـده تـا گـروه     استفاده گروه اول از دو کشور براي فعالیت اقتصادي ناشی می

هـاي    بسـیاري از گـروه   2012پـیش از سـال   . گیرندتولیدکننده در فشاري مضاعف قرار 

وارد کننـده در کشـور امـارات متحـده عربـی فعالیـت داشـتند و پـس از تشـدید          -صادر

از ایـن روي  . هاي خود را به کشـورهاي ترکیـه و روسـیه انتقـال دادنـد       ها لنگرگاه تحریم

وجـود  . آید  وجود میبیشترین فشار به تولید از تضاد منافع این گروه با تولیدکنندگان به 

هاي موازي دولت که در مقیاس گسترده به امر صادرات و واردات اشـتغال دارنـد    سازمان

در بخـش کشـاورزي نیـز دشـواري     . نیز باعث تشدید این دوگانگی و تضـاد شـده اسـت   

کوچک بودن اراضی به عنوان مانع مکانیزاسیون و چالش ناشـی از مسـاله آب مهمتـرین    

چارچوب سناریویی بدبینانه استمرار وضـعیت سـردرگم کشـاورزان    متغیري است که در 

در سالهاي گذشته از درآمد نفـت بـه   . سازد هاي مختلف زمین را محتمل می  بین کاربري

همچنـین در  . هاي طبیعی استفاده نشـد  درستی براي توسعه کشاورزي مدرن و مهار آب

رچه کردن اراضی و اجـراي  ها، یکپا هاي گذشته در بخش کشاورزي تامین زیرساخت سال

هاي کشاورزي با توجـه بـه افـزایش درآمـد کشـور       قانون جلوگیري از تقسیم شدن زمین

  .موقعیت طالیی داشتیم که دولت به آن توجه نکرد

  براي حمایت از تولید ملی  سناریوي مطلوب. 3

یت تنظیم بازار به واسطه عدم تحقق شرایط الزم براي میل به سمت بهینه پرتـو موضـوع  

طبق فرض، بازار رقابتی توانایی بیشینه کردن رفـاه مـردم بوسـیله کـاهش     . کند پیدا می

ولی این نتایج مبتنی بـر  . ها و افزایش محتواي سبد انتخاب را دارا است ها و هزینه قیمت

برداري نزولـی، حضـور    فروضی مانند اطالعات کامل مشتري، تکنولوژي تولید با نرخ بهره

بـا تـامین چنـین    . زار و البته عدم وجود پیامد خـارجی در بـازار اسـت   رقباي کافی در با

شـود و رفـاه    هایی، در بازار کامال رقابتی هزینه نهایی تولید برابـر قیمـت کـاال مـی     فرض

هایی بـه   در دنیاي واقعی چنین فرض. شود ها تامین می ها و هزینه جامعه با کاهش قیمت
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البتـه  . ار به نیرویی بیرون از آن سپرده شده اسـت اند و سامان باز طور کامل تحقق نیافته

میزان دخالت این نیرو با میزان فاصله ساختار بازار و نـوع موانـع ورود بـه آن بـا شـرایط      

 .رقابت کامل رابطه مستقیم دارد بهینه پرتو و

فاصله کیفیت بازارها با شرایط منجر به بهینه پرتو از دو بعد کارایی و توزیع خود را 

هـا یـا معرفـی     قید کارایی بـه شـرایط رقـابتی و امکـان کـاهش هزینـه      . سازد  می نمایان

تکنولوژي برتر و قید توزیع به عدالت اجتماعی که به طور نسبی با شرط دوم بهینه پرتـو  

  .کننده ارتباط دارد و رفاه مصرف

  :نمایاند کارایی در سه شکل زیر رخ می

از عوامل و تکنولوژي موجود تولیـد در   استفاده بهینه: فنی یا تخصیصی یا ایستا -1

  .دوره اي مشخص

توانایی سیستم اقتصادي براي ایجاد تحـول و بهبـود در تکنولـوژي    : کارایی پویا -2

  .منجر به کاهش هزینه و افزایش کیفیت محصوالت یا تولید کاالهاي جدید

ق توانایی سیسـتم در افـزایش بـازدهی هـر تکنولـوژي معـین از طریـ       : xکارایی  -3

