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در جهت حمایت از سرمایه و کار ملیرفع آنهاو راه کارهايید ملیتولتحقق موانع 
دکتر محی الدین احراري رودي

دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار

دهیچک

تولید ملی یک . دگردمی اطالقکاالها و خدماتی که در دوره ي معینی در کشوري تولید شده، به ارزش پولی همهدر علم اقتصاد ) National product(تولید ملی 
اکنون حمایت نکردن از بخش تولید در کشور، هم.و مانند اینها بیان می شود... جریان در واحد زمان است و معموالًً بر حسب دالر در سال، پوند در سال، ریال در سال 
بایست روست که میهاي جدي روبههاي ملی با چالشو نیز صیانت از سرمایهوري دغدغه اصلی به ویژه بخش خصوصی است؛ بنابراین، توجه به بخش تولید و افزایش بهره

ارتقاي تولید ملی، بدون توجه به مشکالت موجود . وري و اشتغال پایدار فراهم شودزمینه براي ایجاد بهرهدر مرحله بعديرفع و،ها شناساییدر مرحله نخست، این چالش
گذاران براي ایجاد صنایع جدید، شناسی صنعت کشور و شناسایی موانع فراروي صنعتگران و سرمایهآسیب. پذیر نیستامکاندر رشد صنعت داخلی و رفع این مشکالت 

ج هاي بعدي با توجه به نتایگام. گذاري استنخستین گام در راه رفع مشکالت تولید و تسهیل سرمایهافزایش تولید واحدهاي موجود و بهبود کیفیت محصوالت تولیدي،
ن ین قوانیانه در تدویر جامعگرایغ، نگرششرایط خارجی، گذارينبود اطمینان نسبت به سرمایه،يو اعتباریمالينهادهایناهماهنگ. اي برداشته خواهد شدچنین مطالعه

يه گذاریل سرمایتسهعدم و ید ملیمشکالت تولون موانع یاز مهمترموانع صادرات تولیدات داخلیو یخارجيکاالهاهیرویقاچاق و واردات ب،یو مقررات داخل
.شده اندپیشنهادآنهارفع راهکارهایی جهت ،ق با بررسی این موانعیدر این تحق.شوندیمحسوب م
، بازار کار، راهکار، پیمانکارانتولید ملی، موانع، صادرات، آسیب شناسی، سرمایه ملی:کلیديواژه هاي

مقدمه- 1

وري و نیز اکنون حمایت نکردن از بخش تولید در کشور، دغدغه اصلی به ویژه بخش خصوصی است؛ بنابراین، توجه به بخش تولید و افزایش بهرههم
وري و ها شناسایی و رفع و زمینه براي ایجاد بهرهبایست در مرحله نخست، این چالشروست که میهاي جدي روبههاي ملی با چالشصیانت از سرمایه

بست و از ورود یت خارجیفیکیت و بیفیبا کيکاالهايتوان مرزها را به رویمیسطحیدر نگاهاشتغال پایدار فراهم شود، ولی این موانع کدام است؟
شکوفا نمود که يارا به گونهع داخلیصنايتوان با نوآوریتر مانهیگراواقعینمود و در نگاهيریشود جلوگید میکه مشابه آن در داخل تولییهر نوع کاال

ل نمود تا فرهنگ ناپسند یمصرف کننده تبديبرايد داخل را به افتخاریزمان استفاده از محصوالت تولابد و همیش یافزایخارجيهاتوان رقابت با نمونه
آنچه از ین شعار در هر سال شمسییساالنه و تعيهايدرموردحکمت نامگذار.را از ذهن جامعه زدودیرانیايبر کاالهایخارجيکاالهاح دادن هریترج

ت دل ها و ذهن ها به سمت یو هدایرد و الزم است با سوق دادن افکار عمومیگیا میاست که در کشور شکل گرفته ییهمه مهم تر است، ضرورت ها
، فعال ساختن ذهنها جهت ارائه یجاد توجه به مسائل اساسیات جامعه ،یاقدام گردد و گرنه هدایک مسئله و مشکل اساسیاز عمالً به حل ینقطه مورد ن

