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صنعــت کشــور دچــار آفــت مونتــاژکاری اســت .بایــد در یــک بــازهی زمانــی ده
ســاله ،رویکــرد صنعتــی کشــور از مونتــاژ بــه نــوآوری تغییــر پیــدا کنــد.
مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان
 26مهر 1396

هدف پژوهش

ماشینســازی (صنعــت ســاخت ماشــینآالت و تجهیــزات خطــوط تولیــد) صنعتــی زاینــده و زیربنایــی اســت کــه وضعیــت آن در
هــر کشــوری ،یکــی از شــاخصهای مهــم توســعهیافتگی صنعتــی و تولیــدی آن کشــور اســت .بــه نظــر میرســد توســعه صنعتــی
کشــور جــز بــا برنامهریــزی ویــژه و ســرمایهگذاری جــدی در راســتای تقویــت توانمندیهــای بومــی در صنعــت مهــم و پایــه
ماشینســازی پیشــرفته ممکــن نخواهــد بــود.
در ایــن تحقیــق عــاوه بــر بررســی ضــرورت بومیســازی ایــن صنعــت ،تــاش شدهاســت تــا شــناختی از وضعیــت صنعــت
ِ
پیــش رو ،رقابتپذیــری و فرصتهــای توســعه بــه
ماشینســازی در چنــد حــوزه مهــم صنعتــی کشــور از نظــر چالشهــای
دســت آیــد .عــاوه بــر آن ،نقــش نهادهــای موثــر در ایــن صنعــت اعــم از دولتــی ،خصوصــی و تشــکلهای صنفــی در زمینــه
سیاســتگذاری ،قانونگــذاری ،تســهیلگری ،تامیــن مالــی و  ...مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .در ایــن راســتا بــا انجــام
مطالعــات تطبیقــی بــر روی سیاس ـتهای صنعتــی چنــد کشــور منتخــب در زمینــه صنعــت ماشینســازی ( آلمــان ،کــره جنوبــی
و هنــد) ،تــاش شــده اســت تــا بــرای نتایــج آسیبشناســی صنعــت ماشینســازی کشــور چارهجویــی شــده ،راهبردهایــی ارائــه
گــردد.
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سواالت اصلی پژوهش

در این پژوهش تالش بر این است تا به سواالت زیر پاسخ داده شود:
ð ðکشــورهای منتخــب (آلمــان ،کرهجنوبــی و هنــد) ،چــه سیاســتها و برنامههایــی را بــه طــور ویــژه بــرای رشــد صنعــت
ماشینســازی خــود اجــرا کردهانــد و بــا توجــه بــه مالحظــات و شــرایط بومــی کشــور چــه درسهــای را میتــوان بــرای
توســعه صنعــت ماشینســازی در ایــران گرفــت؟
ð ðچالشهــا و موانــع اصلــی توســعه صنعــت ماشینســازی کشــور در حوزههــای منتخــب ( 5صنعــت منتخــب) از دیــدگاه
شــرکتهای تولیدکننــده و نهادهــای فعــال در ایــن حــوزه کدامنــد؟ (بــه تفکیــک؛ زیرســاختها ،قوانیــن و مقــررات از قبیــل
تعرفههــای گمرکــی ،مســایل تولیــد از قبیــل نیــروی انســانی ،بیمــه ،مالیــات و  ،...ســطح فنــاوری ،رقابتپذیــری ،تحریــم،
مســایل بانکــی ،تامیــن مالــی و نقدینگــی ،برنــد و )...
ð ðچــه فرصتهایــی از نظــر وجــود بــازار قابــل توجــه داخلــی ،بــازار صادراتــی ،نیــروی انســانی توانمنــدی ،توانمندیهــای
فناورانــه قبلــی و  ...بــرای توســعه صنعــت ماشینســازی در کشــور وجــود دارد .پیشــرانهای توســعه ایــن صنعــت چیســتند؟
ð ðمســایل خــاص هــر یــک از حلقههــای زنجیــره ارزش صنعــت ماشینســازی؛ اعــم از تحقیــق ،توســعه فنــاوری ،طراحــی،
تولیــد ،بازاریابــی و فــروش کدامنــد؟
ð ðراهبردهای مناسب برای توسعه شرکتهای ماشینساز موجود و ایجاد شرکتهای ماشینساز جدید کدامند؟
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خالصه یافتههای پژوهش
اهمیت صنعت ماشینسازی از دیدگاه صاحبنظران
الف -سرمایهگذاری در صنعت ماشینسازی برای جبران عقبماندگی صنعتی کشور ضروری است.
برخــی تصــور میکننــد کــه تنهــا بــا خریــد فنــاوری میتــوان بــه پیشــرفت صنعتــی دســت یافــت .امــا واقعیــت و تجربــه ســایر کشــورها
نشــان میدهــد کــه هیــچ کشــوری بــدون ماشینســازی نتوانســته اســت فاصلــه خــود را بــا کشــورهای پیشــرو کاهــش دهــد.
ی سطح فناوری کل صنعت آنهاست.
ب  -سطح کشورها در صنعت ماشینسازی ،نشاندهنده ِ
در دنیــا نــوک پیــکان تکنولــوژی همیشــه ســوار بــر (صنعــت) ماشینســازی اســت .ایــن صنعــت در کل دنیــا یــک صنعــت یاران ـهای
(بهرهمنــد از حمایــت دولــت) اســت .ارتقــاء ماشینســازی بــه منزلــهی ارتقــا صنعــت کل اســت
ج -صنعت ماشینسازی ،زمینهی اشتغال فارغالتحصیالن دانشگاهی را فراهم میکند.
یکــی از ویژگیهــای منحصربفــرد صنعــت ماشینســازی آن اســت کــه حتــی اگــر صنعــت بهرهبــردار از ماشــینآالت ،از نظــر فنــاوری
دارای ســطح پاییــن یــا متوســط باشــد ،اغلــب ماشــینآالت خــط تولیــد از نظــر فنــاوری در ســطح متوســط بــه بــاال قــرار میگیرنــد .از
ایــن رو توســعه صنعــت ماشینســازی بــه معنــی ایجــاد فرصتهــای شــغلی مناســب بــرای مهندســان و فارغالتحصیــان دانشگاههاســت.
د -با تولید داخل ماشینآالت پرکاربرد ،شتاب توسعه صنعتی کشور بیشتر میشود.
در بســیاری از حوزههــای صنعتــی کــه تقاضــای داخلــی و حتــی منطقـهای زیــادی وجــود دارد ،ولــی حجــم تولیــد داخلــی تکافــوی نیــاز
بــازار را نمیکنــد ،مانــع اصلــی افزایــش میــزان تولیــد ،گرانبــودن تجهیــزات الزم بــرای ایجــاد خطــوط تولیــد جدیــد اســت کــه بایــد از
چنــد تولیدکننــده انحصــاری در دنیــا تامیــن شــود .بــه بیــان دیگــر ،ماشــین آالت بخــش اصلــی ســرمایه گــذاری مــورد نیــاز ایجاد یا توســعه
واحدهــای تولیــدی صنایعــی مثــل تایــر مــی باشــد کــه بــا تولیــد داخــل آنهــا میتــوان شــتاب توســعه صنعتــی کشــور را بیشــتر کــرد.
ه -با تولید داخل ماشینآالت صنعتی ،ابزار تحریم کماثر میشود.
یکــی از موثرتریــن زمینههــا بــرای تحریــم کشــور ،ممانعــت از ورود ماشــینآالت صنعتــی پیشــرفته بــه کشــور بــوده اســت .تجربــهی
کشــور در ســالهای ســخت تحریــم نشــان داده اســت کــه در حوزههایــی از صنعــت کــه تجهیــزات پیشــرفته و فناوریهــای مــورد نیــاز،
در داخــل وجــود داشــته ،تحریمهــا اثــر چندانــی نداشــته اســت.
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گام های اصلی پژوهش

