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آثار تحریم هایی هستند که به زودی به اجرا در می آید. آیا سیاستگذار می تواند امیدهای رو به افول 

فعاالن حوزه صنعت و معدن را جالیی دوباره ببخشد و اطمینان را به آنها بازگرداند؟
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شر کت سرمایه گذارى برق و انرژى غدیر
(سهامى خاص)

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر (سهامی خاص) با ماموریت سرمایه

 گذاری در حوزه های خرید، صادرات و احداث نیروگاه های برق، حامل های 

انرژی و آب در ایران و سایر کشورها فعالیت نموده و در نظر دارد با ارتقای 

بهره وری و بهره گیری از فناوری های نوین، سازگار با محیط زیست و متناسب 

با زیرساخت های حال و آینده در تمامی حوزه های فعالیت خویش، نقش 

موثری را در افزایش رفاه اجتماعی ایفا نماید. 







شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با سرمایه گذاری 
بانک صنعت و معدن، اولین مجتمع تولید LAB )الکیل بنزن 
خطی( را با ظرفیت 50.000 تن در ســال در اصفهان در کنار 
پاالیشــگاه اصفهان ایجاد کرد. LAB ماده اولیه اصلی و عامل 
پاک کنندگی در شوینده های خانگی )انواع پودر و مایعات( است. 
مجتمع تولید LAB در خرداد 1373 به وسیله مرحوم حضرت 

آیت اهلل رفسنجانی )ریاست محترم جمهوری( گشایش یافت.
دانش فنی برای تولیــد LAB به طور انحصاری در اختیار 

شرکت UOP از کشور آمریکا است.
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران این دانش فنی 
را از شعبه انگلستان UOP خریداری کرده است. از اوایل سال 
1381 اجرای طرح توسعه اول مجتمع تولید LAB در اصفهان 
آغاز و در نیمه دوم 1383 به بهره برداری رسید. بعد از اجرای 
طرح توسعه اول، ظرفیت تولید نرمال پارافین به 175000 تن 
در سال و ظرفیت تولید LAB به حدود 115000 تن در سال 
افزایش یافت. در فرآیند تولید LAB از اســید فلوئوریدریک 
)HF( به عنوان کاتالیســت استفاده می شود. نقطه جوش این 
اســید حدود 17 درجه سانتیگراد اســت. تنفس هوای آلوده 
به بخار این اســید موجب زخمی شدن مجاری تنفسی و بعد 
جذب کلســیم خون و در نهایت مرگ می شود. به دلیل وجود 
مخاطرات اســتفاده از این اســید برای انسان و محیط زیست، 
UOP در سال های اخیر فن آوری جدیدی را طراحی و عرضه 
کرده که استفاده از اسیدفلوئوریدریک در فن آوری جدید حذف 

 DETAL شده و به جای آن از کاتالیست جامد جدیدی به نام
استفاده می شود. شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در 
چندسال گذشته بیشترین سعی را برای دریافت این فن آوری 
جدید به عمل آورد که به دلیل وجود شــرایط تحریم، تا قبل 
از توافق موســوم به برجــام، UOP از انتقال فن آوری جدید 

DETAL به ایران خودداری می کرد.
خوشــبختانه بعد از توافق برجام، UOP )از کشور آمریکا( 
موافقــت کــرد فــن آوری جدیــد DETAL را به شــرکت 
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران منتقل کند. بعد از چندین 

نوبت گفت وگوی، دو قرارداد با UOP امضا و رد وبدل شد.
یک قرارداد برای مهندسی پایه طرح توسعه دوم مجتمع تولید 
LAB در اصفهان و قرارداد دوم برای خریدن دانش فنی جدید 
DETAL . دو اعتبار اســنادی برای فعال شدن این قرارداد، 
به وســیله بانک صنعت و معدن به نفع UOP در بانک ایران  
و اروپا گشــایش شده است. مبلغ این دو اعتبار اسنادی 49/2 
میلیون یورو است. مدیران و کارشناسان شرکت سرمایه گذاری 
صنایع شــیمیایی ایران به لندن مسافرت کردند و اطالعات و 
مدارک فنی – مهندسی مربوط به PFD و P&ID مهندسی 
پایه و دانش فنی جدیــد را از UOP دریافت کردند. دریافت 
دانش فنی جدید از UOP موجب حذف اسید بسیار خطرناک 
HF از فرآیند تولید LAB و باال بردن کیفیت فرآورده خواهد 
شد. با توجه به وجود شرایط تحریم و شرایط نامطلوب سیاسی 
در آمریکا نســبت به ایران، دریافت دانش فنی DETAL از 

شــرکت آمریکایی UOP ارزش بسیار زیاد و فراوانی در ابعاد 
ملی دارد. طرح توســعه دوم مجتمع تولید LAB با استفاده 
از دانش فنی جدید DETAL با ظرفیت تولید 110000 تن 
LAB در سال، در جریان اجرا است. بعد از تکمیل طرح توسعه 
دوم، ظرفیــت تولید LAB به 220000 تن در ســال خواهد 
رسید و شرکت ســرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان LAB در جهان خواهد شده کارهای 
اجرایی طرح توسعه دوم از چند ماه قبل آغاز شد بر پایه برنامه 
زمان بندی شده قرار است حدود دو سال دیگر طرح توسعه دوم 

به بهره برداری برسد.
با اجرای طرح توسعه دوم، عالوه بر استفاده از پیشرفته ترین 
دانش فنی و حذف اسید خطرناک HF ، کیفیت LAB نیز 
بهبود بیشتری می یابد و امکان صادرات LAB به کشورهای 
اتحادیه اروپا فراهم می شــود. از مدیران و کارشناســان بانک 
ارزشمند صنعت و معدن که همواره از شرکت سرمایه گذاری 
صنایع شیمیایی ایران حمایت کرده اند، سپاسگزاری و قدردانی 
می کنیم. در اجرای طرح توسعه دوم اضافه بر مزایای باارزش 
در ابعاد ملی نوشــته شده، تعداد قابل مالحظه ای شغل ایجاد 
می شــود. بعــد از راه اندازی طرح توســعه دوم، دور جدیدی 
از شــکوفایی در شــرکت ســرمایه گذاری صنایع شیمیایی 
ایران که افزایش صادرات و ســودآوری بیشــتر و استفاده از 
فن آوری پیشــرفته دوســتدار محیط زیست را به همراه دارد، 

آغاز خواهد شد.

دور جدید شکوفایی در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران )سهامی عام(
دفتر تهران: خیابان نلسون ماندال )آفریقا(، خیابان شهید سعیدی، شماره 16، کد پستی 1967963735 تلفن: 22054890-22057154

نمابر: 22059868
مجتمع: اصفهان، کیلومتر 15 جاده اصفهان – تهران

کد پستی 8335144114     تلفن: 7-33808350 )031(   نمابر: 33808360 )031( 
www.iciiclab.com         info@iciiclab.com

























برنــد برتــــر
ســــال1396

گروه کارخانه های تولیدی
نورد آلومینیوم )شرکت سهامی عام(

NAVARD ALUMINUM MFG.GROUP
تولید کننده انواع ورق های •

آلومینیومی، تسمه، کویل، آجدار،  
سینوسی، ذوزنقه ای، پلی کرافت و ورق 

آلومینیوم با برند آلکونام

برند برتر سندیکای صنایع آلومینیوم •
 در زمینه ورق های آلومینیوم

 سال 1396

تولید محصوالت دانش بنیان در زمینه •
آلومینیوم کلد و آلیاژهای گروه 5000

آدرس و شماره تماس های دفتر شرکت نورد آلومینیوم:
تهران، خیابان فاطمی غربی،  سیندخت جنوبی، کوچه هما، پالک 28

تلفن: 54709000   فاکس: 54709100
تلفن فروش: 54709090   فاکس فروش: 54709200

www.navardaluminum.com

ورق سینوسی

ورق پلی کرافت

کلد

ورق آجدار

پلیت

تسمه
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آینده مبهم بخش صنعت با چه چالشی 
مواجه است؟

روز ملی صنعت و معدن بهانه ای است تا چشم انداز صنعت و معدن 
در ایران مورد واشکافی و تحلیل فعاالن و تحلیلگران این حوزه قرار 
بگیرد. فضای اقتصادی به طور مستمر از فضای سیاسی و اجتماعی 
متاثر است، بنابراین در دوره ای که تحریم و نوسانات ارزی و نبود 
رابطه بی حاشیه با دیگر کشورها بر سر صنعت و معدن نیز سایه 
افکنده، پیش گرفتن چنین سیاست هایی می تواند وضعیت اقتصاد 
این بخش را بهبود بخشد؟ به نظر می رسد در شرایطی که کشور 
تحت فشارهای سیاسی و بین المللی است، وضعیت تولید، صادرات 
و واردات مواد مورد نیاز بخش صنعت و معدن می تواند چالش های 

جدی بر میزان درآمدزایی و در نهایت اقتصاد کشور ایجاد کند. 

چشم انداز 
صنعت و معدن

مهم ترین چالش پیش روی صنعت ایران نبود یک استراتژی 
دقیق در حوزه صنعت و معدن است؛ در حالی که به رغم تدوین 
استراتژی در تمامی دولت های قبل، وزارت صنعت اکنون همه 
آنها را کنار گذاشته و به دنبال تدوین استراتژی جدید است.

نرخ ارز امروز به یکی از بحران های اصلی پیش روی تولید 
تبدیل شده است؛ به نحوی که تولیدکنندگان در صف دریافت 

ارز برای واردات کاالهای خود مانده اند و در مقابل میزان تولید 
خود را هم کاهش داده اند.

سرمایه در گردش همچنان یکی از مشکالت اصلی 
تولیدکنندگان به شمار می رود و در شرایط کنونی که به دلیل 
تحریم های پیش رو نیاز است که مواد اولیه و ماشین آالت تا 

پیش از تشدید تحریم ها تامین شود، اما کمبود سرمایه در 
گردش مشکالت زیادی ایجاد کرده است.

خروج شرکای اروپایی برخی واحدهای تولیدی بعد از خروج آمریکا 
از برجام شرایط نامساعدی را برای برخی از واحدهای صنعتی رقم 
زده است و بنابراین برخی از قراردادهای خارجی با مشکل مواجه 

شده است.

اولویت بندی های کاالیی و برخی محدودیت های تجاری زمینه 
را برای دسترسی غیررقابتی برخی از تولیدکنندگان به منابع 

ارزی دولت فراهم کرده و در این شرایط اوضاع صنعتی کشور 
در شرایط رقابت های منفی داخلی قرار می گیرد.

در شرایط کنونی تسهیل گری در اموری مانند 
گمرک، استاندارد، نظام مالیاتی، تامین اجتماعی، 

بانک ها و همچنین همکاری ویژه با کشورهای 
اروپایی و تهیه فهرستی از شرکت های کوچک 
و متوسط خارجی که امکان همکاری با ایران را 

دارند، از جمله راهکارهای پیشنهادی رئیس 
کمیسیون تسهیل کسب وکار است.

۹۰ درصد مجوزهای تاسیس صنایع در 
سال های گذشته به سرمایه گذاری منجر نشده 
و این به معنای آن است که در آن سال ها تنها 

کمتر از ۱۰ درصد جوازهای تاسیس در کشور، 
منجر به سرمایه گذاری شده است. در عین 

حال صدور بی رویه و بی برنامه جواز تاسیس 
بدون توجه به ظرفیت ها موجب هدررفت 

سرمایه ملی می شود و نبود آمایش سرزمین 
و محدودیت های موجود در تامین آب، برق و 

گاز در کنار اهلیت نداشتن متقاضیان دریافت 
جواز تاسیس از علت های به نتیجه نرسیدن 

طرح های صنعتی به شمار می رود.

هدف وزارت صنعت، افزایش تولید 
کاالی کیفی، رقابت پذیر و صادراتی 

است. اگر بتوان کاالهایی را تولید کرد 
که مورد استقبال بازارهای جهانی قرار 
گیرد، می توان مردم را به خرید کاالی 

ایرانی تشویق کرد و این امر باعث رشد 
صنعت و افزایش نرخ اشتغال می شود.

محمد شریعتمداری
وزیر صنعت

چالش ها و راهکارها

صادق نجفی
معاون وزیر صنعت

محمدرضا نجفی منش
رئیس کمیسیون کسب وکار اتاق تهران
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اینفوگرافیک: آرشین میرسعیدی

سکان انقالب صنعتی جدید در دستان تکنولوژی است. امروزه تقریباً 
هیچ بنگاهی بدون استفاده از تکنولوژی پیشرفته دنیا توان رقابت در 
یک صنعت را ندارد. پیشرفت تکنولوژی آنچنان بهره وری را باال برده و 
هزینه ها را کاهش داده است که بنگاه ها صرفاً با استفاده از روش های 

سنتی در زنجیره تولید و عرضه نمی توانند ادامه حیات دهند.
هیچ یک از صنایع بزرگ و کوچک و صنایع تولیدی و خدماتی از 
موج تکنولوژیک که دنیا را فرا گرفته است در امان نیستند. از صنایع 
خودروسازی، هواپیماسازی، راه آهن، برق و نفت و گاز گرفته تا صنعت 
اینترنت، کامپیوتر، بانکداری و حتی صنایعی همچون شکالت سازی و 

داروسازی به طور کلی دچار تغییرات اساسی شده اند.
تکنولوژی هوش مصنوعی، ژنومیکــس، روباتیکس، هواپیماهای 
بدون سرنشین، اینترنت چیزها )اینترنت اشیا( و پرینت سه بعدی آینده 

صنایع را کامالً متحول خواهد کرد. 

انقالب 
تکنولوژیک
 چه آینده ای در انتظار
 صنایع بزرگ و کوچک جهان است؟

 نیروی بخار، الکتریسیته و اینترنت، صنایعی هستند که تا پیش 
از این، هر یک در دوره خود دنیا را متحول کردند.

 این بار نوبت به هوش مصنوعی رسیده است. شرکت های 
تکنولوژیک همچون گوگل و مایکروسافت سرمایه گذاری های 
هنگفتی روی هوش مصنوعی کرده اند. پیش بینی می شود که 
تا سال 2020 ارزش این صنعت به 70 میلیارد دالر برسد. 
بسیاری از تحلیلگران، دو دهه آینده را عصر هوش مصنوعی 

لقب داده اند.

هوش مصنوعی

داستان های  به  محدود  زیادی  مدت زمان  برای   روبات ها 
علمی- تخیلی بودند. الک راس، نویسنده کتاب صنایع آینده 
فیلم های دهه 70  و  کارتون ها  روبات های  که  معتقد است 

میالدی، در دهه 2020 به واقعیت تبدیل می شوند. 
همین امروز روبات ها برای ما کفش درست می کنند، از بیماران 
در بیمارستان ها مراقبت می کنند و حتی غذا می پزند. آنچه 
شاهد آن هستیم، رشد نمایی یک صنعت چند میلیارد دالری 
است که قادر است بهره وری جهان را به شدت افزایش دهد.

روباتیکس

صنعت  دهه،  پایان  تا  که  می شد  پیش بینی   2017 سال  در 
هواپیماهای بدون سرنشین 6 هزار درصد رشد داشته باشد. 
هزینه ها در این صنعت روز به روز در حال کاهش است. اما اگر 
فکر می کنید که هواپیماهای بدون سرنشین تنها برای تحویل کاال در 
آمازون به کار می روند اشتباه کرده اید. هواپیماهای بدون سرنشین 
می توانند اسب بعدی صنعت کشاورزی باشند. همچنین می توان 
در رویدادهای ورزشی بین المللی از آنها استفاده کرد. در صورت 
تلفیق تکنولوژی هواپیماهای بدون سرنشین با تکنولوژی تشخیص 
بیمارستان ها  می آیند.  کار  به  مجرمان هم  در شناسایی  چهره، 
می توانند از هواپیماهای بدون سرنشین برای افزایش نرخ نجات 

حمله های قلبی از 8 درصد به 80 درصد استفاده کنند.

هواپیماهای بدون سرنشین

آمازون اخیرًا فروشگاهی باز کرده که می توان تنها با تلفن 
هوشمند از آن خرید کرد. به لطف ترکیب سنسورها و تکنولوژی 
پرداخت از طریق تلفن هوشمند، تنها کاری که مشتریان نیاز 
است انجام دهند، نگه داشتن موبایل خود روی دستگاهی برای 

انجام عملیات پرداخت است.
تا سال 2015، میزان تراکنش های انجام گرفته از این طریق 
در ایاالت متحده 7/8 میلیارد دالر بود. اما پیش بینی می شود 
که تا پایان سال 2019 این مبلغ به 210 میلیارد دالر برسد.

پرداخت های موبایلی

در سال 2017 بیش از 8 میلیارد وسیله الکترونیکی اینترنت 
متصل بود. موسسه گارتنر پیش بینی می کند که این عدد تا 
که  IoT صنعتی است  برسد.  میلیارد  به 20  سال 2020 
ارزش 11  دارد می تواند  اعتقاد  گلوبال  موسسه مک کنزی 
تریلیون دالری برای اقتصاد جهانی خلق کند. از یخچال های 
هوشمند گرفته تا خانه های متصل به اینترنت، IoT می تواند 
ابزارهای متنوعی را از طریق اینترنت به یکدیگر متصل کند. 
تا آنجا که قطعات تکنولوژیک بتوانند با یکدیگر حرف بزنند 
و داده جمع آوری کنند. مثاًل خودروها می توانند با چراغ های 
راهنمایی و رانندگی و دوربین ها حرف بزنند، داده جمع آوری 

کنند و حوادث را کاهش دهند.

)IoT( اینترنت اشیا
از زمانی که مارک زاکربرگ، واقعیت مجازی را به عنوان 
تکنولوژی بزرگ آینده خطاب کرد و مهم تر از آن پول 
خود را روی آن سرمایه گذاری کرد، واقعیت مجازی در 
رسانه ها جای خود را به شدت باز کرده است. گلدمن 
ساکس پیش بینی می کند که تا سال 2025، ارزش 
بازار این تکنولوژی به 80 میلیارد دالر برسد. در حالی 
که دیجی کپیتال پیش بینی می کند که ارزش آن تا سال 

2020 از 150 میلیارد دالر گذر کند.

واقعیت مجازی

خودروها در آینده با استفاده از انرژی خورشید حرکت 
داشته  راننده  که  نیست  نیاز  حتی  و  کرد  خواهند 
باشند. تا آنجا که می توان با گواهی نامه های رانندگی 

خداحافظی کرد. 
در آینده افراد می توانند از خودروهای هوشمند برای 
کنند.  استفاده  دیگر  نقطه ای  به  نقطه  یک  از  رفتن 
درست مانند اوبر )یا اسنپ و تپسی(، فقط بدون راننده!

خودرو های بدون راننده

به روز رسانی کنید، خود  را  DNA خود  بتوانید  اگر 
را باهوش تر کنید، ژن مربوط به نوع اول دیابت را از 
DNA خود حذف کنید و حالت موی خود را تغییر دهید 

 آیا این کار را انجام خواهید داد؟
ژنومیکس که علم ژن شناسی است، می تواند همچون 
پنی سیلین دنیا را متحول کند و دلیل اینکه دانشمندان 
هنوز آن را صنعتی نکرده اند، مسائل اخالقی است. 
اما پیش بینی می شود که در آینده ای نه چندان دور، 

صنعتی شدن ژنومیکس آغاز شود.

ژنومیکس

تجربه  را  نمایی  رشد  پوشیدنی،  فناوری های  بازار 
کرده است. در سال 2017 ارزش بازار فناوری های 
پوشیدنی برابر با 14 میلیارد دالر بود و پیش بینی 
می شود که تا سال 2020 ارزش آن از 34 میلیارد دالر 
گذر کند. فناوری پوشیدنی، شامل قطعات الکترونیکی 
قابل پوششی است که برای درمان، تعیین ضربان قلب، 
کاهش درد مفاصل و سنجش عالئم فیزیولوژیک بدن 

استفاده می شود.

فناوری پوشیدنی
اولین  تازگی  به  کنید  تصور  آمدید.  خوش  پول  آینده  به 
خودرو ساخته شده است. این خودرو، آرام حرکت می کند و 
کار کردن با آن سخت است. در این وضعیت افراد اسب ها 
را ترجیح می دهند. سیستم بانکی کنونی، همان اسبی است 
که پیش بینی  می شود جای خود را به پول های مجازی دهد. 
پول های مجازی، پول های دیجیتالی هستند که از سوی دولت ها 
یا بانک ها کنترل نمی شوند. آنها طراحی شده اند که در دنیایی 

بدون واسطه عمل کنند.

پول های مجازی

چه صنایعی
آینده جهان را تسخیر خواهند کرد؟ 

70,000,000,000
80,000,000,000 دالر

دالر

صفحات 92 تا 105

 چه آینده ای در انتظار
 صنایع بزرگ و کوچک جهان است؟

27 شاخص های صنعت
فصل اول
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شاخص های صنعتی یک سال گذشته 
را چگونه سپری کردند؟

 سایه فتحی

شاخص های صنعتی در اقتصاد ایران چقدر افت و خیز داشتند؟ 
تولید دستخوش چه تحوالتی شد؟ وضع شاخص اشتغال در صنایع 
چگونه بود؟ ارزش افزوده بخش صنعت آیا افزایش داشت؟ صادرات 
صنعتی آیا با رشد مواجه شد؟ فضای کسب وکار با چه مشکالت 
دســت و پنجه نرم کرد؟ شاخص بهره وری صنایع چه تغییراتی 
داشت؟ در یک سال گذشــته کارگاه های صنعتی چه شرایطی 
را پشــت سر گذاشتند؟ صنایع بورسی چقدر نوسان داشتند؟ در 
مجموع شاخص های صنعتی چه نمایی از بخش صنعت طی یک 
سال اخیر به نمایش گذاشتند؟ به این پرسش ها در فصل پیش رو 

پاسخ می دهیم. 

تب و تاب 
نماگرها

تعداد کارگاه های صنعتی 10 نفر و بیشتر  

جمع: 13123 کارگاه صنعتی
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اینفوگرافیک: مسعود زارعی

صفحات 26   تا 43

شاخص های صنعتی یک سال گذشته را چگونه 
سپری کردند؟

مدیرعامل فوالد مبارکه از موقتی بودن شرایط 
رکودی بازار و حرکت به سوی توسعه می گوید

فوالد

صفحات 86 تا  87

آثار سیاست های ارزی و پولی دولت بر صنایع 
چیست؟

یادداشتی از مرتضی ایمانی راد

صفحات 54 تا 55

مهدی کرباسیان از چگونگی مقابله با آثار 
تحریم ها در حوزه معدن می گوید

گفت و گو

صفحات 60 تا 61

امیرهومن کریمی از چگونگی بومی سازی 
صنعت کاتالیست می گوید

کاتالیست

صفحات 90 تا  91
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بخش خصوصی می گوید فرصت ها برای توسعه صادرات ابدی و همیشگی 

نیست. در همین حال دولت وعده گشایش های تازه داده است. به بهانه 

روز مـلی صـادرات موانع تعامل اقتصادی با جهان را تحـلیل کرده ایم.
 

آیا دولت دوازدهم می تواند بند و بست های صادرات را بگشاید؟

بـار کج

مهـر 1396
132  صفـحه

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد
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نقش صنعت فوالد در رشد و توسعه اقتصاد ایران چیست؟

گفت وگو با بهرام سبحانی مدیرعامل فوالد مبارکه 

اثر فوالد

تولید فوالد کم شود 
همه متاثر می شوند

دی 1396
100  صفـحه

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

صنعت فوالد با سهمی حدود یک درصدی از تولید ناخالص داخلی، نقش کلیدی در تامین 
نیازهای زیرساختی ایران دارد و به ازای ایجاد هر شغل در این صنعت، حداقل 20 فرصت 
شغلی غیرمستقیم به وجود می آید. ایران سهمی یک درصدی از تولید فوالد دنیا دارد، 
اما قرار است تا سال 1404 میزان تولید کشور به 55 میلیون تن در سال برسد. به بهانه 
25سالگی فوالد مبارکه، چالش های این صنعت را بررسی کرده ایم و به این سوال پاسخ 
داده ایم که این صنعت مادر چگونه می تواند نقش پیشران رشد اقتصادی ایران را ایفا کند؟
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علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان، ظرفیت های پهناورترین 
استان کشور را برای دستیابی به توسعه، تشریح کرده است. 
نخبگان اقتصادی کرمان نیز برای ما از داشته ها و نداشته های 
این استان گفته اند و تالش کرده اند تصویری از فرصت ها و 
تهدیدهای موجود را ارائه کنند.آیا محدودیت ها می تواند این 

خطه تاریخی را از توسعه باز دارد؟

مسیریابی توسعه کرمان در میزگرد
محـمد رضا باهنر
حسیـن مرعشی
محسن جالل پور

قلعه گنج

میوه مدارا

تیـر 1396
132  صفـحه

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

تیـر 1396
180  صفحـه

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد
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صنعت ایران چهار سال سخت را پشت سر 
گذاشت. بسیاری از صنایع به دلیل انباشت 
مشکالت سال های قبل به ورطه رکود و 
زیان دهی غلتیدند. دولت روحانی تالش 
کند.آمارها  بحران دور  از  را  کرد صنایع 
مؤید رشد مثبت شاخص صنعت در این 
دوره است اما تحلیلگران نسبت به ادامه 
این روند تردید دارند. دولت آینده برای 
بهبود وضعیت صنایع و تداوم رشد صنعتی 
چه چالش هایی پیش رو دارد؟

عملیات 
نجات

  چرا حمایت تبدیل به رقـابت نشد؟
  دولت روحانی به صنعت چه داد و چه گرفت؟

  صنایع در دولت یازدهم چه وضعیتی پیدا کردند؟
  آیا تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی، ضرورت دارد؟

  صنایع چه نقشی در رشد اقتصادی و اشتغال داشتند؟
  کیفیت سیاستگذاری صنعتی در دولت یازدهم چگونه بود؟

  حمایت های دولتی از صنعت چه دستاوردهایی به دنبال داشت؟
  چگونه می توان رشد صنعتی را در دولـت دوازدهم تداوم بخشید؟ 

ویژه نامه صادرات
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صنعتگران و معدنکاران در حالی دهم تیرماه، روز صنعت و معدن را گرامی می دارند که دغدغه هایی 
جدی درباره بی ثباتی بازارها ناشی از جهش نرخ ارز، چشم انداز مبهم و انتظارات تورمی دارند و نگران 
آثار تحریم هایی هستند که به زودی به اجرا در می آید. آیا سیاستگذار می تواند امیدهای رو به افول 

فعاالن حوزه صنعت و معدن را جالیی دوباره ببخشد و اطمینان را به آنها بازگرداند؟

تیـر 1397
132  صفحـه

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

چرخ زنگاری
آیا صنعت ایران برای مواجهه با تنگنای تحریم آماده است؟



راهبرد

اقتصاددولتیجوابنمیدهد
مقام معظم رهبری: باید بخش خصوصی را وارد میدان کرد
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متن زیر، گزیده ای از ســخنان مقام معظم رهبری در دیدار رمضانی 
ســران قوا و جمعی از مســووالن و کارگزاران نظام است که دوم 

خردادماه 1397 برگزار شده است.
  

بخش دوم صحبت ما راجع به مســائل داخلی خود ما و وظایف 
ماست، در درون کشور که مسائل اقتصادی است. مساله اول کشور 
فعالً مساله اقتصادی است. این کارهایی و فعالیت هایی که دولت 
مشغول هستند، ان شاءاهلل بایستی با قدرت ادامه پیدا کند؛ همین 
گســترش خدمات و کارهایی که دولت انجام می دهد، بایستی 
انجام بگیــرد. خب البته واقعیت این اســت که وضع اقتصادی 
کشــور تعریف ندارد؛ وضع اقتصادی با همه این تالش هایی که 
انجام می گیرد، مطلوب نیست؛ مردم زیادی هم از لحاظ اقتصادی 
در فشار هستند. مساله گرانی ها و این چیزها را کم وبیش شماها 
می دانید و بسیاری از مردم آن را با همه وجودشان لمس می کنند؛ 

این یک مشکل اساسی کشور است.
 خب، ما برای اینکه بتوانیم این مشــکالت را برطرف کنیم، 
در درجه اول چند چیز را بایســتی قلباً تصدیق کنیم: اول اینکه 
بدانیم مشکل اقتصاد کشور با تکیه به ظرفیت های فراوان داخلی 
قابل حل اســت؛ ایــن را باور کنیم. این یک واقعیت اســت که 
بعضــی این واقعیت را قبول ندارند و بعضی از این واقعیت اطالع 
ندارند. ما ظرفیت های بسیار زیادی در کشور داریم که همچنان 
استفاده نشــده اســت و من بعداً یک مطلبی را در این زمینه از 

کارشناس های غیر ایرانی نقل خواهم کرد.
  

نکته دوم که باید باور کنیم، این اســت که بدانیم نسخه های 
غربی برای ما قابل اعتماد نیستند. من نمی گویم به کلی رد کنیم؛ 
نه، بسنجیم. تسلیم بی بروبرگرد نسخه های غربی نمی شود شد؛ 
نه در زمینه اقتصاد، نه در زمینه های دیگر مثل مساله جمعیت. 
قضیه جمعیت یکی از همان نسخه های غربی است. اخیراً دستگاه 
تبلیغاتی دولت انگلیس خبیث تجویز نسخه هم کرده که ایران 
برای ســی میلیون جمعیت، خیلی کشــور خوبی خواهد بود! 
چشمتان چهار تا! ان شــاءاهلل این جمعیت به ۱۵۰ میلیون هم 
خواهد رسید. سیاســت های جمعیتی کشور -آنهایی که دنبال 
می کردیم- سیاست های غلطی بود. قبالً این را من گفته ام؛ البته 
اولش درست بود؛ شروع درست بود، ]ولی[ ادامه اش درست نبود 
و غلــط بود و ما غفلت کردیم در این زمینه؛ باید جبران بکنیم. 
مشکل اقتصادی کشور هم همین جور است؛ با نسخه های غربی 
درست نخواهد شــد. تاکنون هم در طول سال های مختلف هر 
وقت نســخه های غربی را به کار گرفتیم، سودی نبردیم، از یک 
جاهایی ضرر کردیم؛ قضیه تعدیل وقتی که در دهه هفتاد پیش 
آمد، مشکل عدالت اجتماعی در کشور ما به معنای واقعی کلمه 
ضربه خورد، شــکاف طبقاتی به وجود آمد؛ ممکن اســت یک 

فوائدی داشت اّما این ضررهای عمده را هم ما تحمل کردیم.
  

نکته ســومی که بایستی به آن توجه کنیم و باور بکنیم، این 
است که سپردن کار به خارجی ها با توجه به بدقولی هایی که از 
آنها تا حاال دیده ایم، بایستی در حد اضطرار باشد، یعنی بعد از آنکه 
به کلی از امکانات داخلی مایوس شدیم، آن وقت البته برویم سراغ 
دیگران؛ امکانات داخلی را -که به نظر بنده امکانات بسیار زیادی 

است- مقدم بداریم.
  

نکته بعــدی، ظرفیت های داخلی اســت که اشــاره کردم. 

ظرفیت هــای داخلــی بســیار زیاد 
اســت. یک مطالعه کارشناســی ای 
در بانک جهانی شــده -این مساله 
ما نیســت؛ یک مطالعه کارشناسی 
است که بانک جهانی این مطالعه را 
کرده- آنهــا می گویند: ایران مخزنی 
از اســتعدادهای انسانی و سرزمینِی 
توجه کنید!  بهره برداری نشده است؛ 
می گوینــد ایــران به لحــاظ عدم 
بهره برداری از اســتعدادهای انسانی 
و ســرزمینی در رتبــه اول جهــان 
است؛ یعنی استعدادهای فراوانی در 
مقابل ماســت که ما از اینها استفاده 

نکرده ایم، کوتاهی کرده ایم.
ظرفیت هــای انســانی و کثرت 
نیروهــای قابــل کار، به خصــوص 
جوان و تحصیل کــرده: ده میلیون 
فارغ التحصیل دانشــگاهی و بیش از 
به  چهار میلیون دانشجوی مشغول 
تحصیــل االن داریــم. آن طوری که 
افراد مطلع و وارد از دوســتان دولتی 
خودمــان می گفتند، از لحاظ کثرت 
مهندسان، کشور یکی از کشورهای 
ســطح باال در دنیا و در سطح جهان 
اســت. از خیلی از کشورهای بزرگ 
و معروف، تعداد نسبی مهندسان ما 

بیشتر است؛ اینها ظرفیت هاست.
ظرفیت های ســرزمینی: وسعت 
آب های  به  دسترســی  ســرزمین، 
بین المللی، تعداد همســایگان، بازار 
منطقه، مســیر حمل ونقل خارجی؛ 
اینهــا آن چیزهایــی اســت که آن 
گفتند.  بانک جهانی  کارشناس های 
اینها امکانات سرزمینی ای است که ما 

از آن استفاده درستی نکرده ایم.
اســتعدادهای انســانی: تعــداد 
جمعیــت در ســن کار و میــزان 
اینهــا؛ همان  امثال  تحصیــالت و 
کارشــناس ها این را گفته اند که اگر 
ایران از این اســتعدادها به درســتی 
استفاده کند، جزو اقتصادهای پیشرو 
جهان به شــمار خواهد آمــد. این 

امکانات ماست و ما ثروت عظیمی در اختیار داریم.
]البته[ در این محاســبه کارشناسی، ثروت های طبیعی ذکر 
نشده، ثروت های انســانی و ثروت های ســرزمینی -امکانات و 
ظرفیت های سرزمینی- ذکر شده. مساله ظرفیت های طبیعی و 
ثروت های طبیعی هم یک مساله فوق العاده است. من یک وقتی در 
همین جلسه سال ها پیش گفتم ما که یک صدم جمعیت جهان را 
داریم، یک صدم از فلزات مهم و الزم و اساسی برای صنایع مورد 
احتیاج را اگر داشته باشیم کافی است، ]ولی[ بیش از یک درصد 
داریم؛ بعضی از چیزها را سه درصد داریم، بعضی از چیزها را چهار 
درصد داریم، بعضی از چیزها را پنج درصد داریم. رقم نفت و گاز 
که خیلی باالست؛ ما در دنیا در درجه اولیم؛ در نفت چهارم، در 

گاز اول، در مجموِع نفت و گاز ]هم[ در دنیا اولیم.
اینها امکانات ماست؛ ظرفیت های ما اینهاست؛ از این ظرفیت ها 
باید استفاده کرد، و می شود استفاده کرد؛ می شود نشست فکر کرد، 
تدبیر کرد، برنامه ریزی کرد. البته اینها چیزهایی نیست که به صورت 
نقد به دســت بیاید؛ البد مقداری زمــان خواهد برد لکن هر وقت 
شروع کنیم، باالخره به نتیجه خواهیم رسید. ما اینجا دو سه هفته 
پیش یک جلسه ای تشکیل دادیم درباره مسائل اقتصادی کشور؛ 
روسای محترم سه قوه حضور داشتند، مسووالن فعال اقتصادی در 
بخش های دولت و مجلس و قوه قضائیه حضور داشتند؛ بحث نسبتاً 
خوبی در آنجا شد، حرف هایی زده شد. البته بنده اقتصاددان نیستم؛ 
حرف ها متکی به حرف های کارشــناس ها بود؛ مطالبی را گفتیم، 
یک ترتیبات شکلی ای قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همین ها را 
باید دنبال کنند؛ االن من توصیه می کنم -روسای سه قوه تشریف 
دارند، همان آقایانی که در آن جلســه حضور داشــتند، االن همه 
اینجا هستند- ]اگر[ همان چیزهایی را که آن شب صحبت شد و 
تصمیم گیری شد و تاکید شد، با جدیت دنبال کنید، قطعاً مسائل 
اقتصادی پیش خواهد رفت؛ ما تردید نداریم. من، بعد اطالع پیدا 
کردم که دوستان اقتصاددان دولت هم تایید کردند همان چیزی 
را که آن شب اینجا صحبت شد و گفته شد و در جلسه به صورت 

تصمیم اعالم شد.
من عرض می کنم دشــمن ما اتاق جنگ را برده اســت در 
وزارت خزانــه داری؛ ]اتاق[ جنگ علیه مــا به جای وزارت دفاع، 
وزارت خزانه داری آنهاست، به شکل فعال هم مشغولند. قبالً هم 
همین جور بود؛ ســال ۹۰ و ۹۱ ]هم[ که آن تحریم ها را شروع 
کردند -به خیال خودشــان تحریم های فلج کننده که به کوری 
چشم آنها نتوانست جمهوری اسالمی را فلج کند- فعال بودند؛ 
حتی وزیر آمریکایی می رفت با یکایک روسای بانک های مختلف 
در کشورهای مختلف تماس می گرفت؛ یعنی این جور فعال بودند؛ 
شب وروز مشغول بودند. من عرض می کنم اینجا هم بایست ستاد 
مقابله با شرارت این دشمن در مجموعه اقتصادی تشکیل بشود؛ 
وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید به صورت همراه کمک کند 
لکن بایســت در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و 
این کار را دنبال کنند. البته اقتصاد مقاومتی عالج همه اینهاست 
که باید با جدیت دنبال بشود؛ ولی امروز با توجه به کارهایی که 
دشمن دارد می کند، ممکن است یک بخش های خاصی از اقتصاد 

مقاومتی اولویت پیدا بکند که آنها را بایستی دنبال بکنند.
  

یک نکته دیگر در زمینه اقتصاد این اســت که اقتصاد دولتی 
جواب نمی دهد؛ مردم را باید وارد کرد، سیاســت های اصل ۴۴ را 
باید جدی گرفت. به دولت قبل هم من همین حرف را می گفتم، 
به دولت جناب آقای روحانــی هم همین را مکرر گفته ام، باز هم 

اقتصاد دولتی جواب نمی دهد؛ مردم را 
باید وارد کرد، سیاست های اصل 44 را 
باید جدی گرفت. به دولت قبل هم من 
همین حرف را می گفتم، به دولت جناب 
آقای روحانی هم همین را مکرر گفته ام، 
باز هم می گویم؛ سیاست های اصل 44 را 
باید جدی بگیرید، باید بخش خصوصی 
را وارد میدان بکنید، باید کمک کنید به 

بخش خصوصی.
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می گویم؛ سیاســت های اصل ۴۴ را باید جدی بگیرید، باید بخش 
خصوصی را وارد میدان بکنید، باید کمک کنید به بخش خصوصی؛ 
این »صندوق توسعه ملی« برای همین است. همین که حاال آقای 
دکتر روحانی اشاره کردند که یک مقداری از پول ارز و درآمد ارزی 
به دولت داده نمی شــود، این یعنی می رود داخل صندوق توسعه 
ملی. این صندوق توســعه ملی در اختیار دولت است و هیچ چیِز 
این در خارج از دولت نیست؛ خود صندوق در اختیار دولت است، 
مســووالن صندوق را دولت نصب می کند، سیاست های صندوق، 
برداشــت از صندوق، همه چیزش دست دولت است منتها در یک 
مواردی چون یک برداشــت غیرقانونی بــرای دولت ضرورت پیدا 
می کند و فرصت اینکه بروند از مجلس اجازه بگیرند نیست، می آیند 
سراغ این حقیر، از این بنده مجوز می گیرند برای اینکه این پول را 
مثالً بردارند ]برای[ این کار، َوااّل این صندوق در اختیار دولت است. 
این صندوق مهم است و توصیه مؤکد ما این است که این صندوق 
را برای مصارف جاری و هزینه های جاری کشور نباید صرف کرد؛ 
این فقط بایستی در اختیار فعاالن اقتصادی بخش خصوصی قرار 
بگیرد برای اینکه بتوانند کار کنند. مساله را این جوری باید نگاه کرد 

و این جوری باید دید.
  

نکته بعــدی در باب اقتصاد. اقتصاد نفتی -یعنی تکیه اصلی 
به فروش نفت خام- یکی از عیوب اساســی اقتصاد ماست؛ آن 
حرفی را که بنده بیست ســال قبل گفتم و بعضی از مسووالن 
دولت هــای آن روز با نگه کردِن چه جوری! یک لبخندی زدند و 
از آن عبور کردند که گفتم ما بایســتی به جایی برسیم که هر 
وقــت اراده کردیم بتوانیم درِ چاه های نفتمان را ببندیم، بگوییم 
آقا، ما می خواهیم ســه ماه نفت صادر نکنیم و این در اختیار ما 
باشد؛ ای کاش می توانستیم؛ و این ممکن است، این را بعید نباید 
دانست؛ این چیزی است ممکن. حاال گفته می شود که مشتری ها 
از دست می روند و مانند این حرف ها؛ نه، راه هایی برای همه اینها 
وجود دارد. ما اســیر نفت نباشیم؛ امروز ما اسیر نفتیم، ما توی 
مشــت نفتیم؛ نفت هم دست ما نیست. تولیدش دست ماست، 
]اما[ قیمت گذاری اش دست دیگران است، امکان فروشش دست 
دیگران است، تحریمش به دست دیگران است؛ ما در واقع اسیر 
نفتیم، ]ولی[ نفت باید اسیر ما باشد، نفت باید در اختیار ما باشد؛ 
این یک سیاست قطعی است. نفت یک سرمایه ملی است. البته 
سال های طوالنی ای خواهد گذشت تا این سرمایه تمام بشود اما 
خب تمام خواهد شــد. ما عــادت کرده ایم که نفت را یعنی این 
ذخیره ملی را از زیــر زمین می آوریم بیرون و بدون هیچ ارزش 
افزوده ای می فروشــیم. خب اقاّلً کار کنیم، ارزش افزوده برایش 
درست کنیم؛ هم نفت را، هم گاز را -حاال ]برای[ گاز یک مقداری 
]ارزش افزوده در[ پتروشیمی و مانند اینها درست می شود اما نفت 
همین جور دارد می رود- اینها اشــکاالت اساسی ماست. بایستی 

وابستگی را روزبه روز به نفت کم کنیم. این هم این نکته است.
  

نکته بعدی این است که اقتصاد دانش بنیان را اهمیت بدهیم. 
رشد شتابان اقتصاد به وسیله اقتصاد دانش بنیان ]ممکن[ خواهد 
شــد. امروز ما امکانش را هم داریم؛ جوان های بسیاری هستند 
آماده، تحصیل کرده، باسواد که می توانند کارهایی انجام بدهند. 
گاهی می شــنوید یا در تلویزیون می آیند یک کارآفرین جوان را 
نشــان می دهند که آدم واقعاً لذت می برد، حظ می کند که این 
آمده وارد شــده در یک مقوله ای -کشاورزی، دامداری، صنعت، 
صنعت های کوچک، خدمات و امثال اینها- با سرمایه کم شروع 

کرده و با پشتکار به یک جایی رسیده. 
]تولید[ ثروت از راه فکر، از راهکارهای 

دانشی هم یک مساله است.
  

نکته بعدی هم ]اینکه[ تولید داخل 
و کاالی ایرانــی را باید تقویت کنیم. 
حقیقتاً بایســتی به مساله حمایت از 
کاالی ایرانی اهمیت بدهیم؛ این یک 
کار واجب است، کار ضروری و قطعی 
اســت. مســووالن دولتی، مسووالن 
بخش های مختلف، نیروهای مســلح 
-که خریدهای عمده برای آنهاســت، 
هزینه هــای مهم این طــور چیزها به 
عهده آنهاست- سعی کنند که مطلقاً 
از محصوالت غیر ایرانــی آنجایی که 
]محصول[ ایرانی وجود دارد استفاده 

نکنند.
بعد هم مساله اقتصاد را همان طور 
که قبــالً هم عرض کردم به برجام و 
امثال آن گره نزنیم؛ ]اینکه[ بگوییم 
»اگر برجام شد، اقتصاد مردم خوب 
خواهد شــد، اگر برجام نشد اقتصاد 
خراب خواهد شــد«، نخیــر، برجام 
یک مقوله ای اســت، همان طور که 
گفته شد با این مقوله به یک شکلی 
باید مواجه شــد؛ با قدرت، با عقل، با 
تدبیر باید مواجه شد؛ این را با اقتصاد 
مخلوط نکنید. این جور نگویید که اگر 
این نشد اقتصاد ما خراب خواهد شد؛ 
اگر این شــد اقتصاد درست خواهد 
شد؛ خب شد، دیدید برجام تشکیل 
شد، اقتصاد هم درست نشد؛ اقتصاد 
بــه عوامل دیگــری، عناصر دیگری 
احتیاج دارد؛ با این چیزها ]درســت 

نمی شود[.
  

یک نکته بســیار مهــم در اینجا 
این است که با سیاست ناامیدسازی 
و ایجاد توهم بن بســت در کشور به 
شــدت باید مبارزه بشــود؛ این یک 
سیاست خصمانه آمریکایی و غربی 
است که در کشور احساس بن بست 

به وجود بیاورند، ناامیدسازی کنند؛ انواع و اقسام کارها را هم برای 
این قضیه می کنند؛ با این سیاســت بایست به جد مقابله بشود. 
تزریق احساس ناتوانی، ناامیدی، بیچارگی، سیاست قطعی دشمن 
است. هدف دشمن این است که آن احساس افتخاری را که ملت 
ایران دارد، از او بگیرند؛ با شایعه، با دروغ، با درشت کردن ضعف ها، 
با کوچک کردن موفقیت ها و پیروزی ها این احساس را بگیرند. 
ملت ایران امروز یک احســاس افتخاری دارد؛ احساس می کند 
مســتقل است، ایستاده است، معتبر است، آبرومنِد در دنیاست، 
صاحب نفوذ در منطقه اســت، کارهای مهمــی را انجام داده و 
انجام می دهد و انجام خواهد داد؛ ملت احساس افتخار می کنند، 
این احســاس افتخار را می خواهند از ملت بگیرند، سلب کنند، 
پیروزی ها را شکست جلوه بدهند. ملت و مسووالن ما به برکت 
انقالب و به برکت خودباوری ناشی از انقالب حقیقتاً نبوغ نشان 
داده اند از خودشان. در طول این سال های متمادی کارهای مهمی 
انجام گرفته؛ این  همه ما گرفتاری داشتیم، جنگ داشتیم، تحریم 
داشتیم؛ این  همه گرفتاری وجود داشته، در عین  حال شما ببینید 
در زمینه کشــاورزی، در زمینه علم، در زمینه فناوری، در زمینه 
بهداشت و درمان، در ارتقاء سطح آگاهی های عمومی، در زمینه 
عزت بین المللی، در مورد مردم ســاالری واقعی و صحیح و مورد 
اطمینان، در مورد خدمات گســترده عمومی در سراسر کشور، 
چقدر کار در این کشــور شده؛ حقیقتاً آنچه انجام گرفته است، 
به معنای حقیقی کلمه بسیار مهم و قابل اعتناست. پیروزی ها را 
هم دشمن می خواهد شکست وانمود بکند برای اینکه حرکت و 
همت امیدوارانه را که حالل مشکالت کشور است می خواهند از 

بین ببرند و از دست ملت بگیرند.
کشور بحمداهلل قوی اســت، جمهوری اسالمی بحمداهلل قوی 
اســت؛ ما اگر ضعیف بودیم در مقابل ما این همه ســازوبرگ الزم 
نبود. شما می بینید دشمن یک جبهه درست کرده و با سازوبرگ 
متنوع وارد میدان شــده؛ خب این برای چیســت؟ اگر ما ضعیف 
بودیم که این  همه خودُکشــان الزم نداشت که دشمن خودش را 
بکشد برای اینکه انواع و اقسام سالح ها را وارد میدان بکند؛ سالح 
نظامی، سالح تبلیغاتی، سالح اقتصادی و امثال اینها. پیداست ما 
قوی هســتیم دیگر؛ خب ما قوی هستیم و تالش می کند و البته 
نمی تواند؛ به همان شکلی که مثال زدیم و قبالً عرض کردیم. هر 
دفعه هم شکست خورده، این دفعه هم بحمداهلل، باذن اهلل شکست 

خواهد خورد.
  

خالصه عرض ما در باب مسائل اقتصادی کشور این است که 
کشــور به برکت ظرفیت ها، توانایی غلبه بر مشکالت اقتصادی 
را به طور کامل دارد. ظرفیت ها را شناســایی کنیم، توانایی ها را 
احصاء کنیم، تجربه ها را مدنظر قرار بدهیم و از همه اینها باالتر، 
نصــرت الهی را فرامــوش نکنیم. ما برای اِعــالء کلمةاهلل داریم 
تالش می کنیم، ما دنبال قدرت مادی و این چیزها نیســتیم؛ ما 
می خواهیم اسالم سربلند بشود، ما می خواهیم شریعت اسالمی در 
جامعه تحقق پیدا کند؛ ما می خواهیم در دنیایی که مادی گری و 
فساد و انحراف های گوناگون از غرایز بشری آن را فراگرفته، یک 
حکومتی، یک جامعه ای، یک کشوری درست کنیم که با احکام 
دین اداره بشــود؛ دنبال این هستیم. تا یک حدودی هم موفق 
شده ایم، در یک مواردی هم ناموفقیت داریم که تالش می کنیم 
ان شاءاهلل در آن بخش هایی هم که موفق نبوده ایم موفق بشویم؛ 
هدف ما این است. با این هدف، نصرت الهی قطعی است؛ خدای 

متعال وعده کرده و وعده الهی هرگز خالف درنمی آید. 

از  حمایت  مساله  به  بایستی  حقیقتًا 
کاالی ایرانی اهمیت بدهیم؛ این یک کار 
واجب است، کار ضروری و قطعی است. 
مسووالن دولتی، مسووالن بخش های 
مختلف، نیروهای مسلح -که خریدهای 
مهم  هزینه های  آنهاست،  برای  عمده 
این طور چیزها به عهده آنهاست- سعی 
کنند که مطلقاً از محصوالت غیر ایرانی 
آنجایی که ]محصول[ ایرانی وجود دارد 

استفاده نکنند.
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شاخص های صنعتی یک سال گذشته 
را چگونه سپری کردند؟

شاخص های صنعتی در اقتصاد ایران چقدر افت و خیز داشتند؟ 
تولید دستخوش چه تحوالتی شد؟ وضع شاخص اشتغال در صنایع 
چگونه بود؟ ارزش افزوده بخش صنعت آیا افزایش داشت؟ صادرات 
صنعتی آیا با رشد مواجه شد؟ فضای کسب وکار با چه مشکالت 
دســت و پنجه نرم کرد؟ شاخص بهره وری صنایع چه تغییراتی 
داشت؟ در یک سال گذشــته کارگاه های صنعتی چه شرایطی 
را پشــت سر گذاشتند؟ صنایع بورسی چقدر نوسان داشتند؟ در 
مجموع شاخص های صنعتی چه نمایی از بخش صنعت طی یک 
سال اخیر به نمایش گذاشتند؟ به این پرسش ها در فصل پیش رو 

پاسخ می دهیم. 

تب و تاب 
نماگرها

تعداد کارگاه های صنعتی 10 نفر و بیشتر  

جمع: 13123 کارگاه صنعتی
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گزارش تحلیلی

بررسی رشد اقتصادی در دو سال گذشته نشان می دهد که اگرچه 
از لحاظ کمی رشد اقتصادی در سال 1395 قابل توجه و باالتر بوده 
اما رشد اقتصادی پایین محقق شده در سال 1396 نسبتاً کیفیت 
بیشتری داشته است. یکی از نمودهای آن رشد 5/1درصدی بخش 
صنایع و معادن در این سال است. این در حالی است که این بخش 
در ســال 1395 با وجود رشــد اقتصادی باال تنها 2/2 درصد رشد 
کرده بود. از طرفی شاخص تولید صنعتی بنگاه های بزرگ نیز رشد 
5/5درصدی را در ســال گذشــته تجربه کرده است. تولید وسایل 
نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر با رشد حدود 12درصدی بیشترین 
اثر فزاینده در رشــد شــاخص تولید را داشته است. در مجموع در 
سال گذشته شــاخص تولید 17 گروه صنعتی در مقایسه با سال 
1395 افزایش داشته اند که گروه صنایع تولید انواع آشامیدنی ها با 
افزایشــی معادل 18/3 درصد بیشترین میزان رشد را تجربه کرده 
است. همچنین شــاخص تولید هفت گروه صنعتی دیگر در سال 
1396 نسبت به سال 1395 کاهش داشته اند که بیشترین کاهش 
معادل 36/6 درصد و متعلق به گروه تعمیر و نصب ماشــین آالت و 

تجهیزات است.

رسوخ نوسانات در صنعت •
یقیناً سال گذشته یکی از سال های مهم در تاریخ اقتصاد ایران 
است به طوری که از یک طرف اقتصاد و صنایع مختلف در نیمه اول 
تشنه ادامه منافع حاصل از توافق برجام و تجارت بین الملل بود و از 
طرف دیگر در نیمه دوم این سال اثر نامالیمات بانکی روی بازار ارز 
نشست و آشفتگی را در این بازار ایجاد کرد؛ آشفتگی ای که دنباله 
آن هنوز صحنه اقتصاد کالن را رها نکرده و منجر به افزایش قیمت 
در تمامی بازارهای کاال، خدمات و دارایی شده است. بررسی تاریخی 
اقتصاد ایران حاکی از آن اســت که عملکــرد اقتصادی در بخش 
اســمی با کمترین تاخیر روی بخش حقیقی اثر می گذارد. به ویژه 
التهابات در بازار ارز با سرعت بیشتری روی بخش حقیقی اثر منفی 
می گذارد. این رابطه تنگاتنگ را می توان به ساختار اقتصاد ایران به 
ویژه ساختار تجاری نسبت داد. بررسی ها نشان می دهد که حدود 
70 درصد از کل واردات کاالها و خدمات در اقتصاد ایران، مربوط به 
کاالهای واسطه ای بوده که خود جریان تولید کاالهای نهایی داخلی 
را برقرار می سازد. از طرفی سهم قابل توجهی از کاالهای واسطه ای 
تولید در کانال تولیدات صنعتی به کار گرفته می شوند و 30 درصد 
باقیمانده در کانال های خدماتی و کشاورزی. به همین دلیل انتظار 
می رود بخش صنعت در بین سایر بخش ها بیشترین اثرپذیری را از 
آشــفتگی های بازار ارز داشته باشد چراکه تغییرات نرخ ارز به طور 
مستقیم و غیرمستقیم قراردادهای تجاری، حجم و قیمت تجارت 
را دستخوش تغییر می کند. به همین دلیل بررسی بخش حقیقی 
اقتصاد ایران در سال گذشته به ویژه واکاوی شاخص های مختلف 
صنعت در این سال اجتناب ناپذیر است. بر مبنای گزارش های بانک 
مرکزی، تولید ناخالص داخلی با تجربه رشد 12/5 درصدی در سال 
1395 به حدود 669 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود. سپس با 

ثبت رشد 3/7درصدی در سال گذشته، 
رقم کل تولید ناخالص داخلی به قیمت 
پایه به رقــم 694 هزار میلیارد تومان 
افزایش یافت. به عبارت دیگر رشــد 
اقتصادی که در ســال 1395 به دلیل 
گشــایش های تجاری به ویژه تجارت 
نفت به میزان قابل توجهی اتفاق افتاده 
بود در سال گذشته متوقف شده و به 
متوسط رشد اقتصادی بلندمدت ایران 
برگشته اســت. با این حال به عقیده 
بسیاری از کارشناســان اگرچه رشد 
اقتصادی سال گذشته کمیت باالیی 
نداشته اما از حیث ترکیب رشد، راوی 
کیفیت بهتری از رشد اقتصادی نسبت 

به سال 1395 است.

رشد اقتصادی مبتنی بر صنعت •
بر مبنای گزارش بانک مرکزی، کل 
تولید ناخالص داخلی در سال گذشته 
حدود 694 هــزار میلیارد تومان بوده 
اســت. از این مقدار حدود 166 هزار 
میلیارد تومــان آن در بخش صنایع 
و معادن شــکل گرفته است. به بیانی 
دیگر در سال گذشته حدود 24 درصد 
از کل تولید ناخالــص داخلی صورت 
گرفتــه از طریق صنایع و معادن بوده 
است. این در حالی است که این نسبت 
در ســال قبل از آن حدود یک درصد 

کمتر بوده است. به همین دلیل می توان ادعا کرد که بخش صنعت 
اثر فزاینده ای روی رشد اقتصادی در سال گذشته داشته است. این 
استدالل از طریق مقایسه رشد اقتصادی در بخش های مختلف نیز 
قابل مشاهده است. بر مبنای گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی 
سال گذشته حدود 3/7 درصد بوده است. اما رشد اقتصادی بخش 
صنعت در این ســال حدود 5/1 درصد بوده است. از آنجا که رشد 
اقتصادی کل از برآیند رشد اقتصادی بخش صنعت و سایر بخش ها 
محاسبه شده، می توان استدالل کرد که بخش صنعت در مقایسه با 
بخش های دیگر در سال گذشته رشد باالیی را تجربه کرده است. به 
عنوان مقایسه، در حالی که در سال 1395 رشد اقتصادی قابل توجه 
12/5درصدی حاصل شــد اما رشد بخش صنعت در این سال تنها 
حدود 2/2 درصد بوده و بخش نفت با ثبت رشد حدود 62درصدی 
بیشترین اثر فزاینده در رشد اقتصادی باالی مذکور را داشته است. 
به همین دلیل به عقیده برخی کارشناســان اگرچه رشد در سال 
1395 باال بوده اما کیفیت الزم را نداشــته است. منظور از کیفیت 
رشــد اقتصادی این است که در چه بخشــی بوده، چه میزان روی 
کاهش بیکاری موثر بوده، چه مقدار عادالنه توزیع شده و چقدر روی 
سرمایه گذاری و رشــد در دوره های بعد اثرگذار خواهد بود. از آنجا 
که نرخ بخش نفت کاربری پایینی دارد، رشد اقتصادی باال در این 
بخش نتوانسته نرخ بیکاری در سال 1395 را کاهش دهد بلکه نرخ 
رشد بیکاری در این سال افزایش بیش از یک درصدی نیز داشت. در 
طرف مقابل، رشد اقتصادی در سال گذشته از لحاظ کیفیت بهتر 
بوده است. در حالی که این نرخ پایین بوده اما بخش صنعت با رشد 
بیش از پنج درصدی بیشترین اثر فزاینده را در وقوع آن داشته است. 
بعد از آن نیز بخش خدمات با ثبت رشد 4/4درصدی بیشترین اثر 
فزاینده را داشــته است. از آنجا که این دو بخش بالنسبه خاصیت 
کاربری بیشتری دارند، نرخ بیکاری در سال گذشته نسبت به سال 

قبل از آن کاهش یافته است.

بر مدار نوسان
شاخص های صنعتی چقدر افت و خیز داشتند؟
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گزارش تحلیلی

زیربخش های صنعت •
بر مبنای دسته بندی بانک مرکزی، گروه صنایع و معادن به چهار 
زیرگروه معدن، صنعت، برق، آب و گاز و ســاختمان تقسیم می شود. 
ترکیب متفاوت از رشــد زیرگروه های یادشــده، کیفیت متفاوتی از 
رشــد اقتصادی را روایت می کند به طوری که هرچه وزن بیشتری از 
رشد اقتصادی از طریق زیرگروه صنعت اتفاق بیفتد، برای کل اقتصاد 
خوشایندتر خواهد بود. در طرف مقابل افزایش قابل توجه رشد اقتصادی 
در بخش ساختمان به اندازه بخش صنعت برای اقتصاد خوشحال کننده 
نیست. بررسی گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که در میان 166 
هــزار میلیارد تومان تولید صورت گرفته در بخش صنایع و معادن در 
سال گذشته، گروه صنعت با ثبت تولید حدود 82 هزار میلیاردتومانی، 
بیشترین سهم را از تولیدات این بخش داشته است به طوری که این 
نســبت به طور تقریبی 50 درصــد کل ارزش افزوده بخش صنایع و 
معادن است. 50 درصد باقیمانده نیز مربوط به سه زیرگروه دیگر است. 
زیرگروه آب، برق و گاز حدود 29 درصد، زیرگروه ســاختمان حدود 
18 درصد و معدن با ثبت ســه درصد باقی مانده تولیدات شکل گرفته 
در بخش صنعت در ســال گذشــته را به تصویر می کشند. بررسی ها 
نشــان می دهد که در سال گذشــته دو زیرگروه صنعت و آب، برق و 
گاز اثر فزاینده و دو زیرگروه معدن و ســاختمان اثر فزاینده روی رشد 
اقتصادی در بخش صنایع و معادن داشته اند. به عبارت دیگر بیشترین 
رشد اقتصادی این گروه از جانب دو زیرگروه اول اتفاق افتاده است. بر 
مبنای گزارش بانک مرکزی زیرگروه آب، برق و گاز در ســال گذشته 
رشد قابل توجه 7/5درصدی و زیرگروه صنعت رشد باالتر از میانگین 
5/3درصدی را تجربه کرده اند. در طرف مقابل، زیر گروه معدن با حدود 
سه درصد و زیرگروه ساختمان با ثبت رشد 1/2درصدی رشد کمتر از 
میانگین رشد کل را تجربه کرده اند. البته عمده رشد همه زیربخش های 
صنایع و معادن در آخرین فصل ســال اتفاق افتاده است. در زمستان 
سال گذشته، رشد بخش معدن حدود 5/5 درصد، رشد بخش صنعت 
حدود 5/4 درصد، رشد بخش آب، برق و گاز حدود 8/4 درصد و رشد 
بخش ساختمان نیز حدود دو درصد بوده است که برای هر چهار بخش 
بیشتر از میانگین رشد ساالنه بوده است. رشد پایین بخش ساختمان 
در سال گذشته در حالی اتفاق افتاده که رشد این بخش در سال 1395 
حدود منفی 13 درصد بوده اســت. به عبارت دیگر علت رشد پایین 

این بخش این است که در سال گذشته 
بخش صنعت از حالت رکود خارج شده 
و به سمت رونق حرکت کرده است. نکته 
جالب این است که در اولین فصل سال 
گذشته نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت 
هنوز منفی و مقــدار قابل توجه منفی 
3/5 درصد بوده است. اما به دلیل فوران 
نقدینگی در بازار دارایی ها، بخش صنعت 
نیز بی نصیب نمانده و در فصل های پایانی 
در معرض افزایش تولید قرار گرفته است.

شاخص صنعت •
عالوه بر گزارش حساب های ملی که 
در آن جزئیــات مربوط به تولید و تقاضا 
در بخش هــای مختلف ارائه می شــود، 
بانک مرکزی گزارشی به عنوان بررسی 
شــاخص کل تولیــد کارگاه های بزرگ 
صنعتی کشــور ارائه می دهــد که روند 
شاخص تولید این بخش را دنبال می کند. 
منظور از کارگاه های بزرگ صنعتی کشور 
در این گزارش نیز کارگاه های دارای 100 
نفر کارکن و باالتر اســت. بر مبنای این 
گزارش، شــاخص تولیدات صنعتی که 
در ســال 1395 معادل 100 واحد بوده 
در سال گذشته به 105/5 واحد رسیده 
اســت به این معنی که رشــد شاخص 
تولیدات صنعتی در سال گذشته معادل 
5/5 درصد بوده است. این رشد به میزان 
قابل توجهی به رشد اقتصادی اتفاق افتاده 
در بخش صنعت در گزارش حساب های 
ملی بانــک مرکزی نزدیک اســت. بر 
مبنای گزارش حســاب های ملی، رشد 
اقتصادی بخش صنعت در سال گذشته 
حــدود 5/3 درصد بوده اســت. اینکه 
شــاخص تولید صنعت کمی بیشتر از 
رشد اقتصادی این بخش در حساب های 
ملی است را می توان به دامنه شمول این 
دو شاخص نســبت داد که در شاخص 
تولیدات صنعتی تنها کارگاه های صنعتی 
بزرگ مورد محاســبه قــرار می گیرند. 
بررسی ها نشان می دهد که همانند روند 
حساب های ملی، رشد حرکت شاخص 

تولیدات صنعتی نیز در فصول مختلف یکسان نبوده است به طوری که 
در فصل زمستان سال گذشته شاخص تولید کارگاه های صنعتی بالنسبه 

رشد بیشتری را نسبت به بقیه فصل ها داشته است.

توزیع رشد شاخص زیربخش ها •
در یک دسته بندی گزارش بانک مرکزی شاخص تولید کارگاه های 
بزرگ صنعتی را به تفکیک زیرگروه های صنعتی مهم مانند تولید مواد 
غذایی، تولید انواع آشــامیدنی، تولید منسوجات، تولید وسایل نقلیه 
موتوری، تریلر و نیم تریلر و... ارائه می دهد به طوری که رشد هر یک از 
زیربخش های مذکور به طور جداگانه گزارش می شود. از آنجا که درجه 
اثرپذیری و آسیب پذیری زیربخش های مختلف از متغیرها و روندهای 
اقتصادی متفاوت بوده، این تفکیک نقش روندهای اقتصادی در بطن 
صحنه اقتصاد کالن روی تولیدات صنعتی را با دقت بیشتری به تصویر 
می کشد. بر مبنای گزارش بانک مرکزی، صنایع تولید مواد و محصوالت 
شیمیایی با وزن حدود 26 درصد بیشترین سهم را در تولید کاالهای 
صنعتی در بنگاه های بزرگ داشــته است. نرخ رشد شاخص تولید این 
بخش در سال گذشته معادل 4/4 درصد بوده که یک واحد کمتر از رشد 
شاخص کل بوده است. بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که 
رشد اقتصادی صورت گرفته در گروه تولید مواد و محصوالت شیمیایی 
در سال گذشته بیشتر در دو فصل میانی سال اتفاق افتاده است. بعد از 
گروه تولید مواد محصوالت شیمیایی، گروه صنایع تولید فلزات اساسی 
بیشترین وزن را در شاخص تولیدات صنعتی داشته است. سهم این گروه 
از کل تولیدات صنعتی حدود 20 درصد بوده اســت. بر مبنای گزارش 
بانک مرکزی رشد شاخص تولید گروه فلزات اساسی در سال گذشته 
کمتر از میانگین رشــد کل معادل 4/2 درصد بوده است. به عالوه این 
گزارش نشان می دهد که سهم قابل مالحظه ای از رشد ساالنه این بخش 
در آخرین فصل سال اتفاق افتاده است. رشد شاخص تولید این بخش 
در زمستان سال گذشته حدود 10 درصد بوده است این در حالی است 
که رشد شاخص تولید این بخش در سه فصل ابتدایی سال باال نبوده 
است. بعد از گروه فلزات اساسی، گروه تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر 
و نیم تریلر بیشترین سهم را در محاسبه شاخص تولید کاالهای صنعتی 
داشته است. سهم این گروه در تولیدات صنعتی بنگاه های بزرگ بیش 
از 16 درصد بوده است. بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که 
این بخش بیشــترین اثر فزاینده را در رشد شاخص تولیدات صنعتی 
داشته است. رشد شاخص برای گروه تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و 
نیم تریلر معادل 12 درصد بوده است و با محاسبه وزن زیاد آن اثر فزاینده 
قابل مالحظه آن در محاســبه شاخص تولید کل قابل مشاهده است. 
بیشترین رشد اقتصادی این گروه نیز در دومین فصل سال با حدود 15 
درصد اتفاق افتاده است. گروه تولید محصوالت کانی غیرفلزی با سهم 
حدود 10 درصد و گروه تولید مواد غذایی با ســهم حدود هفت  درصد 
در رده های بعدی دارای بیشــترین سهم در محاسبه شاخص کل قرار 
داشته اند. رشد شاخص تولید این گروه ها تقریباً برابر رشد شاخص کل 
و حول پنج درصد بوده است. بعد از آن تولید ماشین آالت مولد و انتقال 
نیروی برق و دستگاه های برقی با سهم حدود چهاردرصدی بیشترین 
وزن را در محاسبه شاخص تولیدات صنعتی داشته است. رشد شاخص 
تولید این گروه بیشــتر از میانگین و معادل 7/5 درصد بوده است. در 
مجموع در سال گذشته شاخص تولید 17 گروه صنعتی در مقایسه با 
سال 1395 افزایش داشته اند که گروه صنایع تولید انواع آشامیدنی ها با 
افزایشی معادل 18/3 درصد بیشترین میزان رشد را تجربه کرده است. 
همچنین شاخص تولید هفت گروه صنعتی دیگر در سال 1396 نسبت 
به سال 1395 کاهش داشته اند که بیشترین کاهش معادل 36/6 درصد 

و متعلق به گروه تعمیر و نصب ماشین آالت و تجهیزات است. 

جدول 1- درصد تغییر شاخص تولید گروه های صنعتی مهم

ضریب ارزش گروه صنایع
افزوده صنعت

درصد تغییر 
شاخص تولید

26/164/4تولید مواد و محصوالت شیمیایی
024/2تولید فلزات اساسی

16/3312تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر
9/545/1تولید محصوالت کانی غیرفلزی

7/45/8تولید مواد غذایی
47/5تولید ماشین آالت مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه های برقی

جدول 2- رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن در حساب های ملی

13951396بخش
2/25/1گروه صنایع و معادن

2/12/9معدن
6/95/3صنعت

6/87/5برق، آب و گاز
131/2-ساختمان
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وضعیت تولید در بخش صنعت در سال گذشته نشان از ادامه روند مثبت 
داشت. اگرچه از شتاب افزایشی تولید کاسته شد، اما کارگاه های بزرگ 
صنعتی برای دومین سال پیاپی مسیر رشد را پیدا کردند؛ اتفاقی که در 
دهه 90 سابقه نداشت. اکنون سطح تولید به باالترین حد خود در هفت 
سال گذشته رسیده و باید دید آیا امکان استفاده از ظرفیت های خالی 
باقی مانده در سال جاری مهیا می شود تا رشد صنعت برای سومین سال 
تمدید شود یا خیر. هر چند در این بین سوداگری در بازارهای موازی 
)کاهش مصرف نهایی( و تمایل به مصرف کاالی خارجی دو تهدید برای 
کاالهای داخلی به حســاب می آیند که با اصالح ارزی حداقل نیروی 

تضعیفی دوم می تواند از راه به در شود.

وضع تولیدات صنعتی •
آمارهای رســمی تولید معموالً با یک تاخیر یک فصلی منتشــر 
می شــوند. در نتیجه داده های موجود از مراجع آماری کشور مربوط به 
سال گذشته و فصل زمستان 96 است. سال گذشته با توجه به پر شدن 
ظرفیت های خالی کشور در بخش نفت، انتظار رشد در این صنعت کم 

بود و آمارهای منتشرشده نیز این فرضیه را تایید می کرد.
نگاه اولیه به گزارش بانک مرکزی از تحوالت اقتصاد ایران در سال 
گذشته گواه این بود که حرکت تولید در بخش صنعتی در مدار مثبت 
قرار گرفته است به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی گروه »صنایع 
و معادن« از 2/2 در ســال 95 به 5/1 در سال 96 رشد کرده است. اما 
با ریز شدن در آمار و ارقام این نکته دریافت می شود که رشد این گروه 
بیش از آنکه وام گرفته از بخش صنعت باشــد، مدیون رشد مثبت در 
ساختمان است چراکه رشد منفی 13درصدی ساختمان در سال 95 به 
رشد یک درصدی در سال 96 تبدیل شده است. از طرفی تولید ناخالص 
داخلی بخش صنعت، رشد کندتری را در سال گذشته نسبت به سال 
قبلش ثبت کرده است. رشد کندتر صنعت در سال گذشته موجب شد 
تا سهم فعالیت های اقتصادی صنعتی در رشد تولید ناخالص داخلی نیز 
کاهش یابد. سهم فعالیت های اقتصادی صنعتی که 0/8 درصد از تولید 
ناخالص داخلی را در ســال 95 پوشش می داد، به 0/6 درصد در سال 

گذشته افول کرد.
عمده ارزش افزوده بخش صنعت متعلق به کارگاه های بزرگ صنعتی 
است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، 70 درصد از کل تولیدات صنعتی 
را کارگاه های بزرگ بر عهده دارند. کارگاه های بزرگ اصطالحی است که 
به کارگاه های دارای 100 نفر کارکن و بیشــتر اطالق می شود. در واقع 
کارگاه های بزرگ صنعتی موتور محرکه صنعت کشور محسوب می شوند 
و وضعیت مطلوب این کارگاه ها می تواند نویدبخش وضعیت مساعد در 
کارگاه های کوچک تر باشد. در سال گذشته تولیدات کارگاه های بزرگ 
صنعتی با 5/5 درصد رشد کارنامه قابل قبولی را از خود به جا گذاشت. 
شــاخص تولید کارگاه های بزرگ که در سال 95 توانسته بود پس از 
پنج سال به سطح تولید سال 90 برسد، در سال گذشته از آن سبقت 
گرفت و ســطح تولید در جایگاه باالتری خود را تثبیت کرد. هر چند 
کارشناســان با توجه به پر شدن ظرفیت های خالی بخش صنعت در 
سال گذشته، شانس زیادی در ادامه راه قائل نیستند و رشد بیشتر در 

این گروه را مستلزم انجام سرمایه گذاری 
در ظرفیت های خالی باقی مانده می دانند.

تصویر کارگاه ها در سال 96 •
کارگاه هــای بزرگ صنعتــی در 24 
گروه تقسیم بندی شده و میزان تولیدات 
گروه ها بــه تفکیک در گــزارش بانک 
مرکزی ارائه شده است. در این بین تقریباً 
80 درصد شــاخص کل از تغییرات در 
تولید پنج صنعت محصوالت شیمیایی، 
فلزات اساسی، وســایل نقلیه موتوری، 
محصوالت کانی غیرفلزی و مواد غذایی 
تامین می شــود. در تمامی این گروه ها 
کــه از آنها به عنوان گروه های اصلی یاد 
می شود، شاخص رشد مثبتی را در سال 

گذشته ثبت کرده است.
بزرگ تریــن گروه صنعتی کشــور، 
صنایع مربوط به محصوالت شــیمیایی 
است که به تنهایی یک چهارم از تغییرات 
شاخص کل را تشــکیل می دهند و در 
سال گذشته رشــد مثبت 4/4درصدی 
را ثبت کرد. اگرچه این رشــد نسبت به 
دو سال قبلش آهســته تر شده اما عدد 
شــاخص را به باالی 115 واحد ســوق 
داده است؛ عددی که 15 درصد پیشرفت 
نسبت به ســال 1390 نشان می دهد. 
در بین محصوالت شــیمیایی، تولیدات 
مواد پالستیکی و مواد شیمیایی اساسی 
) جز کــود و ترکیبات ازت( بیشــترین 
سهم را دارند. با وجود اینکه عدد مطلق 
شاخص محصوالت شیمیایی خبر از پر 
شــدن ظرفیت های خالی این صنعت 
می دهــد اما در محصولــی مانند روغن 
 موتور صنعتی، همچنان راه زیادی برای 
استفاده از ظرفیت ها وجود دارد به طوری 
که مطابق آمارهای وزارت صنعت کمتر 
از یک پنجم ظرفیت تولید روغن  موتور 
استفاده شده است اگرچه محصولی مانند 
روغن موتور به رونق وسایل نقلیه موتوری 
وابسته است و بدون رونق صنعت خودرو، 
امکان استفاده از ظرفیت های خالی روغن 

موتور نیز مهیا نیست.
دومین گروه بــزرگ در کارگاه های 
بزرگ صنعتی به تولیدات فلزات اساسی 

منسوب است. سهم تولیدات این گروه در شاخص کل حدود 20 درصد 
است. شاخص این گروه نیز در سال گذشته رشد 4/2درصدی را ثبت 
کرده که حکایت از دو ســال رشــد پیاپی این گروه را دارد. حدود 80 
درصد از کل ظرفیت تولید کشور در بخش فلزات اساسی را فلزات گروه 
آهن تشکیل می دهند لذا تغییرات تولید در این گروه نقش بسزایی در 
جهت گیری کلی تولیدات صنعتی دارد. بر اســاس آمار وزارت صنعت 
نیز تولیدات فوالد خام بیشترین اثر مثبت را در این گروه داشته است. 
تولیدات فوالد خام در ســال 96 به نزدیک 21 میلیون تن رسیده که 
نسبت به سال 95 از رشد 11درصدی حکایت دارد. تولیدات محصوالت 
فوالدی و شمش آلومینیوم نیز در سال گذشته رشد کرده اما در مقابل 

تولید کاتد مس با کاهش مواجه شده است.
از بین 24 گروه تولیدی، رشــد در هفت گروه منفی بوده است. اما 
گروه های منفی همگی در زمره گروه های کم اهمیت شاخص کل قرار 
می گیرند. بیشترین کاهش در تولیدات گروه »تعمیر و نصب ماشین آالت 
و تجهیزات« رخ داده که باعث شده بیش از یک سوم از تولیدات این گروه 
از بین برود. اما اثر این گروه در شاخص کل تنها 0/06 درصد بوده است. 
مهم ترین گروهی که با رشد منفی مواجه شده، »داروها و فرآورده های 
دارویی شیمیایی و گیاهی« هستند. از تولیدات دارویی کشور در سال 
گذشته 5/7 درصد کاسته شده است. صنعت دارو در سال 95 نیز رشد 
منفی را تجربه کرده بود و از این جهت، در دو سال پیاپی صنعت دارو در 
رکود قرار گرفته است. اثر تولیدات دارویی در شاخص کل معادل 2/5 
درصد است. شاخص محصوالت دارویی در سال گذشته به 125 واحد 
رسیده است. عدد باالی شاخص شاید نشان دهنده این باشد که ظرفیت 
تولید در این صنعت رو به افول است اما گزارش وزارت صنعت در سال 
94 نشان می داد که همچنان ظرفیت های خالی تولید در صنعت داروی 

کشور وجود دارد.

صنایع مستعد رشد •
در بین گروه های 24گانه، صنایعی وجود دارند که سطح تولید آنها 
همچنان از آنچه در سال 1390 بوده، کمتر است. برآوردهای تحلیلگران 
نشان از این دارد که اگر این صنایع بتوانند از ظرفیت تولید ایجاد شده 
استفاده کنند و ظرفیت تولید را به سطح سال 90 برسانند، می توانند 
ارزش افزوده صنعت در سال 97 را همچنان مثبت نگه دارند. بر اساس 
بررسی انجام شده، بیش از نیمی از گروه های صنعتی همچنان به سطح 
تولید سال 1390 نرسیده اند. این واقعیت بیش از هر چیز نشان دهنده 
این است که در سال های ابتدایی دهه 90، تولیدات صنعتی کشور ضربه 
مهلکــی را تجربه کرده اند که ترکش های این ضربه همچنان بر پیکره 
صنعت هویداست. 13 گروهی که در سطح تولید زیر سال 1390 قرار 
دارند، از نظر ارزشــی، بیش از یک ســوم از تولیدات کارگاه های بزرگ 

صنعتی کشور را شامل می شوند.
در بیــن این 13 گروه بیشــترین عقب ماندگی و ظرفیت خالی در 
دو گروه »تولید پوشــاک« و »تعمیر و نصب ماشین آالت و تجهیزات« 
مشاهده می شود. سطح تولیدی این دو گروه کمتر از نصف سال 1390 
است. این آمار مخابره کننده این خبر بد است که صنعت پوشاک کشور 

نشانه های تضعیف تولید
صنایع در یک سال گذشته چقدر تولید کردند؟

معین حسین پور 
 نویسنده نشریه 
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به خصوص در بخش کارگاه های بزرگ به سمت تعطیلی حرکت می کند. 
اما به هر حال ســهم این دو گروه از کل تولیــدات کارگاه های بزرگ 
صنعتی عدد قابل توجهی نیست و مجموعاً به یک درصد نیز نمی رسد.

اما در دسته بندی گروه های مستعد دو گروه مهم صنعتی نیز وجود 
دارند که نقش کلیدی در صنعت کشور دارند. بااهمیت ترین گروهی 
که ظرفیت تولیدش همچنان به ســطح سال 1390 نرسیده، وسایل 
نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلر است. شاخص این گروه صنعتی سهم 
16درصدی از شاخص کل تولید کارگاه های بزرگ صنعتی دارد. سطح 
تولید وســایل نقلیه موتوری در همان ابتدای دهه 90 یعنی در سال 
1391، به نصف تقلیل یافت. این روند منفی به دلیل اعمال تحریم های 
هســته ای و به دنبال آن وضعیت نامطلوب صنعت خودرو در آن بازه 
زمانی بود. اما رفته رفته با انعقاد توافق هسته ای، پای شرکت های اروپایی 
به صنعت خودرو باز شــد و تولیدات وسایل نقلیه رشد کرد. در سال 
گذشته رشــد 12درصدی تولیدات این گروه، سرآمد دیگر گروه های 
صنعتی و پیشــران تولیدات صنعتی بوده است. در واقع عامل اصلی 
رشد تولید در کارگاه های بزرگ صنعتی و ارزش افزوده بخش صنعت 
را باید به رشد تولید وسایل نقلیه مربوط دانست. هرچند شتاب رشد 
نسبت به ســال 95 با کندی قابل توجهی مواجه شده است. در سال 
95 رشد تولیدات این گروه نزدیک به 38 درصد بود که بیشتر ناشی 
از گشایش های پس از برجام به نظر می آمد چراکه با توافق هسته ای 
سیلی از قراردادهای شرکت های خارجی برای تولید در ایران بسته شد 
که ماحصل آن رشد قابل توجه تولید وسایل نقلیه در دو سال پیاپی بود. 
پیش از این، تولیدات وسایل نقلیه در سال 94 رشد منفی را ثبت کرده 
بود. اما با همه این اوصاف، همچنان حجم تولید صنعت خودرو کمتر از 
ظرفیت اسمی و عقب تر از سطح سال 1390 است. شاخص این گروه 
در سال گذشته عقربه 86 واحدی را نشان می داد که 14 درصد از سال 
1390 کمتر اســت. آمار در دسترس نیز گواهی دهنده فاصله تولید از 
ظرفیت های موجود است. مطابق گزارش وزارت صنعت، ظرفیت تولید 
خودرو ســواری در سال گذشته بیش از دو میلیون خودرو بوده اما در 

عمل یک میلیون و 430 هزار خودرو سواری در کشور تولید شد.
دومین گروه پراهمیتی که همچنان از ســطح تولید ابتدای دهه 
90 عقب اســت، تولید کانی های غیرفلزی )آهک، گچ، سیمان و...( 
اســت. اهمیت کانی های غیرفلزی در شاخص کل تولید کارگاه های 
بزرگ صنعتی نزدیک به 10 درصد اســت. شاخص تولید این گروه 
در سال گذشته 94/3 واحد گزارش شده است که همچنان به سطح 
تولید ســال 90)100 واحد( نرسیده است. اما نکته مثبت اینجاست 
که در ســال گذشته پس از سه ســال، نوار کاهشی سطح تولید این 
گروه صنعتی قطع شد و میزان تولیدات این گروه معادل 5/1 درصد 
از سال 95 پیشی گرفت. علت کاهش سطح تولید این گروه در دهه 
90 شمسی، رکود حاکم بر بخش ساختمان به عالوه برخی مشکالت 
تعرفه ای ایجادشــده در صادرات این محصوالت بوده است. مهم ترین 
محصوالت تولیدی این گروه، سیمان، آهک و گچ است که بیش از 50 
درصد از بار گروه را بر دوش دارند. نکته جالب اینجاست که بر اساس 
اطالعات منتشرشــده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان 
تولید سیمان در سال گذشته روند کاهشی را طی کرد یعنی از میزان 
تولید سیمان کشور در سال 96 نسبت به سال 95 معادل 1/5 درصد 
کاسته شــد. در نتیجه رشد مثبت تولیدات این بخش ناشی از رشد 
سطح تولید در کانی های غیرفلزی دیگر همچون کاشی و سرامیک 
بوده است. در هر حال با وجود رشد مثبت سال گذشته در این صنعت، 
بــه نظر اما همچنان ظرفیت های بالقوه فراوانی در این صنعت وجود 
دارد که بهبود وضعیت صادرات و رونق ســاختمان و افزایش مصرف 
محصوالت این صنعت، می تواند کمک کننده استفاده از ظرفیت های 

تولید باشد. بر اساس گزارش منتشرشده 
از سوی وزارت صنعت و معدن، ظرفیت 
تولید کاشــی سرامیک کشور در 9 ماه 
سال گذشته 543 میلیون متر مربع بوده 
که در بازه یادشده تنها به اندازه نیمی از 

ظرفیت، تولید صورت گرفته است.

عالمت تضعیف کننده تولید •
گزارش بانک مرکزی از تولید ناخالص 
داخلــی 96 نشــان دهنده دو نیــروی 
تضعیف کننده تولید در سمت تقاضای 
اقتصــاد کالن بود. اقتصــاد کالن از دو 
سمت عرضه و تقاضا تشکیل می شود که 
سمت عرضه را ارزش افزوده بخش های 
مختلف کشاورزی، صنعت، نفت و... شکل 
می دهد و ســمت تقاضــا را نیز مصرف 
بخش خصوصی، مصرف بخش عمومی، 
صادرات، واردات و تشکیل سرمایه ثابت. 
ســمت عرضه برای حرکت در مســیر 
درست نیاز به پالس های مثبتی از سمت 
تقاضا دارد. اما در سال گذشته دو اتفاق 
منفی در سمت تقاضای اقتصاد مشاهده 

شــده است. در درجه اول رشد مصرف بخش خصوصی نسبت به سال 
95 با افت 1/3درصدی مواجه شده است، پیام کاهش میل به مصرف 
در بخش خصوصی مساوی با افزایش موجودی انبار و رکود در سمت 

تقاضاست.
در حقیقــت فعاالن اقتصادی مصرف فعلی خود را به آینده موکول 
کردند تا احتماالً با سرمایه گذاری در بازارهای موازی به سود بیشتری 
برسند. کارشناسان علت این رکود را به نرخ بازدهی در بازارهای مختلف 
نسبت می دهند. هر چه نرخ بازدهی در بازارهای مختلف بیشتر باشد، 
آحاد اقتصاد ســرمایه گذاری در بازارهای یادشــده را جانشین مصرف 
می کنند. در سال گذشــته نرخ بازدهی در همه بازارها به میزان قابل 
توجهی بیشــتر از تورم بوده اســت. نرخ بازدهی در بازار بورس حدود 
26 درصد، در بازار ســپرده حدود 20 درصد و در بازارهای ارزی به طور 
میانگین بیشــتر از 30 درصد بوده است. در نتیجه کاهش تقاضای یاد 
شده بیشــتر از کانال جایگزینی ســرمایه گذاری و سوداگری به جای 
مصرف توضیح داده می شود. اما نیروی تضعیف کننده دوم برای تولید، 
افول رشــد بخش صادرات از عدد قابل توجه 41 به 1/8 درصد و رشد 
بخش واردات از 6 به 13/4 درصد بوده است. اتفاقی که افتاده این است 
که ترجیحات مصرف داخلی به سمت کاالهای خارجی افزایش یافته 
اســت یعنی عالوه بر اینکه ســمت تقاضا رکود نسبی را تجربه کرده، 
تقاضای موجود نیز به سمت کاالهای خارجی چرخش پیدا کرده است. 
البته در سال جاری به دلیل وجود جهش ارزی انتظار بر این است که 

میل به مصرف صادرات بیش از واردات شود. 

  نمودار 1- میزان تغییرات در تولیدات برخی کاالهای منتخب در سال 96 )درصد(
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هدف اصلی این نگارش، ارزیابی توان اشتغال زایی بخش صنعت در 
ایــران و تجزیه و تحلیل عوامل اثرگذار بر آن اســت. از این رو روند 
دگرگونی ها در زمینه اشــتغال، تولید و سرمایه گذاری صنعتی در 
سال های اخیر بررسی شــده و به تحلیل کیفی تحوالت در بخش 
صنعت پرداخته می شود. در ایران به  رغم افزایش رشد تولید صنعتی 
سهم صنعت در اشتغال کشور روند فزاینده نداشته است. به خصوص 
اینکه ماشــین های فرســوده و ناکارآمد به جای فناوری های مدرن 
سرمایه بر از توان اشــتغال زایی بخش صنعت کاسته است. در واقع 
طرف تقاضای نیروی کار در بخش صنعت پاسخگوی طرف عرضه 
نیروی کار نبوده و بسیاری از فارغ التحصیالن دانشگاهی در رشته های 

مهندسی بیکار هستند.
در دهه های 1950 و 1960 بخش صنعت قهرمان اصلی توسعه 
بود که می توانست برای همه نیروی کار مازاد کشورهای رو به توسعه 
اشــتغال مولد ایجاد کند. اما این باور طی سالیان بعد رنگ باخت و 
بخش صنعت توان جذب تازه واردان به بازار کار را نداشــت. در ایران 
نیازهای فزاینده وارداتی، وابســتگی اقتصاد به فروش نفت، قدیمی 
بودن شیوه های تولید، بهره وری اندک عوامل تولید، نرخ پایین تشکیل 
سرمایه و نامناسب بودن فضای کسب وکار روند رشد تولید و اشتغال 

در بخش صنعت را با محدودیت مواجه کرد.
اقتصاددانان بســیاری چون لوئیس، کالدور و میردال بر این باور 
بوده اند که گسترش بخش صنعت نیروی محرک رشد اقتصادی و 
افزایش بهره وری در دیگر بخش ها بوده است. حتی در مطالعه ای که 
تایلر )1974( انجام داده به این نتیجه رسیده است که هنگام تندتر 
شــدن آهنگ رشد اقتصادی؛ بخش صنعت پیشرو است و زودتر از 
دیگر بخش ها توســعه می یابد. کشورهایی چون چین، کره جنوبی 
و تایوان این تجربه را داشــته اند که ســهم فزاینده ای از نیروی کار 
مازاد در سایر بخش ها همچون کشاورزی را به مشاغل مولد صنعتی 
جذب کنند. اما تجربه ایران نشــان می دهد که توان اشــتغال زایی 
بخش صنعت با تحوالت در ترکیب کار و سرمایه رو به کاهش نهاده 
است. در ایران بخش خدمات سهم بزرگی از اشتغال کشور را به خود 

اختصاص داده است.
در ایران توجه به بخش صنعت و توســعه صنعتی در برنامه های 
متعدد توسعه دیده شــده اما وابستگی اقتصاد به نفت و به محض 
فراهم شدن شوک نفتی و افزایش سریع درآمد روند توسعه صنعتی 
در کشور دستخوش دگرگونی شده است. هنگام فراوانی درآمدهای 
نفتی، بخش بزرگــی از این منابع به صنایع بزرگ پتروشــیمی و 
ماشین سازی اختصاص یافته و تســهیالت هنگفت و ارزان قیمت، 
بخش خصوصی را به سرمایه گذاری صنعتی ترغیب کرده است. اما از 
آنجا که همه این شرایط در سایه بی نیازی کشور از درآمدهای ارزی 
غیرنفتی به وجود آمده، توجهی به رقابت پذیری تولیدات داخلی و 
صادرات نشده است. نرخ تورم دورقمی که ویژگی اصلی اقتصاد ایران 
به شمار می رفت نیز به توان رقابتی صنایع ایران آسیب های سنگین 
وارد می کــرد. از آنجا که تولیدات صنعتی در ایران قادر به رقابت با 
تولیدات بین المللی خود نبوده و صنعتگران احساس نیاز به حضور در 

نمایشگاه های بین المللی را هم نداشتند 
ارزش افزوده آنها تنها نیازهای داخلی 
را برآورده کرده و برای تامین نیازهای 
وارداتی نیز سخت به درآمدهای نفتی 
وابسته شدند. همچنین با پایین آمدن 
بهای جهانی نفت و بروز مشکالت مالی 
برآمده از بازپرداخت بدهی های خارجی، 
سرمایه گذاری و تولید در بخش صنعت 
رو به کاهش می گذارد؛ همان طور که 
در سال های برنامه دوم کاسته شدن از 
درآمدهای برخاسته از صدور نفت خام 
باعث شد تا رشد فرصت های شغلی از 

1/4 درصد در سال فراتر نرود.
کارنامــه بخش صنعــت در ایجاد 
فرصت های شــغلی نشان می دهد که 
رشد ارزش افزوده نمی تواند با افزایش 
متناسب در فرصت های شغلی همراه 
باشــد. جایگزین شدن تکنولوژی های 
مدرن در صنایــع، ناگزیر فرصت های 
شغلی بسیاری را از دست می دهد. در 
ایران اشــتغال بخش صنعت در برابر 
تولید کشش بسیار کمی داشته است. 
بخش عمده ای از رشــد، پیامد تحول 
در بهره وری نیروی کار بوده تا شــمار 
شــاغالن در بخش صنعــت. با مدرن 
شدن ابزارهای تولید توان اشتغال زایی 
بخش صنعت به سرعت آهنگ نزولی 
به خود گرفته است. حتی در سال هایی 
که میزان اشــتغال با وجود رکود روند 
کاهنده داشــته مانند زمان جنگ که 
آهنگ رشد تولید به طرز چشمگیری 
رو به کاهش یافته بود، به بهای کاهش 

بهره وری نیروی کار از اخراج نیــروی کار مازاد در واحدهای بزرگ 
صنعتی زیر پوشــش دولت جلوگیری شد. بنابراین تاکنون بخش 
صنعت در ایران هم از حیث توان اشــتغال زایی و هم بهره وری باال 

ضعیف ارزیابی می شود.
تــوان پایین خلق شــغل در صنایع ایران در گــزارش صندوق 
بین المللی پول نیز مورد توجه قرار گرفته اســت. متوســط کشش 
اشتغال در کل اقتصاد ایران بین سال های 1990 تا 2011 میالدی 
0/3 درصد بوده است 1 که این بدین معناست که با افزایش هر یک 
درصد به رشــد اقتصادی تنها 0/3 درصد به میزان اشــتغال اضافه 
می شود که در مقایســه با کشورهای مشــابه اقتصاد ایران پایین 
است. کشش اشــتغال در بخش صنعت در ایران در سال های اخیر 
نیز همچنان به همان منوال اســت و تحوالت اساســی در کشش 

اشتغال زایی بخش صنعت رقم نخورده است.
روند رو به رشــد تکنولوژی های مدرن کــه نیاز به نیروی کار را 
کمتر می کند، در سایه مشکالتی چون تنگناهای ارزی، فراهم نیامدن 
بهنگام کاالهای واسطه ای و قطعات یدکی ماشین ها، کمبود نیروی 
کار ماهر و مدیریت ناکارآمد منجر به این می شود که ظرفیت تولیدی 
در بسیاری از کارخانه ها اندک باشد و به  رغم افزایش موجودی سرمایه، 
کشش اشتغال در بخش صنعت نسبت به سرمایه نیز کاهنده باشد. 
در چنین حالتی سرمایه به اصطالح محبوس شده و اثر ناچیزی بر 

ارزش افزوده و اشتغال می گذارد.
ضــرورت افزایش توان رقابتی بخش صنعت و لزوم ایجاد تحول 
ســاختاری در بســیاری از صنایع کشــور، کاهش کشش اشتغال 
در ســال های آینده پیش بینی می شــود و در این صورت افزایش 
فرصت های تازه شــغلی در بخش صنعت تنها بسته به رشد بسیار 

باالی تولید صنعتی خواهد بود.
تامین اشــتغال به ویژه برای جوانان همواره یکی از دغدغه های 
جامعه و سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. اشتغال برای خیل 
عظیم فارغ التحصیالن دانشگاهی به چالشی بزرگ برای دولت مبدل 
شده است که بی توجهی به آن طی سال های آتی ممکن است روند 
نزولی اشتغال حتی با کاهش بهره وری همراه باشد. شاید بتوان گفت 
راه حل، رفع معضل بیکاری میلیون ها بیکار تحصیل کرده صنعت کشور 

در غبار بحران
وضعیت شاخص اشتغال در صنایع چگونه است؟

اشتغال

کشش اشتغال رشد اقتصادی در برخی کشورهای منتخب

استرالیابلژیککانادافنالندفرانسهآلمانایسلندایرلندکشور

کشش اشتغال رشد 
0/40/370/050/570/380/440/570/56اقتصادی

ایتالیاهلندنیوزیلنداسپانیاسوئدبریتانیاآمریکاروسیهکشور

کشش اشتغال رشد 
0/40/20/370/520/720/60/70/74اقتصادی

چینهنگ کنگکره جنوبیفیلیپینتایلندهندمکزیکبرزیلکشور

کشش اشتغال رشد 
0/680/670/360/380/690/170/680/14اقتصادی

منبع: سازمان بین المللی کار )2007(

آزاده خرمی مقدم 
 پژوهشگر اقتصادی 
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باشد چراکه روند فزاینده کوچ از مناطق روستایی به شهرها نشانگر 
آن است که بخش کشاورزی نمی تواند فرصت های شغلی کافی برای 
جمعیت فزاینده روستایی را فراهم آورد. از این رو بخش های خدمات و 
صنعت همچنان نقش برجسته در خلق فرصت های شغلی نو خواهند 
داشت. و از آنجا که بخش صنعت پیوندهای پسین و پیشین بسیاری 
با بخش های اقتصادی دارد و توانایی بالقوه بخش صنعت در جذب 
افراد تحصیل کرده، این بخش نقش پررنگ تری ایفا می کند. در ایران 
به رغم رشــد ارزش افزوده در بخش صنعت، فرصت های شغلی به 
میزانی نبوده اســت که برای کاهش نرخ بیکاری کافی باشد و این 
همان طور که توضیح داده شد به مشکالت ساختاری در اقتصاد ایران 
مربوط می شود که حتی با افزایش موجودی سرمایه کشش اشتغال 
پایین اســت و رشد صنعتی در ایران تاثیر معنادار و قابل توجهی بر 
نرخ بیکاری ندارد. علل یادشــده در کنار سایر عوامل از جمله عدم 
پایداری و نوسانی بودن رشد صنعتی، برنامه ریزی صاحبان بنگاه ها 
و کارفرمایان برای جذب نیروی کار را دچار تردید می کند چراکه از 
سویی تحریم ها و تورم شتابنده و ... منجر به این می شود که بنگاه ها به 
جای افزایش تعداد شاغالن برای افزایش تولید، ساعات کار کارگران 
را افزایش دهند یا حتی امری که به شدت شایع است، از شاغالن با 
قراردادهای موقتی استفاده می کنند. به خصوص اینکه اکنون انتظار 
برای ثبات اقتصادی بســیار بلندمدت شده و تقریباً چشم اندازی از 
وضعیت رشــد اقتصادی باثبات وجود ندارد. بنابراین نوسانات رشد 
اقتصادی و عدم پایداری در آن خود مانعی برای اشتغال زایی محسوب 

می شود.
در برنامه پنجم توســعه نمودارهای ارزش افزوده به قیمت ثابت 
سال 83 و اشتغال رسم شده است. آنچنان که مشاهده می شود نسبت 
ارزش افزوده با اشتغال همسو نبوده و در سال های پایانی به قیمت 
کاهش بهره وری نیروی کار، به  رغم روند رو به کاهش ارزش افزوده، 
نرخ اشتغال بیشتری رقم خورده است. در طول این سال ها متوسط 

نرخ رشد بهره وری در بخش صنعت منفی 3/5 برآورد شده است.
بخش صنعت در ایران نیز شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهای 
کوچک و متوسط بوده اســت. نتیجه این روند این بوده است که 
نسبت اشــتغال به ازای هر کارگاه صنعتی روندی افزایشی داشته 
است. به بیان دیگر واحدهای صنعتی بزرگ تر که در شرایط فعلی 
باقی مانده اند بخشــی از نیروی کار را جــذب کرده اند لذا در هر 
واحد صنعتی فعال به طور متوســط تعداد بیشتری از افراد شاغل 
شده اند. اما در واحدهای کوچک و متوسط میزان منابع مالی الزم 
برای ایجاد هر شغل کمتر از واحدهای بزرگ است. گرچه به طور 
مشخص آمارهای جزئی تر درباره متوسط سن بنگاه های صنعتی و 
نیز اینکه چه تعداد از بنگاه های تعطیل شده در دسته بندی مربوط 
به بنگاه های کوچک قرار می گیرند و چه تعداد در دسته بنگاه های 
بزرگ تر منتشر نمی شود درحالی که در کشورهای صنعتی آمارهای 

مشابهی در دسترس است.
از طرفی دیگر تمرکز فعالیت های صنعتی بر صنایعی اســت که 
اشــتغال زایی آنها به طور نسبی کمتر بوده است. طی مطالعه ای که 
توســط معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی در ســال 95 
منتشر شده است، باالترین سهم فعالیت های صنعتی در ایران طی 
دوره زمانی 1392-1383 به طور متوســط متعلق به صنایع تولید 
مواد و محصوالت شیمیایی، تولید فلزات اساسی و تولید وسایل نقلیه 
موتوری بوده اســت. در مقابل صنایعی مانند نساجی و پوشاک که 
توان اشتغال زایی باالیی به ازای هر واحد سرمایه گذاری دارند سهم 
کمتری در بخش صنعت دارند. این موضوع سبب شده بخش صنعت 
در ایران به طور نسبی اشتغال زایی باالیی نداشته باشد چراکه عمده 

فعالیت ها در آن بر صنایع بزرگی تمرکز 
یافته است که سرمایه بری باالیی دارند.

به طور کلی انتظار این اســت که 
افزایش رشد اقتصادی بتواند از طریق 
افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش 
استخدام، نرخ بیکاری را کاهش دهد. 
با این حال در ایران کشــش اشتغال 
در بخش صنعت به  رغم رشد صنعتی 
پایین بوده و اشتغال زایی در این بخش 
نتوانسته تاثیر معناداری بر نرخ بیکاری 
داشته باشد. مشــکالت ساختاری در 
اقتصاد ایــران از جمله وابســتگی به 
بودجه نفت، التهابات ارزی و نوسانات 
رشــد اقتصادی در بخش صنعت در 
کنــار تعطیلی واحدهــای صنعتی و 
تمرکز بیشتر بخش صنعت بر صنایع 
سرمایه بر عمده دالیلی هستند که بر 
عدم اشتغال زایی کافی در بخش صنعت 
تاثیرگذارند. از ســویی تمرکز بخش 

صنعت در ایران بیشتر بر صنایع ســرمایه بر است که ارزش افزوده 
باالیی هم به همراه دارد اما از ســوی دیگر توان و کشــش اقتصاد 
ایران برای اشــتغال زایی در بخش صنعت با وجود سرمایه صنعتی 
محدود اســت. در ایران صنایع کاربر اشتغال زایی محدودی دارند و 
موانع تولید منجر به تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط بسیاری 
از صنایع شده اســت. با توجه به اهمیت و نقش بسزایی که بخش 
صنعت در رفع مشکل بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی دارد، توجه 
بیش از پیش به این بخش هم به لحاظ رشد و توسعه صنعتی باالتر 
و هم از حیث بهره مندی از ســرمایه های موجود برای اشتغال زایی 
بیشتر ضرورت پیدا می کند. به نظر می رسد مهم ترین گام برای بهبود 
وضعیت اشتغال و باال بردن کشش اشتغال در بخش صنعت تحوالت 
در فضای کســب وکار کشور و رفع موانع تولید است چراکه مواردی 
از جمله اصالح قانون کار و تعیین نرخ دســتمزد بر اساس عرضه و 
تقاضای بازار بدون تحوالت اساسی، نهادها و بنگاه ها را قادر به جذب 

میلیون ها تن بیکار جویای کار نمی کند.  
پی نوشت : 

  1- International Monetary Fund (2015), “ Islamic Re-

public of Iran 2015 Article IV Consulation”, IMF Country 

Report No. 15/349,P.20.. 
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ارزش افزوده

 بررســی های تاریخی اقتصاد ایران نشان می دهد که ارزش افزوده 
بخش صنعت در دهه های اخیر نه تنها روند پایدار نسبی را تجربه 
نکرده بلکه در مقاطعی رکود عمیق را نیز تجربه کرده اســت. این 
در حالی اســت که به دلیل خاصیت »بازدهی فزاینده نسبت به 
مقیاس« بیشتر این بخش در کل اقتصاد نسبت به سایر بخش ها، 
رشــد پایدار بخش صنعت برای رسیدن اقتصاد به نقطه توسعه 
پایدار ضروری اســت. بررسی ها نشان می دهد بعد از پایان جنگ 
تحمیلی، ارزش افزوده بخش صنعت با ثبت 25 درصد بیشــترین 
رشد و در سال های ابتدایی دهه جاری رکود عمیق را تجربه کرده 
است. کل ارزش افزوده ایجادشده در بخش صنعت در سال 1390 
حدود 167 هزار میلیارد تومان بوده و بعد از گذشــت شش سال، 
در سال گذشته به 166 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. به طوری 
که در این بازه زمانی نه تنها کیک اقتصادی از وجه بخش صنعت 
افزایش حجم نداشته بلکه رشد منفی را تجربه کرده است. البته در 
دو سال اخیر رشد اقتصادی بخش صنعت مثبت بوده است. رشد 
ارزش افزوده بخش صنعت در ســال 1395 حدود 2/2 درصد و در 
سال گذشته حدود پنج درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد 
سیکل های تجاری متاثر از سیاست های پولی و مالی از یک طرف 
و آشفتگی های ارزی و درآمدهای نفتی از طرف دیگر، عوامل موثر 
بر روند ارزش افــزوده بخش صنعت در دهه های اخیر بوده اند. هر 
چه آرامش و ثبات در سیاســت های ســه گانه پولی، مالی و ارزی 
بیشتر بوده رشــد اقتصادی بخش صنعت نیز بیشتر بوده اما هر 
چه سیاست های سه گانه مذکور ناپایدارتر بوده ارزش افزوده بخش 

صنعت نیز در نوسان بوده است.

