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چکیده

فضاي کسب و کار نامناسب در دهه اخير ،هزينه عملکرد بنگاههاي اقتصادي را افزايش داده و باعث از بين
رفتن انگيزه سرمايهگذاري در زنجيره کشاورزي و غذاي کشور و نيز عقب ماندن توليدکنندگان کشور از
رقباي جهاني شده است .1مشکالت متعدد که در سالهاي اخير سد راه توسعه زنجيره کشاورزي و غذاي
کشور شده ،عالوه بر کاهش ظرفيت بنگاههاي توليدي ،تعطيلي برخي از اين واحدها را نيز به دنبال داشته
است.
عالوه بر اين ،رکود حاکم بر اقتصاد کشور از جمله صنايع غذايي کشور ،جايگاه امنيت غذايي و نقش زنجيره
غذا در اقتصاد از يک سو و کاهش صادرات مواد و فرآوردههاي غذايي کشور از سوي ديگر ،اهميت شناسايي
و دستهبندي موانع و چالشهاي توليد و رقابتپذيري در بنگاههاي اين زنجيره را دو چندان ميکند.
در اين گزارش ابتدا به شناسايي و بررسي عمدهترين مشکالت و چالشهاي زنجيره کشاورزي و غذاي ايران
در فصل اول پرداخته شده است .در اين فصل ابتدا عوامل و مولفههاي اقتصادي موثر بر توليد و
رقابتپذيري کشور مورد مطالعه قرار گرفته و تاثيرات آنها بر زنجيره کشاورزي و غذا ارائه شده است .در
ادامه فصل اول ،فهرستي از چالشهاي زنجيره کشاورزي و غذايي تهيه و به عنوان مولفههاي اصلي در
پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته و سپس بر اساس نظرات بيش از  111فعال اقتصادي (مصاحبههاي
انجام شده و پرسشنامههاي تکميل شده) ،چالشهاي هر حوزه از زنجيره کشاورزي و غذاي کشور مشخص
و اولويتبندي شده است.

 1شاهد اين امر عدم توانايي در سهمگيري از بازارهاي منطقه و نفوذ محصوالت غذايي ترکيه در بازارهايي نظير عراق است.
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در ادامه با توجه به اهميت رونق توليد و رقابتپذيري در صنايع غذايي و جايگاه اين صنعت به عنوان
حلقه واسطه در زنجيره کشاورزي و غذاي کشور به ارزيابي قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي
نظام مالي کشور پرداخته شده است.
شايان ذکر است دولت بعد از کنترل تورم ،با هدف خروج بخشهاي مولد اقتصادي کشور از رکود و در
راستاي دستيابي به رونق توليد قانون «رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي» را تدوين کرده
است .اين قانون با رويکرد رفع معضالت و موانع فراروي بخش توليد ،خارج کردن فعاليتهاي اقتصادي
از رکود و استفاده حداکثري از ظرفيتهاي توليدي تدوين شده است .عمده تمرکز اين قانون بر بهبود
روابط مالي دولت با بخش غيردولتي ،افزايش توان تأمين مالي بنگاهها توسط سيستم بانکي ،رفع برخي
موانع کسب و کار و برخي مشوقهاي مالياتي براي توليد و نوآوري ميباشد.

فصل دوم اين گزارش نيز با هدف ارزيابي قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور
از ديدگاه فعاالن اقتصادي زنجيره غذا تدوين شده است .در اين فصل ،براي ارزيابي قانون ابتدا مطالعات
و نقدهاي قبلي قانون و اليحه مربوطه مورد مطالعه قرار گرفت ،سپس با توجه به چالشهاي مشخص
شده صنعت غذا در گزارش قبل به بررسي ميزان پرداختن قانون به اين چالشها و مواد ارائه شده در
قانون ،آييننامههاي اجرايي و دستورالعملهاي مرتبط و موانع مربوطه پرداخته شد .در ادامه جهت
تکميل از فعاالن اقتصادي مجدداً نظرخواهي شد و در پايان با بررسي نقطه نظرات فعاالن اقتصادي به
عنوان اصليترين ذينفعان اين قانون خالءها و زيرساختهاي الزم شناسايي و تدوين شد.
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فصل اول  :شناسایی مشکالت و چالشهای زنجیره کشاورزی و غذای کشور
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 .5.5مقدمه
بخش کشاورزي از نظر تأمين غذايي کشور ،اهميت بسيار بااليي دارد و با توجه به اينکه حدود 31
درصد جمعيت کشور 2در روستاها زندگي ميکنند ،حدود يک سوم جمعيت کشور در بخش کشاورزي
فعاليت ميکنند و بيش از  3درصد توليد ناخالص ملي 3و  13درصد اشتغال کشور مربوط به بخش
کشاورزي است ،لذا بايد توجه خاص و ويژهاي به زنجيره کشاورزي شود .از سوي ديگر ،بررسي شاخص-
هاي اقتصادي مرتبط با صنايع غذايي به عنوان حلقه واسط بين کشاورزي و مصارف نهايي در کشور
نشان ميدهد که صنايع غذايي بيش از  12درصد کارگاههاي صنعتي 15 ،درصد اشتغال 12 ،درصد
سرمايهگذاري ،کمتر از  8درصد ارزشافزوده و  7درصد از صادرات صنعتي را در  11سال اخير شامل
ميشوند 4.بنابراين اهميت ايجاد رونق در اقتصاد کشور از يک سو و دستيابي به اقتصاد مقاومتي در
بخش کشاورزي و صنايع غذايي از سوي ديگر ،لزوم شناسايي چالشهاي اين زنجيره و سپس
راهکارهاي مرتفع کردن آن را دو چندان ميکند.
پرسشي که در اينجا مطرح ميشود اين است که مهمترين مشکالت و چالشها براي توليد و
رقابتپذيري در زنجيره کشاورزي و غذاي کشور چيست و چه عواملي سبب شده است که توليد اين
زنجيره با مشکل و مانع روبرو باشد؟ از اين رو در اين گزارش ابتدا مهمترين موانع اصلي توليد در زنجيره
کشاورزي و غذا با مطالعه گزارشات پيشين ،نظرسنجي از خبرگان و تشکلهاي کشاورزي و صنايع
غذايي شناسايي شده و سپس به تحليل اين چالشها پرداخته ميشود.
روش پژوهش حاضر ،موردي و از حيث هدف نيز در زمره پژوهشهاي کاربردي بود .در اين پژوهش
جامعه 141 ،تشکل و فعال اقتصادي بوده است که به صورت نمونهگيري هدفمند انتخاب گرديد.

2
3
4

مرکز آمار ايران
بانک مرکزي؛ خالصه تحوالت اقتصادي کشور سال .1333
ماخذ :بر اساس آمار گمرک و وزارت صنعت ،معدن و تجارت

کد گزارش Rep/RM/TO99_99

11

شناسایی و دستهبندی موانع و چالشهای تولید و رقابتپذیری در بنگاههای زنجیره غذا و ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

راهبردهاي مورد استفاده ،بررسي و تحليل گزارشات موجود از نقطه نظرات جمعي کارشناسان و فعاالن
اقتصادي در زمينه چالشهاي زنجيره کشاورزي و غذاي کشور ،مصاحبه با اعضاي تشکلها و صاحبان
صنايع و پرسشنامه محقق ساخته بود.

 .5.1مراحل تدوین و جمعآوری دادهها
مراحل تدوين فصل اول گزارش به شرح زير ميباشد:
 .1تعريف و دستهبندي موضوعات اصلي زنجيره غذا در سه گروه "زراعت و باغداري"" ،دام ،طيور و
آبزيان" و "صنايع غذايي"؛
 .2تعيين روش تدوين برنامه و متدولوژي؛
 .3شناسايي ذينفعان در هر گروه شامل تشکلها و خبرگان حوزه کشاورزي و صنايع غذايي؛
 .4جمعآوري مطالعات انجام شده و گزارشات آسيبشناسي سازمانهاي دخيل در امور کشاورزي و
صنايع غذايي و تدوين نقاط مشکالت و چالشهاي هر گروه5؛
 .5تهيه پرسشنامههاي" 2فرم شناسايي و اولويتبندي مشکالت و چالشهاي حوزه غذاي کشور"" ،فرم
شناسايي و اولويتبندي مشکالت و چالشهاي حوزه زراعت و باغداري و بازرگاني مربوطه" و "فرم
شناسايي و اولويتبندي مشکالت و چالشهاي حوزه دام ،طيور و آبزيان و بازرگاني مربوطه" و
صحهگذاري آن با نظر خبرگان هر حوزه8؛
 5فهرست مطالعات انجام شده در بخش منابع و مآخذ ارائه شده است.
 2مقياس مورد استفاده در پرسشنامه ليکرت بود و اولويتبندي بر اساس مجموع درجه اهميت تخصيص يافته به هر مولفه در پرسشنامههاي تکميل شده و
تاييد شده هر گروه مشخص ميشود.
 7روايي و پايايي پرسشنامه بصورت زير مورد بررسي و تاييد قرار گرفت:


روايي :روايي يعني اينکه سئواالت انتخاب شده براي سنجش يک متغير براي سنجش روايي پرسشنامه از روايي محتوايي (صوري) استتفاده شتد.
براي تعيين روايي محتوايي پرسشنامه از  2نفر خبره مديريت دانش خواسته شدکه پرسشنامه را از نظر « :اهميت محتتوا ،مناستب بتودن محتتوا،
شفافيت جمله بندي و بيان» ارزشيابي کنند .سئواالت مطرح شده براي ارزيابي روايي پرسشنامه عبارت بودند از  :آيا ارتباط عنوان با پرسشنامه را
مد نظر قرار گرفته است؛ آيا تعداد سئواالت کافي است؛ آيا سئوالت موجود روشن ،واضح و قابل فهم به نظر ميرسند؛ آيا هتي يتک از ستئواالت
تکراري و اضافي به نظر ميرسند؛ آيا سئواالت خاصي فراموش شده اند که بايد دوباره مطرح شوند؛ آيا تمام پرسشها در جاي مناسب ختود قترار
گرفته اند؛ آيا پاسخ هاي داده شده به سئواالت پرسشنامه ،اطالعات کافي را براي نيل به اهتداف تعيتين شتده در طترح را فتراهم متيکنتد .روش
ارزشيابي براساس شاخص روايي محتواي بود که به پرسشنامه بصورت  5ارزشي نمره داده ميشد (بتدين صتورت کته  :عتدد =1خيلتي کتم
عدد  =5خيلي زياد) .سپس براي پرسشنامه شاخص روايي محتوايي بصورت زيرمحاستبه
عدد =2کم عدد  = 3متوسط عدد = 4زياد
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.2

ارسال پرسشنامه براي ذي نفعان در هر گروه و پيگيري؛

 .7مصاحبه براي دريافت نظرات تکميلي؛
 .8و جمعبندي و ارائه فصل اول گزارش.
پرسشنامه طبق جدول در بين  141نفر توزيع شد .لذا با توجه به پرسشنامههاي تکميل شده و حذف
پرسشنامههايي که براي تکميل کردن آنها ،دقت الزم به خرج داده نشده بود ،در نهايت 73

پرسشنامه8

براي تجزيه و تحليل ،انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت .الزم به ذکر است در پرسشنامه عنوان شده بود
هدف از تهيه اين فرمها ،شناسايي و دستهبندي مشکالت در حوزههاي "صنايع غذايي"" ،زراعت و باغداري"
و "دام ،طيور و آبزيان" و استخراج موضوعات عام و مشترک و اولويتبندي آنها در حوزههاي کشاورزي،
آب و صنايع غذايي و نهايتاً ،استفاده از گزارش مربوطه در تدوين برنامه کميسيون کشاورزي ،آب و صنايع
غذايي اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي تهران ميباشد و در خصوص تشکلها ،تاکيد شده بود،
چالشها و مشکالت مطرح شده ميبايستي ،برآيند نظر اعضاي آن تشکل باشد و فرم تکميل شده ،به مهر
تشکل ممهور و به امضا دبير يا رئيس تشکل مربوطه برسد.
جدول  :0تعداد پرسشنامههای توزیع شده ،تکمیل شده و قابل قبول
تعداد پرسشنامه

تعداد پرسشنامه

ارسالی

دریافتی پذیرفته شده

تشکلها و خبرگان حوزه غذاي کشور

25

41

تشکلهاي حوزه زراعت و باغداري و بازرگاني کشاورزي

51

33

تشکلهاي حوزه دام ،طيور و آبزيان و بازرگاني مربوطه

25

5

041

95

گروه

جمع
ماخذ :يافتههاي تحقيق

شد :کل نمره اي که  2کارشناس زنجيره غذا به پرسشنامه داده اند تقسيم بر  .211در مرحله آخر پرسشنامه با اطمينان باالي  81درصتد متورد
تاييد قرار گرفت.


پایایی :تعيين اعتبار پرسشنامه از طريق محاسبه آلفاي کرنباخ صورت پذيرفته است .ضريب آلفاي کرنباخ ،يک روش اعتباريابي است که همساني
دروني آزموني را ارزشيابي ميکند و نشان ميدهد که سؤالهاي آزمون تا چه اندازه توانايي دارد تا خصيصه واحدي را اندازهگيري نمايتد .کرنبتاخ
براي برآورد همساني دروني اين نوع آزمونها ،براساس روش کودر ريجارد سون فرمولي را پيشنهاد کرد کته از طريتق آن ضتريب آلفتاي کرنبتاخ
محاسبه ميشود.در اين طرح براي تعيين اعتبار از ضريب آلفاي کرنباخ استفاده شده است .ساير روشهاي اعتباريابي به دليل محدوديتهايي که
به لحاظ روش اعتبار يابي وجود داشت ،ارجح دانسته شد که از ضريب آلفاي کرنباخ استفاده شود.

8

براي باال رفتن دقت شناسايي چالشها ،مصاحبه حضوري در دستور کار قرار گرفت.
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از پرسشنامههاي دريافت شده 15 ،پرسشنامه به دليل تکميل ناقص پذيرفته نشد 33 .درصد از
پرسشنامههاي ارسالي تکميل نشدهاند و  27درصد پرسشنامههاي تکميل شده و پذيرفته شده 52
درصد از کل پرسشنامههاي ارسالي بوده و نهايتاً پرسشنامههاي تکميل شده و پذيرفته نشده  11درصد
از کل پرسشنامههاي ارسالي و  15درصد پرسشنامههاي تکميل شده ميباشد.
با توجه به پيگيريهاي به عمل آمده ،براي تکميل پرسشنامههاي دريافتي و جهت ارتقاي دقت نتايج،
اقدامات زير انجام شد.
 .1انتخاب و آموزش پرسشگران؛
 .2برگزاري جلسه توجيهي پرسشنامه بصورت حضوري /تلفني؛
 .3اجراي عمليات تکميل پرسشنامه؛
 .4مصاحبه حضوري براي تکميل نظرات و
 .5کنترل عمليات گردآوري دادهها.
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 .5.9موانع تولید و رقابتپذیری
نگاهي به شاخصهاي کالن اقتصاد ايران در دهه اخير نشان ميدهد اقتصاد ايران در وضعيت مناسبي به
سر نميبرد .افزايش نرخ تورم( 3تورم دو رقمي در دهه اخير) از يک سو و کاهش رشد اقتصادي و رکود
حاکم از سوي ديگر ،شرايط را براي توليد ،روز به روز سختتر کردهاند .رشد اقتصادي نيز در سال
 ،1334رقمي معادل يک درصد بوده که در آن بخش کشاورزي رشد  5.4و صنعت منهاي  2.2درصد
بوده است.
10
7.3
6.7
5.8

3

3.2 3

2.8

8
6.6
6.2
5.4

3.2

6

3.7

4

3

2

1.2
0.8

0.9 1

6

0
0854

0858

0852
-1.1

0850
-0.9

0885

0851

0888

0889

0886

0889

0884
-2

-1.9

-4
-6
-6.8

-8

تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت

تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت

نمودار  :0نرخ رشد اقتصادی از سال  0884تا ( 0854درصد)
ماخذ :مرکز آمار ايران

3

بر اساس آخرين آمارهاي بانک مرکزي ،نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به شهريورماه  1335نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريورماه  1334معادل 8.8
درصد است.
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بطور کلي ،همانگونه که نمودار باال نشان ميدهد ،در پنج سال گذشته نه تنها کشور شاهد رشد اقتصادي
نبوده ،بلکه اقتصاد ايران شاهد کاهش توليد به ميزان  2.7درصد در اين دوره بوده است .همچنين در
سال  1334سرمايهگذاري 11در اقتصاد ايران به ميزان  15.7درصد کاهش يافت 11.عالوه بر آن ،ساير
شاخصهاي اقتصادي در زنجيره کشاورزي و غذاي کشور نيز وضعيت نامطلوبي داشتهاند ،صادرات
محصوالت کشاورزي و غذايي در سال  ،1334نسبت به سال قبل  14درصد کاهش يافته ،12همچنين در
 5سال گذشته مبلغ سرمايهگذاري در واحدهاي صنعتي صنايع غذايي در سال  ،1383بيش از  42هزار
ميليارد ريال بوده که در سال  1334به کمتر از  12هزار ميليارد ريال رسيده است.13
از سوي ديگر ،بهرغم کاهش شاخص توليد کارگاههاي بزرگ صنعتي در سال ( 1334رشد منفي و به
ميزان  3.8درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل) ،صنايع غذايي و آشاميدني رشد  1.3درصدي را
تجربه کرده اما در اين دوره فروش صنايع غذايي و آشاميدني رشد  1.1درصدي را به خود اختصاص
داده است ،بطور خالصه ،کمتر بودن رشد شاخص فروش از رشد شاخص توليد صنعتي ،تاييدکننده
تسلط عامل کاهش تقاضاي داخلي /خارجي در کاهش شاخص توليد صنايع غذايي و آشاميدني را نشان
ميدهد .ارزشافزوده بخش صنعت نيز در اين سال به ميزان  1.3درصد کاهش يافته است .14همچنين
بر اساس گزارش بانک مرکزي ،شاخص بهاي کاالهاي صادراتي ايران 15در شهريور ماه نسبت به مدت
مشابه سال قبل  1.2درصد کاهش يافته 12در حاليکه شاخص بهاي توليدکننده  3.2درصد در اين دوره
افزايش يافته است.17
در مجموع شواهد نشانگر اين است که با وجود پتانسيلهاي رشد و ارتقاي توليد و رقابتپذيري در
زنجيره کشاورزي و غذا و نياز کشور ،با توجه به شرايط اقتصاد کالن کشور توليد در اين زنجيره در
 11مرکز آمار ايران ،حسابهاي ملي و فصلي سال  1334و فصل بهار .1335/15/24 ،1335
 11وضعيت اين شاخصها در  5سال گذشته نامطلوبتر از سال  ،1334بوده است.
 12ارزش صادرات محصوالت کشاورزي و صنايع غذايي از  2.5ميليارد دالر در سال  1333به  5.2ميليارد دالر در سال 1334رسيده است .بر اساس آمار
استخراجي از گمرک ايران.
 13وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 14مرکز آمار ايران
 15قيمت پايه صادراتي اقالم اصلي صادراتي کشاورزي و غذايي نظير پسته ،خرما ،انگور ،سيب ،زعفران ،ربگوجهفرنگي و ماست در شش ماهه اول سال
 1335نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافته است.
 12بر اساس گزارش بانک مرکزي ،شاخص بهاي کاالهاي صادراتي ايران شهريور ماه 1335؛ آبان .1335
 17بر اساس گزارش بانک مرکزي ،شاخص بهاي توليدکننده شهريور ماه 1335؛ آبان .1335
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وضعيت مناسبي به سر نميبرد و در نتيجه رقابتپذيري بنگاههاي اين زنجيره با موانع زيادي روبرو
است .در اينجا اين پرسش مطرح ميشود که چه موانعي بر سر راه توليد و رقابتپذيري در زنجيره
کشاورزي و غذاي کشور قرار دارد که اين وضعيت را سبب شده است.
در اين زمينه ميتوان موانع توليد و رقابتپذيري را در پنج گروه زير دستهبندي کرد:
 موانع فضاي کسب و کار؛
 موانع رقابتپذيري؛
 موانع کالن و ساختاري در کشور؛
 عوامل و شرايط اقتصادي و
 عوامل داخلي بنگاههاي توليدي .
الزم به ذکر است عوامل فوق همپوشانيهاي زيادي با هم دارند ،اما جهت افزايش دقت طرح و
شناسايي دقيق چالشها ،اين تقسيمبندي صورت گرفته است .در ادامه به تشريح هر يک از
عوامل فوق پرداخته ميشود.
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 .9.5.5شاخص فضای کسب و کار

58

فضاي نامساعد کسبوکار در ايران يکي از مهمترين موانع توليد است .محيط نامساعد کسبوکار،
شرکتهاي کوچک و متوسط را در مقايسه با شرکتهاي بزرگ در معرض مشکالت بيشتر قرار ميدهد.

بنابراين شرايط فضاي کسبوکار براي صنايع تبديلي و غذايي که عمدتاً کوچک و متوسط هستند،
اهميت بيشتري دارد.
گزارش فضاي کسبوکار منتشر شده توسط بانک جهاني در سال  2117نشان ميدهد ،فضاي کسب-
وکار ايران بهبود چشمگيري را نداشته است .بر اين اساس ،رتبه ايران از بين  131کشور در رتبه 121
قرار دارد .13لذا همچنان براي رونق کسبوکار زنجيره کشاورزي و غذاي کشور ،با موانع زيادي براي
توليد و رقابتپذيري مواجه است.
رتبه نامناسب ايران طي سالهاي اخير همواره يکي از موانع توليد و رقابتپذيري بنگاههاي کشور بوده
است .سختگيري دستگاههاي مختلف در اعطاي مجوزهاي الزم و رويههاي طوالني و پرهزينه راهاندازي
يک واحد اقتصادي در ايران و موانع و چالشهاي صادرات و عدم حمايت هدفمند در راستاي رقابتپذير
کردن بنگاههاي توليدي از يک سو و باال رفتن هزينههاي توليد در کنار کاهش توان خريد خانوار 21از
سوي ديگر ،باعث شده بنگاههاي توليدي در زنجيره کشاورزي و غذاي کشور رشد مورد انتظار را نداشته
باشند.
بانک جهاني در اين بررسي 11 ،شاخص را براي سنجش سهولت انجام فعاليتهاي اقتصادي در هر
کشور مورد بررسي قرار داده است .اين شاخصها عبارتند از :سهولت آغاز کسبوکار ،صدور مجوزهاي

doing business world bank 7102
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بر اساس ارزيابي اين نهاد بينالمللي که بر پايه آمار مربوط به يکساله منتهي به ژوئن ( 2112خرداد  )35تهيه شده است بر اساس گزارش بانک جهاني
ايران در سال  2112در شاخص کلي فضاي کسبوکار نمره  57.22را بدست آورده است که اندکي نسبت به سال قبل افزايش داشته است .ايران در گزارش
سال قبل اين سازمان نمره  57.44را بدست آورده بود.

 21بر اساس گزارشات بانک مرکزي سهم هزينه ناخالص ساالنه خوراکي خانوار از هزينه کل خانوار از  23.7سال  1388به  22.3در سال  1332رسيده و در
سال  1333مجدداَ کاهش يافته و به رقم  24.2درصد رسيده و مجدداً در سال  ،1334به رقم  23.2درصد کاهش يافته است .همچنين در ده سال گذشته،
سرانه مصرف هر نفر در خانوار شهري به ترتيب در شکر ،قند ،ماهي ،شير ،گوشت ،برنج ،چاي ،نان و روغننباتي کاهش يافته است.
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ساختوساز ،استخدام نيروي کار ،ثبت داراييها ،دريافت اعتبارات ،حمايت از سرمايهگذاري ،ماليات،
تجارت بينالملل ،اجراي قراردادها ،ورشکستگي و دريافت انرژي برق.
در اين بخش ابتدا به بررسي وضعيت ايران در شاخصهاي مهم کسبوکار 21در گزارشات بانک جهاني
در سال  2117پرداخته و در ادامه عوامل مربوطه با توجه به نظر صاحبنظران در بند مربوطه ارائه شده
است.
شروع کسب و کار :22رتبه ايران در سهولت شروع کسبوکار در سال  2112از ميان  131کشور،
 112اعالم شده است .اين رتبه در سال گذشته  87و در سال پيش از آن  22بوده است .نمره ايران
براي شروع کسبوکار از مجموع  111نمره ،رقم  85.12را به خود اختصاص داده است .تعدد مراحل
شروع يک کسبوکار و تعداد روزها ،از عوامل موثر در اين امتياز است .در ايران براي راهاندازي يک
کسبوکار ،هي شرطي در زمينه داشتن حداقل سرمايه وجود ندارد و به همين دليل حداقل سرمايه
الزم به عنوان درصدي از سرانه درآمد کشور صفر درصد اعالم شده است .به داليل مختلف از جمله عدم
توانايي کافي در شناسايي اشخاص حقيقي و حقوقي و نبود ارتباط سيستمي دستگاهها و نهادهاي
مختلف با يکديگر ،در ايران از نهاد ثبت شرکت به عنوان گلوگاه استفاده ميشود و تکاليف اداري متعدد
به ويژه در حوزه استعالمها بر عهده اين سازمان نهاده ميشود تا بخشي از بار اداري ساير دستگاهها را به
دوش بکشد .اين خود سبب طوالني و پرهزينه شدن زمان الزم براي شروع يک فعاليت اقتصادي در
ايران است .از سوي ديگر مشخص نبودن فرصتهاي سرمايهگذاري ،آمار و اطالعات شفاف ،از ديگر
عوامل طوالني شدن اين فرآيند خصوصاً در صنايع غذايي است.
شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت :23مجموعه عوامل سازنده شاخص اخذ مجوزهاي ساخت،
فرآيندها (تعداد اسناد مورد نياز) ،زمان و هزينه براي انجام امور تشريفاتي براي ساخت يک انبار کاال -
که شامل مجوزها و گواهينامههاي مورد نياز ،تکميل ابالغات و بازرسيها و همچنين نصب انشعابات الزم
21

در اين بخش شاخصهايي که تاثير زيادي در رشد توليد و رقابتپذيري دارند ارائه شده و از تشريح شاخصهاي عمومي نظير ثبت داراييها ،طوالني بودن
فرآيند ثبت مالکيت ،موانع مربوط به فرآيند پرداخت ماليات و کسورات قانوني پرهيز شده است.
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 را اندازهگيري ميکند .رتبه ايران در زمينه اخذ مجوزهاي ساختوساز از ميان  131کشور 27 ،اعالمشده است که نسبت به گذشته تغييري نکرده است .تعدد مراکز تصميمگيري و فرآيندهاي موازي در
آنها ،موجب طوالنيتر شدن اخذ مجوزها در زنجيره غذا شده است.
حمایت از سرمایهگذاران خرد :رتبه ايران در حمايت از سرمايهگذاران خرد از رتبه  143در سال
 2114به رتبه  125در سال  2117تنزل يافته است .نمره ايران در حمايت از سرمايهگذاران خرد از
مجموع  111نمره  35شده است .ميزان قوانين مربوط به تضاد منافع ،ميزان حاکميت سهامداران،
قدرت حمايت از سرمايهگذاران خرد از شاخصهاي موثر در اين بخش و رتبه کشورها ميباشند.
حمايت ناکافي از سهامداران خرد و دشواري شرايط طرح دعاوي ،کارآفرينان را از سرمايهگذاري منصرف
ميکند .به عالوه سرمايهگذاران نميتوانند از داراييهاي متنوع بهرهمند شوند و براي تأمين اعتبار ،تنها
به يک منبع مالي يعني بانکها متکي هستند .در چنين شرايطي دسترسي کارآفرينان به نقدينگي
دشوار ميگردد .بنگاههاي اقتصادي به دليل مشکالت موجود در تأمين مالي به سطح کارآي خود
نميرسند و رشد اقتصادي آنان متوقف ميشود.
ميزان سرمايهگذاري صنايع غذايي در مجوزهاي صادره (پروانههاي بهرهبرداري) وزارت صنعت ،معدن و
تجارت 24از رقم  24هزار و  812ميليارد ريال سال  1333با کاهش بيش از  32درصدي به رقم  15هزار
و  811ميليارد ريال در سال 25 1334رسيده است .شايان ذکر است ،هر اشتغال در صنعت غذا در
مجوزهاي وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال  1333بيش از  2ميليارد ريال سرمايه الزم داشته
است که رشد  4برابري نسبت به سال  1384داشته است.
از مهمترين چالشهاي سرمايهگذاري صنايع غذايي در سالهاي گذشته ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 عدم توجه به تغيير در قطبهاي توليد ماده اوليه و پراکنش نامناسب واحدها و نبود اطالعات
جامع از ظرفيتها و پتانسيلهاي توليد مواد خام کشاورزي در کشور؛
 عدم توجه به مقياس اقتصادي توليدات؛
 مشخص نبودن فرصتها و اولويتهاي سرمايهگذاري در صنعت غذا خصوصاً در توليد
محصوالت با ارزشافزوده باالتر؛

 24ماخذ :گزارش عملکرد وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال .1334
 25ميزان سرمايهگذاري صنايع غذايي در مجوزهاي صادره (پروانههاي بهرهبرداري) وزارت صنعت ،معدن و تجارت 25از رقم  3هزار و  333ميليارد ريال سال
 1384به رقم  24هزار و  812ميليارد ريال در سال  1333رسيده بود (رشد  2.5برابري).
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 عدم توجه به تکميل زنجيره ارزش محصوالت؛
 نبود بانک اطالعاتي جامع از ظرفيتها ،زيرساختها و آمار و اطالعات دقيق براي راهنمايي
سرمايهگذاران در صنعت غذا.
ساير عوامل که موجب کاهش سرمايهگذاري در صنعت از جمله غذا ميشوند ،عبارتند از :موانع مربوط
به قوانين و مقررات ،بيثباتي قوانين در موارد مختلف ،وجود متوليان غيرمرتبط و متعدد ،تعدد مراکز
تصميمگيري ،عدم هماهنگي نهادها در اجراي سياستها ،عدم وجود استراتژي توسعه و برنامه
بلندمدت ،باال بودن ريسک براي سرمايهگذاري خارجي ،عدم تعريف مناسب قانون و امنيت در توليد و
توزيع ،وجود رانت و رقابت نابرابر نظير شرکت بازرگاني دولتي و  ،...بروز عوامل سياسي ،فرهنگي و
اجتماعي ،وجود برخوردهاي سليقهاي ،اعطاي امتيازات و تسهيالت نادرست به سرمايهگذاران ،بروز رکود
اقتصادي ،نبود شناخت کافي از پتانسيلهاي موجود ،عدم امنيت و حفظ حريم سرمايههاي توليدي
کشور در مقابل واردات بيرويه ،عدم وجود نظام قانونمند براي حفظ و توسعه منابع توليدي کشور و
کمبود منابع و عدم وجود مکانيزمهاي الزم به منظور حمايت از سرمايهگذاران.
مشکالت در دسترسی به اعتبار و منابع مالی :26از نظر سهولت دريافت وام و مطلوبيت قوانين و
مقررات مربوط به آن نيز کشور وضعيت مناسبي نداشته است .در حالي که ايران از اين نظر در سال
 2115در رتبه  31قرار داشت در سال  2117به جايگاه  111تنزل يافته است .شاخصهايي که بر پايه
آنها اين رتبه تعيين شده است عبارتند از شاخص قدرت حقوق قانوني ،شاخص عمق اطالعات اعتباري
و ميزان پوشش ثبت اعتبارات.
به دليل عدم وجود تعريف دقيق از وثايق منقول در نظام حقوقي کشور و همچنين فقدان دستورالعمل
مشخص در نظام بانکي براي پذيرش اموال منقول به عنوان وثيقه متقاضيان اعتبار (نظير موجودي انبار
واحدهايي نظير صنايع غذايي) ،هزينه باالي تامين مالي و زمانبري اخذ اعتبارات ايران وضعيت مناسبي
در اين شاخص ندارد.

Getting Credit
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موانع سهولت در تجارت :29ايران از نظر کيفيت تجارت کاال در سال  2117با صعود يک پلهاي در
جايگاه  171قرار گرفته است .انطباق مرزي در صادرات  111ساعت در ايران زمان ميبرد و اين مدت
نسبت به گذشته  2ساعت بهبود يافته است .28در گزارش بانک جهاني ،هزينه صادرات نيز در مرزهاي
کشور براي هر کانتينر  525دالر برآورد شده است .همچنين زمان الزم براي واردات کاال از طريق
مرزهاي ايران نيز 141ساعت عنوان شده است؛ همچنين هزينه واردات کاال به ايران براي هر کانتينر
 221دالر برآورد شده است .نبود گمرکات تخصصي ،زمانبري اخذ مجوزهاي تجاري و مشکالت حمل و
نقل در بازار داخل و تجارت خارجي از موانع توليد و رقابتپذيري محصوالت کشاورزي و غذايي با توجه
به حساسيت و فسادپذيري آنها ميباشد.
رتبه کشور در سهولت تجارت مديون زمانبري مراحل واردات و صادرات و نظارتهاي چندگانه و
موازيکاري دستگاههاي اجرايي کشور و تعدد آنها ميباشد ،که به اعتقاد فعاالن زنجيره غذا ،اميد است
در سالهاي آتي با توسعه پنجره واحد 23و يکپارچگي امور تمامي دستگاههاي متولي اين مسائل تا
حدود زيادي مرتفع شود.

موانع و مشکالت مرتبط با ورشکستگی :81در اين گزارش بانک جهاني در زمينه ورشکستگي بر
مبناي سنجش سه شاخص زمان 31،هزينه 32و نرخ بازستاني 33در يک بنگاه اقتصادي با ويژگيهاي
مفروض 34انجام شده است .بر اساس گزارش بانک جهاني رتبه ايران در زمينه ورشکستگي 35و پايان
يافتن يک فعاليت تجاري  152بوده است .زمان مربوط به تعطيلي يک بنگاه اقتصادي در ايران  4.5سال
Trading across Borders
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 28ميانگين زمان صادرات در کشورهاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ) 12 ،(OECDساعت و در کشورهاي آسياي ميانه و شمال آفريقا  21ساعت
است.
 23هدف محيط پنجره واحد ،سادهسازي جريانهاي اطالعات بين گمرک و بازرگانان و داشتن منافع معنيدار براي تمامي بازرگانان ميباشد.
30 Resolving Insolvency

 31زمان مورد نياز براي دريافت مطالبات به سال
 32هزينه ورشکستگي شامل هزينه دادرسي ،حقوق دولتي ورشکستگي ،حق الوکاله ،اجرت مديران تصفيه ،ارزيابان و برگزارکنندگان مزايدهها و ساير
هزينههاي مرتبط بر اساس درصدي از ارزش کل داراييهاي ورشکسته
 33نرخ بازستاني (سهم غرمايي) بر اساس سنت به ازاي يک دالر
 34مفروضات طرح براي سنجش شاخصهاي سهگانه به قرار آتي است :ورشکسته  .1يک شرکت با مسئوليت محدود است .2 ،در بزرگترين شهر تجارتي
کشور فعاليت ميکند .3 ،صددرصد سهام يا سهمالشرکه آن به اتباع داخلي تعلق دارد .4 ،به هتلداري اشتغال دارد و هتل بخش عمده اموال آن را تشکيل
ميدهد .5 ،مدير حرفهاي دارد .2 ،داراي  211کارمند 51 ،بستانکار بدون وثيقه و يک بستانکار با وثيقه (بانک) است و  .7داراييهاي آن ارزش بااليي دارد و
امکان بازسازي آن موجود است.
Resolving insolvency
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اعالم شده است .در شاخص مديريت داراييهاي فرد يا شرکت ورشکسته نيز نمره ايران از  2نمره3 ،
اعالم شده است.
يکي از مبهمترين و قديميترين ابزارهاي اقتصادي براي بنگاههاي بخش خصوصي در محيط قانوني
کشور ،ورشکستگي است .ساختار حقوقي و اجرايي ورشکستگي در ايران ارتباط تنگاتنگي با اطالعات
موجود در نهاد ثبت شرکت ،ثبت امالک ،اطالعات اعتباري (اعم از نظام بانکي و خارج از آن مانند
گمرک ،شرکتهاي خدمات شهري و  ،)...نظام حقوقي مرتبط با وثايق ،ماليات و  ...دارد .عالوه بر اين
کاستيها ،قانون حاکم بر ورشکستگي مصوب سال  1347تنها به جنبه قضايي موضوع پرداخته و به
ابعاد اقتصادي و حتي اجتماعي آن توجه نکرده است .32برخي مواد قانون ورشکستگي در سال 1318
تصويب شدهاند و بايد در اين قوانين بازنگري صورت گيرد تا امکان بقاي بنگاهها سادهتر شود؛ چرا که
تمام تمرکز قانون ورشکستگي ايران بر تصفيه ديون به وسيله داراييها است و به بازگرداندن بنگاه به
شرايط توليد و رقابتپذيرکردن آن توجهي صورت نگرفته است.
شايان ذکر است ،بهبود فضاي کسبوکار در ايران موضوعي فرا قوهاي است و بهبود برخي فاکتورها به
اتحاد سه قوه نياز دارد.

 32قانونگذار اعمال مقررات ورشکستگي در مورد برخي اشخاص را به تشريفات ويژهاي منوط يا ناظر ويژهاي براي آن معين کرده است .از اين جمله ميتوان
به قوانين بانکي و بيمهاي و قوانين مربوط به حمايت از صنايع اشاره کرد که اجراي مقررات ورشکستگي تجارتي در مورد بانکها ،مؤسسات بيمهاي و
کارخانجات را به ترتيب به جلب نظر بانک مرکزي و نظارت نماينده اين بانک 32،بيمهي مرکزي ايران و معاونت نماينده آن 32و مداخلهي هيأت حمايت از
صنايع 32موکول کرده است که دخالت نهادهاي دولتي را ايجاب و اعمال مقررات ورشکستگي را خصوصاً در مورد اخير با اختالل و اطاله مواجه ميکند.
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 .9.5.1شاخص رقابتپذیری

رقابتپذيري قابليتها و توانمنديهايي است که يک کسبوکار ،صنعت ،منطقه ،کشور دارا هستند و
ميتوانند آنها را حفظ کنند تا در عرصه رقابت بينالمللي نرخ بازگشت بااليي را در فاکتورهاي توليد
ايجاد کرده و نيروي انساني خود را در وضعيت نسبتاً بااليي قرار دهند .37
گزارش رقابتپذيري (اقتصادي) جهاني يکي از گزارشهايي است که ساالنه در مجمع جهاني اقتصاد
تهيه ميشود .مجمع جهاني اقتصاد که بيش از سه دهه است به مطالعه و ارزيابي عوامل مؤثر در رقابت-
پذيري کشورها اشتغال دارد ،از سال  2115تاکنون شاخص رقابتپذيري جهاني را مبناي تحليلهاي
خود از رقابتپذيري کشورها قرار داده است .اين شاخص ،ابزاري کامل و همه جانبه جهت سنجش
ارکان رقابتپذيري ملي در اقتصاد خرد و کالن کشورها محسوب ميگردد .شاخص رقابتپذيري جهاني
با فراهم نمودن ميانگيني وزني براي بسياري از مؤلفهها ،که هر يک به ارزيابي جنبهاي از رقابتپذيري
اختصاص دارند ،اين مفهوم گسترده را قابل بررسي ميسازد.38
اين  12زيرشاخص عمده در محاسبه شاخص رقابتپذيري به ترتيب عبارتند از :نهادها،33
زيرساختها ،41محيط اقتصاد کالن ،41بهداشت و تحصيالت ابتدايي ،42آموزش عالي و حرفهاي،43
کارآيي بازار کاالها ،44کارآيي بازار کار ،45توسعه بازار مالي ،42آمادگي تکنولوژيک ،47اندازه بازار،48
37

درونپرور ،داوود؛ صادقين ،علي؛ احمدي حديد ،بهروز؛ بررسي تحليلي ساختار صنعتي و رقابتپذيري صنايع ايران به تفکيک کدهاي

 ،1374-1382پژوهشگر (مديريت) ،بهار .1331
 38ايرواني ،محمدجواد؛  ،1383بررسي شاخص رقابتپذيري جهاني و فضاي کسبوکار جايگاه ايران و بايستههاي آن ،مهرماه .1383
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پيچيدگي کسبوکارها 43و نوآوري .51در نمودار زير اين زيرشاخصها به تصوير کشيده شده است .با
توجه به نمودار اقتصاد در کشورهاي مختلف جهان معموالً در يکي از اين سه مرحله قرار دارد:
 تهيه و تامين زيرساختارها :اقتصاد کشورهايي که در مراحل نخستين يا نيازهاي اساسي و
تدارک ساختارهاي الزم براي رشد و توسعه ميباشند را اقتصاد بر پايه عوامل 51مينامند.
 بهرهوري :اقتصاد کشورهايي که مرحله قبلي را به خوبي طي کرده و در حال تدارک برنامههايي
براي بهرهوري هر چه بيشتر فرآيندها ،سازمانها و نهادهاي مرتبط با توسعه از قبيل توسعه
آموزش عالي ،کارآمدي بازار کاال و غيره هستند را اقتصاد بر پايه بهرهوري 52مينامند.
 نوآوري :اقتصاد کشورهايي که مراحل قبلي را طي کرده و عالوه بر داشتن زيرساختهاي کافي،
از بهرهوري و کيفيت بااليي برخوردارند ،وارد دوران جديدي از فعاليت ميشوند که به آن عصر
نوآوري ميگويند .اقتصاد کشورها در اين دوران را اقتصاد بر مبناي نوآوري 53مينامند.
شاخص رقابت پذیری جهانی

فاکتورهای پیچیدگی و نوآوری

ارتقای بهرهوری

 .0پیچیدگی کسبوکارها

 .8آموزش عالی و حرفهای

 .2نوآوری

 .4کارآیی بازار کاالها
.5

کارآیی بازار کار

 .6توسعه بازار مالی
.7

آمادگی تکنولوژیک

نیازهای اساسی

 .5نهادها
.01

زیرساخت

.00محیط اقتصاد کالن
.02

بهداشت و تحصیالت

ابتدایی

 .8اندازه بازار
اقتصاد بر پایه نوآوری

اقتصاد بر پایه بهره وری

اقتصاد بر پایه عوامل

نمودار  :2چارچوب شاخص رقابتپذیری جهانی
47

Technological readiness
Market size
49
Business sophistication
50
Innovation
48
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ماخذ :گزارش  2112مجمع جهاني اقتصاد

در ادامه وضعيت ايران در گزارش رقابتپذيري جهاني سال  2112و مقايسه آن با گزارش سال قبل ارائه شده
است:


بيشترين سقوط رتبهاي ايران در رکن محيط اقتصاد کالن رخ داده است که کشور با  1.2واحد کاهش
امتياز 2 ،پله سقوط نموده است.