تغییرات سازمانی تشویق کننده، افزایش انگیزه هاي مـدیران و کارکنـان، بهبـود فراینـد     

  .تصمیم گیري، اخراج، مزایا، تخصیص لوازم و فضا

برد تا از یـک طـرف بـا کـاهش      به این ترتیب نیروي بیرون از بازار ابزاري به کار می

ت، بستر افـزایش کـارایی   هزینه مبادله و گسترش شفافیت اطالعات و افزایش میزان رقاب

گذاري انحصارگران یا تعیین استانداردهاي  را فراهم آورد و از طرف دیگر با کنترل قیمت

، اعطـاي یارانـه و دیگـر    )SLA(محصول یا پیگیـري تحقـق توافـق سـطح ارایـه خـدمات       

مربـوط بـه   نظریـات   .کننده نیز کمک کند ها به بهبود مساله توزیع و رفاه مصرف سیاست

ترتیبات دخالت دولت را در جبران شکست بازار بیـان   ماندهی دولت در اقتصاد،نقش سا

) نهادگرایـان (کنند، در کنار اینها نظریات دیگري شکست بازار را از دید هزینه مبادله  می

اند و بنگاه را به عنوان نهاد دیگري در کنار دولـت بـراي جبـران شکسـت هـاي       نگریسته

نظریـه انتظـارات   (در مورد شکست نابـازار نئوکالسـیک هـاي جدیـد     . بازاري دانسته اند
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تئوري هاي اقتصاد کالن شکست دولت ) عقالئی، نظریه انتخاب عمومی و مکتب اتریشی

در واقع هم شکست بازار و شکسـت نابـازار را   . دان در ایجاد پایداري اقتصادي فراهم آورده

رنـانی،  (توان ناشی از هزینه مبادله ویژه اي که مربوط به بازار یا نابازار است، دانسـت   می

اي از مفاهیم اصلی نظریه تنظـیم اقتصـادي را بـه     ، خالصه2دول ج ).161-123: 1374

  :کشد تصویر می

  ظیم اقتصادياي از مفاهیم اصلی نظریه تن خالصه. 2جدول 

  حوزه اقدام  اثرگذاري بر بهینه پرتو  نوع شکست

توزیع درآمد و 
  عدالت

بدترشدن وضعیت یک گروه به ازاي بهبود 
  وضعیت گروهی دیگر

هاي توزیعی اعطاي یارانه یا  سیاست
هاي قیمتی  ستانی، اعمال سیاست  مالیات

  همچون سقف یا کف قیمت

پیامدهاي 
  خارجی 

امکان ارتقاي رفاه در صورت بسط پیامدهاي 
خارجی مثبت و عکس این قضیه در صورت 

  وجود پیامدهاي خارجی منفی 

ستانی یا اعطاي  هاي مالیات سیاست
هاي مربوط به  یارانه یا سیاست

  یابی صنعتی  محدودیت فعالیت یا مکان

کاالهاي 
  عمومی 

عدم انگیزه بخش خصوصی براي تولید این 
کاالها، نابسامانی برخی مبادالت به خاطر 

  فقدان این کاالها 
  تولید کاالهاي عمومی توسط دولت 

  انحصار
دوري از بهینه پرتو به دلیل تحمیل کاالي 

  کمتر با قیمت باالتر 

کنترل انحصارگر با ابزارهاي سیاست 
مالیاتی یا الزام قانون یا کاهش موانع 

  ورود رقبا به بازار 

  هزینه مبادله 
توقف برخی مبادالت، افزایش نااطمینانی در 

بازار و دوري از پتانسیل واقعی تحقق 
  مبادالت و رشد و توسعه الزم 

شفافیت اطالعاتی، تضمین اجراي 
  قراردادها و حقوق مالکیت 

از این منظر دولت بایـد در ابتـدا بـه شناسـایی مـوارد نابسـامانی پرداختـه سـپس ابـزار          

 کارآمـد،  قضـایی  هـاي  نظـام  یافته، توسعه کشورهاي در. سیاستی مناسب را اتخاذ کند

 شـامل  را میانجیگران و داوران وکال، قبیل از کارگزارانی و قانونی مشخص کامالً مجموعه

