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 های حمایت از کاالی ایرانیو تبیین الزامات و شاخصبررسی 

 حمایت باید چگونه باشد؟حمایت از تولید داخلی: شعار یا عمل؟ 

 

 ا مشخصها با عناوين و شعارهاي خاص، خط سير حرکتي مسئوالن و مردم ربدون ترديد نامگذاري سال 

رو نيز بايد  بلکه در سال هاي پيش 97است که نه فقط در سال کرده و تحقق آن نيازمند تالش همه جانبه 

ا ري است تر کشومورد توجه جدي قرار گيرد. اصوال استفاده از کاالهاي توليد داخل، اولويت و استراتژي ه

ر ملي موث قتصاداعالوه بر حمايت از توليدکنندگان داخلي و اشتغال ايجاد شده توسط آنان، در تقويت بنيه 

 ارشع که ستا سال چندين اکنون از خروج ارز براي واردات کاالهاي مشابه نيز جلوگيري نمايند.بوده و 

 بسيار لي،ک هدف يک عنوان به نيز داخلي توليدات از حمايت راستا، اين دارد. در اقتصادي مضموني سال

 داخلي، توليد گرفتن قدرت براي مسئولين و مردم تمايل برغم چرا که ديد بايد اما. رسد مي نظر به منطقي

 يا و ايم نداشته داخلي توليد اصال يا ما ها حوزه از بسياري در متاسفانه. است نشده عملي مهم اين هيچگاه

 توليد از مايتح نفس سر بر بحث .نيستند پذيررقابت اکثرا دارند، حضور ايراني کاالهاي که هم مواردي در

 کاالي فحذ با که دستوري سياستهاي واقع در. حمايتهاست اين پيگيري نحوه مسئله، بلکه نيست داخلي

 در هم اگر و انجامد مي ايراني کاالي کيفيت تضعيف به تنها دارد، را داخلي کاالي از حمايت قصد رقيب،

 وارانخ رانت به سو يک از درازمدت در دهد، سوق ايران ساخت کاالي سمت به را خريدار مدت، کوتاه

 ايراني، االيک از حمايت شعار تحقق. کند مي تر داغ را قاچاق جنس بازار ديگر، سوي از و دهد مي ميدان

 و ها رانت فحذ و قانون برابر در اقتصادي فعاالن همه برابري شفافيت، سالم، رقابت از حمايت با تنها

 .شد خواهد مسير آميز تبعيض هايمعافيت و استثناها

 هاي ايدئولوژي ضد و ليبراليسم ضد روش امريکا کشور در دنيا اقتصاد درآزادترين آمريکا اينکه به توجه با 

 اهتمام کشورش داخلي توليد از حمايت به خارجي کاالهاي بر بستن تعرفه با وي گرفته، پيش در را  آزاد

 و ضروري الزم رو اين از است مسير اين کردن طي حال در بود آزاد اقتصاد سردمدار که دارد، آمريکايي

 صورت اين غير در باشند داشته اهتمام ايراني کاالي از وحمايت داخلي توليد به مسوولين و مردم که است

 وارتقاي و کار کسب داخلي فضاي توليد، بهبود موانع رفع .بود ايران اقتصاد در بيشتري تهديدات منتظر بايد

 بپذيرند بايد مردم است، دولت وظايف و هامسووليت جمله از توليد هايهزينه کاهش توليد، استانداردهاي
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 ضربه آنها وزندگي مردم اشتغال به و کند مي تشديد را ايران اقتصاد پذيري آسيب خارجي کاالهاي مصرف

 زند. مي

  لي صولتي متورابطه مستقيم و با نهادهاي خدهي صنايع وري در سازمانبهرهحمايت از کاالي ايراني با

ل ذيري شامابت په هاي اصلي در زمينه حمايت از کاالي داخلي را، رقاقتصاد رابطه عکس دارد. يکي از مولف

 ترقابتيري، جهت تواند زمينه مناسب براي رقابت در ميان عامالن اقتصادلذا بررسي عواملي که ميمي شود. 