دو رکن بهداشت و آموزش ابتدايي و کارايي بازار کاالها نيز هرکدام دو رتبه نزول داشتهاند که نزول اين
سه رکن مجموعاً سبب کاهش رتبه کلي ايران به ميزان  2واحد شده است .اين حالت در شرايطي به
دست آمده است که رتبه ايران در  8رکن از  12رکن صعود داشته و تنها در يک رکن بدون تغيير باقي
مانده است.



بيشترين صعود را رکن آموزش عالي با  1.3واحد افزايش امتياز به ميزان  3پله داشته است .پس از
اين رکن ،رکنهاي نهادها ،زيرساختها و کارايي بازار نيروي کار هر کدام  4رتبه و رکنهاي توسعه
بازار مالي ،آمادگي فناورانه ،پيچيدگي کسبوکار و نوآوري هرکدام به ترتيب  1 ،2 ،3و  1رتبه بهبود
داشتهاند و تنها رکن اندازه بازار هي گونه تغيير رتبهاي نداشته است.

نمودار زير موانع اصلي کسبوکار در ايران با توجه به گزارش فوق را نشان ميدهد.
بهداشت عمومي ضعيف
بي ثباتي دولت
جرم و جنايت و سرقت
مقررات مالياتي
ظرفيت کافي براي نوآوري
اخالق کار ضعيف در نيروي کار ملي
نيروي کار کافي تحصيل کرده
نرخ ماليات
مقررات محدود کننده کار
مقررات ارز خارجي
عرضه ناکافي زيرساخت
فساد
بي ثباتي سياست
بوروکراسي دولتي ناکارآمد
تورم
دسترسي به منابع مالي
16

14

12

10

8

6

4

2

0

واحد  :درصد

نمودار  :8موانع اصلی کسبوکار در ایران با توجه به گزارش ساالنه مجمع جهانی اقتصاد
ماخذ :گزارش  2112مجمع جهاني اقتصاد
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همچنين رتبه ايران در سال 2113ت 2112از بين  144کشور  22بوده که در سال 2117ت 2112در بين
 138کشور به  72رسيده است.
در سال 2112-2117کشورهاي امارات ،قطر ،عربستان ،کويت ،بحرين ،قزاقستان ،ترکيه ،عمان ،اردن و
جمهوري آذربايجان در ردههاي باالتر از ايران قرار دارند .در جدول زير وضعيت ايران در مولفههاي
مختلف شاخص رقابتپذيري جهاني سال  2112و مقايسه با سال قبل نشان داده شده است.
جدول  :2وضعیت ایران در مولفههای مختلف شاخص رقابتپذیری جهانی سال  2106و مقایسه با سال قبل
رتبه

امتياز
نام زير رکن
2115-2112

2112-2117

تغيير

2115-2112

2112-2117

تغيير

نهادها

3.2

3.2

1

34

31

4

زيرساختها

4.2

4.2

1

23

53

4

محيط اقتصاد کالن

4.8

4.2

-1.2

22

72

-2

2

2.1

1.1

47

43

-2

4.3

4.2

1.3

23

21

3

4

4

1

113

111

-2

کارآيي بازار کار

3.2

3.2

1

138

134

4

توسعه بازار مالي

2.8

2.3

1.1

134

131

3

آمادگي تکنولوژيک

3.2

3.3

1.1

33

37

2

اندازه بازار

5.2

5.2

1

13

13

1

پيچيدگي کسبوکارها
نوآوري

3.5
3.1

3.5
3.2

1
1.1

111
31

113
83

1
1

بهداشت و تحصيالت ابتدايي
آموزش عالي و حرفهاي
کارآيي بازار کاالها

ماخذ :گزارش ساالنه مجمع جهاني اقتصاد در سالهاي  2115و 2112

در ادامه پس از شناخت وضعيت ايران در شاخص رقابتپذيري جهاني بصورت کالن به بررسي شاخص
مزيت نسبي آشکار شده محصوالت کشاورزي و غذايي به طور خاص پرداخته ميشود.
شاخص مزیت نسبی آشکار شده

94

)Revealed Comparative Advantage (RCA
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از دهه  1321به بعد ،مزيت نسبي آشکار شده به عنوان يک شاخص تعيينکننده رقابتپذيري ،به طور
وسيعي به کار گرفته شده است .شاخص مزيت نسبي يک کشور از جمله شاخصهايي است که با
استفاده از آمار صادرات براي اولين بار توسط ليزنر ارائه شد .باالسا با اصالح روش ليزنر ،اصطالح مزيت
نسبي آشکار شده ( )RCAرا ابداع نمود .اين شاخص بسيار ساده بوده و با استفاده از دادههاي تجاري به
آساني قابل محاسبه است .اين شاخص بر اساس الگويي پايهريزي شده که طبق آن اطالعات تجاري هر
کشور نمايانگر موقعيت رقابتي آن در بازارهاي جهاني است .شاخص مزيت نسبي آشکار شده بصورت زير
تعريف شده است:
X ij / X j
X iw / X w

RCAij 

که در آن  Xijصادرات کاالي  iتوسط کشور  Xj ، jکل صادرات کشور  Xiw ، jصادرات جهاني کاالي  iو
 Xwکل صادرات جهان است .شاخص اگر در فاصله يک تا صفر قرار گيرد نشاندهنده عدم مزيت نسبي
و بزرگتر از يک نمايانگر وجود مزيت نسبي آشکار شده در صادرات کاالي  iاست .روند افزايشي اين
شاخص در طول زمان ،نشاندهنده بهبود موقعيت رقابتي يک کاال در سطح جهان و يا يک منطقه
خاص در راستاي ايجاد فرصتهاي مناسب و يا استفاده از فرصتهاي پيش آمده تلقي ميشود.
از معايب شاخص مزيت نسبي آشکار شده ،اين است که دامنه تغييرات آن بسيار زياد بوده و نميتواند
شدت و درجه مزيت رقابتي يا عدم مزيت رقابتي را به خوبي نشان دهد .براي رفع اين ضعف ،شکل
متقارني از اين شاخص به صورت زير ارائه شده است:
RCAij  1
RCAij  1

RSCAij 

شاخص مزيت نسبي آشکار شده متقارن ( 55)RSCAمقادير بين  -1تا  +1را به خود ميگيرد .مقادير
منفي نشاندهنده عدم مزيت و مقادير مثبت نشاندهنده وجود مزيت است .هر چه شاخص به عدد +1
نزديکتر باشد ،نشاندهنده مزيت بيشتر است.
بطور خالصه شاخص مزيت نسبي آشکار متقارن ،يکي از شاخصهاي مهم براي شناسايي مزيت
صادراتي کاالها ميباشد .اين شاخص به بررسي ساختار صادرات ملي در مقابل ساختار صادرات جهاني
براي کاالي موردنظر ميپردازد و مقدار آن بين يک و منهاي يک است .هر چه مقدار اين شاخص براي
يک محصول بيشتر باشد ،نشاندهنده مزيت صادراتي در آن محصول است .در ادامه به محاسبه اين

)Revealed Symmetrice Comparative Advantage (RSCA
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شاخص براي محصوالت کشاورزي و فرآوردههاي غذايي و تحليل نتايج آن براي شناسايي مزيت نسبي
اين محصوالت پرداخته شده است.
براي محاسبه شاخصهاي  RSCAاز دادههاي ارزش صادرات محصوالت کشاورزي و غذايي ايران ،جهان
و ارزش کل صادرات کشاورزي ايران و جهان براي سالهاي  2111تا ( 2114با استفاده از دادههاي
سازمان تجارت جهاني) استفاده شد .نتايج محاسبات شاخصهاي  RSCAدر جدول پيوست  4ارايه
شده است.در محصوالت کشاورزي و غذايي کشور بجز پسته ،تنها اقالمي نظير انگور خشک کرده ،آب
انگور ،آب سيب ،سيب خشک کرده ،بيسکويت شيرين ،شيريني و شکالت ،نانها و خميرهاي خشک
کرده ،رب گوجهفرنگي ،انواع بستني و شربتهاي يخ زده ،ماست ،مربا ،ژله ،مارماالد ،پوره و خمير ميوه،
ساير شکالتها ،شير و خامه و پسته ،بادام ،فندق ،خرما ،گوجهفرنگي ،زعفران ،چاي سياه ،زنجبيل ،تخم
گشنيز ،فلفلفرنگي ،قارچ ،زيره سبز ،نخودفرنگي ،کدو ،کلم بروکسل تازه يا سردکرده ،سبزيجات
هموژنيزه داراي شاخص مزيت نسبي آشکار متقارن باالي صفر بين  2111تا  2114بوده اند .به عبارت
ديگر ،بر اساس اين شاخص ،تنها اين اقالم مزيت صادراتي دارند.
بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد ،شاخص مزيت نسبي محصوالت کشاورزي و غذايي کشور در دهه
سال اخير رو به افول بوده بنابراين در پرسشنامههاي چالشهاي زنجيره کشاورزي و غذايي سعي شد،
عوامل موثر بر رقابتپذيري نظير عوامل دروني ،شرايط تقاضاي داخلي ،و ساختار دولت مورد توجه قرار
گيرد.
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 .9.5.9موانع کالن و ساختاری

فضاي کسبوکار در کشور بر توليد و نهايتاً رشد اقتصادي کشور تاثير گذاشته و همچنين مولفههاي
ساختاري و عوامل اقتصادي از آن تاثير پذيرفته و رقابتپذيري بنگاهها را متاثر ميسازند .به دليل
اهميت موانع کالن و ساختاري در رشد توليدات و رقابتپذيري بنگاههاي زنجيره کشاورزي و غذا ،در
اين بخش اين موانع بررسي ميشوند .مهمترين موانع ساختاري در کشور عبارتند از :تصديگري دولت
در اقتصاد ،ضعف قوانين و سياستهاي متناقص در زنجيره کشاورزي و غذاي کشور .در ادامه به تشريح
اين موانع پرداخته ميشود.

 .9.5.9.5تصدیگری دولت در اقتصاد و سیاستهای ناموفق خصوصیسازی

اقتصاد ايران خصوصاً در بخش کشاورزي عمدتاً در کنترل دولت است و شرکتهاي بزرگ دولتي نقشي
اصلي در اقتصاد زنجيره کشاورزي بازي ميکنند (نظير بازرگاني دولتي) .تصديگري دولت 52در اموري
نظير تنظيم بازار 57و قيمتگذاري و ناکارآمدي نظام دولتي در سالهاي گذشته ،دولت را بر آن داشت
تا در برنامههاي مختلف توسعه نظير برنامه پنجم بر کاهش تصديگري دولت و واگذاري اموري نظير
تنظيم بازار بر بخش خصوصي تاکيد شود ،اما محقق نشد .از اين رو با توجه به موقعيت انحصاري دولت
در زنجيره کشاورزي و غذا ،فضاي مناسب براي کارکرد بخش خصوصي وجود ندارد و امکان رشد براي
آن محدود است.

 56در سالهاي گذشته عمالً شرکتهاي دولتي به بخش عمومي غيردولتي واگذار گرديد و در نتيجه به صورت واقعي خصوصيسازي صورت نگرفت.
 57تنظيم بازار محصوالت کشاورزي و غذايي؛ مجموعهاي از مقررات ،سياستها و استراتژيهايي است که براي حمايت از عوامل زنجيره کشاورزي و غذا
اتخاذ ميشود ،در ايران همواره اين سياستها تنها منافع يکي از عوامل را تامين کرده و حمايت به بهاي زيان ساير عوامل بوده است.
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به عبارت ديگر ،عدم توفيق در تفويض امور به بخش خصوصي در زنجيره کشاورزي موجب شده همواره
تصميمات دولت با منافع گروهي در زنجيره کشاورزي و غذا و گاهاً کل عوامل در تضاد باشد (مثال:
تعيين قيمت شير خام).

 .9.5.9.1ضعف قوانین زنجیره کشاورزی و غذای کشور

فعاليتهاي اقتصادي در بستر قوانين و مقررات حقوقي شکل ميگيرد .قوانين مهمي مانند قانون
تجارت ،قانون کار و قوانين مربوط به نظام بانکي ،با شرايط فعلي اقتصاد ايران تناسب نداشته و بايد
متناسب با شرايط اقتصادي کشور مورد بازنگريهاي اساسي قرار گيرند .از سوي ديگر ،عدم ثبات
قوانين و مقررات صنعتي و تجاري کشور؛ قانون ماليات بر ارزشافزوده؛ مشکالت نظام تعرفهاي (نظير
هدفمند نبودن تعرفههاي بخش کشاورزي ،58اشکال در طبقهبندي ،53عدم تفاوت معنيدار بين تعرفه
کشاورزي و صنعتي ،21عدم استفاده از ابزارهاي غيرتعرفهاي ،21تغييرات مکرر تعرفهها )22؛ قاچاق
محصوالت کشاورزي و غذايي؛ تنوع قوانين و عدم يکپارچگي آنها در حوزه غذا؛ قديمي بودن برخي
قوانين و عدم تناسب آن با شرايط فعلي23؛ ضعفهاي موجود در قانون تمرکز و اجراي آن؛ مشکالت

 58در بسياري از کشورها ،به ويژه کشورهاي پيشرفته ،جنبه بروننگري در نظام تعرفه خود را با هزينه آسيب به جنبه درونزايي آن عملياتي نکردهاند و
ترجيج بر تقويت سطح هدفمندي و قدرت حمايتي نظام تعرفه کشاورزي است ،اما در ايران گرايش در جهت اصالح شکلي و افزايش شفافيت ،بدون توجه
به قابليت حمايتي و هدفمندي جنبه درونزايي نظام تعرفه کشاورزي را تضعيف کرده است.
 53در شرايطي که تاکيد و تصريح زيادي براي کاهش تعداد طبقات و سقف تعرفه در ايران وجود دارد و تعداد طبقات تعرفه در سال  1335به  8طبقه و
سقف تعرفه به  55درصد محدود شده است .ساير کشورها چنين محدوديتهايي را براي نظام تعرفه خود تحميل نميکنند و در کشوري مانند سوئيس
 1558طبقه تعرفه کشاورزي وجود دارد.
 21در شرايطي که قريب به  85درصد کشورهاي جهان اولويت بيشتري براي حمايت تعرفهاي از بخش کشاورزي نسبت به صنعت قائل هستند و نسبت
حمايت تعرفهاي کشاورزي به صنعت از  3برابر در اتحاديه اروپا تا  112برابر در نروژ متغير است ،در ايران تفاوت چنداني بين ميانگين تعرفه در اين دو
بخش مشاهده نميشود.
 21متوسط نرخ تعرفه محصوالت کشاورزي در ايران در سالهاي اخير حدود  31درصد ميباشد.
 22منابع:
 .1ارزيابي سياستهاي تعرفهاي محصوالت کشاورزي در ايران؛ گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس؛ .1388
 .1اصالح نظام تعرفه کشاورزي در راستاي اقتصاد مقاومتي؛ گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس؛ .1335
 23آمار جامعي از وضعيت قاچاق مواد غذايي در کشور بدست نيامد اما بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز؛ آمار کشفيات قاچاق در ناجا طي
سال  1332اين رقم بيش از  15.2هزار تن بوده و در سال  ،1331بيش از  23.4هزار تن بوده است.
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موجود در قوانين ”بازتوزيع درآمد” در چرخه توليد صنايعي نظير لبنيات و غيره ،موجب تضعيف رشد
صنعت غذاي کشور شده است.
با توجه به اهميت قانون ماليات بر ارزشافزوده در زنجيره غذاي کشور در ادامه به تشريح چالشهاي آن پرداخته
ميشود.

قانون مالیات بر ارزشافزوده

64

اجراي عادالنه قانون ماليات بر ارزشافزوده در زنجيره غذا ،نيازمند سازوکار و زيرساختهاي الزم است و
بر اين اساس ،بايد تمام معامالت اين زنجيره ،شناسنامهدار شوند تا با صدور فاکتور ،نوع ،مقدار ،قيمت،
تاريخ و محل فروش کاال مشخص شود؛ اما هم اکنون در زنجيره غذا شفافترين بخش صنعت غذاست،
براي اجراي ماليات بر ارزشافزوده ،اين موضوع بايد به ساير بخشهاي زنجيره غذا نظير اصناف نيز به
طور کامل تعميم داده شود.
از سوي ديگر سازمان امور مالياتي نتوانسته است اين قانون را به طور کامل اجرا کند چرا که واحدهاي
صنعتي که از مواد اوليهاي استفاده ميکنند که معاف از ماليات بر ارزشافزوده است بايد در توليد هم
در اين بخش از پرداخت معاف باشند (به اعتقاد فعاالن اقتصادي حداقل به اندازه ارزشافزوده يا سود
توليدکننده مشمول ماليات شوند) در صورتي که در حال حاضر در هر سه مرحله تهيه مواد اوليه ،توليد
نهايي و مصرفکننده بايد ماليات بر ارزشافزوده پرداخت شود که موجب افزايش قيمت نهايي
فرآوردههاي غذايي ميشود.
از سوي ديگر 25موضوع استرداد و نحوه محاسبه و اعمال اعتبار مالياتي ،يکي ديگر از چالشهاي مهم
ماليات بر ارزشافزوده است .در حال حاضر سازمان امور مالياتي ،ماليات بر ارزشافزوده کاالهاي وارداتي
را به محض ورود اعمال و از واردکننده دريافت ميکند ،در صورتي که موضوع مهم استرداد ماليات بر
 24بر اساس نظرات فعاالن اقتصادي ،گزارشات مرکز پژوهشهاي مجلس و اتاق ايران
 25بر اساس قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي؛ ماده  -34سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ماليات بر ارزشافزوده اخذ شده از
صادرکنندگان را از کاالهايي که از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت يکماه پس از ارائه برگ خروجي صادره
توسط گمرک جمهوري اسالمي ايران از محل وصوليهاي جاري آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نمايد.
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ارزشافزوده کاالهاي صادراتي در دوره طوالني به انجام ميرسد .اين موضوع در شرايط رکود اقتصادي و
کمبود نقدينگي فعاالن اقتصادي اين زنجيره ،مشکالت زيادي براي بخش توليد ايجاد ميکند.
به طور خالصه ،چالشهايي نظير معافيت برخي کاالها از پرداخت ماليات در حالي که زنجيره پيشين
آنها معاف نيست ،نحوه استرداد و زمانبر بودن مطالبات موديان از سازمان امور مالياتي ،نبود امکانات
سختافزاري و نرمافزاري و کمبود نيروي انساني متخصص در اجراي قانون ،عدم تنظيم دورهها و تعداد
فواصل زماني پرداخت و ارائه اظهارنامه مالياتي توسط موديان با توجه به نبود امکانات نرمافزاري و
آموزش آنها و نو پا بودن قانون در کشور ،عدم تعيين دقيق کاالهاي معاف از ماليات و مشکالت ناشي از
گستره انواع آنها نظير تعريف فرآوردههاي کشاورزي ،22همچنين دريافت ماليات بر اساس تاريخ فاکتور از
خريد و فروشهاي مدتدار از موديان ،معضل استرداد اعتبار مالياتي نيز از مسائل و مشکالت فعاالن
اقتصادي زنجيره غذا در خصوص قانون ماليات بر افزوده ميباشد.

 .9.5.9.9سیاستهای متناقض اقتصادی در زنجیره کشاورزی و غذای کشور

سياستهاي دولت در سالهاي گذشته تطابق الزم با اصول حمايت از توليد و رقابتپذيري بنگاههاي
اقتصادي نداشته است .برخي از سياستها نظير خريدهاي تضميني نه تنها موجب رونق توليدات
کشاورزي نشده بلکه حلقههاي بعدي در زنجيره را دچار مشکل کرده و مانع جدي بر سر راه
رقابتپذيري آنها شده است .به عبارت ديگر ،سياستهاي متناقض و بدون لحاظ منافع تمامي عوامل
در زنجيره کشاورزي و غذاي کشور عالوه بر کاهش رشد توليدات فعلي و ناپايداري در توليدات ،موجب
عدم اطمينان به توسعه زنجيره و در نتيجه کاهش نرخ رشد سرمايهگذاري در آن شده است .همچنين
دخالت نادرست دولت در قيمتگذاري مواد غذايي ،عدم توفيق در تفويض امور به بخش خصوصي،
اجراي نادرست طرح هدفمندي يارانهها ،تنظيم بازار مواد غذايي ،عدم شفافيت در سياستها ،و حمايت
از صادرات ،نمونههايي از سياستهاي نادرست و ناموفق دولت در زنجيره کشاورزي و غذاي کشور در
دهه گذشته بوده که در مجموع اين سياستها بعالوه سياستهاي کالن اقتصادي موجب افزايش
هزينههاي توليد و کاهش رقابتناپذيري آنها در بازارهاي بينالمللي شده است.
شايان ذکر است زنجيره کشاورزي و غذاي کشور همانند ساير بخشها براي برنامهريزي بلندمدت
نيازمند ثبات در سياستهاي دولت است.
 22به اعتقاد فعاالن اقتصادي زنجيره غذا و با توجه به اهميت اين موضوع در امنيت غذايي جامعه ،مواردي نظير بستهبندي ،خشک کردن ميبايستي از تعريف
فرآورده حذف شده و شامل معافيتهاي قانون ماليات بر ارزش افزوده در اليحه جديد شوند.
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در پرسشنامههاي چالشهاي زنجيره کشاورزي و غذايي در حوزه سياستهاي حمايتي و قوانين و
مقررات حاکم  13مورد به طور خاص پرسيده شده است که عبارتند از :ضعف سياستهاي حمايتي از
صنايع غذايي؛ عدم کارايي سياستهاي خريد تضميني؛ مشکالت نظام قيمتگذاري مواد غذايي؛
دخالت دولت در بازار کاالهاي غذايي از طريق تعيين و قيمتگذاري نهادههاي توليد و محصوالت غذايي
اساسي؛ عدم نظرخواهي و مشارکت بخش خصوصي در تدوين سياستهاي حمايتي يا نظارتي و اجراي
آنها در بخش کشاورزي ،صنايع غذايي و بازار مواد غذايي؛ سياستهاي حذف يارانه صادراتي و عدم
توجه به عواقب آن و عدم وجود سياستهاي مناسب حمايت از صادرات و غيره؛ تعدد و ناهماهنگي
سياستگذاري و تصميمسازي صنعت غذا در کشور به عبارت ديگر ناهماهنگي بين دستگاههاي متولي
سياستگذاري در تدوين و اجراي برنامهها ،استانداردها ،نظارت و تصميمگيري در بخش صنايع غذايي و
غيره؛ ضعف قوانين و قديمي بودن برخي قوانين و عدم تناسب آن با شرايط فعلي؛ تنوع قوانين و عدم
يکپارچگي آنها در حوزه غذا؛ عدم ثبات قوانين و مقررات صنعتي و تجاري کشور؛ قانون ماليات بر
ارزشافزوده؛ ضعفهاي موجود در قانون تمرکز.

 .9.5.3عوامل اقتصادی

در اين بخش بطور کلي مولفههاي اصلي اقتصاد و تاثير آن بر توليد و رقابتپذيري تشريح شده است.

تورم

اقتصاد ايران با تورم مزمن روبرو بوده است که البته در دو سال گذشته کاهش نسبي يافته است .در
وضعيت تورمي هزينههاي توليد همه ساله به طور متوسط به اندازه تورم رشد ميکند و همچنين افق
سرمايهگذاري نيز کوتاهتر ميشود .در صنايعي نظير صنعت غذا در شرايط تورمي نياز به سرمايه در
گردش افزايش مي يابد ،اين در حالي است که نظام بانکي کشور پاسخگوي اين نياز صنعت

نيست27.

تورم بر صنايع غذايي از سه جنبه تاثيرگذار است:
 کاهش قدرت خريد مردم
 افزايش هزينههاي توليد و کاهش رقابتپذيري در بازار داخلي و خارجي
 کاهش سرمايهگذاري و افزايش ريسک آن
 27تورم در ايران و آثار و پيامدهاي آن بر توليد و اقتصاد ،اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي ايران.1387 ،
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در ايران با وجود تورم باال ،دولت اصرار به کنترل نرخ ارز داشته است .در چنين شرايطي ،قطعاً فعاليت-
هاي توليدي ،اثربخشيهاي الزم را در ايجاد ارزشافزوده نخواهند داشت .28به همين خاطر ،تمايل به
فعاليتهاي توليدي از جمله صنايع غذايي در مقايسه با ساير فعاليتها مانند واردات و واسطهگري و
اصناف کاهش يافته است .در ادامه به بررسي روند تورم و ميزان رشد قيمت خوراکيها پرداخته ميشود.
قيمت خوراکيها و آشاميدنيها (شامل نان ،گوشت سفيد و قرمز ،حبوبات ،ميوهها و سبزيجات و غيره)
در فاصله ده سال (از سال  84تا  )33رشد  7.1برابري را نشان ميدهد .روند تغييرات در قيمت
خوراکيها در مقايسه با رشد قيمتهاي ساالنه 23در نمودار زير به تصوير کشيده شده است.71
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میزان رشد قیمت خوراکیها

0885

0888
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نرخ رشد قیمتهای سالیانه(تورم)

نمودار  :4روند قیمت خوراکیها و آشامیدنیها از سال  0884تا 0854
مأخذ :بانک مرکزی

آنچه نمودار فوق نشان ميدهد تا قبل از سال  ،1333همواره رشد قيمت خوراکيها در دهه گذشته از
تورم باالتر بوده است .اما بعد از سال  1333به داليلي نظير کاهش تقاضا ،قيمت مواد غذايي متناسب با
تورم افزايش نيافته است .71همچنين عواملي نظير باال بودن تورم ساير هزينههاي خانوار موجب شده

 28جهادي ،محبوبه ،تکانههاي قيمت نفت و رشد اقتصادي ،پژوهشهاي رشد و توسعه اقتصادي.1331 ،
 23رشد قيمت ساليانه يا تورم
 71مرتضايي و همکاران؛ جايگاه صنعت غذا در اقتصاد کشور ،کانون انجمنهاي صنايع غذايي ،مهرماه .1335
 71درصد تغييرات شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفي کل و خوراکيها و آشاميدنيها نسبت به ماه مشابه سال قبل در هفت ماه اول سال  1335بترتيب در
فروردين(7.4؛  ،)2ارديبهشت(7.3؛  ،)1.8خرداد(2.8؛ ،)2.7تير(8.1؛ ،)5.3مرداد(3.4؛ ،)3.5شهريور(3.5؛ )3.5و مهر ماه(3.3؛ )3.5بوده است ،به عبارت ديگر
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سهم هزينه خوراکي از کل هزينههاي خانوار کاهش يابد بطوريکه اين رقم در خانوار شهري از 27.2
درصد سال  1332به  25.4درصد در سال  1333و سپس  23.2درصد در سال  1334رسيده است.72

نرخ ارز

تضعيف و يا تقويت توليدات ملي ،به ميزان رقابتپذيري کاالهاي توليد داخل در مقابل کاالهاي مشابه
خارجي بستگي دارد .يکي از معيارهاي اندازهگيري رقابتپذيري ،شاخص نرخ ارز حقيقي

98

است .نرخ

ارز حقيقي ،74از جمله عواملي است که انحراف آن از مقادير تعادلي و همچنين بيثباتي در آن ميتواند
عملکرد اقتصاد کالن به ويژه رقابتپذيري کشورها را تحت تأثير قرار دهد.
نوسان هاي نرخ ارز حقيقي نشاندهنده بيثباتي و عدم قطعيت در روند قيمتهاي نسبي بين
کشورهاست .اين نوسانها موجب ايجاد فضايي بيثبات و نامطمئن در اقتصاد ميگردند .از سويي ديگر
فراهم نمودن فضاي رقابتي و ارتقاي سطح رقابتپذيري ملي ،زمينهساز ورود به فرايند جهاني شدن
است .رقابتپذيري از طريق حاکميت بازار و شکلگيري فعاليتها بر پايه مزيت نسبي و رقابتي حاصل
ميشود .75در نمودار زير روند تغييرات نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز حقيقي در دهه اخير بر اساس
گزارشات موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي ،بانک مرکزي ارائه شده است.
تا مردادماه همواره درصد تغييرات شاخص کل نسبت به شاخص خوراکيها و آشاميدنيها بزرگتر بوده و در شهريورماه اين دو تغييرات مساوي و در مرداد و
مهر ماه درصد تغييرات شاخص خوراکيها و آشاميدنيها نسبت به مدت مشابه سال قبل از درصد تغييرات شاخص کل بزرگتر بوده است.
 72نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران در سالهاي  1333 ،1332و چکيده 1334؛ بانک مرکزي ،اداره آمار اقتصادي.
 73منابع:
 اله ويرديزاده ،سهيال ،)1382( ،بررسي نرخ ارز و توليد ناخالص داخلي در توسعهي صادرات غير نفتي در اقتصاد ايران ،وزارت امور اقتصاد و
دارايي ،شماره .1331 ،3
 احساني ،محمدعلي ،خانعليپور ،امير و عباسي ،جعفر ،)1388( ،اثر بيثباتي نرخ ارز بر صادرات غير نفتي در ايران ،پژوهشنامهي علوم اقتصادي،
سال نهم ،شماره .32


دو اثر قيمتي ارز بر توليد ،روزنامه دنياي اقتصاد  -شماره  ،3852شهريور .1335



کريمزاده ،سعيد ،بررسي تأثير نرخ ارز واقعي بر صادرات غير نفتي ايران ،فصلنامه اقتصاد مالي و توسعه ،شماره  ،23زمستان  ،1333صفحه
.174-151
منکيو ،گريگوري ،کليات علم اقتصاد ،ترجمه :حميدرضا ارباب ،تهران :نشرني.1331 ،


74
75

) Real Exchange Rate(RERيا نرخ ارز حقيقي عبارت است از نسبت قيمتهاي خارجي به قيمتهاي داخلي بر حسب يک پول را مشخص ميکند.
منافي انور ،وحيد ،عوامل موثر بر تغييرات نرخ ارز واقعي و تاثير آن بر شاخص رقابتپذيري در اقتصاد ايران از .1358-32
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نرخ

نرخ

ارز

ارز

حقیق

اسمی

ی(هز

(هزار

ار

ریال)

ریال)

نمودار  :9تغییرات نرخ ارز حقیقی و نرخ ارز اسمی
ماخذ :طرح ارزيابي وضعيت و چشمانداز بازارهاي مالي ،موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي؛ .1334-35

تثبيت نرخ ارز اسمي 72يا کاهش نرخ ارز حقيقي منجر به کاهش نسبي قيمت کاالهاي وارداتي در
مقايسه با توليدات داخل شده و به واسطه افزايش واردات ،پيامدهاي منفي براي توليد داخل به همراه
داشته است .بنابراين توليد داخلي از مسير کاهش نرخ ارز حقيقي و بيکار ماندن بخشي از ظرفيت توليد
تحت تاثير منفي قرار گرفته و تضعيف ميشود.
بهعبارت ديگر کاهش نرخ ارز حقيقي از طريق کاهش قيمت کاالهاي وارداتي و افزايش قيمت کاالهاي
صادراتي ،قدرت رقابتي توليدکنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي را در بازارهاي داخلي و خارجي
کاهش داده و در نتيجه اثر منفي بر ميزان درآمد و بازدهي سرمايهگذاري داخلي دارد.
از سوي ديگر نوسانات غيرعادي نرخ ارز باعث کاهش قدرت خريد و نهايتاً تقاضا در جامعه مي شود .زيرا
باال رفتن نرخ ارز افزايش قيمت کاالهاي وارداتي را در پي دارد و اين تورم ايجاد شده ميتواند به صورت
يک رابطه علل و معلولي به افزايش مجدد نرخ ارز منجر شود .همچنين نوسانات نرخ ارز زماني که روند
76

نرخهاي ارز اسمي نرخي است که شخص ميتواند با آن نرخ پول يک کشور را با پول کشور ديگر مبادله کند.
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نرخ ارز صعودي باشد ،نقش شديدتري بر افزايش قيمت کاالها و خدمات خواهد داشت و ممکن است
اين امر با يک يا دو دوره تاخير نمايان

شود77.

الزم به ذکر است ،جهشهاي نرخ ارز در دهه گذشته (نمودار) منجر به کاهش رشد اقتصادي و صنعتي،
بروز رکود به واسطه کاهش هزينههاي مصرفي بخش خصوصي ،دولتي و هزينههاي سرمايهگذاري شده
است .از ديگر پيامدهاي افزايش جهشي نرخ ارز به ويژه در بخشهاي توليدي ،در سالهاي گذشته
ميتوان به کاهش رشد اقتصادي و رشد صنعتي ،افزايش تورم ،رکود فزاينده اقتصادي از طريق کاهش
هزينههاي مصرفي و سرمايهگذاري و افزايش يکباره هزينههاي توليد ،گسترش مطالبات معوق بانکها و
مسدود شدن کاالهاي وارداتي در گمرک اشاره کرد.
بررسي موسسه مطالعات پژوهشهاي بازرگاني کشور نيز نشان ميهد؛ طي دهههاي اخير کنترل تورم
مهمترين هدف اقتصادي تعيينکننده نرخ ارز در اقتصاد ايران بوده است؛ رويکردي که بواسطه کاهش
نرخ ارز حقيقي (کاهش قدرت رقابتپذيري داخل) پيامدهاي منفي براي توليد و تراز تجاري کشور به
همراه داشته و اهدافي چون جهش صادراتي يا تقويت توليد ملي را محقق نساخته است .به بيان ديگر،
سياست تثبيت نرخ ارز ضمن عدم دستيابي به هدف کنترل تورم ،پيامدهايي مانند افزايش واردات و
کاهش تراز تجاري کشور را به دنبال داشته است .گفتني است کنترل تورم ميبايست از کانال سياست-
هايي مانند کنترل نقدينگي ،افزايش بهرهوري و  ...صورت گيرد.
در پايان ذکر اين نکته ضروريست که به رغم روند کاهشي ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارز در کشور،
به داليلي نظير رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي مواد غذايي ،ناتواني افزايش توليد داخلي متناسب با
رشد تقاضا ،صادرات محصوالت خام با ارزشافزوده پايين ،اعمال سياست حمايت از مصرفکننده و
تنظيم بازار کاالهاي اساسي ،ضرورت حفظ و بهبود ذخاير استراتژيک کاالهاي اساسي در شرايط تحريم
و افزايش جهاني قيمت کاالهاي کشاورزي وارداتي؛ ايران با افزايش مستمر واردات محصوالت کشاورزي
طي برنامه چهارم و پنجم 78و کاهش صادرات آن مواجه بوده و کسري تراز تجاري بخش کشاورزي
فزاينده بوده است .95اين در حالي است که براساس تئوريهاي اقتصادي و مطالعات انجام شده در

 77تاثير نوسانات نرخ ارز بر قيمت کاالهاي وارداتي ،مرکز پژوهشهاي مجلس.1387 ،
 78در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه تعيين نرخ ارز متناسب با تورم داخلي منهاي تورم خارجي تکليف شده بود و بانک مرکزي ميبايستي تعيين نرخ را
مديريت نموده و اجازه ندهد که تکانههاي ناشي از نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور تاثير منفي بگذارد ،که محقق نشد.
 73قاسمي ،آسيه ،بررسي روند تراز تجاري بخش کشاورزي طي برنامههاي چهارم و پنجم توسعه با تأکيد بر تغييرات نرخ ارز ،دفتر تحقيقات و سياستهاي
بخشهاي توليدي ،وزارت اقتصاد و امور دارايي؛ .1333
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کشور ،81افزايش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي موجب افزايش صادرات ،کاهش واردات و بهبود تراز
تجاري بخش کشاورزي ميشود.

نظام مالی

نظام تامين مالي در ايران با توجه به قدمت سيستم بانکي و عدم توسعهيافتگي بازار سرمايه وابسته به
سيستم بانکي است.

81

شناسايي کامل و اساسي راههاي تامين مالي در هر کشور ،بدون توجه به زيرساختها ،و پايههاي و
نهادهاي مالي آن کشور ،امکانپذير نيست از طرفي بخش توليد در رده سرمايهگذاري کالن و بلندمدت
قرار دارد و جذب سرمايهگذاري بلندمدت به ثبات سياستهاي پولي و بانکي و پايين بودن تورم بستگي
دارد.
نظام مالي کارکرد تجهيز پساندازها و انتقال آن به سرمايهگذاران و کارآفرينان را بر عهده دارد .يکي از
مشکالت اقتصاد ايران بانکمحور بودن نظام مالي و نقش فرعي بازار بورس در تامين مالي اقتصاد ايران
است .به بيان ديگر ،بار عمده تامين مالي در اقتصاد ايران بر عهده نظام بانکي است و بازار بورس هنوز
نقشي حاشيهاي دارد .لذا نظام مالي ايران بايد به سمتي حرکت کند که نقش بازار بورس در آن بيشتر
شود.
با توجه به اهميت تامين مالي و تاثير آن بر رشد توليدات و رقابتپذيري با توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد
کشور و شرايط خاص بنگاهها در زنجيره غذاي کشور به تشريح اهميت و چالشهاي تامين مالي فعاالن اقتصادي
پرداخته ميشود.