بازدهی بخش صنعت •
در یک دسته بندی مرسوم بخش های مختلف اقتصاد را به سه 
گروه صنعت، خدمات و کشاورزی تقسیم می کنند. به این معنی که 
در هر دوره مالی کل تولید صورت گرفته از طریق یکی از کانال های 
سه گانه مذکور صورت می گیرد. ترکیب تولید کشورهای مختلف 
در خصوص کانال های سه گانه یادشده متفاوت است. به اقتضای 
ساختار اقتصاد و نیازها، یک کشور سهم قابل توجهی از تولید خود 
را از بخش کشاورزی به دست می آورد و در کشور دیگری ممکن 
است بخش صنعت سهم بیشتری از تولید داشته باشد. با وجود این 
همواره اقتصاددانان به بخش صنعت به عنوان موتور رشــد پایدار 
اشــاره کرده اند و طی کردن پله های صنعتی بدون توجه ویژه به 
بخش صنعت را غیرممکن دانسته اند. مهم ترین دلیل اقتصاددانان به 
خاطر اهتمام ویژه بر بخش کشاورزی را می توان به بازدهی فزاینده 
نســبت به مقیاس در این بخش نسبت داد. در اقتصاد بخش ها و 
بازارهای مختلف درجه متفاوتی از بازدهی نسبت به مقیاس دارند. 
بازدهی نسبت به مقیاس فزاینده به وضعیتی اطالق می شود که در 
آن نسبت افزایش تولید بیش از نسبت افزایش عوامل تولید باشد. 
به این معنی که اگر عوامل تولید به میزان یک درصد بیشــتر در 
چرخه تولید قرار گیرند، خروجی یا تولید بنگاه یا صنعت بیشتر 

از یک درصد افزایش یابد. بنابراین هر 
چه بازدهی نسبت به مقیاس در یک 
صنعت، صعودی و بیشتر باشد، به این 
معنی است که سرمایه گذاری در آن 
صنعت بازدهی بیشتری خواهد داشت 
و تولید از این طریق بیشــتر افزایش 
خواهد یافت. به همین دلیل همواره 
اقتصاددانان دنبال بخشــی بوده که 
بیشترین بازدهی نسبت به مقیاس را 
داشته باشد. از یک زاویه دیگر، هر چه 
بازدهی نسبت به مقیاس در یک بخش 
بیشتر بوده و اقتصاد و فعاالن اقتصادی 
تمرکز بیشتری روی آن بخش داشته 
باشند، کارایی سرمایه افزایش می یابد 
و زمینه برای افزایش درآمد ســرانه 
به میزان بیشتری فراهم خواهد بود. 
بررسی تاریخی داده های اقتصاد ایران 
نشان می دهد که در مقاطعی که رشد 
ارزش افزوده بخش صنعت مثبت بوده، 
عمدتاً رشد اقتصادی کل نیز باال بوده 

است.

سهم در کیک اقتصادی •
بررســی ها نشــان می دهد سهم 
بخش صنعت از کیک اقتصادی ایران 
از یک طرف بالنســبه پایین بوده و از 
طرف دیگر همــواره ثابت نبوده و در 
معرض نوســانات قابل توجهی قرار 
گرفته است. واکاوی های تاریخی نشان 
می دهد بیشترین روند صعودی بخش 
صنعت در اقتصاد ایران را می توان به 
دهه 50 نســبت داد. به طوری که در 
این دهه بخش قابل توجهی از صنایع 
وارد صحنه تولید اقتصاد ایران شدند. 
متوسط رشــد اقتصادی ایران در 12 
سال منتهی به ســال 1351 به طور 
تقریبی 12 درصد بوده است. به همین 
دلیل بسیاری از اقتصاددانان این 12 
ســال را به عنوان بازه تاریخی رشد 
پایدار می شناسند. رشد پایداری که به 
عقیده بسیاری از کارشناسان مهم ترین 
ریشــه آن تیم اقتصادی تکنوکرات 
و فن محور فعال در ایــن بازه زمانی 
بوده اســت. با این حال، سهم صنعت 

در دهه بعد بالنسبه از کل کیک اقتصادی کاهش یافت و تا سال 
گذشته روند پرنوسانی را طی کرده است. بخش صنعت بر اساس 
قیمت های جاری در سال 1358 با ثبت 7/8 درصد کمترین سهم 
را از کیک اقتصادی در طول تاریخ داشته است. بعد از آن با تجربه 
فرازوفرودهایی سهم این بخش از کل تولید در سال 1376 به 18 
درصد افزایش یافت که بیشــترین نسبت از سال 1338 تاکنون 
بوده است. این سهم تا ســال 1380 تقریباً ثابت ماند اما در دهه 
1380 تقریباً وارد یک ریل نزولی شد. به طوری که این روند مداوم 
نزولی باعث شد تا سهم صنعت به قیمت های جاری، از کل کیک 
اقتصادی در ســال 1391 به کمتــر از 12 درصد کاهش یابد. در 
سال های اخیر سهم این بخش به 13 درصد و بیشتر افزایش یافته 
است. بنابراین بررسی های تاریخی نشان می دهد که به رغم درجه 
اهمیت باالی بخش صنعت، سهم این بخش از کیک اقتصادی به 
قیمت های جاری همواره در معرض نوسانات قابل مالحظه ای قرار 
گرفته است. البته نکته مهم این است که قیمت های جاری تورم 
را نیز شــامل می شود به همین دلیل الزم است سهم بخش های 

مختلف به قیمت های ثابت مورد بررسی قرار گیرند.

تورم نسبی •
بررسی های تاریخی نشان می دهد که برخالف قیمت های جاری، 
سهم بخش صنعت از کل تولید به قیمت های ثابت در دهه های اخیر 
همواره صعودی بوده است. سهم ارزش افزوده بخش صنعت از کل 
تولید در سال 1338 تقریباً حدود سه درصد بوده است. اما نسبتاً 
یک روند مالیم، کم نوســان و صعودی را طی کرده و در سال های 
گذشته به حدود 18 درصد افزایش یافته است. نکته حائز اهمیت 
این است که روند سهم ارزش افزوده بخش صنعت از کل تولید در 
دو حالت قیمت های ثابت و جاری کامالً متفاوت است. این تفاوت 
را می توان به تورم باال و تفاوت تورم در بخش های سه گانه اقتصاد 
ایران نسبت داد. اینکه برحسب قیمت های ثابت همواره روند نسبت 
ســهم صنعت صعودی بوده را می توان به این نسبت داد که تورم 
بخش صنعتی در اقتصاد ایران نسبت به بخش های دوگانه دیگر به 
نسبت کمتر بوده است. این موضوع می تواند به این دلیل باشد که 
در مقایسه با افزایش قیمت کاالهای غیرقابل مبادله در اقتصاد ایران 
مانند بخش مسکن، قیمت نسبی در بخش صنعت و معدن کاهش 
یافته اســت، زیرا به دلیل اینکه کاالهــای وارداتی همواره رقیب 
تولیدات این بخش هستند و به جز برخی بخش های محدود مانند 
خودرو، عمالً این بخش در معرض رقابت با کاالهای وارداتی است، 
از این رو امکان افزایش قیمت محصوالت در این بخش متناسب با 
سایر بخش ها مانند خدمات و مسکن و مستغالت نیست. از سوی 
دیگر، به نظر می رسد کنترل های قیمتی در این بخش بیش از سایر 
بخش ها باشد. بنابراین مجموع این عوامل همگی باعث شده اند که 
قیمت های نسبی در بخش صنعت و معدن کمتر از سایر بخش ها 

در اقتصاد ایران افزایش یابد.
اگرچه بررسی سهم بخش صنعت در اقتصاد ایران در دهه های 

شیب نزولی
ارزش افزوده صنعت در چه وضعی قرار دارد؟

رسول فروغ فرد 
 نویسنده نشریه 
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ارزش افزوده

قبل حاکی از یک روند صعودی اســت اما این نســبت عملکرد 
مطلق بخش صنعت را به تصویر نمی کشــد. به همین دلیل الزم 
است رشد اقتصادی در این بخش کلیدی اقتصاد به طور جداگانه 
مورد بررســی قرار گیرد. بررسی ها حاکی از آن است که نرخ رشد 
اقتصادی بخش صنعت بعد از پایان جنگ تا ســال گذشته روند 
کامالً پرنوسانی را در محدوده مثبت و منفی اعداد طی کرده است. 
به طوری که بیشترین رشد ارزش افزوده در این بازه زمانی مربوط 
به سال 1369 و تقریباً معادل 25 درصد بوده است. به این معنی 
که بخش صنعت در این سال حدود ربع مقدار خود در سال قبل از 
آن بسط پیدا کرده است. در طرف مقابل، کمترین نرخ رشد بخش 
صنعت نیز مربوط به ســال 1392 و حدود منفی 8/5 درصد بوده 
است. در مجموع بررسی گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد 
که متوسط نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت در بازه زمانی 1368 
تاکنون حدود 6/6 درصد بوده و در این بازه زمانی حدود شش بار 
رشــد صفر یا منفی را تجربه کرده است. رشد منفی 8/5درصدی 
ارزش افزوده بخش صنعت در ســال 1391 را می توان به تشدید 
تحریم های اقتصادی، بروز شوک ارزی و مشکالتی که در پی آن 
ایجاد شد نسبت داد. به طوری که این نرخ رشد منفی بعد از جنگ 
بی سابقه بوده است. به غیر از سال های ابتدایی دهه جاری، در سال 
1372 به دلیل بروز بحران سررسید بدهی ها و مشکالت ارزی به 
وجودآمده و در ســال 1377 به دلیل کاهش شدید قیمت نفت 
بخش صنعت شاهد رشد منفی بوده است. بنابراین همان طور که 
مالحظه می شود ارزش افزوده در بخش صنعت در دهه های گذشته 
بارها وارد محدوده منفی اعداد شده است. به این معنی که شکاف 
تولید بالقوه از تولید بالفعــل در دهه های اخیر حداقل در بخش 
صنعت مثبت و قابل توجه بوده اســت. به عبارت دیگر، اگر تولید 
بالفعل در دهه های اخیر در عوض اینکه چند بار وارد محدوده منفی 
شده همواره با تولید بالقوه برابر یا نزدیک می بود، نقش فزاینده این 
بخش در رشد پایدار درآمد سرانه را در ایران به میزان قابل توجهی 

افزایش می داد.

ارزش افزوده در سال های اخیر •
بر مبنای گزارش های منتشرشده از ســوی بانک مرکزی، در 
مجموع در ســال 1390 کل تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه 
حدود 636 هزار میلیارد تومان بوده است. به این معنی که مجموع 
ارزش افزوده کل بخش های اقتصادی در این سال 636 هزار میلیارد 
تومان بوده اســت. از طرفی ارزش افزوده گروه صنایع و معادن در 
همین سال حدود 167 هزار میلیارد تومان بوده است. در این سال 
ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به ســال قبل از آن حدود پنج 
درصد افزایش یافته بود. در چهار ســال بعــد، ارزش افزوده بخش 
صنعت یک روند نزولی کم ســابقه را طی کــرد. به طوری که نرخ 
رشد اقتصادی منفی در سال 1391 باعث شد تا ارزش افزوده این 
بخش به کمتر از 163 هزار میلیارد تومان کاهش یابد. به این معنی 
که ارزش افزوده بخش صنعت در این سال بیش از سه هزار میلیارد 
تومان کاهش یافته است. رشد منفی این بخش در سال 1392 به 
بیش از منفی چهار درصد نیز رسید. به همین دلیل در این سال نیز 
ارزش افزوده بخش صنعت حدود هفت هزار میلیارد تومان کاهش 
یافت و به مقدار تقریبی 156 هزار میلیارد تومان رســید. اگرچه 
ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1393 مثبت شد اما دوباره در 
سال 1394 این بخش با رکود مواجه شد و کل ارزش افزوده آن به 
حدود 154 هزار میلیارد تومان رسید. به طوری که رشد اقتصادی 
بخش صنعت در سال 1394 به حدود منفی شش درصد کاهش 

یافت. اما در دو ســال اخیــر دوباره 
رشــد اقتصادی بخــش صنعت وارد 
ریل صعودی شــد. به طوری که رشد 
اقتصادی این بخش در ســال 1395 
حدود 2/2 درصد بود. این رشد مثبت 
در حالی اتفاق افتاد که رشد اقتصادی 
کل در این سال به حدود 12/5 درصد 
نیز رسید. روند فزاینده رشد اقتصادی 
بخش صنعت در سال گذشته نیز ادامه 
یافت به طوری کــه ارزش افزوده این 
بخش در پایان ســال گذشته با بیش 
از پنج درصد رشد به حدود 166 هزار 
میلیارد تومان رسید. بنابراین مقایسه 
ارزش افزوده بخــش صنعت در اولین 
سال دهه جاری؛ که حدود 167 هزار 
میلیارد تومان بود، با ارزش افزوده این 
بخش در سال گذشــته؛ معادل 166 
هزار میلیارد تومان، حاکی از آن است 
که در این بازه زمانی هفت ساله بخش 
صنعت یک عقب گرد قابل مالحظه را 
تجربه کرده است. به طوری که نه تنها 
در این بازه زمانی رشد اقتصادی صورت 
نگرفته بلکه ارزش افزوده این بخش در 
سال گذشــته به مقدار خود در اولین 

سال دهه جاری نرسیده است.

تغییرات فصلی •
همانند سایر بخش های اقتصادی، رشد ارزش افزوده در بخش 
صنعت نیز بالطبع از تغییرات ساختاری و فصلی اقتصاد دستخوش 
تغییر قرار می گیرد. رشد اقتصادی بخش صنعت در سال گذشته 
از برآیند رشد اقتصادی این بخش در چهارفصل این سال محاسبه 

می شود. 
بررسی گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد در فصل بهار و 
پاییز رشد اقتصادی بخش صنعت کمتر از رشد میانگین ساالنه بوده 
است. به این معنی که این دو فصل اثر کاهنده و دو فصل تابستان 
و زمستان نیز اثر فزاینده روی شاخص ارزش افزوده کل سال بخش 
صنعت داشته اند. از ابتدای پاییز سال گذشته بود که به دلیل کاهش 
نرخ سود در بازار سپرده، بازار ارز نیز شروع به افزایش کرد. پس از 
افزایش قابل توجه نرخ ارز در سه ماه پاییز، سیاستگذار در فصل بعد 
با ارائه بسته ضدالتهاب، بازار را به آرامش نسبی برگرداند. به طوری 
که در خالل این بســته که ارائه سپرده های ارزی، ریالی و افزایش 
نرخ سود را به همراه داشت، افزایش نرخ ارز در آخرین فصل سال 

به طور نسبی متوقف شد. 
بنابراین می توان گفت نامالیمات بازار ارز ارزش افزوده در بخش 
صنعتی را تحت تاثیر قرار می دهد. در فصل پاییز رشــد آشفتگی 
باعث کاهش نسبی رشــد ارزش افزوده و در فصل زمستان باعث 
تقویت نسبی آن شده اســت. آشفتگی های ارزی از طریق واردات 
کاالهای واسطه ای و اختالل در تجارت ارزش افزوده بخش صنعت 
را تحت تاثیر قرار می دهد. حدود 70 درصد از کل کاالهای وارداتی 
را کاالهای واسطه ای که عمدتاً در بخش صنعت استعمال می شوند، 

شامل می شود. 

روند حرکت ارزش افزوده بخش صنعت در دهه جاری

ارزش افزوده بخش سال
صنعت

رشد ارزش افزوده بخش 
رشد اقتصادیصنعت

1390166/74/83/1

1391162/8- 2/3- 7/7

1392156- 4/2- 0/3

13931645/43/2

1394154- 6/1- 1/6

13951582/212/5

13961665/13/7
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بهره وری

در حالی که »افزایش رشــد اقتصادی از طریق تحریک بهره وری« چه 
بــر مبنای تجربه و چه بر مبنای تئوری هــای اقتصادی به عنوان تنها 
راه حل دســتیابی به رشــد اقتصادی پایدار معرفی شده است، با وجود 
این سهم بهره وری در رشــد اقتصادی ایران تفاوت معناداری نه تنها با 
کشورهای توسعه یافته بلکه در مقایسه با برخی از کشورهای همسایه 
نیز دارد. این شــکاف در حالی مشاهده می شود که ایران از لحاظ سهم 
صنایــع با تکنولوژی بــاال در تولید ناخالص داخلی تفــاوت معناداری 
با کشــورهای توســعه یافته ندارد. به نظر می رسد که تفاوت در نحوه و 
انگیزه ورود تکنولوژی به ایران و کشورهای توسعه یافته مهم ترین عامل 
در عدم استفاده مناسب از ظرفیت تکنولوژی واردشده به کشور باشد. در 
حالی که ورود تکنولوژی به سایر کشورها از طریق بنگاه های خصوصی 
و با انگیزه افزایش توان رقابتی صــورت می گیرد. واردات تکنولوژی به 
ایران عموماً از کانال دولت و شــرکت های نیمه دولتی صورت می گیرد. 
وضعیتی که حاصل نگاه دولت به عنوان مجری تحریک بهره وری در ایران 
است. سیاستی که وضعیت سازمان های دولتی به روشنی نشان دهنده 
عدم صالحیت دولت برای اجرای آن اســت. این در حالی است که در 
کشورهای توسعه یافته دولت نه مجری تحریک بهره وری بلکه بسترساز 

رشد بهره وری در فضای رقابتی بنگاه های خصوصی است.

کلیدی به نام بهره وری •
بهــره وری از جمله معیارهای کلیدی در تعییــن میزان کارایی در 
اســتفاده از منابع و داده ها برای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی است. این 
شــاخص نشــان می دهد که هر واحد نیرو، انرژی و هزینه چه مقدار 
آورده اقتصادی به همراه داشــته اســت، بنابراین افزایش این شاخص 
به معنای کارایی بیشــتر در تخصیص منابع و در نتیجه افزایش توان 
رقابتی بنگاه های صنعتی اســت. به عقیده کارشناســان عواملی مانند 
سرمایه انسانی، توانایی رقابتی بنگاه های اقتصادی، هارمونی نهاده های 
تولید و تکنولوژی اثرات خود را در بهره وری بنگاه های اقتصادی نشــان 
می دهند. در نتیجه هرچقدر رقابت پذیری، کیفیت سرمایه انسانی نیروی 
کار و تکنولوژی مورد استفاده بنگاه ها در سطح باالتری قرار داشته باشند، 
می توان انتظار داشت که به بهره وری و در نتیجه رشد اقتصادی باالتری 
دســت پیدا کرد. می توان گفت میزان تحصیالت و توانایی فنی نیروی 
کار، سرمایه گذاری خارجی، واردات تکنولوژی و سیاست های تجاری را 
در کنار برخی از عوامل فرهنگی به عنوان محرک های اصلی بهره وری 
در یک اقتصاد معرفی کرد. بنابراین می توان گفت سیاست های محرک 
بهره وری مجموعه ای از اقداماتی است که ضمن تسهیل تجارت و افزایش 
رقابت پذیری بنگاه های تولیدی، با جذب ســرمایه خارجی و تکنولوژی 
و آموزش نیروی کار برای اســتفاده از این ظرفیت ها بسترساز افزایش 
رشد اقتصادی از کانال بهره وری را فراهم می آورد. وضعیتی که به عقیده 
کارشناســان طی دهه های گذشته با مختصات اقتصادی ایران تجانس 
چندانی ندارد. وضعیتی که سبب هدررفت منابع، تجمیع فقر و باختن 
قافیه به رقیب در صحنه رقابت اقتصادی و دور ماندن واقعیت اقتصادی 

کشور از چشم انداز ترسیم شده در اسناد باالدستی شده است.
پژوهش های بســیاری نشان می دهد که ســطح بهره وری در ایران 

نه تنها در مقایسه با کشورهای توسعه یافته 
بلکه در مقایســه با همســایگان ایران 
نیز وضعیت خوشــایندی نــدارد. برای 
مثال دکتــر »علیرضا امینی«، اســتاد 
دانشــکده اقتصاد دانشــگاه آزاد تهران 
شــمال و دو تن از کارشناسان اقتصادی 
»معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
ریاست جمهوری« در پژوهشی به مقایسه 
بهره وری کل عوامل تولید در ایران و سایر 
کشورها پرداخته اند. در این پژوهش که 
داده هــای منعکس کننده بهــره وری در 
کشــورهای مختلف در یک دوره زمانی 
15ساله )2010-1996( را مورد بررسی 
قرار داده مشــخص شده است که سطح 
و میزان افزایش بهره وری در ایران نه تنها 
با کشورهای عضو سازمان همکاری های 
اقتصادی و توسعه )OECD( تفاوت قابل 
توجهی دارد بلکه در مقایسه با کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس سطح و متوسط 
رشد ساالنه بهره وری در وضعیت مطلوبی 
قرار نــدارد. پژوهش یادشــده در ادامه 
»عدم توجه به بهره وری در تحریک رشد 
اقتصادی« را به عنوان یکی از مهم ترین 
موانع رشد و توسعه پایدار کشور معرفی 
کرده اســت. بر مبنــای یافته های این 
پژوهش ســهم »بهــره وری کل عوامل 
تولید« در رشد اقتصادی کشورهای عضو 
سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه 
در حدود 40 درصد اســت. این در حالی 
است که این میزان برای ایران در تفاوتی 
معنادار تنها در حدود 9 درصد محاسبه  
شــده  است. بر مبنای آمارهای »سازمان 
بهره وری آسیا« طی پنج دهه گذشته در 
حدود 36 درصد از رشد اقتصادی کشور 
هند از محل افزایــش بهره وری حاصل 
شــده است. این در حالی است که عامل 
اصلی رشــد اقتصادی در ایران عمدتاً از 
محل رشــد عوامل تولید و در راس آنها 
سرمایه ثابت حاصل شده است و تنها 3/6 
)یک دهم هندوستان( از رشد اقتصادی 
کشور سهم افزایش بهره وری بوده است. 
شکاف قابل مالحظه ای که نشان می دهد 
اهمیت افزایش بهره وری در دستیابی به 
سطوح باال و پایدار رشد اقتصادی در ایران 

در نظر گرفته نشــده است و رشد اقتصادی کشور تنها حاصل انباشت 
سرمایه ثابت حاصل از تزریق پول نفت به اقتصاد کشور بوده است. این 
اتکای بیش از حد به اثر عوامل تولید در افزایش رشد اقتصادی باعث عدم 
توجه به بهره وری به عنوان یکی از مهم ترین راه حل های دستیابی به رشد 
اقتصادی باال و پایدار شده است. روندی که در صورت تداوم اقتصاد کشور 
را در رینگ رقابت اقتصادی با شرکت های متکی بر خالقیت و نوآوری 
بیــش از پیش ناتوان خواهد کرد. اما چــه عاملی باعث به وجود آمدن 
چنین شرایطی در ایران شده است؟ آیا عامل درجازدن بهره وری در ایران 
سرعت پایین انتقال دانش و تکنولوژی به کشور است یا عدم ایجاد بستر 

الزم برای افزایش بهره وری؟

داستان بهره وری در ایران •
ایران برای نخســتین بار 13 ســال پیش از انقالب و در حالی که 
هنوز تشکیالت ســازمانی خاصی در زمینه بهره وری در کشور ایجاد 
نکرده بود به عضویت »ســازمان بهره وری آسیا« درآمد. پس از انقالب 
سیاســتگذاری خاصی در زمینه افزایش بهره وری در کشور در دستور 
کار نبود تا اینکه در ســال 1367، با تصویب مجلس شــورای اسالمی 
»ســازمان ملی بهره وری« در ایران آغاز به کار کرد. با وجود این سابقه 
نسبتاً طوالنی، ایران تاکنون در زمینه اجرای موفقیت آمیز سیاست های 
محرک بهره وری چندان موفق نبوده است. بر مبنای آمارهای سازمان 
بهره وری آسیا ایران از نظر بهره وری نیروی کار در وضعیت مطلوبی قرار 
دارد و پس از کشورهای کره، ژاپن، سنگاپور و هنگ کنگ در رده پنجم 
آسیا از نظر بهره وری نیروی کار قرار دارد. بر مبنای داده های منتشرشده 
از سوی این ســازمان سنگاپور در سال 2017 نه تنها در آسیا بلکه در 
جهان نیز از نظر شاخص بهره وری نیروی کار در رده نخست قرار داشته 
اســت. نکته جالب توجه در مورد ایران این است که این کشور در سال 
1970 از نظر شــاخص بهره وری نیروی کار باالتر از تمامی کشورهای 
آســیایی ایستاده بود. اما سرعت پایین تر افزایش بهره وری در ایران در 
مقایسه با سایر کشــورها باعث نزول مستمر رتبه ایران طی پنج دهه 
اخیر شده است. بر مبنای آمارهای سازمان بهره وری آسیا در بازه زمانی 
سال های 1970 تا 1990 سرعت رشد بهره وری تنها در دو کشور کمتر 
از ایران بوده است، کشورهای »ژاپن«، »کره« و »هنگ کنگ« نیز در بین 
کشورهای آسیایی بهترین عملکرد را در تحریک بهره وری داشته اند. بر 
مبنای آمارهای سازمان بهره وری آسیا از نظر اثرگذاری بهره وری در رشد 
اقتصادی، ایران در میان کشورهای مورد بررسی )با داشتن سهم کمتر 
از پنج درصدی بهره وری در رشــد اقتصادی( بدترین وضعیت را داشته 
است. بر مبنای کتاب اطالعاتی منتشرشده از سوی سازمان بهره وری 
آسیا در میان کشورهای در حال توسعه که رشد باالیی را تجربه کرده اند 
یکی از مهم ترین عوامل تحریک کننده رشد اقتصادی متوسط بلندمدت 
بهره وری عوامل تولید است که می تواند به عنوان شاخصی از رشد مبتنی 
بر کارایی باالتر از عوامل تولید تلقی شــود. حتی در کشورهایی نظیر 
آمریکا و ژاپن که رشــد اقتصادی آنها در ســطوح پایین تری قرار دارد 
نیز، به ترتیب 25 و 31 درصد رشد اقتصادی ناشی از بهره وری عوامل 
تولید است. رشد اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی وابستگی بسیار 

کلید گمشده رشد
چرا سهم بهره وری در رشد اقتصادی ایران تا این حد پایین است؟

بابک صحراگرد 
 نویسنده نشریه 
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بهره وری

زیادی به رشــد سرمایه داشته اســت و به طور متوسط 70 درصد از 
رشــد اقتصادی آن را رشد سرمایه تشــکیل داده و تنها پنج درصد از 
رشد متوسط ساالنه 3/7درصدی ایران ناشی از بهره وری عوامل تولید 
بوده است. بررسی پنج دهه رشد اقتصادی ایران نیز نشان می دهد که 
هرگاه درآمدهای نفتی افزایش یافته اند، افزایش سرمایه گذاری ناشی از 
فروش نفت منجر به افزایش رشد اقتصادی در کشور شده است. این در 
حالی اســت که نبود بخش خصوصی قدرتمند و متنوع نبودن اقتصاد 
ایران باعث شده اســت که کاهش درآمد نفتی به منزله از بین رفتن 
مطلق این نیروی محرکه رشــد اقتصادی باشد. این در حالی است که 
طی دهه های گذشته کشورهای نفت خیزی مانند نروژ با وجود داشتن 
ذخایر غنی هیدروکربنی، پول حاصل از فروش نفت را به طور کامل در 
صندوق ذخیره ارزی خود انباشته کنند و به جای تکیه بر نفت بر سایر 
مزیت های رقابتی خود تکیه کنند. در نتیجه نه تنها این کشور درگیر 
بیماری هلندی نشده است، بلکه این اقتصاد متنوع از سهم باالی ذخایر 
ارزی خود به عنوان اهرمی برای پیشبرد سیاست های بین المللی خود 

استفاده می کند.

 سیاستگذاران رویاپرداز •
طی دهه های گذشــته سهم بهره وری از رشــد اقتصادی در کشور 
روندی کامالً نزولی داشته و در سال 2016 به کمتر از چهار درصد رسیده 
است. با وجود این روند نزولی در سال 1394 معاون رئیس جمهور با ابالغ 
برنامه جامع بهره وری کشور، از برنامه سیاستگذاران برای افزایش سهم 
بهره وری از رشد اقتصادی به حدود 33 درصد پرده برداشت. بنابراین با 
توجه به ارقام منعکس شده در برنامه ششم توسعه و با فرض خوش بینانه 
تحقق این ارقام در سال 1404 باید افزایش بهره وری در کشور به تنهایی 
اثر فزاینده ای معادل با 2/5 درصد بر میزان تولید ناخالص داخلی کشور 
داشته باشد. با وجود ترسیم این تصویر خوشایند برای آینده اقتصادی 
کشــور، می توان ادعا کرد که این هدف الاقل در کوتاه مدت برای ایران 
در دسترس نخواهد بود و برنامه جامع بهره وری، مانند بسیاری از اسناد 
باالدستی کشور حاصل رویاپردازی طراحانی است که توجه چندانی به 
واقعیت های اقتصادی کشور ندارند. اما چرا این هدف برای ایران کمی دور 

از دسترس به نظر می رسد؟

راه تحریک بهره وری •
به عقیده کارشناسان عوامل تحریک کننده بهره وری در اقتصاد را 
می توان به دو سطح تقسیم کرد. عوامل خرد که به طور مستقیم بر 
بهره وری تاثیر می گذارند و عوامل کالن که به عنوان زمینه ساز رشد 

اقتصادی در کشور ایفای نقش می کنند. 
عوامل توضیح دهنده در سطح اقتصاد 
خــرد را می توان متمرکــز بر گردش 
اطالعات و انتقال دانش در ســازمان ها 
دانست. می توان فرض کرد که در سطح 
خرد و با تمرکــز بر فعالیت بنگاه های 
اقتصادی تولید تابعی از دو نهاده اصلی 
ســرمایه و نیروی کار باشــد. تجمیع 
تکنولوژی، فناوری و نوآوری در تولید را 
نیز می توان شاخصی از تجمیع و انتقال 
دانش در یک بنگاه دانســت. در نتیجه 
در ســطح خرد رشد اقتصادی حاصل 
از افزایش نهاده هــای تولید و افزایش 
ســرعت تجمیع دانش در سازمان ها و 
بنگاه ها خواهد بود. تئوری های اقتصادی 
و همچنین تجربیات بین المللی نشان 
می دهد که رشــد متکی بــر افزایش 
نهاده هــای تولیــد در نهایت تنها حد 
مشخصی از رشــد اقتصادی را تصویر 
خواهد کرد. حدی که بــه مرور زمان 
رفته رفته کاســته خواهد شد. بنابراین 
می توان ادعا کرد که راه حل دستیابی به 
رشد اقتصادی پایدار تنها از منظر تمرکز 
بر دانش امکان پذیر خواهد بود. دانش 
می تواند از طریق پژوهش و فعالیت های 
تحقیق و توسعه یا آموزش تولید شود یا 
از طریق جذب سرمایه گذاری و دانش 
خارجی منتقل شــود. به عنوان مثال 
واردات ماشین آالت پیچیده ای که کار 
کردن با آنها مســتلزم برخــورداری از 
دانش و مهارت خاصی اســت به طور 
ضمنی به معنای واردات دانش و مهارت 
خواهد بــود. بنابراین می تــوان انتظار 
داشــت که اقتصادهای باز در کســب 
دانش و مهارت موفق تر از همتایان بسته 
خود باشند. همچنین برای آنکه فرآیند 
تولید یا انتقال تکنولوژی در نهایت به 

ثمر بنشــیند الزم اســت بنگاه از توانایی الزم برای جذب دانش نیز 
برخوردار باشد در نتیجه سرمایه انسانی نیروی کار که به سطح دانش 

و مهارت آن بستگی دارد می تواند توضیح دهنده بهره وری باشد.
عوامل کالن اثرگذار بــر افزایش بهره وری در اقتصاد اگرچه به طور 
مســتقیم بر بهره وری بنگاه های اقتصادی اثر نمی گذارد اما به واسطه 
نقش آفرینی بر ایجاد بستر برای تحریک بهره وری در بنگاه های اقتصادی 
از درجه اهمیت باالیی برخوردار اســت. این عوامل شامل سیاست های 
اقتصادی، سیاست های پولی، قاعده مندی مالی و زیرساخت های فیزیکی 
است. در صورتی که سیاست های مالی و پولی در جهت افزایش تورم و 
مداخله در قیمت ها باشند، متغیرهای کلیدی اقتصاد مانند نرخ بهره، نرخ 
تورم و نرخ ارز دچار نوسانات شدیدی باشند یا فضای کسب وکار نامساعد 
و مملو از قواعد محدودکننده باشد امکان بهبود رشد از طریق افزایش 
بهره وری کاهش می یابد. این در حالی اســت که به عقیده کارشناسان 
سیاســت های کالن اجراشده در کشور نه تنها زمینه ساز رشد بهره وری 
نبوده اســت بلکه در برخی از موارد در مســیر رشد بهره وری به عنوان 

نیروی اصطکاک عمل می کند.

سه سطح تکنولوژی صنعتی •
تحلیلگران بنگاه های اقتصادی را از نظر تکنولوژی به ســه دســته 
تقسیم می کنند؛ صنایع با تکنولوژی باال، صنایع با پیچیدگی متوسط و 
صنایع با سطح تکنولوژی پایین. هرچه سطح تکنولوژی صنعتی بیشتر 
باشد آن صنعت با زنجیره ارزش افزوده بیشتری سروکار داشته و نیاز به 
متخصصان ماهرتری دارد. به عقیده کارشناسان هرچه سطح تکنولوژی 
یک صنعتی باالتر باشد، می توان انتظار داشت که نرخ بهره وری بیشتری 
حاصل شود. بنابراین شــاید بتوان علت درجا زدن ایران در بهره وری را 
ضعف در جذب و توسعه صنایع با تکنولوژی پیشرفته دانست. بررسی 
سهم صنایع با تکنولوژی باال از مجموع ارزش افزوده اقتصادی کشور طی 
دهه منتهی به سال 1394 نشان می دهد که سهم صنایع با تکنولوژی 
باال در ایران از مجموع ارزش افزوده تولیدشده در کشور حدود 36 درصد 
اســت. این در حالی است که این رقم در کشورهای توسعه یافته نیز در 
همین محدوده نوسان می کند. شاید اگر سد تحریم ها پیش روی اقتصاد 
ایران نبود، سهم این صنایع از تولیدات صنعتی کشور بیشتر از این حد 
هم بود. اما با وجود این شرایط چرا سطح بهره وری در ایران تا این حد با 

کشورهای توسعه یافته تفاوت دارد؟
می توان علت این امر را نحوه ورود تکنولوژی به کشــور دانست. در 
حالی که در ســایر کشــورها این فضای رقابتی است که انگیزه واردات 
تکنولوژی را در بنگاه هــای خصوصی ایجاد می کند، واردات تکنولوژی 
به ایران عمدتاً در موارد صعود درآمد نفتی و عمدتاً از ســوی دولت یا 
شرکت های نیمه دولتی صورت گرفته است. شرکت هایی که به واسطه 
تکیه بر رانت دولتی انگیزه چندانی برای استفاده از تمامی ظرفیت های 
ایــن تکنولوژی ندارند در نتیجه تکنولوژی واردشــده بــه ایران مانند 
کشورهای توسعه یافته در فضای رقابت برای بهتر شدن به نحو کارایی 
تخصیص پیدا نکرده است. در نتیجه با وجود داشتن تکنولوژی مطلوب، 
نبود انگیزه برای استفاده از این فرصت ها به بهترین نحو باعث درجا زدن 

بهره وری در کشور شده است. در حالی که سیاستگذاران طی دهه های 
گذشته با نیت خیرخواهانه در زمینه توسعه صنعتی کشور برنامه ریزی 
کرده اند اما تداوم برخی از ضعف ها و خألها در این سیاست ها باعث شده 
است که موتور بهره وری اثر چندانی بر تحریک رشد اقتصادی در کشور 
نداشته باشد. بنابراین اگر سیاستگذاران در تالش برای تحقق برنامه جامع 
بهره وری در کشــور و باال بردن سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور 
باشند باید این ضعف ها را برطرف کنند و فرضیه های غلط خود را درباره 

نقش دولت در تحریک بهره وری کنار بگذارند.
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شــرایط کشــور در حال حاضر به گونه ای اســت که شــروع هر 
کســب وکاری را با چالش های زیادی مواجه ساخته است. چنانچه 
نظام سیاســتگذاری و نظــام اداری و اجرایی یک کشــور کارآمد 
عمل کند می توان گفت که محیط کســب وکار برای ایجاد و رونق 
تولید فراهم شــده است. شــرایط فضای کسب وکار کشور تاکنون 
دستخوش نوسانات بســیاری بوده است. از سال 92 سیاست های 
نادرســت اقتصادی که نتیجه آن ایجاد شوک ارزی در کشور شد، 
هیچ تصمیمی نتوانست فضای کشور را به شرایط قبل از آن سال 
بازگرداند. تعیین نرخ ارز آزاد و فراهم کردن شــرایط ارز چندنرخی 
ابتدا تصمیم درستی به نظر می رسید اما راه را برای فرصت طلبان و 
دالالن برای سود بردن از شکاف قیمتی بین ارز رسمی و آزاد فراهم 
کرد. البته مساله تحریم های بین المللی نیز بر حجم این مشکالت 
افزود. برخی از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده بودند که چنانچه 
چاره اندیشی صورت نگیرد، وضعیت کسب وکارها نامساعد خواهد 
شد. بر همین اساس تیم مذاکره کننده برای بستن توافق وارد عمل 
شــدند و با تالش های فراوان توانستند توافقنامه برنامه جامع اقدام 
مشــترک را به سرانجام برســانند. فضای حاکم بر آن زمان مثبت 
بود و بنگاه ها و واحدهای تولیدی به امید بهبود در فضای تولیدی 
و صادراتی خود شــروع به کار کردند. البتــه تا آن زمان نیز آنها با 
مشکالت بســیار زیادی مواجه بودند. عمده این مشکالت ناشی از 

فضای کسب وکار موجود آن زمان بود.
به طور کلی محیط کسب وکار شرایطی است که خارج از کنترل و 
عهده بنگاه ها بوده و شامل مواردی است که مانع فعالیت آنها شده و 
شرایط کسب وکار را سخت تر می کنند. این موانع عمدتاً بر پایه قوانین 
و مقرراتی اســت که واحدها را در سازمان ها و ادارات مختلف برای 
دریافت مجوزها به رفت و آمد می کشاند. محیط کسب وکار بر اساس 
مولفه هایی سنجش، ارزیابی و رتبه بندی می شوند. این رتبه ها میزان 

سختی هر مولفه را که فعال اقتصادی 
با آن درگیر اســت محاسبه می کند. 
متولی اصلــی این پایش بانک جهانی 
است که هرساله 190 کشور را از نظر 
محیط و کسب وکار ارزیابی و رتبه بندی 
می کنــد. در اوایل دهه 90 همزمان با 
شــوک ارزی، فضای کسب وکار بسیار 
ملتهب و نااطمینان بود. در ســال 92 
رتبه ایران در فضای کســب وکار 145 
از میان 185 کشــور بود و در منطقه 
رتبه 16 را کسب کردیم. در این زمان 
مولفه های اخذ مجوزها، ثبت مالکیت، 
حمایت از سرمایه گذاران خرد و تجارت 
نامساعدترین  برون مرزی کشور، جزو 

مولفه ها ثبت شدند.
بسیاری از کشورها از جمله مصر، 
کلمبیا و گرجستان با اعمال اصالحات 
در فضای کســب وکار توانســتند به 
وضعیت بســیار مطلوبی دست یابند. 
فعالیت در اینچنین فضایی به قدری 
دشــوار بود که صنایع کوچک مجبور 
بــه خروج از چرخه اقتصادی کشــور 
شدند. البته نمی توان منکر شد که با 
رفع تحریم ها مناسبات مالی بین المللی 
جــان تازه ای گرفت و بر اســاس آمار 
گمرک کشور صادرات نفتی و غیرنفتی 
شــروع به افزایش کرد. با توافق برجام 

روزنه امیدی در جهت بهبود شرایط شکل گرفت.
ایران در حال حاضر از نظر جهانی در رتبه 124 فضای کسب وکار 
قرار دارد که این رقم چهار رتبه پایین تر از رتبه قبلی کشور در سال 
2017 است. در مولفه های اخذ مجوزهای کسب وکار، ورشکستگی، 
دسترسی به برق و ثبت مالکیت ها نسبت به سال گذشته در وضعیت 
نامساعدتری قرار گرفته ایم. همین موضوع تمایل سرمایه گذاران را 

جهت ورود به بازارهای ایران از بین می برد.
در این فاصله از طرف بانک مرکزی سیاست های مختلفی جهت 
هدایت سپرده های بانکی به سمت تولید و فعالیت های مولد اتخاذ 
شــد تا از این طریق منابع به سمت صنایع و ایجاد اشتغال و ارزش 
افزوده هدایت شود. اما متاسفانه همانند سیاست های شتاب زده قبلی 
و بدون نگرش بلندمدت، این منابع به سمت بازارهای دالر و مسکن 
سرازیر شد و این بخش ها را متورم ساخت. این موضوع نیز در دسته 
عواملی قرار می گیرد که خارج از کنترل بنگاه هاســت و شرایط را 
برای آنها دشوار می سازد. از اواخر سال گذشته شاهد آن بودیم که 
دولت قادر به کنترل نرخ ارز نبود و به حدی قیمت آن باال رفت که 
دولت بــرای کاهش التهابات مجبور به اعالم تک نرخی ارز بر پایه 
4200 تومان شــد. این سیاست موجب شد تا صرافی ها حاضر به 
فروش دالر به این قیمت نباشند -چراکه با نرخ باالتر خریداری کرده 
بودند- و نسبت به آن مقاومت نشان دادند و عمالً 4200 تومان شد 
نرخ دولتی و ارز با نرخ های باالتر در بازار خرید و فروش می شــود. 
در همین روزهای اخیر نیز شــاهد بودیم که نرخ دالر آزاد تا هشت 
هزار تومان هم باال رفت و اقتصاد کشور را ملتهب کرد. نتیجه این 
تصمیمات ایجاد نااطمینانی بیشتر در فضای کسب وکار شده و تولید 
را برای صنایعی که نیاز به تامین مواد اولیه و سرمایه گذاری خارجی 
دارند یا در جهت تولید حتی کمتر از ظرفیت اسمی نیاز به مجهز 
شدن به تکنولوژی و تجهیزات فنی دارند، با مشکالت جدی روبه رو 

فضای ملتهب
محیط کسب وکار صنایع در چه وضعیتی قرار دارد و از چه مشکالتی رنج می برد؟

جدول 1- رتبه فضای کسب وکار ایران طی سال های 2005-2013

200520062007200820092010201120122013سال
108113119138142131140144145رتبه ایران در سهولت کسب وکار

جدول 2- رتبه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در بهبود شاخص فضای کسب وکار در پایان سال 1392

رتبه در میان 185 کشوررتبه در منطقهکشوررتبه در میان 185 کشوررتبه در منطقهکشور
10106اردن122عربستان
11109مصر226امارات

12115لبنان338رژیم صهیونیستی
13118یمن440قطر

14135غزه و کرانه باختری542بحرین
15144سوریه647عمان
16145ایران750تونس
17152الجزایر882کویت

18171جیبوتی997مراکش
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ســازد. این موضوع را نیز باید مد نظر قــرار داد که در حال حاضر 
نرخ ارز غیرواقعی اســت و اگر بانک مرکزی تصمیم به آزادسازی و 
واقعی سازی نرخ ارز بگیرد بنگاهداران به دو دسته تقسیم خواهند 
شد؛ دسته اول آنانی که برای تامین تجهیزات تولیدی از ارز دولتی 
بهره برده اند با حاکم شدن این شــرایط بسیار رشد خواهند کرد. 
دسته دوم بنگاهدارانی که پس از این شرایط اقدام به خرید تجهیزات 
کنند این فرصت را از دست داده و از این طریق شکاف بزرگی بین 

بنگاهداران ایجاد خواهد شد.
تنش های سیاسی با قدرت های غربی و منطقه ای بر سر مسائل 
سوریه، یمن و عراق، روابط تجاری را نیز دچار آشوب کرد و فضای 
رقابتی هرچند اندک بین سازمان ها و بنگاه های اقتصادی کشور را 
از بین برد. دیدگاه های سیاســی در مورد مسائلی همچون امضای 
قرارداد ســازمان FTAF که می تواند اعتماد مجامع بین المللی را در 
مورد کشــور تا حدودی جلب کند و پیامدهای خروج از برجام که 
قطعاً بر دامنه مشــکالت خواهد افزود، ریشه واقعیت امروز کشور 
ماست. در این برهه زمانی که بدنه اقتصاد حساس و شکننده شده، 
مسووالن نباید برخورد دستوری با اقتصاد داشته باشند. اگر منشأ و 
ریشه های شکل گیری مشکالت شناسایی نشوند و بر اساس اصول 
علم اقتصاد با آن رفتار نشــود، نتیجه معکوس حاصل می شود. در 
نهایت صنایع بزرگ کشور را نیز فلج خواهد کرد. مهم ترین اصل برای 
واقعی شدن تولید داخلی، ایجاد شفافیت در اقتصاد است. زمانی که 
اطالعات و روابط بین مسووالن شفاف باشد، با فساد مبارزه و به بهبود 

فضای اقتصادی کمک می شود.
از طرف دیگر عواملی نیز وجود دارند که ناشــی از عملکرد خود 
بنگاه هاســت که وضعیت صنایع به ویژه کوچک و متوسط را متاثر 
می سازد. متاســفانه بیشتر اوقات صاحبان کســب وکارها به دلیل 

بی اطالعــی و ســوءمدیریت مهارت و 
مزیتی در تولید ندارنــد که اوالً باعث 
می شــود منابع محدود صــرف تولید 
کاالی نامناسب شده و هدر برود و ثانیاً 
این منابع صرف حوزه هایی شده که در 
آن مهارت و مزیت نداشــته ایم. عمده 
مشــکل این نوع واحدها عدم تعریف 
استراتژی مناســب برای تولید است و 
همین موضوع بدنه کسب وکار را نسبت 
به تغییرات محیط کسب وکار شکننده تر 
می کند. به دلیل عدم تناسب تخصص 
نیروی کار بــا کاری که انجام می دهد 
-که عمدتاً به دلیــل توجه نکردن به 
ارتبــاط بین صنعت و دانشــگاه و نیاز 
صنایع در این حوزه است- امکان بهره 
بردن از دانشــی که آموختــه، در بازار 
کار را ندارد کــه بهره وری در صنایع را 
به شدت کاهش می دهد. فساد مالی و 
اداری برخی از مدیران جهت بهره مند 
شدن از امتیازات و تشویق ها نیز عامل 
دیگری اســت که موجب بنگاهداری 
بعضی صنایع و کسب رانت برای آنان 
شــده اســت. این موضوع منافع سایر 
صنایع را که وارد این چرخه نشده اند به 
خطر می اندازد. باید ابتدا فرهنگ   مبارزه 
با فساد و رانت خواری ارتقا یابد و دولت 

استراتژی توسعه فضای رقابتی را تدوین کند تا بر اساس آن شفافیت 
در کلیه بخش های اقتصادی حاکم شود. دانش اقتصادی پایین مانع از 
حل مشکالت و نامالیمات اقتصادی از دیدگاه علم و منطق می شود. 
وقتی این دیدگاه شکل بگیرد تصمیم گیری مناسب در رابطه با نوع 
سیاست هایی که متناسب با شرایط فعلی و جریان مطلوب اقتصاد یک 
کشور است، شکل می گیرد که در نهایت می تواند زمینه ساز اصالح و 
بهبود محیط کسب وکار یک کشور شود. اگر هر بنگاهی از دانش در 
ساختار خود بیشتر استفاده کند عالوه بر آنکه ارزش افزوده بنگاه خود 
را افزایش می دهد، زمینه ساز ایجاد نوآوری و اشتغال خواهد شد. این 
امر مستلزم این اســت که واحدها به سمت دانش بنیان کردن خود 
قدم بردارند چراکه در دنیای امروز ثابت شده فناوری و علم در توسعه 
و رشد صنایع بسیار حائز اهمیت هستند. هرچند که ما در وضعیت 
کنونی کشور دچار محدودیت هایی در این زمینه هستیم به ویژه در 
صنایعی که به شدت به تجهیزات و ماشین آالت وابسته هستند اما 
می توان از دستاوردهای تحقیق و توسعه با طراحی سیستم های نوین 

و ایجاد نوآوری تا حدودی این محدودیت ها را دور زد.
موضوع دیگری که بخش صنعت کشور با آن درگیر است کیفیت 
محصوالت تولیدی است. بخشــی از این مساله به بنگاه ها مربوط 
می شود چراکه در کشــور این گونه شکل گرفته است که برای هر 
چیزی نسخه بومی داشته باشیم و همه چیز را از نقطه صفر آغاز کنیم 
و به پایان برسانیم که قطعاً درست نیست. پرواضح است که تولید و 
فعالیت واحدهای صنعتی در حال و روز امروز کشور به شدت وابسته 
به تصمیمات دولت و روابط سیاسی و تجاری با سایر کشورهاست که 
مفهوم کیفیت را تحت تاثیر قرار می دهد. عدم تعامل با سایر کشورها 
به ویژه بعد از اعمال مجدد تحریم ها، رقابت در تولید و رقابت پذیری 

محصوالت صنعتی را به شدت کاهش می دهد.
چالش دیگر صنایع ناشــی از فرســودگی و نبــود تجهیزات و 
ماشین آالت مورد نیاز واحدهای تولیدی است که دولت را در مقطعی 
از زمان مجبور به کاهش معافیت گمرکی برای واردات ماشین آالت 
مورد نیــاز واحدهای تولیدی کرد اما عمالً بازار به دســت عده ای 
ســودجو برای کسب رانت افتاد و ماشین آالت و تجهیزات به جای 
اینکه به دست تولیدکننده برسد با قیمت گزاف مجدد به خارج از 
کشور ارسال می شد. عالوه بر این موضوع باال بودن اجاره مکان های 
تولیدی، نبود سیستم توزیع و حمل ونقل مناسب و به روز و باال بودن 
قیمت تمام شــده محصوالت که به دلیل قدیمی و مستهلک بودن 
ســرمایه فیزیکی و نبود فناوری و تکنولوژی نوین است، از عوامل 

دیگری است که صنعت با آن دست و پنجه نرم می کند.
در مجموع فضای کســب وکار متاثر از عوامل داخلی و خارجی 
صنایع اســت که بیشــتر به نوع سیاســت ها و تصمیمات دولتی 
بازمی گردد مخصوصاً در فضای ملتهب کنونی کشور حتی صنایع 
بــزرگ تاب ماندن را ندارند و در حال تعطیلی هســتند. حال اگر 
همتایان اروپایی تصمیم به ترک برجام داشــته باشند، تحریم ها با 
شدتی بیشتر از قبل اعمال خواهد شد که مهم ترین اثر آن بر صنایع 
عدم دسترســی به خدمات بانکی بین المللی خواهد بود که امکان 
گشایش اعتبار برای تولیدکنندگان داخلی از بین خواهد رفت. عدم 
امکان فروش نفت و کاهش قیمت آن صنایعی همچون پتروشیمی 
را مختل و خزانه ارزی دولت را با کاهش شدید مواجه می سازد. به 
نظر می رسد تا فضای کســب وکار مساعد و شرایط فعالیت در آن 
پایدار نشــود، امکان بررسی و حل مشکالت داخلی صنایع نخواهد 
بود چراکه تولیدکننده باید برنامه ریزی بلندمدت بر اساس متغیرهای 
کالن اقتصادی داشــته باشــد و تا زمانی که تغییرات ثانیه ای این 

متغیرها را تحت تاثیر قرار می دهد، این امکان فراهم نخواهد شد. 

جدول 4- رتبه فضای کسب وکار ایران طی سال های 2013-2016

2013201420152016سال
145152119118رتبه ایران در سهولت کسب وکار

جدول 5- رتبه فضای کسب وکار ایران طی سال های 2016-2018

201620172018سال
118120124رتبه

جدول 3- رتبه شاخص های محیط کسب وکار اقتصاد ایران طی سال های 2007-2013

2007200820092010201120122013شاخص های کسب وکار/ سال
64779648435087شروع کسب وکار

167164165141162166166اخذ مجوز
---141141147137استخدام نیروی کار

162163-----دسترسی به انرژی الکتریکی
143143147153159165165ثبت مالکیت
656884113969783اخذ اعتبار

156158164165166167150حمایت از سرمایه گذاران
9697104117118125129پرداخت مالیات

87135142134131139143تجارت برون مرزی
33575653485453اجرای قراردادها
109118107109117125126پایان کسب وکار

119135142137140144145رتبه کلی سهولت کسب وکار
175178181183183183185تعداد کشورها
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صادرات صنعتی

آمارهــا از یک تغییــر ریتم امیدبخش در صــادرات صنعتی خبر 
می دهند. آخرین اطالعات منتشرشــده از ســوی سازمان توسعه 
تجارت بیانگر این است که در صادرات غیرنفتی کشور، سهم خالص 
صنعت )منهای بخش پتروشیمی( به 46 درصد رسیده است. این 
عدد نســبت به سال گذشته یک جهش هشــت درصدی را نشان 
می دهد. کارشناسان معتقدند با ادامه این روند در سال جاری، سهم 
خالص صنعت از صادرات غیرنفتی کشــور می تواند به بیش از 50 
درصد نیز برسد که می تواند بیش از پیش وابستگی درآمدهای ارزی 

به نفت را کاهش دهد.
بررسی روند حرکت اقتصاد جهانی نشان دهنده این است که سهم 
صادرات کاالهای صنعتی در جهان در حال افزایش است، بنابراین 
توجه به نقش صادرات کاالهای صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است.
مطالعات و پژوهش ها حاکی از این اســت که صادرات صنعتی 
بر رشــد ارزش افزوده بخش صنعت اثرات مثبت و معناداری دارد. 
رشد ارزش افزوده بخش صنعت نیز نقش جدی در کل ارزش افزوده 
اقتصاد و رشــد اقتصادی خواهد داشــت. علت این اثرات نیز از دو 
منبع نشات گرفته است، نخســتین منبع، اثرات جانبی صادرات 
صنعتی بر بخش های غیرصادراتی است. زیرا رشد صادرات صنعتی 
موجب باال رفتن ظرفیت تولید، برخورداری از صرفه های اقتصادی، 
افزایش بهره وری و تخصیص کاراتر منابع و در نهایت رشــد باالتر 
در بخش غیرصادراتی می شود. دومین منبع رشد بخش صنعت در 
نتیجــه افزایش صادرات صنعتی، افزایش بهره وری در بخش تولید 
کاالهای صادراتی اســت. زیرا با افزایش صادرات، بنگاه ها به منظور 
افزایش کیفیت کاالهای تولیدی خود ســعی در اصالح مدیریت، 
بهبود تکنولوژی، کاهش هزینه ها و استفاده از واحدهای با مقیاس 
وسیع اقتصادی به دلیل برخورداری از بازار گسترده تر خارجی کرده، 

بدین ترتیب تخصیص منابع به بهترین 
نحو انجام می شود و کارایی و به دنبال 
آن رشــد اقتصادی بخــش صنعت و 
رشد کل اقتصاد، افزایش خواهد یافت. 
نشان می دهد  انجام شــده  تحقیقات 
که بهره وری بخش هــای صادراتی و 
غیرصادراتی با یکدیگــر برابر نبوده و 
بهره وری در بخش های صادراتی باالتر 
است که نشانگر استفاده بهینه تر منابع 
در بخش های صادراتی است. در نتیجه 
هرچه صنعت به ســمت صادرات کاال 
پیش رود، نتیجه درخشــان تری برای 
اقتصاد در پی خواهد داشت. استراتژی 
توســعه صادرات صنعتی نمونه ای از 
سیاست هایی است که یکی از اثرات آن 
افزایش بهره وری در بخش های تولیدی 
و استفاده مناسب از منابع موجود در 
جامعه اســت و اثرات مثبت آن عالوه 
بر بخش صنعت معطوف به کل اقتصاد 

نیز خواهد شد.

وضع موجود •
بــرای اطالع از وضعیــت صادرات 
صنعتی کشــور، اطالعات ســازمان 
توسعه تجارت شاید به روزترین منبع 
باشــد. در گزارش های این ســازمان، 
صــادرات غیرنفتــی ایران از شــش 
زیرمجموعه تشکیل می شود: میعانات 
گازی، پتروشــیمی، صنعت، فرش و 
صنایع دستی، کشــاورزی و معدن. در 
این میان، ســهم صنعــت چه از نظر 
ارزشــی و چه از نظر وزنی شاخص تر 
از بخش های دیگر اســت. هر چند در 
یک تقســیم بندی دیگر، پتروشیمی 
و میعانــات گازی را نیز می توان جزو 
صنعت کشــور به حســاب آورد، اما 
برای بررسی عینی تر بخش صنعت، با 
گزارش  در  استفاده شده  تقسیم بندی 
ســازمان توســعه تجارت محاسبات 
انجــام می گیرد. در دوماهــه ابتدایی 
ســال 97، سهم ارزشی بخش صنعت 
از کل صادرات غیرنفتی کشور بیش از 
46 درصد بوده است که نشان دهنده 
اهمیــت صــادرات صنعتــی در کل 

صادرات غیرنفتی کشور است. هرچه توان صنعت در صادرات بیشتر 
باشد، مجموع صادرات غیرنفتی نیز افزایش و وابستگی به صادرات 
مواد خام همچون نفت و گاز رو به کاهش می رود. از این رو در دوماه 
ابتدایی ســال جاری، وضعیت مساعدتر شــده است، چراکه سهم 
صادرات صنعتی در دو ماه اول سال گذشته تقریباً 38 درصد بوده 
است. در واقع شروع امسال با افزایش توان صادراتی بخش صنعت 
همراه شده و سهم صنعت از صادرات غیرنفتی به مرز 50درصدی 
میل کرده است. اگر قصد داشته باشیم تا در بازه زمانی گسترده تری 
سهم صنعت از صادرات غیرنفتی را بررسی کنیم، آمار 12ماهه سال 
گذشــته می تواند مالک معتبری باشد. در کل سال گذشته سهم 
صنعت از صادرات غیرنفتی اقتصاد ایران معادل 40 درصد بوده است. 
در نتیجه در قیاس با این بازه نیز عالمت خوبی از صادرات صنعتی 

کشور در سال جاری مخابره می شود.
از نظر وزنی در دوماه ابتدایی سال جاری وزن صادرات صنعتی 
کشور به بیش از 9 میلیون تن رسیده که در قیاس با مدت مشابه 
سال گذشته 42 درصد رشد کرده است. از نظر ارزشی نیز صنعت 
کشور توانسته بیش از 3/6 میلیارد دالر صادرات در دوماهه ابتدایی 
به نام خود ثبت کند، عددی که نسبت به بازه زمانی مشابه در سال 
96 بیش از 50 درصد رشد را نشان می دهد. در واقع تمامی آمار و 
ارقام نویددهنده حال خوب صنعت در صادرات کاال در سال جاری 
است. پیشرفت های ایجادشــده در قیاس با سال قبل به وضوح در 
آمارها نمایان است، طوری که از نظر ارزشی بیشترین رشد صادرات 
در صنعت کشــور اتفاق افتاده است و از بخش معدنی بیش از 70 

درصد کاسته شده است.

ردیابی رشد در گروه های صنعتی •
اما صنعت خود از زیربخش هایی تشــکیل شــده است که باید 
دید کدام بخش نقش بیشتری در صادرات ایفا کرده اند. با احتساب 
تولیدات پتروشــیمی در زمره صنایع، این بررسی می تواند جامع تر 

باشد.
صنایع شیمیایی: مهم ترین بخش صنایع شیمیایی، محصوالت 
پتروشیمی است. در طول دو ماه ابتدایی سال جاری، میزان صادرات 
محصوالت پتروشــیمی به محدوده 2/3 میلیارد دالر رسیده است. 
این عدد در قیاس با مدت مشــابه سال گذشته رشد 1/2درصدی 
را ثبت کرد. این در حالی اســت که کل صادرات غیرنفتی کشــور 
در دو ماه ابتدایی 21 درصد رشــد کرد. در نتیجه بیشتر این رشد 
مدیون بخش هایی غیر از محصوالت پتروشــیمی اســت. در واقع 
رشد واقعی صادرات غیرنفتی امسال را باید در بخش واقعی صنعت 
جست وجو کرد که خبر نویدبخشی اســت. هر چند اگر به شکل 
کاالیی، صادرات صنعتی بررسی شود، کاالهای شیمیایی رتبه های 
اول را دارند. مثالً میعانات گازی در دو ماه ابتدایی سال جاری، 13/3 
درصد از کل صادرات کشــور را بر عهده داشته است. در رتبه های 
بعدی نیز همچنان محصوالت پتروشیمی جزو اقالم عمده قرار دارند. 
نزدیک ترین تعقیب کننده این گروه، مواد پالستیکی هستند. ارزش 

تغییر ریتم
آیا صادرات صنعتی با رشد مواجه شد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%١٣.٣

%٣٠.٠

%٤٦.٧

%٠.٥
%٨.٧

%٠.٨

میعانات گازی پتروشیمی صنعت فرش و صنایع دستی کشاورزی معدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%١٣.٣

%٣٠.٠

%٤٦.٧

%٠.٥
%٨.٧

%٠.٨

میعانات گازی پتروشیمی صنعت فرش و صنایع دستی کشاورزی معدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%١٣.٣

%٣٠.٠

%٤٦.٧

%٠.٥
%٨.٧

%٠.٨

میعانات گازی پتروشیمی صنعت فرش و صنایع دستی کشاورزی معدن

 سهم ارزشی بخش های مختلف از صادرات غیرنفتی 
در دو ماه ابتدایی 1397
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صادرات صنعتی

صادرات مواد پالســتیکی در فروردین و اردیبهشت 97، به بیش از 
یک میلیارد دالر رســیده است. رشد این گروه نسبت به گروه اول 
شتاب بیشتری داشته است. چراکه صادرات مواد پالستیکی در دو 
ماه ابتدایی ســال 97 بیش از 33 درصد جهش را نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته ثبت کرده است.
فلزات اساسی: بخش مهمی از کارگاه های بزرگ صنعتی کشور 
در تولید فلزات اساسی و ترکیبات مختلف آنها مشغول هستند. بر 
اساس آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی، نزدیک به 80 درصد 
از صنعت فلزات اساســی را محصوالت اولیه آهن و فوالد تشکیل 
می دهند. به روزترین آمارهای منتشرشــده در این بخش متعلق به 
انجمن تولیدکنندگان فوالد کشور اســت. بر اساس آمارهای این 
انجمن در دو ماه ابتدایی سال جاری، صادرات اکثر تولیدات فوالدی 
با رشد قابل مالحظه ای روبه رو شده است. شدیدترین رشد مربوط به 
ورق گرم است. میزان صادرات این محصول از 15 هزار تن در دو ماه 
ابتدایی سال گذشته به بالغ بر 135 هزار تن در دو ماه ابتدایی سال 
جاری رسیده است. یعنی در سال جاری بیش از 9 برابر سال گذشته 
صادرات این محصول انجام شده است. صادرات ورق پوشش دار نیز 
رشد 200درصدی در دو ماه ابتدایی سال جاری را نشان می دهد. بر 
اساس آمار منتشرشده می توان گفت که صادرات میلگرد، ورق سرد 
و سایر محصوالت نیز با رشد قابل مالحظه ای در سال جاری روبه رو 
شــده اســت. در مقابل، از صادرات تیرآهن سه درصد کاسته شده 
که تنها رشــد منفی در بین محصوالت فوالدی است. مجموع این 
جمع و ضرب ها رشد صادرات 129درصدی کل محصوالت فوالدی 
را حاصل کرده است. رشدی که تاثیر قابل توجهی در کل صادرات 

بخش صنعت داشته است.
خودرو سواری: آمارهای وزارت صنعت اغلب با تاخیر چندماهه 
منتشــر می شود و اطالعات در دسترس معموالً به هفت ماهه سال 
گذشته مربوط می شوند. ارزش صادرات خودرو سواری در هفت ماهه 
نخســت سال گذشته 8/2 میلیون دالر برآورد شده است. این عدد 
در قیاس با سال 95، نشان از یک افت دارد. چراکه در کل سال 95 
حدود 40 میلیون دالر صادرات خودرو ســواری ثبت شده بود. در 
نتیجه انتظار بر این بود که در هفت ماه ابتدایی سال 96، حداقل 20 
میلیون دالر خودرو سواری صادر شود. هر چند برای قضاوت بهتر 

باید منتظر اطالعات تکمیلی برای کل سال بود.
محصوالت غذایی: محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها در سال 
گذشته رشــد چندانی را از نظر صادراتی ثبت نکرده اند. بر اساس 
اطالعات وزارت صنعت، در 11 ماه ابتدایی سال 96، ارزش صادرات 
محصوالت غذایی 2/7 میلیارد دالر بوده است. این عدد در قیاس با 
مدت مشابه سال قبلش، تنها 2/9 درصد رشد کرده است. هر چند 
از نظر وزنی محصوالت غذایی رشــد 20درصدی را ثبت کردند که 
عدد قابل توجهی اســت، اما به نظر این رشد چندان دارای ارزش 

دالری نبوده است.
توتون و تنباکو: توتون و تنباکو از جمله محصوالتی بوده که در 
ســال گذشته با رشد قابل توجه صادراتی مواجه شده است. میزان 
صادرات این محصــول از 132 تن در 11 ماهه 95 به 342 تن در 
11 ماهه 96 جهش کرده اســت؛ جهشی که موجب شده تا ارزش 
صادراتی این محصول به دو برابر افزایش پیدا کند. این عدد نشــان 
می دهد که ایران توانسته بازارهای هدف صادراتی در تولیدات توتون 

و تنباکوی خود را بیابد.
پوشاک: تولید پوشاک از جمله صنایعی است که در سال گذشته 
با کاهش صادرات مواجه شــده اســت. در 11 ماه ابتدایی سال 96 
میزان صادرات پوشاک ایران به کمتر از 38 میلیون دالر رسیده است. 

عددی که نسبت به سال گذشته اش از 
افت یک درصدی خبر می دهد.

مبلمان: از جمله صنایعی که در سال 
گذشته رشد صادراتی قابل توجهی را 
ثبت کرده، صنعت مبلمان ایران است. 
این رشد بیشتر از نظر ارزشی بوده که 
نشان دهنده جهت یابی درست بازارهای 
هدف صادراتی است. با اینکه رشد وزنی 
مبلمان ایران کمتر از 9 درصد بوده، اما 
ارزش صادراتی مبلمان به بیش از دو 
برابر خود رسیده است. میزان صادرات 
مبلمان در 11 ماه ابتدایی سال گذشته، 

65 میلیون دالر محاسبه شده است.
تولیدات  میــزان  غیرفلزی:  کانی 
کانی غیرفلزی در سال گذشته پس از 
چندین سال جهش مثبت کرد. همین 
امر موجب شــد تا میزان صادرات این 
محصوالت نیز در جاده افزایشــی قرار 
گیرد و چه از نظــر وزنی و چه از نظر 
ارزشــی رشد باالی پنج درصد را ثبت 
کند. آمارهای منتشره نشان دهنده این 
است که تولیدات سیمان، گچ و آهک 
بیشــترین تاثیر را در این روند مثبت 

داشته است.
رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی: 
یکی از نــکات امیدبخــش در مورد 
صادرات صنعتی در ســال گذشــته، 
صعود جهشــی صادرات در صنعتی 
اســت که یکی از صنایــع روز جهان 
است. صادرات رادیو، تلویزیون و وسایل 
ارتباطی کشور در 11 ماه ابتدایی سال 
96 به نزدیک 10 میلیون دالر رسیده 
اســت. عددی که بیش از دو برابر بازه 

زمانی مشابه سال 95 است.

ردیابی نرخ ارز بر رشد  •
صادرات صنعتی

اما آیا می تــوان اثر نــرخ ارز را بر 
تغییر جهشــی صادرات پیدا کرد؟ از 
ســال 1392 تا 1396 شاخص قیمت 

مصرف کننده رشد 70 تا 80درصدی را ثبت کرد. این یعنی تمامی 
هزینه ها در داخل کشور 70 تا 80 درصد افزایش یافت اما در مقابل 
نرخ دالر در بازه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم تقریباً 
بدون هیچ تغییری باقی مانده بود. این رویکرد چه تاثیری بر صادرات 
صنعتی کشور داشت؟ شاید بتوان با یک مثال عددی به درک بهتری 
از تاثیر نرخ ارز رسید. اگر هزینه تمام شده یک کاالی صنعتی در سال 
92، 3800 تومان بود، با توجه به تورم ایجادشــده مابین سال های 
92 تا 96، هزینه تمام شــده این محصول به نزدیک 6800 تومان 
رسیده است. معادل دالری این اعداد حاکی از این است که هزینه 
تمام شــده محصول از یک دالر به دو دالر جهش کرده است. رشد 
دوبرابری هزینه تمام شده شــانس رقابت را از این کاالی صادراتی 
به شــدت می گیرد. چراکه تورم جهانی اعداد بسیار کمتری است 
و به همین دلیل کاالیی که در خارج از کشــور تولید شود، مزیت 
صادراتی بیشتری نسبت به نمونه ایرانی پیدا می کند. اما اگر تعدیل 
ارزی همگام با تورم در داخل کشور انجام می شد، هزینه تمام شده 
دالری محصول صادراتی ایران ثابت می ماند و می توانست حداقل از 
این جهت مزیت رقابتی خود را حفظ کند. از همین رو، آزاد شدن فنر 
ارزی در ماه های اخیر به نظر اثر مثبتی را بر مجموعه صادراتی کشور 

از جمله صادرات صنعتی داشته است.
اگر نــرخ واقعــی ارز کاهش یابــد، صادرات صنعتی کشــور 
 اولین متضرر آن خواهد بود. از همین روســت که چین به شــکل 
تصنعی با افزایش همیشــگی نرخ ارز ســعی در برتری صادراتی 
محصوالت خــود دارد. امری که آمریکا از آن به عنوان جنگ ارزی 

یاد کرده است. 

 سهم ارزشی بخش های مختلف از صادرات غیرنفتی در دو ماه ابتدایی 1396

 تغییرات میزان صادرات در دو ماه ابتدایی 97 نسبت به مدت مشابه 96)درصد(
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سهام شرکت های فعال در صنایع مختلف از ابتدای تابستان 1396 تا انتهای بهار 
1397 از لحاظ بازدهی شرایط نسبتاً متفاوتی را تجربه کرده اند اما می توان گفت 
که دوره مذکور به طور متوســط دوره مناسبی برای سرمایه گذاری در بورس و 
اوراق بهادار بوده است. به منظور بررسی عمیق تر بازدهی صنایع حاضر در بورس، 
در این نوشتار سعی شده است تا به صنایع پراهمیت تر و تاثیرگذارتر در شاخص 
پرداخته شــود. عوامل اقتصادی متعددی بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار 
می دهند که از مهم ترین آنها می توان به رشد قیمت کاالهای جهانی، رشد قابل 
مالحظه قیمت طال و ارز در بازار داخل، رشد نرخ اوراق، افزایش ریسک سیاسی 
و همچنین خروج ایاالت متحده از برجام اشاره کرد. در ادامه صنایع فوق الذکر به 
تفسیر مورد بررسی قرار می گیرد. شاخص بورس اوراق بهادار طی سال گذشته 

در نمودار 1 نمایش داده شده است.

صنعت  شیمیایی •
این صنعت که بیشترین سهم بازار سرمایه را با نسبتی حدود 25 درصد در 
اختیار دارد، دارای بازدهی با احتســاب آورده نقدی 48درصدی در دوره مورد 
بررسی بوده است. مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر این صنعت را می توان به ترتیب 
رشــد قیمت های جهانی و همچنین رشد نرخ ارز در بازار دانست. به طور کلی 
شرکت های فعال در این صنعت که عمده آنها شرکت های پتروشیمی هستند را 
می توان در حالت کلی به تولیدکنندگان اوره، متانول و الفین تقسیم کرد. شایان 
ذکر است که این شرکت ها محصوالت دیگری نظیر مواد آروماتیک و پلیمری نیز 
تولید می کنند که به علت عمده نبودن این محصوالت، شرکت ها به سه دسته 
کلی باال طبقه بندی شده اند. به گزارش نشریه پلتس قیمت متانول چین، در دوره 
مورد بررسی بیش از 65 درصد رشد را تجربه کرده است که بیشترین رشد در 
بین دسته های فوق الذکر است. قیمت فوب اوره نیز در دوره مورد بررسی بیش از 
35 درصد و اتیلن جنوب شرقی آسیا حدود 44 درصد رشد داشته است. با توجه 
به روندهای قیمتی ذکرشده و همچنین رشد قابل مالحظه دالر، رشد شاخص 

صنعت شیمیایی در نمودار 2 نمایش داده می شود.

فلزات اساسی •
این گروه از شــرکت ها حدود 17 درصد از بازار سرمایه را به خود اختصاص 
داده اســت و به طور متوسط 118 درصد بازدهی با احتســاب آورده در دوره 
مورد بررسی ثبت کرده اند که این مهم نشان دهنده اقبال و توجه سرمایه گذاران 

در ماه های گذشــته به ســهام شرکت های 
فعال در این حوزه بوده اســت. افزایش تقاضا 
در داخل کشــور برای فلــزات و همچنین 
افزایش قیمت کاالهای جهانی نظیر شمش 
و ورق فوالدی، شــمش مس و روی در کنار 
افزایش قابل مالحظه دالر ســبب شــد که 
قیمت سهام شرکت های فعال در این حوزه 
رشد قابل مالحظه ای را تجربه کند. با توجه 
به گزارش های شــرکت ها در بــورس کاال و 
قیمت های  منعکس شــده  روند  همین طور 
جهانی در بورس لندن، در دوره مورد بررسی 
قیمت جهانی شمش فوالد حدود 30 درصد 
رشــد را تجربه کرده کــه این مهم منجر به 
رشــد 37درصدی شمش فوالد خوزستان و 
همچنین رشــد 40درصدی ورق گرم فوالد 
در بورس کاال شده اســت. از طرفی در دوره 
مذکور، شمش مس در بازارهای جهانی بیش 
از 20 درصد و شمش روی حدود 18 درصد 
رشد داشته اند. با توجه به موارد بررسی شده، 
روند تغییرات شاخص فلزات اساسی در بازار 

سرمایه در نمودار 3 مالحظه می شود.

کانی های فلزی •
این صنعت بیش از هفــت درصد از بازار 
ســرمایه را به خــود اختصاص داده اســت. 
این صنعت در دوره مورد بررســی بیشترین 
بازدهی با احتســاب آورده را به نام خود ثبت 
کرده و ســرمایه سرمایه گذاران خود را بیش 
از 137 درصد افزایش داده اســت. با توجه به 
قیمت گذاری محصوالت شــرکت های فعال 
در حوزه تولیدات کانی های فلزی بر اســاس 
شمش تولیدشده در شرکت فوالد خوزستان، 

رشــد بیش از 30درصدی قیمت شمش فوالد در بازارهای جهانی، رشد قابل 
مالحظه ارز و افزایش قابل مالحظه تقاضا که منجر به افزایش مقداری فروش 
شرکت ها شده است، از جمله دالیل اصلی اقبال سرمایه گذاران به این حوزه است. 

روند تغییرات شاخص کانی های فلزی در نمودار 4 نشان داده شده است.

فرآورده های نفتی •
شرکت های فعال در این صنعت که بیش از هفت درصد از ارزش بازار را به 
خود اختصاص داده اند را می توان به دو دســته عمده تقسیم کرد؛ پاالیشگاه ها 
و شــرکت های تولیدکننده روغن موتور. از پاالیشگاه ها در اواخر دولت دهم به 
عنوان سردمداران ســودآوری و بازدهی در بورس اوراق بهادار یاد می شد. پس 
از خصوصی سازی این شرکت ها و عرضه اولیه آنها در قیمت های بسیار پایین، 
با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش قیمت دالر در بازار ارز، این 
شرکت ها با افزایش سودآوری قابل مالحظه ای مواجه شدند. این  روند باعث شد 
بسیاری از سهامداران این شرکت ها با بازدهی سرشاری مواجه شوند ولیکن بعد از 
روی کار آمدن دولت یازدهم و اختالف به وجود آمده میان پاالیشگاه ها و شرکت 
ملی پاالیش و پخش ابهام در این شــرکت ها به اوج خود رسید، به طوری که 
نماد بسیاری از این شرکت ها در مدت زمانی حدود یک سال متوقف شد. پس 
از بازگشایی نماد پاالیشگاه ها در انتهای سال 1393 قیمت سهام پاالیشگاه ها با 
کاهش قابل مالحظه ای همراه شد که این مهم را می توان جرقه رویکرد منفی 
بسیاری از سرمایه گذاران جدیدالورود به بازار سرمایه دانست. اما در سال گذشته 
افزایــش قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین افزایش قیمت ارز موجب 
افزایش بازدهی شــاخص فرآورده های نفتی شد. با توجه به رشد 59درصدی 
قیمت نفت، بازدهی با احتساب آورده در گروه فرآورده های نفتی حدود 67 درصد 
بوده است. این مهم با توجه به قیمت گذاری محصوالت شرکت های فعال در این 
حوزه بر اساس نفت اتفاق افتاده است. نمودار 5 تغییرات شاخص فرآورده های 

نفتی را آورده است.

صنعت بانکداری •
یکی از صنایعی که این روزها با مشــکالت زیادی دست وپنجه نرم می کند 
صنعت بانکداری است. این صنعت که حدود هفت درصد از ارزش بازار سرمایه 
را به خود اختصاص داده است در چهار سال گذشته مسیر پرفرازونشیبی را طی 
کرده است، در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم این صنعت نیز مانند بسیاری 

در برابر باد
شاخص صنایع بورسی دچار چه تحوالتی شد؟

صنایع بورسی

 نمودار 2- تغییرات شاخص صنعت شیمیایی در یک سال گذشته
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 نمودار 1- روند شاخص بورس اوراق بهادار طی سال گذشته
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از دیگر صنایع بزرگ بورسی مورد توجه فعاالن بازار سرمایه قرار داشت و با افت 
بازار یا به عبارتی ترکیدن حباب بازار این صنعت نیز بخشی از ارزش خود را از 
دســت داد. البته مهم ترین تغییر و تحوالت بانک ها را می توان به قبل و بعد از 
اجرایی شدن برجام نسبت داد. پیش از دستیابی به توافق هسته ای و به نتیجه 
رسیدن برجام با هر زمزمه ای که نسبت به این اتفاق در اخبار شنیده می شد تقاضا 
برای گروه بانکی به شدت افزایش می یافت چراکه به نظر می رسید با رفع شدن 
تحریم های مالی و ازسرگیری مجدد عملیات ارزی بانک ها این شرکت ها بتوانند 
سودآوری قابل توجهی ایجاد کنند. اما بعد از برداشته شدن تحریم ها شرایط برای 
بانک ها به گونه ای دیگر رقم خورد به طوری که هیچ یک از بانک های درجه یک 
و درجه دو اروپایی به علت عدم رتبه بندی اعتباری بانک های ایرانی و وضعیت 
بد مالی این شرکت ها تمایل به همکاری با بانک های ایرانی از خود نشان ندادند. 
این مهم بانک مرکزی را بر آن داشت تا بانک ها را ملزم به رعایت استانداردهای 
بین المللی حســابداری و تغییرات اساسی در نحوه ارائه صورت های مالی خود 
کند. الزام مذکور، توقف چندماهه نماد بســیاری از بانک های پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار را به همراه داشــت که برخی از این نمادها در تاریخ نگارش 

این نوشتار نیز همچنان قابلیت معامله در بازار 
را دارا نیستند. تغییر روش های حسابداری و 
همچنین توقف طوالنی مدت نمادهای بانک 
موجب شد بانک ها زیان زیادی را شناسایی 
کننــد. از این رو ارزش بــازار بانک ها در بازار 
سرمایه به شدت کاهش یافت به شکلی که 
همچنان شاهد حرکت نزولی ادامه دار شاخص 
این صنعت در بازار سرمایه هستیم. بازدهی 
متوسط نمادهای بانکی طی دوره مورد بررسی 
حدود منفی 10 درصد اســت. نمــودار 6، 

شاخص بانکی را نشان داده است.

خودرو و قطعات •
این صنعــت به رغم دارا بودن ســهمی 
حــدود چهار درصد در بازار ســرمایه، تاثیر 

بسیار بیشتری بر روند معامالت در بازار سرمایه دارد و طی چهار سال گذشته 
بسیاری از فعاالن بازار سرمایه در برخی از مواقع از این صنعت به عنوان صنعت 
پیشرو بازار یاد می کردند. این صنعت برخالف صنایع دیگر بورسی در ابتدای 
روی کار آمدن دولت یازدهم چندان مورد توجه فعاالن بازار سرمایه نبود ولیکن 
به مرور با توجه به افزایش تیراژ تولید محصوالت در دوره هایی محدود مورد 
توجه قرار گرفت. اما اوج دوران توجه به این صنعت را می توان به زمان توافق 
هسته ای نسبت داد. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت های خودروسازی در 
اقصی نقاط دنیا به همکاری با شرکت های خودروسازی ایرانی ابراز تمایل کرده 
بودند به نظر می رســید با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای این قراردادها 
بتواند اتفاقات مثبتی را در سودآوری شرکت ها رقم بزند. این مهم بعد از توافق 
هسته ای منجر به ایجاد یک روند شارپ در قیمت سهام شرکت های فعال در 
این حوزه شــد. امضای قرارداد با شــرکت های خارجی و همزمانی با افزایش 
سرمایه هایی که غالباً از محل تجدید ارزیابی بودند سبب شد برخی از شرکت ها 
حتی تا چند برابر ارزش اولیه خود رشد قیمتی را تجربه کنند ولیکن به مرور 
بعد از کاهش هیجانات بازار و منطقی شدن نگاه سرمایه گذاران تقاضای این 
گروه هم به شدت کاهش یافت که این امر در نهایت منجر به کاهش قیمت 
سهام شرکت های فعال در این گروه شد. عالوه بر موارد گفته شده هزینه های 
مالی باال یکی دیگر از مصائب خودروسازان است که طی سالیان نه تنها برای آن 
تمهیدی اندیشیده نشده است بلکه روزبه روز نیز به تسهیالت شرکت ها اضافه 
می شود. بازدهی گروه خودرو و قطعات در دوره مورد بررسی حدود منفی 15 

درصد بوده که نمودار 7، شاخص آن را نشان می دهد.
در نهایت با توجه به اتفاقات سیاسی، رشد روزافزون نرخ ارز و تنگناهای 
اقتصــادی به وجود آمده و نکاتی کــه درباره کلیت بازار و همچنین برخی 
از صنایع مطرح شــد در صورتی که تصمیم ســازان اقتصادی و سیاســی 
تمهیدات مناسبی برای ادامه راه شرکت ها نیندیشند ممکن است بسیاری 
از شرکت های فعال در اقتصاد ایران با چالش های بسیار جدی مواجه شوند 
چراکه بازدهی ها و گشایش های به وجود آمده، از محل رشد کارایی نبوده و 

تکرارشونده نخواهند بود. 

صنایع بورسی

 نمودار 3- تغییرات شاخص فلزات اساسی در یک سال گذشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2٠٠٠٠
3٠٠٠٠
4٠٠٠٠
٥٠٠٠٠
6٠٠٠٠
٧٠٠٠٠
٨٠٠٠٠
٩٠٠٠٠

24/٠6/2٠١٧
٠٩/٠٧/2٠١٧
22/٠٧/2٠١٧
٠2/٠٨/2٠١٧
١6/٠٨/2٠١٧
2٩/٠٨/2٠١٧
١2/٠٩/2٠١٧
2٥/٠٩/2٠١٧
١٠/١٠/2٠١٧
23/١٠/2٠١٧
٠٥/١١/2٠١٧
١٨/١١/2٠١٧
٠3/١2/2٠١٧
١٧/١2/2٠١٧
3٠/١2/2٠١٧
١٠/٠١/2٠١٨
23/٠١/2٠١٨
٠٥/٠2/2٠١٨
١٩/٠2/2٠١٨
٠٥/٠3/2٠١٨
١٨/٠3/2٠١٨
٠٨/٠4/2٠١٨
22/٠4/2٠١٨
٠6/٠٥/2٠١٨
١٩/٠٥/2٠١٨
3٠/٠٥/2٠١٨
١٨/٠6/2٠١٨

Basic Metals

 نمودار 4- تغییرات شاخص کانی های فلزی در یک سال گذشته
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 نمودار 5- تغییرات شاخص فرآورده های نفتی در یک سال گذشته
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Refinery

 نمودار 6- تغییرات شاخص بانکی در یک سال گذشته
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Banks

 نمودار 7- تغییرات شاخص خودرو و قطعات در یک سال گذشته
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چالش ها و راهکارها
فصل دوم

مهم ترین چالش پیش روی صنعت ایران نبود یک استراتژی 
دقیق در حوزه صنعت و معدن است؛ در حالی که به رغم تدوین 
استراتژی در تمامی دولت های قبل، وزارت صنعت اکنون همه 
آنها را کنار گذاشته و به دنبال تدوین استراتژی جدید است.

نوسان نرخ ارز به یکی از بحران های اصلی پیش روی تولید 
تبدیل شده است؛ به نحوی که تولیدکنندگان در صف دریافت 

ارز دولتی برای واردات کاالهای خود مانده اند و در مقابل میزان 
تولید خود را هم کاهش داده اند.

سرمایه در گردش همچنان یکی از مشکالت اصلی 
تولیدکنندگان به شمار می رود و در شرایط کنونی که به دلیل 
تحریم های پیش رو نیاز است که مواد اولیه و ماشین آالت تا 

پیش از تشدید تحریم ها تامین شود، اما کمبود سرمایه در 
گردش مشکالت زیادی ایجاد کرده است.

خروج شرکای اروپایی برخی واحدهای تولیدی بعد از خروج آمریکا 
از برجام شرایط نامساعدی را برای برخی از واحدهای صنعتی رقم 
زده است و بنابراین برخی از قراردادهای خارجی با مشکل مواجه 

شده است.

اولویت بندی های کاالیی و برخی محدودیت های تجاری زمینه 
را برای دسترسی غیررقابتی برخی از تولیدکنندگان به منابع 

ارزی دولت فراهم کرده و در این شرایط اوضاع صنعتی کشور 
در شرایط رقابت های منفی داخلی قرار می گیرد.

چالش ها و راهکارها
نبود استراتژی

بحران ارزی

کمبود سرمایه

شرکای خارجی

محدودیت ها
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 بخش صنعت با چه چالش هایی 
مواجه است؟

روز ملی صنعت و معدن بهانه ای است تا چشم انداز صنعت و معدن 
در ایران مورد واشکافی و تحلیل فعاالن و تحلیلگران این حوزه قرار 
بگیرد. فضای اقتصادی به طور مستمر از فضای سیاسی و اجتماعی 
متاثر است، بنابراین در دوره ای که تحریم و نوسانات ارزی و نبود 
رابطه بی حاشیه با دیگر کشورها بر سر صنعت و معدن نیز سایه 
افکنده، پیش گرفتن چنین سیاست هایی می تواند وضعیت اقتصاد 
این بخش را بهبود بخشد؟ به نظر می رسد در شرایطی که کشور 
تحت فشارهای سیاسی و بین المللی است، وضعیت تولید، صادرات 
و واردات مواد مورد نیاز بخش صنعت و معدن می تواند چالش های 

جدی بر میزان درآمدزایی و در نهایت اقتصاد کشور ایجاد کند. 

آینده مبهم

در شرایط کنونی تسهیل گری در اموری مانند 
گمرک، استاندارد، نظام مالیاتی، تامین اجتماعی، 

بانک ها و همچنین همکاری ویژه با کشورهای 
اروپایی و تهیه فهرستی از شرکت های کوچک 
و متوسط خارجی که امکان همکاری با ایران را 

دارند، از جمله راهکارهای پیشنهادی رئیس 
کمیسیون تسهیل کسب وکار است.

۹۰ درصد مجوزهای تاسیس صنایع در 
سال های گذشته به سرمایه گذاری منجر نشده 
و این به معنای آن است که در آن سال ها تنها 

کمتر از ۱۰ درصد جوازهای تاسیس در کشور، 
منجر به سرمایه گذاری شده است. در عین 

حال صدور بی رویه و بی برنامه جواز تاسیس 
بدون توجه به ظرفیت ها موجب هدررفت 

سرمایه ملی می شود و نبود آمایش سرزمین 
و محدودیت های موجود در تامین آب، برق و 

گاز در کنار اهلیت نداشتن متقاضیان دریافت 
جواز تاسیس از علت های به نتیجه نرسیدن 

طرح های صنعتی به شمار می رود.

هدف وزارت صنعت، افزایش تولید 
کاالی کیفی، رقابت پذیر و صادراتی 

است. اگر بتوان کاالهایی را تولید کرد 
که مورد استقبال بازارهای جهانی قرار 
گیرد، می توان مردم را به خرید کاالی 

ایرانی تشویق کرد و این امر باعث رشد 
صنعت و افزایش نرخ اشتغال می شود.

محمد شریعتمداری
وزیر صنعت

صادق نجفی
معاون وزیر صنعت

محمدرضا نجفی منش
رئیس کمیسیون کسب وکار اتاق تهران

اینفوگرافیک: مسعود زارعی
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تامین مالی و ســرمایه گذاری دو روی یک ســکه است، از نگاه کارآفرینان 
و صاحبان و مدیران بنگاه های اقتصادی منابعی که به سمتشــان سرازیر 
شــده حکم تامین  مالی را دارد، و از نگاه اشــخاص حقیقی و حقوقی که 
منابع مــازاد خود را به بخش صنعت و خدمات اختصاص می دهند، حکم 
ســرمایه گذاری را دارد. بنابراین وقتی از تامین  مالی صحبت می شود، باید 
آن روی دیگر این مفهوم یعنی ســرمایه گذاری نیز مورد توجه قرار گیرد 
تا بتوان درک عمیق تری هم نســبت به معضالت فعلی و آتی پیدا کرد و 
هــم چرایی ایجاد آن.  با وجود حجم عظیم نقدینگی موجود در کشــور، 
چرا این نقدینگی به بخش های واقعی اقتصاد )صنعت و خدمات( هدایت 
نشــده و این حوزه ها با کمبود همیشگی روبه رو هستند؟ برای پاسخ دهی 
بهتر به این ســوال باید کنکاشی نسبت به حوزه سرمایه گذاری در اقتصاد 
داشت. بر این مبنا در نگاه نخست باید گفت از نظر ریسک/بازده فرصت های 
سرمایه گذاری بهتری در سایر حوزه ها وجود دارد که باعث می شود تامین 
مالی )بخوانید سرمایه گذاری( در بخش صنعت صورت نگیرد. در اینجا دقت 
شود فقط بحث بازده مطرح نیست، بحث ترکیب ریسک/بازده مطرح است، 
پس در وهله اول بهتر است برخی از ابعاد این ریسک مورد اشاره و یادآوری 

قرار گیرد.
الف( ریسک های اعتباری: کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش بی اعتمادی 
)که قسمتی از آن ناشی از کاهش امید به آینده و تمایل به ثروتمند شدن 
در کوتاه مدت از طریق خالف، سوءاستفاده از امکانات و کالهبرداری است( 
باعث می شود بسیاری از صاحبان ســرمایه های مالی، منابع خود را صرف 
سرمایه گذاری مستقیم در دارایی های عینی )زمین، مسکن، طال، دالر( کرده 

و از سرمایه گذاری غیرمستقیم در شرکت های صنعتی خودداری کنند.
البته نقطه مقابل این بحث نیز قابل توجه است، همین مردم در جامعه ای 
که دچار بحران اعتماد شده است، در چه مقیاس وسیعی حاضرند نقدینگی 
خود را در بانک های مختلف )به ویژه بانک های خصوصی( ســپرده کنند، 
این خود یک سیگنال واضح است از اینکه در صورت ایجاد زیرساخت های 
مناســب، و نهادسازی صحیح )همان گونه که در نهاد سنتی شبکه بانکی 
مشاهده می شود( می توان به  صورت مستقیم حجم عظیم نقدینگی های 
جامعه را به ســمت بخش صنعت هدایت کرد. بازار ســرمایه یکی از این 
نهادهاست، هرچند نهادهای تشکیل دهنده بازار سرمایه )سازمان و شرکت 
بورس و...( مانند بانک درگیر تضمین اصل و فرع نقدینگی افراد نیســت، 
اما با تقویت راهکارهای نظارتی خود به ویژه با تقویت نهادهای خودانتظام 
)واگذاری قسمت عمده وظایف نظارتی هم در فاز اعطای مجوز و هم در فاز 
اجرا به این نهادها( به ویژه خودانتظام های وابسته به ذی نفعان بازار سرمایه، 

در این حوزه می توانند ریسک های اعتباری را تا حد زیادی کاهش دهند.
ب( ریسک ثبات: سرمایه گذاری مستقیم در دارایی های کم حجم )نظیر 
زمین و واحدهای ساختمانی کوچک/متوسط( و اموال منقول )سپرده بانکی، 
طال، ارز، کاال و...( باعث افزایش انعطاف در مواجهه با بی ثباتی ها می شــود. 
بی ثباتی های اقتصادی ناشی از دو مقوله اصلی است: الف( تغییرات مکرر و 
بی ضابطه در مقررات که اغلب سلیقه ای و ناشی از تغییر در دولت ها و مدیران 
است. ب( تدوین قوانین و مقررات سطحی و کم عمق که به جای مواجهه با 
مسائل اساسی اقتصاد صرفاً به دنبال رفع صورت مساله بوده و الجرم دیر یا 
زود شکست خورده و مجدداً دور باطل تصویب و طراحی مقررات و قوانین 

جدید را به بار می آورد )وضعیت فعلی بازار 
ارز و نحوه مقررات گذاری برای مدیریت آن 
گواه توضیحات فوق است(. این دو مساله و 
مقوله هدایت نقدینگی به حوزه هایی را که 
از یک ســو بازه زمانی زیادی برای رسیدن 
به بازدهی نیاز دارد و از ســوی دیگر امکان 
خروج ســریع و تبدیل دارایی با ســرعت 
امکان پذیر نیست با چالش مواجه می سازد. 
راه حل واضح است، اما کسی توان پیگیری 
آن را نــدارد؛ یا بایــد تصمیمات حکومتی 
در عرصــه اقتصاد توســط تکنوکرات های 
متخصص )و نه شــخصیت های سیاسی( 
اتخاذ شــود و امکان تغییــرات دائمی آن 
توســط نهادهای قانونگذار سلب شود؛ یا 
اینکه حاکمیت مسوولیت سرمایه گذاری در 
طرح های سرمایه گذاری سنگین و دیربازده 
را به تمامی بپذیرد. هشــدار: تورم عالوه بر 
حجم پول به سرعت گردش پول نیز وابسته 
است، حجم پول را شاید بتوان کنترل کرد، 
اما کنترل سرعت گردش پول به این سادگی 

نیست.

1- خلق صحیح نقدینگی عامل  •
رشد اقتصادی

طبق گزارش های آنکتاد طی دهه های 
گذشــته جریــان ســرمایه بین الملل از 
کشــورهای ثروتمند به سمت کشورهای 
فقیر ناامیدکننده بــوده و حتی طی یکی 
دو دهه اخیر برعکس شده و شاهد جریان 
عظیم سرمایه از سمت اقتصادهای نوظهور 
به سمت کشورهای توسعه یافته هستیم و 
این در حالی اتفاق افتاده که سرعت رشد 
اقتصادی باالیی توسط این کشورها به ثبت 
رسیده و می رسد، سوالی که پژوهشگران 
بسیاری از خود پرسیده اند این است که این 
حجم عظیم انباشت سرمایه در کشورهای 
در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور چگونه 
شکل گرفته است؟ بسیاری پاسخ این سوال 
را در مدل انباشت سرمایه کینز-شومپیتر 
می دانند. نظریه این دو اســتدالل می کند 
که اگر ســاختارها به درستی چیده شده 
باشد، سیستم مالی داخلی می تواند بدون 
نیاز به پس اندازهای موجود یا ورود سرمایه 
خارجی، نسبت به تامین مالی )خلق اعتبار( 

غیرتورمی برای سرمایه گذاری/تامین مالی بخش صنعت اقدام کند. خالصه 
کالم اینکه خلق پول اگر در جای مناســب خود صورت گیرد و در مسیر 
مناسب نیز جریان یابد منجر به رشد اقتصادی می شود. واقعیتی شوکه کننده 
است: می خواهید رشد کنید، پول چاپ کنید. این برخالف نظریه های سنتی 
اقتصادی در حوزه رشد و انباشت سرمایه است که می گوید، ورود سرمایه 
و افزایش پس انداز عامل کمک به رشد و توسعه اقتصادی است، اما تجارب 
واقعی پس از جنگ جهانی دوم )ژاپن و آلمان( و تجارب جدیدتر )ببرهای 
شرق آسیا و به ویژه کشور چین( این نظریه سنتی را زیر سوال برده است. 
فقط مسیر صحیح آن باید طی شود، یعنی ایجاد جریان دقیق و شفاف اعتبار 
و نقدینگی خلق شده به سمت کارآفرینان و سرمایه گذاران واقعی و سپس 
تبدیل این اعتبار به عاملی برای افزایش سطح اشتغال نیروی انسانی و سایر 

منابع اقتصادی دچار مازاد عرضه و در نهایت ایجاد رشد اقتصادی.

2- اَبَر هم افزایی: کنسرسیوم سازی، تعریف اَبَر/گروه پروژه ها •
هم افزایی مفهومی است که در مدیریت و اقتصاد بسیار مورد توجه است، 
در سطح خرد کنار هم قرار گرفتن منابع و توانمندی های دو یا چند شخص 
حقیقی/حقوقی کنار هم )هم افزایی غیرپولی یا هم افزایی منابع( ممکن است 
عالوه بر اینکه برای آنها مزیت های گسترده ای به بار آورد، باعث ایجاد ارزش 
افزوده نیز شود )هر هم افزایی لزوماً باعث ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برای 
جامعه نمی شود(، اما در سطح کالن باالترین و بنیادی ترین نوع هم افزایی، 
هم افزایی پولی و اعتباری است، آنجا که هزار تومان پس انداز من و شما به 
تنهایی هیچ فایده ای نداشــته، اما زمانی که در کنار یکدیگر قرار گیرد هم 
باعث بازدهی برای ما شــده و هــم )در صورت مدیریت و هدایت صحیح( 
می تواند باعث ایجاد ارزش افزوده و رشــد اقتصادی شــود. نقش محوری 
بانک ها طی چند ســده اخیر در اقتصاد جهانی نیز دقیقاً ناشی از همین 
ابرهم افزایی ذاتی نهفته در پول/اعتبار اســت. بنابراین هر راهکار و بستری 
که بتواند در وهلــه اول باعث تجمیع نقدینگی و در وهله بعد هدایت آن 
در مســیری اقتصادی و رقابتی شود می تواند این ابرهم افزایی را در سطح 
اقتصاد تشدید کند. چند مفهوم که به ویژه در کنار هم کاربردپذیرتر بوده و با 
استفاده از اثرات هم افزایی غیرپولی، متنوع سازی و نظارت/بیمه گری متقابل 
باعث دستیابی به یک سطح بسیار مطلوب ریسک/بازده می شوند در ذیل 

مختصراً مطرح می شود.

نهادسازی ویژه طراحی و ایجاد کنسرسیوم های سرمایه گذاری •
موج چهارم توســعه و رشد اقتصادی در جهان را مبتنی بر نهادسازی 
می دانند )رشــد اقتصادی در نسل اول مبتنی بر سرمایه فیزیکی، در نسل 
دوم مبتنی بر ســرمایه انسانی، در نسل ســوم مبتنی بر نوآوری و ابداع و 
در نســل چهارم مبتنی بر نهادسازی است(. مجمع جهانی اقتصاد یکی از 
پیشران های توسعه و افزایش شانس تامین مالی پروژه ها را ایجاد سازوکارها 
و مکانیسم هایی در حوزه تشکیل و طراحی کنسرسیوم هایی که توان اجرای 
پروژه های بزرگ زیرســاختی را داشته باشــند، می داند. در اینجا بی شک 
اینکه منتظر بمانیم خود شرکت ها همدیگر را پیدا کرده و اقدام به تشکیل 
کنسرسیوم کنند خیلی عملی و موثر نیست و نهادسازی موثر خواهد بود 

)چه در بحث پروژه های زیرساختی و چه در بحث پروژه های صنعتی(.

ابزارهای توسعه ساز
هدایت نقدینگی به بخش صنعت با کدام مکانیسم؟

محمدسعید حیدری 
 تحلیلگرمالی 
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برخی وظایف نهاد کنسرسیوم ساز •
1- شناسایی و اعتبارسنجی سرمایه گذاران و شرکت های خصوصی فعال و 

دارای امکانات و توانمندی مکمل برای اجرای پروژه ها
2- ارائه دانش حقوقی و مدیریتی برای شکل دهی بهتر کنسرسیوم، طراحی 
قراردادهای فی مابین، مدیریت و تسهیم ریسک بین شرکت ها و سایر موارد

3- پذیرش نقش مرجع معتبر، داور و واسط برای جلب همکاری شرکت های 
خصوصی با یکدیگر.

مزایای عمده تشکیل کنسرسیوم •
1- ورود همزمان و یکپارچه به چند پروژه صنعتی یا زیرساختی مرتبط

2- افزایش امکان متنوع سازی و مدیریت ریسک ها
3- افزایش امکان تامین مالی راحت تر از بازار پول و سرمایه

4- ایجاد شرایط برای افزایش اعتماد و اطمینان صاحبان نقدینگی به منظور 
هدایت منابع خود به سمت پروژه های صنعتی/زیرساختی ذیل این نهادهای 

کنسرسیوم ساز.

بیمه گری/تامین مالی خوشه ای •
کنسرسیوم های سرمایه گذاری عالوه بر ورود به ابرپروژه های زیرساختی، 
در حوزه پروژه های متوسط و بزرگ صنعتی/تولیدی نیز در قالب گروه پروژه 
)project bundling( می توانند ورود کنند. بر مبنای این مفهوم یک گروه/

خوشه پروژه به گونه ای تعریف می شود که با دستیابی به صرفه جویی مقیاس، 
دستیابی به دینامیســم و پویایی ناشی از اثر متقابل و هم افزایی مجموعه 
پروژه ها بر یکدیگر، ایجاد اثر بستر )در اینجا به  جای واژه اثر بستر می توان از 
واژه تقویت متقابل تصاعدی یا چرخه خودتقویت گر نیز استفاده کرد، آنجا 
که به عنوان نمونه ســاخت راه آهــن و فرودگاه متصل به آن باعث تقویت 
متقابل و دامنه دار هر دو می شــود( و... بازدهی افزایش یافته و ریسک ها )از 
طریق متنوع سازی( کنترل شــوند. در کنار بحث تامین مالی خوشه ای و 
به  منظور تقویت آن، بیمه گری خوشــه ای به شــکل ذیل قابل ارائه است: 
بیمه یک مجموعه پروژه به  صورت همزمان، پروژه هایی که ماهیتاً متفاوت 
بوده هر یک ســرمایه گذار و مجری خود را دارد، اما اجرای خوشه ای آنها از 
طریق مفهوم متنوع سازی )به ویژه در خوشه های دارای همبستگی صفر یا 
منفی( یا از طریق مفهــوم هم افزایی )اجرای چند پروژه اثرگذار بر هم که 
اجرای هر یک سهم موثری در افزایش توجیه اقتصادی دیگری دارد، مثل 
ساخت یک بندرگاه که باعث توجیه اقتصادی ساخت راه آهن مربوط به آن 
منطقه می شود و...( باعث افزایش منافع و کاهش ریسک های سرمایه گذاری 
می شــود )در برخی موارد حتی درآمدزایی یک پروژه وابســتگی کامل به 

اجرای یکسری پروژه های دیگر دارد(.
مزایای بسته بندی و طراحی گروه پروژه ها از دید سرمایه گذار/سرمایه پذیر:

1- متنوع سازی و تسهیم ریسک های مرتبط با عدم تحقق کامل درآمدها، 
بروز تاخیر و افزایش هزینه های اجرای یک پروژه، به گونه ای که سرمایه گذار 
دچار ریسک تمرکز )متمرکز شدن کل سرمایه وی در یک پروژه( نخواهد شد.

2- توجیه پذیر شدن تشکیل سندیکاهای بزرگ به  منظور اجرای طرح های 
تامین مالی چندین میلیارددالری.

3- کنار هم قرار دادن پروژه های دارای مزیت اقتصادی متفاوت، پروژه های 
بسیار سودآور با پروژه های دارای سودآوری و توجیه اقتصادی کمتر )توجیه 
اجتماعی باال( و دستیابی به یک بسته دارای سودآوری معقول و در نهایت 

کمک به اجرایی شدن پروژه های کم بازده.
4- اطمینان از تحقق به  موقع پروژه های زیرساختی ذاتاً مرتبط با یکدیگر 
)به ویژه در حوزه حمل و نقل(، الزم اســت پروژه هایی که ارتباط حیاتی با 

یکدیگر دارند در قالب یک بسته برای تامین مالی و اجرا دیده شوند.
5- تبدیل پروژه های صنعتی موجود به مگاپروژه های فوق سنگین و ایجاد و 

دستیابی به هم افزایی و صرفه جویی مقیاس و افزایش سودآوری.

