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صنعــتکشــوردچــارآفــتمونتــاژکاریاســت.بایــددریــکبــازهیزمانــیده

ســاله،رویکــردصنعتــیکشــورازمونتــاژبــهنــوآوریتغییــرپیــداکنــد.

مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان

 26 مهر 1396

هدفپژوهش

ماشین ســازی )صنعــت ســاخت ماشــین آالت و تجهیــزات خطــوط تولیــد( صنعتــی زاینــده و زیربنایــی اســت کــه وضعیــت آن در 

هــر کشــوری، یکــی از شــاخص های مهــم توســعه یافتگی صنعتــی و تولیــدی آن کشــور اســت. بــه نظــر می رســد توســعه صنعتــی 

ــه  ــم و پای ــت مه ــی در صنع ــای بوم ــت توانمندی ه ــتای تقوی ــدی در راس ــرمایه گذاری ج ــژه و س ــزی وی ــا برنامه ری ــز ب ــور ج کش

ــود. ماشین ســازی پیشــرفته ممکــن نخواهــد ب

ــت  ــت صنع ــناختی از وضعی ــا ش ــت ت ــاش شده اس ــت، ت ــن صنع ــازی ای ــرورت بومی س ــی ض ــر بررس ــاوه ب ــق ع ــن تحقی در ای

ــه  ــعه ب ــای توس ــری و فرصت ه ــِش رو، رقابت پذی ــای پی ــر چالش ه ــی کشــور از نظ ــم صنعت ــوزه مه ــد ح ــازی در چن ماشین س

ــه  ــی در زمین ــی، خصوصــی و تشــکل های صنف ــن صنعــت اعــم از دولت ــر در ای ــای موث ــر آن، نقــش نهاده ــد. عــاوه ب دســت آی

ــام  ــا انج ــتا ب ــن راس ــت. در ای ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــی و ... م ــن مال ــهیل گری، تامی ــذاری، تس ــت گذاری، قانون گ سیاس

ــی  ــه صنعــت ماشین ســازی ) آلمــان، کــره جنوب ــد کشــور منتخــب در زمین ــی چن ــر روی سیاســت های صنعت مطالعــات تطبیقــی ب

ــه  ــی ارائ ــرای نتایــج آسیب شناســی صنعــت ماشین ســازی کشــور چاره جویــی شــده، راهبردهای ــا ب ــد(، تــاش شــده اســت ت و هن

گــردد.
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سواالتاصلیپژوهش

در این پژوهش تاش بر این است تا به سواالت زیر پاسخ داده شود:

ð  ــت ــد صنع ــرای رش ــژه ب ــور وی ــه ط ــی را ب ــت ها و برنامه های ــه سیاس ــد(، چ ــی و هن ــان، کره جنوب ــب )آلم ــورهای منتخ کش

ــرای  ــوان ب ــای را می ت ــه درس ه ــور چ ــی کش ــرایط بوم ــات و ش ــه ماحظ ــه ب ــا توج ــد و ب ــرا کرده ان ــود اج ــازی خ ماشین س

ــت؟  ــران گرف ــازی در ای ــت ماشین س ــعه صنع توس

ð  ــدگاه ــب( از دی ــت منتخ ــب )5 صنع ــای منتخ ــور در حوزه ه ــازی کش ــت ماشین س ــعه صنع ــی توس ــع اصل ــا و موان چالش ه

شــرکت های تولیدکننــده و نهادهــای فعــال در ایــن حــوزه کدامنــد؟ )بــه تفکیــک؛ زیرســاخت ها، قوانیــن و مقــررات از قبیــل 

ــم،  ــری، تحری ــاوری، رقابت پذی ــات و ...، ســطح فن ــه، مالی ــروی انســانی، بیم ــل نی ــد از قبی ــای گمرکــی، مســایل تولی تعرفه ه

مســایل بانکــی، تامیــن مالــی و نقدینگــی، برنــد و ...(

ð  ــای ــدی، توانمندی ه ــانی توانمن ــروی انس ــی، نی ــازار صادرات ــی، ب ــه داخل ــل توج ــازار قاب ــود ب ــر وج ــی از نظ ــه فرصت های چ

ــتند؟  ــت چیس ــن صنع ــعه ای ــران های توس ــود دارد. پیش ــور وج ــازی در کش ــت ماشین س ــعه صنع ــرای توس ــی و ... ب ــه قبل فناوران

ð  ،ــی ــاوری، طراح ــعه فن ــق، توس ــم از تحقی ــازی؛ اع ــت ماشین س ــره ارزش صنع ــای زنجی ــک از حلقه ه ــر ی ــاص ه ــایل خ مس

ــد؟  ــروش کدامن ــی و ف ــد، بازاریاب تولی

ð راهبردهای مناسب برای توسعه شرکت های ماشین ساز موجود و ایجاد شرکت های ماشین ساز جدید کدامند؟
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خالصهیافتههایپژوهش

اهمیتصنعتماشینسازیازدیدگاهصاحبنظران

الف-سرمایهگذاریدرصنعتماشینسازیبرایجبرانعقبماندگیصنعتیکشورضروریاست.

برخــی تصــور می کننــد کــه تنهــا بــا خریــد فنــاوری می تــوان بــه پیشــرفت صنعتــی دســت یافــت. امــا واقعیــت و تجربــه ســایر کشــورها 

نشــان می دهــد کــه هیــچ کشــوری بــدون ماشین ســازی نتوانســته اســت فاصلــه خــود را بــا کشــورهای پیشــرو کاهــش دهــد.

ب-سطحکشورهادرصنعتماشینسازی،نشاندهندهِیسطحفناوریکلصنعتآنهاست.

ــه ای  ــا یــک صنعــت یاران ــن صنعــت در کل دنی ــر )صنعــت( ماشین ســازی اســت. ای ــوژی همیشــه ســوار ب ــکان تکنول ــوک پی ــا ن در دنی

ــت ــت کل اس ــا صنع ــه ی ارتق ــه منزل ــازی ب ــاء ماشین س ــت. ارتق ــت( اس ــت دول ــد از حمای )بهره من

ج-صنعتماشینسازی،زمینهیاشتغالفارغالتحصیالندانشگاهیرافراهممیکند.

یکــی از ویژگی هــای منحصربفــرد صنعــت ماشین ســازی آن اســت کــه حتــی اگــر صنعــت بهره بــردار از ماشــین آالت، از نظــر فنــاوری 

ــه بــاال قــرار می گیرنــد. از  دارای ســطح پاییــن یــا متوســط باشــد، اغلــب ماشــین آالت خــط تولیــد از نظــر فنــاوری در ســطح متوســط ب

ایــن رو توســعه صنعــت ماشین ســازی بــه معنــی ایجــاد فرصت هــای شــغلی مناســب بــرای مهندســان و فارغ التحصیــان دانشگاه هاســت.

د-باتولیدداخلماشینآالتپرکاربرد،شتابتوسعهصنعتیکشوربیشترمیشود.

در بســیاری از حوزه هــای صنعتــی کــه تقاضــای داخلــی و حتــی منطقــه ای زیــادی وجــود دارد، ولــی حجــم تولیــد داخلــی تکافــوی نیــاز 

بــازار را نمی کنــد، مانــع اصلــی افزایــش میــزان تولیــد، گران بــودن 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 می تــوان شــتاب توســعه صنعتــی کشــور را بیشــتر کــرد.

ه-باتولیدداخلماشینآالتصنعتی،ابزارتحریمکماثرمیشود.

