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 تولیدمانع بزرگ  31

رار ما بایستی تولید را محور کار ق» نامگذاری کرده و فرمودند:« هاییزدامانع ها،یبانیپشتتولید؛ »را سال  0011مقام معظم رهبری سال 

 « بدهیم و حمایتهای لازم را انجام بدهیم و مانعها را از سر راه تولید برداریم

آلمان ، ژاپن، کره و... دیکر کشورهای ثروتمند، همه و همه نشان از آن دارد که حمایت از تولید ریشه تجربه کشورهای آمریکا، انگلیس، 

ولید ت پیشرفت آنان بوده است؛ و این تجربه نشان می دهد تا زمانی که موانع از سر راه تولید برداشته نشود، کشور به اهداف بلند خود در زمینه

 نخواهد رسید.

 د می شود آن است که موانع و چالشهای پیش روی تولید چه مواردی است؟حال سوالی که ایجا

 رویه کالاهای مشابه داخلی و قاچاقواردات بی .1

ترین مشکلاتی که کشور ما در زمینه تولید با آن مواجه بوده است، شکست کالاهای داخلی در رقابت با کالاهای خارجی است. در یکی از جدی

ن راه را تریترین و ظاهریهای مختلف برای پیشرفت کشور اکثرا راحت، شاهد بودیم که دولتگذشتهسالی که از انقلاب اسلامی  01طول 

 رویه کالاهای خارجی باکیفیت بود. کالاهایی که اجناس داخلی توانایی رقابت با آن را نداشتند.واردات بیکردند و آن انتخاب می

ترین اقداماتی که کشورهایی همچون انگلیس، آمریکا، ژاپن و... جهت پیشرفت صنایع های قبل ذکر شد، یکی از مهمطور که در بخشهمان

تری بود که در داخل کشور خود امکان تولید آن را داشتند. دات کالاهایی با ارزش افزوده بالا و با کیفیتداخلی خود انجام دادند، جلوگیری از وار

 های سنگین و جلوگیری از واردات کالاهای مشابه داخلی برداشته نشده است.اما متاسفانه در کشور ما هنوز گام مناسبی در جهت اعمال تعرفه

ن عوامل ها یکی از ایگذاری دولتخلی دارند، ناشی از عواملی مختلفی است. برخی نگاه های غلط در سیاستورود کالاهایی که نمونه مشابه دا

ترین و شده است. اما بدون شک یکی ازمهمبوده است که بعضا با توجیهاتی ازقبیل ایجاد انگیزه رقابت برای تولیدکنندگان داخلی انجام می

شود و صدمات بسیاری به تولید س خارجی، قاچاق است که در سطوح کلان و خرد در کشور انجام میتأثیرگذارترین عوامل در واردات اجنا

 کشور زده است.

 کشورها در مبارزه با قاچاق ریسا اتیتجرب

نه یمبارزه با پدیده شوم قاچاق در کشورهای مختلف جهان دارای اشکال گوناگونی است که از جمله تجربیات مشترک و پرتکرار در این زم

 کارهای مهم در این زمینه است.سازی اجناس قاچاق است. این روش به دلیل اثر بازدارندگی بسیار زیادی که دارد، یکی از راهمعدوم
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نگ کقاچاق در هنگ لیعنوان مثال سوزاندن عاج ف. بهشوندیکشف، معدوم ماز پسجهان اجناس قاچاق بلافاصله  یکشورهادر بسیاری از 

و  ین ادارمبلما ،یفتوکپ یهاکردن دستگاهمعدوم زیو ن ایقاچاق شکر و برنج در کن یهاکردن محمولهمعروف است(، غرق دیسف ی)که به طلا

 یهاسوزاندن محموله ،توسط بولدوزرها نیپیلیو ف لندیقاچاق در کشور تا یو خودروها یتقلب یاکردن کالاهکشور، له نیدر ا یکیالکترون زاتیتجه

 یجد یارزهدر مب ایموفق دن اتیاز تجرب یتنها بخشامحای محصولات قاچاق در روسیه،  و تنامیو پوشاک در و یآفتابنکیع ی،بازاسباب یحاو

 در کشور ما نیز مانند سایر کشورها قانون امحای اجناس قاچاق اجرایی شده است. 0قاچاق است. یدهیبا پد

 آمار و ارقام قاچاق

است، اما  افتهیدلار قاچاق در کشور کاهش  اردیلیم ۵۲ حدودا ریمبارزه با قاچاق کالا و ارز، اگرچه در سنوات اخ یستاد مرکز یبه آمارهابا توجه

از رکود  یناش کاهش آناز  ایبخش عمدهدر واقع  .دانست شدهدرست و کنترل یهااستیکاهش را معلول س نیا یعمده ایتمام  توانینم

 ۲1 به کیکلان قاچاق با رشد نزد یهامردم است. ضمن اینکه تعداد پرونده دیو قدرت خر یداخل یو کاهش تقاضا یحاکم بر اقتصاد مل

 ال،یر اردیلیم کی یباارزش بالا ییهاقاچاق به پرونده یهادرصد از پرونده ۲۵است. همچنین اختصاص مواجه بوده  ۲۵در سال  یدرصد

الاً با برخوردارند و احتم ییبالا یامکانات و نفوذ اجتماع ،یدارد که از منابع مال یتوسط افراد افتهیقاچاق عمده و سازمان یاز حجم بالا تیحکا

دلار  اردیلیم کیهر  یکار، در ازا یالمللنیسازمان ب ی. همچنین طبق ادعاکنندیاقدام به قاچاق م یرسم یمباد از رانت، ازطریق یریگبهره