6

1

بررسی تجارب سایر کشورها در صنعت ماشینسازی

2

بررسي وضع موجود ماشینسازی در صنايع منتخب

3

آسیبشناسی مسائل اصلي سازندگان در صنايع منتخب

4

پیشنهاد راهبردهاي الزم براي توسعه صنعت ماشینسازی

فصول پژوهش
فصل اول  :بررسی تجارب سایر کشورها در صنعت ماشینسازی

در ایــن فصــل تاریخچــه صنعــت ماشینســازی ،نقــاط عطــف ایــن صنعــت (شــامل رویدادهــا و قوانیــن موثــر بــر ایــن صنعــت،
نهادهــای مرتبــط بــا صنعــت ماشینســازی ،نقــش دولــت و سیاســتگذاری صنعتــی و ...در کشــورهای آلمــان ،کرهجنوبــی و
هنــد بررســی شدهاســت .در پایــان ایــن فصــل 10 ،درس کلــی حاصــل از بررســی ســه کشــور منتخــب بــرای بهکارگیــری در
توســعه صنعــت ماشینســازی در ایــران آمــده اســت.
فصل دوم  :بررسی وضعیت بخش ماشینسازی در حوزههای صنعتی منتخب کشور

در ایــن فصــل بخــش ماشینســازی در پنــج صنعــت منتخــب مــورد بررســی قــرار گرفتهاســت و اطالعــات جامعــی از وضعیــت
فعلــی ایــن صنعــت بــه همــراه آمــار و اطالعــات واردات ،تولیــد و صــادرات ماشــینآالت در صنایــع منتخــب ارائــه شــده اســت.
فصل سوم  :آسیبشناسی و تبیین وضعیت صنعت ماشینسازی کشور

در ایــن فصــل آســیبها و چالشهــای پی ـشروی شــرکتهای تولیدکننــده ماشــینآالت در کشــور در دو دســته کلــی « عوامــل
محیطــی» و «عوامــل درون بنگاهــی» طبقهبنــدی و مــورد بررســی قــرار گرفتهاســت.
فصل چهارم :راهبردهای پیشنهادی برای صنعت ماشینسازی

فصــل پایانــی نیــز بــه تشــریح راهبردهــای پیشــنهادی پژوهــش بــرای توســعه صنعــت ماشینســازی در کشــور در قالــب  4دســته
ذیــل میپــردازد:
ð ðبهبود فضای حاکم بر صنعت ماشینسازی

ð ðتوسعه ابزارهای مالی و اعتباری

ð ðتوانمندسازی شرکتهای ماشینساز

ð ðنهادسازی و ایجاد زیرساخت.
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فصل اول    :بررسی تجارب سایر کشورها در صنعت ماشینسازی
در این فصل آمدهاست:

تجربه کشورهای منتخب و درسهایی برای ایران

بررسی سه کشور آلمان ،کره جنوبی و هند از منظر :

 1 .1توســعه صنعــت ماشینســازی در کشــور نیازمنــد تبدیــل

ð ðتاریخچه و وضعیت فعلی ماشینسازی

آن بــه یــک اولویــت صنعتــیِ دارای برنامــه ،متولــی و

ð ðجایــگاه صنعــت ماشینســازی در اقتصــاد و صنعــت

بودجــه اســت.
 2 .2توســعه صنعــت ماشینســازی نیازمنــد ایجــاد و تکمیــل

کشــورها
ð ðسیاستگذاری و ساختار صنعتی

زنجیرههــای ارزش بــه ویــژه در رابطــه بــا صنایــع بــزرگ

ð ðنهادهای فعال دولتی و غیردولتی

اســت.

ð ðمشوقها و حمایتهای مشمول صنعت ماشینسازی
ð

ðتجربیــات قابــل اســتفاده کشــورها در صنعــت
ماشینســازی

بــرای

ایــران

 3 .3توســعه صنعــت ماشینســازی نیازمنــد برنامههــا و
ابزارهایــی بــرای تامیــن مالــی تسهیلشــده ،کاهــش
هزینههــای تولیــد و تحریــک تقاضاســت.
 4 .4توســعه صنعــت ماشینســازی نیازمنــد مدیریــت هوشــمند

ســاخت هنــد" کشــور هنــد

آلمان

طراحی برنامه " فناوری تولید" کشور آلمان

کره جنوبی

هند

طراحــی "برنامــه ملــی کاالی ســرمایه ای" و یــا "برنامــه

کــره جنوبــی از ســال  1960تــا ســال  ،2001شــش قانــون

و برنامــه در راســتای حمایــت از صنعــت ماشــین ســازی
طراحــی و اجــرا کــرده اســت.

ایران

ایــران هیــچ برنامــه ملــی و محــوری بــرای صنعــت ماشــین
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ســازی نــدارد.

واردات کاالهــای ســرمایهای و قطعــات و اجــزاء وابســته
اســت.
 5 .5توســعه صنعــت ماشینســازی نیازمنــد حمایــت از
صــادرات و حضــور شــرکتهای داخلــی در زنجیرههــای
ارزش بینالمللــی اســت.
 6 .6دولتهــا بــرای توســعه صنعــت ماشینســازی از
بُعــد فنــاوری ،از تحقیــق و توســعه و همچنیــن انتشــار

فناوریهــای توســعهیافته حمایــت کردهانــد.
 7 .7در کشــورهای مــورد مطالعــه ،دولتهــا نســبت بــه ارتقــای
اســتاندارد و کیفیــت ماشــینآالت تولیــدی در آن کشــور،

 9 .9توســعه نیــروی انســانی ماهــر و تخصصــی ،زیــر ســاخت
مهــم مــورد نیــاز بــرای توســعه صنعــت ماشینســازی
اســت.

حســاس بــوده و بــرای ارتقــاء برنــد ملــی برنامــه داشــتهاند.

 1010کشــورهای پیشــرو بــرای توســعه صنعــت ماشینســازی،

 8 .8کشــورهای پیشــرو در صنعــت ماشینســازی ،از ظرفیــت

اقــدام بــه ایجــاد مناطــق ویــژه و خوشـههای صنعتــی بــرای

نهادهــای میانجــی غیردولتــی بــرای ســاماندهی ایــن صنعت

ایــن صنعــت کردهانــد.

