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 خالصه مدیریتی

نیروهاي مولد،  ها و اقدامات ضدگذارياقتصاد متکی به درآمدهاي نفتی دهه هشتاد و واردات گسترده کاالهاي مصرفی به همراه سیاست

و  تربه مراتب سختها براي این بنگاههاي اخیر شرایط را سال رکود اقتصادي پس از آن و دموجبات تضعیف صنایع کوچک و متوسط را فراهم آور

هاي بسیار باالي سود تسهیالت بانکی، تامین سرمایه در گردش الزم و کافی با هزینه در طی دو سال گذشته، تنگناي اعتباري و نرخ. تر کرددشوار

بهاي تولیدکننده صنعتی ناچیز هاي فروش و تورم از سوي دیگر سرکوب قیمت. ساخت رجاسب براي صنایع کوچک و متوسط را از دسترس خامن

دهی بخش هاي تولید و نیروي کار، حاشیه سود واحدهاي تولیدکننده را به حداقل رسانید که منجر به زیانهاي نهادهدر برابر افزایش هزینه

با توجه به استمرار شرایط نامناسب و مخل . هاي دولتی و اشخاص گردیده دستگاههاي صنعتی و ایجاد معوقات بانکی و بدهی بمهمی از بنگاه

هر چند که تزریق منابع مالی به تولید صنعتی . شد کشیدهرکود یا به  شدهتوقف م ي از واحدهاي تولیديبسیارفعالیت  ، به تدریجهاي مولدبخش

رشد اقتصادي و صادرات است، اما بدون ایجاد و تقویت ساختارها و نهادهاي  داراي باالترین سطوح برگشت اقتصادي، ایجاد اشتغال، افزایش

در هر صورت تزریق منابع مالی به صنایع کوچک و متوسط . دهدمیهاي مولد، کارکرد و اثربخشی خود را تا حد زیادي از دست پشتیبان بخش

یر خواهد داشت، با امیدبخشی و رفع بخش مهمی از مشکالت تاثبیش  کم وضمن آن که در محموع بر روي خروج از رکود در کل اقتصاد 

رکن اساسی در تاثیر این تسهیالت بر روي خروج . واحدهاي صنعتی، ضمن ایجاد اشتغال جدید، مانع از ریزش بیشتر اشتغال مولد نیز خواهد شد

هاي عامل در تخصیص بهینه منابع هاي ذیربط و بانکاهبه میزان زیادي به کارآیی و کارآمدي دستگ ،هاي کوچک و متوسط تولیدياز رکود بنگاه

  .بستگی خواهد داشت
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 مقدمه -1

هاي نامی جهان گفته است رشد اقتصادي هر کشوري مرهون تالش کارآفرینان بوده و غفلت از سرمایه اناقتصاددان جوزف شومپیتر یکی از

هاي کارآفرینان عملابتکار عقیده داشت او. شودماندگی کشورها از روند رشد و توسعه میآالت باعث عقباجتماعی و اتکا به سرمایه و ماشین

 توان علت اساسی بروز رکودبر همین باور می. دآور میرا فراهم تولید و رونق اقتصادي افزایش  ،اشتغال جدید و ها گذاري سرمایهموجبات 

دهه هشتاد  تنها علت رشد اقتصادي. ف نیروهاي مولد و کارآفرین دانستاقتصادي کشور را در اتکاي هر چه بیشتر به درآمدهاي نفتی و تضعی

-در هر صورت حتی بدون تحریم. بخشیددرآمدهاي نفتی بود که به اقتصاد وابسته به آن نیرو می مداوم درآمدهاي نفتی بود و رشدکشور تزریق 

در این دهه واردات گسترده کاالهاي مصرفی منجر به نابودي بخش مهمی از  .رسیدتصاد کاذب نفتی به نقطه ایستایی و فرو ریزش میها اق

  .هاي تولیدي کوچک و متوسط شد که کاهش اشتغال مولد را در پی داشتبنگاه

ترین ایراد و نقطه ضعف وارد بر مهم. گرددبرمی 1393هایی تدوین شده که سابقه آن به سال در جهت خروج از رکود برنامهتا کنون 

دولتی معموالً باالدستی بوده که نظر به میزان رویکردهاي صورت گرفته و اقدامات انجام شده، تمرکز بر واحدهاي صنعتی بزرگ دولتی و شبه

  . ر به حصول نتایج مطلوب نگردیددستی منجپایینهاي تامین قدرتمند با صنایع کوچک و متوسط اشتغال پایین و همچنین عدم تشکیل زنجیره

به توجه دولت به امر تولید داخلی و ) ، حرم رضوي، مشهد1394اول فروردین (مقام معظم رهبري در اولین سخنرانی سال گذشته 

ضمن ) م رضوي، مشهداول فروردین، حر(له در اولین سخنرانی سال کنونی معظم. حمایت از صنایع کوچک و متوسط سفارش اکید فرمودند

موارد بسیار کلیدي و مهمی » ده اقدام اساسی براي نجات کشور«، با ابالغ مفاد »اقدام و عمل: اقتصاد مقاومتی«نامیدن سال جاري تحت عنوان 

بنیان، اقتصاد دانش وري وبخشی به اقتصاد و عدالت اجتماعی، ارتقاء بهرهسازي آن، تعادلشامل پشتیبانی از تولید داخلی و تقویت و رقابتی

  .و توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط را از دولت، نهادها و مردم خواستار شدند خواري، قاچاق و فسادرزه با رانتکنترل واردات، مبا

 

  و تامین مالی صنعت روند توسعه صنایع کوچک و متوسط - 2

نفر  10هاي صنعتی میزان اشتغال کارگاهدر دار دم تغییرات معنیبه رغم ع ،هاي مرکز آمار ایرانبر اساس داده 1386- 93در طی دوره 

نفر کارکن و بیشتر  10هاي صنعتی دهنده بزرگ شدن ابعاد کارگاهکه نشان. درصد کاهش یافته است 18ها کارکن و بیشتر، تعداد این کارگاه

تخمین زده بنابراین  ).1نمودار ( نفر بالغ گردید 91نفر کارکن به  69ز درصد افزایش ا 30ها با بیش از در طی این دوره ابعاد این کارگاه. باشدمی

 2تا  1، بین 1393تا  1386هاي کارگاه در طی سال 17600هزار کارگاه صنعتی کوچک و متوسط از مجموع  6تا  4مقارن با خروج بین شود می