نرخ رشد متوسط قيمت فروش دالر در بازار آزاد طي برنامه چهارم  3درصد و متوسط نرخ رشد حجم واردات بخش کشاورزي طي اين دوره  15درصد و
حجم صادرات  21درصد بوده است .اين در حالي است که که طي سالهاي برنامه پنجم توسعه نرخ فروش دالر آزاد ساالنه  142درصد رشد داشته است و
حجم واردات بخش کشاورزي  23درصد افزايش داشته است و افزايش حجم صادرات اين بخش تنها  7درصد بوده است.
کاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارز طي سالهاي برنامه چهارم و پنجم توسعه منجر به کاهش واردات ،افزايش صادرات و بهبود کسري تراز تجاري
بخش کشاورزي نشده است.
 81حسني ديزچي ،کبري ،بررسي نوسانات نرخ ارز بر تجارت محصوالت منتخب کشاورزي و تراز تجاري بخش کشاورزي ،پاياننامه کارشناسي ارشد ،دانشکده
کشاورزي ،دانشگاه تربيت مدرس.1331 ،
ايزدي ،حميدرضا و مريم ايزدي ،استفاده از معيار شکاف بازار آزاد ( )BMPجهت بررسي تغييرات نرخ ارز بر ارزشافزوده بخش صنعت ،فصلنامه مدلسازي
اقتصادي.1331 ،
رستمي ،نسرين و مجيد احمدلو ،بررسي تاثير تکانههاي نرخ ارز واقعي بر ميزان صادرات و واردات ايران ( 1341تا  ،)1387مجله اقتصاد کاربردي.1383 ،
 81نگاهي به چالشهاي تامين مالي بنگاههاي اقتصادي در ايران ،اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي ايران ،خرداد .1331
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تامین مالی
در شرايط اقتصادي حاکم بر جهان که رقابتپذيري نقش بسيار مهمي در بقاي صنايع از جمله صنايع
غذايي دارد ،بنگاهها براي بهبود شرايط رقابتپذيري مدام به تغييرات پرداخته و براي ايجاد يک نظام
مناسب ،کارا و رقابتپذير ،نياز به تامين سرمايه دارند .از سوي ديگر با توجه به شرايط خاص صنايع
غذايي کشور ،سرمايه در گردش در تامين به موقع مواد اوليه و توليد پايدار ،نقش کليدي بازي ميکند.
رکود اقتصادي در سالهاي اخير ضمن کاهش فعاليت در بخشهاي توليد ،تبعات منفي براي زنجيره
کشاورزي و غذايي در پي داشته است (نظير کاهش تقاضا ،افزايش قدرت چانهزني کانالهاي توزيع و
فروش) .يکي از مهمترين مشکالتي که در دوران رکود پررنگتر شده و تاثير بسزايي بر روي عملکرد
بنگاههاي توليدي داشته است ،مشکالت تامين مالي و نقدينگي اين بنگاهها است.
از سوي ديگر ،کمبود منابع مالي صنايع غذايي و عدم کارايي بازار سرمايه ،موجب باال رفتن هزينههاي
تامين مالي در توليد صنايع غذايي در ايران شده است بطوريکه در مقايسه با رقباي خارجي،
رقابتپذيري صنعت غذا را کاهش داده است .در کشور ما نرخ تامين مالي به طور متوسط بيش از 4
برابر کشورهاي همسايه است و اين امر ،مشکالت متعددي براي توليدکنندگان در حوزه رقابت با ساير
کشورها ايجاد ميکند .به عنوان مثال مطالعات انجام شده نشان ميدهد که بيشترين اختالف در اقالم
قيمتتمام شده فرآوردههاي غذايي نظير شير ،روغننباتي و شکر در ايران و ترکيه مربوط به هزينههاي
مالي

ميباشد82.

عالوه بر باال بودن نرخ باالي نرخ بانکي ،تامين ضمانت ،خود هزينه مضاعفي را براي صنايع غذايي ايجاد
کرده است .از سوي ديگر رکود حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش تقاضا موجب شده تا صنعت غذا براي
تامين مالي نياز به نقديگي باال و براي فروش خود ،بازگشتهاي طوالنيتر از سالهاي قبل تجربه کند.
به طور کلي در حال حاضر رگههاي اصلي سياستهاي مالي و پولي دولت ،ضد توليد است و نرخ سود
بانکي ،مهمترين مشکل بخش توليد محسوب ميشود .در اقتصادهاي دنيا ،نرخ سود سپرده بانکي رابطه
معکوس با تشکيل سرمايه صنعتي و هدايت سرمايهها به سمت بخش توليد دارد ،اما در ايران به جاي
اينکه توليد ،محور اقتصاد کشور باشد ،بانکها ،محور اقتصاد شدهاند.83
 82فاطمي امين ،سيد رضا؛ مرتضايي ،اشرف؛ برنامه راهبردي زنجيره تامين فراوردههاي غذايي ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت.1332 ،
 83مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي (ارديبهشت  )1335در بررسيهاي آسيب شناسي نظام بانکي اعالم کرده است که به استناد آمار و اطالعات موجود در
خصوص عملکرد تامين مالي بنگاهها از سوي بانکها ،چالشها و آسيبهاي زيادي در زمينه تامين مالي مطلوب بنگاهها و بخشهاي اقتصادي از بانکها وجود دارد و

کد گزارش Rep/RM/TO99_99

41

شناسایی و دستهبندی موانع و چالشهای تولید و رقابتپذیری در بنگاههای زنجیره غذا و ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

در سالهاي اخير تمرکز برنامههاي دولت يازدهم بر حمايت از توليد داخل بوده و اميد است با هدايت
هدفمند منابع به سمت توليد رقابتپذير ،رشد اقتصادي مورد انتظار در کشور محقق شود .84از سوي
ديگر ،افزايش و نوسانات نرخ ارز ،توان خريد مصرفکنندگان را کاهش داده که ميتواند باعث افزايش
مصرف توليدات داخلي شود .کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش به ويژه به صورت ارزي براي تامين
مواد اوليه وارداتي و تامين وثيقه براي دريافت وام از صندوقهاي ملي کشور ،از مشکالت مالي است که
توسط فعاالن اقتصادي کشور مطرح ميگردد.85
در پرسشنامه چالشهاي صنايع غذايي در حوزه تامين مالي سه مورد به طور خاص پرسيده شده است:
 هزينههاي باالي تامين مالي در صنعت غذا؛
 کمبود منابع مالي (سرمايه در گردش و غيره)؛
 هدفمند نبودن تسهيالت اعطايي به صنايع غذايي اعم از سرمايه در گردش و طرحهاي
توسعهاي.
در پرسشنامههاي چالشهاي زنجيره کشاورزي و غذايي در حوزه متغيرهاي اقتصادي تورم ،نرخ ارز و
منابع و هزينههاي مالي مورد به طور خاص پرسيده شده است.

نظر به نبود محيط قانوني و مقرراتي مناسب و کارآمد در اين زمينه ،لزوم اصالح قوانين و مقررات اين حوزه و بازنگري در رويهها و قواعد اعطاي تسهيالت توسط بانکها
بيش از پيش احساس ميشود.
 84الزم به ذکر است ،هر ساله رقمي براي بخش توليد در بودجه ساالنه در نظر گرفته ميشود اما بودجه پيشبيني شده به بخشهاي ديگر هدايت ميشود.
نمود بارز اين امر عدم تحقق  31درصدي سهم بخش توليد از درآمد حاصل از هدفمندي يارانهها در سال  1383و  21درصدي آن در سال  1331است و
همچنين ابهامات فعاالن اقتصادي در خصوص تسهيالت اعطايي براي رفع موانع توليد در سال  1335و لزوم شفافسازي آن.
 85مشکل کمبود نقدينگي و سرمايه به عنوان يکي از مهمترين دروندادهاي فرآيند توليد ،بر تامين مواد اوليه ،تجهيز ماشينآالت ،تامين الزامات کيفي ،جذب
و آموزش نيروي متخصص و  ...تاثيرگذار بوده و خط توليد را با حجمي کمتر از ظرفيت تعبيه شده راهاندازي ميکند که اين مسئله عالوه بر سرشکن
هزينههاي سربار بر تعداد کمتري از آحاد توليدي و هزينه باالتر خريد در حجم کمتر (عدم بهرهمندي از صرفه اقتصادي مقياس) ،به باال رفتن بهاي تمام
شده انجاميده و از سوي ديگر انرژي و ساير هزينههاي بازاريابي و  ...نقطه سر به سر توليد را تا حدود زيادي جابجا ميکنند.
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 .9.5.1سایر شاخصها و عوامل موثر بر رشد تولیدات و رقابتپذیری

عالوه بر عوامل محيطي کالن که در بخشهاي قبل به آن پرداخته شد ،برخي از مهمترين عوامل
محيطي خرد و داخلي و شاخصهاي موثر بر رشد توليدات و ارتقاي رقابتپذيري صنايع غذايي عبارتند
از:
ارزشافزوده و اشتغال

ارزشافزوده صنايع غذايي و آشاميدني در سال  1333حدوداً  143هزار ميليارد 82ريال بوده که اين
ميزان معادل  11.8درصد ارزشافزوده کل صنعت ميباشد .همچنين در ده سال گذشته

اشتغال87

صنايع غذايي و آشاميدني از  125هزار  715نفر سال  1384به  212هزار و  152نفر در سال 1333
رسيده است (بيش از  12.5درصد از اشتغال بخش صنعت در سال .)1333

بهرهوری

بهرهوري از عوامل مهم و کليدي در سنجش ميزان بکارگيري مطلوب از دادهها در توليدات صنعتي از
جمله صنايع غذايي ميباشد.
بهبود بهرهوري در صنايع غذايي کشور عالوه بر رشد شاخص رقابتپذيري 88اين صنعت ،بهبود کيفيت
فرآوردههاي غذايي و در نتيجه ارتقاي سالمت جامعه را نيز به دنبال خواهد داشت .روند تغييرات در
شاخص بهروهوري صنايع غذايي در  5سال گذشته عبارتند از:83
 شاخص بهرهوري نيروي کار :اين شاخص از تقسيم ارزشافزوده بر تعداد و يا هزينه کارکنان بدست
ميآيد .به منظور تعيين روند منطقي در ايجاد سهولت در بررسي روند تغييرات سطح بهرهوري نيروي
کار اين شاخص در اولين سال بررسي معادل  111تعيين و سطوح سالهاي ديگر نسبت به آن محاسبه

 82براساس نتايج سرشماري کارگاههاي  11نفرکارکن و بيشتر مرکز آمار ايران به قيمت جاري
 87اشتغال واحدهاي باالي  11نفر کارکن بر اساس گزارش نتايج طرح آمارگيري واحدهاي  11نفر کارکن و بيشتر مرکز آمار در سال .1333
 88در ادبيات اقتصادي رقابتپذيري با محاسبه بهرهوري کل عوامل توليد کمي ميشود .بهرهوري کل عوامل توليد ) (TFPبه آن بخشي از توليد يا ارزش-
افزوده که توسط نهادههاي توليد مثل نيروي کار ،سرمايه ،انرژي و  ...قابل توضيح نيست ،گفته ميشود .اگر اقتصادي از شرايط رقابتي دور باشد ،تعريف باال
براي محاسبه بهرهوري قابل اتکا نيست.
 83بر اساس دادههاي مرکز مديريت بهرهوري ايران
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ميشود .روند تغييرات در شاخص بهرهوري نيروي کار صنايع غذايي از سال  1331به بعد نسبت به
اهداف برنامه پنجم توسعه نامطلوب بوده است.
 سطح بهرهوري سرمايه و شاخص آن :اين شاخص از تقسيم ارزشافزوده بر ارزش موجودي سرمايه ثابت
بدست ميآيد .شاخص بهرهوري سرمايه صنايع غذايي در دهه اخير تنها در سال  1382نسبت به اهداف
برنامه توسعه مثبت بوده و در مابقي سالها نامطلوب بوده است.
 سطح بهرهوري کل و شاخص آن از تقسيم ارزش ستانده به ارزش کل دادهها بدست ميآيد .شاخص
بهرهوري کل عوامل در صنايع غذايي در دهه اخير در نوسان بوده است .جدول زير روند اين شاخص ،و
تغييرات آن نسبت به اهداف برنامههاي توسعه چهارم و پنجم نشان داده شده است.
جدول  :8جدول بهرهوری کل عوامل
0884

0889

0886

0889

0888

0885

0851

0850

0852

0858

جدول بهرهوری کل عوامل
میانگین صنعت غذا

111

111

133

145

113

142

117

132

125

113

اهداف برنامه توسعه

111

114

113

113

118

122

122

131

135

133

1

-4

24

32

1

21

-3

1

-11

-22

اختالف
ماخذ :مرکز مديريت بهرهوري ايران

قیمت تمام شده

قيمت تمام شده باالي محصوالت کشاورزي و غذايي کشور از چالشهاي مهم رقابتپذيري اين بخش
در بازارهاي جهاني است .31بطور کلي قيمت تمام شده يکي از موضوعات مهمي است که کشورهاي
مختلف توجه ويژهاي به آن دارند .در صورتيکه ميزان قيمت نهايي محصوالت توليدي کاهش يافته و
کيفيت آن ثابت بماند و يا افزايش يابد ،سطح رفاه مصرفکنندگان افزايش خواهد يافت و در زنجيره
کشاورزي و غذا موجب ارتقاي امنيت غذايي جامعه ميشود .از سوي ديگر بنگاههاي توليدي در زنجيره
نيز در پي کاهش قيمت تمام شده توان رقابتي بيشتري خواهند داشت.
همانگونه که در بخشهاي قبل اشاره شد ،متاسفانه در دهه گذشته نرخ هاي تورم دورقمي ،موجب باال
رفتن نهادههاي توليد خصوصاً مواد اوليه شده است .از سوي ديگر باال بودن هزينههاي تامين مالي باال
در کنار هزينههاي باالي حمل و نقل (به دليل ضعف لجستيک در کشور) از سوي ديگر موجب باال رفتن
31

گزارش شناسايي قوانين و مقررات مخل کاهش قيمت تمام شده ،موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.1333 ،
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قيمت کاالهاي صادراتي شده است .افزايش قيمت کاالي صادراتي در بازار رقابتي ،شانس يافتن بازارهاي
جديد خارجي با توجه به تنوع کم بازارهاي هدف و صادرات بيشتر محصوالت کشاورزي و غذايي نيز
کاهش داده است.

در بازار داخل نيز مشکالت نظام توزيع و ناکارآمدي آن در زنجيره غذا فشار بر توليدکنندگان صنايع
غذايي را در شرايط رکود فعلي دوچندان کرده است .زيرا از يک سو قيمت تمام شده توليد باال و از
سوي ديگر کاهش تقاضاي داخلي و وجود رقابت ناسالم موجب افزايش قدرت چانهزني کانالهاي فروش
خصوصاً فروشگاههاي بزرگ شده است .به اعتقاد فعاالن اقتصادي در کنار اين مشکالت صنايع غذايي
رشد واحدهاي زيرپلهاي و قاچاق باالي مواد غذايي رقابت قيمتي در اين بخش را فشردهتر کرده است.
عالوه بر مشکالتي که در بخشهاي قبل ارائه شد ،نبود آمار و اطالعات الزم و کافي در خصوص نياز
داخلي ،ظرفيتهاي توليد موجود در زنجيره و پتانسيلها و استانداردهاي رقابت در بازارهاي جهاني
باعث گرديده که منابع و تسهيالت کشور صرف احداث ظرفيتهاي توليد صنايعي در زنجيره کشاورزي
و غذا شود که کمتر از نيمي از توان توليد خود مورد بهرهبرداري قرار گيرند که گذشته از هدر رفتن
منابع کشور با مشکل باال بودن قيمت تمام شده و توان رقابتي ضعيف روبرو هستند.

کیفیت تولیدات

يکي از مهمترين پيشنيازهايي که نه تنها ورود به بازار جهاني را تسهيل ،بلکه بقا و دوام حضور در بازار
داخل و همچنين مقوله مهم رقابتپذيري را در بازار جهاني تضمين ميکند ،کيفيت محصوالت توليدي
است .لذا يکي از داليل مهم عدم توان ورود به بازار محصوالت کشاورزي و غذايي 31فقدان ويژگيهاي
کيفي در محصوالت توليدي و عدم تطابق استانداردهاي فرآيند توليد با درخواست مشتريان بوده است.

نظام توزیع

کانالهاى توزيع در واقع پلهاى ارتباطى بين توليد و مصرف هستند .يک نظام توزيع متناسب و بهينه
بايد بتواند کاال را در زمان و به قيمت و شرايط مناسب در اختيار مصرفکننده قرار دهد.
 31به عنوان مثال يکي از داليل عدم توفيق در بازار  4.5ميليارد دالري محصوالت کشاورزي و غذايي روسيه نبود کيفيت محصوالت توليدي مطابق با
استانداردهاي مورد درخواست مشتري بود.
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توزيع را نمىتوان بهعنوان يک پديده مستقل نگاه کرد ،نداشتن برنامه اقتصادى مدون ،بىثباتى نظام
پولى و عدم سياست جذب پولهاى سرگردان ،کمبود مواد اوليه به منظور توليد ،بيکارى باعث ايجاد
بخشهاى زائد ،سلفخرى و افزايش قيمتهاي سربار در زنجيره کشاورزي و غذاي کشور مىگردد.

برخي از چالشهاي نظام توزيع در کشور از جمله نظام توزيع در زنجيره کشاورزي و غذا عبارتند از :نبود
آمار و اطالعات کافي درخصوص فرآيندهاي توزيع؛ نامطمئن و غيررسمي بودن بخش قابل توجهي از
حمل و پخش کاال در شبکه توزيع؛ تعدد واحدهاي صنفي در سطح خردهفروشي؛ باال بودن هزينههاي
شبکه توزيع کاال؛ عدم مشارکت موثر بخش خصوصي در تنظيمکننده بازار.

 .5.3اولویتبندی چالشهای زنجیره کشاورزی و غذای کشور
در اين بخش با توجه به پرسشنامههاي جمعآوري شده چالشها در زنجيره کشاورزي و غذاي کشور در
سه گروه حوزه غذا؛ حوزه زراعت و باغداري و حوزه دام ،طيور و آبزيان دستهبندي شده و سپس براي
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هر دسته اولويتها مشخص شده است .بطور خالصه چالشهاي اين سه حوزه به ترتيب اولويت عبارتند
از:
 صنايع تبديلي و غذايي :شامل نظام و هزينه باالي تامين مالي؛ ضعف سياستها ،قوانين و
حمايتهاي دولتي؛ کاهش تقاضا ،مشکالت تامين مواد اوليه ،ماليات بر ارزشافزوده ،قيمتتمام
شده باال و قيمتگذاري ،نظام توزيع و همچنين برندسازي .
 زراعت و باغداري :کمبود ذخاير آبي؛ نبود الگوي کشت؛ برندسازي؛ ضعف سياستها ،قوانين و
حمايتهاي دولتي و قيمت تمام شده باالي محصوالت توليدي.
 دام ،طيور و آبزيان :شامل نظام و هزينه باالي تامين مالي؛ باال بودن هزينههاي متغير توليد؛
نظام توزيع؛ ظرفيت خالي باال و سرانه مصرف پايين به دليل عدم توان خانوارها در کشور.

 .3.5.5شناسایی و اولویتبندی مشکالت و چالشهای حوزه غذای کشور

با جمعآوري  41پرسشنامه از تشکلها و خبرگان صنايع غذايي کشور چالشهاي اين زنجيره شناسايي
و سپس اولويتبندي شدند .مشکالت و چالشهاي حوزه غذاي کشور به ترتيب اولويت عبارتند از:
 هزينههاي باالي تامين مالي در صنعت غذا؛
 کمبود منابع مالي (سرمايه در گردش و غيره)؛
 ضعف در قوانين کار و تامين اجتماعي ،قانون هدفمندسازي يارانهها ،قوانين امور بانکي ،ماليات
و قوانين مرتبط با سرمايهگذاري خارجي؛
 ضعف سياستهاي حمايتي از صنايع غذايي؛
 عدم ثبات قوانين و مقررات صنعتي و تجاري کشور نظير تعرفهها ،سهميهها ،عوارض و
مالياتها ،مجوزهاي تجاري ،مجوزهاي صنعتي و نظام ارزيابي کاال؛
 مشکالت تامين مواد اوليه شامل :قيمت تمام شده باالي مواد اوليه داخلي ،مشکالت واردات
مواد اوليه وارداتي و ...؛
 تعدد و ناهماهنگي سياستگذاري و تصميمسازي صنعت غذا در کشور به عبارت ديگر
ناهماهنگي بين دستگاههاي متولي سياستگذاري در تدوين و اجراي برنامهها ،استانداردها،
نظارت و تصميمگيري در بخش صنايع غذايي و غيره؛
 نوسانات نرخ ارز؛
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 عدم نظرخواهي و مشارکت بخش خصوصي در تدوين سياستهاي حمايتي يا نظارتي و
اجراي آنها در بخش کشاورزي ،صنايع غذايي و بازار مواد غذايي؛
 قانون ماليات بر ارزشافزوده؛ تعريف ،کليات ،معافيتها و غيره؛
 مشکالت نظام قيمتگذاري مواد غذايي؛
 هدفمند نبودن تسهيالت اعطايي به صنايع غذايي اعم از سرمايه در گردش و طرحهاي
توسعهاي؛
 ضعف قوانين و قديمي بودن برخي قوانين و عدم تناسب آن با شرايط فعلي نظير گمرک،
استاندارد و بهداشت؛
 دخالت دولت در بازار کاالهاي غذايي از طريق تعيين و قيمتگذاري نهادههاي توليد و
محصوالت غذايي اساسي؛
 نرخ باالي تورم در کشور؛
 کاهش سهم ايران از بازارهاي خارجي؛
 سياستهاي حذف يارانه صادراتي و عدم توجه به عواقب آن و عدم وجود سياستهاي مناسب
حمايت از صادرات و غيره؛
 افزايش نرخ حاملهاي انرژي (هدفمندسازي)؛
 چالشهاي ناشي از تحريم؛
 عدم کارايي خوشههاي صنايع غذايي شامل :عدم همکاري در تکميل فعاليتهاي يکديگر،
توليدات و خدمات مشترک؛ عدم سازماندهي صنايع؛ هدفمند نبودن؛ عدم توفيق در تخصصيتر
و اقتصاديتر بودن خدمات و پشتيبانيها از صنايع مجتمع در خوشه و ساير موارد؛
 عدم هماهنگي و استمرار در برنامهريزي و نوسانات در توليد محصوالت کشاورزي ورودي
صنعت غذا؛
 تنوع قوانين و عدم يکپارچگي آنها در حوزه غذا؛
 ناکافي بودن سيستمهاي آمار و اطالعرساني در ارائه تصوير روشن از وضعيت صنايع غذايي
کشور شامل :ظرفيتهاي واحدهاي فعال ،در حال احداث و ظرفيتهاي خالي (و نحوه فعال-
سازي کاراي آنها) و غيره؛
 ضعفهاي موجود در قانون تمرکز؛
 عدم کارايي سياستهاي خريد تضميني؛
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 کمبود زيرساختهاي تجاري صنعتي کشور؛
 وجود واسطههاي زياد در بازار فرآوردههاي غذايي؛
 ساير ضعفهاي ساختار و نظام بازار شامل :قاچاق و غيره؛
 پايين بودن تقاضا به داليلي نظير افزايش هزينههاي خانوار و غيره؛
 ضعف زيرساختهاي حمل و نقل مواد غذايي در کشور؛
 ضعف فناوري و کيفيت بستهبندي شامل :به روز نبودن فرآيندهاي توليد و مديريت در واحدها
و لزوم بازسازي و نوسازي در برخي از آنها و غيره؛
 ضعف در برندسازي؛
 ضعف نوآوري و تنوع محصول؛
 زيربخش ضعف شبکههاي توزيع و حمل و نقل مناسب؛
 کمبود و ضعف مراکز نگهداري و ذخيره اقالم غذايي در کشور؛


مشکالت نمايشگاهها نظير عدم هماهنگي و همکاري مسئوالن برگزاري؛ مکان نمايشگاه؛
کاهش استقبال مراجعه کنندگان؛

 .3.5.1شناسایی و اولویتبندی مشکالت و چالشهای حوزه زراعت ،باغداری و بازرگانی مربوطه

با جمعآوري  33پرسشنامه از تشکلها و خبرگان حوزه زراعت و باغداري کشور چالشهاي اين زنجيره
شناسايي و سپس اولويتبندي شدند .مشکالت و چالشهاي اين حوزه به ترتيب اولويت عبارتند از:
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 کمبود ذخاير آبي کشور و سهم باالي کشاورزي از مصرف آب کشور؛
 نبود الگوي کشت متناسب با منابع آب و خاک کشور؛
 ضعف شبکههاي آبرساني؛
 ضعف در برندسازي به منظور فروش در بازار داخل و صادرات؛
 ضعف در قوانين کار و تامين اجتماعي ،قانون هدفمندسازي يارانهها ،قوانين امور بانکي ،ماليات
و قوانين مرتبط با سرمايهگذاري خارجي؛
 قيمت تمام شده باالي محصوالت کشاورزي (به داليلي نظير عدم يکپارچگي اراضي و مکانيزه
نبودن کشت ،داشت و برداشت محصوالت کشاورزي؛ بهرهوري پايين و)....؛
 ضايعات باالي محصوالت زراعي و باغي؛
 وجود واسطههاي زياد در بازار نهادهها و محصوالت کشاورزي؛
 نبود برنامهاي متناسب با پتانسيلهاي کشاورزي و نياز کشور؛
 ناکافي بودن سيستمهاي آمار و اطالعرساني در ارائه تصوير روشن از وضعيت کشاورزي کشور
شامل :محدوديتها و منابع آب و خاک کشور؛ ظرفيتها و پتانسيلهاي کشاورزي؛ آمار
توليدات زراعي و باغي کشور؛ آمار ضايعات و غيره؛
 عدم ثبات و ضعف قوانين نظير :تعرفهها ،سهميهها ،عوارض و مالياتها ،بيمه محصوالت
کشاورزي ،مجوزهاي تجاري و نظام ارزيابي کاال؛
 ضعف استفاده از ماشينها و فنآوريهاي نوين در برداشت محصوالت کشاورزي؛
 ضعف سياستهاي حمايتي دولت از بخش کشاورزي؛
 نرخ باالي تورم در کشور و تاثير آن بر قيمت تمام شده محصوالت و نهايتاً کاهش تقاضا؛
 عدم استفاده از ضايعات؛
 ضعف تشکلهاي صادراتي؛
 صادرات محصوالت بصورت فلهاي ،بدون فرآوري و بستهبندي مناسب؛
 کاهش سهم ايران از بازارهاي خارجي؛
 نبود شرکتهاي بازاريابي در سطح بينالمللي؛
 مشکالت تنظيم بازار محصوالت زراعي و باغي؛
 ضعف استانداردهاي توليد محصوالت زراعي و باغي ،واردات محصوالت زراعي و باغي ،توليد
نهادههاي کشاورزي و واردات نهادههاي کشاورزي؛
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 ضعف استفاده از ماشينها و فناوريهاي نوين پس از برداشت سورتينگ ،بوجاري ،خشک
کردن و  ...محصوالت کشاورزي؛
 ضعف شبکههاي توزيع (ميادين ميوه و ترهبار ،بورس کشاورزي و )...؛
 نوسانات نرخ ارز و تاثير آن بر نهادههاي کشاورزي؛
 وجود رقباي زياد در بازارهاي هدف؛
 عدم اجراي صحيح قانون بهرهوري کشاورزي؛
 عدم کارايي سياستهاي خريد تضميني؛
 ضعف بازار نهادهها و محصوالت باغي و زراعي؛
 عدم تأمين بذر مناسب و عدم دسترسي به واريتههاي جديد؛
 ضعف فناوري و نوآوري در توليد نهادههاي کشاورزي و محصوالت؛
 نوع و نحوه استفاده از کود و سم مورد استفاده در توليدات کشاورزي.

نهادهها

سرمایه
نیروی
انسانی

زمین

آب

نمودار  :6ساختار چالشهای حوزه زراعت و باغداری و بازرگانی مربوطه بر اساس نظرات فعاالن حوزه
ماخذ :يافتههاي پژوهش

مشکالت و چالشهای حوزه زراعت

 کمبود شديد و افت کيفيت آب؛
 کوچک و نامنظم بودن واحدهاي بهرهبرداري کشاورزي در قطعات متعدد و پراکنده؛


کمبود و پراکنش نامناسب زماني و مکاني بارندگي؛



پايين بودن راندمان آبياري در بخش وسيعي از اراضي آبي کشور؛
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عدم هماهنگي برنامه زماني و ميزان سرمايهگذاري بين اجراي برنامههاي مکمل در زمينه

مصرف بهينه آب کشاروزي و فرايندهاي تامين آب؛


کمبود سرمايهگذاري و ترکيب نامناسب سرمايهگذاري بخش دولتي و غيردولتي و عدم امکان
و تمايل بهرهبرداران به سرمايهگذاري در زيربخش آب و خاک؛

 عدم مديريت يکپاره زنجيره توليد تا مصرف؛
 مشکالت سياستهاي حمايتي نظير قيمت تضميني ،نحوه و ميزان يارانهها و حمايت داخلي،
تعرفهها؛
 ضعف تشکلهاي کشاورزي؛
 عدم توجه به توسعه پايدار در برنامهها.

مشکالت و چالشهای حوزه باغداری

 پايين بودن عملکرد در واحد سطح محصوالت باغي در مقايسه با ساير کشورها و استعدادهاي
موجود؛


باال بودن ضايعات کمي و افت کيفي محصوالت باغي در مراحل برداشت تا مصرف؛



منطبق نبودن ظرفيت و ساختار صنايع تبديلي ،نگهداري و بستهبندي کشور با الزامات توليد
محصوالت باغباني براي عرضه به بازارهاي جهاني؛



ضعف و نابساماني در نظام بازرگاني محصوالت باغي به ويژه در صادرات و توسعه بازارهاي
خارجي؛



فقدان نظام علمي و فراگير مطالعات ،توليد آمار و اطالعات و اطالعرساني در زمينه فعاليتهاي
باغباني؛



عدم کفايت فعاليتهاي تحقيقاتي ،ترويجي و آموزشي در زيربخش باغباني؛



کمبود منابع سرمايه و سرمايهگذاري در زيربخش باغباني؛



ضعف و عدم استقرار نظام توليد نهال استاندارد از ارقام تجاري؛



منطبق نبودن ساختار و امکانات نظام استاندارد و کنترل کيفي و بهداشتي محصوالت باغباني
با الزامات و استانداردهاي عرضه محصول در بازارهاي مصرف داخلي و جهاني؛
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ناکافي بودن منابع آب تامين شده و اختصاص يافته براي توسعه کشت محصوالت باغباني

در مقايسه با عرصه موجود و تقاضاي جامعه؛


منطبق نبودن ظرفيت و زيرساختهاي حمل و نقل کشور با الزامات و استانداردهاي بازاررساني
و عرضه محصوالت باغباني به بازارهاي جهاني؛



ضعف دانش و مهارتهاي فني بهرهبرداران از نظر کاربرد يافتههاي جديد براي توليد محصوالت
باغباني؛



پايين بودن تنوع فرآوري و بستهبندي محصوالت باغباني؛



منطبق نبودن واريته و ارقام بسياري از باغات موجود با نياز و تقاضاي بازارهاي صادراتي؛



کمبود نيروي ماهر و متخصص مرتبط با فعاليتهاي باغباني در عرصههاي بهرهبرداري ،تحقيق،
مشاوره و اجرا؛



نازل بودن سطح و ضريب مکانيزاسيون در فعاليتهاي باغباني؛



نارسايي در تامين و عرضه بهنگام و کافي نهادههاي باغباني.
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 .3.5.9شناسایی و اولویتبندی مشکالت و چالشهای حوزه دام ،طیور ،آبزیان و بازرگانی مربوطه

با جمعآوري  5پرسشنامه از تشکلها و خبرگان حوزه دام ،طيور ،آبزيان کشور چالشهاي اين زنجيره
شناسايي و سپس اولويتبندي شدند .مشکالت و چالشهاي اين حوزه به ترتيب اولويت عبارتند از:
 مشکالت تامين منابع مالي واحدهاي توليدي؛
 باال بودن هزينههاي متغير توليد مانند هزينه خوراک و سهم باالي آن در قيمت توليدات دامي؛
 ناکافي بودن سيستمهاي آمار و اطالعرساني در ارائه تصوير روشن از وضعيت دام ،طيور و
آبزيان کشور شامل :محدوديتها و منابع آب و خاک کشور؛ ظرفيتها و پتانسيلها توليد؛ آمار
توليدات کشور؛ آمار تلفات و غيره؛
 ضعف شبکههاي توزيع نظير بورس محصوالت کشاورزي؛
 عدم مشارکت بخش خصوصي در تصميمسازيهاي دولت و ضعف سياستهاي حمايتي دولت
از بخش دام ،طيور و آبزيان و همچنين صنعت خوراک دام ،طيور و آبزيان؛
 ظرفيت خالي باال در مرغداريها ،گاوداريها ،کشتارگاهها و صنايع تبديلي مربوطه و همچنين
حجم باالي طرحهاي نيمهتمام و راکد در اين حوزه؛
 سرانه مصرف پايين فرآوردههاي دامي در جامعه؛
 وجود واسطههاي زياد در بازار نهادهها و فرآوردههاي دامي؛
 نبود برنامه توليد و واردات متناسب با پتانسيلها و نياز کشور؛
 عدم ثبات و ضعف قوانين نظير تعرفهها ،سهميهها ،عوارض و مالياتها ،بيمه محصوالت
کشاورزي ،مجوزهاي تجاري ،نظام ارزيابي کاال و ...؛
 قيمت تمام شده باال و کيفيت پايين نهادههاي دامي و نوسانات قيمت آنها؛
 ضعف استفاده از ماشينها و فناوريهاي نوين در توليد فرآوردههاي دامي و نهادهها؛
 ناپايداري توليدات کشاورزي خصوصاً غالت و دانهها که نقش مهمي در تهيه خوراک ،ضايعات
باالي محصوالت کشاورزي و عدم استفاده از ضايعات و دورريزيهاي صنايع تبديلي کشاورزي؛
 نسبت پايين تبديل خوراک به گوشت دام ،طيور و آبزيان؛
 کمبود زيرساختهاي تجاري صنعتي کشور نظير امکانات سردخانهاي ،پايانه صادراتي و
قرنطينهها؛
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 قيمت تمام شده باالي فرآوردههاي دامي (به داليلي نظير مقياس کوچک واحدهاي توليدي؛
بهرهوري پايين و)...؛
 تلفات و افت باال؛
 عدم کارايي تعاونيها و يا کمبود آنها در حوزه دام ،طيور و آبزيان؛
 مشکالت تنظيم بازار فرآوردههاي دامي و نهادهها؛
 نوسانات نرخ ارز و تاثير آن بر نهادههاي دامي؛
 ضعف در ساير قوانين کسبوکار؛
 ضعف تجهيزات حمل و نقل فرآوردههاي دامي؛
 عدم استقبال بازار داخل از محصوالت بستهبندي شده؛
 دخالت دولت در بازار از طريق تعيين و قيمتگذاري نهادههاي دامي و فرآوردههاي دامي
مربوطه؛
 افزايش نرخ حاملهاي انرژي (هدفمندسازي)؛
 نرخ باالي تورم در کشور؛
 توليد سنتي فرآوردههاي دامي و تهيه خوراک؛
 چالشهاي ناشي از تحريم (تامين نهادهها ،فناوري ،صادرات و غيره)؛
 ضعف استانداردهاي توليد فرآوردههاي دامي ،واردات فرآوردههاي دامي ،توليد نهادههاي دامي،
واردات نهادههاي دامي؛
 ضعف زيرساختهاي حمل و نقل مواد غذايي در کشور؛
 عدم کارايي سياستهاي خريد تضميني نهادهها و فرآوردههاي دامي؛
 واردات بيرويه؛
 قاچاق دام.

مشکالت و چالشهای حوزه دام

 ضعف و کمبود منابع غذايي دام؛


کمبود منابع مالي ارزان قيمت درخصوص سرمايهگذاري و نقدينگي؛



نبود امنيت سرمايهگذاري و قوانين حمايتي در زيربخش دام و طيور؛
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ناکارآمدي صنايع تبديلي و نگهداري محصوالت دام و طيور؛



نابساماني بازار و ناکارايي سياستهاي حمايتي از توليد؛



ضعف در کيفيت و استاندارد محصوالت توليدي؛



کمبود پوشش بيمه و ضعف برنامههاي حمايتي در شرايط بحران؛



پايين بودن دانش فني توليدکنندگان و عدم بهرهگيري کافي از فناوريهاي جديد؛

 سهم باالي توليدات سنتي؛
 نبود آمار و اطالعات دقيق و بهنگام.

مشکالت و چالشهای حوزه طیور

01

عالوه بر چالشهاي عمومي حوزه دام ،طيور و آبزيان؛
 ضريب تبديل پايين :33ضريب تبديل غذايي مهمترين معيار اقتصادي در ارزيابي سودآوري گله-
هاي پرورش جوجههاي گوشتي ميباشد ،وزن دان مصرفي به وزن مرغ زنده در ايران حدود 2
تا  2.1کيلوگرم است اما در کشورهاي پيشرفته اين ميزان حدود  1.8کيلوگرم است .به عنوان
مثال اتحاديه اروپا با بيشترين ضريب تبديل ( 1،72درصد)؛
 تلفات زياد؛


باال بودن سن کشتار :سن نگهداري در ايران حدود  51روز است ،در صورتي که در کشورهاي
پيشرفته حدود  41-42روز است بنابراين در ايران  4دوره پرورش و در کشورهاي پيشرفته 2ت5
دوره جوجهريزي دارند؛

 نوسان قيمت متاثر از نبود تقويم توليد متناسب با نياز مصرف و تقاضا؛
 مشکالت بازار؛
 فناوري پايين نگهداري و توليد؛

 32در دهههاي اخير صنعت مرغداري ايران رشد کمي قابل توجهي داشته و در سطح جهاني جزو  11تا  15کشور اول توليدکننده فراوردههاي طيور محسوب
ميشود ولي اين رشد مشکالتي نيز ايجاد کرده است .مقايسه ساده صنعت مرغ گوشتي ايران و ترکيه نشان ميدهد که تلفات آنها به ترتيب  11و  ،4سن
کشتار آنها  51و  41روز ،وزن کشتار آنها  3/2و  ،2/2ضريب تبديل آنها  1/2و  7/1و شاخص توليد آنها به ترتيب  137و  232ميباشد.
 33ضريب تبديل دان به گوشت يا تخممرغ يکي از شاخصهاي بهرهوري در صنعت طيور است .ضريب تبديل متوسط توليد مرغ گوشتي (زنده) حدود دو
است ،يعني بايد دو کيلوگرم دان مصرف کرد تا يک کيلو مرغ زنده توليد شود .اين ميزان حداقل  11درصد بيش از متوسط جهاني است.
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نبود تشکيالت منسجم 34در زنجيره و برنامهريزي منسجم در کنار عدم وجود اطالعات و

آمار دقيق و متمرکز از وضعيت واحدهاي توليدي؛


حمايت ضعيف دولت از صنعت طيور؛

 نظارت ضعيف دولت بر زنجيره توليد به خصوص مقطع جوجهکشي و کشتارگاهها؛
 نوسانهاي قيمت نهادهها و تاثير نوسانات ارز بر آن و کيفيت پايين آن :به دليل وابستگي باال به
واردات نهادههايي مثل کنجاله سويا حدود  35درصد و ذرت حدود  51درصد ،تغييرات قيمت
اين نهادهها در بازار بينالمللي و همچنين مواردي مانند تغييرات نرخ ارز يا موضوعاتي مانند
مشکالت تحريمها موجب نوسان قيمت و اغلب روند افزايشي قيمت نهادهها ميشود؛


وابستگي در توليد مرغ مادر و اجداد و جوجه يک روزه.

