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واسطهگری به جای تولید!

مشكل كارگر و كارفرما

حامی تجارت ،نافی صنعت

ارزیابی مهندس بیژن محبی ،مدیر عامل شرکت آساد صنعت ،در خصوص آسیب شناسی
صنعت ایران
مسأله تأمین مالی از
مشکالتی است که در سالهای
اخیر تأثیر بسیار مهمی بر
قدرت رقابتی صنایع کشور
ال تولید کنندگان
گذاشته و عم ً
را با توقف کامل و يا کُندی روند
تولید و همچنين عدم امکان
رقابت م واجه کرده است.
ش رایط حاکم بر بانکها،
عدم امکان دسترسی به
تسهیالت ارزان (با بهره مناسب)
و س ریعالوصول و مقررات دست
و پاگیر حاکم بر اقتصاد صنعتی و تولیدی ،امکان فعالیت
در بخش صنعت را به حداقل ممکن رسانده است .ب رای
برطرف کردن این مشکل ،رفع مقررات دست و پاگیر بانکی
و ف راهم آوردن ش رایط مناسب ب رای صنعتگ ران و حمایت
دولت از توليد با توجه به ش رایط جاری ،م یتوانند عالوه بر
بهبود وضع نقدینگی در بخش صنعت ،صنعتگ ران را به
جای وقت گذاشتن ب رای دریافت تسهیالت از بانکها،
بیشتر به سمت بهبود تولید و پایین آوردن قیمت تمام
شده و ف راهم كردن ش رایط رقابتی سوق دهند.
مطمئن ًا صنعتگ ران این مرز و بوم توانایی تولید با
کیفیت باال و قابل رقابت با کلیه محصوالت صنعتی -
حتی اروپایی  -را دارند؛ به شرط آن كه روز خود را به
مذاکره و پیگیری ب رای تأمین نقدینگی و رفع م وانع و
مشکالت موجود شب نکنند.

از تحریمها غافل نشویم
نباید از تأثیر تح ری مها بر توان تولیدی و رقابتی
صنایع چش م بپوشیم .ب یشک ،تح ری مهای جهانی بر
صنایع داخلی مؤث رند .صنایع به طور کلی به بازار جهانی
م رتبط هستند و مطمئن ًا تح ریم تأثیر بس زایی بر حرکت
تولیدی آنها م يگذارد.
دولت م یتواند با پشتیبانی و اطمینان به صنعت
داخلی  -همان طور که در سالهای جنگ تحمیلی،
صنعت پشتیبانی الزم را از دفاع مقدس انجام داد -
تح ریم را به یک فرصت تبدیل کند و توان فنی مهندسان
داخلی را به کار گیرد .در ش رایط کنونی ،تولید کننده
و صنعتگر تنها گروه یاند که از همه طرف تحت
فشار ق رار دارند (دارایی ،بانکها ،تأمین اجتماعی ،محیط