اســتفاده کردهانــد.
مقایسه سهم ایران از صادرات ماشینآالت صنعتی جهان با

مقایسه سهم ایران از واردات ماشینآالت صنعتی جهان

کشورهای منتخب (درصد)

با کشورهای منتخب (درصد)
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فصل دوم   :بررسی وضعیت بخش ماشینسازی در حوزههای صنعتی منتخب کشور
در این فصل آمدهاست:
بررسی ماشین سازی در پنج صنعت
ð

ðفرش ماشینی

ð

ðپلیمر و پالستیک

ð

ðدارویی

ð

ðغذایی

ð

ðفلزی (کشش مفتول)

از منظر :

ð ðتاریخچه و وضعیت فعلی ماشینسازی در حوزههای صنعتی منتخب
ð ðتوانمندیهای بالقوه و بالفعل ماشینسازی در صنایع منتخب
ð ðوضعیت بازار ماشینآالت و محصول نهایی در کشور و بازارهای در دسترس
ð ðنهادها و شرکتهای فعال در حوزه ماشین سازی صنعت منتخب

10

در ســال  ،1389صنايــع ماشینســازی بيــش از  8درصــد و بازار بالقوه ماشینآالت ایرانی

در ســال  1390بيــش از  17درصــد از ارزش ســرمايهگذاري کشــورهای همســایه ایــران بهعنــوان اصلیتریــن بــازار
مجوزهــاي بهرهبــرداري را شــامل شــده اســت .ایــن بــدان بینالمللــی بالقــوه ماشــینآالت ایرانــی هســتند .البتــه اکنــون
معناســت کــه میــزان ســرمایهگذاری واحدهــای صنعتــی بیــش از  50درصــد ایــن بــازار در اختیــار چیــن بــوده و
ماشینســاز بــهکل واحدهــای صنعتــی کــه مجوزهــای کشــورهای آلمــان ،ایتالیــا و ژاپــن در رتبههــای بعــدی قــرار
بهرهبــرداری اخــذ کردهانــد ،در ســال  1390بیــش از دوبرابــر دارنــد .از ایــن رو در توســعه صنعــت ماشینســازی در کشــور
افزایــش یافتــه اســت.

میتــوان نیــاز بــازار کشــورهای همجــوار را مــورد توجــه قــرار
داد.

کشور

مقايسه قيمت يك تن كاالي صادراتي در سال ( 1393دالر
برکیلوگرم) در چند حوزه صنعتی

واردات ماشین آالت با کد تعرفه 84
در سال ( 2016هزار دالر)

ترکیه

27,296,918

افغانستان

239,124

عراق

3,894,707

ترکمنستان

1,409,372

پاکستان

5,831,518
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وضعیت ماشینسازی در صنعت فرش ماشینی کشور

بــر اســاس آمــار اعــام شــده از طــرف انجمــن ماشینســازان

در ایــن پژوهــش ماشــینآالت بافــت فــرش ماشــینی در ســه صنایــع نســاجی ،هماکنــون  100ماشــین فــرش بافــی 1200
دســته ریســندگی ،بافــت و تکمیــل مــورد بررســی قــرار گرفــت .شــانه از ایــن شــرکتها خریــداری شــده  ،امــا هنــوز تحویــل
همچنیــن بررســی ویــژهای بــر روی ماشــین بافندگــی فــرش بــه و نصــب نشــده اســت .براســاس یــک تخمیــن تقریبــاً 8000
عنــوان اصلیتریــن دســته از نظــر فنــی و قیمتــی انجــام شــد.

میلیــارد ریــال هزینــه ایــن خریدهــا بودهاســت.

در نتایــج پژوهــش مشــخص شــد کــه در ســالهای گذشــته نتیجــه جالــب و در عیــن حــال عجیــب مطالعــه آن اســت کــه
در حــوزه فــرش ماشــینی در کشــور ســرمایهگذاریهای از یــک طــرف تولیدکننــدگان فــرش ماشــینی در یــک رقابــت
عظیمــی صــورت گرفتهاســت .امــا نکتــه عجیــب در ایــن میــان ،غیرســازنده بــه دنبــال واردکــردن آخریــن نســل ماشــینآالت
ســرمایهگذاری و خریــد ماشــینآالت جدیــد فرشبافــی در فرشبافــی از خــارج کشــور هســتند کــه تولیــدات آنهــا
کنــار اشــباع شــدید بــازار فــرش ماشــینی اســت .براســاس آمــار بــه دلیلــی قیمــت بــاال فقــط بــه درد بــازار ایــران و معــدود
موجــود ،تعــداد واحدهــای جدیداالحــداث فــرش ماشــینی در کشــورهای حاشــیه خلیجفــارس میخــورد .از طــرف دیگــر
کشــور بهشــدت کاهــش پیــدا کردهاســت .بنابرایــن مشــخص ماشــینآالت ســادهتر کــه اتفاق ـاً بــا ســطح فنــاوری موجــود در
اســت کــه خریــداری ماشــینآالت جدیــد فــرش بافــی توســط کشــور ســازگارتر بــوده و امــکان تولیــد داخــل آنها وجــود دارد
شــرکتهای موجــود و بــر اســاس تنــوع بخشــی بــه محصــوالت و بازارهــای خارجــی هــم بــه محصــوالت آنهــا تمایــل بیشــتری
و حرکــت در مســیر دســتیابی بــه آخریــن ماشــینآالت روز نشــان میدهنــد ،نــزد تولیدکننــدگان مطــرح فــرش ماشــینی در
دنیــا انجــام میگــردد .هرســاله بودجــه کالنــی از طــرف کشــور جذابیتــی نــدارد.
شــرکتهای فــرش ماشــینی بــرای خریــد آخریــن تکنولــوژی

در انتهــای دهــه  ،60برخــی از صنعتگــران داخلــی بــه

فرشبافــی از دو شــرکت مطــرح شــونهر آلمــان و ون ِدویــل فکــر ســاخت ماشــینآالت فــرش ماشــینی در داخــل کشــور
بلژیــک پرداخــت میگــردد.
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افتادنــد .در ایــن زمــان گروهــی از مهندســان و متخصصــان

کاشــانی شــروع بــه مشابهســازی ماشــینآالت فــرش ماشــینی بــا از ســال  1384بــه بعــد ،صنعــت ماشینســازی فــرش ماشــینی
تکنولــوژی ماکوئــی کردنــد .آنهــا بــا موفقیــت ماشــینآالت هیــچ فعالیتــی نداشــته و بــازار در دســت شــرکتهای خارجــی
فــرش ماشــینی را تولیــد کــرده و تــا اواســط دهــه  70تعــداد قــرار دارد .جالــب ایــن کــه بــازار صادراتــی نیــز بــرای فــرش
زیــادی از آ ن ماشــینآالت را بــه فــروش رســاندند.

هــای بافتــه شــده بــا دســتگاه هــای جدیــد مهیــا نیســت و

البتــه همزمــان دولــت اجــازه واردات ماشــینآالت دسـ ِ
ـتدومی تولیدکننــدگان فــرش ماشــینی در یــک رقابــت غیرســازنده
کــه دارای فنــاوری باالتــری نســبت بــه مــدل ماکوئــی بودنــد بــه دنبــال واردکــردن آخریــن نســل ماشــین آالت فرشــبافی
(فنــاوری رپیــر) را صــادر کــرد .در نتیجــه ایــن تصمیــم ،افــراد هســتند کــه تولیــدات آنهــا فقــط بــه درد بــازار ایــران و معــدود
مختلــف اقــدام بــه واردات ماشــینآالت دسـ ِ
ـتدوم و راهاندازی کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس مــی خــورد.
واحدهــای کوچــک فــرش ماشــینی بــا فناوریهــای پیشــرفتهتر
کردنــد.

