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  :مقدمه

صنعت خودروسازی کشورمان در آستانه یک تحول بنیادی قرار گرفته است، این تحول که در دهه 

 و بر مبنای افزایش چشمگیر توان داخلی برای ساخت قطعات و محورهای مهم وارداتی قابل 1380

ی که با اقتصاد توضیح است، صنعت مزبور را از منظر میزان ارزش افزوده، سطح اشتغال و ابعاد پیوندهای

ملی برقرار ساخته از یک موقعیت و منزلت ویژه برخوردار کرده و بنابراین اگر ادعا شود که سرنوشت و 

سابقه با کلیت اقتصاد ایران گره خورده نباید آن را سخنی گزاف محسوب  اندازهای آن به وجهی بی چشم

خیر را باید در چارچوب محور قرار گرفتن به طور طبیعی استمرار و تداوم دستاوردهای چند ساله ا. نمود

دنبال کرد و خود رقابت نیز باید در مرحله اول در میان تولیدکنندگان » رقابت«و سپس » کیفیت«

  .ای و جهانی موضوعیت پیدا کند داخلی و در مراحل بعدی با تولیدکنندگان منطقه

ای از  مجموعهبینی و تدارک  شتحول اولیه و تحوالت الزامی پس از آن مستلزم پیبدیهی است که 

های تولیدکننده خرد   درون بنگاه–و اقدامات است که باید به صورت همزمان در سطوح خرد تمهیدات 

  . در دستور کار قرار گیرد–گیری کشور   در سطح نظام تصمیم– و سطح کالن –

 نفع برندگان و زیان جایی در میان واقعیت این است که تحول در سطح توان داخلی تولید، نوعی جابه

ها و  آورد که اگر فرصت بینندگان سنتی امر تولید، واردات و خرید و فروش خودرو به وجود می

 و با آن برخوردی فعال و عالمانه صورت ودجایی به درستی شناسایی نش تهدیدهای ناشی از این جابه

های اساسی  ها و چالش ا دشوارینگیرد، تثبیت دستاوردهای موجود و استمرار همراه با اعتالی آنها ب

  . مواجه خواهد گشت

اهمیت و پیچیدگی مسأله هنگامی بهتر درک خواهد شد که توجه کنیم از این پس در فرایند 

» چشم«هایی که دیگر مثل گذشته به  گذاری پرداختن بیشتر به مسأله کیفیت و رقابت، انجام سرمایه

است را » حیاتی«گفته  های پیش ای رقابت در عرصهآید اما برای اعتالی کیفی و آمادگی بر نمی

های روانی علیه این  اندازی انواع جنگ ای برای راه تواند زمینه کند و این خود می ناپذیر می اجتناب
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که با وجودی که همه مطالعات تجربی نمایانگر این واقعیت است که در هیچ تجربه  صنعت باشد ضمن آن

محیطی، مصرف  اتفاق نیافتاده است، مسائلی مانند مشکالت زیست ارتقای کیفی یک شبه  صنعتی،

کند که نفع برندگان دوران قبل از  هایی را مهیا می زمینه... بنزین نسبتاً باالی خودروهای داخلی و 

تحول، بتوانند منافع خود را از طریق سنگرگیری در پشت شعارهای کامالً صحیح اما زود هنگام تعقیب 

  .کنند

های حمایتی دولتی از  ناپذیری تحول سیاست یار مهم دیگر این است که اجتنابمسأله بس

های اخیر، مدیریت اقتصادی دولت  برای استمرار پیشرفت» واقعی«های  به حمایت» اسمی«های  حمایت

توان به اسم حمایت، صرفاً دیوار  رو خواهد ساخت چرا که دیگر نمی های اساسی روبه را نیز با چالش

ا را باالتر برد، کسب درآمد کرد و مسؤولیت چندانی در زمینه تحقیق و توسعه، ابداع و نوآوری و ه تعرفه

که  برعهده نگرفت و در عین حال هر زمان که ایجاب نماید، در صف اول منتقدین ایستاد و باالخره این... 

اند در عین حال  ا کردههایی بسیار بزرگ پید واحدهای عمده خودروساز به اقتضای شرایط کنونی، اندازه

در چنین شرایطی، . رسانند های دولتی به حداقل می ها و کنترل که به آرامی فاصله خود را با نظارت

ها  های غیرشفاف، غیرکارشناسی و غیرپاسخگو درون ساختار بنگاه انتقال رویکردها و تصمیم» خطر«

ل عالمانه این مسأله نیز اندیشیده تری برای حل و فص بسیار جدی خواهد بود و باید تمهیدات جدی

  .شود

  : گیری محوری باید در دستور کار قرار گیرد به طور کلی در چنین شرایطی، دو جهت

  (Cost Effectiveness)ها  های بنگاه تر کردن ساختار هزینه  تالش برای هرچه عقالنی- 1

  (Transaction Costs)های معامالتی  سازی هزینه  تالش برای حداقل- 2

های خودروساز است اما محور دوم گرچه در اصول در   مستقیماً در حوزه وظایف بنگاهمحول اول

  .طلبد گیرد اما مشارکت فعال بنگاه را نیز می حوزه وظایف دولت قرار می
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شود تا با روشن ساختن ابعاد گوناگون مسأله بر مبنای ارقام رسمی منتشر  در این مقاله تالش می

های عمده تولیدکننده خودرو و نیز مسائلی که در سطح ملی موضوعیت دارد  شده از سوی بنگاه

ها و صنعت در  هایی برای ادغام هرچه بیشتر مالحظات اقتصاد سیاسی در تدوین استراتژی بنگاه توصیه

  .چارچوب رویکرد نهادگرا ارایه شود

  

  چرا به رویکرد اقتصاد سیاسی نیاز داریم؟ 

 در زبان یونانی به معنای ECO. شوند، ریشه یونانی دارند  آغاز میEconomهمه لغاتی که با لفظ 

 یا معادل Economicsتوان  بنابراین می. رفته است  به کار می به معنای قانونnomو » خانه«یا » منزل«

در زمان رنسانس که عالقه به  1. را به روایت ارسطو تدبیر منزل ترجمه کردOikonomikسنتی آن یعنی 

القاعده برای  بیشتر شد، مؤلفان و صاحبنظران علی» ملی« و مسائل مربوط به تنظیم اقتصادی ها موضوع

اند   به ابداع اصطالح اقتصاد سیاسی روی آورده– تدبیر مسائل کالن –داری اجتماعی  تنظیم اصول خانه

