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«سبزينه» نظر مسئوالن و كارشناسان را درباره موانع رونق تولید بررسی میکند
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فاطمه ابراهيميتوچايي

رهبر انقالب اسالمي سال  ۱۳۹۸را بهعنوان
سال «رونق توليد» نامگذاري كردند و در
تشريح مسائل اقتصادي پيشروي كشور
در سخنراني نوروزي در حرم مطهر رضوي
تحريمها را از جنبهاي بهعنوان فرصت براي
اقتصاد دانستند و در تشريح آن فرمودند:
هم تحريم ميتواند فرصت باشد و هم
مشاهد ه اين ضعفها و نقصها ميتواند براي
ما تجربههاي گرانبهايي براي آينده و براي
مديريت سالهاي بعد كشور بهوجود بياورد؛
هر دوي اينها ميتواند فرصت باشد .بههمين
مناسبت با تني چند از مسئوالن به گفتوگو
نشستيم تا نظر آنان را در مورد الزامات رونق
توليد در سال جاري بررسي كنيم.
دولت بايد شرايط واردات مواد اوليه توليد را
تسهيل كند

در همین ارتباط حجتاالسالم و المسلمين
مصباحيمقدم ،عضو مجمع تشخيص مصلحت
نظام ،با اشاره به الزامات تحقق شعار سال و
مسئوليتهاي دولت در قبال رونق توليد اظهار
كرد :در سال گذشته با توجه به اينكه سال
«توليد ملي» اعالم شد ،اگرچه اقدام جدي از
ناحيه دولت در اين راستا صورت نگرفت ،اما
بهسبب افزايش قيمت ارز ،صادرات محصوالت
داخلي براي توليدكنندگان بهصرفه شد و از اين
جهت توليد داخلي رونق يافت و توليدكنندگان
بهويژه در بخش پوشاك ،كفش و لوازم خانگي با
هدف صادرات ،توليد بيشتري داشتند ،بهطوري
كه در سال گذشته توليد پوشاك در كشور ۳۸
درصد افزايش يافت و صادرات آن نيز  ۱۸درصد
رشد داشت .عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
تصريح كرد :امسال با توجه به اينكه سال رونق
توليد اعالم شده ،بستر بهطور طبيعي براي تحقق
اين امر فراهم است؛ چراكه گردانندگان بنگاههاي
داخلي به اين نتيجه رسيدهاند كه نبايد انتظار
عوامل بيروني نظير نحوه تعامل با اروپاييها را
بكشند؛ لذا به نظر ميرسد دستاندركاران بخش
توليد عزم خود را براي جديتر گرفتن فعاليت
توليدي در كشور جزم كردهاند .مصباحيمقدم با
اشاره به مسئوليتهاي دولت براي تحقق رونق
توليد در سال جاري گفت :دولت بايد واردات مواد
اوليه و ابتياع كاالهاي واسطهاي را كه براي رشد
توليد الزم است ،تسهيل كند .البته ضرورت دارد
در جهت توليد مواد اوليه در داخل نيز اقدامات
مقتضي صورت گيرد؛ چراكه خودكفايي در
كاالهاي اوليه از ضروريات رونق توليد ملي است.
وي ادامه داد :يكي ديگر از نكات مهم در امر رونق
توليد ،مديريت منابع نقدينگي بانكهاست؛ دولت
تاكنون به اين مقوله توجه جدي نداشته است.
حدود  ۴۰۰هزار میليارد تومان در شرايط فعلي
نقدينگي واقعي در كشور وجود دارد .اين نقدينگي
بهجاي تلف شدن در امور داللي و سوداگرانه
بايد بهسمت بنگاههاي توليدي بهويژه بنگاههاي
متوسط و كوچك هدايت شود .مصباحيمقدم
تصريح كرد :همچنين بايد نسبت به وصول ماليات
بر ارزش افزود اقدام اصالحي صورت گيرد؛ همواره
اين گاليه از توليدكنندگان شنيده ميشود كه
معتقدند ماليات بر ارزش افزوده در فرآيند توليد،
توزيع و مصرف چندينبار اخذ ميشود؛ بنابراين
بايد اقدامي صورت گيرد تا اين ماليات يكبار اخذ
شود .وي بيان داشت :يكي ديگر از مواردي كه
ميتواند بهرونق توليد داخلي كمك كند آن است
كه دولت سهمي از بيمه كارگران را برعهده بگيرد.
اين امر نوعي امتياز براي كارفرمايان محسوب
ميشود تا كارگران بيشتري را به خدمت بگيرد
و نيروي توليدي خود را از اين جهت مضاعف
كنند .مصباحيمقدم تصريح كرد :در كشور برخي
بنگاههاي توليدي وجود دارند كه از همه خطوط
توليد خود استفاده نميكنند؛ اگر براي اين بنگاهها
تأمين نقدينگي صورت گيرد آنگاه شاهد خواهيم
بود كه از همه ظرفيتها و خطوط توليدي خود
بهره ميگيرند؛ كه اين امر هم اشتغال و هم توليد
را افزايش ميدهد و در ارزان شدن محصول
نهايي نيز مؤثر است .وي اظهار كرد :يكي ديگر از
مقولههايي كه در امر رونق توليد ميتواند مؤثر باشد
كاهش نرخ ماليات بر سود بنگاههاست .ماليات ۲۵
درصد بر سود بنگاهها نرخ بااليي است؛ اين نرخ
را ميتوان به  ۲۰درصد تقليل داد كه اين امر يك
نوع مشوق براي توليدكنندگان داخلي خواهد
بود .مصباحيمقدم با اشاره به ضرورت افزايش
كيفيت محصوالت توليد داخل بيان داشت :در
كنار تمام اين اقدامات ،مزايا و مشوقها براي رونق
توليد ،بايد توليدكنندگان نيز كيفيت محصوالت
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خود را ارتقا دهند و از استانداردهاي مورد نظر
برخوردار باشند تا سليقه مصرفكنندگان ايراني
را جذب كنند .همچنين وزارت صنعت ،معدن و
تجارت نيز بايد در اين رابطه نظارتهاي خود را
افزايش دهد .وي بيان داشت :همچنين تسهيل
صادرات كاال از سوي دولت نيز بر روي افزايش
انگيزه توليدكننده داخلي نيز تأثيرگذار خواهد
بود و سبب ميشود توليدكنندگان براي افزايش
ظرفيت توليدي خود انگيزه و عزم بيشتري
داشته باشند .مصباحيمقدم خاطرنشان كرد:
مديريت زنجيره توليد و مراقبت پيوستگي اين
زنجيره نيز در امر رونق توليد تأثيرگذار خواهد بود
و باعث خواهد شد بنگاههاي توليدي ،مواد اوليه و
كاالهاي واسطهاي خود را بدون دردسر در اختيار
داشته باشند.
با رونق توليد
ميتوان به مقابله با دشمن برخاست

حجتاالسالم و المسلمين منتظري ،دادستان كل
كشور ،هم با بيان اينكه قطع وابستگي به اقتصاد
دشمن قطعاً يكي از راهحلهاي جهادي است ،تصريح
كرد :اين امر حاصل نميشود مگر اينكه اقتصاد
كشور متوجه به مسائل داخلي شود و مشكالت كشور
از لحاظ اقتصادي در درون حل شود .منتظري در
تبيين لوازم تحقق شعار رونق توليد كه از سوي رهبر
معظم انقالب بهعنوان شعار سال  ۹۸انتخاب شده
است ،گفت :با توجه به اينكه بزرگترين مشكلي كه
امروز در سطح كشور داريم مسأله مشكالت اقتصادي
است ،شعاري كه براي سال انتخاب شده متناسب با
شرايط كشور است و مقام معظم رهبري با اشرافي
كه به مسائل كشور دارند مردم را بهسمت و سويي
كه مشكالت برطرف شود ،هدايت ميكنند .وي با
بيان اينكه يك جهت بحث اقتصادي به دولت بر
ميگردد ،تصريح كرد :دولت و مديران اقتصادي بايد
با مديريت ،برنامهريزي و روحيه جهادي در مقابله با
جنگ اقتصادي كه دشمن ايجاد كرده به نحو مناسب
عمل کرده و مشكالت را حل و فصل كنند .دادستان
كل كشور افزود :از سوي ديگر بخش خصوصي و
كساني كه به نحوي مرتبط با مسائل اقتصادي كشور
هستند روش و منش خود را بايد بهگونهاي ترسيم و
تنظيم كنند كه بتوانيم در جنگ اقتصادي با دشمن،
توفيق يابيم .منتظري با بيان اينكه قطع وابستگي
به اقتصاد دشمن قطعاً يكي از راهحلهاي جهادي
است ،تصريح كرد :اين امر حاصل نميشود مگر
اينكه اقتصاد كشور متوجه به مسائل داخلي شود
و مشكالت كشور از لحاظ اقتصادي در درون حل
شود ،در اين صورت با رونق توليد ميتوان به مقابله
با دشمن برخاست .وي خاطرنشان كرد :چنانچه
توليد بتواند رونق پيدا كند و نيازها را در حوزههاي
كشاورزي ،اقتصادي و ساير حوزهها كه از شاخههاي
اقتصادي هستند رونق ببخشد ،قطعاً وابستگي كشور
به خارج كاهش مييابد.
تحقق رونق توليد
در گرو اصالح زيرساختهاي اقتصادي است