ایجاد صندوق های سرمایه گذاری/ •
تجمیع و تهاتر منابع

ســرمایه گذاری  تشکیل صندوق های 
در پروژه یا زمین و ســاختمان مبتنی بر 
تهاتر منابع )در ایــن صندوق ها برخالف 
صندوق های سرمایه گذاری معمولی، آورده 
شــرکت ها منابع و توانمندی آنها بوده که 
بر مبنای نرخ های استاندارد ارزشگذاری و 
پس از هر مرحله پیشرفت پروژه، در قالب 
واحدهای ســرمایه گذاری قابل معامله در 
بازار سرمایه به شرکت های عضو در صندوق 
واگذار می شود( اســت. این صندوق ها در 
واقع نمونه پیچیده تــری از خدمات اوراق  

بهادارسازی و کنسرسیوم سازی است.
نکته: همان گونه که در شکل مالحظه 
می شــود دو ضلع به صاحبان ســرمایه و 
ذی نفعان محلی )شامل اشخاص حقیقی/

حقوقی که اجرای یــک پروژه باعث رونق 
کسب وکارشان یا تسهیل در عملکردشان 
می شــود( اختصاص یافتــه، کســانی که 
می توانند در نقــش کاتالیزور منابع نقدی 
اندکی به صندوق تزریق و در سرمایه گذاری 

آن مشارکت داشته باشند.
3- مــاده 138 مکرر قانــون مالیات های 
مستقیم: بستر ایجاد و توسعه بانکداری سایه
پیش از این اشاره شد که شبکه بانکی 
در حال حاضر زیرســاخت های کافی برای 
هدایت صحیح نقدینگــی به بخش تولید 
را ندارد، و الزم اســت نهادســازی مکمل 
برای جبــران خألها صورت گیرد، حتی در 
کشورهای توسعه یافته که بانک ها در شرایط 
مساعدی به سر می برند بازنهادهای مکمل 
کــه از آنها با کلیدواژه بانکداری ســایه یاد 
می شــود با قدرت حضور دارند و طی چند 
دهه اخیر به  ســرعت رشد کرده اند )به ویژه 
مقوله تامین مالی جمعی که در سایه توسعه 
اینترنت و اقتصاد دیجیتالی رشدهای نمایی 
را تجربه کرده و امروزه تامین مالی جمعی نه 
برای تامین هزینه انتشار یک کتاب یا ساخت 
یک فیلم کوتاه، که برای اجرای پروژه های 

بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد(.
یکــی از مهم تریــن ارکان بانکداری 
سایه، صندوق های ســرمایه گذاری است، 
صندوق هایی که مشابه بانک ها می توانند 
منابع را از مردم جمع آوری و مستقیماً در 
پروژه ها و طرح های اقتصادی سرمایه گذاری 
کننــد. در ایران نیز بایــد این مجوز صادر 
شود تا صندوق های سرمایه گذاری بزرگ 
بتوانند شکل گرفته و بدون محدودیت های 
فعلی )سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق 
بهادار( مستقیماً در شرکت ها سرمایه گذاری 
کنند و خوشبختانه آخرین اصالحیه قانون 

مالیات ها )ماده 138 مکرر( این فرصت را فراهم آورده است )طبق این ماده، 
اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش 
بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشــارکتی فراهم کنند، معادل حداقل 
ســود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت 
مالیات بر درآمد معاف می شــوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود 

پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود(.
4- خود را گول نزنیم: مصرف گرایی مکمل توسعه اقتصادی

نظــام اقتصادی مدرن دنیــا و از جمله اقتصاد مــا عمالً مبتنی بر 
مصرف گرایی است و با شعار نمی توان از این واقعیت فرار کرد، آنچه رخ 
می دهد این است که در چنین اقتصادی الزامات مصرف گرایی به  درستی 
رعایت نشده و از این رو اقتصاد همواره دچار عدم تعادل می شود، مصرف 
موتور محرک تولید و اقتصاد است، نمی توان تامین مالی بخش صنعت و 
توسعه صنعتی کشور را مدنظر قرار داد بدون توجه به مصرف، اصالً توسعه 
صنعتی انجام می گیرد تا نیازهای مصرفی جامعه تامین شــود، بنابراین 
بدون گرفتار شدن در دام مصرف گرایی افراطی، باید چرخه تولید/مصرف 
را متعادل کرد و با تحریک صحیح مصرف، ظرفیت های خالی مانده بخش 
تولید/خدمات را فعال کرد. زمانی که زیرساخت های مصرف کاالی داخلی 
تقویت شــود، بدون نیاز به هرگونه طراحی مکانیسمی منابع به سمت 
بخش تولید هدایت خواهد شد، چند دسته پیشنهاد در این حوزه ارائه 

می شود:
الف- اکوسیستم کارت های اعتباری خرید باید اصالح شود، الزم است 
بانک ها از زیرساخت های خود برای اجرای این سیستم استفاده کرده و منابع 
طرح از طریق خود تولیدکنندگان )با هدایت اصناف و به  صورت سندیکایی( 
فراهم شود. در این مدل تامین منابع نه به  صورت مستقیم و عینی بلکه به 
این شکل است که وقتی مصرف کننده به  صورت قسطی اصل و فرع اعتبار 
دریافتی را بازپس  می دهد، تولیدکننده نیز به  صورت اقساط این اصل و فرع 

را دریافت کند.
ب- یکی از اســتراتژی های نوظهور در حوزه ســرمایه گذاری مستقیم 
)توسط سرمایه گذاران نهادی بزرگ(، به نقل از مجمع جهانی اقتصاد، بحث 
ارائه خدمات فروش اقســاطی است؛ در واقع سرمایه گذاران نهادی یکی از 
پایه های دیگر شــکل گیری بانکداری سایه هســتند، در این حوزه یکی از 
پیشنهادهای قابل ارائه که توسط نگارنده و در قالب پروژه ای پژوهشی برای 
تامین اجتماعی در حال بررسی است، هدایت قسمتی از منابع عظیم این 
سازمان )و سازمان های عائله مند مشابه( به سمت اعطای تسهیالت خرید 
اقساطی کاال و خدمات به اعضای خود )کسب بازدهی باکیفیت/ قابل تعدیل 
سریع متناسب با نرخ تورم/پایدار از محل سود این تسهیالت در کنار نرخ 

نکول بسیار پایین( است. 

 بازیگران اصلی صندوق های سرمایه گذاری تهاتری

 علی اجاقی
 کارشناس اقتصادی

 

صندوق سرمایه 
گذاری تهاتری

تأمین کنندگان  
مصالح، ماشین 

...آالت و

پیمانکار  
سازنده، 

مشاور و ناظر

صاحبان 
سرمایه

ذینفعان
محلی

صاحبان 
زمین



چالش ها و راهکارها

4849 ویژه نامه روز صنعت    تیر 1397ویژه نامه روز صنعت    تیر 1397

اقتصاد سیاسی صنایع

تا پیش از بحران بزرگ 1929، فضای اقتصاد کالن در عدم مداخله 
دولت در سازوکار بازار و اینکه بازار به خودی خود قادر است به تعادل 
بلندمدت دســت یابد، خالصه می شد. با بروز بحران بزرگ و سقوط 
بورس نیویورک، نوع جدیدی از سیاســتگذاری اقتصادی در دنیا با 
رهبری جان مینارد کینز گسترش یافت که نقش دولت را در اقتصاد و 
سیاستگذاری اقتصادی برجسته کرد. بدون آنکه بخواهیم وارد معایب 
و مضار این نگرش شویم، تجربه کشورهایی که به ویژه پس از جنگ 
جهانی دوم توانستند خود را از صف کشورهای فقیر جدا کنند و به 
باشگاه کشورهای توسعه یافته یا اقتصادهای نوظهور ملحق کنند، نشان 
می دهد که سیاستگذاری اقتصادی دولت ها، نقش پررنگی را در فرآیند 

توسعه آنها بازی کرده است.
به یک مفهوم دیگر، به ویژه در حدود هفت دهه گذشته، روش ها، 
فرآیندها، سیاستگذاری ها و پیشتر از همه آنها جهت گیری های کالن 
و استراتژیک دولت ها و حکومت های عامل توسعه، به گونه ای شکل 
گرفته است که صنایع داخلی در نهایت قادر به رقابت با محصوالت 
مشابه خارجی خود باشند و بتوانند سهم بازاری قابل توجهی را به ویژه 

در سطوح بازارها و تجارت خارجی، نصیب خود کنند.
در این راســتا کشــورهای مختلف با صرف نظر کردن از الگوی 
کشورهای بلوک شرق، دو گونه اســتراتژی را برای خود برگزیدند؛ 

جایگزینی واردات در مقابل توسعه صادرات.
استراتژی جایگزینی واردات را شاید بتوان یک استراتژی تدافعی 
در مقابل استراتژی تهاجمی توسعه صادرات تعریف کرد. در جایگزینی 
واردات، فرض بر آن اســت که بازار کشور برای توسعه دادن صنایع 
خاص به اندازه کافی بزرگ اســت، صنایع داخلی نوپا هستند و  باید 
به نوعی در مقابل تهاجم رقبا محافظت شوند اما در توسعه صادرات، 
نوعی رفتار و نگرش بلندمدت به رقابت در عرصه بین المللی وجود دارد 
که افق رقابتی تولیدات یک کشور را در سطح وسیعی تعریف می کند.

اما پرسشی که در این میان مطرح است، فرای آنکه کدام استراتژی 
موفق و کدام ناموفق عمل کرده و از پیش نیز می شد موفقیت یا عدم 
موفقیت آن را تشــخیص داد، آن اســت که عمدتاً چه دسته علل و 
عواملی موجب می شــوند که یک کشور یا یک حاکمیت، استراتژی 

جایگزینی واردات و دیگری استراتژی توسعه صادرات را برگزیند؟
آیا صرفاً رهیافت های نظری در حوزه اقتصاد قادر به توضیح علل و 

عوامل این انتخاب هستند؟
به طور مثال آیا صرفاً دانش اقتصادی کره ای ها موجب شده که آنها 
توسعه صادرات و رفتار تهاجمی را برگزینند و در مقابل، کشورهایی 
مانند هندوستان، ترکیه و ایران به سمت جایگزینی واردات متمایل 

شوند؟
بررسی تجارب این کشورها در مقایسه آن با رهیافت ها و ساختار 
سیاســی، نشــان می دهد که بیش و پیش از دانش یا سطح کارایی 
دانش اقتصادی حاکمان، این ساختار سیاسی و اقتصاد سیاسی این 
کشورها بوده که سمت وسوی جهت گیری های کالن آنها را مشخص 
کرده است. به عبارت دیگر بن مایه های فکری، ایدئولوژیک و ساختار 
اندیشــگی اســت که تعیین می کند نظام های حاکم بر کشورهای 

مختلف به کدام سمت وســو در حوزه 
اقتصادی، تمایل پیدا می کنند.

نگاهــی به تجربه چیــن به عنوان 
یکی از مهم ترین پایگاه های چپ گرایی 
سیاسی نشان می دهد که حزب حاکم 
چین با مشــاهده ناکارایی های حاصل 
از اجــرای سیاســت های ایدئولوژیک 
دوره مائو، به اجبار و برای برون رفت از 
مشکالت حاد به وجود آمده ناشی از دو 
حرکت نسنجیده و بی پایه مائو، »جهش 
بزرگ« و »انقالب فرهنگی«، یک تغییر 
پارادایمی و گفتمانی عمیق را در دستور 
کار خود قرار دادند. بررسی های رونالد 
کوز در کتاب »چین چگونه سرمایه داری 
شد« نشان می دهد که سران کمونیست 
چین، ابتدا صرفاً بخش هایی از آموزه های 
نظام بازار را که به عقیده آنها می توانست 
مانع از حاد شــدن بحــران در برخی 
مناطق شــود، در دستور کار قرار دادند 
اما به مرور، دستاوردهای تغییر رویکرد 
چنان نمایان و غیرقابل کتمان بود که 
کل سرزمین چین را در یک دوره نسبتاً 
کوتــاه فراگرفت و عمالً چین به عنوان 
یکی از مظاهر چپ گرایی نیمه دوم قرن 
بیستم، به کشوری با ساختار اقتصادی 

بازار، تغییر ماهیت داد.
بررســی کــوز در ایــن کتاب یک 
حقیقت را عیان می کند؛ سازوکار نظام 
بازار، عملکردهــا و برون دادهای آن به 
گونه ای است که اصطالح قورباغه آب پز، 
توضیح و توصیف مناسبی برای آن است. 
اگر یک قورباغه را در یک ظرف آب در 
حال جوشیدن بیندازیم، با یک جهش 
از درون ظــرف به بیرون می پرد اما اگر 
همان قورباغه را در ظرف آبی با دمای 
معمول روی شعله ای با حرارت مالیم 
قرار دهیم، با باال رفتن دمای آب و گرم 
شدن آن، قورباغه عمالً آب پز می شود! 
این بزرگ ترین ویژگی نظام بازار است 
که برون دادهای انگیزشی و رفاهی آن، 
قادر است بزرگ ترین و سرسخت ترین 
ایدئولوژی ها را به چالش کشد، مدعیان 
آن را بــه تاجرانی بدل کند که به جای 
مباحث نظری آتشین، به مذاکره برای 

تقسیم سهم بازاری، مجاب کند!
نگاهی به تجربه حکومت ها و دولت های عامل توسعه با ساختارهای 
متفاوت، از راست گرایی افراطی نمونه هایی مانند کره جنوبی و شیلی تا 
چپ گرایی اتوپیایی مانند چین، نشان داده که این کشورها به طور عام 
برای دو موضوع اساسی که به نظر می رسد قلب توسعه هر کشوری 
است، احترام ویژه ای قائل بوده اند یا الاقل درصدد ایجاد اخالل عامدانه 
در آن نبوده اند. اول؛ ساختار نظم بین الملل و ایجاد روابط قوی و کارآمد 
با این ساختار به منظور امکان استفاده حداکثری از پتانسیل های آن 
در جهت گسترش بازار تولیدات داخلی با تکیه بر استراتژی توسعه 

صادرات و دوم؛ احترام به نظام و قواعد بازار در اقتصاد داخلی.
بزرگ ترین دستاورد این نوع نگاه به دو موضوع یادشده، به صنایع 
داخلــی بازمی گردد. این صنایع قادر خواهند بــود اوالً تکنولوژی و 
سرمایه فیزیکی مورد نیاز خود را از بازارهای جهانی که از سطح رقابتی 
باالیی برخوردارند با حداقل هزینه، تامین کنند و ثانیاً؛ ناشی از همین 
ارتباط تکنولوژیک، ســطح و عمق بازارهای در دسترس را گسترش 
دهند. به عبارت دیگر دولت ها با اتخاذ این دو رویکرد به حوزه روابط 
بین الملل و اقتصاد داخلی، صنایع داخلی را به بهترین شکل ممکن 
حمایت می کنند؛ حمایتی که نه تنها قادر است به برخاستن صنایع 
داخلی کمک کند که تضمین کننده امکان ایستادن آنهاست! و این 
دومی بسیار مهم تر از اولی در ساختار بازارهای جهانی با سطح رقابت 

بسیار عمیق و گسترده است.
اما همچنــان که ناهار مجانی وجود ندارد، این نوع نگاه هم برای 
حکومت های عامل آن، نه تنها بی هزینه نیست که ممکن است حتی 
منجر به از هم پاشیدن، تغییر ساختار، تغییر ایدئولوژیک یا دگردیسی 
عمیق آنها شود. جز چین که همچنان ساختار حاکمیت تک حزبی 
خود را حفظ کرده اســت، ســایر دولت ها و حکومت هایی که با این 
نگرش به توسعه، با ســاختار جهانی ارتباط و تعامل برقرار کرده اند، 
با دگردیسی ها و تغییرات عمیق ساختاری و سیاسی مواجه شده اند 
هرچند که با فرض حکومت تک حزبی در چین، میزان اقتدار و توانایی 
حکومت این کشور در اعمال اقتدار از نوعی که در دهه های 60 و 70 
از آن برخوردار بود، امروزه عمالً میسر نیست. این بدان مفهوم است 
که دولت های عامل توسعه، باید خطر تغییرات سیاسی، کاهش سطح 
اقتدارگرایی، کاهش سطح و عمق نفوذ ذی نفعان حاکم، تقسیم قدرت 
و ثروت با سایر گروه ها و در یک عبارت ساده تر، جابه جایی مرزهای 

قدرت و ثروت را بپذیرند!
این موضوع به ویژه برای دولت هایی که ساختار ایدئولوژیک آنها به 
شدت سخت و انعطاف ناپذیرتر است، شکل حادتری به خود می گیرد. 
به عبارت دیگر میان حفظ سطح و عمق اقتدارگرایی ایدئولوژیک و 
تبدیل شدن به کشوری با ساختار اقتصادی باثبات، نوعی از بده بستان، 
تقریباً مشابه با منحنی پارتو دیده می شود. امکانات در دسترس یک 
دولت، محدود است، اگر دولتی بر اقتدارگرایی ایدئولوژیک تاکید کند، 
الجرم برخی از انرژی، منابع و توان خود را صرف صیانت از آن می کند 
و در نتیجه، انرژی و منابع کمتری برای نیل به رشد در دسترس باقی 
می ماند. چیزی شــبیه معمای آهن-کره! آهن نماد منابع مورد نیاز 

پارادایم غلط
واکاوی اقتصاد سیاسی حمایت از صنایع در دولت دوازدهم

مصطفی نعمتی 
 تحلیلگر اقتصادی 
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اقتصاد سیاسی صنایع

برای تولیدات جنگــی و کره نماد امکانات مورد نیاز برای ایجاد رفاه 
اقتصادی است. هر چه جنگ سنگین تر و هزینه های آن بیشتر باشد، 
امکان تولید محصوالت رفاهی هم کمتر خواهد بود. هرچه کشوری 
بر ساختار ایدئولوژیک خود تکیه کند، فرصت و منافع کمتری برای 
پرداختن به حوزه های اقتصادی و رفاه شــهروندانش در دسترس او 

خواهد بود.
یک گــزاره تا حدود زیادی صــادق در این زمینــه وجود دارد؛ 
دولت های ظاهراً انعطاف ناپذیر بــه هر حال دچار تغییرات بنیادین 
می شوند. این تغییر اما با دو ساختار انگیزشی متفاوت رخ می دهد؛ اگر 
دولت، از نوعی باشد که ساختارهای دوگانه نظم بین الملل و نظم بازار 
را نفی کند، این انگیزه ها و ارزش های بقای طبقات فرودست خواهد 
بود که اغلب با هزینه های زیاد آنها را مجبور به تغییر می کند و اگر از 
نوعی باشد که این دو را محترم شمارد و در مسیر آنها حرکت کند، 
انگیزه ها و ارزش های ابراز وجود طبقات متوسط و باالتر، عاملیت تغییر 

را بر عهده می گیرند.
در مدل اول، یعنی تغییرات ناشی از ارزش های بقا، تاکید و تکیه 
بر ساختارهای ایدئولوژیک، فقر جمعی را دامن می زند. در گسترش و 
عمق یافتن فقر، بقا مهم ترین انگیزه اکثریت جامعه خواهد بود حال 
آنکه در مدل دوم، رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه، سطح مطالبات 
را از ارزش های بقا به سمت ارزش های ابراز وجود، ارزش های اجتماعی 
و فرهنگی تغییر مسیر می دهد. الجرم این تغییر نگرش در ارزش ها، 
نوعی جدید از شکل سیاسی را می طلبد که ساختارهای انعطاف ناپذیر، 
قادر به پاسخگویی به نیازهای آن نیستند، چه برای طبقات فرودست، 

چه برای طبقات متوسط و باالتر!

حمایت یا تغییر پارادایم؟ •
پارادایم الگوی داوری شــایع، موجه و مــورد مراجعه برای رد یا 
قبول افکار هســتند و شامل الگوهای منطقی، منطقی- احساسی و 
صرفاً احساســی، الگوهای فکری فردی، گروهی و عمومی می شوند. 
شرط الزم و کافی برای تشکیل یک پارادایم، این است که یک الگوی 
داوری، مقبول و مورد مراجعه باشــد. به عبارت دیگر هر آنچه رفتار 
پارادایمی داشته باشد، پارادایم است. رفتار پارادایمی هم عبارت است 
از در چنبره گرفتن داوری های ادراکی، توسط یک الگو برای یک مدت 
طوالنی. پس هر آنچه بتواند مجموعه ای از داوری های ادراکی یک فرد 
یا جامعه را در چنبره خود بگیرد و مدت ها پایدار بماند، پارادایم است.

تغییر الگوواره، تغییر آرام در روش شناســی یا تجربه است و غالباً 
به یک تغییر اساســی در تفکر و برنامه اطالق می شود که سرانجام 
روش اجرای پروژه ها را تغییر می دهد. بر اساس ایده توماس کوهن، 
یک انقالب علمی زمانی شکل می گیرد که دانشمندان با منتقدانی 
مواجه می شوند که نمی توان به سواالت آنها در چارچوب پارادایم مورد 

پذیرش عموم پاسخ داد.
همیشــه هر پارادایمی منتقدانی دارد که غالباً کنار زده شده یا 
نادیده گرفته شده اند. هنگامی که تعداد مخالفان به شکل معناداری 
افزایش یافت، رشــته های علمی با نوعی بحران روبه رو می شود و در 
خالل دوره بحران، ایده های جدید )و بعضاً ایده هایی که قبالً نادیده 
گرفته می شدند( مورد توجه قرار می گیرند و سرانجام پارادایم جدیدی 
شکل می گیرد که پیروان خود را خواهد داشت و آنگاه نبرد بزرگ بین 
پیروان ایده جدید و قدیم روی می دهد. در این مواجهه طوالنی انبوهی 

از اطالعات تجربی و استدالالت علمی رد و بدل می شود.
کوهن رویارویی ایده ماکسول با اینشتین )درباره حرکت نور( را به 
عنوان شــاهد ارائه می دهد. نهایتاً اینکه شواهد هر ایده توسط افراد 
غربال می شود، البته گاهی مواقع زمان منجر به پیروزی یکی از ایده ها 

می شود. کوهن در این مورد جمله ای را 
از ماکس پالنک نقل می کند: حقیقت 
جدید علمی با قانع شــدن مخالفان و 
روشــن کردن آنان غلبه نمی یابد بلکه 
مخالفان ســرانجام می میرند و نســل 
جدید نیز با ایده جدید پرورش می یابد. 
این اتفاق انقالب علمی یا پارادایم شیفت 

است.
گفته می شــود که مهم ترین عامل 
مقاومت ما در برابر ایده ها و پارادایم های 
جدید، ترس خارج شدن از محیط امنی 
است که برای خود ساخته ایم اما ظاهراً 
این همه داستان نیست. گاهی به ویژه 
در حوزه های اجتماعی، مقاومت در برابر 
تغییر پارادایم، به دالیل دیگری نیز بروز 
می کند. گروهی که منافع شان در حفظ 
پارادایم موجود است، اینجا نه فقط به 
دلیل ترس از خروج از محیط امن، بلکه 
ترس از، از دست دادن منافعی است که 
پارادایم کهن برای آنها مهیا کرده است. 
به عبارت دیگر پارادایم پیشین آنها را 
برخــوردار از قدرت و ثروت جامعه قرار 
داده اما به هیچ وجه مشــخص نیست 
با پارادایم شیفت، آنها همان موقعیت 
پیشــین خود را حفظ کننــد به ویژه 
زمانی که عالئم کافی برای این شیفت 
موقعیت هم از سوی طرفداران پارادایم 
جدید، ارســال می شود. نتیجه چنین 
نبردی میان طرفداران پارادایم قدیم و 
جدید، گاه منجر به ریزش اجتماعی هم 
می شود چراکه اغلب دیده می شود که 
ادامه پارادایم قدیم مساوی است با برنده 
شدن گروه اقلیت به قیمت بازنده شدن 

اکثریت جامعه.
از ســوی دیگر وقتی پارادایم غلط 
باشــد، تغییــر جایــگاه مدیریت هم 
کمک چندانی بــه برون رفت از بحران 
نمی کند. به واقع در یک پارادایم غلط، 
یک مدیر خوب تنها قادر است سرعت 
ســقوط را کاهــش دهد امــا در اصل 
ســقوط تفاوتی ایجاد نمی کند. نگاهی 
به تجربه های تاریخی، نشــان می دهد 
که هر جا پارادایم شیفت حادث شده، 
تغییر مدیران چندان تفاوت معنی داری 
در روند ایجاد نکرده و دقیقاً به همین 
ترتیــب، تا زمانی که پارادایم شــیفت 
حادث نشده، باز از تغییر مدیریت کار 

چندانی ساخته نبوده است.
نگاهی بــه پارادایم فکــری ما در 
دهه های اخیر، نشــان می دهد که این 
پارادایم تا حــدودی همان دو محوری 
را که موجبات برون رفت کشــورهای 

مختلف از تله فقر و تبدیل شدن آنها به قدرت های اقتصادی با قدرت 
چانه زنی باال را فراهم آورده، یعنی نظم بین الملل و نظم بازار، نفی و با 
آنها به نوعی برخورد کرده است. در نتیجه، اگر قرار باشد جامعه ایران 
شــاهد برون رفت از بحران های عدیده به ویژه بحران اقتصادی خود 
باشــد، اوالً با تغییرات از نوع تغییرات مدیریتی یا در سطح تغییرات 
سیاستی )Policy Change( اگر هم رشدی به وقوع بپیوندد، ناپایدار 
و گذراست چنانچه در دوره هایی شاهد آن بوده ایم و ثانیاً این تغییرات 
می باید در ســطح انگاره ها و پارادایم کالن و استراتژیک حادث شود 
که به ویژه دو عنصر نظم بازار و نظم بین الملل، محوریت این تغییر 

پارادایم باشند.

روحانی و حمایت از صنایع داخلی •
رویکرد روحانــی در ابتدای دوره صدارتش، یعنی مذاکرات جدی 
با کشــورهایی که راس نظم بین الملل را تشکیل می دهند، چه آن را 
ناشی از تغییرات گفتمانی و پارادایمی بدانیم چه ناشی از ضرورت های 
اقتصادی، در نگاه نخست هم درست بود، هم ضروری و هم با توجه به 
عزم شکل گرفته در کل حاکمیت در فرآیند و نتایج آن، امیدبخش نوعی 
تغییر پارادایمی در ساختار دولت بود به ویژه آنکه برخالف دوره های 
پیشــین مذاکره، نوعی نتیجه گرایی )Result Oriented( در آن قابل 
مشاهده بود. بررسی آثار و پیامدهای سیاستگذاری های اقتصادی در 
زمینه حمایت از صنایع داخلی طی 40 سال گذشته نشان می دهد که 
الاقل یکی از اصلی ترین دالیل عدم موفقیت این سیاستگذاری ها را  باید 
در همین چارچوب، یعنی عدم هماهنگی ساختار سیاسی، چه از منظر 
سیاســت داخلی و چه از نگاه سیاست خارجی، با اهداف تعیین شده 
اقتصادی، جست وجو کرد. به عبارت ساده تر، برای ساختار سیاسی ما، 

معمای آهن-کره، فاقد موضوعیت بود!
اما در نظام تصمیم گیری کالن ایران، این یک واقعیت اســت که 
نه تنها دولت تنها بازیگر و تصمیم گیرنده آن نیســت که میدان بازی 
دولت از سایر نهادها، کوچک تر و با چالش های بیشتری مواجه است. 
البته این به مفهوم تبرئه کردن سیاستگذاری های اشتباه دولت به ویژه 
در زمانی که میدان بازی فراخ تری در اختیار داشته، نیست بلکه بدان 
مفهوم است که دولت محاط در سیاست ها و استراتژی های کالن است.

جمع بنــدی نوع نــگاه دولت روحانی به حوزه اقتصاد سیاســی 
حمایت گرایی از صنایع داخلی نشــان می دهد که اگر نه همه، الاقل 
بخش قابل توجهی از جهت گیری های کالن آن در چارچوب نظری 
و تجربی، که در اغلب کشورهای دنیا آزمون شده است، از قوام نظری 
قابل دفاعی برخوردار اســت اما عــالوه بر آنکه دولت بازیگر اصلی و 
تعیین کننده این میدان نبوده و نیســت، شــخص آقای روحانی و 

معتمدترین افراد نزدیک به او نیز در پی ناهار مجانی بودند!
حتی در چین پس از مائو که بیشــترین سهم قدرت در اختیار 
افراد و گروه های حامی تغییر پارادایم مانند هوا گوفونگ و دنگ شیائو 
پینگ بود، تغییر پارادایم با هزینه هایی همراه شد که این افراد اغلب 
با میل وافر به آنها تن دادند. پارادایم شــکل گرفته در فضای کنونی 
جامعه ایران، ذی نفعانی دارد که حتی از گل به خودی هم ابایی ندارند 
که شاید طنز تلخی باشد که گل به خودی اغلب منافع آنها را عمق 
و گسترش هم می دهد. جامعه کنونی ایران، در واقع به نوعی در یک 
مبارزه تغییر پارادایمی درگیر اســت. پیروز این میدان هم همیشه 
کســانی بوده اند که حاضر شده اند هزینه چنین تغییری را بپردازند. 
تشخیص درست، همیشه به درمان منجر نمی شود! بدن بیمار اقتصاد 
ایران، گروه های ذی نفع بسیاری را میزبانی می کند، برای بیرون راندن 
این ذی نفعان و بازگرداندن قطار اقتصاد به ریل منطقی، تنها تشخیص 

بیماری کافی نیست!  
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آمارهای ارائه شده از سوی دو نهاد اصلی تولید آمار یعنی بانک 
مرکزی و مرکز آمار ایران نشــان می دهد بخش قابل اعتنایی 
از رشــد اقتصادی ایران در ســال 1396 و سال های پیش از 
آن از رشــد بخش صنعت منتج شده اســت. سهم حدود 25 
تا 30درصــدی فعالیت های صنعتی در کل ارزش افزوده تولید 
ملی این میزان ســهم را در رشــدهای تولید ناخالص داخلی 
ممکن کرده است. از طرف دیگر بخش صنعت در ایران یکی از 
بخش های اصلی ایجاد اشتغال پایدار به حساب می آید و اگر این 
فعالیت در شرایط دشوار قرار گیرد باید از ایجاد اشتغال تا اندازه 
زیادی ناامید شد. تولیدات صنعتی عالوه بر اینکه نیازهای روزانه 
میلیون ها نفر از ایرانیان را در خانه و کاشانه برطرف می کند به 
تولید و رشد سایر بخش ها نیز کمک می کند. بخش کشاورزی، 
بخش حمل ونقل، بخش خدمات و... نیز از تولیدات صنعتی برای 
رشد خود بهره مند می شوند. عالوه بر نکات یادشده فعالیت های 
صنعتی در هر جامعه ای از جمله جامعه ایران یک فعالیت درهم 
 تنیده شده اســت و می تواند راه رشــد علم را نیز هموار کند. 
مجموعه دالیل یادشــده به ما می گویند که از اهمیت صنعت 

نباید غافل شد.

صنعت زنجیره جهانی است •
برخالف فعالیت های کشاورزی به ویژه کشاورزی سنتی که به 
هر حال به آب و خاک و اقلیم هر جامعه وابسته است و فعاالن آن 
با تجربه تاریخی و استفاده از دارایی های داخلی و شاید با پیوندهای 
اندک با خارج می توانند تولید کنند، فعالیت های صنعتی از زمان 
زاد و رشد خود در انگلستان و انقالب صنعتی پدیدارشده در این 
کشور یک فعالیت فراملی بوده و هست. این فعالیت فرامرزی از یک 
 سو به دلیل نیاز به بازارهای جهانی است چون ماشین که آمد تولید 
انبوه انجام شد و دیگر بازار داخلی تکافو نمی کرد و از طرف دیگر 
صنعــت در هر جامعه ای مطابق با توانایی های فنی- تکنولوژیک 
حــدود دانش موجود تکامل پیدا می کند و از این نظر نیز به هم 

ارتباط دارند. 
در شــرایط حاضر اما فعالیت های صنعتی تغییر پیدا کرده و 
دنیای آزاد خود تبدیل به کارخانه شده و این کارخانه بزرگ قطعاتی 
یا کاالهایی از صنعت جهانی را تولید می کند. اکنون دیگر اتومبیل، 
تلویزیون، موبایل و... هرگز به تمامی - جز برخی اســتثناها - در 
داخل یک کشور تولید نمی شود و هر قطعه یا مجموعه ای از قطعات 
در کشور دیگری تولید و در نهایت در یک کشور جمع آوری و مونتاژ 
می شود. صنعت ایران اگرچه این ویژگی را کمتر دارد اما باز هم در 

این زنجیره جهانی جای دارد .

رشد صنعت با طعم خارجی •
ایــران در اوایل ســده حاضر و حتی پــس از روی کار آمدن 
دولت مدرن در دهه 1310 هنوز یک کشور کشاورزی بود. بخش 
عمده ای از تولید، اشتغال، ارزش افزوده، تجارت داخلی و خارجی 

ایران را تولیدات کشــاورزی تشکیل 
می داد. پس از آنکه ایران از نظر ثبات 
سیاسی و تشکیل دولت متمرکز به 
یک نقطه مناسب رسید مدیران ارشد 
ایران به ویژه از سال 1316 به بعد یک 
سازمان مقدماتی برای تشکیل نهاد 
برنامه ریزی را در دستور کار قرار دادند. 
صنعت ایران اما به دالیل گوناگون به 
خارج وابسته شــد. این وابستگی به 
ویژه از نظــر تکنولوژی و تامین مواد 
اولیه، ماشین آالت و تجهیزات روندی 
رو به رشد را تجربه کرد. پس از آنکه 
برنامه هــای اول و دوم عمرانی ایران 
به جایی نرســید، برنامه سوم عمرانی 
توســعه صنعتی با اتکا به خارج در 
ایران شکل و ماهیت پیدا کرد. توسعه 
صنعت ایران در دهه 1340 با استفاده 
از فضای مناسب داخلی و حمایت از 
صنعت از طرف وزیــر اقتصاد وقت، 
روندی مناســب داشــت اما ضریب 
وابستگی آن به خارج ادامه پیدا کرد. 
لوازم خانگی،  صنعت خودرو، صنعت 
صنعت نســاجی، ماشین ســازی و 
تجهیــزات در ایــران در دهه 1340 
با شــتاب و البته با درجه های باالی 
وابســتگی روندی فزاینده را حتی تا 
یک سال قبل از انقالب اسالمی ادامه 

داد.

صنعت و انقالب •
پس از پیروزی انقالب اســالمی 
در ایــران در بهمــن ســال 1357 
انقالبیــون پیروز نمی دانســتند چه 
طــرح و برنامه ای را باید برای اقتصاد 
ایران طراحــی و پیاده کنند. انقالب 
اسالمی ایران از همان روزهای نخست 
به ســمت تعارض بــا ماهیت غرب 
رفت و چون صنعت ایران وابســتگی 
شدیدی به غرب داشت مغضوب شد. 
غضب انقالبیون شامل مصادره اموال 
بورژوازی صنعتی شــد و صنعت در 
ایران به مدت یک دهه به محاق رفت. 
در این دهه که از سال 1358 شروع 
شد و تا پایان جنگ ادامه داشت، انواع 

و اقسام طرح های انقالبی برای خودکفا شدن فعالیت های صنعتی 
به ذهن انقالبیون رسید که برخی از آنها اجرایی شد اما در نهایت به 
دلیل پیچیدگی فعالیت های صنعتی ماهیت این فعالیت در تمایل 

به خارج باقی ماند.

سه وابستگی •
با همه تالش ها در برنامه ریزی های انجام شــده در چهار دهه 
گذشــته برای قطع ارتباط صنعت ایران با صنعت جهانی اما به 
دالیلی همچون پیوستگی ذاتی صنعت به هم، جهانی بودن روابط 
اقتصادی میان شرکت ها و رشد صنعت ایران در پیوند با صنعت 
غرب، فعالیت های صنعتی ایران نیــاز دارد با خارج تعامل برقرار 
کند. این تعامل که البته بیشتر از سوی ایران اجتناب ناپذیر به نظر 
می رسد، موجب شده است که فعالیت های صنعتی با سیاست های 

ارزی پیوندی غیرقابل انکار داشته باشد.
نخستین نیاز قطعی و اجتناب ناپذیر ایران به صنعت جهانی 
به روزرســانی، نوسازی و بازسازی تکنولوژیک است. واقعیت این 
است که تکنولوژی فعالیت های مرتبط با صنعت در دنیای بیرون 
از ایران با چنان شتابی پیش می رود که ایران هرگز نمی تواند با 
همان شــتاب و حتی یک صدم آن حرکت کند. در شرایطی که 
کشورهای توسعه یافته صنعتی مثل آلمان، ژاپن، انگلستان، آمریکا 
و سایر کشورهای مشهور به کشورهای صنعتی نمی توانند از دام 
پیوندهای اجتناب ناپذیر به هم رها شوند، بدیهی است که ایران 
نیز باید بر اســاس ضرورت برای نوسازی تکنولوژیک خود اقدام 
به واردات انواع ماشــین آالت و تجهیزات روزآمدشده کند. عالوه 
بر این صنعت ایران از نظر کاالهای ســرمایه ای وابستگی تام به 
جهان دارد. حتی در صنایعی مثل پتروشــیمی و تولید که مواد 
اولیه آن از داخل تامین می شــود ایران برای تولید همین کاالها 
باید ساالنه مقادیر قابل اعتنایی ارز برای خرید کاالهای سرمایه ای 

اختصاص دهد.
واقعیت این اســت که تولید صنعتی ایــران بدون وارد کردن 
کاالهای واســطه ای و کاالهای ســرمایه ای در کوتاه ترین زمان 
ممکن از پای درمی آید. وابســتگی دیگر صنعت ایران به جهان 
خارج در حوزه مواد اولیه اســت. هم اکنون در صنعت نســاجی، 
پوشــاک، دارو،   خــوراک دام، روغــن نباتــی، خودروســازی، 
لوازم خانگی و... ایران به واردات نیازمند اســت. این سه وابستگی 
 موجب شده است صنعت ایران به سیاست های ارزی حساسیت 

داشته باشد. 

سیاست های ارزی •
سیاســت های ارزی در ایران تا انــدازه زیادی از نظر عرضه به 
صادرات نفت خام وابسته است. به این معنی که 80 درصد از درآمد 
ارزی ایران از محل صادرات نفت خام به دست می آید و این یک 
ویژگی قابل اعتنا در تنظیم سیاست های ارزی است. از طرف دیگر 
تقاضــای ارز در ایران نیز چند محل عمده دارد. واردات کاالهای 

پیچ و مهره صنعت با ارز شل و سفت می شود
التهابات ارزی چه مشکالتی را برای بخش صنعت درست می کند؟

ارز

حسین سالح ورزی  
 نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
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ســرمایه ای، واسطه ای، ماشــین آالت و تجهیزات صنعتی برای 
چرخیدن فعالیت های صنعتی یک بخش قابل مالحظه از تقاضا را 
تشکیل می دهد. عالوه بر این واردات کاالهای ساخته شده صنعتی 
نیز ســهم قابل توجهی از کل تقاضای ارزی را به خود اختصاص 
می دهد. این موارد و نیز واردات مواد غذایی و محصوالت کشاورزی 
به اضافه تجهیزات دفاعی کشــور و همچنین هزینه گردشگری 
ایرانی محل های اصلی تقاضای ارز به حساب می آیند. سیاست های 
 ارزی در ایران از دهه 1340 تا امروز به لحاظ ســاختاری تفاوتی 
معنادار را تجربه نکرده اســت. به این معنی که در راس ساختار 
سیاســت های ارزی نهــاد دولت- نهاد حکومت قــرار دارد. نهاد 
دولت به وسیله بانک مرکزی و تا حدودی از مسیر وزارت اقتصاد 
 و ســازمان برنامه و بودجه سیاســت های ارزی خــود را عرضه 

و اجرا می کند. 
دولت های ایران از دست کم 70 سال پیش تاکنون هرگز برای 
حتی یک دوره میان مدت حاضر نشــده اند بــازار ارز را آزاد اعالم 
کنند. سیاســت میخکوب ارزی در همه سال های 1340 تا امروز 
به رغم همه دگرگونی هایی که در سیاســت های ارزی جهانی رخ 
داده اســت در ایران به انقطاع ادامه داشته و دارد و در حال حاضر 
و با توجه به نکته ای که یادآور شــدم، سیاســت ارزی ایران از دو   
مســیر عرضه و تقاضا دچار آسیب و اخالل گسترده شده است. 
از سمت عرضه به دلیل اینکه احتمال برگشت رژیم های گسترده 
تحریم اقتصادی روندی فزاینده دارد با کمبود واریز و برگشت ارز 
مواجه شده ایم و این چیزی است که با وجود همه توضیحات دولت 
انکارناپذیر است. از سمت تقاضا نیز متاسفانه دولت با میخکوب 
کردن نرخ دالر و سقف 4200 تومان ایران فضای کار را رانت آلود 

و توام با سوءاستفاده کرده است.

صنعت در اولویت باشد •
در شــرایطی که دولت و بانک مرکــزی ایجاد کرده اند اکنون 
تخصیص ارز با یک معضل مواجه شده است. به نظر می رسد حتی 
در یک شــرایط غیرعادی باید فعالیت های صنعتی در تخصیص 
ارز در اولویت اول باشــد. در صورتــی که این اتفاق نیفتد پیچ و 
مهره فعالیت های صنعتی شل شده و در یک فرآیند ناگزیر از پای 

درمی آید.
دولت دوازدهم باید توجه داشته باشد همین بنگاه های کوچک 
و بزرگی که با بی مهری هایی مواجه شــده اند در مجموع ساالنه 
حدود 25 درصد از تولیــدات ناخالص ملی را به خود اختصاص 
داده و میلیاردها دالر کاال تولید کرده اند که در فقدان آنها با کمبود 

بزرگ مواجه خواهیم شد. 
فعالیت های صنعتی به ویژه صنایعی مثل نساجی و پوشاک، 
غذا و مسکن از برآورده کنندگان نیازهای اصلی ایرانیان به حساب 
می آیند. فعالیت های صنعتی میلیون ها شغل به طور مستقیم و 
غیرمستقیم در همه شهرهای بزرگ و کوچک ایجاد کرده اند که 
در صورت تعطیلی بنگاه ها در شرایط کمبود ارزی از بین خواهند 

رفت.
توجه داشــته باشــیم که در حال حاضــر میلیون ها جوان 
تحصیل کرده در ایران دنبال کار و شغل هستند و در صورت ناتوانی 
در توسعه فعالیت های صنعتی نمی توان دست کم در میان مدت 
کاری برای آنها ایجاد کرد. لشگر بزرگ بیکاران صنعتی در صورت 
تعطیلی بنگاه های صنعتی تاب آوری سیاسی و اجتماعی در ایران 
را به سرعت کاهش خواهد داد و پیامدهای ناشناس آن در ارکان 
جامعه سســتی و لرزش بزرگ ایجاد می کند. امنیت ملی ایران 

در حال حاضر تا اندازه قابل اعتنایی 
به فعالیت های صنعتی وابسته است 
و باید سیاســتگذاران ارزی این را در 

کانون توجه قرار دهند.

ارز در بازار آزاد •
آیا باید بــه فعالیت های صنعتی 
ارز تخصیــص داد؟ در این صورت آیا 
نقض غرض شــده است و بنیان های 
سست صنعت ایران به رانت و فساد 
بیشــتر آلوده نمی شود؟ واقعیت این 
است که شــرایط حاضر یک فرصت 
تاریخی برای پاالیش و زدودن ابهام ها 
در صنعت ایران فراهم کرده اســت. 
به این معنی که سیاستگذاران ارزی، 
سیاســتگذاران تجــارت و صنعت و 
مقام های ارشــد برنامه ریزی باید با 
اتحاد و انسجام فکری دنبال این باشند 
که همه راه های رانت و فســاد را در 
هر عرصــه ای اعم از تجارت، صنعت، 
خدمات و کشاورزی مسدود کرده و 
فضای شفاف ایجاد کنند. راه عبور از 
دشواری امروز و معضل بزرگ بدون 
تردید اصالح سیاست های ارزی است. 
اگر بــازار ارز از انحصار دولت خارج و 
به یک بازار آزاد تبدیل شــود و همه 
فعالیت ها از تاریکی بیرون آیند و در 
فضایی باز و روشن به کار خود ادامه 
دهند سره از ناسره بازشناخته شده و 
می توان امیدوار بود فعالیت های رانتی 
و فسادآلود به کارشــان خاتمه داده 

می شود.

چند پیشنهاد •
با توجه بــه مطالــب در پیش 
نوشته شــده و با توجه به مجموعه 

شرایط سیاســی، اقتصادی در ایران و با توجه به اینکه فقدان 
نگاه روشن سیاست های بهینه در شرایط فعلی می تواند به فاجعه 
منجر شود و با عنایت به موضوع این نوشته چند پیشنهاد را در 

ادامه می آورم:
یکم: اگر مدیران ارشــد سیاسی ایران می خواهند تهدیدهای 
فعلی را که بر اقتصاد ایران از درون و از خارج تحمیل شده است 
به فرصت تبدیل کنند باید از همه ذهنیت های تاریخی چهار دهه 
اخیر و برای کســب قدرت سیاسی از هر مسیر و با هر وسیله را 
کنار گذاشته و با نگاهی دلسوزانه و مسووالنه امروز و فردای این 
مرز و بوم و مردمان بردبار آن را بر هر خواســته ای ترجیح دهند. 
در شرایط امروز هر اتفاق عمده ای که قرار است رخ دهد هر گونه 
فعالیت  صنعتی، اقتصادی، فرهنگــی و اجتماعی باید از فیلتر و 

صافی سیاست عبور کند. 
توصیه نخست این است که سیاسیون ایران با چشم هایی باز به 
صفحه مناسبات داخلی و خارجی نگاه کنند و راه را برای عبور از 
تنگنای عظیم فعلی هموار سازند. بود و نبود، و زاد و رشد صنعت 
ایران با همه فراز و نشیب ها و کم و زیاد آن به این مساله بستگی 
دارد که مدیران ارشد سیاسی قصد دارند در روش های حکومت و 

ملک داری تجدید نظر  کنند یا نه؟
دوم: اکثریــت کارشناســان و فعاالن اقتصــادی و صنعتی و 
اقتصاددانــان باور دارند که مرگ و زندگــی اقتصاد ایران اکنون 
به عامل تعامل با جهان خارج گره خورده اســت. بدیهی اســت 
فعالیت های صنعتی به مثابه یک بخش عمده اقتصاد ایران از این 
قاعده مستثنی نیست و نیاز به تعامل با جهان دارد. شاید اگر از دو 
دهه پیش و حتی پس از جنگ اجازه می دادیم صنعتگران ایرانی 
با همتایان خارجی خود به یک مشارکت واقعی دست می یافتند، 
امروز کمتر در زحمت بودیم. توجیه کارشناسانه این است که برای 
نجات صنعت از التهاب های ارزی باید راه گفت وگو با جهان خارج 

هموار شود.
سوم: تخصیص ارز به شکل فعلی و... موجب شده است تقاضا 
برای ارز به دلیل رانت معنادار و نزدیک به صد درصدی در هر دالر 
وجود داشته باشد و راه را از بیراه پنهان کرده و به فریب و گمراهی 

مدیران منجر خواهد شد. 
توصیه کارشناســان و متخصصان این است که با استفاده از 
تجربه ناراحت کننده روزهای پس از اعالم سیاست سرکوب ارزی 
 از 20 فروردین 1397 به این ســو، هر چه زودتر به این سیاست 
خاتمه داده شود. بدیهی است که ادامه این وضع به بدترین شکل 
منجر به هدر دادن ارز گران بها شــده و فعالیت های صنعتی در 
انتهای تقاضاست. دولت محترم توجه داشته باشد که سرسختی 
 در مســیر آزادســازی بازار ارز آزاد نیروی باقی مانده را نیز زائل 

خواهد کرد.
چهارم: برای آنکه پیچ و مهره فعالیت های صنعت در کوتاه مدت 
شل نشود و ساختمان این بخش از هم نپاشد، پیشنهاد می شود 
بــرای دوره ای که شــاید نباید طوالنی هم باشــد در تخصیص 
 ارز، بخــش صنعت پیــش از پیش در کانون توجــه قرار گیرد. 
هر میــزان ارزی که بــه فعالیت های غیرمولــد اختصاص یابد 
 گامی به عقب در توســعه صنعت و ناممکن شــدن پیمودن راه 

خواهد بود. 
همان طور که پیش از این نوشــتم مدیران صنعت و تجارت 
اکنون بهترین فرصت برای پاالیش در صنعت را دارند. اجازه دهیم 
صنعتی باقی بماند که آینده دارد و در توسعه پایدار تاب کافی برای 

نبرد در صحنه جهانی را دارد. 

ارز

سیاستگذاران  ارزی،  سیاستگذاران 
ارشد  مقام های  و  صنعت  و  تجارت 
برنامه ریزی باید با اتحاد و انسجام فکری 
دنبال این باشند که همه راه های رانت و 
فساد را در هر عرصه ای اعم از تجارت، 
و کشاورزی مسدود  صنعت، خدمات 
راه  کنند.  ایجاد  و فضای شفاف  کرده 
عبور از دشواری امروز و معضل بزرگ 
بدون تردید اصالح سیاست های ارزی 
دولت  انحصار  از  ارز  بازار  اگر  است. 
خارج و به یک بازار آزاد تبدیل شود و 
همه فعالیت ها از تاریکی بیرون آیند و 
در فضایی باز و روشن به کار خود ادامه 
دهند سره از ناسره بازشناخته شده و 
می توان امیدوار بود فعالیت های رانتی 
داده  خاتمه  کارشان  به  فسادآلود  و 

می شود. 
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تحریم ها از دیرباز به  عنوان ابزاری متداول در تقابل دولت ها به شمار 
می آمدنــد، اما تقریباً از دهه 1990، تحریم های اقتصادی به عنوان 
یک تقابل سیاستی رایج در بین کشورها و ابزاری برای رسیدن به 

اهداف و افزایش منافع سیاست خارجی آنها مطرح شده است.
در اصطــالح، تحریم بــه اقدامات دارای خصلــت اقتصادی در 
مقابل اقدامات دیپلماتیک یا نظامی اطالق می شــود که دولت ها 
برای بیان مخالفت با اقدامات، هدف یا واداشتن آن دولت به تغییر 
یک خط مشــی یا رویه یا حتی ســاختار سیاسی اتخاذ می کنند. 
البته مرزبندی همواره دقیقی در این خصوص وجود ندارد و گاهی 
انگیزه ها مختلط است. تحریم های اقتصادی معموالً اقداماتی است 
که به خاطر منفعت اقتصادی صورت نمی گیرد و غالباً زیانی تجاری 
به دولت درگیر در برنامه تحریم وارد می کند. به طور کلی، تحریم 
اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود 
کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد 

مختلف سیاسی است.
در ادبیات تحریم، به طور معمول تحریم های اقتصادی به دو گروه 
منفی و مثبت تقسیم می شود، بدین نحو که تحریم های اقتصادی 
منفی به مثابه بهترین ابزارهای اقتصادی دیپلماتیک با هدف ضربه 
اقتصادی به یک یا چند کشــور مورد اســتفاده قرار می گیرد، در 
حالی که تحریم های اقتصادی مثبت مشــوقی برای همکاری های 
بین کشوری تلقی می شود. در این میان تحریم های اقتصادی منفی 
با توجه به پیامدهای منفی ای که برای کشــورهای تحریم شده به 
دنبال دارد، مانند کاهش تجارت خارجی، تضعیف قدرت منطقه ای 
و همچنین کاهــش درجه یکپارچگی با اقتصاد جهانی، از اهمیت 

بیشتری برخوردار هستند.
ایران به دالیل مختلــف از  جمله مکتب و جهان بینی خاص و 
متعالی و دســته بندی کشورهای دوســت و دشمن بر این اساس، 
داشتن ذخایر زیرزمینی شامل نفت، گاز، فلزات پرارزش و همچنین 
موقعیت جغرافیایی ویژه، تحوالت سیاسی موفق و فرهنگ ساز در 
سراســر جهان، از سال های گذشته در صدر آمال کشورهای غربی 
برای دستیابی به این ذخایر و موقعیت قرار داشته و در حال حاضر 

هم این مساله استمرار دارد.
هنگامی که این کشورها در کاهش اثربخشی و نفوذپذیری ایران 
و همچنین رشــد و مبادالت تجاری ایران به صورت معمول ناکام 
می مانند، دست به اقدامات غیراخالقی با ظاهرسازی برای عوام فریبی 
و تحت عنوان حمایت از تروریسم می زنند. حتی با متشنج کردن 
کشــورهای اطراف و همسایه ایران که منجر به واکنش ایران برای 
افزایش امنیت کشور می شود، ایران را تروریست وانمود کرده و دست 

به تحریم های مختلف با هدف تضعیف رشد اقتصادی می زنند.
این تحریم ها که به صورت مستمر و از سوی چند کشور به طور 
همزمان صورت می گیرد، با گذشت زمان عمدتاً بر حوزه های مختلف 
فرهنگ، اقتصاد و سیاســت ایران تاثیر می گذارد. فشار تحریم های 
اقتصادی که بر جنبه های دیگر نیز موثر اســت خود از کانال های 
مختلف صنعت شــامل پتروشــیمی، خودرو، گردشگری، فلزی، 

پوشــاک، دارویی و... بر تولید ناخالص 
داخلی، معیشت مردم و رفاه عمومی 

تاثیر می گذارد.
تحریم هــا علیــه ایران از ســوی 
کشــورهای غربی سابقه طوالنی دارد. 
نخســتین تحریم در دوران معاصر از 
سوی بریتانیا علیه ایران در دوره ملی 
شــدن صنعت نفت در زمــان دکتر 
مصدق صورت گرفت. تسخیر سفارت 
آمریکا از سوی دانشجویان پیرو خط 
امام و به گروگان گرفتن کارکنان آن 
سفارت در سال 1979 منجر به اعمال 
تحریم ها از سوی آمریکا و قطع روابط 
ایران و آمریکا شــد. مهم ترین تحریم 
آمریکا علیه ایران به قانون منع گسترش 
تسلیحات ایران-عراق برمی گردد. دوره 
پنجــم تحریم ها بر برنامه هســته ای 
متمرکز بود. قانون کاهش تهدید ایران 
و حقوق بشر سوریه که در 10 آگوست 
2012 به امضا رسید به  عنوان متمم 
چندین ممنوعیــت جدید را به قانون 
تحریم ایران اضافه کرد. بر اساس این 
قانون هر شــخص حقیقی و حقوقی 
که مشــمول یکی از موارد ذیل شود، 
هدف مجازات اقتصــادی آمریکا قرار 
می گیــرد: 1- مالکیت شــناوری که 
بــرای حمل ونقل نفت خــام ایران به 
کار می رود. 2- مشارکت در پروژه های 
توســعه گاز و نفت با ایران در داخل و 
خارج،  3- مشارکت در اقدامات مربوط 
به اکتشاف، تولید و انتقال اورانیوم به 
ایران،  4- فــروش تجهیزات صنعتی 
مربوط به حوزه انرژی از جمله مربوط 

به پتروشیمی.
اما همه مشکالت اقتصادی ایران به 
تحریم برنمی گردد، آسیب پذیری های 
اقتصاد ایران نه تنها در سال های قبل 
از اعمال تحریم هــا و ممنوعیت های 
تجاری سال 2006 کاهش پیدا نکرد 
بلکه در اثر محدودیت ها و سوءمدیریت 
تشدید شــدند. یعنی در این سال ها 
ایران هنــوز به صادرات نفــت و گاز، 
واردات مواد پتروشیمی به ویژه بنزین و 
سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی 

وابسته بوده است.
از طرفی به دلیل تشدید تاثیر تحریم، ماهیت آنها نیز تغییر یافته 
است. تاریخ تحریم علیه ایران نشان می دهد که تحریم ها قبل از سال 
2006 با تحریم ها بعد از آن سال ماهیت و ویژگی های متفاوتی دارند. 
تحریم ها و ممنوعیت های دوره نخست به خاطر ماهیت غالباً نمادین 
خود نمی توانستند منجر به فشار اقتصادی بنیادین علیه ایران شوند.

علی ایحال کشور آمریکا بیش از هر کشور دیگر از حربه تحریم 
بهره جسته است. دولت کلینتون به تنهایی 35 کشور را به صورت 
یکجانبه تحریم کرده اســت. این 35 کشــور 42 درصد جمعیت 
جهان را شامل می شدند و مصرف کننده 19 درصد صادرات جهان 
بودند. آمریکا خود از تحریم های اعمال شده، زیان های زیادی دیده 
است. طبق برآورد بنیاد هریتیج، تحریم اقتصادی 26 کشور جهان، 
صادرات آمریکا را 19 میلیارد دالر کاهش داده و 200 هزار شغل را 
در بخش صــادرات از بین برده و کارگران بخش صادرات به لحاظ 

دستمزد یک میلیارد دالر ضرر کرده اند.
اما این زیان ها سبب نمی شود ایران با ویژگی های منحصربه فرد از 
آماج زیاده خواهی های آمریکا و غرب در امان بماند چراکه به وفور در 
سال های پس از انقالب، رونق و رکود اقتصادی به طور معنا داری به 

تحریم های این کشورها بستگی دارد.
بدیهی است رشد اقتصادی ایران بر اثر چهار عامل قابل افزایش 
است؛ افزایش صادرات و تسهیل حمل ونقل نفت و محصوالت نفتی، 
رفع موانع بانکی و خدمات مالی، بنابراین کشورهای غربی به خصوص 
ایاالت متحده با آگاهی از این مساله، -دقیقاً این دو شاه کلید رشد 
اقتصادی و رونق صنایع ایران- از طریق اعمال تحریم، موانع بزرگ 
و جبران ناپذیری را ایجاد می کنند. از این رو در صورتی که تحریم ها 
علیه ایران صورت نمی گرفت، شــوک مثبت تقاضای خارجی برای 
صادرات نفتی و هم برای صادرات غیرنفتی پدید می آمد و هم هزینه 
تجارت خارجی و مبادالت مالی به شــدت کاهش می یافت و همه 

اینها منجر به رشد و توسعه اقتصادی و رونق صنایع ایران می شد.
یکی از روش هــای اعمال تحریم بر اقتصاد ایــران ایجاد مانع 
در واردات کاالها محســوب می شــود که منجر به افزایش قیمت 
کاالهای وارداتی به خصوص ماشــین آالت و تجهیزات ســرمایه ای 
ناشــی از افزایش ناگهانی نرخ ارز، طوالنی تر شــدن فرآیند واردات 
به دلیل مشکالت موجود برای نقل وانتقال ارز بین بانکی، تخصیص 
ارز مبادله ای و باالخره کاهش ســرمایه گذاری در تولیدات صنعتی 
به دلیل بروز شرایط نااطمینانی و عدم امنیت برای سرمایه گذاران 

می شود.
به این ترتیب تحریم های اقتصادی از یک سو سبب کاهش منابع 
عرضه عوامل تولید در کشور شده و از سوی دیگر منجر به کاهش 
سهم اقتصادی کشور در بازارهای جهانی می شود که تجلی این دو اثر 
در کاهش رشد اقتصادی کشور به ویژه در بخش صنعت و معدن به 
عنوان بزرگ ترین بخش اقتصادی کشور به خوبی نمایان شده است.

با توجه به ساختار صنعت کشور و وابستگی به قطعات و کاالهای 
وارداتی، در دســترس نبودن این امکانات به معنی صرف هزینه و 

کالف سردرگم
بازگشت تحریم ها چه اثری بر عملکرد صنایع می گذارد؟

تحریم ها

مهدی پورمهر 
 دکترای اقتصاد مالی 
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فرصت بسیار زیادی است. بر اساس آمارهای رسمی منتشره گمرک 
جمهوری اسالمی ایران حتی در سال 1390 که اوج واردات کشور 
بوده است، هیچ گاه کاالهای ساخته شده و مصرفی بیش از 12 درصد 
آمار واردات را به کشــور تشکیل نداده و بخش عمده واردات، مواد 
اولیه و واســطه ای بوده که به مصرف تولیدات رسیده است. از آنجا 
که صدور نفت بخش عمده ای از صادرات کشور را تشکیل می دهد 
و منبع مهم تامین ارز به شــمار می رود، در اثر تحریم این بخش، 
درآمدهای ارزی کشــور محدود شــده و در نتیجه تولیدکنندگان 

وابسته به مواد اولیه وارداتی با مشکل روبه رو می شوند.
به دلیل محدودیت در تخصیص ارز بــرای واردات، در گام های 
بعدی، تورم پدیده ای اجتناب ناپذیر بوده است. نرخ تورم و نوسانات 
آن یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد اقتصاد کالن است، زیرا 
افزایش نوسانات آن موجب کاهش قدرت پیش بینی نرخ تورم آینده 
از مســیر مختل کردن خاصیت عالمت دهی قیمت های نسبی در 
اقتصاد است که پیامدهای منفی بر تولید و اشتغال برجای می گذارد.

هزینه هــای تحریــم در دوره هــای کوتاه مــدت، میان مدت و 
بلندمــدت نمود پیدا می کند. در این راســتا، آثــار این تحریم در 
کوتاه مدت در پاره ای از موارد موجب فشــار بر سیستم مالی ایران 
شــده است و هزینه های معامالتی و نهایتاً قیمت ها را افزایش داده 
اســت. در راستای اثرات میان مدت، آثار این تحریم موجب کاهش 
سرمایه گذاری، کندی رشد و افزایش تورم شده است. که در پاره ای از 
موارد شاهد کاهش حجم واردات و صادرات و ذخایر ارزی بوده ایم. در 
خصوص اثرات بلندمدت به نظر می رسد وجود تحریم های اقتصادی 
موجب کاهش سرمایه گذاری به عنوان مهم ترین عامل رشد و توسعه 

اقتصادی و صنعتی بوده است.
آثار تحریم های اعمال شده بر ایران را می توان در سه بخش عمده 
صنعت انرژی، تجارت خارجی و سیستم بانکداری مورد توجه قرار 

داد.
بخش انرژی در ایران به عنوان نیروی محرکه اقتصادی کشــور 
قلمداد می شود و تامین کننده نزدیک به 70 درصد از درآمد دولت 
ایران است. بدون شک تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران، بر کاهش 
حجم صادرات نفت ایران تاثیر گذاشــته است. تحریم های نفتی از 
یک سو سرعت روند توسعه منابع انرژی در ایران را کاهش داده و از 
سوی دیگر دسترسی به منابع انرژی ایران را برای مصرف کنندگان 

مشکل تر کرده است.
از سوی دیگر در صنعت بانکداری و مالی، تحریم های مربوط به امور 
مالی، بانکداری و بیمه شاهد آن بودیم که موارد متعدد تحت الشعاع 
قرار گرفت، از  جمله نقل وانتقال منابع مالی بین اشخاص حقیقی، 
حقوقی یا نهادهای اروپایی از جمله موسسات مالی و اعتباری اتحادیه 
اروپایی با طرف های مقابل ایرانی بدون الزام به اخذ مجوز یا اعالم، 
افتتاح شعب بانکی، شرکت های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانک های 
ایرانی در دولت های عضو اتحادیه، ایجاد مشــارکت های جدید در 
قالب سرمایه گذاری مشترک، تحصیل منافع مالکانه یا ایجاد روابط 
کارگزاری بانکی بین بانک های ایرانی با بانک های اتحادیه اروپا، افتتاح 
دفاتر نمایندگی، شرکت های تابعه، مشارکت یا افتتاح حساب های 
بانکی از ســوی اشــخاص اروپایی در ایران، ارائه خدمات بیمه ای و 
بیمه اتکایی به ایران یا دولت ایران، اشــخاص حقیقی، حقوقی یا 
نهادهای ایرانی یا اشــخاصی که به نمایندگی یا تحت کنترل آنها 
اقدام می کنند، ارائه خدمات سوئیفت به اشخاص حقیقی یا حقوقی، 
نهادها یا افــراد ایرانی، تعهد دولت های عضو اتحادیه اروپا مبنی بر 
ارائــه حمایت های مالی در جهت تجارت بــا ایران ازجمله اعطای 
اعتبارات صادراتی، بیمه صادرات و تعهد پرداخت برای وام بالعوض، 

کمک های مالی و وام های ترجیحی به 
طرف های تجاری ایران.

در زمینــه تحریم هــای مربــوط 
به صنایــع نفت، گاز و پتروشــیمی، 
خریــد  و  واردات  از  جلوگیــری 
فرآورده های پتروشیمی ایران و تامین 
تســهیالت اعتباری مربوطه، فروش، 
عرضه یــا نقل وانتقال تجهیــزات یا 
فناوری، کمک فنی و آموزشــی مورد 
اســتفاده در صنایع پتروشیمی ایران 
به هر شخص ایرانی در داخل یا خارج 
ایران، اعطای هرگونه وام یا تسهیالت 
اعتباری به هر شــخص ایرانی که در 
بخش پتروشــیمی در داخل یا خارج 
ایــران فعالیت می کننــد و همچنین 
اشــخاصی که به ســرمایه گذاری در 
صنعت پتروشــیمی یا سرمایه گذاری 
مشترک با اشــخاص ایرانی در ایران 
اقدام می کنند مورد تحریم قرار گرفت.

در حــوزه مربــوط بــه صنایــع 
کشتی ســازی و حمل ونقــل دریایی 
تحریم های مختلفی اعمال شد. ممانعت 
از فــروش، تامین، انتقــال یا صادرات 
تجهیزات و فناوری هــای دریانوردی 
برای ســاخت، تعمیر یــا نگهداری یا 
بازســازی کشــتی، طراحی، ساخت 
یا مشــارکت در طراحی یا ســاخت 
کشــتی های باری و نفتکش، تامین 
کشــتی برای حمل ونقل فرآورده های 
پتروشیمی، بیمه کشــتی های مورد 
استفاده برای نقل وانتقال فرآورده های 
پتروشــیمی، ارائه خدمــات مالی و 
خدمات مورد استفاده بخش کشتیرانی، 

فروش و اجاره کشتی به ایران.
در بعد دیگر بررسی تاثیر تحریم ها 
بر صنایع، ســودآوری شــرکت های 
تولیدی از  جمله پتروشیمی است بدین 
صورت که به دلیل تحریم و باال رفتن 
هزینه های مبادالتی به طور میانگین 
33 درصــد، هزینه های عملیاتی آنها 
افزایش یافته که این خود باعث کاهش 

سودآوری و همچنین رقابت پذیری این شرکت ها شده است.
بر اســاس آمار و اطالعات فعالیت شرکت های پتروشیمی طی 
سال ها نمایان می شــود که تحریم ها از طریق کاهش گستره بازار 
فروش، ممنوعیت امور مالی و بیمه و همچنین عدم دسترســی به 
سیســتم حمل ونقل بین المللی روند صــادرات این بخش را متاثر 

ساخته است. 
اخالل در گشایش ال سی و نقل وانتقال مالی در انجام سوئیفت 
واردات کاالهای ســرمایه ای، کاالهای واســطه ای و مواد خام را به 
شدت تحت تاثیر قرار داده است. با نگاهی به حجم ساالنه صادرات 
محصوالت پتروشیمی مشخص می شود با شدت گرفتن تحریم ها و 
افزایش حوزه کشورهای تحریم کننده، حجم صادرات کاهش یافته 

است.
برای مثال در خصوص کاهش حجم صادرات طی ســال های 
1389 تا 1392 می توان گفت بخشــی از این کاهش ها به دلیل 
افزایش فــروش داخلی محصوالت پتروشــیمی و مقررات منع 
صادرات برخی از محصوالت پتروشــیمی در برهه ای از زمان )به 
دلیل افزایش نرخ ارز و مشــکالت مترتب بر آن( بود اما بررســی 
اقالم صادراتی محصوالت پتروشیمی نشان می دهد که گاز مایع 
و متانول بیشــترین ســهم را در کاهش میزان صادرات داشته اند 
و از آنجا که ســهم فروش داخلی این محصوالت به ویژه متانول 
زیاد نیست می توان نتیجه گرفت که شرایط تحریم روی صادرات 
محصوالت پتروشیمی کشور تاثیر داشته است. بررسی کشورها و 
مناطق واردکننده محصوالت پتروشیمی کشور نشان می دهد که 
طی ســال های اخیر سهم بازارهای اروپایی در بین سایر بازارهای 

هدف کاهش یافته است.
در مجموع می توان گفت اســتراتژی تحریم، رشد اقتصادی و 
تحرکات صنعتی ایران را کاهش داده، ضریب ســرمایه گذاری های 
خارجی را تنزل داده، ارزش پول ملی را تضعیف کرده، نرخ تورم را 
مزمن و چند برابر کرده و تولید و درآمدهای حاصل از صادرات نفت 
و گاز را کاهش داده است. به دیگر سخن این تحریم ها اثراتی فراتر از 

جنگ نظامی برای ایران به همراه داشته است.
 تحریم های اقتصادی با اهداف اســتراتژیک، با تحریم با هدف 
کسب منافع اقتصادی یا غیراســتراتژیک تفاوت های اساسی دارد 
چراکه تحریم برای تحقق هدف های استراتژیک، عمدتاً جایگزین 
گزینه جنگ می شــود، به این دلیل هزینه های اقتصادی آن بسیار 
از جنگ کمتر و برای کشور یا کشورهای اعمال کننده تحریم، کاماًل 

توجیه اقتصادی دارد.
در مجموع می توان گفت که تحریم بر صنایع ایران در تمام وجوه 
آن، از پتروشیمی گرفته تا گردشگری و حتی صنایع پایین دستی 
تاثیرات منفی گذاشــته است که البته در صورت مدیریت صحیح 
و کارآمد می توانســت تبدیل به فرصت در جهت ارتقای کیفیت و 
توسعه بازارهای داخلی شود که متاسفانه در فضای ناسالم اقتصاد 
کشــور و دست به دست شــدن مدیریت در اختیار برخی مدیران 
غیرمدبــر، تهدیدها بزرگ تر شــد. در بخش صنعــت خودرو که 
می توانســت به عنوان قطب خودرو منطقه ایران را به دنیا معرفی 
کند، هنوز با تحریم های غرب بحران به صنعت خودرو وارد می شود، 
در بخش پتروشــیمی و ســرمایه گذاری های آن شاهد شانه خالی 
کردن کشورهای شریک هستیم این در حالی است که ایران بیش 
از یک قرن سابقه در استخراج صنعت نفت دارد. لذا به نظر می رسد 
وابســتگی های ایران به خارج از طریق همین تحریم ها هر سال و 
در ســال جاری به صورت ســه ماهه به چالش کشیده می شود تا 

دولتمردان بدانند که چه فرصت هایی را بالاستفاده گذاشته اند. 

تحریم ها

صنایع  بر  تحریم  که  گفت  می توان 
ایران در تمام وجوه آن، از پتروشیمی 
صنایع  حتی  و  گردشگری  تا  گرفته 
گذاشته  منفی  تاثیرات  پایین دستی 
است که البته در صورت مدیریت صحیح 
و کارآمد می توانست تبدیل به فرصت در 
جهت ارتقای کیفیت و توسعه بازارهای 
فضای  در  متاسفانه  که  شود  داخلی 
و دست به دست  اقتصاد کشور  ناسالم 
شدن مدیریت در اختیار برخی مدیران 

غیرمدبر، تهدیدها بزرگ تر شد.
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برای بررســی اثرگــذاری سیاســت های ارزی و پولی دولت و 
دیدن اثر آن بر بخش صنعت الزم است این دو سیاست در دو 
بخش متفاوت مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور ابتدا به 
سیاست های ارزی اشاره می کنیم و سپس سیاست های پولی را 

مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ابتدا به یک نکته روش شناســی اشاره می کنم. وقتی ما در 
مورد بخش صنعت صحبت می کنیم منظور بخش صنعت به 
معنای کلی نیست که شــامل ساختمان، آب و برق و گاز هم 
باشد. در اینجا منظور از بخش صنعت، بخش تولیدکننده کاال 
و نه خدمات اســت که به آن manufacturing sector گفته 
می شود. این بخش در اقتصاد ایران از دو جهت اهمیت زیادی 
دارد؛ در درجه اول این بخش در تولید ناخالص داخلی بخشی 
پراهمیت است و دوم این بخش حامل دانش توسعه ای است و 
بیشتر کشورهای جهان از طریق توسعه این بخش توانسته اند به 

سطح قابل قبولی از پیشرفت اقتصادی دست پیدا کنند.
یکــی از ویژگی های بخش صنعت، با تعریفــی که در باال 
کردیم، داشتن حساسیت به تغییرات قیمت ارز در ایران و در 
بازار جهانی اســت. این حساسیت به خاطر قابل مبادله بودن 
محصوالت این بخــش در بازار جهانی اســت و ضمناً میزان 
مصرف ارزی این بخش به کل ستاده هایش از سایر بخش های 
اقتصادی کشور بیشتر است. همین مساله موجب شده است که 
سیاست های ارزی برای این بخش از اهمیت بیشتری برخوردار 
باشد. سیاســت های ارزی اعمال شده یا تحمیل شده به بخش 
صنعت در بعد از انقالب دارای ویژگی هایی بوده که در طول 40 
سال بعد از انقالب تقریباً ثابت نگه داشته شده است. به عبارت 
دیگر با وجود تغییر روســای جمهور از یک نوع سیاست های 
ارزی برای تعیین نــرخ ارز یا برای تخصیص آن به بخش های 
مختلف اقتصادی و به خصوص به بخش صنعت استفاده شده 

است.
یکی از مهم ترین این سیاســت ها پایین نگه داشتن نرخ ارز 
در 40 سال گذشته اســت. در کلیه دوران سیاستگذاری 40 
سال گذشته تمایل بسیار شدیدی در سطح مقامات عالی رتبه 
سیاســتگذاری کشــور وجود داشته اســت که نرخ ارز پایین 
نگه داشته شــود. به عبارت دیگر نرخ ارز پایین همیشه برای 
سیاستگذاران و مســووالن نظام مطلوب بوده است. به همین 
دلیل است که همیشه نرخ ارز پایین نشان دهنده موفقیت یک 
رئیس جمهور و باال رفتن آن نشان دهنده مشکالت سیاستگذاری 
آن دوره بوده است. نکته مهم تاکنون این بوده است که پایین 
نگه داشتن نرخ ارز برای صنعت کشور هزینه های باالیی داشته 
اســت و دقیقاً به همین دلیل است که در دوره های چهار سال 
اول روســای جمهور کشور در بعد از انقالب تالش برای حفظ 
نرخ ارز در سطح پایین به طور مستمر وجود داشته است و این 
نرخ پایین مانع از این شــده که تحوالت اساسی در بخش های 
مختلف صنعتی کشور پدید آید. بخش صنعت تنها با قیمت های 

واقعی و نرخ واقعی ارز می تواند بالنده 
و رقابت پذیر باشــد. وقتی در یک 
دوره چهارساله کل تالش حاکمیت 
و دولــت حفظ نرخ ارز در ســطح 
پایین باشــد، همین مساله موجب 
می شود محدودیت های جدی برای 
اعمال سایر سیاست ها به وجود آید. 
به عنوان مثال تغییرات اساسی در 
بخش صنعت به دلیــل ثبات نرخ 
ارز به تعویــق می افتد یا اگر بخش 
صنعت بخواهد جهت گیری صادراتی 
داشته باشد به خاطر حفظ نرخ ارز 
در ســطح پایین، قربانی می شود و 
نکته جالب تر این اســت که چون 
پایین بودن نــرخ ارز از یک طرف 
تحمیل بــر اقتصــاد و به خصوص 
بخش صنعت بوده است و از طرف 
دیگر مانــع اجرای سیاســت های 
اقتصادی بوده، کلیه روسای جمهور 
کشور در بعد از انقالب به جز دوران 
ریاســت جمهوری آقای خاتمی، در 
ریاست جمهوری شــان  دوم  دوره 
نتوانســته اند به پایین بودن نرخ ارز 
وفادار باشند چرا، چون نمی توانستند 
نرخ ارز را پایین نگــه دارند. اول به 
دلیل اینکه پایین نگه داشــتن نرخ 
ارز مستلزم هزینه های بسیار زیادی 
بــرای دولت بوده اســت و از همه 
مهم تر دولت با پایین بودن نرخ ارز 
نمی توانسته برنامه های خود را اجرا 
کند و دوم پایین نگه داشــتن نرخ 
ارز در دوران اولیه ریاست جمهوری 
به نوعی ســرکوب ارزی به حساب 
می آید و هر سال این سرکوب بیشتر 
و در دوران دوم ریاســت جمهوری 
این ســرکوب به صــورت افزایش 
جهش وار نرخ ارز عمل می کرد و به 
همین دلیل نرخ ارز با یک افزایش 
قابل توجه مواجه می شد. مثالً اگر 
به آمارهای خام تغییرات نرخ ارز در 
نگاه  هاشمی رفسنجانی  آقای  دوره 
کنیم و سال اول دوره چهارساله اول 
را ابتدا به عنوان مبدأ محاسبه کنیم 
و ســال چهارم را به عنوان مقصد 

محاسبه در نظر بگیریم و نرخ رشــد دالر را در این دوره و در 
دوره دوم ریاست جمهوری محاسبه کنیم، در دوره اول به عددی 
حدود 50 درصد می رسیم که برای چهار سال عدد بسیار باالیی 
نیســت ولی نکته جالب این است که در چهار سال بعدی این 

نرخ رشد به سه برابر می رسد.
 به عبارت دیگر اگر نرخ ابتدای دوره دوم ریاســت جمهوری 
آقای رفسنجانی را در نظر بگیریم و نرخ سال آخر را به عنوان 
نرخ پایانی مورد محاســبه قرار دهیم نرخ رشد چهارساله دوم 
دولت های هاشمی رفسنجانی باالی 150 درصد خواهد شد. این 
مســاله در دوره اول آقای احمدی نژاد به یک نرخ بسیار پایین 
محدود شده اســت و اگر نرخ رشد چهارساله دوم را محاسبه 
کنیم این محاســبه به باالی 200 درصد می رســد. حال اگر 
همین نرخ را در دوره اول آقای روحانی حســاب کنیم رشــد 
قیمت دالر به حدود 28 درصد می رسد و اگر فقط یک سال و 
نیم گذشته و آن هم در نقطه پایانی را مورد محاسبه قرار دهیم 
افزایش نرخ دالر به 100 درصد بالغ شــده اســت. تمامی این 
محاســبات و اعداد نشان دهنده یک واقعیت است که در دوره 
اول روسای جمهور  سیاست ارزی به طور غالب سرکوب نرخ ارز 
و دوره دوم دوره طغیان نرخ ارز بوده است که همین سرکوب و 
طغیان موجب تغییرات بسیار مهمی در بخش های اقتصادی و 
به خصوص در بخش صنعت شده است. کاهش نرخ ارز و تثبیت 
آن برای یک دوره چهارساله موجب شده ظرفیت های تولیدی 
با اســتفاده از نرخ ارز پایین گسترش یابند و به محض اینکه با 
محاســبه نرخ ارز ثابت محصوالت تولید شود و به بازار جهانی 
یا بازار داخل فروخته شود و در چهارساله که نرخ ارز به میزان 
قابل توجهی افزایش یابد این محصوالت دیگر نه قدرت رقابت 
دارند و نه می تواننــد هزینه های ارزی خود را تامین کنند. در 
نتیجه در دوره دوم ریاست جمهوری صنایعی که ایجاد شده اند 
در دوره دوم منهدم یا ضعیف می شــدند و می شــوند. حداقل 
نتیجه ای که می توان گرفت این است که فضای رقابتی صنعت 
بــه دالیل متعدد کاهش می یابد. نتیجه این باال و پایین رفتن 
سیاست های ارزی آثار قابل توجهی را در 40 سال گذشته برای 
صنعــت ایجاد کرده که منجر به نابودی بخش قابل توجهی از 
این صنایع شده است. مثالً در دوره اول ریاست جمهوری آقای 
احمدی نژاد بــه دنبال افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی 
و تثبیت قیمت دالر صنایع بســیار گسترده ای ایجاد شدند تا 
بتوانند از قیمت های داخلی و تورم باالرونده استفاده کنند. ولی 
در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی قیمت نفت سقوط 
کرد و در نتیجه بخش مهمی از این صنایع یا روی کاغذ ماندند 
یا نیمه کاره رها یا تکمیل شدند و ظرفیت آنها بدون استفاده در 
اقتصاد باقی ماند. به نظر می رسد بخش صنعت کشور در باال و 
پایین رفتن سیاست های ارزی و نرخ دالر در کشور آسیب های 
بسیار جدی را تجربه کرده است. این آسیب ها آنچنان بوده که 
نرخ رشد بخش صنعت را به یک نرخ رشد بسیار پرنوسان تبدیل 
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کرده است. بنابراین بدون دلیل نیست که بخش صنعت برخالف 
بخش کشاورزی و بخش خدمات دارای دامنه نوسانات بیشتری 
است و این دامنه نوسان باال در دوران دوم ریاست جمهوری  به 

بیشترین میزان خود رسیده است.
گذشــته از ثابت نگه داشــتن نــرخ ارز در ســطح پایین، 
سیاســت های ارزی دارای مشــخصه دیگری نیز هســت. در 
ســال های پس از انقالب نرخ ارز و سیاســت های ارزی بیشتر 
برای صرفه جویی ارزی و جایگزینی واردات شکل می گرفت و 
کمتر از این سیاست ها برای توسعه صادرات استفاده می شد. اگر 
شما به آمار صادرات غیرنفتی در چند سال گذشته توجه کنید، 
مشــاهده می کنید که در چندین سال گذشته حجم صادرات 
غیرنفتی کشور )به رغم وجود بخش مهمی از میعانات و مشتقات 
نفتــی در این صادرات( به ندرت از 30 میلیارد دالر در ســال 
تجاوز کرده اســت. ضمناً ثابت ماندن میزان صادرات غیرنفتی 
در چندین ســال نشان دهنده ایســتا بودن این متغیر مهم و 
استراتژیک اقتصاد کشور است. طبیعی است یکی از مهم ترین 
سیاست های اثرگذار بر صادرات، نرخ ارز بوده است. تالش برای 

تثبیت نرخ ارز نتیجه ای بهتر از این ندارد.
حال این دو سیاست ارزی را در نظر بگیرید و محدودیت های 
ارزی که در مدت بیش از 10 سال بر این کشور تحمیل شده را 
هم به آن اضافه کنید. نتیجه آن وضعیت صنعت کشور از دریچه 
سیاســت ها و وضعیت ارزی خواهد شد. با توجه به وابستگی 
اقتصاد کشــور، صنعت و بودجه دولت به ارز، ایجاد محدودیت 
برای خلق درآمدهای ارزی یا ایجاد محدودیت در دسترسی به 
درآمدهای ارزی مهم ترین سیاست آمریکا برای مقابله با ایران 
بوده اســت ولی اتفاقی که افتاده اثرپذیری بخش های مختلف 
صنعتی از این شرایط بوده است. بخش مهمی از صنعت کشور 
تحت تاثیر دو سیاست یادشده و محدودیت های خارجی از بین 
رفته اســت و بخش دیگری زیر ظرفیت کار می کند. بی دلیل 
نیست که در سال 96 نرخ رشد صنعتی به تدریج مثبت می شود 
در حالی که در سال های قبل نرخ رشد تولیدات صنعتی منفی 

بوده است.
بخش صنعت کشور نیاز به آزادی عمل دارد، نیاز به پویایی 
دارد، نیــاز دارد که با آزادی عمل بتوانــد در بازارهای جهانی 
مانور بدهد، نیاز دارد که با انباشتگی دانش بتواند در بازارهای 
جهانی رقابت کند، نیاز دارد که بین بازار داخلی و بازار خارجی 
خود به اختیــار انتخاب کند. همه این انتخاب ها و اختیارها با 
سیاست ارزی مناسب امکان پذیر است. این سیاست ارزی باید 
بتواند با شرایط مختلف تغییر کند. متاسفانه سیاست های ارزی 
کشور از یکسری باورهای غیراقتصادی ناشی شده و به همین 
دلیل همیشه به یک سبک اعمال شده است و به همین دلیل 

نتوانسته کمکی شایان توجه به بخش صنعت بکند.
اگر بخواهیم سیاســت های پولی را بررسی کنیم و ببینیم 
چگونه بخش صنعت را متاثــر کرده اند، ابتدا باید توجه کنیم 
به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در اقتصاد ایران. مدیریت 
نقدینگی و سیاست های پولی در مدت 40ساله بعد از انقالب 
دارای ویژگی های ثابتی بوده اســت که بخشی از آنها به شرح 

زیر بوده است.
اول، سیاســت های پولی به طور مســتمر بر افزایش حجم 
نقدینگی متمرکز بوده است. چه این افزایش نقدینگی تحمیل 
شــده باشد یا ناشی از سیاستگذاری، فرقی نمی کند، اثر آن بر 
بخش صنعت همواره یکســان بوده اســت. اگر افزایش حجم 

نقدینگــی را میانگین گیری کنیم، 
در این مدت 40 سال، ساالنه حجم 
نقدینگی 25 درصد افزایش داشته 
است. جالب اســت که این روند در 
هیچ دوره ریاســت جمهوری تغییر 
نکرده اســت. به نظر می رســد که 
این سیاســت برآیند تفکر در کل 
حکومت باشد و خیلی به نوع دولت 
بستگی ندارد. دوم، پایه پولی یکی 
از مهم ترین عوامل باال رفتن حجم 
نقدینگی بوده اســت. ســوم، یکی 
از مهم تریــن علت هــای باال رفتن 
پایه پولی نقش مخــرب دولت در 
استقراض بوده است و چهارم قدرت 
پول آفرینــی بانک هــا از علت های 
بی چون و چرای بــاال رفتن حجم 
نقدینگی در ســال های اخیر بوده 

است.
مجموعه این سیاســت ها حجم 
باالیی از نقدینگــی را روانه جامعه 
کرده است. مساله مهمی که کمتر 
مورد توجه قــرار گرفته توزیع این 
افزایش نقدینگی اســت. بر اساس 
آمارهای موجود بیشــتر نقدینگی 
به صنایــع و واحدهــای اقتصادی 
بزرگ تخصیص یافته است و همین 
تخصیص هــا موجب شــده حجم 
باالیــی از نقدینگی به دلیل ناتوانی 
در بازپرداخــت آنها نزد این صنایع 
و واحدهای بــزرگ اقتصادی قفل 
شود. قفل شــدن منابع بانک ها در 
این حــوزه و ورود بانک ها به بخش 
ســاختمان و پدیدار شدن بدهکار 
بزرگی به نــام دولت، منابع بانک ها 
را بیش از آنچه فکر می شد محدود 
کرد و در همین زمان با اعمال فشار 
بانــک مرکزی بــر بانک ها کنترل 
بانک ها بر وام ها بیشتر شد. در اینجا 
صنایع کوچک و متوسط که عامل 
نبودند  وضعیت  ایــن  ایجادکننده 
مجبور شدند چوب صنایع بزرگ را 

بخورند. این صنایع که در بازار بیشتر رقابتی فعالیت می کنند 
نمی تواننــد هزینه بــاالی بانکی را که توســط صنایع دولتی 
مشخص می شــود بپردازند.   هزینه های بانکی که به صورت 
برون زا به صنایع کوچک و متوســط تحمیل می شد و می شود 
یکی از نتایج گسترش نقدینگی و توزیع آن در مدت 30 سال 

بعد از انقالب بود.
سیاست یا پدیده افزایش نقدینگی در اقتصاد نه تنها سیستم 
بانکــی را فلج کرد بلکه موجب شــد صنایع کشــور نتوانند از 
ابزارهای بهره وری در شرکت خود استفاده کنند. پول همیشه 
راه حل با خود دارد. به عبارت دیگر پول زیاد موجب می شــود 
مدیر یا سیاستگذار نتواند ناتوانی های خود را ببیند. پول پوششی 
بسیار قوی برای نقاط ضعف مدیران است. این مساله در مورد 
کل کشور هم صادق است یعنی در شرایط تزریق پول به اقتصاد 
کشور یک فاز خوشی euphoria و در عین حال ناآگاهی و توهم 
در بین مدیران دولتی و بخش خصوصی فراگیر می شود. وقتی 
پول هست فعالً ایرادی نیست و در نتیجه توهمش این است که 
مدیر دارد درست کار می کند. ما معموالً تخریب سیاست های 
توسعه حجم پول را مورد بررسی قرار داده ایم ولی کمتر به آثار 
ماندگار مدیریتی و روانشناختی آن توجه کرده ایم. در این شرایط 
به خاطر سرخوشــی مدیران و وجود پول )مخصوصاً اگر توام با 
ارز کافی باشــد(، برنامه های توسعه متعددی توسط مدیران و 
برنامه های بزرگی نیز توسط دولت اجرا می شود. همین ها کافی 
است که فشــار تقاضا باال رود و قیمت ها را افزایش دهد یعنی 
شرایطی که به نظر می رسد به سود صنعتگر است ولی در اساس 
ثبات تولیدکننده را تخریب می کند و بهره وری را به شدت پایین 
می آورد. در مورد آنهایی هم که دارند صادر می کنند، با افزایش 
هزینه های داخلی و کاهش سطح رقابت پذیری در سطح جهان 
مواجه می شوند. همه این اتفاقات متاسفانه چندین بار در کشور 
افتاده است و نیازی به ارائه آمار و اسناد نیست. افزایش قیمت 
همیشه در سال های بعد از انقالب محرک قدرتمندی همچون 

حجم پول را دارد.
ولی نکته ای که وجود دارد این است که تورم به شکل متوازن 
و یکسان اتفاق نمی افتد. در بعضی از کاالها سریع تر و در برخی 
دیگر کندتر افزایش می یابد. در نتیجه این تفاوت موجب می شود 
قــدرت رقابت صنایع در داخل نامتعــادل و به هم بخورد و در 
نتیجه اثرگذاری سیاست های صنعتی کشور کاهش یابد. مثاًل 
برخالف آنچه تصور می شود، کاالهایی که عمدتاً توسط صنایع 
دولتی تولید می شــود تورم را بیشتر در محصوالت خود تجربه 
می کنند تا کاالهایی که توسط بخش خصوصی تولید می شود. 
این مســاله به خاطر تفاوت این دو گروه صنعت در ســاختار 
بازارشان است. صنایع دولتی معموالً دارای ساختار بازار دوقطبی 
Duopoly یا چندقطبی Oligopoly هســتند و در رقابتی ترین 

 competitive monopoly شــکل ســاختار رقابت انحصاری
دارند. در هر یک از این بازارها، این صنایع قیمت را نمی گیرند 
price taker بلکه قیمت ها را وضع می کنند price settler و در 
شرایطی که قیمت ها به خاطر افزایش حجم نقدینگی به سرعت 
باال می رود، صنایع دولتی یا صنایع بسیار بزرگ که دولت روی 
آنها تاثیر دارد از موج افزایش قیمت ها استفاده بیشتری می برند. 
در نتیجه افزایش حجم نقدینگی نه تنها در مجموع قیمت ها را 
باال می برد بلکه موجب یکســری ناتقارنی ها و عدم تعادل ها در 
درون شبکه صنعتی کشور می شود که به خاطر فضای محدود 

این نوشته بیش از این نمی توان به آن پرداخت. 

همه  در  پولی  سیاست های  مجموعه 
دولت ها حجم باالیی از نقدینگی را روانه 
جامعه کرده است. مساله مهمی که کمتر 
مورد توجه قرار گرفته توزیع این افزایش 
آمارهای  اساس  بر  است.  نقدینگی 
و  صنایع  به  نقدینگی  بیشتر  موجود 
تخصیص  بزرگ  اقتصادی  واحدهای 
یافته است و همین تخصیص ها موجب 
شده حجم باالیی از نقدینگی به دلیل 
ناتوانی در بازپرداخت آنها نزد این صنایع 

و واحدهای بزرگ اقتصادی قفل شود.
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مرکز پژوهش های مجلس در گزارش های زنجیروار برای پایش محیط 
کسب وکار به شکل فصلی از تشکل های اقتصادی مهم ترین چالش های 
اقتصادی را نظرسنجی می کند. عموماً در این نظرسنجی ها تشکل های 
شــرکت کننده در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه »مشکل دریافت 
تسهیالت از بانک ها«، »ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ 
باالی تامین سرمایه از بازار غیررسمی« و »وجود مفاسد اقتصادی در 
دستگاه های حکومتی« را نامناسب تر از بقیه مولفه ها ارزیابی کرده اند. 
این موضوع نشــان می دهد که دو عامل نخســت که برای بنگاه های 
اقتصادی مهم تر از ســایر عوامل بــوده و چالش هایی را برای بنگاه ها 
ایجاد کرده است، در مرحله اول مشکل چگونگی تامین مالی و مشکل 
دوم وجود نرخ باال برای تامین مالی بوده است. به بیان دیگر بنگاه های 
اقتصادی در کشــور ما برای تامین مالی دچار سرگردانی بودند و این 
موضوع برای بنگاه های کوچک و متوسط به مراتب بدتر بوده است. در 
نتیجه می توان عنوان کرد نظام تامین مالی کشور ما که عمدتاً از نظام 
بانکی تشکیل شده و از سوی دیگر بنگاه های اقتصادی، نتوانسته اند در 

شرایط مناسبی قرار داشته باشند.

مشکل نظام مالی ایران •
کارشناســان معتقدند رفاه اقتصادی افراد جامعه به تولید و درآمد 
بســتگی دارد زیرا با افزایش درآمد خانوارها دسترســی بیشتری به 
مصرف، تفریح و بهداشــت خواهند داشت. افزایش تولید نیز نیازمند 
سرمایه گذاری در ظرفیت های تولیدی جدید است. اما تکمیل فرآیند 
سرمایه گذاری تا رســیدن به درآمد زمانبر اســت؛ سرمایه گذار باید 
هزینه های زیادی متحمل شود تا محصول نهایی تولید شود و سپس از 

محل درآمد ایجادشده هزینه های اولیه را پرداخت کند.
بنابراین سرمایه گذاری یک فرآیند زمانبر، همراه با عدم تطابق زمانی 
درآمدها و هزینه هاست. نظام مالی برای برطرف کردن این عدم تطابق 
ایجاد شده است. همچنین در قرن گذشته بر اهمیت نظام مالی افزوده 
شــده زیرا کاهش هزینه های حمل ونقل و پیشرفت فناوری ها نیاز به 
طرح های بزرگ برای استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس را موجب 
شده است. از طرف دیگر سرمایه گذاری فعالیتی معطوف به آینده است 
بنابراین این فعالیت ها با عدم اطمینان همراه هستند. نظام مالی عالوه 
بر اینکه منابع الزم برای سرمایه گذاری را فراهم می کند، مکانیسمی 
برای توزیع ریسک در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد و افراد مختلف 
می توانند با انگیزه کسب سود در ریسک فعالیت اقتصادی شریک شوند.

وجود نظام مالی پیشرفته مقدمه توسعه اقتصادی است؛ سیستمی 
کارآمد که انگیزه پس انداز کردن را در خانوارها تشویق کند و ریسک 
سرمایه گذاری را برای کارآفرینان کاهش دهد. از این رو تمام کشورهای 
توســعه یافته نظام مالی پیشــرفته دارند و هیچ اقتصــاد صنعتی را 
نمی توان یافت که فاقد نظام مالی توســعه یافته باشد. همچنین هیچ 
کشــور فقیری را نمی توان یافت که بازار مالی پیشرفته داشته باشد. 
نظام مالی ایران نیز مانند دیگر کشــورهای غیرصنعتی، توسعه نیافته 
اســت. حجم کم دارایی های بانک ها و وجــود تعداد معدود ابزار مالی 
نشان دهنده عدم  توسعه یافتگی نظام مالی است. از طرف دیگر تمایل 

خانوارها برای نگهداری دارایی های واقعی 
)سکه، جواهرات، ارز، زمین، مسکن و...( 
نشان دهنده بی اعتمادی آنها نسبت به 
نظام مالی است که عدم تمایل آنها برای 
نگهداری دارایی های مالی )سهام، اوراق 
مشــارکت، اوراق بدهــی و...( را موجب 

شده است.
مهم ترین مشــکل نظام مالی ایران 
دخالت دولت هاســت. از تاسیس اولین 
بانک در ایران، دولت ها تمایل داشته اند 
تا از طریق دســتیابی به منابع بانک ها 
برخــی از هزینه های خود را پوشــش 
دهند. بنابراین دولت ها از ابتدا در فعالیت 
بانک ها دخالت کردنــد؛ این دخالت ها 
باعث شده است هم پس اندازکنندگان 
و هم ســرمایه گذاران نتوانند از مزایای 
یک نظام مالی کارآمد بهره مند شــوند. 
به  طور مثال، تعیین دستوری نرخ های 
سود باعث شده خانوارها انگیزه محدودی 
برای پس انداز داشــته باشند. از طرف 
دیگر محدود بودن پس اندازها باعث شده 
منابع مالی محدودی در بانک ها انباشت 
شود. در نتیجه، سرمایه گذاران باید برای 
دستیابی به این منابع محدود با یکدیگر 
رقابت کننــد و دولت نیز یکی از رقبای 
بســیار قدرتمند برای استفاده از منابع 
بانک است. این در حالی است که اقتصاد 
به حجم باالی سرمایه گذاری نیاز دارد و 
این سرمایه گذاری ها باید بازده باالتر از 
بازدهی انتظاری پس اندازها داشته باشند. 
دولت ها تنها برای کاهش هزینه تامین 
مالی طرح هایی که تمایل به انجام آنها 
دارند، نرخ سود را در شبکه بانکی پایین 
تعیین می کنند. از این رو رفع مشــکل 
تامین مالی نیازمند اصالح دیدگاه دولت 
در خصوص استفاده از منابع بانک هاست. 
فقدان چارچوب منســجم در خصوص 
نحوه برخــورد دولت بــا بانک ها باعث 
شده است مشکالت زیادی به وجود آید. 
همچنین دخالــت دولت در نظام مالی 
باعث شــده مقررات گذاری و نظارت بر 

فعاالن این نظام دشوار شود.
با وجــود تالش های فراوان، دولت ها 
در دســتیابی به اهداف توسعه ای ناکام 

بوده اند. ممکن اســت دولتی با اســتفاده از منابع بانک ها طرح های 
ســرمایه گذاری را انجام دهد اما به مرور زمان این طرح ها به مشکلی 
جدید برای دولت تبدیل می شوند. به  طور مثال، حتی اگر طرحی ابتدا 
سودآور باشد، مدیریت ناکارآمد دولتی باعث می شود بازدهی این طرح 
در طول زمان کاهش یابد و بعد از چند سال دولت با یک طرح زیان ده 
روبه رو شود که هر سال باری بر بودجه اضافه می کند. از طرف دیگر این 
طرح ها نمی توانند تعهدات خود را نسبت به بانک ها انجام دهند و باعث 
افزایش معوقات در ترازنامه بانک ها می شوند. در نهایت نیز دولت باید 
در فرآیند پیچیده خصوصی سازی آن را به بخش خصوصی واگذار کند. 
این فرآیند در سال های گذشته باعث شده حجم زیادی از منابع بانک ها 
به طرح های دولتی تخصیص داده شــود که بازدهی نقدی برای بانک 
ندارند. همچنین برخی از طرح هایی که با توصیه های دولتی و از طریق 
منابع بانک ها تامین مالی شده اند، نتوانسته اند بازده مورد نظر بانک ها را 
محقق کنند. در نتیجه بخش قابل توجهی از دارایی های بانک ها عماًل 
بازدهی نقدی مورد نظر را ندارند که از آنها با عنوان دارایی های سمی یاد 
می شود. بروز این تحوالت در یک دهه گذشته باعث شده نرخ سود در 
شبکه بانکی به شدت افزایش یابد و هزینه فرصت سرمایه گذاری ها زیاد 
شود و از طرف دیگر ثبات نظام مالی با خطر مواجه شود. در صورتی که 
اگر از ابتدا منابع مالی بانک ها در اختیار بخش خصوصی قرار می گرفت، 
این اطمینان وجود داشت که بهترین تصمیم ها اتخاذ شود یعنی طرح 
سرمایه گذاری با باالترین بازده انتخاب و بهترین مدیریت به کار گرفته 
می شد و دولت نیز می توانست از سود این طرح پربازده مالیات اخذ کند. 
بنابراین راهکاری که به بهبود تامین مالی در اقتصاد منجر شــود باید 
نقش دولت را در اقتصاد مدنظر قرار دهد. البته در این فرض باید روابط 
میان بانک ها و بنگاه ها نیز اصالح شود، یکی از ارزشمندترین مطالعات 
در خصوص بهینه کردن تامین مالی بنگاه ها توسط پژوهشکده پولی و 

بانکی منتشر شده است.

چهار راهکار سیاستی در تامین مالی بنگاه ها •
این پژوهش با بررســی روند افزایشی تقاضای بنگاه ها در تامین 
مالی، چهار راهکار سیاستی برای تامین مالی بهینه بنگاه ها ارائه داده 
است. بر این اساس در بخش راهکارهایی در خصوص سهولت مبادله 
و قید محدودیت نقدینگی، »اعتمادســازی بین آحاد اقتصادی« و 
»دریافت وام از بازار مالی« را پیشنهاد می دهد. همچنین در خصوص 
تخصیص بهینه خط اعتباری در سرمایه در گردش بر »شناسنامه دار 
شدن بنگاه ها« و »انتشــار اوراق بهادار در بنگاه های بزرگ« تاکید 
می کنــد. به گفته این پژوهش، تغییر در شــرایط اقتصادی مانند 
»قاعده مند کردن سیاســت های اقتصــادی« و »پیش بینی پذیر 
بودن شــرایط اقتصاد کالن« نیز می تواند بر تقاضای بنگاه ها برای 
تامین مالــی اثر مطلوب بگذارد. این پژوهش در قالب یادداشــت 
سیاســتی در پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد. این پژوهش در 
راســتای پژوهش های »چرخه های اعتباری و تجاری«، »شکست 
بــازار اعتبارات« چالش های تامین مالی بنگاه ها و تخصیص بهینه 

اعتباردهی را هدف گذاری کرده است.

چالش بی پایان
چرا مشکل تامین مالی برای صنعت تمامی ندارد؟

مجید حیدری 
 نویسنده نشریه 
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اثر تغییر شرایط کالن اقتصادی بر تقاضای مالی •
این یادداشت سیاستی ابتدا به بررسی اثر شرایط اقتصادی بر تقاضای 
تولید پرداخته است. نویسندگان در این بخش بیان می کنند که تقاضای 
بنگاه ها برای تامین مالی مواد اولیه را می توان از طریق »قاعده مند کردن 
سیاســت های اقتصادی«، »پیش بینی پذیری شرایط اقتصاد کالن« و 
»بهبود شرایط تجارت خارجی برای خرید مواد اولیه، کاالهای واسط و 
انتقال تکنولوژی« تعدیل کرد. در نتیجه چنین وضعیتی انتظار می رود 
طول چرخه عملیاتی بنگاه به تدریج کوتاه شود. همچنین سیاست های 
ناظر بر بهبود بهره وری نیز می توانند سبب کاهش تقاضای منابع مالی 
شوند. عالوه بر موارد باال پژوهش حاضر معتقد است: »با توجه به نرخ 
رشــد منفی بهره وری در کارگاه های صنعتی، بهبود شرایط بهره وری 
می تواند اثر قابل مالحظه ای بر تقاضای بنگاه از نهاده های تولید و منابع 

مالی داشته باشد.«

دو راهکار برای کاهش محدودیت نقدینگی •
در ادامــه این پژوهش در خصوص راهکارهای تامین مالی بنگاه ها 
دو پیشنهاد را ارائه می کند. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که 
نیاز بنگاه به ســرمایه در گردش از دو راه اعتبار تامین شــده از طرف 
بانک برای بنگاه و اعتبار تامین شــده از طرف سایر بنگاه های فعال در 
زنجیره تولید قابل تامین است. مولفان در شرایط محدودیت نقدینگی 
دو ســازوکار را در جهت کاهش این محدودیت پیشــنهاد می دهند. 
پیشنهاد نخست »اعتمادســازی میان آحاد اقتصادی« است؛ بر این 
اساس، آحاد اقتصادی می توانند بدون استفاده از پول نقد و با اعتباری 
که در اختیار هم می گذارند، مبادله کنند. این اعتبار مبادله می تواند در 
دو سطح »ابتدایی« و »ساختاریافته« بررسی شود. در سطح ابتدایی، 
تنها کارگزارانی که رودررو یکدیگر را می شناسند می توانند بدون نیاز 
به دارایی نقد مبادله کنند. در ســطح ساختاریافته نهادهایی تشکیل 
شده اند که امکان چنین مبادله ای را فراهم می کنند. این پژوهش در 
خصوص این پیشنهاد متذکر می شود که هرگونه تغییر در اعتماد بین 
آحاد اقتصادی سبب تغییر در نیاز به دارایی نقد برای تسویه مبادالت 
بین ایشان می شود. پیشنهاد دوم نیز »دریافت وام از بازارهای مالی« 
اســت. بر این اساس، بانک ها می توانند با اعطای وام، نیاز به نقدینگی 
آحاد اقتصادی مقیدشده به محدودیت نقدینگی را برآورده سازند. این 
پژوهش می افزاید: »به رغم فقدان ابزار مناسب و بازاری برای اعتبارات 
تجاری، در حال حاضر بخش قابل مالحظه ای از معامالت شرکت ها به 
شکل غیرنقدی )ابزارهایی مانند چک( انجام می شود و سهم طرفین 
تجاری در تامین مالی بنگاه با سهم بانک و سهامدار برابری می کند.« 
پژوهش حاضر با توجه به این موضوع »نهادســازی و ابزارسازی برای 
کاهش ریســک معامالت و توســعه بازار اعتبارات تجاری« را توصیه 

می کند.

دو راهکار برای تخصیص بهینه خط اعتباری •
این یادداشت در خصوص روند وام دهی بانک ها به بنگاه ها نیز به ارائه 
راهکاری برای تخصیص کارای وام های اعتباری می پردازد. بر اســاس 
بررسی ها در حال حاضر بنگاه برای تامین وجوه الزم سرمایه گذاری و 
همچنین سرمایه در گردش از بانک وام می گیرد. این پژوهش در مورد 
وام های ســرمایه گذاری الزم می داند بازدهی و ریسک پروژه از سوی 
بانک بررسی شود که البته فرآیندی زمانبر و پرهزینه است. همچنین 
معتقد است که بانک و بنگاه باید هر دو برای ارائه و بررسی مستندات 
پروژه وقت و هزینه بگذارند. در مقابل دریافت وام ســرمایه در گردش 
می تواند فرآیند متفاوتــی را طی کند. بنگاه می تواند در آغاز، مدارک 
الزم از سطح فعالیت و توان مالی خود را در اختیار بانک بگذارد و بانک 

این مستندات را ارزیابی و بر مبنای آنها 
خط اعتباری بنگاه را تعیین کند. عالوه 
بر ویژگی های بنگاه، متغیرهای کالن و 
متغیرهای وضعیت بانــک که خارج از 
اراده بنگاه تعیین می شوند نیز بر میزان 
خط اعتباری موثر خواهند بود. با توجه 
به اختیاری که چنین قــراردادی برای 
بنگاه فراهم می کند، نرخ آن از نرخ وام 
با دوره انقضای برابر بیشــتر خواهد بود. 
پس از تعیین خط اعتباری، الزم است 
بنگاه وضعیت خود را به صورت ادواری 
گزارش کند. به بیان دیگر، نویسندگان 
معتقدند در بحث ســرمایه در گردش 
باید عنوان »خــط اعتباری« جایگزین 
»تسهیالت اعتباری« شود. سرمایه در 
گــردش حد اعتباری بنــگاه نزد بانک 
است و سقف بدهکار بودن بنگاه را نشان 
می دهــد. بانک نیز یــک خط اعتباری 
در اختیار بنگاه می گذارد و بر اســاس 
شرایط و صورت های مالی بنگاه میزان 
بدهکار بودن آنها و ســرمایه در گردش 
را تشخیص می دهد. این پژوهش تاکید 
می کند به دلیل آنکه »موضوع قرارداد« 
بــا فعالیت های معمول بنگاه ســروکار 
دارد، بانک به صورت تصادفی وضعیت 
بنــگاه را از منظر تیــراژ تولید، گردش 
حساب، میزان فروش و سایر متغیرهای 
نشــان دهنده ســطح فعالیت بررسی 
می کند؛ بنابراین در صورتی که قصوری 
در رابطه بانک و بنگاه حاصل شود، بانک، 
خط اعتباری بنگاه را کاهش خواهد داد. 
در نتیجــه در صورتی که بنگاه توانایی 
پروفایل ســازی )ایجاد شناسنامه مالی( 
داشته باشد، می تواند با پرداخت هزینه 
ارائه مــدارک از مزایــای خط اعتباری 
بهره مند شود. بر اساس بررسی های این 
پژوهش دسترسی به خط اعتباری باعث 
می شود بنگاه با ریسک کمتری سطح 
تولید را برنامه ریزی و اجرایی کند. در این 
فرآیند وظیفه سیاستگذار این است که 
به طور دائم دسترسی به خط اعتباری 
بنگاه هایی را که قدرت پروفایل ســازی 
دارند، رصــد کند و ســازوکارهایی را 
اجرایی کند که این نسبت رو به افزایش 
باشــد. پژوهش حاضر در کنار پیشنهاد 
برای شناسنامه دار کردن بنگاه ها، معتقد 
اســت که با توجه به »حجم قابل توجه 
موجودی کاال« و »حســاب ها و اسناد 
دریافتنی در ترازنامه بنگاه ها« می توان 
شرایط الزم برای انتشار اوراق بهادار به 
پشتوانه این اقالم را در بنگاه های بزرگ 
فراهم آورد؛ بنابراین در صورت انتشــار 

اوراق بر مبنای دریافتنی های بنگاه اجرایی خواهد شد که بازاری برای 
تنزیل این قلم از دارایی ها ایجاد شود.