پیشنهادهای سیاستی:

رقابــت تولیدکننــدگان فــرش ماشــینی در زمینــه ِ
ی اســتفاده ð ðعــدم تخصیــص ارز بــا نــرخ حمایتــی بــرای واردات
از ماشــینآالت بــه روز و پیشــرفته -کــه بــه طــور کامــل از

ماشــینآالت فرشبافــی غیــر ضــروری (بــا بــازار اشــباع

طریــق واردات تأمیــن میشــد -تأثیــر منفــی بــر صنعــت تولیــد

داخلــی و محــدود خارجــی)

ماشــینآالت فرشبافــی در کشــور گذاشــت .بــه عبــارت ð ðحمایــت از تولیــد فرشهــای ماشــینی بــا قابلیــت صادراتــی
بهتــر تولیدکننــدگان داخلــی ماشــینآالت بــه دلیــل اینکــه

کــه بــه تبــع آن ،عــاوه بــر کاهــش عطــش کاذب واردات

در ســالهای اولیــه فعالیــت خــود بودنــد ،از توانمنــدی الزم

ماشــینآالت جدیــد ،امــکان اســتفاده از ظرفیــت داخلــی

بــرای رقابــت بــا تولیدکننــدگان خارجــی ماننــد شــونهر آلمــان

ســاخت و بهروزرســانی ماشــینآالت کــه مناســب

و ون ِدویــل بلژیــک برخــوردار نبودنــد .درنتیجــه کمتــر کســی

بازارهــای صادراتــی هســتند ،فراهــم میشــود.

بــه خریــد ماشــینآالت تولیــد داخــل تمایــل داشــت و عمــ ً
ا
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وضعیــت ماشينســازي در صنعــت پليمــر و پالســتيک ایــن در حالــی اســت کــه تــوان اولیــه بــرای ســاخت اغلــب
کشــور

ماشــینآالت حــوزه پلیمــر و پالســتیک در داخــل کشــور

بــا توجــه بــه منابــع عظیــم نفــت و گاز کشــور و همچنیــن وجــود دارد و در برخــی مــوارد ماشــینآالت تولیــد داخــل از
احــداث واحدهــای متعــدد پتروشــیمی پــس از انقــاب ،کیفیــت مناســبی برخــوردار اســت( .مثــل تزریــق پالســتیک)
صنعــت پليمــر و پالســتيک بــه عنــوان یکــی از اولویتهــای ضعــف فنــاوری ماشــینآالت داخلــی ســبب شــده وزارت
اصلــی کشــور درآمدهاســت کــه در صــورت تکمیــل زنجیــره صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا توجیــه راهانــدازی خطــوط
ارزش آن ،تــوان اقتصــادی کشــور را بــه میــزان قابــل توجهــی تولیــد محصــوالت نهایــی و حمایــت از مصرفکننــدگان
ارتقــاء خواهــد دارد .بــا ایــن وجــود متأســفانه وضعيــت صنعــت ماشــینآالت ،تعرفــه پایینــی بــرای ورود ماشــینآالت حــوزه
ماشينســازي بهعنــوان یکــی از حلقههــای مهــم زنجیــره پليمــر و پالســتيک در نظــر بگیــرد کــه منجــر بــه واردات
ارزش ایــن صنعــت ،مســاعد نیســت .تــراز تجــاری منفــی  -200بيضابطــه ماشــينآالت بــه کشــور شــده اســت .ایــن موضــوع
 100میلیــون دالری در ســال در بخــش ماشــینآالت پلیمــر و حتــي ســازندگان قديمــي و مهــم ايــن صنعــت (ماننــد شــرکت
پالســتیک شــاهدی بــر ایــن مدعاســت( .نمودارهــای روبــرو) پــوالد) را نيــز بــدون آنکــه در فرآينــد ســاخت ماشــين ســهمي
پيشــرفتهاي روزافــزون ماشــينآالت حــوزه پليمــر و داشــته باشــند ،به ســمت واردات ماشــينآالت ســوق دادهاســت.
پالســتيک در جهــان و ضعــف ســازندگان داخلــي در دسترســي وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت راهبــرد اصلي خــود را در در
بــه فناوريهــاي روز دنيــا مهمتریــن مســاله رقابتپذیــری حــوزه ماشــينآالت پليمــر و پالســتيک ،حمايــت از همــکاري
شــرکتهای ســازنده داخلــی ایــن حــوزه محســوب میشــود مشــترک بيــن ســازندگان داخلــي بــا شــرکتهاي بــزرگ
کــه ســبب شــده بخــش بزرگــی از بــازار کشــور از دســت ايــن حــوزه در دنيــا اعــام نمودهاســت .بــدون آنکــه در ايــن
ســازندگان داخلــی خــارج شــود و همچنیــن دسترســی بــه بــازار زمینــه برنامــه مدونــي وجــود داشــته باشــد .عــاوه بــر ایــن بــا
ماشــینآالت کشــورهای همســایه غیرممکــن بــه نظــر برســد .توجــه بــه تمایــل دولــت بــه نوســازي صنعــت از طريــق واردات
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ماشــينآالت جديــد ،سياســتهاي متناســب بــا ايــن رويکــرد
نيــز بــدون تدويــن ابزارهــاي الزم بــراي کنتــرل ســطح فنــاوري،
ســطح کيفــي و همچنيــن نحــوه ارائــه خدمــات پــس از فــروش
ماشــينآالت وارداتــي اعمــال ميشــود .متأســفانه در چنیــن
حالتــی بــه جــای ورود ماشــینآالت بــا کیفیــت ،بــازار کشــور
پذیــرای مطلــق ماشــینآالت بــا کیفیــت متوســط و پاییــن شــده
اســت.

روند واردات انواع ماشين آالت و دستگاه هاي پالستيک طي
سال هاي  1388تا 1394

پیشنهادهای سیاستی:

ð ðحمایــت از توســعه فنــاوری و ارتقــای رقابتپذیــری
ماشــینآالت تولیــد داخــل
ð ðتکمیــل زنجیرههــای ارزش پاییندســتی پتروشــیمی از
روند صادرات انواع ماشين آالت و دستگاه هاي پالستيک طي
سا هاي  1388تا 1394

طریــق حمایــت از ایجــاد شــرکتهای ماشینســاز
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وضعیت ماشينسازي در صنعت دارویی کشور

یــا مشــارکت ( )venture jointبــا ســرمایهگذاران خارجــی

صنعــت داروســازی بــه دلیــل اثرگــذاری بــر ســامتی انســان بــه اســت .بدیهــی اســت نتیجــه ایــن رویکــرد عــدم اســتفاده از
عنــوان یکــی از صنایــع کلیــدی و اســتراتژیک در جهــان مطــرح ماشــینآالت ســاخت داخــل خواهــد بــود .چراکــه بــه دلیــل
اســت و برخــورداری از ســطح بــاالی توانمنــدی در ایــن بخــش الزامــات ســختگیرانه بــرای تولیــد دارو ،اکثــر شــرکتها
بــه منزلــه توســعهیافتگی کشــورها محســوب میشــود.