 یریمردم جلوگ یکاریاز ب تواندیقاچاق، م یهازهیتلاش در جهت کاهش انگ نیو بنابرا رودیم انیاز م یصد هزار فرصت شغل چاق،قا یکالا

 ۵.دینما

 اردیلیم 21۵هزار و ۲۵برابر با  ،۲۲ماه آبان انیقاچاق تا پا اتیحجم کشفارائه کرده است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  یبراساس آمار

 .3شده است ابربر ۵بوده، حدود  الیر اردیلیم 09۵هزار و  02رقم  نیکه ا ۲9مدت مشابه سال گزارش شده که نسبت به الیر

 واردات کالاهای لوکس

 ۵۲۵۲از شیبه ب یاز لحاظ وزن ۲9ماهه سال  ۲اقلام در  نیواردات ا یمشابه داخل یدارا ایلوکس  یواردات یقلم کالا ۵۲محاسبات از  یبرمبنا

هزار  زاشیبه ب یهزار تومان 01محصولات با دلار  نیاساس ارزش واردات ا نی. بر ادیدلار رس ونیلیم 0۲9به  زین یهزار تن و از لحاظ ارزش ارز

قلم کالا با دلار  ۵۲ نیالتفاوت واردات ااند، مابهوارد کشور شده یتومان 0۵11اقلام با دلار  نیکه ا . همچنین از آنجادیتومان رس اردیلیم ۲91و 

گیری کرده است که رقم چشم جادیواردکنندگان ا یتومان برا اردیلیم ۲۵۲از بیش یرانت ،ی )قیمت دلار در آن روز(هزار تومان 01به دلار  0۵11

 0.است

 تأثیر قاچاق بر تولید کشور

ی داخل عیبرای صنا را تری دارند رقابتنییپا متیق جهیدر نت ،نشده پرداخت آنهای که حقوق گمرک یقاچاق کالا و ورود کالاهای مشابه خارج

 شود.ها میمرور موجب تعطیلی کارخانهبهسازد و می دشوار

                                                                 
1 http://www.taadolnewspaper.ir/print/۲۰1۹۳; http://www.yjc.ir/fa/news/۹۰۹۰۰۲۰; http://www.epe.ir/Home/Single/1۹۰1۱ 

 .۰۰۹۰epe.ir/News/http://www: قاچاق کاال و ارز یشناسمسئله یکیکتاب الکترون۳ 
۲ https://www.epe.ir/News/191۰1 
9 https://www.yjc.ir/fa/news/8655566 
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اگر . کشف شده است رانیکالای قاچاق در ا الیر ۲،۲۵0،9۵0،111،111 زانیبه م ۲۵ در سال ،طبق آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 ۵،10۲،91۲،330و  بوده است الیر ۲۲،۵09،۵01،111،111 رانیقاچـاق کـالا در ا یحجم واقعـ درصد باشد 01 میجرا اتیطور متوسط کشفبه

 .نفر است 003،2۲1شغل برای  جادیا جهت لازم نـهیمبلـغ معـادل هز نیعلت قاچاق کالا از کشور خارج شده است. ادلار ارز به

زرگ ب انیزعمق  ،قاچاق ـدهیپد وعیهای متمـادی شـبـه سـال ، تعمیم آنسال بوده اسـت کیبرای  محاسبات فوق دقت کنیم که حال اگر

 تر می کند.را برای ما روشناقتصادی 

 ای از تأثیرات قاچاق بر تولیدات لوازم خانگی کشور نمونه

ها الس نیا یها قرار گرفت. در تمامشرکت نیا اریعمده بازار در اخت مرور سهمبه ،یخارج یلوازم خانگ یهابه بعد با ورود شرکت 0391از سال 

سال  ۵1، 0۲ظرف  یبخش خصوص یگذارهیبختانه با سرماخوش .کرده است یخارج یهابه حضور شرکت یاریکمک بسنیز قاچاق  یشبکه

 ی،درصد بازار لوازم خانگ 9۲، حدود ۲2ال در س هامیتحر دیکنند. تا قبل از دور جد دایبازار حضور پ نیاند در اتوانسته زین یداخل یگذشته برندها

فراهم کرد  یداخل دکنندگانیتول را برای یآنها از بازار فرصت یبود که خروج رسم یسه شرکت بزرگ خارج ایدو  اریدر اخت یریو تصو یصوت

 یرشد بیشتر هنوز امکان شوم قاچاق یدهیدر کنار پد یخارج یهاشرکت کنیل .دنده شیدرصد افزا ۲1درصد به  ۵۲بتوانند سهم خود را از که 

 .دارند یداخل یدکنندهیتول بهنسبت

 ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه .2

 در بررسی تجربه و تاریخچه کشورهای پیشرفته شاهد بودیم که ارتباط میان علم و صنعت تأثیر شگرفی بر افزایش تولید در کشور دارد. تولید

رفت صنعت کند و به پیشآن در تولیدات صنعتی، امکان رقابت با کالاهای با کیفیت جهانی را فراهم میکارگیری های جدید و بهعلم و فناوری

 و تولید کشور می انجامد.

