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ركود تورمي را فقط در برخي از اقتصادها ،همچون اقتصاد دولت پيشــين
ميتوان ديد و تجربه كرد و در كمتر اقتصادي در جهان شاهد چنين پديدهاي
هستيم .به همين دليل هم يافتن راه خروج از آن به آساني مقدور نيست .با وجود
اين؛ ابالغيه سياستهاي اقتصاد مقاومتي از سوی مقام ً
معظم رهبری و در پي
خروج غيرتورمي از ركود ،نشان داد كه
آن متن سياستهاي اقتصادي دولت براي
ِ
ساختار سياسي در ايران عزم جدي براي برونرفت از اين معضل را دارد .هر دو
خروج غيرتورمي از ركود تأكيد دارند ،و محور آنها نيز بر توليد و صادرات
سند بر
ِ
غيرنفتي است .اگر به متن ابالغیه اقتصاد مقاومتي مراجعه شود ،متوجه ميشويم
كه دو كلمه «توليد» و «صادرات» هركدام با  13بار تكرار (در متن  800كلمهاي)
بيشــترين بسامد را با فاصله زیاد در ميان كلمات اقتصادي اين متن دارند ،كه
نشاندهنده تأكيد متن بر مقوله توليد و صادرات و نيز مرتبط بودن اين دو مفهوم
با يكديگر است .در  7بند از موارد 24گانه ابالغیه به مقوله صادرات اشاره شده
است .بند  10این متن سیاستهای کلی در این زمینه را شرح میدهد:
حمايت همه جانب ه هدفمند از صادرات كاالها و خدمات به تناســب ارزش
افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق:
 تسهيل مقررات و گسترش مشوقهاي الزم گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساختهاي مورد نياز تشويق سرمايهگذاري خارجي براي صادرات برنامهريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي ،شكلدهي بازارهاي جديد،و تنوع بخشي پيوندهاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه
 استفاده از سازوكار مبادالت تهاتري براي تسهيل مبادالت در صورت نياز ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايراندر بازارهاي هدف.
در متن منتشره از سوي دولت نيز تأكيد ويژهاي بر صادرات غيرنفتي شده
است .از جمله ذکر شده که« :سیاستهای توسعه صادرات به عنوان یکی از
محورهای اصلی تحریک سمت تقاضا در دستور کار دولت قرار گرفته است.
سیاســتهای توسعه صادرات غیرنفتی عالوه بر آنکه از طریق افزایش تقاضا
تحرک بخشهای
برای محصوالت و خدمات تولید شــده در داخل منجر به ّ
تولیدی کشور میشوند ،با کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوع بخشیدن به
منابع ارزی ،رشد اقتصادی با ثباتتری را در سالهای آتی رقم خواهد زد و از
این حیث کامال در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی یعنی تحقق اقتصادی

درونزا و برونگرا قرار دارد ».ضمن این که  29راهکار و سیاست مشخص برای
تحقق هدف افزایش صادرات غیر نفتی را به عنوان برنامه دولت آورده است.
اگرچه هر دو متن از اين حيث واجد نكات مهمي هستند ولي تجربه نشان
ميدهد كه اقتصاد ايران از جهت داشــتن متون و سياستهاي خوب ،كم و
كسري چنداني ندارد و در گذشته هم نداشته است ،آنچه كه اقتصاد ما را رنج
ميداده در مرحله اجراســت كه از يك سو اولويتبندي دقيقي درباره اهداف
برنامه صورت نميگيرد و التزام به تبعات آن سياستها فراموش ميشود .و از
سوي ديگر به آساني از اجراي برنامه و سياستها تخطي ميگردد ،به همين
دليل هم به ندرت پيش آمده كه اجراي برنامههاي اقتصادي و مدون ،قرباني
منافع كوتاهمدت در سياست نشود .از اين رو رفع اين دو مشكل براي دو سند
فوق از اهميت ويژهاي برخوردار اســت .موضوع نظارت و ضمانت اجرا درباره
سند اقتصاد مقاومتي ،در حال بررسي است و نشستهايي هم جهت عملياتي
كردن آن برگزار شــده و انتظار ميرود كه اين بار ســازوکار مناسب نظارتی
تعیین و اجازه تخطي از آن داده نشــود .درباره ســند دولت هم ذكر همين
نكته كافي است كه دستاندركاران اقتصادي دولت نشان دادهاند كه در برابر
فشارهاي وارده مقاومت كرده و ملتزم به خطمشي اعالمي جهت كاهش تورم
هســتند و از اين نظر واجد ذهنيت و ايده روشني هستند ،همین یک مورد
شاهد قابل اتکایی بر اراده دولت جهت اجرای برنامههای خود است؛ بنابراين
اميد آن ميرود كه برخالف گذشته ،شاهد اجرايي شدن مفاد و اهداف اين دو
سند مهم باشيم ،ولي هنوز درباره مشكل اولويتبندي و التزام به تبعات تحقق
اهداف اين اسناد بايد حساسيت بيشتري از خود نشان داد .در اين يادداشت
ميكوشيم كه به برخي از نكات مهم درباره شرايط الزم براي افزايش صادرات
غیرنفتی اشاره کنیم.
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ثبات سياستها

اولين و مهمترين مســأله براي توليد و صادرات ،رســيدن به حدي الزم از
ثبات سياستهاي اقتصادي است .هرگونه بيثباتي در سياستهاي اقتصادي
موجب افزايش قيمت توليد و ناتواني در رقابت با كشــورهاي ديگر و در نتيجه
ناتواني در تأمين كاالهاي مورد نياز كشورهاي سفارشدهنده كاال می شود .به
دست آوردن بازارهاي صادراتي ،بسيار سخت و پرهزينه است ،ولي از دست دادن
آن به هر دليلي كه رخ دهد ،بسيار ساده و آسان است ،از اين رو حفظ بازارهاي

صادراتي حتي مشــكلتر از به دست آوردن آن است .اين كار مستلزم ثبات در
سياستهاي اقتصادي و آسودگي خاطر بازرگانان و صادركنندگان از تغييرات
داخلي است .متأســفانه در برخي از سالهاي گذشته ،بيشترين توان و انرژي
بازرگانان و صادركنندگان ايراني صرف خنثيسازي مشكالت داخلي شده است.
اگرچه بهبود و توسعه صادرات نيازمن ِد ثبات سياستهاي اقتصادي در داخل
اســت ،ولی افزايش صادرات نيز به تناسب به اين ثبات كمك ميكند ،و اجازه
نميدهد كه مديران اقتصادي هر لحظه و به تناســب وضع خودشان ،هرگونه
تصميمي را درباره اقتصاد اتخاذ كنند.
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پرهيز از قيمتگذاري

3

تقويت بخش خصوصي

يكــي از مولفههاي مهم ثباتبخش به سياســتهاي اقتصادي ،پرهيز از
مداخله مستقيم در نظام قيمتگذاري و يا عرضه و تقاضاست ،اين امر بويژه درباره
كاالهايي كه انحصاري و در اختيار دولت نيست ضرورت دارد .در روزهاي گذشته
دو تجربه منفي را در كشور شاهد بوديم كه به نوعي متاثر از نظام قيمتگذاري
هم است .اولين مورد وجود روغن پالم در لبنيات بود كه در دولت پيشين براي
جلوگيري از افزايش قيمت لبنيات و به طور مشخص شير و ماست زمينه استفاده
از اين روغن غيرمفيد براي سالمت انسان در لبنيات فراهم شد ،و امروز صداي آن
درآمده است و چه بسا هزينههايي كه مردم به دليل از دست دادن سالمت خود
بر اثر استفاده از اين روغن خواهند پرداخت خيلي بيشتر از صرفهجويي ناشي از
جلوگيري از افزايش قيمت لبنيات باشد .ضمن اينكه چنين كاري موجب افزايش
بياعتمادي ميان توليدكننده و دولت و مردم با یکدیگر گرديده است كه این نیز
به نوبه خود هزينه بسيار سنگيني برای جامعه تلقي ميشود.
نمونه ديگر ســقوط هواپيماي ايران –  140اســت كه يكي از داليل اين
سقوط را ميتوان در سياستهاي قيمتگذاري و صرفهجوييهاي شركتها
در استفاده از خدمات و رعایت استانداردهاي امنيتي دانست .بنابراين پرهيز از
سياستهاي دخالتي در نظام قيمتگذاري ركن ضروري براي توليدكنندگان و
بازرگانان جهت صادرات است تا بتوانند از مزيتهاي نسبي اقتصاد ايران استفاده
كنند .سياست صادراتي يعني ،سياست مبتني بر استفاده از مزيت نسبي ،چون
در غير اين صورت ساير كشورها كاالها و خدمات خود را به قيمت ارزانتري
عرضه ميكنند و امكان صادرات براي كشــورهايي كه به مزيت نسبي خود
نپردازند ،فراهم نخواهد شد.

5

متناسب كردن سياست خارجي

پيش از اينكه سند اقتصاد مقاومتي منتشر شود ،برخي گمان ميكردند
كه منظور از اقتصاد مقاومتي ،اقتصاد بســته و جنگي است ،ولي با انتشار آن
اين گمان باطل نقش برآب و معلوم شد كه اقتصاد مقاومتي در عين حال كه
نگاه به داخل دارد ،ولي برونزاست و بيشترين تكرار مفهوم در آن «توليد» و
«صادرات» است .توسعه صادرات مستلزم نوعي از تعامل با جهان خارج است
كه مانع از صادرات نباشد .در غير اين صورت سياستهاي صادراتي با بنبست
و شكســت مواجه خواهد شد .سياست صادراتي وقتي موفق ميشود كه نقل
و انتقال پول ،كاال ،انســان ،تكنولوژي و دانش ميان كشور با ساير كشورها به
راحتي انجام شود .هرگونه ممانعت در اين نقل و انتقال نه تنها به لحاظ هزينه،
موجــب افزايش قيمت و در نتيجه كاهش قــدرت رقابت با كاالها و خدمات
ســاير كشورها ميشود ،بلكه به لحاظ سياسي و رواني نيز از توسعه بازارهاي
صادراتي جلوگيري ميكند .هماكنون كاالهايي كه به كشور وارد ميشوند تا در
توليد كاالهاي ديگر استفاده شوند و يا كاالهايي كه صادر ميشوند به داليل
متعدد حداقل  20درصد (اين فقط يك برآورد ذهني است و نه بيشتر) گرانتر
از قیمتی که انتظار می رود تمام ميشــوند ،بنابراين اگر موانع نقل و انتقال
پول ،كاال ،افراد و ساير عوامل موثر بر توليد برداشته شود ،به همين ميزان بر
قدرت رقابتي كاالهاي صادراتي ايران در برابر ســاير كشورها خواهد افزود ،و
يك باره با جهش صادراتي مواجه خواهيم شد .وضعيت امروز روابط خارجي و
امنيتي كردن اين روابط از سوي قدرتهاي غربي به نفع اقتصاد و مردم نيست.
خوشبختانه دولت محترم در مذاكرات  5+1گامهاي اوليه را براي حل مناقشات
برداشته است و اميد آن ميرود كه در دور بعدي مذاكرات نيز گامهاي بزرگتري
برداشته شود .صادرات نه تنها بر اثر كاهش تحريمها جهش خواهد يافت ،بلكه
به نوبه خود در خنثي كــردن اثرات بخشهاي باقيمانده تحريم نيز تأثيرات
چشمگيري خواهد گذاشت.
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دولت در سياستهاي اقتصادي اعالم شده خود اهداف و موارد متعددي را
براي بهبود فضاي كسبوكار در نظر گرفته است ،ولي در زمينه توسعه صادرات،
الزم است كه به چند مورد مشخص بيش از موارد ديگر تأكيد شود .از جمله،
خدمات و اعتبارات بانكي كه يكي از نقاط ضعف نظام اقتصادي ايران است ،و
بدون روانســازي خدمات بانكي قابل تصور نيست كه اقتصاد ايران از جمله
تولید و صادرات كشور دچار تحولي چشمگير شود .همچنين سازوكار خدمات
حملونقل بويژه حملونقل هوايي و ريلي ،با آنچه كه در شأن اقتصاد ايران است
تطابق الزم را ندارد .از سوي ديگر فراهم كردن تسهيالت و مشوقهاي صادراتي
مثل جوايز صادراتي يا ضمانتهاي بيمهاي كه در بيشــتر كشورهاي مرسوم
است ،كمك فراواني به صادرات و نيز توليد داخلي خواهد كرد.
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تقويت بخش خصوصي نيز از جمله گزارههايي است كه هميشه و در همه
حال در برنامههاي اقتصادي ايران ذكر شده ولي هيچگاه گامي موثر براي تحقق
آن برداشته نشده است ،يك دليل آن ذهنيت نادرستي است كه نسبت به بخش
خصوصــي بویژه به بازرگانان وجود دارد .دليل ديگر آن بيعالقگي دولتيها در
خصوص از دست دادن امكانات اقتصادي در اختيار خودشان است .دليل ديگر
هم اسیر اهداف کوتاه مدت بودن و بيتوجهي به اهداف بلندمدت و فقدان صبر
و شكيبايي براي رسيدن به اين اهداف است .نمونه روشن آن كوششهاي برخي
از نمايندگان مجلس براي تخصيص  500ميلون دالر از منابع صندوق توسعه
ملي براي وام ازدواج است كه منابع آن مطابق قانون برنامه پنجم صرفاً به صورت
ارزي و براي توليد بايد در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد ولي با چنين اقدامي
نه تنها از توليد دور ميشود ،بلكه به صورت ريالي در اختيار مصرفِ جامعه و در
نهايت افزايش تورم قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر يكي از شاخصهايي كه وضع آن در حال حاضر اص ً
ال مطلوب
نيست ،شاخص سرمايهگذاري است و با وضع موجود درآمدهاي دولت ،امكان
ايجاد تحول در اين شاخص از طريق سرمايهگذاريهاي دولتي وجود ندارد .از اين
رو مثل ساير كشورهايي كه در حال رشد شتابان هستند ،از جمله در همسايگي
خودمان ،يعني تركيه ،بايد راه را براي حضور بخش خصوصي و سرمايهگذاريهاي
آن فراهم كنيم ،كه بدون اين كارها نميتوان انتظار داشت كه رشد اقتصادي و
توليد و اشتغال بهبود يابد.

4

قيمت ارز

قيمت ارز يكي از موثرترين متغيرها بر سياســتهاي صادراتي اســت.
متأسفانه از سال  1384تا  6سال بعد از آن قيمت ارز تغييرات اندكي داشت ،در
حالي كه در همين فاصله تورم داخلي و در نتيجه هزينههاي توليد ،چندين برابر
شده بود ،و اين امر موجب به هم ريختن موازنه صادرات و واردات به ضرر ايران
و به نفع كشــورهاي صادركننده به ايران گرديد و به اساس توليد و در نتيجه
صادرات كشور لطمه جدي خورد.
اين مشــكل ميتواند پس از اين نيز بوجود آيد ،به عبارت دیگر قيمت ارز
بايد تابعي از تورم داخلي و قدرت توليد كشــور باشد .هرگونه حمايت از آن با
هدف جلوگيري از افزايش تورم ميتواند به اختالل سياستهاي صادراتي منجر
شــود كه در نهايت به ضرر توليد بوده و در بلندمدت موجب تورم و بيكاري
خواهد شد ،همچنان که در سالهای اخیر هم اتفاق افتاد .بنابراين بازرگانان
و توليدكنندگان انتظار دارند كه سياســت دولت محترم نسبت به قيمت ارز
به گونهاي باشد كه از اين پس شاهد تكرار اتفاقات ناخوشايند گذشته نباشيم.

5

تحلیلها و گزارشهای ماه
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دولت یازدهم زمانی اداره امور کشــور را بهدست گرفت که کشور از شرایط
نامطلوب اقتصادی بسیار ضربه دیده و در عرصه بینالمللی با تنگناهای مالی و
تجاری ناشی از تحریمهای اقتصادی روبرو بود .چنانکه از یک طرف درآمدهای
ناشی از فروش ثروت ملی [نیمی نفت و نیمی گاز] بهشدت کاهش یافته و از
طرفی مبادالت پولی و سوئیفت نیز متوقف شده بود و شرایط ناگوار اقتصادی
را مضاعف کرد .در این شرایط ،عالوه بر تورم ،اقتصاد کشور مدت زمان زیادی
را با رشد اقتصادی منفی و رشد سرمایهگذاری منفی و افزایش بدهکاری مواجه
شــد که همه را میتوان در بروز و ظهور «رکــود اقتصادی» خالصه کرد ،گو
اینکه شرایط موجود وضعیت رکود تورمی از سالهای پیش و متأثر از اعمال
سیاستهای نامطلوب اقتصاد دولتی سرمایهداری نفتی شکل گرفته و در بسته
سیاســتی اقتصادی «برونرفت از رکود بدون افزایش تورم» دولت نیز به طور
مبسوط بدان پرداخته شده است اما این امر مانع از تحقق وعدههای امیدوارکننده
بهبود شرایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی دولت تدبیر و امید نیست.

دولت در زمینه دیپلماسی خارجی از طریق مذاکرات و نشستهای متعدد
با کشورهای موســوم به  ،۱+۵اقدامات قابل توجهی انجام داده ،تا حدی که
محیط و نگاه دیپلماتیک جهانی را نسبت به کشورمان تلطیف ساخته ،بخشی
از داراییهای مسدودشــده ایــران را در دو نوبت به میزان  ۲.۴و  ۸.۲میلیارد
دالر آزاد ســاخته و طی اقساطی بخش عمده آن را نیز دریافت نموده است.
البته دســتیابی به توافق جامع با کشــورهای مذکور کاری عظیم و نیازمند
حمایت و دقتهای الزم است که به نظر نمیرسد با وجود اختالفات برجای
مانده در یکی دوسال آینده محقق شود لذا بسته سیاستی اقتصادی دولت با
درنظر گرفتن این موضوع تنظیم شــده و آنچه در هدف است بدون در نظر
گرفتن درآمدهای نفتی تدوین شده است ،ضمن آنکه یکی دیگر از محورهای
برونرفت از رکود که انجام ســرمایهگذاری است نیز با توجه به رشد منفی
ســرمایهگذاری در سالهای  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲درصورت انجام سرمایهگذاری و
آثار دیرهنگام آن بر رشد اقتصادی نمیتواند در برونرفت اقتصاد از رکود در
زمان کوتاه موثر باشد اما سیاستهای دولت حول دو محور دیگر که دستیابی
به «ثبات اقتصاد کالن» و «بهبود فضای کسبوکار» است در بسته سیاستی به
تفصیل بیان شده و امیدواری سیاستگذاران در اجرای این بسته را در تحقق
اهداف خود به نمایش گذارده است.
سیاستهای اقتصاد کالن که عبارتند از سیاستهای پولی ،مالی و ارزی
نیز ،در راستای رفع تنگناهای مالی و اقتصادی در برونرفت از رکود تشریح
شده و در مواردی به تفصیل بیان گردیده است .اعمال سیاستهای پولی از
وظایف بانک مرکزی است ،در یک بانک مرکزی مستقل ،سیاستهای پولی از
تصمیمات دولت که حوزه سیاستهای مالی را دراختیار دارد تبعیت نمیکند.
بلکه با هماهنگی با سیاســتهای مالی آن سیاستها تدوین میگردند که
یکدیگر را خنثی نسازند و در راستای تقویت گردش پولی و مالی اقتصاد کشور
و در جهت حفظ منافع و مصالح مالی کشور بکار گرفته شوند ،متاسفانه در
این بسته سیاستی نگاه و دیدگاه اقتصاد دولتی به وضوح آشکار است .موارد
مربوط به سیاستهای پولی نظیر کنترل نقدینگی و تورم و کاهش بدهیهای
دولت به بانک مرکزی و اصــاح پایه پولی به نفع داراییهای خارجی بانک
مرکزی و افزایش ضریب تکاثر پولی و موارد دیگر همه جزو وظایف یک بانک
مرکزی مســتقل است اما متاسفانه استقالل بانک مرکزی در اقتصاد دولتی
تعریف شده نیست.
در زمینه سیاستهای مالی نیز البته مسئله بودجه ،انتظام بودجه ،مالیاتها
و سایر مواردی که جزو سیاستهای مالی دولتهاست مطرح شده بهویژه در
زمینه عدم وابستگی بودجه به نفت که البته این خود با توجه به تحریمهای
اقتصادی و عدم وصول درآمدهای حاصل از فروش ثروتها یک الزام اســت
تاکید شده اما در مورد جایگزینی و درآمدهای دیگر از جمله درآمدهای مالیاتی
ابهاماتی موجود است .زیرا در بحث مربوط به تشویق صادرات و تحریک تقاضای
موثر که به امر اصالح مالیاتها پرداخته شده است در مورد کاهش مالیاتهای
تولیدی و حتی مصرفی مطالبی عنوان شده ،اما به طور موثر در مورد افزایش
طیف مالیاتدهندگان بهویژه از موسسات و نهادهای مالی و تجاری و تولیدی
فرادولتی یا حاکمیتی اشارهای بهعمل نیامده است.
فراموش نکنیم که یکی از گلوگاههای رفع رکود ،تنگناهای مالی است که در
بسته سیاستی به درستی به آن اشاره گردیده اما رفع تنگناهای مالی با وجود
عدم کسب درآمدهای نفتی و عدم وجود سازوکارهای پیشرفته مالیاتی و نبود
توانایی دولت در دریافت مالیات از برخی مودیان فرادولتی به نظر تردیدآمیز
است مگر آنکه حساب ویژهای بر روی جلب سرمایهگذاریهای خارجی نظیر
ورود ســرمایههای مستقیم خارجی باز کنیم که البته نباید فراموش کرد که
جذب آنها با توجه به ج ّو نامطمئنی که درمورد حمایت از ســرمایهگذاران
و پائین بودن شاخص مالکیت در ایران مطابق جداول بینالمللی وجود دارد،
کمی دور از ذهن است .لذا رفع تنگناهای مالی [یعنی تامین مالی بخشهای
پیشران نظیر نفت ،گاز ،پتروشیمی ،مسکن و گردشگری که در بسته سیاستی
آمده] مستلزم استفاده از منابع داخلی است که با توجه به تصمیم در مورد عدم
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گزارش برنامهریزی تیم اقتصادی دولت برای خروج از رکود تورمی که در اختیار
صاحبنظران و فعاالن اقتصادی قرار گرفته است از چند جنبه میتواند مورد نقد
و بررسی قرار گیرد اما ابتدا ذکر این مهم الزم است که دولت یازدهم در رابطه با
شناخت وضعیت نابسامان اقتصادی و اوضاع و احوال فضای کسبوکار از اشرافی
کامل برخوردار است و اهمیت دادن و اولویت سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی
کشــور به عنوان یکی از اصلیترین برنامههای خود در برونرفت از این وضعیت
را ســرلوحه کار خود قرار داده است که این امر جای بسی تشکر دارد .همچنین
نمیتوان از نظرها پنهان داشــت که دولت در یک سال گذشته با ایجاد ثبات در
بخشهایی از اقتصــاد مانند ثبات در نرخ ارز و روانســازی در قوانین واردات و
صادرات تا حد زیادی آرامش فکری را برای فعاالن اقتصادی فراهم کرده است .این
امر اگرچه مشکالت عدیده فعاالن اقتصادی بخصوص در بخش صنایع و تولیدات
داخلی را برطرف نکرده ،لیکن از بروز بیشتر مشکالت و ایجاد رکود کامل جلوگیری
نموده است.
مطمئنا رشد و توسعه اقتصادی که حاصل فعالسازی واحدهای صنعتی و ایجاد
اشتغال است یکی از ارکان اصلی برونرفت از این وضعیت خواهد بود که به نظر
میآید در اجرای بسته پیشنهادی دولت این امر تا حد زیادی تحقق خواهد یافت.
بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود بدون ایجاد تورم یا با تورم بسیار اندک
را میتوان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد:
اول  -بررسی و تحلیل محتوای بندهای بسته پیشنهادی دولت بدین معنی
که آیا این بسته با این محتوا ،قادر به تحقق اهداف ذکر شده توسط دولت برای
برونرفت از رکود تورمی موجود خواهد بود یا خیر؟
دوم  -تحلیل این موضوع که این بســته با  ۱۷۷بند که خیلی از بندهای آن
از حیطه مصوبات دولت خارج بوده و نیاز به مصوبه مجلس دارد ،چگونه در زمان
کوتاه میتواند اجرایی و ابالغ شــود و اینکه در فضای به شدت بروکراتیک و بدنه
سنگین اجرایی موجود در دولت چگونه عملیاتی خواهد شد؟
فعاالن اقتصادی عمدتا نظر مثبتی نسبت به حل عمده مشکالت اقتصادی با
اجرایی شدن بسته پیشنهادی دولت دارند ،معتقدند به اینکه با اجرایی شدن آن
راهی برای برونرفت از رکود حاکم پیدا خواهد شــد .اما در تحلیل اینکه آیا این
بســته خواهد توانست در مدت کوتاه و در این فضای حاکم بر محیط کسبوکار
موفق و اجرایی شود جای بسی تردید خواهد بود .علت این امر را میتوان به اختصار
در بندهای زیر عنوان نمود:
 - ۱اخذ مصوبات جهت اجرایی شدن طرح شاید نیاز به چندین ماه زمان داشته
باشد.
 - ۲وجود قوانین و بخشــنامههای فراوان حاکم بــر ادارات دولتی که هر کدام
بروکراســی سنگینی را در محیط کســبوکار ایجاد نموده مانع از اجرایی شدن
طرح خواهد بود.
 - ۳آلودگیهای حاکم بر محیط کسبوکار که نقش مهمی در ُکندی و سنگینی
حرکتهای اقتصادی ایفا میکند اما در طرح پیشنهادی دولت پیشبینی نشده
است.
 - ۴تردید در وجود ســاختار اجرایی الزم در دولت جهت اجرایی کردن بســته
پیشنهادی به دلیل وجود مشکالت مالی و بدنه سنگین دولت ،چنانکه در گذشته
نیز شــاهد بودهایم که طرح لوایحی از این قبیل که از تصویب مجلس گذشته تا
کنون نتوانسته است به مرحله اجرا برسد ،همچنانکه قانون بهبود مستمر فضای
کسبوکار و یا قانون رفع موانع تولید و  ...به این سرنوشت دچار شدند.
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افزایش پایه پولی یعنی عدم استقراض دولت از بانک مرکزی به نظر نمیرسد
که منابع کافی برای تحقق آن در اختیار دولت قرار گیرد .البته افزایش ضریب
فزاینده یا تکاثر پولی نیز راهکارهای خود را میطلبد که اساس آن بر اعتماد و
اطمینان آحاد سپردهگذاران به دولت و برنامههای اقتصادی و میزان موفقیت
او در حل مسائل دیپلماتیک خارجی است که امید است دولت تدبیر و امید
قادر شود نسبت به افزایش این اطمینان و اعتماد توفیق حاصل کند .معالوصف
این منابع بــرای رفع تنگناهای اقتصادی موجود که یکی از گلوگاههای مهم
برونرفت از رکود اســت کافی نیست در حالی که بیش از  ۶۰۰هزار میلیارد
تومان نقدینگی در کشور گزارش شده و در بسته سیاستی اشارهای به استفاده
بهینه از این نقدینگی ،موجود ،نشده است .بهکارگیری این نقدینگی در راستای
تامین منابع شــرکتهای تولیدی کوچک و متوسط که بار اشتغال بر دوش
آنهاســت باید در زمره یکــی از مهمترین اهداف دولــت در رفع تنگناهای
اقتصادی قرار گیرد و آن مستلزم تدوین یک برنامه صحیح مدیریت نقدینگی
با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی و مالی است تا نقدینگی از بخشهای
غیر مولد به بخشهای مولد انتقال داده شــود .این اقدام نهتنها پایه پولی را
افزایش نخواهد داد بلکه تنها جابجایی نقدینگی است که درنهایت چنانچه از
طریق بانکها در قالب تسهیالت ارزانقیمت به بخشهای مولد اقتصادی اعطا
گردد ،اسباب رشد اقتصادی و ارزش افزوده و اشتغال را فراهم خواهد ساخت.
افزایش تولید ملی ،خود سببســاز کاهش سطح عمومی قیمتها و به
عبارت دیگر افزایش قدرت خرید پول ملی و کاهش تورم خواهد شد ،کاهش
بیکاری و رشد اقتصادی مثبت رکود را از میان برخواهد داشت و درآمدهای
قابل تصرف اضافه شده و تقاضای موثر نیز افزایش خواهد یافت ،زیرا یکی از
دالیل رکود اقتصادی کاهش تقاضای موثر است که بر تولید اثر بازدارنده دارد
و ســبب کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش درآمد شده که کاهش
پسانداز را در پی خواهد داشت .کاهش پسانداز موجب تنازل سرمایهگذاری
است و این چرخه معیوب اگر اصالح نشود خود را بازتولید کرده و اقتصاد را در
رکود عمیقتر خواهد برد ،خالصه کالم آنکه سیاستهای اقتصادی برونرفت
از رکود به شیوهای نگاشته شده که دولت را ارباب اقتصاد و به شیوه گذشته
تصــور کرده ،غافل از آنکه بخش خصوصی و رقابتپذیری و عدم دخالت در
بازارها ،اساس ورود به اقتصاد آزاد است.
گرچه در این سیاســتها به خروج تدریجی دولت از سرمایهگذاری اشاره
شــده اما با توجه به موارد پیشین و پسین آن مخصوصا دخالت موثر بانک
مرکزی در بازار ارز ،به نوعی اقتصاد آزاد و رقابتی را به چالش کشــیده است.
تا زمانیکه دیدگاه سیاســتگذاران اقتصادی دولت بر محور اصالح ساختار
اقتصاد دولتی قرار نگیرد ،متاســفانه هیچ راهکاری برای نجات اقتصاد کشور
متصور نیست و تا شاخصهایی نظیر حمایت از مالکیت ،فضای کسبوکار،
ریسک اقتصادی و بهرهوری رشد اقتصادی ،نرخ بیکاری ،نرخ تورم ،نرخ رشد
نقدینگی ،نرخ رشد تشکیل سرمایه ،سهم صادرات و واردات در  ،GDPدرجه
آزادی اقتصادی ،سالمت بانکی ،کنترل فساد مالی ،رقابتپذیری ،حاکمیت
قانون و فرصتهای اجتماعی در جایگاههای مطلوب خود قرار نگیرند امیدی به
بهبود اقتصاد کشور نمیرود .آیا به این فکر کردهاید که کدام روش اقتصادی،
ثروتهایی که میدانیم را به کشــورهایی موسوم به اقتصادهای نوظهور [که
سه دهه قبل به لحاظ اقتصادی در جایگاه پایینتر از ما بودند] داده است ،چرا
روش اقتصادی ما قادر نبوده که این ثروتها را به جامعه و اقتصاد ما بدهد؟
نگاه اقتصاد دولتی را باید بهکلی عوض کرد زیرا اقتصاد دولتی قادر به اصالحات
نیســت ،مگر آنکه برنامههای توسعه اقتصادی اعم از سوم ،چهارم ،پنجم و
سیاستهای کلی نظام با رویکردهای جدید زمینه اجرا پیدا کنند.
اگر همان برنامهها با همان رویکردها به نحو صحیح
بایــد اعتراف کرد که 
و در یک بســتر مناسب به اجرا درمیآمد در حال حاضر نیازی به این بسته
سیاستی نبود .حال باید دید دولت یازدهم از این آزمایش سربلند بیرون خواهد
آمد؟ البته همگی میبایست در این راستا به بهترین نحو ،یاری خود را به دولت
برسانیم تا همگی شاهد رشد و شکوفایی میهن اسالمی عزیزمان باشیم.
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تهران

در اهمیت گسترش توریسم

توسعه گردشگری میتواند کمکی اساسی به مقاومسازی اقتصاد ایران باشد
بخش گردشــگری ،که به غلط نام «صنعت» بر آن
نهادهاند ،سالهاست رتبه نخست اقتصاد جهانی را به
خود اختصاص داده اســت .سالهاست گردشگری در
حیطۀ اقتصاد جهانی ،بخش صنعت نفت را پشت سر
گذارده و در بســیاری از کشــورها به مهمترین بخش
در تولیــد ناخالص ملی تبدیل شــده ،اما در این بین،
متاســفانه ایران سهم ناچیزی از درآمد این بخش را به
خود اختصاص داده است .بخش گردشگری به عنوان
یک بخش خدماتی ،ضمن آنکه میتواند به اشــتغال و
رشد اقتصادی کمک کند ،نقش بسیار اساسی در تبادل
فرهنگی بین ملل و آشــنا کردن جهانیان با فرهنگ
کشور مقصد دارد .با توجه به شــرایط ویژه ایران و در
سایه تحریمهای گسترده و ظالمانه کشورهای غربی،
توسعه و رشد این بخش به دلیل آنکه تحریمها کمترین
اثر مخرب را بر آن میگذارد و همچنین به دلیل آمادگی
نسبی زیرساختهای موردنیاز ،میتواند نقش مهمی در
افزایش مقاومت اقتصادی در مقابل فشارهای خارجی
بازی کند .ولی متاسفانه علیرغم آنکه گفته میشود
ایران جزو  ۱۰کشور برتر از نظر جاذبههای گردشگری
است ،چنانکه گفته شد ،سهم بسیار اندکی از این حجم
عظیم گــردش مالی را به خود اختصاص داده و از نظر

میزان جذب گردشگران خارجی ،فاصله بسیار زیادی با
قابلیتهای نهفته در کشــور دارد .شاید گفته شود که
ایرانیان در مورد ویژگیهای کشورشــان بزرگنمایی و
غلو میکنند ،ولی واقعیت آن اســت که پهنه ایران به
دلیل تنوع بسیار زیاد در معماری و شهرسازی ،محیط
طبیعی ،غذا و فرهنگ و اقوام و ملل ،موقعیت منحصر
بهفردی در جهان دارد و حتی کشوری چون هندوستان
که به شبهقاره معروف است به نسبت ایران ،فاقد برخی
از جنبههای تنوع و گوناگونی ایران است ولی توانسته
ســهم بسیار زیادی از گردش مالی و تعداد گردشگران
خارجی را به خود اختصاص دهد .اگر بخواهیم تنوعی را
که از آن سخن میگوییم ،به صورت بسیار خالصه شرح
دهیم ،اینگونه است.
معماری و شهرسازی :کشور ایران چه به لحاظ سابقه
تاریخــی و چه به لحاظ تنوع اقلیمی ،دارای معماری و
شهرسازی آنچنان گوناگونی است که حتی برای بسیاری
از ایرانیان ،این تنوع ناشــناخته است .به عنوان مثال از
معماری و شهرسازی سواحل جنوبی مثل شهر الفت
و سیراف و شهرهای حاشیه کویر گرفته تا روستاهای
کوهســتانی گیالن و مازندران و آثار تاریخ کهن ایران،
شاهد آنچنان تنوع و تفاوتی هستیم که کمتر کشوری

نقشسازنده

سناریوهای مطلوب در صورت پیوستن ایران به کشورهای
عضو «بریکس»

ناصر ثقفی عامری
پژوهشگر
روابطبینالملل

بریکس ( )BRICSســر واژهای مرکب از حروف
اول نام کشورهای تشکیل دهنده گروهی است که
مشخصه عمدة آن این است که اعضایش همگی در
زمرة اقتصادهای نوظهور در جهان قرار دارند یعنی
برزیل ،روســیه ،هند ،چین و آفریقای جنوبی .آن
گونه که برخی صاحبنظران اظهار داشتهاند ،اگر
ایران به این گروه از اقتصادهای سریعاً در حال رشد
بپیونــدد ،در آن صورت نام این گروه از  BRICSبه
 BRIICSتغییــر پیدا خواهد کرد و نه تنها عاملی
تشــدید کننده در عنوان آن (به دلیل تکرار حرف
” )“Iبــه حســاب خواهد آمد بلکــه ظرفیت این
اتحادیه را نیز تشدید خواهد نمود .زیرا دالیل خوبی
وجود دارد مبنی بر اینکه با عضویت ایران ،جایگاه
«بریکس» در سیاست جهانی ارتقا خواهد یافت.
در حال حاضر« ،بریکس» گروهی متشــکل از
پنج کشور با سطوح متفاوتی از قدرت میباشد ،اما
هدف مشترک آنها دستیابی به یک نظام بینالمللی

عادالنهتر اســت .هر یک از اعضای «بریکس» در
یکی از حوزههای سیاســی و اقتصادی در منطقه
خود بازیگری عمده به شــمار میآیــد ،بنابراین،
میتوان گفت گروه مزبور با پوشش دادن مناطقی
مانند اوراسیا ،آسیا ،آفریقا و آمریکای التین از ابعادی
جهانی برخوردارست .ترکیب گروه نیز جالب توجه
است .دو کشور عضو یعنی روسیه و چین از اعضای
دائمی شــورای امنیت سازمان ملل میباشند و از
حق وتو برخوردارند .سه کشور عضو این گروه یعنی
روسیه ،چین و هند دارای سالح هستهای هستند.
دو کشور دیگر ،برزیل و آفریقای جنوبی ،کشورهایی
برخوردار از توانمندی هستهای میباشند که عضو
پیمان عدم اشــاعه سالحهای هســتهای ()NPT
هستند .از این لحاظ نیز ایران به عنوان یک عضو
جدیــد «بریکس» از ظرفیتهــای قابل توجهی
برخوردارســت .ایران عالوه بــر نفوذ ژئوپولیتیک
قابل توجه خود ،بــه رغم تحریمهای غرب ،دارای

را میتــوان در جهان پیدا کرد که این تنوع معماری و
شهرسازی در آن وجود داشته باشد.
محیط طبیعی :تنوع محیط طبیعی ایران را شــاید
فقط با آمریکا بتوان مقایســه کرد .این تنوع به قدری
در همان زمانی که فصل اسکی روی
زیادی اســت که 
برف در کوههای ایران اســت ،در جنوب کشور میتوان
به ورزش اســکی روی آب پرداخت و یا با فاصله بسیار
کوتاه چندساعته از جنگلهای هیرکانی البرز به کویر
شــگفتانگیز خور و بیابانک رســید .این تنوع محیط
طبیعی به همــراه خود تنوع جالبی از حیات وحش را
به همراه دارد ،چنانکه بــه عنوان مثال ایران در زمانی
نهچنــدان دور تنها کشــوری بود که هــر چهار گونه
گربهسان وحشی یعنی شــیر (منقرض شده) ،پلنگ،
یوزپلنــگ و ببر (منقرض شــده) را در خود جای داده
بــود که این ویژگی حتی در قاره پهناوری چون آفریقا
قابل مشاهده نیست .تنوع طبیعی و اقلیمی ایران شامل
دریای خزر در شــمال و دریای عمان و خلیجفارس در
جنوب ،رشــتهکوههایی با طبیعت و پوشــش گیاهی
متفاوت ،غارهای منحصر بفرد ،کویرها و تاالبهایی که
هر یک اکوسیســتم خاص خود را ایجاد کرده است و
دشتها و درههای شگفتانگیز زیادی است.
اقتصادی در حال رشــد و گسترش میباشد و این
نشان میدهد که این کشور تا چه اندازه برای تبدیل
شدن به یک اقتصاد پیشرو در آینده مصمم است.
ایــران مانند آفریقای جنوبی و برزیل به توانمندی
هستهای دست یافته اما همچنان به مقررات ان.پی.
تی پایبند باقی مانده و در هر فرصتی دســتیابی
به کلیه انواع سالحهای کشــتار جمعی از جمله
ســاحهای هســتهای را تقبیح کرده است .ایران
به عنوان یک قــدرت با نفوذ در محیط منطقهای
ناپایدار و بیثباتی که در آن واقع شده است یعنی
خاورمیانه و غرب آســیا ،همواره خواســتار یافتن
را ههای مســالمتآمیز برای بحرانهای منطقهای،
اعم از بحرین یا سوریه ،بوده است.
همان گونه که در اعالمیه و برنامه اقدام پنجمین
اجالس سران گروه «بریکس» در دوربان ،آفریقای
جنوبی (کــه در  26و  27مــارس  2013برگزار
شد) آمده اســت «بریکس» برخالف برخی دیگر
از سازمانهای غرب محور خواهان اتخاذ رویکردی
جامع و مبتنی بر همبســتگی و همکاری با کلیه
کشورها و ملتها میباشــد .این رویکرد آشکارا از
خواســتة ایجاد یک نظم نوین جهانی برمیخیزد.
همــان گونه که رهبران «بریکس» خاطر نشــان
ساختهاند «ساختار کنونی حکمرانی جهانی توسط
نهادهایی کنترل میشــود که در شرایطی شکل
گرفتهاند که چشــمانداز بینالمللی در کلیه وجوه
آن با چالشهــا و فرصتهای متفاوتی مواجه بود.

نگر
آینده

همچنین در اجالس سران بار دیگر از آهنگ کند
انجام اصالحات در صندوق بینالمللی پول ()IMF
ابراز نگرانی شد و ابراز امیدواری گردید که مدیر کل
آینده سازمان تجارت جهانی ( )WTOاز یک کشور
در حال توسعه انتخاب شود.
به عنوان نخستین گام در جهت رفع سلطة بانک
جهانی و صندوق بینالمللی پول بر نظام مالی که
عمدتاً تحت نفوذ ایاالت متحده و متحدینش قرار
دارد ،اجالس ســران تصمیم به تأسیس یک بانک
توسعه جدید توسط دولتهای عضو به منظور ایجاد
زیربنای مالی مؤثر با مشارکت قابل توجه و کافی
گرفت .پیشنهاد شد که سرمایهگذاری اولیه معادل
با  50میلیارد دالر باشد که پنج کشور عضو به طور
مساوی به تأمین آن بپردازند .مهمتر اینکه در حاشیه
اجالس ،یک موافقتنامه مبادله ارزی بین چین و
برزیل به امضا رسید .بنابراین موافقتنامه ساالنه 30
میلیارد دالر تجــارت دو جانبه میتواند به یوان یا
رئال صورت گیرد .قابل ذکر اســت که قراردادهای
مبادلــه ارزی با چین و دیگــر طرفهای تجاری
مانند هند ،اول بار توســط ایران پس از آن منعقد
شد که ایاالت متحده و متحدینش تحریمهای پولی
و مالی یکجانبهای برخالف اصول بازار آزاد که پیرو
آن میباشند ،علیه ایران وضع کردند و در نتیجه،
ایران و دیگر کشورها را ترغیب نمودند تا در تجارت
خارجی خود از دالر یا یورو استفاده نکنند .این امر
در صورتی که یــوان به طور کامل در بازارهای ارز

خارجی قابل تسعیر شود به چالشی جدیتر تبدیل
خواهد شد.
گرچه تمرکز اولیه «بریکس» بر مسائل اقتصادی
و مالی بود ،اما با توجه به وابستگی متقابل سیاست
بینالملل و مســائل اقتصادی و نیز نیاز به اصالح
سازمان ملل ،اجالس سران «بریکس» در اعالمیه
خود تأکید کرد که اصالح جامع ســازمان ملل از
جمله شورای امنیت آن به منظور افزایش نمایندگی
و کارآمدی و در نتیجه پاســخگویی بیشتر آن به
چالشهای جهانی یک ضرورت است.
اجالس ســران بریکس در رابطه با موضوعات
عمده بینالمللی و مشخصاً برنامه هستهای ایران،
نگرانی خود را از تهدید اقدام نظامی و نیز تحریمهای
یکجانبه اعالم کرد ،همچنین تأکید به عمل آمد که
هیــچ راهحل دیگری جز مذاکره در مورد مســئله
هســتهای ایران وجــود ندارد .حق ایــران را برای
استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای بنا بر تعهدات
بینالمللیاش به رســمیت میشناسیم و از حل و
فصل مسائل از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک
و گفتگــو از جمله بین ایــران و آژانس بینالمللی
انرژی اتمــی ( )IAEAطبق مفــاد قطعنامههای
شــورای امنیت ســازمان ملل و تعهدات ایران به
موجب پیمان عدم اشــاعه ســاحهای هستهای
( )NPTحمایت میکنیم .در خصوص بحران سوریه،
رهبران «بریکس» حمایت خــود را از فرایند گذار
تحت رهبری ســوریه از طریق انجام «گفتگوهای

ملی فراگیر» اعالم کردند که به استقالل ،تمامیت
ارضی و حاکمیت سوریه احترام بگذارد.
خالصه اینکــه به نظر میرســد هدف نهایی
«بریکس» یافتن راهحلهایی برای انجام تغییرات
در نظام بینالملل باشــد ،امری که تاکنون بسیار
به تعویق افتاده است .با وجود این ،میزان موفقیت
آن به عوامل گوناگونی بســتگی دارد که عمدتاً به
چالشهایی مربوط میشــوند که رویاروی انجام
تغییرات بنیادی در نظم بینالمللی قرار دارند .با این
حال ،رویکرد اولیه «بریکس» برای کشورهایی مانند
ایران که خواستار این هستند که نظا م عادالنهتری بر
سیاست جهانی حاکم شود ،جذاب به نظر میرسد.
در ایران ،طرفداران سیاســت «نگاه به شرق»
منافع مشترک فراوانی با «بریکس» پیدا خواهند
کرد .رویکرد غــرب به پرونده هســتهای ایران و
تحریمهای یکجانبه آن بیــش از پیش ایرانیان را
از غرب دور میســازد و آنان را به سمت «شرق»
سوق میدهد ،هر چند برخی ممکن است در مورد
عضویت ایــران در «بریکس» با توجه به رویارویی
کنونی میان غرب و ایران بر ســر برنامه هستهای،
احتیاط به خرج دهند ،اما میتوان چنین استدالل
کرد که وارد شدن ایران در این گروه از تنشهایی
که عمدتاً به دلیل سیاســتهای جانبدارانه غرب
به وجود آمده خواهد کاســت .نقش سازنده ایران
در «بریکس» بیشــک به هــدف ایجاد یک نظم
بینالمللی عادالنهتر یاری خواهد رساند.

علیرغم آنکه
یشود
گفتهم 
ایران جزو ۱۰
کشور برتر از
نظرجاذبههای
گردشگری است،
سهم بسیار اندکی
از این حجم
عظیم گردش
مالی را به خود
اختصاص داده
و از نظر میزان
جذب گردشگران
خارجی،فاصله
بسیار زیادی با
قابلیتهاینهفته
در کشور دارد.
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تنوع غذایی :یکی از جاذبههایی که هر گردشگری
را به خود جلب میکند ،غذاهای بومی هر کشــور و
منطقه است و از این جنبه به اعتقاد بسیاری همچون
نویســنده صاحبنام ایرانی ،نجف دریابندری ،ایران
بهترین ســبک غذایی در دنیا را به خود اختصاص
داده اســت .تنوع غذاهای ایرانی با مزهها و عطرها و
طعمهایی که برخاسته از محیط طبیعی در پهنههای
گوناگون است ،از سواحل خلیجفارس ،با انواع غذاهای
دریایــی و گیاهان خاص خود ،تا فــات مرکزی و
کردستان و آذربایجان و گیالن و مازندران و غیره را
دربرمیگیرد و آنچنان است که میتواند تبدیل به یکی
از مهمترین جاذبههای ایران شود و هر گردشگری را
مسحور خود کند که متاسفانه این جاذبه سحرانگیز
تاکنون برای دنیا و گردشــگران ناشناخته مانده و به
جرات میتوان گفت که حتی در کشــورهایی چون
چین و هند نیز بخش کوچکی از این تنوع غذایی را
یکنیم.
مشاهدهنم 
ســایر ویژگیهای متنوع ایران :گوناگونی محیط
طبیعی ایران و قرار گرفتن آن در منطقه ویژه خاورمیانه
سبب شده که تنوع قومی ،فرهنگی و مذهبی زیادی در
ایران وجود داشته باشد که از یکسو جاذب گردشگران
مذهبی از کشــورهای همجوار است و از سوی دیگر به
دلیــل انواع زبانها ،گویشها ،خردهفرهنگها ،لباس و
مراسم و مناسک قابلیت آن را دارد که به عنوان فرهنگ
همگرای ایرانی ،پذیرای گردشگران از سایر مناطق ایران

و یا جهان باشــد و به همراه ســایر جاذبهها ،موقعیت
ویژهای در جهان بیابد.
با این توضیحات قلمداد کردن ایران به عنوان یکی
از ده کشــور برتر در زمینه جاذبههای گردشگری،
نه یک غلو و بزرگنمایی از قابلیتهای گردشگری
ایران ،بلکه واقعیتی انکارناپذیر است اما متاسفانه و به
دالیل مختلف در شناساندن این جاذبهها کار بسیار
اندکی در کشور انجام شده است .البته خوشبختانه
ایران از نظر زیرساختهای مورد نیاز گردشگری چه
از نظــر راههای ارتباطی و فرودگاهها و بنادر ،چه از
نظر مراکز اقامتی و پذیرایی و همچنین نیروی کار
تحصیلکرده و سایر نیازها ،نسبتا تجهیز شده است و
به راحتی و با اندکی سرمایهگذاری میتواند به سهم
خود از گردشــگری دنیا دست یابد و به سرعت به
بهرهوری برسد .از طرف دیگر بخش گردشگری از
جمله بخشهای اقتصادی است که نیاز زیادی به
نیروی انسانی دارد ،بنابراین برخالف بخش صنعت،
که اســتفاده از تکنولــوژی در آن منجر به کاهش
اشتغال میگردد ،تکنولوژیهای پیشرفته و جدید
به هیچ وجه نمیتوانند جایگزین نیروی انسانی در
این بخش گردند و در نتیجه ،با اشتغالی که ایجاد
میکند خواهد توانست بخش مهمی از اقتصاد کشور
را به تحــرک وادارد و به همین دالیل برنامهریزی
جهت توســعه بخش گردشگری از اهمیت ویژهای
برخوردار است.

در این بین متاســفانه باور غلطــی نزد برخی افراد
به وجود آمده که نیاز گردشــگر خارجــی را تنها در
خوشگذرانی خالصه میکنند و به دلیل این باور غلط
با انواع و اقسام کارشکنیها ،سعی در عقب نگهداشتن
گردشگری کشور در عرصه جهانی دارند .بیان این نکته
خالی از لطف نیســت که گردشگرانی که به ایران وارد
میشوند ،از نوع گردشگران فرهنگی هستند و این دسته
از گردشــگران از قبل توقع و انتظار خود را مشــخص
کرده و میدانند که در ایران باید به دنبال چه موضوع و
زمینهای باشند .این گروه از گردشگران به تنها مقولهای
که اهمیت میدهند امنیت (بخصوص امنیت فکری) و
آرامش و احترام است و در نتیجه انتظار هیچگونه تنش
و ناامنی و بیاحترامی از جامعه میزبان را ندارند .نتیجه
آنکه:
-۱ایران به لحاظ تنوع جاذبههای گردشگری در میان
کشورهای جهان از رتبه مناسبی برخوردار است.
-۲زیرساختها برای جذب گردشگر در ایران به میزان
بسیار خوبی مهیا است.
-۳به منظور داشتن سهم مناسبی از اقتصاد گردشگری
جهان ،میبایســتی برنامهریزی و بسترسازی مناسبی
برای شناســاندن و جذب گردشگر و همچنین امنیت
فکری گردشگران خارجی انجام داد.
-۴و نهایتا توسعه گردشگری در ایران میتواند کمکی
اساســی به مقاومســازی اقتصاد در برابــر تحریمها و
زورگوییها باشد و توسعه کشور را شتاب دهد.

9

عمرانی
های
زیرساخت
اقتصا د مقاومتی و
شهای ماه
گزار
تحلیلها و

ویژه
پرونودهنظرها
خبرها

زیرپوست
توسعه
سازوکارتحققسیاستهای
اقتصا دمقاومتی
در بخش زیرساختها و
پروژههای عمرانی
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پیوند تنگاتنگ
توجه به توسعه زیرساختها ،نگاهی برخاسته از نهادینگی اقتصاد مقاومتی است
در مقاطعی از تاریخ کشورها ،ضرورت نگاه از منظر
الزامها و اقتضاها به مسایل بنیادی و اساسی که منشأ
اقتصادی دارند ،در دستور کار رهبران و سیاستگذاران
قرار میگیرد .این نوع توجه ،توجهی مسوولیتمحور
و راهبردی است که میتواند در مسیر رشد و توسعه
کام ً
ال اثرگذار باشد .اهمیت این موضوع چنان است که
در وهله نخست نمیباید نگاهی دورهای و گذرا به آن
داشــت .عالوه بر این ،نمیباید به عنوان یک «مقوله
دولتی» به آن نگاه کرد و در حد ابالغ چند بخشنامه
و یا برگزاری یکی ،دو جلسه کارشناسی و سپردن به
کارگروهها ،بســنده به موضوع و پردازش آن نمود .در
ادامه به این پرســش میپردازیــم که چگونه باید در
مسیر عملیاتی ساختن موضوع اقتصاد مقاومتی «عمل
و اقدام» نمود؟ موضوع را به سه سرفصل اصلی میتوان
تقسیم کرد .یکم فلسفه اقتصاد مقاومتی و اهداف غایی
آن .دوم ،بیان مصادیق و مولفهها و عناصر آن و ســوم
زمینههای اساسی در تاکید بر عمران و زیرساختها،
تولید و تجارت و حملونقل که در راستای کارآفرینی و
تولید و چرخه اقتصادی ،حائز اهمیت هستند.

1

فلسفه اقتصاد مقاومتی و اهداف غایی آن

2

مصادیق و مولفهها و عناصر اقتصاد مقاومتی

عضوهیات
نمایندگاناتاق
تهران

اقتصادمقاومتی،
دارای پیوندی
تنگاتنگ با مقولۀ
عمران و توسعه
زیرساختهاست.
نگاه به توسعه
از این منظر،
نگاهی برخاسته از
نهادینگیاقتصاد
مقاومتی در
نهادهایاجتماعی
و مردمگرایانه
است.

نگر
آینده

بهطــور طبیعی آنچه که میتوانــد ،ایده اقتصاد
مقاومتی را محقق ســازد ،تاکید بر مصادیق عینی و
ملموس است .مصادیقی که به واسطه وجود آنها بتوان
گفت در کشور اقتصاد مقاومتی در جریان است .تحقق
مولفهها و عناصر زیر – در عمل و اقدام عینی – دالیلی
دال بر رخداد و اجرا شدن آرمان اقتصاد مقاومتی است.
الف) تحقق شاخصهای رشد اقتصادی پیشبینیشده
در برنامههای پنجســاله با توجــه به چارچوب برنامه
چشمانداز توسعه  ۱۴۰۴کشور.
ب) پرداختــن به الگوهای اقتصــادی بومی برآمده از
فرهنگ انقالبی و اســامی و ترجیحها و مزیتهای
اقتصادی کشور در صنعت و کشاورزی و آبخیزداری،
دامداری و پرورش آبــزی و باغداری (میوه) و صنایع
خشکبار (پســته ،بادام ،گردو و )...صنایع قند و شکر،
نساجی ،صنایع دریایی ،ریلی و جادهای.
ج) رویکــرد به اقتصاد درونزا ،پیشــرو و برونگرا در
جهت تقویت اقتصاد تجاری با رویکرد صادرات.
د) فعالیت در فرآیندهای متعلق به اقتصادهای نوظهور
و انرژیهای نو.
ه) حرکت در مسیر و فرآیندهای مرتبط با اقتصادهای
دانشبنیان.
ز) محور قرار دادن رشــد بهرهوری در اقتصاد کشور،
با تقویت عوامل تولید و زیرساختهای عمرانی کشور.
ح) بسترســازی در عرصههای خودباوری و پردازش
زمینهها بــرای نمود و بروز توانایــی فکری و علمی،
کارآفرینی و...
مــوارد و مصادیق فــوق ،نشــاندهنده دو نکته
اساســی هســتند .اول اینکه بین اقتصاد مقاومتی و
مقاومــت اقتصادی تفاوت وجــود دارد و دوم ،دادهها
و بروندادههای اقتصاد مقاومتــی ،دادههایی پایدار و
نهادینه شده هستند و عم ً
ال قادرند تا برنامههای توسعه
را به آرمان توسعه پایدار ،نزدیک سازند.
بین «اقتصــاد مقاومتی» و «مقاومــت اقتصادی»تفاوت معنادار وجود دارد :اقتصاد مقاومتی (همانگونه
که پیشتر گفته شــد) دارای یک رویکرد فلسفی و
بهعبارتی دارای یک فلســفه است که بر تعامل بین
انسان و طبیعت ،انسان و منابع ثروت و انسان و تولید
و مصرف و عنصر آرامش و آسایش تاکید دارد .در این
رابطه« ،مقاومت اقتصادی» یک رویه و روش است که

توفیق مجدپور
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به نظر میرسد که در اولین قدم الزم باشد به فلسفه
اقتصاد مقاومتی و اهداف آن توجه شود .فلسفه اقتصاد
مقاومتی را میباید در جهت رشد و توسعه اقتصادی
در شــرایط خاص دانست .این شرایط خاص صرفاً به
بحران و یا عارضههای ناشی از وضعیتهای اضطرار و
سوانح غیرقابل پیشبینی مثل سیل و زلزله و  ...محدود
نمیشود .بلکه اتخاذ هر تصمیم و ارادهای برای «رشد و
توسعه» میتواند عامل و انگیزه و انگیزشی برای تبیین
اقتصاد مقاومتی باشد.
بــه اینترتیب ،فلســفه اقتصاد مقاومتــی دارای
ماهیتی درونزا برای ایجاد انرژی در به حرکت آوردن
موتورهای پیشران امر توسعه و رشد اقتصادی است.
چیستی اقتصاد مقاومتی ،احیای ظرفیتهای بومی و
ملی برای ایجاد تحرک مطلوب در بسترهای پیشران
مرتبط با زیرساختهای اصلی اقتصاد است .در همین
راســتا ،هدف از اقتصاد مقاومتی سمت و سو دادن به
سیاستهای کالن و خرد کشور و سیاستگذاریهای
مرتبط با سیاستهای مالی (به معنای تهیه جایگاههای
مصرف منابع مالی کشــور) و سیاستهای پولی (به
پول در جریان در کشور و حجم
معنای تعیین حجم ِ
نقدینگی)است.
برنامه چشمانداز  ۲۰ساله کشور ،یکی از مهمترین
اسناد باالدستی برای تنظیم برنامههای ادواری پنجساله
کشــور اســت .متاســفانه طی دو دولت قبلی به آن
کمتوجهی شــد و در نتیجه آن ،عم ً
ال در رسیدن به
اهداف مطرحشده در دو برنامه ادواری توسعه ،اختالل و

تاخیر به وجود آمد .در این ارتباط باید توجه داشت که
تاخیر در دسترسی به اهداف زمانبندی شده اقتصادی،
باعث تاخیر در دسترسی به اهداف برنامه چشمانداز شده
و به چرخه سالم اقتصادی ضربه میزند .آسیبدیدگی
چرخه اقتصادی نیــز در اولین تحریکات منفی خود
به ترتیب رشــد اقتصادی ،بازده اقتصادی ،بهرهوری و
تولید را تحتتاثیر قرار میدهد و به آنها ضربه جدی
وارد میکند .آسیب دیدن شاخصهای اقتصادی مورد
اشــاره ،از یک طرف باعث تقویت زمینههای درآمدی
و اقتصادی کشــور به صادرات «نفت و گاز» شد و از
سوی دیگر به جای تقویت زیرساخت تولیدی و عمرانی
کشور در زیربخش تاسیسات و تجهیزات بنیادی ،باعث
گسترش زمینههای تجاری شد .گسترش زمینهای که
درنهایت ،بیکاری و محدودیتهای بسیار در مسیر و
روند کارآفرینی را به همــراه آورد .این همه در حالی
اســت که چنانچه یکی از جمله اهداف اصلی اقتصاد
مقاومتی را ،حرکت در مسیر چشمانداز  ۱۴۰۴ببینیم،
تامین
میتوان انتظار داشت که تدبیرهای موثری برای
ِ
اهداف زیر طرحریزی شود.
الف) توجه بــه راهبردهای توســعهای به نحوی که
ت برنامههای عمرانی در جهت برنامه چشمانداز،
ظرفی 
پشتیبانی و تقویت گردند.
ب) توجــه به راهبردهــای تقویتکنندگی و ارتقای
سطوح کمی و کیفی تولیدات داخلی کشور و توسعه
تجارت با تاکید بر صادرات.
ج) تقویت زیرساختهای اساسی برای ارتقای سطوح
خدمات داخلی و تســهیلگران مقوله حملونقل در
زیربخشهای زمینی (جادهای ،ریلی) ،دریایی و هوایی.
د) استفاده بههنگام از فرصتهای اقتصادی کشور به
جز اقتصاد نفت و گاز .به عبارتی توسعه زیرساختهای
اساسی برای تقویت جنبهها و زیرساختها در زیربخش
صنعت ،کشاورزی صنعتی و صنایع کشاورزی ،غذایی،
دامی ،آبزیپروری و معادن کانی.
ه) گســترش و توســعه صنایع تبدیلی بــا تاکید بر
فرآوردههای کشاورزی و دامی (محصوالت لبنی).
و) گسترش مهارتهای حرفهای در زیربخش صنایع
خودرو ،صنایع دریایی ،صنایع دامی ،صنایع نساجی و
صنایع کشاورزی (سنگین و سبک).
ز) تدویــن برنامه برای صیانت از نفت و گاز کشــور و
تبدیل منابع درآمدی نفت و گاز به سرمایههای تولیدی.
در جهت تقویت این زمینهها الزم اســت تا دولت
در برنامههای اجرایی خــود ،بر ایجاد تعادل منطقی
بین اســتفاده از منابع (منابع زمینی ،مالی ،فنآوری،
مدیریتی ،ســوخت و انــرژی ،مواد اولیــه و منابع و
سرمایههای انســانی) و اصل بهرهوری ،تاکید جدی
نماید .عالوه بر این الزم اســت تا با توسعه برنامههای
عمرانی – عمران روســتایی و شــهری ،تاسیسات و

حملونقل شهری ،جاده و راهسازی ،توسعه حملونقل
ریلی با تاکید بر ارتباط منطقی بین بنادر کشــور با
بازارهای مرکزی کشور (تهران ،مشهد ،تبریز ،ارومیه،
کرمانشاه ،سنندج ،کرمان ،اصفهان ،شیراز ،اهواز و)...
امکان تحقــق مولفههای مطلوب بهــرهوری را ارتقا
بخشند.

11

اقتصا د مقاومتی و زیرساختهای عمرانی

پرونده ویژه

با بهبود شرایط
نالمللی،
بی 
آزادسازی منابع
بلوکهشده و
مدیریتبهتر
در اقتصاد،
میتوان به
تکمیلپروژههای
نیمهتمامعمرانی
و تملک داراییها
خوشبین
بود .اولین و
مهمترینمانع
در این مسیر،
نبود اعتبارات و
تامین منابع مالی
در بحث تملک
داراییهاست.

نگر
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برای پاسخ به یک دوره اقتضایی و خاص (مث ً
ال بحران)
پاســخ میدهد .به عبارتی ،مقاومــت اقتصادی صرفاً
مقولــهای دورهای و گذراســت ،در حالی که «اقتصاد
مقاومتی» موضوعی بنیادی و محوری است که تمامی
فرآیندهای رشد و توسعه را پوشش میدهد.
دادههای اقتصاد مقاومتی ،دادههایی پایدار و نهادینههســتند :دادههای اقتصاد مقاومتی ،دادههایی پایدار
هستند .به عنوان نمونه وقتی صحبت از «کارآفرینی»
در اقتصــاد مقاومتی میشــود ،اساســاً بــا موضوع
«اشتغالزایی کاذب» تفاوت جدی احساس میشود.
کارآفرینی ،نوعی نهادینگی اقتصادی اســت در حالی
که اشتغالزایی ،عمل و اقدامی غیرپایدار ،غیرمولد و
غیرتولیدی است .اشتغالزایی کاذب ،هیچ پیوستی با
عملیات تولید و عملیات زنجیرهای یک اقتصاد پویا،
درونزا ،پیشــرو و برونگرا ندارد .مثالی ساده در این
ارتباط میتواند تبیینکننده موضوع باشد.
نمیدانم ســوار متروی شهری شدهاید یا خیر .اگر
شــدهاید ،قطعاً دیدهاید که چگونه اشتغالزایی شده

است .اشتغالزایی از طریق فرصتیابی تعداد کثیری
دستفروش که دقیقاً بین  ۱تا  ۲درصد مسافران هر
پیک سفر را تشکیل میدهند .کاری که این افراد انجام
میدهنــد ،در قالب و پیرو سیاســتهای کارآفرینی
نیست ،بلکه نوعی اشتغالزایی کاذب و بیمعنی است
کــه چنانچه مدیریت مترو اراده کنــد میتواند مانع
فعالیت این قشــر شود .کارآفرینی ،به مفهوم خالقانه
یک فرآیند معنــادار در چرخه و زنجیره فعالیتهای
اقتصادی است که دارای خصلت نهادینگی و پایداری
اقتصادی باشد.

3

اقتصاد مقاومتی و عمران و توسعه
زیرساختها

کشور ما در حال حاضر به نحوی موکد و جدی ،نیازمند
توجه به مقوله «عمران و زیرساختها» است .این مقوله
شامل موارد زیر میشود.
 ۱-۳توجه بــه عمران و زیرســاختها در زیربخش
تاسیسات تصفیه آب آشامیدنی و تمامی شبکههای

مقاومسازی اقتصاد

طرحهای عمرانینیمهکاره ،عبور از گذشته و خوشبینی به آینده

1

با توجه به تالشهای دولت یازدهم در بهبود شــرایط اقتصادی کشور،
روح تازهای در پروژههای عمرانی کشــور دمیده شده است .امروز امید
زیادی در میان مردم و فعاالن اقتصادی برای تغییر شــرایط به وجود آمده
و جنبوجوشــی تازه در عرصه اقتصاد رخ داده است که به توسعه و تکمیل
طرحهای نیمهتمام عمرانی کمک قابل توجهی خواهد کرد .همچنین اجرای
سیاست ابالغی مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی باعث میشود تا
حمیدرضا پشنگ
از ظرفیتهای داخلی بهترین اســتفاده را داشته باشیم و بتوانیم با عبور از
دبیر اول کمیسیون
شرایط نامناسب فعلی ،به پیشــرفت و توسعه دست یابیم .اجرای سیاست
عمران مجلس
اقتصاد مقاومتی تاثیر بسزایی در توسعه پایدار ،باال بردن سطح رشد در تمامی
ابعاد ،ایجاد انگیزه برای بالفعل نمودن پتانسیلهای بالقوه و برآوردن انتظارات مردم مناطق محروم برای
اجرایی شدن پروژههای عمرانی خواهد داشت.
توجه به پروژههای عمرانی به مقاومســازی اقتصاد منجر خواهد شــد؛ وقتی زیرساختها در
محورهایی چون راهسازی ،سدســازی ،آب و برق و  ...فراهم شود ،بخش کشاورزی نیز که از
بخشهای مهم در اقتصاد کشور است و حرف اول را در اشتغالزایی میزند ،بهبود پیدا میکند ،تولید
رونق مییابد و امکانات الزم برای سایر تولیدکنندگان نیز فراهم میشود.
به رغمچنین تاکیدها و ضرورتهایی همچنان بسیاری از پروژههای عمرانی نیمهکاره ماندهاند
اگرچه با بهبود شرایط بینالمللی ،آزادسازی منابع بلوکهشده و مدیریت بهتر در اقتصاد ،میتوان
به تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی و تملک داراییها خوشبین بود .اولین و مهمترین مانع در این
مسیر ،نبود اعتبارات و تامین منابع مالی در بحث تملک داراییهاست .مسالهای که باعث شده حجم
بیشتری از پروژهها از دوره گذشته باقی بماند و تکمیل آنها به یکی از دغدغههای بزرگ دولت یازدهم
تبدیل شود .تحریمهای باقیمانده نیز یکی از دیگر مشکالت پیشروی پروژههای عمرانی است ،چرا
که محدودیتهای بینالمللی باعث تاخیر در اجرای برخی پروژهها شده است.
همچنان تا تحقق اهداف مورد نظر در زمینه تقویت زیرساختهای عمرانی راه زیادی درپیش
است اما با توجه به اقداماتی که در اولویت کاری دولت روحانی در ارتباط با پروژههای عمرانی
قرار گرفته اســت و تخصیص بودجه برای تکمیل پروژههای مهــم و آنهایی که باالی  80درصد
پیشرفت دارند ،میتوان به آینده خوشبین بود .بودجه سال  1393به واقعیتهای اقتصادی بسیار
نزدیک اســت و بنابراین امیدواریم با استفاده از بودجه عمرانی امسال بتوانیم بسیاری از پروژههای
نیمهتمام را تکمیل کنیم و با موفقیت در این بخش بسیاری از مشکالت حوزه حملونقل ،مسکن و
حوزههای مرتبط دیگر را نیز برطرف کنیم.
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آبرســانی بهداشتی ،از تصفیهخانهها به بازار مصرف
خانگی ،آب ذخیره ســدها برای کشاورزی و هدایت و
مدیریت آبهای سطحی حاصل از باران و برف است.
عــاوه بر این به مدیریت و نظارت آبهای زیرزمینی
باید اشاره داشت که مقوله عمران تاسیسات زیربنایی
کشــاورزی و عمران روســتایی را در دستور کار قرار
یدهد.
م 
 ۲-۳عمران روستایی که اقدامی محوری و پایدار برای
ایجاد اشــتغال پایدار و کارآفرینی است ،ماهیتاً باعث
افزایش ضریب ماندگاری اهالی روستا و ایجاد تولید و
جذب نیروی کار شــده و زمینه را برای مقاوم شدن
اقتصاد روستایی ،به عنوان بخشی از اقتصاد مقاومتی
ملی ،تدارک و پشتیبانی مینماید.
 ۳-۳ضرورت بســط فعالیتهای مرتبــط با عمران
روستایی در زیربخش تاسیسات آب ،برق ،گازرسانی،
احداث جادههای دسترسی و خانهسازی و تاسیسات
بهداشــتی و درمانی که میتواند عاملــی موثر برای
افزایش ضریب ماندگاری اهالی روستا در روستا گردد.
 ۴-۳توجه بــه عمران و زیرســاختها در زیربخش
تاسیسات شهری با تاکید بر شبکههای برقرسانی از
مراکز تولید انرژی برق به بازارهای مصرف .متاسفانه
کهنگی و قدمت این بخش از شبکهها ،عم ً
ال موجب
هدر رفت انرژی برق شده و زمین ه را برای افزایش سرانه
مصرف انرژی در کشور فراهم نموده است.
 ۵-۳توجه به عمران تاسیســات زیربنایی حملونقل
ریلی ،زمینی و دریایــی که ماهیتاً میتواند زمینهای
برای استقرار ســرمایههای زیربنایی در جهت ایجاد
قابلیتهای «پیشران» توسعه شود.
 ۶-۳توجه به عمران مناطق محروم که میتواند منجر
به ارتقای ســطح بهرهوری در کشاورزی ،کارآفرینی و
توسعه همگن و متعادل کشور گردد.
عالوه بر موارد فوق ،شایسته است تا به مقولههای
اداری توجــه داد که وجود ســازمانهای همعرض و
سیستمهای موازی ،موجبی برای افزایش هزینههای
اداری و مصرف بیدلیل بودجه کشــور تلقی میشود.
این فرآیندها ،به هیچ عنوان ،قابل توجیه علمی در یک
اقتصاد مقاومتی نیست.
نتیجهآنکه:

گفتمان توسعهای ،فرآیندی ملی است و سخن از
عمران ،سخن از زیرساختهایی است که میتواند با
تاثیرگذاری بر بهرهوری ملی ،موجب کاهش هزینههای
سربار ناشی از ضعف زیرساختهای بنیادهای شهری
و روستایی گردد.
اقتصاد مقاومتی ،دارای پیوندی تنگاتنگ با مقولۀ
عمران و توسعه زیرساختهاست .نگاه به توسعه از این
منظر ،نگاهی برخاسته از نهادینگی اقتصاد مقاومتی در
نهادهای اجتماعی و مردمگرایانه است .مردمیکردن
اقتصاد ،یکــی از اهداف مورد انتظار از مبحث اقتصاد
مقاومتی است .مقولهای که میتواند تشویقی تمامپوش
برای فعالیت بنگاههای اقتصادی در فضای پاک تولید و
رفتارهای تجاری– صادراتی شود.

بخش خصوصی برای مشارکت
در طرحهای عمرانی ثبات میخواهد
اقتصاد مقاومتی و طرحهای عمرانی
در میزگردی با حضور ابراهیم بهادرانی ،مسعود خوانساری و حجتاهلل میرزایی

نگر
آینده
شماره بيست و نهم  /شهریور 93

عظیم محمودآبادی :نسبت اقتصاد مقاومتی و اجرای طرحهای عمرانی موضوع
میزگرد این شــماره «آیندهنگر» اســت .در حالی که طی دوران فعالیت دولت
گذشــته طرحهای عمرانی متعددی کلید خورده بود که اکثر آنها در نهایت به
بهرهبرداری نرسیدند ،اخیرا محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت ،در سخنانی اعالم
کرد دولت یازدهم تنها منابع طرحهایی را تامین خواهد کرد که به لحاظ فیزیکی
هشتاد درصد پیشرفت داشــتهاند .در این صورت بسیاری از طرحهای عمرانی
نیمهتمام ،در صورت ادامه کار ،از دریافت اعتبارات دولتی محروم خواهند بود و
پرسش اینجاست که آیا بخش خصوصی حاضر خواهد شد بار اجرا و اتمام برخی
از این پروژهها را برعهده بگیرد؟ ابراهیم بهادرانی ،دبیرکل اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی تهران معتقد است ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی جهت
ورود به پروژههای عمرانی از لوازم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و
وجود «امنیت سرمایه» را پیششرط اعتماد فعاالن این بخش برای برعهده گرفتن
پروژههای عمرانی میداند .در همین حال مسعود خوانساری میگوید در میان
طرحهاینیمهتمامبازماندهازدولتقبل،حتیبسیاریازطرحهاییکهممکناست

هشتاد درصد آنها اجرایی شده باشد نیز در صورت اتمام نهتنها نمیتوانند باری از
دوش اقتصاد کشور را بردارند بلکه به زیان آن هم خواهند بود .رییس کمیسیون
حمل و نقل و ارتباطات اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی تهران با تاکید
بر اینکه الزمه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تخصیص صحیح منابع است،
در این راستا ،جلوگیری از ادامه اجرای بسیاری از طرحهای عمرانیای که کلنگ
آن در دولت قبل زده شده را الزامی میداند .اما حجتاهلل میرزایی دیگر میهمان
آیندهنگر ،با بیان اینکه هدف از اجرایی کردن پروژههای عمرانی توسعه اقتصادی
و افزایش توانمندی نظام اقتصادی و اجتماعی است ،تاکید میکند که افزایش
انعطافپذیری نظام اقتصادی در مقابل تغییرات خارجی هم بستر شکلگیری و هم
هدف محوری اقتصاد مقاومتی است .متن پیش رو حاصل میزگرد «آیندهنگر» با
حضور ابراهیم بهادرانی دبیرکل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران،
مسعود خوانساری رییس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران و همچنین
حجتاهلل میرزایی استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی است که در طبقه پنجم
ساختمان اتاق تهران و به میزبانی دبیرکل برگزار شد.
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پرونده ویژه

ابراهیم بهادرانی:
تا زمانی که
رشد ،ثبات
نداشتهباشد،
سرمایهگذاری
بخشخصوصی
نمیتواند به طور
مداوم داخل
اقتصادتزریق
شود چراکه با
وجود نوسانات
برایعاملین
اقتصادینگرانی
به وجود میآید.

