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خلیل پیری- مروچ کنسرسیوم های صادراتی 

emcpiri.2020@gmail.com                      

 تومانی،تاثیر آن بر تولید،راهکارها و برنام))ه۴۲۰۰عنوان: دولت و حذف ارز 

ها 

 توم))انی،پ))رداخت مس))تقیم۴۲۰۰هدف این نوشتار،بررسی و تاثیر حذف ارز

 راهکاره))ا وMSMEsیارانه به مردم،تاثیر آن برصنایع خ))رد،کوچ))ک و متوس))ط 

برنامه هاست. شاید مهم ترین پرسش این روزهای مردم و بخصوص فع))الین

اقتصادی طی روزهایی ک)ه تح)والت بنی)ادین اقتص)ادی در جری)ان اس)ت،آی)ا

 توم))انی کارشناس))ی شده اس))ت؟ آی))ا۴۲۰۰تمامی زوایا و تاثیرات ح))ذف ارز 

وزارت خانه ه))ا اق))دامات کارشناس))ی و برنامه ه))ای منس))جمی ب))رای اقش))ار

مختلف از جمله مخاطرات رک))ود احتم))الی در بخش ه))ای تولی))د را زی))ر نظ))ر

دارند.

 هفته گذشته و همزمان باآزادسازی و افزایش قیمت آرد، قیمت ن))ان۲طی 

 درص))د اف))زایش داش))ته اس))ت،نان ه))ای ص))نعتی براس))اس۱۰۰۰ب))اگت ت))ا 

 درص))دی را۸۰ تا ۷۰گزارشات و تحقیقات میدانی انجام شده کاهش فروش 

به دنبال داشته است،شیرینی شرایط به))تری را تجرب))ه نک))رده و تحت ت))اثیر

افزایش قیمت آرد،روغن و شکر با کاهش تولید و فروش مواجه بوده است.

 درصدی۵۰در هفته اول خردادماه رئیس قدراسیون صنایع غذایی از کاهش 

تقاضا در تولیدات این صنایع خبرداد.

شاید در نگاه اول بخش))ی از این ک))اهش تقاض))ا را ب))ا کم))پین ه))ای نخری))دن

بتوان مرتبط دانست،اما احتمال رکود یا کاهش قدرت خرید در این صنایع را

هم نباید
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 نادیده گرفت،که احتمال رکودی که حداقل یکسال و شاید بیشتر با توجه به

افزایش قیمت ها را تقویت می کند.

در صورت کاهش تقاض))ااحتمال رک))ود یکس))اله و چ))ه بس))ا بیش))تر در ب))رخی

صنایع محتمل است.رکود در صنایع باعث تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و

کاهش تولید برخی دیگر خواهد شد که در نتیج))ه،بیک))اری بخش))ی از پرس))نل

این واح)دها تولی)دی را ب)ه دنب)ال خواه)د داش)ت.این م)وج دوم بیک)اری بع)د

 درصدی دستمزدهای بخش خصوص))ی ش))اید تش))دید غ))یر۶۰افزایش بیش از 

مستقیم بیکاری همان کارگرانی باشد که ظاهرا تمامی این اقدامات بخاطر

تقویت توان خرید این قشر زحمتکش است،فلذا احتم))ال تعطیلی واح))دهای

کوچک و متوسط در این فرضیه قابل تامل است.

آمادگی سازمان ها و متولیان امر برای چنین ش)رایطی می توان)د بخش)ی از

فشار محتمل را کاهش دهد.

قبل از بررسی راهکارهای جایگزین برای واحدهای تولیدی در صورت رک))ود

احتمالی در بازار تقاضای داخلی،ابتدا نگاهی کارشناسانه داش))ته باش))یم ب)ه

۴۲۰۰ط))رح دولت جهت تغی))یر برنام))ه یارانه ه))ا و اولویت ه))ا در ح))ذف ارز 

۴۲۰۰توم))انی.)از دی))دگاه نگارن))ده و کارشناس))ان مح))ترم اص))ل ح))ذف ارز 

تومانی اقدام درستی است، اما اقدام درست در صورتیکه در زمان مناس))ب

تحقق انجام نشود، شاید تاثیرات مثبته الزم را به دنبال نداشته باشد)