 به را خود یازن مورد فناوری یا باشد داشته توسعه و تحقیق واحد اقتصادی بنگاه یا کارخانه که یک شودمی دیده کمتر متاسفانه در کشور ما

 کالاهای تاژمون به و دانندمی« فناوری انتقال» و لیسانس خرید را فناوری به یابیدست راهاغلب  تولیدی واحدهای. دهد سفارش پژوهشی مرکز

 ا واردر محصولاتی چنین هاکه این شرکت هنگامی دارند. ازطرفی عادت خارجی شدنکهنه به روهای فناوری لیسانس، آن هم با تحت خارجی

 ولیدکنندگانت اکثر یآوراز نظر فن درنتیجه فرستند.می بازار به خود را جدیدتر محصول فناوری، خارجی صاحب هایشرکت معمولاً کنند،می بازار

 .هستند ترعقب جهان و ایران بازار در فناوری صاحب هایشرکت از گامیک حداقل محصولاتشان و ایرانی مونتاژکار

ور کش یبرا یمهم یدستاوردها یمیو پتروش یاهسته یانرژ رینظ هانهیزم یدانشگاه و صنعت در برخ یهایکارهم ریاخ یهاچه در سالاگر 

 دارد. صنعتی دنیا یبا کشورها یاریکشور فاصله بس یآموزش عالافزایی با ی و همکارهم نیبه ارمغان آورده است، اما ا

چون  یبه موارد توانیم انیبا صنعت وجود دارد که از آن م یعالمراکز آموزش برای ایجاد ارتباط  یاریبس یهاتیمشکلات و محدود

دانشگاه، ا صنعت بارتباط  پایین واحد یسازمان گاهیجا ،یعلم ئتیه یاعضا یدر ارتقا یصنعت یهاتیفعال تأثیرنداشتنها، دانشگاه یمحورآموزش

در تحقیق و  گذاریها و عدم تمایل برای سرمایهاستفاده از دانشگاهیع برای صنا تقاضای عدم ،بزرگ کشور عیصنا بر یدولت تیریمد تیحاکم
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 یگروه ارک هیروح فقدانصنعت،  یازهایو ن یدرس یهابرنامه انیم فیارتباط ضع ی،کارآموز یهادورهدر  دیو مف یفیک ینبود محتواتوسعه، 

 به خارج از کشور اشاره کرد.  عیصنا یو فکر یروح یو وابستگ ریوپاگضوابط و مقررات دستی، کاربرد یقاتیو کمبود مراکز تحق

 رانیو توسعه در ا قیتحق

 یاسلام یدر جمهور یعلم و فناور یابیبا عنوان ارز ی،انقلاب فرهنگ یعالیشورا یو علم یفرهنگ یابینظارت و ارز ئتیاساس گزارش ه بر

 039۲در سال  یقاتیبودجه تحق ،دلار ونیلیم 01۲و  99بالغ بر  بیترتبه 99و  9۲در سال  قاتیتحق دولتی (، مجموع اعتبارات03۲۵) رانیا

 دیبه تول یدولت یقاتیتحق یهانهیسال شاخص هز نیدلار بوده است. در هم ونیلیم ۲01برابر با  03۲3دلار و در سال  ونیلیم ۵11معادل 

. بر اساس قانون برنامه چهارم، دولت دیدرصد رس 9/1 به 03۲3و در سال  09/1به  03۲1رقم در سال  نیدرصد بود که ا 30/1 یناخالص داخل

 یدر امر پژوهش و فناور یگذارهیرا به سرما یناخالص داخل دیدرصد تول ۵حداقل  ینظام جامع پژوهش و فناور یبرپاسازمنظور موظف شد به

جدول زیر میزان و مبلغ قرارداد دانشگاه های  است. دلار بوده ۵311معادل  رانیدر ا یناخالص داخل دیسرانه تول 03۲3دهد. در سال  صیتخص

 مطرح دنیا با صنعت، نسبت به تعداد دانشجویان آنها را در مقایسه با برخی دانشگاه های ایران نشان می دهد. 
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تعداد کل 

 دانشجویان

تعداد دانشجویان 

 مهندسی
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 صنعت )به دلار(
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 0331 0۵۲ 09۲۲ 2310 90۲3 صنعتی امیرکبیر
0۵911۵111 

 

 020۲ 010۵ ۵2۲0 ۲۲20 ۵۲111 توکیو
0۵۲۵111۵111 

 

 0۵111۵111 ۲۲0 03۵ ۲9۲ ۲۵33 ۲۲۲۵ صنعتی اصفهان

 0۵0 1 0۵0 0192 01۲92 شهید بهشتی
۵۵۵۵3۵111 

 

 ۵۲۵۵111۵111 ۵3۲ ۵11 ۲3۲ ۵11۲ 0921۵ کمبریج

 صنعت با دنیا مطرح ایران و های دانشگاه قرارداد مبلغ و : میزان0جدول 
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ادشاهی گذشته های پسلسلهماندگی است. غفلت و عقب آننوپابودن  کشور، صنعتموجود در علل مشکلات  نیترمهمشاید بتوان گفت یکی از 

 یماهنگهتلاش مضاعف و  مندازینماندگی شده است. رفع این مشکل ساز این عقبگذاری معیوب در این حیطه زمینهدر صنعت یا سیاست

 .استکشور  یازهاین های دانشگاهی باپژوهش هرچه بیشتر

 یخارج هایکالا دیبه خر مردم لیتماجولان برندهای خارجی و  .3

آمیزی از میراث شوم دوران پهلوی تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی است؛ در خاندان و فرهنگ پهلوی همواره دید تحقیریکی دیگر 

 برندا غالب مردم عموم منظر از مانده است. متاسفانهبه کالاهای ایرانی وجود داشت و امروز نیز این میراث در بین مردم کشور ما باقینسبت

 .شودمی شناخته نامرغوب برندهای جزو «ایران ساخت»

 به...( و خارجی حروف کارگیریبه چه ظاهر، در چه) بودن خارجی دلیلبه صرفاً را خارجی متاسفانه هنوز که هنوز است برخی از مردم کالای

 خارجی یهانام یبجا ایرانی هاینام از و استفاده آنها بندیبسته و( برندها) تجاری هاینشان گذارینام تغییر. دهندمی ترجیح ایرانی کالای