همچنین احمدعلي كيخا ،رئیس كميسيون
كشاورزي مجلس شورای اسالمی ،گفت :تعويض
زيرساختهاي فرسوده اقتصادي در ابعاد كالن،
الزمه رونق توليد محسوب ميشود .كيخا با اشاره
به اهميت رونق توليد در محصوالت كشاورزي
اظهار كرد :ايران داراي آب و هوا و محصوالت بسيار
متنوعي است؛ بهطوريكه بارها در سراسر جهان
ايران را كشوري چهار فصل ناميدهاند .وي افزود:
زمانيكه بارش در استانهاي شمالي ،شاليكاران
برنج و كشاورزان مركبات را خوشحال ميكند،
جنوب با گرماي زيادي مشغول پرورش نخلها
و انواع خرماهاي گياهي است و همين اتفاق
براي شرق و غرب كشور با اقليمهاي متفاوت و
كمنظير در حال رخ دادن است .رئیس كميسيون
كشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس در ادامه
گفت :اين تنوع اقليم يكي از ابزارهاي رونق توليد
محصوالت كشاورزي متنوع در ايران خواهد بود.
استانهاي سراسر كشور در فصول مختلف با

رونق تولید پشت سد نقدینگی سرگردان

بهرهگيري از تكنولوژيهاي صنعتي و افزايش
توليد محصوالت صادراتي به ديگر كشورها ،راه را
براي افزايش توليدات داخلي و همچنين اشتغال
قشر عظيمي از روستانشينان و عشاير باز خواهد
كرد .وي ادامه داد :يكي ديگر از نتايج افزايش رونق
توليد مهاجرت معكوس به شهرستانها و روستاها
توسط روستانشينان است .قطعاً اگر يك فرد
روستايي شغل مناسبي براي امرار معاش در زادگاه
خود داشته باشد قصد خروج از آن را نخواهد كرد.
كيخا با اشاره به راهكارهاي افزايش رونق توليد در
حوزه كشاورزي گفت :مواردي كه منجر به تحقق
شعار رونق توليد در سراسر كشور و در تمام ابعاد
ميشود ،فرهنگسازي و تعويض زيرساختهاي
كهنه و فرسوده اقتصادي در ابعاد كالن كشور است.
نماينده مردم زابل ،زهك و هيرمند در مجلس تأكيد
كرد :فرهنگسازي در حوزه كشاورزي چندين سال
است كه نتايج خوبي ازقبيل آبياريهاي بهينه،
صرفهجويي در آبياري محصوالت ،تغيير زمان كشت
برخي محصوالت نظير چغندر براي افزايش ميزان
توليد و همچنين افزايش سطح گلخانهاي كشور را
در بر داشته است كه معتقدم باز هم كافي نيست
و بايد با برنامهريزيهاي صحيح و بهموقع اين روند
با جديت و بدون اتالف وقت دنبال شود .كيخا در
ادامه با اشاره به خودكفايي در تجهيزات كشاورزي
بيان كرد :خوشبختانه ميتوانيم مدعي شويم كه
كشورمان در تجهيزات كشاورزي و ساخت ادوات
مهم كشاورزي نيازي به خارج نداشته و متخصصان
و مهندسان كشاورزي توانايي بااليي در اين زمينه
دارند .تقريباً چيزي حدود  ۹۵درصد ادوات
كشاورزي در زمينههاي كاشت ،داشت و برداشت
در داخل توليد و تأمين ميشود .وي اظهار كرد:
اگر سال آينده مشكالت توليدكنندگان ابزارآالت
كشاورزي كه عمدتاً تأمين مواد اوليه است ،برطرف
شود ميتوانيم عالوهبر رونق توليد در محصوالت
كشاورزي ،شاهد رونق توليد صنعت كشاورزي هم
باشيم .كيخا با تأكيد بر جزئينگري و واقعبيني
مسئوالن كشوري گفت :نبايد رونق توليد در بخش
كشاورزي را تنها در چند محصول ديد ،بلكه بايد
براي افزايش برداشت باكيفيت در سراسر كشور
با مهندسان و فارغالتحصيالن داخلي همكالم و
همسو شد .همانطور كه رهبر انقالب فرمودند اين
شعار تنها به افزايش ميزان توليد تمركز ندارد ،بلكه
هدف افزايش توان خودباوري و همچنين افزايش
رتبه بهرهوري و رشد اقتصادي كشور در مقابل ساير
كشورهاست.
با رونق توليد
ميتوانيم اشتغال را چندبرابر كنيم

ابوالفضل ابوترابي ،عضو كميسيون قضايي مجلس
شوراي اسالمي ،نیز با بيان اينكه شعار سال 98
بسيار هوشمندانه انتخاب شده است ،خاطرنشان
كرد :درحالحاضر با رونق توليد و اقتصاد ميتوانيم
بر مشكالت غلبه كنيم .ركود ششسال گذشته ما
پس از جنگ جهاني دوم ،عميقترين و طوالنيترين
ركود بوده است كه اين هم به نگاه غلطي كه دولت
به بحث دشمن داشت و وقت و انرژي خود را بيهوده
تلف كرد ،بازميگردد .در واقع دولت فريب دشمن
را خورد و انرژي و وقت خود را بهجاي نگاه به درون
براي برجام گذاشت و وقتش را صرف برجام كرد؛
بههمين دليل اين ركود بسيار عميق و طوالني شد.
عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسالمي در
ادامه عنوان كرد :از روز اول گفتيم كه برجام ،قمار از
اول باخته است .درحالحاضر راهکار خروج از ركود،
رونق توليد است که ميتواند بسياري از مشكالت
ما را حل كند و در حكم يك معجون شفابخش
عمل كند .وي همچنين عنوان كرد :با رونق توليد
ميتوانيم اشتغال را چند برابر كنيم .در حال حاضر
ظرفيت بسيار عالي صادراتی با همسايگانمان داريم
که بهدلیل تحريم ،ضعف مديريت و عدم دقت مردم
در هجوم بهسمت ارزهاي خارجي بهخاطر نقدينگي
زياد ،این ظرفیت كاهش پيدا كرده است .توليدات
ما بهشدت با دنيا رقابتپذير است و قيمتش به
لحاظ پايين بودن ،خريدار دارد .كافي است كه
توليد را رونق دهيم و بتوانيم صادرات خود را چند
برابر كنيم .وقتي صادرات چند برابر شود دالر و ارز
طبيعتاً وارد كشور ميشود؛ لذا شعار سال به نظر
من بسيار هوشمندانه و دقيق انتخاب شده است.
ابوترابي بيان كرد :اگر همين كارخانجاتي را كه در
ركود بهسر ميبرند بتوانيم رونق دهيم و توليدشان
را چند برابر كنيم ،ميتوانند داروي شفابخشي براي
اقتصاد کشور باشد ،از اين رو مسئوالن بايد دور
هم بنشينند و برنامهريزي كنند و اگر مجلس بايد
در جايي ورود پيدا كند ،دولت سریع اليحه دهد.
مجلس هم هميشه ثابت كرده است كه دنبالهرو
دولت است؛ لذا دولت بهانهاي ندارد كه مجلس
كمك نميكند.

