یا

دد

ا
شت

نظرخواهی از بخش خصوصی ،نقطه قوت دولت
مسعود خوانساری

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

آخریــن ماههــای ســال  1395بــا اتفاقاتــی همراه بــود که
بخشخصوصــی کشــور را کمــی بــه آینده خوشــبین کــرد .با
پیگیریهــای معــاون اول رئیــس جمهوری 6 ،مشــکل مهم
بخــش خصوصــی برطرف شــد و از این جهت میتــوان امید
داشــت کــه فضــای کســب و کار هموارتــر و تســهیل شــدهتر
شــود .البتــه که ایــن خوشــبینی با مــرور برخی اتفاقــات کمی
بــا تردیــد مواجه میشــود .دولــت یازدهم به طــور خاص در
مــورد موضــوع واقعیســازی و یکسانســازی نــرخ ارز کمــی
محافظهکارانه رفتار کرد و همین جریان باعث شــد تا مبارزه
با جریان رانت و فســاد در اقتصاد ایران با تأخیر مواجه شــود.
این موضوع هرچند بارها از ســوی بخشخصوصی به دولت
اعالم شــد ولی برخی نگرانیهای سیاســی موجب شد تا این
مهم بــه تأخیر بیفتد و اقتصــاد ایران هزینههای ناشــی از آن
را بپردازد.
امــا نباید از یاد برد که دولت عمده توان خود را در ماههای
نخســت به درستی روی به نتیجه رساندن مذاکرات هستهای
و کاهش نرخ تورم برای ثباتبخشــی به اقتصاد و سیاست در
کشور صرف کرد .به انجام رســاندن این مهم ،حرکت دولت
در مســیر درســتی اســت که در حــوزه اقتصاد در پیــش گرفته
اســت .قاعدتــاً سیاســتگذاریها و تصمیمگیریهــای دولت
خالــی از اشــتباه بویژه در حــوزه اقتصاد خرد نبوده و نیســت.
دخالتهــای دولــت در حــوزه کســبوکار از اعطــای مجوز و
پروانه گرفته تا قیمتگذاری روی کاالی نهایی هنوز گســترده
اســت و مقاومت در بدنــه دولت برای حذف ایــن دخالتها
هنوز پابرجاست.
البتــه که در نقد و بررســی رفتارهای دولــت نباید از یاد برد
کــه این دولــت میراثدار هزینههایی اســت کــه از دولت قبل
برجــای مانــده اســت .دولــت یازدهــم در حالی بــه ماههای
پایانــی دوران فعالیــت خــود نزدیــک میشــود کــه از ابتدای
روی کار آمــدن بــا عمیقتریــن مشــکالت و ســختترین
چالشهــای ممکــن در حــوزه اقتصــاد مواجه بوده اســت؛ از
جملــه بدهیهای باال و تعهدات بســیار دولــت در طرحهای
مختلــف ،تحریمهای ســخت که باعــث افت شــدید تولید و
صادرات نفــت بهعنوان منبع اصلی درآمد دولت شــده بود
و تــورم دورقمی فزاینــده و رکود فراگیر همزمــان که منجر به
ظهور پدیده کمسابقه رکود تورمی در اقتصاد ایران شده بود.
اما نباید از یاد برد که همه اینها دلیل مهمی برای اقدام هایی
که دولت به انجام نرساند ،نیست.
برخــی مشــکالت اقتصاد ایران ســاختاری اســت و منشــأ
بیرونــی نــدارد .بــرای حــل این مشــکالت هم به عــزم جدی

