اﻗﺘﺼﺎد

ﺷﻨﺒﻪ  28اﺳﻔﻨﺪ 1395

ﻧﮕﺎه

رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران در گفت وگو با »شرق« نشانههای خروج از رکود را تشریح کرد

ﯾﺎدداﺷﺖ

آیا ایرانایر رو به موفقیت گام
برمیدارد؟

خیز مسکن در خرداد ۹۶

حمایت از تولیدکننده
در گرو توسعه صادرات

ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺷﻤﺎره 2829

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺟﻬﺎنﭘﻨﺎه  .روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر

ﺧﺒﺮ

الریجانی بودجه  ۹۶را
به دولت ابالغ کرد
 فارس :علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای
اســالمی ،در نامــهای به حجتاالســالم حســن
روحانــی ،رئیسجمهــور ،قانــون بودجه ســال
 ۱۳۹۶کل کشــور را بــه منظــور اجرا ابــالغ کرد.
قانــون بودجه  ۹۶پس از آنکه روز چهارشــنبه از
سوی شــورای نگهبان مغایر موازین شرع و قانون
اساسی شناخته نشــد ،از سوی رئیس مجلس به
رئیسجمهور ابالغ شد.

 در بهمنماه شــاهد کاهش معامالت مســکن
تا میــزان حــدودا  ۴۰درصد بودهایــم .آیا کاهش
معامــالت بهمنمــاه ،از حادثه پالســکو تأثیرپذیر
نبوده؟
خیر .این کاهش معامالت اصــال ارتباطی با حادثه
پالسکو نداشته.
 امــا به ظاهر واقعه پالســکو منجر بــه افزایش
نرخ اجارهبها و رهــن واحدهای صنفی و تجاری در
خیابان جمهوری شد.
این حادثه ممکن اســت که در اطراف ســاختمان
پالســکو در قیمتها تأثیر گذاشــته باشــد؛ اما در روند
معامالت هیچ تأثیری نداشته است.
 یکی از دغدغههای امروز کشــور ،ضریب امنیت
مسکن است .آیا اتحادیه چنین پتانسیلی را دارد که
سازوکاری ایجاد کند تا از این طریق ،بهفروشرفتن
امالک و مســکن فرســوده را از دور خــارج کند تا
کمتر شاهد مشــکلآفرینی امالک و مسکن فرسوده
باشیم؟
در همین پایتخت ایــران که قدم میزنیم ،از جنوب
شــهر تا شــمال شــهر میبینیم که در برخی کوچهها
خانههــا را خراب کردهاند و دوباره مشــغول ســاختن
آنها هســتند یا در برخی از محلهها که قدم میگذاریم،
محلههای نهچندان قدیمی که ممکن است عمر آن به
 ۲۰سال هم نرسد و سازههای نسبتا محکمی هم دارد،
مشغول دوبارهسازی خانهها شدهاند .قاعدتا این مسائل
مواردیاند که به منابع و منافع کشــور ضرر میزند .در
ایران نیز البته قوانین خاصی هم در کشور نداریم که به
ساخت
سال
ِ
مردم تکلیف کنند ،اگر ســاختمانی از ح ِد ِ
مشخصی عبور کرد ،دیگر نمیتواند مورد استفاده قرار
بگیرد .ممکن اســت در همین ایران ،عدهای در خانهای
صدســاله زندگی کننــد؛ خانههایی که هــر آن ،امکان
ریزش آن وجود دارد و هیچکسی هم نمیتواند دخالت
کند و بگوید »شــمایی که در این خانه زندگی میکنید،
امنیت جانی ندارید و باید خانه را تخلیه کنید«.
 دربــاره این موضوع ،ما قانــون نداریم یا متولی