زیست ،شهرداری ،قانون کار،
بازرگانی ،گمرک و الی آخر)!
کلیه ق وانین و مقررات
جاری و نهایت ًا تح ریم ،جلوی
هر گونه فعالیت ثمر بخش
را از صنعت گرفته که م یتوان
با بازنگری در ق وانین م رتبط،
قدرت تفکر و نوآوری را در
تولید کنندگان زنده کرد.
با توجه به تح ریم ،گ رایش
به تولید داخلی به خصوص در
بخش صنعت ماشین سازی که
حیطه فعالیت ما است ،نسبت ًا بهتر شده و امید م یرود
این موضوع در صورتی که م وانع مختلف موجود کمتر
شوند ،در جهت پاسخگویی به نیازهای کشور سامان
بهتری بگیرد.
در پایان اگر بخ واهیم اصل یت رین مشکالت صنایع
داخلی را مطرح کنیم ،باید ق وانین متوقف کننده تولید را
بیان کنیم .ق وانین جاری ،عموم ًا ب رای تجارت تنظیم و
ب رنامه ریزی شدهاند و در هیچ موردی ،تولید و صنعت
در اصل ق وانین مورد توجه ق رار نگرفتهاند و هر چند
که مسؤوالن سعی در حمایت و ب رنام ه ریزی ب رای آن
دارند ،ولی با توجه به وجود ق وانین غیرشفاف ،نیروهای
زیرمجموعه نم یتوانند خ واستههای مدی ران ارشد مملکتی
را اج را نمایند .در این خصوص ،تا زمانی که ق وای مج ریه،
مقننه و قضاییه در جهت تغییر ق وانین به نفع تولید
(همان کاری که در کشورهای ژاپن ،چین ،هند ،کره و
چند کشور دیگر آسیایی انجام شده و نتایجش را هم
ش قدم نشوند و از دست اندرکاران به عنوان
دیدهاند) پی 
متولیان حرکت صنعتی و تولیدی ،مشاوره و هم راهی
نخ واهند ،بعید است ق وانين و مقرراتی وضع شوند که
منجر به دگرگوني بنیان ق وانین خالف تولید گردند.
با م راجعه و بررسی دقیق ق وانین جاری (کار،
مالیات ،بیمه و صدور احکام قضایی علیه کار آف رین)،
متوجه م یشویم که هیچ گونه آرامشي در ق وانین ب رای
کار آف رین (تولید کننده و صنعتگر) در نظر گرفته
نشده و کلیه ق وانین به نفع تجار و واسطهها تنظیم
شده و حفظ منافع تولید کننده در پایی نت رین سطح
ممکن ق رار گرفته است .

شاداب و پویا
مشكالت بين نيروي كار و كارفرما از گذشته
همواره در اقتصاد ما وجود داشته و توليد كنندگان
را اذيت كرده است .عالوه بر مشكالت حوزه قانون
كار که مورد انتقاد کارفرمایان ای رانی است ،بهرهوري
پايين نيروي كار و سرمايه از ديگر ع واملي هستند که
صنعت ای ران را با مشکل م واجه کردهاند.
پيشنهاد م يشود ب راي حل مشكالت اين حوزه،
عالوه بر بازبيني در ق وانين ،پ ويايي نيروي كار را كه
به پ ويايي صنعت منجر م يشود ،در دستور كار ق رار
دهيم .ابزار پ ويايي نيروي كار هم با در نظر گرفتن
مسايلي چون رعايت سلسله م راتب ،شايسته ساالري،
خلق انگيزه ،ايجاد فضاي رقابتي در محيط كار و درك
متقابل كارمند و كارفرما به وجود خ واهد آمد.
همچنین به دلیل عدم تعامل مناسب دانشگاه و
صنعت که عامل اصلی ک متخصصی نیروی کار است،
باید عالوه بر تفهیم موضوع تحقیق و توسعه و تحول
در بخش آموزشی کشور ،مفاهیم کار آف رینی را هم به
دانشج ویان تعلیم دهیم.
امروز بیش از گذشته شاهد ترویج نظام "کارمندی
و حقوق بگیری" در کشور هستیم که این مسأله به
مرور ،نوعي رخوت را به اقتصاد تزريق م یکند .ب رای این
منظور باید عالوه بر آموزشهای نوین ،توجه ویژهای
به صنایع کوچک داشته باشیم .بخش عظیمی از
محصول ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته همچون
آم ریکا ،چین و ژاپن توسط این واحدها تولید م یشود،
در حالي كه اين واحدهاي كوچك اما پُرتوان ،جايگاه
خاصي در صنعت اي ران ندارند .بكار گيري راهكارهاي
فوق ،نقش مؤثري در رفع مشكالت كاري و به تبع آن
صنعت اي ران خ واهد داشت.
يقين بدانيم كه فضايي آرام و با ثبات و به دور
از دغدغه ،توسعهاي به م راتب بيشتر را ب راي صنعت
پديد خ واهد آورد.
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