نقدينگي سرگردان
بالي جان اقتصاد و توليد است

رونق توليد
در راستاي تحقق شعار سال گذشته است

عزتاهلل يوسفيانمال ،عضو كميسيون برنامه و
بودجه مجلس شورای اسالمی ،هم با بيان اينكه
كشور مشكل ارز ندارد ،گفت :اگر افكار منفي در
جهت مثبت ساماندهي شوند ما در سهماهه اول
سال ميتوانيم عمده مشكل توليد را برطرف و
شعار رونق توليد را محقق كنيم .يوسفيانمال
درباره نامگذاري سال  98باعنوان رونق توليد اظهار
داشت :همانگونه كه رهبري فرمودند عرصه براي
توليد در كشور فراهم است ،يعني اينگونه نيست
كه از ابتدا زمينههاي مختلف را براي توليد تدارك
ببينيم .ماشينآالت ،ابزار ،نيروي انساني و واحدهاي
توليدي زيادي داريم كه با كمترين خط توليد كار
ميكنند .بخشهايي از واحداي توليدي تعطيل
هستند ،نقدينگي فراواني داريم كه چون بهسمت
توليد هدايت نشدهاند ،تورمزا شده و باعث مزاحمت
اقتصاد كشور شده است .وي با بيان اينكه نقدينگي
سرگردان و بدون جهت ،باليجان اقتصاد است،
افزود :ما زمينههاي فراواني در كشور داريم كه بايد
مديريت شوند .بايد در قسمتهاي مختلف احساس
مسئوليت ايجاد شود ،يعني نقدينگي جمعآوري و
به واحدهاي توليدي تزريق شود تا حداكثر ظرفيت
توليد راهاندازي شود .عضو كميسيون برنامه و بودجه
مجلس با تأكيد بر اينكه عزم و اراده جدي يكي از
اصول الزم براي رونق توليد است ،گفت :نقدينگي
سرگردان يكروز بهسمت ارز ،ديگر روز بهسمت
سكه و يك روز هم بهسمت زمين ميرود ،پولها به
مسيرهايي ميروند كه نهتنها در جهت توليد نبوده
و آن را حمايت نميكنند؛ بلكه متأسفانه ضدتوليد
هم هستند و بايد ساماندهي شوند .وي تصريح كرد:
اكنون مجلس موانع توليد را تا حد امكان رفع كرده
و كارگروههاي قدرتمندي در استانها و وزارتخانهها
تشكيل شده كه ميتوانند با برنامهريزي در جهت
توليد حركت كنند .بانكها بهجاي اينكه خود كار
اقتصادي كنند و از مسير اصلي و رسالت خود دور
شوند ،بايد در راستاي مقرراتي كه برايشان تعيين
شده نقدينگي را در اختيار بگذارند .ما هيچوقت با
مشكل ارز در كشور روبهرو نشدهايم ،گاهي نوسان
داشتهايم؛ ولي هيچوقت خزانه كشور خالي از ارز
نبوده است .پس همه مقتضيات براي توليد وجود
دارد؛ اما بايد يك دستگاه و تشكيالتي تصميم بگيرد
و اينها را بههم مرتبط كند تا همجهت و هممسير
شوند .يوسفيانمال يادآور شد :درحالحاضر زمينه
توليد فراهم است؛ اما بايد سالمت را بر اقتصاد حاكم
كرد و جلوي برخي مفاسد را كه آفت توليد هستند،
گرفت .كاري نيست كه نياز به برنامه چند ساله باشد،
با چند ماه كار كردن روي اين قضيه ميتوان توليد را
رونق داد .وي ادامه داد :بايد مغزهاي متفكر در اين
بخش بهكار گرفته شوند ،كسي كه با دست خالي
توانسته اعتماد هزاران نفر را به خود جذب كند و
دارايي مردم را بهراحتي در صندوقها جمع كند،
در بخش توليد هم ميتواند موفق عمل كند .اين
فكرها را ميتوان در توليد و بخش مثبت استفاده
كرد .نماينده مردم آمل در مجلس اظهار داشت:
درحالحاضر نه خأل قانوني داريم و نه كمبود
نقدينگي و نه واحدهاي توليد نياز به اضافه شدن
دارند؛ اما كارخانههاي زيادي در شهركهاي
صنعتي تعطيل ،نيمهتعطيل يا با ظرفيت ناچيزي
كار ميكنند .اگر نقدينگي بازار بهسمت توليد تزريق
شود شاهد رونق در توليد كشور خواهيم بود .وي
اظهار داشت :در حال حاضر برخي باعنوان اجراي
اصل  44ورود ميكنند كه با هدف توليد كارخانه را
نخريدهاند ،به عشق زمين ميآيند تا زمين را تفكيك
و ساختوساز كنند يا كارخانه و واحدهاي توليدي را
بفروشند و تاراج كنند و كارگران را بيكار و تجهيزات
را به مزايده بگذارند و درآمد بااليي براي خود
كسب كنند ،درصورتيكه اگر واحدهاي توليدي
متعلق به دولت در راستاي اصل  44به توليدكننده
واقعي واگذار شود و ساماندهي جدي صورت گيرد
مشكالت قابل حل است .يوسفيانمال تأكيد كرد:
اگر عزم جدي در مسئوالن بخشهاي مختلف باشد
و كسي كه در بخش ريالي مشغول است تسهيالت
را فراهم كرده و كسي كه در بخش مواد اوليه است
مواد اوليه الزم را برساند و مشكالت توليدكنندگاني
كه گرفتار ربح بانكها شد ه و بدهي كالن باعث
تعطيلي واحدهاي توليدي شده ،رفع شود ،چرخ
توليد به حركت درميآيد .فقط يك ساماندهي و عزم
جدي در فضاي سالم براي توليد نياز داريم تا رونق
اقتصادي رخ دهد .اگر رونق ايجاد شود رنگ سياسي
به خود ميگيرد و پاسخي براي تحريمكنندگان
است .وي بيان كرد :اگر توليد داخلي رونق بگيرد
كاال ارزانتر به دست مصرفكننده ميرسد .اگر
فرهنگ استفاده از كاالي ايراني در مصرفكننده،
توليدكننده و حاميان توليد ايجاد شود ،قطعاً رونق
اقتصادي دور از دسترس نيست.