تمایــل بــه خریــد ماشــینآالت از شــرکتهای معتبــر خارجــی

بــا وجــود فعالیــت بیــش از  40ســال شــرکتهای بــزرگ دارنــد .زیــرا عــاوه بــر تمایــل شــرکت همــکار خارجــی بــه
داروســازی ایــران ،عمــده تجهیــزات صنعــت داروســازی در اســتفاده از ماشــینآالت خــاص ،عــدم بهرهمنــدی شــرکتهای
کشــور فرســوده و کهنــه شــدهاند و ایــن امــر باعــث افزایــش ســازنده تجهیــزات و ماشــینآالت ایرانــی از اســتانداردهای
هزینــه تمــام شــده تولیــدات آنهــا میگــردد .چــرا کــه اوال در الزم (از قبیــل الزامــات  GMPو  )FDAدر محصــوالت خــود
مقایســه بــا ماشــینآالت جدیــد بــا راندمــان بســیار پایینتــری باعــث کاهــش رغبــت تولیدکننــدگان دارو بــه ماشــینآالت
تولیــد میکننــد و ثانیـاً هزینــه تعمیــر و نگهــداری آنهــا باالســت .داخلــی شدهاســت.
بســیاری از شــرکتهای داروســازی در کشــور ،بــا وجــود در بســتهبندی دارو ،بجــز ویــال پرکنــی کــه بــه دلیــل حساســیت
اینکــه خصوصــی محســوب میشــوند ،امــا زیرمجموعــه ســه بــاالی آن تاکنــون تولیدکننــدهای در کشــور وجــود نداشــته
هلدینــگ اصلــی ایــن صنعــت در کشــور هســتند (شــرکت اســت ،در بقیــه بخشهــا ،ماشــینآالت ایرانــی ســاخته شــدهاند
ســرمایهگذاری تامیناجتماعــی ،شــرکت ســرمایهگذاری کــه بــه دلیــل ســرعت و دقــت پایینتــر ،بیشــتر در حوزههــای
تدبیــر و بانــک ملــی) .بنابرایــن هلدینگهــای دارویــی تقریب ـاً غیردارویــی نظیــر آرایشی-بهداشــتی ،طــب ســنتی و  ...بــه کار
سیاســتگذاران اصلــی صنعــت دارو ایــران مــی باشــند.
از مهمتریــن سیاســتهایی کــه اخیــرا ً مــورد توجــه مســئولین
ایــن هلدینگهــا قــرار گرفتــه ،بحــث تولیــد تحــت لیســانس
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گرفتــه شــدهاند.

مرحله

ساخت و
فرآوری

کشورهای

نام دستگاه

مبدا

اسپری درایر

هند

انکوباتور

آمریکا

بیوراکتور

آمریکا

دالیل خرید از
خارج

واردات

سانتریفیوژ

فرانسه ،ژاپن
بلندر
پرس قرص

پروژههــای کشــور
ð ðتوانمندسازی شرکتهای داخلی برای کسب
 قيمت به صرفه تر -فناوري باالتر در

ایتالیا ،آلمان

مورد شرکت هاي
اروپايي
 -رعایت

قرص
ساخت و

فرآوری-

پمپ

بسته بندی

پریستالتیک

آلمان ،هند
آمریکا
چین ،آلمان،

فریزدرایر
بسته بندی

بسته بندی
تجهیزات
جانبی

آمریکا،
ایتالیا ،هند

بلیستر

استانداردهای الزم

در مورد مشابه چيني

پوشش دهی
اتوکالو

ð ðالــزام شــرکتهای ســازنده خارجــی طــرف همــکاری
بــه اســتفاده از ظرفیــت ســاخت ســازندگان داخلــی در

آمریکا،
آلمان،

پیشنهادهای سیاستی:

آلمان

استانداردهایGMP
و FDA
 مستندسازی بهترو کامل تر و کسب
مجوزهای تولید از
وزارت بهداشت
 ارائه خدمات پساز فروش (گارانتی)

آلمان،
اسپانیا ،هند

اتاق تمیز

ماشین آالت صنعت دارویی

17

وضعیت ماشينسازي در صنعت غذایی کشور

صنایــع غذايــي بــه دليــل برخــورداري از ظرفيتهــاي بالقــوه،
عــدم وابســتگي بــه واردات و همچنیــن امــکان صــادرات ،یکــی
از صنایــع مزیـتدار کشــور پــس از نفــت بــه شــمار مـیرود .بــا
ایــن وجــود بــه علــت وارداتــی بــودن ماشــینآالت آن ،زنجیــره

محصول
ماشين آالت صنايع آردي،
ماکاروني و ..
ماشين آالت پرکن نوشيدني

صادرات

واردات

8.691.385

19.199.980

6.241.000

106.938.547

ارزش ایــن صنعــت در کشــور کامــل نیســت و متأســفانه تــراز
تجــاری ایــران در کلیــه ماشــینآالت صنایــع غذایــی منفــی
اســت .ایــن موضــوع در خصــوص ماشــینآالتی بــا ســطح
فنــاوری باالتــر (نظیــر ماشــینآالت ســورتینگ ،پروســس

ماشين آالت صنايع لبني
ماشين آالت صنعت
شکالت سازي

2.490.140

1.451.067

104.559.357

6.286.486

لبنیــات ،پوس ـتگیری) نمــود بیشــتری دارد .البتــه بــا توجــه بــه
بــازار بــزرگ مــواد غذایــی و بــا توجــه بــه اینکــه شــرکتهای
کوچکتــر مــواد غذایــی بــه دلیــل مشــکالت مالــی ،تــوان
خریــد ماشــینآالت گــران قیمــت خارجــی را ندارنــد،

ماشين آالت صنايع آجیل و
خشکبار

ماشين آالت سورتینگ

382.402

95.804

5.850.518

6.885.640

ســازندگان داخلــی ماشــینآالت مــواد غذایــی هــم ســهم کمــی
از بــازار داخــل را در اختیــار دارنــد.

ماشين آالت صنعت روغن

56.193

7.085.455

وضعیت واردات و صادرات ماشین آالت مهم صنعت غذایی
کشور در سال (1395دالر)
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بــر اســاس اطالعــات گمــرک ،تــا ســال  2013عمــده ماشــين در بخــش هایــی از صنایــع غذایــی کــه اغلــب ماشــین آالت
آالت وارداتــي بــه ايــران از شــرکت هــاي ايتاليايــي و آلمانــي خارجــی اســت و ســازندگان داخلــی حضــور موفقــي نداشــته
تاميــن مــي شــده اســت و محصــوالت ايــن دو کشــور بــا انــد (نظیــر نوشــابه ،پفــک و پاپکــورن) ،عمــده دليــل بــه
اختــاف بســيار زيــادي نســبت بــه کشــورهاي ديگــر ،صنعــت وضعيــت مالــي مناســب ســرمايه گــذاران و مطلوبيــت خريــد
غذايــي ايــران را در اختيــار گرفتــه بودنــد .امــا در ايــن ســال خارجــي بــاز مــي گــردد کــه ســرمايه گــذاري بــر روي تحقيــق و
بــا ادامــه رونــد نزولــي واردات از ايــن دو کشــور کــه از ســال توســعه و بهبــود عملکــرد ماشــين آالت را بــراي ســازنده داخلــي
 2011آغــاز شــده ،واردات ماشــين آالت چينــي اوج گرفتــه و از صرفــه اقتصــادی خــارج ميکنــد.
بيشــترين ســهم را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

اگــر صنعــت غذايــي بــه صــورت کلــي بــه دو بخــش فرآينــدي
و بســته بنــدي تقســيم کنیــم ،عمــده توانمنــدي کشــور در بخــش
بســته بنــدي مــواد غذايــي اســت .بزرگتريــن مشــکل ماشــين
آالت ايرانــي در بخــش بســته بنــدي البتــه ظرفيــت توليــد آن
اســت.

