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صمت

چرابخشصنعتبهموفقیتنرسید؟

عملکردناموفقصنعتدربرنامهششم

گروه صمت  -سمیه رسولی  -برنامه ششم در
حالی تدوین شد که وضعیت اقتصادی با امروز
متفاوت بود بنابراین اهــداف مدنظر بویژه در
بخش صنعت محقق نشد که این مساله ضرورت تدوین
واقع بینانه و آینده نگر برنامه هفتم را نشان می دهد .چندی
پیش سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر
معظم انقالب اسالمی ابالغ و فرایند تدوین این برنامه آغاز
شد و با توجه به اینکه بخش صنعت به واسطه پیوندهای
گســتردهای که با ســایر بخشهای اقتصادی در تحقق
اهداف اسناد باالدستی از جمله رشد درون زا ،برونگرا و
ارتقای جایگاه اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد ،بررسی
عملکرد این بخش در برنامه ششــم توسعه که در دولت
دوازدهم اجرا شد ،حائز اهمیت است.
نکتهای که باید به آن توجه شود این است که برنامه ششم
توسعه در فضایی تدوین شد که توافق هستهای به نتیجه
رسیده بود و به واسطه کاهش فشارهای بین المللی ،رشد
اقتصادی به  ۱۴.۲درصد و نرخ تورم به  ۹درصد رسیده
بود .بخش صنعت نیز با افزایش سرمایه گذاری و به تبع
آن افزایش تولید در زیربخشهای آن رشد  ۱۰.۶درصدی
را تجربه کرده بود.
عملکرد صنعت در برنامه ششم توسعه
بر اساس بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس ،بخش
صنعت به عنوان یکی از زیــر بخشهای مهم اقتصاد در
ایجاد ارزش افزوده و اشتغال به دلیل شرایط بین المللی
خاص کشور در سال  ۱۳۹۷و به تبع آن افزایش هزینههای
تأمین مواد اولیه و واســطه ،دخالت دولــت در بازار و
قیمتگذاری دستوری کاالها و تغییرات مکرر مقررات
و دستورالعملها با چالشهای مختلف و کاهش ارزش
افزوده مواجه شد .اما از سال  ۱۳۹۸با اجرای سیاستهای
حمایتی توسط دولت ،مجددا ً ارزش افزوده این بخش از
رشد مثبت برخوردار شد.
برای توضیحات بیشتر باید به محیط کسب و کار اشاره
شود؛ آنطور که مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرده
این شاخص در بخش صنعت در ســال  ۹۷و  ۹۸نسبت
به سالهای قبل وضعیت نامســاعدتری داشته ،اما از سال
 ۹۸به بعد به دلیل وضعیت شــاخص رو بــه بهبود بوده

