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 مقدمه
محمدرضا نعمتزاده ،مسنترین و یکی از پرحاشیهترین اعضای کابینه دولت اول روحانی بود که سابقه فعالیت بهعنوان
وزیر صنایع و معاون وزیر نفت در دولتهای پنجم تا نهم را داشت .نام نعمتزاده تا قبل از تشکیل دولت یازدهم ،یادآور
«صنعت پتروشیمی» بود ولی در این دولت همنشین «رکود» نیز شد؛ واژهای که در کنار برجام ،جزو پرتکرارترین
کلیدواژههای رسانهها در دولت اول روحانی محسوب میشود.
البته وزیر صنعت ،معدن و تجارت دولت یازدهم و همکارانش تالش زیادی کردند تا صنعت را از رکود خارج کنند؛ اما
این تالشها بدون توجه به تعیین صنایع اولویتدار کشور و راهبرد توسعه آنها در قالب «سیاست صنعتی» و صرفاً در
قالب توزیع تسهیالت بین بنگاههای مختلف و اجرای طرحهای خروج از رکود صورت گرفت که نتیجهای جز «رشد
کاغذی» حوزه صنعت در بر نداشت و صرفاً مسکنی موقت برای کاهش دردهای متعدد و عمیق برخی بنگاههای کوچک
و متوسط محسوب میشد.
بهرغم اوجگیری فضای مبارزه با قاچاق کاال در سالهای پایانی دولت یازدهم ،نعمتزاده و همکارانش اقدام خاصی در
راستای اجرای کد رهگیری کاال و اجرایی کردن طرحهای جایگزین «شبنم» و «ایرانکد» انجام ندادند و صرفاً بعد از
تأخیری طوالنی از سامانه «شناسه کاال» در ماههای پایانی این دولت رونمایی کردند تا اجرایی شدن این سامانه به
دیدگاه و اراده وزیر بعدی گره بخورد.
البته آقای وزیر و همکارانش در حوزه معدن کارنامه نسبتاً بهتری داشتند .افزایش  2.5برابری سطح اکتشافات معدنی
و حذف مجوزهای معدنی ثبتنشده در سامانه کاداستر از اقدامات قابلقبول وزارتخانه متبوع در دولت یازدهم بود.
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 اقدامات
همکاری در اجرای بسته خروج از رکود دولت
اولین بسته خروج از رکود دولت یازدهم در مردادماه سال  93رونمایی شد ،سیاستهای پولی ،عمده تمرکز بسته اول
بود .باگذشت زمان نهتنها دوران رکود به پایان نرسید ،بلکه رشد اقتصادی مثبت سال  93نیز منفی شد .1بنابراین
دولت با عمیقتر شدن رکود ،مهرماه سال  94بسته دوم خروج از رکود را رونمایی کرد .2در این بسته به سیاستهای
تحریک تقاضا بیشاز پیش توجه شده بود .دو بخش مهم بسته فوق ،شامل تسهیالت ویژه برای خرید خودرو و طرح
کارت اعتباری خرید کاال بود که در ادامه به آن پرداخته میشود .بهطورکلی سازمان مدیریت و برنامهریزی ،وزارت
اقتصاد و بانک مرکزی بهعنوان تصمیم گیران اصلی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت بهعنوان بازوی اجرایی این تصمیم
در اجرای بسته خروج از رکود نقش ایفا میکردند.3
-

ارائه تسهیالت برای خرید خودرو

هدف از ارائه تسهیالت برای خرید خودرو ،خروج از رکود این صنعت و صنایع وابسته عنوانشده بود .اعتبار این
تسهیالت از سوی بانک مرکزی تأمین گردید و برای هر تسهیالت رقمی تا سقف  25میلیون تومان و سود  16درصد
بازپرداخت در نظر گرفتهشده بود .4با ارائه این تسهیالت 130 ،هزار خودرو از خودروسازان به فروش رسید 5و دولت با
برداشتن یک گام به جلو ،بهجای حمایت مستقیم از صنایع خودروسازی ،بهصورت غیرمستقیم نقدینگی موردنیاز این
صنعت را تأمین نمود .بااینحال اگرچه این سیاست در کوتاهمدت برای تخلیه انبار خودروسازان مؤثر بود اما در
بلندمدت میبایستی سیاستهایی تنظیم و ابال غ گردد تا در آینده نهچندان دور کیفیت و قیمت خودروهای تولیدی
داخل مورد رضایت مشتریان قرار گیرد.الزم است ذکر شود ارائه تسهیالت خودرو باعث شد خودروسازان متوجه مزایای
این نوع فروش خودرو شوند و از فروش قسطی ،تولید خود در سالهای  95و  96افزایش دهند.6
همچنین پیشنهاد هایی مبنی بر بهبود این طرح ارائه شد؛ برای مثال این تسهیالت میتوانست در جهت جایگزین
کردن خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان تاکسیرانی ارائه گردد و یا حتی خودروهای با مصرف پایین در اولویت ارائه
تسهیالت قرار بگیرند .در این صورت هم خودروسازان از وضعیت رکود خارجشده و هم اقدامی در راستای حفاظت از
محیطزیست صورت میگرفت و منافع اجتماعی تأمین میشد.7
-

اجرای طرح کارت اعتباری خرید کاال

بر اساس این طرح ،وزارت صنعت عهدهدار معرفی کاالها و شرکتهای ایرانی مشمول طرح بود و بانک مرکزی نیز
وظیفه اختصاص تسهیالت موردنظر و برنامهریزی برای اعطای کارت اعتباری به مردم را بر عهده داشت .باوجوداین،

 1سایت خبری مشرق نیوز؛ کدخبر672736 :
2خبرگزاری تسنیم /کد خبر894072 :
 3خبرگزاری فارس ؛ کدخبر13940725000996 :
4
خبرگزاری ایسنا /کد خبر1694082716725 :
5
خبرگزاری فارس /کد خبر13940827001323 :
 6روزنامه دنیای اقتصاد؛ کدخبر1103291 :
 7سایت خبری عیارآنالین /کدخبر156465 :
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طرح فوق با فراز و نشیبهای متعددی در مسیر اجرا مواجه شد؛ بهطوریکه به اذعان اکثر کارشناسان 8و البته اعتراف
وزیر صنعت ،9به اهداف موردنظر دست نیافت.
بانک مرکزی و وزارت صنعت ،در انتهای مهرماه سال  94بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ،به اجرای طرح کارت
اعتباری خرید کاال  ،ملزم شدند .جامعه هدف این طرح افراد با سقف درآمد مشخصی بودند .طی این طرح ،اعتبار
حداکثر  100میلیون ریالی با مدت بازپرداخت دوساله به متقاضیان اعطا شد .10این طرح باهدف صدور یکمیلیون و
 50هزار کارت اجرایی شد اما تا خرداد  95تنها  100هزار کارت صادر گشت.11سازمان برنامهوبودجه در تیرماه ،95
برای افزایش استقبال از این طرح سقف  1.5میلیون تومانی حقوق برای دریافت کارت را حذف نمود و گروههای هدف
این طرح را افزایش داد .12باوجوداین ،اجرای این طرح در اسفندماه  ، 95تنها با هزینه کردن یک درصد از اعتبار
تخصیصیافته به طرح خاتمه یافت.13
بااینحال در آن زمان عوامل گوناگونی برای عدم استقبال از طرح عنوان شد .در همین رابطه دیانی ،رئیس انجمن
تولیدکنندگان لوازمخانگی ،عدم موفقیت این طرح را ناشی از مشکالتی نظیر محدودیت جامعه هدف ،باال بودن سود
طرح ،ناهماهنگی بانک مرکزی و وزارت صنعت ،کوتاه بودن زمان بازپرداخت اقساط و دشواری فرایند صدور کارت
اعتباری دانست .14طحان پور ،رئیس اتحادیه لوازمخانگی ،معتقد است دولت برای اجرای مجدد این طرح میتواند این
اعتبارات را بهعنوان وام در اختیار زوجهای جوان قرار گیرد .15از سوی دیگر دیانی ،رئیس هیات مدیره مجمع کارآفرینان
ایران  ،بر این باور است در صورت اجرای مجدد طرح در دولت جدید ،نباید کاالی خارجی جزء کاالی هدف کارت
اعتباری قرار گیرد ،زیرا هدف طرح تحریک تقاضای تولید داخل بودهاست.16
-