الذکر در جهت در کل روند دوره فوق. فعالیت خود را گسترش داده باشند ي بزرگهاهزار کارگاه بزرگ ایجاد شده و همچنین تعدادي از کارگاه

هاي هاي سرشماريگزارش .هاي صنعتی کوچک و متوسط بوده استهاي صنعتی بزرگ و تحدید و تضعیف کارگاهگسترش و توسعه کارگاه

هزار  390ساخت با - اشتغال کل بخش صنعت 1390تا  1385هاي باشد که در طی سالمیاین عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران حاکی از 

دهد که نفر کارکن و بیشتر نشان می 10هاي صنعتی هاي کارگاهدر همین حال داده. نفر کاهش به سه میلیون و یکصد هزار نفر رسیده است

، 1390تا  1385هاي نتیجه گرفت در طی سالتوان الذکر میبا تلفیق دو داده فوق ).2نمودار (هزار نفر افزایش داشته است  170ا شاغلین آنه

  .کاهش یافته است) درصد از کل 23(هزار نفر  560 ،)زیر ده نفر(ساخت در واحدهاي تولیدي میکرو -اشتغال صنعت



 
  ]1[ )کارکن در واحد

 
  ]1[) هزار نفر(نفر کارکن و بیشتر 

   

5 

کارکن در واحد(نفر کارکن و بیشتر  10هاي صنعتی ابعاد کارگاه. 1نمودار 

  

نفر کارکن و بیشتر  10هاي صنعتی میزان اشتغال کارگاه. 2نمودار 
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باشد که در دوره گر آن میبانک مرکزي نشان) نفر و بیشتر 100با تعداد کارکن (هاي بزرگ هاي اشتغال و تولید کارگاهبررسی شاخص

کارآیی و کارآمدي و سطح مهارت این که  نظر به. ، به رغم افزایش سه برابري حجم تولیدات، اشتغال در این واحدها ثابت مانده است92-1380

 بر در مقابل صنایعیهاي نداشته، افزایش ارزش تولیدات عمدتاً ناشی از گسترش سریع صنایع سرمادر این دوره رشد قابل مالحظه نیروي کار

بر و متکی به اري در صنایع سرمایهگذدرآمدهاي ارزي باالي ناشی از صادرات نفت در دهه هشتاد، منابع کافی جهت سرمایه. کاربر بوده است

  .گذاشتبر جاي بنیان تاثیر به سزایی گذاري در صنایع کاربر و دانشمنابع فراهم ساخت و از سوي دیگر در کاهش شدید تمایل به سرمایه

درصد افزایش  6.7بانک مرکزي ) نفر کارکن و بیشتر 100(هاي بزرگ شاخص تولید کارگاهبل از آن، نسبت به سال ق 1393در سال 

چنان چه رشد شاخص تولید وسایل نقلیه در این سال نسبت به .  داشته که عمدتاً ناشی از افزایش مونتاژ خودرو در واحدهاي بزرگ بوده است

- دادهبا توجه به  .درصد رشد گزارش شده است 3.9و  1.7درصد و براي صنایع بزرگ شیمیایی و فلزات اساسی به ترتیب  51.2سال قبل از آن 

توان و همچنین مطالعات دیگر، می) بانک مرکزي(هاي بزرگ ، شاخص تولید کارگاه)مرکز آمار(نفر کارکن و بیشتر  10هاي صنعتی هاي کارگاه

در صنایع بزرگ و به خصوص خودرو به وقوع پیوسته و در صنایع کوچک و متوسط و به خصوص  1393نتیجه گرفت که خروج از رکود سال 

باشد که رکود در صنایع کوچک و متوسط به تدریج از نیمه دوم دهه هشتاد در حال شکل شایان ذکر می. ق چندانی نیافتاده استمیکرو اتفا

  .گرفتن بوده است

بر پاالیشگاهی، فلزات اساسی، شیمیایی و صنعت سرمایه 4هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، در کل دهه هشتاد، سهم با استناد به داده

دهد که بررسی بازار بورس و اوراق بهادار نشان می .درصد بوده است 70رشته صنعتی کشور در حدود  24گذاري در یرفلزي از کل سرمایهکانی غ

، )درصد از کل 24(برابر  43هاي پتروشیمی ، ارزش سهام شرکت)1387- 92(برابر در طی دوره  9به رغم افزایش ارزش کل سهام به میزان 

شود که با توجه به دسترسی لذا به وضوح دیده می. برابر شده است 10هاي فلزي برابر و استخراج کانه 12ها برابر، بانک 16نفتی هاي فرآورده

  .بانکی و بازار سرمایه، سهم صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی چقدر پایین بوده است بر به منابعهاي بزرگ سرمایهگاهبسیار بهتر بن

هاي ذیل دارد که در دهه هشتاد به تدریج آغاز شده و در هاي مرکز آمار ایران و بانک مرکزي داللت بر روندي با مشخصهدادهدر مجموع، 

 کماکان تداوم یافته است، 1393نیمه دوم آن شتاب پیدا کرده و تا سال 

  .هاي بزرگ و بدون افزایش اشتغال حاصل شده استرشد صنعتی از گسترش کارگاه -1

تعداد شاغلین زیر (هاي کوچک و متوسط و به خصوص میکرو هاي بزرگ توام با کاهش اشتغال، تعداد و فعالیت کارگاهکارگاهتولید شد ر -2

  .بوده است) نفر 10

زرگ هاي شاغلین، ارزش تولید و افزوده و ابعاد واحدها و همچنین اطالعات منابع آماري دیگر حاکی از گسترش صنایع بدر مجموع داده -3

  . باشدمی) شروع افزایش درآمدهاي نفتی( 1380دستی از سال باالدستی و تحدید و تضعیف صنایع کوچک و متوسط پایین

رشد صنعتی با کاهش کیفیت عملکرد صنعت و عمق صنعتی توام بوده که در کاهش تدریجی نسبت ارزش افزوده به تولیدات صنعتی  -4

 .قابل مالحظه است

ها، فلزات خام و صنایع بوده که شامل پتروشیمی) مواد خام و انرژي ارزان(ی بر تولید کاالهاي متکی به رانت منابع رشد صنعتی مبتن -5

  . گرددمی) سیمان(کانی غیرفلزي 

  

ها دولت ها و وظایفترین دغدغههاي کوچک و متوسط و به تبع آن تامین مالی مناسب و موثر آنها، از مهمایجاد بستر رشد و فعالیت بنگاه

