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 کیدهچ

 

باعث از بين  و دادههاي اقتصادي را افزايش هزينه عملکرد بنگاه ،فضاي کسب و کار نامناسب در دهه اخير

از  و نيز عقب ماندن توليدکنندگان کشوردر زنجيره کشاورزي و غذاي کشور گذاري رفتن انگيزه سرمايه

زنجيره کشاورزي و غذاي راه توسعه هاي اخير سد مشکالت متعدد که در سال. 1شده استرقباي جهاني 

 به دنبال داشتهنيز هاي توليدي، تعطيلي برخي از اين واحدها را کشور شده، عالوه بر کاهش ظرفيت بنگاه

 است.

ش زنجيره رکود حاکم بر اقتصاد کشور از جمله صنايع غذايي کشور، جايگاه امنيت غذايي و نق ،عالوه بر اين

هاي غذايي کشور از سوي ديگر، اهميت شناسايي وردهز يک سو و کاهش صادرات مواد و فرآغذا در اقتصاد ا

 کند. هاي اين زنجيره را دو چندان ميپذيري در بنگاههاي توليد و رقابتبندي موانع و چالشو دسته

 ايران  هاي زنجيره کشاورزي و غذايچالشترين مشکالت و عمدهشناسايي و بررسي  ابتدا بهدر اين گزارش 

هاي اقتصادي موثر بر توليد و عوامل و مولفه در اين فصل ابتدا  شده است. پرداختهدر فصل اول 

در ها بر زنجيره کشاورزي و غذا ارائه شده است. پذيري کشور مورد مطالعه قرار گرفته و تاثيرات آنرقابت

هاي اصلي در ي زنجيره کشاورزي و غذايي تهيه و به عنوان مولفههافهرستي از چالش ،ادامه فصل اول

هاي فعال اقتصادي )مصاحبه 111بيش از بر اساس نظرات  ه و سپس پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت

مشخص کشور کشاورزي و غذاي هاي هر حوزه از زنجيره چالش ،هاي تکميل شده(انجام شده و پرسشنامه

 است.بندي شده و اولويت

 

                                                            
 گيري از بازارهاي منطقه و نفوذ محصوالت غذايي ترکيه در بازارهايي نظير عراق است.شاهد اين امر عدم توانايي در سهم 1
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به عنوان  و جايگاه اين صنعت صنايع غذاييدر  پذيريو رقابت رونق توليداهميت ادامه با توجه به  در 

پذير و ارتقاي قانون رفع موانع توليد رقابتبه ارزيابي  در زنجيره کشاورزي و غذاي کشور حلقه واسطه

 پرداخته شده است.  نظام مالي کشور

در هاي مولد اقتصادي کشور از رکود و خروج بخشدولت بعد از کنترل تورم، با هدف شايان ذکر است 

را تدوين کرده  «پذير و ارتقاي نظام ماليرفع موانع توليد رقابت»قانون  رونق توليدراستاي دستيابي به 

قتصادي هاي ابا رويکرد رفع معضالت و موانع فراروي بخش توليد، خارج کردن فعاليتاست. اين قانون 

عمده تمرکز اين قانون بر بهبود  تدوين شده است. هاي توليدياز رکود و استفاده حداکثري از ظرفيت

ها توسط سيستم بانکي، رفع برخي روابط مالي دولت با بخش غيردولتي، افزايش توان تأمين مالي بنگاه

 د.باشميهاي مالياتي براي توليد و نوآوري موانع کسب و کار و برخي مشوق

 

پذير و ارتقاي نظام مالي کشور قانون رفع موانع توليد رقابتبا هدف ارزيابي  اين گزارش نيز  فصل دوم 

دا مطالعات ، براي ارزيابي قانون ابتفصلدر اين  تدوين شده است. از ديدگاه فعاالن اقتصادي زنجيره غذا

هاي مشخص و اليحه مربوطه مورد مطالعه قرار گرفت، سپس با توجه به چالشو نقدهاي قبلي قانون 

ها و مواد ارائه شده در شده صنعت غذا در گزارش قبل به بررسي ميزان پرداختن قانون به اين چالش

پرداخته شد. در ادامه جهت و موانع مربوطه هاي مرتبط هاي اجرايي و دستورالعملنامهقانون، آيين

نظرخواهي شد و در پايان با بررسي نقطه نظرات فعاالن اقتصادي به  فعاالن اقتصادي مجدداً تکميل از

 هاي الزم شناسايي و  تدوين شد. ها و زيرساختنفعان اين قانون خالءترين ذيعنوان اصلي
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 های زنجیره کشاورزی و غذای کشورشناسایی مشکالت و چالشفصل اول : 
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 مقدمه .5.5
 

 31ود اهميت بسيار بااليي دارد و با توجه به اينکه حد ،مين غذايي کشورأبخش کشاورزي از نظر ت

بخش کشاورزي  حدود يک سوم جمعيت کشور در کنند،ها زندگي ميروستا در 2درصد جمعيت کشور

درصد اشتغال کشور مربوط به بخش  13و  3درصد توليد ناخالص ملي 3و بيش از  کنندفعاليت مي

-بررسي شاخص ،از سوي ديگر کشاورزي شود. زنجيرهاي به لذا بايد توجه خاص و ويژه کشاورزي است،

در کشور  به عنوان حلقه واسط بين کشاورزي و مصارف نهايي با صنايع غذايي هاي اقتصادي مرتبط

درصد  12درصد اشتغال،  15هاي صنعتي، کارگاهدرصد  12ايع غذايي بيش از دهد که صننشان مي

سال اخير شامل  11صنعتي را در درصد از صادرات  7افزوده و درصد ارزش 8گذاري، کمتر از سرمايه

از يک سو و دستيابي به اقتصاد مقاومتي در  اقتصاد کشور دررونق بنابراين اهميت ايجاد  4.شوندمي

هاي اين زنجيره و سپس يگر، لزوم شناسايي چالشبخش کشاورزي و صنايع غذايي از سوي د

 کند.چندان مي آن را دو راهکارهاي مرتفع کردن

و براي توليد  هاو چالش ترين مشکالتشود اين است که مهمپرسشي که در اينجا مطرح مي

اين چيست و چه عواملي سبب شده است که توليد  پذيري در زنجيره کشاورزي و غذاي کشوررقابت

در زنجيره توليد اصلي ترين موانع از اين رو در اين گزارش ابتدا مهممشکل و مانع روبرو باشد؟  زنجيره با

اورزي و صنايع هاي کشنظرسنجي از خبرگان و تشکلمطالعه گزارشات پيشين،  کشاورزي و غذا با

 شود.ها پرداخته ميبه تحليل اين چالشو سپس  غذايي شناسايي شده

هاي کاربردي بود. در اين پژوهش حاضر، موردي و از حيث هدف نيز در زمره پژوهشروش پژوهش 

گيري هدفمند انتخاب گرديد. به صورت نمونهه بوده است ک فعال اقتصاديتشکل و  141 جامعه،

                                                            
 مرکز آمار ايران  2
 .1333خالصه تحوالت اقتصادي کشور سال بانک مرکزي؛   3
 ماخذ: بر اساس آمار گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت  4
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گزارشات موجود از نقطه نظرات جمعي کارشناسان و فعاالن  راهبردهاي مورد استفاده، بررسي و تحليل

ها و صاحبان اعضاي تشکل ، مصاحبه باهاي زنجيره کشاورزي و غذاي کشورچالشزمينه  دراقتصادي 

 .و پرسشنامه محقق ساخته بود صنايع

 

 

 هاآوری دادهو جمع مراحل تدوین .5.1

 د:باششرح زير ميه ب فصل اول گزارشمراحل تدوين 

 و طيور دام،"، "باغداري و زراعت" در سه گروه زنجيره غذابندي موضوعات اصلي دستهتعريف و  .1

 ؛"صنايع غذايي"و  "آبزيان

 ؛تعيين روش تدوين برنامه و متدولوژي .2

 ؛ها و خبرگان حوزه کشاورزي و صنايع غذاييدر هر گروه شامل تشکل نفعانشناسايي ذي .3

کشاورزي و  هاي دخيل در امورسازمانشناسي آسيبآوري مطالعات انجام شده و گزارشات جمع .4

 ؛5هر گروه هايمشکالت و چالشصنايع غذايي و تدوين نقاط 

فرم " ،"حوزه غذاي کشور هايبندي مشکالت و چالشفرم شناسايي و اولويت" 2هايتهيه پرسشنامه .5

فرم "و  "باغداري و بازرگاني مربوطه هاي حوزه زراعت وبندي مشکالت و چالشاولويت شناسايي و

و  "هاي حوزه دام، طيور و آبزيان و بازرگاني مربوطهبندي مشکالت و چالششناسايي و اولويت

 ؛8گذاري آن با نظر خبرگان هر حوزهصحه

                                                            
 فهرست مطالعات انجام شده در بخش منابع و مآخذ ارائه شده است.  5
هاي تکميل شده و بندي بر اساس مجموع درجه اهميت تخصيص يافته به هر مولفه در پرسشنامهمقياس مورد استفاده در پرسشنامه ليکرت بود و اولويت  2

 شود.شده هر گروه مشخص مي تاييد
 روايي و پايايي پرسشنامه بصورت زير مورد بررسي و تاييد قرار گرفت: 7

  براي سنجش روايي پرسشنامه از روايي محتوايي )صوري( استتفاده شتد  روايي: روايي يعني اينکه سئواالت انتخاب شده براي سنجش يک متغير .

بتودن محتتوا،    اهميت محتتوا، مناستب  » : خواسته شدکه پرسشنامه را از نظر خبره مديريت دانشنفر  2براي تعيين روايي محتوايي پرسشنامه از 

را آيا ارتباط عنوان با پرسشنامه  سئواالت مطرح شده براي ارزيابي روايي پرسشنامه عبارت بودند از :ارزشيابي کنند. « شفافيت جمله بندي و بيان

رسند؛ آيا هتي  يتک از ستئواالت    مد نظر قرار گرفته است؛ آيا تعداد سئواالت کافي است؛ آيا سئوالت موجود روشن، واضح و قابل فهم به نظر مي

ار ها در جاي مناسب ختود قتر  رسند؛ آيا سئواالت خاصي فراموش شده اند که بايد دوباره مطرح شوند؛ آيا تمام پرسشتکراري و اضافي به نظر مي

روش کنتد.  هاي داده شده به سئواالت پرسشنامه، اطالعات کافي را براي نيل به اهتداف تعيتين شتده در طترح را فتراهم متي      گرفته اند؛ آيا پاسخ

      خيلتي کتم  = 1عتدد   :کته  بتدين صتورت  )شد ارزشي نمره داده مي 5بصورت  پرسشنامه بود که به  روايي محتواي ارزشيابي براساس شاخص

بصورت زيرمحاستبه    محتوايي شاخص روايي پرسشنامهسپس براي = خيلي زياد(. 5زياد        عدد =  4عددتوسط      = م 3عدد       کم= 2عدد
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 ؛پيگيريو  در هر گروه ذي نفعانارسال پرسشنامه براي  .2

 ؛يمصاحبه براي دريافت نظرات تکميل .7

 .فصل اول گزارشبندي و ارائه جمع و .8

هاي تکميل شده و حذف توزيع شد. لذا با توجه به پرسشنامه نفر 141پرسشنامه طبق جدول در بين 

 8پرسشنامه 73دقت الزم به خرج داده نشده بود، در نهايت  ،هاتکميل کردن آنبراي هايي که پرسشنامه

 ر است در پرسشنامه عنوان شده بودالزم به ذک انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت. ،تحليل براي تجزيه و

 "زراعت و باغداري"، "صنايع غذايي"هاي بندي مشکالت در حوزهشناسايي و دسته ،هاين فرمهدف از تهيه ا

هاي کشاورزي، ها در حوزهبندي آنو استخراج موضوعات عام و مشترک و اولويت "دام، طيور و آبزيان"و 

ورزي، آب و صنايع آب و صنايع غذايي و نهايتاً، استفاده از گزارش مربوطه در تدوين برنامه کميسيون کشا

 ها، تاکيد شده بود،و در خصوص تشکل باشدرزي تهران ميغذايي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاو

تکميل شده، به مهر  ، برآيند نظر اعضاي آن تشکل باشد و فرمبايستيمي ها و مشکالت مطرح شدهچالش

 .مربوطه برسدبه امضا دبير يا رئيس تشکل  تشکل ممهور و

 های توزیع شده، تکمیل شده و قابل قبول: تعداد پرسشنامه0 جدول

 گروه
تعداد پرسشنامه 

 ارسالی

 تعداد پرسشنامه 

 دریافتی پذیرفته شده

 41 25 غذاي کشور ها و خبرگان حوزهتشکل

 33 51 هاي حوزه زراعت و باغداري و بازرگاني کشاورزيتشکل

 5 25 بازرگاني مربوطههاي حوزه دام، طيور و آبزيان و تشکل

 95 041 جمع
  هاي تحقيقماخذ: يافته    

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

 گرفت.تاييد قرار 

 :پذيرفته است. ضريب آلفاي کرنباخ، يک روش اعتباريابي است که همساني  تعيين اعتبار پرسشنامه از طريق محاسبه آلفاي کرنباخ صورت پایایی

 يتد. کرنبتاخ  گيري نماخصيصه واحدي را اندازه هاي آزمون تا چه اندازه توانايي دارد تادهد که سؤالکند و نشان ميارزشيابي مي دروني آزموني را

آلفتاي کرنبتاخ    ها، براساس روش کودر ريجارد سون فرمولي را پيشنهاد کرد کته از طريتق آن ضتريب   آزمون براي برآورد همساني دروني اين نوع

هايي که هاي اعتباريابي به دليل محدوديتساير روش .کرنباخ استفاده شده است براي تعيين اعتبار از ضريب آلفاي طرحدر اين .شودمحاسبه مي

 شود. روش اعتبار يابي وجود داشت، ارجح دانسته شد که از ضريب آلفاي کرنباخ استفاده به لحاظ

 
 ها، مصاحبه حضوري در دستور کار قرار گرفت.براي باال رفتن دقت شناسايي چالش  8
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درصد از  33. پرسشنامه به دليل تکميل ناقص پذيرفته نشد 15هاي دريافت شده، از پرسشنامه

 52هاي تکميل شده و پذيرفته شده درصد پرسشنامه 27 اند وتکميل نشدههاي ارسالي پرسشنامه

درصد  11هاي تکميل شده و پذيرفته نشده پرسشنامههاي ارسالي بوده و نهايتاً نامهدرصد از کل پرسش

 باشد.هاي تکميل شده ميدرصد پرسشنامه 15هاي ارسالي و از کل پرسشنامه

دريافتي و جهت ارتقاي دقت نتايج،  هايپرسشنامههاي به عمل آمده، براي تکميل وجه به پيگيريبا ت

 انجام شد. اقدامات زير

 ؛پرسشگران و آموزش انتخاب .1

 بصورت حضوري/ تلفني؛ برگزاري جلسه توجيهي پرسشنامه .2

 ؛اجراي عمليات تکميل پرسشنامه .3

 و مصاحبه حضوري براي تکميل نظرات .4

 .هاکنترل عمليات گردآوري داده .5
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 پذیری موانع تولید  و رقابت .5.9

دهد اقتصاد ايران در وضعيت مناسبي به نشان مي دهه اخيرهاي کالن اقتصاد ايران در نگاهي به شاخص

سو و کاهش رشد اقتصادي  و رکود  دهه اخير( از يک دررقمي  )تورم دو 3برد. افزايش نرخ تورمسر نمي

 رشد اقتصادي نيز در سال. اندتر کردهروز سخته روز ب ،شرايط را براي توليد ،حاکم از سوي ديگر

درصد  2.2و صنعت منهاي  5.4، رقمي معادل يک درصد بوده که در آن بخش کشاورزي رشد 1334

 بوده است.

 

 )درصد( 0854تا  0884سال  رشد اقتصادی ازنرخ : 0 نمودار

 مرکز آمار ايران ماخذ:

                                                            
 8.8معادل  1334نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريورماه  1335نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به شهريورماه اساس آخرين آمارهاي بانک مرکزي،  بر  3

 .درصد است
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اقتصادي در پنج سال گذشته نه تنها کشور شاهد رشد دهد، همانگونه که نمودار باال نشان مي ،بطور کلي

همچنين در  .درصد در اين دوره بوده است 2.7نبوده، بلکه اقتصاد ايران شاهد کاهش توليد به ميزان 

عالوه بر آن، ساير  11درصد کاهش يافت. 7.15 در اقتصاد ايران به ميزان 11گذاريسرمايه 1334سال 

اند، صادرات تههاي اقتصادي در زنجيره کشاورزي و غذاي کشور نيز وضعيت نامطلوبي داششاخص

، همچنين در 12درصد کاهش يافته 14ه سال قبل ، نسبت ب1334محصوالت کشاورزي و غذايي در سال 

هزار  42، بيش از 1383در  سال  گذاري در واحدهاي صنعتي صنايع غذاييسرمايهسال گذشته مبلغ  5

 .13ه استهزار ميليارد ريال رسيد 12به کمتر از  1334ميليارد ريال بوده که در سال 

رشد منفي و به ) 1334هاي بزرگ صنعتي در سال رغم کاهش شاخص توليد کارگاههب ،از سوي ديگر

درصدي را  1.3(، صنايع غذايي و آشاميدني رشد نسبت به مدت مشابه سال قبلدرصد  3.8ميزان 

اختصاص درصدي را به خود  1.1اما در اين دوره فروش صنايع غذايي و آشاميدني رشد تجربه کرده 

تاييدکننده  ،متر بودن رشد شاخص فروش از رشد شاخص توليد صنعتيک ،داده است، بطور خالصه

را نشان  صنايع غذايي و آشاميدنيخارجي در کاهش شاخص توليد / داخليي تسلط عامل کاهش تقاضا

همچنين . 14درصد کاهش يافته است 1.3 افزوده بخش صنعت نيز در اين سال به ميزانارزش. دهدمي

در شهريور ماه نسبت به مدت  15بر اساس گزارش بانک مرکزي، شاخص بهاي کاالهاي صادراتي ايران

درصد در اين دوره  3.2در حاليکه شاخص بهاي توليدکننده  12درصد کاهش يافته 1.2مشابه سال قبل 

 . 17افزايش يافته است

پذيري در تو ارتقاي توليد و رقابرشد  هايپتانسيلدر مجموع شواهد نشانگر اين است که با وجود 

با توجه به شرايط اقتصاد کالن کشور توليد در اين زنجيره در  ،کشور زنجيره کشاورزي و غذا و نياز

                                                            
 .24/15/1335، 1335و فصل بهار  1334سال هاي ملي و فصلي مرکز آمار ايران، حساب  11

 ، بوده است. 1334تر از سال سال گذشته نامطلوب 5ها در وضعيت اين شاخص  11

رسيده است. بر اساس آمار 1334ميليارد دالر در سال  5.2به  1333ميليارد دالر در سال  2.5ارزش صادرات محصوالت کشاورزي و صنايع غذايي از   12

 استخراجي از گمرک ايران.
 وزارت صنعت، معدن و تجارت  13

 مرکز آمار ايران  14

فرنگي و ماست در شش ماهه اول سال گوجهخرما، انگور، سيب، زعفران، رباتي کشاورزي و غذايي نظير پسته، قيمت پايه صادراتي اقالم اصلي صادر  15

 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافته است. 1335

 .1335؛ آبان 1335شهريور ماه  بر اساس گزارش بانک مرکزي، شاخص بهاي کاالهاي صادراتي ايران  12
 .1335؛ آبان 1335بر اساس گزارش بانک مرکزي، شاخص بهاي توليدکننده شهريور ماه   17

https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/4819/Files/6458/95-1%20report.xlsx
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هاي اين زنجيره با موانع زيادي روبرو پذيري بنگاهبرد و در نتيجه رقابتبه سر نمي مناسبي وضعيت

پذيري در زنجيره موانعي بر سر راه توليد و رقابتچه  شود کهاست. در اينجا اين پرسش مطرح مي

 کشاورزي و غذاي کشور قرار دارد که اين وضعيت را سبب شده است. 

 بندي کرد:گروه زير دسته پذيري را در پنجتوان موانع توليد و رقابتدر اين زمينه مي

 ؛موانع فضاي کسب و کار 

 ؛پذيريموانع رقابت 

  ؛کشورموانع کالن و ساختاري در 

 و عوامل و شرايط اقتصادي 

 هاي توليدي عوامل داخلي بنگاه. 

 

، اما جهت افزايش دقت طرح و هاي زيادي با هم دارندالزم به ذکر است عوامل فوق همپوشاني

. در ادامه به تشريح هر يک از گرفته است تبندي صوراين تقسيم ،هاشناسايي دقيق چالش

 شود.عوامل فوق پرداخته مي
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 58کارکسب و  شاخص فضای. 9.5.5

کار، ومحيط نامساعد کسب کار در ايران يکي از مهمترين موانع توليد است.وفضاي نامساعد کسب

 .دهدرگ در معرض مشکالت بيشتر قرار ميهاي بزچک و متوسط را در مقايسه با شرکتهاي کوشرکت

کار براي صنايع تبديلي و غذايي که عمدتاً کوچک و متوسط هستند، وکسب فضايبنابراين شرايط 

 اهميت بيشتري دارد. 

-فضاي کسبدهد، نشان مي  2117منتشر شده توسط بانک جهاني در سال   وکارگزارش فضاي کسب

 121 کشور در رتبه 131ايران از بين بر اين اساس، رتبه  .داشته استنوکار ايران بهبود چشمگيري را 

، با موانع زيادي براي کار زنجيره کشاورزي و غذاي کشوروبهمچنان براي رونق کس لذا. 13دارد قرار

 پذيري مواجه است.و رقابت توليد

بوده  هاي کشورپذيري بنگاهيد و رقابتموانع تولهاي اخير همواره يکي از رتبه نامناسب ايران طي سال

اندازي هاي طوالني و پرهزينه راههاي مختلف در اعطاي مجوزهاي الزم و رويهاست. سختگيري دستگاه

پذير هاي صادرات و عدم حمايت هدفمند در راستاي رقابتو موانع و چالش يک واحد اقتصادي در ايران

از  21کاهش توان خريد خانوارهاي توليد در کنار از يک سو و باال رفتن هزينههاي توليدي کردن بنگاه

نداشته  مورد انتظار رارشد  هاي توليدي در زنجيره کشاورزي و غذاي کشوربنگاهباعث شده  ،سوي ديگر

 باشند.

هاي اقتصادي در هر شاخص را براي سنجش سهولت انجام فعاليت 11بانک جهاني در اين بررسي،  

هاي وکار، صدور مجوزتند از: سهولت آغاز کسبها عبارکشور مورد بررسي قرار داده است. اين شاخص

                                                            
11  doing business world bank 7102 

( تهيه شده است بر اساس گزارش بانک جهاني 35)خرداد  2112ساله منتهي به ژوئن المللي که بر پايه آمار مربوط به يکبر اساس ارزيابي اين نهاد بين  13

را بدست آورده است که اندکي نسبت به سال قبل افزايش داشته است. ايران در گزارش  57.22وکار نمره در شاخص کلي فضاي کسب 2112در سال ايران 

 .ه بودآورد بدست را 57.44ن نمره سال قبل اين سازما

 
رسيده و در  1332در سال  22.3به  1388سال  23.7بر اساس گزارشات بانک مرکزي سهم هزينه ناخالص ساالنه خوراکي خانوار از هزينه کل خانوار از   21

درصد کاهش يافته است. همچنين در ده سال گذشته،  23.2، به رقم 1334درصد رسيده و مجدداً در سال  24.2مجدداَ کاهش يافته و به رقم  1333سال 

 نباتي کاهش يافته است.سرانه مصرف هر نفر در خانوار شهري به ترتيب در شکر، قند، ماهي، شير، گوشت، برنج، چاي، نان و روغن
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، ماليات، يگذارهها، دريافت اعتبارات، حمايت از سرمايثبت دارايي استخدام نيروي کار، وساز،ساخت

 برق. الملل، اجراي قراردادها، ورشکستگي و دريافت انرژيتجارت بين

 

در گزارشات بانک جهاني  21کاروکسبهاي مهم وضعيت ايران در شاخصدر اين بخش ابتدا به بررسي 

پرداخته و در ادامه عوامل مربوطه با توجه به نظر صاحبنظران در بند مربوطه ارائه شده  2117در سال 

 است.

 

کشور،  131از ميان  2112در سال  وکاررتبه ايران در سهولت شروع کسب  :22شروع کسب و کار

بوده است. نمره ايران  22و در سال پيش از آن  87اعالم شده است. اين رتبه در سال گذشته  112

 د مراحلتعدرا به خود اختصاص داده است.  85.12م نمره، رق 111وکار از مجموع براي شروع کسب

اندازي يک . در ايران براي راهاز عوامل موثر در اين امتياز است ،وکار و تعداد روزهاشروع يک کسب

حداقل سرمايه وجود ندارد و به همين دليل حداقل سرمايه  هي  شرطي در زمينه داشتن ،وکارکسب

به داليل مختلف از جمله عدم  .عنوان درصدي از سرانه درآمد کشور صفر درصد اعالم شده است الزم به

ها و نهادهاي توانايي کافي در شناسايي اشخاص حقيقي و حقوقي و نبود ارتباط سيستمي دستگاه

شود و تکاليف اداري متعدد از نهاد ثبت شرکت به عنوان گلوگاه استفاده ميدر ايران مختلف با يکديگر، 

ها را به شود تا بخشي از بار اداري ساير دستگاهها بر عهده اين سازمان نهاده ميبه ويژه در حوزه استعالم

دوش بکشد. اين خود سبب طوالني و پرهزينه شدن زمان الزم براي شروع يک فعاليت اقتصادي در 

از ديگر  ،آمار و اطالعات شفاف گذاري،هاي سرمايهخص نبودن فرصتاز سوي ديگر مش ايران است.

 است. خصوصاً در صنايع غذايي طوالني شدن اين فرآيندعوامل 

 

اخذ مجوزهاي ساخت،  مجموعه عوامل سازنده شاخص: 23شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت

 - ريفاتي براي ساخت يک انبار کاالو هزينه براي انجام امور تش ها )تعداد اسناد مورد نياز(، زمانفرآيند

 ها و همچنين نصب انشعابات الزميهاي مورد نياز، تکميل ابالغات و بازرسکه شامل مجوزها و گواهينامه

                                                            
، طوالني بودن هاثبت داراييهاي عمومي نظير خصپذيري دارند ارائه شده و از تشريح شاهايي که تاثير زيادي در رشد توليد و رقابتدر اين بخش شاخص  21

 فرآيند ثبت مالکيت، موانع مربوط به فرآيند پرداخت ماليات و کسورات قانوني پرهيز شده است.

11  Starting a Business 

11  Dealing with Construction Permits 

http://www.doingbusiness.org/data/ExploreEconomies/iran#starting-a-business
http://www.doingbusiness.org/data/ExploreEconomies/iran#starting-a-business
http://www.doingbusiness.org/data/ExploreEconomies/iran#dealing-with-construction-permits
http://www.doingbusiness.org/data/ExploreEconomies/iran#dealing-with-construction-permits
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اعالم  27کشور،  131وساز از ميان ايران در زمينه اخذ مجوزهاي ساخت رتبه. کندگيري ميرا اندازه -

گيري و فرآيندهاي موازي در تعدد مراکز تصميماست.  تغييري نکردهکه نسبت به گذشته  شده است

 شده است.در زنجيره غذا تر شدن اخذ مجوزها موجب طوالني ،هاآن

 

در سال  143از رتبه  خرد گذارانرتبه ايران در حمايت از سرمايه :خرد گذارانحمایت از سرمایه

گذاران خرد از تنزل يافته است. نمره ايران در حمايت از سرمايه 2117در سال  125به رتبه  2114

شده است. ميزان قوانين مربوط به تضاد منافع، ميزان حاکميت سهامداران،  35ه نمر 111مجموع 

 .باشندوثر در اين بخش و رتبه کشورها ميهاي ماز شاخصگذاران خرد قدرت حمايت از سرمايه

گذاري منصرف خرد و دشواري شرايط طرح دعاوي، کارآفرينان را از سرمايه دارانحمايت ناکافي از سهام

تنها  ،مند شوند و براي تأمين اعتبارهاي متنوع بهرهتوانند از داراييگذاران نميعالوه سرمايهه ب کند.مي

ها متکي هستند. در چنين شرايطي دسترسي کارآفرينان به نقدينگي به يک منبع مالي يعني بانک

هاي اقتصادي به دليل مشکالت موجود در تأمين مالي به سطح کارآي خود بنگاه گردد.وار ميدش

 شود. رسند و رشد اقتصادي آنان متوقف مينمي

وزارت صنعت، معدن و  برداري(هاي بهره)پروانه گذاري صنايع غذايي در مجوزهاي صادرهميزان سرمايه

هزار  15به رقم درصدي  32با کاهش بيش از  1333ميليارد ريال سال  812هزار و  24از رقم  24تجارت

هر اشتغال در صنعت غذا در شايان ذکر است، رسيده است. 25 1334در سال ميليارد ريال  811و 

ميليارد ريال سرمايه الزم داشته  2بيش از  1333مجوزهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 

 داشته است.  1384ه سال برابري نسبت ب 4است که رشد 

 توان به موارد زير اشاره کرد:ي گذشته ميهاگذاري صنايع غذايي در سالسرمايههاي ترين چالشاز مهم

 و نبود اطالعات  ي توليد ماده اوليه و پراکنش نامناسب واحدهاهاعدم توجه به تغيير در قطب

 ؛شاورزي در کشورتوليد مواد خام ک هايها و پتانسيلجامع از ظرفيت

 عدم توجه به مقياس اقتصادي توليدات؛ 

  توليد  خصوصاً درگذاري در صنعت غذا ي سرمايههااولويت ها و نبودن فرصتمشخص

 افزوده باالتر؛محصوالت با ارزش

                                                            
 .1334ماخذ: گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال   24
ميليارد ريال سال  333هزار و  3از رقم  25برداري( وزارت صنعت، معدن و تجارتهاي بهره)پروانهگذاري صنايع غذايي در مجوزهاي صادره ميزان سرمايه  25

 برابري(. 2.5رسيده بود )رشد  1333ميليارد ريال در سال  812هزار و  24به رقم  1384
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  ؛توجه به تکميل زنجيره ارزش محصوالتعدم 

 طالعات دقيق براي راهنمايي ها و آمار و اها، زيرساختنبود بانک اطالعاتي جامع از ظرفيت

 گذاران در صنعت غذا. سرمايه

 

موانع مربوط  شوند، عبارتند از:گذاري در صنعت از جمله غذا ميساير عوامل که موجب کاهش سرمايه

تعدد مراکز  ،مرتبط و متعددوجود متوليان غير ،ثباتي قوانين در موارد مختلفبي ،به قوانين و مقررات

برنامه  عدم وجود استراتژي توسعه و ،هاهماهنگي نهادها در اجراي سياستعدم  ،گيريتصميم

عدم تعريف مناسب قانون و امنيت در توليد و  ،گذاري خارجيباال بودن ريسک براي سرمايهت، بلندمد

بروز عوامل سياسي، فرهنگي و  ،نظير شرکت بازرگاني دولتي و ... وجود رانت و رقابت نابرابر، توزيع

بروز رکود  ،گذارانرست به سرمايهاعطاي امتيازات و تسهيالت ناد ،ايوجود برخوردهاي سليقه ،اجتماعي

توليدي  هايعدم امنيت و حفظ حريم سرمايه ،هاي موجودنبود شناخت کافي از پتانسيل ،اقتصادي

و  کشور مند براي حفظ و توسعه منابع توليديعدم وجود نظام قانون ،رويهکشور در مقابل واردات بي

 .گذارانحمايت از سرمايه منظوره هاي الزم بکمبود منابع و عدم وجود مکانيزم

 

از نظر سهولت دريافت وام و مطلوبيت قوانين و   :26و منابع مالی مشکالت در دسترسی به اعتبار

است. در حالي که ايران از اين نظر در سال ي نداشته وضعيت مناسبکشور مقررات مربوط به آن نيز 

هايي که بر پايه شاخص .تنزل يافته است 111به جايگاه  2117قرار داشت در سال  31در رتبه  2115

شاخص عمق اطالعات اعتباري  ،بارتند از شاخص قدرت حقوق قانونيها اين رتبه تعيين شده است عآن

 .ميزان پوشش ثبت اعتبارات و

به دليل عدم وجود تعريف دقيق از وثايق منقول در نظام حقوقي کشور و همچنين فقدان دستورالعمل  

)نظير موجودي انبار  مشخص در نظام بانکي براي پذيرش اموال منقول به عنوان وثيقه متقاضيان اعتبار

ايران وضعيت مناسبي بري اخذ اعتبارات و زمان مالي باالي تامين، هزينه واحدهايي نظير صنايع غذايي(

 در اين شاخص ندارد.

 

                                                            
26  Getting Credit 

http://www.doingbusiness.org/data/ExploreEconomies/iran#getting-credit
http://www.doingbusiness.org/data/ExploreEconomies/iran#getting-credit
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اي در يک پله صعودبا  2117در سال  ايران از نظر کيفيت تجارت کاال :29تجارتدر سهولت موانع 

و اين مدت  بردزمان ميدر ايران ساعت  111صادرات در  انطباق مرزيقرار گرفته است.  171جايگاه 

در مرزهاي  نيز هزينه صادرات جهاني، گزارش بانکدر . 28است ساعت بهبود يافته 2نسبت به گذشته 

همچنين زمان الزم براي واردات کاال از طريق  دالر برآورد شده است. 525براي هر کانتينر  کشور

ساعت عنوان شده است؛ همچنين هزينه واردات کاال به ايران براي هر کانتينر 141مرزهاي ايران نيز 

مشکالت حمل و نبود گمرکات تخصصي، زمانبري اخذ مجوزهاي تجاري و  .دالر برآورد شده است 221

پذيري محصوالت کشاورزي و غذايي با توجه نقل در بازار داخل و تجارت خارجي از موانع توليد و رقابت

 باشد.ها ميآن و فسادپذيري به حساسيت

هاي چندگانه و ارتي مراحل واردات و صادرات و نظبررتبه کشور در سهولت تجارت مديون زمان

اميد است  ،باشد، که به اعتقاد فعاالن زنجيره غذاها ميهاي اجرايي کشور و تعدد آنکاري دستگاهموازي

هاي متولي اين مسائل تا و يکپارچگي امور تمامي دستگاه 23هاي آتي با توسعه پنجره واحددر سال

 حدود زيادي مرتفع شود.

 

 

در اين گزارش بانک جهاني در زمينه ورشکستگي بر  :81تگیموانع و مشکالت مرتبط با ورشکس

هاي در يک بنگاه اقتصادي با ويژگي 33و نرخ بازستاني 32هزينه 31مبناي سنجش سه شاخص زمان،

و پايان  35رتبه ايران در زمينه ورشکستگي گزارش بانک جهانيبر اساس  انجام شده است. 34مفروض

سال  4.5اقتصادي در ايران  بنگاه. زمان مربوط به تعطيلي يک بوده است 152يافتن يک فعاليت تجاري 

                                                            
27  Trading across Borders 

ساعت  21شمال آفريقا ساعت و در کشورهاي آسياي ميانه و  OECD( ،12( ياقتصاد سازمان همکاري و توسعهزمان صادرات در کشورهاي  ميانگين  28

 است.
  د.باشدار براي تمامي بازرگانان ميو بازرگانان و داشتن منافع معني هاي اطالعات بين گمرکسازي جريانهدف محيط پنجره واحد، ساده  23

30  Resolving Insolvency 
 زمان مورد نياز براي دريافت مطالبات به سال  31
ها و ساير هزينه ورشکستگي شامل هزينه دادرسي، حقوق دولتي ورشکستگي، حق الوکاله، اجرت مديران تصفيه، ارزيابان و برگزارکنندگان مزايده  32

 هاي ورشکستههاي مرتبط بر اساس درصدي از ارزش کل داراييهزينه
 نرخ بازستاني )سهم غرمايي( بر اساس سنت به ازاي يک دالر  33
. در بزرگترين شهر تجارتي 2محدود است،  وليتئمس . يک شرکت با1گانه به قرار آتي است: ورشکسته هاي سهمفروضات طرح براي سنجش شاخص  34

. به هتلداري اشتغال دارد و هتل بخش عمده اموال آن را تشکيل 4دارد،  الشرکه آن به اتباع داخلي تعلق. صددرصد سهام يا سهم3کند، کشور فعاليت مي

هاي آن ارزش بااليي دارد و . دارايي7وثيقه )بانک( است و  بستانکار بدون وثيقه و يک بستانکار با 51کارمند،  211. داراي 2اي دارد، . مدير حرفه5دهد، مي

 امکان بازسازي آن موجود است. 
35  Resolving insolvency 

http://www.doingbusiness.org/data/ExploreEconomies/iran#trading-across-borders
http://www.doingbusiness.org/data/ExploreEconomies/iran#trading-across-borders
http://www.doingbusiness.org/data/ExploreEconomies/iran#resolving-insolvency
http://www.doingbusiness.org/data/ExploreEconomies/iran#resolving-insolvency
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 3نمره،  2ايران از هاي فرد يا شرکت ورشکسته نيز نمره اعالم شده است. در شاخص مديريت دارايي

 ت.اعالم شده اس

بخش خصوصي در محيط قانوني  هايبنگاهابزارهاي اقتصادي براي  ترينو قديمي ترينمبهم يکي از

ورشکستگي است. ساختار حقوقي و اجرايي ورشکستگي در ايران ارتباط تنگاتنگي با اطالعات  ،کشور

موجود در نهاد ثبت شرکت، ثبت امالک، اطالعات اعتباري )اعم از نظام بانکي و خارج از آن مانند 

بر اين  هاي خدمات شهري و ...(، نظام حقوقي مرتبط با وثايق، ماليات و ... دارد. عالوهگمرک، شرکت

تنها به جنبه قضايي موضوع پرداخته و به  1347قانون حاکم بر ورشکستگي مصوب سال  ،هاکاستي

 1318برخي مواد قانون ورشکستگي در سال  .32ابعاد اقتصادي و حتي اجتماعي آن توجه نکرده است

که  تر شود؛ چرادهسا هابنگاهاند و بايد در اين قوانين بازنگري صورت گيرد تا امکان بقاي تصويب شده

به  بنگاهها است و به بازگرداندن تمام تمرکز قانون ورشکستگي ايران بر تصفيه ديون به وسيله دارايي

 .توجهي صورت نگرفته است پذيرکردن آنتوليد و رقابتشرايط 

به اي است و بهبود برخي فاکتورها قوه موضوعي فرادر ايران وکار کسب فضايشايان ذکر است، بهبود 

 .اتحاد سه قوه نياز دارد

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
توان اي براي آن معين کرده است. از اين جمله مياي منوط يا ناظر ويژهقانونگذار اعمال مقررات ورشکستگي در مورد برخي اشخاص را به تشريفات ويژه  32

اي و ا، مؤسسات بيمههمورد بانکي و قوانين مربوط به حمايت از صنايع اشاره کرد که اجراي مقررات ورشکستگي تجارتي در ابه قوانين بانکي و بيمه

ي هيأت حمايت از و مداخله 32آن ي مرکزي ايران و معاونت نمايندهبيمه 32اين بانک، کارخانجات را به ترتيب به جلب نظر بانک مرکزي و نظارت نماينده

 کند.در مورد اخير با اختالل و اطاله مواجه مي موکول کرده است که دخالت نهادهاي دولتي را ايجاب و اعمال مقررات ورشکستگي را خصوصاً 32صنايع
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 پذیریشاخص رقابت. 9.5.1

کار، صنعت، منطقه، کشور دارا هستند و وهايي است که يک کسبها و توانمنديپذيري قابليترقابت

المللي نرخ بازگشت بااليي را در فاکتورهاي توليد رقابت بين هانند آنها را حفظ کنند تا در عرصتومي

 .37 و نيروي انساني خود را در وضعيت نسبتاً بااليي قرار دهند ايجاد کرده

هايي است که ساالنه در مجمع جهاني اقتصاد جهاني يکي از گزارش )اقتصادي( پذيريگزارش رقابت

-مجمع جهاني اقتصاد که بيش از سه دهه است به مطالعه و ارزيابي عوامل مؤثر در رقابتد. شوتهيه مي

هاي پذيري جهاني را مبناي تحليلتاکنون شاخص رقابت 2115اشتغال دارد، از سال پذيري کشورها 

جانبه جهت سنجش  ابزاري کامل و همه ،اين شاخص .پذيري کشورها قرار داده استخود از رقابت

پذيري جهاني گردد. شاخص رقابتپذيري ملي در اقتصاد خرد و کالن کشورها محسوب ميارکان رقابت

پذيري اي از رقابتها، که هر يک به ارزيابي جنبهمودن ميانگيني وزني براي بسياري از مؤلفهبا فراهم ن

 .38سازداختصاص دارند، اين مفهوم گسترده را قابل بررسي مي

 

، 33نهادهابه ترتيب عبارتند از:  پذيريدر محاسبه شاخص رقابت شاخص عمدهزير 12 ينا

، 43اي، آموزش عالي و حرفه42بهداشت و تحصيالت ابتدايي، 41اقتصاد کالن محيط، 41هازيرساخت

، 48، اندازه بازار47، آمادگي تکنولوژيک42، توسعه بازار مالي45، کارآيي بازار کار44کارآيي بازار کاالها

                                                            
در دوره  ISIC پذيري صنايع ايران به تفکيک کدهايبررسي تحليلي ساختار صنعتي و رقابت ؛بهروز ،حمدي حديدا ؛علي ،صادقين ؛داوود ،پروردرون  37

 .1331، بهار پژوهشگر )مديريت( ،1382-1374
  .1383هاي آن، مهرماه وکار جايگاه ايران و بايستهپذيري جهاني و فضاي کسبشاخص رقابت، بررسي 1383 ؛ايرواني، محمدجواد  38

39 Institutions 
40  Infrestructure 
41  Macroeconomic environment 

42  Health and primary education 
43  Higher education and Training 
44  Goods market efficiency 
45  Labor market efficiency 
46  Financial market Development 
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ها به تصوير کشيده شده است. با شاخصزيراين  در نمودار زير .51نوآوريو  43کارهاوکسبپيچيدگي 

 : ر يکي از اين سه مرحله قرار داردد کشورهاي مختلف جهان معموالً اقتصاد درتوجه به نمودار 

 و يا نيازهاي اساسي اقتصاد کشورهايي که در مراحل نخستين :ساختارهاتهيه و تامين زير 

   .نامندمي 51اقتصاد بر پايه عوامل را باشندميساختارهاي الزم براي رشد و توسعه  تدارک

 هايي حال تدارک برنامهاقتصاد کشورهايي که مرحله قبلي را به خوبي طي کرده و در  :وريبهره

 توسعه قبيل از توسعه با مرتبط نهادهاي و هاسازمان يندها،آوري هر چه بيشتر فربراي بهره

 .نامندمي 52ورياقتصاد بر پايه بهرههستند را کاال و غيره  بازار کارآمدي عالي، آموزش

 هاي کافيساختعالوه بر داشتن زيرمراحل قبلي را طي کرده و اقتصاد کشورهايي که : ينوآور، 

شوند که به آن عصر وارد دوران جديدي از فعاليت مي ،ري و کيفيت بااليي برخوردارندواز بهره

  .نامندمي 53اقتصاد بر مبناي نوآوري گويند. اقتصاد کشورها در اين دوران رانوآوري مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پذیری جهانیشاخص رقابتچارچوب  :2 نمودار

                                                                                                                                                                                                
47  Technological readiness 
48  Market size 
49  Business sophistication 
50  Innovation 
90  Factor driven economies  

52  Efficiency driven economies 
53  Inovation driven economy 

 جهانی پذیری رقابت شاخص

  اقتصاد بر پایه عوامل

 

 

 کارها وکسبپیچیدگی  .0

 نوآوری .2

 

 

  ایآموزش عالی و حرفه  .8

  کارآیی بازار کاالها .4

  کار بازار کارآیی .5

  توسعه بازار مالی .6

  آمادگی تکنولوژیک .7

 اندازه بازار .8

 وریارتقای بهره
 

 

 نهادها .5

 زیرساخت .01

 محیط اقتصاد کالن .00

بهداشت و تحصیالت  .02

 ابتدایی

 نیازهای اساسی

نوآوری پایهاقتصاد بر   اقتصاد بر پایه بهره وری  

 فاکتورهای پیچیدگی و نوآوری
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 مجمع جهاني اقتصاد 2112گزارش  ماخذ:

 ارائه شده قبلو مقايسه آن با گزارش سال  2112سال  جهانيپذيري گزارش رقابتادامه وضعيت ايران در  در 

 است:

 واحد کاهش  1.2اي ايران در رکن محيط اقتصاد کالن رخ داده است که کشور با بيشترين سقوط رتبه

  .پله سقوط نموده است 2امتياز، 

 اند که نزول اين دو رکن بهداشت و آموزش ابتدايي و کارايي بازار کاالها نيز هرکدام دو رتبه نزول داشته

است. اين حالت در شرايطي به  شدهواحد  2سه رکن مجموعاً سبب کاهش رتبه کلي ايران به ميزان 

 ن بدون تغيير باقيرکن صعود داشته و تنها در يک رک 12رکن از  8 دست آمده است که رتبه ايران در

 مانده است.