مشکالت و چالشهای حوزه آبزیان

 عدم وجود نقشه راه در توسعه زيربخش شيالت؛
 صدور موافقتهاي اصولي بيرويه و توسعه ناهمگون زيربخش شيالت و ايجاد ظرفيتهاي خالي
مزارع آبزيپروري ،شناورهاي صيادي و صنايع شيالتي (کارخانجات کنسروسازي ،پودر ماهي،
واحدهاي فرآوري و )...؛
 عدم اجراي صحيح طرح «کد رهگيري محصوالت شيالتي» و متوقف ماندن اين طرح که
موجب عدم شفافيت اقتصاد شيالتي و عدم امکان نظارت دقيق بر کميت و کيفيت و عرضه
مطلوب آبزيان گرديده است؛
 مديريت ضعيف شيالت بر ذخاير آبزي و به مخاطره افتادن گونههاي آبزيان تجاري ،کاهش
صيد ،کاهش فرصتهاي شغلي و ايجاد ظرفيتهاي خالي و وابسته شدن به واردات ماهي؛
 ضعف بنيه علمي و اجرايي بدنه سازمان دامپزشکي در حوزه فعاليتهاي شيالتي و مسائل و
مشکالت آبزيپروري در کشور از منظر بهداشت و بيماريها35؛
« 34سامانه توليد يکپارچه» سامانه توليد يکپارچه يا به عبارت بهتر توليد زنجيرهاي از عوامل مهم رشد و توسعه صنايع توليد طيور محسوب ميشود .زنجيره
توليد يکپارچه شامل مجموعهاي از واحدهاي مرغ مادر ،مرغداري گوشتي ،کارخانه دان است که با يک مديريت و يک سرمايه کنترل شود .ايران نزديک 21
هزار واحد مرغداري با همين مقدار سليقه و نگرش ميباشد در حالي که تمامي توليدات طيور کشور ترکيه تحت کنترل  21شرکت بزرگ زنجيرهاي است.
اين رقم براي انگليس  12شرکت است.
 35مشتمل بر :ضعف آموزش و دانش دامپزشکي در بخش آبزيان به دليل جوان بودن آبزي پرورشي کشور ،کمبود نيروي انساني متخصص ،تعداد کم
دامپزشکان متخصص شاغل در بخش دولتي ،عدم رغبت بخش خصوصي (عدم عالقه دامپزشکان و بيرغبتي آبزيپروران) و ضعف در امکانات تشخيص
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 شکلگيري ناقص زنجيره توليد ،توزيع و عرضه ،اتالف انرژي و سرمايه به دليل اين ضعف
ساختاري؛
 وجود (يا ايجاد) تشکلهاي موازي ،ناکارآمد و خنثيکننده که آشفتگي فضاي کسبوکار و
تخريب اذهان مسئولين تصميمساز را در پي داشته است؛
 بهرهبرداري غيراصولي از منابع آبي (به ويژه فشار بيش از حد به ذخاير درياي خزر و خليج
فارس و درياي عمان) و کم توجهي به مسائل زيست محيطي در بخش آبزيپروري و صنايع
شيالتي؛
 وابستگي بيش از حد بخش ماهيان سردآبي به واردات تخم چشمزده و برخي اقالم ديگر
مصرفي؛
 ضعف وحدت و هماهنگي ميان تشکلهاي ملي موجود؛
 ناتواني زيربخش شيالت در ايجاد سازوکار مالي مناسب (نظير ايجاد صندوق يا صندوقهاي
حمايت از سرمايهگذاري) براي رفع مشکالت سرمايهگذاري و نيز تامين نيازهاي سرمايه در
گردش صنعت؛
 ضعف بخش خصوصي مشتمل بر :اتکاي بيش از حد به دولت در بخش سرمايهگذاري (ساخت
زيربناها و تخصيص اعتبارات و  ،)...عدم تخصص مجريان در اکثر طرحها (اعمال نفوذ در
واگذاريها و صدور موافقت اصولي) ،اهميت کم به سرمايهگذاري در بخش بهداشت و بيماري-
ها ،کم توجهي به موضوع دانش فني و تخصص.

بيماريهاي آبزيان؛ توسعه غيرمتوازن نامبتني بر ضوابط بهداشتي به دليل ايجاد مجتمعهاي بزرگ بدون مطالعات دقيق ،واگذاري بيش از ظرفيت و  ،...عدم
توجه به اقليم و شرايط بومي در توسعه پرورش آبزيان ،کم توجهي به مسائل زيست محيطي و وابستگي به واردات تخم چشمزده از خارج و مسائل مديريتي
شامل :تفکيک ديرهنگام وظايف سازمان شيالت و دامپزشکي ،ضعف شديد اعتبارات در بخش بهداشت و بيماريهاي آبزيان ،عدم توجه به رعايت قوانين
مصوب ،ناهماهنگي در انجام پروژههاي تحقيقاتي و مطالعاتي.
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 .5.1نتیجهگیری
در مجموع موانع و چالشهاي اصلي توليد و رقابتپذيري در زنجيره کشاورزي و غذاي کشور عالوه بر
شاخصهاي فضاي کسبوکار و رقابتپذيري نظير شروع و خاتمه کسبوکار ميتوان در سه بخش موانع
کالن و ساختاري ،عوامل اقتصادي و عوامل داخلي زنجيره دستهبندي کرد.
در زمينه موانع کالن و ساختاري ميتوان به تصديگري دولت در زنجيره کشاورزي و غذا خصوصاً بخش
کشاورزي؛ ضعف قوانين زنجيره کشاورزي و غذاي کشور و عدم ثبات قوانين و مقررات صنعتي و تجاري
کشور نظير تعرفهها ،سهميهها ،عوارض و مالياتها خصوصاً ماليات بر ارزشافزوده ،مجوزهاي صنعتي و
تجاري و نظام ارزيابي کاال و سياستهاي متناقض اقتصادي در زنجيره از جمله مهمترين چالشها کالن
و ساختاري در زنجيره کشاورزي و غذاي کشور هستند.
موانع مربوط به اقتصاد کشور نيز شامل کاهش قدرت خريد (در اثر تورم باال در دهه گذشته) ،بانکمحور
بودن نظام تامين مالي و هزينههاي و مشکالت تامين مالي و وثايق مربوطه و نهايتاً در زمينه عوامل
داخلي ميتوان به بهرهوري پايين بنگاههاي زنجيره ،قيمت تمام شده باال در کنار کيفيت پايين توليدات
بخش کشاورزي و غذاي کشور هزينههاي باالي نظام توزيع در کنار توسعهنيافتگي زيرساختهاي حمل
و نقل و لجستيک کشور اشاره کرد.
در مجموع اين موانع و مشکالت از بين حجم باالي چالشها و مشکالت مربوط به زنجيره کشاورزي و
غذاي کشور انتخاب شدهاند اما قطعاً چالشها به اين موارد محدود نميشود و عواملي نظير تغييرات
محيط بينالمللي نظير روابط سياسي کشور ،تغييرات در قيمتهاي جهاني مواد غذايي و  ...نيز موثرند.
با اين حال اين موارد را ميتوان به عنوان مهمترين چالشهاي زنجيره کشاورزي و غذاي کشور برشمرد
که ميبايستي در برنامههاي توسعه کشاورزي و صنعتي کشور مورد توجه قرار گيرند.
پيشنهادات براي رفع اين چالشها پس از بررسي قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي
کشور در فصل دوم ارائه ميشود.
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فصل دوم  :ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی
کشور
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 .1.5مقدمه
سياستهاي نادرست دولت در دهه گذشته به همراه ورود ايران به دوره تحريمها (نمودار زير) ،توقف
فعاليتهاي واحدهاي توليدي ،باال رفتن ظرفيت خالي واحدها و افزايش واحدهاي بحراني از جمله
صنايع غذايي ،ضربههاي بزرگي را به اقتصاد کشور وارد ساخت .تحت تأثير رکود حاکم بر فعاليتهاي
صنايع غذايي ،بازارهاي اقتصادي وابسته به اين صنايع از جمله نظام توزيع و فروش نيز از اين روند نبود
رونق تأثير پذيرفتند .تعطيلي و نيمه تعطيلي بسياري واحدهاي صنايع غذايي حتي زمينه ورشکستگي و
بدهکارتر شدن آنها را فراهم کرد و اين وضعيت رکود حاکم بر اين صنعت را عميقتر کرد.

نمودار  :9اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریمها بر اقتصاد ملی
ماخذ :بسته خروج از رکود
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در کنار رکود صنعت غذا به داليل تحريم در سمت تقاضا ،ثبات نسبي درآمدهاي خانوارهاي کشور در
سالهاي اخير 32در کنار فشارهاي تورم اقالمي نظير هزينهها مسکن و بهداشت موجب کاهش توان
خانوار در تامين هزينههاي خوراکي شده و اين امر موجب شد ،سهم هزينههاي خوراکي خانوار در سبد
خانوار کاهش يافته و به عبارت ديگر سفره خانوار کوچک شود (بر اساس دادههاي بانک مرکزي) .بطور
خالصه کاهش تقاضا براي صنعت غذا در داخل کشور به همراه کاهش تقاضا در بازارهاي صادراتي (به
داليلي نظير کاهش جهاني قيمت نفت ،جنگها داخلي در کشورهاي عراق ،افغانستان و سوريه که
بازارهاي اصلي مواد غذايي کشور ميباشند و همچنين حضور پررنگ رقبايي نظير ترکيه در اين بازارها)
فشارهاي مضاعفي را بر صنعت غذا وارد کرده است.
بررسي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي نشان ميدهد ،دولت براي خروج از رکود از ميان چهار
تنگناي تشخيص داده شده دو تنگناي تحريمهاي خارجي و کاهش سرمايهگذاري را به ترتيب به دليل
اجتنابناپذيري و عدم امکان حل آن در کوتاهمدت ،کنار گذاشته و راهکارهاي پيشنهادي عمدتاً متوجه
افزايش تقاضاي موثر و افزايش توان تامين مالي بنگاهها هستند که در اين راستا قانون رفع موانع توليد
رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور تدوين شده است].[2, 3
همچنين بر اساس بررسيهاي به عمل آمده قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور
معطوف به افزايش توان تأمين مالي بنگاهها بوده و با توجه به اهميت تقاضا خصوصاً تقاضاي داخلي در
رونق صنايع غذايي در اين قانون پيشنهاد خاصي در زمينه افزايش تقاضاي موثر مشاهده نميشود (در
بخشهاي بعدي به طور مفصل به آن پرداخته شده است) .براي افزايش توان تامين مالي بنگاهها نيز در
اين قانون سه راهبرد اصلي افزايش سرمايه بانکها ،تسويه بدهيهاي دولت به بخش غيردولتي و بانکها
و تقويت بورس اوراق بهادار (در کنار پيشنهاد برخي مشوقها براي سرمايهگذاري مستقيم اشخاص
داخلي و خارجي در بنگاهها) ارائه شده است.37

 96بر اساس گزارشات بانک مرکزي (نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران از سال  1385تا  )1335سهم هزينه خوراکي خانوار از
کل هزينه خانوار از  25.2درصد سال  1385به  27.2درصد در سال  1332افزايش و سپس با سير نزولي به  22.3درصد در سال 1335
رسيده است.
 97متاسفانه در بررسيهاي به عمل آمار و گزارشات عملکرد بخشهاي مختلف از جمله وزارت اقتصاد و دارايي و بانک مرکزي سوابقي از اجراي و نتايج
حاصله مشاهده نشد.
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تامین مالی
بنگاهها

تحریم های
خارجی

خروج از رکود

کاهش تقاضای
موثر

کاهش
سرمایهگذاری
نمودار :8تنگناهای خروج از رکود
ماخذ :بسته خروج از رکود

بطور خالصه؛ عمده تمرکز اين قانون بر بهبود روابط مالي دولت با بخش غيردولتي ،افزايش توان تأمين
مالي بنگاهها توسط سيستم بانکي ،رفع برخي موانع کسبوکار و برخي مشوقهاي مالياتي براي توليد و
نوآوري است ،لذا ميتوان قانون ابالغ شده را در  7بخش اصلي تقسيم کرد که عبارتند از:
 تسويه بدهي دولت،
 واگذاري اموال و داراييهاي مازاد بانکها،
 افزايش سرمايه بانکها،
 رفع موانع توليد،
 حمايت از توليد (تأمين مالي فعاليتهاي اقتصادي)،
 بهبود فضاي کسبوکار و
 صندوق توسعه ملي.

قبل از بررسي کارايي اين قانون در حوزه اقتصادي از جمله صنايع غذايي ذکر اين نکته الزمست که برخي
از مشکالت اقتصادي کشور مربوط به رکود جهاني است و بخشي ديگر نيز با کاهش قيمت جهاني نفت و
کسري بودجه بر کشور تحميل شده است و برخي ديگر نيز با سياستها ضد تورمي دولت ايجاد شده است
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که رفع آن نيازمند اخذ سياستها انبساطي تورمزا ميباشد ،در کل اين قانون براي حل بخشي از مسائل
اقتصادي کشور مفيد است؛ چرا که همه مشکالت از يک کانال ايجاد نشده است .از سوي ديگر با توجه به
تعدد مواد ،تنوع موضوعات پيشبيني شده در قانون و عدم تمهيدات الزم در خصوص قوانين مشابه قبلي
پيشبيني ميشود در صورت عدم ايجاد تعهد براي دولت در برابر بخش خصوصي به سرنوشت ساير قوانين
مشابه نظير قانون «بهبود مستمر محيط کسبوکار» و قانون «رفع موانع توليد و سرمايهگذاري صنعتي»
مواجه شود .شايان ذکر است که در حال حاضر بسياري از مواد اين قانون فاقد آئيننامه بوده و برخي از
مواد آن نيز جنبه توصيهاي دارد و تعهدي ايجاد نميکند ،همچنين برخي آييننامههاي تدوين شده نيز
نظير ماده  21کامال جانبدارانه بود و مصلحت بخش توليد با توجه به شرايط کشور در آنها لحاظ نشده
است.38

محتوي اين فصل را در  5بخش زير ميتوان خالصه کرد:
 بخش اول اهداف ،ضرورتها ،محورهاي مهم ،نقاط قوت و محدوديتهاي قانون؛
 در بخش دوم فهرست چالشهاي صنايع غذايي که در فصل اول قبل شناسايي شده بود ،به عنوان
سنجهاي براي ارزيابي قانون مورد استفاده قرار گرفت؛
 سپس در بخش سوم اين فصل خالءهاي قانون شناسايي شد؛
 و نهايتاً در بخش چهارم و پنجم؛ فصل دوم با توجه به نظرات فعاالن اقتصادي و مطالعات انجام شده
اهداف قانون و زيرساختها و بسترهاي الزم براي دستيابي به آنها مشخص و راهکارها براي رشد
صنايع غذايي ارائه شده است.

 98الزم به ذکر است که اين قانون بيش از يک سال است که تدوين شده اما علل دقيق اين که چرا به صورت جامع اجرا نميشود مشخص نيست و در اين
گزارش شواهدي يافت نشد.
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براي ارزيابي اين قانون چارچوب زير مورد استفاده قرار گرفته است.
مطالعات و ارزیابی مرکز
پژوهشهای مجلس

ارزیابی کارشناسان

ارزیابی اهمیت موضوع

گزارش شناسایی
چالشهای زنجیره غذا

ارزیابی قانون

گزارشات دستگاههای
اجرایی
ذینفعان
فعاالن اقتصادی صنعت
غذا

نمودار :5چارچوب ارزیابی قانون
ماخذ :يافتههاي پژوهش

شايان ذکر است هي گزارش جامعي از سوابق اجراي قانون و آييننامههاي مربوطه در بررسيها
مشاهده نشد .پيگيري نحوه اجراي اين قانون به دستور رياست مجلس شوراي اسالمي به معاونت نظارت
مجلس از آذرماه سال  1335واگذار شده که با حضور نمايندگان دستگاه اجرايي ،مرکز پژوهشها
مجلس و نماينده اتاق بازرگاني به عنوان بخش خصوصي ذينفع برگزار ميشود و تا زمان تهيه اين
گزارش در حال دريافت نظرات دستگاههاي مسئول در خصوص نحوه اجراي قانون و علل عدم اجرا
ميباشند و گزارشي منتشر نشده است.
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 .1.1اهداف و ضرورتهای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی
دولت يازدهم در راستاي برنامههاي اصالح و تقويت ساختاري و نهادي اقتصادي کشور و تحقق
برنامههاي اقتصاد مقاومتي ،مهار تورم را به عنوان نخستين گام در مديريت کالن اقتصادي کشور ،در
دستور کار خود قرار داد ،به طوري که ،مطابق آمارهاي رسمي بانک مرکزي ،ميزان تورم احتسابي
براساس شاخص کاال و خدمات مصرفکننده با  13.1درصد کاهش نسبت به مدت مشابه قبل ،از 34.7
درصد در پايان سال  1332به  15.2درصد در پايان سال  8.3 ،1333درصد در پايان سال  1334و
همچنين  11.3درصد در اسفند ماه  1335کاهش يافت.33
درآمد نفت
• وابستگی بودجه به درآمد
نفت
نرخ سود

نرخ ارز

• وابستگی تامین مالی تولید به بانکها

• وابستگی تولید به واردات
• وابستگی مصرف خانوار به واردات
قیمت حاملهای انرژی

• سهم باالی انرژی در قیمت تولیدات
• وابستگی تولید به انرژی

نمودار :01عوامل آسیبپذیری اقتصاد کشور
ماخذ :گزارش چرايي بروز رکود تورمي و جهتگيريهاي برون رفت از آن؛ هيات دولت؛ تير ماه .1333

 33گزارش شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي ،بانک مرکزي مربوط سالهاي  1333و  1334و همچنين اسفند ماه .1335
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بعد از مهار تورم و اتخاذ تدابير الزم جهت حفظ ثبات در اين مؤلفه اخاللگر اقتصادي ،خروج بخشهاي
مولد اقتصادي کشور از رکود و حرکت به سمت رونق توليد به عنوان دومين گام اساسي و ميان مدت در
دستور کار دولت قرار گرفت .از آنجا که سياستهاي خروج از رکود غالباً ماهيتي تورمزا دارند ،111با رويکرد
تنظيم روابط اقتصادي به نحوي که ضمن استمرار مهار تورم ،با اجراي آن رونق بخشهاي مولد اقتصاد
کشور به دنبال داشته باشد ،قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي تهيه شده است .در شکل

رفع موانع تولید و رقابتپذیری

سایر الزامات مانده رقابتپذیری و رشد تولیدات صنایع
غذایی

سایر الزامات دیده نشده ارتقای نظام مالی
• ایجاد تقاضا،

• اصالح نظام خرید تضمینی،

• تخصیص بهینه منابع بانکی

• بازنگری نظام قیمتگذاری

• سهولت ارایه تسهیالت بانکی به تولید
• هدفمندی تسهیالت اعطایی

دسترسی بیشتر بنگاهها به منابع مالی

• تقویت بازار سرمایه

• ظرفیتهای خالی در صنایع غذایی
• مالیات بر ارزشافزوده
• جلوگیری از تعطیلی و پلمپ واحدهای تولیدی

• مقیاس اقتصادی تولید و....

• ناپایداری تولیدات کشاورزی
• کارایی نظام توزیع
• جلوگیری از رشد قاچاق و واحدهای زیرپلهای
• تعدد مراکز سیاستگذاری
• کمبود زیرساختهای تجاری و صنعتی کشور
• سایر قوانین مخل تولید

تامین مالی بنگاهها

ارتقای نظام مالی

• سرمایه در گردش
• معافیتهای مالیاتی

تهاتر و تسویه بدهی دولت

• انتشار اوراق مشارکت در بورس

• تسویه بدهیهای دولت از طریق

افزایش سرمایه بانکها
معافیتها و بورس
• خرید و فروش اوراق خزانه اسالمی
• انتشار اوراق مشارکت در بورس

• واگذاری باقیمانده سهام دولت
• فروش اموال مازاد بانکها

صکوک
• تهاتر بدهیها و مطالبات دولت
به بخش غیردولتی

• وصول مطالبات معوق
• کاهش بدهیهای دولت به بانکها

زير رويکرد کلي قانون به تصوير کشيده شده است.
نمودار :00رویکرد کلی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی
 100براي نمونه تجربه نشان داده است که رونق بخشي به فعاليتهاي اقتصادي در ايران از طريق سياستهاي انبساط مالي و افزايش نقدينگي در جامعه و يا
از طريق کاهش نرخ سود متعلقه به حسابهاي بانکي ،با ضريبي فزاينده به افزايش قيمت کاال و خدمات عرضه شده در بازار تبديل خواهد شد.
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ماخذ :يافتههاي پژوهش توجه :خطچينها خالءهاي قانونند.

محورهاي مهم ،قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور عبارتند از:
 ايجاد شفافيت در نظام مطالبات و بدهيهاي متقابل دولت و فعاالن اقتصادي غيردولتي از
طريق انعکاس مطالبات /بدهيها در جداول پيوست قوانين بودجه سنواتي؛
 توسعه کاربرد ابزارهاي مالي جديد بويژه اوراق بهادار اسالمي در تسويه ديون دولت به
بخشهاي غيردولتي؛
 موظف نمودن بانکها و مؤسسات مالي به بازيابي کارکرد اصلي خود به عنوان نهاد پولي و
اجتناب از بنگاهداري و مداخله در شرايط رقابتي بازار؛
 اعطاي مشوقها و معافيتهاي مالياتي هدفمند با رويکرد توسعه منطقهاي و حمايت از
فعاليتهاي مولد بخشهاي غيردولتي؛
 هدفگيري سهم معين براي بخش کشاورزي از تسهيالت بانکي و ايجاد سامانه دادهها به منظور
شناسايي دقيق واحدهاي توليدي محصوالت کشاورزي؛
 تسهيل امور گمرکي و تجارت فرامرزي از طريق تعيين تکليف پنجره واحد تجاري؛
 تسهيل بوروکراسيهاي اداري و فرآيند ارائه خدمات و صدور مجوزها توسط دستگاههاي اجرايي
و نهادهاي رسمي بخشخصوصي.
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 .1.9ارزیابی تاثیرات قانون در رفع موانع تولید و ارتقای رقابتپذیری صنایع غذایی

موانع و چالشهاي اصلي توليد و رقابتپذيري صنايع غذايي کشور را ميتوان در سه بخش موانع کالن و
ساختاري ،عوامل اقتصادي و عوامل داخلي زنجيره دستهبندي کرد.
 .1در زمينه موانع کالن و ساختاری ميتوان به تصديگري دولت در زنجيره کشاورزي و غذا
خصوصاً بخش کشاورزي؛ ضعف قوانين زنجيره کشاورزي و غذاي کشور و عدم ثبات و کارايي قوانين
و مقررات صنعتي و تجاري کشور نظير تعرفهها ،سهميهها ،عوارض و مالياتها خصوصاً ماليات بر
ارزشافزوده ،مجوزهاي صنعتي و تجاري و نظام ارزيابي کاال و سياستهاي متناقض اقتصادي اشاره
کرد؛
 .2موانع مربوط به اقتصاد کشور نيز شامل کاهش قدرت خريد (در اثر تورم باال در دهه گذشته)،
بانکمحور بودن نظام تامين مالي ،هزينههاي و مشکالت تامين مالي و وثايق مربوطه؛
 .3و نهايتاً در زمينه عوامل داخلی ميتوان به بهرهوري پايين بنگاههاي زنجيره ،مقياسهاي پايين و
غيراقتصادي توليد ،قيمت تمام شده باال در کنار کيفيت پايين توليدات بخش کشاورزي و غذاي
کشور هزينههاي باالي نظام توزيع در کنار توسعهنيافتگي زيرساختهاي حمل و نقل و لجستيک
کشور اشاره کرد.
در اين بخش با توجه به فصل اول موانع بيروني اصلي توليد و رقابتپذيري بنگاههاي صنايع غذايي در هفت
گروه کاهش تقاضا ،موانع و مشکالت تامين مالي (سرمايه گردش و  ،)...موانع و علل افت صادرات نظير ضعف
برندسازي ،ناکارامدي نظام توزيع ،مشکالت قيمتگذاري مواد خام و فرآوردهها ،ماليات بر ارزشافزوده و
مشکالت تامين مواد اوليه دستهبندي شدند.
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قاچاق
عدم شناخت نیاز بازار
مشکالت نمایشگاهها

افت کیفیت مواد و فراوردههای غذایی،

ضعف شبکههای توزیع

برندسازی

مشکالت زیرساختهای تجاری

مشوقهای صادراتی

مراکز نگهداری و ذخیره اقالم غذایی

چالشهای تحریم

کاهش رقابتپذیری در بازارهای جهانی

9
افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش
مصرف ،رشد تولیدات زیرپلهای و
گسترش قاچاق مواد غذایی

6

8

هدفمند نبودن تسهیالت اعطایی

نظام توزیع

قیمتگذاری مواد
اولیه و فرآوردهها

صادرات

سهم باالی هزینههای مالی در تولید
سودآوری پایین

2

تامین مالی
(کاهش تقاضای
ثبات درآمد خانوار

خارجی)

ناهماهنگی بین دستگاهها و
تعدد مراکز تصمیمگیری

هزینه باالی تامین مالی
کمبود منابع مالی

موانع و علل افت

مالیات بر ارزشافزوده

ضعف قوانین ،حمایتها و مداخالت

4

افت قیمت نفت

9

قوانین ،مقررات و برنامه ها

افزایش سایر هزینهها

کاهش تقاضا

0

کاهش سهم خوراکی از
هزینه خانوار

نمودار :02برخی از چالشهای اصلی صنایع غذایی و عوامل موثر بر رشد تولیدات و رقابتپذیری
ماخذ :گزارش شناسايي چالشهاي زنجيره غذاي کشور (يافتههاي پژوهش)

البته قيمتتمام شده باالي فرآوردههاي غذايي و ناکارامدي و ضعف قوانين ،حمايتها و مداخالت و تعدد و
ناهماهنگي سياستگذاريها و تصميمگيري نيز از موانع اصلي توليد و رقابتپذيري کل صنعتجمله صنعت
غذا در کشور ميباشند.
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در قانون رفع موانع توليد و ارتقاي رقابتپذيري بنگاهها موادي براي رفع اين موانع پيشبيني شده است که
در جدول زير به آن پرداخته ميشود .همچنين براي رفع موانع رشد توليدات و ارتقاي رقابتپذيري صنعت
غذا تحريک تقاضا ،اصالح نظام توزيع ،ارائه سياستهاي الزم براي پايداري تامين مواد اوليه (خصوصاً
محصوالت کشاورزي) و حذف مقررات زائد و وحدت تصميمگيري در خصوص زنجيره توليد و تجارت مواد
غذايي و جلوگيري از قاچاق کاال به کشور ضروريست که در اين قانون تمهيداتي اتخاذ نشده ،همچنين پايين
بودن بهرهوري عوامل خصوصا نيروي کار ،فرسودگي ماشينآالت توليد و محدوديت نوسازي و مقياس پايين
و غيراقتصادي توليد از موانع توليد و رقابتپذيري بنگاههاي صنايع غذايي است که در قانون جهت حمايت
از رفع آنها تدابيري اتخاذ نشده است .خالءهاي قانون بطور کامل در بخش دوم اين فصل ارائه شده است.
برخي از مواد قانون که از اهميت بااليي در رفع چالشهاي اصلي صنعت غذا دارند به همراه پيشنهادات
کلي در اين خصوص در جدول زير ارائه شده است.
جدول :9چالشهای تولید و رقابتپذیری در صنایع غذایی و مواد مرتبط در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
موانع
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نکات و پیشنهادات
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تامین
مالی

ماده  -2دولت موظف است:
الف -حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون ،بدهيهاي قطعي خود به
اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال  1332ايجاد
شده ،با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تسويه کند .بدين منظور
وزارت امور اقتصادي و دارايي ،اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر ميکند و در
اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبکار و متقابالً بدهکار قرار ميدهد .اين اسناد صرفاً به
منظور تسويه بدهي اشخاص ياد شده به دولت مورد استفاده قرار ميگيرد .جمع مبلغ اوراق تسويه خزانه که
به موجب اين ماده صادر ميشود و در اختيار طلبکاران قرار ميگيرد ،به صورت جمعي  -خرجي در
بودجههاي سنواتي درج ميشود.
ب -همه ساله به ميزان مابهالتفاوت مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني
از دولت و شرکتهاي دولتي و بدهي قطعي شده آنان به دولت و شرکتهاي دولتي ،در اليحه بودجه ساالنه،
انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پيشبيني نمايد .اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است .آييننامه
اجرائي نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره ،بازپرداخت سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شرکت-
هاي دولتي ذيربط ،ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين قانون ،به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي
کشور ،وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب هيأت وزيران
ميرسد.
اوراق صکوک اجاره در اين قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشاندهنده
مالکيت مشاع دارنده در منافع دارايي مورد اجاره باشد.
پ -در صورت درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني ،مطالبات خود از آنان را با
بدهي شرکتهاي دولتي به آنها ،تهاتر کند .شرکت دولتي که به اين ترتيب جايگزين بدهکار ميشود ،موظف
است مبلغ بدهي تسويه شده را به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل کشور واريز کند.
حکم اين بند با رعايت جزء ( )2بند (د) سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم ( )44قانوناساسي
قابل اجراء ميباشد.
تبصره  -1دولت مجاز است احکام سهگانه اين ماده را درمورد اشخاص ،نهادها و مؤسسات عمومي
غيردولتي و بانکها اجراء کند.
تبصره  -2پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران ،جانبازان ،آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون
تفسير ماده ( )13قانون حمايت از آزادگان مصوب  1383/12/4از محل منابع حاصل از واگذاري اموال دولت
به استثناي واگذاريهاي مشمول قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي با
تأييد ذيحساب دستگاه بنياد شهيد و امور ايثارگران در اولويت قرار دارد.
ماده  -8به دولت اجازه داده ميشود عمليات اجرائي وصول مطالبات دولت (وزارتخانهها و

سایر موانع

مؤسسات دولتي) را در مواردي که واجد شرايط مذکور در ماده ( )2اين قانون ميباشند ،تا مبلغ بدهي قابل
تسويه طبق آييننامه اجرائي که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران ميرسد،
تا پايان سال  1335متوقف و محدوديت خروج مديران اشخاص ياد شده از کشور را به لحاظ بدهيهاي
مذکور و در سقف مبلغ ياد شده مرتفع کند.
تبصره -سازمان تأمين اجتماعي مکلف است تا پايان سال  1335از ممنوعالخروج نمودن کارفرما و
توقيف ابزار و ماشينآالت توليد و مواد اوليه خودداري کند.
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تسويه ديون بين بنگاهها و
دستگاههاي دولتي از نقاط
قوت اين ماده است .اما
اشکاالت اين ماده:
بندهاي الف و پ اين مادهفاقد آييننامه اجرايي است.
و
پاسخگويي
فرآيندخدمترساني به مراجعين در
هر سه بند مبهم است.
مسئوالن و شرايط خدماتمصرح در قانون مشخص
نيست.
-بازه زماني قانون محدود است.

براي جلوگيري از توقف
واحدهاي توليدي اين ماده
مثبت ارزيابي ميشود.
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تامین

ماده  -05به منظور کمک به تأمين نقدينگي براي حمايت از واحدهاي توليدي کاال و خدمات و

مالی

تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز از اين
واحدها اقدامات زير انجام ميشود:
الف -بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است از طريق کليه بانکها و مؤسسات اعتباري
دولتي و خصوصي عامل در صورت درخواست متقاضي ،متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيالت
پرداختي به واحدهاي توليدي ،نسبت به آزادسازي وثيقههاي مازاد و يا تبديل وثيقه متناسب با ميزان
باقيمانده تسهيالت اقدام نمايد .انتخاب وثيقه باقيمانده جهت تضمين با بانک است.
ب -دريافت وکالت بالعزل از تسهيالتگيرندگان و وثيقهگذاران بابت وثائق در رهن بانکها و
مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع است و وثيقهگيرندگان موظفند در قالب قراردادهاي منعقده يا
ساير طرق قانوني نسبت به به اجراء گذاشتن وثيقهها عمل کنند.
پ -متن زير به عنوان تبصره ( )4به ماده واحده قانون اصالح ماده ( )34اصالحي قانون ثبت مصوب
 1351و حذف ماده ( )34مکرر آن مصوب  1382/11/23الحاق ميشود:
تبصره  -4در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و يا مؤسسات مالي و يا
اعتباري داراي مجوز به يکي از روشهاي زير عمل ميشود:
 -1بانک و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري تسهيالتدهنده ،درصورت درخواست واحد توليدي بدهکار ،به
بازار فرابورس يا کارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و داراييهاي واحد توليدي را قيمتگذاري
مينمايد و با هدف تأمين طلب بانک و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري بر روي درصد سهام قابل واگذاري به
خريدار ،يک مناقصه برگزار ميکند تا مشخص شود که کدام خريدار با قبول درصد کمتري از سهام واحد
توليدي بدهکار ،تمام بدهي او را ميپردازد .با پرداخت ميزان طلب بانک و مؤسسه مالي و يا اعتباري از واحد
توليدي توسط خريدار ،آن بخش از سهم واحد توليدي که در مناقصه مشخص شده است ،به خريدار منتقل و
اموال مورد رهن آزاد ميشود.
درصورتيکه بدهکار از مجوز فوق براي تسويه بدهيهاي خود استفاده کند ،درصورت شرط ضمن
عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار ،بدهکار مکلف است به خريدار سهام واحد توليدي بدهکار اعم از
اينکه بانک و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرابورس خريداري کرده باشد،
اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي ،سهام خود را تا سقف
سهام مورد نياز براي تشکيل مجمع عمومي فوقالعاده ،افزايش دهد.
 -2در مورد معامالت بانکها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز ،هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه
کارشناسي رسمي دادگستري مرضيالطرفين خريداري نداشته باشد ،به تقاضاي بستانکار و ضمن اخطار به
تسهيالتگيرنده و راهن ،مهلت دو ماهه داده ميشود تا طلب بانک يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت کند
و يا ملک مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانک تا سقف مبلغ پايه مزايده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود ،مال مورد مزايده به باالترين مبلغ
پيشنهادي مشروط بر اينکه کمتر از هفتاد درصد ( )%71مبلغ پايه مزايده نباشد ،به فروش رسيده و طلب
بستانکار وصول ميشود .در صورتيکه در مزايده اول ،مال مورد مزايده به فروش نرسد ،تکرار مزايده با قيمت

آزادسازي وثايق از
مزيتهاي اين ماده است اما
تغيير نوع وثايق از وثايق
تعريف شده فعلي بانکها به
ساير وثايق نظير موجود انبار
تسهيل فعاليتهاي واحدهاي
توليدي صنايع غذايي که
همواره موجودي انبار دارند
اهميت دارد.
يکي از مشکالت
صنعت غذا باال بودن هزينههاي
مالي به داليلي نظير باال بودن
نرخ سود تسهيالت توليد نسبت
به رقبا ميباشد .در اين قانون
تدابيري براي کاهش نرخ سود
تسهيالت به واحدهاي توليدي
اتخاذ نشده است .از ديگر
چالشهاي صنايع غذايي
هدفمند نبودن تسهيالت
اعطايي به صنايع غذايي اعم از
سرمايه در گردش و طرحهاي
توسعهاي در قانون و
آييننامههاي اجرايي پرداخته
نشده است.

برندسازی

ماده  -8دولت موظف است از ايجاد و تقويت نشان (برند)هاي تجاري داخلي محصوالت صنعتي و

حمايت دولت از
ايجاد و تقويت برندهاي تجاري
داخلي اشاره دارد ،به نظر
فعاالن صنعت غذا نحوه اين
حمايت مشخص شفاف و
متناسب با حمايتهاي رقبايي
نظير ترکيه در بازارهاي اصلي
نظير عراق نيست .همچنين در
بررسيها سوابقي از نتايج اجرا
بدست نيامد.

خوشههاي صادراتي حمايت کند و ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون وزارت صنعت ،معدن و
تجارت مکلف است آييننامه ساماندهي تبليغات کاالها و خدمات را با همکاري سازمان صدا و سيماي
جمهوري اسالمي ايران ،وزارتخانههاي جهاد کشاورزي ،ارتباطات و فناوري اطالعات ،فرهنگ و ارشاد اسالمي
و کشور با اهداف زير تهيه کند و به تصويب هيأت وزيران برساند:
 -1افزايش رقابتپذيري کاالهاي داخلي
 -2ترويج فرهنگ مصرف کاالهاي داخلي
 -3ترويج تغذيه سالم
 -4جلوگيري از تجملگرايي
 -5تشويق توليدکنندگان ،صادرکنندگان و نشانهاي برتر
 -2محدودسازي تبليغ کاالهاي خارجي
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کارشناسي جديد بالمانع است .هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد ،تملک
دارايي مورد وثيقه به اختيار بانک ميباشد و الزامي در تملک ندارد .درصورت عدم وصول کامل طلب از اين
طريق ،حق پيگيري وصول باقيمانده مطالبات از روشهاي قانوني براي بستانکار محفوظ است .در اجراي اين
تبصره استفاده از سازوکارهاي بورس کاال در اولويت قرار دارد.
ماده  -21دولت موظف است نسبت به تعيين تکليف نرخ و فرآيند تسويه بدهکاران ارزي از محل
حساب ذخيره ارزي به دولت به نحوي که زمان دريافت ارز ،زمان فروش محصول يا زمان تکميل طرح
(حسب مورد) ،نوع کاال (نهائي ،واسطهاي يا سرمايهاي) وجود يا نبود محدوديتهاي قيمتگذاري توسط
دولت و رعايت ضوابط قيمتگذاري و عرضه توسط دريافتکننده تسهيالت ،وجود يا نبود منابع ارزي در
زمان درخواست متقاضي لحاظ شده باشد ،ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون اقدام کند.


تبصره  -1گيرندگان تسهيالت موضوع اين ماده از تاريخ ابالغ اين قانون تا سه ماه فرصت دارند
تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانک عامل تأديه و يا تعيين تکليف کنند .بدهکاراني که
مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تکليف بدهي خود نموده باشند ،مشمول تسهيالت اين ماده
هستند .تطابق شرايط اين ماده با بدهکاران مزبور با تصويب کارگروه ملي و برحسب ضرورت
استاني ميباشد .کليه اقدامات قانوني و اجرائي توسط بانکهاي عامل تا ابالغ آييننامه اجرائي
اين ماده متوقف ميشود.

تبصره  -2آييننامه اجرائي اين ماده که در آن ترکيب کارگروه مذکور در تبصره ( )1تعيين ميشود،
بهپيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان مديريت و برنامهريزي
کشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد111.
تبصره  -3وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون
با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مرکزي جمهوري
اسالمي ايران ،آييننامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه کند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

در شرايط رکودي
فعلي که همه بنگاههاي
اقتصادي به ويژه صنايع غذايي
با مشکل جدي مواجه هستند
و سوداوري بنگاهها بسيار پايين
و حتي منفي است ،شرايط
براي پرداخت بدهي با اين
چارچوبها براي صنعت غذا
مشکل است.
براي
همچنين
واحدهايي که بدهي ارزي خود
را با نرخ رو تسويه کردهاند
مابهالتفاوت استرداد شود در
حال حاضر مسترد نميشود.

 111بازپرداخت تسهيالت ارزي از محل حساب ذخيره ارزي يکي از عمده مشکالت بخش خصوصي و واحدهاي صنعتي پس از افزايش ناگهاني نرخ ارز در
سالهاي  31و  31است .براي رفع اين مشکل ،بر اساس ماده  21قانون رفع موانع توليد مقرر شد تا بدهکاران ارزي با پرداخت  25درصد از بدهي به نرخ روز
گشايش بتوانند بدهي خود را با نرخ زمان گشايش اعتبار پرداخت کنند ،در خصوص اين ماده مشکالتي مطرح گرديد از جمله محدود بودن مهلت پيشبيني
شده براي تسويه بدهي و خصوصي شدن چهار بانک ملت ،رفاه کارگران ،تجارت و صادرات در سال  88که موجب شد تا بسياري از بدهکاران ارزي نتوانند از
مزاياي اين ماده بهرهمند گردند .بر اساس اليحه بودجه سال  35اين ماده اصالح گرديد و اين بانکها نيز ملزم به اجراي اين ماده از قانون رفع موانع توليد
شدهاند .مهلت شش ماهه نيز براي استفاده از اين ماده داده شده است و تبصره مهمي نيز به اين ماده اضافه شد و مشمولين جز دال بند شش قانون بودجه
سال  88نيز مشمول استفاده از تسهيالت اين ماده گرديدند .بر اين اساس آييننامه ماده  21اصالح گرديده است .اما فعاالن صنعت غذا اذعان داشتند اين
ماده همچنان اجرا نميشود.
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ماده  -88به منظور حمايت از توليد داخلي و بهبود فضاي کسبوکار و تسهيل در تشريفات

امکان ورود کاالها
بدون نياز به اخذ مجوز موردي
از سازمان استاندارد فراهم شده
و واحدهاي توليدي که به طور
مستقيم به موجب بند (ت) از
ماده  38قانون رفع موانع توليد
رقابتپذير و آييننامه آن
مبادرت به واردات مواد اوليه و
تجهيزات حد واسط و اجزا و
قطعات ماشينآالت خط توليد
در حد نياز ساالنه آنها و
شمول استاندارد اجباري مي-
کنند پس از اخذ يک بار مجوز
از سازمان استاندارد ميتوانند
در موارد بعدي با ارائه
گواهينامه ثبت مواد اوليه  /حد
واسط (همان کاال با همان
مشخصات) پس از تاييد
سازمان استاندارد بدون نياز به
اخذ مجوز جديد با رعايت ساير
مقررات کاالي خود را وارد
کنند.
براي حمايت از
صادرات و بطور کلي تدابيري
براي ايجاد و توسعه مزيتهاي
رقابتي در حوزه صادرات نظير
اعطاي يارانه صادراتي اتخاذ
نشده است.
ورود موقت کاال نيز
با موانع زيادي روبروست.