ها کوچک و متوسط شامل موارد متنوعی از قبیل ضمانت تسهیالت، ها از تامین مالی بنگاهدر سطح جهان حمایت دولت .رودبه شمار می

 .)1جدول ( گرددمی هاي تخصصیهاي صادراتی، تسهیالت خاص و با یارانه سود تسهیالت و ایجاد بانکتضمیناندازي، تسهیالت خاص جهت راه

-هاي سیاستترین ضرورت، یکی از مهم)بخش واقعی اقتصاد(هاي مولد ها و منابع مالی به سمت فعالیتتر هدایت سرمایهاي وسیعدر گستره

هاي مولد صنعتی و کشاورزي از باشد که سهم بخشهاي بانک مرکزي حاکی از این میگزارش. شودمحسوب میاقتصادها  ریزيگذاري و برنامه

تنزل یافته  1391درصد در سال  32به  1381درصد در سال  50از به بخش غیردولتی  ها و موسسات اعتبارياعطایی بانکتسهیالت  ماندهکل 

و بحران سیستم بانکی که به تنگناي شدید اعتباري منتهی شد و از سوي دیگر افزایش نرخ  1392شروع رکود تورمی از سال . )3نمودار ( است

درصدي میزان سرمایه در گردش به تسهیالت بانکی تولید، شرایط فعالیت براي واحدهاي تولیدي را  50نرخ رشد حداقل  سود تسهیالت و نسبت



ها، بازار سرمایه و دیگر دولتی از موقعیت برتر در جذب سرمایه الزم از بانک

  
  ]12[ها دولتهاي کوچک و متوسط توسط 

  
  ]2[هاي اقتصادي از تسهیالت بانکی 

7 

دولتی از موقعیت برتر در جذب سرمایه الزم از بانکهاي بزرگ دولتی و شبهدر این میان بنگاه

  . هاي کوچک و متوسط بخش خصوصی برخوردار بودند

هاي کوچک و متوسط توسط مالی بنگاه تامین چگونگی - )1( جدول

هاي اقتصادي از تسهیالت بانکی روند تغییرات سهم بخش -)3(نمودار 

در این میان بنگاه. به شدت دشوار ساخت

هاي کوچک و متوسط بخش خصوصی برخوردار بودندگاهمنابع مالی نسبت به بن

  

 



8 

  وضعیت کنونی صنایع کوچک و متوسط - 3

، در 1395تا پایان اردیبهشت سال  )وزارت صنعت، معدن و تجارت(هاي صنعتی سازمان صنایع کوچک و شهرك هايبر اساس آخرین داده

شامل صنایع ) نفر 50با اشتغال زیر (واحد  80081از این تعداد . اندبرداري صنعتی دریافت کردهواحد صنعتی پروانه بهره 87017کل کشور 

در زمره صنایع بزرگ واقع ) نفر 100با اشتغال باالي (واحد  3480شامل صنایع متوسط و ) نفر 100تا  50با اشتغال بین (واحد  3456کوچک، 

شامل  34557اند که از این تعداد هاي صنعتی استقرار یافتهواحد در شهرك 37148از مجموع این واحدهاي صنعتی . )4نمودار ( شوندمی

درصد واحدهاي صنعتی واقع در  81هم اکنون . حد در زمره واحدهاي بزرگ هستندوا 868واحد شامل صنایع متوسط و  1723صنایع کوچک، 

مستقر در فعال از مجموع واحدهاي صنعتی . اندتعطیل شده) درصد از کل 19(واحد  7081هاي صنعتی مشغول به کار هستند و شهرك

درصد فعالیت  50درصد با ظرفیت کمتر از  35رصد و د 70تا  50درصد با ظرفیت بین  34درصد،  70درصد با ظرفیت باالي  31ها، شهرك

باید توجه داشت  .اندواحد به علت کمبود نقدینگی به تعطیلی کشیده شده 4500شده، بیش از  واحد متوقف 7000از بیش از . )5نمودار ( دارند

 50واحدهایی که با ظرفیت زیر ین میان ادرصد ظرفیت اسمی داراي سوددهی نیستند که در  70که اغلب واحدهاي تولیدي با فعالیت زیر 

و  سرمایه ثابت هايهزینه اعمال این قبیل واحدها معموالً نظر به عدم بسیاري از ادامه فعالیت. ده باشنددرصد فعالیت دارند، اصوالً باید زیان

  .ممکن شده است) سرمایه شخصیبرگشت بانکی یا  تسهیالت عدم بازگشت( هااستهالك

ها هاي صنعتی اصوالً واحدهاي جدیدتري نسبت به واحدهاي خارج از شهركواحدهاي مستقر در شهركدر مجموع  نظر به این که

البته باید توجه داشت که بخش . ها بیشتر است، لذا میزان تعطیلی و فعالیت زیر ظرفیت اسمی در واحدهاي خارج از شهركشوندمحسوب می

در هر صورت وضعیت حاکم بر واحدهاي صنعتی . اندها کالً از زمینه فعالیت صنعتی خارج شدههركقابل توجهی از واحدهاي صنعتی خارج از ش

-بیش از سه. کندها صدق میهاي صنعتی با شدت و حدت بیشتري در مورد واحدهاي کوچک و متوسط خارج از این شهركمستقر در شهرك

  .اندهاي صنعتی استقرار یافتهردار هستند، در خارج از شهركچهارم واحدهاي صنعتی بزرگ که اصوالً از وضعیت بهتري برخو

  

 
  ]3[هاي صنعتی و خارج از آنها توزیع واحدهاي صنعتی، کوچک، متوسط و بزرگ در شهرك -)4(نمودار 
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  ]3[هاي صنعتی واحد صنعتی مستقر در شهرك 37148وضعیت فعالیت  -)5(نمودار 

  کوچک و متوسطعوامل رکود صنایع ها و چالش -4

توان کسب درآمد عامه مردم و در دارد، با کاهش  بخش خصوصی هاي مولددر تضعیف فعالیتریشه تصادي که به میزان قابل توجهی رکود اق

متمرکز بوده، نظر به  دولتیدولتی و شبه هاي بزرگاقدامات دولت که تا کنون بر رونق بنگاه. تقاضاي مصرف عمق بیشتري یافتتنزل نتیجه 

بنابراین رونق کسب و . گشا نبوده استهاي تامین کامل صنعتی و اقتصادي، چندان راهگیري زنجیرهاي از جمله عدم شکلوجود مسائل عدیده