   پله داشته است. پس از  3واحد افزايش امتياز به ميزان  1.3بيشترين صعود را رکن آموزش عالي با

هاي توسعه رتبه و رکن 4ها و کارايي بازار نيروي کار هر کدام هاي نهادها، زيرساختاين رکن، رکن

رتبه بهبود  1و  1، 2، 3ر و نوآوري هرکدام به ترتيب وکابازار مالي، آمادگي فناورانه، پيچيدگي کسب

 .تاي نداشته اسه تغيير رتبهگوناند و تنها رکن اندازه بازار هي داشته

 .دهدرا نشان مي فوقگزارش وکار در ايران با توجه به نمودار زير موانع اصلي کسب

 

 گزارش ساالنه مجمع جهانی اقتصادبا توجه به  کار در ایرانوکسب اصلی موانع :8 نمودار

 مجمع جهاني اقتصاد 2112گزارش  ماخذ:
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

دسترسي به منابع مالي
تورم

بوروکراسي دولتي ناکارآمد
بي ثباتي سياست

فساد
عرضه ناکافي زيرساخت

مقررات ارز خارجي
مقررات محدود کننده کار

نرخ ماليات
نيروي کار کافي تحصيل کرده

اخالق کار ضعيف در نيروي کار ملي
ظرفيت کافي براي نوآوري

مقررات مالياتي
جرم و جنايت و سرقت

بي ثباتي دولت
بهداشت عمومي ضعيف

 واحد : درصد 
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در بين  2112ت2117بوده که در سال  22کشور  144از بين  2112ت2113رتبه ايران در سال همچنين 

 رسيده است. 72کشور به  138

اردن و  ،عمانکويت، بحرين، قزاقستان، ترکيه، کشورهاي امارات، قطر، عربستان،  2112-2117در سال

هاي در جدول زير وضعيت ايران در مولفه .هاي باالتر از ايران قرار دارندجمهوري آذربايجان در رده

 نشان داده شده است. و مقايسه با سال قبل 2112سال  پذيري جهانيشاخص رقابتمختلف 

 و مقایسه با سال قبل 2106سال  پذیری جهانیرقابت شاخصهای مختلف : وضعیت ایران در مولفه2 جدول

 نام زير رکن

 رتبه امتياز

 تغيير 2112-2117 2115-2112 تغيير 2117-2112 2112-2115

 4 31 34 1 3.2 3.2 نهادها

 4 53 23 1 4.2 4.2 هازيرساخت

 -2 72 22 -1.2 4.2 4.8 محيط اقتصاد کالن

 -2 43 47 1.1 2.1 2 بهداشت و تحصيالت ابتدايي

 3 21 23 1.3 4.2 4.3 ايآموزش عالي و حرفه

 -2 111 113 1 4 4 کارآيي بازار کاالها

 4 134 138 1 3.2 3.2 کارآيي بازار کار

 3 131 134 1.1 2.3 2.8 توسعه بازار مالي

 2 37 33 1.1 3.3 3.2 آمادگي تکنولوژيک

 1 13 13 1 5.2 5.2 اندازه بازار

 1 113 111 1 3.5 3.5 کارهاوپيچيدگي کسب

 1 83 31 1.1 3.2 3.1 نوآوري
 2112و  2115هاي در سال گزارش ساالنه مجمع جهاني اقتصاد ماخذ:

 

پذيري جهاني بصورت کالن به بررسي شاخص در ادامه پس از شناخت وضعيت ايران در شاخص رقابت

 شود.پرداخته ميطور خاص  مزيت نسبي آشکار شده محصوالت کشاورزي و غذايي به

 

 94شدهشاخص مزیت نسبی آشکار 

                                                            
54  Revealed Comparative Advantage (RCA) 
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پذيري، به طور کننده رقابتشکار شده به عنوان يک شاخص تعيين، مزيت نسبي آبعدبه  1321از دهه 

که با  است هايياز جمله شاخصشاخص مزيت نسبي يک کشور کار گرفته شده است. وسيعي به 

. باالسا با اصالح روش ليزنر، اصطالح مزيت بار توسط ليزنر ارائه شد براي اوليناستفاده از آمار صادرات 

به ري هاي تجاساده بوده و با استفاده از داده ( را ابداع نمود. اين شاخص بسيارRCAنسبي آشکار شده )

ريزي شده که طبق آن اطالعات تجاري هر اين شاخص بر اساس الگويي پايهآساني قابل محاسبه است. 

يانگر موقعيت رقابتي آن در بازارهاي جهاني است. شاخص مزيت نسبي آشکار شده بصورت زير کشور نما

 تعريف شده است:

                                                                                  
/

/

ij j

ij

iw w

X X
RCA

X X
                               

و  iصادرات جهاني کاالي  j  ،iwXکل صادرات کشور  j  ،jXتوسط کشور  iصادرات کاالي  ijXکه در آن 

wX  .دهنده عدم مزيت نسبي فاصله يک تا صفر قرار گيرد نشان شاخص اگر درکل صادرات جهان است

است. روند افزايشي اين  iو بزرگتر از يک نمايانگر وجود مزيت نسبي آشکار شده در صادرات کاالي 

دهنده بهبود موقعيت رقابتي يک کاال در سطح جهان و يا يک منطقه طول زمان، نشانشاخص در 

 شود.هاي پيش آمده تلقي ميصتهاي مناسب و يا استفاده از فراي ايجاد فرصتخاص در راست

تواند زياد بوده و نمي ، اين است که دامنه تغييرات آن بسيارمزيت نسبي آشکار شدهشاخص از معايب 

براي رفع اين ضعف، شکل خوبي نشان دهد. ه شدت و درجه مزيت رقابتي يا عدم مزيت رقابتي را ب

 متقارني از اين شاخص به صورت زير ارائه شده است:

                                                                                        1

1

ij

ij

ij

RCA
RSCA

RCA





  

گيرد. مقادير + را به خود مي1تا  -1مقادير بين  55(RSCA) شاخص مزيت نسبي آشکار شده متقارن

+ 1دهنده وجود مزيت است. هر چه شاخص به عدد نده عدم مزيت و مقادير مثبت نشاندهمنفي نشان

 دهنده مزيت بيشتر است.نزديکتر باشد، نشان

هاي مهم براي شناسايي مزيت يکي از شاخص ،آشکار متقارنشاخص مزيت نسبي بطور خالصه 

ار صادرات جهاني باشد. اين شاخص به بررسي ساختار صادرات ملي در مقابل ساختصادراتي کاالها مي

پردازد و مقدار آن بين يک و منهاي يک است. هر چه مقدار اين شاخص براي نظر ميبراي کاالي مورد

محاسبه اين  هدر ادامه ب راتي در آن محصول است.دهنده مزيت صاديک محصول بيشتر باشد، نشان

                                                            
55 Revealed Symmetrice Comparative Advantage (RSCA) 
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هاي غذايي و تحليل نتايج آن براي شناسايي مزيت نسبي شاخص براي محصوالت کشاورزي و فرآورده

 اين محصوالت پرداخته شده است.

، جهان ايران محصوالت کشاورزي و غذاييهاي ارزش صادرات از داده RSCA هايبراي محاسبه شاخص

هاي )با استفاده از داده 2114تا  2111هاي براي سالو جهان  ايرانو ارزش کل صادرات کشاورزي 

ارايه  4پيوست در جدول  RSCA هاياستفاده شد. نتايج محاسبات شاخص سازمان تجارت جهاني(

، آب دهخشک کر انگورتنها اقالمي نظير بجز پسته، در محصوالت کشاورزي و غذايي کشور .شده است

ها و خميرهاي خشک نان، شيريني و شکالت، بيسکويت شيرينانگور، آب سيب، سيب خشک کرده، 

، مربا، ژله، مارماالد، پوره و خمير ميوه، ماستهاي يخ زده، انواع بستني و شربتفرنگي، رب گوجهکرده، 

فرنگي، زعفران، چاي سياه، زنجبيل، تخم و پسته، بادام، فندق، خرما، گوجه خامه شير و، هاساير شکالت

فرنگي، قارچ، زيره سبز، نخودفرنگي، کدو، کلم بروکسل تازه يا سردکرده، سبزيجات گشنيز، فلفل

بوده اند. به عبارت  2114تا  2111باالي صفر بين  مزيت نسبي آشکار متقارنهموژنيزه داراي شاخص 

 دارند. راتيصاد ديگر، بر اساس اين شاخص، تنها اين اقالم مزيت

دهد، شاخص مزيت نسبي محصوالت کشاورزي و غذايي کشور در دهه هاي انجام شده نشان ميبررسي

 سعي شد،هاي زنجيره کشاورزي و غذايي هاي چالشدر پرسشنامهسال اخير رو به افول بوده بنابراين 

مورد توجه قرار  ولتد ساختارو  اخلي،دروني، شرايط تقاضاي د پذيري نظير عواملعوامل موثر بر رقابت

 .يردگ
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 ساختاریموانع کالن و . 9.5.9

 هايدر کشور بر توليد و نهايتاً رشد اقتصادي کشور تاثير گذاشته و همچنين مولفهکار وضاي کسبف

به دليل  سازند. ثر ميها را متاپذيري بنگاهته و رقابتپذيرف تاثيراز آن اقتصادي  عواملو  ساختاري

هاي زنجيره کشاورزي و غذا، در پذيري بنگاهموانع کالن و ساختاري در رشد توليدات و رقابتاهميت 

گري دولت تصدي عبارتند از: در کشورشوند. مهمترين موانع ساختاري ميبررسي اين بخش اين موانع 

کشور. در ادامه به تشريح هاي متناقص در زنجيره کشاورزي و غذاي در اقتصاد، ضعف قوانين و سياست

 شود.اين موانع پرداخته مي

 

 سازیهای ناموفق خصوصیگری دولت در اقتصاد و سیاستتصدی. 9.5.9.5

هاي بزرگ دولتي نقشي عمدتاً در کنترل دولت است و شرکتخصوصاً در بخش کشاورزي اقتصاد ايران  

در اموري  52گري دولتتصدي .بازرگاني دولتي()نظير  کنندبازي مي زنجيره کشاورزي اصلي در اقتصاد

دولت را بر آن داشت  ،هاي گذشتهدر سالناکارآمدي نظام دولتي گذاري و و  قيمت 57بازار نظير تنظيم

گري دولت و واگذاري اموري نظير هاي مختلف توسعه نظير برنامه پنجم بر کاهش تصديتا  در برنامه

از اين رو با توجه به موقعيت انحصاري دولت  ود، اما محقق نشد.ي تاکيد شتنظيم بازار بر بخش خصوص

، فضاي مناسب براي کارکرد بخش خصوصي وجود ندارد و امکان رشد براي زنجيره کشاورزي و غذادر 

 آن محدود است.

                                                            
 سازي صورت نگرفت.هاي دولتي به بخش عمومي غيردولتي واگذار گرديد و در نتيجه به صورت واقعي خصوصيهاي گذشته عمالً شرکتدر سال 56

عوامل زنجيره کشاورزي و غذا  هايي است که براي حمايت ازها و استراتژياي از مقررات، سياستمجموعه محصوالت کشاورزي و غذايي؛ تنظيم بازار  57

 . ها تنها منافع يکي از عوامل را تامين کرده و حمايت به بهاي زيان ساير عوامل بوده استشود، در ايران همواره اين سياستاتخاذ مي
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عدم توفيق در تفويض امور به بخش خصوصي در زنجيره کشاورزي موجب شده همواره  ،به عبارت ديگر

)مثال:  ت با منافع گروهي در زنجيره کشاورزي و غذا و گاهاً کل عوامل در تضاد باشدتصميمات دول

 .تعيين قيمت شير خام(

 

 

 

 

 ورضعف قوانین زنجیره کشاورزی و غذای کش . 9.5.9.1

گيرد. قوانين مهمي مانند قانون هاي اقتصادي در بستر قوانين و مقررات حقوقي شکل ميفعاليت

با شرايط فعلي اقتصاد ايران تناسب نداشته و بايد  ،قوانين مربوط به نظام بانکيتجارت، قانون کار و 

عدم ثبات  ،هاي اساسي قرار گيرند.  از سوي ديگرمتناسب با شرايط اقتصادي کشور مورد بازنگري

نظير ) ايتعرفه نظام افزوده؛ مشکالتجاري کشور؛ قانون ماليات بر ارزشقوانين و مقررات صنعتي و ت

دار بين تعرفه عدم تفاوت معني ،53بندي، اشکال در طبقه58هاي بخش کشاورزيهدفمند نبودن تعرفه

قاچاق ؛ 22ها (، تغييرات مکرر تعرفه21ايتعرفهعدم استفاده از ابزارهاي غير ،21کشاورزي و صنعتي

برخي  ها در حوزه غذا؛ قديمي بودنتنوع قوانين و عدم يکپارچگي آنمحصوالت کشاورزي و غذايي؛ 

هاي موجود در قانون تمرکز و اجراي آن؛ مشکالت ؛ ضعف23قوانين و عدم تناسب آن با شرايط فعلي

                                                            
اند و زايي آن عملياتي نکردههزينه آسيب به جنبه درون ود را بانگري در نظام تعرفه خويژه کشورهاي پيشرفته، جنبه برون در بسياري از کشورها، به  58

وجه ترجيج بر تقويت سطح هدفمندي و قدرت حمايتي نظام تعرفه کشاورزي است، اما در ايران گرايش در جهت اصالح شکلي و افزايش شفافيت، بدون ت

 .عيف کرده استزايي نظام تعرفه کشاورزي را تضبليت حمايتي و هدفمندي جنبه درونبه قا
طبقه و  8به  1335در شرايطي که تاکيد و تصريح زيادي براي کاهش تعداد طبقات و سقف تعرفه در ايران وجود دارد و تعداد طبقات تعرفه در سال   53

کشوري مانند سوئيس کنند و در ا براي نظام تعرفه خود تحميل نميهايي رها چنين محدوديتدرصد محدود شده است. ساير کشور 55سقف تعرفه به 

  .طبقه تعرفه کشاورزي وجود دارد 1558

نسبت به صنعت قائل هستند و نسبت  اي از بخش کشاورزياولويت بيشتري براي حمايت تعرفه درصد کشورهاي جهان 85در شرايطي که قريب به   21

تعرفه در اين دو  وژ متغير است، در ايران تفاوت چنداني بين ميانگينبرابر در نر 112برابر در اتحاديه اروپا تا  3اي کشاورزي به صنعت از حمايت تعرفه

  .شودبخش مشاهده نمي

 باشد.درصد مي 31هاي اخير حدود متوسط نرخ تعرفه محصوالت کشاورزي در ايران در سال  21

 منابع:  22

 .1388هاي مجلس؛ گزارش مرکز پژوهش اي محصوالت کشاورزي در ايران؛هاي تعرفهارزيابي سياست .1

 .1335هاي مجلس؛ گزارش مرکز پژوهش ؛اصالح نظام تعرفه کشاورزي در راستاي اقتصاد مقاومتي .1
 در ناجا طيآمار جامعي از وضعيت قاچاق مواد غذايي در کشور بدست نيامد اما بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز؛ آمار کشفيات قاچاق   23

 هزار تن بوده است. 23.4، بيش از 1331هزار تن بوده و در سال  15.2اين رقم بيش از  1332سال 
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موجب تضعيف رشد  ،و غيره لبنيات ايعي نظيرصن توليد چرخه در ”درآمد بازتوزيع” قوانين موجود در

  .صنعت غذاي کشور شده است

هاي آن پرداخته در زنجيره غذاي کشور در ادامه به تشريح چالش افزودهقانون ماليات بر ارزشبا توجه به اهميت 

 شود.مي

 

 64افزودهقانون مالیات بر ارزش

هاي الزم است و نيازمند سازوکار و زيرساخت در زنجيره غذا، افزودهقانون ماليات بر ارزشعادالنه اجراي 

تا با صدور فاکتور، نوع، مقدار، قيمت، دار شوند شناسنامه ،اين زنجيره بايد تمام معامالت ،بر اين اساس

، ترين بخش صنعت غذاستزنجيره غذا شفاف تاريخ و محل فروش کاال مشخص شود؛ اما هم اکنون در

هاي زنجيره غذا نظير اصناف نيز به بخشافزوده، اين موضوع بايد به ساير براي اجراي ماليات بر ارزش

 .تعميم داده شود طور کامل

مان امور مالياتي نتوانسته است اين قانون را به طور کامل اجرا کند چرا که واحدهاي سازاز سوي ديگر 

افزوده است بايد در توليد هم کنند که معاف از ماليات بر ارزشاي استفاده ميصنعتي که از مواد اوليه

زوده يا سود افحداقل به اندازه ارزشبه اعتقاد فعاالن اقتصادي )در اين بخش از پرداخت معاف باشند 

اوليه، توليد تهيه مواد  در حال حاضر در هر سه مرحلهدر صورتي که توليدکننده مشمول ماليات شوند( 

قيمت نهايي  پرداخت شود که موجب افزايش افزوده کننده بايد ماليات بر ارزشنهايي و مصرف

 شود.هاي غذايي ميفرآورده

 

هاي مهم از چالش يکي ديگر ،موضوع استرداد و نحوه محاسبه و اعمال اعتبار مالياتي 25از سوي ديگر

االهاي وارداتي افزوده کان امور مالياتي، ماليات بر ارزشافزوده است. در حال حاضر سازمماليات بر ارزش

ماليات بر  وضوع مهم استردادکند، در صورتي که مل و از واردکننده دريافت ميارا به محض ورود اعم

                                                            
 هاي مجلس و اتاق ايرانبر اساس نظرات فعاالن اقتصادي، گزارشات مرکز پژوهش  24
افزوده اخذ شده از کشور مکلف است ماليات بر ارزشسازمان امور مالياتي  -34پذير و ارتقاي نظام مالي؛ ماده بر اساس قانون رفع موانع توليد رقابت 25

ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره صادرکنندگان را از کاالهايي که از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت يک

 دگان مسترد نمايد.هاي جاري آن سازمان به صادرکننتوسط گمرک جمهوري اسالمي ايران از محل وصولي
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رسد. اين موضوع در شرايط رکود اقتصادي و افزوده کاالهاي صادراتي در دوره طوالني به انجام ميارزش

 کند.مشکالت زيادي براي بخش توليد ايجاد مي، اين زنجيرهکمبود نقدينگي فعاالن اقتصادي 

معافيت برخي کاالها از پرداخت ماليات در حالي که زنجيره پيشين  هايي نظيرچالش ،طور خالصهه ب

آنها معاف نيست، نحوه استرداد و زمانبر بودن مطالبات موديان از سازمان امور مالياتي، نبود امکانات 

ها و تعداد افزاري و کمبود نيروي انساني متخصص در اجراي قانون، عدم تنظيم دورهافزاري و نرمسخت

افزاري و ماني پرداخت و ارائه اظهارنامه مالياتي توسط موديان با توجه به نبود امکانات نرمفواصل ز

پا بودن قانون در کشور، عدم تعيين دقيق کاالهاي معاف از ماليات و مشکالت ناشي از  آموزش آنها و نو

ساس تاريخ فاکتور از دريافت ماليات بر اهمچنين  ،22هاي کشاورزينظير تعريف فرآورده گستره انواع آنها

فعاالن دار از موديان، معضل استرداد اعتبار مالياتي نيز از مسائل و مشکالت هاي مدتخريد و فروش

 .باشدميقانون ماليات بر افزوده  در خصوص زنجيره غذا اقتصادي

 

 ی در زنجیره کشاورزی و غذای کشورهای متناقض اقتصادسیاست .9.5.9.9

هاي بنگاه پذيريحمايت از توليد و رقابتهاي گذشته تطابق الزم با اصول سالهاي دولت در سياست 

موجب رونق توليدات نه تنها  هاي تضمينيها نظير خريدبرخي از سياستنداشته است. اقتصادي 

بر سر راه هاي بعدي در زنجيره را دچار مشکل کرده و مانع جدي کشاورزي نشده بلکه حلقه

و بدون لحاظ منافع تمامي عوامل  هاي متناقضسياست ،ده است. به عبارت ديگرها شپذيري آنرقابت

موجب  ،در زنجيره کشاورزي و غذاي کشور عالوه بر کاهش رشد توليدات فعلي و ناپايداري در توليدات

همچنين . آن شده استگذاري در و در نتيجه کاهش نرخ رشد سرمايه توسعه زنجيرهعدم اطمينان به 

عدم توفيق در تفويض امور به بخش خصوصي،  مواد غذايي،گذاري نادرست دولت در قيمتدخالت 

حمايت  ، وهاعدم شفافيت در سياست تنظيم بازار مواد غذايي، ها،اجراي نادرست طرح هدفمندي يارانه

 دردر زنجيره کشاورزي و غذاي کشور دولت  و ناموفق هاي نادرستهايي از سياستنمونهاز صادرات، 

کالن اقتصادي موجب افزايش هاي سياست عالوهبها در مجموع اين سياست دهه گذشته بوده که

 المللي شده است.ها در بازارهاي بينناپذيري آنرقابت هاي توليد و کاهشهزينه

مدت ريزي بلندها براي برنامهير بخششايان ذکر است زنجيره کشاورزي و غذاي کشور همانند سا

 هاي دولت است.در سياستنيازمند ثبات 

                                                            
بايستي از تعريف بندي، خشک کردن ميبه اعتقاد فعاالن اقتصادي زنجيره غذا و با توجه به اهميت اين موضوع در امنيت غذايي جامعه، مواردي نظير بسته  22

 هاي قانون ماليات بر ارزش افزوده در اليحه جديد شوند.فرآورده حذف شده و شامل معافيت
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و قوانين و  هاي حمايتيحوزه سياست هاي زنجيره کشاورزي و غذايي درهاي چالشدر پرسشنامه

هاي حمايتي از ضعف سياستکه عبارتند از:  طور خاص پرسيده شده استه مورد ب 13مقررات حاکم 

گذاري  مواد غذايي؛ قيمتهاي خريد تضميني؛ مشکالت نظام صنايع غذايي؛ عدم کارايي سياست

هاي توليد و محصوالت غذايي گذاري نهادههاي غذايي از طريق تعيين و قيمتدخالت دولت در بازار کاال

ي و اجراي هاي حمايتي يا نظارت؛ عدم نظرخواهي و مشارکت بخش خصوصي در تدوين سياستاساسي

هاي حذف يارانه صادراتي و عدم استصنايع غذايي و بازار مواد غذايي؛ سي ها در بخش کشاورزي،آن

 يو ناهماهنگ تعددهاي مناسب حمايت از صادرات و غيره؛ توجه به عواقب آن و عدم وجود سياست

هاي متولي در کشور به عبارت ديگر ناهماهنگي بين دستگاه ي صنعت غذاسازميو تصم يگذارسياست

گيري در بخش صنايع غذايي و ، نظارت و تصميمها، استانداردهاو اجراي برنامه گذاري در تدوينسياست

غيره؛ ضعف قوانين و قديمي بودن برخي قوانين و عدم تناسب آن با شرايط فعلي؛ تنوع قوانين و عدم 

جاري کشور؛ قانون ماليات بر ؛ عدم ثبات قوانين و مقررات صنعتي و تها در حوزه غذايکپارچگي آن

 تمرکز. هاي موجود در قانونافزوده؛ ضعفارزش

 

 عوامل اقتصادی. 9.5.3

 پذيري تشريح شده است.هاي اصلي اقتصاد و تاثير آن بر توليد و رقابتدر اين بخش بطور کلي مولفه

 

 تورم 

يافته است. در  کاهش نسبياقتصاد ايران با تورم مزمن روبرو بوده است که البته در دو سال گذشته 

کند و همچنين افق به طور متوسط به اندازه تورم رشد ميهاي توليد همه ساله وضعيت تورمي هزينه

در صنايعي نظير صنعت غذا در شرايط تورمي نياز به سرمايه در شود. تر ميگذاري نيز کوتاهسرمايه

 27يابد، اين در حالي است که نظام بانکي کشور پاسخگوي اين نياز صنعت نيست.گردش افزايش مي

 گذار است:جنبه تاثيربر صنايع غذايي از سه تورم 

 کاهش قدرت خريد مردم 

 پذيري در بازار داخلي و خارجيهاي توليد و کاهش رقابتافزايش هزينه 

 گذاري و افزايش ريسک آنکاهش سرمايه 

                                                            
 .1387ايران و آثار و پيامدهاي آن بر توليد و اقتصاد، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، تورم در  27
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-فعاليت قطعاً ،در چنين شرايطي .نرخ ارز داشته استبه کنترل دولت اصرار  ،با وجود تورم باال در ايران

تمايل به  ،. به همين خاطر28افزوده نخواهند داشتهاي الزم را در ايجاد ارزشاثربخشي ،هاي توليدي

و  گريها مانند واردات و واسطهدر مقايسه با ساير فعاليت از جمله صنايع غذايي هاي توليديفعاليت

 شود.ها پرداخته ميدر ادامه به بررسي روند تورم و ميزان رشد قيمت خوراکي کاهش يافته است. اصناف

و سبزيجات و غيره(  ها)شامل نان، گوشت سفيد و قرمز، حبوبات، ميوه هاها و آشاميدنيقيمت خوراکي

روند تغييرات در قيمت دهد. برابري را نشان مي 7.1رشد  (33تا  84)از سال  در فاصله ده سال

 .71شده است تصوير کشيده در نمودار زير به 23هاي ساالنهها در مقايسه با رشد قيمتخوراکي

 

 0854تا  0884از سال  هاها و آشامیدنیخوراکیروند قیمت  :4نمودار 

 مأخذ: بانک مرکزی

ها در دهه گذشته از ، همواره رشد قيمت خوراکي1333تا قبل از سال  دهدآنچه نمودار فوق نشان مي

قيمت مواد غذايي متناسب با  به داليلي نظير کاهش تقاضا، 1333اما بعد از سال  .تورم باالتر بوده است

هاي خانوار موجب شده . همچنين عواملي نظير باال بودن تورم ساير هزينه71تورم افزايش نيافته است

                                                            
 .1331، هاي رشد و توسعه اقتصاديهاي قيمت نفت و رشد اقتصادي، پژوهشتکانه، محبوبه، جهادي  28
 رشد قيمت ساليانه يا تورم   23
 .1335هاي صنايع غذايي، مهرماه اقتصاد کشور، کانون انجمنمرتضايي و همکاران؛ جايگاه صنعت غذا در   71
در  بترتيب 1335در هفت ماه اول سال  ها نسبت به ماه مشابه سال قبلها و آشاميدنيدرصد تغييرات شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفي کل و خوراکي 71

بوده است، به عبارت ديگر  (3.5؛3.3( و مهر ماه)3.5؛3.5(، شهريور)3.5؛3.4رداد)(، م5.3؛8.1(، تير)2.7؛2.8(، خرداد)1.8؛ 7.3(، ارديبهشت)2؛ 7.4فروردين)
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(تورم)نرخ رشد قیمت های سالیانه میزان رشد قیمت خوراکی ها  
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 27.2در خانوار شهري از  هاي خانوار کاهش يابد بطوريکه اين رقمه خوراکي از کل هزينهسهم هزين

 .72رسيده است 1334درصد در سال  23.2و سپس  1333درصد در سال  25.4به  1332درصد سال 

 

 

 

 

 نرخ ارز

داخل در مقابل کاالهاي مشابه  توليدکاالهاي  پذيريضعيف و يا تقويت توليدات ملي، به ميزان رقابتت

نرخ  ت.اس 98، شاخص نرخ ارز حقيقيپذيريبتگيري رقاخارجي بستگي دارد. يکي از معيارهاي اندازه

تواند ثباتي در آن مي، از جمله عواملي است که انحراف آن از مقادير تعادلي و همچنين بي74حقيقيارز 

 پذيري کشورها را تحت تأثير قرار دهد. عملکرد اقتصاد کالن به ويژه رقابت

اي نسبي بين هعدم قطعيت در روند قيمت ثباتي ودهنده بينشان حقيقينوسان هاي نرخ ارز 

گردند. از سويي ديگر ثبات و نامطمئن در اقتصاد ميها موجب ايجاد فضايي بيکشورهاست. اين نوسان

ساز ورود به فرايند جهاني شدن پذيري ملي، زمينهفراهم نمودن فضاي رقابتي و ارتقاي سطح رقابت

ها بر پايه مزيت نسبي و رقابتي حاصل گيري فعاليتپذيري از طريق حاکميت بازار و شکلاست. رقابت

بر اساس  در دهه اخيرحقيقي و نوسانات نرخ ارز در نمودار زير روند تغييرات نرخ ارز  .75دشومي

 ، بانک مرکزي ارائه شده است.ريزيي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهموسسه عالگزارشات 

                                                                                                                                                                                                
ها بزرگتر بوده و در شهريورماه اين دو تغييرات مساوي و در مرداد و ها و آشاميدنيتا مردادماه همواره درصد تغييرات شاخص کل نسبت به شاخص خوراکي

 ها نسبت به مدت مشابه سال قبل از درصد تغييرات شاخص کل بزرگتر بوده است.نيها و آشاميدمهر ماه درصد تغييرات شاخص خوراکي
 ؛ بانک مرکزي، اداره آمار اقتصادي.1334و چکيده  1333، 1332هاي نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران در سال  72
  منابع:   73

 وزارت امور اقتصاد و  ،ي صادرات غير نفتي در اقتصاد ايران(، بررسي نرخ ارز و توليد ناخالص داخلي در توسعه1382) ،زاده، سهيالاله ويردي

 .1331، 3دارايي، شماره 

 اقتصادي، ي علوم ثباتي نرخ ارز بر صادرات غير نفتي در ايران، پژوهشنامهاثر بي ،(1388) ،پور، امير و عباسي، جعفرعلي، خانعلياحساني، محمد

 .32 سال نهم، شماره

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

   صفحه 1333، زمستان 23شماره ، فصلنامه اقتصاد مالي و توسعه، بررسي تأثير نرخ ارز واقعي بر صادرات غير نفتي ايرانزاده، سعيد، کريم ،

151-174. 

 1331و، گريگوري، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، منکي. 

 
74  Real Exchange Rate(RER)  کند.را مشخص مي هاي داخلي بر حسب يک پولهاي خارجي به قيمتعبارت است از نسبت قيمت حقيقي ارزنرخ يا 
 .1358-32از  پذيري در اقتصاد ايرانو تاثير آن بر شاخص رقابتعوامل موثر بر تغييرات نرخ ارز واقعي وحيد،  ،منافي انور  75

http://donya-e-eqtesad.com/3852
http://ecj.iauctb.ac.ir/issue_110234_110516_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+8%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+29%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1393%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-168.html
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 نرخ ارز اسمی: تغییرات نرخ ارز حقیقی و 9 نمودار

 .1334-35ريزي؛ ي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهموسسه عال ،انداز بازارهاي ماليارزيابي وضعيت و چشمطرح  ماخذ:

 

يا کاهش نرخ ارز حقيقي منجر به کاهش نسبي قيمت کاالهاي وارداتي در  72تثبيت نرخ ارز اسمي

پيامدهاي منفي براي توليد داخل به همراه  ،مقايسه با توليدات داخل شده و به واسطه افزايش واردات

داشته است. بنابراين توليد داخلي از مسير کاهش نرخ ارز حقيقي و بيکار ماندن بخشي از ظرفيت توليد 

 شود. تحت تاثير منفي قرار گرفته و تضعيف مي

ت کاالهاي کاهش نرخ ارز حقيقي از طريق کاهش قيمت کاالهاي وارداتي و افزايش قيمعبارت ديگر به

صادراتي، قدرت رقابتي توليدکنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي را در بازارهاي داخلي و خارجي 

 دارد.  داخليگذاري کاهش داده و در نتيجه اثر منفي بر ميزان درآمد و بازدهي سرمايه

مي شود. زيرا امعه و نهايتاً تقاضا در ج ارز باعث کاهش قدرت خريدديگر نوسانات غيرعادي نرخ  سوياز 

تواند به صورت پي دارد و اين تورم ايجاد شده ميباال رفتن نرخ ارز افزايش قيمت کاالهاي وارداتي را در 

نوسانات نرخ ارز زماني که روند  همچنين .يک رابطه علل و معلولي به افزايش مجدد نرخ ارز منجر شود

                                                            
  د.تواند با آن نرخ پول يک کشور را با پول کشور ديگر مبادله کنهاي ارز اسمي نرخي است که شخص مينرخ  76

نرخ 

ارز 

اسمی

)هزار 

 ریال(

نرخ 
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حقیق
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ار 

 ریال(
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ممکن است  و کاالها و خدمات خواهد داشتنرخ ارز صعودي باشد، نقش شديدتري بر افزايش قيمت 

 77.اين امر با يک يا دو دوره تاخير نمايان شود

منجر به کاهش رشد اقتصادي و صنعتي،  )نمودار( دهه گذشتههاي نرخ ارز در جهشالزم به ذکر است، 

گذاري شده هاي سرمايههاي مصرفي بخش خصوصي، دولتي و هزينهبروز رکود به واسطه کاهش هزينه

 گذشتههاي در سالهاي توليدي، است. از ديگر پيامدهاي افزايش جهشي نرخ ارز به ويژه در بخش

کاهش رشد اقتصادي و رشد صنعتي، افزايش تورم، رکود فزاينده اقتصادي از طريق کاهش توان به مي

 و هابانک ليد، گسترش مطالبات معوقهاي توگذاري و افزايش يکباره هزينههاي مصرفي و سرمايههزينه

 اشاره کرد. ن کاالهاي وارداتي در گمرک مسدود شد

هاي اخير کنترل تورم طي دهههد؛ هاي بازرگاني کشور نيز نشان ميبررسي موسسه مطالعات پژوهش

کننده نرخ ارز در اقتصاد ايران بوده است؛ رويکردي که بواسطه کاهش مهمترين هدف اقتصادي تعيين

پذيري داخل( پيامدهاي منفي براي توليد و تراز تجاري کشور به ت رقابتنرخ ارز حقيقي )کاهش قدر

 ،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 

-بايست از کانال سياستري کشور را به دنبال داشته است. گفتني است کنترل تورم ميکاهش تراز تجا

 وري و ... صورت گيرد.هايي مانند کنترل نقدينگي، افزايش بهره

 به رغم روند کاهشي ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارز در کشور،در پايان ذکر اين نکته ضروريست که 

رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي مواد غذايي، ناتواني افزايش توليد داخلي متناسب با  داليلي نظيره ب

کننده و افزوده پايين، اعمال سياست حمايت از مصرفاضا، صادرات محصوالت خام با ارزشرشد تق

تنظيم بازار کاالهاي اساسي، ضرورت حفظ و بهبود ذخاير استراتژيک کاالهاي اساسي در شرايط تحريم 

ايران با افزايش مستمر واردات محصوالت کشاورزي ؛ شاورزي وارداتيو افزايش جهاني قيمت کاالهاي ک

و کاهش صادرات آن مواجه بوده و کسري تراز تجاري بخش کشاورزي  78برنامه چهارم و پنجمطي 

ر و مطالعات انجام شده د هاي اقتصادي. اين در حالي است که براساس تئوري95فزاينده بوده است

                                                            
 .1387هاي مجلس، يمت کاالهاي وارداتي، مرکز پژوهشتاثير نوسانات نرخ ارز بر ق 77
تعيين نرخ را  بايستيميو بانک مرکزي  بوددر قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه تعيين نرخ ارز متناسب با تورم داخلي منهاي تورم خارجي تکليف شده  78

 ، که محقق نشد.هاي ناشي از نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور تاثير منفي بگذاردو اجازه ندهد که تکانه نمودهمديريت 
هاي دفتر تحقيقات و سياست، هاي چهارم و پنجم توسعه با تأکيد بر تغييرات نرخ ارزراز تجاري بخش کشاورزي طي برنامهبررسي روند تقاسمي، آسيه،  73

 .1333، وزارت اقتصاد و امور دارايي؛ هاي توليديبخش
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بهبود تراز ، افزايش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي موجب افزايش صادرات، کاهش واردات و 81کشور

 .شودتجاري بخش کشاورزي مي

 

 نظام مالی 

وابسته به  يافتگي بازار سرمايهنظام تامين مالي در ايران با توجه به قدمت سيستم بانکي و عدم توسعه

 81است. سيستم بانکي

هاي و ها، و پايهاساسي راههاي تامين مالي در هر کشور، بدون توجه به زيرساختشناسايي کامل و 

گذاري کالن و بلندمدت پذير نيست از طرفي بخش توليد در رده سرمايهنهادهاي مالي آن کشور، امکان

 هاي پولي و بانکي و پايين بودن تورم بستگيگذاري بلندمدت به ثبات سياستقرار دارد و جذب سرمايه

 دارد.

گذاران و کارآفرينان را بر عهده دارد. يکي از اندازها و انتقال آن به سرمايهنظام مالي کارکرد تجهيز پس

  محور بودن نظام مالي و نقش فرعي بازار بورس در تامين مالي اقتصاد ايرانمشکالت اقتصاد ايران بانک

بار عمده تامين مالي در اقتصاد ايران بر عهده نظام بانکي است و بازار بورس هنوز  ،به بيان ديگر .است

اي دارد. لذا نظام مالي ايران بايد به سمتي حرکت کند که نقش بازار بورس در آن بيشتر نقشي حاشيه

 شود.