است .بررسی شاخص ملی محیط کسب و کار بر اساس
نماگرهای بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که
در بخش نهادی« ،ساختار و عملکرد دولت» و در بخش
اقتصادی« ،محیط مالی» بیشترین تأثیر را بر ایجاد محیط
نامساعد کسب و کار داشته اند .نتایج پایش ملی کسب و
کار نشان میدهد که در محیط مالی مؤلفههای «غیرقابل
پیشبینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت» و
«تأمین مالی از سیستم بانکی» ،بیشترین سهم را در ایجاد
شرایط نامناسب برای فعاالن اقتصادی کشور داشته است.
با وجود بهبود شــاخص محیط کســب و کار در سال
 ،۱۴۰۰نتایج پایش نشــان میدهد که وضعیت شاخص
محیط مالی با میانگین  ۸.۱۵از  ۱۰بیشــترین تأثیر منفی
را بر محیط کسب و کار داشته است .لذا رفع عوامل مؤثر
بر ایجاد محیط نامساعد کسب و کار ازجمله موضوعات
مالی و بهبود شرایط برای فعاالن اقتصادی کشور با هدف
ترغیب آنها به تداوم فعالیــت در بخش حقوقی اقتصاد
ضرورت دارد.
تنزل رشد سالیانه اشتغال بخش صنعت
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس به اشــتغال بخش
صنعت نیز اشــاره کرده است؛ بر این اســاس با وجود
حمایتهای دولت ازجمله پرداخت تســهیالت برنامه
اشتغال و تولید از محل بند الف تبصره  ۱۸قوانین بودجه
ســالهای اخیر به دلیل بروز شــوکهای منفی شــرایط
خاص بین المللی کشور ،وجود فضای نااطمینان کسب
و کار ،عدم تخصیص کامل تســهیالت بــه دلیل کمبود
منابع و مشــکالت اجرایی ،اپیدمی کرونا و تأثیر منفی بر
بنگاههای خرد و کوچک ،توان رقابتی پایین بخش تولید با
محصوالت خارجی به منظور توسعه اندازه بازار ،کشور
از ســال  ۹۷با تنزل رشد سالیانه اشــتغال بخش صنعت
مواجه شد.
با وجود حجم بیش از  ۴۰درصدی واردات ماشین آالت
به کشور ،بیش از  ۶۰درصد محصوالت صادراتی کشور را
محصوالت فرآوری نشده کشاورزی ،معدنی و شیمیایی
به خود اختصاص داده است و سهم تولید کاالی ساخت
محور رقابتی در ترکیب صادرات کشور کم است .عمده
تمرکز تولیدات صنعت ساخت کشور با درصد بر بازار

داخل است.
همچنین باید اشــاره شود که ســهم کاالهای با فناوری
متوســط و باال در صادرات صنعتی (ساخت) که بیانگر
محتوای فناوری و پیچیدگی صادرات است از حدود ۲۶
درصد در سال  ۹۶به  ۳۳درصد در سال  ۹۷رسیده ،اما پس
از آن تغییری نکرده است.
بر اســاس بررســیهای مرکز پژوهشهای مجلس ،به
طور کلی ارزیابی عملکرد برنامه ششــم توســعه نشان
میدهد بیش از  ۵۰درصد از احکام دارای عملکرد فاقد
اثربخشی بوده اند و حدود  ۳۶درصد از احکام نیز دارای
عملکرد نسبت ًا اثربخش داشته اند .از سوی دیگر احکام
فاقد عملکرد و احکامی که دارای عملکرد کام ً
ال اثربخش
بودند نیز تقریب ًا با سهمی برابر حدود  ۷درصد از مجموع
احکام بخش صنعــت را به خود اختصــاص داده اند.
دادههای اعالم شده نشان میدهد این صنعت از اهداف در

نظر گرفته شده در برنامه ششم عقب مانده است.
چرا بخش صنعت به موفقیت نرسید؟
علی احمدی کارشــناس حوزه صنعت در مورد دالیل
عدم موفقیت بخش صنعت در برنامه ششم توسعه به مهر
گفت :یکی از مهمترین دالیلی که موجب شــد صنعت
نتواند بر اساس اهداف پیش بینی شده ،حرکت کند این
بود که به طور کلی اهدافی که توســط دولت دوازدهم
تعیین شد ایراد داشت و ضمن اینکه ضمانت اجرا نداشت
و بعض ًا آئین نامههایش با تأخیر تدوین شد ،متناسب با
شرایط روز از جمله محدودیتهای بین المللی و نرخ
ارز هم نبود.
وی افزود :از ســویی دیگر اعتباراتی که قرار بود به این
بخش تخصیص یاد یــا کافی نبود و یــا اینکه با تأخیر
پرداخت شد .همچنین دولت به جای اینکه فضا را برای
تولیدات صنعتی رقابتی کند ،با برنامهها و سیاستهای