نفسه،  ی، فیشود که در اصطالح اقتصاد سیاس  بنابراین مالحظه می-» اصول تنظیم جامعه« به معنای –

چیزی که دائم بر برخورد یا روشی خاص و منحصر به فرد باید وجود ندارد و به لحاظ تاریخی نیز، 

 در هنگام رقابت میان کشورهای 2.رو بار ایدئولوژیک نداشته است به هیچ» اقتصاد سیاسی«اصطالح 

ی مکتب کالسیک داعیه اروپایی در دوران پس از انقالب صنعتی و در زمانی که اقتصاددانان انگلیس

کردند،  شمول اقتصادی را مطرح کرده و الگوی آزادسازی کامل اقتصادی را ترویج می وجود قوانین جهان

 اقتصاددان برجسته مکتب تاریخی، اقتصاد سیاسی را رویکردی به مسائل اقتصادی  فردریک لیست،

کند  گیرد و از طریق آن تعیین می یرا در نظر م» هر ملت«، اوضاع و احوال خاص  معرفی کرد که شرایط

توان اقتصاد خود را ترقی دهد و در این راه تأکید  یک کشور می» چه وسیله«و به » از چه راه«: که

کند که برای رسیدن به این هدف اقتصاد سیاسی باید از تجربه تاریخی درس آموخت و معیارهای  می

که   وضعیت خاص هر کشور تطبیق داد بدون آنخود را برای پیشرفت اقتصادی با احتیاجات کنونی و
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 کاتوزیان نیز با تأکید بر ضرورت تفکیک حیطه مسائل 3.های آینده نادیده گرفته شود  نیازمندی الزاماً

های زیر مترادف  مربوط به سیاست اقتصادی از اصطالح اقتصادی سیاسی، رویکرد اخیر را با ویژگی

  : داند می

  .  اولویت باالیی بدهد  در قیاس با معماهای جزیی، ، به فهم و حل مسائل مهم- 1

های اجتماعی را نیز با اهمیت ویژه مورد توجه قرار دهد و   در تحلیل مسائل خاص اقتصادی، جنبه- 2

  .ها بگنجاند حل ها و راه صادقانه بکوشد چنین متغیرهایی را در تحلیل

 اجازه –های ریاضی به عنوان ابزار  ه تکنیک از جمل–ها  ای از تکنیک  ضمن استفاده از هر مجموعه- 3

  .ها از حد ابزار فراتر رفته و نقش راهنما را برعهده گیرند ندهد که تکنیک

ای در نظر گیرد تا از کارکردهای اساسی این   برای معرفت تاریخی درباره هر موضوع جایگاه ویژه-4

ای گسترده  ها و در اختیار گذاشتن دامنه ای که عبارت از پیشگیری از دوباره کاری معرفت در هر زمینه

ها و برخوردها است که با تکیه بر بینش انتقاد از خود، اشتباهات گذشته را برجسته ساخته و از  از روش

کند  ای تصریح می های معرفت تاریخی در هر زمینه  وی با تأکید بر راهگشایی4.تکرار آن پیشگیری کند

بینی و واقعیت به دست  ق میان نظریه و عمل و میان پیشیی از شقاها  تاریخ وقایع، نمونهکه شناخت

دهد چگونه در مسیر  کند و نشان می دهد، ارتباط میان عقاید و واقعیت عینی را روشن می می

   5.آمیزد های اجتماعی و اقتصادی موانع گوناگون با اقدام فردی یا جمعی در می گیری دگرگونی شکل

سیاسی به عنوان رویکردی مطرح است که با تأکید بر ضرورت انواع گوناگونی  اقتصاد  تا اینجای کار،

های میان  کننده تعامل های عالمانه، از مراجعه به تاریخ گرفته تا لحاظ کردن نقش تعیین کاوی از ژرف

تری از واقعیت  بینانه کند تا سرحد ممکن شناخت هرچه واقع های نظام اجتماعی تالش می زیرسیستم

اما یک جنبه بسیار مهم . ها کند ها و تجویزها را متناسب با شرایط و واقعیت حل ارایه کرده و راهموجود 

دیگر رویکرد اقتصاد سیاسی که البته در راستای تعقیب همان هدف اساسی اولیه یعنی تعمیق شناخت 

گیری  نحوه تصمیمما از مسائل است؛ وارد ساختن بحث از ماهیت و ساختارها، نهادها و ساختار قدرت در 
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ای از مکانیسم بازار  براساس چنین نگرشی، نظام اقتصادی، مجموعه. اقتصادی و تخصیص منابع ایران

های اقتصادی است که درنهایت درباره چگونگی  اتمیزه شده نیست، بلکه این ساختار نهادها و سازمان

ر تفسیری که درباره ماهیت و  و در این میان مستقل از ه6گیرد  نهایی را می تخصیص منابع تصمیم

کننده  کارکردهای دولت داشته باشیم، الجرم باید برای این نهادها بسیار مهم اجتماعی نیز نقش تعیین

کند   در توضیح بیشتر این مسأله تصریح می 7بوکاناندر تخصیص منابع و توزیع منابع در نظر بگیریم، 

کنند و هیچ قید و بند دیگری را  گیزه سودجویی پیروی میها در بازار صرفاً از ان که این تصور که انسان

آزاد است تا » به طور کامل«این فرض پنهان آن است که انسان، . پذیرند، متضمن فرضی پنهان است نمی

به نظر وی چنین تصوری از انسان ناشی از برداشت غلط از یکی از مهمترین . سود خویش را دنبال کند

در این برداشت غلط از . تاریخ مدرن مغرب زمین، یعنی مفهوم آزادی استمفاهیم فلسفی، اجتماعی، 

باشد، چرا که به مجرد ) یعنی غیرمفید(تواند به طور کامل آزاد  این نکته غفلت شده است که انسان نمی

ها در  ای به جامعه متعارف پای بگذاریم، انسان نفره و خیالی رابینسون کروزوئه که از جامعه تک آن

به عبارت دیگر، انسان مدرن حیوانی نیست که فارغ از هر . شوند ه منفعت متقابل محدود میمحدود

مفهوم . گونه قید و بند اخالقی فقط در پی حداکثر کردن ثروت، سود، منفعت شخصی خویش باشد

جویی نفع  اخالقی در اینجا لزوماً بار دینی ندارد بلکه منظور قید و رفتارهایی است که انگیزه پی

اگر صحنه تالش و فعالیت . تواند موجب افزایش رفاه کلی جامعه شود شخصی، در چارچوب آن قیود می

