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از دخلوخرج تولید

صنعت از اهداف برنامه ششم توسعه عقبماند
بازوی نظارتی مجلس ش��ورای اس�لامی در گزارش اخیر خود به بررس��ی بودجه صنعت و معدن
کشور در الیحه بودجه  ۱۴۰۰پرداختهاست .در این گزارش آمده؛ «رشد اقتصادی ناپایدار و نامتوازن
مشخصه اصلی رشد اقتصادی ایران در یک دهه گذشته بوده است .در سالهای اخیر برآیند شرایط
اقتص��ادی کش��ور بهگونهای بوده ک��ه جذابیت بخشهای تولید و مولد اقتصاد برای س��رمایهگذاری
خصوصی کم است .بهطوریکه در سالهای گذشته متوسط بخش صنایع و معادن با لحاظ ساختمان
از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود ۱۷درصد است ،حال آنکه بخش خدمات بهدلیل زودبازده بودن
در قیاس با بخش صنعت س��هم حدود  ۷۶درصدی داش��ته اس��ت».
در این گزارش به بررسی
تحلیل مرک ز پژوهشهای مجلس از بودجه بخش صنعت و معدن در الیحه  ۱۴۰۰پرداخته اس��ت.
براساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،از سویی روند رو به
رشد تولید ناخالص داخلی گروه صنعت (ساخت) به قیمتهای جاری در مقابل روند بهنسبت کاهشی
تولید ناخالص داخلی گروه صنعت (ساخت) به نرخ ثابت حاکی از وقوع پدیده صنعتزدایی در اقتصاد
ایران در سالهای اخیر بوده و از سوی دیگر ،سوگیری در صنایع کشور به سمت محصوالت منبعمحور
اس��ت .بهگونهای که س��هم محصوالت منبعمحور در بخش صنعت کشور  ۶۵.۸درصد ،محصوالت با

سطح فناوری پایین  ۷.۹درصد ،محصوالت با سطح فناوری متوسط  ۲۵.۵درصد و فقط  ۰.۹درصد
محصوالت با سطح فناوری باال هستند .سهم صادرات صنایع با فناوری متوسط و باال در کل صادرات
ایران حدود  ۲۶درصد اس��ت .این در حالی اس��ت که این س��هم در کشورها ژاپن ،کرهجنوبی ،تایوان
و س��نگاپور به ترتیب  ۷۵ ،۷۶ ،۸۰و  ۷۰درصد اس��ت .بر این اس��اس به وضوح میتوان گفت رویکرد
کش��ور در تولید محصوالت صنعتی یا کارخانهای به س��مت محصوالت منبعمحور بوده و درنتیجه
س��هم صادرات صنایع با فناوری متوس��ط و باال در مقایس��ه با کشورهای در حال توسعه پایین است.
این موضوع بیانگر آن است که سیاستهای حمایتی دولت از صنایع و معادن کشور منجر به توسعه
تولیدات با ارزشافزوده و فناوری باال نبوده اس��ت .همه موارد یادش��ده حاکی از این واقعیت است که
شکلگیری صنایع داخلی بیشتر مبتنی بر مزیتهای طبیعی کشور و عدموقوع پدیده صنعتی شدن
به معنای واقعی بوده است .با توجه به نقش بخش صنعت و معدن در اقتصاد کشور ،حمایت و مدیریت
درست منابع مالی در این بخش میتواند به تاثیرگذار بیشتر بر مولفههای اقتصادی کشور منجر شود.
سهم بخش صنعت و معدن از اعتبارات بودجه عمومی کشور و اعتبارات طرحهای تملک داراییهای
سرمایهای ،جزیی از حمایتهای مالی از این بخش است.