ــه  ی  ــوده اســت. تجرب ــه کشــور ب ــی پیشــرفته ب ــم کشــور، ممانعــت از ورود ماشــین آالت صنعت ــرای تحری ــا ب ــن زمینه ه یکــی از موثرتری

کشــور در ســال های ســخت تحریــم نشــان داده اســت کــه در حوزه هایــی از صنعــت کــه تجهیــزات پیشــرفته و فناوری هــای مــورد نیــاز، 

در داخــل وجــود داشــته، تحریم هــا اثــر چندانــی نداشــته اســت.
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گامهایاصلیپژوهش
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بررسي وضع موجود ماشین سازی در صنایع منتخب

آسیب شناسی مسائل اصلي سازندگان در صنایع منتخب

1  بررسی تجارب سایر کشورها در صنعت ماشین سازی

2

3

پیشنهاد راهبردهاي الزم براي توسعه صنعت ماشین سازی 4



فصولپژوهش

فصلاول:بررسیتجاربسایرکشورهادرصنعتماشینسازی

ــن صنعــت،  ــر ای ــر ب ــن موث ــن صنعــت )شــامل رویدادهــا و قوانی ــن فصــل تاریخچــه صنعــت ماشین ســازی، نقــاط عطــف ای در ای

ــی و  ــان، کره جنوب ــورهای آلم ــی و... در کش ــت گذاری صنعت ــت و سیاس ــش دول ــازی، نق ــت ماشین س ــا صنع ــط ب ــای مرتب نهاده

ــری در  ــرای به کارگی ــب ب ــور منتخ ــه کش ــی س ــل از بررس ــی حاص ــل، 10 درس کل ــن فص ــان ای ــت. در پای ــی شده اس ــد بررس هن

ــت. ــده اس ــران آم ــازی در ای ــت ماشین س ــعه صنع توس

فصلدوم:بررسیوضعیتبخشماشینسازیدرحوزههایصنعتیمنتخبکشور

ــرار گرفته اســت و اطاعــات جامعــی از وضعیــت  ــج صنعــت منتخــب مــورد بررســی ق ــن فصــل بخــش ماشین ســازی در پن در ای

فعلــی ایــن صنعــت بــه همــراه آمــار و اطاعــات واردات، تولیــد و صــادرات ماشــین آالت در صنایــع منتخــب ارائــه شــده اســت.

فصلسوم:آسیبشناسیوتبیینوضعیتصنعتماشینسازیکشور

در ایــن فصــل آســیب ها و چالش هــای پیــش روی شــرکت های تولیدکننــده ماشــین آالت در کشــور در دو دســته کلــی » عوامــل 

محیطــی« و »عوامــل درون بنگاهــی« طبقه بنــدی و مــورد بررســی قــرار گرفته اســت.

فصلچهارم:راهبردهایپیشنهادیبرایصنعتماشینسازی

ــرای توســعه صنعــت ماشین ســازی در کشــور در قالــب 4 دســته  ــه تشــریح راهبردهــای پیشــنهادی پژوهــش ب ــز ب ــی نی فصــل پایان

ــردازد: ــل می پ ذی

ð بهبود فضای حاکم بر صنعت ماشین سازی

ð توانمندسازی شرکت های ماشین ساز

ð توسعه ابزارهای مالی و اعتباری

ð .نهادسازی و ایجاد زیرساخت

7



در این فصل آمده است:

بررسیسهکشورآلمان،کرهجنوبیوهندازمنظر:

ð تاریخچه و وضعیت فعلی ماشین سازی

ð  صنعــت و  اقتصــاد  در  ماشین ســازی  صنعــت  جایــگاه 

کشــورها

ð  سیاست گذاری  و ساختار صنعتی

ð نهادهای فعال دولتی و غیردولتی

ð مشوق ها و حمایت های مشمول صنعت ماشین سازی

ðصنعــت در کشــورها اســتفاده قابــل تجربیــات

ایــران بــرای ماشینســازی

هند

ــه  ــا "برنام ــرمایه ای" و ی ــی کاالی س ــه مل ــی "برنام طراح
ــد ــد" کشــور هن ســاخت هن

 طراحی برنامه " فناوری تولید" کشور آلمانآلمان

کره جنوبی

 کــره جنوبــی از ســال 1960 تــا ســال 2001، شــش قانــون 
ــت از صنعــت ماشــین ســازی   ــه در راســتای حمای و برنام

طراحــی و اجــرا کــرده اســت. 

ایران

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

تجربهکشورهایمنتخبودرسهاییبرایایران

ــل . 1 ــد تبدی ــور نیازمن ــازی در کش ــت ماشین س ــعه صنع  توس

آن بــه یــک اولویــت صنعتــِی دارای برنامــه، متولــی و 

ــت. ــه اس بودج

ــل . 2 ــاد و تکمی ــد ایج ــازی نیازمن ــت ماشین س ــعه صنع  توس

ــزرگ  ــع ب ــا صنای ــژه در رابطــه ب ــه وی زنجیره هــای ارزش ب

اســت.

و . 3 برنامه هــا  نیازمنــد  ماشین ســازی   صنعــت  توســعه   

کاهــش  تسهیل شــده،  مالــی  تامیــن  بــرای  ابزارهایــی 

تقاضاســت. تحریــک  و  تولیــد  هزینه هــای 

 توســعه صنعــت ماشین ســازی نیازمنــد مدیریــت هوشــمند . 4

ــته  ــزاء وابس ــات و اج ــرمایه ای و قطع ــای س واردات کااله

اســت. 

از . 5 حمایــت  نیازمنــد  ماشین ســازی  صنعــت  توســعه   

صــادرات و حضــور شــرکت های داخلــی در زنجیره هــای 

اســت. بین المللــی  ارزش 

از . 6 ماشین ســازی  صنعــت  توســعه  بــرای  دولت هــا   

بُعــد فنــاوری، از تحقیــق و توســعه و همچنیــن انتشــار 

فصلاول:بررسیتجاربسایرکشورهادرصنعتماشینسازی
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کرده انــد. حمایــت  توســعه یافته  فناوری هــای 

 در کشــورهای مــورد مطالعــه، دولت هــا نســبت بــه ارتقــای . 7

اســتاندارد و کیفیــت ماشــین آالت تولیــدی در آن کشــور، 

حســاس بــوده و بــرای ارتقــاء برنــد ملــی برنامــه داشــته اند.

ــت . 8 ــازی، از ظرفی ــت ماشین س ــرو در صنع ــورهای پیش  کش

نهادهــای میانجــی غیردولتــی بــرای ســاماندهی ایــن صنعت 

ــد. ــتفاده کرده ان اس

ــر ســاخت . 9 ــر و تخصصــی، زی ــروی انســانی ماه  توســعه نی

مهــم مــورد نیــاز بــرای توســعه صنعــت ماشین ســازی 

ــت. اس

ــازی، . 10 ــت ماشین س ــعه صنع ــرای توس ــرو ب ــورهای پیش  کش

اقــدام بــه ایجــاد مناطــق ویــژه و خوشــه های صنعتــی بــرای 

ــد.  ــت کرده ان ــن صنع ای

مقایسه سهم ایران از صادرات ماشین آالت صنعتی جهان با 

کشورهای منتخب )درصد(

مقایسه سهم ایران از واردات ماشین آالت صنعتی جهان

با کشورهای منتخب )درصد(
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در این فصل آمده است:

بررسیماشینسازیدرپنجصنعت

ðفرشماشینی

ðپلیمروپالستیک

ðدارویی

ðغذایی

ð)فلزی)کششمفتول

ازمنظر:

ð تاریخچه و وضعیت فعلی ماشین سازی در حوزه های صنعتی منتخب

ð توانمندی های بالقوه و بالفعل ماشین سازی در صنایع منتخب

ð وضعیت بازار ماشین آالت و محصول نهایی در کشور و بازارهای در دسترس

ð نهادها و شرکت های فعال در حوزه ماشین سازی صنعت منتخب

فصلدوم:بررسیوضعیتبخشماشینسازیدرحوزههایصنعتیمنتخبکشور
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بیــش از 8 درصــد و  در ســال 1389، صنایــع ماشین ســازی 

در ســال 1390 بیــش از 17 درصــد از ارزش ســرمایه گذاري 

مجوزهــاي بهره بــرداري را شــامل شــده اســت.  ایــن بــدان 

صنعتــی  واحدهــای  ســرمایه گذاری  میــزان  کــه  معناســت 

مجوزهــای  کــه  صنعتــی  واحدهــای  بــه کل  ماشین ســاز 

ــر  ــش از دوبراب ــال 1390 بی ــد، در س ــذ کرده ان ــرداری اخ بهره ب

ــت. ــه اس ــش یافت افزای

بازاربالقوهماشینآالتایرانی

بــازار  اصلی تریــن  به عنــوان  ایــران  همســایه  کشــورهای 

ــون  ــه  اکن ــتند. البت ــی هس ــین آالت ایران ــوه ماش ــی بالق بین الملل

و  بــوده  اختیــار چیــن  در  بــازار  ایــن  از 50 درصــد  بیــش 

ــرار  ــدی ق ــای بع ــن در رتبه ه ــا و ژاپ ــان، ایتالی ــورهای آلم کش

ــن رو در توســعه صنعــت ماشین ســازی در کشــور  ــد. از ای دارن

می تــوان نیــاز بــازار کشــورهای هم جــوار را مــورد توجــه قــرار 

داد.