نگر
ه شماره بيست و هشتم  /مردا د 93
آیند
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موضــوع بحث ما «اقتصــاد مقاومتی و
طرحهای عمرانی» است .جناب آقای بهادرانی ،به
اعتقــاد شــما الزامــات و پیشزمینههای
ســرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای
عمرانی،چیست؟
بهادرانی :در ابتدا باید اشــاره کنیــم که در بودجه

۱۹۵هزار میلیارد تومانی امسال ،حدود ۶۷هزار میلیارد
تومان درآمد از محل فروش نفت و گاز دیده شده که
از این رقم ۳۸هزار میلیــارد ریال به عنوان اعتبارات
عمرانی در نظر گرفته شده است .بنابراین اگر بگوییم
که همه بودجه عمرانی هم درجهت صحیح مصرف
میشود ،هنوز بخشــی داریم که بودجه جاریمان را
به بودجه فروش نفت وصل کردهایم .فقط این نیست؛
مثال فروش شرکت ،فروش یک دارایی است که داریم
میفروشــیم و در هزینههای جاری از آن اســتفاده
میکنیــم .بنابراین اگر بخواهیم به شــکل اولویت و
مرحلهای به بودجه و درآمدهای نفتیمان نگاه کنیم
متوجه میشویم که انجام طرحهای عمرانی در اولویت
قرار دارد و برای همین باید ابتدا پروژههای عمرانیمان
از آن محل تامین شوند و مخارج مسائل جاریمان را
از محل درآمدهای مالیاتی و غیره تامین کنیم که البته
تا رسیدن به این مرحله فاصله زیادی داریم .اتفاقا توجه
به این مساله هم در جهت همین سیاستهای اقتصاد
مقاومتی اســت که از سوی مقام معظم رهبری ابالغ
شده است .این کار درنهایت میتواند به مقاومسازی و
در عین حال پویایی اقتصادمان منجر شود.
ولی آیا این روش هم به دولتیتر شــدن
طرحهای عمرانی نخواهد انجامید؟ قطعا بهتر
است که درآمد نفت را صرف بودجه جاری نکنیم
و آن را به سمت زیرساختها هدایت کنیم اما اگر
قائل به ضرورت دولتزدایی از اقتصاد و به طور
مشخص طرحهای عمرانی باشیم هزینه کردن
درآمدهای نفتی برای آن ،چه نسبتی با هدف ما
دارد؟
بهادرانی :یک وقت ما میخواهیم هدفگذاری کنیم؛

خب هر هدفــی را میتوانیم برای رشــد اقتصادی
کشور در نظر بگیریم .اما زمانی هست که میخواهیم
واقعیتها را بررسی کنیم و براساس واقعیتها راهکار
ارائه بدهیم در اینصورت قطعا روش متفاوتی خواهیم
داشت .واقعیت بودجه مملکت ما چیزی است که ابالغ
شده و همه دستگاهها مجبورند مخارج خود را با آن
تنظیم کنند و در مجلس نیز تصویب شده است .در
مرحله اول رشدهایی که در سالهای مختلف بودجه
جاری داشــتهایم را باید بررسی کنیم و جلوی رشد
بیدلیــل و بیهدف هزینههای برخی دســتگاهها را
بگیریم .با این کار در واقع میتوانیم از افزایش بیجهت
هزینه منابع نفتی و زیرزمینی کشــورمان در موارد
غیر ضرور جلوگیری کنیم .مثال خرید ســاختمان و
مواردی از این دست که در وزارتخانهها و دستگاههای
مختلف شــاهد هستیم برای دولت هزینه دارد و این
هزینه از همین محل درآمدهای نفتی تامین میشود
که باید کاهــش یابد .اگر بخواهیم در بخش عمرانی

مردم ســرمایهگذاری کنند ،برای انجام آن راهکاری
اساســی وجود دارد که تجربه آن در همه دنیا وجود
دارد .راهکارش هم این است که به هر حال یکسری
موارد هســت که برای بخش خصوصی هزینه کردن
در آنها توجیه دارد و فضا و امکاناتی ایجاد میکنند
که بخش خصوصی در آنجا سرمایهگذاری کند .مثال
در بحث راهسازی و اتوبانها این چیزی نبود که قبال
سازمانهای نیمهدولتی یا مردم در آن سرمایهگذاری
کننــد .اما اکنون کاری انجام شــده کــه بانکها و
سازمانهای نیمهدولتی عالقهمند به سرمایهگذاری در
این بخشها هستند .یکسری کارها در برخی پروژهها
وجود دارد که دولت انجام میدهد اما قابل انتقال به
بخش خصوصی است .منتها باید از طریق راهکارهای
خودش این انتقال انجام شود .در واقع باید کاری کرد
که بخش خصوصی برای تقبــل اجرای این طرحها
عالقهمند شود و تضمینهای الزم به آنها داده شود
و همچنین از نوساناتی که باعث متضرر شدن بخش
خصوصی میشــود جلوگیری به عمل آید ،که آنها
بتوانند بدون واهمه از مشکالت پیشبینی نشده کار را
برعهده بگیرند .نباید طوری باشد که پیمانکار کاری را
انجام دهد و پولش پرداخت نشود یا بخش خصوصی به
بانک بدهکار شود و از این طرف پولش پرداخت نشود
و به ورشکستگی بخش خصوصی بیانجامد .اگر یکی از
این اتفاقات بیفتد ،قطعا سایرین از تکرار آن میترسند.
بنابراین یکی از راهکارها همین است که هر چه زودتر
معوقات بخش خصوصی پرداخت شــود .دوم اینکه
یکسری کارهایی داریم که اکنون ممکن است برای
بخش خصوصی توجیه نداشــته باشد و برای همین
الزم است ابتدا دولت یکسری سرمایهگذاریهای اولیه
را در آن بخشها انجام دهد تا برای بخش خصوصی
توجیهپذیر شــود .از این دست موارد در مملکت زیاد
داریم اما مشــکلی که وجود دارد اینکه متاســفانه
تعداد پروژههایی که ما شروع میکنیم خیلی بیشتر
از منابع ماســت .اصال نباید معیار کارایی نمایندگان
مجلس تعداد آغاز اجرای پروژههای عمرانی و غیره در
حوزههای انتخابیهشان باشد .من خودم زمانی که در
سازمان برنامه و بودجه بودم ،در زمان تصویب بودجه،
چالشهای مختلفی با نمایندگان مجلس داشــتم و
اصرار میکردم که طرح جدید شــروع نکنند چراکه
منابعمان این اجــازه را به ما نمیداد و نباید آن را به
گونهای تخصیص میدادیم که طرحهایی که شروع
شده متناسب با هدف به نتیجه نرسد .ولی متاسفانه
این کارها تحت فشارهای مختلفی صورت میپذیرفت
که باید آسیبشناسی شود .مثال در مجلس درآمدی
ایجاد میکردند که به تناســب آن بتوانند بعضی از
پروژهها را اجرا کنند .البته این مسالهای که میگویم
عمومیت ندارد اما بعضا این اتفاق میافتاد .اگر قرار شود
که اینگونه عمل کنیم ،نه به اهداف سیاست اقتصاد
مقاومتی میرسیم ،نه تخصیص بهینهای از منابعی که
در اختیار داریــم در داخل مملکت انجام دادهایم .به
طور خالصه باید کاری کنیم که اقتصادمان در مقابل
چالشهایی که وجود دارد ،مقاوم شــود و رشــدمان

پویایی خودش را داشته باشد .اکنون رشد ما نه تنها
پویایی ندارد بلکه نوســانش هم خیلی شدید است.
برنامهها را نگاه کنید ،رشدمان در برنامه اول باالی ۵
درصد بوده و در برنامه دوم به  ۲درصد رسیده است.
در برنامه سوم دوباره باالی  ۵درصد رسیده و در برنامه
چهارم ،به حدود  ۲درصد رســیده است و از سال ۹۰
به بعد هم که منفی شــده و هنوز هم درحالت رکود
قرار داریم .این نشان میدهد که اقتصاد ما به گونهای
تنظیم شده که نمیتواند در اثر شوکها و چالشهای
به وجود آمده ،به ثبات و رشــد ادامه دهد و تا زمانی
که رشد ،ثبات نداشته باشــد ،سرمایهگذاری بخش
خصوصی نمیتواند به طور مداوم داخل اقتصاد تزریق
شود چراکه با وجود نوسانات برای عاملین اقتصادی
نگرانی به وجود میآید .بنابراین باید دولت کاری کند
که ثباتی را به وجود آورد و هدفگذاری کند .در درجه
اول الزم است فروش دارایی ،صرف ایجاد دارایی برای
کشور شود که در این میان البته که نفت و گاز و ...هم
استثنا نیستند .در واقع بودجههای جاری باید از محل
درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین
شود .بعد از این کار باید یکسری کارها از دوش دولت
برداشته شود .به هر حال در شرایط فعلی ،اقتصادمان
دچار مشکل است و این کار (کاستن از نقش دولت در
اقتصاد) هم میتواند به ثبات اقتصادی کشور کمک
کند و هم پروژهها به مردم داده میشــود تا تشویق
شوند که در این زمینهها سرمایهگذاری کنند .ضمن
اینکه امنیت اقتصادی هم برایشان ایجاد خواهد شد تا
با پرداخت پول به موقع و خوشحسابی با کسانی که
به آنها تعهد داده است ،شرایط بهبود یابد .در مرحله
دوم هم باید زمینهسازی بشود تا پروژههایی که برای
مردم توجیه ندارد ،توجیهپذیر شود .درنهایت هم کاری
کنند که اقتصاد مردم تقویت شود و این امکان فراهم
شود که سرمایهگذاری کنند.

با این توضیح ،شــما دو عامل را مهمترین
مسئله میدانید .یکی اینکه برای سرمایهگذاران
بخش خصوصی ایجاد انگیزه شود تا آنها برای
طرحهای عمرانی ملی حاضر به سرمایهگذاری
شــوند و دوم اینکه پروژههای عمرانی توجیه
اقتصادی داشــته باشــند و از ایــن پروژهها
سیاستزدایی و تبلیغاتزدایی شود.
بهادرانی :حتی خود دولت را نباید از این قضیه مبرا

دانست .مسئوالن دولتی نیز ممکن است با طرحهای
استانی وارد این فاز سیاسی و تبلیغاتی شوند.

آقای میرزایی اگر بخواهیم از منظر اقتصاد
کالن به این بحث وارد شویم طرحهای عمرانی
اساسا چه اهمیتی در توسعه اقتصادی دارند و با
توجه به ابالغ سیاســتهای اقتصاد مقاومتی،
اهمیت اجرای طرحهای عمرانی برای مقاومسازی
اقتصاد کشور چه میتواند باشد؟
میرزایی :اقتصاد مقاومتی دارای یک هدف محوری

و زمینه و ضرورت تاریخی اســت و آن اینکه قدرت

برخی از کارشناســان بودجه معتقدند که
طرحهای عمرانی آخرین اولویت اقتصادهایی
هستند که شرایط چندان عادی بر آنها حاکم
نیســت .مثال در مورد اقتصاد کشور ما برخی
معتقدند نباید اجرای طرحهای عمرانی اولویت
هزینههای کشور شمرده شود .در واقع حرف آنان
این است که اگر مباحث دیگر اقتصاد حل شد و
بنیه مالــی باقی ماند ،میتوانیــم آن را صرف
پروژههای عمرانی کنیم وگرنه اختصاص منابع
مالی به طرحهای عمرانــی در اقتصادی که به
شکلی دچار بحران است چندان منطقی نیست.
نظر شما چیست؟
میرزایی :نه الزاما ،وضعیتی که به تعبیر شــما اکنون

کارشناســان به آن اشــاره دارند ،وضعیتی است که
محصول و دســتاورد سیاســتگذاریهای نادرست
گذشــته اســت و عمال پروژههای عمرانی جایگاه و
اهمیت حاشــیهای در سیاستگذاری پیدا میکنند.
این رویکرد و تلقی نادرست اساسا با فلسفه پروژههای
عمرانی فاصله زیادی دارد .پروژههای عمرانی محملی
برای ســرمایهگذاریهای باالسری بلندمدت بخش
عمومی هســتند و بر همین اســاس حتی مفاهیم
موجود در ادبیات بودجهای کشور اصالح شد و عنوان
«اعتبــارات عمرانی» به «اعتبارات تملک داراییهای
ســرمایهای» تغییر کرد .یعنــی پروژههای عمرانی
مسیری برای سرمایهگذاریهای باالسری اقتصادی
و اجتماعــی بهمنظور ایجاد زمینههــا و صرفههای
مکانی و مقیاس برای سرمایهگذاری مستقیما مولد
بخش خصوصی اســت .که از این جهت یک زمینه و
ضرورت اجتنابناپذیر برای توسعه است .بخش مهمی

میرزایی :هدف از اجرای طرحهای
عمرانی توسعه اقتصادی است
خوانساری :بخش خصوصی بهتر
میتواند طرحهای عمرانی را اجرا کند

حدود  ۱۰درصد.

آقای خوانساری ،از آنجا که آقای میرزایی
اهمیت این پروژهها را برای توســعه اقتصادی
کشور و همینطور مقاومسازی آن مطرح کردند،
بفرمایید که به لحاظ کارشناسی پروژههایی که در
دهه گذشته اجرایی شده یا در آستانه اجرایی
شدن قرار گرفته ،توجیه اقتصادی داشته است یا
خیر؟ برای مثال میبینیم شهرهایی که چندان
فاصله زیادی از هم ندارند و کنار هم هســتند،
دارای فرودگاههای مجزا هستند در صورتی که
مسافت این دو شهر شاید از نظر اقتصادی برای
احداث فرودگاه خیلی توجیهپذیر نباشد .در این
خصوص ممکن است انگیزههای غیر کارشناسی
در میان باشد و برای مثال احداث فرودگاه در یک
شــهر به موفقیت و تالش نماینده آن شهر در
مجلس تعبیر شود و برای رایآوری در دور بعدی
انتخابات مجلس موثر باشد..
خوانساری :فکر میکنم ویژگی بحث اقتصاد مقاومتی

این است که واقعا یک نگاه منطقی به اقتصاد داشته
باشــیم .اگر بخواهیم در یک جملــه آن را خالصه
کنیم یعنی اقتصاد را با منطق خــودش اداره کنیم
و دخالتهای سیاســی ،قومی ،قبیلــهای و رانتی را
نداشته باشیم .در مورد بحث طرحهای عمرانی هم اگر
بخواهیم تعریف درستی داشته باشیم باید نگاهمان را
در این مورد تغییر دهیم و تعریف طرحهای عمرانی
را دوباره از نو بنویسیم .آنچه مسلم است در سالهای
گذشته از ابتدای انقالب تاکنون ما طرحهای زیادی
را اجــرا کردیم که قطعا اگر اجرا نمیکردیم تصمیم
درستتری گرفته بودیم و وضعیت بهتری داشتیم.

اگر در این خصوص نمونههایی هم در ذهن
دارید بفرمایید .یعنی مصادیق طرحهایی که اجرا
نشدنشانمفیدتربود.
خوانساری :ابتدا تاکید کنم اگر واقعا فضای کسبوکار

را بهبــود دهیم و اجازه دهیــم که بخش خصوصی

مسعودخوانساری:
در بحث طرحهای
عمرانیباید
نگاهمان را در این
مورد تغییر دهیم و
تعریفطرحهای
عمرانی را دوباره
از نو بنویسیم.
در سالهای
گذشته از ابتدای
انقالب تاکنون ما
طرحهای زیادی
را اجرا کردیم
که قطعا اگر اجرا
نمیکردیمتصمیم
درستتریگرفته
بودیم و وضعیت
بهتریداشتیم.

نگر
آینده

بهادرانی :ثبات اقتصادی؛ الزمه
سرمایهگذاری بخش خصوصی در
طرحهای عمرانی است

کمااینکــه از  ۱۲۸هزار میلیارد تومانی که
پارسال به عنوان بودجه  1392مطرح بود ،تنها
حدود  ۱۰هزار میلیــارد تومان برای بودجههای
عمرانی به کار گرفته شد.
میرزایی :یعنی چیزی در خوشــبینانهترین برآورد
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انعطافپذیری نظام اقتصادی را در مقابل شوکهای
خارجی و تحوالت پیشبینینشــده داخلی افزایش
دهد .در کشــورهای توســعهیافته ،تجربه نســبتا
طوالنیای در مدیریــت اقتصادملی وجود دارد که از
دهه  ۱۳۳۰تالش کردهاند آثار و پیامدهای شوکهایی
که خارج از سیستم یا داخل سیستم (سیستماتیک
یا غیرســیتماتیک) اتفاق میافتد مثل ادوار تجاری
یا شــوکهای نفتی یا شوکهای ناشــی از حوادث
طبیعی را به حداقل برســانند تا اقتصادشان بتواند از
قدرت انعطافپذیری باالتری برخوردار باشد .ادبیات
خیلی گســتردهای هم در این زمینــه تحت عنوان
 Economic Resilienceشــکل گرفتــه که در
زبان فارســی به «تابآوری اقتصادی» ترجمه شده
است .در کشــور ما به نظر میرسد مهمترین هدفی
که اقتصاد مقاومتی پیگیــری میکند ،افزایش توان
انعطافپذیری نظام اقتصادی اســت .اما به روشــنی
میتوان گفــت انعطافپذیری رابطه مســتقیمی با
بنیانهای توسعه کشــور دارد .یعنی به اندازهای که
کشــور پا در مسیر توســعه میگذارد و توسعه پیدا
میکند ،قدرت انعطافپذیریاش در مقابل شوکهای
خارجی یا تحوالت پیشبینی نشــده داخلی افزایش
پیدا میکند .پس میتوانیم بگوییم که دســتیابی به
یک اقتصاد مقاوم چیزی نیست جز دستیابی به یک
اقتصاد توســعهیافته .عمده محورهایی که در ابالغیه
اقتصاد مقاومتی وجود دارد ،عمال مســیر توسعه را
هموار میکند .از جمله تاکید بر شکلگیری اقتصاد
دانشبنیان و تاکید بر تــوازن منطقهای و نیز توجه
به ارتقاء و انباشت سرمایه انسانی مسیرهای ضروری
توسعه را هموار میکنند و از این طریق قدرت مقاومت
اقتصاد را در مقابل تحوالت خارجی و داخلی افزایش
میدهند .از طرف دیگر طرحهای عمرانی هم از ابتدایی
که پیگیریشده  -از اولین برنامه عمرانی ایران در سال
 ۱۳۲۷تا به امروز  -هدف اصلیاش ایجاد بنیانهای
الزم برای توسعه بوده است .بخشی از اینها که کامال
هدف مشخصی دارند ،کاهش آسیبهایی است که از
طریق همین شــوکها به اقتصاد وارد میشود مانند
پروژههای سدسازی که قدرت مقاومت ما را در مقابل
یک شــوک خارجی مثل بارانهای سیلآسا یا وقوع
ســیل افزایش میدهد .یا توسعه شبکه راهها ،برقها
یا شبکههای مخابراتی ،ایجاد مجتمعهای دانشگاهی،
آموزشی و پژوهشی ،بهداشــتی و درمانی بخشی از
مسیری بوده که میتوانسته بنیانهای توسعه را ایجاد
کنــد و هدف نهاییاش ایجــاد مقاومتهای الزم در
اقتصاد کشور در مقابل همین آسیبهای خارجی و
بیرونی و یا آسیبهایی است که در داخل ممکن است
رخ دهد .به همین دلیل هم بخش زیادی از پروژههای
عمرانی اگر به طور اندیشــیده ،عالمانه و براســاس
نیازهای اقتصاد کشور شــکل گرفته باشد ،میتواند
مسیر توسعه را اصالح کند؛ مشروط به اینکه براساس
اندیشه و مطالعه درستی شکل گرفته باشد و به عنوان
ابزاری که زیرساختهای فیزیکی را در اقتصاد افزایش
میدهد یا زیربناهایی که امکان انباشت سرمایه انسانی

را فراهم میسازد ،عمل کند .در این صورت است که
اجرای پروژههای عمرانی هم ضروری به نظر میرسد.

از هزینههای جاری معطــوف به حفظ و نگهداری و
انباشت همین ســرمایههای به دست آمده از طریق
پروژههای عمرانی است .به همین دلیل بخش مهمی
از هزینههای عمرانی جاری به خودی خود و فینفسه
هیچ موضوعیتی ندارند بلکه صرفا اعتباراتی هستند که
برای حفظ و نگهداری سرمایۀ به دست آمده از محل
ســرمایهگذاریهای عمرانی است .اکنون اتفاقی که
افتاده کامال عکس این است .به طوری که ما اولویت
را به اعتبــارات جاری دادهایم و اعتبارات عمرانی هم
در صورتی که منابعی در اختیارمان باشد یا ظرفیت
اجرایی داشــته باشــند ،در دســتور کار دولت قرار
میگیرنــد که این با روح اقتصاد مقاومتی در تعارض
است.
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پرونده ویژه

حجتاهللمیرزایی:
اقتصاد ریاضتی یک
برنامه کوتاهمدت
مربوط به گذار
از شرایط خاص
است و یک برنامه
موقت است که
در شرایط خاصی
که رکود یا شوک
ناگهانیمانندسیل،
زلزله ،جنگ یا
تحریمهایخارجی
وجود دارد مطرح
میشود درصورتی
که اقتصاد مقاومتی
یکبرنامهبلندمدت
برای رسیدن به
توسعه است.

نگر
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فعالیــت خود را انجام دهد و زمینهها را فراهم کنیم،
فکر میکنم خیلی از طرحهایی که دولت با هزینههای
گزاف اجرا میکند بخش خصوصی ما میتواند ارزانتر،
بهتر و سریعتر اجرا کند .دومین اشکالی که در بخش
طرحهــای عمرانی وجود دارد ،این اســت که توجه
کافی به بودجه ساالنه برای طرحهای عمرانی نداریم،
پروژههایی را کلنگ میزنیم که هیچ تناسبی با میزان
اعتباراتمان ندارد .به همین دلیل همیشه در کشور ما
تعداد فراوانی پروژههای عمرانی نیمهکاره وجود دارد
که عمال فشاری مضاعف بر اقتصاد کشور است و اگر
قرار است پروژهای دو یا سه ساله تمام شود ،به خاطر
نبود اعتبار دستگاههای اجرایی حدود  ۱۰تا  ۱۵سال
به طول میانجامد .فکر میکنم متوسط اجرای یک
پروژه در کشور ما کمتر از  ۱۰سال نباشد درصورتی
که االن میانگیــن آن در دنیا روزبهروز در حال کمتر
شــدن اســت و مثال حداکثر  ۲تا  2ونیم سال است.
بــا درنظر گرفتن همه این جوانب درمییابیم که چه
هزینه باالیی مصرف میشــود .طوالنی شدن مدت
اجرای پروژهها در کشــور ما  ۲دلیل عمده دارد؛ اول
اینکه دولت دســت به اجرای پــروژهای زده که جزو
وظایفش نبوده اســت .ثانیا پروژهای که اجرای آن را
کلید زدهاند تناسبی با نیازهای کشور نداشته و در واقع
طرحی غیر ضروری بوده است .نتیجه هم این میشود
که به دلیل طوالنی شدن زمان اجرای پروژه ،آن طرح
در واقع اقتصادی بودنش را از دست میدهد و به بیان
دیگر تبدیل به پروژه یا پروژههایی میشود که اجرایی
شدنشان هیچ توجیه اقتصادی ندارد .مثال راهاندازی
فرودگاه امام از ابتدا که شروع شد و کلنگ آن خورد
تا وقتی که فاز اولش ساخته شد ،نزدیک به  ۴۰سال
طول کشــید .در صورتی که ساخت یک فرودگاه در
استانبول ترکیه از وقتی که استارت آن زده شد تا وقتی
که به بهرهبرداری رسید ،فقط  ۱۸ماه به طول انجامید.
که قطعا از اســتاندارهای باالتر و کیفیت
بهتری هم برخوردار است...
خوانساری :شــک نکنید که همینطور است .بحث

بعد هم همانطور که اشــاره کــردم ،دولتی کردن
در همان زمان و هماینک
پروژههاست در صورتی که 
نیز آمادگی بخش خصوصی در مــورد فرودگاه امام
وجود داشته و دارد که سرمایهگذاریهای خارجی و
داخلی به صورت مشترک انجام شود .ولی متاسفانه
دید بســتهای که در اقتصاد ما وجود دارد باعث شده
کمتر اجازه ســرمایهگذاری خارجی در این زمینهها
داده شود .در داخل نیز شاید سرمایهگذاران ما احساس
امنیت کافی برای سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ
نمیکنند که خود این مساله هم بر طوالنیتر شدن
اجرای طرحهای عمرانی بیتاثیر نبوده اســت .نمونه
دیگر پروژه بزرگراه تهران -شمال است؛ پروژهای که
سالیان ســال است که در دســت اجراست و دولت
میخواهد آن را به سرانجام برساند .درحالی که بخش
خصوصی نیز آمادگــی دارد ولی امکان ورودش داده
نشده است .در عوض راههای زیادی را امتحان کردهایم
که اگر بخواهیم اقتصادی فکر کنیم ،قابل مقایســه

نیست .یعنی راههای ترددی که هرهفته بین تهران
و شــمال انجام میشود را مقایســه کنید با طرحی
که حدود  ۳۰سال اســت که میخواهیم آن را اجرا
کنیم .شما توجه کنید میزان سوختی که در این راه
صرف میشود و اســتهالکی که وجود دارد و زمانی
که افراد صرف آن میکنند را اگر برای یک راه فرعی
سرمایهگذاری میکردیم االن با چه وضعیت متفاوتی
در این زمینه روبهرو بودیم .مثال بعدی درمورد یکی از
زیربناهایی است که به خصوص با راهاندازی و افزایش
تولید منابعمان به خصوص در صنعت فوالد ،کشــور
نیاز دارد و الزم اســت سریعتر به آن بپردازد ،آن هم
بحث ریل و راهآهن اســت .واقعیت این است که در
بحث راهآهن سرمایهگذاری بسیار کمی انجام دادیم و
میبینید که چقدر راههای فرعی روستایی که ممکن
اســت چند روز یکبار ،چند خودرو از آن عبور کنند
را سرمایهگذاری کردهایم اما همانطور که خود شما
هم اشاره کردید کمتر به این مباحث از دید اقتصادی
نگاه میکنیم بلکه بیشتر فشارهای سیاسی ،اجتماعی
و احساسی حاکم بر طرحهای ماست .نمونههای این
رویکرد در همــه بخشها وجود دارد .فرض کنید در
بحث بیمارستانسازی .البد میدانید که در اقصی نقاط
کشــور حتی در شهرهای خیلی کوچک بیمارستان
ساخته شده اســت در صورتی که پزشک و امکانات
مورد نیاز آن وجود ندارد .فرودگاههای زیادی ساخته
شده و فکر میکنم االن ما نزدیک به  ۶۰فرودگاه در
کشور داشته باشیم درصورتی که  ۱۰تا  ۱۵تای آنها
بیشتر فعال نیستند .این درحالی است که اگر فرودگاه
کمتری میســاختیم و به صورت رایگان افراد را بین
شــهرهای همجوار جابهجا میکردیم ،قطعا به نفع
دولت و به صرفهتر بود .در بحث بهداشت ،راه ،راهآهن
و هواپیمــا اگر دقت کنید خواهید دید که پروژههای
زیادی را شروع کردیم که بسیاری از آنها اقتصادی
نبــوده و در واقع نباید اجرای آنها را کلید میزدیم.
از سوی دیگر میبینیم برخی پروژههایی را که دولت
شــروع کرده واقعا باید توسط بخش خصوصی انجام
میشد و در یک جمله فکر میکنم اگر بخواهیم بحث
پروژههای عمرانــی را تعریف کنیم در وهله اول باید
ببینیم بخش خصوصی چقدر میتواند آن را اجرا کند
و به جای اینکه مستقیم دولت در پروژههای عمرانی
ســرمایهگذاری کند بهترین کار این است که بخش
خصوصی سرمایهگذار باشد و دولت مابهالتفاوت سود
را بپردازد .یعنی اجرا توسط بخش خصوصی باشد اما
ببینیم چقدر این طرح سود و بازده دارد که دولت هم
بتواند بخشی از آن را انجام بدهد .نمونهاش را میتوانیم
در راهسازی و اتوبانهایی که به صورت نمونه ساخته
شــد مشــاهده کنیم .مانند اتوبان فردیس  -تهران،
اتوبان ساوه -ســلفچگان که بخش خصوصی شروع
کرد و درصد مشارکت دولت در آن مشخص شد .فکر
میکنم در خیلی از طرحهای عمرانی میتوانیم این
مــدل را اجرا کنیم که طبیعتا ،هم در زمان و قیمت
صرفهجویی خواهد شد و هم اینکه توجیه اقتصادی
بیشتری خواهد داشت.

حاال میخواستم از آقای میرزایی خواهش
کنم که تفاوت اقتصاد ریاضتی و اقتصاد مقاومتی
را در بحث پروژههای عمرانی بیان کنند؟ به هر
حــال در اقتصاد ریاضتی گفته میشــود که
پروژههای عمرانی ،انقباضی میشــوند ولی در
اقتصاد مقاومتی آیا چنین ضرورتی وجود دارد؟
ســوال را از این منظر میپرســم که برخی در
تعاریفشان تاکید میکنند که اقتصاد مقاومتی
مثل اقتصاد ریاضتی نیست که برای دوران تحریم
و یا زمانی باشد که به طور کلی اقتصاد با مشکالتی
روبهرو شده است .به خصوص مقامات بلندپایه
نظام بر این مساله تاکید زیادی دارند .اما آیا به
لحاظ کارشناسی اینها واقعا دو مبحث جدا از هم
هستند و شما اصال قائل به تفاوت اقتصاد ریاضتی
و اقتصاد مقاومتی هستید؟
میرزایی :اقتصاد ریاضتی یک برنامه کوتاهمدت مربوط

به گذار از شرایط خاص است و یک برنامه موقت است
که در شرایط خاصی که رکود یا شوک ناگهانی مانند
سیل ،زلزله ،جنگ یا تحریمهای خارجی وجود دارد
مطرح میشود و ممکن است محور آن ریاضت باشد.
ِ
سیاست محوری دولت و یا اجماع ملی
به این معنا که
بر صرفهجویی حداکثری و کاهش مصرف خصوصی و
عمومی و یا خوداتکایی و درونگرایی حداکثری قرار
میگیرد .درصورتــی که اقتصاد مقاومتی یک برنامه
بلندمدت برای رسیدن به توسعه است .با توضیحاتی که
ارائه کردم در واقع اقتصاد مقاومتی یک مسیر راهبردی
و بلندمدت است .راهبردی که الزاما ممکن است در آن
کاهش مصرف ناشی از شرایط خاص یا عدم دسترسی
به کاالهــا و خدمات یا کمبود مقطعی منابع مالی و
 ...مطرح نباشــد .کاهش مصرف خصوصی و مخارج
عمومی یا محدودیتهایی حتی در سرمایهگذاریهای
متعارف در برنامه اقتصاد ریاضتی یک اجبار (معموال
موقتی) است درحالی که در برنامه اقتصاد مقاومتی
به هیچ وجه اجبار نیســت بلکه یک انتخاب عالمانه
است که براساس حداکثرســازی بهرهوری از منابع
این انتخاب را انجام میدهیم .یعنی بنای ما این است
که حداقل منابع را با حداکثر بهرهوری بتوانیم به کار
بگیریم .همانطــور که عرض کردم اقتصاد مقاومتی
یک برنامه توســعهای است و افقاش بلندمدت است
و کوتاهمدت نیست .این از جمله تفاوتهایی است که
بین این دو وجود دارد.
پس ضرورتی ندارد که در اقتصاد مقاومتی،
سیاستهاانقباضیشود؟
میرزایی :الزاما نه ،اما عرض کردم در اقتصاد مقاومتی

اتفاقی کــه میافتد ،حداکثری کــردن خردورزی و
عقالنیت در تخصیص منابع محدود است .همانطوری
که قاعده و اصل اساسی علم اقتصاد است .اقتصاد علمی
به تخصیص بهینه منابع کمیاب یا علم بیشینهسازی،
مقید است.

این عقالنیت اقتصادی با چه سازوکاری به
وجود میآید؟
میرزایی :علم اقتصاد ،علمی است که به بیشینهسازی

مقید اســت .یعنی ما با مجموعــهای از قیدوبندها و
محدودیتها مواجهیم که این محدودیتها ،کمیابیها
و کمبودهــا از جمله در منابع طبیعی یا منابع مالی
یا حتی محدودیتهای عمر بشــر مشاهده میشود.
حاال با این مجموعه محدودیتها میخواهیم اهداف
حداکثری را پوشش دهیم .سازوکاری که در اقتصاد
وجود دارد ،ســازوکار بهینهســازی بهکارگیری این
منابع محدود اســت .درواقع ایجاد یک تناسب بین
نیازهای نامحدود و منابع محدود اســت که مبنایش
عقالنیت است که برای بشــر کامال متعارف است و
این را میشناســد و قابل تشخیص است و اصطالحا
به آن عقالنیت ابزاری میگویند .البته در برنامهریزی
توسعه گاهی از این عقالنیت ابزاری عبور میکنیم و به
عقالنیتهای دیگر دست پیدا میکنیم مثل عقالنیت
ارزشی و عقالنیت آئینی .منتها واقعیت این است که
ما در اقتصاد مقاومتی قرار اســت که در یک مســیر
بلندمدت این عقالنیت و خردورزی را به عنوان مبنای
اصلی تخصیص منابع و تصمیمگیریمان مورد توجه
قرار دهیم.
آقای خوانساری! آقای میرزایی به ضرورت
یهای
یهاوسیاستگذار 
مگیر 
عقالنیسازیتصمی 
اقتصادی در همه موارد از جمله طرحهای عمرانی
اشاره کردند .اگر یک ارزیابی از این زاویه در دهه
گذشته و دولت قبل و دولت جدیدی که سر کار
است ،داشته باشید و اگر عقالنیت را امری نسبی
درنظــر بگیریم ،بفرمایید کــه چقدر در بحث
پروژههای عمرانی شــاهد اصــاح رویههای
نادرست گذشــته در این بخش بودهایم؟ ضمن
اینکهآقاینوبختاخیراگفتهبودندماپروژههایی
را ادامه خواهیم داد که  ۸۰درصد پیشــرفت
فیزیکی داشــتهاند .یعنی دولت سیاست اتمام
پروژههای ناتمــام و نیمهکاره را در پیش گرفته
است...
خوانساری :مطابــق همین بحثی که آقای دکتر هم

بهادرانی :از رشد بیهدف هزینههای
برخیدستگاههاجلوگیریکنیم

خوانساری :عدم تناسب طرحها با
اعتباراتمان ،عامل طوالنی شدن اجرای
پروژ هها است

اگر همین بحــث را در طرحهای عمرانی
متمرکز کنید قطعا بهتر است .یعنی به صورت
مصداقی بفرمایید که چه اقدام و سیاستگذاری و
تصمیمگیری دولت جدید توانســته در جهت
اصالح سیاستگذاریهای دولت گذشته در این
زمینهباشد؟

ابراهیم بهادرانی:
انجام طرحهای
عمرانی در
اولویت قرار دارد
و برای همین باید
ابتدا پروژههای
عمرانیمان از
محل بودجه تامین
شوند و مخارج
جاریمان را از
محل درآمدهای
مالیاتیتامین
کنیم که البته تا
رسیدن به این
مرحلهفاصله
زیادی داریم.

نگر
آینده

میرزایی :انعطافپذیری شرط الزم
اقتصاد مقاومتی است

فضایی و نظامی که باید دست دولت باشد ،بقیه امور را
باید به دست بخش خصوصی سپرد .متولی پروژههای
مربوط به نیروهای نظامی و انتظامی باید دولت باشد
ولی بقیه پروژههای عمرانی را بخش خصوصی میتواند
انجام دهد به شرطی که با توجه به بازده سرمایهاش،
دولت در مدت زمان مشخص به بازپرداخت آن کمک
کنــد .فرض کنید اگر یک راه با توجه به عوارضی که
۱۰ساله ۱۵ ،ساله میگیریم ،بازپرداخت دارد ،دولت
درصــدی را کمک کند تا هم در ارتبــاط با وامهای
کمبهــره و هم پولــی که میدهد بتوانــد در فاصله
بیشــتری دریافت داشته باشد و بقیه پروژهها هم به
همین صورت قابل اجرا است .یعنی اگر اجازه دادیم
که دولت فقــط در پروژههای کالن نظامی ،انتظامی
و حاکمیتی دخالت کنــد ،بخش خصوصی پروژهای
را شــروع میکند که توجیه اقتصادی و ســودآوری
داشته باشد و اینطوری نیست که فشار دولت ،مجلس
و طرحهای اســتانی و عمرانی بتوانند دلیل شــروع
پروژهای باشند که از توجیه اقتصادی برخوردار نیست.
لذا واقعا توصیهام این است که در ارتباط با طرحهای
عمرانی اجازه دهیم بخش خصوصی کال فعال شود و
مابهالتفاوت بازگشت تسهیالتش را دولت کمک کند.
اما اینکه چه تفاوتی بین دولت یازدهم با دولت قبل در
اجرای طرحهای عمرانی وجود دارد فکر میکنم قیاس
معالفارق است .یعنی تنها چیزی که متاسفانه در مدت
هشت سال گذشته در اقتصاد نداشتیم ،عقالنیت بود.
یعنی حاکمیت احساسات ،بیتدبیری و یک اقتصاد
کلنگی به تمام معنا .وقتی شــما در حالی که حدود
 ۷۰۰میلیارد دالر درآمد ارزی داشتید ،معلوم شود که
در سال  ۱۳۹۱رشد منفی  ۸.۵درصدی داشتید ،اصال
با هیچ فکر ،عقل و منطقی سازگار نیست که به اندازه
کل درآمد نفتی از ابتدای کشف نفت در ایران تا ابتدای
سال  ۱۳۸۴درآمد داشته باشید  -که درآمد نفتی این
هشت سال متناسب با کل یکصد سال گذشته درآمد
نفتی باشد -اما از رشد منفی سر در بیاورید! این نشان
میدهد که هیچ عقل و خردی حاکم بر اقتصاد کشور
نبوده اســت .در یک سال اخیر موفقیتهایی شاهد
بودیم که نخســتین و مهمترین آن ،کنترل تورم به
اندازه زیاد بوده است که قدم مثبتی است ،ولی بحث
رکود هنوز به نظرم یک مشــکل اساســی است که
تاکنون نتوانستند حل کنند.
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اشــاره کردند ،فکر میکنم اقتصــاد مقاومتی یعنی
یک نگاه خردگرایانه به اقتصاد کشور .اما پرسش این
اســت که اقتصاد مقاوم چه اقتصادی است؟ میتوان
گفت اقتصادی مقاوم است که اوال در آن یک فضای
مناسب کســبوکار حاکم باشــد و ثانیا همانطور
که آقای بهادرانی اشــاره کردند ثبات داشــته باشد.
نمیشــود اقتصادی مقاوم باشد اما ظرف یک ساعت
ارزش پول شما یک سوم شــود .در این صورت ،این
وضعیت هرچه باشد نامش اقتصاد مقاومتی نیست.
پس باید کاری کرد که ثباتی در ارزش پولمان وجود
داشته باشد .اقتصاد مقاوم اقتصادی است که کسانی
که در درون آن هستند (سرمایهگذاران ،کارآفرینان)
امنیت داشته باشند .نمیتوانید بستری را آماده کنید
و فضای غیرشفافی داشته باشید .به هر حال فضایی
که از آن فســاد اقتصادی بیرون بیاید نشان میدهد
که یک فضای مقاوم و پایدار نیست .یا اگر قرار باشد
دولــت هر روز در تعرفهها دخالت کرده و یک روز آن
را باال و روز دیگر پایین بیاورد ،یک روز افزایش ســود

بانکی را تصویب کنند و روز دیگر آن را بردارند ،یک
روز قیمت بگذارند و یک روز حذفش کنند یعنی در
اقتصاد اختالل به وجود بیاورنــد ،این اقتصاد ،دیگر
مقاوم نمیتواند باشد .بلکه اقتصادی مقاوم است که
یک بار برنامهریزی ،ستونها و پایهاش را محکم کند
و بر آن اساس فعالیتهایمان را تنظیم کنیم .ولی اگر
از ابتدا فونداسیون را خودمان لق کنیم و پایه محکمی
نداشته باشد ،طبیعتا کســانی که قرار است طبقات
بیشــتری روی آن اضافه کنند ،متضرر خواهند شد.
در پروژههــای عمرانی که به نظرم فرع بر کل اقتصاد
کشور است نیز همین بحث حاکم است .آقای بهادرانی
به درستی اشــاره کردند اولین کاری که باید صورت
گیرد جداسازی بحث سرمایهگذاری از بودجه جاری
است .نمیشود داراییهایمان را بفروشیم و آن را خرج
کارهایجاریمانکنیم.درستمانندبچههایپولداری
که ارثی به آنها میرســد و بالفاصله به جای اینکه
خودشان انباشتی بر این سرمایه اضافه کنند ،شروع
به خوردن از آن میکنند .باالخره این سرمایه هرچقدر
هم نامحدود باشد روزی تمام خواهد شد .اگر قرار باشد
اقتصاد مقاومی داشــته باشیم نباید داراییهایمان را
خرج امور جاریمان کنیم .اگر قرار باشــد داراییها را
بفروشیم و خرج امور جاری کنیم و بخوریم ،خب این
چه مقاومتی است؟ این است که روی بحث طرحهای
عمرانی همانطور که اشــاره کردم باید در وهله اول
که همان معادن و نفت اســت را
اگر فروش داراییها 
داریم ،قطعا باید خرج سرمایههای زیربنایی کنیم که
در درازمدت بتوانند آینده اقتصاد ما را بسازد و آن را
مقاوم کند .در بحث طرحهای عمرانی هنوز معتقدم به
این شرط موفق خواهیم بود که آن را به دست بخش
خصوصی بسپاریم .یعنی به جز پروژههایی که واقعا در
سطح خیلی کالن حاکمیتی هستند مثل پروژههای
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مسعودخوانساری:
در طرحهای
عمرانیهنوز
معتقدم به این
شرط موفق
خواهیم بود که آن
را به دست بخش
خصوصیبسپاریم.
یعنی به جز
پروژههایی که واقعا
در سطح خیلی
کالنحاکمیتی
هستندمثل
پروژههایفضایی
و نظامی که باید
دست دولت باشد،
بقیه امور را باید
به دست بخش
خصوصیسپرد.
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خوانســاری :به نظرم دولــت در طرحهای عمرانی
هنوز نتوانسته اســت کار اساسی انجام دهد .ممکن
است شعارش عنوان شده باشــد اما هنوز فشارهای
بیــش از اندازهای وجود دارد .من فکر میکنم در این
بخش وقتی موفق خواهیم شــد که دستکم حدود
 ۶۰درصد این طرحهــای ناتمامی که در دولت قبل
آغاز شده را بتوانیم کامال تعطیل کنیم .چون خیلی
از این طرحها اگر تمام هم شــود باز روی دســتمان
خواهد ماند .بیمارستان نیمهتمامی را تمام کنید؛ اما
وقتی پزشک ندارید ،کارآیی نخواهد داشت .یا مثال با
اتمام فرودگاهی که هفتهای یک پرواز داشته باشد چه
توجیه اقتصادی میتوانید داشته باشید؟ به نظرم دولت
جدید هم در ارتباط با پروژههای جدید ،قاطعیتی که
باید داشته باشد و اولویتبندی که باید بکند را قطعا
نداشته است.
آقای بهادرانی! آقای خوانساری اشاره کردند
که نمیتوان دارایی را فروخت و به اسم سرمایه
خرج کرد .یکی از مســائلی که االن وجود دارد
بحثهای تهاتری است که در پروژههای عمرانی
وجود دارد ،مثال زمینی را واگذار میکنند در قبال
اینکه فالن شرکت یا بخش خصوصی پروژهای را
تمام کند .در این مورد بعضا انتقاداتی مطرح شده
است .نظر شما چیست؟
بهادرانی :واقعیت این اســت که بودجهای در کشور

وجود دارد که این بودجه قطعا یکسری کسریهایی
را خواهد داشــت .در این بودجه ســهم زیادی برای
طرحهای عمرانی در نظر گرفته نشده است .مثال اگر
رقم  ۳۸هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را بر ۱۹۶
هزار میلیاردی که مجموع بودجه است تقسیم کنید،
در حدود  ۲۰درصد اســت که رقم زیادی نیست تازه
اگر همــه این بودجه را بتوانند تخصیص دهند .مثال
پارسال هم رقمی نزدیک به این رقم را در بودجه برای
طرحهای عمرانی دیده بودند اما آنچه عمل شــد زیر
 ۲۰هزار میلیارد تومان بود .البته اینکه ســخنگوی
دولت اعالم کرده قرار است تنها منابع طرحهایی که به
مرحله اتمام نزدیکترند تامین شود در واقع این عمل
خودش یک تخصیص بهینه است که آقای میرزایی
هم اشاره داشتند و به درستی تاکید کردند که بحث
علم اقتصاد ،تخصیص بهینه منابع است .باید این را
قدر بدانیم که نمیتوان مثال ۲۰هزار میلیارد تومان از
بودجهمان را بین همه طرحها عمرانیمان تقسیم کنیم
که درنهایت در هیچکدامشان هم پیشرفت چندانی را
شاهد نباشیم .بنابراین منطق حکم میکند طرحهایی
را که به مرحله اتمــام نزدیکترند و میتوانند برای
کشور منفعتساز باشند را شناسایی کنیم و اجرایشان
را جلو بیندازیم .اینکه عنوان کردید یکسری طرحها
یا شــرکتها را میفروشند و گفتند که برای بودجه
تخصیص دهند ،به نظرم اگر منابعی داشته باشیم و
بفروشیم و بخواهیم طرحهای نیمهتمام را زودتر تمام
کنیم ،در واقع دارایــی را به دارایی تبدیل کردهایم و
بازدهی اقتصــاد را باال بردهایم و فکر نمیکنم عیبی
متوجه این روش باشــد .داراییهایی که میفروشیم

نباید برای خرج هزینههای جاری در اختیار دولت قرار
گیرد و تاکنون هم به غلــط برای این امر اختصاص
یافته اســت .پس یک اصالحی در این زمینه صورت
میگیرد که بد نیست .اینجا آماری را ارائه دهم؛ مرکز
پژوهشهای مجلس بررسی کرده هزینه طرحهایی
که دهه  ۸۰باید به نتیجه میرسید اگر اشتباه نکنم
۱۰۰هزار میلیارد تومان باال رفته به خاطر اینکه این
طرحها سر موعدشان تمام نشدهاند و ۱۰۰هزار میلیارد
تومان هم عدمالنفع به نتیجه نرسیدن اینهاست که اگر
این دو را جمع کنیم و تقسیم بر  ۱۰سال کنیم ،جمع
هزینه فرصت طرحهایی است که شروع شده است که
میشود سالی  ۲۰هزار میلیارد تومان زیان این طرحها.
من ایــن  ۲۰هزار میلیارد تومــان را زمانی به تولید
ناخالص ملی که حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بود،
تقسیم کردم ،گفتم این طرحها  ۴درصد رشد مملکت
را میخورد .از آقای دکتر میرزایی سوال کردید که به
نظر شما اقتصاد مقاومتی منقبض حرکت کردن است
یا جهت دیگری دارد؟ من میگویم که ما اصال نیازی
نداریم که منقبض حرکت کنیم و اگر تخصیص بهینه
انجام دهیم ،ســالی  ۴درصد میتوانیم رشدی که از
دســت میدهیم را از این طریق به دست آوریم .این
یک فرمول ریاضی است و اثرات اقتصادی و اثراتی که
بعدا میتواند در دیگر قسمتها بگذارد را اصال درنظر
نمیگیرم .من میگویــم اگر از زیان ۲۰هزار میلیارد
تومــان جلوگیری کنیم ،چه اثــری در اقتصاد دارد؟
واقعیت این است که اگر بهینه و عقالنی عمل کنیم،
یکسری از مشکالت را میتوانیم کم کنیم .معنای این
حرف من این نیست که اکنون که در شرایط تحریم
قــرار داریم اگر همه این کارهــا را بکنیم ،همه چیز
درست میشود .اما قطعا تاثیر خودش را خواهد داشت.
رشد جهشی رکود کاهش یافته است و امیدواریم که
امســال اقتصاد به نقطه صفر و رشد برسد ولی از ۸.۶
درصد شــروع کردیم و به  ۴.۳درصد رســیده است.
بخشی از این رشد ناشی از امیدهایی است که مردم
در اثر شرایطی که به وجود آمده ،گرفتهاند ،یکسری
از امیدهایی که در اثر حل مشــکل تحریمهاست و
بخشی هم ناشی از عملکرد مثبت دولت است .دولت
یازدهم کالننگری میکند درحالی که در دولت قبلی
کالننگری حاکم نبــود و جزئینگری حاکم بود و از
آنجا کــه اثرات کالن را نمیدیدند فکر میکردند که
کار را درست انجام میدهند .درحالی که هر حرکتی
که میکنید باید کلاش را در نظر بگیرید .به یاد دارم
قبل از انقالب دانشــجو بودم که دکتر فرهنگ (خدا
رحمتش کند) ما را کنار استخری برد و سنگی داخل
استخر انداخت که موج ایجاد کرد و با بزرگتر شدن
امواج ،آب به دیواره استخر خورد .گفت اقتصاد اینگونه
اســت و این نیست که کاری را انجام دهیم و بگویید
من همانجا میتوانم دفنش کنم ،اثرش گسترش پیدا

میکند و منتشر و زیاد میشود تا به یک سد محکمی
برخورد کند .بنابراین کارهایی که میکنیم باید ببینیم
اثراتش در سالهای بعد روی اقتصاد چه خواهد بود؟
اگــر تخصیص بهینه را در کارمان انجام ندهیم قطعا

بدانید که نه در بحث عمرانــی و نه در بحث جاری،
موفقیتی نخواهیم داشــت و اتفاقا یک بحث اقتصاد
مقاومتی هم تخصیص بهینه و بحث دیگر استفاده از
امکانات و مهمتر از همه نیروی انســانی و کارآ کردن
نیروی انسانی است .فرض کنید اگر آموزش و نیروی
انسانیمان را کارا و درست نکنیم ،نتوانیم تکنولوژی که
در خارج از کشور است و در کشور ما نیست را داخل
کشور بیاوریم ،ارتباطمان در این رابطه به روز نباشد،
همین میشود .ما دانشجو پرورش میدهیم و هزینه
میکنیم و نخبهها و خوبها به خارج از کشور میروند
و کسانی هم که نیاز به آموزش دارند ،دوباره باید داخل
کارخانجات هزینه کرده و آموزش دهیم و نتیجه این
میشود که بهرهوری پایین خواهد آمد .به نظرم باید
تکتک اجزای اقتصاد را بررسی کنیم و چالش کسانی
که دچار مشکل شدهاند را بررسی کنیم و نهایتا اصالح
کنیم تا بتوانیم به اهداف اقتصاد مقاومتی برسیم.
یکی از بحثهایی که در سیاســتهای
اقتصاد مقاومتی آمــده ،بحث اقتصاد درونزا و
بروننگر است .اگر بخواهیم در پروژههای عمرانی
این را لحاظ کنیم با چه سازوکاری میتواند اتفاق
بیفتد؟
خوانساری :ما از نظر دانش فنی در پروژههایمان کم

نداریم یعنی هم پیمانکاران و هم متخصصین خوبی
داریم که میتوانند در طرحهای عمرانی فعال باشند
و کار کنند .مشکل ما در طرحهای عمرانی؛ سرمایه،
پول و بودجه اســت .مــا در طرحهای عمرانی اگر به
تخصص پیمانــکاران داخلی اکتفا کنیم ولی بتوانیم
بیاوریم ،همان بحث

پــول ارزان قیمت از آن طــرف
برونگرای درونزا را میتوانیم داشته باشیم .مشکل
عمده پروژههای ما ،مشــکالت فنــی و تکنولوژی و
تخصصی نیســت .البته نه به این معنا که تمامشان
را به بهترین شــکل داریم ،ولی عامل اصلی در بحث
عدم پیشرفت پروژهها ،بحث سرمایه است .اگر بتوانیم
مشارکت خارجی داشته باشیم یا سرمایههای خارجی
را جذب کنیم و قیمت دالرمان ،قیمت ثابتی باشــد،
میتوانیم با بهرههــای  ۵-۴درصد پول از خارج وارد
کنیم و این مشکلی است که از این طریق به راحتی
قابل حل است.
برای جذب سرمایه این سوال مطرح است
که نظام حقوقی و مقرراتی ما چقدر در این زمینه
پویایــی الزم را دارد؟ و خالصه اینکه به لحاظ
مقررات آیا شــرایط دستوپاگیری برای جذب
سرمایه در این زمینه نداریم؟
خوانساری :به نظر من بزرگترین مشکل ما این است

که امنیت ســرمایهگذاری وجود نــدارد .وقتی برای
داخلیها امنیت ســرمایهگذاری وجود نداشته باشد،
نمیتوانید انتظار داشته باشید که سرمایهگذار خارجی
را جذب کنید .فرض کنید پیمانکاری که مدتهاست
از دولت طلبکار است و از طرف دیگر وامی که از بانک
گرفتــه هر روز کنتور میاندازد و باید ســود به بانک
پرداخت کند ،چه امنیت شغلی برای پیمانکار میتواند
وجود داشته باشد؟ طبیعتا سرمایهگذار خارجی هم

پیش از مشــارکت در طرحها ،از کسانی که در داخل
کار میکنند ،پرسوجو خواهد کرد.
آقای بهادرانی به اعتقاد شما مشخصههای
یک اقتصــاد درونزا را چگونــه میتوان به
بودجههای عمرانی تعمیم داد؟
بهادرانی :از روی اســتفتائاتی که شده و مقام معظم

رهبری پاســخ دادهاند و خودمان نیز بررسی کردهایم
اقتصــاد درونزا ،چنــد مشــخصه دارد .ایــن چند
مشخصه را اگر اقتصادی دارا باشد ،هم روی طرحهای
عمرانــیاش اثــر میگــذارد و هــم روی طرحهای
غیرعمرانیاش .تعریف این اقتصاد این است که نیروی
انســانی مملکتی کارآمد باشد .درونزا یعنی درونش
زایش ایجاد کند .بایــد تخصیص بهینه منابع انجام
شود و اتالف منابع حداقل باشد ،اقتصادش هم بالنده
و پیشرونده باشد و دیگر اینکه امنیت اقتصادی نیز
داشته باشد .این موارد را بررسی کردیم که مشخصه
یک اقتصاد درونزا در کشورهای دیگر این است .حاال
شما ببینید اگر بخواهید اینها را به بودجههای عمرانی
تعمیم دهید ،چه میشود؟ اگر بودجه عمرانی را جایی
اســتفاده کنید که طرحش اقتصادی باشد و به درد
مملکت بخورد و اینگونه نباشد که فرودگاهی داشته
باشید و فرودگاه دیگری به فاصله یک ساعت بسازید
و عنوان کنید که منابع به درســتی تخصیص یافته
است .یعنی اگر در طرحهای عمرانی تخصیص بهینه
منابع انجام دهیم و اتالف منابع را به حداقل برسانیم،
کارایی و کارآمدی طرح را چه از طریق منابع و چه از
طریق نیروی انسانی باال ببریم ،امنیت اقتصادی هم
برای کشور ایجاد کنیم که از این طرح به نحو بهینهای
استفاده شود ،قطعا بدانید مثالهایی که زدم و  ۴تا ۵
درصد رشد مملکت را از بین میبرد ،به وجود نخواهد
آمد .این عین بهینهسازی اقتصاد است.
خوانساری :و با بروننگری ،اگر کمبودی داشته باشیم
از خارج از کشور بیاوریم...
بهادرانی :بله ،باید با دنیا تعامل برقرار کنید و دیوار دور
مملکت نکشیده باشید .باید خواسته دو طرف مالک
باشد و وقتی با کشوری میخواهید مراوده داشته باشید
باید منافع هر دو کشور در آن لحاظ شده باشد .برای
ســرمایهگذاری خارجی که از بیرون جذب میکنید
امنیت ایجاد کنید و ســعی کنید که تشویق شوند.
ســعی کنید صادرات را رشــد دهید ،واردات را روی
کاالهایی ببرید که بیشتر به درد مملکت میخورد .اگر
این کارها را انجام دهید یک اقتصاد عقالنی بهینه و
برونگرا خواهید داشت.

میرزایی :در اولویت قرار گرفتن
اعتبارات جاری نسبت به اعتبارات
عمرانی با روح اقتصاد مقاومتی در
تعارض است
خوانساری :امکان ورود بخش خصوصی
به طرحهای بزرگ عمرانی باید فراهم
شود
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اســتفاده کنید ،کمااینکه اول انقالب تبدیل به یک
ســرمایه اجتماعی شده بود خوب است و نباید آن را
کم ببینیم .یکی از گرفتاریهایمان که داخل کشور
وجود دارد ،مســئله کمبود سرمایه اجتماعی است.
کمبود سرمایه اجتماعی یعنی اینکه زمان جنگ طرف

بهادرانی :برای اجرای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی در طرحهای عمرانی
باید اعتماد بخش خصوصی جلب شود

حجتاهلل میرزایی:
ما میراثدار
وضعیتیهستم
که  ۵تا ۱۰هزار
مصوبهاستانی
دارد! یعنی ماشینی
که به طور لحظهای
فقط مصوبه تولید
میکرده است.
ماشینی که به طور
لحظهای پروژه
تولید و تعریف
میکرده .سههزار
پروژه عمرانی
ناتمام به دولت
یازدهم به ارث
رسیده که یکی از
آنها طرح مسکن
مهر است.

نگر
آینده

از این نظر ،تجارب گذشته مشارکت مردم
در امور مختلف مانند تجربه جهاد ســازندگی
چقدر مفید بوده است؟
بهادرانی :اگر در چارچوبــی از این نیروهای جهادی

خودش نفت نداشت ،ولی وقتی همسایهاش را میدید
که پیرتر از اوســت ،نفتش را به او میداد و میگفت
که او مستحقتر از من اســت .ولی االن این سرمایه
اجتماعی کاهش پیدا کرده است .اکنون با خودرویتان
عبور میکنید و میبینید که پیرمرد یا پیرزنی قصد
عبور از خیابان را دارد اما حاضر نیستید که ترمز کنید!
در رابطه با جهاد سازندگی ،به خاطر شرایطی که در
مملکت به وجود آمده بود و ســرمایههای اجتماعی
باال رفته بود ،میتوانســتیم از آن امکاناتی که ایجاد
کرد در چارچوبهای خاص خودش ،استفاده خوبی
بکنیــم .مثال زمانی که ما حقوقبگیر بودیم ،خجالت
میکشیدیم بپرســیم چقدر حقوق به ما میدهند؟!
اگر بتوانیم چنین شــرایطی را به وجود بیاوریم ،چیز
کمی نیست .چون آن زمان ما داخل کارخانه بودیم و
شبانهروز کار میکردیم ،منتها باید این مسائل جهتدار
و چارچوبدار شود .قطعا جاهایی که جهت دادهاند،
خیلی خوب توانســتهاند از این پتانســیل و سرمایه
اجتماعی اســتفاده کنند و اگر جایی هم بدون نظام
و چارچوب حرکت کرده باشند ،ممکن است لطماتی
هم وارد آمده باشد.
میرزایی :ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،شأن
نزولی دارد و آن این اســت که قــدرت مقاومت و
تــابآوری اقتصاد ما در ســالهای اخیر به حداقل
خود رسیده اســت .این کاهش بیســابقه قدرت
انعطافپذیــری در اقتصاد ملی ناشــی از تحریمها
نیست بلکه تحریمها این آســیبپذیری را آشکار
کرد .این وضعیت ناشی از عملکرد بسیار بد و مخربی
بوده که دولتهای نهم و دهم در اقتصاد داشتهاند.

توسعه مبتنی بر دو عنصر اصلی است؛ یکی عقالنیت
و دیگری هدفمندی مربوط به منافع ملی است ،که
این هدفمندی معطوف به منافع ملی حتما از طریق
مشــارکت مردم به دســت میآید .یعنی مجموعه
بازیگران توسعه ملی با خرد جمعیشان این اهداف
را ترســیم میکنند که به کجا میخواهند بروند و
با عقالنیت مشخص میکنند که چگونه باید بروند
و هر دوی اینها در هشــت سال گذشته به شدت
تخریب شده است؛ هم عنصر هدفمندی و هم عنصر
عقالنیت .به این معنا که منافع شــخصی و گروهی
جایگزین اهداف معطوف به منافع ملی شده است
و تصمیمهای دفعی ،ناگهانی و بیمنطق جایگزین
عقالنیت شــده اســت .تصور کنید مــا میراثدار
وضعیتی هستم که  ۵تا ۱۰هزار مصوبه استانی دارد!
یعنی ماشینی که به طور لحظهای فقط مصوبه تولید
میکرده اســت .ماشینی که به طور لحظهای پروژه
تولید و تعریف میکرده است۳ .هزار پروژه عمرانی
ناتمام به دولت یازدهم به ارث رســیده که یکی از
آنها طرح مسکن مهر است .مهمترین کارکرد این
طرحها و مصوبهها به گروگان گرفتن همه نسلهای
آینده است .یعنی از یک طرف میراثی را گذاشتیم
که چند نســل و چند دولت اگر بســیج شوند به
زحمــت میتوانند آنها را تمام و آثار و کارکردهای
نامناســب آنها را اصالح کنند و از آن طرف قدرت
نهادی و کارکردی سیســتم به شدت کاهش یافته
اســت .یعنی دولت و همه نهادهای کارشناســی و
تصمیمسازی و اجرایی آن یعنی سازمان ،تشکیالت،
نیروهای کارشناســی ،قدرت مدیریتی به شــدت
تضعیف و تخریب شــده است .اعتماد بین دولت و
مردم به کمترین ســطح تاریخی خود تنزل یافته
است .توانمندی مالی و تشکیالتی بخش خصوصی
به کمترین حد خود در طول یکصدســال گذشته
کاهش پیدا کرده اســت .در همین دورهای که این
پروژههای عمرانی بیسابقه شروع شده است ،قدرت
پیمانکاری ما به کمترین میزان خود در طول ،۵۰
 ۶۰ســال گذشــته کاهش پیدا کرده است چراکه
تبدیــل به پیمانکار درجه دوم و ســوم پیمانکاران
بزرگی شدهاند که در سازمانهای خاص و برخوردار
از رانتهای دولتی شکل گرفته است و عمال قدرت
پیمانکاری ،کارفرمایی و نظارت را به شدت کاهش
دادهایم .فضای کسبوکار به شدت تخریب ،و قدرت
عمکرد نهادی ما به شدت ضعیف شده است .از طرف
دیگر شاخص فالکت به عنوان یک شاخص مهم به
رتبههای اول تا سوم دنیا رسیده و به طور بیسابقهای
به عدد ۵۰رسیده است ،و این در شرایطی است که
ما بیسابقهترین منابع را هم به کار بردیم که معنایش
اوج فقدان عقالنیت اســت که با ۷۰۰میلیارد دالر
منابع که مســاوی است با تمام منابعی که در طول
صد و چند سال قبل از آن داشتیم ،با بیخردی تمام
برخورد کردیم و اینهــا را برای به گروگان گرفتن
و دستبســته کردن تمام نســلهای آینده به کار
گرفتیم .اگر تمام دولت امروز برای حل پروژه پیچیده
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مسکن مهر بسیج شود ،نمیتواند کاری از پیش ببرد،
چراکه نزدیک ۵۰هزار میلیارد تومان اعتبار دادیم و
همین مقدار باید اعتبار جدید بدهیم تا بتوانیم این
پروژه را تمام کنیم .از طرف دیگر حجم زیادی تقریبا
نزدیک به همین میزان منابع مردم را به این پروژه
وارد کردیم و تقریبا نزدیک ۳۰هزار میلیارد تومان
دولت باید برای ایجاد زیرساختها و مراکز خدمات
عمومی و اجتماعی مراکز سکونتی مسکن مهر منابع
اختصاص دهد .تازه با اتمام این پروژه بخشی بدون
ســکنه باقی خواهند ماند چراکه فاقد آب است یا
زمینهســاز یک مهاجرت گســترده در سطح ملی
از شــهرها و روستاها به سمت کالنشهرها و به هم
ریختن نقشه آمایش جمعیتی کشور است و بسیاری
از پیامدهای بعدی ...بهعبارت دیگر تکمیل پروژههای
مسکن مهر منجر به وضعیتی خواهد شد که خود
به مانعی بزرگ برای توسعه تبدیل خواهد شد ،اما
شرایط وقتی دشوارتر به نظر میآید که بدانیم مسکن
مهر تنها یکی از پروژههاســت .مــورد دیگر ،طرح
پرداخت تســهیالت به بنگاههای زودبازده است که
در جریان آن ،نزدیک به ۳۰هزار میلیارد تومان منابع
تخصیص دادیم و ۲۰هزار میلیارد تومان هم منابع
مشابه دیگر تخصیص دادیم .این منابعی که به عنوان
وام عمدتا از مجاری فسادآلود پرداخت شده است،
اصل و سودش نزدیک به ۱۰۰هزار میلیارد تومان از
یک طرف مطالبات معوق ایجاد کرده است و از طرف
دیگر سوداگری بیسابقه پول را در کشور ایجاد کرده
اســت .یعنی این منابع برای شکلگیری بنگاههای
در همان بازارهای
اقتصادی سرمایهگذاری نشده و 
پر از فسادی که اقتصاد کشور را یک روز به بهانه ارز
و یک روز به واســطه سکه و طال و یک روز در بازار
ساختمان به شدت با اخالل مواجه کرده ،هزینه شده
است .پروژههای عمرانی در طول سالهای گذشته
در کنار اعتباراتی که سیستم بانکی پرداخت کرده
با یارانههای بیسابقه دولتی یعنی اعتبارات به شدت
ارزان و در کنار واگذاریهای شــرکتهای دولتی،
هر سه ،مسیرهای فســادآلودی برای تامین منافع
گروههای خاص بوده اســت .اقتصاد سیاسی پنهان
در پشت این سیاســتها را اگر نبینیم ،نمیتوانیم
به درستی تحلیلشــان کنیم .اینکه عنوان کردم ما
امروز در کمترین ســطح از حیث قدرت مقاومت،
انعطافپذیــری و تابآوری در مقابل شــوکهای
خارجی هستیم ،کامال آشکار است .به نظرم مصوبه
اقتصاد مقاومتی ،شأن نزولش دقیقا همین بوده است
اما از طرف دیگر اجرای چنین مصوبهای با وضعیتی
که فعال داریم ،به نظرم بسیار دشوار خواهد بود.

اولویتمنافعملی
شرط اقتصاد مقاومتی است
توگو با احمد خرم
اقتصاد مقاومتی و طرحهای عمرانی در گف 

 ۹ماه مانده بود تا قطار دولت هشتم به مقصد برسد که احمد خ ّرم در ایستگاه مجلس هفتم پیاده
شد و حاال  ۱۰سالی است که در بخش خصوصی مشغول فعالیتهای اقتصادی است .وزیر راه دولت
اصالحات آنجا که دربارۀ موانع تحقق اقتصاد مقاومتی سخن میگوید بیش از همه بر رواج فساد
اقتصادی و به خصوص رشوه در سطوح مختلف و علنی شدن آن تاکید میکند .او اجرای بسیاری
از طرحهای عمرانی را دارای اغراض سیاسی و اهدافی نظیر رایآوری میداند و تاکید میکند با
این شیوهها نمیتوان به مقاومسازی اقتصاد پرداخت .خرم در مجموع ،عملکرد یکساله دولت
یازدهم را در این خصوص مثبت ارزیابی میکند اما معتقد است روحانی در تصمیمگیریهایش
تاخیر دارد و این تاخیر نتایج کار دولت را احتماال با نواقصی روبهرو خواهد کرد.
موضوع بحث ما اقتصاد مقاومتی و نسبت
آن با طرحهای عمرانی است .با توجه به سابقه
وزارت حضرتعالــی در وزارت راه و ترابــری و
اشرافتان در این حوزه بفرمایید چه فرصتها،
موانع و چالشهایی در اجرای طرحهای عمرانی
وجود دارد؟ و اینکه اجرای طرحهای عمرانی با
چه سازوکاری به مقاومسازی اقتصاد میانجامد؟

ابتدا بهتر اســت مروری بر میانگین مدت اجرای
پروژههای عمرانی داشــته باشیم .یعنی برای اینکه
معیاری داشته باشیم تا بتوانیم از وضعیت و ظرفیت
خودمان در اجرای طرحهای عمرانی شناخت درستی
داشته باشیم خوب است که بدانیم میانگین اجرای
این پروژهها درکشور ما به لحاظ زمانی چقدر است.
مدت زمان میانگین اجرایی شــدن پروژههای ما در

دولت آقای هاشمی  ۱۲سال و نیم بوده است .در آخر
دولت آقای خاتمی زمان اجرای پروژههای عمرانی به
 ۹سال و نیم کاهش یافت و در دوره آقای احمدینژاد
این عدد به پانزده سال رسید .خب این نشان میدهد
که سیاستگذاری ،راهبرد و شیوههای عملمان غلط
بوده است .همینجا خوب است برای نمونه به موردی
در خصوص پروژههای عمرانــی و همینطور مورد
دیگری در مورد مسکن بپردازم .واقعیت این است که
این دانش و تکنولوژی نیست که ماشینآالت ،دانش و
تکنولوژی را از بیرون بیاوریم و بعد به ما آموزش بدهند
و اپراتوریاش را انجام دهیم و بگوییم صنعتی شدهایم.
موقعی میتوانیم ادعا کنیم صنعتی شدهایم که تولید
دانش داشته باشیم .ما اکنون براساس دانش وارداتی و
تکنولوژی وارداتی دوچرخه میسازیم .البته در شرایط

فعلی لزومی هم ندارد که به این دانش دستیابی پیدا
کنیــم .آنچه را میتوانیم خودمان میســازیم و اگر
نتوانســتیم از دنیا میخریم .نفت میدهیم ،دانش
تکنولوژی میخریم .معادنمان را میدهیم و دانش،
تکنولوژی و ماشینآالت میخریم .ولی باید بدانیم که
از دانش و تکنولوژی روز دنیا ،فاصله داریم .نباید غرور
به ما دســت بدهد و الزم است با تواضع از صاحبان
تکنولوژی دانش و فناوری مورد نیازمان را بخواهیم
و بگیریم .غرور کاذبیکــه ما را از چهار مقولهای که
انجــام یــک کار الزم دارد یعنی خواســتن و اراده،
دانستن ،توانستن و شدن ،محروم میکند .ما اول باید
ارادهای در کشور برای خواستن آنچه نیاز داریم حاکم
کنیم .اینکه ماشینآالتی وارد کشور شود ،معنایش
قطعا انتقال دانش و تکنولوژی نیست .مثالی برایتان
میزنم تا بحثم کمی روشــن شــود؛ ما برای اتوبان
تهران  -شمال که طول تونل آن  ۹۰کیلومتر است ،با
 ۱۵میلیون دالر یک دستگاه تی.بی.ام ساخت آلمان
خریدیم که کارش حفاری تونل بود .ارزیابی من این
بود کــه ما باید  ۳۵کیلومتر تونل که دوقلو و بعضی
جاها ســه قلو هســت را احداث کنیم و اگر به تونل
سرویس هم احتیاج داشته باشیم به  ۵دستگاه دیگر
تی.بی.ام دیگر نیز نیاز داریم .دستگاه اول را خریداری
و برای خرید دستگاه دوم هم اقدام کردیم و پول آن
را هم گرفتیم که بعد سازمان بازرسی کل کشور روی
آن دســت گذاشت و گفت چرا مناقصه نگذاشتید و
خالصه آن پانزده میلیون دالر هم به خزانه برگشت
و دستگاه دوم دیگر وارد نشد و کار متوقف شد .من
همان موقع به مجری طرح گفتم که چکار میخواهید
بکنید؟ گفتم که دستگاه دمونتاژ شده به ایران آمده
اســت و باید مونتاژش کنید .گفتند خودمان انجام
میدهیم .گفتم که اشــتباه نکنیــد ،صاحب دانش،
تکنولــوژی و ســاخت این ماشــین را دعوت کنید
و قراردادی با آنها ببندید که یکی ،دو ســال اینجا
حضور داشته باشند و شما در کنارشان تیم بچینید تا
این دانش و تکنولوژی نهادینه شود .مونتاژش هم یک
ماه بیشتر طول نمیکشد ولی بگذارید نیروهای ما در
کنار آنها بنشینند و کار یاد بگیرند .اما مجری این کار
را انجام نداد و خودشان مونتاژ کردند .درنهایت هم
مونتاژ و رفع عیب از این دستگاه دو سال طول کشید
و این فقط به این دلیل بود که میخواستیم خودمان
این کار را انجام دهیم.

یعنی میگویید که نــگاه آیندهنگرانه در
ساخت زیرساختها و طرحهای عمرانی وجود
ندارد؟

و همینها هم باعث طوالنیشدن پروژهها
میشود؟

یکــی از عوامل عمــده طوالنی شــدن پروژهها،
فشارهایی است که از طرف افراد حقیقی و حقوقی به
دستگاه اجرایی میآید و دیگری اینکه قول میدهیم
و بعد هم زیر قولمان میزنیم .در دو دولت گذشــته،
۴۰۰هزار میلیارد تومان پروژه تعهد شــده است که
اگر با تعدیل ساالنه و تورم حساب کنید ،حداقل ۵۰
سال به طول خواهد انجامید .ما در سال  1382یک
کیلومتر راهآهن را  ۳۰۰میلیون تومان و یک کیلومتر
اتوبان را  ۳۵۰میلیون تومان قرارداد میبســتیم .در
 ،۱۳۹۲همان اتوبان و راهآهــن  ۵.۳میلیارد

ســال
تومان شده است .یعنی در  ۱۰سال به  ۱۲برابر رسید
درحالی که اعالم میکردند تورم  ۱۵تا  ۱۶درصد در
هر سال است .این واقعیتها با آن نرخ تورم نمیخورد.
آینده هم با همین سرعت یا کمی کمتر از این سرعت
خواهد بود.

اینکه میفرمایید ما نیازمند این هستیم که
دانش را در بخشهایی که نداریم وارد کنیم تا
بتوانیم جلوی تبعــات منفی آن را بگیریم و از
هزینهبر شــدن و صرف انرژی و تاخیر بیشتر
پروژهها جلوگیری کنیم در کل سخن درستی
است .اما شاید تناسب چندانی با بحث اقتصاد
مقاومتی نداشته باشد .چون اساسا هدف از طرح
این ایده این است که کشورهای قدرتمند با یک
نشست و برخاست نتوانند اقتصاد ما را زیر و رو
کنند .اگر این هدف را برای طرح اقتصاد مقاومتی
متصور باشیم شاید خیلی منطقی نباشد انتظار
داشته باشیم از کشــورهایی که میخواهیم
اقتصادمان را در برابرشان مقاوم کنیم خواهش
کنیم که دانش و تکنولوژی الزم را به ما عطا کنند
که غالبا نمی کنند.

این چیزی که مــن میگویم در صنعت مصداق
ندارد اما در پروژههای عمرانی مصادیق آن وجود دارد.
در پروژههای عمرانی میتوانیم یک قرارداد ببندیم و

شرط تحقق
اقتصادمقاومتی
اول در اولویت
قرار گرفتن منافع
ملی است  .دوم
اراده قاطعی برای
تحول و تغییر
اساسی است.
سوم دانشی
است که بتوانیم
هر کار و فعالیتی
که قصد انجامش
را داریم ،روزآمد
کنیم.چهارم  
توانمدیریتی
است .پنجم هم  
ممانعت از گران
کردن اجرای
پروژههاست که
به شدت ترمز
توسعهمحسوب
میشود.
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معتقدم خودفریبی و مردمفریبی کار دست مملکت
میدهد .این یکی از گیرهای پروژههای عمرانی است
که میخواهیم خودمان همه کارها را انجام دهیم .االن
دو دهه اســت که میتوانید دانش و تکنولوژی را با
پرداخت بهایش بخرید .ماشینسازی و ماشینآالت
را میتوانید بخرید و بقیه کار را انجام دهید .در بخش
راه ،شــما میدانید دانش و تکنولوژیای که ما با آن
آسفالت میکنیم عمر  ۵۰ساله دارد .در حقیقت ما

هنوز به روش  ۵۰سال پیش جادهها و خیابانهایمان
را آسفالت میکنیم ،در حالی که روشهای جدید و نو
آمده است و مصالح ترکیبی ارزشمند و قیرهای متنوع
وجــود دارد .در آلمان االن  ۵۰نــوع قیر وجود دارد
که برای هر کاری یک قیر خاصی استفاده میشود.
ما آســفالت همه جادههایمان را با دو نوع قیر انجام
میدهیم .قیر  ۸۵-۱۰۰و  ۶۰-۷۰تازه عملآوری قیر
را نیز درست انجام نمیدهیم .اینها موانع جدی کار
است.