نظر کارشناسان اقتصادی چیست؟ جناب آقای دک))تر دل انگ))یزان از اس))اتید

اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه در برنامه زنده "ایران پای))دار"،ش))اید ح))ذف

 تومانی اولویت اول اقتصاد کشور نباشد. ایشان شرایط اقتصادی۴۲۰۰ارز 

کشور را به غریقی تشبیه کردند که چندین بیماری مزمن و صعب العالج هم

دارند بیماری هایی همچون
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 )قن)))دخون،س)))رطان و ..() مس)))لما بع)))د نج)))ات غری)))ق از

آب،اولین اقدام نه تزریق چند دوز انسولین ی))ا ترزی))ق دیگ))ر

داروهای م))ورد نی))از،بلک))ه تخلی))ه ری))ه از آب،تنفس مص))نوعی و اطمین))ان از

عالئم حیاتی و بازگشت حیات،ثبات و در نهایت بعد دقایقی تامل و ب))ا نظ))ر

پزشک متخصص مربوط))ه تج))ویز س))ایر داروه))ای ب))رای غری))ف نج))ات یافت))ه

می تواند مثمر ثمرباشد.

به ه)ر کیفیت این اق)دام انج)ام ش)ده و امی))دواریم دولت بتوان))د ب)ه اه))داف

تعریف شده در راستای کاهش فساد،توانمندسازی اقشار آسیب پذیر دس))ت

یابد.

۲ه))ا بع))د  SME اما تاثیراتی که بعد اقدام دولت سیزدهم و در کوتاه مدت بر

هفته نمایان می شودقابل تامل است.

کاهش شدید تقاضای در بخش هایی از محصوالت که اتفاقا در دسته اولویت

غذایی جامعه است را باید جدی گرفت.

سازمان های متولی باید آمادگی الزم را جهت رکود احتمالی در بازار داخلی

را داشته باشند.

برنامه ریزی منسجم جهت صادرات تولیدات واح))دهای تولی))دی می توان))د ی))ک

راهکار بسیار کارآمد باشد،صادرات عالوه بر اینکه کاهش تقاضای بازاره))ای

داخلی در کوتاه مدت را جبران می کند و مانع آسیب دیدگی واح))دها تولی))دی

و تعطیل یا کاهش شیفت ک))اری آنه))ا و بیک))اری ک))ارگران می ش))ودمی تواند

ت))اثیرات مثب))تی هم داش))ته باش))د و در می))ان م))دت ب))ا بازگش))ت تقاض))ای

بازارهای داخلی بستر افزایش سطح تولید این واح))دها را ب))ه دنب))ال داش))ته

باشد که فواید بسیاری از جمل))ه اف))زایش اش))تغال،ارزآوری،ارتق))ای کیفیت

تولیدات و توزیع بهتر ثروت حداقل مزایای ان بر اقتصاد کشور است.ادغ))ام

عمودی واحدهای تولیدی می تواند از دیگ))ر برنامه ه))ای کارآم))د جهت گ))ذر از

شرایط رکود احتمالی
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 باشد،ی))ا س))ایر ش))یوه های اس))تاندارد در ش))رایط اقتص))ادی

 ها.SMEایران برای کمک به حفظ و افزایش تولید 

برآورد ت))اثیر ج))دی کمپین ه))ای نخری))دن را نبای))د در این رکوده))ای احتم))الی

خیلی جدی گرفت.کمپین های نخریدن که در عالم واقع تاثیر مثب))تی ندارن))د

این روزها باعث بهم خوردن تراز تعادل، عرضه و تقاضای مرغ شده است.

مردم با کمپین نخریدن به نوعی با صنعت طیور روبرو شدند عالوه بر تاکی))د

حق مردم جهت انجام اقدام و کنش جمعی و اعتراضی مدنی به آنچه پایمال

شدن حق خود می دانند نگاهی داشته باشیم به تاثیر این کمپین ها.