ايط حاکم بر اقتصاد پذيري با توجه به شربا توجه به اهميت تامين مالي و تاثير آن بر رشد توليدات و رقابت

مالي فعاالن اقتصادي  هاي تامينها در زنجيره غذاي کشور به تشريح اهميت و چالشکشور و شرايط خاص بنگاه

 شود.پرداخته مي

                                                                                                                                                                                                
درصد و  15ط نرخ رشد حجم واردات بخش کشاورزي طي اين دوره درصد و متوس 3نرخ رشد متوسط قيمت فروش دالر در بازار آزاد طي برنامه چهارم 

درصد رشد داشته است و  142درصد بوده است. اين در حالي است که که طي سالهاي برنامه پنجم توسعه نرخ فروش دالر آزاد ساالنه  21حجم صادرات 

 درصد بوده است. 7بخش تنها  درصد افزايش داشته است و افزايش حجم صادرات اين 23حجم واردات بخش کشاورزي 

جاري 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 ت

 بخش کشاورزي نشده است.
نامه کارشناسي ارشد، دانشکده از تجاري بخش کشاورزي، پايانحسني ديزچي، کبري، بررسي نوسانات نرخ ارز بر تجارت محصوالت منتخب کشاورزي و تر 81

 .1331کشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس، 

افزوده بخش صنعت، فصلنامه مدلسازي ( جهت بررسي تغييرات نرخ ارز بر ارزشBMPايزدي، حميدرضا و مريم ايزدي، استفاده از معيار شکاف بازار آزاد )

 .1331اقتصادي، 

 .1383(، مجله اقتصاد کاربردي، 1387تا  1341هاي نرخ ارز واقعي بر ميزان صادرات و واردات ايران )مجيد احمدلو، بررسي تاثير تکانهرستمي، نسرين و 
 .1331، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، خرداد هاي اقتصادي در ايرانهاي تامين مالي بنگاهنگاهي به چالش 81
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 تامین مالی

بقاي صنايع از جمله صنايع پذيري نقش بسيار مهمي در در شرايط اقتصادي حاکم بر جهان که رقابت

 نظام پرداخته و براي ايجاد يک رات پذيري مدام به تغييرقابت ها براي بهبود شرايطبنگاه ،دارد غذايي

. از سوي ديگر با توجه به شرايط خاص صنايع نياز به تامين سرمايه دارند ،پذيرو رقابت امناسب، کار

 .کنددي بازي مينقش کليتوليد پايدار،  و غذايي کشور، سرمايه در گردش در تامين به موقع مواد اوليه

هاي توليد، تبعات منفي براي زنجيره هاي اخير ضمن کاهش فعاليت در بخشرکود اقتصادي در سال

هاي توزيع و زني کانال، افزايش قدرت چانه)نظير کاهش تقاضا کشاورزي و غذايي در پي داشته است

ثير بسزايي بر روي عملکرد تر شده و تاترين مشکالتي که در دوران رکود پررنگ(. يکي از مهمفروش

  .ها استهاي توليدي داشته است، مشکالت تامين مالي و نقدينگي اين بنگاهبنگاه

هاي از سوي ديگر، کمبود منابع مالي صنايع غذايي و عدم کارايي بازار سرمايه، موجب باال رفتن هزينه

ايسه با رقباي خارجي، تامين مالي در توليد صنايع غذايي در ايران شده است بطوريکه در مق

 4پذيري صنعت غذا را کاهش داده است. در کشور ما نرخ تامين مالي به طور متوسط بيش از رقابت

برابر کشورهاي همسايه است و اين امر، مشکالت متعددي براي توليدکنندگان در حوزه رقابت با ساير 

دهد که بيشترين اختالف در اقالم ميبه عنوان مثال مطالعات انجام شده نشان  کند.کشورها ايجاد مي

هاي نباتي و شکر در ايران و ترکيه مربوط به هزينههاي غذايي نظير شير، روغنتمام شده فرآوردهقيمت

 82باشد.مالي مي

نرخ باالي نرخ بانکي، تامين ضمانت، خود هزينه مضاعفي را براي صنايع غذايي ايجاد باال بودن عالوه بر 

ديگر رکود حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش تقاضا موجب شده تا صنعت غذا براي  کرده است. از سوي

 هاي قبل تجربه کند.تر از سالهاي طوالنيتامين مالي نياز به نقديگي باال و براي فروش خود، بازگشت

هاي مالي و پولي دولت، ضد توليد است و نرخ سود هاي اصلي سياستدر حال حاضر رگهبه طور کلي 

در اقتصادهاي دنيا، نرخ سود سپرده بانکي رابطه . شودترين مشکل بخش توليد محسوب ميمهم ،يبانک

ها به سمت بخش توليد دارد، اما در ايران به جاي معکوس با تشکيل سرمايه صنعتي و هدايت سرمايه

 .83اندها، محور اقتصاد شدهاينکه توليد، محور اقتصاد کشور باشد، بانک

                                                            
 .1332 اي غذايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت،هرضا؛ مرتضايي، اشرف؛ برنامه راهبردي زنجيره تامين فراورده فاطمي امين، سيد 82
در هاي آسيب شناسي نظام بانکي اعالم کرده است که به استناد آمار و اطالعات موجود ( در بررسي1335هاي مجلس شوراي اسالمي )ارديبهشت مرکز پژوهش  83

ها وجود دارد و هاي اقتصادي از بانکها و بخشهاي زيادي در زمينه تامين مالي مطلوب بنگاهها و آسيبها، چالشها از سوي بانکمالي بنگاه خصوص عملکرد تامين
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زدهم بر حمايت از توليد داخل بوده و اميد است با هدايت هاي دولت يار تمرکز برنامههاي اخيدر سال

. از سوي 84پذير، رشد اقتصادي مورد انتظار در کشور محقق شودهدفمند منابع به سمت توليد رقابت

يش تواند باعث افزاکنندگان را کاهش داده که ميديگر، افزايش و نوسانات نرخ ارز، توان خريد مصرف

مصرف توليدات داخلي شود. کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش به ويژه به صورت ارزي براي تامين 

هاي ملي کشور، از مشکالت مالي است که وثيقه براي دريافت وام از صندوق مواد اوليه وارداتي و تامين

 . 85گرددتوسط فعاالن اقتصادي کشور مطرح مي

 طور خاص پرسيده شده است:ه غذايي در حوزه تامين مالي سه مورد بهاي صنايع در پرسشنامه چالش

 ؛هاي باالي تامين مالي در صنعت غذاهزينه 

 سرمايه در گردش و غيره(؛ کمبود منابع مالي( 

 هاي مايه در گردش و طرحهدفمند نبودن تسهيالت اعطايي به صنايع غذايي اعم از سر

 اي.توسعه

 

و  ره کشاورزي و غذايي در حوزه متغيرهاي اقتصادي تورم، نرخ ارزيهاي زنجهاي چالشدر پرسشنامه

 طور خاص پرسيده شده است.ه هاي مالي مورد بمنابع و هزينه

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                
ها اعد اعطاي تسهيالت توسط بانکها و قونظر به نبود محيط قانوني و مقرراتي مناسب و کارآمد در اين زمينه، لزوم اصالح قوانين و مقررات اين حوزه و بازنگري در رويه

 .شودبيش از پيش احساس مي
شود. هاي ديگر هدايت ميبيني شده به بخششود اما بودجه پيشالزم به ذکر است، هر ساله رقمي براي بخش توليد در بودجه ساالنه در نظر گرفته مي  84

است و  1331درصدي آن در سال  21و  1383ها در سال از هدفمندي يارانه درصدي سهم بخش توليد از درآمد حاصل 31نمود بارز اين امر عدم تحقق 

 سازي آن.و لزوم شفاف 1335همچنين ابهامات فعاالن اقتصادي در خصوص تسهيالت اعطايي براي رفع موانع توليد در سال 

آالت، تامين الزامات کيفي، جذب تامين مواد اوليه، تجهيز ماشينمشکل کمبود نقدينگي و سرمايه به عنوان يکي از مهمترين دروندادهاي فرآيند توليد، بر   85

کند که اين مسئله عالوه بر سرشکن اندازي ميو آموزش نيروي متخصص و ... تاثيرگذار بوده و خط توليد را با حجمي کمتر از ظرفيت تعبيه شده راه

مندي از صرفه اقتصادي مقياس(، به باال رفتن بهاي تمام خريد در حجم کمتر )عدم بهرههاي سربار بر تعداد کمتري از آحاد توليدي و هزينه باالتر هزينه

 کنند.هاي بازاريابي و ... نقطه سر به سر توليد را تا حدود زيادي جابجا ميشده انجاميده و از سوي ديگر انرژي و ساير هزينه
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 پذیریرقابتموثر بر رشد تولیدات و ها و عوامل سایر شاخص. 9.5.1

ترين عوامل برخي از مهم آن پرداخته شد، بههاي قبل که در بخشکالن عالوه بر عوامل محيطي 

پذيري صنايع غذايي عبارتند موثر بر رشد توليدات و ارتقاي رقابتهاي و شاخصمحيطي خرد و داخلي 

  از:

 

 و اشتغال افزودهارزش

ريال بوده که اين  82هزار ميليارد 143حدوداً  1333در سال  و آشاميدني افزوده صنايع غذاييارزش

 87همچنين در ده سال گذشته اشتغال باشد.افزوده کل صنعت ميدرصد ارزش 11.8ميزان معادل 

 1333نفر در سال  152هزار و  212به  1384نفر سال  715هزار  125صنايع غذايي و آشاميدني از 

 .(1333درصد از اشتغال بخش صنعت در سال  12.5)بيش از  رسيده است

 

 وریبهره

ها در توليدات صنعتي از بکارگيري مطلوب از داده وري از عوامل مهم و کليدي در سنجش ميزانبهره

 باشد.جمله صنايع غذايي مي

اين صنعت، بهبود کيفيت  88پذيريوري در صنايع غذايي کشور عالوه بر رشد شاخص رقابتبهبود بهره

ي غذايي و در نتيجه ارتقاي سالمت جامعه را نيز به دنبال خواهد داشت. روند تغييرات در هافرآورده

 :83سال گذشته عبارتند از 5وري صنايع غذايي در اخص بهروهش

 افزوده بر تعداد و يا هزينه کارکنان بدست : اين شاخص از تقسيم ارزشوري نيروي کارشاخص بهره

وري نيروي آيد. به منظور تعيين روند منطقي در ايجاد سهولت در بررسي روند تغييرات سطح بهرهمي

تعيين و سطوح سالهاي ديگر نسبت به آن محاسبه  111کار اين شاخص در اولين سال بررسي معادل 

                                                            
 نفرکارکن و بيشتر مرکز آمار ايران به قيمت جاري  11 هايبراساس نتايج سرشماري کارگاه   82
 .1333نفر کارکن و بيشتر مرکز آمار در سال  11نفر کارکن بر اساس گزارش  نتايج طرح آمارگيري واحدهاي  11اشتغال واحدهاي باالي   87
-به آن بخشي از توليد يا ارزش )TFP (ي کل عوامل توليدورشود. بهرهوري کل عوامل توليد کمي ميپذيري با محاسبه بهرهدر ادبيات اقتصادي رقابت  88

شود. اگر اقتصادي از شرايط رقابتي دور باشد، تعريف باال هاي توليد مثل نيروي کار، سرمايه، انرژي و ... قابل توضيح نيست، گفته ميافزوده که توسط نهاده

  .وري قابل اتکا نيستبراي محاسبه بهره
 وري ايرانمديريت بهره رکزهاي مبر اساس داده  83
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به بعد نسبت به  1331وري نيروي کار صنايع غذايي از سال يرات در شاخص بهرهشود. روند تغيمي

 اهداف برنامه پنجم توسعه نامطلوب بوده است.

 افزوده بر ارزش موجودي سرمايه ثابت : اين شاخص از تقسيم ارزشوري سرمايه و شاخص آنسطح بهره

نسبت به اهداف  1382ير تنها در سال وري سرمايه صنايع غذايي در دهه اخآيد. شاخص بهرهبدست مي

 ها نامطلوب بوده است.توسعه مثبت بوده و در مابقي سال برنامه

 شاخص آيد. ها بدست ميوري کل و شاخص آن از تقسيم ارزش ستانده به ارزش کل دادهسطح بهره

ن شاخص، و وري کل عوامل در صنايع غذايي در دهه اخير در نوسان بوده است. جدول زير روند ايبهره

 هاي توسعه چهارم و پنجم نشان داده شده است.تغييرات آن نسبت به اهداف برنامه

 وری کل عوامل: جدول بهره8جدول 

 0858 0852 0850 0851 0885 0888 0889 0886 0889 0884 کل عوامل وریدول بهرهج

 113 125 132 117 142 113 145 133 111 111 میانگین صنعت غذا

 133 135 131 122 122 118 113 113 114 111 برنامه توسعهاهداف 

 22- 11- 1 3- 21 1 32 24 4- 1 اختالف

 وري ايرانمديريت بهره ماخذ: مرکز        

 

 تمام شده  قیمت

پذيري اين بخش هاي مهم رقابتباالي محصوالت کشاورزي و غذايي کشور از چالش قيمت تمام شده

شده يکي از موضوعات مهمي است که کشورهاي تمام  بطور کلي قيمت .31در بازارهاي جهاني است

اي به آن دارند. در صورتيکه ميزان قيمت نهايي محصوالت توليدي کاهش يافته و يژهومختلف توجه 

کنندگان افزايش خواهد يافت و در زنجيره کيفيت آن ثابت بماند و يا افزايش يابد، سطح رفاه مصرف

هاي توليدي در زنجيره شود. از سوي ديگر بنگاهموجب ارتقاي امنيت غذايي جامعه ميکشاورزي و غذا 

 تمام شده توان رقابتي بيشتري خواهند داشت.  نيز در پي کاهش قيمت

، موجب باال نرخ هاي تورم دورقميمتاسفانه در دهه گذشته هاي قبل اشاره شد، نگونه که در بخشهما

هاي تامين مالي باال باال بودن هزينه. از سوي ديگر مواد اوليه شده است توليد خصوصاًهاي رفتن نهاده

از سوي ديگر موجب باال رفتن )به دليل ضعف لجستيک در کشور(  و نقل حمل باالي هايهزينه در کنار

                                                            
 .1333، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانيه، قوانين و مقررات مخل کاهش قيمت تمام شدگزارش شناسايي   31
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افزايش قيمت کاالي صادراتي در بازار رقابتي، شانس يافتن بازارهاي قيمت کاالهاي صادراتي شده است. 

نيز  محصوالت کشاورزي و غذاييو صادرات بيشتر خارجي با توجه به تنوع کم بازارهاي هدف يد جد

 .داده استکاهش 

در زنجيره غذا فشار بر توليدکنندگان صنايع در بازار داخل نيز مشکالت نظام توزيع و ناکارآمدي آن 

م شده توليد باال و از تما سو قيمتزيرا از يک را در شرايط رکود فعلي دوچندان کرده است.  غذايي

هاي فروش زني کانالسوي ديگر کاهش تقاضاي داخلي و وجود رقابت ناسالم موجب افزايش قدرت چانه

به اعتقاد فعاالن اقتصادي در کنار اين مشکالت صنايع غذايي  هاي بزرگ شده است.خصوصاً فروشگاه

 تر کرده است.قيمتي در اين بخش را فشرده اي و قاچاق باالي مواد غذايي رقابترشد واحدهاي زيرپله

نياز نبود آمار و اطالعات الزم و کافي در خصوص  هاي قبل ارائه شد،عالوه بر مشکالتي که در بخش

ها و استانداردهاي رقابت در بازارهاي جهاني و پتانسيل در زنجيره هاي توليد موجودداخلي، ظرفيت

هاي توليد صنايعي در زنجيره کشاورزي صرف احداث ظرفيت باعث گرديده که منابع و تسهيالت کشور

رفتن  هدرداري قرار گيرند که گذشته از برو غذا شود که کمتر از نيمي از توان توليد خود مورد بهره

 تمام شده و توان رقابتي ضعيف روبرو هستند. منابع کشور با مشکل باال بودن قيمت

 

 کیفیت تولیدات

در بازار و دوام حضور  ها ورود به بازار جهاني را تسهيل، بلکه بقاي که نه تنينيازهاپيش کي از مهمتريني

محصوالت توليدي ، کيفيت کندرا در بازار جهاني تضمين مي پذيريو همچنين مقوله مهم رقابت داخل

هاي ويژگيفقدان  31عدم توان ورود به بازار محصوالت کشاورزي و غذايي لذا يکي از داليل مهم است.

 . بوده است درخواست مشتريان و عدم تطابق استانداردهاي فرآيند توليد با توليديکيفي در محصوالت 

 

 

 نظام توزیع 

يک نظام توزيع متناسب و بهينه  .هاى ارتباطى بين توليد و مصرف هستندهاى توزيع در واقع پلکانال

 .کننده قرار دهداختيار مصرفبايد بتواند کاال را در زمان و به قيمت و شرايط مناسب در 

                                                            
 ميليارد دالري محصوالت کشاورزي و غذايي روسيه نبود کيفيت محصوالت توليدي مطابق با 4.5به عنوان مثال يکي از داليل عدم توفيق در بازار  31

 استانداردهاي مورد درخواست مشتري بود.
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ثباتى نظام عنوان يک پديده مستقل نگاه کرد، نداشتن برنامه اقتصادى مدون، بىتوان بهتوزيع را نمى

باعث ايجاد  ىمنظور توليد، بيکار هاى سرگردان، کمبود مواد اوليه بهپولى و عدم سياست جذب پول

 .گرددمى سربار در زنجيره کشاورزي و غذاي کشوري هاخرى و افزايش قيمتهاى زائد، سلفبخش

 نبود: هاي نظام توزيع در کشور از جمله نظام توزيع در زنجيره کشاورزي و غذا عبارتند ازبرخي از چالش

 از توجهي قابل بخش بودن غيررسمي و نامطمئن توزيع؛ فرآيندهاي درخصوص کافي اطالعات و آمار

 هايهزينه بودن باالفروشي؛ خرده سطح در صنفي واحدهاي تعددل و پخش کاال در شبکه توزيع؛ حم

  کننده بازار.تنظيممشارکت موثر بخش خصوصي در  معد کاال؛ توزيع شبکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های  زنجیره کشاورزی و غذای کشورچالشبندی اولویت .5.3

ها در زنجيره کشاورزي و غذاي کشور در آوري شده چالشهاي جمعدر اين بخش با توجه به پرسشنامه

بندي شده و سپس براي سه گروه حوزه غذا؛ حوزه زراعت و باغداري و حوزه دام، طيور و آبزيان دسته
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يت عبارتند ترتيب اولوه هاي اين سه حوزه ببطور خالصه چالش .ها مشخص شده استهر دسته اولويت

 از:

 ها، قوانين و صنايع تبديلي و غذايي: شامل نظام و هزينه باالي تامين مالي؛ ضعف سياست

تمام قيمت افزوده،مشکالت تامين مواد اوليه، ماليات بر ارزشکاهش تقاضا، دولتي؛ هاي حمايت

 .، نظام توزيع و همچنين برندسازي گذاريقيمتشده باال و 

  ها، قوانين و کمبود ذخاير آبي؛ نبود الگوي کشت؛ برندسازي؛ ضعف سياستباغداري: زراعت و

 تمام شده باالي محصوالت توليدي. هاي دولتي و قيمتحمايت

  ؛ متغير توليد هايباال بودن هزينهدام، طيور و آبزيان: شامل نظام و هزينه باالي تامين مالي؛

 ن به دليل عدم توان خانوارها در کشور.خالي باال و سرانه مصرف پايي ؛ ظرفيتنظام توزيع

 

 های حوزه غذای کشوربندی مشکالت و چالششناسایی و  اولویت. 3.5.5

هاي اين زنجيره شناسايي و خبرگان صنايع غذايي کشور چالش هاپرسشنامه از تشکل 41آوري با جمع

 عبارتند از: اولويتترتيب ه بهاي حوزه غذاي کشور مشکالت و چالشبندي شدند. و سپس اولويت

 ؛هاي باالي تامين مالي در صنعت غذاهزينه 

 ؛)سرمايه در گردش و غيره( کمبود منابع مالي 

  ماليات بانکي، امور قوانين ها،يارانه هدفمندسازي قانون اجتماعي، تامين و کارضعف در قوانين 

 ؛گذاري خارجين مرتبط با سرمايهقوانيو 

  ؛صنايع غذاييهاي حمايتي از سياستضعف 

 و عوارض ها،سهميه ها،تعرفه مقررات صنعتي و تجاري کشور نظير عدم ثبات قوانين و 

 کاال؛ ارزيابي نظامو  صنعتي مجوزهاي تجاري، مجوزهاي ها،ماليات

  واردات قيمت تمام شده باالي مواد اوليه داخلي، مشکالت  شامل:مشکالت تامين مواد اوليه

 ؛...مواد اوليه وارداتي و 

 سازي صنعت غذا در کشور به عبارت ديگر گذاري و تصميمتعدد و ناهماهنگي سياست

، ها، استانداردهاو اجراي برنامهگذاري در تدوين هاي متولي سياستناهماهنگي بين دستگاه

 ؛گيري در بخش صنايع غذايي و غيرهنظارت و تصميم

 ؛نوسانات نرخ ارز 
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 ي و هاي حمايتي يا نظارتدر تدوين سياست عدم نظرخواهي و مشارکت بخش خصوصي

 ؛صنايع غذايي و بازار مواد غذايي ها در بخش کشاورزي،اجراي آن

 ؛ها و غيرهعريف، کليات، معافيتافزوده؛ تقانون ماليات بر ارزش 

 ؛مواد غذايي گذاريمشکالت نظام قيمت 

 هاي گردش و طرحمايه در هدفمند نبودن تسهيالت اعطايي به صنايع غذايي اعم از سر

 ؛ايتوسعه

  گمرک، ضعف قوانين و قديمي بودن برخي قوانين و عدم تناسب آن با شرايط فعلي نظير

 ؛استاندارد و بهداشت

 و توليد هايگذاري نهادههاي غذايي از طريق تعيين و قيمتدخالت دولت در بازار کاال 

 ؛اساسي غذايي محصوالت

 ؛نرخ باالي تورم در کشور 

  ؛ايران از بازارهاي خارجيکاهش سهم 

 اي مناسب ههاي حذف يارانه صادراتي و عدم توجه به عواقب آن و عدم وجود سياستسياست

 ؛حمايت از صادرات و غيره

 ؛)هدفمندسازي( هاي انرژيافزايش نرخ حامل 

 ؛هاي ناشي از تحريمچالش 

 هاي يکديگرامل: عدم همکاري در تکميل فعاليتهاي صنايع غذايي شعدم کارايي خوشه ،

تر دفمند نبودن؛ عدم توفيق در تخصصي؛ هدمات مشترک؛ عدم سازماندهي صنايعتوليدات و خ

 ؛خوشه و ساير مواردها از صنايع مجتمع در تر بودن خدمات و پشتيبانيو اقتصادي

 ريزي و نوسانات در توليد محصوالت کشاورزي ورودي استمرار در برنامه عدم هماهنگي و

 ؛صنعت غذا

 ؛ها در حوزه غذاعدم يکپارچگي آن تنوع قوانين و 

 غذايي صنايع وضعيت از روشن تصوير ارائه در رسانياطالع و آمار هايناکافي بودن سيستم 

-فعال نحوه و) خالي هايظرفيت و احداث حال در فعال، واحدهاي هايظرفيت: شامل کشور

 ؛غيره و( هاآن کاراي سازي

 ؛تمرکزهاي موجود در قانون ضعف 

 ؛هاي خريد تضمينيعدم کارايي سياست 
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 ؛هاي تجاري صنعتي کشورساختکمبود زير 

 ؛هاي غذاييهاي زياد در بازار فرآوردهوجود واسطه 

 ؛نظام  بازار شامل: قاچاق و غيره هاي ساختار وساير ضعف 

 ؛هاي خانوار و غيرهاضا به داليلي نظير افزايش هزينهپايين بودن تق 

 ؛هاي حمل و نقل مواد غذايي در کشورساختضعف زير 

 بندي شامل: به روز نبودن فرآيندهاي توليد و مديريت در واحدها ضعف فناوري و کيفيت بسته

 ؛و نوسازي در برخي از آنها و غيرهو لزوم بازسازي 

 ؛ضعف در برندسازي 

 ؛تنوع محصول و ضعف نوآوري 

 ؛هاي توزيع و حمل و نقل مناسبزيربخش ضعف شبکه 

 ؛کمبود و ضعف مراکز نگهداري و ذخيره اقالم غذايي در کشور 

  ها نظير عدم هماهنگي و همکاري مسئوالن برگزاري؛ مکان نمايشگاه؛ مشکالت نمايشگاه

 ؛نکاهش استقبال مراجعه کنندگا

 

 

 

 

 

 

 

 های حوزه زراعت، باغداری و بازرگانی مربوطهبندی مشکالت و چالششناسایی و  اولویت. 3.5.1

هاي اين زنجيره حوزه زراعت و باغداري کشور چالش ها و خبرگانپرسشنامه از تشکل 33آوري با جمع

 ترتيب اولويت عبارتند از:ه هاي اين حوزه ببندي شدند. مشکالت و چالششناسايي و سپس اولويت
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 ؛م باالي کشاورزي از مصرف آب کشورر آبي کشور و سهيکمبود ذخا 

 ؛با منابع آب و خاک کشور نبود الگوي کشت متناسب 

 ؛هاي آبرسانيضعف شبکه 

 ؛ضعف در برندسازي به منظور فروش در بازار داخل و صادرات 

  ماليات  بانکي، امور قوانين ها،يارانه هدفمندسازي قانون اجتماعي، تامين و کارضعف در قوانين

 ؛گذاري خارجين مرتبط با سرمايهو قواني

  ارچگي اراضي و مکانيزه کشاورزي )به داليلي نظير عدم يکپقيمت تمام شده باالي محصوالت

 ؛وري پايين و....(و برداشت محصوالت کشاورزي؛ بهره داشت ،نبودن کشت

 ؛ضايعات باالي محصوالت زراعي و باغي 

 ؛ها و محصوالت کشاورزيهاي زياد در بازار نهادهوجود واسطه 

 ؛نياز کشور هاي کشاورزي واي متناسب با پتانسيلنبود برنامه 

 ضعيت کشاورزي کشور ائه تصوير روشن از وار در رسانياطالع و آمار هايناکافي بودن سيستم

 آمار کشاورزي؛ هايپتانسيل و هارفيتظها و منابع آب و خاک کشور؛ شامل: محدوديت

 ؛غيره و ضايعات آمار کشور؛ باغي و زراعي توليدات

  محصوالت بيمه ها،ماليات و عوارض ها،سهميه ها،: تعرفهنظيرعدم ثبات و ضعف قوانين 

 ؛کاال ارزيابي و نظام جوزهاي تجاريم کشاورزي،

 ؛هاي نوين در برداشت محصوالت کشاورزيآوريها و فنضعف استفاده از  ماشين 

 ؛هاي حمايتي دولت از بخش کشاورزيضعف سياست 

 ؛الت و نهايتاً کاهش تقاضانرخ باالي تورم در کشور و تاثير آن بر قيمت تمام شده محصو 

 ؛عدم استفاده از ضايعات 

 ؛هاي صادراتيضعف تشکل 

 ؛بندي مناسبوري و بستهآاي، بدون فرادرات محصوالت بصورت فلهص 

 ؛کاهش سهم ايران از بازارهاي خارجي 

 ؛الملليبين سطح در بازاريابي هاينبود شرکت 

 ؛مشکالت تنظيم بازار محصوالت زراعي و باغي 

  توليد باغي، و زراعي محصوالت واردات ،استانداردهاي توليد محصوالت زراعي و باغيضعف 

 کشاورزي؛ هاينهاده واردات کشاورزي و هاينهاده
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 خشک  هاي نوين پس از برداشت سورتينگ، بوجاري،ورياها و فنده از ماشينضعف استفا

 ؛محصوالت کشاورزيو ...  کردن

 ؛بار، بورس کشاورزي و ...(ميوه و تره)ميادين  هاي توزيعضعف شبکه 

 ؛هاي کشاورزينات نرخ ارز و تاثير آن بر نهادهنوسا 

 ؛وجود رقباي زياد در بازارهاي هدف 

 ؛وري کشاورزيانون بهرهعدم اجراي صحيح ق 

 ؛هاي خريد تضمينيعدم کارايي سياست 

 ؛ها و محصوالت باغي و زراعيضعف بازار نهاده 

 ؛هاي جديدعدم دسترسي به واريته ذر مناسب وعدم تأمين ب 

 ؛هاي کشاورزي و محصوالتفناوري و نوآوري در توليد نهاده ضعف 

 مورد استفاده در توليدات کشاورزي نحوه استفاده از کود و سم نوع و. 

 

 

 های حوزه زراعت و باغداری و بازرگانی مربوطه بر اساس نظرات فعاالن حوزه: ساختار چالش6 نمودار

 هاي پژوهشيافتهماخذ: 

 

 

 های حوزه زراعتمشکالت و چالش

 ؛کمبود شديد و افت کيفيت آب 

 ؛شاورزي در قطعات متعدد و پراکندهبرداري ککوچک و نامنظم بودن واحدهاي بهره 

  ؛ش نامناسب زماني و مکاني بارندگيکمبود و پراکن 

  ؛در بخش وسيعي از اراضي آبي کشور پايين بودن راندمان آبياري 

زمین

آب

سرمایه

نیروی 
انسانی

نهاده ها
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  هاي مکمل در زمينه گذاري بين اجراي برنامهعدم هماهنگي برنامه زماني و ميزان سرمايه

 ؛مصرف بهينه آب کشاروزي و فرايندهاي تامين آب

  گذاري بخش دولتي و غيردولتي و عدم امکان گذاري و ترکيب نامناسب سرمايهکمبود سرمايه

 ؛و خاک گذاري در زيربخش آببرداران به سرمايهو تمايل بهره

 ؛عدم مديريت يکپاره زنجيره توليد تا مصرف 

 ها و حمايت داخلي، هاي حمايتي نظير قيمت تضميني، نحوه و ميزان يارانهمشکالت سياست

 ؛هاتعرفه

 ؛هاي کشاورزيضعف تشکل 

 هاعدم توجه به توسعه پايدار در برنامه. 

 

 های حوزه باغداریمشکالت و چالش

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

 ؛موجود

  ؛ت باغي در مراحل برداشت تا مصرفباال بودن ضايعات کمي و افت کيفي محصوال 

  بندي کشور با الزامات توليد منطبق نبودن ظرفيت و ساختار صنايع تبديلي، نگهداري و بسته

 ؛جهانيمحصوالت باغباني براي عرضه به بازارهاي 

  ر صادرات و توسعه بازارهاي ويژه د ضعف و نابساماني در نظام بازرگاني محصوالت باغي به

 ؛خارجي

  هاي اني در زمينه فعاليترسفقدان نظام علمي و فراگير مطالعات، توليد آمار و اطالعات و اطالع

 ؛باغباني

  ؛غبانيهاي تحقيقاتي، ترويجي و آموزشي در زيربخش باعدم کفايت فعاليت 

  ؛گذاري در زيربخش باغبانيسرمايه کمبود منابع سرمايه و 

  ؛د نهال استاندارد از ارقام تجاريعدم استقرار نظام تولي ضعف و 

   منطبق نبودن ساختار و امکانات نظام استاندارد و کنترل کيفي و بهداشتي محصوالت باغباني

 ؛رف داخلي و جهانيمصبا الزامات و استانداردهاي عرضه محصول در بازارهاي 
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   ناکافي بودن منابع آب تامين شده و اختصاص يافته براي توسعه کشت محصوالت باغباني

 ؛سه با عرصه موجود و تقاضاي جامعهدر مقاي

  هاي حمل و نقل کشور با الزامات و استانداردهاي بازاررساني منطبق نبودن ظرفيت و زيرساخت

 ؛جهانيي و عرضه محصوالت باغباني به بازارها

  جديد براي توليد محصوالت هاي برداران از نظر کاربرد يافتههاي فني بهرهضعف دانش و مهارت

 ؛باغباني

  ؛بندي محصوالت باغبانيوري و بستهپايين بودن تنوع فرآ 

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

   برداري، تحقيق، رههاي بههاي باغباني در عرصهماهر و متخصص مرتبط با فعاليتکمبود نيروي

 ؛مشاوره و اجرا

  ؛هاي باغبانيانيزاسيون در فعاليتنازل بودن سطح و ضريب مک 

  هاي باغبانينارسايي در تامين و عرضه بهنگام و کافي نهاده. 
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 های حوزه دام، طیور، آبزیان و بازرگانی مربوطهچالشبندی مشکالت و ناسایی و  اولویتش. 3.5.9

هاي اين زنجيره کشور چالش دام، طيور، آبزيانها و خبرگان حوزه پرسشنامه از تشکل 5آوري با جمع

 ترتيب اولويت عبارتند از:ه هاي اين حوزه ببندي شدند. مشکالت و چالششناسايي و سپس اولويت

  ؛واحدهاي توليديمشکالت تامين منابع مالي 

 ؛متغير توليد مانند هزينه خوراک و سهم باالي آن در قيمت توليدات دامي هايباال بودن هزينه 

 و طيور دام، وضعيت از روشن تصوير ارائه در رسانياطالع و آمار هايناکافي بودن سيستم 

 آمار توليد؛ هاپتانسيل و هاظرفيت کشور؛ خاک و آب منابع و هامحدوديت: شامل کشور آبزيان

 ؛فات و غيرهتل آمار کشور؛ توليدات

 ؛کشاورزي محصوالت بورس نظيرهاي توزيع ضعف شبکه 

 هاي حمايتي دولت هاي دولت و ضعف سياستسازيعدم مشارکت بخش خصوصي در تصميم

 ؛صنعت خوراک دام، طيور و آبزيان از بخش دام، طيور و آبزيان و همچنين

  همچنين و مربوطه تبديلي صنايع و هاکشتارگاه ها،داريگاو ها،مرغداريظرفيت خالي باال در 

 ؛حوزه اين در راکد و تمامنيمه هايطرح باالي حجم

 ؛جامعه در دامي هايسرانه مصرف پايين فرآورده 

 ؛دامي هايفرآورده و هانهاده بازار در زياد هايوجود واسطه 

  ؛کشور نياز ها وپتانسيلنبود برنامه توليد و واردات متناسب با 

 محصوالت بيمه ها،ماليات و عوارض ها،سهميه ها،تعرفه نظير ات و ضعف قوانينعدم ثب 

 ؛کاال و ... ارزيابي نظام تجاري، مجوزهاي کشاورزي،

 ؛هاقيمت آن نوسانات و دامي هايقيمت تمام شده باال و کيفيت پايين نهاده 

 ؛هانهاده و دامي هايفرآورده توليد در نوين هايوريفنا و هاماشين ضعف استفاده از 

 ضايعات خوراک، تهيه در مهمي نقش که هاناپايداري توليدات کشاورزي خصوصاً غالت و دانه 

 ؛زيکشاور تبديلي صنايع هايريزيدور و ضايعات از استفاده عدم و کشاورزي محصوالت باالي

  ؛و آبزياننسبت پايين تبديل خوراک به گوشت دام، طيور 

 صادراتي و پايانهاي، سردخانه امکانات نظيرهاي تجاري صنعتي کشور ساختکمبود زير 

 ؛هاقرنطينه
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 توليدي؛ واحدهاي کوچک مقياس نظير داليلي به) دامي هايقيمت تمام شده باالي فرآورده 

 ؛.(..و پايين وريبهره

 ؛و افت باال تلفات 

 ؛آبزيان و طيور دام، حوزه در هاآن کمبود يا و هاعدم کارايي تعاوني 

 ؛هانهاده و دامي هايمشکالت تنظيم بازار فرآورده 

 ؛دامي هاينوسانات نرخ ارز و تاثير آن بر نهاده 

 ؛وکارضعف در ساير قوانين کسب 

 ؛دامي هايضعف تجهيزات حمل و نقل فرآورده 

 ؛بندي شدهقبال بازار داخل از محصوالت بستهعدم است 

 دامي هايفرآورده و دامي هايگذاري نهادهبازار از طريق تعيين و قيمتت در دخالت دول 

 ؛مربوطه

 ؛)هدفمندسازي( هاي انرژيافزايش نرخ حامل 

 ؛نرخ باالي تورم در کشور 

 ؛خوراک تهيه و دامي هايتوليد سنتي فرآورده 

 ؛(غيره و صادرات فناوري، ها،نهاده تامين) تحريم از ناشي هايچالش 

  دامي هاينهاده توليد دامي، هايفرآورده واردات دامي، هايفرآورده توليد استانداردهايضعف ،

 ؛دامي هاينهاده واردات

 ؛هاي حمل و نقل مواد غذايي در کشورساختضعف زير 

 ؛دامي هايفرآورده و هاهاي خريد تضميني نهادهعدم کارايي سياست 

 ؛رويهواردات بي 

  دامقاچاق. 

 

 های حوزه دامچالشمشکالت و 

 ؛غذايي دام ضعف و کمبود منابع 

  ؛گذاري و نقدينگيارزان قيمت درخصوص سرمايه کمبود منابع مالي 

  ؛در زيربخش دام و طيور و قوانين حمايتي گذاريامنيت سرمايه نبود 
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  ؛لي و نگهداري محصوالت دام و طيورصنايع تبدي مديناکارآ 

  ؛هاي حمايتي از توليدسياستي يو ناکارا نابساماني بازار 

   ؛و استاندارد محصوالت توليديضعف در کيفيت 

  ؛هاي حمايتي در شرايط بحرانرنامهکمبود پوشش بيمه و ضعف ب 

  ؛هاي جديدورياگيري کافي از فندگان و عدم بهرهپايين بودن دانش فني توليدکنن 

 ؛سهم باالي توليدات سنتي 

 و بهنگام نبود آمار و اطالعات دقيق. 

 

 01های حوزه طیور مشکالت و چالش

 ي عمومي حوزه دام، طيور و آبزيان؛ هاعالوه بر چالش

 ين معيار اقتصادي در ارزيابي سودآوري گلهي مهمتريضريب تبديل غذا: 33ضريب تبديل پايين-

 2وزن دان مصرفي به وزن مرغ زنده در ايران حدود  باشد،هاي گوشتي ميهاي پرورش جوجه

به عنوان  ست.کيلوگرم ا 1.8کيلوگرم است اما در کشورهاي پيشرفته اين ميزان حدود  2.1 تا

 ؛درصد( 1،72تحاديه اروپا با بيشترين ضريب تبديل )امثال 

 ؛لفات زيادت 

  روز است، در صورتي که در کشورهاي  51سن نگهداري در ايران حدود : باال بودن سن کشتار

 5ت2پيشرفته دوره پرورش و در کشورهاي  4روز است بنابراين در ايران  41-42پيشرفته حدود 

 د؛ريزي دارندوره جوجه

 ؛نوسان قيمت متاثر از نبود تقويم توليد متناسب با نياز مصرف و تقاضا 

 ؛مشکالت بازار 

  ؛نگهداري و توليد پايينفناوري 

                                                            
هاي طيور محسوب کشور اول توليدکننده فراورده 15تا  11هاي اخير صنعت مرغداري ايران رشد کمي قابل توجهي داشته و در سطح جهاني جزو در دهه  32

، سن 4و  11ترتيب ه دهد که تلفات آنها بکيه نشان ميشود ولي اين رشد مشکالتي نيز ايجاد کرده است. مقايسه ساده صنعت مرغ گوشتي ايران و ترمي

 .باشدمي 232و  137ترتيب ه و شاخص توليد آنها ب 1/7و  2/1، ضريب تبديل آنها 2/2و  2/3وزن کشتار آنها روز،  41و  51کشتار آنها 
يب تبديل متوسط توليد مرغ گوشتي )زنده( حدود دو وري در صنعت طيور است. ضرهاي بهرهمرغ يکي از شاخصدان به گوشت يا تخم ضريب تبديل  33

 .درصد بيش از متوسط جهاني است 11است، يعني بايد دو کيلوگرم دان مصرف کرد تا يک کيلو مرغ زنده توليد شود. اين ميزان حداقل 
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  عدم وجود اطالعات و ريزي منسجم در کنار و برنامهدر زنجيره  34نبود تشکيالت منسجم

 ؛آمار دقيق و متمرکز از وضعيت واحدهاي توليدي

  ؛حمايت ضعيف دولت از صنعت طيور 

 ؛هاکشي و کشتارگاهخصوص مقطع جوجهه ب نظارت ضعيف دولت بر زنجيره توليد 

 به دليل وابستگي باال به  :ها و تاثير نوسانات ارز بر آن و کيفيت پايين آننهادههاي قيمت وسانن

درصد، تغييرات قيمت  51درصد و ذرت حدود  35هايي مثل کنجاله سويا حدود واردات نهاده

نند المللي و همچنين مواردي مانند تغييرات نرخ ارز يا موضوعاتي ماها در بازار بيناين نهاده

 د؛شوها ميوند افزايشي قيمت نهادهها موجب نوسان قيمت و اغلب رمشکالت تحريم

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

 

 های حوزه آبزیان مشکالت و چالش

 نقشه راه در توسعه زيربخش شيالت؛ عدم وجود 

 هاي خالي شيالت و ايجاد ظرفيتمگون زيربخش توسعه ناه رويه وهاي اصولي بيصدور موافقت

ودر ماهي، شناورهاي صيادي و صنايع شيالتي )کارخانجات کنسروسازي، پ پروري،مزارع آبزي

 واحدهاي فرآوري و ...(؛

  و متوقف ماندن اين طرح که « کد رهگيري محصوالت شيالتي»اجراي صحيح طرح عدم

و عرضه  بر کميت و کيفيت موجب عدم شفافيت اقتصاد شيالتي و عدم امکان نظارت دقيق

 مطلوب آبزيان گرديده است؛

 زيان تجاري، کاهش هاي آبير آبزي و به مخاطره افتادن گونهمديريت ضعيف شيالت بر ذخا

 الي و وابسته شدن به واردات ماهي؛هاي خشغلي و ايجاد ظرفيتهاي صيد، کاهش فرصت

 اي شيالتي و مسائل و هفعاليتسازمان دامپزشکي در حوزه  ضعف بنيه علمي و اجرايي بدنه

 ؛35هادر کشور از منظر بهداشت و بيماريپروري مشکالت آبزي
                                                            

شود. زنجيره مهم رشد و توسعه صنايع توليد طيور محسوب مياي از عوامل عبارت بهتر توليد زنجيرهه سامانه توليد يکپارچه يا ب« يکپارچهسامانه توليد »  34

 21مرغداري گوشتي، کارخانه دان است که با يک مديريت و يک سرمايه کنترل شود. ايران نزديک اي از واحدهاي مرغ مادر، توليد يکپارچه شامل مجموعه

اي است. شرکت بزرگ زنجيره 21مامي توليدات طيور کشور ترکيه تحت کنترل باشد در حالي که تهزار واحد مرغداري با همين مقدار سليقه و نگرش مي

 شرکت است. 12اين رقم براي انگليس 
مشتمل بر: ضعف آموزش و دانش دامپزشکي در بخش آبزيان به دليل جوان بودن آبزي پرورشي کشور، کمبود نيروي انساني متخصص، تعداد کم   35

پروران( و ضعف در امکانات تشخيص رغبتي آبزيي، عدم رغبت بخش خصوصي )عدم عالقه دامپزشکان و بيدامپزشکان متخصص شاغل در بخش دولت
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 ه دليل اين ضعف گيري ناقص زنجيره توليد، توزيع و عرضه، اتالف انرژي و سرمايه بشکل

 ؛ساختاري

 وکار و کسب فضايکننده که آشفتگي هاي موازي، ناکارآمد و خنثيوجود )يا ايجاد( تشکل

 ؛ساز را در پي داشته استاذهان مسئولين تصميم تخريب

 ويژه فشار بيش از حد به ذخاير درياي خزر و خليج ه اصولي از منابع آبي )ببرداري غيربهره

پروري و صنايع به مسائل زيست محيطي در بخش آبزيفارس و درياي عمان( و کم توجهي 

 ؛شيالتي

 زده و برخي اقالم ديگر چشمحد بخش ماهيان سردآبي به واردات تخم  وابستگي بيش از

 ؛مصرفي

 ؛هاي ملي موجودضعف وحدت و هماهنگي ميان تشکل 

 هاي ندوق يا صندوقکار مالي مناسب )نظير ايجاد صتواني زيربخش شيالت در ايجاد سازونا

نيازهاي سرمايه در مين گذاري و نيز تاگذاري( براي رفع مشکالت سرمايهحمايت از سرمايه

 ؛گردش صنعت

  گذاري )ساخت بيش از حد به دولت در بخش سرمايهضعف بخش خصوصي مشتمل بر: اتکاي

ها )اعمال نفوذ در زيربناها و تخصيص اعتبارات و ...(، عدم تخصص مجريان در اکثر طرح

-بيماري گذاري در بخش بهداشت وافقت اصولي(، اهميت کم به سرمايهها و صدور موواگذاري

 ها، کم توجهي به موضوع دانش فني و تخصص.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                
هاي بزرگ بدون مطالعات دقيق، واگذاري بيش از ظرفيت و ...، عدم آبزيان؛ توسعه غيرمتوازن نامبتني بر ضوابط بهداشتي به دليل ايجاد مجتمعهاي بيماري

زده از خارج و مسائل مديريتي در توسعه پرورش آبزيان، کم توجهي به مسائل زيست محيطي و وابستگي به واردات تخم چشم توجه به اقليم و شرايط بومي

هاي آبزيان، عدم توجه به رعايت قوانين شامل: تفکيک ديرهنگام وظايف سازمان شيالت و دامپزشکي، ضعف شديد اعتبارات در بخش بهداشت و بيماري

 هاي تحقيقاتي و مطالعاتي.ر انجام پروژهمصوب، ناهماهنگي د
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 گیرینتیجه  .5.1
 

عالوه بر  در زنجيره کشاورزي و غذاي کشور پذيريو رقابتتوليد اصلي هاي و چالشدر مجموع موانع 

بخش موانع  سهدر توان مي رکاونظير شروع و خاتمه کسب پذيريکار و رقابتوي فضاي کسبهاشاخص

 بندي کرد. دستهزنجيره و عوامل داخلي  عوامل اقتصادي ،کالن و ساختاري

زنجيره کشاورزي و غذا خصوصاً بخش گري دولت در تصديتوان به ميدر زمينه موانع کالن و ساختاري 

عدم ثبات قوانين و مقررات صنعتي و تجاري و ؛ ضعف قوانين زنجيره کشاورزي و غذاي کشور کشاورزي

صنعتي و  مجوزهاي ،افزودهخصوصاً ماليات بر ارزش هاماليات و عوارض ها،سهميه ها،تعرفهکشور نظير 

ها کالن ترين چالشاز جمله مهمهاي متناقض اقتصادي در زنجيره سياستو کاال  ارزيابي و نظام تجاري

 غذاي کشور هستند.و ساختاري در زنجيره کشاورزي و 

محور ، بانکدر دهه گذشته( تورم باالدر اثر ) کاهش قدرت خريد شاملنيز کشور اقتصاد  مربوط بهموانع 

و نهايتاً در زمينه عوامل  تامين مالي و وثايق مربوطههاي و مشکالت مالي و هزينهبودن نظام تامين 

تمام شده باال در کنار کيفيت پايين توليدات  هاي زنجيره، قيمتهوري پايين بنگابهره توان بهمي داخلي

هاي حمل نيافتگي زيرساختهاي باالي نظام توزيع در کنار توسعهو غذاي کشور هزينه بخش کشاورزي

 و نقل و لجستيک کشور اشاره کرد.