یــک پروژه را اجرا کنیم و در کنــارش آن کار را یاد
بگیریم .ولی در پروژههای صنعتی باید صنایعی که
میخواهیم در کشور نهادینه شود را با صاحب دانش
و تکنولوژی مشــارکت کنیم .مثال در فرودگاه امام
بنیاد مستضعفان با یک مشاور خارجی همکار شد و
کار را پیش برد .البته اگر ما یک شــرکت متخصص
فرودگاهســازی را آورده بودیم و مثال اجازه میدادیم
شــرکتهایی که فرودگاههای نیویورک ،واشنگتن،
فرانکفورت و دوبی را ساخته بودند یک فاز را بسازند
و در کنارشان میایســتادیم ،تکنیکهای کار را یاد
میگرفتیم و اکنون خودمان فرودگاهساز شده بودیم.
االن همان شرکتی که فرودگاه امام را ساخته است،

این فرودگاه در رزومهاش هست ولی تنها خاصیتش
این اســت که با دیدن ایــن رزومه هیچکس حاضر
نیســت به او کار بدهد .آسانســور درست و حسابی
ندارد .در طراحیهای اجرا یکی از مشکالت فرودگاه،
ســرویس بهداشتی است .یک فریشــاپ ندارد .در
صورتی که یک شــرکت فرودگاهســاز که زمان ما
یک فاز آن را قرار بود بسازد ،دیدیم ترمینالی که در
استانبول ساخته است از فرانکفورت تمیزتر و شیکتر
است .بعد مجلس هفتم قرارداد بسته شده که امضای
 ۵وزیر پای آن بود را لغو کرد .اکنون  ۱۰ســال است
که برای احداث ترمینال  ۲و  ۳و  ،۴آجری روی آجر
نگذاشتهاند .دوبی فرودگاهش را تاسیس کرد .اکنون
ترکیه درحال ساخت ترمینالی است که از آن ترمینال
ساالنه ۱۵۰میلیون نفر جابهجا میشوند .ما تازه در
فرودگاه امام به  ۵میلیون نفر رسیدهایم .اینها مسائلی
است که باید به آن توجه شود .اگر اقتصاد ما مقاومتی
نشده باید بدانیم حتما یک جای کار گیر است .گیرش
این اســت که در مملکت ما منافع ملی اصل نیست
و این یکی از اصلیترین مسائل ماست .شرط تحقق
اقتصاد مقاومتی اول در اولویت قرار گرفتن منافع ملی
اســت .دوم اراده قاطعی برای تحول و تغییر اساسی
است .سوم دانشی است که بتوانیم هر کار و فعالیتی
که قصد انجامش را داریم ،روزآمد کنیم .چهارم توان
مدیریتی اســت .پنجم هم ممانعت از گران کردن
اجرای پروژههاست که به شدت ترمز توسعه محسوب
میشود و اجرای طرحها را به تاخیر میاندازد .طبقه
دوم اتوبــان صدر که  ۷کیلومتر اســت و با رمپ آن
یشود  ۱۰کیلومتر ،از چند پیمانکار قیمت گرفتند.
م 
پیمانکاری دعوت شده بود و کیلومتری  ۳۰میلیارد
یا  ۳۵میلیارد تومان پیشــنهاد داده بود که در واقع
قیمت تمامشده کل پروژه  ۳۵۰میلیارد تومان میشد.
ضمنا گفته بودند اگر خیلی هم تعدیل بخورد چون
کار یکساله است میشــود  ۴۰۰میلیارد تومان .اما
تا االن پولی کــه دادهاند ،هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان
است و بحث این اســت که با تونل آن حدود ۴هزار
میلیارد تومان خرج کرده باشــند .بنابراین کار انجام
شده اقتصادی و اجتماعی نبوده است .در سال ۱۳۵۳
شرکت سوفرتو فرانسه که طراحی مترو تهران را کرده
است ،طراحی شــبکه ترافیکی تهران را نیز مطالعه
کرده اســت و راه حلی برای معضالت ترافیکی وارده
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پرونده ویژه

هر چقدر هم در
اقتصادبخواهید
صرفهجویی
کنید و هزینه را  
پایینتردرآورید
کهمشخصههای
اقتصادمقاومتی
است اگر فساد
وجود داشته باشد،
شکستخواهید
خورد .کشور اداره
میشود ولی به
سرانجامتوسعه
نخواهدرسید.

نگر
ه شماره بيست و نهم  /شهریور 93
آیند

22

از جمله در مسیری که االن نیایش به سمت مدرس
و صدر باشــد ،ارائه داده است .راه حل آن دو زیرگذر
است که فقط دو میلیارد تومان خرج دارد .این طرح
را اجرایی نکردند برای اینکه تقاطع غیرهمسطح در
شهر نمیتواند سروصدا داشته باشد و رای جمع کند.
اما دو تقاطع غیرهمســطح ،نمود بیشتری دارد .در
صورتی که طرحهای عمرانی شهری با هدف کاهش
ترافیک باید دو هدف را دنبال کند؛ اول کاهش حجم
ترافیک در پیک و دوم طراحی آن باید افق را نیز در
نظر بگیرد .پیک اتوبان صدر ساعت  ۵تا  ۷عصر و ۸
تا  ۹صبح اســت که این پروژه باید برای آن طراحی
میشده است و آن مشکل را حل میکردند .آن هم
نه برای امســال بلکه افق  ۲۰سال آینده باید در نظر
گرفته میشــد .درحالی که این طرح در ســال اول
شکســت خورد و جواب منفی داد .اینکه ساعت ۱۲
ظهر شما بتوانید راحت از اتوبان صدر و تونل نیایش
عبور کنید ،بــرای اجرای چنین طرحی توجیهپذیر
نیست .در واقع این طرح حداکثر توانسته عبور و مرور
را در طــول روز و به جز ســاعات پیک روانتر کند.
خب این محور را میتوانســتند با مدیریت ترافیک
روانتــر کنند که قطعا نیازی هم به این همه هزینه
نبود .اما االن میبینیم در ســاعات پیک ،با ترافیک
وحشــتناکی در تونل و ترافیک وحشتناکتری در
طبقه دوم مواجه هســتید .من این مسیر را دهها بار
رفتهام و آمدهام که برایم ملموس باشد .آنهایی که در
پیک حرکت نمیکنند ،راضی هســتند و آنهایی که
در پیک حرکت میکنند ،فهمیدهاند چه اتفاقی افتاده
است .یکی دیگر از مسائلی که باید به آن در پروژههای
عمرانی و زیربنایی توجه کرد این اســت که دنیا به
چه روشــی منابع این پروژهها را تامین کرده است.
دنیا پــروژه راهآهن یا اتوبان را مصوب میکند .پروژه
را مثال یک میلیــارد تومان تصویب میکنند ،دولت
ایــن یک میلیارد تومان را با بودجهای که دارد هفت
ساله یا ۱۰ساله میتواند پراخت کند .بنابراین  ۱۰سال
پیمانکار معطل پروژه است و هرسال هم تورم اضافه
شده و گران تمام میشود .ولی این پیمانکار پروژه را
دوساله میتواند بسازد .یعنی در کشور ما هشت سال
توقف است و شــما هشت سال نسبت به استفاده و
بهرهبرداری این پروژه عقب هستید .پروژه تا موقعی
که ساخته میشود ،تورمزاست ،وقتی به بهرهبرداری
میرسد ،درست برعکس میشود .یعنی کاهشدهنده
تورم است .اگر شــما در کشورهای دیگر پروژهای را
برنده شوید ،برایتان «ال.سی» باز میکنند .در ایران
هم میتوانند مثال برای پروژه راهآهن تهران-مشهد،

ال.سی ریالی بازکنند .یعنی گشایش اعتبار میکنند و
شما کار میکنید و صورت وضعیتتان را ارائه میدهید
و تائید میکنند و از بانک پولتان را میگیرید و بعد
پولی که طی  ۱۰ســال به این پروژه تخصیص داده
میشود به حساب بانک واریز میشود .بانک هم سود
و اصل پولش را از آن برمیدارد و پروژه هم دوســاله
به بهرهبرداری میرسد و در اقتصاد ملی نقش خودش
را از سال سوم شروع میکند .درحالی که اگر کشدار
شود و روی بودجه تامین شده بخواهد تکیه کند باید
 ۱۰ســال کار کند که در این صــورت پروژه با یک
میلیارد هم تمام نخواهد شــد و به یکونیم میلیارد
میرسد و هزینه به شــدت باال میرود .نحوه تامین
منابــع برای پروژه هم یک نکته دیگری اســت .این
تامین منابع پروژههایی است که در داخل میخواهد
اجرا شــود و منابع خارجی هم فاینانس و  B.O.Tو
 By Backو روشهای مختلفی اســت که لزومی
ندارد اصال شــما ســرمایهگذاری کنید .پروژهتان را
دیگران انجام میدهند ولی پروژه باید جوابگو باشد.
همان کاری که ترکیه کرد .ترکیه ۱۵۰میلیارد دالر به
دنیا بدهی دارد ولی مملکتش را االن راه انداخته است
و بازار پارچه ،کت و شلوار و کفش ،موادغذایی ،فوالد
و زیورآالت منطقه را در اختیار دارد .شخصا با اردوغان
صحبت کردم و گفتم شنیدهام که  ۱۵۰میلیارد دالر
بــه دنیا بدهکارید و وام گرفتهاید؟ تائید کرد و گفت
از مالیــات این پروژهها و برگشــت پولش ،محصول
فروخته یا صادر میشــود و پولش برمیگردد .گفت
امســال  ۵۰میلیارد دالرش را تسویه میکنیم و ۵۰
میلیارد دالر دیگر میگیریم .بنابراین حل این مسائل
راهکارهایش در دنیا دیده شده و جا افتاده است ولی
ما از آن استفاده نمیکنیم .برای پروژههای زیربنایی
و پروژههای صنایع مادر در سال  ،۲۰۰۸تابلوی بانک
جهانی را بیاورید .میبینید جلوی نام ترکیه نوشــته
فاینانس  ۲۰میلیارد دالر ،سرمایهگذاری مستقیم ۱۲
میلیارد و  ۲۵۰میلیون دالر .اما جلوی نام ایران ،نوشته
فاینانس صفر و سرمایهگذاری مستقیم  ۶۹۷میلیون
دالر.
پس معتقدید که ما باید به فکر جذب منابع
برای پروژههای عمرانی و زیرساختها باشیم؟

پروژههای عمرانی ،زیربنایی و زیرساختی صنعت
و پروژههای صنایع مادر ،نفت و گاز و پتروشــیمی و
فوالد و آلومینیوم به تنهایی با منابع داخلی به سرانجام
نخواهد رسید .هر کشوری هم که خواسته به منابع
خودش تکیه کند ،شکست خورده و اقتصادش پسرفت
داشته است .اکنون دو کشور اسالمی جلوی رویمان
هستند؛ ترکیه و مالزی .بنابراین نباید اجازه بدهیم
انجام کارهای زیربناییمان طول بکشد .چراکه وقتی
به بهرهبرداری میرسد ،کار را تسهیل و سرمایهگذار
را جذب میکند .سرمایهگذار اگر بداند مثال از اینجا
تا کرمانشــاه را با اتوبان یا قطار  ۲۰۰کیلومتر به باال
میتواند طی  ۳ســاعت برود ترغیب میشود که در

کرمانشاه سرمایهگذاری کند .مشروط به اینکه ببیند
زیرساختهای ایمنی وجود دارد ،کار را انجام میدهد.
دیگر اینکــه از منابع دیگری که در دنیا هســت و
همچنین منابع مجازیمان  -منابع مجازی پولهایی
است که در کشور و خارج از کشور موجود است و در
دست ما نیست -باید استفاده کنیم تا مانع از به تعویق
افتادن بهرهبرداری طرحهای عمرانی و زیرســاختی
بشویم .در عرصه بینالملل باید با دنیا تعامل داشته
باشــیم .در واقع باید از این طرف روی نیازها و جلب
نظر صاحبان منابع و ســرمایه در دنیا برای رفع این
نیازهــا کار و تــاش کنیم .شــما در محله هم اگر
بخواهید از کسی استفاده کنید باید با او رفیق باشید.
راه حل فراهم کردن زمینه حل مشکالت پروژههای
زیربنایی و صنایع مادر چیزی اســت که گفتم .یک
زمینه دیگر هم باید وجود داشته باشد .زمینه کار و
فعالیت سالم .در کشوری که مجموعههایی از طریق
رشوه ،اختالس ،رانتخواری ،زمینخواری ،ارزفروشی
به ثروتهای صدها و هزاران میلیارد تومانی میرسند،
اقتصادش مقاومتی نمیشود .اگر با رشوه مقابله نکنیم،
قطعا اقتصاد ما با بحران مواجه خواهد بود.
چه سناریوهای کارآمدی برای حل معضالت
و مفاسدی از این قبیل میتوان طراحی کرد و
پیشرو قرار داد؟

شما هر چقدر هم در اقتصاد بخواهید صرفهجویی
کنیــد و هزینه پایینتر درآورید که مشــخصههای
اقتصاد مقاومتی اســت اگر فساد وجود داشته باشد،
شکســت خواهید خورد .کشور اداره میشود ولی به
سرانجام توسعه نخواهد رسید .درست است که رشوه
در دنیا اپیدمی شده ولی باید بدانیم که اقتصاد جهانی
و جهانی شدن اقتصاد هم در معرض خطر است۸۰ .
ســال است داریم راهآهن و جاده میسازیم .االن که
با هم صحبت میکنیم طرح جامع حملونقل توسط
یک مشاور فرانسوی تهیه شده است که قراردادش را
ســال  ۱۳۸۲بستم .درحال حاضر  ۱۴هزار کیلومتر
دیگر راهآهن و ۱۴هزار کیلومتر هم اتوبان نیاز داریم.
به همین منوالی که تاکنون پیش رفتیم ۸۰ ،تا ۱۰۰
سال دیگر باید بسازیم .آمریکاییها بعد از جنگ جهانی
دوم  ۱۰ساله کل شبکه راهآهن و اتوبانشان را ساختند.
ترکیه با سرعت تمام فعالیت میکند درحالیکه در
دهه اول انقالب به ایران میآمدند ،میگفتند از روی
دســتانداز انگار به روی آیینه آمدهایم و با رغبت به
ایران میآمدنــد درحالی که جادههای خودشــان
کیفیت نداشت .اما حاال درست برعکس شده است
به دلیل اینکه تصمیم جدی نمیگیریم ۸۰۰ .میلیارد
دالر درآمد نفتی و فرآوردههای نفتی و پتروشیمی در
هشت سال دولتهای نهم و دهم داشتیم اما چه شد؟
برای اینکه متوجه شوید چه اتفاقی افتاده میگویم
که از این  ۸۰۰میلیارد اگر تنها یک درصدش یعنی
 ۸میلیــارد دالر را میدادند و راهآهن میســاختند،
میدانید چند کیلومتر میشد؟ میتوانستیم  ۶هزار
کیلومتر راهآهــن داخلی با عالئــم و ارتباطاتش را
بســازیم که یعنی یکونیم برابر راهآهنی بود که بعد

از انقالب ساختیم .اگر تنها یک درصد درآمد  ۸سال
را به ســاخت اتوبان اختصاص میدادیم ۶ ،تا  ۷هزار
کیلومتر اتوبان جدید احداث میشد .کل اتوبانهای
کشور ۳هزار کیلومتر نیست! و این معنا و مفهومش
این است که ۶هزار کیلومتر اتوبان ایجاد میکردید،
 ۶هزار کیلومتر راهآهن میتوانست از ۲۶هزار کشته
جاد های  ۱۲هزار نفرش یعنی ۵۰درصدش را حذف
کنــد .معنایش این اســت که خیلــی از خانوادهها
بیسرپرست و داغدیده و آواره نمیشدند.

آقای مهندس اگر به پروژههای عمرانی و
دوره مدیریت خودتان برگردیم ،میتوانید دو
مورد را بفرمایید که یکی مورد موفق در طرحهای
عمرانی و دیگری مورد ناموفق باشد...

اخیرا آقای نوبخت اعــام کردند که در
طرحهای عمرانی هیچ طرحی را جلو نمیبریم
مگر اینکــه  ۸۰درصدش به لحــاظ فیزیکی
پیشرفت داشته باشد .نظر شما چیست؟ کارنامه
دولت روحانــی را در زمینه پروژههای عمرانی
چطور ارزیابی میکنید .یعنی فکر میکنید به
اصالح سیاستهای گذشته توجهی داشته یا به
طور کل از این بخش غافل بوده است؟

گر تنها یک
درصد درآمد ۸
سال را به ساخت
اتوباناختصاص
میدادیم،
 ۶تا  ۷هزار
کیلومتراتوبان
جدید احداث
میشد .کل
اتوبانهای کشور
۳هزار کیلومتر
نیست!   ۶هزار
کیلومترراهآهن
میتوانست از
۲۶هزار کشته
جادهای  ۱۲هزار
نفرشیعنی
۵۰درصدش را
حذف کند.

نگر
آینده

این سیاســت خوبی اســت که به پروژههایی که
زودتر به بهرهبرداری میرســد ،پــول بدهند .دولت
آقــای روحانی بــه نظرم اولین دســتاوردش عوض
شدن فضای کشور بود .دومین دستاوردی که دولت
روحانی داشت؛ انضباط در تمام سطوح بود .انضباط
پولی ،مالی ،فنــی -اجرایی ،تجارت خارجی و بانکی
همگی از بین رفته بود که این دولت به جای خودش
برگرداند .در سیاست خارجی هم خوب عمل کردند
اما اینکه همه تخم مرغها را در سبد سیاست خارجی
بگذارید ،اشتباه است .میتوانستند اعالم کنند هرکس
طرح دارای توجیه فنــی  -اقتصادی دارد بدهد؛ اگر
از درون جامعه پول جمع کنید و بازتوزیع کنید این
تورمزا نیســت .مثال ،در مســکن  ۵۰تا  ۶۰میلیون
تومان از متقاضی پول میگیرید ،میسازید و تحویلش
سازید همان پول او را بازتوزیع میکنید،
میدهید .می 
مصالح میخرید و دستمزد میدهید .مسکن را باید
فعال کرد ولو ۱۰هزار میلیارد از منابع بانک مرکزی

بگیرند ،باید فعالش کنند .تاثیرش مثبتتر است از
اینکه یک رکود وحشــتناک مملکت را درگیر کند.
اکنون دولت بین مهــار تورم و رونق اقتصادی ،مهار
تورم را انتخاب کرده و نمیداند که باید رونق را چکار
کند؟ یکی از کارهایی که میتوانید بکنید نوســازی
ناوگان باری است۲۰۰ .هزار کامیون باالی  ۲۵سال
شپرداخت
داریم .جایگزین کردن آنها ۲۰درصد پی 
نیــاز دارد و  ۸۰درصد هــم فاینانس ۱۷ ،درصد ۱۰
ســاله؛ اما دولت تصمیم نمیگیرد .هم «سیبییو»
میتواند کامل و مونتاژشده بیاید و هم «سی.کی.دی»
که ایرانخودرودیزل و سایپادیزل و ...هم فعال شوند.
یا بخشــی به صورت ســیبییو و بخشی به صورت
ســی.کی.دی بیاید .راحت میتوان امســال ۱۰هزار
کامیون باالی  ۲۵را خــارج و اوراق کنند و کامیون
نو جایگزین کنند.
میدانید فرقش چیســت؟ اوال یک گردش مالی
ایجاد میشــود که افزایش حجم نقدینگی نیست.
چهارماه ۲۰ ،درصدش یعنی  ۹۰میلیون تومانش از
دســت متقاضی درمیآید و نقش ضدتورمی دارد و
بقیهاش هم فاینانس  ۱۰ساله است .اتفاقی که برای
هر کامیون میافتد ،چیست؟ اوال ،سوخت گازوئیل
مصرفی کامیونهای فرسوده ۷۰ ،تا  ۸۰لیتر است و
کامیونهای جدید مصرف  ۳۲-۳۳لیتر دارند یعنی
در هر صد کیلومتر  ۳۵-۳۷لیتر کمتر .کامیون روزی
 ۱۵۰-۱۷۰لیتــر صرفهجویی میکند که این میزان
ضربدر  ۲۵۰۰تومان قیمت واقعی گازوئیل میشود
۳۷۵هــزار تومان در یک روز ضربدر  ۳۰۰روز .یعنی
 ۱۵۰لیتر در روز مصرف اضافی معادل  ۲۵۰۰تومان
بهای یک لیتر گازوئیل میشود که یعنی ۳۷۵هزار
تومان در روز از کیسه ما میرود .این را ضربدر ۳۰۰
روز کاری کنید میشود ۱۱۲میلیون تومان به ازای هر
کامیون که ضربدر ۱۰هزار دستگاه کامیون میشود
 ۱۱۲۵میلیارد تومان .ایــن عدد فقط برای ۱۰هزار
کامیــون اســت در حالی که ما ۲۰۰هــزار کامیون
داریم که چنین شــرایطی دارند .فعالیتهای مشابه
این ،دهها مورد داریــم .االن در ارومیه یک کارخانه
ذوبآهن میشناسم که دو کوره و سه خط نورد دارد.
۱۵۰میلیارد تومان از خودش سرمایهگذاری کرده و
 ۳۰میلیارد هم وام گرفته که سود وام و جریمههایش
شــده  ۷۰میلیارد تومان ۳۷ .میلیاردتومان سرمایه
در گــردش در ســال  1388برایش تصویب شــده
بوده که ندادند .االن  ۱۱ماه اســت که دارد میدود
و درست نشده است .به نظر من دولت آقای روحانی
دچــار دیرتصمیمگیری شــده اســت و در واقع در
تصمیمگیریهای خود تاخیر دارد.
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فکر میکنم پروژه موفقی که قرارداد بستم «طرح
جامع حملونقل کشور» بود که با فرانسویها بسته
شــد و تا زمانی که در وزارتخانه بودم فاز صفر و ۷۰
درصــد فاز یک را انجام دادیــم .در طرح جامع تمام
تغییراتی که باید بشــود؛ هم تغییــرات کمی و هم
توســعه لحاظ میشود .اما با اتمام دوره مسئولیتم با
مشاور نیز قطع همکاری کردند و دو سال و نیمی که
با مشاور نیمهکاره کار را انجام داده بودیم ،مسئوالن
جدید آمدند و گفتند نیــازی به طرح جامع نداریم.
بعد از دو ســال و نیم مشــاور را بازگرداندند و تا فاز
 ۶هــم کار کرد درحالی که بررســی هم نکردند تا
اشکاالت احتمالی رفع شود و فاز  ۶که جزئیات طرح
اســت را بخاطر حدود یک و نیم میلیارد تومانی که
مشاور طلبکار اســت ،تحویل ندادند .این طرح افق
بیستســاله دارد یعنی تا بیست سال دیگر تکلیف
وزارت راه و شهرسازی را درباره جاده ،راهآهن ،هوایی
و دریایی روشن کرده اســت که سال اول تا بیستم
چه پروژههایی باید انجام شــود .مهمترین کار ما در
وزارتخانه این بود .اگر یکسال دیگر در وزارتخانه مانده
بودم ،طرح به صورت تصویبشــده دست وزارتخانه
بود .اکنون فاز  ۶دست مشاور مانده است درحالی که
اگر یک و نیم میلیارد تومان پرداخت کنند ،کل طرح
را تحویل میگیرند .دومین پــروژه موفق هم پروژه
راهآهن بافق به مشــهد بود که هزار کیلومتر است و
اگر به پیمانکار خارجی میدادند قطعا زیر  ۴ســال
نمیتوانست انجام دهد درحالی که به مدت  ۳سال
توسط پیمانکاران داخلی خودمان انجام شد .اول سال
 ۱۳۸۱شروع کردیم و آخر سال  ۱۳۸۳با پیمانکاران
ایرانی و بخش خصوصی که بسیار هم تمیز کار کردند،
به بهرهبرداری رســید .االن  ۹ســال است که مورد
بهرهبرداری واقع شده درحالی که مشکلی هم برایش
پیش نیامده است .درحالی که راهآهن اصفهان -شیراز
به صورتی اســت که صد کیلومتر ریل را روی خاک
گذاشتهاند و زیرسازی انجام ندادهاند .ریلها دفورمه و
کج و معوج شده و تراورسها خرد شده است .حدود
 ۷۰عکس دارم که گویای این واقعیت اســت .طرح
ناموفقی هم که به آن پرداختم و به نتیجه نرســید،
طرح اتوبان شــمال بود .البته علتش وزارتخانه نبود.
پیمانــکار رفت و چینیها را آورد و حاال  ۱۰ســال

است که کار میکنند و پیشرفتش بعید میدانم از ۲۰
درصد بیشتر باشد .شش ماه بعد از قرارداد اگر عملیات
اتوبان شمال چشمگیر نبود ،باید لغو قرارداد میشد که
شش ماه بعد دیگر من نبودم .وزیر بعدی هم قرارداد
را لغو نکرد و تاکنون مانده است .اگر هم همین طور
جلو برود تا  ۵۰سال دیگر هم به نتیجه نخواهد رسید.
بعد از وزارت به بنیاد مســتضعفان رفتم و با معاونت
ســاختمان مســکن یک ناهار خوردم .من بودم و
مهندس آشوری که معاون ساخت و توسعه زیربنایی
وزارت راه و ترابری شد .اوایل دولت احمدینژاد بود.
من و مهندس آشوری پیشــنهاد دادیم که شرکت
آزادراه شــمال را دست ما سه نفر بدهید( ،مهندس
آشــوری ،مهندس حاجعلیفرد که رئیس سازمان
هواپیمایی کشوری در زمان من بود و خودم) هیات
مدیره میشــویم و آقای حاجعلیفرد هم مدیرعامل
میشــوند .تاکید کردیم که تعهد میدهیم اوال فقط
حقوقبگیر باشــیم و درصد نمیخواهیم و به مدت
چهارسال و نیم هم اتوبان شمال را تحویل میدهیم.
تامین منابع ،فاینانس و همه چیز هم با ماست و ما
هم در چارچوب مقررات بنیاد کار میکنیم .قرارشد
ظرف  ۱۵روز ما را خبر کنند اما االن  ۹ ،۸ســال از
آن زمان میگذرد.
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شرکتهای پیمانکار و اقتصاد مقاومتی
مشارکت دولت و بخش خصوصی در پروژههای عمرانی ،راه برونرفت از رکود تورمی است
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اقتصاد مقاومتی یک استراتژی موثر در چارچوب
اراده ملی اســت که میتوانــد راههای برونرفت از
مشکالت و مسائل را بهویژه در شرایط رکود تورمی
نشان دهد و شــرایط موجود را به شرایط مطلوب
تبدیل نمایــد .بنابراین در اجرای این اســتراتژی،
همه ســازمانهای دولتی ،عمومی و خصوصی از
جمله سندیکای ما مسئولیتهایی را برعهده دارند
که باید به نحو شایســته و بایسته آن را انجام داده
و در مســیر اهداف اقتصاد مقاومتی با همپوشی و
همکوشی هماهنگ اقدام نمایند .گرچه از اقتصاد
مقاومتی تعاریف و تعابیر مختلفی ارائه شده است
ولی تعریف مدنظر مقام معظم رهبری از جامعیت و
مانعیت کامل و کافی برخوردار است .در این تعریف،
اقتصاد مقاومتی «اقتصادی اســت که در شــرایط
فشار ،در شــرایط تحریم و در شرایط دشمنیها و
خصومتهای شدید میتواند تعیینکننده رشد و
شکوفایی کشور باشــد» .از ویژگیهای این اقتصاد
میتــوان به شــاخصهایی چــون دانشبنیانی،
بهرهوری ،مولد بودن ،ارزش افزوده باال و پایین بودن
ریسک اشاره کرد .در اقتصاد مقاومتی اصل بر کاهش

ارزبری و کاهش واردات ،افزایش صادرات و ارزآوری
بیشتر و تولید باکیفیت محصول است .ضمن آنکه
تنوعبخشی در تولید و عرضه محصوالت باکیفیت از
ویژگیهای کارکردی اقتصاد مقاومتی است.
اقتصاد مقاومتی همچنین راهکاری برای برونرفت
از اقتصاد رانتی و تکمحصولی و بهویژه ســازوکاری
است برای خروج از اقتصاد نفتی .بنابراین با تحقق این
مفهوم در عرصه اجرایی ضمن افزایش ظرفیتهای
مالی کشــور ،بازتوزیع صحیح ثروت ملی نیز انجام
میپذیــرد بهطوری که روند ایــن فرآیند موجبات
پیادهسازی عدالت اجتماعی را بر پایه آموزههای دینی
و بومی فراهم میسازد ،لیکن برای اینکه وارد بحث
اصلی این مقاله شوم ابتدا الزم است تحلیلی مشخص
از شرایط کنونی اقتصاد کشور بیان کنم و بر اساس
اینکه پایۀ ساختن ،شناختن است ،ضمن رصد کردن
و دریافت درست از شرایط و وضعیت اقتصادی کشور
و با محور دانستن اقتصاد مقاومتی ،راههای برونرفت
از این شرایط را مشخص و معین نماییم.
اندیشمندان و متخصصان اقتصادی کشور بر این
باور هستند که اقتصاد ایران با رکود تورمی مواجه

شده اســت .رکود تورمی نوعی بیماری اقتصادی
است که در جریان آن ،ضمن وجود نشانههای رکود
اقتصادی ،آثار تورمی نیز در اقتصاد مشاهده میشود
به طوری که برخورد برای تخفیف هر یک از آنها
موجب تشــدید معضل دیگر میشود .برای روشن
شدن بحث ابتدا تعریفی از رکود ارائه میدهم .معموالً
زمانــی که کاهش معنــاداری در عوامل اقتصادی
بهویژه در تولید ملی ،درآمد ملی ،اشتغال و تجارت
داخلی به وجود میآید ،این نشانهها را عالمت رکود
میدانند .به بیانی دیگر؛ وقتی در دو دوره سه ماهه
پیاپی رشد منفی ،در اقتصاد دیده شود و این رشد
منفی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی ()GDP
گردد اقتصاد با پدیده رکود مواجه است.
ذکر این نکته ،ضرورت دارد که در چند سال اخیر
رکود در ایران ناشی از نارسایی در بخش عرضه بوده
است.
حال با این تعریف عوامل مؤثری را که باعث رکود
تورمی در اقتصاد کشور شده است ،مرور میکنیم تا
سندرم و عالئم بالینی ناشی از پیدایش این بیماری
در اقتصاد با روشــنی بیشتری مطرح شود .به طور

کلــی میتوان گفت که عوامل زیر نقش مؤثری در
ایجاد ،توسعه و گسترش رکود تورمی دارند.
دولتی بودن اقتصاد :مطالعات و پژوهشهای علمی و
دانشگاهی نشان میدهد که با افزایش دخالت دولت
در اقتصاد ،همراه با افزایش درجه وابستگی اقتصاد
کشور به نهادهای دولتی و حکومتی ،رکود اقتصادی
نیز افزایش مییابد .به عبارتی میان رشد نقش دولت
در اقتصاد و دولتی بــودن اقتصاد و پیدایش رکود
اقتصادی همبستگی مثبتی وجود دارد که بالطبع
یکــی از راههای برونرفت از آن خصوصیســازی
واقعی و بازنگری اصل  ۴۴قانون اساسی جمهوری
اســامی ایران اســت که به نظر میرسد از مسیر
اهداف تعیینشده زاویه یافته و فاصله گرفته است.
باال بــودن نرخ بهره :این عامل نیــز اثر منفی در
کششپذیری ســرمایهگذاری دارد و باعث کاهش
سرمایهگذاری میگردد .این سازوکار از عوامل مؤثر
در رکود اســت زیرا عدم سرمایهگذاری یا کاهش
سرمایهگذاری باعث کاهش تولید میگردد و کاهش
تولید باعث ریزش نیروی کار و کاهش اشــتغال و
افزایش بیکاری میشود و بیکاری و کاهش اشتغال
باعث کاهش قدرت خرید و در روندی فزاینده این
عامل باعث کاهش تقاضای مؤثر میگردد و کاهش
تقاضای مؤثر مجــددا کاهش تولید و بیکاری را به
همراه میآورد و این چرخه و دور باطل تسلســل
رکود را دامن میزند.
 از سویی نارسایی و وجود ابهام در بودجه سالیانهبه عدم توازن و کسری بودجه میانجامد .به طوری
که بودجه عمدتا به روش اقتضایی شکل میگیرد.
 مورد دیگر نارساییهای موجود در سیاستهایپولی و بانکی اســت که به دلیل عدم نظارت الزم
و کنترل کافی ،بانکها بیش از ســقف تعیینشده
صــرف ســرمایهگذاری در داراییهــای ثابــت و
سرمایهگذاری شرکتی مینمایند و اصوالً پارهای از
اعتبارات خارج از بیانیه مأموریت تعیینشده صرف
میشود و موجب مطالبات انباشته بانکها میگردد
که به نوعی در اقالم بدهیها قرار میگیرند و منابع
از گردش پولی خارج میشود.
 وجود فضاهای غیررقابتی در اقتصاد یا به نوعیانحصــارات در اقالمی از کاالهــا و خدمات باعث
میشود بازار از سازوکارهای الزم برای رونق محروم
گردد ،لذا عدم بهکارگیری ابتکار و خالقیت ناشی از
رقابت موجب میشود که روند امور اقتصاد به رکود
کشیده شود.
 شرایط نامساعد ارزی و مسائل تحریمها نیز از عواملیاست که رکود را تشدید کرده است .ارتباط با بازارهای
جهانی از شرایط الزم برای خروج از رکود است.
 فقــدان انگیزههای کافی برای ســرمایهگذار درسیاستهای تدوینی پولی و مالی کشور نیز از عوامل
تشدیدکننده رکود است.
 رشــد بیمارگونه مصرف و مصــرف بیرویه بهعنــوان یک ارزش ،نهتنها باعــث کاهش پسانداز
ملی شده است؛ بلکه این امر حتی موجب پیدایش

پسانداز منفی در خانوارها و در گروههای وسیعی از
دهکهای درآمدی گردیده است و نتیجه حاصل از
این امر نیز به رکود میافزاید.
 بوروکراسی اداری و عدم بهبود فضای کسبوکار ازمشکالت مؤثر در رکود اقتصادی کشور است .ورود
به این بوروکراســی و خروج از آن بخش بزرگی از
توان و انرژی مدیران سازمانها را میگیرد ،بهطوری
که غالباً افراد مراجعهکننده را دچار تعارض میکند
و گاهی هم از کرده خویش پشــیمان مینماید ،و
با وجود چنین فضایی ،عطای فعالیتهای اقتصادی
مولد را به لقایش میبخشند .بنابراین بوروکراسی
خفقانی و عدم بهبود فضای کسبوکار انگیزههای
سرمایهگذاری در تولید را نابود میکند و سرمایهگذار
را بــه نوعــی از ســرمایهگذاری در تولید مأیوس
و خســته میکند و راههای اشــتغالزایی را برای
سرمایهگذاریهای مولد ،مسدود میسازد.
راههای برونرفت از شرایط رکود

برای خروج از رکود ،موارد زیر پیشنهاد میشود:
 توســعه صدور خدمــات فنی و مهندســی وحمایتهای الزم از آن توسط سازمانهای ذیربط
وزارت امورخارجه در کشورهای هدف
 سیاستهای انبساطی در حوزه مالی و پولی افــزودن بر هزینههای پروژههــای عمرانی :زیراکه با حدود  ۷۰متر ساختوســاز در کشور حدود
 ۵.۲شــغل مستمر پیوســته و  ۳.۰شغل مستمر
وابســته ایجاد میشــود .به بیانی بهتــر با انجام
پروژههای عمرانی حدود  ۸.۲شــغل به ازاء هر ۷۰
متر ساختوساز ایجاد میشود و ماحصل آن رونق
اقتصادی و اشتغال است.
 افزایــش تقاضای کل از طریق باال بردن تقاضایمؤثر در جامعه (در صورتیکه رکود ناشی از طرف
تقاضا باشد)
 بهکارگیری ســازوکارهای کاهش مالیاتی برایتشویقسرمایهگذاری
 افزودن بر هزینههای دولت و تأمین کسری بودجهناشی از افزایش هزینهها حتی از طریق استقراض از
بانک مرکزی و هدایت آن در فعالیتهای عمرانی و
تولیدی که باعث اشتغال مولد شود.
 افزایش حجم پول و نقدینگی برای سرعتبخشیبه گردش مالی و تأمین وجوه خارجی مورد نیاز برای
تولید و صنعت
 کاهش نرخ بهره برای ایجاد انگیزه و دریافت اعتباربه منظور ورود به فعالیتهای مولد و اشتغالزا
 ایجاد زمینههای الزم بــرای افزایش مصرف بهمنظور تقویت تولید و افزایش آن و به تبع آن فراهم
کردن امکان اشتغالزایی.
راههای برونرفت از تورم

برای برونرفت از تورم سیاستهای اقتصادی و
غیراقتصادی زیر الزم است:
 -افزایــش بهرهوری ملی با تبدیــل روزمزدی به

کارمزدی (در ابتــدای امر میتوان بــا  ۶۰درصد
میانگین اســتانداردهای بهرهوری در کشــورهای
پیشرفته عمل کرد)
 استفاده از مدیران خالق و مبتکر بهکارگیری منابع انسانی کارآمد بهویژه در بخشزیرساختهایکشور
 استفاده از فناوریهای نوین در تولید و خدماتمهندسی در صنعت ساختمان
 سیاستهای مالی و پولی انقباضی (کنترل حجمنقدینگی و پول در گردش)
 باال بــردن و افزایش مالیاتها در بخش داللی وواسطهگری و جلوگیری از فرار مالیاتی
 کاهش میزان نقدینگی و پول در گردش افزایش نرخ بهره در نظام بانکی کشوربهطوری که مشخص است ســازوکارهای الزم
برای برونرفت از رکود با بســیاری از سازوکارهای
الزم برای خروج از تورم دارای تعارض و تضاد است.
پس در وضعیت رکود تورمی که تلفیق و ترکیبی
از هر دو بیماری اقتصادی است موارد زیر پیشنهاد
میشود:
 رفع تنگناهای تولیدی با تأکید بر طرف عرضه تسهیل گردش مالی فعاالن اقتصادی با مؤسساتمالی خارجی (حل مشــکل تحریمهــا بهویژه در
مناسبات جهانی و نظام بانکی بینالمللی)
 تأکید بر افزایش تأمین مالی از بازار سرمایه رعایت اولویت اعطای تســهیالت به بخشهایاشتغالزا بهویژه در پروژههای زیرساختهای توسعه
در صنایع کوچک و متوســط و صنایع تبدیلی .در
این بخش ،ذکر این نکته ضروری است که فقط به
دلیل عدم وجود صنایع تبدیلی حدود  ۳۰میلیون
تن محصوالت باغی و جالیزی در ایران نابود میشود
و به تبع آن مهاجرت افزایش مییابد.
 اســتفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی بهویژهشرکتهای مهندسی پیمانکار پروژههای عمرانی و
توانمندسازی آن هم در حوزه فعالیتهای داخلی
و هم در عرصــه فعالیتهای برونمــرزی ،با این
توضیح که سطح دانش فنی و مهندسی شرکتهای
مهندسی پیمانکار پروژههای عمرانی و مهندسان
مشاور با شرکتهای مشابه در کشورهای پیشرفته
صنعتــی برابری میکند و صــدور خدمات فنی و
مهندسی در عرصه ساختمانسازی ،ساختمانهای
اداری ،راه ،ســد ،پاالیشگاه ،ســازهها و سامانههای
صنعتی میتواند بیشــترین ارزآوری را به کشــور
داشته باشد که در شرایط فعلی توان بالقوه آن باالی
۲۵میلیارد دالر است.
 شفافسازی و واقعی کردن بودجه کل کشور بامحاسبه دقیق و انتقال ارقام واقعی و کنترل هزینه

باتشکیل
شورایهماهنگی
تشکلهای
مهندسی،صنفی
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تأسیسنهاد
تعامل و حضور
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فنیمعاونت
برنامهریزی و
نظارت راهبردی
ریاستجمهوری،
زمینههای
همکاری و همدلی
هرچه بیشتر در
چارچوبمنافع
ملی کشور فراهم
شده است.

اقتصا د مقاومتی و زیرساختهای عمرانی

پرونده ویژه

دولت میتواند
پروژههای
بیمارستانیو
یا سالنهای
ورزشی و  ...را
به روشهایی به
بخشخصوصی
واگذار کند و بخش
خصوصی با کمک
بانکها،نهادهای
بیمه و آورده خود
این پروژهها را
تکمیل کند و
تا تسویه اصل
سرمایهگذاری و
سود انتظاری مورد
توافق،بهرهبرداری
از آنها در اختیار
شرکتهای
مهندسیپیمانکار
پروژههایعمرانی
قرار گیرد.
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شدن آن در چارچوب برنامهها .واقعیتها نشان
میدهد در سه دهه اخیر همواره از منابع بودجه
عمرانی بــرای جبران کســری بودجه جاری
استفاده شده است .گاهی تا  ۸۰درصد بودجه
عمرانی ،برای جبران کســری به بودجه جاری
منتقل شده است .بالطبع برای حل این مشکل
نیازمند احیاء سازمان مدیریت و برنامهریزی با
یک ماموریت متناسب و روزآمد هستیم.
 کاربــرد روشهــای عملی بــرای کاهشهزینههای جاری دولت
 اصالح قوانین و ثبات سیاستها در بازارهایمالی
 کاهش چرخه بوروکراســی خفقانی (مثالیمیزنم :ســال گذشــته ،اینجانب با عدهای از
مدیران ارشــد شــرکتهای عضو سندیکا به
یکی از کشــورهای  CISسفر کردیم که ثبت
شرکت در این کشور یک روزه انجام میشد و
خرید زمین برای فعالیتهای اقتصادی و انتقال
مالکیت آن به خریــدار و صدور جوازهای الزم
حداکثر ظرف  ۴۸ساعت عملی میگردید .حال،
روند مشــابه این اقدام را در کشورمان مقایسه
کنید ،آنوقت به بوروکراسی خفقانی در کشور
پی خواهیم برد).
 انضباط مالی دولت و تکنرخی کردن ارز اصالح ساختار مالیاتی بهویژه اخذ مالیات ازنقل و انتقال مسکن و ساخت مسکنهای بخش
خصوصی توسط شرکتهای ساختمانی
 ایجاد معافیتهای طوالنی و مناسب مالیاتیبــرای ســرمایهگذاران در تولید و فعالیتهای
اشتغالزایعمرانی
 جلوگیــری از رشــد و توســعه نهادهــایشبهدولتی بخصوص در اجرای کارهای عمرانی
 سرعت و سهولتبخشی به فعالیتهای بخشخصوصی بهویژه شرکتهای مجری پروژههای
عمرانی
 رقابتی کردن بازار و جلوگیری از انحصار عدم تنظیم بودجه با سازوکارهای انبساطی تأمین تسهیالت برای صدور خدمات مهندسیو عمرانی با بهرهگیری از سازوکارهای بینالمللی
در این زمینــه ظرفیتهای صدور خدمات
فنی و مهندســی کشــور در صورت حمایت
نهادهای جمهوری اسالمی در کشورهای هدف
حدود ۲۵میلیارد دالر ارزآوری خواهد داشت.
 سرمایهگذاری و جلب سرمایهگذاران خارجیو ایرانیان خارج از کشور برای سرمایهگذاری در
صنعت احداث و در صنایع پاییندستی صنعت
نفت و گاز و پتروشیمی با ایجاد امنیت ورود و
خروج اصل سرمایه و سود انتظاری آن میتواند
نقطه پایانی بر مشــکالت اقتصادی و اشتغال
جوانان بگذارد و زمینههای الزم را برای خروج از
اقتصاد نفتی و تکمحصولی فراهم سازد.
 -گســترش و توســعه صنعت گردشگری و

توریسم که این صنعت به ازاء هر توریست حدود
 ۷.۲شــغل ایجاد میکند زیرا زیرساختهای
الزم برای جذب توریســم باعث رشد و توسعه
راهسازی ،ساختمانسازی،هتل و متلسازی،
و ســایر تأسیســات رفاهی میشود که ضمن
توسعه اشتغال ،بیش از  ۱۲۰بخش و زیربخش
اقتصادی دیگر را فعال میســازد و آثار و نتایج
عملکرد آنها نیز به اشتغال مجدد میانجامد.
در شرایط فعلی و با توجه به ابالغیه و اولویت
و نیاز واقعی کشــور جهــت اختصاص اعتبار
بــه طرحهای عمرانی در بخش شــرکتهای
ساختمانی و مهندسین مشاور باید تخصیص
اعتبارات منظم و هر ماهه تخصیص و پرداخت
گردد و دولت نســبت به تعهدات مالی خود و
نسبت به بخش خصوصی توجه خاص برخالف
دولتهای گذشته انجام دهد.
در ضمن دولت میتواند پروژههای بیمارستانی
و یا سالنهای ورزشی و  ...را به روشهایی به بخش
خصوصی واگذار کند و بخش خصوصی با کمک
بانکها،نهادهای بیمه و آورده خود این پروژهها
را تکمیل کند و تا تسویه اصل سرمایهگذاری و
ســود انتظاری مورد توافق ،بهرهبرداری از آنها
در اختیار بخش خصوصی بهویژه شــرکتهای
مهندسی پیمانکار پروژههای عمرانی قرار گیرد
و پس از پایان برداشــت اصل سرمایهگذاری و
سود توافق شده آن را به بخش کارفرمایی انتقال
دهد .به طور کلی این قبیل پروژهها به نام PPP
معروف است یعنی مشــارکت بخش دولتی و
خصوصی در انجــام پروژههای عمرانی که این
روش نیز چنانچه براســاس مناسبات برد – برد
طراحی شود و در چارچوب تعامالت بینالمللی
و نحــوه عمل با شــرکتهای خارجی در مورد
شرکتهای مهندسی پیمانکار مجری پروژههای
عمرانی و مهندسان مشاور جاری و ساری گردد،
میتواند راه مؤثری برای برونرفت از تنگناهای
فعلی باشــد .زیرا هم پروژههای داخلی به انجام
میرســد و هم با حمایت نهادهــای مرتبط با
وزارت امور خارجه در کشورهای هدف ،ارزآوری
افزایش مییابد و هر دو وجه قضیه به اشــتغال
یانجامد.
مولدم 
بهویژه با تشکیل شورای هماهنگی تشکلهای
مهندسی ،صنفی و حرفهای و تأسیس نهاد تعامل
و حضور نماینــدهای از بخش خصوصی واقعی
کشور در شورای عالی فنی معاونت برنامهریزی
و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ،زمینههای
همکاری و همدلی هرچه بیشــتر در چارچوب
منافع ملی کشور فراهم شده است و خوشبختانه
در دولت تدبیر و امیــد اراده معطوف به هدف
کام ً
ال وجود دارد و بخش خصوصی نیز با تمامی
ظرفیتهــای فنی و مهندســی خویش که در
سطح استانداردهای جهانی است در خدمت به
اهداف دولت اعالم آمادگی میکند.

تکمیل
پرو ژههاینیمهتمام
و نقش
بخش خصوصی
پاسخ به پرسشهای آیندهنگر

محمد ابراهیم محبی
دبیر دوم کمیسیون عمران
مجلس

ارمغان جوادنیا :دبیر کمیســیون عمران مجلس
شورای اســامی وضعیت پروژههای عمرانی را
مناسب نمیداند و معتقد است که با مشکالت زیادی
دراین بخش روبرو هستیم .محمد ابراهیم محبی،
در پاسخ به پرسشهای آیندهنگر ،عقبافتادگی
و تعطیلی کارگاهها و بدهکاری به پیمانکاران را از
مشکالت و چالشهای پیش روی این بخش میداند
و علت اصلی آن را در ســوء مدیریتهای دولت
گذشته جستوجو میکند .او با بیان اینکه وضعیت
نامناســب پروژههای عمرانی یکی از مهمترین
چالشهای امروز اقتصاد ایران اســت ،بدهی به
پیمانکاران ،محدودیتهای بینالمللی و بیتوجهی
به بخش خصوصی را از دالیــل اصلی نیمهتمام
ماندن پروژههای عمرانی دانسته و تاکید میکند که
مهمترین مساله برای رفع مشکالت امروز اقتصاد،
در وهله اول تعیین تکلیــف بدهی پیمانکاران و
تخصیص اعتبارات و در وهله بعد ،حمایت از بخش
خصوصــی و رفع قوانین و موانع پیش روی بخش
خصوصی اســت .محبی معتقد است با توجه به
شرایط فعلی اقتصاد ایران ،چارهای جز حمایت و
توجه به بخش خصوصی نیست.
ارزیابی شما از رویکرد دولت یازدهم به مقوله
طرحهای عمرانی با توجه به ابالغ سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی چیست؟
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پیش از هر نکتهای باید اشاره کرد که برای کشوری
که در چهارراه فرهنگ و تمدن قــرار دارد و نیازمند
توسعه و پیشرفت است ،الزم است به مباحث توسعه،
عمران و زیربناها توجه جدی داشته باشد ،چراکه درغیر
این صورت دشــمن به راحتی میتواند کشور را مورد
تهاجم قرار دهد .ما راهی جز این نداریم که به سطح

زیربنایی کشور و اســتحکام مبانی شکلی و ظاهری
توسعه و رفاه جامعه توجه ویژهای داشته باشیم چراکه
توجه به بحثهای عمرانی و زیرســاختها در نهایت
خدماترسانی را تسهیل میکند .بهعبارت دیگر توجه
به بحثهای عمرانی یکی از راهها برای عدالت اجتماعی
و رفاه در تمامی سطوح است .متولی پروژههای عمرانی
کشور دولت است و تصویب طرحهای عمرانی در قالب
انتظارات مردم و رفاه کشور نیز از جمله مواردی است
که در دســتور کار مجلس قرار میگیرد .اما وضعیت
پروژههای عمرانی طبق اعالم مقامات دولتی و شواهد
موجود،وضعیت قابل دفاعی نیســت .نکته بعدی به
سیاســتهای اقتصاد مقاومتی برمیگردد؛ براساس
سیاســتهای اقتصاد مقاومتی مجلس به عنوان نهاد
قانونگذار وظیفــه دارد تا موانع قانونی پیش روی این
طرحها را بردارد و مجموعه دستگاههای اجرایی کشور،
اعم از دولت ،قوه مجریه و هیات وزیران ،هم موظفاند
قوانین باالدستی و مصوبات مجلس و هم سیاستهای
کالن را اجرایی کننــد .در تمامی دولتها طرحهای
عمرانی یک اولویت اســت ،اما متاسفانه در چند سال
گذشته به ویژه در پایان دولت دهم با چالشهای جدی
در تخصیص مبالغ به طرحهای عمرانی مواجه بودیم.
این درحالی است که براساس گزارشهای دولت دهم
در خوشبینانهترین حالت در سال  ۱۳۹۱از مجموعه
 ۳۷هزار و  ۵۰۰میلیارد تومانی که به طرحهای عمرانی
تخصیص داده شد تنها حدود  ۲۵درصد اهداف ،آن هم
در بهترین شرایط محقق شد .در سال  ۱۳۹۲نیز نهایتا
رشد منفی پیدا کرد و از  ۳۰هزار میلیارد تومان بودجه
عمرانی سال ،تنها حدود  ۳۰درصد محقق شد .امسال
نیز تا اواســط مرداد ماه هیچ تخصیصی به پروژههای
عمرانی از سوی دستگاههای اجرایی داده نشده است.
این مســاله امروز به یکی از دغدغههای نمایندگان و
مردم تبدیل شده اســت .اخیرا نیز معاون اول رئیس
جمهوری در ســفر به کرمانشــاه با توجه به وضعیت
نامناسب و مطلوب نبودن پروژههای عمرانی ،وعده داده
است تا این پروژهها تعیین تکلیف شوند .محل تامین
این پروژهها از ســه محل بوده است؛ یکی دفتر مقام
معظم رهبری ،دوم دستگاههای دولتی و سوم معاونت
نظارت راهبردی ریاســت جمهوری .اما آنچه تاکنون
محقق شده است تنها مرتبط با مقامات باالی کشوری
است و در حالیکه در هنگام تصویب مصوبات ،قرار بر
این بود این پروژهها در پایان سال  ۱۳۹۲تکمیل شوند،
اما بعد از گذشت  ۴سال ،تنها  ۳۰درصد این مصوبات
اجرایی شده است .آنچنانکه حتی در سفرهای وزرا هم
به این مساله و مشکل نیمهتمام ماندن پروژهها و اجرا
نشدن مصوبات بارها اشاره شده است.

عقبافتادگی و تعطیلی کارگاهها و مهمتر از همه
این موارد ،بدهــکاری به پیمانکاران که طرف قرارداد
پروژهها هستند همگی به دلیل سوء مدیریتی است که
در دولت گذشته رخ داده و همین مساله تبدیل به یکی
از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران شده است .بدهی
به پیمانکاران یکــی از دالیل اصلی نیمهتمام ماندن
پروژههای عمرانی اســت که به شکلگیری وضعیت
نگرانکننده فعلی منجر شده است .این درحالی است
که هم در بودجه  ۱۳۹۲و هم در بودجه  ۱۳۹۳بحث
بدهی پیمانکاران دیده شده است ،چراکه حقیقتا این
مساله در پیشبرد پروژهها حرف اول را میزند .بنابراین
مهمترین مســاله در وهله اول تعیین تکلیف بدهی
پیمانکاران و در وهلــه دوم تخصیص اعتبارات برای
تغییر شرایط فعلی و تکمیل پروژهها ضرورت دارد .در
همین حال بحث تحریمها مسلما تاثیر نامناسبی بر
اقتصاد کشــور داشته و مشکالت و چالشهای جدی
در حوزههای مختلف ایجاد کــرده و بر روند اجرایی
پروژههای عمرانی بهطور مستقیم و غیرمستقیم بهویژه
در بحث تامین و تجهیز مصالح و مســائل فنی تاثیر
داشته است .بهعبارت دیگر یکی از دالیل اصلی تاخیر
در پروژهها ،اعمال تحریمهای ظالمانه غرب اســت .از
ســوی دیگر افزایش قیمت تمامشده محصوالت در
طرحهای عمرانی و خدمات فنی از دیگر مواردی است
که ناشی از این تحریمهاست .عالوه بر این ،مشکالتی
که در فروش و کســب درآمد نفت به وجود آمد و در
جریان آن درآمدهای زیادی بلوکه شد ،شرایطی را به
وجود آورده که به هیچ وجه مطلوب نیست .با این حال
ما به آینده کشور بدبین نیستیم و امید است در ماههای
آینده شاهد اتفاقات مثبتی در پروژههای عمرانی باشیم
و تالش دولت برای پاسخگویی به مطالبات جدی مردم
به ثمر برسد.
بودجهای که در سال جاری برای فعالیتهای
عمرانی در نظر گرفته شده تا چه اندازه در
جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است؟
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نمایندگان مجلس بهویژه کمیسیون عمران مجلس
عنایــت ویژهای به بخش خصوصــی و اصل  ۴۴قانون
اساســی دارند؛این درحالی است که با توجه به شرایط
و وضعیــت فعلی اقتصاد چــارهای جز حمایت و توجه
به بخش خصوصی نیســت .از ســوی دیگر با توجه به
نیمهتمام ماندن بیش از  ۳هــزار پروژه عمرانی ،نقش
بخش خصوصی باید پررنگتر شــود .خوشبختانه در
بودجه سنواتی ،تبصرهها و حتی مشوقهای خوبی برای
بخش خصوصی دیده شده است و واضح است که برای
رفع مشــکالت امروز اقتصاد کشور راهی جز حمایت و
توجه به بخش خصوصی نیســت .باید موانع موجود را
از جلوی پای بخش خصوصی برداشــت و اجازه داد تا
این بخش با نیرو و توان بیشتری در پروژههای عمرانی،
ساخت پاالیشگاهها ،آزادراهها ،سدسازی و راه آهن حضور
یابد .در این زمینه ،باید مســیرهای قانونی برای حضور
این بخش تسهیل شود و قوانین و مقررات دستوپاگیر
از مقابل فعاالن بخش خصوصی برداشته شود .این اقدام
فضا را برای سرمایهگذاران خارجی نیز تسهیل میکند
تا با آمادگی بیشتری برای حضور در کشور اقدام کنند.
گاهی شاهدیم که در برخی موارد وزارتخانهها به راحتی
مجوزهای الزم را میدهند اما فعاالن بخش خصوصی در
ادارات زیرمجموعه و گلوگاههای میانی گرفتار میشوند.
باید اجازه داد تا بخش خصوصی با انگیزه وارد شود که اگر
این اتفاق بیفتد هم منافع ملی حفظ میشود و هم زمان
پروژهها کوتاهتر خواهد شد .عالوه بر این ،اقتصاد کشور در
وضعیت مطلوبتری قرار خواهد گرفت و سایه رکود نیز
از سر آن رخت برخواهد بست .نباید به بخش خصوصی
بی توجه باشــیم چراکه تجربه ما در تمامی موارد اعم
از صنعت ،کشاورزی ،معادن ،گردشگری ،درمان و  ...به
خوبی نشان داده که هر جا بخش خصوصی ورود کرده و
فضا برای این بخش مهیا شده است ،انگیزهها بیشتر شده
و شاهد تسریع در کارها بودهایم .به عبارت دیگر بخش
خصوصــی  ۹۰تا  ۹۵درصد در پیشــبرد اهداف دولت
از جمله تکمیــل پروژههای عمرانی نقش دارد .هرچند
نقش نظارتی دولت در این میان قابل چشمپوشی نیست
اما واقعیت این اســت که اقتصاد کشور برای توسعه و
پیشرفت و خروج از رکود به بخش خصوصی نیاز مبرم
دارد ،بنابراین دولت باید بیش از پیش به این بخش توجه
کند و حمایتهای الزم را از این بخش به عمل آورد.

بدهی به
پیمانکارانیکی
از دالیل اصلی
نیمهتمامماندن
پروژههای
عمرانی است که
بهشکلگیری
وضعیت
نگرانکنندهفعلی
منجر شده است.
این درحالی
است که هم در
بودجه ۱۳۹۲
و هم در بودجه
 ۱۳۹۳بحث
بدهیپیمانکاران
دیده شده است،
چراکه حقیقتا این
مساله در پیشبرد
پروژهها حرف اول
را میزند.

نگر
آینده

هنوز نمیتوان قضاوت قاطعانهای داشــت و باید
منابع الزم برای تحقق اهداف مورد نظر تامین شــود.
اما آنچه مشــخص است اینکه هم دولت در این راستا
برنامهریزیهــای الزم را انجام داده اســت و هم ابالغ
سیاستهای اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم
رهبری بر آن تاکید شده ،به نوعی استراتژی درازمدت
کشور را مشخص کرده اســت .اجرای این طرح نیاز
اساسی برای اقتصاد امروز در شرایط فعلی کشور است
و بنابراین میطلبد دستگاهها به طور جدی به اقدامات
مورد نظر در این سیاستها عمل کنند و شاخصهای

با توجه به اهمیت حضور بخش خصوصی در
پروژههای عمرانی ،دولت باید چه زمینههایی
را فراهم کند تا این بخش نقش واقعی خود را در
تکمیل پروژههای نیمهتمام ایفا کند؟
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چه زمینهها و دالیلی باعث شــده اســت
تــا پروژههای عمرانی امــروز در وضعیت

نامناســبی قرار بگیرند و به نظرتان اولین اقدام
برای بازگرداندن رونــق به پروژههای عمرانی و
زیرساختهاچیست؟

الزم برای تحقق اهداف این سیاست را عملیاتی کنند.
با وجود اینکه تاکنون به صورت قطرهچکانی به پروژهها
اعتبار تزریق شــده اســت ،اما امیدواریم اجرای این
سیاست بتواند مثمرثمر واقع شود.

27

ها
زیرساخ
برای
گذاری
هایتماه
گزارش
ها و
سرمایهتحلیل

راهبردی
گزارش
خبرها و نظرها
بیشینهساختن مشارکت بخش خصوصی
در سرمایهگذاری برای زیرساختها

هموارکردن راه
گزارش مجمع جهانی اقتصاد (داووس)

مطالعات بســیاری در گذشــته بر اهمیت زیرساختها
محرک و الزمه توســعه اقتصادهای جهان
بهعنــوان موتور ّ
تأکید کردهانــد ،و بر این حقیقت که بخشهای عظیمی از
زیرســاختهای کنونی در دنیای توسعه یافته ،دارند کارایی
خود را از دســت میدهند .تخمین نیاز به سرمایهگذاری در
زیرساختهای جهان به رقم 3تریلیون دالر در سال میرسد.
گزارش ریســکهای جهانی مجمع جهانی اقتصاد نشان از
ســرمایهگذاری ناکافی در بخش زیرساختها دارد ،که یکی
از سه ریســک اصلی پیش روی جهان اســت .این گزارش
همچنین پرده از این حقیقت برداشته است که سرمایهگذاری
ناکافی در زیرســاختها ریســکی مرتبط با سایر ریسکها
است ،و پتانسیل عواقب سیستماتیک را هم در خود دارد .با
در نظر گرفتن نیاز شدید به سرمایهگذاری در زیرساختها،
در زمانــهای که بودجه بســیاری از دولتهای جهان تحت
فشــاری عظیم اســت ،نقش ســرمایهگذاریخصوصی در
تأمین مالی زیرساختها ،مهمتر و حیاتیتر از همیشه بهنظر
میرسد .گزارشی که پیش روی دارید میکوشد فرصتها و
چالشهایی را که در جذب و مشارکت دادن سرمایهگذاران
خصوصی در زمینه توســعه زیرساختها وجود دارد ،آشکار
سازد .این گزارش ویژگیهای پروژههای موفق زیرساختی را
با اســتفاده از مثا ل موردی از کشوری که توانسته بازارهای
مالی خصوصی را به کار گیرد به نمایش میگذارد که نشان
میدهد نتیجه خلق یک فضای سیاسی ،قانونی و اقتصادی
مناسب که جذبکننده سرمایهگذاری است چه خواهد بود؛ و
در پیش گرفتن برنامهای که فرصتها را بیرون میکشد؛ در
اختیار داشتن چهارچوبی قانونی و قراردادی که با رویکردی
عادالنه و مناسب و کارآمد با مسائل برخورد میکند؛ داشتن
انجمنهایی از سهامداران برای به اشتراک گذاشتن تجربیات؛
و مشارکت دادن عموم در تمام مراحل کار چه نتایج مثبتی
را به بار خواهد آورد.
این گزارش تأکیدی است بر این طرز فکر که بخش مالی
خصوصی زمانی در زیرســاختهای جدید ســرمایهگذاری
خواهد کرد که ســرمایهگذاری بر تجربیــات و رویکردهای
امتحانشده استوار باشد ،اما وقتی پروژه نو ،امتحاننشده ،یا
در بازاری جدید است ،چالشهای بسیاری وجود دارند.
دیگر یافتههای کلیدی این گزارش عبارتند از:
هزینهها و شرایط وامهای بازرگانی در نتیجه بحرا ن جهانی
اقتصاد بسیار تغییر کردهاند و چالش احیاء بازارهای سرمایه
بهعنوان منبع تأمین مالی زیرساختها همچنان برقرار است.
دولتها ،وامدهندگانی شدهاند که در آخرین لحظه به داد
میرســند ،و ارزیابی و مفهوم روابط مالی دولتی-خصوصی
تغییر کرده اســت ،و این احتمال وجود دارد که کشورهای
بیشتری بانکهای دولتی توسعه زیرساخت دایر کنند.
حرکت به ســمت ســرمایهگذاریهای تخصصیتر در
ن بهتری از ریسکهای پیش رو
زیرساختها تصور و تخمی 
در قبال عایدیها به سرمایهگذاران میدهند .سرمایهگذاران
همچنین ارزش بیشتری برای مدیران سرمایهای که تجربه
مدیریت زیرساختهای کنونی را دارند قائل خواهند شد.
مشارکت مالی خُ رد در ســرمایهگذاری در زیرساختها
احتماالً افزایش خواهد یافت ،اما این امر نیازمند ارزیابی دقیق
و شفاف عایدیها و تهدیدهایی است که در مسیر رسیدن به
این عایدیها وجود دارد.
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ساخت بنیانها:
ملزومات تأمین سرمایه خصوصی

حتی اگر زیرساختها «مهمتر از آنکه اجرا نشوند» فرض شوند هم سرمایهگذاری

خصوصی هنوز میتواند گزینه خوبی باشد :برای اینکه سرمایهگذاری خصوصی یکی
از گزینهها باشد ،باید ارتقاءپذیری و ثبات گزینههای سرمایهگذاری مختلف در طول
عمر دارایی را سنجید .همچنین ضروری است که بدانیم کدام نوع شکست ممکن
اســت رخ دهد –از بین رفتن تدریجی خدمات ،فروپاشی مالی طرف خصوصی ،یا
تعطیلی ناگهانی و کامل دارایی – و اینکه چطور از اثرات و عواقب چنین شکستی باید
گریخت .توازن و مبادله میان سطوح اجرتها یا هزینههای زیرساخت و ارتقاءپذیری
سرمایهگذاری را باید بهطور شفاف و دقیق ارزیابی کرد.
با در نظر گرفتن عمر طوالنی بسیاری از داراییهای زیرساختی ،طرفهای درگیر
باید شفاف و دقیق تمام بدهبستانها در رویکردهای مختلف تجاری ،قراردادی و
سرمایهای را در نظر بگیرند :عموماً برای هر دو طرف خصوصی و دولتی دشوار است

کــه هزینهها و درآمدها را در بلندمدت پیشبینی کنند ،بهویژه وقتی این هزینهها
و درآمدها به کاربرد عموم مردم بســتگی دارند .اما عواقب اشتباه در این پیشبینی
میتواند چشــمگیر باشد .دولتها ریسک خشــ م عمومی را به جان میخرند ،اگر
صاحبان امتیاز سود زیادهازحد به جیب بزنند ،و صاحبا ن امتیاز ممکن است ورشکسته
شوند اگر پول زیاده از حدی از دست دهند.
مدت زمان قرارداد یا امتیاز انحصاری را باید مالحظات مصرفکننده و سرمایهگذار

تعیین کند – نه لزوم ًا طول عمر دارایی :در زمان تعیین مفاد یک قرارداد یا سیاست
اعطای امتیاز انحصاری سه عامل مهم باید در نظر گرفته شود :نخست ،اگر زیرساخت
انحصاری باشــد ،چطــور باید حفاظت از حقوق مصرفکننــده را با حفظ هرگونه
سرمایهگذاری ضروری موازنه کرد؟ درحالیکه یک انحصار ممکن است به قراردادی
کوتاهمدتتر بیانجامد ،حفظ حقوق مصرفکننده ممکن است به قراردادی بلندمدتتر
راه دهد .دوم اینکه اگر برای تأمین سرمایه یک زیرساخت ،وامی گرفته میشود ،آن
را در چــه دوره زمانی باید بازپرداخت نمایند؟ اجبار بازپرداخت در یک دوره زمانی
کوتاه ممکن است به هزینهها و اجرتهای باالتر ،و احتماالً بسیار گران ،بیانجامد .سوم
اینکه سرمایهگذاران چهقدر زمان نیاز دارند که به سطح «قابلقبول» عایدی برسند
و این سطح «قابلقبول» کجاست؟
ســرمایهگذاران خصوصی بدون اطمینــان و امنیت نهادی در زیرســاختها
سرمایهگذاری نخواهند کرد :اینکه سرمایهگذاران خصوصی بخواهند سرمایهگذاری

کننــد یا نه را نــه فقط جزئیات مبادله و معاملهای خاص بلکه فضای گســتردهتر
سیاسی ،قانونی و اقتصادی -از جمله نااطمینانی به اینکه دولت ممکن است در هر
مرحلهای مداخله کند و وارد عمل شود -تعیین میکند .اعتقاد ما بر این است که در
کشورهایتوسعه یافته این مسأله حادتر از کشورهاینوظهور است ،و جستوجوی
مشارکت خصوصی-دولتی جایگزینی برای توسعه نهادهایی که محیط مناسب برای
سرمایهگذاری پدید میآورند نیست.

درک و مدیریت تلقی عمومی برای موفقیت هر معاملهای ضروری و حیاتی است:

هر دو طرف خصوصی و دولتی ممکن است همیشه مطابق خواست مصرفکننده
رفتار نکنند .در حقیقت خواستهها و احساسات مصرفکننده میتواند معاملهای را
جوش دهد یا آن را با شکست مواجه سازد – و واکنشها بسیار به طبیعت و ماهیت
زیرساخت وابسته هستند .مث ً
ال ،مردم به این طرز فکر عادت کردهاند که شبکههای
تلفن همراه در دســت بخش خصوصی هستند .بااینحال ،دیگر انواع زیرساختها،
بهویژه زیرساختهای اجتماعی ،را قلمرو بیمنازع دولت میدانند .مهم است که عموم
را در هر مرحله از پروسه مشارکت داد ،تا گزینهها بهدقت و درستی مشخص شوند و
مطمئن شویم که روشهای شفافی برای ارزیابی و حفظ کیفیت عملیاتی وجود دارند.
مکانیزمهایی چون تقسیم سود میتوانند نگرانیها از سودبری مازاد طرف خصوصی
را کاهش دهند.
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ساخت چهارچوب ساختارها:
توسعه بازار برای سرمایهگذاری خصوصی

ســرمایهگذاری بخش دولتی در برنامهای جامع از فرصتهای اولویتبندیشده

میتواند سرمایه خصوصی بیشتری جذب کند:کشورهایی که در جذب سرمایه
خصوصی موفقتر بودهاند برنامههایی برای اولویتبندی فرصتهای سرمایهگذاری
از طریق دستهبندی ویژگیهای متعددی ،از جمله حمایت آشکار سیاسی ،یک
ی که هم برپاکنندگان
ساختار قانونی و تنظیمی مناسب ،چهارچوبیمناقصها 
مناقصه و هم شرکتکنندگان در آن بتوانند آن را درک کنند ،و جدول زمانبندی
معتبر و قابل اتکاء برای پروژه ،داشــتهاند .این برنامههایدولتی چیزی فراتر از
ی چون وقفههای طوالنی شروع پروژه
بازاریابی هستند -آنها اصطکاکهای اصل 
و ریسکهای نامعلوم سیاسی که بهطور مستقیم اعتبار و ارزش یک پروژه را برای
سرمایهگذاری هدف میگیرند ،از بین میبرند.
ایجاد ظرفیت مبادالتی در داخل بدنه نهادهای دولتی زیربنای تمام برنامههای موفق
سپردن پروژهها به بخش خصوصی است :حتی کشورهایی که سالها در زمینه

تکمیل معاملههای خصوصی-دولتی پیچیده تجربه دارند ممکن است در حفظ
تخصص بازرگانی و حصول اطمینان از اینکه معاملهها ،ارزش پول خرجشــده
را داشته باشند ،به مشــکل بربخورند .بحران شدید اقتصادی اخیر وضعیت را
وخیمتر کرده است ،و ضرورت توانایی واکنش سریع به تغییرات در فضای مالی
را پررنگتر ساخته .برای اینکه از پس این چالش برآییم مهم است که تیمهای
مجربی را به کار بگیریم و آنهــا را حفظ کنیم ،تیمهایی که چنان
متعهــد و ّ
آموزش دیدهاند که تشویق میشوند همیشه کنارمان بمانند .توسعه شبکههای
ملی و منطقهای کارگزاران و تیمهای طراحی و تحقیقی که تجارب و دانش خود
را با هم به اشتراک میگذارند بسیار مهم است .سرمایهگذاری در این ظرفیتهای
مبادالتی میتواند به همان اندازه مهم باشد که خود سرمایهگذاری در داراییهای
زیرساختی.

بانکهای چندجانبه از نقش خود بهعنوان سرمایهگذاران مستقیم زیرساختها
فراتر میروند تا به ســاخت ظرفیت مبادالتی و اجتناب از ریسکها کمک کنند:

سرمایهگذاری کافی فقط یکی از شرایطی است که باید برای موفقیت یک پروژه
زیرساختی فراهم شود .مهارتهای اساسی و شرایط بهبودیافت ه در فضای بازار
کشور هم بسیار مهم و حیاتی است ،و بانکهای چندجانبه میتوانند با تأمین
پوشش سیاسی و منابع به این امر کمک کنند ،مهم است که کشورها از چگونگی
راه انداختن و استفاده از این منابع به بهینهترین و کارآمدترین شکل آگاه شوند.
طرفهای خصوصی و دولتی هر دو از همــکاری در مناقصه و ارزشگذاری زمین
منتفع خواهند شد :مناقصه و ارزشگذاری زمین برای زیرساختی جدید همیشه

موضوعی چالشبرانگیز اســت .مسأله این نیست که چه کسی اختیار و قدرت
فراهــم آوردن زمیــن را دارد – که معموالً طرف دولتی چنین اختیار و قدرتی
دارد – بلکه مهم اســت که چه طرفی برای آن پول میپردازد و سود حاصل از
تغییر در ارزش زمین در نتیجه توسعه زیرساخت را به جیب میزند .و اینکه این
تغییر چطور محاسبه میشود ،و در چه نقطهای از جدول زمانی معامله این تغییر
در ارزش زمین محاســبه میشود .نمونههای بسیاری هست که در آنها زمین
بهطور کارآمد ارزشگذاری پولی شده است تا هزینه زیرساخت تأمین شود .یکی
از این نمونهها احداث خط جدید قطاری در لندن ،پایتخت بریتانیا ،بوده است.
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برنامهریزی برای آینده:
ش رو برای سرمایهگذاری خصوصی
راه پی 

ســرمایهگذاران خصوصی بیشتر به اینکه یک ســرمایهگذاری بر تجارب
آزموده استوار است اهمیت میدهند تا اینکه «زمین سبز تازه» باشد :بسیاری

از سیاســتگذاران بر این باور هســتند که ســرمایهگذاران خصوصی فقط به
ســرمایهگذاری در پروژههایی مشتاق هستند که در حال حاضر درآمدی حاصل
میکنند و نمیخواهند در ساخت زیرســاختهای جدید سرمایهگذاری کنند.
این سادهانگاری بیشازحد است .چیز چندانی در رابطه با طراحی ،ساخت ،اجرا،
یا ســاختار درآمدزایی بعضی از زیرســاختهای جدید وجود ندارد که نتوان با
قراردادهای مبتنی بر تجارب آزموده در موردشــان مطمئن بود .تضمین امنیت
یک سرمایهگذاری خصوصی فقط زمانی مشکل بزرگی است که یک پروژه بسیار
نوآورانه یا غیرمعمول باشــد ،یا تکنولوژی یا بازارهای نویی در آن دخیل باشند،
که این مسأله پیشبینی عملکرد اجرایی یا مالی آن را دشوار میسازد .تشخیص
و به اشــتراک گذاشتن آشکار این تمایزها میتواند سرمایهگذاری خصوصی را به
دستههای جدید زیرساختها در آینده جذب کند.