کشور
وارداتماشینآالتباکدتعرفه84

درسال2016)هزاردالر(

27,296,918ترکیه

239,124افغانستان

3,894,707عراق

1,409,372ترکمنستان

5,831,518پاکستان

مقایسه قیمت یک تن کاالي صادراتي در سال 1393 )دالر 

برکیلوگرم( در چند حوزه صنعتی
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وضعیتماشینسازیدرصنعتفرشماشینیکشور

ــه  ــینی در س ــرش ماش ــت ف ــین آالت باف ــش ماش ــن پژوه در ای

دســته ریســندگی، بافــت و تکمیــل مــورد بررســی قــرار گرفــت. 

همچنیــن بررســی ویــژه ای بــر روی ماشــین بافندگــی فــرش بــه 

ــی انجــام شــد.  ــی و قیمت ــن دســته از نظــر فن ــوان اصلی تری عن

ــج پژوهــش مشــخص شــد کــه در ســال های گذشــته     در نتای

ســرمایه گذاری های  کشــور  در  ماشــینی  فــرش  حــوزه  در 

عظیمــی صــورت گرفته اســت. امــا نکتــه عجیــب در ایــن میــان، 

ســرمایه گذاری و خریــد ماشــین آالت جدیــد فرش بافــی در 

کنــار اشــباع شــدید بــازار فــرش ماشــینی اســت. براســاس آمــار 

موجــود، تعــداد واحدهــای جدید االحــداث فــرش ماشــینی در 

ــخص  ــن مش ــت. بنابرای ــدا کرده اس ــش پی ــدت کاه ــور به ش کش

اســت کــه خریــداری ماشــین آالت جدیــد فــرش بافــی توســط 

شــرکت های موجــود و بــر اســاس تنــوع بخشــی بــه محصــوالت 

ــین آالت روز  ــن ماش ــه آخری ــتیابی ب ــیر دس ــت در مس و حرک

طــرف  از  بودجــه کانــی  هرســاله  می گــردد.  انجــام  دنیــا 

ــوژی  ــن تکنول ــد آخری ــرای خری شــرکت های فــرش ماشــینی ب

فرش بافــی از دو شــرکت مطــرح شــونهر آلمــان و ونِدویــل 

ــردد.  ــت می گ ــک پرداخ بلژی

   بــر اســاس آمــار اعــام شــده از طــرف انجمــن ماشین  ســازان 

صنایــع نســاجی، هم اکنــون 100 ماشــین فــرش بافــی 1200 

ــل  ــوز تحوی ــا هن ــده ، ام ــداری ش ــرکت ها خری ــن ش ــانه از ای ش

ــاً 8000  ــن تقریب ــک تخمی ــاس ی ــت. براس ــده اس ــب نش و نص

ــت.  ــا بوده اس ــن خریده ــه ای ــال هزین ــارد ری میلی

ــه آن اســت کــه  ــب مطالع ــن حــال عجی ــب و در عی نتیجــه جال

از یــک طــرف تولیدکننــدگان فــرش ماشــینی در یــک رقابــت 

ــین آالت  ــل ماش ــن نس ــردن آخری ــال واردک ــه دنب ــازنده ب غیرس

فرش بافــی از خــارج کشــور هســتند کــه تولیــدات آن هــا 

ــدود  ــران و مع ــازار ای ــه درد ب ــط ب ــاال فق ــت ب ــی قیم ــه دلیل ب

ــر  ــرف دیگ ــورد. از ط ــارس می خ ــیه خلیج ف ــورهای حاش کش

ماشــین آالت ســاده تر کــه اتفاقــاً بــا ســطح فنــاوری موجــود در 

کشــور ســازگارتر بــوده و امــکان تولیــد داخــل آنها وجــود دارد 

و بازارهــای خارجــی هــم بــه محصــوالت آن هــا تمایــل بیشــتری 

نشــان می دهنــد، نــزد تولیدکننــدگان مطــرح فــرش ماشــینی در 

ــدارد.  ــی ن کشــور جذابیت

بــه  از صنعت گــران داخلــی  انتهــای دهــه 60، برخــی    در 

ــور  ــل کش ــینی در داخ ــرش ماش ــین آالت ف ــاخت ماش ــر س فک

افتادنــد. در ایــن زمــان گروهــی از مهندســان و متخصصــان 
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کاشــانی شــروع بــه مشابه ســازی ماشــین آالت فــرش ماشــینی بــا 

ــت ماشــین آالت  ــا موفقی ــا ب ــد. آن ه ــی کردن ــوژی ماکوئ تکنول

ــداد  ــه 70 تع ــط ده ــا اواس ــرده و ت ــد ک ــینی را تولی ــرش ماش ف

ــاندند.  ــروش رس ــه ف ــین آالت را ب ــادی از آن  ماش زی

البتــه هم زمــان دولــت اجــازه واردات ماشــین آالت دســِت دومی 

ــد  ــی بودن ــدل ماکوئ ــه م ــبت ب ــری نس ــاوری باالت ــه دارای فن ک

)فنــاوری رپیــر( را صــادر کــرد. در نتیجــه ایــن تصمیــم، افــراد 

مختلــف اقــدام بــه واردات ماشــین آالت دســِت دوم و راه اندازی 

واحدهــای کوچــک فــرش ماشــینی بــا فناوری هــای پیشــرفته تر 

کردنــد. 

ــتفاده  ــه ِی اس ــینی در زمین ــرش ماش ــدگان ف ــت تولیدکنن    رقاب

از ماشــین آالت بــه روز و پیشــرفته -کــه بــه طــور کامــل از 

طریــق واردات تأمیــن می شــد- تأثیــر منفــی بــر صنعــت تولیــد 

عبــارت  بــه  در کشــور گذاشــت.  فرش بافــی  ماشــین آالت 

بهتــر تولیدکننــدگان داخلــی ماشــین آالت بــه دلیــل اینکــه 

ــدی الزم  ــود بودنــد، از توانمن ــت خ ــه فعالی ــال های اولی در س

بــرای  رقابــت بــا تولیدکننــدگان خارجــی ماننــد شــونهر آلمــان 

و ونِدویــل  بلژیــک برخــوردار نبودنــد. درنتیجــه کمتــر کســی 

ــًا  ــت و عم ــل داش ــل تمای ــد داخ ــین آالت تولی ــد ماش ــه خری ب

ــینی  ــرش ماش ــازی ف ــت ماشین س ــد، صنع ــه بع ــال 1384 ب از س

هیــچ فعالیتــی نداشــته و بــازار در دســت شــرکت های خارجــی 

ــرش  ــرای ف ــز ب ــی نی ــازار صادرات ــن کــه ب ــب ای ــرار دارد. جال ق

هــای بافتــه شــده بــا دســتگاه هــای جدیــد مهیــا نیســت و 

تولیدکننــدگان فــرش ماشــینی در یــک رقابــت غیرســازنده 

ــبافی  ــین آالت فرش ــل ماش ــن نس ــردن آخری ــال واردک ــه دنب ب

هســتند کــه تولیــدات آنهــا فقــط بــه درد بــازار ایــران و معــدود 

ــورد. ــی خ ــارس م ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش کش

پیشنهادهایسیاستی:

