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دیدگاه

دست انداز در مسیر مواد اولیه

 صنعت پروفيل يو.پي.وي.ســي ايــران در دهه 
دوم از حيــات خــود در كشــور ايران بــا فراز و 
نشــيب هاي فراواني مواجه شده كه در سال هاي 
اخير دســت اندازهاي ايجاد شــده بر سر تامين 
مواد اوليه ايــن صنعت كه از قضا عمدتا توســط 
مجتمع هاي پتروشيمي خاص توليد مي شود، بر 
دردســرهاي اين صنعت گرفتار ركود اقتصادي و 
رقابت نابرابر با پروفيل هاي وارداتي فاقد كيفيت 
و استاندارد افزوده شــده است. به نحوي كه عمال 
توليدكننــدگان پروفيل يو.پي.وي.ســي براي 
خريد مواد اوليه خود به ويژه پودر پي.وي.ســي با 
افزايش سرسام آور قيمت، بوروكراسي گيج كننده، 
واسطه ها و دالالن و همچنين نبود نهاد تنظيم گر 
مقررات و سازوكارهاي تسهيل كننده فرايند تامين 
مواد اوليه مواجه هستند و نهايت اينكه مواد اوليه 
توليد داخل با قيمت گران و از طريق واسطه ها به 

خطوط توليد پروفيل يو.پي.وي.سي مي رسد. 
در حال حاضر سه وزارتخانه نفت، اقتصاد و صنعت، 
معدن و تجارت در تعيين مقررات مربوط به تامين 
مواد اوليــه كارخانه هاي توليــد پروفيل يو.پي.

وي.ســي ايران دخالت دارند و تعــدد نهادهاي 
تصميم گيرنــده و تضاد مقررات و سياســت هاي 
اعمال شده باعث شــده تا بر هزينه توليد داخلي 
افزوده شــود و پروفيل هاي توليدي ايران با وجود 
برخورداري از كيفيت برتر نسبت به پروفيل هاي 
ســاخت ديگر كشــورها نه تنها قدرت رقابت در 
بازارهاي منطقه اي را نداشته باشــند، بلكه بازار 
داخلي را هم از دست بدهند. سوال اصلي اين است 
كه رانت ناشي از مزيت هاي اقتصادي پيش بيني 
شده از سوي دولت براي مجتمع هاي پتروشيمي 
به جيب چه كساني مي رود و چرا بايد توليدكننده 
داخلي قرباني اين رانت ها باشــد چــرا كه به نام 
توليد ملي و حمايت از اقتصاد ملي از مجتمع هاي 
پتروشيمي حمايت مي شود اما اين مجتمع هاي 
پتروشــيمي در تامين مواد اوليه بــه واحدهاي 
پايين دست صنايع پتروشــيمي به گونه اي عمل 
كنند كه برآيند آن زمين گير شدن توليدكنندگان 
پايين دست باشد؟ متاسفانه بايد قبول كرد كه دود 
اختالف نظر دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت 
با وزارت نفت بر ســر نرخ خوراک پتروشــيمي ها 
و ســازوكارهايي كه در بــورس كاال براي خريد 
مــواد اوليه پيش بيني شــده، در عمل به چشــم 
توليدكنندگان پايين دســت پتروشيمي از جمله 
صنعت پروفيل هاي يو.پي.وي.سي مي رود. نماد 
آشــكار اين اختالف نظــر را در مواضع اخير وزير 
نفت با وزير صنعت، معدن و تجارت شاهد هستيم 
به نحوي كه آقاي بيژن زنگنه، وزير نفت در صحن 

علني مجلس در واكنش به مواضع آقاي نعمت زاده 
در خصوص تغيير ســازوكار تعيين نرخ خوراک 
پتروشــيمي ها عنوان كرد كه مسئوليت صنايع 
پتروشــيمي با وزارت نفت است نه وزارت صنعت، 

معدن و تجارت.
واقع ماجرا اين اســت كــه توليدكنندگان در اين 
وانفساي ركود و رقابت نابرابر و سياست هاي فروش 
مجتمع هاي پتروشيمي و ديگر صنايع مادر به اين 
نتيجه رســيدند كه در نامه اي بــه رئيس جمهور 
محترم، از ايشان بخواهند تا به بالتكليفي ها پايان 
دهند كه اين نامه به امضاي 12 تشــكل صنعتي 
شناســنامه دار و قانوني از جملــه انجمن صنايع 
توليدكنندگان پروفيل هاي يو.پي.وي.سي ايران 
رسيده و براي رياست جمهوري محترم ارسال شده 