 که طوریبه خارجی نام ولی ایرانی باکیفیت پوشاک از بسیاری عرضه نیز و( سنسیشن به مزمز یا سافتلن به حریر اَوِه، به گلرنگ تبدیل نظیر)

 .است موضوع این بر شاهدی دارد، مخصوص شده وها و فروشگاه های شناختهمکان تهران بازار در خارجی هایمارک عرضه و تولید

  ها در خارج از مرزهاحلراه افتنچالش ذهنی مسئولان، ی .4

 ،اهنوع نگ نیها در خارج از مرزها است. احلراه افتنیاز مسئولان در  یبرخ یکشور، چالش ذهن تولیدرشد چالش  نیترمهم ترین واما اصلی

های الخصوص در سبه داند؛یممکن م یرونیبا استفاده از کمک بفقط را  یاقتصاد شرفتی، پیداخل یتوان و استعدادهادرنظر داشتن بدون 

 .دانستیکشور م یخارج استیس مواضع رییاقتصاد را در تغ رشد ریاخ

 ی راکد کشورنگینقدو  های مضر برای کشورگذاری در زمینهسرمایه .5

وده است. سوی تولید به دلایل مختلف ناموفق بنقدینگی بهاین ، هدایت قرار دارد در اختیار بخش خصوصی بسیار زیادی کهبا وجود نقدینگی 

کار گرفته نشده هدرستی باست که تاکنون به یکارهای سلبی و ایجابی مختلفگذاری مولد نتیجه راهسمت تولید و سرمایههدایت نقدینگی به

های ها  و سایر موسسات مالی و اعتباری( به فعالیتبانک ،صوصیکارهای سلبی، ممناعت از ورود نقدینگی )توسط بخش خاست. منظور از راه

طور کلی نظام مناسب مالیات بر مجموع درآمد است که انگیزه ورود نقدینگی ( و بهCGTوضع مالیات بر عایدی سرمایه )ازطریق  ،رقیب تولید

کارهای ایجابی نیز متضمن نظام مناسب تخصیص کند. راهکنترل میبازانه و سوداگرانه را به بازارها )به غیر از بازار سرمایه( با اهداف سفته

 ها  و موسسات اعتباری غیربانکی است.منابع و هدایت اعتبار توسط بانک

های مصوبی جهت بوده که ایرادات فراوانی داشته است. هرساله سهم اییعمدتاً تسهیلات تکلیفی ناکار اتفاق افتاده است کشورآنچه تاکنون در 

شی لازم وکارهای انگیز الزامات و ساز ،دلیل ضعف نظارتشده است، اما بهها  ابلاغ های اقتصادی به بانکای تسهیلات به تفکیک بخشاعط

دلیل محیط نامساعد تولید و نبود ابزارهای نظارتی ها بسیار اندک بوده، بههای مصوب در برخی سالبندی به سهمبر اینکه میزان پایعلاوه

 است. نرسیدهبخشی از تسهیلات نیز انحراف داشته و به هدف لازم، 
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سازی قواعد نظارتی متناسب بدون طراحی و پیاده ، شمسی۲1ها ی غیردولتی برای فعالیت و خلق پول از اوایل دهه در این میان اجازه به بانک

ر تهای تأمین مالی بخش تولید افزوده و مساله را پیچیدهعنوان بنگاه اقتصادی در یکی دو دهه اخیر، بر مشکلات و چالشو تلقی از بانک به

توزیع اعتبارات حداقل در تأمین مالی  ،ها  در کنترل یا هدایت دولت بودهدهد در کشورهای موفق، بانککرده است. مطالعات نشان می

داران خود از بهانه کسب سود برای سهامبه یها  گاهاما در ایران بانک .سپرده نشده است نکدار و درجهت توسعه به باهای اولویتبخش

های نامولد ولی دارای سود بالاتر دهند منابع خود را به فعالیتکنند و ترجیح میهای مولد شانه خالی میسوی فعالیتهدایت اعتبارات به

 اختصاص دهند.

گیرند. این شکل می شودبرروی آن انجام مینه کاری که دلیل افزایش قیمت خود سرمایه و به ،بر عایدی سرمایه های نامولد مبتنیفعالیت

گذاری زیرا سود حاصل از تولید در بسیاری از موارد کمتر از سود ناشی از سرمایه ؛کنندای جدی به واحدهای تولیدی کشور وارد میها ضربهفعالیت

افزوده گیرند و بدون انجام فعالیتی مؤثر که ارزشان شکل میهای مخرب عمدتاً در بستر زماین فعالیت. های نامولد استدر این نوع فعالیت

سطه نگهداری وابه افزایند. عایدی سرمایه ناشی از افزایش قیمتد، بر ارزش سرمایه ساکن مینایجاد کن (ناشی از تولید کالا یا خدمات)واقعی 

 توان به مواردی چون نگهداریترین مصادیق آن میشود و از مهمکالاهای بادوام که بالاتر از متوسط تورم کشور رشد قیمتی دارند ایجاد می

 د.بها و ملک اشاره کرارز، فلزات گران

 از بیشتری سود طمتوس طوربه اما کندنمی اضافه تولید ملی به چندان که است هاییفعالیت از درآمد کسب تولید، رقیب نامولدِ فعالیت از منظور

 اقتصاد در از انقلابهستند، از پیش ماهیت رانتی و عمدتا زیرزمینی لحاظبه این فعالیت ها که .آنهاست از ترراحت یا دارد تولیدی هایفعالیت

ین بیماری با به ایجاد ا رانیدر اقتصاد اداشتن اقتصاد ایران اهدافی بود که نگهاند. منفعت خاندان دربار و ضعیف و وابسته گرفته شکل ایران