 باشد.ها درصنعت و بازارها را ايجاد نمايد، ضروري ميشدن فعاليت شرکت

 شوري کبراي رسيدن به رشد مطلوب اقتصادي و توسعه پايدار در هر عنوان ابزاري ه پذيري برقابت

خت هاي اقتصادي در صنعت کشور، شناگردد و با توجه به ضعف ساختار و عمکرد بنگاهمحسوب مي

د. تاثير نماييمبندي آنها و بدست آوردن جايگاه در بازارهاي جهاني را تسهيل فاکتورهاي اثرگذار، درجه

 پذيري بر عملکرد صنايع در ايران مي باشد.قابتهاي کليدي رشاخص

 پذيري و رابطه مشخص ميان رقابت نشان دهنده يکهاي انجام شده در اين زمينه اطالعات و گزارش

 .باشدهاي صادراتي، شايستگي مديران، محل و اندازه صنايع ميهمانند قدرت نفوذ، فعاليت اييشاخصه

در فروش و عرضه  کشور يا يک بخش اقتصادي ، يکشرکت ملکرد يکبه معناي توانايي و ع پذيريرقابت

همان بازار ها، و کشورهاي حاضر در ها، زيربخشدر مقايسه با ديگر شرکت بازار کاال و خدمات در يک

ساختار  پذير بودنشود که اشاره به ميزان رقابتاست. اين اصطالح همچنين براي بازارها نيز استفاده مي

هاي حاضر دراين پذيري شرکتپذير بودن يک بازار ارتباطي به رقابتتوجه شود که رقابتدارد. بايد  بازار

هاي اصلي پيشرفت پذيري ملي به عنوان يکي از شاخصهاي اخير، مفهوم رقابتدر سال .بازار ندارد

 هاي به وجود آمده در مسيرها و چالشدر حالي که محدوديت پذيرياست. رقابتاقتصادي مطرح شده

هاي بخش بندي و چالشهاي مالي دولت در بودجهکند، محدوديترقابت در بازارهاي جهاني را نمايان مي

شاخص رقابت پذيري جهاني که  کند.المللي را نيز ارزيابي ميخصوصي در رقابت در بازارهاي داخلي و بين

، ش آن منتشر مي شودهر ساله توسط مجمع جهاني اقتصاد براي اغلب کشورهاي جهان محاسبه و گزار

شاخص مهمي است؛ زيرا رقابت حرف نخست اقتصاد امروز جهاني است و از کوران رقابت است که 

 پذيريرقابت شاخص در ايران رتبه 2017 سال . درشودها حداکثر ميمنفعت خريداران و سود شرکت

 در ايران قبلي جايگاه. است هکشور رسيد 137 ميان در جهان ام 69 رتبه به و داشته ايپله 7 صعود جهاني

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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 2017 سال در شاخص اين ارکان اصلي رتبه مقايسه. است بوده کشور 138 ميان از جهان ام 76،  2016 سال

 شاخص اصلي ساير ارکان، است داشته ايپله يک کاهش که آموزش و بهداشت جز به که دهدمي نشان

 عملکرد بهبود از ناشي بيشتر پذيريرقابت شاخص در ايران رتبه بهبود .اندداشته بهبود ايران پذيريرقابت

حال  .است داشته رتبه در را بهبود بيشترين« نوآوري» رکن آن از پس. است بوده "کالن اقتصاد محيط" رکن

هاي اساسي از جمله؛ نظام با اين وجود اقتصاد ايران در بخش صنايع بزرگ، متوسط و کوچک داراي چالش

المللي، نظام مالياتي، فضاي کسب و کار، کار و تامين اجتماعي، تامين و والت بينپولي و بانکي، تح

قانون اساسي، امکان  44هاي کلي اصل هرچند با ابالغ سياستتجهيزات منابع مالي و مواد اوليه و ... . 

از هاي اقتصادي فراهم شده است ولي در عمل واگذاري بسياري مشارکت بيشتر بخش خصوصي در فعاليت

هاي دولتي به نهادهاي عمومي غيردولتي هاي دولتي در قالب رد ديون، سهام عدالت و واگذاري بنگاهبنگاه

تنها بر شدت رقابت در اقتصاد افزوده نشده بلکه در برخي از در اين شرايط با گذشت زمان نه بوده است.

رغم رفع موانع قانوني، در از سوي ديگر به .ها، شکل جديدي از انحصارات شکل گرفته استزيربخش

هاي فرامليتي گذاري مستقيم خارجي و حضور شرکتهاي اقتصادي عمال ميزان جذب سرمايهاغلب بخش

گذاران خارجي و ناچيز است. عواملي مانند حضور انحصاري بخش عمومي، عدم مشارکت گسترده سرمايه

هاي اقتصادي شده در اغلب فعاليتگيري محيطي غيررقابتي تضعيف بخش خصوصي داخلي منجر به شکل

در اقتصاد  .پذيري صنايع را داشتاست. به طور طبيعي در يک محيط انحصاري نبايد انتظار افزايش رقابت

 هاي حمايت از صنايع، ساختاري ناکارآمد دارد.ايران بسياري از سياست

 ناکارايي نظام تامين مالي، ضعف وکار، در شرايطي که بنا به علل مختلف از جمله محيط نامساعد کسب