 .رودبه شمار میکارهاي خرد و متوسط و به تبع آن ایجاد اشتغال و افزایش توان مصرف جامعه، راهکاري اساسی در جهت خروج از رکود کنونی 

صنایع کوچک و متوسط از مزایاي ذیل براي به . یابدمیارزش افزوده مولد و توان مصرف نیز افزایش  ،ایجاد مشاغل جدیددر این راستا ضمن 

هاي قهحل(هاي کوچک و متوسط سرعت باالي عملیاتی شدن و تاثیرگذاري مستقیم بنگاه) 1( حرکت درآوردن کل اقتصاد نیز برخودار هستند،

کاهش قیمت تمام شده و قیمت فروش با توجه به ) 3(توان ایجاد اشتغال باال، ) 2(بر روي صنایع باالدستی، جنبی و بازار مصرف، ) نهایی صنعتی

ر و هاي دیگانتقال سریع منابع دریافتی به بخش) 5(خروج از چرخه کاهنده و ورود به چرخه فزاینده ارزش و سوددهی، ) 4(افزایش تولید، 

مهم  موضوعات ي خروج از رکود صنایع کوچک و متوسطراستا در. هاي زنجیره تامینتاثیر سریع بر فعال شدن دیگر حلقه) 6(ها و تحریک آن

  ،دباشمی قابل ارائهذیل 

هاي ورودي و نهاده )هاي جهانیدر حد قیمت( کاهش قیمت مواد اولیه ، شاملهاي تولید و تسهیل فضاي کسب و کارکاهش هزینه -الف

  .تولیدات پتروشیمی فلزات اساسی و کوچک و متوسط از قبیل صنایع

مواد  تولیدکننده )دولتیاغلب دولتی و شبه(در شرایطی که بهاي مواد اولیه در سطح جهان کاهش یافته است، واحدهاي بزرگ  -1-الف

ام به عرضه تولیدات خود به بهاي باال به واحدهاي صنعتی کوچک و متوسط اند، اقداولیه صنعتی ضمن آن که بهاي صادراتی خود را کاهش داده

هاي واردات مواد اولیه صنعتی و همچنین مشکالت بانکی با افزایش تعرفه بزرگ از سوي دیگر نظر به حمایت دولت از صنایع. ندکنمیداخلی 

شایان ذکر در این راستا  .احدهاي کوچک و متوسط سلب گردیده استهاي جهانی نیز از وخریدهاي خارجی، امکان واردات مواد اولیه با قیمت

اند، اما اقدام به گسترش آنها کرده ،صنایع بزرگ باالدستی دستی بههاي پایینا مدعاي توسعه صنعتی و لزوم نیاز بخشب هاکه همواره دولت است
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جهت (تضییقات بیشتر تحمیالت و شرایط و اعمال بیشتر به پیچیدگی  این است که در اغلب موارد، این روند منجر آن چه اتقاق افتادهدر عمل 

  .دستی شده استوچک و متوسط پایینبر روي صنایع ک) حمایت از صنایع باالدستی

هاي چندالیه هم در بخش تامین مواد اولیه و هم در بخش توزیع منجر به افزایش قیمت تمام شده و از سوي گريوجود واسطه -2-الف

هاي باالي اجاره امالك تجاري و فروشگاهی و هزینه باالي بخش توزیع به علت قیمت. شودمی از فروش کاهش سهم سود تولیدکنندگاندیگر 

زمان همچنین ناکارآمدي و نامتشکل بودن بخش توزیع، حاشیه سود تولیدکنندگان را به شدت پایین آورده و سودجویی نامتعارف و همچنین 

، معادن و کشاورزي ایران بر باال بودن نرخ صنایعگزارش اخیر کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، . طوالنی ساخته استا برگشت عایدي فروش ر

از منافع ) محل فعالیت شامل اجاره(هم اکنون سهم بخش توزیع  .تاسیس و رشد کسب و کارهاي خرد تاکید دارد مانعترین اجاره به عنوان مهم

ضمن آن که حاشیه ) شامل اجاره محل فعالیت(هزینه باالي بخش توزیع وجود . ي به مراتب بیش از بخش تولید استهاي تامین اقتصادزنجیره

کاهش مصرف را در پی داشته که خود یکی از عوامل مهم ایجاد و » هزینه کاالي به فروش رفته«سود بخش تولید را از بین برده، با افزایش 

  . شودمحسوب می تعمیق و تداوم رکود اقتصادي کنونی

- وجود هزینهر ظرفیت اسمی فعالیت دارند که با توجه به چنان چه ذکر شد بخش قابل توجهی از صنایع کوچک و متوسط در زی -3 -الف

شیه کاهش حجم تولید و رکود فعالیت واحدهاي تولیدي موجب شده تا حا. ه استفترباال  ، قیمت تمام شده تولیدات آنهامعموالً باال هاي سربار

 .سود آنها به شدت پایین بیاید

ستانی مکانیزم مالیات. هاي نامولدهاي مولد و افزایش مالیات بخشکاهش مالیات وصولی از بخشهمچنین و  برقراري عدالت مالیاتی -ب

هاي نامولد، هزینه فعالیت با باال رفتن. شودهاي نامولد میها به سمت بخشکند، مانع حرکت سرمایهکارآمد ضمن آن که تولید را تشویق می

هاي اغلب سودآور نامولد متمرکز اخذ مالیات از بخشهم اکنون به جاي این که نظام مالیاتی بر روي . دکنمیپیدا  سوقبه سمت تولید  هاسرمایه

   .ده تمرکز یافته استباشد، بر روي واحدهاي تولیدي اغلب زیان

 1394بینی شده که نسبت به الیحه مصوب سال هزار میلیارد تومان پیش 100مالیاتی در حدود ، درآمدهاي 1395در الیحه بودجه سال 

درصد  31، بودجه کل کشور 1392در طی استقرار دولت یازدهم از سال  .دهددرصد رشد را نشان می 20، )هزار میلیارد ریال 861با میزان (

ها نسبت به رشد بودجه کل کشور برابري مالیات 3.5باشد که به مفهوم افزایش د میدرص 108افزایش داشته، اما نرخ رشد درآمدهاي مالیاتی 

، 1392نسبت به سال  درصد در سال جاري 50به میزان ) اسمی(لی از سوي دیگر با توجه به نرخ برآوردي افزایش تولید ناخالص داخ. است

در الیحه . تجربه کرده است) هاي جاريقیمت(بت به میزان رشد واقعی اقتصاد برابر افزایش نس 2ها بیش از شود که نرخ رشد مالیاتمیمالحظه 

هاي درصد، بنگاه 15.1درصد، واردات  22.3هاي خصوصی درصد، بنگاه 29.3ها ، سهم مالیات ارزش افزوده از کل مالیات1395بودجه سال 

نمودار ( بینی شده استدرصد، پیش 0.8درصد و مستغالت  2.5درصد، ثروت  4.2درصد، مشاغل  8.7درصد، حقوق و دستمزد  9.7غیرخصوصی 

6(.  