)در صورت عدم نخری))دن تحت ت))اثیر این کمپین ه))ا و ک))اهش تقاض))ا ک))ه این

روزه))ا ب))رای م))رغ در جری))ان اس))ت،احتم))اال مرغ))داران در ماهه))ای آتی

 ماه آینده با کاهش عرض))ه۳-۲جوجه ریزی کمتری خواهند داشت،در نتیجه در 

م))رغ  مواج))ه خ))واهیم ش))د)ک))اهش عرض))ه ب))اعث اف))زایش تقاض))ا خواه))د

شد،خصوصا بعد چند هفته یا ماه کمپین نخری))دن ب))ه ص))ورت ط))بیعی تمای))ل

جامعه جهت جهت میل کردن زرشک پلو ب))ا م))رغ افزایش))ی خواه))د ب))ود،این

افزایش تقاضا و از طرفی کاهش تولید و عرضه که به دلی))ل ک))اهش جوج))ه

ریزی مرغداران بوده را مصادف با کاهش عرض)ه ب)دانیم، یع)نی در ماهه)ای

آین))ده عالوه ب))ر اف))زایش قیمت در نتیج))ه تورم ه))ایی ک))ه بهش))ون ع))ادت

کردیم،یک افزایش قیمت مضاعف هم بدلیل کاهش عرضه خ))واهیم داش))ت،

که بمعنای گرانی ش))دید م))رغ در ماهه))ای آتی طی فرم))ول ف))وق اس))ت. در

نتیج))ه نه))ائی یع))نی ع))دم دسترس))ی بخش بس))یار بزرگ ت))ری از جامع))ه ب))ه

ح))داقلی همچ))ون م))رغ ک))ه در ش))رایط معم))ول موض))وعیتی نبای))د داش))ته

باشند)جهت زرشک پلو با مرغ(.

 ( هدف نگارن))ده ن))ه انک))ار ش))رایط بداقتص))ادی ب))رای بخش ب))زرگ و اص))لی

جامعه،بلکه هدف تشریح این واقعیت است، که برخی اق))دمات تنه))ا آس))یبی
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 درص))د را در ب))ر95مضاعف به قشر اصلی جامعه اس))ت ک))ه 

می گیرد)

نگ))اهی ب))ه تص))میم ص))ادرات م))رغ بع))د کم))پین ممن))وعیت خری))د

مرغ،تبعات میان مدت این تصمیم برای) تولید و صادرات کشور:

 در روزهای گذشته بدلیل کمپین عدم خرید مرغ،دولت راهکار را در صادرات

مرغ ه)))ای ب)))دون تقاض)))ا ب)))ه بازاره)))ای ع)))راق،افغانس)))تان وقط)))ر دی)))ده

است،صادراتی که بدلیل اینکه زنجیره صادراتی طی دهه های گذش))ته ش))کل

نگرفته و زیر س))اخت های الزم ب)رای این ص)ادرات ب))ه ص))ورت ص))حیح وج)ود

نداردشاید نتایج مطلوبی نداشته باشد. دولت به ناچار باید مرغ ص))ادراتی را

به قیمت ه))ایی پ))ائین تر از قیمت س))ایر کش))ورها ب))ه بازاره))ای ه))دف ص))ادر

کن))د،ک))ه بمعن))ای زی))ان ی))ا ح))داقل ص))ادرات ب))دون ارزش اف))زوده ص))ادراتی

است،با این صادرات ش))اید در کوت))اه م))دت مش))کل دپ))وی مرغ ه))ا را مرتف))ع

کردیم،اما درمیان مدت بازارهای ه))دف ص))ادراتی ب))ه قیمت ه))ای پ))ائین تر از

سایر رقبا از طرف ما متوقع خواهند ش))د. اتف))اقی ک))ه در ص))نعت کاش))ی و

سرامیک بعنوان یکی از پیش))روترین ص))نایع م))ا رخ داد و ب))اعث ش))د ص))نعت

کاشی و سرامیک ای)ران هرگ)ز جایگ)اه واقعی خ))ود را در بازاره))ای جه)انی

نداشته باشد. قطعا کیفیت صنعت کاشی و سرامیک م))ا در س))طح مطل))وبی

است،اما چون در دهه های گذشته تعداد واحدهای تولیدی بدون برنامه ری))زی

ب))ود و ب))ا ظرفیت ه))ای ب))االتر از نی))از داخلی و ع))دم ایج))اد زیرس))اخت های

صادراتی)شرکت های تخصصی صادراتی( ارائه ش))د،تولی))د کاش))ی کش))ور ب)ه

 برابر نیاز داخلی رسید. مجددا تاکید میشود چون زنجیره صادراتی۲بیش از 

کشور به صورت حرفه ای شکل نگرفته تمامی این اق))دمات ص))ادراتی بج))ای

بار مثبت ممکن است بار منفی هم داشته باشد،در نتیجه ع))دم ش))کل گ))یری

زنجیره حرفه ای صادراتی،تولید 
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کنن))ده خ))ود ب))ه ناچ))ار بای))د وظیف))ه ش))رکت ه))ای تخصص))ی