ها با اجراي برخي هاي صنعتي با چالش مواجه هستند، دولتها و نظاير آن، بسياري از بنگاهزيرساخت

کوشد با هاي صنعتي دارند. به عنوان مثال دولت ميهاي حمايتي سعي در حفظ و بقاي بنگاهسياست

هاي تسهيالت بانکي ارزان، پرداخت يارانه به حامل هاي گمرکي، توزيعهايي مانند افزايش تعرفهسياست

دهي هاي معوق بانکي، مانع زيانگيري نسبت به بازپرداخت بدهيها يا حتي با سهلانرژي، توزيع انواع رانت

هاي تواند انحالل و ورشکستگي بنگاههايي اگرچه مياينچنين حمايت .هاي صنعتي شودو ورشکستگي بنگاه

وري را از بين تعويق اندازد ولي قطعاً انگيزه هرگونه تالش براي نوآوري و افزايش بهرهناکارآمد را به 

هايي ناکارآمد و بدهکار و فاقد توان رقابت هاي صنعتي کشور به بنگاهخواهد برد. در نتيجه به تدريج بنگاه
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آنچه بيان شد،  .ادپذيري کل صنعت را کاهش خواهد دشوند. اين مساله در نهايت توان رقابتتبديل مي

پذيري پايين در اقتصاد ايران و به تبع آن در بخش صنعت است. افزايش توان حاکي از توان رقابت

هاست. به طور پذيري اقتصاد، مستلزم اصالحات ساختاري و بازنگري جدي در برخي از سياسترقابت

ي دولت به ثبات اقتصاد کالن، کاهش پذيري اقتصاد مستلزم پايبندخاص بايد تاکيد کرد افزايش توان رقابت

هاي ناکارآمد حمايتي، توسعه موانع تجاري، کاهش انحصارات و مداخالت دولتي، بازنگري در سياست

هاي وکار، افزايش شفافيت و رقابت در اقتصاد، اصالح سياستهاي اقتصادي، بهبود محيط کسبزيرساخت

که با توجه به اين مباحث نقش و  ابزارهاي مالي استها و ارزي، اصالح نظام بانکي و توسعه زيرساخت

 کننده بازار جاي تامل داردميزان تاثيرگذاري شوراي رقابت به عنوان يک نهاد تنظيم
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 الگوی تبیینی حمایت از کاالی ایرانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

 -5کشور  افزایش توان پولی، مالی و اعتباری -4گسترش چرخه های تولید  -3کاهش نرخ بیکاری -2های تولیدی، دربخش حفظ مشاغل موجود-1
واسطه استفاده بصرفه جویی های اقتصادی  -7ی تولید، توزیع و مصرف کشورسالم سازی و تقویت فرآیند ها -6افزایش درآمدهای ناشی از مالیات 

تی شدن فضای رقاب -9کاهش قیمت تمام شده محصوالت بواسطه تولید انبوه -8بهینه از تجهیزات تولید و صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید
قال سرمایه ها به جلوگیری از انت -12یه های خرد و کالن آحاد جامعه استفاده و بکارگیری سرما -11تقویت بورس اوراق بهادار  -10کسب و کار 

های حرکت بخش -15کاهش وابستگی ارزی  -14جذب سرمایه های خارجی به دلیل صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاران -13خارج ازکشور 
های  وانگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاریافزایش درآمدهای مردم  -16اقتصادی به سمت تجارت واقعی و کاهش واسطه گری های زائد

ادرات مواد کاهش ص -22کاهش وابستگی به درآمد های نفتی  -20مقابله با تحریم های اقتصادی  -19کمک به مثبت شدن تراز تجاری  -18مطمئن
دولت  کاهش نقش تصدی گری -24افزایش درآمد های دولت  -23خام و بسترسازی ایجاد و افزایش ارزش افزوده بر روی مواد خام در کشور

هینه منابع بتخصیص  -26کاهش تورم به واسطه افزایش تولید و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا -25های خصوصی و تعاونی بواسطه فعال شدن بخش
 -29ل و گمرک حمل و نق کاهش مشکالت مربوط به -28جلوگیری از انتقال ارز بواسطه تامین نیازها از تولیدات داخلی  -27مالی و سرمایه ای 

تقاضا و عرضه  برقراری روابط منطقی در -31بهسازی سیاست های مالی و پولی  بازسازی و - 30امکان حضور واقعی در مناطق آزاد تجاری جهان 
محصوالت

ام کارآمد . ایجاد نظ3. ایجاد تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان، 2ایجاد محیط مساعد اقتصاد کالن، 
 های ارزی. اصالح سیاست4داری داخلی، بنگاه
 اهبردیر بعد