ها  آن بازی خواهند بود و در دنیای واقعیت» قواعد«اقتصادی را به یک بازی تشبیه کنیم، این قیود همان 

عی و سامان مدنی های رفتاری و پذیرش قواعد بازی است که نظم اجتما تنها با پذیرش این محدودیت

در اینجاست که نیاز به رویکردی نوین فراتر از آنچه که . شود پذیر می مبتنی بر همکاری متقابل امکان

  8.اقتصاد مرسوم و قالب و نئوکالسیکی آن داریم که همان شیوه تحلیل اقتصاد سیاسی است

  

  سازی و رویکرد اقتصاد سیاسی  صنعت خودرو
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ل توسعه حکایت از آن دارد که در طی قرون و اعصار پیشین به کرات تجربه تاریخی کشورهای در حا

ها  ها و امکانات بسیار قابل توجهی برای هر یک از آنها پدید آمده اما هر بار به دالیلی این فرصت فرصت

های سیاستگزاری این کشورها، جبران  ها در نظام ترین دغدغه بنابراین یکی از مهم. از دست رفته است

حد ذاته تا آنجا که به تحریک  ای فی شک چنین دغدغه بی. های از دست رفته است  فرصتزمان و

ای راهگشا و مطلوب است اما باید توجه داشت  شود، دغدغه ها منتهی می ها و افزایش کوشش انگیزش

زدگی در فرایندهای  که در دل آن یک خطر یا تهدید بسیار جدی وجود دارد که عبارت از خطر شتاب

گیری و اجراست و اگر چنین فضایی به وجود آید تردیدی نباید داشت که تعجیل و شتابزدگی در  یمتصم

های قابل قبول و درستی که در  ای، مستقل از احساسات، عواطف و انگیزه هر سطحی و در هر عرصه

است و سازد از دست دادن بیشتر زمان  پشت سر آن قرار دارد، در عمل مهمترین کارکردی که ظاهر می

یکی از مهمترین کارکردهای رویکرد اقتصاد . یابد ها موضوعیت می ها و اتالف به تبع آن انواع اسراف

اندیش نسبت به موضوعات  سیاسی آن است که با تمرکز و تأکید بسیار بر شناخت عالمانه و ژرف

نین در پرتو چنین کند همچ های گاه غیرقابل جبران برخوردهای عجوالنه پیشگیری می اساسی، از هزینه

توان مسائل و مشکالت را در موضع اصلی آنها شناسایی کرد و با آن برخورد نمود  رویکردی است که می

  ! جویانه بست طلبانه و منفعت المقدور بر برخوردهای در ظاهر صالح اما به واقع فرصت و راه را حتی

که از  یت خطیری قرار دارد و با آنواقعیت این است که صنعت خودروسازی کشور از هر لحاظ در موقع

قرن برخوردار است تنها در چند ساله اخیر است که دستاوردهای قابل توجهی  قدمتی نزدیک به نیم

» منافع«ها در  هایی که در اثر آن طی همین سال جایی ظاهر ساخته و به واسطه همین دستاوردها و جابه

نکته بسیار مهمی . دیدهای قابل توجهی نیز قرار داردهای اجتماعی ایجاد کرده در معرض ته برخی گروه

که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از انتقادات و ایرادهایی که به عملکرد این 

توان منشای آثار مثبتی  شود از اساس نادرست نیست و برخورد فعال و سنجیده با آن می صنعت وارد می

اما الزمه چنین برخوردی آن است که ابتدا به تعبیر جناب . ت و کل کشور شودها، صنع در سطح بنگاه
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طلبانه از  گیری فرصت و اقتضائات زمان حاضر شفاف و روشن شده و راه بر بهره» شرایط«فردریک لیست 

ها به وجود آید و نوعی همکاری ثمربخش،  نقاط ضعف مسدود شود و یک اراده ملی براساس آن آگاهی

توان از ضعف واقعاً  در آن صورت می. ها و جامعه مدنی شکل گیرد  آگاهانه میان دولت، بنگاهبالقوه و

های جدی همگانی برای پیشبرد اهداف توسعه ملی ساخت و رویکرد اقتصاد  موجود، ابزاری برای کوشش

  . تواند نقشی جدی در این زمینه برعهده داشته باشد سیاسی می

  

  ایران های اقتصاد و صنعت  واقعیت

وری صنعت در کشورهای   شاخص بهره،وری آسیایی  سازمان بهره1997براساس گزارش سال 

 از افزایشی به ترتیب به میزان 1986 نسبت به سال 1995سنگاپور، کره جنوبی و پاکستان در سال 

دهنده بیشترین رشد و بهترین   درصد برخوردار بوده که نشان8/77 درصد و 6/83 درصد، 3/85

 نشان APOهای  بررسی. های مزبور است  در طی سالAPOرد در مقایسه با سایر کشورهای عضو عملک

دارای روند صعودی بسیار مالیم در زمینه ) 1370 (1991دهد که جمهوری اسالمی ایران تا سال  می

 فقط افزایشی 1995روند آن نزولی شده و در سال ) 1371 (1993وری صنعتی بوده ولی از سال  بهره

 دارد، بنابراین میزان رشد متوسط مزبور در طی مقطع زمانی ده 1986 درصد نسبت به سال 5/6عادل م

وری صنعتی ایران در میان کل  این گزارش تصریح دارد که رشد بهره.  درصد است1ساله کمتر از 

 کنگ، هند، اندونزی، ژاپن، کره  که شامل بنگالدش، ایران، چین، فیجی، هنگAPOکشورهای عضو 

جنوبی، مالزی، نپال، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، سریالنکا، تایلند و ویتنام است از کمترین میزان 

  9.وری صنعتی طی دوره مزبور برخوردار بوده است بهره

 سند برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 2در جلد دوم پیوست شماره 

 و معدن در قسمت بررسی تحوالت و تبیین وضع موجود ، فصل صنعت)1379- 1282(اسالمی ایران 

 1373صنعت کشور آنجا که بحث از تأمین منابع مالی و تجهیز منابع جدید است آمده است که از سال 
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 - 3/9ای که متوسط نرخ رشد این متغیر  گذاری بخش صنعت به سرعت تنزل یافته است به گونه سرمایه

  10.کند یاد می» گذاری در صنعت عنوان بحران سرمایه«را با سند مزبور چنین شرایطی . درصد است

 1355-75براساس مطالعاتی که در سازمان برنامه و بودجه سابق انجام گرفته است، طی دو دهه 