وجود ندارد؟
ما اصال قانون نداریم تا متولی داشــته باشــیم! اول
قانون باید از سوی قانونگذار وضع شود ،بعد مشخص
کنند که چه کسی باید متولی آن باشد.
 تا زمانی که مسکن فرسوده به حال خود رها شده
و نه متولــی وجود دارد و نه قانون ،پس باید چه کار
کرد؟
ما باید به سمت و ســویی برویم که ساختمانهای
خودمــان را دارای شناســنامه فنی تخصصــی کنیم.
شناســنامه فنی ساختمان ،در ســالهای قبل از طریق
ســازمان نظام مهندسی تعریف شده و حتی شناسنامه
فنی باید براســاس قوانین جدید تعریف شــود؛ اما این
شناســنامه فنی در کشور ما یک مسئله تشریفاتی است
که وجود خارجی ندارد .در اَبَرشهری مثل تهران ،شاید
حدود  ۲۰ســاختمان هم شناسنامه فنی نداشته باشند.
البتــه قانونش وجود دارد؛ اما عملیاتی نمیشــود .اگر
این اتفاق بیفتد ،آنموقع خیلی از مســائل را میتوانیم
کنترل کنیم.
بهعنوان مثال براســاس شناسنامه ســاختمان و با
کمک تصویب قانون میتوانیم به مالک هشــدار دهیم
که با توجه به شناسنامه ۱۰ ،سال از عمر مفید ساختمان
باقی مانده و در صورت بهروزنبودن شناسنامه بهعنوان
مثال ،برق یا آب آن ساختمان قطع شود .تا این شخص
بتواند تأسیسات خود را بهروز کند.
 مســئله »رکــود« از مباحث دیگری اســت که
چندسالی است همنشــین مسکن ایرانیان شده .در
صحبتهایی که پیشتر داشتهاید ،اشاره کردهاید که
سال  ۹۶سال خروج بازار مسکن از رکود است .کدام
سیگنالها چنین نویدی را میدهند که سال  ۹۶سال
خروج از رکود است؟
معموال بررســی جدول سینوسی معامالت مسکن
در سیوچندســال گذشته این مسئله را نشان میدهد.
تلورانس تغییرات بازار مســکن هر چهار یا پنج ســال،
یــک بار بــوده .درحالحاضــر نیز از ســال  ۹۲تاکنون،
بازار مســکن در رکود عمیقی بهسر میبرد که شاید در
نیمقرن گذشته رکودی به این پایایی نداشتهایم .قاعدتا
باید این مسیر عبور از رکود طی شود و وارد دوران رونق
شــویم ،اما به قول شما باید در بازار مسکن نشانههایی
ببینیم که دال بر خروج از رکود باشــد .براساس آخرین
تغییراتی که در قیمت حوزه »انجام معامالت مســکن
در کشور« صورت گرفته ،ما از ابتدای سال تاکنون شاهد
کاهش حجم معامالت مسکن در کشور بودهایم؛ یعنی
از فروردین تا همین چندروزی که از اســفندماه ســپری
میکنیم ،شــاهد کاهــش حجم معامالت مســکن در
کشــور بودهایم .حتی در برخی ماهها شاهد کاهش ۴۰
تا  ۵۰درصدی حجم معامــالت بودهایم .بهطورنمونه
در همین دیماه و بهمنماه  ،۹۵نســبت به ســال ۹۴
حــدود  ۴۰درصد کاهــش حجم معامالت مســکن را
در سطح کشــور داشتهایم ،اما در ســطح شهر تهران،
بهعنوان پایتخت و مرکز ایران که معموال سیاستهای
اقتصادی از آنجا شکل میگیرد و به سایر شهرها تسری
پیدا میکند ،ما شاهد افزایش معامالت مسکن بودهایم.
در دی و بهمن امســال که در کشــور  ۴۰درصد کاهش

