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سفرههای رنگین با صنعت

 6عاملی که
تولید را زمین زد
سیاوش رضایی
خبرنگار

بخش تولید ایران درچهار دهه اخیر با فراز و نشــیبهای بســیاری همراه بوده است.
تولید کشــور تحت عوامل مختلفی که عمده آنها داخلی و برخی نیزاز آنسوی مرزها
درمســیر تولید دخالت کرده ،آنگونه که باید نتوانسته است به رشد و توسعه دست
یابد .بررســی روند بخش تولید کشوردر چهار دهه اخیر نشــان میدهد که مسیرتولید
از میانه دهه  80تغییر کرده اســت و تحت تأثیر شــرایط مختلفی رو به افول گذاشــته
اســت .هرچند دراین ســالها گاه با رونق تولیــد و صنعت مواجــه بودهایم ولی این
دورههای رونق کوتاه مدت و مقطعی بوده و دوباره جای خود را به رکود داده است.
درایــن زمینه حجــتاهلل میرزایی اقتصــاددان و عضو هیأت علمی دانشــگاه عالمه
طباطبایی درگفتوگو با «ایران» تضعیف ســاختارهای تولید از ســال  1384به بعد
را واکاوی کرده اســت .به اعتقاد این اســتاد دانشگاه شــش عامل اساسی باعث شده
اســت تا بخش تولید کشور عقبگرد کند و ساختارهای آن با تهدید جدی مواجه شود.
عواملی کــه تنها بخش کوچکی از آن مانند تحریم بیرونی اســت و اکثر آنها از داخل
ریشههای تولید را سست کرده است.
 با وجود دوران هشــت ســاله جنگ تحمیلی،
تــا نیمــه دهــه 80شمســی بخــش تولید کشــور
وضعیــتقابــلقبــولوروب هجلوییداشــت،
ولی از این دوره به بعد بخش تولید با مشــکالت
بسیاری مواجه و تضعیف شــد ،هرچند در طول
این سالها و در برخی مقاطع تولید ایران دوباره
به مرحله رشــد رســید اما این دورهها مقطعی و
کوتاه مدت بود .چه عواملی باعث شــد تا تولید
کشــور و ســاختارهای آن دچــار ضعف شــود به
طوریکههمانندقبلترمیمنشد؟
از ســال  84متأســفانه همــه شــاخصهای
نمادی ما رو به ضعف رفت .هم شــاخصهای
محیــط کســب و کار ،ســنجش فســاد ،حقــوق
مالکیــت و ســایر شــاخصهایی کــه در تولیــد
تأثیرگذارند .در واقع در این دوره نه با تنزل که با
سقوط این شــاخصهای نهادی مواجه شدیم.
بــرای مثــال در شــاخص محیــط کســب و کار از
رتبه  88ابتدای دولت نهم به رتبه  152در پایان
دولت دهم رسید و با همه تالشهایی که دولت
یازدهــم انجام داد نتوانســت این شــاخص را از
 124بهتر کند .شاخص سنجش هم همینطور
که  76به  145تنزل پیدا کرد که یک ســقوط آزاد
ناگهانیمحسوبمیشود.هرچهاینشاخصها
رو ب ه افول گذاشت فعالیت بنگاههای اقتصادی
و تولیــدی مــا بــا مشــکل بیشــتری مواجه شــد.
همچنیــن هزینههــای مبادالتــی آنهــا افزایش
یافــت ،هزینههــای ناشــی از فســاد و ناکارآمدی
دولت به بنگاهها تحمیل میشد.
مشخصه مهم این شاخصها این است که
سقوط آنها با سرعت اتفاق میافتاد ولی بهبود
آن تدریجی اســت و ممکن اســت که کشــوری
نتوانــد هیــچ وقــت ایــن شــاخصها را بهبــود
بخشد .این موضوع یکی از دالیلی بود که باعث

