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رونق اقتصاد آغاز شد اما نه در همه بخشها

ابویی مهریزی ،معاون وزیر صنعت 17 :هزار طرح نیمه تمام با 270هزار اشتغال مستقیم در دولت یازدهم به بهرهبرداری رسید
مرجــاناســامیفر/اینکهحــالصنعتخوبنیســتونتوانســتهبهبرنامههاییکهبرایآنتدوینشــدهبرســد،شــکی
نیســتامابایددیدصنعتامروز،ســال91و92کجابودهاســت.درآنســالهارشــدمنفیدامنگیرحوزهصنعتشــدهبوده
بهگونهایکهســال91نرخرشــدصنعتیبهمنفی10/5رســیدواینزنــگخطریبرایخیلــیازتولیدکنندگانکشــوربودکهبا
احتیــاطحرکتکنندوبرایتوســعهوســرمایهگذاریجدیددســتنگهدارند،اماباگذشــتزمــانوبرنامههایــیکهاجرایی
شــدوزارتصنعتتوانســتازبحرانهاعبورکند.حــالباآنکهفاصلهبــامعیارهایمــادرکاغذوجوددارداماخوشــبختانه
آمارتولیدروندمثبتیرابهخودگرفتهاستلذامیتوانپیشبینیکردکهسالآیندهمسیررشدصنعتیهموارترخواهدشد.این
گزیــدهایازصحبتهــاییکیازمعاونــانوزیرصنعتبودکــهبرخیهااینمجموعــهراقلبمهمتریــنوزارتخانهدولت
توگویماباحسینابوییمهریزیمعاونبرنامهریزیوزیرصنعت،معدنوتجارتمیآید:
میدانند.درادامهمتنگف 
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طیسهسالونیمفعالیتوزارتصنعتدردولتیازدهم
چه سیاستهای راهبردی تدوین شــد که درنهایت منجر به
توسعهصنعتی،رشدتولیدوافزایشصادراتشد؟
مهــم تریــن سیاســتهایی که منجــر به توســعه صنعتی شــد را
میتوان در  5مورد خالصه کرد؛ یک توســعه و گسترش نشاط و امید
در بخش تولید ،رفع موانع تولید و تسهیل شرایط کسب و کار ،تدوین
و انتشار برنامه راهبردی وزارت صنعت ،گسترش تعامالت و روابط
بینالمللی بعد از توافقات هســتهای در جهت توسعه تجارت بویژه
افزایــش صادرات (فعالســازی کمیســیونهای مشــترک ،افزایش
اعــزام و پذیرش هیأتهای تجاری ،افزایش نمایشــگاههای داخلی
و خارجــی و )...و در نهایــت پیگیری برای رفع مشــکالتی که منجر به
توقــف یا کاهش تولید ،کاهش ســرمایه گذاریهــا و کاهش صادرات
شده بود.
اگــربخواهیــدوضعیــتســهســالونیــموزارتصنعترا
باسهســالونیمدولتگذشتهبررســیکنیموزارتصنعت
چه ویژگیهایی را توانســت برای واحدهــای صنعتی و تجار
فراهمکند؟
یکــی از کارهایــی کــه بــرای توســعه صنعــت کشــور و حمایــت از
تولیدکنندگانانجامدادیمبرنامهریزیوانجاماقداماتبرایبهبود
فضای کســب و کار و توســعه رقابتپذیری بود.لذا ایــن امر منجر به
ارتقــای رتبــه بینالمللی ایران در فضــای کســب و کار از 152به120و
در رقابتپذیــری از 82بــه 76شــد.پیگیری تأمیــن مالی(ضمانت،
بیمــه فعالیتهــا ،ســرمایه در گــردش و ســرمایه ثابــت) واحدهای
صنعتــی دومیــن موضوعــی بود کــه وزارت صنعــت دنبــال کرد.بر
این اســاس ســال90حوزه صنعت و معــدن حدود  71هــزار میلیارد
تومان تســهیالت بانکی دریافت کرد و این عدد در سال  91به  61هزار
میلیاردتومــان ،ســال  92بیــش از  70هــزار میلیارد تومان ،ســال 93