اعطای تسهیالت طرح رونق تولید

مقام معظم رهبری در سخنرانی ابتدای سال  95به نقش مهم واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در اقتصاد اشارهکرده
و از تعطیلی تعداد زیادی از این واحدها اظهار نارضایتی نمودند .17در راستای پیگیری این موضوع ،دولت طرحی را
بانام «طرح رونق تولید» در اردیبهشتماه کلید زد .18در همین زمینه بانک مرکزی برای تأمین مالی بنگاهها طی
ابالغیهای بانکهای عامل را به ارائه تسهیالت به آنان ملزم نمود .تسهیالت مذکور برای بنگاههای با تعداد کارکنان زیر
 50نفر ،تا سقف یک میلیارد تومان و برای بنگاههای با تعداد کارکنان  50تا  100نفر ،تا سقف  3میلیارد تومان در
نظر گرفته شد .19همچنین به جهت حمایت از بنگاههایی که در معرض تعطیلی قرار داشتند ،قرار شد واحدهای دارای

 8باشگاه خبرنگاران جوان؛ کدخبر6146084 :
 9خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر1274565 :
 10خبرگزاری فارس /کد خبر13951202000567 :
 11خبرگزاری تسنیم /کد خبر1098247 :
 12خبرگزاری تسنیم /کد خبر1135393 :
 13خبرگزاری فارس /کد خبر13951202000567 :
 14خبرگزاری ایسنا /کد خبر96040702530 :
 15خبرگزاری تسنیم ؛ کدخبر1470248 :
 16خبرگزاری ایرنا ؛ کدخبر82593360 :
 17متن سخرانی قابل دسترسی در این لینک
 18سایت بانک مرکزی؛ کدخبر14782 :
19سایت خبری عیارآنالین؛ کدخبر216885 :
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بدهی و حتی چک برگشتی نیز مشمول این طرح شوند .رحمانی ،قائممقام وزیر صنعت ،بنگاههای هدف این طرح را
 7500واحد کوچک و متوسطی دانست که طی سالهای اخیر تعطیلشدهاند و  1500واحدی که زیر  60درصد
ظرفیت در حال تولید هستند .20در این زمینه طبق اظهارات سیف ،رئیسکل بانک مرکزی ،تأمین اعتبار این طرح از
سوی بانکها از محل  10درصد از کل تسهیالت اعطایی سال  94و به میزان  16هزار میلیارد تومان تعیین شد.21
با پایان یافتن سال  ،95مطابق اعالم قائممقام وزیر صنعت ،به  24هزار واحد کشاورزی و صنعتی رقم  17هزار و 100
میلیارد تومان تسهیالت در قالب این طرح پرداخت شد .22بااینوجود کارشناسان حوزه صنعت ابهاماتی را در رابطه با
اجرای طرح مذکور مطرح میکنند .23در همین زمینه روغنی ،رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ،با تأکید بر اینکه
پرداخت تسهیالت موجب رونق تولید نخواهد شد بیان نمود این تسهیالت صرف مطالبات معوق واحدهای تولیدی
شده و افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی را در پی نداشته است .از طرفی وی تحریک طرف تقاضا را نیز حلقه گمشده
این طرح عنوان نمود .24همچنین رئیس انجمن صنایع نساجی هم از عدم پرداخت تسهیالت به  70تا  80درصد فعاالن
صنعت نساجی باوجود ثبتنام خبر داد .وی معتقد است یکی از مشکالت طرح رونق تولید این بود که شرط دریافت
تسهیالت از سوی بانک ،نگهداری بخشی از تسهیالت وامگیرنده در بانک است و با فرض خواب سرمایه ،سود بانکی را
به  30درصد افزایش میدهد  .25پور قاضی ،رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران ،بابیان اینکه هرچند برخی کارشناسان
اساسیترین مشکل صنعت را در حال حاضر نقدینگی میدانند ،اما مهمترین مشکل صنعت ،عدم رقابتی بودن صنایع
کشور است که نمیتوان با اعطای تسهیالت آن را حل نمود .وی بر این باور است که با روشهای مدیریتی میتوان
این مشکالت را حل نمود .26بغزیان ،کارشناس اقتصادی معتقد است روشهایی دیگری چون تخفیف مالیاتی را
جایگزین اعطای تسهیالت نمود زیرا اعطای تسهیالت ،منجر به انحراف در مصرف خواهد شد.27
عالوه بر انتقادات و ابهامات فوق ،برخی کارشناسان معتقدند در دستورالعمل ابالغی بانک مرکزی تنها معیار
متمایزکننده واحدهای کوچک و متوسط تعداد کارکنان هر بنگاه عنوانشده است .این در حالی است که هر واحد برای
اخذ تسهیالت بیشتر بهراحتی میتواند تعداد کارکنان خود را بهصورت موقت افزایش دهد و تسهیالت بیشتری را
دریافت کند .بنابراین وزارت صنعت میتوانست با در نظر گرفتن معیارهای مؤثرتری چون میزان تولید ،از انحراف منابع
در این راستا جلوگیری به عمل آورد.28
باوجود انتقادات مذکور ،طرح رونق تولید در خرداد سال  96وارد فاز جدیدی شد و اعتباری معادل  30هزار میلیارد
تومان جهت نوسازی ،اتمام طرحهای نیمهتمام و تأمین منابع مالی  21هزار واحدهای صنعتی تخصیص داده شد .29

 20عیارآنالین /کدخبر205767 :
 21سایت بانک مرکزی؛ کدخبر14782 :
 22خبرگزاری مهر ؛ کدخبر3933446 :
 23خبرگزاری مهر /کدخبر3933446 :
 24خبرگزاری مهر /کدخبر3913847 :
 25خبرگزاری فارس /کدخبر13951214001077/ :
 26خبرگزاری مهر /کدخبر3942221 :
 27خبرگزاری نسیم آنالین /کدخبر2100971 :
 28سایت خبری تحلیلی عیارآنالین/کدخبر216885 :
 29خبرگزاری ایرنا /کدخبر82571062 :
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حذف سامانههای اطالعاتی شبنم و ایران کد و رونمایی از سامانه جایگزین
با استفاده از کدهای رهگیری میتوان با اختصاص کد یکتا به کاال ،اطالعات کف بازار شامل مشخصات کاال ،خریدوفروش
و جابجایی را جمعآوری و مطابق آن تصمیمگیری نمود .شبنم کد و ایران کد ازجمله سامانههای کد رهگیری هستند
که در سالهای قبل پیادهسازی شدند .اما دو ماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم ،استفاده از این کدها لغو شد.
وزیر صنعت در آبان ماه  92علت لغو این دو سامانه را خواسته گمرک عنوان نمود و حذف سامانههای مذکور را در
راستای تسهیل درروند انجام صادرات و واردات دانست .وی همچنین با اشاره به اینکه شماره آی سیک شماره اچ اس
دوم تعرفهها در کشور وجود دارد،بنابراین اجرای کد شبنم را اقدامی بیهوده است.30
اما خسروتاج ،قائممقام وزیر صنعت ،در شهریور  94از پیگیری طرح جایگزین وزارت صنعت و تدوین آییننامههای
شناسایی و رهگیری کاالهای وارداتی خبر داد 31که تا تیرماه سال  95از اجرای آن خبری نشد .بااینحال در تیرماه 95
برخی از مسئولین ازجمله رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،32قائممقام وزیر صنعت در حوزه تجارت 33و رئیس
مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور 34مجدداً از اجرای زودهنگام این سامانه جامع خبر دادند .اما پس از
گذشت ماهها از این وعده ،در خرداد  96صادقی ،معاون بازرگانی وزیر صنعت ،از سامانه جامع شناسه کاال و انبارها
رونمایی کرد .35مطابق دستورالعمل این سامانه ،کاالها در سه گروه «الف»« ،ب» و «ج» دستهبندی شدهاند .مقررشده
بود کاالهای گروه »الف» از خردادماه و دو گروه کاالیی دیگر از تیرماه ،تنها با شناسه کاال وارد کشور شوند .36به گفته
برخی مسئولین گمرک ،اجرای این سامانه و تبادل اطالعات از سامانه جامع تجارت به گمرک به انتهای تیرماه سال
جاری موکول شده است و به مرحله اجرا نرسیده است.37

