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پول براي اقتصاد مثل خون براي بدن است ،گردش پول نقشي مشابه گردش
خون دارد .اگر خون به اندازه کافی در بدن نباشــد ،يا گردش آن دچار اختالل
شود ،اجزاي بدن نيز به تناسب دچار ناكاركردي خواهند شد .نظام بانكي نيز نقش
قلب را براي تزريق خون به میزان الزم و با فشار متناسب دارد ،هرگونه اختاللي
در نظام بانكي ،موجب اختالل در گردش پول ميشود و سكتههاي مالي كه در
اقتصاد جهاني ميبينيم در بيشتر مواقع ناشی از نارساييهاي بانكي يا همان قلب
اقتصاد است .آخرين نمونه آن بحران سال  2008در کشورهای غربی است كه از
بانكها آغاز شد و ساير عرصههاي اقتصاد را دربرگرفت.
و اما در ايران .به دلیل فقدان سياســتهاي روشن و بيتناقض پولی و بانكي
در كشور ،اقتصاد ايران از نظام بانكي بهرهمندي الزم و شايسته را نمیبرد .بخشي
از ريشه اين تناقضات در قانون بانكداري است كه در سال  1362تصويب شد و
اكنون پس از گذشت بيش از  30سال یکی از روحانیون مجلس که عضو مهمی از
کمیسیون اقتصادی است درباره این قانون اظهار میدارد که« :ایرادهای این قانون
عبارتند از نا آشنایی غالب کارکنان نظام بانکی با بانکداری بدون ربا ،اعالم سود
سپردهها به صورت علیالحساب و تضمین شده ،پیچیدگی متن قراردادها و عدم
شفافیت بندهای آنها ،اکتفا به دریافت پیشفاکتور خرید کاال از مشتری در عقود
مبادلهای ،اعالم نرخ سود تسهیالت مشارکتی ،تعیین نرخ سود یکسان برای انواع
کاالها و خدمات ،عدم تفکیک وجوه قرضالحسنه از سایر وجوه بانکی ،عدم اعالم
حقالوکاله بانکها ،عدم نظارت بر مصرف وجوه ،عدم اســتفاده از ابزارهای نوین
بانکداری ،و استفاده از حسابداری بانکداری ربوی».
اگر چه این نوشته در مقام نقد این قانون نیست ولی اجماالً میتوان گفت که
به دلیل اجرای همین قانون و نیز برخی دیگر از ویژگیهای ساختار اقتصادی ما؛
نظام بانكي ايران در عهدهداری كاركرد اصلي بانك با مشکالتی مواجه است .يك
دليل روشن اين ادعا ،وجود برخی فسادها است ،و در واقع كمتر فسادي است كه
رخ داده باشد و به نحوي مرتبط با نظام بانكي نباشد .از قضاياي بانك سپه شعبه
پارس گرفته تا قضيه فاضل خداداد و اكنون پرونده  3000ميليارد توماني ،همه
جا بهنحوي نظام بانكي درگير اين جريانات بوده است .علت چيست؟ علت تاحدي
روشن است .نظام بانكي ايران محل ارايه اعتبارات يارانهاي است و هر محلي كه
جنس ارزان و يارانهاي در آنجا توزيع شود ،جلوي آن محل صف تشكيل خواهد
شد .اين مثل آن است كه خون بدن را نه برحسب نياز و كارايي اعضای بدن ،بلكه
برحسب دستور از باال و بصورت فرمايشي ميان اندام توزيع كنند .كافي است كه
به يك جا خون كمتر از نیازش برسد ،خواهيم ديد كه سلول ها و بافتهاي آن
به سرعت ضعيف و مرده ميشوند .اين اتفاقي است كه در نظام عرضه و تقاضاي
پول ايران از خالل نظام بانكي رخ داده است .در همه جاي جهان و در درازمدت
(ممكن است به طور موقتي يكي دو سال استثنا باشد) ،نرخ متوسط تسهيالت،