ماده  -21ورود موقت مواد اوليه و کاالهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تأسيس يا پروانه

الزم به ذکر است،

بهرهبرداري جهت پردازش موضوع ماده ( )51قانون امور گمرکي مصوب  1331/8/22در حکم کاالي مجاز تلقي
و به ميزان تضمين براي ترخيص موقت کاالهاي مزبور صرفاً معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود
قطعي خواهد بود.
تبصره -چنانچه اينگونه کاالها توسط ساير اشخاص غير از واحدهاي توليدي نيز با ارائه قرارداد با
واحدهاي توليدي جهت پردازش موضوع ماده ( )51قانون امورگمرکي وارد شود نيز مشمول حکم اين ماده
خواهد بود.
ج -مسؤول ايجاد پنجره واحد موضوع ماده ( )7قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار مصوب
 1331/11/12در امور گمرکي در امر تجارت خارجي ،گمرک جمهوري اسالمي ايران بوده و دستگاههاي
صادرکننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) موظفند ظرف يک ماه پس از ابالغ اين قانون
نمايندگان تاماالختيار خود را در گمرکات کشور (با تشخيص گمرک جمهوري اسالمي ايران) مستقر و
نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه از طريق الکترونيکي اقدام نمايند.
چ -حقوق ورودي قطعات وارده تلفن همراه ،لوازم خانگي اعم از برقي و غيربرقي ،وسايل برقي به
استثناي خودرو و قطعات خودرو ،و صنايع پيشرفته ( )High Techنسبت به حقوق ورودي واردات کاالهاي
کامل ( )CBUبراساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کاال در داخل تعيين ميشود.
تبصره  -1جدول مربوط به ميزان تسهيالت بر اساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله
کد گزارش Rep/RM/TO99_99
(مونتاژ) کاال در داخل توسط کارگروه مشترکي متشکل از نمايندگان بخش صنعت و بازرگاني ،وزارتخانههاي
صنعت ،معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي (گمرک ايران) تهيه و ابالغ ميشود.
تبصره  -2به منظور استفاده از تسهيالت موضوع اين بند رعايت مفاد ذيل ضروري است:

از مشکالت صنعت غذا و عدم
رقابتپذيري آن در عرصههاي
جهاني ميتوان به قيمت تمام
شده باالي محصوالت آن که
بيشتر به جهت باال بودن قيمت
مواد اوليه ميباشد در اين
قانون در خصوص کاهش هزينه
تمام شده توليد و نهايتاَ قيمت
بحثي به ميان نيامده است.

گمرکي براي واحدهاي توليدي:
الف -دستگاههاي متولي ثبت سفارش مکلفند فرآيند ثبت سفارش را تسهيل و تسريع نمايند.
ب -گمرک جمهوري اسالمي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا کاالهاي متعلق به واحدهاي توليدي را
حداکثر با أخذ يک برابر حقوق ورودي به صورت تضمين از مبادي ورودي عبور (ترانزيت) و به انبار صاحب
کاال تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نمايد .توليدکننده مجاز است با رعايت تشريفات قانوني
کاالي مذکور را ترخيص و در فرآيند توليد استفاده نمايد.
واحدهاي توليدي ميتوانند ظرف مهلتهاي مقرر در قانون و آييننامه اجرائي قانون ،امور گمرکي
کاالي خود را به نزديکترين گمرک محل با همان تضمين اوليه ،به دفعات اظهار و ترخيص نمايند.
دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد گمرک جمهوري اسالمي ايران و بانک مرکزي جمهوري
اسالمي ايران ،تا يک ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
پ -به منظور تسريع در استرداد حقوق ورودي ،سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و خزانهداري
کل کشور موظفند هر ساله مبلغ مورد نياز گمرک جمهوري اسالمي ايران را به صورت صددرصد ()%111
تخصيص يافته از محل تنخواه در اختيار آن دستگاه قرار دهند و در پايان سال تسويه نمايند و گمرک
موظف است ،حقوق ورودي أخذ شده از عين مواد ،قطعات و کاالهاي مصرفي خارجي وارداتي مصرف شده
در توليد ،تکميل و يا بستهبندي کاالهاي صادر شده را مسترد نمايد.
ت -به گمرک جمهوري اسالمي ايران اجازه داده ميشود ،کاالهاي وارده را با شرايط زير ترخيص
نمايد:
 -1با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعايت ساير مقررات
 -2با أخذ ضمانتنامه بانکي ،بيمهنامه ،هرگونه اوراق بهادار و يا نگهداري بخشي از کاال و اموال و
ساير وثايق و تضمينهاي معتبر به تشخيص گمرک جمهوري اسالمي ايران حداکثر به مدت يک سال براي
حقوق ورودي
 -3کاالهاي وارده را که يک بار مجوز سازمان ملي استاندارد ايران دريافت کرده باشند در موارد
بعدي (همان کاال با همان مشخصات) با تأييد سازمان مذکور بدون نياز به أخذ مجوز مجدد سازمان ملي
استاندارد ايران و با رعايت ساير مقررات
تبصره -آييننامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترک گمرک جمهوري اسالمي ايران و بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران تا يک ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ث -ماده ( )21قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصالح ماده ()113
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به شرح زير اصالح ميشود:

توسعه صادرات و تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید

در اين ماده سعي شده تا روند
ثبت سفارش و همچنين
ترخيص کاال را تسهيل و
تسريع نمايد .آنچه در اين ماده
و بندهاي آن ذکر گرديده به 74
مباحث مندرج در بخشها سوم
و چهارم قانون امور گمرکي
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ماده  -20بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است به منظور تأمين سرمايه در گردش

تأمین سرمایه درگردش

پايدار براي واحدهاي صنعتي ،معدني ،کشاورزي ،حمل و نقل ،صنوف توليدي ،بنگاههاي دانشبنيان و
شرکتهاي صادراتي در حال کار (که در اين ماده به اختصار «واحد» ناميده ميشوند) ،حداکثر ظرف مدت
سه ماه از تاريخ ابالغ اين قانون ،دستورالعمل اجرائي افتتاح حساب ويژه تأمين سرمايه درگردش را (که به -
اختصار «حساب ويژه» ناميده ميشود) در چهارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب 1322/2/8
و اصالحات بعدي آن با شرايط و الزامات زير تدوين و به شبکه بانکي کشور ابالغ نمايد:
الف -هر واحد تنها ميتواند يک «حساب ويژه» در شبکه بانکي کشور داشته باشد .تمام يا بخشي
از عوايد حاصل از فروش واحد به اين حساب واريز ميشود و موجودي آن صرفاً براي پرداختهاي قانوني و
خريد نهادههاي مورد نياز واحد قابل استفاده است .افتتاح «حساب ويژه» براي هر واحد ،مانع از داشتن انواع
ديگر حسابهاي بانکي توسط آن واحد نيست.
ب -بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب ،وجوه مورد نياز براي خريد نهادههاي مورد
نياز توليد يا پرداختهاي قانوني مرتبط با توليد يا صادرات را از محل موجودي حساب ويژه واحد پرداخت
نموده ،در صورت عدم تکافوي موجودي حساب ويژه واحد ،به ميزان کسري حساب و حداکثر تا سقف اعتبار
حساب ويژه واحد ،حساب مزبور را بدهکار نمايد.
تسهيالتي که از اين طريق در اختيار واحدها قرار ميگيرد ،از نوع حد اعتباري و در قالب اعتبار در
حساب جاري بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده ،قابل تکرار ميباشد .اين تسهيالت صرفاً در چهارچوب
عقود مصرح در فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و آييننامههاي آن قابل پرداخت است.
بازپرداخت اين تسهيالت ميتواند از طريق واريز تدريجي وجوه حاصل از فروش به «حساب ويژه» واحد انجام
شود.
پ -حد اعتباري حساب ويژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد
( )%21ميانگين فروش سه ساله آخر فعاليت آن واحد (مورد تأييد سازمان امور مالياتي کشور) و حداکثر تا
سقف پانصد ميليارد ريال
حد اعتباري حساب ويژه هر واحد براي سالهاي بعد ،براساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري
اسالمي ايران که به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد ،متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به
حساب ويژه واريز شده باشد ،تعيين ميشود.
ت -هر گونه استفاده غيرمجاز از حساب ويژه ،جرم محسوب ميشود و مجرم با رأي دادگاه به
جريمه نقدي سه برابر مبلغ تخلف و محروميت موقت يا دائم از تسهيالت حساب ويژه محکوم خواهد شد.
ث -بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است تدابير تشويقي و تنبيهي الزم را براي الزام
کليه بانکها و مؤسسات اعتباري در راستاي تأمين سرمايه درگردش واحدها در چهارچوب مقررات اين ماده
اتخاذ نموده ،هر شش ماه يک بار ،گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباري در اين خصوص را به
کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارائه کند.
ماده  -28کليه بانکها و مؤسسات مالي و يا اعتباري دولتي و خصوصي مکلفند با درخواست

تامین مالی

بنگاههاي توليدي که به دليل شرايط کشور طي سالهاي  1383تا  1332دچار مشکل و داراي بدهي
سررسيد گذشته گرديدهاند و تاکنون براي تسهيالت أخذ شده معوق از تمهيدات استمهال و يا امهال
استفاده نکردهاند با تأييد هيأت مديره براي يک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام
به تسويه حساب تسهيالت معوق نمايند .جريمههاي تسهيالت فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي
دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه توليدي ،مشمول بخشودگي ميگردد .بنگاههايي که
حداکثر يک سال پس از تصويب اين قانون تعيين تکليف نمايند مشمول اين ماده ميباشند.

افتتاح حساب ويژه در
ماده  21قانون و توجه به
تامين سرمايه در گردش طي
ضوابطي مشخص از ديگر نقاط
قوت اين قانون است اما
سوابقي از اجرا ديده نشد.
اعطاي امتياز فروش
اوراق مشارکت به ويژه با
تضمين دولت و دريغ اين
امتياز از بنگاههاي خصوصي با
توجه به اهداف و روح حاکم بر
ماده ( )8قانون اجراي سياست-
هاي اصل  44و تبصره ذيل
آن ،مغاير قانون است.

موکول کردن بخشودگي جرايم
به انتهاي دوره با توجه به
شرايط صنعت غذا مشکلي از
اين صنعت حل نميکند .و
استمهال و يا امهال را شامل
واحدهايي است که براي اولين
بار اقدام نمودهاند.

 112شاخصهاي فضاي کسبوکار و رقابتپذيري و نظرات فعاالن اقتصادي نيز شاهد اين اصل است.
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ماده  :80متن زير جايگزين ماده ( )132قانون مالياتهاي مستقيم و تبصرههاي آن ميشود و ماده
( )138قانون مذکور و تبصرههاي آن حذف ميگردد:
ماده  -132درآمد ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در
واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانههاي ذيربط براي آنها پروانه
بهرهبرداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميشود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستانها،
هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص ياد شده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذيربط براي
آنها پروانه بهرهبرداري يا مجوز صادر ميشود ،از تاريخ شروع بهرهبرداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج
سال و در مناطق کمتر توسعهيافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات ميباشد.
الف -منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که مؤديان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه ،دفاتر
قانوني ،اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد ،براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد
مشخص شده به سازمان امور مالياتي کشور ميباشند و سازمان مذکور نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين
درآمد مشمول ماليات مؤديان براساس مستندات ،مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعيين درآمد مشمول
ماليات مؤديان ،ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه ميشود.
ب -ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراکز موضوع اين ماده که داراي بيش از
پنجاه نفر نيروي کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت ،هر سال نسبت به سال قبل نيروي کار شاغل خود را
حداقل پنجاه درصد ( )%51افزايش دهند ،به ازاي هر سال افزايش کارکنان يک سال اضافه ميشود .تعداد نيروي
کار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي کار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد
و مدارک مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي کارکنان محقق ميشود .در صورت کاهش نيروي کار از حداقل
افزايش مذکور در سال بعد که از مشوق مالياتي اين بند استفاده کرده باشند ،ماليات متعلق در سال کاهش ،مطالبه
و وصول ميشود .افرادي که بازنشسته ،بازخريد و مستعفي ميشوند کاهش محسوب نميگردد.
پ -دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذکور موضوع اين ماده واقع
در شهرکهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهاي صنعتي يا مناطق
ويژه اقتصادي در مناطق کمتر توسعهيافته ،به مدت سه سال افزايش مييابد.
ت -شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و
ساير مناطق کشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است .اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل
ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونهاي است که توسط سازمان امور مالياتي تهيه ميشود.
ث -به منظور تشويق و افزايش سرمايهگذاريهاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده عالوه بر دوره
حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد ،سرمايهگذاري در مناطق کمتر توسعهيافته و ساير مناطق به شرح
زير مورد حمايت قرار ميگيرد:
 -1در مناطق کمتر توسعهيافته:
ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذکور در صدر اين ماده تا زماني که جمع درآمد
مشمول ماليات واحد به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت شده برسد ،با نرخ صفر محاسبه ميشود و بعد از آن،
ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده ( )115اين قانون و تبصرههاي آن محاسبه و دريافت ميشود.
 -2در ساير مناطق:
پنجاه درصد ( )%51ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذکور در صدر اين ماده با نرخ صفر و
پنجاه درصد ( )%51باقيمانده با نرخهاي مقرر در ماده ( )115قانون مالياتهاي مستقيم و تبصرههاي آن محاسبه
و دريافت ميشود .اين حکم تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد ،معادل سرمايه ثبت و پرداخت شده
شود ،ادامه مييابد و بعد از آن ،صددرصد ( )%111ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده ( )115اين قانون و
تبصرههاي آن محاسبه و دريافت ميشود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقي غيردولتي ،از مشوق مالياتي جزءهاي ( )1و ( )2اين بند برخوردار
ميباشند .اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده که قبل از اين اصالحيه تأسيس شدهاند ،درصورت
سرمايهگذاري مجدد از مشوق اين ماده ميتوانند استفاده کنند.
هرگونه سرمايهگذاري که با مجوز مراجع قانوني ذيربط به منظور تأسيس ،توسعه ،بازسازي و نوسازي
واحدهاي مذکور براي ايجاد داراييهاي ثابت به استثناي زمين هزينه ميشود ،مشمول حکم اين بند است.
ج -استثناي زمين مذکور در انتهاي بند (ت) ،در مورد سرمايهگذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در
واحدهاي حمل و نقل ،بيمارستانها ،هتلها و مراکز اقامتي گردشگري صرفاً به ميزان تعيين شده در
کد گزارش Rep/RM/TO99_99
مجوزهاي قانوني صادر شده از مراجع ذيصالح ،جاري نميباشد.
چ -درصورت کاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالياتي اين ماده
براي افزايش سرمايه استفاده کرده باشند ،ماليات متعلق و جريمههاي آن مطالبه و وصول ميشود.

نرخ صفر مالياتي
براي واحدهاي توليدي و
معدني جديد به مدت  5سال
در نظر گرفته شده است که
اين مدت در مناطق کمتر
توسعهيافته به  11سال افزايش
مييابد و با افزايش نيروي کار،
استقرار در شرکتهاي صنعتي
يا مناطق ويژه اقتصادي تا 3
سال ديگر نيز قابل افزايش
است.
براساس ماده  31و
 31اين قانون واحدهاي
توليدي که در کارهاي
پژوهشي ،محيط زيست ،منابع
طبيعي و ...سرمايهگذاري کنند
ميتوانند از  11درصد معافيت
حقوق دولتي تا سقف 51
ميليارد ريال و  11درصد
معافيت مالياتي بهرهمند شوند.
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مالیات بر ارزشافزوده
حمایت از تولید و صادرات

ماده  -34سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ماليات بر ارزشافزوده أخذ شده از صادرکنندگان
را از کاالهايي که از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت يک ماه
پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرک جمهوري اسالمي ايران از محل وصوليهاي جاري آن سازمان
به صادرکنندگان مسترد نمايد.

فقط مهلت استرداد ماليات
صادرکنندگان است و مشکالت
ساختاري و اجرايي قانوني
اصالحاتي صورت نگرفته است.
به مشکالت قانون مالياتهاي
مستقيم و موانعي که براي
رشد توليد و سرمايهگذاري در
صنايع مختلف دارد از جمله
صنعت غذا اشاره و حل نشده
است.

ماده  -89به دولت اجازه داده ميشود براي فرآوري مواد خام و تبديل کاالهاي با ارزشافزوده

با توجه به ابهامات تعريف
کاالهاي مورد نظر اين ماده
الزم است کارگروهي متشکل از
بخش خصوصي و دولت
تشکيل شود.
آيا روي مواد خام صادراتي
بايد عوارض وضع شود؟ در اين
زمينه نظرات بخش خصوصي
يکسان نيست و در حالي که
برخي پاسخ مثبت به آن دارند،
برخي ديگر از فعاالن اقتصادي
معتقدند که از صادرات مواد
خام نبايد به داليلي نظير نبود
بازار فرآوردههاي آن عوارض
گرفته شود.

پايين داخلي و وارداتي به کاالهاي با ارزشافزوده باال از انواع مشوقهاي الزم استفاده کند.
وضع هر گونه عوارض بر صادرات کاالها و خدمات غيريارانهاي و مواد خام و کاالهاي با ارزشافزوده
پايين مازاد بر نياز داخلي و يا فاقد توجيه فني و اقتصادي براي فرآوري در داخل با لحاظ حفظ درصدي از
سهم بازار جهاني به تشخيص وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت ممنوع است.
ميزان عوارض بر ساير مواد خام و کاالهاي با ارزشافزوده پايين نبايد به کاهش يا توقف توليد مواد
خام يا کاالهاي با ارزشافزوده پايين بيانجامد.
عوارض دريافتي از صادرات مواد خام و کاالهاي با ارزشافزوده پايين براي تشويق صادرات کاالهاي
با ارزشافزوده باالي مرتبط با همان مواد خام و کاالي با ارزشافزوده پايين در بودجههاي سنواتي منظور
ميشود.
دولت مکلف است از تاريخ وضع و تصويب عوارض توسط شوراي اقتصاد و ابالغ عمومي آن پس از
حداقل سه ماه نسبت به أخذ عوارض اقدام کند.
آييننامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي ،صنعت ،معدن و تجارت
و جهاد کشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و اتاقهاي بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي
ايران و تعاون مرکزي ايران ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده  -49کليه بانکهاي عامل غيرتخصصي موظفند سهمي از تسهيالت اعطائي خود را حداقل

تامین مالی

معادل سهم بخش کشاورزي در اقتصاد کشور ،بر اساس آخرين آمار رسمي توليد ناخالص ملي ساالنه ،به
بخش کشاورزي اختصاص دهند.
شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از
تصويب اين قانون دستورالعمل اين اقدام را ابالغ کنند و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران گزارش عملکرد
اين ماده را به تفکيک بانکها بهصورت شش ماهه به کميسيون کشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس شوراي
اسالمي ارائه مينمايد.

شفافیت در زنجیره غذا

ماده  -48دولت مکلف است ظرف مدت يک سال از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون اقدامات
الزم را براي ايجاد سامانه دادهها به منظور شناسايي دقيق واحدهاي توليدي محصوالت کشاورزي به عالوه
ميزان توليد هر يک از محصوالت توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت يارانه نقدي يا غيرنقدي به توليد
محصوالتي که در بخش کشاورزي نياز به حمايت دارند فراهم شود.
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کاهش تقاضا ( داخلی و خارجی)

بهبود سمت تقاضاي اقتصاد کشور مولفهاي اثرگذار براي انتقال رونق ايجاد شده در سمت عرضه به
دورههاي بعد است .بنا به استدالل گزارشات خروج از

رکود113

دولت تحريک تقاضا بدون رفع

محدوديتهاي سمت عرضه اثرمعناداري بر توليد نخواهد گذاشت و تنها رشد قيمتها را در پي دارد .اما
در شرايطي که تکانههاي مثبت در سمت عرضه اقتصاد منجر به تحرک اوليه برخي بخشهاي اقتصادي
شده و اين تحرک به شکل مناسبي به ساير بخشها انتقال يابد ،فعال کردن تقاضا ،باعث تحرک بيشتر
سمت عرضه و توليد در دورههاي آتي از طريق افزايش سطح تقاضا خواهد شد.114

 113شواهد موجود نشان ميدهد که اقتصاد ايران در سال  1334با چالش اساسي کمبود تقاضاي مؤثر مواجه بوده است .از شواهد مهم تاييدکننده اين موضوع
ميتوان به افت درآمدهاي نفتي از اواسط سال  ،1333کاهش شتاب رشد درآمدها و هزينههاي جاري دولت ،کاهش تشکيل سرمايه ثابت ناخالص دولتي و
خصوصي و کاهش صادرات غيرنفتي اشاره کرد .از مهمترين داليل وضعيت موجود و مشکالت مزمن ساختاري اقتصاد ايران (عمدتاً مشکالت موجود در فضاي
کسبوکار) ،ميتوان به کاهش نقش مصرفي و سرمايهگذاري دولت ،کاهش قدرت خريد خانوارها ،وضعيت بحراني نظام بانکي ،هزينه باالي تامين و تجهيز
منابع در شبکه بانکي ،نبود چشمانداز روشن از روندهاي آتي تحوالت اجتماعي و سياسي جهان ،منطقه و کشور و نيز ابهام در سياستهاي مرتبط با
متغيرهاي کليدي اقتصادي (نظير نرخ ارز ،قيمت انرژي ،وضعيت آب و محيط زيست و )...اشاره کرد.
 114به اعتقاد کارشناسان؛ به دليل اتخاذ رويکرد کاهش تورم با هدف ايجاد ثبات اقتصادي ،تحريک سمت تقاضا با استفاده از رشد نقدينگي همچنان ناکارا و
ناصحيح بوده و دو جهتگيري متناقض و ناسازگار تلقي ميشود.
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نمودار :08رکود سمت تقاضا

نمودار :04رکود سمت عرضه

ماخذ :نيلي ،مسعود ،برنامه تلويزيوني پايش ،تيرماه .1333

به عبارت ديگر ،اگر کاهش سطح تقاضا موجب ايجاد رکود شود ،قيمتها افزايش نيافته و رکود،
غيرتورمي خواهد بود .اما اگر ايجاد رکود از سمت عرضه باشد ،به دليل افزايش در هزينههاي توليد،
قيمت کاال افزايش يافته و تحريک تقاضا تنها تورم را افزايش خواهد داد (نمودار  13و .)14
عالوه بر موارد فوق موانع و مشکالت ساختاري در اقتصاد کشور و مشکالت ناشي از کاهش قيمت نفت و
محدوديتهاي ارزي باعث شده واحدهاي توليدي از جمله صنايع غذايي نتوانند از ظرفيت کامل خود
استفاده نمايند.
به اعتقاد دکتر نيلي در جهت رفع همزمان دو مسئله بيکاري و تورم در شرايط رکود تورمي ،بايد از دو
ابزار سياست پولي و سياست مالي استفاده شود .اطالح ساختار مالياتي ،اصالح ساختار بازارهاي مختلف
و افزايش سرمايهگذاري در افزايش توليد ،افزايش بهرهوري کل عوامل توليد و سياستگذاري در جهت
کاهش فعاليتهاي رانتجويانه و غيرتورمي خروج از رکود تورمي را تسهيل مينمايد.
از اين روي تسهيل و تشويق صادرات ،کاهش ماليات ،افزايش مخارج عمراني دولت و حفظ رقابتپذيري
بنگاههاي داخلي از طريق اتخاذ سياستهاي مناسب ارزي به عنوان مجموعه اقداماتي که ميتواند بدون
ايجاد تورم ،منجر به فعال نمودن سمت تقاضاي اقتصاد شود ،در نظر گرفته شده است .اين اقدامات
عالوه بر آنکه در کوتاهمدت ميتوانند تحرک سمت تقاضا و در نتيجه توليد را در پي داشته باشد ،با
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سياستهاي اقتصاد مقاومتي و برنامه دولت در بلندمدت نيز که ايجاد بخشهاي توليدي و صنعتي
صادراتي ،برونگرا و رقابتپذير است ،همخواني کامل دارد.115

تسهیل و تشویق صادرات

کاهش مالیات

افزایش مخارج عمرانی دولت

حفظ رقابتپذیری بنگاههای داخلی از
طریق اتخاذ سیاستهای مناسب ارزی
 115ماخذ :گزارش ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت از شرايط اقتصادي سالهاي 1332 ،1331؛ چرايي بروز رکود تورمي و جهتگيريهاي برونرفت از آن؛
.1333
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نمودار :09راهکارهای افزایش تقاضای کل در برنامههای دولت بدون ایجاد تورم
ماخذ :بر اساس اطالعات بسته خروج از رکود دولت

در کشورهاي نفتي نظير ايران از عوامل موثر بر شاخص درآمد ناخالص ملي سرانه ، 112قيمت نفت است
که نوسانات آن باعث تغييرات جدي در رشد اقتصادي ميشود.
کاهش درآمد سرانه که بر سطح تقاضا و فروش داخلي صنايع غذايي از يک سو و کاهش تقاضا در
بازارهاي هدف فرآوردههاي غذايي از سوي ديگر تاثير منفي بر رشد توليدات صنايع غذايي گذاشته
است که در ادامه به تشريح اين کاهش تقاضاها و راهکارهاي قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي
نظام مالي پرداخته ميشود .به اعتقاد فعاالن اقتصادي راهکارهاي دولت براي تحريک تقاضا در صنايعي
که صادرات باال دارد ،شايد با موارد فوق امکانپذير باشد اما براي صنايع غذايي که حجم باالي توليدات
آن در داخل مصرف ميشود؛ نياز به اتخاذ تدابير ويژه ديگر دارد.

کاهش قدرت خرید مردم

به اعتقاد فعاالن اقتصادي صنعت غذا ،کاهش قدرت خريد مردم و در نتيجه کاهش تقاضا ،کاهش توليد
به همراه کاهش قيمت را نيز به دنبال داشته است .به عبارت ديگر کاهش درآمد سرانه که بر سطح
تقاضا و فروش محصوالت غذايي تاثير منفي گذاشته يکي از مشکالت فعاالن حوزه غذاست.
همانگونه که در فصل قبل مطرح شد ،از سال  1331تا سال (1334متوسط نرخ رشد اقتصادي) نه تنها
کشور شاهد رشد اقتصادي نبوده ،بلکه اقتصاد ايران شاهد کاهش توليد به ميزان  2.7درصد در اين
دوره بوده است .که اين امر موجب شده درآمد سرانه کاهش يابد .اين کاهش سبب پايين آمدن سطح
تقاضاي خانوارها که متأثر از سطح درآمد ملي است ،شده است .بنابراين ،نميتوان انتظار داشت تقاضاي
 106شاخص درآمد ناخالص ملي سرانه يکي از مهمترين مؤلفه هاي است که براي نشان دادن وضعيت اقتصادي يک کشور است و بهبود اين شاخص بيانگر
وضعيت مناسب خانوارها ،بنگاه هاي اقتصادي و بخش هاي مختلف کشور است.
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تضعيف شده داخلي بتواند نقش پيشران را براي افزايش توليد ملّي در بخشهاي مختلف از جمله
صنعت غذا در سالهاي پيش رو ايفا کند.
بنابراين بخشي از آنچه به عنوان مشکل فروش و کمبود تقاضا در صنعت غذا ميباشد ،ناشي از کاهش
قدرت خريد خانوارها در اثر افت درآمد ملي در سالهاي رکود که با توجه به اهميت اين هشدار در
امنيت غذايي جامعه ،ميبايستي تدابير ويژهاي براي آن اتخاذ شود.
الزم به ذکر است ،شاخصهاي منفي تورم قيمت خوارکيها و آشاميدني خانوارهاي شهري مرکز آمار
نشان از افزايش عرضه نسبت به تقاضا دارد ،از سوي ديگر با توجه به مشکالت توليد ،و عدم افزايش
محسوس عرضه علت اين امر در کاهش تقاضاي خانوار ميباشد (مثال :بر اساس اعالم مرکز آمار ايران از
شاخص قيمت کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري در مهر ماه  .)1171335بنابراين تغيير منفي
تورم اقالم خوراکي را نميتوان نشانه براي بهبود شاخصهاي مصرفي خانوار قلمداد کرد بلکه تقاضا در
اين اقالم کاهش پيدا کرده است که اين امر ميتواند در پي کاهش قدرت خريد مردم و براي تنظيم
118

کردن هزينهها با درآمد باشد.

 117بر اساس اين گزارش شاخص کل در مهر ماه سال  1335به عدد  232.3رسيد که نسبت به ماه قبل 1.7واحد درصد افزايش را نشان ميدهد .افزايش
شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 2.7درصد است که نسبت به همين اطالع در ماه قبل 1.7واحد درصد کاهش يافته است.
درصد تغييرات شاخص کل (نرخ تورم کاالها و خدمات مصرفي خانوار شهري) در  12ماه منتهي به شهريور ماه سال  35نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.3
درصد است که نسبت به همين اطالع در مرداد ماه سال جاري 1.4واحد درصد کاهش يافته است .در اين ميان ،شاخص گروه عمده «خوراکيها ،آشاميدنيها
و دخانيات» در اين ماه به رقم  273.4رسيد که نسبت به ماه قبل 1.4درصد کاهش داشته است .شاخص گروه اصلي «خوراکيها» در ماه مورد بررسي به
 271.2رسيد که نسبت به ماه قبل 1.5درصد کاهش داشته است .شاخص گروه اصلي «خوراکيها» نسبت به ماه مشابه سال قبل  8.2درصد افزايش نشان
ميدهد و نرخ تورم  12ماهه اين گروه  2.7درصد است .شاخص گروه عمده «خوراکيها ،آشاميدنيها و دخانيات» نسبت به ماه مشابه سال قبل  8.2درصد
افزايش نشان ميدهد و درصد تغييرات اين گروه در  12ماهه منتهي به شهريور ماه  1335نسبت به دوره مشابه سال قبل  2.8درصد است که نسبت به
همين اطالع در مرداد ماه  1335بدون تغيير مانده است.
در بين گروههاي اصلي و فرعي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري ،نکته قابل تامل منفي شدن نرخ تورم گروه خوراکيها وآشاميدنيها در مهر ماه
نسبت به ماه قبل (در شهريور ماه هم بر همين روال بود) است .بر اساس اعالم مرکز آمار ايران ،تورم خوراکيها و آشاميدنيها در مهر ماه نسبت به شهريور
ماه  1واحد درصد کاهش يافته است .در همين حال نرخ تورم اين گروه در  12ماهه منتهي به مهر ماه سال  1335نسبت به دوره مشابه سال قبل  2.8درصد
گزارش شده است .در همين گروه تورم گوشت قرمز و سفيد و فرآوردههاي آنها در مهر ماه سال  1335نسبت به شهريور ماه  2.2واحد درصد کاهش يافته
است .تورم گوشت قرمز و ماکيان در مهر ماه نسبت به شهريور ماه کاهش  2.3واحد درصدي داشته است .همچنين ميزان کاهش تورم ماهيها و صدفداران
در شهريور ماه نسبت به مرداد ماه  1واحد درصد کاهش يافته است .در گروه خوراکيها و آشاميدنيها؛ نرخ تورم ميوه و خشکبار نيز در مهر ماه نسبت به
شهريور ماه  7.2واحد درصد کاهش يافته است .شاين ذکر است که نرخ تورم ميوه و خشکبار در  12ماهه منتهي به شهريور ماه نسبت به دوره مشابه سال
قبل  14.1درصد بوده است (بيشترين نرخ تورم مطابق جدول زير).

 118وضعيت نرخ تورم در گروه خوراکيها و آشاميدنيها در حالي ردپايي از تغيير ترکيب سبد مصرفي خانوار بر جاي گذاشته است که خانوار شهري همچنان
با تورم باال در اقالمي همچون مسکن ،آب ،برق ،گاز ،آموزش و بهداشت و درمان مواجه است .نرخ تورم آب ،برق ،سوخت  21.2درصد اعالم شده است .در
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در اينکه افزايش تقاضاي موثر منجر به افزايش عرضه در صنعت غذا ميشود و اين امر با توجه به رقابت
بين صنايع غذايي کشور منجر به ارتقاي کيفيت ،کاهش قيمت تمام شده و ....و منجر به رقابتپذيري
صنايع غذايي ميشود ،تقريباً عمده فعاالن اقتصادي توافق نظر داشتند .اما در قانون «رفع موانع توليد
رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي» پيشنهاد خاصي در خصوص افزايش تقاضاي موثر ديده نميشود.

کاهش صادرات

آمارهاي گمرک حاکي از کاهش چشمگير صادرات صنايع غذايي در سال  1334بود ،اما در سال 1335
صادرات در اين صنعت رشد داشت .در مجموع در سال  1335حدود  1ميليون و  255هزار تن انواع
محصوالت صنايع غذايي به ارزش بيش از 2ميليارد و  872ميليون دالر از کشور صادر شده است که
نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از  21درصد به لحاظ وزني و حدود  15درصد به لحاظ ارزشي
افزايش يافته است  .ارزش صادرات صنايع غذايي از 2ميليارد و  723ميليون دالر در سال  1333به 2
ميليارد و 434ميليون دالر در سال 1334رسيده بود(به مدت مشابه سال قبل ارزش صادرات اين صنعت
3درصد کاهش يافته بود).
عوامل کاهش و موانع توسعه صادرات صنايع غذايي از ديدگاه فعاالن اقتصادي را در دو گروه عوامل
داخلي و عوامل خارجي ميتوان دستهبندي کرد که در شکل زير نشان داده شده است.

همين حال ،نرخ تورم مسکن و اجارهبها در  12ماهه منتهي به مهر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل  7.2درصد بوده است .در اين ميان نرخ تورم بهداشت و
درمان  11.2درصد و نرخ تورم آموزش نيز  14.5درصد اعالم شده است .هرچند دولت همچنان شيب کاهشي نرخ تورم را حفظ کرده است اما ترکيب تورم
اقالم مختلف آثار و نشانههايي از کاهش کيفيت زندگي خانوار ارائه ميدهد .بدين معنا که اگر تا پيش از اين خانوار براي پوشش هزينههاي خود از هزينه
کردن در بخشهايي همچون تفريح يا امور فرهنگي کاهش داشت ،اينبار اين کاهش تقاضا به اقالمي ضروري در گروه خوراکيها خود را نشان ميدهد که
گزارشات بانک مرکزي از هزينههاي خانوار نيز مويد اين کاهش در دهه  1383تا  1333نيز بوده است.
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عوامل خارجی
عوامل داخلی
باال بودن نرخ تورم داخلی و همچنین قیمت مواد اولیه
صنایع غذایی
هزینههای باالی حمل و نقل
مطالبه غیرقانونی مالیات از صادرکنندگان
نوسان نرخ ارز

کاهش صادرات به عراق نیز در نتیجه تعرفه
گمرکی تعیین شده از سوی عراق برای محصوالت
ایرانی
استانداردهای سختگیرانه بازارهای هدف نظیر
روسیه و نبود استانداردهای مشترک بهداشتی
کمبود زیرساختهای حمل و نقل

نبودن سرمایه درگردش برای صادرات و تولیدکنندگان و
بهرههای بانکی باال
مالیات بر ارزش افزوده

قیمت پایین رقبا به دلیل مواد اولیه ارزان و
مشوقهای الزم

نبود مشوق های صادرتی
نبود اطالعات کامل از وضع بازارهای داخلی و بینالمللی
فقدان نشان تجاری (برند) بنگاههای فعال ایرانی در
بازارهای بینالمللی
کمبود یا نبود پایانه صادراتی در برخی استانها و
همچنین فقدان پایانههای صادرات تخصصی کشاورزی و
فراوردههای غذایی
مشکل ارتباطات بانکی و نقل و انتقال ارز حاصل از
تجارت

نمودار:06عوامل موثر بر صادرات صنایع غذایی
ماخذ :يافتههاي پژوهش

يکي از راهبردهاي تحريک تقاضاي بازار مواد و فرآوردههاي غذايي تشويق صادرات اين محصوالت است
که در قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي توجه ويژهاي نشده است.
شايان ذکر است ،در ماده

113114

قانون برنامه پنجم تشويق صادرات غيرنفتي بصورت مستقيم لحاظ

شده بود ،اما در قانون رفع موانع توليد رقابتپذير اين موضوع در قالب موادي نظير  21و  37ارائه شده
اما در يک ماده واحد و شفاف نظير ماده  ،114راهکار مشخصي ارائه نشده است.

 113ماده 114ت الف ت به منظور ارتقاء مشارکت بنگاهها و افزايش سهم تشکلها ،شبکهها ،خوشهها ،اتحاديه شرکتها (کنسرسيومها) ،شرکتهاي مديريت
صادرات و شرکتهاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول ،دولت مجاز است کمکها ،تسهيالت ،مشوقها و حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم خود در
حوزه صادرات غيرنفتي را از طريق اين تشکلها اعطاء نمايد.
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تامین مالی «سرمایه در گردش ،سرمایهگذاری و»...