تضعیــف ســاختارهای تولید و ســخت شــدن
حیات بنگاهها شد .این اتفاق از سوی دیگر نرخ
ســرمایهگذاری را در کشور بهشدت کاهش داد.
ســرمایهگذاری جدیــدی انجام نشــد و بنگاهها
فعالیت خود را توسعه ندادند.
مهمتر اینکه بســیاری از واحدهای تولیدی
که عمر باالیی داشــتند بــرای اینکه به فعالیت
خود ادامه دهند ،نیازمند سرمایهگذاری جدید
بودنــد ،اما بهدلیل نوســانات نرخ ارز بازســازی
بنگاهها دشــوار شــد .هماکنون نیز صدها بنگاه
وجــود دارد کــه در اواخر دهــه  80و ابتدای دهه
 90تســهیالت ارزی دریافــت کردهاند و بهدلیل
جهشهای نــرخ ارز در بازپرداخــت این وامها
مشــکل دارند .در کمترین نرخی کــه برای ارز از
ســوی دولت تعیین شــده یعنی  4200تومان و
مقایســه آن با نــرخ ارزی که فعــاالن اقتصادی
(800تومــان) وام گرفتهانــد بــا جهــش چنــد
برابری ارز مواجه شدهاند.
نرخ ارز از ابتدای انقالب تاکنون که دالر از 7
به  10هزار و  500تومان رسیده شاهد رشد 1500
درصدی آن هستیم که این جهش باعث شد تا
بنگاههای اقتصادی در رقابتپذیری با مشکل
بزرگــی روبهرو شــوند .این یــک عارضه دائمی
در چهــار دهــه اخیر بــوده که از اواســط دهه 80
بزرگتر شده است.
بخصوص از ســال  84نرخ ارز از  820تومان
بــه  10هزار و  500تومان رســید ،یعنــی بیش از
 112برابر شده است .این باعث میشود بنگاهها
در رقابــت با بنگاههای داخلی و خارجی عقب
بمانند و رشد نکنند.
بــرای رفــع این تنگناهــا برنامه مدونــی وجود
نداشتهاست؟
متأســفانه در غیــاب اســتراتژی توســعه
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از مســیر رونــق تولیــد و صــادرات غیرنفتــی را در
برنامههــای اصلــی خــود قــرار میدهــد امــا در
یادداشت
عمل چندان موفق نبوده اســت ،چراکه نقشه راه
توســعه و مراحــل گام بــه گام آن بدرســتی اتخاذ
نشده و در مسیر اجرای این هدف ناهمواریهای
بســیاری وجــود دارد .هــر ســال نیــز موانع بیشــتر
و تولیــد صــادرات محــور و غیرنفتی با مشــکالت
محمدباقر صدری
حادتری مواجه میشود.
کارشناس اقتصادی
میــزان رشــد تولیــد در دهههای گذشــته کاهشــی
بوده و شــاید بتوان دوره اصالحات را بهترین دوره رشد تولید در ایران
دانست.
به خاطر دارم که در دهه  ٧٠همایشی را تحت عنوان همایش توسعه
صــادرات غیــر نفتــی در کشــور اجرایــی کردیــم و تا ســال  ٩٣نیــز این
همایش هرســاله برگزار میشد .در ســالهای ابتدایی میزان صادرات
غیرنفتی ایران حدود ٣.٥میلیارد دالر بود .اما بعد از سالها در زمانی
که این همایش در مرحله پایانی قرار داشت ،میزان صادرات غیرنفتی
کشــور به ٣٩میلیارد دالر رسیده بود .در آن سالها سیاستگذاران کشور
بهدنبــال توســعه صادرات محــور بودند و در عمل هــم تقریباً کارنامه
موفقی از خود به جا گذاشتند .هرچند که آن هم خالی از اشکال نبود .اما
در دولت مهرورزی و عدالت مشکالت رفته رفته تشدید شد .حمایت
