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چکیده مدیریتی

کالن اقتصــادی و سیاســت صنعتــی می توانــد اقتصــاد را در مســیر توســعه ای 	  ترکیــب نادرســت سیاســت های 

ک میــان افزایــش اشــتغال و افزایــش دســتمزد تحمیــل می کنــد و خطــر  کــه انتخــاب اجتماعــی خطرنــا قــرار دهــد 

کــم  بهــره وری و توقــف تغییــر ســاختاری را ایجــاد  گرفتــن مــداوم در دور باطــل تقاضــای ضعیــف، رشــد  قــرار 

می کنــد.

ــه 	  ــژه نیــروی انســانی در بخــش صنعــت ب ــه وی ــران از یــک ســو ظرفیــت بکارگیــری عوامــل تولیــد ب در اقتصــاد ای

گام توســعه در ســطح مناســبی نیســت و از ســوی دیگــر بــازار داخلــی امــکان اســتفاده از صرفه هــای ناشــی  لحــاظ 

کاربــری باالتــر  کــه از  از مقیــاس را در بســیاری از صنایــع را نمی دهــد، لــذا  توجــه بــه ارزش افــزوده در فعالیت هــای 

برخوردارنــد ضروتــی دوچنــدان دارد.

کاالهــای 	  ک نقــش قابــل توجــه ای در تامیــن تقاضــای اولیــه داشــته، تامین کننــده  زیربخش هــای صنعــت پوشــا

گی هــای مهــم  مصرفــی بــوده و در یــک دســته بندی اقتصــادی جــزء صنایــع آغازیــن بــه حســاب می آینــد. از ویژ

کشــش درآمــدی تقاضــا محصــوالت تولیــدی آنهــا پاییــن  ــرای آنهــا اســت و  ــودن نیــاز ب ایــن صنایــع، اساســی ب

اســت.

ــادی 	  کالن اقتص ــت های  ــاظ سیاس ــه لح ــخصی ب ــی مش ــی مش ــدن خط ــد نیازم ــت مول ــری، صنع ــاظ نظ ــه لح ب

خ بهــره اســت. تنظیــم  خ تســعیر ارز و نــر اســت و از مهم تریــن مولفه هــای ایــن خط مشــی نحــوه تنظیــم نــر

خ  خ هــای ارز عامــل اصلــی ایجــاد تغییــرات مولــد، رشــد و تنــوع صادراتــی اســت و ســطوح مناســب نــر رقابتــی نر

بهــره نیــز بــه ترویــج ســرمایه گذاری و توســعه زیربنــای صنعتــی می انجامــد. 

کاهــش دســتمزدهای واقعــی در ایــران و تاخیــر میــان رشــد بهــره وری و 	  ســرعت پاییــن اشــتغال زایی، همــراه بــا 

کــه همــراه بــا ضعــف تقاضــای جهانــی در  کاهــش داده  رشــد دســتمزد طــی ســال های اخیــر، تقاضــای داخلــی را 

نتیجــه رکــود و تحریــم، مقیــاس صنایــع را پاییــن نــگاه داشــته اســت. 

ــق 	  ــه تعمی ــاده ب ــی فوق الع ــای صنعت ــاخت ها و ارتق ــوه در زیرس ــرمایه گذاری های انب ــی در س ــی عموم ــن مال تأمی

ســرمایه و ســرمایه محوری در صنعتی شــدن منجــر می شــود. در ایــن رویکــرد بنگاه هــای دولتــی در تعــدادی از 

کــه بــه طــور معمــول  صنایــع پایــه و توســط بنگاه هــای چندملیتــی در صنایــع بــا فنــاوری پیشــرفته ورود می کنــد و 

کار ارزان داخلــی، ســرمایه گذاری های  در اســتفاده از ســرمایه های خارجــی، ســعی می کنــد تــا بــا عرضــه نیــروی 

کنــد  پیشــران و محرکــت صــادرات را جانمایــی 

بــه طــور خالصــه، تصریــح روابــط علــت و معلولــی میــان اجــزای سیاســت صنعتــی، بررســی همزمــان ســطوح 	 

کالن، توجــه بــه هدف گــذاری انتخابــی صنایــع،  اجــرای پیشــرفته تر  کنــار ســطوح خــرد و  میانــی اقتصــاد در 
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برداشــت ســطحی از مالحظــات فنــاوری، توجــه بــه امــکان مدیریــت تقاضــا از طریــق دولــت، پیش بینــی 

ســازوکارهای الزم جهــت ورود بــه بازارهــای جهانــی، پیش بینــی ســازوکارهای ایجــاد هماهنگــی میــان صنایــع 

ــدار در  گیــری و پای کالن ســند اســتراتژی توســعه صنعتــی در عیــن فرا ــه ماهیــت  ــه اطالعــات و توجــه ب و مبادل

بازارهای دیگر، نیازمند سطحی به مراتب فراتر از اسناد پیشین در طراحی سیاست صنعتی است.  

ــد  کی ــن تا ــر، ضم گی ــدار و فرا ــی پای ــت صنعت ــند سیاس ــتیبانی از س ــور پش ــه منظ ــزارش ب گ ــله  ــک سلس ــذا در ی ل

ــی«  ــت صنعت کالن در سیاس ــطح  ــت گذاری س ــاء سیاس ــای ارتق ــوان »ضرورت ه ــت عن ــی، تح ــل هم آوای ــر اص ب

کمــی  کالن تحلیــل خواهنــد شــد. دســتاوردهای  زیربخش هــای صنعتــی مهــم بــه لحــاظ اثرگــذای متغیرهــای 

کمــک شــایان توجــه ای بــه تدقیــق هــر چــه بیشــتر اصــل هم آوایــی در  گزارش هــا،  و تشــریح روابــط علــی در ایــن 

ســند سیاســت صنعتــی خواهــد نمــود

کالن ســنجی موسســه مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانــی )نســخه ۱/۱(، 	  در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از مــدل  

خ مالیــات(، پولــی )افزایــش  کاهــش نــر ج دولتــی و  بــا آزمــون چهــار دســته سیاســت های مالــی )افزایــش مخــار

خ تعرفه( بــه این نتیجه  خ ارز( و تجــاری )کاهــش نر خ ســود تســهیالت(، ارزی )افزایــش نــر کاهــش نــر نقدینگــی و 

ــه نقدینگــی  ــه بنــگاه ب کالن، ارتقــاء دسترســی ب ــه در اولویت بنــدی سیاســت های حــوزه  ک دســت یافتــه شــد 

خ ارز  گــردش ســرمایه در بنــگاه، افزایــش نــر از طریــق تســهیالت هدفمنــد و سیاســت های افزایــش ســرعت 

ــا  خ تعرفــه، مهم تریــن محورهــای هم آوایــی ب کاهــش نــر جهــت توســعه تــوان رقابــت در بازارهــای صادراتــی و 

ک بــه شــمار می رونــد سیاســت های بخشــی در صنعــت پوشــا

کمبــود نقدینگــی و تســهیالت بانکــی اســت. میــزان اثرگــذاری 	  مهم تریــن چالــش زیربخــش صنعــت نســاجی، در 

کاهــش  کمتریــن ســطح اثرگــذاری، ســه برابــر سیاســت  افزایــش تســهیالت بانکــی و نقدینگــی در ایــن صنعــت در 

خ ارز در رقابت پذیــری صــادرات اســت. سیاســت هایی  خ تعرفــه بابــت مــواد اولیــه و چهــار برابــر افزایــش نــر نــر

کمتــری نســبت بــه افزایــش نقدینگــی  خ مالیــات و ســود تســهیالت اثرگــذاری بــه مراتــب  کاهــش نــر ماننــد 

ک و ماشــین آالت نســاجی شــرایط اثرگــذاری سیاســت ها بــه  دارنــد. در خصــوص زیربخــش صنعــت پوشــا

کیــف و  ــر دارد. در زیربخــش صنعــت  خ ارز نقــش پررنگ  ت ــر ــه افزایــش ن ک ــا ایــن تفــاوت  همیــن شــکل اســت ب

کمتــر بــه مــواد  کامــال متفــاوت اســت. ایــن زیربخــش بــه دلیــل مقیــاس پاییــن و وابســتگی  کفــش امــا مســاله 

کاهــش قیمت هــای واقعــی در بازارهــای صادراتــی  خ ارز و  اولیــه وارداتــی، بیشــترین اثرگــذاری را از افزایــش نــر

کاهــش تعرفــه اســت.  کمتریــن حالــت، نزدیــک بــه ســه برابــر سیاســت  خ ارز در  می بــرد و اثرگــذاری افزایــش نــر

ســایر سیاســت ها بــرای ایــن زیربخــش اثرگــذاری اندکــی دارنــد. 
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مقدمه. 1

کشــورها در حال  کاهــش فقــر و بیــکاری و ایجــاد اشــتغال عوامــل تولیــد بویــژه نیــروی انســانی یکــی از موضوعــات اصلــی در 

کمبــود اشــتغال یکــی از موضوعــات اساســی اســت و از ســوی  کشــور مــا بیــکاری و  توســعه اســت. بــا عنایــت بــه این کــه در 

ــازار داخلــی امــکان اســتفاده از صرفه هــای ناشــی از مقیــاس را در بســیاری از صنایــع باالخــص صنایــع  دیگــر ظرفیــت ب

کاربــری باالتــر برخوردارنــد ضروتــی دوچنــدان  کــه از  ک را نمی دهــد لــذا  توجــه بــه ارزش افــزوده در فعالیت هــای  پوشــا

ــع  ــه جوام ــی و اولی ــای اساس ــن تقاض ــی در تامی ــل توجه ــش قاب ــه نق ک ــت  ــی اس ــه صنایع ک از جمل ــا ــت پوش دارد. صنع

ــوان آن را  کاالهــای مصرفــی هســتند و در یــک دســته بندی اقتصــادی می ت کننــده  دارد، در واقــع ایــن صنایــع تامیــن 

کشــش درآمــدی تقاضــا بــرا  گی هــای بســیار مهــم ایــن صنایــع پاییــن بــودن  جــزء صنایــع آغازیــن بــه حســاب آورد. از ویژ

ایــن محصــوالت اســت. 