نابجای خود فضا را بیش از پی انحصاری کرد و رقابت از
این بخش رخت بربست.
احمدی گفت :همچنین قرار بود در طول برنامه ششــم
استراتژی توسعه صنعتی تدوین شــود اما نه تنها برنامه
دقیقی تدوین نشد بلکه صرف ًا اولویتهای صنعتی مورد
توجه قرار گرفت که آن هم به دلیل عدم سیاست گذاری
دقیق برای صنایع اولویت دار ،کارآمدی خاصی نداشت.
وی تصریح کرد :نکتهای کــه باید مورد توجه قرار گیرد
این است که متأسفانه مســئوالن امر ،نسبت به بررسی
عملکردها و سازوکار اجرای برنامهها کم کاری میکنند و
میتوان گفت یکی از عوامل عدم موفقیت بخش صنعت
در طول برنامه ششــم همین موضوع بوده است؛ یعنی
مسئوالن هدف را مشخص میکنند اما سازوکار اجرا را
نادیده میگیرند.
این کارشــناس حوزه صنعت گفت :همچنین صادرات
بخش جداناپذیر از صنعت است؛ متولیان باید به این امر
واقف باشند که با توســعه بازارهای صادراتی و تسهیل
روابط تجــار میتوان عملکرد بخــش صنعت را بهبود
بخشــید؛ با این وجود در طول برنامه ششم اتفاق چشم
گیری در ایــن خصوص نیفتاد و حتی نســبت به اعزام
رایزنان بازرگانی نیز کم کاری صورت گرفت.
احمدی ادامه داد :نکته دیگر اینکه طبق گزارشها ،تأمین
مالی صنعت وابستگی زیادی به شبکه بانکی دارد و این
در حالیست که این سیستم با مشکالت زیادی دست و
پنجه نرم میکند ،بنابراین برنامه ریزی برای توسعه و تنوع
بخشی به ابزارها و روشهای تأمین مالی بخش صنعت
ضروری است.
وی تاکید کرد :پیشنهاد میشود برای تبیین جزئیات برنامه
هفتم توسعه ،ضمن ارزیابی دقیق عملکرد این بخش در
طول برنامه ششم توسعه ،هم نســبت به تدوین اهداف
و البته ســازوکارهای اجرا به صورت واقع بینانه عمل و
هم عملکردها هر چند وقت یک بار دقیق بررسی شود.
احمدی گفت :از سویی دیگر نیز برنامه باید آینده نگر بوده
و اتفاقات مختلف از جمله نرخ ارز ،مسائل بین المللی
و… را در دل خود جای دهــد و در مورد رویکردهای
مختلف پیش بینیهای الزم را انجام دهد.

برگزیده ها
نماینده مجلس در همایش « بانک ها و بخش خصوصی

نبایدمجوزتعطیلیواحدهایتولیدیبهبانکهادادهشود

نماینده مردم تبریز ،اســکو و آذرشهر در مجلس شورای اســامی با بیان این
که نباید تحت هیچ عنوانی به بانکها مجوز تعطیلــی واحدهای تولیدی داده
شــود ،اظهار کرد :مجوز تعطیلی واحد تولیدی آثار منفی اقتصادی و اجتماعی
دارد ،البته در این زمینه بانکها نیز نباید آسیب ببینند.به گزارش اقتصادسرآمد،
محمدحســین فرهنگی در همایش « بانک ها و بخش خصوصی ،نقــش ها و انتظارات »
افزود :بازداشــت مدیران بنگاه های اقتصادی باید تنها در مواقع بسیار ضروری باشد چرا
که این موضوع سبب ایجاد مشکالت فراوانی در آینده می شود.وی با بیان اینکه در گذشته
برخی از واحدهای تولیدی از محل مجوزهایی که در بودجه ســال های گذشته بوده و از
بخش ریالی صندوق توسعه ،تسهیالت گرفته اند ولی صندوق در زمان تسویه حساب از
این تولیدکنندگان ،تقاضای ارز می کند ،ادامه داد :به تازگی تعدادی از واحدهای اســتان،