نمودنیاز خطرها و خنثيریگیکشور ، پشیر حرکت عمومیدن به مسین، وحدت و انسجام بخشیدگاه ها، همدل و همفکر کردن مردم و مسئولیآراء و د
علم و د فکر ویتوليبراينه سازیزم،ینظام اسالميت ها و دغدغه هایاولون ییاز کشور ، تعیمورد نیتوطئه ها، برجسته نمودن ارزش ها و موضوعات اصل

هر يک نام و شعار براین ییتعيبرایروشندالیلیل ، همگیقباین از يمتعددیعموميک معضل و حکمت هایحل ياست ها و راهکارهایشناخت س
ام تداوم جهاد یدر واقع پ» یرانیه ایت از کار و سرمای، حماید ملیتول«ان سال به عنو1391سال يام رهبر معظم انقالب و نامگذاریپ.باشدیسال م
د یمورد تأکید ملیت از تولیان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمایچه که رهبر معظم انقالب در سال گذشته بآنیعنی. 1را در خود داردياقتصاد

يهابر دغدغهيامانهید حکی، تأکیرانیه ایت از کار و سرمای، حماید ملیتوسط رهبر معظم انقالب به نام تول1391سال ينامگذار.اندمجدد قرار داده
سازد، روشن و مشخص است اما نحوه گام برداشتن مسیري را که این شعارها و رهنمودها معین می.د و تجارت کشور بودیان امر تولیر متولیاخيهاسال

پسوند معنی دار ملی و داخلی عالوه بر آن که مسئولیت اجراي این شعارها را بر عهده . ا در رسیدن به هدف بسیار تعیین کننده استدر این مسیره
و فراتر از تعارف و یو عمليجديام برخوردین پیم با ایاگر بخواه.خواهدبیند و میسازي آن را نیز براي همگان میگذارد منافع و اثرات پیادههمگان می
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م تا ین کنییق را تبین توفیايهام و شاخصیق در آن را بشناسیم و هم لوازم توفین عبارت داشته باشیاز ایقیف دقید هم تعریم، بایتکرار شعار داشته باش
.میکنیابیم و ارزیها بسنجن شاخصیخود را با ايم کارنامهیان سال بتوانیدر پا

بحث-2

در -ک سالیمعموالًً - ینیمعيکه در دوره یکاالها و خدماتهمهیبه ارزش پولدر علم اقتصاد یا محصول ملی) National product(ید ملیتول
... ال در سال یان در واحد زمان است و معموالًً بر حسب دالر در سال، پوند در سال، ریک جریید ملین اعتبار تولیبه ا. شودید شده، گفته میتوليکشور

« . شودید، کسب شده گفته میان تولی، در جريدر کشورینیمعيکه در دوره ییدرآمدهایتمامیبه ارزش پولیدرآمد مل.2شودیان مینها بیو مانند ا
د یتولينه هایکه هزنیرا بسته به اید ملیتولبنابراین .پرداخت شده استيدر کشورینیاست که در دوره معیینه هایتمام هزیارزش پول» ینه ملیهز

، یملينه یا هزیا درآمد ی) محصول( د یف تولیدر تعرید ناخالص ملیو تولید خالص ملیتول: م نمودیرشاخه تقسیتوان به دو زیم،ا نهیاز آن کم شده 
» خالص« نه ید، درآمد و هزیجه تولینتنه ها کسر شود، ین هزیاگر ا. میا نکنیم یدوره مربوطه را کسر کنيه ایسرماينه استهالك کاالهایم هزیمختار