ð  بــرای واردات نــرخ حمایتــی  بــا  ارز  عــدم تخصیــص 

ــباع  ــازار اش ــا ب ــروری )ب ــر ض ــی غی ــین آالت فرش باف ماش

داخلــی و محــدود خارجــی(

ð  حمایــت از تولیــد فرش هــای ماشــینی بــا قابلیــت صادراتــی

کــه بــه تبــع آن، عــاوه بــر کاهــش عطــش کاذب واردات 

ــی  ــت داخل ــتفاده از ظرفی ــکان اس ــد، ام ــین آالت جدی ماش

مناســب  کــه  ماشــین آالت  به روزرســانی  و  ســاخت 

ــود. ــم می ش ــتند، فراه ــی هس ــای صادرات بازاره
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ــتیک ــروپالس ــتپلیم ــازيدرصنع ــتماشینس وضعی

ــور کش

بــا توجــه بــه منابــع عظیــم نفــت و گاز کشــور و همچنیــن 

انقــاب،  از  پــس  پتروشــیمی  متعــدد  واحدهــای  احــداث 

ــای  ــی از اولویت ه ــوان یک ــه عن ــتیک ب ــر و پاس ــت پلیم صنع

ــره  ــل زنجی اصلــی کشــور درآمده اســت کــه در صــورت تکمی

ــل توجهــی  ــزان قاب ــه می ــوان اقتصــادی کشــور را ب ارزش آن، ت

ارتقــاء خواهــد دارد. بــا ایــن وجــود متأســفانه وضعیــت صنعــت 

زنجیــره  مهــم  حلقه هــای  از  یکــی  به عنــوان  ماشین ســازي 

ارزش ایــن صنعــت، مســاعد نیســت. تــراز تجــاری منفــی 200-

ــر و  ــین آالت پلیم ــش ماش ــال در بخ ــون دالری در س 100 میلی

ــرو( ــای روب ــت. )نموداره ــن مدعاس ــر ای ــاهدی ب ــتیک ش پاس

و  پلیمــر  حــوزه  ماشــین آالت  روزافــزون  پیشــرفت هاي 

پاســتیک در جهــان و ضعــف ســازندگان داخلــي در دسترســي 

رقابت پذیــری  مســاله  مهمتریــن  دنیــا  روز  فناوري هــاي  بــه 

ــود  ــوب می ش ــوزه محس ــن ح ــی ای ــازنده داخل ــرکت های س ش

کــه ســبب شــده بخــش بزرگــی از بــازار کشــور از دســت 

ســازندگان داخلــی خــارج شــود و همچنیــن دسترســی بــه بــازار 

ــد.  ــر برس ــه نظ ــن ب ــایه غیرممک ــورهای همس ــین آالت کش ماش

ــب  ــاخت اغل ــرای س ــه ب ــوان اولی ــه ت ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ماشــین آالت حــوزه پلیمــر و پاســتیک در داخــل کشــور 

ــد داخــل از  ــوارد ماشــین آالت تولی وجــود دارد و در برخــی م

ــتیک( ــق پاس ــل تزری ــت. )مث ــوردار اس ــبی برخ ــت مناس کیفی

ضعــف فنــاوری ماشــین آالت داخلــی ســبب شــده وزارت 

صنعــت، معــدن و تجــارت بــا توجیــه راه انــدازی خطــوط 

از مصرف کننــدگان  و حمایــت  نهایــی  محصــوالت  تولیــد 

ــوزه  ــین آالت ح ــرای ورود ماش ــی ب ــه پایین ــین آالت، تعرف ماش

پلیمــر و پاســتیک در نظــر بگیــرد کــه منجــر بــه واردات 

ــن موضــوع  ــه کشــور شــده اســت. ای بي ضابطــه ماشــین آالت ب

حتــي ســازندگان قدیمــي و مهــم ایــن صنعــت )ماننــد شــرکت 

پــوالد( را نیــز بــدون آنکــه در فرآینــد ســاخت ماشــین ســهمي 

داشــته باشــند، به ســمت واردات ماشــین آالت ســوق داده اســت.

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت راهبــرد اصلي خــود را در در 

حــوزه ماشــین آالت پلیمــر و پاســتیک، حمایــت از همــکاري 

مشــترک بیــن ســازندگان داخلــي بــا شــرکت هاي بــزرگ 

ــن  ــه در ای ــدون آنک ــت. ب ــام نموده اس ــا اع ــوزه در دنی ــن ح ای

ــا  ــن ب ــر ای ــي وجــود داشــته باشــد. عــاوه ب ــه مدون ــه برنام زمین

توجــه بــه تمایــل دولــت بــه نوســازي صنعــت از طریــق واردات 
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ــرد  ــن رویک ــا ای ــب ب ــت هاي متناس ــد، سیاس ــین آالت جدی ماش

نیــز بــدون تدویــن ابزارهــاي الزم بــراي کنتــرل ســطح فنــاوري، 

ســطح کیفــي و همچنیــن نحــوه ارائــه خدمــات پــس از فــروش 

ماشــین آالت وارداتــي اعمــال مي شــود. متأســفانه در چنیــن 

ــازار کشــور  ــا کیفیــت، ب ــه جــای ورود ماشــین آالت ب حالتــی ب

پذیــرای مطلــق ماشــین آالت بــا کیفیــت متوســط و پاییــن شــده 

اســت.

پیشنهادهایسیاستی:

ð  رقابت پذیــری ارتقــای  و  فنــاوری  توســعه  از  حمایــت 

ماشــین آالت تولیــد داخــل

ð  از پتروشــیمی  پایین دســتی  ارزش  زنجیره هــای  تکمیــل 

طریــق حمایــت از ایجــاد شــرکت های ماشین ســاز
روند صادرات انواع ماشین آالت و دستگاه هاي پاستیک طي 

سا هاي 1388 تا 1394

روند واردات انواع ماشین آالت و دستگاه هاي پاستیک طي 
سال هاي 1388 تا 1394
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وضعیتماشینسازيدرصنعتداروییکشور

صنعــت داروســازی بــه دلیــل اثرگــذاری بــر ســامتی انســان بــه 

عنــوان یکــی از صنایــع کلیــدی و اســتراتژیک در جهــان مطــرح 

اســت و برخــورداری از ســطح بــاالی توانمنــدی در ایــن بخــش 

بــه منزلــه توســعه یافتگی کشــورها محســوب می شــود. 

بــا وجــود فعالیــت بیــش از 40 ســال شــرکت های بــزرگ 

ــازی در  ــت داروس ــزات صنع ــده تجهی ــران، عم ــازی ای داروس

ــش  ــث افزای ــر باع ــن ام ــده اند و ای ــه ش ــوده و کهن ــور فرس کش

ــدات آنهــا می گــردد. چــرا کــه اوال در  ــه تمــام شــده تولی هزین

ــری  ــیار پایین ت ــان بس ــا راندم ــد ب ــین آالت جدی ــا ماش ــه ب مقایس

تولیــد می کننــد و ثانیــاً هزینــه تعمیــر و نگهــداری آنهــا باالســت. 

بســیاری از شــرکت های داروســازی در کشــور، بــا وجــود 

ــه  ــه س ــا زیرمجموع ــوند، ام ــوب می ش ــی محس ــه خصوص اینک

هلدینــگ اصلــی ایــن صنعــت در کشــور هســتند )شــرکت 

ســرمایه گذاری  شــرکت  تامین اجتماعــی،  ســرمایه گذاری 

ــاً  ــی تقریب ــن هلدینگ هــای داروی ــی(. بنابرای ــک مل ــر و بان تدبی

سیاســت گذاران اصلــی صنعــت دارو ایــران مــی باشــند. 