از واردات ،دادن وامهــای کالن بــه این بخــش بازرگانی ،عدم توجه به
مشــکالت صنایع و صنعتگران و قوانین مخرب باعث شد که تولید در
ایــران ســیر صعودی خــود را از دهه  ٩٠ادامه ندهد و حتــی رو به افول
حرکت کند.
ایــن درحالی اســت کــه بارهــا رهبر معظــم انقــاب در ایــن دوران بر
اهمیت این موضوع تأکید و سالها را به این عنوان نامگذاری کردهاند
و تحقق آن را در صدر وظایف مسئوالن کشور قرار دادهاند.
از ســوی دیگر با رشــد درآمدهــای نفتی ایران طی دولــت نهم و دهم
انتظــار میرفــت کــه حمایت از تولیــد و بویژه صنایع مولد و اشــتغالزا
بیشــتر شــود ،اما در واقعیت آنچه اتفاق افتاد رشــد واردات و تخریب
تولید داخل در نتیجه این اقدام بود .ما در این دوره با تقویت پدیدهای
مواجــه شــدیم کــه درآمدهــای کالن کشــور را به بــاد داد و شــیره جان
صنعت را مکید .در طول آن  ٨ســال ،ایران بیش از  ٧٥٠میلیارد دالر
درآمــد ارزی از بابــت فــروش نفــت به دســت آورد .اگر بخشــی از این
درآمد صرف توســعه شــده بود شــرایط تولیــد امروز متفــاوت بود .اما
آنچــه با این درآمد رقم خورد ،بســته شــدن کارخانهها ،رشــد واردات
و افزایــش بیــکاری بــود .یک مــورد آن واردات شــکر بود .بــه اندازهای
واردات شــکر در آن ســالها زیاد و غیرمنطقی بود که هنوز تأثیر منفی
آن بــر صنعــت ادامــه دارد .تحریمهــا هــم در اواخــر دولــت دهــم بر
مصائب این بخش افزود.
از آن ســالها کمبود نقدینگی ،مشــکالت تأمین مواد اولیه ،فرسودگی
ماشــینآالت و تکنولوژی ،نوســانات نــرخ ارز ،افزایــش بیرویه قاچاق
کاال ،عــدم حمایــت دولــت از تولیــد و معوقــات بانکــی بــه افزایــش
حجــم مشــکالت واحدهــای تولیــدی دامن زده اســت و متأســفانه در
دولــت یازدهــم هم چندان اتفــاق مثبتی رخ نداد .نتیجه این مســائل
بــرای تولید چیزی نبود جز فعالیت با حداقــل ظرفیت .عارضهای که
متأســفانه هزینههــای بســیاری را برای کشــور در عرصههــای گوناگون
ایجاد کرده و علت تحریمپذیری ایران نیز همین موضوع است .اینکه
ما بعد از سالها برنامهریزی و تنظیم اسناد توسعه هنوز نتوانستهایم
به تولید بویژه دانش محور و رهایی از نفت دســت یابیم ،به دشــمنان
فرصت تهدید و فشار را میدهد.
از دهــه  ٩٠تاکنون با سیاســتگذاریهای اشــتباه و عدم اجرای درســت
برنامهها ،صنایع کوچک و متوســط بیش از هر بخش از تولید آســیب
دیدند .در این میان فقط صنعت پتروشــیمی هر ســاله با رشــد همراه
بوده و بخشهای دیگر یا به حالت رکود درآمدهاند یا متوقف شدهاند.
در دولــت یازدهــم هم متأســفانه با وجــود بهبود شــرایط بینالمللی
اتفــاق چندان مثبتی بــرای تولید و صنعت رخ نداد .ما میتوانســتیم
کــه بــا برنامهریزی صحیــح منابع را از طریــق کانالهای پولــی و مالی
بــه ســمت تولیــدات غیرنفتــی ســوق دهیــم و از این بخــش حمایت