بيشــتر از نرخ سپرده و آن نيز بيشتر از نرخ بهره است .اين قاعده كلي و قطعي
است ،تا پساندازكننده ضرر نكند ،و اعتبارگيرنده هم بايد توليد و سودآوري بیش
از نرخ تورم داشــته باشد تا متحمل ضرر نشود و كسي براي گرفتن اعتبار صف
نمیبندد زیرا هر کس به تناسبی که میتواند تولید سودآور انجام دهد پول یا وام
را گرانتر خواهد خرید .بنابراين در همه كشورها نرخ سپرده واقعي (نرخ سپرده
منهاي نرخ تورم) بايد مثبت باشــد تا پساندازکننده ضرر نکند .ولي اين قاعده
روشن بانكداري در ايران معكوس است .و براي مدتهاي طوالني (بجز يكي دو
ِ
سال محدود) نرخ تورم بيشتر از نرخ تسهيالت و نرخ سپرده بوده است .در نتيجه
نرخ سود واقعي براي سپردهگذار و سپردهگيرنده تسهيالت در بيشتر مقاطع منفي
بوده ،به عبارت ديگر سپردهگذار ضرر ميكرده و گيرنده تسهيالت هم بدون این
که نیازی به صرف اعتبارات گرفته شــده در امور و کارهای تولیدی داشته باشد
سود سرشاري از گرفتن اعتبارات ميبرده است .به همين دليل است كه بانكها
همواره به دنبال سپردهگذار هستند و از سوي ديگر مردم هم دنبال گرفتن اعتبار!
در حالي كه بايد وضعيت به گونهاي باشد كه وامگيرندگان برحسب توانايي خود
در تولید سودآور ،ارزش پول را تعيين كرده و بپردازند و توليدكنندگان ّ
خلق و
كارآفرين با اعتماد به نفس بيشتري وام بگيرند و چرخ توليد و صنعت و تجارت
را در كشور بچرخانند و براي اخذ وام نيازي به میانبر زدن نداشته نباشد .در هر
حال آنچه كه در اين ميان اهميت دارد ،اين اســت كه بخش خصوصي ممكن
نيست كه بدون يك نظام بانكي كارآمد ،بتواند نقش واقعي خود را ايفا كند .برخی
از مشكالت اين نظام كه رفع آنها به شكلگيري اقتصاد مقاومتي كمك ميكند
به شرح زير است:
1
در همه كشورهاي پيشرفته ،حتي كشورهايي كه داراي نظام فدرالي هستند،
سیاستگذاری در نظام پولي آنها متمركز و در اختیار دولت مركزي است .در ایران
چند گام بیش از این هم برداشــته شده بود و مطابق قانون اساسي بانكها بايد
ملي ميشد ،ولی بنابه مالحظات درستي در برنامه سوم امكان تأسيس بانكهاي
خصوصي فراهم شد ،ولي مشكل از اينجا آغاز شد كه به اين اصالح اكتفا نشد،
و کار بجایی رســید که حتي اکنون سياســتهاي پولی بهطوركامل در بخش
حاكميتي قرار ندارد و به همين دليل است كه امروز يكي از مشكالت عمده نظام
بانكي ،وجود موسسات مالی بدون مجوز است ،آن هم در جامعهاي كه باز كردن
يك مغازه كوچك بدون مجوز ،سخت و حتي ممتنع است.
در همين زمينه مسأله استقالل بانك مركزي از اهميت فراواني برخوردار است.
خوشبختانه در يك سال گذشته دولت تدبير و اميد به اين نكته توجه كرده و يكي
از نتايج آن نيز كاهش نرخ تورم بر اثر كنترل پايه پولي و نقدينگي است.

2
بدون تغيير و اصالح نرخ ســپرده و نرخ تســهيالت و متناسب كردن آنها با
نرخ تورم ممكن نيست كه نظام بانكي وضعیت مطلوبی پیدا کند .اگر نرخ سود
تسهيالت از نرخ سپرده بيشتر و هر دو نيز از نرخ تورم بيشتر شوند ،ديگر شاهد
صف بستن جلوي بانكها نخواهيم بود .البته برای انجام این مهم باید دولت نرخ
تورم را کنترل کند و اجازه ندهد که با نقض استقالل بانک مرکزی و برای جبران
کسری بودجه پایه پولی و نقدینگی و در پی آن تورم افزایش یابد .بدون کنترل
تورم نمیتوان نظام بانکی را در ریل درست خود برای تجمیع پساندازهای مردم
و هدایت آن به ســوی تولید قرار داد .البته با توجه به روند کاهنده تورم در یک
ســال اخیر این انتظار می رود که تا پایان سال  1394تورم در ایران بسوی تک
رقمی شدن میل کند.
3
خارج شــدن بانكها از سياست بنگاهداري ضروري است .متأسفانه برخي از
بانكهاي غيردولتي بيش از آنكه به معناي دقيق وظيفه بانك را كه جمعآوري
منابع مردم و هدايت آن به سوي اقتصاد مولد است انجام دهند ،در مقام تأمين
نيازهاي سهامداران اصلي خود كه بنگاههاي توليدي و خدماتي بزرگ هستند قرار
دارند .در واقع به دليل كاركرد ناصحيح بانكها ،بنگاههاي بزرگ اقدام به تأسيس
بانك كردهاند و آن را به خدمت خود درآوردهاند و اين كار شامل وظايف بانك به
عنوان يك بنگاه مدرن نيست.
4