همچنین حسينعلي حاجيدليگاني ،عضو کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی ،با ابراز اينكه
شعار امسال رونق توليد در راستاي تحقق شعار سال
گذشته است ،گفت :براي رونق توليد هر يك از
دستگاهها اعم از دولت ،مجلس و ...بايد اقدامات
الزم در زمينه حمايت از كاالي ايراني را انجام
دهند تا رونق توليد محقق شود .اين نماينده مجلس
شوراي اسالمي عنوان كرد :اصليترين ،اثرگذارترين
و اولويتدارترين كار در زمينه تحقق شعار سال و
بازگشت رونق به توليد كشور جهت دادن و هدايت
نقدينگي كشور ،بهويژه نقدينگي كه در اختيار مردم
و بانكهاست بهسمت توليد است .حاجيدليگاني
با اشاره به اينكه منشأ بسياري از آشفتگيهاي
سال گذشته در حوزه اقتصاد كشور صرفاً بهجهت
عدم انتقال نقدينگي به ساير بخشهاي اقتصادي و
كنترل متوهمانه تورم بود ،گفت :چنين فضايي كشور
را با ركود مواجه كرد و اكنون براي بازگشت رونق
توليد بايستي نقدينگي را به فعاليتهاي توليدي
بازگرداند .وي با اشاره به نقش ويژه بانك مركزي در
هدايت نقدينگي كشور بهسمت توليد گفت :بانك
مركزي با كمك ساير بخشها و با توجه به توانايي
مديريتي رئيس جديد بانك مركزي قادر است اين
امر را محقق سازد ،مشروط به اينكه دغدغه اصلي
و جدي قوه مجريه در سال  ۹۸رونق توليد شود ،در
غیر این صورت اگر رويه سالهاي گذشته بخواهد
استمرار پيدا كند ،همچون چند سال اخير شاهد
رونق در اقتصاد كشور نخواهيم بود و مهمترين اقدام
دولت در اين زمينه برگزاري چند همايش و تهيه
چند بنر خواهد بود .اين نماينده مجلس شوراي
اسالمي افزود :قوه مجريه موظف است كه شعار سال
را تبديل به عمل سال كند و اگر اين اتفاق روي
ندهد شاهد اتفاق جديدي نسبت به سال گذشته
در اقتصاد كشور نخواهيم بود .حاجيدليگاني با رد
اين ادعا كه توان اجرايي دولت براي تحقق اقتصاد
مقاومتي كافي نيست ،گفت :مشكل در توان اجرايي
دولت نيست ،زيرا در هر موضوعي وقتي اراده دولت
را ميبينيم تالش دولت براي تحقق آن مورد را نيز
شاهديم؛ اما متأسفانه اكنون مشكل در اين است
كه انگار دولت ارادهاي براي تحقق اقتصاد مقاومتي
و حمايت از كاالي ايراني در عمل ندارد و در نهايت
در اين زمينه نميتوانيم تصميم بگيريم .اين نماينده
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه اگر ۱/۲
سودي كه در سال  ۹۷براي خريداران طال ،سكه
و ارز حاصل شد براي رونق توليد سرمايهگذاري
شود ،بازار توليدمان رونق پيدا خواهد كرد ،گفت:
الزمه اين كار اعتمادبخشي به مردم است كه
سرمايه آنها بهدرستي بهكار گرفته ميشود و
سود حاصل از آن نيز سر موعد به آنها بازگردانده
ميشود .وي با اشاره به اقدام ديگري كه باعث رونق
توليد ميشود ،گفت :باید به برخي مديران تفويض
اختيار داد و آنها را تشويق به اتخاذ تصميمات
شجاعانه كرد تا بتوانند بهوسيله آن براي رفع
مشكالت واحدهاي توليدي اقدامات الزم را انجام
دهند .حاجيدليگاني با اشاره به اينكه بسياري از
مشكالت واحدهاي توليدي قوانين دستوپا گير در
اين حوزه است ،گفت :بهعنوان نمونه در برخي از
كشورها در عرض چند ساعت با هزينه بسيار مختصر
ميتوان يك شركت تجاري را به ثبت رساند ،اما در
كشورمان بايد براي اين كار هفتخوان را طي كرد.
اين نماينده مجلس شوراي اسالمي افزود :يكي از
اقدامات سريعي كه براي رفع اينكار ميتوان انجام
داد تفويض كامل اختيارات به برخي مديران سالم
است كه به آنها اطمينان داده شود در زمينه رونق
توليد و رفع مشكالت از واحدهاي توليدي مختار
به اتخاذ هر تصميمي هستند تا بتوانند از برخي
موانع بوروكراسي كه باعث اختالل در رونق توليد
ميشود ،جلوگيري كنند .حاجيدليگاني با تصريح
بر اينكه الزمه اين كار بهرهمندي از مديران سالم
است ،گفت :براي اينكار نياز به مديراني است كه
سالمت اقتصادي داشته باشند ،در غیر اینصورت
مديري كه خود عضو هيئت مديره چندين شركت
تجاري مختلف است نهتنها كمكي به رونق توليد
نخواهد كرد؛ بلكه براي منافع انحصارياش ،خود
نيز چوب الي چرخ توليد خواهد گذاشت تا منافع
شركتهايش به خطر نيفتد .اين نماينده مجلس
شوراي اسالمي با هشدار به اينكه ضرورت دارد با
پااليش مديران ناسالم فضا را براي تنفس اقتصاد
كشور باز كنيم ،گفت :دستهاي ديگر از مديران،
به لحاظ فعاليتهاي اقتصادي ناسالم نيستند؛
بلكه مديراني هستند كه ميخواهند با عمل خود
اثبات كنند راه استقالل و ايستادگي منتج به
نتيجه نميشود و تنها راهكار براي رونق اقتصادی
كشور بوسه زدن بر پنجه گرگ است .وي با اشاره
به سخنان مقام معظم رهبري در ابتداي سال كه

مشكل اساسي كشور را مشكل اقتصادي و معيشتي
مردم دانستند و بخشي از اين مشكالت را مربوط
به مديريتهاي نارسا در زمينه مسائل اقتصادي
عنوان کردند ،گفت :دستور مقام معظم رهبري
جبران اين نارساييها بود .براي اين كار ضرورت
دارد يك تيم اقتصادي متحد شكل بدهند و با اين
چندگانگي كه در بين مديران دولتي وجود دارد
انجام اين كار بسيار مشكل است .حاجيدليگاني
با تصريح بر اينكه نقطه كانوني كالم مقام معظم
رهبري در اول فروردين توجه به داخل ،استفاده
از ظرفيتهاي داخلي و نااميد شدن از دشمن و
عدم اعتماد به وعدههاي دشمن بود ،گفت :اين كالم
يك توصيه اخالقي نيست كه مديران خواسته باشند
بسته به نوع ديدگا ه خود با آن مواجه شوند؛ بلكه
راهبرد كالن كشور براي پشتسر گذاشتن مصائب و
مشكالت اقتصادي است كه ملت با آن دستوپنجه
نرم ميكند؛ بنابراين اگر مديري به راهبردي بهجز
اين فكر ميكند و باز اصرار به باقي ماندن در مسند
قدرت دارد به مردم خيانت ميكند و گنا ه وی
نابخشودني است.
رونق توليد
از مسیر بهبود فضاي كسبوكار ميگذرد

جعفر قادري ،نماينده ادوار مجلس شورای اسالمی،
هم با بيان اينكه با رونق توليد مسائلي ،مانند
بيكاري ،كاهش قدرت خريد و ارزش پول ملي حل
ميشود ،گفت :الزمه توليد بهبود فضاي كسبوكار
است كه همه قوا بايد در آن مشاركت كنند .قادري
با اشاره به شعار سال  98مبنيبر اولويتدار بودن
اقتصاد و مسائلي مانند توليد ،معيشت و حفظ ارزش
پول ملي اظهار داشت :اگر بهطور جدي به موضوع
اشتغال و توليد توجه شود ميتوان مسائلي مانند
بيكاري ،كمبود كاال ،كاهش قدرت خريد ،صادرات
و بهتبع آن ارز را حل كرد و دست آخر فشارهاي
اقتصادي را كاهش داد .الزمه ارتقا و رونق توليد،
بهبود فضاي كسب و كار و كاهش موانع اداري
است .اين اقتصاددان با بيان اينكه بايد فرآيندهاي
گرفتن مجوزها و تداوم توليد تسهيل شود ،تصريح
كرد :رتبه ما در شروع و تداوم كسب و كار در ميان
كشورهاي دنيا  129است كه مسأله با توجه به
اينكه جايگاه هجدهمين اقتصاد در دنيا را داريم،
متناسب نيست .وي ادامه داد :اينكه همه مسائل را
متوجه تحريم كنيم قابل پذيرش نيست .اگر بتوانيم
فضاي كسبوكار را تسهيل كنيم ،حتي بخشي از
مواد اوليه و واسطهاي كه از خارج تأمين ميشود
امكان توليد داخل آن فراهم خواهد شد .اين نماينده
ادوار مجلس با بيان اينكه يكي از چالشهاي جدي
توليد مباحثي مانند ماليات ،تأمين اجتماعي و
بيمهها هستند ،گفت :بسياري از توليدكنندگان
منابع خود را خارج از توليد و در بخشهاي واسطهاي
نظير مسكن ،خودرو ،طال ،سكه و ارز سرمايهگذاري
كردهاند؛ بنابراين اگر توليد مقرون بهصرفه باشد با
پيامدها و مشكالتي مانند سال  97روبهرو نخواهيم
شد .قادري با تأكيد بر اينكه در شرايط فعلي رونق
توليد و حذف موانع بايد بيشترين اولويت را نسبت
به كارهاي ديگر داشته باشد ،يادآور شد :اين موضوع
تنها از عهده قوهمجريه برنميآيد و همكاري ديگر
قوا مانند قوه قضائيه بهويژه در مباحثي نظير ثبت
شركتها ،معامالت ،امالك و برداشتن موانع حقوقي
ضروري است .وي به مقرراتزدايي و تنقيح قوانين
در مجلس پرداخت و خاطرنشان كرد :مجلس
ميتواند به تسهيل امور بپردازد و قوانين مخل توليد
حذف شود .بيش از آنكه نياز به وضع قوانين جديد
بايد داشته باشيم بايد مقرراتزدايي از قوانين موجود
صورت بگيرد تا دست و پاي توليد براي رونق بيشتر
باز شود كه اين موضوع با همكاري توأمان دولت،
مجلس و ديگر قوا امكانپذير است .اين استاد اقتصاد
درباره نقش دولت گفت :دولت اصالح و تسهيل
آييننامهها و بخشنامهها را در جهت حمايت از
توليد در دستوركار قرار دهد .توليد بايد بهعنوان يك
ارزش تلقي شده و از تنوع و ظرفيتهاي اقتصادي
كشور بيشترين بهر ه را برد .به گفته اين اقتصاددان،
تنوع در توليدات باعث خواهد شد تا بتوانيم بازارهاي
منطقه را بهدست آوريم و ارز مورد نياز كشور را در
شرايط سخت كنوني تأمين و كشور را اداره كنيم.
قطعاً در شرايط سختتر از فضاي كنوني ،كشور اداره
شده و از اين بابت نگراني نداريم .ورود تكنولوژي و
تجهيزات توليد نيز شايد با هزينه بيشتري همراه
شود؛ اما مشكلي در اين زمينه وجود ندارد .اين
نماينده ادوار مجلس افزود :مقام معظم رهبري روي
موضوع كليدي و حساسي دست گذاشتهاند و قطعاً
اگر توليد رونق يابد در نهايت منجر به كاهش تورم،
افزايش درآمد ،ايجاد اشتغال و ارتقاي قدرت خريد
و معيشت مردم ميشود و در صورت تحقق اين
مباحث با افتخار ميتوانيم از تحريمها بيرون بياييم
و دشمنان بهويژه آمريكا و همپيمانانش نااميد شوند.