زنجيره کشاورزي و مربوط به  و مشکالتها حجم باالي چالشدر مجموع اين موانع و مشکالت از بين 

شود و عواملي نظير تغييرات به اين موارد محدود نمي هاچالش اند اما قطعاًانتخاب شدهغذاي کشور 

نيز موثرند.  ...هاي جهاني مواد غذايي و ر قيمتکشور، تغييرات د سياسيالمللي نظير روابط محيط بين

هاي زنجيره کشاورزي و غذاي کشور برشمرد چالشتوان به عنوان مهمترين با اين حال اين موارد را مي

 هاي توسعه کشاورزي و صنعتي کشور مورد توجه قرار گيرند.بايستي در برنامهکه مي

پذير و ارتقاي نظام مالي ها پس از بررسي قانون رفع موانع توليد رقابتاين چالشبراي رفع پيشنهادات 

 شود.ه ميارائ دوم فصلکشور در 
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پذیر و ارتقای نظام مالی ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابتفصل دوم : 

 کشور
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 مقدمه .1.5

، توقف )نمودار زير( هاورود ايران به دوره تحريمبه همراه  در دهه گذشتهدولت  نادرستهاي سياست

باال رفتن ظرفيت خالي واحدها و  افزايش واحدهاي بحراني از جمله   ،هاي توليديهاي واحدفعاليت

هاي وارد ساخت. تحت تأثير رکود حاکم بر فعاليتکشور هاي بزرگي را به اقتصاد ضربه ،صنايع غذايي

نيز از اين روند نبود  از جمله نظام توزيع و فروش ، بازارهاي اقتصادي وابسته به اين صنايعصنايع غذايي

حتي زمينه ورشکستگي و  غذايي صنايعهاي تعطيلي بسياري واحد أثير پذيرفتند. تعطيلي و نيمهق ترون

 .تر کردرا عميق بر اين صنعت و اين وضعيت رکود حاکم ها را فراهم کردبدهکارتر شدن آن

 

 ها بر اقتصاد ملیمستقیم تحریماثرات مستقیم و غیر : 9نمودار 

 بسته خروج از رکود ماخذ:



  

 Rep/RM/TO99_99کد گزارش  21

 

 مالی کشور پذیر و ارتقای نظامهای زنجیره غذا و ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیری در بنگاههای تولید و رقابتبندی موانع و چالششناسایی و دسته

کنار رکود صنعت غذا به داليل تحريم در سمت تقاضا، ثبات نسبي درآمدهاي خانوارهاي کشور در در 

ها مسکن و بهداشت موجب کاهش توان در کنار فشارهاي تورم اقالمي نظير هزينه 32هاي اخيرسال

سبد  هاي خوراکي خانوار درهاي خوراکي شده و اين امر موجب شد، سهم هزينهخانوار در تامين هزينه

هاي بانک مرکزي(. بطور خانوار کاهش يافته و به عبارت ديگر سفره خانوار کوچک شود )بر اساس داده

خالصه کاهش تقاضا براي صنعت غذا در داخل کشور به همراه کاهش تقاضا در بازارهاي صادراتي )به 

و سوريه که  ها داخلي در کشورهاي عراق، افغانستانداليلي نظير کاهش جهاني قيمت نفت، جنگ

باشند و همچنين حضور پررنگ رقبايي نظير ترکيه در اين بازارها( بازارهاي اصلي مواد غذايي کشور مي

 فشارهاي مضاعفي را بر صنعت غذا وارد کرده است.

دولت براي خروج از رکود از ميان چهار دهد، هاي مجلس شوراي اسالمي نشان ميبررسي مرکز پژوهش

گذاري را به ترتيب به دليل هاي خارجي و کاهش سرمايهشده دو تنگناي تحريمتنگناي تشخيص داده 

مدت، کنار گذاشته و راهکارهاي پيشنهادي عمدتاً متوجه ناپذيري و عدم امکان حل آن در کوتاهاجتناب

وليد قانون رفع موانع تهستند که در اين راستا  ها افزايش تقاضاي موثر و افزايش توان تامين مالي بنگاه

 .[3 ,2]تدوين شده استپذير و ارتقاي نظام مالي کشور رقابت

پذير و ارتقاي نظام مالي کشور قانون رفع موانع توليد رقابت هاي به عمل آمدههمچنين بر اساس بررسي

با توجه به اهميت تقاضا خصوصاً تقاضاي داخلي در  و بوده هامعطوف به افزايش توان تأمين مالي بنگاه

)در  شودنمي مشاهدهپيشنهاد خاصي در زمينه افزايش تقاضاي موثر  رونق صنايع غذايي در اين قانون

ها نيز در براي افزايش توان تامين مالي بنگاههاي بعدي به طور مفصل به آن پرداخته شده است(.  بخش

 ها بانکي دولت به بخش غيردولتي و هابدهي، تسويه هابانکافزايش سرمايه اين قانون سه راهبرد اصلي 

گذاري مستقيم اشخاص ها براي سرمايهو تقويت بورس اوراق بهادار )در کنار پيشنهاد برخي مشوق

 .37ها( ارائه شده استداخلي و خارجي در بنگاه

                                                            
سهم هزينه خوراکي خانوار از  (1335تا  1385از سال  انيري امناطق شهرار در جه خانودسي بورنتايج بر) بر اساس گزارشات بانک مرکزي 96

 1335درصد در سال  22.3افزايش و سپس با سير نزولي به  1332درصد در سال  27.2به  1385درصد سال  25.2کل هزينه خانوار از 

 رسيده است.
 
هاي مختلف از جمله وزارت اقتصاد و دارايي و بانک مرکزي سوابقي از اجراي و نتايج و گزارشات عملکرد بخش هاي به عمل آماراسفانه در بررسيمت 97

 حاصله مشاهده نشد.

http://www.cbi.ir/page/2182.aspx
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 : تنگناهای خروج از رکود8نمودار

 بسته خروج از رکود ماخذ:

عمده تمرکز اين قانون بر بهبود روابط مالي دولت با بخش غيردولتي، افزايش توان تأمين بطور خالصه؛ 

هاي مالياتي براي توليد و کار و برخي مشوقوسيستم بانکي، رفع برخي موانع کسبها توسط مالي بنگاه

 عبارتند از: بخش اصلي تقسيم کرد که 7توان قانون ابالغ شده را در نوآوري است، لذا مي

 ،تسويه بدهي دولت 

 هابانکهاي مازاد واگذاري اموال و دارايي، 

  هابانکافزايش سرمايه، 

  ،رفع موانع توليد 

 هاي اقتصادي(أمين مالي فعاليتحمايت از توليد )ت، 

 کار و وبهبود فضاي کسب 

 صندوق توسعه ملي. 

  

برخي  ذکر اين نکته الزمست که از جمله صنايع غذايي کارايي اين قانون در حوزه اقتصادي  قبل از بررسي

نفت و  قيمت جهاني از مشکالت اقتصادي کشور مربوط به رکود جهاني است و بخشي ديگر نيز با کاهش

تورمي دولت ايجاد شده است  ها ضدکسري بودجه بر کشور تحميل شده است و برخي ديگر نيز با سياست

خروج از رکود

تامین مالی 
بنگاه ها

تحریم های 
خارجی

کاهش 
سرمایه گذاری

کاهش تقاضای 
موثر



  

 Rep/RM/TO99_99کد گزارش  23

 

 مالی کشور پذیر و ارتقای نظامهای زنجیره غذا و ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیری در بنگاههای تولید و رقابتبندی موانع و چالششناسایی و دسته

از مسائل  بخشي حل براي، در کل اين قانون باشدميزا انبساطي تورم هاکه رفع آن نيازمند اخذ سياست

از سوي ديگر با توجه به  .اقتصادي کشور مفيد است؛ چرا که همه مشکالت از يک کانال ايجاد نشده است

بيني شده در قانون و عدم تمهيدات الزم در خصوص قوانين مشابه قبلي تعدد مواد، تنوع موضوعات پيش

ساير قوانين براي دولت در برابر بخش خصوصي به سرنوشت تعهد  عدم ايجاددر صورت شود ميبيني پيش

« گذاري صنعتيرفع موانع توليد و سرمايه»و قانون  «وکاربهبود مستمر محيط کسب»نون قامشابه نظير 

برخي از  ه ونامه بودفاقد آئين اين قانونکه در حال حاضر بسياري از مواد  شود. شايان ذکر استواجه م

هاي تدوين شده نيز نامهند، همچنين برخي آيينکايجاد نمي تعهدي اي دارد ومواد آن نيز جنبه توصيه

ها لحاظ نشده دارانه بود و مصلحت بخش توليد با توجه به شرايط کشور در آنکامال جانب 21نظير ماده  

 .38است

 

 

 کرد:توان خالصه بخش زير مي 5 را در  فصلمحتوي اين 

 هاي قانون؛قوت و محدوديت نقاطها، محورهاي مهم، بخش اول اهداف، ضرورت 

  به عنوان  قبل شناسايي شده بود، فصل اول ه در هاي صنايع غذايي کفهرست چالش دومدر بخش

 بي قانون مورد استفاده قرار گرفت؛اي براي ارزياسنجه

  هاي قانون شناسايي شد؛خالء اين فصلسپس در بخش سوم 

  ًبا توجه به نظرات فعاالن اقتصادي و مطالعات انجام شده ؛ فصل دومچهارم و پنجمدر بخش و نهايتا 

و راهکارها براي رشد مشخص  هاآنها و بسترهاي الزم براي دستيابي به اهداف قانون و زيرساخت

 صنايع غذايي ارائه شده است.

 

 

 

 
                                                            

شود مشخص نيست و در اين ين که چرا به صورت جامع اجرا نميسال است که تدوين شده اما علل دقيق ا الزم به ذکر است که اين قانون بيش از يک 98

 اهدي يافت نشد.گزارش شو
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 قرار گرفته است. براي ارزيابي اين قانون چارچوب زير مورد استفاده

 

 : چارچوب ارزیابی قانون5نمودار

 هاي پژوهشيافته ماخذ:

ها هاي مربوطه در بررسينامهشايان ذکر است هي  گزارش جامعي از سوابق اجراي قانون و آيين

پيگيري نحوه اجراي اين قانون به دستور رياست مجلس شوراي اسالمي به معاونت نظارت . مشاهده نشد

 هانمايندگان دستگاه اجرايي، مرکز پژوهش که با حضور واگذار شده 1335از آذرماه سال  مجلس

و تا زمان تهيه اين  شودنفع برگزار ميمجلس و نماينده اتاق بازرگاني به عنوان بخش خصوصي ذي

هاي مسئول در خصوص نحوه اجراي قانون و علل عدم اجرا گزارش در حال دريافت نظرات دستگاه

 اشند و گزارشي منتشر نشده است.بمي

 

 

ارزیابی قانون

ارزیابی اهمیت موضوع

مطالعات و ارزیابی مرکز  
پژوهش های مجلس

ارزیابی کارشناسان

گزارش شناسایی  
چالش های زنجیره غذا

ذی نفعان

گزارشات دستگاه های  
اجرایی

فعاالن اقتصادی صنعت  
غذا
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 نظام مالی ارتقایو  پذیررقابتهای قانون رفع موانع تولید اهداف و ضرورت .1.1

هاي اصالح و تقويت ساختاري و نهادي اقتصادي کشور و تحقق در راستاي برنامهيازدهم دولت 

کشور، در هاي اقتصاد مقاومتي، مهار تورم را به عنوان نخستين گام در مديريت کالن اقتصادي برنامه

که، مطابق آمارهاي رسمي بانک مرکزي، ميزان تورم احتسابي  طوريه ب ،دستور کار خود قرار داد

 34.7 از قبل، مشابه مدت به نسبت کاهش درصد 13.1 کننده بافشاخص کاال و خدمات مصربراساس 

و  1334درصد در پايان سال  8.3، 1333 سال پايان در درصد 15.2 به 1332 سال پايان در درصد

 .33کاهش يافت 1335درصد در اسفند ماه  11.3همچنين 

 

 پذیری اقتصاد کشور: عوامل آسیب01نمودار

 .1333هاي برون رفت از آن؛ هيات دولت؛ تير ماه گيريگزارش چرايي بروز رکود تورمي و جهتماخذ: 

                                                            
 .1335و همچنين اسفند ماه  1334و  1333هاي سال ، بانک مرکزي مربوطشاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفيگزارش  33

درآمد نفت

وابستگی بودجه به درآمد •
نفت

نرخ ارز

وابستگی تولید به واردات•

وابستگی مصرف خانوار به واردات•

قیمت حامل های انرژی

اتسهم باالی انرژی در قیمت تولید•

وابستگی تولید به انرژی•

نرخ سود

 هاوابستگی تامین مالی تولید به بانک•

http://www.cbi.ir/simplelist/1611.aspx
http://www.cbi.ir/simplelist/1611.aspx
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هاي بعد از مهار تورم و اتخاذ تدابير الزم جهت حفظ ثبات در اين مؤلفه اخاللگر اقتصادي، خروج بخش

مولد اقتصادي کشور از رکود و حرکت به سمت رونق توليد به عنوان دومين گام اساسي و ميان مدت در 

رويکرد  با، 111زا دارندي تورمالباً ماهيتغهاي خروج از رکود سياستاز آنجا که  دستور کار دولت قرار گرفت. 

هاي مولد اقتصاد تنظيم روابط اقتصادي به نحوي که ضمن استمرار مهار تورم، با اجراي آن رونق بخش

در شکل  .تهيه شده است پذير و ارتقاي نظام ماليرفع موانع توليد رقابت به دنبال داشته باشد، قانونکشور 

 شده است.زير رويکرد کلي قانون به تصوير کشيده 

  مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع قانون رفع: رویکرد کلی 00نمودار
                                                            

هاي انبساط مالي و افزايش نقدينگي در جامعه و يا طريق سياستهاي اقتصادي در ايران از براي نمونه تجربه نشان داده است که رونق بخشي به فعاليت 100

 کاال و خدمات عرضه شده در بازار تبديل خواهد شد. هاي بانکي، با ضريبي فزاينده به افزايش قيمتاز طريق کاهش نرخ سود متعلقه به حساب

های دولت از طریق تسویه بدهی •

 صکوک

ها و مطالبات دولت تهاتر بدهی •

 به بخش غیردولتی

 

 تهاتر و تسویه بدهی دولت

 

 ایجاد تقاضا، •

 اصالح نظام خرید تضمینی،  •

 گذاری  بازنگری نظام قیمت •

 های خالی در صنایع غذاییظرفیت •

 افزوده الیات بر ارزشم •

  تولیدی واحدهای پلمپ و تعطیلی از جلوگیری •

 ناپایداری تولیدات کشاورزی  •

 توزیع  کارایی نظام •

 ای و واحدهای زیرپله جلوگیری از رشد قاچاق •

 یگذارتعدد مراکز سیاست •

 صنعتی کشور  و های تجاریکمبود زیرساخت •

 سایر قوانین مخل تولید •

 تخصیص بهینه منابع بانکی •

 سهولت ارایه تسهیالت بانکی به تولید •

 هدفمندی تسهیالت اعطایی •

 تقویت بازار سرمایه •

 و.... مقیاس اقتصادی تولید •

 

 سایر الزامات دیده نشده ارتقای نظام مالی

 

 ها به منابع مالیدسترسی بیشتر بنگاه

 پذیریرفع موانع تولید و رقابت

پذیری و رشد تولیدات صنایع رقابت مانده سایر الزامات

 غذایی

 

 ارتقای نظام مالی

 باقیمانده سهام دولتواگذاری  •

 هافروش اموال مازاد بانک •

 وصول مطالبات معوق •

 هاهای دولت به بانککاهش بدهی •
 

 هاافزایش سرمایه بانک

 
 خرید و فروش اوراق خزانه اسالمی •

 انتشار اوراق مشارکت در بورس •
 

 ها و بورسمعافیت

 

 در گردش سرمایه •

 های مالیاتیمعافیت •

 مشارکت در بورسانتشار اوراق  •

 

 هاتامین مالی بنگاه
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 هاي قانونند.ها خالءچينتوجه: خطهاي پژوهش    يافتهماخذ: 

 

 

 :پذير و ارتقاي نظام مالي کشور عبارتند ازرفع موانع توليد رقابت ، قانونمحورهاي مهم

  دولتي از تقابل دولت و فعاالن اقتصادي غيري مهابدهيايجاد شفافيت در نظام مطالبات و

 ؛جداول پيوست قوانين بودجه سنواتيدر  هابدهي/ طريق انعکاس مطالبات

 به دولت ديون تسويه در اسالمي بهادار اوراق بويژه جديد مالي ابزارهاي کاربرد توسعه 

 ؛غيردولتي هايبخش

  و مؤسسات مالي به بازيابي کارکرد اصلي خود به عنوان نهاد پولي و  هابانکموظف نمودن

 ؛و مداخله در شرايط رقابتي بازار دارياجتناب از بنگاه

 از حمايت و ايمنطقه توسعه رويکرد با هدفمند مالياتي هايمعافيت و هامشوق اعطاي 

 ؛غيردولتي هايبخش مولد هايفعاليت

 ها به منظور از تسهيالت بانکي و ايجاد سامانه داده براي بخش کشاورزيگيري سهم معين هدف

 ؛شناسايي دقيق واحدهاي توليدي محصوالت کشاورزي

 ؛تسهيل امور گمرکي و تجارت فرامرزي از طريق تعيين تکليف پنجره واحد تجاري 

 اي اجرايي ههاي اداري و فرآيند ارائه خدمات و صدور مجوزها توسط دستگاهتسهيل بوروکراسي

 خصوصي.و نهادهاي رسمي بخش
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 صنایع غذایی پذیریارزیابی تاثیرات قانون در رفع موانع تولید و ارتقای رقابت .1.9
 

 

در سه بخش موانع کالن و توان صنايع غذايي کشور را ميپذيري هاي اصلي توليد و رقابتموانع و چالش

 بندي کرد. ساختاري، عوامل اقتصادي و عوامل داخلي زنجيره دسته

گري دولت در زنجيره کشاورزي و غذا توان به تصديمي موانع کالن و ساختاریدر زمينه  .1

قوانين و کارايي عدم ثبات خصوصاً بخش کشاورزي؛ ضعف قوانين زنجيره کشاورزي و غذاي کشور و 

ها خصوصاً ماليات بر ماليات و عوارض ها،سهميه ها،تعرفهصنعتي و تجاري کشور نظير و مقررات 

اشاره هاي متناقض اقتصادي کاال و سياست ارزيابي و نظام صنعتي و تجاري مجوزهاي افزوده،ارزش

 کرد؛

نيز شامل کاهش قدرت خريد )در اثر تورم باال در دهه گذشته(،  موانع مربوط به اقتصاد کشور .2

 ؛هاي و مشکالت تامين مالي و وثايق مربوطههزينهمحور بودن نظام تامين مالي، بانک

هاي پايين و مقياسهاي زنجيره، هوري پايين بنگاتوان به بهرهمي عوامل داخلیو نهايتاً در زمينه   .3

تمام شده باال در کنار کيفيت پايين توليدات بخش کشاورزي و غذاي قيمت  غيراقتصادي توليد،

هاي حمل و نقل و لجستيک نيافتگي زيرساختهاي باالي نظام توزيع در کنار توسعهکشور هزينه

 کشور اشاره کرد.

يي در هفت هاي صنايع غذاپذيري بنگاهموانع بيروني اصلي توليد و رقابت اول فصلدر اين بخش با توجه به 

ضعف موانع و علل افت صادرات نظير سرمايه گردش و ...(، ) گروه کاهش تقاضا، موانع و مشکالت تامين مالي

افزوده و ها، ماليات بر ارزشام و فرآوردهگذاري مواد خبرندسازي، ناکارامدي نظام توزيع، مشکالت قيمت

 بندي شدند. تامين مواد اوليه دسته مشکالت 
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 پذیریو عوامل موثر بر رشد تولیدات و رقابتهای اصلی صنایع غذایی چالشبرخی از : 02نمودار

 هاي پژوهش()يافته هاي زنجيره غذاي کشورماخذ: گزارش شناسايي چالش

و تعدد و ها و مداخالت ضعف قوانين، حمايتهاي غذايي و ناکارامدي و تمام شده باالي فرآوردهالبته  قيمت

کل صنعتجمله صنعت پذيري اصلي توليد و رقابتگيري نيز  از موانع ها و تصميمگذاريناهماهنگي سياست

 باشند.غذا در کشور مي

 کاهش تقاضا

 تامین مالی

موانع و علل افت 

 صادرات

)کاهش تقاضای 

 خارجی(

 نظام توزیع

گذاری مواد قیمت

 ها اولیه و فرآورده

 افزودهمالیات بر ارزش

 قوانین، مقررات و برنامه ها
9 

6 

9 

4 

8 

2 

0 

 ها و مداخالت ضعف قوانین، حمایت

 ها  وناهماهنگی بین دستگاه

 گیریتعدد مراکز تصمیم 
 

افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش 

ای و زیرپلهمصرف، رشد تولیدات 

 گسترش قاچاق مواد غذایی

 هزینه باالی تامین مالی

 مالیکمبود منابع 

 هدفمند نبودن تسهیالت اعطایی

 های مالی در تولیدسهم باالی هزینه

 سودآوری پایین

 
 

 ثبات درآمد خانوار

 هاافزایش سایر هزینه

کاهش سهم خوراکی از 

 هزینه خانوار

 

 

 برندسازی

 های صادراتیمشوق

 های تحریمچالش

 افت قیمت نفت

 

 قاچاق 

 عدم شناخت نیاز بازار 

 هامشکالت نمایشگاه

 های توزیع ضعف شبکه

 های تجاریمشکالت زیرساخت

 مراکز نگهداری و ذخیره اقالم غذایی 

 
های غذایی، افت کیفیت مواد و فراورده

 پذیری در بازارهای جهانیکاهش رقابت
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بيني شده است که ها موادي براي رفع اين موانع پيشپذيري بنگاهرقابتدر قانون رفع موانع توليد و ارتقاي 

پذيري صنعت شود. همچنين براي رفع موانع رشد توليدات و ارتقاي رقابتدر جدول زير به آن پرداخته مي

)خصوصاً  هاي الزم براي پايداري تامين مواد اوليهغذا  تحريک تقاضا، اصالح نظام توزيع، ارائه سياست

گيري در خصوص زنجيره توليد و تجارت مواد حصوالت کشاورزي( و حذف مقررات زائد و وحدت تصميمم

پايين همچنين  ،غذايي و جلوگيري از قاچاق کاال به کشور ضروريست که در اين قانون تمهيداتي اتخاذ نشده

سازي و مقياس پايين آالت توليد و محدوديت نووري عوامل خصوصا نيروي کار، فرسودگي ماشينبودن بهره

هاي صنايع غذايي است که در قانون جهت حمايت پذيري بنگاهاقتصادي توليد از موانع توليد و رقابتو غير

 .ارائه شده است اين فصلخالءهاي قانون بطور کامل در بخش دوم  تدابيري اتخاذ نشده است. هاآناز رفع 

هاي اصلي صنعت غذا دارند به همراه پيشنهادات چالشبرخي از مواد قانون که از اهميت بااليي در رفع  

 کلي در اين خصوص در جدول زير ارائه شده است.

 پذیرپذیری در صنایع غذایی و مواد مرتبط در قانون رفع موانع تولید رقابتهای تولید و رقابتچالش:9 جدول

 نکات و پیشنهادات مواد مرتبط جهت رفع آن در قانون موانع 
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تامین 

 مالی

 دولت موظف است: -2ماده 

هاي قطعي خود به االجراء شدن اين قانون، بدهيماه از تاريخ الزم حداکثر ظرف مدت شش -الف

ايجاد  1332اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 

ي( از اشخاص مزبور تسويه کند. بدين منظور ها و مؤسسات دولتشده، با مطالبات قطعي دولت )وزارتخانه

کند و در صادر مي« اوراق تسويه خزانه»وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان 

 دهد. اين اسناد صرفاً بهاختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبکار و متقابالً بدهکار قرار مي

گيرد. جمع مبلغ اوراق تسويه خزانه که ص ياد شده به دولت مورد استفاده قرار ميمنظور تسويه بدهي اشخا

خرجي در  -صورت جمعي  گيرد، بهشود و در اختيار طلبکاران قرار ميموجب اين ماده صادر ميبه 

 شود.هاي سنواتي درج ميبودجه

حقوقي خصوصي و تعاوني التفاوت مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و ميزان مابه ساله به همه -ب

هاي دولتي، در اليحه بودجه ساالنه، شده آنان به دولت و شرکتهاي دولتي و بدهي قطعي از دولت و شرکت

نامه بيني نمايد. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آيينرا پيش« اوراق صکوک اجاره»انتشار 

-زپرداخت سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شرکتاجرائي نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، با

ريزي ماه از تاريخ ابالغ اين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ربط، ظرف مدت سههاي دولتي ذي

تصويب هيأت وزيران  کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به

 رسد.مي

دهنده اجاره در اين قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشاناوراق صکوک 

 مالکيت مشاع دارنده در منافع دارايي مورد اجاره باشد.

در صورت درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، مطالبات خود از آنان را با  -پ

شود، موظف ولتي که به اين ترتيب جايگزين بدهکار ميهاي دولتي به آنها، تهاتر کند. شرکت دبدهي شرکت

 داري کل کشور واريز کند.شده را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه است مبلغ بدهي تسويه

اساسي ( قانون44و چهارم ) هاي کلي اصل چهل( بند )د( سياست2حکم اين بند با رعايت جزء )

 باشد.قابل اجراء مي

گانه اين ماده را درمورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومي است احکام سهدولت مجاز  -1تبصره 

 ها اجراء کند.غيردولتي و بانک

پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون  -2تبصره 

از واگذاري اموال دولت از محل منابع حاصل  4/12/1383( قانون حمايت از آزادگان مصوب 13تفسير ماده )

( قانون اساسي با 44هاي کلي اصل چهل و چهارم )هاي مشمول قانون اجراي سياستبه استثناي واگذاري

 حساب دستگاه بنياد شهيد و امور ايثارگران در اولويت قرار دارد.تأييد ذي

 

ها و تسويه ديون بين بنگاه

هاي دولتي از نقاط دستگاه

 قوت اين ماده است. اما

 اشکاالت اين ماده:

بندهاي الف و پ اين ماده  -

 نامه اجرايي است.فاقد آيين

گويي و فرآيند پاسخ -

رساني به مراجعين در خدمت

 هر سه بند مبهم است.

مسئوالن و شرايط خدمات  -

مصرح در قانون مشخص 

 نيست.

 بازه زماني قانون محدود است. -

 

نع
وا

ر م
سای

 
ها و شود عمليات اجرائي وصول مطالبات دولت )وزارتخانهبه دولت اجازه داده مي -8ماده 

باشند، تا مبلغ بدهي قابل ( اين قانون مي2مؤسسات دولتي( را در مواردي که واجد شرايط مذکور در ماده )

رسد، زيران مينامه اجرائي که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وتسويه طبق آيين

هاي متوقف و محدوديت خروج مديران اشخاص ياد شده از کشور را به لحاظ بدهي 1335تا پايان سال 

 مذکور و در سقف مبلغ ياد شده مرتفع کند.

الخروج نمودن کارفرما و از ممنوع 1335سازمان تأمين اجتماعي مکلف است تا پايان سال  -تبصره

 توليد و مواد اوليه خودداري کند.آالت توقيف ابزار و ماشين

براي جلوگيري از توقف 

واحدهاي توليدي اين ماده 

 شود.مثبت ارزيابي مي
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دولت موظف است از ايجاد و تقويت نشان )برند(هاي تجاري داخلي محصوالت صنعتي و  -8ماده 

ماه از تاريخ تصويب اين قانون وزارت صنعت، معدن و هاي صادراتي حمايت کند و ظرف مدت سه خوشه

نامه ساماندهي تبليغات کاالها و خدمات را با همکاري سازمان صدا و سيماي تجارت مکلف است آيين

هاي جهاد کشاورزي، ارتباطات و فناوري اطالعات، فرهنگ و ارشاد اسالمي وري اسالمي ايران، وزارتخانهجمه

 و کشور با اهداف زير تهيه کند و به تصويب هيأت وزيران برساند:

 پذيري کاالهاي داخليافزايش رقابت -1

 ترويج فرهنگ مصرف کاالهاي داخلي -2

 ترويج تغذيه سالم -3

 گراييز تجملجلوگيري ا -4

 هاي برترتشويق توليدکنندگان، صادرکنندگان و نشان -5

 محدودسازي تبليغ کاالهاي خارجي -2

حمايت دولت از 

ايجاد و تقويت برندهاي تجاري 

به نظر داخلي اشاره دارد، 

نحوه اين فعاالن صنعت غذا 

شفاف و حمايت مشخص 

هاي رقبايي متناسب با حمايت

اصلي  نظير ترکيه در بازارهاي

نظير عراق نيست. همچنين در 

سوابقي از نتايج اجرا  هابررسي

 بدست نيامد.

تامین 

 مالی

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

ها  و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز از اين تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانک

 شود:واحدها اقدامات زير انجام مي

ها  و مؤسسات اعتباري يه بانکبانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است از طريق کل -الف

دولتي و خصوصي عامل در صورت درخواست متقاضي، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيالت 

هاي مازاد و يا تبديل وثيقه متناسب با ميزان پرداختي به واحدهاي توليدي، نسبت به آزادسازي وثيقه

 جهت تضمين با بانک است. باقيمانده تسهيالت اقدام نمايد. انتخاب وثيقه باقيمانده

ها و گذاران بابت وثائق در رهن بانکگيرندگان و وثيقهدريافت وکالت بالعزل از تسهيالت -ب

گيرندگان موظفند در قالب قراردادهاي منعقده يا مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع است و وثيقه

 نند.ها عمل کساير طرق قانوني نسبت به به اجراء گذاشتن وثيقه
( اصالحي قانون ثبت مصوب 34( به ماده واحده قانون اصالح ماده )4عنوان تبصره )متن زير به  -پ

 شود:الحاق مي 23/11/1382( مکرر آن مصوب 34و حذف ماده ) 1351
ها  و يا مؤسسات مالي و يا در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانک -4تبصره 

 شود:هاي زير عمل ميبه يکي از روش اعتباري داراي مجوز
دهنده، درصورت درخواست واحد توليدي بدهکار، به بانک و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري تسهيالت -1

گذاري هاي واحد توليدي را قيمتبازار فرابورس يا کارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارايي
و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري بر روي درصد سهام قابل واگذاري به نمايد و با هدف تأمين طلب بانک مي

کند تا مشخص شود که کدام خريدار با قبول درصد کمتري از سهام واحد خريدار، يک مناقصه برگزار مي
پردازد. با پرداخت ميزان طلب بانک و مؤسسه مالي و يا اعتباري از واحد توليدي بدهکار، تمام بدهي او را مي

ليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي که در مناقصه مشخص شده است، به خريدار منتقل و تو
 شود.اموال مورد رهن آزاد مي

هاي خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن که بدهکار از مجوز فوق براي تسويه بدهيدرصورتي
ه خريدار سهام واحد توليدي بدهکار اعم از عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهکار مکلف است ب

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 

 العاده، افزايش دهد.مجمع عمومي فوقسهام مورد نياز براي تشکيل 
ها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه در مورد معامالت بانک -2

الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانکار و ضمن اخطار به کارشناسي رسمي دادگستري مرضي
شود تا طلب بانک يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت کند داده ميگيرنده و راهن، مهلت دو ماهه تسهيالت

 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 

( مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب %71اينکه کمتر از هفتاد درصد ) پيشنهادي مشروط بر

که در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تکرار مزايده با قيمت شود. در صورتيبستانکار وصول مي

آزادسازي وثايق از 

هاي اين ماده است اما مزيت

تغيير نوع وثايق از وثايق 

ها  به تعريف شده فعلي بانک

ساير وثايق نظير موجود انبار 

هاي واحدهاي تسهيل فعاليت

توليدي صنايع غذايي که 

همواره موجودي انبار دارند 

 اهميت دارد.

يکي از مشکالت 

هاي هزينهصنعت غذا باال بودن 

 مالي به داليلي نظير باال بودن

توليد نسبت  تسهيالت سود نرخ

باشد. در اين قانون به رقبا مي

تدابيري براي کاهش نرخ سود 

تسهيالت به واحدهاي توليدي 

اتخاذ نشده است. از ديگر 

هاي صنايع غذايي چالش

هدفمند نبودن تسهيالت 

اعطايي به صنايع غذايي اعم از 

هاي دش و طرحسرمايه در گر

اي در قانون و توسعه

هاي اجرايي پرداخته نامهآيين

 نشده است.
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انک باشد، تملک کارشناسي جديد بالمانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه ب

باشد و الزامي در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از اين دارايي مورد وثيقه به اختيار بانک مي

هاي قانوني براي بستانکار محفوظ است. در اجراي اين مانده مطالبات از روشطريق، حق پيگيري وصول باقي

 قرار دارد.تبصره استفاده از سازوکارهاي بورس کاال در اولويت 

 

دولت موظف است نسبت به تعيين تکليف نرخ و فرآيند تسويه بدهکاران ارزي از محل  -21ماده  

حساب ذخيره ارزي به دولت به نحوي که زمان دريافت ارز، زمان فروش محصول يا زمان تکميل طرح 

گذاري توسط هاي قيمتاي( وجود يا نبود محدوديتاي يا سرمايهوع کاال )نهائي، واسطه)حسب مورد(، ن

کننده تسهيالت، وجود يا نبود منابع ارزي در گذاري و عرضه توسط دريافتدولت و رعايت ضوابط قيمت

 ماه پس از تصويب اين قانون اقدام کند. زمان درخواست متقاضي لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش

 ماه فرصت دارند  گيرندگان تسهيالت موضوع اين ماده از تاريخ ابالغ اين قانون تا سه -1بصره ت

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 

نامه اجرائي هاي عامل تا ابالغ آيينباشد. کليه اقدامات قانوني و اجرائي توسط بانکاستاني مي

 شود.اين ماده متوقف مي

شود، ( تعيين مي1ور در تبصره )نامه اجرائي اين ماده که در آن ترکيب کارگروه مذکآيين -2تبصره 

ريزي پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان مديريت و برنامهبه

 111رسد.تصويب هيأت وزيران ميکشور به 

ماه پس از تصويب اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه  -3تبصره 

همکاري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مرکزي جمهوري با 

 تصويب هيأت وزيران برساند.نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه کند و به اسالمي ايران، آيين

 

در شرايط رکودي 

هاي فعلي که همه بنگاه

 صنايع غذايياقتصادي به ويژه 

جه هستند با مشکل جدي موا

ها بسيار پايين و سوداوري بنگاه

شرايط و حتي منفي است، 

براي پرداخت بدهي با اين 

براي صنعت غذا  هاچارچوب

 مشکل است.

همچنين براي 

ارزي خود واحدهايي که بدهي 

اند را با نرخ رو تسويه کرده

التفاوت استرداد شود در مابه

 شود.حال حاضر مسترد نمي

                                                            
 در ارز نرخ ناگهاني افزايش از پس صنعتي واحدهاي و خصوصي بخش مشکالت عمده از يکي ارزي ذخيره حساب محل از ارزي تسهيالت بازپرداخت 111

 روز نرخ به بدهي از درصد 25 پرداخت با ارزي بدهکاران تا شد مقرر توليد موانع رفع قانون 21 ماده اساس بر مشکل، اين رفع براي است. 31 و 31 هايسال

 بينيپيش مهلت بودن محدود جمله از گرديد مطرح مشکالتي ماده اين خصوص در د،کنن پرداخت اعتبار گشايش زمان نرخ با را خود بدهي بتوانند گشايش

 از نتوانند ارزي بدهکاران از بسياري تا شد موجب که 88 سال در صادرات و تجارت کارگران، رفاه ملت، بانک چهار شدن خصوصي و بدهي تسويه براي شده

 توليد موانع رفع قانون از ماده اين اجراي به ملزم نيز هابانک اين و گرديد اصالح ماده اين 35 سال جهبود اليحه اساس بر گردند. مندبهره ماده اين مزاياي

 بودجه قانون شش بند دال جز مشمولين و شد اضافه ماده ناي به نيز مهمي تبصره و است شده داده ماده اين از استفاده براي نيز ماهه شش مهلت .اندشده

اما فعاالن صنعت غذا اذعان داشتند اين  .است گرديده اصالح 21 ماده نامهآيين اساس اين بر گرديدند. ماده اين تسهيالت از استفاده مشمول نيز 88 سال

 شود.ماده همچنان اجرا نمي
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وکار و تسهيل در تشريفات به منظور حمايت از توليد داخلي و بهبود فضاي کسب -88ماده 

 گمرکي براي واحدهاي توليدي:

 هاي متولي ثبت سفارش مکلفند فرآيند ثبت سفارش را تسهيل و تسريع نمايند.دستگاه -الف

ترتيبي اتخاذ نمايد تا کاالهاي متعلق به واحدهاي توليدي را گمرک جمهوري اسالمي ايران  -ب

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 

 کور را ترخيص و در فرآيند توليد استفاده نمايد.کاالي مذ

نامه اجرائي قانون، امور گمرکي هاي مقرر در قانون و آيينتوانند ظرف مهلتواحدهاي توليدي مي

 ترين گمرک محل با همان تضمين اوليه، به دفعات اظهار و ترخيص نمايند.کاالي خود را به نزديک

هاد گمرک جمهوري اسالمي ايران و بانک مرکزي جمهوري دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشن

 رسد.اسالمي ايران، تا يک ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي

داري ريزي کشور و خزانهمنظور تسريع در استرداد حقوق ورودي، سازمان مديريت و برنامهبه  -پ

( %111ورد نياز گمرک جمهوري اسالمي ايران را به صورت صددرصد )کل کشور موظفند هر ساله مبلغ م

تخصيص يافته از محل تنخواه در اختيار آن دستگاه قرار دهند و در پايان سال تسويه نمايند و گمرک 

شده  موظف است، حقوق ورودي أخذ شده از عين مواد، قطعات و کاالهاي مصرفي خارجي وارداتي مصرف

 بندي کاالهاي صادر شده را مسترد نمايد.يا بستهدر توليد، تکميل و 

شود، کاالهاي وارده را با شرايط زير ترخيص به گمرک جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي -ت

 نمايد:

 با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعايت ساير مقررات -1

ه، هرگونه اوراق بهادار و يا نگهداري بخشي از کاال و اموال و نامنامه بانکي، بيمهبا أخذ ضمانت -2

هاي معتبر به تشخيص گمرک جمهوري اسالمي ايران حداکثر به مدت يک سال براي ساير وثايق و تضمين

 حقوق ورودي

کاالهاي وارده را که يک بار مجوز سازمان ملي استاندارد ايران دريافت کرده باشند در موارد  -3

ان کاال با همان مشخصات( با تأييد سازمان مذکور بدون نياز به أخذ مجوز مجدد سازمان ملي بعدي )هم

 استاندارد ايران و با رعايت ساير مقررات

نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترک گمرک جمهوري اسالمي ايران و بانک مرکزي آيين -تبصره

 رسد.قانون به تصويب هيأت وزيران ميجمهوري اسالمي ايران تا يک ماه پس از ابالغ اين 

( 113( قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصالح ماده )21ماده ) -ث

 شود:قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به شرح زير اصالح مي

 

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

در حکم کاالي مجاز تلقي  22/8/1331( قانون امور گمرکي مصوب 51برداري جهت پردازش موضوع ماده )بهره

و به ميزان تضمين براي ترخيص موقت کاالهاي مزبور صرفاً معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود 

 قطعي خواهد بود.