کلیــدی به شــمار  کــه در مراحــل آغازیــن توســعه صنعتــی، از صنایــع  ک از جملــه صنایعــی اســت  صنایــع پوشــا

مــی رود، ایــن صنعــت شــامل تمــام مراحــل تولیــد الیــاف، تبدیــل الیــاف بــه نــخ، تبدیــل نــخ بــه پارچــه و هم چنیــن شــامل 

ک بــه  گــروه صنایــع ســبک قــرار می گیــرد. صنعــت پوشــا فرایندهــای تکمیلــی انجــام شــده بــر روی پارچــه اســت و در 

 لحــاظ جایــگاه اســتراتژیک در تامیــن نیازهــای اساســی، ضمــن برخــورداری از ســابقه طوالنــی، تقریبــا در ســبد تولیــدات 

ــا انقــالب صنعتــی  گســترش ایــن صنعــت، همزمــان ب کشــورها وجــود دارد. نقطــه عطــف توســعه و  صنعتــی بســیاری از 

گیــرد، نقــش آن در توســعه صنعتــی  ک مــورد توجــه قــرار  کــه بایــد در خصــوص صنایــع پوشــا بــوده اســت. نکتــه مهمــی 

ــرمایه گذاری و توســعه ایــن  ــعه صنعتــی خــود را بــا س کشــورها، مســیر توس ــا تمامــی  ــت. تقریب کشــورها اس و اقتصــادی 

ک اســت  گی هــای صنایــع پوشــا صنعــت آغــاز نموده انــد. ارزش افــزوده بــاال، اشــتغال زایی و وجــود تقاضــای بــا ثبــات از ویژ

ــاری(  ــاری و اعتب ــی، تج ــی، مال ــادی )ارزی، پول ــت های اقتص ــال سیاس ــا اعم ــواره ب ــران هم ــاد ای ــت، در اقتص ــن صنع ای

گــزارش بــه تجزیــه و تحلیــل اثــرات سیاســت های اقتصــادی مذکــور بــر  مــورد توجــه سیاســت گذاران بــوده اســت. در ایــن 

فعالیت هــای آماده ســازي و ریســندگي الیــاف نســاجي )۱3۱۱(، تولیــد پوشــاك، بــه جــز پوشــاك از پوســت خــزدار )۱4۱0(، 

کفــش و پاپــوش )۱520( و تولیــد ماشــین آالت بــراي تولیــد منســوجات، البســه و چــرم )2826( خواهیــم پرداخــت.  تولیــد 

ک از بابــت رونــد خلــق  در مطالعــه حاضــر ابتــدا در قســمت اول نگاهــی بــه تحــوالت یــک دهــه اخیــر صنعــت پوشــا

ک بررســی می شــود و مبتنــی  ارزش افــزوده شــده اســت، در قســمت دوم مختصــات صنعتــی زیرگروه هــای صنعــت پوشــا

کالن در  بــر مزیت هــای ایــن زیرگروه هــا در حوزه هــای مختلــف، فرضیــه ای مبنــی بــر اثرگــذاری مثبــت سیاســت های 

کالن  ح در اقتصــاد  ک شــکل می گیــرد. در قســمت سیاســت های مطــر ارتقــاء تــوان تولیــد بــر ارزش افــزوده صنعــت پوشــا

گرفــت و در  کالن ســنجی مــورد بحــث قــرار خواهــد  گرفــت، در فســمت چهــارم مــدل  مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار خواهــد 

ادامــه منطــق اقتصــادی تعریــف ســناریوهای مدل ســازی و سیاســت های اقتصــادی تصریــح شــده بــرآورد می شــود، در 
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ــردد و  ــه می گ ک ارائ ــزوده صنعــت پوشــا ــر ارزش اف ــرات شبیه ســازی های سیاســت اقتصادی ب قســمت پنجــم نتایــج اث

کالن  کالن، محورهایــی بــرای سیاســت گذاری ســطح  نهایتــا در قســمت آخــر بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده از مــدل 

ــا بــا نگاهــی بــه »ســند سیاســتی توســعه  ک تعریــف خواهــد شــد. ایــن مطالعــه ســعی داشــته اســت ت در صنعــت پوشــا

ک تــا افــق ۱404 بــا رویکــرد زنجیــره ارزش« تهیــه شــده توســط وزارت صمــت در دولــت قبــل،  صنعــت نســاجی و پوشــا

کنــد. کالن ســنجی، اصــالح و تکمیــل  کالن ایــن ســند از طریــق بــرازش یــک مــدل  ســطح 

ک در دهه 1۳۹۰. 2 صنعت پوشا

کــه تــوان خلــق ارزش  ک باالتــر از متوســط بخــش صنعــت اســت، در حالــی  تــوان خلــق ارزش افــزوده در صنعــت پوشــا

ک، زیرگــروه نســاجی بــا تــوان 38 درصــد و زیرگــروه  افــزوده صنعــت بــه طــور متوســط 30 درصــد اســت، در صنعــت پوشــا

ک بــا تــوان 53 درصــد، بــه وضــوح قابلیــت خلــق ارزش افــزوده باالتــری نســبت بــه متوســط صنعــت دارنــد. از ایــن  پوشــا

ــن  ــزوده ای ــق ارزش اف ــد خل ــفانه رون ــه متاس ک ــت  ــور اس کش ــی  ــای صنعت گروه ه ــن  ــی از مولدتری ک  یک ــا ــت پوش رو صنع

صنعــت از ابتــدای انقــالب بــه ایــن ســو بــا نوســانات شــدیدی همــراه بــوده اســت و ســه دوره رونــق، رکــود و رونــق مجــدد 

کــه می تــوان آن را بــه تعبیــر بــه نوعــی الگــوی  گســترده ای بــوده  را پشــت سرگذاشــته اســت. ایــن صنعــت شــاهد تحــوالت 

کــرد. تــا قبــل از دهــه ۱380، ایــن صنعــت از نظــر عملکــرد اقتصــادی در طــول زمــان از رونــد نزولــی عملکــرد  رشــد U شــکل 

کــه در ســال ۱370  گونــه ای  کشــور داشــته اســت بــه  در مقایســه بــا ســایر صنایــع و در مقایســه بــا ظرفیت هــای موجــود 

ک از تولیــد ناخالــص داخلــی معــادل 6/4۱ درصــد می رســد۱.  ســهم ارزش افــزوده صنایــع نســاجی و پوشــا

ک با تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت   نمودار 1. مقایسه رشد )سهم( ارزش افزوده صنعت پوشا

۱. - شفیعی )۱۴۰۰(
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ــص  ــد ناخال ــت از تولی ــن صنع ــهم ای ــتاد س ــه هش ــدای ده ــی، در ابت ــیر نزول ــک س ــا ی ــه ب ــس از آن ک ک پ ــا ــت پوش  صنع

ــا رســیدن بــه عــدد 0/7  کــرده و ســپس رونــدی صعــودی را ت کاهــش پیــدا  ــا رســیدن بــه حــدود 0/۱ درصــد  داخلــی ت

کامــال مســتقیمی  درصــد )نزدیــک ۱ درصــد( در ســال ۱3۹8 آغــاز می کنــد. در دوره بازگشــت جدیــد در دهــه ۱3۹0 رابطــه 

کاهــش  کــه عمومــا ناشــی از  ک مشــاهده می شــود  خ ارزش و رشــد ارزش افــزوده صنعــت پوشــا بیــن پرش هــای نــر

ــر تولیدکننــدگان  ــازار داخلــی و در ســهم باالت ــران شــدن محصــوالت مشــابه  خارجــی در ب گ میــزان قاچــاق در نتیجــه 

ایرانــی از بــازار داخلــی اســت. در ســمت چــپ نمــودار )۱( تطابــق ســال های پرش هــای دالری و پرش هــای ارزش 

ــکای  ــه دلیــل ات ــه ب ک ــل توجــه ایــن اســت  کامــال ایــن واقعیــت را نشــان می دهــد. نکتــه قاب ک  ــزوده صنعــت پوشــا اف

کــه رشــد ارزش افــزوده بخــش صنعــت منفــی شــده،  پاییــن ایــن صنعــت بــه واردات، در ســال های بعــد از تحریــم  

ک بــا اتــکاء  بــه ظرفیت هــای داخلــی توانســته ارقــام مثبتــی را ثبــت نمایــد. نتایــج مطالعــه شــفیعی  صنعــت پوشــا

ک ۱5 درصــد  کــه ســهم مــواد اولیــه خارجــی بــرای صنعــت نســاجی ۱2/4 و بــرای صنعــت پوشــا )۱400( نشــان می دهــد 

ک بــه مــواد اولیــه پاییــن ارزیابــی می شــود. بــا ایــن وجــود بــه رغــم  اســت. از ایــن رو وابســتگی صنعــت نســاجی و پوشــا

ک، طــی ســال های اخیــر برنامه ریــزی  و هدف گــذاری مشــخصی در قالــب یــک  ایــن رونــد مثبــت در صنعــت پوشــا

سیاســت صنعتــی بــه منظــور حمایــت از ایــن صنعــت وجــود نداشــته اســت. 