د یک دوره تولیاست که در یارزش کاالها و خدماتید ناخالص ملیب تولین ترتیبد.است» ناخالص «نه ید، درآمد و هزیجه تولیاست، اگر کسر نشود، نت
ارزش یو محصول خالص مل. افته استیاختصاص ،مستهلک شدهيه ایسرمايکاالهاینیگزیجاياست که در همان دوره براییشده و شامل کاالها
.ه در حد آغاز دوره، الزم استیسرمايکاالهاییداراينگهدارياست که براییکاالها» پس از کنار گذاشتن« د شده یکاالها و خدمات تول

ید ملیوانع تولم- 2-1

صنعت کشور و یشناسبیآس. ستیر نیپذن مشکالت امکانیو رفع ای، بدون توجه به مشکالت موجود در رشد صنعت داخلید ملیتوليارتقا
ت محصوالت یفیموجود و بهبود کيد واحدهایش تولید، افزایع جدیجاد صنایايگذاران براهیصنعتگران و سرمايموانع فراروییشناسا

برداشته يان مطالعهیج چنیبا توجه به نتايبعديهاگام. استيگذارهیل سرماید و تسهین گام در راه رفع مشکالت تولینخست،يدیتول
:شوديبندر دستهیزيهاتواند به نامید میبه اجمال موانع تول.خواهد شد

ن و مقررات موجودیاز قوانیموانع ناش- 1- 2-1

ات بر ارزش یم و قانون مالیمستقيهااتی، قانون مالین اجتماعیقانون کار، قانون تأم: ن مبتالبه بخش صنعت کشور عبارتند ازین قوانیتریاصل
انه در یگرار جامعینگرش غیرفته هستند، ولیکشور پذيدیجامعه تولين، از سوین قوانیايست که اهداف مورد نظر در اجراینیشک. افزوده

در راه یصورت موانعن را به ین قوانیاز اییهان اهداف، بخشیدن به ایرسير برایدست و پا گيهان و ارائه روشین قوانین ایتدو
ن هستند؛ ین قوانیکنندگان ابیکنندگان و تصونیقاً خالف مقصود تدویاز آنها، دقیکه عوارض ناشياکنندگان درآورده است، به گونهدیتول
.جاد اشتغال اشاره نمودیها در اآنیتوان به اثر منفینمونه، ميبرا

يو اعتباریمالينهادهایاز ناهماهنگیموانع ناش-2- 2-1

ن یاست و اياقتصاديهاتیشتر فعالیبیسوددهينه الزم برایجاد زمیگردش پول و ايو اعتباریماليکه هدف از ساخت نهادهايبا وجود
، موجب یمؤسسات بانکیعملکرد کنونست،یر نیپذنه امکانیمطمئن و کم هزیتجار و صنعتگران به منابع مالیل دسترسیامر جز با تسه

ن موضوع باعث شده است یشده و ايبا بازده فورياقتصاديمجازيهاتیخرد و کالن به سمت فعاليکشاندن قاطبه جامعه و فعاالن اقتصاد
محروم شوند و یبه منابع مالیابیشه خود ندارند، از دستیجز فکر و اندياهیکه سرمايت و نوآوریخالقين و صنعتگران دارایتا متخصص

.مند نشونده بهرهیالت بازار سرمایز از تسهید نیکار عرصه تولفعاالن درست
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يگذارهینان نسبت به سرمایاز نبود اطمیموانع ناش- 3- 2-1

ن گونه یسوء ايامدهایکه بدون در نظر گرفتن پيچندگانه با فعاالن اقتصاديز برخوردهایآنها و نییاجرايهان و روشیقوانیثباتیب
يهاتیدر فعاليگذارهینان از سرمایشود که اطمیرد، موجب آن میپذیه درستکار صورت میر آنها بر صاحبان سرمایتأثژه یرفتارها و به و

يهاساليهااز تالطمماناز آنجا که کشور.گرفته شود)هاستتین فعالیاز ایبخشيدیع تولیصنايجاد و راهبریکه ا(دراز مدت ياقتصاد
ت یر به حد کفایاخيهادر دههید داخلیو توليگذارهیت از سرماین ناظر به حمایگذر کرده و قوانیاسالميت نظام جمهورین تثبیآغاز