ﻋﮑﺲ :اﻣﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪي ،ﺷﺮق

 چندی پیش ،ایرانایر دومین ایرباس سفارشی و
اولین هواپیمــای پهنپیکر جدید خود را هم تحویل
گرفت تا گام آهسته و لرزان دیگری بهسوی نوسازی
ناوگان فرســوده خود بردارد .ورود این هواپیماهای
جدید به ناوگان این شرکت دولتی را )که سالهاست
در وضعیت اسفناکی به سر میبرد( ،بهخودیخود
باید به فال نیک گرفــت ،با اینحال باید گفت خرید
این هواپیماها اگرچه الزم اســت ،اما کافی نیســت.
حقیقت این است که اگر همین فردا تمام  ۱۸۰فروند
هواپیمای جت سفارشــی ایرانایر تحویل شوند ،این
شــرکت همچنان نخواهد توانســت حتی شمعی
در برابر بازده اقتصادی سرشــار شــرکتهای بزرگ
هواپیمایی منطقه روشــن کند .مشکالت ایرانایر یا
هما بسیار فراتر از نوسازی ناوگان فرسوده آن است
و انتظار میرفت تا دولت در کنار نوسازی ناوگان این
شرکت دولتی ،دستی هم به بدنه مدیریتی و تجاری
بهشدت انعطافناپذیر آن بکشد .در چنین شرایطی،
ورود هواپیماهای جدید ،جز بهبود اســتانداردهای
امنیتــی تأثیــر چندانی روی بازگشــت ســرمایه و
بهرهوری اقتصادی این شــرکت نخواهد گذاشــت.
ایرانایــر در شــرایط فعلی خود ،شــرکتی دســت
چندم اســت که برای رقابت با شرکتهای خارجی
بزرگ ،نه اســتانداردهای الزم را دارد و نه زیرساخت
کافــی را .برای نمونه شــرکت »ترکیش ایرالین« که
درحالحاضر بزرگترین شــرکت هواپیمایی منطقه
است ،ناوگانی با بیش از  ۳۰۰هواپیما دارد که یکی از
محبوبترین و جاافتادهترین شرکتهای هواپیمایی
منطقه شمرده میشود .در خود خاورمیانه هم سه
شرکت هواپیمایی بزرگ امارات ،اتحاد و قطر ایرالین
هر کدام بین  ۱۷تا ۴۹میلیون مسافر در سال را جابهجا
میکنند که از بین این ســه ،امارات باارزشترین برند
در بین تمامی خطوط هوایی دنیاست .علت موفقیت
این شرکتها که البته همگی ناوگانی بسیار جوان و
بزرگ با میانگین ســنی کمتر از شــش تا هفت سال
دارند ،فقط ناوگان نبوده اســت .مدیریت کاربردی،
خالقیت در ارائه ســرویسهای ویــژه و برخورداری
از بهترین زیرساختهای منطقه ،مهمترین علل این
موفقیتها شــمرده میشــوند .از منظر زیرساخت،
چهار فــرودگاه دوبی ،ابوظبی ،دوحه و اســتانبول،
بزرگتریــن فرودگاههای منطقه خاورمیانه هســتند
کــه فرودگاه امام حتی اگر همیــن فردا هم فاز دوم
و ســوم خود را افتتــاح کند ،همچنان ســالها نیاز
خواهد داشت تا به سطح اســتانداردی و موفقیتی
نزدیــک این هابهای فرودگاهی برســد ،حال آنکه
حتی فاز یک این فرودگاه نیز در شــرایط استانداردی
قرار ندارد و کشــورهای دیگر منطقه نیز همین حاال
در حال ســاختن و توســعه فرودگاههایی مجهزتر
و بزرگتر هســتند .در حقیقت بیشــتر فرودگاههای
ایران از منظر اســتاندارد سرویسدهی ،فقیر شمرده
میشوند .طبیعتا اینها در حیطه وظایف دولت و نه
شــرکتهای هوایی قرار میگیــرد ،اما چیزی که به
شرکتها مربوط میشود ،عواملی مانند اینهاست:
استانداردهای پایین سرویسدهی ،ناوگان فرسوده،
نارضایتی مسافران ،بهرهوری اقتصادی پایین و حتی
نداشــتن چشــماندازی منطقی برای افزایش بازده
اقتصادی آنها .درواقع تعریف ســرویسدهی درون
پروازها و احترام به حقوق مســافران ،در ایران حتی
تعریف درســتی هم ندارد .در مورد خاص ایرانایر،
این شــرکت هنوز همان شرکتی اســت که سالها
پیش با همکاری شــرکت پنامریکن توســعه پیدا
کرد ،با این تفاوت که اکنون دههها گذشته و شرکت
بزرگ پنامریکن سالهاســت که از هم فروپاشــیده
و تجارت هوایی دســتخوش تحوالتی عظیم شــده
است .بااینحال گویی ماشــین زمان برای ایرانایر از
حرکت ایستاده و این شرکت همچنان همان شرکت
قدیمی رنگورورفته است که در گذشتهای بربادرفته
زندگی میکند .شرکتی که در آن نه اثری از خالقیت
دیده میشــود و نه بدنه مدیریتــی و اجرائی آن در
وضعیــت فعلی توانایی اجــرای برنامهای خالقانه
را دارد .چشــمانداز خصوصیســازی آن نیز با انبوه
بدهیها و دخالتهای سیاسیون و ترکیب ناکارآمد
نظام مدیریتی ،بسیار دور از دسترس به نظر میرسد.
باید گفت صرفا انجام پروازهای نمایشی پرهزینه با
هواپیماهای جدید نیز کافی نخواهد بود چراکه این
پروازهای نمایشی فقط برای نشاندادن آغاز دوران
تحولــی جدید در این شــرکت بــزرگ دولتی انجام
میگیرد ،بــدون آنکه دولت برای اصالح ســاختار
شکسته آن اهتمامی داشته باشد.