عقد قراردادهای خارجی متنوع
پس از برجام رفتوآمدهای پیدرپ ی چه از جانب ایران به کشورهای مختلف و چه از جانب کشورهای دیگر به ایران
افزایش یافت .معظمی ،رئیس هیات مدیره ایدرو با اعالم این خبر که  19تفاهمنامه پس از برجام با ایدرو به امضا
رسیده است ،38تولید گیربکس در زنجان با همکاری بلژیک 39و تفاهمنامه چهارجانبه ساخت کشتی پهنپیکر 40بهعنوان
مهمترین آنها یادکرد .همچنین در سفر رئیسجمهور به کشورهای ایتالیا و فرانسه ،تفاهمنامههایی در بخشهای
مختلف صنعتی با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به امضا رسید .تفاهمنامه ساخت و تولید
ماشینآالت و ابزار سنگین ،تفاهمنامه تولید شیرآالت کنترلی برای نفت ،گاز و پتروشیمی ،ساخت تابلوهای کنترل برق
مترو ،همکاری در زمینه اتوبوسهای سی ان جی و برقی و تفاهمنامه ساخت کشتی و دیگر همکاریهای دریایی

 30پایگاه خبری تحلیلی عیارآنالین /کدخبر37226 :
 31پایگاه خبری تحلیلی عیارآنالین /کدخبر145029 :
32خبرگزاری فارس /کدخبر13950414000987 :
33خبرگزاری ایرنا /کدخبر82144461 :
34خبرگزاری شاتا /کدخبر328579 :
 35خبرگزاری فارس ؛ کدخبر3992242 :
 36خبرگزاری ایسنا /کدخبر96030905220 :
37خبرگزاری فارس /کدخبر13960329001053 :
 38خبرگزاری ایلنا؛ کدخبر455881 :
 39پایگاه خبری تحلیلی خبرآنالین ؛ کدخبر632793 :
 40خبرگزاری ایلنا ؛ کدخبر458560 :
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ازجمله مواردی است که با طرفهای ایتالیایی به امضا رسید .در فرانسه نیز تفاهمنامه ارتقای کیفیت موتورهای احتراق
داخلی خودرو موردتوافق طرفین قرار گرفت .41رئیس سازمان ایدرو در سال  ،95رئیسجمهور را در سفری به روسیه
همراهی نمود .وی در این سفر با مقامات روسی در رابطه با تولید مشترک  6هزار واگن باری لبهدار به تفاهم رسید.42
این تفاهمنامه در مردادماه سال جاری با شرکت ترنس مش ،بزرگترین شرکت لوکوموتیو سازی روسیه نهایی شد و
طی آن مقرر گردید  5هزار واگن باری با همکاری ایران و روسیه تولید گردد .43عالوه بر قراردادهای فوق ،ایرانخودرو
نیز درزمینهی قطعهسازی همکاریهایی را با شرکتهای برزیلی آغاز نموده است.44
الزم است ذکر شود که در کنار قراردادهای فوق در حوزه خودروسازی نیز همکاریهای گستردهای با خارجیها
طرحریزی شد که در ادامه بدانها پرداخته میشود.
-

عقد قرارداد با خودروسازان خارجی

با رایزنی طوالنی ،در بهمن  ،94قرارداد شرکت پژو فرانسه با ایرانخودرو در حضور مقامات دو کشور به امضا رسید .در
این قرارداد مقرر گردید شرکت ایکاپ با سهم  50درصدی طرفین تأسیس شود و محصوالت پژو  301 ،2008و 208
با همکاری طرفین تولیدشده و به فروش برسد .45پس از عقد قرارداد ،مسئولین اعالم کردند در جهت انتقال فناوری،
 40درصد از قطعات خودروهای تولیدی را قطعه سازان داخلی تأمین خواهند کرد و  30درصد از خودروها با برند پژو
به کشورهای منطقه صادر میگردد .46همچنین کمار ،مدیر منطقه خاورمیانه و آفریقا پژو ،در تائید گفته مسئولین،
داخلی سازی  70درصدی خودروهای تولیدی را وعده داد .47در اسفند  95با تولید اولین پژو  ،2008قطعه سازان
نگرانی خود را پیرامون داخلی سازی قطعات این خودرو اعالم کردند .48اما به گفته صالحینیا ،معاون وزیر صنعت،
تولید این خودرو با داخلیسازی  30درصدی آغازشده است و با مصوبه وزارت صنعت مبنی بر داخلی سازی 40
درصدی مغایرتی ندارد .وی متوقف نمودن تولید خودرو 2008و زیان صنعت خودروسازی از آن را ،عدم داخلی سازی
 40درصد دانست .49پیرو انعقاد این قرارداد برخی کارشناسان معتقدند صادرات  30درصدی محصوالت ایکاپ با برند
پژو در بلندمدت سودی را عاید خودروساز ایرانی نمیکند؛ زیرا محصوالت با برند پژو شناخته میشوند.50
در روزهای انتهایی تیرماه  ،95دیگر شرکت بزرگ خودروسازی کشور با پژو-سیتروئن به توافق رسید .سایپا در این
قرارداد  50درصد شرکت سایپا کاشان را که در سال  89راهاندازی شد را به سیتروئن واگذار کرد .در این سرمایهگذاری،
سه خودرو با همکاری مشترک با سهم  40درصد قطعات داخلی به بازار عرضه میشود 30 .درصد از محصوالت به
خارج کشور صادر میگردد .با شکلگیری قرارداد ،کارشناسان انتقاداتی را به این قرارداد وارد میدانستند:

 41دلیری معاون گسترش پروژههای کالن انرژی و زیربنایی ایدرو /روزنامه گسترش صمت /کد خبر17436 :
 42خبرگزاری مهر ؛ کدخبر3923996 :
 43خبرگزاری مهر ؛ کدخبر4046671 :
 44خبرگزاری صداوسیما ؛ کدخبر1621456 :
 45خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر984053 :
 46خبرگزاری خبرآنالین ؛ کدخبر679942 :
47خبرگزاری فارس /کدخبر13951124001329 :
48خبرگزاری ایلنا /کدخبر463460 :
49خبرگزاری فارس /کدخبر13960331000698 :
 50روزنامه خراسان؛ کدخبر377910 :
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با ادغام پژو و سیتروئن در سال  ،1967انعقاد قرارداد این شرکت با دو شرکت خودروسازی کشور که بخش اعظمی
از بازار را در اختیاردارند با ماده  44قانون اجرای سیاستهای اصل  44مغایرت دارد زیرا بستر انحصار در
قیمتگذاری خودرو را فراهم میآورد.51