عوامل موثر در محدودیت گردش در سرمایه •
این پژوهش عوامل موثر ســرمایه در گــردش را نیز به تصویر 
کشیده است. بر این اساس، نظام قیمت های نسبی نهاده های تولید 
موجب سرمایه بری و کاراندوزی تکنولوژی تولید بنگاه های صنعتی 
شده است. در نتیجه بنگاه ها برای حفظ »سطح سرمایه« و »جبران 
استهالک«، به طور مستمر به سرمایه گذاری نیاز دارند، این پدیده 
بخشی از نیاز مالی بنگاه هایی را که بازدهی در تولید ندارند، توضیح 
می دهد. بر اســاس یافته های این پژوهش »نزولــی بودن نرخ ارز 
حقیقی )نرخ ارز اســمی منهای تورم(« و »منفی بودن نرخ واقعی 
تسهیالت«، سرمایه بری و کاراندوزی تکنولوژی تولید را برای بنگاه ها 
توجیه می کند. در این وضعیت بنگاه ها با هدف »پوشــش ریسک 
نااطمینانی های اقتصاد کالن« تمایل دارند بخشــی از دارایی های 
جاری خود را به شکل موجودی انبار نگهداری کنند. تامین مالی مواد 
اولیه یا کاالی ساخته شده، در صورتی که بانک )با هزینه ارزان تر از 
تورم( تامین مالی کند، تقاضا برای تسهیالت اعتباری را زیاد می کند. 
این پژوهش طول چرخه عملیاتی را به عنوان شاخص نیاز به سرمایه 
در گردش معرفی می کند. چرخه عملیاتی متوسط فاصله زمانی بین 
»تحصیل موادی که وارد فرآیند تولید می شود و تبدیل نهایی آنها 
به وجه نقد« را شــامل می شــود. این پژوهش بنگاه ها را بر حسب 
چرخه عملیاتی دهک بندی کرده اســت. بر اساس یافته های این 
پژوهش »بنگاه هایی که طول چرخه عملیاتی آنها طوالنی تر است، 
به صورت نسبی حجم سرمایه در گردش باالتری دارند«. بر اساس 
پیشنهاد پژوهش منتشرشده الزم است مقایسه ای میان طول چرخه 
عملیاتی صنایع همسان در کشورها انجام پذیرد تا نقاط قوت و ضعف 
ساختار فعلی تبدیل وجه نقد به کاال و دوباره وجه نقد قابل استخراج 
باشد. این گزارش از وزن زیاد مواد اولیه در قیمت تمام شده کاالهای 
فروش رفته، نتیجه گیری می کند که نیاز بنگاه های صنعتی به سرمایه 
در گردش در مقایسه با بنگاه های فعال در سایر بخش های اقتصادی 
بیشتر اســت. بررســی های نظری حاکی از آن است در وضعیتی 
که ســاختار تولید به گونه ای باشد که بنگاه برای تولید مجبور به 
پیش پرداخت بخشــی از هزینه های خود باشد و دچار محدودیت 
نقدینگی شود، افزایش )کاهش( سهم پیش پرداخت، تولید بنگاه را 
کاهش )افزایش( می دهد. به بیان دیگر در این مکانیسم سرمایه در 
گردش به عنوان کاالی مکمل نهاده های ضروری و پیش پرداختی 
تولید عمل می کند، در چنین شرایطی کاهش دسترسی بنگاه به 
منابع تامین کننده ســرمایه در گردش سبب کاهش سطح تولید 
می شــود. این پژوهش در بخش بعدی شوک تحریم ها در افزایش 
نیاز به سرمایه در گردش را بررسی کرده است. بر این اساس از سال 
89 به دلیل بروز وقایعی در ســطح اقتصاد کالن، تقاضای بنگاه ها 
برای منابع سرمایه در گردش افزایش یافته است. دسترسی به مواد 
اولیه وارداتی به ســبب تحریم با مشکل مواجه شد، در نتیجه در 
زنجیره تولید، بنگاه هایی که در یک زنجیره قرار داشتند به ترتیب 
دچار مشــکل تامین مواد اولیه شدند. دو عامل »جهش نرخ ارز« و 
»تورم«، ریال مورد نیاز برای تامین نهاده های تولید را افزایش داد و 
وضعیت اقتصاد کالن نیز انگیزه احتیاطی برای نگهداری مواد اولیه و 
طول چرخه عملیاتی را زیاد کرده است. بررسی داده های کارگاه های 
صنعتی نشان می دهد سهم هزینه جاری از کل هزینه بنگاه ها در این 
دوره افزایش یافته است. در مجموع، بنگاه ها برای استمرار تولید به 

منابع مالی بیشتری نیاز پیدا کردند.  
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صنایع کوچک

بیــش از 90 درصد از بنگاه های تولیــدی در دنیا را بنگاه های کوچک 
و متوســط یا همان SMEها تشکیل می دهند که توانسته اند بخش 
عظیمی از اشــتغال، صــادرات و ارزش افزوده را در کشــورهای خود 
ایجاد کنند. واحدهای صنعتی کوچک در کشورهای مختلف بر اساس 
شاخص هایی چون تعداد شــاغالن، مجموع دارایی های خالص، میزان 
سطح فروش و نهایتاً میزان سرمایه گذاری تعریف می شوند که در ایران 
این تعریف برای صنایع کوچک به تعداد شاغالن زیر 50 نفر در یک بنگاه 
تولیدی اطالق می شــود. بر این اســاس در ایران، صنایع کوچک بیش 
از 90 درصد ســهم صنایع را با بیش از 80 هزار واحد صنعتی به خود 

اختصاص داده اند.
حضور بنگاه های کوچک و متوســط در اقتصاد به لحاظ نقشی که 
می توانند در انعطاف پذیری باال و به تبع آن ایجاد بســترهای الزم برای 
کارآفرینی و خالقیت، ظرفیت باالی جذب نیروی انســانی و کمک به 
اشــتغال فراگیر و بهبود شاخص های توزیع درآمد و کاهش فقر، تامین 
نیروی انســانی متخصص برای شرکت های بزرگ، قدرت باال در تربیت 
کارآفرینان و مدیران اقتصادی، هزینه کمتر خروج از صنعت در مقایسه 
با بنگاه های بزرگ، امکان جذب و بومی کردن تکنولوژی، کمک به ایجاد 
محیط های رقابتی در اقتصاد، تشویق فرهنگ سرمایه گذاری و توسعه و 
به هم پیوستگی زنجیره های تولید، تامین انباشت دانش ضمنی، صادرات و 

رشد داشته باشند باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
به طور متوسط بالغ بر 50 درصد تولید ناخالص داخلی در کشورهای 
توســعه یافته و در حال توسعه و حدود 30 درصد صادرات این کشورها 
توســط بنگاه های کوچک و متوســط انجام می شود که نشان از نقش 

بی بدیل این گروه از بنگاه ها در اقتصاد کشورهاست.
همان گونه که مالحظه می شــود سهم صنایع کوچک و متوسط در 
اشــتغال، تولید و صادرات باال قابل مالحظه است و در مجموع می توان 
بیان کرد وضعیت صنایع کوچک و متوســط به لحاظ وسعت، جایگاه 
نســبی، رونق و رکود بیانگر میزان ســالمت اقتصاد، اندازه حضور در 
بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و توان اقتصاد برای رشــد اســت. در 
دنیا راهکارهای زیادی برای حمایت از صنایع کوچک در پیش گرفته اند 
اما یکی از موفق ترین آنها الگوهای حمایتی و ایجاد صندوق های ضمانت 

سرمایه گذاری بوده که اغلب کارکرد تامین وثایق را دارد.
صندوق های ضمانت و ســرمایه گذاری صنایع کوچک و متوسط در 
دنیا برای رفع مشــکالت مالی این بخش به عنوان یکی از مهم ترین و 
اساسی ترین معضالت آنها تشکیل شده و با هدف تامین مالی این صنایع 

فعالیت می کنند.
بیش از دو هزار صندوق ضمانت در 100 کشور جهان وجود دارد 
که تقریباً نیمی از این صندوق ها در خدمت صنایع کوچک هستند. 
عمده این صندوق ها توســط دولت ها اداره می شــوند و اکثر سرمایه 
صندوق های ضمانت در دنیا از منابع دولتی تامین می شود. بر همین 
اساس، صندوق های ضمانت به عنوان رابط بین این صنایع و بانک ها 
بــرای تامین اعتبارات وثیقه محور ایفای نقش می کنند چراکه اصوالً 
بانک ها به دلیل پوشش ریســک های موجود به سمت وسوی وثایق 
مطمئن رفته و موسســات کوچک قــادر به تامین وثایق مطمئنه با 

کیفیت و کمیت مدنظر بانک ها نیستند.
باال بــودن نــرخ عــدم بازپرداخت 
تسهیالت دریافتی توسط صنایع کوچک 
و متوسط و نامتقارن بودن اطالعات آنها 
و همچنین روش های اعتبارســنجی که 
از مشــتریان صورت می گیــرد از دیگر 
موضوعاتی است که باعث بروز رفتارهای 
دفعی از بانک ها شده و نیاز به ایجاد این 

صندوق ها را دوچندان می کند.
قدمــت صندوق های ضمانت در دنیا 
به بیش از چند دهه می رسد و در ایران، 
صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع 
کوچک زیر نظر وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در سال 1383 به تصویب مجلس 
شورای اسالمی رسید و اولین ضمانتنامه 
خود را اواخر ســال 86 صادر کرده است، 
بنابراین صندوق عمری 14ســاله دارد و 

بیش از 10 سال از فعالیت آن می گذرد.
هدف از ایجاد صندوق، فراهم آوردن 
موجبات توسعه ســرمایه گذاری بخش 
غیردولتی در صنایع کوچک و کوتاه کردن 
مدت زمان اجرای طرح های اشــتغال زا و 
دارای توجیه اقتصادی با اولویت مناطق 
محروم است که برای اجرای این اهداف 

صندوق ضمانتنامه صادر می کند.
اصلی تریــن و ســنتی ترین و البته 
پرکاربردترین نــوع ضمانتنامه در اکثر 
صندوق های توسعه ای، از جمله صندوق 
ضمانت ســرمایه گذاری صنایع کوچک، 
ضمانتنامه هــای اعتبــاری اســت. این 
ضمانتنامه جهت تسهیل در تامین منابع 
مالی صــادر می شــود و در اصل جهت 
پوشش کسری وثیقه مورد مطالبه بانک ها 

برای واحدهای صنعتی کوچک است.
بر اساس اساســنامه و آیین نامه های 
مربوطه، حداکثر سقفی که صندوق برای 
یک مشتری حقیقی یا حقوقی می تواند 
اختصاص دهد 30 میلیارد ریال اســت 
که شــامل حداکثر 70 درصــد اصل و 
سود تسهیالت برای مناطق توسعه یافته 
و 85 درصــد اصل و ســود برای مناطق 

کمترتوسعه یافته خواهد بود.
این صنــدوق به منظور نقش آفرینی 
ســازنده تر در فضای کسب وکار صنایع 

کوچک، از تابســتان ســال 1394 محصوالت جدیدی را نیز به سبد 
محصوالت خود اضافه کرده اســت. از جملــه این محصوالت می توان 
بــه ضمانتنامه اعتبار خرید مــواد اولیه که به نفــع تولیدکنندگان و 
تامین کنندگان مواد اولیه صنایع کوچک صادر می شود و هدف آن امکان 

خرید اعتباری و نسیه است، اشاره کرد.
صدور ضمانتنامه های شرکت در مناقصه و مزایده، حسن انجام کار، 
پیش پرداخت جهت اجرای انواع قراردادهای تولیدی و پیمانکاری نیز از 

جمله این محصوالت محسوب می شود.
یکی از مهم ترین اقدامات انجام شــده، راه اندازی سیســتم صدور 
الکترونیکی ضمانتنامه بوده اســت. تمرکززدایــی و جلوگیری از تردد 
متقاضیان ضمانتنامــه از اقصی نقاط ایران به تهــران، همواره یکی از 
دغدغه های اصلی صندوق بوده اســت. لذا با اجرایی شدن این سیستم، 
ضمن امکان رهگیری کلیه مراحل صدور ضمانت از سوی مشتریان، این 

دغدغه نیز مرتفع شد.
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با اکثر بانک های دولتی 
و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز تفاهمنامه همکاری 
امضا کرده و فعاالن صنایع کشــور با هر بانکی که مراودات مالی دارند 

می توانند از خدمات صندوق نیز استفاده کنند.
یکی از عوامل مهم در میزان ظرفیت ارائه خدمات به صنایع کوچک، 
وضعیت سرمایه این صندوق است. تا سال 1394، سرمایه پرداخت شده 
به صندوق حدود 35 میلیارد تومان بود و در ســال 94 در قانون بودجه 
حدود 75 میلیارد تومان به سرمایه صندوق اضافه شد و سرمایه صندوق 

به 110 میلیارد تومان اضافه رسید.
اگر مقایســه ای با صندوق ضمانت سرمایه گذاری کره جنوبی انجام 
دهیم می بینیم که این صندوق با چه ظرفیتی به صنایع کوچک خود 
خدمات ارائه می کند؛ سرمایه صندوق کره جنوبی نزدیک به پنج میلیارد 
دالر است و در کشورهای دیگر توسعه یافته و در حال توسعه نیز با توجه 
به اهمیتی که به صنایع کوچک داده اند، صندوق های ضمانت را تقویت 
کرده اند این در حالی است که سرمایه صندوق در ایران حدود 25 میلیون 

دالر در حال حاضر است.
نکته دیگر اینکه صندوق ها اصوالً در شرایط نرمال اقتصادی و صنعتی 
و با ریسک های معمولی، باید حدود 7 تا 9 برابر سرمایه خود ضمانتنامه 
صادر کنند این در حالی است که صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک در ایران با توجه به سرمایه موجود این عدد را پوشش داده و از 
تمام ظرفیت ســرمایه ای خود برای ارائه خدمات به واحدهای صنعتی 
کوچک استفاده کرده است. در بودجه سال 97 متاسفانه برای صندوق 
افزایش سرمایه دیده نشد و به رغم استدالل های موجود این اتفاق نیفتاد 
اما ظرفیت هایی در قانون بودجه وجود دارد که امیدواریم بتوانیم افزایش 
سرمایه صندوق را محقق کنیم. صندوق در سال هایی که گذشته توانسته 
در حد و توان خود چرخ صنایع کوچک را بچرخاند و چراغ صدها کارگاه 
تولیدی را روشــن کند. اما برای رســیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، 
فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری در خصوص 
حمایت از تولید داخلی، باید توان این صندوق هم به لحاظ مالی و هم به 

لحاظ قانونی ارتقا یابد. 

گره گشای اعتبارات
صندوق های ضمانت چه نقشی در توسعه صنایع کوچک دارند؟

محمدحسین مقیسه 
 مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 
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چالش ارز

 بــا توجه به وضعیت اقتصادی کشــور، شــرایط صنعت بســیار 
نگران کننده است. از زمانی که مذاکرات هسته ای به نتیجه رسید، 
امیدواری برای حل معضالت ما با دنیا بسیار شد و ما شاهد یک رونق 
نسبی پس از مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 به طور مشخص در 
سال 1396 بودیم. به عنوان مثال شرکت ما در زمینه افزایش تولید، 
فروش محصول 15 درصد و در زمینه سودآوری رشد 50درصدی 

را به ثبت رساند.
امــا در ادامه و بعد از روی کار آمــدن ترامپ، وضعیت تغییر و 
نگرانی ها دوباره بروز و ظهور پیدا کرد. به نتیجه رســیدن مذاکرات 
هسته ای و انعقاد برجام، یک رویداد جهانی و مهم است که باید قدر 
آن را بدانیم. البته در مورد برجام باید به گونه ای عمل می شــد که 
پس از تغییر ریاســت جمهوری یک کشور، همه چیز به هم نخورد. 
متاسفانه رئیس جمهور آمریکا با خروج از برجام، اعتبار خود و ملت 

آمریکا را لکه دار کرد.
از زمانی که ترامپ موضوع خروج از برجام را مطرح کرد، همواره 
این امیدواری وجود داشــت که کشورهای اروپایی مقابل این اقدام 
ایستادگی کنند و از ترامپ بخواهند به تعهدات کشورش پایبند باشد. 
دولت آمریکا ضمن بی توجهی به توصیه های همه دولت های 5+1 
نابخردانه از برجام خارج شد. این اتفاق یک شوک بزرگ به اقتصاد 
ما وارد کرد و باعث شــد نگرانی در جامعه افزایش یابد و به تبع آن 

قیمت ارز نجومی شود.
ایــن نگرانی وجود دارد که در آینده ما در فروش نفت، صادرات 
محصول و خدمات و حتی تامین کاالهای اساسی، با مشکل مواجه 
شویم. اینکه بعضی ها می گویند »دالر و سکه نخرید« یک تعبیر غلط 
است. باید به اینکه توجه داشته باشیم چنانچه خانواده ای برای آینده 

خود اندوخته ای دارد، می خواهد ارزش آن حفظ شود.
معتقدم مردم به خوبی قانونمندی های اقتصاد را درک می کنند و 
ایرادی به آنها از بابت خرید سکه یا دالر وارد نیست. ایراد به کسانی 
وارد است که قانونمندی های اقتصاد را منکر می شوند. به قول برتولت 
برشت آن کسی که حقیقت را نمی داند ناآگاه و آن کسی که حقیقت 
را می داند و انکار می کند تبهکار اســت. عده ای به دنبال گسترش 
نابسامانی در جامعه و بی توجهی به قوانین اقتصادی هستند. این افراد 
همان تبهکاران یا به اصطالح عامیانه تر »کاسبان تحریم« هستند. به 
هر حال با توجه به وضعیت فعلی و خروج کشــور آمریکا از برجام، 
نگرانی و تالطم اقتصادی، سیاســی و اجتماعی در کشور روزبه روز 

افزایش می یابد.
اکنــون به جایی رســیده ایم که مردم به منظــور حفظ ارزش 
دارایی هایشــان، تمامی اقالم مورد نیاز خود را چند برابر خریداری 
می کنند زیرا همواره این نگرانی وجود دارد که در آینده نتوانند حتی 

کاالهای اساسی خود را تهیه کنند.
در اینجا این سوال مطرح اســت که آیا اساساً کسی می تواند 
از بــروز این رویداد )هجوم مردم به ســمت خرید ســکه و دالر( 
جلوگیری کند؟ پاسخ مثبت است؛ سیاستگذاران می توانند ضمن 
تک نرخی کردن ارز، از بروز چنین شوک ها و نوساناتی پیشگیری 

کنند. هرچند که این تصمیم باالخره 
از ســوی دولت و بانک مرکزی اتخاذ 
شد اما بسیار دیر این اتفاق افتاد و بهتر 
بود طی چهار سال گذشته این تصمیم 

گرفته می شد.
ای کاش بــا مدیریــت صحیح و 
هوشــیاری اقدام به تک نرخی کردن 
دالر می کردیم؛ دستگیری دالرفروشان، 
جلوگیــری از فعالیت آنهــا در بازار و 
برخــورد امنیتی با موضــوع، راه حل 

اقتصادی و درستی نبوده و نیست.
برخی به این دلخوش هستند که 
قیمت دالر چهار هــزار و 200 تومان 
است غافل از اینکه قیمت تمامی کاالها 
به طور مستقیم و غیرمستقیم همزمان 
با افزایش نرخ دالر در بازار آزاد، افزایش 

می یابد.
از هنگامی که ارز تک نرخی شــد، 
هیچ کس نمی تواند در بازار دالر جابه جا 
کند اما آیا ارز چهار هزار و 200تومانی، 
پاسخگوی نیاز مردم و صنعتگران بود؟ 
معتقدم پس از اعالم این قیمت برای 
دالر، بایــد اجازه می دادیم بازار قیمت 
را تعیین کند تا دالر به قیمت واقعی 
برسد. نتیجه این اقدام باعث شد ضمن 
شــکل گیری یک بازار موازی، قیمت 
دالر در بازار غیررســمی از هفت هزار 

تومان هم عبور کند.
یک صنعتگر یا بازرگان، نیازهای 
خود را از طریق دالر تامین می کند. 
برای مثــال بنده به عنــوان یک 
صنعتگر با اســتفاده از دالر چهار 
هــزار و 200تومانی، بخشــی از 
کاالهــا و مواد اولیه مورد نیاز خود 
را از خارج تامیــن می کنم اما در 
عین حال وقتــی یک صادرکننده 
محصولی را صادر می کند، تضمینی 
از  ارز حاصل  بــرای برگردانــدن 
فروش محصول بــه داخل اقتصاد 
کشــور وجود نــدارد. این موضوع 
باعث می شود صنعتگر تحت فشار 
قرار گیرد و ادامه کار برایش تقریباً 

غیرممکن شود.
عده ای به اســم صنعــت تجارت 

می کنند؛ این افراد کاال را با ارز چهار هزار و 200تومانی وارد و بدون 
توجــه به نیاز داخل آن را صــادر می کنند. اصلی ترین دلیل ظهور 
چنین دالالنی، وجود نرخ دیگری در کنار نرخ اعالمی دالر از سوی 
دولت است. اعالم نرخ واقعی ارز باعث توسعه صنعت و پیشرفت یک 

اقتصاد خواهد شد.
پس از مدتی مسووالن امر متوجه شدند شمش آلومینیوم با ارز 
چهار هزار و 200تومانی محاســبه می شود اما در خارج از مرزهای 
ایــران قیمت آن با قیمت داخل اختالف دارد، دولت اعالم کرد که 
هیچ شــرکتی  جز ایرالکو و آلومینیوم المهدی اجازه خارج کردن 

شمش آلومینیوم را ندارد.
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم در سال 1396، ماهانه هزار 
و 500 تن شــمش تولید می کرد. این در حالی است که در شرکت 
ایرالکو هزار تن تولید می شد و تنها 100 تن از آن فروش می رفت. 
در حال حاضر با وجود وضعیت بد اقتصادی، تولید ما در اردیبهشت 
و خرداد بین 600 تا 800 تن است اما شرکت ایرالکو هزار تن شمش 
عرضه می کند و نکته جالب اینجاست که هشت هزار تن تقاضا برای 
شمش از ایرالکو وجود دارد! این موضوع باعث می شود قیمت پایه 
شمش آلومینیوم )حدود 10 هزار تومان با احتساب ارز چهار هزار و 

200 تومان( افزایش پیدا کند.
به دلیل اختالف قیمت ایجادشده در بازار غیررسمی دالر و نرخ 
اعالمی از سوی دولت، تقاضا برای دریافت شمش و صادر کردن آن 
افزایش یافته است. در چنین وضعیتی نه تولیدکننده و نه صنعتگر 
نمی توانند تصمیم درستی برای ادامه فعالیت خود اتخاذ کنند. به 
نظرم ســال 1397 سال مالی سختی است و آینده بسیار مبهمی 
در انتظار صنعت ایران است. راه حل برطرف کردن این نابسامانی ها، 
تک نرخی کردن ارز به صورت درست و واقعی است. تاکید دارم که 
هر روشــی غیر از تک نرخی شدن ارز، انحراف است. در حال حاضر 
عمده اشخاصی که از ارز چهار هزار و 200تومانی استفاده می کنند، 

دالالن هستند نه صنعتگران.
در زمان دولت اصالحات، قیمت هر بشکه نفت خام در مقاطعی 
به هشت دالر رسید و همه نگران این بودند که دولت چگونه با این 
قیمت قرار اســت کشــور را اداره کند. در آن شرایط ارز تک نرخی 
شد و نه تنها مشکلی پیش نیامد بلکه اقتصاد ایران از مسیر توسعه 

خارج نشد.
در انتخابات ریاســت جمهوری سال 96، با هزاران امید و آرزو به 
آقای روحانی رای دادیم؛ بــه او رای دادیم تا تکیه گاه تصمیم های 
کارشناســی باشد. با در نظر گرفتن وضعیت فعلی اقتصاد ایران، به 
نظرم دولت حتی به حرف مشاوران اقتصادی خود هم عمل نمی کند. 
به نظر می رسد برخی از سیاستمداران ما در دام افکار عامیانه گرفتار 
شــدند زیرا رفتار و اعمال آنها به دور از واقعیت است. دولت نباید 
تحت تاثیر رفتارهای هیجانی مانند کارزار نخریدن، تصمیمات خود 
را تغییر دهد. معتقدم این گونه رفتارها و راه اندازی این گونه کارزارها 
از سوی افراد مشــهور، نوعی رفتار هیجانی است که کاربردی هم 

ندارد. 

دولت گرفتار پوپولیسم نشود
نوسانات بازار ارز با صنایع چه می کند؟

 حسنعلی رضایی مقدم
 مدیرعامل گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم
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گفت و گو

امید به بازگشت ثبات
مهدی کرباسیان از چگونگی مقابله با آثار تحریم ها در حوزه معدن می گوید

Á   آمارها از پیشرفت حدود 40درصدی 15 طرح فوالدی کشور
خبر می دهد. با توجه به این شرایط در پایان سال جاری ظرفیت 
تولید فوالد خام کشور به چه رقمی خواهد رسید و برنامه ریزی ها 
برای تولید رقمی نزدیک به 55 میلیون تن فوالد خام، آیا در زمان 

پیش بینی شده محقق خواهد شد؟
خوشبختانه سال گذشته توانستیم رکوردی جدید در زمینه 
تولید فوالد کشــور به ثبت برسانیم، که معادل 22 میلیون تن در 
ســال بود. این در حالی است که در سال 93 ظرفیت اسمی فوالد 
کشور معادل 21 میلیون تن بود که رقم حقیقی با آن فاصله زیادی 

داشت. در حال حاضر ظرفیت واقعی ما به 22 میلیون تن رسیده و ظرفیت بالقوه تولید 
فوالد کشــور به 32 میلیون تن رسیده است. همان طور که می دانید از مهم ترین عوامل 
توســعه یک صنعت افزایش تقاضا برای محصوالت آن است، عاملی که موجب تحریک 
بخش عرضه و افزایش توان تولیدی خواهد شد. پربیراه نیست اگر بگوییم پیشرفت های 
اخیر در این حوزه، تا حد زیادی مرهون افزایش صادرات کشور در این زمینه بوده است. 
صنعت فوالد با تحقق صادرات 9 میلیون تنی، گامی موثر در جهت توســعه این صنعت 
برداشته است. خوشبختانه در سه ماهه اول امسال نیز، رشد چشمگیری در زمینه صادرات 

و تولید محصوالت داشته ایم.
Á   آیا می توان امید داشت با توجه به شرایط فعلی و بازگشت تحریم ها صادرات رو به

رشد این صنعت، در باقی مانده سال جاری نیز ادامه داشته باشد؟
این امری اســت که به نحوه تعامالت بین المللی ما در سال جاری بستگی دارد. اگر 
اتحادیه اروپا در برجام بماند و حوادث سیاسی تاثیر منفی بر روند تقاضا برای محصوالت ما 

در سطح جهانی نداشته باشد می توان به ثبات این روند امید داشت.
Á   آیا اقدامات پیشگیرانه ای برای مواجهه با کاهش تقاضا از ناحیه اتحادیه اروپا انجام

داده اید؟
هدف اصلی ما در زمینه تولید فوالد رسیدن به میزان 55 میلیون تن در سال است. 
مطابق با این هدف جلسات مستمری با تولیدکنندگان داشته ایم و سناریوهای مختلفی را 
بررسی کرده ایم تا در صورت بروز بحران های سیاسی آسیب جدی بر بدنه صادراتی ما وارد 
نشود. جلسات پایشی ما در طول دو سه سال گذشته، به  صورت منظم و زنجیره ای هر سه 
ماه یک بار با حضور صاحب نظران این عرصه از جمله نمایندگان و فعاالن، معاون وزارتخانه، 
معاون انجمن فوالد و مشاور طرح جامع فوالد کشور برگزار می شود. حاصل تبادل اطالعات 
در این جلسات از سوی نمایندگان دفتر برنامه ریزی ما و شرکت ملی فوالد پایش شده و 

تصمیم سازی مناسب در مورد آنها اتخاذ می شود.
Á   با این اوصاف چه اقداماتی را در اولویت برای مقابله با آثار احتمالی در چنین شرایطی

در نظر گرفته اید؟
بررســی های ما نشــان می دهد، در حال حاضر ما در دو حــوزه کمبود منابع مورد 
نیاز داریم؛ مورد اول بخش تولید آهن اســفنجی اســت که در دورنمــای 1404 باید 

سرمایه گذاری مناسب در آن انجام شود. خوشبختانه در این زمینه 
اقدامات جدی ای در حوزه اکتشــافات صورت گرفته و امید داریم 
که نتایج مورد نظر به  زودی حاصل شــود. بــه هر صورت ما در 
راستای چشم انداز توسعه ای پیش بینی شده در این زمینه حرکت 
می کنیم. اکتشــافات ما در بخش سنگ آهن در حال انجام است. 
حوزه دیگری که باید در اولویت های ما قرار گیرد بخش کنسانتره 
است که ماده ای استراتژیک در عرصه این صنعت به حساب می آید. 
در حوزه اکتشــافات شرکتی با حضور شرکت های بزرگ فوالدی 
و معدنی از جمله گل گهر، فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، شرکت 
ذوب آهن و شرکت های وابسته دیگر، تمرکز خود را بر معادن سنگ آهن معطوف کرده ایم. 
در این زمینه محوریت حرکتی ما بر سرمایه گذاری معادن فلزات قرار دارد. اقدامات مهم 
ما در حوزه اکتشافات با ظرفیت 250 هزار کیلومترمربعی در دستور کار است که بر اساس 
آخرین آمار این میزان به 270 هزار مترمربع رسیده است. در این راستا به دنبال اکتشاف 
از معادن نهان هستیم که فعالیت جدیدی در این زمینه در کشور به شمار می رود. عالوه بر 
این اجرای دو پروژه عظیم دیگر نیز در دستور کار ما قرار دارد. یکی کارخانه تولید فوالد در 
منطقه ویژه خلیج فارس با ظرفیت 10 میلیون تن، که با همکاری مشترک فوالد هرمزگان 
و صبا فوالد خلیج فارس در حال کلید خوردن است. فاز 2 این پروژه در زمینی به وسعت 
2500 هکتار به منظور ایجاد زیرساخت های آب و برق و گاز در حال اجراست. پروژه بزرگ 
دیگر که با همکاری گل گهر و فوالد مبارکه در چابهار طراحی و پیش بینی شده در حال 
برگزاری جلسات توجیهی است. این پروژه نیز ظرفیت فوالد 10 میلیون تنی را به سیستم 
تولیدی این صنعت اضافه خواهد کرد. تامین کنندگان این طرح ایمیدرو و سازمان مواد 
معدنی هستند که با به کارگیری مشاوره بین المللی در حال طراحی و برآورد این طرح در 

منطقه چابهار هستند.
Á  پیش بینی شما تا پایان سال در زمینه تولید فوالد خام چیست؟

اگر شــرایط را با روند فعلی انطباق دهیم، یعنی اگر اخاللی در روند صادراتی که در 
ســه ماهه اول امسال با آن روبه رو بودیم ایجاد نشود، پیش بینی می کنم به رقم 24-25 
میلیون تن هم برسیم. اما باید در ارائه این آمار جانب احتیاط را رعایت کرد، اگر بخواهید 
پیش بینی درستی داشته باشید باید بر اساس شرایطی که در آخر شهریورماه بر اقتصاد 

کشور حاکم است این کار انجام شود.
Á   موفقیت های فعلی در تولید و احداث واحدهای جدید فوالدی نیاز به سنگ آهن را باز

هم بر سر زبان ها انداخته است. آخرین وضعیت این صنعت چگونه بوده و اوج ظرفیت و 
توان تولید ایران در حوزه سنگ آهن در سال های آینده چگونه خواهد بود؟

در حال حاضر ذخیره سنگ آهن ما سه میلیارد تن است. خوشبختانه ذخایر جدیدی 
نظیر معدن 500 میلیون تنی نیز کشف کرده ایم. اما با همه این تفاسیر باید اذعان کرد 
که ما در کشور معدن سنگ آهن قابل توجهی نداریم. باید در این زمینه اکتشافات جدید 
صورت بگیرد. ذخایر روباز فعلی ما نیز در حد معادن متوسط و کوچک هستند. بنابراین 

زهرا مسافر: اقتصاد ایران در شرایط خاصی قرار دارد. از یک سو هجوم نقدینگی به بازارها چالش هایی به وجود آورده و از طرف دیگر بازگشت تحریم ها نگرانی ها از آینده بخش های 
مختلف اقتصادی کشور به ویژه بخش صنعت را افزایش داده است. در چنین شرایطی صنایع بزرگ کشور نیز دچار مشکل شده اند به ویژه تالطمات ارزی باعث شده تا شرایط آنها 
پیچیده تر شود. به این بهانه نیز با مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو پیرامون وضعیت بخش معدن به گفت وگو پرداختیم. او با تشریح 
تاثیرات تحریم ها بر بدنه این صنعت به خصوص در حوزه صادرات از تدوین سیاست های کارآمد برای مقابله با این شرایط خبر می دهد و برقراری روابط تجاری بر مبنای تهاتر به  جای 

سیستم ارزی را یکی از راهکارهای گره گشا در این عرصه می داند.

وضعیت آینده 
صنایع با بازگشت 

تحریم ها امری 
است که به 

نحوه تعامالت 
بین المللی ما 

در سال جاری 
بستگی دارد. 

اگر اتحادیه اروپا 
در برجام بماند و 
حوادث سیاسی 

تاثیر منفی بر 
روند تقاضا برای 

محصوالت ما 
در سطح جهانی 

نداشته باشد 
می توان به ثبات 

این روند امید 
داشت.
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گفت و گو

بررسی معادن نهان باید در دستور کار ما قرار گیرد. به دنبال یافتن ذخایر بزرگ هستیم که 
توجیه اقتصادی قابل قبولی داشته باشد. در حال حاضر به دنبال اجرای دو پروژه حفاری 
به عمق 1900 و 200متری در فالت مرکزی هستیم، که پیش بینی می شود ذخایری به 
میزان دو میلیارد تن به اندوخته ما در این زمینه اضافه کند. در تالشیم به گونه ای در مسیر 
توسعه ذخایر این ماده حرکت کنیم تا به  واسطه تجهیز معادن متوسط و کوچک همچنین 
انجام اکتشــافات جدید، در افق 1404 نگرانی در زمینه تامین این ماده معدنی مهم در 

سیستم اقتصادی کشور نداشته باشیم.
Á   دورنمای مثبت صنعت سرب و روی نیاز به افزایش عرضه مواد معدنی را افزایش داده

که باز هم در این میان معدن مهدی آباد نام آشنا خواهد بود. وضعیت این معدن چگونه 
بوده و در چه زمانی وارد فاز تولید خواهد شد؟

در مورد روی، معدن مهدی آباد چهار درصد ذخایر قطعی دنیا را به خود اختصاص داده 
اســت و یکی از معادن بزرگ دنیا از این نظر به شمار می رود. در ایمیدرو با به کارگیری 
500 نیروی کار فعالیت ما در این زمینه آغاز شده و به صورت مستمر باطله برداری ما در 
حال انجام است. با توافقاتی که با سرمایه گذاران انجام شده است برآورد می کنم در پایان 
سال 1397 اولین کارخانه تولید کنسانتره کشور شروع به کار کند. ظرفیت این تولیدی 
در حال طراحی های نهایی است اما پیش بینی می شود که یک سوم نیاز روی کشور را این 
معدن تامین کند. به  طور کلی ظرفیت کارخانه های فرآوری روی ما، 380 هزار تن است 
که نیاز به کنسانتره بیشتری دارد. در شرایط فعلی چاره ای جز تامین این مواد از طریق 

واردات نداریم.
در مورد سرب معادن مناسبی کشف شده است که امیدواری الزم برای توسعه معادن 
از این کانال را به ما می دهد. به  طور کلی، ماحصل اکتشافات ما در زمینه معادن سرب، 
طال، روی و... چشم انداز روشنی را برای این صنعت رقم خواهد زد. اما مساله مهمی که در 
این زمینه باید به آن توجه شود، تزریق انگیزه به بخش خصوصی برای حضور در معادن 
کوچک و متوسط است. امری که خروجی نهایی آن افزایش بهره وری و کاهش ضایعات 
در منابع ارزشمند ملی خواهد بود. در حال حاضر در همین راستا تعداد محدودی معادن 
کوچک و متوســط را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم و ایــن روند را با جدیت ادامه 

خواهیم داد.
Á   آلومینیوم نیز یکی از فلزات مهم در سیستم صنعتی دنیا به شمار می رود، وضعیت

کشور ما به لحاظ برخورداری از این فلز چگونه است؟
باید اذعان کرد وضعیت ما در حوزه آلومینیوم چندان مناســب نیست. معادن فعلی 
کشور ذخایر قابل  مالحظه بوکسیت آلومینیوم ندارند. اگرچه آلومینیوم جاجرم از جمله 
اکتشافات چشمگیر ما در این زمینه بوده است؛ اما میزان تقاضا برای این محصول با حجم 
تولید همخوانی ندارد. بنابراین ما نیاز به انجام واردات پودر آلومینیوم و آلومینیوم داریم. در 
حال تعامل با بخش خصوصی برای کاهش مشکالت این بخش هستیم که نتایج آن به 
 زودی اعالم خواهد شد. اما ادامه روند پیگیری ما در این زمینه، نیازمند تزریق نقدینگی 
کافی است که در صورت رفع مشکل دسترسی به ارز می توان به حل این مشکل امیدوار 

بود. ارز حاصل از صادرات با اصطکاک باال به سیستم تولیدی این صنعت بازمی گردد.
Á   با توجه به رشد قیمت ها در بازارهای جهانی و افزایش قیمت دالر پتانسیل افزایش 

صادرات مواد معدنی در سال جاری بیش از سال های گذشته است. با توجه به این شرایط 
دورنمای صادرات محصوالت معدنی و صنعتی را چگونه ارزیابی می کنید؟

سال گذشته، اوج مبادالت صادراتی ما در این بخش بود. اگر روند فعلی نیز سازگار 
با آمار و ارقام گذشــته باشد بالطبع صادرات ما زمینه ساز ارزآوری به سیستم اقتصادی 
کشور و توسعه این حوزه خواهد شد. اما در حال حاضر جریان ورودی ارز به کشور دچار 
اخالل شده است. ما نیز مشکالتمان را با بانک مرکزی در میان گذاشته ایم و امید داریم 
که این معضل هرچه زودتر برطرف شود. کندی ورود ارز به کشور به  صورت سیستمی 
تمامی بخش های صنعت را درگیر کرده و از ســرعت حرکتی آن می کاهد. به  واســطه 
برخورداری از معادن بزرگ آهن و گاز ما ظرفیت رقابتی باالیی در حوزه صادرات داریم، 
اما تمامی معادالت تجارت بین المللی صرفاً مشروط به برخورداری یک کشور از منابع 
و ذخایر مناســب نمی شود. نحوه تعامالت بین المللی و سیاست کشورها در این زمینه، 
تا حد بســیار زیادی می تواند این بخش از اقتصاد کشــور را تحت تاثیر قرار دهد. برای 
مثال تحریم روسیه در زمینه آلومینیوم و اعمال تعرفه روی این فلز و سایر محصوالت 
مشابه، در اروپا و چین، موجب هجوم تولیدکنندگان به سایر بازارها می شود و به تعبیری 

جنگی صادراتی برای ما شروع خواهد شد. ضمن اینکه نمی توان منکر این مطلب شد که 
آسیب های چنین رفتاری در حجم صادرات ما اثرگذار خواهد بود. اما از آنجا که در عرصه 
بین المللی حجم صادرات ما چندان رقم بزرگی در مقایسه با کل جهان به حساب نمی آید 
یکی از راهکارهای پیش رو برای حل این مشکل، انجام مذاکرات دو یا چندجانبه با برخی 

کشورها از کانال تهاتر است.
Á   برای کاهش دامنه آسیب های ناشی از سیاست های تجاری در عرصه بین المللی چه

راهکارهایی اتخاذ کرده اید؟
اتفاقات اخیر هم بر قیمت صادرات تاثیر گذاشــته، هم دسترسی ما به ارزهای حاصل 
از صادرات را کم کرده و هم نگرانی هایی در مورد حجم صادرات به وجود آورده اســت. با 
پیش بینی اینکه ممکن است تحریم زغال سنگ، مس، آلومینیوم و فوالد بر ایران اعمال شود، 
در حال تدوین اســتراتژی برای خرید و صادرات، در صورت بروز بحران هستیم. شرکت ها 
نیز کمیته های بحران خود را تشکیل داده اند. این گروه ها به  صورت مستمر و روزانه در حال 
رصد اخبار و حوادث هستند تا بهترین تصمیم ممکن اتخاذ شود. در مجموع باید بگویم؛ 
بررسی ها در زمینه تولیدات معادن فلزی کشور حاکی از عملکرد چشمگیر این صنعت در 
سال 1396 است. تولید فوالد خام ایران طی پنج ماهه نخست سال 2018 با رشد بیش از 
24درصدی همراه شد. این در حالی است که در همین مدت رشد جهانی تولید فوالد به 
4/3 درصد رسید. بر اساس گزارش انجمن جهانی فوالد، طی پنج ماهه نخست سال جاری 
میالدی، ایران 10 میلیون و 142 هزار تن فوالد خام تولید کرد که در مقایسه با تولید سال 

گذشته )هشت میلیون و 162 هزار تن( 24/3 درصد رشد نشان می دهد.
 همچنین میزان تولید این محصول طی دوماهه نخســت سال 97، 21 درصد رشد 
داشته است. در این بازه زمانی، شرکت های فوالدساز کشور، چهار میلیون و 258 هزار تن 
فوالد خام تولید کردند. این رقم در مدت مشــابه سال 96، سه میلیون و 526 هزار تن 
بود. عالوه بر این طی دوماهه نخست امسال، سه میلیون و 407 هزار تن انواع محصوالت 
فوالدی )کالف، تیرآهن، ورق عریض، میلگرد، ورق گرم، ورق سرد، ورق پوشش دار و...( در 
کشور تولید شد، که در مقایسه با میزان تولید مدت مشابه سال 96 )سه میلیون و 249 
هزار تن(، حاکی از رشد پنج درصدی است. طی دو ماه یادشده، چهار میلیون و 564 هزار 
تن آهن اســفنجی تولید شد که نسبت به آمار مدت مشابه سال گذشته )سه میلیون و 
532 هزار تن(، 29 درصد رشد نشان می دهد. همچنین طی مدت یادشده یک میلیون 
و 214 هزار تن شــمش و 413 هزار تن انواع محصوالت فوالدی صادر شد که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته )یک میلیون و 84 هزار تن شمش و 180 هزار تن محصوالت 
فوالدی( به ترتیب 12 درصد و 129 درصد رشد داشته است. افزون بر این، طی این مدت 
99 هزار تن آهن اسفنجی صادر شد که نسبت به آمار سال گذشته )161 هزار تن(، حاکی 
از کاهش 39درصدی صادرات این محصول است. همچنین دو ماه نخست امسال، چهار 
هزار تن فوالد خام و 187 هزار تن انواع محصوالت فوالدی وارد کشور شد که در مقایسه 
با آمار مدت مشابه سال گذشته )شش هزار تن فوالد خام و 351 هزار تن انواع محصوالت 

فوالدی( به ترتیب 33 درصد و 47 درصد کاهش نشان می دهد.
 در زمینه توســعه زیرساخت های این صنعت می توان به اقدامات انجام شده در سال 
گذشته اشاره کرد. در سال 96، چهار طرح بزرگ آغاز شد که منجر به اشتغال 2500 نفر 
شده است. در این میان طرح احداث کارخانه کنسانتره روی مهدی آباد از اهمیت خاصی 
برخوردار اســت. همچنین پروژه تیتانیوم و بندر پارسیان نیز جزو طرح های اولویت دار 
ایمیدرو محسوب می شوند. در بخش اکتشافات نیز، مجموع هزینه های اکتشافی سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته در سال 1396 
به بیش از 1146 میلیارد ریال رسید، این در حالی است که در سال 1395 در این بخش 
1080 میلیارد ریال هزینه شد. کل حفاری های انجام شده در سال 1396 به 119 هزار متر 
رسید در حالی که مجموع حفاری های دوره مشابه سال ماقبل، 105 هزار متر بود. عملیات 
اکتشافی انجام شده، شامل اکتشافات عمومی، شناسایی و پی جویی بوده که عمدتاً معطوف 
به ســنگ آهن، زغال سنگ، بوکسیت، عناصر نادر خاکی، طال و مس است. یکی از اثرات 
برنامه اکتشاف، کشف ذخایر جدید مواد معدنی است. نتایج اولیه این برنامه نشان می دهد 
میزان ذخایر هشت نوع ماده معدنی شامل طال، زغال سنگ حرارتی و کک شو، سنگ آهن، 
آنتیموان، عناصر نادر خاکی، باریت و بوکسیت افزایش یافته است با این توضیح که تا پیش 
از برنامه اکتشاف، ذخایر عناصر نادر خاکی در ایران نامشخص بود اما تاکنون 65 هزار تن 

از این نوع عناصر کشف شده است. 

اگر شرایط را با 
روند فعلی انطباق 

دهیم، یعنی 
اگر اخاللی در 
روند صادراتی 
که در سه ماهه 

اول امسال با آن 
روبه رو بودیم 
ایجاد نشود، 

پیش بینی 
می کنم به رقم 

25-24 میلیون 
تن هم برسیم. 
اما باید در ارائه 
این آمار جانب 

احتیاط را رعایت 
کرد، اگر بخواهید 

پیش بینی 
درستی داشته 

باشید باید بر 
اساس شرایطی 

که در آخر 
شهریورماه بر 
اقتصاد کشور 

حاکم است این 
کار انجام شود.

هدف اصلی ما 
در زمینه تولید 
فوالد رسیدن 
به میزان 55 
میلیون تن 
در سال است. 
مطابق با این 
هدف جلسات 
مستمری با 
تولیدکنندگان 
داشته ایم و 
سناریوهای 
مختلفی را 
بررسی کرده ایم 
تا در صورت 
بروز بحران های 
سیاسی آسیب 
جدی بر بدنه 
صادراتی ما وارد 
نشود.

وضعیت 
تولید
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درآمدهای صنعت برق به دلیل اینکه اساسًا مورد بی توجهی واقع شده، درآمد بسیار پایین 
است. قیمت برقی که در شبکه خانگی و تجاری توزیع می شود، امروز متوسط دو سنت است 
در حالی که قیمت متوسط جهانی چیزی حدود هشت سنت است. با توجه به اینکه درآمدها در 
ایران پایین است و اکثریت مردم تا حدودی مشکل دارند، نمی توان انتظار داشت که قیمت های 

برق در قبوض به صورت یکباره واقعی شود.

حمیدرضا صالحی / دبیرکل فدراسیون 
صادرات انرژی و صنایع وابسته بخش های صنعتی

به روایت تحلیلگران

این روزها کارآفرینی دشوارتر از قبل شده است. بسیاری از واحدهای صنعتی یا تعطیل یا با ظرفیت 
بسیار کمی در حال فعالیت هستند. همچنین قیمت زمین صنعتی، سالن تولید و خرید ماشین آالت 
افزایش یافته و تامین فضای صنعتی برای یک شرکت نوپا بسیار هزینه بر و گران است. به طور 
مثال برای تولید بسیار محدود حداقل به حدود 800 مترمربع سالن نیاز داریم که چنین سالنی در 

شهرک صنعتی پرند بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارد. 

محمدحسین حیاتی/ مدیرعامل شرکت هوپاد ماشین

که  خاورمیانه  کشورهای  اکثر  نظیر  نیمه صنعتی،  اقتصادهای  در 
واحدهای تولیدی شدیدًا به نهاده های وارداتی وابسته اند و نهاده ها 
به سهولت در داخل کشور قابل دسترس نیستند، هزینه بنگاه ها به 
دنبال کاهش ارزش پول افزایش می یابد و قیمت های نازل کاالهای 
تجاری داخلی به شدت افزایش می یابند. به طور خالصه می توان 
گفت در اثر تنزل ارزش پول داخلی )افزایش نرخ ارز(، خالص 
صادرات بهبود یافته ولی بر شدت هزینه های تولید نیز افزوده 
می شود. به طور مشابه، با بهبود ارزش پول داخلی )کاهش نرخ ارز( 
از خالص صادرات کاسته شده و هزینه های تولید سقوط می کنند.

محمدرضا بهرامن/رئیس خانه معدن

صنعت لوازم خانگی امروزه بعد از صنعت خودرو و فوالد به عنوان سومین صنعت استراتژیک 
در اقتصاد کشور قلمداد می شود. این صنعت که از جمله صنایع با تکنولوژی باالست، امروزه 
به  طور مستقیم و غیرمستقیم بالغ بر صدها هزار شغل ایجاد کرده که اهمیت آن را به عنوان 
پیشران اقتصاد به خوبی نشان می دهد. همچنین بررسی روند تقاضای لوازم خانگی در اقتصاد 

جهانی نشان دهنده روند صعودی تقاضا برای محصوالت لوازم خانگی بوده است.

حمیدرضا غزنوی/ سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی صنعت فوالد به  عنوان صنعت مادر و زیربنایی، اشتغال زایی باالیی 
دارد و به طور قطع چنانچه کشوری برنامه توسعه ای در اقتصاد خود 
داشته باشد، نمی تواند نقش صنعت فوالد را در این زمینه نادیده 
بگیرد. به عنوان مثال میزان تولید فوالد چین در کمتر از ۱0 سال 
از ۲00 میلیون به 800 میلیون تن افزایش یافت. همچنین هند 
برنامه افزایش تولید تا ۳00 میلیون تن را در برنامه توسعه ای 

خود دارد و کشورهای دیگر هم به همین ترتیب برنامه دارند.

بهرام سبحانی/ مدیرعامل فوالد مبارکه

در نگاه اول به نظر می رسد چون مواد اولیه صنایع غذایی در داخل تهیه می شود، بنابراین احتمااًل 
نوسانات ارزی نباید تاثیرات شگرفی بر روند تولید این صنعت به وجود بیاورد یا قیمت تمام شده 
تغییری نکند اما این تصور غلط است. اینکه این صنعت به دلیل دارا بودن ظرفیت های بومی در 
تهیه مواد اولیه و همین طور امکان فرآوری و تولید مستقل بی نیاز از تحوالت ناشی از نوسانات ارزی 

و تحریم است، تحلیل غلطی است.

حسن فروزان فرد/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
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شرح حال صنعت از دریچه نگاه فعاالن 
بخش خصوصی

بخش صنعت در سال های گذشته با تشدید مشکالت و چالش های 
اقتصادی با تنگنا مواجه شــده و اکنون هم با بروز بحران ارزی و 
بازگشت تحریم در وضعیت ناپایداری قرار گرفته است، با وجود این 
فعاالن بخش خصوصی اعتقاد دارند اگر دولت از مداخله در امور 
اقتصاد و سیاست های محدودکننده دست بردارد و شرایط رقابت 
سالم را برای صنایع فراهم کند تاب آوری بیشتری در مقابل فشار 
تحریم ها خواهند داشت. به هر شکل در شرایط پیش رو هریک از 
صنایع بزرگ کشور در چه وضعی قرار دارند. به این بهانه در این 
فصل به بررســی وضعیت صنایع از نگاه مدیران بخش خصوصی 

پرداختیم. 

تیره و روشن

در بازار دارو بیش از یک صد شرکت داروسازی تولیدی به همراه تعداد زیادی شرکت های خارجی 
به رقابت با یکدیگر مشغولند. هرچند ضعف اکثر شرکت های ایرانی در حوزه بازاریابی در رقابت با 
شرکت های خارجی در بازار ایران همواره آشکار بوده است اما با توجه به اینکه قسمت عمده واردات 
مقوله  امروزه  نداشته اند  داخلی  که مشابه  است  بوده  به محصوالتی  مربوط  این سال ها  طی  دارو 
رقابت با سایر شرکت های ایرانی نیز نقش موثری در موفقیت، سودآوری و حتی بقای شرکت ها دارد.

امیر هاشمی/کارشناس اقتصاد دارو

کمتر از یک دهه قبل بسیاری از طرح های عمرانی کشور به دلیل کمبود سیمان به رغم تولید 
۳۳ میلیون تنی و عدم امکان واردات در احجام مورد نیاز، تعطیل می شدند و مردم در بازار سیاه تا 
چهار برابر قیمت مصوب برای خرید سیمان پرداخت می کردند و رانت مابه التفاوت این ارقام به نام 
حمایت از مردم در جیب واسطه ها سرازیر می شد. با سیاستگذاری انجام شده در سال 8۱، یکی از 

بزرگ ترین توسعه های صنعت سیمان در جهان بعد از کشور چین شکل گرفت.

سیدمحمد اتابک/رئیس انجمن صنفی  کارفرمایان صنعت سیمان کشور

در پروژه های بزرگ معدنی نیازمند توان مالی الزم هستیم. بخش معدن قدرت و ارزش افزوده 
آشکار و پنهانی دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد، امروز بخش عمده ای از مواد اولیه صنایع 
معدنی کشور از معادن کشور تهیه می شود به طوری که مواد معدنی مختلف در توسعه فعالیت های 
معدنی ازجمله صنایع فوالد، سیمان، مس، سرب، روی، گچ و صنایع سنگ های ساختمانی بر اهمیت 

و جایگاه این بخش در کسب ارزش افزوده بیشتر برای کشور می افزاید.

وجیه اهلل جعفری/ مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

حمایت و جذب نخبگان بخش پزشکی خصوصًا از طریق ارتباط صنعت و دانشگاه و توجه به شرکت های 
دانش بنیان گام های موثرتری در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی و تحقق اقتصاد مقاومتی در 
حوزه بهداشت و درمان است که باید جدی تر مورد توجه قرار گیرد. نگاه به این صنعت در کشور 
باید از مونتاژکاری فاصله بگیرد. امروزه در دنیا کشورهای پیشتاز در این حوزه کاری خالقانه با هدف 

ارزش آفرینی تولید می کنند.

بابک اسماعیلی/ مدیرعامل شرکت تهران الکتریک

اینفوگرافیک: مسعود زارعی
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گزارش تحلیلی

اقتصــاد ایران این روزها دوباره در برزخ بالتکلیفی قرار گرفته اســت. از 
یک ســو ناپایداری نرخ ارز و مشکالت نشــات گرفته از آن موجب شده 
اســت تا بسیاری از فروشندگان کاالهای داخلی از ارائه خدمات و کاالها 
به بهانه گران شــدن نــرخ ارز تا حد ممکن خودداری کنند. از ســوی 
دیگــر اعالم خروج آمریکا از توافق هســته ای )برجام( نیز مزید بر علت 
شده و فضای ســرمایه گذاری و کسب وکار در کشور را بیش از پیش به 
یک شــرایط برزخی مشابه ساخته که بالتکلیفی مهم ترین ویژگی بارز 
این شــرایط قلمداد می شــود. ما در این یادداشت تالش می کنیم تا به 
عوامل تهدیدکننده بخش خصوصی در  چنین شرایطی اشاره کنیم. برای 
رسیدن به چنین هدفی ابتدا توضیحی کوتاه از شرایطی که طی چند سال 
اخیر بر اقتصاد ایران رفته است، ارائه خواهد شد و در ادامه درصدد پاسخ 
به این سوال هستیم که در شرایط فعلی و آتی، بخش خصوصی ما با چه 
مشکالت و تهدیدهایی روبه رو خواهد بود و برای پشت سرگذاشتن این 

مشکالت چه باید کرد.

آنچه گذشت •
اواخر تیرماه سال 94 با به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته ای بین ایران 
و گروه موســوم به 1+5 تصور می شد نسیم بهاری بر اقتصاد ایران وزیدن 
گرفته اســت. تنها مدتی کوتاه بعد از این مذاکرات سخت و فشرده، شاهد 
رفت  وآمد هیات های تجاری و بازرگانی کشورهای خارجی به خاک ایران و 
متقابالً سفر هیات های اقتصادی و سیاسی از ایران به برخی کشورها بودیم 
که نوید آینده ای روشن برای اقتصاد ایران و باالخص بخش خصوصی می داد. 
در حقیقت با مرتفع شــدن مشکل تحریم ها، انتظار می رفت اقتصاد ایران 
در یک شــرایط آرمانی قرار بگیرد و نتایج ناشی از توافق هسته ای بتواند، 
جان تازه ای بر کالبد نحیف اقتصاد و باالخص بخش خصوصی کشور بدمد. 
تفاهم نامه ها و قراردادهای متعددی طی این مدت به سرانجام رسید، اما در 
خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آمارهای بانک جهانی نشان می داد، 
میزان سرمایه خارجی جذب شده بعد از برجام تغییر خارق العاده ای به نسبت 
قبل از مذاکرات نداشــته است. از سوی دیگر بسیاری از بانک های بزرگ و 
متوســط غربی از ترس مجازات های آمریکایی تمایلی برای برقراری روابط 
بانکی و همکاری هرچه بیشــتر با بانک های داخلی نداشتند. این در حالی 
بود که اقتصاد ما برای رســیدن به رشد هشت درصدی )هدف برنامه های 
توسعه( و حرکت شتابان تر، نیاز به سرمایه گذاری 50 میلیارددالری در سال 

را احساس می کرد.
اگرچه در این دوره کوتاه، رفتار محتاطانه برخی کشورها برای برقراری 
روابط مجدد با ایران کم تاثیر نبود، اما برخی کارشناسان اقتصادی و سیاسی 
معتقدند در داخل نیز تالش های چندانی برای استفاده از فرصت پیش آمده 
صورت نگرفت. برای مثال واضح اســت، مشکالتی که قبل و بعد از برجام 
برای جذب ســرمایه گذاری خارجی وجود داشــته، بیشتر از آنکه متاثر از 
سیاست های خارجی و مشکالت مربوط به تحریم ها و... باشد، به دلیل فضای 
کســب وکار نامساعد و امنیت پایین سرمایه گذاری، قوانین دست و پاگیر، 

بوروکراسی پیچیده اداری و ده ها مساله داخلی دیگر است.
بــه طور کلی تصور دولــت دوازدهم از ابتدا، بر آن بــود که اگر بتواند 
تــورم را تک رقمی کند، نوعی از ثبات به نظام اقتصادی کشــور برخواهد 
گشت و اگر تحت چنین شــرایطی توافق هسته ای نیز به سرانجام برسد 

و تحریم های ظالمانه بین المللی لغو شود، 
سیلی از سرمایه گذاری ها از داخل و خارج 
سرازیر کشور خواهد شد که رونق اقتصادی 
و تقویت بخش خصوصی کشــور را در پی 
خواهد داشــت. آنچه امــا در ادامه اتفاق 
افتاد، نشان می داد این شرایط بیش از حد 
خوش بینانه بوده است و اتفاقات خوبی که 
انتظار افتادنــش می رفت، رخ نخواهد داد. 
با این حال، هرچند دولت دوازدهم، موفق 
شــد بعد از 25 سال نرخ تورم را تک رقمی 
کند، اما در عوض نرخ ســود سپرده هرگز 
پایین نیامد. این شــرایط یعنی، باال بودن 
نرخ بهره نسبت به تورم، عواقب نامیمونی 
برای اقتصاد کشور داشت که افزایش نرخ 
بهره واقعی، تشــدید رکــود اقتصادی در 
نتیجه نرخ نســبتاً باالی بهره، درماندگی 
کسب وکارها در نتیجه رکود و عدم توانایی 
آنها در بازپرداخت بدهی هایشان از جمله 

این پیامدهای منفی بود.
موضوع زمانی بغرنج تر می شــود که 
بدانیم نــرخ ارز نیز در ماه هــای اخیر با 
جهش فزاینده ای روبه رو شــده اســت 
که ســریع ترین پیامدهای آن را باید در 
سردرگمی تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
از  برخــی  ســودجویی  همچنیــن  و 
فروشــندگان و واردکنندگان جست وجو 
کــرد. پرواضح اســت که ریشــه چنین 
اتفاقی در اشتباهات پنج سال گذشته با 
سیاســت های ارزی گره خورده است. در 
حقیقت، سیاست های ارزی وضع شده در 
این پنج سال بیش از هر چیزی مناسب 
کشــورهایی است که تورم بسیار پایینی 
تجربه می کنند و نه مناسب کشوری که 
طی این مدت شاخص تورمی اش بیش از 
دو برابر شده و رشد نقدینگی آن به طور 
متوسط ساالنه نزدیک به 25 درصد بوده 
است. ادامه چنین سیاستی باعث افزایش 
میل به مصــرف کاالهای خارجی )یعنی 
افزایش واردات و قاچاق(، افزایش میل به 
خرید خدمات خارجی )سفر و گردشگری 
خارجــی(، افزایش میل به دوزیســتی و 
دوتابعیتی )کسب درآمد به ریال در داخل 
و تبدیل آن به دالر برای خرج در خارج( 
و حتی فروش دارایی های داخلی و تبدیل 
آن به دارایی خارجی شــد که همه اینها 

به معنی افزایش تقاضا برای ارز خارجی اســت. این در حالی اســت که 
ســمت عرضه کفاف این حجم از تقاضا را نداشت و بنابراین جهش نرخ 
ارز اجتناب ناپذیــر بود. نتیجه این نوع سیاســتگذاری، همان طوری که 
شاهد هستیم در نهایت موجب ایجاد آشوب روانی در جامعه و بالتکلیفی 

صادرکنندگان و واردکنندگان شده است.
به طور خالصه، تمامی مســائل مذکور توامان با هم، باعث شد اوضاع 
اقتصادی کشور و بخش خصوصی آن طور که انتظار می رفت، بسامان نشود. 
در حقیقت، سیاست های ناصحیح اقتصادی موجب شد تا شاهد جهش نرخ 
ارز در ماه های اخیر باشــیم که  اکنون باید نااطمینانی های ناشی از اعالم 
خروج آمریکا از برجام را نیز به آن اضافه کرد. جمیع این مصائب، ســبب 
می شود تا بخش خصوصی کشور دوباره در معرض تهدیدهای جدیدی قرار 
بگیرد. تهدیدهایی که اگر فکری به حال آن نشــود، قطعاً آثار زیانبارتری 
برجای خواهد گذاشت. در ادامه این مطلب تالش می شود، لیستی کوتاه از 

این تهدیدها آورده شود.
1- تنگ تر شدن دامنه تنگنای مالی

طی سال های 90 و 91 در پی تشدید تحریم های اقتصادی که با تورم 
افسارگســیخته و بحران ارزی همراه شد، بخش تولیدی کشور به شدت 
تضعیف شد. تحت چنین شرایطی که مشخصه اصلی آن عدم اطمینان های 
باال بود، عالوه بر آنکه توان بخش های تولیدی در بازپرداخت سود تسهیالت 
ارائه شده به حداقل ممکن کاهش یافت، دریافت تسهیالت جدید از بانک ها 
نیز دشوارتر از قبل شد. گرچه در سال های اخیر، مشکل تنگنای مالی که 
یکی از مهم ترین مشــکالت و معضالت بخش خصوصی در آن دوران بود، 
تا حدودی تعدیل شــده است، اما نحوه تخصیص مانده تسهیالت بانکی و 
ترکیب سرمایه گذاری ها نشان می دهد که وضعیت تا حدود زیادی به ضرر 
بخش واقعی تولید در جریان است. به گونه ای که آمارهای بانک مرکزی در 
خصوص تخصیص منابع کل بانک ها به بخش های مختلف در ســال  95 
گویای آن اســت که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت بانکی 3/29 
درصد بوده، در مقابل مجموع سهم خدمات و بازرگانی معادل 9/52 درصد 
از کل تسهیالت اعطاشــده در این سال بوده است. این در حالی است که 
بر اساس آخرین سهمیه بندی تسهیالت بانکی که در سال 1390 صورت 
پذیرفته اســت، بانک ها تشویق به پرداخت 3۷ درصد از تسهیالت خود به 
بخش صنعت و معدن و در مقابل تنها هشت درصد به بخش های خدمات 

و بازرگانی شده اند. 
از طرف دیگر، بررسی روند و ترکیب سهم سرمایه گذاری در بخش های 
مختلف اقتصادی گویای آن اســت که بخش های تولیدی به طور نسبی 
جایگاه خود را نســبت به ســایر بخش های اقتصادی از دســت داده اند و 
ســرمایه گذاری های کمتری در این بخش ها در مقایسه با سایر بخش های 

اقتصادی صورت گرفته است.
جمع بندی این موارد نشان می دهد، تنگنای مالی برای بخش خصوصی 
واقعی در کشــور همواره یک معضل اساســی بوده است و در صورتی که 
تحریم های اقتصادی مجدداً آهنگ ســفر به سمت کشورمان داشته باشد 
و در مقابل ناپایداری ارزی نیز تشــدید شد، باید شاهد تنگ تر شدن دامنه 
تنگنای مالی و افول بیش از پیش بخش خصوصی در کشور باشیم. مساله ای 
که باید راهکارها و تدابیر الزم برای جلوگیری از کارگر شــدن آن در این 

فرصت اندک گرفته شود.

سریال دلهره آور
فعاالن بخش خصوصی در شرایط جدید اقتصاد ایران از چه مشکالتی رنج می برند؟

محمدکاظم رحیمی 
نویسنده نشریه 
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گزارش تحلیلی

2- گسترش اقتصاد پنهان )فراگیرشدن قاچاق(
پرواضح اســت، درصورتی که سیاســتگذاران و فرادستان اقتصادی و 
سیاسی کشــور طی مدت باقیمانده تا مهلت 1۸0روزه، نتوانند از طریق 
دیپلماسی و مذاکرات، طرف های خارجی را متقاعد به پایبندی به مذاکرات 
قبلی و عدم بازگشــت تحریم های جدید کنند، می بایست، دوباره منتظر 
فراگیر شدن بیش از پیش قاچاق در کشور باشیم. در حقیقت با گسترش 
تحریم های اقتصادی، به مثابه دوره های گذشته یا شاید به شیوه های سفت 
و سخت تر، اوالً دسترسی به دارایی های ارزی با محدودیت مواجه خواهد 
شد و ثانیاً باید چشم انتظار قطع روابط بانکی با سایر کشورها نشست. این 
موضوع از یک طرف احتماالً، موجب افزایش نرخ ارز و رخداد بحران ارزی 
دیگری خواهد شد که در نتیجه آن قیمت مواد اولیه و کاالهای واسطه ای 
باال خواهد رفت که زمینه را برای قاچاق افسارگسیخته از طریق شبکه های 
غیررســمی فراهم خواهد کرد. از طرف دیگر، در دوره تحریم فی نفســه 
شرکت های داخلی برای تامین قطعات فنی و تامین مواد اولیه یا کاالهای 
واسطه ای با مشکل روبه رو خواهند شد و بنابراین به ناچار مجبور به واردات 
قطعات مورد نیاز با شــگردها و واسطه گری به چندین برابر قیمت اصلی 
خواهند شد که در نتیجه این امر هزینه های تولید به طور فزاینده ای باال 
خواهد رفت و تولید داخلی بار دیگر پس از تحریم های اقتصادی سال های 

90 و 91 به کما خواهد رفت.
در کنار این موارد باید اضافه کرد با بازگشت تحریم ها، به دلیل امتناع 
شرکت های خارجی از فروش کاال به ایران، دولت نیز مجبور می شود برخی 
از کاالهای ورودی را از راه های غیرمعمول، غیررسمی و مسیرهای خارج از 
عرف وارد کند که سرجمع این مسائل به گسترش اقتصاد پنهان و فراگیر 
شــدن بیش از پیش قاچاق در کشــور و ضربه خوردن تولید داخلی ختم 

می شود و تیر خالصی بر پیکره بخش خصوصی وارد خواهد ساخت.
3- تضعیف بخش های مولد و رواج بخش های نامولد

فعالیت های تولیدی در کشــور ما بر پایه واردات و متکی به واردات 
کاالهای واسطه ای اســت. از این رو نوسانات نرخ ارز و اعمال محدودیت 
بــرای ورود این کاالهــا، بخش های تولیدی و مولد کشــور را متحمل 
ضربات جبران ناپذیری خواهد کرد. در حقیقت با افزایش نرخ ارز و ایجاد 
محدودیت برای ورود درآمدهای ارزی، هزینه کاالهای نهایی تولیدشده 
در کشور به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. باال رفتن هزینه تولید موجب 
کاهش توان رقابت تولید داخل با نمونه های خارجی خواهد شــد که در 
نهایت توجیه پذیری ســرمایه گذاری و افزایش تولید را تحت الشعاع قرار 
خواهد داد. تحت چنین شرایطی سرمایه گذاری در کسب وکارهای نامولد، 
واسطه گری و سفته بازانه بیش از گذشته توجیه پذیر می شود.  به عبارت 
دیگــر، در چنین وضعیتی بخش های موازی تولید مانند داللی زمین و 
مسکن، بورس بازی، خرید غیرمصرفی طال و ارز و... که از سوددهی باالیی 
نسبت به فعالیت های تولیدی برخوردار است، منابع مالی را به سمت خود 
جذب کرده و این سبب می شود تا تولید با کمبود نقدینگی مواجه شود. 
درست زمانی که سود سرشــار با کمترین هزینه و زحمت در بازارهای 
غیرمولد وجود داشته باشد، بخش تولیدی کشور بیش از هر زمان دیگری 
تضعیف و در نتیجه آن اقتصاد کشور نیز آسیب پذیرتر و تحریم پذیرتر از 

قبل خواهد شد.
4- گسترش بی ثباتی در فضای اقتصاد

مناقشات سیاسی میان ایران  و کشورهای راس هرم قدرت جهانی و 
آشوب های خاورمیانه، خود به تنهایی برای بی ثبات کردن و مشوش کردن 
فضای سرمایه گذاری و فضای کسب وکار کفایت می کند. حال اگر خروج 
آمریکا را به عنوان کشوری که یک چهارم اقتصاد دنیا را در قبضه خود دارد، 
از مذاکراتی که سال ها برای آن زمان و هزینه گذاشته شده نیز وارد معادله 
کنیم، حل این معما به غایت ســخت تر از گذشته خواهد شد.  مضاف 
بر اینها، عدم شفافیت در کنار تورم قوانین و تصمیمات کارشناسی نشده 

و خلق الســاعه در درون کشور، در کنار 
نظام قضایی و حقوقی ناکارآمد و ضعیف 
نیز مزید بر علت شــده و سایه سنگین 
بی ثباتی را بر فضای اقتصادی کشورمان 
حاکم کرده اســت. به طورکلی با دمیدن 
برخی کشــورهای متخاصــم در آتش 
بی ثبات کردن فضای اقتصادی کشورمان، 
در داخل نیز سیاست های غلط و نادرست 
اقتصادی به مثابــه ریختن بنزین بر این 
آتش عمل کرده اســت بــه گونه ای که 
تیره روزی بخش خصوصی ماحصل این 

شرایط غم بار است.
تحت چنین شــرایطی پیداست که 
سرمایه گذاران میخ محکمی در این فضای 
مشــوش نخواهند کوبیــد. چراکه برای 
آنان مساله ای که حتی بیشتر از حاشیه 
ســود، حائز اهمیت است، حاشیه امنیت 
اقتصادی و امنیت ســرمایه آنهاست. در 
حقیقت در یک محیط بی ثبات، هرچقدر 
هم که نرخ بازدهی داخلی یک پروژه باال 
باشد، اما در کنار آن عدم اطمینان هایی که 
فضای کسب وکار بر آنها تحمیل می کند، 
کم نباشــد، عالقه ای به ادامه فعالیت و 
بسیط کردن رشته فعالیت های اقتصادی 
باقی نخواهد ماند. آنچه مشــخص است 
خنثی کردن این تهدیــد بزرگ، نیاز به 
رویه های صحیح اقتصــادی در داخل و 
در پیش گرفتن سیاســت های صحیح تر 
اقتصادی و سیاسی در خارج از کشور دارد.

پیشنهادها •
خنثی کردن تهدیدات مذکور نیازمند 
برنامه های صحیح و عقالیی در بلندمدت 
و کوتاه مدت است. به نظر نگارنده تالش 
بــرای درهم تنیدگی بیشــتر با اقتصاد 
جهانی و انتخاب نظــام ارزی صحیح از 
جنــس راهکارهای بلندمدت و بســیج 
کردن دستگاه دیپلماسی برای جلوگیری 
از تحریم های جدید، از جنس راهکارهای 
کوتاه مدت خواهد بــود. به طور واضح تر 
به نظر می رسد، در بلندمدت، مهم ترین 
راهکار بــرای تحریم ناپذیری تالش برای 

درهم تنیدگی بیشتر با اقتصاد جهانی است. عضویت در سازمان تجارت 
جهانی و انعقاد معاهدات تجارت آزاد با کشورهای عضو، اولین پیش نیاز 
برای ایجاد منافع مشترک با کشورهای عضو این سازمان و درهم تنیدگی 
بیشــتر با اقتصاد جهانی است. بدیهی است زمانی که یک کشور پیمان 
تجــارت آزاد بــا اقتصاد جهانی امضــا می کند، حتی در صــورت بروز 
سنگین ترین اختالفات سیاسی،  تحریم کردن این کشور بسیار مشکل تر و 
هزینه برتر از زمانی است که چنین تعهداتی وجود ندارد. بنابراین، پرواضح 
خواهد بود که برای فرار از دام تحریم های ظالمانه می بایست، در بلندمدت 
سیاست های اقتصادی و خارجی کشور به گونه ای تنظیم شود که اقتصاد 

کشور مقاوم تر، بین المللی تر و تحریم ناپذیرتر از هر زمان دیگری شود.
از طرف دیگر، انتخاب نظام ارزی متناسب با شرایط اقتصادی کشور 
در کنار شفافیت و پیش بینی پذیری در نظام ارزی و تک نرخی کردن، 
می تواند کمک شایانی به بهبود مشکالت ناشی از نوسانات و افزایش 
نرخ  ارز در اقتصاد کند. از ســویی تک نرخی کردن ارز دارای الزامات و 
پیش شرط هایی است که عدم توجه به آنها و اقدامات عجوالنه در این 
ارتباط می تواند منجر به نابسامانی های بیشتر در اقتصاد کشور شود. 
ازجمله این الزامات، تک نرخی کردن ارز به مرور و در قالب سیاست های 
مدون ارزی، از طریق افزایش صادرات غیرنفتی اســت. در کنار تالش 
برای تک نرخی کردن ارز، یک راه حل میانبر برای جلوگیری از برخی 
تهدیدها ایجاد پیمان های دوجانبه و چندجانبه پولی با کشورهایی است 
که عمده تجارت کشور با آنها صورت می پذیرد. حقیقت آن است که 
کشــور آمریکا برای اعمال تحریم های مالی علیه هر کشوری، نیاز به 
قانون یا همراهی عملی سایر کشورها ندارد و به راحتی می تواند کشورها 
را از چرخه دالر حذف کند. این حقیقت ناشی از نسبت عظیم تامین 
مالی و انتقال جهان به دالر است که به مراتب بیش از نسبت اقتصاد 
آمریکا به کل دنیاست. بنابراین تحت چنین شرایط شکننده ای، ایجاد 
روابط پایدار پولی با کشورهای همسایه و مقاصد اصلی مصارف ارزی 
ایران به امن تر شدن اقتصاد کشور کمک شایانی می کند. این موضوع به 
دالیل بسیاری مانند جغرافیا و سهولت قاچاق، درهم تنیدگی جمعیتی، 
تراز بودن یا قابل تراز شدن مبادالت ارزی با همسایگان یا مقاصد اصلی 
مصرف ارزی باعث می شود، تحریم های مالی آمریکا چندان بر کشور ما 
موثر واقع نشود. دقیقاً به همین علت است که آمریکا از زمستان سال 
95 به جای تالش برای تخریب روابط پولی ایران با مثالً کشــورهای 
اروپایی کوشید، روابط ارزی ایران با چین، هند و ترکیه را تخریب کند. 
متاســفانه در تمام این سال ها که بانک مرکزی باید تمهیدات الزم را 
در دســتور کار قرار دهد، کارهای دیگری در اولویت قرار گرفت تا این 
بستر مهم همچنان ناامن باقی بماند. آنچه مشخص است برای رهایی 
از وابستگی کشور به چرخه دالر و فرار از گلوگاه هایی که بعضاً از سوی 
سیاست های خصمانه بین المللی علیه کشورمان اعمال می شود، انعقاد 
قراردادهای دوجانبه و چندجانبه پولی و تجاری و سعی در حذف دالر 
از مبادالت باید در اولویت بانک مرکزی و دستگاه های مرتبط قرار بگیرد 
تا بتواند به مثابه سد و مانعی در برابر تحریم ها و تهدیدهای بین المللی 

عمل کند.
این در حالی اســت که در کوتاه مدت نیز بایــد تمام تالش ها ناظر به 
اســتفاده از تمام ظرفیت های حقیقی و حقوقی برای جلوگیری از اعمال 

تحریم های جدید یا بازگرداندن تحریم های قبلی باشد. 
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خصوصی  بخش  برای  مالی  تنگنای 
معضل  یک  همواره  کشور  در  واقعی 
که  صورتی  در  و  است  بوده  اساسی 
تحریم های اقتصادی مجدداً آهنگ سفر 
و در  باشد  به سمت کشورمان داشته 
مقابل ناپایداری ارزی نیز تشدید شود، 
باید شاهد تنگ تر شدن دامنه تنگنای 
مالی و افول بیش از پیش بخش خصوصی 

در کشور باشیم.  
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صنایع بزرگ

»برای اینکه بازارهای آزاد جان بگیرد باید در فکر این باشیم که چه 
باورهایی باید گسترش پیدا کند، نه اینکه چه چیزی اکنون شدنی 
است.« فردریش فون هایک؛ اقتصاددان برجسته قرن بیستم درست 
به خوِد هدف زده اســت. وی جوانــه زدن بازارهای آزاد در جوامع 
انســانی را منوط به گسترش و بیان باور آزادی اقتصادی می داند و 
این مهم را بر نوعی عملگرایی بزک شده ترجیح می دهد. اقتصاد ایران 
بیش از همیشه به این نصیحت فیلسوفانه هایک نیازمند و محتاج 
است و این مهم راهبرد تمام طرفداران آزادی اقتصادی در ایراِن امروز 

برای ساخت ایراِن فرداست.
بگذارید در ابتدای امر از دهه 40 یادی کنیم. دورانی که به دهه 
زرین اقتصاد ایران شهره است و قافله ساالری صنایع بزرگ تحقیقاً از 
اینجا آغاز می شود. دهه ای با شاخص های تکرارنشدنی که در تاریخ 
معاصر، ماندگار و مثال زدنی شد و ایران را با اقتصادی زمین محور به 
جرگه کشوری وارد ساخت که در حال گسترش صنایع و معادن خود 
اســت. موفقیت اقتصادی در دهه 40 برخالف نظر مشهور بیش از 
آنکه حاصل دخالت های نهاد دولت باشد، دستاورد کارآفرینان بزرگی 
است که وارد بازار شده و از نبوغ و استعداد و البته برخی البی گری ها 
اســتفاده کرده و صنعت ایران را پایه گذاری کردند. کارآفرینانی که 
ذهن فرصت شــناس و بازارشناس آنها در کنار زمینی که برای یک 
بازی اقتصادی برد-برد مهیا بود منجر به رونق دهه میانی قرن جاری 
شمسی برای اقتصاد داخلی شد که اگر تنها به مدت دو دهه دیگر 
استمرار داشت ایران را به جرگه ممالک توسعه یافته وارد می ساخت. 
روشن اســت که در اقتصاد آزاد رقابتی این کارآفرینان هستند که 
نقش اول را بازی می کننــد و دولت ها در بهترین حالت می توانند 
تدارکات چی خوبی باشند. سیاستمداران بیش از آنکه به توسعه و 
رفاه مردم خود بیندیشند تنها و تنها یک هدف را دنبال می کنند و 
آن هدف قبض و بسط قدرت است. بنابراین صنعت در مقیاس های 
مختلف خود باید کارآفرین محور باشــد و نــه دولت محور، چراکه 
نظم اقتصادی حاصل فردگرایی مثبت اســت و دولت ها فقط این 
نظــم را به نفع عده ای معدود برهم می زنند. صنایع بزرگ در ایران 
فرزندخوانده های دولت هستند. برخی از این صنایع نه لزوماً توسط 
دولت اما با مدد و همیاری آن، توسعه و گسترش یافته اند. در دوران 
قبل از انقالب هم، شخص شاه به سوسیالیسم و مالکیت دولتی تمام 
عوامل تولید در صنایع بزرگ و به اصطالح مادر که عمده درآمدهای 
حکومت را تامین می کرد، باور داشت و مانع از ورود سرمایه گذاران 
حقیقی به بازار این صنایع می شد. استراتژیک بودن، بزرگی اندازه و 
سهم آنها در اشتغال بر درجه قدرت انحصاری این صنایع می افزود 
و آنها را در حریم امن شاه قرار می داد. در واقع صنایع بزرگ رشد و 
فربگی خود را مدیون سیاست های حمایتی دولت اند و دولت نیز خود 
را متقابالً وامدار درآمدهای باالی این صنایع می داند. صنایعی مانند 
فوالد، مس، آلومینیوم، انرژی و پتروشیمی، بانکداری و خدمات مالی، 
خودروســازی، مخابرات و حتی کشتیرانی همه و همه با مالکیت، 
مدیریت و برنامه دولتی اداره و توســط نهادهای موجود پشتیبانی 
می شــوند. در حقیقت آنچه برای دولت اصل است حفظ ساختار 
صنایع بزرگ دولتی است ولو آنکه برخی از مدیران انتصابی در گذر 

زمان به واسطه سوءاستفاده های مالی 
برکنار یا محاکمه شوند.

آمارهای داده شده از سوی مسووالن 
وزارتــی حکایت از این دارد که صنایع 
بزرگ در اقتصاد ایران تنها چهار درصد 
صنعت کشور را تشــکیل می دهند و 
صنایع متوسط و کوچک که توسط یک 
شرکت متمرکز دولتی راهبری می شوند 
بخش بزرگی از صنعت ایران را در اختیار 
دارند. مکانیسم به این شکل است که 
حاشیه سود باالی این صنایع بزرگ با 
انواع حمایت دولتی ســرریز می کند و 
به بخش های پایین دستی می رسد. در 
واقع صنایع کوچک و متوسط در حالی 
که از حاتم بخشی های دولتی برخالف 
صنایع بزرگ بی بهره اند اما از دخالت ها 
و سیاســت های بازار تباه کــن دولتی 
بی نصیب نمی مانند. آنچه روشــن به 
نظر می رسد این است که افیون اقتصاد 
دولتــی از طریق این مکانیســم تمام 
صنایع متوسط و کوچک را تحت الشعاع 
قرار می دهد و آزادی اقتصادی نسبی را 
از مالــکان آنها می گیرد. دخالت دولت 
در بازار ارز، تغییرات تعرفه ای، مقررات 
گمرکی ســلیقه ای، محدودیت بر سر 
راه تجــارت آزاد و ده هــا مورد دیگر از 
سیاســت های دولتی بــازار را به ضرر 
صنایع پایین دستی اما در جهت منافع 
صنایع بزرگ مهندســی می کند. این 
سوسیالیســم دولتی است که صنایع 
بزرگ ایــران را اداره می کند. در حالی 
که عمده این صنایــع در ممالکی که 
به اقتصــاد آزاد نزدیک انــد از طریق 
شــرکت های کامالً غیردولتــی اداره 
می شــوند و البته بنیانگذاران آنها نیز 
کارآفرینان بزرگ بوده اند و چه بســا از 
نهاد دولت نیز ثروتمندتر باشند. هدایت 
متمرکز و البته یکپارچه صنایع بزرگ 
البته راهبرد همیشــگی دولت هاست. 
دولت ها خصوصاً در صحاری خاورمیانه 
تا بوی پول به مشامشــان برسد تمام 
توان خود را در جهت انحصار آن بخش 
به کار می گیرند. در واقع تمام ابزار تولید 
در صنایع بزرگ در مالکیت دولتی است 
و قیمت گذاری نیز در یک شرایط کاماًل 

مهندسی شــده صورت می گیرد. صنایع بزرگ ایران با خوراک، مواد 
اولیه و در شرایط گلخانه ای دولت ساخته فعالیت می کنند و حاشیه 
سود نسبتاً باالیی دارند که البته در شرایط رقابتی بازارهای جهانی 
کامالً مستاصل و دستپاچه خواهند شد. مدیران این صنایع بزرگ 
شــاید از خوش شانس ترین ایرانی ها باشند. اغلب آنها از درآمدهایی 
برخوردارند که در هیج جای دنیا آن را به سادگی و سهولت به دست 
نخواهند آورد. صنایع بزرگ یکی از پایه های اصلی اقتصاد حمایتی در 
ایران هستند. عمده این صنایع وابسته به منابع طبیعی اند. دولت با 
پمپاژ سرمایه آنها را فربه و مدیران همراه را بر آنها حاکم کرده است. با 
ساخت ترکیبی به نام صنایع مادر تمام توان حمایتی خود را معطوف 
به آنها کرده تا بتواند از درآمدهای احتمالی این صنایع برخوردار شود. 
دولت با فرزندخوانده های خود بده بستان هایی دارد که اثرات آن بر 
فضای اقتصاد ملی به راحتی قابل تشخیص نیست. فرد کارآفرین که 
موتور محرکه اقتصادهای رقابتی است اساساً جایگاهی در این صنایع 
ندارد از این رو بخش تحقیقات و توسعه عمالً در رحم این صنایع مادر 
سقط شــده اند. از طرفی این صنایع به شدت سرمایه بر و بهره وری 
آنان وابسته به به کارگیری شیوه های تولید و تکنولوژی های روز است. 
الزمه این مهم ســاختار اقتصاد آزاد و سیاست خارجی مکمل آن 
است که ایران از آن  بهره چندانی ندارد. صنعت نفت که نماد صنایع 
بزرگ در ایران اســت به  رغم ثروت ذاتــی خود به علت تحریم ها از 
حضور شــرکت های معتبر خارجی محروم مانده و نمی تواند با یک 
روند منطقی معمول پیشرفت کند. تکنولوژی و البته سرمایه خارجی 
برای صنایع بزرگ همانند شیر مادر برای نوزاد است. از این رو نگارنده 
معتقد است که صنایع بزرگ ایران بیشتر از آنکه مادر باشند، هنوز 

نوزادان نیازمند حمایت اند.
الزمه توســعه اقتصادی، آزادی اقتصادی اســت. صنایع بزرگ 
ایران برخالف تصور عموم یکی از معضالت پیچیده اقتصاد ایرانند 
کــه مدیریت آن بیش از خصوصی ســازی نیازمند یک ســاختار 
حقوقی مدرن، آزادســازی و در نهایت انتقال شفاف مالکیت است. 
این صنایع یکی از مشتریان همیشگی و پرنفوذ نظام بانکی اند. آنها 
وام های هنگفتی می گیرند، تعرفه ها و یارانه ها را می بلعند، از حضور 
مستقل خارجی ها می هراسند و مدیرانشان را به ثروت های هنگفت 
می رســانند. با وجود این ســیر تغییر و تحول صنایع بزرگ نشان 
می دهد که ســاختار آنها تغییری نکرده و کما فی السابق بازار برای 
آنها قرق مانده است. این دستاورد اقتصاد سوسیالیستی دولتی است 
که سیاستمداران با آن در دریای مواج اقتصاد، لنج سواری می کنند.

داستان صنایع بزرگ در ایران یک تراژدی غمبار است. آنها نه تنها 
رقابتی نشدند بلکه به شدت به حمایت نهادهای متعدد دلخوش و 
خوش بین ماندند. بانکداری دولتی همیشه به داد آنها رسیده و عمده 
سهامشــان میان یک دو جین شرکت های خودمانی تقسیم شده 
است. بنابراین صنایع بزرگ که از دهه زرین 40 تحول بخش فضای 
اقتصاد ایران بوده اند به دلیل عقب ماندگی های تکنولوژیک، تحریم ها 
و البته ذات دولتی خود دیگر چنگی به دل نمی زنند و امروزه عالوه 
بر مشکالت زیست محیطی در اصفهان، خوزستان و... به حمایت های 

بی قیدوشرط دولتی وابسته تر شده اند. 

بر محور کارآفرینی
مروری بر تغییر و تحوالت صنایع بزرگ کشور از آغاز تا اکنون

سهیل مختاری 
پژوهشگر اقتصادی 
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تولید با کیفیت

برای تعریف محصول باکیفیت ایرانی که قرار اســت مورد حمایت 
مردم و مســووالن قرار گیرد باید قدم به قدم پیش رفت؛ ابتدا باید 
مشــخص کنیم که چرا از کلمه کاال استفاده می شود؟ آیا نباید از 
کلمه محصول استفاده کنیم که طبق تعریف استاندارد مشمول بر 
کاال و خدمات اســت؟ آیا حمایت از خدمات باکیفیت شرکت های 
ایرانی خارج از شــمول تعاریف ماســت؟ بنابراین توصیه می کنم 
از واژه محصول به جای کاال که بهتر و حرفه ای تر اســت اســتفاده 
شود، در قدم بعدی کلمه ترکیبی باکیفیت آمده است. کیفیت طبق 
تعریف جوران »میزان تناسب محصول )کاال و خدمات( با اهداف و 
خواسته های مشتری است« که این خواسته ها شامل الزامات قانونی 

و الزامات تلویحی هم می شود. 

مشخصات کیفی •
الزامات قانونی معموالً توســط قانونگذار رسمی یعنی مجلس 
شورای اسالمی مانند قانون حمایت از مصرف کننده یا توسط نهاد 
قانونگذار فنی مانند ســازمان ملی استاندارد یا توسط نهاد مذهبی 
مانند شرایط ذبح اسالمی تعیین می شود و کنترل رعایت آنها هم با 
روش های متنوعی مانند کنترل و نظارت مستقیم یا غیر مستقیم و در 
شرایط بهینه با استفاده از بیمه های مسوولیت انجام می  شود که در 
این زمینه ایجاد بهبودهای فراوان جهت کاهش بوروکراسی و فساد 

اداری قابل انجام است. 
در ارتباط با الزامات تلویحی برای مثال می توان خرید تلویزیون 
را مثال زد که هنگام خرید کســی نمی پرســد که دستگاه کنترل 
دارد یــا نه؟ و به صورت تلویحی بین ارائه کننده و مصرف کننده به 
عنوان عرف صنعت پذیرفته شــده است، حال آنکه 30 سال پیش 
احتماالً داشتن کنترل برای تلویزیون مورد درخواست یا تاکید بوده 
است. مشتریان امکان دارد از رعایت الزامات قانونی یا خواسته های 
تلویحی مرتبط با کاال یا خدمت راضی نباشند ولی در اغلب مواقع 
خواسته های تصریح شده مشتریان مورد تاکید مشتریان است که به 

دو جنبه مهم می توان اشاره داشت:
1- عملکرد محصول )کاال یا خدمت(

2- برداشت مشتری از محصول
عملکرد محصول در بســیاری مواقع توســط مشتریان عادی 
قابل ارزیابی نیست، برای مثال عملکرد تایر یا مشخصات فنی یک 
تلفن همراه یا اثرات جانبی یک دارو قابل ارزیابی توسط مشتریان 
نیســت و این مهم توسط آزمایشگاه های مورد تایید انجام می  شود 
ولی برداشــت مشتری از کیفیت محصول به بسیاری عوامل مانند 
برند، رنگ، طراحی، مد، نوآوری، سرعت، زمان عرضه، گارانتی و... و 
همچنین انتظارات تصریحی و تلویحی مشتریان وابسته است و نکته 
کلیدی اینجاســت که این رضایت از عوامل فوق الذکر در گروه های 
مختلف مشتریان کامالً متفاوت است، برای مثال رضایت پزشکان 
از یک داروی خاص )سالمت نهایی بیمار( با رضایت داروخانه داران 
)حاشیه ســود، حجم فروش( با خانواده بیمار )در دسترس بودن و 
قیمت مناسب( با بیمار )طعم، مزه، عوارض جانبی و راحتی استفاده( 
کامالً متفاوت خواهد بود، در این باره بسیار می توان گفت و نوشت 

که در این یادداشت نمی گنجد.
و در انتهــای عبارت کلمه ایرانی را 
تحلیل کنیم که به چه چیزی ایرانی 
می گوییم؟ بــرای مثال آیا گوشــی 
آیفون را آمریکایی می دانیم یا چینی؟ 
اگــر تعریف مــا به تولیــد در داخل 
مرزهای کشور محدود شود، بسیاری 
از فرصت هــای توســعه از ما گرفته 
خواهد شد برای مثال تولید فرامرزی 
محصوالت کشاورزی، مصداق حمایت 
از تولید محصول ایرانی اســت یا برای 
مثال کارخانه های کاله در عراق نباید 
مورد حمایت قرار گیرد؟ محدود کردن 
فعل ارائه خدمت یــا تولید در داخل 
مرزهای جغرافیایی کشــور عزیزمان 
بسیار محدودکننده خواهد بود، برای 
مثال صادرات خدمات فنی و مهندسی 
ایرانی و ساختن سد در کشورهای دیگر 
چگونه تعریف می شود؟ اگر کاالیی را 
مهندســان ایرانی طراحی کنند و در 
کشور چین تولید شــود، آیا این کاال 
ایرانی نیست؟ اگر طراح کفش و لباس 
ایرانی، طرحــی عالی و حرفه ای آماده 
کند و در کشور ترکیه تولید و به ایران 
و اروپا صادر شــود، آیــا کاالی ایرانی 
صادر نشده است؟ بنده معتقدم تعاریف 
ســنتی از کاال و خدمات ایرانی مانند 
این است که اسکندر کباب ترکیه ای در 
ایران را تولید ایرانی بنامیم! بنده شعبه 
کباب بناب در مالــزی را تولید ایرانی 
می دانم حتــی اگر هیچ یک از اجزای 
آن از ایران نباشــد و حتی هیچ کارگر 
ایرانی در آن کار نکند ولی منافع مادی 
و معنــوی آن متعلق به یک هموطن 

ایرانی باشد. 

شمول کاالی باکیفیت •
این تعریف بسیط از محصول )کاال و 
خدمات( ایرانی به همه ما امکان درک 
بهتری از نحوه حمایت از کارآفرینان 
کشــور خواهد داد و البتــه اگر تمام 
ارزش افــزوده زنجیــره خرید، تولید، 
ارائه و پشــتیبانی توســط کارکنان و 
کارگران ایرانی حاصل شود منفعت آن 
برای اقتصاد ایران بهتر خواهد بود ولی 

بپذیریم که در بسیاری از موارد دانش و فناوری و اطالعات ایرانی در 
کنار مزیت های نسبی سایر کشورها می تواند برای اقتصاد ایران ارزش 

افزوده و توسعه ایجاد کند.
اگر عبارت را دوباره با دقت بخوانیم »محصول باکیفیت ایرانی« 
به معنای تولید کاال یا خدمتی است که مناسب مصرف کننده باشد 
و مصرف کننده بعد از خرید احســاس تطابق بین نیازهای خویش 
و آن محصــول کنــد و در طول زنجیره ایجــاد و عرضه آن ارزش 
افزوده مناسبی در کشور ایجاد کند. حقیقت این است که شناخت 
درخواست های مشتریان و نحوه برآورده کردن آنها که علم مدیریت 
کیفیت نامیده می شود در کشور هنوز جای توسعه بسیار دارد، برای 
مثال در بسیاری از مواقع درک درستی از نیازهای مشتریان وجود 
ندارد. در صنعت خودرو این مهم بســیار مشهود است، در بسیاری 
موارد قیمت درخواستی مشــتریان با توجه به مقیاس های تولید 
نامناسب است و موجب ناخشنودی می  شود و در بسیاری موارد دیگر 
که نظر مشــتریان توجه به تنوع طلبی و خالقیت و نوآوری است، 
واحدهای تحقیق و توسعه شرکت ها توانایی الزم برای برآورده کردن 

درخواست های مشتریان را ندارند.
وزیر بهداشــت و درمان گفته که »به هیچ وجه اجازه نمی دهیم 
کاری که در صنعت خودرو کشــور انجام شد، در حوزه پزشکی هم 
رخ دهد«. خدمت ایشــان عرض می کنم بالیی که سر بیماران در 
بیمارستان های کشور می آید بسیار بدتر، گسترده تر و آزاردهنده تر 
از خودروسازی در کشور است. در وزارتخانه ایشان، مجری و رئیس 
و مســوول و پزشــک و ارائه دهنده خدمت و بازرس و همه و همه 
پزشک هستند و هیچ نماینده ای از مشتریان در ساختار تعریف نشده 
است، شکایات مشتریان توسط افرادی بررسی می شود که خودشان 
همکار فرد خطاکار هســتند، هیچ رضایت سنجی مستقلی توسط 
نهاد بی طرف از مشتریان خدمات درمانی در کشور انجام نمی شود، 
برخی ارزیابان بیمارستان ها به راحتی با عقد قراردادهای آموزشی یا 
مشاوره ای در همان بیمارستان ها، نتایج ارزیابی ها را تغییر می دهند، 
مجوزهای رادیولوژی و داروخانه و ارتوپدی به اقوام و فامیل مدیران 
و کارکنان وزارتخانه داده شــده و میلیاردی در بازار خریدوفروش 
می  شود، بسیاری از خطاهای آشکار درمانی در گزارش ها به راحتی به 
عناوین دیگر ثبت می  شود تا در گزارش ها پنهان و مستتر شود، هیچ 
سن از کار افتادگی ای برای جراحان و متخصصان تعیین نشده است و 
دکتر ۸0 ساله با دستان لرزان چاقو به دست در بیمارستان مشغول 
است، سهام بیمارستان ها برای پزشکان است و این انحصار به گونه ای 
طراحی شده که تشخیص غلط و درج بیماری و تجویز درمان های 

غیرضروری و بدون علت بسیار شایع است. 
دیگر از نان قرض دادن های پزشــکان و داروخانه ها و جراحان و 
دندانپزشکان و ... صحبتی نمی کنیم. در برخی سازمان های وابسته 
به وزارت بهداشت چنان فساد گسترده ای رایج است که نفس همه 
شرکت های بخش خصوصی را تنگ کرده است. بنده به عنوان یک 
متخصص کیفیت بدون هیچ شکی با کمال اطمینان عرض می  کنم 
که ســطح مدیریت کیفیت بسیاری از خدمات درمانی در کشور از 

سطح خودروسازی در کشور پایین تر است. 

کج راهه تولید
محصول باکیفیت ایرانی دقیقاً یعنی چه؟

 فرشید شکرخدایی 
 نایب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سالمت اداری اتاق ایران
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معدن و صنایع معدنی

اقتصاد ایران مدت زمانی اســت که گرفتار مشــکالت داخلی و 
فشارهای خارجی است و این موضوع به طرز بی سابقه ای منجر 
به همزمانی و هم افزایی چالش های اقتصادی شده است. واقعیت 
این است که سیاســت های اقتصادی موجود و عدم تعادل های 
شــکل گرفته در اقتصاد ایران، پایداری و توان اقتصاد کشــور را 
تضعیف کرده اســت. ادامه روندهای موجود بــه تدریج بر ابعاد 
چالش ها و پیچیدگی آنها خواهد افــزود و از این رو چاره ای جز 
اصالح ساختارها و سیاست های اقتصادی در شرایط کنونی کشور 

وجود ندارد.
مدیریت نــرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش های 
عمده سیاستگذاران اقتصاد کشور بوده و در همه دولت ها در محافل 
آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد ایران مباحث چالش برانگیزی 
حول نحوه تعیین نرخ ارز در جریان بوده است. شوک های ارزی 
نمی تواند موجب رکود واردات شود یا تغییر چشمگیر تراز تجاری 
را به همراه داشــته باشــد اما در نهایت این موضوع می تواند در 
بلندمدت آثار مخربی بر بازارهای صادراتی تصاحب شده توسط 

واحدهای تولیدی در ایران داشته باشد.
با مروری بر تحوالت اقتصاد ایران طی پنج دهه گذشته متوجه 
می شویم که تغییر گسترده ساختار مالکیت و مداخالت گسترده 
دولت در بازار ارز در دهه 60 آغاز و به دنبال آن مداخالت وسیع 
دولت در بازارهای مالی و ارز مجدداً در ســال ۸4 آغاز شــد! که 
منجر به شکل گرفتن اقتصادی دســتوری، دولتی، انحصاری و 
درونگرا در این سال ها شد. بازار ارز و نظام دونرخی همراه با عدم 
پیش بینی پذیری یکی از اصلی ترین مشکالت کارکرد بازارهای 
مهم اقتصاد است که متاسفانه کشور ما به شدت درگیر این چالش 

طی چند سال گذشته است.
هرچه درآمد حاصل از فروش های نفتی بیشتر و دوره زمانی 
آن طوالنی تر و از طرف دیگر تکانه کاهشی نفتی شدیدتر باشد، 
جهــش نرخ ارز بزرگ تر و آثار بر هم زننده ثبات اقتصاد کالن آن 

مخرب تر خواهد بود.
رشــد اقتصادی و رشــد بهره وری از جمله اهداف اصلی در 
سیاســتگذاری اقتصادی است که از طریق شــکوفایی و رونق 
کســب وکارها حاصل می شــود. از میان متغیرهای اقتصادی، 
متغیری که بیش از همه در ارتباط مســتقیم با بخش خارجی 
اقتصاد و صادرات کســب وکارها قرار دارد و می تواند بیش از هر 
متغیر دیگری زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند، متغیر نرخ ارز 

واقعی است.
)نوسانات نرخ ارز به ریسک ناشی از تغییرات غیرمنتظره نرخ 
ارز اطالق می شــود که یکی از محدودیت های اصلی بر ســر راه 
رشد اقتصادی اســت. وجود نااطمینانی در نرخ ارز باعث خروج 
منابع از چرخه اقتصاد و تخصیص نامناسب آنها به فعالیت هایی 
با بهره وری و کارایی کمتر خواهد شد که نتیجه آن کاهش رشد 

اقتصادی است.(
کسب وکارها در شرایط نوسان نرخ ارز نمی توانند برای آینده 

خود برنامه ریزی  و اســتراتژی های 
الزم را تدوین کنند. نوسانات نرخ ارز 
واقعی از طریق ایجاد عدم اطمینان 
در قیمت های آتی کاال و خدمات بر 
بخش حقیقی اقتصاد اثر می گذارد. 
کسب وکارها تصمیم گیری های خود 
را در زمینه تولید، ســرمایه گذاری و 
مصرف بر پایه اطالعاتی که سیستم 
قیمت ها برای آنها می سازد پی ریزی 
می کننــد. قیمت هــای غیرقابــل 
اطمینــان و غیرقابــل پیش بینــی 
ناشــی از نااطمینانی در نرخ ارز، بر 
تصمیم گیری کسب وکارها برای تولید 

و سرمایه گذاری اثر منفی می گذارد.
به  عنوان مثال همزمان با نوسانات 
شدید نرخ ارز، فروشندگان نیز قیمت 
ماشین آالت را به بهانه رشد نرخ ارز 
به شدت افزایش می دهند و با فرض 
کاهش نرخ ارز تغییــری در قیمت 

ماشین آالت رخ نمی دهد.
در مجموع افزایش نرخ ارز باعث 
افزایش قیمت قابل توجه ماشین آالت، 
قطعات و تجهیزات شــده و معادن 
کوچک بخش خصوصی به شــدت 
تحت فشار قرار می گیرند و برخی از 
این واحدها نیز به تعطیلی کشــانده 

می شوند.
نوســان نرخ ارز یکی از مهم ترین 
متغیرها در تعییــن قیمت واردات و 
صادرات کسب وکارهاست و نوسانات 
آن باعث تغییراتی در قیمت آنها و در 
نتیجه افزایش و کاهش میزان تجارت 
خارجی می شود )طبیعتاً افزایش نرخ 
تبدیل ارز، افزایش صادرات و کاهش 
واردات را در پی دارد. تنزل ارزش پول 
سرمایه گذاران  اعتماد  سلب  موجب 
خارجــی و داخلی می شــود و نیز 
می توانــد به کاهــش تولید منتهی 

شود(.
نیمه صنعتــی،  اقتصادهــای  در 
نظیر اکثر کشــورهای خاورمیانه که 
واحدهای تولیدی شدیداً به نهاده های 
وارداتی وابسته اند و نهاده ها به سهولت 
در داخــل کشــور قابل دســترس 

نیستند، هزینه بنگاه ها به دنبال کاهش ارزش پول افزایش می یابد 
و قیمت های نــازل کاالهای تجاری داخلی به شــدت افزایش 
می یابند. به  طور خالصه می تــوان گفت در اثر تنزل ارزش پول 
داخلی )افزایش نرخ ارز(، خالص صادرات بهبود یافته ولی بر شدت 
هزینه های تولید نیز افزوده می شود. به طور مشابه، با بهبود ارزش 
پول داخلی )کاهش نرخ ارز( از خالص صادرات کاســته شده و 

هزینه های تولید سقوط می کنند.
 در نهایت از بررسی ترکیب دو کانال عرضه و تقاضا است که 

می توان نتیجه نوسانات نرخ ارز را بر اقتصاد کشور مشخص کرد.
سیاستگذاری تعیین نرخ ارز در حال حاضر یکی از چالش های 

اصلی سیاستگذاری در ایران است.
نرخ ارز اساساً اثر عمومی بر کلیه صنایع و حتی زندگی روزمره 
آحاد جامعه دارد، به طوری که برخی از بخش های صنفی به طور 
مســتقیم و برخی دیگر از بخش ها به صورت غیرمستقیم تاثیر 
می پذیرند و با کاهش حجم واردات به بازار داخلی فشار وارد کرده 
سبب کاهش تولید داخلی نیز می شود، در نتیجه میزان صادرات 
ما نیز به تبع آن کاهش می یابد و تولیدکنندگان قدرت خرید مواد 
اولیه تولید خود را از دســت داده و ادامه این روند امنیت شغلی 

کارگران این واحدها را به مخاطره خواهد انداخت.
باید در نظر گرفت زمانی که نرخ ارز در مقابل پول ملی کشور 
افزایش پیدا می کند، سطح عمومی قیمت ها افزایش یافته و تورم 
آرامی را به همــراه خواهد آورد که بر همه بخش های اقتصادی 
تاثیر خود را می گذارد، افزایش نرخ ارز به شــدت حاشــیه سود 
اکثر صنایع کشور را کم کرده و هزینه های تولید آنها را افزایش 
 می دهد، زیرا رابطه نرخ ارز با واردات، رابطه معکوس و منفی است؛ 
یعنی با افزایــش نرخ ارز، قیمت کاالهــای وارداتی باال می رود. 
افزایش نرخ ارز به صورت مســتقیم هزینه های تولید را افزایش 
 می دهد. از مواد اولیه گرفته تا کاالهای واسطه ای همه به نرخ ارز 

وابسته هستند. 
وقتی نرخ ارز افزایش می یابد، هزینه تمام شده تولید نیز افزایش 
می یابد. کاالهای وارداتی از جمله مواد اولیه، کاالهای سرمایه ای و 
کاالهای واسطه ای همگی وابسته به ارز هستند، در نتیجه هزینه 
تولید باال رفته و قیمت کاالها افزایش می یابد. در شــرایطی که 
بخش بزرگی از صنایع کشور حدود 10 تا ۷0 درصد به مواد اولیه 
وارداتی وابستگی دارند و از این منظر باید پذیرفت که افزایش نرخ 

ارز در کشور به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست.
در این شــرایط است که دولت باید با به  کارگیری تمهیداتی 
چون تخفیف مالیاتی، تعرفه های مناسب و استمهال بدهی ها برای 
بخش صنعت را به اجرا گذاشته تا با کم کردن فشارهای مضاعف 
عمالً از رقابتی بودن تولیدات صنایع مختلف در بازارهای جهانی 

حمایت کند.
مسلماً بخش معدن هم از آســیب نوسان نرخ ارز بی نصیب 
نخواهــد ماند. صنایع معدنی فروش محصــوالت خود را با دالر 
3۷00 تومان در بودجه ســال جاری خود دیــده بودند، این در 

نیاز به استراتژی صنعتی
تحریم ها و نوسانات ارزی با معدن و صنایع معدنی چه می کند؟

محمدرضا بهرامن 
رئیس خانه معدن 
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معدن و صنایع معدنی

حالی است که در شرایط کنونی با نوسانات غیرعادی ایجادشده 
سودآوری را برای آنان با تردید روبه رو کرده است.