شرق ،سیدمســعود آریادوست» :سمت و سوی مسکن
در سال  ۹۶چیست؟« این سوالی است که در این روزها
به دلیل در پیشرو داشــتن انتخابات ریاست جمهوری
مهم تر هم شده .حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران
امالک تهران وضعیت مســکن در سال آینده را تشریح
می کند .او نشــانههای خــروج از رکــود را یکی یکی
برمیشمارد و موعد آن را خرداد سال آینده ذکر میکند.
این گفتوگو را بخوانید.

حجم معامالت را داشــتهایم ،شاهد افزایش معامالت
مسکن در تهران بودهایم؛ این رخداد مبین این است که
ســیر صعودی معامالت مسکن در شهر تهران به مرور
به سمت شــهرهای بزرگ و مراکز اســتانها و بعد به
شهرهای بزرگتر تسری مییابد .در نهایت این تغییرات،
ســطح و میانگین معامالت مسکن در کشور را افزایش
میدهد .نشانه دوم اینکه فرارسیدن سرفصلهای ارائه
تســهیالت بانکی باالی صدمیلیون ،در سال  ۹۶است؛
یعنی تعداد زیادی از وامهای باالی صد و ۱۵۰میلیون،
سررسیدشان در سال  ۹۶اســت .قاعدتا وقتی سررسید
این وامها فرامیرســد ،قدرت خریــد مردم در برخی از
دهکهــای جامعه را بــاال میبرد .بنابرایــن تمایل به
خرید مسکن بیشــتر خواهد شد و قدرت خرید افزایش
مییابد .این نشانه دومی اســت که میتواند داللت بر
افزایش رشــد معامالت مســکن در کشور داشته باشد.
نکتــه ســوم اینکه ما در ســال  ۹۴و اوایل  ،۹۵شــاهد
کاهش صدور پروانههای ســاختمانی بودهایم .ولی در
اواخر ســال  ،۹۵سیر خرید واحدهای کلنگی برای تهیه
آپارتمانهــای کوچک افزایش داشــته که این نیز خود
نشــانهای اســت برای افزایش تولید و عرضه مسکن.
نکته دیگــر اینکه بخش زیــادی از مصرفکنندگان ما،
دو گروه هســتند :یا مصرفکننده هستند یا سرمایهگذار.
برخــی از مصرفکنندگان ما انتظــار دارند که قیمتها
به کف برســد و آن حبابهای نامتعارف و ســوداگرانه
شکســته شــود و به پایهای برســد تا خریدشان انجام
شود .این گروه از مصرفکنندگان ،هرچه گذشت دیدند
که این قیمتها بیشــتر نزول کــرده و به آن قیمت پایه
نزدیک شــده اســت .اکنون دیگر به ســال  ۹۶نزدیک
میشــویم .قاعدتا این گروه از مصرفکنندگان ،با نگاه و
تحلیل خودشان و با توجه به تعطیالت عید و انتخابات
ریاستجمهوری ،نهایتا خریدشان را به بعد از انتخابات
 ۹۶موکول میکنند .انتخابات به نوبه خود نقطهعطفی
خواهــد بــود که بخشــی از جامعه که منتظــر تعیین
تکلیف و ثبات در بازار مسکن هستند ،در نهایت حوالی
خردادمــاه و آغاز فصــل جابهجاییها و ورود به فصل