کنیم .میتوانســتیم ســرمایه خارجی برای توســعه ایــن بخش جذب
کنیــم .امــا به دالیلی نظیر عدم اجماع در کشــور و چنــد صدایی میان
مســئوالن و نبــود یــک برنامــه قاطــع و جامــع برای توســعه ،ایــن امر
میسر نشد.
اکنــون نیــز کــه در دور جدیــد تحریمها به ســر میبریم ریســک باالی
ســرمایهگذاری در بخش تولید ،نبود منابــع مالی کافی ،تالطم ارزی و
اوجگیری قاچاق شــرایط را برای رونق تولید ســختتر کرده اســت .به
نوعــی که اکنون بســیاری از واحدهــای تولیدی توان و امیــد کافی برای
ادامه فعالیت ندارند و برخی نیمه تعطیل یا تعطیل شدهاند.
تضعیــف پول ملی کــه در ماههای اخیر اتفاق افتاد ،میتوانســت یک
ابزار برای رونق بخشــی به تولید باشد .اما چون مسئوالن کشور برنامه
دقیقی برای بهرهگیری از این فرصت پیش آمده نداشــتند ،نتوانستند
از آن بدرســتی اســتفاده کننــد .درحالی که بــا اندکی حمایــت از تولید
و ایجــاد مشــوقها امــکان افزایش صــادرات غیرنفتی کشــور بویژه در
بخــش مواد غذایــی وجود داشــت اما در عمــل آنچه افرایــش یافت،
قاچاق کاال و محصوالت بود.
متأســفانه مســئوالن کشــور دربــاره بــازار ارز نیــز در این برهه حســاس
نتوانستند بخوبی هدفگذاری و عمل کنند .باید ارز حاصل از صادرات
با برنامه دقیق تری توزیع شود .به طوری که در نهایت سهم اعظم آن
بــه نفع تولیدات صادرات محور شــود و در یک فرآینــد با ایجاد ارزش
افزوده ،ارز بیشتری را وارد کشور کند.
مشکل دیگری که االن مسئوالن با آن مواجه هستند ،بازنگشتن بخش
قابــل توجهــی از ایــن ارزهــای حاصــل از صــادرات به کشــور اســت .از
آنجایــی که افق روشــنی پیش روی صادرکننــدگان ایرانی وجود ندارد،
بســیاری از آنها منابع حاصل از صادرات را به جای ســرمایهگذاری در
کشور صرف ســرمایهگذاری در کشورهای دیگر از جمله ترکیه میکنند
تا سود بیشتری به دست آورند.
ادامــه ایــن رونــد بــه بدتر شــدن شــرایط تولید و بــه طور کلــی اقتصاد
ایــران در ســالهای آتــی ختــم خواهــد شــد .تــا زمانــی کــه از تولیــد
حمایــت نمیکنیــم ،ایــن موضوع بر ســایر بخشهای اقتصــاد نیز اثر
خواهد گذاشــت .بیــکاری و توزیع ناعادالنه ثروت اولیــن تأثیر مخرب
بیتوجهی به تولید اســت .در نتیجه این بیتوجهی امروز میبینیم که
فقر مطلق در جامعه بیشتر شده است.
در ایــن شــرایط یــک راه بیشــتر وجــود نــدارد .اینکــه مســئوالن کنترل
و نظــارت را دقیقتــر انجــام دهنــد و در سیاســتهای پولــی و مالــی،
بــازار ارز ،تــورم و قوانیــن تجدیدنظــر کننــد .اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد،
شــاید بتوانیــم از تضعیــف بیشــتر تولیــد در دور جدیــد تحریمهــا
جلوگیری کنیم.
فرامــوش نکنیــم کــه صنعــت و تولید اســت کــه اقتصــاد را زنــده نگه
میدارد ،اشــتغالزایی را پایدار میکند ،ســفرهها را رنگین نگه میدارد
نه نفت.