قیمتهای باالتــر ،دورههای کوتاهتر ،و ظرفیت کاهشیافته نکولهای بزرگ از

سوی بانکها ممکن است ما را از بحران مالی کنونی جهان عبور دهد:در سالهای
 2008و  2009کل وامهای بانکهای بازرگانی برای زیرســاختها سیر صعودی
جهندهای داشت ،علیرغم اینکه بحران اقتصاد جهان اوج میگرفت .اما در برخی
بخشها که بر وامهای بلندمدت متکی هســتند ،بهویژه در امتیازات انحصاری یا
مشارکتهای خصوصی-دولتی ،میزان وامدهی اُفت کرد .در تمام وامها هم تغییرات
مقداریای در مفاد قرارداد و هزینهها ایجاد شدند .در نتیجه ،بسیاری از مبادالت
اینطور انجام میشــد که «گروهی» از بانکها جمعاً وامی را ترتیب میدادند و
نه طبق ســنت پیشین که فرایند تسهیل و نکول را در پیش میگرفتند .کاهش
دورههای زمانی پروژهها و وامها میتواند استقراض بانکی را در مرحله ساختوساز
بسیاری از پروژهها به گزینهای مناسب تبدیل کند.
بازارهای سرمایه میتوانند به پر کردن شکاف سرمایهای بلندمدت زیرساختها

گزارش
زیرساختها
به چه کار میآید؟

کمک کنند -اگر بتوان بر چندین مانــع غلبه کرد :باآنکه هنوز برای مبادالت
خوشساختار،بازاریوجوددارد،تقاضایکلبرایاوراققرضهبلندمدتزیرساختها
بهشدت کاهش یافته است .این موضوع در حالی است که چنین محصوالتی در
نظر سرمایهگذاران بلندمدت ،همچون شرکتهایتعاونی بازنشستگی ،همچنان
جذاب است .این اُفت بهویژه در بازار اوراق قرضه مشارکتهای خصوصی-دولتی و
پروژههای سبک امتیاز انحصاری نمایان است ،عمدتاً بهخاطر از بین رفتن بیمهگران
تکخطی .جدا از تأمین بیمه نکول وامها و به دنبال آن بهبود رتبهبندی اعتباری
ســرمایهگذاریهای مربوطه ،بیمهگران تکخطی مهارتهای مبادالتی را عرضه
میکنند که سرمایهگذاران بازار نمیتوانند خود برای خود تأمین کنند .حاال چالش
پیش رو ،احیاء بازارهای سرمایه برای زیرساختها است .این مسئله شامل تغییر
پروفایل ریسکپذیری است تا در چارچوب آن ،رتبهبندیهای اعتباری مربوطه را
افزایش دهیم ،توسعه زیرساختهای اوراق قرضه تضمینشدهای را که بیمهگذاران
تکخطی عرضه میکنند تشویق کنیم ،یا مهارتهای بلندمدتی در بانکهایی که
در انتشار اوراق قرضه زیرساختها دخیل هستند پدید آوریم.
اعمال یک رویکرد داراییمحور تنظیمشــده همچون رویکردهایی که صنایع
همگانی به کار میگیرند میتواند سرمایهگذاری خصوصی را بسیج کند :تسهیالت

عمومی زیرساختی تنظیمشده در تداوم انتشار اوراق قرضه در فضای کنونی اقتصاد
موفق بودهاند .از این رو این پرســش به میان میآید که آیا قیمت تنظیمشده و
رویکرد داراییمحوری که زیربنای الگوی کســبوکار صنایع همگانی را میسازد
باید با دیگر انواع زیرساختها ،مثل پروژههایی که معموالً رویکرد امتیاز انحصاری
محوری در پیش میگیرند ،سازگار شوند؟ یک رویکرد تنظیمشده ،انتقال بلندمدت
ریســک به مالک یا اجراکننده را کاهش میدهد ،و در عوض عایدی ســرمایه را
محدود میسازد .این رویکرد شاید برای بسیاری از سرمایهگذاران جذاب باشد اما
دولتها باید ریسکهایی را که در این مسیر پیش رویشان قرار میگیرد در نظر
بگیرند .ویژگیهای خاص هر پروژه و اولویتهای سیاستی دولتها تعیین خواهند

از سال  2009که بســیاری از کشورها بودجه
زیرســاختها را در برنامــه تحریک مالی رشــد
گنجاندند ،مسأله تأمین مالی زیرساختها به کانون
توجه آمد .بااینحال ،از بســیاری جهات ،تأکید و
تمرکز بر بودجههای تحریک رشد توجه را از این
حقیقت که کشورها باید الگوهای باثبات بلندمدتی
برای تأمین ســرمایه توسعه ،رشــد ،جایگزینی
زیرساختها ،یا نو ساختن زیرساختهای ملی و
منطقهایشان طرحریزی کنند ،منحرف ساخت.
تخمینهای کنونی از میزان سرمایه الزم برای
توســعه زیرســاختها در جهان از رقمی بیش از
 3تریلیون دالر در ســال حکایــت دارند .بودجه
کنونی جهان در زیرساختها بسیار پایینتر از این
مقدار اســت ،حتی وقتی برنامههای تزریق مالی

سیاستهای تحریک رشد را هم به حساب آوریم.
اگر دولتها اولویتهای بودجهای خود را بهشدت
متحول نسازند یا مالیاتها را چند برابر نکنند این
شکاف مالی همچنان وجود خواهد داشت .در این
بســتر نقش تأمین مالی خصوصــی مدام مهمتر
میشــود ،امری که میتواند تضمین کند کمبود
زیرساختهای الزم مانعی بر سر راه رشد اقتصادی
و ارتقاء اجتماعی نخواهد بود.
اگرچه مشــارکت بخش خصوصی در تهیه و
توسعه زیرساختها در سالهای اخیر افزایش یافته
اســت ،در بســیاری از بازارها و بخشها این رشد
نسبتاً اندک و محدود بوده و ممکن است بهمحض
مواجهه با تقاضای بیشتر معکوس شود .این امر
علیرغم توجه بســیار زیادی رخ داده است که در

کرد که آیا این رویکرد در پروژهای خاص مناسب خواهد بود یا نه.
تخصصیسازی در توسعه سرمایهگذاری در زیرساختها بسیار مهم است:درحال
حاضر با رواج سرمایههای عمومی و خصوصی در شکل سهام مواجه هستیم که بر
طیفی از بخشهای مختلف بازار متمرکز هستند .بسیاری همچنین تفاوتی میان
رویکرد مبادالتی چون قراردادهای امتیاز انحصاری و خصوصیسازی قائل نیستند.
در مقابل ،با در نظر گرفتن ماهیت کلّی بسیاری از سرمایهها ،بحران اقتصادی تفاوت
میان انواع زیرســاختها را آشکار ساخته است ،بهطوری که برخی از زیربخشها
عمدتاً در برابر بحران مصون بودهاند در حالی که دیگر بخشها (مثل بخشهایی
که بر تقاضای مصرفکننده متکی هستند) آسیب بیشتری به خود دیدهاند .به
باور ما این تفاوتها در ویژگیهای خاص و عملکردی انواع زیرساختها ،به توسعه
سرمایههای تخصصیتری خواهد انجامید که به سرمایهگذاران کمک میکنند بین
فرصتهای مختلف دســت به انتخاب بزنند .این عامل مهمی در هدایت مقادیر
عظیم سرمایههای آزادی است که در سالهای اخیر انباشته شدهاند و از این طریق
به فرصتهای سرمایهگذاری مهمتر و حیاتیتر و منطقیتر اختصاص خواهند یافت.
میزان نابرابر دسترسی به پیشنهادات بازارهای مختلف میتواند فعالیت سرمایه را
تسریع و تحریک کند و سرمایهها را در بازارهای نوظهور ،بهویژه کشورهای بریکس،
به جریان اندازد.
هرچه اثرات کاهش بودجههای کشورها بیش از پیش در معنای پولی خودش
را نشان میدهد ،فرصتهای کمتری برای سرمایهگذاری در بازارهای موجود وجود
خواهد داشت .در مقابل ،ممکن است فرصتهای بیشتری برای سرمایهگذاری در
اقتصادهای نوظهوری که رژیمهای سیاسی ،قانونی و اقتصادی باثباتتری به خود
میبینند ،بهوجود آید.
مشارکت ُخرد در پروژههای زیرساخت افزایش خواهد یافت:سرمایهگذاران خُ رد
در پروژههای زیرساختی تاکنون سرنوشتهای بسیار متنوعی را از سر گذراندهاند،
جدی
و پیش از آنکه آنها را بهطور گسترده در این زمینه مشارکت داد ،باید موانع ّ
متعدد را پشت سر گذاشت .بااینوجود ،نمونههای بسیار موفقی از مشارکت خُ رد
در بازارهای زیرساخت وجود داشته است .ما معتقدیم که مشارکت خُ رد در چند
ســال آینده افزایش خواهد یافت ،دلیل آن هم بهبود درک عایدیهایی است که
تها عرضه میدارند.
زیرساخ 

ی بازنشستگی آنقدرها
تا زمانی که موانع اصلی برداشته نشدهاند صندوقها 

که انتظار میرود ســرمایهگذاری نخواهند کرد:بسیاری بر این باورند که مقدار
پولی که صندوقهایبازنشســتگی در زیرساختها ســرمایهگذاری میکنند در

دو دهه گذشته به نقش تأمین مالی خصوصی در
زیرساختها معطوف بوده .اعتقاد ما این است که
دلیل این امر شــکاف پایدار و جدی دیگری است
که در سرمایهگذاری زیرساختها دیده میشود:
یعنی شکاف میان درک از مفهوم بخش خصوصی
و دولتی .یک هدف اصلی این گزارش این اســت
که با فراهم آوردن یک نقطه مرجع و منبع واحد
به بستن این شکاف درک کمک کند ،مرجعی که
مشخص میکند تأمین کنندگان سرمایه خصوصی
به چه مالحظاتی اهمیت میدهند و چطور بخش
دولتــی میتواند ظرفیت خــود را در تأمین این
مالحظات افزایش دهد.
در چهارچوبــی کــه ارائــه شــد در قالب آن
سیاستگذاران میتوانند بهطور کامل ارزش مالیه

کوتاهمدت افزایش چشــمگیری خواهد داشــت .این قضیه شاید برای برخی از
صندوقهایبازنشستگی بزرگ که جایگاه محکمی در بازارهای زیرساخت دارند
صادق باشــد .بااینحال ،بســیاری از مدیران صندوقهایبازنشستگی ،عمدتاً از
یای
یکوچکتر ،ســرمای هگذاری در زیرساختها را هنوز سرمای هگذار 
قها 
صندو 
ی میان مکان
تخصصی تلقی میکنند .افزون بر این تضاد و اختالف آشکار جغرافیای 
بسیاری از صندوقهایبازنشستگی و مکانهایی که فرصتهای توسعه زیرساخت
در آنها بسیار است ،وجود دارد .بنابراین باید به ایجاد درک و تعامل متقابل بهتری
از انواع دارایی در جامعه مدیران و هیئت امنای صندوقهای بازنشستگی کمک کرد
تا بسیج سرمایههای نهادی در آینده میسر شود.

دولتها در آینده بیش از پیش تأمینکننــدگان مالی پروژهها خواهند بود،

همزمان که برگزارکنندگان مناقصهها هســتند:نقش دولتها در مقام تأمین
کنندگان مالی در بحران مالی اخیر افزایش چشــمگیر یافته اســت ،همزمان
که وامهای بلندمدت در دســترس بهشدت محدود شدهاند .کشورهای مختلف
رویکردهای متفاوتی را در پیش گرفتهاند ،و از ابزارهای مختلفی در مشــارکت
در وامدهی و تضمین اعتبارات بهره گرفتهاند .بااینحال ،یک مسأله مشترک این
است که چطور و چه زمانی حمایت دولتی را باید پس کشید .دومین مسأله این
است که آیا کشورها باید بانکهای زیرساخت دولتی تأسیس کنند یا نه .چندین
ح ملّی و هم
بانک از این نوع در حال حاضر در جهان وجود دارند ،که هم در سط 
فراملّی فعال هستند ،و پیشبینی ما این است که تعداد بیشتری در چند سال
آینده سر بر خواهند آورد.
نتیجهگیری

ترکیب نیاز شــدید برای سرمایهگذاری در زیرســاختها بهعنوان اولویتی
ی که دولتها بر دوش دارند به این معنا است
اقتصادی و اجتماعی و فشار بودجها 
که سرمایهگذاری خصوصی در پروژههای زیرساخت بیش از پیش اهمیت دارد.
با وجود این ضرورت ،الزم و عقالنی است که بخش عمومی و خصوصی در کنار
یکدیگر همکاری نزدیکی داشت ه باشند تا بر شکافهای موجود غلبه کنند و بعد
بینش مشــترکی را در بهکارگیری و بسیج مقادیر عظیمی از سرمایه خصوصی
الزم اعمال کنند .حتی وقتی که بخش عمومی و خصوصی به مسائل موجود در
فضای اقتصادی کنونی میپردازند باید بکوشند نقشهای بلندمدت پایداری برای
هرکدامشان تعریف کنند .نقشهایی که باید ارزش سرمایهگذاری خصوصی را در
دهههای آینده برای تمام سهامداران تضمین و بیشینه سازند.

خصوصی را در حمایت از توســعه زیرســاختها
بیشــینه ســازند .این چهارچوب در واقع نسخه
پیشــرفتهای از «ملزومات بنیادین» مشــارکت
دادن ســرمایه خصوصی در زیرساختها است ،با
این نگرش که چطور مقادیر عظیمی از ســرمایه
خصوصی الزم را میتوان در آینده بسیج نمود.
تعریف عبارت زیرســاخت از ایــن رو اهمیت
دارد که انواع بسیار مختلفی از زیرساختها وجود
دارند ،و همه آنها برای سرمایهگذاری خصوصی
مناســب نیســتند .از نقطهنظر تأمین سرمایه،
فرصتهای زیرساختی معموالً سرمایهبر هستند،
با داراییای ملموس روبهرو هســتیم که باید اداره
و نگهداریاش کرد ،و انتظار بر این اســت که در
بلندمدت به ســوددهی و بازدهی نقدی برســد.

بااینهمه ،تمایزهای مهم دیگر هم از منظر تأمین
ســرمایه وجود دارد ،از جمله نــوع پروژه (یعنی
زیرساخت اجتماعی در برابر زیرساخت اقتصادی)،
رویکرد قــراردادی (مثل تعاونی ،امتیاز انحصاری،
خصوصیســازی و غیره) ،مرحله توسعه فیزیکی
(یعنی زمین بایر در برابر زمین عملآوریشده) ،و
مرحله توسعه بازار (مثل بازار جدید و نوآور در برابر
جدید و امتحانشده ).این ویژگیها دقیقتر از هر
چیز نگرانیهای اصلی سرمایهگذاران خصوصی را
پوشش میدهند؛ نگرانی از اینکه آیا به عایدیهای
انتظاریشــان خواهد رسید و احتمال بازپرداخت
وامهایشان چهقدر است .تمرکز بر فقط یک نقطه
تمایز زیرساختها از چشمانداز تأمین سرمایه بسیار
محدود خواهد بود.

فرودگاهبینالمللیدهلی

الگویی از مشارکت عمومی-خصوصی در زیرساختهای حیاتی و مهم
بزرگی پروژه:
 102.25میلیارد روپیه
تاریخ2006 :
مکان :دهلی نو ،هند
رویکرد:
شراکتعمومی-خصوصی
بازار:
درحالتوسعه

اداره
فرودگا ههای
هند ()AAI

امتیاز ان

در یک نگاه

ری
حصا

سهامداران
بخش دولتی
 26درصد
سهام

GMR Group
 54درصد

Fraport
 33.3درصد

گروه اقتصادی بانک
تجارت داخله
گروه اقتصادی بانک
تجارت خارجه

چهارچوب تنظیمی و قانونی
وزارت هوابرد مسافری
مدیریت هوابرد مسافری
اداره نظارت اقتصادی فرودگاهها
دفتر امنیت هوابرد مسافری

شرکتفرودگاهبینالمللی
دهلی ،با مسئولیت محدود
()DIAL

راهانداز فروگاه فراپورت
راهانداز بخش باری

کاربران فرودگاه:
تهایهواپیمایی،
شرک 
صاحبانامتیاز،
سهای دولتی
آژان 
تأمینکنندگاناعتبار

سهامداران اصلی

Malaysian
airports
 10درصد

IDFC PE
( 3.9درصد سهام
را در مرحله تأمین
مالی در اختیار
داشت)

سهامداران
بخشخصوصی
 74درصد سهام

یز
ول

در سال  ،2006دولت هند ،پس
از یک مناقصه رقابتی ،امتیاز
انحصاریفرودگاهبینالمللی
دهلی را به شرکت خصوصی
فرودگاه بینالمللی دهلی با
مسئولیت محدود ()DIAL
سپرد ،با تعهد عملیاتی کردن،
تعمیر و نگهداری ،توسعه،
طراحی ،ساخت ،تأمین مالی،
ارتقاء ،و مدرن ساختن فرودگاه
بینالمللی گاندی در دهلی ،در
مدتی سی ساله تا سال  ،2036با
امکان تمدید امتیاز به مدت سی
سال دیگر بعد از آن .طرح اصلی
این امتیاز ،پنج مرحله برای توسعه
فرودگاه در نظر گرفته است.
مرحله اول نیازمند سرمایهگذاری
 2میلیارد دالری بود و پیش
از آغاز مسابقات ورزشی جام
کشورهای مشترکالمنافع در
سال  2010به پایان میرسید.
رویکرد پیمانی بهطریقی طراحی
شده است که هدف دولت در
حفظ درجهای از تأثیر بر این
دارایی عظیم زیرساختی تأمین
شود ،و در عین حال شریک
خصوصیبتواندمدرنیزاسیون
گسترده این تأسیسات را انجام
دهد ،و عملیات اجرایی و تأمین
سرمایه را برعهده داشته باشد.

GMR Group
( 50.1درصد سهام را در مرحله
تأمین مالی در اختیار داشت)

توافقنامه

تأمینمالی
درآمد لیز 27 :درصد
سهام 24 :درصد
بدهی بازرگانی 49 :درصد
مجموع:
 102.25میلیارد روپیه

ساختار

قراردادهای طراحی و ساخت
(مشاور مدیریت پروژه)

شرکت عامل پروژه و طرفهای مربوط

دولت هند
تعرفه
مجوز
حق اولین فرصت
گمرکات ،امنیت و مهاجرت
حمایت دولت
تسهیالت
دسترسیمکانی
زمین اضافی
مجوزها

مداران
سرمای هگذاران و سها 

بخش دولتی

 Dرا در اختیار دارد و بخش دولتی پروژه را تشــکیل داده است.
اداره فرودگاههای هند ( 26 )AAIدرصد از ســهام  IAL
این اداره متعلق به بخش عمومی و کام ً
ال در اختیار دولت هند است AAI .در آوریل  1995و در پی ادغام اداره فرودگاههای
داخلی ( )NAAو اداره فرودگاههای بینالمللی هند ( )IAAIتأسیس شد ،با بینش توسعه ،گسترش ،و مدرنیزاسیون منسجم
ح استانداردهای بینالمللی.
فرودگاهها در کشور و رساندن تمام فرودگاهها به سط 
سهامداران بخش خصوصی  74درصد از سهام  DIALرا در اختیار دارند .سهامداران اصلی عبارتند از:
گروه اقتصادی  GMRبا  50.1درصد سهام ( 54درصد سهام در فوریه )2010
 ،Fraport AGشرکت فرودگاهی آلمانی با  10درصد سهام
هلدینگ مالزیا ایرپورتس ،شرکتی مالزیایی با  10درصد سهام
شرکت مالیه توسعه زیرساختها ،با مسئولیت محدود ،سرمایهگذار مالی پروژه با  3.9درصد سهام (هیچ سهمی در فوریه )2010

منبعسرمایه

میزانسرمایه

سهام و دیون داخلی

 25میلیارد روپیه

هزینههایسرمایه

 49.86میلیارد روپیه

مخارج اولیه

پرداختهای لیز از توسعه بازرگانی

 27.39میلیارد روپیه

شپرداخت اداره فرودگاههای
پی 

جمع

 102.25میلیارد روپیه

وام بازرگانی (روپیه و )ECB

بُعد مالی در یک نگاه

خالصهای از منابع و نحوه استفاده از سرمایهها در جدول
باال آمده است:
نسبت اهرمی بدهی به دارایی صاحبان سهام  1.25به
یک است.
مبلغــی معادل  45.99درصد درآمد ناخالص ســاالنه به اداره فرودگاههای هند
پرداخت میشود .این مبلغ را شرکت  DIALدر مناقصه پیشنهاد کرد و بهعنوان
مزیت رقابتی بر رقبا از آن بهره گرفت.
یک اجرت عملکرد ساالنه به شرکت فراپورت ،که عامل و مدیریتکننده فرودگاه
است پرداخت میشود.
شرکت  DIALبا یک تقسی م وام بازرگانی بین گروه بانکهای داخلی هند (75
درصد) و بدهی خارجی ( 25درصد) موافقت کرده است .این تقسیم بدهی بازتابنده
 Dاز پول داخلی و خارجی و بخشی از مدیریت ارز خارجی
ترکیب درآمدهای  IAL
 DIALاست .چون سهمی از درآمدهای  DIALبه ارز خارجی است ،گنجاندن
استقراض بازرگانی خارجی حاشیه امنی طبیعی برای شرکت ایجاد میکند.
قرارداد امتیاز فرودگاه مانع از آن میشود که  DIALدر داراییهای اصلی فرودگاه
اوراق قرضه به وامدهندگان بدهد ،اما میتوان در داراییهای غیراصلی چنین کرد.
وامدهندگان میتوانند بهجای سهام در  DIALاوراق قرضه دریافت کنند.
ویژگیهای اصلی قرارداد

درآمد  DIALاز دو عنصر اصلی تشکیل شده است:
.1هزینههای هوانــوردی :هزینهها و اجرتهای کنونی تا
زمان پایان ارتقاء فرودگاه پابرجا خواهند ماند ،و از آن پس
اجازه  10درصد افزایش وجود دارد .پس از آن سقفی برای
این هزینهها تعیین خواهد شد که در تمام هند برقرار میشود.
.2هزینههای غیرهوانوردی :درآمدهای ناشــی از فعالیتهای غیرهوانوردی ،مثل
تبلیغات ،خردهفروشی معاف از مالیات و حق گمرکی ،تسهیالت پارک خودرو ،و
غذا و نوشیدنیها.
 DIAlمسئول توسعه فرودگاه مطابق طرح اصلی امتیازات اعطا شده است .مرحله
نخست نیازمند ارتقاء دو ترمینال موجود و ساخت یک گذرگاه جدید (و زیرساختهای
مربوطه) است .پس از آن هم ساخت ترمینال جدید سوم ،تسهیالت حملونقل بار ،و
دسترسی به فرودگاه .کل دوره ساختوساز حدود  36ماه طول میکشد.
 DIALبا اجارهای اسمی مکان فرودگاه را از اداره فرودگاههای هند اجاره به شرط
تملیک میکند .امتیاز انحصاری همچنین به  DIALاجازه میدهد  5درصد از کل
محوطه فرودگاه را برای ساختوساز و توسعه فضاهای تجاری به کار گیرد؛ انتظار بر
این است که از این فضا برای ساخت هتل استفاده شود .درآمد حاصل از این توسعه
فضای تجاری بهعنوان شبهوام برای توسعه فرودگاه به کار میرود.
قرارداد تدابیر عملیاتی چندی هم دارد :برای نمونه ،پس از تکمیل ارتقاء سرمایه،
 DIALباید به رتبه دســتکم  3.5در پیمایش مســافری شــورای بینالمللی
فرودگاهها برسد؛ طرح اصلی فرودگاه باید دستکم هر  10سال نو شود؛ و DIAL
باید پیش از گذشت  12ماه از امضای قرارداد همکاری خود را با سازمان حملونقل
هوایی بینالمللی آغاز کند DIAL .ضمانتی  5میلیارد روپیهای برای عملکردش در
پنج سال نخست قرارداد ارائه میدهد؛ این تضمین باید همهساله با تورم و ملزومات

استفاده

مقدار
 80.26میلیارد روپیه
 6.72میلیارد روپیه
 1.96میلیارد روپیه

هند

 6.68میلیارد روپیه

هزینههای تأمین مالی

 6.63میلیارد روپیه

هزینههایاحتمالی

 102.25میلیارد روپیه

قانونی موزون شود.
تمام ســهامداران باید سهامشــان در  DIALرا تا مدت معلومی حفظ کنند.
بهعالوه ،توافقنامههای تأمین مالی که با وامدهندگان بسته شده است باید واجد
شرایط حداقلی کنترل مدیریتی باشند.
 Dاز محل تغییر قوانین قائل
دولت هند ســقفی بر ریســک پیش روی  IAL
میشود و سقفی هم بر میزان کل ساالنه دیون خود به .DIAL
اگر هریک از طرفین قرارداد را فســخ کند ،جبران هزینهای مطابق این قرارداد
به طرف مقابل میرســد:در صورت رکود کار و فسخ از ســوی اداره فرودگاههای
ی ســهام سرمایهگذاریشــده
هند 100 :درصد از وام معوقه و  120درصد از دارای 
در داراییهای اصلی؛ در صورت رکود کار و فســخ از سوی  90 :DIALدرصد از
وامهای معوقه.
 DIALحق اولین فرصت را در توســعه فرودگاهی جدید در  150کیلومتری
پروژه ،در سی سال نخست دوره امتیاز کنونی ،در اختیار دارد.
ی اصلی مشارکت بخش خصوصی
محرکها 

دولت هند از مدرن ساختن فرودگاه و بهینهسازی عملکرد
آن و تأمین مالیاش در عین حفظ تأثیرگذاریاش ،دو هدف
میجوید .با انتخاب یک شریک دولتی-خصوصی دولت هند
 Dرا به دســت آورده
کنترل و نفوذ خود در عملیات  IAL
است .نفوذی که  26درصد سهام اداره فرودگاههای هند به آن میدهد ،اما این به
معنای داشتن کنترل نیســت DIAL .ترتیب استقراض خارجی را داده است تا
بتواند هزینههای مالی ارتقاء فرودگاه را تأمین کند ،و سهامداران دولتی-خصوصی
 DIALشامل کارکنان و مدیران متخصص فرودگاهها هستند .این فرودگاه دومین
فرودگاه بزرگ هند از لحاظ تعداد مسافری که میتواند پوشش دهد است ،و رشد
قابلمالحظهای داشته است – از سه سال پس از  2004تا  ،2007تعداد مسافران
ساالنه  25درصد افزایش یافته است .فرصت سرمایهگذاری در این کسبوکار برای
سرمایهگذاران خصوصی جذاب بوده است ،و  10گروه اقتصادی در ابتدا ابراز عالقه
ن آنها  6گروه برای انجام مناقصه برگزیده شدند.
کردند و از بی 
آنچه آموختهایم

دولت هند مدتها اندیشه و تالش کرد تا بهترین رویکرد را
برای دست یابی به اهداف خود و خلق قرارداد و فرایندی که
بازتاب چنین اهدافی باشد بیابد .پیش از آغاز کار تغییراتی
در چهارچوب قانون ملی انجام شدند ،تا برای نمونه:
مطمئن شویم که دولت به بعضی فعالیتهای خاص مثل
عبورومرور هوایی ،کنترل هوا ،امنیت و گمرکات ،ادامه میدهد.
مش ّوقهای بازرگانی ،مثل در اختیار گذاشتن زمین ،را تأمین کند.
آماده تأسیس قانونگذاری مستقل برای فرودگاهها و شرکتهای هوایی شود.
منافع قابلمالحظهای در این فرصت نهفته است ،و فرایند مناقصه رقابتی 45.99
درصد بهره درآمدهای  DIALبههمراه  26درصد سه م مدیریت به ارمغان آورده.
رویکرد پیمانی ،چشــماندازهای اقتصادی -شامل ساختار درآمد تنظیمشد ه  -و
آگاهیای که  DIALاز خود نشان داده است به این معنا است که پروژه بهشدت
تحت حمایت بانکهای بازرگانی خواهد بود.
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مجید حریری
عضو هیات
نمایندگان اتاق
تهران و ایران
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تنها۲۵درصد
محصوالت
صادراتی ما مبتنی
بر کار و وابستگی
بهتکنولوژی
داخلی است.
همچنینطی
سالهای اخیر
 ۴۰میلیارد دالر
صادرات داشتیم
که  ۲۱میلیارد
دالر آن مربوط به
بخشپتروشیمی
و میعانات بوده
است .همین
مسائلباعث
شده مزیتهای
صادراتی را از
تحقق تمامی این اهداف نیازمند تدوین برنامهای جامع از ســوی دولت است .ما به دست بدهیم.

7

نگر
آینده

تمامی امکانات و ابزارها قبل از اعمال تحریمها دسترسی داشتیم اما بهره چندانی از آن
نمیبردیم ،اما شــاید حاال و پس از تحمل این تحریمها از این تجربیات بهینه استفاده
کنیم .یک ارزیابی کلی از برگزاری همایشها و سمینارهای توسعه صادرات طی سالهای
گذشته نشان میدهدکه ما در وهله اول باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم .بنابراین
الزم است در همایشها و سمینارهایی که برای توسعه صادرات کشور برگزار میشود،
مشکالت را مشخص کنیم و با مسئوالن مربوطه درمیان بگذاریم تا شاهد بهبود در روند
توسعه صادرات باشیم .طی سالهای اخیر قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم کسی به
طور جدی به مسائل نگاه نمیکرد و رویکردها بیشتر مبتنی بر توجه به مسائل سیاسی
بود .اما امیدواریم بــا توجه به روی کار آمدن دولت اعتدال و تعامل خوبی که با بخش
خصوصی صورت گرفته است ،بتوانیم تاثیر بسزایی در رونق توسعه صادرات داشته باشیم
و با رفع مشکالت موجود ،اقتصاد کشور را از طریق راهحل مشترک ،شکوفا کنیم.
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بحث صادرات در کشور ما همیشه بهعنوان یک نیاز برای اقتصاد ملی مطرح
بوده اســت .در تمام اقتصادهای سالم دنیا ،دخل و خرج اقتصادی با تولید و
صادرات انجام میشود و هرچه مملکت نیاز به واردات داشته باشد ،باز هم میبایست
بخش عمدهای از آن از محل تولیدی که برای صادرات انجام میشود،بدست آید.
متاسفانه صادرات ما ،همیشه به شکل شعار و نه بهصورت برنامهریزی و منسجم
دنبال شده است .همین بیتوجهیها موجب شده ما همچنان با نوسانهایی در
امر صادرات روبرو باشــیم؛ به گونهای که به جرات میتوان گفت شاکله صادرات
ما قابل دفاع نیست .این درحالی است که اقتصاد ما وابستگی باالیی چه مستقیم
و چه غیرمســتقیم به نفت و محتویات آن از جمله پتروشیمی و میعانات دارد و
بنابراین باید نگاه جدیتری به مقوله صادرات داشته باشیم .نگاهی که باید مبتنی
بــر تکنولوژی و ارزش افزوده باشــد .هر چند این مقوله یکی از موضوعات اصلی
مورد بحث در کمیسیونهای اتاقهای بازرگانی است و اقدامات زیادی دراین باره
صورت گرفته ،اما متاسفانه در سالهای گذشته ثمره خاصی نداشته است .حتی
همایشها و سمینارهای زیادی دراین باره برگزار شده است اما نتایج این همایشها
هم چندان قابل دفاع نیست .شاید بتوان گفت مهمترین عامل به وجود آمدن این
شرایط ،آن است که اتاقهای بازرگانی در امر صادرات سیاستگذار و تصمیمگیر
نیستند؛ بلکه در این مقوله ،دولت است که تصمیم میگیرد.
در سالهای گذشته اقتصاد کشــور و بهویژه بخش صادرات ما تحت تاثیر
سیاستهای نادرست دولت دهم ،آسیبهای جدی دیده است؛ این در حالی
اســت که شاید تا سال  1390و  1391در عدد و رقم صادرات کشور رشد داشته
اما در کیفیت محصوالت صادراتی و تنوع کاالهای صادراتی ،این افت در دولتهای
نهم و دهم بهخوبی مشــاهده میشــود .بنابراین ما در شرایط فعلی بیش از هر
چیز ،نیازمند افکار و نقشههای راه جدیدی برای صادرات هستیم و امیدواریم این
خواستهها و نقطهنظرات به گوش سیاستگذاران تازه برسد و از طرف دیگر فعاالن
اقتصادی نیز متوجه اهمیت این قضیه شوند و با تالش هرچه بیشتر ،موانع پیش
روی صادرات را بردارند تا با فاصله گرفتن از وضع فعلی به وضعیت مطلوب دست
یابیم.
با این توضیح ،پرسش اینجاست که این نقشه راه برای توسعه صادرات ،چگونه
باید ترسیم شود؟ در این باره ،ذکر این نکته ضروری است که نقشه راه باید با
توجه به ابالغیه اقتصاد مقاومتی که بهعنوان سندی راهبردی در اقتصاد ما مطرح
شــده است ،تهیه و تدوین شود .دوم اینکه مقصدهایمان متنوع باشد و کاالهای
صادراتی نیز متکی به ارزش افزوده باشــد .البتــه در این میان پرهیز از صادرات
مواد خام یا موادی که با حداقل فرآوری تهیه شده نیز ضرورت دارد که میتواند
بهعنوان استراتژی این نقشه راه مطرح و دنبال شود .تغییر در مسیر فرآیندهای
اقتصادی اینگونه نیست که امسال شروع کنیم و سال آینده به نتیجه برسیم ،بلکه
باید آهسته و پیوسته پیش رویم و برنامهریزی درستی در این مسیر داشته باشیم،
بهگونهای که کاالی تولید داخل با کاالهایی که در عرصه بینالملل ارائه میشود،
قابل رقابت باشد تا بتوانیم تولیداتمان را به فروش برسانیم نه موجودی معادن و
ذخایر زیرزمینیمان را .در حالی که متاسفانه ما روزبهروز بیشتر از چنین شرایط
مطلوبی فاصله میگیریم و آنچه از ارز حاصل از صادرات بهدست میآوریم ،بهراحتی
از دست میدهیم .در چنین وضعیتی ،راه حل اساسی آن است که دولت فضا را
برای بخش خصوصی مهیا کند و بهعنوان سیاستگذار ،تکلیف فعاالن این بخش
را روشن کند تا از این طریق بتوان اقتصاد را از وابستگی به نفت نجات داد .وظیفه
اصلی بر دوش سیاستگذار است و باید به این سمت حرکت کنیم؛ چرا که توجه
به این مســائل از مزیتهای مهم و اساسی محسوب میشود .از سوی دیگر باید
سیاستهایی اعمال شود تا قادر باشیم همانند کشورهای دیگر دنیا کاالهای خود

را به فروش برسانیم.
هماکنون تنها ۲۵درصد محصوالت صادراتی ما مبتنی بر کار و وابســتگی
به تکنولوژی داخلی اســت .همچنین طی سالهای اخیر  ۴۰میلیارد دالر
صادرات داشتیم که  ۲۱میلیارد دالر آن مربوط به بخش پتروشیمی و میعانات بوده
است .همین مسائل باعث شده مزیتهای صادراتی را از دست بدهیم و با مشکالت
امروزی در اقتصاد کشور دست به گریبان باشیم.
اقتصادی سالم است که نرخ بهره بانکی آن باال نباشد و نرخ تورم آن دو رقمی
نباشد و یکی از راههای تحقق این شرایط افزایش نرخ صادرات است ،بنابراین
همه باید دست به دست هم دهیم تا صادرات کشور توسعه یابد و شعار تولید صادراتی
محقق شود ،چرا که در غیر این صورت ،اتفاقات گذشته مجددا تکرار خواهد شد.
بهبود روابط بینالملل و تاثیر آن در توسعه صادرات نیز از جمله مسائل مهمی
است که در چندین محور قابل بررسی است؛ زمانی میتوانید تجارت کنید و
کار در این عرصه را بهدرستی انجام دهید که ابزار بینالمللی دراختیارتان باشد اما
متاسفانه به دلیل اعمال محدودیتهای بینالمللی ،ابزار اقتصاد بینالمللی در اختیار
ما نیســت .از سوی دیگر استفاده از سیستم بانکی در دنیا برای ما مقدور نیست
و همین مســاله هزینهها را افزایش داده است .اصوال و در شرایط برابر ،بازارهای
مختلفی برای صادرات داریم ،اما اعمال محدودیتهای بینالمللی بازارهای ما را
کوچک کرده اســت .در تجارت فرامرزی؛ چه صادرات و چه واردات ،بیش از ۶۰
درصد تجارت ما به  ۵کشور دنیا صورت میگیرد .بنابراین عدم دستیابی به بازارها
و عدم تنوع کاالهای صادراتی دست و بال تاجر را میبندد و محدودیتهایی برای
او ایجاد میکند .ضمناینکه این مساله قدرت چانهزنی ما را نیز از بین میبرد .هر
چند در این میان توافق ژنو ،روزنههای خوبی را گشود اما هنوز راه دشواری در پیش
است .باید دانست که حل مسائل سیاسی ما فضای بیشتری به تجارت میدهد و
زمینه بازی و راهبرد تجارت را بیشــتر میکند به طوری که قادر خواهیم بود با
کشورهای بیشتری مبادله کاال کنیم .عالوه بر این ،رفع این موانع به صادرکننده
اجازه میدهد حق چانهزنی داشته باشد و مهمتر اینکه تولید صادراتی ما قابل رقابت
در بازار بینالمللی باشد.
در کنار توجه به این موارد ،بهشدت نیازمند بهروز کردن تکنولوژی هستیم،
ضمناینکه به تکنولوژی خارجی و مهمتر از همه سرمایه خارجی نیازمندیم.
بنابراین با پیگیری و تکرار توافقاتی از جنس آنچه در ژنو اتفاق افتاد ،مسیر روشنی
در انتظار ما خواهد بود و ضمن رفع موانع و محدودیتهای بینالمللی دستیابی
به بانکهای بینالمللی برای دریافت تسهیالت به راحتی امکانپذیر خواهد شد و
درنتیجه شاهد رشد و توسعه صادرات خواهیم بود.
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توسعه صادرات و اتاق تهران

اقتصاد سیاسی

توسعهبدونتجارتبیمعناست

گزارشی از چهارمین همایش صادرات غیرنفتی که اتاق تهران برگزار کرد
آیندهنگر :درست چهارده ســال قبل ،در فروردینماه  1379بود که تصویب قانون
برنامه سوم توســعه در مجلس شورای اسالمی ،آغازگر فصلی نوین در رویکردها و
جهتگیرهای اقتصاد ایران شد .هنگامی که دولت هفتم جمهوری اسالمی با تاکید
ویژه بر توســعه صادرات غیرنفتی در مسیر رشد و پیشرفت کشور و برگزیدن یک
استراتژی نو ،خیز تازهای برداشت و با دریافت نسخۀ قانونی الیحهای که به مجلس
فرستاده بود ،در مسیر کاهش وابســتگی به طالی سیاه گامی به پیش گذاشت .از
آن پــس بود که جدال و جدل میان هواداران درهای باز وارداتی و حامیان محوریت
صادرات در ســطوح تصمیمسازی و تصمیمگیری کشــور وارد مرحلۀ تازهای شد.
دورههایی با روی خوش نشان دادن دولت به صادرات غیزنفتی روزنههایی از امید در
دل تولیدکنندگان برونگرا گشوده شد و در دورههایی نیز همچون دوران حاکمیت
دولتهای نهم و دهم ،واردات لجامگسیخته راه به سیاستگذاریهای اقتصادی دولت
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محسن بهرامی ارض اقدس:
دولت از ضرایب مالیاتی بکاهد
آغازگر مراسم محسن بهرامی ارض
اقدس ،بود که برای ارائه گزارشی
از چگونگی برپایی همایش پشت
تریبون رفت و از برافراشته شدن
پرچم توســعه صادرات غیرنفتی
توسط دولت هفتم و در البالی سطور قانون برنامه سوم یاد
کرد .استراتژی مطلوبی که به گفتۀ او قرار بود به عنوان
محور سیاستگذاریهای اقتصادی کشور مورد توجه قرار
گیرد اما به دلیل حاکم بودن رویکــرد وارداتمحور ،در
ســالهای پس از آن ،چنانکه شایســته بود ارج و قربی
نیافت .اتفاقی که به ویژه در سالهایی که درآمدهای نفتی
رو به افزایش گذاشت و دولتها به ارز حاصل از صادرات
بینیاز شدند ،تشدید شد و به کاهش قابل توجه صادرات
انجامید .دبیر چهارمین همایش صادرات غیرنفتی ،با ابراز
خوشحالی از برگزاری همهسالۀ این همایش ،ویژگی خاص
این دوره را همزمانی با ارائه بسته پیشنهادی دولت برای
خروج از اوضاع پیچیده رکود تورمی دانست و از مشکالتی
گفت که هرچند همه از آن آگاه هستند اما به عقیدۀ او
بارخوانیشان برای یادآوری وظایف و شرایط فعلی دولت
خالی از فایده نیست .ارض اقدس ،با بیان اینکه ،میراثی
چون تــورم  ۴۸درصدی ،نقدینگی فراتــر از  ۵۰۰هزار
میلیارد تومان ،نرخ بیکاری  ۲۸درصدی و رشد اقتصادی
منفی سالهای  1391و  1392در کنار بدهیهای دولت
بــه بانک مرکزی و پیمانکاران و البتــه وجود پروژههای

باز کرد .بخشخصوصی و در راس آنها اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ،چهار
سالی هست که عزم خود را برای بازگشت به راه توسعه صادرات جزم کرده ،با برگزاری
سلســله همایشهای «صادرات غیرنفتی» تالش دارد تا از جعبه سیاه برونرفت از
بحرانهای اقتصادی رمزگشــایی کند .آخرین همایش صادرات غیر نفتی در هفته
آخر مردادماه امسال برگزار شــد 26 .مردادماه  1393بیش از دویست نفر از تجار،
بازرگانان ،اعضای تشکلها و فعاالن بخش خصوصی به همراه نمایندگانی از دولت،
در سالن خلیج فارس سازمان توسعه تجارت ایران واقع در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی ایران گردهم آمدند تا در قالب چهارمین همایش ساالنه صادرات غیرنفتی،
برای این دغدغه مشترک چارهاندیشی کنند و همزمان با ارائه بسته پیشنهادی دولت
برای خروج غیرتورمی از رکورد ،از راهبردهای صادراتی این فرآیند سخن بگویند و
مسیر آینده را روشنتر از پیش ترسیم کنند.

نیمهتمام دولت را در بدو فعالیت با شرایطی ویژه مواجه
کرده اســت ،افزود« :دولت یازدهم درصدد ساماندهی به
این وضعیت است و در عین حال بخش خصوصی فهیم و
صبور ما نیز بارها اعالم آمادگی کرده که برای برونرفت از
این شرایط از هیچ فداکاری مضایقه نکند».
ارض اقدس با اشاره به پیشنهادات بخش خصوصی
در رابطه با بسته پیشنهادی دولت افزود« :قرار است در
پنلها بخشــی از انتظارات و مطالبات که در جلسات
متعدد بخش خصوصی و به ویژه در کمیسیون تجارت
اتاق تهران مطرح شده ،ارائه گردد .اما به طور اجمالی ،به
چهار نکته که دربارۀ بســته ضدرکودی دولت و شرایط
اقتصادی فعلی وجود دارد اشــاره میکنم .موضوع اول
مالیات است .معموال در شرایط رکود ،دولتها به دنبال
کاهش ضرایب مالیاتی هستند ،این در حالی است که
در بسته خروج از رکود این موضوع به هیچ عنوان مورد
توجه قرار نگرفته است .نکته حائز اهمیت دیگر ،موضوع
جذب سرمایههای خارجی است که البته در این زمینه
اقدامات موثری صورت گرفته و ورود هیاتهای تجاری
نیز نوید زمینهسازی برای جذب سرمایههای بیشتر را
میدهد .مساله ســوم آن است که اجرای سیاستهای
اثربخش ،نیازمند وجود بدنه کارشناســی و سیســتم
اجرایی همراه با این سیاستهاست .موضوع چهارم نیز
بحث غیرشفاف بودن و آلودگی دستگاهها به فساد است
که میتواند مخل اجرای سیاستهای دولت تدبیر و امید
باشــد .بنابراین امیدواریم دولت این موضوعات را مورد
توجه قرار دهد».

یحیی آل اسحاق:
وارداتی که در خدمت صادرات باشد
پس از خوشآمدگویی و سخن
ابتدایی دبیــر همایش ،مجری
مراســم ،دکتر یحیی آلاسحاق
رییس اتاق بازرگانــی تهران را
دعوت کرد تا برای بیان سخنانی
روی صحنه بیاید .رییس اتاق بازرگانی تهران که سابقه
حضور چندساله در دولت را نیز در کارنامه دارد ،هرچند
در ابتدا به رسم ادب از بیان سخنرانی پرهیز داشت اما
در همان دقایق کوتاه حضور در جایگاه ،نکات مهمی را
درباره موضوع صــادرات بیان کرد .او برگزاری همایش
صــادرات غیرنفتی را «کاری مهــم» در در «مقطعی
حساس» دانست و ابراز امیدواری کرد همزمانی این دو
واقعه باعث شود ،مطالب مطروحه در همایش به بحث
برونرفت از رکود از طریق توســعه صادرات غیرنفتی
کمک کند .او تجارت را رکن عمده توسعه در کشورهای
دنیا دانســت و بــا بیان اینکه صــادرات بخش مهم و
قابلاعتنای تجارت اســت ،افزود« :الزم است چگونگی
رفع موانع پیش روی صادرات را بیابیم و مشوقهای الزم
برای این کار را فراهم آوریم .چراکه در نهایت آنچه در
حوزه تجارت رخ ردهد ،برآیندی از همه عوامل داخلی و
خارجی است ».رییس اتاق تهران با بیان اینکه «تکیه بر
صادرات غیرنفتی میتواند بر افزایش تولیدات در کشور
اثرگذاری مســتقیم داشته باشــد تاکید کرد« :شما
نمیتوانید به تجارت توجه نکنید و آن را در حاشیه قرار

دهید و بعد انتظار پیشرفت و توسعه داشته باشید .در
حاشیه قرار گرفتن تجارت زیانآور است .با زبان و حرف
نمیشود تجارت خارجی را توسعه داد و در این زمینه
باید اقدامات عملی انجام گیرد .مهم این است که تا چه
اندازه مشکل صادرات را رفع میکنیم و باید الزاماتش را
فراهم کرد ».او ســپس با وجود همراهی با کسانی که
واردات لجامگســیخته را نهی میکنند ،در عین حال
گفت« :هر وارداتی لزوما نادرست نیست .این تفکر که اگر
واردات را کم کنیم و به صفر برسانیم خوب است ،برای
تولید و اقتصاد کشــور زیانآور اســت .وارداتی که در
خدمت تولید و صادرات قرار گیرد و مواد خامی باشد که
به کار تولیدکننــدگان ارزش افــزوده بیاید ،حتی در
شرایطی که نرخ واردات کشــور را افزایش دهد و رقم
قابلتوجهی هم باشد ،اما در مقابل صادرات ما نیز افزایش
یابد و بر واردات پیشی بگیرد ،بسیار مطلوب خواهد بود».
آلاســحاق با بیان اینکه نخســتین پیششرط
توسعه صادرات ،رفع مشکالت فراروی تجارت است و
مشکالت ارزی یکی از مهمترین آنهاست ،رابطه نظام
بانکــی و صادرکنندگان را نیز یکــی دیگر از مواردی
خواند که برای توســعه صادرات نیاز به بازنگری دارد.
او ادامه داد« :اکنون که مســاله خروج از رکود مطرح
شــده و قرار است تا پایان سال آینده اقداماتی در این
راستا صورت بگیرد ،باید برای توسعه صادرات نیز یک
مدیریت پروژه داشته باشیم .در این راستا ،هر حرکتی
که باعث کندی روند صادرات شود ضدارزش است و در
مقابل باید با مشوقهای صادراتی عالوه بر ایجاد انگیزه
در صادرکنندگان ،خالءها و کاستیهای موجود را پُر
کرد ».رییس اتاق تهران ،در پایان سخنانش با تشکر
دوباره از حضور کلیه مدعوین ،از محمد شریعتمداری،
معاون اجرایی رییسجمهوری و وزیر اسبق بازرگانی
دعوت کرد برای ایراد سخنانش به جایگاه بیاید.

همزمان با پایان ســخنرانی کمیجانی ،مراســم
افتتاحیه چهارمین همایش ساالنه صادرات غیرنفتی
به اتمام رســید تا مدعوین پس از یک پذیرایی کوتاه
به ســالن بازگردند و طی دو پنل تخصصی با حضور
تنی چند از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران ،فعاالن
بخش خصوصــی و نمایندگانی از دولت و مجلس به
بررســی «سیاســتهای دولتی» در حوزه صادرات و
«فرصتها و اســتراتژیهای صادراتــی» پیش روی
فعاالن بخش خصوصی بپردازند .هرچند در میانۀ این
پنلها بودند چهرههایی کــه به هر دو موضوع در آن
واحد پرداختند و هم فرصتها و سیاستهای را به طور
توامان مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.

نگر
آینده

اکبرکمیجانی:
واردات بیرویه ،بهترین ابزار در دست دشمنان
سخنران چهارم مراسم افتتاحیه
اکبر کمیجانی بود .قائممقام بانک
مرکزی در سخنرانی خود ضمن
تقدیر از زمانســنجی مناســب
برگزارکنندگان این همایش ،به
بیان تاریخچهای از رشد و توسعه در اقتصادهای نوظهور و
پیشرفته پرداخت و تصریح کرد که تمامی آنان در حمایت
از تولید و صادرات ،سیاستهای روشنی اتخاذ کردند .او با
اشاره به نقش پررنگ سیاستهای تجاری ،نقبی به تاریخ
اندیشه اقتصادی زد و با یادآوری مکتب مرکانتیلیستها
عنوان کرد که آنان اعتقاد داشتند اتخاذ تمامی تدابیر و
سیاســتها باید در جهت افزایش ثروت ملت باشد و در
رسیدن به این هدف تنها بهترین ابزار توسعه تجارت ملی
است .کمیجانی با بیان اینکه صادرات نقشی بی بدیل در
ایجاد رشد ماندگار در بهرهوری جامعه و تولید شغل دارد،
گفت« :امروز نقش بالمنازع صادرات در رشد اقتصادی
کمتر محل مناقشه است و تقریبا همه با این نقش موافق
هستند .بحث جهانی شدن هم مطرح شده که بیش از
پیش اقتصادهای دنیا را به یکدیگر وابسته و پیوسته کرده
است .به همین دلیل است که صادرات در تمام کشورها
در اولویت قرار دارد و از آن حمایت میشود».
قائم مقام بانک مرکزی ،با بیان این که در تاریخ اقتصاد
ایران ،صادرات آنچنان که باید و شــاید مورد توجه قرار
نگرفته به اثرگذاری درآمدهای نفتی در خلق این شرایط
اشاره کرد و گفت« :دولتهای پس از انقالب هر کدام به

شماره بيست و نهم  /شهریور 93

محمدشریعتمداری:
فرصت بیبدیلی فراهم شده است
معاون اجرایی رییسجمهور ،طی
ســخنانی در چهارمین همایش
صادرات غیرنفتی ،با بیان اینکه
آقــای روحانی در دولــت به ما
میگویند کم بگوییم و بیشــتر
بشــنویم ،یادی از گذشــتهها کرد و با اشاره به سابقه
حضورش در دولت هفتم ،گفت« :من از آقای آلاسحاق
 که در دولت دوم سازندگی وزیر بازرگانی بود -نه یکویرانه ،بلکه وزارتخانهای آباد را تحویل گرفتم که در دولت
ســازندگی راه توسعه و پیشرفت را گشوده بود و ما نیز
تالش کردیم در همان راه قدم برداریم .در طول دورانی
که وزارت بازرگانی را برعهده داشتم ،هشت دوره همایش
موانع پیشروی صادرات غیرنفتی در تبریز برگزار کردیم
که با سخنان مرحوم حسن حبیبی در کسوت معاون اول
افتتاح میشــد و من هم موانع پیــشروی صادرات و
همچنین راهکارهایی که دولت برای رفع این موانع در
نظر داشت را تشــریح میکردم ».او ادامه داد« :پس از
مدتی ،برخی این گزاره را مطرح کردند که مانع جدیای
بر سر راه صادرات وجود ندارد؛ بنابراین عنوان همایش به
موانع تولید رقابتی تغییر یافت .اما متاسفانه دیدیم که در
طی چند ســال سیاســتهای اقتصادی ،سیاســی و
بینالمللی کار را به جایی رساند که ما بار دیگر ناگزیریم

به بررســی موانــع صــادرات غیرنفتــی بپردازیم».
شریعتمداری بر ضرورت صادرات غیرنفتی تاکید کرد و
ادامه داد« :ما دو فرصت طالیی انفجار قیمت نفت را از
دست دادهایم .نخست در اواخر دهه  ۱۳۴۰و اوائل دهه
 ۱۳۵۰که شاهد افزایش قابل مالحظه درآمدهای نفتی
بودیم و فرصت دوم ،افزایش قیمت نفت در  ۱۰ســال
پیش بود که این فرصت نیز از دست رفت .چرا؟ مگر در
تاریخ یک ملت چندبار چنین اتفاقی میافتد؟اکنون باید
در مورد این دو دوره تحقیق صورت گیرد تا اگر بار دیگر
درآمد نفتی افزایش یافت ،ایرانیان بتوانند بهره مطلوبی از
این فرصت کســب کنند .بیش از  ۷۰۰میلیارد دالری
درآمدی که پس از سال  ۱۳۸۳حاصل شد میتوانست
توسعه متوازن و همهجانبه در کشور ایجاد کند ،در حالی
که طی ماههای گذشــته ،دولت به  ۶استان سفر کرده
است و بخش عمدهای از این استانها از محرومیتهای
گسترده؛ بیکاری ،فقر و فساد رنج میبرند .زندگیهایی
که وجودشــان برای هیچیک از ما افتخارآمیز نیست».
شریعتمداری با اشاره به تالش غرب طی سالهای اخیر
برای به انزوا کشــاندن ایران و روند صدور قطعنامههای
تحریمی علیه کشورمان گفت که پس از انتخابات ۲۴
خرداد ماه  ، 1392دولتی بر سر کار آمد که ارابه صدور
قطعنامهها را متوقف کرد .او با بیان اینکه «دولت یازدهم
مناســبات بینالمللی را دگرگون کرده» افزود« :اکنون
فرصت بیبدیلی فراهم شده است و همه باید آن را قدر
بدانیم .کشور اکنون از رکود تورمی در رنج است و باید با
همدلی این دوره را به یک فرصت طالیی تبدیل کنیم تا
پس از چهار ســال افسوس نخوریم که ای کاش چنین
میکردیم».

روش خود سعی در حمایت از صادرات غیرنفتی داشتند
اما هیچکدام نتوانستند از پس این کار بربیایند .در واقع
همواره درآمدهای نفتی باعث شده تا صادرات غیرنفتی
مورد بیتوجهی قرار بگیرد .برای مثال درآمدهای کالن
نفتی کــه در یک دوره تقریبا هفت ســاله حدود ۶۵۰
میلیارد دالر بود ،تنها باعث درپیش گرفتن سیاستهای
انبساط پولی و افزایش واردات شد .شواهدی هم در دست
نیست که نشــان دهد این واردات صرف افزایش تولید
شده باشد .اگر بدون احتســاب نفت ،به حساب جاری
کشور طی این ســالها نگاه کنید به منفی ۶۰میلیارد
دالر هم رسیده است ».او سیاستهایی که باعث تشدید
شکاف بین واردات و صادرات کشور شد را بهترین ابزار در
اختیار دشمنان اقتصاد ایران دانست و گفت« :آنها وقتی
این شرایط را دیدند طمع کردند و از طریق وضع قطعنامه
و تحریم ،جنگی نرم را علیه ملت ایران راه انداختند که
کمهزینهترین جنگ برای آنها بود».
قائممقام بانک مرکــزی با بیان اینکه «این تجربه
پرهزینه درسی خوب برای دولت یازدهم و دولتهای
پس از آن اســت» گفت :درسآمــوزی از این تجربه
نمودش همین سیاستهایی است که در بسته خروج
از رکود مشخص شده و مورد تاکید قرار گرفته است».
کمیجانی با اشاره به انتقاد برخی صاحبنظران در
مورد این که بانک مرکزی تمام توجه خود را معطوف
تورم کرده و نسبت به رکود توجهی ندارد ،تاکید کرد که
بانک مرکزی قائل به چنین رویکردی نیست و کام ً
ال به
مساله رکود و خروج از آن اهتمام دارد .اکبر کمیجانی
آمار  ۳۱درصدی رشد نقدینگی در چهار ماه اول سال
جاری را یکی از دالیل ســخن خود خواند و گفت« :با
این همه شکی نیست که تورم بزرگترین دشمن تولید
اســت و تا زمانی که تورم به ثبات نرسد عوامل مهم و
اثرگذاری چون نرخ ارز نیز ثبات نخواهند داشت ».او با
بیان اینکه «ایدهآل این اســت که هزینه واردات ما از
طریق صادرات غیرنفتی ما جبران شود و در این حالت
شاخص رابطه مبادله برابر یک خواهد بود» افزود « :این
در حالی است که طی سالهای اخیر این شاخص رقم
سه دهم را نیز ثبت کرده است ».کمیجانی در انتهای
ســخنان خود با اشــاره به آمار صادرات و واردات در
چهار ماه ابتدای سال جاری آن را نسبتاً معقول خواند
و تاکید کرد« :باید در اصالح صادرات گامهای جدی
برداشته شود .ساختار صادرات غیرنفتی ما ضعیف بوده
و نمیتواند پایدار و ماندگار باشد .این ساختار باید دچار
تحول شــود و تغییری بنیادی در ترکیب صادرات ما
روی دهد».
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سیاستهایدولتی
در نخستین پنل تخصصی چهارمین همایش ساالنه صادرات غیرنفتی ،جز احمد
دوستحسینی مشاور اتاق تهران و قائممقام مستعفی وزیر صنعت ،معدن و تجارت
که ریاست این پنل را نیز برعهده داشت ،اسداهلل عسگراوالدی رییس کمیسیون
صادرات اتاق ایران ،سید حمید حسینی عضو هیات رییسه اتاق تهران و اسفندیار
امیدبخش رییس انجمن علمی بازرگانی ایران بــه بیان دیدگاههای خود در مورد
سیاستها و رویکردهای دولت در بخش صادرات پرداختند .در ادامه گزیدهای از
سخنان سخنرانان این پنل را مرور میکنید:

احمد دوستحسینی :چرا اقتصاد ایران رقابتی نیست و به رغم
دو دوره رونق چشــمگیر درآمدهای نفتی ،نتوانستیم به برنامه
توســعه اقتصادی عمل کنیم و چرا در دورهای که مردم رای به
اصالحات دادند و خواستههای ملی را مطرح کردند نتوانستیم آن
خواسته را دنبال کنیم؟ دلیل ناکامی در این عرصه ،ناسازگاری
بوکار است .چنانکه در
ساختار اقتصاد ایران با مقوالتی چون کارآفرینی و تولید و کس 
بسته سیاســتی دولت برای خروج از رکود نیز اشاره و تاکید شده ساختارهای دیرپای
اقتصادی کشور مشکالت مزمنی را به وجود آورده که با کارآفرینی و عرصه رقابتپذیری
اقتصاد ایران سازگار نیست و اقتصاد رانتی نیز به این وضعیت بغرنج دامن میزند .بنابراین
اقتصاد ایران نیاز به اصالحی ساختاری دارد تا از اقتصاد رانتی فاصله بگیرد .شرط رشد
اقتصادی پایدار این است که اقتصادی درونزا و برونگرا داشته باشیم .اما چه باید کرد که
ساختار اقتصاد ایران از رانتجویان رها شود و به کارآفرینان برسد؟ دولت یازدهم در مدت
یک سال اخیر تالش کرده تا تدابیری برای اصالح ساختار اقتصاد ایران در پیش گرفته
شود .امید هنگامی در کارآفرینان بروز مییابد که رانتجویان ناامید شوند بنابراین یکی از
مهمترین اقدامات دولتمردان این اســت که امید رانتجویــان را نقش بر آب و در دل
تولیدکنندگان امید ایجاد کنند .مساله دیگر نفت است .منابع نفتی به خودی خود نه
نقمت است و نه نعمت .هرچند ،برخی محققین داخلی بر این باورند که ناکامی اقتصاد
ایران منتج از نفت و وجود این ثروت است اما چرا کشورهایی مانند پاکستان یا بنگالدش
که نفت هم ندارند نتوانستهاند به توسعه اقتصادی برسند یا آنکه نروژ که از منابع نفت
بهرهمند است چگونه به توسعه اقتصادی دست پیدا کرده است؟ پاسخ این است که برای
به خدمت گرفتن نفت در جهت توسعه اقتصادی باید تدبیر داشت و از کشوری نفتخام
فروش به فرآوردهفروش تبدیل شویم .نکته دیگر آن است که نباید تصور کرد بدون رشد
واردات میتوان به رشــد صادرات غیرنفتی دست پیدا کرد .کشوری میتواند صادرات
بیشــتر داشته باشد که رشد واردات را نیز مد نظر قرار دهد .این رویکرد در کشورهای
توسعهیافته نیز رعایت میشود.
اسداهلل عســکراوالدی :مهمترین خواسته و دغدغه فعاالن
اقتصادی به ویژه صادرکنندگان ایجاد ثبات در بازار ارز اســت،
اتفاقی که طی سالهای اخیر کمتر رخ داده است .ارزش صادرات
غیرنفتی ایران طی سال گذشته به رقمی در حدود  ۴۲میلیارد
دالر رسید در حالی که هدفگذاری دولت یازدهم دستیابی ایران
به صادرات  ۷۰میلیارد دالری اســت .با توجه به روند اقتصاد ایران ،تحقق این رشــد
صادراتی در مدت کوتاه امکانپذیر نیست .این را به آقای روحانی نیز اعالم کردهام .البته
ارزش دالری صادرات غیرنفتی ما ساالنه  ۱۵تا  ۲۰درصد افزایش مییابد و طی چهار
ماه نخست امسال ارزش صادرات غیرنفتی کشور به حدود 16ونیم میلیارد دالر رسیده
است .بنابراین میتوان پیشبینی کرد که این میزان تا پایان سال جاری به رقم  ۴۸تا ۵۰
میلیارد دالر خواهد رســید.دولت یازدهم طی یک سال اخیر توانسته بخشی از عوامل
بازدارنده صادرات غیرنفتی را از ســر راه فعــاالن این عرصه بردارد اما کماکان موانع و
مشکالتی وجود دارد .ما موضوع تعهدات ارزی را داشتیم که برداشته شد ،عوارضی داریم
که باید برداشته شود ،دریافت مالیات ارزش افزوده از صادرکنندگان است که بهرغم آنکه
نص صریح قانون بر معافیت صادرکنندگان از مالیات تاکید دارد اما گرفته میشود و با
وجود اینکه مســووالن سازمان امور مالیاتی وعده میدهند که مالیات دریافتشده از
صادرکنندگان را پس از مدتی به آنها بازخواهند گرداند اما این اتفاق تاکنون رخ نداده
است .عامل بازدارنده دیگر در خود اتاق است .تشریفات سختگیرانه دریافت و تمدید

پنل اول

کارت بازرگانی یکی از آنهاست که تاثیر بدی روی صادرات میگذارد و صادرکنندگان
مجبور میشوند به کارتهای یکبار مصرف روی بیاورند .دریافت یک در هزار از محل
فروش هم مشکل دیگری است که امیدوارم حل شود.
سیدحمید حسینی :دولت یازدهم طی یک سال شروع به کار
خود اقدامات قابل قبولی داشته است که از آن جمله میتوان به
تصحیح معافیت مالیاتی صادرکنندگان ،احیای شــورای عالی
صادرات ،مقرراتزدایی ،تسهیل در سیاست خارجی ،تسهیل در
گمرک ایران و نیز افزایش مدت اعتبار کارتهای بازرگانی برای
واحدهای تولیدی به پنج سال اشاره کرد .خوشبختانه در بسته سیاستی خروج از رکود،
موضوع تامین منابع مالی در حوزه صادرات غیرنفتی دیده شده و در حوزه گمرک و نیز
جوایز صادراتی نیز تمهیداتی پیشبینی شده است .از دیگر محورهای این سند که از
نقاط مثبت بسته سیاستی دولت اســت ،تاکید تدوینکنندگان بر تسهیل و تشویق
صــادرات به عنوان راهکاری برای افزایش تقاضای موثر اســت که در طول دولتهای
گذشته کمتر به این موضوع توجه شده است .در بسته سیاستی دولت برای حوزه فضای
کسبوکار نیز راهحلهایی در نظر گرفته شده است؛ از جمله آنکه مراحل اداری صادرات
از  ۷مرحله کنونی به  ۵مرحله ،زمان صادرات از  ۲۵روز فعلی به  ۲۰روز و هزینه صادرات
از  ۱۴۷۰دالر بــه  ۱۲۰۷دالر کاهش یابد .ســال  ۲۰۰۴میالدی به دنبال بروز بحران
اقتصادی در ترکیه؛ دولتمردان این کشور بستهای سیاستی تدوین کرده بودند؛ که با مرور
آن درمییابیم شــرایط اقتصادی این کشور در آن سال شباهتهای زیادی با وضعیت
کنونی اقتصاد امروز ایران داشت اما ترکیه توانست با اعمال سیاستهای درست از بحران
اقتصادی خارج شود .دولت وقت ترکیه از توان بخش خصوصی این کشور برای عبور از
شرایط بحرانی به خوبی استفاده کرد و اجرای این سیاستها درنهایت منجر به رشد دو
برابری صادرات این کشور طی دو سال شد .اما این تجربه چه درسهایی برای ما دارد؟
یکی از مواردی که ترکیه در این بسته مورد توجه قرار دارد بازاریابی و توسعه صادرات به
کشورهای هدف و مشتریان تازه بود .طی ماههای اخیر مناقشات سیاسی پیشآمده میان
روسیه و کشورهای اروپایی بر سر بحران اوکراین منجر به کاهش مراودات تجاری روسیه
با اروپا شده است .فعاالن اقتصادی ایران از این فرصت میتوانند استفاده کرده و صادرات
مواد غذایی به بازار روسیه را توسعه دهند .با این رویکرد ،بانک مرکزی ایران باید هرچه
زودتر نسبت به ایجاد سیستم تهاتری با روسیه اقدام کند .خوشبختانه در اتاق تهران نیز
فعالیتهایی در این زمینه انجام شده است و قرار است طی نیمه نخست مهرماه امسال
یک هیات تجاری از اتاق تهران به کشور روسیه سفر کنند.
اســفندیار امیدبخش :مهمترین بُعد جهانی شــدن ،بعد
اقتصادی اســت و در میان تمامی کشــورهای عضو سازمان
تجارت جهانی که تعدادشان به  160کشور میرسد ،کشوری را
نمیتوان ســراغ گرفت که بدون توجه به تعامالت جهانی به
توسعه اقتصادی دست یافته باشــد .اقتصاد جهانی را بخش
خصوصــی اداره میکند ،نه دولتها .تعامل با اقتصاد جهانی از دو مجرای تجارت و
سرمایهگذاری خارجی قابل تحقق است .دو مقولهای که طی  ۱۵سال اخیر ،به طور
ارگانیک در اقتصاد ایران مورد بیتوجهی واقع شده است .استفاده از سرمایهگذاری
خارجی برای توسعه صادرات موضوعی است که در ابالغیه اقتصاد مقاومتی نیز به آن
اشاره شده است و دولت میتواند در همین چهارچوب آن را پیگیری کند اما در این
راستا به یک طرح جامع و کامل نیاز داریم که از سرمایهگذاری خارجی و اثرگذاری
آن بر تولید داخلی حمایت کند .برنامهریزان ما برای تعامل با اقتصاد جهانی باید برای
دو سوال پاسخ مشخص بیابند؛ اول آنکه استراتژی توسعه صنعتی ایران چیست و نکته
دوم اینکه منابع اقتصاد جهانی در کجای این استراتژی قرار دارد؟ ایران در حال حاضر
یکی از غیرفعالترین کشورها در ترتیبات تجاری منطقهای است و از این رو ،ضرورت
بازنگری در این عرصه کامال احساس میشود .بنابراین در جریان تدوین برنامه ششم
توســعه ،باید با هدف تعامل فزاینده و سازنده با اقتصاد جهانی ،مذاکرات الحاق به
سازمان تجارت جهانی را گنجاند .موضوعی که در صورت تحقق میتواند در طی یک
دورۀ ده ساله یعنی در فاصله سال  1395تا  1404برای خروج از شرایط فعلی ،نقش
مهمی ایفا کند.

فرصتها و استراتژیهای صادراتی
دومین پنل تخصصی چهارمین همایش ســاالنه صادرات غیرنفتی که به بررسی
فرصتها و استراتژیهای صادراتی اختصاص داشت ،پس از صرف ناهار توسط مدعوین،
به ریاست محسن بهرامی ارض اقدس دبیر همایش برگزار شد .در این پنل پدرام سلطانی
نایب رییس اتاق ایران ،حمیدرضا صالحی عضو هیات رییسه سندیکای برق ایران و دبیر
فدراسیون صادرات انرژی ،حسین اسفهبدی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللی و مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت به بیان دیدگاهها
و تجربیات خود در عرصه صــادرات پرداختند .در ادامه نگاهی داریم به عمده نظرات
سخنرانان در این پنل درباره فرصتها و استراتژیهای صادراتی:

نگر
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کاالهای با ارزش افزوده موضوع مهمی است که در این راستا باید مورد تاکید قرار دهم
چراکه متاسفانه ما طی سالهای اخیر بارها شاهد بودیم که یکی از مهمترین علل
ناکامی شرکتهای ایرانی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی عدم حمایت دولتها
بوده است .چراکه ما از تکنولوژی و توان علمی و نیروی انسانی برخورداریم و بارها در
همین کشور عراق نیروهای متخصص ما توانستهاند موافقت ضمنی طرف عراقی را
برای در اختیار گرفتن پروژههای مهندسی و فنی جلب کنند اما عدم حمایت دولت
باعث از دست رفتن فرصتها شده است.بنگاههای اقتصادی ایران طی هشت سال
اخیر تضعیف شــدهاند ،از این رو تقویت بنگاهها باید در بسته سیاستی دولت برای
خروج از رکود بیش از آنچه هست مورد توجه قرار گیرد .البته بخش خصوصی هم
بیکار ننشسته است و برای توسعه صادرات فعالیتهای خوبی کرده است که از آن
جمله میتوان به تشکیل فدراسیون صادرات انرژی متشکل از  ۱۹تشکل در این حوزه
اشاره کرد که اعضای آن ۳۲ ،میلیارد دالر از صادرات انرژی کشور را پوشش می دهند
و امیدواریم بتواند در عرصه صادرات گامی به پیش بردارد.
حسین اسفهبدی :پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید،
کارگروهی برای انتخاب رایزنان بازرگانی  ۵۰کشور تشکیل شد
که خوشبختانه تاکنون با تدوین آییننامهها و برگزاری آزمون و
امتحاناتی ،برای  ۲۰کشور رایزن بازرگانی تعیین کرده است که
تمام آنان حداقل به دو زبان خارجی تســلط دارند .این به این
معناســت که دولت یازدهم خوشبختانه به همه برنامهها و معضالت توجه دارد و در
صورت امکان ،مورد به مورد به همه آنها خواهد پرداخت .موضوع دیگری که ما طی
ماههای اخیر شــاهدیم استقبال بیسابقه کشورهای خارجی به خصوص کشورهای
اروپایی برای حضور در نمایشگاههای بینالمللی ایران است .چنانکه اخیرا به درخواست
کشور ایتالیا برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی این کشور در ایران پاسخ مثبت دادیم و
قرار اســت طی پاییز امسال این نمایشگاه برپا شود .مدتی پیش نیز گروهی از کشور
آلمان به ایران آمدند که رییس نمایشگاه مونیخ نیز در میانشان بود .این گروه هم برای
ســرمایهگذاری در عرصه صنعت نمایشگاهی ایران به کشورمان سفر کردند .از طرف
دیگر ،ما در دو نمایشگاه اخیر که در تهران برگزار شد ،به دلیل استقبال شرکتکنندگان
خارجی و با وجود استفاده از تمام فضای نمایشگاهی از فضای باز تا انبارهای قدیمی ،باز
مراجعانی داشتیم که امکان ثبتنامشان به وجود نیامد.
مجتبی خسروتاج :بسیاری از دوستان بنده را میشناسند و
میدانند که با دخالت دولت در اقتصاد موافق نیستم اما بر اساس
تجربه میگویم که دخالت توسعهمدارانه دولت در اقتصاد مفید
است .آیا ما میتوانیم چشماندازی تعریف کنیم و بر اساس آن
دولت را با نقشی توسعهمدارانه به نقشآفرینی در عرصه اقتصاد
ملزم کنیم؟ موضوع دیگر درباره نرخ ارز است .به نظر من نرخ ارز در کوتاهمدت به رونق
صادرات منجر میشــود اما در بلندمدت نقشی ندارد ،همچنانکه جوایز صادراتی هم
هرچند در کوتاه مدت میتواند منجر به تحرک در صادرات شود ،اما در ادامه نقش اصلی
را ایفا نمیکند .اساس صادرات در هر کشور سرمایهگذاری است .چنانکه دیدهایم در
کشورهای پیشرفته نیز از این فرمول برای توسعه صادرات استفاده کردهاند .به نظر من،
یکی از موارد دخالت توسعهمدارانه دولت در اقتصاد کمک به افزایش سرمایهگذاری در
جهت صادرات اســت و یکی از نمونههای سرمایهگذاری در راستای صادرات توجه به
بخش پتروشیمی و ایجاد ارزش افزوده در این حوزه است که با حمایت دولت و عملکرد
بخش خصوصی طی سالهای گذشته پیشرفتهایی در آن اتفاق افتاده است .چنانکه
با توجه به سرمایهگذاریهای اخیر در حوزه پتروشیمی و میعانات گازی ،نهتنها طی
سالهای آتی درآمد ارزی ایران از محل صادرات این بخش تا  ۷میلیارد دالر افزایش
خواهد یافت ،بلکه با بهرهبرداری از بخشهای دیگر فازهای پارس جنوبی ،درآمد حاصل
از صادرات میعانات گازی که در حال حاضر هر ماه یک میلیارد دالر است ،طی سالهای
آتی به  ۲۱میلیارد دالر در سال خواهد رسید .درنهایت باید بدانیم که دولت و بخش
خصوصی باید همواره به وضعیت اقتصادی کشور آگاه باشند و پیوسته شرایط را تحلیل
کنند .پایش رقابتپذیری اقتصاد کشور یک ضرورت است که در صورت پیگیری مداوم،
از طریق آن میتوان به شناخت دقیق مزیتهای اقتصادی ایران دست پیدا کرد.
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پدرام سلطانی :متاسفانه ما در زمینه استراتژیهای صادرات ،با
آموزههای روز دنیا مانوس نیســتیم .سخن گفتن از استراتژی،
سخنی لوکس و تشریفاتی است و اگر بخواهیم یک استراتژی
برای صادرات کشــور در نظر بگیریم ابتدا مستلزم این است که
اهداف و دستیابی به آنها در کشور اولویتبندی شود؛ یعنی از
خودمان بپرسیم به چه منظور و برای تحقق چه اهدافی به دنبال صادرات و ارتقای آن
هستیم؟ پاسخ به این سوال سهل و ممتنع است .یعنی ممکن است بگوییم میخواهیم
همان راهی را که دنیا رفته است برویم و سرانه و تولید ناخالص ملیمان را افزایش دهیم.
اما پاسخ دادن به این سوال به همین سادگی نیست .ما باید بگوییم در رسیدن به کدام
هــدف تقدم و در کدام یک تاخر قائلیم؟ آیا اولویت اول ما تولید افزایش ناخالص ملی
اســت؟ امنیت ملی است؟ افزایش سهم کشور در بازار جهان است؟ کدامیک؟ اگر این
ترتیب اهمیت و اولویت را در موضوع اهداف در نظر بگیریم ،جهتگیری ما در صادرات
میتواند دچار تحولی ســازمانیافته شــود .ما به این خاطر که در ایران از متدولوژی
مشخصی پیروی نکردیم و در عین حال به مقوله تببین استراتژی نیز توجهی نداشتیم،
همواره استراتژی صادراتیمان بر پایه آزمون و خطا استوار بوده است .از این رو است که
در دورههایی سیاست صادراتی کشور بر خامفروشی استوار بوده و ناگهان بر صادرات مواد
خام عوارض بستیم و صادرات محصوالت پتروشیمی در اولویت قرار گرفته است .یکی از
مبانی تبیین اســتراتژی صادراتی ،توجه به منابع است ،اینکه کشور در چه سطحی از
منابع نیروی انسانی قرار دارد یا آنکه سطح دانش و فناوری به چه میزان است .یکی دیگر
از نواقص عمده در عرصه صادرات غیرنفتی ،محدودیت منابع اطالعاتی ماست .ما هیچگاه
بر اساس اطالعاتی که کسب میکنیم برنامهریزی نکردیم و این از جمله ایراداتی است
که مانع توســعه میشــود .نمایندگیهای ایران در خارج از کشور که میتواند شامل
سفارتخانهها ،رایزنان بازرگانی ،انجمنها و اتاقهای مشترک باشد ،به گونهای طراحی
نشدهاند که اطالعات کسبوکار در دنیا و کشورهای هدف را برای توسعه بازار صادراتی
ایران به دست آورند .این فقدان اطالعات باعث میشود ما سالها محصوالتی تولید کنیم
و پس از تولید به دنبال بازار فروششان بگردیم در حالی که بازار امروز بازار تقاضاست .در
کشورهای موفق صادراتی ،حتی بانکهای تجاریشان موظفند اطالعات مشتریانشان را
دستهبندی و تحلیل کنند و در اختیار صنعتشان قرار دهند .نبود اتاق فرماندهی در
عرصه اقتصاد یک نقطه ضعف اســت .نبود اتاق فرمــان اقتصادی در کنار عدم وجود
استراتژی صادراتی باعث شده است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور ،مثال از مقوله
صادرات خدمات به ویژه در حوزه گردشگری و خدمات سالمت غفلت شود.
حمیدرضا صالحی :یکی از محرکهای موثر برای خروج از
رکورد تورمی سرمایهگذاری در بخش صادرات است .بر اساس
سند چشمانداز  ۲۰ساله ،صادرات غیرنفتی ایران باید در سال
 ۱۴۰۴به رقم  ۲۰۰میلیارد دالر برسد ،این در حالی است که با
توجه به عملکرد اقتصاد کشــور در جریان اجرای برنامههای
توسعه سوم ،چهارم ،پنجم و نوسانی که در مسیر اقتصاد ما به چشم میخورد دستیابی
به این حجم از صادرات ناشــدنی اســت .خصوصا آنکه ما در این میان هشت سال
عملکرد دولتهای نهم و دهم را شاهدیم که به همین خاطر باید از حاکمیت بخواهیم
که برنامه  ۱۴۰۴را به مدت چند سال به عقب بیندازند .دستکم چیزی معادل همین
هشت ســال به زمان رسیدن به اهداف چشمانداز اضافه شود و سپس برای توسعه
اقتصادی کشور ریلگذاریها صورت بگیرد .اعطای کمک و تسهیالت برای صادرات

پنل دوم
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اقتصاد سیاسی

تقویت صادرات

د و لت و ظیفه
دارد به صادرات و
۱۳۹۰/۵/۲۶
صادرکننده کمک کند.
خوشبختانه صادرات غیرنفتی رشد خیلی خوبی داشته؛ بعد از
این هم رشد بیشتری خواهد داشت؛ انتظار هم داریم که در
آینده بتواند رشد متناسب خودش را داشته باشد؛ به طوری
که معادلۀ صادرات و واردات حتم ًا مثبت باشد .ما باید به اینجا
برسیم و بتوانیم خودمان را از درآمد نفت واقع ًا بینیاز کنیم.