ــئولین  ــه مس ــورد توج ــراً م ــه اخی ــت هایی ک ــن سیاس از مهمتری

ــانس  ــت لیس ــد تح ــث تولی ــه، بح ــرار گرفت ــا ق ــن هلدینگ ه ای

خارجــی  ســرمایه گذاران  بــا   )venture joint( مشــارکت  یــا 

ــتفاده از  ــدم اس ــرد ع ــن رویک ــه ای ــت نتیج ــی اس ــت. بدیه اس

ــل  ــه دلی ــه ب ــود. چراک ــد ب ــل خواه ــاخت داخ ــین آالت س ماش

الزامــات ســخت گیرانه بــرای تولیــد دارو، اکثــر شــرکت ها 

ــه خریــد ماشــین آالت از شــرکت های معتبــر خارجــی  تمایــل ب

ــه  ــی ب ــکار خارج ــرکت هم ــل ش ــر تمای ــاوه ب ــرا ع ــد. زی دارن

اســتفاده از ماشــین آالت خــاص، عــدم بهره منــدی شــرکت های 

ســازنده تجهیــزات و ماشــین آالت ایرانــی از  اســتانداردهای 

الزم )از قبیــل الزامــات GMP و FDA( در محصــوالت خــود 

ــین آالت  ــه ماش ــدگان دارو ب ــت تولیدکنن ــش رغب ــث کاه باع

داخلــی شده اســت.

در بســته بندی دارو، بجــز ویــال پرکنــی کــه بــه دلیــل حساســیت 

ــته  ــود نداش ــور وج ــده ای در کش ــون تولیدکنن ــاالی آن تاکن ب

 اســت، در بقیــه بخش هــا، ماشــین آالت ایرانــی ســاخته شــده اند 

ــای  ــر، بیشــتر در حوزه ه ــت پایین ت ــل ســرعت و دق ــه دلی کــه ب

غیردارویــی نظیــر آرایشی-بهداشــتی، طــب ســنتی و ... بــه کار 

ــده اند. ــه ش گرفت
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دالیلخریداز
خارج

کشورهای
مبدا
واردات

نامدستگاه مرحله

- قیمت به صرفه تر 
در مورد مشابه چیني
- فناوري باالتر در 
مورد شرکت هاي 

اروپایي
- رعایت 

 GMPاستانداردهای
FDA و

- مستندسازی بهتر 
و کامل تر و کسب 
مجوزهای تولید از 

وزارت بهداشت
- ارائه خدمات پس 
از فروش )گارانتی(

اسپری درایر هند

ساختو
فرآوری

انکوباتور آمریکا

بیوراکتور آمریکا

 آمریکا، 

آلمان، 
فرانسه، ژاپن

سانتریفیوژ 

بلندر

پرس قرص ایتالیا، آلمان

پوشش دهی 
قرص 

اتوکاو آلمان، هند ساختو

فرآوری-
آمریکابستهبندی

پمپ 
پریستالتیک

چین، آلمان، 
آمریکا، 
ایتالیا، هند

فریزدرایر

بلیستر آلمانبستهبندی

آلمان، 
اسپانیا، هند

بسته بندی

اتاق تمیز 
تجهیزات
جانبی

پیشنهادهایسیاستی:

ð  الــزام شــرکت های ســازنده خارجــی طــرف همــکاری

بــه اســتفاده از ظرفیــت ســاخت ســازندگان داخلــی در 

کشــور پروژه هــای 

ð  توانمندسازی شرکت های داخلی برای کسب

استانداردهای الزم

ماشین آالت صنعت دارویی
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وضعیتماشینسازيدرصنعتغذاییکشور

ــوه،  ــاي بالق ــل برخــورداري از ظرفیت ه ــه دلی ــي ب ــع غذای صنای

عــدم وابســتگي بــه واردات و همچنیــن امــکان صــادرات، یکــی 

از صنایــع مزیــت دار کشــور پــس از نفــت بــه شــمار مــی رود. بــا 

ایــن وجــود بــه علــت وارداتــی بــودن ماشــین آالت آن، زنجیــره 

ــراز  ــل نیســت و متأســفانه ت ــن صنعــت در کشــور کام ارزش ای

ــی  ــی منف ــع غذای ــین آالت صنای ــه ماش ــران در کلی ــاری ای تج

اســت. ایــن موضــوع در خصــوص ماشــین آالتی بــا ســطح 

پروســس  ماشــین آالت ســورتینگ،  )نظیــر  باالتــر  فنــاوری 

لبنیــات، پوســت گیری( نمــود بیشــتری دارد. البتــه بــا توجــه بــه 

بــازار بــزرگ مــواد غذایــی و بــا توجــه بــه اینکــه شــرکت های 

ــوان  ــی، ت ــکات مال ــل مش ــه دلی ــی ب ــواد غذای ــر م کوچک ت

ندارنــد،  را  خارجــی  قیمــت  گــران  ماشــین آالت  خریــد 

ســازندگان داخلــی ماشــین آالت مــواد غذایــی هــم ســهم کمــی 

ــد. ــار دارن ــل را در اختی ــازار داخ از ب

وارداتصادراتمحصول

ماشین آالت صنایع آردي، 
ماکاروني و ..

8,691,38519,199,980

6,241,000106,938,547ماشین آالت پرکن نوشیدني

2,490,140104,559,357ماشین آالت صنایع لبني

ماشین آالت صنعت 
شکات سازي

1,451,0676,286,486

ماشین آالت صنایع آجیل و 
خشکبار

382,4025,850,518

95,8046,885,640ماشین آالت سورتینگ

56,1937,085,455ماشین آالت صنعت روغن

وضعیت واردات و صادرات ماشین آالت مهم صنعت غذایی 
کشور در سال 1395)دالر(
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ــا ســال 2013 عمــده ماشــین  ــات گمــرک، ت ــر اســاس اطاع ب

ــي  ــي و آلمان ــران از شــرکت هــاي ایتالیای ــه ای ــي ب آالت واردات

تامیــن مــي شــده اســت و محصــوالت ایــن دو کشــور بــا 

ــه کشــورهاي دیگــر، صنعــت  اختــاف بســیار زیــادي نســبت ب

ــال  ــن س ــا در ای ــد. ام ــه بودن ــار گرفت ــران را در اختی ــي ای غذای

ــي واردات از ایــن دو کشــور کــه از ســال  ــد نزول ــا ادامــه رون ب

ــه و  ــي اوج گرفت 2011 آغــاز شــده، واردات ماشــین آالت چین

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــهم را ب ــترین س بیش

ــین آالت  ــب ماش ــه اغل ــی ک ــع غذای ــی از صنای ــش های در بخ

ــي نداشــته  ــی حضــور موفق خارجــی اســت و ســازندگان داخل

انــد )نظیــر نوشــابه، پفــک و پاپکــورن(، عمــده دلیــل بــه 

ــد  ــت خری ــذاران و مطلوبی ــرمایه گ ــب س ــي مناس ــت مال وضعی

خارجــي بــاز مــي گــردد کــه ســرمایه گــذاري بــر روي تحقیــق و 

توســعه و بهبــود عملکــرد ماشــین آالت را بــراي ســازنده داخلــي 

ــد. ــارج میکن ــادی خ ــه اقتص از صرف

اگــر صنعــت غذایــي بــه صــورت کلــي بــه دو بخــش فرآینــدي 

و بســته بنــدي تقســیم کنیــم، عمــده توانمنــدي کشــور در بخــش 

ــین  ــکل ماش ــن مش ــت. بزرگتری ــي اس ــواد غذای ــدي م ــته بن بس

ــد آن  ــت تولی ــه ظرفی ــدي البت ــته بن ــش بس ــي در بخ آالت ایران

اســت.