رونق توليد در كشور
در گرو اصالح ساختاري اقتصاد است

مجيدرضا حريري ،نايبرئيس و سخنگوي اتاق
مشترك بازرگاني ايران و چين ،نیز گفت :رونق
توليد ،نيازمند اصالح ساختاري (شفافيت و رقابتي
شدن) است كه اين امر مستلزم يك ساختار
نظامبندي در اقتصاد است .وي ادامه داد :شعار امسال
كه براساس راهبرد هوشمندانه رهبر انقالب مطرح
شده ،دريچهاي است براي بهبود اوضاع اقتصادي كه
ميتوان شاهد ثمرات درخشان در عرصههاي توليد
بود .حريري با بيان اينكه اقتصاد شفاف و رقابتي
شدن دو ركن اصلي در اصالح زيرساختي اقتصاد
بهشمار ميرود ،افزود :اگر اين امر مهم ،محقق نشود
بهطور قطع توليد در كشور كاسته ميشود .حريري
با تأكيد بر اينكه زمانيكه رقابت سالم در كشور
ايجاد شود ميتوان جلوي رانتخواري را گرفت،
اظهار كرد :اميدواريم با تحقق شعار رونق توليد در
كشور ،همه مصارف در داخل توليد شود .نايبرئيس
و سخنگوي اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين با
بيان اينكه در اقتصاد مدرن ،سهم خدمات از سهم
توليد بسيار باالتر است ،افزود :متأسفانه درحالحاضر
سهم توليد ،كشاورزي ،معدن و صنعت مشخص
نيست و اميدواريم اصالح آنها زودتر صورت گيرد.
حريري بيان كرد :زمانيكه رونق توليد در كشور
ايجاد شود ،ميتوان حضور در بازارهاي بينالمللي
را شاهد بود .وي با تأكيد بر اينكه رهنمودهاي مقام
معظم رهبري را بايد بهصورت زنجيروار عملياتي
كرد ،افزود :تشكيل اتاق فكر و كرسي آزادانديشي،
ميتواند به رونق توليد كمك كند؛ چراكه شركت
در اين جلسات ميتواند جمعبندي واحدي را
درپيداشته باشد .حريري تصريح كرد :زمانيكه
درباره اقتصاد مقاومتي صحبت ميشود دو عامل
درونزايي و برونگرايي مطرح است ،بهعبارتي
درونزايي بيشتر به درون اقتصاد مربوط ميشود
و برونگرايي بيشتر رقابت با بازارهاي بينالمللي
است كه اين امر نيازمند آموزش است .حريري با بيان
اينكه اعتماد مصرفكننده به توليدات ايراني ،عاملي
براي رشد توليد داخلي خواهد بود ،گفت :زمانيكه
توليد رونق داشته باشد ،توليدكنندگان ميتوانند
هزينههاي قابلتوجهي را در زمينه تحقيق ،توسعه و
ارتقاي طراحي در دستوركار خود قرار دهند.
كاهش ديوانساالري
مهمترين اقدام براي رونق توليد است

حسن حسيني ،نايبرئيس خانه صنعت ،معدن
و تجارت ايران ،هم گفت :كاهش ديوانساالري و
جلب مشاركت بخش خصوصي در تصميمگيريها
مهمترين اقدام براي رونق توليد است .حسيني با
اشاره به نامگذاري امسال از سوي رهبر معظم انقالب
به سال رونق توليد افزود :انتخاب چنين عنواني براي
امسال با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور بسيار
هوشمندانه است .وي اظهار داشت :چند سال است
كه رهبر معظم انقالب مبناي نامگذاري سالها را
مسائل اقتصادي قرار دادهاند تا بتوان از اين طريق رفع
مشكالت اقتصادي را در اولويت قرار داد؛ اما اجراي
برنامهها در اين راستا دچار مشكل ميشود .وي گفت:
بايد ابتداي هر سال كارگروهي در استانها تشكيل
شود تا ضعف و قوت برنامههاي مرتبط با نامگذاري
سالها احصاء شده و براي سال جديد و تحقق شعار
آن برنامهريزي كند .رئيس خانه صنعت ،معدن و
تجارت خراسان رضوي افزود :ديوانساالري بسيار در
كشور وجود دارد و روند دريافت مجوزها و انجام امور
اداري براي سرمايهگذاران و توليدكنندگان طوالني
است كه با اين شرايط نميتوان انتظار داشت بخش
توليد رونق گيرد .وي اظهار داشت :بيش از آنچه
تحريمهاي بينالمللي اقتصاد كشور را تحتتأثير
قرار داده ،تحريمهاي داخلي و ديوانساالري اقتصاد
و بخش توليد كشور را تخريب كرده است .وي گفت:
اختيارات مديران استاني كه اشراف بيشتري بر روي
مشكالت و مسائل بخش توليد منطقه خود دارند،
بسيار كم است و بايد براي تصميمگيري در هر بخش
به تهران بروند يا در انتظار تصميمات مركز كشور
باشند .حسيني افزود :اقدام ديگر براي رونق توليد

در سال جاري بايد تمركز زدايي و افزايش اختيارات
مديران استانها در عرصه اقتصادي باشد تا در هزينه
و زمان صرفهجويي شده و طرحها به نحو بهتري
اجرا شود .وي اظهار داشت :از ديگر پيشنهادات
براي رونق توليد ،كاهش تعطيالت در طول سال
و افزايش راندمان كاري است؛ زيرا هماكنون از 25
اسفندماه هر سال تا اوايل ارديبهشتماه سال جديد
اغلب ادارات در عمل نيمهتعطيل هستند و با اين
راندمان كاري نميتوان انتظار رونق توليد داشت .وي
گفت :براي تحقق شعار سال بايد الزامات توسط قواي
سهگانه تعيين و از سوي رسانه ملي اطالعرساني
شود و در اجرا نيز مشاركت بخش خصوصي محور
اساسي كار قرار گيرد.
رکود ،مشکل فعلی صنایع کشور

بتواند براي واحدهاي كوچك و متوسط راهحلهاي
آسان پيشنهاد كند ،اما پتانسيل كافي براي كمك
به بخش واقعي اقتصاد را دارد .وي گفت :اگر
ظرفيت بازار بدهي توسط دولت و شهرداريها
پُر نشود ،شركتهاي بزرگ اين فرصت را خواهند
داشت كه بتوانند از مزاياي تأمين مالي بلندمدت
بازار بدهي بهرهمند شوند .اما در مجموع بازارهاي
مالي كشور فاقد توانمندي الزم براي هدايت منابع
مردمي بهسمت فعاليتهاي مولد هستند و يكي
از داليل سرازير شدن نقدينگي بهسمت امالك،
طال ،ارز و اتومبيل همين است .ناديقمي در
پايان با بيان اينكه براي رونق توليد بايد بازارهاي
كشورهاي همسايه و صادرات به اين كشورها نيز در
اولويت قرار گيرد ،افزود :درحالحاضر بين دو تا پنج
درصد از نيازهاي وارداتي كشورهاي همسايه توسط
ايران تأمين ميشود كه به نظر اين رقم قابليت رشد
دارد .بازار پاكستان ،تركيه و ارمنستان براي انرژي
و بازار روسيه براي محصوالت كشاورزي و صنعتي
مناسب است.
سود تسهيالت بهصورت يارانه
به واحدهاي توليدي پرداخت شود