مجیدرضا حریری :نقشــه راه صادرات باید با توجه به ابالغیه اقتصاد مقاومتی
که بهعنوان سندی راهبردی در اقتصاد ما مطرح شده است ،تهیه و تدوین شود.
مقصدهایمان متنوع باشد و کاالهای صادراتی نیز متکی به ارزش افزوده باشد .البته
در این میان پرهیز از صادرات مواد خام یا موادی که با حداقل فرآوری تهیه شده
نیز ضرورت دارد که میتواند بهعنوان استراتژی این نقشه راه مطرح و دنبال شود.
باید آهسته و پیوسته پیش رویم و برنامهریزی درستی در این مسیر داشته باشیم،
بهگونهای که کاالی تولید داخل با کاالهایی که در عرصه بینالملل ارائه میشود،
قابل رقابت باشد تا بتوانیم تولیداتمان را به فروش برسانیم نه موجودی معادن و
ذخایر زیرزمینی ...راه حل اساسی آن است که دولت فضا را برای بخش خصوصی
مهیا کند و بهعنوان سیاستگذار ،تکلیف فعاالن این بخش را روشن کند تا از این
طریق بتوان اقتصاد را از وابستگی به نفت نجات داد و سیاستهایی اعمال شود تا
قادر باشیم همانند کشورهای دیگر دنیا کاالهای خود را به فروش برسانیم.
محسن بهرامی ارض اقدس :در سالهای اخیر که فشار تحریمهای بینالمللی و
کاهش درآمد نفت ،ارزش صادرات غیرنفتی را بیش از گذشته عیان ساخت و همه
فعاالن اقتصادی دانستند که استقالل کشور در گرو توسعه صادرات غیرنفتی است
و درآمدهای نفتی باید صرف زیرساختها و سرمایهگذاری در صنایع پائیندستی
نفتی مثل پتروشــیمیها و پاالیشگاهها شود تا کشــور اوالً از واردات اینگونه
محصوالت بینیاز شود ،دوما با تنوع محصوالت و فرآوردههای پائیندستی ضمن
نجات از خامفروشــی ،ارزش افزوده بیشتری عاید کشور شود ...ما باید به جای
واردات آهنآالت ،کارخانه فوالد داشــته باشیم و به جای واردات گندم و شکر،
روغن و برنج ،کنجاله و ذرت که عمدهترین کاالهای وارداتی به کشــور هستند،
بتوانیــم این کاالها را در داخل تولید کنیم .همچنین بهجای صادرات مواد خام
محصوالت فرآوری شده که دارای ارزش افزوده چندبرابری هستند را صادر کنیم.
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حمیدرضا صالحی :صادرات از آن مســائلی اســت که مقدمات و زیرساختهای
خودش را میطلبد ،هم باید فضای کسبوکار آماده باشد و هم صادرکننده از حمایت
الزم بهرهمند شــود .اگر بنگاه صادراتی ما بدون پشتوانه کافی و شاخوبرگ الزم به
خارج از کشور برود و صادرات انجام دهد ،به مشکل برخورد میکند .ما باید بیش از هر
چیز صادرکننده کاالی صنعتی باشیم و بتوانیم محصوالت خودمان را کنترل کنیم.
در صورت واقعی شدن نرخ ارز تولیدکننده داخلی میتواند برای صادرات محصوالتش
حرفی برای گفتن داشته باشد ،البته در کنار حذف برخی رانتها باید مساله کنترل
تورم موجود در اقتصاد کشــور نیز مورد توجــه قرار گیرد ،چراکه تولیدکننده ما با
وضعیت تورمی کنونی دشوار بتواند در بازارهای صادراتی موفق عمل کند.
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اسداهلل عســکراوالدی :با در نظر گرفتن تورم  ۲۰تــا  ۳۰درصدی برای تولید
کاالهای صادراتی ،روند صادرات کاالهای سنتی مقرون به صرفه نخواهد بود .یکی از
راههای برونرفت از بحران این است که بتوانیم مساله تورم در کشور را مدیریت کنیم
یا اینکه ناگزیر از رشد قیمت دالر هستیم ...توسعه بازارهای بینالمللی کاری است که
باید در بخشهای مختلف برای آن تالش کرده و بتوانیم به برنامه عمل منسجمی
در این زمینه دســت پیدا کنیم .به این منظور ،شناسایی بازارهای هدف و تدوین
نقشه راه میتواند در ابتدای کار تعیینکننده باشد ...تشکیل اتحادیه صادرکنندگان
مقیم در کشورها ،برنامهریزی منظم برای برگزاری نمایشگاههای خارجی ،نظارت بر
سیاستهای صادراتی ،جلوگیری از رقابت ناسالم برخی از تجار ،مشاوره حقوقی به
تجار و پیگیری مطالبات و اختالفات مالی از طریق مرکز داوری اتاق از جمله اقداماتی
است که میتواند وضعیت فعاالن بخش صادرات را سر و سامان دهد.
موید حسینی صدر :توسعه صادرات بدون توجه به شکلگیری زیرساختها،
امکانپذیر نخواهد بود .صادرکننده ایرانی در ورود به بازارهای جهانی آنقدر با
مشــکالت فراوان مواجه است که شاید دستکم تامین حداقلهای بیمهای و
ضمانتی او بتواند ورودش به بازار رقابت صادرات را تســهیل کند .صادرکننده
با ریســکهای مختلفی از جمله ریســک عدم پرداخت و تاخیر در پرداخت
روبروست و برآورد اعتباری خریدار خارجی و پیشبینی وقوع حوادث سیاسی
و  ...در کشور خریدار به سهولت برای او امکانپذیر نیست .در چنین شرایطی
برعهده شرکتهای بیمه صادرات و صندوقهای ضمانت صادرات و بانکهای
صادرات و واردات است که خطرپذیریهای تجاری و سیاسی اعتباردهندگان،
صادرکنندگان و سرمایهگذاران را کاهش دهند و زیانهای احتمالی را جبران
کنند.
حسین امیری خامکانی :توسعه صادرات به رشــد درآمدهای ارزی منتهی
میشــود ،بنابراین یکی از راهکارهای برقراری ثبات در بازار ارز ،افزایش صادرات
است  .برای دستیابی به این مهم ،باید برخی مقررات صادراتی اصالح و تسهیل
شود .کاهش هزینههای صادراتی و پرداخت جوایز صادراتی از دیگر اقدامات مهم
در زمینه ایجاد انگیزه بــرای صادرکنندگان خواهد بود .اصالح مقررات ،کاهش
هزینهها و پرداخت معوقات جوایز صادراتی در کوتاهمدت میتواند بخش صادارات
کشور را متحول کند و ثبات را در بازار ارز فراهم کند .بانکها نیز با ارائه تسهیالت
مناسب میتوانند از بخش تولید صادراتی حمایت کنند و وزارتخانههای اقتصاد و
صنعت ،معدن و تجارت باید با هماهنگی با سیستم بانکی و تمامی نهادهای مرتبط
دیگر با صادرات سعی کنند صادرات کشور را تسهیل کند.

استقاللاقتصادی
در گرو توسعه صادرات غیر نفتی
پاسخمحسن بهرامی ارض اقدس
دبیر همایش توسعه صادرات به پرسشهای «آیندهنگر»

آیندهنگر :چهارمین همایش توسعه صادرات توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار شد .محسن
بهرامی ارض اقدس ،رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران و دبیر این همایش ،موضوع صادرات غیرنفتی
و توســعه آن را یکی از اهداف برنامهریزان کشور میداند و تاکید میکند که استقالل اقتصادی کشور در گرو
درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی است .با این توضیح ،او یکی از وظایف اتاقهای بازرگانی را بررسی
مشکالت اعضاء و تالش و پیگیری برای حل آن میداند و برگزاری چنین همایشهایی را گام کوچکی در جهت
انجام وظیفه در قبال اعضاء اتاق ذکر میکند .به اعتقاد بهرامی ،وجه تمایز چهارمین دوره همایش توسعه صادرات
ش پیام خود را به
با دورههای قبلی ،برگزاری آن در دوران «اعتدال» است و همچنین تاکید میکند ما در این همای 
دولت رساندیم که همراه و همپای دولت هستیم و برای رفع مشکالت اقتصادی و توسعه صادرات کشور از هیچ
کوششی فروگذار نخواهیم بود .عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با خوشبینی نسبت به اقدامات مثبتی که در
حال انجام است ،آینده روشنی را برای اقتصاد به ویژه در بخش صادرات ارزیابی میکند و معتقد است با بهبود
روابط بینالملل و کاهش محدودیتها ،صادرات کشور رونق خواهد گرفت .آنچه میخوانید پاسخهای مشروح
محسن بهرامی ارض اقدس به سواالت «آیندهنگر» است که در پی میآید.
تاکنون چهار دوره همایش با موضوع توسعه
صادرات با محوریت توسعه تجارت از سوی اتاق
برگزار شده اســت .پارلمان بخش خصوصی در
برگــزاری این همایشها چه هدفــی را دنبال
میکرده است؟

چه مقدار از اهداف برگزارکنندگان همایش
در بخش صادرات محقق شده و این همایشها از
چه نقاط منفی و مثبتی برخوردار بودهاند؟

برگزاری این همایشها تا چه اندازه مسئوالن
مربوطه را در شناســایی و رفع موانع پیش روی
بخش صادرات یاری کرده است؟

متأسفانه همواره زمانی که فروش نفت دچار مشکل
میشــود و کشــور ،چه به لحاظ کاهش قیمتهای

نگر
آینده

بــا توجه بــه موقعیت ایــران ،شــرایط داخلی و
بینالمللی بخصوص در سالهای اخیر تغییرات زیادی
را به خود دیده اســت .بحرانهایی چون نوسانات نرخ
ارز ،تحریمهای بانکی ،هزینههای حملونقل و انتقال
ارز و تبدیــل و مبادلــه آن ،تحریمهای حملونقل و
کشــتیرانی در کنار تصمیمات غیرکارشناسانه و یک
شبه دولت گذشــته از جمله ممنوع کردن صادرات
برخی از کاالها (پســته ،محصوالت پتروشــیمی و
ســیبزمینی ،پیاز و )...بدون توجه به عواقب و ضرر و
زیانهای وارده به صادرکننــدگان -که با خون دل و
تالش فراوان در شــرایط نابرابر بینالمللی توانستهاند
برای کاالی ایرانی بازاریابی کنند و از رقیبان قدرتمند
خود در فضای سیاسی نامناسب پیشی بگیرند -مسائل
و مشکالتی را برای توســعه صادرات ایجاد کرده که
گذر از آنها به ســادگی امکانپذیر نیست .با توجه به
چنان رفتارهایی نباید توقعمان را باال ببریم .همین که
مسئوالن محترم پای درد دل صادرکنندگان بنشینند
و بــه دیدگاههای آنان گوش دهنــد و با آنان همراه و
همدل شــوند و اگر توانســتند آبی بیاورند و کوزهای
نشکنند ،باید خدا را شکر کرد .اگر بخواهیم منصفانه
ارزیابی کنیم ،به نســبت هزینهای که برای برگزاری
چنین همایشهایی انجام میشود فواید بسیاری نصیب
فعاالن اقتصادی شده است .به هر حال فراموش نکنیم
یکی از وظایف اتاقهای بازرگانی در قبال اعضای خود
بررسی مشکالت آنان و تالش و پیگیری برای حل آن
است و برگزاری چنین همایشهایی گام کوچکی در
جهت انجام وظیفه در قبال اعضای اتاق است.

در برنامه سوم
توسعهاقتصادی
جمهوریاسالمی
ایران و برنامههای
بعدی توسعه ،بر
راهبردتوسعه
صادراتغیرنفتی
بهعنوان یک
استراتژیمهم
تأکید شده و
تردید در انتخاب
میانسیاست
جایگزینیواردات
و توسعه صادرات
غیرنفتی از بیست
سال پیش خاتمه
یافته است.
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در برنامه سوم توسعه اقتصادی جمهوری اسالمی
ایران و برنامههای بعدی توســعه ،بر راهبرد توســعه
صادرات غیرنفتی بهعنوان یک استراتژی مهم تأکید
شــده و تردید در انتخاب میان سیاســت جایگزینی
واردات و توسعه صادرات غیرنفتی از بیست سال پیش
خاتمه یافته اســت .از سوی دیگر یکی از اهداف مهم
برنامههای توســعهای کشور ،قطع تدریجی وابستگی
کشور به درآمدهای ناشی از فروش نفت و اداره کشور
با درآمدهای غیرنفتی (مالیات و صادرات غیرنفتی و )...
است .بنابراین موضوع صادرات غیرنفتی و توسعه آن
یکی از اهداف برنامهریزان کشور بوده و هست تا جایی
که مقام معظم رهبــری بارها تأکید کردهاند« :آرزوی
من روزی است که در چاههای نفت بسته شود و کشور

بدون اتکا به درآمدهای نفتی اداره شود» .اتاق بازرگانی
و صنایع و معادن و کشــاورزی که پارلمان اقتصادی
بخش خصوصی اســت ،خود را ملزم میداند همراه با
سیاستهای نظام و رهبری در کنار دولت برای تحقق
این هدف مقدس تالش نماید؛ به ویژه در ســالهای
اخیر که فشــارهای تحریمهای بینالمللی و کاهش
درآمدهای نفتــی ،ارزش صادرات غیرنفتی را بیش از
گذشته عیان ساخت و همه فعاالن اقتصادی به وضوح
به این ضرورت پی بردند که استقالل اقتصادی کشور در
گرو توسعه صادرات غیرنفتی و درآمدهای نفتی است
و باید صرف زیرســاختها و سرمایهگذاری در صنایع
پائیندســتی نفتی مثل پتروشیمیها و پاالیشگاهها
شود تا کشور اوالً از واردات اینگونه محصوالت بینیاز
شود ،ثانیا با تنوع محصوالت و فرآوردههای پائیندستی
ضمن نجات از خامفروشی ،ارزش افزوده بیشتری عاید
کشــور شود .ثالثا ،از مزایای دیگر آن از جمله اشتغال
بهرهمند شویم .با این مقدمه نسبتاً طوالنی ،کمیسیون
تجارت اتاق بازرگانی با توجه به توصیه هیأت محترم

رئیســه و اعضاء محترم هیأت نمایندگان ،همهساله
همایشی با موضوع صادرات غیرنفتی برگزار میکند
که اهدافی از جمله بررسی مشکالت صادرکنندگان در
زمینههایمختلفبانکی،گمرکی،حملونقل،بازاریابی،
بستهبندی ،قوانین و مقررات و  ...را به اختصار مطرح و
ضمن دعوت از مسئوالن دستگاههای اجرایی مرتبط با
آنها در میان میگذارد و تالش میشود در یک فضای
گفتوگوی صمیمی و صادقانه موانع و مشکالت پیش
روی صادرکننــدگان کاهش یابد؛ اگر چه در اینگونه
همایشها تحقق اهداف یک شبه صورت نمیگیرد ،اما
افراشته نگهداشتن پرچم صادرات غیرنفتی ،تأکید بر
سیاستهای پیشگفته ،طرح برخی از مسائل از طریق
رسانههای جمعی و مطبوعات ،فرهنگسازی و جلب
توجه همگانی به موضوع صادرات غیرنفتی ،تالش برای
اصــاح قوانین و مقررات مزاحم ،ایجاد وحدت رویه و
برقراری تسهیالت مناسب اجرایی برای صادرکنندگان
از جمله اهداف اینگونه سمینارها میتواند باشد.
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توسعه صادرات و اتاق تهران

اقتصاد سیاسی

بینالمللی ،چه تحت تأثیر تحریمها با مشکل کمبود
ارز مواجه اســت ،ما به یاد صادرات غیرنفتی و ارزش
درآمدهای ناشی از صدور کاالهای غیرنفتی میافتیم
و این امر چندان بستگی به رویکرد دولتهای مستقر
ندارد .اگر چه در قانون و سیاســتهای ابالغی مقام
معظم رهبری در سند چشــمانداز ،قوانین توسعهای
پنجساله ،قوانین موضوعی و خاص همیشه بر حمایت از
صادرات غیرنفتی تأکید شده و میشود ،اما قدر واقعی
درآمدهای غیرنفتی که حاکی از توان اقتصادی کشور
است درنظر گرفته نمي شود .صادرکنندگان کاالهای
غیرنفتی به منزله جهادگران اقتصادی میهن اسالمی
هستند که بازار کشورهای هدف را فتح میکنند و در
شــرایط ناعادالنه و نابرابر با رقبای قدرتمند سیاسی-
اقتصادی بــرای صادرات کاال مبــارزه میکنند؛ و از
همینرو گفتن از اهمیت موضوع صادرات غیرنفتی و
گوشــزد کردن آن به مسئوالن خالی از فایده نخواهد
بود؛ ضمن اینکه بیان مشــکالت و ارائه پیشنهادهای
اجرایی به مســئوالن کشور و مقامات تصمیمگیرنده
نهتنها به تشویق این بخش کمک شایان توجهی خواهد
کرد ،بلکه موانع و مشکالت موجود در این بخش را نیز
برطرف میکند و مسیر برای تسهیل صادرات فراهم
خواهد شد .امید است که در دوران دولت تدبیر و امید
که بسیاری از فعاالن بخش خصوصی در مسئولیتهای
مهمی چون ریاست دفتر رئیسجمهور ،وزارتخانههای
اقتصادی ،گمــرک ،حملونقل و  ...مشــغول به کار
شدهاند و در مدت کوتاه استقرارشان نیز برای تعلیق
تحریمهــای ناجوانمردانــه و تنشزدایــی در فضای
بینالمللی ،بازگشت اعتماد و آرامش به بازار ،تثبیت
تقریبی نرخ ارز ،مشورت با بخش خصوصی برای تغییر
تصمیمات اقتصادی ،بهبــود روابط بینالمللی ،جلب
و جذب ســرمایهگذاری خارجی ،کنترل تورم و ارائه
بسته حمایتی از تولید داخلی ،راهاندازی مجدد شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ،پیشبینیپذیر
کردن آینده اقتصادی کشــور و امــکان برنامهریزی
برای فعاالن اقتصادی بویژه تالشگران عرصه صادرات
غیرنفتی تالشهای زیادی کردهاند ،برگزاری همایش
صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی تهران بتواند بخشــی
دیگر از موانع را مطرح و مسئوالن را در رفع این موانع
یاری رساند.

ش به
در این همای 
مسئوالن این پیام
را دادیم که به
آنان اعتماد داریم،
ازمذاکرهکنندگان
بینالمللی

پشتیبانیمیکنیم
و پابهپای آنان
برای هرگونه
همکاری و
همراهی برای
سازندگی کشور
آمادهایم و با درک
متقابل و تفاهم
برای تحقق هدف
واحد حرکت
خواهیم کرد تا
به رشد و توسعه
و آبادانی کشور
با توجه به اینکه چهارمین همایش توسعه
برسیم.
صادرات در دولت یازدهم برگزار شده است ،این
همایش چه تفاوتی با دورههای قبل داشته و وجه
تمایز این همایش با همایشهای قبلی در چه بوده
است؟

نگر
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خوشبختانه در دولت تدبیر و امید به دلیل اعتماد
شایستهای که به بخش خصوصی شده است ،مدیران
خوشــنام و کاربلد و آزمایش شــدهای در بخشهای
مختلف مشغول به کار شدهاند .چهرههایی که عالوه
بر تجربه طوالنی خدمت ،متناسب با تحصیالت عالی
دانشگاهی و آشــنایی کامل به حوزه مورد تصدی در
دولتهای نهم و دهم مشمول مهرورزی شده و عمدتاً
در بخش خصوصی مشــغول به کار بودند .بسیاری از

این مدیران در چنین شــرایطی ،با اتاقهای بازرگانی
همکاری علمی ،پژوهشــی داشــتند و با مشکالت و
مطالبات بخش خصوصی به خوبی آشنایی پیدا کردهاند
و تاکنون نیز در یک برنامهریزی منظم تصمیماتی در
حوزه مسئولیت خودشــان در سه بخش کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت در جهت تسهیل امور و برطرف
کردن مشــکالت و موانع اتخاذ کردهاند که آثار آن به
خوبی آَشکار شده است .با این حال ،کمبود امکانات،
نبود تجهیزات مناســب ،موانع قانونی ،تضعیف بدنه
کارشناسی دستگاهها و ســازمانهای اجرایی کشور،
آثار بهجامانده از سالها مدیریت غیرکارشناسانه ،حذف
مدیران میانی باتجربه ،استخدامهای بیرویه و توسعه
تشکیالت دولتی و کارکنان دولت ،بدهیهای دولت به
پیمانکاران بخش خصوصی ،تورم بیسابقه ،رشد منفی
اقتصادی در سالهای اخیر ،بیکاری ،رشد نقدینگی،
بدهی دولت به بانک مرکزی ،مطالبات معوق بانکها
ناشی از طرحهای ناموفق مسکن مهر و طرح بنگاههای
زودبازده ،فساد بزرگ بانکی ،سوءاستفاده امثال بابک
زنجانیها و تعداد زیادی طرح و پروژه نیمهتمام ،تعهد
پرداخــت یارانه نقدی به هفتــاد و چند میلیون نفر
بصورت ماهیانه و فساد فراگیر در دستگاههای اجرایی،
همه و همه ،کار را بــرای دولت یازدهم و دولتمردان
تدبیر و امید بســیار ســخت کرده است .با این همه،
حمایت مردم و رهبری از دولت و اعتماد دولت به مردم
و بخش خصوصی بزرگترین تفاوت موقعیت زمانیای
اســت که این دوره همایش در آن برگزار میشود .ما
در این همایشها به مســئوالن این پیام را دادیم که
به آنان اعتماد داریــم ،از مذاکرهکنندگان بینالمللی
پشــتیبانی میکنیــم و پابهپای آنان بــرای هرگونه
همکاری و همراهی برای سازندگی کشور آمادهایم و
با درک متقابل و تفاهم برای تحقق هدف واحد حرکت
خواهیم کرد تا به رشد و توسعه و آبادانی کشور برسیم
و بتوانیم سرمایههای خارجی را با اولویت ایرانیان مقیم
خارج جذب کنیم و از نخبگانی که در سالهای اخیر
از کشــور مهاجرت کردهاند ،برای بازگشت به میهن
اسالمی دعوت میکنیم .تمامی این موارد را میتوان
به عنوان وجوه تمایز ایــن دوره همایش با دورههای
گذشته نام برد.
به اعتقادتان چگونه میتوان بیشاز پیش از
فرصتهای موجود در دولت اعتدال بهره برد تا
شاهد توفیقات بیشتری در توسعه صادرات کشور
باشیم؟

دولت گذشــته بــا تعطیلی ســازمان مدیریت و
برنامهریزی و کنار گذاشتن قانون برنامه چهارم توسعه
کشــور و بیتوجهی به اکثر قوانین از جمله قوانین و
احکام بودجه ســالیانه ،اجرای غلط قانون هدفمندی
یارانههــا ،بیتوجهی به تذکرات اقتصاددانان دلســوز
مملکت ،حــذف مدیران شایســته ،بکارگیری افراد
غیرمتخصص در پستهای مدیریتی و ضرر و زیانهای
مادی فراوان بر اقتصاد کشور ،نابودی سرمایه اجتماعی
عظیم ،اتهام فســاد به مســئوالن ارشد دستگاههای
اجرایی ،وقوع فساد بزرگ بانکی ،متهم شدن مدیران

عالیرتبه بانکهای مهم کشور به مشارکت در اینگونه
فسادها،تصمیماتغیرکارشناسی،قطعنامههایمتعدد
بینالمللی علیه کشور و کاغذپاره خواندن آنها ،افزایش
واردات و شــکاف تراز تجاری کشــور ،افزایش قاچاق
کاالهای مصرفی ،تعطیلی و توقف واحدهای تولیدی
داخل کشور ناشی از تسهیل در واردات ،رشد بیکاری،
فقر و فســاد ،ناهنجاریهای اجتماعی ،نهتنها فرصت
سازندگی را در سالهایی که باالترین درآمدهای نفتی
را داشــتیم از کشور سلب کرد بلکه با ده درصد رشد
منفی  ۱۸ماهه پایانی دولت دهم ،کشور را از رسیدن
به اهداف سند چشمانداز که مستلزم رشد  ۸درصدی
در سال بود حداقل ده سال عقب انداخت .اما با وجود
تمام این مسائل ،بزرگترین دستاوردی که باید شکر
آن را بجا آوریم خلق حماسه سیاسی توسط مردم فهیم
ایران اسالمی و انتخاب دولت اعتدال بود؛ فرصتی که
اســتفاده از آن مستلزم دوری از افراط و تفریط یعنی
شعار رئیسجمهور محبوب اســت .بنابراین چنانکه
عنوان شد با توجه به حضور مدیران کاربلد و درد آشنا
که در ســالهای دوری از مسئولیت اداری در بخش
خصوصی فعال بودهاند ،همه باید به این دولت فرصت
دهیم خرابیهای سالهای گذشته را آواربرداری کنند
و بــرای اینکه به دولت کمک کنیــم قوای مقننه و
قضائیه ،صدا و سیما ،مطبوعات ،ائمه جمعه و جماعات،
احزاب و تشــکلهای سیاســی ضمن بیان مسائل و
مشکالت موجود کشور ،باید توقعات از دولت جدید را
تعدیل کنند .ایرانیان سرمایههایشان را به داخل منتقل
کنند و در طرحهای توسعهای مشارکت کنند ،کارکنان
صدیق دســتگاههای اجرایی خودشان با فساد مقابله
کنند و دستگاههای اجرایی را پاکسازی کنند .کارگران
کارخانجــات نیز با افزایش بهرهوری کمیت و کیفیت
تولید داخلی را ارتقاء دهند و مردم هم با صرفهجویی
کمتر و پسانداز بیشتر نیاز به واردات را کاهش دهند تا
تولید داخلی را در جهت صادرات غیرنفتی ارتقا دهیم و
سیاستهای دولت اعتدال نهادینه شود.
چشماندازهای شما در برگزاری چهارمین
دوره همایش توسعه صادرات چه بوده است؟

اولین چشــمانداز جلب توجه بیــش از پیش به
موضوع صادرات و برافراشته نگهداشتن جریان صادرات
غیرنفتی و تأکید چندباره بر استراتژی توسعه صادرات
غیرنفتی بوده است که خوشبختانه در حال حاضر هم
مردم و هم مســئوالن به خوبی بر آن واقفاند .انتظار
بعدی تسریع در رفع موانعی چون لغو بخشنامه شمول
مالیات بر صادرات غیرنفتی ،ممنوعیت برخی از کاالها،
الزام به فــروش ارز غیرنفتی به نرخ دولتی به بانکها
بود کــه بر خالف قانون ،پیش پای صادرات غیرنفتی
و صادرکنندگان در دولت قبلی گذاشــته شــده و از
دولت قبل باقیمانده است .نکته سوم اینکه با توافقات
انجام شــده توســط تیم مذاکرهکننده و حمایت از
سیاســتهای تنشزدایی دولت که موجب تسهیل
تجارت فرامرزی به ویژه صادرات غیرنفتی شده است،
میتوان چشمانداز مثبتی را برای اقتصاد کشور رقم زد.
متأســفانه فاصله صادرات غیرنفتی (کاالهای سنتی)

با حمایتهایی
که دولت از
بخشخصوصی
دارد ،صادرات
کشور قطعا رونق
خواهد گرفت.
امروز بازرگانان
در شرایط بهتری
کاالهای خود
را صادر و پول
آن را دریافت
میکنند و در سایه
توسعه روابط
بینالملل و عادی
شدن روابط،
برخوردهای
منفی با کاالهای
ایرانی،تبعیضات
غیرتعرفهایو
غیرفنی کمتر شده
و رو به کاهش
است.

نگر
آینده

حرکت در جهت بهبود روابط بینالملل یکی

یکی از مهمترین دستاوردهای اولیه دولت یازدهم
بهبود روابط بینالمللی اســت؛ همه جهانیان به ویژه
دولتها و ملتهای توسعهیافته ،آمریکا و اروپا در سایه
مذاکرات انجام شده در ژنو و وین به حقانیت جمهوری
اســامی ایران در استفاده صلحآمیز از انرژی و دانش
هستهای پی بردند ،اثبات بیاساس بودن ادعای تالش
برای بدست آوردن سالح هستهای و انتشار گسترده
فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن تولید
و اســتفاده از سالحهای کشــتار جمعی توسط تیم
مذاکرهکننــده ،فضــای بینالمللی و افــکار عمومی
جهانیان را به نفع ایران تغییر داد و باعث شد ماشین
صدور قطعنامه بر علیه ایران از کار بیفتد .عالوه بر این،
نتایج مذاکرات علت آن شــد تا بخشی از تحریمهای
یکجانبه و چندجانبه به حالت تعلیق درآید و صنایعی
چون کشتیرانی ،بیمهها ،حملونقل ،بنادر و برخی از
بانکها از تحریم خارج شوند و همچنین در سایه این
مذاکرات بخشی از منابع کشور آزاد شود و فروش کاال
به ایران و خرید نفت از ایران دوباره از سر گرفته شد.
فراموش نکنیم در ماههای آخر دولت دهم نرخ ارز به
دلیل توقف و کاهش نســبی صادرات نفت به یکباره
پس از چند ســال (دهه  )۹۰از حدود هزار تومان به
بیــش از چهار هزار تومان افزایش یافت و عالوه بر آن
با نوسانات بســیار زیاد همراه بود تا جایی که کنترل
از دست دولت خارج شــد .تحریم نفت و تشدید آن
به جایی رسیده بود که همچون زمان جنگ ،نفت در
مقابل غذا و دارو معامله میشد یعنی به اندازهای نفت را
میخریدند که حداقل نیازهای غذایی و دارویی کشور
تأمین شود .از طرف دیگر به دلیل اینکه شبکه بانکی
و ســوئیفت بانک مرکزی تحریم بود ،خریدها عموماً
نقدی صورت میگرفت و برای حواله کردن پول باید
متوســل به بانکهای مختلفی میشدیم که دریافت
هزینههایشان نیز سرسامآور بود ،در برخی موارد نیز
پولهای حواله شده در مسیر انتقال بلوکه و کاالهای
فروخته شــده توقیف میشدند .حتی به دلیل اعمال
تحریمها ،فضا برای نگهداری فرآوردههای نفتی مثل
میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی وجود نداشت.
از سویی کشــتیهای زیادی در بنادر بارگیری شده
بودند و شرایط بســیار خطرناکی در انتظار داراییها
بود و از سوی دیگر مطالبات ایران هم بلوکه شده بود.
حتی کشــورهای به ظاهر دوست مثل چین و هند و
کشورهای کره و ژاپن هم که با اجازه آمریکا خرید نفت
از ایران را اگر چه کمتر ولی هنوز ادامه داده بودند پول
آن را پرداخت نمیکردند تا مجبور باشیم فقط کاالهای
تولیدی آنها را بخریم یا برای خرید سایر کاالها یوآن
چین ،روپیه هند و ون کره و روبل روسی پرداخت کنیم
و اگر نیاز به یورو و دالر داشــتیم با نرخهای بسیار باال
هزینه تبدیل و انتقال را بدهیم .اما با تمامی این موانع
و مشکالت خوشبختانه با انجام دورهای اولیه مذاکرات
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که واقعاً غیرنفتی هســتند با میزان واردات رســمی
و غیررســمی کشور بسیار زیاد اســت .در سالهایی
که درآمد نفتی مناسبی داشتیم بعضاً در قبال بیش
از یکصد میلیارد دالر واردات کاال به صورت رســمی
و غیررســمی کمتر از بیســت میلیارد دالر صادرات
غیرنفتی داشتیم یعنی  ۵برابر آنچه صادر میکردیم،
واردات داشــتیم از این نظر در بین کشورهای جهان
بهویژه کشورهای توسعهیافته که مازاد تجاری باالیی
دارند شرایط خوبی نداشتهایم .بنابراین باید بتوانیم از
درآمدهای نفتی برای سرمایهگذاری در زیرساختها با
هدف توسعه غیرنفتی که هم اشتغالزایی باالیی دارد و
هم کشور را از خامفروشی و اتکا به نفت نجات میدهد
حداکثر بهره را ببریم .ما باید به جای واردات آهنآالت،
کارخانه فوالد داشته باشــیم و به جای واردات گندم
و شــکر ،روغن و برنج ،کنجاله و ذرت که عمدهترین
کاالهای وارداتی به کشور هستند ،بتوانیم این کاالها
را با سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در داخل تولید
کنیم .همچنین بهجای صادرات سنگ آهن ،مس ،روی
و ســایر مواد خام محصوالت فرآوری شده که دارای
ارزش افزوده چندبرابری هستند را صادر کنیم .نتیجه
آنکه درآمدهای نفتی را به مصرف واردات ماشینآالت،
تجهیزات ،نوســازی خطوط تولید ،واردات تکنولوژی
و دانش فنی برای تولید محصوالتی با مزیت نســبی
برسانیم .متأسفانه کشور ما به دلیل کسب درآمدهای
ناشــی از فروش نفت و سهم ناچیز درآمدهای ناشی
از صــادرات غیرنفتی در اداره امور کشــور بیشــتر
رویکرد وارداتی دارد .بنادر ،اســکلهها ،کشــتیها و
ناوگان حملونقل ،گمرک ،سازمانها و ادارات دولتی
بیشتر وارداتی هستند تا صادراتی ،حتی تجهیزات و
کارشناسان ،قوانین و مقررات همگی رویکرد وارداتی
دارند تا صادراتی .اگر چه از زمان برنامه سوم توسعه به
بعد استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی رسماً انتخاب
و بارها در سایر قوانین و سیاستهای ابالغی رهبری
بر صادرات غیرنفتی تأکید شده اما مادامی که کشور
اعم از بخش خصوصی ،عمومــی ،دولتی ،تجهیزات
سختافزاری و نرمافزاری تغییر جهت ندهند و صادراتی
نشوند به اهداف خود دست نخواهیم یافت .بنابراین باید
به جایی برســیم که بهترینها را برای صادرات تولید
کنیــم و در دنیای تجارت با کیفیت برتر حرفی برای
گفتن داشته باشیم .بازاریابی -تبلیغات ،کسب اعتماد،
ثبات سیاســتها و روابط سیاسی مطلوب به ویژه با
همسایگان و کشورهای منطقه ،قیمت مناسب و قابل
رقابت ،تالش در جهت صــادرات کاالهایی که دارای
مزیت نسبی طبیعی ،منطقهای یا تکنولوژیک هستند،
توسعه زیرساختها (شبکه راهها -حملونقل ،حذف
مقررات و قوانین مزاحم ،تصویب قوانین پشــتیبان،
آشنایی و الزام نمایندگان سیاسی جمهوری اسالمی
ایــران در حوزههای مأموریت خود به حمایت از تجار
ایرانی ،تســهیل در رفت و آمد تجار ایرانی به خارج و
شرکای تجاری آنان به ایران) از جمله نکاتی است که
پیشنیاز توسعه صادرات غیرنفتی است.

از دســتاوردهای دولت یازدهم است .از آنجا که
صادراتنقشمهمیدربهبودمناسباتبینالمللی
دارد ،این فضا چه فرصتی را میتواند در اختیار
صادرات کشور قرار دهد؟

و توافق ژنو در یک زمانبندی مشخص بخشی از منابع
ایران نزد بانکهای خارجی تدریجاً آزاد شــد ،تحریم
بانکی تا حدودی برداشته شد ،صادرات نفت ،میعانات
گازی و محصوالت پتروشــیمی از ســر گرفته شد.
کشتیرانی ایران از تحریم خارج شد و ورود هیأتهای
بزرگ سرمایهگذاری از کشورهای اروپایی را دوباره در
کشور شاهد بودیم .دعوت از رئیسجمهوری کشورمان
و درخواست مقامات ارشد سیاسی کشورهای مختلف
جهان برای مذاکره با مقامات سیاسی ایران از سرگرفته
شد و کماکان ادامه دارد .در این شرایط رفتار جهانیان
با ایرانیان اعم از ایرانیان مقیم یا تجار و دیگرانی که به
کشــورهای اروپایی و غربی مسافرت میکردند و قب ً
ال
تحت تأثیر موضعگیریهای غیردیپلماتیک مقامات
دولت ســابق بسیار زننده شــده بود ،تدریجاً با اثبات
منطقی بودن موضع ایران در بحث هســتهای و رفتار
عزتمند تیم مذاکرهکننده تغییر یافت و امروز علیرغم
تبلیغات گسترده آمریکا ،اکثر مردم جهان مطلع شدند
ایران به دنبال بمب و سالح هستهای نیست و به قواعد
بینالمللی احترام میگــذارد .وحدت ملی و حمایت
رهبری از دولت و تصریح کمنظیر ایشــان به اینکه از
دولت با تمام توان حمایــت میکنند و یا اینکه تیم
مذاکرهکننده فرزندان انقالبی ملت ایران هســتند و
تعابیر دیگری از این دست ،زمینه را برای تعلیق کامل
تحریمها فراهم نموده اســت و امیدواریم قبل از اتمام
مهلت تمدیدشده مذاکرات ،توافق نهایی با حفظ منافع
ملی و در چارچوب عزت ،حکمت و مصلحت صورت
پذیرد .اما درکنــار تمامی این اتفاقات ،وظیفه فعاالن
اقتصادی ،رایزنی ،تقویت پیوندهای تجاری ،بازاریابی،
تبلیغات و زمینهسازی برای حضور پرقدرت در بازارهای
جهانی برای به دســت آوردن مجدد بازارهای قبلی و
فتح بازارهای هدف جدید است .البته نمایندگیهای
سیاســی ،رایزنیهای بازرگانی و مجموعه دولتمردان
جمهوری اسالمی ایران هم باید همراهی و پشتیبانی
مناسبی داشته باشند تا صادرات کاالهای غیرنفتیمان
مجددا ً رونق بگیــرد .البته ناگفته نماند که با اتفاقات
مثبتی که در حال رخ دادن اســت و حمایتهایی که
دولت از بخش خصوصی دارد ،صادرات کشــور قطعا
رونق خواهد گرفت .امروز بازرگانان در شرایط بهتری
کاالهای خود را صــادر و پول آن را دریافت میکنند
و طبعاً برای تجار ایرانی شــرایط بهتری فراهم شده
اســت .در سایه توسعه روابط بینالملل و عادی شدن
روابط ،برخوردهای منفی با کاالهای ایرانی ،تبعیضات
غیرتعرفهای و غیرفنی کمتر شده و رو به کاهش است
و در برخی از کشورها حتی برای حضور در بازار ایران
شــرکتهای بزرگ زیادی اعالم آمادگی کردهاند که
نمایندگان تعــدادی از آنها در همین مدت کوتاه به
ایران ســفر کرده و از حوزههــای مختلف بازدید و با
مدیران جلساتی داشتهاند؛ بنابراین اوضاع فعلی اساساً
قابل مقایســه با دوران دولت گذشته نیست؛ اگر چه
حضور مجدد در یک بازار بسیار سختتر از حضور در
مرحله اول است .به هر حال در این مدت هشت ساله
گذشته بسیاری از مشتریان کاالهای نفتی و غیرنفتی
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توسعه صادرات و اتاق تهران

اقتصاد سیاسی

ایران تحت تأثیر تحریــم و قطعنامههای بینالمللی
ناچارا ً نیازهای خود را از طریق سایر کشورها که عمدتاً
رقیب ما هستند تأمین کردهاند و قراردادهای بلندمدت
بستهاند و اگر صادرکننده ایرانی بخواهد دوباره در آن
بــازار حضور پیدا کند باید هزینههــای زیادی صرف
تبلیغات و بازاریابی کند و برای مدتی قیمتشکنی کند
تا رقیب خود را حذف و بازار خود را تثبیت کند .در هر
حال کیفیت محصول نکته مهمی است .توجه داشته
باشــید کاالهایی مثل زعفران و پسته ایران به دلیل
کیفیت باال ،حرف اول را در دنیا میزند و شاید امکان
جایگزینی آنها نباشــد اما فرش ایرانی برای حضور
مجــدد در بازار و جایگزینی با رقیبان هندی و چینی
شرایط سختتری دارد.
الزامات و پیشزمینههای الزم برای توسعه و
رونق صادرات کدامند و در این میان وظیفه هر
یــک از دو بخش دولتی و خصوصی برای فراهم
آوردن این زمینهها چیست؟

رونق صادرات
نیازمند دو اصل
مهم است؛ اول
کیفیت و قیمت
رقابتی و دوم
تداوم و تثبیت
نسبیشرایط.نکته
دیگری که الزمه
تثبیتتقریبی
قیمت کاالهاست،
تغییراتنرخ
ارز است که
صادرکنندهبتواند
با اطالع از روند
تغییرات،قیمت
رقابتی خود را
محاسبه و قرارداد
میانمدت و
بلندمدتمنعقد
کند.
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رونق صادرات بــه ویژه صادرات کاالهای غیرنفتی
نیازمند دو اصل مهم است؛ اول کیفیت و قیمت رقابتی
و دوم تداوم و تثبیت نسبی شرایط .به عنوان مثال در
حالی که متوســط نرخ تورم در دنیا کمتر از ۵درصد
است ،اگر کاالی ایرانی در بازارهای جهانی در یکسال
سی درصد افزایش قیمت داشته باشد یقیناً بازار خود را
از دست میدهد .بنابراین یکی از اصول مهم تداوم حضور
در بازارهای جهانی عالوه بر حفظ کیفیت و مرغوبیت،
داشتن قیمت رقابتی و نســبتاً ثابت است که آن هم
بستگی به شرایط تورم داخلی دارد .بنابراین کنترل تورم
در یک دامنه مشــخص ،تولیدکنندگان ایرانی را قادر
میسازد تا قیمت محصول خود را تا حدودی کنترل و
برای صدور آن برنامهریزی کنند .نکته دیگری که الزمه
تثبیت تقریبی قیمت کاالهاست ،نرخ ارز و تغییرات نرخ
ارز است که صادرکننده میتواند با اطالع و پیشبینی از
روند تغییرات ،قیمت رقابتی خود را محاسبه و قرارداد
میانمدت و بلندمدت منعقد کند؛ بنابراین کنترل تورم
و تثبیت تقریبی نرخ ارز از وظایف مهم دولت اســت
که اقتصاد را پیشبینیپذیر و قابل برنامهریزی میکند.
مساله دیگر توجه به بهبود فضای کسبوکار است که
در حال حاضر برای آن قانون نسبتاً جامعی داریم که
البته در دولت گذشــته به اجرا درنیامد .بهبود فضای
کسبوکار یعنی تسهیل فعالیت سالم اقتصادی و حذف
مقررات زائد ،کاهش بروکراســی و فســاد اداری ،رفع
موانع تولید و افزایش بهرهوری که عمده آنها متوجه
دولت است و البته بخش خصوصی هم وظیفه دارد با
نگاه ملی ،همراهی همهجانبهای با دولت داشته باشد.
دراین میان تالش برای خصوصیسازی و کوچکسازی
دولت نیازمند مسئولیتپذیری و قبول ریسک از ناحیه
بخش خصوصی است .انضباط مالی ،قانونگرایی ،رفتار
همراه با اعتماد ،استفاده از حضور ایرانیان فرهیخته و
صاحبنام که بعضاً از مفاخر بینالمللی هستند و سایر
ایرانیان مقیم در کشورهای خارجی برای دفاع از منافع
ملی و حمایت از صادرکنندگان و تجار ایرانی نیز از دیگر
اقدامات مفید در این زمینه است.

بیمه اعتباری و رونق صادرات

بانکهای صادرات-واردات ابزاری برای توسعه صادرات

1

موید حسینی صدر
عضوکمیسیونصنایع
و معادن مجلس

در سالهای اخیر ،دولتها در سرتاسر جهان به اهمیت نقش بیمه اعتباری در رونق
صادرات ،افزایش سرمایهگذاری و کنترل ریسکها پی بردهاند و سیاست دولتها در
اکثر کشورها ،حمایت هرچه بیشتر از موسسات بیمه اعتبار صادراتی بوده است .بررسی
بانکهای صادرات – واردات در جهان نشــان میدهد که این نوع بانکهای تخصصی با
هدف گسترش و تســهیل مبادالت تجاری و اقتصادی و افزایش میزان صادرات کشور
متبوع خود به وجود آمدهاند و گذشــته از هدف ،این بانکها همانند ســایر بانکهای
تخصصی در تامین منابع مالی ،نوع و مدت اعتبارات اعطایی ،قبول خطرپذیری و هدفدار
کردن و سمتدهی بخشهای اقتصادی در راستای فعالیت خود بسیار موثر بودهاند.

2

منابع بانکهای تخصصی صادرات – واردات عموما از طریق کمکهای مســتقیم یا غیرمستقیم دولتها،
استفاده از منابع موسسات مالی داخلی و بینالمللی و انتشار اوراق قرضه تامین میشود .در حالی که بانکهای
تجاری منابع خود را از طریق حســابهای جاری و سپردههای پسانداز تامین میکنند .از طرفی در بانکهای
تخصصی با توجه به نوع و ماهیت متفاوت منابع مالی و اهداف خاص آنها ،نحوه اعطای تسهیالت و مدت اعتبار
نیز متفاوت خواهد بود .در این بانکها وامهای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت به منظور کمک به هزینههای
سرمایهای واحدهای تولیدی ،صادراتی یا سرمایهگذاری در خارج کشور پرداخت میشود.

3

فعالیت عمده موسسات بیمه اعتبار صادراتی ،گسترش بازرگانی خارجی ،افزایش صادرات ،ایجاد اشتغال،
سازندگی و سایر عوامل مرتبط با توسعه اقتصادی است و نه الزاما کسب سود .به همین خاطر با آگاهی از
خطراتی که این نوع فعالیتها و تعهدات برای بانکها و موسسات فوق به همراه دارند و از طرفی به علت اهمیت
بســیار زیادی که دولتها برای صادرات کاالها و خدمات خود و تنظیم سیاســتهای اعتباری ،مالی و بازرگانی
این بخش قائلند ،غالبا این نوع بانکها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت هستند که از آن جمله میتوان در
میان بانکها به اگزیمبانکهای – بانکهای صادرات و واردات -ژاپن ،آمریکا ،چین و ترکیه و از بین موسســات
به موسسات بیمه اعتبار صادراتی ایران ،الجزایر ،مصر ،اندونزی ،مالزی ،عمان ،عربستان سعودی و امارات متحده
عربی که با سرمایه دولتی به وجود آمدهاند اشاره کرد .با توجه به هدف و رسالت اگزیمبانکها (بانکهای صادرات
 واردات) ،ضرورت حمایتهای دولتی و استفاده از مزایایی همانند اعتبارات دولت و بانک مرکزی ،جبران خسارتاز طرف دولت ،معافیت از برخی مالیاتها و غیره را نباید به فراموشی سپرد .نوع فعالیتها و عملکرد بانکهای
صادرات – واردات عمدتا بر تامین مالی ،فراهم ساختن تسهیالت الزم ،انواع سرمایهگذاریها و تضمینها برای
صادرکنندگان و همچنین تامین اعتبار الزم برای دولتها و واردکنندگان خارجی استوار است .باتوجه به نقش
و اهمیت موسسات بیمه اعتبار صادراتی در صحنه تجارت و رقابت جهانی ،دولتها عموما عالوه بر واگذار کردن
مسئولیت نمایندگیها ،صندوقهای همکاریهای اقتصادی ،خدمات بیمه و ضمانتنامههای صادراتی ،برای این
موسسات ،مسئولیت و اختیارات قابل توجهی را قائل میشوند .این اختیارات از اعطای تسهیالت با نرخهای پایین و
ترجیحی ،درنظرگرفتن نرخها و شرایط صادراتی رقابتی گرفته تا انجام هرگونه سیاستی که همجهت با منافع ملی
و توسعه صادرات باشد به طور کامال وسیع پیشبینی شده است.
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شرایط اقتصادی کشور و به ویژه نگاهی به بستههای اقتصادی پییشنهادی دولت همگی نشان از توجه الجرم
دولت به توسعه اقتصادی داشته که در این مسیر ،توسعه صادرات غیرنفتی میتواند راهگشا باشد .اما نکتهای
که نباید به سادگی از کنار آن گذشت اینکه؛ توسعه صادرات به فرهنگسازی اقتصادی و پایه در داخل کشور نیاز
دارد و بخش عمدهای از آن به ارایه تسهیالت مالی و ضمانتهای بیمهای و بانکی مورد نظر صادرکنندگان مربوط
میشود .بنابراین فعالیت در مسیر توسعه صادرات بدون توجه به ظرایفی چون شکلگیری چنین زیرساختهایی
که بدان اشاره شد ،امکانپذیر نخواهد بود.صادرکننده ایرانی در ورود به بازارهای جهانی آنقدر با مشکالت فراوان
مواجه اســت که شاید دستکم تامین حداقلهای بیمهای و ضمانتی او بتواند ورودش به بازار رقابت صادرات را
تسهیل کند.چنانکه میدانیم یک فعال اقتصادی ایرانی در بخش صادرات ،به ویژه صادرات غیرنفتی ،امروز با ریسک
باالیی به سراغ صادرات محصول مورد نظرش باید برود .چراکه صادرکننده با ریسکهای مختلفی از جمله ریسک
عدم پرداخت و تاخیر در پرداخت روبروست و برآورد اعتباری خریدار خارجی و پیشبینی وقوع حوادث سیاسی
و  ...در کشور خریدار به سهولت برای او امکانپذیر نیست .در چنین شرایطی برعهده شرکتهای بیمه صادرات
و صندوقهای ضمانت صادرات و اگزیمبانکها – بانکهای صادرات و واردات -است که خطرپذیریهای تجاری
و سیاسی اعتباردهندگان ،صادرکنندگان و سرمایهگذاران را کاهش دهند و زیانهای احتمالی را جبران کنند.

ضرورتهای اقتصاد صادراتی
نمایندگان مجلس مشغول تدوین قانون حمایت جامع از صادرات غیرنفتی هستند
مجلس نهم و به ویژه کمیســیون انرژی به خوبی
ضــرورت توجه بــه ســرمایهگذاریهای صادراتی را
دریافتهانــد و از هرگونه حمایتی در این مســیر دریغ
نخواهــد کرد .با اینحال صــادرات غیرنفتی از جمله
مباحثی اســت که نمیتوان تنها با بررســی یک بُعد
آن ،راه به جایی برد ،متنوع اســت و متکثر و فراگیر و
در بررسی آن باید به تمامی این مسائل دقت کرد .در
این نوشتار تالش میکنم تا ضرورت و اهمیت صادرات
غیرنفتی در شــرایط اقتصادی کنونی کشور را از ابعاد
مختلف مورد واکاوی قرار دهم.
یکم :توسعه صادرات به رشد درآمدهای ارزی منتهی
میشود بنابراین یکی از راهکارهای برقراری ثبات در بازار
ارز ،افزایش صادرات است که برای دستیابی به این مهم،
باید برخی مقررات صادراتی اصالح و تسهیل شود .کاهش
هزینههای صادراتی و پرداخت جوایز صادراتی از دیگر
اقدامات مهم در زمینه ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان
خواهد بود.اصالح مقررات ،کاهش هزینهها و پرداخت
معوقات جوایز صادراتی در کوتاهمدت میتواند بخش
صادرات کشور را متحول کند و ثبات را در بازار ارز
فراهم کند .بانکها نیز با ارائه تسهیالت مناسب میتوانند
از بخش تولید صادراتی حمایت کنند و وزارتخانههای
اقتصاد و صنعت ،معدن و تجارت باید با هماهنگی با
سیستم بانکی و تمامی نهادهای مرتبط دیگر با صادرات
سعی کنند صادرات کشور را تسهیل کند.
باید پذیرفت برای توسعه صادرات حمایت کالمی
مسئوالن ،به تنهایی کافی نیست و باید از صادرکنندگان
در عمل حمایت شود .متاسفانه در دو سال گذشته در
پرداخت جوایز صادراتی عملکرد قابل دفاعی نداشتهایم،
البته بخشی از عملکرد ضعیف مسئوالن در حمایت از
بخش صادرات بــه دلیل اعمال تحریمها بود اما نباید
فراموش کرد با طراحی مشــوقهای جدید مالیاتی و
حمایت جدی از تولید میتوان صادرات را رونق داد.

چهارم :عالوه بر چالشهایی که صادرکنندگان با آنها
مواجه هستند ،کاهش تولیدات صادراتی یکی دیگر از
مشکالت چرخه صادرات است به دلیل سیاستهای
نادرست اقتصادی ،بینظمی مالی ،عدم حمایتها و
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سوم :یکی از مشکالتی که در چندسال گذشته با آن
مواجه بودیم و مورد تذکر نمایندگان مجلس و کارشناسان
بود ،افزایش ارزش واردات نسبت به صادرات است .البته
خوشبختانه وزیر صنعت ،معدن و تجارت به معاون اول
رئیسجمهوری نامهای نوشته و خواستهاند شورای عالی
صادرات ،هر چه سریعتر احیا شود .این خبری خوش
برای فعاالن بخش صادرات است ،هر چند اجرایی شدن
و به عینیت رسیدن آن چالشهای خودش را دارد .فارغ
از تاثیرات نامطلوب واردات بر تولید داخل و اشتغال،
توسعه صادرات در جهت اقتصاد مقاومتی یک بحث
اساسی است و قابل انکار نیست که برای نجات تولید از
رکود فعلی ،صادرات باید افزایش یابد .یکی از مشکالتی
که در چندسال اخیر وجود داشت عدم حمایت مالی
دولت از صادرکنندگان و پرداخت نکردن مطالبات بخش
خصوصی و پیمانکاران بود .این در حالی است که اگر
صادرات کشور روان بود و تولیدکنندگان میتوانستند
بخشی از تولید خود را صادر کنند با شرایط فعلی حاکم بر
تولید کشور مواجه نمیشدیم .همچنین پرداخت نکردن
مطالبات پیمانکاران و بخش خصوصی از سوی دولت،
بر تولیدات صادراتی بخش خصوصی اثر منفی گذاشته
است که امیدواریم با فعالتر شدن شورای عالی صادرات
مشکالت اینچنینی بخش صادرات کشور برطرف شود.

پنجم :در بخش صادرات با خالء قانونی روبرو نیستیم
و با اجرای صحیح و ارزیابی قوانین موجود نیز میتوان
صادرات را رونق داد ،البته در فراکسیون توسعه صادرات
غیرنفتی موضوع ضرورت تدوین قانون حمایت جامع از
صادرات غیرنفتی مطرح است که احیاء کارگروه توسعه
صادرات استانها و همچنین تامین مالی و حمایت از این
بخش از سوی صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه
صادرات به همراه تاکید بیشتر بر نظارت دقیق بر اجرای
قوانین مرتبط از جمله راهکارهای پیشنهادی آن برای
توسعه صادرات به شمار میآید .طبق قانون ،صندوق
ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات باید منابع مالی
بخش صادرات را تامین کنند .البته این سازمانها با
توجه به محدودیتهای مالی که داشته و دارند ،در این
راه دچار مشکالتی هستند .بنابراین باید افزایش سرمایه
دهند که در این رابطه مدتی پیش به ریاست جمهوری
نامهای ارسال شد .در همین حال سقف تسهیالت بانکی
برای حمایت از بخش صادرات نیز باید افزایش یابد و
در عین حال ارائه تسهیالت بانکی به بخش صادرات
تسهیل شود .ارائه معافیت مالیاتی و جوایز صادراتی و
همچنین تسهیل در حملونقل بخش صادرات از دیگر
مواردی است که میتواند زمینه رشد و توسعه را فراهم
کند ،البته نباید احیاء کارگروه توسعه صادرات استانها
فراموش شود .متاسفانه کارگروه توسعه صادرات استانها
مدت زیادی است که تنها روی کاغذ مانده و در عمل هیچ
نشست و جلسه خاصی برگزار نمیکند .به همین خاطر
احیای تمامی پتانسیلهای الزم اداری و سازمانی برای
هماهنگسازی بخشهای مختلف فعال در امر صادرات
غیرنفتی از جمله اقداماتی است که میتواند تا حدودی
وضعیت اقتصادی ما را سر و سامان دهد.

ضرورت تدوین
قانونحمایت
جامع از صادرات
غیرنفتیمطرح
است .احیاء
کارگروهتوسعه
صادرات استانها
و تامین مالی و
حمایت از این
بخش از سوی
صندوقضمانت
صادرات و بانک
توسعه صادرات از
جملهراهکارهای
پیشنهادیبرای
توسعه صادرات
به شمار میآید.
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دوم :بیثباتی در بازار ارز ،تقاضای سفتهبازی را وارد بازار
میکند و حتی ممکن است کاهش نرخ ارز مرجع در
صورتی که میزان صادرات افزایش نیابد منجر به کسری
بودجه شود .سیاست کنونی تخصیص ارز ،هم باعث
بروز مشکالتی برای صادرات و هم واردات شده است.
در بخش صادرات ،محدودیتهایی به منظور جلوگیری
از صادرات مجدد کاالهایی که با ارز مرجع وارد شدهاند،
صورت گرفته و در بخش واردات نیز عدم تخصیص ارز
به برخی گروههای کاالیی یا قاچاق کاالهایی که با ارز
مرجع وارد شدهاند مشکالتی را ایجاد کرده است .تنوع
نرخهای ارز و اختالف آنها باعث مشکالتی از قبیل
ایجاد فساد و رانتجویی ،تشویق به خروج قاچاق
کاالهایی که برای واردات ارز مرجع یا مبادالتی دریافت

میکنند و در نتیجه هدر رفت منابع میشود .این تنوع
نرخ ارز گاهی اثربخشی مورد نظر را نیز به همراه ندارد.
مثال برخی کاالها مانند برنج که برای واردات از ارز
مرجع استفاده کردهاند ،در حال حاضر در بازار دچار
کمبود شده و با قیمتهای باالتر از قیمت پایه به دست
مصرفکننده میرسند .بنابراین سازوکار بازرگانی کشور
باید به گونهای تغییر کند تا ضمن حرکت به سمت
حذف نرخهای چندگانه نرخ ارز در یک بازه زمانی ،در
کوتاه مدت ،شفافسازی الزم برای تخصیص ارز صورت
گیرد و ابهامات و مشکالتی مانند ممنوعیت صادرات
برخی اقالم کاالها به دلیل دریافت ارز مرجع رخ ندهد.
از سوی دیگر با توجه به مشکالت و چالشهایی که در
خصوص ممنوع و محدودکردن صادرات عنوان شدند
باید با بررسی تمامی راهکارهای اجرایی ،سیاستهای
مناسب و کارشناسی را به اجرا گذاشت .مثال به جای
ممنوع کردن صادرات برخی از اقالم ،عوارضی با در نظر
گرفتن درصد استفاده آنها از ارز مرجع ،میزان ارزش
افزوده کاالهای تولیدی و میزان ارز مصرفی و ارز تولیدی
هر یک برای صادرات آنها وضع شود.

پرداخت نکردن مطالبات پیمانکاران به وجود آمده است.
متاسفانه این مساله در سالهای گذشته تشدید شده و
همچنان به تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی انجامیده
است .در کنار اینها بروکراسی اداری به نوبه خود سدی
بلند در برابر صادرکنندگان بوده که باید تسهیل شود.
جز این ،تحریم بانکها و مبادالت ارزی نیز از مشکالتی
حسین امیری خامکانی
است که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند و شورای
رئیس فراکسیون
عالی اقتصاد باید نسبت به رفع چالشهای یادشده اقدام
صادرات غیرنفتی
کند .یکی از اقداماتی که باعث نیل به اهداف اقتصاد
مجلس
مقاومتی در کشور خواهد شد این است که به نحوی در
بخش تولید برنامهریزی شود که از ابتدا موضوع صادرات
محصوالت تولیدی نیز مدنظر باشد .آنچه مشخص است
الزمه صادرات پایدار این است که محصوالت تولیدی
داخل کشور توانایی رقابت از لحاظ قیمتی و کیفی در
سطح بینالمللی را داشته باشند ،چراکه نباید فراموش در فراکسیون
کرد که مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید ،تنها با توسعه صادرات
غیرنفتیموضوع
افزایش صادرات است که رفع میشود.
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توسعه صادرات و اتاق تهران

اقتصاد سیاسی

دولت چارهای جز تاکید
بر صادرات غیرنفتی ندارد
توگو با آیندهنگر
اسداهلل عسگراوالدی در گف 
از ضرورتهای توسعه صادرات میگوید
آمنه شیرافکن :چهارمین همایش صادرات غیرنفتی درحالی توســط اتاق تهران برگزار گردید که صادرات
غیرنفتی این روزها بیش از هر زمان دیگری برای دولت یازدهم و تحقق نخستین اولویتش در بخش اقتصاد،
یعنی خروج از رکود تورمی حائز اهمیت اســت .این را اسداهلل عسگراوالدی ،رییس کمیسیون صادرات اتاق
بازرگانی ایران میگوید و تاکید دارد که دولت حسن روحانی برای عبور از شرایط وخیم اقتصادی چارهای جز
روی آوردن به صادرات غیر نفتی ندارد ،چرا که تجربه تحریمها نشان داده است نمیشود چندان بر درآمدهای
نفتی و صادرات آن حســاب باز کرد .عسگراوالدی میگوید صادرکنندگان هنوز از دولت یازدهم کار خاصی
ندیدهاند ،با این وجود خودشان مســیر را تا حدودی باز کردهاند .به گفتۀ او ،هر صادرکنندهای برای عبور از
تحریمهای عجیب و غریب وضع شــده ،روش و راه خودش را دارد ،راه و روشی که چندان مایل به توضیح آن
نیست .عسگراوالدی از رکود به وجود آمده در صادرات غیرنفتی ایران نگران است و هشدار میدهد که ایران
کمکم بازارهای جهانی صادراتش را از دســت خواهد داد .او به دولت توصیه میکند که هرچه زودتر به کمک
بخش صادرات بیاید و بســتههای پیشنهادیاش را با جزییاتی بیشتر برای حمایت از این بخش معنا بخشد،
چراکه به عقیده او اگر وضعیت به همین منوال پیش رود چشمانداز چندان روشنی پیش روی صادرات کشور
نخواهد بود.

اســت که افزایش صادرات غیرنفتــی ما به خصوص
خشکبار به شدت کاهش یافته است.

دلیل ایــن کاهش صادرات چیســت؟ با
پیشرفتن مذاکرات و عدم افزایش تحریمها ،به
طور کلی ،مهمترین مشکالتی که در حال حاضر
پیش روی صادرکنندگان قرار دارد ،کدامند؟

باید اذعان کرد که تحریمهــای بینالمللی تاثیر
بسیاری زیادی بر صادرات داشته است .متاسفانه هنوز
هم کشــتیهای خارجی کمتر در بندرگاههای ایرانی
کناره میگیرند و به این سادگیها به میادین ما نزدیک
نمیشوند .البته امیدواریم موانعی که در برابر عملیات
بانکی به وجود آمده اســت با تداوم مذاکرات ایران و
غرب ،تسهیل شود تا ما برای بازگرداندن پولی که به
ایران تعلق دارد مجبور نباشیم هفتخوان رستم را دور
بزنیم تا درآمد ارزی صادرات را از کانال چند کشــور
به کشــور بازگردانیم .در حال حاضر ،ما  ۸۰کشور را
به عنوان مقصــد بازرگانی داریم که باید برنامه هدف
مشــخصی برای تکتک آنها داشــته باشیم .هنوز
هم بنادر ایرانی برای بســیاری از کشتیها و خطوط
بینالمللی کشــتیرانی پُرخطر محســوب میشود و
آنها با ترس و لــرز پا به بنادر ما میگذارند .با وجود
مذاکرات بینالمللی با اروپاییها هنوز مشکالت مالی
و بانکی صادرکنندگان برطرف نشده است ،به نحوی
که صادرکنندگان در انتقال منابع مالی خود به کشور
با مشکالتی مواجه هستند .هنوز زود است که بخواهیم
دربــاره تاثیر مذاکرات بر اقتصاد کشــور حرف بزنیم.
تالشها فراوان بوده و بههمین خاطر از دولت و کابینه
و به ویژه تیم هستهای تقدیر میکنیم اما حل مشکالت
انباشته شده در این سالها ،به زمان بیشتری نیاز دارد.
صادر کنندگان خودشان آستین باال زدهاند و برای دور
زدن مشــکالت و تحریمها فعال شدهاند .صادرکننده
کوچه پس کوچههای تحریم بینالمللی را میشناسد
و این برایش مهم است که محصول خودش را به بازار
هدف مورد نظر برساند ،آن هم به دور از چشم ناظران
آمریکایی .چرا که اگر آنها از برخی صادرات ایران به
کشورهای هدف باخبر شــوند ،جلوی کار را خواهند
گرفت .حاال اگر مذاکره نتیجهبخش باشد ،خب بالطبع،
راههای ناهموار فعلی هموارتر خواهد شد و ما به سمت
توسعه صادراتی پیش خواهیم رفت.
اگر از مســئله تحریمهای ظالمانه غرب
بگذریم ،به نظرتان اولین اقدام آیندهنگرانه در
حــوزه داخلی در جهت توســعه صادرات چه
یتواندباشد؟
م 
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یکسال از استقرار دولت یازدهم میگذرد و
در یکسالگی دولت ،اتاق تهران همایش توسعه
صادرات غیرنفتی را برگــزار کرد .لطفا در ابتدا
بفرمایید که در مقــام یک صادرکننده ،و چهره
فعــال در بخش صادرات بــه نظرتان عملکرد
یکساله گذشــته اقتصاد ایران ،در توسعه این
بخش به چه صــورت بوده و آیا تــا بدینجا،
چشماندازی که داشتید محقق شده است؟

ایــدهآل ما این بوده که امســال بتوانیم ده درصد
درآمد صادراتیمان را افزایش دهیم اما تا به این لحظه
این امر محقق نشده ،چنانکه در سه ماه نخست سال
 1393تنها ۴درصد رشــد داشــتیم اما امیدواریم در
ماههــای پایانی این رقم را به ده درصد افزایش دهیم.
آمارهای به دست آمده تا به امروز نشان از آن دارد که
بــه طور کلی حجم صادرات به دلیل افزایش صادرات
میعانات گازی و پتروشیمی افزایش یافته این در حالی

اصالح سیســتم حملونقل .متاسفانه حملونقل
داخلی ما نه اســتانداردهای الزم را دارد و نه میشود
از همه وســایل حملونقل داخلی برای صادرات کاال
بهــره برد .برای نمونه بهجز حمل بار با کامیون ،ما نه
حملونقل ریلی داریم و نه هوایی .ناوگان هواپیمایی ما
برای صادرات کاال مناسب نیست و در همین حال حتی
راننده کامیونهایمان هم در برخی کشورها با مشکل
ویزا مواجه میشــوند .در کنار معضل حملونقل ،از
طرف دیگر ،سیستم بانکیمان هم در خدمت صادرات

نیست .بانکها تنها به فکر دریافت بهرههای سنگین و
تنخواه کم هستند .صادرکننده ایرانی با وضعیت کنونی
بانکها ،چندان نمیتواند روی کمک شبکه بانکی در
بخش صادرات حساب باز کند .مشکل سوم نیز نبود
ثبات نرخ ارز است که موجب شده نتوانیم حتی برای
۶ماه آینده برنامهریزی کنیم .ما نمیتوانیم از همین
حاال برنامه صادراتی سال ۲۰۱۵مان را منسجم کنیم،
چون هیچ اعتباری به نرخ ارز نیست .ما نمیدانیم دو
ماه بعد نرخ ارزمان چه میزان است ،چه رسد به  ۶ماه
بعد! به همین خاطر پیشــنهاد ما این است که بانک
مرکزی دستکم تالش کند تسهیالت بیمهای فراهم
کنــد تا صادرکننده بتواند نرخ ارز  ۶ماه آینده را بیمه
کرده و بر اساس آن نسبت به صادرات محصوالت اقدام
کند .در نبود دادههای اطالعاتی مناسب ،ورود به عرصه
صادرات ریسکپذیری باالیی میطلبد.
آیا سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم که
همایش اتاق تهران نیز در ذیل سایه این دولت
برگزار شد ،به کمک بخش صادرات آمده است؟

در حال حاضر ،مهمترین مشــکل این است که ما
درباره نرخ تمامشده محصول داخل هیچوقت نمیتوانیم
حرف قطعی بزنیم و همیشه لحظهبهلحظه مسائل تغییر
میکند .از ســوی دیگر تورم موجود در بازارهای ایران
موجب شــده تا در میدان رقابت با کشورهای منطقه
در تولید محصول نهایی عقب بمانیم چرا که آنها در
کشورشان با مساله تورم بهشکلی که در ایران وجود دارد،
مواجه نیستند .تورم موجود در بازار ،هم قیمت تمامشده
محصول را باال برده و هم در صادرات کاالهای صنعتی
موجب تضعیف توان رقابت منطقهای ما میشود .با این
وجــود ،تا به این لحظه ما هنوز اقدام عملی از ســوی
دولت برای توســعه صادرات ندیدهایم .در این  ۱۱ماه
خود صادرکنندگان در تالش بودند تا مســیر را هموار
کنند .البته در حد مذاکره و حرف مباحثی بوده اما هنوز
عملیاتی نشده است .بخش صادرات تشویق و کمک
معنوی و توسعه حضور در بازار بینالمللی میخواهد
که همراهی در این بخشها از دست دولتها بر میآید.
در زمینه از دست رفتن بازارهای صادراتی
هشــدار دادید .آقای میرمحمدصادقی هم این
هشــدار را دادهاند که «در حال از دست دادن
بازارهای هدف هســتیم و حتی پسته به عنوان
یکی از کاالهایی که از ایران صادرات زیادی دارد،
بازارهای خود را از دست داده و پسته آمریکایی به
کشور وارد شده است».

برخی معتقدند جوایز صادراتی میتواند در
این شرایط انگیزهبخش باشد اما گویا شما چندان
با این مساله موافق نیستید...

ارائــه جوایــز صادراتــی آن هم در ســال ۱۳۹۳
غیرممکن اســت چراکه هزینههای مالی این موضوع
در بودجه امسال پیشبینی نشده و اگر دولت بخواهد
چنین جوایزی را برای صادرکنندگان درنظر بگیرد باید
ی هزینههای
مصوباتی را در هیات دولت برای پیشبین 
مالی این موضوع انجام دهد .پرداخت جوایز صادراتی به
صادرکنندگان ،نرخهای متعددی را در این حوزه با تغییر
مواجه میکند و بر همین اساس صادرکنندگان ترجیح
میدهند دولت تالش خود را بر رفع مشــکالت آنها
متمرکز کند تا اینکه به فکر ارائه جوایز به صادرکنندگان
باشند .دولت باید بهجای پیشنهاد ارائه جوایز صادراتی
به فکر برچیدن ایستگاههای بازدارنده صادرات در کشور
باشد .صادرات این روزها همچنان در حوزه حملونقل
هوایی و ریلی با مشــکالتی همراه است که دولت باید
تمام تالش خود را برای رفع آنها انجام دهد.
آیا پیشــنهاد آیندهنگرانهای دارید که
بتوانید سناریوی مطلوبی را پیشروی صادرات و
توسعه آن بگذارد؟

دولتهای گذشــته همواره میگفتند  ۵۰درصد
اقتصاد را به دست بخش خصوصی خواهیم داد ولی
اکنون این مساله مشخص نیست .در دولت گذشته
هم نه ما از خصوصیسازی بخش دولتی خیری دیدیم
و نه اصال این اتفاق در بسیاری از بخشها عملی شد.
حد همان
منظورم این است که خیلی از حرفها در 
حرف باقی ماند و عملیاتی نشد .اما تجربه جهانی نشان
داده که اقتصاد دولتی در هیچ جای دنیا نتیجه نگرفته
است .حتی چین هم این روزها بر راهکارهای مبتنی
بر کاهش عاملیت دولتی متمرکز شده است .به همین
خاطر میبینیم که چین ،بخش خصوصی را رشد داده
در حالی که حاکمیت خود را حفظ کرده اســت .ما
هم باید حاکمیت را حفظ ولی عاملیت و قیمومیت
را کنار بگذاریم .پیشنهاد من برای ایران همین است،
مادامی که دولتهای ما هم عاملیت و هم حاکمیت
داشته باشند ،راه به جایی نمیبریم ،باید سراغ کاهش
عاملیت و احترام به حاکمیت باشیم.

در بسته دولت
برای خروج
غیرتورمی از
رکورد اشارههایی
به بخش صادرات
شده که باز هم
کلی است و باید
جزییات مورد
توجه مسووالن
قرار گیرد .با
کلیگوییدرباره
صادرات ،نه ما به
جایی میرسیم و
نه آنها.