تابستان وارد بازار میشوند.
 دربــاره نشــانههای خروج بــازار مســکن از
رکودصحبت میکردید.
بله .برگــزاری انتخابات به افرادی که منتظرند و به
قولی کار خود را متوقف کردهاند ،کمک میکند تا وارد
بازار مصرف و بازار خرید شــوند .این خود نشــانههای
خــروج از رکود را به ما نشــان میدهد و کمک میکند
این بازار از رکود خارج شود.
نکته دیگر به سیاســتهای پولــی دولت در حوزه
پولی و بانکی باز میگردد .من شخصا به این سیاستها
انتقاد دارم؛ از جمله سیاستهای پولی و بانکی دولت
که همه نمایندههــا در مجلس دهم )اعم از اصولگرا،
اصالحطلب و مســتقل( نیــز از آن صحبت میکردند،
شــعار عبور از رکود بــود .همه ایــن نمایندهها در پی
شکوفایی اقتصاد کشــور بودند و در پی ریشهکنکردن
رکــود شــعار ســر میدادنــد .از طــرف دیگــر عموم
نمایندههای مجلــس با نحلههای سیاســی مختلف،
اعتقادشــان بر این بود که ما بایــد درخصوص اصالح
سیاســتهای پولی و بانکی کالن کشــور گام برداریم.
حتــی خود دولت هم اعتقاد به این داشــت که ما باید
سیاستهای پولی و بانکیمان را تغییر دهیم .دولت به
تنهایــی نمیتواند در قالب یک الیحه آن را به مجلس
بســپارد تا این موضوع را بررســی و سیاستهای پولی
و بانکی تغییر کند .آقــای رئیسجمهور فرموده بودند
کــه باید جلوی بنگاهداری بانک گرفته شــود و اقتصاد
ما باید به ســمت توســعه بانکهای توسعهای پیش
برود .ولی یک ســال از عمر مجلس گذشت و مجلس
دهم درخصوص اصالح ســاختار سیاستهای پولی و
بانکی اقدامی نکرده اســت .من بهعنوان فعال بخش
خصوصی عرض میکنم» :احساسم این است که توان
دولت و مجلس به مافیای بانکی نمیرسد«.
 برگردیم به بحــث رکود؛ برای خــروج از رکود
جاری در بخش مســکن ،از تغییر در سیاســتهای
پولی و مالی صحبت کردید .در جایی نیز گفته بودید
که برخی مواقع وقتی الیحــهای در این مورد وارد
مجلس میشود از همان ابتدا مسکوت میماند .آیا
این مسئله به همان حضور مافیا بازمیگردد؟
مــن مجلــس و دولــت را بههیچعنــوان محکوم
نمیکنــم .من دنبال محکومکردن کســی نیســتم ،اما
عرض من این اســت که وقتی مجلس صحبت از رکود
میکند ممکن است پیگیری و مطالبهگری نکرده باشد.
مگر ما مسئلهای باالتر از مسکن را در کشور داریم؟ مگر
در اصل  ۴۳قانون اساســی تأمین مســکن مناسب قید
نشده؟ پس چرا در این چند سال که از انقالب میگذرد،
هنوز دولتهای ما نمیتوانند مســکن مناسب را برای
مردم تهیه کنند؟
 به نظر شــما چه میــزان از نابســامانی بخش