مطابق اظهارات مدیرعامل سایپا ،صادرات  30درصدی خودرو تولیدی تنها تا  5سال تضمینشده است و بعدازاین
مدت ،میزان صادرات توافقی خواهد بود .نظر به اینکه تیراژ خودرو بهمرور افزایش خواهد یافت ،صادرات درزمانی
از سوی فرانسویها تضمینشده است که تیراژ خودرو در کمترین میزان خود قرار دارد.52



بازخوانی تجربه صنعت کره جنوبی نشان میدهد شرکتهایی چون هیوندایی که استقالل خود را حفظ کردهاند
موفقتر از دوو عمل کردهاند که بهصورت سهامداری با جنرال موتورز آمریکا قرارداد مشترک به امضا رساند و در
سال  1993ورشکست شد.53

عالوه بر قراردادهای فوق ،معظمی ،مدیرعامل ایدرو ،در بهمن  95اعالم کرد در زمینه خودروسازی قراردادهایی با
فولکس واگن ،هیوندایی و بنز آلمان در حال نهایی شدن است .54پسازآن عنوان شد قرارداد بنز با شرکت ایرانخودرو
با سهم  49درصدی بنز 55و قرارداد هیوندای با کرمان موتور 56در حال نهایی شدن است .57در همین راستا ،ایدرو در
مرداد سال جاری قرارداد خود را با رنو نهایی کرد .در این قرارداد رنو متعهد شده است  30درصد محصوالت را صادر
و محصوالت  60درصد طی دو سال داخلی سازی شود .58فوالدگر  ،عضو کمیسیون صنایع مجلس ،بر این باور است
امضا قرارداد با رنو با اصل  44قانون اساسی مغایرت دارد و یکی از شرکتهای خودروسازی داخلی میبایست با رنو
مذاکره و قرارداد امضا میکرد.59

برقراری توافقنامه تجارت ترجیحی
در شرایطی که آمریکا مخالفت های سیاسی با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را اعمال میکند ،60یکی از
بسترهای تسهیل تجارت خارجی ،برقراری تعرفه ترجیحی میان دو کشور است .در دیماه  ،93پس از گذشت ده سال
از مذاکرات میان ایران و ترکیه ،قرارداد تعرفه ترجیحی میان دو کشور منعقد شد .در این موافقتنامه  125فقره کاالی
ایرانی و  140فقره کاالی ترک مشمول تعرفه ترجیحی میشوند .61عمده کاالهای انتخابی از سوی ایران برای صادرات،
محصوالت کشاورزی و شیالت و عمده کاالهای انتخابی از سوی ترکیه برای واردات به ایران ،پوشاک و کاالهای صنعتی
و با ارزشافزوده باال در نظر گرفتهشده است .62انتخاب پوشاک بهعنوان کاالی وارداتی از سوی ترکیه زمینهساز اعتراض

 51خبرگزاری تسنیم ؛ کدخبر1311490 :
 52روزنامه خراسان؛ کدخبر377910 :
 53سایت خبری مقاومتی نیوز؛ کدخبر5299 :
 54خبرگزاری شاتا ؛ کدخبر401690 :
 55خبرگزاری ایسنا ؛ کدخبر95122214127/ :
 56سایت خبری عصر ایران؛ کدخبر529324 :
 57سایت خبری عیارآنالین؛ کدخبر242324 :
 58خبرگزاری صداو.سیما ؛ کدخبر1752308 :
 59خبرگزاری خانه ملت ؛ کدخبر310865 :
 60خبرگزاری تسنیم ؛ کدخبر1465715 :
61متن تجارت ترجیحی با ترکیه /سازمان توسعه تجارت
 62مرکز پژوهشهای مجلس /گزارش شماره14730 :
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فعالین حوزه صنعت نساجی داخل کشور گردید .63این اعتراضات در انتها به بازنگری این موافقتنامه در ابتدای سال
 95و حذف تعرفه ترجیحی پوشاک ترکیه منجر شد .64اما انتقادات به این موافقتنامه تنها به این مورد منتهی نمیشود.
مفتح ،معاون سابق وزیر صنعت ،معتقد است کاالهایی که در لیست واردات از سوی ترکیه قرار دارد ،کاالهایی هستند
که در داخل کشور تولید میشوند .وی همچنین بیان داشت با این توافقنامه بهنوعی برای تولیدکننده داخلی رقیب
تراشی صورت گرفته است.65
بااینحال در بهمنماه سال  95اجرای این موافقتنامه وارد مرحله جدیتری شد .وزارت صنعت در اجرای مرحلهای
این موافقتنامه 23 ،ردیف از کاالهای وارداتی ترکیه که اغلب شامل لوازمخانگی میشد را به  30درصد کاهش داد.66
با اقدام وزارت صنعت ابعاد تازهای از این موافقتنامه مشخص شد .زادبوم ،رایزن بازرگانی ایران در آنکارا ،اعالم کرد که
 25قلم از کاالهای ترکیه شامل کاهش مرحلهای است و در طول سه سال به  20درصد کاهش خواهند یافت .67کاهش
مرحلهای تعرفه صنایع ارزشافزوده باال و لوازم خانگی دومرتبه اعتراض صنعتگران را در پی داشت .68این اعتراضات
باعث شد که درنهایت در تیرماه سال  96رئیس سازمان توسعه تجارت ،از بازنگری لیست  140کاالی ایرانی در
موافقتنامه سخن بگوید .وی در این رابطه بیان داشت که کاالهای کشاورزی در لیست موافقتنامه با کاالی صنعتی
معاوضه می شود و عوارض صادراتی مازاد از سوی ترکیه نیز حذف خواهد شد .69بنابراین در صورت اصالح توافقنامه
تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه ،میتوان به تسهیل تجارت و همزمان حمایت از تولید داخلی امیدوار بود.
وزارت صنعت بهجز انعقاد تفاهمنامه تعرفه ترجیحی با ترکیه ،تالشهایی را نیز برای انعقاد موافقتنامههای تجارت آزاد
و تجارت ترجیحی با تعدادی از کشورهای هدف صادراتی ازجمله سوریه ،لبنان ،پاکستان ،اندونزی ،مالزی ،ویتنام،
روسیه و قزاقستان را انجام داده است .70بر اساس این تالشها ،مذاکرات برای رسیدن به قرارداد مناسب با اتحادیه
اوراسیا از تیرماه  95آغاز شد و فهرست 230قلم کاالی پیشنهادی ایران برای صادرات به اتحادیه اوراسیا ارسال
گردید .71این مذاکرات در انتهای تیرماه  96به نتیجه رسید و بدین ترتیب طبق گفته خسروتاج ،رئیس سازمان توسعه
تجارت ،صادرات کاالهای صنعتی به اتحادیه اوراسیا شامل کشورهای روسیه ،قزاقستان ،قرقیزستان ،بالروس و ارمنستان
با سود بازرگانی صفر یا با تخفیف  20تا  80درصد انجام خواهد شد و مذاکرات برای کاالی کشاورزی ادامه دارد.72