در سال 1396 حدود 45 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی بود 
کــه 20 درصد آن، یعنی نزدیک بــه 9 میلیارد دالر به معدن و 
صنایع معدنی مربوط می شود. این نشان می دهد که بخش معدن 

در مسیر کمک به رشد اقتصاد کشور قرار گرفته است.
همان طور که می دانید، در سال های 1390 و 1391 صادرات 
در حوزه فوالد حدود یک میلیون تن بوده و حتی در سال های قبل 
از آن، 13۸۸ یا 13۸9 نزدیک به شش میلیون تن واردات فوالد 
داشتیم. در صورتی که در سال 1396 واردات کمتر از دو میلیون 
تن و تنها اقالم خاص فوالدی بوده که در داخل کشور قابل تولید 

نبوده است و حدود 9 میلیون تن صادرات داشتیم.
 در سال 1392 صادرات سنگ آهن به صورت خام 23 میلیون 
تن بود که در سال 1396 حدود 1۸ میلیون تن بود و پنج میلیون 

تن آن کنسانتره بوده است.
در طول مدت برجام؛ نخست اینکه شرکت های بزرگ معدنی 
و صنایع معدنی به ایران آمدند، صادرات ما به دنیا و اروپا شــروع 
شد، ورود تکنولوژی آغاز شد، ما در بعضی از حوزه ها نمی توانستیم 
پروژه اجرا کنیم، برای مثال در حوزه تیتانیوم ســال ها این پروژه 

خوابیده بود، اما دربرجام به راه افتاد.
در رابطه با مســائل مالی نیــز در اقالم کمتر از 100 میلیون 
یورو یا 150 میلیون یورو پروژه های خوبی اجرا شــد؛ حاال یا با 
تامین مالی، یا فاینانس یا سرمایه گذاری مشترک تا اینکه مجدداً 
در شرایط فعلی و با سیاستگذاری های جدید ترامپ در طی این 

مسیر با کندی حرکت مواجه شده ایم. 
کل مجموعــه معــادن و صنایــع معدنی ایــران، با چالش 
سرمایه گذاری مواجه است. تامین مالی معادن و صنایع معادنی در 
حال حاضر عمدتاً بانک محور است و اگر بخواهیم نقش بانک ها را 
در این زمینه پررنگ کنیم، فقط یک ضلع از ساختار تامین مالی 
رایج در جهان را شامل می شود. اگر بخواهیم در زمینه چالش ها 
در معادن و صنایع معدنی ایران پررنگ کنیم، فقط یک ضلع از 

ساختار تامین مالی معادن را شامل می شود.
طبق آمارها از هشت هزار میلیارد دالر گردش مالی که در 
بخش اقتصاد منابع طبیعی صورت می گیرد 2200 میلیارد دالر 
مربوط به بخش معدن است؛ به این معنی که 2۷ درصد گردش 
مالی این حوزه به معدن اختصاص دارد، ۷0 درصد از هشت هزار 
میلیارد دالر گردش مالی اقتصاد منابع طبیعی مربوط به هفت 
عنصر می شود، 43 درصد از این میزان گردش مالی مربوط به 
عنصر »فوالد« است. ساالنه یک میلیارد و 660 میلیون تن فوالد 
در دنیا تولید می شود که از این میزان ۸۸0 میلیون تن در کشور 

چین تولید می شود و 22 میلیون تن در ایران.
ظرفیت واحدهای تولید فوالد در دنیا کمتر از 50 میلیون تن 
نیست و این در حالی اســت که کل تولیدات ساالنه کشور 22 
میلیون تن است و اگر ایران بخواهد جایگاه فعلی خود را در این 

حوزه ارتقا دهد مسلماً باید رویکردهای خود را تغییر دهد.
در افق 1404 میزان تولید فوالد کشور باید به 55 میلیون تن 
برســد، رسیدن به این هدف مستلزم سرمایه گذاری 13 میلیارد 
یورویی اســت، ضمن آنکه نیاز به توسعه زیرساخت هایی چون 
زیرساخت ریلی داریم )در حال حاضر 12 هزار کیلومتر خطوط 
ریلی داریم که بر اســاس برنامه ششم توسعه این میزان باید به 
25 هزار کیلومتر برسد یعنی 13 هزار کیلومتر ریل گذاری جدید 

مورد نیاز است(.

از هفت میلیــارد و 600 میلیون 
تن زغال سنگ تولیدشــده در دنیا 
سه میلیارد و 500 میلیون تن آن در 
چین تولید شــده است در حالی که 
تولید ساالنه ایران به دو میلیون تن 

نمی رسد!
تولید ساالنه »مس« در دنیا، 23 
میلیون تن اســت که این میزان در 
ایران کمتر از 20 هزار تن )یک درصد 
تولید جهانی( اســت و میزان تولید 
آلومینیــوم به عنوان فلــز خاص در 
کشور 1/5 میلیون تن است در حالی 
که کشورهای حاشیه خلیج فارس پنج 
میلیون تن تولید می کنند. در حال 
حاضر و با توجه به هزینه تمام شــده 
عناصر تولیدشده در کشور و با توجه 
به افزایش غیرعادی نرخ دالر مسلماً 
دیگر هزینه تمام شده تولید سرب و 

روی در ایران دو هزار دالر نیست.
در دنیا هزینه تمام شــده سرب 
و روی بیــن 1350 تــا 1400 دالر 
برای هر تن است ضمن آنکه هزینه 
تمام شده مس نیز در ایران دیگر چهار 
هزار دالر نیست )این میزان در دنیا 

2۷00 دالر می شود(.
در حال حاضر صنایع معدنی ما تا چه 
میزانی می توانند با شرکت های بزرگ 
فوالدســازی چینی و ژاپنــی و کره ای 
رقابــت کنند؛ در شــرایطی که هزینه 
تمام شده ما قابل مقایسه با آنها نیست. 
اینجا صرفه های ناشــی از اقتصاد است 
که اثرگذار خواهد بود و رقابت پذیری ما 
را کاهش خواهد داد. برونگرایی هم به 
لحاظ تامین مالی و هم به لحاظ فناوری 

و هم به لحاظ دسترسی به بازار محصول بسیار کلیدی است.
یکی از الزامات توسعه صادرات غیرنفتی کشور، اتخاذ سیاست 
ارزی مناســب اســت. مطابق بند »ج« مــاده ۸1 قانون برنامه 
پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، نظام ارزی کشور »شناور 
مدیریت شــده« اســت. در واقع نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه 
رقابت پذیری در تجارت خارجی و با مالحظه تورم داخلی و جهانی 
و همچنین شرایط اقتصاد کالن از جمله تعیین حد مطلوبی از 
ذخایر خارجی تعیین خواهد شد. این سیاست همواره با اهداف 
کالن اقتصادی همچون مهار تورم در تعارض قرار می گیرد و این 
امر ســبب شده تا تغییرات نرخ ارز بر مبنای ارز حقیقی محقق 
نشــود. زمانی که توازن نرخ ارز به هر دلیلی دستخوش تغییرات 
جدی و اساسی می شود، بســیاری از ارکان تولیدی ـ صادراتی 
و چرخه عرضه و تقاضا دچار ســردرگمی و پیچیدگی می شود. 
رمز ســودآوری کسب وکارهایی که هم تولیدی هستند و هم در 
شرایط افزایش ارز شرایط بهتری برایشان رقم می خورد، ارزبری 

کم آنهاست.
 در مجموعه معدن نیز بخش هایی وجود دارند که البته رابطه 
پیچیده تــری در ارتباط با ارز دارند. در ایران 6۷ نوع ماده معدنی 
شناسایی  شده است که تعداد زیادی از آنها مورد بهره برداری قرار 
می گیرند، در این میان، برخی محصوالت و مواد معدنی هستند 
کــه تقریباً تمام بــازار آنها خارجی بوده و عمــالً برای صادرات 

استخراج می شوند.
در بخــش معدن، هم واردات تجهیزات معدنی و هم صادرات 
محصــوالت معدنی عمده ما چون محصــوالت فلزی در بخش 
معدن متصل به بازارهای جهانی هســتند در نتیجه قیمت های 
تمام شــده این محصوالت را بازار جهانی تعیین می کند. افزایش 
نرخ ارز متناسب با تورم فقط قادر خواهد بود حضور تجار ایرانی را 
در بازار بین المللی تثبیت کند و چون قیمت هایشان افزایش پیدا 
نمی کند می توانند رقابت کنند. صنایع معدنی چون به بازارهای 
جهانی متصل اند، کمتر از شرایط تحریم و رکود طی چند سال 
گذشته ضربه خوردند. قیمت تمام شده فعالیت های معدنی شامل 
هزینه کارگر، انرژی و... است که معموالً بر اساس درصد تورم هر 
ســال با رشد متوسط مواجه می شود. بدون شک زمانی که نرخ 
دالر برای چند سال در بودجه ثابت می ماند نخستین آسیب به 
صنایعی وارد می شود که متصل به بازار جهانی هستند و می توانند 

به خوبی رقابت کنند. 
یکــی از صنایعی کــه با ثابت ماندن نرخ دالر دچار آســیب 
می شود، صنایع معدنی است و به طور حتم به هر میزان که قیمت 
دالر افزایش پیدا کند معادن بیشتری در کشور فعالیت خواهند 
کرد، زیرا رقابت پذیری بیشتری خواهند داشت. در واقع افزایش 
قیمت دالر به نفع فعــاالن معدنی خواهد بود. چراکه موضوعی 
که باید به آن توجه کرد این است که عموم محصوالت معدنی به 
قیمت ارز آزاد خرید و فروش می شوند. در نتیجه فعاالن معدنی 

تابع نرخ ارز دولتی نخواهند بود.
پیشنهاد می شــود دولت محترم منابع ارزی خود را از طریق 
ســه مکانیسم زیر مدیریت کرده و ارز را در اختیار متقاضیان ارز 

قرار دهد:
 اول-  ارزی که به کاالهای اساســی، مــواد اولیه و کاالهای 

ضروری تخصیص می یابد.
 دوم-  ارزی که صادرکنندگان و واردکنندگان کشور می گیرند.

 ســوم-  ارزی که به  طور آزاد و برای مصارف تفریحی و... در 
بازار وجود داشته باشد. 

طبق آمارها از هشت هزار میلیارد دالر 
گردش مالی که در بخش اقتصاد منابع 
طبیعی مربوط به معدن صورت می گیرد 
2200 میلیارد دالر مربوط به بخش معدن 
است؛ به این معنی که 27 درصد گردش 
مالی این حوزه به معدن اختصاص دارد، 70 
درصد از هشت هزار میلیارد دالر گردش 
مالی اقتصاد منابع طبیعی مربوط به هفت 
عنصر می شود، 43 درصد از این میزان 
گردش مالی مربوط به عنصر »فوالد« است. 
ساالنه یک میلیارد و 660 میلیون تن فوالد 
در دنیا تولید می شود که از این میزان 880 
میلیون تن در کشور چین تولید می شود و 

22 میلیون تن در ایران.
ظرفیت واحدهای تولید فوالد در دنیا 
کمتر از 50 میلیون تن نیست و این در 
حالی است که کل تولیدات ساالنه کشور 
22 میلیون تن است و اگر ایران بخواهد 
جایگاه فعلی خود را در این حوزه ارتقا 
را  رویکردهای خود  باید  دهد مسلماً 

تغییر دهد.
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شرایط و مشــکالت و مســائل اقتصاد ایران در دهه های گذشته 
دائماً تکرار شده اند و سیاستگذاران و مدیران اجرایی کشور فارغ از 
تجربه های گذشته بعضاً شخصی، رفتاری یکسان را پی گرفته اند و 
هر دفعه انتظار نتیجه متفاوتی را داشته اند. فضای اقتصادی به شدت 
سیاست زده کشور، در حلقه بسته ای قرار گرفته است که در دوره های 
زمانی کوتاه و بلند با مشــکالت و مسائل یکسانی روبه رو می شود. 
اصرار بر حفظ سیاســت های اقتصادی که معمــوالً در هر دوره ای 
هم با انتقادات تقریباً یکسان کارشناسان و اقتصادگردانان مستقل 
بخش خصوصی روبه رو می شــود ریشه در صلبیت دیدگاه مدیران 
تکراری اجرایی دارد که دهه ها تالش کردند به شیوه دستوری اقتصاد 
کشــور را متحول سازند. این صلبیت تا حدی است که نوشتارهای 
بررســی وضعیت اقتصادی و عملکردی عموماً فاقد تاریخ مصرف 
شــده اند و وقتی بناست مطلبی در خصوص وضعیت حال و آینده 
صنایع تقریر شــود، می توان از مقاالت آرشــیوی استفاده کرد! در 
مدل اقتصاد دستوری مطلوب مدیران اجرایی، در دوره های آرامش 
تمامی دستاوردها ناشی از دوراندیشــی و تالش این مدیران بوده 
و در دوره های حضیض و فشــار، مشکالت ناشی از دخالت رقبا و 
سودجویی شبکه تولید و توزیع و فشارهای بیرونی است و تصمیمات 
اتخاذشده در گذشــته تاثیری در بروز مشکالت نداشته است. این 
تفکر منجر به هدررفت منابع و عدم توسعه پایدار شده است و بعد 
از گذشت چندین دهه، تولیدات صنعتی در بسیاری از حوزه ها فاقد 
قدرت حیات حتی در یک اکوسیســتم نیمه بسته هستند و در اثر 
کوچک ترین اغتشاشــی دچار بحران های حیاتی می شوند و البته 
هزینه واقعی این بحران ها را مصرف کنندگانی پرداخت می کنند که 
همواره برای توسعه فعالیت صنعتی و اقتصادی در کشور، سختی ها 

را تحمل کرده و هزینه آن را پرداخت کرده اند.
چشم انداز مبهم اقتصادی ناشی از نوسانات سیاسی بین المللی 
و رفتــار خــارج از عرف دولت جدید آمریکا در خــروج از برجام و 
بازگشت تحریم های یک جانبه شدید آمریکا در ماه های آتی در کنار 
رقابت های شدید داخلی و البته سیاستگذاری های نه چندان اصولی 
داخلی به بروز مشکالت و اغتشاشات اقتصادی زودهنگام منجر شد. 
تولید بی وقفه نقدینگی و عدم ایجاد زیرساخت های کنترل پولی و 
سرعت نقدینگی در سال های گذشته و سیستم ناکارآمد مالیاتی در 
کشور، سبب شد بازارها یکی پس از دیگری شاهد افسارگسیختگی 
شوند. جهش نرخ ارز و به تبع آن تاثیر در نرخ سکه و طال، خودرو 
و مسکن به عنوان مقاصد مهم نقدینگی سرگردان، چهار بازار اصلی 
کشــور با تورم شــدید مواجه و قیمت ها به صورت روزانه تغییرات 
شدیدی کردند. اتخاذ مجدد سیاست سرکوب قیمت ها که با نرخ ارز 
دستوری آغاز شد و با توزیع ارز یارانه ای همراه بود، عالوه بر کاهش 
شدید شفافیت اقتصادی در کشور و ایجاد فضای رانت به حمایت از 
مصرف کننده هم منجر نشد. در این میان عالوه بر مصرف کنندگان، 
واردکنندگان و تولیدکنندگانی که از ارز ترجیحی دستوری بی بهره 
می شــوند هم از چرخه اقتصادی خارج شده و فعاالنی که به منابع 
ارزان ارزی دسترســی دارند به حجم ثروتشان افزوده می شود. در 

این بین تاکید بر سیاست های توزیع 
یارانه کاال به صورت غرق آبی که عامل 
موثری در ناتوانــی دولت در مدیریت 
منابع محدود ارزی کشــور است مانع 
بزرگی برای اتخاذ تصمیمات درست 
اقتصادی شــده اســت. هرچند سایر 
کنترل  مانند  اتخاذشده  سیاست های 
قیمت در مبدأ توزیع و قیمت گذاری 
دســتوری هم به این اغتشاش کمک 

شایانی کرده است.
صنعت خــودرو که در کنــار بازار 
مالی و نفــت یکی از محورهای اصلی 
اهداف تحریمی ایاالت متحده اســت 
وضعیت ویــژه ای دارد. صنعت خودرو 
ایــران در تحریم هــای اوایل دهه 90 
شــورای امنیت با سقوط حجم تولید 
مواجه شــده بود و قول های مسووالن 
وقــت برای حفظ ســطح تولید موثر 
واقع نشده بود. برجام هرچند فرصت 
تنفس کوتاهی به این صنعت داد که 
منجر به بازســازی آمــار تولید در آن 
شد، ولی حضور پررنگ وزارت صمت 
و تالش بر حفظ هژمونی مدیریتی در 
این بازار در کنار فشــار قیمت گذاری 
دستوری شورای رقابت، سبب نشد که 
صنعت خودرو ایران بتواند در فرصت 
برجام نسبت به تغییرات ساختاری و 
اصالحات اساســی اقدام موثری کند. 
در این بین، تالش برای مدیریت سیل 
مشــتاقان همکاری با صنعت خودرو 
ایران در قطعه ســازی و خودروسازی 
فرآینــد  در  مســتقیم  دخالــت  و 
مشارکت های شرکت های بین المللی و 
انتخاب شریک محلی یا حضور مستقیم 
در بازار ایران، منجر به کاهش بازدهی 
و کارایی قراردادها شــد. قراردادهای 
نسبتاً مهمی در پسابرجام امضا شد و 
شرکت هایی مانند پژو- سیتروئن، رنو 
و هیوندای مجوز فعالیــت در ایران را 
مجدداً به دســت آوردند ولی کیفیت 
ایــن همکاری ها در حــدی نبود که 
ساختار خودروسازی در ایران متحول 
شود. سیاســتگذاری دستوری وزارت 
صنایع در خصوص میزان داخلی سازی 

و صادرات با بیش ارزش گذاری بازار داخلی بدون آنکه حتی تبعات 
تخطی از این معیارها مشخص باشد هم سبب شد فضای پسابرجامی 
همچنان متاثر از روحیه مدیریتی دولتی شــود و همکاری ها عمق 
چندانی نداشته باشد. قطعه سازان معروف و بزرگ هم نتوانستند در 
فضای آزاد به فعالیت بپردازند و نقش پررنگ روابط به جای ضوابط، 
منجر به تغییر رویه آنها هم شد. شاید مهم ترین قرارداد امضاشده، 
قرارداد رنو با سازمان گسترش بود که نهایتاً حتی به بخش خصوصی 
همکار رنو در ایران هم فضای مشارکت داده شد. ولی مقاومت یکی 
از خودروسازان داخلی سبب شد اجرای این قرارداد هم با تاخیرهای 
فراوان روبه رو شود. اتخاذ این سیاست، قدرت چانه زنی و مقاوم سازی 
صنایع برای پشتیبانی تصمیمات سیاسی خارجی را تقریباً از بین برد 
و صنایع خودرویی ایران نه تنها نتوانســت نقش موثری در حمایت 
از سیاست های دستگاه دیپلماسی بازی کند که به شدت در خطر 

آسیب دیدگی از این نوسانات سیاسی قرار گرفت.
وضعیت آتی صنعت خودرو در ایران هرچند به نتیجه تالش های 
دستگاه دیپلماسی و البته تصمیمات کالن کشور در خصوص ادامه 
و کیفیت حیات برجام وابسته است ولی در خوش بینانه ترین حالت 
به علت کاهش منابع ارزی نفتی در اثر سیاست های تحریمی آمریکا 
با مشــکالت زیادی مواجه خواهد شد. خروج زودهنگام پژو از بازار 
ایران هرچند بیشتر برای کاهش فشار برای سرمایه گذاری احتمالی 
و بازگشــت به ســطح معامالت تجاری صرف به جای شراکت در 
سرمایه گذاری بود، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم زیادی در وضعیت 
سایر قراردادها و حتی روانی بازار خواهد گذاشت. پژو که سال هاست 
بزرگ ترین ســهم را از کیک بازار خودرو ایــران دارد با روابط ویژه 
همواره در امنیت کامل در بازار ایران فعالیت داشــته اســت. پژو 
هرچند سهم مستقیمی در بازار خودرو آمریکا ندارد ولی با تملک 
اوپل ارتباط ویژه ای با جنرال موتورز دارد که بهانه کافی برای تغییر 
جنس همکاری را به وی می دهد. رقیب هموطن پژو در دوره قبل 
هــم بازار ایران را ترک نکــرد و در اظهارات اخیر مدیرعامل رنو، از 
ادامه حضور خود در بازار ایران خبر داد که البته خبر مهم و مثبتی 
برای بازار خودرو ایران است. شراکت مجموعه های کم اهمیت تری 
مانند هیوندای با صنایع خودرو ایران احتماالً متوقف می شود و برخی 
ســازندگان چینی متاثر از روابط خود با بازارهای مالی و سرمایه ای 
ایاالت متحده، در نوع و سطح روابط خود بازنگری می کنند. تمام این 
فشارهای خارجی سبب می شود صنعت خودرو ایران روزهای سختی 

را پیش رو داشته باشد.
تولیدات پرتیراژ داخلی وابستگی مستقیم کمی به زنجیره تامین 
بین المللی دارند هرچند کامالً مســتقل نیستند و امکان استقالل 
 ،ABS کامل آنهــا وجود ندارد. قطعات مهمی ماننــد ایربگ، ترمز
انژکتور و قطعات مشابه مستقیماً وارداتی هستند که تولید خودرو 
بدون آنها میسر نیست. وابستگی این محصوالت محدود به قطعات 
فوق نبوده و بسیاری از قطعه سازان کشور هم نسبت به واردات مواد 
اولیه و حتی قطعات نیم ساخته اقدام می کنند. سیاست های سرکوب 
ارزی در کنار تورم داخلی و ثبات قیمت دستوری فروش محصوالت 

خواب زده ها
صنعت خودرو آبستن چه تحوالتی است؟

فربد زاوه 
 کارشناس صنعت خودرو 
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داخلی، بسیاری از قطعه سازان را به واردکنندگان تبدیل کرده است 
که در شرایط سخت تحریمی نمی توانند نسبت به تامین قطعات 
کم فناوری هم اقدام کنند. محدودیت های احتمالی در روابط بانکی 
ناشی از تحریم ها و تبعات سایر کنوانسیون های بین المللی پولی هم 
فشار نقدینگی زیادی به قطعه سازان و خودروسازان وارد خواهد کرد 
و نیاز به منابع داخلی را بیشــتر می کند که منجر به افزایش تقاضا 
و طبعاً نرخ تامین مالی در کشــور خواهد شد. در این بین، ساختار 
معیوب مالی شرکت های خودروســاز و هزینه وحشتناک مالی و 
سازمانی آنها، به فشار مضاعف داخلی منجر خواهد شد. این فشارها 
می تواند به کاهش حجم تولیدات و حتی توقف برخی مدل ها منجر 
شود که سبب آشفتگی بازار خودروهای پرتیراژ و اقتصادی در کشور 

و جهش قیمت در آنها شود.
بازار خودروهای مونتاژی و با عمق ساخت داخل کم هم پرچالش 
خواهد بود. نیاز باالی ارزی این محصــوالت در کنار ارزش افزوده 
بسیار پایین مونتاژ آنها، در کنار محدودیت های همکاری بین المللی 
می تواند حیات بســیاری از این محصوالت را به خطر بیندازد. این 
محصوالت که صرفاً با کمک دیوار بلند تعرفه واردات خودرو اقتصادی 
هستند در هر مدل حجم تولید باالیی ندارند ولی به صورت تجمعی 
سهم نسبتاً بزرگی در بازار خودرو کشور دارند. تیراژ محدود بسیاری 
از مدل ها، و کمبود منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری امکان تولید 
داخل را هم منتفی و توقف فعالیت بســیاری از این محصوالت را 
گریزناپذیر می  کند. توقف همکاری هیوندای در تولید محدود النترا 
در مجموعه کرمان موتور و احتماالً توقف سایر مدل های هیوندای 
ممکن است به سایر تامین کنندگان اروپایی و حتی چینی تسری 
یابد. مصرف بیش از دو میلیارد دالر منابع ارزی در این محصوالت، 
ممکن است دولت را نیز به تغییر سیاست های خود مجاب و تالش 
کند با ایجاد محدودیت و موانع تعرفه ای و حتی ممنوعیت دستوری، 
مصرف ارزی این محصوالت را کنترل کند. چنین شرایطی سبب 
می شود توزیع محصوالت متوسط و باالی بازار دچار اغتشاش شود 
و نهایتاً در بازار دست دوم تاثیر بگذارد. قیمت محصوالت دست دوم 
وارداتی و مونتاژی با کاهش افت ناشی از مصرف و ثبات قیمت در 
طول عمر مواجه می شود و معامالت در آنها رونق خواهد یافت. البته 
بخشی از تقاضا هم به نیمه پایین بازار منتقل می شود و فشار تورمی 
در محصوالت اقتصادی تر ایجاد خواهد کرد و به قدرت خرید طبقه 

ضعیف آسیب وارد می کند.
بیشترین اغتشــاش در بازار خودروهای وارداتی رخ خواهد داد. 
هرچند تامین این خودروها از تامین قطعات منفصله راحت تر بوده 
و فشار خارجی در تامین آنها تقریباً بی اثر است، مصرف ارز عاملی 
اســت که دولت را مجاب می کند برای واردات آن محدودیت های 
جدی ایجاد کند. البته بازار خودرو وارداتی که از حضور شرکت های 
نیمه دولتی تقریباً خالی اســت در تمام ســال های گذشته محل 
درگیری دولتی ها با بخش خصوصی بوده است. تالش دولت برای 
حفــظ نقش حاکمیتی و کنترلی در این بازار، تغییر مدام قوانین و 
مقررات و تالش برای شناســنامه دار کردن فعــاالن این بازار برای 
کنترل بیشــتر بازار چندین بار منجر به توقف های طوالنی مدت و 
کوتاه مدت واردات و زیان سنگین مصرف کنندگان و واردکنندگان 
شده است. تمسک به بهانه حفظ حقوق مصرف کننده سبب شده 
اســت که واردات محدود به کانال های خاصی باشد و شدت رقابت 
در این بازار هم کم شود. محدودیت ارزشی خودرو وارداتی و افزایش 
شــدید تعرفه و نهایتاً ممنوعیت مجدد واردات خودرو در حالی که 
بخشــی از فعاالن اقتصادی این حوزه به ارز دستوری 4200 تومان 
دسترسی داشتند هم عالوه بر ایجاد یک رانت ویژه، شرایط بازار را 

آشفته تر کرد. هرچند دولت می توانست 
بــا پذیرش نرخ ارز آزاد بــرای واردات 
خــودرو، حجــم واردات را به شــدت 
محدود کند و تقاضای ارزی را کنترل 
کند. صدور مجوز مجدد واردات و حذف 
ممنوعیت ها هرچند به واکنش اتحادیه 
اروپا و خریداران نفت و مشتقات نفتی 
کشــور بستگی دارد اما دور از ذهن به 

نظر نمی رسد.
تولید خودروهای تجاری در کشور 
که در اثر تحریم های شــورای امنیت 
در اوایل دهه 90 و البته سوءمدیریت 
داخلی آسیب جدی دیده بود با فرصت 
برجام هم بهبود قابل توجهی نیافت. 
آمار تولید محصوالت تجاری در فرصت 
پســابرجام بهبود قابل توجهی نشان 
نداد و صورت های مالی نقش آفرینان 
عمده این بازار نشــان از عمق بحران 
در آنها دارد. پررنگ شدن نقش چند 
بخش خصوصی که با همکاری شریک 
اروپایی خــود در دوران تحریم ها هم 
بازار را ترک نکــرد تنها اتفاق مثبت 
این بازار بود. تالش دولت با طرح ملی 
و بسیار بلندپروازانه نوسازی ناوگان که 
در سال گذشــته مطرح شد هرچند 
می تواند بحران این شرکت ها را بسیار 
کاهش دهد ولی در اجرا ممکن است با 
مشکالت عدیده ای مواجه شود. تامین 
منابع مالی این طرح هرچند از محل 
صندوق توسعه ملی در حال انجام است 
ولی کفاف تمام نیاز نقدینگی مورد نیاز 
پروژه را نمی دهد. در عین حال، قدرت 
خریــد پایین خریــداران خودروهای 
تجــاری که ماننــد ســایر بازارها از 
قیمت گذاری دستوری فروش خدمات 

خود در کنار هزینه های ســنگین و روزافــزون روزانه رنج می برند 
می تواند روند اجرایی طرح را کند کند. در عین حال، ساختار بسیار 
معیوب مالی و زیان انباشت سال های گذشته در شرکت های بزرگ 
سازنده داخلی در کنار محدودیت های روزافزون مشارکت با شرکای 
اروپایی، می تواند به رغم تامین مالی طرح توسط دولت، توزیع و تولید 
را محدود کند که نیازمند تصمیم گیری ویژه برای گذار از مشکالت 
است. نقش ویژه خودرو تجاری در اقتصاد کالن کشور عمدتاً نادیده 
گرفته می شــود و مردم و مدیران اجرایی عمدتاً بر آمار خودروهای 
شخصی تمرکز می کنند. درحالی که حفظ کیان اقتصادی کشور و 
ایجاد بستر رشد و حتی کنترل تورم بدون وجود یک ناوگان کارآمد 

تجاری غیرممکن است.
در کنار مشــکالت بین المللی، محدودیت های داخلی در رویه 
تولید و توزیع خودرو وجود دارد که به آن بی توجهی شــده است. 
درحالی که شرکت های داخلی برای تامین قطعات و محصوالت خود 
و حفظ زنجیره تامین مشــکالت فنی و سیاسی زیادی دارند، عدم 
درک مناســب از شرایط از ســایر بازیگران موثر در این بازار، عامل 
خطرناک مهمی است که می تواند حیات این صنعت را به مخاطره 
بیندازد. شرکت ها با توجه به شرایط موجود و آتی، نیازمند همکاری 
ویژه شبکه بانکی در تامین مالی و نقدینگی خود هستند. هرچند 
این همکاری به بی انضباطی مالی بیشتر شرکت های خودروساز نباید 
منجر شــود. در عین حال، فشار شدید سازمان های نظارتی مانند 
ســازمان ملی اســتاندارد باید کنترل و منطقی شود. سازمان ملی 
اســتاندارد در ســال های اخیر تالش زیادی برای ارتقای استاندارد 
محصوالت کرده است که البته تالشی قابل تقدیر است ولی متناسب 
با وضع فعلی و شرایط آتی صنایع کشور نیست. البته این سختگیری 
در بررســی مدارک گاهی از مدار منطقی هم خارج شــده و حتی 
برخوردهای ســلیقه ای در بررســی و صدور مدارک و مجوز منجر 
به شکایات بســیاری از فعاالن این حوزه شده بود. به نظر می رسد 
ســختگیری هایی از این دست و موانع متعدد فعالیت های صنعتی 
و تولیدی مانند رفتارهای ســازمان های دارایی، تامین اجتماعی و 
گمرکات باید سریعاً بازنگری شود. هدررفت زمان همزمان با فشار 
شــدید بر نقدینگی، اندک رمق باقی مانده در فعاالن اقتصادی را از 
بین خواهد برد. شرکت های تولیدی و حتی وارداتی که نقش بسیار 
مهمی در حفظ اشتغال و مبارزه با تورم بازی می کنند با شدت باالی 
این فشارها از ادامه فعالیت بازخواهند ماند که می تواند منجر به بروز 

بحران های شدید اجتماعی و اقتصادی در کشور شود.

جمع بندی •
بازنگــری و برنامه ریزی جامع و متمرکز در اقتصاد کشــور هرچند 
سال هاست به دولت گوشزد می شود و در شرایط پسابرجامی می توانست 
منجر به رونق شــدید اقتصادی شود در حال حاضر نیازی حیاتی است. 
استفاده از توان مدیریتی جوان و بازنگری در تمامی پارادایم های مدیریتی 
در شرایط فعلی می تواند منجر به کاهش آسیب های اقتصادی-اجتماعی 
شود. فرماندهی متمرکز اقتصادی می تواند آسیب های آتی وارده به صنعت 
خودرو کشور را به شدت کاهش دهد و به دستگاه دیپلماسی کشور برای 
تحقق اهداف سیاسی و یافتن راه حل های جدید یاری برساند. بازنگری در 
مدل قیمت گذاری دستوری و تالش بر کنترل تورم با ابزار تعزیرات شاید 
اولین و مهم ترین گام اجرایی است که باید هرچه سریع تر برداشته شود. 
به رسمیت شناختن بازار رقابتی ارز در کنار تسهیل فرآیندها و مجوزهای 
مورد نیاز برای شروع یا ادامه فعالیت اقتصادی در کنار همکاری ویژه شبکه 
بانکی در تامین نقدینگی مسائلی است که هرچه دیرتر به آن پرداخته 

شود، بحران های عمیق تری را ایجاد خواهد کرد. 

بیشترین اغتشاش در بازار خودروهای 
وارداتی رخ خواهد داد. هرچند تامین 
این خودروها از تامین قطعات منفصله 
راحت تر بوده و فشار خارجی در تامین 
ارز  مصرف  است،  بی اثر  تقریبًا  آنها 
عاملی است که دولت را مجاب می کند 
برای واردات آن محدودیت های جدی 
ایجاد کند. البته بازار خودرو وارداتی که 
از حضور شرکت های نیمه دولتی تقریبًا 
تمام سال های گذشته  خالی است در 
محل درگیری دولتی ها با بخش خصوصی 
بوده است. تالش دولت برای حفظ نقش 
حاکمیتی و کنترلی در این بازار، تغییر 
برای  تالش  و  مقررات  و  قوانین  مدام 
بازار  این  فعاالن  کردن  شناسنامه دار 
برای کنترل بیشتر بازار چندین بار منجر 
به توقف های طوالنی مدت و کوتاه مدت 
واردات و زیان سنگین مصرف کنندگان 

و واردکنندگان شده است. 
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صنایع غذایی

اصوالً صنایع غذایی و صنایع تبدیلی غذایی در ایران عمده ورودی های 
داخلی مانند مواد اولیه و بسیاری از کاالهایی که مورد استفاده قرار 
می دهد، معموالً حاصل فعالیت شرکت های داخلی و اساساً محصول 
تولید داخلی کشــور اســت. از این زاویه اگر به آن نگاه شود، شاید 
در وهله اول این طور به نظر بیاید که نوسانات ارزی تاثیر چشمگیر 
لحظه ای بر صنایع غذایی ایران ندارد اما در حوزه مواد بسته بندی و 
کاالهایی که نیاز است چنین اقدامی برای فروش آنها صورت گیرد، 
صنایع غذایی وابستگی های زیادی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم 
به تبادل ارز دارد و در صورت بروز تنش هایی مانند نوســانات ارزی 
قطعاً این صنعت با چالش های اساســی مواجه می شود. برای نمونه 
بسیاری از شرکت های صنایع غذایی عمده کاالهای مورد نیاز برای 
بســته بندی و برخی افزودنی ها را از خارج کشــور وارد می کنند و 
بعضی دیگر در واقع مواد اولیه وارداتی را که در صنایع تولیدی مورد 
استفاده قرار می گیرند نیز از خارج وارد می کنند. این مواد می تواند 
در تولید شیشه، قوطی های فلزی، در بطری ها و روکش ها و... صنعت 

بسته بندی مواد غذایی مورد استفاده قرار بگیرد.
در نگاه اول به نظر می رسد چون مواد اولیه این صنعت در داخل 
تهیه می شــود، بنابراین می توان این فرض را داشــت که احتماالً 
نوســانات ارزی نباید تاثیرات شگرفی در گام اول بر روند تولید این 
صنعت به وجود بیاورد یا قیمت تمام شــده تغییری نکند. البته در 
ظاهر ممکن اســت نگاه درستی هم باشد، اما این تصور غلط است. 
در عیــن حال تکیه بر این تحلیل که این صنعت به دلیل دارا بودن 
ظرفیت های بومی در تهیه مواد اولیه و همین طور امکان فرآوری و 
تولید مستقل بی نیاز از تحوالت اجتماعی ناشی از نوسانات ارزی و 

تحریم است، غلط است.
باید در نظر گرفت در گام دوم که به تولید کاالهای بســته بندی 
مربوط می شــود، هزینه های تولید در صنعت غذا افزایش می یابد. 
افزایش ســطح عمومی قیمت ها که معموالً بعد از افزایش نرخ ارز 
حاصل می شود و زمینه های تورمی را به وجود می آورد، باعث می شود 
که هزینه های جاری نیز تحت تاثیر قرار بگیرند و افزایش یابند. در 
حوزه تامین هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری تولید و نگهداری 
و تعمیر دســتگاه ها، لوازمی که مورد استفاده قرار می گیرند و... نیز 

هزینه ها افزایش می یابند.
آنچــه اکنون در بازار مشــاهده می کنیم که بی شــک برخالف 
تصــورات اولیه، تاثیرش را بر بازار صنایع غذایی خواهد گذاشــت، 
دیگر تغییر نرخ ارز نیســت، بلکه بی سامانی نرخ ارز است و همین 
مساله موجب می شود که شرایط در آینده غیرقابل پیش بینی باشد. 
بنابراین غیرقابل پیش بینی بودن، توان حرفه ای و مدیریتی ریسک 
بنــگاه را هم از بین می برد. بنگاه اگر حرفه ای اداره شــود و صاحب 
مدیریت حرفه ای باشد، حتی در شرایط پرخطر با محاسبه ریسک ها 
و در نظر گرفتن ســناریوهای مختلــف، می تواند برای ادامه حیات 
اقتصادی خود برنامه ریزی کند. اما شــرایط کنونی اقتصاد ایران، به 
دالیل عدم قطعیت های داخلی و بین المللی زمینه هایی را به وجود 
آورده که موضوع دیگر باال بودن ریســک نیســت، بلکه نامشخص 

بودن ریســک های عملیاتی و اجرایی 
در ســطح مدیریت بنگاه است. البته 
ایــن موضــوع دیگر تنهــا مربوط به 
صنایع غذایی نیســت بلکه مربوط به 
همه بنگاه هــا و فعالیت های اقتصادی 
اســت که در سطح کشور جریان دارد. 
به اضافه اینکه ظرفیت ها برای نگهداشت 
وضعیت موجــود و همین طور ایجاد 
توسعه در حوزه صنایع غذایی که لزوم 
زنده ماندن این صنعت است، به شکل 
تامین منابع مالی برمی گردد. قاعدتاً این 
هیجان ها جلوی ســرمایه گذاری ها را 
که حاصل سود بنگاه و سرمایه گذاری 
سهامدارهاست می گیرد. هیچ توجیهی 
ندارد در صنعتی که متوسط سود بین 
5 تا 10 درصد اســت، سرمایه گذاری 
انجام شود در جایی که احتمال افزایش 
دوبرابری نرخ ارز یا افزایش قیمت طال 
وجود دارد، قطعاً هیچ سهامداری حاضر 
نمی شود سرمایه گذاری از این جنس را 

در این شرایط انجام دهد.
صنعت غذا، صنعتی است که دائم 
بایــد در آن تغییر و تحــول و بهبود 
تکنولــوژی و افزایــش تولید رخ دهد 
تا بقا و بها داشــته باشد. باید گفت نه 
االن بلکه مدت هاســت که بالتکلیفی 
زمینه برای فرار سرمایه گذاری در حوزه 
صنعت غــذا را به وجود آورده اســت. 
وقتی انتظار داریم یک سهامدار هرساله 
قســمتی از منافع حاصــل از فعالیت 
صنعتی اش را سرمایه گذاری کند، باید 
این را در نظر گرفت که جنس صنعت 
غذا نیازمند توسعه و بهبود تکنولوژی 
و نیازمند بهبود سطح تولید است. اما 
وقتی سرمایه دار یا سرمایه گذار بخش 
خصوصی صاحب سهام وضعیت بازار 
را مشاهده می کند و می بیند اگر منابع 
ریالی وی تبدیل به ارز یا طال و دارایی 
دیگری نشــود، ارزش خود را از دست 
می دهد و نرخ ســودی که پیش بینی 
می شود در صنعت مربوطه هم بسیار 
ناچیز اســت، آن موقــع هیچ رغبتی 
برای سرمایه گذاری جدید ندارد و این 
ســرمایه گذاری انجام نمی شود. و این 

دقیقاً جایی اســت که برای چندمین سال سرمایه گذاری در صنایع 
مختلف از جمله صنایع مواد غذایی شیب نزولی پیدا می کند. البته 
ممکن اســت استثنایی وجود داشته باشد که صنعت به خصوص یا 
فعالیت به خصوصی سوددهی قابل توجه و باالتر از متوسط بازار داشته 
باشد و سرمایه گذار ترغیب به سرمایه گذاری شود. در غیر این صورت 
قاعدتاً صاحب ســرمایه تصمیم منطقی می گیرد و سرمایه گذاری 
جدید در آن شرایط را انجام نمی دهد و این باعث افول وضعیت تولید 
و کیفیت تولید در عرصه صنایع غذایی شــده است. برای چندمین 
سال متوالی وضعیت سرمایه گذاری در صنعت غذا نزولی شده است 
و همه اینها به انتظارات افراد از آینده ربط دارد. اصوالً سرمایه گذاری 
و توسعه در یک کشور حاصل برداشت آدم ها از دوره های آتی است 
وگرنه حاضر نمی شوند منابع خود را صرف اموری غیر از امور جاری 
کنند و زمانی حاضر به ســرمایه گذاری هستند که نوعی چشم انداز 
قابل توجه و امیدبخش ببیننــد. االن البته به خاطر غبارآلود بودن 
فضای کسب وکار، چشم انداز ســرمایه گذاری در صنایع به خصوص 
در صنعت غذا ســیر نزولی یافته است که باید دنبال دالیل آن هم 
در به هم ریختگی وضعیت اقتصاد داخلی و هم در آشفتگی تحمیلی 

خارجی بود.
تحلیلی در ظاهر وجود دارد که صنعت غذا و صنایع وابسته آن به 
دلیل ضرورت های اولیه و تولید داخلی از وضعیت بهتری نسبت به 
صنایع دیگر برخوردار است که البته باید این نگاه بررسی شود و به 
طور دقیق مورد واشکافی قرار گیرد. باید گفت صنعت غذایی نسبت 
به دیگر صنایع لزوماً وضعیت بهتری ندارد. معموالً سرمایه گذاران یا 
فعاالن این عرصه بین خودشان توجیهاتی دارند که وضعیت موجود 
را حفظ کنند. اغلب صنایع در این بخش کوچک و متوسط هستند 
و همگی در بخش خصوصی فعالیت می کنند، مالک و مدیر هستند 
و مدیر نسبت به برند محصولش احساس مالکیت می کند و برای آن 
زحمت کشیده و سرمایه گذاری کرده است و تا جایی که امکان داشته 
باشد، سیاست کوچک ســازی یا خروج از صنعت را انجام نمی دهد 
و ترجیحاً و معموالً حفظ وضعیت موجود را انتخاب می کند. چون 
مردم تحت هر شرایطی حداقلی از مصرف مواد غذایی را دارند، بازار 
نیز به نقطه صفر نمی رسد، گرچه ممکن است وضعیت سخت شود 
و رقابت ها پیچیده  شوند و ظرفیت تولید شرکت ها به شدت کاهش 
پیدا کند اما همیشــه تقاضایی برای ایجاد وضعیت رقابتی در بازار 
وجود دارد که آن تقاضای حداقلی، متناســب با اینکه آن شرکت یا 
آن فعال اقتصادی چه نوع کاالیی را تولید می کند، چقدر این کاالها 
لوکس هستند و چقدر این کاالها اساسی هستند، اندازه ای تقاضا در 
کف بازار وجود دارد. مردم همیشه خورد و خوراک پایه ای خود را به 
خاطر مشکالت اقتصادی حذف نمی کنند. البته ممکن است حجم و 
تنوع مواد غذایی مصرفی خانوار کم شود و سهم هزینه های خورد و 
خوراک آن طور که آمارها هم نشان می دهد از سبد غذایی کم شود 
اما نهایتاً صفر نمی شود. چون تقاضا به صفر نمی رسد، معموالً پایداری 
این صنعت در شرایط سخت نسبت به سایر صنایع در بعضی از مواقع 

می تواند بیشتر باشد. 

کام تلخ
صنعت غذا در گیرودار بی سامانی ارز به چه سمت وسویی می رود؟

حسن فروزان فرد 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
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سیمان

در فاصلــه زمانی نه چنــدان دوری کمتر از یک دهه، بســیاری از 
طرح های عمرانی کشــور به دلیل کمبود سیمان به رغم تولید 33 
میلیون تنی و عدم امکان واردات در حجم مورد نیاز، تعطیل می شدند 
و مردم در بازار سیاه تا چهار برابر قیمت مصوب برای خرید سیمان 
پرداخــت می کردند و رانت مابه التفــاوت این ارقام به نام حمایت از 
مردم در جیب واسطه ها سرازیر می شد. اما با سیاستگذاری انجام شده 
از ســوی دولت در سال ۸1 و به میدان آمدن صنعتگران این رشته 
فعالیت، یکی از بزرگ ترین توسعه های صنعت سیمان در جهان بعد از 
کشور چین شکل گرفت و کشور از مرز خودکفایی گذشت به طوری 

که تبدیل به بزرگ ترین صادرکننده جهان شد.
اهمیت باالی ســیمان در توســعه و پیشرفت کشــورها امری 
انکارناپذیر و البته ایجاد بازار و بهبود الگوهای مصرف نیز بسیار مهم 
برای استمرار و پایداری این صنعت است زیرا با توجه به حجیم بودن 
سیمان و اصوالً محلی بودن مصرف آن، مشکالت متعددی در مسیر 
جابه جایی های طوالنی این محصول وجود دارد به طوری که تجارت 
بین المللی این محصول تنها حدود سه درصد از کل تولیدات آن در 
جهان اســت، حال آنکه در صنایعی مانند فوالد بیش از 30 درصد 
تولیدات به  صورت جهانی و بین المللی دادوســتد می شود. از این رو 
توسعه بازارهای محلی و اصالح الگوهای مصرف امری اجتناب ناپذیر 
در ادامه و اســتمرار حیات این صنعت به  ویژه در داخل کشور است 
چراکه در سال های اخیر به  ویژه از سال 1390 تاکنون همواره مصرف 
داخلی این محصول با روند نزولی مواجه بوده به طوری که در سال 
1396 مصرف داخلی ســیمان نسبت به سال 1390 حدود هشت 
میلیون تن کاهش داشــته اســت و این در حالی است که ظرفیت 
تولید سیمان در این مدت از ۷6 میلیون تن به حدود ۸4 میلیون تن 

افزایش یافته است. 
یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر روی مصرف داخلی سیمان صنعت 
ساختمان است که در سال های اخیر با روند رو به کاهش مواجه بوده 
به طوری که در ســال 1395 زیربنای احداث ساختمان در مناطق 
شهری نسبت به سال 1392 با کاهش 52 درصد روبه رو بوده است و 

سهم صنعت ساختمان از 9/۸ درصد در 
تولید ناخالص داخلی به 4/5 درصد در 

سال 95 کاهش یافته است.
شــاید در کمتر صنعتی در کشور 
سیاست های توســعه ای دولت با این 
موفقیت اجرا شده باشد اما مع االسف 
همگرایــی چند اتفاق خــارج از اراده 
تولیدکنندگان امروز جایگاه اقتصادی 
صنعت سیمان را کامالً پرمخاطره کرده 
و انتظار بحق تالشــگران این صنعت 
حل این معضالت برای تداوم فعالیت 
و حفظ اشــتغال ۷4 کارخانه فعال در 

کشور است.
تغییــر الگوی مصرف ســیمان در 
کشــوری که امکان صــادرات فوالد 
مهیاست و جایگزین کردن سیمان با 
توجه بــه ارجحیت های متعدد فنی و 
دوام و مقاومــت آن باالخص در مقابل 

زلزله و آتش سوزی برای ساختمان و برای جلوگیری از هزینه اضافه 
 ترمیم راه های بتونی باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد.

وام هایی کــه در آغاز دوران توســعه به  عنــوان وام های ارزی 
ارزان قیمت به تولیدکنندگان داده شــده، امــروز با توجه به عدم 
پایبندی دولت به اجرای طرح جامع ســیمان در خصوص تعیین 
قیمت هر سه ماه یک بار سیمان در کمیته ماده 1 طرح مزبور، باید 
بــه صورت قطعی تصمیم گیری و به نرخ ارز مرجع روز دریافت وام 
از تولیدکنندگانــی که به تعهدات خود در زمینه تولید و اشــتغال 
عمل کرده اند، اخذ شود. شــاید اگر دولت در آن زمان به تعهدات 
طرح جامع سیمان پایبند بود این میزان مابه التفاوت بازار وقت آزاد 
و کارخانــه به جای رفتن به جیب دالالن، صرف بازپرداخت همین 

وام ها شده بود.
امروز قطعاً حذف رقابت منفی در بین تولیدکنندگان الزامی است 
که عدم رعایت آن اضمحالل صنعت را موجب خواهد شد، از این رو 
سازوکار الزم باید در اختیار انجمن صنفی سیمان برای کنترل این 
مهم قرار گیرد و در نظر گرفته شــود که کاهش چشمگیر مصرف 
داخلی و محدودیت صادرات، برای جلوگیری از هدررفت سرمایه های 
ملی، کارخانه ها را مجبور به تولید با ظرفیت میانگین 65 درصد کرده، 
اما هزینه های ثابت تولید در این صنعت نسبت باالیی دارد که قطعاً 

باید در شرایط جدید توسط صنف قیمت گذاری شود.
به رغم تمام مشکالت تحمیل شده به صنعت حتی در دوره تحریم 
قبل، صنعت تولید و توسعه خود را ادامه داد. ان شاءاهلل در تحریم های 
احتمالی آتی هم به همین روال عمل خواهد کرد ولی از دولت انتظار 

دارد که مشکالت ارزی صنعت را با قاطعیت مرتفع کند. 

خمیرمایه توسعه کشور
استمرار تولید در صنعت سیمان به چه مولفه هایی نیاز دارد؟
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اگر شما از آن دسته افرادی هستید که در فروشگاه به دنبال برند خاصی از 
شکالت ایرانی می گردید یا از بین محصوالت لبنی مختلف به نام تولیدکننده 
آنها توجه می کنید پس با مفهوم رقابت در بازار آشنا هستید. شاید تا چند 
سال قبل صرف خارجی بودن یک محصول حتی بدون توجه به نام شرکت 
تولیدکننده و کشور آن برگ برنده ای برای انتخاب توسط مشتریان ایرانی 
بود اما امروز در بســیاری از گروه های کاالیی، برندهای ایرانی توانســته اند 
موفقیت های ارزشمندی در حوزه ایجاد حس اعتماد و وفاداری در مشتریان 
به دست آورند.  در بازار دارو بیش از صد شرکت داروسازی تولیدی به همراه 
تعداد زیادی شــرکت های خارجی به رقابت با یکدیگر مشغول اند. هرچند 
ضعف اکثر شــرکت های ایرانی در حوزه بازاریابی در رقابت با شرکت های 
خارجی در بازار ایران همواره آشکار بوده است اما با توجه به اینکه قسمت 
عمده واردات دارو طی این سال ها مربوط به محصوالتی بوده است که مشابه 
داخلی نداشــته اند امروزه مقوله رقابت با سایر شرکت های ایرانی نیز نقش 
موثری در موفقیت، ســودآوری و حتی بقای شرکت ها دارد. از طرف دیگر 
شرکت هایی که نتوانند در بازار ایران و برای مشتریان ایرانی که نسبت به 
ترجیحات و فرهنگ آنها آشنایی کافی وجود دارد موفقیتی نسبت به رقبای 
خارجی پیدا کنند قطعاً نمی توانند در بازارهای صادراتی که قاعدتاً تسلط 
کمتری نسبت آنها وجود دارد دستاوردی داشته باشند در نتیجه تمرکز بر 
این حوزه امروز به یک ضرورت برای تمامی شرکت های ایرانی تبدیل شده 
است. بدیهی است که خلق و توسعه برندهای ایرانی در محصوالت دارویی 
یکی از جنبه های مزیت رقابتی برای شرکت های داروسازی در چنین بازار 
پررقابتی اســت. این برندها می توانند نام شرکت تولیدکننده یا نام تجاری 
محصوالت یا ترکیبی از این دو باشد که نقش آنها در هر حالت ایجاد تمایز 

برای مشتریان بین محصوالت مشابه شرکت های مختلف است.
ساخت برندهای موفق در بازار دارو پیش از هر چیز نیازمند سرمایه گذاری 
در حوزه ارتقای کیفیت است. مقوله کیفیت داروهای تولید داخل همواره 
یکی از دغدغه های بیماران و پزشکان بوده است. متاسفانه یک نگاه سنتی 
به جا مانده از دوران سیاست ژنریک در بازار ایران، این طور القا کرده است 
که تفاوتی بین یک دارو که توسط شرکت های مختلف تولید می شود وجود 
ندارد اما بر اســاس پژوهشی که در آذرماه 1396 توسط یکی از موسسات 
معتبر تحقیقات بازار کشور، به منظور اندازه گیری میزان اعتماد پزشکان و 
بیماران نسبت به محصوالت دارویی تولیدشده در شرکت های داروسازی 
ایرانی صورت گرفته، مشخص شــده که ۸1 درصد پزشکان بین کیفیت 

محصوالت تولیدی شرکت های داروسازی داخلی تفاوت قائل هستند.
یکی از شــرکت های موفق در بازار دارویی ایران که توانســته است با 
سرمایه گذاری در حوزه کیفیت، نیروی انسانی و توجه به نیازهای مشتریان، 
برندهــای دارویی موفقی را در بازار دارویی کشــور ایجاد کند شــرکت 
داروســازی دکتر عبیدی است. براســاس مطالعه فوق الذکر ۷6 درصد از 
پزشکان مورد مصاحبه معتقدند شرکت داروسازی دکتر عبیدی با اختالف 
زیاد نسبت به شرکت های دیگر به عنوان قابل اعتماد ترین و باکیفیت ترین 
تولیدکننده داخلی اســت. پاســخ دهندگان شامل پزشــکان عمومی، 
متخصصان قلب، داخلی، اعصاب، عفونی، غدد و نیز داروســازان بوده اند. 
باید در نظر داشــت که مقوله کیفیت در صنعت دارو محدود به کیفیت 
مواد اولیه و فرموالسیون نیست بلکه عوامل دیگری چون انتخاب بهترین 

تجهیزات و ماشین آالت، طراحی صحیح 
فضاها و محیط کار، رعایت نکات بهداشتی 
و ایمنی، به کارگیری روش ها و فرآیندهای 
اســتاندارد و به روز، کنترل کیفیت مداوم 
داروها و فرآیندهای تولید و از همه مهم تر 
به کارگیری نیروی انســانی متخصص و 
متعهد نقش بسزایی در کیفیت محصول 
ارائه شــده دارد. با وجود این اعتماد نسبی 

به صنعت داروسازی کشــور توسط پزشکان و بیماران، هنوز فرصت های 
زیادی برای پر کردن فاصله کیفی محصوالت داخلی نســبت به وارداتی 
وجود دارد که بدون سرمایه گذاری های قابل توجه شرکت ها در به روزرسانی 
ماشین آالت و استانداردسازی فرآیندها امکان پذیر نخواهد بود. بسیاری از 
فعاالن داروسازی معتقدند این موضوع با مداخله گری های غیرضروری و 
فاقد منطق اقتصادی سازمان غذا و دارو در فرآیند قیمت گذاری دارو و نیز 
بحران نقدینگی تحمیل شده به واسطه تجمیع بی سابقه بدهی های دولت به 

بخش دارو امکان پذیر نخواهد بود. 

اعتماد به تولید داخل
خلق و توسعه برندهای ایرانی چگونه کلید توسعه صنعت داروسازی کشور را خواهد زد؟

گزارش دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%٧

%٢٦

%٤٧

%١٥
%٥

%٠
%١٠
%٢٠
%٣٠
%٤٠
%٥٠

سال٣٤تا ٢٥ سال٤٤تا ٣٥ سال٥٤تا ٤٥ سال٦٤تا ٥٥ سال٦٥باالی 

گروه سنی پزشکان
نفر8٢8نمونه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%١٢

%٣٠ %٢8

%١٩

%١٢

%٠
%٥

%١٠
%١٥
%٢٠
%٢٥
%٣٠
%٣٥

سال٢٤تا ١8 سال٣٤تا ٢٥ سال٤٤تا ٣٥ سال٥٤تا ٤٥ سال٦٤تا ٥٥

گروه سنی بیماران
نفر888نمونه 

 

%٤٧

%١8
%١٢

%8 %٥ %٣ %٢ %٥

%٠
%١٠
%٢٠
%٣٠
%٤٠
%٥٠
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تخصص ها

تخصص پزشکان مصاحبه شونده

امیر هاشمی 
کارشناس اقتصاد دارو 
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تجهیزات پزشکی

چند سالی است که با توجه به نامگذاری سال ها با مضامین اقتصادی 
از سوی رهبر معظم انقالب، توجه به مسائل اقتصادی به ویژه اقتصاد 
دانش بنیان سرعت زیادی به خود گرفته است. این موضوع خصوصاً پس 
از ابالغ سیاســت های کلی »اقتصاد مقاومتی« بر اساس بند یک اصل 
110 قانون اساسی در سال 1392 بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

بر این اســاس تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی و خصوصی 
ســعی کرده اند مطابق با جهت نامگذاری سال ها، اهداف و برنامه های 
خود را با  این عنوان منطبق کنند و در جهت تحقق آن بکوشند. اما 
در این ماراتن که همه بخش ها درصددند تا تمام قوای فکری و جسمی 
خود را برای بروز و ظهور خود نشان دهند، صنعت تجهیزات پزشکی و 

دارویی تا اندازه ای از قافله جا مانده است.
 حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی از جمله کلیدی ترین بخش هایی 
است که به رغم نقش کلیدی خود هم در تامین سالمت جامعه و هم 
از حیث سودآوری کمتر در مولفه های سیاستگذاری اقتصاد دانش بنیان 
کشور مورد نظر قرار گرفته است. صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی از 
مهم ترین صنایع در تجارت امروزی بشر به لحاظ اثرگذاری بر سالمت 
انســان بوده و این صنایع به عنوان یکی از کلیدی ترین و عظیم ترین 
صنایع جهان مطرح است و در اختیار داشتن چنین صنایعی به منزله 
یکی از معیارهای مهم توســعه یافتگی کشورها شناخته می شود. این 
صنایع در بازارهای جهانی متفاوت از سایر صنایع با فناوری پیشرفته 
هستند چراکه تابع تحقیقات نوآورانه، سرمایه گذاری و مقررات دولتی 
بوده و هزینه ســرمایه گذاری جهت ایجاد نــوآوری در این صنایع با 
توجه به ماهیت آن بیشــتر از سایر صنایع است. با همان سرعت که 
تکنولوژی پیشــرفت می کند صنایع مختلف از آن تاثیر می پذیرند و 
صنعت تجهیزات پزشــکی از آن مستثنی نخواهد بود. در تولید اکثر 
محصوالت این صنایع از فناوری ساخت باال استفاده می شود. به همین 
دلیل این صنعت در جرگه صنایع باالدستی و دانش بنیان طبقه بندی 
می شود و به واسطه تخصصی بودن، تیراژ تولید مشخص و استفاده از 
تجهیزات ساخت فناوری باال تولیدات این صنعت از ارزش افزوده باالتری 
در مقایسه با تولیدات سایر صنایع با فناوری پیشرفته برخوردار است. 
اغلب واحدهای تولیدی این صنایع فاقد آالیندگی زیست محیطی در 
فرآیند تولید خود بوده و به دلیل ارتباط مستقیم با سالمت افراد جامعه 
نیازمند دقت الزم در پیاده ســازی استانداردهای عملکردی، ایمنی و 

کیفی هستند.
طبق تعریف ســازمان همکاری های اقتصادی و توســعه، »اقتصاد 
دانش بنیان«، اقتصادی اســت که بر اســاس »تولید و توزیع و کاربرد 
دانش و اطالعات« شکل گرفته و سطح باالیی از سرمایه گذاری در آن به 
»ابداع« و »نوآوری« اختصاص می یابد و فناوری های کسب شده با شدت 

باالیی مصرف می شوند و نیروی کار از تحصیالت عالی برخوردار است.
با این تعریف مشخص می شود که حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی 
از حوزه هایی است که بیشترین نقش را می تواند در اقتصاد دانش بنیان 
ایفا کند. اگرچه وزارت بهداشت طی چند سال اخیر توانسته گام های 
موثــری در بخــش خودکفایی دارو و تجهیزات پزشــکی بردارد و بر 
اســاس آمارهای موجود، امروزه بیش از ۷5 درصد داروهای کشور در 

داخل تولید می شــود اما باید گفت بنا 
به دالیلی چند این حوزه هنوز تا مسیر 
قرار گرفتــن بر ریل اقتصاد دانش بنیان 
راهی بس طوالنی دارد. هنوز بســیاری 
از تجهیزات پزشــکی و آزمایشــگاهی 
همچون دســتگاه های تصویربرداری و 
رادیولوژی و غیره وارداتی است و بسیاری 
از محصوالتــی که با نام تولید داخل در 
حال عرضه به بازار است همچنان گرفتار 
واردات بســیاری از قطعــات از خارج از 
کشور اســت و عمالً به دلیل دور زدن 
برخی محدودیت ها با مستمسک کردن 
بخشی از فرآیند تولید در داخل کشور 
از عنوان کاالی تولیــد داخل برای این 

محصوالت وارداتی استفاده می شود.
حمایــت و جــذب نخبــگان این 
بخش خصوصاً از طریق ارتباط صنعت 
و دانشــگاه و توجــه به شــرکت های 
دانش بنیان گام های موثرتری در زمینه 
تولید دارو و تجهیزات پزشکی و تحقق 
اقتصاد مقاومتی در حوزه بهداشــت و 
درمان است که باید جدی تر مورد توجه 
قرار گیرد. نگاه به این صنعت در کشور 
باید از مونتاژکاری فاصله بگیرد. امروزه 
در دنیا کشورهای پیشتاز در این حوزه 
کاری خالقانه با هدف ارزش آفرینی تولید 
می کنند. به عبارت دیگــر رویه ای که 
صنعت تجهیزات پزشکی در کشورهای 
پیشتاز برای یکپارچگی طراحی، تولید و 
بازاریابی در پیش گرفته است، منجر به 
این شده است که شرکت های تجهیزات 
پزشکی راحت تر محصولی را تولید کنند 
که بیماران و پزشــکان نیاز دارند و این 
ارزش دارد که بــرای آن پول پرداخت 
کنند. این نگاه قدیمی مهندســان که 
به تنهایی چیزی را در آزمایشگاه تولید 
کنند و سپس آن را برای تجاری سازی 
به واحــد بازاریابی بدهند، امروزه تغییر 
کرده اســت. این صنعــت چند بازیگر 
اصلــی دارد؛ بیمــار، پزشــک، خریدار 
تجهیزات برای بیمارســتان ها و مراکز 
درمانی، پرداخت کنندگان هزینه ها )مثل 
مدیران بیمارستان و بیمه ها( و نهادهای 

حاکمیتی قانونگذار و ناظر.

از سوی دیگر فرصت های زیادی برای طراحی عالی و تولید باکیفیت 
به صورت یکپارچه ایجاد شــده است تا بتواند اتالف منابع در زنجیره 
تامین صنایع مختلف را کاهش دهد. این قابلیت ها در صنایع هزینه بر 
مثل صنعت تجهیزات پزشکی و بازارهای نوظهور آن که طاقت اتالف 
منابع را ندارند، بسیار اثرگذار است. همچنین با پیشرفت وحدت میان 
طراحی و تولید سیستم های سالمت، می توان اطمینان یافت که بازار 
مذکور )بیماران، پزشــکان و پرداخت کنندگان( محصولی ویژه برای 
کاربردی ویژه که به شکلی ویژه و با بیشترین اثربخشی به کار گرفته 
می شود را دریافت می کنند. اگرچه کاهش اتالف منابع در زنجیره تامین 
در مقایسه با پیشرفت های علوم روباتیک و مواد، شاید چندان جذاب به 
نظر نیایند اما برای صنایع با محدودیت منابع و پرهزینه ای چون صنعت 

تجهیزات پزشکی فرصت مهمی خواهد بود.
گفته می شود جمهوری اسالمی ایران دارای فرصت یک تریلیون 
دالری در بخش سرمایه گذاری در تجهیزات پزشکی و دارویی شناخته 
شده و سیل شرکت های خارجی عالقه مند به حضور در بازار ایران خود 

گواهی بر این مدعاست.
امروزه بالغ بر 30 هزار شــرکت تولیــدی در دنیا در صنعت تجهیزات 
پزشــکی فعال هستند که اشتغال گســترده ای از افراد متخصص را ایجاد 
کرده اند. نرخ رشــد این بازار در جهان ســاالنه 2/5 درصد با گردش مالی 
ساالنه 550 میلیارددالری است. بازار تجهیزات پزشکی ایران نیز با ارزش 
۸32/5 میلیون دالر رتبه پنجــم را در منطقه خاورمیانه و آفریقا به خود 
اختصاص داده است. این در حالی است که سرانه هزینه تجهیزات پزشکی 
در کشــور با ارزش 11 دالر رتبه ششــم از آخر را در منطقه دارد. در حال 
حاضر حدود 500 واحد تولیدکننده فعال بیش از ۸00 نوع وسیله پزشکی با 
کالس های مختلف تولید می کنند. طبق گزارش منتشرشده از یک شرکت 
هوش کســب وکار  به نام Frost & Sullivanو)Austin, TX( بهبود شرایط 
بهداشت و درمان جمهوری اسالمی ایران برای دولت یک اولویت محسوب 
می شود. بر اساس این گزارش، حدود 90 درصد از تجهیزات یک بار مصرف 
و 60 درصد تجهیزات پزشکی عمومی از منابع داخلی تامین شده و بیش 
از ۸0 درصد تجهیزات پیشرفته پزشکی همچون دستگاه های تصویربرداری، 
ماشین آالت همودیالیز، تجهیزات نوری و دندانی و تحلیلگرها عموماً از آلمان، 
هلند و انگلســتان به کشور وارد می شود. اگرچه تحریم های اعمال شده بر 
ایران از طرف ایاالت متحده آمریکا شــامل بســیاری از تجهیزات پزشکی 
معمول نمی شود، شرکت های آمریکایی به دلیل بسیاری از مسائل سیاسی و 
اقتصادی تالش چندانی برای نفوذ به این بازار نکردند. این روند ممکن است 

در سال های آینده دستخوش تغییر شود.
طبق گفتــه Frost & Sullivan به دلیل نبود تولیدات داخلی در 
کشورهای آسیای میانه همچون آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، 
قرقیزستان، تاجیکســتان، عراق، افغانستان، ســوریه، لبنان، یمن و 
همچنین بخش هایی از قاره آفریقا یک فرصت قوی برای سرمایه گذاران 
خارجی محسوب شــده که به تولیدکنندگان داخلی ایران، پیشنهاد 

همکاری دهند.
در همین راســتا می توان امیدوار بود با ایجاد پروژه های مشترک 
)Joint ventures( با برندهای معروف و شناخته شده، بتوان صادرات 

از قافله جا مانده
صنعت تجهیزات پزشکی ایران در اقتصاد دانش بنیان چه جایگاهی دارد؟

 بابک اسماعیلی
 مدیرعامل شرکت تهران الکتریک
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تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی را تا سه برابر افزایش داد و تا دو سال آینده به 100 
میلیون دالر رساند.

همه اینها مستلزم آن اســت که شرکت های دانش بنیان در حوزه 
تجهیزات پزشکی و دارویی فعال باشند. این در حالی است که تنها کمتر 
از 25 درصد صنعت تجهیزات پزشکی، شرکت های دانش بنیان هستند. 
از ســوی دیگر مطالبات معوق بخش خصوصی از دولت سال هاســت 
گردش نقدینگی شــرکت های تجهیزات پزشکی را مختل کرده است. 
با توجه به سهم ناچیز ایران در این بازار جهانی، ارتقای سطح فناوری و 
ارتباط دو حوزه مهندسی و پزشکی در بهبود صادرات این کاال می تواند 
موثر باشد. برخی از مشکالت شامل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش 
صادرکنندگان، عدم حضور مستمر در نمایشگاه های معتبر خارجی و 
کمبود منابع مالی در جهت معرفی توانمندی های تولیدی صادراتی در 
بازارهای هدف، عدم امکان حضور در مناقصات کشورهای هدف، کمبود 

ارتباط بین این صنعت و صنایع پشتیبان هستند.
از ســوی دیگر با توجه به جوان بودن این صنعت در کشور و تالش 
برخی از شــرکت های تولیدکننده صادراتی در بازارهایی نظیر ایتالیا، 
فرانســه و آلمان، توجه و اختصاص حمایت های الزم به این صنعت در 
رشد و توســعه آن مثمرثمر خواهد بود و به دنبال اجرای طرح تحول 
نظام ســالمت در سال های اخیر به دلیل سیاست های حمایتی وزارت 
بهداشت جهت استفاده از تجهیزات پزشکی داخلی، رشد تولیدات داخلی 
در این حوزه افزایش یافته و همچنین تمایل افراد به احداث واحدهای 
تولیدی در این بخش بیشتر شده است. همچنین محدودیت در واردات 
کاالهای مشــابه تولید داخل با کیفیت پایین تر سهم تولید را افزایش 
داده و در نتیجه منجر به افزایش ســهم صادراتی شده است. مهم ترین 
راهکار در شرایط فعلی معرفی مستمر تجهیزات پزشکی کشورمان در 
قالب نمایشگاه های تخصصی - اختصاصی و تخصصی - بین المللی در 

کشورهای هدف است.
همچنین نظر به نیاز گســترده کشورهای همسایه به دارو و عدم 
توانایی در تولید داروهای برند بین المللی، نیاز به واردات داروهای خاص 
با کیفیت باال در این کشــورها احساس می شود، لذا توجه به صادرات 
اقالم دارویی با ارزش و فناوری باال نظیر داروهای بیوتکنولوژیک می تواند 

در گرفتن سهم مجدد در بازارهای سنتی تاثیر بسزایی داشته باشد.
از سوی دیگر یکی از شاخه های رو به گسترش در حمایت از تولید 
ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی ساخت و تولید تجهیزات آزمایشگاهی 
با هدف کاهش وابســتگی آزمایشــگاه های داخلی به تجهیزات 
وارداتی و همچنین اســتفاده از توانمندی های داخلی و حمایت از 
فعالیت های دانش بنیان در زمینه ساخت این اقالم است که منجر به 
آثار اقتصادی زیادی از جمله افزایش اشتغال، افزایش حجم فروش، 
افزایش توان صادرات و افزایش توان مالی برای سرمایه گذاری داخلی 
در توسعه فعالیت شــرکت های داخلی شده است. با توجه به نوپا 
بودن این صنعت بدیهی اســت که به منظور تداوم تولید، ساخت 
و صادرات تجهیزات آزمایشــگاهی باید ظرفیت های علمی، فنی و 
اقتصادی جدید برای افزایش توانمندی کشور شناسایی و اقدامات 
حمایتی و سیاســت های تشویقی مورد توجه قرار گیرد و با توجه 
به حمایت هایی که دولت در راستای توسعه کاالهای دانش بنیان 
به عمل آورده و از آنجا که بیشتر تولیدات این صنعت کاالهایی با 
فناوری باالست و با توجه به این نکته که به دنبال تمایل شرکت های 
خارجی به تجارت با صادرکنندگان ایرانی سرمایه گذاری هایی در این 
خصوص صورت گرفته و شرکت ها و فعاالن اقتصادی در این حوزه 
در حال رشد هستند، می توان نتیجه گرفت هنوز به طور کامل از 
ظرفیت های این بخش برای رسیدن  به اقتصاد دانش بنیان استفاده 

نشده است. 

صنعت لوازم خانگی امروزه بعد از خودروســازی 
و فوالد به عنوان ســومین صنعت استراتژیک در 
اقتصاد کشــور قلمداد می شود. این صنعت که از 
جمله صنایع با تکنولوژی باالست، به  طور مستقیم 
و غیرمستقیم بالغ بر صدها هزار شغل ایجاد کرده 
که اهمیت آن را به عنوان پیشران اقتصاد به خوبی 
نشان می دهد. همچنین بررســی روند تقاضای 
لوازم خانگی در اقتصاد جهانی نشان دهنده روند 
صعودی تقاضــا برای محصوالت لــوازم خانگی 
بوده اســت به گونه ای که مبلــغ دالری تقاضای 
محصــوالت لوازم خانگی در ســال 2013 کمی 
بیش از 42۸ میلیــارد دالر بوده ولی پیش بینی 
شده است مقدار تقاضا برای لوازم خانگی در سال 
2020 در دنیــا به عددی در حدود 5۸9 میلیارد 
دالر نیز برسد. روند افزایش تقاضا برای محصوالت 
لوازم خانگی در نمودار شماره 1 نشان داده شده 

است.
بررسی دو نمودار شماره 1 و شماره 2 نشان از 
وجود پتانسیل های بالقوه بسیار باال در این صنعت 
بــوده که باید همواره آن را مدنظر قرار داد. اما در 
ادامه با بررسی ســهم بازاری از محصوالت لوازم 
خانگی در کشورهای حوزه خلیج فارس که نتایج 
آن در نمودار شماره 3 نشان داده شده نشان داده 
می شود که کشور جمهوری اسالمی ایران باالترین 
سهم بازاری از محصوالت لوازم خانگی را در بازار 

حوزه خلیج فارس داراست.
 این ســهم باال متعاقباً نیازمند سرمایه گذاری 

بیشتر در این صنعت و نیازمند حمایت های دولتی 
بوده تا بتوان با تولید انبوه به صرفه های ناشــی از 
مقیاس دســت یافت و با کاهش هزینه ها بر روی 
تحقیق و توســعه و نوآوری ســرمایه گذاری های 

بیشتری انجام شود.
همچنیــن همان طور که از نمودار شــماره 4 
مشــخص است، حجم بازار لوازم خانگی در ایران 
در ســال 2014 چیزی در حــدود 4/2 میلیارد 
دالر بوده است که مطالعات و بررسی روند تقاضا 
نشان می دهد این مقدار تا سال 2024 به بیش از 
هشــت میلیارد دالر خواهد رسید که عدد بسیار 
چشــمگیری خواهد بود. البته اگر ســرریزهای 
اقتصادی مثبت رونق صنعت لوازم خانگی را که 
در زنجیــره تامین این صنعت قرار دارند، در نظر 
گرفته شود، عدد آن بسیار فراتر از هشت میلیارد 
دالر خواهد شد چراکه صنعت لوازم خانگی بنا به 
ماهیتی که دارد یکی از صنایع پیشران در اقتصاد 
کشور بوده که سرریزهای مثبت بسیاری داشته 
و حمایت مستقیم از آن عماًل به معنای حمایت 
غیرمستقیم از بسیاری از صنایع کوچک و متوسط 
بوده کــه در زنجیره تامین این صنعت نقش ایفا 

می کنند.
اما با وجود بازار مناسب برای لوازم خانگی در 
کشور و همچنین وجود بازار منطقه ای مناسب که 
به دلیل وجود مزیت هــای رقابتی می توان از آن 
بهره جست، حال باید دید صنعت لوازم خانگی با 
این پتانسیل باالیی که در اقتصاد کشور داراست 

هزینه های گزاف
صنعت لوازم خانگی در ایران چه وضعی دارد؟

  نمودار ۱- ارزش مصرف )تقاضا( جهانی لوازم خانگی از سال ۲0۱۳ تا ۲0۲0 )میلیارد دالر آمریکا( 
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لوازم خانگی

  نمودار ۲- ارزش تولید )عرضه( جهانی صنعت لوازم خانگی از سال ۲0۱۳ تا ۲0۲0 )میلیارد دالر آمریکا( 

  نمودار ۳- سهم بازار کل کشورهای حوزه خاورمیانه

  نمودار 4- حجم بازار صنعت لوازم خانگی از سال ۲0۱4 تا ۲0۲0 و سال ۲0۲4 در ایران )میلیارد دالر آمریکا( 

  نمودار 5 - سهم بازاری محصوالت لوازم خانگی در بازار ایران
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سهم خارجی سهم ایرانی

چه وضعیتی دارد؟! برای بررسی پاسخ به این سوال 
خوب اســت نگاهی اجمالی به سهم بازار داخلی از 

محصوالت ایرانی داشته باشیم.
همان طور که از نمودار شماره 5 مشخص است، 
ما نه تنها نتوانسته ایم بازار منطقه ای خوبی را کسب 
کنیم بلکه بازار داخلی را نیــز به راحتی در اختیار 
محصوالت خارجی قرار داده ایم. در یک دهه گذشته 
صنایع لوازم خانگی داخلی با انتقال تکنولوژی های 
نوین جهانی به داخل کشــور، ایــن صنعت را پا به 
پــای صنایع جهانی پیش بردند. تا جایی که امروزه 
محصوالت تولید داخل از لحاظ کیفی مشابه کاالهای 
مشابه خارجی بوده است. تنها برگ برنده برندهای 
خارجی، که امروزه سهم بسیار باالیی از بازار داخلی 
کشــور را در اختیار گرفته اند، سرمایه گذاری بسیار 
باال برای برندســازی این محصوالت بوده اســت به 
گونه ای که امروزه تقریباً در هر شــهر و هر خیابان، 
به خصوص در خیابان های مهم شهر به کرات شاهد 
تبلیغات گســترده لوازم خانگی با برندهای خارجی 
هستیم. این هزینه های برندسازی گسترده و تبلیغات 
فراوان محصوالت خارجی در بلندمدت روی فرهنگ 
مصرفی جامعه اثرگذار بوده و امروزه متاسفانه خرید 
برندهای خارجی، حتی با وجود محصوالت مشابه و 
با کیفیت داخلی، یک ابزار برای پز دادن به حساب 
می آید. مطمئناً برند شــدن آنقدر سودآور بوده که 
شرکت سامسونگ حدود 3/3 میلیارد دالر در سال 
2016 هزینــه برند و تبلیغات کرده اســت. این در 
حالی اســت که حمایت از برندهای ایرانی و ایجاد 
برندهای بین المللی بــرای کاالهای ایرانی هرگز به 

چشم یک اولویت مهم نگاه نشده است.

اما چرا باید از صنعت لوازم خانگی حمایت  •
کرد؟

صنعت لوازم خانگی همان طور که وزارت صنایع 
و معادن نیز بر آن تاکید داشته است، یکی از صنایع 
پیشــران اقتصاد ایران اســت. با رونق یافتن این 
صنعت صنایع مرتبط همچون صنعت فوالد، صنعت 
شیشــه، صنعت پالستیک، پتروشیمی، مس و... و 
بخش های خدماتی گسترده ای مانند بخش خدمات 
پس از فروش، تعمیر و... بــه راه خواهند افتاد که 
خود منجر به ایجاد اشتغال غیرمستقیم چشمگیر 

خواهد شد.
امــا در دنیای رقابتی امروز کــه برندهای لوازم 
خانگی خارجی، فضای بازارهای کشــور را اشغال 
کرده و برندهای ایرانی قدرت رقابت در برندسازی 
با رقبای خارجی را ندارند، طرح های حمایتی دولت 
مانند کارت های اعتباری خرید کاالی ایرانی برای 
حمایت از صنایع پیشــران اقتصاد کشور به شدت 
مورد توجــه این صنایع قرار گرفته اســت چراکه 
اجــرای این قبیل طرح ها منجر به جذاب شــدن 
خرید محصوالت تولید داخلی خواهد شد و می تواند 
هزینه های گزاف برندسازی خارجی را کم اثرتر و از 

تولید و اشتغال داخلی حمایت کند. 
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ماشین آالت

تنها راه اشــتغال زایی برای جوانان، کارآفرینی در بخش خصوصی است. 
از طرفی بخش خصوصی با هدف کســب سود برای سهامداران تشکیل 
می شود و اگر سود تولید از سود سایر حوزه های اقتصادی کمتر باشد قطعاً 
صنعت رونق نخواهد داشت و کارآفرینی در این بخش اتفاق نخواهد افتاد. به 
این نکته توجه کنید که با شعار، تزریق نقدینگی و سیاست های شتابزده و 
مقطعی حمایت از صنعت اتفاق نخواهد افتاد. برای رونق صنعت باید اقتصاد 
کشــور به سمتی حرکت کند که سود صنعت بیشتر از سایر فعالیت های 
صنعتی باشد یا حداقل به سایر حوزه ها نزدیک باشد. در این حالت بخش 
خصوصی اقدام به تولید و ایجاد شغل خواهد کرد. به عقیده من با ممنوعیت 
واردات، اخذ عوارض، تعرفه و... سرمایه گذاران از واسطه گری به تولید روی 

نخواهند آورد و کارآفرینی انجام نخواهد شد.
جوانان به عنوان بدنه باانگیزه و باانرژی جامعه قادر به کارآفرینی در همه 
حوزه ها هستند و باید از جسارت و دانش آنها استفاده کرد. به نظر من انگیزه 
و انرژی جوانی مزیت و کم تجربگی و مهارت کم نکته منفی جوانان است. 
حال باید تدبیر کرد و با پیوند زدن کسب وکار جوانان با شرکت های موفق 
و کار تیمی با مدیران با تجربه ضریب اشــتباه جوانان را کاهش داد. برای 
موفقیت در ایجاد یک کسب وکار ابتدا نیاز به تخصص )فنی، فروش، مالی، 
بازرگانی(، سپس به تخصص و باز هم تخصص دارد. البته سرمایه گذار، ایده 
و برنامه ریزی هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شرکت هایی که ترکیب 
ســهامداران و هیات مدیره خود را از افراد باتجربه در زمینه تخصص های 
مختلف انتخاب کنند و تصمیمات شرکت را بر مبنای واقعیات بگیرند و 

معطل حمایت های دولتی نباشند موفق تر عمل می کنند.
این روزها کارآفرینی دشــوارتر از قبل شده است. بسیاری از واحدهای 
صنعتی یا تعطیل شده اند یا با ظرفیت بسیار کمی در حال فعالیت هستند. 
همچنین قیمت زمین صنعتی، سوله )سالن تولید( و خرید ماشین آالت 
به شدت افزایش یافته است و تامین فضای صنعتی برای یک شرکت نوپا 
بسیار هزینه بر و گران است. به طور مثال، برای تولید بسیار محدود حداقل 
به حدود ۸00 مترمربع سالن نیاز داریم که چنین سالنی در شهرک صنعتی 
پرنــد بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارد. از طرفی واحدهای صنعتی 
با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند. واردات مواد اولیه 
و تخصیص ارز دشــوار شده است. هزینه تجهیز ماشین آالت و تشکیالت 
اداری افزایش داشته است. از طرفی کسب مجوزهای گوناگون و عملکرد 
سختگیرانه و به تعبیری بدگمان سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی 
تمرکز مدیران و به ویژه مدیران جوان را از مسیر حرکت اصلی واحد تولید 
منحرف و به سمت رفع مشکل و مذاکره با سازمان های ذی ربط برده است. 
تغییر قوانین و سیاســت ها به ویژه در حوزه ارزی نیز به مشــکالت دامن 
زده اســت. حال تصور کنید چند جوان که بر اسال ایده و اندک تجربه و 
سرمایه دست به کارآفرینی زده اند، باید به رفع موانع حاشیه ای بپردازند. 
فکر می کنم در ســال حمایت از تولید داخلی بهتر اســت به جای توزیع 
بی برنامه منابع مالی به اصالح سیاست های اقتصادی و صنعتی پرداخته 

شود و نظارت را جایگزین دخالت و بنگاهداری کند.
جوانان کارآفرین در حوزه صنعت متشکل از گروه های مختلفی هستند 
که با توجه به نوع دیدگاه می توان آنها را دسته بندی های متفاوت کرد. به 

نظر من جوانان در سه گروه قابل طبقه بندی هستند.

مدیران جوانی که کسب وکار جدیدی 1 
را بــه وجود نیاورده انــد و جایگزین 
پدران خود شــده اند. غالباً ایــن گروه از 
مدیران جوان مهارت و تجربه کافی برای 
اداره مجموعه در حال فعالیت را ندارند و 
به صــورت نمادین مدیریت به آنها واگذار 
شده است و بدنه تخصصی شرکت زیر نظر 
مدیران شرکت به اداره آن می پردازند. باید 
توجه داشت که مدیریت عالی شرکت فقط 
یک عنوان کاری و سمت سمبلیک نیست 
بلکه همانند سمت های کارشناسی نیاز به 
تخصص و مهارت خاص دارد. در صورتی 
که دانش و تجربیات سایر مدیران شرکت 
به مدیران جوان به درســتی انتقال یابد، 
قطعاً نوآوری و روش های جدید به شرکت 

تزریق خواهد شد.
گاهی جوانان به زمینه کاری پدر عالقه 
نشــان نمی دهند و مســتقالً به تاسیس 
شــرکت اقدام می کننــد. در صورتی که 
کسب وکار جدید فقط به امکانات شرکت 
پدرانشان متکی نباشند، نتایج بهتری در 

پی خواهد داشت.

جوانانی که بر مبنــای یک ایده از 2 
طریــق پارک های علــم و فناوری 
و پردیس هــای دانشــگاهی اقــدام به 
کارآفرینی کرده انــد. این گروه از جوانان 
همانند جوانان گروه اول تجربه و مهارت 
کافــی برای اداره و توســعه شــرکت را 
ندارند و بیشــتر متکی به حمایت های 
معاونت علمی و اساتید دانشگاه هستند. 
این گروه از جوانان در ســایر حوزه های 
اجرایی شــرکت تخصص کافی نداشته 
و از حمایت هــای مدیــران باتجربه نیز 
برخوردار نیســتند. این جوانان معموالً 
دارای تخصص های یکسانی هستند و از 
کمبود سایر تخصص ها به ویژه مدیریت 
مالی رنج می برند. از طرفی اساتید دانشگاه 
هم آشنایی کمی با کسب وکار در بخش 
خصوصی و تجاری سازی ایده ها دارند و 
فقط به راهنمایی های تئوریک می پردازند. 
غالباً این قبیل شرکت ها به محض قطع 
حمایت با شکســت مواجه می شــوند. 
نمی تــوان انتظار داشــت دانشــجوی 
ممتاز دانشکده مکانیک یکی از بهترین 

دانشگاه های کشور تجربه و اطالعات مشابه یک مهندس مکانیک با چند 
سال تجربه که از یک دانشگاه عادی فارغ التحصیل شده است را داشته 
باشد. باور کنید حوزه اجرا با تئوریک بسیار متفاوت است. این نکته در 
سایر رشته ها به ویژه حسابداری و بازرگانی نیز صدق می کند. نحوه تعامل 
و پاســخگویی یک حسابدار با حسابرس و ممیز بسیار متفاوت است با 
آنچه در دانشگاه ها به کارشناس حسابداری آموخته می شود. حاصل این 
پاسخگویی و تنظیم گزارش ها و صورت مالی می تواند یک شرکت را دچار 
مشــکالت جدی کند یا حافظ منافع شرکت باشد. این قبیل تخصص 
اجرایی در صنعت، روش های تولید، شرکت شهرک های صنعتی، گمرک، 
استاندارد، سازمان توسعه تجارت و... الزامی است. جای سوال است که 
چرا اجازه نمی دهند دانشجوی بااستعداد فارغ التحصیل شود، چند سالی 
در حوزه تحصیل خود به صورت عملی تجربه کسب کند و سپس مورد 

حمایت قرار گیرد.

جوانانی که بعد از چند سال کسب تجربه و فعالیت در قالب کارشناس 3 
و مدیران اجرایی اقدام به تاسیس شرکت می کرده اند. اگر این گروه از 
جوانان به صورت گروهی در زمینه تجارب خود فعالیت خود را آغاز کنند 
بسیار موفق خواهند بود. دولت باید توجه ویژه به این جوانان داشته باشد و 
بیشتر حمایت های خود را به این گروه معطوف کند. این جوانان سعی کنند 
ترکیب سهامداران خود را از تخصص های مختلف )مالی، بازرگانی، فروش و 
فنی( انتخاب کنند. دوما کامالً برنامه محور و چندمحصولی فعالیت خود را 
آغاز کنند. با توجه به اینکه این گروه از جوانان غالباً با مشکالت مالی دست 
و پنجه نرم می کنند، ابتدا فعالیت خود را از فروش، سپس خدمات پس از 

فروش و در صورت موفقیت به تولید کاال بپردازند.
همچنیــن به مدیران دولتی پیشــنهاد می کنم به جــای حمایت از 
شرکت هایی که متکی به یک ایده روی کاغذ و چند توصیه نامه دانشگاهی 
هستند، کمی صبر کنند، اجازه دهند دانشجویان وارد بازار کار شوند، چند 
سالی در بخش خصوص فعالیت کنند، با ساختار سازمانی و تخصص های 
مختلف آشنا شوند، سپس این گروه از جوانان با تجربه عملی را مورد حمایت 
قرار دهند. به نظر من، تجربه کاری، تشکیل تیمی از تخصص های مختلف 
بسیار مهم تر از ایده و تحصیل در دانشگاه معتبر است و باید برای حمایت از 
ایده و کسب وکار جدید عالوه بر نظر اساتید محترم دانشگاه به نظر مدیران 

موفق بخش خصوصی غیررانتی توجه ویژه کرد.
خوشــبختانه اخیراً اتــاق بازرگانی تهران با تاســیس انجمن جوانان 
کارآفرین اســتان تهران، اقدامی نمادین در حمایت از جوانان کرده است. 
البته اتاق های بازرگانی نقش مشورتی دارند و ابزار اجرایی در اختیار ندارند. 
تنها ابزار انجمن انعکاس مطالبات جوانان کارآفرین در رسانه های مختلف 
است. البته بسیاری از مطالبات و مشکالت جوانان جنبه عمومی دارند و 
منحصر به این انجمن نیست و غالباً پیگیری آنها فراتر از اختیارات اتاق و 

انجمن است مانند موضوع ارز و مالیات و بیمه.
پیشنهاد می کنم برای استفاده از ظرفیت و مزیت های کارآفرینان جوان 
در سطح ملی، انجمن جوانان سایر استان ها نیز تشکیل شود و همکاری بین 
انجمن ها به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. در این صورت به طور 
مثال در حوزه فروش می توان با کمک اعضای جوان هر استان اقدام به ایجاد 

شبکه های فروش استانی کرد. 

دشواری کارآفرینی
صنعت ماشین آالت گرفتار تزریق نقدینگی و سیاست های شتابزده شده است

محمدحسین حیاتی 
مدیرعامل شرکت هوپاد ماشین/ عضو انجمن جوانان کارآفرین استان تهران 
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برق

صنعت برق ایران به عنوان یک صنعت زیرساختی حائز اهمیت است. 
خوشحالیم که امروز می توانیم ادعا کنیم صنعت برق در ایران از مرحله 
تولید برق تا مرحله توزیع، خودکفاست. این خودکفایی ثمره اعتمادی 
اســت که مدیران ارشــد مملکت در دوران بعد از انقالب به بخش 
خصوصی توجه کردند. این اعتماد منجر به این شد که امروز می توانیم 
در تمامی بخش های مختلف از جمله تولید، ساخت تجهیزات، انتقال 
و توزیع برق و... حرف های زیادی برای گفتن داشته باشیم. حاال بعد 
از سال ها می توانیم بگوییم صنعت برق داریم؛ صنعتی که واقعاً فراتر 
از مرزها رفته و پروژه های برون مرزی آن بارها افتتاح شــده اســت. 
خیلی از پروژه های نیروگاهی در عراق و دیگر کشورهای همسایه و 
جاهای مختلف دنیا توسط متخصصان و فعاالن صنعت برق ایران به 

بهره برداری رسیده است.
درباره اهمیت صنعت برق باید بگوییم در همه صنایع زیرساختی 
مثل فوالد، پتروشیمی و ســیمان و راه آهن، صنایع نفت و گاز و در 
همه صنایع، نقش برق برجسته است. امروز یکی از شاخص های مهم 
توسعه، کسب وکار و Doing business بحث دسترسی به برق است. 
جایگاه و اهمیت برق امروزه بر همه روشــن است. می توانیم بگوییم 
مواد اولیه غذایی هم امروز به برق وابسته اند چراکه تمام سیستم های 
زندگی بشــر متکی به برق است. این اهمیت باعث می شود که ما به 
آینده فکر کنیم. به اینکه در آینده این صنعت زیرساختی نقش خود 
را به خوبی ایفا کند تا بتواند بقیه صنایع را در رشــد صنعتی یاری 
دهد. صنعت برق با جایگاهی که از گذشــته تا امروز داشته اما مورد 
بی مهری و نامالیمتی نیز بوده است. به دلیل اینکه برق کاالیی است 
کــه در دولت های ما توجهی به آن نمی شــود، قیمت واقعی آن نیز 

ستانده نمی شود.
صنعت برق با این پیشینه و ظرفیت هایی که در بخش تجهیزات 
و توزیع و پیمانکاری و مهندسان مشاور حرف های زیادی برای گفتن 
داشته و دارد ولی طی یک دهه به دلیل اینکه از لحاظ مالی توسط 
دولت های وقت پول آن پرداخت نشد، نحیف و الغر شده و آسیب 
دیده اســت. از طرفی این صنعت برای اینکه در فضای همکاری با 
وزارت نیرو و کارفرماهای خود بتوانند جایگاه خود را حفظ کنند و 
از طرفی به خاطر داشتن اخالق حرفه ای، با فاینانس هایی که خود 
صورت دادند و پول هایی که از بانک ها گرفتند، توانستند پروژه های 
خود را انجام دهند و ما در آن ســال های سخت، شاهد این بودیم 
که به خاموشــی نخوردیم چراکه پروژه های زیربنایی که در بخش 
خصوصی بــود به رغم اینکه دولت پول آن را بــه ما نداد ولی آنها 
اجرا کردند و پروژه ها اجرا شــد. متاســفانه ما شاهد این بودیم که 
این خسارت دیرکرد حقوق پیمانکاران و سازندگان و تامین کننده 
به موقع داده نشــد. از طرفی صنعت برق به دلیل آنکه هزینه های 
باالیی دارد و قیمت تمام شده تولید برق باال می رفت، درآمد وزارت 
نیرو که از طریق قبض های برق به دســت می آمد توسط مجلس 
محدود شد و همین مشکالت بیشتری را برای صنعت برق به وجود 
آورد. قیمت تکلیفی و تعیین شــده ای که برای برق اعمال می شود 
از قیمت تمام شده بســیار کمتر است و همین چالشی اساسی در 

وضعیــت درآمدهــای وزارت نیرو و 
در نهایت بخش مدیریت برق کشــور 
است. همیشه ما شاهد این هستیم که 
اختالفی از نظر قیمت در بحث بودجه 
وجود دارد. همیشــه بــه دلیل لحاظ 
نشدن قیمت واقعی در بودجه، نوعی 
کسری بودجه در بخش برق وزارت نیرو 
را شاهد هستیم. در گذشته این اتفاق 
منجر به این می شد که وزارت نیرو باید 
برای تامین نیازهایش از بانک ها پول 
بگیرد و بخشــی از هزینه های جاری 
و حقــوق کارکنان و همین طور طلب 
پیمانکاران و ســازندگان تجهیزات را 
بدهد. البته این هم باعث لطمه خوردن 
صنعت برق شــده اســت. با توجه به 
این مسائل و با تاثیری که این مسائل 
بــر صنعت برق گذاشــت ما به بحث 
تحریم ها رسیدیم. در دوران تحریم ها 
ما شــاهد بودیم که به رغم اینکه ما به 
شکل زیرساختی همیشه با برندهای 
بــزرگ تولیدکننده تجهیزات صنعت 
برق کار می کردیم، بعد از تحریم اغلب 
کشور را ترک کردند. شرکت هایی مثل 
زیمنس، ای بی وی و آلســتوم و خیلی 
دیگر از شــرکت ها از ایران رفتند و ما 
بعد از این اتفاق، کاری که می توانستیم 
بکنیم این بود که شرکت های داخلی 
بتوانند روی پای خود بایستند و حداقل 
بتوانند وضعیت صنعت برق را به جایی 
برسانند که نیازی به خرید تجهیزات 
خارجی نباشد. اما قطعاً به طور کامل 
این خواســته ممکن نبود. همیشه ما 
نمی توانیم بگوییم در یکســری کارها 
صددرصد مســتقل هســتیم چراکه 
اقتصــاد دنیــا در دوران جدیــد و با 
رویکردهــای ارتباطی دهکده جهانی 
نیازی نیست صددرصد مستقل باشند 
و باید با هم ارتباط داشــته باشــند و 
بتوانند دانش و توانایی و کاالی خود را 
به اشتراک بگذارند. از این جهت به رغم 
اینکه تالش شــد تمامی تجهیزات و 
نیازها در داخل تولید و تامین شود ولی 
کاالیی به نام »رله های کنترل فاز« را 
که در صنعت برق استفاده می شوند، 

باید عمدتاً از خــارج وارد می کردیم که در تحریم ها این قیمت ها 
چند برابر شــد ولی چون بخش کمی از یک تاسیســات برقی بود 
لطمه آنچنانی به صنعت برق وارد نشد، اگرچه قیمت باالتری برای 
تامین این قطعات پرداخت کردیم و توانستیم این مرحله را پشت 

سر بگذاریم.
وقتی ما به تغییرات نــرخ ارز برخورد می کنیم، باید با دقت این 
مساله را بررسی کنیم. بخش مهمی از تجهیزات مورد نیاز شرکت ها و 
پیمانکاران از خارج وارد می شود و مواد اولیه مورد نیاز با افزایش نرخ 
ارز هم دچار افزایش قیمت می شوند. بنابراین قیمت تمام شده کاالهای 
تجهیزات برق باال می رود. ولی با همه اینها باز اگر بخواهیم کاالیی را 
با ارز وارد کشــور کنیم، قیمت بیشتری نسبت به تولید کاال با مواد 
خارجی در داخل کشور خواهد شد. باید پرسید آیا قیمت تجهیزات ما 
متاثر از قیمت ارز است؟ باید پاسخ مثبت داد چراکه در همه جای دنیا 
ارز هر کشور عامل تبادالت تجاری آن کشور است و همیشه بر روند 
قیمت ها تاثیر خواهد داشت و ممکن است قیمت تمام شده پروژه ها 
را افزایش دهد. بنابراین در تجهیزات صنعت برق که مورد اســتفاده 
مردم نیز قرار می گیرد از این دســت هزینه ها وجود خواهد داشت. 
در یک دســتگاه کنتور برق که در کشور ساخته می شود، حدود 60 
درصد ارزبری وجود دارد یا سیم ها و کابل های برق حدود 60 درصد 
ارزبری دارد. در صنایع برق می توان نتیجه نوسان قیمت ارز را کتمان 
کرد. بنابراین اگر تغییرات در قیمت ارز به وجود بیاید نمی توان گفت 
تاثیری بر قیمت ها در صنعت برق نخواهد داشــت بلکه تاثیر جدی 
خواهد داشت. قطعاً پروژه های صنعت برق گران تر خواهد شد و از این 
بابت می توانیم بگوییم تاثیر نوسانات ارز بسیار مشهود است و نمی توان 

از این تاثیر به سادگی گذر کرد.
درآمدهای صنعت برق به دلیل اینکه اساساً مورد بی توجهی واقع 
شده، درآمدها بســیار پایین است. قیمت برقی که در شبکه خانگی 
و تجاری توزیع می شــود، امروز متوسط دو سنت است. در حالی که 
قیمت متوسط جهانی چیزی حدود هشــت سنت است. با توجه به 
اینکه درآمدها در ایران پایین است و اکثریت مردم تا حدودی مشکل 
دارند، نمی توان انتظار داشت که قیمت های برق در قبوض به صورت 
یکباره واقعی شود چون کاالی برق کاالیی است که قاچاق ناپذیر است 
و ضرورتی ندارد قیمت برق یک شــبه افزایش پیدا کند ولی می تواند 
به شکل ســاالنه با افزایش چنددرصدی و در مدت زمان چهار تا پنج 
سال شکل واقعی به خود بگیرد و این درآمدها می تواند به ثبات بیشتر 
صنعت برق کمک کند و آینده خوبی را برای این صنعت رقم بزند. این 
نکته نیز ضروری است که اگر قیمت برق باال برود به معنی این نیست 
که هزینه سبد انرژی مردم باال برود بلکه اگر افزایش قیمت انرژی برق 
را داشته باشیم مردم به همان نسبت صرفه جویی خواهند کرد چراکه 
نمی خواهند هزینه بیشتری پرداخت کنند. اگر یک خانواده 50 هزار 
تومان هزینه ماهانه برق پرداخت می کند اگر با 20 درصد افزایش هزینه 
روبه رو شود، با توجه به تحقیقات میدانی که در کشورهای دیگر داشتم، 
می توان نتیجه گرفت با این افزایــش باز هم همان 50 هزار تومان را 

پرداخت خواهد کرد چراکه سعی می کند در مصرف صرفه جویی کند. 

بیم آینده
صنعت برق در شرایط فعلی چه وضعیتی پیش رو دارد؟

 حمیدرضا صالحی
 دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته
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بی تردیــد بخش صنعت، معدن و تجارت با ســهم 40 درصدی از تولید 
ناخالــص داخلی، یکی از موثرترین بخش های اقتصادی کشــور بوده و 
دارای تنوعی گســترده از انواع فعالیت های تولیدی و بازرگانی است و از 
این رو اهمیت فراوانی دارد که در این حوزه بسیار با برنامه و هدف گذاری 
مشــخص حرکت کنیم و عملکرد مسووالن این بخش را به دقت تحت 
نظارت و ارزیابی نهادهای نظارتی قرار داده و هرگونه انحراف از برنامه را 

به سرعت اصالح کنیم.
به همین دلیل است که در کلیه کشورهای صنعتی و در حال صنعتی 
شدن وجود اســتراتژی و هدف گذاری صنعتی و لزوم پایبندی به آن از 

الزامات حرکت صحیح و شتابان به سوی توسعه صنعتی است.
اما در کشــورمان و از ســال 13۸0 که اولین سند استراتژی توسعه 
صنعتی کشور و در زمان وزارت آقای جهانگیری وزیر وقت صنایع و معادن 
و توسط تیمی از فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف و به رهبری دکتر 
نیلی نگاشته شد تا امروز که در آستانه رونمایی از سند توسعه ای دیگری 
برای صنعت کشور هستیم، در حدود دو دهه و از پایان دفاع مقدس و آغاز 
دوران سازندگی در کشور در حدود سه دهه می گذرد و در واقع در طی 
این مدت صنعت کشور به  رغم اینکه سه سند توسعه را رونمایی و تجربه 
کرده و در آســتانه رونمایی از چهارمین سند از این دست است، ولی در 
حقیقت فاقد یک استراتژی صنعتی مورد قبول همگان بوده و هر وزیری 
که بر مســند وزارت صنایع و معادن نشسته، بر اساس سالیق و عالیق 
خود، سندی را تهیه، تصویب، رونمایی و ابالغ کرده و سیاست های صنعتی 
خود را بر اســاس آن پایه ریزی کرده تا نوبت به وزیر بعدی رسیده و روز 
از نو روزی از نو. به همین دلیل است که در واقع به اهداف صنعتی خود 
به صورت کامل دست نیافته ایم و هنوز پس از گذشت سه دهه نمی توانیم 
ادعا کنیم که کشوری صنعتی هستیم. چنانچه از اولین سندی که در سال 
13۸0 رونمایی شد صرف نظر کنیم، از سال 1391 تاکنون و با رونمایی از 
سندی که آقای شریعتمداری قول آن را در سال 1396 در مجلس دادند 
و قائم مقام ایشان نیز اخیراً از مراحل پایانی تهیه آن و چکش کاری نهایی 
آن خبر دادند، صنعت کشور دارای سه سند توسعه ای در کمتر از هشت 
ســال بوده است که نوعی رکورد در این زمینه محسوب می شود. اولین 
سند توسعه ای در دهه اخیر در سال 1391 و در زمان دولت دهم و وزارت 
آقای غضنفری رونمایی شد که بر اساس آن صنایع کشور بر اساس توان 
ایجاد ارزش افزوده، قدرت صادراتی و ارزآوری، اشتغال، وجود بنگاه های 
بزرگ و توان تامین نیازهای داخلی و چند شاخصه دیگر در سه اولویت 
درجه بندی شده بودند. در این سند صنایع خودروسازی در بین صنایع با 
اولویت اول حمایت های دولتی و صنایع نساجی و پوشاک در بین صنایع 

با اولویت دوم جای گرفته بودند.
اما این سند که در آخرین سال از دو دوره چهارساله دولت پاسخگو 
رونمایی شد، یک سال بیشتر دوام نیاورد و با روی کار آمدن دولت یازدهم 
که همان دولت تدبیر و امید باشــد، سند دیگری رونمایی شد، این بار 
توسط آقای نعمت زاده وزیر پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس و هنگام 
تالش نامبرده برای کسب رای اعتماد مجلس در سال 1392 که جایگزین 
سند قبلی شد.  در واقع و در مردادماه سال 1392 و در بحبوحه انتخاب 
اعضای کابینه دولت تدبیر و امید و تالش وزرای پیشنهادی برای کسب 

رای اعتماد از مجلس شورای اسالمی بود 
که آقای نعمت زاده وزیر پیشنهادی وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت برای وزارتخانه 
صنعت، معــدن و تجارت نیز با انتشــار 
برنامه های صنعتی خــود برای وزارتخانه 
متبوع، رئوس سیاســت ها و اهداف کلی 
و کمی بخش صنعــت، معدن و تجارت 
را ترســیم کرد تا چراغ راهی باشد برای 
فعالیت های 10 سال آینده این بخش از 

اقتصاد کشور.
 در اهداف کلی برنامه اعالمی از سوی 
وزیر صنعت، معــدن و تجارت در دولت 
تدبیر و امید اهدافی به شرح زیر به چشم 

می خورد:
 افزایش رقابت پذیری صنعتی

 افزایش ســهم ارزش افــزوده صنعتی 
کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان

 افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در 
صادرات صنعتی جهان

 افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در 
فعالیت های بخش صنعت، معدن و تجارت

 ارتقای شاخص های زیست محیطی
 تالش برای الحاق به ســازمان تجارت 

جهانی و بهره برداری از ظرفیت های آن
 ارتقای ســهم بخش خصوصی واقعی 
در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی و 

معدنی و تجاری
 تالش برای برند پروری

 افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط 
و باال در ارزش افزوده و صادرات صنعتی 

کشور
 کاهش زمینه های ناهنجاری و تخلفات 
اداری از طریق ساماندهی اثربخش انتشار 
اطالعات و آمار و شفاف سازی فرآیندها ....