سم را یمحدود کننده کمونینظام اشتراکیبرال و هم نفیخته لیلجام گسيدارهینظام سرمایکه هم نفیسته نظام اسالمیاند، شامصوب شده
.ده باشدینرسیمشروع داخلگذارانهینان در سرمایاطمجادیايبرایهنوز به ثبات کاف، کرده

یط خارجیاز شرایموانع ناش- 4- 2-1

یاز رشد علميریجلوگيبرایالمللنیکشورها به جامعه بیبرخيمنبعث از فشارهايهاتیر، کشور ما شاهد اعمال محدودیاخيهادر سال
يا توسط نهادهایخاص يهانکه توسط دولتیاعم از ا،ییهاتین محدودینکه چنیانظر از ران بوده است؛ صرفیایاسالميجمهوریو صنعت

است، یهیبد.شوندیگرفته شده و آثار آنها بررسيآنها جدیر واقعیزان تأثیبه میستیر، بایا خیهستند یقانوناعمال شده باشند،یالمللنیب
یصنعتيهاتیزان فعالیباال بردن ميبرايمناسب اقتصاديهامیها و تصمتیمحدودنیبا اییارویرويافتن راهکارهایيبرايان مطالعهیچن

.استیدات داخلیش تولیو افزا

هیرویاز قاچاق و واردات بیموانع ناش-5- 2-1

يکشور و عدم توان رقابت سالم برايوروديهااز راهیخارجيه واردات کاالهایرویقاچاق و رشد بيق بر ورود کاالهاینبود نظارت دق
با يمساویفیط کیدر شرایرانیايدیتوليرد، بلکه کاالیگیکنندگان مدین تولیت را از اید و خالقیزه تولی، نه تنها انگیرانیدکنندگان ایتول

که اعمال یطیژه در شرایبه ویخارجيق بر ورود کاالهایامر نظارت دق. شودیرو مروبهیداخليعرضه و تقاضايعدم استقبال در بازارها
د و یاز توليت جدیبوده و حمايافته است، ضروریر شدت یاخيکشور در سالهایو صنعتیاز رشد علميریجلوگيبرایخارجيفشارها

.طلبدیرا میرانیه ایسرما

یدات داخلیموانع صادرات تول- 6- 2-1

، بسنده کردن یبه طور کل. شودیمحقق میو فراملیمليافتن بازارهایدر صورت یدروندات یکه رشد تولاذعان دارندنظران صاحبيهمه 
گر کشورها از یبه دیاز آنجا که صدور محصوالت داخل.شودیع کشور نمیموجب رونق کامل صنایخارجيو غفلت از بازارهایبه مصرف داخل

را به دنبال یت ملیو آثار مثبت در امنیم روابط خارجیموجبات تنظياقتصادگر، ارتباطات یديکند و از سویجاد میایک سو درآمد ملی
ز ی، تداوم جوایو گمرکیات بانکیق شوند؛ به حداقل رساندن عملیگوناگون تشويهاد از راهیبايدیتوليهادارد، صادرات محصوالت بنگاه

دارند، در یخوانشدن اقتصاد همیکه با جهانینیدات نویست تمهها هستند و الزم ان مشوقید از جمله ایالت جدیجاد تسهی، ایصادرات
د خواهد یت از صادرکنندگان خود مفیگر کشورها در حماینه، توجه به روش دین زمیده شود که در ایشیاندیر نفتیش صادرات غیافزايراستا

.پر شودیک به خوبیپلماتیديهاتیحمایخاليبود تا جا

ید ملیاز تولت یحمايراهکارها-2-2
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:راهکارهاي حمایتی در خصوص تولید ملی پیشنهاد می گرددمهمتریندر زیر 