گفتوگوی «ایران» با حجتاهلل میرزایی
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی

صنعتــی در کشــور بنگاههــای بــزرگ از رشــد و
توســعه جا ماندهاند و آســیب دیدهانــد .بدون
اســتثنا تمــام دولتهــا در ســال پایانــی خــود
نســخهای از سند اســتراتژی توسعه صنعتی را
ارائه دادهاند.
دولــت آقای خاتمی در ســال پایانــی خود،
دولت آقای احمدینژاد در ســال پایانی دولت
دهم و دولت آقای روحانی هم که هنوز سندی
ارائه نداده اســت .بنابراین دستکم در  3دهه
اخیــر بدون هیچ برنامه راهبردی بلندمدت در
حــوزه صنعت حرکــت کردیــم و در واقع هیچ
بینــش روشــن و اســتواری در این بخــش وجود
نداشتهاست.
عالوه بر این ساختار صنعتی ما نیز بهشدت

معیوب است و بخصوص در دولتهای نهم و
دهم معیوبتر شدهاست.
دو معیــار اصلــی و مهم یعنــی مکانیابی
بــرای واحدهــای تولیــدی و دیگــری مقیــاس
بنگاههــا مشــکل داشــته و بــه آن دقــت نشــده
اســت .در خصــوص مکانیابــی بســیاری از
بنگاهها در مکانهایی احداث شــده که بههیچ
عنــوان با نیازهــای بنــگا ه و اقتصــاد همخوانی
نــدارد .از ســوی دیگر در خصــوص مقیاس نیز
واحدهایــی داریم کــه در مقیاسهای کوچک و
غیراقتصادیطراحیشدهاست.
در شــرایط رونــق ایــن واحدهــای کوچــک
فعالیت میکردند اما به محض اینکه با شرایط
رکود و تحریم مواجه میشویم این واحدها هم

برای ادامه فعالیت خود به مشــکل میخورند
و امــکان ادامــه حیات نداشــته چرا که شــرایط
گلخانــهای و حمایتهایــی کــه از ایــن واحدها
میشدی دیگر امکان نداشت.
بنابراین بسیاری از واحدهای صنعتی مهم
کشــور در مقیاسهای کوچــک و غیراقتصادی
طراحی شــدهاند که نمونه بارز آن هشت طرح
فوالدی اســت که در دولت دهم طراحی شــد و
هر دو مشکل مکانیابی و مقیاس کوچک 800
هزار تنی را با هم دارد .از یک سو در مکانهایی
طراحی شد که با توجه به نیاز صنعت فوالد به
آب دسترسی ندارد و از سوی دیگر مقیاس آنها
اقتصادی نیســت که البته هنوز به بهرهبرداری
نرســیدهاند .ایــن مســائل کــه به آن مشــکالت

«ایران» جدیدترین نظرسنجی از فعاالن اقتصادی را تحلیل می کند

آینده اقتصاد در شرایط دشوار
گــروه اقتصــادی « /شــناخت و آگاهــی از
افــکار عمومــی ،یکــی از ابزارهــای مهــم
امروزیــن بــرای دســتیابی بــه ارزیابیهــا
و جهتگیریهــای عمومــی دربــاره
موضوعهــای مختلفی اســت که به نحوی
بــا زندگــی افــراد مرتبــط اســت .بخــش
خصوصــی یکــی از ارکان مهــم اقتصــاد
کشــور اســت که آگاهی از دیدگاههای آنان
در حوزههــای مرتبــط بــا فعالیتهــای
اقتصــادی ،میتواند تصویر روشــنتری از
وضعیت موجود کشور ،مسائل و مشکالت
آنان و نیازها و چشــماندازها نمایان کند».
اتاق بازرگانی تهران در مقدمه جدیدترین
نظرســنجی که از فعــاالن اقتصادی انجام
شــده ،چنین آورده اســت .این نظرسنجی
برای انتشار در اختیار «روزنامه ایران» قرار
گرفته که نشان میدهد ناامیدی و بدبینی
نسبت به آینده ،بزرگترین خطری است که
تولیدوتولیدکنندهراتهدیدمیکند.
ëëبخــش خصوصیدرکجاســتو بهکجا
میرود
برای شــناخت وضعیت اقتصادی از نظر
اعضای اتاق ،دو محور اصلی در نظر گرفته
شــد؛ یکی وضعیت بخــش خصوصی در
شرایطکنونیودیگریوضعیتاقتصادی
کشــور .ایــن دو محــور بخوبــی میتوانــد
چشــمانداز اقتصــادی کشــور را از دیــدگاه
بخش خصوصی نشان دهد.
اکثریت قاطــع پاســخگویان معتقدند که
وضعیــت بخش خصوصی در ســه چهار
ســال اخیــر بدتــر شــده اســت؛  76درصد
فعــاالن بخــش خصوصی چنیــن نظری
دارند .فقــط  9درصد معتقدند که بخش
خصوصــی در چند ســال اخیــر ،وضعیت