پیشنهادهایسیاستی:

ð  ایجــاد شــرکت های ســازنده خطــوط تولیــد مــواد غذایــی

و حرکــت بــه ســمت برنــد معتبــر 

ð  ــد ــق تولی ــی از طری ــت غذای ــره ارزش صنع ــل زنجی تکمی

ــد  ــوط تولی ــی خط ــین آالت اصل ــل ماش داخ

درصد سهم کشورها از واردات کل صنایع غذایی به ایران در 
سال 2016
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وضعیتماشینسازيدرصنعتکششمفتولکشور

مــادر،  صنایــع  از  یکــی  به عنــوان  مفتــول  کشــش  صنعــت 

تأمین کننــده بســیاری از مــواد اولیــه واســطه ای صنایــع مختلــف 

کشــور از جملــه صنعــت ســاختمانی، صنایــع کابل ســازی و 

لوازم خانگــی اســت. از ایــن رو تولیــد ایــن محصــول در کشــور 

ــادی  ــت زی ــروج ارز، از اهمی ــش واردات و خ ــدف کاه ــا ه ب

ــت. ــوردار اس برخ

 بــرای تولیــد مفتــول احتیــاج بــه ماشــین آالت خط تولید کشــش 

ــور  ــارج کش ــتر از خ ــین آالت بیش ــن ماش ــه ای ــت ک ــول اس مفت

از شــرکت ها  امــا در حــال حاضــر برخــی  وارد می شــوند. 

و  تکنیــک  ایــران  ماشین ســازی  شــرکت صنایــع  از جملــه 

ــن صنعــت  ــی بهســازان ســیمین، ماشــین آالت ای شــرکت صنعت

را تولیــد می کننــد. بــا ایــن وجــود، واردات ایــن ماشــین ها 

ــدی صــادرات  ــا وجــود داشــتن توانمن ــه افزایــش اســت. ب رو ب

در ایــن حــوزه )طبــق جــدول صفحــه بعــد(،  تــراز تجــاری در 

ــن درحالی ســت کــه شــرکت های  ــن بخــش منفــی اســت. ای ای

ســازنده ماشــین آالت ایــن حــوزه یــا در معــرض ورشکســتگی 

ــد. ــر روی آورده ان ــی دیگ ــای صنعت ــه فعالیت ه ــا ب ــتند و ی هس

یکــی از مــواد مصرفــی ایــن ماشــین آالت، دوزه یــا قالــب 

ــا  ــا ت ــیم ها و مفتول ه ــر س ــش قط ــت کاه ــتفاده جه ــورد اس م

ــه طــور  ــن بخــش ب ــاز می باشــد. از آنجــا کــه ای ــورد نی قطــر م

ــی از  ــد، برخ ــار می باش ــت فش ــایش تح ــرض س ــداوم در مع م

ــا را در  ــن قالب ه ــا ای ــتند ت ــاش هس ــی در ت ــرکت های ایران ش

ــد. ــد نماین ــل تولی داخ

ــازی  ــی ماشین س ــش اصل ــی چال ــه ای و کارگاه ــد غیرحرف تولی

ــود  ــث می ش ــه باع ــت، چراک ــوده اس ــول ب ــش مفت ــت کش صنع

ــل  ــدار تحوی ــه خری ــی ب ــتندات فن ــه ها، مس ــدون نقش ــتگاه ب دس

داده  شــود و همچنیــن راه انــدازی دســتگاه و فعالیــت مــداوم آن 

ــد.   ــازنده می باش ــگی س ــی همیش ــد همراه نیازمن

اروپایــی،  دوم  دســت  دســتگاه های  مــداوم  ورود  همچنیــن 

ــی  ــز از شــرکت های ماشین ســاز داخل ــازار خــرد و ارزان را نی ب

گرفته اســت. و باعــث شــده ســازندگان داخلــی بــه جــای 

ســاخت دســتگاه، صرفــا قطعه ســاز و تعمیرکننــده ماشــین آالت 

ــد. ــی باش ــی و اروپای چین
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تراز)دالر( صادرات)دالر(
واردات
)دالر(

سال

-10,309,077 42,099 10,351,176 1391

-5,064,815 208,781 5,273,596 1392

-3,460,140 54,212 3,514,352 1393

-4,542,173 142,494 4,684,667 1394

-9,004,880 480,606 9,485,486 1395

-32,381,085 928,192 33,309,277 مجموع

پیشنهادهایسیاستی:

ð  ــده ــد کنن ــودن شــرکت های تولی ــه کوچــک ب ــا توجــه ب ب

ــول و رواج ماشــین آالت دســت دوم خارجــی  ســیم و مفت

ــی بســیار  ــر ماشین ســازان داخل ــت ب ــازار، عرصــه رقاب در ب

تنــگ اســت و چشــم انداز روشــنی بــرای توســعه ایــن 

ــدارد. ــود ن ــین آالت وج ــوزه از ماش ح

میزان واردات و صادرات ماشین آالت مربوط به صنعت کشش 
مفتول در سال های 1391 تا 1395

گروه
تولیدداخلنام ماشینمحصوالت

/واردات

دستگاه های 
کشش مفتول

ماشین کشش سیم فاین

تولید داخل

ماشین کشش سیم سوپر فاین
ماشین کشش مولتی وایر فاین

ماشین کشش سیم فاین آنیل دار
ماشین  مولتی وایر

دستگاه آنیل پیوسته
ماشین کشش راد )میله(

تمیز کردن و آمادهسازی وایر راد 
)زنگ بر مکانیکی و برسی، پوشش با 

لوبریکانت مایع(

ماشین های 
بسته بندی و 
کاف پیچی 

و کاف 
بازکنی

دستگاه کاف بازکن 

تولید داخل
انواع کاف پیچ و قرقره پیچ

تجهیزات 
کمکی

دستگاه نازک کن

تولید داخل

کاست های نورد سرد
قرقره برگردان

قرقره های بازشو
ماشین چرخ کشنده  کشنده 

متراژکن 

دستگاه های 
کشش مفتول 

)خارجی(

کشش خشک

واردات

کشش خشک
کشش تر 

MMH 104 / RMA 201

MSM 224  قطر متوسط

MKN / VAS   قطر بسیار کم

Zero-slip rod breakdown ماشین کشش
machine

-
Tough Coated Hard Powder قالب

))TCHP

 Payoff and
 take up
systems

Flyer arm payoff

Micro-wire payoff and feeder
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درایــنفصــلبــابیــشاز40نفــرازفعــاالنصنعــت

ــت ــیصنع ــدفآسیبشناس ــاه ــورب ــازیدرکش ماشینس

مصاحبــهعمیــقصــورتگرفتهاســت.مصاحبهشــوندگان

شــاملگروههــایذیــلهســتند:

ð مدیران و کارشناسان وزارت صنعت

ð مدیران انجمن ها و اصناف

ð سازندگان در حوزه های صنعتی منتخب ماشین آالت

ð خریداران ماشین آالت

فهرست مشکات محیطی و درون بخشی در ادامه آمده است.