تامين مالي خصوصاً سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از جمله صنايع غذايي با توجه به وضعيت نرخ
ارز ،خريدهاي نقدي و فروشهاي مدتدار ،ناکارامدي نظام بانکي و سهم پايين ساير بازارهاي تامين
مالي بسيار دشوار و پر هزينه ميباشد .از سوي ديگر ،موانع سرمايهگذاري داخلي و خارجي؛ ورود کاالي
قاچاق بازار توليد داخلي را تحت شعاع قرار داده و به توليد داخل و رشد واحدهاي زيرپلهاي آسيب
ميرساند .افزون بر اينکه بانکها نيز با توجه به تغيير نرخ ارز ،کاهش سرمايه در کنار تسهيالت مدتدار
تشکلهاي موضوع اين ماده ،در مقابل اختيارات واگذارشده ،پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود.
آئيننامه اجرائي اين بند توسط وزارت بازرگاني و معاونت تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ب ت اخذ هر گونه ماليات و عوارض از صادرات کاالهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
تبصره 1ت فهرست کاالهاي نفتي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شوراي اقتصاد تعيين ميگردد.
تبصره 2ت دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع کشور ،عوارض ويژهاي براي صادرات مواد خام يا داراي ارزشافزوده پايين وضع و دريافت نمايد.
تبصره 3ت ميزان عوارض موضوع اين ماده برحسب جدولي است که متناسب با افزايش سهم ارزشافزوده داخلي ،کاهش مييابد .فهرست و عوارض مربوطه
اين کاالها و جدول مذکور به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد .اين عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعالم عمومي قابل وصول است.
ج ت صادرات کاالها و خدمات از اخذ هر گونه مجوز به استثناء استانداردهاي اجباري و گواهيهاي مرسوم تجارت بينالملل مورد درخواست خريداران معافند.
تبصره ت به دولت اجازه داده مي شود با لحاظ منافع ملي تا پايان سال اول برنامه ترتيبات قانوني الزم براي اصالح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه
مشوقهاي صادراتي مندرج در اين قانون و ديگر قوانين مربوطه که جنبة دائمي دارند را به عمل آورد.
د ت دولت تدابير و اقدامهاي مؤثر حفاظتي ،جبراني و ضد قيمتشکني (ضد دامپينگ) در مواردي که کااليي با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به
کشور وارد ميشود را اتخاذ و اعمال نمايد.
هت ت تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نميگردد و صدور کليه کاالها و خدمات به جز موارد زير مجاز است:
 1ت اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي.
 2ت اقالم خاص دامي ،نباتي ،خاک زراعي و مرتعي و گونههايي که جنبه حفظ ذخاير ژنتيکي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند ،به تشخيص وزارت جهاد
کشاورزي و سازمان حفاظت محيطزيست.
تبصره ت صادرات کاالهايي که دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت ميکند ،تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است .در
اين صورت کليه صادرکنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت کليه يارانههاي مستقيم پرداختي به کاالهاي صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور
اقتصادي و دارائي اخذ کنند.
و ت دولت موظف است ضمن ايجاد همسويي قوانين و مقررات بخش تجاري کشور با قوانين و مقررات اتحاديههاي منطقهاي و بينالمللي از جمله سازمان
تجارت جهاني ،نسبت به آمادهسازي و توانمندسازي ارکان اقتصادي کشور براي عضويت در سازمان توسعه تجارت جهاني ) (WTOاقدام قانوني نمايد.
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يا مطالبات معوقي که بر اساس دستوراتي همچون بنگاههاي زودبازده و ...به وجود آمده ،مشکالت
نقدينگي دارند.
به اعتقاد فعاالن اقتصادي اجرايي شدن ماده  12اين قانون با توجه به شرايط بازار ،يافتن مشتري و
تبديل اموال بانک به نقدينگي بسيار سخت و حتي بعيد به نظر ميرسد .بسياري از مشکالت و مسائل
بايد رفع شود تا توليد رقابتپذير شود .يکي از اين موارد اصالح نظام تامين مالي ،مسئله رفع تحريمها
بهمراه بهبود محيط کسبوکار داخلي ميباشد؛ زيرا در اين صورت محصوالت داخلي براي پا گذاشتن به
عرصه جهاني خود را از لحاظ کمي و کيفي بهبود خواهند بخشيد .از سوي ديگر دولت نيز بايد شرايطي
جذب سرمايهگذاري در صنايع غذايي کشور و تضمين امنيت آن را فراهم آورد تا زمينه رشد و توسعه
توليد و سرمايهگذاري در صنايع پيشراني نظير صنعت غذا ايجاد شود.
بطور کلي نقطه ضعفهاي کلي نظام تامين مالي کشور عبارتند از:
 بانک محوري و انتشار و مبادله محدود اوراق بهادار درتامين مالي سرمايهگذاريها و
اعطاي اعتبار؛
 شکاف باالي داراييها و بدهيهاي بانکها و در نتيجه ،محدود بودن منابع قابل تخصيص
درکنار مشکالت ناشي از تعيين دستوري نرخ سود؛
 باال بودن ريسکهاي عقود مشارکتي و فقدان موسسات رتبهبندي و بيمه سپرده و اعتبار
که موجب طوالني شدن فرآيند اعطاي اعتبار و پيچيده شدن مديريت ريسک بانکها
گرديده است؛
 انحصار دولتي وگرايش بانکها به تامين مالي واحدهاي بزرگ اقتصادي و در نهايت،
محدوديت ارايه خدمات اعتباري به واحدهاي متوسط و کوچک نظير بيشتر واحدهاي
صنايع غذايي؛
 ريسک باالي اعتباري بانکها و باال بودن بدهيهاي معوقه و سررسيد شده تحت تاثير
تکاليف متعددي که در لوايح و قوانين بودجهاي براي بانکها پيشبيني ميشود؛
 تخصيص غيرهوشمند تسهيالت و انحراف سرمايهگذاريها.
براي بهبود تامين مالي توليد نياز است تا تمام نهادها و سازمانهاي دخيل در اين امر با همکاري
يکديگر ،شرايطي را فرآهم آورند که به تسهيل در تامين مالي بيانجامد .کاهش هزينههاي دسترسي به
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منابع تامين مالي ،برنامهريزي براي بهرهگيري از ابزارهاي مالي در تامين مالي ،دسترسي آسان ،مکفي و
هدفمند به تسهيالت به واحدهاي توليدي مواردي است که در قانون بطور جامع توجه نشده است.
الزم به ذکر است باال بودن هزينههاي مالي از علل کاهش سرمايهگذاري در بخش صنايع غذايي
ميباشد .در ادامه مواد  21گانه قانون بررسي و مواد مرتبط با تامين مالي بطور خالصه ارائه شده است.
در مواد قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور ،قانونگذار اهتمام خود را در جهت
توسعه کاربرد ابزارهاي مالي و تسهيل تأمين منابع مالي بنگاههاي توليد به کار بسته که به برخي از
آنها عبارتند از:
 .1در ماده  2اين قانون ،به منظور تنوع بخشيدن به شيوههاي تعيين تکليف مطالبات فعاالن
اقتصادي غيردولتي از دولت ،استفاده از ابزارهاي مالي نظير اوراق تسويه خزانه و اوراق صکوک
اجاره تمهيد گرديده است.
 .2ماده  06قانون ،بانکها موظف شدهاند کارکرد اصلي خود به عنوان نهاد پولي را بازيابي نموده
و مالکيت بنگاههاي توليدي را ظرف حداکثر  3سال ترک نمايند.
 .3در ماده  05قانون به منظور کمک به تأمين نقدينگي براي حمايت از واحدهاي توليدي کاال،
خدمات و تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشتهي بانکها و يا مؤسسات مالي و اعتباري
داراي مجوز از اين واحدها ،بانک مرکزي مکلف است از طريق تمامي بانکها و مؤسسات
اعتباري دولتي و خصوصي عامل در صورت درخواست متقاضي ،متناسب با بازپرداخت هر
بخش از تسهيالت پرداختي به واحدهاي توليدي ،نسبت به آزادسازي وثيقههاي مازاد و يا
تبديل وثيقهي متناسب با ميزان باقيمانده تسهيالت اقدام کند.
 .4ماده  21قانون :تعيين تکليف نرخ و فرآيند تسويه بدهکاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي
به دولت در اين ماده پيشبيني شده

است111.

در اين خصوص و با توجه به شرايط موجود

پيشنهاد ميشود:
 110با عنايت به تبصره  1ماده  13اين مصوبه مبني بر اقدام قانوني و اجرايي بانکهاي عامل جهت مالحظه و محاسبه و تعيين تکليف بدهي
گيرندگان تسهيالت ارزي ،اين موضوع مهم و حساس همچنان در ابهام و دوگانگي در بين بانکهاي کشور است و موجب اختالل و بالتکليفي
در بسياري از واحدهاي مولد شده است.
نکته قابل تامل آنکه تصويبنامه هيئت محترم وزيران مورخ  32/5/11به شماره  58355ت  ،52131به وضوح جهت عملکرد بانکهاي عامل
تعيين تکليف نموده و به رغم ابالغ اين مصوبه ،به وزارت امور اقتصادي و دارايي ،بانک مرکزي و سازمان مديريت و برنامهريزي همچنان در
اجرا دچار اشکال است و بصورت سليقهاي و با تفسير هر يک از مديران بانکي متفاوت عمل ميشود .از جمله گزارشات بسياري از واحدهاي

کد گزارش Rep/RM/TO99_99

87

شناسایی و دستهبندی موانع و چالشهای تولید و رقابتپذیری در بنگاههای زنجیره غذا و ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 مابهالتفاوت بدهي شرکتهاي توليدي از بابت تفاوت نرخ ارز به عنوان يارانه دولت
به صنعت پرداخت شود.111
 طبقهبندي صنايع بر اساس تاثير آنها در اشتغال و ارزشافزوده صنايع کشور و استثنا
قرار دادن صنايعي نظير صنعت غذا و بازگشت اين تسهيالت آنها به نرخ قديم جهت
حفظ اشتغال و امنيت غذايي جامعه.

 .5ماده  20قانون ،ايجاد حسابي تحت عنوان «حساب ويژه تأمين سرمايه در گردش» به منظور
تأمين سرمايه در گردش پايدار براي واحدهاي صنعتي ،معدني ،کشاورزي ،حمل و نقل ،صنوف
توليدي ،بنگاههاي دانش بنيان و شرکتهاي صادراتي در حال کار ،پيشبيني شده است .نکات
قابل توجه در آييننامه اجرايي ماده  21عبارتست از:
 الزام واحد :واحد موظف است تمام يا بخشي از عوايد حاصل از فروش خود را به
حساب ويژه واريز نمايد .موجودي حساب ويژه صرفاً براي پرداختهاي قانوني و خريد
نهادههاي مورد نياز واحد قابل استفاده ميباشد.
 سقف اعتبار 112معادل  21درصد ميانگين فروش سه سال آخر به شرطي که از 511
ميليارد ريال باالتر نباشد.
 .2بر اساس ماده  22قانون ،بانکها موظفاند درخواستهاي استفاده از تسهيالت ارزي و ريالي
مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فني ،اقتصادي و مالي را همزمان بررسي و بر اساس
زمانبندي اجراي طرح و متناسب با پيشرفت فيزيکي پروژه پرداخت کنند.
 .7ماده  28قانون ،شرايطي به منظور استمهال بدهيهاي بانکي فعاالن اقتصادي در نظر گرفته
شده است.
صنعتي نشان ميدهد خصوصاً بانکهاي خصوصي عمل ننموده و بازگشت تسهيالت ارزي را به نرخ روز مطالبه مينمايند و لذا موجب معضالت
شديد در روند فعاليت شرکتها شدهاند.
111

ذکر اين نکته ضروري است که در زمان تصويب قانون يارانهها مقرر بود از محل افزايش نرخهاي انرژي ،سهم يارانه صنعت پرداخت شود که هرگز محقق

نشد.
 112سقف اعتبار :حداکثر اعتباري که موسسه اعتباري از طريق حساب ويژه به واحد تخصيص ميدهد تا در صورت عدم کفايت موجودي حساب ويژه ،در
چارچوب قرارداد فيمابين ،براي پرداخت موارد موضوع اين دستورالعمل ،مورد استفاده قرار گيرد؛
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 .8ماده  81قانون ،مشوقهاي مالياتي ،براي اشخاصي که نسبت به تأمين مالي بنگاههاي
اقتصادي اقدام نمايند در نظر گرفته شده است .به منظور تشويق و افزايش سرمايهگذاريهاي
اقتصادي در واحدهاي موضوع ماده  31قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي
کشور عالوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد ،سرمايهگذاري در مناطق
کمتر توسعهيافته ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه تا زماني که جمع درآمد مشمول
ماليات به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت شده برسد ،با نرخ صفر محاسبه ميشود.

اما نکته قابل تامل که در قانون يا آييننامههاي اجرايي نظير ماده  21که به آن پرداخته نشده و
مهمترين چالشهاي بخش توليد در خصوص تامين مالي واحدها خصوصاً سرمايه در گردش است شامل:
 هزينه نرخ سود تسهيالت بانکي 113و غيربانکي :با وجود کاهش نرخ سود تسهيالت ،بانکها به
داليل کمبود منابع مالي و واحدها به دليل بدهي باال قادر به استفاده نيستند؛ و در اين قانون
توجهي به کاهش نرخ سود تسهيالت توليد نشده است؛
 وثيقههاي غير متعارف؛
 تغيير وثايق از ملکي با ساير داراييها مانند برند ،موجودي انبار و...؛




شرايط ارائه تسهيالت از طرف بانکها به واحدهاي توليدي؛
کوتاهي زمان براي بازپرداخت وام.

الزم به ذکر است ،آمار مشخصي از تسهيالت اعطايي به صنايع غذايي در گزارشات بانک مرکزي و
سامانه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در دسترس نبود و تنها گزارشات قابل دسترس گزارش
«تسهيالت پرداختي بخشهاي اقتصادي در سال  »1335و «طرح رونق توليد» بود که در ادامه
خالصهاي از آن ارائه شده است .همچنين طبق نظر فعاالن اقتصادي ،با توجه به بدهکار بودن اکثر
واحدهاي صنعتي و يا رکود آنها استفاده از شرايط مواد ذکر شده در باال براي بيشتر واحدهاي صنايع
غذايي غير ممکن است.

 113فعاالن اقتصادي صنعت غذا معتقدند ،با توجه به مشکالت متعدد مالي اين صنايع و معوقات و شرايط سختگيرانه بانکها ،با وجود کاهش نرخ سود
تسهيالت به  18درصد استقبال آنچناني از اين نرخ سود نشده است عليرغم اينکه قبالً  21 ،درصد بوده است .بنابراين ميتوان گفت اين  18درصد هم به
شدت نرخ بااليي براي واحدهاي صنايع غذايي است.
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سهم تسهيالت پرداختي در قالب سرمايه در گردش در کليه بخشهاي اقتصادي طي  12ماهه سال
 1335مبلغ  3511.8هزار ميليارد ريال معادل  24درصد کل تسهيالت پرداختي است که در مقايسه با
دوره مشابه سال  1334مبلغ  877.5هزار ميليارد ريال معادل  33.3درصد افزايش داشته است .سهم
تسهيالت پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در  12ماهه سال  1335معادل
 1325.1هزار ميليارد ريال بوده است که حاکي از تخصيص  37.7درصد از منابع تخصيص يافته به
سرمايه در گردش کليه بخشهاي اقتصادي (مبلغ  3511.8هزار ميليارد ريال) است .همانگونه که
جدول نشان ميدهد ،از  1213.2هزارميليارد ريال تسهيالت پرداختي در بخش صنعت و معدن ،معادل
 82.3درصد آن (مبلغ  1325.1هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است.
جزئيات تسهيالت پرداختي به تفکيک بخشها اقتصادي و هدف از دريافت آن در جدول زير ارائه شده
است.

جدول  :8تسهیالت پرداختی به تفکیک بخشها اقتصادی و هدف از دریافت طی  02ماهه سال 0859
«واحد :میلیارد ریال  /درصد»
کشاورزی

بخش
اقتصادی
هدف از

مبلغ

سهم از
کل

27،324

14.2

دریافت
ایجاد
تامین سرمایه
در گردش

332،113

صنعت و معدن
مبلغ

127،817

72.1

1،324،373

مسکن و ساختمان

سهم از
کل

7.3

مبلغ

سهم از
کل

72،241

15.3

بازرگانی
مبلغ

27،123

82.3

141،324

28.1

513،314

سهم از
کل

3.7

خدمات
مبلغ

233،388

71.7

1،183،721

متفرقه
سهم از
کل

11.7

مبلغ

822

54.2

1،312

سهم از
کل

25.3

کل بخشها
مبلغ

984،298

38.3

8،900،954

سهم
از کل

5.9
64.1

تعمیر

1،323

1.3

4،222

1.3

21،172

12.2

2،238

1.3

21،378

1.1

7

1.2

51،844

0.6

توسعه

28،543

2.1

23،771

4.1

12،322

3.4

24،131

3.3

115،738

4.3

82

2.4

285،294

4.4

14،432

3.1

34،331

2.1

13،832

2.8

44،882

2.2

374،315

17.2

113

3.5

480،565

8.8

354

1.2

2،821

1.4

178،518

35.2

11،112

1.4

24،245

1.1

27

1.8

221،918

4.1

خرید کاالی
شخصی
خرید مسکن
سایر

17،421

3.7

42،732

2.3

13،843

2.8

32،524

13.3

223،711

11.5

1،112

23.5

419،880

9.4

جمع

422،782

111.1

1،213،134

111.1

511،132

111.1

724،284

111.1

2،178،775

111.1

3،422

111.1

9،488،698

011.1

ماخذ :بانک مرکزي (دايره تهيه و تنظيم آمارها و گزارشهاي تحليلي خاص)
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متفرقه

کشاورزی

%1

%5

خدمات
%41

صنعت و معدن
%25

مسکن و ساختمان

بازرگانی

%5

%08

نمودار :09سهم بخشهای مختلف اقتصادی از تسهیالت دریافتی سال  0859بانکها
ماخذ :بانک مرکزي

ميانگين کل تسهيالت پرداختي به واحدهاي توليدي نيز  4ميليارد و  327ميليون ريال در بخش صنعت
و معدن و اين ميانگين در بخش کشاورزي معادل  223ميليون ريال بوده است.
6000

4967

5000
4000
3000

1716
624

2000
488

644

453

خدمات

بازرگانی

مسکن و

263

1000
0

کل بخشها

متفرقه

صنعت و معدن

کشاورزی

ساختمان

نمودار :08میانگین تسهیالت پرداختی به هر متقاضی بخش در سال ( 0859میلیون ریال)
ماخذ :بانک مرکزي

همچنين وزارت صنعت ،معدن و تجارت در راستاي اجراي برنامهها ستاد فرماندهي افتصاد مقاومتي و
مصوبات کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد ،دستورالعمل شناسايي و معرفي بنگاهها توليدي کوچک
و متوسط و طرحها داراي پيشرفت فيزيکي باالي  %21به  1335/13/13توسط توسط وزير صنعت،
معدن و تجارت تصويب و جهت اجرا به کارگروهها تسهيل و رفع موانع استآنها ابالغ گرديد .در همين
راستا در سال 1335؛  121هزار ميليارد ريال تسهيالت براي فعالسازي  7هزار و  511واحد توليدي به
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صنايع کوچک و متوسط در قالب طرح رونق توليد 114پرداخت شده است ،اما نمايندگان تشکلهاي
صنعتي معتقدند بخش عمده اين تسهيالت به عنوان بدهيهاي بانکي صنعتگران از سوي بانکها مطالبه
شده است به طوري که در طرح رونق توليد ،در عمل پولي دست توليدکننده نرسيده و فقط سيستم
بانکي توانسته بدهي خود را با تسهيالت جديد توليد تهاتر کند.
شايان ذکر است؛ مطابق دستورالعمل تامين مالي بنگاههاي کوچک و

متوسط115

و برابر مصوبه هيات

وزيران در  15ارديبهشت سال  ،35بنگاههاي کوچک و متوسط (بنگاههاي اقتصادي داراي تعداد
کارکنان کمتر از  51نفر و بنگاههاي اقتصادي داراي تعداد کارکنان بين  51تا  111نفر باشند)؛ از
شرايط نداشتن بدهي غيرجاري ،چک برگشتي ،رعايت نسبت مالکانه و مفاد «آييننامه رعايت شاخصها
مالي در اعطاي تسهيالت سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانکهاي دولتي» به
منظور بهرهمندي از تسهيالت و تعهدات مستثني شدند.

همانگونه که مالحظه شد ،قوانين و دستورالعملهايي نظير آنچه در باال ارائه شد براي رفع موانع توليد
در کشور توسط متوليان مختلف تدوين و اجرا شده که به نظر ميرسد ميبايستي با مواد قانون رفع
موانع توليد تلفيق شود تا در نهايت بتوان از داشتن قوانين و مقررات جزيرهاي پرهيز شود.
در پايان ذکر اين نکته ضروريست؛ با وجود اينکه بخش قابل توجهي از موارد مؤثر قانون رفع موانع
توليد با هدف رفع گلوگاه تامين مالي بنگاهها از طريق راهبرد اصلي افزايش سرمايه بانکها و در نتيجه
افزايش توان پرداخت تسهيالت توسط آنها تدوين شده آمارهاي موجود نشان ميدهد ،به رغم وجود
حجم انبوهي از نقدينگي در سطح کالن ،بنگاههاي در سطح خرد با کمبود نقدينگي مواجهند و بانکها
004

در اين طرح که از ابتداي سال  1335تعريف شد واحدهاي کوچک و متوسط افزايش توليد را در دستور کار قرار دادند .طرحي که با همکاري وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت امور اقتصادي و دارايي ،سازمان امور مالياتي،

بانکها و سازمان تامين اجتماعي مدنظر قرار گرفته است .از ابتداي سال  ،1335طرح احياي حدود  7511واحد توليدي با تزريق رقمي نزديک به  12هزار ميليارد تومان از منابع بانکي به طور جديتري مطرح شده
و از ارديبهشت ماه با ابالغ بخشنامهاي از سوي بانک مرکزي به بانکها در دستور کار قرار گرفت .عملکرد طرح رونق توليد در سامانه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ارائه شده است.
 115پيرو بخشنامه شماره  27577/35مورخ  ،1/2/1335با موضوع ابالغ «دستورالعمل تامين مالي بنگاههاي کوچک و متوسط» ،به استحضار ميرساند به
موجب مصوبه شماره /18543ت53137هت مورخ  13/2/1335هيئت محترم وزيران شرکتها و واحدهاي کوچک و متوسط توليدي صنعتي ،کشاورزي و
خدماتي از شمول تصويبنامه شماره /211843ت33333هت مورخ  ،22/12/1382بندهاي ( )3و ( )4جزء (ج) تصميمنامه شماره  51582/84571مورخ
 22/7/1333و نيز شرط نداشتن بدهي غيرجاري و چک برگشتي به منظور بهرهمندي از تسهيالت و تعهدات مستثني ميباشند.
بر اين اساس ماده ( )3دستورالعمل مورد اشاره به شرح زير اصالح ميشود:
ماده  -3بنگاههاي مشمول اين دستورالعمل از شرايط نداشتن بدهي غيرجاري ،چک برگشتي ،رعايت نسبت مالکانه و مفاد «آئيننامه رعايت شاخصهاي مالي
در اعطاي تسهيالت سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانکهاي دولتي» به منظور بهرهمندي از تسهيالت و تعهدات مستثني ميباشند.
تبصره :موسسه اعتباري ميتواند بدهي غيرجاري کمتر از  11ميليارد ريال بنگاههاي مشمول اين دستورالعمل را به مدت يک سال امهال کند.
منظور از شرکت و واحدهاي کوچک و متوسط در اين بخشنامه ،به ترتيب بنگاههاي اقتصادي داراي تعداد کارکنان کمتر از  51نفر و بنگاههاي اقتصادي
داراي تعداد کارکنان بين  51تا  111نفر است.
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منابع را صرف پرداختهاي تسهيالت به بخشهاي غيرمولد اقتصاد ميکنند .لذا الزم است تا جهت
اثربخشي قانون رفع موانع توليد رقابتپذير ،سازوکار الزم براي انتقال منابع تجهيز شده به بخش مولد
اقتصاد پيشبيني شود.
همچنين افزايش سرمايه صندوقهاي حمايتي از بخش صنعت خصوصاً موارد مربوط به صنايع تبديلي و
غذايي از مواد مغفول مانده اين قانون است.
و ادامه همانگونه که در بخشهاي قبل نيز اشاره شد ،بحث انحراف منابع تزريق شده و هدفمند نبودن
تسهيالت

اعطايي112

به صنايع غذايي اعم از سرمايه در گردش و طرحهاي توسعهاي که بندهاي قانون

خصوصاً تسهيالت اعطايي به واحدها و آييننامههاي مربوطه پرداخته نشده است.
و نهايتاً فعاالن اقتصادي صنعت غذا معتقدند تمرکز قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام
مالي کشور در تامين مالي واحدهاي مشکلدار بوده و مشوقهايي براي واحدهاي خوشحساب و پيشرو
صنعت لحاظ نشده است.

برندسازی

بدون شک يکي از راههاي افزايش تمايل مصرفکنندگان به خريد و استفاده از کاالهاي داخلي ،معرفي
صحيح و دقيق کاالها به مصرفکنندگان است .بسياري از مردم حتي از وجود برخي برندهاي ايراني
بدون اطالعاند يا اطالعات بسيار اندکي دارند .کمک دولت به توليدکنندگان از طريق معرفي ارزان
توليدات داخلي ،عامل مهمي در کوتاهتر کردن فرآيند توليد تا مصرف محصوالت است و کمک مهمي در
راستاي حمايت از توليد ملي خواهد کرد .در اين رابطه ،استفاده از ظرفيت رسانهي ملي براي تبليغ
ارزان و مطمئن کاالهاي داخلي ،امري مهم بوده و در چارچوب سياستهاي اقتصاد مقاومتي قرار دارد )
 112بطور کلي يکي از مشکالت صنعت غذا صدور مجوزهاي بيرويه توسط وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزي است.
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اما فعاالن اقتصادي صنعت غذا بر اين عقيدهاند که رسانه ملي در تبليغ مواد غذايي حتي کاالهاي
سالمت محور نظير لبنيات همراهي الزم را ندارد).
از سوي ديگر موفقيت در "برند"سازي ضمن توسعه بازارهاي صادراتي صنايع غذايي ،به اعتبار
بينالمللي کشورها نيز ميافزايد .در ماده  8قانون به برندسازي توجه شده که در جدول  4دستگاهها
مسئول و شرح وظايف آنها مطابق آييننامه مربوطه ارائه شده است.

جدول  :5مسئولیتها دستگاهها در خصوص برندسازی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت

کمیسیون

سازمان توسعه تجارت

کمیسیون

ملی نشان

ایران

ساماندهی
008

009

تجاری
ماده2ت وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف است به منظور توسعه ،ترويج و تبليغ نشان
(برند)هاي تجاري داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي و با هدف افزايش رقابتپذيري
کاالها و خدمات ايراني ،تشويق توليدکنندگان و صادرکنندگان با نشان برتر نسبت به انجام
موارد زير اقدام کند:
الف ت تهيه پيشنويس دستورالعملهاي ترويج و فرهنگسازي موضوعات مرتبط با نشان
(برند) تجاري و ارايه آن به کميسيون موضوع ماده ( )3اين آييننامه براي تصويب.
ب ت پيشنهاد بستهها حمايتي و تشويقي با اولويت نشان (برند)هاي تجاري صادراتي به
کميسيون موضوع ماده ( )3اين آييننامه براي تصويب.
پ ت شناسايي خألهاي موجود در قوانين ،مقررات ،رويهها موجود و تدوين راهکارها و
پيشنهادهاي الزم و ارائه به مراجع ذيربط.
ت ت تدوين و ابالغ شاخصها انتخاب نشان (برند)هاي تجاري برتر و ضوابط اعطاي نشان

تبلیغات
و

بررسي
تصويب
دستورالعمل
و بستههاي
تشويقي
موضوع
بندهاي (الف)
(ب)
و
مسئوليتهاي
وزارت صنعت

الف ت حمايت از تبليغات
بنگاههاي ايراني در
محيطهاي نمايشگاهي و
مراکز تجاري خارج
کشور.
ب ت شناسايي قوانين و
مقررات مخل سهولت
تبليغات نشان (برند)هاي
تجاري داخلي در بازارهاي
خارج از کشور و ارايه
پيشنهادات اصالحي.

اتخاذ
تصميم و
اجراي
اقدامات
موضوع
ماده ()5

 117با عضويت وزارتخانههاي صنعت ،معدن و تجارت (رئيس) ،جهاد کشاورزي ،امور خارجه ،دادگستري ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و فرهنگ و ارشاد
اسالمي و سازمانهاي ملي استاندارد ايران و ثبت اسناد و امالک کشور( ،حداقل در سطح مدير کل) و رؤساي اتاقهاي بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي
ايران  ،اصناف و تعاون ايران تشکيل ميشود.
 118با عضويت وزارتخانههاي صنعت ،معدن و تجارت (رئيس) ،فرهنگ و ارشاد اسالمي ،کشور ،دادگستري ،ارتباطات و فناوري اطالعات ،جهاد کشاورزي و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و سازمانهاي ملي استاندارد ايران و صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران تشکيل ميشود.
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(برند) تجاري عالي داخلي.
ث ت انتخاب ،معرفي و تشويق نشان (برند)هاي تجاري برتر داخلي به صورت ساليانه.
ج ت اعطاي نشان (برند) تجاري عالي داخلي به نشان (برند)هاي تجاري برگزيده از ميان
نشان (برند)هاي تجاري برتر داخلي.
چ ت حمايت از تبليغات نشان (برند)هاي تجاري منتخب داخلي در بازارهاي خارجي.
ماده 5ت وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف است به منظور ساماندهي تبليغات نشان
(برند)هاي تجاري داخلي در داخل کشور و با هدف ترويج فرهنگ تغذيه سالم ،حفظ محيط
زيست ،جلوگيري از تجملگرايي و محدودسازي تبليغ کاالهاي خارجي و ترويج فرهنگ
مصرف کاالهاي داخلي ،نسبت به انجام موارد زير اقدام کند:
الف ت حمايت از ساخت برنامههاي مشارکتي در رسانه ملي جهت ترويج تغذيه سالم ،حفظ
محيط زيست ،جلوگيري از تجملگرايي و ترويج مصرف کاالهاي با کيفيت ايراني در سطح
جامعه با همکاري و هماهنگي رسانه ملي.
ب ت حمايت از نشان (برند)هاي تجاري منتخب داخلي و اعمال تخفيفات حداکثري در
تعرفههاي مورد عمل از سوي کليه رسانهها تحت مديريت دستگاههاي اجرايي.
پ ت اعمال حمايتهاي تبليغاتي از طريق دستگاههاي اجرايي مسئول توليد کاال و يا ارائه
خدمات جهت اجراي برنامههاي ترويجي نشان (برند)هاي تجاري منتخب موضوع اين
آييننامه از طريق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران از محل اعتبارات مصوب
مربوط.
ت ت تأمين نيازهاي اداري و ملزومات مصرفي کليه دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي
عمومي از توليدات داخلي و تشويق و تسهيل خريد کاالهاي با کيفيت ايراني در سطح
جامعه.
تبصره ت مرجع تشخيص و تعيين کاالهاي موضوع بند (ت) وزارت صنعت ،معدن و تجارت
است.
ث ت پوشش و انعکاس رسانهاي توانمنديهاي بخشهاي توليدي و خدماتي کشور.
ج ت آگاهيبخشي و معرفي کاالهاي داخلي با کيفيت در مقايسه با مشابه خارجي.
چ ت حمايت از محصوالت داخلي مبتني بر فعاليتهاي تحقيق و توسعه ،داراي دانش فني
پيشرفته و گواهينامه ثبت اختراع (پتنت).
ح ت محدوديت تبليغات کاالهاي خارجي و غيرضروري در سطح رسانههاي تحت مديريت
دستگاههاي اجرايي.
خ ت ممنوعيت دريافت هر گونه وجه و تحت هر عنوان بابت فعاليتهاي تبليغاتي بر روي
وسايط حمل و نقل اختصاصي به دارندگان نشان (برند) تجاري برتر از سوي شهرداريها و
يا ساير سازمانها و نهادها.

پ ت حمايت از ثبت بين-
المللي نشان (برند)هاي
تجاري داخلي با هدف
جلوگيري از سوءاستفاده-
هاي احتمالي از نشان
(برند)هاي تجاري داخلي
در سطح بينالمللي.
ت ت حمايت از ساخت و
پخش تبليغات رسانهاي
نشان (برند)هاي تجاري
داخلي در رسانههاي
کشورهاي هدف.
ث ت کمک به حضور نشان
(برند)هاي تجاري برتر
داخلي در پذيرش و اعزام
هيأتهاي تجاري به خارج
از کشور.
ج ت کمک به ايجاد دفاتتر
بازرگاني و مراکز تتجاري
در خارج از کتشور براي
نشان (برند)هاي تجاري
برتر داخلي.
چ ت همکاري در برگزاري
نمايشگاههاي تخصصي و
اختصاصي از نشان
(برند)هاي تجاري برتر
داخلي در خارج از کشور.

ماخذ :آييننامه ساماندهي تبليغات کاالها و خدمات موضوع ماده ( )8قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نطام مالي کشور ،مصوب 1334/2/23
هت52217ت 83383/شماره

به مواردي نظير حمايت و صيانت از برندهاي ايراني و مشکل سوء استفاده بازارهايي نظير عراق در قانون
توجهي نشده است (طرفهاي عراقي در ثبت برند ايراني به نام خودشان در عراق بعد از جا افتادن برند
به هزينه طرف ايراني مانند :نمک سان ايستک).
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همچنين توانمندسازي صنايع کوچک از طريق ارتباط با صنايع متوسط و بزرگ و تعميق و تقويت اين
تعامل و ارتباط در قالب ايجاد و توسعه خوشهها ،شبکه ها و برندها يکي از رويکردهاي اصلي دولت در
تدوين سياستهاي صنعتي در بسته سياستهاي خروج از رکود بوده است .که در آييننامههاي اجرايي
و قانون ديده نميشود.

نظام توزیع

يکي از مهمترين عواملي که موجب رشد توليدات ملي در سطح جامعه ميشود ،اصالح ساختار توزيع
کاالست .متاسفانه در زمينه توليدات داخلي ،ساختار توزيع بسيار ناکارامد بوده که اين عامل باعث
ميشود تا توليدات داخلي با قيمتي بسيار باالتر دست مصرفکننده برسد .از اين رو ،سياستگذاري موثر
در اين زمينه از اهميت بااليي برخوردار است.

بطور کلي توزيع مواد و فرآوردههاي غذايي وظيفه توزيع ،پخش و فروش محصوالت توليد شده را دارند
و شبکههاي توزيع محصوالت کشاورزي و مواد غذايي در حال حاضر در ايران از گستردگي وسيعي
برخوردارند  .119با توجه به تاثير چشمگير آنها در قيمت و کيفيت فرآوردههاي غذايي ،در اين بخش به
بررسي ميزان توجه قانون به اصالح ساختار نظام توزيع پرداخته ميشود.

به عبارت ديگر در شرايط کنوني و با توجه به مشکالت متعدد بخش توليد ناکارامدي نظام توزيع و
باالبودن سهم اين بخش از قيمت فروش محصوالت صنايع غذايي در کنار قدرت چانهزني باالي اين
بخش فشار را بر بخش توليد بيش از پيش افزايش داده است .به اعتقاد فعاالن اقتصادي در اين شرايط
بجاي کاهش هزينههاي مصرفکننده ،به دليل کاهش قيمتها ناشي از رکود واحدهاي توليدي ،انبوه
 113مطابق ماده  111قانون برنامه پنجم"ت به منظور تنظيم مناسب بازار ،افزايش سطح رقابت ،ارتقاء بهرهوري شبکه توزيع و شفافسازي فرآيند توزيع کاال و خدمات ،دولت
ميتواند :الف ت نسبت به ارائه اليحه ساماندهي واحدهاي غيردولتي پخش کاال تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد به نحوي که استانداردهاي مورد نياز براي فعاليت پخش،
ابزارهاي نظارتي و مديريتي دولت و نياز سياستهاي رقابتي مورد توجه قرار گرفته و اختالف قيمت توليدکننده و مصرفکننده کاهش يابد؛ ب ت واحدهاي صنفي بدون پروانه
را ساماندهي و نرخ ماليات و خدمات عمومي آب ،برق ،گاز ،تلفن و خدمات شهري اينگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آييننامهاي که به تصويب هيأت وزيران
ميرسد ،تا دو برابر نرخ ماليات و تعرفه مصوب به عنوان جريمه تعيين و دريافت نمايد .اين حکم مانع از اجراي ساير ضمانتهاي اجرايي مقرر در قوانين مربوط نيست ".اما
گزارش اجراي اين ماده توسط دستگاههاي اجرايي کشور منتشر نشده است.
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سود به کام بخش غيرمولد اقتصاد در نظام توزيع ميشود .بنابراين اصالح نظام توزيع در بخش فروش
داخل و سيستم حمل و نقل و گمرک در صادرات از نکات مهمي است که الزم است در اصالحات قانون
و يا آييننامههاي اجرايي آن بطور شفاف ديده شود.
از سوي بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز؛ نظام توزيع فعلي کشور نه تنها نتوانسته در
فرايند مقابله با قاچاق کاال به وظيفه خود عمل کند ،بلکه عمالً به کارگزار فروش محصوالت ساير
کشورها و به ويژه کاالهاي قاچاق ،تبديل شده است .121که اين مهم نيز در قانون مغفول مانده است.

اصناف
نمایشگاهها
مصرفکننده

میادین میوه و تره بار
واسطهها

فروشگاهها

مواد و فرآورده غذایی

شرکت بازرگانی دولتی

بورس محصوالت کشاورزی

صنایع غذایی

نمودار :05شمای کلی از ارتباطات بین اجزای شبکه توزیع مواد غذایی در ایران
مأخذ :مرتضايي ،اشرف و همکاران ،جايگاه صنعت غذا در اقتصاد کشور ،کانون انجمنهاي صنايع غذايي ايران.1335 ،

توجه :در ماده  12قانون 121بر حمايت از طرحهاي توزيع بطور غيرمستقيم اشاره شده اما به دليل مبهم
بودن قابل اتکا نيست.

 121آسيبشناسي نظام توزيع کاال در کشور از منظر قاچاق کاال و راهکارهاي کنترل و نظارت بر آن ،ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز.1335 ،
 121ماده  12قانون رفع موانع توليد رقابتپذير « بند ب -طرحهاي بهينهسازي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف از جمله صنعت با اولويت صنايع انرژيبر و
حمل و نقل عمومي و ريلي درون و برونشهري و ساختمان ،توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير ،گسترش استفاده از گاز طبيعي فشرده يا مايع يا گاز
مايع شده با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهري ،توليد و يا جايگزين کردن خودروهاي کممصرف و يا برقي با خودروهاي پرمصرف و
فرسوده و کاهش هزينههاي حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ (خسارتتأخير) کشتيها و طرحهاي حمل و نقل ريلي ،جادهاي ،دريايي ،هوايي اعم از
زيرساختها و وسايل حمل و نقل ،طرحهايي که به کاهش گازهاي گلخانهاي منجر ميشود ،ماشينآالت و واحدهاي توليدي بخش کشاورزي».
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قیمتگذاری

کاهش دخالت در بازار محصول و قيمتگذاري کاالهاي مختلف به عنوان يکي از مواردي است که زمينه
مناسب براي تسري رونق در بخشهاي مختلف اقتصادي را فراهم ميکند .122اين مهم در صنايع غذايي
که بخش مهمي از مواد اوليه آن محصوالت کشاورزي بوده که دولت با خريدهاي تضميني در آن
دخالت داشته و يا به بهانه حمايت از توليد داخل تعرفههاي باالي گمرکي براي آن وضع و يا در مقاطع
زماني مختلف ممنوعيتها و محدوديتهاي واردات اعمال مينمايد؛ بسيار حايز اهميت است.
بطور کلي دخالت بيش از حد دولت در قيمتگذاري در زنجيره غذا سبب شده که رانتهاي گستردهاي
در اقتصاد کشور ايجاد شود ،امکان برنامهريزي بلندمدت از توليدکنندگان صنعت غذا سلب شده،
سياستمداران و ديوانساالران در امور اقتصادي فعال شده و ثبات کوتاهمدت بازارها فداي ثبات
بلندمدت آنها شود.
در بسته سياستي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود در بخش بهبود محيط کسبوکار حذف تدريجي
قيمتگذاري دولتي تا پايان سال  1333به غير از کاالهاي اساسي و انحصاري ارائه شده بود که در قانون
به عنوان يکي از راهکارهاي رشد توليد و ارتقاي رقابتپذيري ديده نشده است.
به اعتقاد بسياري از فعاالن اقتصادي حذف قيمتگذاري و سرمايه در گردش از عوامل مهم در رشد
توليدات محصوالت صنايع غذايي بوده همچنين بازنگري قانون خريد تضميني کليد رقابتپذيري صنايع
غذايي مادر نظير آرد و محصوالت صادرات محور نظير بيسکويت ،ماکاروني و شيريني و شکالت است.

 122ماخذ :گزارش ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت از شرايط اقتصادي سالهاي 1332 ،1331؛ چرايي بروز رکود تورمي و جهتگيريهاي برونرفت از آن؛
.1333

کد گزارش Rep/RM/TO99_99

38

شناسایی و دستهبندی موانع و چالشهای تولید و رقابتپذیری در بنگاههای زنجیره غذا و ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

قیمتتمام شده باالی فرآوردههای صنایع غذایی

يکي از مشکالت اصلي صنعت غذا باال بودن قيمت تمام شده فرآوردههاي غذايي که تاثير بسزايي بر
کاهش رقابتپذيري اين صنعت دارد .به اعتقاد فعاالن اقتصادي اين حوزه قيمتهاي دستوري مواد
اوليه ،تورم باالي در دهه اخير ،بهرهوري پايين و ساير عوامل موجب افزايش قيمت تمام شده توليدات
شده و همين امر بعالوه نظام توزيع ناکارامد در بازار داخل و هزينههاي حمل و نقل باال در تجارت
خارجي کاهش سطح رقابتپذيري صنايع غذايي در بازارهاي جهاني را بهمراه داشته است .که در
بخشهاي قبل بطور کامل تشريح شد .در اين قانون تمهيدات قابل توجهي براي کاهش هزينه تمام شده
توليد نشده است .اما در خصوص افزايش بهرهوري فقط در ماده  12طرح افزايش بهرهوري مصرف انرژي
مطرح شده است و مشوقي براي افزايش بهرهوري بنگاهها ديده نشده است.

