یا

دد

ا
شت گذر خودروسازان از دوران گذار
هاشم یکه زارع

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو

اقت

صا
دی
www.iran-newspaper.com

سالنامه 1395

90

صنعــت خودرو ایران در حالی ســال  95را بــه پایان میبرد
ن گذار اســت و
کــه میتــوان گفــت در حــال گذشــتن از دورا 
سال پیشرو ،سال شکوفایی این صنعت خواهد بود .دلیل
اصلی ایــن امر نیز ،تغییر رویکرد مدیریت ،تصمیمســازی
و تصمیمگیری کشــور در سه سال اخیر اســت .در این میان،
تدبر و درایت دولت تدبیر و امید برای مهیا ســاختن فضای
همکاریهــای بینالمللی ،امکان برخــورداری از تعامالت
با شــرکا و شرکتهای کشورهای پیشــرفته در صنایع خودرو
و قطعهســازی را فراهــم آورد تــا امــروز برپایــه و در ســایه
ایــن همکاریهــا ،در انتظار پوســتاندازی خودروســازی و
محصوالت آن در کشــور باشــیم .بــه عبارت دیگــر ،فعاالن
صنعــت خــودرو و قطعه ســازی ،با چرخــش180درج های
در مقایســه با گذشــته ،از توجه به کمیت به تمرکز بر کیفیت
رسیده و مسیر «خودروساز شدن» را پیش گرفتند.
پیشتــر نیــز بــه این نکته اشــاره شــده کــه تنهــا30درصد از
مشکالتی که در سالهای پایانی دهه  80به صنعت خودرو
کشــور لطمه وارد کرد ،ناشی از تحریمهای بینالمللی بود،
وگرنه باز کردن بســیاری از گرهها ،بــا تدابیر مدیریتی امکان
پذیــر بــود؛ بهعنــوان مثــال در نیمــه نخســت ســال  92و در
حالی که هشــتاد هزار خودرو به ارزش تقریبی2400میلیارد
تومان به دلیل کســری قطعه در پارکینگهــا و خیابانهای
ایــران خودرو پارک شــده بودند ،شــورای پــول و اعتبار برای
دادن وام هزار میلیاردی به خودروســازان برای آنها شــرط و
شــروط تعیین میکرد .اما امروز و در اسفندماه  95میتوان
دومیــن ســال تولیــد خــودرو بــدون کســری قطعــه در گروه
ش مربــوط بــه آن
صنعتــی ایــران خــودرو را آمــار و گــزار 
را ثبت کرد.
از ســوی دیگــر و در ســایه گشــایش فضــای سیاســی در
همکاریهــای بینالمللی ،زمینه برای اجرای دیپلماســی
صنعتــی گــروه صنعتــی ایــران خــودرو نیز مهیا شــد تــا در
نتیجه آن ،نخســتین قرارداد پسابرجامی کشــور توسط این
خودروســاز و پژو فرانســه امضــا و مهمتــر از آن ،اجرا شــود؛
قــراردادی که ســه اصل مهم «ســرمایهگذاری مســتقیم»،
«انتقــال -بــی قیــد و شــرط -تکنولــوژی» و «صــادرات
محصــوالت تولیدی مشــترک از طریق زنجیــره صادراتی»
شــرکت پژو برای نخســتین بــار در آن لحاظ و اجرا شــد .این
قرارداد و اصول آن در ادامه نیز بهعنوان الگو و شروط اصلی
در دیگر قراردادهای صنعت خودروی کشــور تعیین شــد تا
براســاس آن ،قراردادهای همکاری بین صنعتگران ایرانی
و شرکای خارجی عالوه بر تضمینهای حقوقی قراردادی،
ضمانتپایبندیطرفینبهاجرارانیزپیداکند.
عــاوه بــر قراردادهــای امضا شــده تاکنــون ،تغییــر رویکرد
مدیریتی در ســالهای اخیر و همچنین فراهم آمدن زمینه
سیاســی – اقتصــادی در عرصــه بینالمللــی ،همــکاری با
چند شــرکت برتر خودروســازی دنیا از کشــورهای پیشــرفته
صنعتــی را نیز در مرحلــه مذاکره تا حد زیــادی پیش برده و
در یکقدمی رسیدن به میز امضای قرارداد قرار داده است.
بهعبارتدیگرمیتوانگفت،نتایجآنچهکهدردولتتدبیر
و امید پایهریزی شــده است در ســال 96نمایان خواهد شد و
صنعت خودرو کشــور ،پــس از عبور از دوران تحــول ،پای در
مسیرپیشرفتخواهدگذاشت.
نکتــه حائزاهمیت دیگــر که در پایــان باید و میتــوان به آن
اشــاره کــرد ،تصمیــم و جدیــت خودروســازان کشــور برای
ارتقــای ســطح کیفــی کار و محصــوالت اســت؛ از آن جهت
که شــمارگان و مونتاژ ،دیگر نقطــه آمال صنعتگران خودرو
نیست و ارتقای کیفیت و خودروساز واقعی شدن ،آن چیزی
اســت که مدنظــر قرار گرفته اســت .امید اســت ،روند بهبود
مســتمر کــه در ســطحی کالن و فراگیــر در صنعــت خــودرو
و قطعهســازی کشــور جــاری و ســاری شــده ،بتوانــد تحقق
اهداف جمهوری اســامی ایران را در ســند چشمانداز1404
میسرسازد.

