<مشقت صنعت> از فاجعه تا عبور از بحران

وزارت صنعت 17هزار و 994طرح را با سرمایهگذاری 62هزار میلیارد تومانی به به رهبرداری رسانده است
مرجان اسالمیفر  /یک ســال دیگر هم از فعالیت دولت یازدهم گذشت و اکنون به سال
پایانی آن رسیدیم.طی این ســالها حوزه صنعت ،معدن و تجارت فراز و نشیبهای زیادی
را از ســر گذراند .اما اگر بخواهیم در یک جمله فضا را ترســیم کنیم باید بگویم صنعت ایران
در عین رکود چند گامی به جلو برداشــت که البته نمیتوان نمــره قبولی به آن داد.تصور
بــر اینبــود که بابرداشــتهشــدن تحریمها صنعتکشــور وبخصــوص صنایع
کوچک پیشــرفت خوبی میکننــد و میتوانند در عرصــه اقتصادی حرف
برای گفتن داشته باشند .اما با تمام این امیدواریها صنایع بزرگ چون
خودروییها ،فوالد و نفت و گاز فعال شدند و صنایع کوچک از قافله
سرمایهگذاری و دیده شدن عقب ماندند .از ابتدای فعالیت دولت

یازدهم دو موضوع را وزارت صنعت سعی کرد در پرونده کاری خود قرار دهد که نخستین آن
احیــای واحدهای صنعتی بود که در دولت گذشــته تعطیل شــده بودند و دیگری رشــد تولید
بود.طی سه سال و نیم 7هزارو  500واحد صنعتی کوچک و متوسط به چرخه تولید بازگشت
و میــزان تولیــدات صنایع بــزرگ از  30درصد بیشــتر شــد.اقدامهایی هــم در حذف
قوانیــن موازی و زائد برداشــته شــد به گونــهای کــه آن تصمیمها باعث
شــد رتبه ایــران در حوزه کســب و کار جهانــی که در دولت گذشــته
به  152رســیده بــود کمی خود را باال بکشــد و به عدد  120برســد.
دربخــشرقابتپذیــریهمکهایــرانچندوقتیعــدد 82را
حفظ کرده بود به رتبه  76رسیدیم.
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در ســال اول و دوم کاری دولت ،حوزه صنعت بیشترین تغییرات
مثبــت را بــه خود دید به گونهای که تمام شــاخصها بعــد از مدتها
مثبت شــد .همانطــور که اعداد و ارقام مرکز آمار نشــان میداد ســال
 91نرخ رشــد صنعت به منفی  10/5درصد رســیده بــود که اگر همین
رونــد ادامه پیــدا میکرد بــه غیر از آنکه نرخ اشــتغال منفی میشــد،
نــرخ رشــد صنعتــی از منفی 20هــم عبور میکــرد و این امــر خیلی از
بنگاههــای بــزرگ ،متوســط و کوچــک را تعطیل میکرد .پایان ســال
 92کــه دولــت یازدهم اســتقرار یافت توانســت نرخ رشــد صنعتی را
بــا وجود تمام تحریمهــا به منفی  1/7درصد برســاند و از آن ســال به
بعــد این نرخ مثبت شــد و خیلــی از کاالها روی خوش بــازار را به خود
دیدنــد .اوج حرکــت وزارت صنعت از ســال 93عیان شــد.به گونهای
کــه بعد از مدتها نرخ رشــد صنعت مثبت  7/6درصد شــد هر چند
که پیشبینیها رقم باالی  4درصد را نشــان مــیداد ولی همین عدد
هم رضایت نسبی ایجاد کرد .در این دوره یعنی حد فاصل نیمه دوم
ســال  93تا نیمه دوم  94شــرایط بخوبــی پیش رفت امــا از نیمه دوم
ســال  94نرخ رشــد صنعت منفی 0/3درصد شد و کاالهای منتخب
صنعتی در نمودارها رشــد منفــی را ثبت کردند .ایــن چالش به رکود
جهانی،کاهشقیمتنفتوبرجامکهنتوانستخواستههایخیلی
از مشــتریان را جواب دهد ،گره خورد.حال مسئوالن میگویند امسال
هم نرخ رشد صنعت در حدود همان  4درصد باقی میماند که البته
فهای
این اعداد با استراتژی که تدوین شده بود یعنی6درصد اختال 
قابــل توجهــی دارد .صنعتگران هم با اینکه شــرایط را از قبل از ســال
 91بهتــر میداننــد امــا در مجموع خیلــی از آنها رضایت و دلخوشــی
از ادامــه تولید ندارنــد .در این روزها کــه میگویند حال صنعت خوب
نیســت دو برند قدیمی از خانواده صنعت هم رفتنــد.ارج و آزمایش