گونه کاالها توسط ساير اشخاص غير از واحدهاي توليدي نيز با ارائه قرارداد با چنانچه اين -تبصره

( قانون امورگمرکي وارد شود نيز مشمول حکم اين ماده 51واحدهاي توليدي جهت پردازش موضوع ماده )

 خواهد بود.

وکار مصوب محيط کسب( قانون بهبود مستمر 7مسؤول ايجاد پنجره واحد موضوع ماده ) -ج

هاي در امور گمرکي در امر تجارت خارجي، گمرک جمهوري اسالمي ايران بوده و دستگاه 12/11/1331

صادرکننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور )ترانزيت( موظفند ظرف يک ماه پس از ابالغ اين قانون 

گمرک جمهوري اسالمي ايران( مستقر و  االختيار خود را در گمرکات کشور )با تشخيصنمايندگان تام

 نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه از طريق الکترونيکي اقدام نمايند.

حقوق ورودي قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگي اعم از برقي و غيربرقي، وسايل برقي به  -چ

دي واردات کاالهاي ( نسبت به حقوق وروHigh Techاستثناي خودرو و قطعات خودرو، و صنايع پيشرفته )

 شود.( براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله )مونتاژ( کاال در داخل تعيين ميCBUکامل )

جدول مربوط به ميزان تسهيالت بر اساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله  -1تبصره 

هاي و بازرگاني، وزارتخانه )مونتاژ( کاال در داخل توسط کارگروه مشترکي متشکل از نمايندگان بخش صنعت

 شود.صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي )گمرک ايران( تهيه و ابالغ مي

 به منظور استفاده از تسهيالت موضوع اين بند رعايت مفاد ذيل ضروري است: -2تبصره 

توسط واحدهاي تعيين درصد ساخت داخل و يا متصل کردن قطعات منفصله )مونتاژ( قطعات وارده  -1

امکان ورود کاالها 

بدون نياز به اخذ مجوز موردي 

از سازمان استاندارد فراهم شده 

که به طور  و واحدهاي توليدي

مستقيم به موجب بند )ت( از 

قانون رفع موانع توليد  38ماده 

نامه آن پذير و آيينرقابت

مبادرت به واردات مواد اوليه و 

تجهيزات حد واسط و اجزا و 

آالت خط توليد قطعات ماشين

ها و در حد نياز ساالنه آن

-شمول استاندارد اجباري مي

بار مجوز  کنند پس از اخذ يک

توانند ازمان استاندارد مياز س

در موارد بعدي با ارائه 

گواهينامه ثبت مواد اوليه / حد 

کاال با همان  نواسط )هما

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 

 هايمزيت ي ايجاد و توسعهبرا

نظير   صادرات حوزه در رقابتي

اعطاي يارانه صادراتي اتخاذ 

 نشده است.

ورود موقت کاال نيز 

 با موانع زيادي روبروست.

الزم به ذکر است، 

از مشکالت صنعت غذا و عدم 

هاي پذيري آن در عرصهرقابت

توان به قيمت تمام جهاني مي

شده باالي محصوالت آن که 

بيشتر به جهت باال بودن قيمت 

باشد در اين مواد اوليه مي

 هزينه قانون در خصوص کاهش

توليد و نهايتاَ قيمت  شده تمام

 بحثي به ميان نيامده است.

 

 

در اين ماده سعي شده تا روند 

ثبت سفارش و همچنين 

ترخيص کاال را تسهيل و 

تسريع نمايد. آنچه در اين ماده 

ه به و بندهاي آن ذکر گرديد

ها سوم مباحث مندرج در بخش

و چهارم قانون امور گمرکي 

پرداخته است. در اين زمينه 
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در گردش منظور تأمين سرمايه  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است به -20ماده 

بنيان و هاي دانشپايدار براي واحدهاي صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاه

ت شوند(، حداکثر ظرف مدناميده مي« واحد»اختصار  کار )که در اين ماده بههاي صادراتي در حال شرکت

-ماه از تاريخ ابالغ اين قانون، دستورالعمل اجرائي افتتاح حساب ويژه تأمين سرمايه درگردش را )که به  سه

 8/2/1322شود( در چهارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا )بهره( مصوب ناميده مي« حساب ويژه»اختصار 

 کي کشور ابالغ نمايد:و اصالحات بعدي آن با شرايط و الزامات زير تدوين و به شبکه بان

در شبکه بانکي کشور داشته باشد. تمام يا بخشي « حساب ويژه»تواند يک هر واحد تنها مي -الف

هاي قانوني و شود و موجودي آن صرفاً براي پرداختاز عوايد حاصل از فروش واحد به اين حساب واريز مي

براي هر واحد، مانع از داشتن انواع « حساب ويژه» هاي مورد نياز واحد قابل استفاده است. افتتاحخريد نهاده

 هاي بانکي توسط آن واحد نيست.ديگر حساب

هاي مورد بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه مورد نياز براي خريد نهاده -ب

پرداخت هاي قانوني مرتبط با توليد يا صادرات را از محل موجودي حساب ويژه واحد نياز توليد يا پرداخت

ميزان کسري حساب و حداکثر تا سقف اعتبار نموده، در صورت عدم تکافوي موجودي حساب ويژه واحد، به 

 حساب ويژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نمايد.

گيرد، از نوع حد اعتباري و در قالب اعتبار در تسهيالتي که از اين طريق در اختيار واحدها قرار مي

باشد. اين تسهيالت صرفاً در چهارچوب شده، قابل تکرار مي ناسب با مبالغ بازپرداختجاري بوده و متحساب 

هاي آن قابل پرداخت است. نامهعقود مصرح در فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا )بهره( و آيين

واحد انجام  «حساب ويژه»تواند از طريق واريز تدريجي وجوه حاصل از فروش به بازپرداخت اين تسهيالت مي

 شود.

حد اعتباري حساب ويژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد  -پ

ساله آخر فعاليت آن واحد )مورد تأييد سازمان امور مالياتي کشور( و حداکثر تا  ( ميانگين فروش سه21%)

 سقف پانصد ميليارد ريال

هاي بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري حد اعتباري حساب ويژه هر واحد براي سال

اسالمي ايران که به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به 

 شود.باشد، تعيين ميحساب ويژه واريز شده 

ادگاه به شود و مجرم با رأي دهر گونه استفاده غيرمجاز از حساب ويژه، جرم محسوب مي -ت

 جريمه نقدي سه برابر مبلغ تخلف و محروميت موقت يا دائم از تسهيالت حساب ويژه محکوم خواهد شد.

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است تدابير تشويقي و تنبيهي الزم را براي الزام  -ث

هارچوب مقررات اين ماده ها  و مؤسسات اعتباري در راستاي تأمين سرمايه درگردش واحدها در چکليه بانک

ها  و مؤسسات اعتباري در اين خصوص را به بار، گزارش عملکرد بانکماه يک اتخاذ نموده، هر شش 

 کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارائه کند.

 

فتتاح حساب ويژه در ا

قانون و توجه به  21ماده 

تامين سرمايه در گردش طي 

ضوابطي مشخص از ديگر نقاط 

است اما  اين قانونقوت 

 سوابقي از اجرا ديده نشد.
اعطاي امتياز فروش 

اوراق مشارکت به ويژه با 

تضمين دولت و دريغ اين 

هاي خصوصي با امتياز از بنگاه

توجه به اهداف و روح حاکم بر 

-( قانون اجراي سياست8ماده )

و تبصره ذيل  44هاي اصل 

 آن، مغاير قانون است.

ی
مال

ن 
می

تا
 

ها و مؤسسات مالي و يا اعتباري دولتي و خصوصي مکلفند با درخواست کليه بانک -28ماده 

دچار مشکل و داراي بدهي  1332تا  1383هاي دليل شرايط کشور طي سال بنگاههاي توليدي که به

اند و تاکنون براي تسهيالت أخذ شده معوق از تمهيدات استمهال و يا امهال سررسيد گذشته گرديده

ساله اقدام ماهه و بازپرداخت سه اند با تأييد هيأت مديره براي يک بار و با دوره تنفس شش نکردهاستفاده 

صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي هاي تسهيالت فوق به به تسويه حساب تسهيالت معوق نمايند. جريمه

هايي که گردد. بنگاهگي ميدوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه توليدي، مشمول بخشود

 باشند.حداکثر يک سال پس از تصويب اين قانون تعيين تکليف نمايند مشمول اين ماده مي

موکول کردن بخشودگي جرايم 

به انتهاي دوره با توجه به 

شرايط صنعت غذا مشکلي از 

کند. و  اين صنعت حل نمي

استمهال و يا امهال را شامل 

ين واحدهايي است که براي اول

 اند.بار اقدام نموده

                                                                                                                                                                                                
 پذيري و نظرات فعاالن اقتصادي نيز شاهد اين اصل است.کار و رقابتوهاي فضاي کسبشاخص 112
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شود و ماده هاي آن ميهاي مستقيم و تبصره( قانون ماليات132متن زير جايگزين ماده ): 80ماده 

 گردد:هاي آن حذف مي( قانون مذکور و تبصره138)

توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در هاي درآمد ابرازي ناشي از فعاليت -132ماده 

ها پروانه ربط براي آنهاي ذيوزارتخانه تاريخ اجراي اين ماده از طرف توليدي يا معدني که ازواحدهاي 

ها، شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستانبرداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميبهره

ربط براي اجع قانوني ذيها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص ياد شده که از تاريخ مذکور از طرف مرهتل

برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج شود، از تاريخ شروع بهرهبرداري يا مجوز صادر ميها پروانه بهرهآن

 باشد.سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي يافته به مدت دهسال و در مناطق کمتر توسعه

ان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که مؤدي -الف

قانوني، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد 

باشند و سازمان مذکور نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين شده به سازمان امور مالياتي کشور مي مشخص

مؤديان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعيين درآمد مشمول  درآمد مشمول ماليات

 شود.ها با نرخ صفر محاسبه ميماليات مؤديان، ماليات آن

ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراکز موضوع اين ماده که داراي بيش از  -ب

چنانچه در دوره معافيت، هر سال نسبت به سال قبل نيروي کار شاغل خود را  پنجاه نفر نيروي کار شاغل باشند

شود. تعداد نيروي سال اضافه مي ( افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش کارکنان يک%51حداقل پنجاه درصد )

جتماعي و ارائه اسناد کار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي کار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، کار و رفاه ا

شود. در صورت کاهش نيروي کار از حداقل و مدارک مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي کارکنان محقق مي

افزايش مذکور در سال بعد که از مشوق مالياتي اين بند استفاده کرده باشند، ماليات متعلق در سال کاهش، مطالبه 

 گردد.شوند کاهش محسوب نميازخريد و مستعفي ميشود. افرادي که بازنشسته، بو وصول مي

دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذکور موضوع اين ماده واقع  -پ

هاي صنعتي يا مناطق هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکدر شهرک

 يابد. سال افزايش مي يافته، به مدت سهر توسعهويژه اقتصادي در مناطق کمت

شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و  -ت

ساير مناطق کشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل 

 شود.اي است که توسط سازمان امور مالياتي تهيه ميزيان طبق نمونه ترازنامه و حساب سود و

هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده عالوه بر دوره گذاريبه منظور تشويق و افزايش سرمايه -ث

 يافته و ساير مناطق به شرحدر مناطق کمتر توسعه گذاريحمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه

 گيرد:زير مورد حمايت قرار مي

 يافته:در مناطق کمتر توسعه -1

هاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذکور در صدر اين ماده تا زماني که جمع درآمد ماليات سال

شود و بعد از آن، شده برسد، با نرخ صفر محاسبه ميمشمول ماليات واحد به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت 

 شود.هاي آن محاسبه و دريافت مي( اين قانون و تبصره115هاي مقرر در ماده )ماليات متعلقه با نرخ

 در ساير مناطق: -2

هاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذکور در صدر اين ماده با نرخ صفر و ( ماليات سال%51درصد ) پنجاه

هاي آن محاسبه هاي مستقيم و تبصره( قانون ماليات115ماده )هاي مقرر در مانده با نرخ( باقي%51درصد )پنجاه 

شده  شود. اين حکم تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداختو دريافت مي

( اين قانون و 115هاي مقرر در ماده )( ماليات متعلقه با نرخ%111يابد و بعد از آن، صددرصد )شود، ادامه مي

 شود.هاي آن محاسبه و دريافت ميتبصره

( اين بند برخوردار 2( و )1درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق مالياتي جزءهاي )

اند، درصورت باشند. اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده که قبل از اين اصالحيه تأسيس شدهمي

 نند استفاده کنند.تواگذاري مجدد از مشوق اين ماده ميسرمايه

منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي  ربط بهگذاري که با مجوز مراجع قانوني ذيهرگونه سرمايه

 شود، مشمول حکم اين بند است.استثناي زمين هزينه ميهاي ثابت به واحدهاي مذکور براي ايجاد دارايي

گذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در مايهاستثناي زمين مذکور در انتهاي بند )ت(، در مورد سر -ج

شده در ها و مراکز اقامتي گردشگري صرفاً به ميزان تعيين ها، هتلواحدهاي حمل و نقل، بيمارستان

 باشد.صالح، جاري نميمجوزهاي قانوني صادر شده از مراجع ذي

ياتي اين ماده شده اشخاص مذکور که از مشوق مال درصورت کاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداخت -چ

 شود.هاي آن مطالبه و وصول ميبراي افزايش سرمايه استفاده کرده باشند، ماليات متعلق و جريمه

گذاران خارجي با مجوز شده موضوع اين ماده با مشارکت سرمايهگذاري انجامکه سرمايه در صورتي -ح

نرخ صفر مالياتي 

براي واحدهاي توليدي و 

سال  5معدني جديد به مدت 

در نظر گرفته شده است که 

اين مدت در مناطق کمتر 

سال افزايش  11يافته به توسعه

يابد و با افزايش نيروي کار، مي

هاي صنعتي استقرار در شرکت

 3يژه اقتصادي تا يا مناطق و

سال ديگر نيز قابل افزايش 

 .است

و  31ماده براساس 

واحدهاي اين قانون  31

توليدي که در کارهاي 

پژوهشي، محيط زيست، منابع 

گذاري کنند طبيعي و... سرمايه

درصد معافيت  11توانند از مي

 51حقوق دولتي تا سقف 

درصد  11ميليارد ريال و 

 .وندمند شمعافيت مالياتي بهره
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افزوده أخذ شده از صادرکنندگان سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ماليات بر ارزش -34ماده 

ماه  را از کاالهايي که از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت يک

هاي جاري آن سازمان جمهوري اسالمي ايران از محل وصوليپس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرک 

 به صادرکنندگان مسترد نمايد.

 

فقط مهلت استرداد ماليات 

صادرکنندگان است و مشکالت 

ساختاري و اجرايي قانوني 

 صورت نگرفته است.  اصالحاتي

هاي به مشکالت قانون ماليات

مستقيم و موانعي که براي 

در  گذاريرشد توليد و سرمايه

صنايع مختلف دارد از جمله 

صنعت غذا اشاره و حل نشده 

 است.

ت
درا

صا
 و 

ید
ول

ز ت
ت ا

مای
ح

 

افزوده شود براي فرآوري مواد خام و تبديل کاالهاي با ارزشبه دولت اجازه داده مي -89ماده 

 ند.هاي الزم استفاده کافزوده باال از انواع مشوقپايين داخلي و وارداتي به کاالهاي با ارزش

افزوده اي و مواد خام و کاالهاي با ارزشوضع هر گونه عوارض بر صادرات کاالها و خدمات غيريارانه

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

افزوده پايين نبايد به کاهش يا توقف توليد مواد ميزان عوارض بر ساير مواد خام و کاالهاي با ارزش

 افزوده پايين بيانجامد.خام يا کاالهاي با ارزش

افزوده پايين براي تشويق صادرات کاالهاي عوارض دريافتي از صادرات مواد خام و کاالهاي با ارزش

هاي سنواتي منظور افزوده پايين در بودجهط با همان مواد خام و کاالي با ارزشافزوده باالي مرتببا ارزش

 شود.مي

دولت مکلف است از تاريخ وضع و تصويب عوارض توسط شوراي اقتصاد و ابالغ عمومي آن پس از 

 ماه نسبت به أخذ عوارض اقدام کند.حداقل سه 

هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت وزارتخانهنامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد آيين

هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ريزي کشور و اتاقو جهاد کشاورزي و سازمان مديريت و برنامه

 رسد.تصويب هيأت وزيران ميماه پس از ابالغ اين قانون به ايران و تعاون مرکزي ايران ظرف مدت شش 

 

ابهامات تعريف با توجه به 

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 

د که از صادرات مواد معتقدن

به داليلي نظير نبود  خام نبايد

عوارض  هاي آنبازار فرآورده

 .گرفته شود

ی
مال

ن 
می

تا
 

هاي عامل غيرتخصصي موظفند سهمي از تسهيالت اعطائي خود را حداقل کليه بانک -49ماده 

لي ساالنه، به معادل سهم بخش کشاورزي در اقتصاد کشور، بر اساس آخرين آمار رسمي توليد ناخالص م

 بخش کشاورزي اختصاص دهند.

ماه پس از شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه 

العمل اين اقدام را ابالغ کنند و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران گزارش عملکرد تصويب اين قانون دستور

ماهه به کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي  صورت ششهها  باين ماده را به تفکيک بانک

 نمايد.اسالمي ارائه مي

 

با توجه به اهميت صنايع 

 تبديلي و کشاورزي پيشنهاد

ذا
 غ

ره
جی

 زن
در

ت 
فی

فا
ش

 

ء شدن اين قانون اقدامات االجرادولت مکلف است ظرف مدت يک سال از تاريخ الزم -48ماده 

ها به منظور شناسايي دقيق واحدهاي توليدي محصوالت کشاورزي به عالوه الزم را براي ايجاد سامانه داده

قدي به توليد ها انجام دهد تا امکان پرداخت يارانه نقدي يا غيرنميزان توليد هر يک از محصوالت توسط آن

 محصوالتي که در بخش کشاورزي نياز به حمايت دارند فراهم شود.

 

ريزي اين زيرساخت براي برنامه

توليدات کشاورزي و نهايتاً 

 صنايع غذايي الزاميست.
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 کاهش تقاضا ) داخلی و خارجی(

اي اثرگذار براي انتقال رونق ايجاد شده در سمت عرضه به بهبود سمت تقاضاي اقتصاد کشور مولفه

تحريک تقاضا بدون رفع  دولت 113بنا به استدالل گزارشات خروج از رکودهاي بعد است. دوره

. اما ها را در پي داردهاي سمت عرضه اثرمعناداري بر توليد نخواهد گذاشت و تنها رشد قيمتمحدوديت

هاي اقتصادي هاي مثبت در سمت عرضه اقتصاد منجر به تحرک اوليه برخي بخشدر شرايطي که تکانه

ها انتقال يابد، فعال کردن تقاضا، باعث تحرک بيشتر شده و اين تحرک به شکل مناسبي به ساير بخش

 . 114هاي آتي از طريق افزايش سطح تقاضا خواهد شدسمت عرضه و توليد در دوره

                                                            
با چالش اساسي کمبود تقاضاي مؤثر مواجه بوده است. از شواهد مهم تاييدکننده اين موضوع  1334دهد که اقتصاد ايران در سال شواهد موجود نشان مي 113

هاي جاري دولت، کاهش تشکيل سرمايه ثابت ناخالص دولتي و ، کاهش شتاب رشد درآمدها و هزينه1333توان به افت درآمدهاي نفتي از اواسط سال مي

ش صادرات غيرنفتي اشاره کرد. از مهمترين داليل وضعيت موجود و مشکالت مزمن ساختاري اقتصاد ايران )عمدتاً مشکالت موجود در فضاي خصوصي و کاه

گذاري دولت، کاهش قدرت خريد خانوارها، وضعيت بحراني نظام بانکي، هزينه باالي تامين و تجهيز توان به کاهش نقش مصرفي و سرمايهوکار(، ميکسب

هاي مرتبط با انداز روشن از روندهاي آتي تحوالت اجتماعي و سياسي جهان، منطقه و کشور و نيز ابهام در سياستنابع در شبکه بانکي، نبود چشمم

 متغيرهاي کليدي اقتصادي )نظير نرخ ارز، قيمت انرژي، وضعيت آب و محيط زيست و...( اشاره کرد.
رويکرد کاهش تورم با هدف ايجاد ثبات اقتصادي، تحريک سمت تقاضا با استفاده از رشد نقدينگي همچنان ناکارا و به دليل اتخاذ به اعتقاد کارشناسان؛  114

 شود.گيري متناقض و ناسازگار تلقي ميناصحيح بوده و دو جهت
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 رکود سمت عرضه :04نمودار : رکود سمت تقاضا08نمودار

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

ها افزايش نيافته و رکود، موجب ايجاد رکود شود، قيمت تقاضااگر کاهش سطح  به عبارت ديگر،

هاي توليد، غيرتورمي خواهد بود. اما اگر ايجاد رکود از سمت عرضه باشد، به دليل افزايش در هزينه

 .(14و  13نمودار ) قيمت کاال افزايش يافته و تحريک تقاضا تنها تورم را افزايش خواهد داد

ساختاري در اقتصاد کشور و مشکالت ناشي از کاهش قيمت نفت و  مشکالتعالوه بر موارد فوق موانع و 

هاي ارزي باعث شده واحدهاي توليدي از جمله صنايع غذايي نتوانند از ظرفيت کامل خود محدوديت

 استفاده نمايند.

دو همزمان دو مسئله بيکاري و تورم در شرايط رکود تورمي، بايد از  رفعبه اعتقاد دکتر نيلي در جهت 

ابزار سياست پولي و سياست مالي استفاده شود. اطالح ساختار مالياتي، اصالح ساختار بازارهاي مختلف 

گذاري در جهت وري کل عوامل توليد و سياستگذاري در افزايش توليد، افزايش بهرهو افزايش سرمايه

 نمايد.جويانه و غيرتورمي خروج از رکود تورمي را تسهيل ميهاي رانتکاهش فعاليت

پذيري از اين روي تسهيل و تشويق صادرات، کاهش ماليات، افزايش مخارج عمراني دولت و حفظ رقابت

تواند بدون مناسب ارزي به عنوان مجموعه اقداماتي که مي هايسياستهاي داخلي از طريق اتخاذ بنگاه

شده است. اين اقدامات  ايجاد تورم، منجر به فعال نمودن سمت تقاضاي اقتصاد شود، در نظر گرفته

توانند تحرک سمت تقاضا و در نتيجه توليد را در پي داشته باشد، با مدت ميعالوه بر آنکه در کوتاه
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هاي توليدي و صنعتي هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه دولت در بلندمدت نيز که ايجاد بخشسياست

 .115پذير است، همخواني کامل داردگرا و رقابتصادراتي، برون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
؛ رفت از آنهاي برونگيريتورمي و جهت چرايي بروز رکود؛ 1332، 1331 هايگزارش ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت از شرايط اقتصادي سالماخذ:  115

1333. 

 تسهیل و تشویق صادرات

 

 افزایش مخارج عمرانی دولت

 

 کاهش مالیات

های داخلی از پذیری بنگاهحفظ رقابت

 های مناسب ارزیطریق اتخاذ سیاست
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 های دولت بدون ایجاد تورمدر برنامهتقاضای کل  راهکارهای افزایش :09نمودار

 بر اساس اطالعات بسته خروج از رکود دولت ماخذ:

، قيمت نفت است  112از عوامل موثر بر شاخص درآمد ناخالص ملي سرانهنظير ايران  در کشورهاي نفتي

 شود. ث تغييرات جدي در رشد اقتصادي ميکه نوسانات آن باع

کاهش درآمد سرانه که بر سطح تقاضا و فروش داخلي صنايع غذايي از يک سو و کاهش تقاضا در 

هاي غذايي از سوي ديگر تاثير منفي  بر رشد توليدات صنايع غذايي گذاشته بازارهاي هدف فرآورده

ير و ارتقاي پذاست که در ادامه به تشريح اين کاهش تقاضاها و راهکارهاي قانون رفع موانع توليد رقابت

شود. به اعتقاد فعاالن اقتصادي راهکارهاي دولت براي تحريک تقاضا در صنايعي نظام مالي پرداخته مي

پذير باشد اما براي صنايع غذايي که حجم باالي توليدات که صادرات باال دارد، شايد با موارد فوق امکان

 دارد. ديگر تدابير ويژهشود؛ نياز به اتخاذ آن در داخل مصرف مي

 

 کاهش قدرت خرید مردم

و در نتيجه کاهش تقاضا، کاهش توليد  قدرت خريد مردم کاهش ، به اعتقاد فعاالن اقتصادي صنعت غذا

مد سرانه که بر سطح کاهش درآبه همراه کاهش قيمت را نيز به دنبال داشته است. به عبارت ديگر 

 فعاالن حوزه غذاست.تاثير منفي گذاشته يکي از مشکالت محصوالت غذايي  تقاضا و فروش

نه تنها  )متوسط نرخ رشد اقتصادي(1334تا سال  1331مطرح شد، از سال  قبل فصلهمانگونه که در 

درصد در اين  2.7به ميزان  توليدکشور شاهد رشد اقتصادي نبوده، بلکه اقتصاد ايران شاهد کاهش 

سطح  پايين آمدناين کاهش سبب شده درآمد سرانه کاهش يابد.  دوره بوده است. که اين امر موجب

توان انتظار داشت تقاضاي بنابراين، نمي شده است.تقاضاي خانوارها که متأثر از سطح درآمد ملي است، 

                                                            
شاخص درآمد ناخالص ملي سرانه يکي از مهمترين مؤلفه هاي است که براي نشان دادن وضعيت اقتصادي يک کشور است و بهبود اين شاخص بيانگر  106

 وضعيت مناسب خانوارها، بنگاه هاي اقتصادي و بخش هاي مختلف کشور است.
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هاي مختلف از جمله در بخشتضعيف شده داخلي بتواند نقش پيشران را براي افزايش توليد ملّي 

 .يش رو ايفا کندهاي پدر سالصنعت غذا 

اشي از کاهش باشد، ندر صنعت غذا مي بخشي از آنچه به عنوان مشکل فروش و کمبود تقاضابنابراين 

که با توجه به اهميت اين هشدار در هاي رکود قدرت خريد خانوارها در اثر افت درآمد ملي در سال

 اي براي آن اتخاذ شود.بايستي تدابير ويژهامنيت غذايي جامعه، مي

 مرکز آمار خانوارهاي شهريها و آشاميدني خوارکيقيمت هاي منفي تورم الزم به ذکر است، شاخص

نشان از افزايش عرضه نسبت به تقاضا دارد، از سوي ديگر با توجه به مشکالت توليد، و عدم افزايش 

بر اساس اعالم مرکز آمار ايران از  )مثال: باشدر در کاهش تقاضاي خانوار ميمحسوس عرضه علت اين ام

بنابراين تغيير منفي (. 1335117 مهر ماهشاخص قيمت کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري در 

هاي مصرفي خانوار قلمداد کرد بلکه تقاضا در براي بهبود شاخص توان نشانهتورم اقالم خوراکي را نمي

تواند در پي کاهش قدرت خريد مردم و براي تنظيم اين اقالم کاهش پيدا کرده است که اين امر مي

  118.ها با درآمد باشدکردن هزينه

                                                            
دهد. افزايش واحد درصد افزايش را نشان مي1.7 رسيد که نسبت به ماه قبل 232.3به عدد  1335ماه سال  مهرشاخص کل در  اين گزارشبر اساس  117

 واحد درصد کاهش يافته است.1.7درصد است که نسبت به همين اطالع در ماه قبل 2.7شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 

 8.3نسبت به دوره مشابه سال قبل  35ماه سال  ماه منتهي به شهريور 12کل )نرخ تورم کاالها و خدمات مصرفي خانوار شهري( در  درصد تغييرات شاخص

ها ها، آشاميدنيخوراکي»در اين ميان، شاخص گروه عمده . واحد درصد کاهش يافته است1.4ماه سال جاري  درصد است که نسبت به همين اطالع در مرداد

در ماه مورد بررسي به « هاخوراکي»درصد کاهش داشته است. شاخص گروه اصلي 1.4رسيد که نسبت به ماه قبل  273.4در اين ماه به رقم « نياتو دخا

 درصد افزايش نشان 8.2نسبت به ماه مشابه سال قبل « هاخوراکي»درصد کاهش داشته است. شاخص گروه اصلي 1.5رسيد که نسبت به ماه قبل  271.2

درصد  8.2نسبت به ماه مشابه سال قبل « ها و دخانياتها، آشاميدنيخوراکي»درصد است. شاخص گروه عمده  2.7ماهه اين گروه  12دهد و نرخ تورم مي

ت که نسبت به درصد اس 2.8نسبت به دوره مشابه سال قبل  1335ماه  ماهه منتهي به شهريور 12درصد تغييرات اين گروه در دهد و افزايش نشان مي

 .بدون تغيير مانده است 1335ماه  همين اطالع در مرداد

ماه  مهرها در آشاميدنيو هامنفي شدن نرخ تورم گروه خوراکي قابل تاملهاي اصلي و فرعي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري، نکته در بين گروه

 شهريورنسبت به  مهر ماهها در آشاميدني و ها. بر اساس اعالم مرکز آمار ايران، تورم خوراکياست در شهريور ماه هم بر همين روال بود() نسبت به ماه قبل

درصد  2.8نسبت به دوره مشابه سال قبل  1335سال  مهر ماهماهه منتهي به  12درصد کاهش يافته است. در همين حال نرخ تورم اين گروه در واحد  1ه ما

درصد کاهش يافته واحد  2.2ماه  شهريورنسبت به  1335ماه سال  مهرهاي آنها در گزارش شده است. در همين گروه تورم گوشت قرمز و سفيد و فرآورده

 دارانها و صدفيميزان کاهش تورم ماه همچنيناست.  داشتهواحد درصدي  2.3 ماه کاهش شهريورماه نسبت به  مهر است. تورم گوشت قرمز و ماکيان در 

ماه نسبت به  مهرنرخ تورم ميوه و خشکبار نيز در  ؛هاها و آشاميدنيدر گروه خوراکي. درصد کاهش يافته استواحد  1 ماه ماه نسبت به مرداد در شهريور

ماه نسبت به دوره مشابه سال  به شهريورماهه منتهي  12است که نرخ تورم ميوه و خشکبار در  شاين ذکردرصد کاهش يافته است. واحد  7.2 ماه شهريور

 مطابق جدول زير(. بيشترين نرخ تورم) است بودهرصد د 14.1قبل 

 
جاي گذاشته است که خانوار شهري همچنان  ها در حالي ردپايي از تغيير ترکيب سبد مصرفي خانوار برها و آشاميدنيوضعيت نرخ تورم در گروه خوراکي 118

درصد اعالم شده است. در  21.2نرخ تورم آب، برق، سوخت . مچون مسکن، آب، برق، گاز، آموزش و بهداشت و درمان مواجه استبا تورم باال در اقالمي ه
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اين امر با توجه به رقابت  و  شوددر صنعت غذا مي در اينکه افزايش تقاضاي موثر منجر به افزايش عرضه

پذيري تمام شده و.... و منجر به رقابت بين صنايع غذايي کشور منجر به ارتقاي کيفيت، کاهش قيمت

 توليد موانع رفع»شتند. اما در قانون توافق نظر دافعاالن اقتصادي شود، تقريباً عمده ميصنايع غذايي 

 شود.پيشنهاد خاصي در خصوص افزايش تقاضاي موثر ديده نمي« مالي نظام ارتقاي و پذيررقابت

 

 صادراتکاهش 

 1335بود، اما در سال  1334آمارهاي گمرک حاکي از کاهش چشمگير صادرات صنايع غذايي در سال 

هزار تن  انواع  255ميليون و  1حدود   1335در مجموع در سال صادرات در اين صنعت رشد داشت. 

که  ميليون دالر  از کشور صادر شده است  872ميليارد و 2محصوالت صنايع غذايي به ارزش  بيش از 

درصد به لحاظ ارزشي  15درصد به لحاظ وزني و حدود   21نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 

 2به  1333ميليون دالر در سال  723ميليارد و 2افزايش يافته است . ارزش صادرات صنايع غذايي از 

اين صنعت  رسيده بود)به مدت مشابه سال قبل ارزش صادرات1334ميليون دالر در سال  434ميليارد و

 درصد کاهش يافته بود(.3

را در دو گروه عوامل  از ديدگاه فعاالن اقتصادي صادرات صنايع غذايي و موانع توسعه عوامل کاهش   

  بندي کرد که در شکل زير نشان داده شده است.توان دستهداخلي و عوامل خارجي مي

                                                                                                                                                                                                
درصد بوده است. در اين ميان نرخ تورم بهداشت و  7.2ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل  مهرماهه منتهي به  12بها در همين حال، نرخ تورم مسکن و اجاره

هرچند دولت همچنان شيب کاهشي نرخ تورم را حفظ کرده است اما ترکيب تورم . درصد اعالم شده است 14.5درصد و نرخ تورم آموزش نيز  11.2درمان 

هاي خود از هزينه نا که اگر تا پيش از اين خانوار براي پوشش هزينهدهد. بدين معهايي از کاهش کيفيت زندگي خانوار ارائه مياقالم مختلف آثار و نشانه

دهد که ان ميخود را نشها بار اين کاهش تقاضا به اقالمي ضروري در گروه خوراکيهايي همچون تفريح يا امور فرهنگي کاهش داشت، اينکردن در بخش

 نيز بوده است. 1333تا  1383ر دهه هاي خانوار نيز مويد اين کاهش داز هزينه گزارشات بانک مرکزي
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 عوامل موثر بر صادرات صنایع غذایی:06نمودار

 پژوهش هايماخذ: يافته

هاي غذايي تشويق صادرات اين محصوالت است وردهاي تحريک تقاضاي بازار مواد و فرآيکي از راهبرده

 اي نشده است.پذير و ارتقاي نظام مالي توجه ويژهکه در قانون رفع موانع توليد رقابت

ستقيم لحاظ نفتي بصورت مون برنامه پنجم تشويق صادرات غيرقان 114113در ماده شايان ذکر است، 

ارائه شده  37و  21پذير اين موضوع در قالب موادي نظير شده بود، اما در قانون رفع موانع توليد رقابت

 ، راهکار مشخصي ارائه نشده است. 114ماده واحد و شفاف نظير ماده  اما در يک

                                                            
هاي مديريت ها(، شرکتها )کنسرسيومها، اتحاديه شرکتها، خوشهها، شبکهها و افزايش سهم تشکلالف ت به منظور ارتقاء مشارکت بنگاه ت114 ماده 113

هاي مستقيم و غيرمستقيم خود در ها و حمايتها، تسهيالت، مشوقهاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول، دولت مجاز است کمکصادرات و شرکت

 .ها اعطاء نمايدحوزه صادرات غيرنفتي را از طريق اين تشکل

عوامل خارجی

کاهش صادرات به عراق نیز در نتیجه تعرفه 
ت گمرکی تعیین شده از سوی عراق برای محصوال

ایرانی 

استانداردهای سخت گیرانه بازارهای هدف نظیر 
روسیه و نبود استانداردهای مشترک بهداشتی

کمبود زیرساخت های حمل و نقل

قیمت پایین رقبا به دلیل مواد اولیه ارزان و 
مشوق های الزم

عوامل داخلی

یه  باال بودن نرخ تورم داخلی و همچنین  قیمت مواد اول
صنایع غذایی

هزینه های باالی حمل و نقل

مطالبه غیرقانونی مالیات از صادر کنندگان

نوسان نرخ ارز

گان و  نبودن سرمایه درگردش برای صادرات و تولیدکنند
بهره های بانکی باال

مالیات بر ارزش افزوده

نبود مشوق های صادرتی

للینبود اطالعات کامل از وضع بازارهای داخلی و بین الم

ر بنگاه های فعال ایرانی د( برند)فقدان نشان تجاری 
بازارهای بین المللی

کمبود یا نبود پایانه صادراتی در برخی استان ها و 
ی و  همچنین فقدان پایانه های صادرات تخصصی کشاورز

فراورده های غذایی

مشکل ارتباطات بانکی و نقل و انتقال ارز حاصل از
تجارت  
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 «گذاری و...سرمایه در گردش، سرمایه»تامین  مالی 

با توجه به وضعيت نرخ  واحدهاي توليدي از جمله صنايع غذاييسرمايه در گردش مالي خصوصاً تامين 

ناکارامدي نظام بانکي و سهم پايين ساير بازارهاي تامين دار، هاي مدتو فروش نقديارز، خريدهاي 

 ؛ ورود کااليداخلي و خارجي گذاريسرمايهموانع از سوي ديگر، باشد. مالي بسيار دشوار و پر هزينه مي

آسيب  ايو رشد واحدهاي زيرپله شعاع قرار داده و به توليد داخل قاچاق بازار توليد داخلي را تحت

دار نيز با توجه به تغيير نرخ ارز، کاهش سرمايه در کنار تسهيالت مدت هابانکرساند. افزون بر اينکه مي

                                                                                                                                                                                                
 .ل جبران خسارت خواهند بودئوهاي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذارشده، پاسخگو و مستشکل 

 .رسدوزيران ميتصويب هيأت نامه اجرائي اين بند توسط وزارت بازرگاني و معاونت تهيه و بهآئين 

 .گونه ماليات و عوارض از صادرات کاالهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است ب ت اخذ هر 

 .گرددت فهرست کاالهاي نفتي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شوراي اقتصاد تعيين مي1 تبصره 

 .افزوده پايين وضع و دريافت نمايدي صادرات مواد خام يا داراي ارزشاي برااز منابع کشور، عوارض ويژهت دولت مجاز است به منظور صيانت 2 تبصره 

يابد. فهرست و عوارض مربوطه افزوده داخلي، کاهش ميست که متناسب با افزايش سهم ارزشت ميزان عوارض موضوع اين ماده برحسب جدولي ا3 تبصره 

 .رسد. اين عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعالم عمومي قابل وصول استتصويب شوراي اقتصاد مياين کاالها و جدول مذکور به 

 ند.الملل مورد درخواست خريداران معافهاي مرسوم تجارت بيناستثناء استانداردهاي اجباري و گواهي گونه مجوز به خدمات از اخذ هرج ت صادرات کاالها و  

شود با لحاظ منافع ملي تا پايان سال اول برنامه ترتيبات قانوني الزم براي اصالح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه اده ميتبصره ت به دولت اجازه د 

 .عمل آورد هاي صادراتي مندرج در اين قانون و ديگر قوانين مربوطه که جنبة دائمي دارند را بهمشوق

دامپينگ( در مواردي که کااليي با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به  شکني )ضدقيمت تي، جبراني و ضدهاي مؤثر حفاظد ت دولت تدابير و اقدام 

 .شود را اتخاذ و اعمال نمايدکشور وارد مي

 ت:و خدمات به جز موارد زير مجاز اسگردد و صدور کليه کاالها هت ت تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي 

 .ء عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگيت اشيا1 

هايي که جنبه حفظ ذخاير ژنتيکي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد ت اقالم خاص دامي، نباتي، خاک زراعي و مرتعي و گونه2 

 .زيستکشاورزي و سازمان حفاظت محيط

کند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. در براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي تبصره ت صادرات کاالهايي که دولت 

شده را قبل از خروج از وزارت امور  هاي مستقيم پرداختي به کاالهاي صادراين صورت کليه صادرکنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت کليه يارانه

 .ائي اخذ کننداقتصادي و دار

المللي از جمله سازمان اي و بينهاي منطقهو ت دولت موظف است ضمن ايجاد همسويي قوانين و مقررات بخش تجاري کشور با قوانين و مقررات اتحاديه 

 .اقدام قانوني نمايد (WTO) سازي و توانمندسازي ارکان اقتصادي کشور براي عضويت در سازمان توسعه تجارت جهانيتجارت جهاني، نسبت به آماده
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.. به وجود آمده، مشکالت هاي زودبازده و.يا مطالبات معوقي که بر اساس دستوراتي همچون بنگاه

 .نقدينگي دارند

اين قانون با توجه به شرايط بازار، يافتن مشتري و  12اجرايي شدن ماده  اقتصاديبه اعتقاد فعاالن 

رسد. بسياري از مشکالت و مسائل بانک به نقدينگي بسيار سخت و حتي بعيد به نظر مي اموالتبديل 

 هامسئله رفع تحريماصالح نظام تامين مالي، . يکي از اين موارد پذير شودبايد رفع شود تا توليد رقابت

زيرا در اين صورت محصوالت داخلي براي پا گذاشتن به  باشد؛وکار داخلي ميبهمراه بهبود محيط کسب

دولت نيز بايد شرايطي از سوي ديگر عرصه جهاني خود را از لحاظ کمي و کيفي بهبود خواهند بخشيد. 