 منـافع  نـه  و حقـوقی  دعـواي  ماهیت دارند اطمینان حدي تا اقتصادي فاعالن و ودش یم

 ابهـام  علـت  بـه  فقـط  نـه  اجـرا  سـومی  جهان اقتصادهاي در. ددار تاثیر نتایج بر شخصی

 کـارگزاران  رفتـار  بـودن  نامعلوم علت به بلکه سنجش، هزینه قالب در حقوقی هاي هآموز

 مـی  مبـادالتی  باالي هاي هزینه به سوم جهان اقتصادهاي نهادي چارچوب .تنیس قطعی
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 در ثابت سرمایه که شود می منجر فنی دانش از استفاده به مالکیت حقوق ناامنی و انجامد

 .تنیس بلندمدت قراردادهاي عقد مستلزم و شده استفاده کمتر آنها

 بنگاه از غیر به و شوند می منتقل مرزها از خارج در امن جزایر به کالن هاي سرمایه

 ایـن  بـر  عـالوه . دهستن کوچک خصوصی هاي بنگاه دولت، مدیریت یا حمایت تحت هاي

 تولیـدي  سازماندهی به یدکی قطعات تامین در ناتوانی قبیل از یی افتاده پا پیش مسائل

 کسـب  مسـیر  نهادي چارچوب وانگهی، .شد خواهد منجر پیشرفته کشورهاي با متفاوتی

 آن بلندمـدت  توسـعه  کننـده  تعیـین  عامـل  مسیر این و کند می تعیین را مهارت و دانش

 .دبو خواهد جامعه

 انسانی سرمایه هاي نهاده وري بهره که کند گذاري سرمایه دانشی در تولیدکننده اگر

 بهره افزایش این آنگاه بخشد بهبود را کارآفرینان ضمنی دانش یا دهد افزایش را مادي یا

 ارتبـاط  مالکیـت  حقوق ساختار با دانش نوع .دش خواهد همراه نیز اقتصادي رشد با وري

 کسـب  مسـیر  مالکیـت  حقـوق  سـاختار  تعیین با ها دولت دیگر عبارت به .ددار تنگاتنگی

 اي گونـه  اسـت  الزم گفته، پیش مسائل حل منظور به .دهند می قرار تاثیر تحت را دانش

 و سـطح  بـه  توجه با بنابراین باشد، کاراتر آن عملکرد که گیرد شکل اقتصادي ساختار از

 در دولـت  حضور و مداخله از متفاوتی سطوح مالکیت حقوق ساختار و نهادها پیشرفتگی

 سـه  عوامـل  بین درآمدها توزیع و انگیزه ایجاد رسانی، اطالع. بود خواهد ضروري اقتصاد

 ابـداع  زمینـه  آوردن فـراهم  نیـز  و قیمـت  مکانیسـم  بـا  بـازار . هسـتند  بـازار  اصلی نقش

 نهادهـاي  انطباق، نام به فرآیندي تحت لزوم صورت در یا و برد می بین از را ناهماهنگی

 برابـر  توزیـع  غیرمتمرکـز،  فرآینـد  بـا  بازار مکانیسم. کند می مستقر پول، مثل جدیدي،

 خـود  فرآینـد  طریـق  از بـازار  .کنـد  می کار بهتر قدرت و ثروت انباشت و زنی چانه قدرت

 پتانسیل و کند می جویی صرفه را گسترده تغییر و تحول هاي هزینه از بسیاري انطباقی

 یـا  موفقیـت  البتـه  آورد، مـی  وجـود  به انطباق فرآیندهاي انداختن کار به براي عظیمی

  .انگاشت یکسان بازار نظام شکست یا موفقیت با نباید را بازار مکانیسم شکست
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  ي حمایت از تولید ملی از منظر تولیدکنندگانراهبردها و راهکارها .4

هـاي کشـاورزي و صـنعت بـراي پایـداري و بالنـدگی تولیـد ملـی          تولیدکنندگان بخش

از دید فعاالن صنعت نساجی، نسـاجی و پوشـاك   . هاي مختلف اما همگرایی دارند دیدگاه

وسعه صادرات، تـامین مـالی ارزان،   نیازمند ترویج برند، معافیت بیمه، مالیات و عوارض، ت