 فرهنگی -اجتماعی بعد

 ای واسطه بعد

 مصرف کننده
 تولیدکننده

 حاکمیت 
. 5د، ولیه تولیاتسریع ترخیص مواد . 4تولید،   مشاوره استاندارد به. 3. حمایت های بانکی، 2حمایت مالیاتی، 

 تولید موانعرفع . توجه به قانون 6، در بازارهای جهانی داخلیسهیل حضور کاالهای ت
 تبلیغات.5، صادرات کاالی ایرانی. 4، مبارزه با قاچاق کاال . 3، قیمت. 2 ،کیفیت

مشتری . 4، ثبات در اقتصاد کالن و قیمت ارز. 3.بهبود فضای کسب و کار ، 2، پذیری کاالی ایرانی رقابت.1
 تولیدکننده داخلی مداری 

 
ش فعالیت . شاخص گسترش افزای4. کاهش بیکاری و افزایش اشتغال، 3. افزایش بهره وری، 2.رشد اقتصادی، 1

. 7، اسیاز منابع یا صرفه جویی در مواد اساستفاده بهینه . 6. تشکیل سرمایه های بزرگ، 5بخش خصوصی، 
 مشارکت مستقیم مردم

. اصالح الگوی 4. کاهش وابستگی به ذخایر زیرزمینی، 3. تقویت فرهنگ کار و تولید، 2.مردمی نمودن اقتصاد، 1
باوری و  ود. روح خ7. استفاده حداکثری از ظرفیت ها، 6. حمایت از تولید ملی، 5مصرف و پرهیز از اسراف، 

 . توجه به اقتصاد دانش بنیان8خود اتکایی، 
. کار 5. مشارکت همگانی، 4اقتصادی،  . امنیت3مردم،  سهم حق و اقتصادی . عدالت2اقتصادی،  .سالمت1

 تولیدی
 

 -حقوقی ظامن اصالح -5خدمات،  و زیرساختها اصالح -4مالی،  تأمین اصالح -3وکار،  کسب مجوزهای دریافت اصالح -2کالن،  اقتصاد اصالح-1
 و بازار صالحا -10داخلی،  بازرگانی و تجارت اصالح -9خارجی،  تجارت اصالح -8کار،  بازار اصالح -7عوارض،  و مالیاتها اصالح -6قضایی، 
 -13اقتصادی،  خاص بخشهای موانع و مشکالت رفع -12اقتصادی،  امنیت مؤلفه های تقویت و اصالح -11خصوصی،  بخش -دولت تعامالت
وکار کسب اخالق و مصرف تولید، -14 کار، فرهنگ و اجتماعی مؤلفه های تقویت و اصالح

 )بخش پژوهش و کارشناسی انجمن مدیران صنایع( مآخذ: یافته ها و ترسیم محقق
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 آسیب شناسی و توصیه های سیاستی
 تشریح راهکارها آسیب ها و توصیه ها

نگاه درون زا به اقتصاد 
 ملی

ظر می ن. به زمانی می تواند جامه عمل بپوشد که خرید کاالهای تولید داخلی در اولویت قرار گیرد
می  شی دیگر به کارگزار بازتحقق این مساله امری دوسویه است؛ بخشی به ساختار و بخرسد 
 گردد.

توانمندسازی اقتصاد و 
اصالح الگوی مصرف 
 کاالهای تولید داخلی

اف با ارتقای فرهنگ مصرف داخلی محقق می شود. از این رو یکی از راه های رسیدن به اهد
 .مصرف تولید داخلی استپیشرفت کشور، فرهنگ سازی در زمینه 

وند، ارج شدر واقع زمانی که کاالهای تولید داخلی به علت فروش نرفتن و رکود از مدار بازار خ خرید کاالهای داخلی
 .کاالهای خارجی جوالن می دهند و ارز فراوانی از کشور خارج می شود

رونق بخشی به تولید 
 داخلی

 یم.دت هستممدت، میان مدت و بلند برنامه های کوتاه  برای رونق بخشی به تولید داخلی، نیازمند

 مستقیم هایحمایت
 دولتی

 که کاالهایی ظهور منابع، ناکارآمد تخصیص اقتصادی، هایانگیزه خوردن برهم منشأ این خود
 وجود باید بازار منطق براساس که شده داخلی کاالهای ظهورعدم و داشتمی وجود نباید
 ندورزد البی قدرت حمایتی، هایکانال دولتی، رانت را تولید ساختار نهایت در و داشتمی

 .است ولیدت از حمایت برای دولتی دستگاه رویکرد زاده ساختاری چنین کند؛می تعیین... و مجوزها
های اصالح سیاست