كه اميدواريم كارساز باشد.
دولت بايد واقعيت هاي تلخ در خصوص مشكالت 
ودســت اندازهاي ايجادشده بر ســر تامين مواد 
اوليــه و ديگر موانــع توليد ملي را بــاور كند و در 
سياســت هاي خود تجديد نظر كند و به واقع ما به 
يك انقالب فكري در سياست هاي صنعتي خود در 

راستاي حمايت از توليدملي رقابت پذير و صادرات 
محور نياز داريم. نه اينكه به دست خودمان موانع 
بر ســر كســب و كار و توليد و صنعت ملي ايجاد 
كنيم، بعد اقدام به تشــكيل كارگــروه رفع موانع 
توليد و تسهيل كسب و كار كنيم. باور كنيم كه اگر 
در سياســت هاي صنعتي و رفع مشكالت كسب و 
كار و توليدكنندگان داخلي تغييري ايجاد نشود، 
شــك نبايد كرد دولت خودش زيان و خســارت 
خواهد ديد و اميدواريم روزي فرا برســد كه براي 
توليدكننده ايراني احترام بگذاريم و به دغدغه هاي 
آنها در تصميم گيري ها اهميت بدهيم به نحوي كه 
حمايت از توليدكننده ايراني به عنوان شاخصي در 
چارچوب منافع ملي و اقتصاد مقاومتي تبديل شود 
كه در اين صورت سياست هاي اقتصادي دولت در 
مسير تقويت توليد ملي، صادرات غيرنفتي و تحقق 

اقتصاد مقاومتي تغيير خواهد كرد. 
در ارتباط با اتفاقاتي كه در حوزه تامين مواد اوليه 
رخ داده و دســت اندازهاي موجــود براي خريد از 
كانال بــورس كاال وجود دارد، قبول كنيم كه زيان 
وارد شده به صنايع پايين دست پتروشيمي از جمله 
صنعت پروفيل يو.پي.وي.سي هرگز قابل جبران 
نيست. مشكل اصلي و حاد ما ناشي از عرضه است 
نه تقاضاي واقعي، واقعيت انكار ناشــدني افزايش 
بيــن 3٥ تا ٥0 درصدي مواد اوليه توليدشــده در 
مجتمع هاي پتروشيمي است كه فشار سنگيني را 
بر توليدكنندگان پايين دست وارد كرده و متاسفانه 
شاهد ايجاد تقاضاي كاذب به واسطه حضور پررنگ 
دالل ها و واسطه ها هســتيم و توليدكننده واقعي 
حاشيه نشين شــده است. در فرايند و مسير عرضه 
شاهد اين هستيم كه ســه وزارتخانه اقتصاد، نفت 
و صنعــت، معدن و تجارت در آن دخيل هســتند 
كه هركدام بــه نوعي رويكرد بنــگاه داري خود را 
دنبال مي كنند و دنبال منافع خودشــان هستند. 
پيشــنهاد ما اين اســت كه اگر دولت بتواند يك 
نهاد تنظيم كننده مقررات باالتر از ســه وزارتخانه 
يادشــده تشــكيل دهد كه در اين نهاد تنظيم گر 
اساتيد دانشگاه، نماينده وزارتخانه هاي مذكور به 
همراه نماينده بخش خصوصي در خصوص مقررات 
تصميم گيري كنند و نهاد يادشده فراتر از اختيارات 
و وظايف 3 وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت 
به همراه وزارت اقتصاد، سياست ها و سازوكارهاي 
تامين مواد اوليه صنايع پايين دســت پتروشيمي 
عمل كند و هــر تصميمي كه نهاد تنظيم گر اتخاذ 
كرد، وزارتخانه هاي يادشــده موظف به اجراي آن 

باشند. 
در صورت تشــكيل و فعال ســازي چنين نهاد و يا 
كارگروهي در تصميم گيري هــا منافع بنگاه داري 
جاي خــود را به منافــع ملي خواهــد داد. امروزه 
نيــاز داريم در شــرايطي كــه نهادهاي بســيار و 
وزارتخانه هاي متعدد سياســت هاي گاه موازي و 
گاه متناقــض را در خصوص صنايع پايين دســت 
پتروشيمي اتخاذ مي كنند، يك نهاد باالتر و داراي 
اختيارات ويژه تصميم گيري كند تا شاهد رفع موانع 
و دســت اندازهاي حاكم بر فرايند عرضه مواد اوليه 

پتروشيمي مورد نياز صنايع پايين دست باشيم. 

امیدواریم روزي فرا برسد كه براي 
تولیدكننده ایراني احترام بگذاریم و 
به دغدغه هاي آنها در تصمیم گیري ها 
اهمیت بدهیم به نحــوي كه حمایت 
از تولیدكننــده ایرانــي بــه عنوان 
شــاخصي در چارچوب منافع ملي و 

اقتصاد مقاومتي تبدیل شود 
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