ولي ناديقمي ،مديرعامل شرکت تأمين سرمايه
نوين ،هم پيششرط مقابله با ركود را رونق
توليد دانست و گفت :براي رونق توليد بايد بازار
فروش كاال و خدمات گسترش يابد .ناديقمي با
بيان اينكه توسعه بازار فروش كاال و خدمات در
داخل با محدوديتهايي روبهرو است ،اظهار داشت:
اقتصاد كشور وابستگي بااليي به درآمدهاي نفتي
دارد ،به نحوي كه رشد اقتصادي كشور و رشد
سرمايهگذاريهاي اقتصادي رابطه تقريباً يكبهيك
با رشد درآمدهاي نفتي دارد .وي افزود :با توجه
به خروج آمريكا از برجام و تحريمهاي يكجانبه
نفتي درآمدهاي نفتي كاهش يافته و پتانسيل
بالقوه حركت نقدينگي فزآينده اقتصاد آزاد شده،
به اين ترتيب مدتي است كه اقتصاد ايران وارد فاز
ركود تورمي شده است .اين كارشناس بازار سرمايه
سپس با تبيين شرايط ركود تورمي توضيح داد:
ركود تورمي به شرايطي اطالق ميشود كه افزايش
قيمت كاالها و خدمات همراه با كاهش عرضه است.
مديرعامل تأمين سرمايه نوين اظهار داشت :بنا به
پيشبيني كارشناسان اقتصادي در سال  ۱۳۹۸از
سرعت رشد تورم كاسته ميشود و در مقابل ركود
اقتصادي (كاهش توليد كاال و خدمات) تعميق
مييابد .ناديقمي در عين حال افزود :البته اگر
كسري بودجه برآوردي يكصدهزار ميليارد توماني
از محل استقراض بانكي تأمين شود ،شاهد جهش
تورمي نيز خواهيم بود .وي خاطرنشان كرد :به هر
حال اگر مشكل اقتصاد در سال  ۱۳۹۷مشكل تورم
بود ،مشكل اصلي اقتصاد كشور در سال ۱۳۹۸
مشكل ركود است .براي مبارزه با ركود بايد توليد
رونق گيرد و براي رونق توليد ،بازار فروش كاال
و خدمات بايد گسترش يابد .اين كارشناس بازار
سرمايه با اشاره به اينكه توسعه بازار فروش كاال و
خدمات در داخل دچار محدوديتهايي است ،گفت:
به غير از موضوعات فرهنگي كه نزد ايرانيان ،كاال
و خدمات خارجي باكيفيتتر از همتاي ايراني آن
تلقي ميشود و بايد اين تصور بهتدريج عوض شود،
قدرت خريد مردم بهسبب دو بحران ارزي سالهای
 ۱۳۹۱و سال  ۱۳۹۷بهشدت تحليل رفته است .وي
افزود :پيشبيني ميشود كه در سال  ۱۳۹۸قدرت
خريد عمومي با وجود افزايش سطح دستمزدها،
كاهش بيشتري پيدا كند؛ چراكه كارشناسان
اقتصادي معتقدند حركت نقدينگي هنوز آثار
خود را بر قيمت كاال و خدمات نشان نداده است.
ناديقمي ادامه داد :به زبان ديگر حركت نقدينگي
و جهش ارزي ابتدا آثار خود را در قيمت داراييها
(مسكن ،سهام ،طال و حتي اتومبيل) تخليه كرده
است و بهتدريج آثارش در قيمت كاال و خدمات
منعكس ميشود كه عمدتاً در سال جاري اتفاق
خواهد افتاد .مديرعامل تأمين سرمايه نوين تأكيد
كرد :اين موارد و موضوعات مربوط به بازارهاي
مالي (بازار پول و بازار سرمايه) و نيز موضوعات
مربوط به تقويت روحيه سختكوشي و روحيه
كارآفريني و ريسكپذيري نيازمند سياستگذاري
صحيح است .ناديقمي افزود البته سياستگذاري
در شرايطي كه تحريكپذيري مردم زياد و جو
عمومي دستخوش احساسات آني است ،سرعت
اخذ تصميمات شتاب گرفته ،گروههاي مرجع
همواره در حال تغيير است و ترس از پشيماني از
تصميمهاي نو به نو رفتار گروهي را شايع كرده،
بسيار سخت است .وی همچنين با بيان اينكه
براي رونق توليد بايد نسبت به اصالح بازارهاي
مالي نيز اقدام كرد ،افزود :درحالحاضر وامهاي
بانكي به افراد معدودي تعلق ميگيرد و ميزان
بازگشت اين وامها اندك است (معوقات باال).
بانكها نيز در اثر معوقات باال ،سودآوري ضعيف و
عدم ارتباط بينالمللي از قدرت كافي براي اعطاي
وام برخوردار نيستند .مديرعامل تأمين سرمايه
نوين اظهار داشت :به نظر ميرسد كه براي روان
كردن ارتباطات بينالمللي بانكها با جهان خارج،
برآوردن الزامات  FATFگريزناپذير است .بازار
سرمايه نيز به اندازه كافي گسترش نيافته است كه

يداهلل صادقي ،رئيس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان تهران ،نیز با اشاره به سهبرابر شدن
نياز واحدهاي توليدي به نقدينگي ،پرداخت سود
تسهيالت بانكي بهصورت يارانه به واحدهاي توليدي
از سوي دولت و تأمين نيازمنديهاي اين واحدها
را ازجمله راهكارهاي تحقق رونق توليد عنوان كرد.
صادقي مسائل مربوط به فضاي كسبوكار ،ماليات،
تأمين اجتماعي ،فرآيندهاي صادرات كاال ،واردات
مواد اوليه و قطعات براي واحدهاي توليدي ،تسهيالت
و سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي را
ازجمله محورهاي مؤثر در رونق توليد داخل در
كشور دانست .وي با بيان اينكه افزايش قيمت دالر
در سال گذشته باعث شده نياز واحدهاي توليدي به
نقدينگي تقريباً سهبرابر شود ،اظهار كرد :مؤسسات
مالي و اعتباري و بانكها بايد در سال جديد تالش
كنند كه سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را
تأمين كنند .رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان تهران ضمن ابراز نارضايتي نسبت به باال بودن
نرخ تسهيالتي كه در اختيار واحدهاي توليدي قرار
ميگيرد ،تصريح كرد :با توجه به پايين بودن قدرت
رقابت واحدهاي توليدي ،يكي از اقداماتي كه دولت
و مجلس ميتوانند در راستاي رونق توليد انجام
دهند ،اين است كه منابعي را بهعنوان يارانه براي
پرداخت سود تسهيالت واحدهاي توليدي تخصيص
دهند .صادقي يكي ديگر از راهكارهاي رونق توليد
را تأمين نيازمنديهاي واحدهاي توليدي و فراهم
كردن بسترهاي قانوني براي سرعت در انجام كارها
بهويژه در فرآيندهاي مربوط به تجارت خارجي،
ثبت سفارش و تخصيص ارز عنوان كرد و گفت:
درحالحاضر تخصيص ارز يكي از موضوعات مهم
براي واحدهاي توليدي است و بانك مركزي بايد
براي تأمين ارز مورد نياز آنها چارهاي بينديشد.
وي در ادامه با بيان اينكه بانك مركزي در سال
گذشته تالش خوبي داشته ،اظهار كرد :با اين حال
ارز مورد نياز واحدهاي توليدي بهطور كامل تأمين
نشده است .رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان تهران ادامه داد :ظرفيتهاي مناسبي در
واحدهاي توليدي وجود دارد كه در صورت تأمين
نهادههاي توليد ميتوان اين ظرفيتها را توسعه داد
و در راستاي ايجاد اشتغال و تأمين بازار داخلي و
توسعه صادرات حركت كرد.