«سازمان توسعه تجارت» در دولت جدید
برای تسهیل امور صادراتی چه گامهای موثری
برداشته است؟

آقای افخمی ریاســت این ســازمان فــرد دانا و
متخصصی اســت و البته بیشتر صنعتی تا صادراتی.
پیشــنهاد ما این اســت که برخی افراد متخصص در
بخش صادرات به ایشــان مشــورت دهند تا توجه به
توسعه صادرات در این سازمان از جنبههای ساختاری و
کلی به جزییات قابل بررسی و قابل لمس تبدیل شود.
از عمده اقداماتی که سازمان توسعه تجارت میتواند
انجام دهد ،شناسایی بازار و منابع داخلی و شناسایی
بازارهای جهانی به منظور صادرات است .پیشنهاد دیگر
این است که به منظور ارتباط نزدیک در سازمان توسعه
تجارت برای هر محصول صادراتی ،میز و کارشناسی در
این سازمان حضور داشته باشد تا مسائل مختلف حوزه
صادراتی با تمرکز بررسی شود.

نگر
آینده

پیشنهاد ما این است که در شورای عالی صادرات
از هر اســتانی نمایندهای حضور داشته باشد و تمام
بخشهــای دولتی صــادرات ،از نظــرات تخصصی
نمایندگان بخش خصوصی بهرهمند شوند .البته آقای
روحانــی همان ابتدا اعالم کردند که ظرف دو ســال

میخواهیم صادرات  ۴۵میلیارد دالری به  ۷۰میلیارد
دالر برسد .میشود گفت در بخش صادرات کلیاتی دیده
شده اما در فرصت پیش رو باید مسائل جزییتر مورد
توجه قرار گیرد .در بسته دولت برای خروج غیرتورمی
از رکورد نیز اشارههایی به بخش صادرات شده که باز
هم کلی اســت و باید جزییات مورد توجه مسووالن
قرار گیرد .با کلیگویی درباره صادرات ،نه ما به جایی
میرسیم و نه آنها .این بسته به هر حال میتواند نقطه
قوتی برای پویایی اقتصاد کشور باشد ،اما در این بسته
کلیگویی زیادی شده و درباره حضور بخش خصوصی
هنوز شفافسازی نشده است .راهکارهای رسیدن به
هدف توسعه صادرات در این بسته ارائه نشده است .اگر
برنامه مشخصی از سوی دولت طرح شده باید جزییات
هم در آن بیاید و تنها به کلیگویی بســنده نشود .در
این بسته حتی وضع مالیاتها هم به طور کلی دیده
شده و هدایت شورای گفتوگوی مرکز و استانها به
سمت صادرات غیرنفتی نیز اصال در نظر گرفته نشده
است .البته چارچوب بسته خوب به نظر میرسد اما به
بخش صادرات کمتر پرداخته شــده است و نقشه راه

در هر حال  ۸۰درصد دولتی بودن اقتصاد
ایران مسالهای نیست که به این سادگیها بتوان
آن را حل کرد .راهکار شما برای وضعیت کنونی
اقتصاد و لزوم توسعه صادرات غیرنفتی چیست؟
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بله خطر از دســت دادن بازارها بیخ گوش ماست.
بــا در نظر گرفتن تورم  ۲۰تا  ۳۰درصدی برای تولید
کاالهای صادراتی در اقصی نقاط کشور با خطر از دست
دادن بازارهای هدف و کاهش حجم صادرات غیرنفتی
در کشور مواجهیم .با این روند صادرات کاال به خصوص
صادرات کاالهای سنتی مقرون به صرفه نخواهد بود.
البته در چنین شــرایطی یکی از راههای برونرفت از
بحران این است که بتوانیم مســاله تورم در کشور را
مدیریت کنیم یا اینکه ناگزیر از رشد قیمت دالر هستیم.
متاسفانه واقعیت این است که در کنار چشمانداز مبتنی

بر صادرات در ایران ،قیمت تمامشده تمامی کاالها در
داخل کشــور روند افزایشی دارد ،همین موضوع باعث
شده که صادرات کاال بهخصوص کاالهای سنتی رو به
افول بگذارد .هزینههای تولید کاالهای صادراتی از جمله
حملونقل ،صنایع بســتهبندی ،نیروی کار و غیره نیز
رو به افزایش گذاشــته و در همین حال از دست دادن
بازارهای هدف به ما نزدیکتر از همیشه است.

برای اهداف صادراتی به درســتی تدوین نشده است.
امــروز چه بخواهیم و چه نخواهیم ۸۰ ،درصد اقتصاد
ما دولتی است و ورود بخش غیردولتی سازوکار خاص
خودش را میطلبد .البته مــا کماکان به دولت آقای
روحانی امیدوار هستیم و با همین امید به تدابیر ایشان
و کابینه دل خوش کردهایم .امیدواریم که تیم اقتصادی
دولت به تولید برای صادرات توجه کرده و در عین حال
از عاملیت خود در حوزههای مختلف صادراتی کاسته
و برونسپاری به بخش خصوصی را به شکل واقعی در
دستور کار قرار دهد .ما حاکمیت دولت را میپذیریم
اما چندان به عاملیت متمرکز آن در تمام عرصهها باور
نداریم .بر اساس آمار ،همین حاال  ۸۲درصد بنگاههای
اقتصادی کشور در اختیار بخش دولتی است و با این
ساختار تماما دولتی نمیشود به رشد و توسعه صادرات
کشور امید بست.
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توسعه صادرات و اتاق تهران

اقتصاد سیاسی

خطر از دست
دادن بازارها بیخ
گوش ماست .با
در نظر گرفتن
تورم  ۲۰تا ۳۰
درصدی برای
تولید کاالهای
صادراتی در
اقصی نقاط کشور
با خطر از دست
دادن بازارهای
هدف و کاهش
حجم صادرات
غیرنفتی در کشور
مواجهیم.
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در حال حاضر کدام بخشهای صادراتی ما
بیش از دیگــر بخشها میتواند در جایگزینی
درآمدهای حاصل از صــادرات نفت به کمک
اقتصاد بیاینــد و محتاج یک نــگاه و توجه
آیند هنگرانهترهستند؟

معــادن ما از مس و آلومینیوم گرفته تا محصوالت
معدنی جایگاه خوبی برای توســعه صادرات غیر نفتی
دارند ،از سوی دیگر مصالح ساختمانی شامل کاشی و
سنگ بنا و مواد غذایی و محصوالت کشاورزی میتوانند
در توســعه سطح صادرات محصوالت ما تعیینکننده
باشند .بهویژه اینکه در تمام مرزهای مشترک ایران با
کشورهای همسایه استقبال قابل توجهی از محصوالت
غذایی و کشاورزی تولید ایران میشود .در همین حال
تولید محصوالت کشاورزی ما تا دو برابر قابل افزایش
است .از عراق و ســوریه و ترکیه گرفته تا گرجستان
و قزاقســتان ،از روســیه و آذربایجان و ترکســتان تا
افغانستان و هندوستان همگی بازارهای هدف خوبی
برای محصوالت صنایع غذایی ایران به شمار میآیند
و ما میتوانیم در بخش صادراتی بازیگران خوبی در این
کشورها باشیم .البته برنامهریزی برای حضور متمرکز و
موفق در بازارهای هدف صادراتی از جمله اموری است
که سازمان توسعه تجارت میتواند در آن سهیم باشد.
توسعه بازارهای بینالمللی عمده کاری است که ما باید
در بخشهای مختلف برای آن تالش کرده و بتوانیم به
برنامه عمل منسجمی در این زمینه دست پیدا کنیم .به
این منظور ،شناسایی بازارهای هدف و تدوین نقشه راه
میتواند در ابتدای کار تعیینکننده باشد .برای توسعه
صادرات یکــی از بهترین ابزارهــای کمک به فعاالن
صادراتی ،دفاتر ســفارتخانههای ایران در کشــورهای
هدف صادرات اســت .به همین خاطر انتخاب و اعزام
سفرا و کارشناسانی که تخصص ،تجربه و آشنایی کافی
با امور اقتصادی و تجاری داشته باشد بسیار حائز اهمیت
است .در مجموع کارکنان سفارتخانهها باید با موضوعات
مرتبط با اقتصاد ،تجارت و سرمایهگذاری آشنا بوده و
سفارتخانههای جمهوری اسالمی ایران نیز نسبت به
اخذ مطالبات شرکتهای ایرانی از شرکتهای بدهکار
خارجــی ،همکاری و پیگیــری الزم را به عمل آورند.
عالوه بر این ،تشکیل اتحادیه صادرکنندگان مقیم در
هر یک از این کشورها ،برنامهریزی منظم برای برگزاری
نمایشگاههایخارجیوکنترلشرکتهایبرگزارکننده
نمایشــگاه چه قبل و چه بعد از برگزاری نمایشگاه در
کشورهای مورد نظر ،نظارت بر سیاستهای صادراتی
برای صــدور کاالهای باکیفیت و دارای بســتهبندی
مناسب و انتشار بروشــورهایی به زبانهای انگلیسی
که مورد استفاده مصرفکنندگان خارجی قرار گیرد،
جلوگیری از رقابت ناســالم برخی از تجــار ایرانی در
بازارهای این کشــورها ،ایجاد مرکز اطالعرســانی و
مشاوره حقوقی برای تجار بخش خصوصی به وسیله
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و پیگیری مطالبات
و اختالفات مالی از طریــق مرکز داوری اتاق از جمله
اقداماتی اســت که میتواند وضعیــت فعاالن بخش
صادرات کشور را سر و سامان دهد.

محرکی برای اقتصاد ایران

رییسجمهوری معاونت توسعه صادرات ایجاد کند

حمیدرضا صالحی
دبیرکل و عضو هیات مدیره
فدراسیون صادرات انرژی و
صنایع وابسته ایران

بر اساس آنچه در سند چشمانداز  ۲۰ساله آمده
اســت ،ایران باید تا افــق  ۱۴۰۴بتواند درآمدهای
غیرنفتی خود را افزایــش داده و صادرات غیرنفتی
دستکم به هشــتاد درصد درآمدهای کشور برسد.
همچنین پیشبینی شده درآمدهای غیرنفتی ایران
در ســال  ۱۴۰۴به رقمی در حدود دویست میلیارد
دالر بالغ شــود .مروری کوتاه بر این سند باالدستی
نشان از آن دارد که بیش از هر زمان دیگری باید روی
صادرات غیرنفتی تاکید کنیم و چنانکه برنامه سوم و
چهارم نیز برای تحقق این ســند و بر همین اساس
تدوین شــدند .اما متاسفانه برنامه چهارم توسعه در
دولت نهم و دهم کنار گذاشته شد و اقدامات صورت
گرفته ،از جمله پایین نگه داشــتن نرخ ارز و رفتن
به سمت صرفا هدفمندی یارانهها ،بدون آمادهسازی
محیط اقتصادی ،صدمات فراوانی به اقتصاد کشــور
وارد آورد و در عیــن حال ما را از روند رو به رشــد
حرکت در مســیر سند چشمانداز  ۱۴۰۴دور کرد و
حتی در مواقعی عقبگرد نیز داشتیم.
متاسفانه پایین نگه داشتن نرخ ارز در دولتهای
نهم و دهم از یک ســو و عــدم تالش برای حمایت
از تولیدات داخلی برای صادرات ،ایران را به بهشــت
واردات تبدیل کرد تا جایی که کشورهای چین و هند
توانستند باالترین بهره را از بازارهای ایران به دست
آورند .دلیل آن هم سوبسیدی بود که دولت از طریق
پایین نگه داشتن ارز برای واردات کاالها میداد که
عواید آن عمال نصیب تولیدکنندگان چینی و هندی
میشد .همزمان با اجرای این الگوی وارداتی شدن،
تولیدکنندگان همان محصوالت در کشورمان به دلیل

فضای غیررقابتی ،از جمله تحمل تورم و باالبودن نرخ
تسهیالت و ناتوان شدن در رقابت با کاالهای وارداتی
به سمت ورشکستگی و تعطیل کردن واحدهای خود
رفته و اغلب به ناچــار از تولیدکننده به واردکننده
تبدیل شــدند .به این ترتیب ایران با تاکید بیوقفه
بر واردات ،از اهداف صاداراتی شــدن منطبق با سند
چشــمانداز  ۱۴۰۴فاصله گرفت ،به نحوی که امروز
کارشناســان معتقدند برای رســیدن به آن اهداف
دستکم میبایست تاخیری  ٨ساله را برای تحقق
سند چشمانداز درنظر گرفت.
متاسفانه سیاستهای نادرست اقتصادی دولت
گذشــته در کنار دیپلماســی غیرفعال در مواجهه

با کشــورهای هدف صادراتــی و درنهایت تصویب
تحریمهای ظالمانه علیه ایران که نتایج شوم آن در
بخشهای مختلف اقتصاد در جریان اســت و تیر و
ترکشهایی که بر بدنه تولید کشور آثار سوء به جای
گذاشته اســت حاکی از آن است که برای صادراتی
شدن و رسیدن به اهداف چشــمانداز بیست ساله
نبایستی وارد فاز تحریم میشدیم.
دولت یازدهــم به طور قطع میــراث اقتصادی
دولتهــای قبل را به دوش دارد و برای عبور از آن و
بهبود فضای کسبوکار و معیشت مردم کار سختی
پیش رو خواهد داشت .دولت آقای روحانی در ابتدای
کار خود ،یک ســاختار اقتصادی بینظم و پُرمسئله
را تحویل گرفت که ترمیم آن تالشــی همهجانبه،
پیشتکاری فراوان و مداوم را از سوی این دولت طلب
میکند .خوشبختانه با نظم مالی که دولت روحانی
به نظام مالی و بانکی داده تا همین جای کار توانسته
تا حدودی وضعیت را به کنترل خود دربیارد ،شتاب
تورم را بگیرد و آن را کاهش دهد .هرچند سایه رکود
کــه بیش از پیش خود را در اقتصاد کشــور نمایان
میکند ،همگان را نگران کرده اســت .چراکه دولت
نسبت به کنترل مؤلفه تورم اقدام کرده اما تا ترمیم
و بهبود وضعیت اقتصادی راه درازی در پیش دارد.
بدون شــک صادرات غیرنفتــی در این مقطع
میتوانــد عاملی تعیینکننده برای خروج کشــور
از رکود تورمی باشــد .به بســته پیشنهادی دولت
برای خروج غیرتورمی از رکود میتوان خوشــبین و
امیدوار بود .خوشبختانه اقتصاددانان و مشاوران ارشد
رییسجمهوری نیز تاکید دارند که یکی از مهمترین
محرکها که میتواند اقتصاد ایران را از رکورد تورمی
خارج کند ،صادرات است .حاال که همه به این اتفاق
نظر رسیدهایم ،باید فضای اقتصاد کالن ،کسبوکار و
بنگاههای ما برای رسیدن به این هدف بزرگ ملی،
آمادگی الزم را داشــته باشند ،هدفی که تحقق آن
بدون شــک میتواند اقتصاد ایران را وارد فاز تحول
کند .البته بدون شک دشواریهای فراوانی پیش روی
اجرایی شــدن این رویه است اما با توجه به ضرورت
بازنگری در سیاســتهای اقتصــادی و لزوم تحقق
اهداف مندرج در افق چشــمانداز  ۱۴۰۴نگاه مثبت
به صادرات میتواند راهگشا باشد.
واقعی شدن نرخ ارز

برای اینکه کشــور بتواند صادراتی شــود بدون
شــک گام نخست این است که نرخ ارز واقعی باشد.
در دولتهــای نهم و دهم برخــاف برنامه چهارم،
نرخ ارز را به طور مصنوعی ،پایین نگه داشــتند .در
صورتی که در کشورهایی که صادرات استراتژی اول

اقتصادیشان است برای توسعه صادرات خود مسئله
واقعی شدن نرخ ارز را جدی میشمارند .بطور مثال
کشــور چین که بازارهای ما را به یمن سیاستهای
دولت قبل به تصرف خود درآورد ،ارزش واحد پولش
– یوان -را پایین آورده تا درآمد ارزی کشور چین را
تا سرحد ممکن باال ببرد تا جایی که این موضوع یکی
از اختالفات مهم این کشور با آمریکا شده است .اما
در ایران ما دقیقا عکس دولت چین عمل کرده و از
این رو درآمدهای غیرنفتی خود را پایین میآوریم.
اگر میخواهیم موتور تولید کشور روشن شود ،بدون
واقعی کردن شاخصهای اقتصادی از جمله نرخ ارز
این امر محقق نخواهد شد.
نگاه دولت هنوز با ارز واقعی فاصله دارد

پیمانکار ایرانی
با کاالی ایرانی در صادرات موفق نمیشود

نگر
آینده

خیلی وقتها پیمانــکار ایرانی برنده پروژهای در
خارج از کشور میشــود ،اما تولیدات داخلی آنقدر
گرانتر از کاالی مشــابه خارجی است که یا عطای
رقابت جهانی را به لقایش میبخشد یا مجبور میشود
برای بقای خودش از کاالهای خارجی استفاده کند.
لــذا امیدواریم در دولت آقای روحانی این مشــکل
جدی اقتصادی برای توسعه صادرات کاالهایمان در
این بســته حمایتی خروج از رکود تورمی به خوبی
دیده شود.
برای تحقق این امر و اخذ بازارهای صادراتی توسط
فعاالن صادراتی ،نظام بانکی کشور بایستی پشتیبان
و حامی صادرکنندگان باشــد به طوری که بانکها
همواره برای فاینانس پروژههای خارج از کشور آماده
باشند .در حال حاضر بانک توسعه صادرات کشورمان
برای انجام این وظیفه ،ســرمایه کافی ندارد و با این
سرمایه فعلی نمیتواند ما را به اهداف بیست تا سی
میلیارد دالری در صادرات خدمات فنی و مهندسی
برســاند ،چه رســد که بناســت مطابق چشمانداز
صادراتی کشور به رقمهای خیلی باالتری برسیم.
در کنــار لزوم بهبود وضعیت بانکها در خدمات
صادراتی کــه به صادرکننده میدهند الزم اســت
تقویت نظام بیمــهای برای حمایــت از بنگاههای
تولیدی و صادراتی نیز در دستور کار قرار گیرد .برای
شرکت در مناقصه صادرکننده نیاز به تضامین دارد
که بدون حمایت نظام بیمهای این امر محقق نخواهد
شد ،درگرفتن منابع مالی از بانکها نیز به تضامین
از سوی ابن بیمهها نیاز هست .ما در مسیر صادرات
به انواع بیمهگذاریها نیازمندیم تا کلیه پوششها و
ریسکهای سیاسی و اقتصادی دیده شود .بطور مثال
نیروهای ایرانی در چند کارگاه در عراق فعال بودهاند
امــا به دنبال حضور نیروهای داعش در آنجا ،نیروی
کار مذکور به ناچار کارگاه را ترک کرده و به کشــور
بازگشته است و حاال ما باید حقوق آنها را بپردازیم.
در صورتی که میشــد این مورد و موارد مشابه را با
پوشش بیمهای از قبل برای کمک به پیمانکار ایرانی
دید .بنگاههای بیمهای در جهان هم ریسک تجاری
و هم ریسک سیاسی را پوشش میدهند اما در این
مســیر ما هنوز در ابتدای راه هســتیم و بهتر است
بیمههایی مثل هرمس در آلمان و کفاس در فرانسه را
به عنوان الگوی خود در نظر بگیریم.
خوشــبختانه در دولت آقای روحانی بر توســعه

توسعه صادرات،
نیرویانسانی
تماموقت و
متخصص
میخواهد،باید
حامی قوی و
اراده بزرگی برای
توسعه صادرات
در دل دولت
شکل بگیرد و
پیشنهاد ما این
است که فردی
به عنوان معاون
رییسجمهوری
در امور توسعه
صادراتتعیین
شده و به طور
مستقیم بر این
مسالهنظارت
داشته باشد.
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نگاه رســمی دولت هنوز با نرخ واقعی ارز فاصله
فــراوان دارد ،دولت هنــوز روی ارز مبادالتی مانور
میدهــد و در عین حال میخواهد صــادرات را به
جایگاه واقعی خودش برســاند اما بدون شــک اگر
نتوانــد فاصله  ۲۰درصدی بیــن ارز مبادالتی و ارز
آزاد را مدیریت کنــد و در اصالح نرخ ارز مبادالتی
همچون چند سال گذشته ،تورم کشور را لحاظ نکند،
بدون شک موتور تولید کشور برای توانمند شدن در
اندازههای مورد نظر روشن نخواهد شد ،بلکه زمینه
رانت و ویژهخواری را بیش از پیش فراهم میکند.
صادرات ،مقدمات و زیرســاختهای خودش را
میطلبد ،هم باید فضای کسبوکار آماده باشد و هم
صادرکننده از حمایــت الزم حکومت و دولت وقت
بهرهمند باشــد .اگر بنگاه صادراتی ما بدون پشتوانه
کافی و تقویت ریشــه بنگاهش در داخل کشور به
خارج از کشور برود و بخواهد صادرات انجام دهد ،به
مشکل برخورد میکند.
واقعیت این است که در صورت واقعی شدن نرخ
ارز ،تولیدکننده داخلــی هم میتواند برای صادرات
محصوالت و رقابتی شــدن قیمتــش حرفی برای
گفتن داشته باشد .هرچند هماکنون تولیدکننده ما
با وضعیت تورمی کنونی دشــوار بتواند در بازارهای
صادراتی موفق عمل کند ،ولی میتوان تا مناســب
شدن فضای کسبوکار و رقابتی شدن این فضا برای
صادرات کاال و موفق شــدن در بازار رقابتی خارج از
کشــور ،دولت برای جبران این امر ،در قالب جایزه
صادراتــی ،به این کاالها ،یارانهای بــه اندازه تفاوت
رقابتی با رقبایشان بدهد.
فرمول واقعی شــدن نرخ ارز تابعــی از نرخ تورم
داخلی منهای متوسط تورم خارجی کشورهایی است
کــه ما با آنها مبادالت ارزی داریم .در کشــورهای
یماند
توسعهیافته اغلب تورم روی عدد  ۴تا  ۵درصد م 
و در ایران حداقل ،تورم  ۲۵تا  ۳۰درصد را شــاهد
هستیم .یعنی به ناچار باید دستکم ساالنه بیست
درصد نرخ ارز ایران افزایش یابد تا تولیدکننده داخلی
بتواند در بازار رقابتی حرفی برای گفتن و کاالیی برای
ارائه و رقابت داشته باشد .متاسفانه چنانکه تاکنون
شــاهد بودیم ،دولت بیتوجه به این موضوع نرخ ارز

مبادالتی را فقط تا  ۵درصد ساالنه رشد داده ،چرا که
با در نظر گرفتن این نرخ تورم ،هزینه تولید ،وضعیت
لجامگسیخته تورم ،نرخ باالی وام و محدودیتهای
قانون کار فعلی منجر به این میشود که تولیدکننده
ایرانی نتواند در بازارهای جهانی به رقابت با رقبایش
بپردازد و به این ترتیب رفتهرفته صادرات غیرممکن
شــده و با ادامه این وضعیت بدون شــک واردات بر
صادرات ترجیح داده میشود.

روابط بینالملل و دیپلماسی تاکید شده و امیدواریم
به سمت توسعه دیپلماســی اقتصادی پیش رویم.
متاســفانه هماکنون در عراق درغیاب دیپلماســی
اقتصادی و حمایت دولت ،به ســختی (با وجود اول
شــدن در مناقصه) پروژهای به پیمانکار ایرانی داده
میشود .اما از سوی دیگر در همین کشور همسایهمان
ترکیه مقامات ارشد ترک از پیمانکاران خود در خارج
از کشــور حمایت میکنند ،چنانکه برای اخذ یک
پروژه دو بار نخســتوزیر ترکیه به عراق سفر کرده
و با نوریالمالکی دیدار کرده است .اما در پروژههای
مشابه با وجود برتری پیمانکار ایرانی؛ به دلیل فقدان
حمایت ،کار به ردههای بعدی مناقصه ارجاع میشود.
در این خصوص و به دالیلی بسیار مهم نمیتوانیم
همه انتظارات و حمایتها را از سازمان توسعه تجارت
و در قالب معاون وزیر صنعت خالصه کنیم .پیگیری
امر توسعه صادرات توسط دولت محترم جهت نیل به
برنامههای صادراتی نیازمند آن است که اراده بزرگی
برای تحقق این امر در دل دولت شــکل بگیرد .در
این راستا ،پیشنهاد ما این است که فردی به عنوان
معاون رییسجمهوری در امور توسعه صادرات تعیین
شــده و به طور مستقیم و زیر نظر رییسجمهور با
صادرکنندگان فعال و تشــکلهای صادراتی ارتباط
نزدیک داشته باشد تا بتواند با تکیه بر قدرت شخص
رییسجمهوری و دولت تدبیر و امید در حل مشکالت
صادرکنندگان موفق شده و با ایجاد البیهای الزم با
دولتهای بازار هدف ،زمینه اخذ پروژههای صادراتی
را برای پیمانکاران ایرانی فراهم نماید.
اگر آقای روحانی میخواهد برنامه  ۲۰ساله کشور
محقق شود و اگر میخواهد کشور را از وضعیت رکود
تورمی خارج نماید ،بدون شک باید به صادرات روی
آورد .صادرات محرک اقتصاد ایران و راهی برای بهتر
اجرا شــدن اصالحات در اقتصاد کشورمان خواهد
بود .در همین زمینه فدراســیون صــادرات انرژی و
صنایع وابســته در اتاق بازرگانــی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران با حضور  ١٩تشکل و  ١٢٠شرکت
بزرگ صادراتی در حوزه صادرات انرژی (نفت و گاز و
پتروشیمی ،برق و انرژیهای نو و مخابرات ،ساختمان
و احداث ،آب و فاضالب و  )...تشــکیل شــده است
تا انشــاهلل بتوانیم به طور عملیاتی نسبت به تحقق
چشــمانداز  ١۴٠۴در نیل به  ٢٠٠میلیارد صادرات
غیرنفتی پیشتاز بوده و با برنامهریزی و همراه با دولت
محترم  ۷۰درصد این رقم صادرات غیرنفتی یعنی
 ١۴٠میلیارد را از محل صادرات حوزه انرژی کشور
محقق سازیم.
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درست در روزهایی که همسایه شرقیمان درگیر انتخابات ریاست
جمهوری و تبعات آن است ،به سراغ بررسی وضعیت تجاری میان
ایران و افغانســتان رفتیم .کشوری که اگرچه فرصتی طالیی برای
کاالهای ایرانی و سرمایهگذاری بخشخصوصی محسوب میشود
اما مشکالت مختلف افغانســتان همچون ابری خاکستری بر این
فرصتهای طالیی سایه افکنده اســت .تجارت با افغانستان از آن
جهت فرصت طالیی محسوب می شود که مشترکات فراوانی میان
ما و افغانستانیها وجود دارد .شاید یکی از مهمترین مولفهها برای
تجارت وجود زبانی مشترک باشد .افغانستان تنها کشور فارسی زبان
همسایه ماست که ریشههای قوی دینی و فرهنگی با ایران دارد .از
این رو تجارت میان دو کشور امکان توسعه بیشتری خواهد داشت.
افغانستان بعد از عراق مهمترین مقصد صادراتی کاالهای ایرانی است.
چنانکه در ســال گذشته نزدیک به دو و نیم میلیارد دالر صادرات
کاالی ایران به افغانستان بوده است .مهمترین نیاز بازار افغانستان در
حال حاضر کاالهای مصرفی است اما کاالهای سرمایهای و همچنین
خدمات فنیمهندسی حوزه بکری برای افزایش حجم صادرات دو
کشور محسوب میشــود .با این حال مشکل امنیت در افغانستان
بر تجارت با این کشــور سایه سنگینی انداخته و بیثباتی سیاسی
ناشی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور موجب کاهش
صادرات ایران به همسایه شرقی خود شده است .مشکالت متعدد
در بخش حمل نقل کاال نیز بر این کاهش تاثیر داشته است .با این
همه اگر خوشبینانه به حوادث افغانستان بنگریم و انتظار ایجاد ثبات
سیاسی در چند ماه آینده در این کشور را داشته باشیم ،تجارت میان
دو کشور دوباره رونق خواهد گرفت .زیرا با عادی شدن شرایط این
کشور چرخ بازسازی دوباره در افغانستان به حرکت در خواهد آمد و
توساز افغانستان
مخصوصا رونق از دست رفته دوباره به بخش ساخ 
باز خواهد گشت؛ بخشی که فعالیت آن به شدت محتاج کاالهای
ساختمانی ایرانی است .از دیگر سو سرمایهگذاری در حوزه خدمات
فنیمهندسی و همچنین احداث کارخانه در افغانستان  ،توجه ویژه
به تجارتهایی که میتواند بر اساس زبان مشترک دو کشور شکل
بگیرد -مانند خدمات آموزشــی و نرمافزاری -حوزههایی است که
تمرکز بیشتر فعاالن اقتصادی کشورمان را طلب میکند .در پرونده
پیشرو به سراغ روسای اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در
تهران و مشهد رفتیم و همچنین پای صحبت رایزن بازرگانی ایران
در کابل نشستیم تا وضعیت بازار یکی دیگر از اهداف صادراتی ایران
را واکاوی کرده باشیم.

تجار افغان هر ماه به ایران میآیند
گفتگوی آیندهنگر با رایزن بازرگانی ایران در افغانستان برای تقویت روابط تجاری دوجانبه
مهدی جوانمرد قصاب رایزن بازرگانی کشورمان در افغانستان تالش اصلیاش
را بر ایجاد تعامل چهره به چهره میان تجار افغانی و فعاالناقتصادی ایرانی
گذاشته و برای ایجاد رابطه نزدیک میان بازرگانان دو طرف تالش میکند .او
در این گفتوگو دالیل افت  300میلیون دالری صادرات ایران به افغانستان در
سال گذشته را واکاوی کرده است و به پرسشهای آیندهنگر درباره سهم ایران
از بازار افغانستان پاسخ داده است.
میزان صادرات ایران به افغانستان در چند
سال گذشــته روند رو به رشدی داشته اما در
ســال  1392با  300میلیون دالر کاهش روبرو
بوده ،علت این کاهش چیست؟

با این اوصاف کدام دسته کاالهای ایرانی به
افغانستان صادر میشــوند و یا امکان صدور
دارند؟

عمده کاالهــای ایرانی که تکنولوژی ســاخت
باالیی نداشــته باشــند ،اعم از موادغذایی ،مصالح
ســاختمانی،آهنآالت و فرش ماشینی و موکت در
بازار افغانستان حضور جدی دارند .در حوزه کاالهایی
مانند لوازم خانگی (تلویزیون و یخچال) که تکنولوژی
ساخت باالیی دارند ،قیمت تمام شده باالی کاالی
ایرانی مانع از رقابت ما با محصوالت دیگر کشورها
است.

موانع و مشــکالت در راه توسعه تجارت
میان دو طرف چیست؟

عمده موانع موجود میان دو کشور برای صادرات
ایران به افغانســتان ،کماهمیت و قابلحل است .به
عبارت دیگر اگر بازرگانان ایرانی قیمت مناسبی برای
کاالها در نظر بگیرند ،صادرات بهصرفه خواهد بود .اما
در بحث صادرات افغانستان به ایران مشکالتی وجود
دارد؛ اگرچه  17قلم کاالی کشاورزی افغانستان قابل
صدور به ایران است اما تعرفه باال و مسایل مربوط به
بهداشت و قرنطینه موانعی است که واردات ایران از
افغانستان را محدود کرده است.
توصیه شما به بازرگانان ایرانی که قصد
ورود به بازار افغانستان را دارند چیست؟

فعاالن اقتصادی کشــورمان باید در نظر داشته
باشند که افغانها ایران و محصوالت آن را مانند کف
دست میشناسند .از این رو تولیدکنندگان بزرگ،
برد باالتری از واسطهها و بازرگانان دارند .تجربه نشان
داده که بازرگانانی که یک محصول انحصاری را در
بازار میفروشند و یا اعتباری کار میکنند موفقتر
بودهاند .پس اگر بازرگانان ما از طریق هولدینگهای
صادراتی عمل کنند و هزینه بازاریابی را پایین بیاورند

کدام کاالهــای ایرانی را برای صادرات به
افغانستان مناسب میدانید و توصیه شما برای
سرمایهگذاری در این کشور چیست؟

در بازار افغانستان
تجارت بر اساس
«قول و حرف»
انجام میشود.
افغانها باید این
قول و حرف را از
یک تاجر واقعی
بشنوند.متاسفانه
درصد محدودی
از تجار ما در بازار
افغانستان به قول
و وعده خود وفا
نمیکنند و در این
بازار سنتی ،عدم
وفای به عهد
باعث دلزدگی
تاجر افغان
میشود.

نگر
آینده

بازار افغانســتان محتاج چه نوع کاالیی

تقریبا همه چیز در بازار افغانستان وارداتی است و
شاید سهمی زیر ده درصد از بازار این کشور منوط به
تولیدات داخلی باشد.

بازار در افغانستان همچنان سنتی است .در این
بازار ضمانت چندانی وجود ندارد .تجارت در این بازار
مانند تجارت در بازارهــای ایران در چند دهه قبل
اســت .به عبارت دیگر در بازار افغانستان تجارت بر
اساس «قول و حرف» انجام میشود .افغانها باید این
قول و حرف را از یک تاجر واقعی بشنوند .متاسفانه
درصد محدودی از تجار ما در بازار افغانستان به قول
و وعده خود وفا نمیکنند و در این بازار سنتی ،عدم
وفای به عهد باعث دلزدگی تاجر افغان میشــود.
همان طور کــه گفتم افغانها به دلیل شــناخت
خوبی که از کشورمان دارند ،عمده تولیدکنندگان
بزرگ ایرانی را میشناسند .آنها بیشترین نماینده
را در ایران دارند .نمایندگان بازرگانان بزرگ افغان،
محصــوالت ایرانی را ارزیابی و خریداری میکنند و
با سیستم باربری خودشان به افغانستان میفرستند.
قیمت خرید آنها نیز معموال قیمت درب کارخانه
اســت .بنابراین صادرکنندگان به افغانستان نباید
منتظر ســودهای چند برابر باشند .برخی بازرگانان
ایرانی به دلیل تفــاوت میان قیمت کاالها در ایران
و افغانســتان دچار خطا در محاسبه میشوند .مثال
اگر رب گوجهفرنگی بر فرض در بازار ایران کیلویی
 100تومــان باشــد و در افغانســتان  500تومان،
مابهالتفاوت این قیمت ،ســود طــرف صادر کننده
نیست .بلکه متعلق به طرف افغانی است که حمل
و نقل و رســاندن کاال به مقصد و تضمین ریسک
فروش را بر عهده گرفته است .قیمت عمدهفروشی
نیز در این بازار بســیار کمتر از خردهفروشی است
و بازرگانان ایرانی باید این مســایل را در نظر داشته
باشند .از دیگرسو ثبت برند فاکتوری است که همه
صادرکنندگان ایرانی فارغ از بازار مقصد باید مدنظر
داشــته باشــند .به خصوص اینکه افغانستان عضو
سازمان جهانی مالکیت معنوی( )WIPOنیست.
تولیدکنندگان و تجار انحصاری باید عالمت تجاری
خود را جداگانه در افغانستان ثبت کنند .متاسفانه
دیده شده که برخی عالمتهای تجاری معتبر ایرانی
در کشورهای همسایه افغانستان جعل میشوند .به
همین دلیل باید عالمت تجاری ثبت شود تا جلوی
تقلب گرفته شود.
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در ســه سال گذشــته که بنده به عنوان رایزن
بازرگانی جمهوری اســامی در افغانستان حضور
داشــتهام حجم صادرات ایران به افغانستان از 1/2
میلیــارد دالر به  2/8میلیارد دالر در ســال 1391
رسید .همانگونه که اشاره کردید این مقدار در سال
 1392به  2/5میلیارد دالر رسیده است .این میزان
کاهش دالیل مختلفی داشته اســت .اوال در اواخر
ســال  1391و اوایل سال  1392و در ماههای آخر
دولت نهم ،مقررات دست و پاگیر و محدودیتهایی
برای صادرات به افغانستان در نظر گرفته شد که به
سهم ایران در بازار افغانستان لطمه وارد آورد .از سوی
دیگر حجم کلی واردات افغانستان از  11میلیارد دالر
در ســال  1391به  6میلیارد دالر در ســال 1392
رسید .علت این کاهش حجم واردات ،عدم امضای
پیمان امنیتی میان امریکا و افغانســتان و از سوی
دیگر کاهش برخی کمکهای خارجی به این کشور
و همچنین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان
و دلنگرانیهای ایجاد شــده به دنبال برگزاری این
انتخابات برای امنیت افغانســتان بوده است .به این
ترتیب با کاهش کمکهای خارجی و دغدغه امنیت
در افغانستان ،برخی ســرمایهداران اقدام به خارج
کردن سرمایههای خود از افغانستان کردند و برخی
از پروژههای عمرانی در این کشور با مشکل مواجه
شد .درست اســت که ایران مجری این پروژههای
تعطیل شده نبود اما بخش عمدهای از کاالهای مورد
نیــاز در این پروژهها از طریق واردات از ایران تامین
میشــد .بنابراین با توجه به تغییراتی که از لحاظ
اقتصاد سیاسی در افغانستان ایجاد شد و همچنین
کاهش چشمگیر حجم واردات در افغانستان ،ایران
همچنان سهم مناسبی را در بازار افغانستان دارد و در
بسیاری از حوزهها از جمله حوزه صنایع غذایی شاهد
افزایش صادرات به افغانستان بودهایم.

است و واردات افغانســتان از چه دستهای از
کاالها-خدماتهستند؟

موفقتر خواهند بود.

در خصوص نحــوه تعامل میان بازرگانان
ایرانی و طرف افغانی چه توصیهای دارید؟
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سهم ایران در بازار افغانستان

بازارهای هدف

کاالهــای ایرانی پر طرفدار در بازار افغانســتان
عبارتاند از «:لوازم ساختمانی ،آهناالت ،میلهگرد،
فرش و موکــت ،مواد غذایی از جمله شــیرینی و
شکالت و کنسروجات» در خصوص سرمایهگذاری،
با توجه به وضعیت سیاسی و امنیتی فعلی افغانستان
و تا زمانی که ثبات سیاســی در این کشــور دوباره
مستقر نشود ،توصیهای برای سرمایهگذاری در کوتاه
مدت در افغانستان نداریم.
تجارت مرزی میان ایران و افغانستان به
چه صورت است؟

تجارت بنکداری و مرزی بین دو کشــور چندان
طرفداری ندارد .همان گونه که گفتم بازرگانان افغان
عمدتا ترجیح میدهند کاال را از درب کارخانه تحویل
بگیرند و با سیستم حملو نقل خودشان به مقصد
منتقل کنند .کامیونهای ایرانی معموال تا لب مرز
کاال را حملمیکنند و در بهترین حالت تا هرات این
کار را انجــام میدهند .از این رو با توجه به وضعیت
لونقل
موجود هر دو طرف ترجیح میدهند که حم 
کاال توسط افغانها و با تضمین ریسکهای موجود از
طرف آن ها انجام شود.
برآورد شما برای افزایش حجم صادرات به
افغانستان در سالهای آتی چیست؟

اگر مسایل
انتخابات
افغانستانبا
خوبی و بدون
ضربه زدن به
امنیتافغانستان
به پایان برسد
و دولت باثباتی
در کابل روی
کار آید ،میتوان
صادرات دو کشور
را به حجم  4تا
 5میلیارددالر در
سال افزایش داد.

نگر
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اگر مسایل انتخابات افغانستان با خوبی و بدون
ضربه زدن به امنیت افغانستان به پایان برسد و دولت
باثباتی در کابــل روی کار آید ،میتوان صادرات دو
کشور را به حجم  4تا  5میلیارددالر در سال افزایش
داد.
آیا نقشــه راهی برای این افزایش حجم
وجود دارد؟

نقشه راه برای توســعه تجارت خارجی البته در
سازمان توسعه تجارت تنظیم شده است ،ما نیز به
عنوان رایزن بازرگانی ایران در افغانستان اقداماتی را
بر اســاس این استراتژی تعیین شده در دستور کار
قرار دادیم که تاکنــون نیز جواب خوبی گرفتهایم.
مثال از لحاظ فرهنگی به لحاظ اشــتراکات فراوان
دو کشور اقدامات زیادی انجام دادهایم .با تمام تجار
بزرگ افغان ارتباط برقرار کردهایم .بازار تجارت سنتی
در افغانســتان به گونهای است که اعتماد همچنان
بر اساس رابطه چهرهبه چهره و ارتباطات حضوری
ایجاد میشــود؛ ما برای ایجاد ایــن اعتماد تالش
فراوانی کردهایم .از دیگر سو از آنجا که نمایشگاههای
تجاری معدودی در افغانستان برگزار میشود ما به
صــورت ماهانه ،یک یا دو گــروه از بازرگانان افغان
را برای بازدید از نمایشــگاههای ایرانی به کشورمان
میفرستیم .مثال در ماه آینده و در نمایشگاه صنعت
ساختمان در ایران40 ،نفر از تجار بزرگ ،خریداران
و پیمانکاران عمده بخش ساختمان در افغانستان به
دعوت سازمان توسعه تجارت به ایران خواهند آمد و
امکان تعامل و تجارت میان بازرگانان دو کشور از این
راه تسهیل خواهد شد.
شرکت روحانی در جشن نوروز
در کابل

بهافغانستانسفرکنید

مناطق امن و پرجمعیتی همچون کابل و هرات را هدف قرار دهید

عالءالدین میرمحمدصادقی
رییس اتاق مشترک بازرگانی
ایران و افغانستان

صادرات ایران به کشورهای همسایه از جمله عراق،
افغانستان و کشــورهای حاشیه خلیج فارس ،تجارتی
مقرون بهصرفــه و در قیاس صادرات به کشــورهای
اروپایی ،آمریکایی و کانادا ســهلتر است .از این رو باید
بر صادرات به کشورهای همسایه ،علیالخصوص آنانی
که دارای بیشترین مشترکات با ایران هستند ،تمرکز
کرد .در این میان افغانســتان به دلیل فرهنگ ،زبان و
دینمشــترک با ایران در جایگاه ممتــازی قرار دارد و
میتوان آن را هدفی ویژه برای صادرات در نظر گرفت.
فعاالن اقتصادی کشورمان برای در اختیار گرفتن بازار
افغانستان باید بردباری به خرج داده و زحمت بیشتری
بکشند .در این راستا ،سفر به افغانستان و ارزیابی بازار
این کشــور از نزدیک ،به جای اکتفا به مکاتبه و ایمیل
راهکاری قابل توصیه است .بازرگانان ایرانی باید روش
کالسیک تجارتخارجی یعنی حضور در بازار هدف و
یافتن پاسخ دقیق به سوال «چه کسی ،چه جنسی را
در کدام منطقه میخواهد؟» را مدنظر قرار دهند و در
سفر به افغانستان نیازهای بازار را شناسایی کنند .تجربه
افزایش صادرات ژاپن به کشورهای حاشیه خلیج فارس
در دهه  80میــادی در این خصوص باید نصبالعین
تجار ما باشد .در این سالها هواپیمایی نبود که در این
کشورها به زمین بنشیند و چند تاجر و یا بازاریاب ژاپنی
در آن نباشد .ژاپنیها با حضور مستمر در بازارهای هدف
ضمن شناسایی نیازهای بازار به خلق بازارهای جدید نیز
پرداختند و به مرور کار به جایی رسید که بیش از 70
درصد این بازار را قبضه کردند.
درست است که در حال حاضر حجم تجارت میان
ایران و افغانســتان به  2/5میلیارد دالر رســیده و تراز
تجاری کامال به نفع ایران است اما کشش بازار افغانستان
بیش از این مقدار بوده و بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی
نباید به این عدد قانع باشند.
به غیر از صادرات کاال ،سرمایهگذاری در افغانستان
نیز پر ســود است .افغانستان بعد از  40سال توقف ،در
حال برخاســتن از زمین به کمک دنیا است .از این رو

ایران باید پیش از اینکه بازار افغانستان در اختیار دیگران
قرار گیرد حضور مســتحکمتری در این کشور داشته
باشد .مثال افغانستان از نظر منابعطبیعی غنای باالیی
داشته ،گوشهگوشه این کشور معادن دستنخورده و بکر
وجود دارد .همانطور که امروز آمریکاییها و اروپاییها
در این بخش دست به سرمایهگذاریهای کالن زدهاند،
فعاالن اقتصادی ایرانی هم که زبان و فرهنگ مشترک
با افغانها دارنــد میتوانند به این بازار ورود کنند .زیرا
سود سرمایهگذاری در معادن افغانستان کمتر از سود
صادرات به این کشــور نخواهد بــود .عالوه بر صادرات
کاالهای ساختمانی همچون سیمان و گچ،مواد غذایی
و پوشــاک ،کاالهای صنعتی از جمله لوازم خانگی هم
میتواند در افغانستان حضور موفقی داشته باشند.
مشکالت موجود در مسیر تجارت با افغانستان اعم
از موانــع محدود گمرکی ،در صــورت حضور پرقدرت
صادرکنندگان ایرانی کم رنگ هستند .این موانع البته
ممکن است در تجارت ایران با هر کشور وجود داشته
باشــد که باید با تالش و پشــتکار به کمرنگ کردن
آنها همت گماشــت .از دیگر سو ،تهیه کاال و خدمات
از ایــران برای خود افغانها نیز بهصرفهتر اســت .زیرا
کاالهــای ایرانی هم به بازار این کشــور نزدیکترند و
هم از لحاظ قیمت مناسبتر هستند .این فاکتورهای
مثبت البته باید با چاشنی مرغوبیت کاال همراه باشد.
اگر فعاالن اقتصادی ایرانی به وعدههای خود وفا کنند
و کاالهــای مرغوب به افغانســتان صادر کنند ،نتیجه
بهتری خواهند گرفت .صدور خدمات فنی و مهندسی به
افغانستان نقطه قابل اتکایی در صادرات دو کشور است.
همچنانکه در حال حاضر شرکتهای ایرانی در زمینه
توسع ه راههای افغانستان حضور جدی دارند .با این حال
رعایت حزم و احتیاط در تجارت ،اصلی بدیهی اســت.
اگر تاجر ایرانی قصد حضور در بازار افغانســتان را دارد
باید مشکالت این بازار را نیز به خوبی شناسایی کند و
عالوه بر سرمایهگذاری در رشتههای سودده ،مناطق امن
و پرجمعیتی همچون کابل و هرات را هدف قرار دهد.
اتاق بازرگانی مشــترک ایران و افغانستان آمادگی
ارایه همه نوع خدمات در جهت تقویت روابطتجاری دو
کشور است .از جمله فراهم کردن زمینه سفر بازرگانان
به پایتختهای دو کشور میتواند راهکاری مناسب برای
توسعه صادرات ایران به افغانستان باشد که در دستور
کار اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان قرار دارد.

بیمها و امیدهای بازار همسایه
در ضرورت ثبات قیمت و کیفیت در مبادالت بازرگانی با افغانستان
1
فرصتهای صادراتی ایران در بازار افغانســتان
بــه طور کلــی در دو دســته کاالیــی و خدماتی
تقســیمبندی میشــوند .در حوزه صادرات کاال،
اکثریت قریب به اتفاق کاالهای مورد نیاز افغانستان
در ایران تولید میشود و از آنجا که عمده خریداران
کاال در بازار افغانســتان از اقشار متوسط و ضعیف
هســتند ،فاکتور قیمت کاال در عین مرغوبیت آن
برای مردم افغانستان اهمیت باالیی دارد .امروزه در
افغانستان شاهد رقابت جدی میان کاالهای ایرانی
با انواع مشــابه چینی ،هندی ،پاکســتانی ،ترک و
حتی در مواردی اروپایی و امریکایی هســتیم .این
رقابت در حوزه موادغذایی ،شــیمیایی ،ساختمانی
و نســاجی جدیتر اســت و اگر قیمت و کیفیت
کاالی ایرانــی قابل رقابت با نمونه خارجی باشــد،
افغانها ترجیــح میدهند به دلیل فرهنگ و زبان
و دین مشــترک ،از کاالی ایرانی اســتفاده کنند.
یومهندســی باید به
در حوزه صادرات خدمات فن 
وضعیت افغانســتان در  40سال گذشته که شاهد
اشــغال خارجی ،جنگهای داخلی و ناامنی بوده،
توجه داشت .این وضعیت باعث شده تا افغانستان
فرصت پــرورش مدیر و نیروی متخصص در حوزه
یومهندسی را نداشته باشد .بنابراین فرصتهای
فن 
جدی و ســودآوری در حوزه بهرهبرداری از معادن
و زمینهایکشاورزی و احداث کارخانجات صنعتی
یومهندسی کشورمان در افغانستان
برای بخش فن 
وجود دارد .این موضوع وقتی اهمیت ویژه مییابد
کــه بدانیم اراده جامعه جهانی بر برقراری امنیت و
ثبات پایدار در افغانستان قرار گرفته است.
2

کاالهای برتر صادراتی ایران
به افغانستان
مواد شیمیایی و سوختی
آهنآالت و میلهگرد
موکت و فرشماشینی
ربگوجهفرنگی
انواع نان و شیرینیجات
قیر و روغن ماشین
سیمان
اوره
کاشی و سرامیک
کیسهپلیاتیلن
مواد شوینده
مرباجات ،ژله و مارماالد
کول رهای آبی

بازرگانی ایران و
افغانستان در مشهد

3
تغییرات مداوم قوانین صادراتی ،تغییر مداوم نرخ
ارز در چند سال گذشته و پایین نگاه داشتن تصنعی
نرخ ارز توسط دولت و عدم ارایه خدمات مناسب از
سوی صندوق ضمانت صادرات و بانکهای ایرانی،
لونقل ،باالبودن نرخ ویزا و
مشــکالت در حوزه حم 
خدمات کنسولی دو کشــور ،جدی نبودن حضور
شرکتهای بزرگ و ملی ،کمبود سرمایهگذاری در
واحدهایصنعتی و مشکالت متنوع در سیاستهای
دولتی در افغانستان باعث کاهش صادرات ایران به
افغانستان شده است؛ اگرچه این کاهش صادرات به
دلیل دلنگرانیهای ناشی از انتخابات اخیر افغانستان
نیز بوده اما به نظر میرســد که برای افزایش سهم
در بازار افغانســتان باید درک مناســبی از شرایط
افغانستان به دست آوریم .نگاه کلی مسووالن دولتی
باید از اولویتهای سیاسی و امنیتی به اولویتهای
اقتصادی تغییر یابد .اگر بتوانیم سهم باالیی از بازار
افغانستان به دست گیریم ،قطعا دغدغههای سیاسی
و امنیتــی و اجتماعی ما در مورد افغانســتان نیز
حلخواهد شد .متاســفانه امروز سهم افغانستان از
تجارت دو کشور بســیار اندک است و طرف ایرانی
باید با برداشــتن موانع ،امتیازاتی برای واردات کاال
از افغانســتان –که در حوزه محصوالت ســنتی و
کشــاورزی و دامی است -قایل شود .به این صورت
تجارت دو کشور به موقعیت برد-برد خواهد رسید و
دو طرف رضایت کافی خواهند داشت .سرمایهگذاری
در زیرساختهای صنعتی و پروژههای انتقال برق و
گاز از طریق حضــور جدی در مناقصههای تجاری
افغانســتان راهکار دیگری اســت که باید از سوی
شرکتهای بزرگ و ملی ایرانی پیگیری شود.
مجموع این موارد نشــان میدهد که با توجه به
نقش حساس افغانستان در سیاست خارجی ایران و
نقش مهمی که تقویت روابط تجاری دو کشور در این
میان میتواند ایفا کند ،پر رنگ شدن نقش دولت در
توسعه تجارت دو طرفه بسیار موثر خواهد بود.

تغییر در ظاهر
کاال به لحاظ
بستهبندیو
رنگ میتواند
به فروش آن در
بازارافغانستان
لطمه وارد سازد.
زیرا بسیاری از
مصرفکنندگان
افغانی از سواد
باالیی برخوردار
نیستند و کاال را
از روی ظاهر آن
قضاوتمیکنند.

نگر
آینده

میو هجات تازه

محمود سیادت
رییس اتاق مشترک
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تجارت با افغانســتان در مقطع فعلی به صورت
سنتی و بر اساس اعتماد متقابل شکل میگیرد و
روشهای متداول در دنیــای امروز تجارت در این
کشــور کمتر استفاده میشــود .این موضوع برای
تاجران ایرانی هم فرصت است و هم تهدید .فرصت
از آن جهت که با توجه به مشــکالت کشورمان در
زمینه تجارتخارجی به دلیــل تحریمها ،تجارت
سنتی راهگشا است .اما اگر در انتخاب طرف تجاری
در افغانستان اشتباه کنیم و یا مطالعات کافی برای
تجارت انجام ندهیم ،آســیبهایی برای ما وجود
خواهد داشت .از این رو توصیه ما به بازرگانان ایرانی،
حضور در هیئتهای معتبر تجاری و شــرکت در
نمایشگاههای تجاری است .همچنین تاجران ایرانی
باید از طریق اعزام بازاریاب و بررسی شرایط بازار وارد

عمل شوند .مسئله مهم دیگر انتخاب شریک افغانی
در تجارت و سپردن بخش فروش در افغانستان به
طرف افغانی اســت .توصیه دیگر ما به تجار ایرانی
این اســت که قبل ،بعد و در حین امضای قرارداد
تجاری با طرف افغانی از مشــورت و راهنمایی اتاق
مشترک ایران و افغانستان استفاده کنند .همچنین
اگر مادهای در قرارداد تجاری گنجانده شــود که بر
اساس آن حل اختالف میان طرفین به حکمیت اتاق
مشترک بازرگانی دو کشور سپرده شود ،مناسبتر
خواهد بود.در حال حاضر اتاق ایران و افغانســتان
در شهرهای تهران ،مشهد ،بیرجند و زاهدان فعال
است و کارشناســان ما آماده ارایه نظرات مشورتی
به بازرگانان هستند .گستره محدود فعالیت ما در
کشور افغانســتان از دیگر مواردی است که باید به
همت بازرگانان و دولت کشورمان افزایش یابد .در
حال حاضر تجارت ما با افغانستان به غرب ،شمال
و جنوبغربی این کشور محدود است .این در حالی
اســت که فرصتهای جدی تجاری در بخشهای
شرقی افغانستان وجود دارد و اتاق مشترک دو کشور
در حال مطالعه برای استفاده از این فرصتها است.
انجام به موقع تعهدات و ارسال کاالهایی با کیفیت
و قیمت مناسب از دیگر موارد مهم در تجارت میان
دو کشور است .متاسفانه مواردی را شاهد هستیم
که در آن ،تولید کننده و یا بازرگان ایرانی در ادامه
همکاری با طرف افغانی از یک سو قیمت کاالیش
را باال برده و از سوی دیگر از مرغوبیت کاال کاسته

است .این موضوع آســیب جدی به روابط تجاری
تجار افغانی با طرف ایرانی وارد کرده است .بنابراین
ثبات قیمتی و کیفیتــی دو فاکتور مهم در روابط
اقتصادی دو کشور است .ایجاد تغییر در ظاهر کاال
به لحاظ بســتهبندی و رنگ نیز میتواند به فروش
آن در بازار افغانستان لطمه وارد سازد .زیرا بسیاری
از مصرفکنندگان افغانی از سواد باالیی برخوردار
نیستند و کاال را از روی ظاهر آن قضاوت میکنند،
بنابراین تغییر ظاهری کاالیی که جای پای خود را
در بازار افغانستان باز کرده ،به صالح نیست.
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سهم ایران در بازار افغانستان

بازارهای هدف

همه آنچه درباره افغانستان باید بدانید
افغانستان یکی از پر ظرفیتترین شرکای تجاری
ایران است .بازار افغانستان به دلیل ضرورتها  ،اهمیت
استراتژیک و نزدیکی به بعضی از بزرگترین و رو به
رشدترین بازارهای جهانی مانند هند ،چین و پاکستان،
به ســرعت در حال گسترش است .این کشور از نظر
استراتژیک بین جمهوریهای غنی از انرژی آسیای
مرکزی و بنادر مهم آسیای جنوبی که جاده کلیدی
انتقال بازارهای نفت گاز آســیای مرکزی به بازارهای
جنوب آسیا هستند  ،واقع شدهاست .به همین دلیل
و با درنظر گرفتن اشــتراکات فراوان میــان ایران و
افغانستان ،فعاالناقتصادیومسئوالنبخشخصوصی
و دولتی جمهوری اســامی درصدد هستند تا سطح
روابط استراتژیک و تجاری جمهوری اسالمی ایران را با
این کشور افزایش دهند .اطالعاتی که در ادامه میآید
در جهت آگاهی بخشی به فعاالن اقتصادی ایرانی که
قصد ورود به این بازار را دارند ،تهیه شده است.
واحد پول :واحد پولی افغانستان افغانی( )AFAبوده
و یک افغانی به صد پول تقسیم شده است .پولهای
فلزی این کشــور یک افغانیگــی ،دو افغانیگی ،پنج

کاالهای ایرانی دارای مزیت در افغانستان
گروهشویندهها

پودر لباسشوئی ،مایع ظرفشوئی ،شامپو و صابون

گروه مواد غذائی

انواع نوشابه ،کنسرو ،ماکارونی ،ترشیجات و مربا

گروه مصالح ساختمانی

انواع کاشی و سرامیک ،سیمان ،شیرآالت ،لوله پولیکا
و سینک ظرفشوئی

گروه داروئی

انواع قرص و کپسول و شربت

گروهپالستیک

انواع ظروف مالمین و پالستیکی

گروه مواد سوختی

انواع سوختمایع و گاز

گروه کفپوشها

انواع موکت و فرشماشینی

افغانیگی اســت .پولهای کاغذی آن -۵۰-۲۰-۱۰
 ۱۰۰۰-۵۰۰-۱۰۰افغانیگی اســت .قیمت یک دالر
حدودا 52 -46افغانی از سال 2012 -2006در نوسان
بوده است.
اختالف ساعت با ایران  +1 :ساعت ( در  6ماهه اول
اختالف ساعت ندارد)
افغانستان بیش از  95درصد نیازهایش را از خارج
تأمیــن میکند ،خصوص ٌا از همســایگانش .به مانند
بسیاری از کشورها ،کاالهای ارزان قیمت چینی (البته
با کیفیت پائین ) بازارهای افغانستان را پر کرده و مردم
این کشــور به دلیل ارزانی ،ترجیح میدهند کاالی
چینی خریداری کنند .محصوالت ساخت پاکستان،
ایــران و ترکیه (در بخش پوشــاک) نیز در بازار این
کشور حضور جدی دارند.
بــه تصدیــق مشــاورین غربــی دســتگاهها و
تجهیزاتغربی که با فناوری پیشرفته ساخته میشوند،
بــه علت گرانی و نگهــداری ســخت و پرهزینه در
افغانستان با فروش خوبی مواجه نخواهند شد .از دیگر
ســو خدمات پس از فروش این تجهیزات ،هزینهای

بسیار گزاف دارد .از جمله این هزینهها خرید قطعات
یدکی ،اعزام کارشــناس ،هزینه رفت و آمد و هزینه
مترجم اســت .به عنوان مثــال یک مترجم محلی
تحصیلکرده و مسلط به زبانانگلیسی ماهانه حدود
 1000دالر هزینه دارد .به همین دلیل افغانها ترجیح
میدهند که بسیاری از این کاالها و خدمات را با قیمت
ارزانتر ( هر چند با فناوری نه چندان پیشــرفته) از
کشورهای ایران و پاکستان دریافت کنند.
بازار کشاورزی در افغانستان :افغانستان کشوری است
با توانایی تبدیل شــدن به قطب اصلی کشاورزی در
بوهوایی مناسب جهت کشاورزی
منطقه که شرایط آ 
و باغبانی محصوالتی از قبیل کشمش ،پسته ،بادام و
انار را دارد .این کشور دارای یک میلیون کشاورز و دو
هزار عمدهفروش است که محصوالت آنها به  5بازار
واقع درکابل ،مزارشــریف ،قندهار ،هرات و جاللآباد
حمل میشود .این بخش از صنعت برای سرمایهگذاران
فرصتهای مناســبی در بخش صنایع مدرن غذایی
شامل پاککردن ،دستهبندی  ،درجهبندی و همچنین
دستهبندی گیاهان و کنترل کیفیت دارد.
فرصت های میان مدت

برخی از شاخصهای اقتصادی افغانستان
در سال 1391
واردات

 6/39میلیارد دالر

صادرات

376میلیون دالر

نیرویبیکار

 5میلیون نفر

نرخرشداقتصادی

 12درصد

نرخ بیکاری

 35درصد

درآمد سرانه ملی

 560دالر

برابری با ریال

 1افغانی =  660ریال

برخی مشکالت صادرات و سرمایهگذاری ایران در افغانستان

سیستمهایبرقیالکترونیکی
ماشین آالت مخازن نفت و گاز و خدمات اکتشاف و تولید
طرحهای آبیاری و فناوری
ماشینآالت صنایع غذایی و دستگاههای بستهبندی خشکبار
فرودگاه و تجهیزات فرودگاهی

فرصتهای کوتاهمدت در بازار افغانستان
خدماتکشاورزی ،ساختمانی و مهندسی
مصالح ساختمانی
رایانه ،نرمافزارهای منطبق با زبان فارسی دری و پشتو
تجهیزات و خدمات مخابراتی

کمبود راههای مواصالتی

ژنراتورهای مولد برق

ورود کاالهای قاچاق و چند گانه بودن کانالهای ورود

خدمات آموزشی و تربیتی

عدم تردد کامی ونهای دو کشور ،در کشور مقابل

انواع کاالهای مصرفی

ضعف کاالهای ایرانی در افغانستان

مزیت کاالهای ایرانی

کامیون ،تریلر ،اتوبوس ،گریدر ،بلدوزر ،دامپر ،مخلوطکن

کمبود تبلیغات و عدم بکارگیری فنون بازاریابی

موقعیت ممتاز کاالهای ایرانی نزد طیف وسیع مهاجران برگشتی

تجهیزات امنیتی و حفاظتی

قیمت باال در مقایسه با رقبا

بستهبندی مناسب ،رعایت موازین بهداشتی

عدم توزیع بهموقع ( عدم توجه به تغییرات فصلی)

مطلوبیت نزد ذائقه مصرفکنندگان افغانی

لوازم و مبلمان اداری
خدمات ترجمه شامل ترجمه همزمان و تجهیزات الزم

کشورهای صادرکننده کاال به افغانستان و موارد صادراتی آنها
پاکستان

احشام ،شیرخشک ،برنج ،آردگندم ،سوخت ،منسوجات ،کود ،پالستیک ،مصالحساختمانی ،ماشینآالت صنعتی و تولیدی ،باطری ماشین،

چین

شیرخشک ،روغننباتی ،چایسیاه و سبز ،شکر ،سیگار ،ادویه ،ماشینآالت ،ژنراتور ،تلویزیون  ،ماشین سواری وکامیون ،خدمات فنی و مهندسی

روسیه

آهنآالت ،چوب و الوار ،ماشینآالت  ،صابون ،شکر ،سوخت ،خودروکامیون و خودرو سواری

کرهجنوبی

انواع لوازم الکترونیک و لوازمخانگی ،منسوجات ،سیگار

هند

تخممرغ ،چایسیاه و سبز ،شکر ،انواع ادویه ،تایر و تیوپ ،منسوجات ،آهنآالت ،وسایل برقی ،لوازم یدکی ماشین.

آلمان

خودروسواری ،لوازمیدکی ماشین ،تایر و تیوپ ،صابون ،موبایل ،سیگار ،مشروبات غیرالکلی ،وسایلبرقی

ترکیه

وسایل برقی،ماشین آالت ،ژنراتور برق ،موادغذایی ،صابون ،مشروبات غیر الکلی

تمتحدهعربی
امارا 

تایر و تیوپ ،موبایل ،سیمکارت وکارت اعتباری ،وسایل برقی( تلویریون و کامپیوتر)،ظروف شیشهای ،روغننباتی ،شکر

آمریکا

گوشت ،مرغ ،خودروسواری ،آردگندم ،روغننباتی ،ماشینآالت ،سیگار

بازتاب پرونده :اهداف تجاری ایران در ترکیه

عصرجدید در تجارت ایران و ترکیه

پاسخ هیمتگیریش رایزن بازرگانی جمهوریترکیه در ایران به سواالت آیندهنگر
بدون شک سفر آقای روحانی به ترکیه و پیامهای
مقامات دو کشور در طول این سفر ،مشوق گسترش
تجارت موجود دوطرفه بازرگانان دو کشور بوده و
تاثیر مثبتی در تجارت دو کشورخواهد گذاشت.

توآمد میان مقامات ارشد ایران
از جمله اهداف رف 
و ترکیه در نیمسال گذشته گسترش روابط تجاری
میان دو کشــور تا حد دوبرابر وضع موجود بوده
است .آیندهنگر در شماره گذشته صفحاتی را به
روابط تجاری ایــران و ترکیه اختصاص داده بود.
رایزن بازرگانــی جمهوری ترکیه در تهران آقای
هیمتگیریش در پاسخ به سواالت آیندهنگر به
بررسی وضعیت تجاری دو کشور پرداخته است.
این گفتگوی کتبی که به لطف سفارت جمهوری
ترکیه در تهران انجام شــده ،در تکمیل پرونده
شماره گذشته آیندهنگر منتشر میشود.
وضعیت تجــاری میان ایران و ترکیه را
چگونه ارزیابی میکنید؟ چه راههایی برای
افزایش حجم مبادالت تجاری دوکشور وجود
دارد؟

کدام دســته از کاالها و خدمات ایرانی
برای بازار ترکیه مناسب هستند؟ به عبارت
دیگر نیاز بازار ترکیه به کدامدسته کاالها و یا
خدمات ایرانی است؟

داد .بر اساس این قرارداد هر دو کشور متعهد شدهاند
برای توسعه و بهبود امکاناتی که در زمینه تجارت
برای طرف مقابل در نظر گرفتهاند نیز تالش کنند.

ریاستجمهوریاســامیایران آقای روحانی
خردادماه گذشته بههمراه هیئت بزرگی متشکل
از وزرا و بازرگانان ایرانی بازدیدی از ترکیه بهعمل
آورد .در طول بازدید ایشــان از ترکیه ،شــورای
بازرگانی در ســطح عالی میان مقامات دو کشور
برگزار شــد .رئیسجمهور ترکیه آقای عبدالهگل
و رییسجمهوراسالمیایران آقای روحانی نیز در
بیانیه مشترک مطبوعاتی که صادر کردند ،عبارت
«عالمت عصری جدید» را برای روابط دو کشــور
بهکار بردند .در همایش تجاری ایران و ترکیه که با
حضور روسای جمهوری دو کشور در محل اتحادیه
اتاقها و بورسهای ترکیه برگزار شد ،تعداد زیادی
از بازرگانان شرکت کردند.

مهمترین مشکل در راه گسترش روابط
تجاری دو کشور همسایه چیست و چگونه
میتوان در جهت حل آنکوشید؟

یرﺍﻥدﺭﺑاﺯﺍﺭترﻛﻴه

ﺑاﺯﺍﺭسهمﺍﻫایﻫ ﺪف

می توان گفت تحریمهایی که به ناحق بر علیه
ایران اعمال شده ،بدون شک بهطور غیرمستقیم
بر روابط تجاری دو کشــور تاثیر نهاده است .اما
کشــور ترکیه حتــی در دورهای که تحریمها به
صورت ســنگین اعمال میشد نیز کشور ایران را
تنها نگذاشــت و همانطور که دوستی و برادری
خود را در دیگر زمینهها نشان داد درزمینه تجارت
نیز به وظیفه خود عمل کرد .با نگاه به مذاکرات
بینالمللی ایران ،میتوان گفت که نتیجه مثبت
این مذاکرات میتواند نقش بســیار مهمی را در
زمینه بانکی ایجــاد نماید .جدا از این،
پیشــرفت و تسهیل امورگمرکی،
ایجــاد و بهبود زیر ســاختهای
پروﻧ ﺪ هﺍیدﺭﺑرﺭس
یﺭوﺍﺑطتجاﺭی
لونقلی و متنوع سازی آن نیز
حم 
ﺍیرﺍﻥوترﻛﻴه
میتواند تاثیــر مثبتی را بر تجارت
پیشبهسوی
دو کشور ایجاد کند .بهطور خالصه،
دوبرابرش 
دن
امیدواری فراوانی نســبت به روابط
تجاری میان دو کشور ترکیه و ایران
در آینده انتظار میرود و امروز ،آینده
برای بازرگانان دو کشــور نســبت به
گذشته درخشانتر است .کشور دوست،
برادر و مسلمان ایران همانطور که در
گذشــته برای بازرگانــان ترکیه دارای
اهمیت بوده از این به بعد نیز از اهمیت
بسیار باالیی برخوردار خواهد بود.

به غیر از انرژی،
کشورترکیه
بازار مهمی از
نظرمحصوالت
پتروشیمی،
معدنی و بعضی
محصوالت
کشاورزی برای
ایران است .در
همینچارچوب،
پتانسیلو
زمینههای
همکاریفراوانی
هم در تجارت
کاال و هم در
خدماتبازرگانی
برای بازرگانان دو
کشور وجود دارد.

علی ملیحی

نگر
آینده

نگر
آینده
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«ب
ياييد خليج فارس و د
ريای عمان را به دريای
متصل ك
مديترانه و ســياه
نيم» اين جملهای
بود كه رييس جمهور
كشورمان در سفر به
تركيه بيان كرد .ماه گ
ذشته
و
پس
از
18
سال،
ر
دركاخر
وسای جمهور دو كشور
ياستجمهوریتركيه
بهگفتگونشستند.
مباد
دوبرابركردنحجم
الت تجاری ميان دو
كشور هدف بلندپروازانه
كشور
ای است كه سران دو
بر آن توافق كردند .م
قامات ارشد دو كشور
امﻀا كردند تا
به
ت
 10معاهده همكاری
حقق
اين
هد
ف كمك كرده ب
ما و ترك
ها
د
ر
سال
اشند .مبادالت تجاری
2012
به  22ميليارد دالر اف
سال گذشته به 15م
زايش يافته بود اما در
يليارد دالر كاهش يافت.
پرد
خريد گاز طبيعی ايران و
اخت پول آن به طال،
اصلیترين مبادله دو
در اين چند سال كه
كشور به شمار میرفت.
ايران زير فشار تحريم
قرار
گ
رفت،
ترك
ها
دائمی از تحريم ه
با انتقاد
مسايه شرقی خود ،مباد
الت
غيرر
كرد
ند
سمی
با
كه
ايران برقرار
در اين شــرايط
استثنايی كمكحال
سرشار
ايران شد .البته سود
از روابط ويژه ايران و
تركيه در دوران تحريم
نيز بی ن
ها ،اقتصاد تركيه را
صيب نگذاشت .بخش
عمد
ه
ای
از
صاد
رات
نفت و
ايران به تركيه شامل
گاز و استحصاالت
آنها است .در سوی
بس
مقابل ايران واردكننده
ياری از محصوالت
تركيه است به شــكلی
بازار م
كه بخش عمدهای از
نســوجات و لوازم
همﭽنين مسير وارد خانگی ايران در دست كا
الهای تركی است.
ات
كا
الهای
مورد نياز كش
عربی به
تركيه
تﻐيير
ورمان از امارات متحده
يافته
است .در عينحال،
هزاران شركت ايرانی در
تركيه دست به سرمايهگ
ذاری زدهاند تا هم از
برای ت
تركيه به عنوان بستری
سهيل نقل و انتقال
كاال و معامالت مالی ا
فرصت
ستفاده كنند و هم از
های اقتصادی تركيه
بهره ببرند .اگرچه
د
و
بر د
كشور
عزم
خود را
وبرابر كردن حجم ت
جارت نهاده اند اما مباد
الت
تركيه
باز
د
ر
رگانی
ايران و
پنج ماهه نخست
سال  2014ميالدی
رسيد كه نسبت
به  5/5ميليارد دالر
به دوره مشابه سال
گ
ذشته
حد
ود
23
را نشان
درصد كاهش
میدهد .در سال گ
گ
ذشته با افزايش تحريم
ها عليه ايران و قرار
رفتن تجارت طال در فه
رست تحريمها ،حجم ت
ك
جارت دوكشور روبه
اهش گذاشت .با اين
حال
به
نظر
می
رسد
در
خاورميانه ايران و
ميان ابرهای جنگ در
تركيه
ت
جارت
د
و
جانبه
را افزايش
شــدن
خواهند داد .اجرايی
قرارداد «تجارت ترجي
حی» كه در بهمن
جريان سفر رجب
ماه سال گذشته در
طيب
ارد
وغان
ن
خستوزير تركيه
رسيد
به تهران به تصويب
و مطرح بودن انعقاد
موافقتنامه تسهيل ت
به عنوان
جاری بين دو كشور كه
مهمترين مراحل گذار
به نظام تجارت آزاد
میشود،
بين طرفين ارزيابی
نشانههايی است كه
اين گمانه را تقويت
می
پيش
رو
كند
.
به
د
ر
ص
گفت
وگو
فحات
با ف
عاالن اقتصادی و مس
ووالن ديپلماتيك حوزه
روابط ايران و تركيه نش
ستيم تا راهكارهای اف
تجاری دو
زايش سطح مبادالت
كشور را واكاوی كنيم.
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مناسبات تجاری ایران و ترکیه هر سال بهطور
فزاینــده قویتر شــده و در حال افزایش اســت.
همسایگی ،مسلمان بودن ،دوســتی و برادری دو
کشــور ایران و ترکیه ،دارا بودن ساختار اقتصادی
کاملکننده اقتصاد دیگری ،داشتن روابط صمیمانه و
یمابین،ارتباطاتتاریخی،مشترکاتفرهنگی،
گرمف 
همه و همــه عوامل موجود و مثبــت در افزایش
حجم تجارت دو کشور مورد ارزیابی قرار میگیرند.
رهبران سیاسی هر دو کشور ،نیل به حجم تجاری
 30میلیارددالر تا آخر سال  2015میالدی را مد
نظر قرار دادهاند .هدف مذکور در مرحله گسترش
مناسبات تجاری دو کشور از منظر بازنمایی ثبات
سیاسی موجود در دو کشور نیز از اهمیت بهسزایی
برخوردار است .در این چارچوب ،در جریان سفری
که آقای رجب طیب اردوغان نخســتوزیر
جمهوریترکیــه در تاریــخ ژانویه 2014
(بهمــن  )1392به تهران داشــت ،قرارداد
تجارت ترجیحی که مذاکــرات آن مدت
 10سال بود بین ایران و ترکیه در جریان
بود در حضور روســای دولت هر دو کشور
توسط وزیر اقتصاد جمهوریترکیه ،آقای
نیهاتزیبکچی و وزیــر صنعت و معدن
یایران ،آقای
و تجارت جمهوریاســام 
محمدرضــا نعمتزاده به امضا رســید.
قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه
اولین قراردادی است که ترکیه در خارج
از توافقنامههای تجارت آزاد در جهت
افزایش تجارت منعقــد میکند .این
قرارداد پای ه همکاریهای اقتصادی رو
به افزایش دوره جدید را شکل خواهد

سفر اخیر رییس جمهور ایران آقای دکتر
روحانی به ترکیه چه تاثیــری بر وضعیت
تجارت میان ایران و ترکیه دارد؟

کشــور ایران یکی از مهمتریــن و بزرگترین
اقتصادهای خاورمیانه و جغرافیایی که در آن قرار
داریم اســت .ایران صاحب انرژی و منابع طبیعی
زیرزمینی است که از نظر اقتصادی اهمیت باالیی
دارد .کشور ترکیه نیز قسمت اعظم نیازهای انرژی
خود را از ایران تهیه میکند .به غیر از انرژی ،کشور
ترکیه بازار مهمی از نظر محصوالت پتروشــیمی،
معدنی و بعضی محصوالت کشــاورزی برای ایران
اســت .در همین چارچوب ،پتانسیل و زمینههای
همکاری فراوانی هم در تجارت کاال و هم در خدمات
بازرگانی برای بازرگانان دو کشور وجود دارد.
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جهان
اقتصاد
روندهای
گزارشهایی از
های ماه
گزارش
تحلیلها و

جهانی
دهکدهو نظرها
خبرها

سرمایهگذاری
و سرگردانیهای پیشرو

رشد اقتصادی بیست کشور
به گزارش موسسه بيزينس مانيتور:
بحران داعش و نبرد غزه تاثیری منفی براقتصاد منطقه گذاشتهاند؟

انگلستان

رشد تولید ناخالص داخلی0.7 :
درصد
تولید ناخالص داخلی 2511 :میلیارد دالر (براســاس
برابری قدرت خرید  2293میلیارد دالر)
تورم 2.9 :درصد
جمعیت 63.1 :میلیون نفر
درآمد ســرانه 39770 :دالر (براساس برابری قدرت
خرید  36310دالر)
سیاستهای اقتصادی بریتانیا هدفگذاری شدهاند
تا در بلندمدت اقتصاد کشور را از مصرف کنندهای که
به بدهیها میافزاید به اقتصادی صادرات محور سوق
دهند اما در کوتاهمدت باید انتظار رشد کمتر ،ریاضت
اقتصادی و جمعیت خشمگین را داشت.
فرانسه
رشــد تولید ناخالص داخلی:

0درصد
تولید ناخالص داخلی 2732 :میلیارد دالر (براســاس
برابری قدرت خرید  2305میلیارد دالر)
تورم 1.7 :درصد
جمعیت 63.61 :میلیون نفر
درآمد ســرانه 42930 :دالر (براساس برابری قدرت
خرید  36220دالر)
در حالی که رهبران فرانســه همچنان برای نجات
یورو تــاش خواهند کرد ،بعید به نظر میرســد که
رشدی در اقتصاد فرانسه مشاهده شود.
آلمان
رشــد تولید ناخالص داخلی:

0درصد
تولید ناخالص داخلی 3488 :میلیارد دالر (براســاس
برابری قدرت خرید  3159میلیارد دالر)
تورم 1.8 :درصد
جمعیت 81.7 :میلیون نفر
درآمد ســرانه 43740 :دالر (براساس برابری قدرت
خرید )40280
مالیاتدهندگان آلمانی تمایلی به پرداخت کمک
به کشورهای بحرانزده اروپای جنوبی ندارند .همچنین
ســال  2014برای آنگال مرکل ،صــدر اعظم آلمان ،و
دولت ائتالفی او اهمیت زیادی دارد .حتی اگر یورو هم
حفظ شود اما ریاضتاقتصادی در شرکای تجاری آلمان
به اقتصاد این کشور ضربه وارد خواهد کرد.