 هزار تا 5775های اقتصادی کشور رقمی معادل  های شغلی ایجاد شده در کل فعالیت مجموعه فرصت

های شغلی ایجاد شده در کشور در هر سال کمی  متوسط فرصتاست به عبارت دیگر در طی این مدت، 

های اخیر   این در حالی است که هر قدر به سال11). درصد55/2با نرخ رشد . (هزار تا است 289بیش از 

شود و از طرف دیگر به واسطه  شویم بر سرعت رشد عرضه نیروی کار کشور افزوده می نزدیک می

زای مؤثر بر عملکرد  به واسطه برخی نوسانات در متغیرهای برونانبوهی از دالیل ساختاری و نیز 

رو  های بیشتری روبه های شغلی جدید با دشواری اقتصادی کشور، از نظر ایجاد تقاضا برای فرصت

 تا 1375های  دهد که در حالی که عرضه نیروی کار طی سال برآوردهای موجود نشان می. شویم می

میزان کل اشتغال ایجاد شده طی .  درصد همراه بوده است8/3عادل  به طور متوسط با رشدی م1378

ها که باید به عنوان برآوردی از تقاضا برای نیروی کار در نظر گرفته شود به طور متوسط  همین سال

 مطالعات انجام گرفته درباره صنعت خودروسازی کشور نشان 12. درصد افزایش داشته است1/1ساالنه 

وری  وری در صنعت خودروسازی همواره از متوسط بهره  به بعد میزان بهره1373دهد که از سال  می

  13.بخش صنعت کشور بیشتر بوده است

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران حکایت از آن 1375همچنین گزارش اقتصادی و ترازنامه سال 

مبلغ بهای سهام نسبت سهم بهای مبادله شده خودروسازی به کل  1375 تا 1370های  دارد که طی سال

که نمایانگر   درصد رسیده است که عالوه بر آن6/21 درصد به 2/5بورس تهران از فروخته شده در بازار 

شود، نمایانگر قدرت نسبی  گذاری در این صنعت محسوب می بخشی از روندهای مربوط به رشد سرمایه

این تحوالت موجب شده که عالوه بر مجموعه . تواند باشد گذاران غیردولتی نیز می جلب اعتماد سرمایه

 1379 درصد کل تولیدات صنعتی کشور برسد در سال 3 به کمتر از 1373که سهم این صنعت تا سال  آن
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 درصد کل تولیدات صنعتی کشور را به خود اختصاص 25صنعت خودروسازی کشور سهمی معادل 

صنعت همراه با روند افزایش  همچنین به واسطه پیوندهای گسترده پیشین و پسین در این 14.دهد

های شغلی جدیدی نیز در صنایع دیگر کشور از قبیل نساجی،  استقالل در صنعت خودروسازی، فرصت

ایجاد شده است به ... ها و  سازی الستیک و پالستیک، برق و الکترونیک، رنگ و مواد شیمیایی، ماشین

های خودروسازی و تأمین  ر شرکت هزار شغل به صورت مستقیم د400اکنون بیش از  طوری که هم

که دقیقاً   و از همه مهمتر آن15 هزار شغل در صنایع پیشین و پسین ایجاد شده است380قطعات و حدود 

های خارجی مواجه بوده و مشکل بازپرداخت اصل و  ـرین بحران بدهی سابقه در شرایطی که کشور با بی

های رویاروی دولت و ملت قرار داشته   چالشهای سررسید شده همواره از زمره مهمترین فرع بدهی

های ارزی حاصل از  جویی  مجموع صرفه1379 تا پایان شهریور ماه 1374های  است، تنها در فاصله سال

جویی حاصل از   جدول زیر ارقام صرفه16.است میلیارد دالر رسیده 5تولید خودرو به رقمی معادل 

  . دهد می مزبور با جزییات نشان تولیدات صنایع خودروسازی کشور را طی دوره
  های موافق و مخالف دیدگاه: گزارش آزادسازی واردات خودرو: مأخذ

ترین  کند این است که صنعتی که در بحرانی سئوالی که به طور طبیعی در اینجا موضوعیت پیدا می

 و بدهی خارجی،  اری، اشتغالگذ سرمایهوری صنعتی،  های اقتصاد کشور از نظر مسائل مربوط به بهره سال

ها با  ها خدمات قابل توجهی در سطح ملی ارایه کرده است چرا در همین سال دقیقاً در همین عرصه
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رو شده است؟ از منظر اقتصاد سیاسی به طور کلی سه گروه از  امواج فزاینده، حمالت و انتقادات، روبه

  : منتقدین را باید از یکدیگر تفکیک کرد

کنندگان هستند که از یک سو با روند افزایش ضریب خوداتکایی در صنعت  مصرفگروه اول، 

اند و از  رو شده خودروسازی کشور با افت نسبی کیفیت قطعات و خودروهای ساخته شده داخلی روبه

های  سوی دیگر به دالیلی که بخشی از آن به نحوه عملکرد خودروسازان و بخش دیگر به سیاست

گذاری نرخ ارز، سیستم تأمین اعتبارات ریالی، نرخ بهره  لت در زمینه ارزشنادرست اقتصادی دو

بازگردد با افزایش بسیار غیرمتعارف قیمت ...  برخی مقررات و نها، عطف به ماسبق نمود دریافتی بانک

  .اند رو شده خودروهای ساخت داخل روبه

شنفکران و صاحبنظران مسائل مندان محیط زیست، برخی از رو گروه دوم، را کارشناسان و عالقه

دهند که به صورت مشترک بر باال  اندرکاران امور انرژی کشور تشکیل می اقتصادی و صنعتی و نیز دست

ثمر  زایی نسبتاً باالی خودروهای داخلی تأکید کرده و به بی بودن میزان مصرف بنزین و خصلت آلودگی

خوانند و استمرار این به اصطالح  دروسازی میچه که حمایت چند ده ساله دولت از صنعت خو بودن آن

  .حمایت اعتراض دارند

دهند که از واردات  نامی تشکیل می های با نام و بی و باالخره گروه سوم را طیف متوعی از افراد گروه

شوند و با توجه به هماهنگی کامل میان سطح درآمدهای  مند و برخوردار می خودرو به طرق مختلف بهره

های  ح مجوزهای واردات خودرو طی چند ده ساله گذشته، از این که به هر دلیل طی سالسنتی و سط

 آزادسازی  اخیر با وجود افزایش نسبتĤً غیرمترقبه درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت، رویه سنتی