بازارتخریبگر ،بازاراصالحگر
بازار ارز در دولت یازدهم چه مسیری طی کرد؟
ســیاوش رضایــی  /بــازار ارز همواره یکــی از لنگرهــای اقتصاد
ایران بوده اســت .لنگری که در ســالهای  90تا  92با رشد و نوسان
قیمتها در بازار بسیاری از بنیانهای اقتصاد ایران را تحت تأثیر
خــود قــرار داد ،امــا آنچه بیــش از همه فعــاالن اقتصــادی را آزار
مــیداد ،نوســان غیرقابل پیشبینی بــود که دامنــه آن روز به روز
افزایش مییافت.
ولــی از همــان روز برگــزاری انتخابــات یازدهمیــن دوره
ریاســتجمهوریدر 24خــردادســال 92کــههمــهچیزبــرپیروزی
حسن روحانی داللت داشــت ،بخش عمدهای از حبابهای شکل
گرفتهدراینبازارترکیدودرمدتکوتاهیقیمتحتیبهزیر 3هزار
تومانهمرســید.باتغییرسیاستهایاقتصادیوتغییرریلقطار
اقتصادبتدریجبازارارزنیزبهثباتنســبیرســیدبهطوریکهدرسه
ســالنخستفعالیتدولتیازدهمدامنهنوساننرخارزبهحدود
 10درصدخالصهشــد،هماندســتاوردیکهنــرخدالرراتااوایلآذر
ماهامسالدرمحدوده3500تومانحفظکرد.
هرچنــد نوســان نــرخ ارز از اوایــل آذر ســالجاری تحــت تأثیر
عواملی همچون انتظارات منفی ناشی از نتایج انتخابات امریکا
و برخی نوســانات فصلی از جملــه افزایش تقاضا در ایام اربعین
و ســال نــو میــادی ،افزایش یافــت و انحــراف معیار نــرخ دالر از
 ۳۱۷ریــال در آبانمــاه به  ۸۸۸ریال در آذرماه رســید  ،در دیماه
ســالجاری نوســانات بازار به نحو مطلوبی مدیریت شد و در این
ماه انحراف معیار نرخ دالر بازار آزاد با کاهش  ۱۹درصدی نسبت
به ماه قبل به  ۷۴۶ریال کاهش یافت.
البته بررسی نرخ دالر در دهههای اخیر همواره و همانند سایر
کاالهــا با ســیر صعــودی قیمت همــراه بــوده اســت و در ماههای
پایانی ســالجاری در کانال  3800تومان قرارگرفته اســت ،اما به
گواه فعــاالن اقتصادی کاهــش دامنه نوســانات و انحراف معیار
نــرخ ارز اقتصــاد را برای آنهــا پیشبینی پذیرتر کرده اســت .طی
10مــاه ســال  ،۱۳۹۵هــر دالر امریکا در بــازار آزاد به طور متوســط