ک گروه های صنعت پوشا 1-2.  زیر 

ک  کشــور نشــان می دهــد مقیــاس  صنایــع پوشــا کارخانه هــای صنعتــی بــاالی ۱0 نفــر  تجزیــه و تحلیــل آخریــن آمارهــای 

کــه متوســط شــاغلین هربنــگاه صنعــت 5۹ نفــر اســت، متوســط  کــی از آن اســت  کشــور پاییــن اســت، آمارهــا حا در 

کوچک تر بودن مقیــاس بنگاه های  که نشــان دهنده  ک 3۹ نفــر اســت  شــاغلین هــر بنــگاه نســاجی 55 و هربنــگاه پوشــا

کل صنعت و نســبت  نســبت 56 درصــدی متوســط جبــران خدمــات صنعــت نســاجی بــه  ک است.   صنعت پوشا

کل صنعــت نشــان دهنده پایین تــر بــودن ســطح حقــوق  ک بــه  34 درصــدی متوســط جبــران خدمــات صنعــت پوشــا

زیرگــروه نــخ و پارچــه بــا ســهم  ک است. در این صنعت،   و دستمزد در میان شاغلین صنعت نساجی و پوشا

ک بــا ســهم 87 درصــد  48 درصــد از اشــتغال نســاجی و متوســط اشــتغال 73 نفــر بــرای هربنــگاه و زیرگــروه تولیــد پوشــا

ک و متوســط اشــتغال 4۱ نفــر بــرای هــر بنــگاه مهمتریــن زیرگروه هــای اشــتغال زائی صنعــت نســاجی و  از اشــتغال پوشــا

کــه ســهم جبــران خدمــات از ارزش داده هــا بــرای صنعــت ۱2 درصــد اســت،  در حالــی  ک به شمار می روند.   پوشا

کــه نشــان می دهــد هزینه هــای نیــروی  ک 6۱ درصــد اســت  ایــن رقــم بــرای صنعــت نســاجی 23 و بــرای صنعــت پوشــا

ک را در برگرفتــه اســت. نگاهــی  ــار هزینــه ای )ارزش داده هــای( صنعــت نســاجی و پوشــا انســانی ســهم عمــده ای از ب

کــه ایــن صنعــت در مقایســه بــا 40 صنعــت منتخــب دیگــر،  ک البتــه نشــان می دهــد  بــه میــزان اشــتغال صنعــت پوشــا

ک بــا  گــروه تولیــد پوشــا در زیرگــروه نســاجی بــا حــدود 40 هــزار نفــر اشــتغال در رتبــه نهــم قــرار می گیــرد و بعــد از آن زیــر 
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ک در  حــدود ۱3 هــزار نفــر اشــتغال در رتبــه نوزدهــم اســت. نمــودار )2( جایــگاه اشــتغال زایی زیرگروه هــای صنعــت پوشــا

ک البتــه  مقایســه بــا 40 صنعــت منتخــب در ســال ۱3۹8 را نمایــش می دهــد. نگاهــی بــه میــزان اشــتغال صنعــت پوشــا

کــه ایــن صنعــت در مقایســه بــا 40 صنعــت منتخــب دیگــر، در زیرگــروه نســاجی بــا حــدود 40 هــزار نفــر  نشــان می دهــد 

ک بــا حــدود ۱3 هــزار نفــر اشــتغال در رتبــه نوزدهــم  گــروه تولیــد پوشــا اشــتغال در رتبــه نهــم قــرار می گیــرد و بعــد از آن زیــر 

ک در مقایســه بــا 40 صنعــت منتخــب در ســال  اســت. نمــودار )2( جایــگاه اشــتغال زایی زیرگروه هــای صنعــت پوشــا

ــد. ــش می ده ۱3۹8 را نمای
ک جدول 1. زیرگروه های صنعت پوشا

گروهصنعت ح زیر  شر
سهم از صنعت تعداد بنگاه

)درصد(
گروه در  رتبه زیر 

صنعت

۱3۹0۱3۹6۱3۹0۱3۹6۱3۹0۱3۹6

نساجی

4۹07504437۱2تولید نخ و پارچه

77۱627834تکمیل منسوجات

ک 572۱55۱۱43کاالی نساجی به جز پوشا

4۱۹0/35۱76طناب و ریسمان

4377623۹382۱قالی، قالیچه و فرش

2078۱/7465سایر منسوجات طبقه بندی نشده

3۱۱52/7۱57کشبافی و تریکو بافی

ک پوشا
ک )بدون خز( ۱3۱360۹47۹۱۱تولید پوشا

کشباف و جوراب بافی ک  ۹۹762۱22تولید پوشا

ماخذ: راهکارهای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ۱399 

به لحــاظ عملکــرد جوازهــای صــادره، در ســال ۱3۹6 تعــداد جوازهــای صــادره در صنعــت نســاجی 823 فقــره بــا 

کــه از نظــر تعــداد رشــد ۹/3 و از نظــر حجــم ســرمایه گذاری رشــد 40/3  ســرمایه گذاری 58/4 هــزار میلیــارد ریــال بــوده 

کــه منجــر بــه  ک نیــز در ایــن ســال 584 فقــره جــواز تأســیس دریافــت نمــوده  درصــدی را نشــان می دهــد. صنعــت پوشــا

ســرمایه گذاری ۹/۹ هــزار میلیــارد ریالــی در ایــن صنعــت شده اســت. هرچنــد از نظــر تعــداد رشــد 25/6 درصــدی در 

کاهــش  ک مشــاهده می شــود، امــا ارزش ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت 2۱/3 درصــد  تعــداد جوازهــای صنعــت پوشــا

نســبت بــه ســال قبــل نشــان می دهــد. در ایــن ســال حجــم اشــتغال ایجــاد شــده از جوازهــای تأســیس صــادره معــادل 

ک )رتبــه  20/6 هــزار نفــر در صنعــت نســاجی )رتبــه ۱3 ایجــاد اشــتغال میــان صنایــع( و ۱۹/7 هــزار نفــر در صنعــت پوشــا

۹ ایجــاد اشــتغال میــان صنایــع( پیش بینــی شــده اســت.  
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کشــورهای اروپایــی در فراینــد  کشــور از طریــق شــکاف فنــاوری میــان ایــران و  اولیــن ضربــه بــه پیکــر صنعــت نســاجی 

گــذارد،  کشــورهای رقیــب برجــای  خ داد، ایــن امــر نــه تنهــا تاثیــر خــود را بواســطه تــوان تولیــد انبــوه در  انقــالب صنعتــی ر

کشــورهای مذکــور، منجــر بــه افزایــش قیمــت مــواد اولیــه مــورد نیــاز  بلکــه به واســطه افزایــش تقاضــا بــرای مــواد اولیــه در 

ــه عــوض  ــد محصــول خــود را ب کشــور ترجیــح دادن ــذا، تولیدکننــدگان مــواد اولیــه در  ــد. ل گردی ــز  ایــن رشــته فعالیــت نی

کننــد و بــروز عــدم تــوازن در زنجیــره تامیــن صنایــع نســاجی از همیــن زمــان، به صــورت  عرضــه در بــازار داخلــی، صــادر 

کشــور تاثیــر می گــذارد؛  گرفــت. اشــکاالت پدیــد آمــده از دو مجــرا بــر عملکــرد تولیــدات نســاجی در  سیســتماتیک شــکل 

کاهــش مــواد اولیــه موجــود در داخــل، فشــار تــدارک مــواد اولیــه بــرای تولیدکننــدگان داخلــی افزایــش یافتــه و  به واســطه 

کاهــش یافتــه و به واســطه حجــم بــاالی تولیــدات خارجــی و ورود  رقابت پذیــری هزینــه ای آنهــا در برابــر رقبــای خارجــی 

ــازار  گســترده( ســهم تولیدکننــدگان از ب ــا قیمت هــای رقابتــی )به واســطه تولیــد در مقیــاس  ــه بازارهــای داخلــی ب آنهــا ب

که صنعت نســاجی  کاهــش یافــت. در تجربــه تاریخــی احیــای صنعــت نســاجی، می تــوان بــه دو دوره اشــاره نمــود  داخــل 

ــرای  ــری اج ــوی و دیگ ــاز دوره پهل ــداز؛ آغ ــن دو دوره عبارتن ــت. ای ــه اس ــعه یافت ــده و توس ج ش ــار ــض خ ــرایط حضی از ش

برنامه هــای چهــارم و پنجــم عمرانــی. وجــه مشــترک سیاســت های پیــاده شــده طــی ایــن دو دوره را می تــوان آغــاز 

برنامه هــای احیــا از مرحلــه ابتــدای زنجیــره بــه معنــای تــدارک تجهیــزات مــورد نیــاز؛ همچنیــن تشــویق ســرمایه گذاری و 

اجــرای برنامه هــای مدیریــت مصــرف بــه معنــای تحریــک تقاضــای داخــل بــرای مصــرف تولیــدات داخلــی و هدفگــذاری 

ــرای مــواد اولیــه؛ پــس  ــی ب ــا ایجــاد محدودیــت صادرات ــه تمهیــدات جهــت تامیــن مــواد اولیــه و ی ک؛ ارائ بخــش پوشــا

ــای  کااله ــرای واردات  ــه ای ب ــع تعرف ک، از موان ــا ــاجی و پوش ــد نس ــای تولی ــت توانمندی ه ــان از تقوی ــول اطمین از حص

کشــور، تقریبــا تمامــی حلقه هــای زنجیــره ارزش )قبــل،  ک  رقیــب برشــمرد. در حــال حاضــر، در صنعــت نســاجی و پوشــا

حیــن و پــس از تولیــد(  بــا مشــکل مواجــه اســت. ایــن شــرایط نــه تنهــا منتــج از شــکاف فنــاوری و طراحــی در ایــن صنعــت 

کمبــود مــواد اولیــه )بــه ســبب  ج در بنــد )ب( عبــارت از  بــا جهــان اســت، بلکــه بنابــه دالیــل نســبتا مشــابه بــا مــوارد منــدر

کمبــود دسترســی بــه مــواد اولیــه و خــروج بخشــی از آن از زنجیــره( می باشــد. 