زمينه رشد و توسعه  گذاري در صنايع غذايي کشور و تضمين امنيت آن را فراهم آورد تاسرمايهجذب 

 .ايجاد شود گذاري در صنايع پيشراني نظير صنعت غذاو سرمايه توليد

 کلي نظام تامين مالي کشور عبارتند از: هايضعف بطور کلي نقطه

 ها و گذاريي سرمايهرتامين مالبانک محوري و انتشار و مبادله محدود اوراق بهادار د

 اعطاي اعتبار؛

 محدود بودن منابع قابل تخصيص  ها و در نتيجه،هاي بانکها و بدهيشکاف باالي دارايي

 ت ناشي از تعيين دستوري نرخ سود؛درکنار مشکال

 بندي و بيمه سپرده و اعتبار مشارکتي و فقدان موسسات رتبه عقودهاي باال بودن ريسک

ها ک بانکطوالني شدن فرآيند اعطاي اعتبار و پيچيده شدن مديريت ريسکه موجب 

 گرديده است؛

  ها به تامين مالي واحدهاي بزرگ اقتصادي و در نهايت، بانکانحصار دولتي وگرايش

واحدهاي متوسط و کوچک نظير بيشتر واحدهاي  محدوديت ارايه خدمات اعتباري به

 ؛صنايع غذايي

  هاي معوقه و سررسيد شده تحت تاثير و باال بودن بدهي هابانکريسک باالي اعتباري

 شود؛بيني ميها پيشاي براي بانکعددي که در لوايح و قوانين بودجهتکاليف مت

 ها.گذاريتخصيص غيرهوشمند تسهيالت و انحراف سرمايه 

 

اين امر با همکاري ي دخيل در هانابراي بهبود تامين مالي توليد نياز است تا تمام نهادها و سازم

هاي دسترسي به کاهش هزينه .يکديگر، شرايطي را فرآهم آورند که به تسهيل در تامين مالي بيانجامد
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گيري از ابزارهاي مالي در تامين مالي، دسترسي آسان، مکفي و ريزي براي بهرهمنابع تامين مالي، برنامه

 در قانون بطور جامع توجه نشده است.مواردي است که به واحدهاي توليدي  هدفمند به تسهيالت

گذاري در بخش صنايع غذايي هاي مالي از علل کاهش سرمايهالزم به ذکر است باال بودن هزينه

 گانه قانون بررسي و مواد مرتبط با تامين مالي بطور خالصه ارائه شده است. 21در ادامه مواد  باشد.مي

 

و ارتقاي نظام مالي کشور، قانونگذار اهتمام خود را در جهت  پذيرقانون رفع موانع توليد رقابت در مواد

هاي توليد به کار بسته که به برخي از توسعه کاربرد ابزارهاي مالي و تسهيل تأمين منابع مالي بنگاه

 عبارتند از: هاآن

کليف مطالبات فعاالن هاي تعيين تاين قانون، به منظور تنوع بخشيدن به شيوه 2ماده در  .1

دولتي از دولت، استفاده از ابزارهاي مالي نظير اوراق تسويه خزانه و اوراق صکوک اقتصادي غير

 اجاره تمهيد گرديده است. 

اند کارکرد اصلي خود به عنوان نهاد پولي را بازيابي نموده موظف شدهها بانک، قانون 06ماده  .2

 . سال ترک نمايند 3هاي توليدي را ظرف حداکثر و مالکيت بنگاه

به تأمين نقدينگي براي حمايت از واحدهاي توليدي کاال،  کمکمنظور  به قانون 05در ماده   .3

و يا مؤسسات مالي و اعتباري  هابانکي خدمات و تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته

و مؤسسات  ها بانکداراي مجوز از اين واحدها، بانک مرکزي مکلف است از طريق تمامي 

اعتباري دولتي و خصوصي عامل در صورت درخواست متقاضي، متناسب با بازپرداخت هر 

هاي مازاد و يا بخش از تسهيالت پرداختي به واحدهاي توليدي، نسبت به آزادسازي وثيقه

  .مانده تسهيالت اقدام کندي متناسب با ميزان باقيتبديل وثيقه

و فرآيند تسويه بدهکاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي تعيين تکليف نرخ : قانون 21ماده  .4

 موجود شرايط به توجه با و خصوص اين در 111بيني شده است.در اين ماده پيش به دولت

 شود:مي پيشنهاد

                                                            
 بدهي تکليف  تعيين و محاسبه و مالحظه جهت عامل هايبانک اجرايي و قانوني اقدام بر مبني مصوبه اين 13 ماده 1 تبصره به عنايت با 110

 بالتکليفي و اختالل  موجب  و است کشور هايبانک  بين در دوگانگي و ابهام در همچنان حساس و مهم موضوع اين ارزي، تسهيالت گيرندگان

 .است شده مولد واحدهاي از بسياري  در

  عامل هايبانک  عملکرد جهت  وضوح به، 52131 ت 58355 شماره به 11/5/32 مورخ وزيران محترم هيئت نامهتصويب آنکه تامل قابل نکته

  در  همچنان  ريزيبرنامه و مديريت  سازمان و مرکزي بانک دارايي، و اقتصادي امور وزارت به مصوبه، اين ابالغ رغم به و نموده تکليف تعيين

 واحدهاي از بسياري گزارشات جمله از .شودمي عمل متفاوت بانکي مديران از يک هر تفسير با و ايسليقه بصورت و است  اشکال  دچار  اجرا
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 دولت يارانه عنوان به ارز نرخ تفاوت بابت از توليدي هايشرکت بدهي التفاوتمابه 

 . 111شود پرداخت صنعت به

 استثناافزوده صنايع کشور و ها در اشتغال و ارزشبر اساس تاثير آن صنايع بنديطبقه 

جهت  قديم نرخ به هاآن تسهيالت اين بازگشت ودادن صنايعي نظير صنعت غذا  قرار

 حفظ اشتغال و امنيت غذايي جامعه.

 

منظور  به« گردش حساب ويژه تأمين سرمايه در»قانون، ايجاد حسابي تحت عنوان  20ماده  .5

تأمين سرمايه در گردش پايدار براي واحدهاي صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل و نقل، صنوف 

نکات  .است شده بينيپيش کار،هاي صادراتي در حال هاي دانش بنيان و شرکتتوليدي، بنگاه

 عبارتست از: 21نامه اجرايي ماده قابل توجه در آيين

 شي از عوايد حاصل از فروش خود را به : واحد موظف است تمام يا بخالزام واحد

هاي قانوني و خريد حساب ويژه واريز نمايد. موجودي حساب ويژه صرفاً براي پرداخت

 باشد.هاي مورد نياز واحد قابل استفاده مينهاده

 511درصد ميانگين فروش سه سال آخر به شرطي که از  21معادل  112سقف اعتبار 

 .ميليارد ريال باالتر نباشد

هاي استفاده از تسهيالت ارزي و ريالي اند درخواستموظفها بانکقانون،  22ماده بر اساس  .2

هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي را همزمان بررسي و بر اساس نياز طرح مورد

 .بندي اجراي طرح و متناسب با پيشرفت فيزيکي پروژه پرداخت کنندزمان

 گرفته نظر در اقتصادي فعاالن بانکي يهابدهي استمهال منظور به شرايطي قانون، 28 ماده .7

 . است شده

                                                                                                                                                                                                
 معضالت موجب لذا و نمايندمي مطالبه روز نرخ به را ارزي تسهيالت بازگشت و ننموده عمل هاي خصوصيخصوصاً بانک دهدمي نشان صنعتي

 .اندشده هاشرکت فعاليت روند در شديد

 
 محقق هرگز که شود پرداخت صنعت يارانه سهم انرژي، هاينرخ افزايش محل از بود مقرر هايارانه قانون تصويب زمان در که است ضروري نکته اين ذکر 111

 .نشد

دهد تا در صورت عدم کفايت موجودي حساب ويژه، در که موسسه اعتباري از طريق حساب ويژه به واحد تخصيص ميسقف اعتبار: حداکثر اعتباري  112

 مابين، براي پرداخت موارد موضوع اين دستورالعمل، مورد استفاده قرار گيرد؛چارچوب قرارداد في
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 هايبنگاه مالي تأمين به نسبت که اشخاصي مالياتي، براي هايمشوق قانون، 81 ماده  .8

هاي گذاريمنظور تشويق و افزايش سرمايه ه. بگرفته شده است نظر در نمايند اقدام اقتصادي

پذير و ارتقاي نظام مالي قانون رفع موانع توليد رقابت 31اقتصادي در واحدهاي موضوع ماده 

گذاري در مناطق حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه کشور عالوه بر دوره

هاي بعد از دوره محاسبه تا زماني که جمع درآمد مشمول يافته ماليات سالکمتر توسعه

 .شودشده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي ماليات به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت

 

به آن پرداخته نشده و که  21ماده نظير اجرايي  هاينامهآييناما نکته قابل تامل که در قانون يا 

 هاي بخش توليد در خصوص تامين مالي واحدها خصوصاً سرمايه در گردش است شامل:ترين چالشمهم

 به  ها بانک: با وجود کاهش نرخ سود تسهيالت، بانکيو غير 113هزينه نرخ سود تسهيالت بانکي

داليل کمبود منابع مالي و واحدها به دليل بدهي باال قادر به استفاده نيستند؛ و در اين قانون 

 توليد نشده است؛ تسهيالت سود نرخ کاهشتوجهي به 

 ؛هاي غير متعارفوثيقه  

 موجودي انبار و...؛ها مانند برند، تغيير وثايق از ملکي با ساير دارايي 

  ي؛ها به واحدهاي توليداز طرف بانکشرايط ارائه تسهيالت 

   وامکوتاهي زمان براي بازپرداخت. 

در گزارشات بانک مرکزي و  الزم به ذکر است، آمار مشخصي از تسهيالت اعطايي به صنايع غذايي

و تنها گزارشات قابل دسترس گزارش  در دسترس نبود سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت

بود که در ادامه « طرح رونق توليد»و « 1335در سال هاي اقتصادي تسهيالت پرداختي بخش»

با توجه به بدهکار بودن اکثر طبق نظر فعاالن اقتصادي، همچنين  اي از آن ارائه شده است.خالصه

استفاده از شرايط مواد ذکر شده در باال براي بيشتر واحدهاي صنايع  هاآنواحدهاي صنعتي و يا رکود 

 غذايي غير ممکن است.

                                                            
ها، با وجود کاهش نرخ سود گيرانه بانکنايع و معوقات و شرايط سختفعاالن اقتصادي صنعت غذا معتقدند، با توجه به مشکالت متعدد مالي اين ص 113

 درصد هم به 18اين توان گفت ه است. بنابراين ميدرصد بود 21رغم اينکه قبالً ، ينرخ سود نشده است علاين  چناني از استقبال آندرصد  18تسهيالت  به 

 .است ايع غذاييشدت نرخ بااليي براي واحدهاي صن
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ماهه سال  12هاي اقتصادي طي سهم تسهيالت پرداختي در قالب سرمايه در گردش در کليه بخش

در مقايسه با  که است پرداختي تسهيالت کل رصدد 24ريال معادل  ميلياردهزار  3511.8مبلغ  1335

درصد افزايش داشته است. سهم  33.3هزار ميليارد ريال معادل  877.5مبلغ  1334وره مشابه سال د

معادل  1335ماهه سال  12تسهيالت پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 

صيص يافته به تخ منابع از درصد 37.7هزار ميليارد ريال بوده است که حاکي از تخصيص  1325.1

. همانگونه که هزار ميليارد ريال( است 3511.8هاي اقتصادي )مبلغ گردش کليه بخش سرمايه در

هزارميليارد ريال تسهيالت پرداختي در بخش صنعت و معدن، معادل  1213.2از  دهد،جدول نشان مي

 .ن سرمايه در گردش پرداخت شده استهزار ميليارد ريال( در تأمي 1325.1درصد آن )مبلغ  82.3

در جدول زير ارائه شده آن  دريافت از هدف و اقتصادي هابخش تفکيک به پرداختي تسهيالتجزئيات 

 است.

 

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

بخش 

اقتصادی      

هدف از 

 دریافت                          

 هاکل بخش متفرقه خدمات بازرگانی مسکن و ساختمان صنعت و معدن کشاورزی

 مبلغ
سهم از 

 کل
 مبلغ

سهم از 

 کل
 مبلغ

سهم از 

 کل
 مبلغ

سهم از 

 کل
 مبلغ

سهم از 

 کل
 مبلغ

سهم از 

 کل
 مبلغ

سهم 

 از کل

 5.9 984،298 25.3 822 11.7 233،388 3.7 27،123 15.3 72،241 7.3 127،817 14.2 27،324 ایجاد

تامین سرمایه 

 در گردش
332،113 72.1 1،324،373 82.3 141،324 28.1 513،314 71.7 1،183،721 54.2 1،312 38.3 8،900،954 64.1 

 0.6 51،844 1.2 7 1.1 21،378 1.3 2،238 12.2 21،172 1.3 4،222 1.3 1،323 تعمیر

 4.4 285،294 2.4 82 4.3 115،738 3.3 24،131 3.4 12،322 4.1 23،771 2.1 28،543 توسعه

خرید کاالی 

 شخصی
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 

 4.1 221،918 1.8 27 1.1 24،245 1.4 11،112 35.2 178،518 1.4 2،821 1.2 354 خرید مسکن

 9.4 419،880 23.5 1،112 11.5 223،711 13.3 32،524 2.8 13،843 2.3 42،732 3.7 17،421 سایر

 011.1 9،488،698 111.1 3،422 111.1 2،178،775 111.1 724،284 111.1 511،132 111.1 1،213،134 111.1 422،782 جمع

 خاص( تحليلي هايگزارش و آمارها تنظيم و تهيه )دايره ماخذ: بانک مرکزي
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 ها بانک 0859های مختلف اقتصادی از تسهیالت دریافتی سال سهم بخش :09نمودار

 ماخذ: بانک مرکزي

در بخش صنعت  ريالميليون  327 ميليارد و 4تسهيالت پرداختي به واحدهاي توليدي نيز کل ميانگين 

 بوده است. ريالميليون  223و معدن و اين ميانگين در بخش کشاورزي معادل 

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

 ماخذ: بانک مرکزي

 

ستاد فرماندهي افتصاد مقاومتي و  هادر راستاي اجراي برنامههمچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت 

کوچک ها توليدي مصوبات کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد، دستورالعمل شناسايي و معرفي بنگاه

توسط وزير صنعت، توسط  13/13/1335به  %21داراي پيشرفت فيزيکي باالي  هاو متوسط و طرح

در همين  .ابالغ گرديد هاو رفع موانع استآنها تسهيل روهمعدن و تجارت تصويب و جهت اجرا به کارگ

واحد توليدي به  511هزار و  7سازي تسهيالت براي فعال ريالهزار ميليارد  121؛ 1335سال در راستا 

کشاورزی

5%
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25%
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هاي اما نمايندگان تشکل ه است،پرداخت شد 114در قالب طرح رونق توليد صنايع کوچک و متوسط

مطالبه  هابانکي بانکي صنعتگران از سوي هابدهينوان ع صنعتي معتقدند بخش عمده اين تسهيالت به

فقط سيستم و  عمل پولي دست توليدکننده نرسيدهکه در طرح رونق توليد، در  طوري شده است به

 تسهيالت جديد توليد تهاتر کند.بانکي توانسته بدهي خود را با 

 هيات مصوبه و برابر 115متوسطهاي کوچک و دستورالعمل تامين مالي بنگاهمطابق شايان ذکر است؛ 

اقتصادي داراي تعداد  هايبنگاهمتوسط ) و کوچک هايبنگاه ،35 سال  ارديبهشت 15 در وزيران

از  نفر باشند(؛ 111تا  51هاي اقتصادي داراي تعداد کارکنان بين نفر و بنگاه 51کارکنان کمتر از 

 هانامه رعايت شاخصآيين»مالکانه و مفاد رعايت نسبت شرايط نداشتن بدهي غيرجاري، چک برگشتي، 

به « ي دولتيهابانکمالي در اعطاي تسهيالت سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط 

  .شدندمندي از تسهيالت و تعهدات مستثني منظور بهره

ع موانع توليد هايي نظير آنچه در باال ارائه شد براي رفهمانگونه که مالحظه شد، قوانين و دستورالعمل

بايستي با مواد قانون رفع رسد ميدر کشور توسط متوليان مختلف تدوين و اجرا شده که به نظر مي

 اي پرهيز شود.موانع توليد تلفيق شود تا در نهايت بتوان از داشتن قوانين و مقررات جزيره

 

موارد مؤثر قانون رفع موانع بخش قابل توجهي از در پايان ذکر اين نکته ضروريست؛ با وجود اينکه  

و در نتيجه  هابانکها از طريق راهبرد اصلي افزايش سرمايه توليد با هدف رفع گلوگاه تامين مالي بنگاه

به رغم وجود دهد، آمارهاي موجود نشان ميتدوين شده  هاآنافزايش توان پرداخت تسهيالت توسط 

 هابانکدر سطح خرد با کمبود نقدينگي مواجهند و هاي حجم انبوهي از نقدينگي در سطح کالن، بنگاه
                                                            

کار قرار دادند. طرحي که با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور مالياتي،  تعريف شد واحدهاي کوچک و متوسط افزايش توليد را در دستور 3351در اين طرح که از ابتداي سال  004

تري مطرح شده از منابع بانکي به طور جدي تومان ميليارد هزار 12 به نزديک رقمي تزريق با توليدي واحد 7511 حدود احياي طرح ،1335 سال ابتداي ه است. ازها و سازمان تامين اجتماعي مدنظر قرار گرفتبانک

وزارت صنعت، معدن و عملکرد طرح رونق توليد در سامانه  ها در دستور کار قرار گرفت.اي از سوي بانک مرکزي به بانکو از ارديبهشت ماه با ابالغ بخشنامه

 تجارت ارائه شده است.

رساند به ، به استحضار مي«هاي کوچک و متوسطدستورالعمل تامين مالي بنگاه»، با موضوع ابالغ 1335/2/1مورخ  35/27577پيرو بخشنامه شماره  115

کوچک و متوسط توليدي صنعتي، کشاورزي و ها و واحدهاي هيئت محترم وزيران شرکت 1335/2/13هت مورخ 53137/ت18543موجب مصوبه شماره 

مورخ  84571/51582نامه شماره ( جزء )ج( تصميم4( و )3هاي )، بند1382/12/22هت مورخ 33333/ت211843نامه شماره خدماتي از شمول تصويب

 .باشندثني ميمندي از تسهيالت و تعهدات مستو نيز شرط نداشتن بدهي غيرجاري و چک برگشتي به منظور بهره 1333/7/22

 :شود( دستورالعمل مورد اشاره به شرح زير اصالح مي3بر اين اساس ماده )

هاي مالي نامه رعايت شاخصآئين»هاي مشمول اين دستورالعمل از شرايط نداشتن بدهي غيرجاري، چک برگشتي، رعايت نسبت مالکانه و مفاد بنگاه -3ماده 

 .باشندمندي از تسهيالت و تعهدات مستثني ميبه منظور بهره« هاي دولتياشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانکدر اعطاي تسهيالت سرمايه در گردش به 

 .هاي مشمول اين دستورالعمل را به مدت يک سال امهال کندميليارد ريال بنگاه 11تواند بدهي غيرجاري کمتر از تبصره: موسسه اعتباري مي

هاي اقتصادي نفر و بنگاه 51هاي اقتصادي داراي تعداد کارکنان کمتر از نامه، به ترتيب بنگاهوسط در اين بخشمنظور از شرکت و واحدهاي کوچک و مت

 .نفر است 111تا  51داراي تعداد کارکنان بين 
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لذا الزم است تا جهت  کنند.ميمولد اقتصاد هاي غيرهاي تسهيالت به بخشمنابع را صرف پرداخت

پذير، سازوکار الزم براي انتقال منابع تجهيز شده به بخش مولد اثربخشي قانون رفع موانع توليد رقابت

 بيني شود.اقتصاد پيش

 

هاي حمايتي از بخش صنعت خصوصاً موارد مربوط به صنايع تبديلي و ن افزايش سرمايه صندوقهمچني

 غذايي از مواد مغفول مانده اين قانون است.

بحث انحراف منابع تزريق شده و هدفمند نبودن  هاي قبل نيز اشاره شد،ادامه همانگونه که در بخشو 

بندهاي قانون  اي کههاي توسعهبه صنايع غذايي اعم از سرمايه در گردش و طرح 112تسهيالت اعطايي

 پرداخته نشده است.هاي مربوطه نامهخصوصاً تسهيالت اعطايي به واحدها و آيين

 

پذير و ارتقاي نظام فعاالن اقتصادي صنعت غذا معتقدند تمرکز قانون رفع موانع توليد رقابت و نهايتاً

حساب و پيشرو هايي براي واحدهاي خوشدار بوده و مشوقامين مالي واحدهاي مشکلکشور در تمالي 

 صنعت لحاظ نشده است.
 

 

 

 

 

 

 برندسازی

کنندگان به خريد و استفاده از کاالهاي داخلي، معرفي مصرف تمايلهاي افزايش بدون شک يکي از راه

کنندگان است. بسياري از مردم حتي از وجود برخي برندهاي ايراني صحيح و دقيق کاالها به مصرف

اند يا اطالعات بسيار اندکي دارند. کمک دولت به توليدکنندگان از طريق معرفي ارزان بدون اطالع

تا مصرف محصوالت است و کمک مهمي در  توليدتر کردن فرآيند ي در کوتاهتوليدات داخلي، عامل مهم

ي ملي براي تبليغ راستاي حمايت از توليد ملي خواهد کرد. در اين رابطه، استفاده از ظرفيت رسانه

 (هاي اقتصاد مقاومتي قرار داردارزان و مطمئن کاالهاي داخلي، امري مهم بوده و در چارچوب سياست

                                                            
 رويه توسط وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزي است.بي مجوزهاي بطور کلي يکي از مشکالت صنعت غذا صدور 112
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اند که رسانه ملي در تبليغ مواد غذايي حتي کاالهاي ن اقتصادي صنعت غذا بر اين عقيدهاما فعاال

 محور نظير لبنيات همراهي الزم را ندارد(.سالمت 

، به اعتبار صنايع غذايي سازي ضمن توسعه بازارهاي صادراتي"برند"در  موفقيتاز سوي ديگر 

ها دستگاه 4انون به برندسازي توجه شده که در جدول ق 8در ماده  .افزايدالمللي کشورها نيز ميبين

 نامه مربوطه ارائه شده است.ها مطابق آيينمسئول و شرح وظايف آن

 

 

 

 

 

 ها در خصوص برندسازیها دستگاه: مسئولیت5 جدول

کمیسیون  وزارت صنعت، معدن و تجارت

 ملی نشان

 009تجاری

سازمان توسعه تجارت 

 ایران

کمیسیون 

ساماندهی 

 008تبلیغات

 ت وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور توسعه، ترويج و تبليغ نشان2ماده

پذيري )برند(هاي تجاري داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي و با هدف افزايش رقابت

کاالها و خدمات ايراني، تشويق توليدکنندگان و صادرکنندگان با نشان برتر نسبت به انجام 

 :قدام کندموارد زير ا

 سازي موضوعات مرتبط با نشانهاي ترويج و فرهنگنويس دستورالعملالف ت تهيه پيش

 نامه براي تصويب.( اين آيين3)برند( تجاري و ارايه آن به کميسيون موضوع ماده )

)برند(هاي تجاري صادراتي به  حمايتي و تشويقي با اولويت نشان هاب ت پيشنهاد بسته

 نامه براي تصويب.( اين آيين3ده )کميسيون موضوع ما

اهکارها و موجود و تدوين ر هاپ ت شناسايي خألهاي موجود در قوانين، مقررات، رويه

 ه به مراجع ذيربط.ئپيشنهادهاي الزم و ارا

 )برند(هاي تجاري برتر و ضوابط اعطاي نشان انتخاب نشان هات ت تدوين و ابالغ شاخص

بررسي و 

تصويب 

ستورالعمل د

هاي و بسته

تشويقي 

موضوع 

بندهاي )الف( 

 و )ب(

هاي مسئوليت

 وزارت صنعت

لف ت حمايت از تبليغات ا

هاي ايراني در بنگاه

هاي نمايشگاهي و محيط

تجاري خارج مراکز 

  کشور.

ب ت شناسايي قوانين و 

مقررات مخل سهولت 

)برند(هاي  تبليغات نشان

تجاري داخلي در بازارهاي 

خارج از کشور و ارايه 

 پيشنهادات اصالحي.

اتخاذ 

تصميم و 

اجراي 

اقدامات 

موضوع 

 (5) ماده

                                                            
و فرهنگ و ارشاد هاي صنعت، معدن و تجارت )رئيس(، جهاد کشاورزي، امور خارجه، دادگستري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وزارتخانهبا عضويت  117

رزي هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاوکل( و رؤساي اتاق هاي ملي استاندارد ايران و ثبت اسناد و امالک کشور، )حداقل در سطح مديراسالمي و سازمان

 .شودو تعاون ايران تشکيل مي، اصناف ايران 

هاي صنعت، معدن و تجارت )رئيس(، فرهنگ و ارشاد اسالمي، کشور، دادگستري، ارتباطات و فناوري اطالعات، جهاد کشاورزي و با عضويت وزارتخانه  118

 .شودهوري اسالمي ايران تشکيل ميهاي ملي استاندارد ايران و صدا و سيماي جمبهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان
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 )برند( تجاري عالي داخلي.

 انتخاب، معرفي و تشويق نشان )برند(هاي تجاري برتر داخلي به صورت ساليانه. ث ت

)برند(هاي تجاري برگزيده از ميان  )برند( تجاري عالي داخلي به نشان ج ت اعطاي نشان

 )برند(هاي تجاري برتر داخلي. نشان

 چ ت حمايت از تبليغات نشان )برند(هاي تجاري منتخب داخلي در بازارهاي خارجي.

 

 نشان تبليغات ساماندهي منظور به است مکلف تجارت و معدن صنعت، وزارت ت 5ماده 

ف ترويج فرهنگ تغذيه سالم، حفظ محيط هد با و کشور داخل در داخلي تجاري هاي(برند)

گرايي و محدودسازي تبليغ کاالهاي خارجي و ترويج فرهنگ زيست، جلوگيري از تجمل

 انجام موارد زير اقدام کند:مصرف کاالهاي داخلي، نسبت به 

هاي مشارکتي در رسانه ملي جهت ترويج تغذيه سالم، حفظ الف ت حمايت از ساخت برنامه

گرايي و ترويج مصرف کاالهاي با کيفيت ايراني در سطح محيط زيست، جلوگيري از تجمل

 جامعه با همکاري و هماهنگي رسانه ملي.

خب داخلي و اعمال تخفيفات حداکثري در )برند(هاي تجاري منت ب ت حمايت از نشان

 هاي اجرايي.ها تحت مديريت دستگاهعمل از سوي کليه رسانه هاي موردتعرفه

ه ئجرايي مسئول توليد کاال و يا اراهاي اهاي تبليغاتي از طريق دستگاهپ ت اعمال حمايت

اين )برند(هاي تجاري منتخب موضوع  هاي ترويجي نشانخدمات جهت اجراي برنامه

نامه از طريق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران از محل اعتبارات مصوب آيين

 مربوط.

هاي ناهاي اجرايي و سازمت ت تأمين نيازهاي اداري و ملزومات مصرفي کليه دستگاه

عمومي از توليدات داخلي و تشويق و تسهيل خريد کاالهاي با کيفيت ايراني در سطح 

 جامعه.

رجع تشخيص و تعيين کاالهاي موضوع بند )ت( وزارت صنعت، معدن و تجارت تبصره ت م

 است.

 هاي توليدي و خدماتي کشور.هاي بخشاي توانمنديهناث ت پوشش و انعکاس رس

 بخشي و معرفي کاالهاي داخلي با کيفيت در مقايسه با مشابه خارجي.ج ت آگاهي

اي تحقيق و توسعه، داراي دانش فني هچ ت حمايت از محصوالت داخلي مبتني بر فعاليت

 پيشرفته و گواهينامه ثبت اختراع )پتنت(.

هاي تحت مديريت در سطح رسانه يح ت محدوديت تبليغات کاالهاي خارجي و غيرضرور

 هاي اجرايي.دستگاه

هاي تبليغاتي بر روي گونه وجه و تحت هر عنوان بابت فعاليت خ ت ممنوعيت دريافت هر

ها و )برند( تجاري برتر از سوي شهرداري نقل اختصاصي به دارندگان نشانوسايط حمل و 

 ها و نهادها.نايا ساير سازم

-پ ت حمايت از ثبت بين

)برند(هاي  المللي نشان

تجاري داخلي با هدف 

-جلوگيري از سوءاستفاده

 هاي احتمالي از نشان

تجاري داخلي )برند(هاي 

 المللي.در سطح بين

ت ت حمايت از ساخت و 

اي هناپخش تبليغات رس

)برند(هاي تجاري  نشان

هاي داخلي در رسانه

 کشورهاي هدف.

 ث ت کمک به حضور نشان

)برند(هاي تجاري برتر 

داخلي در پذيرش و اعزام 

هاي تجاري به خارج هيأت

 از کشور.

ج ت کمک به ايجاد دفاتتر 

مراکز تتجاري  بازرگاني و

در خارج از کتشور براي 

)برند(هاي تجاري  نشان

 برتر داخلي.

چ ت همکاري در برگزاري 

هاي تخصصي و نمايشگاه

 اختصاصي از نشان

)برند(هاي تجاري برتر 

 داخلي در خارج از کشور.

 

 23/2/1334، مصوب پذير و ارتقاي نطام مالي کشور( قانون رفع موانع توليد رقابت8وع ماده )ضو خدمات مو نامه ساماندهي تبليغات کاالهاآيينماخذ: 

 شماره 83383ت/52217هت

 

بازارهايي نظير عراق در قانون  استفاده مشکل سوء و صيانت از برندهاي ايراني و مواردي نظير حمايتبه 

ايراني به نام خودشان در عراق بعد از جا افتادن برند هاي عراقي در ثبت برند طرفتوجهي نشده است )

 (.نمک سان ايستک مانند: به هزينه طرف ايراني
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توانمندسازي صنايع کوچک از طريق ارتباط با صنايع متوسط و بزرگ و تعميق و تقويت اين همچنين 

کردهاي اصلي دولت در شبکه ها و برندها يکي از رويها، تعامل و ارتباط در قالب ايجاد و توسعه خوشه

هاي اجرايي نامهکه در آيين .بوده است هاي خروج از رکوددر بسته سياست هاي صنعتيتدوين سياست

 شود.و قانون ديده نمي

 

 نظام توزیع

شود، اصالح ساختار توزيع در سطح جامعه ميرشد توليدات ملي ترين عواملي که موجب يکي از مهم

باعث عامل که اين  بسيار ناکارامد بودهدر زمينه توليدات داخلي، ساختار توزيع  متاسفانهکاالست. 

گذاري موثر . از اين رو، سياستکننده برسدبا قيمتي بسيار باالتر دست مصرفشود تا توليدات داخلي مي

 .در اين زمينه از اهميت بااليي برخوردار است

 محصوالت توليد شده را دارند يفه توزيع، پخش و فروشوظهاي غذايي مواد و فرآورده توزيعبطور کلي 

کشاورزي و مواد غذايي در حال حاضر در ايران از گستردگي وسيعي  محصوالتي توزيع هاشبکه و

، در اين بخش به هاي غذاييهکيفيت فرآورد در قيمت و هاآن. با توجه به تاثير چشمگير 119 برخوردارند

 .شودپرداخته مي اصالح ساختار نظام توزيعبررسي ميزان توجه قانون به 

 

مشکالت متعدد بخش توليد ناکارامدي نظام توزيع و با توجه به در شرايط کنوني و به عبارت ديگر 

زني باالي اين بخش از قيمت فروش محصوالت صنايع غذايي در کنار قدرت چانه اينباالبودن سهم 

. به اعتقاد فعاالن اقتصادي در اين شرايط افزايش داده استبخش فشار را بر بخش توليد بيش از پيش 

ناشي از رکود واحدهاي توليدي، انبوه  هاکننده، به دليل کاهش قيمتهاي مصرفبجاي کاهش هزينه

                                                            
کاال و خدمات، دولت  يعتوز يندفرآ يسازو شفاف يعشبکه توز يورسطح رقابت، ارتقاء بهره يشمناسب بازار، افزا يمت به منظور تنظ"قانون برنامه پنجم 111 مادهمطابق  113

پخش،  يتفعال يبرا يازمورد ن يکه استانداردها يبه نحو يدسال دوم برنامه اقدام نما يانپخش کاال تا پا يردولتيغ يواحدها يسامانده يحه: الف ت نسبت به ارائه التوانديم

بدون پروانه  يصنف يب ت واحدها يابد؛کننده کاهش مصرف کننده ويدتول يمتمورد توجه قرار گرفته و اختالف ق يرقابت هايياستس يازدولت و ن يريتيو مد ينظارت يابزارها

 يرانوز يأته يبکه به تصو اينامهينيتا زمان اخذ پروانه کسب براساس آواحدها را  گونهينا يآب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهر يو خدمات عموم ياتو نرخ مال ياماندهرا س

اما  ".يستمربوط ن ينمقرر در قوان يياجرا يهاضمانت يرسا يحکم مانع از اجرا ين. ايدنما يافتن و درييتع يمهو تعرفه مصوب به عنوان جر ياتتا دو برابر نرخ مال رسد،يم

 هاي اجرايي کشور منتشر نشده است.گزارش اجراي اين ماده توسط دستگاه
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شود. بنابراين اصالح نظام توزيع در بخش فروش غيرمولد اقتصاد در نظام توزيع مي بخش سود به کام

و گمرک در صادرات از نکات مهمي است که الزم است در اصالحات قانون  و نقل داخل و سيستم حمل

 هاي اجرايي آن بطور شفاف ديده شود.نامهو يا آيين

تنها نتوانسته در  نظام توزيع فعلي کشور نهبر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز؛ از سوي 

به کارگزار فروش محصوالت ساير  کند، بلکه عمالًفرايند مقابله با قاچاق کاال به وظيفه خود عمل 

 که اين مهم نيز در قانون مغفول مانده است. .121ويژه کاالهاي قاچاق، تبديل شده است ها و بهکشور

 

 

 

 

 

 

 

 ای شبکه توزیع مواد غذایی در ایرانزشمای کلی از ارتباطات بین اج :05نمودار

 .1335هاي صنايع غذايي ايران، مرتضايي، اشرف و همکاران، جايگاه صنعت غذا در اقتصاد کشور، کانون انجمنمأخذ: 

 

ليل مبهم مستقيم اشاره شده اما به دطور غيربتوزيع هاي بر حمايت از طرح 121قانون 12توجه: در ماده 

 بودن قابل اتکا نيست.

                                                            
 .1335، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، شناسي نظام توزيع کاال در کشور از منظر قاچاق کاال و راهکارهاي کنترل و نظارت بر آنآسيب 121

بر و هاي مختلف از جمله صنعت با اولويت صنايع انرژيسازي مصرف انرژي در بخشهاي بهينهطرح -بند ب» پذير قانون رفع موانع توليد رقابت 12ماده  121

مايع يا گاز  هاي تجديدپذير، گسترش استفاده از گاز طبيعي فشرده ياشهري و ساختمان، توسعه استفاده از انرژيحمل و نقل عمومي و ريلي درون و برون

مصرف و يا برقي با خودروهاي پرمصرف و شهري، توليد و يا جايگزين کردن خودروهاي کم هاي اصلي بينشده با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راه مايع

ي، دريايي، هوايي اعم از انقل ريلي، جاده هاي حمل وها و طرحتأخير( کشتيهاي حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ )خسارتفرسوده و کاهش هزينه

 «.آالت و واحدهاي توليدي بخش کشاورزيشود، ماشيناي منجر ميهايي که به کاهش گازهاي گلخانهها و وسايل حمل و نقل، طرحزيرساخت

 مواد و فرآورده غذایی

 هانمایشگاه

 اصناف

 میادین میوه و تره بار

 شرکت بازرگانی دولتی

 بورس محصوالت کشاورزی

 کنندهمصرف

 هاواسطه

 هافروشگاه

 صنایع غذایی
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 گذاریقیمت

 

که زمينه  استاز مواردي به عنوان يکي  گذاري کاالهاي مختلفکاهش دخالت در بازار محصول و قيمت

اين مهم در صنايع غذايي  .122کندصادي را فراهم ميهاي مختلف اقتمناسب براي تسري رونق در بخش

خريدهاي تضميني در آن دولت با  محصوالت کشاورزي بوده کهآن که بخش مهمي از مواد اوليه 

هاي باالي گمرکي براي آن وضع و يا در مقاطع دخالت داشته و يا به بهانه حمايت از توليد داخل تعرفه

 ز اهميت است. نمايد؛ بسيار حايواردات اعمال ميهاي ها و محدوديتزماني مختلف ممنوعيت

 ايگسترده هايرانت که هشد سبب در زنجيره غذا گذاريقيمت در دولت حد از بيش دخالتبطور کلي 

 ،شده سلب صنعت غذا توليدکنندگان از بلندمدت ريزيبرنامه امکان شود، ايجاد کشور اقتصاد در

 ثبات فداي بازارها مدتکوتاه ثبات و هدش فعال اقتصادي امور در ساالرانديوان و مدارانسياست

 .شود هاآن بلندمدت

حذف تدريجي  کاروبهبود محيط کسبدر بخش  غيرتورمي از رکودبسته سياستي دولت براي خروج در 

ارائه شده بود که در قانون  به غير از کاالهاي اساسي و انحصاري 1333گذاري دولتي تا پايان سال قيمت

 پذيري ديده نشده است.به عنوان يکي از راهکارهاي رشد توليد و ارتقاي رقابت

رشد از عوامل مهم در در گردش  گذاري و سرمايهحذف قيمت از فعاالن اقتصادي بسياريبه اعتقاد 

صنايع پذيري کليد رقابتبوده همچنين بازنگري قانون خريد تضميني توليدات محصوالت صنايع غذايي 

 است. غذايي مادر نظير آرد و محصوالت صادرات محور نظير بيسکويت، ماکاروني و شيريني و شکالت

 

 

 

 

 

                                                            
؛ رفت از آنهاي برونگيريچرايي بروز رکود تورمي و جهت؛ 1332، 1331 هايگزارش ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت از شرايط اقتصادي سالماخذ:  122

1333. 
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 های صنایع غذاییفرآوردهتمام شده باالی قیمت

 

هاي غذايي که تاثير بسزايي بر وردهتمام شده فرآ صنعت غذا باال بودن قيمت اصلييکي از مشکالت 

هاي دستوري مواد . به اعتقاد فعاالن اقتصادي اين حوزه قيمتپذيري اين صنعت داردکاهش رقابت

تمام شده توليدات وري پايين و ساير عوامل موجب افزايش قيمت اوليه، تورم باالي در دهه اخير، بهره

و نقل باال در تجارت  هاي حملشده و همين امر بعالوه نظام توزيع ناکارامد در بازار داخل و هزينه

پذيري صنايع غذايي در بازارهاي جهاني را بهمراه داشته است. که در طح رقابتخارجي کاهش س

 شده تمام هزينه کاهش قابل توجهي براي در اين قانون تمهيداتهاي قبل بطور کامل تشريح شد. بخش

وري مصرف انرژي هرهطرح افزايش ب 12فقط در ماده  وريتوليد نشده است. اما در خصوص افزايش بهره

 ها ديده نشده است.وري بنگاهشده است و مشوقي براي افزايش بهرهمطرح 

 

 

 افزودهمالیات بر ارزش

افزوده ايجاد شفافيت اقتصادي است، لذا پديد از آنجا که يکي از اهداف اجراي قانون ماليات بر ارزش

و اجرايي مورد نياز براي اجراي آن در همه مراحل )قبل و حين اجراي  اقتصاديهاي آوردن زيرساخت

ضروري است. زيرا با توجه به تجربه کشورهاي موفق و توجه به آثار و تبعات آن بر جامعه آن( 

هاي نظميها، پيچيدگي و بيآنهاي مناسب يا ضعف اجراکننده اين سيستم مالياتي، نبود زيرساخت

آورد که اين امر در نهايت هدف اصلي اجراي اين سيستم نون فوق بوجود ميخاصي را در اجراي قا

اعتماد متقابل  نهايتاً  و  هاي اقتصاديمالياتي را که ايجاد شفافيت در اطالعات اقتصادي و فعاليت

 .123کندباشد را با اشکال مواجه ميميموديان و سيستم مالياتي 

هاي وده در زنجيره غذا، نيازمند سازوکار و زيرساختافزاجراي عادالنه قانون ماليات بر ارزش

دار شوند تا با صدور الزم است و بر اين اساس، بايد تمام معامالت اين زنجيره، شناسنامه

فاکتور، نوع، مقدار، قيمت، تاريخ و محل فروش کاال مشخص شود؛ اما هم اکنون در زنجيره 

                                                            
 .1333افزوده؛ اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران؛ ل و مشکالت اجراي ماليات بر ارزشبررسي و تحقيق در خصوص مسائ 123
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به اين بخش نه تنها توليدات رسمي را  که فشار مضاعف ترين بخش صنعت غذاست،غذا شفاف

اي و گسترش قاچاق به همراه تهديد سالمت جامعه کند، بلکه رشد واحدهاي زيرپلهمختل مي

ايجاد شفافيت در  افزوده،ماليات بر ارزش عادالنه براي اجراي را نيز به دنبال خواهد داشت.

هاي زنجيره غذا نظير اصناف اين موضوع به ساير بخش تمامي اجزاي زنجيره غذا و تعميم

 الزاميست.

 در زنجيره غذا عبارتند از: 124افزودهبطور کلي مشکالت ماليات بر ارزش

 بندي يا مواد بسته معافيت برخي کاالها از پرداخت ماليات در حالي که زنجيره پيشين

 معاف نيست، هاآن و تجهيزات توليد )که سهم بسزايي در قيمت فروش دارند(

  ،125نحوه استرداد و زمانبر بودن مطالبات موديان از سازمان امور مالياتي 

 افزاري و کمبود نيروي انساني متخصص در اجراي افزاري و نرمنبود امکانات سخت

 قانون، 

 ها و تعداد فواصل زماني پرداخت،عدم تنظيم دوره 

 هاآنافزاري و آموزش رمارائه اظهارنامه مالياتي توسط موديان با توجه به نبود امکانات ن 

 و نو پا بودن قانون در کشور، 

  ها آنعدم تعيين دقيق کاالهاي معاف از ماليات و مشکالت ناشي از گستره انواع

بازنگري و تعريف دقيق فرآوري محصوالت کشاورزي و همچنين گسترش دامنه )

غذايي جامعه  جهت ارتقاي امنيت  ها به اقالم غذايي اصلي سبد مصرفي خانوارمعافيت

افزوده براي اقالم کشاورزي و غذايي به جاي خ صفر ماليات بر ارزشلحاظ نر و نهايتاً

 ،122معافيت(

 دار از موديان،هاي مدتدريافت ماليات بر اساس تاريخ فاکتور از خريد و فروش 

 ،نبود اعتماد به توليدکننده در نظام مالياتي کشور 

 ه غذاهاي زنجيرعدم شفافيت در تمامي بخش. 