اقتصاد كشور
به اصالحات جدي و ساختاري نیاز دارد

عبدالمحمد كاشيان ،عضو هيئت علمي دانشگاه
سمنان ،نيز گفت :رونق توليد مسألهاي است كه نياز
به سياستهاي بلندمدت ،ميانمدت و كوتاهمدت
دارد و الزاماً نميتوان در يكسال به همه اهداف رسيد.
وضعيت اقتصادي كشور نياز به اصالحات جدي و
ساختاري دارد و هرچه زمان ميگذرد بر پيچيدگي
موضوع افزوده ميشود .اصالح وضعيت بانكها و نظام
تأمين مالي در كشور همراه با تعميق بازار سرمايه،
نظام توزيع ،شبكه گمركي و قاچاق كاال ،نظام مالياتي،
خصوصيسازي اقتصاد و كاهش نقش دولت و نيز
بهبود فضاي كسبوكار همگي از اين دست مسائل
هستند كه بايد همگام با هم پيش روند .در كنار همه
اين مسائل چند مسأله اساسي است كه نياز به توجه
بيشتري دارد .نخستين مسأله اصالح نظام ارزي
كشور است .نظام ارزي كشور در وضعيتي قرار دارد
كه جداي از رانتهاي فراواني كه از تفاوت قيمت
ارز ايجاد شده است ،بهمثابه فنري است كه در حال
فشرده شدن است و اگر مورد توجه قرار نگيرد ديري
نخواهد پاييد كه مجددا ً اقتصاد را دچار شك ارزي
خواهد كرد .از طرفي امكان افزايش يكباره نرخ ارز
وجود ندارد؛ لذا در وهله اول پيشنهاد ميشود كه
ضمن كاهش آثار رواني تصميمگيري طرفهاي
خارجي در بازار ،از يك نظام ارزي خزنده كه در آن نرخ
ارز با يك افزايش تدريجي همراه است ،استفاده شود
تا حداقل پس از يك دوره  10ساله نرخ ارز دولتي
به نرخ ارز بازاري نزديك شود .در اين ميان مديريت
تقاضاي ارز دولتي و مبارزه جدي با رانتخواري نيز
يك اولويت اساسي است .مسأله دوم كه خطر جدي
براي اقتصاد كشور ايجاد كرده است ،نظام يارانههاي
كشور است .كمتوجهي به قانون هدفمندي يارانهها
همزمان با افزايش هزينه توليد حاملهاي انرژي
و كاهش ارزش پول داخلي اقتصاد را به وضعيتي
شبيه به قبل هدفمندي يارانهها نزديك كرده است.
افزايش قاچاق ،مصرف بيرويه سوخت و حاملهاي
انرژي در كنار يارانه زيادي كه دولت پرداخت ميكند
بازگشت به قبل از هدفمندي يارانهها و حتي شرايطي
بدتر از آن است .اينكه در سال  1398هيچ برنامهاي
براي سهميهبندي بنزين مطرح نشد نيز از عجائب
است .اين موضوع نيز چنانچه مورد توجه قرار نگيرد
منجر به آسيبهاي زيادي براي كشور و ناكارآيي در
مصرف حاملهاي انرژي خواهد شد .مسأله سوم نيز
موضوعات مربوط به تحريمهاست كه احتماالً در سال
جاري با شدت بيشتري مورد توجه آمريكا و به يقين
همراهي طرفهاي اروپايي قرار خواهد گرفت .اتخاذ
سياستهايي كه هزينه تحريمها را حداقل کند نيز
ضروري به نظر ميرسد .گسترش پيمانهاي دوجانه
پولي ،ايجاد پولهاي رمزپايه و روشهايي براي دور
زدن تحريم برخي از پيشنهادها در اين زمينه است.
مشوقهاي اقتصادي براي مصرف كاالي
باكيفيت ايراني در نظر گرفته شود

همه بايد رونق توليد ملي را جدي بگيريم

همچنین لطفاهلل فروزنده ،عضو جمعيت ايثارگران
انقالب اسالمي ،با اشاره به فرمايشات مقام معظم
رهبری درباره اهميت رونق توليد گفت :امسال بايد
به همت مردم رونق توليد ملي را جدي بگيريم،
همچنين اين فضاي تحريمي را كه آمريكاييها
براي ما فراهم كردهاند ،فرصتي بدانيم كه وابستگي
اقتصادي به نفت را حل کند و با تبدیل نفت به
فرآورده دانش فني خود را باال ببريم.

بيژن عطارد ،رئيس اتحاديه تأسيسات مكانيكي
ساختمان ،هم با بيان اينكه بايد براي مصرفكننده
و عرضهكننده كاالي باكيفيت ايراني مشوقهاي
اقتصادي در نظر گرفته شود ،گفت :قوانين و
آييننامههاي مناسبي در زمينه حمايت و رونق
توليد وجود دارد ،اما متأسفانه تجربه نشان داده
بدنه دولت در اجرا ضعيف عمل ميكند .عطارد در
رابطه با راهكارهاي تحقق رونق توليد گفت :رونق
توليد ارتباط قابلتوجهي با مصرف و نياز بازار دارد؛
از اين رو بايد در زمينه فرهنگسازي مصرف كاالي
با كيفيت داخلي اقدامات قابلتوجهي انجام شود.
رئيس اتحاديه تأسيسات مكانيكي ساختمان با تأكيد
بر اينكه افزايش تقاضا منجر به افزايش توليد خواهد
شد ،ادامه داد :حمايت از توليد داخلي نبايد تنها
براي يكسال در دستوركار قرار گيرد ،در سالهاي
گذشته اقدامات و قوانيني در رابطه با افزايش حجم
توليد ،كاهش هزينههاي توليد و رونق توليد در نظر
گرفته شد ،اما در اجرا قوانين و آييننامهها بهدرستي
اجرا نشد و سرمايهها و حمايتهاي داخلي در اختيار
توليدكنندگان واقعي قرار داده نشد كه از اين موضوع
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ميتوان به عدم ارائه صحيح تسهيالت بانكي به
توليدكننده واقعي اشاره كرد .وي بيان كرد :تسهيالت
بانكي به نام توليدكننده از بانكها خارج ميشد ،اما
در بازارهايي كه داراي جاذبههاي اقتصادي بيشتري
است حركت ميكرد و از سوي ديگر براي رونق توليد
بايد دولت بهعنوان بزرگترين خريدار كاال و خدمات
در بدنه خود به اين نتيجه برسد كه از محصوالت
داخلي استفاده كند .عطارد خاطرنشان كرد :اگر قرار
بر آن است تا رونق توليد محقق شود بايد در زمينه
قانونگذاري و اجرا تمام جوانب از بعد فرهنگي،
اقتصادي و اجتماعي بررسي و رصد شود و در كنار
آن رفتار توليدكننده و مصرفكننده مورد پايش قرار
گيرد كه متأسفانه در اين زمينه بدنه كارشناسي
دولت ضعيف عمل ميكند .رئيس اتحاديه تأسيسات
مكانيكي ساختمان يادآور شد :در زمينه رونق توليد
و مصرف كاالهاي داخلي بايد برنامه آگاهسازي و
فرهنگسازي در زمينه معرفي كاالهاي باكيفيت
داخلي با توجه به علوم روز در نظر گرفته شود و در
كنار آن نياز است تا دولت براي مصرفكننده نهايي
و عرضهكننده خرد سطح جامعه كه كاالي باكيفيت
ايراني را مصرف و توزيع ميكنند مشوقهاي اقتصادي
و مالياتي در نظر بگيرد كه در اين زمينه دولت نياز به
بازرسان و كارشناسان متعدد و معتمد دارد.
افزايش رشد اقتصادي براي همه كشورها
هدف محسوب ميشود

همچنین شهرام معيني ،عضو هيئت علمي دانشگاه
اصفهان ،با بيان اينكه رونق توليد در ادبيات
اقتصادي بهمعناي افزايش توليد و رشد اقتصادي
است ،اظهار كرد :زمانيكه رشد اقتصادي بيشتر
شود به اين معناست كه توليد افزايش پيدا كرده
است .افزايش رشد اقتصادي براي همه كشورها
هدف محسوب ميشود؛ چراكه در شرايط افزايش
رشد اقتصادي ملتها ثروت ،اشتغال و رفاه بيشتري
خواهند داشت .وی با بيان اينكه افزايش توليد به
سه نهاده اصلي نيروي كار ،سرمايه و تكنولوژي نياز
دارد ،ادامه داد :هرچه نيروي كار بيشتري توأم با
سرمايه و تكنولوژي پيشرفتهتري داشته باشيم در
آن صورت ميتوانيم توليد بيشتري داشته باشيم.
در شرايط فعلي در كشور نيروي كار به تعداد زيادي
وجود دارد؛ اما دو شاخص سرمايه و تكنولوژي غايب
است .اين اقتصاددان كمبود سرمايه در كشور را ناشي
از كمبود توليد توصيف كرد و گفت :زمانيكه توليد
صورت ميگيرد بخشي از درآمد آن پسانداز ميشود
و دوباره در فرآيند توليد از آن استفاده ميشود .بر اين
اساس كشوري مانند ايران كه سطح توليد پايينتري
دارند خود به خود سرمايه كمتري هم براي توليد
خواهد داشت .در اين شرايط اين كشورها ميتوانند
از كشورهاي ديگر سرمايه جذب كنند .او با اشاره به
سرمايهگذاري ضعيف در حوزه توليد در ايران ادامه
داد :اگر نخواهيم از سرمايهگذاري خارجي استفاده
كنيم و تنها از منابع داخلي براي افزايش توليد در
كشور استفاده كنيم آنگاه رشد اقتصادي بسيار
محدودي در حدود دو تا سه درصد خواهيم داشت؛
اما بايد بدانيم كه اين چند درصد نميتواند تحولي در
اقتصاد كشور ايجاد كند .معيني با اشاره به ضرورت
استفاده از تكنولوژي براي افزايش سطح توليد اضافه
كرد :اگر بخواهيم تنها به تكنولوژي داخلي اكتفا كنيم
ممكن است نتوانيم در همه زمينهها عاليترين سطح
تكنولوژي را داشته باشيم؛ بنابراين آن محصولي هم
كه توليد ميكنيم بهراحتي به فروش نميرسد و آنگاه
دولت مجبور ميشود از توليد حمايت كند .با اين حال
بهترين حمايتي كه از توليد ميتوان به عمل آورد
ايجاد شرايطي براي افزايش پسانداز توليدكنندگان و
همچنين امكان ارتباط با سرمايهگذاران خارجي براي
جذب سرمايه و همچنين تكنولوژي است.
رونق صنعت
با حمايت از توليد كاالهاي واسطهاي