ر مند هستند گروه اول هم از نظ واردات خودرو در سطح و ابعاد گذشته مورد عمل قرار نگرفته است گله

تعداد و هم از نظر اهمیتی که برای سرنوشت امروز و فردای صنعت خودروسازی کشور دارند از منزلتی 

استثنایی برخوردارند و در هر دو موردی که به وضعیت موجود بازار خودرو کشور اعتراض دارند نیز 

 باید از سوی  آنها به طور جدی توجه شود و این توجه جدی هماعتراضاتبا صاحب حق هستند و باید 



 اقتصاد سیاسی صنعت خودرو در ایران

 

12

واقعیت این است ! های خودروساز و هم قوای مقننه و قضاییه دولت روا داشته شود و هم از سوی بنگاه

ها و اشکاالت مهمی که به آن  که بخشی از قیمت نسبتاً باالی خودروهای داخلی به ساختار هزینه بنگاه

های دو شرکت عمده  د در کل هزینهکه سهم حقوق و دستمز برای مثال، با این. وارد است بازگشت دارد

 درصد است و توجه به وضعیت معیشتی کارکنان نیز از هر نظر قابل توجیه 20خودروساز کشور کمتر از 

هایی  است اما نگاهی به ساختار تحصیالت و تجربه نیروی کار شاغل در این دو مجموعه و سطح پرداخت

  .دهد تعارف را نشان میگیرد به وضوح یک وضعیت غیرم که به آنها صورت می

 درصد کل کارکنان این 76که   با این1378براساس گزارش عملکرد هیأت مدیره سایپا در سال 

 درصد کارکنان آن را شاغلین با میزان 84شرکت را کارکنانی با تحصیالت دیپلم و زیردیپلم و بیش از 

 10 این کارکنان نیز تنها اندکی از های تجربه دهند و میانگین سال تحصیالت کمتر از لیسانس تشکیل می

 هزار ریال و 3413 معادل 1378 متوسط حقوق و مزایای ماهیانه این کارکنان در سال 17سال بیشتر است

 این مسأله در مورد 18. هزار ریال بوده است576متوسط پاداش افزایش تولید ماهیانه هر نفر در این سال 

  .وعیت داردتر موض شرکت ایران خودرو نیز با شکل جدی

 درصد کل کارکنان این 79 بیش از 1378براساس گزارش عملکرد هیأت مدیره ایران خودرو در سال 

 86دهد و در مجموع اندکی بیش از  شرکت را شاغلین با تحصیالت دیپلم و کمتر از آن تشکیل می

 و میانگین 19رنددهند که تحصیالتی کمتر از لیسانس دا درصد کارکنان این شرکت را افرادی تشکیل می

 سال است اما متوسط دریافتی کارکنان این شرکت حتی از 6/11های تجربه این کارکنان نیز حدود  سال

اما از این مسأله مهمتر، نقش بسیار بااهمیت و در عین حال مورد  20.رقم مشابه سایپا نیز باالتر است

های خودروسازی و به طور کلی همه تولیدکنندگان  های شرکت  در کل هزینه21های مبادله غفلت هزینه

هایی هستند که ربطی به  ترین بیان، هزینه های مبادله در ساده هزینه. کوچک و بزرگ در کشور است

شاید زیباترین تعبیر برای . شوند ها تحمیل می فرایند اصلی تولید ندارند اما به دالیلی گوناگون به بنگاه

های مبادله را باید معادل اقتصادی  به بیان او، هزینه. ها را ویلیامسون ارایه کرده است رفی این هزینهمع
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 داگالس نورث مهمترین منشأهای چنین 22.های فیزیکی به حساب آورد نیروی اصطکاک در سیستم

کاری،  های کم های نمایندگی، هزینه های مربوط به عدم تقارن اطالعات، هزینه هایی را هزینه هزینه

های مسائل  های مربوط به بیمه و هزینه  هزینه های ناشی از عدم حتمیت، طلبی، هزینه های فرصت هزینه

 و معتقد است که هر قدر جامعه به سمت پیچیدگی 23داند مربوط به انتخاب سنتی و مخاطره اخالقی می

قارن اطالعات بیشتر موضوعیت پیدا گیری و عدم ت های اندازه بیشتر در عرصه تولید کاالها برود هزینه

های ارزیابی  های مناسب برای بستن قرارداد، اجرای قرارداد و هزینه کند مسائلی مانند یافتن طرف

های جبران طرف خسارت  های جریمه کردن، هزینه خسارات یا لطمات وارده به یک طرف قرارداد، هزینه

  .کنند موضوعیت بیشتری پیدا می... دیده و 

های  کننده دارند،نقش سیاست های مبادله اثری تعیین ان عناصری که بر سهم و وزن هزینهدر می

طرفی، قاطعیت، در دسترس بودن، سرعت و ارزان بودن  های بی ای با ویژگی اقتصادی دولت، قوه قضاییه

 در یک های مبادله در کشورمان دارد، گیری هزینه هایی که اندازه با همه دشواری. بسیار چشمگیر است

های مبادله برای یک بنگاه خاص نشان داده شده  گیری هزینه مطالعه موردی در زمینه ابعاد قابل اندازه

التفاوت دالر خریداری شده با دالر با قیمت  ها یعنی مابه گونه هزینه است که تنها سه قلم از اقالم این

های گوناگون و خواب سرمایه در   جنبهرسمی، خواب سرمایه در انبارها به واسطه شرایط عدم اطمینان از

های   درصد کل هزینه73های غیرمتعارف تحمیلی از سوی بانک مرکزی حدود  بانک به واسطۀ سیاست

 این مطالعه نشان داده است که فقط آن دسته از 24.گیری مبادله را تشکیل داده است قابل اندازه

 بررسی مشخص شده و برای آنها ارقام هزینه های مبادله که توسط تحقیق مزبور در شرکت مورد هزینه

 22 درصد قیمت تمام شده و 15به طور متوسط معادل . در مدارک مالی شرکت به دست آمده است

که ابعاد این مسأله در مورد  برای این 25. ساله اخیر بوده است6درصد سود نهایی قبل از کسر مالیات طی 

 کافی است نگاهی به گزارش عملکرد هیأت مدیره سایپا های خودروسازی مورد توجه قرار گیرد، شرکت

 به ترتیب 1377 و 1378های   بیندازیم و توجه کنیم که شرکت مزبور تنها در سال1378در سال 
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اگر آنچه  26. میلیون ریال تحت عنوان تفاوت نرخ ارز به بانک مرکزی پرداخته است802731 و 317885