نامه ای در این زمینه ارســال کرده اند که این موضوع یک معضل قابل حل نیست بنابراین
باید به صورت جدی پیگیری شــود.نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی ضمن
درخواســت از بانک های دولتی و خصوصی برای ارایه گزارشی مبنی بر مشخص شدن
میزان گردش مالی در حوزه های مختلف اســتان گفت :در حال حاضر فعاالن اقتصادی
استان باید از فرصت پیوستن ایران به پیمان شانگهای و فرصت هایی که در روسیه به دلیل
اعمال تحریم ها و همچنین در ترکیه به دلیل شــرایط ارزی به وجود آمده ،استفاده کنند و
مراودات تجاری را توسعه دهند.وی همچنین از اتاق بازرگانی تبریز درخواست کرد تا با
ایجاد کارگروه های تخصصی ،راهکارهایی را برای افزایش سهم استان در روابط اقتصادی
ارائه دهند.نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسالمی نیز با بیان این که برای توسعه
همکاری های اقتصادی فرصت خوبی فراهم شده است ،گفت :در حاشیه پیمان شانگهای

نشست دو جانبه ای بین ایران و ازبکستان برگزار شــد که در این نشست حدود  ۱۶سند
همکاری بین دستگاه های متولی دو کشور منعقد شــد.غالمرضا نوری گفت :ازبک ها به
دلیل اشتراکات فرهنگی و زبانی ،عالقه زیادی برای ایجاد مراودات تجاری با تبریز دارند
که در این زمینه در حوزه های مختلف مانند مصالح ساختمانی ،صنایع فلزی ،دارویی و مواد
غذایی می توان مبادالت خوبی انجام داد.نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسالمی
افزود :خوشبختانه به تازگی اتاق ایران و ازبکستان تشکیل شده و فعاالن اقتصادی استان می
توانند از این موقعیت استفاده کنند.معاون قضایی دادگستری آذربایجان شرقی نیز گفت:
پرونده های عدیده ای بر اثر عدم رعایت مقررات به ویژه مقررات و بخشــنامه های بانک
مرکزی در دادگستری تشکیل شده که این موضوع به یکی از معضالت اساسی دادگستری
استان تبدیل شده است.
مدیرعامل مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

رویداد فناورانه خودروهای آینده ،هم
افزایی توان سایپا و شرکتهای دانش بنیان
رویداد فناورانه خودروهای آینده با هدف هم افزایی توانمندی سایپا و شرکتهای دانش
بنیان و به منظور بهره برداری از دانش و تخصص شــرکت های فعال در حوزه نیازهای
فناورانه صنعت خودرو ،با مشارکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا و گروه
خودرویی ستاد حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار
خواهد شد.به گزارش اقتصادسرآمد ،سید شاهین عذبی ،مدیرعامل مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع
خودرو سایپا با اعالم برگزاری این رویداد در  25و  26مهرماه سال جاری ،آن را متناسب با سال تولید،
دانش بنیان و اشتغال آفرین خواند و گفت :هدف این رویداد استفاده از ظرفیت شرکت های توانمند و
دانش بنیان برای رفع نیازهای فناورانه در توسعه خودروهای آینده است .او افزود :گروه خودروسازی
سایپا می کوشد افزون بر پاســخ گویی به نیازهای کنونی مردم ،نگاهی به آینده هم داشته باشد و از
فناوری های تعیین کننده عرصه خودروسازی در آینده غافل نشود.عذبی این فناوری ها را درحوزه
های خودروهای برقی هیبریدی ،خودروهای متصل ،سیستم های پیشرفته کمک راننده و همچنین
زیرساخت تست و آزمایشگاه های خودرویی بر شمرد و گفت :دنیای خودرو در آینده نزدیک و تا
چند دهه ،بر این محورها استوار است و خودروسازها برای بقا و داشتن سهم مطلوب در بازار ناگزیر
از دست یابی به ســطح قابل قبولی در این زمینه ها هستند.او اظهار امیدواری کرد :مشارکت هر چه
بیشتر شرکت های دانش بنیان و به ویژه دانشگاه ها این رویداد را با غنا و محتوای هدف گذاری شده
همراه و به همکاری های گسترده تر با خودروسازی سایپا رهنمون سازد.مدیرعامل مرکز تحقیقات
و نوآوری صنایع خودرو سایپا خاطرنشان ساخت :ارتباط و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی
در زمینه های فناورانه ،صرف ًا به عنوان دانش بنیان نیست ،بلکه باید به ظرفیت ها و قابلیتها توجه
داشت و حمایت های الزم از سوی فناوری ریاست جمهوری در این خصوص بسیار مفید است.
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ش ِتولید و اقتصا د در صورت تشکیل
چال 
وزرات بازرگانی