مالیات بر ارزشافزوده

از آنجا که يکي از اهداف اجراي قانون ماليات بر ارزشافزوده ايجاد شفافيت اقتصادي است ،لذا پديد
آوردن زيرساختهاي اقتصادي و اجرايي مورد نياز براي اجراي آن در همه مراحل (قبل و حين اجراي
آن) و توجه به آثار و تبعات آن بر جامعه ضروري است .زيرا با توجه به تجربه کشورهاي موفق
اجراکننده اين سيستم مالياتي ،نبود زيرساختهاي مناسب يا ضعف آنها ،پيچيدگي و بينظميهاي
خاصي را در اجراي قانون فوق بوجود ميآورد که اين امر در نهايت هدف اصلي اجراي اين سيستم
مالياتي را که ايجاد شفافيت در اطالعات اقتصادي و فعاليتهاي اقتصادي و نهايتاً اعتماد متقابل
موديان و سيستم مالياتي ميباشد را با اشکال مواجه ميکند.123
اجراي عادالنه قانون ماليات بر ارزشافزوده در زنجيره غذا ،نيازمند سازوکار و زيرساختهاي
الزم است و بر اين اساس ،بايد تمام معامالت اين زنجيره ،شناسنامهدار شوند تا با صدور
فاکتور ،نوع ،مقدار ،قيمت ،تاريخ و محل فروش کاال مشخص شود؛ اما هم اکنون در زنجيره

 123بررسي و تحقيق در خصوص مسائل و مشکالت اجراي ماليات بر ارزشافزوده؛ اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي تهران؛ .1333
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غذا شفافترين بخش صنعت غذاست ،که فشار مضاعف به اين بخش نه تنها توليدات رسمي را
مختل ميکند ،بلکه رشد واحدهاي زيرپلهاي و گسترش قاچاق به همراه تهديد سالمت جامعه
را نيز به دنبال خواهد داشت .براي اجراي عادالنه ماليات بر ارزشافزوده ،ايجاد شفافيت در
تمامي اجزاي زنجيره غذا و تعميم اين موضوع به ساير بخشهاي زنجيره غذا نظير اصناف
الزاميست.
بطور کلي مشکالت ماليات بر ارزشافزوده 124در زنجيره غذا عبارتند از:
 معافيت برخي کاالها از پرداخت ماليات در حالي که زنجيره پيشين يا مواد بستهبندي
و تجهيزات توليد (که سهم بسزايي در قيمت فروش دارند) آنها معاف نيست،
 نحوه استرداد و زمانبر بودن مطالبات موديان از سازمان امور مالياتي،

125

 نبود امکانات سختافزاري و نرمافزاري و کمبود نيروي انساني متخصص در اجراي
قانون،
 عدم تنظيم دورهها و تعداد فواصل زماني پرداخت،
 ارائه اظهارنامه مالياتي توسط موديان با توجه به نبود امکانات نرمافزاري و آموزش آنها
و نو پا بودن قانون در کشور،
 عدم تعيين دقيق کاالهاي معاف از ماليات و مشکالت ناشي از گستره انواع آنها
(بازنگري و تعريف دقيق فرآوري محصوالت کشاورزي و همچنين گسترش دامنه
معافيتها به اقالم غذايي اصلي سبد مصرفي خانوار جهت ارتقاي امنيت غذايي جامعه
و نهايتاً لحاظ نرخ صفر ماليات بر ارزشافزوده براي اقالم کشاورزي و غذايي به جاي
معافيت)،122
 دريافت ماليات بر اساس تاريخ فاکتور از خريد و فروشهاي مدتدار از موديان،
 نبود اعتماد به توليدکننده در نظام مالياتي کشور،
 عدم شفافيت در تمامي بخشهاي زنجيره غذا.
 124بر اساس گزارش  21فروردين ماه بانک مرکزي ،در  11ماهه منتهي به بهمن  1335جمعاً  182.5هزار ميليارد ريال ماليات بر ارزشافزوده اخذ شده که
اين رقم  21.8درصد از مجموع درآمدهاي مالياتي کشور ميباشد .و نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از  2هزار ميليارد ريال افزايش داشته است.
 125به نقل از خبرگزاري خانه ملت؛ رييس سازمان امور مالياتي ،با بيان اينکه ماليات صادرکنندگان يک ماهه استرداد ميشود.
 126در اکثر دنيا صنعت غذا از ماليات معاف ميباشد اما در ايران اين امر صورت نميپذيرد ،به عنوان مثال محصول سيب  /گوجهفرنگي وقتي بر روي درخت  /بوته ميباشد معاف از ماليات است ولي وقتي در شرکتهاي صنايع تبديلي به

کمپوت  /ربگوجهفرنگي تبديل و بستهبندي ميگردد ماليات ارزشافزوده به آن تعلق ميگيرد که باعث افزايش قيمت تمام شده و عدم رقابتپذيري در بازارهاي بينالمللي ميگردد.
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با وجود اينکه در قانون رفع موانع توليد رقابتپذير مشوقهاي مختلف مالياتي در بخشهايي که در
ادامه ارائه شده است ،ليکن به اعتقاد فعاالن اقتصادي صنعت غذا رکود حاکم از يک سو و فشارهاي
مالياتي 127اعم از قانون و شيوه اجراي آن توسط دستگاههاي مسئول به بخش توليد و صنعت منجر به
مشکالت متعددي نظير کاهش توليد ،افت رقابتپذيري شده است.
از جمله در متن ماده :31
 مبحث اصالح ماده  132قانون مالياتهاي مستقيم آمده است،
 بر اساس بند (پ) اين ماده ،دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي
واحدهاي اقتصادي واقع در شهرکهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت 2
سال و در صورت استقرار شهرکهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق کمتر
توسعه يافته ،به مدت  3سال افزايش يافته است .با احتساب اينکه در حال حاضر
فعاليت اقتصادي در مناطق کمتر توسعه يافته مطابق قانون ،مشمول  11سال معافيت
مالياتي است ،اين معافيت به  13سال افزايش مييابد.
 بر اساس بند (ب) اين ماده ،واحدهاي توليدي و خدماتي که داراي بيش از پنجاه نفر
نيروي کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت ،هر سال نسبت به سال قبل نيروي
کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد افزايش دهند ،به ازاي هر سال افزايش کارکنان،
يک سال محاسبه ماليات با نرخ صفر اضافه خواهد شد.
 بر اساس بندهاي ح و خ اين ماده مشارکت با سرمايهگذاران خارجي و نيز فعاليت
سرمايهگذاران خارجي در ايران با هدف صادرات محصوالت توليدي ،مشمول
معافيتهاي مالياتي تا سقف مقرر در قانون ميباشد.
 در ساير بندهاي 15گانه اين ماده نيز معافيتها و مشوقهايي براي فعاالن بخشهاي
صنعت ،معدن ،خدمات ،گردشگري ،حمل و نقل ،فعاليتهاي پژوهش و توسعه و ...در
نظر گرفته شده است.

 127آمارهاي افزايش چند برابري درآمدهاي مالياتي ت بر اساس گزارشات بانک مرکزي نسبت به سالهاي گذشته و از سويي رکود چندساله گوياي اين مسأله است
که در اين ميان فشار مضاعفي به توليدکننده وارد شده است.
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الزم به ذکر است يکي از چالشهاي مهم بخش توليد نظام مالياتي است که پيشبيني ميشود با اصالحيه
قانون مالياتهاي مستقيم اين چالشها بيش از پيش شود .در ادامه برخي از نکات منفي اين اصالحيه ارائه شده
است:
 مطابق با بند  21اصالحيه قانون پيرامون ماده  35و  32قانون مالياتهاي مستقيم،
تدوين آييننامه به شرح تبصره  2ماده  35قانون مالياتهاي مستقيم با نظر جامعه
حسابداران رسمي است که در اصالحيه حذف و پس از اين فقط بر اساس نظر سازمان
مالياتي تدوين ميشود.
 مطابق با بند  22اصالحيه قانون پيرامون بند  3ماده  37قانون مالياتهاي مستقيم به
سهولت امکان عليالراس شدن وجود ندارد مگر در موارد خاص و چنانچه مؤدي
مشمول عليالراس شود محاسبه ماليات بر اساس ضرايبي است که توسط کميسيون
عاليرتبه موضوع ماده  154با حضور نمايندگان اتاق بازرگاني ،اصناف و بانک مرکزي يا
ملي تعيين ميشود ،در حالي که در اصالحيه اين ماده همه اين موارد حذف شده است
و تشخيص (عليالراس) با تغيير نام در اختيار کامل مميز و مأمور قرار ميگيرد و اين
حاکي از مميزساالري در سيستم مالياتي است.
 مطابق با بند  23اصالحيه قانون پيرامون ماده  111قانون مالياتهاي مستقيم ،تبصره
 5ماده  111و همچنين موضوع تعيين ماليات با نظر اتحاديه مربوطه حذف شده است.
اما در خصوص اصالحات مورد نياز نظام مالياتي کشور و خصوصاً قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات بر
ارزشافزوده مبحثي به ميان نيامده است .و تنها در ماده 128 34بحث استرداد ماليات ارزشافزوده
صادرکنندگان در مهلت مشخص به ميان آمده است و بر اين اساس سازمان امور مالياتي مکلف است؛
ماليات بر ارزشافزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کاالهايي که از مبادي خروجي رسمي صادر شده
با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت يک ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرک
جمهوري اسالمي ايران از محل وصوليهاي جاري آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نمايد .الزم به
ذکر است به اعتقاد فعاالن اقتصادي عدم استرداد به موقع ماليات بر ارزشافزوده از صادرات از يکي از
دغدغههاي صادرکنندگان در صنعت غذا است .که اميد است ،با دستورالعمل سازمان امور مالياتي تا
 128ماده  -34سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ماليات بر ارزشافزوده أخذ شده از صادرکنندگان را از کاالهايي که از مبادي خروجي رسمي صادر شده
با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت يک ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرک جمهوري اسالمي ايران از محل وصوليهاي جاري آن
سازمان به صادرکنندگان مسترد نمايد.
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حدودي حل ميشود .اما چگونگي استرداد اين ماليات همواره به عنوان يک چالش با توجه به نگاه يک
طرفه سازمان امور مالياتي باقيست.
الزم به ذکر است .استرداد موقت موضوع ماده ( )34قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ،...صرفاً در
خصوص صادرات قطعي کاالها از سال  1334به بعد بوده و قابل تسري به صادرات خدمات و استرداد
ساير موارد نميشود.

مشکالت تامین مواد اولیه

عدم ثبات توليدات کشاورزي 123و شرايط واردات از خارج از کشور و همچنين قيمتهاي خريد تضميني
از مشکالت صنايع غذايي در تامين مواد اوليه است ،که در بخش قيمتگذاري و قيمت تمام شده بطور
کامل تشريح شد.
در بسته سياستي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود در بخش بهبود محيط کسبوکار به مواردي
مرتبط با چالشهاي تامين مواد اوليه در بخشهاي مختلف از جمله صنعت غذا اشاره شده بود که در
ادامه ارائه شده است؛
 ثباتبخشي به محيط کالن سرمايهگذاري در فعاليتهايي که دولت تامينکننده
انحصاري مواد اوليه است ،از طريق عقد قراردادهاي ده ساله تامين مواد اوليه؛

 123محصوالت کشاورزي پايه و اساس صنايع غذايي به شمار ميآيند ،به اعتقاد فعاالن اقتصادي نبود برنامه منسجم کشت (الگوي کشت)؛ قيمتهاي باالي
محصوالت کشاورزي نسبت به قيمت جهاني؛ ناپايداري توليدات؛ آلودگي برخي محصوالت کشاورزي ورودي به صنعت به ميکروارگانيزمها؛ نامناسب بودن
واريته برخي محصوالت کشاورزي براي صنايع غذايي از مهمترين مشکالت مواد اوليه داخلي و تغييرات نرخ ارز؛ تعرفهها و محدوديتها و شرايط واردات از
چالشهاي اصلي تامين از خارج کشور است .که ميبايستي جهت ثباتبخشي به توليدات صنايع غذايي و برنامهريزي آنها براي توليد و صادرات برنامه
توليد محصوالت کشاورزي با توجه به منابع موجود و بر طبق واقعيت موجود آب و خاک کشور تدوين و الزامات اجرايي آن تعبيه شود.
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 ثبات توليد و همچنين قيمتهاي محصوالت کشاورزي نظير گندم و شکر و
همخواني اين قيمتها با قيمتهاي جهاني ،متناسب با نياز صنايع غذايي ،بدليل تاثير
باالي آنها بر قيمت و نهايتاً رقابتپذيري صنايع غذايي از اهميت بااليي برخوردار
است؛
 حذف تدريجي قيمتگذاري دولتي تا پايان سال  1333به غير از کاالهاي اساسي و
انحصاري.
در حالي که به اين سه نکته مهم در قانون توجهي نشده است.
هدفگيري سهم معين براي بخش کشاورزي (حداقل معادل سهم اين بخش از اقتصاد کشور) از
تسهيالت بانکي و ايجاد سامانه دادهها به منظور شناسايي دقيق واحدهاي توليدي محصوالت کشاورزي
دو تصميم مهم براي بخش کشاورزي است که در قانون رفع موانع توليد رقابتپذير اتخاذ شده است.
ايجاد سامانه دادهها زيرساختي کليدي است که در صورت بهرهبرداري صحيح ميتواند تا حدود
ناپايداري در تامين مواد اوليه صنايع غذايي را کنترل و تامين منابع مالي بخش کشاورزي به رشد کمي
و کيفي توليدات اين بخش کمک کند.

تعدد و ناهماهنگی سیاستگذاری و تصمیمسازی

ناهماهنگي بين دستگاههاي متولي سياستگذاري در تدوين و اجراي برنامهها ،استانداردها ،نظارت و
تصميمگيري در بخش صنايع غذايي از چالشهاي اصلي توليد و رقابتپذيري صنايع غذايي است ،که در
قانون به آن توجهي نشده است .حذف مقررات و بوروکراسيهاي دست و پاگير در فرآيندهاي مختلف
صدور مجوزهاي مورد نياز در زنجيره تاسيس ،توليد ،بازار و تجارت فراوردههاي غذايي از زير ساختهاي
اصلي توسعه بخش توليد و ارتقاي رقابتپذيري بنگاههاي صنايع غذايي است که ميبايستي توجه
ويژهاي به آن شود .در ادامه مواردي که در قانون براي کمک به تسهيل کسبوکار و سياستگذاري
پرداخته شده ،ارائه ميشود.
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تسهيل بوروکراسيهاي اداري و فرآيند ارائه خدمات و صدور مجوزها توسط دستگاههاي اجرايي و
نهادهاي رسمي بخشخصوصي .در اين خصوص در ماده  57قانون موارد زير در خصوص تسهيل
کسبوکار آمده است:
 مراحل صدور مجوزهاي کسب و کار در مقررات ،بخشنامهها ،آييننامهها و مانند
اينها را به نحوي تسهيل و تسريع شود و هزينههاي آن را به نحوي تقليل يابد که
صدور مجوز کسبوکار در کشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني
و غيرحضوري و راهاندازي آن کسبوکار در کمترين زمان ممکن صورت پذيرد.
 در مورد آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي که نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاي
متعدد ميباشند ،دستگاه اصلي موضوع فعاليت ،وظيفه مديريت يکپارچه ،هماهنگي
و اداره امور أخذ ،تکميل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طريق ايجاد
پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشارکت ساير دستگاههاي
مرتبط به گونهاي اقدام مينمايد که ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها،
سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيشبينيشده توسط هيأت
«مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسبوکار» تجاوز ننمايد.131

 131ماده  -99تبصره ( )3ماده ( )3قانون اصالح مواد ( )2( ،)1و ( )7قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي به شرح زير
اصالح ميشود و سه تبصره ديگر به عنوان تبصرههاي ( )2( ،)5و ( )7به اين ماده الحاق ميشود:
تبصره  -3کليه مراجعي که مجوز کسبوکار صادر ميکنند موظفند نوع ،شرايط و فرآيند صدور ،تمديد و لغو مجوزهايي را که صادر ميکنند به
همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يک ماه پس از ابالغ اين قانون ،تهيه و به «هيأت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسبوکار» ،مستقر در
وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت الکترونيکي و پس از تأييد نماينده تاماالختيار يا باالترين مقام دستگاه اجرائي ارسال کنند .اين هيأت هر ماه حداقل
يک بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان کل کشور ،رئيس سازمان بازرسي کل کشور ،رئيس ديوان محاسبات کشور يا نمايندگان
تاماالختيار آنان ،دو نماينده مجلس شوراي اسالمي ،رئيس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي ايران ،رئيس اتاق تعاون مرکزي ايران ،رئيس اتاق اصناف
ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذيربط موضوع ماده ( )5قانون مديريت خدمات کشوري و ماده ( )5قانون محاسبات عمومي کشور و دارندگان
رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط ،تشکيل ميشود .اين هيأت موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون ،شرايط و مراحل صدور
مجوزهاي کسب و کار در مقررات ،بخشنامهها ،آييننامهها و مانند اينها را به نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينههاي آن را به نحوي تقليل دهد که صدور
مجوز کسبوکار در کشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راهاندازي آن کسبوکار در کمترين زمان ممکن صورت پذيرد.
مصوبات هيأت مذکور درمورد بخشنامهها ،دستورالعملها و آييننامهها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و درمورد تصويبنامههاي هيأت وزيران پس
از تأييد هيأت وزيران براي کليه مراجع صدور مجوزهاي کسبوکار و کليه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهاي کسب و کار نقش دارند الزماالجراء
ميباشد.
فعاليت اين هيأت پس از انجام تکاليف مذکور نيز استمرار يافته و در صورتي که تحقق اين اهداف به اصالح قوانين نياز داشته باشد ،هيأت مذکور
موظف است پيشنهادهاي الزم را براي اصالح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارائه کند.
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تسهيل امور گمرکي و تجارت فرامرزي از طريق تعيين تکليف پنجره واحد تجاري از ديگر نقاط قوت
اين قانون جهت هماهنگي امور تجارت و تسهيل آن است .تسهيل امور گمرکي مطابق با تصريح قوانين
بند (ج) ماده ( )38قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور (مصوب سال  )1334و
ماده ( )7قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار مصوب  31/11/12ميبايستي توسط گمرک جمهوري
اسالمي ايران انجام شود .در اين راستا اجراي پروژه پنجره واحد تجاري تعريف شده است .بهرهگيري از
ظرفيتها و پتانسيلهاي موجود در بنادر ،پايانههاي مرزي ،مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و امکان تجميع
همه نهادها و سازمانهاي مسئول در فرآيندهاي ترانزيت ،واردات و صادرات در اين قبيل مبادي و
برقراري ارتباط الزم بين آنها و ارتباط کليه تجار (صاحبان کاال ،حقالعملکاران ،اظهارکنندگان) از
اهداف پروژه پنجره واحد تجاري ميباشد.
در اين راه بهرهگيري از تجربه موفق اجراي طرح پنجره واحد تجاري در گمرکات ساير کشورها و الزامات
و شرايط منحصر به فرد و بومي کشور الزاميست.
به اعتقاد فعاالن اقتصادي صنعت غذا اين پنجره در حال حاضر به دليل عدم يکپارچگي تمامي
سازمانهاي دخيل در اين پنجره ،تعدد گمرکها ،عدم ارتباط و تعامل مثبت بين دستگاههاي مستقر در
مبادي رسمي ،فقدان آموزش کافي عوامل اجرايي ،نبود زيرساختهاي ارتباطي و الکترونيکي در برخي
تبصره  -5از تاريخ تصويب اين قانون ،وظايف و اختيارات «کارگروه موضوع ماده ( )22قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب
 »1383/11/15به «هيأت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسبوکار» موضوع قانون اصالح مواد ( )2( ،)1و ( )7قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل
و چهارم ( )44قانون اساسي مصوب  1333/4/1منتقل ميشود و ماده ( )22قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران لغو ميشود.
تبصره  -2در مورد آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي که نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاي متعدد ميباشند ،دستگاه اصلي موضوع فعاليت ،وظيفه
مديريت يکپارچه ،هماهنگي و اداره امور أخذ و تکميل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي
مجازي با مشارکت ساير دستگاههاي مرتبط بهگونهاي اقدام مينمايد که ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها ،سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز
از زمان پيشبيني شده توسط هيأت «مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسبوکار» تجاوز ننمايد.
در ايجاد فرآيند پنجره واحد ،دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تاماالختيار در محل پنجرههاي
واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همکاري الزم را به عمل آورند .دستورالعملهاي مربوطه شامل رويهها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس
قوانين و مقررات) ،که به تأييد هيأت وزيران رسيده است و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليتهاي مختلف متناسب با شرايط
توسط هيأت «مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسبوکار» موضوع ماده ( )3قانون اصالح مواد ( )2( ،)1و ( )7قانون اجراي سياستهاي کلي اصل
چهل و چهارم ( )44قانون اساسي تهيه و ابالغ ميشود .از تاريخ تصويب اين قانون ،ماده ( )71قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران لغو
ميشود.
تبصره  -7مصوبات کميته مذکور در ماده ( )72قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران که مرتبط با وظايف و اختيارات هيأت
مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسبوکار ميباشد به اين هيأت ارسال ميشود.
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مبادي مرزي و تعدد دستگاههاي مجوزدهنده و تاثيرگذار در فرآيند ترخيص کاال ،کارايي مورد انتظار را
ندارد.

بخش مهمي از فضاي اقتصادي و حقوقي پيرامون بنگاههاي اقتصادي متاثر از عملکرد دولت و تعريف
نقش دولت در شکلدهي روابط اقتصادي از جمله مداخالت دولت در زنجيره غذا است .دخالتهاي
نادرست دولت در تنظيم رفتار عوامل اين زنجيره ،نه تنها به بهبود در تخصيص منابع در سالهاي
گذشته منجر نشده است ،بلکه کاهش کارايي و نارضايتي ذينفعان اصلي آن را نيز به همراه داشته
است.
همانگونه که در فصل قبل هم ارائه شد ،برخي موانع محيط کسبوکار توليد و تجارت در صنايع از جمله
صنعت غذا را با مشکالت متعدد مواجه کرده از جمله اين مشکالت:
 در ايران براي راهاندازي يک کسبوکار درصنايع غذايي هي شرطي در زمينه داشتن حداقل
سرمايه و مقياس توليد وجود ندارد و همين امر موجب هدررفت منابع ميشود ،تعيين
اولويتهاي سرمايهگذاري و شرايط اخذ مجوز از نکاتي است که ميبايستي در آييننامه اجرايي
ماده  57قانون ديده شود.
 زمانبري مراحل واردات و صادرات و نظارتها چندگانه و موازيکاري دستگاههاي اجرايي کشور
و تعدد آنها از مشکالت تجارت صنايع غذايي است که با وجود اينکه در بسته سياستي خروج
از رکود دولت 131ميبايستي زمان صادرات به  21روز و زمان واردات به  13روز کاهش يابد ،بر
طبق گزارش فضاي کسبوکار منتشر شده توسط بانک جهاني در سال  132 2117زمان واردات
در ايران  141ساعت و زمان صادرات  111ساعت است.
 الزام به بررسي کارايي موافقتنامههاي منعقده با کشورهاي مختلف در حوزه بازرگاني؛ به اعتقاد
فعاالن اقتصادي در حال حاضر با توجه به تعدد اين موافقنامهها ،کارايي الزم را در تجارت
صنايع غذايي خصوصاً با کشورهاي همسايه نظير عراق ندارند.
 131سياستهاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود طي سالهاي  1333و  ،1334ارائه شده به هيأت دولت ،ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت
ويرايش اول ،تير .1333
132
doing business world bank 2117
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 عدم وجود آمار و اطالعات شفاف و دقيق از واحدهاي توليدي ،ظرفيتها و ميزان توليد
آنها از جمله چالشهايي است که نه تنها واحدهاي موجود صنايع غذايي را در برنامهريزي
دچار مشکل ميکند ،بلکه سرمايهگذاران را نيز سردرگم و سرمايهها را از مسير اصلي توسعه
صنعت غذا دور ميکند .که تدابير الزم در خصوص حل آنها در قانون رفع موانع توليد
رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي ديده نشده است.

 .1.3خالءهای موجود در قانون
ويژگيهاي قانون خوب عبارتند از :منسجم بودن و از شفافيت اجرايي الزم برخوردار بودن .البته بايد
اذعان نمود اثربخشي و کارايي قانون محدود به اين امر نبوده و زمينهسازي براي اجراي صحيح قانون
توسط مجريان قانون (دولت) نقش بسزايي در ارتقاء اثربخشي و کارايي قانون از بعد نيل به اهداف
مدنظر از تبيين و تدوين قانون دارد .به عبارت ديگر در بررسي قانون و به جهت تبيين اثربخشي و
کارايي هر قانوني توجه به ويژگيها و الزامات مطلوب قانوني و همچنين مطلوب بودن مکانيسمهاي
اجرايي آن از اهميت ويژهاي دارد .لذا بدون مطالعات آسيبشناسانه مذکور ،تبعيت از قانون و ضمانت
اجراي قانون در هالهاي از ابهام فرو خواهد رفت.
تعدد مواد ،تنوع موضوعات جهت دستيابي به اهداف قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام
مالي کشور و ابهام در مواد و آييننامهها از نقاط ضعف اين قانون است.
براي حمايت از بخش توليد و رفع موانع آن و ارتقاي رقابتپذيري در کشور قوانين متعددي وجود دارد
که برخي از آنها مستقيماً به اين موضوع ميپردازند ،نظير:
 قانون بهبود فضاي کسبوکار،
 قانون تشکيل کارگروه حمايت از توليد،
 قانون حداکثر استفاده از توان داخل،
 قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايهگذاري صنعتي،
 قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي،
 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن،
 قانون تشکيل شوراي رقابت،

کد گزارش Rep/RM/TO99_99

118

شناسایی و دستهبندی موانع و چالشهای تولید و رقابتپذیری در بنگاههای زنجیره غذا و ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 قانون تشکيل صندوق توسعه ملي،
 قانون ارتقاي کيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي،
 قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل کارخانههاي کشور،
 قانون ممنوعيت خريد کاالهاي خارجي.
برخي قوانين ديگر نيز بطور غير مستقيم به اين موضوع ميپردازد نظير:
 قانون هدفمندي يارانههاست که سهم  31درصدي از درآمد اصالح قيمت هفت حامل انرژي را
براي بخش توليد در نظر گرفته تا اين امر صرف ارتقاي فناوري توليد واحدهاي صنعتي ،رشد
بهرهوري عوامل توليد و سرانجام کاهش شدت مصرف انرژي و رشد توليد شود.

 ماده  28در قوانين بودجه سنواتي :اين ماده مقرر ميکند بانکها بدهي معوقه واحدهاي
توليدي را استمهال کرده و با وجود بدهکار بودن ،خطوط اعتباري جديدي را در اختيار
واحدهاي توليدي نيمه تمام يا واحدهايي که قابليت توليد و بازگردانيدن وجوه وام دارند ،قرار
دهد.
 بستههاي حمايت مالي گمرک در زمينه مهلتدهي به واحدهاي توليدي براي پرداخت حقوق
ورودي مواد اوليه توليد ،ماشينآالت يا کاالهاي واسطهاي در نظر بگيرد.
 قانون حمايت از توليدکنندگان و مصرفکنندگان است که از طريق تشکيل انجمنهاي حمايت
از حقوق مصرفکننده به مبارزه با کاالهاي تقلبي و پاکسازي بازار از کاالهاي بيهويت به نفع
کاالهاي کيفي ايراني ميپردازد.
 طرح رونق توليد که از ابتداي سال  1335که در بخش « 1.2تامين مالي» بطور کامل شرح
داده شد.
همانگونه که مالحظه ميشود ،قوانين متعددي بصورت جزيرهاي براي رفع موانع توليد و ارتقاي
رقابتپذيري توليدات داخلي تدوين شده که گاهاً با قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام
مالي تداخل در اهداف و مواد نيز دارند و الزمست در قالب قانوني يکپارچه درآمده و تکليف قوانين قبلي
در اين قانون مشخص شود (بجاي ايجاد قوانين جديد قوانين قبلي حذف ،تنقيح و تجميع شود).
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اما در خصوص صنايع غذايي بطور خاص؛ با توجه به مباحثي که در بخشهاي قبل ارائه شد به اعتقاد
فعاالن اقتصادي در خصوص موارد زير تمهيدات و اقدامات در خور در قانون و آييننامههاي مربوطه
اتخاذ نشده است.111
 کاهش تقاضا،
 حجم باالي ظرفيتهاي خالي در صنايع غذايي،
 موانع دريافت تسهيالت بانکي،
 ضعف سياستهاي حمايتي از صنايع غذايي،
 تخصيص نامناسب منابع بانکي،
 هدفمند نبودن تسهيالت اعطايي به صنايع غذايي اعم از سرمايه در گردش و طرحهاي
توسعهاي،
 عدم کارايي سياستهاي خريد تضميني،
 پايين بودن بهرهوري عوامل خصوصاً نيروي کار،


فرسودگي ماشينآالت توليد و محدوديت نوسازي،



مقياس پايين و غيراقتصادي توليد،

 تعطيلي و پلمپ واحدهاي توليدي توسط دستگاههاي خدماتي و اجرايي،
 عدم تامين آب ،برق و گاز و زيرساختهاي مورد نياز واحدهاي مستقر در شهرکهاي صنعتي،
 مشکالت توليد پايدار در کشاورزي و قيمتگذاري،
 ضعف شبکههاي توزيع،
 قاچاق :عليرغم نقش مخرب قاچاق مواد و کاالها خارجي بر توليد و سرمايهگذاري خصوصاً در
زنجيره غذا ،در اين قانون هي نامي از قاچاق به عنوان اصليترين عامل اضمحالل توليد و
سرمايهگذاري ملي برده نشده است و هي راهکاري براي پيشگيري و جلوگيري از قاچاق تمهيد
و تدارک نشده است،
 واحدهاي زيرپلهاي که سهم قابل توجهي از بازار مواد غذايي نيز دارند،
 مشکالت نظام قيمتگذاري نهادههاي کشاورزي و مواد غذايي،

133عالوه بر اصالح قوانين مخل کسبوکار نظير قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی ،نظام مالی کشور و غیره به منظور بهبود فضای کسبوکار،
شناسایی دقیق آثار سیاستهای دولت بر زنجیره کشاورزی و غذا و راهکارهای اصالح آن ،امری ضروریست.
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 يارانه صادراتي،
 تعدد مراکز سياستگذاري ،نظارت و تصميمگيري در بخش توليد،
 نوسانات نرخ ارز و عدم پوشش بيمهاي،
 کمبود زيرساختهاي تجاري،
 تسهيل قوانين تأمين اجتماعي،
 ماليات بر ارزشافزوده.
در ادامه جدول آخرين وضعيت قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور و آييننامهها
و دستورالعملهاي مربوطه به شرح زير ميباشد.
جدول  :01آخرین وضعیت قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی و آییننامهها و
دستورالعملها
ماده

خالصه

1
0

احصاء بدهيها و مطالبات دولت
و شتترکتهاي دولتي

تاریخ تصویب

تاریخ ابالغیه

1334/12/11

1334/12/21

1334/15/11

1334/15/17

آييننامه اجرايي ماده
پذير و ارتقاي مالي کشور
تنفيذ آييننامه اجرايي بند (ب) ماده ()2

1334/12/12

آييننامه اجرايي بند (ي) تبصره ( )2قانون بودجه سال 1334
کل کشور و بند (الف) ماده ( )2قانون رفع موانع توليد رقابت-
پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده
(ب)
بند
اجرايي
آييننامه
اصالح
( )2قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور ت
مصوب 1334ت

1335/15/12

1335/15/12

1334/12/15

1334/12/23

1335/14/12

1335/14/15

اصالح ماده ( )3آييننامه اجرايي بند (ب) ماده
( )2قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور
آييننامه اجرايي ماده ( )3قانون رفع موانع توليد رقابت-
پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
اصالح ماده ( )4آييننامه اجرايي ماده ()3
قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور

1334/14/24

2
2

تسويه بدهيهاي قطعي دولت
به اشخاص حقيقي و حقوقي
تعاوني و خصوصي

2

صکوک اجاره

2

صکوک اجاره

8

تهاتر بدهيها و مطالبات دولت

1334/11/25

1334/12/12

8

4
9

توقف عمليات اجرائي وصول
مطالبات دولت و محدوديت
خروج مديران اشخاص ياد شده
کمک به هزينهها تحقيقاتي و
زيست محيطي واحدهاي
توليدي
مستثني شدن برخي شرکتهاي

کد گزارش Rep/RM/TO99_99

1334/18/12

1334/12/13

1334/18/17

قانون /آییننامه /دستورالعمل /سایر مستندات مربوطه
قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور
( )1قانون رفع موانع توليد رقابت-

آييننامه اجرايي ماده
پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

( )4قانون رفع موانع توليد رقابت-

ندارد
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6

9

دولتي از شمول قوانين مديريت
خدمات کشوري و محاسبات
عمومي  134با رعايت قانون
اجراي سياستهاي کلي اصل
چهل و چهارم ( )44قانون
اساسي بر اساس قانون تأسيس و
اساسنامه خود اداره گرديده
انتقال بدهيهاي شرکتهاي
دولتي به دولت
خريد و يا اخذ بهرهبرداري و
فروش کاالها و خدمات ناشتتي
از اجراي طرحها و پروژهها و
فعاليتهاي مورد واگذاري

ندارد
1334/14/21

1334/12/18

8

ساماندهي تبليغات کاالها

8

ساماندهي تبليغات کاالها

1335/11/21

5

نحوه وصول وجه مورد مطالبه
دستگاههاي اجرايي از سرمايه-
و
توليدکنندگان
گذاران،
پيمانکاران ايراني به صورت نقد
و يا اقساطي و يا مدتدار يکجا

1334/14/17

1335/15/27

آييننامه اجرايي ماده ( )7قانون رفع موانع توليد رقابتپذير
و ارتقاي نظام مالي کشور

1334/12/23

آييننامه ساماندهي تبليغات کاالها و خدمات موضوع ماده ()8
قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور
افزودن رئيس اتاق اصناف ايران به ترکيب اعضاي کميسيون ملي
نشان (برند) تجاري ،موضوع ماده ( )3آييننامه ساماندهي
تبليغات کاالها و خدمات موضوع ماده 8

1334/14/12

01

00

02
089

02

آييننامه اجرايي موضوع بند الف ماده  3قانون

ندارد
خريد غيرنقدي کاالهاي مورد
نياز طرحهاي تملک داراييهاي
سرمايهاي توسط دستتتگاههاي
اجرايي
اجازه دستگاههاي اجرايي براي
عقد قرارداد سرمايهگذاري با
اولويت بخشهاي خصوصتتي يا
تعاوني
ضمانت سوخت صرفهجويي شده
به سرمايهگذاران بخش خصوصي
متقاضي

1334/13/31

1334/14/14

1334/14/21

1334/15/27

1335/11/23

آييننامه اجرايي خريد غيرنقدي کاالهاي مورد نياز طرحهاي
تملک داراييهاي سرمايهاي توسط دستتتگاههاي اجرايي موضوع
ماده ( )11قانون
آييننامه اجرايي ماده ( )12قانون رفع موانع توليد رقابتپذير
و ارتقاي نظام مالي کشور

مصوبه شوراي عالي انرژي در خصوص تقاضاي وزارت نيرو
مبني بر ضمانت سوخت صرفهجويي شده به سرمايهگذاران
بخش خصوصي متقاضي استفاده از ظرفيتهاي قانوني ماده
( )12قانون

 134سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ،سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ،سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران،
شرکت شهرکهاي کشاورزي و سازمان توسعهاي ذيربط پتروشيمي در وزارت نفت
 135در ماده  12قانون رفع موانع توليد بحث ميزان مشارکت بخش خصوصي در رفع موانع توليد مطرح است که بر اساس گزارشات معاونت نظارت مجلس
شوراي اسالمي عملکرد در اين رابطه ضعيف بود .همچنين عملکرد وزارت نفت درخصوص اجراي ماده  12قانون رفع موانع توليد مناسب بوده و اجراي بخشي
از طرحها آغاز شده و مصوباتي در اين رابطه از شوراي اقتصاد توسط اين وزارتخانه اخذ شده است.
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08

04

صادرات فرآوردههاي نفتي مازاد بر
نياز داخلي توسط کليه پااليشگاه-
هاي کشور مشروط به پرداخت و
تسويه وجوه نفت خام و ميعانات
گازي
مستثني شدن معامالت و
دريافتها و پرداختهاي
دستگاههاي اجرايي براي انتشار
اوراق بهادار از طريق نهاد واسط
از تشريفات مربوط به مناقصات و
مزايدهها

ندارد

آييننامه اجرايي موضوع ماده  14قانون

1334/13/27

09

06
086

09
09
08

05
21
21
21
21

ندارد
تخصيص وجوه حاصل از
واگذاري باقيمانده سهام دولت
در بانکها و بيمههاي مشمول
واگذاري ،به افزايش سرمايه
بانکهاي دولتي
تعيين مصاديق قهري بودن
تملک داراييها
تقويم دارايي غيرمنقول مازاد
بانکها و موسسات اعتباري
انتشار اوراق بهادار مبتني بر
دارايي به منظور افزايش سرمايه
بانکهاي دولتي
تسهيل در وصول مطالبات
سررسيد گذشته بانکها و يا
مؤسسات مالي و يا اعتباري
تعيين تکليف نرخ و فرآيند
تسويه بدهکاران ارزي
تعيين تکليف نرخ و فرآيند
تسويه بدهکاران ارزي
تعيين تکليف نرخ و فرآيند
تسويه بدهکاران ارزي
تعيين تکليف نرخ و فرآيند
تسويه بدهکاران ارزي

دستورالعمل موضوع تبصره ( )2بند (ب) ماده  12قانون

1334/13/27

1334/15/14

1334/14/11

1334/13/31

1334/14/12

آييننامه اجرايي جزء (ب) تبصره ( )1بند (ت) ماده ()17
قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور
()17
ماده
(پ)
بند
اجرايي
آييننامه
قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور
آييننامه اجرايي موضوع ماده ( )18قانون

ندارد
1334/14/31

1334/15/11

1335/15/11

1335/15/12

1335/14/22

1335/15/11

1335/11/18

1335/12/14

آييننامه اجرايي ماده ( )21قانون رفع موانع توليد رقابت-
پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
اصالح آييننامه اجرايي ماده ( )21قانون رفع موانع توليد رقابت-
پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
اصالح ماده ( )22الحاقي آييننامه اجرايي ماده
( )21قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور
الحاق ماده ( )22به آييننامه اجرايي ماده
( )21قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور

 132در ماده  12قانون رفع موانع توليد ،بحث تکاليف بانکها براي فروش اموال مازاد و تعطيل کردن فعاليتهاي بنگاهداري مطرح شده که گزارش نظارتي
سازمانهاي نظارتي نشان ميدهد؛ عملکرد ضعيف بانکها در خروج از فعاليتهاي بنگاهداري :در زمينه فروش اموال مازاد و فعاليتهاي غيربانکي تعريف
جامعي نشده است که اين موضوع منجر به عملکرد ضعيف بانکها در خروج از فعاليتهاي بنگاهداري و فروش اموال مازاد شده است.
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21

20

22
28

24

29
26
29

تعيين تکليف نرخ و فرآيند
تسويه بدهکاران ارزي
افتتاح حستتاب ويژه براي تأمين
مالي پايتتدار واحدهاي توليدي،
حمل و نقل ،بنگاههاي دانش-
بنيان و شتترکتهاي صادراتي
تسهيالت ارزي و ريالي مورد نياز
طرحهاي داراي توجيه فني،
اقتصادي و مالي

1335/12/14

1334/17/28

افزايش سرمايه بانکهاي دولتي
از محل صرفهجويي در هزينهها
يا فروش اموال مازاد يا افزايش
قيمت آب و حاملهاي انرژي
موضوع
انتشار اوراق مشارکت بر اساس
رتبهبندي اعتباري
معامالت ثانويه اوراق مشارکت و
ساير اوراق بهادار اسالمي
شرکتهاي پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار يا بازار خارج
از بورس

28
25

معافيتهاي اوراق صکوک و
تمامي اوراق بهاداري

81

معافيتهاي مالياتي

80

معافيتهاي مالياتي

80

تعيين محدوده جهت محاسبه
ماليات با نرخ صفر

ندارد

1334/14/21

1334/13/27

80

82

88

معافيت مالياتي نقل و انتقال
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آييننامه اجرايي ماده  24قانون

1334/14/14

آييننامه اجرايي موضوع ماده  25قانون
ندارد
ندارد
ندارد

ندارد
1334/11/21

تعيين شرايط استفاده از دوره
ماليات صفر
تعيين شرايط استفاده از دوره
ماليات صفر
ماده ( )12قانون حداکثر استفاده
از توان توليدي و خدماتي در
تأمين نيازهاي کشور و تقويت
آنها در امر صادرات و اصالح