 کاهــش و رفع تبعیــض در تخصیص 
امکانات، تسهیالت، امتیازات، مسوولیت ها 

و پست های سازمانی ...
 ایجــاد، ســاماندهی و تحکیم فضای 
گفت وگو، مشــارکت، همکاری، نقادی و 
پاسخگویی بین ابواب جمعی وزارتخانه و 

ذی نفعان به ویژه بخش خصوصی.
اما در بخش اهداف کمی این برنامه در 
سال 1392 به موارد زیر اشاره شده است:

 نســبت ارزش افزوده بخش به تولید 

ناخالص داخلی در پایان دوره، 45 درصد
 متوسط رشد ساالنه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، 12 درصد

 سهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات در پایان دوره، 45 درصد
 سهم صادرات محصوالت با فناوری متوسط و باال به صادرات صنعتی 

معدنی در پایان دوره، 30 درصد
 ســهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات جهان در پایان دوره، 

سه  درصد
 سرانه صادرات صنعتی در پایان دوره، 500 دالر

 نسبت پوشش صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی 
در پایان دوره، 100 درصد

 مشــارکت برای رساندن رتبه کشــور در رقابت پذیری به کمتر از 45 
درصد و در فضای کسب وکار به کمتر از 100 درصد

 جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط ساالنه 
هشت میلیارد دالر

 رشد ساالنه نرخ بهره وری کل عوامل به سه درصد
 ســهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان در 

پایان دوره چهار درصد.
به طور خالصه و در اواخر سال پایانی وزارت ایشان )1395(، وضعیت 
شاخص های به دست آمده در مقایســه با برنامه اعالم شده به شرح ذیل 

است:
 سهم بخش صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی همچنان 
کمتر از 40 درصد است. همچنین بر اساس گزارش دفتر مطالعات انرژی، 
صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس در دی ماه 94 به شــماره کد 
310، سهم تولیدات صنعتی در تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت های 
جــاری در حدود 13 درصد اســت و از ایــن رو در این بخش به اهداف 

تعیین شده دست پیدا نکرده ایم.
 از رشد ساالنه 12 درصدی در ارزش افزوده این بخش نیز خبری نیست. 
شاید به زحمت بتوان ادعا کرد که ظرف این چهار سال مجموعاً صنعت 
رشدی معادل 12 درصد را شاهد بوده است. حتی در این سال ها صنعت 
رشد منفی را نیز تجربه کرده است. بر اساس همان گزارش اشاره شده در 
فوق، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ســال 93 تقریباً برابر صفر 

درصد بوده است.
در صورت تحقق برنامه اعالم شده از سوی وزیر صنعت مبنی بر رشد 
ارزش افزوده ســاالنه 12 درصدی، در پایان ســال 95 می باید با رشدی 
5۷ درصدی در مجموع ارزش افزوده تولیدات محصوالت صنعتی نسبت 

به سال 92 مواجه می بودیم.
هرچند که در مجموع روند حرکتی صنعت در این چهار سال رو به 

جلو بوده، اما این روند، مطلوب و مطابق اهداف تعیین شده نبوده است.
 سهم صادرات صنعتی - معدنی هم در پایان دوره نسبت به کل صادرات 
غیرنفتی در حدود 40 درصد و نسبت به کل صادرات در حدود 25 درصد 
اســت که البته افزایش سهم صنعت بیشتر به لطف درجا زدن مجموع 
صادرات غیرنفتی در سه سال اخیر حاصل شده است نه به دلیل افزایش 

قابل توجه صادرات محصوالت صنعتی در کشور.
 سرانه صادرات صنعتی نیز بسیار کمتر از هدف 500 دالری تعیین شده 

جای خالی استراتژی صنعتی
نگاهی به عملکرد بخش صنعت بر اساس سندهای راهبردی

علیرضا حائری 
عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی 



شرح   حال صنعت

8081 ویژه نامه روز صنعت    تیر 1397ویژه نامه روز صنعت    تیر 1397

توسعه صنعتی

برای سال پایانی برنامه است و سرانه آن کمتر از 250 دالر است. سرانه 
صادرات صنعتی ایران در سال 2011، حدود 200 دالر بوده است.

در صــورت تحقق هدف ســرانه صادرات صنعتــی 500 دالری، در 
پایان سال 96 می باید به صادرات صنعتی 40 میلیارددالری دست پیدا 

می کردیم که تقریباً 60 درصد آن محقق شده است.
مجموع صادرات غیرنفتی کشور در سال 96 بالغ بر حدود 4۷ میلیارد 
دالر شده است که هنوز به رکورد 50 میلیارددالری سال 93 نرسیده ایم و 
نیمی از آن هم سهم صادرات محصوالت پتروشیمی و میعانات گازی است.

شــایان ذکر است که مجموع کل صادرات ایران در سال 2011 بالغ 
بر حدود 131 میلیارد دالر بوده که عمدتاً ناشی از قیمت های سرسام آور 
نفت و صادرات محصوالت نفتی بوده اســت. در همین سال، جمع کل 
واردات کشــور نیز بالغ بر 62 میلیارد دالر بوده است، در نتیجه عملکرد 
بازرگانی کشور در آن سال بالغ بر حدود 200 میلیارد دالر بوده است. این 
عملکرد در ســال 96 به حدود 130 میلیارد دالر رسیده، که حدوداً 40 

درصد در این حوزه کوچک تر شده ایم.
تراز تجاری کشور در ســال 2011 هم مثبت 69 میلیارد دالر بوده 

است.
 با توجه به ارقام فوق االشــاره، طبیعتاً به هدف پوشش 100 درصدی 
صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی نیز در پایان برنامه 

دست پیدا نخواهیم کرد.
 رسیدن به سهم سه درصدی صادرات صنعتی کشور از صادرات صنعتی 
در جهان نیز بیشتر به یک رویا شبیه است، زیرا با فرض صادرات ساالنه 
13 تریلیون دالری صادرات صنعتی در جهان، ســهم سه درصدی از این 
بازار به معنی ساالنه 400 میلیارد دالر صادرات صنعتی برای کشور خواهد 

بود که فعالً دست نیافتنی می نماید.
لیکن با فرض اینکه عدد سه درصد غلط امالیی بوده و منظور رسیدن 
به سهم سه دهم درصدی صادرات صنعتی کشور از صادرات صنعتی جهان 
باشد، آنگاه این هدف با هدف سرانه صادرات صنعتی 500 دالری در سال 
پایانی برنامه همخوانی پیدا می کند و به هدف 40 میلیارد دالر صادرات 
صنعتی در سال می رسیم که هدفی منطقی است ولی با عملکرد فعلی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت، حداقل فاصله 50 درصدی دارد.
گفتنی اســت که صادرات صنعتی کشورهای برزیل، ترکیه، مالزی، 
هند و مکزیک در ســال 2015 به ترتیب 4، 6، ۷، 10 و 1۷ برابر ایران 

بوده است.
 از دیگر اهداف برنامه، جذب ســاالنه سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
هشت میلیارد دالری است، به عبارت دیگر در طول این برنامه می باید 32 
میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی فقط در بخش صنعت جذب 

می کردیم که محقق نشده است.
بر اســاس گزارش سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل )آنکتاد( در 
ســال 2016 که در تاریخ 95/3/29 از ســوی خبرگزاری فارس منتشر 
شده است، جمع سرمایه گذاری خارجی جذب شده در کشور در سال های 
2014،2013 و 2015 به ترتیب بالغ بر حدود ســه میلیارد، دو میلیارد 
و دو میلیارد دالر بوده اســت. بر پایه این گــزارش، ایران با جذب چهار 
میلیارد دالر ســرمایه گذاری خارجی در سال 2012 در رتبه 49 جهان 
قرار داشــته که در ســال 2015 با 1۸ پله سقوط به رتبه 6۷ در جهان 
رسیده است. گفتنی است که مجموع سرمایه گذاری مستقیم انجام شده 
در جهان در سال 2015 بالغ بر 1۷60 میلیارد دالر بوده است. همچنین 
10 کشور برتر در جذب سرمایه مستقیم در سال 2016 بر حسب میلیارد 
دالر به ترتیب کشورهای آمریکا )3۸5(، انگلیس )1۷9(، چین )139(، 
هنگ کنگ )92(، سنگاپور و برزیل )50(، فرانسه و هلند )46(، استرالیا 

)44( و هند )42( هستند.
 بر مبنای گزارش های بانک جهانی منتشرشــده از سوی خبرگزاری 

فــارس در تاریــخ 1395/۸/5، ایران در 
فضای کسب وکار در بین 190 کشور مورد 
مطالعه قرارگرفته، حائز رتبه 120 شــده 
اســت. با در نظر گرفتن رتبه قبلی ایران 
که 152 بود به نظر می رسد که کشورمان 
در این حوزه رشد مطلوبی را تجربه کرده 
اســت. اما همچنان از 119 کشور در این 
شاخص عقب تر است و همچنین با هدف 

رتبه کمتر از 100 نیز فاصله دارد.
 در شاخص رقابت پذیری اقتصادی نیز 
ایران در آخرین رتبه بندی اعالم شــده از 
ســوی مجمع جهانی اقتصاد که از سوی 
خبرگزاری تســنیم به تاریخ 1395/۷/۷ 
منتشر شــده، در بین 13۸ کشور و با دو 
پله نزول نسبت به سال قبل در مقام ۷6 
در جهان قرار گرفت که با هدف رتبه کمتر 
از 45 که در برنامه پیش بینی شده است 

فاصله زیادی داریم.
 ایران در ســال 2013، رتبه 66 را در 

این شاخص در اختیار داشت.
بقیه شــاخص ها و اهداف اعالم شده 
در برنامه نیز قابــل رصد و اندازه گیری و 
مقایسه با برنامه است و در پایان می توان بر 
پایه نتایج حاصله به بخش صنعت، معدن 
و تجارت کشور در دولت تدبیر و امید نمره 

قبولی یا مردودی داد.
در اینجا نگاهی اجمالی می اندازیم به 
اهداف صادراتی تعیین شده برای صنایع 
خودروسازی کشور در سال 1396 که در 
این برنامه و برنامه قبلی و احتماالً در برنامه 
آینده نیز از صنایع ممتاز کشور خواهد بود.
میزان تولید خودرو ســواری در سال 
1396 و هدف صادراتی آن در همین سال 

بر اساس برنامه راهبردی توسعه صنعتی:
بر مبنای اهداف کمی تعیین شــده 
در برنامه توســعه صنعتــی و اصالحات 
انجام شــده در اســفند 1395 که اتفاقاً 
می تواند هدفی نزدیک برای سال 1396 
باشد، قرار بود که در سال 96، یک میلیون 
و 400 هزار دستگاه خودرو سواری تولید 
و بــه بازارهای داخلــی و خارجی عرضه 
شود. در ستون روبه روی این هدف گذاری 
ذکر شده است که 33 درصد تولید برای 

صادرات هدف گذاری شده است.
همچنین پیش بینــی تولید 40 هزار 
دســتگاه خودرو تجاری نیز برای همین 
سال به عمل آمده است با 25 درصد سهم 

صادراتی.
در بخــش اهــداف و ارزش صادراتی 
صنعت خودرو نیز هدف دو میلیارد و 200 
میلیون دالری برای ســال 1396 تعیین 

شده است.

)صفحه 165 ســند، ویرایش دوم، جدول 29، اهداف کمی صنعت 
خودرو تا افق 1404(

در صورت تحقق هدف تولید یک میلیون و 400 هزار دستگاه اتومبیل 
سواری در ســال 1396 و بر اســاس هدف گذاری انجام شده در برنامه 
راهبردی توسعه صنعتی، می باید 33 درصد این تولیدات یعنی 462 هزار 
دســتگاه آن به ارزش دو میلیارد و 200 میلیون دالر به بازارهای جهانی 

صادر شود.
ناگفته نماند که در همین بخش، صادرات 900 میلیون دالری برای 
قطعات خودرو نیز برای ســال 96 پیش بینی شده است که در مجموع 
صادرات خودرو و قطعات آن را برای سال 96 به رقم سه میلیارد و 100 

میلیون دالر می رساند.

آمار چه می گوید؟ •
بر اساس آمارهای موجود، جمع صادرات خودرو در سال 1395 بالغ 
بر 10 هزار دستگاه به ارزش حدود 50 میلیون دالر بوده که سهم شرکت 
سایپا هفت هزار دستگاه و مابقی آن سهم ایران خودرو بوده است )اقتصاد 
آنالین، 2۸ فروردین 1396، کد خبر 1۸۸1۷3(. بر مبنای همین گزارش 
پیش بینی صادراتی انجام شده توسط دو خودروساز بزرگ کشور برای سال 
1396 نیز جمعاً بالغ بر 35 هزار دستگاه خودرو به ارزش تقریبی حداکثر 
200 میلیون دالر است که به ترتیب سهم سایپا 25 هزار دستگاه و سهم 
ایران خودرو نیز بالغ بر 10 هزار دستگاه است که در مجموع هفت درصد 
هدف صادراتی تعیین شده برای صنعت خودرو در برنامه راهبردی وزارت 
صنعت است.  توضیح اینکه برنامه راهبردی وزارت صمت در اسفند 95 
ویرایش مجدد شده و این هدف گذاری انجام شده است. میزان صادرات 
خودرو از ابتدای سال 90 تا پایان شش ماهه سال 96 در جدول ذیل این 

مقاله می آید.
 در خبرها و از قول قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت که سال ها 
عهده دار ریاست کمیسیون صنایع مجلس شــورای اسالمی نیز بوده و 
شناخت خوبی از وضعیت صنایع کشور دارند، آمده بود که وزارت متبوع 
ایشان، کار تدوین سند جدید توسعه استراتژی صنعتی کشور را نهایی 
کرده و در حال انجام مراحل پایانی و به اصطالح چکش کاری های نهایی 

آن است.
قولی که وزیــر صنعت در برنامه های پیشــنهادی خود به مجلس 
شورای اسالمی و هنگام ارائه برنامه های خود به منظور اخذ رای اعتماد از 
مجلس داده بودند. ایشان در صحن علنی مجلس اظهار داشته بودند که 
نداشتن استراتژی توسعه صنعتی به منزله این است که »ندانیم که به کجا 

می خواهیم برویم، لذا از هر راهی که برویم فرقی نمی کند«.
اینک در دولت دوازدهم و تشــکیل کابینه، نامبرده به عهد خود وفا 

کرده و سند استراتژی توسعه صنعت آماده رونمایی شده است.
با تهیه و رونمایی از این سند، شاهد سومین سند توسعه ای برای صنعت 
کشور طی هشت ســال اخیر خواهیم بود و چنانچه دوبار ویرایش های 
انجام شده مربوط به سند قبلی در سال 95 را نیز به حساب آوریم، در واقع 
شاهد پنجمین سند از این دست طی هشت سال اخیر بوده ایم. رکوردی 

بی سابقه در تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی در جهان!!
به نظر اینجانب:

 ارائه این قبیل برنامه ها، اعم از ســاالنه، پنج ســاله، 10 ساله و 20 ساله 
مادامی که پایبندی جدی به اجرای آن وجود نداشــته باشــد و وظیفه 
هر بخش مشــخص نشده باشد و نظام جامع ارزیابی عملکرد مسووالن 
تدوین نشده باشد و نهادی مستقل، بی تعارف و منضبط بر حسن اجرای 
آن نظارت نکرده و دلیل عدم تحقق اهداف آن را پرسشــگر نباشد، جز 
اتالف وقت، نیرو و ایجاد هزینه برای اقتصاد کشور، ثمر دیگری نداشته 

و همچنان در حوزه صنعت دچار بی برنامگی و روزمرگی خواهیم شد. 
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معادن بزرگ

استراتژی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در راستای توسعه 
اکتشــاف و تولید مواد معدنی مورد نیاز صنایع داخلی به خصوص 
فلزات تدوین شده و مواد معدنی که اغلب آنها را فلزاتی مانند آهن، 
مس، ســرب و روی تشکیل می دهند، در اولویت اول قرار گرفته اند. 
از برنامه های اصلی شــرکت در ســال 96 بهره گیری از توان بخش 
خصوصی در طرح اکتشافی بود که قطعاً با ارائه محدوده های هدف 
جدیــد در بخش طال و مس و کانی های فلزی ادامه خواهد یافت و 
امید است این مشارکت در سرمایه گذاری منجر به توسعه هر چه بهتر 
فعالیت های اکتشافی شود. ادامه اکتشاف و تکمیل اکتشاف، اکتشافات 
زیرزمینی، تحقیق و توسعه و بحث پژوهش از دیگر اقدامات شرکت 

تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سال 1396 بوده است. 
عالوه بر این توســعه فعالیت های اکتشاف مواد معدنی مختلف در 
مناطق پرخطر یا مناطقی کــه بخش خصوصی تمایل به حضور 
در آنها ندارد نیز می توان از اولویت های شــرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران در سال 1396 نام برد. ضمن اینکه به منظور توسعه 
فعالیت پژوهشی در حوزه هایی مانند زغال سنگ، کک، آنتیموان، 
کرومیت و فروکروم افزایش بودجه پژوهشــی و اجرای طرح های 
توسعه از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی از دیگر برنامه های 
این شرکت محسوب می شود. در کنار این به دنبال افزایش میزان 
ســرمایه گذاری در طرح های تجهیز به منظور ظرفیت ســازی در 
بخش های زغال سنگ، سنگ آهن، فلزات غیرآهنی، فسفات، طال و 
آنتیموان هســتیم و نیز اجرای طرح های مصوب دولت در بخش 
معدن و صنایع معدنی به نمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( از دیگر اولویت های این شــرکت 

است.
همچنین دستیابی به اهداف تولید برنامه ریزی شده مجتمع ها 
و طرح های تحت مدیریت شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
و واگــذاری امور بهره برداری مجتمع هــا از طریق عقد پیمان های 
مدیریتی و افزایش ایمنی در جهت کاهش حوادث و ارتقای سطح 
ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت )HSE( در مجتمع های تحت 
پوشش در کنار افزایش فعالیت در جهت صادرات محصوالت معدنی 

از دیگر برنامه های این شرکت به شمار می روند.

نقش بخش معدن •
بخش معدن قدرت و ارزش افزوده آشکار و پنهانی دارد که نباید 
مــورد غفلت قرار گیرد. امروز بخش عمــده ای از مواد اولیه صنایع 
معدنی کشور از معادن کشور تهیه می شود به طوری که مواد معدنی 
مختلف در توسعه فعالیت های معدنی ازجمله صنایع فوالد، سیمان، 
مس، سرب، روی، گچ و صنایع سنگ های ساختمانی بر اهمیت و 
جایگاه این بخش در کسب ارزش افزوده بیشتر برای کشور می افزاید.

تکمیل اکتشــاف با روش هــای نوین و اســتفاده از فناوری ها 
و تکنولوژی های جدید در اســتحصال مــواد معدنی و همچنین 
به کارگیری روش های اســتخراج به منظور استفاده بهینه از ذخایر 
و کاهش قیمت تمام شده از اموری است که می تواند نقش پررنگ 

اقتصادی بخش معدن را بیشتر هویدا 
سازد.

در حــال حاضــر مزیــت حجم 
سرمایه گذاری جدید با توجه به میزان 
ذخایر معدنی وجود دارد و برای اینکه 
شاهد رونق ســرمایه گذاری در بخش 
معدن و صنایع معدنی کشــور باشیم 
باید تالش کنیم تا عالوه بر موارد فوق، 
تســهیل در امر فعالیت های معدنی، 
شفاف سازی و اطالع رســانی با ایجاد 
بســتر الزم نرم افزاری برای اســتفاده 
سرمایه گذاران در همه حوزه های قابل 
سرمایه گذاری بخش معدن، استفاده از 
توان بخش خصوصی و اقدام الزم دولت 
در موارد حاکمیتی را فراهم کنیم، البته 
بخش معدن در یک زنجیــره را باید 
تعریف و نقش آن را نیز در این زنجیره 

بررسی کرد.
در پروژه های بزرگ معدنی نیازمند 
توان مالی الزم هســتیم. در این راستا 
تعداد شرکت های قدرتمند از نظر توان 
مالی در بحث سرمایه گذاری پروژه ها و 
طرح های عظیم معدنی تاکنون معدود 
است که به نظر می رسد زمینه حضور 
شرکت های دارای توان مالی و فنی در 
کشور فراهم شده است ولیکن نیازمند 
اطالع رسانی و هماهنگی و تغییر نگاه 
در ایجاد شــرایط برای حضور بخش 
خصوصی هستیم و اســتفاده از یک 
روش قراردادی در واگذاری فعالیت های 
معدنی جــذاب برای بخش خصوصی 
نیســتیم. با توجه به ریســک پذیری 
بعضــی از فعالیت هــا ضــرورت دارد 
کــه از روش های مشــارکت دولت با 
بخش خصوصی اســتفاده شود، البته 
پتانســیل های قانونی در حال حاضر 
وجود دارد و امکان ایجاد این شــرایط 
است. در سال های اخیر سازمان توسعه 
و نوســازی معادن و صنایع معدنی و 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
تعــداد زیادی از طرح هــا را به بخش 
خصوصی واگذار کرده و سرمایه گذاری 

الزم توسط آنها صورت می گیرد.
ضــرورت دارد در ایــن راســتا در 

فرآینــد انتخاب توان فنی و مالی و متقاضیان و امکان اســتفاده از 
ســرمایه گذاری داخلی و خارجــی و تکنولوژی های جدید و نحوه 
واگذاری و قراردادها دقــت الزم صورت گیرد، به طوری که امکان 
تولیــد مواد معدنی مختلف به عنوان مواد اولیه صنایع و با تکمیل 
زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده کامل فراهم شود و قطعاً در این 
صورت نقش بخش معدن در اقتصاد مقاومتی مشــخص و اثرگذار 

خواهد بود. 

ورود بخش خصوصی •
واگذاری یا برون ســپاری فعالیت های مواد معدنی فاقد اولویت 
استراتژیک )بنا بر سیاست ایمیدرو به کلیه مواد معدنی تعمیم داده 
شد(، پتانسیل یابی و توسعه اکتشاف در همه مراحل در داخل و خارج 
کشور در مواد معدنی دارای اولویت استراتژیک، تجهیز و آماده سازی 
ذخایر معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری در داخل و خارج کشــور 
در مواد معدنی دارای اولویت استراتژیک، ارتقای بهره وری و افزایش 
تولید، گسترش پژوهش در راستای ارتقای فناوری در بخش معدن 
و صنایع معدنی و نیز افزایش رقابت پذیری واحدهای فعلی و توسعه 
ظرفیت های آنها از استراتژی های کالن شرکت محسوب می شوند 

که در نتیجه در پیشرفت اهداف شرکت تهیه و تولید موثر هستند.
در برون ســپاری فعالیت های ایمپاسکو و ایمیدرو )مجتمع ها و 
طرح های تحت مدیریت ایمپاسکو( شش مجتمع و 19 طرح تحت 
مالکیت ایمپاسکو است که پنج مجتمع و 13 طرح واگذار شده و یک 

مجتمع و شش طرح در دست واگذاری است.
در بخش برون ســپاری طرح هــای ایمیــدرو )تحت مدیریت 
ایمپاسکو( پنج طرح واگذار شده و 9 طرح در دست واگذاری است.

توجه به این نکته ضروری است که با واگذاری مجتمع های تحت 
پوشش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، عمالً شاهد بهره وری 
باالتر این مجتمع ها هستیم. ضمن آنکه به  عنوان یک نهاد دولتی 
می توانیم نظارت دقیق و شایسته تری بر عملکرد مجتمع های واگذار 

شده داشته باشیم. 
نظر به اهمیت مواد معدنی فلزی در صنایع کشــور و نقش این 
شــرکت به عنوان بازوی اجرایی سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران که تکلیف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی 
را در کشور بر عهده دارد، استراتژی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران در راستای توسعه اکتشاف و تولید مواد معدنی مورد نیاز صنایع 
داخلی به خصوص فلزات تدوین شده و مواد معدنی که اغلب آنها را 
فلزات مانند آهن، مس، سرب و  روی تشکیل می دهند، در اولویت 
اول قرار گرفته اند. قدر مســلم این است که برنامه استراتژیک این 
دسته اولویت یک گسترش عملیاتی اکتشافی )پهنه ها و پتانسیل های 
کشف شــده از آنها( و ازدیاد تولید با توسعه بهره برداری از معادن و 
ارتقای بهره وری در داخل و خارج کشــور است. بدیهی است بنا بر 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در زمینه خصوصی سازی، 
این موارد نیز تا آنجا که ممکن اســت، از طریق فعال کردن بخش 

خصوصی به مرحله اجرا درمی آید.

بازوی توانمند
چرا پروژه های بزرگ معدنی نیازمند رشد توان مالی هستند؟

وجیه اهلل جعفری 
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
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تشکل ها

خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران تشــکلی مردم نهاد است که در 
ســال های ۸1 و ۸2 پس از احســاس نیاز به وجود یک تشکل که بتواند 
خأل وجودی ارتباط نسل جوان را با پیشکسوتان صنعت پر کند، تاسیس 
شد چراکه الحاق تفکر جوان و نســل امروزی که می تواند راهبردی برای 
حرکت های بزرگ در انجمن ها و ســندیکاهای صنعتی و صنفی باشــد 
نیازمند حضور نیروی جوان، فعال، پرشور،  موفق و ممتاز در میدان سخت و 
طاقت فرسای صنعت و تولید است که می تواند بار سنگین توسعه و پیشرفت 

ایران عزیز را بر دوش کشد.
خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به عنوان تشــکل حرفه ای 
با تابعیت ایرانی، غیرانتقاعی و غیرسیاســی اســت که به همت جمعی از 
اندیشمندان، سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی کشور به منظور هم اندیشی، 
هم افزایی و توسعه تعامل با قوای سه گانه و نهادهای ذی ربط تاسیس شد 
تا بتواند از مشکالت اقتصادی کشــور گذر کرده و رسیدن به اقتصاد آزاد 
و رقابتــی را وجهه همت خود قرار دهد و انتظــار دارد، تمهیدات مدنظر 
زمینه ساز رشد و شکوفایی بخش خصوصی و توسعه همه جانبه کشور را در 
پی داشته باشد. خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران با پویایی، نشاط و 
نیروی جوانی با تدبیر و علم و همکاری می تواند راهکار بسیاری از مشکالت 
رودرروی صنعت بوده و مبنای بسیاری از حرکت های اقتصادی باشد. بنا به 
این دالیل با هم فکری و تعامل با خانه صنعت و معدن استان تهران سرانجام 
در ســال ۸3 خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران اعالم موجودیت 
کرد که در ابتدای حرکت خود با جذب اعضای حقوقی و حقیقی از جمله 
واحدهای صنعتی و معدنی با مدیران جوان و حوزه دانشــگاه در راستای 
اهداف خود که ارتباط صنعت و دانشگاه را تامین کند، اقدام کرد و از همان 
بدو تاسیس با حضور خود در کنار خانه های صنعت و معدن استان ها )در 
اجالس ها، سمینارها، جلسات در وزارتخانه ها و سازمان های مربوط صنعتی( 

و پیگیری اهداف واالی خود حضور مستمر داشته است.
 
اشتغال جوانان و تحریم ها •

شــکاف بین تکنولوژی با روند جهانی در حال افزایش اســت و یکی 
از اصلی ترین دالیل آن را می توان تحریم های خارجی و داخلی دانســت. 
تحریم های بین المللی و خارجی تکلیفش مشــخص است و روش مبارزه 
با آن نیز راحت تر از تحریم های داخلی اســت. یکی از تحریم های داخلی 
مقاومت برخی از اعضای بدنه اجرایی با ارتقای ســطح تکنولوژی است و 
عدم ارتقای تکنولوژی به معنای عدم استفاده از نوابغ است. بخش عمده ای 
از نوابغ ما جوانان هستند و نیاز بسیاری از معضالت صنعت کشور به تنهایی 
از طریق جوانان حل خواهد شــد. اقتصاد بخش خصوصی که وابستگی به 
دولت نداشته باشد و با بدنه اجتماعی ارتباط مستقیم دارد موفق ترین حالت 
پیش رو در بخش خصوصی است و می توان فروشگاه های اینترنتی را روش 
نوین لجستیک و فروش در ایران دانست که بازار هدف آن بدنه اجتماعی 
اســت. در اصل سیاست های کوچک شدن اقتصاد دولتی می تواند به رشد 
اقتصادی بخش خصوصی کمک کند، در این شرایط اقتصادی استارت آپ ها 
برای رشــد ارائه خدمات و روش های نوین می تواننــد پا را خارج از مرزها 
گذاشته و کمک اصلی به صادرات کشور نیز داشته باشند تا کمبود سرمایه را 
از طریق ارزآوری تامین کنند. در واقع یکی از مطمئن ترین روش های توسعه، 

حمایت از استارت آپ هاست اما در صورتی 
که با سیاست واحد و یکدست صورت گیرد.

 هدف خانه صنعــت، معدن و تجارت 
جوانــان ایران کمک مــادی و معنوی به 
فعاالن اقتصادی  است و تالش این سازمان 
این است که وضع موجود را در جهت کمک 
به تولیدکنندگان حفظ کند. الزم به ذکر 
اســت که در چند ســال اخیر اصلی ترین 
برنامه این سازمان حمایت از استارت آپ ها 
بوده و تالش می شــود، تجربه شرکت های 
موفــق در این حــوزه را در اختیار فعاالن 
جوان این عرصه قرار دهیم که در این زمینه 
موفقیت هایی نیز به دست آمده است. اکنون 
جوانان عالقه مند به طراحی اپلیکیشن های 
مختلــف در زمینه محصوالت خدماتی به 
خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران 
مراجعه کرده اند که تالش می شــود با رفع 
موانع موجود در زمینه حمایت از آنها نقش 
تسهیلگری را ایفا کنیم. هدف بعدی در این 
تشکل ملی این است که موانع کسب وکار 
اعــم از مالیات و روند بیمــه ای و بانکی را 
رفع  کنیم، همچنین با تسهیلگری در این 
حوزه به بهبود فضای کسب وکار ملی کمک 
خواهد شد. هدف تشکل های ملی رساندن 
مشکالت و خواسته های بخش خصوصی به 
بدنه مدیریتی اقتصادی دولت  است که در 
شرایط فعلی بزرگ ترین مشکل صنایع ارز 
دولتی است. به عنوان مثال برخی صنایع 
ماشین آالت پیش خرید کردند اما نیازمند 
دریافت  ارز دولتی هســتند. باید همگی 
تالش کنیم صنایع را از خطر آســیب های 
تحریم حفظ کنیم و اکنون بررسی ها نشان 
می دهد صنایع غذایــی، صنایع خودرو و 
فوالد به دلیل تهیه مواد اولیه با مشــکل 
روبه رو هســتند. برای حل این مشــکل 
بایــد به برخی صنایع و کاالهای خاص ارز 
دولتی اختصاص پیدا کند. متاســفانه اگر 
سیاســت های حمایتی از جوانان صورت 
نگیرد شاهد خروج جوانان نخبه از کشور 
به سوی اقتصادهای بزرگ و پویا خواهیم 
بود چراکه در نبود زیرساخت ها و حمایت ها 
و همچنین عدم رفع سنگ اندازی ها نیروی 
جوان نمی تواند حرکتی رو به جلو داشــته 

باشد.

منبع انسانی، مهم ترین سرمایه یک کشور •
 جانشــین پروری یکی از بهترین راهکارها برای رشد توسعه است اما 
متاسفانه فقط این اتفاق را در بخش خصوصی شاهد هستیم اما در بدنه 
دولت این امر رخ نمی دهد و این ضربه بدی به بدنه سیاســی می زند که 
در راستای آن فقدان تجربه یا تفکرهای قدیمی و تکراری منجر به ضربه 
به اقتصاد می شــود. جوانان امروز از نبود نقشه راه گالیه مند بوده و آینده 
خود را درخشــان نمی بینند، چراکه جوانان عزیز حمایت و نگاه ویژه را 
لمس نمی کنند، جوانان چرخه متحرک اقتصاد کشور هستند که تضمین 
ســربلندی ایران در آینده در دستان آنهاســت، توصیه می کنم مدیران 
دولتی کتاب »سنگ فرش خیابان از طال است« را مطالعه کنند تا جایگاه 
جانشین پروری را درک کنند. منابع انسانی اصل بهبود فضای کسب وکار 
و اقتصاد اســت، زیرا اصل رشد یک سازمان، بهره وری و کارآمدی نیروی 
کار اســت اما متاسفانه شاهد سیستم یکپارچه نیستیم و اقتصاد از نبود 
برخی جایگاه ها توســط افراد توانمند رنج می برد، زیرا رانت و ارتباطات 
بر شایسته ســاالری ارجحیت دارد و فرد در جایگاه اشتباه می نشیند. به 
طور مثال زمانی که یک رئیس، به عنوان بزرگ تر مجموعه ای اجازه ورود 
نیروهای خود را به کمیسیون های مختلف تصمیم گیری، نظارتی و مشورتی 
می دهد و همچنین به صورت مداوم همین نیروهای جوان را تشویق به 
فعالیت های بیشــتر می کند، این امر حاکی از اهمیت حضور جوانان در 
عرصه های مدیریتی نزد آن مدیر است. جوانان تحصیل کرده امروز گرفتار 
حلقه مفقود جانشین پروری از سوی طبقات مختلف مدیریتی هستند و 
فضای اعتماد به جوانان بسیار کمرنگ است. متاسفانه مدیریت ها امروز بر 
اثر بازنشستگی یا عدم رای الزم در مجمعی با تغییر روبه رو می شوند اما 
الزم است که رشد فضای اقتصادی با حضور جوانان سختکوش نسبت به 
گذشته در جوامع مدیریتی بیشتر شود. تعدیل نیروهای مازاد در دولت و 
همچنین برکناری افراد بازنشسته در بدنه دولتی از مهم ترین روش های 
بهبود منابع انسانی است که متاسفانه دولت به تازگی با قانون بازنشستگی 

مخالفت کرده است و این ضعف دولت را نشان می دهد.

ضعف سیستم بانکی، بالی جان اقتصاد •
 نبود وحدت نگاه به مسائل اقتصادی باعث می شود که بانک ها از مسیر 
خود خارج شده و روند ارتباطات و عدم شفافیت بانک ها باعث ایجاد بحران 
می شود. باید برای انداختن بانک ها در مسیر درست، وزارت اقتصاد و بانک 
مرکزی نقشــه راه واحدی در راستای نقشه راه صنعت و معدن و اشتغال 
در اختیــار آنها قرار دهند و بانک مرکزی مســتقل عمل کند و از دخالت 
دولت در بانک ها جلوگیری شــود و بانک ها از بنگاهداری خودداری کنند. 
همچنین برای رســیدن به اقتصادی شــفاف باید فضای واقعی اقتصادی 
حاکم شــده و بازار سرمایه را در مسیر درست قرار دهیم، چراکه سودهای 
باالی سپرده گذاری و همچنین سود وام های صنعتی باعث تضعیف اقتصاد 
می شود. البته موسسات مالی و اعتباری که مانند قارچ سمی در اقتصاد رشد 
کرده اند و سرمایه ها را به تاراج برده اند نیز مزید بر علت هستند و سیستم 
پولی کشور را با مشکالت عدیده ای روبه رو کرده اند که حتماً باید با مسببان 
آن برخورد شود تا دیگر شاهد این بی نظمی و ناهماهنگی در سیستم پولی 

کشور نباشیم. 

اهرم رقابت
تاملی بر فعالیت خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران

 رضا امیدوار تجریشی 
 رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
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عکس: سعید عامری

صنعت فوالد یکی از مهم ترین صنایع در جهان است که از محصوالت آن 
برای سایر صنایع از جمله خودروسازی و بسیاری دیگر استفاده می شود. 
بر اســاس گزارش های جهانی، ایران ســیزدهمین کشور تولیدکننده 

فوالد در جهان در ســال 2017 بوده است. بر اساس داده های جهانی، ایران 
در ســال 2017، 21/2 میلیون تن فوالد تولید کرده است. گزارشی که در 
آوریل 2018 از ســوی وزارت بازرگانی ایاالت 
متحده منتشر شد، آمارهای مربوط به صنعت 
فوالد ایران را در ســال 2017 نشان می داد که 
خــود گواهی بر قدرت این صنعت ایران بود. بر 
همین اساس ایران از نظر صادرات فوالد در رتبه 
18 جهان قرار داشت و 7/4 میلیون تن از این 
محصول را به خارج از کشــور صادر کرده بود. 
این میزان گویای آن است که ظرفیت صادراتی 
فوالد ایران نسبت به سال 2016 که 5/6 میلیون 
تن بود، افزایشی 32درصدی یافته است. اگر بر 
اساس ارزش صادراتی بخواهیم این محصول را 
بررسی کنیم، نتیجه می گیریم که 6/4 درصد از 
حجم کاالهای صادراتی ایران در ســال 2017 
مربوط به فوالد بوده اســت.  بررسی آمارهای مربوط به فوالد ایران در این 
گزارش نشــان می دهد که در ســال 2009 حدود 10/9 میلیون تن فوالد 
در کشــور تولید شــده که 0/8 میلیون تن از این مقدار معادل 7/2 درصد 
از آن صادر شــده بود. در سال 2010 تولید به 12 میلیون تن و صادرات به 
9 درصد از این میزان رســید و در سال 2011 حدود هشت درصد از تولید 
13/2 میلیون تنی فوالد ما صادر شد. میزان صادرات در طول زمان افزایش 

یافته و در ســال های اخیر یعنی 2016 و 2017 به ترتیب به 31/4 و 
35 درصد از میزان فوالد تولیدشده در کشور رسیده است. ایران فوالد 
خود را به 50 کشور و قلمرو جهان صادر می کند اما کشورهای تایلند، 
امارات متحده عربی، عمان، اندونزی و تایوان بزرگ ترین مشتریان فوالد ایران 
هستند که به ترتیب 21، 19، 8، 8 و 7 درصد از کل صادرات فوالد ایران را به 
خود اختصاص می دهند. در واقع این پنج کشور حدود 63 درصد از صادرات 
فوالد ایران را وارد مرزهای خود می کنند. سایر مقاصد صادراتی عمده فوالد 
ایران عبارتند از: مصر، ایتالیا، عراق، افغانستان و ترکیه و 11 درصد از فوالد 
صادراتی ایران نیز به کشــورهای دیگری جز 10 مورد ذکر شــده فرستاده 
می شود. انجمن فوالد جهان در گزارشی پیرامون چشم انداز کوتاه مدت فوالد 
پیش بینی کرده است که تا پایان سال 2018 تقاضای فوالد ایران حدود 5/5 
درصد افزایش پیدا کند و در پایان سال 2019 نیز رشد پنج درصدی را تجربه 
خواهد کرد.  بر اساس طرح جامع فوالد قرار است مصرف سرانه فوالد خام 
ایران افزایش یابد. همچنین قرار است در مجموع در سال 1404، 55 میلیون 
تن فوالد تولید شود. بر همین اساس سعی بر این است که صادرات فوالد به 
20 میلیون تن برسد اما گزینه های دیگر پیش بینی در افق 1404، رقم های 
دیگری را نیز نشان می دهند. برای مثال میزان فوالد تولیدی در سال 1404 
بر مبنای پیش بینی سهم صادرات به تولید کشور 14 میلیون تن، بر اساس 
سهم صادرات به تولید جهانی 11/2 میلیون تن و بر اساس حداکثر پتانسیل 
صادراتی 10/5 میلیون تن برآورد شــده اســت. به نظر می رسد با توجه به 
شــرایط فعلی و سطح تولید کنونی فوالد در کشور، دستیابی به میزان 20 
میلیون تنی موجود در ســند چشم انداز، دشوار باشد. برای نزدیک شدن به 
اهداف سند چشــم انداز در مورد تولید فوالد، باید به برخی نکات و توسعه 

برخی زیرساخت ها توجه اساسی کرد.  

صنعت پیشرو
جایگاه فوالد در توسعه صنعتی کجاست؟

 زهرا مسافر

پـرونده
اول
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صنعت فوالد با توجه به اســتفاده گســترده آن در پروژه های 
عمرانی، صنایع کشتی سازی، ماشین آالت صنعتی، لوازم خانگی، 
خودروسازی، صنایع ســاختمانی، ریلی و... و همچنین کاربرد 
فراوان آن در ســایر صنایع از جمله نفت، پتروشیمی، جایگاه 
ویژه ای در صنعت و اقتصاد کشــور دارد و سرانه مصرف آن به 
عنوان شاخصی از توسعه یافتگی محسوب می شود، به قسمی که 
این صنعت پایه و اساس توسعه صنعتی محسوب شده و میزان 
تولید آن در کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه اهمیت زیادی 
داشته و در نتیجه داشتن چشــم انداز مطلوب برای آینده این 

صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است.
به این نکته باید توجه داشت که تولید فوالد در هر کشور با 
توجه به مزیت های موجود در آن کشور باید انجام گیرد. به این 
معنی که برای تولید فوالد ضروری است پارامترهای اساسی آن 
مورد توجه قرار گیرد. به عنوان نمونه در هر منطقه مولفه هایی 
از قبیل دسترسی به مواد اولیه، زیرساخت های الزم از قبیل آب، 
برق، جاده و دسترسی به بازار مصرف و... در نظر گرفته شده و 
با توجه به نیاز کشور کارخانه ها نوع محصول خود را طراحی و 

تولید می کنند.
به عنوان نمونه در کشــوری که ساخت وســاز در آن بسیار 
فعال است، به طور حتم محصوالت طویل مانند میلگرد از اقبال 
بیشتری در مقایسه با سایر محصوالت برخوردارند. یا کشوری 
که بیشتر به زیرساخت ها همچون پل و راه آهن اهمیت می دهد، 
اغلب در کارخانه های فوالدی این کشــور، تیرآهن و ریل تولید 
می شــود. و در کشورهایی که بیشــتر به خودروسازی، تولید 
لــوازم خانگی، لوله و پروفیل می پردازند، به طور حتم به تولید 
محصوالت تخت همچون ورق و تختال می پردازند. در عین حال 
ممکن اســت تولید یک محصول مزیت صادراتی داشته باشد. 
بنابراین با شناخت فرصت ها، مزایا و بازار می توان آینده مناسبی 

را برای هر فوالدساز رقم زد.
صنعت فوالد ایــران، تولید 55 میلیون تن را در افق 1404 
برنامه ریزی کرده است. تحقق این هدف نیاز به توازن در زنجیره 
تولید دارد که از ســنگ آهن آغاز و به محصوالت فوالدی ختم 
می شود. در سال های گذشته ظرفیت تولید گندله افزایش یافته 
و این در حالی است که در مقابل ظرفیت کنسانتره به تناسب 
افزایش نیافته است. این امر نشان از ضرورت راه اندازی واحدهای 
جدید کنســانتره اســت که بر اســاس برنامه ریزی انجام شده 
طرح های توســعه واحدهای جدید در ســنگان توسط شرکت 
فوالد مبارکه و دیگر طرح های در دست اجرا بخشی از کمبود در 

زنجیره تولید فوالد را جبران می کند.
 موازنه آهن اسفنجی هم موضوع دیگری است که بر توسعه 
متوازن زنجیره فوالد اثر مســتقیمی دارد و ضروری اســت با 
توجه به مزیت های فراوان از قبیل هزینه نیروی انسانی، قیمت 
حامل های انرژی و...، که در زنجیره ارزش صنعت فوالد و اقتصاد 
کشــور وجود دارد، صنعت فوالد کشــور توسعه کمی و کیفی 

داشته باشد.

 بنابراین توســعه پایدار و تاثیر 
مستقیم فوالد بر ســایر صنایع به 
برنامه ریــزی مناســب و متوازن در 
نیاز داشــته که  تمامی بخش هــا 
تامین منابع مالی، رفع مشــکالت 
بهره وری  افزایــش  زیرســاخت ها، 

نیروی انسانی و... از آن جمله است.
تکمیل زنجیره فوالد در کشــور 
و برنامه ریــزی و ســرمایه گذاری در 
بخش های جانبی از قبیل نســوزها، 
کاتالیســت ها و ســایر مواد اولیه و 
مصرفــی مــورد نیاز ایــن زنجیره، 
بازنگــری در مجوزهــای طرح های 
در دســت اجــرای فوالد کشــور با 
توجه به موازنه زنجیره فوالد، تامین 
زیرساخت ها، کمک به سیاستگذاری 
برای ادغام پروژه هــا و طرح های در 
دست اجرا یا در حال کار در راستای 
افزایش بهره وری آنها و رشد اقتصادی 
کشور در صورت همزمانی با تخصیص 
منابع مالی طرح ها، از جمله اقداماتی 
است که هم بخش دولتی و هم بخش 
خصوصی در آن نقش دارد و می تواند 
بر تقاضای فوالد در ســال جاری و 
ســال های آینده اثر مثبت بگذارد و 
توســعه صنعت فوالد و بالطبع سایر 
صنایع کشــور را در پی داشته باشد. 
طرح های فوالدی استانی با توجه به 
مســائل و مشکالتی که به آن مبتال 

بودند، باید به سرانجام برسد.
البته می توان امیــدوار بود که با 
تالش هــای دولت و افزایش رشــد 
اقتصــادی تقاضا برای مصرف فوالد 
نیز افزایــش یابد. افزایــش نیاز به 
فوالد به عنوان پیشــران اقتصادی 
کشور عمل کرده و سبب ایجاد نیاز 
در دیگر بخش های صنعتی کشــور 
خواهد شــد که در این راستا تزریق 
بودجه به طرح های عمرانی می تواند 
یکی از بهتریــن و موثرترین راه ها 
برای افزایش تقاضای فوالد باشد. در 
نتیجه ضروری است صنعت کشور 
توســط دولت و بخــش خصوصی 
منابع الزم و شــرایط مــورد نیاز به 
منظور توسعه زیرساخت های ریلی، 

اســکله، خطوط انتقال آب و نیرو و ســایر موارد را فراهم سازد 
چراکه یکی از اصلی ترین راه های تحرک بخشــیدن به صنعت، 
توجه به احداث زیرساخت هاســت. کمبود زیرســاخت باعث 
می شود که سرمایه گذاری های صورت گرفته در صنایع با مشکل 
مواجه شده و در رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی داشته باشد. 
در این میان استان هرمزگان به عنوان شاهراه ترانزیت کشور، در 
نوک پیکان تجارت قرار دارد و توسعه صنعت فوالد در این استان 
سبب خواهد شد که صنایع باالدستی و پایین دستی کشور نیز 
متحول شوند چراکه بخش عمده ای از صادرات و واردات کشور 
از این استان صورت گرفته و در عین حال تعدادی از واحدهای 
فوالدسازی کشور نیز در این اســتان قرار دارند. تولید حداقل 
10 میلیون تن فوالد با هدف صادرات و تامین نیاز داخل سبب 
خواهد شد که سرمایه گذاری در بخش های مختلف جهت تامین 
مواد اولیه و پشتیبانی خطوط تولید از ضرورت های اولیه بوده که 

بالطبع باعث شکوفایی اقتصادی کشور خواهد شد.
حمایت بانک ها در تامین نقدینگی و کاهش هزینه بهره های 
بانکی سبب کمک به پیشرفت توسعه اقتصادی کشور خواهد بود 
و صنعت فوالد نقش کلیدی خود را در راستای تامین نیازهای 

مشتریان با قدرت بیشتری انجام خواهد داد.
ذات صنعــت فوالد به گونه ای اســت که جهت پیشــبرد 
طرح های در حال کار خود و همچنین طرح های توسعه نیاز به 
خدمات کارشناسی و استفاده از پیمانکاران قوی دارد و این خود 
ســبب ایجاد فضای کاری و بالطبع تربیت نیروهای کارشناس 
قوی و پیمانکاران خواهد شــد که در بقیه صنایع کشور حضور 
فعال و قوی خواهند داشت. تربیت نیروی انسانی متخصص در 
واقع کمک به صنعتی شدن کشور خواهد کرد و این امکان در 
صنعت فوالد کشور با توجه به لزوم افزایش سرانه مصرف آن و 
قرارگرفتن در رده کشــورهای پیشرفته مسلماً از امتیازات این 

صنعت است.
با توجه به صادرات چند ســال اخیــر در حوزه فوالد مزیت 
رقابتی که در صنعت فوق وجود دارد ســبب خواهد شــد که 
بتوان تولیدات کشــور را در این زمینه افزایش داده و از طریق 
جذاب کردن سرمایه گذاری خارجی در صنعت فوق به زیربنای 
اقتصادی کشور در سایر صنایع نیز کمک کرد؛ اتفاقی که در دهه 
قبل خصوصاً با توجه به حضور شرکت های معتبر بین المللی در 
حوزه فوالد رخ داده است و از سویی می توان با تولید محصوالت 
ویــژه و با کاربرد خاص یادگیــری را در این صنعت ارتقا داد و 
نیازهای متنوع کشور را در حوزه های لوله های نفت، گاز و صنایع 
خودروسازی تامین کرد و این خود سبب تاثیرگذاری این صنعت 
در تامین نیازهای دیگر صنایع است به طوری که این صنایع در 

حال حاضر نیاز خود را از خارج از کشور تامین می کنند.
در پایان می تــوان با اطمینان گفت که صنعت فوالد به عنوان 
صنعت مادر کشــور در ایجاد تعــادل اجتماعی و منطقه ای در 
کشــور موثر بوده و به عنوان صنعتی که صنایع دیگر را تحرک 

می بخشد در صف اول پیشرفت کشور قرار دارد.  

محرک رشد
آیا فوالد می تواند پیشران صنعت کشور باشد؟

 فرزاد ارزانی 
 مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان
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پیشران توسعه
بهرام سبحانی از موقتی بودن شرایط رکودی بازار و حرکت به سوی توسعه می گوید

Á   ،با توجه به ســهم قابل توجه فوالد در تولید، اشتغال  
صادرات و ارزآوری ارزیابی شما از اهمیت برنامه ریزی برای 

توسعه این صنعت چیست؟
صنعت فوالد به  عنوان صنعت مادر و زیربنایی، اشتغال زایی 
باالیی دارد و به طور قطع چنانچه کشوری برنامه توسعه ای در 
اقتصاد خود داشته باشد، نمی تواند نقش صنعت فوالد را در این 
زمینه نادیده بگیرد. به عنوان مثال میزان تولید فوالد چین در 
کمتر از 10 سال از 200 میلیون به 800 میلیون تن افزایش 
یافت. همچنین هند برنامه افزایش تولید تا 300 میلیون تن 

را در برنامه توسعه ای خود دارد و کشورهای دیگر هم به همین ترتیب برنامه دارند.
ضمن اینکه برخی از کشورهایی که به سمت توسعه فوالد می روند مواد اولیه 
ندارند این در حالی است که ما عالوه بر مواد اولیه، از نظر حمل ونقل این مواد نیز 

دارای مزیت هستیم.
از سوی دیگر در صنعت فوالد به ازای هر یک شغل مستقیم در کارخانه فوالد 
طبق اســتانداردهای جهانی حدود 20 تا 25 فرصت شــغلی غیرمستقیم ایجاد 
می شود اما در کشور ما به دالیلی میزان اشتغال زایی از رقم باالتری برخوردار است. 
بــه عنوان مثال در تمامی دنیا صنایع فوالد اغلب روی بنادر و نزدیک آب احداث 
می شوند زیرا مواد اولیه با کشتی در بندر تخلیه و سپس با نوار نقاله به طور مستقیم 
وارد انبارهای کارخانه می شــوند و در این زمینه از اشتغال زایی کمتری نسبت به 
کشور ما برخوردار است. در حالی که در ایران سنگ آهن پس از استخراج و فرآوری 
باید به  وسیله کامیون یا راه آهن به محل کارخانه منتقل شود که در بعضی از مواقع 
تجهیزات حمل ونقل از معادن هزار کیلومتر فاصله دارند بنابراین حجم اشتغالی که 

فقط از بخش حمل ونقل مواد اولیه ایجاد می شود رقم بسیار باالیی است.
 در زمینه حمل محصول نیز روند به همین صورت اســت. شرکت های بزرگ 
نزدیک آب، محصوالتشــان را به وسیله کشتی یا راه آهن برای مقاصد صادراتی یا 
حتی توزیع داخل ارسال می کنند مانند اغلب شرکت های فوالدی در اتحادیه اروپا 
که به علت همجواری با آب های آزاد، مواد اولیه خود را از طریق کشتی وارد می کنند 
و همچنین محصوالت نهایی خود را با کشتی به مقاصد صادراتی حمل و به وسیله 

شبکه ریلی نیز در داخل کشور توزیع می کنند.
تفاوت دیگر کشور ما با کشورهای صنعتی در تامین قطعات یدکی است. این 
کشورها به علت اینکه در قلب صنایع دنیا واقع شده اند نیازی به تامین قطعات یدکی 
ندارند زیرا اغلب کارخانه های ماشین سازی و قطعه سازی که با آنها قراردادهای باز 
مستقیم »just in time« دارند در این کشورها واقع شده اند. بر این اساس انبارهای 
فیزیکی نداشته و از انبارهای مجازی برخوردارند به این معنی که خط تولید به انبار 
کارخانه به طور مستقیم وصل است و به طور مداوم برای آنها ارسال می شود.  اما 
در ایران باید تمامی قطعات را دپو کنیم و در واقع انبارهای قطعات یدکی داشته 
باشیم و نمی توانیم خط تولید را به کارگاه های داخلی یا خارجی که بتوانند قطعه 

تامیــن کنند، متصل کنیم بنابراین این امکان وجود دارد که 
قطعه به موقع نرســد. موارد فوق عوامل اصلی افزایش نسبت 
اشتغال زایی صنعت فوالد در کشور ما در مقایسه با کشورهای 
صنعتی و توسعه یافته هستند. بنابراین با توجه به اشتغال زایی 
باالی صنعت فوالد از یک طرف و تاثیر آن در اقتصاد کشور و 
درآمد ناخالص داخلی از سوی دیگر به طور حتم هر کشوری از 
جمله ایران که برنامه توسعه ای پیاده می کند باید توسعه فوالد 
را در برنامه های خود در نظر بگیرد. به همین دلیل برای افق 
1404 که قرار است ایران به یکی از کشورهای بزرگ منطقه 

تبدیل شود، ظرفیت تولید 55 میلیون تن فوالد پیش بینی شده است.
Á  به نظر شما فوالد می تواند موتور توسعه و پیشران اقتصاد کشور باشد؟   

 فوالد به مثابه یک لوکوموتیو است که وقتی به حرکت درمی آید به همراه خود 
شــرکت های زیادی را در باالدست و پایین دست فعال می کند. به عنوان مثال با 
حرکت چرخ فوالد مبارکه، در صنایع باالدست 3000 شرکت نظیر تامین کنندگان 
قطعات یدکی و مواد اولیه مثل ســنگ آهن، فروآلیاژها، مواد نسوز و... حول محور 
این صنعت می چرخند. در صنایع پایین دست نیز به همین صورت، کارخانه هایی 
مانند نورد سرد که خریدار ورق های نورد گرم فوالد مبارکه هستند یا کارخانه های 
گالوانیزه، قلع ا ندود، رنگی و همچنین صنایع پایین دستی تر مانند لوله، پروفیل، لوازم 
خانگی و خودرو می توانند شــکل بگیرند زیرا وقتی مواد اولیه آنها در داخل قابل 
تامین باشد بیشــتر رونق می گیرند و سرمایه گذار با اطمینان بیشتری نسبت به 
سرمایه گذاری برای صنایع پایین دستی اقدام می کند که این امر توسعه بیشتری 

را به دنبال دارد.
Á   ،مولفه های گوناگونی نظیر تحریم، چالش های حوزه بازار، مشکل کمبود آب  

رکود در بخش مسکن و پروژه های عمرانی بر صنعت فوالد ایران موثرند. صنعت 
فوالد چگونه می خواهد با این روندها مقابله کند؟

البته در حال حاضر با چالش های موقتی مواجه هســتیم که دائمی نیستند از 
جمله بازار، رکود در بخش مســکن و شــرایط منطقه که باالخره مرتفع خواهند 
شــد. کشــور ما هم به لحاظ جمعیتی هم به لحاظ صنعتی رو به رشد است و به 
ناچار دیر یا زود صنایع باید توســعه پیدا کنند. با افزایش جمعیت، مسکن دوباره 
رونق می گیرد و همچنین صنایع مرتبط با مسکن نیز با رونق مواجه خواهند شد. 
همچنین با ازدیاد جمعیت و نیاز به لوازم خانگی، مسکن و ماشین موجب افزایش 
سهم فوالد در زندگی روزمره خواهد شد. در حال حاضر بافت های فرسوده موجود 
در کشور که با وقوع یک زلزله به یکباره چندین شهر و روستا را نابود می کند باید 
نوسازی و در برابر زلزله مقاوم سازی شوند و از حالت خشت و گلی به حالت بتن آرمه 
و ســاختمان های فوالدی درآیند.  بنابراین بازار در درازمدت از حالت رکود خارج 
می شود این در حالی است که بر اساس شاخص های جهانی کف مصرف سرانه فوالد 
به ازای هر نفر در کشورهای توسعه یافته بین 300 تا 350 کیلوگرم فوالد است اما 

این  روزها صنعت فوالد سهم قابل توجهی در تولید، اشتغال، صادرات و ارزآوری دارد. با توجه به این موضوع این سوال مطرح می شود که برای توسعه هرچه بیشتر این صنعت چه 
برنامه ریزی هایی الزم است؟ آیا فوالد می تواند موتور توسعه و پیشران اقتصاد کشور باشد؟ در این رابطه با بهرام سبحانی، مدیرعامل فوالد مبارکه، به گفت وگو پرداختیم. سبحانی 
می گوید: »فوالد به مثابه یک لوکوموتیو است که وقتی به حرکت درمی آید به همراه خود شرکت های زیادی را در باالدست و پایین دست فعال می کند. به عنوان مثال با حرکت چرخ 

فوالد مبارکه، در صنایع باالدست سه هزار شرکت نظیر تامین کنندگان قطعات یدکی و مواد اولیه مثل سنگ آهن، فروآلیاژها، مواد نسوز و... حول محور این صنعت می چرخند.«
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در کشــور ما این عدد بین 220 تا 230 کیلوگرم است. بنابراین چنانچه بخواهیم 
به میزان مصرف سرانه سایر کشورها برسیم با احتساب جمعیت 80 تا 90 میلیون 
نفری در کشور باید 35 میلیون تن مصرف فوالد داشته باشیم. همچنین مشکالت 
و چالش های موقت قابل رفع شدن هستند و چالش صادرات و بازارهای صادراتی 
از جمله چالش های کوتاه مدت محسوب می شوند زیرا بحث تحریم های بین المللی 
نیز موقتی است. ضمن اینکه همان طور که می دانید در منطقه برخی از کشورها که 
طی چند سال درگیر جنگ بودند از جمله عراق، سوریه و یمن به زودی بازسازی 
را شــروع می کنند و برای این هدف نیاز به مصرف در آنها افزایش خواهد یافت و 

این افزایش تقاضا به طور قطع بر بازار ایران در منطقه تاثیر بسزایی خواهد داشت.
اما برخی چالش ها مانند آب در کشور ما به نظر دائمی هستند زیرا در کوتاه مدت 
یا حتی برای همیشــه مساله آب برای مناطق مرکزی ما حل شدنی نیست. برای 
برون رفت از این چالش باید حداقل صنایع فلزی به گونه ای مدیریت شوند اما طرح ها 
و توسعه های جدید را باید به محلی که آب به صورت یک گلوگاه مانع تولید نباشد، 
در نظر گرفت مثل حاشیه خلیج فارس یا دریای عمان که طرح های فوالدی بزرگ 

را باید به آنجا انتقال داد.
یکی از چالش های دیگری که در آینده با آن مواجه خواهیم شــد، واحدهای 
فوالدی غیراقتصادی هستند که یا به لحاظ مکان یابی یا به لحاظ ظرفیتی، از توجیه 
اقتصادی برخوردار نیستند یا اینکه نوع تکنولوژی تولیدی آنها طوری نیست که 
بتواند پاسخگوی نیاز بازار در آینده باشد و به طور قطع باید برای این گونه واحدها 
راهکارهای اساســی اتخاذ کرد. فوالد مبارکه طی ســال های اخیر تالش کرد تا 
طرح های شرکت را در واقع با نگاه به محدودیت های یادشده به گونه ای تعریف کند 
که در آینده کمتر با چالش مواجه شود و همچنین ظرفیت ها و تکنولوژهای های به 
کار رفته در شرکت به صورت مناسب در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر درصدد 
اتخاذ تدابیری برای حل مشکل واحدهای موجود هستیم به گونه ای که واحدهای 
کوچک را که در نقاط مختلف کشــور قرار دارند و تولید آنها به  صورت انفرادی به 
صرفه نیستند در فوالد مبارکه ادغام کنیم نظیر فرآیندی که در کارخانه گالوانیزه 
کاشــان شاهد بودیم و از زمانی که مبارکه ســهامدار اصلی آن شد، به سوددهی 
رسید زیرا از یک طرف مواد اولیه این شرکت به وسیله مبارکه تامین می شود و از 
سوی دیگر محصولش از بازار خوبی برخوردار است. همچنین ورق خودرو از جمله 

شرکت هایی است که با فوالد مبارکه ادغام شده و از شرایط خوبی برخوردار است.
هم اکنون نیز درصدد ادغام مجموعه فوالد هرمزگان و صبای خلیج فارس هستیم 
تا بتوانیم ظرفیت های بزرگی را از این طریق تعریف کنیم. توصیه می شود که برای 

توسعه در سایر بخش های کشور، سیاست های فوالد مبارکه دنبال شود.
Á  آیا در مورد ادغام فوالد اکسین نیز برنامه ای دارید؟  

اکسین اندکی با واحدهای دیگر تفاوت دارد. البته در شرایط کنونی ادغام این 
شرکت در فوالد مبارکه بهترین راهکار است تا به عنوان زیرمجموعه فوالد مبارکه 
بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کند زیرا فوالد خوزستان فعلی قادر به تامین 
خوراک اکسین نیست تا شرکت اکسین بتواند روی پای خود بایستد و از تولید با 
ارزش افزوده باال برخوردار باشد و فوالد کیفی با استانداردهای باال برای صنایع نفت 
و گاز تولید کند. اما در آینده چنانچه بخواهد با فوالد خوزستان ادغام شود، فوالد 
خوزستان از هم اکنون باید در طرح های توسعه خود به  گونه ای این مقوله را تعریف 

کند که پس از ادغام بتواند خوراک شرکت را تامین کند.
Á   7۰ کارشناسان درباره روند فعلی رشد قیمت در بازار معتقدند روند افزایش  

تا 1۰۰درصدی قیمت ها در بازار داخلی در شرایطی که تقاضای واقعی در بازار وجود 
ندارد اتفاقی غیرطبیعی اســت. تحلیل شما از وضعیت بازار محصوالت فوالدی 

چیست؟
افزایش 70 تا 80 درصد اصالً صحیح نیست و نمی دانم بر چه اساسی محاسبه 
شــده است. یکی از سیاســت هایی که فوالد مبارکه از روز اول دنبال کرده و باید 
ســایر واحدهای فوالدی نیز آن را دنبال کنند این اســت که محصول ما نباید به 
دســت واسطه بیفتد. محصولی که تولید می کنیم، خوراک کارخانه هاست و فقط 
به آنها داده می شود به همین دلیل قیمتی که در بورس تعیین می شود از جهش 
اندکی برخوردار است و اگر بعداً توسط واسطه ها در بازار با رشد 10 یا 15درصدی 

مواجه شود، به ما و سیاست های مبارکه ربطی ندارد زیرا مصرف کنندگان اصلی ما 
خودروســازان، لوازم خانگی یا صنایع لوله سازی هستند و در بورس کاال محصول 
مورد نظر را با قیمتی که روی تابلو عرضه می شود، خریداری می کنند. ما محصول 
را به ازای ال ســی سه ماهه تحویل خریدار می دهیم به این معنی که این پول سه 
ماه دست مشتری می ماند و از این طریق برای صنایع پایین دستی فوالد سرمایه در 
گردش تامین می کنیم، در حالی که همین محصول را بخواهند از خارج وارد کنند 
اول باید وجه را بپردازند. ضمن اینکه باید به ریسک پول نیز توجه شود و همچنین 
سفارش مشتری نیز یک ماه در راه می ماند تا از گمرک ترخیص شود. این در حالی 
اســت که مبارکه محصول را از در کارخانه تحویل می دهد و پس از سه ماه وجه 
سفارش را از مشتری می گیرد و با احتساب دو ماه زمان برای تولید در واقع ما پنج 

ماه به خریداران کمک می کنیم.
 نکته دیگری که باید به آن اشاره داشت این است که اگر منصفانه به قضیه نگاه 
شــود. الکترود مورد نیاز شرکت سال گذشته در همین زمان فعلی حدود هر تن 
3 هزار یورو خریداری می شــد اما در حال حاضر اگر الکترود در بازار موجود باشد، 
قیمت هر تن نزدیک به 25 هزار و 30 هزار یورو اســت زیرا با کمبود الکترود در 
بازار مواجه هستیم و با سختی زیادی نسبت به تامین این مواد اقدام می کنیم تا از 
آسیب به تولیدمان جلوگیری شود. در زمینه فروآلیاژها هم شرایط همانند الکترود 
است به گونه ای که این مواد هم اکنون با افزایش قیمت سه تا چهاربرابری نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است. مشاهده می شود که برخی از مواقع 
اطالعات نادرست ارائه می شود به طور مثال گفته می شود فوالد مبارکه سنگ آهن، 
آب و گاز مصرفی خود را از داخل تامین می کند پس چه ارتباطی به نوسان قیمت 
دالر دارد که محصولش را گران کند. این در حالی است که حدود 20 تا 25 درصد 
هزینه های تولید ما مربوط به هزینه های ارزی از جمله الکترود، فروآلیاژها و حتی 
برخی از نسوزهاست که در داخل تولید نمی شود. ضمن اینکه قطعات یدکی مورد 
نیاز را باید در نظر بگیریم که با تمام این مسائل با این حال در قیمت محصوالت 

فوالد مبارکه تغییری ایجاد نشده است.
Á   از ابتدای ســال دولت سیاســت های ارزی جدیدی را در پیش گرفته که  

محدودیت هایی برای صادرات ایجاد کرده است. ارزیابی شما چیست؟
برگرداندن ارز مقوله مهمی نیست زیرا صادرات هر کاالیی اعم از نفت، پتروشیمی 
یا فوالد یا هر صنعت دیگری به منزله خروج منابع ملی از کشور است و ارزش افزوده 
ناشــی از صادرات ارز باید به داخل کشــور برگردد. اما دو نکته اساسی حداقل در 
زمینه صنعت فوالد مطرح است؛ یکی اینکه ارز ناشی از صادرات باید بر اساس نرخ 
واقعی محاسبه شود و به کشور برگردد و دیگر اینکه به گونه ای نباشد که بر مبنای 
یک نرخ به کشور بازگشت داده شود اما با نرخی دیگر در اختیار عده ای دیگر قرار 
گیرد. از این رو اینکه نرخ ارز واقعی باشد بسیار مهم است.  از سویی به دلیل اینکه 
ما از هزینه های ارزی برای تولید برخورداریم و تقریباً معادل ارزی که وارد می کنیم 
به نوعی برای طرح های توســعه و تامین مواد اولیــه و مواد مصرفی ارزبری داریم، 
بنابراین باید مکانیســم هایی اتخاذ شود که ارز وارداتی در سیستم ما ثبت شود تا 
بتوانیم حداقل برای نیازهای شرکت مصرف کنیم و سپس ارز صادراتی مازاد را در 
اختیار سایر نیازهای واقعی کشور قرار دهیم. اما به هر جهت حق سیاستگذار است 
تا ارزی را که از کشور خارج می شود مدیریت کند و در تمام دنیا نیز این گونه است.

Á   آیا مزیت های اقتصادی کشور به درســتی در فوالد مبارکه برای توسعه و  
اشتغال به کار گرفته شده است؟

در حالی که طی ســال های اخیر بســیاری از صنایع از شرایط موجود ناراضی 
بودند اما فوالد مبارکه از عملکرد مطلوبی برخوردار بود و توانســت عالوه بر اینکه 
ظرفیت هــای خود را کامل اجرا کند، تولید خــود را نیز مطابق برنامه انجام دهد 
به گونه ای که همزمان که طرح های توسعه داشته، در شهرهای مختلف کشور از 
جمله خراسان، چهارمحال و  بختیاری، یزد و در استان هرمزگان فعالیت های خود 
را اجرایی کرده است و توانسته با سرمایه گذاری و با اجرای طرح های توسعه نسبت 
به اشــتغال زایی اقدام کند.  اگر این شاخص سهام شرکت را به عنوان اهداف اولیه 
تعریف کنیم، فوالد مبارکه شاید از نادر شرکت هایی است که به همه اهداف خود 

دست یافته است. 

بر اساس 
شاخص های 
جهانی کف 

مصرف سرانه 
فوالد به ازای هر 

نفر در کشورهای 
توسعه یافته 

بین 3۰۰ تا 35۰ 
کیلوگرم فوالد 

است اما در 
کشور ما این 

عدد بین 22۰ تا 
23۰ کیلوگرم 
است. بنابراین 

چنانچه بخواهیم 
به میزان مصرف 

سرانه سایر 
کشورها برسیم با 
احتساب جمعیت 
8۰ تا 9۰ میلیون 

نفری در کشور 
باید 35 میلیون 
تن مصرف فوالد 

داشته باشیم.

یکی از 
چالش هایی 
که در آینده 
با آن مواجه 
خواهیم شد، 
واحدهای فوالدی 
غیراقتصادی 
هستند که یا به 
لحاظ مکان یابی 
یا به لحاظ 
ظرفیتی، از 
توجیه اقتصادی 
برخوردار 
نیستند یا اینکه 
نوع تکنولوژی 
تولیدی آنها 
طوری نیست 
که بتواند 
پاسخگوی نیاز 
بازار در آینده 
باشد و به طور 
قطع باید برای 
این گونه واحدها 
راهکارهای 
اساسی اتخاذ 
کرد.

مصرف 35 
میلیون تنی
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همگام با افزایش یافتن شــرکت های تولیدکننده آهن اســفنجی در 
کشور، اهمیت کاالی استراتژیک نظیر کاتالیست برای فعاالن حاضر 
در زنجیره ارزش بیشــتر جلوه می کند. این امــر در تبدیل ایران به 

بزرگ ترین تولیدکننده آهن اســفنجی در دنیا، سبب می شود که نیاز این 
قبیل شرکت ها به محصوالت کاربردی )کاتالیست( در تولید فوالد نیز نسبت 
به گذشته بیشتر شــود. کاتالیست های مورد 
نیاز در زنجیره ارزش فوالد مدت هاست که در 
ایران بومی ســازی شده و اکنون با بروز بحران 
تحریم های بین المللی و بانکی در تبادالت ارز، 
اهمیت تامین کاتالیست در داخل کشور بیش 
از پیش خــود را نمایان می ســازد. این بدان 
معناست که آن روزهایی که تحریم ها شدیدتر 
بود، تهدیدها برای فعاالن صنعت کاتالیست به 
فرصت تبدیل شد و عالوه بر آن مجدانه تالش 
کردند، اعتماد شرکت های مصرف کننده را برای 
استفاده از کاتالیســت بومی سازی شده جلب 
کنند. در این میان نتایج تحقیقات و ارتباطات 
بین رشته ای میان صنعت و دانشگاه سبب شد 
که نمونه فعالیت ها و مقاالتی که به شــکل پایلوت در سطح آزمایشگاهی 
از ســوی محققان و کارشناسان به انجام رسیده بود به مرحله تولید برسد. 
این اتفاق در حالی در ایران به ثمر نشست و کاتالیست بومی سازی شد که 
 UIC تا پیش از آن شــرکت های تولیدکننده این نوع کاتالیست ها شرکت
 )Sud Chemie( آمریکا و نماینده آن شرکت در هند شرکت سود کمی
تمام بازار مصرف این کاال را در ایران در اختیار خود داشــتند. این شرایط 

برای ســه دهه در ایران به طول انجامید که با بارگذاری کاتالیست در 
اولین ریفورمرهای فوالدی در ســال 92 از ســوی »نفت و گاز سرو« 
سهم بازار کاتالیست خارجی در میان تولیدکنندگان محصوالت فوالدی 
و پاالیشــی رو به کاهش گذاشته است. باید یادآور شد که کاتالیست ها از 
محصوالت فوق امنیتی و راهبردی صنایع جهان به شمار می روند که فقط 
چند شرکت فناوری تولید آن را در اختیار دارند اما با تالش نخبگان ایرانی 
در سال های گذشته تابوی ناتوانی تولید کاتالیست در کشورمان شکسته 
شــد. تولید محصوالت در صنایعی نظیر فوالد و پتروشیمی بدون حضور 
کاتالیست در عمل امکانپذیر نیست و در بیشتر موارد صرفه اقتصادی ندارد. 
اینکه در ســال های گذشته، متخصصان ایرانی موفق شدند تا فرمول های 
کاتالیست را در کشور به طور کامل بومی سازی کنند و شاهد آن هستیم که 
برای ساخت کاتالیست و تولید انبوه آن از ماشین آالت و فناوری ایرانی بهره 
گرفته اند امری است که دستیابی به رتبه باالیی از خودباوری حتی در صورت 
بازگشت تحریم های ظالمانه اقتصادی را نشان می دهد. با احتساب ایرانیزه 
شدن و بومی شدن کامل صنعت کاتالیست به نظر می رسد که مشکلی در 
تولید این کاتالیست در ادامه مسیر توسعه ای کشور و چشم انداز تولید فوالد 

تا سال 1404 نخواهد بود.
هم اکنون کاتالیست های تولیدشده نه تنها قابلیت های کاتالیست های 
ســود کمی )Sud-chemie( را دارا هستند بلکه در سطحی باالتر از آنها 
بازدهــی و عملکردی بهتر و در دوره زمانی طوالنی در تولید گاز احیایی از 
خود نشان می دهند. در حال حاضر در زمینه تولید کاتالیست می توان گفت 
که نه تنها کل نیاز داخلی قابل تامین است بلکه امکان صادرات محصوالت 
آنها برای کشورهای دیگر تولیدکننده آهن اسفنجی با روش میدرکس نیز 

وجود دارد. 

میوه 
خودباوری
چرا باید کاتالیست را بومی کنیم؟

 زهرا مجتهد

پـرونده
دوم

فصل 3
 شرح  حال صنایع

کاتالیست

اینفوگرافیک: مسعود زارعی

8 میلیون دالر
ارزش ارزی 

کاتالیست های 
چرخه گاز سنتز

5 میلیون دالر
سهم شرکت سرو

در بازار کاتالیست های 
چرخه گاز سنتز

13/5 میلیون دالر
پیش بینی سهم سرو 
از بازار کاتالیست های 

چرخه گاز سنتز
تا سال 1404

Fe

شرکت
نفت و گاز سرو

 صنعت پاالیشگاهی 
و پتروشیمی

 صنعت کاتالیست های 
فوالدی

15 میلیون دالر
ارزش ارزی 

کاتالیست های 
احیای مستقیم آهن 

طی یک سال 9 میلیون دالر
سهم شرکت سرو در 
بازار کاتالیست های 

احیای مستقیم

20 میلیون دالر
پیش بینی سهم شرکت 

سرو در بازار کاتالیست های 
احیای مستقیم
در سال 1400

تعداد نخبگان
جذب شده

چشم انداز تعداد نخبگان 
جذب شده تا سال 1404

کار غیر مستقیم 
ایجاد شده تا سال 96

چشم انداز کار غیر مستقیم 
ایجاد شده تا سال 1404

کار مستقیم ایجاد شده 
تا سال 96

80 نفر600 نفر300 نفر27 نفر320 نفر160 نفر

چشم انداز کار مستقیم 
ایجاد شده تا سال 1404
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 بومی سازی کاتالیست با توجه به توسعه صنعت احیای مستقیم در ایران و فعالیت 
بیش از 50 درصد کارخانه های احیا مستقیم و ریفورمرهای با روش میدرکس به ویژه 
در شــرایط تحریم گام بلندی در راستای تامین نیاز اساسی صنعت فوالد به شمار 

می آید.
در فرآیند میدرکس بازدهی ریفورمر تابعی از عملکرد کاتالیست است. به همین 
دلیل برای اطمینان از عملکرد مناسب پالنت های میدرکس کافی است عملکرد یک 
کاتالیست را با روش هایی مانند نزدیکی به تعادل اندازه گرفت. در حال حاضر برای 
بهبود عملکرد کاتالیست ها و افزایش طول عمر آنها در یک پلنت از سه نوع کاتالیست 

استفاده می شود.
نوع اول کاتالیست خنثی که هرچند از آن به عنوان کاتالیست یاد می شود اما در 
حقیقت تنها بستری برای تبادل حرارتی و رساندن دمای خوراک به حدی است که 

واکنش بودوار در آن رخ ندهد.
الیه دوم کاتالیست نیمه فعال با درصد نیکل پایین در حدود پنج تا شش درصد 
برای شروع انجام تولید گاز احیایی و ممانعت از تشکیل کربن ناشی از شکست گاز 

طبیعی داخل گاز خوراک است.
الیه سوم کاتالیست فعال با درصد نیکل حدود 12 درصد برای تکمیل واکنش های 

تولید گاز احیایی )H2, Co( و رسیدن به نقطه تعادل است.
همان طور که می دانید صنعت فوالد با سه گلوگاه بومی سازی شامل کاتالیست، 
کمپرسور و الکترودهای گرافیتی مواجه بود، که با اعتمادی که به شرکت نفت و گاز 

سرو شد در سال 1392 باعث قطع وابستگی به خارج شد.
همان گونه که آشکار است کاتالیست یکی از کاالهای مورد نیاز و حساس فرآیند 
احیا برای تولید آهن اسفنجی است و ایران در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان آهن اسفنجی در جهان، سهم قابل مالحظه ای از بازار تولید کاتالیست 

را در صنایع فوالدسازی مصرف می کند.
 تــا ســال 1389 کاتالیســت مصرفــی در واحدهــای احیــای مســتقیم 
شرکت فوالد خوزستان تنها از یک شــرکت خارجی تامین می شد. لیکن در سال 
1389 در راستای تحقق استراتژی بومی سازی و حمایت از تولیدات داخلی، با توجه 
به پتانسیل های موجود در شرکت های تولیدکننده کاتالیست و همچنین امکان انتقال 
دانش تخصصی و ایجاد زمینه تســت تولیدات آنها در سایت های فوالد خوزستان، 
 کمک به بومی ســازی کاتالیســت های فعال، نیمه فعال و خنثی مــورد نیاز واحد 
احیا در اولویت اقدام قرار گرفت و این امر زمینه ساز توسعه مشارکت ها با شرکت نفت 

و گاز سرو شد.
در ســال 1389 شرکت نفت و گاز ســرو با همکاری و حمایت فوالد خوزستان 
به صورت تحقیقاتی تولید کاتالیســت فعال، نیمه فعال و خنثی را شروع کرد و این 
 کاال ابتدا در حد تولید آزمایشــگاهی و ســپس به میزان تست میدانی تولید شد. 
پس از آن با شــارژ یک تا چند لوله ریفورمر در فوالد خوزستان و انجام تست و رفع 
اشــکاالت موجود در نهایت در ســال 1394 موفق به شارژ یک ریفورمر کامل شد. 
ماحصل این اقدامات برای فوالد خوزســتان، اطمینان از تامین پایدار کاال به سبب 
کاهش زمان تامین، اطمینان از تطابق آنالیز کاال به دلیل تست قبل از حمل و کاهش 

ارزبری بوده است.
نگاهی به تجربه موفق بومی سازی کاتالیست ها در شرکت فوالد خوزستان و مزایای 
 حاصله نشــان می دهد که شــرکت ها می توانند با ایجاد فضای مشــارکت فراتر از 
تبادالت رایج تجاری، ضمن ارتقای منافع حاصله کمک شایانی به افزایش تولید ملی 

کنند. 

به منظور تولید آهن اسفنجی از گندله سنگ آهن در مجتمع فوالد مبارکه اصفهان 
از تکنولوژی میدرکس استفاده می شود. در این تکنولوژی گاز احیایی مورد نیاز کوره 
احیای )H2 و CO( از واکنش ترکیبی از گاز طبیعی، بخار آب و گاز برگشتی از فرآیند 
بر بستر سه نوع کاتالیست خنثی، نیمه فعال و فعال، موسوم به کاتالیست های فرآیند 

احیای مستقیم آهن، تولید می شود. 

کاالی دانش بنیان •
نقش اساسی این کاتالیست ها به عنوان کاالیی دانش بنیان در تولید آهن اسفنجی 
باکیفیت مناسب )کربن باالی 1/7 درصد و متالیزاسیون باالی 92 درصد(، آنها را به 
محصوالتی استراتژیک در صنعت فوالد تبدیل کرده است. در تولید آهن اسفنجی به 

روش میدرکس در جهان، ایران با 40 درصد رتبه اول را دارد. 

چگونگی بومی سازی •
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با داشــتن 50/2 درصد از سهم بازار فوالد ایران )با 
احتساب تولید فوالد هرمزگان، مجتمع سبا و فوالد سپیددشت چهارمحال و بختیاری( 
و دارا بــودن 12 مدول فعال از 26 مدول فعال کشــور با ظرفیت بیش از 1800 تن 
کاتالیست، بزرگ ترین مصرف کننده کاتالیست های احیای مستقیم آهن در جهان است. 

پیش قراول •
در راســتای بومی ســازی این کاالی اســتراتژیک که تا آن زمان تحت انحصار 
شــرکت sud_chemie شــرکتی آلمانی آمریکایی بود و از آنجا که شــرکت فوالد 
مبارکه اصفهان همیشــه پیش قراول بومی سازی در کشور بوده و حامی تولیدکننده 
داخلی بوده است، با شناســایی و مذاکره با شرکت های دانش بنیان داخلی از جمله 
شــرکت نفت و گاز سرو و اعتمادســازی که از طرف مقابل صورت گرفت و با انجام 
تحقیقات گســترده بارگذاری های نیمه صنعتی، از ســال 92 ایــن کاال برای اولین 
 بار در کشــور تولید و به صورت صنعتی در مدول B احیای مســتقیم فوالد مبارکه 

بارگذاری شد. 

تولید داخل •
با توجه به کسب نتایج مطلوب و رضایت از عملکرد کاتالیست های تولید داخل، در 
سال 93 حدود 70 درصد خرید انجام شده از منابع داخلی و 30 درصد آن از شرکت 
خارجی انجام شد، که با تداوم نگاه ملی فوالد مبارکه به موضوع بومی سازی این کاال 
و نحوه عملکرد آن، در سال 95 صد درصد کاتالیست خریداری شده از منابع داخلی 
صورت پذیرفت. از ســال 92 تاکنون با شروع بومی سازی از خروج حدود 10 میلیون 

یورو از کشور جلوگیری شده است. 

مزایای کاتالیست •
بــا توجــه به عمــر کاتالیســت های مذکــور - بــدون در نظر گرفتــن فوالد 
 هرمــزگان و سپیددشــت- ســاالنه حــدود 240 تن مــورد نیاز فــوالد مبارکه
اســت و بــا توجه به خرید داخلی، ســاالنه حدود ســه میلیون یــورو از خروج ارز 
 از کشــور جلوگیری می شــود و از این رو بومی سازی کاتالیســت مزایایی چون در 
دسترس بودن تولیدکنندگان در جهت پوشش فنی، حمایت از تولید داخل در جهت 
اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی ارزی و کاهش قیمت تمام شده کاال به میزان 20 درصد 

به همراه دارد. 

صرفه جویی ارزیفضای مشارکت فراتر از تبادالت

 محمد نادری 
 معاون خرید شرکت فوالد خوزستان

 محمدرضا ممتاز 
 مدیر خرید مواد مصرفی فوالد مبارکه
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مانع خروج ارزی
امیرهومنکریمیازچگونگیبومیسازیصنعتکاتالیستمیگوید

Á   در حال حاضر با توجه به شــرایط اقتصاد
ایران صنعت کاتالیست در چه وضعیتی قرار 
دارد و تاکنون در خصوص مراحل بومی سازی 
کاتالیســت و فضای رقابتی در بازار ایران چه 

اقداماتی انجام شده است؟
تولید کاتالیست در ایران نیازمند دسترسی به 
دانش فنی بود که با توجه به سطح باالی دانش 
فنی هیچ کشور و مرجعی حاضر به ارائه دانش 
فنی نبود، از این رو با انجام تحقیقات چندساله 
توانستیم به دانش فنی الزم دست پیدا کنیم. 
ما برای کسب دانش فنی مورد نیاز برای ساخت 
کاتالیست ها با شرکت هایی که در ایران فعالیت 
داشتند نیز مذاکراتی را انجام دادیم، اما در نهایت 
نتیجه ای در پی نداشــت، اما با این حال ناامید 

نشدیم و با تکیه بر توان و دانش ایرانی سعی در به دست آوردن دانش فنی الزم 
در زمینه تولید کاتالیست کردیم.

یکی از راه هایی که پیش روی ما بود اســتفاده از توان باالی دانشــمندان 
فعال در دانشــگاه ها بود، از این رو به سراغ دانشگاه رفته و از همان ابتدای راه 
با برجسته ترین استادان این حوزه به بحث و گفت وگو پرداختیم که در نهایت 
امروز به این مرحله رسیدیم که از صفر تا صد دانش فنی کاتالیست در اختیار 

شرکت نفت و گاز سرو قرار دارد.
این اقدام زمانی صورت پذیرفت که شرکت های بزرگ کاتالیست ساز خارجی 
جایگاه ویژه ای در صنعت فوالد، پتروشیمی و پاالیشی ایران داشتند و تمامی 

مجتمع ها نیز از آنها خرید می کردند.
در حقیقت بازاری برای محصوالت تولیدی ما وجود نداشت، و همین امر مانع 

دیگری برای تولید کاتالیست بومی شده نیز به شمار می رفت.
Á  چه راهبردی سبب شد تا موانع مرتفع شوند؟

با توجه به اینکه مصرف کاتالیست در حوزه فوالد باالترین حجم را در کشور 
به خود اختصاص می دهد از این رو همزمان با شرکت های فوالدی برای همکاری 
در استفاده از کاتالیست ایرانی وارد مذاکره شدیم، در همین میان به مسائلی 
نظیر استفاده کاتالیست در طرح های فوالدی که با الیسنسورهای خود قرارداد 

مدت دار داشتند، برخوردیم.
امــا با درایــت برخی از مدیران صنعــت فوالد، بارگذاری کاتالیســت در 

ریفورمرهای فوالد مبارکه و فوالد خوزستان در 
سال 1386 اتفاق افتاد و برای نخستین بار این 

تابو شکسته شد.
این اتفاق پس از ســال ها تالش و تحقیق و 
مطالعه از سوی دانشــمندان ایرانی رخ داد که 
پس از آن در سال 1392 اولین کاتالیست های 
تولیدی شرکت نفت و گاز سرو در مجتمع فوالد 
مبارکــه به صورت صنعتی مــورد مصرف قرار 
گرفت و فوالد مبارکه نخستین شرکتی بود که 
ریســک بارگذاری کاتالیست ایرانی را با آغوش 

باز پذیرفت.
Á   نبود دانش فنی و نداشتن سهم در بازار دو 

عامل مهم برای عدم تولید یک محصول مانند 
کاتالیست بود و همین دو عامل می توانست بار اقتصادی شدیدی را بر دوش 
شــرکت بگذارد و آن را به زیان دهی بکشاند. چه راهکاری برای ایجاد تعادل 

میان نهاده های بیرونی و درونی این بنگاه داشتید؟
در آن مقطع و در فضای حاکم بر شرایط آن زمان، تفکر اینکه محصولی با 
این سطح باال از دانش فنی در کشور تولید شود و ظرفیت فروش داشته باشد، 
وجود نداشــت. از این رو کار به شکل بنیادین انجام شد و فوالد خوزستان در 
کنار فوالد مبارکه پذیرش ریســک استفاده از کاتالیست ایرانی را در شرایطی 
انجام دادند که شرکت های دیگر اذعان می داشتند که امکان موفقیت در این 
زمینه بسیار پایین است و همچنان به واردات کاتالیست می پرداختند. اما پس 
از کسب موفقیت در اولین گام در استفاده از کاتالیست ایرانی، در مراحل بعدی 
این نتیجه حاصل شد که کاتالیست بومی سازی شده هم به لحاظ کیفیت و هم 
به لحاظ طول عمر نسبت به نمونه های خارجی هیچ تفاوتی ندارد و با این اقدام 
کم کم دریچه های امید برای توسعه و تولید کاتالیست های دیگر گشوده شد که 
در گام های بعدی فوالد خوزستان و سایر شرکت ها نیز با درایت کامل، خرید از 

شرکت نفت و گاز سرو را در برنامه خود قرار دادند.
Á   در حال حاضر شــرایط بازار را چگونه ارزیابــی می کنید؟ محصوالت 

بومی سازی شده از چه گریدی برخوردار هستند؟
دستیابی به دانش و بهبود مستمر کیفیت کاتالیست های تولیدی باعث شد 
تا صنعت فوالد به کاتالیست بومی سازی شده اعتماد کنند به طوری که در حال 
حاضر بیش از 35 درصد از سهم بازار فوالد در اختیار کاتالیست بومی شده است. 

کاتالیست قلب واحدهای صنعتی به شمار می آید. بومی سازی کاتالیست در ایران حرکتی بود که وضعیت صنایع فوالدی، پتروشیمی و پاالیش کشور را از وابستگی به 
استقالل رسانده است. این رویداد در حالی رو به پیشرفت است که شرکت های دانش بنیان تولیدکننده کاتالیست با تالش در اتصال صنعت و دانشگاه توانسته اند صنعت 
کاتالیست را از حجم اندک خارج کرده و با دستیابی به دانش فنی اقدام به تولید و رفع نیاز مصرف کنندگان کاتالیست داخل کشورکنند. بارگذاری کاتالیست ایرانی از سوی 
تولیدکنندگان فوالد کشور نقطه عطف اعتماد آنها به این کاالی استراتژیک بومی سازی شده بود. در همین راستا با امیرهومن کریمی وثیق مدیرعامل شرکت دانش بنیان نفت 
و گاز سرو که گام های نخست بومی سازی کاتالیست در کشور را از سال های 84 - 83 برداشته است، به گفت وگو پرداخته ایم. وی بر این باور است که تا سه سال آینده 85 
درصد از فوالد کشور با کاتالیست داخلی تامین خواهد شد، اما در حال حاضر نیز با کاتالیست سازان خارجی رقابت تنگاتنگی را تجربه می کنیم. در ادامه گفت وگوی کامل را 

می خوانید.

تولید کاتالیست 
در ایران نیازمند 

دسترسی به 
دانش فنی بود که 
با توجه به سطح 
باالی دانش فنی 

هیچ کشور و 
مرجعی حاضر به 
ارائه دانش فنی 
نبود، از این رو با 
انجام تحقیقات 

چندساله 
توانستیم به 

دانش فنی الزم 
دست پیدا کنیم. 
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همچنین در فضای جدید صنعت فــوالد که با حضور تکنولوژی نوین ایرانی 
»پرد« در کنار »میدرکس« همراه اســت، چشم انداز روشنی در بهره گیری از 

کاتالیست ایرانی نیز به طور حتم وجود خواهد داشت.
از بارزترین نتایج به دست آمده از اعتماد به محصول با کیفیت ایرانی می توان 
به همکاری با بزرگ ترین هلدینگ آهنی کشور یعنی گل گهر اشاره کرد. پس از 
آنکه واحد گوهر مجتمع توسعه آهن و فوالد گل گهر وارد چرخه شد در ماه اخیر 
نیز پروژه کوثر این شرکت که بزرگ ترین مگامدول خاورمیانه به شمار می رود 
آغاز به فعالیت کرد. یکی از مهم ترین ویژگی هایی که در فعالیت مگامدول کوثر 
وجود دارد اســتفاده از کاتالیست شرکت نفت و گاز سرو است که باعث شده 

است قلب این واحد با کاتالیست ایرانی بتپد.
تفکر برتری که در این شرکت وجود داشت ادامه مسیر اعتماد به کاتالیست 
شرکت نفت و گاز سرو بود که دو شرکت فوالد مبارکه اصفهان و فوالد خوزستان 
پیموده بودند که در حال حاضر شاهد راه اندازی این واحد با کاتالیست شرکت 

نفت و گاز سرو هستیم.
تصمیم بارگذاری کاتالیست مگامدول کوثر مجتمع فوالد گل گهر به پشتوانه 

نتایج عملکرد درخشان چند سالی بود که ما توانستیم از خود نشان دهیم.
طی یک بازه 10ماهه بیش از 300 تن کاتالیســت موردنظر فوالد گل گهر 
تولید و اوایل سال 96 تحویل مجتمع شد. در دی ماه سال 96 بود که بارگذاری 
این مگامدول صورت پذیرفت که پس از انجام آزمایش های سرد و گرم دوماهه 

اخیر، شاهد راه اندازی واحد در ماه جاری بودیم.
همچنیــن طبق گزارش های واصله، در حال حاضر فوالدی که از مجموعه 
کوثر به تولید رسیده است با کاتالیست ایرانی، تکنولوژی ایرانی و متالیزاسیون 

باالی 95 درصد است.
Á   چه اقداماتی در خصوص حفظ مشــتریان عالوه بر اعتمادسازی صورت 

گرفته است؟
اعتمادسازی در هر بازار و تجارتی حرف نخست را می زند، از طرفی تا زمانی 
که رقیبی در میان باشد شــما می توانید درباره کیفیت کاال اظهارنظر جدی 
داشته باشید. باید توجه داشت که در صنعت  های تک کاتالیست نمی توان هیچ 
اشتباهی داشت چراکه اگر کاتالیستی تولید کنیم که باعث کاهش راندمان تولید 
شود این ضرر هزینه سنگینی را به مشتری تحمیل خواهد کرد. زمانی که ما 
مطالعات را شروع کردیم به فکر تولید کاالی باکیفیت بودیم. از همان ابتدای 
تولید، کیفیت کاتالیست ایرانی کامالً قابل رقابت با سایر کاتالیست ها از جمله 
کاتالیســت های آلمانی و هندی بود. در طی این مدت نیز برای افزایش توان 

رقابت، دائماً بر حفظ کیفیت تاکید اکید داشته ایم.
Á   قصد صادرات محصوالت و معرفی کاتالیست ایرانی را در منطقه یا سایر 

کشورها در دستور کار خود دارید؟
بــرای صادرات عجله ای نداریم زیرا حجم نیاز بازار داخل باالســت و طبق 

رسالتی که برای خود تعریف کرده ایم تا سه سال آینده نیاز صنعت فوالد داخل 
کشــور به کاتالیست داخلی را می بایستی به طور کامل تامین کنیم. البته در 
کشورهای اطراف هم همزمان در حال معرفی کاتالیست ایرانی هستیم اما تا 

زمانی که باید نیاز داخل تامین شود اقدام به صادرات نخواهیم کرد.
Á  از نظر قیمت کاتالیست ایرانی تمایزی با مشابه خارجی خود دارد؟ 

قیمت ما به مراتب از مشابه خارجی بهتر است. ما در زمینه قیمت تمام شده 
کاتالیست حتی المقدور سعی بر آن داشته ایم که مواد اولیه را از داخل تامین 
کنیم مگر در موارد خاص که برای آنها نیز به شرکت های داخلی مراجعه کردیم.

بنابراین قیمت تمام شده را طوری تنظیم می کنیم که فوالدساز داخلی عالوه 
بر کیفیت، قیمت را نیز مناسب دریافت کند.

قیمت پایین و بازدهی باال از شرایطی است که کاتالیست بومی سازی شده 
در صنعت فوالد برخوردار است.

و این امر یکی از الگوهای اصلی اقتصاد مقاومتی در کشور است. زمانی که 
آغاز به کار کردیم تحریمی در کشور وجود نداشت و در همان موقع فوالدسازها 
می توانستند از هند خرید کنند اما عقالنیتی که در فضای صنعت فوالد وجود 
داشت سبب شد تا پایه گذاری تولید کاتالیست ایرانی از این صنعت آغاز شود 
به طوری که تاکنون 9 میلیون تن فوالد با کاتالیست این شرکت تولید شده و 
تاکنون هیچ موردی در رابطه با کاتالیست در خط تولید آنها راجع به کاتالیست 

بومی شده گزارش نشده است.
Á   تاکنون چه میزان از خروج ارز با مصرف کاتالیست ایرانی جلوگیری شده 

است؟ و برنامه تولید کاتالیست ایرانی روی چه عددی است؟
معادل 12 میلیون دالر در سال گذشته و در سال جاری معادل 16 میلیون 

دالر در صنعت فوالد از خروج ارز جلوگیری شده است.
در برنامه افزایش ظرفیت تولیدی که برای سال جاری تعریف کرده ایم، میزان 
یک هزار و 500 تن انواع کاتالیست را به مرحله تولید خواهیم رساند و تحویل 

بازار خواهیم داد.
در سال 96، 720 تن تولید کاتالیست انجام شده که نسبت به سال 95 که 

300 تن تولید صورت گرفته رشدی بیش از دو برابر را تجربه کردیم.
Á  برای ساخت کاتالیست های جدید چه برنامه ای دارید؟ 

برنامه »نفت و گاز ســرو« در ساخت کاتالیســت، معرفی ساالنه دو یا سه 
محصول جدید است که تاکنون هر سال توانسته ایم این هدف را محقق سازیم. 
از دیگر برنامه های آتی خود می توانیم به تولید کاتالیست های پالتین دار برای 
افزایش عدد اکتان بنزین در فرآیندهای بنزین ساز و ریفورمینگ هیدروکربنی 
اشاره کنیم. همچنین با تالش های صورت گرفته ما آمادگی عرضه کاتالیست 
سنتز متانول به بازار برای تکمیل سبد کاتالیست های مورد نیاز در واحدهای 
پتروشــیمی تولیدکننده متانول را داریم که در این زمینه و در آینده نزدیک 

شاهد بارگذاری نخستین واحد با کاتالیست تولید داخل خواهیم بود. 

اعتمادسازی در 
هر بازار و تجارتی 
حرف نخست 
را می زند، از 
طرفی تا زمانی 
که رقیبی در 
میان باشد شما 
می توانید درباره 
کیفیت کاال 
اظهارنظر جدی 
داشته باشید. 
باید توجه داشت 
که در صنعت 
 های تک کاتالیست 
نمی توان هیچ 
اشتباهی داشت 
چراکه اگر 
کاتالیستی تولید 
کنیم که باعث 
کاهش راندمان 
تولید شود این 
ضرر هزینه 
سنگینی را به 
مشتری تحمیل 
خواهد کرد.
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صنایع جهان
فصل چهارم

 نیروی بخار، الکتریسیته و اینترنت، صنایعی هستند که تا پیش 
از این، هر یک در دوره خود دنیا را متحول کردند.

 این بار نوبت به هوش مصنوعی رسیده است. شرکت های 
تکنولوژیک همچون گوگل و مایکروسافت سرمایه گذاری های 
هنگفتی روی هوش مصنوعی کرده اند. پیش بینی می شود که 
تا سال 2020 ارزش این صنعت به 70 میلیارد دالر برسد. 
بسیاری از تحلیلگران، دو دهه آینده را عصر هوش مصنوعی 

لقب داده اند.

هوش مصنوعی

داستان های  به  محدود  زیادی  مدت زمان  برای   روبات ها 
علمی- تخیلی بودند. الک راس، نویسنده کتاب صنایع آینده 
فیلم های دهه 70  و  کارتون ها  روبات های  که  معتقد است 

میالدی، در دهه 2020 به واقعیت تبدیل می شوند. 
همین امروز روبات ها برای ما کفش درست می کنند، از بیماران 
در بیمارستان ها مراقبت می کنند و حتی غذا می پزند. آنچه 
شاهد آن هستیم، رشد نمایی یک صنعت چند میلیارد دالری 
است که قادر است بهره وری جهان را به شدت افزایش دهد.

روباتیک

صنعت  دهه،  پایان  تا  که  می شد  پیش بینی   2017 سال  در 
هواپیماهای بدون سرنشین 6 هزار درصد رشد داشته باشد. 
هزینه ها در این صنعت روز به روز در حال کاهش است. اما اگر 
فکر می کنید که هواپیماهای بدون سرنشین تنها برای تحویل کاال در 
آمازون به کار می روند اشتباه کرده اید. هواپیماهای بدون سرنشین 
می توانند اسب بعدی صنعت کشاورزی باشند. همچنین می توان 
در رویدادهای ورزشی بین المللی از آنها استفاده کرد. در صورت 
تلفیق تکنولوژی هواپیماهای بدون سرنشین با تکنولوژی تشخیص 
بیمارستان ها  می آیند.  کار  به  مجرمان هم  در شناسایی  چهره، 
می توانند از هواپیماهای بدون سرنشین برای افزایش نرخ نجات 

حمله های قلبی از 8 درصد به 80 درصد استفاده کنند.

هواپیماهای بدون سرنشین

آمازون اخیرًا فروشگاهی باز کرده که می توان تنها با تلفن 
هوشمند از آن خرید کرد. به لطف ترکیب سنسورها و تکنولوژی 
پرداخت از طریق تلفن هوشمند، تنها کاری که مشتریان نیاز 
است انجام دهند، نگه داشتن موبایل خود روی دستگاهی برای 

انجام عملیات پرداخت است.
تا سال 2015، میزان تراکنش های انجام گرفته از این طریق 
در ایاالت متحده 7/8 میلیارد دالر بود. اما پیش بینی می شود 
که تا پایان سال 2019 این مبلغ به 210 میلیارد دالر برسد.

پرداخت های موبایلی

در سال 2017 بیش از 8 میلیارد وسیله الکترونیکی اینترنت 
متصل بود. موسسه گارتنر پیش بینی می کند که این عدد تا 
که  IoT صنعتی است  برسد.  میلیارد  به 20  سال 2020 
ارزش 11  دارد می تواند  اعتقاد  گلوبال  موسسه مک کنزی 
تریلیون دالری برای اقتصاد جهانی خلق کند. از یخچال های 
هوشمند گرفته تا خانه های متصل به اینترنت، IoT می تواند 
ابزارهای متنوعی را از طریق اینترنت به یکدیگر متصل کند. 
تا آنجا که قطعات تکنولوژیک بتوانند با یکدیگر حرف بزنند 
و داده جمع آوری کنند. مثاًل خودروها می توانند با چراغ های 
راهنمایی و رانندگی و دوربین ها حرف بزنند، داده جمع آوری 

کنند و حوادث را کاهش دهند.

)IoT( اینترنت اشیا

اولین  تازگی  به  کنید  تصور  آمدید.  خوش  پول  آینده  به 
خودرو ساخته شده است. این خودرو، آرام حرکت می کند و 
کار کردن با آن سخت است. در این وضعیت افراد اسب ها 
را ترجیح می دهند. سیستم بانکی کنونی، همان اسبی است 
که پیش بینی  می شود جای خود را به پول های مجازی دهد. 
پول های مجازی، پول های دیجیتالی هستند که از سوی دولت ها 
یا بانک ها کنترل نمی شوند. آنها طراحی شده اند که در دنیایی 

بدون واسطه عمل کنند.

پول های مجازی

چه صنایعی
آینده جهان را تسخیر خواهند کرد؟ 

70,000,000,000
دالر
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اینفوگرافیک: آرشین میرسعیدی

سکان انقالب صنعتی جدید در دستان تکنولوژی است. امروزه تقریباً 
هیچ بنگاهی بدون استفاده از تکنولوژی پیشرفته دنیا توان رقابت در 
یک صنعت را ندارد. پیشرفت تکنولوژی آنچنان بهره وری را باال برده و 
هزینه ها را کاهش داده است که بنگاه ها صرفاً با استفاده از روش های 

سنتی در زنجیره تولید و عرضه نمی توانند ادامه حیات دهند.
هیچ یک از صنایع بزرگ و کوچک و صنایع تولیدی و خدماتی از 
موج تکنولوژیک که دنیا را فرا گرفته است در امان نیستند. از صنایع 
خودروسازی، هواپیماسازی، راه آهن، برق و نفت و گاز گرفته تا صنعت 
اینترنت، کامپیوتر، بانکداری و حتی صنایعی همچون شکالت سازی و 

داروسازی به طور کلی دچار تغییرات اساسی شده اند.
تکنولوژی هوش مصنوعی، ژنومیکــس، روباتیکس، هواپیماهای 
بدون سرنشین، اینترنت چیزها )اینترنت اشیا( و چاپ سه بعدی آینده 

صنایع را کامالً متحول خواهد کرد. 