 1.9برابر، درآمد  1.9هاي خصوصی برابر، بنگاه 1.9برابر، واردات  2.9، مالیات ارزش افزوده 1392نسبت به سال  1395در الیحه بودجه سال 

، 1392نسبت به مالیات سال  1395از کل افزایش مالیات الیحه بودجه سال . برابر رشد داشته است 1.2برابر و ثروت  1.7هاي دولتی برابر، بنگاه

درصد  4هاي عمومی، درصد سهم بنگاه 7.8درصد سهم واردات،  14هاي خصوصی، درصد سهم بنگاه 20درصد سهم مالیات ارزش افزوده،  37

هاي شود افزایش بار مالیاتی بنگاهمی مالحظهبنابراین . )7نمودار ( ثروت است ت ومستغال درصد سهم 0.6 و 0.8به ترتیب  سهم مشاغل و فقط

- فروشان و خردهشامل همه اصناف و عمده(برابر مشاغل  5هاي دولتی، برابر بنگاه 2.6بیش از واردات، ) اغلب صنایع کوچک و متوسط(خصوصی 

بر دوش بخش  1392-95ساله در دوره سهافزایش مالیات بار شود بخش اعظم ی میبینپیش. است برابر مستغالت 25و  برابر ثروت 31 ،)وشانفر

  .باشد ی و به ویژه صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعیمولد صنعت
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  ]4[ 1395سهم اقالم از کل مالیات در الیحه بودجه سال  -)6(نمودار 

  

  
  ]4،5[ و تورم 1382نسبت به سال  1395سال  ها در الیحه یودجهنسبت افزایش میزان مالیات -)7(نمودار 

  



هاي تولیدکننده داخلی، کاهش بهاي ، افزایش هزینه

منجر به سرکوب بهاي فروش تولیدکنندگان داخلی از 

این چهاروجهی موجبات تضعیف کلی و در نتیجه نابودي و توقف فعالیت بخش قابل توجهی از 

  
  ]6[ کشور درو صادرات آنها 

 کاهش واردات و افزایش صادرات از طریق مدیریت واردات و کنترل قاچاق و تسهیل و تشویق صادرات

  
 ]6[ ها و مشکالت کلی تولیدکنندگان

12 

، افزایش هزینه)کاهش نرخ حقیقی موثر تبدیل ارز(تثبیت نرخ اسمی موثر تبدیل ارز 

منجر به سرکوب بهاي فروش تولیدکنندگان داخلی از  )کاهش توان مصرف مردم( و رکود اقتصادي هاي صنعتی و کشاورزي در سطح جهان

این چهاروجهی موجبات تضعیف کلی و در نتیجه نابودي و توقف فعالیت بخش قابل توجهی از . )1شکل ( شده است

  .هاي تولیدي کشور و به خصوص صنایع کوچک و متوسط را فراهم آورده است

و صادرات آنها  مولد هاي بخش ضد اقتصادي کار و ساز -)1( شکل

  

کاهش واردات و افزایش صادرات از طریق مدیریت واردات و کنترل قاچاق و تسهیل و تشویق صادرات

  . و ترجیحی مناسبتسهیالت تامین مالی سرمایه در گردش با نرخ سود 

ها و مشکالت کلی تولیدکنندگانچالش -)2( جدول

تثبیت نرخ اسمی موثر تبدیل ارز چهار وجهی  - ج

هاي صنعتی و کشاورزي در سطح جهانکاال

شده استتا کنون  1392اواسط سال 

هاي تولیدي کشور و به خصوص صنایع کوچک و متوسط را فراهم آورده استبخش

کاهش واردات و افزایش صادرات از طریق مدیریت واردات و کنترل قاچاق و تسهیل و تشویق صادرات -د

تامین مالی سرمایه در گردش با نرخ سود  -ه
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  تامین مالی صنایع کوچک و متوسط - 5

جریان روانی و اقتصادي کشور باید به صورتی تنظیم شود که موجب تسهیل و تشویق  هايها و ساز و کارسیاست این است که کلی قاعده

دستوري، نقدینگی به  اقدامات ن اقدام ممکن این است که باتریترین و انفعالیالوصولدر این میان سهل. تولید شودهاي بخشها به سمت سرمایه

 ذیل ضروري و الزم است،حائز اهمیت در این راستا توجه به نکات . بخش تولید تزریق گردد

چنان چه به عنوان مثال در آمریکا با تزریق هر یک دالر به . بخش تولید صنعتی داراي باالترین اثر چندبرابرکنندگی سرمایه ورودي است -1

  .گردددالر به اقتصاد برمی 1.4 ،بخش صنعت

شغل  2ایجاد هر شغل صنعتی منجر به ایجاد حداقل . بخش صنعت داراي ضریب بسیار باالي چندبرابرکنندگی ایجاد اشتغال است -2

  .دشودیگر در اقتصاد می) جانبی و القایی(

ساختارها و نهادهاي مشوق نیروهاي مولد، بیش از هر در کنار ایجاد گونه که در همه اقتصادهاي جهان تجربه شده، هماندر مجموع  -3

رشد اقتصادي و توسعه افزایش  ،مولدبازگشت اقتصادي، ایجاد اشتغال هاي نرخ ینتولید صنعتی، باالتربه  بخش اقتصادي، تزریق منابع

   .صادرات را به همراه دارد

  .دباشمیمربوط به صنایع کوچک و متوسط  کشوربخش اعظم تعداد واحدها و بیش از نیمی از اشتغال صنعتی  -4

هاي ثابت به قیمت(میلیارد ریال  2در مجموع دهه هشتاد، براي ایجاد هر شغل در صنایع کوچک و متوسط به صورت متوسط در حدود  -5

ف هر یک میلیارد توان انتظار داشت که با صربا اختصاص کارآمد تسهیالت سرمایه در گردش می. گذاري شده استسرمایه) 1393سال 