وري و تسهیل دسترسی به مـواد اولیـه    حفاظت بازار داخلی در برابر واردات، افزایش بهره

. ورود مواد اولیه با نرخ ارز مرجـع انجـام گرفتـه و تعرفـه واردات آن کـاهش یابـد      . است

انجـام   تخصیص ارز مرجع به واحدهاي واجد شرایط نیز با کمترین سرعت و بوروکراسـی 

  .نرخ سود تسهیالت بانکی براي واحدهاي تولیدي تک رقمی شود. پذیرد

اسـتان مسـتعد    17از دید تولیدکنندگان پنبه الزم است تـا سـهم کشـت پنبـه در     

کشت آن مشخص شده و امور اجرایی پنبه به همراه امکانـات موجـود از قبیـل انبارهـا و     

صنایع نساجی در خریـد  . آنها واگذار شودها و اتحادیه  کارخانجات کرك زدایی به تعاونی

محصول همکاري و مشارکت جدي با اتحادیه پنبه کاران داشته باشند تـا ضـمن حـذف    

کنـی تحـت    پـاك   کارخانجـات پنبـه  . ها، مشکل وجود الیاف غریبه نیز حـل شـود   واسطه

ام برداري نسـبت بـه تعمیـرات الزم اقـد     نظارت باشند تا هر ساله پس از پایان دوره بهره

کاران واگذار شود تـا صـنایع نسـاجی از     بندي پنبه به اتحادیه پنبه و در نهایت رقم. کنند

  .خرید خود اطمینان یافته و اتحادیه مسوول نارسایی و جبران خسارت باشد

آالت کارخانجـات   تولیدکنندگان چغندر، جلوگیري از واردات شکر، نوسازي ماشـین 

گـذاري از تولیـد    برداران چغندر، حمایت و سـرمایه  گذاري براي آموزش بهره قند، سرمایه

هـاي آبیـاري تحـت فشـار      مکانیزاسیون چغندر، کمک دولت براي به کـارگیري سیسـتم  

ریزي بـراي کشـت    گذاري براي کشت در اراضی بزرگ و برنامه ، سرمایه)بارانی -اي قطره(

این زمینه ضـروري  جویی در مصرف آب را براي حمایت از تولید ملی در  پاییز براي صرفه

  .اند دانسته

فعالیـت، تـامین    کنند که براي حمایت از تولید در ایـن رشـته   می باغداران پیشنهاد

گذاري براي بهسازي و نوسازي با شـیوه پرداخـت سـریع و آسـان در عـین       منابع سرمایه
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گـذاري در   احتساب دوره تنفس طوالنی توسط صندوق مادرتخصصی حمایـت از سـرمایه  

هـاي فـرآوري،    هـاي تشـویقی بـراي احـداث مجتمـع       ي، اتخـاذ سیاسـت  بخش کشـاورز 

بندي و نگهداري و صدور محصوالت باغی بـراي کـاهش ضـایعات، انتقـال مناسـب       بسته

هـاي کشـاورزي و ایجـاد      هاي تحقیقاتی، نظارت دقیق و مستمر بـر کیفیـت نهـاده    یافته

هاي قدیمی با روش علمی بـراي   برداران، بهسازي و نوسازي باغ  اطمینان بیشتر براي بهره

سـازي   هـاي نـوین، اعمـال تعرفـه مناسـب بـراي واردات میـوه، فعـال         استفاده از فناوري

هاي تشویقی، پرداخت سهم بخش تولید بـه   هاي موجود باغداران با اتخاذ سیاست تشکل

ها به صـورت نهـاده بـه کشـاورزان، اجـراي برنامـه        میزان مقرر در قانون هدفمندي یارانه

هـاي باغبـانی اعـم از      شـده، آزادسـازي واردات فنـاوري    ایش به صورت فنی و مطالعـه آم