                                                            
افزوده اخذ شده که ماليات بر ارزشزار ميليارد ريال ه 182.5 جمعاً 1335ماهه منتهي به بهمن  11فروردين ماه بانک مرکزي، در  21بر اساس گزارش  124

 هزار ميليارد ريال افزايش داشته است. 2باشد. و نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از درصد از مجموع درآمدهاي مالياتي کشور مي 21.8 اين رقم

 شود.مي ماهه استرداد رييس سازمان امور مالياتي، با بيان اينکه ماليات صادرکنندگان يک به نقل از خبرگزاري خانه ملت؛ 125
 به تبديلي صنايع هايشرکت در وقتي ولي است ماليات از معاف باشدمي / بوته وقتي بر روي درختفرنگي / گوجه، به عنوان مثال محصول سيب پذيرداين امر صورت نمي ايرانباشد اما در دنيا صنعت غذا از ماليات معاف ميدر اکثر  126

 د.گردمي الملليبين بازارهاي در پذيريرقابت عدم و شده تمام قيمت افزايش گيرد که باعثمي تعلق آن به افزودهارزش ماليات گرددبندي ميتبديل و بسته فرنگيگوجهکمپوت / رب
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هايي که در هاي مختلف مالياتي در بخشمشوق پذيرتوليد رقابت موانعرفع در قانون با وجود اينکه   

 هايبه اعتقاد فعاالن اقتصادي صنعت غذا رکود حاکم از يک سو و  فشار ، ليکن ادامه ارائه شده است

صنعت منجر به  بخش توليد وبه هاي مسئول اعم از قانون و شيوه اجراي آن توسط دستگاه 127يماليات

 است.  پذيري شدهمشکالت متعددي نظير کاهش توليد، افت رقابت

 :31از جمله در متن ماده 

  آمده است، هاي مستقيم قانون ماليات 132اصالح ماده مبحث 

   بر اساس بند )پ( اين ماده، دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي

 2هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت شهرک واحدهاي اقتصادي واقع در

هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق کمتر سال و در صورت استقرار شهرک

سال افزايش يافته است. با احتساب اينکه در حال حاضر  3توسعه يافته، به مدت 

ال معافيت س 11فعاليت اقتصادي در مناطق کمتر توسعه يافته مطابق قانون، مشمول 

 . يابدسال افزايش مي 13مالياتي است، اين معافيت به 

  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 

به ازاي هر سال افزايش کارکنان، کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد افزايش دهند، 

 يک سال محاسبه ماليات با نرخ صفر اضافه خواهد شد.

  گذاران خارجي و نيز فعاليت اين ماده مشارکت با سرمايهح و خ بر اساس بندهاي

گذاران خارجي در ايران با هدف صادرات محصوالت توليدي، مشمول سرمايه

 باشد. مي هاي مالياتي تا سقف مقرر در قانونمعافيت

  هاي هايي براي فعاالن بخشها و مشوقاين ماده نيز معافيت گانه15در ساير بندهاي

... در هاي پژوهش و توسعه ونقل، فعاليتصنعت، معدن، خدمات، گردشگري، حمل و 

 .نظر گرفته شده است

                                                            
هاي گذشته و از سويي رکود چندساله گوياي اين مسأله است نسبت به سال ت بر اساس گزارشات بانک مرکزي آمارهاي افزايش چند برابري درآمدهاي مالياتي 127

 .که در اين ميان فشار مضاعفي به توليدکننده وارد شده است
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اصالحيه شود با بيني ميهاي مهم بخش توليد نظام مالياتي است که پيشالزم به ذکر است يکي از چالش

در ادامه برخي از نکات منفي اين اصالحيه ارائه شده  از پيش شود. ها بيشاين چالش هاي مستقيمقانون ماليات

 است:

  هاي مستقيم، قانون ماليات 32و  35اصالحيه قانون پيرامون ماده  21مطابق با بند

هاي مستقيم با نظر جامعه قانون ماليات 35ماده  2نامه به شرح تبصره تدوين آيين

حذف و پس از اين فقط بر اساس نظر سازمان  اصالحيهحسابداران رسمي است که در 

 .شودمالياتي تدوين مي

 هاي مستقيم به قانون ماليات 37ماده  3اصالحيه قانون پيرامون بند  22ند مطابق با ب

الراس شدن وجود ندارد مگر در موارد خاص و چنانچه مؤدي سهولت امکان علي

الراس شود محاسبه ماليات بر اساس ضرايبي است که توسط کميسيون مشمول علي

زرگاني، اصناف و بانک مرکزي يا با حضور نمايندگان اتاق با 154رتبه موضوع ماده عالي

شود، در حالي که در اصالحيه اين ماده همه اين موارد حذف شده است ملي تعيين مي

گيرد و اين الراس( با تغيير نام در اختيار کامل مميز و مأمور قرار ميو تشخيص )علي

 .حاکي از مميزساالري در سيستم مالياتي است

  هاي مستقيم، تبصره قانون ماليات 111پيرامون ماده اصالحيه قانون  23مطابق با بند

 و همچنين موضوع تعيين ماليات با نظر اتحاديه مربوطه حذف شده است. 111ماده  5

هاي مستقيم و ماليات بر نظام مالياتي کشور و خصوصاً قانون مالياتمورد نياز  اصالحات خصوصاما در 

افزوده بحث استرداد ماليات ارزش128 34افزوده مبحثي به ميان نيامده است. و تنها در ماده ارزش

 ؛سازمان امور مالياتي مکلف استصادرکنندگان در مهلت مشخص به ميان آمده است و بر اين اساس 

شده  افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کاالهايي که از مبادي خروجي رسمي صادرماليات بر ارزش

با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت يک ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرک 

الزم به  .هاي جاري آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نمايدجمهوري اسالمي ايران از محل وصولي

از يکي از  ه از صادراتافزودماليات بر ارزش  استرداد به موقع عدمذکر است به اعتقاد فعاالن اقتصادي 

با دستورالعمل سازمان امور مالياتي تا اميد است، هاي صادرکنندگان در صنعت غذا است. که دغدغه

                                                            
ه شده از صادرکنندگان را از کاالهايي که از مبادي خروجي رسمي صادر شد افزوده أخذتي کشور مکلف است ماليات بر ارزشسازمان امور ماليا -34ماده  128

هاي جاري آن ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرک جمهوري اسالمي ايران از محل وصولي با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت يک

 سازمان به صادرکنندگان مسترد نمايد.
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 با توجه به نگاه يکشود. اما چگونگي استرداد اين ماليات همواره به عنوان يک چالش حدودي حل مي

 .طرفه سازمان امور مالياتي باقيست

...، صرفاً در پذير و( قانون رفع موانع توليد رقابت34موقت موضوع ماده ) داداسترالزم به ذکر است. 

به بعد بوده و قابل تسري به صادرات خدمات و استرداد  1334خصوص صادرات قطعي کاالها از سال 

 شود.ساير موارد نمي

 

 

 

 

 مشکالت تامین مواد اولیه

هاي خريد تضميني و شرايط واردات از خارج از کشور و همچنين قيمت 123کشاورزي توليداتعدم ثبات 

شده بطور تمام گذاري و قيمت در تامين مواد اوليه است، که در بخش قيمتاز مشکالت صنايع غذايي 

 کامل تشريح شد.

به مواردي  کاروبهبود محيط کسبدر بخش  دولت براي خروج غيرتورمي از رکود سياستيبسته در  

هاي مختلف از جمله صنعت غذا اشاره شده بود که در هاي تامين مواد اوليه در بخشمرتبط با چالش

 ادامه ارائه شده است؛

 کننده هايي که دولت تامينري در فعاليتگذابخشي به محيط کالن سرمايهثبات

 ؛عقد قراردادهاي ده ساله تامين مواد اوليه طريقانحصاري مواد اوليه است، از 

                                                            
هاي باالي ، به اعتقاد فعاالن اقتصادي نبود برنامه منسجم کشت )الگوي کشت(؛ قيمتآيندمحصوالت کشاورزي پايه و اساس صنايع غذايي به شمار مي 123

نامناسب بودن ؛ هاآلودگي برخي محصوالت کشاورزي ورودي به صنعت به ميکروارگانيزممحصوالت کشاورزي نسبت به قيمت جهاني؛ ناپايداري توليدات؛ 

ها و شرايط واردات از ها و محدوديتترين مشکالت مواد اوليه داخلي و تغييرات نرخ ارز؛ تعرفهز مهمبراي صنايع غذايي ا واريته برخي محصوالت کشاورزي

ها براي توليد و صادرات برنامه ريزي آنبخشي به توليدات  صنايع غذايي و برنامهبايستي جهت ثباتهاي اصلي تامين از خارج کشور است. که ميچالش

 وجه به منابع موجود و بر طبق واقعيت موجود آب و خاک کشور تدوين و الزامات اجرايي آن تعبيه شود.توليد محصوالت کشاورزي با ت
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 هاي محصوالت کشاورزي نظير گندم و شکر و توليد و همچنين قيمت اتثب

بدليل تاثير  هاي جهاني،  متناسب با نياز صنايع غذايي،ها با قيمتي اين قيمتهمخوان

پذيري صنايع غذايي از اهميت بااليي برخوردار بر قيمت و نهايتاً رقابت هاآنباالي 

 ؛است

  به غير از کاالهاي اساسي و  1333پايان سال دولتي تا  گذاريقيمتحذف تدريجي

 .انحصاري

  که به اين سه نکته مهم در قانون توجهي نشده است. در حالي

گيري سهم معين براي بخش کشاورزي )حداقل معادل سهم اين بخش از اقتصاد کشور( از هدف

 ها به منظور شناسايي دقيق واحدهاي توليدي محصوالت کشاورزيسامانه داده ايجادتسهيالت بانکي و 

است.  پذير اتخاذ شدهرقابت ن رفع موانع توليددر قانو است که دو تصميم مهم براي بخش کشاورزي

تا حدود تواند برداري صحيح ميکه در صورت بهرهاست  زيرساختي کليدي هاايجاد سامانه داده

مواد اوليه صنايع غذايي را کنترل و تامين منابع مالي بخش کشاورزي به رشد کمي امين ناپايداري در ت

 . کندو کيفي توليدات اين بخش کمک 

 

 

 سازی گذاری و تصمیمتعدد و ناهماهنگی سیاست

ها، استانداردها، نظارت و در تدوين و اجراي برنامه گذاريسياستهاي متولي ناهماهنگي بين دستگاه

پذيري صنايع غذايي است، که در هاي اصلي توليد و رقابتاز چالش گيري در بخش صنايع غذاييتصميم

در فرآيندهاي مختلف هاي دست و پاگير حذف مقررات و بوروکراسيقانون به آن توجهي نشده است. 

هاي هاي غذايي از زير ساختره تاسيس، توليد، بازار و تجارت فراوردهصدور مجوزهاي مورد نياز در زنجي

بايستي توجه هاي صنايع غذايي است که ميپذيري بنگاهاصلي توسعه بخش توليد و ارتقاي رقابت

گذاري وکار و سياستدر ادامه مواردي که در قانون براي کمک به تسهيل کسب اي به آن شود.ويژه

 شود.ه ميپرداخته شده، ارائ
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هاي اجرايي و اداري و فرآيند ارائه خدمات و صدور مجوزها توسط دستگاه هايبوروکراسيتسهيل 

تسهيل  خصوصقانون موارد زير در  57در ماده . در اين خصوص خصوصينهادهاي رسمي بخش

 کار آمده است:وکسب

 و مانند  هانامهها، آيينمراحل صدور مجوزهاي کسب و کار در مقررات، بخشنامه

هاي آن را به نحوي تقليل يابد که نحوي تسهيل و تسريع شود و هزينه اينها را به

کار در کشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني ومجوز کسبصدور 

 کار در کمترين زمان ممکن صورت پذيرد.واندازي آن کسبغيرحضوري و راه و

 هاي اقتصادي که نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاي در مورد آن دسته از فعاليت

پارچه، هماهنگي باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يکمتعدد مي

عهده خواهد داشت و از طريق ايجاد  تکميل و صدور مجوز را برو اداره امور أخذ، 

هاي پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشارکت ساير دستگاه

نمايد که ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، اي اقدام ميگونه مرتبط به

شده توسط هيأت بينينظر براي صدور مجوز از زمان پيش سقف زماني مورد

 .131تجاوز ننمايد« کارومجوزهاي کسبزدايي و تسهيل صدور مقررات»

                                                            
( قانون اساسي به شرح زير 44هاي کلي اصل چهل و چهارم )( قانون اجراي سياست7( و )2(، )1) ( قانون اصالح مواد3) ( ماده3) تبصره -99ماده  131

 شود:( به اين ماده الحاق مي7( و )2(، )5هاي )عنوان تبصرهشود و سه تبصره ديگر به اصالح مي

کنند به کنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي را که صادر ميکار صادر ميوکليه مراجعي که مجوز کسب -3بصره ت

، مستقر در «کاروزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسبهيأت مقررات»به ماه پس از ابالغ اين قانون، تهيه و  همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يک

االختيار يا باالترين مقام دستگاه اجرائي ارسال کنند. اين هيأت هر ماه حداقل صورت الکترونيکي و پس از تأييد نماينده تام وزارت امور اقتصادي و دارايي به

با حضور دادستان کل کشور، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، رئيس ديوان محاسبات کشور يا نمايندگان  بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و يک

ئيس اتاق اصناف االختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسالمي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مرکزي ايران، رتام

( قانون محاسبات عمومي کشور و دارندگان 5) ( قانون مديريت خدمات کشوري و ماده5) ربط موضوع مادهنده دستگاه اجرائي ذيايران و حسب مورد نماي

ماه پس از ابالغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور  شود. اين هيأت موظف است حداکثر تا مدت سهرديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشکيل مي

نحوي تقليل دهد که صدور هاي آن را به نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه ها و مانند اينها را بهنامهها، آييني کسب و کار در مقررات، بخشنامهمجوزها

ممکن صورت پذيرد.  کار در کمترين زمانوباندازي آن کسکار در کشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راهومجوز کسب

هاي هيأت وزيران پس نامهها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و درمورد تصويبنامهها و آيينها، دستورالعملمصوبات هيأت مذکور درمورد بخشنامه

االجراء ر مجوزهاي کسب و کار نقش دارند الزمها و نهادها که در صدوکار و کليه دستگاهوراي کليه مراجع صدور مجوزهاي کسباز تأييد هيأت وزيران ب

  باشد.مي

مذکور  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

 ائه کند.موظف است پيشنهادهاي الزم را براي اصالح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ار
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از ديگر نقاط قوت  واحد تجاريتسهيل امور گمرکي و تجارت فرامرزي از طريق تعيين تکليف پنجره 

مطابق با تصريح قوانين  تسهيل امور گمرکي اين قانون جهت هماهنگي امور تجارت و تسهيل آن است.

( و 1334پذير و ارتقاي نظام مالي کشور )مصوب سال ( قانون رفع موانع توليد رقابت38بند )ج( ماده )

گمرک جمهوري  بايستي توسطمي 12/11/31وکار مصوب ( قانون بهبود مستمر محيط کسب7ماده )

گيري از بهره تعريف شده است. اجراي پروژه پنجره واحد تجاري انجام شود. در اين راستااسالمي ايران 

هاي مرزي، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و امکان تجميع هاي موجود در بنادر، پايانهها و پتانسيلظرفيت

يندهاي ترانزيت، واردات و صادرات در اين قبيل مبادي و آر فرهاي مسئول دناهمه نهادها و سازم

از  العملکاران، اظهارکنندگان(و ارتباط کليه تجار )صاحبان کاال، حق هاآنبرقراري ارتباط الزم بين 

 باشد.ميپروژه پنجره واحد تجاري  اهداف

الزامات ساير کشورها و مرکات گيري از تجربه موفق اجراي طرح پنجره واحد تجاري در گدر اين راه بهره

 کشور الزاميست.و شرايط منحصر به فرد و بومي 

به اعتقاد فعاالن اقتصادي صنعت غذا اين پنجره در حال حاضر به دليل عدم يکپارچگي تمامي 

هاي مستقر در ها، عدم ارتباط و تعامل مثبت بين دستگاهتعدد گمرک، دخيل در اين پنجره يهاانسازم

هاي ارتباطي و الکترونيکي در برخي ، فقدان آموزش کافي عوامل اجرايي، نبود زيرساختمبادي رسمي

                                                                                                                                                                                                
ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب  ( قانون برنامه پنج22) کارگروه موضوع ماده»از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات  -5تبصره 

هاي کلي اصل چهل راي سياست( قانون اج7( و )2(، )1موضوع قانون اصالح مواد )« وکارزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسبهيأت مقررات»به « 15/11/1383

 شود.ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران لغو مي ( قانون برنامه پنج22) شود و مادهمنتقل مي 1/4/1333( قانون اساسي مصوب 44و چهارم )

دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه باشند، هاي متعدد ميهاي اقتصادي که نيازمند أخذ مجوز از دستگاهدر مورد آن دسته از فعاليت -2تبصره 

عهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي  مديريت يکپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تکميل و صدور مجوز را بر

نظر براي صدور مجوز  صدور مجوزها، سقف زماني موردنمايد که ضمن رعايت اصل همزماني اي اقدام ميگونههاي مرتبط بهمجازي با مشارکت ساير دستگاه

 تجاوز ننمايد.« کاروزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسبمقررات»شده توسط هيأت  بينياز زمان پيش

هاي در محل پنجرهاالختيار هاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تامدر ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاه

اساس  )بر ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفانهاي مربوطه شامل رويهواحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همکاري الزم را به عمل آورند. دستورالعمل

هاي مختلف متناسب با شرايط اليتهاي اصلي در صدور مجوز در فعقوانين و مقررات(، که به تأييد هيأت وزيران رسيده است و همچنين فهرست دستگاه

هاي کلي اصل ( قانون اجراي سياست7( و )2(، )1( قانون اصالح مواد )3) موضوع ماده« کاروزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسبمقررات»توسط هيأت 

لغو  جمهوري اسالمي ايرانساله پنجم توسعه  رنامه پنج( قانون ب71) شود. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده( قانون اساسي تهيه و ابالغ مي44چهل و چهارم )

 شود.مي

که مرتبط با وظايف و اختيارات هيأت  جمهوري اسالمي ايرانساله پنجم توسعه  ( قانون برنامه پنج72) مصوبات کميته مذکور در ماده -7تبصره 

 شود.يباشد به اين هيأت ارسال مکار ميوزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسبمقررات
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کارايي مورد انتظار را هاي مجوزدهنده و تاثيرگذار در فرآيند ترخيص کاال، مبادي مرزي و تعدد دستگاه

 ندارد.

 

 

هاي اقتصادي متاثر از عملکرد دولت و تعريف بخش مهمي از فضاي اقتصادي و حقوقي پيرامون بنگاه

 هاياست. دخالت از جمله مداخالت دولت در زنجيره غذا اقتصاديدهي روابط نقش دولت در شکل

هاي در سال، نه تنها به بهبود در تخصيص منابع اين زنجيره عواملدولت در تنظيم رفتار  نادرست

داشته  همراه نيز به را نفعان اصلي آنکارايي و نارضايتي ذي کاهش بلکه شده است،منجر نگذشته 

 است.

کار توليد و تجارت در صنايع از جمله وبرخي موانع محيط کسبقبل هم ارائه شد،  فصلهمانگونه که در 

 صنعت غذا را با مشکالت متعدد مواجه کرده از جمله اين مشکالت:

 هي  شرطي در زمينه داشتن حداقل درصنايع غذايي  وکاراندازي يک کسبران براي راهدر اي

شود، تعيين و همين امر موجب هدررفت منابع مي وجود نداردو مقياس توليد سرمايه 

نامه اجرايي بايستي در آيينگذاري و شرايط اخذ مجوز از نکاتي است که ميهاي سرمايهاولويت

 ديده شود. قانون 57ماده 

 هاي اجرايي کشور کاري دستگاهچندگانه و موازي هازمانبري مراحل واردات و صادرات و نظارت

از مشکالت تجارت صنايع غذايي است که با وجود اينکه در بسته سياستي خروج  هاآنو تعدد 

د، بر روز کاهش ياب 13روز و زمان واردات به  21بايستي زمان صادرات به مي 131از رکود دولت

زمان واردات  132 2117منتشر شده توسط بانک جهاني در سال  وکارفضاي کسبطبق گزارش 

 ساعت است. 111ساعت و زمان صادرات  141در ايران 

  ؛ به اعتقاد هاي منعقده با کشورهاي مختلف در حوزه بازرگانينامهموافقتالزام به بررسي کارايي

الزم را در تجارت  ها، کاراييتعدد اين موافقنامهفعاالن اقتصادي در حال حاضر با توجه به 

 ندارند.  صنايع غذايي خصوصاً با کشورهاي همسايه نظير عراق

                                                            
 ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت، به هيأت دولت، ارائه شده 1334و  1333هاي هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود طي سالسياست 131

 .1333تير ، ويرايش اول
132 doing business world bank 2117 
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 ها و ميزان توليد عدم وجود آمار و اطالعات شفاف و دقيق از واحدهاي توليدي، ظرفيت

ريزي مهموجود صنايع غذايي را در برنا هايي است که نه تنها واحدهاياز جمله چالش هاآن

ها را از مسير اصلي توسعه گذاران را نيز سردرگم و سرمايهکند، بلکه سرمايهدچار مشکل مي

رفع موانع توليد در قانون ها که تدابير الزم در خصوص حل آنکند. صنعت غذا دور مي

 ديده نشده است.پذير و ارتقاي نظام مالي رقابت

 

 خالءهای موجود در قانون .1.3
 

منسجم بودن و از شفافيت اجرايي الزم برخوردار بودن. البته بايد  :قانون خوب عبارتند ازهاي ويژگي

سازي براي اجراي صحيح قانون اذعان نمود اثربخشي و کارايي قانون محدود به اين امر نبوده و زمينه

ه اهداف توسط مجريان قانون )دولت( نقش بسزايي در ارتقاء اثربخشي و کارايي قانون از بعد نيل ب

مدنظر از تبيين و تدوين قانون دارد. به عبارت ديگر در بررسي قانون و به جهت تبيين اثربخشي و 

هاي ها و الزامات مطلوب قانوني و همچنين مطلوب بودن مکانيسمکارايي هر قانوني توجه به ويژگي

تبعيت از قانون و ضمانت شناسانه مذکور، . لذا بدون مطالعات آسيباي داردويژهاجرايي آن از اهميت 

 اي از ابهام فرو خواهد رفت.اجراي قانون در هاله

پذير و ارتقاي نظام تعدد مواد، تنوع موضوعات جهت دستيابي به اهداف قانون رفع موانع توليد رقابت

 ها از نقاط ضعف اين قانون است.نامهمالي کشور و ابهام در مواد و آيين

پذيري در کشور قوانين متعددي وجود دارد رفع موانع آن و ارتقاي رقابتبراي حمايت از بخش توليد و 

 پردازند، نظير:ها مستقيماً به اين موضوع ميکه  برخي از آن

 کار،وقانون بهبود فضاي کسب 

 ،قانون تشکيل کارگروه حمايت از توليد 

 ،قانون حداکثر استفاده از توان داخل 

  گذاري صنعتيو سرمايه موانع توليدبرخي قانون رفع ، 

  ،قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي 

  ،قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن 

 ،قانون تشکيل شوراي رقابت 
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 ،قانون تشکيل صندوق توسعه ملي 

 قانون ارتقاي کيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي،  

 هاي کشورتعطيل کارخانهنعتي و جلوگيري از قانون حمايت ص، 

 قانون ممنوعيت خريد کاالهاي خارجي. 

 

 پردازد نظير:برخي قوانين ديگر نيز بطور غير مستقيم به اين موضوع مي

 درصدي از درآمد اصالح قيمت هفت حامل انرژي را  31هاست که سهم قانون هدفمندي يارانه

ناوري توليد واحدهاي صنعتي، رشد براي بخش توليد در نظر گرفته تا اين امر صرف ارتقاي ف

 .وري عوامل توليد و سرانجام کاهش شدت مصرف انرژي و رشد توليد شودبهره

  بدهي معوقه واحدهاي ها بانککند اين ماده مقرر مي: در قوانين بودجه سنواتي 28ماده

 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.

 ق دهي به واحدهاي توليدي براي پرداخت حقودر زمينه مهلتگمرک هاي حمايت مالي بسته

 اي در نظر بگيرد.آالت يا کاالهاي واسطهورودي مواد اوليه توليد، ماشين

  هاي حمايت کنندگان است که از طريق تشکيل انجمنتوليدکنندگان و مصرفقانون حمايت از

هويت به نفع کننده به مبارزه با کاالهاي تقلبي و پاکسازي بازار از کاالهاي بياز حقوق مصرف

 پردازد.کاالهاي کيفي ايراني مي

  ل شرح بطور کام« تامين مالي» 1.2که در بخش  1335طرح رونق توليد که از ابتداي سال

 داده شد.

اي براي رفع موانع توليد و ارتقاي شود، قوانين متعددي بصورت جزيرههمانگونه که مالحظه مي

پذير و ارتقاي نظام پذيري توليدات داخلي تدوين شده که گاهاً با  قانون رفع موانع توليد رقابترقابت

ي يکپارچه درآمده و تکليف قوانين قبلي مالي تداخل در اهداف و مواد نيز دارند و الزمست در قالب قانون

 در اين قانون مشخص شود )بجاي ايجاد قوانين جديد قوانين قبلي حذف، تنقيح و تجميع شود(.
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شد به اعتقاد  هاي قبل ارائهبا توجه به مباحثي که در بخش اما در خصوص صنايع غذايي بطور خاص؛

 هاي مربوطهنامهامات در خور در قانون و آيينات و اقديدفعاالن اقتصادي در خصوص موارد زير تمه

 .111نشده است اتخاذ 

 تقاضا، کاهش 

 هاي خالي در صنايع غذاييحجم باالي ظرفيت، 

 تسهيالت بانکي موانع دريافت، 

 هاي حمايتي از صنايع غذايي،ضعف سياست 

 ،تخصيص نامناسب منابع بانکي 

 هاي هدفمند نبودن تسهيالت اعطايي به صنايع غذايي اعم از سرمايه در گردش و طرح

 اي، توسعه

 هاي خريد تضميني، عدم کارايي سياست 

 نيروي کار، وري عوامل خصوصاًپايين بودن بهره 

  آالت توليد و محدوديت نوسازي،نفرسودگي ماشي 

  اقتصادي توليدمقياس پايين و غير، 

 اجرايي و خدماتي هايدستگاه توسط توليدي واحدهاي پلمپ و تعطيلي، 

  صنعتي هايشهرک در مستقر واحدهاي نياز مورد هايزيرساخت و گاز و برق ،آب تامينعدم، 

 گذاري،مشکالت توليد پايدار در کشاورزي و قيمت 

 هاي توزيعضعف شبکه ، 

  :خصوصاً در   گذاريسرمايهرغم نقش مخرب قاچاق مواد و کاالها خارجي بر توليد و عليقاچاق

توليد و  ترين عامل اضمحاللهي  نامي از قاچاق به عنوان اصلي، در اين قانون زنجيره غذا

و هي  راهکاري براي پيشگيري و جلوگيري از قاچاق تمهيد  برده نشده استگذاري ملي سرمايه

 ،و تدارک نشده است

 د غذايي نيز دارند،اي که سهم قابل توجهي از بازار مواواحدهاي زيرپله 

 هاي کشاورزي و مواد غذايي،گذاري  نهادهمشکالت نظام قيمت 

                                                            

کار، وو غیره به منظور بهبود فضای کسب ، نظام مالی کشورگذاری صنعتیموانع تولید و سرمایهقانون رفع برخی از وکار نظير عالوه بر اصالح قوانين مخل کسب133

 های دولت بر زنجیره کشاورزی و غذا و راهکارهای اصالح آن، امری ضروریست.شناسایی دقیق آثار سیاست
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   ،يارانه صادراتي 

 توليد،گيري در بخش ي، نظارت و تصميمگذارتعدد مراکز سياست 

 اي،نوسانات نرخ ارز و عدم پوشش بيمه 

 هاي تجاري،کمبود زيرساخت  

 تسهيل قوانين تأمين اجتماعي، 

 ه.افزودماليات بر ارزش 

 

ها نامهپذير و ارتقاي نظام مالي کشور و آيينجدول آخرين وضعيت قانون رفع موانع توليد رقابتدر ادامه 

 باشد.شرح زير ميه هاي مربوطه بو دستورالعمل

ها و نامهپذیر و ارتقای نظام مالی و آیینآخرین وضعیت قانون رفع موانع تولید رقابت :01جدول 

 هادستورالعمل
 

 / سایر مستندات مربوطهنامه/ دستورالعملآیین /قانون تاریخ ابالغیه تاریخ تصویب  خالصه ماده

 کشور مالي نظام ارتقاي و پذيررقابت توليد موانع رفع قانون 21/12/1334 11/12/1334   1

0 
 دولت مطالبات و هابدهي احصاء

 دولتي هايشتترکت و
 

-رقابت توليد موانع رفع قانون (1) ماده اجرايي نامهآيين 17/15/1334 11/15/1334

 کشور مالي ارتقاي و پذير

 (2) ماده )ب( بند اجرايي نامهآيين تنفيذ  24/14/1334   2

2 
ي قطعي دولت هابدهي تسويه

به اشخاص حقيقي و حقوقي 

 تعاوني و خصوصي

 

 1334 سال بودجه قانون (2) تبصره )ي( بند اجرايي نامهآيين 12/12/1334 25/11/1334

-رقابت توليد موانع رفع قانون (2) ماده )الف( بند و کشور کل

 کشور مالي نظام ارتقاي و پذير

  صکوک اجاره 2

 ماده )ب( بند اجرايي نامهآيين اصالح 13/12/1334 12/12/1334

 ت کشور مالي نظام ارتقاي و پذيررقابت توليد موانع رفع قانون (2)

 ت1334 مصوب

 

  صکوک اجاره 2
 ماده )ب( بند اجرايي نامهآيين (3) ماده اصالح 12/15/1335 12/15/1335

 کشور مالي نظام ارتقاي و پذيررقابت توليد موانع رفع قانون (2)

  و مطالبات دولت هابدهيتهاتر  8
-رقابت توليد موانع رفع قانون (3) ماده اجرايي نامهآيين 23/12/1334 15/12/1334

 کشور مالي نظام ارتقاي و پذير

8 

اجرائي وصول  عملياتتوقف 

و محدوديت  مطالبات دولت

 شده خروج مديران اشخاص ياد

 

 (3) ماده اجرايي نامهآيين (4) ماده اصالح 15/14/1335 12/14/1335

 کشور مالي نظام ارتقاي و پذيررقابت توليد موانع رفع قانون

4 

تحقيقاتي و  هاکمک به هزينه

محيطي واحدهاي  زيست

 توليدي

 

-رقابت توليد موانع رفع قانون (4) ماده اجرايي نامهآيين 17/18/1334 12/18/1334

 کشور مالي نظام ارتقاي و پذير

 ندارد   هاي خي شرکتتثني شدن برمس 9

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/929088?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/935248?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/935248?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/954588?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/954588?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/954588?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/956871?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/956871?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/956871?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/982406?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/982406?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/937603?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/937603?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/977887?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/977887?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/944583?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/944583?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 مالی کشور پذیر و ارتقای نظامهای زنجیره غذا و ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیری در بنگاههای تولید و رقابتبندی موانع و چالششناسایی و دسته

دولتي  از شمول قوانين مديريت 

خدمات کشوري و محاسبات 

با رعايت قانون  134عمومي 

هاي کلي اصل اجراي سياست

( قانون 44چهل و چهارم )

اساس قانون تأسيس و  اساسي بر

  اساسنامه خود اداره گرديده

6 
هاي ي شرکتهابدهيانتقال 

 دولتي به دولت
 ندارد   

9 

برداري و بهرهخريد و يا اخذ 

ها و خدمات ناشتتي الفروش کا

ها و ها و پروژهاز اجراي طرح

 هاي مورد واگذاريفعاليت

 

 پذيررقابت توليد موانع رفع قانون (7) ماده اجرايي نامهآيين 27/15/1335 21/14/1334

 کشور مالي نظام ارتقاي و

  کاالهاساماندهي تبليغات  8
 (8) ماده موضوع خدمات و کاالها تبليغات ساماندهي نامهآيين 23/12/1334 18/12/1334

 کشور مالي نظام ارتقاي و پذيررقابت توليد موانع رفع قانون

  21/11/1335  کاالهاساماندهي تبليغات  8

 ملي کميسيون اعضاي ترکيب به ايران اصناف اتاق رئيس افزودن

 ساماندهي نامهآيين (3) ماده موضوع تجاري، )برند( نشان

 8 ماده موضوع خدمات و کاالها تبليغات

5 

نحوه وصول وجه مورد مطالبه 

-هاي اجرايي از سرمايهدستگاه

گذاران، توليدکنندگان و 

ايراني به صورت نقد پيمانکاران 

 دار يکجاو يا اقساطي و يا مدت

 قانون 3اجرايي موضوع بند الف ماده  نامهآيين 12/14/1334 17/14/1334 

 ندارد     01

00 

مورد  کاالهاي خريد غيرنقدي 

هاي هاي تملک دارايينياز طرح

هاي اي توسط دستتتگاهسرمايه

 اجرايي

 31/13/1334 14/14/1334 

هاي مورد نياز طرح کاالهاياجرايي خريد غيرنقدي  نامهآيين

هاي اجرايي موضوع اي توسط دستتتگاههاي سرمايهتملک دارايي

 قانون (11)ماده 

02
089 

هاي اجرايي براي اجازه دستگاه

گذاري با عقد قرارداد سرمايه

هاي خصوصتتي يا اولويت بخش

 تعاوني

 

 پذيررقابت توليد موانع رفع قانون (12) ماده اجرايي نامهآيين 27/15/1334 21/14/1334

 کشور مالي نظام ارتقاي و

02 
 شده جوييصرفه سوخت ضمانت

 خصوصي بخش گذارانسرمايه به

 متقاضي

 23/11/1335  

 نيرو وزارت تقاضاي خصوص در انرژي عالي شوراي مصوبه

 گذارانسرمايه به شده جوييصرفه سوخت ضمانت بر مبني

 ماده قانوني هايظرفيت از استفاده متقاضي خصوصي بخش

 قانون (12)

                                                            
هاي صنعتي ايران، ني ايران، سازمان صنايع کوچک و شهرکگسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معد سازمان 134

 ربط پتروشيمي در وزارت نفتاي ذيهاي کشاورزي و سازمان توسعهشرکت شهرک
معاونت نظارت مجلس اساس گزارشات  که بر مطرح استقانون رفع موانع توليد بحث ميزان مشارکت بخش خصوصي در رفع موانع توليد  12در ماده  135

بوده و اجراي بخشي  مناسب قانون رفع موانع توليد 12عملکرد وزارت نفت درخصوص اجراي ماده همچنين  اين رابطه ضعيف بود. عملکرد دري اسالمشوراي 

 است. اين رابطه از شوراي اقتصاد توسط اين وزارتخانه اخذ شده ها آغاز شده و مصوباتي دراز طرح

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/935967?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/935967?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/937604?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/937604?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/935966?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/935966?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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08 

هاي نفتي مازاد بر صادرات فرآورده

-نياز داخلي توسط کليه پااليشگاه

هاي کشور مشروط به پرداخت و 

تسويه وجوه نفت خام و ميعانات 

 گازي 

 ندارد   

04 

ت و المستثني شدن معام

هاي ها و پرداختدريافت

هاي اجرايي براي انتشار دستگاه

اوراق بهادار از طريق نهاد واسط 

از تشريفات مربوط به مناقصات و 

 هامزايده

 قانون 14اجرايي موضوع ماده  نامهآيين  27/13/1334 

 ندارد     09

06
086 

تخصيص وجوه حاصل از 

مانده سهام دولت واگذاري باقي

هاي مشمول و بيمه ها بانکدر 

واگذاري، به افزايش سرمايه 

 ي دولتيهابانک

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

09 
تعيين مصاديق قهري بودن 

 هاتملک دارايي
 27/13/1334 14/15/1334 

  (17) ماده )ت( بند (1) تبصره )ب( جزء اجرايي نامهآيين 

  کشور مالي نظام ارتقاي و پذيررقابت توليد موانع رفع قانون

09 
تقويم دارايي غيرمنقول مازاد 

 و موسسات اعتباري ها بانک
 11/14/1334  

 (17) ماده (پ) بند اجرايي نامهآيين 

  کشور مالي نظام ارتقاي و پذيررقابت توليد موانع رفع قانون

08 

انتشار اوراق بهادار مبتني بر 

دارايي به منظور افزايش سرمايه 

 ي دولتيهابانک

 قانون (18)اجرايي موضوع ماده  نامهآيين 12/14/1334 31/13/1334 

05 

تسهيل در وصول مطالبات 

ها و يا سررسيد گذشته بانک

 مؤسسات مالي و يا اعتباري

 ندارد   

21 
تعيين تکليف نرخ و فرآيند 

 تسويه بدهکاران ارزي
 

-رقابت توليد موانع رفع قانون (21) ماده اجرايي نامهآيين 11/15/1334 31/14/1334

 کشور مالي نظام ارتقاي و پذير

21 
تعيين تکليف نرخ و فرآيند 

 تسويه بدهکاران ارزي
 

-رقابت توليد موانع رفع قانون (21) ماده اجرايي نامهآيين اصالح 12/15/1335 11/15/1335

 کشور مالي نظام ارتقاي و پذير

21 
فرآيند تعيين تکليف نرخ و 

 تسويه بدهکاران ارزي
 

 ماده اجرايي نامهآيين الحاقي (22) ماده اصالح 11/15/1335 22/14/1335

 کشور مالي نظام ارتقاي و پذيررقابت توليد موانع رفع قانون (21)

21 
تعيين تکليف نرخ و فرآيند 

 تسويه بدهکاران ارزي
 

 ماده اجرايي نامهآيين به (22) ماده الحاق 14/12/1335 18/11/1335

 کشور مالي نظام ارتقاي و پذيررقابت توليد موانع رفع قانون (21)

                                                            

مطرح شده که گزارش نظارتي داري هاي بنگاهاموال مازاد و تعطيل کردن فعاليتها براي فروش ث تکاليف بانکبح قانون رفع موانع توليد، 12در ماده  132

هاي غيربانکي تعريف فروش اموال مازاد و فعاليت ر زمينه: دداريهاي بنگاهها در خروج از فعاليتعملکرد ضعيف بانکدهد؛ نشان مي هاي نظارتيسازمان

 داري و فروش اموال مازاد شده است.هاي بنگاهها در خروج از فعاليتموضوع منجر به عملکرد ضعيف بانک اينجامعي نشده است که 

 

http://www.cbi.ir/page/13443.aspx
http://www.cbi.ir/page/13443.aspx
http://www.iacpa.ir/portals/0/pdfnews/940525-2.pdf
http://www.iacpa.ir/portals/0/pdfnews/940525-2.pdf
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/934438?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/934438?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/982407?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/982407?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/981886?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/981886?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/961921?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/961921?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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21 
تعيين تکليف نرخ و فرآيند 

 بدهکاران ارزيتسويه 
  

 توليد، موانع رفع قانون (21) ماده اجرايي نامهآيين اصالح 14/12/1335

 وزيران هيأت مصوب

20 

افتتاح حستتاب ويژه براي تأمين 

مالي پايتتدار واحدهاي توليدي، 

-هاي دانشحمل و نقل، بنگاه

 هاي صادراتي بنيان و شتترکت

 28/17/1334 13/18/1334 
 پذيررقابت توليد موانع رفع قانون (21) ماده اجرايي دستورالعمل

 کشور مالي نظام ارتقاي و

22 

تسهيالت ارزي و ريالي مورد نياز 

هاي داراي توجيه فني، طرح

 اقتصادي و مالي

 ندارد   

 ندارد    بدهي سررسيد گذشته 28

24 

ي دولتي هابانکافزايش سرمايه 

ها جويي در هزينهاز محل صرفه

يا فروش اموال مازاد يا افزايش 

هاي انرژي قيمت آب و حامل

 موضوع

 قانون 24جرايي ماده ا نامهآيين  21/14/1334 

29 
انتشار اوراق مشارکت بر اساس 

 بندي اعتباريرتبه
 قانون 25اجرايي موضوع ماده  نامهآيين 14/14/1334 27/13/1334 

26 
معامالت ثانويه اوراق مشارکت و 

 ساير اوراق بهادار اسالمي
 ندارد   

29 

هاي پذيرفته شده در شرکت

بورس اوراق بهادار يا بازار خارج 

 از بورس

 ندارد   

 ندارد    صندوق تثبيت بازار سرمايه 28

25 
هاي اوراق صکوک و معافيت

 بهاداريتمامي اوراق 
    

 ندارد    هاي مالياتيمعافيت 81

  هاي مالياتيمعافيت 80

 مستقيم هاماليات قانون اصالحي (132) ماده اجرايي نامهآيين 12/11/1334 21/11/1334

-رقابت توليد موانع رفع قانون (31) ماده موضوع

 کشور مالي نظام ارتقاي و پذير

80 
تعيين محدوده جهت محاسبه 

 ماليات با نرخ صفر
 

 هاماليات قانون اصالحي (132) ماده )د( بند اجرايي نامهآيين 11/17/1334 18/12/1334

-رقابت توليد موانع رفع قانون (31) ماده موضوع مستقيم

 کشور مالي نظام ارتقاي و پذير

80 
تعيين شرايط استفاده از دوره 

 ماليات صفر
 

-قانون ماليات (132)ماده  (2)موضوع تبصره  اجرايي نامهآيين 12/12/1334 

 قانون (31)موضوع ماده ) هاي مستتتقيم

80 
تعيين شرايط استفاده از دوره 

 ماليات صفر
 

هاي قانون ماليات (132)ماده  (س)دستورالعمل اجرايي بند  13/14/1334 

 قانون (31)مستقيم موضوع ماده 

82 

( قانون حداکثر استفاده 12) ماده

از توان توليدي و خدماتي در 

تأمين نيازهاي کشور و تقويت 

 آنها در امر صادرات و اصالح

    

 ندارد   نقل و انتقال معافيت مالياتي  88

http://www.cbi.ir/showitem/13865.aspx
http://www.cbi.ir/showitem/13865.aspx
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/956869?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/956869?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/956869?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/938787?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/938787?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/938787?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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اوراق بهادار بازارگرداني 