فرصت آزمون و خطا هم تمام شده . نخستین اقدام براي حمایت از کار و سرمایه ایرانی جلوگیري از تکرار اشتباهات گذشته است-1- 2-2
ها استفاده نمود و در نظر داشت افراد فعال هر جامعه باید از تمام ظرفیت. شدها باید کارشناسانه، دوراندیشانه و دانش محور بااست، حرکت

هاي فکري جامعه حمایت از سرمایه. ها بیشترین حمایت صورت پذیردآیند که باید از اندیشه و توان آنترین سرمایه آن به حساب میبزرگ
.اي ایجاد نمودهاي هستهنش و فعالیتتواند همان توانی را ایجاد نماید که در داها میدر همه زمینه

هاي تولیدي کشور، اعم از صنایع، کشاورزي یکی از فاکتورهاي مهم موفقیت که موجب توسعه اقتصادي در بخش: اقتصاد دانا محور-2- 2-2
کانادا، نشان دهنده موفقیت اي همچون ژاپن و هاي اقتصادي کشورهاي پیشرفتهاکنون واقعیتهم. شود، توجه به نخبگان کشور استمی... و

.3چشمگیر اقتصادي این کشورها با توجه به نیروي انسانی نخبه است

تشکیل کمیته ملی ابداعات و اختراعات براي شناسایی اختراعات و ابداعات و اکتشافات برتر با حضور اعضاي هیأت علمی مراکز -3- 2-2
تعریف راهکارهاي عملی براي عملیاتی شدن اختراعات ... مخترعان و مکتشفان وهاي تشویق در زمینه حمایت ازتحقیقاتی، اعمال سیاست

هاي برتر در همه سطوح از دبستان تا دانشگاه و مراکز تحقیقاتی با هدف هاي ابداعات و اکتشافات و ایده؛ بنابراین، الزم است جشنواره...و
هاي رایج به یک فرصت توان به دور از شعار زدگینونی تحریم کشور را میاوضاع ک. تقویت روحیه خالقانه و پرورش استعدادها طراحی شود

هاي دولتی، تشکیل هاي تحقیقاتی گوناگون توسط بخشهاي طرحدر این باره، ایجاد مؤسسات ملی پرورش خالقیت، تقبل هزینه. تبدیل کرد
هاي اجرایی جهت ها در کلیه دستگاهها و ایدهپیشنهادها، طرحهايها، تشکیل جدي نظامکمیته ملی حمایت از اختراعات، اکتشافات ونوآوري

از اهمیت خاصی برخوردار ... ها وها، تقدیر شایسته از صاحبان ایدهوري و تولید و کاهش هزینههاي برتر با هدف افزایش بهرهشناسایی ایده
.است

بررسی دالیل تعطیلی صنایع با حضور استانداران و مدیران ها برايهاي بررسی مشکالت صنایع در همه استانتشکیل کمیته-4- 2-2
توان البته گفتنی است، در صورت حمایت مدیران دولتی، می. ها و صاحبان صنایع و حمایت از صنایع ورشکسته یا در شرف تعطیلیدستگاه

.بسیاري از این صنایع را دوباره فعال کرد

در همین . هاي علمی، تکنولوزیک، نانو با هدف گسترش بازار کارمشاغل جدیددید در زمینههاي آموزشی براي مشاغل جاجراي دوره-5- 2-2
هاي مالی، زمینه را در بازار کار هاي آموزشی و حمایتزمینه، الزم است سازمان فنی وحرفه اي با شناسایی مشاغل جدید و برگزاري دوره

.براي ایجاد اشتغال فراهم کند

را که در یم از کسانیم و تکریکنیشتازان عزت و استقالل جامعه معرفیدکنندگان را به عنوان پید تولیباجامعهیدر فرهنگ عموم-6- 2-2
.میجامعه قرار دهيهاکنند، در ارزشین صحنه تالش میا