انقالب 
تکنولوژیک
 چه آینده ای در انتظار
از زمانی که مارک زاکربرگ، واقعیت مجازی را به عنوان  صنایع بزرگ و کوچک جهان است؟

تکنولوژی بزرگ آینده خطاب کرد و مهم تر از آن پول 
خود را روی آن سرمایه گذاری کرد، واقعیت مجازی در 
رسانه ها جای خود را به شدت باز کرده است. گلدمن 
ساکس پیش بینی می کند که تا سال 2025، ارزش 
بازار این تکنولوژی به 80 میلیارد دالر برسد. در حالی 
که دیجی کپیتال پیش بینی می کند که ارزش آن تا سال 

2020 از 150 میلیارد دالر گذر کند.

واقعیت مجازی

خودروها در آینده با استفاده از انرژی خورشید حرکت 
داشته  راننده  که  نیست  نیاز  حتی  و  کرد  خواهند 
باشند. تا آنجا که می توان با گواهی نامه های رانندگی 

خداحافظی کرد. 
در آینده افراد می توانند از خودروهای هوشمند برای 
کنند.  استفاده  دیگر  نقطه ای  به  نقطه  یک  از  رفتن 
درست مانند اوبر )یا اسنپ و تپسی(، فقط بدون راننده!

خودرو های بدون راننده

به روز رسانی کنید، خود  را  DNA خود  بتوانید  اگر 
را باهوش تر کنید، ژن مربوط به دیابت نوع اول را از 
DNA خود حذف کنید و حالت موی خود را تغییر دهید 

 آیا این کار را انجام خواهید داد؟
ژنومیکس که علم ژن شناسی است، می تواند همچون 
پنی سیلین دنیا را متحول کند و دلیل اینکه دانشمندان 
هنوز آن را صنعتی نکرده اند، مسائل اخالقی است. 
اما پیش بینی می شود که در آینده ای نه چندان دور، 

صنعتی شدن ژنومیکس آغاز شود.

ژنومیک

تجربه  را  نمایی  رشد  پوشیدنی،  فناوری های  بازار 
کرده است. در سال 2017 ارزش بازار فناوری های 
پوشیدنی برابر با 14 میلیارد دالر بود و پیش بینی 
می شود که تا سال 2020 ارزش آن از 34 میلیارد دالر 
گذر کند. فناوری پوشیدنی، شامل قطعات الکترونیکی 
قابل پوششی است که برای درمان، تعیین ضربان قلب، 
کاهش درد مفاصل و سنجش عالئم فیزیولوژیک بدن 

استفاده می شود.

فناوری پوشیدنی

80,000,000,000
دالر
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گزارش تحلیلی

 محمد علی نژاد

توسعه صنعتی عموماً از دیدگاه عرضه مورد مطالعه قرار می گیرد و در 
آن اثری از تقاضا به چشم نمی خورد. به هر حال، آغاز توسعه اقتصادی 
نیازمند حجمی حیاتی از تقاضای تولیدکنندگان اســت. اگر شرایط به 
درستی مهیا باشد، مصرف تولیدکنندگان می تواند موجب حرکت چرخه 
موفقیت توسعه اقتصادی شامل درآمدزایی، تنوع بخشی به تقاضا و توزیع 
تقاضا شود. با رشد درآمد، تقاضا از کاالهای مورد نیاز به اجناس سطح 
باالتر تغییر می کند. اگر قابلیت های صنعتی به اندازه کافی موجود باشد، 
این تنوع می تواند یک عامل محرک قدرتمند برای توسعه اقتصادی از 
طریق ظهور صنایع جدید باشد. توسعه و تثبیت صنایع تولیدی در واقع 
می تواند منجر به بازده تولید باال و کاهش قیمت ها شود. موضوعی که 
نفوذ تولیدکنندگان در بازارهای مختلف را تسهیل می کند. افزایش بیشتر 
بازده تولید می تواند قدرت خرید همه مصرف کنندگان را افزایش دهد. 
در این چرخه، صنایع ظهور کرده و ناپدید شده و منابع درآمدی جدیدی 
برای مصرف کنندگان، کارگران و کارآفرینان ایجاد می شــود. اما در راه 
توسعه صنعتی به چه شــاخص هایی باید توجه کرد و روند تغییر این 
شاخص ها در چند ســال اخیر به چه شکل بوده است. در ادامه به این 

پرسش ها پاسخ داده شده است.

شاخص های توسعه صنعتی •
ارزش افزوده

تولید کارخانه ها عامل کلیدی در تولید کاالهای جدید و بهتر است، 
و این موضوع در ارزش افزوده تولید )MVA( در قیمت های ثابت منعکس 
می شــود. در واقع ارزش افزوده تولید یک عامل محرک اصلی در رشد 
اقتصادی و ایجاد کاالهای جدید در سطح جهان و به ویژه در اقتصادهای 

صنعتی در حال توسعه و نوظهور به شمار می رود.
از ســال 1990 تا به امروز )به جز افت شــدید سال 2009 به دلیل 
بحران مالی جهانی( ارزش افزوده تولید به خصوص در اقتصادهای صنعتی 
جهانی روندی صعودی داشته است. رشد MVA جهانی به کمک نرخ رشد 
باال در اقتصادهای صنعتی در حال توسعه و نوظهور افزایش یافته است. 
MVA جهانی از سال 1990 تا 2017 تقریباً دو برابر شده و به 12 هزار 

و 316 میلیارد دالر رسیده است. سهم اقتصادهای صنعتی نوظهور و در 
حال توسعه در این مدت دو برابر شده و از 21/7 درصد به 44/6 درصد 
رسیده است. چین بیشترین سهم MVA جهان را دارد. سهم این کشور 
از ســال 2006 تا 2016 از 12/6 درصد به 24/4 درصد افزایش یافته و 
این در حالی اســت که ســهم آمریکا با افتی چهار درصدی در این بازه 
زمانی به 16 درصد رسیده است. میزان تولید حین بحران مالی جهانی 
به شدت کاهش یافت. در سال 2009 میزان ارزش افزوده تولید با افتی 

11/6 درصدی در اقتصادهای صنعتی مواجه شد.

در سطح جهانی، نرخ رشد ساالنه متوسط MVA جهانی از سال 1990 
تا 2000 حدود 2/9 درصد و از سال 2000 تا 2016 بیش از 3/1 درصد 
گزارش شده است. این در حالی است که در کشورهای صنعتی این نرخ 

از 2/3 درصــد به 1/3 درصد کاهش و در 
اقتصادهای نوظهور و در حال توســعه از 
5 درصد به 6/5 درصد رشد داشته است. 
چین مسوول نیمی از MVA تولیدشده از 
سوی کشــورهای صنعتی نوظهور و در 
حال توســعه است. رشد متوسط ساالنه 
MVA چیــن از 12/8 درصــد در بــازه 

زمانی 1990 تــا 2000 به 10/3 درصد 
در سال ها 2000 تا 2016 کاهش یافته 
است. دیگر اقتصادهای صنعتی نوظهور 
و در حال توســعه با افزایش شدیدی در 
نرخ رشــد MVA مواجه شــدند. در این 
میان برزیل یک اســتثنا بوده که سهم 
آن از 14/9 درصــد در ســال 1990 به 
تنها 4/1 درصد در ســال 2016 رسیده 
اســت. MVA جهان با سرعتی بیشتر از 
تولید ناخالص داخلی رشد داشته که این 
 MVA سرعت بیشتر تحت تاثیر رشد باالی
در اقتصادهای صنعتی در حال توسعه و 

نوظهور بوده است.
روند اشتغال

تولید کارخانه ها با جذب نیروی کار 
مازاد از کشــاورزی و بخش های سنتی 
دیگر و هدایت آنها به فعالیت های صنعتی 
با پرداخت باالتر، نقشی حیاتی در ایجاد 
شغل دارد. اشتغال بخش تولید در سطح 
جهان با نرخ متوسط ساالنه 0/4درصدی 

در ســال های 1991 تا 2016 رشد داشته و در ســال 2016 به 361 
میلیون شــغل رسیده اســت. هرچند در این مدت سهم تولید به کل 

اشتغال از 14/4 درصد به 11/1 درصد کاهش داشته است.
اقتصادهای وابسته به صنعت

هرچه اقتصادهای وابسته به صنعت به سمت نوآوری تکنولوژی روی 
می آورند، تعداد مشاغل تولیدی کاهش می یابد، به طوری که تعداد این 
مشــاغل از 107 میلیون در سال 1991 به 78 میلیون در سال 2016 
رسیده و سهم آن را از اشتغال کل از 21/7 درصد به 13/2 درصد کاهش 
داده است. این افت بسیار شدیدتر از کاهش جهانی بوده است. اشتغال 
تولید در اقتصادهای وابسته به صنعت تقریباً پنج درصد از اشتغال جهانی 
در سال 1991 محسوب می شد ولی در سال 2016 این نسبت به 2/2 
درصد رسیده است. بیشترین کاهش در پنج کشور صنعتی مطرح جهان 
یعنی آمریکا، ژاپن، آلمان، کره جنوبی و ایتالیا صورت گرفته است. ایاالت 
متحده که بیشترین تعداد مشاغل مرتبط با صنعت را در میان این پنج 
کشور دارد، کمترین سهم اشتغال تولید را در اشتغال کل به نام خود ثبت 
کرده )9/6 درصد( و این در حالی است که آلمان با سهم 19/2 درصدی 
بیشترین نسبت میزان اشتغال بخش تولید به اشتغال کل را از آن خود 

کرده است.
اقتصادهای صنعتی درحال توسعه و نوظهور

تعداد افرادی که در کشــورهای صنعتی درحال توســعه و نوظهور 
در بخش تولید صنعتی مشــغول به کارند از 215 میلیون نفر در سال 
1991 به 279 میلیون نفر در ســال 2016 رسیده است. اگرچه تعداد 
افراد افزایش یافته ولی ســهم صنعت در اشتغال کل از 12/4 درصد به 
10/5 درصد کاهش یافته اســت. در سال 2016، اشتغال بخش تولید 
صنعتی در کشورهای صنعتی در حال توسعه و نوظهور تقریباً 8/5 درصد 
کل اشتغال جهانی را شامل می شد. در این دسته بندی چین با اشتغال 
80 میلیون نفر در ســال 2016 که تقریباً برابر با تعداد افراد مشــغول 

جهان تقاضا
شاخص های صنعتی جهان چه می گویند؟

 15 تولیدکننده بزرگ صنعتی در جهان
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گزارش تحلیلی

در اقتصادهای وابســته به صنعت بوده، بیشترین سهم را دارد. در سال 
2016 پنج اقتصاد در حال توسعه برتر دنیا، چین، هند، برزیل، اندونزی 
و مکزیک، روی هم رفته 63/2 درصد از مشاغل تولیدی در اقتصادهای 
صنعتی در حال توسعه و نوظهور و 5/4 درصد از کل اشتغال جهانی را 
به خود اختصاص دادند. سهم تولید در اشتغال ملی کل در چین نیز از 
13/9 درصد در سال 1991 به 10/4 درصد در سال 2016 کاهش یافت. 
این سهم کمترین سطح در میان پنج اقتصاد برتر صنعتی نوظهور و در 

حال توسعه بوده است.
روند ارزش افزوده به ازای هر کارگر

ارزش افزوده حقیقی به ازای هر کارگر در بخش تولید صنعتی باالتر 
از ســرانه GDP بوده و این اختالف روزبه روز در حال افزایش است. این 
روند جهانی همچنین در کشورهایی با مراحل توسعه صنعتی متفاوت 
مشهود اســت. در اکثر اقتصادهای صنعتی در حال توسعه و نوظهور، 
بهــره وری نیروی کار در بازه زمانــی 1991 تا 2014 در بخش صنعت 
بیش از کل اقتصاد بوده اســت. برخالف این، در اقتصادهای وابسته به 

صنعت، ارزش افزوده به ازای هر کارگر در 
بخش تولید صنعتی پایین تر از کل اقتصاد 
بوده، هرچند بهره وری پس از بحران مالی 
روندی صعودی داشته و با نرخی یکسان 
با اقتصادهای صنعتی در حال توســعه و 

نوظهور افزایش یافته است.
روند قیمت ها

قیمت نسبی کاالهای تولیدی صنعتی 
در ســال های 1991 تــا 2016 روندی 
نزولی داشته اســت. این افت قیمت در 
اقتصادهای صنعتی نوظهــور و در حال 
توسعه گسترده تر از اقتصادهای صنعتی 
بزرگ بوده جایی که قیمت های نســبی 
اجناس پس از بحران مالی جهانی تقریباً 

ثابت مانده است.

روند صادرات
صادرات کاالهای صنعتی با افتی شــدید در ســال 2009 در همه 
کشورهای جهان مواجه شد. رشد صادرات البته پس از سال 2009 به 
ویژه در اقتصادهای صنعتی نوظهور و در حال توسعه از سر گرفته شد. 
صادرات کاالهای صنعتی در سال 2014 با رسیدن به 14230 میلیارد 
دالر به اوج خود رســید و در ســال 2015 مجدداً افتی 9/7 درصدی را 
تجربه کرد. افت صادرات در اغلب کشــورهای بزرگ صنعتی به دلیل 
کاهش قیمت کاالهای اساسی و نرخ مبادله ارزی و کاهش سرعت رشد 

اقتصادی چین بزرگ ترین صادرکننده اجناس تولیدی جهان بود.
صادرات کاالهای صنعتی جهانی در سال های 2000 تا 2015 رشدی 
6/5 درصدی را تجربه کرد که بیشــتر از MVA و GDP بوده است، دلیل 
اصلی این رشد چشمگیر افزایش صادرات از کشورهای در حال توسعه و 
نوظهور گزارش شده است. صادرات تولیدات صنعتی جهانی تقریباً 88/6 
درصد از کل صادرات جهانی به حساب می آید. در این میان سهم صنعت 
معدن هشت درصد و کشاورزی 3/2 درصد گزارش شده است. صادرات 
محصوالت صنعتی از کشورهای وابسته به صنعت پس از رشد متوسط 
4/8 درصــدی در بازه زمانی 2000 تا 2015 در ســال 2015 به 8395 
میلیارد دالر افزایش یافــت. صادرات تولیدات کارخانه های اقتصادهای 
صنعتی در حال توســعه و نوظهور با نرخ متوسط 11/7 درصدی رشد 
کرد و به 4459 میلیارد دالر رســید که چیزی معادل پنج برابر ارزش 
صادرات این کشورها در سال 2000 بوده است. در سطح جهانی، صادرات 
کاالهای صنعتی نظیر مواد شیمایی، تجهیزات و ماشین آالت صنعتی، 
تجهیزات ارتباطاتی و وسایل نقلیه موتوری بیشترین ارزش صادرات را 
بــه خود اختصاص دادند. این اقالم در مجموع نزدیک 60 درصد از کل 
صادرات محصوالت صنعتی را در ســال 2015 به نام خود ثبت کردند. 
صادرات این کاالها از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور حدود 12/6 
درصد در حد فاصل ســال های 2000 تا 2015 رشد داشته و سهم این 
کشورها را در صادرات جهان این کاالها از 12 درصد در سال 2000 به 

30 درصد در سال 2015 افزایش داده است.
روند شدت انرژی

شدت انرژی به عنوان انرژی مصرفی به ازای هر واحد MVA تعریف 
می شــود. در مقیاس جهانی، مصرف نهایی انرژی از 5786 میلیون تن 
در سال 1990 به 8597 میلیون تن در سال 2014 رسیده که رشدی 
49 درصدی را نشان می دهد. سه صنعت بزرگ مصرف کننده انرژی روی 
هم رفتــه 86 درصد از کل انرژی را مصرف کردند. صنعت حمل ونقل، 
تولید و مسکن. بیشترین رشــد مصرف انرژی در صنعت معدن )رشد 
85 درصدی در 25 ســال اخیر(، صنعت حمل ونقل )رشد 66 درصدی( 
و بخش خدمات )رشد 65 درصدی( به ثبت رسیده است. مصرف انرژی 
در بخش تولید با نرخ متوسط ساالنه 2/8 درصدی رشد داشته و سرانه 
مصرف نهایی انرژی در 25 سال اخیر 13 درصد افزایش داشته و به 1/2 

تن رسیده است.

شاخص صنعتی جهانی •
شــاخص صنعتی جهانی MSCI در واقع اطالعات بخش های بزرگ 
و متوسط سرمایه گذاری در حوزه صنعت را در 23 بازار توسعه یافته در 
سراسر جهان جمع آوری می کند. تمامی اوراق بهادار در این شاخص بر 
اساس استاندارد دسته بندی صنعت جهانی )GICS( در بخش صنعتی 
طبقه بندی می شــوند. این شاخص بر اســاس روش شاخص های بازار 
قابل سرمایه گذاری جهانی MSCI ایجاد شده است. رویکردی جامع که 
اجازه مقایســه جهانی و منطقه ای را از نظر اندازه و نوع سرمایه گذاری 
بازار می دهد. هدف این روش پوشش کامل فرصت های سرمایه گذاری با 

تاکید بر نقدینگی، قابلیت سرمایه گذاری و تکرارپذیری است. 

 بهره وری نیروی کار و اقتصادهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور درحال توسعه
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صنایع بزرگ

از دیدگاه اقتصاد کالن، صنایع بزرگ جهانی نقشی عمده در رشد جهانی 
دارند. بر اساس پیش بینی ها روند صعودی منظم اقتصاد جهانی در سال 
2018 ادامه خواهد داشت و موتور محرک آن همین صنایع بزرگ خواهند 
بود. در حالی که نرخ بهره ایاالت متحده روندی افزایشــی به خود گرفته 
و ارزش رو به رشــد برخی طبقه های دارایی نگرانی هایی را در خصوص 
نوســانات قیمتی به وجود آورده است، این انتظار وجود دارد که سیاست 
تســهیالت کمی در منطقه یورو و ژاپن نرخ بهره در سطوح پایین باقی 
بماند. شرایط کالن اقتصادی مطلوب، توجه دقیق به هزینه ها و دسترسی 
آسان به منابع مالی از مهم ترین عوامل موفقیت صنایع مختلف به شمار 
می روند. با بررســی اجمالی صنایع بزرگ جهانی شاید مهم ترین ویژگی 
مشــترکی که بتوان در میان آنها یافت اثر مثبت محیط مساعد اقتصاد 
کالن بر رشد صنایع و در مجموع رشد اقتصادی باشد. ثبات نسبی قیمت 
کاالهای اساسی و روند صعودی اقتصاد جهانی منجر به بهبود سریع درآمد 
شرکت ها و رشد درآمد پیش از مالیات )EBTDA( شده است. در حالی که 
انتظار می رود رشد در سال های 2018 و 2019 متوسط باشد، پیش بینی 
می شــود میزان فروش صنایع در این دو ســال پنج درصد افزایش یابد. 
همچنین انتظار می رود درآمد تمامی صنایع در دو ســال آینده با رشد 

مواجه شود.
به نظر می رســد اگر شرایط اقتصاد جهانی با تحوالت عجیبی مواجه 
نشــده و بالتکلیفی ها در خصوص روابط تجــاری آمریکا با اتحادیه اروپا 
کمتر شــود، سال 2018 نقطه عطفی در عملکرد صنایع غیرمالی بوده و 
این صنایع اندکی از رکود و حاشیه سود نزولی که در چند سال گذشته 
درگیر آن بودند، خارج شوند. با وجود بهبود جایگاه دوره ای، انتظار می رود 
بانک های مرکزی به سیاست های پولی تطبیقی خود دست کم برای سال 
2018 ادامه دهند و منجر به غیاب فشارهای تورمی و ثابت ماندن سرعت 
رشد در مقایسه با چرخه های گذشته شوند. درآمد مثبت و تولید جریان 
نقدی، دسترسی ارزان و عمومی به منابع مالی و معیارهای اعتبارسنجی 
نسبتاً ثابت در مجموع باعث شده تا روند صنایع غیرمالی جهانی به صورت 

مداوم بهبود داشته باشد.

ریسک ها •
با وجود اینکه شــرایط دوره ای مطلوب بوده و انتظار می رود در سال 
2018 نیز مطلوب بماند، فشــارهای مداوم در بســیاری از صنایع کاماًل 
مشهود است، به خصوص در صنایعی که با ریسک ها و فرصت های ارائه شده 
از سوی فناوری دیجیتال مواجه اند. برای مثال تجارت الکترونیک تقریباً 
به تمامی بخش های خرده فروشــی جهانی ضربه زده و چالشی بزرگ در 
مواردی همچون انبارداری و پخش، نیاز به فضای فیزیکی، حضور آنالین و 
قیمت گذاری به وجود آورده است. در چنین شرایطی سیر صعودی اقتصاد 
جهانی چشــم انداز بخش خرده فروشی را در مقایسه با بخش هایی چون 
پتروشیمی روشن تر کرده است. البته با وجود تصمیمات اوپک و کشورهای 
تولیدکننده نفت مبنی بر کاهش سقف تولید، عرضه مازاد جهانی در این 
بخش همچنان به عنوان یک چالش بزرگ فشارهایی را بر چشم انداز این 

صنعت وارد می کند.
فشارهای مشــابهی نیز در بخش رسانه )جایی که مصرف رسانه و 

الگوهــای تبلیغاتی به طور قابل توجهی 
در حال تغییر است(، محصوالت مصرفی 
)تغییر ذائقه و فشار قیمت خرده فروشان(، 
ارتباطات )تغییر الگوی مصرف، نظارت و 
نیازهای ســرمایه گذاری( و خودروسازی 
)برقی شــدن خودروهــا و اتومبیل های 
می شود. همچنین  مشــاهده  خودران( 
انتقال توازن قدرت میان تولیدکنندگان 
و عرضه کنندگان، به خصوص در صنایع 
هوا-فضا، دفاعی و خودروســازی نیز به 
وضوح مشخص اســت. صنعت خودرو 
نیز با فشــار مالی مســتقیم از ســوی 
افزایش نیازهای سرمایه گذاری و الزامات 
نظارتی مربوط به بحث انتشار آالینده ها 
مواجه هستند. در واکنش به این فشارها 
انتظار می رود همکاری بیشــتری میان 
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان در تولید 
و توسعه محصوالت جدید به وجود آید. 
در صنعت هوا -فضا نیز تالش ها به دنبال 
کاهش هزینه هــا و افزایش کنترل روی 
توســعه و تولید هواپیما متمرکز خواهد 
شد. این فشــارها تنها تهدیدهای حول 
صنایــع بزرگ جهانی نیســت. ظرفیت 
مازاد، که عموماً از عرضه نشات می گیرد، 
همچنان به عنوان یک مساله جدی برای 
برخــی از صنایع نظیر مواد شــیمیایی، 
فلزات، معدن، نفــت و گاز و حمل ونقل 
دریایی محسوب می شود. از سوی دیگر، 
افزایش مقیاس نظارت زیست محیطی در 
سطح جهان منجر به افزایش انگیزه برای 
تحقیق و توسعه شده است، همچنین نیاز 
به هزینه های ســرمایه گذاری که بخش 
خودروسازی با آن مواجه است به عنوان 
یک مســاله حیاتی برای سودآوری این 

صنعت تبدیل شده است.
تغییر در سیاســت تجــاری آمریکا و 
خروج از پیمان های چندجانبه و مذاکره 
و مذاکره مجدد برای توافق های دوجانبه، 
موجــب ایجاد نااطمینانــی در خصوص 
آینــده نفت شــده اســت. موضوعی که 
احتمــاالً می تواند عواقبی جــدی برای 
زنجیره تامین جهانی به خصوص در صنایع 
خودرو، هوا -فضا، دفاعی و حمل ونقل شود. 
خروج قریب الوقوع بریتانیا از اتحادیه اروپا 

)برگزیت( نیز عدم اطمینان مشــابهی برای تجارت، محیط نظارتی آتی 
و زنجیره تامین ایجاد کرده اســت. عالوه بــر این برگزیت موجب ایجاد 
چشــم اندازی نامطمئن در حوزه امالک تجاری در لندن و بســیاری از 
شــهرهای بزرگ دیگر قاره سبز شده است. در نهایت، عدم اطمینان در 
خصوص نتایج نهایی مالیات بر شرکت های آمریکایی، سیاست بهداشت و 
درمان و همچنین مالیات بر واردات، موجب ایجاد چشم اندازی مبهم در 

بسیاری از صنایع مختلف شده است.

افزایش هزینه های سرمایه گذاری •
در حالی که فشارهای مخرب روی صنایع مختلفی تاثیر گذاشته است، 
از سرگیری رشد مثبت هزینه های سرمایه گذاری در سال 2018 می تواند 
سرنوشت متفاوتی را رقم بزند. بر اساس گزارش های منتشرشده در زمینه 
کاالهای سرمایه ای و فناوری جنبه های مثبت این روند صعودی در کنار 
افزایش تقاضا از ســوی بازارهای نهایی شــرایط مطلوبی را برای افزایش 
درآمــد در این بخش ها ایجاد کرده اســت. چیزی که اثر مثبت کمتری 
داشته هزینه های ســرمایه گذاری در صنایعی بود که در آنها کشمکش 
زیادی در حال رخ دادن است. عناصر هزینه های سرمایه گذاری در بخش 
خرده فروشی، شرکت های تکنولوژی و خودروها، که در میان پنج بخش 
برتر از نظر رشد هزینه های سرمایه گذاری در سال 2017 بودند، در حال 
حاضر در رقابت با بخشــی دیگر هستند. برای مثال ورود شرکت آمازون 
به صنعت غذاهای تازه موجب تشــدید رقابت در این حوزه شــده است. 

باثبات اما نگران کننده
صنایع بزرگ جهانی به چه سویی می روند؟

 رشد فروش صنایع غیرمالی جهان
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صنایع بزرگ

به همین دلیل، سیر صعودی هزینه های سرمایه گذاری ممکن است اثر 
کمتری از اعتماد در روند صعــودی اقتصاد ایجاد کرده و حفظ یا ترقی 
جایگاه بازار یک شــرکت را بسیار پرهزینه تر و پرریسک تر کند. بنابراین 
بعید به نظر می رسد بازده های مثبت سرمایه گذاری تنها به دلیل افزایش 

هزینه های سرمایه گذاری باشد.

افزایش فعالیت های تصاحب و ادغام •
یکی از عوامل کلیدی در تقویت تصاحــب و ادغام )M&A( بالقوه در 
بخش محصوالت مصرف کننده نیاز به انتقال پورتفوها به دسته بندی هایی 
با رشد سریع تر و مناطقی است که با محدودیت های درآمدی در بازارهای 
توسعه یافته مواجه اند و خرده فروشــان محصوالت خود را برای رقابت با 
فروشندگان آنالین تنظیم می کنند. به طور مشابه، گزارش های منتشرشده 
در خصوص صنعت ارتباطات نشــان می دهد که امکان تصاحب و ادغام 
در آمریکا بیشــتر از مناطق دیگر بوده است. شرکت های غیرمالی که در 
حال حاضر زیر درجه سرمایه گذاری هستند از سال 2004 تاکنون از 32 
درصد به 42 درصد افزایش یافته اند؛ موضوعی که نشان دهنده بدهی کل 
باال به نسبت کل دارایی هاست و موجب افزایش ریسک مالی می شود. با 
وجود این هزینه های خدمات بدهی همچنان پایین بوده و دلیل آن نیز 

تامین مالی منظم بوده است.

چشم انداز صنایع منتخب •
صنایع هوا -فضا و دفاعی

اگرچه پیش بینی می شود در سال 2018 حجم سفارشات هواپیما در 
ســطح جهان روندی نزولی در پیش گیرد اما به نظر می رســد تولیدات 
بوئینگ و ایرباس دو غول هواپیماســازی دنیا، رشدی متوسط را تجربه 
کند. در ایاالت متحده، انتظار می رود هزینه های دفاعی رشد اندکی داشته 
باشد، افزایشی که می تواند کنگره را مجاب کند تا بودجه بیشتری را برای 
این صنعت در نظر بگیرد. از سوی دیگر برآورد می شود هزینه های دفاعی 
در اکثر کشورهای اروپایی در سال 2018 اندکی افزایش یابد. بازار تجاری 

هوا -فضا نیز در سال 2018 اگرچه رشد 
کمی را تجربه خواهد کرد ولی همچنان 
قدرتمند خواهــد بود. افزایش هزینه های 
دفاعی در اروپــا و ایاالت متحده منجر به 
تداوم افزایش تقاضا در این بازارها می شود.

خودروسازی
بــدون در نظر گرفتن تحوالت اخیر و 
آغاز جنگ تعرفه ها میان ایاالت متحده و 
چین و همچنین اتحادیه اروپا، پیش بینی 
می شــود فروش جهانی خودرو در سال 
2018 رشــدی دو تا ســه درصدی و در 
ســال 2019 افزایش یک تا دودرصدی را 
تجربه کند. بر اساس برآوردهای انجام شده 
از ســوی موسســه رتبه بندی اس اندپی، 
این میزان از رشــد با رشــد GDP حدود 
دودرصدی اروپا و آمریــکا، 5/5درصدی 
منطقه آسیا-پاسیفیک و دو تا سه درصدی 
آمریکای التین همخوانی خواهد داشت. 
همچنین انتظار می رود فروش خودروهای 
سبک از مرز 96 میلیون دستگاه در سال 
2018 و 98 میلیون دســتگاه در ســال 
2019 عبور کند. از ســوی دیگر فشــار 
سودآوری ناشــی از رقابت بر سر قیمت، 
افزایش  اولیــه،  هزینه های بــاالی مواد 
هزینه های تحقیق و توســعه و ریســک 
باقیمانده باالتر در تولیدکنندگان تجهیزات 
اصل منجر به کاهش قیمت ماشین های 
دست دوم شده و سهم ثبت نام خودروهای 
دیزلــی را در جوامع مختلف کمتر کرده 
است.   ادامه ریسک های ژئوپولتیک که در 
بیشتر آنها نام آمریکا نیز به چشم می خورد 
می تواند اوضاع را بدتر کرده و هزینه های 

اضافی را به این صنعت وارد کند.
با توجه به شــدت گرفتن ســرعت 
پیشــرفت خودروهای برقی و همچنین 
عزم جهانی برای کاهش انتشار آالینده و 
به تبع آن اعمال مقررات زیست محیطی 
ســختگیرانه تر، پیش بینی می شــود در 
ســال های پیش رو خودروهای الکتریکی 
اثــری مخرب بر خودروســازان ســنتی 
داشته یا آنها را به سمت تولید خودرو های 
برقی بکشــاند. از سوی دیگر خودرو های 
خودران نیز در بلندمدت می تواند با تغییر 
بازارهای  مصرف کننــدگان،   ترجیحات 
جهانی را تسخیر کند. سرمایه گذاری در 
حوزه خودرو های خودران می تواند ریسکی 
بــزرگ به همــراه داشــته و منابع مالی 

شرکت ها را به کلی تخلیه کند.
پیش بینی می شــود تقاضای صنعت 
خودرو جهانی همچنان ثابت بماند. با توجه 
به چشم انداز مثبت چین، تعدیل نسبی 
بازار آمریکا و ادامه روند رشد متوسط این 

صنعت در اروپا به نظر می رسد وضعیت صنعت جهانی خودرو در سال های 
آتی همانند گذشته باثبات باشد. هر چند در کشورهایی نظیر برزیل، روسیه 
و هند نوسانات قیمتی و عدم اطمینان در شرایط کالن اقتصادی بر این 
صنعت سایه انداخته است. سه کشوری که روی هم کمتر از هشت درصد 
از فروش خودروهای جهان را بر عهده دارند و این در حالی است که چین 

به تنهایی یک سوم این بازار را به خود اختصاص داده است.
مواد  شیمیایی

با فرض رشــد اقتصادی مثبت در مناطقی نظیــر آمریکای التین، 
آمریکای شمالی، اروپا و آسیا-پاسیفیک و همچنین ثبات نسبی قیمت 
نفت و گاز که موجب ثبات قیمت مواد خام این صنعت می شــود انتظار 
می رود، ظرفیت تولیدات پتروشــیمی با قیمت رقابتی در ایاالت متحده 
مهم ترین روند این صنعت باشد. تعطیلی احتمالی واحدهای تولید پرهزینه 
نیز بر عرضه کلی تاثیر گذاشته و موجب افزایش فرآیند تصاحب و ادغام 

شرکت های کوچک تر از سوی شرکت های بزرگ می شود.
افزایش ظرفیت تولید اولفین هایی نظیر اتیلن و پروپیلن و محصوالت 
پایین دستی نظیر پلی اتیلن نیز از دیگر روندهای مهم صنعت پتروشیمی در 
سال 2018 خواهد بود. رشد ظرفیت تولید در واکنش به تولید کم هزینه 
گاز شیل به عنوان ماده خام ورودی در آمریکای شمالی بوده است. انتظار 
می رود این رشد ظرفیت در سال 2018 بر قیمت محصوالت پتروشیمی 
در آمریکای شمالی و سراسر جهان فشار مضاعفی وارد کند و احتماالً منجر 
به افزایش صادرات این محصوالت از آمریکا به اروپا و آســیا )به خصوص 

چین( خواهد شد.
فلزات و معدن

چین همچنان به عنوان قدرت نخست در صنعت فلزات و مواد معدنی 
نام خود را مطرح می کند. کندی تقاضا به عنوان یک ریسک مهم می تواند 
روندی را که ما به عنوان شرایط متوازن در بازار مواد اولیه معدنی و فلزی 
می شناسیم، خراب کند. با وجود این، اصالحات طرف عرضه می تواند منجر 
به تحوالت فراتر از انتظار در برخی مواد اولیه خاص شــود. به طور کلی، 
انتظار می رود قیمت ها در این صنعت همچنان پرنوســان بماند که این 
موضوع نیز مرتبط با تحوالت چین و سیاســت های دولتی و ریسک های 
ژئوپولتیک خواهد بود. با این اوصاف، پیش بینی می شود جو محافظه کارانه 
در اکثر تولیدکنندگان باالدســتی و پایین دستی فلزات و مواد معدنی در 
ســال 2018 نیز ادامه داشته باشــد. البته انتظار می رود سهامداران این 
صنعت در سال جاری سود خوبی از سرمایه گذاری در حوزه فلزات و مواد 

معدنی ببرند.
نفت و گاز

در حالی که قیمت مواد هیدروکربنی همچنان به عنوان یک ریسک 
در صنعت نفت و گاز محسوب می شود، چشم انداز اعتباری این صنعت 
نشــان می هد که قیمت نفت و گاز در سال 2018 تقریباً ثابت خواهد 
ماند. البته این صنعت در سال جاری و سال 2019 با فرارسیدن زمان 
سررسید بدهی های قابل توجه خود، در صورت افت معنادار قیمت نفت 
با ورشکستگی عظیمی مواجه خواهد شــد. فعالیت های تصاحب در 
صنایع باالدستی نیز افزایش خواهد یافت. چشم انداز 2018 بسیاری از 
صنایع این بخش با ثباتی کلی مواجه خواهد بود که این موضوع ناشی 
از نوسانات کم  قیمتی نفت و مشتقات نفتی است. بسیاری از شرکت ها 
با فروش دارایی یا عرضه ســهام، بدهی های خــود را کاهش داده و به 
نظر می رسد این صنعت موضع خوبی در قبال بازار سرمایه اتخاذ کند. 
بخش باالدستی نفت و گاز نیز به دلیل افزایش تالش ها برای بهره وری 
باالتر تحت فشار قرار خواهد گرفت. برای برنامه ریزی و سرمایه گذاری 
بلندمدت تر، انتقال انرژی شامل نرخ تطبیق خودروهای برقی در دستور 
کار قرار خواهد گرفت و اثرات این استراتژی بر شرکت های نفت و گاز 

بسیار چشمگیر خواهد بود. 
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  مرتضی مرادی

آینده صنایع جهان در حال دگرگونی است. چه صنایع کوچک مقیاس 
و چه صنایع بزرگ مقیاس تحت تاثیر تحوالت تکنولوژیک قرار دارند. 
در واقع آنچه آینده صنایع را متحول کرده و در آینده نیز بیشتر از این 
متحول خواهد کرد، تکنولوژی است. اما آنچه در حال رخ دادن است 
انگار در گذشته نیز رخ داده است و با نگاهی به تاریخ می توان به چیزی 

مشابه آنچه امروز در حال رخ دادن است رسید.
در جریان انقالب صنعتی قرن 18، با ماشــینی شدن بسیاری از 
صنایع که یکی از اولین های آن صنعتی شــدن نساجی در انگلستان 
بود، کارگران کارخانه ها دست به اعتراض زدند. آنها می گفتند ماشینی 
شدن نساجی باعث می شود آنها شغل خود را از دست دهند و این کار 

به ضرر اقتصاد خواهد بود.
شاید ابتدا به نظر می رسید که پیشرفت های تکنولوژیک تنها صنایع 
بزرگ مقیاس همچون راه آهن، صنعت هواپیمایی و مواردی از این دست 
را تحت تاثیر قرار می دهد. اما با گذشــت زمان صنایع کوچک مقیاس 
کامالً تحت تاثیر قرار گرفتند تا آنجــا که امروزه تکنولوژی در تولید 

کوچک ترین چیزها نیز موقعیت خود را تثبیت کرده است.
امروزه می بینیم که روبات ها حتی در درست کردن پیتزا هم جای 
انسان ها را گرفته اند و می توانند سریع تر، بهتر و ارزان تر این کار را انجام 
دهند. همچنین هواپیماهای بدون سرنشین در انتقال اشیا و تحویل 
کاالها از انســان ها پیشی گرفته اند. تکنولوژی هوش مصنوعی تا آنجا 
پیشرفت کرده که صنعت روزنامه نگاری هم تا آینده ای نه چندان دور از 

سوی روبات های هوشمند قبضه خواهد شد.
اما آیا با وجود چنین تغییراتی دیگر شــغلی هم برای انســان ها 
باقی خواهد ماند؟ بدون شــک پاسخ به این سوال مثبت است. تجربه 
انقالب های پیشین نشان داده است که پیشرفت تکنولوژی اگرچه در 
مرحله اول سطوحی از بیکاری را به وجود می آورد اما در مراحل بعدی 
و پس از آنکه نیروی کار با تکنولوژی جدید آشنا شد، تقاضا برای نیروی 
کار آنقدر افزایــش خواهد یافت که بیکاری های قبلی را جبران کند. 
در واقــع آنچه در این میان اهمیت دارد، همگام شــدن نیروی کار با 

تکنولوژی است.
شرکت هایی که در صنایع کوچک مقیاس فعالیت می کنند درست 
مانند شرکت هایی که در صنایع بزرگ مقیاس مشغول به کار هستند 
دیگر بدون استفاده از تکنولوژی به روز دنیا قدرت رقابت و بقا نخواهند 
داشت زیرا تکنولوژی هایی همچون هوش مصنوعی و هواپیماهای بدون 
سرنشین و بسیاری موارد دیگر آنقدر هزینه های تولید و ارائه خدمات را 
کاهش داده است که اگر بنگاهی بخواهد بدون توجه به این تکنولوژی ها 
به فعالیت خود ادامه دهد، بدون شک در آینده ای نه چندان دور محکوم 

به نابودی خواهد بود.
موجی از یک شــکل جدید از انقالب صنعتــی در حال رخ دادن 
است. این موج در حال شکل دهی مجدد به پایه های بسیاری از صنایع 
است. همچنین این موج در حال پایین آوردن دیوارهای موجود میان 
صنایع است؛ دیوارهایی که مرزهای بین عرضه کنندگان، تولیدکنندگان 

تغییرات  هســتند.  مصرف کنندگان  و 
تکنولوژیک ردپای صنایــع را متحول 
کرده است. پیش بینی می شود در دهه 
آینده، این فرآیند به شدت تسریع شود. 
طبقه بندی ســنتی صنایع باید مجدداً 
انجام شــود. اینکه مرزهای یک صنعت 
کجا آغاز می شــود، کجا پایان می یابد و 
بازیگران اصلی هر بخش کدام ها هستند. 
دیجیتالی شدن همه چیز، شایع شدن 
 )internet of things( اینترنت چیزها
یــا IoT، روبات های پیشــرفته، هوش 
مصنوعی، یادگیری ماشــینی، فناوری 
بالک چین و توســعه هایی که در علم 
صورت گرفته مثل مواد پیشرفته و نسل 
جدید ژنومیکس، در میان تکنولوژی هایی 
قرار دارند که پایه و اساسی را که صنایع 
در دنیای امروز بر مبنای آنها با یکدیگر 
رقابت و تعامل می کنند، تغییر می دهند.

هزینه های  پیشرفته  تکنولوژی های 
صنایــع مختلف را کاهش داده اســت. 
امکاناتی که با پیشرفت اتوماتیک شدن 
کارها ایجاد شــده اســت، سنسورها و 
گسترش فناوری ارتباطات، باعث شده 
کارایی افزایــش یابد و هزینه ها به طور 
قابل توجهی پایین آید. برای مثال کارایی 
در بخش انرژی، به یک مساله استراتژیک 
مهم برای شرکت ها تبدیل شده است و 
این  پیشرفت های تکنولوژیک می تواند 

کارایی را برای آنها به ارمغان آورد.

اما در بعضی از صنایع، انقالب صنعتی جدید، فراتر از آنچه تاکنون 
گفته شد قدم می گذارد به طوری که در بعضی از صنایع، فقط پایه های 
صنعت به لرزه نمی افتد بلکه دیوارهای آن فرومی ریزد. ما همین حاال 
می بینیم که این اتفاق در حال رخ دادن است و پیش بینی می شود در 

آینده ای نه چندان دور، این فرآیند شایع شود.
میان همه بخش ها، این اعتقاد وجود دارد که نقطه عطفی برای آنها 
به وجود آمده است که بعضی می توانند با توجه به شرایط جدید توسعه 
یابند و به صنایع پیشرفته آینده تبدیل شوند و بعضی از دور رقابت کنار 

خواهند رفت و محکوم به نابودی هستند.
اما سوال اینجاست که اثرات این انقالب صنعتی جدید روی صنایع 
کوچک مقیاس مختلف چیســت؟ آیا صنایع جدیدی در حال ظهور 
هستند؟ دیوارهای کدام دسته از صنایع فرو خواهد ریخت و پایه های 

کدام صنایع به لرزه خواهد افتاد؟
سرعت و اندازه موج های تکنولوژیک اخیر بی سابقه است. انقالب های 
صنعتی پیشین روی تکنولوژی های به خصوصی تمرکز داشتند -نیروی 
بخــار در انقالب صنعتی اول، الکتریســیته در انقالب صنعتی دوم و 
قطعات الکترونیکی و فناوری ارتباطات در انقالب صنعتی ســوم- اما 
امروز و در انقالب صنعتی جدید چندین تکنولوژی همزمان با هم و با 

سرعت نمایی، در حال نابود کردن همه صنایع قبلی هستند.
آنچه نســبت به گذشــته تفاوت ایجاد می کند این اســت که در 
حالی که انقالب های صنعتی قبلی از سوی پیشرفت های تکنولوژیکی 
هدایت می شــدند که در مرحله اول روی سمت تولید متمرکز بودند، 
بســیاری از پیشرفت های اخیر روی مصرف کنندگان، تولیدکنندگان 
و عرضه کنندگان تمرکز دارند و فقط بخش تولید را متاثر نمی کنند. 
نتیجه این اســت که موج های تکنولوژیک از سوی رفتار و انتظارات 

مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان تقویت می شوند.
تفاوت بزرگ دیگر این انقالب صنعتی با انقالب های صنعتی قبلی 
در این اســت که در حالی که قبلی ها، تقاضا را برای بسیاری از منابع 
تحریک می کردند، انقالب اخیر در مورد کاهش وابستگی به منابع است. 

سقوط دیوارها
چه آینده ای در انتظار صنایع کوچک مقیاس است؟

صنایع کوچک 

آینده ای متفاوت در کمتر از یک دهه. نتایج حاصل از تحلیل داده ها در مصاحبه با 800 مدیر اجرایی و متخصص در 
حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات

درصد پاسخ دهندگانی که با این پیش بینی آنچه انتظار می رود تا سال 2025 رخ دهد
موافقت کردند

91/2 10 درصد از مردم لباس های متصل به اینترنت بپوشند
90/0 90 درصد از مردم ظرفیت اینترنتی نامحدود و رایگان داشته باشند

89/2 یک تریلیون سنسور به اینترنت متصل باشد
86/5اولین روبات داروساز در ایاالت متحده شروع به کار کند

85/5 10 درصد از عینک های متن خوان به اینترنت متصل باشند
84/4 80 درصد از مردم در فضای اینترنت حضور دیجیتال داشته باشند

84/1 اولین خودرو از طریق فناوری چاپ سه بعدی تولید شود
81/7 اولین تلفن همراه قابل ایمپلنت به صورت تجاری وارد بازار شود
81/1 5 درصد از تولیدات مصرفی از طریق چاپ سه بعدی صورت گیرد

80/7 90 درصد از جمعیت جهان از تلفن های هوشمند استفاده کنند
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توســعه های انجام گرفته برای استفاده کارا از انرژی و کنترل مصرف، 
اســتفاده از سنسورها و اتوماتیک شدن بســیاری از کارها، به کاهش 

وابستگی به منابع کمک کرده است.
تعدادی از توسعه های تکنولوژیک که در حال رخ دادن هستند بسیار 
پهناورند. تعدادی از آنها به شدت در بخش های مختلف قابل استفاده 
هســتند و بعضی از آنها تنها غالباً به بخش هایی از صنعت مرتبط اند. 
همچنین تکنولوژی هایی مانند بالک چین به تازگی در حال توســعه 
هستند. موسسه PwC بیش از 150 تکنولوژی مختلف را مورد بررسی 
قرار داده و تاثیرگذارترین های آنها روی صنایع را شناسایی کرده است.

رفتار انسان دیجیتال •
میان عوامل رفتاری که موج های صنعتی را تقویت می کنند، انتظارات 
ما به عنوان انسان های دیجیتال قرار دارد. همه ما در حال تبدیل شدن 
به انســان های دیجیتال هستیم به طوری که زندگی خود را از طریق 
فرآیندهای دیجیتال کنترل می کنیم و به آن وابستگی شدیدی داریم. 
تا ســال 2020، تلفن های همراه حدود 50 درصد از درآمد دسترسی 
بــه اینترنت را در 75 درصد از کشــورها به خود اختصاص می دهند. 
تلفن های هوشمند همین االن به رابط دیجیتال میان طیف وسیعی از 

افراد و کسب وکارها تبدیل شده اند.
ارتباط دیجیتال با خانه های دیجیتالی که در آینده به وجود خواهند 
آمد، ماشــین ها، کارخانه ها یا حتی شهرها، از جمله شکل های جدید 
تکنولوژی هستند که در آینده تجاری سازی خواهند شد. همین امروز 
شرکت های تولیدکننده مواد شیمیایی توانسته اند این امکان را برای 
کشاورزان فراهم کنند که داده های مربوط به حوزه کشاورزی دقیقی 
را دریافت کنند که برای کشت هرچه بهتر محصول مورد استفاده قرار 

می گیرد.
در حوزه پزشکی، تلفن های هوشمند در حال بهبود سالمت افراد 
هستند، تا آنجا که وال استریت ژورنال تیتر می زند: »آینده پزشکی در 

تلفن های هوشمند شماست«.

هوش مصنوعی •
الگوریتم های نرم افزاری قادر هستند کارهایی را انجام دهند که به 
طور معمول برای انجام آن کارها به هوش انسانی نیاز است. کارهایی 
همچون درک بصری، درک صحبــت، تصمیم گیری و ترجمه زبان. 
هوش مصنوعی از تعداد زیادی زیربخش تشکیل شده است. همچون 
یادگیری ماشــینی که روی توسعه برنامه هایی برای اینکه بتوانند یاد 
بگیرند، درک کنند، استدالل بیاورند و برنامه ریزی کنند متمرکز است.

یادگیری ماشــینی در حال حاضر هم بخشــی از زندگی روزمره 
است. یادگیری ماشینی راه را برای گسترش خودروهای بدون راننده، 
کشف سریع تر داروها و... هموار کرده است. به طوری که داستان های 
علمی-تخیلی دهه های گذشته در حال تبدیل به واقعیت هستند که 
بخشــی از این تبدیل تا همین االن هم رخ داده است. موسسه گارتنر 
در سال 2016 پیش بینی کرده بود که تا سال 2018 بیش از نیمی از 
سازمان های بزرگ در کشورهای توسعه یافته جهان از یادگیری ماشینی 

در تجزیه وتحلیل های پیشرفته خود استفاده خواهند کرد.

• IoT اینترنت اشیا یا
اینترنت اشیا، یک شبکه در حال گسترش است که در آن اشیای 
 IoT مختلف به صورت دیجیتال با یکدیگر در ارتباط هستند. صنعت
سنسورها، نرم افزارها و شبکه ها را به یکدیگر متصل می کند و این امکان 
را فراهم می کند که وســایل مورد اســتفاده در تولیدات کارخانه ای و 

صنعتی از راه دور قابل کنترل باشند.

یک بررســی در ســال 2016 که از 
ســوی PwC و روی دو هزار شــرکت 
تولیدکننده فعال در صنایع خرد انجام 
شــد نشــان داد که آنها انتظــار دارند 
اتوماتیک شدن و دیجیتالی شدن سود 
هنگفتی را برایشان در آینده به ارمغان 
آورد. تــا جایی که پیش بینی می کردند 
3/6 درصــد از هزینه های آنها به دلیل 
اتوماتیک شــدن و دیجیتالی شــدن 
فرآیندهای کسب وکارشــان ظرف پنج 
ســال آینده کاهش یابد. آنها همچنین 
انتظار داشتند از طریق ارائه محصوالت 
و خدماتشــان با اســتفاده از روش های 
دیجیتالی، 2/9 درصد به درآمدهایشان 

افزوده شود.

بالک چین •
تکنولوژی بالک چین، به نیاز صنایع 
برای انجــام عملیات های مالــی امن و 
غیرقابــل کنتــرل و همچنین بســتن 
قراردادهایی که تا پیش از این نیاز به تایید 
مقامات دولتی داشــتند پاسخ می دهد. 
تکنولوژی بالک چین این پتانسیل را دارد 
که حجم عظیمــی از معامالت را که تا 
پیش از این از طریق سیستم بانکی سنتی 
انجام گرفته اســت، به خود جذب کند. 
از آنجا که بالک چیــن می تواند هر قدم 
و مرحلــه از یک تراکنش مالی را ثبت و 
ضبط کند، به صورت نظری می تواند برای 
تایید و ایمن سازی هر نوع تراکنش مالی 

مورد استفاده قرار گیرد.
بالک چین  تکنولوژی هایی همچون 
این وعده را می دهنــد که فرآیندهای 
کسب وکاری را که بین شرکت ها اتفاق 
می افتند بهبود بخشــند و به طور قابل 
 )Cost of Trust( توجهی، هزینه اعتماد
را میان آنها کاهش دهند. به همین دلیل 

تکنولوژی بالک چین می تواند بازدهی یک دالر سرمایه گذاری شده از 
طریق روش های سنتی پرداخت را به شدت افزایش دهد.

هواپیماهای بدون سرنشین •
انقالب هواپیمای بدون سرنشــین )Drone( این پتانسیل را دارد 
که مستقیماً بر بسیاری از صنایع، از حمل ونقل گرفته تا جنگلداری و 

کشاورزی، مهندسی، ساخت وساز و... تاثیر بگذارد.
طبــق بررســی های PwC روی کارکردهای تجــاری تکنولوژی 
هواپیماهای بدون سرنشــین، بازار جهانی در حــال ظهور برای ارائه 
خدمات با اســتفاده از این هواپیماهای بدون سرنشین ارزشی بیش از 
120 میلیارد دالر خواهد داشت. همچنین هواپیماهای بدون سرنشین 
پتانسیل های زیادی در امداد و نجات، پشتیبانی و نگهداری، جمع آوری 

اطالعات و موارد مشابه دارند.
نسل اخیر هواپیماهای بدون سرنشین می توانند برای فعالیت هایی 
همچون پایش سایت های استخراج و تولید، تعمیر و نگهداری، انتقال و 
حتی انجام فعالیت های اورژانسی پزشکی مورد استفاده قرار گیرند. اما 
آینده آنها بســیار متفاوت است. هوش مصنوعی در آینده در تلفیق با 
تکنولوژی هواپیماهای بدون سرنشین آنها را به روبات های پرنده تبدیل 
خواهد کرد که این توانایی را دارند که بدون دخالت مســتقیم انسان 

عمل کنند.

روباتیک، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی •
دامنه ای از پیشرفت های تکنولوژیک به سرعت و پشت سر هم 
در حال ظهور هستند. برای مثال، روباتیکس عمل های جراحی را 
در پزشکی به طور کامل متحول کرده است و تولیدات محصوالت 
کارخانه ای نیز تحت تاثیر روبات ها قرار گرفته اند؛ برای مثال می توان 
به کارکرد روبات ها در ســاخت قطعات الکترونیک و خودروسازی 
اشــاره کرد. در بخش نفت و گاز، شــرکت نفت رویال داچ شل از 
روبات هایی برای پایش ابزارآالت و تامین امنیت ســایت های خود 

استفاده می کند.
واقعیت افزوده )Augmented Reality( اطالعات یا تصاویری را به 
دنیای واقعی اضافه می کند )برای مثال عینک های واقعیت افزوده این 
امــکان را به فرد می دهند که در کنار دیدن اشــیای دنیای واقعی، به 
ای میل های خود و صفحات اینترنتی دسترسی داشته باشند(. واقعیت 
افزوده از واقعیت مجازی )Virtual Reality( متفاوت اســت. واقعیت 
مجــازی این امکان را برای افراد فراهم می کند که به صورت مجازی، 

حضور در یک دنیای خیالی را تجربه کنند.  

  تغییرات تکنولوژیک همه صنایع، از جمله صنایع کوچک مقیاس را متحول می کند. مرزهای میان صنایع در حال محو شدن است.

صنایع کوچک 

62 درصد از مدیران ارشد اجرایی در 
بررسی PwC در سال 2016 پیش بینی 

کردند که در آینده، مشتریان آنها 
محصوالت و خدمات مورد نیاز خود را 
از یک ارائه دهنده جدید این کاالها و 

خدمات خریداری کنند.

%62 %60 %56
56 درصد انتظار داشتند که 
در آینده ای نزدیک، رقیبانی 
از صنایع دیگر به صنعت آنها 

وارد شوند.

60 درصد انتظار داشتند 
که یک رقیب غیرسنتی و 
تکنولوژیک در آینده ای 
نزدیک به صنعت آنها 

وارد شود.
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  مینا جوشقانی

اگر به دنبال فرصت های جدید سرمایه گذاری هستید، بهترین استراتژی 
پیدا کردن صنایع ســودآور اســت. البته نه به آن معنا که نان تان را 
بچسبانید به تنور هر سهام تروتازه و داغی که دیدید. بهتر است نخست 
درباره آن حوزه از صنعت و شــرکت خاصــی که قصد دارید روی آن 
ســرمایه گذاری کنید به خوبی تحقیق کنید. گرچه ممکن است یک 
شــرکت در حوزه خاصی از صنعت عملکرد خوبی داشته باشد، شاید 
شــرکت های دیگر در آن حوزه ضعیف عمل کنند. نکته آن است که 
برای موفقیت و رونق سهام هیچ یک از سهام و صنایع تضمینی نیست.

وقتی به دنبال محل سرمایه گذاری مناسب می گردید، بد نیست به 
گرایشات بازارها توجه کنید. با اینکه رشد در هر صنعت نشانه خوبی 
به شــمار می رود، همیشه به این سادگی نیست. گاهی این رشدها با 
نوسانات شــدید آمیخته که به طور طبیعی ریسک سرمایه گذاری را 
باال می برد. وب ســایت »یو.اس.ای توِدی« بــرای راحت تر کردن کار 
عالقه مندان به ســرمایه گذاران در آمریکا، لیســتی از صنایعی تهیه 
کرده که در انتهای ســال گذشته پیش بینی کرده بود در سال 2018 
ســودآوری خوبی داشته باشــند. انتظار می رود این 9 صنعت که در 
ذیل آمده بهترین نرخ رشــد را در سال جاری تجربه کنند. بر اساس 
این گزارش، بهترین صنایع برای سرمایه گذارها آنهایی هستند که از 
رشد اقتصادی سریع تر، مالیات کمتر، خرج بیشتر شرکت ها و قوانین 
و مقــررات دولتی کمتر بهره می برند: شــرکت های مالی، به خصوص 
بانک هایی که به مردم و کسب وکارها وام می دهند، شرکت های صنعتی 
هواپیماسازی، اسلحه سازی و ماشین آالت سنگین و حمل ونقل مانند 
راه آهن و شرکت های تحویل بسته. البته نباید بهترین بازیگر بازار سهام 
در سال گذشته، یعنی بخش تکنولوژی را فراموش کرد. به لطف هوش 
مصنوعی، روباتیک و پردازش ابری، بخش تکنولوژی به قدرت خود باقی 
می ماند. هرروزه شرکت های بیشتری زیرساخت های تکنولوژی شان را 
به روز می کنند و به این ترتیب آمیختگی تکنولوژی با محل کار و زندگی 

مردم، ادامه می یابد.

احیای حوزه مالی •
به نظر می رســد موانعی که از زمان رکود اقتصادی بر سر راه بانک ها 
و شــرکت های خدمات مالی به وجود آمده بود، به تدریج برداشته شده 
 است. در آمریکا، شرکت هایی که به مردم وام می دهند یا خدمات مشاوره 
سرمایه گذاری بازنشستگی ارائه می دهند، در نیمه دوم سال 2017 رشد 

سه درصدی داشتند و در سال 2018 نیز به رشد ادامه می دهند.

 ادامه موفقیت تکنولوژی •
اگرچه حوزه تکنولوژی در ســال گذشــته صدرنشین جدول بود، 
اما تضمینی نیســت امسال نیز به همین قرار باشد. درحالی که سهام 
شرکت های فیس بوک، اپل، آمازون، نتفلیکس و گوگل-آلفابت بیشترین 
سودآوری را در سال 2017 داشتند، سایر فعاالن حوزه تکنولوژی هنوز 

باید تقال کنند.

قدرت صنعت •
در رابطــه بــا بخش شــرکت های 
صنعتــی از قبیل پیمانــکاران صنایع 
دفاعی، محصوالت ساختمان ســازی و 
ماشــین آالت، اما امیدها به این بستگی 
دارد کــه اقتصاد جهانی بهبــود یابد. 
شــرکت ها نیز باید بــرای جایگزینی 

ماشین آالت فرسوده شان هزینه کنند.
کدام بخش ها در ســال های گذشته 

برای سرمایه گذاران جذاب تر بوده اند؟
»کنفرانس تجارت و توسعه سازمان 
 »UNCTAD« ملل« که بــه اختصــار
خوانده می شود، ساالنه گزارشی از صنایع 
کل دنیا تهیه می کند و در این سالنامه ها 
به تحــوالت اخیر صنایــع مختلف در 
سرتاسر جهان می پردازد. آخرین گزارش 
کامل این ســازمان در ســال 2017 به 
بررسی ســرمایه گذاری های خارجی در 
صنایع متفاوت و از ابعاد مختلف مانند 
منطقه جغرافیایی، حــوزه صنعتی و... 

پرداخته است.

گرایش های سرمایه گذاری  •
امسال و آینده

موج سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
)FDI( جهانی در ســال جاری سقوط 
23درصدی معــادل 143 تریلیون دالر 
را تجربه کرد. این رقم در تضاد فاحشی 
با رشد شتابزده تولید ناخالص داخلی و 
تجارت است. بخشــی از این سقوط به 
ســبب کاهش 22درصدی ارزش ادغام 
ســهام و مالکیت )M&A( کارخانه ها و 
صنایع است. اما حتی تخفیف قیمت ها 
در معامالتی یک مرتبــه ای و تغییرات 
ســاختاری شــرکت ها که باعث شــد 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی در 
ســال 2016 باال رود، بــر گرایش های 
بازار در سال 2017 نقش چندان موثری 
نداشــت و زوال FDI در ســال گذشته 
چشمگیر بود. شرکت ســرمایه گذاری 
»گرینفیلد« که شاخص گرایش های بازار 
را پیش بینی می کند هم کاهش ارزش 
14درصدی را تخمین زده بود. هرچند 
موج ســرمایه گذاری مستقیم خارجی 

به اقتصادهای در حال توســعه کمابیش در حدود 671 میلیارد دالر 
ثابت باقی مانده بود که نسبت به رشد 10درصدی سال 2016 نوعی 
شکست محسوب می شود. سرمایه گذاری در آفریقا نیز به ریزش ادامه 
داد و به دو میلیارد دالر رســید، یعنی کاهش 21درصدی نسبت به 
ســال 2016. اما در آسیا هم جذب ســرمایه گذاری خارجی در 476 
میلیارد دالر در سال ثابت ماند. گرچه همین ثبات آسیا را به بزرگ ترین 
گیرنده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال 2017 تبدیل 
کرد. موج FDI به آمریکای جنوبی و کارائیب برای نخســتین بار طی 
شش سال اخیر هشــت درصد افزایش داشت و به 151 میلیارد دالر 
رسید اما هنوز به نسبت سال 2011 وقتی بازار کاال در اوج رونق بود، 
پیشرفت ناچیزی محسوب می شد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
اقتصادهای ضعیف و آســیب پذیر کماکان شکننده باقی ماند. اقتصاد 
کشــورهای کمتر توسعه یافته کاهش 17درصدی ســرمایه را از سر 
گذراندند. سرمایه گذاری خارجی در کشورهای با اقتصاد توسعه یافته به 

شدت 37 درصد کاهش یافت و به 4/1 میلیارد دالر رسید.
این کاهش ها نشان دهنده نابســامانی ها و کسادی سرمایه گذاری 
در منابع طبیعی است. پیش بینی ها برای FDI جهانی در سال 2018 
حکایت از رشد بسیار ضعیف دارد. پیش بینی شده که سرمایه گذاری 
خارجی جهانی تا حدود10 درصد افزایش یابد اما کماکان پایین تر از 

متوسط 10 سال گذشته خواهد بود.
اما گزارش این ســازمان از ســرمایه گذاری های خارجی در سال 
گذشته حاکی از آن است که بخش های مالی، فعالیت های مربوط به 
کسب وکار، تجارت و مخابرات کماکان با دربرگیری دوسوم کل سهام، 

بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.
طرق مختلف سرمایه گذاری نشــان دهنده الگوهای متفاوت بین 
صنایع است. حوزه های غذا و آشامیدنی، نفت و گاز، لوازم الکترونیکی، 
آب و برق و فعالیت های تجاری در ســال 2016 بیشــترین سهم از 
سرمایه گذاری های ادغام و اکتساب یا M&A را به خود تخصیص دادند. 
اعالم تصمیم ســرمایه گذاری های خیلی بزرگ در چند کشور معدود 
منجر به بهبود جزئی در حوزه سرمایه گذاری سبز شد و همین باعث 

صنایع داغ
کدام صنایع بیشترین سرمایه گذاری را جذب کرده اند؟

 نمودار 1- پیش بینی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اساس بخش، 
2001 -2007 -2015
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شده که زوال کلی FDI در صنایع جهانی چندان به چشم نیاید. کاهش 
ارزش پروژه های جدید تولید به طور خاصی باعث نگرانی شده بود.

آخرین داده های قابل دسترس که متعلق به سال 2015 است نشان 
می دهد که نزدیک به دوســوم سهام FDI جهانی روی حوزه خدمات 
متمرکز بوده است. حوزه های تولید و استخراج مواد خام به ترتیب 26 
و شــش درصد را به خود اختصاص داده اند. همان طور که در نمودار 1 
می بینید، تغییر طوالنی مدت به ســوی بخش خدمات از زمان بحران 

اقتصادی شروع شد.
عالوه بر آن سهم بزرگ بخش خدمات در داده های جهانی مربوط 
به سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث می شود اهمیت این بخش از 
واقعیت بیشتر نشان داده شود. قسمت بزرگی از FDI جهانی در بخش 
خدمات به فعالیت های کسب وکار از جمله کارهایی مربوط می شود که 

شرکت های هلدینگ و دفاتر منطقه ای 
انجام می دهند و به طور پیش فرض در 
بخش خدمات قرار دارند اگرچه ممکن 
اســت شــرکت های مادر در حوزه های 
اولیــه و تولید فعال باشــند. در بخش 
خدمات، بزرگ تریــن دریافت کنندگان 
ســهام داخلــی FDI، بخش های مالی، 
کســب وکار، تجارت و مخابرات بودند 
)نمودار 2(. در بخش تولید، پنج صنعت 
اصلی یعنی محصوالت شیمیایی، غذا و 
آشامیدنی، لوازم الکترونیکی، خودروهای 
موتوری و محصوالت نفتی بیش از 70 

درصد کل سهام سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص 
داده اند. این صنایع طی دهه اخیر دســتخوش تحوالت اساسی مانند 
جابه جایی بین المللی و تولید در خارج شدند که از عوامل آن می توان به 
بازار و سودجویی هرچه بیشتر کسب وکارها اشاره کرد. در بخش اولیه 
FDI صنایع استخراجی از جمله نفت و گاز و فلزات معدنی بر سایرین 

غلبه دارد. از سوی دیگر سرمایه گذاری در سهام کشاورزی پایین مانده 
است. طی چند سال گذشته قیمت پایین کاالها به طور چشمگیری در 
جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بخش اولیه تاثیر گذاشته بود. 
این موضوع باعث فشار آمدن روی قسمتی از بخش اولیه به خصوص در 

آفریقا، آمریکای التین و غرب آسیا شده بود.
صنایع اســتخراجی در اقتصــاد این مناطق رو به توســعه نقش 
چشــمگیری ایفا کرده و حدود 20 تا 30 درصد ســهام FDI آنها را 

تشکیل می دهند.
در ســال 2016، اکتســابات و ادغامــات بین مــرزی در صنایع 
استخراجی به لطف افزایش قیمت نفت و گاز خیزش کوچکی داشت 
 »BG GROUP« نمودار 1- 3(. عامل این پیشــرفت اکتساب شرکت(
بریتانیا توسط »رویال داچ شل« هلند بود، این معامله دومین معامله 
بزرگ آن سال به شمار می رود. میزان سرمایه گذاری سبز اعالم شده نیز 

به طور چشمگیری افزایش یافت )نمودار 3-2(.
ارزش کل فروش M&Aهای بیــن مرزی حدود 18 درصد معادل 
869 میلیــارد دالر افزایش یافت و به باالترین حد خود از زمان رکود 
اقتصادی جهانی رســید. قیمت فروش M&Aها در تمامی سه بخش 
افزایش را تجربه کرد )نمودار 4(، اما به طور خاص در صنایع اصلی مانند 
الکترونیک، غذا و آشامیدنی، نفت و گاز، فعالیت های تجاری و آب و برق. 
برای دومین سال پیاپی، تولیدکنندگان از لحاظ ارزش معامالت پیروز 

شدند که این موفقیت را مرهون چند ابرمعامله هستند.
در بخش تولید نیز ارزش کلی و هر بخش در M&Aهای بین مرزی 
طی چند سال اخیر تغییر بسزایی داشته  است. لوازم برقی و الکترونیکی 
و همچنین غذا و آشامیدنی و تنباکو خیز بزرگی برداشتند که بیشتر از 

اکتساب »ساب میلر« ناشی می شد.
از سوی دیگر اکتســابات و ادغامات )M&A( در بخش دارویی )که 
اجرای معکوس مالیات کند شــده بود( و بخش محصوالت شیمیایی 
کاهــش پیدا کــرد. در بخش های خدمات، حمل ونقــل و انبارداری، 
سرگرمی و بازیابی و ساختمان سازی شاهد جهش های بلند 34درصدی، 

71درصدی و 116درصدی در M&Aهای بین مرزی بودیم.
برخالف رشد سریع ارزش M&Aها طی سال های 2014 تا 2016، 
ارزش اعالم شده سرمایه گذاری های سبز در سال 2017 به قدر جزئی 
افزایش یافت که نشــان دهنده توسعه کند تولید جهانی شرکت های 
چندملیتی است. در سال 2016، ارزش سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
ســبز هفت درصد باالتر از سال قبل اعالم شد و ارزش کل را به 828 
میلیارد دالر رســاند. درحالی که بیشتر دنیا در باتالق فراگیر دست وپا 
مــی زد، اعالم چند معامله خیلی بزرگ در تعداد انگشت شــماری از 

کشورها به این بهبود انجامید.
از لحاظ بخش های صنعتی، تمامی صنایع تولیدی شــاهد سقوط 
بودند. مقدار سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبز در این بخش 9 درصد 

کاهش یافته و به 929 میلیارد دالر رسیده بود.
از طرفی سرمایه گذاری خارجی اعالم شده در بخش اولیه متعاقب 
اعالم پروژه بزرگی مانند »تنگیز« در قزاقســتان به 54 میلیارد دالر 
افزایش یافت. ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی سبز نیز در بخش 
خدمات شاهد افزایش بود و با بهبود 15درصدی به 481 میلیارد دالر 
رسیده بود. گزارش سازمان »کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل« 

دلیل آن را خیزش سرمایه گذاری در چند کشور دانسته است.  

  نمودار 2- پیش بینی سهام FDI جهانی بر اساس صنایع اصلی، 2015

 نمودار3- اکتسابات و ادغامات بین مرزی در صنایع استخراجی )نمودار باال( و میزان سرمایه گذاری سبز اعالم شده )نمودار پایین(
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صادرات صنعتی

  ایما موسی زاده

تقاضای جهانی، اصلی ترین موتور محرکه برای توســعه و رشــد 
تولیدات صنعتی محسوب می شود، همچنین تولید انبوه، به عنوان 
یکی از ویژگی های مهم تولیدات صنعتی ایجاب می کند تا بازارهای 
جدیدی برای کاالهای صنعتی تولیدشده در هر کشور، در خارج از 
مرزهای آن یافت یا در صورت لزوم حتی ایجاد شــود. تالش برای 
افزایش صادرات کاالهای صنعتی تولیدشده در هر کشور به چند 
دلیل بسیار مهم تلقی می شود؛ اول ایجاد درآمد برای تولیدکنندگان 
داخلــی، دوم ورود ارز به داخل کشــور برای تامین مالی کاالهای 
وارداتی که مانع از کســری تراز پرداخت های کشور خواهد شد و 
عالوه بر این یک سوم مشاغل ایجادشده در کارخانه ها که معموالً و 
در اکثر موارد برای افرادی با سطح مهارت و تحصیالت پایین، ایجاد 
اشتغال می کند. بنابراین کشــورها با افزایش صادرات و در نتیجه 
تولید کاالهای تولیدشده در صنایع مختلف، می توانند ایجاد اشتغالی 

پایدار برای نیروی کار با مهارت اندک داشته باشند.
 روند صادرات کاالهای صنعتی در جهان را می توان به دو دوره 
از ســال 1870 تا قبل از شــروع جنگ جهانی اول و دوره بعد از 
پایان جنگ جهانی دوم تا زمان حاضر تقســیم کرد. در دوره اول، 
در واقع تولید کاالهای صنعتی به دلیل پیشــرفت های تکنولوژی 
صورت گرفته، در حال شکل گیری و رسیدن به حد تولید انبوه بود 
که باعث می شد هرسال میزان صادرات )و طبیعتاً واردات( کشورها 
در سطح جهان افزایش یابد. طی این سال ها، ساالنه به طور متوسط 
سه درصد به حجم مبادله کاال در جهان )که بخشی از آن تولیدات 
صنعتی بود( اضافه می شد. این دوره با آغاز جنگ جهانی اول متوقف 
شد. با پایان جنگ جهانی دوم، کشورهای توسعه یافته با برقراری 
پیمان های مختلف تجاری، اقدام به کاهش موانع و تعرفه های حاکم 
بر صادرات و واردات بین خود کردند که باعث شــد تا روند مبادله 
جهانی کاال بین کشــورها که کاالهای صنعتی هم بخشــی از آن 
محسوب می شدند با شتاب بسیار افزایش یابد. کشورهای در حال 
توسعه نیز در همین مقطع زمانی از مزایای کاهش تعرفه های واردات 
به کشورهای توسعه یافته بهره مند شدند. این کاهش تعرفه ها برای 
واردات از کشورهای در حال توسعه، اگرچه به شدت میزان کاهش 
برای کشورهای توسعه یافته نبود اما باز هم در حدی بود که توانست 

تغییرات مهمــی را در روند صادرات 
کاالهای صنعتی بین ایــن دو گروه 
ایجاد کند. این کاهش میزان تعرفه ها 
که درباره صادرات از کشــورهای در 
حال توســعه به توسعه یافته در اوایل 
دهه 60 میالدی آغاز شد اما به نوعی 
تبعیض آمیــز اعمال شــد. صادرات 
کاالهای فرآوری نشــده و خام اغلب 
دارای تعرفــه صفر بود و با تبدیل نوع 
صادرات به کاالهای صنعتی تعرفه ها 
افزایــش می یافت و هــر چه کاالی 
صادراتی پیچیده تر بود میزان افزایش 

تعرفه نیز بیشتر بود.
اما صرف نظر از کشور صادرکننده، 
در سال های بعد از جنگ جهانی دوم، 
میزان صادرات کاال از جمله کاالهای 
صنعتی، در جهان با شــتابی بســیار 
باالتر از دوره اول افزایش یافت. از سال 
1947 و با امضای تفاهمنامه گات که 
در نهایت منجر به تشــکیل سازمان 
تجارت جهانی شد، این روند افزایشی 
به ثباتی قابل قبول طی زمان دســت 
یافت تا جایی که در دو دهه پایانی قرن 
بیســتم، میزان رشد متوسط تجارت 
جهانی ســاالنه شش درصد محاسبه 
شد که دو برابر میزان رشد اقتصادی 
متوسط ســاالنه در همین بازه زمانی 
محسوب می شود. این روند باعث شد 
تا استانداردهای زندگی تقریباً در همه 
نقاط جهان افزایش پیدا کند. به رغم 
تبعیض های تعرفه ای پیشتر گفته شده، 
کشــورهای در حال توسعه بیشترین 
سهم را از این افزایش استاندارد زندگی 
به خود اختصاص دادند. اگر کشورهای 

در حال توســعه را به صورت یک کل در نظر بگیریم، سهم آنها در 
تجارت جهانی از یک چهارم در اوایل دهه هفتاد قرن بیستم میالدی، 
به یک سوم در سال آغازین قرن بیست و یکم افزایش یافت. عالوه 
بر این بســیاری از این کشورها توانستند میزان کاالهای صنعتی 
صادراتی خود و خدمات مرتبط با این کاالها را در همین دوره زمانی 
به صورت چشمگیری افزایش دهند تا جایی که بر اساس گزارش 
منتشرشده در ماه نوامبر سال 2001 صندوق بین المللی پول، حدود 
80 درصد صادرات کشورهای در حال توسعه را در آن مقطع زمانی، 
کاالهای صنعتی تشکیل داده است. البته سهم تمامی کشورهای در 
حال توسعه، در افزایش سهم صادرات کاالهای صنعتی به کشورهای 
جهان، به یک اندازه نبود. بیشــترین سهم در این افزایش به چین 
اختصاص داشــت که از اوایل دهه 90 میالدی، به یک بازیگر مهم 
در زمینه صادرات کاالهای صنعتی به سایر کشورهای جهان تبدیل 
شــد. کاالهای صادراتی چین ابتدا بیشتر اسباب بازی های ساده و 
محصوالت نساجی بودند که تولید آنها بیشتر از تکنولوژی بر مبنای 
نیروی کار بود اما به ســرعت محصوالت تولیدی این کشور تغییر 
کرد و چین به صادرکننده مهم انواع محصوالت صنعتی در سطح 
جهان تبدیل شــد و دایره محصوالت صنعتی تولید و صادر شده 
توسط این کشور به کاالهای الکترونیک و کامپیوتر هم گسترش 
یافت تا جایی که بخش مهمی از ســهم کشورهای توسعه یافته را 
هم در بازارهای جهانی به خود اختصاص داد، در واقع ســهم این 
کشــور از صادرات در کل جهان )که فقط شامل کاالهای صنعتی 
نیســت( بین سال های 1990 تا 2007، به سه برابر افزایش یافت. 
سهم کشورهای توسعه یافته از صادرات کاالهای صنعتی در سطح 
جهان اما از 85 درصد در سال 1955، به حدود 60 درصد در سال 
2006 کاهش یافت. این کاهش ســهم صادرات کاالهای صنعتی 
کشورهای توسعه یافته، در بخش های مختلف یکسان نبوده است. 
در مورد محصوالت نساجی و البسه این کاهش از سال 1955 آغاز 
شــده اســت در حالی که در مورد اتومبیل کاهش بسیار دیرتر و 
حوالی سال های 1985 آغاز شد. به عبارتی کاهش سهم اقتصادهای 
توسعه یافته درباره کاالهایی که در فرآیند تولید نیاز به نیروی کار 
داشــتند، بسیار زودتر از کاالهایی آغاز شــد که نیاز به سرمایه و 

تکنولوژی های پیشرفته برای تولید داشتند.

روند فزاینده سهم محصوالت صنعتی در صادرات •
اگر بخواهیم درباره محصوالت صنعتی مبادله شــده در سطح 
جهان فارغ از کشــور صادرکننده آن بحث کنیم، با بررســی آمار 
خواهیــم دید با فاصله گرفتن از اتمام جنگ جهانی دوم، ســهم 
محصوالت صنعتی در صادرات کاال افزایش یافته اســت و ســهم 
سایر انواع کاالهای صادراتی، خصوصاً محصوالت کشاورزی حتی 
فرآوری شده از کل صادرات به شدت کاهش داشته است. در واقع در 
سال های بعد از پایان جنگ جهانی دوم سهم محصوالت کشاورزی 
)شامل محصوالت غذایی فرآوری شده( از کل صادرات جهان 40 
درصد بود که در سال های پایانی قرن بیستم به کمتر از 10 درصد 

فصل جدید
صادرات صنعتی در جهان چقدر رشد داشت؟

 صادرات، واردات و تراز تجاری تولیدات کارخانه ای 28 عضو اتحادیه اروپا )میلیارد یورو(
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رسید و این سهم توسط کاالهای صنعتی جایگزین شد.
این روند رو به افزایش مبادله کاالهای صنعتی در بین کشورهای 
جهان، در ســال های آغازین قرن بیست و یکم نیز به شدت ادامه 
یافت. رشــد صادرات و واردات در سطح جهان در سال های 2001 
تا 2008، بیش از هر چیز مرهون افزایش قیمت کاالها در بازارهای 
جهانی بــود، وقفه هایی مانند بحران داتکام هم تنها باعث شــد 
ســهم صنعت های مختلف در این مبادالت اقتصادی برای مدتی 
دســتخوش تغییر شود اما تاثیر معناداری بر روند کلی این جریان 
نداشــت. این وضعیت تا سال 2008 که جهان بنا به نظر بسیاری 
از کارشناسان اقتصادی، بزرگ ترین بحران اقتصادی در طول تاریخ 
را تجربه کرد، ادامه یافت. از این سال به بعد می توان گفت جریان 
تجارت جهانی، چه در زیربخش صادرات و واردات کاالهای صنعتی، 
چه در سایر بخش ها مانند مواد معدنی و کشاورزی و حتی خدمات 
دچار تغییرات شدیدی شــد. در واقع کاهش حجم ارزش تجارت 
جهانی بر اثــر بحران اقتصادی 2008، با دوران جنگ های جهانی 

قابل مقایسه است. 
عــالوه بر کاهش حدود 20درصدی در حجم و ارزش مبادالت 
جهانی در ماه های بعد از شروع بحران تا اواسط سال 2009، می توان 
گفت تجارت جهانی در هیچ بخشی هنوز نتوانسته به صورت باثباتی 
به دوران پیش از آغاز بحران بازگردد. اگرچه در سال های 2010 و 
2011 از نظر عددی این بازیابی و برگشت به سطح قبل از شروع 
بحران تقریباً کامل شــد اما ثبات و اطمینان الزم در مورد ادامه دار 
بودن این روند وجود ندارد و در ســال های بعــد از 2011 اگرچه 
حجم تجارت جهانی کاالها و به همراه آن حجم مبادالت کاالهای 
 صنعتی رشد داشته است اما این رشد هم اندک و هم دچار نوسان 

بوده است.
در این عدم بازیابی کامل، عالوه بر عوامل اقتصادی مانند کاهش 
تقاضا به عوامل دیگری همچون تمایل بیشــتر کشورهای درگیر 
بحران به محدود کــردن واردات نیز نقش دارد. البته در این مورد 
استثنائاتی هم وجود دارد. به عنوان مثال اتحادیه اروپا به رغم تجربه 
کاهش شــدید در صادرات و واردات کاالهای صنعتی در سال های 
2008 و 2009، توانســت در سال 2010 در این بخش به سطح 
پیش از بحران خود بازگشــته و روند صعودی قبلی خود را بازیابی 
کند. اما ســهم صادرات کاالهای صنعتی در سطح جهان در کل 
مبــادالت جهانی، که عمالً حتی پیش از آغاز بحران اقتصادی و از 
سال 2005 شروع به کاهش کرده بود که با کاهش بسیار شدیدتری 
در سال 2008 هم روبه رو شد، و به رغم روند مالیم صعودی از سال 
2013 به بعد، نتوانسته به سطح پیش از آغاز بحران بازگردد. این در 
حالی است که بنا به آمار منتشرشده توسط سازمان تجارت جهانی، 
ارزش مبادالت اقتصادی در جهان بعد از کاهش سال های 2008 
و 2009، در ســال 2010 تقریباً به دوران قبل از بحران بازگشته و 
در سال های بعد از آن تا قبل سال 2015 نیز اگرچه بسیار اندک و 
بی ثبات، اما به روند افزایشی ساالنه خود ادامه داده است. اما از سال 

2015 به بعد این روند کاهشی بوده است. 
اگرچه رشــد 2/6درصــدی در مبادالت جهانــی کاال، هم از 
پیش بینی ها و هم از رشــد سال 2014 کمتر بوده است اما همین 
رقم نیز در ســال 2016 به نصف کاهش پیدا کرده و در این سال 
تنها 1/3 درصد رشد در زمینه مبادالت جهانی کاال را شاهد بوده ایم. 
این وضعیت عالوه بــر میزان تولید و تقاضــای کاالها، بر میزان 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولیدی در کشورها و در نتیجه 
بر توان تولید آینده کشورها خصوصاً در بخش کاالهای صنعتی که 

نیاز بیشتری به سرمایه دارند، اثرگذار خواهد بود.

آغاز دوران جدید مبادله •
به نظر می رســد کند شدن روند 
افزایشــی مبادالت در سطح جهانی 
را اگر در کنار سیاست های اقتصادی 
کشورهایی مانند ایاالت متحده )که 
باعث شــد کشــورهای دیگری هم 
مجبور به انجام اقدامات متقابلی شوند( 
قرار دهیم، بایــد بپذیریم که دورانی 
جدید در تاریخ مبادله تولیدات صنعتی 
و غیرصنعتی بین کشورها آغاز شده 
است. تصمیم دولت آمریکا به خروج 
از نفتا و وضع تعرفه های بعضاً سنگین 
وارداتی بر بسیاری از کاالهای واردشده 
به ایاالت متحده که اقدامات متقابلی 
را خصوصــاً از جانب کانادا و چین در 
پی داشت، در کنار تالش برای انتقال 
خط تولید کاالهای آمریکایی به داخل 
خاک این کشــور، صرف نظر از اینکه 
تا چه حد عملی شــده اســت نشان 
از بازگشــت به دوران قبل از توافقات 
کشــورهای  بین  گســترده  تجاری 
مختلف دارد کــه می تواند در صورت 
ادامه دار شــدن، کاهش شدیدی در 
حجم مبادالت جهانی را ایجاد کند. اما 
ریشه این تالش برای محدود ساختن 
مبــادالت کاال و خدمات در ســطح 
جهان چیســت؟ پیش از این گفتیم 
که افزایش مبادالت کاالهای صنعتی 
در ســطح جهان، منجر بــه افزایش 
رفاه شــهروندان کشــورها )به دلیل 
دستیابی به کاالهایی با قیمت کمتر( 
و در عین حال افزایش اشتغال نیروی 
کار غیرماهر یا نیمه ماهر شــد. نکته 
اینجاســت که به نظر می رسد سهم 
نیروی کار شــاغل در تولید کاالهای 

صنعتی از کل نیروی کار شاغل خصوصاً در کشورهای توسعه یافته، 
در حال کاهش است.

این اتفاق البته جدید نیســت. سهم نیروی کار شاغل در این 
بخش در کشورهای توسعه یافته، بیش از پنج دهه است که در حال 
کاهش اســت و از حدود 25 درصد کل نیروی کار شاغل در دهه 
70 میالدی به کمتر از 15 درصد در ســال های 2010 تا 2015 
رسیده است. اما در ســال های بعد از بحران اقتصادی 2008 که 
باعث شد کشورهای توسعه یافته نیز با مشکل بیکاری گسترده و 
بیش از حد معمول مواجه شوند، این کاهش هم مورد توجه مردم 
و هم دولت ها قرار گرفت و بازگرداندن فرصت های شغلی به داخل 
کشورها و ایجاد اشتغال برای شهروندان کشورها به جای اعطای 
آن به کشــورهای دیگر تبدیل به بخش مهمی از اهداف ارائه شده 
توســط بعضی از کمپین های انتخاباتی در سال های اخیر شد. اما 
در بین کمپین هایی که بازگرداندن فرصت های شــغلی به داخل 
خاک کشورها را سرلوحه خود قرار داده بودند ایاالت متحده عماًل 
اولین کشوری است که اقدامات مهم و عملی برای اجرایی کردن 

آن انجام داده است.
 ایده دونالد ترامپ مبنی بر اینکه جهانی سازی فرصت مردم ایاالت 
متحده برای تحقق رویای آمریکایی را از بین برده است، در ماه های 
اخیــر در قالب وضع تعرفه و خروج از پیمان های اقتصادی خود را 
نشان داده است. اینکه تاثیر این اقدامات بر حجم و مبلغ مبادالت 
جهانی تا چه اندازه خواهد بود و میزان اشتغال ایجادشده در داخل 
کشورها بعد از این اقدامات و تاثیر آن بر سطح رفاه شهروندان چگونه 
و تا چه حد خواهد بود مســائلی اســت که هنوز برای قضاوت در 
مورد آن بسیار زود اســت. اما پرواضح است که این اقدامات سود 
یک طرفه ای برای شهروندان کشورهای توسعه یافته نخواهد داشت. 
کاهش سطح رفاه ناشی از افزایش قیمت کاالهای صنعتی که در 
خاک این کشــورها تولید می شوند موضوعی است که معموالً در 
شــعارهای انتخاباتی عمداً یا سهواً از آن صرف نظر شده و صرفاً بر 
میزان اشتغال ایجادشــده تاکید می شود. افزایش قیمت کاالهای 
صنعتی با تغییر مــکان تولید آنها طبیعتاً نه تنها بر شــهروندان 
کشورهای توسعه یافته که بر میزان تقاضای آن در سایر بخش های 
جهان هم تاثیر خواهد داشــت. به نظر می رســد باید منتظر ماند 
تا زمان، برآیند اثرات مختلف این سیاســت های جدید در تجارت 

جهانی را مشخص کند. 
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رشد صنعتی

  سیدمحمدامین طباطبایی

واقعیت این است که نمی توان از رشد اقتصادی سخن گفت و به نقش 
صنعت اشــاره نکرد. داستان توسعه اصالً از همین صنعتی شدن آغاز 
می شــود؛ جایی که اختراعات و تحوالت گســترده در قرن هجدهم 
میالدی مســیر زندگی بشر را دگرگون کرد. آنچه تا پیش از آن اتفاق 
می افتاد چیزی از جنس تولیدات نیروی کار، آن هم در سطح گذران 
معیشت شخصی و خانوادگی بود، مهارت انسان در تولید تعیین کننده 
بود و البته برای بهره وری از آن ایده های مشخصی به چشم نمی خورد. 
به عبارت بهتر خلق ثروت که از اهداف اصلی رشــد اقتصادی است، 
عمالً در سطح وسیعی روی نمی داد بلکه تفاوت ها را عمدتاً جابه جایی 
ثروت از طریق جنگ یا چیزهایی مثل آن یعنی تعویض مالکیت رقم 
می زدند. نقطه عطف دقیقاً همان جایی بود که مفهومی به نام تولید انبوه 
جرقه خورد؛ مفهومی که از مهارت های نیروی کار فراتر می رفت و به 
ابزار متفاوتی نیاز داشت. آنچه صنعت را به وجود آورد در واقع همین 

اختراعات بود.
داســتان های مختلفی در مورد شــروع انقالب صنعتی و ارمغان 
آن برای رشــد اقتصادی روایت شده است؛ از پسری خیال پرداز که با 
مشــاهده حرکت سرپوش کتری در حال جوشش به نیروی بخار پی 
برد یا بافنده ای فقیر که به چرخ ریسندگی همسرش خیره شده بود و 
با تعجب مشاهده کرد که چرخ حتی پس از معلق شدن بر روی زمین 
در حال تاب خوردن است. اما در همه این ماجراها و تحوالت یک چیز 
مشترک است و آن تفاوت هایی است که در نتیجه این رویدادها طی 

بازه ای حدود 50ساله یا بیشتر رقم خورد.
ابتدا ابداعات بسیاری صورت می گرفت اما به ثمر نشاندن آنها لزوماً 
همیشــه با موفقیت همراه نبود. ولی به مرور این آزمون و خطاها به 
ثمر نشســت و در انگلستان که مهد انقالب صنعتی خوانده می شود، 
دگرگونی های عظیمی را پدید آورد. در واقع صنعت، جامعه روستایی 
و مبتنی بر کشــاورزی را به اجتماعی شــهری با موجودی تازه به نام 
کارخانه و کارگاه تبدیل کرد. همین امر سبب شد تا تولید ثروت عماًل 
با شتابی چشمگیر آغاز شــود. از این تاریخ به بعد بود که سوت آغاز 
مسابقه صنعتی شدن نواخته شد. این مقدمه دریچه ای است برای ورود 
به بحث اصلی این نوشتار که سعی دارد به طور خالصه از نقش تئوریک 
و عملی صنعت در رشــد اقتصادی به گواهی شواهد در دو سده اخیر 

سخن بگوید.

مبانی تئوریک •
از آدام اسمیت پدر علم اقتصاد گرفته تا ریکاردو که نظریاتش دنیای 
تجارت را دگرگون کرد، همگی بر اهمیت نقش تولید در رشد اقتصادی 
از طریق تقسیم کار و ایجاد مزیت تاکید داشته اند و چه ابزاری بهتر از 
صنایع برای شــروع فرآیند رشد اقتصادی. همین ایده به ظاهر ساده 
اما کارآمد، بخش مهمی از داستان رشد را در دو قرن گذشته توضیح 
می دهد؛ جایی که کشورهای توسعه یافته امروزی اولین گام هایشان را 
به ســوی رشد و توسعه اقتصادی برداشتند. آنچه در نیم قرن گذشته 

نیز در کشــورهای در حال توسعه روی 
داد، مشاهده سرگذشت صنعتی شده ها و 
میل برای پیدا کردن راهی جهت شروع 
همین فرآیند بود. در واقع آنها دریافتند 
که صنعت در مقایسه با سایر بخش های 
مولد اقتصادی می تواند یک پیشتاز در 
ایجــاد ارزش افزوده باشــد و به صورت 
تساعدی منابع اولیه موجود را به تولیدات 
نهایی در سطح انبوه بدل کند. این نکته 
سبب شد تا بسیاری از فعالیت هایی که 
تا آن زمان به صورت یدی انجام می شد 
اکنــون به کمک ماشــین آالت صورت 
گیرد. همین امر باعث شد تا بخش قابل 
توجهی از رشد اقتصادی را سرمایه های 
اولیــه که قالب کاالهای ســرمایه ای یا 
ماشــین آالت خود را نشــان می دادند، 
به عهــده گیرند. به عبارت دیگر صنایع 
چه آنهایی که کاربــر بودند چه آنهایی 
که سرمایه بر، سعی در بهبود بهره وری 
خود داشتند. این تالش رشد اقتصادی را 

روزبه روز بیشتر و بیشتر می کرد.
اهمیت صنعــت رفته رفتــه آنقدر 
افزایش یافت که ایده توســعه صنعتی 
به عنــوان بدیهی ترین الگوی توســعه 
خــود را نشــان داد. به عبــارت بهتر 
این گونه برداشــت شــد کــه یکی از 
مهم ترین دالیل رشد اقتصادی و بهبود 
استانداردهای زندگی بسیاری از کشورها 
توســعه صنعتی آنها بوده است. این امر 
به این معنی اســت که وجود و اهمیت 
بخش صنعــت به عنوان یکی از مراحل 
اساسی در توسعه ملی، افزایش درآمدها 
و تامین ماشــین آالت، ابزار و مواد مورد 
نیاز برای ایجاد زیرساخت های مدرن و 
مســکن انکارناپذیر است. از سوی دیگر 
بیراه نیست اگر از نظری بگوییم بخش 
صنعت محرک اصلی رشــد، موفقیت 
و نوآوری کشــورها محســوب می شود 
چراکه عالوه بر ایجاد ارزش افزوده بیش 
از سایر بخش های اقتصاد منجر به ایجاد 
اشتغال خواهد شد. اشتغال و مواهبی که 
به دنبال مــی آورد اولین گام های پایدار 
به منظور تثبیت فرآیند توسعه در یک 
کشور هستند. از جمله مواهبی که رشد 

صنایع به همراه می آورد انگیزه ای قوی برای تحقیق و توســعه است. 
در واقع جریان قوی نــوآوری در زمینه مواد اولیه، فناوری اطالعات و 
فرآیندهای تولید و ساخت، آفرینش فرصت های جدید برای طراحی 
و ساخت محصوالت و خدمات جدید، مهم ترین ثمرات رشد صنعتی 

است.
یکی از شواهد این نکته ارتباطات مستقیم و غیرمستقیمی است 
که صنایع با شغل های مختلف دارند. عالوه بر اینکه بیشترین نیروی 
کار در برخی کشورها به بخش صنعت اختصاص دارد بلکه این بخش 
سبب تحرک سایر بخش ها و ایجاد ارتباط های پسینی و پیشینی با آنها 
می شود، در نتیجه شغل های بیشتر و بیشتری ممکن است متولد شوند. 
ذکر این نکته ضروری است که در اقتصادهای پیشرفته، بخش صنعت 
محرک نوآوری، صادرات و رشــد بهره وری است. کشورهای در حال 
توسعه نیز از محل تقاضا برای کاالهای صنعتی و اهمیت آنها به لحاظ 
مشارکت در زنجیره تامین محرک رشد اقتصاد جهانی به شمار می روند. 
همچنین با نگاهی به آمار و ارقــام درمی یابیم که ارتباطی قوی بین 
بخش صنعت و سایر بخش های اقتصاد وجود دارد. ارتباطات بخش های 
مختلف صنعتی با سایر بخش های اقتصادی ازجمله کشاورزی، نفت و 
انرژی و ساختمان سبب شده تا قلمرو فعالیت بخش صنعت و اثرگذاری 

آن فراتر از بخش صنعت باشد.

الگوهای صنعتی شدن •
شاید آنچه بحث حاضر را در ادامه مبانی تئوریک تکمیل می کند، 
اشــاره ای مختصر به الگوهای رشد و توسعه ای باشد که در راستای 
صنعتی شدن طی حداقل دو سده ای که از انقالب صنعتی می گذرد 
در جای جای جهان بنا به اقتضائات به کار گرفته شــده اند. در این 
راستا سه الگوی اصلی قابل طرح است؛ اول، الگوی مبتنی بر بازار که 
همان الگو اســت که به طور سنتی وجود داشته است. در این الگو، 
باید عوامل اقتصادی را آزاد گذاشــت که به طور دلخواه کنش های 
اقتصادی متناســب با وضعیت موجود را از خود بروز دهند. اعتقاد 
این الگو این است که در این صورت عوامل اقتصادی اقدام به تولید 
کرده و بدون دخالت دولت در تجارت، محصوالت و خدمات خود را 
به بهترین نحو ممکن صادر می کنند به این صورت که در یک بازار 
آزاد، صنایعی که بیشترین کارایی را دارند توسعه خواهند یافت و وارد 
بازار جهانی خواهند شد. مالحظات این ورود به بازار جهانی البته در 
ادامه مطلب بیشتر توضیح داده خواهد شد. الگوی دوم که به الگوی 
کینزی هم شــهرت دارد، سعی می کند نه دخالت دولت را به طور 
کامل رد کند و نه دخالت حداکثری دولت را تا حد ســلطه بر بازار 
مورد تشویق قرار دهد. به عبارتی منطبق بر داللت های این الگو این 
است که کشورهای در حال توسعه ای که قصد دارند از طریق صنعتی 
شدن صادرات محور توسعه یابند، می توانند تنها در شرایط ضروری 
وارد بازار شوند و با اعمال سیاست های حمایتی برای صادرات مانند 
اعطای یارانه به تولیدات صادراتی، فرآیند توسعه و صنعتی شدن را 
مورد حمایت قرار دهند، این الگو به نوعی بینابین محسوب می شود. 
الگوی سوم نیز که در سوی دیگر طیف قرار دارد، الگوی دولت های 

داستان صنعت
صنایع در رشد اقتصادی جهان چه نقشی دارند؟
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رشد صنعتی

متمرکزگراست. درواقع این الگو سعی دارد بگوید دولت های مرکزی، 
خود باید در مورد اینکه از تولید چه کاال و خدماتی حمایت شــود 
تصمیم بگیرند و مدیریــت تولید را نیز خود آنها بر عهده گرفته و 
توزیع را به گونه ای که خود از آن اطالع دارند و بدون نیاز به سازوکار 

بازار انجام دهند.
با رجوع به حافظه تاریخی درمی یابیم که کشورهای مختلفی از این 
حیث در دو قرن از تنوع های مختلف این سه الگوی اصلی بهره برده اند 
و به تناسب سرنوشت های مختلفی نیز در انتظارشان بوده است. اما آنچه 
اهمیت دارد این است که همه این کشورها در به کارگیری این الگوها 
در یک نکته اساســی و مهم اتفاق نظر داشته اند و آن اینکه آنچه رشد 
اقتصادی را رقم می زند تقسیم کار و تخصصی شدن، توجه به مزیت 
نسبی و متعاقباً شروع فرآیند صنعتی شدن بر این مبناست. این واقعیت 
به نوعی الفبای رشد اقتصادی محسوب می شود و تفاوت اصلی الگوهای 
یادشــده صرفاً در نوع مدیریت صنایع و تخصیص منابع به آنهاست. 
البته بر کســی پوشیده نیست که انتخاب هرکدام از الگوهای یادشده 
پیامدهای رفاهی خاص خود را در بلندمدت به دنبال دارد که در بحث 

حاضر مجال پرداختن به آن نیست.

تجارت و رقابت •
همان گونه که در ابتدا نیز اشــاره شــد، اقتصادهایی که رشــد 
سریع تری را تجربه کرده اند دارای رشد صنعتی سریعی نیز بوده اند 
و تجارت خود را در زمینه کاالهای صنعتی هدایت کرده اند که خود 
موجب رشد اقتصادی بیشتری شده است. این مساله شاهدی دیگر را 
از ارتباط تنگاتنگ صنعت با تجارت و به تبع آن رشد اقتصادی آشکار 
می سازد. در واقع تجارت با ایجاد تقاضای مضاعف برای تولیدات یک 
کشــور به افزایش تولید ناخالص داخلی آن کمک می کند. از طرف 
دیگر ســبب بهبود بهره وری در جریان رقابت اقتصادی نیز می شود 
که به معنای انتقــال منابع از بخش های کم بهره ور به بخش های با 
بهره وری باالتر اســت. به عبارت بهتر بخش صنعت غالباً هدایتگر 
فعالیت های با بهره وری باالست. در نقطه مقابل، یک اقتصاد زمانی 
محدود می شود که انتقال منابع کار و سرمایه از بخش های با بهره وری 
پایین به بخش های با بهره وری باال آن طور که باید صورت نمی گیرد. 

بنابراین کشور در همان وضعیت تولید سنتی باقی می ماند.
با همه اینها به نظر می رسد نسخه صنعتی شدن و تکیه بر صنایع 
در کشــورهای در حال توسعه اما آنچنان که به نظر می رسد، ساده 
نیست. از نیمه دوم قرن بیســتم به این طرف، شواهد بسیاری دال 
بر مشــکالت پیش روی توســعه صنعتی مبتنی بر تجارت وجود 
داشــته اســت. این امر می تواند دالیل متعددی داشته باشد که در 
یک چارچوب قابل بررسی است. نکته اصلی اینجاست که زمانی که 
کشورهای توسعه یافته امروزی فرآیند توسعه را آغاز کرده اند، مساله 
رقابت بین المللی و مزیت نسبی به شدت امروز مطرح نبوده است. در 
واقع واضح است که سیاست تجارتی مناسب تر در یک کشور، شانس 
بهتری را برای تنوع صنعتی، ایجاد ارزش افزوده محصوالت و دریافت 
درآمد بیشتر از صادرات فراهم می کند. اما آنچه در عمل رخ می دهد 
این است که کشورهای در حال توسعه، معموالً محصوالت اولیه ای را 
تولید و صادر می کنند که ارزش کمتری برای مبادله دارند. بنابراین 
گســتره تنوع بخشی به تولیدات و امکان نوآوری برای آنها بسیار کم 
است. همین شرایط سبب می شود تا کشورهای در حال توسعه، نوعی 
وابستگی آسیب پذیر به بازار بین المللی داشته باشند. به لحاظ تئوریک 
آنچه در اینجا نقش صنایع را در رشد اقتصادی پررنگ تر می کند، نوعی 
سیاست های مکمل یا تکمیل کننده است که در ادامه بیشتر از لزوم 

ایجاد آنها سخن خواهیم گفت.

تکمیل کنندگی ها •
ایده اصلی از آنجا نشــات می گیرد 
که بنا به شــواهد تاریخــی دریافته ایم 
هنگامی که نوآوری، تکنولوژی، سرمایه 
و ســایر ملزومات صنعتی شدن ایجاد 
شــود و صنعتی شدن در کشورهای در 
حال توسعه اتفاق بیفتد، تنوع بخشیدن 
به ساختارهای اقتصادی آسان تر خواهد 
شد زیرا کاالی تولیدشده شرایط بهتری 
نســبت به کاالی اولیــه دارد و همین 
امر به معنی ارزش افزوده بیشــتر برای 
کشورهای در حال توسعه است. در واقع 
صنایعی که بتوانند ارزش افزوده بیشتری 
تولید کننــد و ارتباطــات بین المللی 
بیشتری داشته باشند، می توانند از رشد 
اقتصادی باالتری نیز بهره مند شــوند. 
از همین رو است که گفته می شود این 
کشورها به تکنولوژی، مهارت و آموزش 
بین المللی موجود در کشورهای پیشرفته 
نیاز جدی دارند. نکته ای که غالباً توجه 
کمتری به آن می شــود این اســت که 
سیاست صنعتی به منظور اثرگذاری در 
کشورهای در حال توسعه باید با سیاست 
تجاری همراه شــود یا به دیگر سخن، 
کشورهای در حال توسعه باید از انطباق 
این سیاســت با سیاست صنعتی خود 

اطمینان حاصل کنند.
روی دیگر ســکه صنعتی شــدن و 
افزایش ســهم صنایع در تولید ناخالص 
داخلی، حمایت توام با رقابت پذیری است. 
در واقع صنعتی شدن یک کشور وابسته 
به این اســت که چگونه شــرکت های 
اقتصــادی داخلی مــورد حمایت واقع 
می شــوند زیرا شــرکت های خصوصی 
تغییرات مهم صنعتی را ایجاد می کنند و 
در بازار جهانی به رقابت می پردازند. یکی 
از استدالل های مهم طرفداران تجارت 
بین الملل این است که ثمرات تولیدات 
صنعتی زمانی به بار می نشیند که در یک 
فرآیند معقول و البته مقطعی از صنایع 
نوپا حمایت شود. این امر به صورت یک 
سیاســت در برخی کشورهای نوظهور 
درآمده است. این کشورها آگاهند که این 
قبیل سیاست ها باید شرکت های نوپا را از 
نفوذ و تاثیر منفی شرکت های خارجی در 

بازار داخلی حفظ کنند.
 به طــور دقیق تر ســازوکار واردات 
می تواند از صنایع نوپا حمایت کند که 
منجر به کاهش واردات از ســایر نقاط 
دنیا می شــود. به تبع ایــن امر تقاضا و 
تولید محصوالت داخلی افزایش می یابد. 
همچنین حمایت از شرکت های داخلی، 

آنها را برای پوشــش هزینه های تولید بیشــتر و باقی ماندن در بازار 
کسب وکار توانمند می سازد. نتیجه نهایی چنین سازوکاری این است که 
راهبرد حمایت از صنایع نوپا، به شرکت های داخلی برای تولید موثرتر 
محصوالت کمک می کند که شرایط حضور در بازار بین المللی را پیدا 

کنند.
آنچه در این قسمت تحت عنوان سیاست تکمیل کننده از آن یاد 
شــد، نگاه وســیعی به مقوله صادرات و تجارت دارد. به عبارت بهتر 
سیاســت تکمیل کننده برای حمایت از صنعت نوپا در صنعتی شدن 
منجر به رشــد صادرات می شــود. این بخش محرک صادرات است و 
به صنعت نوپا اجازه می دهد به بازار بین المللی دسترســی پیدا کند. 
برای اینکه سیاســت صنعتی مفید واقع شود، باید با سیاست رقابتی 

تکمیل شود.