مبهم بودن منابع تسهیالت حمایت از تولید
در س��الهای گذش��ته ،کمبود منابع مالی و دشواری در
تامی��ن مالی از بانک ،یک��ی از چالشهای اصلی واحدهای
تولیدی و فعاالن بخش صنعت کشور بوده است .قانونگذار
نی��ز با ه��دف حمایت از بخش تولید و کم��ک به رفع این
مش��کل با رویکرد شفافیت در تخصیص منابع ،منابع مالی
مش��خصی را در قالب تبصره « »۱۸ترکیب و برای اجرای
برنامههای ایجاد اش��تغال پایدار و رون��ق تولید در قوانین
بودجه س��االنه مصوب کرد که این تبصره در الیحه بودجه
 ۱۴۰۰نیز ارائه ش��ده اس��ت .در سالهای  ۹۷و  ۹۸منابع
مال��ی مورد نی��از برای اج��رای برنامههای تولی��د و ایجاد
اش��تغال در این تبصره ،در قالب تسهیالت ترکیبی بانکها
با منابع حاصل از اعتبارات تبصره « »۱۴و بندهای «الف»
و «ب» ماده ( )۵۲قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم
بخش��ی از مق��ررات دولت مص��وب ( ۱۳۹۳منابع صندوق
توس��عه ملی) در نظ��ر گرفته میش��د و یارانه کاهش نرخ
سود نیز برای تس��هیالت ارائهشده از محل بودجه عمومی
ازسوی سازمان برنامه و بودجه تامین میشد؛ در سالهای
اخیر برخی از این منابع حذف ش��ده یا مقادیر اعتباری آن
تغییر کرده است .بررسی بودجههای  ۳ ،۲سال اخیر نشان
میده��د غی��ر از قانون بودجه س��ال  ۱۳۹۷که  ۲۰درصد
از اعتبارات طرحهای تملک دارایی س��رمایهای بودجه نیز
بهعن��وان منبع مال��ی تبصره « »۱۸در نظر گرفته ش��ده،
در تمام��ی بودجههای س��االنه منبع مال��ی دیگری بهجز

بودجه امسال تعیین شود .یارانه نرخ سود برای کاهش نرخ
سود تس��هیالت همواره در بودجه س��الهای مختلف قرار
داده ش��ده است ،بهگونهای که در سالهای  ۹۷و  ۹۸برای
آن ردیف بودجه مش��خصی تعیین میشد اما محل تامین
این یارانه در سال جاری نامشخص بوده و در الیحه ۱۴۰۰
نیز محل تامین مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده که
بهمعنای آن اس��ت که محل منابع تس��هیالت ارزانقیمت
برای تولیدکنندگان مبهم است.

 ض�رورت اختص�اص  ۲ه�زار میلی�ارد تومان
برای توسعه شهرکهای صنعتی

تسهیالت بانکی ،منابع صندوق توسعه ملی و منابع جاصل
از تبصره «( »۱۴که به منابع هدفمندی یارانهها میپردازد)
برای اجرای برنامههای تولید و ایجاد اش��تغال لحاظ نشده
اس��ت .از امس��ال در قوانی��ن بودجه (یعن��ی قانون بودجه
 ۱۳۹۹و الیح��ه بودجه  )۱۴۰۰نیز منابع صندوق توس��عه
مل��ی از منابع قطعی تامین مالی تبصرذه  ۱۸حذف ش��ده
و فقط دو منبع مالی تس��هیالت بانک��ی و منابع حاصل از

تبصره « »۱۴در بودجه باقی مانده است .در بودجه امسال
مبلغ تخصیص داده ش��ده به تبصره « »۱۸از ردیف ()۲۹
مص��ارف جدول تبص��ره « »۱۴بودجه براب��ر با حداقل ۹۰
درصد مش��خص ش��د .با این حال در الیحه بودجه ۱۴۰۰
س��هم بند «الف» تبص��ره « »۱۸از ردی��ف ( )۲۳مصارف
جدول تبصره « »۱۴معادل  ۷هزار میلیارد تومان مشخص
نیست که باید این س��هم در متن این ردیف مطابق قانون