دستورالعمل اجرايي ماده ( )21قانون رفع موانع توليد رقابتپذير
و ارتقاي نظام مالي کشور

ندارد

بدهي سررسيد گذشته

صندوق تثبيت بازار سرمايه

80

1334/18/13

اصالح آييننامه اجرايي ماده ( )21قانون رفع موانع توليد،
مصوب هيأت وزيران

1334/12/18

1334/11/12

1334/17/11

1334/12/12
1334/14/13

آييننامه اجرايي ماده ( )132اصالحي قانون مالياتها مستقيم
( )31قانون رفع موانع توليد رقابت-
ماده
موضوع
پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
آييننامه اجرايي بند (د) ماده ( )132اصالحي قانون مالياتها
مستقيم موضوع ماده ( )31قانون رفع موانع توليد رقابت-
پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
آييننامه اجرايي موضوع تبصره ( )2ماده ( )132قانون ماليات-
هاي مستتتقيم (موضوع ماده ( )31قانون
دستورالعمل اجرايي بند (س) ماده ( )132قانون مالياتهاي
مستقيم موضوع ماده ( )31قانون

ندارد
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84

89

86

89

88
88
85

بازارگرداني
بهادار
اوراق
بازارگردانان داراي مجوز از
سازمان بورس
استرداد ماليات بر ارزشافزوده
أخذ شده صادرکنندگان
معافيت از پرداخت حقوق دولتي
معادن در قبال پژوهشهاي
کاربردي به منظور ارتقاي بهره-
وري ،فناوري ،بهينهسازي
مصرف انرژي يا توليد علم در
حوزه معدن و فرآوري مواد
معدني
معافيت مالياتي سود و زيان
ناشي از تسعير داراييها و
بدهيهاي ارزي صندوق توسعه
ملي
تشويق فرآوري مواد خام و
تبديل کاالهاي با ارزشافزوده
پايين به کاالهاي با ارزشافزوده
باال
تستتهيل در تشتتريفات گمرکي
براي واحدهاي توليتتدي و
ترخيص کاالهاي وارده
نحوه عبور (ترانزيت) داخلي
کاالهاي واحدهاي توليدي
اطالعات کارفرمايان سازمان
تأمين اجتماعي داراي بدهي

دارد
1334/15/11

1334/15/17

آييننامه اجرايي تبصره ( )11الحاقي ماده ( )14قانون معادن
موضوع بند (الف) ماده ( )35قانون رفع موانع توليد رقابت-
پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

طرح فوريتي استفساريه ماده  32قانون رفع موانع توليد رقابت-
پذير در تاريخ سه شنبه 24 ،اسفند ماه  1335توسط مجلس
شوراي اسالمي ،اعالم وصول شده است.
1334/18/11

1334/14/11

1334/18/17

آييننامه اجرايي ماده ( )37قانون رفع موانع توليد رقابت-
پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

1334/14/23

آييننامه اجرايي موضتتوع بند ت متتاده  38قانون

1334/12/18

دستورالعمل موضوع بند (ب) ماده ( )38قانون
ندارد

41

حق بيمه در مورد پيمانها

ندارد

40

اصالحات زير در قانون کار

ندارد

42

شهرکهاي فناوري

ندارد

48

توليد محصوالت دانشبنيان

44

44

مشتتارکت بخش دولتي ،نظام
بانکي و بختتش غيردولتي در
تأمين منابع مورد نياز صندوق-
هاي پژوهش و فناوري
غيردولتي
مشارکت دولت در تأسيس
صندوقهاي غيردولتي پژوهشي
و فناوري

44
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1334/13/15
1334/15/11

1335/11/27

1334/12/18

1335/12/11

1334/12/11

برنامه توسعه توليد محصوالت دانشبنيان موضوع ماده ()43
قانون
آييننامه اجرايي ماده ( )44قانون رفع موانع توليد رقابت-
پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

الحاق بندهاي ( )11و ( )12به ماده ( )8آييننامه اجرايي ماده
( )44قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور
اساستتنامه صندوقهاي پژوهش و فنتتاوري غيردولتي موضوع

115

شناسایی و دستهبندی موانع و چالشهای تولید و رقابتپذیری در بنگاههای زنجیره غذا و ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

متتاده ( )44قانون

49

46

49

چگونگي واگذاري و احيتتاء
اراضي طبق قانون حفاظت و
بهرهبرداري از جنگلها و مراتع
کشور
تأمين تفاوت ريالي تعهدات ارزي
قطعي با نرخ ارز رسمي تا نرخ
ارز روز پرداخت
تخصيص تسهيالت بانکهاي
عامل غيرتخصصي به بخش
کشاورزي

49

سهم بخش
تسهيالت اعطائي

کشاورزي

از

49

سهم بخش
تسهيالت اعطائي

کشاورزي

از

48

طراحي و راهاندازي ستتامانه
جامع دادههاي کشاورزي

آييننامه اجرايي (تبصره ( )2اصالحي ماده ( )3قانون افزايش
بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي (موضوع ماده ()45
قانون

1334/14/17

1334/11/21

1334/12/13

1334/11/27

تسهيالت کشاورزي"
بخشنامه شماره  35/331417مورخ  ;1335/11/18ابالغ سهم
بخش کشاورزي از توليد ناخالص داخلي موضوع ماده
( )47قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاء نظام مالي کشور
تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص موضوع ماده ( )48قانون
ندارد

91

بهينهسازي مصرف آب و انرژي
با استفاده از روش و فناوريهاي
نوين در کشتهاي متراکم
گلخانهاي

91

بهينهسازي مصرف آب و انرژي

1334/13/31

1334/14/14

آييننامه اجرايي ماده ( )51قانون

1335/14/12

تصويبنامه مورخ  35/4/2در خصوص اصالح ماده ( )12آيين-
نامه اجرايي ماده ( )51قانون

90

98
94
99

دستورالعمل اجرايي ماده ( )47قانون رفع موانع توليد در
خصوص تسهيالت کشاورزي
بخشنامه شماره  34/313472مورخ  ;1334/11/22ابالغ
( )47قانون
ماده
اجرايي
"دستورالعمل
رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور در خصوص

45

92

آييننامه اجرايي ماده ( )42قانون رفع موانع توليد رقابت-
پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ت مصوب 1334ت

ندارد
تغيير کاربري اراضي زراعي و
باغها
بخش
نمايندگان
حضور
کشاورزي در اتاق ايران
رفع تداخالت اراضي ملي ،دولتي
و مستثنيات اجراي قوانين و
مقررات موازي
ادامه فعاليت واحدهاي توليدي
در حريم شهرها

آييننامه اجرايي موضوع ماده ( )52قانون

1334/14/17
1334/13/12

1334/13/12

1334/14/17

1334/14/21

آييننامه اجرايي ماده ( )53قانون رفع موانع توليد رقابت-
پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
آييننامه اجرايي (تبصره ( )3الحاقي ماده ( )3قانون افزايش
بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي (موضوع ماده ()54
قانون
ندارد

96

عوارض آاليندگي

ندارد

99

تسهيل صدور مجوز کسبوکار

ندارد

98

مصوبات هر يک از شوراهاي

ندارد

کد گزارش Rep/RM/TO99_99

112

شناسایی و دستهبندی موانع و چالشهای تولید و رقابتپذیری در بنگاههای زنجیره غذا و ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

فرعي شوراي امنيت ملي
95

شهرداريها

ندارد

61

رعايت مواد ( )2و ( )3قانون
بهبود مستمر محيط کسبوکار
در تدوين آييننامههاي اجرائي
اين قانون

ندارد

 .1.1زیرساختها و بسترهای الزم
زيرساختهاي الزم براي اجراي صحيح قانون و تحقق آن عبارتند از:

بسترهای اطالعاتی و زیرساختهای فناوری

نبود بسترهاي اطالعاتي و زيرساختهاي فناوري الزم نظير ظرفيتهاي واقعي و بروز از توليد ،وضعيت
توليد و تجارت در کشور از مهمترين چالشهاي انحرافات سرمايهگذاري و توليد در بخشهاي مختلف از
جمله صنايع غذايي کشور ميباشد .بنابراين اولين گام در اجراي صحيح قانون و حتي تدوين آييننامهها
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و دستورالعملهاي کارا ايجاد زيرساختهاي اطالعاتي مورد نياز 137اين بخش ميباشد .به اعتقاد فعاالن
اقتصادي نبود آمار درست باعث غيرهدفمندبودن تسهيالت اعطايي در سالهاي گذشته شده است.

وحدت رویه و تفاهم دستگاههای مجری

بطور خالصه عالوه بر شفافيت وظايف مسئوليتهاي دستگاههاي اجرايي قانون (وزارت اقتصاد؛ بانک
مرکزي؛ گمرک؛ وزارت صنعت ،معدن و تجارت؛ سازمان توسعه تجارت و ساير) هماهنگي اين دستگاهها
براي اجراي قانون الزاميست.
به عنوان مثال:پنجره واحدي زماني ميتواند به عنوان راهگشار و کمککننده باشد که قبل از هر حرکت
ديگري همه سازمانها دخيل در امور توليدکننده و صادرکننده ،تفاهمهاي الزم براي نحوه انجام کار و
تعامالت را انجام داده و بستر الکترونيکي الزم مهيا باشد.

مشارکت بخش خصوصی

در اين قانون تدوين آييننامههاي اجرايي بدون مشارکت بخش خصوصي و کامالً جانبدارانه بوده و به
اعتقاد فعاالن صنعت غذا در مواد  13و  21به عينه ديده ميشود .همچنين ساختارهاي اجرايي تعريف
شده نظير پنجره واحد کامالً دولتي ميباشد.
به عنوان مثال :دولتها و نهادهاي بينالمللي در دهههاي گذشته تالش کردند تا با پيروي از الگوهاي
موفق ،بتوانند مسير تجارتشان را با دنيا تسهيل و تجارت خارجي خود را با ايجاد پنجره واحد تجاري
توسعه دهند (به وسيله آن اسناد و مدارک تجاري تنها از يک نقطه ورودي تسليم گمرک شده و ارتباط
بين طرفهاي درگير در حوزه تجارت از طريق اين پنجره برقرار ميشود) .اين کار ميتواند سبب ارتقاي
قابليت دستيابي و پردازش اطالعات شده و جريانهاي اطالعاتي بين تجار و دولت را تسريع و تسهيل
کند .بررسي وضعيت استقرار پنجره واحد در  8کشور جهان شامل «استراليا ،کانادا ،چين ،اندونزي،
137شناسايي و رديابي مواد و فرآوردههاي غذايي ،در ارتقاي کيفيت و امنيت غذايي و همچنين برندسازي نظير برند حالل ،بسيار حائز اهميت است .بهبود جريان اطالعات در
زنجيره تأمين مواد غذايي اساسي نظير گوشت و لبنيات که جزء کاالهاي با عمر کوتاه و فاسدشدني ميباشد با توجه به سهم باالي مصرف آن ،حجم باالي جابجاييها و
نگهداري و حلقههاي موثر و همچنين نياز به کنترلهاي دما و شرايط محيطي ،از حساسيت بيشتري برخودار است .رديابي مواد و فرآوردههاي غذايي و جمعآوري اطالعات
زنجيره به منظور شناسايي و کنترل کيفيت و کميت مواد غذايي ،برنامهريزي ،سنجش نتايج سياستها و برنامهها ،ارزيابي عملکرد ،سنجش اثرات عوامل دروني و بيروني صنايع
غذايي ،الزم است .يکي از الزامات فراهم شده امکان رديابي مواد و فرآوردههاي غذايي ،وجود زيرساختهاي مناسب اطالعات در طول زنجيره کشاورزي و غذاي کشور با هدف
تضمين سالمت و کيفيت اقالم غذايي ميباشد.
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ژاپن ،کرهجنوبي ،تايلند و آمريکا» نشان ميدهد ،رهبري پنجره واحد تجاري در  7کشور «استراليا،
کانادا ،اندونزي ،ژاپن ،کرهجنوبي ،تايلند و آمريکا» بر عهده سازمان گمرک قرار دارد .از طرفي ،تامين
مالي ايجاد پنجره واحد ،در کشورهاي مذکور ،بر عهده دولت قرار دارد .البته «تامين مالي نگهداري
پنجره واحد» در دو کشور «کانادا ،چين و تايلند» بر عهده دولت است ،اما در  3کشور «ژاپن ،کرهجنوبي
و آمريکا» با مشارکت بخش دولتي و خصوصي صورت ميگيرد و تنها در اندونزي از طريق کارمزد انجام
ميشود .حال آنکه در ايران ،تمامي فرآيندها از ايجاد پنجره تا نگهداري آن بر عهده دولت قرار دارد.
همچنين تفسير دولت و بخش خصوصي از برخي آييننامههاي قانون رفع موانع توليد متفاوت است و
الزم است با لحاظ سوابق و نتايج اجراي آن (يا قوانين و مقررات مشابه) با مشارکت بخش خصوصي اين
قانون بازنگري شود.

تعهد و ضمانت اجرا

آنچه از قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور و آييننامههاي مربوطه برداشت شد
گاهاً همپوشاني با قوانيني نظير بهبود کسبوکار دارد که رفع تداخل بين قوانين از الزامات اصلي در
راستاي کاهش حجم قوانين و تداخل بين قوانين است .به عنوان مثال طرحهايي نظير طرح حمايت از
توليد ملي در شرايط ويژه اقتصادي کشور و زمينهسازي توسعه اقتصادي و نيل به اقتصاد مقاومتي ،طرح
اصالح برخي قوانين در راستاي حمايت از توليد ملي ،طرح الحاق  7بند ماده ( )34قانون پولي و بانکي
کشور ،طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصالحات و الحاقات بعدي
آن ،اليحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون رفع برخي از موانع توليد و
سرمايهگذاري صنعتي و ساير مواردي که در بخش خالءهاي قانون بيان شد ،از جمله طرحها و قوانين
هستند که با اين قانون تداخل دارند و ميبايستي ارتباط اين قانون با قوانين جاري و تکليف مابقي
قوانين مشخص شود.

مسئولیت پایش اجرا

پيشنهاد مي شود مسئول مشخصي به عنوان مسئول اجراي مواد قانون و همچنين حسابرسي و بررسي
ميزان اجراي قانون و تمکين از آن تعيين شود .قوانيني نظير اين قانون با توجه به تشابه مواد ،تفاسير
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مختلف و ساير نکاتي که در بخشهاي قبل اشاره شد؛ بايد مسئول مشخصي جهت نظارت بر اجرا و
بازنگري داشته باشند .در غير اين صورت با توجه به تفاسير مختلف دستگاهها با يکديگر به تنازع
ميافتند و شايد گاهي به اختالف نظر و سليقه منجر شود و اجراي قانون در اين تنازع قرباني ميشود،
بايد کسي که نقطه هماهنگي بين دستگاههاي مختلف مامور اجراي قانون باشد و سازوکار مديريت تضاد
را بتواند پياده کند مسئول نظارت و پيگيريها شود.
الزم به ذکر است گزارش جامع مکتوبي از سوابق اجرا يا عدم اجراي مواد قانون توسط دستگاه يا
سازمان اجرايي مربوطه در گزارشات عملکرد دستگاهها مذکور و يا مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي
اسالمي به عنوان بازوي نظارتي يافت نشد.138

 .1.2سایر راهکارها و توصیههای سیاستی برای رشد تولید و ارتقای رقابتپذیری

عالوه بر موارد ذکر شده در بخشها گذشته نظير تامين مالي ارزان قيمت براي صنعت غذا ،حذف
ماليات بر ارزشافزوده از صنعت غذا و اصالح نظام خريد تضميني ساير راهکارهاي الزم براي رشد توليد
و ارتقاي رقابتپذيري صنايع غذايي عبارتند از:

 138تا زمان تهيه گزارش معاونت نظارت مجلس شوراي اسالمي در حال دريافت گزارشات اجرا و يا علت عدم اجراي مواد اين قانون از دستگاههاي ذيربط
است ،گزارش مکتوبي هنوز منتشر نشده است.
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حمایت از ادغام واحدهای صنایع غذایی و توسعه زنجیرههای تولید

يکي از داليل عدم توفيق صنعت غذا در کاهش قيمت تمام شده مقياسهاي توليد پايين در اين صنعت
ميباشد .بنابراين پيشنهاد ميشود براي رشد اين صنعت حمايت از ادغام واحدهاي توليدي يا توسعه
زنجيرهها تامين صنايع غذايي در برنامههاي دولت قرار گيرد.
الزم به ذکر است ،تجربههاي متعدد بينالمللي حاکي از وجود سياستهاي مشخصي در ترغيب ادغام
بنگاهها و شکلگيري بنگاههاي بزرگ مقياس به خصوص در مقاطعي از توسعه به منظور ارتقاي توان
رقابت بينالمللي آنهاست .133بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني براي تقويت

 133موضوع ادغام بنگاههاي ژاپني ،آمريکايي و اروپايي در سالهاي اخير به منظور استفاده از صرفههاي مقياس و جبران کاهش سود ناشي از تشديد رقابت ،با
وجود روند فزاينده تصويب قوانين رقابت در کشورهاي مختلف جهان در کانون توجه اقتصاد رقابت جهان قرار داشته است .تجارب اين کشورها در خصوص
حمايت از ادغام بنگاهها:
ژاپن :وزارت تجارت بينالملل و صنعت ژاپن بر اين باور است که بنگاههاي بزرگ مقياس ،الزمه ارتقاي فني و رقابت موثر بنگاههاي ژاپني با همتايان غربي
بهشمار ميروند ،به همين دليل ادغام بنگاههاي پيشرو در صنايع کليدي را مورد تشويق قرار دادهاند .از جمله اين سياستها ميتوان به حمايت از شکلگيري
و فعاليت بنگاههاي بزرگ اشاره داشت که نزديک به يک قرن و ربع در زمره اولويتهاي برنامهريزي اقتصادي اين کشور بوده است .هدف از اتخاذ چنين
رويکردي ،افرايش صرفههاي مقياسي و ارتقاي توان رقابت شرکتهاي ژاپني در بازارهاي بينالمللي بوده است .ژاپن حتي در چشمانداز ساختار صنعتي سال
 2141خود درصدد اصالح کاهش سودآوري ناشي از تعدد بنگاههاي خود در هر يک از رشته فعاليتهاي صنعتي از طريق تسهيل ادغام بنگاهها برآمده است.
کرهجنوبی :سياستگذاران کرهجنوبي در دو دهه آخر قرن بيستم متناسب با شرايط و زيرساختهاي اقتصاد ،يکي از اولويتهاي اقتصادي کره را بر
مبناي حمايت از شکلگيري بنگاههاي بزرگي که توان رقابت در بازارهاي بينالمللي و صادرات به اقصي نقاط جهان براي کسب درآمد و ارزآوري را داشته
باشند ،قرار دادند .تجربه رقابت مديريت شده کره در دهه  71و  81دربردارنده سياستهاي مشخصي در ترغيب ادغام بنگاهها و شکلگيري بنگاههاي بزرگ
مقياس است .در کره جنوبي ادغام شرکتها يکي از مصاديق ترکيب ميان بنگاهها بهشمار ميآيد که در ماده  7قانون تنظيم انحصارات و تجارت منصفانه مورد
اشاره قرار گرفتهاند.
چین :چين با هدف ارتقاي قابليت رقابت بنگاههاي خود پس از الحاق به سازمان جهاني تجارت و با الهام از ژاپن ،سياست ادغام بنگاههاي صنعتي را در
دستور کار قرار داد تا اين بنگاهها با دستيابي به صرفههاي مقياس ،تنوع و قابليت سرمايهگذاري گسترده در بازاريابي و خدمات به مشتريان و انجام تحقيق و
توسعه بتوانند با بنگاههاي بزرگ خارجي در بازارهاي جهاني رقابت کنند .برنامههاي حمايتي دولت چين از ادغام و تملک را ميتوان ازجمله در قالب تبديل
بدهي به سهام ،خريد سهام و برخي رفتارهاي ترجيحي و حتي اقدامات سلبي (از قبيل عدم اعطاي تسهيالت و برق به بنگاههاي سرباز زننده از ادغام)
مشاهده کرد.
آلمان :در مطالعه صورت گرفته در خصوص آلمان روشن شد که برنامهريزان اقتصادي اين کشور براي رسيدن به اين جايگاه ،از جمله سياستهايي که در
پيش گرفتند که به نظريه «اقتصاد بازار اجتماعي» مشهور است ،بهره بردهاند .اگرچه در اين ايده رقابت آزاد نقش محوري در پيشبرد اقتصاد خواهد داشت؛ اما
بنگاهها به کلي به حال خود رها نميشوند و هم براي ورود به بازارهاي رقابتي و هم در صورت شکست و حذف از بازار از حمايتهاي دولت برخوردار خواهند
شد .در آلمان به منظور تشکيل بنگاههاي بزرگ که توان رقابت مناسب در عرصه بينالمللي داشته باشند و بتوانند اين کشور را کماکان در صدر کشورهاي
صادرکننده جهان حفظ کنند ،معافيتهايي پيشبيني شده است.
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طرح ادغام بنگاهها پيشنهاد شده اليحه تجارت که دربردارنده رويههاي شکلي ادغام است هرچه سريعتر
قانوني شود و اصالحاتي در قانون سياستهاي کلي اصل  44که ناظر بر حقوق رقابت است با هدف
تامين انعطافهاي الزم انجام شود .همچنين نظام صدور مجوز تاسيس فعاليتهاي صنعتي نيز نيازمند
در نظر گرفتن مالحظات مربوط به ظرفيتهاي توليد موجود و شرايط رقابتپذيري است .اين در حالي
است که بايد درخصوص عدم بازدارندگي نظام مالياتي نسبت به ادغام هم اطمينان حاصل شود.
رفع خالءهاي قانوني و موانع ،اصالح نحوه صدور مجوز ،تداوم مشوقها در برنامه ششم از الزامات
دستيابي به ادغام بنگاههاست .همچنين براي توسعه زنجيره صنايع غذايي تدابير ويژهاي تاکنون اتخاذ
نشده است.

حمایت از توسعه صادرات محصوالت صنایع غذایی

تخصيص جايگاه ويژه براي صنايع غذايي در بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي کشور و ارائه
مشوق هاي صادراتي (متناسب با حمايت رقبايي نظير ترکيه در بازارهاي هدف مواد غذايي) ،حمايت از
بازاريابي صادراتي ،تدوين و اجراي استانداردسازي صادراتي ،پيمانهاي تجاري و منطقهاي و در نهايت
ايجاد ضمانت اجرايي براي قوانين حمايت از صادرات از الزامات توسعه صايع غذايي است .در بخشهاي
قبل ساير الزامات ارائه شده است.

هند :قانون رقابت هند نيز به دولت مرکزي اين کشور اختيارات مهمي را تفويض کرده است که امکان ادغام بدون رعايت ضوابط رقابتي را فراهم ميسازد.
مطابق ماده  41دولت هند ميتواند هر گروه از بنگاهها را بر اساس مالحظات منافع عمومي و امنيتي از اعمال قانون رقابت يا هر گونه مقررات آن ،تا مدتي
معين مشمول معافيت کند.
مالزی :اهميت فعاليت بنگاههاي بزرگ و برخوردار از توان رقابتي براي موفقيت در عرصههاي جهاني باعث شد بخش شرکتي مالزي با بهرهگيري از
سياستگذاريهاي دولت و اصالحات قانوني و مقرراتي انجام شده در کشور ،حوزههايي مانند نفت و گاز ،فعاليتهاي مالي ،بيمه ،بانکداري و صنايع به ادغام و
تملک روي آورد تا به منافع ناشي از ادغام در بازارهاي مختلف دست يابد .بر اساس اطالعات منتشر شده ارزش معامالت مربوط به ادغام و تملک در مالزي
درسال  2114بالغ بر  31ميليارد دالر بوده است که در مقايسه با ارزش معامالت مربوط به سال  2111که معادل  43ميليارد دالر گزارش شده ،افزايش
شديدي داشته است.
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عالوه بر مواردي که در بند  3ارائه شده بود ،ساير زيرساختهاي الزم براي رشد صنعت غذا در ادامه
ارائه شده است.

سایر زیرساختهای قانونی مورد نیاز جهت رشد صنعت غذا

ساير زيرساختهاي قانوني مورد نياز جهت رشد صنعت غذا عبارتند از:
 اصالح نظام قيمتگذاري؛
 بازنگري قانون ماليات بر ارزشافزوده و معافيت مواد و فرآوردههاي غذايي از آن؛
 هدفمند کردن قانون خريد تضميني؛
 بازنگري قانون بيمه محصوالت کشاورزي و تعميم کليه امتيازات ،معافيتهاي
مالياتي و نرخ تسهيالت بانکي بخش کشاورزي به صنايع تبديلي و غذايي؛
 بازنگري در قوانين نظير قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي
در وزارت جهاد کشاورزي و ساختارهاي نظير تشکيل شوراي غذا و تغذيه کشور،
شوراي عالي امنيت و سالمت غذا ،مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران،
سازمان غذا و دارو ،سازمان دامپزشکي کشور ،قانون اساسنامه انستيتو تحقيقات
تغذيهاي و صنايع غذايي کشور و ساير قوانين مرتبط با صنعت و تجارت غذا در
راستاي مديريت يکپارچه در سياستگذاري و نظارت بر زنجيره غذاي کشور؛
 اصالح قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان و قانون ارتقاي کيفي توليد خودرو و
ساير توليدات صنعتي داخلي؛
 اصالح نظام تعرفهاي؛
 اصالح قوانين و مقررات واردات و صادرات؛
 اجراي قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي؛
 بازنگري مقررات نظارت بر کيفيت مواد غذايي (نظير قانون غذا)؛
 هدفمندسازي حمايتها در صنعت از جمله صنعت غذا :حمايتهاي دولت به صورت
هدفمند از محصوالتي که مزيت نسبي باالتري دارند بيشتر شده تا عالوه بر توسعه
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اين محصوالت و به تبع آن استفاده بهينه از منابع و عوامل توليد شرايطي فراهم آيد
تا در هنگام مواجهه با فرآيند ادغام تجاري ،توليد کنندگان از توان رقابتپذيري
بااليي برخوردار باشند و با دستيابي به بازارهاي بزرگتر از فرايند ادغام تجاري سود
ببرند.
 تببين سند استراتژي توسعه صنعتي و جايگاه صنايع غذايي در آن؛
 تدوين برنامه جامع توليد پايدار و با کيفيت کشاورزي (مورد نياز از داخل) مطابق
نياز صنايع غذايي؛
 حمايت از افزايش کارايي نظام توزيع مواد غذايي در کشور؛
 توسعه زيرساختهاي تجاري کشور متناسب با نياز صنايع غذايي نظير گمرکات
تخصصي ،تجهيزات حمل و نقل و ...براي توسعه صادرات.

 .1.2نظرسنجی از فعاالن اقتصادی زنجیره غذا در خصوص قانون

در اين بخش به تشريح مراحل تدوين و جمعآوري دادهها و تحليل نتايج نظرسنجي از فعاالن اقتصادي
در خصوص قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي ،پرداخته ميشود.
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مراحل تدوین و جمعآوری دادهها

مراحل تدوين فصل دوم گزارش به شرح زير ميباشد:
 شناسايي اهداف و ضرورتهاي قانون با توجه به مستندات مربوطه؛
 تعيين روش تدوين برنامه و متدولوژي؛
 شناسايي ذينفعان در هر گروه شامل تشکلها و خبرگان صنايع غذايي؛
 جمعآوري مطالعات انجام شده ،گزارشات و نظرات کارشناسان در خصوص قانون رفع
موانع توليد و آييننامههاي مربوطه؛
 تهيه فرم نظرسنجي و مصاحبه؛
 جلسه با خبرگان و تشريح مواد مربوطه؛
 ارسال پرسشنامه براي ذي نفعان در هر گروه و پيگيري؛
 دريافت نظرات در خصوص کليات قانون مطابق فرم؛
 مصاحبه براي دريافت نظرات جامعتر در خصوص قانون و مواد مربوطه؛
 و جمعبندي و ارائه فصل دوم گزارش.

فرم در بين  111نفر 141توزيع شد .عالوه بر جلسات تکميل فرم ارزيابي قانون با  31نفر خبره
مسلط به قانون در حوزه صنايع غذايي نيز جهت تکميل نظرات مصاحبه انجام شد .لذا با توجه
عدم اشراف بيشتر در نهايت 28

فرم141

براي تجزيه و تحليل ،انتخاب و مورد استفاده قرار

گرفت .الزم به ذکر است مصاحبه از واحدهاي توليدي که اشراف به قانون داشتند ،انجام
پذيرفت.
با توجه به پيگيريهاي به عمل آمده ،براي ارزيابي دقيق قانون و ارتقاي دقت نتايج ،اقدامات
زير نيز انجام شد.
 141فرمها براي  15دبير کميسيونهاي کشاورزي و صنايع غذايي ،اتاقهاي بازرگاني؛  5رئيس کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي؛  31تشکل صنايع غذايي؛
 31واحد توليدي و  21فعال اقتصادي صنايع غذايي ارسال شد (شايان ذکر است قانون و آييننامههاي مربوطه براي بيش از  211فعال صنعت غذا و دبيران
کميسيونهاي کشاورزي و صنايع غذايي جهت اطالعرساني ارسال شده است).
 141براي باال رفتن دقت ارزيابي قانون با توجه به مصاحبه انجام شده فرمهايي که فعاالن مربوطه تسلط بر قانون داشتند در تحليل مورد استفاده قرار گرفت.
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برگزاري جلسه توجيهي براي قانون ،اهداف و الزامات آن و ارائه قانون و آخرين

ويرايش آييننامهها و دستورالعملهاي مربوطه به فعاالن اقتصادي صنايع غذايي؛
 ارسال متن قانون و آييننامههاي اجرايي براي مصاحبهشوندگان؛
 اجراي عمليات تکميل فرم و مصاحبه حضوري جهت ارتقاي دقت طرح و کنترل عمليات
گردآوري دادهها.

تحلیل

در اين بخش به ارزيابي سواالت بسته پرداخته ميشود؛ و سؤاالت باز که در مصاحبه پرسيده و
پاسخهاي آن در بخش ارزيابي تاثيرات قانون در رفع موانع توليد و ارتقاي رقابتپذيري صنايع غذايي
ارائه شده است.

مشکالت اصلی قانون و موانع اجرا

 مشکل اصلی قانون :اصليترين مشکل قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي
کشور چيست؟
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󠄹 جامع نبودن قانون
󠄹 عدم اجراي صحيح قانون
󠄹 عدم وجود آييننامههاي شفاف براي قانون
عدم وجود آییننامههای شفاف
جامع نبودن قانون

برای قانون

%82

%25

عدم اجرای صحیح قانون
%85

نمودار :21درصد پاسخها به مشکل اصلی قانون
ماخذ :نتايج پژوهش

 پیشنهاد اصلی در خصوص قانون :پيشنهاد شما در خصوص قانون رفع موانع توليد
رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور ،بفرماييد.
󠄹 اجراي صحيح قانون
󠄹 تلفيق با قوانين بهبود کسب و کار موجود

󠄹

󠄹 تفکيک موضوعي (نظير تامين مالي ،صادرات و)...

کد گزارش Rep/RM/TO99_99

127

شناسایی و دستهبندی موانع و چالشهای تولید و رقابتپذیری در بنگاههای زنجیره غذا و ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

تفکیک موضوعی (نظیر
اجرای صحیح قانون

تامین مالی ،صادرات و)...

%82

%26

تلفیق با قوانین بهبود
کسب و کار موجود
%42

نمودار :20درصد پاسخها به پیشنهاد اصلی در خصوص قانون
ماخذ :نتايج پژوهش

 مشکالت اجرا :نظر شما در خصوص ميزان اجرايي بودن و مهمترين مشکل اجراي قانون رفع
موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور چيست؟
󠄹 نبود زيرساختهاي اطالعاتي و شفافيت کسبوکارها
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󠄹 کمبود منابع مالي دولت
󠄹 لزوم هماهنگي ،آموزش و وحدت رويه بين دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي

لزوم هماهنگی ،آموزش
و وحدت رویه بین

نبود زیرساختهای

دستگاههای اجرایی و

اطالعاتی و شفافیت

بخش خصوصی

کسب و کارها

%82

%42

کمبود منابع مالی دولت
%26

نمودار:22درصد پاسخها مشکالت اجرای قانون
ماخذ :نتايج پژوهش
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درجه توجه قانون به چالشهای مهم صنایع غذایی

در اين بخش از فعاالن اقتصادي خواسته شد در خصوص ميزان توجه قانون رفع موانع توليد رقابتپذير
و ارتقاي نظام مالي کشور به« :افزايش تقاضاي خريد داخلي ،حمايت از صادرات ،تامين مالي خصوصاً
سرمايه در گردش ،برندسازي ،نظام توزيع ،قيمتگذاري ،ماليات بر ارزشافزوده ،حل مشکالت تامين
مواد اوليه و وحدت سياستگذاريها در جهت رشد توليد» که از چالشهاي مهم صنايع غذايي
ميباشند ،و در فاز قبلي پروژه شناسايي شدهاند؛ اظهار نظر نمايند.
شايان ذکر است؛ اين سؤاالت در قالب پرسشهاي باز در مصاحبه با خبرگان مجدد پرسيده شد و نهايتاً
فعاالن اقتصادي پيشنهادات خود را در خصوص حل مشکالت توليد و رقابتپذيري در صنعت غذا ارائه
نمودند که جمعبندي مجموع نظرات در بخش اول گزارش ارائه شده است.

 .1.8نتیجهبندی
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بطور کلي بخش مهم و موسعي از قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور به ايجاد
ظرفيتهاي جديد براي تسهيل تامين مالي بخش خصوصي ميپردازد .اين بخش از جمله نقاط قوت
قانون است .شفافسازي بدهيها و مطالبات دولت ،تالش براي نشاندن بانکها بر کرسي بانکداري به
جاي سرمايهگذاري و شرکتداري ،ايجاد امکان آزادسازي تدريجي وثيقهها و يا جايگزيني آن ،محدود
کردن اختيارات بانک براي حراج وثايق از طريق ممنوعيت اخذ وکالت بالعزل وامدهنده ،رعايت حريم
بنگاه ،فعاليت و توليد در صورت عدم امکان بازپرداخت تسهيالت و تمهيداتي براي وصول مطالبات
مشروط به حيات و تداوم فعاليت بنگاه ،تسهيل تامين سرمايه در گردش از طريق پيشبيني حساب
ويژه ،ايجاد امکان وصول معوقات بانکي سالهاي گذشته مشروط بر رعايت شرايط خاص و ايجاد امکان
فروش اوراق مشارکت براي شرکتهاي خصوصي از مهمترين تصميمات و زيرساختهاي قانوني اين
حوزه است.
بخش ديگري از قانون ،توجه به ابزارهاي ثبات غيردستوري در بورس و بازار سرمايه است .پيشبيني
صندوق تثبيت بازار سرمايه و صدور مجوز براي خريد و نگهداري سهام شرکت ،با هدف مديريت
نوسانات قيمت سهام شرکت در بازار ،ميتواند اطمينان سهامداران خرد در بازار را بهبود ببخشد.
در ادامه بخش ديگري از قانون معافيتهاي مالياتي است که در وضعيت رکود که بنگاهها خصوصاً
صنايع غذايي با حداقل ظرفيت خود مشغولند و سهم بااليي از ظرفيتهاي توليد در اين صنعت
غيرفعال است ،ايجاد تسهيالت مالياتي ،ابزار مناسبي است که در صورت لحاظ شرايط مناسب ،تحريک
توليد را به دنبال دارد .نرخ صفر مالياتي براي واحدهاي جديد ،مشوقها براي جهتدهي به سرمايه-
گذاري ،افزايش دوره برخورداري از معافيت مالياتي با افزايش اشتغال ،استقرار در مناطق کمتر توسعه
يافته و شهرکها صنعتي ،جذب سرمايهگذاري خارجي و تامين هزينهها تحقيق و پژوهش و همچنين
پيشبيني شده معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي روي آورده نقدي براي تامين مالي
مشمول معافيت مالياتي است.
موارد فوق از جمله نکات مثبت قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور است اما
پراکندگي فراوان مواد ،نداشتن زيرساختها اجرائي براي بهرهبرداري ظرفيتهاي قانون و ناديده گرفتن

کد گزارش Rep/RM/TO99_99

131

شناسایی و دستهبندی موانع و چالشهای تولید و رقابتپذیری در بنگاههای زنجیره غذا و ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شرايط صنايع از جمله صنعت غذا و مشارکت بخش خصوصي در تدوين آييننامهها از خالءهاي آن و
نهايتاً بطور خالصه :142
 متاسفانه يکي از نقاط ضعف اين قانون نظير اکثر قوانين حمايت از توليد و رقابتپذيري
ضمانتهاي اجرايي و تعبيه نظام پايش در قانون و يا آييننامههاي اجرايي و تعيين زمانبندي
اجراست که ميبايستي در گام اول حل شود.
 بسياري از پيشنهادهاي ارائه شده از نگاه خرد (سطح بنگاه) ارائه شده و عليرغم جذابيت اوليه،
تبعات اقتصاد کالن آنها نظير افزايش کسري بودجه ،نقدينگي ،تورم ،اختالل در بازار و فضاي
کسبوکار و ...در نظر گرفته نشده است.
 بندها و آييننامههاي متعدد اين قانون از نقاط ضعف اين قانون است که از يک سو فعاالن را در
درک آن با ابهامات فراوان و مجريان را با مشکل مواجه ساخته است (به طوري که بعد از
گذشت بيش از  1.5سال از ابالغ آن گزارشي از عملکرد آن ارائه نشده است).
 مانند بسياري از قوانين کشور يک قانون کلي است که تکليف قانونهاي پيش از خود که در
بخش خالءهاي قانون  /بخش دوم فصل دوم اين گزارش اشاره شد ،را نيز مشخص نکرده است.
 برخي امتيازات فقط به بخش دولتي داده شده نظير تسهيل امکان خريد نقد و اقساط توسط
دولت و شرکتهاي دولتي که باعث ايجاد رانت و نفوذ بيشتر دولتيها در بازار خصوصاً زنجيره
غذا ميشود.
 نکته مهم و قابل توجه آنکه اگر چه عنوان قانون رفع موانع توليد در تامين مالي بنگاهها آن هم
با لحاظ شرايط اعطا و نرخ منصفانه تسهيالت ميتواند براي صنايعي نظير صنعت غذا راهگشا
باشد وليکن درخصوص مشکالت بهرهوري ظرفيتهاي توليد ،جلوگيري از تعطيلي و پلمپ
واحدها ،تامين زيرساختهاي صنعتي و تجاري ،مشکالت توليد پايدار در کشاورزي و
قيمتگذاري ،ضعف شبکههاي توزيع ،قاچاق ،واحدهاي زيرپلهاي ،هدفمندي تسهيالت اعطايي،
يارانه صادراتي ،تعدد مراکز سياستگذاري ،نظارت و تصميمگيري در بخش مختلف از جمله
صنايع غذايي و فشار و خالءها و فشارهاي مالياتي خصوصاً ماليات بر

ارزشافزوده143

توجهي

نشده است.
 142در گزارش ارزيابي مرکز پژوهشهاي مجلس نيز برخي از اين نکات آمده است.
 143تاثيرات فشارهاي مالياتي بر صنعت غذا خصوصاً ماليات بر ارزشافزوده و تاثيرات سوء آن بر امنيت غذايي جامعه از موارد مغفول در اين بخش است.
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 و نهايتاً به اعتقاد فعاالن اقتصادي تدوين يک نسخه واحد براي واحدهاي توليدي در آيين-
نامه اجرايي اين قانون ،مشکلي را حل نميکند زيرا بخشهاي توليدي و صنايع مختلف شرايط
و مشکالت متفاوتي دارند ،بايد براي هر گروه فعاليت خصوصاً در موادي نظير ماده  ،21با توجه
به شرايط و چالشهاي آن صنعت و اهميت آن در اقتصاد و امنيت جامعه تدابير ويژهاي اتخاذ
شود.144

 144شايان ذکر است با توجه به نبود استراتژي توسعه صنعتي در کشور و طرحهاي آمايش سرزمين؛ اولويتبندي حمايت از بخش توليد نظير اعطاي
تسهيالت دقت بااليي را ميطلبد.
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