ص))ادرات را هم ب))ه دوش می کش))ید.)این موض))وع در تم))ام

صنایع صادق است)

در نتیجه بازارهای صادراتی کاشی ما مح))دود ش))د ب))ه ع))راق،پاکس))تان و ت))ا

حدودی اوراسیا،کاشی و سرامیکی با کیفیت جهانی،ام))ا خری))داران خ))ارجی

فوق االشاره با آگاهی از مح))دودیت های ص))ادراتی م))ا و در راس))تای من))افع

خود با اغماض اقدام به خرید تولیدات کاشی و سرامیک م))ا کردن))د. بط))وری

که شاید تفاوت ارزش افزوده ص))ادراتی این ص))نعت در بازاره))ای ص))ادراتی

نصیب تولید کننده نشود و فروشی همچون بازار داخلی است،که در بهترین

حالت تنها حجم فروش افزایش می یابد.

متولی))ان ام))ر بای))د از دوده))ه قب))ل زنج))یره ص))ادرات را ایج))اد می کردن))د،

س))ازمان های مس))ئول تولی))د،تج))ارت و ص))ادرات می توانن))د ب))ا ایج))اد زی))ر

ساخت های صادراتی تخصصی ودرست،که نتیج))ه آن کن))ترل ص))حیح و دائمی

بر عرضه و تقاضای محصوالت در بازار داخلی است. اما در صورت نبود این

زیرساخت ها صادراتی در وضعیتی همچون ص))ادرات م))رغ در روزه))ای اخ))یر

باید صادرات مرغ با قیمت پائین تر از ارزش واقعی در بازارهای بین المللی

عرضه شود که بعید نیست مزایای آن از معایبش بیشتر باشد.

راهکار چیست؟

صنایع مادر کشور)پتروشیمی،فلزات،پاالیش( در ده))ه هفت))اد ب))ه م))یزانی از

توسعه یافتگی دست یافتن ک))ه ام))روزه بت))وان ب))ا انتق))ال بخش))ی از م))زیت

 ها، عالوه بر پرهیز از خام فروشی باایجاد ارزش افزودهSMEصنایع مادر به 

در تولیدات صادراتی کشور،اف))زایش اش))تغال زائی،ارزآوری،ارتق))ای کمی و

کیفی محص))والت داخلی،بین المللی ش))دن واح))دهای تولی))دی،توزی))ع به))تر

ثروت تنها حداقل منافع صادرات به 
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شکل صحیح و برابر با شیوه های بین المللی اس))ت. ام))ااین

صادرات به چه شکل است و چگونه انجام می گیرد؟

 ها)خرد،کوچ))ک و متوس))ط(MSMEصنایع کوچک و متوسط یا با تعریفی بهتر 

درص))د واح))دهای تولی))دی کش))ور را ش))مول می ش))ود،در این۹۵ک))ه بیش از 

تعریف واحدهای تولیدی باید تم))ام تمرک))ز خ))ود را ب))ر ارتق))ای کمی و کیفی

تولیدات خود معطوف بدارند بخصوص در شرایط شدید رقابتی در بازاره))ای

بین المللی امروزه تمرکز تولید کننده صرفا باید بر ارتقای تولی))دات باش))د و

دغدغه فروش صادراتی،ک)اهش ق)درت خری)د داخلی، ب)ار ب)زرگی اس)ت ک)ه

برتولید کننده تحمیل شده است،به همین دلیل تولید کننده امکان تمرک))ز ب))ر

ارتق))ای تولی))دات را نخواه))د داش))ت در نتیج))ه رش))د چش))مگیر کمی و کیفی

محق)))ق نمی ش)))ود،یکی از به)))ترین راهکاره)))ا جهت بین المللی ش)))دن این

واحدها ایجاد کنسرسیوم های صادراتی است.