مسکن به حضور این مافیای بانکی در بخش مسکن
بازمیگردد؟
بدون هیــچ بزرگنمایی میتوانم بگویم بیش از ۷۰
درصد مشکالت بخش مسکن به دخالت همین مافیای
بانکی در بخش مســکن بازمیگردد .البته نه اینکه ۷۰
درصد قیمت مســکن حباب است .منظور من این است
که این سیاســتهای پولی غلط ،مســیر رشد مسکن را
در ایران نامتعارف کرده .از سال  ۷۱تا  ۹۴براساس آمار
مرکز ایران ،قیمت مسکن در ایران  ۱۰۴برابر شده .یعنی
هزارو چهاردرصد افزایش قیمت داشــتهایم .آیا درآمد
دهک ضعیف و متوسط ما هزار درصد افزایش داشته؟
 در چند ســال اخیر هم شــاهد افزایش اجارهها
بودهایم .این مسئله آیا دالیل خاصی داشته؟
ببینیــد؛ قیمت اجارهها وابســته به قیمت مســکن
است .بیشــترین عامل تعیینکننده قیمت اجاره ،قیمت
مســکن اســت .اجارهبهای مسکن از ســال  ۹۲تا ۹۵
خیلی افزایش نداشــته اســت؛ در حد  ۱۰تا  ۱۵درصد.
این رشد هم متأثر از چند مطلب بوده .یکینبودن توازن
بیــن عرضه و تقاضا ،تورم حاکم بر جامعه و مقایســه
مالکیت مالــکان با تورم .مالــکان میگویند وقتی نان،
میوه ،بنزین و ...گران شــده چرا من نباید اجاره خانهام
را بــاال ببرم؟ درصورتیکه این مســائل هیچ ارتباطی با
هم ندارند .تشــخیص میــزان اجارهبهای خانه آن فرد،
قیمت مســکن اوســت نه عوامل دیگر .اگــر خانهای
۵۰۰میلیون تومان باشد درصورتیکه یک میلیارد شود،
یقینــا اجاره آن هم افزایش مییابــد ،اما درحالحاضر
خانه ۵۰۰میلیونی ،در ارزش و قیمت آن ،تغییر چندانی
ایجاد نشده؛ پس معنایی ندارد اجارهبهای آن افزایش