که نوســتالژی خیلی از ایرانیها اســت به دلیل واگذاریهای اشــتباه،
عــدم نوســازی ماشــینآالت و بــه روز نبــودن محصــوالت خــود،
خداحافظی کردند و معلوم نیســت ســرمایهگذاری پیدا خواهد شــد
کــه ایــن برندهــا را احیا کنــد و ایرانیان بتوانند بخشــی از خاطراتشــان
را حفــظ کننــد .کارنامــه کاری وزارت صنعــت نشــان میدهــد کــه
از ابتــدای فعالیــت ایــن دولــت تــا  14بهمــن  ،95تعــداد  17هــزار و
 994طــرح به بهرهبــرداری رســیده که ایــن طرحها  62هــزار میلیارد
تومان ســرمایهگذاری را به نتیجه رســانده اســت و توانسته به صورت
مســتقیم برای  283هزار نفر شــغل ایجاد کند.همچنین از شــهریور
 92تــا پایان دی امســال159،طرح ســرمایهگذاری خارجی با اعتباری
بالغ بر  8میلیارد دالر در کشــور انجام شده اســت.طی این سالها 70
شــهرک و ناحیه صنعتی مورد بهرهبــرداری قرار گرفت.از ســویی در
تولید برخی از محصوالت رشدهای خوبی ثبت شده است به گونهای
کــه در تولیــد فوالد خــام7میلیون تــن ،گندله 11میلیون تن ،ســیمان
 5میلیونتنوپتروشیمی 4میلیونتن افزایشتولیدشاهدبودیم.
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یکی از حوزههای پرسر و صدا طی سه سال و نیم فعالیت دولت
یازهــم صنعــت خــودرو بود.برجام بــرای این صنعت بســیار آمد
داشــت چرا که خودروســازان جهانی مجوز ورود به ایران را گرفتند.
آن زمــان که تنور حــذف تحریمها داغ بود نمایندگان شــرکتهای
فیات ،فولکس واگن ،بنز ،رنو ،پژو ،اشکودا و ...به ایران آمدند و چند
ســفری هم مدیران خودروســازی به کشــورهای مختلف داشتند تا
تفاهمهایی صورت گیرد.اما شرکت پژو یعنی شریک دیرین ایران
زودتر از ســایر خودروســازان قلم به دســت شــد و قرارداد همکاری
را امضــا کرد.ایــن قــرارداد را مســئوالن وزارت صنعــت تاریخــی

قلمداد کردند و کارشناســان هم گفتند که تجربه ســالهای گذشته
باعث شــد قرارداد برد-برد تنظیم شــود ولی مخالفان از اینکه این
قرارداد تجاری محرمانه اســت لب به شــکایت گشودند و همکاری
با این شرکت فرانسوی را زیر سؤال بردند.با تمام حرف و حدیثها
شــرکت پژو که دومین خودروســاز اروپایی دنیا اســت شرکتی به نام
ایــکاپ را بــا ایــران تأســیس کرد.طبــق قــراردادی که در فرانســه به
امضا رســید مقرر شده است دو شــرکت تا مبلغ 400میلیون یورو در
 5سال آینده در تولید و توسعه محصوالت سرمایهگذاری کنند .این
سرمایهگذاری شامل توسعه و تجهیز قابلیت های بنیادی ساخت
و راهانــدازی و بازاریابــی مدلهــای پــژو  208و  2008و  301اســت.
البته بنز هم توانســت تفاهم خوبی با ایران خودرو دیزل امضا کند.
این شــرکت آلمانــی تمایــل دارد در تولید خودروهای ســواری هم
خیلــی کمرنگ همکاری خــود را آغاز کند .دومیــن امضای قرارداد
خودرویی که اواخر اردیبهشــت ماه ســالجاری صورت گرفت بین
ســایپا و ســیتروئن بود .پولی که قرار اســت این شــرکت فرانسوی به
ایــران بیاورد حدود 500میلیون دالر اســت و ایــران هم در قبال این
ســرمایهگذاری ســایپا کاشــان را بهعنوان آورده خود قلمــداد کرده
اســت .بعــد از این رنــو یعنی چهارمین خودروســاز جهــان در عین
ناباوری با ســازمان گسترش و نوســازی به نتیجه رسید.همه بر این
تصــور بودند کــه رنو با ایــران خودرو یا ســایپا به تفاهم میرســد اما
ســازمان گســترش بــرای اینکــه بتواند رنــو را به صورت مســتقل در
ایــران داشــته باشــد تفاهمــی را امضا کرد کــه ارزش مالــی آن هنوز
مشــخص نیســت ولی گفته میشــود تــا 400میلیــون دالر میتوان
روی آن حســاب بــاز کرد.محصــول مشــترکی که ایــن دو مجموعه
میخواهنــد تولیــد کننــد ماننــد دو شــرکت دیگــر از بهار 96اســت.