پیشنهادهای سیاستی:

ð ðایجــاد شــرکتهای ســازنده خطــوط تولیــد مــواد غذایــی
و حرکــت بــه ســمت برنــد معتبــر
ð ðتکمیــل زنجیــره ارزش صنعــت غذایــی از طریــق تولیــد
داخــل ماشــینآالت اصلــی خطــوط تولیــد
درصد سهم کشورها از واردات کل صنایع غذایی به ایران در
سال 2016
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وضعیت ماشينسازي در صنعت کشش مفتول کشور

مــورد اســتفاده جهــت کاهــش قطــر ســیمها و مفتولهــا تــا

صنعــت کشــش مفتــول بهعنــوان یکــی از صنایــع مــادر ،قطــر مــورد نیــاز میباشــد .از آنجــا کــه ایــن بخــش بــه طــور
تأمینکننــده بســیاری از مــواد اولیــه واســطهای صنایــع مختلــف مــداوم در معــرض ســایش تحــت فشــار میباشــد ،برخــی از
کشــور از جملــه صنعــت ســاختمانی ،صنایــع کابلســازی و شــرکتهای ایرانــی در تــاش هســتند تــا ایــن قالبهــا را در
لوازمخانگــی اســت .از ایــن رو تولیــد ایــن محصــول در کشــور داخــل تولیــد نماینــد.
بــا هــدف کاهــش واردات و خــروج ارز ،از اهمیــت زیــادی تولیــد غیرحرفــهای و کارگاهــی چالــش اصلــی ماشینســازی
برخــوردار اســت.

صنعــت کشــش مفتــول بــوده اســت ،چراکــه باعــث میشــود

بــرای تولیــد مفتــول احتیــاج بــه ماشــینآالت خط تولید کشــش دســتگاه بــدون نقشــهها ،مســتندات فنــی بــه خریــدار تحویــل
مفتــول اســت کــه ایــن ماشــینآالت بیشــتر از خــارج کشــور داده شــود و همچنیــن راه انــدازی دســتگاه و فعالیــت مــداوم آن
وارد میشــوند .امــا در حــال حاضــر برخــی از شــرکتها نیازمنــد همراهــی همیشــگی ســازنده میباشــد.
از جملــه شــرکت صنایــع ماشینســازی ایــران تکنیــک و همچنیــن ورود مــداوم دســتگاههای دســت دوم اروپایــی،
شــرکت صنعتــی بهســازان ســیمین ،ماشــینآالت ایــن صنعــت بــازار خــرد و ارزان را نیــز از شــرکتهای ماشینســاز داخلــی
را تولیــد میکننــد .بــا ایــن وجــود ،واردات ایــن ماشــینها گرفتهاســت .و باعــث شــده ســازندگان داخلــی بــه جــای
رو بــه افزایــش اســت .بــا وجــود داشــتن توانمنــدی صــادرات ســاخت دســتگاه ،صرفــا قطعهســاز و تعمیرکننــده ماشــینآالت
در ایــن حــوزه (طبــق جــدول صفحــه بعــد) ،تــراز تجــاری در چینــی و اروپایــی باشــد.
ایــن بخــش منفــی اســت .ایــن درحالیســت کــه شــرکتهای
ســازنده ماشــینآالت ایــن حــوزه یــا در معــرض ورشکســتگی
هســتند و یــا بــه فعالیتهــای صنعتــی دیگــر روی آوردهانــد.
یکــی از مــواد مصرفــی ایــن ماشــینآالت ،دوزه یــا قالــب
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گروه
محصوالت

دستگاه های
کشش مفتول

ماشین های
بسته بندی و
کالف پیچی
و کالف
بازکنی

تجهیزات
کمکی

نام ماشین
ماشین کشش سیم فاین
ماشین کشش سیم سوپر فاین

ماشین کشش مولتی وایر فاین
ماشین کشش سیم فاین آنیل دار
ماشین مولتی وایر
دستگاه آنیل پیوسته

تولید داخل
 /واردات

تولید داخل

ماشین کشش راد (میله)
تمیز کردن و آمادهسازی وایر راد
(زنگ بر مکانیکی و برسی ،پوشش با
لوبریکانت مایع)

قرقره های بازشو

دستگاه های
کشش مفتول
(خارجی)
ماشین کشش
قالب
Payoff and
take up
systems

1393

3.514.352

54.212

-3.460.140

1394

4.684.667

142.494

-4.542.173

1395

9.485.486

480.606

-9.004.880

مجموع

33.309.277

928.192

-32.381.085

پیشنهادهای سیاستی:
تولید داخل

ماشین چرخ کشنده  کشنده
متراژکن
کشش خشک

ð ðبــا توجــه بــه کوچــک بــودن شــرکتهای تولیــد کننــده
ســیم و مفتــول و رواج ماشــینآالت دســت دوم خارجــی
در بــازار ،عرصــه رقابــت بــر ماشینســازان داخلــی بســیار
تنــگ اســت و چشــمانداز روشــنی بــرای توســعه ایــن

کشش خشک

کشش تر
MMH 104 / RMA 201
 MSM 224قطر متوسط
 MKN / VASقطر بسیار کم
Zero-slip rod breakdown
machine
Tough Coated Hard Powder
)(TCHP
Flyer arm payoff

1392

5.273.596

208.781

-5.064.815

تولید داخل

دستگاه نازک کن

کاست های نورد سرد
قرقره برگردان

1391

10.351.176

42.099

-10.309.077

سال

(دالر)

میزان واردات و صادرات ماشینآالت مربوط به صنعت کشش
مفتول در سالهای  1391تا 1395

دستگاه کالف بازکن
انواع کالف پیچ و قرقره پیچ

واردات

صادرات (دالر)

تراز (دالر)

واردات

حــوزه از ماشــینآالت وجــود نــدارد.

-

Micro-wire payoff and feeder
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فصل سوم  :آسیبشناسی و تبیین وضعیت صنعت ماشینسازی کشور
در ایــن فصــل بــا بیــش از  40نفــر از فعــاالن صنعــت ð ðنبود برند معتبر
ماشینســازی در کشــور بــا هــدف آسیبشناســی صنعــت ð ðضعف در صادرات
مصاحبــه عمیــق صــورت گرفتهاســت .مصاحبهشــوندگان
شــامل گروههــای ذیــل هســتند:

ð ðمدیران و کارشناسان وزارت صنعت
ð ðمدیران انجمنها و اصناف
ð ðسازندگان در حوزههای صنعتی منتخب ماشینآالت
ð ðخریداران ماشینآالت
فهرست مشکالت محیطی و درون بخشی در ادامه آمده است.
فهرست اجمالی مشکالت درونبخشی صنعت ماشینسازی

ð ðســنتی بــودن و ضعــف فنــاوری ماشینســازان داخلــی و
هزینهکــرد کــم در تحقیقــات
ð ðضعف رقابتپذیری
ð ðعدم تناسب نیروی انسانی با نیاز صنعت
ð ðعدم دسترسی به قطعات با کیفیت
ð ðضعــف تشــکلهای غیردولتــی ماشینســازی و تصاحــب
آنهــا توســط واردکننــدگان
ð ðتبدیل شدن برخی ماشینسازان داخلی به واردکننده
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فهرست اجمالی مشکالت محیطی صنعت ماشینسازی

ð ðفقدان برنامه ملی برای صنعت ماشینسازی
ð ðعمــل نکــردن دولــت بــه تعهــدات خــود در مــورد صنعــت
و اتخــاذ سیاســتهای تضعیفکننــده
ð ðدرگیــری مدیــران مرتبــط در نهادهــای سیاســتگذار بــا
مشــکالت روزمــره شــرکتهای دولتــی
ð ðفقدان ابزارهای الزم برای پیادهسازی اولویتها
ð ðادغــام صنایــع ســنگین در وزارت صنایــع و تحتالشــعاع
قرارگرفتــن صنعــت ماشینســازی
ð ðکوچک بودن اندازه بازار داخلی
ð ðموانــع سیاســی ناشــی از تحریــم بــرای ورود بــه بازارهــای
بینالمللــی
ð ðمشکل استفاده از فاینانس خارجی در سرمایهگذاریهای
صنعتی (الزام استفاده از ماشینآالت کشور تامینکننده
فاینانس)
ð ðپاییــن نگهداشــتن نــرخ ارز بــه صــورت دســتوری در
دورههــای زمانــی طوالنــی
ð ðغیــر دقیــق و کلــی بــودن آمــار واردات ماشــینآالت
صنعتــی در گمــرک