 جایبه رسمی واردات قاچاق، واردات سوداگرانه، اهداف با خودرو و ارز طلا، املاک، معاملات نظیر های گوناگون انجامید؛ها و در عرصهروش

 . ...و بانکی گذاری سپرده داخل(، در ارزش زنجیره ایجاد و سازیقطعه جای)به وارداتی منفصله قطعات صورتبه تولید محصول، تولید

 یدر نظام بانک دیتول تیعدم اولو .6

 یسساتها ، مراکز و موها  است. بانکتوسط بانک دیآنها در بخش تول یریکارگو عدم به هیرسوب سرما دیجهش تول یاساس یهااز چالش یکی

 یریتعب)و به یعموم یهاهیو سرما کنندیرا کسر م یکارمزد اندک ؛کنندیم افتیدر عهیعنوان ودعموم مردم را به یهاهستند که سپرده

 ،یامر نیچن هیاو در س شودیم تیکشور تقو دیتول ،یطیشرا نیتبع در چن. بهکنندیم تیهدا یو صنعت دیتول یهاسمت عرصهبه اسرگردان( ر

کلان و  یهاروژهبه پ یبانک لاتیتسه یمند و اعطاهدف یمال نیتامازطریق  توانندیها  مبانک نی. بنابراکندیم دایارتقا پ ییزااشتغال بیضر

 د.داشته باشن دیدر کمک به جهش تول ینقش پررنگ کشور، یزااشتغال

نرخ سود  باشد، ینظام بانکعنوان اولویت بهکشور  دیتول شیاست. اگر افزا یدر نظام بانک دیتولندادن به  تیاولو افتداما آنچه در عمل اتفاق می

درصد  0۲تا  01 نیطور متوسط ببه دیدر بازار تول هیسرما یکه نرخ بازده ی. درحالشود نییتع کشوردر  هیاز نرخ بازده سرمابیش ی نبایدبانک

سود  اش را در بانک کههیتا سرما دهدیم حیترج دیورود به بخش تول یجاگذار بههیمقدار است و سرما نیبیشتر از ا ینرخ سود بانک است،
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ت و تولیدکننده در کشور اس هیاز سود سرماشیب اریبس زین یبانک لاتیدارد قرار دهد. همچنین نرخ بازگشت سود تسه یکمتر سکیبیشتر و ر

 را نخواهد داشت. یبانک لاتیتسه افتیتوان در

 شود عبارت است از:کار برای اصلاح این روند توسط کارشناسان مطرح میعنوان راهآنچه که به

 ها بانک یدهلاتیتوان تسه شیافزا 

 هابه بنگاه یدهلاتیتسه یوکارها اصلاح ساز 

 هیها از کانال بازار سرمابنگاه یمال نیتأم لیتسه 

 هیسمت بازار سرمابه ینگینقد تیهدا 

 هیدر بازار سرما هیسرما شیافزا ازطریق یمنابع مال زیتجه 

 یبخش خصوص بیعنوان رقحضور پررنگ دولت به .7

 کیعنوان شرر بهنقش خود را بیشت دیبا یدولت نی. اما چنستیو کار آمد، ممکن ن پویا بدون وجود دولتِ  داریپا یاقتصاد شرفتیو پ دیتول شیافزا

داند و ن یدرستبهرا خود  فیو وظا اراتیاخت طهیدولت ح یوقتی. بخش خصوص بینه رق د،ینما فایها ارساختیو ز لاتیآورنده تسهو فراهم

در انجام امور، باعث خواهد شد دولت بزرگ شود. به نقل از منابع  اییو کار تیفیبر کاهش کعلاوه ابد،ی شیدولت افزا یگریتصد یهاتیفعال

هزار نفر کارمند دارد که  ۲11و  ونیلیم ۵ ،یرانیا ونیلیم ۲1دارد؛ اما کشور ما با  یهزار نفر شاغل دولت 311نفر  ونیلیم 0۵1ژاپن با  ،یآمار

که شود  متوسل اتیمال شیمانند افزا ییهاروشبه ی خودهانهیهز نیمأت یبرا شودیمجبور م دولت بزرگ شود،ر برابر کشور ژاپن است. اگ 01

قادر  یوصبخش خص یطیشرا نیرود و در چنمی نیازب یبازار رقابت بازار توسط دولت، با انحصار .دهدکننده را کاهش میدیتول زهیانگاین امر 

 نخواهد بود. تیبه فعال

بخش  یبانک جهان ۵109است. گزارش سال  یموتور محرک رشد اقتصاد یبخش خصوص افته،یهای توسعه است که در کشور یدرحال نیا

ور حض دیهای جهش تولاز چالش یکی نیحال توسعه دانسته است. بنابرارد یدرصد اشتغال در کشورها ۲1از شیب جادیرا مسئول ا یخصوص

 در اقتصاد است. یبخش خصوص بیعنوان رقپررنگ دولت به

 و مشکلات آنها بنیانهای دانشکمبود شرکت .8

بنیان دانش هایشرکت تأسیس در تسریع و تسهیل خلاصه می شود: اول، اصلی محور دو در عمدتاً  حوزه این در تولید جهش الزامات ترینمهم

سایر  یدتول بهبود و ارتقا بنیان برایدانش هایشرکت ظرفیت کارگیریبه دوم، و مجوزها؛ صدور در غیرضرور بروکراسی وها فرایند حذف با

بدیهی است برای رشد و پیشرفت در عرصه تولید و صنعت به حجم  های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات.ها در بخششرکت

بنیان، عمدتاً های دانشدهای رسمی در حوزه شرکتافزاری و نهاهای نرمظرفیت بنیان نیازمندیم.های دانشمندی از شرکتعظیم و توان
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بنیان و خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی، قانون احکام دائمی توسعه، قانون رفع موانع ها و موسسات دانششامل قانون حمایت از شرکت

 است. ظیم بخشی از مقررات مالی دولت پذیر و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنتولید رقابت

 وکار نامطلوب یط کسبمح .9

حساب که رتبه بسیار پایینی به دنیاست 0۵9، ایران در زمینه سهولت انجام کسب  کار در رتبه ۵1۵1بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 

د )نظیر گیرنمیکار یا مشکلات نهادی خاص هر کشور را اندازه  و های جاری در محیط کسبدلیل اینکه برخی واقعیتاین گزارش بهمی آید. 