نگر
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آیند

موسسه بيزينس مانيتور در آخرین بررسی وضعیت اقتصادی کشورهاي اروپايي
تاکید کرده است که کشورهاي آسيايي و منطقه خاورميانه به دليل ناامني هاي رخ داده
وضعيت مطلوبي براي سرمايهگذاري ندارند .در ادامه خالصهای از گزارش این موسسه
را در مورد رشد تولید ناخالص داخلی و پیشبینی روند اقتصادی برخی کشورها
در پایان ششماهه دوم سال2014از نظر میگذرانید.
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ایتالیا
رشد تولید ناخالص داخلی:

 -0.2درصد
تولید ناخالص داخلی 2201 :میلیارد دالر (براســاس
برابری قدرت خرید  1994میلیارد دالر)
تورم 1.8 :درصد
جمعیت 61:میلیون نفر
درآمد ســرانه 36100 :دالر (براساس برابری قدرت

خرید )32700
ايتاليــا انتظار دارد افزایش انضباط مالی شــاید از
کسری بودجه اين کشــور بکاهد اما رشد منفی برای
اقتصاد ایتالیا در ســال جاري همچنان وجود خواهد
داشت.
یونان
رشــد تولیــد ناخالــص
داخلی:منفی  3.5درصد

تولید ناخالص داخلی 200 :میلیارد دالر (براســاس
برابری قدرت خرید  292میلیارد دالر)
تورم 1 :درصد
جمعیت 11.3:میلیون نفر
درآمد ســرانه  17710دالر (بر اساس برابری قدرت
خرید  25820دالر)
رهبران کشــورهای اروپایی تصمیم دارند تا یورو را
حفظ کنند و به همین خاطر به هر قیمتی که شــده
تــاش میکنند تا وضعیت بدهیهای دولتی یونان را
سامانبخشند.
روسیه

رشد تولید ناخالص داخلی3.7 :
درصد
تولید ناخالص داخلی 1926 :میلیارد دالر (بر اســاس
برابری قدرت خرید  2505میلیارد دالر)
تورم 6.7 :درصد
جمعیت 141.2:میلیون نفر
درآمد ســرانه 13650 :دالر (براساس برابری قدرت
خرید  17750دالر)
روسيه با توجه به وضعيتي که براي آن کشور پيش
آمده احتماال با بحرانهايي در آينده مواجه ميشود ولي
به نظر ميرسد که اين وضعيت تداوم چنداني نداشته
باشد و روسيه بتواند از اين وضعيت خارج شود.
اسپانیا

رشد تولید ناخالص داخلی0.3 :
درصد
تولید ناخالص داخلی 1537 :میلیارد دالر (براســاس
برابری قدرت خرید  1489میلیارد دالر)
تورم 1.8 :درصد
جمعیت 46.3 :میلیون نفر
درآمد ســرانه 33180 :دالر (براساس برابری قدرت
خرید  32140دالر)
پيشبينيها نشان ميدهد اقتصاد اسپانيا بهزودي به
دوران رشد باز ميگردد.

افغانستان
رشد تولید ناخالص داخلی7.2 :

درصد
تولید ناخالص داخلی 19 :میلیارددالر (براساس برابری
قدرت خرید  32میلیارد دالر)
تورم 3.2 :درصد
جمعیت 32:میلیون نفر
درآمد سرانه 590 :دالر (بر اساس برابری قدرت خرید
 1020دالر)
انتخابات اين کشور اميدها را به آينده زنده نگاهداشته
است .با اين وجود انتظار رشد قابل توجهي براي آينده
اقتصادي افغانستان وجود ندارد.
اماراتمتحدهعربی

رشد تولید ناخالص داخلی4.3 :
درصد
تولید ناخالص داخلی 419 :میلیارد دالر (بر اســاس
برابری قدرت خرید  427میلیارد دالر)
تورم 2.1 :درصد
جمعیت 7.5:میلیون نفر
درآمد ســرانه 55520 :دالر (براساس برابری قدرت
خرید  56550دالر)
امارات طي سالهاي گذشــته از فرصت وضعيت
نامطلوب تجاري ايران استفاده بسياري برده است .با اين
حال بازگشت ايران به عرصه تجارت خارجي ميتواند
براي امارات نامطلوب باشد ولي در حال حاضر به نظر
ميرسد امارات نگراني از اين جهت نداشته باشد چراکه
فاصله ميان اقتصاد ايران و امارات بهشدت افزايش يافته
است.
عراق
رشــد تولید ناخالص داخلی:

لبنان
رشد تولید ناخالص داخلی:

 3.6درصد
تولید ناخالص داخلی 47 :میلیارد دالر (بر اســاس
برابری قدرت خرید  62میلیارد دالر)
تورم 3.3 :درصد
جمعیت 4.3 :میلیون نفر
درآمد سرانه 10880 :دالر (براساس برابری قدرت
خرید  14370دالر)
بحرانهــاي منطقه غزه حداقل موضوع رشــد
اقتصادي لبنان را تا مدتي منتفي کرده است.
ازبکستان
رشد تولید ناخالص داخلی:

 7درصد
تولید ناخالص داخلی 52 :میلیارد دالر (براســاس
برابری قدرت خرید  106میلیارد دالر)
تورم 14 :درصد
جمعیت 29.7:میلیون نفر
درآمد سرانه 1760 :دالر (بر اساس برابری قدرت
خرید  3550دالر)
نگرانی بابت ســامتي رئيسجمهور به همراه
نامشخص بودن وضعیت جانشینی وی اصلیترین
تهدید برای ثبات سیاســی ازبکســتان به حساب
میآیــد .فروش مواد خام مانند طــا ،کتان و گاز
به رشــد اقتصاد این کشــور در سال آینده کمک
خواهدکرد البته باید توجه کرد که دولت ازبکستان
معموال در اعالم میزان رشــد اقتصادی خود اغراق
یکند.
م 
پاکستان
رشد تولید ناخالص داخلی:

 4.3درصد
تولید ناخالص داخلی 254 :میلیارد دالر (براساس
برابری قدرت خرید  514میلیارد دالر)
تورم 10 :درصد
جمعیت 193.1 :میلیون نفر

شماره بيست و نهم  /شهریور 93

 10.9درصد
تولید ناخالص داخلی 112 :میلیارد دالر (براســاس
برابری قدرت خرید  159میلیارد دالر)
تورم 6.1 :درصد
جمعیت 32.8 :میلیون نفر
درآمد سرانه 3410 :دالر (بر اساس برابری قدرت خرید
 4850دالر)
بزرگترين نگراني پيشروي اقتصــاد عراق جذب
ســرمايهگذاريهاي خارجي بود ولــي در حال حاضر
حداقل مشخص شده تا رفع بحرانهاي امنيتي در اين
کشور خبري از سرمايهگذاران خارجي نباشد .حضور
داعش در عراق موضوع سرمايهگذاري خارجي را منتفي
کرده است.

 5.3درصد
تولیــد ناخالص داخلی584 :میلیارد دالر (براســاس
برابری قدرت خرید  726میلیارد دالر)
تورم 4.3 :درصد
جمعیت 28.9:میلیون نفر
درآمد ســرانه 20220 :دالر (براساس برابری قدرت
خرید  25130دالر)
عربســتان با اتکاء به توليد نفت بيشــتر همچنان
اقتصاد پيشروي منطقه باقي مانده است .پيشبينيها
نيز نشــان ميدهد عربســتان با اتکاء به توريســم و
درآمدهاي نفتي همچنــان ميتواند وضعيت مطلوب
خود را حفظ کند.

نگر
آینده

ترکیه

رشد تولید ناخالص داخلی3.5 :
درصد
تولید ناخالص داخلی 729 :میلیارد دالر (براســاس
برابری قدرت خرید  1121میلیارد دالر)
تورم 6.6 :درصد

جمعیت 74.7:میلیون نفر
درآمد سرانه 9760 :دالر (براساس برابری قدرت خرید
 15000دالر)
در حال حاضر اصليترين چالش پيشروي ترکيه،
بحرانهاي سياســي و اجتماعي اســت .با اين وجود
صنعت توریسم ترکيه با قدرت به پيش ميرود.

عربستان
رشد تولید ناخالص داخلی:

57

گزارشهایی از روندهای اقتصاد جهان

دهکده جهانی

درآمد سرانه 1310 :دالر (بر اساس برابری قدرت
خرید  2660دالر)
وضعيت پاکستان تمامي سالهاي گذشته تحول
عمدهاي را تجربه نکرده اســت .اين کشور فعال در
ليست سرمايهگذاري هاي بينالمللي قرار ندارد.
کرهجنوبی
رشد تولید ناخالص داخلی:

 3.7درصد
تولید ناخالص داخلی 1245 :میلیارد دالر (براساس
برابری قدرت خرید  1582میلیارد دالر)
تورم 2.9 :درصد
جمعیت 49.8 :میلیون نفر
درآمد سرانه 25000 :دالر (بر اساس برابری قدرت
خرید  31770دالر)
رشــد اقتصادي کرهجنوبي همچنان در منطقه
پيشتاز است .کرهجنوبي با وجود حضور در منطقهاي
کــه چين نيز در آن حضــور دارد ،راه خود را براي
آينده اقتصادش يافته و برهمين اســاس وضعيت
اين کشور تحت تاثير تحوالت منطقهاي به بحراني
نميرسد.

تورم 3.8 :درصد
جمعیت  1328میلیون نفر
درآمد سرانه 6120 :دالر (بر اساس برابری قدرت
خرید  9280دالر)
در چين اتفاقاتی مانند افزایش بیکاری میتوانند
به ناآرامیهای اجتماعی منجر شوند اما بعید است
که در سال آینده شاهد جنبشی متحد و ضددولتی
در چین باشیم .چين همچنان پيشتاز است.

(براساس برابری قدرت خرید  15604میلیارد دالر)
تورم 2.1 :درصد
جمعیت 316.3 :میلیون نفر
درآمد سرانه 49340 :دالر (بر اساس برابری قدرت
خرید  49340دالر)
نرخ بیکاری باال که در  30ســال اخیر بیسابقه
اســت ،مهمترین چالش باراک اوباما برای ماندگار
شدن در کاخ سفید به حساب میآید .گزارشهاي
اخير نيز نشان ميدهد که وضعيت بيکاري در امريکا
قدري بهبود يافته است.

 7.8درصد
تولید ناخالص داخلی 2367 :میلیارد دالر (براساس
برابری قدرت خرید  5083میلیارد دالر)
تورم 7.7 :درصد
جمعیت 122 :میلیون نفر
درآمد سرانه 1940 :دالر (بر اساس برابری قدرت
خرید  4170دالر)
رشد هند بیشتر مبتنی بر افزایش مصرف داخلی
و تقاضای خارجی برای خدمات هندی خواهد بود.
گزارشها هم نشــان ميدهد ميزان مصرف در اين
کشور رو به افزايش است.

کوبا
رشد تولید ناخالص داخلی:

هند
رشد تولید ناخالص داخلی:

 2.4درصد
تولید ناخالص داخلی 63 :میلیارد دالر (بر اســاس
برابری قدرت خرید  124میلیارد دالر)
تورم 5.7 :درصد
جمعیت 11.2 :میلیون نفر
درآمد سرانه 5580 :دالر (بر اساس برابری قدرت
خرید  11060دالر)
مکانیزم بازار و بخش خصوصی در حال یافتن نقش
بیشــتری در اقتصاد این کشور کمونیست هستند.
دولت کوبا قصد دارد کــه یک میلیون از کارمندان
بخش دولتی این کشور را به بخش خصوصی منتقل
کند ،رخدادی که در صورت وقوع منافع بسیاری برای
اقتصاد کوبا به همراه خواهد داشت ،البته بعید است
که چنین رخدادی بهزودي رخ دهد.

قاره افریقا با
وجود تحمل
شکستهای
اقتصادیبسیار،
امروزهتوانسته
چین
از نظر اقتصادی
آمریکا
رشد تولید ناخالص داخلی:
با کشورهایی
رشد تولید ناخالص داخلی:
 8.2درصد
نظیر برزیل و
 1.3درصد
تولید ناخالص داخلی 8130 :میلیارد دالر (براساس
روسیه رقابت
تولید ناخالص داخلــی 15604 :میلیــارد دالر
برابری قدرت خرید  12327میلیارد دالر)
کند .براساس
این گزارش،
منابع طبیعی و
مخارج دولتی به
بهترین اقتصادهای در حال توسعه سال  :۲۰۱۴مغولستان ،سیرالئون و ترکمنستان
تنهایی یک سوم
از تولید ناخالص
اقتصادی خوبی داشتهباشــد .این کشور به دلیل
به گزارش موسسه جهانی مککینزی ،در میان پیشبینیکردهاند:
معادن تیتانیوم ،طال ،الماس و مواد معدنی دیگر در
مغولستان
داخلی این قاره را کشورهای در حال توسعه پیشبینی میشود که
مغولستان یکی از کشورهایی سطح جهانی شناختهشده است ،اما متاسفانه قاچاق
تشکیلمیدهند کشــورهای آفریقایی و آسیایی در سالهای آینده

رشدهای باال در میان کمتر رشدیافتهها
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رشــد اقتصادی بســیار ســریعی را تجربه کنند.
اقتصاددانها ،متوسط رشد تولید ناخالص داخلی
کشــورهای آفریقایی را با  ۰.۴درصد رشد ،برابر با
 ۶درصد در پایان سال  2014پیشبینی میکنند.
این رشد به دلیل در اختیار داشتن منابع طبیعی
بکر و ســپری کردن دوران نقاهــت پس از دوران
ســختی و تحول اقتصــادی ،برای این کشــورها
پیشبینی شدهاســت .این قاره بــا وجود تحمل
شکستهای اقتصادی بسیار ،امروزه توانسته از نظر
اقتصادی با کشورهایی نظیر برزیل و روسیه رقابت
کند .براساس این گزارش ،منابع طبیعی و مخارج
دولتی به تنهایی یک سوم از تولید ناخالص داخلی
این قاره را تشکیل میدهند و بقیه این رقم نیز از
صنایعی مانند عمدهفروشی ،کشاورزی و ارتباطات
تامین میشود .کشورهای زیاد دیگری نیز در این
قــاره و قارههای دیگر وجود دارند که اقتصاددانها
برای آنها رشــد اقتصادی خوبی ،در سال ۲۰۱۴

است که پیشبینی میشود در
سال جاری میالدی ،رشد مناسبی را تجربه کند .این
کشور در دهه گذشته توانستهاست ،سریعترین نرخ
رشد اقتصادی در میان کشــورهای در حال توسعه
را به نام خود کند .صنعت معدن توانســته یک سوم
از اقتصاد این کشــور را تشکیل دهد که با چشمانداز
روشن استخراج معادن مغولستان در سالهای آینده و
سرمایهگذاری چین ،پیشبینی میشود که این کشور
شاهد رشد  ۱۵.۳درصدی در سال  ۲۰۱۴باشد.
سیرالئون

ســیرالئون یکی از کشورهای
کمتــر توســعهیافته جهان
محسوب میشــود که رشــد اقتصادی خوبی را در
ســالهای اخیر تجربه کرده و پیشبینی میشود تا
پایان سال  ۲۰۱۴بتواند به رشد تولید ناخالص داخلی
 ۱۱.۲درصدی برسد .سیرالئون به دلیل منابع معدنی
غنی و بخش کشاورزی فعال خود ،توانسته سوددهی

موارد ذکرشده ،باعث شده تا این کشور نتواند رشد
اقتصادی بهتری را تجربه کند و تنها بخش کوچکی
از الماسهای این کشور از راه قانونی صادر میشوند.
ترکمنستان

اقتصاددانهــا با پیشبینی
رشد۹.۲درصدی ترکمنستان
در ســال آینده ،این کشــور را به رتبه سوم رشد
اقتصادی در میان کشورها در حال توسعه تبدیل
کردهاند .این کشــور توانسته رتبه چهارم جهان را
در ذخایر گاز به دست آورد و به دلیل ذخایر عظیم
نفت و گاز و بخشکشاورزی پیشرفته خود ،آینده
روشــن اقتصادی را برای خود رقــم بزند .افزایش
ســرمایهگذاری خارجی بهمنظور دســتیابی به
ذخایز نفت و گاز این کشور ،با افزایش قیمت این
محصوالت ،توانسته رشد سریعی را در ترکمنستان
ایجاد کند .با وجود طرح خط لوله جدید نیز ،آینده
اقتصاد این کشور بسیار روشن پیشبینی میشود.

شوکهایجبرانناپذیر
تحلیلیمتفاوت درباره آینده بازارهای نوظهور

دنی رودریک
اقتصاددان ترکتبار در انستیتوی تحقیقات پیشرفته پرینستون

اکنون وقت آن اســت که بگوییم برخی بدبینیهای مربوط به بازارهای
نوظهور بازگشتهاند .آرژانتین و ونزوئال مجموعهای از سیاستهای اقتصادی
نامتعارف را به کار گرفتهاند و ناکام ماندهاند .برزیل و هند به مدلهای جدیدی
برای رشد نیاز دارند .ترکیه و تایلند با بحران سیاسی مواجه شدهاند ،در آفریقا
نیز نگرانیها در مورد فقدان تغییرات ساختاری و صنعتیسازی رو به افزایش
اســت و البته اصلیترین سوال این است که کند شدن رشد اقتصاد چین به
سقوطی سخت تبدیل خواهد شد یا سقوطی نرم؟ ما بازهم غافلگیر شدهایم
حال آنکه اقتصاددانان باید خیلی قبل درسهایی اساسی را میآموختند:
یکم :نخست اینکه معجزههای اقتصادی به ندرت رخ میدهند و دولتهایی
که برای بازسازی و تنوع بخشیدن به اقتصاد در امور اقتصادی دخالتکنند،
و درعینحال از افزایش فساد اداری و رانتجویی پرهیز کنند ،به ندرت یافت
میشوند .رشد اقتصادهای نوظهور طی دو دهه اخیر بیشتر بر پایه مجموعهای
از عوامل بیرونی مانند قیمت باالی موادخام ،نرخ بهره پایین و منابعمالی
خارجی صورت گرفته بود .اما این عوامل همیشگی نبودند و نمیشد تا ابد به
آنها امید بست.
دوم :ورود سرمایه خارجی به یک اقتصاد در کوتاه مدت باعث حباب در بخش
امالک و نوسانات بازار مالی میشود .دولتهایی هم که از رشد ابتدایی ناشی
از ورود سرمایه بهره بردهاند نباید به خاطر سقوط پس از آن غافلگیر شوند.
سوم :زمانی که سرمایههای جهانی راهی یک اقتصاد میشوند ،ارزش پول آن
کشور افزایش مییابد و زمان خروج سرمایهها نیز ارزش پول کاهش مییابد.
در عمل ،اقتصادهای اندکی هستند که بتوانند چنین نوساناتی را بدون هیچ
دردی تحمل کنند .افزایش ناگهانی ارزش پول از میزان رقابتپذیری یک اقتصاد
میکاهد و کاهش شدید ارزش پول نیز کابوس بانکهای مرکزی است و عواقب
تورمی شدیدی به همراه دارد.
چهارم :باور به سیاست اقتصادی جهانی که در سایه همکاری بینالمللی
شکل گرفته باشد ،نابجا است .برای مثال ،اولویت نخست در سیاستهای مالی
و پولی آمریکا همواره دغدغهای داخلی بودهاند .کشورهای اروپایی نیز به ندرت
میتوانند در راستای تحقق منافع مشترک خودشان حرکت کنند ،چه برسد به
منافع جهانی .در واقع این سادهلوحی است که دولتهای اقتصادهای نوظهور از
مراکز مالی اصلی جهان انتظار داشته باشند که سیاستهای خود را با در نظر
گرفتن شرایط اقتصادی دیگر نقاط جهان تعیین کنند.

آخرین تحلیلها از بازارهای نوظهور

استیو راتول
تحلیلگر
آسوشیتدپرس

نگر
آینده

هواداران فوتبال اخیرا ً تمام توجهشان به برزیل و جام جهانیای بود که در
آن برگزار شد ،اما سرمایهگذاران از ماهها پیش از آغاز این رویداد بزرگ ورزشی
دلمشغول بازار سهام این کشور بودهاند .برزیل تنها هم نیست .از سائوپائولو تا
بمبئی ،سرمایهگذاران ،ایمان ازدسترفته خود را به بازارهای نوظهور باز مییابند.
این موضوع تحول بزرگی نســبت به ســال  2013است ،سالی که شاهد
ن هم
تهکشــیدن ســرمایهگذاریهای خارجی در این کشــورها بود .دلیل آ 
نگرانیهایی بود که سرمایهگذاران از اُفت سرعت رشد اقتصادی این کشورها
داشتند .این نگرانیها آنقدر باالگرفته بود که تحلیلگران بنیاد سرمایهگذاری
و تحقیقات سرمایه بانک مورگان استنلی ،پنج بازار درحالتوسعه بزرگ ،یعنی
برزیل ،افریقای جنوبی ،هند ،اندونزی و ترکیه ،را «پنج شکننده» نام نهادند.
اما حاال چشــمانداز اقتصادی این کشورها در نظر سرمایهگذاران جذابتر
شده اســت .برخی از آنها گامهایی در جهت تقویت اقتصادشان برداشتهاند.
کشورهای دیگر هم شــاهد تغییراتی در سیاستهایشان بودهاند ،تا اعتماد
ازدســترفته سرمایهگذاران را احیاء کنند .این کشورها سخت تالش کردهاند
تا از شکنندگی و آسیبپذیری خود بکاهند .و توانستهاند به خود کمک کنند.
اقتصادهای «پنج شکننده» نرخهای بهره را باال بردند تا نقدینگی سرمایهگذاران
را به کشورهایشان بازگردانند .برای مثال ،هند ،نرخ بهره خود را از  7.25درصد
در ماه سپتامبر به  8درصد در ماه مارس رساند؛ برزیل هم نر خ بهره خود را از
 7.5درصد در ماه می سال گذشته به نرخ کنونی  11درصد رساند.
نرخهای بهره باال برای سرمایهگذاران امریکایی ،که بانک مرکزیاش نرخ بهره
وامهای خود را بیش از پنج سال است نزدیک به صفر نگه داشته و عایدی اوراق
قرضه اندک است ،بسیار وسوسهکننده و جذاب هستند.
هند همچنین حق گمرکی طال را هم افزایش داده است .فلزی که پس از
نفت ،دومین قلم بزرگ وارداتی این کشور است و در سالهای اخیر که درآمدها
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این درســت اســت که بگوییم دولتها در اقتصادهای نوظهور تنها باید
خودشان را مقصر بدانند که چرا بدون توجه به عواقب احتمالی ،وارد رقابت
دیوانهوار در بازارهای مالی جهانی شــدهاند ،اما چنین حرفی کمکی به حل
بحران نخواهد کرد .اکنون زمانی اندیشــیدن به این است که جهان چگونه
میتواند توازن عقالییتری را میان امور مالی و بخش حقیقی اقتصاد ایجاد
کند.

برزیل و دیگر بازارها
دیگر«پنجشکننده»
نیستند
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گزارشهایی از روندهای اقتصاد جهان

دهکده جهانی

به اعتقاد برخی
کارشناسانهرچه
پیشترمیرویم،
سرمایهگذاران
بایدنسبت
به انتخاب
سرمایهگذاری در
بازارهاینوظهور
محتاطترعمل
کنند .پیامی که
در این بازارها به
سرمایهگذاران
داده میشود این
است که بازارهای
نوظهور را
یکسان در نظر
نگیرید.
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در داخل افزایش یافتهاند ،خرید آن هم افزایش قابلمالحظهای داشته است.
گفتنی است افزایش خرید طال موجب خروج نقدینگی از هند شده و واحد پول
این کشور را تضعیف کرده بود.
سیاستمداران هم نقش مهمی در این میان ایفا کردهاند .چندی پیش نارندرا
مودی و حزب ملّیگرای هندوی بهاراتیاجاناتا قاطعترین پیروزی انتخاباتی سه
دهه اخیر را بهنام خود ثبت کردند .مودی خود را رهبری معرفی کرده که توان
تحرک در اقتصاد و بیرون کشیدن آن از باتالق رکود را دارد .پیروزی قاطع
ایجاد ّ
مودی در انتخابات ،اجازه اصالح اقتصاد را ب ه او داده است.
در برزیــل ،پــس از آنکه نتایج صندوقهای رأی نشــان دادند مخالفان
دیلماروسف ،رئیسجمهور ،آنقدر پایگاه قدرتمندی دارند که بتوانند انتخابات
را به دور دوم بکشند ،بازارهای سهام در مسیر رشد افتادند و قیمت سهام اوج
گرفت .رقبای روسف ،اعتقاد به مداخله کمتر دولت در اقتصاد دارند.
این تغییر و احیای اقتصادی خودش را در بازارهای مالی نشــان داده است.
دستآوردها و عایدیها در بازار سهام امریکا از عایدی بازارهای نوظهور بسیار
کمتر بوده است .شاخص اماسسیآی ،شاخص گسترده سهام هند 30 ،درصد
افزایش یافته اســت .سهام ترکیه هم  44درصد رشد کرده است ،و بازار سهام
برزیل  26ارتقاء یافته .بازارهای نوظهور از سیاست پول آسان بانک مرکزی ایاالت
متحده منتفع شدهاند .این سیاستها ،با نرخهای بهره اندکشان ،سرمایهگذاران
را تشویق به شکار نرخهای بهره با عایدی باالتر در خارج از کشور کرده است.
بااینحال ،ســال گذشته که بانک مرکزی امریکا از طرح خود برای کاهش
برنامههای پیشین و افزایش نرخهای بهره خبر داد ،سرمایهگذاران شروع کردند
به خارج کردن پولهایشان از بازارهای نوظهور .این مسأله به اُفت شدید ارزش
واحد پول این اقتصادها و نیز قیمتها در بازار سهام و اوراق قرضه آنها منجر
شد.
شاخص بازارهای نوظهور اماسسیآی ،که  800اوراق بهادار را در  21بازار
بررسی میکند ،از آغاز ماه می تا پایان ژوئن نزدیک به  10درصد اُفت کرده ،
و سال را با  5درصد کاهش به پایان رساند .ارزش لیره ترکیه نیز در پنج ماه از
آغاز سپتامبر تا پایان ژانویه  2014یازده درصد اُفت کرده است.
امسال رشد اقتصاد ایاالتمتحده هم ناامیدکننده بوده است .عایدی اوراق
قرضه بانکمرکزی برخالف انتظار بســیاری از تحلیلگران نه رشد ،که اُفت
داشته است .در نتیجه بازارهای نوظهور با رشد باالتر اقتصادی جذابتر شدهاند.
نرخهای بهره پایین هم مشوقی شده است برای جلب سرمایهگذاران به اینکه
در امریکا وام بگیرند و در اقتصادهای خارج از کشور که عایدیهای باالتری دارند
سرمایهگذاری کنند .جراردو رودریگوئز ،استراتژیست ارشد سرمایهگذاری گروه
اقتصادی بازارهای نوظهور میگوید« :مسلم است که مهمترین مشوق تاکنون
شرایط مالی جهانی بوده است».
تحلیلگــران بازار به پیروزی تیم فوتبال برزیــل در جام جهانی هم امید
بسیار داشتند ،که اگر چنین میشد بازار سهام آن کشور رشد قابلمالحظهای
مییافت .تحلیلگران گلدمنساکس محاسبه کردهاند که بهطور متوسط بازار
سهام یک کشــور پیروز در فوتبال در ماه نخست پس از پیروزی  3.5درصد
موفقتر از بازار جهانی است .اما تحلیلگران دیگر هنوز نسبت به دستآوردهای
پیشرو در بازارهای سهام اقتصادهای نوظهور بدبین هستند.
توجه بسیار زیاد به برزیل به دلیل جام جهانی ،اعتصابها و مشکالت بزرگی
را هم در این کشور به ارمغان آورد .کارگران مترو با درخواست دستمزدهای
بیشتر اعتصاب کردند؛ آموزگاران در ریودوژانیرو اعتصاب کردند و خیابانها
را مسدود ساختند .پلیس هم بارها در شهرهای مختلف اعتصاب کرده است.
و به همه ایــن دالیل به اعتقاد برخی کارشناســان هرچه پیشتر میرویم،
ســرمایهگذاران باید نســبت به انتخاب ســرمایهگذاری در بازارهای نوظهور
محتاطتر عمل کنند .پیامی که در این بازارها به سرمایهگذاران داده میشود
این است که بازارهای نوظهور را یکسان در نظر نگیرید .بسیار مهم است که
پیش از هرچیز کار خود را در سطح کشور خودتان بهخوبی انجام دهید و پایگاه
خوبی برای خود بسازید.

رازهای توسعه در حبشه
درسهایی که میتوان
از الگوی اقتصادی اتیوپی گرفت
مأموران حفاظت مرزی اتیوپی در ترمینال ورودی «متما» اســم روی هر
گذرنامه را با فهرستی از نامهای عناصر نامطلوب کنترل میکنند .اینجا
کشوری است که دولت در آن صالح کار را بهتر از همه میداند .شاید این
پروسه برای مسافران طاقتفرسا باشد ،اما همین سیاست است که اتیوپی را
به یکی از ستارههای توسعه در افریقا تبدیل کرده است .جادهای تازهتأسیس
که مسافران را از مرز به داخل میبرد ،در محاصره مزارع وسیع کنجد قراردارد .این
محصول ،دومین صادرات اتیوپی پس از قهوه است.
اتیوپی سیاستی تحتالحمایه دولت از تسریع و تشویق رشد اقتصادی و برچیدن
فقر را در پیش گرفته که مقامات قدرتمند کشــور به اجرایش گذاشتهاند .بازارها و
سرمایهگذاران خارجی اجازه حضور یافتهاند اما هنوز به دیده ظن بهشان نگریسته
میشود .الگوی اقتصادی این کشور وامدار الگوی چینی است و نوعی رد سرمایهداری
آزاد غربی .الگویی که کارفرمایان محلّــی را پرورش میدهد و آنها را از مهاجمان
والاستریت محافظت میکند .دولت در پرده از حرکت به سمت دموکراسی لیبرال
در آینــد ه میگوید ،اما هنوز راه درازی تا آن نقطه باقی اســت .اقتصاد بر همهچیز
ارجحیت دارد .ملس زناوی ،نخستوزیر فقید این کشور ،بینش و آرمانی برای اتیوپی
 85میلیون نفری طراحی کرد که بیش از هرچیز بر بهبود و توسعه بخش کشاورزی
انگشت میگذارد ،بخشی که  46درصد از تولید ناخالص داخلی و  79درصد از بازار
کار اتیوپی است.
بعضی همسایگان هم از الگوی توسعه دولتی اتیوپی پیروی کردهاند ،مهمترینشان
روآندا است .با این حال دیگر کشورهای افریقایی رویکردی متضاد اتیوپی در پیش
گرفتهاند و مسی ر مخالف آن را میروند .این کشورها از نقش دولت در اقتصاد کاستهاند
و بازارها را آزاد کردهاند ،تا الگویی غربی را پذیرا شــوند .کنیا پرچمدار این راه است.

رشد تا حد مرگ

آیا یک بحران مالی دیگر در راه است؟
رابرت جی .شیلر  /برنده نوبل اقتصاد 2013

ی کارشناسان مالی جهان و رسانههای خبری از اینکه
در ماههای اخیر ،نگران 
بازارهای بیشازحد داغ داراییها – امالک و مستغالت ،سهام ،و اوراق قرضه
بلندمدت -ممکن است به رکودی عظیم منجر شود و بحران اقتصادی دیگری
بسازد ،باالگرفته اســت .عموم مردم بهنظر میرسد چندان نگران نیستند:
آمارهای گوگل نشــان از افزایش جستوجوی عبارت «حباب بازار سهام» دارند ،اما
نه آنقدر که در سال  2007بود ،و جستوجوی عبارت «حباب مسکن» نسبتاً اندک
بوده است .اما نگرانی کارشناسان قابلتوجه و درست است ،زیرا این اعتقاد که بازارها
همیشه کارآمد هســتند ،فقط زمانی میتواند پابرجا بماند که برخی از مردم به آن
باور کامل نداشــته باشند و بر این گمان باشند که میتوانند با یافتن و بهرهگیری از
فرصتهای بازار سود ببرند .همزمان ،این نگرانی فزاینده خطراتی هم در پی میآورد،
زیرا نمیدانیم آیا در آینده به واکنش عموم مردم در جهت اُفت بازار و سیر نزولی آن
خواهد انجامید یا نه .سازمانهای بینالمللی اخیرا ًهشدارهایی درباره مازادهای انباشته
در بازارهای دارایی صادر کردهاند ،که میگویند باید نسبت به بحران دیگری در آینده
نزدیک نگران باشــیم .مین ژو ،معاون مدیر صندوق بینالمللی پول ،در سخنرانیای

نگر
آینده

در ماه ژوئن ،اعالم کرد که بازارهای مســکن در چندین کشور ،از جمله در اروپا ،آسیا،
و قاره امریکا« ،نشانههایی از داغی بیش از حد دارند ».همزمان بانک تسویهحسابهای
بینالمللی در گزارش ساالنه خود گفته است که «نشانههای بازار ،نگرانکننده هستند».
روزنامههــا هم زنگهای هشــدار را به صــدا درآوردهاند .در روز هشــتم جوالی،
نیویورکتایمز تیتر کموبیش اغراقآمیزی را در صفحه نخســت خود حک کرده بود:
«از بازار سهام تا زمینهای کشاورزی ،همه در حال رشد ،یا تشکیل حباب :قیمتهای
تقریباً همه داراییها در سراسر جهان بسیار باال هستند ،که ریسکهای اقتصادیای به
همراه میآورد ».کلمات «تقریباً و همه» اغراق زیادی دارند ،اما بههرحال این تیتر خبر
از نگرانیهای تازه میدهد .هنوز کام ً
ال معلوم و آشکار نیست که چرا این هشدارها حاال
بیان میشوند ،پنج سال پس از بسط و توسعه عمومی بازارها از زمانی که در سال 2009
به یکباره زمین خوردند .چرا مردم انتظار سالهای بیشتر توسعه و گسترش بازارها را
ندارند؟ بهنظر میرسد که این موضوع متأثر از اوجگیری اخیر بازارهای سهام باشد ،حتی
اگر این سطوح بسیار باال با در نظر گرفتن تورم ،بیمعنی و بیاهمیت باشند .صندوق
بینالمللی پول در ماه ژوئن اعالم کرد که یک وبسایت جدید نظارت بر بازار مسکن
جهان راه انداخته است که کارش نظارت و ردگیری قیمتها و نسبتهای جهانی مسکن
در سراسر جهان است .این وبسایت ،شاخصی جهانی برای قیمتهای مسکن در خود
دارد که مدام در حال افزایش است.
مشکل اینجاست که هیچ راه مطمئن و قطعیای برای توضیح اینکه مردم چطور
به چنین تغییر سیاستی واکنش نشان خواهند داد ،وجود ندارد .ما تاریخ چندان غنیای
از بحرانهای مالی بزرگ نداریم که بتوانیم شــرایط را با آنها مقایسه کنیم ،و همین
اقتصاددانان را در برابر اشتباه و خطاهای محاسباتی شدیدا ً آسیبپذیر میگذارد ،هرچند

که سلسلههای زمانیای را که عموماً بیش از چند دهه طول ندارند مقایسه و بررسی
کرده باشــند .تا بحران اخیر ،اقتصاددانان مدافع «تعدیل بزرگ» بودند :یعنی نوسانات
اقتصادی متعادلتر شوند ،و بسیاری از بررسیها به این نتیجه میرسیدند که سیاست
ثباتآفرینی در اقتصاد به قلههای جدیدی از کارآمدی دست یافته است .تا سال ،2005
اندکی پیش از آغاز بحران مالی ،جیمز استاک و مارک واتسون ،دو اقتصاددان هاروارد،
بر این باور بودند که اقتصادهای توسعهیافته هم نوسان کمتری دارند و هم در  40سال
گذشته از همبستگیشان به همدیگر کاسته شده است.
این نتیجهگیری در پرتو آمارهایی که از زمان آغاز بحران مالی به دست آمده تا حد
زیادی رنگ باخته است .رکود و افت سرعت رشد اقتصادی در سال  ،2009بدترین سال
بحران ،هیچ کم از سطح فاجعه نداشت .حقیقت این است که در یک قرن گذشته فقط
سه بحران جهانی برجسته وجود داشته است ،1980-1982 ،1929-1930 :و -2009
 .2007این رویدادها صرفاً نســخههای بزرگتر و طوالنیتر نوسانات متداولتر خُ ردی
بودهاند که اغلب شاهدشان هستیم ،نوساناتی که استاک و واتسون بررسیشان کردهاند.
اما ،با تکیه بر فقط سه مشاهده ،ســخت میتوان درکی از این رویدادها و رویدادهای
مشابه بهدست آورد .بهنظر میرسد همه این رویدادها ،ارتباطی با تحرکات و تغییرات
انتظاری قیمتها که بیشتر شاهدان و ناظران را شگفتزده کردند ،داشتهاند؛ تغییراتی
که هرگز توضیحی برایشــان داده نشد ،حتی سالها پس از آنکه در دنیای واقع رخ
دادند .همچنین این رویدادها به اشــتباهات سیاستگذاران دولتی هم ربط داشتهاند.
برای نمونه ،بحران  1980-82را افزایش قیمتهای نفت در اثر جنگ ایران و عراق پدید
ی نقش داشتهاند که انفجارشان به
آورد .اما در همه این رویدادها حبابهای قیمت دارای 
فروپاشی مالی انجامیده است.
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کشوری که با موفقیتهایش در بخش مخابرات و بانکداری ،جهانیان را متوجه خود
ساخته است.
حال پرســش اینجاست که کدام طرف بهتر عمل میکند؟ پاسخ آنقدرها که
انتظار میرود سرراست و آسان نیست .اتیوپیاییها در اداره دولتی بزرگ ،از حکومتی
مثل شوروی سابق کارآمدتر و شایستهتر هستند .در اواخر دهه  1990آ نها اهداف
و روششناسیشــان را تعیین کردند و از آن زمــان تاکنون با انضباطی مثالزدنی
مشغول اجرای طرحشان هســتند .تالشها در سراسر کشور با نظمی خیرهکننده
انجام میشــوند و همکاری و هماهنگی میان ادارات در سطح بسیار مطلوبی است.
مقامات بر جریان پیشرفت نظارت دارند و بهوقت نیاز مسیر را تغییر میدهند .آنها
پذیرای مشورتها از خارج هستند و توانستهاند فساد را در نظامی اینچنین متمرکز
ناچیز نگه دارند .این سیاســت به دستآوردهای شگرفی در زمینه توسعه انجامیده
است .تعداد دانشگاههای اتیوپی در طول دو دهه از  2به  32رسیده است .در بیشتر
خیرین خارجی نرخ مرگ و میر
روستاها مدرسه و درمانگاه دایر شده .طب 
ق آمارهای ّ
نوزادان در این کشــور از سال  2000تا کنون  40درصد کاهش یافته و نرخ مرگ و
میر کودکان زیر پنج سال  45درصد .البته اتیوپی هنوز فقیر است :درآمد سرانه کشور
در ســال  2011حدود  400دالر بود ،که بسیار کمتر از متوسط کشورهای افریقای
جنوب صحرا ،یعنی  1466دالر است .اما رشد و توسعه این کشور از سطحی بسیار
پایین تا بدین جا بسیار سریع بوده است ،رشدی که بیشتر مدیون تالشهای دولت
و متحدان غیرمتعارف آن بوده است.
ریاست آژانس دولتی دگرگونی کشاورزی ،که هدفش افزایش بهرهوری در بخش
کشاورزی و نیز سهم کشاورزان از سودهای حاصله است ،را به خالد بُمبا سپردهاند،
بانکدار سابق در والاستریت و از کارکنان سابق بنیاد بیل گیتس .او میگوید اتیوپی
میتواند تا کمتر از پنج سال آینده در تأمین مواد غذایی به خودکفایی برسد ،از طرفی
به این خاطر که بزرگترین انباره احشام را با 50میلیون راس گاو در میان کشورهای
افریقایی برای خود ساخته ،مأموران این آژانس به آموزش کشاورزی و تکنیکهای
کاشت میپردازند ،و نیز دانههای مرغوب را توزیع میکنند ،آنها همچنین طرحهای
بهینه افزایش میزان برداشت اجرا میکنند و در زمینه قیمت ،مشاوره و اطالعرسانی
ینمایند.
م 
س آبابا ،پایتخت ،راننده در
نتیجه را بهوضوح میتوان دید .سر راهمان از متما به آدی 
روستایی توقف میکند و با کشاورزی کنار جاده مکالمه کوتاهی دارد .راه که میافتد

میگوید«،میخواستم یک کیسه جو برای همسرم بخرم .قب ً
ال اینجا  60تا  70درصد
ارزانتر بود ،اما حاال دیگر همه قیمت شهر را میدانند».
بخشهــای دیگر اقتصاد هم متح ّول شــدهاند .راننده در جاده بیدســتانداز
سنگفرشی پیش میرفت ،که بخشــی از برنامه جادهسازی کشور بوده است .این
جاده طوالنی و عریض را پس از قطحی دهه  1980ساختهاند ،آنگاه که انبوهی از
مواد غذایی در مناطق حاصلخیز انبار شده بود اما به گرسنگان نمیرسید .بااینهمه
بیشتــر طول راه خالی از خودرو بود ،و بیشتــر گاو در جاده میدیدیم تا خودرو.
مقصر این وضعیت هستند .دولت میخواهد
محدودیتهای کســبوکار خصوصی ّ
کشاورزان ســر زمینهایشان بمانند ،نه اینکه فوج فوج به شهرها بیایند تا بخت
خویش را بیازمایند ،و در نهایت ساکن زاغهنشینها شوند.
با اینحال اوضاع آنقدرها هم که بهنظر میرســد مساعد نیست .روستاها هنوز
هم دورافتاده و دور از دســترس و فقیر هستند .بااینهمه در یک دهه گذشته برای
نخســتین بار کمکهای دولتی بهشان رسیده است .یک مدرسه کوچک روستایی
حاال دیگر تا کالس هشــتم را در خود دارد و پرستاران خدمات ابتدایی درمان را به
روستاییان عرضه میکنند.
الگوی اتیوپی-یعنی سخاوتمندی آمیخته با کنترلهای سفتوسخت دولتی-
از جهاتی هم به مشــکل برخورده است .اوضاع تأمین مالی پروژههای دولت خوب
نیســت .تورم در سال  2011به 40درصد رسید .این
نرخ حاال به حدود  15درصد کاهش یافته،
اما بهای این کاهش تورم سقوط نرخ
رشد اقتصادی بوده است .آدیس
آبابا پر است از ساختمانهای
نیمهکارهای که مالکانشان
دیگر آه در بساط ندارند و
از سوی دیگر کنترلهای
نرخ ارز ،راه ورود واردات
حیاتی را بســته است.
اتیوپی به شهریشدن،
و آزادسازی بیشتر بازارها
نیاز دارد.
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اخالق کسبوکار

من مجنون
تولید هستم
اخالق کسبوکار در گفتوگو با
مرتضی سلطانی
بنیانگذار زرماکارون

آیندهنگر :هرچند دشواری زندگی بود که او را از کودکی به کار کردن کشاند اما با
عشق و عالقه فراوان توانست در سایۀ این اجبار ،بهترین راهها را برگزیند .مرتضی
سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر است .گروهی صنعتی شامـــل
شرکتهای آرد زر ،زرماکارون و نـوشیـنساز که در طول بیش از دو دهه حضور در
عرصۀ صنایع غذایی ،عناوین بسیاری را برای مدیرانش به ارمغان آورد ،چنانکه در
آخرین واقعه از این نوع ،سلطانی در روز صنعت امسال صنعتگر نمونه کشور شد و
جایزهای از دستان وزیر صنعت ،معدن و تجارت دولت یازدهم دریافت کرد .مرتضی
سلطانی کودکیاش را در قلعه مبارکآباد قم در سختی و دشواری گذراند .مادرش
که بعد از فوت همسر اول از قائن به قم آمده بود ،با سه فرزند ،همسر دوم مردی
نخستین مواجهه شما با کار چه زمانی بود؟

هفت ساله بودم .فشار زندگی و رفتار پدرم باعث شده
بود تصمیم بگیرم روی پای خودم بایســتم .او مخالف
تحصیل من بود و برای همین آخر هفتهها سطلی پُر
از آب در دســت میگرفتم و به گورستان وادیالسالم
قم میرفتم .قب ر مردگان را میشســتم و از این طریق
درآمد کمی بهدست میآورم تا روی پای خودم بایستم
و کمکخرجی برای مادرم باشم .بعد از آن به واکسزدن
کفشهای مردم مشغول شــدم .کالسکهای داشتم با
واکسهای رنگارنگ و مشتریهایی که کفشهایشان
را به من میسپردند تا برقشان بیاندازم.
پس سختی شرایط زندگی بود که شما را به
بوکارکشاند...
کس 

نگر
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شــرایط زندگی ســخت بود اما در عین حال همه
در همان هفت سال اول
افتخار و ارزشهای زندگیام 
شکل گرفت .مادر من زنی روســتایی بود که هرچند
سواد نداشت ،ولی با مناعت طبع مثالزدنیاش ،درست
زندگی کردن و انســان بودن را به ما یــاد میداد .او به
دانشآموختن بچههایش توجه زیادی داشت و با وجود
مخالفت پدرم با مدرسه رفتن من ،باالخره موفق شد مرا
در سن هفت سالگی به مدرسه بفرستد.
گفتید کارهای کودکــی همه برای گذران

شد که خود هشت فرزند داشت .آنها به واسطه مشکالت اقتصادی توافق کرده
بودند که صاحب فرزندی نشوند اما چندی بعد پسری به دنیا آوردند که مرتضی نام
گرفت .پدر از تولد این فرزند ناخواسته دلچرکین بود و از همان ابتدا رفتار بدی
را با او در پیش گرفت .اینچنین بود که مرتضی از همان کودکی جز مادرش که او
را بسیار دوست داشت ،به کار پناه برد و از پناهگاهش بنایی ساخت که امروز او را
به یکی از موفقترین کارآفرینان بخش صنایع غذایی تبدیل کرده است .مرتضی
سلطانی بعدها به پاس مهر و محبت مادر ،در زادگاهش بیمارستانی بنا کرد و نام اُم
لیال مادرش را بر آن نهاد .گفتوگو با او از دوران کودکیاش آغاز میشود ،جایی
که در هفت سالگی با اشتغال به مشاغلی کاذب ،کسب درآمد مستقل را آغاز کرد.

کخرجی مادر بــود ،کی کار را به
زندگی و کم 
صورت جدی آغاز کردید؟

در آغاز جوانی بود که تصمیم گرفتم کســبوکار
جدیتــری را آغــاز کنم .بــه همین خاطــر در یک
فرشفروشی مشغول به کار شدم اما بعد از مدتی دیدم
این کار آن چیزی نیست که من بتوانم قابلیتهایم را
در آن نشان دهم .از همان کودکی همیشه از خواندن
سرگذشــت آدمهایی که با ایجاد اشتغال به نوعی در
چرخیدن چرخ صنعت و تولید ســهم داشتند ،لذت
میبردم .من آرزو داشــتم یــک روز بتوانم در صنعت
سرزمینم تاثیرگذار باشم بنابراین در جستوجوی راهی
رفتم که مرا به صنعت برساند.
و این شد نخستین تجربۀ کارآفرینی شما...

به نوعی بله .همراه چند نفر از دوستانم ،یک واحد
تراشکاری راهاندازی کردیم و کار گروهی را تجربه کردم.
حین همین فعالیت بود که با گروهی دیگر آشنا شدم که
پیمانکاری «پوشش سوله» را انجام میدادند .وقتی وارد
این کار شدم همیشه پرسشی از خودم داشتم که «ما چه
چیزی را پوشش میدهیم؟» همین کنجکاوی زندگی
مرا تغییر داد .تالش کردم فنآوری سولهها را بیاموزم و
یک روز به این نتیجه رسیدم که «پوشش را ول کن ،به
سراغ سولهسازی برو»...

چگونه این کار را آغاز کردید؟ برای جوانی
چون شما که تازه با این پدیده روبرو شده بود،
دشوار نبود؟

خیلی هم ساده نبود .همراه چند تن از دوستانم ،همه
توان خود را جمع کردیم و برای دریافت موافقت اصولی
به اداره صنایع اراک رفتیم.
این مربوط به چه زمانی است؟

سال  ۱۳۵۹بود ،هنوز قم بخشــی از استان تهران
به شــمار میرفت .تصور ما این بود که در حریم ۱۲۰
کیلومتری تهــران نمیتوانیم کارگاهی احداث کنیم،
بنابراین زمینی را در مأمونیه واقع در زرند ســاوه مهیا
کردیم و بعد به سراغ گرفتن موافقت اصولی رفتیم .آن
اوایل مدیرکل صنایع استان مرکزی با جدیت درخواست
مرا رد میکرد .مثل خیلیهای دیگر حاضر نبود بپذیرد
جوانی  ۱۹ســاله وارد کار پیچدهای مثل سولهسازی
شود ،اما ســرانجام بعد از چندماه دوندگی موفق شدم
رضایتشان را جلب کنم .چند سال پس از آن در صنعت
ریختهگری فعال شدم و با همکاری دوستانم نخستین
خط تولید میللنگ در ایــران را راهاندازی کردیم .در
مجموع حدود سی سال در عرصۀ صنعتی فعال بودم و
همین زمینهای شد برای ادامه کارم.
گویا عالقه زیادی به کار گروهی دارید...

بله ،من معتقدم کار در صنعت بههیچوجه انفرادی و
فردمحورانهنیست.یکصنعتگربایددرگامنخستمدیر
و مدبر ،و در مرحلۀ بعد رهبر و هماهنگکنندهای قوی
باشد .مدیری موفق است که بتواند فضای کار را بشناسد،
نیازهای جامعه را درک کند ،توانایی راهبری و هدایت
داشته باشد و از همه مهمتر بتواند خصوصیات و شرایط
کار گروهی را درک کرده و به آن پایبند باشــند .یک
تولیدکننده موفق ،باید بتواند با تکیه بر اصول حاکم بر
ی منابع مالی ،انسانی
تحقیق و توسعه ،در یک روند دائم 
و مواد اولیه را بکار بگیرد تا با افزایش کارایی و بهرهوری
محصولی بهتر روانه بازار کند.
زمینه کاری شــما صنایع خشنی چون
ریختهگری و نورد لوله بوده اما اکنون به عنوان
یکی از موفقتریــن تولیدکنندگان در صنایع
غذایی شــناخته میشــوید .چه شــد که از
ریختهگری و سولهسازی ،سر از تولید ماکارونی
درآوردید؟

البته شما حتما میدانید که من فقط ماکارونیساز
نیســتم ،من کارخانهســازم و دهها کارخانه دیگر را
ســاختهام .کار ما در گروه صنعتی و پژوهشــی زر که
زرماکارون تنها یکی از زیرمجموعههای آن اســت نیز
ابتدا با تاسیس یک کارخانه تولید آرد آغاز شد .ما ساخت
محلی که شرکت آرد زر در آن قرار دارد را سال ۱۳۷۲
در زمینی به مساحت ۲۰هزار مترمربع و زیربنای حدود
۹هزار متر مربع با استفاده از تکنولوژی کشور آلمان در
شهرستان کرج آغاز کردیم که بعد از پنج سال عملیات
ساختمانی در اسفند  ۱۳۷۷به بهرهبرداری رسید.
شرکت آرد زر فقط آرد مخصوص ماکارونی
یکند؟
تولیدم 

خیر ،ما از تولید آرد ماکارونی شروع کردیم اما بعدها
بهدرخواستواحدهایتولیدنانسنگکتولیدآردکامل
را نیز در دستور کار قرار داد بهطوری که اکنون ظرفیت
تولید روزانه ما به چیزی بالغ بر  ۱۳۸۰تن رسیده است.
به شما «پدر سمولینا» هم میگویند .این
عنوان از کجا آمده است؟

این همزمان بود با تاسیس زرماکارون...

همانطور که میدانید مذاکرات هستهای
میان ایران و غرب به مراحل حساسی رسیده و با
امضــای توافق ژنو امیدهای زیــادی در میان
تولیدکنندگان به وجود آمده است .شرایط تازه
چه تاثیری بر فعالیت شما گذاشته است؟

ایــن روزها خبرهای بســیار خوبــی نهفقط برای
صنعتگــران و شــهروندان ایرانــی بلکه بــرای تمام
صلحدوســتان شــنیده میشــود .بخصــوص برای
تولیدکنندگانی که تولیداتشان برای صادرات تعریف
شده است .در واقع باید بگویم که سالها تولیدکننده
ایرانی که نگاه به حوزه صادرات داشت ،نگاه به این روزها
داشت و امیدوارم همانطوریکه پیشبینی میشود
روزهای بهتری در انتظار تولیدکنندگان ایرانی باشد.
از قدیم مشهور بود که میگفتند به امید
روزی که هر ایرانی صاحب یک پیکان باشد .اکثر
تولیدکنندگانداخلیماهنوز سقفآرزوهایشان
را بر تســخیر بازارهای داخلی بنا کردهاند .چرا
سقف آرزوی تولیدکننده ما اینقدر کوتاه است؟

سوال بسیار خوبیســت .اما باید به شما بگویم که
نگاه تولیدکننده ایرانی و خارجی تفاوتی ندارد .مسلما
هرکســی که کار تولیدی میکند ،عالقهمند است که
محصوالت خود را به کل دنیا صادر کند و دوست ندارد
دور خود دیوار بکشد.
خود شما هم چنین آرزویی داشتهاید؟

بله .هم آرزویش داشتهایم و هم در طول این سالها
بهاتفاقهمکارانمان،خوشبختانهدر سختترین شرایط
این آرزو را محقــق کردهایم .آرزوی هر تولیدکنندهای
است که محصول باکیفیت تولید کند و هدفگذاریاش

مشــکالت را همه ملت ایران میدانند و سادهترین
شهروندان ایرانی نیز که کاری با حوزه تولید و اقتصاد
ندارند ،میدانند که تحریم با ما در حوزه تولید چه کرده
است؛ چه صدماتی زده و شرایط ما را در شرایط نابرابر با
تولیدکننده خارجی قرار داده است .وضعیت طوری است
کهاگرشمامحصولیتولیدمیکنیدورقیبخارجیشما
هم همین محصول را تولید کند ،حتی اگر هر دوی شما
به لحاظ کیفیت خوب باشید ،برند باشید و قیمتتان هم
قیمت قابل دفاعی باشد باز هم هر دو در شرایط یکسان
نمیتوانید محصولتان را در بازار به دست مردم برسانید.
چرا؟ به دلیل اینکه مشــکالت خاصی را برای شما به
وجود آوردهاند .مث ً
ال عــدم وجود پروتکلهای پیمانی
که بین کشورها بسته میشود .به دلیل سالها تحریم
و عدم تعامل مثبت با جهان ،ما از داشتن بسیاری از این
پروتکلها محروم بودهایم و بنابراین ورود کاالهای ما به
بازار هدف با تعرفههای باالیی همراه است که این قیمت
تمامشده محصول و کاالی صادراتی ما را باال میبرد .یا
ما در بحث حملونقل به دلیل تحریم ،مشکالتی را داریم
که این عوامل دستبهدست هم میدهد که قیمت را باال
ببرد .این شرایط رقابت ما را با تولیدکننده خارجی را تا
حد زیادی نابرابر میکند.

پس اینکه ما نتوانســتهایم بســیاری از
کاالهای صنعتی خود را به دنیا صادر کنیم ،بخاطر
مشکالت سیاسی بوده و ارتباطی به عملکرد و
ســقف کوتاه آرزوهای صنعتگرانمان نداشته
است؟

صددرصد این دو مســئله به هم ربط دارند و بدون
تردید جدا از هم نیستند .بههر صورت وقتی عاملی از
بیرون به درون فشار میآورد ،فشار مضاعفی بر درون
است و مسائل تولید و قیمت تمامشده و عملیات تولید
را مخدوش میکند و این ،شرایط را از حالت آرام خارج
میکند .به تبع همین فشــار هم هست که مشکالتی
بهوجــود میآید .همه این عوامل دستبهدســت هم
میدهد و چنین اتفاقی میافتد .من میگویم به دالیلی
که توضیح دادم شــرایط تولیدکننده و صادرکننده ما
در شرایط نابرابر در مقایسه با رقیب خارجی قرار دارد.

یک صنعتگر باید
در گام نخست
مدیر و مدبر ،و در
مرحلۀ بعد رهبر و
هماهنگکنندهای
قوی باشد.
مدیری موفق
است که بتواند
فضای کار را
بشناسد،نیازهای
جامعه را درک
کند،توانایی
راهبری و هدایت
داشته باشد و از
همه مهمتر بتواند
بهخصوصیات
و شرایط کار
گروهیپایبند
باشد.
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بله ،در ســال  ۱۳۷۷همزمان با شــروع تولید آرد
سمولینا در کارخانه آرد زر ،فعالیتهایمان برای تاسیس
یک شرکت مستقل تولید ماکارونی به نام زرماکارون را
نیز آغاز کردیم .تالشی که درنهایت در سال  ۱۳۸۴با
پایان احــداث کارخانه و زیرســاختهای الزم به ثمر

شمااگرآردسمولینارامشاهدهکنید،خواهیددیدکه
به رنگ زرد کهربایی است .این رنگ زرد به دلیل وجود
رنگدانههای طبیعی مانند بتاکاروتن که از عناصر سازندۀ
یاُکسیدانت،
ویتامین  Aاست و نهتنها به عنوان یک آنت 
بدن را در مقابل امراض مختلــف حفظ میکند بلکه
خاصیت ضدسرطانی هم دارد .ذرات آرد سمولینا بسیار
درشــتتر از ذرات آرد نول هســتند و مقدارپروتئین
(گلوتن) باالتری نسبت به سایر انواع آرد دارند .همین
ویژگیها باعث میشود که نشاسته در مغز ذره آرد باقی
بماند،بنابراین ضمن اینکه لعاب ماکارونی کمتر است؛
هیچگاه به هم نمیچسبد.

مهمترین مشکالتی که در این عرصه وجود
دارد چیست و چرا تولیدکننده ایرانی نمیتواند
نگاهی جهانی و مبتنی بر صادرات داشته باشد؟

نگر
آینده

این عنوان به این خاطر است که ما در سال ۱۳۸۳
بــرای اولین بار در ایــران خط تولید آرد ســمولینا را
راهاندازی کردیم که نسبت به آنچه تا پیش از آن تولید
میشد از کیفیت به مراتب باالتری برخوردار بود.

نشست و خط تولید زرماکارون آغاز بکار کرد.

تاپیشازتولید«سمولینا»،صنایعماکارونی
کشــور با اســتفاده از آردی به نام «آرد نول»،
محصوالت خود را تولید میکردند .چه تفاوتی
میان آرد سمولینا و آرد نول وجود داشت که گروه
زر به دنبال تولید آن رفت؟

مصرفکنندههای سراسر دنیا باشند .حال اگر میبینید
تولیدکنندهایرانی سالهابهبازارداخلکشوراکتفاکرده،
من فکر میکنم به ناچار گرفتار این قصه شــده است.
بخشی از این کوتهپروازی به دلیل مشکالتی است که در
عرصه صادرات و تولید وجود داشته و باعث شده عرصۀ
کار و پیشرفت او مقداری محدود شود.
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اخالق کسبوکار

اگر این شــرایط برابر شود من به توانمندی
بچههای این ســرزمین اشــاره میکنم که
اینها آرزوهایشان دورنمای زیباتری نسبت
به کارآفرینان دنیا دارد .مثلی معروف میان
تولیدکنندگان است که استادی از دانشجویی
ســوال میکند چهار کارآفرین مطرح دنیا
را نام ببر .دانشــجو همه را ایرانی نام میبرد.
استاد دوباره میپرسد پســرم ،به تو گفتم
چهار کارآفرین مطرح دنیا را نام ببر .دانشجو
میگوید استاد! اگر کارآفرینان دنیا توانستند
در ایران یک قهوهخانه را اداره کنند آنوقت
من اسم آنان را میآورم.
محیط کســبوکار در ایران مساعد
نیســت ،برای همین بود که قانون بهبود
فضای کسبوکار تصویب شد .آیا با توجه به
تصویب این قانون ،شما نشانهای از بهبود
اوضاع دید هاید؟

یکتولیدکننده
خوب باید هم
محصوالت کامل
و با کیفیت تولید
کند و هم برنامه
تولیدش را طوری
تنظیم کند که
امکاندسترسی
دائمی همه 
طبقات و الیههای
اجتماعینیازمند
به آن محصول
مهیا باشد .نگاه
صرفاًسوداگرایانه
به فرآیند تولید در
صنعت،نگاهی
یکسونگرانه
است.
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مادرم میگفت هیچوقت دروغ نگو!
مهمترین اصلی که در کودکی آموختید و اکنون در جریان کار و زندگی
برای شما تبدیل به ارزش شده است و به هیچ عنوان از آن نمیگذرید،
چیست؟ مادرم ا ُ ّم لیال همیشه میگفت مرتضی! هیچوقت دروغ نگو .بعدها

درک کردم شاهکلید موفقیت «صداقت» است و ملتی که خود را از دروغ مبرا
کند شاهکلید و رمز موفقیت را در دستانش دارد .در طول سی سال خدمت
در بخش صنعت ،همیشه معتقد بوده و هستم که تولید خوب ،عبادت است.
یک تولیدکننده خوب باید هم محصوالت کامل و با کیفیت تولید کند و
ی هم ه
هم برنامه تولیدش را طوری تنظیم کند که امکان دسترسی دائم 
طبقات و الیههای اجتماعی نیازمند به آن محصول مهیا باشد .نگاه صرفاً
سوداگرایانه به فرآیند تولید در صنعت ،نگاهی یکسونگرانه است .تولید و
فروش محصوالت غذایی تنها یک دادوستد ساده نیست ،نتیجه فعالیتی
اســت که حاصل تالش صنعتی و تجاری تولیدکننده را به خانه تکتک
ایرانیها میفرستد .پس باید به خاطر داشته باشیم که در صنعت ،توجه
به اخالقیات و پایبندی به اصول اخالقی و انسانی ،اهمیت زیادی دارد.

به لحاظ عملیاتی خیر .اما حرف و دلگرمی
و انرژی مثبت به وفور وجود دارد .در رسانهها
هم مدام ســخنانی مبنی بر لزوم حمایت از
تولید و حمایت از صادرکنندگان میشنویم .به نظر من
این شعار واقعی و برآمده از درون مسئولینی است که
اعتقاد دارند به بهبود معیشت مردم و رونق کسبوکار،
منتها باید برایش راهکار پیدا کنیم .ما زمان را از دست
دادهایم .زمان گرانترین چیزی است که ما داریم از دست
میدهیم .اصال آنقدر فرصت نداریم که از دست بدهیم.
یکســری از موارد را باید اصالح کنیم .سند چشمانداز
 ۲۰۲۳همســایه ما ترکیه ۵۰۰ ،میلیارد دالر صادرات
هدفگذاری کرده است و هر ســال طبق آن حرکت
میکند و بعضی ســالها از آن هم فراتــر میرود .چرا
چنین است؟ چه مزیتی آنان دارند که ما نداریم؟ من که از
جنس درد و تولید و کار هستم ،آیتم به آیتم به شما ثابت
میکنمکهتوانمندیهایمابهمراتببیشترازآنهاست.
ببینید یک کارهایی را ما باید بــه کمک بیاییم .مث ً
ال
صادرکننده ما مشکالتی را تحت عنوان شرایط نابرابر
در صادرات کاال از بیرون داشت ،یکسری مشکالت هم
یک شبه از داخل به آنان تحمیل شد .برای صادرات ۵۰
درصد تعرفه گذاشتند .اص ً
ال وقتی بدون اینکه نظری از
کارشناسانیکهاهلیتآناناثباتشدهوتولیدکنندگانی
که فرزند ملت هستند ،گرفته شود ،یک شبه یک تعرفه
 ۵۰درصدی اعالم میشود ،یک فشار بیرونی و یک فشار
درونی بر آنان تحمیل میشود و یکدفعه تولیدکننده
کیشومات میشود .منتها بعضیها تسلیم این شرایط
نمیشوند و فرق ایرانی دقیقاً در همین است .بسیاری از
تولیدکنندگان خارجی در این شرایط نمیتوانند کار
کنند.ایرانیفکرمیکندکهمنسختیکشیدهام.سالها
محصول خود را به دنیا صادر کردهام و برند ساختهام .دنیا
در شرایط سخت من را شناخته و رقیب خارجی دیگر
آرام آرام نگران این شده است که من بازاریابی و کیفیت
محصول خوبی دارم و آرام آرام حس کرده است که اگر
مقداری فضا باز شود کارش تمام است .در این شرایط من
باید بازار خودم را حفظ کنم .این معضل داخل هم یک

شبه وقتی به من تحمیل میشود من باید چکار کنم .از
چند ماه پیش البته بحمدا ...حذف شد و نظر کارشناسی
حاکم شد .شاید زیانی را هم تحمل کردیم ولی بازار هدف
حفظشد.منمیگویمبابهکارگیریبچههایاثباتشده
حوزه بخش خصوصی که اهلیت آنان اثبات شده است با
آنها مشورت شود .شعاری حرف نزنیم و عملیاتی اینها
را صدا کنیم و مشورت بخواهیم.
آیا این تعامل دوجانبه میان دولت و بخش
خصوصی وجود ندارد؟ خود شما تاکنون طرف
مشورت دولت قرار نداشتهاید؟

در اتاق بازرگانی یک ردیف خیلی جالب تعریف شده
است تحت عنوان «شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی» .کسانی که آنجا میآیند باید دارای یکسری
شاخصههای خاصی باشــند و درد تولید را بدانند که
یکی از آنها این است که این فرد حداقل بیش از ۲۰۰۰
نفر اشتغال پایدار ایجاد کرده باشــد .در تولید باشد و
آجر بر روی هم گذاشته باشــد تا بتواند از حقوق سایر
تولیدکنندگان دفاع کند .البته اتاق در شــرایط خوبی
است ولی زمان باید مدیریت شــود و کسانی که آنجا
میروند باید ادبیات تولید را بدانند .به عنوان مثال ما در
ایران مالیات را از شرکتها میگیریم ۲۵ .درصد از سود.
این تیپ کار دنیاست اما باید در زمانهای مختلف این
را مدیریت کنیم نباید کلیشهای کار کنیم .ما موقعیت
و شــرایطمان با دنیا متفاوت است .ما زمانی الزم است
این را  ۱۵درصد کنیم و زمانی  ۴۰درصد .ضمن اینکه
مالیات میتواند نابترین و حاللتریــن درآمد برای
دولت باشد ولی در زمان و شرایط خود .به عنوان مثال
ما فشار میآوریم  ۲۵درصد از سود .خیلیها نمیتوانند
این را مدیریت کنند و دو دفتره میشوند .مسئوالن و
دستاندرکاران امر خودشان میدانند بحث دو دفتره
چیســت .اصال در دنیا این نیســت .وقتی کشور قرار
است از بحران عبور کند و تولید آن رونق بگیرد ،مدل

خود را بومی تعریف میکنــد .مالیات را از
سود تولید نمیگیرند ،بلکه از سود سهامدار
برمیدارند .این باعث میشود تولید منفعل
بماند و چرخ تولید لنگ بماند .این را حتماً
باید به سرعت اصالح کنیم .شرایط که به روز
شد هم از سهامدار مالیات سودش را بگیریم،
هم از تولید.

آیا اساسا در تولید سودی وجود
دارد آنچنان که در شرایط فعلی کسی
ترغیب شود به دنبال آن برود؟

اگــر تولید ســودده بود ایــن پولهای
سردرگمی که تورم ایجاد کرده و نه در بانک
اســت و نه در بخش تولید ،باید سمت سود
میآمد .خیر ،تولید ســودی ندارد که همه
سمت آن بیایند.
یعنی اگر جوانی به شما بگوید من
 ۲۰۰میلیــون تومان دارم و از شــما
مشورت میخواهم به او چه میگویید؟
آیا توصیه نمیکنید سرمایهاش را به
بخش تولید تزریق کند؟

اگر شرایط برابر بود حتما میگفتم بیا تولید .ولی االن
میگویم کمی برو تامل کن .من مجنون تولید هستم،
من احساساتی نظر میدهم .برو جای دیگر مطالعه کن
شایدنظرتعوضشد.ولیمنبخاطرعشقیکهبهتولید
دارم نظر احساسی میدهم .اما واقعیت این است که اگر
بخواهم انصاف را بکار گیرم و احساساتی نشوم ،االن بستر
مناسبی برای تولید وجود ندارد .ما نمیتوانیم همیشه
برای بازار ایران محصول تولید کنیم .جمعیت ایران یک
درصد جمعیت دنیاست.
یعنی وقتی ما میخواهیم کارخانه بسازیم
باید فکر کنیم که میخواهیم محصولمان را به
یک میلیارد نفر بفروشیم نه  ۷۰میلیون نفر؟

نه میخواهیــم به  ۷میلیارد نفر بفروشــیم نه ۷۰
میلیون نفر .چرا همه دنیا میتوانند ولی ما نتوانیم.

برخی معتقدنــد با توجه به نگاه منفی که
نسبت به ســرمایهداری در ایران وجود دارد،
تولیدکننــده هیچگاه جایــگاه واقعی خود را
نمییابد .آیا شما با این طرز تلقی موافقید؟

این نگاه خیلی منفی اســت .تولیدکننده کیست؟
تولیدکننــده از جنس خــود این مردم اســت که با
ســختیهای فراوان کارش را انجام میدهد .من فکر
میکنم در سالهای اخیر این فرهنگ در میان مردم
اصالح شده است .نســبت به گذشته فضا تغییر کرده
است .باالخره مردم آشنا شدهاند و میدانند که تولید
مشقتهای فراوانی دارد و حساب آن از سایر افرادی که
به آسانی ثروتمند میشوند ،جداست و به همین دلیل
است که به تولیدکننده احترام میگذارند و همین عزت و
احترام از طرف مردم برای تولیدکنندگان که برای اقتصاد
این آب وخاک تالش میکنند ،کافی است .خدا میداند
او چه میکند و مردم هم کمکم دارند با شرایط سخت
تولید آشنا میشوند .من که به نوبه خودم اگر هزار بار
دیگر به دنیا بیایم باز هم میروم سمت تولید.