 63خبرگزاری آنا؛ کدخبر97999/ :
64خبرگزاری ایسنا /کدخبر95020300971 :
65خبرگزاری نسیم آنالین /کدخبر2085094 :
66خبرگزاری تسنیم /کدخبر139511040006597 :
67خبرگزاری شاتا /کدخبر401355 :
68خبرگزاری نسیم آنالین /کدخبر2084541 :
69خبرگزاری صداو سیما /کدخبر1720983 :
 70خبرگزاری ایسنا /کد خبر96042413418 :
 71خبرگزاری ایرنا /کد خبر82098370 :
 72خبرگزاری ایرنا؛ کدخبر1105082 :
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اعمال ممنوعیت واردات کاالهای سرمایهای بدون ثبت نمایندگی
وزارت صنعت مطابق دستورالعمل ابالغی ستاد اقتصاد مقاومتی در سال  ،95ثبت سفارش برخی کاالها را منوط به
ثبت نمایندگی واردکننده نمود .73بنابراین طی اجرای این دستورالعمل تنها واردکنندگان دارای برند تجاری و همچنین
شرکتهای خارجی دارای نمایندگی در کشور مجاز به واردات شدند.
این دستورالعمل در ابتدا در دیماه  95برای واردکنندگان خودرو اجرایی شد .این اقدام وزارت صنعت انتقادات
کارشناسان را در پی داشت .از طرفی انجمنهای مرتبط با واردات خودرو و برخی نمایندگان مجلس بیان میکردند
اجرای این دستورالعمل منجر به انحصار و همچنین افزایش قیمت خودروهای وارداتی میشود .74اما از طرف دیگر
مسئولین وزارت صنعت معتقدند این دستورالعمل منجر به انحصار نخواهد شد و رقابت در ارائه خدمات پس از فروش
و ضمانتنامه را در میان برندهای خارجی افزایش میدهد.75
در اسفند  95مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت ،از مشروط نمودن واردات پوشاک به ثبت نمایندگی رسمی
خبر داد و واردات پوشاک را تنها با شرایط جدید امکانپذیر دانست .76پسازآن صادقی ،معاون بازرگانی وزارت صنعت
نیز ،با تائید شرط فوق ابعاد دیگری از دستورالعمل را متذکر شد .وی بابیان اینکه هر واردکننده باید  20درصد از ارزش
واردات پوشاک را در ایران سرمایهگذاری و  50درصد آن را صادر نماید ،شرایط را برای واردکنندگان پوشاک دشوار
نمود .77این اقدام وزارت صنعت در حوزه ثبت سفارش را میتوان اقدام مثبتی هم در جهت کنترل واردات و هم در
زمینه شفافیت واردات قلمداد نمود که بستر را برای نظارت بر کاالهای خارجی را فراهم میآورد.

حمایت از صادرات غیرنفتی
دولت در سال  95برای حمایت از صادرات غیرنفتی بستهای را تهیه کرد تا طبق آن ،حمایتهای نقدی و غیر نقدی
از صادرات را سرعت بخشد« .78اعطای تسهیالت به صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی»« ،79پرداخت کمکخرج
به برخی هزینههای صادراتی همچون حضور در نمایشگاههای خارجی ،ثبت نشان تجاری و غیره»« ،80اعطای جوایز
صادراتی» 81و «حمایتهای گمرکی و زیرساختی نظیر تسهیل در صدور مجوز» 82از شیوههای حمایتی در بسته فوق
بودند.
برای تحقق موارد فوق ،سه نوع منبع مالی نیز ،در نظر گرفته شد:

 73بخشنامه معاون اول رئیس جمهور ،دسترسی در این لینک
 74خبرگزاری خانه ملت؛ کدخبر318206 :
 75خبرگزاری تسنیم ؛ کدخبر1304088 :
 76خبرگزاری شاتا ؛ کدخبر416592 :
 77خبرگزاری ایسنا ؛ کدخبر96031507973 :
 78خبرگزاری مهر /کد خبر3667821 :
 79ماده 1تا 3
 80ماده 4
 81ماده  5تا 15
 82ماده  19تا 22
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منابع صندوق توسعه ملی :طبق بسته ،صندوق توسعه ملی 2هزار میلیارد تومان برای یک دوره یکساله در
بانکهای عامل سپردهگذاری میکند تا از طریق بانکهای عامل ،تسهیالت با نرخ  16درصد برای صنعت و 14
درصد برای کشاورزی و صنایع دانشبنیان اختصاص یابد .بر اساس اخبار موجود ،تنها  300میلیارد تومان تا زمان
نگارش گزارش حاضر به بانک توسعه صادرات برای این منظور پرداختشده است.83



منابع بانکی :منابع بانکی نیز با دستورالعمل ارشادی بانک مرکزی پرداخت خواهد شد که کاهش نرخ سود
تسهیالت از طریق پرداخت یارانه صورت میگیرد.



بودجه :یارانه مذکور نیز از طریق ردیف بودجهای که دولت برای حمایت از صادرات در سال  95در نظر گرفته،
تأمین میشود.

در سال  ، 96نعمت زاده ،وزیر صنعت ،از ارائه تسهیالت  2200میلیارد تومانی به صادرکنندگان از محل صندوق توسعه
ملی خبر داد .وی ابراز داشت  1100هزار میلیارد تومان از این تسهیالت مربوط به سال  95است که محقق نشده بود
و این رقم به اعتبارات سال  96منتقل میشود .84همچنین وزیر صنعت ،در رابطه با مشوقهای صادراتی از تخصیص
تنها  50میلیارد تومان از  200میلیارد تومان مصوب سال  95خبر داد .وی تالش وزارتخانه متبوع خود را در سال ،96
بر اختصاص  400میلیارد تومان مشوق صادراتی عنوان نمود.85
بهطورکلی وزارت صنعت در این بخش سیاستهای یکپارچهای را ارائه نداده و گاها سیاستهای نابهنگام (مانند تغییر
عوارض صادراتی) به از دست دادن بازار صادراتی ،منجر شده است .همچنین سازمان توسعه تجارت باوجود دارا بودن
امکانات سخت افزاری در کشورهای مختلف ،در دستیابی بازار و بازاریابی صادراتی ناموفق عمل نموده و مدل موفق
اقتصادی در رایزنیهای تجاری ارائه نداده است.86

کاهش سقف تعرفه واردات و طبقات تعرفهای
یکی از رویکردهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت دولت یازدهم در حوزه تجارت ،پیوستن به سازمان تجارت جهانی
) (WTOبود .ازاینرو جهت تسهیل روابط تجاری ،این وزارتخانه در سالهای  94و  95اقدام به کاهش تعداد طبقات
و سقف تعرفهی واردات نمود .تعداد طبقات تعرفهای در سال  94از  14به  10و همچنین در سال  95از  10به 8
کاهش یافت .87در همین راستا سقف تعرفه واردات بهجای  75درصد 55 ،درصد تعیین شد.همچنین طبق وعده
مسئولین مقررشده بود طبقات تعرفه تا سال  96به  6طبقه کاهش یابدکه این مهم عملی نشد.88
البته باوجوداینکه کاهش طبقات تعرفهای ،فرایندهای گمرکی و درنتیجه امکان فساد را کاهش میدهد ،اما این تصمیم،
انعطاف سیاستگذاری را کاهش میدهد .به همین دلیل در برخی کشورها برای افزایش قدرت سیاستگذاری ،طبقات
تعرفهای افزایشیافته تا دولت بهراحتی بتواند افزایش یا کاهش تعرفه را اعمال کند.89

 83خسروتاج ،رئیس سازمان توسعه تجارت /خبرگزاری ایرنا /کد خبر82144461 :
 84خبرگزاری تسنیم ؛ کدخبر1386372 :
 85سایت خبری دنیای اقتصاد ؛ کدخبر1106478 :
 86دنیای اقتصاد؛ کدخبر1110242 :
 87سایت خبری تابناک؛ کدخبر558279 :
 88مودودی ،معاون کل سازمان توسعه تجارت /خبرگزاری مهر /کد خبر3556982 :
 89امین مالکی ،عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی /روزنامه دنیای اقتصاد /کد خبر985926 :
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افزایش تعرفه واردات محصوالت فوالد
در سال  95و به دنبال درخواست تولیدکنندگان فوالد از دولت ،تعرفههای واردات فوالد افزایش  5تا  10درصدی
داشت .90البته افزایش تعرفه ،مشکالتی برای سازندگان لوله و پروفیل بهعنوان حلقه بعدی زنجیره ارزش به وجود آورد؛
زیرا این صنف ،برخی مواد اولیه را از طریق واردات تأمین میکرد و این موضوع منجر به افزایش قیمت تمامشده برای
آنها شد . 91طبق برخی توافقات ،قرار بود تا فوالدسازان ،مواد اولیه تولیدکنندگان لوله و پروفیل را تأمین کنند .اما
مسائلی ازجمله اختالف قیمت فوالد وارداتی باقیمت فوالد تولید داخل ،این توافق را محقق نکرد.92
درنهایت وزارت صنعت پس از  10ماه کشوقوس ،در بهمن  95تعرفه دو محصول فوالدی موردنیاز تولیدکنندگان
داخلی را کاهش داد تا تولیدکنندگان داخلی با واردات ورقهای فوالدی از خارج ،محصوالت خود را با هزینه کمتری
تولید نمایند.93