در نظر گرفته هزار میلیارد تومانی  16لذا با توجه به میزان تسهیالت . شود ایجادراکد ریال، حداقل یک شغل در واحدهاي راکد و نیمه

تخصیص موثر تسهیالت صنایع  با در نظر گرفتن ضریب چندبرابرکنندگی اشتغال، که ایجاد گردد مستقیم هزار شغل 160، بایستی شده

 درست شود که با تامینبر همین اساس مالحظه می .هزار شغل جدید در اقتصاد گردد 500 خلق تواند منتهی بهکوچک و متوسط می

ز مشاغل ایجاد شده، بیش از نیمی ا) و حق بیمه(توان انتظار داشت که فقط از محل دستمزد هزار میلیارد تومان منابع مالی، می 16

البته شایان ذکر است که بخش قابل توجهی از تسهیالت کنونی منجر به ایجاد اشتغال جدید نشده  .به اقتصاد برگردد منابع تزریق شده

  .و صرف حفظ وضعیت موجود واحدها و توقف روند اخراج کارگران آنها خواهد شد

هاي سود پول بازار سیاه باالي درصد و نرخ 30باالي ) در عمل(کی هاي سود بانو نرخ شدید مالی اقتصاد کشور در شرایط کنونی تنگناي -6

باید توجه  در این میان. ي تولیدي مفید واقع خواهد شدبه حال واحدها درصد 20 کمتر از ت بانکی با نرخ سوددرصد، تامین تسهیال 50

درصد تنزل داشته و نسبت به دو  0.8ی منف شاخص بهاي تولیدکننده در اردیبهشت ماه سال جاري نسبت به سال گذشته کهداشت 

درصد و نرخ افزایش  25 در همین حال در طی دو سال اخیر، نرخ تورم کلی کاالها و خدمات. درصد رشد داشته است 1سال قبل فقط 

تولیدات صنعتی در تورم منفی یا نزدیک به صفر بهاي فروش . )8نمودار ( باشددرصد می 34دستمزد نیروي کار و اقالم غیرقابل تجارت 

نظر . انداست که تولیدکنندگان با سود پایین فعالیت داشته یا زیان داده معنی این ، بهدرصدي 25هاي تولید باالي برابر نرخ تورم هزینه

 به(درصد  5باید کمتر از  بخش تولید به نوسان نرخ تورم بهاي تولیدکننده در حول و حوش صفر درصد، نرخ سود تسهیالت بانکی

هاي صنعت با این مقدار بین رشته( .ت توسط اکثریت تولیدکنندگان باشد، تا قابل استفاده و همچنین بازپرداخباشد) صورت عمومی

صنایع کوچک و متوسط نظر به اتکاي بیشتر به نیروي کار و  ).آنها متفاوت است صنعتی میزان عمققبیل  توجه به عوامل متعددي از

   .ها قرار دارندافزایش هزینهعوارض نامطلوب یسه با صنایع بزرگ به میزان بیشتري تحت تاثیر هاي داخلی، در مقانهاده
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  ]7،8،9[شاخص بهاي تولیدکننده صنعتی و نرخ تورم کلی و کاالهاي غیرقابل تجارت  - )8(نمودار 

  

 هاينهاده بهاي درصدي 30 حداقل افزایش و تولیدکنندگان فروش بهاي افزایش عدم به توجه با) 1(در این راستا شایان ذکر است که، 

 یاالي بانکی تسهیالت سود پرداخت با بنابراین. باشدمی منفی تولیدکنندگان موثر تورم نرخ مجموع در ،اخیر سال دوطی  در هاهزینه و تولید

 دور که دهند پوشش را گردش در سرمایه تامین خالص هزینه درصد 30 از بیش باید تولیدکنندگان عملی، درصد 25 باالي و اسمی درصد 20

 اعتبار از استفاده امکان عدم و فروش مطالبات وصول زمان افزایش اقتصادي، شدید رکود قبیل از مسائلی بروز) 2( .)10نمودار ( است انتظار از

 وصول قابل غیر مطالبات یافته، زیادي شیوع که ايپدیده همچنین. برسد گذشته برابر 2 تا 1.5 به گردش در سرمایه دوره شده موجب اسنادي،

 دو زمان به توجه با) 3( .بردمی باال را گردش در سرمایه زمان و هزینه که است فروش عوائد از حاصل و سوخت شده برگشتی هايچک حجم و

 در سرمایه هزینه درصد، 6 تا 3 متوسط نرخ با بانکی تسهیالت سود با دیگر کشورهاي به نسبت صنعتی واحدهاي گردش در سرمایه برابري

. است تولید هايهزینه افزایش درصدي 15 حداقل مفهوم به که بوده کشورها دیگر برابر 20 تا 10 حدود در ایران، در تولیدي واحدهاي گردش

 و تامین عدم) 4( .)9نمودار ( است کرده سلب را داخلی تولیدکننده از رقابت قدرت مالی تامین باالي هزینه برابر، کامالً دیگر شرایط فرض با لذا

 بانکی معوقات داراي تولیدي بنگاه هزار ده از بیش وجود و هابانک با متوسط و کوچک صنایع ضعیف ارتباط. صنعت کل نقدینگی کمبود

 از ناچار بسیاري و کرده محروم بانکی مالی منابع به دسترسی از را متوسط و کوچک تولیدي هايبنگاه از بخش مهمی عمالً ،)ریالی/ارزي(

  .هستند درصد 60 باالي ساالنه سود  با پول سیاه بازار به مراجعه
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  [13]، ] 10[در ایران و جهان ) سود تسهیالت بانکی(نرخ هزینه سرمایه   - )9(نمودار 

  

زیادي وجود دارد، اما حتی در هر چند که بر سر راه کارآمدي و تاثیرگذاري الزم تزریق منابع مالی به صنایع کوچک و متوسط، موانع  -7

به چرخه تولید ) بستگی زیادي به کارآمدي نحوه تخصیص آنها دارد که(الت توان انتظار داشت، بخش قابل توجهی از تسهیشرایط کنونی نیز می

رسد، در هر صورت به نظر می. یافته نیز به چرخه نقدینگی وارد شده و به انبساط اقتصاد کمک خواهد کرددر این میان منابع انحراف. وارد شود

همچنین پس از تجربه چند سال سخت و دشوار، تامین  .بخش تولید باشد مالی در جهت خروج از رکود از مسیرترین مسیر تزریق منابع مناسب