شود میوکار در ایران محسوب نجی و...( اصولاً معیار مناسبی برای ارزیابی محیط کسبخار هایتحریم المللی،بین هایتجربه مفاسد اقتصادی،

ت یا عدم فارغ از صح. اما وکار در ایران نیستشدن شرایط کسبوخیممعنی بهبود یا شدن رتبه ایران در این گزارش الزاماً بهو بهبود یا بدتر

ر وکار دهای فعلی، محیط کسبوجود حمایت باکه دهند ها نشان میگزارش صحت این گزارش، واقعیت این مساله در ایران چگونه است؟

ثباتی چنین بیها در هر مرحله با انواع موانع و مشکلات قانونی، فنی، ساختاری، اداری و همایران بسیار دشوار است و تولد، اداره و رشد بنگاه

 شوند.گذاران بالقوه از تأسیس بنگاه یا توسعه خطوط تولید خود منصرف میطوری که بسیاری از سرمایههب ؛روبروست

موجود در ار کسب و ک طیو مقررات و شرا نیکه قوان یدرحال ؛کند تیباشد که از اقتصاد مولد حما یشکلبه دیدر کشور باکسب و کار  نیقوان

ش بخ ،. در مقابلشودیم جادیمانع ا اتیعوارض و مال ت،یمختلف، عدم حما یبخش مولد با مجوزها یبرا که است یصورتبه رانیاقتصاد ا

ایست رویکرد ب. برای حرکت در جهت جهش تولید، میبرخوردارند یبیشتر یاتیمال تیمانند معاف یقانون یهاأو خل یتیحما نیاز قوان رمولدیغ

 متناسب با این هدف باشد.گذاری او دولت و سیاست

 فقدان یادگیری و تسلط بر فناوری .11

 خریداریهای دیگر اند فناوری مورد نیازشان را از شرکتاز زمان ورود صنایع مدرن به ایران بسیاری از واحدهای تولیدی کشور عادت کرده

اغ گرفت که توان سرمی ایهای بزرگ، کمتر واحد تولیدیبنگاهخصوص در به .و وارد فرایند یادگیری و مالکیت و توسعه فناوری نشوند کنند

یا نیازهای فناوری خود را به مراکز پژوهشی سفارش بدهد و بر اساس نیاز بازار، محصولات جدید  ؛تأسیس شده باشد «خلق فناوری»بر اساس 

 مومی ازطور عهموجب شده واحدهای تولیدی ایرانی ب ،داشتههای پیشرفته روز تولید و عرضه کند. این عادت تا به امروز نیز تداوم با فناوری

چه از  و یچه از نظر ظاهر آنها محصولات. لذا رقابت جهانی عقب بمانندگام با همنیاز بازار منعطف نباشند و از رشد  و همراهی بانظر فناوری 

 رقابت کند. تواند با رقبای خارجیمین متیو ق تیفینظر ک

 های حکومتیهایی از دستگاهد و حتی مسرفانه در بخشهای زائوجود هزینه .11

 های حکومتیی دستگاهدر سفرها و امور ادار دیو زا یرضروریغ فاتیاسراف و تشر 

 ای را مطابق متن زیر صادر نمود:بخشنامه ۲۲آذر ماه  0۲البته در این باره دولت در 

 ینظام ادار یهای کلاستی( س۵0و بند ) یاقتصاد مقاومت یهای کلاستی( س02بند ) یبیشتر و در راستا یو انضباط مال ییجومنظور صرفهبه

های نهیقانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هز یهای زائد و در اجرانهیحذف هز کشور ازطریق یهای عمومنهیدر هز ییجوبر صرفه یمبن
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از  یضرور ریغ یضرور از جمله سفرها ریو غ یفاتیهای زائد، تشرنهی، انجام هرگونه هز0391مصوب  ییگرااز تجمل یریضرور و جلوگ ریغ

 یدر اموال عموم یرقانونیدر حکم تصرف غ ادشدهی( قانون 3تخلف از آن به موجب ماده ) ،ممنوع بوده یهای دولتمحل اعتبارات شرکت

 خواهد شد. یدگیو مقررات مربوط رس نیقوان قمحسوب و طب

 و جلسات تشریفاتی غیر ضروریها برگزاری مراسمات، همایش 

 یاز امکانات ادار نهیبه یاستفادهعدم و  روهایدر ن یوربهره نیروهای زائد اداری و هدردادن منابع و امکانات ملی، کاهش 

 یادار یفاتیتشر اتو تأسیس زاتیتجهها، نااحداث ساختم 

 کشورها گریبا د یو مبادلات تجار المللنیدر روابط ب یو ذخائر مل هیسرما هدر دادن 

 کنندکاری میها و نهادهایی که موازیساز بودن دستگاههزینه 

 جای استفاده از کالاهای ایرانی مشابه با هزینه کمترهای حکومتی بهاستفاده از کالاهای خارجی در برخی دستگاه 