تکمیل زنجیره ارزش معادن و توسعه صنایع معدنی
دولت یازدهم باهدف تکمیل زنجیره ارزش معادن ،اقدام به تکمیل هفت طرح فوالدی و افزایش تولید زنجیره ارزش
فوالد نمود .بهطوریکه ظرفیت تولید فوالد خام ،آهن اسفنجی ،گندله ،کستانتره افزایش داشته اند و در طی این مدت
کارخانههای جدید کنسانتره و گندله احداثشده است.94
45.30
34.50
28.00

27.70
21.50

کنسانتره

18.70

آهن اسفنجی

گندله
95

31.00
23.50

فوالد خام

92

نمودار  -1مقایسه تولید زنجیره ارزش فوالد در سالهای  92و 95

میزان صادرات از زنجیره ارزش فوالد در سالهای گذشته نویدبخش اتفاقات مثبت در تکمیل زنجیره ارزش فوالد است.
مطابق اظهارات سرقینی ،معاون وزیر صنعت ،بهطورکلی از زنجیره ارزش فوالد 54 ،میلیون تن در سال  95به کشورهای

 90خبرگزاری ایسنا ؛ کدخبر95012208343 :
 91خبرگزاری فارس ؛ کدخبر13951011000519 :
 92نامه سندیکای تولیدکننده لوله و پروفیل به وزیر اقتصاد /خبرگزاری ایرنا /کد خبر82064311 :
 93خبرگزاری مهر ؛ کدخبر3898984 :
 94خبرگزاری مهر ؛ کدخبر4036261 :
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خارجی صادرشده است .این در حالی است که در سالهای ابتدایی دولت 20میلیون تن سنگآهن خام (ابتدای
زنجیره ارزش) صادر میشد و اکنون  67درصد از سنگآهن تولیدی به فوالد تبدیل میشود و مابقی آن صادر میشود.95
الزم است ذکر شود آنچه بهعنوان ابزار سیاستگذاری در راستای تکمیل زنجیره ارزش استفاده میشد ،وضع عوارض
صادراتی خام بود .این در حالی است که با وضع عوارض همیشه حلقههای بعدی زنجیره تشکیل نمیشود و باید
چالشها و موانع عدم تحقق زنجیره را بررسی شوند و موانع برداشته شوند .چهبسا با وضع این عوارض برخی از بازارهای
صادراتی که قبالً تجار موفق به دستیابی آن شدند از دست برود.

توسعه اکتشافات معدنی از طریق شناسایی مناطق اولویتدار
وزارت صنعت ،معدن و تجارت باهدف توسعه اکتشافات معدنی 127 ،پهنه اکتشافی را در ابتدای سال  93در نظر
گرفت و با واگذاری  103پهنه اکتشافی به وسعت  500هزار کیلومتر به اکتشاف کنندگان ،موفق به انجام طرح عملیات
اکتشافی به وسعت  250هزار کیلومتر شد .96این وسعت به نسبت آنچه در سال  92انجامشده است افزایش  2.5برابری
داشته و درنتیجه آن  400نقطه امیدبخش بهدستآمده و به نتایج مهمی در افزایش ذخایر موادمعدنی شناساییشده
نظیر  400میلیون تن سنگآهن 350 ،میلیون تن زغالسنگ و  50تن طال تاکنون انجامیده است.97

تکمیل سامانه کاداستر و حذف مجوزهای معدنی ثبتنشده در این سامانه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال  94اقدام به تکمیل سامانه کاداستر کرد که طبق آن دارندگان مجوزهای معدنی
با ثبتنام در سامانه مذکور ،مجوز الکترونیکی دریافت میکردند .98پس از تعویق چندماهه در مهلت وزارتخانه برای
ثبت مجوزها ،مجوزهای ثبتنشده در این سامانه در تیرماه  95بیاعتبار شدند .99با اقدام فوق ،محدودههای معدنی در
سامانه کاداستر مشخص شد و امکان تهیه آمار بهروز از محدودههای معدنی فراهم گردید.

عدم رویکرد یکپارچه برنامه راهبردی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در دنیای امروز نظر به سرمایهگذاری و هدفگذاری کشورها بر روی صنایع مختلف ،الزم است که کشور ما با توجه به
محدودیت منابع و طرفیتهای خدادای ،سیاستها و راهبردهایی را برای رسیدن به صنایعی خاص را برنامهریزی نماید
بر این اساس اتخاذ «سیاست صنعتی یکپارچه برای کشور» ،ضرورتی که در دهه اخیر سیاستگذاران صنعت کشور را
به خود مشغول کرده است.
در دولت هشتم ،در سال  84سندی بانام «استراتژی توسعه صنعتی کشور» برای صنعت و معدن تدوین شد که با روی
کار آمدنِ دولت بعد ،به بایگانی رفت .پسازآن دولت دهم نیز برنامهای را برای بخش صنعت ،معدن و تجارت تهیه کرد
که وزارت صنعت فعلی توجهی به برنامه دولت قبل نکرد تا در تیرماه سال  94از «برنامه راهبردی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت» پس از چند بار تعویق رونمایی کرد .باوجوداین ،سند فوق نتوانست انتظارات را برآورده کند ،به همین دلیل

 95خبرگزاری ایلنا ؛ کدخبر499527 :
 96خبرگزاری ایلنا؛ کدخبر499527 :
 97سایت خبری تحلیلی دنیای اقتصاد ؛ کدخبر1102370 :
 98خبرگزاری ایرنا؛ کدخبر82270811 :
 99خبرگزاری تسنیم /کد خبر1082393 :
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در اردیبهشتماه سال « 96برنامه راهبردی صنعت و معدن» با تکمیل برنامه قبل ،مجدداً رونمایی شد .100اما دومرتبه
کارشناسان انتقاداتی را به روش تهیه ،ساختار و متن این برنامه وارد میدانند .در ذیل انتقاداتی که در این زمینه
مطرحشده است برشمرده میشود:


روششناسی نادرست در تعیین اولویتهای سند استراتژی و فاقد آیندهپژوهی



اکتفا به روایت از تصویر فعلی و آینده و عدم آسیبشناسی وضعیت صنعتی کشور



غفلت از صنایع کوچک و راهبردها برای توسعه و رشد



غفلت از حوزه معدن وابسته به بخشهای اولویتدار و راهبردهای توسعه آن



عدم سیاستگذاری تشویقی و جهتدهی برای اجرای سیاستهای آمایشی



عدم مشورت با ذینفعان

مختلف102

 100پایگاه اطالع رسانی وزارت صنعت؛ کدخبر421843 :
 101مرکز پژوهشهای مجلس /کد گزارش14653 :
 102اتاق بازرگانی صنایع و معادن؛ کدخبر49686 :