برنارد آرنو موفق شده تا جذابترین و مطرحترین برندها در دنیای
کاالهای لوکس ،زیبایی و مد را با نام خود پیوند بزند .این برندها
عبارتند کیف و لوازمچرمی لوییویتون ،عطر و محصوالتزیبايی
ژیوانشی و کریستیندیور
برنارد آرنو
مدیرعامل شرکت لویی ویتون موئههنسی
متولد  5مارس  1949فرانسه
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رمز و رازهای آرنو

برنارد آرنو موفق شده تا جذابترین و مطرحترین
برندها در دنیای کاالهای لوکــس ،زیبایی و مد را با
نام خود پیوند بزند .شهرت آرنو به عنوان مدیرعامل و
رئیسهیئتمدیره گروه لوییویتونموئههنسی در آن
است که تنها هدفش ،سودآوری بیشتر شرکتهایش
اســت .با این حال کســانی که او را تنهــا به صورت
کاریکاتوری از یک تاجر پولپرست تصور میکنند ،به
یک نکته دقت نمیکنند؛ و آن اين كه اقدامات زیرکانه
آرنو در مدیریت برند در بازار رقابتی بیهمتا بودهاست.
در ســال  2002تنهــا توزیع و فــروش محصوالت
شــرکتهای زیر مجموعه گروه لوییویتون ،معادل
 13میلیارددالر بوده است .این شرکتها عبارتند کیف
و لوازمچرمی لوییویتــون ،عطر و محصوالتزیبايی
ویتون همچنین در
ژیوانشی و کریستیندیور .لویی 
بخشی از سود گروه تجاری سفورا نیز سهیم است.
حرفه خانوادگی

آرنو ســالهای کودکــیاش را در شــهر «روبه»
در شــمال فرانســه گذراند .بعد از فارغالتحصیلی و
کسب مدرک مهندسی از «اکول پلیتکنیک» یکی
از معتبرترین دانشــگاههای فنی فرانســه ،مدیریت
شرکتســاختمانی خانوادگیشــان را با نام «فره –
ســوینه» به عهده گرفت و در ســالهای پس از آن،
شرکت را به سمت ســودآوری هرچه بیشتر هدایت
کرد .بــا این حال با روی کار آمدن سوسیالیســتها
در فرانسه در ســال  ،1981آرنو به همراه همسر و دو
فرزندش به آمریکا مهاجرت کرد .پس از مهاجرت ،وی
شاخه آمریکایی شرکت خانوادگیشان را تاسیس کرد
و تا 1983در فلوریدا ماند .دوران زندگی آرنو در آمریکا
تاثیری ماندگار بر او گذاشت؛ قبل از ترک ایاالتمتحده،
آرنو خانه سبک مدیترانهای خود در حاشیه نیویورک را
به همسایهاش فروخت که او هم بیدرنگ خانه را خراب
کرد تا دید منظره ویالی خودش را بهتر کند .سرنوشت
غمانگیز خانه زیبای آرنو ،درس مهمی به وی آموخت:
«وقتی که کاری باید انجام شــود ،انجامش دهید! در
فرانسه همه ما پر از ایدههای عالی هستیم ،اما بهندرت
آنها را به اجرا درمی آوریم» (فوربز 2 ،ژوئن .)1997

نقط ه خیزش آرنو
برای کنترل یکی
از بزرگترین
گروههای
تجاری در تولید
کاالهای لوکس،
موقعیتی بود که با
ورشکستگییک
شرکتنساجی
به نام «بوساک»
بهوجود آمد.
دولت فرانسه
به دنبال کسی
بود که مدیریت
این امپراطوری
ورود به بازار کاالهای لوکس
نساجی را به او
با بازگشــت سوسیالیســتهای فرانســوی به
بسپارد.،
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سیاستهای اقتصادی محافظه کارانهتر در ،1983آرنو
ترغیب شد به کشور زادگاهش برگردد .نقط ه خیزش
آرنو برای کنترل یکی از بزرگترین گروههای تجاری در
تولید کاالهای لوکس ،موقعیتی بود که با ورشکستگی
یک شرکت نساجی به نام «بوساک» بهوجود آمد .دولت
فرانسه به دنبال کسی بود که مدیریت این امپراطوری
نساجی را به او بسپارد ،موسسه عظیمی که دربرگیرنده
یک شرکت تولید پوشاک قابل بازیافت و یک تولیدی
لباس زنانه موفق به نام «کریستیندیور» بود.
آرنو موفق شد از دوستیاش با «آنتوان برنهایم»،
شریک مدیریتی شرکت سرمایهگذاری «الزارد ف ِرره»
منافع قابل توجهی کســب کند .برنهایم به آرنو برای
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تجربه یک کارآفرین

اخالق کسبوکار

مالکیت بوساک و نقل و انتقاالت مالی آن کمک کرد؛
خانواده آرنو تنها 15میلیــون دالر از  80میلیون دالر
قیمت خرید شرکت بوساک را پرداخت و بقیه هزینه را
الزارد تقبل کرد .دلیل اصلی که آرنو ،بوساک را خرید،
بهدست آوردن شــرکت دیور بود؛ چرا که معتقد بود
این شرکت یکی از ســتونهای بالقوه «بازار کاالهای
لوکس» خواهد شد ،بازاری که طبقه متوسطی را هدف
قرار میداد که در دنیا به سرعت در حال رشد بود .آرنو
بیدرنگ دیور را گسترش داد و زیر مجموعه جدیدی
به آن اضافه کرد :خانه مد «کریستینالکرواوسلین»،
که به خاطر کفشهای راحتی چرمیاش مشهور بود.
باال رفتن از پلههای قدرت

رقبای تجاری به
او درباره گسترش
بی حد و مرز
کمپانیاشهشدار
دادند و متذکر
شدند که وی باید
تنها بر روی یک
برند متمرکز شود،
اما دیری نپایید که
بسیاری شروع به
گرته برداری از
روش لوییویتون
کردند .گوچی در
ایتالیا و کارتیه در
سوییس روش
مشابهی را در
اداره بازار کاالهای
لوکس در پیش
گرفتند.
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آرنو سپس با فروش کارخانه پوشاک قابل بازیافت
و بخش عمدهای از شــرکتهای نساجی ،مبلغ قابل
توجــه  400میلیون دالر بهدســت آورد و در ســال
 1989بخشــی از ســهام لوییویتون به ارزش 1.8
میلیارد دالر را خرید که او را قادر ميساخت با تحمیل
یک قرارداد مهم ،کنترل  24درصد ســهام این گروه
تجاری را در دســت بگیرد .در این زمان بود که بازی
قدرتی میان آرنو و «هنری راســامیه» ،رئیس شاخه
لوییویتون از گروه لوییویتــون در گرفت .بعد از یک
سال مبارزه حقوقی ،آرنو موفق شد راسامیه را مغلوب
کند و بر کرسی مدیرعامل ارشد ویتون بنشیند .فرایند
بهدستگرفتن کنترل لوییویتون توسط آرنو در تاریخ
تجاری فرانسه بیســابقه بود .آرنو بعد از اين اتفاق ،با
اخراجهای گســتردهای که برای استحکام پایههای
امپراطوری تجاریاش صــورت داد ،از خود چهرهای
بیرحم در تجارت به نمایش گذاشــت .اما بسیاری،
ریسک پذیری و استراتژیهای آرنو در تجارت را قابل
احترام میدانستند.
تلفیق تجارت و هنر

با موفقیت لوییویتون ،آرنو شــروع به توسعه ایده
«بازار کاالهای لوکس» کرد .وی معتقد بود یک شرکت
برای برانگیختن خالقیت ،باید از مدیرانی بهره بگیرد که
نه تنها هنرمندان را درک کنند بلکه خودشان به هنر
عالقهمند باشند .آرنو در مصاحبه با «سوزی وتلوفر»
یگوید:
برایمجلههارواردبیزنسریویو(اکتبر)2001م 
«اگر شــما عمیقا بهطرز تفکر و کار هنرمندان و افراد
خالقکهعموماالگوییغیرقابلپیشبینیوغیرعقالنی
دارند ،عشق بورزید و به آنها احترام بگذارید ،آن وقت
است که شروع به درکشان میکنید و موفق میشوید
فرایندهای ذهنی آنها را ببینید و بشناسید ».آرنو این
الگو را در دیور به کار گرفت و جان گالیانو را استخدام
کرد؛ طراحی تازهکار و عالقه مند به طرحهای عجیب و
نمایشی مانند لباسهای دوخته شده از کاغذ روزنامه.
این اقدام ،افقهای جدیدی را بهروی شرکت لباسهاي
دستدوز دیور گشــود .آناوینتور ،سردبیر مجله ووگ
میگوید« :بنظــر من ذکاوت برنارد در آن اســت که
متوجه شــد برای دمیدن روحی تازه در این شرکت
قدیمی و خاک گرفته و خستهکننده ،باید از یک ذهن

تازه و پیشرو استفاده کند .بیشتر سرمایه داران این را
نمیفهمند چرا که حساسیت و استعداد آرنو را ندارند»
(واشنگتن پست 28 ،آوریل .)2002این جنبه رقابتی
ّبرنده آرنو ،از پیشینهاش بهعنوان یک هنرمند آماتور
نشــات میگیرد .آرنو خیلی زود فهمید که نمی تواند
يك نوازند ه حرفهاي پيانو شود ،با این حال به طور سنتی
آموزش دید و به تمرین از روی آثار فردریکشــوپن،
فرانتزلیست و رابرتشومان پرداخت .بهعالوه مادر و
همسرش نیز هر دو نقاش بودند .در میان مدیرعامالن
مطرح در دنیای تجارت ،آرنو این خصیصه یکتا را داشت
بوکار ارتباط
که با هردو جنبه مالی و هنری یک کس 
موثر برقرار کند .از آن جایی کــه اعتقادی به محدود
کردن نوآوریهای هنرمندانش نداشــت ،در بخش
تولید ،بازاریابی و فروش محصوالت ،نظام مالی سفت
و ســختی را اعمال میکرد .او متوجه بود که در یک
فرهنگ شرکتی موفق ،وزنه تعادل خالقیت ،تجارت
اســت .آرنو در منحلکردن بخشهایی که ایدههای
خالقانهشان به تولید ختم نمیشد ،درنگ نمیکرد.
در  1995آرنو ،روســای عطر دیور و یک مدیر ارشــد
ژیوانشی را اخراج و آنها را با مدیران شعبه آمریکایی که
عمال حیطه کاریشان خارج از صنعت مد بود ،جایگزین
کرد .مدیران جدید ،با اجازه آرنو دســت به تغییراتی
ناخوشایند اما ســودآور زدند .در نتیجه چند «استار
برند» بهوجود آمدند که در عین بیزمانی ،امروزی هم
بودند« .استراتژی ما داشتن چند ستاره است _ و باید
توجهکردستارههایچندانیدرصنعتکاالهایلوکس
وجود ندارد .ستاره چیست؟ نامی نماینده بهترینها،
نامی نماینده ســودآورترینها .اما تعداد ستارههای
واقعی حتی از تعداد انگشتان دو دست هم کم تر است»
(نیویورک تایمز 25 ،مارچ .)2001
ولخرجی طبقه متوسط

طی دهه 1990آرنو امپراطوری تجاریاش را هرچه
بیشتر گسترش داد و با خریدن شرکتهای مختلف
تولید کاالهای لوکس ،قدرتش را در اروپا ،آمریکا و آسیا
و بعد از آن آمریکای جنوبی و استرالیا تثبیت کرد .او به
فهرست بنگاههایش ،عالوه بر تولیدیهای نوشیدنی،
کیف و کفــش لوییویتون و عطر و لباس ژیوانشــی،
کمپانیهای ساعتسازی (تگ هوی ِر) ،لوازم آرایشی
(سِ ــفورا) و حتی یک مجله (آرت اند آکشن) را اضافه
کرد .در ابتدا رقبای تجاری به او درباره گسترش بی حد
و مرز کمپانیاش هشدار دادند و متذکر شدند که وی
باید تنها بر روی یک برند متمرکز شود ،اما دیری نپایید
که بسیاری شروع به گرته برداری از روش لوییویتون
کردند .گوچی در ایتالیا و کارتیه در ســوییس روش
مشابهی را در اداره بازار کاالهای لوکس در پیش گرفتند.
آرنو درباره رقبایش میگوید« :آنها متوجه شدند که
این روش کارآمد است و گفتند خوب پس ما هم همین
کار را میکنیم .فکر میکنم آنها دشواری کار و زمان
الزم برای موفقیت آن را خیلی دست کم گرفتند .حدس
من این است که آنها دوران سختی را پیش رو خواهند
داشت» (واشنگتن پست 28 ،آوریل .)2002

در جستجوی نقدینگی

در هر حال در کوتاهمدت ،بسیاری از شرکتهای زیر
نظر آرنو ،سودآوری مورد انتظار را نداشتند .در 1999
گروه لوییویتون و پرادا با هم 51درصد سهام فندی را
خریدند ،ولی میزان فروش فندی بهشــدت افت کرد.
نهایتاً لوییویتون ســهم پرادا را نیز از آن خود کرد .در
سال  2001حاشیه سود عملیاتی لوییویتون از فروش
ساعت و جواهرات حدود  7درصد بود ،یعنی  3درصد
کم تر از رقبا .بهعالوه ،شرکتهایی از گروه لوییویتون
که زیر نظر بخش توزیع انتخابی یعنی بنگاههای حراج
و فریشــاپ فرودگاهها مشــغول به فعالیت بودند،
سودآوری بسیار پایینی داشتند.
با این که سود عملیاتی لوییویتون در سال 2000
به میزان  26.6درصد رشد داشــت و به رکورد 1.74
میلیارد دالر رسید ،نتایج بهدســت آمده با انتظارات
همخوانــی نداشــتند .در ژانویه 2001تعــدادی از
تحلیلگران بورس ،پیشنهاد خود درباره خرید سهام
لوییویتون را از «خرید» بــه «بینظر» تغییر دادند.
یکی از این تحلیلگران ،اندرو گوئن ،در نیویورکتایمز
( 25مارچ  )2001چنین نوشت« :به نظر ميرسيد كه
مهمترين مشكل ،تخصیص نادرست سرمایه بود .تعداد
زیاد شــرکتهای تابعه ،گروه لوییویتون را به سمت
تجارتی با حاشیه ســود و بازدهی پایین هل میداد».
نهایتاً آرنو به نفع بازدهی بیشــتر و بهدســت آوردن
نقدینگی ،در استراتژی تجارياش وقفهای بوجود آورد.
لوییویتون ســهام خود در حراجي فیلیپس را واگذار
کرد و سهامداران نیز به ســرعت همین تصمیم را در
مورد سهام بقیه بخشهای مشکل دار به اجرا درآوردند.
آينده كاالهاي لوكس

در اوايل سال  ،2004آرنو مشكالت جديدي هم
پيدا كرد؛ بازار كاالهاي لوكس با كاهش ســفرهاي
توريســتي كه عامل مهمي در فــروش محصوالت
طراحان سرشناس اســت مواجه شد واز طرف ديگر
بســياري از برندهاي گروه لوییویتون با بحرانهاي
مالي خود دســت به گريبان بودند .بــا اين حال آرنو
اميدوار بود كه بتواند در عين حفظ باالترين ســطح
خالقيت و كيفيت در توليد محصوالت ،جرياني ثابت از
درآمد و سود را براي شركتش به ارمغان بياورد .در سال
 2007آرنو  10.69درصد از سهام َكرفور ،بزرگترين
فروشگا ه زنجيرهاي فرانســه و دومين شركت توزيع
موادغذايي در دنيا را بهدست آورد و در  2008در بازار
ساخت قايقهاي تفريحيسرمايهگذاريكردوشركت
پرينسس يَچت را به قيمت  253ميليون يورو خريد.
ن آثار
در اين ميان آرنو به خريد و نگهداري كلكسيو 
هنري هم عالقه نشان ميداد .وي در كلكسيون هنر
مدرنش آثاري از پيكاسو ،دونياوي ،كلين ،هنري مور و
اندي وارهول را نگهداري ميكند .در حال حاضر آرنو
با ثروتي بالغ بر  31.3ميليارد دالر ،ثروتمندترين فرد
اروپا و نفر هفدهم در ميان ثروتمندترين افراد جهان
است .وي اكنون همراه با همســر دومش در فرانسه
زندگي ميكند.

کیفیتباقیمتپایینسازگارنیست
مصاحب ه شبكه  CNBCبا برنارد آرنو
ربع قرن پیش ،چطور پیشبینی کردید كه
تجمل به عنوان يك مفهوم ،تبديل به پديدهاي
جهاني خواهد شد؟

اوايل ده ه  80بود كه ما به اين نتيجه رسيديم كه
بهواسط ه ِرشــد اقتصادجهاني ،پتانسيل بااليي براي
فروش كاالهــاي لوكس و بهطــور دقيقتر كاالهاي
باكيفيت بوجود آمده اســت .كاري كه ما سعي داريم
انجام دهيم توليد محصوالتي بــا باالترين كيفيت ،با
به خدمت گرفتن ماهرترين هنرمندان و صنعتگران
است؛ مانند همين لباسهاي دستدوزي كه ميبينيد.
آن زمان بازار اينگونه كاالها همراه با ارتقاي ســطح
زندگي در سرتاسر دنيا ،به سرعت در حال گسترش بود.
بنابراين امروز بعد از توسع ه اين گروه تجاري به مدت25
سال ،ما صاحب حدود  60برند از معتبرترين برندهاي
دنيا هستيم .با محصوالتي با باالترين سطح كيفيت.
از شما نقل شده كه عبارت «كاالي لوكس
قابل خريداري براي همه» ذات ًا متناقض اســت.
همين حاال بسياري از شركتها براي توسع ه بازار
كاالهاي لوكس ،قيمتها را كمي پايين آوردهاند.
بهنظر شما اين نميتواند يك مدل تجاري پايدار
و موفق باشد؟

شما از ركود و بازار چين حرف زديد .تعريف من از
يك كشور در حال ركود قطعاً كشوري با رشد اقتصادي
 7درصد نيست! چين كشوري با رشداقتصادي سريع
است ،حتي اروپا هم چنين سرعتي در رشد اقتصادي
ندارد .درســت اســت كه چين بعضي اوقات با دست
اندازهايي مواجه شده اما بهطور كلي سالهاست از نظر
اقتصادي روند مثبتي را طي ميكند و قدرت خريد مردم
چين بهطور چشمگيري افزايش يافته؛ و من معتقدم
كه اين روند ادامــه خواهد يافت .هنوز آيند ه صنعت و
محصوالت و درآمد ما در چين بسيار روشن است؛ اما
شما هميشه در چين با باالو پايينهاي متعددي موجه
هستيد .حتي چيزي كه شما آن را نرخ نسبتاًپايين رشد
ميناميد ،هنوز هم رشد بسيار سريع و بااليي است .پس
ماهنوزتقاضايبسيارباالييبرايمحصوالتماندرچين
متصوريم كه اين با شناخت باالي مردم چين از كيفيت
كاالهاي اروپايي گره خورده است .اين امر توضيح دهنده
موفقيت ما در چين است كه تا چند سال ديگر هم ادامه
خواهد يافت .من به آينده بازار چين بسيار اميدوارم.

اسرار موفقيت برنارد آرنو
ما چه مصرفكننده كاالهاي لوكس باشيم ،چه در پي بهدست آوردنشان باشيم و چه با آنها مخالف باشيم،
حداقل بخشي از تعريف «كاالي لوكس» در ذهن ما توسط افرادي چون آرنو شكل گرفته است .چه اصولي
استراتژي تجاري آرنو و در نگاهي كليتر ،تعريف ما از تجمل را هدايت ميكنند؟
جذب طراحان خوش آتيه :والاستريت ژورنال مينويسد« :آرنو طراحاني را با استعداد بكر و دست نخورده
مانند جان گاليانو در كريستينديور و ماركجيكوبز در لوييويتون استخدام ميكند و به آنها فضاي كافي
ميدهد تا استعدادهاي نهفت ه خود را نشان دهند – حتي اگر نتيجه مانند آنچه كه در ديور اتفاق افتاد پر از
فراز و نشيب و موفقيت و شكست باشد».
حذف تخفيف :نيويوركتايمز مينويسد آرنو امكان تخفيف خوردن را از روي كيفهاي چرمي و لوگودار
لوييويتون برداشته تا به آنها رنگ و جاليي از «نخبه پسندي» و «كيفيت ممتاز» بدهد و آنها را به اقالمي
براي خودنمايي در «دنياي ثروتمندان تازه به دوران رسيده» تبديل كند .آرنو به وال استريت ژورنال ميگويد:
«اگر كسي براي مادر و يا نامزدش يك كيف بخرد ،دلش نميخواهد هفت ه بعد آن را در حراج 60درصد ببيند».
توجه به جزئيات :خبرنگار ژورنال ميگويد كه آرنو يك كيف كرباس نخي با لبهدوزي قرمز ديور به قيمت
 750دالر را با دقت بررسي كرده و خواسته تا يراق پالستيكي روي دست ه كيف برداشته شود و نهايتاً به اين
نتيجه رسيده كه لتبليغات مدل سياه و خاكستري همين كيف در حال پخش شدن است ،اما قرمز زيادهروي
است...اين مدل شبيه ديور نيست».
اولويت به تجارت در برابر كيفيت :در اين مورد نظرات مختلفي وجود دارد .منتقدان آرنو معتقدند كه او
شركتهاي خارج از شركت مادر را وقتي كه آسيب پذير هستند و كيفيت هنري محصوالتشان پايين آمده،
ميخرد .اما آرنو به روزنامه تايمز تاكيد ميكند كه او بدون قرباني كردن كيفيت ،جاني تازه به اين برندهاي
در حال افول ميبخشد.

فكر نميكنم
كه بهدست
آوردن كيفيت،
با قيمت پايين
همساز باشد.
شما ارزشها و
مدلهاي تجاري
داريد كه بايد به
آنها وفادار بمانيد.
مدل تجاري ما
مبتني است بر
خالقيت ،نوآوري
و كيفيت .همين
رويكرد بوده كه
به ما امكان داده
ارتباطمستحكمي
بامشتريانمان
در سرتاسر دنيا
برقراركنيم.
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طي  25سال گذشته بعضي نيروها بودهاند
كه اين ايد ه انحصاري بودن كاالهاي لوكس را كه
به عنوان نشانافتخار آن در نظر گرفته ميشود
به چالش كشيدهاند .به عنوان مثال شما بازارهاي
درحال توسعه ،تجارتالكترونيكي و اين قدرت
خريد جديد طبق ه متوســط را در نظر بگيريد.

شما ميگوييد كه مردم فقط به دنبال كيفيت باال،
اين محصوالت را ميخرند ،اما همين امر كه مردم براي
يك كيف ،به ديدن فروشگاه لويي ويتون در شانزهليزه
ميآيند نشان دهند ه آن است كه ميخواهند با تاريخ
آن برند خاص نيز در ارتباط باشند؛ و ميان تاريخ يك
برند و آيند ه آن ،رابط ه مستحكمي وجود دارد .به عقيده
من همين دليل موفقيت ماست ،اين كه ما موفق شديم
ريشههاي تاريخياي بســازيم كه در گذشته شكل
گرفتهاند و آينده را بازتاب ميدهند .اين همان واقعيتي
است كه مردم در سرتاسر جهان آن را احساس ميكنند،
بهخصوص در كشــورهاي در حال رشــد كه ميزان
تحصيالت در حال باال رفتن است .بنابراين بهنظر من
هنوز هم آينده براي اين كاالهاي با كيفيت بسيار روشن
اســت .البته من به هيچ عنوان نميگويم كه در آينده
براي صنايعي كه كاالهاي در دسترستر توليد ميكنند
بازاري وجود ندارد ،آنها بازارهاي متفاوت و مخصوص
به خود را دارند .اما براي صنعتي مثل ما ،صنعتي خالق
و نوآور كه ارائه كنند ه محصوالتي با باالترين كيفيت و
ريشهدار است ،ما عرضهاي پاياپاي با تقاضاي روز افزون
در سرتاسر دنيا داريم.

نگر
آینده

فكر نميكنم كه بهدست آوردن كيفيت ،با قيمت
پايين همساز باشد .شما ارزشها و مدلهاي تجاري
داريد كه بايد به آنها وفــادار بمانيد .مدل تجاري ما
مبتني اســت بر خالقيت ،نوآوري و كيفيت .همين
رويكرد بوده كه به ما امكان داده ارتباط مســتحكمي
با مشتريانمان در سرتاسر دنيا برقرار كنيم ،مشترياني
كه هر روز بيشــتر به دنبال بهترين كاالها هســتند.
ما همچنين افراد بيشــتر و بيشــتري را براي كار در
آتليههايماناستخدامميكنيم.اينيكجرياناستكه
بهعقيد ه من براي دهسال آينده باقي ميماند – اميدوارم
اين زمان طوالنيتر هم باشد .بنابراين جستجو براي با
كيفيتترين محصوالت ادامه دارد .من بعضي اوقات اين
صنعت را با بقي ه صنايع درحال رشد مقايسه ميكنم .به
عنوان مثال من اَپل و آيفون را تحسين ميكنم ،ولي
آيا شما ميتوانيد بگوييد كه مردم  20سال ديگر هم از
آيفون استفاده خواهند كرد؟ شايد نه ،شايد مردم از
محصول جديد و نوآورانه ديگري استفاده كنند؛ ولي
من به جرات ميگويم كه  20سال ديگر ،مردم هنوز هم
ينوشند.
نوشيدنيم 

چطور ميتوانيد آن طور كه خودتان ميگوييد به
پايــداري اين برندهاي نوشــيدني ،كيفهاي
لوييويتون و بعضي ديگر از برندهاي سمبليك و
لوكس در بازار مطمئن باشيد؟

حاال كه صحبت از بازارهاي متفاوت شد،
چقدر نگران بازار خاصي هستيد كه به سرعت رو
به ركود ميرود و خريداران كاالهاي لوكس آن در
حال ناپديد شدن هستند؟ منظورم بازار چين
اســت .اين مساله چقدر فكر شما را به خودش
مشغول كرده؟
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راهنمای مدیران

5

راه
برای تبدیل شدن به مدیری تواناتر

حلقههایکارآمدی
ترجمه علیرضا اکبری :مدیران ناکارآمد در دنیای تجارت امروز نقش
بسیار مخربی دارند .گرایشها و اعمال اشتباه آنها میتواند تأثیراتمنفی
کارمندانشرکتیراترک
زیادیبهبارآورد.نخستیندلیلیکهباعثمیشود
ْ
کنندوجودمدیریبیصالحیتدرآنشرکتاستوبرطبقآمارها 20درصد
کارمنداناینحسرادارندکهعملکردرئیسشانتأثیرمنفیبرکارکردشان
دارد.تحقیقاتنشانمیدهدکهرابطهمثبتبامدیرمیتواندتأثیریمستقیم
بر رضایت شغلی کارکنان داشتهباشــد .روشمدیریت شما بر پروژهها و
کارمندان تأثیری بیواسطه بر کارایی و تولید کمپانی یا بخش زیرنظر شما
دارد ،بنابراین کسبمهارتهای مدیریتی برای شما در مقام مدیر ،ضرورتی
آموزشیآنالین«ایندیا»برای
بیچونوچرادارد.مدرسانمتخصصمؤسسه
ِ
ارتقای کیفیت رهبری مدیران این 5راهکار را توصیه میکنند:
اول
سبک مدیریت مناسبی را انتخاب کنید

نگر
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چندین سبک مدیریتی وجود دارد که جملگی ترکیبی از سه نوع رفتار
کلیدی هستند :در هدایت کارکنان برای انجاموظایفشان از طریق ارائه
دستورالعمل و آموزش چقدر دخیل هستید؟چقدر به کارمندان خود در
تصمیمگیری آزادی عملمیدهید؟ چقدر از توان مدیریتیتان را بر روی
کارمندان از طریق ارتباط بیواسطه ،آموزش و درگیر کردن

ایجاد ارتباط با
آنها در مدیریت شرکت سرمایهگذاری میکنید؟ هریک از ما به طور غریزی
مدیریتیمنحصربهفردخودمانراداریمولیاینسبکفقطبرخیاز
سبک
ِ
اوقاتتأثیرگذاراست.اینسبکتنهاباروحیاتبرخیازکارمندانمطابقت
دارد وباعث میشــود آنها تحت مدیریت شما به موفقیت برسند .اما اگر
میخواهید این موفقیت را برای تمام کارمندان تضمینکنید باید با بیش
از یک سبک مدیریتی آشنایی پیدا کنید .از این مهمتر اینست که بدانید
کی و چگونه از سبکی بهسبک دیگر تغییر روش دهید.
دوم
کارمندانتان را بیشتر ترغیب کنید

دکتر جان آلمِن استاد مدیریت و ســازمان دهی در دانشگاه یو .سی.
ال .ای می گوید «معموال شور و اشــتیاق ما درترغیب ،از تواناییمان در

اقناع منطقی ،مؤثرتر است» زیرا در هنگام توجیه منطقی افراد از طیف
محدودتری از تواناییهاماناستفاده میکنیم .برای اینکه ترغیبکننده
قابلتری باشــیم باید ابزارهای ترغیب را در خودمان تقویت کنیم .آلمِن
معتقداست که دوازده تاکتیک وجود دارد که با ترکیبهای مختلفی از آنها
میتوانبهموفقیترسید.اینتاکتیکهاطیفگستردهایراشاملمیشود
که برخی از آنها عبارتند از :تاکتیکهای اطالعاتمحورمثل تحلیلمنطقی
و ارائه شواهدمعتبر،تاکتیکهای استراتژیک مثل برشمردن اهداف عالی و
ارزشهای کلیدی ،تاکتیکهای میانگروهی مثل توانایی دررهبری گروه.
سوم
در مورد مسئولیتپذیری با کارمندانتان صریح باشید

بخشی از کار شما اینســت که افراد را وادارید نسبت به نتیجه کار
و تصمیماتشان مســئولیتپذیر باشــند .احتمال کمیهست که
دستورات مستقیم شما منطبق بر اولویتهای واقعی کار شرکت باشد.
در یک پژوهش از مدیران خواستند تافهرستی از اولویتهای کاری هر
کارمندشان تهیه کنند .بعد از کارمندان خواستند تا فهرست اولویتهای
کاری خودشانرا تهیه کنند .میانگین مطابقت این دو فهرست تنها 21
ن در میانبگذارید
ت خود را به طور شفاف با کارمندا 
درصد بود .انتظارا 
و هر از چندگاه بررسی کنید که آیا هنوز هم درک متقابل میان شما و
ن برقرار است یا نه.مسئولیتپذیری را فقط در مورد مسائل واقعا
کارمندا 
مهم طلب کنید و خودتان الگویی باشید در مسئولیتپذیری.
چهارم
کارمندانتان را در فرایند مدیریت درگیر کنید

درگیر کردن کارکنان در فرایند مدیریت یکی از نکات اساســی در
افزایش تولید است .کارکنانی که در مسائل شرکتدرگیر شدهباشند از
لحاظ احساسی خود را با کارشان گرهخورده میبینند و هویت خود را با
شرکتیکهدرآنکارمیکنندتعریفمیکنند.بااینهمهآخرینمطالعات
نشان میدهند که  70درصد کارمندان در کشوری مثل امریکا در مسایل
مدیریتی شرکت درگیر نیســتند .یکی از اشتباهات مدیران اینست که
اغلب انگیزش کارکنان را با درگیری آنها در امرمدیریت یکی میپندارند و
فکر میکنند که کارمندان به قدر کافی با مدیریت شرکت درگیر هستند
و اضافه بر این برایدرگیر کردن تمام کارمندان یک روش واحد را به کار
میگیرند .زمانی تالش شما برای درگیر کردن کارکنان با مسائلشرکت
به بار مینشیند که برای هر یک از کارکنان روش متفاوتی در پیش بگیرید.
پنجم
کشمکش میان بخشهای مختلف شرکت را حل و فصل کنید

برای اینکه مطمئن شوید
مدیریت یک گروه بینظیر را برعهده دارید
در این سالها ،مدام درباره اهمیت تصمیمگیری مؤث ِر گروهی برای آندسته از تیمهای اجرائی
که مایلند دائم کار خودشان را مورد ارزیابی قرار دهند ،صحبت شدهاست .سؤالی که بیش از هر
ن است که «چطور میشود فهمید که یک تیم اجرائی کارش را
سؤال دیگری پرسیده میشود ای 
درست انجام میدهد یا نه»؟ اینجا فهرست راهنمایی را میآوریم که برای راهنمایی در اختیار
سازمانهابزرگقراردادهمیشودتابراساس آن کار گروهیخودشان را ارزیابی کنندوتصمیماتی
سرنوشتساز بگیرند .این فهرست البته حرف آخر را در این مورد نمیزند اما نقطه شروع خوبی
میتواند باشد .اگر تیم شما چنین ویژگیهایی دارد میتوانید به آینده کارتان امیدوار باشید:

در یک تیم کاری
موفق وقتی جلسه
به اتمام رسید و
تصمیمیگرفته
جلسات مهم معموال توسط کارمندان معمولی برگزار میشود نه مدیران ارشد.
شد همه پشت
حتی اگر «کلهگندهها» بهموقع به جلسه نرسند جلسه آغاز میشود.
راهحلهای اساسی معموال در آغاز جلسه به دست میآیند نه در عجله و اضطرا ِر آخر جلسه .اینتصمیم
حاضرین در جلسات دوبهدو وارد بحثهایی سودمند با یکدیگر میشوند و طرف صحبت میایستند و اگر
آنها تنها رئیس جلسه نیست.
کسیشخصا
اگر ناظری از بیرون جلسه را تحتنظر بگیرد ،نتواند رئیس جلسه را تشخیصدهد.
با این تصمیم
چندان خبری از ارائه اطالعات به وســیله پاورپوینت نیســت .چون فرض بر این است که
مخالف بوده دست
اطالعات الزم برای شرکت در جلسه را همه از قبل مطالعه کردهاند.
به کارشکنی
در جلسه نظر شخصی افراد را به عنوان داده نمیپذیرند.
نمیزند.
گروه خودش بر خود نظارت میکند و خبری از بیشفعالی و انفعال در جلسه نیست.

نگر
آینده

در فضای جلسه تحلیل بر تعصب غلبه دارد.
هر تصمیمی بالفاصله به اجرا گذاشته نمیشود و وقت صرف میشود تا قدمهای بعد از هر
تصمیم ،به روشنی و به شکلی عملی تبیین شود.
تعداد جلساتِ طوالنی و کوتاه معموال یکسان است.
گروه برای دست یافتن به دادهها و نظراتی که برای تصمیمگیری الزم است به افرادی که در
جلسه حضور ندارند نیز متوسل میشود.
غیبت یک فرد باعث نمیشود که جلسه قوت خود را از دست بدهد یا از موضوعیت بیفتد.
حاضران در تمام طول جلسه تمرکز خود را حفظ میکنند.
طنز و صحبتهای حاشیهایِ کوتاه به عنوان عامل تســریعکننده کار مورد استفاده قرار
میگیرد نه عامل بازدارنده.
اختالفنظرهای فردی مانع گرفتن تصمیمی یکپارچه نمیشود.
وقتی جلسه به اتمام رسید و تصمیمی گرفته شد همه پشت این تصمیم میایستند و اگر
کسی شخصا با این تصمیم مخالف بوده دست به کارشکنی نمیزند.
ِ
مختلف مدیریت احترام میگذارند و تفاوتها را درک میکنند و
افراد گروه به سبکهای
همین باعث کاهش تنشهای شخصی میشود.
بحثهای آزاد بسیار عمیق و پرمحتوا و سازنده در گروه جریان دارد و در بحثها خبری از
ترور شخصیت نیست.
تنها هدف تمام اعضای تیم ایناست که بهترین تصمیم را برای شرکت بگیرند.
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همکاری و کار میانگروهی در تجارت مدرن امری بسیار معمول است.
در نهایت هر مدیری با کشمکش میانبخشهای مختلف روبرو میشود.
کشمکش میان بخشهای مختلف زمانی پیش میآید که درگیری برای
دست یافتن بهمنابع ،یا نبود یا کمبود رابطه میان بخشها حاکم باشد.
برای حل این مشکل مدیر باید میان بخشها ارتباط برقرار کند.کارکنان
هر بخش باید در مورد اهداف و چالشهای بخشهای دیگر اطالعات
کسب کنند .باید میان بخشها تمایل بهبدهبستان ایجاد کرد .هر بخش
باید بر روی برآوردن عوامل موفقیت و رشد بخشهای دیگر تمرکز کند و
سپس ازبخشهای دیگر برای رشد خودش کمک بخواهد .تمام بخشها
باید بهترین زمینه را برای رسیدن شرکت بههدفهایش فراهم کنند و
اهداف کلی و تمامیت شرکت را بر هدفهای گروهی در هر بخش اولویت
دهند .با بکارگیریِ این راهکارهای مؤثر شــما به مدیر بهتری تبدیل
خواهید شد که میزان موفقیت شرکتتان را ارتقاء میدهید و پیشرفت
ی خودتان را تسریع میکنید.
کار 

جلسه کاری خوب
راهحل بیست نکتهای
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دهکده جهانی

متفاوتفکر کن

نقلقولهایی ماندگار از استیو جابز درباره تجارت
ترجمه :علیرضا اکبری

هنگامیکه استیو جابز در سال  2011خیلی زود،در سن  56سالگی درگذشت،
اجرایی شــرکت اَپل بازتابی بسیار فراتر از مرزهای دنیای
مرگ این مدیر ارشد
ِ
تجارت داشت .جابز تنها مدیر اَپل نبود او به معنای واقعی کلمه مدیری ژرفاندیش
بود .رویکرد خاص او به تجارت و فناوری که در شــعار «متفاوت فکر کن» تبلور
مییافت ،هم موفقیت سرشــار کمپانیاش را رقم زد و هم او را در صف یکی از
ن شهرت جابز بهخاطر
تحسینشدهترین رهبران تجاری کشورش قرار داد .حس 
درباره اهمیت کیفیت

«اگر شما نجار باشید و بخواهید یک کمد درست
کنید هرگز نباید برای پشت کمد از یک تخته چندال
استفاده کنید .هرچند که پشت کمد رو به دیوار است
و کسی آنرا نمیبیند اما شما که خود میدانید که در
پشــت کمد چه چوب نامرغوبی به کار بردهاید! پس
چوبی مرغوب و زیبا در پشت کمد بهکار ببرید ،برای
اینکه شب با خیال راحت به خواب بروید کارتان از نظر
زیباییشناسی و کیفیت باید بینقص باشد»
مجله ونیتی فِر ،فوریه1985

ت و منش غیرمتعصبانهاش بود .او عادت داشت مدام جمالت قصاری درباره
صداق 
تجارت و زندگی از خود صادر کند ،جمالتی که مایهای از طنز و هجو در خود داشت
و او را محبوب همگان میکرد .ما تعدادی از بهیادماندنیترین گفتههای جابز را از
نخستین روزهای موفقیت شرکت اَپل تا روزهای منتهی به ِ
مرگ او جمعآوری
کردهایم .فارغ از اینکه چه نوع کسب و کاری را اداره میکنید نکات زیادی هست
که میتوانید از این مدیر تجاری افسانهای بیاموزید.

درباره پیشیگرفتن از انتظارات مشتریان

«نمیتوانیــد مدام از مشــتریان بپرســید چه
میخواهند و بعد همانرا برایشان فراهم کنید .تا
فعلی آنها را برآورده کنید آنها به
وقتی که خواسته ِ
چیز دیگری عالقهمند شدهاند».
مجله آی ان سی ،آوریل 1989

درباره آنچه مهم است

«اینکه ثروتمندترین مردی باشم که در گورستان
دفن شده برایم اهمیتی ندارد .برای من مهم این است
که شب که به بستر میروم به خودم بگویم امروز کار
خارقالعادهای انجام دادیم».
مجله والاستریت جورنال1993،

درباره اهمیت استخدام کارمندانی
بینقص

«فنــاوری به خودی خــود هیچ
اهمیتی ندارد .مهم اینســت که به
کارمندانتان اعتماد داشــته باشید
و مطمئــن باشــید که آنهــا خوب
و باهوشاند و اگر ابــزار الزم را در
اختیارشان قرار دهید با این ابزار،
کارهایــی خارقالعــاده خواهند
کرد .اعتماد شما نباید معطوف به
ابزار باشــد ،ابزار فقط ابزار است .یا
کار میکند یا کار نمیکند .مه م این
است که به آدمهایی که برایتان کار
میکنند اعتماد دارید یا نه».
مجله رولینگ استون ،ژوئن1994

درباره بیل گیتز مؤسس مایکروسافت

«من بهترین آرزوهــا را بــرای او دارم .جدی
میگویم .فقط فکر میکنم او و مایکروســافت کمی
دیدشان محدود است .اگر او در جوانی سری به یک اشرام
[معبد هندوها] زده بود یا یکبار الاسدی مصرف کرده
بود احتماال دیدی وسیعتر میداشت»
روزنامه نیویورک تایمز ،ژانویه
1997

درباره گزینشگری از میان ایدهها

«بعضیها فکر میکنند تمرکز یعنی بله گفتن به
تمام ایدههایی که به ذهن خطور میکند .اما تمرکز
اصال به این معنی نیست .تمرکز بهمعنای نه گفتن
به صدها ایده دیگریســت که به جز ایده اصلی در
ذهن شــما حضور دارند .باید بهدقت از میان ایدهها
دست به انتخاب بزنید .من بیشتر بابت کارهایی که
انجام ندادهایم مفتخرم تا کارهایی که انجام دادهایم.
خالقیت بهمعنای نه گفتن به هزاران ایده است».
جهانی اَپل1997،
کنفرانس ارتقاءدهندگان
ِ

درباره ارزش پشتکار

«مشــکلی که در مورد جنون استارتآپ سازی
وجــود دارد این نیســت که آدمهای زیــادی برای
خودشان کسب و کار تأسیس کردهاند ،مشکل این
است که بســیاری از این آدمها پشتکار الزم را برای
اینکار ندارند .این مسئله قابل درک است .چون در
این کار لحظات زیادی هست که سرشار از ناامیدی
و رنج اســت ،مثل وقتهایی که مجبوری کسانی را
اخراج کنی یا از خیر چیزهایی بگذری و با شرایطی
بسیار سخت تن به قرارداد بدهی .اینها لحظاتیست
که در آن میفهمی کی هستی و ارزشهایت کدامند».
مجلهفورچون ،ژانویه2000

درباره مستقل بودن

«عمر آدمیزاد کوتاه است پس آنرا با زندگی کردن
به خوشآم ِد دیگران هدر ندهید .به دام تعصباتی که
برخاسته از عقاید دیگران است نیفتید .اجازه ندهید
یوهوی دیگران صدای درونی وجودتان را خاموش
ها 
کند .از همه مهمتر ،جسارت پیروی کردن از قلب و
شم شما گاهی از
شم خودتان را داشته باشید .قلب و ّ
ّ
پیش باخبرند که شما واقعا دلتان میخواهد به کجا
برسید .به جز اینها هیچچیز دیگری اهمیت ندارد».
سخنرانی افتتاحیه در استنفورد ،ژوئن2005

درباره یافتن راهحلهای ساده

«معموال وقتی میخواهید مشکلی را حل کنید
اولین راهحلهایی که به ذهنتان میرســد خیلی

ایدههای نو
پنج پیشنهاد برای راهاندازی کسبوکار اینترنتی
پیچیده است و بیشــتر آدمها در همینجا تسلیم
میشوند .اما اگر ناامید نشوید و مشکلتان را به عنوان
بخشی از زندگی بپذیرید و مثل پیاز ،الیه الیه آنرا
بگشایید و بکاوید غالبا میتوانید راهحلهایی بسیار
هوشمندانه و ساده برای حل مشکل بیابید .اما آدمها
معموال زمان و انرژی الزم را برای رسیدن به این نقطه
صرف نمیکنند .ما معتقدیم مشتریان باهوشاند و
تولیداتی را میپسندند که به دقت روی ساخت آنها
فکر شده است».
مجلهنیوزویک ،اکتبر2006

درباره اضافه کردن محصولی «دورانساز» به بازار

«هر از گاهی محصولی دورانساز به بازار میآید که
همهچیز را عوض میکند ....اگر در طی دوران کاریتان
فقط یکی از این محصوالت را تولید کرد ه باشید آدم
خوشاقبالیهستید.اَپلبسیارمفتخراستکهچندتا
از اینمحصوالت را به جهانیان عرضه کرده است».
درباره جان به در بردن از «بحران بزرگ اقتصادی»

«بسیاری از شــرکتها در نتیجه بحران تصمیم
گرفتهاندنیروهاشانراتعدیلکنندوشایداینتصمیم
درستی برای آنها بوده است .ما راه متفاوتی را انتخاب
کردیم .ما معتقد بودیم که اگر همچنان محصوالتی
درجه یک به مشتریانمان عرضه کنیم ،آنها همچنان
از جیبشان مایه خواهند گذاشت»
درباره نقش مدیر تجاری

«حرفه من ســختگیری در مورد آدمهاست .حرفه
دادن آدمهاســت .حرفه من ایجاب میکند
من رشــد ِ
قسمتهای مختلف شرکت را باهم هماهنگ نگه دارم
و مســیرهای پیشرو را روشــن کنم و منابع الزم برای
پروژههای کلیدی را فراهم کنم .کار من این اســت که
آدمهای بزرگی را که با آنها کار میکنیم پیدا کنم و آنها را به
کار ترغیب کنم و کمکشان کنم که حتی از این هم بهتر
باشند و چشماندازهایی بزرگتر برای فردا ترسیم کنم».
مجلهفورچون ،مارس2008

درباره ارزش کار گروهی

دوم :فروشگاهی به وسعت جهان

چند بار تا امروز برایتان پیش آمده که ســری به بازارچههای کارآفرینی بزنید؛ جایــی که در آن میتوان
دستساختههای مردم را با قیمتی مناسب خرید و ضمن کمک به آنها ،اقتصاد خانواده را نیز رونق بخشید .در
سایت etsy.comبه صورت مستقیم میشود محصوالتی را خرید که مردم کشورهای مختلف دنیا آنها را تولید
کردهاند ،همچنین میتواند از طریق این سایت به سراسر جهان ،محصولی را معرفی و عرضه کرد؛ کاری که پیش
از ظهور اینترنت امکانپذیر نبود.
سوم :استخدام از سراسر دنیا

این روزها بر تعداد کسانی که شغل ثابتی ندارند ،دائم افزوده میشود .نویسندگان ،برنامهنویسان ،تعمیرکاران و
حتی طراحان و نقاشانی که منتظر تماس تلفنی یا دریافت یک ایمیل میمانند تا کار شما را انجام دهند و مابهازای آن
پولی دریافت کنند .با این حساب از هزینههای سربار شرکتهای بزرگ خبری نخواهد بود و در ضمن درآمدها با توجه
به تعداد بیشتر کارهایی که انجام میشود و میزان محبوبیت انجام دهنده کار ،میتواند تا چند برابر استخدام در یک
شرکت باشد .سایتهایی شکل گرفته اند ،برای این که متقاضیان کار در سراسر دنیا را به کارفرمایانی در سراسر دنیا
متصل کنند ،سایت freelancer.comبا دو سوال ساده شروع میشود :کارفرما هستی یا پیمانکار .سپس مشخصات
خود را وارد میکنید و میتوانید جهانی کار کنید یا جهانی استخدام کنید .در حال حاضر بیش از  ۱۱میلیون نفر از
سراسر دنیا در این وبسایت عضو هستند و تاکنون بیش از  ۶میلیون پروژه از طریق آن به سرانجام رسیده است.
چهارم :تبلیغات هوشمند

تبلیغات هم میتواند مفید ،جذاب و سرگرمکننده باشد و هم متنفرکننده و آزاردهنده و گولزننده! اینترنت که
جهانی شد و فراگیر ،تبلیغاتچیها آن را فرصتی بکر یافتند ،برای هجوم آگهیهای بازرگانی ،اما مشکلی که خیلی
زود خودنمایی کرد ،این بود که کاربران اینترنت به دلیل خصوصی بودن محیط گشتوگذار خود در وب ،خیلی
زود آماج حمالت تبلیغاتی غیرمرتبط قرار گرفتند .این روزها تبلیغات از هر طرفی باعث ایجاد نویزهای مختلفی
میشود ،مخصوصا تبلیغاتی که به ما ربطی ندارد و ما مخاطب آن نیستیم .اینترنت سبب شده تبلیغات هوشمند
شکل بگیرند .این تبلیغات براساس صفحاتی که کاربر مرور میکند نمایش داده میشود .از این طریق عالقهمندی
کاربر شناسایی و تبلیغات مرتبط نمایش داده خواهد شد .وبسایت infolinks.comیکی از وبسایتهایی است
که تبلیغات هوشمند را به عهده دارد ،از طرفی این شیوه تبلیغات سبب جذب مخاطب بیشتر برای سفارشدهنده
آگهی نیز میشود ،چراکه اگر موضوع آگهی فروش وسایل اسکی است ،این تبلیغ برای شخصی نمایش داده خواهد
شد که مشغول مطالعه مطلبی درخصوص اسکی یا ورزشهای برفی باشد.

اینترنتسبب
شدهتبلیغات
هوشمندشکل
بگیرند.این
تبلیغاتبراساس
صفحاتی که
کاربر مرور میکند
نمایش داده
میشود .از این
طریقعالقهمندی
کاربرشناسایی
و تبلیغات مرتبط
نمایش داده
خواهد شد.

نگر
آینده

برنامه 60دقیقه2008،

یکم  :با من شریک شو

همه ما خانه ،ماشــین ،قایق یا چیزهای مختلف دیگری داریم که در برخی زمانها به آن احتیاج نداریم .مثال
یکسری ابزار نجاری یا حتی وسایل بازی کودکی که حاال دیگر بزرگ شده ،اما آنها را برای خواهر یا برادر احتمالی
بعدی نگه داشتهایم .چرا در این گونه مواقع با اجاره دادن آنها کمی درآمد کسب نکنیم؟ در سایت Home Away
(آدرس سایت )homeaway.com :افرادی که مایل هستند ،خانه خود را در اختیار مسافران از سراسر دنیا قرار
دهند ،ثبت نام میکنند و از طرف دیگر مسافران با مراجعه به این وبسایت میتوانند تاریخ شروع و خاتمه سفر
خود را وارد و مشخصات خانههای متقاضیان را مشاهده و رزرو کنند .این سرویس هر روز در حال توسعه است ،به
طوری که وبسایت  CarPoolingمشابه همین سرویس را درخصوص خودرو ارائه میدهد ،به طوری که از یک
طرف صاحبان خودرو ،مسیرهای روزانه خود را به همراه ساعت آنها وارد میکنند و از طرف دیگر افرادی که ماشین
ندارند و مایلند با شخص دیگری هم مسیر شوند با مراجعه به وبسایت میتوان هم مسیر خود را پیدا و تقاضای خود را
ارسال کنند( .آدرس سایت )http: / / www.carpooling.com :این سرویس بتازگی فراتر نیز رفته و وبسایت
 We are on boatهمین سرویس را درخصوص آشنایی صاحبان قایق با متقاضیان قایق سواری انجام میدهد.
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«الگوی من در تجارت ،بیتلها هستند .آنها چهار نفر
بودند که جنبههای منفی یکدیگر را کنترل میکردند.
آنهایکدیگررامتعادلمیکردندونتیجهجمعیکارشان
از نتیجه کار یکیکشان بزرگتر بود .نگاه من به تجارت
هم اینگونه است :کارهای بزرگ در تجارت هرگز نتیجه
کار فردی نیست .این کارها نتیجه کار گروهی است»

بوکارهای اینترنتی شکل گرفت ،تصور میشد این روش نوین تعامل با اقتصاد تنها خواهد
از روزی که کس 
توانست بخشی از بازار کسبوکارهای سنتی و فیزیکی را از آن خود کند ،اما امروز روشهای دیجیتال تجارت
عمدهبازاررادرجهانبهدستگرفتهوسرویسهاییارائهمیکنندکهگاهیاوقاتغیرازاینترنتبستردیگری
بوکارهاست،نسلیکهمشتریقدرتگرفته
برایآنوجودندارد.آنچهاتفاقافتادهورودبهنسلجدیدیازکس 
بوکار مشارکت کند ،این مشارکت از طریق اعالم نظرات در شبکههای اجتماعی تا مقایسه
و میتواند در کس 
سریع از طریق بستر اینترنت را شامل میشود .اینترنت دنیای تجارت را به بزرگ شدن دعوت میکند .در این
گزارشبهتعدادیازایدههایخاصدرکسبوکارهایاینترنتیاشارهشدهاستکهقابلیتشبیهسازیدرکشور
خودمان را نیز دارند و میتوان با ایده گرفتن از آنها یک کسبوکار جدید و نو راهاندازی کرد.
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راهنمای مدیران
جنیفر وینتر
مشاور ارشد
مدیریتی مجله
فوربس

3

راهکار برای
حفظکارمنداننخبه

اگر مدیر هستید پیدا کردن کارمندی که از هر نظر
کامل و شایسته باشــد یکی از بزرگترین چالشهای
پیشروی شماست .اما اگر چنین فردی را یافتید ،گمان
نکنید کارتان به اتمام رسیده است .راضی نگهداشتن
چنین کارمندانی و حفظ کردن آنها در چارچوب مالی
شرکت یکی از مواردیست که اغلب مورد بیاعتنایی
قرا میگیرد و باید یکی از اولویتهای اصلی شما باشد.
خوشــبختانه میتوان گفت ،با کمی تأمــل و (و درس
گرفتن از برخــی تجربیات من در ســالهای آغازین
مدیریت) ،حفظ کارمندان نخبه چالشی دلپذیر برای
شما خواهد بود.
فاصلهتان را حفظ کنید

خواستن
از کمک
ِ
گهگاهی از
کارمندانتان
هراسی به دل
راه ندهید .اگر
اینکار را بکنید
درخواهیدیافت
که کارمندانتان
به خاطر اعتماد
شما بیشتر از خود
مایهمیگذارند.

نگر
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مدیریت جزءنگر بزرگترین دشمن هر کارمندی
است ،با اینحال هنوز هم بسیاری از مدیران از همین
روش پیروی میکنند .اما ایجاد فضای عمل کافی برای
کارکنان و کمک به آنها برای اینکه بهترین راه یادگیری
را خودشان پیدا کنند راهی مناسب است تا به کمک آن
بهترینکارکنانتانرانسبتبهکارشانمتعهدنگهدارید.
زمانی که مدیریت بر نخستین گروه بزرگ از کارمندان را
شروع کردم ،توانستم با این ترفند کارمند نخبهام را بسیار
راضی نگه دارم .این زن رهبری غریزی بود ،ســریع یاد
میگرفت ،و با همه میتوانست تعامل داشته باشد؛ این
تثلیث مقدس هر کارمندی است .از آنجا که او در کارش
نخبه بود و کار کردن با او بســیار ساده بود ،من دوست
داشتم بیشتر وقتم را با او بگذارنم .اما یک روز بعدازظهر
در یک جلسه متوجه شدم که او طوری خیره به بیرون از
اتاق کنفرانس زل زده که معنایش چیزی نبود جز اینکه
من دارم کمی زیادی در کار او دخالت میکنم .من این
نشانهراگرفتموسریععقبنشستم.بهاوگفتمکهبرروی
پروژههای دیگری کار خواهم کرد و اینکه از او میخواهم
بر روی چند پروژه که فکر میکنم از عهدهاش برخواهد
آمد متمرکز شود و اگر نیازی بود از من هم کمک بگیرد.
نتیجهاینتدبیرخارقالعادهبود.بااینکهفکرنمیکردمکه
ممکن باشداو ازاینبهتر همبتواند کارکند ،اما این چالش
جدید که با کاهش مسئولیتهای مدیریتی من همراه
بود دقیقا چیزی بود که او برای ارتقاء به سطحی باالتر
از کارایی ،به آن نیاز داشت .اگر مشکل یا مسألهای پیش
میآمد با هم آ ن را رفع میکردیم اما با این پیشفرض که
ِ
مسئولیت کلیکاربااوست .دادناینخودمختاریوتوان

ایجاد تغییرات به او باعث شد که او حتی بیش از پیش
نسبت به کارش متعهد شود.

دستاوردهای کاری آنها برای شما اهمیت دارد و موفقیت
آنها دغدغه شماست.

اگر چه آزادی دادن به کارمندان خیلی مفید است
اما در عین حال این نباید باعث شود که آنها از سوی شما
احساسبیاعتناییکنند.منایننکتهراباتحملسختی
زیادی در روزهای نخســتین مدیریتام کشف کردم.
تازهکار بودم و مثل تمام مدیران کمتجربه کامال تحت
تأثیر مسئولیتهایم و نیز کمبود آموزشهای مدیریتی
بودم .پس وقتی باالخره توانستم کسی را استخدام کنم
که میشد با او مشورت کرد ،خیالم تا حد زیادی راحت
شــد .با اینکه او تازه از دانشگاه فارغالتحصیل شده بود
حس میکردم او َجنم الزم برای پیشرفت را دارد و این را
به خودش هم گفتم .با اینکه به او اطمینان دادم همیشه
میتواند با من مسائل شرکت را در میان بگذارد به ندرت
به سراغ او میرفتم تا از نظراتش در مورد روند پیشرفت
کارها باخبر شــوم .بزودی معلوم شــد که این غفلت،
اشتباهی بزرگ بوده است .حاال دیگر پیشرفت او متوقف
شده بود ،من خیلی دیر متوجه موضوع شده بودم و کمی
بعد او کار دیگری پیدا کرد و استعفا داد .وقتی از او سؤال
کردم چرا از کارش استعفا میدهد گفت حس میکند
هرگز هیچ رهنمودی از طرف من دریافت نخواهد کرد و
به حال خود رها شده است .افسوس!
این تجربه باعث شــد که من برنامهای منظم برای
نظارت بر کارمنــدان تهیه کنم و بر اســاس آن عمل
کنم .چه این نظارتها در قالب صرف قهوهای در وقت
استراحتانجاممیشدوچهدرجلسهایرسمیتردراتاق
کنفرانس ،کارمندانم از این اینکه من بهطور مداوم با کار
آنها درگیر بودم استقبال میکردند .آنها میدانستند که
چه زمانهایی باید منتظر ظاهر شدن من باشند .بنابراین
حس نمیکردند مدیریتی جزءنگر بر آنها دیکته میشود
و در عینحال میدانســتند که دغدغه من رشد کاری
آنهاست و اگر نیازی به کمک باشد من مضایقهای ندارم.
اگر چه کارمندان دوست ندارند که شما دائم عملکردشان
را زیر ذرهبین قرار دهید اما در عینحال دوســت دارند
حس کنند که اهمیت کارشان را درک میکنید و اگر
نیازی باشد همیشه برای مشورت در دسترس هستید.
اگر جلسات نظارتی شما با کارمندان به صورت منظم و
مداوم برگزار شــود برای آنها به این معنا خواهد بود که

نمیدانم از کِی کمک خواستن تبدیل شد به نشانهای
از ضعف ،اما خوشحالم که این باور در حال رنگ باختن
است .بعد از سالها تجربه مدیریت فکر میکردم اوضاع
را در شرکت به خوبی سر و سامان دادهام تا اینکه کمپانی
ما دچار تغییراتی اساســی شــد و ناگهان مسئولیتی
صدچندان روی دوشم حس کردم در حالی که کسی در
میان کارکنان نبود که بتوانم این مسئولیت را با او شریک
شوم .در آن زمان دو کارمند بسیار کارآمد داشتم که دائم
برای مسئولیت و کار بیشتر داوطلب بودند .ایندو بسیار
مشتاق بودند و میخواستند هرچه بیشتر بیاموزند .با
اینکه هیچ شکی به کاردانی این دو نفر نداشتم هرگز به
ذهنم هم خطور نکرده بود که از آنها کمک بخواهم .در
اینزمان بود که متوجه فرصتی عالی شدم؛ فرصتی که
در نتیجه آن کارمندانم بتوانند مسئولیت بیشتری را که
همیشه خواهانش بودهاند بهدست آورند و من هم بتوانم
کمرشکن مسئولیتهای خودم را کمی سبک کنم.
بار
ِ
پیش این دو نفر رفتم ،به آنها گفتم کــه دارم زیر بار
پروژههای مختلف خرد میشــوم و خوشحال میشوم
اگر آنها بتوانند کمی از کارها را به عهده بگیرند و کارها
را با هم پیش ببریم .این دو نفر از درخواست کمک من
ذوقزده شدند و کارهای محوله را با کیفیتی انجام دادند
که من با منابع و زمان محدودم هرگز نمیتوانســتم به
این کیفیت دست پیدا کنم .اگر به کارمندانتان نشان
دهید برای مهارتها و تواناییهای بالقوه آنها ارزش قائلید
خواستن
تأثیری مثبت بر آنها خواهید گذاشت .از کمک
ِ
گهگاهی از کارمندانتان هراسی به دل راه ندهید .اگر
اینکار را بکنید درخواهید یافــت که کارمندانتان به
خاطر اعتماد شما بیشتر از خود مایه میگذارند .اینروزها
دیگر کمتر پیش میآید کسی  30سال آزگار را در یک
شرکت بگذراند ،سهل است آدمها دیگر حتی 3سال هم
در یک شرکت ماندگار نمیشوند اما این بدان معنا نیست
که مدیران دیگر نمیتوانند کارمندان را راضی و متعهد
نگه دارند .اگر به کارمندانتان خودمختاری و اعتماد به
نفس الزم برای ارائه بهترین عملکردشان را بدهید و آنها را
ازبابتحمایتخودتانمطمئنکنیدمیتوانیدبهترینو
باهوشترین کارمندانتان را برای زمانی دراز حفظ کنید.

درگیر کار شوید

کمکبخواهید

اثرفرانسیس
میخواهید شرکتی بحرانزده را
در دست بگیرید؟ مطالع ه رفتار
پاپ ُرمنشین به کارتان میآید
ِ

مدارس کسبوکار معموالً
دانشــجویان خود را با
ِ
روح
ِ
«مدیران تحولآفرین» بزرگی آشنا میکنند که ِ
تازهایدر کالب ِد ســازمانهای رو بــ ه موت میدمند:
شخصیتهایی چون لوگرستنِر ،مدیر آیبیام ،سرگیو
مارکیونه ،مدیرفیات ،و استیو جابز ،مدیر سابق اپل .حاال
مدرس ه کسبوکاِر هاروارد باید نام دیگری را هم به این
شرکت آر.
ِ
فهرستبیافزاید :خورخه برگوگلیو ،مردی که
جان دوباره بخشید.
سی .گلوبال را در کمتر از یک سال ِ
آنگاه که پاپ فرانسیس نخستین عی ِد ِ
پاک خود در
مقا ِم مدیرعامل این شرکت را جشن گرفتهبود ،اندکی

نقلقولهایالها مبخش
برای کارآفرینان
محصول
من محصول شــرایط زندگیام نیستم،
ِ
تصمیماتِ خودم هستم.
استیفنکاوی(تاجربینالمللی)

من آموختهام که مردم آنچه را که شــما گفتهاید
فراموش میکنند ،آنچه را که شما کردهاید فراموش
میکنند ،اما مردم حسی را که در آنها ایجاد کردهاید
هرگز فراموش نمیکنند.
مایا آنجلو (نویسنده افریقایی)

تنها یک راه برای گریز از نقد وجود دارد .هیچ مکنید،
هیچ مگوئید و هیچ مباشید.
ارسطو(فیلسوف)

هرکاری را که فکر میکنید میتوانید انجام دهید یا
آرزو دارید بتوانید انجام دهید آغاز کنید .در جسارت
هم نبوغ هست ،هم قدرت و هم جادو.

باب دیلِن (موزیسین)

همانجا که هستید با همانکه دارید همان کنید
که میتوانید.

آلبرت آینشتاین (فیزیکدان)

ت بار زمین بخورید و هشــت بار روی پایتان
هف 
بایستید.

ضربالمثلچینی

یوهان ولفگانگ فون گوته (شاعر)

تدی روزولت ( رییس جمهور سابق آمریکا)

ضربالمثلژاپنی

دو راه در جنگل پیش رویم قرار داشــت و من آن
راهی را برگزیدم که کمتر از آن عبور کرده بودند و این
تمامی آنچه بود که تفاوت را رقم میزد.
رابرت فراست ( شاعر)

پول چیست؟ مردی موفق است که صبح از خواب

برخیزد و شب به بستر برود و در این بین تنها کارهایی
که دوست دارد را انجام دهد.
کسی که هرگز اشــتباه نکرده هرگز چیزی نو را
نیازموده است.
کسیکهمیگویداینکارشدنینیستنبایدمزاحم
کسی شود که آن کار را انجام میدهد.
آدم نمیتواند نســبت به قطاری در حال حرکت،
بیتفاوت بماند.
هاوارد زین (تاریخنگار)

تا زمانی که به حرکت ادامه میدهید اینکه چقدر
آهسته حرکت میکنید اهمیتی ندارد.
کنفوسیوس

نگر
آینده

مارک تواین (نویسنده)

این نقلقولها را فقط مطالعه نکنید ،آنها را در زندگیتان به کار ببندید و رؤیاهایتان را تحقق ببخشید .گاهی تنها
چیزیکهنیازداریدیکتلنگراست،یکاشارهیایکالهامکوچک.درادامهنمونههاییازاینتلنگرهاراگردآوردهایم.
اما مهمترین چیز اینست که آن نقل قولی را انتخاب کنید که بیش از همه شما را تحت تأثیر قرار میدهد و آنرا جلو
چشمتان قرار دهید و بگذارید آن جمله شما را به جاهایی برساند که همیشه آرزوی رسیدن به آن را داشتهاید.
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دو تا از مهمترین روزهای زندگیتان آن روز هستند
که به دنیا میآیید و آن روز که میفهمید چرا به دنیا
آمدهاید.

پس از انتخابش به مقام پاپی ،قدیمیترین شــرکت
یتی جهان اســی ِر بحرانی ســخت بود .رقبایِ
چندملّ ِ
قدرتمند،سه ِم بازا ِر شرکت را در دنیای بازارهای نوظهور،
از جمله امریکایالتین ،که فرانسیس پیش از پاپ شدن
ادارهشرکت در آرژانتین را در این منطقه برعهده داشت،
تی شرکت هم ،رسواییها
میربودند .در بازارهای س ّن ِ
مشتریان را میپراند و نیروی کار را درمانده میساخت و
روحیهشانراتخریبمیکرد.استخدا ِمنیروهایمناسب
هم دشوار بوده ،علیرغم این که شغلی مادامالعمر در
مالی بنگاه
این اقتصاد بحرانزده وعده دادهمی شد .امور ِ
ِ
مدارک لو رفته هم از گردابِ فساد
هم به هم ریختهبود.
و بیکفایتیای که بانک واتیــکان در آنفرورفته پرده
برداشتهبودند .هیئت مدیران شرکت هم چنددسته و
ِ
ضعیف بودندِ .
بندیکتشانزدهم،
خلف فرانسیس ،پاپ
سال گذشته بود که استعفا میداد.
اولین پاپ در ِ 600
عرض فقــط یک ســال ،کســبوکار ،عمده
در ِ
مدیرعامل
اعتمادبهنفس و قدرتش را بازیافــت .حاال
ِ
کهای
شرکتبسیار محبوب است 85 :درص ِد کاتولی 
امریکا – که همیشه ســختگیر و ناراضی بودهاند –از
او حمایتمیکنند .جای پایِ آر.ســی .گلوبال در بازار
خردهفروشــی مدام دارد مســتحکمتر میشود .نقل
محافل نیرویفروش این شــرکت حــاال تماماً «اثر
ِ
فرانسیس» است .چطور این آرژانتینی توانسته در یکی
از بیحالترین وسستترین بدنههای کسب وکار جهان
چنین شوری برانگیزد؟
دروس پای ه صالحیت
نخســتین عامل درســی از
ِ
ســازمان مطبوعش را از
مدیران بودهاست .فرانسیس
ِ
نو برمأموریتی واحد سازماندهی کردهاست :کمک به
آپارتمان
فقرا .یکی از نخستین تصمیماتش این بود که
ِ
پاپیخود را ترک کند و در ساختمانی اشتراکی به همرا ِه
ِ
میهمانان بسیار ساکن شود .او نا ِم
کشیش دیگر و
50
ِ
ِ

قدیسی را اختیار کرده که به کمک به فقرا و حمایت از
ّ
حیوانات مشهور بودهاست .او پایِ  12زندانی را دریک
مرک ِز بازپروریِ نوجوانان بوسیده .و از ش ِر ردایِ خزدو ِز
بنفشرنگی که پاپها از دوران رنسانس تاکنونبر تن
میکردهاند خالص شده ،کفشهای قرمز پاپی را درآورده
مرسدس
مشکی ســادهای به پا کرده ،و
و کفشهایِ
ِ
ِ
مجهزش را کنار گذاشته تا با فور ِد دربوداغانش اینسو
و آنسو برود .
این مأموریت و تمرک ِز جدید فعالیتها به شــرکت
خرج هزینهها
منابع کمتــری را ِ
اجازه دادهاســت که ِ
وکســبوکارهای فرعی کنــد ،از جملــه راهاندازیِ
بحثوجدلهای
طوالنی بر ســر آموزهها یا برگزاریِ
ِ
جشنهایعظیم« .استراتژیِ فقرا در اولویت» همچنین
پتانسیل
بازارهای نوظهور را هدف گرفتهاست ،آنجا که
ِ
رشد درباالترین سطح قرار دارد اما رقابت در شدیدترین
شکل جریان دارد.
پاپ ،عالو ه بر تغیی ِر تمرک ِز اســتراتژیک شرکت ،از
دو ابزار مدیریت هم بهر ه بسیار بردهاست .یکی تغییر
گسترده مواضع بودهاست .و دومی بازسازیِ ساختارها.
او گروهی هشت نفره از کاردینالها را بهکار گمارده کهبر
سازمانکلیسانظارتکنندومککینزیو ِکیپیامجی،
ِ
بررسیدستگا ِه
دو بنیا ِد مشاور ه مشهور ،را برای نظارت و
ِ
کنترل بانک واتیکان به خدمت
اجرایی و اداریِ کلیسا و
ِ
گرفتهاست.
منتقدان
آیا این اســتراتژی مثمر ثمر خواهد بود؟
ِ
قسمخوردهایچونلوسیفِر،کهبه ِ
گرگدرندهشرکتها
معروف است ،میگویند هم ه اینها ظاهرسازی است.
نتری،
لآفری 
یگویند تغییراتِ شگرفِ تحو 
دیگران م 
نقش بیشتر برای زنان ،الزم است .درهرحال ،هنوز
چون ِ
عمل پاپ برای بسیاری از تحلیلگران
رفتار و اندیشهی ِ
ناشناختهاست .
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علیرضا اکبری :در چند دهه اخیر کتابهای زیادی درباره اصول مدیریت به زبانهای مختلف
درسراسردنیاتالیفومنتشرشدهاست.اگرچهبسیاریازاینکتابهامعلوماتسودمندی
در اختیار مدیران قرار میدهند اما بسیاری از این کتابها به ورطه تئوریپردازی افراطی
درغلتیدهاند و فارغ از مشکالت و تنگناهای واقعی و ملموسی که هر مدیری هر روز
توپنجه نرم میکند نکاتی را بهعنوان اصول مدیریت به خواننده القا
با آن دس 
میکنندکههیچمعلومنیستتاچهحددرشرایطواقعیمحیطکاربرایمدیران
چارهساز خواهد بود .مایکل هویل و پیتر نیومن مولفان کتاب «راهنمای ساده
مدیریت15:ویژگی اساسی مدیران بزرگ» معتقدند که اصول مدیریت را باید با
الهام از شرایط واقعی محیط کار و تجربیات شخصی مدیران بزرگ و موفق استخراج
و تدوین کرد .آنها در این کتاب براساس تجربیات واقعی 15ویژگی اساسی را برای مدیران
موفق و بزرگ برمیشمرند و هر یک از این ویژگیها را در فصلی مجزا به تفصیل مورد بررسی
قرارمیدهند.ازاینپسدرهرشمارهازآیندهنگرترجمهیکیازاینفصول15گانهراخواهیدخواند.

درک اولویتها
یکی از دالیل شکست مدیران اینست که میخواهند بیش از حد توانشان کار انجام دهند.
مدیران ضعیف بر رویاولویتهاشان متمرکز نمیشوند .در نتیجه این دست مدیران همیشه
دچار کمبود وقت هستند ،ضرباالجلها را از دستمیدهند و کارهایی را که باب طبعشان
نیست به فرداهایی وامیگذارند که هرگز فرا نخواهد رسید.
خیلی ســاده آدم میتواند تمرکزش را بر روی چیزهای غلط معطوف کند ،خیلی ساده
میشود به دغدغه مسائلی دچار شد کهاهمیتی ندارند ،یا وقت و انرژی و منابع را صرف مسائلی
کرد که در واقع مشکالت اصلی نیستند .برای کارمندان خیلیناامیدکننده است که ندانند
رئیسشان توقع دارد کدام کار را اول انجام دهند و کدام کار را دیرتر .برای یک تیم مدیریتی
خیلی ناامیدکننده است که صبر کند یکی از اعضایش کاری بیاهمیت را به نتیجه برساند در
حالی که هنوز کارهایمهمتری هست که انجامشان نداده.
مدیران باتدبیر بر روی اولویتهاشان تمرکز میکنند ،یعنی کارهایی که واقعا اهمیت دارند.
آنها متوجه هستند که هر از چندگاهی اولویتها باید دوباره ارزیابی شوند و به طور مرتب این
کار را انجام میدهند.
ِ
فضیلت مدیران وجود دارد:
ترین
نقلقولها و جمالت قصار زیادی درباب این مهم ِ
بزرگترین خطری که در زندگی ما را تهدید میکند اینست که کارهای فوری را به کارهای
مهم اولویت دهیم
چالز هامل؛نویسنده امریکایی

من به تجربه دریافتهام که کمبود تمرکز مهمترین عامل بروز میانمایهگی در شرکتهاست.
لوییس گرستنر؛ مدیرعامل سابقIBM

کاری بیهودهتر از این نیست که با پشتکاری فراوان کاری را انجام داد که اصال نباید انجام شود
پیتر دراکر؛ استاد مدیریت 
ِ
قیمت اندک از ذهن پاک
شیرین
تلخ کیفیت پایین تا مدتها پس از اینکه خاطره
ِ
خاطره ِ
میشود پایدار خواهد بود.
آنچه بیش از هرچیز اهمیت دارد نباید در سایه آنچه اهمیتی ندارد قرار گیرد.

نگر
آینده
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آلدو گوچی
گوته

یک نتیجه مهم تمرکز بر روی اولویتها اینست که بر روی مسائلی که اولویت کمتری دارند
وقتتلفنمیکنید.اگرجزاینعملکنیدساعاتیکهدرروزبرایتانباقیمیماندکفافنخواهد
داد که بر روی پیشرفت کارتان متمرکز شوید .مدیرانکارآمد مسائل مهم را تعیین و بر روی
آنها تمرکز میکنند و باقی مسائل را رها میکنند .اگر وقت کافی برای انجام همهوظائفشان
نداشته باشند ،بخشی از آنرا به دیگران محول میکنند و خودشان بر روی کارهای مهمتر
تمرکز میکنند .آنهاقانون  20 / 80را اعمال میکنند .قانونی که میگوید  80درصد آنچه که
میخواهید بدست آورید معموال با انجا ِم  20درصدکارهایی که برای بدست آوردن آن 80
درصد باید انجام دهید ،بدست میآید.

 15ویژگی اساسی
مدیران بزرگ
مایکلهویل
و پیتر نیومن
ترجمهعلیرضااکبری
پاورقی  -بخش دوم

مدیران کارآمد:

هر روز پیش از شــروع به کار کمی تأمل میکنند و بعد
کاری جدید را آغاز میکنند.
مسائل مهم را مشــخص میکنند و بعد یک به یک بر اساس
اولویت به آنها رسیدگی میکنند.
ممکن اســت برخی از ضرباالجلها را رعایت نکنند اما مهمترین
ضرباالجلها را هرگز زیر پا نمیگذارند.
در حدود تواناییهاشان کار میکنند ،سرشان شلوغ هست اما نه خیلی شلوغ.
با رؤسای باالدستی خودشان در مورد اینکه کدام کارها را باید در اولویت قرار
یکنند .
دهند مشورت م 

مدیران ناکارآمد:

فکر میکنند مؤثر بودن یعنی پرکار بودن .اما پرکاری به معنای موفقیت نیست.
مهمتریــن کارها را تا حد ممکن بــه زمانی دیرتر معوق میکنند ،چــون این کارها
مشکلترند.
کارها را خرد و تقسیم میکنند و دائم از کاری به کار دیگر میپردازند.
معموال ضرباالجلهای مهم را زیر پا میگذارند.
شکایت دارند که کار زیاد و وقت اندک دارند.
هیچوقت به انجام کا ِر بیشتر نه نمیگویند.
زمانیمامدیریاجراییدریکشرکتخدماترایانهایمیشناختیمکهخیلیمشتاقبوددر
مأموریتهای عصرگاهی برایجمعآوری اطالعات و توسعه روابطتجاری شرکت کند .او سه بار
ی شرکت را دعوت میکرد تاخالصهای از اطالعاتی که جمعآوری کرده
در هفته مسئوالن اجرای 
بود را در اختیارشان بگذارد .او آخرین ایدههای تجاریاش را با آنها درمیانمیگذاشت و از آنها
میخواستتاقابلیتهایبالقوهاینایدههاراشناساییکنندوبرایاجرایآنهابرنامهریزینمایند.
امامتأسفانه هیچوقت ،زمان کافی برای پرداختن به ایده جدید وجود نداشت .چون هنوز این
ایده پخته نشده بود ،ایده دیگریاز راه میرسید .از آنجایی که اولویتها را مشخص نمیکردند
گروه نمیتوانست حتی یکی دو تا از این ایدههای خوب رااجرایی کند .شاید نیازی نباشد ذکر
کنیم که شرکت هرگز نتوانست به دستاورد مهمی در تجارت دست پیدا کند .اولویتها همیشه
در ظرفی زمانی معنا پیدا میکنند .در یک دقیقه ،یک ساعت ،یکروز ،یک هفته ،یک ماه و یک
سال آینده باید بر روی چه چیزی تمرکز کنم؟ از این گذشته ما مقدار محدودی زمان دراختیار
داریم :فقط  24ساعت در روز و  7روز در هفته .و نکته اینجاست که وقتی زمانی گذشت دیگر
نمیتوان آنرابازگرداند .به منابع مالی هم باید نگاهی مشابه داشت .برای خرج منابع مالی که از
درآمد یا پساندازمان به دست میآوریمچه مواردی اولویت دارند؟ این اولویتها چقدر با روش
واقعی ما در خرج این منابع مطابقت دارد؟ مدیران موفق در خانوادهیا در مجموعههای تجاری
پول مناسب از سر راه برمیدارند.
مشکالت را هم با خرج زمان و هم با خرج ِ

گرامی باد
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
یک سالگی دولت تدبیر و امید
را به رئیسجمهور و هیات دولت
تبریک میگوید
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