این که حساب مالی کاري در واحدهاي کوچک نظر به . کنداین منابع مالی، موجبات امیدواري فعاالن صنعتی و تداوم فعالیت آنها را فراهم می

بنگاه و شخصی مالک در بسیاري موارد یکی است، این مشکل همیشه وجود دارد که بخشی از منابع تزریق شده به واحد صنعتی کوچک صرف 

-می زندگی شخصی مالک آن شود، اما حتی در این صورت نیز رفع مشکالت شخصی مالک بر روي بهبود وضعیت فعالیت بنگاه تاثیر مثبت باقی

  .گذارد
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  ] 6،10[میزان اختالف شدید بین تورم بهاي تولیدکننده و هزینه باالي تسهیالت بانکی در ایران  - )10(نمودار 

  

 انددار و بحرانی، واحدهایی هستند که با منابع مالی دستوري در دهه هشتاد ایجاد شدهاز واحدهاي مشکل یکه بخشداشت توجه باید  -8

واردات و دچار مشکل  از واحدهاي صنعتی قابل توجهیتعداد همچنین . هستند يو تولید ، تکنولوژيمدیریتی، ساختاريو دچار مشکالت متنوع 

تزریق ه خط تولید و معضالت دیگري هستند که با ، محل استقرار غلط، طراحی اشتبا)بازار فروش محصوالت(هاي تولید ظرفیتمازاد قاچاق، 

  .اي در بر نخواهد داشتر به این واحدها جز اتالف منابع نتیجهمحدود کشوبانکی  منابعتزریق مجدد  .شودی حل نمیمالمنابع 

در کشورهاي . تري نسبت به دیگر کشورهاي جهان استتعریف صنایع کوچک و متوسط در ایران داراي تعریف محدودتر و بسته -9

نفر  واحدهاي خیلی  10بطور کلی در سطح جهان واحدهاي با اشتغال زیر . شودنیز مالك واقع میها متعددي ضمن میزان اشتغال، سرمایه بنگاه

نفر  150-300تا حداکثر  30-50اشتغال بین حداقل  نفر واحدهاي کوچک و با 30- 50ا حداکثر ت 10اشتغال بین حداقل با ، )میکرو(کوچک 

- ایج در کشور، بسیاري از واحدهاي متوسط از شمول واحدهاي متوسط خارج میبا تعریف ر. )11نمودار ( شودواحدهاي متوسط محسوب می

در این . باشدهاي صنعتی داراي جامعیت کافی نمیزایی بسیار متفاوت بخشح اشتغالوباید توجه داشت که تعریف اشتغال با توجه به سط. شوند

   . از تسهیالت این واحدها نیستند قرار دارند، قادر به استفاده واحدهاي صنعتی کوچک و متوسطدر زمره  که شرایط بسیاري از واحدهایی
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  ]14[هاي کوچک و متوسط بر اساس تعداد شاغلین در ایران و جهان تعریف بنگاه  -)11(نمودار 

  

  گیري و ارائه راهکارهانتیجه -6

-اکنون مشاهده میهنوز زود است تا راجع به نتایج و عملکرد پرداخت تسهیالت به صنایع کوچک و متوسط قضاوت شود، اما آن چه که هم 

مکانیزم اعطاي تسهیالت تا حد زیادي همانند . گرددتکرار می) دولت نهم(کم و بیش شرایط و ساز و کار تسهیالت زودبازده  شود، این است که

همان کارشناسان قبلی ) هاهاي دولتی و بانکسازمان(ها در همین حال کارشناس. اشد که نتایج نامطلوب آن قبال تجربه شده استبگذشته می

- در جهت رفع مشکالت واحدهاي راکد و نیمه. اي نداردانداز امیدوارکنندهگذرد، چندان چشمها میهستند و آن چه هم اکنون در سطح استان

  شود،افزایش کارآیی پرداخت تسهیالت به صنایع کوچک و متوسط، پیشنهادات ذیل مطرح میراکد و بهبود و 

چنان چه اشاره شد . هاي مولد استساختارها و نهادهاي پشتیبان بخشوجود سازد، آن چه تزریق منابع مالی تولید را ثمربخش می -1

- مسائلی به شمار میستانی، مدیریت واردات و ترویج صادرات از جمله مالیاتهاي تولید، تسهیل فضاي کسب و کار، اصالح نظام کاهش هزینه

 ضمن ی و تامین اجتماعی به مدت دو سالهاي بانکی، مالیاتاستمهال بدهیدر همین راستا . باشدتوجه جدي به آنها الزامی می روند که

و هر گونه اقداماتی هاي برگشتی هاي غیرجاري و چکشکل بدهیاز قبیل رفع مرفع موانعی  ،بازپرداخت بخشودگی جرائم مربوطه جهت تسهیل

زایی صنایع کوچک و ضمن آن که تامین مالی در جاي خود الزم و ضروري است، نظر به اشتغال. واقع شود تواند کارساز و موثراز این قبیل، می

یارانه حق پرداخت رود، تمهیداتی از قبیل کشور به شمار می ترین موضوع کنونی اقتصادمتوسط و در راستاي تشویق ایجاد اشتغال مولد که مهم

هاي مولد افزایش حاشیه سود بخش انجام اقدامات هدفمند در جهت. برخوردار است یمناسبکارآیی و اثرگذاري از هاي مالیاتی بیمه و معافیت

 بخش سود حاشیه بودن پایین دلیل به اکنون هم. ابدهاي مردم و منابع بانکی خود به خود به این سمت سوق یموجب خواهد شد تا سرمایه

 در ايانگیزه اصوال و نه دارند در بخش تولید ریسک به تمایل هابانک نه پذیري،رقابت توان عدم و) آن ادواري کاهشو  ( کشور مولد

کاهش فشار مالیاتی بر  و هاي اقتصاديبین بخشضمن توزیع عادالنه و منصفانه مالیات  شوددر این راستا پیشنهاد می .دارد وجود کنندگانتولید

صنایع کوچک  برايها به بخش تولید موثر خواهد بود، که خود در حرکت سرمایه هاي نامولد اقتصاديهاي مولد و انتقال آن به بخشروي بخش

 و ، بازداشت اموالکردن واحدها در نظر گرفته شده و جهت رفع تضییقاتی از قبیل ممنوع المعامله هاي تنفس و بخشش مالیاتیو متوسط دوره