آنها101.
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 امور مغفول
فقدان حمایت هدفمند از تولید
هرچند در چهارساله دولت یازدهم ،اقدامات مختلفی چون طرح رونق تولید ،طرح کارت اعتباری کاال و بسته مشوقهای
صادراتی پیش بینی شد اما این اقدامات ،از انسجام و به همپیوستگی برخوردار نبوده و در اجرای آنها اولویتبندی
مشاهده نمیشود .کارشناسان براین باورند کشورهای مختلف برای رشد صنعت و تولید ،سیاستهای مختلف و انسجام
یافتهای را دنبال میکنند و در این زمینه حمایتهایی را پیشبینی مینمایند که با توانمندسازی و رقابتپذیر کردن
صنایع ،بهمرور قطع میگردند .مشخصهها و چارچوبهایی برای سیاستهای حمایتی از صنایع در جهان مطرح است
که در زیر برشمرده میشود:


حمایت و تشویق در بازه زمانی مشخص و محدود



حمایت از صنایع فناوری بر بهجای حمایت از صنایع انرژی بر با توجه به بافت تحصیلی بیکاران



توجه به سیاستهای رقابتپذیر



تعیین اولویتهای صنعتی و تمرکز حمایتها بر آن



رفع چالشها و موانع در تکمیل زنجیره ارزش
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 تحوالت مرتبط پیرامونی
تدوین الیحه ایجاد  7منطقه آزاد تجاری و  13منطقه ویژه اقتصادی
در آذرماه سال  94الیحه ایجاد مناطق آزاد از سوی دولت برای اولین بار به مجلس ارسال شد .103مجلس با کلیات این
الیحه موافقت نکرد .دولت دومرتبه در بهمنماه  94این الیحه را با اصالحاتی به مجلس نهم ارسال کرد که این بار نیز
مجلس با کلیات این الیحه مخالفت نمود .104با تغییر ترکیب نمایندگان مجلس ،دولت برای بار سوم شانس خود را
برای اخذ موافقت مجلس آزمود .در اواخر خردادماه  95الیحه ایجاد  7منطقه آزاد و  12منطقه ویژه اقتصادی با دو
فوریت راهی مجلس شد .105کلیات این الیحه این بار با قید یکفوریت به تصویب مجلس دهم رسید و برای بررسی
جزئیات به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد .کمیسیون اقتصادی مجلس نیز کلیات آن را در مردادماه به تصویب
رساند .106در این الیحه دولت قصد دارد مناطق آزاد اینچه برون (استان گلستان) ،مهران (استان ایالم) ،اردبیل (استان
اردبیل) ،سیستان (استان سیستان و بلوچستان) ،بانه و مریوان (استان کردستان) ،جاسک (استان هرمزگان) و بوشهر
(استان بوشهر) به مناطق آزاد فعلی بیفزاید .بهعبارتدیگر ،مناطق آزاد فعلی با تصویب این  7منطقه به دو برابر افزایش
مییابد.
منشأ پافشاری دولت و شورای عالی مناطق آزاد برافزایش تعداد مناطق آزاد همواره تأکیددارند و معتقدند افزایش این
مناطق در فضای پسابرجام بر میزان سرمایهگذاری خارجی تأثیر مثبت خواهند داشت .107و هریک از این مناطق برای
افزایش تجا رت خارجی با همسایگان کشور پل ارتباطی خواهند بود 108و بهواسطه تجارت خارجی ،توسعه شهری در
این مناطق افزایش خواهد یافت و مؤید این موضوع غیرقابل مقایسه بودن مناطق آزاد فعلی با مناطق همجوار
آنهاست.109
اما از سویی دیگر کارشناسان معتقدند باوجود معافیت مالیاتی در مناطق آزاد فعلی ،میزان واردات ده برابر میزان
صادرات است ،.110همچنین میزان سرمایهگذاری خارجی تنها  6.2درصد میزان واردات از این مناطق به سرزمین اصلی
است که حجم اعظمی از این سرمایهگذاری تنها محدود به دو منطقه انزلی و اروند است .111منتقدان براین باورند
مناطق آزاد کنونی باعث ورود  90درصد کاالی قاچاق به کشور میشوند ،عدم تعیین محدوده و فنس کشی کامل
مناطق آزاد کنونی به شکلگیری چنین بستری کمک کرده است.112

 103خبرگزاری خانه ملت ؛ کدخبر289804 :
 104خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر94110502518 :
 105خبرگزاری فارس؛ کدخبر13950406000256 :
 106خبرگزاری صداوسیما /کد خبر1200533 :
107سایت خبری اگزیم نیوز /کد خبر20/13367 :
108خبرگزاری ایسنا /کد خبر94110502535 :
 109خبرگزاری مهر /کد خبر3776212 :
110خبرگزاری ایسنا /کد خبر1116246 :
 111خبرگزاری فارس /کد خبر13950525000638 :
112خبرگزاری صداو سیما /کد خبر1200533 :
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عالوه بر موارد فوق ،مناطق آزاد فعلی با مشکالتی چون وجود شرکتهای صوری ،نبود زیرساخت الزم برای تجارت
خارجی و افزایش قیمت زمین برای ساکنین روبرو بوده است .113

تدوین طرح تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در سال  90وزارت »صنایع و معادن» و »وزارت بازرگانی« طی تصمیم دولت باهم ادغام شدند و وزارت «صنعت ،معدن
و تجارت» تشکیل شد ،تا اهدافی که پیشازاین در وزارت بازرگانی پیگیری میشد اکنون در این وزارتخانه به سرانجام
برسد .114شهریورماه  94طی دیدار مقام معظم رهبری با هیئت دولت ،موضوع تفکیک این دو وزارتخانه مجدداً مطرح
شد  .115در همین راستا نمایندگان مجلس نهم با آمادهسازی طرحی ،با انتزاع و جداسازی بخش بازرگانی از وزارت
»صنعت ،معدن و تجارت«  ،قصد احیای مجدد آن را داشتند که با ارسال الیحه نهایی برنامه ششم به مجلس از سوی
دولت و حذف این پیشنهاد در برنامه ششم ،این طرح به سرانجام نرسید  .116اما در پایان دولت یازدهم ،دومرتبه
موضوع احیای وزارت بازرگانی مطرح شد و دولت با ارسال الیحهای به مجلس خواستار تشکیل مجدد این وزارتخانه
شده است .در این الیحه وظایف امور بازرگانی دو وزارتخانهی «صنعت ،معدن و تجارت» و «جهاد کشاورزی» به وزارت
بازرگانی محول میگردد .همچنین قانون « تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد
کشاورزی» (مصوب سال  91در مجلس) لغو و این اختیارات به وزارت بازرگانی منتقل میشود.
موافقان تفکیک معتقدند حجم زیاد کارها ،117همسنخ نبودن امور بازرگانی و تولید ،118اهمیت تجارت بینالملل در
فضای پسا برجام 119و سردرگمی امور تنظیم بازار در دولت یازدهم ،120لزوم احیای وزارت بازرگانی را دوچندان میکند.
از سوی دیگر مخالفین تفکیک بر این باورند وابستگی تولید به بازرگانی ،121یکی بودن متولی بازرگانی و تولید در
کشورهای توسعهیافته ،122کوچکسازی دولت مطابق برنامه ششم توسعه 123و تداخل و تضاد وظایف دو وزارتخانه
صنعت و بازرگانی 124دالیلی است که نمیتوان بهسادگی از آنها چشم بست .همچنین مخالفان تفکیک معتقدند اگر
از ادغام در سالهای گذشته نتایج موفقی حاصل نشده است زیرا ادغامی صورت نگرفته و دو وزارتخانه تجمیع شده
است و شرح وظایف اجرایی این وزارت خانه نیز در این راستا تدوین نگردیده است.125