فهرستاجمالیمشکالتدرونبخشیصنعتماشینسازی

ð         ــی و ــازان داخل ــاوری ماشین س ــف فن ــودن و ضع ــنتی ب س

هزینه کــرد کــم در تحقیقــات

ð ضعف رقابت پذیری

ð عدم تناسب نیروی انسانی با نیاز صنعت

ð عدم دسترسی به قطعات با کیفیت

ð  ــب ــازی و تصاح ــی ماشین س ــکل های غیردولت ــف تش ضع

آنهــا توســط واردکننــدگان 

ð تبدیل شدن برخی ماشین سازان داخلی به واردکننده

ð نبود برند معتبر

ð ضعف در صادرات

فهرستاجمالیمشکالتمحیطیصنعتماشینسازی

ð فقدان برنامه ملی برای صنعت ماشین سازی

ð  عمــل نکــردن دولــت بــه تعهــدات خــود در مــورد صنعــت

ــده ــت های تضعیف کنن ــاذ سیاس و اتخ

ð  ــا ــت گذار ب ــای سیاس ــط در نهاده ــران مرتب ــری مدی درگی

ــی ــرکت های دولت ــره ش ــکات روزم مش

ð فقدان ابزارهای الزم برای پیاده سازی اولویت ها

ð  ــعاع ــع و تحت الش ــنگین در وزارت صنای ــع س ــام صنای ادغ

ــازی ــت ماشین س ــن صنع قرارگرفت

ð کوچک بودن اندازه بازار داخلی

ð  موانــع سیاســی ناشــی از تحریــم بــرای ورود بــه بازارهــای

بین المللــی

ð  مشکل استفاده از فاینانس خارجی در سرمایه  گذاری های

صنعتی )الزام استفاده از ماشین آالت کشور تامین کننده 

فاینانس(

ð  بــه صــورت دســتوری در پاییــن نگه داشــتن نــرخ ارز 

دوره هــای زمانــی طوالنــی

ð  غیــر دقیــق و کلــی بــودن آمــار واردات ماشــین آالت

در گمــرک صنعتــی 

فصلسوم:آسیبشناسیوتبیینوضعیتصنعتماشینسازیکشور
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1- رقابت پذیری

نبود استانداردهای ویژه صنعت ماشین سازی

سهم پایین تحقیق و توسعه از فعالیت های شرکت ها

ضعف فناوری نسبت به رقبا

فقدان واحد طراحی مهندسی

2- تحقیق و توسعه و 
فناوری

درونبنگاهی

نبود رویکرد فعال در بازاریابی

ضعف در تبلیغات 

عدم انعطاف در نحوه فروش 

ضعف در برند سازی

4-بازاریابی

ð نسبت کیفیت به قیمت مناسب
ð قابلیت سفارشی سازی
ð تنوع  سبد محصوالت

استراتژی رقابت

ð مشکل دسترسی به مواد اولیه و قطعات
ð  ــارغ ــن ف ــدی پایی ــانی )توانمن ــع انس ــکات مناب مش

التحصیــان دانشــگاهی - کمبــود تکنســین ماهــر - 
ــون  ــع انســانی ناشــی از قان ــت مناب معضــات مدیری

کار(
ð کوچک بودن اندازه بنگاه ها
ð ساختار مدیریتی غیرحرفه ای شرکت ها

فاکتورهای درونی

3- استاندارد و
 مستند سازی

عواملاصلیتاثیرگذاربرصنعتماشینسازیدرایرانبارویکرددرونبنگاهی
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1-قوانین و مقررات

فقدان قانون جامع حقوق صنعتی

نیاز  به اصاح قانون کار

عدم اجرای صحیح قانون حداکثر استفاده از توان داخل

عدم امکان استفاده از ماشین سازی داخلی در فاینانس های خارجی

نیاز به اصاح آیین نامه های اجرایی صندوق توسعه ملی

نهادهای 
سیاست گذار

نهادهای 
تسهیلگر 

)تشکل های 
صنعتی(

نهادهای ارائه دهنده خدمات

3-نقش نهادهای حمایتی 

اشتباه راهبردی یکی دانستن واردات با انتقال فناوری

تضعیف صنعت ماشین سازی توسط قوانین مرتبط با واردات

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 تعرفه ها

حمایت دولت از واردات ماشین آالت بدون توجه به توانمندی داخلی

ð  نداشتن سیاست مدون و برنامه ریزی بلندمدت 
ð  درگیر شدن سیاست گذار در مسایل روزمره بنگاه های

دولتی
ð  اتخاذ راهبرد تک سیاستی مبنی بر ارتباط با سازندگان

خارجی )بدون توجه به محدودیت های بین المللی(
ð فقدان ابزارهای کافی برای حمایت از ساخت داخل
ð تضعیف صنعت ماشین سازی با توجیه حمایت از تولید

برونبنگاهی

2-مدیریت واردات و 
تعرفه گذاری

ð ضعف تعامل در میان صنعت گران
ð  بــه دولــت  طــرف  از  موثــر  نقــش  واگــذاری  عــدم 

دولتــی غیــر  تشــکل های 
ð  ــز در ــی و تمرک ــکل های صنعت ــف تش ــانی ضعی اطاع رس

تهــران
ð  تضــاد منافــع بیــن اعضــای تشــکل ها )بــه ویــژه ســازندگان

و واردکننــدگان(
ð فقدان ارائه دهندگان تخصصی خدمات

ð فقدان ارائه دهندگان تخصصی خدمات

عواملاصلیتاثیرگذاربرصنعتماشینسازیدرایرانازمنظرعواملمحیطی
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ð  تعــدد زیــاد دوره هــای پرداخــت و تســویه مالیــات
بــر ارزش افــزوده

ð  بــه کننــده  مصــرف  از  مالیــات  بــار  انتقــال 
ه کننــد لید تو

ð معضات خرید مدت دار در پرداخت مالیات

4-تامین مالی

با ال بودن هزینه های تامین مالی

دشوار بودن فرآیند دریافت تسهیات از بانک ها

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

ناکارآمدی سیاست های مالیاتی در بخش تولید

چالش های قانون 
مالیات بر ارزش افزوده 

برای بخش تولید

6- مالیات

باالبودن نرخ بیمه تامین اجتماعی و سهم زیاد کارفرما

پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین

دشواری اخذ مفاصا حساب

تعامل نا مناسب سازمان تأمین اجتماعی با بنگاه ها

5-بیمه تامین اجتماعی

ناکارآمدی سیستم های تعاملی نظام مالیاتی با تولیدکنندگان
برونبنگاهی

توان صادراتی پایین شرکت ها

تحریم های بین المللی

عدم دسترسی به ابزارهای تامین مالی بین المللی

نبود شرکت های داخلی مناسب در حوزه طراحی، تامین و راه اندازی خطوط 
)EPC( تولید

7- موانع صادرات 
شرکت های ماشین ساز

کوچک بودن اندازه بازار داخلی

عدم رونق صنعت داخلی و کمبود سرمایه گذاری جدید

مشکات ورود به بازارهای صادارتی

8- اندازه بازار
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دراینفصلآمدهاست:

ــت ــعهصنع ــایتوس ــاوابزاره ــنهادراهبرده ــیوپیش طراح

ماشینســازیدرایــران

ð4دسته راهبرد

ð 34 ابزار سیاستی

ایــن یــک قاعــده کلــی اســت کــه هیــچ صنعتــی در هیــچ 

کشــوری قــادر بــه تبدیــل شــدن بــه یــک بخــش تاثیرگــذار در 

ــه  ــود، مگــر اینکــه آن صنعــت ب ــد ب اقتصــاد آن کشــور نخواه

ــور  ــت گذاران آن کش ــزِد سیاس ــی ن ــت مل ــک اولوی ــوان ی عن

شــناخته شــود. بــرای آن متولــی تعییــن شــود و برنامــه مشــخصی 

بــا زمان بنــدی و بودجــه مناســب بــرای آن طراحــی و اجــرا 

شــود. 

ــک  ــه ی ــور ب ــک کش ــه ی ــان دهنده ِی توج ــواهد نش ــی از ش یک

حــوزه صنعتــی خــاص مثــل ماشین ســازی، تعــداد قوانیــن 

ــده  ــعه داده ش ــتی توس ــای سیاس ــداد ابزاره ــده و تع تصویب ش

بــرای حمایــت از توســعه ی آن حــوزه ِی صنعتی اســت. همانطور 

ــازی در  ــت ماشین س ــا صنع ــط ب ــن مرتب ــی قوانی ــه در بررس ک

بخــش ســوم مشــخص شــد، تقریبــاً هیــچ قانــون ویــژه ای بــرای 

حمایــت از توســعه صنعــت ماشین ســازی در طــول چنــد دهــه ِی 

ــه در  ــی ک ــت. در حال ــته اس ــود نداش ــران وج ــر در ج.ا. ای اخی

ســه کشــور مطالعــه شــده چندیــن قانــون و مصوبــه خــاص بــرای 

حمایــت از صنعــت ماشین ســازی وجــود تدویــن و اجــرا شــده 

اســت. بنابرایــن:

ــش  ــک بخ ــه ی ــازی  ب ــت ماشین س ــل صنع ــرای تبدی گام اول ب

صنعتــی مهــم در کشــور، شناســایی آن بــه عنــوان یــک حــوزه 

صنعتــی اولویــت دار از طــرف سیاســت گذاران صنعــت کشــور، 

ــن  ــت و تعیی ــن صنع ــعه ای ــرای توس ــژه ای ب ــه وی ــی برنام طراح

متولــی مناســِب دارای منابــع کافــی و اختیــارات الزم بــرای 

اجــرای آن اســت.