بازارگردانان داراي مجوز از 

 سازمان بورس

84 
افزوده استرداد ماليات بر ارزش

 شده صادرکنندگان أخذ
 دارد   

89 

معافيت از پرداخت حقوق دولتي 

هاي معادن در قبال پژوهش

-کاربردي به منظور ارتقاي بهره

سازي وري، فناوري، بهينه

مصرف انرژي يا توليد علم در 

حوزه معدن و فرآوري مواد 

 معدني 

 

 معادن قانون (14) ماده الحاقي (11) تبصره اجرايي نامهآيين 17/15/1334 11/15/1334

-رقابت توليد موانع رفع قانون (35) ماده )الف( بند موضوع

 کشور مالي نظام ارتقاي و پذير

86 

معافيت مالياتي سود و زيان 

ها و ناشي از تسعير دارايي

هاي ارزي صندوق توسعه بدهي

 ملي

   

-قانون رفع موانع توليد رقابت 32 طرح فوريتي استفساريه ماده

مجلس توسط  1335 ماه اسفند 24سه شنبه، در تاريخ  پذير

 شده است. شوراي اسالمي، اعالم وصول

89 

تشويق فرآوري مواد خام و 

افزوده کاالهاي  با ارزشتبديل 

افزوده کاالهاي  با ارزشپايين به 

 باال

 

-رقابت توليد موانع رفع قانون (37) ماده اجرايي نامهآيين 17/18/1334 11/18/1334

 کشور مالي نظام ارتقاي و پذير

88 
تستتهيل در تشتتريفات گمرکي 

براي واحدهاي توليتتدي و 

 وارده کاالهاي ترخيص 

 قانون 38متتاده  تاجرايي موضتتوع بند  نامهآيين 23/14/1334 11/14/1334 

88 
داخلي  (ترانزيت)نحوه عبور 

 واحدهاي توليدي کاالهاي 
 قانون (38)ماده  (ب)دستورالعمل موضوع بند  18/12/1334  

85 
اطالعات کارفرمايان سازمان 

 تأمين اجتماعي داراي بدهي
 ندارد   

 ندارد    هاحق بيمه در مورد پيمان 41

 ندارد    اصالحات زير در قانون کار 40

 ندارد    هاي فناوريشهرک 42

 15/13/1334   بنياندانش توليد محصوالت 48
 (43)موضوع ماده  بنيانمحصوالت دانشبرنامه توسعه توليد 

 قانون

44 

مشتتارکت بخش دولتي، نظام 

بانکي و بختتش غيردولتي در 

-تأمين منابع مورد نياز صندوق

هاي پژوهش و فناوري 

 غيردولتي

 

-رقابت توليد موانع رفع قانون (44) ماده اجرايي نامهآيين 18/12/1334 11/15/1334

 کشور مالي نظام ارتقاي و پذير

44 

مشارکت دولت در تأسيس 

هاي غيردولتي پژوهشي صندوق

 فناوريو 

 

27/11/1335 11/12/1335 
 ماده اجرايي نامهآيين (8) ماده به (12) و (11) بندهاي الحاق

 کشور مالي نظام ارتقاي و پذيررقابت توليد موانع رفع قانون (44)

هاي پژوهش و فنتتاوري غيردولتي موضوع اساستتنامه صندوق 11/12/1334    44

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/935249?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/935249?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/935249?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/944585?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/944585?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/936609?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/936609?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/1010715?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/1010715?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 قانون (44)متتاده 

49 

چگونگي واگذاري و احيتتاء 

اراضي طبق قانون حفاظت و 

ها و مراتع برداري از جنگلبهره

 کشور

 17/14/1334  

قانون افزايش  (3)حي ماده الاص (2)تبصره ) اجرايي نامهآيين

 (45)موضوع ماده ) کشاورزي و منابع طبيعيوري بخش بهره

 قانون

46 
تأمين تفاوت ريالي تعهدات ارزي 

قطعي با نرخ ارز رسمي تا نرخ 

 ارز روز پرداخت 

 

-رقابت توليد موانع رفع قانون (42) ماده اجرايي نامهآيين 13/12/1334 21/11/1334

 ت1334 مصوب ت کشور مالي نظام ارتقاي و پذير

49 
ي هابانکت التخصيص تسهي

عامل غيرتخصصي به بخش 

 کشاورزي 

  

27/11/1334 
 در توليد موانع رفع قانون (47) ماده اجرايي دستورالعمل

 کشاورزي تسهيالت خصوص

49 
سهم بخش کشاورزي از 

 تسهيالت اعطائي
  

 ابالغ ;22/11/1334 مورخ 313472/34 شماره بخشنامه 

 قانون (47) ماده اجرايي دستورالعمل"

 خصوص در کشور مالي نظام ارتقاي و پذيررقابت توليد موانع رفع

  "کشاورزي تسهيالت

49 
سهم بخش کشاورزي از 

 تسهيالت اعطائي
  

 سهم ابالغ ;18/11/1335 مورخ 331417/35 شماره بخشنامه 

 ماده موضوع داخلي ناخالص توليد از کشاورزي بخش

  کشور مالي نظام ارتقاء و پذيررقابت توليد موانع رفع قانون (47)

48 
اندازي ستتامانه طراحي و راه

 کشاورزيهاي جامع داده
 قانون (48)تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص موضوع ماده    

 ندارد     45

91 

سازي مصرف آب و انرژي بهينه

هاي با استفاده از روش و فناوري

هاي متراکم نوين در کشت

 يانهاگلخ

 قانون (51ماده )اجرايي  نامهآيين 14/14/1334 31/13/1334 

 12/14/1335   سازي مصرف آب و انرژي بهينه 91
-( آيين12در خصوص اصالح ماده ) 2/4/35نامه مورخ تصويب

 قانون (51نامه اجرايي ماده )

 ندارد     90

92 
تغيير کاربري اراضي زراعي و 

 هاباغ
 قانون (52)اجرايي موضوع ماده  نامهآيين  17/14/1334 

98 
حضور نمايندگان بخش 

 کشاورزي در اتاق ايران 
 

-رقابت توليد موانع رفع قانون (53) ماده اجرايي نامهآيين 12/13/1334 12/13/1334

 کشور مالي نظام ارتقاي و پذير

94 

اراضي ملي، دولتي  الترفع تداخ

و مستثنيات اجراي قوانين و 

 مقررات موازي

 17/14/1334 21/14/1334 

قانون افزايش  (3)الحاقي ماده ( 3)تبصره ) اجرايي نامهآيين

 (54)موضوع ماده ) وري بخش کشاورزي و منابع طبيعيبهره

 قانون

99 
ادامه فعاليت واحدهاي توليدي 

 در حريم شهرها 
 ندارد   

 ندارد    عوارض آاليندگي 96

 ندارد    کاروتسهيل صدور مجوز کسب 99

 ندارد   مصوبات هر يک از شوراهاي  98

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/956867?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/956867?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.cbi.ir/showitem/14183.aspx
http://www.cbi.ir/showitem/14183.aspx
http://www.cbi.ir/page/14185.aspx
http://www.cbi.ir/page/14185.aspx
http://www.cbi.ir/page/14185.aspx
http://www.cbi.ir/page/14185.aspx
http://www.cbi.ir/page/15576.aspx
http://www.cbi.ir/page/15576.aspx
http://www.cbi.ir/page/15576.aspx
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/930304?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/930304?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 فرعي شوراي امنيت ملي

 ندارد    هاشهرداري 95

61 

( قانون 3) ( و2) رعايت مواد

 کاروبهبود مستمر محيط کسب

هاي اجرائي نامهدر تدوين آيين

 اين قانون

 ندارد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و بسترهای الزمزیرساخت .1.1
 

 براي اجراي صحيح قانون و تحقق آن عبارتند از:هاي الزم زيرساخت

 

 های فناوریبسترهای اطالعاتی و زیرساخت

، وضعيت و بروز از توليدهاي واقعي ظرفيتهاي فناوري الزم نظير نبود بسترهاي اطالعاتي و زيرساخت

هاي مختلف از گذاري و توليد در بخشهاي انحرافات سرمايهترين چالشتوليد و تجارت در کشور از مهم

ها نامهباشد. بنابراين اولين گام در اجراي صحيح قانون و حتي تدوين آيينجمله صنايع غذايي کشور مي
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باشد. به اعتقاد فعاالن اين بخش مي 137عاتي مورد نيازي اطالهاهاي کارا ايجاد زيرساختو دستورالعمل

 هاي گذشته شده است.هدفمندبودن تسهيالت اعطايي در سالاقتصادي نبود آمار درست باعث غير

 

 های مجریوحدت رویه و تفاهم دستگاه

بانک هاي اجرايي قانون )وزارت اقتصاد؛ هاي دستگاهبطور خالصه عالوه بر شفافيت وظايف مسئوليت

ها ( هماهنگي اين دستگاهجارت؛ سازمان توسعه تجارت و سايرمرکزي؛ گمرک؛ وزارت صنعت، معدن و ت

 .براي اجراي قانون الزاميست

کننده باشد که قبل از هر حرکت تواند به عنوان راهگشار و کمکمي زمانيپنجره واحدي به عنوان مثال:

هاي الزم براي نحوه انجام کار و ، تفاهمو صادرکننده توليدکننده دخيل در امور هاسازمان همهديگري 

 .مهيا باشدبستر الکترونيکي الزم و  تعامالت را انجام داده

 

 مشارکت بخش خصوصی

به  جانبدارانه بوده و هاي اجرايي بدون مشارکت بخش خصوصي و کامالًنامهدر اين قانون تدوين آيين

شود. همچنين ساختارهاي اجرايي تعريف به عينه ديده مي 21و  13در مواد  اعتقاد فعاالن صنعت غذا

 باشد.دولتي مي شده نظير پنجره واحد کامالً

هاي گذشته تالش کردند تا با پيروي از الگوهاي المللي در دههها و نهادهاي بيندولتبه عنوان مثال: 

ايجاد پنجره واحد تجاري  با  ت خارجي خود راموفق، بتوانند مسير تجارتشان را با دنيا تسهيل و تجار

تجاري تنها از يک نقطه ورودي تسليم گمرک شده و ارتباط و مدارک  اسنادبه وسيله آن ) توسعه دهند

تواند سبب ارتقاي اين کار مي(. شودز طريق اين پنجره برقرار ميهاي درگير در حوزه تجارت ابين طرف

ي اطالعاتي بين تجار و دولت را تسريع و تسهيل هانات شده و جريقابليت دستيابي و پردازش اطالعا

استراليا، کانادا، چين، اندونزي، »کشور جهان شامل  8کند. بررسي وضعيت استقرار پنجره واحد در 

                                                            
اهميت است. بهبود جريان اطالعات در هاي غذايي، در ارتقاي کيفيت و امنيت غذايي و همچنين برندسازي نظير برند حالل، بسيار حائز مواد و فرآوردهشناسايي و رديابي 137

ها و باشد با توجه به سهم باالي مصرف آن، حجم باالي جابجاييزنجيره تأمين مواد غذايي اساسي نظير گوشت و لبنيات که جزء کاالهاي با عمر کوتاه و فاسدشدني مي

آوري اطالعات هاي غذايي و جمعواد و فرآوردهمساسيت بيشتري برخودار است. رديابي هاي دما و شرايط محيطي، از حهمچنين نياز به کنترلهاي موثر و نگهداري و حلقه

صنايع  دروني و بيروني عواملسنجش اثرات  ها، ارزيابي عملکرد،ها و برنامهريزي، سنجش نتايج سياستمنظور شناسايي و کنترل کيفيت و کميت مواد غذايي، برنامه بهزنجيره 

هاي مناسب اطالعات در طول زنجيره کشاورزي و غذاي کشور با هدف هاي غذايي، وجود زيرساختغذايي، الزم است. يکي از الزامات فراهم شده امکان رديابي مواد و فرآورده

 باشد.تضمين سالمت و کيفيت اقالم غذايي مي
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استراليا، »کشور  7دهد، رهبري پنجره واحد تجاري در نشان مي« جنوبي، تايلند و آمريکاژاپن، کره

بر عهده سازمان گمرک قرار دارد. از طرفي، تامين « جنوبي، تايلند و آمريکاژاپن، کره کانادا، اندونزي،

تامين مالي نگهداري »مالي ايجاد پنجره واحد، در کشورهاي مذکور، بر عهده دولت قرار دارد. البته 

جنوبي کره ژاپن،»کشور  3بر عهده دولت است، اما در « و تايلند چين ،کانادا»در دو کشور « پنجره واحد

گيرد و تنها در اندونزي از طريق کارمزد انجام با مشارکت بخش دولتي و خصوصي صورت مي« و آمريکا

 .شود. حال آنکه در ايران، تمامي فرآيندها از ايجاد پنجره تا نگهداري آن بر عهده دولت قرار داردمي

ع موانع توليد متفاوت است و هاي قانون رفنامهتفسير دولت و بخش خصوصي از برخي آيينهمچنين 

اين  با لحاظ سوابق و نتايج اجراي آن )يا قوانين و مقررات مشابه( با مشارکت بخش خصوصي الزم است

 .شودقانون بازنگري 

 

 تعهد و ضمانت اجرا

هاي مربوطه برداشت شد نامهپذير و ارتقاي نظام مالي کشور و آيينآنچه از قانون رفع موانع توليد رقابت

کار دارد که رفع تداخل بين قوانين از الزامات اصلي در ووشاني با قوانيني نظير بهبود کسبگاهاً همپ

طرح حمايت از هايي نظير به عنوان مثال طرحو تداخل بين قوانين است. راستاي کاهش حجم قوانين 

طرح ي، قتصاد مقاومتاقتصادي و نيل به اسازي توسعه شرايط ويژه اقتصادي کشور و زمينهتوليد ملي در 

( قانون پولي و بانکي 34بند ماده ) 7طرح الحاق ، اصالح برخي قوانين در راستاي حمايت از توليد ملي

برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصالحات و الحاقات بعدي  طرح الحاق، کشور

فع برخي از موانع توليد و قانون رو  الي دولتاليحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات م آن،

ها و قوانين هاي قانون بيان شد، از جمله طرحو ساير مواردي که در بخش خالء گذاري صنعتيسرمايه

بايستي ارتباط اين قانون با قوانين جاري و تکليف مابقي هستند که با اين قانون تداخل دارند و مي

 قوانين مشخص شود.

 

 اجرا مسئولیت پایش

شود مسئول مشخصي به عنوان مسئول اجراي مواد قانون و همچنين حسابرسي و بررسي پيشنهاد مي

نظير اين قانون با توجه به تشابه مواد، تفاسير  ميزان اجراي قانون و تمکين از آن تعيين شود. قوانيني



  

 Rep/RM/TO99_99کد گزارش  121

 

 مالی کشور پذیر و ارتقای نظامهای زنجیره غذا و ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیری در بنگاههای تولید و رقابتبندی موانع و چالششناسایی و دسته

ارت بر اجرا و مشخصي جهت نظ بايد مسئول هاي قبل اشاره شد؛مختلف و ساير نکاتي که در بخش

ها با يکديگر به تنازع دستگاه با توجه به تفاسير مختلف صورت اين در غير .داشته باشند بازنگري

شود، نظر و سليقه منجر شود و اجراي قانون در اين تنازع قرباني مي افتند و شايد گاهي به اختالفمي

کار مديريت تضاد ي قانون باشد و سازولف مامور اجراهاي مختبايد کسي که نقطه هماهنگي بين دستگاه

 ها شود.را بتواند پياده کند مسئول نظارت و پيگيري

مکتوبي از سوابق اجرا يا عدم اجراي مواد قانون توسط دستگاه يا جامع الزم به ذکر است گزارش 

 هاي مجلس شورايمذکور و يا مرکز پژوهش هاسازمان اجرايي مربوطه در گزارشات عملکرد دستگاه

 .138اسالمي به عنوان بازوي نظارتي يافت نشد

 

 

 

 

 

 

 

 پذیری برای رشد تولید و ارتقای رقابت های سیاستیسایر راهکارها و توصیه .1.2

 

نظير تامين مالي ارزان قيمت براي صنعت غذا، حذف ها گذشته عالوه بر موارد ذکر شده در بخش

ساير راهکارهاي الزم براي رشد توليد افزوده از صنعت غذا و اصالح نظام خريد تضميني ماليات بر ارزش

 پذيري صنايع غذايي عبارتند از:و ارتقاي رقابت

 

 

                                                            
هاي ذيربط حال دريافت گزارشات اجرا و يا علت عدم اجراي مواد اين قانون از دستگاهتا زمان تهيه گزارش معاونت نظارت مجلس شوراي اسالمي در  138

 است، گزارش مکتوبي هنوز منتشر نشده است.
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 های تولیدهحمایت از ادغام واحدهای صنایع غذایی و توسعه زنجیر

يد پايين در اين صنعت هاي تولشده مقياس تمام تل عدم توفيق صنعت غذا در کاهش قيميکي از دالي

شود براي رشد اين صنعت حمايت از ادغام واحدهاي توليدي يا توسعه . بنابراين پيشنهاد ميباشدمي

 هاي دولت قرار گيرد. ها تامين صنايع غذايي در برنامهزنجيره

م هاي مشخصي در ترغيب ادغاالمللي حاکي از وجود سياستهاي متعدد بينتجربهالزم به ذکر است، 

منظور ارتقاي توان  خصوص در مقاطعي از توسعه به هاي بزرگ مقياس بهگيري بنگاهها و شکلبنگاه

براي تقويت  هاي بازرگانيبر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش. 133ستهاآنالمللي رقابت بين

                                                            

ا هاي مقياس و جبران کاهش سود ناشي از تشديد رقابت، بي اخير به منظور استفاده از صرفههاي ژاپني، آمريکايي و اروپايي در سالهاموضوع ادغام بنگاه 133

تجارب اين کشورها در خصوص . وجود روند فزاينده تصويب قوانين رقابت در کشورهاي مختلف جهان در کانون توجه اقتصاد رقابت جهان قرار داشته است

 ها: حمايت از ادغام بنگاه

هاي ژاپني با همتايان غربي هاي بزرگ مقياس، الزمه ارتقاي فني و رقابت موثر بنگاهالملل و صنعت ژاپن بر اين باور است که بنگاهوزارت تجارت بين  :ژاپن

 گيريشکل از حمايت به توانيم هاسياست اين جمله ازاند. هاي پيشرو در صنايع کليدي را مورد تشويق قرار دادهروند، به همين دليل ادغام بنگاهشمار ميبه

 چنين اتخاذ از هدف. است بوده کشور اين اقتصادي ريزيبرنامه هاياولويت زمره در ربع و قرن يک به نزديک که داشت اشاره بزرگ هايبنگاه فعاليت و

انداز ساختار صنعتي سال بوده است. ژاپن حتي در چشمالمللي هاي ژاپني در بازارهاي بينهاي مقياسي و ارتقاي توان رقابت شرکتردي، افرايش صرفهرويک

 .ها برآمده استهاي صنعتي از طريق تسهيل ادغام بنگاهيک از رشته فعاليت هاي خود در هرخود درصدد اصالح کاهش سودآوري ناشي از تعدد بنگاه 2141

هاي اقتصادي کره را بر هاي اقتصاد، يکي از اولويتايط و زيرساختجنوبي در دو دهه آخر قرن بيستم متناسب با شرگذاران کرهسياست  :جنوبیکره

المللي و صادرات به اقصي نقاط جهان براي کسب درآمد و ارزآوري را داشته هاي بزرگي که توان رقابت در بازارهاي بينگيري بنگاهمبناي حمايت از شکل

هاي بزرگ گيري بنگاهشکل ها وهاي مشخصي در ترغيب ادغام بنگاهدربردارنده سياست 81و  71باشند، قرار دادند. تجربه رقابت مديريت شده کره در دهه 

قانون تنظيم انحصارات و تجارت منصفانه مورد  7آيد که در ماده شمار ميها بهها يکي از مصاديق ترکيب ميان بنگاهدر کره جنوبي ادغام شرکتمقياس است. 

 .انداشاره قرار گرفته

هاي صنعتي را در هاي خود پس از الحاق به سازمان جهاني تجارت و با الهام از ژاپن، سياست ادغام بنگاهبا هدف ارتقاي قابليت رقابت بنگاهچين  :چین

يان و انجام تحقيق و گذاري گسترده در بازاريابي و خدمات به مشترهاي مقياس، تنوع و قابليت سرمايهها با دستيابي به صرفهکار قرار داد تا اين بنگاه دستور

توان ازجمله در قالب تبديل هاي حمايتي دولت چين از ادغام و تملک را ميهاي بزرگ خارجي در بازارهاي جهاني رقابت کنند. برنامهتوسعه بتوانند با بنگاه

هاي سرباز زننده از ادغام( و برق به بنگاهبدهي به سهام، خريد سهام و برخي رفتارهاي ترجيحي و حتي اقدامات سلبي )از قبيل عدم اعطاي تسهيالت 

 .مشاهده کرد

هايي که در جمله سياست ريزان اقتصادي اين کشور براي رسيدن به اين جايگاه، ازدر مطالعه صورت گرفته در خصوص آلمان روشن شد که برنامه :آلمان

د. اگرچه در اين ايده رقابت آزاد نقش محوري در پيشبرد اقتصاد خواهد داشت؛ اما انمشهور است، بهره برده« اقتصاد بازار اجتماعي»پيش گرفتند که به نظريه 

هاي دولت برخوردار خواهند شوند و هم براي ورود به بازارهاي رقابتي و هم در صورت شکست و حذف از بازار از حمايتها به کلي به حال خود رها نميبنگاه

المللي داشته باشند و بتوانند اين کشور را کماکان در صدر کشورهاي زرگ که توان رقابت مناسب در عرصه بينهاي بمنظور تشکيل بنگاه شد. در آلمان به

 .بيني شده استهايي پيشصادرکننده جهان حفظ کنند، معافيت
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تر است هرچه سريع هاي شکلي ادغامها پيشنهاد شده اليحه تجارت که دربردارنده رويهطرح ادغام بنگاه

که ناظر بر حقوق رقابت است با هدف  44هاي کلي اصل قانوني شود و اصالحاتي در قانون سياست

هاي صنعتي نيز نيازمند هاي الزم انجام شود. همچنين نظام صدور مجوز تاسيس فعاليتتامين انعطاف

است. اين در حالي  پذيريبتهاي توليد موجود و شرايط رقادر نظر گرفتن مالحظات مربوط به ظرفيت

 .است که بايد درخصوص عدم بازدارندگي نظام مالياتي نسبت به ادغام هم اطمينان حاصل شود

ها در برنامه ششم از الزامات رفع خالءهاي قانوني و موانع، اصالح نحوه صدور مجوز، تداوم مشوق

اي تاکنون اتخاذ ع غذايي تدابير ويژههاست. همچنين براي توسعه زنجيره صنايبنگاه دستيابي به ادغام

 نشده است.

 

 

 

 حمایت از توسعه صادرات محصوالت صنایع غذایی

ر و ارائه کشو نفتيعه صادرات غيربسته حمايت از توستخصيص جايگاه ويژه براي صنايع غذايي در 

حمايت از   ،)متناسب با حمايت رقبايي نظير ترکيه در بازارهاي هدف مواد غذايي( مشوق هاي صادراتي

و در نهايت اي هاي تجاري و منطقهپيماناستانداردسازي صادراتي، تدوين و اجراي بازاريابي صادراتي، 

هاي ايجاد ضمانت اجرايي براي قوانين حمايت از صادرات از الزامات توسعه صايع غذايي است. در بخش

 قبل ساير الزامات ارائه شده است.

                                                                                                                                                                                                

سازد. ايت ضوابط رقابتي را فراهم ميقانون رقابت هند نيز به دولت مرکزي اين کشور اختيارات مهمي را تفويض کرده است که امکان ادغام بدون رع :هند

ها را بر اساس مالحظات منافع عمومي و امنيتي از اعمال قانون رقابت يا هر گونه مقررات آن، تا مدتي تواند هر گروه از بنگاهدولت هند مي 41مطابق ماده 

 .معين مشمول معافيت کند

گيري از هاي جهاني باعث شد بخش شرکتي مالزي با بهرهقابتي براي موفقيت در عرصههاي بزرگ و برخوردار از توان راهميت فعاليت بنگاه :مالزی

هاي مالي، بيمه، بانکداري و صنايع به ادغام و هايي مانند نفت و گاز، فعاليتهاي دولت و اصالحات قانوني و مقرراتي انجام شده در کشور، حوزهگذاريسياست

شده ارزش معامالت مربوط به ادغام و تملک در مالزي  اساس اطالعات منتشر دغام در بازارهاي مختلف دست يابد. برتملک روي آورد تا به منافع ناشي از ا

زارش شده، افزايش ميليارد دالر گ 43که معادل  2111ميليارد دالر بوده است که در مقايسه با ارزش معامالت مربوط به سال  31بالغ بر  2114درسال 

 ت.شديدي داشته اس
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براي رشد صنعت غذا در ادامه هاي الزم زيرساختارائه شده بود، ساير   3عالوه بر مواردي که در بند 

 ارائه شده است.

 

 

 های قانونی مورد نیاز جهت رشد صنعت غذاسایر زیرساخت

 عبارتند از: هاي قانوني مورد نياز جهت رشد صنعت غذاساير زيرساخت

  گذاري؛قيمتاصالح نظام 

 ؛هاي غذايي از آنو معافيت مواد و فرآورده افزودهقانون ماليات بر ارزش بازنگري 

 هدفمند کردن قانون خريد تضميني؛ 

  ي هاو تعميم کليه امتيازات، معافيت قانون بيمه محصوالت کشاورزيبازنگري

 مالياتي و نرخ تسهيالت بانکي بخش کشاورزي به صنايع تبديلي و غذايي؛

  قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي بازنگري در قوانين نظير

، تشکيل شوراي غذا و تغذيه کشورو ساختارهاي نظير  در وزارت جهاد کشاورزي

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، شوراي عالي امنيت و سالمت غذا، 

قانون اساسنامه انستيتو تحقيقات سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکي کشور، 

و ساير قوانين مرتبط با صنعت و تجارت غذا در  اي و صنايع غذايي کشورتغذيه

 ؛غذاي کشور زنجيرهگذاري و نظارت بر در سياست راستاي مديريت يکپارچه

 کنندگان و قانون ارتقاي کيفي توليد خودرو و اصالح قانون حمايت از حقوق مصرف

 ساير توليدات صنعتي داخلي؛

 ؛اياصالح نظام تعرفه 

 ؛اصالح قوانين و مقررات واردات و صادرات 

 وري بخش کشاورزي؛اجراي قانون افزايش بهره 

  ؛نظارت بر کيفيت مواد غذايي )نظير قانون غذا( رات مقربازنگري 

 هاي دولت به صورت حمايتها در صنعت از جمله صنعت غذا: هدفمندسازي حمايت

هدفمند از محصوالتي که مزيت نسبي باالتري دارند بيشتر شده تا عالوه بر توسعه 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/842546
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/842546
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/842546
http://www.bsmt.ir/fa/law/show/113569
http://www.bsmt.ir/fa/law/show/113569
http://www.bsmt.ir/fa/law/show/91967
http://www.bsmt.ir/fa/law/show/91967
http://www.bsmt.ir/fa/law/show/91967
http://www.bsmt.ir/fa/law/show/91967
http://www.bsmt.ir/fa/law/show/91967
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يطي فراهم آيد اين محصوالت و به تبع آن استفاده بهينه از منابع و عوامل توليد شرا

پذيري ري، توليد کنندگان از توان رقابتتا در هنگام مواجهه با فرآيند ادغام تجا

دستيابي به بازارهاي بزرگتر از فرايند ادغام تجاري سود  بااليي برخوردار باشند و با

 .ببرند

 و جايگاه صنايع غذايي در آن؛ تببين سند استراتژي توسعه صنعتي 

  مطابق  (مورد نياز از داخل) کشاورزي توليد پايدار و با کيفيتتدوين برنامه جامع

 صنايع غذايي؛ نياز

 حمايت از افزايش کارايي نظام توزيع مواد غذايي در کشور؛ 

 تجاري کشور متناسب با نياز صنايع غذايي نظير گمرکات ي هازيرساخت توسعه

 تخصصي، تجهيزات حمل و نقل و... براي توسعه صادرات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قانون نظرسنجی از فعاالن اقتصادی زنجیره غذا در خصوص  .1.2

 

ها و تحليل نتايج نظرسنجي از فعاالن اقتصادي آوري دادهبه تشريح مراحل تدوين و جمعدر اين بخش 

 شود. پذير و ارتقاي نظام مالي، پرداخته ميدر خصوص قانون رفع موانع توليد رقابت
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 هادادهآوری مراحل تدوین و جمع

 د:باشزير مي شرحه ب فصل دوم گزارشمراحل تدوين 

 هاي قانون با توجه به مستندات مربوطه؛شناسايي اهداف و ضرورت 

 تعيين روش تدوين برنامه و متدولوژي؛ 

 ها و خبرگان صنايع غذايي؛در هر گروه شامل تشکل نفعانشناسايي ذي 

 ارشناسان در خصوص قانون رفع و نظرات کگزارشات  ،آوري مطالعات انجام شدهجمع

 هاي مربوطه؛نامهموانع توليد و آيين

  فرم نظرسنجي و مصاحبه؛تهيه 

 جلسه با خبرگان و تشريح مواد مربوطه؛ 

  در هر گروه و پيگيري؛ ذي نفعانارسال پرسشنامه براي 

 دريافت نظرات در خصوص کليات قانون مطابق فرم؛ 

  ؛خصوص قانون و مواد مربوطهتر در جامعمصاحبه براي دريافت نظرات 

 فصل دوم گزارشبندي و ارائه و جمع. 

 

نفر خبره  31شد. عالوه بر جلسات تکميل فرم ارزيابي قانون با  توزيع 141نفر 111در بين  فرم

شد. لذا با توجه  مسلط به قانون در حوزه صنايع غذايي نيز جهت تکميل نظرات مصاحبه انجام

براي تجزيه و تحليل، انتخاب و مورد استفاده قرار  141فرم 28در نهايت عدم اشراف بيشتر 

مصاحبه از واحدهاي توليدي که اشراف به قانون داشتند، انجام گرفت. الزم به ذکر است 

 پذيرفت.

و ارتقاي دقت نتايج، اقدامات  ارزيابي دقيق قانونهاي به عمل آمده، براي با توجه به پيگيري

 انجام شد. نيز زير

                                                            
تشکل صنايع غذايي؛  31رئيس کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي؛  5هاي بازرگاني؛ هاي کشاورزي و صنايع غذايي، اتاقدبير کميسيون 15ها براي فرم 141

ت غذا و دبيران فعال صنع 211هاي مربوطه براي بيش از نامه)شايان ذکر است قانون و آيين فعال اقتصادي صنايع غذايي ارسال شد 21و  واحد توليدي 31

 .رساني ارسال شده است(کشاورزي و صنايع غذايي جهت اطالعهاي کميسيون
 .هايي که فعاالن مربوطه تسلط بر قانون داشتند در تحليل مورد استفاده قرار گرفتقانون با توجه به مصاحبه انجام شده فرم براي باال رفتن دقت ارزيابي 141
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  براي قانون، اهداف و الزامات آن و ارائه قانون و آخرين برگزاري جلسه توجيهي

 ؛هاي مربوطه به فعاالن اقتصادي صنايع غذاييها و دستورالعملنامهويرايش آيين

 شوندگان؛هاي اجرايي براي مصاحبهنامهارسال متن قانون و آيين 

  کنترل عمليات دقت طرح و  فرم و مصاحبه حضوري جهت ارتقاياجراي عمليات تکميل

 .هاگردآوري داده

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل

که در مصاحبه پرسيده و  شود؛ و سؤاالت بازدر اين بخش به ارزيابي سواالت بسته پرداخته مي

 پذيري صنايع غذاييهاي آن در بخش ارزيابي تاثيرات قانون در رفع موانع توليد و ارتقاي رقابتپاسخ

 ارائه شده است.

 

 اصلی قانون و موانع اجرامشکالت 

  :پذير و ارتقاي نظام مالي ترين مشکل قانون رفع موانع توليد رقابتاصليمشکل اصلی قانون

 کشور چيست؟
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  جامع نبودن قانون  ��

  عدم اجراي صحيح قانون   ��

 نهاي شفاف براي قانونامهآيينعدم وجود  ��

 

 اصلی قانون مشکلها به : درصد پاسخ21نمودار

 ماخذ: نتايج پژوهش

 

 

 

 :پيشنهاد شما در خصوص قانون رفع موانع توليد  پیشنهاد اصلی در خصوص قانون

 پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، بفرماييد.رقابت

  اجراي صحيح قانون ��

  ��      تلفيق با قوانين بهبود کسب و کار موجود   ��

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

جامع نبودن قانون

82%

عدم اجرای صحیح قانون

85%

عدم وجود آیین نامه های شفاف 

برای قانون

25%



  

 Rep/RM/TO99_99کد گزارش  128

 

 مالی کشور پذیر و ارتقای نظامهای زنجیره غذا و ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیری در بنگاههای تولید و رقابتبندی موانع و چالششناسایی و دسته

 

 

 

 ها به پیشنهاد اصلی در خصوص قانون: درصد پاسخ20نمودار

 ماخذ: نتايج پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ترين مشکل اجراي قانون رفع نظر شما در خصوص ميزان اجرايي بودن و مهممشکالت اجرا

 پذير و ارتقاي نظام مالي کشور چيست؟موانع توليد رقابت

  کارهاوشفافيت کسبهاي اطالعاتي و رساختنبود زي ��

اجرای صحیح قانون

82%

هبود تلفیق با قوانین ب

کسب و کار موجود  

42%

یر نظ)تفکیک موضوعی 

...(تامین مالی، صادرات و

26%
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  کمبود منابع مالي دولت  ��

  هاي اجرايي و بخش خصوصيلزوم  هماهنگي، آموزش و وحدت رويه بين دستگاه��

 

 

 قانون مشکالت اجرای ها درصد پاسخ:22نمودار

 ماخذ: نتايج پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

نبود زیرساخت های

ت اطالعاتی و شفافی

کسب و کارها  

42%

لت کمبود منابع مالی دو

26%

لزوم  هماهنگی، آموزش  

و وحدت رویه بین 

دستگاه های اجرایی و  

بخش خصوصی 

82%
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 های مهم صنایع غذایی درجه توجه قانون به چالش

پذير ميزان توجه قانون رفع موانع توليد رقابتدر خصوص در اين بخش از فعاالن اقتصادي خواسته شد 

 خصوصاً تامين ماليافزايش تقاضاي خريد داخلي، حمايت از صادرات، »به: و ارتقاي نظام مالي کشور 

مشکالت تامين  افزوده، حلگذاري، ماليات بر ارزشزيع، قيمتسرمايه در گردش، برندسازي، نظام تو

هاي مهم صنايع غذايي که از چالش« ها در جهت رشد توليدگذاريمواد اوليه و وحدت سياست

 اند؛ اظهار نظر نمايند.و در فاز قبلي پروژه شناسايي شدهباشند، مي

هاي باز در مصاحبه با خبرگان مجدد پرسيده شد و نهايتاً شايان ذکر است؛ اين سؤاالت در قالب پرسش

پذيري در صنعت غذا ارائه الن اقتصادي پيشنهادات خود را در خصوص حل مشکالت توليد و رقابتفعا

 بندي مجموع نظرات در بخش اول گزارش ارائه شده است.نمودند که جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندینتیجه .1.8
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به ايجاد پذير و ارتقاي نظام مالي کشور رفع موانع توليد رقابتو موسعي از قانون  بخش مهمبطور کلي 

پردازد. اين بخش از جمله نقاط قوت ميهاي جديد براي تسهيل تامين مالي بخش خصوصي ظرفيت

بر کرسي بانکداري به  هاتالش براي نشاندن بانک ، ها و مطالبات دولتسازي بدهيشفاف قانون است.

ها و يا جايگزيني آن، محدود اد امکان آزادسازي تدريجي وثيقهداري، ايجکتگذاري و شرجاي سرمايه

دهنده، رعايت حريم يق ممنوعيت اخذ وکالت بالعزل وامکردن اختيارات بانک براي حراج وثايق از طر

بنگاه، فعاليت و توليد در صورت عدم امکان بازپرداخت تسهيالت و تمهيداتي براي وصول مطالبات 

حساب بيني پيشحيات و تداوم فعاليت بنگاه، تسهيل تامين سرمايه در گردش از طريق مشروط به 

مشروط بر رعايت شرايط خاص و ايجاد امکان هاي گذشته بانکي سالويژه، ايجاد امکان وصول معوقات 

هاي قانوني اين ترين تصميمات و زيرساختهاي خصوصي از مهمفروش اوراق مشارکت براي شرکت

 . حوزه است

بيني پيشدستوري در بورس و بازار سرمايه است. ت غيربخش ديگري از قانون، توجه به ابزارهاي ثبا

صندوق تثبيت بازار سرمايه و صدور مجوز براي خريد و نگهداري سهام شرکت، با هدف مديريت 

 .د ببخشدداران خرد در بازار را بهبوتواند اطمينان سهاممينوسانات قيمت سهام شرکت در بازار، 

 خصوصاً هارکود که بنگاهوضعيت در هاي مالياتي است که در ادامه بخش ديگري از قانون معافيت

هاي توليد در اين صنعت ظرفيتصنايع غذايي با حداقل ظرفيت خود مشغولند و سهم بااليي از 

مناسب، تحريک ابزار مناسبي است که در صورت لحاظ شرايط ، ايجاد تسهيالت مالياتي، فعال استغير

-دهي به سرمايهبراي جهت هامشوق. نرخ صفر مالياتي براي واحدهاي جديد، دنبال دارده توليد را ب

افزايش دوره برخورداري از معافيت مالياتي با افزايش اشتغال، استقرار در مناطق کمتر توسعه  ،گذاري

و همچنين  تحقيق و پژوهش هاگذاري خارجي و تامين هزينهها صنعتي، جذب سرمايهيافته و شهرک

شده معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي روي آورده نقدي براي تامين مالي بيني پيش

 مشمول معافيت مالياتي است.

است اما پذير و ارتقاي نظام مالي کشور قانون رفع موانع توليد رقابت نکات مثبتجمله موارد فوق از 

هاي قانون و ناديده گرفتن برداري ظرفيتها اجرائي براي بهرهزيرساختتن ، نداشپراکندگي فراوان مواد
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و هاي آن ها از خالءنامهشرايط صنايع از جمله صنعت غذا و مشارکت بخش خصوصي در تدوين آيين

 :142نهايتاً بطور خالصه 

  پذيري رقابتمتاسفانه يکي از نقاط ضعف اين قانون نظير اکثر قوانين حمايت از توليد و

دي هاي اجرايي و تعيين زمانبننامههاي اجرايي و تعبيه نظام پايش در قانون و يا آيينضمانت

 بايستي در گام اول حل شود.اجراست که مي

 رغم جذابيت اوليه، بسياري از پيشنهادهاي ارائه شده از نگاه خرد )سطح بنگاه( ارائه شده و علي

افزايش کسري بودجه، نقدينگي، تورم، اختالل در بازار و فضاي نظير  هاآنتبعات اقتصاد کالن 

 ... در نظر گرفته نشده است.وکار وکسب

 از نقاط ضعف اين قانون است که از يک سو فعاالن را در  قانونهاي متعدد اين نامهبندها و آيين

)به طوري که بعد از  درک آن با ابهامات فراوان و مجريان را با مشکل مواجه ساخته است

 . سال از ابالغ آن گزارشي از عملکرد آن ارائه نشده است( 1.5گذشت بيش از 

  که در هاي پيش از خود يک قانون کلي است که تکليف قانونمانند بسياري از قوانين کشور

 .را نيز مشخص نکرده استاشاره شد،  فصل دوم اين گزارش هاي قانون / بخش دوم ءبخش خال

 تسهيل امکان خريد نقد و اقساط توسط ي امتيازات فقط به بخش دولتي داده شده نظير برخ

ها در بازار خصوصاً زنجيره که باعث ايجاد رانت و نفوذ بيشتر دولتي هاي دولتيدولت و شرکت

 شود.غذا مي

  آن هم  اهدر تامين مالي بنگاهنکته مهم و قابل توجه آنکه اگر چه عنوان قانون رفع موانع توليد

گشا تواند براي صنايعي نظير صنعت غذا راهبا لحاظ شرايط اعطا و نرخ منصفانه تسهيالت مي

 پلمپ و تعطيلي از هاي توليد، جلوگيريوري ظرفيتدرخصوص مشکالت بهرهوليکن باشد 

هاي صنعتي و تجاري، مشکالت توليد پايدار در کشاورزي و واحدها، تامين زيرساخت

، اي، هدفمندي تسهيالت اعطاييواحدهاي زيرپله، قاچاق، هاي توزيعضعف شبکهگذاري، قيمت

له گيري در بخش مختلف از جمي، نظارت و تصميمگذاريارانه صادراتي، تعدد مراکز سياست

توجهي  143افزودهمالياتي خصوصاً ماليات بر ارزش ها و فشارهايصنايع غذايي و فشار و خالء

 نشده است.

                                                            
 .آمده استنيز برخي از اين نکات ي مجلس هادر گزارش ارزيابي مرکز پژوهش 142
 .  و تاثيرات سوء آن بر امنيت غذايي جامعه از موارد مغفول در اين بخش استافزوده ماليات بر ارزش تاثيرات فشارهاي مالياتي بر صنعت غذا خصوصاً 143
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 ًاحد براي واحدهاي توليدي در آيينتدوين يک نسخه واعتقاد فعاالن اقتصادي به  و نهايتا-

مختلف شرايط  و صنايع توليدي هايبخشکند زيرا ، مشکلي را حل نميقانوننامه اجرايي اين 

، با توجه 21يت خصوصاً در موادي نظير ماده گروه فعالو مشکالت متفاوتي دارند، بايد براي هر 

اي اتخاذ يژهوتدابير و اهميت آن در اقتصاد و امنيت جامعه هاي آن صنعت به شرايط و چالش

 .144شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
بندي حمايت از بخش توليد نظير اعطاي هاي آمايش سرزمين؛ اولويتو طرح ود استراتژي توسعه صنعتي در کشورشايان ذکر است با توجه به نب  144

 طلبد.تسهيالت دقت بااليي را مي
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