نکته پایانی •
در نهایت باید گفت همچنان که از اهمیت صنعت در رشد اقتصادی 
و همچنین راهبردهای صنعتی ســخن می گوییم باید اشاره شود که 
این عامل به تنهایی صرفاً می تواند شــروع کننده فرآیند باشد و ادامه 
و پایداری آن به عوامل دیگری وابســته است که از آن جمله می توان 
بر رقابت پذیری، بهبود محیط کسب وکار و دانش بنیان کردن تولیدات 
اشاره کرد. به عالوه دسترسی به بازارهای آزاد، عدم نقش تصدی گری 
دولت و باقی ماندن در کسوت تنظیم گری و مقررات گذاری، از جمله 

دیگر الزامات دستیابی به رشد اقتصادی پایدار هستند.
در صورت فقدان هرکدام از این موارد، عدم اثربخشــی تولیدات 
صنعتی در رشد اقتصادی و ناقص ماندن چرخه رشد پایدار به احتمال 
فراوان حتمی خواهد بود. در واقع آنچه صرفاً در حیطه اقتصاد رشد 
به معنی اینکه یک کشــور برای دستیابی به رشد بلندمدت، باید از 
بیشتر منابع سرمایه ای خود برای تولید کاالهای سرمایه ای استفاده 
کند صرفاً یک طرف ماجراســت. طرف دیگر این داســتان، اثرات 
رفاهی ابتر ماندن این زنجیره است. در چنین صورتی در کوتاه مدت، 
اســتانداردهای زندگی کاهش می یابد. اما در صورتی که موارد فوق 
رعایت شــود این کاهش موقتی خواهد بود و در بلندمدت جبران 
خواهد شد چراکه اگرچه صنایع ممکن است ابتدا نتوانند با نمونه های 
قــوی خارجی رقابت کنند اما به مرور خــود را بهتر کرده و ارزش 
افــزوده باالتری را به ارمغان می آورند. درنتیجه در بلندمدت، درآمد 
یک کشور، رشد اقتصادی آن، میزان مصرف مردم و نهایتاً رفاه آنها 

افزایش خواهد یافت.
این همان نکته کلیدی اســت که تنوع های مختلف صنایع با 
مزیت های گوناگون را در جهان توجیه می کند. در واقع اگر نگاهی 
به صنایع مختلف و گستره جغرافیایی آنها در جهان بیندازیم متوجه 
خواهیم شد که کشورهای مختلف بر اساس مزیت های خود یا بنا به 
رویدادهای تاریخی و اجتماعی در یک صنعت خاص چیره شده اند 
و با ســرمایه گذاری روی آن به ارزش افزوده باالیی دست یافته اند. 
همین امر ســبب شده است تا طی دو قرن اخیر صنایع اکثر عواید 
حاصل از رشد اقتصادی را به خود اختصاص دهند. هرچند برخی 
کشورها به سمت اقتصادهای خدمات محور حرکت کرده اند اما شکی 
نیســت که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه 
بخش چشمگیری از صنایع را یا زمانی به خود اختصاص داده بودند 
یا اگر هنوز در اختیار نداشته باشند، می توانند به آن سمت حرکت 
کنند. آنچه مســلم است صنایع نقش بی بدیلی در توسعه کشورها 
داشته اند و اینکه فرآیند توسعه در کشورهای مختلف با صنعتی شدن 
آغاز می شود، واقعیتی انکارناپذیر است؛ واقعیتی که در کشورهای 

مختلف جهان نیز به گستره تاریخ معاصر قابل مشاهده بوده است. 
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به■■■■ پروژه■های■ بر■ تاکید■ با■ مهم■ اقدامات■
بهره■برداری■رسیده■و■رکوردهای■تولید:

* اتمام عملیات اجرایی پروژه فاز 17 و 18 پارس جنوبی 
توســط کنسرسیومی به رهبری ایدرو، افتتاح رسمی آن 
توسط ریاست محترم جمهور در فروردین ماه سال96 و 
 SPGC تحویل پاالیشگاه به شرکت مجتمع گازی پارس

به عنوان بهره برداری نهایی در مردادماه 96؛
* تکمیــل و بهره برداری از طرح حوض های خشــک 
شرکت عظیم گسترش هرمز با ظرفیت تعمیر ساالنه 120 
هزار تن انواع کشتی در منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی 

خلیج فارس)افتتاح در مرداد ماه 96(؛
* دستیابی به دانش فنی تولید در مقیاس صنعتی انواع 
غشاء و ماژول های ممبران و تجاری سازی آن برای استفاده 
در صنعت تصفیه و شیرین سازی آب )افتتاح در مرداد 96(؛

* اتمام پروژه نوسازی شرکت قند دزفول و تحویل به 
مالک بخش خصوصــی در مرداد ماه 96 و راه اندازی آن 

در آذر ماه 96؛
* دستیابی به رشد حدود 15 درصدی تولید خودرو در 

سال 1396 نسبت به سال 1395؛
* ثبت رکورد جدید راه اندازی سکوهای دریایی- سکوی 
A فــاز 14 پــارس جنوبی، ظرف مدت 18 روز توســط 

شرکت ایزوایکو؛
* نصب نخستین ســکوی طرح توسعه فاز 14 پارس 
جنوبی با ظرفیت برداشت روزانه 500 میلیون فوت مکعب 

)14.1 میلیون مترمکعب( گاز در روز؛

* تحویــل قطعی ســومین کشــتی اقیانوس پیمای 
ساخته شــده در کشور به شرکت کشــتیرانی جمهوری 
  TEU 2200اسالمی ایران )شناور اقیانوس پیمای کانتیربر

ایران کاشان(؛
* ایجاد شــرکت ســاخت و تعمیر کشــتی گسترش 
پــارس هرمز با حضور 20 درصــدی ایدرو، 40 درصدی 
شرکت های ملی نفتکش، 40 درصدی کشتیرانی جمهوری 

اسالمی ایران؛

پروژه■ها■و■اقدامات■در■دست■اجرا:■■
* پی گیری پیشــبرد 20 طرح سرمایه گذاری صنعتی 

با حجم سرمایه  گذاری حدود 120 هزار میلیارد ریال؛
* برنامه ریزی برای افزایش اشــتغال مســتقیم حدود 
15 هزار نفر در حوزه های طرح ها و شرکت های سازمان؛

* پی گیــری بیــش از 20 تفاهم نامــه، موافقت نامه و 
قرارداد همکاری با شــرکت های بین المللی در حوزه های 

مختلف صنعتی؛
* تشکیل ستاد راهبری طرح نوسازی ناوگان حمل ونقل 
تجاری  متشکل از نمایندگان ارشد ایدرو، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت کشــور، وزارت راه، 
سازمان برنامه و بودجه، شرکت های خودروساز منتخب 
و بانک مرکزی با هدف تأمین و ساخت 202500 دستگاه 

انواع خودرو سنگین؛
* تحقق79.77 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه فاز 14 و 
99.32 درصد از فازهای 17 و 18 پارس جنوبی تأســیس 
شــرکت توسعه صنایع نفت و گاز گسترش ایرانیان جهت 
فعالیت در زمینه اکتشاف و تولید )E&P( نفت و گاز و انتقال 
تکنولوژی مرتبط از طریق مشارکت با شرکت های خارجی 
)KMNOR و DNO نروژ، BIV مالزی و گازپروم روسیه(؛

  Hot Engineering انعقاد قرارداد مطالعات با شرکت *
اتریش جهت انجام مطالعات جامع میدان نفتی سوسنگرد 

)MDP(؛

قراردادهای■منعقدشده■برای■اجرای■طرح■های■صنعتی:■■
* امضا و مبادله قرارداد همکاری با شرکت رنو فرانسه 
با حجم ســرمایه گذاری به ارزش 660 میلیون یورو برای 

عملكرد  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
 در سال اول  دولت دوازدهم
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تولید مشترک خودرو بین رنو 60 درصد، ایدرو 20 
درصد و نگین خودرو 20 درصد؛

* مشــارکت بــا شــرکت پانچ بلژیــک با حجم 
ســرمایه گذاری حدود 1200 میلیــارد ریال برای 
تولید160 هزار دستگاه گیربکس اتوماتیک با سهم 

20 درصدی ایدرو؛
* برگزاری مناقصه واگذاری ساخت و تأمین 630 
دســتگاه واگن مترو )7 واگنه( برای شــهر تهران و 
تعیین برنده مناقصه )شــرکت CRC چین و شرکت 

واگن سازی تهران( با سرمایه 783 میلیون یورو؛
* انعقاد قرارداد بین شــرکت پوژن چین، ایدرو و 
شــرکت واگن پارس اراک برای تولید 450 دستگاه 
مترو برای شهرهای قم، مشهد و کرمانشاه به ارزش 

494 میلیون یورو و 58درصد ساخت داخل؛
* انعقاد قرارداد EPC+F با شرکت سابیر برای طرح های 
تولید تایر در استان های سیستان و بلوچستان و کردستان؛

* دریافت مصوبــه از هیأت محترم وزیران برای طرح 
تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهرستان خرامه استان 

فارس؛
* امضای توافق نامه بین شرکت اشتدلر سوئیس، ایدرو و 
شرکت پلورسبز کرمان برای ساخت و تأمین960 دستگاه 
واگن مترو )8 واگنه( برای شــهرهای تهران و کرج با 58 

درصد ساخت داخل؛
* امضای تفاهم نامه همکاری بین ایدرو با ســهم 40 
درصــد و راشــین هلیکوپتر 60 درصد برای تأســیس 
شرکت مشترک به منظور ساخت و تعمیر هلی کوپترهای 
غیرنظامی و ایجاد مرکز آموزش پرواز مجهز به تجهیزات 

شبیه ساز؛
* امضای قرارداد تأســیس شرکت مشترک بین ایدرو 
)ســهم 30%( و شــرکت Znshine/Coenda به ارزش 
حدود 1200 میلیارد ریال برای احداث خط تولید تمام 
اتوماتیک ساخت پنل خورشیدی با ظرفیت300 مگاوات 

در سال؛
 +GTO امضای قرارداد تأسیس شرکت سرمایه گذاری *
با شرکت های ناموران، ظریفان بافت و کیمیاگران امروز 
برای تولید اتیلن اکساید در فاز اول با سرمایه گذاری حدود 

149 میلیون دالر؛
* امضــای تفاهم نامه همکاری مشــترک بین ایدرو و 
شرکت توربین ماشین خاورمیانه در سال حمایت از کاالی 
ایرانی و در راستای سیاست های ایدرو در خصوص ساخت 
تجهیزات پرمصرف نفت، گاز و انرژی با هدف بومی سازی 

کمپرسورهای مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی؛
* امضــای تفاهــم نامه همکاری با شــرکت آنتروپوز 
فرانســه جهت بازیابی گاز مشعل های فازهای 17 و 18 
پارس جنوبی با تعهد تأمین فاینانس 100 میلیون دالری 

توسط آن شرکت؛

ایجاد■مناطق■ویژه■اقتصادی■و■شهرک■تحقیقاتی:■■
* واگذاری حدود 17 هکتار از زمین های منطقه ویژه 
اقتصادی گرمسار به سرمایه گذاران و پی گیری فعالیت های 

مربوط به احداث زیرساخت های مورد نیاز؛
* اجرای پروژه هایی برای تأمین زیرساخت های حیاتی 
مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی جهرم نظیر شبکه معابر، 

آب و فاضالب، برق، گاز و ساخت ساختمان گمرک؛
* امضای تفاهم نامه از ســوی شهرک فناوری کاوش 
با صندوق نوآوری و شــکوفایی برای استقرار شرکت های 
دانش بنیان و آماده سازی زیرساخت های الزم برای استقرار 

این شرکت ها با پیشرفت 85 درصد؛

توسعه■مدیریت:■■
* اجرای طرح پرورش مدیران در کالس جهانی )فاز اول 

برای پرورش 100 مدیر در حال اجرا است (؛
* برگزاری 652 دوره تخصصی و کاربردی و عالی؛

* برگزاری 3/261 میلیون نفرساعت آموزش.

افق■پیش■رو■■
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ایجاد زمینه 
مناسب برای توسعه صنعتی کشور با رویکردهای »توسعه 
فنآوری و دانش فنی«، »توســعه مدیریت در صنعت«، 
»توســعه ســرمایه گذاری های صنعتی« و »نوســازی و 

بهســازی صنایع«، ضمن اجرای طرح های بزرگ، 
ســرمایه گذاری مستقیم با هدف توسعه زمینه های 
اولویت دار صنایع هدف را با نگاه کالن انجام می دهد. 
این سازمان تالش می کند تا با توجه به »جنبه های 
نرم توســعه« با فعالیت هایی همچون »مدیریت«، 
»هدایــت و حمایت از تکمیل زنجیره ارزش صنایع 
هدف«، »نوسازی و رقابت پذیر نمودن صنایع موجود 
اولویــت دار« و تمرکز بر »زنجیره ارزش صنایعی با 
مزیت مطلق و نســبی بــاال و صادراتی« در جهت 
توسعه صنعتی کشور گامی موثر بر دارد. چشم انداز 

تعریف شده برای ایدرو به شرح زیر است:
»سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، پیشرو 
در تبدیــل ایران به قطب صنعتی و نوآوري منطقه 

درافق 1404«

برنامه■های■ایدرو■در■یک■سال■آینده:■■
* پیگیــری فرآیند اجرایی شــدن برنامه ایدرو در افق 
1400 بــرای اجرای 54 پروژه با ســرمایه گذاری 500 
هزار میلیارد و اشتغالزایی 30 هزار نفر در 4 سال آینده؛
* پیگیری پیشبرد 20 طرح سرمایه گذاری صنعتی با 
حجم سرمایه گذاری حدود 12 هزار میلیارد ریال و اشتغال 

حدود 15 هزار نفر؛
* بهره بــرداری از طــرح مجتمع صنعتی اســفراین، 
راه انــدازی واحدهای تولید بیوایمپلنت در ســایت های 
تهران و کرمانشاه، انتقال دیتاسنتر مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی به همراه سامانه های مربوطه، بهره برداری از 
خط ریسندگی در شرکت گسترش صنایع بلوچ و تکمیل 
5 طــرح صنعتی حاصل از طرح ایجاد و توســعه صنایع 
صادرات گرا در حد فاصل کرانه جاسک- گواتر در سال 97؛

* نوسازی و بازســازی صنایع بزرگ و استراتژیک در 
رشــته های صنعتی خودرو و قطعه سازی، دریایی، ریلی، 
ماشین ســازی و ســاخت تجهیزات صنعتی در راستای 
اجرایی شــدن موضوع بند ح ماده 46 قانون برنامه ششم 
توســعه و پس از تصویب در هیات وزیران و تامین منابع 

و تسهیالت مالی مورد نیاز؛
* توســعه مدیریت در صنعت بــا تمرکز بر پیگیری و 
تکمیل اجرای طرح پرورش 500 مدیر در کالس جهانی؛

* ادامه فرآیند ایجاد زیرســاخت های تولیدی- توسعه 
مناطق ویژه اقتصادی جهرم و گرمسار؛

* توســعه فعالیت هــا در صنایع نویــن و موج چهارم 
صنعتی؛
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سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( به عنوان یکی از سازمان های توسعه ای کشور 
از نیمه دوم سال 92 با تجدیدنظر در استراتژی خود و با 
اعتقــاد و باور به حضور بخش خصوصی در اقتصاد بخش 
معــدن و صنایع معدنی، فصلی جدیــد را در برنامه ها و 
عملیات های اجرایی خود آغاز کرد و در نتیجه، طی این 
مدت توانست به نتایج ارزنده ای در توسعه بخش معدن 
و صنایع معدنی کشــور دست پیدا کند. به طوری که از 
یک ســازمان  با طرح های راکد تا نیمه اول سال 92، به 
سازمان توســعه ای حقیقی تبدیل شد و توانست نقش 
خود را به عنوان یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی در میان 

مسئوالن و مردم آشکار سازد. 
اجرای طرح های نیمه فعال و راکد با سابقه چندین ساله 
و نیز آغاز طرح های جدید در این دوره، واقعی بودن این 
باور و اعتقاد را نشان داد. اجرای طرح های 7 گانه فوالد 
استانی و به سرانجام رساندن تدریجی آنها- که دچار وقفه 
طوالنی شــده بود- و نیز اجرای طرح های همچون 1.2 
میلیارد دالری آلومینیوم جنــوب و یک میلیارد دالری 
ســرب و روی مهدی آباد از جمله این عملکرد ها بود. در 
همین حین، ایمیدرو بــا بهره گیری از مذاکرات موثر با 
شرکت ها و صاحبان فناوری داخلی و بین المللی، طرح 
های دیگری از جمله کارخانه های متعدد فرآوری سنگ 
آهن در ســنگان، تیتانیوم کهنوج، اسکله بندر پارسیان، 
زغالشــویی البرز مرکزی، طرح 40 هزار تنی آلومینیوم 
جاجرم، ، الکترود گرافیتی، آنتیموان ســفیدابه، نیروگاه 
هرمز و هرمزان، طالی زرشــوران، پتاس خور و بیابانک، 
پاالیشــگاه قطران زرند، 4 طرح کنسانتره و گندله سازی 
ســنگان، منطقه ویژه صنایع انرژی بر، تجهیز معادن گل 
گهر 4 - 5 - 6 ، زغالســنگ خمرود و تولید گرین کک 
را در کنــار دیگر طرح های بخش معدن و صنایع معدنی 
بــه اجرا درآورد. در این میان بهره گیری از دانش ایرانی 

تولید آهن اســفنجی به روش پِِرد )PERED( گام موثری 
در عملی ساختن تکنولوژی ایرانی در زنجیره فوالد بود که 
سال گذشته در سه کارخانه احیای مستقیم نمایان شد.

سرمایه گذاری 5.3 میلیارد دالری
با شروع دولت یازدهم در نیمه دوم سال 92، طرح های 
متعددی در بخش معدن و صنایع معدنی، راکد و غیرفعال 
بودند. ایمیدرو با اســتراتژی جدیدی که طراحی و عملی 
کرد، حضور بخش خصوصی پررنگ دیده شد و در نتیجه 
توانست با مشارکت این بخش 32 هزار میلیارد تومان طرح 
را فعال کرده یا به اجرا درآورد. این استراتژی در راستای 
اقتصاد مقاومتی و گسترش حضور بخش خصوصی به اجرا 
در آمده است. طی این مدت افزون بر 5.3 میلیارد دالر در 

نقاط مختلف کشور پروژه وارد مدار تولید شد.
در ایــن میان ایمیدرو طی ســال هــای 93 تا 95، با 
مشــارکت بخش خصوصی، 27 طرح بزرگ را در بخش 
معدن و صنایع معدنی به ارزش 3 میلیارد و 7 میلیون و 
5 هزار دالر به بهره برداری رساند که در نتیجه آن، برای 

7 هزار و 660 نفر اشتغال مستقیم ایجاد شد.  
اقدامات■ایمیدرو■در■سال■96■■

افتتاح بیش از 2.3 میلیارد دالر طرح  با اشــتغال 
4800 نفری

ایمیدرو طی ســال 96 با مشــارکت بخش خصوصی، 
23 طــرح در بخــش معد ن و صنایع معدنــی  به بهره 
برداری رســاند که از ارزش بیش از 2.3 میلیارد دالری 
برخوردار بود. مجموع اشــتغال مستقیم این طرح ها نیز 
4850 نفــر بود. در این میان،  3 واحد احیای مســتقیم 
فوالدهای اســتانی با دانش فنی ایرانی )PERED( افتتاح 
شــدند. همچنین 10 میلیون تن ظرفیت تولید گندله و 
2.5 میلیون تن ظرفیت تولید کنســانتره سنگ آهن در 

مجتمع معدنی سنگان به بهره برداری رسید.
تولید■محصوالت■معدن■و■صنایع■معدنی■در■سال■96■■

تولید و صادرات فوالد
شرکت های فوالد ساز کشور از ابتدای ماه فروردین تا 
پایان اسفند سال گذشته، 21 میلیون و 884 هزارتن فوالد 
خام تولید کردند. این رقم در سال 95، معادل 18 میلیون 
و 466 هزار تن بود که حاکی از رشد 19 درصدی است.

عــالوه بر این طی 12 ماهه ســال 969، 19 میلیون و 
776 هــزار تن انواع محصوالت فوالدی )کالف، تیرآهن، 
ورق عریض، میلگرد، ورق گرم، ورق سرد، ورق پوشش دار 
و غیره( در کشور تولید شد. میزان تولید این محصوالت 
در ســال 95، 18 میلیون و 151 هزار تن بود که نشان 
دهنده افزایش 9 درصدی است. طی سال 96، 161 هزارتن 
مس، 337 هزار تن آلومینیوم، 240 هزار تن آلومینا و 58 

میلیون تن سنگ آهن تولید شد.
صادرات■10.7■میلیارد■دالری■■

سال گذشته ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی ایران 
بــه بیش از 10.7 میلیارد دالر رســید. این رقم صادرات 
22درصــد از کل صادرات کشــور را در برگرفت. در این 
میان برای نخستین بار، صادرات فوالد ایران با 39 درصد 
رشد به رقم 9.48 میلیون تن در سال 96 رسید. در همین 
مدت رشد 300 درصدی صادرات آهن اسفنجی و 10.4 

درصدی سیمان محقق شده است.
طی این مدت 713 هزار تن آهن اســفنجی صادر شد 
که نسبت به آمار سال گذشته )172 هزار تن(، حاکی از 
افزایش 315 درصدی صادرات این محصول است. بدین 
ترتیــب کل صادرات زنجیره فــوالد از 9 میلیون و 208 

هزار تن نیز عبور کرد.
شروع■4■طرح■بزرگ■در■سال■96■■

همچنین در ســال 96 ، چهار طرح بزرگ آغاز شد که 
منجر به اشتغال 2500 نفر شده است. در این میان طرح 
احداث کارخانه کنسانتره روی مهدی آباد از اهمیت خاصی 
برخوردار است. همچنین پروژه تیتانیوم و بندر پارسیان 

نگاهی■به■اقدامات■ایمیدرو■طی■سال■های■92■تا■96

نتایج مشارکت ایمیدرو با بخش خصوصی نمایان شد
سرمایه■گذاری■5■میلیارد■دالری■در■راه■اندازی■طرح■های■معدنی■و■صنایع■معدنی
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نیز جزو طرح های اولویت دار ایمیدرو محسوب می شوند.
اکتشاف■ذخایر■جدید■■

تا قبل از شروع دولت یازدهم، یکی از مسائلی که حوزه 
معدن و صنایع معدنی کشور را با تهدید رو برو می کرد، 
کاهش ذخایر کشف شده معادن بود و از این رو، از جمله 
دغدغه های اصلی ایمیدرو در دولت یازدهم، اجرای برنامه 
اکتشــاف بود. بنابراین، برنامه اکتشاف از دولت یازدهم و 
بــا هماهنگی و تفاهمنامه ای میان وزارت صنعت معدن 
و تجارت، ایمیدرو و ســازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی ایران شروع شد که اجرای آن را ایمیدرو بر عهده 
دارد. برنامه ریزی برای اکتشاف 250 هزار کیلومتر مربع 
در اولویت قرار گرفت و این برنامه به طور جدی از بهار 93 
آغاز شد. طبق آمارها، این میزان وسعت اکتشاف، تقریبا 
2 برابر اکتشــافات 80 سال گذشته بوده است.  در سال 
95 فاز شناسایی 100 درصد پهنه ها به اتمام رسید و در 

برخی از این پهنه ها، فاز پی جویی و اکتشافات عمومی 
نیز پیشــرفت های مناسبی را طی کرده است. به طوری 
که 400 محدوده امیدبخش معدنی در 21 استان کشور 
مشــخص شد و تا پایان سال96،  نخستین دستاوردهای 
برنامه اکتشاف اعالم شد که حاکی از رشد ذخایر عناصر 
ارزشمند معدنی در کشور است. تا این مدت، حدود 500 
میلیون تن سنگ آهن، 345 میلیون تن زغال کک شو، 
220 میلیون تن زغال حرارتی، 103 میلیون تن باریت، 
21 میلیون تن بوکسیت، 30 هزار تن آنتیموان، 65 هزار 
تن عناصر نادر خاکی و  42 تن طال، افزایش یافته است. 
مجموع هزینه های اکتشافی سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته 
در ســال 96 به بیش از 1146میلیارد ریال رسید این در 
حالی است که در سال 95 در این بخش 1080 میلیارد 
ریال هزینه شد. کل حفاری های انجام شده در سال 96 

به 119 هزار متر رسید در حالی که مجموع حفاری های 
دوره مشابه سال ماقبل، 105 هزار متر بود.

برنامه■ایمیدرو■در■سال■97■■
برنامه افتتاح 6.1 میلیارد دالر طرح در سال 97

ایمیدرو در سال جاری )97( 33 طرح به ارزش بیش از 
6.1 میلیارد دالر به بهر برداری می رساند. این طرح ها در 
بخش های مختلف زنجیره فوالد، زنجیره مس، آلومینیوم، 

سرب و روی، عناصر نادر خاکی و زیرساخت ها است.
طی سال 97 همچنین 14 طرح جدید یا مجدد فعال 
شده، وارد عملیات اجرایی می شوند. ارزش این طرح ها 
به مرز 3.7 میلیارد دالر می رسد. این طرح ها مربوط به 
بخش های مس،  فوالد، زغالسنگ و طال است. برخی از این 
پروژه ها شامل بیلت آلومینیوم جاجرم، فاز دو زرشوران، 
معدن مس دره آلو، معــادن مس تفت، آلومینای خلیج 

فارس و  فوالد مکران هستند.

طرح های افتتاح شده سال های 93 تا 95

عنوان طرحسالردیف
 سرمایه
گذاری

 اشتغال
مستقیم

47.6800فاز یک طالی زرشوران - تولید 3 تن طال در سال11393

2
 پروژه مگا مدول احیاء مستقیم شماره 2 پروژه شهید خرازی

450800- تولید 1.5 میلیون تن فوالد درسال

2370پست 33/400 کیلووات مبارکه3

650طرحهای افزایش بهره وری آب و انرژی مبارکه4

3150سیمان ونزوئال - تولید1 میلیون تن سیمان در سال5

45.470میله گذاری آلومینیوم المهدی - تولید آند6

511250 طرح زیربنایی - راه سازی و برق رسانی معدنی7

126300واحد احیاء مستقیم فوالد بردسیر - میدکو8

1

1394

115پایلوت پترولیوم کک - تولید پترولیوم کک

2
 فاز دوم اسکله منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

30150- افزایش ظرفیت از 6 میلیون تن به 12 میلیون تن

160300پاالیشگاه خاتون آباد - ظرفیت 100 هزار تن کاتد در سال3

51.2250پتاس خور بیابانک - تولید پتاس از شورابه ها4

107150کک سازی و پاالیشگاه قطران زرند - تولید قطران و کک5

185300تولید کنسانتره مس - فاز دوم تغلیط مس سونگون6

180300تولید کنسانتره مس - فاز دوم تغلیظ مس سرچشمه7

818.1400 طرح زیربنایی - راه سازی و برق رسانی معدنی8

1

1395

1.350آنتیموان سفیدابه - تولید نیمه صنعتی آنتیموان

2
 واحد احیاء مستقیم سپیددشت - تولید 800 هزار تن آهن

120300اسفنجی

3.350پایلوت تیتانیوم کهنوج - طرح نیمه صنعتی تولید تیتانیوم3

4
 ماشین ریخته گری شماره 5 مبارکه - تولید 1.8 میلیون تن

4302000فوالد در سال

1012500 طرح زیربنایی - برق رسانی و راه سازی معدنی5

6
 شرکت تاراز چهارمحال - تولید 330 هزار تن ورق گالوانیزه

52250ویژه و ورق گالوالوم

15100بریکت سازی مبارکه - تولید 60 تن بریکت در ساعت7

6.625واحد سولفور زدایی بخش ذوب و افزایش بهره وری مبارکه8

9
 فاز اول و دوم نیروگاه سیکل ترکیبي 500 مگاواتی سمنگان

315150سیرجان

10
 7 پروژه نوسازی و افزایش بهره وری شرکت ملی مس در

29020سرچشمه و خاتون آباد

11
 واحد سختی زدایی آب - افزایش بهره وری، 450 متر مکعب

610در ساعت گل گهر

3007.57660) مجموع  ) میلیون دالر

طرح های افتتاح شده در سال 1396

سرمایه گذاری هدفعنوان طرح / پروژهردیف
)میلیون دالر(

 اشتغال
مستقیم

233700تولید 5 میلیون تن گندلهگندله سازی اوپال – پارسیان  در سنگان1

250700تولید 5 میلیون تن گندلهگندله سازی مبارکه در سنگان2

220300تولید 2.5 میلیون تن کنسانترهکنسانتره توسعه ملی در سنگان3

فوالد استانی شادگان واحد احیا4
 تولید ساالنه یک میلیون تن آهن

120200اسفنجی

فوالد استانی میانه واحد احیا5
 تولید ساالنه یک میلیون تن آهن

120200اسفنجی

فوالد استانی نی ریز واحد احیا6
 تولید ساالنه یک میلیون تن آهن

120200اسفنجی

7
 کنسانتره سنگ آهن جالل آباد- فکور

20250تولید 620 هزارتن کنسانتره پرعیارصنعت

8
 احداث کارخانه کنسانتره )خط 7( - شرکت

76700تولید 2 میلیون تن کنسانتره در سالمعدنی و صنعتی گل گهر

9
 توسعه ذوب سرچشمه )تغییر تکنولوژی از

)ریورب به فلش
 ایجاد ظرفیت 280هزار تن مس آندی

200150از کنسانتره

احداث کارخانه پاالیشگاه خاتون آباد10

 ظرفیت تولید 100 هزار تن مس کاتدي
 در سال به روش الکترو ریفاینینگ

179150قابل افزایش به 200 هزارتن

350100به ظرفیت 500 مگاوات تولید برقنیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان11

155100افزایش بهره وریسایر طرح های توسعه مس12

13
 تکمیل عملیات راه دسترسی به معادن

191.950 کیلومتر راه سازیشورجستان

14
 تکمیل عملیات راه دسترسی به معادن

101.350 کیلومتر راه سازیالیگودرز

15
 تکمیل عملیات راه دسترسی به معادن

5.50.5550 کیلومتر راه سازیسیمان زابل

16
 احداث مسیر دسترسی به معادن طزره

5.50.4350 کیلومتر راه سازیشاهرود

100.950 کیلومتر راه سازیاحداث راه دسترسی به مهادن مهاباد17

13200تولید 300هزار تن زغال کک شو احداث زغالشویی18

19
آماده سازی زیرساخت های منطقه ویژه 

26صنایع انرژی بر  المرد و پارسیان  )5پروژه(

5100 راه اندازی مجدد معادن گلیران و گلندرود20

3 احداث باند دوم جاده خواف-سالمی21

194300 2.5 میلیون تن)گندله سازی بوتیا )میدکو22

20032250هزار تن زغالسنگ خام کک شو تجهیز معدن زغالسنگ بلوک 3 پروده طبس23

23294850مجموع
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شکایت مردم از اوضاع اقتصادی کشور بخشی مربوط 
بــه دالر، وضعیت بیکاری و شــاخص های این چنینی 
می شــود، اما به اعتقاد کارشناسان بخش مهمی دیگر 
کــه به این گالیه ها دامن می زند به فضای غبارآلودی 
برمی گردد که اقتصاد را در برگرفته است. به شکلی که 
ســایه پدیده ای به نام »رانت« بخش های مختلف خرد 
و کالن اقتصادی را در برگرفته است؛ گاهی ساده ترین 
کارهای بانکی یا استخدامی تنها با رانت پیش می رود و 
گاهی نیز اخبار از فساد مالی و رانت های هزار میلیاردی 
حکایت می کند. در این میــان یکی از حوزه هایی که 
تــا اوایل دهه 80 رانت های عظیم را در دل خود جای 
داده بــود، بازار کاال به خصوص در حوزه فوالد کشــور 

بوده است. 
بر اساس گزارش ....؛ خرید و فروش 
کاال در بازارهای جهانی، همواره با برخی 
مشکالت همراه بوده است که از جمله 
آنها می توان به نوسانات قیمت کاالها و 
نارسایی  و ناکارآمدی بازارهای سنتی و 
وجود رانت اشاره کرد؛ بنابراین، مزایا و 
منافع ایجاد و راه اندازی بورس های کاال 
به عنوان یک بازار متشکل و توانمندی 
آنها در رفع این قبیل مشکالت انگیزه ای 
شــد که بورس  کاال در صحنه اقتصاد 

کشورهای مختلف پدیدار شود. 
در ایران نیز بورس کاال یکی از ارکان 
اصلی بازار ســرمایه است که با هدف 
تنظیــم بازار و تعیین قیمت نهاده ها و 

محصوالت بخش های صنعتی و معدنی، پتروشــیمی و 
کشاورزی ایجاد شد و در آن امکان کشف واقعی قیمت بر 
پایه عرضه و تقاضا، مدیریت ریسک، جلوگیری از نوسان 
قیمت غیر واقعی و نظارت بر معامله بین عرضه کننده و 

خریدار وجود دارد. 
رانت■در■حوزه■فوالد■■

تولد بورس کاال در حوزه فوالد که به ســال 82 برمی 
گردد باعث شد تا بسیاری از افرادی که تا پیش از شفاف 
شدن روند معامالت رانت ها کالنی به جیب می زدند با 
قرار گرفتن محصوالت بر تابلوی بورس، دیگر مســیری 
برای کســب رانت در این معامالت را پیدا نکنند. از این 
رو طــی ماه های اخیر و همزمان با التهاب بازارها، عده 
ای سعی در ایجاد حواشی در روند معامالت بورس کاال 
کرده اند که دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد در پاسخ 
به این حواشی می گوید: افرادی که سعی دارند به بهانه 
های مختلف، بورس کاال را زیر سوال ببرند، باید اوضاع 
بازار فوالد قبل از تاســیس بورس کاال را به یاد بیاورند؛ 
در آن زمــان رانت های زیادی در روند معامالت صنایع 
مختلف از جمله فوالد وجود داشــت و عده ای کاالها را 
در انبارهای خود احتکار کرده و با گران فروشــی ثروت 
اندوزی می کردند. در آن شــرایط بــا صنایعی مواجه 
بودیم که سود نداشته و روز به روز ضعیف تر می شدند.

رســول خلیفه ســلطان افزود: این در حالی است که 
وقتی ســاختار بورس کاال ایجاد شــد، رقابت نسبی به 
وجود آمد و بخش اعظم ســود که پیش از این به جیب 
عده معدودی ســرازیر می شــد، در خود صنعت حفظ 
شــد؛ بعد از آن بود که صنایع توانستند رشد کرده و به 

سودآوری مطلوبی دست یابند.
به گفته خلیفه سلطان، بورس کاال ساختار قابل دفاعی 
دارد و نقصــان و ایراد جدی که برخی ادعا کرده اند در 

ساختار این بازار دیده نمی شود.
وی نقــش بورس کاال در حذف رانت، فســاد و عدم 
شــفافیت بسیار موثر دانســت و گفت: شفافیتی که در 
بــورس کاال وجود دارد در حــد قابل قبول و باالی 80 

درصد است و ســاختار توسعه ای بورس کاال به سمت 
حفــظ منافع تولیدکنندگان صنایع باالدســت و پایین 

دست است.
ایــن عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد در کشــور به 
ادعای مطرح شده در خصوص عرضه های قطره چکانی 
و انحصاری اشاره کرد و گفت: شرکت های عرضه کننده 
در بورس کاال همچون فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین 
قطب فوالدی کشور، به صورت ساالنه و برنامه ریزی شده 
محصول خود را در اختیار مصرف کننده نهایی آن قرار 
می دهند؛ در این میان اگر بورس کاال وجود نداشــت، 
این محصوالت در بازار به تاجران عرضه شده و به کمک 
واسطه ها و البته با قیمت های باالتر در اختیار شرکت 

های مصرف کننده قرار می گرفت.
خلیفه سلطان، مکانیسم مچینگ در بورس کاال را یک 
نقطه قوت برشمرد و اظهار کرد: بورس مکانیسم خرید 
و فــروش را از طریق فرآیند مچینگ و به صورت بنگاه 
به بنگاه ایجاد کــرده و مصرف کننده یک کاال به طور 
مستقیم بدون حضور واسطه ها از تولیدکننده ماده اولیه 
مصرفی خود را خریــداری می کند. بدین ترتیب، طی 
فرآیند مچینگ قیمت کشف شده و تولیدکننده می تواند 
محصول خود را با یک مکانیسم قیمتی مشخص بفروشد. 
وی معایب نبود مکانیسم مچینگ را اینگونه بیان کرد: 

اگر چنین فرآیندی نباشــد، بین تاجر و خریدار واقعی 
رقابت شــده و به دنبال آن دســت تاجران و واسطه ها 
در بازار باز می شــود. بطوریکه معلوم نمی شود کاال به 
دســت مصرف کننده می رسد یا خیر و در این شرایط 

سود واقعی عاید تاجران و واسطه ها می شود.
دبیــر انجمن تولیدکنندگان فوالد با بیان اینکه معلوم 
نیســت معترضان به ســاختار بورس کاال واقعا از طرح 
این ادعاها چه هدفی دنبال می کنند، گفت: مکانیســم 
مچینگ شــرایط را برای مبادله کاال بین بنگاه تولیدی 
و بنــگاه مصرف کننده فراهم می کند و اگر هم معایبی 
در آن وجود داشته باشد، با کمک و نظارت های شورای 
رقابت، ســازمان بورس و وزارت صنعت، معدن و تجارت 

قابل رفع است.
رانت در فضای غیر رقابتی ایجاد می شود

اما حمدقلی یوســفی، عضــو هیئت علمی 
دانشــگاه عالمه طباطبایی نیز ضمن تعریف 
رانــت، بورس کاال را ابــزار رقابتی عنوان می 
کند که فعالیت این بورس به طور طبیعی در 
فضای غیر شــفاف اقتصادی با مقاومت هایی 

مواجه می شود. 
به گفته یوســفی، رانت بــه درآمدی گفته 
می شــود کــه از طریق انجام کار به دســت 
نمی آید؛ بنابراین، اقتصاد ایران که مبتنی بر 
درآمد نفت است، اقتصادی رانتی دارد. درآمد 
حاصل از فروش نفت که در اختیار دولتمردان 
قرار می گیرد و با استفاده از آن چرخ مملکت 
می چرخد، در نتیجه سیاست های دولتمردان 
به دســت نیامده و چون نشــان دهنده بالندگی بخش 
خصوصی، اشتغال زایی و کارآفرینی مولد نیست، اقتصادی 
رانتی را به وجود می آورد. در این شرایط، بیشتر تالش ها 
در بخش های مختلف کشور، به این سمت هدایت می شود 
که چگونه از درآمد نفتی اســتفاده کنند؛ یعنی به جای 
اینکه اشــخاص به دنبال کســب درآمد از طریق تولید 

باشند، می خواهند به شیرهای نفت دست پیدا کنند. 
این اســتاد دانشــگاه معتقد اســت، ایــران از جمله 
کشــورهای ثروتمند به شــمار می رود، اما این حجم از 
ثروت به درســتی به کار گرفته نشده و چون در اختیار 
دولت اســت، به افراد خاص در جایگاه های خاص تعلق 
می گیرد. بنابراین، زیرســاخت، کشاورزی و سایر صنایع 
از این درآمد برخوردار نیستند و این یعنی، درآمد کشور 
به صورت غیرشفاف توزیع شده و فساد ایجاد می کند. 

وی می گوید: دولت مهمترین اهرم اقتصادی کشــور 
است و تا زمانی که ساختار شفافی برای تصمیم گیری در 
آن وجود نداشته و مکانیزم بازار براساس رقابت نباشد، این 
درآمد نفتی در اختیار کسانی قرار می گیرد که مستحق 
آن نیســتند. در این بین، کســی به فکر تالش و رقابت 
برای در دست گرفتن بازار نیست و همه سعی می کنند 

با سوداگری از این رانت استفاده کنند. 
به گفته این استاد دانشگاه: بورس کاال، بخشی از بازار 

در■گزارشی■بررسی■شد؛

سودای رانت در پایین دست فوالد
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سرمایه است که بخش خصوصی می تواند برای خرید و 
یا فروش محصوالت از آن استفاده کند، چون این بخش 
نسبت به سایر بخش های اقتصاد شفافیت بیشتری دارد و 
در آن اطالعات مربوط به عرضه، خرید و فروش مشخص 
است. بنابراین، بنگاه های اقتصادی فعال می توانند برای 
خرید مواد اولیه مورد نیاز خود از بورس کاال استفاده کنند 

و برای آینده بنگاه خود بهتر تصمیم بگیرند.
 یوسفی اظهار داشت: به این ترتیب، بازار سرمایه باید 
برای ورود هر چه بیشــتر این صنایع به بورس و  بورس 
کاال بیش از گذشــته اقدام کند. البته با توجه به وجود 
رانتی که در اقتصاد توزیع می شــود، خیلی از بنگاه ها 
ترجیح نمی دهند در روند شــفاف بورس قرار بگیرند و 
ایــن امر یکی از چالش های موجود بازار ســرمایه برای 

حضور بیشتر شرکت ها در این بازار است. 
وی عنوان می کند: رانت در همه کشورها وجود دارد، 
اما ویژگی خاص اقتصاد ایران اســت و به دلیل گسترده 
بودن، از بین بردن آن ساده نیست؛ این رانت باید جابجا 
شود و از واردات، بانک و غیره که مولد نیستند به سمت 
ســرمایه گذاری در بخش تولیــدی حرکت کند. در این 
راستا، بورس کاال وسیله ای است که با شفافیت ساختاری 
می تواند به بخش تولیدی کمک کند و تخصیص منابع را 

به صنایع سامان  دهد.
توجه■به■اقتصاد■بازار■■■

اما عبداهلل رضیان، عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس، رانت در اقتصاد را حاصل رفتارهای دستوری و 

فاصله گرفتن از اقتصاد آزاد می داند.
رضیان معتقد است که پس از نامگذاری امسال با عنوان 
حمایت از کاالی ایرانی، دیدگاه های مختلفی در خصوص 
چگونگی اتخاذ بهترین تصمیمات در راستای حمایت از 
تولید و کاالی ایرانی مطرح شــد که بررسی این دیدگاه 
ها بیانگر آن است که عموم اقتصاددان و کارشناسان بر 
این موضوع تاکید دارند کــه در کنار هر گونه حمایت، 
دســتورالعمل و یارانه به بخش تولید، نباید اصول بازار و 
منطــق حاکم بر بازارها را نادیده گرفت. به عبارت دیگر 
حمایت از تولید نباید بهانه ای برای بازگشت به اقتصاد 
دســتوری شود چراکه اســتفاده از دستور و قانون برای 
اصالح، حاصلی جز رواج بی قانونی و رانت نخواهد داشت. 
از این رو همه عوامل حمایتی، باید در جاده اقتصاد بازار 
و تکیه بر مکانیسم عرضه و تقاضا و کشف عادالنه قیمت 

ها قرار گیرد. 
وی می گوید: شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی ما و 
وجود رانت در برخی بخش ها باعث شــده تا عده ای در 
این شــرایط نیز منفعت شخصی را بر منافع ملی ترجیح 
دهند که ایجاد شفافیت در روندها از اصلی ترین مولفه 

ها برای جلوگیری از رانت در اقتصاد کشور است. 
رضیان، بورس کاال را از عوامل رسیدن به اقتصاد بازار 
و کمرنگ شــدن رانت در اقتصــاد می داند و می گوید: 
بورس کاال طی سال های گذشته فضای شفافی را برای 
مبادله کاالها فراهم کرده که توسعه این بازار به سالمت 
اقتصادی کشــور کمک می کنــد. در بورس، قیمت ها 
براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می شود که این امر 
ما را در مسیر اقتصاد بازار هدایت می کند.به این ترتیب 
بــا عرضه مواد اولیه در بورس کاال، شــرایط برای خرید 
مواد مورد نیاز صنایع به مراتب بهتر و آســان تر از سال 
های گذشته شده به طوریکه با توجه به شفافیت آماری 

که بورس ارائه می کند، مســووالن می توانند در جهت 
تنظیم بازار تصمیمات دقیق تری اتخاذ کنند.

در■سودای■رانت■■
همان طور کــه در ابتدای گزارش ذکر شــد، در ماه 
های اخیر عده ای در صنایع پایین دست فوالد سعی در 
ایجاد حواشــی در اغین حوزه کرده اند که انگشت اتهام 
این افراد نیز به سمت فوالد مبارکه اصفهان است. فعاالن 
بازار فوالد نیز این حاشــیه سازان را عمدتا واردکننده و 
در ســودای رانت می شناسند، به طوریکه تنها به دنبال 
اختــالل در آرامش اقتصادی و بهــره برداری از التهاب 
بازارها هســتند. در همین زمینه محمود اکبری، مدیر 
فروش شرکت فوالد مبارکه اصفهان می گوید: مدتی است 
از سوی برخی فعاالن صنایع پایین دستی زنجیره فوالد 
به اقدامات فوالد مبارکه ایراداتی گرفته شــده و این در 
حالی است که از میان صنایع تولیدکنندگان محصوالت 
فوالدی، شرکت »فوالد مبارکه اصفهان« اولین شرکتی 
بود که وارد بورس شد تا از شفافیت اطالعات حمایت کند. 
اطالعات کدال شرکت فوالد مبارکه در سامانه بورس قرار 
داده شده است، اما چندین سال است که هیچ اطالعات 
شــفافی از سوی همین فعاالن صنایع پایین دستی ارائه 
نشده و حتی آماری نیز در اختیار بورس قرار نگرفته است. 
بنابراین نمی توان صحبتی از غیر شــفاف بودن اطالعات 

بورسی »فوالد مبارکه اصفهان« به میان آورد.
وی بــا بیان اینکه این افراد مــدام از عرضه های کم 
محصوالت در بورس سخن می گویند اما نکته اینجاست 
که بخشــی از تقاضای موجود بــرای خرید محصوالت 
مبارکه کاذب است، گفت: تولیدکنندگان صنایعی مانند 
خودروسازی که بسیار بزرگ هستند، ورق فوالدی را از 
»فــوالد مبارکه« خریداری می کنند و اگر کمبود عرضه 
در این صنعت وجود داشــت، باید در محصول نهایی که 
از ورق تولید می شوند نیز حس می شد که می توان دید 
صنایعی که از ورق فوالد استفاده می کنند تا کنون دچار 

کمبود نشده اند.
اکبــری با بیــان اینکــه در انبــار تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان، ورق فوالدی به اندازه کافی وجود دارد؛ 
تصریح کرد: مشــکل اینجاســت که تقاضا کاذب است؛ 
تولید ورقه های«فوالد مبارکه اصفهان« در ضخامت های 
پایین و باال و عرض کم تا زیاد، در دامنه گســترده ای از 
کیفیت تولید می شوند که باعث شده حدود 4 هزار نوع 
محصول متنوع برای حدود یک هزار مشتری ارائه شود؛ 
برای تهیه این طیف گسترده از محصول، تولیدکننده باید 
برنامه ریزی داشته باشد و این لزوم ارتباط بین تولیدکننده 

و مصرف کننده را ایجاب می کند. 
وی ادامه داد: زمانی که وزارت صنعت ، معدن و تجارت 
به این نتیجه رسید که صنایع پایین دستی و باالدستی 
برای تنظیم مبادالت خود به ارتباط گسترده نیاز دارند، 
فوالد وارد بورس کاال شد تا هم تقاضا و عرضه مشخص 
باشــد و هم پس از خرید کاال، به این ترتیب عده ای در 
صنایع پایین دست رانت های خود را از دست داده دیدند 

و امروز به دنبال بازگشت آنها هستند. 
وی با بیان اینکــه موضوع مچینگ ورق فوالد گرم از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت 
مطرح شد، اظهار کرد: دلیل آن این بود که اگر این ورق 
در بازار آزاد عرضه شود، راه برای سواستفاده  دالالن باز 
می شود؛ آنها می توانستند این ورق را بخرند و به صنایع 

پایین دستی با قیمت بیشتر بفروشند. در روش مچینگ، 
اگر 50 هزار تن فوالد عرضه شود و مصرف کننده نتواند 
بــه هر دلیلی از بورس کاال محصــول مورد نظر خود را 
خریــداری کند، می تواند آن را به صورت مچینگ بخرد. 
بنابراین، سیستم به این صورت است که از روز خریداری 
محصــول در بورس کاال به مدت دو هفته فرصت وجود 
دارد که با همان قیمتی که در بورس کاال تعیین شــده 
به مصرف کننده فروخته شود. در این سیستم خریداران 
بورسی و غیر بورسی همه یکسان هستند و همه اطالعات 
مربوط به خرید و فروش به بورس کاال فرستاده می شود.

اکبری در بیان مزیت انجام معامالت به صورت مچینگ 
گفت: مزیت این روش این است که اگر مصرف کننده ای 
بیش از میزان مورد اســتفاده خود تقاضای خرید داشته 
باشــد، »فوالد مبارکه اصفهان« به او محصول بیشتری 
نمی  فروشد تا دست واسطه ها قطع شود و کاال به قیمت 
حقیقــی خود فروخته شــود. بنابراین با لغو سیســتم 
مچینگ، سودی به واسطه می رسد و توان خرید از صنایع 

پایین دستی گرفته می شود.
رضایت■از■عملکرد■بورس■کاال■■

در همین زمینه یکی از فعاالن صنایع پایین دستی با 
ابزار رضایت از عملکرد بورس کاال در معامالت محصوالت 
فوالدی اظهار کرد: در حال حاضر برخی از مجموعه های 
تولیدی صنایع پایین دستی فوالد، ورق فوالد گرم مورد 
نیاز خود را از بــورس کاال می خرد و ترجیح می دهد تا 
محصوالت مورد نیاز خود را از داخل کشور تهیه کند. 

رســولی افزود: در حــال حاضر کشــف قیمت برای 
شرکت های صنایع پایین دستی در صنعت فوالد بسیار 
مناسب تر از گذشته است. بنابراین شرایط برای حضور در 
بورس نیز بیشتر فراهم شده است. در مجموع فعاالن این 
حوزه از ساز و کار بورس کاالی ایران رضایت دارند و خرید 

از این بورس را به خرید از واسطه ها ترجیح می دهند.
واسطه گری بالی جان پایین دستی ها

مهران محمدی، یکی از فعاالن صنایع پایین دست در 
صنعت فوالد بــا بیان اینکه در حال حاضر بازار پروفیل 
در خارج از بورس کاال شــرایط رضایت بخشــی ندارد، 
اظهار کرد: در واقع شــفاف نبودن معامالت و نوسانات 
شــدید قیمتی در بازار خارج از بورس کاال، آسیب های 
جبران ناپذیری به این صنعت وارد کرده  است؛ این مسئله، 
تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار داده و ادامه فعالیت را 

برای این قشر سخت می کند. 
وی افزود: این در حالیست که واسطه گران هر لحظه 
قیمت  هــا را تغییر می دهند و هیچ مبنای واقعی وجود 
ندارد؛ بنابراین، این مســئله به نبود شــفافیت در بازار 
معامالت خارج از بورس ختم می شــود. از سوی دیگر، 
بازار فروش نیز تحت تاثیر قیمت خرید مواد اولیه است 
و با هر نوسانی که واسطه گران در قیمت پروفیل ایجاد 
می کننــد، بازار فروش این صنعت نیــز با تهدیدهایی 
روبه رو می شــود و امکان از دســت رفتن مشتری نیز 

وجود دارد. 
محمدی تصریح کرد: در مقاطعی بازار پروفیل در دست 
واســطه گران پاسکاری می شود و از این رو اگر مسئوالن 
بازار شــفافی مانند بورس کاال بتوانند، بستری را فراهم 
کنند تا تولیدکنندگان مواد اولیه را به راحتی و با قیمت 
شفاف از آنجا تهیه کنند، دست واسطه گران از این بازار 
قطع می شود و صنعت پروفیل نیز جان تازه ای می گیرد.
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یکی از مشکالت اقتصادی کشور، تمرکز بر نفت و 
محصوالت وابسته به آن بوده است که در اقتصاد 
مقاومتی سیاسی عدم وابستگی به نفت دنبال شده 
است. در این راستا توجه به صنایعی که کشور در آن 
دارای پتانسیل باال و  مزیت نسبی است؛ بیش از هر 
زمان دیگری حائز اهمیت است. صنایع وابسته به مواد 
معدنی بواسطه تنوع باال در محصوالت، از ریسک 
کمتری برخوردارند. عالوه بر آن، بررسی ها نشان 
می دهد وضعیت صنایع معدنی به خصوص در فلزات 
اساسی چون فوالد و مس در سطح مناسبی قرار دارد. 
الزمه بهره برداری مناسب از این منابع جلوگیری از 
خام فروشی و گشایش کانال های برای ایجاد ارزش افزوده 
حداکثری در آن ها است. شرکت هلدینگ توسعه معادن 
و صنایع معدنی خاورمیانه بصورت صددرصد خصوصی 
و سهامی عام به منظور سرمایه گذاری و توسعه دربخش 
معادن و صنایع معدنی کشور، "میدکو" از جمله صنایع 
قدرتمند در این زمینه است. رضا اشرف سمنانی مشاور 
مدیرعامل این شرکتدر گفتگو با دنیای اقتصاد  به 

بررسی شرایط حاکم در این صنعت بپرداخت .
 وی معتقد است صنایع فعال در این بخش دارای ظرفیت 
الزم برای توسعه اقتصاد کشور در ابعاد مختلف می باشد. 
به گفته وی،  صنایع معدنی به لحاظ برخورداری از ذخایر 
مناسب، همچنین تکنولوژی و دانش فنی ای که به همت 
این مجموعه در طی سالیان گذشته انباشت شده، 
پتانسیل الزم برای کمک به توسعه اقتصاد کشور را دارد؛ 
اما الزمه توسعه اقتصادی از این مجرا، ایجاد یک طرح 
استراتژیک جامع، و اتصال صنایع دیگر به این زنجیره 
تولیدی، مبتنی بر مزیت نسبی و توان رقابتی آن ها است. 

مشروج این گفتگو را در ذیل بخوانید:
***

بخش■■■ در■ معدنی■ بزرگ■ هلدینگ■ اولین■ میدکو■
خصوصی■است.■در■مورد■استراتژی■این■شرکت■برای■
حضور■قدرتمند■در■چرخه■تولیدی■کشور■توضیح■دهید؟

اگر به شعار اولیه میدکو یعنی " توسعه ما از معادن آغاز 
می شود" و روند 10 ساله آن نگاه کنید، متوجه می شوید 
که همواره در یک چهارچوب استراتژیک، سازگار با این 
هدف حرکت کرده ایم. تحقق این امر نیازمند آن بود که 
ما یک زنجیره تولیدی را ایجاد کرده و در تمامی مراحل 
آن، عنصر بهره وری را به عنوان اهرم حیاتی حرکت خود 
در نظر بگیریم. هیــچ گاه تالش نکردیم همچون برخی 
پروژه ها از اواسط یا انتهای یک زنجیره وارد عرصه تولید 
ملی شویم. از طرفی دیدگاه استراتژک ما ایجاب می کرد 

که منابع مالی ما متنوع باشد. 
بــا درنظر گرفتن این شــرایط، از آن جا که معادن ما 
شــامل دامنه وســیعی از 70 نوع ماده معدنی می شد، 
بنابراین باید روی اولویت ها متمرکز می شــدیم. مس و 
فوالد دو ماده معدنــی بودند که در اولویت فعالیت های 
پیش روی ما قرار گرفتند. این انتخاب مبتنی بر مطالعات 
طرح های جامع در این زمینه بود. فوالد پایه اصلی صنعتی 
شــدن هر کشور را شکل می دهد. عالوه بر این بر اساس 

تحقیقاتی که انجام دادیم مشخص شد ضمن برخورداری 
از پتانسیل باالی کشــور در توسعه این صنعت، تمامی 
مواد معدنی فرآیند تولید آن از سنگ آهن تا فروآلیاژها 
را داریم. بنابراین فوالد در زنجیره تولید ما تثبیت شد.

 از طرفــی همان طور کــه می دانید مس نیز رتبه دوم 
مصــرف فلزات در دنیا قرار دارد. بازار بزرگ مصرف این 
فلز، آن را به یک محصول استراتژیک برای اقتصاد کشور 
تبدیل کرده اســت. خوشــبختانه ذخایر کشور و سابقه 

طوالنی ما در تولید ایــن محصول، مس را نیز به عنوان 
دومین محصول ارزشمند وارد چرخه تولیدی ما کرد. 

پس از مشخص شــدن معادن اصلی ما، گام بعدی در 
تکمیل زنجیره تولید از معدن تا محصول نهایی، بکارگیری 
تکنولوژی مناسب در این زمینه بود. تکنولوژی که به روز 
بوده و توان برخورداری از استانداردهای جهانی را داشته 
باشد. در همین راستا شرکت مهندسی ایجاد کردیم که 
تمرکــز اصلی آن روی تحقیق و توســعه فناوری در این 
زمینــه بود. این گام در حقیقــت حرکت دوم میدکو در 
پیشبرد اهداف استراتژیک بود تا بتوان همواره تکنولوژی 
مناسب در این زمینه را دنبال نمود. به همین دلیل است 
که امروزه ایران اولین کشــوری اســت که قادر به تولید 
مس با روش تانک است، فرآیندی که مراحل نهایی خود 
را طــی می کند. در رابطه با فوالد نیز اکنون طرح تولید 
شــمش با مقطع دایره که برای تولید لوله خواهد بود که 
بدون بکارگیری تکنولوژی مناســب عمال اجرای آن طی 
بازه زمانی شــروع به فعالیت مــا ممکن نبود. بکارگیری 
تکنولوژی مناسب در تمامی بخش ها چه در تولید چه در 
ایجاد زیرساخت هایی نظیر آب با استفاده از فاضالب و... 
موجب شــده تا مصرف انرژی ما در صنایعی که به شدت 
انرژی بر اســت تا حد ممکن کاهش یافته و جذب نیروی 
کار را به سمت میزان بهینه با بهره وری مناسب پیش ببرد. 
تولید محصول با کیفیت و قیمت رقابتی، در گام بعدی 
نیازمند تعامالت بین المللی مناسب است تا بتوان خروجی 

زنجیره تولید را وارد بخش صادراتی اقتصاد کشــور کرد. 
الزمه این امر ورود به بورس های جهانی بود که با تالش 
بــرای ورود میدکو به بورس لندن این پروژه نیز در حال 
انجام است. از جمله موارد مهم دیگری که باید به آن اشاره 
کرد بحث سرمایه انسانی است. بیشتر واحدهای فعال در 
ایــن صنعت با بهره وری پایین نیروی کار، با مشــکالت 
اقتصادی متوجه شــده اند. برای تحقق هدف به رتبه یک 
در خاورمیانه با کالس جهانی تمامی ابعاد تولیدی را باید 
در کالس جهانی دنبال کند از جمله نیروی کار که میدکو 

پیشرفت های چشم گیری در این زمینه داشته  است.
استراتژی■های■شما■تا■چه■اندازه■تابع■برنامه■های■دولت■■■

برای■چشم■اندازه■۱۴۰۴■بوده■است؟
یکــی از مهم تریــن فاکتورهایــی کــه در تدویــن 
اســتراتژی های میدکــو از ابتدا مدنظر قرار داده شــده 
توجــه به محیــط بیرونی واحد تولیدی اســت. منظور 
از محیط بیرونی تحلیل شــرایط اقتصادی، سیاســی، 
اجتماعی، فناوری و سایر مسائل مربوط به کشور است. 
همواره ســعی ما بر آن بوده تا با تحلیل منطقی شرایط، 
بهترین گزینه پیش رو را انتخاب کرده و روی آن متمرکز 
شویم.  حتی به سازمان های دیگر نیز مشاوره داده که در 
مأموریت مصوب میدکو است. توجه به روند تغییرات در 
کشور موجب شده در فرآیند توسعه خود، عوامل بیرونی 
که ذکر آن رفت در رویه های ما نمود داشــته باشد. در 
بسیاری موارد ما استراتژی خود را سازگار با شرایط کشور  
و تغییرات جهانی کرده ایم تا بیشترین اثر نصیب اقتصاد 
کشــور شود. از ابتدا مدیرعامل میدکو در یک یک هفته 
دو روز برای بررسی پیشرفت طرحها و تصمیم گیری ها 
در ســایت با حضور همه دست اندرکاران  طرح )مشاور، 
پیمانکار، شرکت مسئول مدیریت طرح( و هفته دیگر به 
بررسی تمامی عوامل تولید با بهره برداری از طرحها. این 
تعامل و سیاست ضمن سرعت، اقدامات همسو با اهداف 
کشور از جمله چشم انداز دولت برای سال 1404 باشد.

با■توجه■به■سابقه■شما■در■تدوین■استراتژی،■از■زمانی■■■
که■■میدکو■فعالیت■دارید،■آیا■همواره■در■مسیر■استراتژی■ها■

حرکت■کرده■اید■یا■نه؟■
انتخــاب صنعت فوالد در حقیقت انتخاب یک صنعت 
مادر برای توسعه اقتصادی کشور است؛ که بدون شک در 
چهارچوب استراتژی بلندمدت اقتصاد بوده است. تمامی 
اقتصادهای بزرگ دنیا نظیر ژاپن، کره ، هند، چین، اروپا و 
آمریکا همگی پس از یافتن مسیری برای ورود فوالد به 
چرخه اقتصادی توانستند مسیر توسعه خود را در پیش 
گیرند. بنابراین اگر امروزه میدکو در چیدمان استراتژیک 
اولیــه خود، صنعت فوالد را زیربنای توســعه قرار داده، 
باید گفت در مسیر استراتژی کشور حرکت کرده است. 
اگر بر اقتصاد کشــور خرده بگیرنــد که چرا علی رغم 
توســعه فوالد ســایر صنایع نتوانســته اند در این مسیر 
حرکت کنند، بواسطه فقدان استراتژی و اجرایی کردن 
آن ها است. استراتژی مناســب بیان می کند که صنایع 
برای گام نهادن در مسیر توسعه، در قدم اول باید مزیت 
نسبی و مزیت رقابتی خود را در نظر بگیرند. اگر استراتژی 

مشاور■مدیرعامل■میدکو■مطرح■کرد:
مسیرشکوفاییاقتصادکشورازصنعتمعدنمیگذرد
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سایر صنایع، سازگار با این اهداف شکل گرفته و به درستی 
به زنجیره تکمیلی این صنعت متصل می شــدند، امروزه 
شاهد توسعه اقتصاد کشور در سایر ابعاد نیز می بودیم.

در■ادوار■اقتصادی■کشور■آیا■دوره■ای■که■بتوان■■از■آن■■■
به■عنوان■نمونه■ای■برای■حرکت■صحیح■در■مسیر■توسعه■یاد■

کرد،■سراغ■دارید؟
در دوره  وزارت آقــای دکتــر جهانگیری که اولین بار 
استراتژی توســعه صنعتی تدوین شد، آغازی برای این 
کار بود، ولی وقتی دولت عوض شد این برنامه نیز عمال 
متوقف شد. در آن زمان حدود 10-1۵ رشته  صنعتی که 
برای کشور نقش پیشران داشت، بررسی ها انجام و برای 
آن ها استراتژی تعیین شد. استراتژی صنایع ماشین سازی، 
صنایع شــیمیایی، صنایع خــودرو، صنایع حمل ونقل و 
صنایع تبدیلی کشــاورزی. استراتژی کلی بخش معدن، 
در دستور کار قرار گرفت که مشخص شود در کدام یک 
جایگاه بهتری داریم. مثال برآورد شــد در قطعه ســازی 
بیشتر از خود صنعت خودرو پتانسیل توسعه و بهره وری 
باال وجود دارد، یا در بعضی صنایع حمل ونقل مثل دریایی 
که عمال فراموش  شــده بود، دیدیدم که کشور پتانسیل 
بســیار باالیی دارد. این نگاه استراتژیک مسیر توسعه ای 
روشــنی در مقابل ما قرار داده بود، ولی در دولت بعدی 
دیگر این موضوع پیگری نشــد. باید در نظر داشت فقط 
تدوین اســتراتژی کافی نیست. باید الزامات اجرای این 
اســتراتژی را برنامه ریزی می کردیم. در حال حاضر نیز 
شــرایط به همین ترتیب است؛ باید الزامات و بسترهای 

الزم ایجاد و اجرا شود تا توسعه محقق گردد. 
آینده■■■بخش■صنایع■معدنی■کشور■را■چطور■می■بینید؟■■■

یعنی■کشور■می■تواند■از■مزیت■های■نسبی■خود■بهره■برداری■
کند؟

اعتقاد دارم این صنعت یکی از بهترین بخشهایی است 
که می تواند به آینده اقتصادی کشور کمک کند. اوال ما 
تنــوع باالیی در مواد معدنی  داریم که آســیب پذیری و 
ریسک پذیری این صنعت را تا حد زیادی پایین می آورد 
و از طرفی بواســطه کاهش وابستگی ما به نفت و گاز، و 
باال بردن ارزش افزوده با بکارگیری آنها در این بخش و در 
نتیجه کاهش ریسک با تولید محصوالت مختلف، موقعیت 
استراتژیک اقتصاد کشور بهبود می یابد. هفتاد نوع مواد 
معدنی در کشــور وجود دارد که هنوز شناخت کافی از 
ذخایر آن ها نداریم. اگر بخواهیم در این مســیر حرکت 
کنیم، باید به ســرعت و در سطح وسیع عملیات حفاری 
انجام دهیم. فرآیند حفاری عمیق و فعالیت های اکتشافی 
ما فاصله زیادی با پتانسیل ذخایر کشور دارد. حتی ذخایر 
در همین حدی که شناسایی شده اند حاکی از پتانسیل 
باال کشور در بخش معدن است.  مطمئنا اگر اکتشافات 
را ادامه دهیم و با حفاری های وســیع به عمق های باالتر 
نیز دسترسی پیدا کنیم حجم ذخایر قابل استفاده ما در 
سطح بسیار باالتری نسبت به وضعیت کنونی قرار خواهد 
گرفت و شاید بتوان به کشف مواد جدید نیز امید داشت. 
این بخش در حقیقت علی رغم سبقه طوالنی کماکان یک 

صنعت جوان و نوپا به شمار می رود. 
اگــر بخواهیم در چهارچوب اقتصاد مقاوتی نگاه کنیم 
این صنعت، از مهم ترین بخش ها به شمار می رود، به دلیل 
این که می تواند به راحتی با استفاده از منابع داخلی کشور 
کار کند، عالوه بر این مواد، ذخیره، فرآیند مهندســی و 
تجربــه بهره برداری را هم داریم، باید توجه داشــت این 

پتانســیل در منطقه منحصر به کشــور ما است و سایر 
کشــورهای منطقه چنین مزیتی ندارند. مثال کشورهای 
عربی حوزه  خلیج فارس پتانســیل قابل توجهی در این 

زمینه ندارند و این مزیت نسبی ما است. 
اگر ما پتانسیل های اقتصادی  کشور را در  بخش معدن 
توسعه دهیم، در مسیر توسعه پایدار حرکت خواهیم کرد 
و تولید و اشتغال ملی از این مسیر رشد خواهد. عالوه بر 
این با توجه به شــکاف تکنولوژیک ما در بسیاری صنایع 
باید اشاره کرد که تغییر تکنولوژیک در این صنعت مثل 
صنایع پیشــرفته ای نظیر آی تی نیســت که هر ساله یا 
حتی هر چند ماه و به سرعت فرآیندها در آن تغییر کند.

بنابرایــن اعتقــاد دارم در حــال حاضر، اســتراتژی 
کلی بخش معدن در همین حد مشــخص شــده و باید 
پیاده ســازی شود، تبدیل به برنامه شده و از آن حمایت 
شــود. ما در این صنعت مزیت نسبی داریم و باید آن را 
تقویت کنیم. ســایر بخش های  موثر باید در راســتای 
توسعه این صنعت اقدام کنند. برای مثال به جای اینکه 
گاز را صادر کنیم، گاز را در صنعت فوالد با ارزش افزوده 
بیشتر بکار گیریم. عالوه براین وقتی ما روی بخش های 
خاصی متمرکز می شــویم،  زیرساخت بخش های دیگر 
نیز را تامین می شــود. برای مثال با داشتن فوالد آلیاژی 
بخش ماشین ســازی را می توانیم جلو ببریم. با داشتن 
فوالد مرغوب، ساختمان ســازی های ما هم می تواند جلو 
برود... این موضوع بیان گر ماهیت صنعت فوالد به عنوان 

صنعت مادر است. مس هم به همین ترتیب.
برخی■اعتقاد■دارند■این■صنعت■زودبازده■نیست،■نظر■■■

شما■چیست؟
در صنایعی کــه نیازمند اجرای حجــم عملیاتی باال 
هستند نمی توان از آن ها انتظاز بازده باال در کوتاه مدت 
داشــت. صنعتی مثل فوالد نیز ماهیتا زودبازده نیست، 
ولی مجرای توسعه پایدار و تقویت پایه های استراتژیک 
اقتصاد کشــور است. اما از بُعد اســتراتژیک و بازده در 
بلندمدت، صنعت بســیار قوی و پایه ای است. باید توجه 
داشت هر کشــوری باید با پتانسیل های خود، در مسیر 
توســعه گام بردارد، این بخش می تواند در توسعه سایر 
بخش های اقتصادی کشــور نیز کاماًل اثر گذار باشــد. 
اگر به این صنعت به عنوان یک صنعت مادر نگاه شــود، 
می تواند در سطح بهره وری باال به حرکت خود ادامه داده 
و خیلی زودتر از پیش بینی ها، ارزش های خود در سیستم 

اقتصادی را محقق کند.
یکی■از■چالش■های■اصلی■صنایع■کشور■ما،■قدیمی■بودن■■■

تکنولوژی■است.■در■میدکو■از■چه■تکنولوژی■هایی■استفاده■
می■شود؟

تمام تکنولوژی های میدکو به روز است. واحد تحقیقات 
ما دائما در تالش اســت که نه تها فرآیند تولیدی بلکه 
زیرساخت های آن نظیر تصفیه فاضالب، کاهش مصرف 
انرژی و.. در سطح بهینه با حداکثر بهره وری بکار گرفته 
شــود. نمود این فعالیت ها در مواردی چون دســت یابی 
میدکــو به تکنولــوژی برتــر در تولید مــس از روش 

بایولیچینگ در دنیا، قابل مالحظه است.
■در■حال■حاضرچه■میزان■از■تولیدات■میدکو■صادر■■■

می■شود؟
تقریبا تمامی محصوالت میدکو نظیر کنستانتره، گندله، 
آهن اســفنجی، فروسیلیســیوم، کک در مقاطع زمانی 
مختلف صادرکه تا چندی پیش راهی بازارهای برون مرزی 

شــده اند. پتانسیل صادرات را دارند؛ اما این صنعت یک 
صنعت مادر است و تامین صنایع داخلی در اولویت کار 
ما قرار دارد. بسیاری از این محصوالت درصورت فرآوری، 
ارزش افزوده بیشتری در سیستم اقتصادی کشور ایجاد 
می کنند. با تولید بیلت و بلوم  تعداد زیادی واحدهای نورد 
داخلی فعال می گردند که پیش تر در زمینه تامین مواد 
اولیه خود مشکل داشتند، یا مثال وقتی آهن اسفنجی مان 
در گذشته تولید شد آن را صادر کردیم، اما در حال حاضر 
نزدیک به یک ســال و چند ماه است که تمرکز خود را به 

تامین بازار داخلی معطوف کرده ایم.
درمورد■حضور■میدکو■در■بورس■لندن■هم■یک■■■

توضیحی■بفرمایید.
بر اساس استراتژی بین المللی میدکو و با بررسی های 
انجام شــده، باید گفت جایی یکــی از روش های تامین 
ســرمایه بورس لندن است. اما پیوســتن به این بورس 
نیازمند اجرای برخی الزامات اســت که در تالشیم آن ها 
را انجام دهیم. برای مثال معادن ما دارای "اســتاندارد 
جورک" که مبنای ارزش گذاری معدن اســت، نیستند. 
میدکو اقدامات وســیعی را دنبــال و در حال حاضر در 
تمام معادن در میدکو در حال پیاده ســازی استاندارد 
جورک اســت. در ســطح بین الملی نمی تــوان براحتی 
برای توســعه معادن تأمین ســرمایه نمود و باید ارزش 
یک معدن مشــخص شــود تا ســرمایه گذار بپذیرد که 
چگونه در طرح های آن سرمایه گذاری کند. مسئله مهم 
دیگر بحث های مالی بود. گزارش های مالی داخلی مورد 
قبول بورس نیســت، و باید منطبق با IFRS یا استاندارد 
بین المللی مالی باشد؛ که ما آن را در میدکو و شرکت های 

وابسته به آن پیاده کرده ایم.
فکر■می■کنید■الزامات■الحاق■به■بورس■لندن■چه■زمانی■■■

محقق■می■شود؟
من فکر می کنم تا پایان امسال. تقریبا تمام بخش های 
ما به جز احتماالً یکی دو معدن بیشــتر فرآیندها را طی 
مــی کنند و آماده  فاز حقوقی می شــوند و میدکو در 
حال بررسی مراحل بعدی برای ورود به بورس می باشد. 

ظرفیت■تولیدتان■در■بخش■های■مختلف■فوالد■و■سایر■■■
فلزات■چگونه■است؟

 ظرفیت تولید فوالد میدکو 4/۲میلیون تن اســت. که 
در سه گروه محصوالت تولیدی خالصه می شود.) فوالد 

بوتیا، فوالد سیرجان و فوالدزرند(
 در مورد مس، ظرفیت کاتد ۵0هزارتن را دارد و لوله 
مسی  ما در حال حاضر با ظرفیت 1۲هزارتن است؛. این 
دو هدف اصلی ما در تولید مس و فوالد است. برای نیل 
به این اهداف و رسیدن به ظرفیت 4.۲ میلیون تن تولید 
فوالد، کنســتانتره آهن با ظرفیت تولیدی ۸میلیون تن، 
گندله ها 7/۵میلیون تن و آهن اسفنجی 3 میلیون تن را 
در برنامه های خود قرار داریم که عمدتاً انجام شده است..

ولید■فوالد■با■ظرفیت■۴/۲میلیون■تن■چه■زمانی■محقق■■■
خواهد■شد؟

تا پایان امسال به جز واحد آخرمان که فوالد بوتیاست 
که دیرتر آغاز شده است. دو کارخانه فوالدی  دیگر  مورد 
بهره برداری خواهند بود. فوالد سیرجان راه اندازی  شده 
و فوالد زرند در مرحله نهایی است و فوالد بوتیا نیز اوایل 
9۸ را ه اندازی خواهد شــد. البته همانطور که میدانید 
تولید دارای یک منحنی مشخصی است که به تدریج به 

ظرفیت نهایی می رسد.
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اقدامات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

برنامه های اجرا شده در سال 96 
از برنامه های اصلی شرکت در سال 96 بهره گیری از 
توان بخش خصوصی در طرح اکتشــافی بود که قطعاً 
با ارائه محدوده های هدف جدید در بخش طال و مس 
و کانی های فلزی ادامه خواهد یافت و امید اســت این 
مشارکت در سرمایه گذاری منجر به توسعه هر چه بهتر 

فعالیت های اکتشافی شود. 
ادامــه و تکمیــل اکتشــافات روباز و 
زیرزمینــی، تحقیق و توســعه و بحث 
پژوهش از دیگر اقدامات شرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران در سال 1396 

بوده است. 
عــالوه بر ایــن توســعه فعالیت های 
اکتشاف مواد معدنی مختلف در مناطق 
پرخطر یــا مناطقی که بخش خصوصی 
تمایــل به حضــور در آن ها نــدارد نیز 
می توان از اولویت های شــرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران در سال 1396 

نام برد. 
به منظور توســعه فعالیت پژوهشــی 
در حوزه هایی مانند زغال ســنگ، کک، 
آنتیموان، کرومیت و فروکروم با افزایش 

بودجه پژوهشــی و اجرای طرح های توســعه از طریق 
جذب سرمایه بخش خصوصی از دیگر برنامه های صورت 
گرفته این شرکت در سال گذشته محسوب می شوند. 
همچنین دستیابی به اهداف تولید برنامه ریزی شده 
مجتمع ها و طرح های تحت مدیریت شــرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایــران و واگذاری امور بهره برداری 
مجتمع ها از طریق عقد پیمان های مدیریتی و افزایش 
ایمنی در جهت کاهش حوادث و ارتقای سطح ایمنی، 

بهداشت و محیط زیست )HSE( در مجتمع های تحت 
پوشــش در کنار افزایش فعالیــت در جهت صادرات 
محصوالت معدنی از دیگــر اقدامات صورت گرفته در 

سال گذشته به شمار می روند.
 
برون سپاری مجتمع ها و طرح ها ■

در بخش برون ســپاری فعالیت های ایمپاســکو و 
ایمیــدرو )مجتمع هــا و طرح های تحــت مدیریت 
ایمپاسکو( 6 مجتمع و 19 طرح تحت مالکیت ایمپاسکو 
می باشــد که 5 مجتمع و 13 طرح واگذار شده و یک 

مجتمع و 6 طرح در دست واگذاری است. 
در بخش برون ســپاری طرح های ایمیدرو ) تحت 
مدیریت ایمپاســکو( 5 طرح واگذار شده و 9 طرح در 

دست واگذاری است. 

توجــه به این نکته ضروری اســت که بــا واگذاری 
مجتمع های تحت پوشش شــرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران، عمال شاهد بهره وری باالتر این مجتمع ها 
هستیم. ضمن آنکه به عنوان یک نهاد دولتی می توانیم 
نظارت دقیق بر عملکرد مجتمع های واگذار شده را به 

نحو شایسته تری انجام دهیم.

دعوت از سرمایه گذاران داخلی و  ■
خارجی 

سیاست کلی شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران نیز همراســتا با اصل 44 
قانون اساســی مبنی بر خصوصی سازی 
بــوده و آن دعــوت از ســرمایه گذاران 
خارجی و داخلی برای اجرای طرح های 
توســعه ای در مجتمع ها و معادن تابعه 
اســت. این شرکت با در نظر گرفتن این 
اصــل مهم، ماموریت خــود را با مثبت 
کردن نگرش »پیمانــکار ـ کارفرما« به 
»راهبر ـ سرمایه پذیر« تغییر داده است. 
بر همین اســاس سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی مختلف با اطمینان از ســود 
حاصلــه و در نظر گرفتن اهمیت اعتماد آن ها از طرف 
شرکت، تمایل بیشتری از خود نسبت به همکاری میان 
دو طرف نشان می دهند. عالوه بر این باید عنوان کرد 
که شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با برگزاری 
همایش، نمایشگاه و جلســات متعدد زمینه شناخت 
و آگاهی ســرمایه گذاران را از طرح ها و معادن فراهم 
آورده اســت و در آن هــا فعالیت ها با هدف توســعه و 

خصوصی سازی انجام می پذیرد. 
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مدیرعامل جهان فوالد ســیرجان که در ابتدای  سال 
جاری عرضه موفق آهن اسفنجی در بورس کاال را برای 
نخستین بار در کارنامه خود به ثبت رساند، از ورود قریب 

الوقوع این شرکت به بورس اوراق بهادار خبر داد.
علی عباســلو با اشــاره به این مطلب که مدت هاست 
در مجامع شــرکت گل گهر موضوع ورود شرکت جهان 
فوالد ســیرجان به بورس اوراق بهادار مورد اقبال عموم 
قرار گرفته اســت تصریح کرد: ما در فروردین توانستیم 
به طور کامل صورت های مالی ســال 96 را جمع بندی 
کنیم و به مجمع اردیبهشت ماه برسانیم.این رویداد نشان 

می دهد که اطالعات مالی جهان فوالد 
سیرجان کامال دسته بندی شده و شفاف 
است.وی در ادامه در خصوص عرضه های 
انجام شده آهن اسفنجی در سال جاری 
در بورس کاال نیز خاطر نشان کرد: تکرار 
هر بار عرضه آهن اسفنجی جهان فوالد 
سیرجان در بورس کاال نشان داد که  به 
دلیل کیفیت و قیمت متعارف آن، با چند 
برابری صف تقاضای چند برابری نسبت 

به میزان عرضه همراه بوده است.
علی عباسلو با اشاره به اینکه در سال 
96 نسبت به سال 95 رشد چشمگیری 
در پارامترهایــی نظیــر تولیــد ،فروش 
، صادرات و ســود خالــص پیش روی 
جهان فوالد قرار داشــت افزود:تولید در 

واحد آهن اسفنجی رشــد بسیاری داشت به طوری که 
معادل 940 هزار تن آهن اســفنجی در این مجموعه به 

تولید رسید.
وی در پاســخ به این پرسش که برای تامین بازارهای 
داخلی و خارجی از چه استراتژی بهره می برید خاطرنشان 
کرد: اساس فکری در جهان فوالد در زمینه فروش ، ابتدا 
تامین نیاز داخلی کارخانه های فوالدی مد نظر اســت و 
سپس بر مازاد تولید برنامه ریزی برای صادرات انجام می 
دهیم .وی در خصوص تولید میلگرد و دستیبابی جهان 
فوالد به تولید سایزهای 8 -32 این محصول اظهار داشت :

در حــال حاضر در زمینه تولید میلگرد که خط تولید 
500 هزار تنی  اســت، بزرگ ترین تولید کننده جنوب 
شــرق به شــمار می رویم .جهان فوالد مــی تواند تمام 
بازار های این منطقه را تامین کند و به زودی در زمینه 
صادرات آن به افغانســتان که از نظر مسافت و دسترسی 
از شرایط مطلوبی تا منطقه گل گهر دارد، برخوردار است. 
برای صادرات به سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز 
دسترسی به بندر عباس این امکان را برای منطقه کامال 

مهیا می کند.
وی یادآور شد: اصلی ترین مزیت جهان فوالد سیرجان 
در تولید، حمل آسان گندله گل گهراز طریق تسمه نقاله 
اســت که به این نحو می توان اذعان داشت که زنجیره 
تولید از سنگ تا شمش در منطقه گل گهر، تنها منطقه 
ای در کشور محسوب می شود که زنجیره تولید فوالد را 

در یک محل به طور متمرکز داراست.

عباســلو افزود: نتیجه این مزیت نسبی تضمین تداوم 
تامین خوراک است و بر همین اساس در تامین مواد اولیه 
مشکلی نخواهیم داشت.مدیرعامل جهان فوالد سیرجان با 
اشاره به پروژه های در دست اجرای این شرکت و اقداماتی 
که برای ســرعت در پیشرفت آنها به انجام رسیده است 
، گفت: در پروژه ذوب که خود شــامل چند مرحله مجزا 
ست، خوشبختانه با پیشرفت 87 درصدی همراه هستیم 
. سرعت پیشرفت فیزیکی این پروژه به گونه ای بوده که 
ماهانه شاهد 4 الی 5 درصد رشد فیزیکی بوده ایم حتی 

در تعطیالت نوروز 97 نیز توقف کار نداشتیم .

وی در خصوص این طرح یادآور شد: انتظار ما این است 
که محصوالت مان از کیفیت باالیی برخوردار باشــد چرا 
که تمام تجهیزات مان چه بخش ساخته شده در داخل 
و چه بخش خارجی آن توســط سازندگانی مثل دنیلی ، 
تنووا، کانکست و زیمنس و ... که جملگی معروف هستند 
خریداری شده است . از این رو تمام تالش ما برای بهترین 

نحو برای بهره برداری مطلوب از طرح است.
وی گفت : در حال حاضر در مرحله تســت و آزمایش 
پســت های برق و اجرای عملیات فلشــینگ این پروژه 
هســتیم و امیدواریم تا مهرماه سال جاری به مدار تولید 
وارد شویم.عباسلو درباره ماشین آالت و تجهیزات ساخته 
شده داخلی پروژه ذوب یادآور شد: ساخت تجهیزات بخش 
داخلی رو به اتمام است و این بخش به تنهایی پیشرفتی 

معادل 90 درصد داشته است.
وی ضمن اشاره به این مطلب که ظرفیت تولید شمش 
یک میلیون تن برنامه ریزی شــده است ،افزود: معادل 
500 هــزار تن از آن را برای صــادرات و مابقی را برای 
تبدیل میلگرد و فــروش میلگرد در بازار داخل و خارج 

تولید خواهیم کرد.
تحریم■ها■ما■را■متوقف■نخواهند■کرد■■

مدیرعامــل جهان فوالد ســیرجان در خصوص وقوع 
تحریــم های پیش رو به عنوان مانعی برای  پیشــرفت 
پروژه های در دست اجرا گفت: به دلیل رو به اتمام بودن 
پروژه ها ، با مشکل جدی روبرو نخواهیم شد. کما اینکه 
احداث کارخانه اول در فوالد سیرجان نیز در زمانی اجرا 

شد که تحریم ها به شدت امروز بود ولی با این وجود از 
توان ترکیبی خارجی و داخلی بهره گرفتیم و توانســتیم 
ایــن کارخانه را به بهترین نحو ممکن راه اندازی کنیم . 
تحریم ها ما را متوقــف نکرده و نخواهد کرد. وی ادامه 
داد: تحریم ها البته باعث شد تا بخشی از تجهیزات مورد 
نیاز مانند هیدرولیک را در داخل کشور بسازیم.این اتفاق 
توسط کارشناسان و متخصصان داخلی نه تنها در حوزه 
ســخت افزار بلکه در حوزه نرم افزار در کوتاه ترین زمان 

ممکن به حقیقت پیوست .
وی افزود: مزیت بومی سازی در این موارد در این است 
که هر زمان که نیاز به تغییر در سیستم 
ها باشــد امکان آن مهیاست. البته این 
مزیت بزرگی برای شرایط فعلی صنعت 

ما به شمار می رود.
مدیرعامــل جهان فوالد ســیرجان با 
اشــاره به این مطلب که اتکا به ساخت 
داخــل از خــروج ارز جلوگیری کرده و 
منجر به حفظ منافع ملی شــده اســت 
خاطر نشان کرد:  بهای تمام شده هر دو 
سیستم یادشده یعنی بومی سازی بخش 
نرم افزاری و دستگاه هیدرولیک ، تقریبا 
یک سوم قیمت تمام شده سیستم های 
خارجی محاسبه شده است.ضمن اینکه 
اگر اشکالی در این سیستم ها رخ دهد با 
سرعت باالیی قابل اصالح است.وی تاکید 
کرد که به هر حال اگر تحریم ها نیز مشکالتی ایجاد کنند 

باید همانند گذشته در رفع آنها تالش کنیم .
بحران■آب■جبران■شدنی■است■■

علی عباسلو درباره بحران آب برای صنایع منطقه گل 
گهر و به ویژه برای جهان فوال د سیرجان و راهکار های 
پیــش رو تصریح کرد:تامین آب برای پروژه ها از طریق 
چاه های آلوده شده داخل شهر سیرجان و سیستم تسویه 
فاضالب شهری که در حال انجام است و عالوه برآن انتقال 

آب از بندرعباس برنامه ریزی شده است.
وی دربــاره انجام فعالیت های زیســت محیطی نیز 
یادآور شد : با شناسایی گیاهان مستعد وشرایط اقلیمی 
منطقــه اقدام به درخت کاری و جنگل کاری به میزان 
100 هکتار کرده ایم که در برنامه کاری تا 200 هکتار 

نیز قرار دارد.
علی عباســلو به نقش شرکت جهان فوالد سیرجان و 
ایفای مســوولیت اجتماعی این شرکت در منطقه اظهار 
کرد:مســوولیت اقتصادی بخشی از شهرستان سیرجان 
به عهده جهان فوالد اســت که در راستای ایجاد اشتغال 
خرد مانند شغل های خانگی شامل کشاورزی و دامپروری 
مدرنیــزه ، بوم گردی و تولید انرژی پاک ، این شــرکت 
نقش آفرینی کرده اســت.وی ادامه داد : در همین راستا 
تعدادی از دانش آموزان با استعداد منطقه نیز شناسایی و 
از حمایت کمیته امداد خارج کرده و تحت پوشش جهان 
فوالد ســیرجان قرار داده ایــم به طوری که هزینه های 

ماهانه تحصیل آنها را نیز متقبل شده ایم.

»جهان فوالد سیرجان« بورسی می شود
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امضای ضمانت شرکت مس بر تولید پایدار فلز سرخ
حیــات و ممات صنایــع معدنی به »پایــداری تولید« 
وابسته اســت. تولید پایدار است که تضمین می کند یک 
صنعت به بقای خود ادامه خواهد داد یا از گردونه اقتصاد 
حذف خواهد شــد. تمامی طرح ها و برنامه های توسعه ای 
یک صنعت در سایه استراتژی پایداری و بقاست که جان 
می گیرد و اجرایی می شود. استراتژی تولید پایدار به ویژه 
زمانی اهمیت خود را بیش از گذشــته نشان می دهد که 
منابع محدود یا غیرقابل دسترس باشند. در چنین شرایطی 
تک تک قدم های یک شــرکت از اهمیت برخوردار است و 
پایداری تولید تنها با تکیه بر سیاســت های هوشمندانه و 

آینده نگرانه به دست خواهد آمد. 
استراتژی تولید پایدار از دیرباز از مهم ترین استراتژی های 
شرکت ملی صنایع مس ایران بوده است. استراتژی ای که 
بــا توجه به ضرورت صیانت از معدن به عنوان ثروتی ملی 
و متعلق به نســل های آینده، همواره مورد توجه و دقت 
مدیران شرکت مس قرار گرفته است. برنامه های تولیدی 
و توسعه ای شرکت مس در سال های گذشته در افق این 
استراتژی تعیین و اجرایی شده اند و اکنون اکتشاف، تولید، 
توســعه معادن و واحدهای ذوب و پاالیشگاه و... شرکت 
مس همگی در جهت تولید پایدار و در افق ســال 1400 

در حال پیگیری است. 
ضربان■تولید■در■شرکت■مس■تند■می■شود■■

تولید مس مهم ترین رســالت شرکت ملی صنایع مس 
ایران اســت. در اجــرای بهتر این رســالت ظرفیت ها و 
نیازمندی های صنعت و اقتصاد داخل و خارج از کشــور 

همواره مدنظر بوده اســت. بر همین اســاس و در سایه 
اســتراتژی تولید پایــدار، »محمدرضا بنی اســدی راد«، 
مدیرعامل شــرکت ملــی صنایع مس ایران به ترســیم 
چشــم انداز توســعه پرداخت و گفت: »در شرایط کنوني 
ظرفیت ایجاد شده تولید کاتد در شرکت مس 450 هزار 
تن است که تالش خواهیم کرد تا افق 1405 تولید کاتد 

شرکت مس را به طور چشمگیري افزایش دهیم.« 
او با بیان این که سرانه فعلی تولید مس به ازای هر نفر از 
پرسنل مس 16.1 تن است، ادامه داد: »این میزان تولید 
در مقایســه با تولید 10.7 تنی سال 1392 ارتقا یافته اما 
برنامه سال 1405 شرکت مس 22.5 تن تولید کاتد به ازای 
هر نفر است. با تحقق این میزان تولید به ازای هر نفر در 
سال 1405 به متوسط سرانه تولید جهانی که نزدیک به 
24 تن به ازای هر یک از پرسنل است، نزدیک می شویم.«

به گفته مدیرعامل شرکت مس هم اکنون ظرفیت تولید 
کنسانتره مس این شرکت 1.2 میلیون تن است که برای 

تحقق چشــم انداز توسعه در افق 1400 باید تالش کنیم 
معادن جدیدي کشــف کنیم تا مشکلي براي تحقق این 

چشم انداز و افزایش تولید کنسانتره وجود نداشته باشد.
معادن چهارگانه درآلو،  دره زار، دره زرشک و چاه فیروزه 
از مهم ترین پروژه های توســعه ای شــرکت مس هستند. 
»علی محمدی«، عضو هیأت مدیره شرکت مس با اشاره 
بــه اهمیت این معــادن گفت: »از اواخر اســفند 1396 
مدیرعامل شرکت مس و اعضای هیأت مدیره این شرکت 
بر بهره برداری هرچه سریع تر از طرح های توسعه ای شرکت 
به ویژه معادن جدید همچون چاه فیروزه، درآلو و دره زار 
تأکید داشــتند تا در افق 1400 تولید کنسانتره شرکت 
مس متناسب با ظرفیت اسمی کارخانه های ذوب شرکت 
افزایش پیدا کند. افزایش ظرفیت تولید کنسانتره به میزان 
قابل توجهی بر سودآوری شرکت مس خواهد افزود و امکان 

توسعه پایدار را برای این شرکت فراهم خواهد کرد.« 
پیش بینی ها حاکی از آن اســت که تا پایان سال میزان 
پیشــرفت در آماده ســازی و تجهیز معادن در دره زار به 
45درصــد، در درآلــو به 62درصد و در چــاه فیروزه به 

46درصد می رسد.
تکمیل■زنجیره■تولید■مس■در■آذربایجان■■

قریب به یک ســوم از تولید شــرکت ملی صنایع مس 
ایران در مس منطقه آذربایجان اتفاق می افتد. از همین رو 
توسعه و تکمیل زنجیره تولید مس در این منطقه یکی از 
دغدغه های همیشگی مدیران مس بوده است. این موضوعی 
بود که مدیرعامل شــرکت مس در مراســم معارفه مدیر 
جدید مجتمع مس سونگون مطرح کرد و گفت: »محور و 

مروری بر استراتژی ها و دستاوردهای
 شرکت ملی صنایع مس ایران  به بهانۀ روز صنعت و معدن
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رویکرد اساسی ای که هیأت مدیره شرکت مس 
تصمیــم به انتخاب مهندس شــریفی به عنوان 
مدیر جدید مجتمع مس آذربایجان گرفت بحث 
تسریع در روند پیشــرفت طرح های توسعه ای 

صنعت مس در آذربایجان بود.« 
بنی اســدی راد افــزود: »درخواســت مــا از 
ایشــان این است که تا ســال 1400 کارخانه 
100هزارتنــی ذوب مجتمــع مس ســونگون 
راه اندازی شود تا خواسته دیرین مردم آذربایجان 

مبني بر تکمیل زنجیره تولید محقق شود.« 
او همچنین با بیان  این که هم اکنون شــرکت 
مس در مسیر توسعه قرار گرفته  است و با تمام 
قدرت از طرح های توسعه ای پشتیبانی  می کند، 
گفت: »عالوه بر این در این دوره جدید و برای 
حفظ روند تولید پایدار در مجتمع مس سونگون 
اصالح معدن و همچنین ســرعت بخشیدن به 
فعالیت های اکتشــافی باید در دستور کار قرار 

گیرد.« 
اکتشاف■ضامن■توسعه■■

یکی از چالش های معادن مس در دنیا، کاهش 
افــت عیار معدن در گذر زمان و همچنین نبود 
ذخایر بزرگ مقیاس جدید اســت. شرکت مس 
نیز با توجــه به این کــه وارد پنجمین دهه از 

عمر خود شده، در سال های پیِش رو با چالش 
مشــابهی مواجه خواهد شــد. از همین روست 
که این شرکت از ســال ها پیش پی جویی های 
گسترده ای را در سراسر کشور آغاز کرده است. 
در کنار این کانســارهای اگزوتیک و پنهان نیز 
مورد توجه شــرکت مس هســتند که کشف و 
بهره برداری آن ها نیازمند استفاده از فناوری های 
روز دنیاســت. در همین راســتا شرکت مس 
قرارداد همکاري با یکي از مجموعه هاي معتبر 
بین المللي در منطقه شرق کشور برای اکتشاف 
 JSC ذخایر پنهان و مجموعه معتبر بین المللي
گرجستان - استرالیا در ارتباط با پروژه اکتشاف 
و بهره برداری ذخایر مس- طالی کم عیار بر پایه 
فناوری های نوین در منطقه شمال غرب کشور 

را به امضا رسانده است. 
از سال 1393 تاکنون نیز مطالعات اکتشافي 
در 57000 کیلومتر مربع در سرتاســر کشــور 
به ویژه در استان های کرمان، آذربایجان شرقي، 
سیســتان و بلوچستان و خراســان جنوبي در 
دست انجام است. تعدادي از این پهنه ها به ویژه 
پهنه هاي اســتان کرمان و آذربایجان شرقي در 
مرحله اکتشــافات تفصیلي - تکمیلي هستند، 
به طوری که در بیش از 130.000 هکتار از این 
پهنه ها طي این مدت، مطالعات زمین شناسی، 
ژئوشــیمي و ژئوفیزیــک به انجام رســیده و 
نقشــه های مربوطه تهیه شده است. همین طور 
در این دوره در تعدادي از معادن و اندیس هاي 
معدني، حفاري مغزه گیري اکتشافي و حفاري 
ســاختاري و هیدرولوژیکی به منظور کســب 
اطالعات ژئوتکنیکي و هیدرولوژیکی موردنیاز 
طرح توسعه معادن )در مجموع قریب به 230 
هزار متر در استان های کرمان، آذربایجان شرقي 

و یزد( صورت پذیرفته است.
همچنین فعالیت های اکتشافي مورد نیاز برای 
اندیس هاي معدني کهنگ و محدوده اکتشافي 
ماهور در استان اصفهان و دره زرشک در استان 
یزد صورت پذیرفته و مراحل اکتشــافات نهایي 
این مناطق در دســت اقدام اســت. در استان 
سیستان و بلوچستان هم در معدن چهل کوره 
در حال حاضر فعالیت های اکتشافي مورد نیاز 
با رویکرد بررسي وضعیت امکان استخراج روباز 

در حال انجام است.
تولید■مس■رکورد■زد■■

مجموعــه برنامه هــا و اقداماتــی که در 
پنجمیــن دهه از عمر شــرکت ملی صنایع 
مس ایران انجام گرفته، این شــرکت را در 

بهتریــن وضعیت تولیدی خــود قرار داده 
است. رکوردهایی که شرکت مس از ابتدای 
سال 1397 تاکنون بر جای گذاشته، گواهی 
است بر آمادگی کامل این شرکت در جهت 
تحقق برنامه های توسعه ای خود. شرکت مس 
بر اساس آمار تولید، تا پایان اردیبهشت ماه 
ســال جاری موفق به رشــد تولید بیش از 
10درصدی کاتد مس شــد. این  شرکت تا 
پایان اردیبهشــت ماه ســال جاری 33 هزار 
500 تــن کاتــد تولید کرده اســت که در 
برابر برنامه تعریف شده 30هزار و 280 تنی 
نشان دهنده رشد 10.5درصدی است. عالوه 
بر این، مقایســه تولید کاتد شــرکت مس 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته )26هزار 
و 190تن( بیان گر این اســت که تولید این 
محصول نهایی شــرکت مس از افزایش 28 

درصدی برخوردار شده است. 
بر اساس این گزارش، آند تولیدی شرکت 
مــس نیز طی این دو ماه 45 هزار و 274تن 
بوده است که نســبت به برنامه تعریف شده 
39 هزار و 592تنی افزایش 14درصدی داشته 
است. همچنین مقایسه آمار تولید آند شرکت 
مس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
)32هزار و 500 تن( نشــان دهنده افزایش 
39 درصدی اســت. عالوه بر ایــن، تا پایان 
اردیبهشت ماه سال 1397 تولید مس محتوی 
شرکت ملی صنایع مس ایران از مجتمع های 
مس سرچشمه، میدوک و سونگون، درمجموع 
53 هــزار و 336 تن بوده اســت که در برابر 
برنامه تعریف شــده 49هــزار و 1460تنی، 
رشد 8.5درصدی داشته است. مقایسه آمار 
تولید مس محتوی شــرکت مس در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته )521هزار و 488 
تن( نشان دهنده افزایش 3.6درصدی است.

تولید کنســانتره مس نیز طــی این دوره  
زمانی، رشــد 10درصــدی را تجربه کرده 
اســت؛ به طوری که طی این مدت، شــرکت 
مــس 213 هزار و 396 تن نســبت به برنامه 
تعریف شده 193هزار و 543تنی، کنسانتره 
مس تولید کرده است. همچنین کل استخراج 
شــرکت مــس از مجتمع های سرچشــمه، 
میدوک، ســونگون و معــادن دیگر در طی 
ایــن بازه  زمانــی درمجمــوع 33 میلیون و 
708 هزار تن بوده که در مقایســه با برنامه 
تعریف شــده 28 میلیون و 842 هزار تنی، از 

رشد 16درصدی برخوردار بوده است.

■از■سال■1393■تاکنون■
نیز■مطالعات■اکتشافي■در■
57000■کیلومتر■مربع■

در■سرتاسر■کشور■به■ویژه■
در■استان■های■کرمان،■

آذربایجان■شرقي،■
سیستان■و■بلوچستان■و■

خراسان■جنوبي■در■دست■
انجام■است.■تعدادي■
از■این■پهنه■ها■به■ویژه■

پهنه■هاي■استان■کرمان■
و■آذربایجان■شرقي■
در■مرحله■اکتشافات■
تفصیلي■-■تکمیلي■
هستند،■به■طوری■که■

در■بیش■از■130.000■
هکتار■از■این■پهنه■ها■طي■

این■مدت،■مطالعات■
زمین■شناسی،■ژئوشیمي■
و■ژئوفیزیک■به■انجام■
رسیده■و■نقشه■های■

مربوطه■تهیه■شده■است

■مجموعه■برنامه■ها■و■
اقداماتی■که■در■پنجمین■
دهه■از■عمر■شرکت■ملی■
صنایع■مس■ایران■انجام■
گرفته،■این■شرکت■را■در■
بهترین■وضعیت■تولیدی■

خود■قرار■داده■است.■
رکوردهایی■که■شرکت■

مس■از■ابتدای■سال■
1397■تاکنون■بر■جای■
گذاشته،■گواهی■است■
بر■آمادگی■کامل■این■

شرکت■در■جهت■تحقق■
برنامه■های■توسعه■ای■
خود.■شرکت■مس■بر■
اساس■آمار■تولید،■تا■
پایان■اردیبهشت■ماه■
سال■جاری■موفق■به■
رشد■تولید■بیش■از■

10درصدی■کاتد■مس■
شد
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شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور در حال حاضر 
بزرگترین تولیدکننده ســنگ آهن غرب شمال غرب 
ایران است.محصوالت تولیدی این شرکت تا سال های 
گذشــته شامل سنگ آهن دانه بندی شده و کنسانتره 
بود که اکنون تولید گندله نیز در ســبد محصوالت این 
شــرکت جای گرفته است.چشم انداز این شرکت برای 
سال 1400 تولید محصوالت با ارزش افزوده باال وکیفیت 
بهتر شامل استخراج سنگ آهن 4 میلیون تن در سال 
و تولید کنسانتره و گندله هر کدام 2میلیون تن در سال 
است. محمد کالنتری، مدیر عامل توسعه صنعتی و معدنی 
صبانور که در گذشته دبیر هیات عامل ایمیدرو بوده در 
حال حاضر تغییرات جدیدی را در راستای توسعه شرکت 
شروع کرده است.وی ایجاد تنوع در پرتفوی شرکت ، 
انجام فعالیت های اکتشافی و همچنین اجرای پروژه1/5 
میلیون تنی گندله را از برنامه های در دســت اجرای 
شرکت می داند. به گفته وی پروژه 50 میلیون یورویی 

گندله سازی از مهمترین برنامه های این شرکت است.
***

کالنتری درباره عملکرد سال قبل صبا نور با اشاره به اینکه 
شــرکت در حال حاضر ســه معدن با حدود 100 میلیون تن 
ذخیره قطعی سنگ آهن دارد گفت: در سال قبل، 1.5 میلیون 
تن ســنگ آهن تولید کردیم که از آن مقدار، 1.1 میلیون تن 
کنسانتره تولید شد. یک میلیون تن از این مقدار تولید، به بازار 
خارج کشور صادر شد. وی افزود: در سال گذشته این شرکت 
همچنین نزدیک 112هزار تن گندله نیز تولید کرد و در برنامه 
ســال جدید، تولید سنگ آهن به 2.5 میلیون تن، کنسانتره 
ســنگ آهن به 1.5 میلیون تن و گندله به 480 هزار تن می 
رســد. وی تصریح کرد: در صورتی که  مجوز زیست محیطی 
معدن "شهرک" در استان کردستان را بگیریم مجوز برداشت 

از 750 هزار تن فعلی به دو میلیون تن ارتقا می یابد. کالنتری 
با ترســیم چشــم انداز تولید در صبانور گفت: در چشم انداز 
2021، ظرفیت تولید شرکت صبانور در گندله 2 میلیون تن، 
کنسانتره 2 میلیون تن و سنگ آهن به 4 میلیون تن می رسد.

توسعه■پورتفوی■■
وی یکی از برنامه های در دســت اجرا را توسعه پورتفوی 
شرکت ذکر کرد و افزود : در این برنامه عالوه بر سنگ آهن 
به اکتشاف و تولید سرب، روی، مس و طال خواهیم رسید.

وی اضافه کرد : در حال حاضر در محدوده راور )اســتان 
کرمان( 1200 کیلومتر مربع را تحت فعالیت های اکتشافی 
قرار داده ایم زیرا در این محدوده پتانسیل های روی، سرب، 

آهن، زغالسنگ و مس رسوبی وجود دارد.
برنامه■خرید■معدن■■■

وی تاکید کرد: در برنامه آینده شرکت، عملیات اکتشافات 
در اطــراف معادن فعلی گســترش می یابد و برنامه خرید 
معــادن اطراف با انجــام مذاکره اجرا می شــود. در واقع 
در نظــر داریم ذخایر معادن فعلی را با اکتشــافات جدید، 

افزایش دهیم.

■ HSE

کالنتری در ادامه با اشــاره به اینکه صبانور به تازگی واحد 
مســتقل HSE را تشکیل داده است گفت: پیشتر چنین واحد 
مستقلی در شرکت وجود نداشت اما اکنون در دفتر مرکزی، 
واحد مدیریت جداگانه و مســتقل برای اجــرای برنامه ها و 
استانداردهای الزم در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
ایجاد شده است. وی افزود :"در موضوع IT و آموزش هم برنامه 
های جدید داریم و این واحدها را توسعه می دهیم."وی تصریح 
کرد : برنامه های HSE را در سه معدن، دو کارخانه کنسانتره و 
یک کارخانه گندله سنگ آهن، به طور حرفه ای اجرا و پیگیری 
مــی کنیم. در حوزه نرم افزاری هم در حال ارتقای سیســتم 
های قدیمی هستیم. بخش آموزش هم در گذشته در شرکت 
وجود نداشت که در حال حاضر با ایجاد واحد مربوطه، همزمان 
آموزش های داخلی و بین المللی را در آن پیاده سازی کرده ایم.

منابع■مالی■پروژه■گندله■سازی■■
وی یکی از شاخص ترین برنامه های در دستور کار صبا نور را 
طرح توسعه 1.5 میلیون تنی گندله عنوان و تاکید کرد : از طرف 
وزارت صنعت معدن و تجارت، ایمیدرو و هلدینگ توسعه معادن 
و فلزات )سهامدار شرکت صبانور( از ما خواسته اند که در استان 
کردستان یک پلنت 1.5 میلیون تنی گندله سازی احداث کنیم. 
برای این طرح 50 میلیون یورو ســرمایه گذاری خواهد شد. وی 
افزود : به تازگی مشاور طرح انتخاب شده و قرار است پیمانکار آن 
نیز انتخاب شود. مدیر عامل صبانور گفت : در نهایت برای تامین 
مالی سراغ صندوق توسعه ملی می رویم. اما اکنون در حال آماده 
ســازی و تدوین Bankable Feasibility Study  )طرح توجیهی مورد 
پذیرش بانک(هســتیم.وی در پایان تصریح کرد : در واقع گندله 
سازی یکی از مهمترین پروژه های ما در منطقه بیجار کردستان 
است که بر اساس آن در افق 2021 با احتساب کارخانه فعلی، به 

ظرفیت تولید 2 میلیون تنی گندله دست خواهیم یافت.

محمد■کالنتری،■مدیر■عامل■توسعه■معدنی■و■صنعتی■صبانور:

توسعه همه جانبه ؛دستور کار »صبانور«
پروژه■گندله■سازی■»صبا■نور«■از■مهمترین■برنامه■های■در■دست■■اجراست
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