 5بندی معیوب و نامتوازنبودجه .12

ودجه ب حهیمصارف لا ی. بررسخوردیکشور به چشم م یتیریبودجه در ارکان مد حیصحنا عیدر توز ،عدم توازن در بودجهاز وجه  نینخست. 0

 یهااست که مجموع سهم دستگاه الیر اردیلیم 0،39۵،330کشور  یدر سطح مل ییاجرا یهامجموع اعتبارات دستگاه دهدینشان م 03۲۲سال 

در سطح  گرید عبارت است به یمل ییاجرا یهادرصد مجموع اعتبارات دستگاه ۵۵/۲0و در واقع  الیر اردیلیم 3،2۲۵،021 هیتابعه قوه مجر

 یهااست که بازهم به دستگاه یو محل یاستان یهاجز بخش عمده بودجهبه نیدولت است. البته ا اریدرصد مصارف بودجه در اخت ۲0از بیش یمل

 یروهاین ی،اسلام یکشور، از جمله مجلس شورا یهادستگاه یسهم باق ماندهیدرصد باق 02ع رواقو د خواهد گرفت قتعل هیوابسته به قوه مجر

 .است ...و هیمسلح، قوه قضائ

 یمتر است که شامل بودجه عموبزرگ اریدولت است و بودجه کل کشور بس یشد تنها محدود به بودجه عموم یبررس مورد اول البته آنچه در. ۵

 نیها از بودجه کل کشور به ااز بخش کیسهم هرو  ها  استوابسته به دولت و بانک یو مؤسسات انتفاع یدولت یهابودجه شرکت ،دولت

 .یدولت یهادرصد بودجه شرکت 90و  یمل ییاجرا یهادرصد بودجه دستگاه ۵۵خارج از دولت،  ییاجرا یهادرصد بودجه دستگاه 0شرح است: 

درصد از  9۲اما  ؛شودیم یدر مجلس و دولت بررس لاًی( تفصیبودجه کل کشور )سهم منابع و مصارف عموم چهارمکیتنها  یطورکلدرواقع به

نها سه ت لازم را ندارند، تیقرار نگرفته و شفاف یها  اختصاص دارد معمولاً مورد واکاووابسته به دولت و بانک یهابودجه کل که به شرکت

از بودجه  یدرصد ۲3سهم  ینفت یهاو پخش فرآورده شیپالا یگاز و شرکت مل ینفت، شرکت مل یاز جمله شرکت مل یشرکت بزرگ دولت

 .ردیگیقرار نم یتومان( دارند که چندان موردبررس اردیلیهزار م ۲11کل کشور )حدود 

درصد از کل درآمدها  3۲تا  ۲۲بودجه  حهیبودجه به نفت در لا یدیگر در منابع بودجه است. وابستگ مسئله مهم. وابستگی بودجه به نفت 3

 .است افتهیسه درصد رشد  ۲9است که نسبت به سال 
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 . پایین بودن سطح مالیات در درآمدهای دولت.0

هـای یبینهای عملیاتی، اعتباری و زمانی با پیش مطابقت مـدت بایـد درهـای توسـعه میـانای از برنامـهعنوان پـارهبودجه سالانه به. ۲

ازطریـق ایجـاد  هابودجه رود که سازماندهی برای اجرای این مأموریت و هدایت جریانبنابراین انتظار می .ظـیم و اجـرا شـودتن ،برنامـه

ای هگذاری مصوب برنامهای با هدفهای بودجهیا ناسازگاری سیاستها ساختاری صورت پذیرد. این درحالی است که تعارض هـایهمـاهنگی

 .های توسعه منجر شده استهای برنامهبندیو صورتها تغییر هدف مـدت، بـهمیـان

 یزیچ نینچ قتیدرحق یاست ول یاتیهای من عملبودجه دیگومی دیآکه بر سر کار می یهر دولتها باید عملیاتی باشد که نیست؛ . بودجه2

شود می یطولان چنانپروسه  نیا یکه بودجه تمام شود ول ردیگتمام آنقدر بودجه درنظر میمهیهای نها و طرحپروژه یمعمولا دولت برا. ستین

 .انددهینرس یاجهینت چیها به هها و پروژهشده است اما طرح نهیشده هزگرفته یاز سه برابر بودجهشیب مینیبمی یکه بعد از مدت

صورت کامل عملیاتی های بودجه بهدرصد از ردیف ۵1فقط  ۲۲شود؛ بنا بر گزارش تفریغ بودجه سال های بودجه مراعات نمی. در عمل ردیف9

 اند.شده

 عدم بررسی بیش از دو سوم بودجه در مجلس  .13

به  03۲۲بودجه  حهیشرکت ها در لا نیاست و مجموع بودجه ا یدولت یهادرصد بودجه کل کشور، مربوط به بودجه شرکت 91از  شیب

 .شودینم یبررس یاسلام یبخش از بودجه کل کشور در مجلس شورا نیوجود، ا نیاست. با ا دهیتومان رس اردیلیهزار م00۲0

 بیها به تصوشرکت نی)منابع و مصارف( ا یاهیسرما یهاو حساب یجار یهااقلام حساب یمعنابه یدولت یهاواقع، هرچند بودجه شرکت در

تبارات و اع یا هیسرما یها ییاعتبارات تملک دارا ات،یمال)مانند سود سهام،  یرسد، لکن در عمل، بجز اقلام مرتبط با منابع عموم یمجلس م

خلوت  اطیح»به  یدولت ی. و در واقع شرکت هارندیگیقرار نم یها در قوه مقننه مورد بررسشرکت نیارقام منابع و مصارف ا ری(، سایا نهیهز