بهتــری یافتــه اســت .کســانی کــه از رونــد
وضعیت بخش خصوصی ارزیابی منفی
داشتهاند ،حدود  8/5برابر کسانی هستند
در این باره ارزیابی مثبت دارند.
در کنــار ایــن ارزیابــی منفــی از روند تحول
وضعیــت بخــش خصوصــی از گذشــته
تاکنــون ،پاســخگویان نســبت بــه آینــده
بخش خصوصی نیز خوشبین نیســتند.
 75درصــد معتقدنــد کــه وضــع بخــش
خصوصــی در ســالهای آینــده بدتــر
میشود .تنها 9درصد پاسخگویان به آینده
بخــش خصوصــی و بهتــر شــدن آن امید
دارند .این نشــان میدهد که پاسخگویان،
هم وضعیت کنونی را تیره میدانند و هم
چشمانداز روشنی پیش رو نمیبینند.
همیــن نــوع نگــرش در مــورد فعالیــت
خــود پاســخگویان هــم ابراز شــده اســت.
آنــان نه تنهــا وضعیــت فعالیــت بخش
خصوصی را تیره میدانند ،بلکه نسبت به
فعالیتهای خود نیز ارزیابی مأیوسانهای
دارنــد 72 .درصــد از پاســخگویان گمــان
میکننــد وضعیت فعالیتشــان در چند
ســال آینده بدتر خواهد شــد .اگر کسانی را
کــه در مــورد آینــده فعالیت خــود ارزیابی
مشــخصی ندارنــد ،بــه ایــن مجموعــه
بیافزاییــم 78 ،درصــد یــا چشــماندازی
تیره را برای فعالیتهــای اقتصادی خود
میبیننــد یــا خــود را در وضعیتــی مبهم
مییابنــد که قــادر بــه ارزیابی آینــده خود
نیســتند 10 .درصد پاسخگویان هم گمان
میکننــد فعالیت اقتصادیشــان کماکان
مثل گذشته و بدون تفاوت استمرار خواهد
داشت .حدود  12درصد نیز گمان میکنند
وضعیتشان بهتر خواهد شد .این ارزیابی

ارزیابی پاسخگویان از وضعیت بخش خصوصی
نسبت به  3-4سال اخیر
ارزیابی

پیشبینی چند سال آینده

درصد

ارزیابی

بدتر شده

75/8

بدتر میشود

75/6

فرقی نکرده

12/4

فرقی نخواهد کرد

7/2

بهتر شده

نمیدانم

8/9

2/9

دور از واقعیــت نیســت؛ چرا کــه  43درصد از
پاســخگویان گفتهاند ،تعــداد کارکنــان بنگاه
آنان در چند ســال اخیر کاهش داشــته است.
قطعــاً در چنین شــرایطی که بیشــتر بنگاهها
مجبــور به کاهــش نیــروی کار خود شــدهاند،
امــکان دســتیابی بــه موقعیتهــای ارتقــای
تــوان اقتصادی خود وجود نخواهد داشــت و
طبیعی اســت کــه اکثریت آنان فکــر کنند که
چشمانداز اقتصادی بخش خصوصی مثبت
نخواهدبود.
ëëکشتیاقتصادایرانبهکجامیرود
این نحوه نگرش نســبت بــه فعالیت بخش
خصوصــی در مــورد وضعیــت کلــی اقتصاد
کشــور هــم وجــود دارد .از دیــد پاســخگویان،
کل اقتصــاد ایــران در مســیری رو بــه بهبــود
و آینــدهای روشــن حرکــت نمیکنــد .در این
شــرایط نمیتــوان انتظار داشــت کــه بخش
خصوصــی بهعنــوان یکــی از اجــزای اقتصاد
کشور سرنوشتی متفاوت داشته باشد.
در ایــن زمینــه ،یافتههــا نشــان میدهنــد
کــه بخــش خصوصــی در مــورد چشــمانداز
اقتصــادی کشــور هم نگاهــی بدبینانــه دارد.

