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« ایران» وضعیت امروز و فردای
چرخه تولید در کشور را بررسی می کند

با یادداشت ها
و گفتارهایی از:

عکس  :رضا معطریان /ایران

فرمان تولید
حجتاهللمیرزایی/عضوهیأتعلمیدانشگاهعالمهطباطبایی

محمدباقرصدری/اقتصاددان

کامرانندری/عضوهیأتعلمیدانشگاهامامصادق(ع)

مسعودخوانساری/رئیساتاقبازرگانیتهران

مرتضیاسدی/عضوهیأتعلمیدانشگاهخوارزمی

عبدالحسینطوطیایی/پژوهشگرکشاورزی

زمانناامیدینیست

روزگار سخت
ریحانه یاسینی

خبرنگار

«آقای جهانگیری ،به داد کارآفرین برسید.
روزگار بســیار سختی اســت ».هفته گذشته،
یکــی از صنعتگرهــای بــزرگ ایــران پشــت
تریبــون قــرار گرفــت و رو بــه معــاون اول
رئیــس جمهــوری بــا صدایی سراســر حزن
چنیــن صحبت کــرد .او در همیــن دو گزاره
ســاده حــال امــروز تولیــد و تولیدکننــده را
روایــت کــرد و لحن صــدای او آنقدر عمیق
بــود کــه جهانگیری بــا صدای بغــض آلود
پاســخش را داد«:مــن میدانــم ،شــرایط
ســخت اســت .یک واحد تولیدی بــه دنبال
آن اســت که چرخ تولیدش بچرخد و کاالها
با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
این ظلم اســت که برخــیمیگویند بخش
خصوصــی بــه دنبــال ســودهای آنچنانــی
اســت .هیچکــس نمیخواهــد کــه فعــاالن
اقتصــادی ضرر کننــد .مطمئن باشــید این
دوره هــم تمــام میشــود و روســیاهی بــه
ذغــالمیمانــد ».در همیــن دیالوگهــای
کوتاه به اندازه ســالها حرف وجود داشت.
در  6ســال اخیــر ،هــم تولیدکننــدگان و هم
مســئوالن بارها و بارها درباره مســأله تولید

حرف زدهاند .حســن روحانــی در مناظرات
انتخاباتــی ســال  92جملــهای گفــت که در
خاطــر همه ماند«:ما میخواهیم هم چرخ
کارخانههــا بچرخــد ،هم چرخ ســانتریفیوژ
بچرخد ».او با همین مانیفســت به ریاست
جمهــوری رســید و بســرعت مذاکــرات
هستهای را به نتیجه و توافق رساند.
در آن زمــان ،فعــاالن اقتصــادی و
تولیدکننــدگان نســبت بــه آینــده بســیار
خوشــبین و خوشــحال بودنــد .رفــت و آمد
هیأتهــای خارجــی بــه ایران از کشــورهای
مهــم اروپایــی و آســیایی شــدت گرفــت و
تولیدکننــدگان بــه دنبــال یافتــن شــرکای
خارجــی خــود بودنــد .امــا در همــان زمان
هــم آنهــا انتقادهــای زیــادی بــه مســائل
داخلــی داشــتند و معتقد بودنــد که برخی
عوامــل نهــادی بــه مزاحمــی برای کســب
و کارشــان تبدیل شــده اســت .با ایــن حال،
در بــازه دو ســه ســاله اوضاع آنها بهتر شــد
و تمــام گزارشهــای آمــاری تأییــد میکند
کــه میــزان تولیــد در بخشهــای مختلــف
افزایــش یافــت .امــا حــاال ،بــا بدعهــدی
امریکا و بازگشــت مجدد تحریمها ،فضای
تولیــد غبارآلــود شــده اســت .پیــش از آن
نیــز طــی بحــران ارزی نیمــه اول ســال 97

میشود PMI .یک شــاخص جهانی است
کــه وضعیــت خریــد مدیــران را بررســی
میکنــد و از طریــق این بررســی ،وضعیت
تولیــد و رکود را تفســیر میکند .برای اولین
بار اتاق ایران این شاخص را در پاییز امسال
بررسی کرده و در توضیح آن آورده است»:
شــاخص مدیــران خرید ( )PMIمقیاســی
اســت کــه بــا تکمیل ســؤاالت مشــخص از
ســوی بنگاههای نمونــه اســتخراج و اوایل
هــر مــاه منتشــر میشــود و رونــق ،رکــود یا
ثبات کســبوکارهای مورد بررسی را نشان
میدهد .در جریان استخراج این شاخص،
اگر عدد شــاخص بیش از  ۵۰درصد باشــد
ل توســعه
نشــان میدهد که اقتصاد درحا 
اســت درحالی که هر رقمی زیر  ۵۰درصد،
از قرار داشــتن اقتصاد در شــرف انقباض و
رکود حکایت دارد».
در ایــن طــرح از شــرکتهای مختلــف
صنعتــی در صنایــع مختلــف از قبیــل
صنایــع غذایی ،نســاجی ،پوشــاک و چرم،
شــیمیایی ،فلــزی ،الســتیک و پالســتیک،
ماشینســازی و ...آمارگیری شده است .بر
اســاس اطالعات منتشر شده از سوی مرکز
آمــار و اطالعــات اقتصــادی اتــاق ایــران،
عــدد  PMIاز  41.91درصــد در مهرمــاه به