بیولوژیکی ومکانیکی در کنار حذف قوانین قدیمی تحت عناوین قرنطینـه یـا حمایـت از    

  .  تولید نهال قدیمی انجام پذیرد

موافقـت  (دارند که جلوگیري از صدور هر گونـه مجـوز صـید     جامعه صیادان اعتقاد

به لحاظ بحران کاهش منابع و عدم توازن تالش صید با میزان ذخایر قابل ) شناوراصولی 

گیـري از دانـش و    ها و بهره سازي هاي صیادي در تصمیم برداشت، مشارکت واقعی تشکل

تجربه ماهیگیران در مدیریت صید، اجرایی کردن نظرات کارشناسـی سـازمان تحقیقـات    

الح و بـازنگري قـوانین شـیالت در راسـتاي     هـاي صـید، اصـ    اندیشی تشکل شیالت با هم

اي از  قانون اساسی، اسـتمرار حمایـت یارانـه    44هاي اصالحی اصل  اجرایی شدن سیاست

گـذاري در   دار بـراي سـرمایه   نظر قیمت سوخت و کاهش کارمزد وام، تشویق صیادان لنج

مـدرن   ها به کشتی بخش تکثیر و پرورش ماهی در قفس در دریا یا تبدیل بخشی از لنج

اي بـا   المللی، انعقاد قراردادهـاي منطقـه   هاي بین براي برداشت از سهم صید ایران در آب

هـاي   کشورهاي همسایه در جهت برداشت و مدیریت صید مشـترك و اعمـال ممنوعیـت   

فصلی همزمان صید، تخصیص بخشی از درآمد حاصل از نفت و گاز براي بازسازي ذخایر 

گـاه مصـنوعی در دریـا، انجـام مطالعـات و       ریایی و زیسـت و منابع آبزي، احداث مزارع د

تحقیقات از نحوه زیست و مهاجرت آبزیان خلیج فارس و دریاي خزر، بخشـودگی دیـون   
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هاي صیادي و تخصیص اعتبار براي گـردآوري و استانداردسـازي تجهیـزات صـید      تشکل

  .کند مضر و مخرب به حل مشکالت آنها کمک می

بــر ایــن باورنــد کــه تــامین ارز کــافی خــارج از  اريتولیدکننــدگان صــنعت مرغــد

بوروکراسی، وضع عوارض گمرکی براي واردات گوشـت مـرغ، ایجـاد مشـوق صـادراتی و      

بررسی علل تلفات و افزایش هزینه تولید براي حل مشکالت صـنعت مرغـداري ضـرورت    

  .دارند

اسـاس   صنعت سیمان نیازمند آزادسازي قیمت یعنی تعیین قیمت در هر منطقه بر

عرضه و تقاضا، تامین وسیله و ناوگان حمـل و نقـل ریلـی و کـامیونی، تمهیـد ترمینـال       

گـذاري در کشـورهاي    صادراتی و تسهیل در تـامین منـابع ارزي و ریـالی بـراي سـرمایه     

  . همسایه از طریق ایجاد آسیابهاي سیمان و خط تولید است

 و خـارجی  تکنولوژي از ادهاستف با تامین زنجیره نقش تولیدکنندگان خودرو تقویت

 از استفاده و تکنولوژیکی اندوخته و دانش متقابل، کسب تکنولوژیکی روابط از گیري بهره

 ملـی  موتور تولید و طراحی در تامین زنجیره تجربه داخلی و به کارگیري برندهاي در آن

 هـاي خـودرو کـاهش تعرفـه     ملی و سازندگان قطعات و مجموعـه  خودرو و ملی پلتفرم –

ورود برخی از مواد اولیه اصلی که امکان تولید آنها در داخل نیسـت، پرداخـت مطالبـات    

ساز و تولیدکنندگان محصول توسـط خودروسـازان، تسـهیل و تسـریع      هاي قطعه شرکت

هـا   داخلی و کمک به موارد اجبار به خریدهاي نقـدي از سـوي بانـک    LCشرایط گشایش 

درصـد مبلـغ    10خرید مواد اولیـه بـا حـداکثر     توسط بانک مرکزي، گشایش اعتبار براي

فاکتور خرید توسط بانک مرکزي، آزادسـازي قیمـت خـودرو و اصـالح دیـدگاه عمـومی       

گـذاران و تولیدکننـدگان داخلـی را بـراي حـل مشـکالت خـود         جامعه نسبت به سرمایه

  . دانند ضروري می
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