سيدبهاءالدين حسينيهاشمي ،كارشناس اقتصاد،
نیز گفت :برنامهريزي و حمايت جدي از توليد
كاالهاي واسطهاي در داخل كشور ميزان واردات را
كاهش خواهد داد ،هم ارزش افزوده آن را به داخل

منتقل ميكند ،هم زنجيره توليد را تكميل و هم
اشتغال بسيار خوبي را ايجاد ميكند .حسينيهاشمي
با بيان اينكه رونق توليد يك برداشت از استراتژي
توليد است ،اظهار داشت :استراتژيهاي توليد،
شامل جايگزيني واردات و استراتژي توسعه صادرات
است و دولت براساس هر يك از اين استراتژيها
برنامهريزي ميكند و تمام ضوابط و مقررات را بر
مبناي آن تدوين و قوانين را اصالح ميكند .وي با
اشاره به استراتژي چين براي توسعه صنعت ،گفت:
استراتژي چين در ابتدا جايگزين واردات نبود؛ چون
اص ً
ال واردات چنداني نداشتند ،اما در ايران سالها
واردات كردهايم .استراتژي چين توليد براي صادرات
بود و حتي از مصرف داخلي كاستند و به صادرات
اضافه كردند .بعد از گذر اين مرحله بعد بهدنبال
استراتژي جايگزيني واردات رفتند و تالش زيادي
براي ارتقای كيفيت توليد انجام داده و همچنان آن
را پيگيري ميكنند .اين كارشناس اقتصادي با بيان
اينكه مقام معظم رهبري سالهاست بحث اقتصاد و
توليد را در اولويت قرار دادهاند ،افزود :سياستهايي
مانند اقتصاد مقاومتي و رونق توليد به اين معناست
كه بهجاي واردكننده ،توليدكننده باشيم و به نظر من
در ابتدا بايد توليد با هدف جايگزيني واردات داشته
باشيم .وي ادامه داد :همه عوامل دخيل در توليد از
گمرك تا وزارت اقتصاد ،تا صنايع و محيطزيست
و حملونقل و ارتباطات ،دانشگاهها و قوه قضائيه و
مجلس بايد در خدمت توليد باشند و از توليد حمايت
کنند .همچنين نظارت جدي سازمان حمايت از
مصرفكنندگان بر استاندارد محصوالت توليدي و
فرهنگسازي و تبليغ خريد كاالي ايراني نيز بايد
در دستوركار باشد .اين كارشناس اقتصادي در
پاسخ به اين پرسش كه به نظر شما بايد استراتژي
جايگزيني واردات در دستوركار قرار گيرد ،گفت :با
توجه به شرايط ارزي ،شرايط بينالمللي ،جمعيت
كشور و بازار داخلي و ظرفيتهاي نيروي انساني
و اقتصادي كشور به نظر من اگر روي استراتژي
توليد جايگزيني واردات عمل شود و در گام بعدي
اتخاذ استراتژي توسعه صادرات در دستوركار قرار
بگيرد هدفگذاري درستي در اين حوزه است .وي
با اشاره به ظرفيتهاي مناسب توليد و صادرات در
بخش صنايع هایتك و ديگر ظرفيتهاي صادراتي
افزود :اما استراتژي اصلي بايد جايگزيني واردات
باشد و توسعه صادرات به موازات آن مورد توجه
قرار گيرد .البته حمايت از توليد به معناي آن نيست
كه منابع ارزان در اختيار افرادي قرار داده شود و
آنها منابع را به بخشهايي غيرتوليدي و غيرمولد
ببرند .حسينيهاشمي در پاسخ به اين نكته كه برخي
كارشناسان يكي از نقاط ضعف توليدات در كشور را
وابستگي شديد به واردات كاالهاي واسطهاي و نبود
زنجيره توليد در داخل كشور عنوان ميكنند ،گفت:
اين ناشي از رشد صنايع مونتاژ است كه البته در برخي
كشورهاي صنعتي ،مانند ژاپن در دهههاي اوليه
فعاليت صنعتي بخش عمده توليدات آنها مونتاژ
بود و بيكيفيتترين كاالهاي صنعتي متعلق به ژاپن
بود .وي تصريح كرد :البته بعضي كشورهاي اروپايي
مانند آلمان توسعه صنعتي را از طراحي و خالقيت
داخلي آغاز كردند؛ اما كشورهايي مانند ژاپن و چين
از مونتاژ اين توسعه را آغاز كردند و ما هم در ايران اين
رويكرد را اتخاذ كرديم و يكي از معايب اين سياست
انتقال بخش قابلتوجهي از ارزش افزوده توليد به
خارج از كشور است ،بهعنوان مثال وقتي مشكلي
در واردات قطعات خودرو به وجود ميآيد ،بخشي
از خط توليد متوقف ميشود يا با افزايش بهاي ارز،
هزينه توليد خودرو بهشدت افزايش مييابد.
اين كارشناس اقتصادي با تأكيد بر اينكه وقتي
ميخواهيم به صنعت فكر كنيم ،بايد به زنجيره توليد
فكر كنيم ،گفت :درحالحاضر كه قيمت ارز افزايش
شديدي داشته است ،توليد كاالهاي واسطهاي براي
توليدكنندگان داخلي صرفه اقتصادي بسيار زيادي
دارد و خودبهخود توليدكنندگان كاالهاي نهايي به
خريد كاالهاي واسطهاي داخلي ترغيب ميشوند و
بنابراين بازار بسيار خوبي در داخل براي كاالهاي
واسطهاي بهوجود آورده است .حسينيهاشمي افزود:
اگر سياستگذاري در جهت حمايت از توليد كاالهاي
واسطهاي باشد و دولت معافيتهاي مالياتي ،يارانهها
و مشوقهاي مناسبي براي توليد كاالهاي واسطهاي
در نظر بگيرد ،هم در راستاي استراتژي جايگزيني
واردات خواهد بود و هم رونق توليد را موجب خواهد
شد .اگر دولت بهجاي هزينههايي كه براي بيكاري
ميخواهد انجام بدهد در اين بخش هزينه كند ،كشور
ضرر نخواهد كرد .وي با بيان اينكه در هر بخشي
كاالهاي واسطهاي نقش تعيينكننده در زنجيره
توليد و ارزشافزوده آن بخش ايفا ميكنند ،گفت:
تقويت اين بخش ،قطعاً تقويت كل اقتصاد را درپي
خواهد داشت .البته بايد مراقب سوءاستفادهكنندگان
بود؛ زيرا هر گاه سياستي در دستوركار قرار ميگيرد
عدهاي از آن سوءاستفاده كرده و مسير آن سياست
را منحرف ميكنند .اين كارشناس اقتصادي با بيان
اينكه اگر اين سياست در دستوركار قرار بگيرد،
اقتصاد ايران در مدت پنجسال به توليدكننده
صنعتي تبديل خواهد شد ،اظهار داشت :در صنايع
و بخشهايي كه ما امكان توليد كاالهاي واسطهاي
را نداريم ،الزم نيست توليد آن را در داخل داشته
باشيم .در واقع تمركز توليد كشور بايد بر صنايعي
باشد كه امكان ايجاد زنجيره توليد آن در داخل وجود
داشته باشد و حتي شايد الزم باشد در برخي بخشها
ما فقط توليدكننده و صادركننده قطعات و كاالهاي
واسطهاي باشيم؛ زيرا سود و ارزش افزوده اصلي در
بخش كاالهاي واسطهاي است و محصول نهايي
ارزش افزوده چنداني ندارد.