بیــش از 106هــزار میلیــارد تومان ،ســال 94حدود 122هــزار میلیارد
تومــان و 9ماه ســال جــاری 111هــزار میلیــارد تومان بــود .پیشبینی
میشــود تا پایان ســال ،رقم پرداخت تســهیالت از ســوی بانکها به
واحدهــای صنعتی بــه  150هــزار میلیــارد تومــان برسد.ســومین
مــوردی که دنبال شــد تأمیــن منابع مالــی برای ســرمایهگذاری و
تکمیــل طرحهای نیمه تمــام بود .بر این اســاس بیش از  17هزار
طــرح نیمه تمــام (ایجادی توســعه ای)با ســرمایهگذاری بیش از
 60هــزار میلیــارد تومــان و  270هزار اشــتغال مســتقیم در دولت
یازدهم به بهرهبرداری رسید.توســعه تجــارت خارجی و افزایش
صادرات غیــر نفتی که منجر به رکورد صادرات  50میلیارد دالری
در ســال  93شــد هــم از دیگــر دســتاوردهای دولت یازدهــم بود.
اســتفاده حداکثری از شــرایط پیش آمده ناشــی از اجــرای برجام
(توســعه ســرمایهگذاری خارجــی ،تعامــل بــا کشــورها ،پیگیــری
عضویت در ســازمانها و پیمانهــای بینالمللی) هم موضوعی
بــود کــه وزارت صنعت بــا جدیــت دنبــال کرد.نکته دیگــر ،رونق
تولیــد (توقــف رشــد منفی تولیــد و مثبت شــدن آن در چند ســال
اخیــر) ،خروج از رکود و پشــتیبانی مؤثــر از تولید به همــراه ارتقای
کیفیــت در محصــوالت تولیدی بود.همــان گونه کــه گزارشهای
مرکــز آمــار میگوید ســال  91نرخ رشــد صنعــت منفــی 10/5بود.
ســال 92بــه منفی  1/7درصد رســید و ســال  93هم بــا یک جهش
مطلــوب نــرخ رشــد صنعــت  7/6درصد به دســت آمد اما ســال
 94بــه خاطر رکــود حاکم بر بــازار داخلی و خارجی رقم نرخ رشــد
صنعت منفی 0/ 3شــد و در شــش ماهه ســال جــاری مجدداً رقم
مثبــت  3/7درصــد حاصل شــد .توســعه اکتشــافات و اســتخراج
معادن و توســعه زیرســاختها و شــهرکهای صنعتی که باعث
به بهرهبرداری رساندن 70شهرک و ناحیه صنعتی برای استقرار
واحدهای تولیدی شد از دیگر اقدامات مثبت دولت یازدهم بود.

آیاسیاســتهایوزارتصنعــت،معدنوتجــارتدرمورد
پســابرجام تحقق پیدا کرد؟ حضور و جذب ســرمایهگذاران
خارجیطبقپیشبینیهابود؟
توگو با کشــورهای خارجــی ایجاد
بعد از پســابرجام فضــای گف 
شــد و امــکان مذاکــره فراهــم گردید کــه قبــل از آن این فضا بشــدت
محــدود و ناکارآمــد بــود .وزارت متبوع ســعی کرد حداکثر اســتفاده
از فضــای فراهم شــده را نمایــد و البته این به معنی عملیاتی شــدن
همــه برنامههــا نیســت ،بلکــه از الزامــات و اقدامــات اولیــه شــروع
هر فعالیت مشترک بینالمللی است .با توجه به باقی بودن بخشی
از ساختارهای تحریم و احتیاط بانکها ،شرکتهای بزرگ و مطرح
جهانــی برای ارتباط و فعالیت در ایــران ،محدودیتهایی در تأمین
منابع مالی داخلی و خارجی و نیز فاصله زیاد با شــرایط کســب و کار
مطلوبدرمقایسهباکشورهایهمترازایرانبویژهبرخیهمسایگان
هنــوز از شــرایط مطلــوب فاصلــه داریــم و ایــن بــه معنی ضــرورت
فعالیت بیشــتر دســتگاههای مختلف در جهت حل مشکالت باقی
مانــده اســت .انجــام مذاکــرات و رایزنیهای گســترده بــرای الحاق
بــه ،WTOافزایــش مالقاتهــا و مذاکــرات بــا هیأتهای سیاســی،
اقتصــادی و تجــاری ،پیگیــری و برنامهریزی تحقق ســرمایهگذاری
خارجی ،افزایش پروژههای نمایشــگاهی در داخل و خارج از کشــور،
فعــال کردن مجدد قراردادهای تعلیق شــده به خاطر تحریم مانند
قراردادهای فوالد ،خودرو و زغال سنگ از مهم ترین اقداماتی است
کــه بعد از برجــام در این حوزه صورت گرفت.ایــن اقدامات منجر به
امضاومبادلهتعداد117سندهمکاریباشرکتهایمعتبرخارجی
شــد که از این تعداد ســند  81مورد به مرحله انعقاد قرارداد رســیده
و  36مــورد همچنان در قالب تفاهمنامه میباشــد .الزم به توضیح
است از 81فقره قرارداد منعقده 63مورد وارد مراحل اجرایی شده و
 18مورد تاکنون وارد مراحل اجرایی نشده است.
برخــی کارشناســان میگویند یکــی از مهمتریــن دالیلی که
باعثشــدهرکودادامه دارشــودتمرکز دولت برکاهش نرخ
تورمبودهاست.بهاعتقادشماایننگاهتاچهحدبرفعالیت
حوزهصنعتاثرگذاشت؟
تأثیر تورم در افزایش تقاضا (البته در شرایطی که رونق اقتصادی
است) و به تبع آن افزایش تولید انکارناپذیر است .اگر تقاضایی وجود
نداشــته باشــد ،به تبع آن تولیدی اتفاق نمیافتد .بخش عمدهای از
این تقاضا در داخل کشــور اســت که بــا فعال شــدن حوزههایی نظیر
ســاختمان ،افزایــش خریــد و هزینــه در خانــوار ،اجــرای پروژههــای
عمرانــی و ...صــورت میپذیــرد .هــر چنــد کاهش نــرخ تــورم یکی از