ترین مشکالتی که بر سر راه فعالیت یکی از مهم .هاي مالیاتی و تامین اجتماعی، تمهیداتی اتخاذ شودعدم تمدید کارت بازرگانی توسط دستگاه

عوائد در شرایطی که برگشت . باشدلیات ارزش افزوده که باید در بخش مصرف گرفته شود، میواحدهاي کوچک و متوسط ایجاد شده، اخذ ما
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-مبالغ صورت تر از زمان دریافتانجامد، زمان اخذ مالیات ارزش افزوده به مراتب کوتاهحاصل از فروش تولیدات بیش از شش ماه به طول می

  .هاي فروش تولیدات استحساب

 و هستند مند بهره باالیی درآمدهاي از نامولد ها و عواملفعالیت این است که ولد تولیديهاي مدهی بخشزیان ترین علت رکود ومهم -2

 از نامولد عوامل مندي بهرهبنابراین  .گیرد می خود به باخت- برد بازي یا صفر جمع با بازي حالت نامولد، هاي فعالیت رواج وضعیت در اقتصاد

 نظر به که است آن نامولد هاي فعالیت رواج دیگر نتیجه. و نیروي کار است مولد عوامل از درآمدها این داشتن دریغ يامعن  به زیاد درآمدهاي

 هاي فعالیت رواج آثار ازهمچنین . دهد می افزایش مولد هاي فعالیت و گذاري سرمایه براي را منابع فرصت هزینه ،باال هاي بازدهی از مندي بهره

هایی بخش توسطنافع ایجاد شده م از زیادي بخش تصاحب زیرا ،است مولد کارهاي و کسب و تولید و کار انگیزشی نظام تضعیف و تخریب نامولد

 . کند می انگیزه بی فعالیت ادامه براي را آنها و داده کاهش شدت به را نیروهاي مولد سهم ،اند نداشته چندانی نقش ارزش خلق زنجیره در که

و  )هاي صنعتیفقط در شهرك(راکد هزار واحد صنعتی راکد و نیمه 17وجود بیش از  بانکی وبا توجه به محدویت منابع در دسترس  -3

، منطق اقتصادي حکم شده است هاي کشورسرمایه) برداريبدون بهره(هاي صنعتی که منجر به استهالك بیش از این تعداد در خارج از شهرك

هم اکنون بازار  .دپذیرنصورت تمام اقدامی هاي نیمهتامین سرمایه در گردش داده شود و فعالً نسبت به تکمیل طرح بهکند که اولویت می

محدودي در کشور وجود دارد که ضمن این که منقبض شده، به تعادل رسیده است، اگر به تعداد واحدهاي واحدهاي موجود اضافه شود باید یا 

همچنین واحدهایی که ظرف مدت دو سال . دارد پایینی احتمال وقوع د مردم باال رود که هر دوا این که قدرت خریبازار صادراتی ایجاد شود ی

واحدهایی که قبل از بروز . جهت اخذ تسهیالت اولویت دارند اند،ها بسته شدهش از بروز تحریماند نسبت به واحدهایی که پیاخیر تعطیل شده

  .اند، بیشتر دچار مشکالتی هستند که اصوالً با تزریق منابع مالی قابل برطرف شدن نیستر به تعطیلی کشیده شدهها و رکود اقتصادي اخیتحریم

، دفاتر ستادي صنایع ي صنعتیواحدهاعملکرد و وضعیت صنعت و  نسبت بهتر تر و جامعقوي توان کارشناسیو اشرافیت کلی نظر به  -4

هاي تخصصی در جهت تخصیص بهینه توانند به عنوان کارگروهمی کشوريصنعتی هاي ها و تشکلدر وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن

همچنین هاي صنعتی و بخش سهم تخصیص تسهیالتد نتوانکشوري می هاي تخصصیکارگروه. داشته باشند موثريکامالً  تسهیالت همکاري

هاي صنعتی که دچار مشکل بازار فروش از تخصیص تسهیالت به زیربخشبه عنوان نمونه جهت اجتناب  د،نهاي آنها را تعیین کنزیربخش

  .تواند توسط آنها انجام گرددهمچنین مدیریت و کنترل کلی جریان تامین تسهیالت نیز می. محصوالت خود هستند

تا ضمن بررسی و ها اجازه داده شود به بانک عامل اجتناب شود و هايبانک اعمال فشار براي اعطاي دستوري تسهیالت بهالزم است از  -5

اطمینان کافی  تسهیالت ازگشتبو  )خارج از طرح به خصوص بخشی از آن از( کسب وثایق و اعتبارسنجی الزم نسبت به متقاضیانتایید اهلیت 

رسی الزم و کافی در هر صورت کارشناسی و بر .واحدها توجه شود هايدارایی بخشی از )کاغذي( همچنین به ارزش ظاهري .حاصل کنند

  . شودمهمترین رکن موفقیت این طرح محسوب می

  .شود) لیست بیمه طبق بر اساس افزایش تعداد کارکنان(یارانه سود تسهیالت موکول به ایجاد اشتغال پرداخت  -6

 

هاي مولد اقتصادي و به بخشترین راهکار خروج از رکود و ایجاد اشتغال مولد، تزریق منابع مالی به شود که مهمدر مجموع مالحظه می

امید . است که کانون کلیدي موفقیت آن در مکانیزم موثر و کارآمد اجرایی نهفته است و بخش خصوصی واقعی خصوص صنایع کوچک و متوسط

پشتیبان تولید، هاي پیشین، ضمن اصالح ساز و کارهاي حاکم بر اقتصاد و تقویت ساختارها و نهادهاي رود با کسب تجربه از عملکرد دولتمی

هاي تولید و ایجاد اشتغال مولد مفید و موثر رفت از رکود، تقویت بخشهاي تامین مالی بخش تولید بهینه شود و بتواند در جهت برونمکانیزم

ها ا بگیرند، اما سالخارج شود، هزاران نفر حاضرند که جاي او ر و رانتی اگر یک نفر از بخش نامولددر هر صورت باید توجه داشت که  .واقع گردد

 .برد تا یک واحد تولیدي به چرخه نیروهاي مولد اضافه شود و با تعطیلی یک کارخانه، کسی وجود ندارد تا در این راه قدم برداردزمان می

استعداد حفظ و که واحدهاي صنعتی از ادامه فعالیت سازي شرایط تولید، هاي محیطی و رقابتیرفع ناکارآمديالزم است تا ضمن  بنابراین

   .حمایت به عمل آیدافزایش اشتغال دارند، 
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