تصمیمگیریهــای شــتاب زده و بخشــنامه
پشــت بخشــنامه ،اوضاع تولید را خطرناک
کرده بود.
غالمحســین شــافعی چنــد وقــت پیش در
نامــهای کــه بــه دولــت نوشــت ،آورده بود:
زنجیــره تولید و صــادرات کاالهای صنعتی
لطمــه جدی دیده اســت و صادرات کشــور
بیشــتر بر پایه خروج یارانه و آربیتراژ قیمت
مواد خام ،مواد اولیه و محصوالت کشاورزی
با کشــورهای همســایه شــکل گرفته اســت.
ایــن تغییــر شــکل صادراتی ،کمبود آشــکار
مواد اولیه صنعت کشــور را به همراه آورده
اســت .هزینــه مبادلــه در چرخــه واردات و
نظام توزیع کشــور افزایش چشمگیر داشته
است و آثار قیمتی ارز یارانهای را کمرنگ و
جریان تأمین نیازهای بخش تولیدی کشور
را مختل کرده است».
ëëروزنهای برای امید
مســئوالن دولتی و خصوصی ،ممکن است
کــه در تحلیــل هایشــان عوامــل مختلفــی
اثرگذار باشد اما «اعداد» صریح و روراست
هســتند .بررســیهای آمــاری نهادهــای
مختلف نشــان میدهــد که تولیــد در تنگنا
قــرار گرفتــه اســت .یکــی از جدیدترین این
عددهــا هــم مربــوط بــه شــاخص PMI

شاخص مقدار تولید رشته فعالیتهای اقتصادی
معدن(بجز استخراج نفت و گاز طبیعی)

صنعت

 39.21درصد در آذرماه رســیده و میانگین
ســهماهه این شــاخص عدد  40.69درصد
را نشان میدهد که از تنگنای فعالیتهای
اقتصادی حکایت دارد.
بررســیها نشــان میدهــد تغییــرات
منفــی در دو مؤلفــه «ســفارشهای جدید
مشــتریان» و «مقــدار تولیــد» ،مهمتریــن
عوامل در کاهش این شــاخص در ماههای
آذر و آبــان بــوده امــا شــاخص صــادرات
در ایــن فصــل ،رونــدی صعودی داشــته و
رشــد متوســط تقریبی  1.07درصد را برای
هر مــاه ثبت کرده اســت .نکتــه قابلتوجه
اینکــه همچنیــن رشــد  1.06درصــدی
شــاخص انتظــارات تولید در فصــل پاییز،
نشــاندهنده انتظــارات مثبــت بــرای بازار
صنعــت در آینــده نزدیــک اســت .ایــن
انتظــارات مثبــت ،روزنــه امیــدی اســت
کــه میتوانــد تولیــد را از تنگنــا خــارج کند.
یکــی از چهرههــای بخــش خصوصــی
میگوید«:چــرا بایــد ناامیــد باشــیم؟ مگر
علیاکبــر روفوگــران خــودکار بیــک را در
شــرایطی ســهلتر از امروز راهاندازی کرد؟
اصغــر قندچــی کارخانــه ایــران کاوه را در
روزهایــی آرامتــر از اکنــون برپا کــرد؟ اینها
افسانه و قصه نیستند».
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کشاورزی