های مبادله که با مشارکت  ز تنها بخش بسیار کوچکی از هزینه آمده است نی1را که در ضمیمه شماره 

 ابعاد اهمیت این 27های تولیدی گذاشته شده است در نظر بگیریم، قوای مجریه و مقننه برعهده بنگاه

های  تر در بازارهای جهانی نیز دارد و از بنگاه مسأله به خصوص برای کشوری که تصمیم به حضور جدی

  .های جهانی دارد، بهتر نمایان خواهد شد ع رقابت با غولتولیدی کشور نیز توق

شود، مستقل  های خودروسازی مربوط می کنندگان به بنگاه در هر حال تا آنجا که به انتقادات مصرف

که قصورها و تقصیرها از کدام ناحیه است جدی گرفتن آن انتقادات برای خودروسازان از اوجب  از آن

های تولید و صادرکننده خودرو در جهان نیز سهم بازار داخلی  ای غولواجبات است چرا که حتی بر

ای بس عظیم  کننده و مهم است تا چه رسد به ما که تا رسیدن به چنان مراحلی، فاصله همچنان تعیین

اش دولت و  کنندگان و تولیدکنندگان وجود دارد که درباره اما یک نکته در مورد رابطۀ مصرف. داریم

ارند و آن هم مربوط به افت کیفیت ناشی از جایگزینی سؤولیتی بس سنگین بر دوش دمدنی مجامعه 

های همگانی و همه ارکان جامعه مدنی باید  از یک سو رسانه. واردات قطعات خودرو با تولید داخلی است

فیت های گوناگون این پیام مهم را ابالغ کنند که برای هیچ کشوری مسأله کی کنندگان به شیوه به مصرف

دانند که  اند، می  ساله اخیر در تهران زندگی کرده40-50یک شبه حل نشده است و همه کسانی که در 

کیفیت و بنجل   در بازار تهران کاالهای ژاپنی به عنوان نماد کاالهای بی1960های اولیه دهه  حتی تا سال

ای و اخیراً  ، چینی، هندی، ترکیهای ها نیز مطرح بودند و پس از آن به ترتیب کاالهای کره المثل در ضرب

بنابراین برای تولیدکنندگان ایرانی هم گرچه بسیار دیر . اند چنین جایگاهی را پیدا کرده... اندونزیایی و 

اند گریزی نیست که چنین دورانی را طی کنند اما از سوی دیگر دولت در کلیت خود و خودرو  آغاز کرده

 با تدوین قوانین و مقررات عالمانه و نظارت بر اجرای آنها راه را بر در سطح هر سه قوا مسؤولیت دارد که

ه مجریه که در این فرایند منافع وروی در زمینه افزایش کیفیت سد کنند و به خصوص ق هرگونه طفره

تر  مدت و بلندمدت به دست خواهد آورد در این زمینه مسؤولیتی بس سنگین سرشاری نیز در کوتاه



 موسسه مطالعات دین و اقتصاد

 

15

ها نیز قدم گذاشتن در این مسیر به غایت سودآور خواهد بود چرا که بالفاصله  رای بنگاهبرعهده دارد و ب

 دستیابی به توان ساخت و نیز عبور از مسائل مربوط به کیفیت، نوبت به ،پس از مرحله غلبه بر مونتاژ

در این . اهد بودرسد، سودهای سرشاری در این مرحله در انتظار تولیدکنندگان خو تنوع محصوالت می

دهند  عمر متوسط کاالهایی که محیط روزانه ما را تشکیل می«: خوانیم یر دوپویی می ن پیمورد از زبان ژا

ای کاهش یافته است به جای محصوالت قدیمی، محصوالت   ساله گذشته به میزان قابل مالحظه30از 

 براساس برآوردهای  ند مثالًتر کنند اما گران جدیدی آمده که معموالً جز اسمشان چیز جدیدی عرضه نمی

  28.»اند  میلیارد دالر به خاطر تعییرات مدل خودرو پرداخته11 آمریکاییان هر سال ،موجود

  :در مورد گروه دوم

گردد در تاریخ اقتصادی  گرایی از صنعت خودرو باز می واقعیت این است که تا آنجا که به بحث حمایت

 تدوین  ترین تعهدی به عمل به آن نیز وجود داشته باشد،ایران هرگز یک برنامه طراحی شده که کوچک

اند که روندهای کنترل یا  ها و مقاالتی است که نشان داده نشده است و شاهد این قضیه نیز تمام کتاب

تا آنجا که به . رهاسازی واردات در ایران بیش از هر چیز تابعی از نوسانات درآمدهای ارزی بوده است

 انواع 1308شود نیز کافی است توجه داشته باشیم که فقط در سال  وط میصنعت خودروسازی مرب

 مارک مختلف بوده است و رقم تنوع خودروهای وارداتی در 90خودروهای سواری وارداتی به کشورمان 

 و در سطح خودروسازی نیز به جای ادغام عمودی، 29 مارک مختلف بالغ شده است400 به 1334سال 

 تعداد واحدهای مونتاژ خودرو عمدتاً در دستور کار قرار داشته که اینها حرکت در سطح و گسترش

زند و نه اگر سر زد  یک از سوی کشوری که به دنبال استراتژی جایگزینی واردات باشد نه سر می هیچ

  .قابل دفاع است

 یعنی سال ظهور 1372کافی است به روند سهم واردات سواری از کل عرضه خودرو سواری تا سال 

های نسبی اعمال شده در قالب منع  های خارجی توجه کنیم تا دریابیم که حمایت بحران سر رسید بدهی
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 به بعد نیز بیش از هر چیز ناشی از کمبود ارز است تا رسیدن به یک سطح 1373واردات خودرو از سال 

  30:به جدول زیر نگاه کنید! گذاری خودرو حداقلی از بلوغ فکری در عرصه سیاست

 سال

  سهم واردات 

1369  1370  1371  1372  

  25%  30%  59%  40%  

 در شورای 7/8/1357 و 23/7/1357هایی است که در جلسات  اما از این مهمتر مراجعه به بحث

های باالی حقوق گمرکی و سود بازرگانی  در این دو جلسه، خودروسازان به نرخ. اقتصاد مطرح شده است

کند که  ند اما وزارت دارایی به دالیلی با آن به شدت مخالفت میاعتراض داشته و خواهان حذف آن هست

که به   بگذریم از این31!!مهمترین آنها کاهش درآمد دولت از محل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است