 ۳۶۱۱۴ریال معامله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۴
حــدود  ۵.۱درصــد افزایش نشــان میدهد .در ایــن دوره ،قیمت
یورو در بازار آزاد  ۵.۶درصد افزایش یافت
حفظ ثبات نســبی بازار ارز در دولت یازدهــم درحالی ممکن
شــد که به واسطه کاهش شــدید قیمت نفت در بازارهای جهانی
میــزان درآمدهــای ارزی کشــور بــه میــزان قابــل توجهــی افت و
بسیاری از کشورهای نفتی را دچار شوکهای ارزی کرد.
بــا وجــود ایــن پــس از اجرایــی شــدن برجــام کــه بخشــی از
محدودیتهــای ارزی ایــران را برطــرف و بخصــوص از ابتــدای
سالجاری روشهای مدیریت بازار ارز نیز تغییر کرد ،درشرایطی
کــه در دوره تحریم ،صرافیها بار اصلی نقل و انتقال ارز به خارج
از کشــور را برعهــده داشــتند ،بانــک مرکــزی طــی چنــد گام ایــن
مســئولیت را بتدریــج بــه ســوی بانکهــا بازگردانــد .درهمیــن
زمینــه صــدور مجــوز ورود بانکها بــه خرید و فــروش ارز آزاد
و دســتورالعمل ســاماندهی بــازار ارز کــه گشــایش اعتبــارات
اســنادی براســاس دالر  3600تومانــی برای واردکننــدگان کاال
یکــی از فرازهای آن بــود ،عزم دولــت را برای تأمیــن نیازهای
صادرکننــدگان و واردکننــدگان نشــان داد ،گرچــه نرخ شــناور
مدیریــت شــده در ســالهای اخیــر در دســتور کار بــوده ولــی
یکسانســازی نــرخ ارز که خواســته تمام فعاالن و کارشناســان
اقتصــادی اســت نیــز در اولویــت دولــت قرارگرفت بــه طوری
که قــرار بود تــا پایان ســالجاری بــرای ســومین بار ایــن اتفاق
در اقتصــاد ایــران و این بــار برای همیشــه رخ دهد،امــا از آنجا
کــه از نظــر بانــک مرکــزی تمــام شــرایط بــرای ارز تــک نرخی
مهیــا نشــده ،ایــن هــدف بــه ســال آینــده موکول شــده اســت.
درمجمــوع بــه نظــر میرســد بــازار ارزی کــه دردولت گذشــته
بــه دلیــل سیاســتهای نادرســت ،تخریبگــر اقتصــاد بــود در
دولــت یازدهــم درخدمت اقتصــاد ملی قرارگرفتــه و به نوعی
اصالحگر نظامهای اقتصادی خواهد شــد.

تغییرات نرخ دالر در بازار آزاد طی سالهای  ۱۳۹۱تا ۱۳۹۵
متغیر

1391

1392

1393

1394
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متوسط
نرخ دالر(ریال)

26059

31839

32801

34501

36114

شکاف نسبی

112.6

49.8

23.7

16.6

15.8

حداکثر
نرخ دالر(ریال)

39800

36827

35950

37368

41453

انحراف معیار

7410

2346

1352

1331

1733

ضریب تغییرات

28.44

7.37

4.12

3.86

نمودار تغییرات قیمت یک اونس طال در یک سال گذشته

4.80