ِ
مسئولیت
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:
واحد تولید و تجارت به نفع کشــور اســت ،این مهم به
رشــد تولید ملی ،ارزشآفرینی و تولید اشــتغال کمک
میکند و از واردات کاالهای غیر ضــروری و کاالهایی
که در داخل کشور تولید میشــود ،جلوگیری میکند.به
گزارش اقتصادسرآمد ،اهللوردی دهقانی با اشاره به اینکه
تشکیل وزرات بازرگانی در این شرایط اقتصادی کشور
اساس ًا کار اشتباهی است ،اظهار داشت :اگر دو وزراتخانه
از یکدیگر جدا شوند قطع ًا برای کشور آسیبهایی را به
دنبال خواهد داشــت ،در واقع تفکیک وزارت صمت و
تشکیل وزارت بازرگانی در این شــرایط فعلی ضربه به
اقتصاد کشور است و من و بسیاری از اعضای کمیسیون
صنایع و معادن از مخالفان این موضوع در مجلس هستیم.
وی افزود :ما بر اســاس قانون موظف به کوچکسازی
دولت هســتیم و باید وزارتخانه ها را تجمیع و دولت را
کوچک کنیم ،این طرح با این قانون منافات دارد و دولت را
به جای اینکه کوچک کند ،بزرگتر خواهد کرد ،در حقیقت
در کنار تشکیل وزرات بازرگانی و بزرگ شدن دولت ،ما
باید هزینهای را برای استخدام افراد ،ساختمانها و غیره
صرف کنیم که این موضوع موجــب افزایش هزینههای
دولت در کشور میشود .نایب رئیس مجمع نمایندگان
آذربایجان شــرقی اضافه کرد :باید تالش کنیم که همه
فرآیندها در کشور به سمت تولیدات برود .در این راستا
باید در یک وزراتخانه ،برای تولید ،واردات و صادرات
تصمیمگیری شود تا فعالیت ها در کنار یکدیگر تداخل
و همپوشانی نداشــته باشــند.وی ادامه داد :گروهبندی
جدید صرف ًا برای کار بازرگانی اســت و افراد این حوزه
کاری ندارند که تولیدات کشــور چه چیزی اســت و از
چه نوع مواد اولیهای اســتفاده میشــود .متأسفانه منافع
خودشــان را در نظر میگیرند و توجهای به نیاز کشــور
و اقتصاد کالن کشــور نخواهند داشت ،در واقع واردات
کاالهایی که تولیدات داخلــی دارند را بازاریابی میکنند
و دوباره این کاالها را به کشور وارد میکنند ،در شرایط
فعلی هم افرادی هستند که میگویند که این کاال را تولید
میکنیم اما وارداتش نیز باز است و این موجب میشود
کاالهایمان در دستمان بماند.این نماینده مجلس اظهار
داشت :یکی دیگر از صدماتی که به تولیدات کشور وارد
میشود ،صادرات برخی مواد خام واسطهای است که این
مواد میتواند در کشــور به ارزش افزوده تبدیل و ایجاد
شغل کند اما متأسفانه با صادرات بیرویه این فرصتها از
دست میرود .نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای
اسالمی وحدت مدیریتی را یکی از اصلیترین کارها برای
مدیریت موفق زنجیره تولید و توزیع کاالها دانست و بیان
کرد:ما باید یک مدیریت واحد برای تأمین ،تولید ،توزیع
و صادرات داشته باشیم ،در واقع اینها مقولهی جدا از هم
نیستند و بر یکدیگر تأثیر گذارند.عضو کمیسیون صنایع
و معادن به دالیل موافقانطرح تشکیل وزرات بازرگانی
اشــاره و تصریح کرد :عدهای بر این باورند که وظایف
وزارت صمت زیاد است و باید وزراتخانه جدید تشکیل
شود که این موضوع اساس ًا اشتباه است و حرف صحیحی
نیست ،شاید وزرایی که ضعیف عمل کردهاند چنین دلیلی
داشته باشند ،به نظرم مهم افرادی هستند که در رأس این
وزارتخانه ها قرار میگیرند نه حجم مسئولیتها؛ اینکه
این افراد چه برنامه ای دارند بسیار حائز اهمیت است .یک
وزیر ممکن است نظرش تولید محور باشد اما یک وزیر
دیگر واردات محور و عالقه ای به تولید نداشته باشد.