 ارزی
مستقل  های ارزی کشور طی چهار دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز،سیاست

 رز درااز تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلندمدت ندارد، نرخ 
ند ک یا چیداده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی میهایی که منابع اقتصاد اجازه دوره

ده و زی دامن ثباتجهش به مقدار تعادلی خود رسیده است. اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی
 گیرد.میطور هموار صورت اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ به

فقدان تعامل تجاری، 
 مالی و تولیدی با جهان

ر در نوسان میلیارد دال 85تا  30سال گذشته، میزان واردات ساالنه کاال در دامنه  15ظرف حدود 
داده است. میای تشکیل ای و سرمایهرا کاالهای واسطه درصد آن 85تا  80بوده که همواره حدود 

 ب هیچای از این میزان از تبادل کاالیی با جهان، در قالشاید جای تعجب باشد که بخش عمده
های ای با طرفیافتههای خارجی صورت نگرفته و ارتباط سازمانقرارداد بلندمدت با طرف

 ارائه خدمات پس از فروش شکل نگرفته است. فروشی( وخارجی از نظر فروش تجاری )عمده
نظام ناکارآمد 

 داری داخلیبنگاه
آید. مطالعات میدر این نکته تردیدی نیست که تولید محصوالت داخلی، در اصطالح، گران در 

 درصد از 3درصد از تولید صنعتی کشور، توسط حدود  70دهد که حدود میانجام شده نشان 
ن انگر آگیرد. از طرف دیگر، مطالعات انجام شده بیمیهای بزرگ هستند صورت ها که بنگاهبنگاه
ه این ها دارد بوری کل عوامل تولید، رابطه عکس با اندازه بنگاهکه در اقتصاد ایران، بهره است

خش بهای کوچک است. های بزرگ به میزان قابل توجهی کمتر از بنگاهوری بنگاهمعنی که بهره
ه جر شدپذیری محصوالت تولید شده در داخل منبزرگی از این شرایط که به کاهش معنادار رقابت

دت ی به شهای بزرگ اقتصادشود. ساختار مالکیتی بنگاهمیاست، به محیط غیررقابتی تولید مربوط 
 است.با سیاست آمیخته 

محیط نامساعد اقتصاد 
 کالن

رز، های مرتبه اول مانند تورم، بازار اهای گذشته از نظر شاخصمحیط اقتصاد کالن طی دهه
نند م، ماهای مرتبه دوالن تامین مالی، و از نظر شاخصهای سود بانکی و بطور کلی ساختار کنرخ

ست. وده اهای پولی و غیره در شرایط مساعدی نبحجم بودجه، تعادل بودجه، نظام مالیاتی، سیاست
 شود.میهای مبادله شرایط نامساعد اقتصاد کالن، از طرق مختلف منجر به افزایش هزینه
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د د تحقق حمایت از کاالی ایرانی عالم شد. بدون تردیکیفیت کاالی ساخت داخل، شاه کلی کیفیت
ت که و مالک مدنظر هر شهروند ایرانی برای خرید کاالی داخلی، کیفیت آن اس مولفهنخستین 

دات ت تولیکه هنوز کیفی پذیرفتدراین بخش با وجود تولید برخی کاالهای با کیفیت داخلی، باید 
و  ه مردمله زیادی دارد و همین امر سبب شده تا عامبا کاالهای مشابه خارجی فاص ایرانداخلی 

 حتی مسئوالن، خرید کاالی خارجی را بر کاالی داخلی ترجیح دهند
 رش هاگزادر این بخش نیز در بسیاری از موارد شاهد باال بودن قیمت تولیدات داخلی هستیم؛  قیمت

ایت پس از اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها در دولت قبل و حم حاکی از این است که؛
ت ، قدرنکردن از بخش تولید، عالوه بر آسیب شدید این بخش، به دلیل چند برابر شدن قیمت ها

 خرید مردم نیز بشدت پایین آمده است.
د ز برخورکاالهای مشابه خارجی و نیدر حمایت از کاالی ایرانی جلوگیری از ورود  مولفهسومین  مبارزه با قاچاق کاال

اشته دجدی با قاچاق کاال می باشد که اگرچه درسال های اخیر موفقیت هایی دراین بخش وجود 
 اما همچنان اقتصاد کشور نیازمند نظارت قوی تر دراین حوزه است.