کنسرسیوم صادراتی چیست و چگونه عمل می کند؟

کنسرسیوم های صادراتی یک همکاری استراتژیک میان مدت و بلندمدت بین
شرکت هاست)واحدهای تولیدی( که با هدف ارائه خدمات تخصصی صادراتی

و امکان و تسهیل حضور در بازارهای صادراتی شکل می گیرد.

شرکت هایی ک))ه کنسرس))یوم ص))ادراتی را تش))کیل می دهن))د س))هام داران آن
کنسرسیوم خواهند بود،که با حفظ استقالل حقوقی،تجاری،مدیریتی،م))الی
و ادرای خود یک اتحاد استراتژیک ایجاد می کنند.این پروسه ادغام ش))رکت ها
نیست بلکه مشارکت در ایجاد سازمانی تخصص))ی در زمین))ه ص))ادرات اس))ت.
فلذا ائتالف چن))دین ش))رکت جهت تاس))یس ی))ک واح))د تخصص))ی ص))ادراتی را
تحت نام کنسرس))یوم ص))ادراتی می توانن))د پیگ))یری نماین))د.ک))ه طب))ق ق))انون
مص))وب مجلس م))ورد حم))ایت س))ازمان های دول))تی جهت ایج))اد س))ازمان

تخصصی صادراتی قرار خواهند گرفت. 

تهران، خیابان ظفر- خیابان
دلیری کوچه برادران کریمی

 3پالک 

   79402000-021 09035944988                                                                EMCPIRI.2020@GMAIL.COM

WWW..CMIEXPORT.COM

mailto:EMCPIRI.2020@GMAIL.COM


    
تاریخ:     
15/20/1401
 :شماره    

وجود کنسرسیوم های ص))ادراتی توانمن))د و عملگ))را میتوان))د
 باشد.SMEsمهمترین راهکار بین المللی شدن صنایع خصوصی کشور

کنسرسیوم های صادراتی تنها شیوه ایجاد ائتالف بین المللی است ک))ه م))ورد
حمایت سازمان های بین المللی همچ)ون بان))ک جه))انی،س))ازمان مل))ل متح))د

و .. است حتی اگر از ایران باشد.

کنسرسیوم هائی که با برنامه منسجم "صادرات ته))اجمی" امک))ان حض))ور در
کشورهای ه))دف ص))ادراتی را داش))ته باش))ند، توان))ائی ارائ))ه خ))دمات پس از
فروش و پشتیبانی را داشته باشند،تشکیل شبکه نیروه))ای بازاری))اب ب))ومی
را در دس))تور ک))ار ق))رار دهن))د،امک))ان ش))رکت در مناقص))ات دول))تی ب))ازار
صادراتی،اعطای نمایندگی های فعال،تبلیغات قوی و برندس))ازی، حض))ور در
فض))ای مج))ازی، همک))اری جهت ایجاداتحاده))ای اس))تراتژیک ب))ا کش))ورهای
ف))رامنطقه ای جهت رق))ابت ب))ا رقب))ای منطقه ای در بازاره))ای ص))ادراتی را
پیاده سازی نمایند ک))ه تحق))ق این اه))داف از ظ))رفیت ه))ای ی))ک کنسرس))یوم
صادراتی توانمند و عملگرا است قطعا سوای از رشد صادراتی قابل توجه و
متوازن از دیگر مزایای بین المللی شدن بهره من))د خواهن))د ش))د.آنه))ا بای))ددر
میان مدت بتوانند بسترهای انتقال بخشی از تولید یا مونتاژ به کشور ه))دف
صادراتی را مهیا سازند،انتقال تکنولوژی روز تولید به واح))دهای تولی))دی را
تحقق ببخشند،حض)ور در مج)امع بین المللی و بط)ور کلی گ)ذار از ص)ادرات

سنتی به سمت صادرات نوین را محقق نمایند.

نگارنده با بیش از یک دهه فعالیت در این زمینه و بررسی تمامی ظرفیت ه))ا
و نقاط ضعف موجود و در صورت اراده بخش خصوصی و امکان اتح))اد آنه))ا
عملیاتی شدن چنین پروسه هائی را کامال امکان پ))ذیر می دان))د.رش))د ص))نایع

شاید تجلی بخش ایران پایدار باشد.  ها، SMEکشوربخصوص 

emcpiri.2020@gmail.comمروج کنسرسیوم های صادراتی خلیل پیری- 
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