گــروه اول  گفــت؛  گــروه ســخن  ک نیــز می تــوان در هفــت  گروه هــای صنعــت نســاجی و پوشــا در خصــوص  عملکــرد زیــر 

»الگــوی توزیعــی بنــگاه« اســت. دو زیرگــروه تولیــد نــخ و پارچــه و تولیــد قالــی، قالیچــه و فــرش بــه ترتیــب بــا ســهم 37 و 38 

گروه هــای غالــب از نظــر تعــداد بنــگاه در صنعــت نســاجی  ک بــدون خــز بــا ســهم 7۹ درصــد زیــر  درصــد و زیرگــروه تولیــد پوشــا

ک هســتند. از منظــر »درجــه وابســتگی بــه عوامــل طبیعــی« ســهم ۱/3 درصــدی از مصــرف آب  2/۱ درصــدی از  و پوشــا

مصــرف انــرژی بــرای صنعــت نســاجی و ســهم 0/۱ درصــدی از مصــرف آب و 0/۱ درصــدی از مصــرف انــرژی بــرای صنعــت 

ک نشــان دهنده عــدم وابســتگی ایــن دو صنعــت بــه عوامــل طبیعی اســت. زیرگــروه نــخ و پارچه با ســهم 63 درصدی  پوشــا

ــا ســهم 84 درصــدی از  ک ب از مصــرف آب و ســهم 63 درصــدی از مصــرف انــرژی صنعــت نســاجی و زیرگــروه تولیــد پوشــا
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ــه  ک ب ــا ــاجی و پوش ــت نس ــای صنع ــته ترین زیرگروه ه ک وابس ــا ــت پوش ــرژی صنع ــرف ان ــدی از مص ــرف آب و 77 درص مص

ر  د عوامل طبیعی در مقایسه با سایر زیرگروه ها است. »درجه وابستگی به عوامل انسانی« مساله مهم بعدی است.  

ک  کــه متوســط شــاغلین هربنــگاه صنعــت 5۹ نفــر اســت، متوســط شــاغلین هــر بنــگاه نســاجی 55 و هربنــگاه پوشــا حالــی 

ک اســت. نســبت 56 درصــدی متوســط  کــه نشــان دهنده کوچک تــر بــودن مقیــاس بنگاه هــای صنعــت پوشــا 3۹ نفــر اســت 

ک بــه کل  جبــران خدمــات صنعــت نســاجی بــه کل صنعــت و نســبت 34 درصــدی متوســط جبــران خدمــات صنعــت پوشــا

ک اســت. زیرگروه  صنعت نشــان دهنده پایین تر بودن ســطح حقوق و دســتمزد در میان شــاغلین صنعت نســاجی و پوشــا

ک بــا  نــخ و پارچــه بــا ســهم 48 درصــد از اشــتغال نســاجی و متوســط اشــتغال 73 نفــر بــرای هربنــگاه و زیرگــروه تولیــد پوشــا

ک و متوســط اشــتغال 4۱ نفــر بــرای هــر بنــگاه مهمتریــن زیرگروه های اشــتغال زائی صنعت  ســهم 87 درصــد از اشــتغال پوشــا

کــه ســهم جبــران خدمــات از ارزش داده هــا بــرای صنعــت ۱2 درصــد اســت، ایــن رقــم  ک هســتند. در حالــی  نســاجی و پوشــا

کــه نشــان می دهــد هزینه هــای نیــروی انســانی ســهم  ک 6۱ درصــد اســت  بــرای صنعــت نســاجی 23 و بــرای صنعــت پوشــا

گرفته اســت. همچنین از نظر »شــاخص های  ک را دربر  عمده ای از بار هزینه ای )ارزش داده های( صنعت نســاجی و پوشــا

کــه توان خلــق ارزش  کــه در حالــی  مالــی« ارزش افــزوده، نســبت خدمــات غیرصنعتــی بــه داده هــای صنعتــی قابــل ذکــر اســت 

ــه وضــوح  ــوان 53 درصــد ب ــا ت ک ب ــوان 38 درصــد و صنعــت پوشــا ــا ت افــزوده صنعــت 30 درصــد اســت، صنعــت نســاجی ب

قابلیــت خلــق ارزش افــزوده باالتــری نســبت بــه متوســط صنعــت دارنــد. نســبت خدمــات غیرصنعتــی بــه داده هــای صنعــت 

ک  کــه انعکاســی از ســهم هزینه هــای غیرتولیــدی از کل هزینه هــا اســت بــرای صنعــت نســاجی 2 درصــد و بــرای صنعت پوشــا

کمتر  ۱۱ درصد اســت. مقایســه این نســبت ها با مقدار 6 درصدی این شــاخص برای متوســط صنعت نشــان دهنده ســهم 

ک اســت. در خصــوص »هزینــه  هزینه هــای غیرتولیــدی در صنعــت نســاجی و فشــار باالتــر ایــن هزینه هــا در صنعــت پوشــا

خدمــات«، هزینــه خدمــات از دو بخــش هزینــه خدمــات تولیــد و هزینــه خدمــات متصــل بــه تولید تشــکیل می شــود. الگوی 

ک مشــابه اســت و مــواد اولیــه مهمتریــن  توزیــع هزینه هــای خدمــات تولیــد بــرای صنعــت، صنعــت نســاجی و صنعــت پوشــا

ک دارد.  ــا ــاجی و پوش ــت، نس ــرای صنع ــد ب ــهم ۹6، ۹5 و ۹4 درص ــب س ــه ترتی ــه ب ک ــت  ــد اس ــات تولی ــه ای خدم ــم هزین قل

کــه  ک متفــاوت اســت. در حالــی  امــا الگــوی توزیــع هزینه هــای خدمــات متصــل بــه تولیــد بــرای صنعــت، نســاجی و پوشــا

کارمزدهــای پرداختــی، حمــل و نقــل و تبلیغــات بــه ترتیــب 5۱، 30 و ۱۱ درصــد هزینه هــای متصــل بــه  حق العمــل فــروش و 

تولیــد را در صنعــت را بــه خــود اختصــاص داده اســت. در صنعــت نســاجی دو اولویــت هزینــه ای نخســت میــان خدمــات 

کارمزدهــای پرداختــی تنهــا  متصــل بــه تولیــد حمــل و نقــل و تبلیغــات بــا ســهم 34 و 33 درصــد اســت و حق العمــل فــروش و 

ک تبلیغــات بــا ســهم 4۹ درصــد  ۱6 درصــد هزینه هــا را در ایــن صنعــت بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــرای صنعــت پوشــا

مهمتریــن قلــم هزینــه ای میــان خدمــات متصــل بــه تولیــد اســت و پــس از آن حمــل و نقــل بــا ســهم 28 درصــد و حلق العمــل 

گرفته انــد.  کارمزدهــای پرداختــی بــا ســهم ۱۱ درصــد قــرار  فــروش و 
ماخذ: آمار کارخانه های صنعتی باالی ده نفر، مرکز آمار ایران
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ماخذ: آمار کارخانه های صنعتی باالی ده نفر، مرکز آمار ایران

ک در سال 1۳۹۸  نمودار 2. اشتغال  زیرگروه های صنعت پوشا

مســاله بعدی، »شــاخص های ســرمایه بری، تولید و فروش« اســت. با وجود ســهم 5 درصدی نســاجی از تشــکیل ســرمایه 

کــه نشــان می دهــد عملکــرد تولید  کل صنعــت، ارزش تولیــدات ایــن صنعــت 2 درصــد ارزش تولیــدات صنعــت اســت  ثابــت 

ک نیــز مشــاهده  بــه ســرمایه بــرای صنعــت نســاجی ضعیــف تــر از میانگیــن صنعــت اســت. ایــن رونــد بــرای صنعــت پوشــا

کل صنعــت، نســبت ارزش تولیــد صنعــت  می شــود و بــا وجــود ســهم 0/2 درصــدی ایــن صنعــت از تشــکیل ســرمایه ثابــت 

کل صنعــت برابــر بــا 0/۱ درصــد اســت. همچنیــن نســبت ارزش تولیــد هربنــگاه نســاجی بــه ارزش تولیــد هــر  ک بــه  پوشــا

کــه نشــان می دهــد ارزش تولیــدات بنگاه هــای صنعــت  ک ۱0 درصــد اســت  بنــگاه صنعــت 30 درصــد و بــرای صنعــت پوشــا

ک بســیار پایین تــر از میانگیــن صنعــت قــرار دارد. نهایتــا، آخریــن موضــوع مهــم در خصــوص زیرگروه هــای  نســاجی و پوشــا

کل ارزش داده هــای صنعــت برابــر بــا ۱۱/8  کــه ســهم مــواد اولیــه خارجــی از  ک، شــاخص های ارزی اســت  صنعــت پوشــا

ک ۱5 درصــد اســت. از ایــن رو وابســتگی  کــه ایــن نســبت بــرای صنعــت نســاجی 4/۱2 و بــرای صنعــت پوشــا درصــد اســت 

کــه ســهم صــادرات از ارزش  کمــی باالتــر از میانگیــن صنعــت اســت، بــا وجــودی  ک بــه مــواد اولیــه  صنعــت نســاجی و پوشــا

ک 2 درصــد اســت  فــروش در صنعــت ۱6 درصــد اســت، ایــن نســبت بــرای صنعــت نســاجی 8 درصــد و بــرای صنعــت پوشــا