نی، ت ایراخارجی ها از محصوالبا تحقق این مهم، مردم با دیدن صادرات کاالی داخلی و استقبال  صادرات کاالی ایرانی
ولید تقطعا تمایل بیشتری برای خرید کاالی تولید داخل نشان داده و این بزرگترین کمک به 

 داخلی و حمایت از آن خواهد بود.
ت انی اسهای مهم در حمایت از کاالی ایر مولفهتبلیغات و معرفی صحیح کاال و خدمات از دیگر  تبلیغات

ی با وهی و ارتباط جمعی بویژه رسانه ملی نقش موثری در معرفی کاالبه یقین رسانه های گر
 د.کیفیت و قیمت مناسب داخلی و از طرف دیگر معرفی کاالهای نامرغوب داخلی برعهده دار

الیات ریافت مدو  کردبه حمایت از تولید داخلی توجه می توان بیان کرد که؛ باید در زمینه مالیاتی  حمایت مالیاتی
 داد.را از افرادی که غیر تولیدکننده داخلی هستند، تغییر 

ای سیستم بانکی نیز باید جهت گیری به سمت تولید داخلی باشد، به نحوی که با نرخ سوده حمایت های بانکی
 .نمایدکند، به بخش تولید کمک ترجیحی که زمینه اشتغال را فراهم می

مشاوره استاندارد 
 تولید به

های بنابراین کاالشود. برای هر کاال و خدماتی که در کشور عرضه می شود استاندارد تعریف 
 شد.ول باداخلی حتما باید با استاندارد انطباق داشته باشند تا کیفیت آن برای مردم قابل قب

تسریع ترخیص مواد 
 داولیه تولی

ی احدهامقصد و انبارهای اختصاصی و ترانزیت مواد اولیه واحدهای تولیدی از گمرکات مبدأ تا
 تولیدی در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.

سهیل حضور کاالهای ت
در بازارهای  داخلی
 جهانی

های حادیهتمرکز بیشتر بر تسهیل انعقاد قراردادهای اقتصادی دو و چندجانبه با همسایگان و ات
 ر وجوهبزرگ اقتصادی، با تمرکز بر دیگهای تجاری نظیر اوراسیا و اقتصادهای نوظهور و قدرت

های اقتصادی یها و همچنین همکارهای ملی از قبیل توسعه هدفمند روابط خارجی استانسیاست
 .های مختلفدر حوزه

رفع توجه به قانون 
 تولید موانع

 ین بهاهم اکنون نرخ تامین مالی در ایران چهار تا پنج برابر متوسط کشورهای اطراف است و 
 های جدی مواجه کرده است کهوان یک محور مهم، حمایت از تولید را به شکلی با چالشعن

د ثر خواها و کاهش نرخ وام، قاعدتا باید براساس کاهش نرخ تورم در اقتصاد، کاهش نرخ سپرده
 د.را در کاهش بهای تمام شده تولید بگذار
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 جمع بندی

 ر اولويتخلي دجامه عمل بپوشد که خريد کاالهاي توليد دا نگاه درون زا به اقتصاد ملي زماني مي تواند 

 کارگزار گر بهقرار گيرد. به نظر مي رسد تحقق اين مساله امري دوسويه است؛ بخشي به ساختار و بخشي دي

د، ي کننباز مي گردد. در بخش ساختاري، کشورها با سياستگذاري و برنامه ريزي هاي اقتصادي سعي م

با  ف دنياتقويت کرده و رشد و پيشرفت را محقق سازند. از اين رو کشورهاي مختلاقتصاد ملي خود را 

ي کنترل حدود تعرفه هايي که براي واردات کاال در نظر مي گيرند برآنند تا ورود کاالهاي خارجي را تا

ند مي توان از طرفي ديگر مردم .کنند. اين رويکردله به نوعي تشويق توليد داخلي و حمايت از آن است

 از جانب مي کهنقشي بسيار مهم را عهده دار شوند که مهمترين آن ها خريد کاالهاي توليد داخلي است. گا

 ام ميمردم برداشته مي شود مکملي براي ريل گذاري هايي است که دولت ها براي پيشرفت کشور انج

 .تدهند. بنابر اين حرکت قطار توسعه با همياري ساختار و کارگزار امري شدني اس

 حقق خلي متوانمندسازي اقتصاد و اصالح الگوي مصرف کاالهاي توليد داخلي با ارتقاي فرهنگ مصرف دا

وليد صرف تممي شود. از اين رو يکي از راه هاي رسيدن به اهداف پيشرفت کشور، فرهنگ سازي در زمينه 

 .داخلي است

 همي که مهاي  مي آورد. يکي از مزيت خريد کاالهاي داخلي مزاياي بسياري براي اقتصاد کشورها به همراه

اردات ظور ودر راستاي حمايت از توليد داخلي مي توان به آن اشاره کرد، جلوگيري از خروج ارز به من