عوامل اصلی تاثیرگذار بر صنعت ماشین سازی در ایران با رویکرد درون بنگاهی

فاکتورهای درونی

ð
ð

 -1رقابت پذیری
استراتژی رقابت

 -2تحقیق و توسعه و
فناوری

ð
ð

ðمشکل دسترسی به مواد اولیه و قطعات
ðمشــکالت منابــع انســانی (توانمنــدی پاییــن فــارغ
التحصیــان دانشــگاهی  -کمبــود تکنســین ماهــر -
معضــات مدیریــت منابــع انســانی ناشــی از قانــون
کار)
ðکوچک بودن اندازه بنگاهها
ðساختار مدیریتی غیرحرفهای شرکتها

ð
ð
ð

ðنسبت کیفیت به قیمت مناسب
ðقابلیت سفارشیسازی
ðتنوع سبد محصوالت

سهم پایین تحقیق و توسعه از فعالیتهای شرکتها
ضعف فناوری نسبت به رقبا
فقدان واحد طراحی مهندسی

درون بنگاهی
 -3استاندارد و
مستند سازی

نبود استانداردهای ویژه صنعت ماشین سازی

نبود رویکرد فعال در بازاریابی

-4بازاریابی

ضعف در تبلیغات
عدم انعطاف در نحوه فروش
ضعف در برند سازی
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عوامل اصلی تاثیرگذار بر صنعت ماشین سازی در ایران از منظر عوامل محیطی
فقدان قانون جامع حقوق صنعتی

-1قوانین و مقررات

نیاز به اصالح قانون کار
عدم اجرای صحیح قانون حداکثر استفاده از توان داخل
عدم امکان استفاده از ماشین سازی داخلی در فاینانس های خارجی
نیاز به اصالح آییننامههای اجرایی صندوق توسعه ملی
اشتباه راهبردی یکی دانستن واردات با انتقال فناوری
تضعیف صنعت ماشینسازی توسط قوانین مرتبط با واردات

-2مدیریت واردات و
تعرفه گذاری

پایین بودن تعرفه واردات ماشین آالت
باالتر بودن تعرفه ورود برخی از قطعات نسبت به ماشین آالت
مشکل نظارت بر گمرک به دلیل کلی بودن تعرفهها
حمایت دولت از واردات ماشین آالت بدون توجه به توانمندی داخلی

برونبنگاهی
نهادهای
سیاست گذار

ð
ð

 ðنداشتن سیاست مدون و برنامهریزی بلندمدت
ðدرگیر شدن سیاستگذار در مسایل روزمره بنگاههای
دولتی
ðاتخاذ راهبرد تک سیاستی مبنی بر ارتباط با سازندگان
خارجی (بدون توجه به محدودیتهای بینالمللی)
ðفقدان ابزارهای کافی برای حمایت از ساخت داخل
ðتضعیف صنعت ماشینسازی با توجیه حمایت از تولید

ð
ð

ðضعف تعامل در میان صنعتگران
ðعــدم واگــذاری نقــش موثــر از طــرف دولــت بــه
تشــکلهای غیــر دولتــی
ðاطالعرســانی ضعیــف تشــکلهای صنعتــی و تمرکــز در
تهــران
ðتضــاد منافــع بیــن اعضــای تشــکلها (بــه ویــژه ســازندگان
و واردکننــدگان)
ðفقدان ارائهدهندگان تخصصی خدمات

ð
ð
ð

-3نقش نهادهای حمایتی

نهادهای
تسهیلگر
(تشکلهای
صنعتی)

ð
ð
ð

نهادهای ارائه دهنده خدمات
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ð

ðفقدان ارائهدهندگان تخصصی خدمات

با ال بودن هزینه های تامین مالی

-4تامین مالی

دشوار بودن فرآیند دریافت تسهیالت از بانکها
پایین بودن شاخص دسترسی به خدمات مالی در مقایسه با کشورهای دیگر
آیین نامه مغایر با تولید داخل صندوق توسعه ملی
نبود نهاد مالی تخصصی برای صنعت ماشین سازی
باالبودن نرخ بیمه تامین اجتماعی و سهم زیاد کارفرما

-5بیمه تامین اجتماعی

پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین
دشواری اخذ مفاصا حساب
تعامل نا مناسب سازمان تأمین اجتماعی با بنگاهها

 -6مالیات
برونبنگاهی

ناکارآمدی سیاستهای مالیاتی در بخش تولید
ناکارآمدی سیستمهای تعاملی نظام مالیاتی با تولیدکنندگان
ð

چالش های قانون
مالیات بر ارزش افزوده ð
برای بخش تولید
ð

ðتعــدد زیــاد دورههــای پرداخــت و تســویه مالیــات
بــر ارزش افــزوده
ðانتقــال بــار مالیــات از مصــرف کننــده بــه
تو لید کننــد ه
ðمعضالت خرید مدت دار در پرداخت مالیات

توان صادراتی پایین شرکتها

 -7موانع صادرات
شرکتهای ماشین ساز

تحریمهای بین المللی
عدم دسترسی به ابزارهای تامین مالی بین المللی
نبود شرکتهای داخلی مناسب در حوزه طراحی ،تامین و راهاندازی خطوط
تولید ()EPC

 -8اندازه بازار

کوچک بودن اندازه بازار داخلی
عدم رونق صنعت داخلی و کمبود سرمایهگذاری جدید
مشکالت ورود به بازارهای صادارتی
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فصــل چهــارم  :راهبردهــای پیشــنهادی بــرای توســعه صنعــت ماشینســازی
در این فصل آمدهاست:

حمایــت از توســعه صنعــت ماشینســازی در طــول چنــد دهـه ِ
ی

طراحــی و پیشــنهاد راهبردهــا و ابزارهــای توســعه صنعــت اخیــر در ج.ا .ایــران وجــود نداشــته اســت .در حالــی کــه در
ماشینســازی در ایــران

ســه کشــور مطالعــه شــده چندیــن قانــون و مصوبــه خــاص بــرای

 4ð ðدسته راهبرد

حمایــت از صنعــت ماشینســازی وجــود تدویــن و اجــرا شــده

 34ð ðابزار سیاستی

اســت .بنابرایــن:

ایــن یــک قاعــده کلــی اســت کــه هیــچ صنعتــی در هیــچ گام اول بــرای تبدیــل صنعــت ماشینســازی بــه یــک بخــش
کشــوری قــادر بــه تبدیــل شــدن بــه یــک بخــش تاثیرگــذار در صنعتــی مهــم در کشــور ،شناســایی آن بــه عنــوان یــک حــوزه
اقتصــاد آن کشــور نخواهــد بــود ،مگــر اینکــه آن صنعــت بــه صنعتــی اولویـتدار از طــرف سیاسـتگذاران صنعــت کشــور،
عنــوان یــک اولویــت ملــی نــز ِد سیاســتگذاران آن کشــور طراحــی برنامــه ویــژهای بــرای توســعه ایــن صنعــت و تعییــن
ِ
مناســب دارای منابــع کافــی و اختیــارات الزم بــرای
شــناخته شــود .بــرای آن متولــی تعییــن شــود و برنامــه مشــخصی متولــی
بــا زمانبنــدی و بودجــه مناســب بــرای آن طراحــی و اجــرا اجــرای آن اســت.
شــود.