ک در بازارهــای خارجــی اســت. کــه نشــان دهنده عملکــرد ضعیــف صادراتــی صنعــت نســاجی و پوشــا
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گــی اشــتغال زایی و پاییــن بــودن  کنــار نقــش اســتراتژیک ایــن صنعــت در تامیــن یکــی از اقــالم اساســی خانــوار، ویژ در 

کانون هــای ایجــاد  ک موجــب شــده اســت ایــن صنعــت به عنــوان یکــی از  هزینــه ایجــاد هــر شــغل در صنعــت پوشــا

اشــتغال صنعتــی، همــواره مــورد توجــه سیاســت گذاران باشــد. بــا وجــود پاییــن بــودن هزینــه اشــتغال زایی در صنعــت 

کارگاه هــای  کمــی در اشــتغال  ک، مشــاهده می شــود ایــن صنعــت علی رغــم ماهیــت ذاتــی خــود ســهم بســیار  پوشــا

کارگاه هــای صنعتــی در ســال های ۱383 تــا ۱3۹8 در  صنعتــی داشــته و بــه طــور متوســط حــدود 0/8 درصــد شــاغالن 

ــا فقــدان رویکــرد صادرات گرایــی در ایــن بخــش  ــوام ب ــازار داخــل ت ــر ب ــاال ب ــز ب ایــن صنعــت مشــغول بــکار بوده ا  نــد. تمرک

کارگاه هــای صنعتــی و ناچیــز بــودن متوســط ســهم  ک از صــادرات  بواســطه پاییــن بــودن متوســط ســهم صنعــت پوشــا

صــادرات بــه فــروش، طــی ســال های ۱383 تــا ۱3۹8 )حــدود 8 درصــد( همــراه بــا محدودیــت بازارهــای داخلــی در ســهم 

کشــور موجــب شــد علیرغــم وجــود پتانســیل های  ک بــه  صــادرات بــه فــروش طــی ســال های ۹8 نتیجــه قاچــاق پوشــا

کشــور و پاییــن بــودن وابســتگی  بــاالی تولیــد ناشــی از اســتقرار صنایــع باالدســتی آن نظیــر نســاجی، پتروشــیمی و... در 

آن بــه نهاده هــا، ایــن صنعــت در خلــق ارزش افــزوده و اشــتغال زایی بــه طــور پیوســته چنــدان موفــق عمــل نکنــد، بلکــه 

کاالهــای مشــابه خارجــی وارد شــده بــه  گهانــی دسترســی بــه  خ ارز و از دســت رفتــن نا کنــش بــه تکانه هــای نــر در وا

صــورت رســمی و غیررســمی )قاچــاق( نهایتــا شــاهد افزایــش عملکردهــای یک ســاله و جایگزینــی بــا محصــوالت مشــابه 

ــه دلیــل عــدم برنامه ریــزی در اصــالح و تبلیــغ فرهنــگ مصــرف داخلــی و دیگــر اقدامــات  ــرای آن ب ــه تقاضــا ب ک باشــیم 

بلندمــدت بــرای حرکــت از محصــوالت مشــابه خارجــی بــه ســمت داخلــی، پایــدار نبــوده اســت. چالــش سیاســت گذاری 

کشــور توانمنــدی باالیــی در تولیــد طــی زنجیــره میانــی محصــوالت صنعــت ماننــد  کــه بدانیــم  زمانــی پررنگ تــر می شــود 

گام اول فرضیــه تحقیــق حاضــر مبتنــی  ــذا در  نــخ، پارچــه، رنگــرزی، بــرش، تکمیــل )الیــی و چســب( و دوخــت دارد. ل

کمــک بــه تامیــن امکانــات تولیــد، تامیــن مــواد اولیــه و ارتقــاء تــوان تولیــد از طریــق  گرفــت در نتیجــه  گــزاره قــرار  بــر ایــن 

خ ارز،  خ مالیــات، افزایــش نقدینگــی، افزایــش نــر کاهــش نــر ج دولــت،  اجــرای سیاســت هایی ماننــد افزایــش مخــار

کنشــی مثبــت در ایــن صنعــت از ناحیــه خلــق  ــوان شــاهد وا خ تعرفــه، می ت ــر کاهــش ن خ ســود تســهیالت و  ــر کاهــش ن

ارزش افــزوده بــود.
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کالن اقتصادی و آثار توسعه ای بر صنعت. ۳ سیاست های 

جهــان در دو دهــه اخیــر در حوزه هــای اقتصــادی و صنعتــی بســیار پیچیده تــر شــده اســت؛ بــه لحــاظ تکنولوژیــك، 

دانایــي و دانــش محــور ثــروت ملــل و بقــاء بنگاه  هــا بــر رقابــت بنگاه هــا و موسســات اســتوار شــده  اســت. بــه لحــاظ 

کــه در درون آن هــا  ســاختاري، بنگاه هــا و موسســات اقتصــادي، خــود را پیرامــون شــبکه هایي ســازماندهي مي کننــد 

کشــورها در پایــان  جریــان اطالعــات و منابــع بــر اســاس عالئــم متکــي بــر روابــط متقابــل هدایــت مي شــود. هــر چنــد 

قــرن بیســتم، اتــکاي متقابــل بیشــتري بــه یکدیگــر یافته انــد امــا در عیــن حــال تعارضــات تجــاري و غیــر تجــاري نیــز 

بیشــتر شــده  اســت. در ســطح بنگاه هــا، هــر چنــد روابــط نزدیك تــر و مشــارکت هاي اســتراتژیك بیشــتر شــده امــا همــان 

بنگاه هــا در بــازار بــا شــدت بیشــتري در حــال رقابــت هســتند، در واقــع بنگاه هــا و ملت هــا، در پارادوکــس رقابــت شــدید 

ــد.  گرفته ان ــرار  ــا یکپارچگــي فزاینــده ق گســترده و ب ــه غایــت  ــك در یــك جهــان ب و همــکاري نزدی

کــه در عمــل، رویکرد توســعه  کــم بــر اقتصــاد و نگــرش الیه هــای اجرایــی شــرایطی فراهــم ســاخته  در ایــران، فضــای حا

ــارات  ــوده اســت. علي رغــم وجــود اعتب ــب ب ــد همیشــه در صنعــت رویکــردي غال ســخت افزاری و افزایــش ظرفیــت تولی

عمومــی نســبتًا مناســب بــرای توســعه جنبه هــای نرم افــزاری، فقــدان اســتراتژی و دیــدگاه منســجم توســعه بلندمــدت 

کــه طــي  کــرده اســت. سیاســت هایی  کمــك  صنعتــی بــه تــداوم غلبــه رویکــرد توســعه ظرفیت هــای ســخت افزاری، 

کننــدگان داخلــی و صنایــع  گرفــت بیشــتر بــر حمایــت از تولیــد  ســالیان اخیــر بــه منظــور توســعه صنعتــی مــورد توجــه قــرار 

فاقــد پیچیدگــی بــاال متکــي بــود و بــازار انحصــاری و مطمئــن داخلــی نیــز بــرای آنــان تــا میــن می شــد. در ایــن رویکــرد، 

کننــده و تولیــدات  کــه در قالــب رانت هــای مختلــف ارائــه می کــرد بــه حمایــت از تولیــد  کمک هایــی  دولــت از طریــق انــواع 

کننــده بــه صــورت قیمت گــذاری و  کشــور حمایــت از مصــرف  داخلــی می پرداخــت. در ایــن دوره رویکــرد اقتصــادی 

کشــور، صنایــع را از دیدگاه هــا  کننــده در قالــب یارانه هــای مختلــف بــود. در چارچــوب اقتصــاد  اعطــاي رانــت بــه مصــرف 

و زوایــاي مختلــف و بــا توجــه طبقه بندی هــای صنعتــي و روش شناســي هاي مختلــف مي تــوان مــورد بررســي قــرار داد. 

کشــور  به همیــن جهــت بــا عنایــت بــه واقعیــات موجــود و عوامــل اصلــي صنعتــي تجزیــه و تحلیــل ســاختار تولیــد صنعتــي 

امکان پذیــر خواهــد بــود

کــه بــرای سیاســت گذاران دارای اهمیــت  کالن اقتصــادی دارد  ارتبــاط نزدیکــی بیــن تغییــرات مولــد و سیاســت های 

خ هــای ارز رقابتــی به عنــوان جــز اصلــی تغییــرات  خ ارز اشــاره نمــود، نر کــه در ایــن رابطــه می تــوان بــه نــر اساســی اســت 

خ بهــره بــرای ایجــاد زیربنــای راهبردهــای توســعه سیاســت  مولــد، رشــد و متنوع ســازی صــادرات و ســطوح مناســب نــر

کــه  گفــت  کالن اقتصــادی حامــی اشــتغال بایــد  کیــد دارنــد. در خصــوص چارچــوب  صنعتــی و ترویــج ســرمایه گذاری تأ

کار تحــول ســاختاری و توســعه همه جانبــه  کالن اقتصــادی می تواننــد ارتبــاط نزدیک تــری بــا دســتور  سیاســت های 

تحــول  اهــداف  از  و  کنــد  حرکــت  ســنتی  ثبــات  اهــداف  ورای  بایــد  اقتصــادی  کالن  سیاســت های  باشــند.  داشــته 
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کاهــش دســتمزدهای  کنــد. ســرعت پاییــن اشــتغالزایی، همــراه بــا  ســاختاری، همچنیــن اهــداف اشــتغال حمایــت 

ــش  کاه ــرف را  ــرو، مص ــای پیش ــتمزد در اقتصاده ــد دس ــره وری و رش ــد به ــان رش ــر می ــورها و تأخی کش ــی  ــی در برخ واقع

کــرده  اســت.  داده و ضعــف تقاضــای جهانــی را تشــدید 

کالن اقتصــادی و سیاســت صنعتــی می توانــد اقتصــاد را در مســیر توســعه ایی قــرار  ترکیــب نادرســت سیاســت های 