ز مدار کود اکاالهاي غير ضروري است. در واقع زماني که کاالهاي توليد داخلي به علت فروش نرفتن و ر

زيت مديگر  از. مي دهند و ارز فراواني از کشور خارج مي شودبازار خارج شوند، کاالهاي خارجي جوالن 

 يرانياهاي حمايت از توليد داخلي رونق چرخه هاي اقتصادي و صنعت کشور است. با خريد هر کاالي 

ارجي، خاالي کجلوي بيکاري و بسته شدن کارخانه ها گرفته مي شود. به عبارتي ديگر هر ايراني با خريد 

توليد  الهاييکار کرده و رشد توليد داخلي را متوقف مي سازد. از اين رو خريد کانيروي کار خود را ب

 .داخلي ثروت ملي را افزايش داده و همزمان کاهش تورم را به ارمغان مي آورد

  براي رونق بخشي به توليد داخلي، نيازمند برنامه هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت هستيم. در اين

ن به خريد کاالهاي توليد داخلي مي تواند به عنوان هدف و برنامه اي کوتاه مدت مدنظر ميان اولويت داد
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قرار گيرد. همچنين فرهنگ سازي را مي توان به مثابه برنامه اي ميان مدت در دستور کار قرار داد. اهداف 

  .بلند مدت نيز نيازمند توجه به توليد داخلي در برنامه هاي کالن اقتصادي است

 ايد ي است، بداخل ن حال در اين برنامه ها ارتقاي کيفيت توليد داخلي که ضامني براي رونق ساخته هايبا اي

پس  فزايشمدنظر قرار گيرد. از طرفي ديگر فرهنگ سازي و به ويژه تقويت سبک زندگي و هويت بخشي، ا

به سمت  ود رارت خريد خبنابراين زماني که خانوار ايراني درآمد و قد .انداز ملي را به همراه مي آورد

شور مي کتصاد کاالهاي ايراني جهت مي دهد، اين درآمد منجر به فراهم سازي سرمايه گذاري دوباره در اق

رونق  شود به پس با تداوم و قوام بخشي به اين گونه رفتارهاي اقتصادي، مازاد درآمدي که خلق مي .شود

  .اشتغال و کاهش بيکاري مي انجامد

 تن اه داشهاي ارزي کشور طي چهار دهه گذشته همواره مبتني بر ثابت نگسياست: اي ارزيهاصالح سياست

نرخ ارز  دارد،ننرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا که اين سياست امکان تحقق عملي در بلندمدت 

ند جهش يا چ ي يکداده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طميهايي که منابع اقتصاد اجازه در دوره

سيار رات آن بو اث ثباتي دامن زدهبه مقدار تعادلي خود رسيده است. اما اين نحوه تعديل نرخ ارز فقط به بي

م هت تورگيرد. وقتي نرخ ارز در خالف جميطور هموار صورت متفاوت با شرايطي است که تعديل نرخ به

 دمه بهنندگان خارجي صورت گرفته و بيشترين صشود، باالترين و موثرترين کمک به توليدکميتثبيت 

در حالي  ها در داخل است.شود. تورم نسبي باالتر، به معني رشد بيشتر قيمتميتوليدکنندگان داخلي وارد 

ه تورم ه اينکبماند )با توجه ميکه با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قيمت کاالي خارجي تقريبا ثابت باقي 

ترين بزرگ زديک به صفر است(. بنابراين، با اعمال اين سياست، بيشترين خدمت وکشورهاي طرف تجاري ن

 کمک به بازاريابي محصوالت خارجي در داخل صورت گرفته است. 

 سال گذشته، ميزان واردات ساالنه کاال در  15ظرف حدود : فقدان تعامل تجاري، مالي و توليدي با جهان

اي و درصد آن را کاالهاي واسطه 85تا  80ن بوده که همواره حدود ميليارد دالر در نوسا 85تا  30دامنه 

اي از اين ميزان از تبادل کااليي با داده است. شايد جاي تعجب باشد که بخش عمدهمياي تشکيل سرمايه

اي با يافتههاي خارجي صورت نگرفته و ارتباط سازمانجهان، در قالب هيچ قرارداد بلندمدت با طرف

فروشي( و ارائه خدمات پس از فروش شکل نگرفته است. خارجي از نظر فروش تجاري )عمدههاي طرف

هاي غيررسمي وارد کشور فروشي و در قالبحجم عظيمي از کاالهاي مختلف مصرفي، به صورت خرده



 
 
 
 

 
 

10 

 

رخوردار کننده نه از ناحيه توليدکننده داخلي به داليلي که ذکر شد از حقوق اوليه بشود. بنابراين مصرفمي