113خبرگزاری تسنیم /کد خبر1145669 :
 114خبرگزاری ایسنا ؛ کدخبر96050200931/ :
 115بیانات در دیدار هیئت دولت  4شهریور 94
 116خبرگزاری تسنیم /کد خبر945166 :
 117روزنامه دنیای اقتصاد؛ کدخبر 1103533 :
 118خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر96041004023 :
 119خبرگزاری ایرنا ؛ کدخبر82562482 :
 120خبرگزاری ایرنا ؛ کدخبر82552498 :
 121خبرگزرای ایسنا؛ کدخبر96031006117 :
 122خبرگزاری فارس؛ کدخبر13960416000211 :
 123روزنامه دنیای اقتصاد؛ کدخبر1103533 :
 124روزنامه جهان صنعت ؛ کدخبر38310 :
 125خبرگزاری خانه ملت؛ کدخبر337300 :
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عدم افزایش محسوس در سهم تسهیالت پرداختی بانکها به بخش صنعت و معدن
طبق آمار بانک مرکزی که بر مبنای خود اظهاری بانکها به دست آمد ،سهم تسهیالت پرداختی به بخش صنعت و
معدن در سال  95به  29.3درصد از کل بخشها رسید .126این سهم نسبت به سال  ، 94تنها یکدهم درصد افزایش
یافت .گفتنی است مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی ،سهم پرداخت تسهیالت بانکها به صنعت و معدن در سهماهه
اول سال  96به  32.3درصد رسیده است .127نمودار روند سهم پرداخت بانکها به صنعت و معدن در طول سالهای
اخیر به تصویر کشیده شده است:
32.3
31.7
31.2

31.۶

2۹.۹

سه ماهه
اول 96

2۹.3

2۹.2

1395

1394

1393

1391

1392

1390
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۸7.۹

۸1.۸

۸۰.۹

7۹.5

7۰.3

سه ماهه اول سال
96

95

94

93

92

نمودار  -3سهم تسهیالت سرمایه در گردش در صنعت و معدن (منبع :بانک مرکزی)

 126پایگاه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛ کدخبر16445 :
 127پایگاه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛ کدخبر16551 :
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در سال گذشته محور گزارشهای وزارت صنعت حول طرح رونق تولید بود ،اما همانطور که مشاهده میشود میزان
پرداخت تسهیالت به بخش صنعت و معدن تفاوت محسوسی نداشته و تنها بانکها میزان تسهیالت خود را در بخش
تأمین سرمایه در گردش افزایش دادند.

کاهش حجم تجارت خارجی در سایه تراز تجاری مثبت
آمار تجارت خارجی کشور در سال  ،95از افزایش  3.54درصدی ارزش صادرات و افزایش  5.16درصدی ارزش واردات
در مقایسه با سال  94حکایت دارد .128بهطورکلی میزان واردات در دولت یازدهم روندی کاهشی داشته است و میزان
صادرات روند پر نوسان ی را طی کرده است .در جدول و نمودار زیر تصویر کلی تجارت خارجی در سالهای اخیر
قابلمشاهده است:
جدول  -1آمار کلی تجارت خارجی کشور با احتساب میعانات گازی طی سالهای ( 95-92میلیون دالر)
چهارماهه

فعالیت

سال ۹2

سال ۹3

سال ۹4

سال ۹5

حجم تجارت خارجی

91.557

104.129

83.968

87.614

29.272

صادرات

41.848

50.560

42.429

43.930

13.459

واردات

49.709

53.569

41.539

43.684

15.813

تراز تجاری

-7.861

-3.009

+890

+246

-2.354

سال ۹۶

104.1
87.6

43.9 43.7

91.6

84.0

42.4 41.5

50.6 53.6

49.7

41.8

29.3
13.5 15.8

چهار ماهه سال 96

سال 94

سال 95
واردات

صادرات

سال 93

سال 92

حجم تجارت خارجی

نمودار  -4مقایسه تجارت خارجی کشور با احتساب میعانات گازی طی سالهای ( 95-92میلیون دالر)
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با نگاه کلی به روند تجارت خارجی در طول چهار سال گذشته ،اولین بار میزان صادرات از واردات پیشی گرفت و تراز
تجاری مثبت ارزیابیشده است ،اگرچه از سال  94آمار صادرات گاز طبیعی به آمار صادرات غیرنفتی افزوده شد و
همین موضوع باعث افزایش نسبی رقم صادرات شد .اما روند تراز تجاری مثبت در گزارش چهارماهه سال  96تداوم
نیافت و میزان واردات کاال با اختالف حدود  3میلیارد دالر از صادرات به رقم  15.8میلیارد دالر رسید .در رابطه با
واردات در سال اخیر ،سهم واردات کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال  95افزایشیافته و سهم واردات از کشورهای
واسطه بهمانند امارات متحده عربی و ترکیه نیز کاهش چشمگیری به نسبت سال  94را داشته است .در میان اقالم
عمده وارداتی نیز سهم واردات خودرو افزایش و گندم نیز از لیست اقالم عمده وارداتی خارجشده است .در رابطه با
روند اقالم عمده صادراتی در سال اخیر ،میعانات گازی افزایش  56درصدی را تجربه کرده و سهم صنعت  12درصد
کاهشیافته و در مقابل سهم معدن  41درصد افزایش داشته است و بهطورکلی در بخش صادرات غیرنفتی بدون
میعانات گازی افت سهدرصدی اتفاق افتاده است .129گفتنی است سهم کاالی مصرفی در واردات سال  95به نسبت
سال  ،94یک و نیم درصد افزایشیافته و به بیشترین سهم در چهار سال گذشته رسیده است .همچنین سهم کاالی
سرمایهای بیش از یک درصد افزایشیافته است .130جزئیات این آمار در نمودار زیر قابلمشاهده است:
65

20

16

1395

73

68

68

19

14

1394
کاالی واسطهای

75

18

14

1393

15

13 14

1392

کاالی سرمایهای

70

10

1391

17

13

1390

کاالی مصرفی

نمودار  -5مقایسهی تفکیکی نوع کاالی واردات مصرفی طی سالهای  1390تا 1395

یکی از نکات مهم و برجسته در تجارت خارجی کشور ،وابستگی میزان صادرات و واردات به چند کشور خاص است؛
بهگونهای که بیش از  70درصد از تجارت به  5یا  6کشور اختصاص دارد .این موضوع با مبانی اقتصاد مقاومتی سازگار
نیست و در دولت یازدهم سیاستی برای اصالح آن در پیشگرفته نشده است .برخی گزارشهای کارشناسی نیز میزان
واردات بیارتباط با درآمد ارزی حاصل از فروش نفت نمیدانند و در طول تاریخچه تجارت خارجی با افزایش درآمد
نفت ،میزان واردات افزایش و با کاهش آن ،میزان واردات کاهشیافته است بنابراین در طول سالهای اخیر با کاهش

 129گزارش سازمان توسعه و تجارت با عنوان گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور
 130گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی با شماره 15432

20

گزارش عملکرد وزارت صنعت ،معدن و تجارت در دولت یازدهم

درآمد نفت ،میزان واردات کاهشیافته است .131البته الزم است ذکر شود برخی کارشناسان کاهش واردات در سالهای
اخیر را غیر مرتبط با رکود و کاهش تقاضا در فضای داخل کشور نمیدانند.132

رشد سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشینآالت
میزان سرمایهگذار ی در بخش صنعت و معدن به دو بخش ساختمان و ماشینآالت تقسیمبندی میشود .تا سال 92
سرمایهگذاری در بخش ماشینآالت صنعت و معدن ،روندی نزولی داشت اما این روند متوقفشد و در سالهای بعد
روند رو به رشدی آغاز شد .سرمایهگذاری در بخش ساختمان صنعت و معدن ،از سال  90به بعد روندی نزولی به خود
گرفت و این روند متوقف نشده است.
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 131گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس با شماره 15349
 132خبرگزاری نسیم آنالین ؛ کدخبر2103300 :
 133بانک مرکزی؛ دسترسی از آدرس زیرhttp://www.cbi.ir/category/EconomicTrends_fa.aspx :