یابد .درد اصلی من همان سیاســتهای پولی و بانکی
اســت که کمر اقتصاد ایران را شکست و باعث شد که
کارخانههای ما تعطیل شــوند و انگیزه تولید از دست
برود و پول از چرخه کاری خارج شــود .به این صورت
بود که سرمایهدارها پولشان را در بانکها نگه داشتند و
دستشان را آسوده در جیبشان گذاشتند.
 درصد تغییر اجارهبهای آپارتمانهای لوکس هم
تغییری داشته؟
خانههای لوکس را نباید اصال وارد مذاکرات مقایسه
در حوزه مسکن کنیم .به نظر من خانههای لوکس نباید
در تحلیل قیمت مســکن قرار بگیرند .این نوع خانهها
مخاطبــان خــاص خودشــان را دارند کــه در تحلیل
عمومی جامعه قرار نمیگیرد .چندی پیش کسی از من
پرســید که قیمت ارزانترین و گرانترین خانه در تهران
چند اســت؟ به او پاســخ دادم کــه ارزانترین خانه در
تهران هر متر حدودا یکمیلیونو ۴۰۰هزار تومان است
و گرانترین خانه هر متر  ۱۸الی ۲۰میلیون تومان است.
ســؤالکننده پرســید که ما شــنیدهایم حتی خانههایی
وجود دارند که هر متر آن ۴۰میلیون قیمتگذاری شده
است .در پاسخ گفتم که آن خانهها جزء استثنائاتند .من
از آنچه که در بازار متداول است سخن میگویم .ممکن
اســت که استثنایی هم وجود داشته باشد که متداول و
غالب نیست.
 اتحادیه از نام صاحبان این خانههای استثنایی
خبر دارد؟ مشخص است که چه کسانی هستند؟
بله .البته همه خبر دارند!
 افراد خاص هستند؟
همــه نــوع آدم و همه نــوع تیپ در ایــن خانهها
هســتند .کسانی که بهتر این افراد را میشناسند ،دولت
و شهرداری هستند که برای آنها تراکم صادر میکنند.
 این افراد با آن مافیایی که صحبتش شد ،ارتباط
پیدا میکنند؟
برخی مواقع بله و برخی مواقع نه.
 اتفاق افتاده که نام این افراد را شــخصا ببینید
و با خود بگویید که این همان فردیاســت که با آن
مافیا ســروکار دارد و از افراد خاص مملکت است و
صاحب این خانه شده؟
جواب این سؤال را نمیدهم!
 چرا پاسخ نمیدهید؟
)تــوأم با خنــدهای معنــادار( نــه چنیــن نامی را
ندیدهام ...شما بیشتر به درد خبرنگار سیاسی میخورید
تا اقتصادی.
ادامه در صفحه ۱۴
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 جا دارد این روزها که تنور حمایت از کاالی داخلی
داغ اســت به بحث توســعه صادرات هم توجه شود.
نکته حائزاهمیت در این میان نبود توجه کافی بعضی
از تولیدکنندگان داخلی به بازارهای کشورهای منطقه
اســت .با اینکه محصوالت ایرانی در سالهای گذشته
به کشورهایی همچون عراق و افعانستان راه یافتهاند
اما همچنان جای خالی بسیاری از این اجناس باوجود
اینکــه از ظرفیت مناســبی هم برخوردار هســتند در
بازار وسیع همسایههای شــمالی از جمله آذربایجان
احســاس میشــود .بهعنــوان مثال کیــف و کفش و
محصوالت چرمی ایران از این ظرفیت برخوردارند که
سهم قابل توجهی از بازار این کشورها را به دست آورند
اما به نظر میرســد که تولیدکننــدگان برنامه چندانی
برای رقابت در ســطح بینالمللی ندارند .ممکن است
که میزان تولید ایــن صنعت صرفا جوابگوی مصرف
داخلی باشد اما این موضوع ضعف برنامهریزی و نبود
نگاه به آینده را توجیــه نمیکند .هر برند و محصولی
مشــتری خاص خود را دارد بنابراین حضور کشورهای
رقیــب در بــازار منطقه هــم نباید موجب دلســردی
تولیدکننــده و صادرکننده ایرانی شــود .اگر خودروی
ایرانی جــای خود را در بازارهــای منطقه مییابد چرا
محصوالت خوشنامی همچون کفش نتوانند .بررسی
آمار کمیته گمرک آذربایجان نشــان میدهد که حجم
واردات این کشور در ماه ژانویه بیش از ۴۵۰میلیون دالر
بوده و واردات کفش سهم سهمیلیون ۷۵۰هزاردالری
را به خود اختصاص داده است .با اینکه حجم صادرات
ایران به آذربایجان در ماه ژانویه افزایش چشــمگیری
داشــته است اما سهم محصوالت ایرانی از واردات کل
آذربایجان در این مدت حدود ســه درصــد بود که در
مقایسه با رقبایی مانند روســیه با بیش از  ۱۸درصد و
ترکیه با سهمی بیش از  ۱۴درصد همچنان ناچیز است.
در صحبتهایی که اخیرا با حداقل دو تولیدکننده بزرگ
کفش ایرانی در مورد لزوم برنامهریزی برای حضور در
بازار کشورهای منطقه سیایاس داشتم به این نتیجه
رسیدم که هیچ برنامه و افق روشنی برای رقابت در این
حوزه ترسیم نشده است.
ادامه در صفحه ۱۳