به گزارش س��ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
 ۵۶۲شهرک صنعتی ۴۳۴ ،ناحیه صنعتی و  ۹منطقه ویژه
اقتصادی در کشور مصوب شده که از این تعداد ۸۲۲ ،مورد
به بهرهبرداری رسیده است .به استناد ماده  ۵۴قانون احکام
دائمی برنامههای توس��عه کش��ور و براساس ماده  ۸۱قانون
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی
دولت« ،نهادهای خدماترسان مکلفند نسبت به تامین آب،
برق ،گاز و امکانات مخابراتی ش��هرکها و نواحی صنعتی و
منطقه ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی مس��تقر در
شهرکها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی
اقدام کنند .س��ازمان مدیریت و برنامهریزی کش��ور موظف
اس��ت اعتبار م��ورد نیاز را در لوایح بودجه س��نواتی به این
منظور پیشبینی کند ».متاس��فانه در راستی اجرای مفاد

قانون یادش��ده ،از سوی س��ازمان برنامه و بودجه هیچگونه
برنامهای ذیل برنامه نهادهای خدماترسان از جمله وزارت
نی��رو ،راه و شهرس��ازی و ارتباط��ات و فن��اوری ارتباطات
پیشبینی نش��ده است .مطابق اطالعات دریافتی از سازمان
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور ،جمعکل اعتبار
مورد نیاز در سال آینده برای برنامههای زیرساخت شهرکها
و نواحی صنعتی حدود  ۴هزار و  ۳۷۳میلیارد تومان برآورد
ش��ده که بیش��ترین سهم را برقرس��انی با سهم حدود ۴۲
درص��دی از اعتب��ارات م��ورد نظر به خ��ود اختصاص داده
است .با توجه به اهمیت تامین زیرساختهای شهرکهای
صنعت��ی و با توجه به کمبود منابع مالی دولت و از س��ویی
سهم بیشتر نیاز زیرساخت برق و موافقت وزارت نیرو مبنی
بر تامین بخش��ی از اعتبار از منابع داخلی خود ،پیش��نهاد
میش��ود برای حمایت از تولید و ایجاد زیرساختهای برق
ش��هرکهای صنعتی ،سازمان برنامه و بودجه کشور موظف
اس��ت با هماهنگ��ی وزارت نی��رو و وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در مدت یک ماه از ابالغ این قانون نسبت به بررسی
و اولویتبندی تامین برق ش��هرکهای صنعتی با سقف ۲
ه��زار میلیارد تومان اقدام ش��ود ۴۰ .درصد ای��ن منابع از
محل منابع ش��رکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک
و ش��هرکهای صنعتی ایران ۲۰ ،درصد از محل مشارکت
صنایع متقاضی و  ۴۰درصد باقیمانده از محل منابع داخلی
شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو تامین شود.

نگاهی اجمالی به بودجه صنعت در الیحه ۱۴۰۰
در بخ��ش مرب��وط ب��ه صنعت الیح��ه بودجه  ۱۴۰۰نش��ان
میده��د با توجه به اینکه نرخ ت��ورم تولیدکننده بخش صنعت
در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال پیش  ۴۷.۴درصد
رشد داش��ته که در عمل رش��د حقیقی اعتبارات تملک دارایی
سرمایهای بیش��تر برنامههای فصل صنعت و معدن حدود صفر
برآورد میش��ود .همچنین بررسی جداول بودجه نشان میدهد
اعتبارات برنامههای «ایجاد مراکز خدمات فناوری و کسبوکار»،
ایجاد مناطق ویژه اس��تقرار صنایع مبتن��ی بر فناوریهای برتر،
کمکهای فنی و اعتباری به صنایع کوچک و متوسط ،کمک به
ب شهرکهای صنعتی ،از برنامههای
تکمیل و تصفیهخانه فاضال 
ذیل مجموعه س��ازمان صنایع کوچک و ش��ه رکهای صنعتی و
برنامههای «تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشینآالت»