يافته با توليدکنندگان خارجي. همچنين، توليدکننده داخلي هم است نه از ناحيه واردات بدون ارتباط سازمان

گيرد. يک کاالي صنعتي نميدر شرايط تعريف شده مشخصي از نظر رقابت با توليدکننده خارجي قرار 

هاي کامال متفاوت وارد کشور ا قيمتمعمولي مانند جاروبرقي يا ماشين لباسشويي، بر حسب شيوه ورود، ب

کند. نبود يک ميشود و در نتيجه امکان مقايسه مبتني بر محاسبات مشخص را از توليدکننده داخلي سلب مي

هاي مبادله را به شدت افزايش شده و بلندمدت تجاري، توليدي و مالي با جهان، هزينهسازماندهي تعريف

 پذيري محصوالت توليد شده در داخل گذاشته است.رقابتداده و تاثير قابل توجهي را بر 

 ح، گران اصطال در اين نکته ترديدي نيست که توليد محصوالت داخلي، در: داري داخلينظام ناکارآمد بنگاه

 3دود حدرصد از توليد صنعتي کشور، توسط  70دهد که حدود ميآيد. مطالعات انجام شده نشان ميدر 

گر آن ه بيانگيرد. از طرف ديگر، مطالعات انجام شدميهاي بزرگ هستند صورت ه بنگاهها کدرصد از بنگاه

ه ين معني کها دارد به اوري کل عوامل توليد، رابطه عکس با اندازه بنگاهاست که در اقتصاد ايران، بهره

رايط ين شاگي از هاي کوچک است. بخش بزرهاي بزرگ به ميزان قابل توجهي کمتر از بنگاهوري بنگاهبهره

ي رقابتپذيري محصوالت توليد شده در داخل منجر شده است، به محيط غيرکه به کاهش معنادار رقابت

اد ت. تعدهاي بزرگ اقتصادي به شدت با سياست آميخته اسشود. ساختار مالکيتي بنگاهميتوليد مربوط 

ياد زاصله فمعموال با حد بهينه آن  شاغالن و ترکيب شاغالن يک بنگاه بزرگ متعلق به بخش غيرخصوصي،

صوالت يمت محقشوند. در تعيين ميها معموال تحت تاثير معيارهاي سياسي انتخاب دارد. مديران اين بنگاه

 هاي سياسي درهاي سياسي به اشکال گوناگون نقش دارد. محدوديتانديشيها معموال مصلحتاين بنگاه

هاي يت بنگاهمالک ها به مراتب بيشتر است. خالصه آنکه ساختارين بنگاهالمللي در مورد اتنظيم مناسبات بين

تر شده و اين قانون اساسي، بسيار سياسي 44هاي کلي اصل اقتصادي در ايران به ويژه پس از اجراي سياست

 ست.هاي بزرگ داشته اپذيري محصوالت توليد شده توسط بنگاهخصوصيت، اثر قابل توجهي بر رقابت

  هاي مرتبه اول مانند هاي گذشته از نظر شاخصمحيط اقتصاد کالن طي دهه: نامساعد اقتصاد کالنمحيط

هاي مرتبه دوم، هاي سود بانکي و بطور کلي ساختار کالن تامين مالي، و از نظر شاخصتورم، بازار ارز، نرخ

رايط مساعدي نبوده است. هاي پولي و غيره در شمانند حجم بودجه، تعادل بودجه، نظام مالياتي، سياست

شود. وقتي بنگاهي نتواند ميهاي مبادله شرايط نامساعد اقتصاد کالن، از طرق مختلف منجر به افزايش هزينه
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بيني کند، ناچار خواهد بود موجودي انبار مواد پيشالملل خود را محيط اقتصاد کالن و محيط مناسبات بين

قطعيت زياد است، بنگاه به سرمايه در گردش بيشتر ي کند. وقتي عدماوليه خود را بيش از حد بهينه نگهدار

هاي خود را به صورت غيربهينه کند که فعاليتمينياز دارد. وقتي عدم قطعيت باالست، بنگاه تمايل پيدا 

ناپذيري را به حداقل برساند. وقتي عدم قطعيت باال است بنگاه کمتر بينيپيشمتنوع کند تا ريسک 

هاي بزرگ به عنوان کند. در مجموع محيط نامساعد اقتصاد کالن به ويژه بر عملکرد بنگاهميگذاري سرمايه

هاي مبادله و در توجهي دارد و از اين طريق، هزينههايي که بخش اصلي توليد را برعهده دارند تاثير قابلبنگاه

 دهد.ميپذيري محصوالت ايراني را تحت تاثير قرار نتيجه رقابت

 

 

 