نگاه وزارت صمت ،هدایت سرمایهگذاریها
به سمت مناطق کمبرخوردار است

معاون وزیــر صنعت ،معدن و تجارت گفــت :نگاه این
وزارتخانه ،هدایت ســرمایهگذاریها به ســمت مناطق
کمبرخوردار است.به گزارش اقتصادسرآمد« ،وجیه اهلل
جعفری» در نشست با مدیرعامل شرکت فوالد زاگرس
اندیمشــک افزود :البته برای اجرای برخی طرحها باید
زیرســاختهای الزم فراهم باشد ،زیرا هزینههای ایجاد
زیرساخت ،قیمت تمام شده محصول را باال میبرد.رئیس
هیات عامل ایمیدرو ادامهداد :وجود زیرساخت های الزم
همچون شــبکه حمل و نقل ریلی ،گاز و نزدیکی به آب
های آزاد ،اجرای طرح فوالدی در خوزســتان را تسهیل
و توجیهپذیر میکند.وی با اشــاره به اینکه ســهامداران
طرح فوالد زاگرس اندیمشک پیشنهاداتی برای افزایش
ســودآوری این طرح پس از راه انــدازی دارند ،گفت:
شــرکتهای مبارکه ،توســعه معادن و فلزات ،گلگهر،
چادرملو و فوالد خوزستان براســاس تعهدات خود در
این طرح عمل خواهند کرد و دغدغه آنها ،در عین ایجاد
اشتغال ،بازگشت هزینهها و اقتصادی بودن طرح است.
جعفری با بیان اینکه سهامداران ،فوالد زاگرس اندیمشک
را به سمت اقتصادی شدن پیش می برند ،افزود :شرکت
فوالد مبارکه درصدد افزایش سرمایه است و سهامداران
دیگر نیز پس از قطعی شدن بسته توسعه با قابلیت توجیه
اقتصادی ،تعهدات خود را نهایــی خواهند کرد.در این
جلسه« ،کیانوش آقایی» مدیرعامل مجتمع فوالد زاگرس
اندیمشک با اشــاره به اینکه قرارداد اجرای طرح در ۲۰
آبان  ۹۹برای ساخت کارخانه  ۴۰۰هزار تنی فوالدسازی
و ریخته گری منعقد شــد ،گفت :با توجه به فعالیتهای
کارشناسی انجام شده از نظر برخورداری طرح از صرفه
اقتصادی در شــرایط پیش رو ،مجوز اصالحی طرح به
احداث کارخانه بیلــت فوالدی آلیاژی (بــه جز فوالد
زنگ نزن) دریافت شــد.وی ادامهداد :طرح تولید آهن
اسفنجی اندیمشک با ظرفیت  ۸۰۰هزار تن تا یک میلیون
تن در دستور کار این شــرکت قرار گرفته است.آقایی با
اشاره به تامین زیرســاختهای الزم برای طرح فوالدی
اندیمشــک ،تصریحکرد :در این طرح ،زیرساختهایی
شامل حمل و نقل ریلی ،انشعاب گاز ،خط انتقال و پست
اصلی برق ،انتقال آب از سد کرخه و غیره در حال انجام
اســت.وی اضافهکرد :میزان پیشــرفت فیزیکی طرح تا
تاریخ  ۲۰شــهریور ۴۱.۵ ،درصد بوده و تاکنون در آن،
نزدیکبــه ۲هزار میلیــارد تومان اقــدام عملیاتی انجام
شده است.