و یبانک،ي، تجاریمالوی، پوليارزيهااستید در سیبایعنی. کشور باشدياقتصاديهايگذاراستید شاقول سیبايدمحوریتول-7- 2-2
ییگراو مصرفییدگراین تولیم بیناچار بودییگونه خواهد بود که اگر جانین مطلب ایملموس ایتجل.میت قائل باشید اولویتوليبرایاتیمال
داشته یار ملموسیبسیتجلتواند یها مارانهیياست هدفمندیسين مطلب مثالً در اجرایا. مید را مقدم بدارید تولیم، بایانتخاب کنراییک

در یرات ناگهانییکه از تغین معنیبه ا. ابدیش یران ما افزایمديزیرم که توان برنامهیبروید به سمتیها بايگذاراستیدر مجموع س. باشد
.کننديزیرنده برنامهیآيران ما بتوانند برایم تا مدیها اجتناب کناستیس
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. هدفمند کردن پرداخت تسهیالت اشتغال و حذف روند پرداخت برخی از تسهیالت که موجب انحراف از هدف ایجاد اشتغال است-8- 2-2
بنا بر نوع (توان میزان انحراف یا درستی نمودارهاي اشتغال هاي گوناگون میدر این خصوص با راستی آزمایی میزان اشتغال ادعایی، دستگاه

.کنند، کشاندهایی که اشتغال واقعی ایجاد میه آن، تسهیالت را به بخشیشخص نمود و بر پارا م)تسهیالت پرداختی

.میت کنید حمایگذاران بخش تولهیکردن مجوزها از سرماید با کاهش مقررات و منطقیبا-9- 2-2

.دا کندیش پیآنها افزایتوان مالمانکاران را بپردازند تایدکنندگان و پیخود به توليهاید بدهیبایدولتيهادستگاه- 10- 2-2

م یداشته باشيدیتوليت مشکالت واحدهایاز ماهید فهم درستیبا. تر عمل کنندمهربانانهيدیتوليها در برخورد با واحدهابانک- 11- 2-2
.مینانه و هدفمند کنیبرا واقعيدیتوليها و واحدهان بانکیو مناسبات ب

بدخواهان در يها از سوتیمحدودیکه برخیطیدر شرا. از داردیآالت مناسب ننیو ماشيد به فناوریبهبود توليدکننده برایتول- 12- 2-2
.میت کنیها حماتین محدودیدر رفع و دفع ايران اقتصادید از ابتکارات مدیل شده است، بایما تحميهادکنندهیبر تولیالمللنیمناسبات ب

سال يتقارن نامگذار. مید حرکت کنیتوليسازو چابکيسازر روانید در مسیکار، باوط کسبیها و محاستیدر مناسبات و س- 13- 2-2
ک ید به فال نیکار را باوکسبيد بهبود مستمر فضایبا ابالغ قانون جد» یرانیه ایت از کار و سرمای، حماید ملیتول«د به عنوان سال یجد

تواند ین قانون میاياجرا. خواهد شدین دولت و بخش خصوصیبیپرنشاط و تعاملییجاد فضایباعث ان قانون یق ایکامل و دقياجرا. گرفت
.4ز باشدینید ملیت از تولیحمايت در اجرایموفقيبرایار خوبیبسعهیطل

دکنندگان یکمک به تول. داردیابیبازاراز به ید خود را انجام داده و نیدکننده تولیفتد که تولیاتفاق بیتواند زمانید میت از تولیحما- 14- 2-2
ار یکه ابتکار عمل در اختین معنیبه ا. ردیصورت بگيگذارمتیمربوط به قيهانهیا زمیياتواند از راه نظام تعرفهیمیداخلیابیبازاريبرا

.انجام دهندت بازار خود را یریامورات مدیط رقابتیبتوانند در شرايدیتوليباشد تا واحدهایبازار رقابت

. شودیممکن میخارجیابید با بازاریت از تولین صورت حمایداشته باشد که در ایدسترسیخارجيد به بازارهایدکننده بایتول- 15- 2-2
.دا کندید تداوم پیبایجهش صادراتيریگلذا جهت