بهتر میشود

نمیدانم

درصد
8/9

8/2

 79درصد از پاســخگویان بر ایــن تصورند که
چشمانداز اقتصادی کشــور تیره است و رو به
بدتر شــدن دارد .فقط  10درصد انتظار دارند
وضعیت اقتصادی کشور بهتر شود.
ëëجهشقیمتدالر،فراترازپیشبینی
این نگــرش مأیوســانه از وضعیت اقتصادی
کشــور را بایــد در کنار نگرش دیگــری قرار داد
تا معنای آن روشنتر شــود .از دید بسیاری از
فعاالن بخــش خصوصی شــرایط اقتصادی
کشــور پیشبینیناپذیــر اســت و از ایــن رو،
نمیتواننــد خــود را برای آینــده تجهیز کنند.
ممکــن بــود از دیــد پاســخگویان ،ارزیابــی
اقتصادی منفی باشــد ،ولی خود را در محیط
پیشبینیناپذیر بدانند و لذا برای مواجهه با
آینده نامطلوب خــود را آماده کنند .نتایج به
دســت آمده از نظرسنجی نشان میدهند که
پاسخگویان انتظار تغییرات متغیرهای مهم
و مؤثر مثل قیمت ارز را ندارند و حتی قادر به
پیشبینیتغییراتآننیستند.
همان گونه که حدود  62درصد از پاسخگویان
انتظارنداشتندقیمتدالرتااینمقدارافزایش
پیدا کنــد(در زمان تحقیق قیمــت دالر حدود

 14000تومان بود) .این داده نشان میدهد که
بخش خصوصی تا چه حد خود را در محیطی
غیرقابلپیشبینیاحساسمیکند.
در اینجا باید به سه نکته اشاره کرد ،اول آنکه
ارزیابــی الیههــا و گروههــای مختلــف بخش
خصوصــی در مــورد چشــمانداز اقتصــادی
کشور با هم یکســان است و تفاوتی بین آنان
دیده نمیشــود؛ یعنی تفاوت معنــاداری در
ارزیابــی بخش صنعت و معــدن و بازرگانی
و کشــاورزی وجــود نــدارد .دوم آنکــه ارزیابی
پاســخگویان از وضعیــت بخــش خصوصی
و چشــمانداز اقتصادی کشــور در یک جهت
اســت؛ بــه طــوری کــه حــدود  64/3درصــد
پاســخگویان از رونــد وضعیــت بخــش
خصوصــی و چشــمانداز اقتصــادی کشــور
ارزیابی مشــابه دارند ،به این معنا که افرادی
کــه معتقدنــد بخــش خصوصی نســبت به
گذشته افول کرده است ،چشمانداز اقتصادی
کشور را هم تیره میبینند .سوم آنکه ارزیابی
پاســخگویان از چشــمانداز اقتصــادی کشــور
منفیتر اســت و این نشان میدهد که برخی
از پاســخگویان انــدک امیــدی دارند تــا فارغ
از ســازوکارهای اقتصــاد کالن کشــور ،بتوانند
بــا تمســک بــه راهحلهایی وضعیــت بنگاه
اقتصــادی خــود را از افتادن به ورطه ســقوط
نجاتدهند.
ëëزندموجیبرآنکشتی؛موانعکسبوکار
در نــگاه کلــی ،محیــط فعالیــت اقتصــادی
در کشــور ،بــرای فعالیــت بخــش خصوصی
مساعد نیست ،زیرا نه تنها چشماندازی تیره
را در برابــر خــود میبینند ،بلکــه نمیتوانند
شــرایط و تحــوالت متغیرهــا را پیشبینــی
کننــد .با این حال ،نامســاعد بــودن محیطی
تنهــا بــه این دو وجــه منحصر نیســت ،بلکه