ــعه ِی  ــرای توس ــورها ب ــه کش ــورد توج ــای م ــی از فرصت ه یک

ــوان  ــه عن ــزرگ ب ــع ب ــتفاده از صنای ــازی، اس ــت ماشین س صنع

لوکوموتیــو و پیشــران توســعه اســت. صنعــت ماشین ســازی 

ــق آن،  ــرای رون ــی اســت و ب ــه ای و میان ــک صنعــت پای ــاً ی ذات

ــین آالت و  ــتفاده کننده از ماش ــع اس ــدن صنای ــال ش ــه فع ــاز ب نی

صنعتــی  بخش هــای  در  جدیــد  ســرمایه گذاری های  رونــق 

دیگــر اســت. معمــوالً در هــر حــوزه  صنعتــی کــه تولیــد و 

ــرایتوســعهصنعــتماشینســازی ــارم:راهبردهــایپیشــنهادیب فصــلچه
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آن  ماشین ســازِی  صنعــت  اســت،  پررونــق  ســرمایه گذاری 

ــن رو: ــت. از ای ــال اس ــرزنده و فع ــز س ــوزه نی ح

مهــم  در حوزه هــای  ارزش صنعتــی  زنجیره هــای  شناســایی 

ایــن  در  ماشین ســازی  حلقــه  تکمیــل  و  کشــور  اقتصــادی 

صنعــت  ســریع تر  و  بهتــر  توســعه  می توانــد  زنجیره هــا 

باشــد. داشــته  پــی  در  را  کشــور  ماشین ســازی 

بــا توجــه بــه شــرایط نامتناســب بانک هــا و نهادهــای مالــی 

ــاد  ــن نه ــی اصلی تری ــعه مل ــدوق توس ــر، صن ــال های اخی در س

تامیــن مالــی تولیــد و طرح هــای توســعه صنعتــی در کشــور 

بــوده اســت. لیکــن قوانیــن ایــن صنــدوق تاحــد زیــادی باعــث 

ضربــه زدن بــه صنعــت ماشین ســازی شــده اســت. براســاس 

نظام نامــه ضوابــط و شــرایط اعطایــی تســهیات ارزی صنــدوق 

توســعه ملــی، اعطــای تســهیات موضــوع ایــن صنــدوق فقــط 

ــتفاده کننده از  ــذاراِن اس ــرمایه گ ــت و س ــورت ارزی اس ــه ص ب

ایــن تســهیات اجــازه تبدیــل ارز بــه ریــال را در بــازار داخلــی 

ــن: ــد. بنابرای ندارن

اصــاح ضوابــط اعطــای تســهیات صنــدوق توســعه ملــی 

بــا هــدف حمایــت از صنعــت ماشین ســازی داخلــی یــک 

ضــرورت اســت.

در مجمــوع براســاس مطالعــه حاضــر، 34 ابــزار سیاســتی در 

قالــب 4 دســته زیــر بــرای توســعه صنعــت ماشین ســازی پیشــنهاد 

ــد: ــه 28 و 29 آمده ان ــودار صفح ــه در نم ــت ک شده اس

ــه  ــن چارچــوب، بخشــی از راهبردهــای پیشــنهادی ناظــر ب در ای

ایجــاد فضــای کان مناســب بــرای توســعه صنعــت ماشــین ســازی 

ــت  ــی دارای اولوی ــته صنعت ــا رش ــش و ی ــک بخ ــوان ی ــه عن ب

ــای ــه ایجــاد نهاده ــا ب ــی اســت. بخــش دیگــری از راهبرده مل

ــرای  ــاز ب ــورد نی ــی م ــای تخصص ــاخت ه ــعه ای و زیرس  توس

ــوم از  ــته س ــدف دس ــردازد. ه ــی پ ــت م ــن صنع ــتیبانی از ای پش

ــی  ــاز ایران ــین س ــای ماش ــرکت ه ــازی ش ــا، توانمندس راهبرده

بــرای حضــور موفــق در بــازار داخلــی و مهــم تــر از آن در 

ــای  ــعه ابزاره ــه توس ــارم ب ــته چه ــت. دس ــی اس ــای جهان بازاره

ــد و تحریــک تقاضــا  ــرای تســهیل تولی ــاری الزم ب ــی و اعتب مال

هــم در بــازار داخلــی و هــم در بازارهــای صادراتــی اشــاره دارد.
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1- بهبود فضای کان 
حاکم بر صنعت ماشین سازی

راهبردهایپیشنهادی
برایصنعت
ماشینسازی

تدوین یک برنامه ملی به عنوان یک حوزه صنعتی اولویت دار

سیاست گذاری بخش محور به جای مداخله بنگاه محور

تکمیل حلقه ماشین سازی در زنجیره ِی ارزش صنایِع داخلی

اصاح ضوابط اعطای تسهیات صندوق توسعه ملی

مدیریت هدفمند واردات با رویکرد حمایت از صنعت داخلی

بهره گیری از ظرفیت قانون حداکثر استفاده از توان داخل

استفاده از پنجر ه های فرصت فناوری و بازار

کاهش نرخ استهاک ماشین آالت داخلی

طراحی و تصویب استانداردهای ملی در واردات و صادرات

تربیت منابع انسانی ماهر و تخصصی

تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت ماشین سازی

ایجاد دبیرخانه گواهی ساخت داخل

تقویت انجمن ها و تشکل های صنفی و غیردولتی

ایجاد مناطق ویژه برای صنعت ماشین سازی

ایجاد شتاب دهنده و مراکز رشد تخصصی

حمایت از ایجاد شرکت های طراح و سازنده خطوط تولید صنعتی

2- نهادسازی و ایجاد 
زیرساخت های تخصصی برای 
پشتیبانی از صنعت ماشین سازی

ایجاد دفاتر فروش و خدمات پس از فروش مشترک در خارج 

شکل گیری شرکت های تخصصی ارایه خدمات تجاری سازی و 
بازاریابی ماشین آالت
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3- توانمندسازی 
شرکت های ماشین ساز ایرانی

راهبردهایپیشنهادی
برایصنعت
ماشینسازی

حمایت از توسعه و انتشار فناوری های پیشرفته

شناسایی و معرفی پنجره های فرصت به شرکت های ماشین ساز

تقویت واحدهای طراحی و مهندسی در شرکتهای ماشین ساز

ساماندهی، استانداردسازی و تقویت قطعه سازی داخلی

همکاری بین شرکت های کوچک دانش بنیان و شرکت های 
ماشین ساز بزرگ

حمایت از همکاری سازندگان داخلی با شرکت های معتبر خارجی 
و ورود به زنجیره های تولید بین المللی

حمایت های صادراتی ویژه از شرکت های ماشین ساز داخلی

کمک به دانش بنیان شدن شرکت های ماشین ساز

تامین مالی ارزان قیمت و بلندمدت

پرداخت یارانه سود

تخفیف/معافیت مالیاتی

معافیت های گمرکی

حمایت از سرمایه گذاری ریسک پذیر

اجتناب از باال نگه داشتن دستوری ارزش پول ملی

4- توسعه ابزارهای مالی 
و اعتباری برای تسهیل تولید و 

تحریک تقاضا

ارائه تسهیات به خریداران برای تحریک تقاضا



معاونت علمی و فناوری
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