و جســارت نیــاز اســت .بــه همیــن جهــت میتــوان برخــی
رویکردهــای دولــت را مورد نقد قــرار داد .البته ایــن انتقادها
بــه معنای نفی عملکرد دولت نیســت چراکــه به طور خاص
بخــش خصوصــی از ابتــدای روی کار آمدن دولــت یازدهم،
بهتــر از هــر بخــش دیگری بــه ســختیها و مصائــب پیش رو
آشنا بود و انتظار معجزه نداشــت .به هرحال دولت یازدهم
در گامی مهم و ســاختاری موفق شــد ثبات را به اقتصاد ایران
بازگردانــد و همیــن موضــوع در کنار رشــد اقتصــادی مثبت
خود دســتاوردی قابل ســتایش اســت ولی قطعاًبرای نجات
اقتصاد کافی نیســت .نکته مثبتی که در رفتار دولت به چشم
میخــورد ،تعامــل ســازنده بــا بخشخصوصی اســت .اتاق
تهران در تمامی ماههای گذشــته در راستای بهبود وضعیت
ی کســبوکار تعامل مناسبی
اقتصادی کشــور و تسهیل فضا 
بــا دولــت برقرار کرده اســت .دولت بهرغم کنــدی در اجرا که
ناشی از ســاختار بروکراتیک ســنگین این نهاد در طول تاریخ
کشــور اســت ،در نهایت پاســخ نســبتاً مطلوبی بــه مطالبات
فعاالن بخش خصوصی داده است .حذف مالیات از تسعیر
نرخ ارز برای صادرکننــدگان ،تعهد به بازپرداخت مالیات بر
ارزش افــزوده صادرکننــدگان طی یک ماه از زمــان دریافت،
مســاعدت در زمینــه مشــکالت بنگاههــا بــا ســازمان تأمیــن
اجتماعــی ماننــد کاهــش بــازه بازرســی دفاتــر و حــذف حق
بیمــه از قراردادهــای خرید و فروش کاال از این دســت اســت.
همچنیــن با نظر مســاعد معاون اول رئیــس جمهوری مقرر
شــد برای ســال  1394که رشــد صنعت منفی بــود ،مالیات از
بنگاههــای صنعتــی براســاس اظهارنامههایشــان دریافــت
شود و بنگاهها تحت فشار مضاعف ممیزی قرار نگیرند.
عالوه بر این ،بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهوری
مبنــی بر الــزام وزارتخانهها و ســازمانهای دولتــی در اجرای
قانون بهبود مســتمر محیط کســبوکار بــرای نظرخواهی از
بخــش خصوصــی نیز پاســخ خوبی بــه یکی از خواســتههای
مهــم اتاق تهــران بود که جــای قدردانــی دارد .آنچه در حال
حاضر هنوز به نتیجه مشــخصی نرســیده و بخش خصوصی
روی آن تأکیــد دارد ،تکنرخــی کــردن ارز بــرای از بین بردن
رانتهــای موجود در ارز چند نرخــی و قابل پیشبینی کردن
آینــده میانمدت برای فعــاالن اقتصادی اســت .تکنرخی
کــردن ارز بــا قیمت واقعــی ،مزایای میانمــدت و بلندمدت
فراوانــی بــرای اقتصــاد ایــران در کمک بــه تولیــد و صادرات
و در نتیجــه ایجــاد اشــتغال دارد کــه نمیتــوان و نبایــد از آن
چشمپوشی کرد.
بــه هرحــال بایــد به آینــده امیــد داشــت .دولــت یازدهم
در فرصــت باقی مانده با اقدام های کارشناســی و شــجاعانه
میتوانــد ســنگهای بزرگی را از پیش پــای بخشخصوصی
بردارد و با همین اتفاق بخشــی از مشــکالت اقتصادی کشــور
از میان میرود.
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اصلیترین مؤلفههــای بهبود و پیشبینی پذیر کــردن حوزه اقتصاد
اســت که اگر درمان نشــود ،ســایر حوزههای کســب و کار را نیز آســیب
میزند ولی کاهش تــورم اگر همراه با افزایش تولید و رونق اقتصادی
باشــد اثرگذار و قابل ادامه یافتن اســت ولی اگر با کاهش قدرت خرید
مردم و کاهش تقاضا به این هدف برسیم ،ممکن است پایدار نباشد.
برنامههــای متعددی برای خــروج از رکود تهیه و اجرا شــد که اجرای
طرح رونق تولیــد و تأمین مالی بیش از  22هزار واحد تولیدی کوچک
و متوســط به مبلغ بیــش از 15هزار میلیارد تومــان ،تحریک تقاضای
داخلــی از طریق اجرای طرح کوتاه مدت خــروج از رکود (طرح خرید
کاالی با دوام ،خروج خودروهای فرســوده و فروش اعتباری  130هزار
خودرو،پیگیریبرایکاهشیامحدودیتتبلیغاتکاالهایخارجی
در رســانه ملی و ســطح شهرها ،اصالح نرخ تســهیالت -لیزینگها و
فعالسازی آنها و تغییر ارز مبادلهای بیش از 50درصد از ردیفهای