یکــی از فرصتهــای مــورد توجــه کشــورها بــرای توســعه ِ
ی

یکــی از شــواهد نشــاندهنده ِ
ی توجــه یــک کشــور بــه یــک صنعــت ماشینســازی ،اســتفاده از صنایــع بــزرگ بــه عنــوان
حــوزه صنعتــی خــاص مثــل ماشینســازی ،تعــداد قوانیــن لوکوموتیــو و پیشــران توســعه اســت .صنعــت ماشینســازی
تصویبشــده و تعــداد ابزارهــای سیاســتی توســعه داده شــده ذات ـاً یــک صنعــت پای ـهای و میانــی اســت و بــرای رونــق آن،
بــرای حمایــت از توســعهی آن حــوزه ِ
ی صنعتی اســت .همانطور نیــاز بــه فعــال شــدن صنایــع اســتفادهکننده از ماشــینآالت و
کــه در بررســی قوانیــن مرتبــط بــا صنعــت ماشینســازی در رونــق ســرمایهگذاریهای جدیــد در بخشهــای صنعتــی
بخــش ســوم مشــخص شــد ،تقریب ـاً هیــچ قانــون ویــژهای بــرای دیگــر اســت .معمــوالً در هــر حــوزه صنعتــی کــه تولیــد و
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ِ
ســازی آن در مجمــوع براســاس مطالعــه حاضــر 34 ،ابــزار سیاســتی در
ســرمایهگذاری پررونــق اســت ،صنعــت ماشین
حــوزه نیــز ســرزنده و فعــال اســت .از ایــن رو:

قالــب  4دســته زیــر بــرای توســعه صنعــت ماشینســازی پیشــنهاد

شناســایی زنجیرههــای ارزش صنعتــی در حوزههــای مهــم شدهاســت کــه در نمــودار صفحــه  28و  29آمدهانــد:
اقتصــادی کشــور و تکمیــل حلقــه ماشینســازی در ایــن
زنجیرههــا میتوانــد توســعه بهتــر و ســریعتر صنعــت
ماشینســازی کشــور را در پــی داشــته باشــد.
بــا توجــه بــه شــرایط نامتناســب بانکهــا و نهادهــای مالــی
در ســالهای اخیــر ،صنــدوق توســعه ملــی اصلیتریــن نهــاد
تامیــن مالــی تولیــد و طرحهــای توســعه صنعتــی در کشــور
بــوده اســت .لیکــن قوانیــن ایــن صنــدوق تاحــد زیــادی باعــث در ایــن چارچــوب ،بخشــی از راهبردهــای پیشــنهادی ناظــر بــه
ضربــهزدن بــه صنعــت ماشینســازی شــده اســت .براســاس ایجــاد فضــای کالن مناســب بــرای توســعه صنعــت ماشــین ســازی
نظامنامــه ضوابــط و شــرایط اعطایــی تســهیالت ارزی صنــدوق بــه عنــوان یــک بخــش و یــا رشــته صنعتــی دارای اولویــت
توســعه ملــی ،اعطــای تســهیالت موضــوع ایــن صنــدوق فقــط ملــی اســت .بخــش دیگــری از راهبردهــا بــه ایجــاد نهادهــای
بــه صــورت ارزی اســت و ســرمایه گــذارا ِن اســتفادهکننده از

توســعه ای و زیرســاخت هــای تخصصــی مــورد نیــاز بــرای

ایــن تســهیالت اجــازه تبدیــل ارز بــه ریــال را در بــازار داخلــی پشــتیبانی از ایــن صنعــت مــی پــردازد .هــدف دســته ســوم از
ندارنــد .بنابرایــن:
اصــاح ضوابــط اعطــای تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی
بــا هــدف حمایــت از صنعــت ماشینســازی داخلــی یــک
ضــرورت اســت.

راهبردهــا ،توانمندســازی شــرکت هــای ماشــین ســاز ایرانــی

بــرای حضــور موفــق در بــازار داخلــی و مهــم تــر از آن در
بازارهــای جهانــی اســت .دســته چهــارم بــه توســعه ابزارهــای
مالــی و اعتبــاری الزم بــرای تســهیل تولیــد و تحریــک تقاضــا
هــم در بــازار داخلــی و هــم در بازارهــای صادراتــی اشــاره دارد.
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تدوین یک برنامه ملی به عنوان یک حوزه صنعتی اولویتدار
سیاستگذاری بخشمحور به جای مداخله بنگاهمحور
تکمیل حلقه ماشینسازی در زنجیره ِ
ی ارزش صنای ِع داخلی
اصالح ضوابط اعطای تسهیالت صندوق توسعه ملی

 -1بهبود فضای کالن
حاکم بر صنعت ماشینسازی

مدیریت هدفمند واردات با رویکرد حمایت از صنعت داخلی
بهرهگیری از ظرفیت قانون حداکثر استفاده از توان داخل
استفاده از پنجرههای فرصت فناوری و بازار
کاهش نرخ استهالک ماشینآالت داخلی
طراحی و تصویب استانداردهای ملی در واردات و صادرات
تربیت منابع انسانی ماهر و تخصصی

راهبردهای پیشنهادی
برای صنعت
ماشینسازی

تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت ماشینسازی
ایجاد دبیرخانه گواهی ساخت داخل
تقویت انجمنها و تشکلهای صنفی و غیردولتی

 -2نهادسازی و ایجاد
زیرساختهای تخصصی برای
پشتیبانی از صنعت ماشینسازی

ایجاد مناطق ویژه برای صنعت ماشینسازی
ایجاد شتابدهنده و مراکز رشد تخصصی
حمایت از ایجاد شرکتهای طراح و سازنده خطوط تولید صنعتی
ایجاد دفاتر فروش و خدمات پس از فروش مشترک در خارج
شکلگیری شرکتهای تخصصی ارایه خدمات تجاریسازی و
بازاریابی ماشینآالت
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حمایت از توسعه و انتشار فناوریهای پیشرفته
شناسایی و معرفی پنجرههای فرصت به شرکتهای ماشینساز
تقویت واحدهای طراحی و مهندسی در شرکتهای ماشینساز
ساماندهی ،استانداردسازی و تقویت قطعهسازی داخلی

 -3توانمندسازی
شرکتهای ماشینساز ایرانی

همکاری بین شرکتهای کوچک دانشبنیان و شرکتهای
ماشینساز بزرگ
حمایت از همکاری سازندگان داخلی با شرکتهای معتبر خارجی
و ورود به زنجیرههای تولید بینالمللی
حمایتهای صادراتی ویژه از شرکتهای ماشینساز داخلی
کمک به دانشبنیان شدن شرکتهای ماشینساز

راهبردهای پیشنهادی
برای صنعت
ماشینسازی
تامین مالی ارزانقیمت و بلندمدت
پرداخت یارانه سود

 -4توسعه ابزارهای مالی
و اعتباری برای تسهیل تولید و
تحریک تقاضا

تخفیف/معافیت مالیاتی
معافیتهای گمرکی
حمایت از سرمایهگذاری ریسکپذیر
اجتناب از باال نگهداشتن دستوری ارزش پول ملی
ارائه تسهیالت به خریداران برای تحریک تقاضا
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علم
معاونت ی و فناوری