گرفتــن  ک میــان افزایــش اشــتغال و افزایــش دســتمزد تحمیــل می کنــد و خطــر قــرار  کــه انتخــاب اجتماعــی خطرنــا دهــد 

ــی  کــم  بهــره وری و توقــف تغییــر ســاختاری را ایجــاد می کنــد. تأمیــن مال مــداوم در دور باطــل تقاضــای ضعیــف، رشــد 

کــه ایــن امــر بــه  عمومــی در ســرمایه گذاری های انبــوه در زیرســاخت ها و ارتقــای صنعتــی فوق العــاده بــا اهمیــت اســت 

کــه اساســًا توســط بنگاه هــای دولتــی در تعــدادی  مســیر تعمیــق ســرمایه، صنعتی شــدن ســرمایه محور منجــر می شــود 

کــه همــراه بــا عرضــه  از صنایــع پایــه و توســط بنگاه هــای چندملیتــی در صنایــع بــا فنــاوری پیشــرفته انجــام می شــو 

ــد.  ــرای تحریــک صــادرات به شــمار می رون کار، ایــن ســرمایه گذاری ها پیشــران مناســبی ب ــه  کار ارزان آمــاده ب نیــروی 

کالن سنجی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. 4 مدل 

خ ارز و رونــق  بــا توجــه بــه اهــداف تحقیــق مبنــی بــر تحلیــل حساســیت زیربخش هــای صنعتــی نســبت بــه تغییــرات نــر

کالن و بخش هــای صنعــت،  بازارهــای صادراتــی در ســال های آتــی، قلمــرو تحقیــق شــامل متغیرهــای عمــده اقتصــاد 

کــه شــــــامل دوره زمانــی )4(۱3۹8 -  معــدن و تجــارت اســت. داده هــای مــورد اســتفاده به صــورت فصلــی اســت 

گرفتــه شــده اســت.  )ISIC چهــار رقمــی( در نظــر  40 رشــته فعالیــت صنعتــی  )۱(۱38۱ می شــود و در مدل ســازی 

ــغ  کل فعالیت هــای بخــش صنعــت )ســاخت(، در دوره ۹8-۱38۱ بال ــه از  به طــور متوســط ســهم فعالیت هــای 40 گان

بــر 65 درصــد ارزش افــزوده، 72 درصــد ســتانده، 74 درصــد نهــاده، 78 درصــد صــادرات و ۹0 درصــد ســرمایه گذاری 

صنعتــی را شــامل می شــود. 
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کالن سنجی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ویراست 1/1 نمودار ۳. مدل 

کــه شــامل؛ ۱- بلــوک بخــش خصوصــی )دو معادلــه رفتــاری  الگــوی مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق شــامل پنــج بلــوک اســت 

کــه در هــر دو معادلــه، هرگونــه اثــر احتمالــی سیاســت نــرخ  مصــرف واقعــی خصوصــی و ســرمایه گذاری واقعــی خصوصــی دارد 

بهــره بــر بخــش خصوصــی و سیاســت های پولی قابــل اندازه گیری اســت. در معادله ســرمایه گذاری خصوصــی، از متغیرهای 

کنترلــی و دامی اســتفاده  مســتقل شــامل نــرخ بهــره، ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی، اعتبــارات دولتــی و ســایر متغیرهــای 

کــه اثــرات احتمالــی سیاســت های دولــت در تأثیرگــذاری بــر ســرمایه گذاری های اســت(، 2- بلــوک دولــت )هــدف  می شــود 

از ایــن بلــوک ارائــه الگویــی بــرای رفتــار دولــت نیســت بلکــه بیشــتر معــادالت مربــوط بــه مالیات هــا ارائــه می شــود(، 3- 

کــه معــادالت عرضــه صــادرات صنعتــی، عرضــه صــادرات  بلــوک تجــاری )ایــن بلــوک دارای نقــش اساســی در مــدل اســت 

کاالهــا  کاالهــای واســطه ای، تقاضــای واردات ســایر  کاالهــای ســرمایه ای، تقاضــای واردات  غیرصنعتــی، تقاضــای واردات 

کاالهــای صنعتــی صادراتــی را تصریــح می کنــد(، 4- بلــوک تولیــد )در ایــن بلــوک تابــع تولیــد و اشــتغال در  و رقابت پذیــری 

بخش هــای صنعــت و معــدن ارائــه شــده اســت( و 5- بلــوک بخــش مالــی )ایــن بخــش شــامل بــازار پــول، بــازار اوراق قرضــه 

و بــازار ارز اســت. معــادالت ایــن قســمت شــامل تقاضــای پــول، ســطح قیمت هــای داخلــی و اتحــاد درآمــد ملــی می شــود(. 
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4-1. سیاست های اقتصادی در ایران  

ادبیــات مربــوط بــه سیاســت های اقتصــادی از زمــان ســیمونز۱ )۱۹36( به طــور قابــل توجهــی تکامــل یافتــه اســت، 

ــد  ــه توصیــف منســجم و جامعــی از فرآین ــوکاس2 )۱۹76( ب کنــد. ل ــد از قواعــد پیــروی  وی  ادعــا می کنــد سیاســت ها بای

کننــدگان پرداختــه اســت )لیپــر3، )۱۹۹۱((. امــا امــروزه، یکــی از  سیاســتی مــورد نیــاز بــرای مســائل تصمیم گیــری مصــرف 

کــه نظــام  گی هــای مطالعــات اخیــر در زمینــه قواعــد سیاســتی، بــه رســمیت شــناختن ایــن موضــوع اســت  مهم تریــن ویژ

سیاســت مالــی، پولــی، ارزی، اعتبــاری و تجــاری در طــی زمــان ثابــت نبــوده و به صــورت تصادفــی تکامــل می یابــد. 

لیپــر )۱۹۹۱( بیــن سیاســت های فعــال4 و سیاســت های منفعــل5 تمایــز قائــل اســت از دیــدگاه وی، سیاســت فعــال و 

کــه سیاســت گذاران بــا آن هــا مواجــه هســتند. یــک سیاســت گذار  منفعــل بــر حســب محدودیت هایــی تعریــف می شــوند 

کــه  کنتــرل خــود را بــه همــان صورتــی  فعــال، بــه وضعیــت بدهــی دولــت هیــچ توجهــی نداشــته و مجــاز اســت تــا متغیــر 

کنــش نشــان داده و  مناســب اســت تعدیــل نمایــد. در مقابــل، سیاســت گذار منفعــل، بــه شــوک های بدهــی دولــت وا

کــه  رفتــار وی از طریــق اقدامــات و عملکــرد سیاســت گذار فعــال، محــدود می شــود. لیپــر )۱۹۹۱( نشــان داد در وضعیتــی 

ــی  ــورم و بده ــای ت ــد فرآینده کنن ــروی  ــاری پی ــاری و تج ــی، اعتب ــی، ارزی، مال ــال پول ــت های فع ــت گدار از سیاس سیاس

بــه صــورت فرآیندهــای ناپایــا هســتند و در مقابــل، هــرگاه سیاســت گذار پولــی، ارزی، مالــی، اعتبــاری و تجــاری به طــور 

همزمــان از سیاســت های منفعــل پیــروی نماینــد وضعیــت ســطح قیمــت، نامعیــن و نامشــخص خواهــد بــود )والــش6 

)20۱0((. هم چنیــن، فــاورو و موناســلی7 )2005(، دیویــگ و لیپــر8 )2007( نشــان دادنــد دو نظــام سیاســت گذاری فعــال 

کــه نوســانات تصادفــی بیــن ایــن دو نظــام را می تــوان از طریــق فرآینــد چرخشــی مارکــوف۹ توضیــح  و منفعــل وجــود دارد 

داد )ایتــو، واتانابــی و بابیــو۱0، )2006((. 

کامــل، ثبــات قیمت هــا، توزیــع  کالن هم چــون اشــتغال  ــه اهــداف اقتصــادی در ســطح  ایجــاد تعــادل و رســیدن ب

عادالنــه در آمــد و ... در هــر برنامه ریــزی اقتصــادی در اولویــت قــرار دارد، بنابرایــن دولــت به عنــوان یکــی از بخش هــای 

کالن هدایــت می نمایــد.  کالن بــا اســتفاده از بودجــه اقتصــاد را در رســیدن بــه اهــداف خــود در ســطح  اساســی اقتصــاد 

1. Simons
2. Lucas 
3. Leeper
4. Active
5. Passive 
6. Walsh
7. Favero and Monacelli
8. Davig and Leeper 
9. Markov Switching Approach
10. Ito, Watanabe & Yabu
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خ هــاى بهــره  کوتاه مــدت باشــد، ســازوکار انتقــال پولــی، وابســته بــه ارتبــاط بیــن نر خ بهــره  گــر ابــزار سیاســت پولــی، نــر ا

خ بهــره بــه یکدیگــر  کــه بــر اســاس برخــی از فرضیه هــاى انتظــارات ســاختار زمانــی نــر کوتاه مــدت و بلندمــدت اســت 

کوتاه مــدت می شــود، بــه یکدیگــر ارتبــاط می یابــد.  خ بهــره  ارتبــاط می یابــد. وقتــی سیاســت پولــی منجــر بــه افزایــش نــر

گرایــش بــه افزایــش  خ بهــره بلندمــدت نیــز  کوتاه مــدت می شــود، نــر خ بهــره  وقتــی سیاســت پولــی منجــر بــه افزایــش نــر

کانــال اعتبــاري بدیــن صــورت  کارکــرد  کوتاه مــدت آینــده منــوط اســت. در واقــع،  خ هــاى  خ بلندمــدت بــه نر دارد، زیــرا نــر