و «کمک به ارتقای نوآوری و توسعه صنایع نوین» از برنامههای
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت و برنامه کمکه��ای فنی و
اعتباری برای ایجاد و توسعه مجتمعهای تولیدی صادراتگرا و
س��واحل جاسک و گواتر تنها برنامه سازمان گسترش و نوسازی
صنایع که از اعتبارات بودجه عمومی اس��تفاده میکند؛ بیش از
نیمی در الیحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه امسال
رشد داشته اس��ت .رشد حقیقی اعتبارات برنامههای پیشگفته
میتواند ناش��ی از توجه دول��ت به ارتقای فناوری و وابس��تگی
کمت��ر بخش صنعت کش��ور ب��ه واردات کاالهای س��رمایهای و
تولید صادراتگرا باش��د .در صورت تحق��ق اعتبارات پیشبینی
شده اثربخشی خوبی برای بخش صنعت کشور به همراه خواهد
داشت .از سوی دیگر ،سهم زیاد مانده اعتبارات بیشتر طرحهای

ذیل نهادهای مرتبط با بخش صنعت از کل اعتبار بودجه عمومی
ای��ن طرحها (بهطور متوس��ط بیش از  ۶۷درص��د) حاکی از آن
است که س��هم بخش صنعت از پرداختی از محل منابع بودجه
عمومی کل کش��ور در س��الهای برنامه پنجم و ششم کم بوده
است .تامین نشدن منابع طرحهای عمرانی بخش صنعت منجر
به طوالنی شدن اجرای این طرحها و کم اثر شدن بخش صنعت
در رش��د اقتصادی کشور میش��ود به نحوی که در برنامه ششم
توسعه رشد ساالنه ارزشافزوده بخش صنعت حدود  ۹.۳درصد
پیشبینی شده بود .این در حالی است که براساس گزارش مرکز
آمار ایران نرخ رش��د اقتصادی گروه صنعت و معدن امس��ال به
ح��دود منفی  ۴.۴درصد بوده که فاصل��ه زیادی با هدفگذاری
این بخش دارد.

فاصله معنادار با اهداف برنامه ششم
س��ال  ۱۴۰۰در حالی سال آخر اجرای قانون برنامه ششم
توسعه کشور اس��ت که وضع موجود با هدفگذاریهای این
برنام��ه فاصله زی��ادی دارد .عملکرد قوانین بودجه س��نواتی
کش��ور در س��الهای اخیر در قالب برنامههای مالی س��االنه
دولت در تحقق ش��رایط موجود بیتاثیر نبوده است .مثال در
بند «خ» ماده ( )۴۶قانون برنامه شش��م توسعه دولت مکلف
اس��ت در راس��تای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر
از فعالیت صنایع کوچک ،متوس��ط و دریایی کشور و توسعه
فعالیتهای معدنی ،حمایت الزم را از صندوقهای مرتبط از
جمله صن��دوق ضمانت صادرات ایران ،در س��الهای اجرای
قانون برنامه به عمل آورد .با وجود اثربخش��ی تقویت سرمایه
این صن��دوق در صدور بیمهنامه و ضمانتنامه برای پوش��ش

ریس��ک فعاالن اقتصادی کش��ور در حوزه صادرات غیرنفتی
و ب��ا وجود تعهدات  ۱۶برابری س��رمایه فعل��ی این صندوق،
در س��الهای برنامه شش��م توس��عه فقط در قان��ون بودجه
امس��ال افزایش س��رمایه صندوق ضمانت ص��ادرات از محل
مناب��ع ورودی صندوق توس��عه ملی ،حداقل ب��ه اندازه ۱۰۰
میلیون یورو پیشبینی ش��د .تعیی��ن اولویتهای صنعتی با
هدف رونقبخشی به تولید ،نوسازی صنایع ،حمایت هدفمند
از ص��ادرات از جمل��ه اهداف بند الف م��اده  ۴۶قانون برنامه
شش��م توسعه بود .عملیاتی نش��دن این ماده قانونی در عمل
اثربخش��ی توزیع هدفمند منابع مال��ی در بخش صنعت را با
محدودیت مواجه میکند .این مشکل در حالی است که منابع
دیده ش��ده برای حمایت از تولید و ایجاد اش��تغال پایدار در