يرویهم نید ملیجهش در توليما برایعنی. وجود داردياریبسیخاليهاتید، ظرفیمراحل توليو در همهیط فعلیدر شرا-16- 2-2
م یموجود بدهيدیتوليواحدهايش رویت را به رفع موانع پید اولویتنها با. میگسترده داريهايگذارهیم و هم سرمایجوان آماده به کار دار

.د بپردازندیت به تولین واحدها بتوانند با حداکثر ظرفیتا ا

يریجه گینت- 3

مورد نظر رهبر يدر واقع مجاهده اقتصاد. شودیمی، تلقيسال جهاد اقتصادسال گذشته، يگذارناميامسال در راستايگذارنام- 3-1
یو اشتغال داخلید ملین ثمرات آن، رشد تولیتداوم خواهد داشت و از نخستیآتيهاد شد ـ در سالیمعظم انقالب ـ که از سال گذشته تأک

ن الزم و بلکه یهمه مسئولي، تالش و همکارین ضرورتیتحقق چنيدوم آنکه برا.ران خواهد بودیملت ايماديهاهیسرمايریکارگز بهیو ن
ت از یژه سازمان حمایان صنعت و تجارت و به ویو متولیگانه، از جمله نظام بانکسهيکامل قوایرا بدون هماهنگیواجب است، ز

ت ین که تقویسوم ا.ن اهداف محقق نخواهد شدیامسال، ايگذارد متناسب با نامیجديهاتیموردکنندگان و مصرف کنندگان با مأیتول



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش

1165:کدمقالهرفع آنها در جهت حمایت از سرمایه و کار ملیتولید ملی و راه کارهايتحقق موانع 

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

يبرایمناسبيمقتدر، الگویرا نظام اسالمیران در منطقه و جهان خواهد شد، زیایاسالميگاه جمهوریت جای، موجب تقویاقتصاد مل
.خواه خواهد بودادهیزيهادر قبال دولتیقدرت بازدارندگيبه پا خاسته و دارايهاملت

حمایت از تولید داخل یعنی اعتماد به کاال و محصول ایرانی و حمایت از سرمایه ایرانی یعنی اطمینان به اندیشه و توان متخصصان - 3-2
.یماي تبدیل کنهاي زنجیرهتوانیم این زنجیره زیبا را به زیباییما می. داخلی، حتی اگر تحریم نباشیم

، نگرش غیر جامعگرایانه در تدوین قوانین و شرایط خارجی، گذارينبود اطمینان نسبت به سرمایه،ناهماهنگی نهادهاي مالی و اعتباري- 3-3
از مهمترین موانع رفع مشکالت تولید ملی و موانع صادرات تولیدات داخلیکاالهاي خارجی و قاچاق و واردات بی رویهمقررات داخلی،

.تسهیل سرمایه گذاري محسوب می شوند

معرفی،تشکیل کمیته ملی ابداعات و اختراعاتاقتصاد دانا محور و حمایت از نخبگان، جلوگیري از تکرار اشتباهات گذشته، - 3-4
کاهش مقررات و ، هاي اقتصادي کشورگذاريشاقول سیاستنوانبعتولیدمحوري ، تولیدکنندگان به عنوان پیشتازان عزت و استقالل جامعه

کمک به آنها، یبه منظور افزایش توان مالهاي دولتی به تولیدکنندگان و پیمانکارانهاي دستگاهبدهی، پرداخت منطقی کردن مجوزها
رفع موانع تولید يتوانند تا حدود زیادیمدسترسی تولیدکننده به بازارهاي خارجی،ايتولیدکنندگان براي بازاریابی داخلی از راه نظام تعرفه

.را تسهیل نمایندیمل
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و اظهارنظر کارشناس درباره طرح ایجاد 10411شماره مسلسل 1389در مردادماه مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی، گزارش پایش محیط کسب و کار ]4[
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