تعرفهبهارزمتقاضی)و تحریکتقاضایخارجیباافزایشوتوسعه
صــادراتغیرنفتــی از آن دســت اســت .ازمهم ترین اقدامــات دیگر
امســال ،تأمین نقدینگی بنگاههای کوچک و متوســط در قالب پروژه
رونقتولیدبودکهباتوجهبهموفقیتآمیزبودنآن،پیشنهادماادامه
این طرح در سال آینده است که در حال پیگیری هستیم.
آمارهایتولیدکاالهایمنتخبدردورهاولفعالیتدولت
یازدهم بــا نشــانههای افزایش روبهرو شــد ولی در ســالهای
متمادی از رشــد آنکاستهشــد.این روند از سویشما چگونه
تعریــف میشــود؟علت ریشــهای کاهــش تولیــد را در چــه
مواردیمیدانید؟
رونق اقتصادی در کشــور شــروع شده و این به معنای از بین رفتن
کامل مشــکالت نیســت ،تــا زمانی که ایــن رونــق درتمامی بخشها
اتفــاق نیفتــد و صــادرات ما به شــکل مطلــوب در کشــورهای هدف
افزایش پیدا نکند ،ممکن اســت در برخی رشــته فعالیتها کاهش
تولید داشــته باشــیم .بــه عنوان مثال تــا زمانی که بخش ســاختمان
دچار رکود اقتصادی باشــد ،محصوالت این زنجیره از قبیل سیمان،
فوالد ،کاشــی و ســرامیک و ...دچــار کاهش تولید میشــوند که باید از
طریق صــادرات این کاهش را جبــران کرد ولی با توجــه به اتفاقات و
ناآرامیهــای منطقــه ایــن بخش در کشــورها نیــز دچار رکود شــده و
صادراتاینمحصوالتبهکشورهایمنطقهکاهشیافتهاست.
چنــدیپیــشاعــامکردیــدقــراراســتدرســال 99ارزش
صادراتصنعتــیومعدنیبهرقم 84/5میلیارددالربرســد
ودرچارچــوبســندچشــمانداز1404ارزشایــنبخش121
میلیارددالرپیشبینیشــدهاست.باتوجهبهروندسال95و
پیشبینیسالآیندهامکانتحققاینگفتهوجوددارد؟
اگــر الزاماتی کــه در برنامــه راهبردی تعیین شــده محقق شــود،
ظرفیتهــا و برنامه ریزیهای صــورت گرفته در این مدت عملیاتی
شــود و فضای پســابرجام توســعه پیدا کنــد ،از طرفی بهبــود فضای
کســب و کار ادامه داشته باشــد ،قطعاًاین اهداف محقق خواهد شد.
از مهــم تریــن برنامههای ما توســعه ســرمایه گذاریهــای داخلی و
خارجیبرایایجادوارتقایکیفیتمحصوالتصادراتیاستکهدر
حالپیگیریاست.ضمناینکهگسترشروابطبینالمللی،توسعه
پیوندهــای منطقهای و بین المللــی ،مشــوقهای صادراتی ،الحاق
بــه wtoو افزایش حضــور بازرگانان و تجار و تولیدکننــدگان ایرانی در
کشــورها از مهم تریــن راهبردها برای توســعه صادرات اســت که در
برنامههای این وزارت است و در حال اجرا است.
خیلی از فعاالن صنعتی از شــرایطی که تولید دچار آن شــده
است گالیهمند هستند و میگویند وزارت صنعت نتوانسته
طرحهایحمایتــیخودرااجراییکند.بااینطرزتفکرونگاه
واحدهــایصنعتیچگونهمیتــوانبهایننتیجهرســیدکه
مجموعه شما در برنامه ریزیهای خود کارنامه خوبی داشته
است؟
بــا توجــه به شــاخصهای فعلــی داخلــی و بینالمللــی و نتایج
به دســت آمده ،میتــوان ادعا کرد کــه فعالیتها در جهــت بهبود و
ساماندهی مشکالت بوده و آثاری هم به دست آمده ولی خود ما هم
اذعان داریم که با شرایط مطلوب هنوز فاصله داریم و باید اقدامات
بیشــتر و مؤثرتری انجــام داد و در این زمینه همکاری ســایر بخشها
بویژه نظام بانکی نیزمورد نیاز است
از آنجــاکهشــمامجری دو پــروژهاقتصــادمقاومتیهســتید
عملکردایندوپروژهدرسالجاریچگونهبودهاست؟
اجــرای سیاســت هــا و پروژههــای اقتصــاد مقاومتــی در بخــش
صنعــت ،معدن و تجــارت هم تا حــدود زیادی به توســعه صنعتی
کشــور کمــک کرد.یکــی از طرحهــا در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی
تکمیــل و راهانــدازی طرحهای باالی 60درصد بود که شــامل 5هزار
و  400طــرح میشــد.تا آخــر دیمــاه ســال جــاری 4هــزار و  310طرح
بــا اشــتغال  64هــزار نفــر بــه بهرهبــرداری رســید.همچنین تکمیل
 36طــرح ملی و مهم بود که تــا  22بهمن 25 ،طرح بــه بهرهبرداری
رسید و تا پایان امسال مابقی آن افتتاح میشود.
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