 .شده اند لیتبد« دولت ها

با  هستند که یمغازه بزرگ دولت یسر کیوخرج در واقع عمدتاً دخل رایز ستیبخش از بودجه از جنس بودجه دستگاهها ن نیجنس ا البته

. در رندیگیم انیزهستند از دولت کمک اندهیشرکت ها هم که ز نیاز ا یو بعض رسانندیاز سود خود به دولت مدد م یو بخش اتیپرداخت مال

 یهاتگاههمسنخ نبودن بودجه دس یعنیبحث  نی. اما استین یدولت یقابل جمع بستن با بودجه دستگاهها یدولت یبودجه شرکت ها جه،ینت

 میباش توجه داشته نکهینشود بخصوص ا یاساساً بررس زیکه بودجه آنها ن شودینم لیها(، دلدولت )شرکت یهادولت )ادارات( با بودجه مغازه

 یکه مجلس بررس یابودجه نیدرصد است( و همچن ۲1 یشرکت ها بالا نیعموم مردم هستند )سهم دولت در ا هها هم متعلق بشرکت نیا

 دولت را؟ یو حت یدولت یهاو نه بودجه دستگاه کشدیم دکیرا « بودجه کل کشور»عنوان  کندیم

 یمرکز پژوهش ها دگاهیسوال از د نیپاسخ ا شود؟ینم یدر مجلس بررس یدولت یهاشود که چرا بودجه شرکت یسوال مطرح م نیا حال

 :مجلس عبارتست از
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 یلاتیاز نظر تشک یدولت یهاهستند، اما شرکت ییمقام اجرا نیبالاتر ای ریتابع وز یلاتیآنها( از نظر تشک لیها و ذ)وزارتخانه یدولت یهادستگاه -

 دییبودجه جهت تأ ها، بودجه مصوب خود را به سازمان برنامه وخود هستند. مجمع شرکت یمجمع عموم ماتیتابع تصم یمال یهاو صورت

ها شرکت نیا نهی. ارقام درآمد و هزکندیارسال م بیتصو ی( آنها را به مجلس برایکاف ی)غالباً بدون بررس زیو سازمان برنامه ن کنندیم رسالا

توان یذا نمل کنند،یم رییبه صورت روزمره تغ هانهیدرآمدها و هز نیو چون ا کنندیم دیاست که تول ییکالاها متیو ق دیتول نهیعمدتا تابع هز

اً در حال ارقام آنها دائم ،یعیکرد. لذا به صورت طب بیو تصو نییتع قیرا به صورت دق نهیارقام درآمد و هز کسال،ی یبرا ینقطه زمان کیدر 

 .ستیمعنادار ن یاداره دولت کیبودجه  بیبودجه آنها مانند تصو بیاست و تصو رییتغ

 .کنندیم تیفعال یبازرگان یبراساس حسابدار یدولت یهااما شرکت شوند،یاداره م یدولت یحسابدار ستمیبراساس س یدولت یهادستگاه  -

 یو معاملات یتابع قانون تجارت و مقررات مال یدولت یهاهستند، اما شرکت یبه نام قانون محاسبات عموم یتابع قانون یدولت یهادستگاه - 

 .در نظر گرفته شود و ...( یدولت یهاشرکت یکه در قانون برا یقرراتمصوب خودشان هستند )مگر آن دسته از م

 یهارکتش یکه برخ یانیاز کمک ز ریها، به غشرکت نهیهز نیکه تأم یها معمولاً از محل بودجه دولت است، در حالدستگاه یهانهیهز نیتأم  -

 یتیحاکم فیعمدتاً در حوزه وظا یدولت یهاکه دستگاه یاست )در حال یاصطلاحاً کاسب ایاز محل فروش کالاها و خدمات  رند،یگیم اندهیز

 (کنندیم یبنگاهدار یدولت یشرکتها کنند،یم تیفعال تدول

 یرهاایمتفاوت از مع دیها بابودجه شرکت یبررس یارهایاست که اصولاً مع نیا یدولت یبودجه شرکتها یعدم بررس لیدل نیمهمتر اما

( و ... مارستانهایمانند آموزش و پرورش )مدارس(، بهداشت و درمان )ب یها باشد. هدف ادارات دولتمانند وزارتخانه یدولت یهادستگاه

 نینابراانواع کالاها است. ب دیتول ای)مانند آب و برق و گاز(  یعموم لاتیارائه تسه ایشرکتها  نیکه هدف ا یاست، درحال مردمبه  یرسانخدمات

 جادیا لیدلا به دیهر شرکت با یبررس یبرا نیاست. بنابرا یسودآور زانیم یبرخ یبرا ای دیتول نهیآنها، حداقل بودن هز خوب کارکردن اریمع

بودجه  یرسو بر هیآنها در مدت زمان ته یو بررس ارهایمع نیا نیینگاه کرد. تع رهیسود و غ زانیم ای دیتول نهیمانند هز ییاکهاآن شرکت و مل

 .«انجام شود ییهاو نظارت هایبررس نیچن دیو اصولاً در طول سال با ستین ریامکانپذ انهیسال

 یبودجه در مجلس، لزوم بررس یدر فرصت اندک بررس یدولت یهابودجه شرکت یبودن بررس ریگو به صورت خلاصه، وقت گریعبارت د به

 نیرها، مهمتمطلوب ورود مجلس به بودجه شرکت یو مبهم بودن الگو یبه اطلاعات کاف یهر حوزه خاص، عدم دسترس یهاشرکت یتخصص

 .2در مجلس است یدولت یبودجه شرکت ها یجد یعدم بررس لیدلا
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