های پولی، ارزی، مالی و بازرگانی خویش  های اخیر دولت از طریق تنظیم سیاست خصوص در سال

ساز بحران نقدینگی، تولید زیرظرفیت، افزایش  غیرمولد که زمینههای  براساس اقتضائات بخش

تواند بحث از حمایت از تولید را به  برای تولیدکنندگان شده است دیگر چگونه می... های تولید و  هزینه

  ! عنوان یک مسأله جدی مطرح سازد

المللی مطرح  ارت بین و روند آزادسازی تجWTOکه با وجود مسائلی که درباره  و باز بگذریم از این

های دو جانبه و چندجانبه و اتحادهای تجاری  ها حکایت از آن دارد که از یک سو توافق است واقعیت

گیری   خارج است و از سوی دیگر طی چند ساله اخیر روند شکلWTOای از شمول قواعد گات و  منطقه

ها آن است که  ای عملی این واقعیتها با سرعت چشمگیری رو به افزایش داشته است و معن ادیهحاین ات

ای جز طراحی یک   و ما چاره32ناپذیر است گرایی معقول، امری اجتناب  حمایت حداقل تا چند دهه آتی،

  .برنامه اصولی در این زمینه نخواهیم داشت

های مربوط به مصرف باال و آلودگی بسیار جدی است و راه آن نیز الزام قانونی خودروسازان  اما بحث

های موفق عملی   تجربه33اینجانب در  جای دیگری.  لحاظ کردن آن مالحظات در ساخت خودرو استبه
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و در یک فرصت مناسب به تفصیل ام  در این زمینه و ثمرات و دستاوردهای آن را خاطرنشان کرده

از توان نشان داد که در صورت تحقق آن وضعیت یا رفتن به سمت آن، خودروسازان نیز اگر نه بیش  می

  .دولت و ملت، حداقل به اندازه آنها نفع خواهند برد

  :و باالخره گروه سوم

رصه گرچه این گروه بیش از هر چیز، در عمل نشان داده که نگران منافع خویش است اما در ع

... ها و  زیست و واردات فرآورده کنندگان و آلودگی محیط  چون رفاه مصرف تبلیغاتی، عمالً از سنگرهایی

  .نماید  شعار استفاده کرده و رهاسازی بازرگانی خارجی را اقبال میبعنوان

سازی فرایندهای  در اینجا شاید بیش از هر کس دولت و جامعه مدنی وظیفه دارند که با شفاف

طلبانه  از اراده باطل راه را بر هرگونه برخورد فرصت» حق«گیری و تخصیص منابع و تفکیک کلمه  تصمیم

تر  توان گفت که مسؤولیت دولت در این زمینه به مراتب سنگین بنا به دالیلی می. نندبا مصالح ملی سد ک

! پذیری آن به واسطه نیاز به درآمد ناشی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی بسیار باالتر است و آسیب

مولد و گذاری  هایی مثل سرمایه  و توجه به نقش خودروسازان در زمینه6 و 5ای به جداول شماره  مراجعه

ایجاد اشتغال که امروز به شکل محسوسی با امنیت ملی ما گره خورده است شاید به روشنی دولت را 

متقاعد سازد که مبادا از حربه واردات برای وارد ساختن ضرباتی به تولیدکنندگان استفاده کند اما ذکر 

  .ردات نیز متنبه و آگاه سازدتواند دولت را از جنبه سطح پایداری رویکرد معطوف به وا مثالی فرضی می

 میلیون خودرو در کشور وجود دارد که هزینه ارزی آنها از 5/3براساس آمارهای موجود رقمی حدود 

 هزار دالر در نظر بگیریم 8اگر متوسط هزینه ارزی خودروها را .  هزار دالر نوسان دارد200 تا 3

 نظر بگیریم، معنایش این است که دولت  درصد در10 اگر نرخ استهالک را 5/3×106×8×1000=28×109

 3در صورت غیراقتصادی کردن تولید خودرو حداقل باید برای نگهداشت سطح موجود، ساالنه حدود 

همچنین برای توجه ... میلیارد دالر فقط بابت جایگزینی استهالک خودروها کنار بگذارد تا چه رسد به 

  :ه آمارهای زیر نیز توجه کنیدپذیری چنین رویکردی ب به بعد دیگری از امکان
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 خانوار یک خودرو وجود داشت این نسبت در 40 به ازای هر 1355براساس آمارهای موجود در سال «

 نفر 1000نسبت تعداد خودرو به ازای هر ....  خانوار یک خودرو رسیده است100 به ازای هر 1375سال 

، 528، برای آلمان 552، برای ژاپن 767یکا  است در حالی که رقم مشابه برای آمر50جمعیت در ایران

  .34» است70 و برای ترکیه 152، برای مالزی 195برای کره 
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  کالم آخر 

اند صادقانه پیگیری  اگر خودروسازان تعهداتی را که در چارچوب سند ملی خودرو برعهده گرفته

 برطرف خواهد شد سؤال اساسی این ها و نقایص های دولت و جامعه مدنی در باب کاستی کنند نگرانی

  های افزونه خواهان هستند؟  طلبی است که آیا دولت و جامعه مدنی قادر به مهار زیاده

  

   سایپا- 1جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  سهم

  
  گزارش عملکرد هیأت مدیره سایپا در سنوات مذکور 
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   افزایش تولید و فروش برای هشت سال گذشته مقایسه میزان پاداش،- 2جدول شماره 
  به میلیون ریال : مبالغ                                                                                                                                               

  

  

  

  

  

 

 

  

   تولید و فروش سرانه برای هشت سال گذشته زایش تولید،مقایسه متوسط پاداش اف

 

 
  1378گزارش عملکرد هیأت مدیره سایپا در سال 
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  ایران خودرو- 3جدول شماره 

  
  سهم

  
  خودرو در سنوات مذکور  گزاش عملکرد هیأت مدیره ایران: مأخذ

  

  ای حقوق و دستمزد شرکت ایران خودرو ول مقایسه جد-4جدول شماره 
   میلیون ریال:ارقام
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  88 صفحه – 1378گزارش عملکرد هیأت مدیره ایران خودرو در سال     

  

   صورت خالصه اقالم مربوط به سهم شرکت در تأمین منابع عمومی کشور طی -5جدول شماره 

  78 و 77دو سال 
  مبلغ به میلیون ریال                                                                                                                                                        

  
  .رت نپذیرفته استگونه دریافتی توسط شرکت از محل بودجه عمومی کل کشور صو  هیچ78توضیح اینکه در سال 