کاهش ســپرده هاي بانکي شــده و بدیــن ترتیب قدرت  کاهــش حجــم پــول )سیاســـت پـــولي انقباضي( موجب  کــه  اســت 

ــذا تولیــد ملــي  کاهــش یافتــه و ل کاهــش وام هــاي بانکــي، ســرمایه گذاري  ــا  ــاهش خواهــد یافــت. ب کـ وام دهــي بانك هــا 

کاهــش می دهــد، بازدهــی دارایی هــاى داخلــی در مقایســه بــا  خ هــاى بهــره را  کاهــش مي یابــد.  وقتــی بانــك مرکــزى، نر

ــر  ــاى دیگ ــا پول ه ــا، ب ــه داراِیه ــبت ب ــی نس ــاى داخل ــه، ارزش دارایی ه ــد. در نتیج ــش می یاب کاه ــی  ــاى خارج دارایی ه

کاالهــاى  ــا  کاالهــاى داخلــی را در مقایســه ب ــم پــول داخلــی،  ک ــد و پــول داخلــی تضعیــف می شــود. ارزش  افــت می یاب

ج مصرفــی بــه ســوى اقتصــاد داخلــی می شــود و  کــه از ایــن طریــق، منجــر بــه انتقــال مخــار خارجــی ارزانتــر می کنــد 

کل اضافــه  کاهــش و صــادرات افزایــش می یابــد. افزایــش در خالــص صــادرات، بــه طــور مســتقیم بــه تقاضــاى  واردات 

کــه باعــث شــده  کشــور بــوده  گی هــای بــازر اقتصــاد  خ هــای تعرفــه بــاال یکــی از ویژ می شــود. سیاســت های حمایتــی و نر

کاالی وارداتــی اســتفاده مصرفــی  گــر  کشــور یکــی از بســته ترین اقتصادهــای جهــان باشــد. بــا تغییــر تعرفه هــا، ا اقتصــاد 

گــر اســتفاده واســطه ای بــا ســرمایه ای داشــته باشــد بــه صــورت غیرمســتقیم  داشــته باشــد بــه صــورت مســتقیم و ا

قیمت هــا تغییــر می کنــد. ایــن افزایــش قیمت هــا در چرخــه اقتصــاد بــر بخش هــای مختلــف اثــر می گــذارد و باعــث تغییــر 

ــوار، فــروش بنگاه هــا، ســطح  هزینه هــای تولیــد، تقاضــای عوامــل تولیــد، درآمــد عوامــل تولیــد، درآمــد و تقاضــای خان

عمومــی قیمت هــا و غیــره می شــود . ایــن اثــرات بــه صــورت همزمــان در بازارهــای بــه هــم وابســته اتفــاق می افتــد و بــه 

صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــر بخش هــای مختلــف اقتصــاد اثــر می گــذارد.

نتایج تجربی . 5

کاالن ســنجی تهیــه شــده در موسســه مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانــی بــه  در ایــن قســمت بــا توجــه نتایــج مــدل 

ج دولــت  خ ارز(، مالــی )افزایــش مخــار ارزیابــی اثــرات سیاســت های پولــی )افزایــش حجــم نقدینگــی(، ارزی )افزایــش نــر

ــر  خ ســود تســهیالت( ب ــر خ تعرفــه واردات( و سیاســت اعتبــاری )کاهــش ن ــر خ مالیــات(، تجــاری )کاهــش ن ــر کاهــش ن و 

ک بــه تفکیــک فعالیت هــای آماده ســازي و ریســندگي الیــاف نســاجي )۱3۱۱(، تولیــد پوشــاك، بــه جــز  صنایــع پوشــا

کفــش و پاپــوش )۱520( و تولیــد ماشــین آالت بــراي تولیــد منســوجات، البســه و  پوشــاك از پوســت خــزدار )۱4۱0(، تولیــد 

چــرم )2826( خواهیــم پرداخــت.
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ک جدول 2. اثرات سیاست های اقتصادی بر ارزش افزوده صنایع پوشا

حفعالیت افزایش شر
ج دولت مخار

خ  کاهش نر
مالیات

افزایش 
نقدینگی

خ  افزایش نر
ارز

خ  کاهش نر
سود تسهیالت

کاهش 
خ تعرفه نر

0/50/5۱۱/42/62/03/7صنعت نساجی۱3۱۱

ک۱4۱0 0/2۱/420/4۱۱/2۱/۹5/5صنعت پوشا

کفش۱520 کیف و  ۱/2۱/2۱/88/2۱/43/5صنعت 

۱/8۱/۱۱5/68/5۱/4۱/4ماشین آالت نساجی2826
ماخذ: الگوی کالن سنجی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ویراست ۱/۱

ک به طــور متوســط نشــان  ج دولــت بــر ارزش افــزوده صنــت پوشــا نتایــج نشــان می دهــد؛ سیاســت مالــی افزایــش مخــار

کــه  تغییــرات ارزش افــزوده در فعالیــت  ۱3۱۱ )آماده ســازي و ریســندگي الیــاف نســاجي( در حــدود )0/48  می دهــد 

درصــد(، فعالیــت ۱4۱0 )تولیــد پوشــاك، بــه جــز پوشــاك از پوســت خــزدار( در حــدود )0/20 درصــد(، فعالیــت  ۱520 )تولیــد 

کفــش و پاپــوش( در حــدود )۱/24 درصــد( و فعالیــت 2826 )تولیــد ماشــین آالت بــراي تولیــد منســوجات و البســه و 

چــرم( در حــدود )۱/80 درصــد( بــوده اســت.

کــه تغییــرات  ک به طــور متوســط نشــان می دهــد  کاهــش مالیــات بــر ارزش افــزوده صنایــع پوشــا سیاســت مالــی 

ارزش افــزوده در فعالیــت ۱3۱۱ )آماده ســازي و ریســندگي الیــاف نســاجي( در حــدود )0/52 درصــد(، فعالیــت ۱4۱0 

کفــش و پاپــوش( در  )تولیــد پوشــاك، بــه جــز پوشــاك از پوســت خــزدار( در حــدود )۱/36 درصــد(،  فعالیــت ۱520 )تولیــد 

حــدود )۱/24 درصــد( و فعالیــت 2826 )تولیــد ماشــین آالت بــراي تولیــد منســوجات و البســه و چــرم( در حــدود )۱/08 

درصــد( بــوده اســت.

کــه تغییــرات  ک به طــور متوســط نشــان می دهــد  سیاســت پولــی افزایــش نقدینگــی بــر ارزش افــزوده صنایــع پوشــا

ارزش افــزوده در فعالیــت ۱3۱۱ )آماده ســازي و ریســندگي الیــاف نســاجي( در حــدود )۱۱/40 درصــد(، فعالیــت ۱4۱0 

کفــش و پاپــوش( در  )تولیــد پوشــاك، بــه جــز پوشــاك از پوســت خــزدار ( در حــدود )20/40 درصــد(، فعالیــت ۱520 )تولیــد 

حــدود )۱/76 درصــد( و فعالیــت 2826 )تولیــد ماشــین آالت بــراي تولیــد منســوجات و البســه و چــرم( در حــدود )۱5/60 

درصــد( بــوده اســت.

کــه تغییــرات  ک به طــور متوســط نشــان می دهــد  خ ارز بــر ارزش افــزوده صنایــع پوشــا سیاســت ارزی افزایــش نــر

ــزوده در فعالیــت  ۱3۱۱ )آماده ســازي و ریســندگي الیــاف نســاجي( در حــدود )2/60 درصــد(، در فعالیــت ۱4۱0  ارزش اف

کفــش و پاپــوش(  )تولیــد پوشــاك، بــه جــز پوشــاك از پوســت خــزدار ( در حــدود )۱۱/20 درصــد(، فعالیــت  ۱520 )تولیــد 

در حــدود )8/20 درصــد( و فعالیــت 2826 )تولیــد ماشــین آالت بــراي تولیــد منســوجات و البســه و چــرم( در حــدود 

ــت. ــوده اس ــد( ب )28/48 درص
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ک به طــور متوســط نشــان می دهــد  خ ســود تســهیالت بــر ارزش افــزوده صنایــع پوشــا کاهــش نــر سیاســت اعتبــاری 

کــه تغییــرات ارزش افــزوده در فعالیــت  ۱3۱۱ )آماده ســازي و ریســندگي الیــاف نســاجي( در حــدود )2/00 درصــد(، در 

کفــش  فعالیــت ۱4۱0 )تولیــد پوشــاك، بــه جــز پوشــاك از پوســت خــزدار ( در حــدود )۱/۹6 درصــد(، فعالیــت  ۱520 )تولیــد 

و پاپــوش( در حــدود )۱/40 درصــد( و فعالیــت 2826 )تولیــد ماشــین آالت بــراي تولیــد منســوجات و البســه و چــرم( در 

حــدود )۱/44 درصــد( بــوده اســت.

ک به طــور متوســط  ــر ارزش افــزوده صنایــع پوشــا خ تعرفــه واردات تســهیالت ب کاهــش نــر نتایــج سیاســت تجــاری 

الیــاف نســاجي( در حــدود  افــزوده در فعالیــت  ۱3۱۱ )آماده ســازي و ریســندگي  کــه تغییــرات ارزش  نشــان می دهــد 

)3/72 درصــد(، در فعالیــت ۱4۱0 )تولیــد پوشــاك، بــه جــز پوشــاك از پوســت خــزدار ( در حــدود )5/48 درصــد(، فعالیــت 

کفــش و پاپــوش( در حــدود )3/48 درصــد( و فعالیــت 2826 )تولیــد ماشــین آالت بــراي تولیــد منســوجات   ۱520 )تولیــد 

و البســه و چــرم( در حــدود )۱/36 درصــد( بــوده اســت. 