شاخص
مقدار تولید

میزان سفارشات جدید
مدت زمان تحویل سفارش

مهر97
44.57

30.03
39.38

35.46
46.34

39.23
48.71

87.57

81.77

61.83

33.80

36.62

39.35

موجودی مواد اولیه
میزان استخدام کارکنان جدید
موجودی انبار

47.09

صادرات کاال

آبان 97
41.76

آذر 97
37.01

40.98
48.98

35.58
40.68

قیمت خرید مواد اولیه

47.28

32.15
49.98

55.75

قیمت تولیدات
مصرف سوخت

67.32
46.32

63.49
51.69

48.33
47.51

انتظارات تولید

42.79

43.78

48.70

میزان فروش

منبع :مرکز آمار ایران

اقتصــاد ایــران در دورهای قــرار دارد کــه بیــش از
همیشــه بــه تولیــد ثــروت نیازمنــد اســت .بخش
یادداشت مهمــی از جامعــه ایــران بخصــوص نســل جوان
در تــب بیــکاری میســوزند .ایــن در حالی اســت
کــه پتانســیل ذاتــی اقتصــاد ایــران کــه شــاخص
آن بهرهمنــدی از نیروهــای جــوان تحصیلکــرده
ارزانقیمت اســت با این وضعیــت در تضاد قرار
مسعود خوانساری دارنــد .در ایــن شــرایط آنچــه بهعنــوان اولویــت
رئیس اتاق بازرگانی
تهران خدشــهناپذیر سیاســتگذاران شــناخته و تلقــی
میشــود ،جهتدهی به مســیر اقتصاد به منظور
ایجــاد مقدمــات برای اصــاح تمامی امــور با هدف تغییــر وضعیت
موجود است.
چنــدی پیش در اتاق تهران و ضمن برگزاری مراســم امینالضرب با
هدف تقدیر از کارآفرینان کشــور جمیع فعاالن اقتصادی به این نکته
اذعان داشــتند که اقتصاد ایران دچار بحران بیثباتی و فقدان عنصر
پیشبینی آینده شده است.
هــر دو اینهــا بــه معنــای از بیــن رفتــن مقدماتــی کلیــدی بــرای
رونقبخشــی به تولید اســت .نظرســنجی که اتاق تهــران پیش از این
برگزار کرد هم نشــان میدهد که بخش وســیعی از فعاالن اقتصادی
قدرت تحلیل خود درباره آینده را از دســت دادهاند .در این موقعیت
چگونه میتوان انتظار داشت که صاحب کسبوکار مهمترین عنصر
توسعه یعنی برنامهریزی برای افزایش ظرفیتها را در دستور کارش
قرار دهد .در ســوی دیگــر این معادله وضعیت اجتماعی کشــور قرار
دارد.
رونــق تولیــد به بهبود معیشــت مردم و پــس از آن به ثبــات منطقی
وضعیت ذهنی جامعه منجر میشود اما در حال حاضر این معادله
شــکل ناقصی یافته اســت ،چــرا که هم تولید در رکود قــرار دارد و هم
نیاز اجتماعی کشور افزایش اشتغال است.
با این وضعیت باید به طور جدی نگران آینده تولید در کشــور باشیم
امــا این نگرانــی نباید با عنصر خطرنــاک ناامیدی ترکیب شــود .این
وظیفه سیاســتگذاران اســت که به جای توجه و درگیری با موضوعات
حاشــیهای و بیاثر در زندگی مردم با وحدت رویه و رفتار ،زمینههای
تغییر موقعیتهای موجود را فراهم آورند.
آنچه اکنون باید به آن توجه شــود ،این موضوع اســت که آیا میتوان
موقعیــت موجــود را مدیریــت کــرد؟ پاســخ بــه ایــن ســؤال نیازمنــد
ســنجش انگیزههای مدیــران برای اصالح وضعیت اقتصادی کشــور
اســت امــا در صورت کلــی میتوان گفــت که حتی موقعیــت بحرانی
فعلی هم پر از فرصتهاست .مانند اینکه رشد قیمت دالر مقدمات
صادرات کاالیی با ســود باال را فراهم آورده اســت و این یعنی بنگاهها
میتواننــد از یــک فرصت اســتثنایی بهرهمند شــوند .بهصــورت کلی
وضعیت عمومی کشور برای تغییر موقعیتهای نامطلوب فعلی از
حیث پتانسیلها فراهم است.
تنها به یک عزم ملی برای کمک به فضای تولیدی کشــور نیاز داریم.
در صورتی که این اتفاق رخ دهد ،بهصورت جدی وضعیت اشــتغال
بهبود یافته و آســیبهای اجتماعی ناشــی از رکود صنعتی کشــور که
به بزههای اجتماعی منجر شــده ،تغییر مییابــد .اگر امروز بخواهیم
اولویتــی برای آینــده تعیین کنیم ،باید بگوییم حفــظ روحیه ،تقویت
ســرمایه اجتماعــی ،بازگردانــدن امید به کشــور و دوری از مناقشــات
سیاســی انتزاعی بیحاصل برای مردم مهمترین نیاز ملی اســت .در
این صورت میتوان به موضوعی مانند تغییر شــرایط تولیدی کشــور
هم فکر کرد.

تولید در چه وضعیتی قرار دارد؟

 PMIکل

33.21
41.91

33.98
40.96

30.33
39.21

هرچه شاخص از  50باالتر باشد نشان دهنده وضعیت بهتر است و هرچه شاخص پایینتر
باشد ،نشان دهنده اوضاع رکودی است.