  1378گزارش عملکرد هیأت مدیره سال 
  

   سهم شرکت در تأمین منایع بودجه عمومی کشور-6جدول 

  
  1378گزارش عملکرد هیأت مدیره سال 



 موسسه مطالعات دین و اقتصاد

 

23

   درصد شهرداری3 عوارض - 1

های مستقیم مسوب سال   درصد درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی به موجب قانون مالیات3

قانون برنامه اول توسعه ) 50(شد که به استناد تبصره   به عنوان عوارض شهرداری وصول می1345

 قانون 58 مجدداً این عوارض برقرار شد و به موجب تبصره 1368اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 

رف آن  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مص43 و اختیار قانونی ناشی از ماده 1373بودجه سال 

 وزارت امور 28/6/73 مورخ 21413/6026/4/30 و بخشنامه شمارۀ 1369در موارد معینی مصوب سال 

  .اقتصادی و دارایی پرداخت این عوارض استمرار یافته است

   در هزار سهم اتاق بازرگانی صنایع و معادن 3 عوارض - 2

های  اط با نحوه تأمین هزینه مجلس شورای اسالمی در ارتب11/8/72به استناد ماده واحده مصوب 

اتاق بازرگانی صنایع و معادن جمهوری اسالمی مقرر شده همه ساله معادل سه در هزار درآمد مشمول 

  .مالیات دارندگان کارت بازرگانی کسر و به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود

  ای   دو درصد آموزش فنی و حرفه- 3

 2اند که   کارفرمایان یا صاحبان صنایع مکلف شده1349مصوب قانون کارآموزی ) 14(به استناد ماده 

  .ای به صندوق کارآموزی پرداخت کنند های آموزش فنی و حرفه درصد مزد کارگران خود را جهت هزینه

  ) تأمین منابع مالی تحقیقات صنعتی( دو در هزار فروش -4

  : دارد شعار می قانون وصول برخی درآمدها و مصرف آن در موارد معینی ا39ماده 

برداری یا کارت شناسایی از وزارت   کلیه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تأسیس و بهره-الف

صنایع و وزارت معادن و فلزات مکلفند معادل دو در هزار فروش خود را به حساب درآمد عمومی کشور 

  .واریز کنند

عه هستند در صورتی که به تأیید  واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای بخش تحقیقات و توس- ب

حسب (های صنایع و معادن و فلزات  های علمی کشور نرسیده باشد و با تأیید وزارتخانه شورای پژوهش
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را برای انجام تحقیقات کاربردی و ) الف( درصد از دو در هزار موضوع بند 50توانند حداکثر تا  می) مورد

  .ای خود هزینه کنند توسعه

  زش و پرورش  دو درصد آمو- 5

  : دارد  اعالم می1378، 1377، 376، 1375، 1374، 1373قانون بودجه سنوات ) 8(تبصره ) د(بند 

هایی که شمول قانون بر  های دولتی و وابسته به دولت و شرکت ها و شرکت کلیه کارخانجات، بانک

یا خدمات خود را در  درصد فروش و 2های غیردولتی موظفند معادل  آنها مستلزم ذکر نام است و شرکت

های تعیین شده از طرف آموزش و  ذیل هر یک از قبوض و یا فاکتورهای فروش مشخص کنند و به حساب

  .پرورش واریز کنند

رسد مشمول پرداخت سود  برای کلیه کاالهای ساخته شده وارداتی که مستقیماً به مصرف نهایی می

ها و خدمات مشمول طرح ستاد تنظیم بازار و کاال. بازرگانی نیز عوارض فوق معادل دو درصد است

  .کاالهای صادراتی از شمول این بند مستثنی هستند

   یک در هزار توسعه فضاهای ورزشی-6 

- 77سنوات (قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ) 67(تبصره ) ب(به استناد بند 

ار درآمد ساالنه خود را بابت توسعه فضاهای کلیه کارخانجات صنعتی موظفند معادل یک در هز) 1372

  .ها باید در مقاطع سه ماهه صورت گیرد آموزشی به حساب خزانه واریز کنند که این پرداخت

   عوارض ویژه صادرات و واردات -7

قانون ) 70( و تبصره ذیل ماده 1372قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مهرماه ) 20(به موجب ماده 

 از کلیه واردکنندگان 1373 از ابتدای سال 1375ضمانت صادرات مصوب   اره صندوق چگونگی اد

کنند یک درصد از مجموع وجوه دریافتی بابت  های غیردولتی که به صورت تجاری کاال وارد می بخش

حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کاالهای وارداتی عالوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به 

  .شود عوارض ویژه دریافت درآمد عمومی واریز میعنوان 
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   یک در هزار محیط زیست - 8

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، به منظور فراهم ساختن امکانات و ) 45(ماده ) د(به استناد بند 

 ها ها و کارگاه کننده کارخانه تجهیزات الزم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده

موظفند یک در هزار فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف 

  .ها و ایجاد فضای سبز کنند ها و جبران زیان ناشی از آلودگی کنترل آلودگی

  .های قابل قبول مؤسسه محاسبه خواهد شد وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینه

  رهنگی و تفریحی کارگران  توسعه و نگهداری فضاهای ف- 9

قانون وصول برخی درآمدهای دولت وزارت کار و امور اجتماعی موظف است ) 78(به استناد ماده 

قانون کار از کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار که نتوانند نسبت به ایجاد فضای ) 154(براساس ماده 

 و 73 ریال در سال 10000( ازای هر کارگر ورزشی، تفریحی و فرهنگی در داخل کارگاه خود اقدام کنند به

  .دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند)  به بعد1374 ریال از سال 12000

  

  های صنعتی  عوارض شهرک-10

 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن و 43ماده ) الف(براساس اختیار حاصل از بند 

نیم درصد از کل مبلغ هر نوع قراردادی که در زمینه ایجاد موافقت ریاست جمهوری مقرر شده 

های شهرهای  های صنعتی به شهرداری سازی و تأسیسات واحدهای مستقر در شهرک ساختمان، راه

  .ربط پرداخت شود ذی

های صنعتی در محدودۀ شهرها قرار ندارند و از خدمات  الزم به یادآوری است که چون شهرک: تذکر

  . شوند این عوارض جای بحث و تأمل دارد ند نمیم شهرداری بهره

  : نوشت پی

                                                 
  . 10، ص 1377نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،  ، پایان»اقتصاد نهادگرایی نوین«آبادی،  محمدرضا معینی فیض -  ١
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