اجرای احکام برنامه ششم در حوزه معدن و صنایع معدنی
بررسی عملکرد دولت در اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه در حوزه
معادن و صنایع معدنی نیز نش��ان میده��د عملکرد قابلتوجهی در حوزه
معادن و صنایع معدنی وجود ندارد .محقق نشدن مطالبات سازمان توسعه
و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از محل واگذاری سهام
ش��رکتهای زیرمجموعه این سازمان و تخصیص نیافتن اعتبارات مربوط
به درآمدهای حقوق دولتی معادن (بند «پ» ماده ( )۴۳قانون برنامه ششم
توس��عه) ،فرصت سرمایهگذاری مش��ترک ایمیدرو و بخش خصوصی را از
این س��ازمان س��لب کرده است (بند «ب» ماده ( )۴۳قانون برنامه ششم) و
حدود  ۱۵میلیارد دالر از طرحهای مصوب ایمیدرو در بخش معدن و صنایع
معدنی به صورت نیمهتمام باقی مانده است .درصورتی که براساس برنامه
راهبردی ایمیدرو ،این طرحها تا پایان س��ال آینده به مرحله بهرهبرداری

خواهد رسید .همچنین شرایط حاصل از تحریمهای ایاالت متحده موجب
ش��ده عملکرد قابلتوجهی درباره بند «ث» ماده ( )۴قانون برنامه شش��م
توس��عه کشور برای جذب س��رمایهگذاری مشترک با شرکتهای خارجی
وجود نداشته باشد .در سالهای اجرای برنامه ششم توسعه ،وزارت صنعت،
مع��دن و تج��ارت برنامه مدونی برای اجرای بند «ال��ف» ماده ( )۳۹قانون
برنامه شش��م توسعه کشور نداش��ته در صورتی که امکان استفاده از منابع
حاصل از اصالح نرخ حاملهای انرژی صنایع بزرگ معدنی (بهویژه زنجیره
فوالد) برای توسعه و رونق تولید کشور فراهم بوده است.

 چالشهای میانمدت بخش معدن

شوراهای معادن استانی موضوع بند «الف» ماده ( )۴۳قانون برنامه ششم
نیز بهدلیل ترکیب غیرتخصصی این شوراها امکان تسهیل فرآیندها و رفع

موانع فعالیتهای معدنی در اس��تانها را پیدا نکرده اس��ت .در س��الهای
اجرای برنامه اخیر توسعه عموما تخصیص  ۱۰۰درصدی درآمدهای بخش
مع��دن و صنای��ع معدنی از محل حقوق دولت��ی معادن به این بخش اتفاق
نیفتاده اس��ت و میزان تخصیص منابع به طور متوسط کمتر از ( ۳۰بخش
اوراق و بخش��ی ب��ه صورت نق��دی) بوده و به همین دلی��ل ماموریتهای
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در حوزه توس��عه زیرس��اختهای معدنی،
اکتشاف منابع معدنی و توسعه صادرات محصوالت معدنی و فلزی عملکرد
قابلقبولی نداش��ته اس��ت و ایران در زمینه اکتشاف منابع و ذخایر معدنی
فاصله قابلتوجهی با مقیاسهای جهانی اکتش��اف پیدا کرده به طوری که
تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی کشور در  ۱۵تا  ۲۰سال آینده با
چالش جدی روبهرو خواهد شد.

قوانین بودجه س��نواتی در س��الهای گذشته نیز روند نزولی
داش��ته است .بررسی الیحه بودجه سال آینده نشان میدهد
بهطور متوس��ط بیش از  ۶۷درصد اعتبارات طرحهای تملک
داراییهای س��رمایهای بخش صنعت در س��الهای گذشته
محقق نش��ده اس��ت ،تامین نش��ده منابع طرحهای عمرانی
بخش صنعت منجر به طوالنی ش��دن اج��رای این طرحها و
کماثر ش��دن بخش صنعت در رشد اقتصادی کشور میشود.
به گونهای که در برنامه ششم توسعه رشد ساالنه ارزشافزوده
بخش صنعت حدود  ۹.۳درصد پیشبینی ش��ده بود .این در
حالی اس��ت که براس��اس گزارش مرکز آمار ایران ،نرخ رشد
اقتص��ادی گروه صنع��ت و معدن در بهار امس��ال منفی ۴.۴
درصد بوده که فاصله زیادی با هدفگذاری این بخش دارد.