کــه  ک اســت  نتایــج نشــان می دهــد سیاســت پولــی موثرتریــن سیاســت بــرای افزایــش ارزش افــزوده صنایــع پوشــا

کمــب.د نقدینگــی در ایــن صنعــت هــم در ســمت عرضــه و هــم در ســمت تقاضــا باشــد.  ایــن امــر می توانــد مدعــای بــر 

کفــش سیاســت  کیــف و  ک سیاســت پولــی، در صنعــت  همچنیــن در صنعــت نســاجی سیاســت پولــی، در صنعــت پوشــا

ک دارنــد. ارزی و در ماشــین آالت نســاجی نیــز سیاســت پولــی بیشــترین تاثیــر را ارزش افــزوده صنایــع پوشــا

ک. 6 خالصه نتایج دیگر مطالعات در استخراج چالش های صنعت پوشا

ــن  ــوان مهم تری ــه عن ــر را ب ــوارد زی ــر م ــال های اخی ــی س ک ط ــا ــوزه صنعــت پوش ــم راهبــردی در ح ــات مه ــی مطالع بررس

ح می کنــد: ک مطــر چالش هــای صنعــت پوشــا

ک در تامیــن مــواد اولیــه بــا مشــکالت بســیاری روبــرو هســتند، 	  کارخانه هــای صنعــت نســاجی و تولیــد پوشــا

گمــرک، ۹ درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده و دیگــر هزینه هــا از جملــه افزایــش هزینه هــای حمــل  ســود بازرگانــی 

ک شــده و ایــن صنعــت را بــه یکــی از صنایــع آســیب پذیر تبدیــل  و نقــل ســبب افزایــش هزینه هــای تولیــد پوشــا

نمــوده اســت. 

کارخانه هــا تعطیــل شــده و یــا بــا 	  ک نیــز باعــث شــده بســیاری از  گذشــته قاچــاق پوشــا متاســفانه در ســال های 

ــا اعمــال سیاســت های  کــه ســبب شــده ت ظرفیــت بســیار پاییــن تولیــد نماینــد. ایــن امــر یکــی از دالیلــی اســت 

کمتریــن اثــر را بــر افزایــش ارزش افــزوده در ایــن بخــش داشــته باشــد. ج دولتــی  مالــی دولــت و افزایــش مخــار

کالن و ملــی بــه شــکل 	  ک در ســطح بنگاهــی، بخشــی،  کــه ســطوح سیاســت گذاری صنعــت پوشــا ضــرورت دارد 

کــه وجــود الگــوی تشــکیالت قانونــی، سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی  هماهنــگ صــورت پذیــرد. در عیــن حــال 
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کوتاه مــدت و  کــه در عیــن تقویــت بازیگــران مربوطــه، حامــی نــوآوری ملــی، مزیت هــای رقابتــی و رشــد اســت در 

کالن تنــوع سیاســت ها  بلندمــدت موجــب روشــن شــدن جهت گیری هــای اقتصــادی خواهــد شــد. در ســطح 

ک بــه ضــرورت  گفــت ســند پوشــا الزم اســت چــون چالش هــای زیربخش هــا متنــوع اســت. همچنیــن می تــوان 

کالن بــا ســطح چالش هــای صنعــت و اصــل هم آوایــی و تناســب سیاســت های ســطح  هماهنگــی سیاســت 

کــه در آن دیــده نشــده اســت.  کالن و ســطح صنعــت در ســند ضعف هــای عدیــده ای دارد 

کشــور ناشــی از نواقــص زنجیــره ارزش ایــن صنعــت و مشــکالت ســاختاری 	  ک  برخــی از مشــکالت صنعــت پوشــا

کشــور  کالن  درون صنعــت بــوده و برخــی دیگــر از مشــکالت ناشــی از سیاســت گذاری های ســطح بخشــی و 

ک اثرگــذار خواهــد بــود، به طــور خالصــه عمــده  کشــور از جملــه صنعــت پوشــا کلیــه صنایــع  کــه بــر  بــوده اســت 

ــر اســت: چالش هــای ایــن صنعــت شــامل مــوارد زی

خ 	  کشــور در حــوزه نظــام مالیاتــی، بیمــه، نــر کالن  مشــکالت ناشــی از سیاســت گذاری های ســطح بخشــی و 

ارز و نحــوه اعمــال تعرفه هــای ترجیحــی در توافقنامه هــا؛ 

ضعــف انســجام سیاســتی ناشــی از دوگانگــی نهــاد سیاســت گذار و قوانیــن باالســری در صنــف و صنعــت و 	 

ــا تولیــد و فــروش؛  همچنیــن ضعــف در نظــام تشــکیالتی و تصمیم گیریهــای فرابخشــی از مــواد اولیــه ت

ک؛  	  عدم وجود سیاست های یکپارچه در متولیان صنعت نساجی و پوشا

بــا 	  تولیدکننــده  صنایــع  و  نســاجی  تولیــدی  محصــوالت  تنــوع  و  انعطافپذیــری  کیفیــت،  ناهماهنگــی 

جهانــی؛ مــد  و  ک  پوشــا صنعــت  نیازمندی هــای 

ک؛  	  محدودیت واردات مواد اولیه مورد نیاز برای صادرات پوشا

پایین بودن بهره وری صنعت؛  	 

باال بودن هزینه های تامین مواد اولیه ناشی از مشکالت سیاسی ناشی از تحریم؛ 	 

ک و 	  اســتفاده از ماشــین آالت قدیمــی و فرســوده در تولیــد؛ ضعــف در تامیــن مالــی صنعــت نســاجی و پوشــا

عــدم اســتفاده بهینــه از ظرفیت هــای بــازار ســرمایه بــه دلیــل نبــود بنگاه هــای بــزرگ؛

ک ایــران، تمرکــز بــاالی مقاصــد صادراتــی و 	  ــازار داخــل، تنــوع پاییــن ســبد صــادرات پوشــا تحدیــد انــدازه ب

کیفیتــی نــخ و پارچــه تولیــد داخــل  خ مانــدگاری در بازارهــای صادراتــی؛ رقابت پذیــری پاییــن  کاهــش نــر

ــی ــا تحــوالت صنعــت مــد جهان ــق ب ــخ مطاب کشــور در تولیــد پارچــه و ن بواســطه ســرعت پاییــن صنعــت نســاجی 

کار 	  ــروي  ــر نی ــري باالت ــود: ۱- رقابت پذی ــه نم ــورد خالص ــه م ــوان در س ــز می ت ک را نی ــا ــت پوش ــوت صنع ــاط ق  نق

کشــورهاي توســعه یافته، 2-  برخورداري از وفور نیروي انســاني داراي تحصیالت دانشــگاهي  ایراني نســبت به 

و 3- وجــود پتانســیل بــاال بــراي ارتقــاي ســطح دانــش فنــي و مدیریتــي
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کالن ســنجی موسســه مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانــی )نســخه ۱/۱(، بــا آزمــون  در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از مــدل  

کاهــش  خ مالیــات(، پولــی )افزایــش نقدینگــی و  کاهــش نــر ج دولتــی و  چهــار دســته سیاســت های مالــی )افزایــش مخــار

ــه  ک ــد  ــه ش ــت یافت ــه دس ــن نتیج ــه ای ــه( ب خ تعرف ــر ــش ن ــاری )کاه خ ارز( و تج ــر ــش ن ــهیالت(، ارزی )افزای ــود تس خ س ــر ن

کالن، ارتقــاء دسترســی بــه بنــگاه بــه نقدینگــی از طریــق تســهیالت هدفمنــد  در اولویت بنــدی سیاســت های حــوزه 

ــوان رقابــت در بازارهــای  خ ارز جهــت توســعه ت ــر گــردش ســرمایه در بنــگاه، افزایــش ن و سیاســت های افزایــش ســرعت 

ک بــه  خ تعرفــه، مهم تریــن محورهــای هم آوایــی بــا سیاســت های بخشــی در صنعــت پوشــا کاهــش نــر صادراتــی و 

کمبــود نقدینگــی و تســهیالت بانکــی اســت. میــزان  شــمار می رونــد. مهم تریــن چالــش زیربخــش صنعــت نســاجی، در 

کاهش  کمتریــن ســطح اثرگــذاری، ســه برابــر سیاســت  اثرگــذاری افزایــش تســهیالت بانکــی و نقدینگــی در ایــن صنعــت در 

خ ارز در رقابت پذیــری صــادرات اســت. سیاســت هایی ماننــد  خ تعرفــه بابــت مــواد اولیــه و چهــار برابــر افزایــش نــر نــر

کمتــری نســبت بــه افزایــش نقدینگــی دارنــد. در خصــوص  خ مالیــات و ســود تســهیالت اثرگــذاری بــه مراتــب  کاهــش نــر

ک و ماشــین آالت نســاجی شــرایط اثرگــذاری سیاســت ها بــه همیــن شــکل اســت بــا ایــن تفــاوت  زیربخــش صنعــت پوشــا

کامــال متفــاوت اســت. ایــن  کفــش امــا مســاله  کیــف و  ــر دارد. در زیربخــش صنعــت  خ ارز نقــش پررنگ  ت ــر ــه افزایــش ن ک

خ ارز و  کمتــر بــه مــواد اولیــه وارداتــی، بیشــترین اثرگــذاری را از افزایــش نــر زیربخــش بــه دلیــل مقیــاس پاییــن و وابســتگی 

کمتریــن حالــت، نزدیــک بــه  خ ارز در  کاهــش قیمت هــای واقعــی در بازارهــای صادراتــی می بــرد و اثرگــذاری افزایــش نــر

کاهــش تعرفــه اســت. ســایر سیاســت ها بــرای ایــن زیربخــش اثرگــذاری اندکــی دارنــد.  ســه برابــر سیاســت 
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