نظارت بر بانكها را از طريق شيوههاي كماثر نميتوان انجام داد .نظارت بانك

يك ركن سياست پولي دولت بايد پرهيز از تورم باشد .تورم به ضرر همه است.
دليلي ندارد كه دولت برای رفع مشــكالت خاص خود پايه پولي و نقدينگي را
افزايش دهد و از اين طريق بر شيپور تورم دميده شود و هزينه اين تورم را مردم
و توليدكننده بپردازند .دولت از طريق قانونگذاري و اعتبارات تكليفي نيز بخشي
از مشكالت خود را با استفاده از سودهای پرداخت نشده به پساندازكنندگان حل
ميكند .بنابراين الزام قطعي به پرهيز از اعتبارات تكليفي و باال بردن پايه پولي
بايد اساس سياست پولي باشد .حتی اگر دولت قصد پرداخت يارانه به بخشي از
اقتصاد را دارد بايد آن را مستقيم از طريق بودجه تأمين كند ،و نظام بانكي را در
اين زمينه وارد نكند ،زيرا موجب اختالل امور آن ميشود .همچنین دولت بايد از
دستكاري در نرخ سود پرهيز كند و اين مسأله در قانون برنامه پنجم تأكيد شده
و بايد رعايت شود.
با این توضیحات ،خواسته بخش خصوصی از نظام بانکی را چگونه میتوان
خصوصی مولد به میزانی که ســودآوری دارد ارزش
صورتبندی کرد؟ بخش
ِ
پول را تعیین میکند و برای پساندازکننده سود مناسب را تامین میکند لذا
هیچ نگرانی از پرداخت این ســود نــدارد و آن را به نفع خود و پساندازکننده
میداند .بنابراین بخش خصوصی انتظار دارد که بانک وظیفه اصلی خود را در
تجمیع پسانداز و توزیع اعتبارات انجام دهد و در یک رقابت سالم و بدون صف
و پارتیبازی به هر کس که ارزش افزوده بیشتری را ایجاد میکند وام دهد و از
ورود به امور غیربانکی از جمله بنگاهداری جز در موارد اضطراری پرهیز کند .در
اجرای این هدف انتظار دارد که میان گیرندگان وام و تسهیالت ،رقابت منصفانه
برقرار باشــد و اگر دولت به هر دلیلی قصد کمک به بخش خاصی از اقتصاد را
دارد آن را از طریق دخل و تصرف در مقررات نظام بانکی انجام ندهد .همچنین
انتظار میرود که دولت جلوی اقدامات منجر به تورم را بگیرد و کموکســری
خود را به شیوه تورم از جیب دیگران تامین نکند .بهعالوه میان بانکها رقابت
سالمی را برقرار سازد تا تسهیالت ارزانتر و سریعتر در اختیار متقاضیان قرار
گیرد .کافی است این موارد در نظام پولی کشور اتفاق افتد تا نتایج چشمگیر آن
بر همگان روشن گردد.

نگر
آینده
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انتظار دارد که
بانکوظیفه
اصلی خود را در
تجمیعپسانداز
و توزیع اعتبارات
انجام دهد و در
یک رقابت سالم
و بدون صف و
پارتیبازی به هر
کس که ارزش
افزوده بیشتری را
ایجاد میکند وام
دهد.

ی و یکم  /آبان 1393
شماره س 

برقراري رقابت كامل در عين آزادي عمل كافي ،به بهبود نظام بانكي كشــور
كمك خواهد كرد .اينكه تعداد شعب بانكهاي ايراني به نسبت جمعيت دو برابر
آلمان و اتريش اســت و به نسبت حجم اقتصاد كشور فاصله آن با این کشورها
بسيار بيشتر است ،نشــان از سودآوري خاص بانكهاي كشور دارد كه ميتواند
هزينههاي اضافه این نحو بانکداری را پوشش دهد ،و تامین اين درآمدها فقط از
طريق پايين بودن نرخ سود سپردهها يا ورود به فعاليتهاي سفتهبازي و خريد و
فروش مسكن و ...امكانپذير است .با اصالح مقررات و شفاف كردن آن ،و ايجاد
رقابت ،نه تنها وامگيرندگان در گرفتن وام آسودهخاطر خواهند شد ،بلكه هزينه
بانكها كاهش يافته و سود سپردهگذاران نيز بيشتر شده و هزینه های اضافی در
بانکداری کشور کاسته میشود.

مركزي بايد قاطع باشد .اگرچه هيأتهاي مديره بانكها به دليل وابستگيهاي
خاص خودشان قدرت مقاومت و فرار از نظارت را دارند ،ولي ادامه اين وضع به نفع
هيچكس از جمله همين بانكها نيز نيست .بیرون بودن بخش مهمی از موسسات
پولی کشور از نظارت و مدیریت بانک مرکزی نهتنها موجب اخالل در این نظام
بخشخصوصی
میشود بلکه برای امنیت اقتصادی کشور نیز مخاطرهآمیز است.

5

یادداشتهای ماه

اولویتهای
سیاستی
دولت و مجلس بانکها را مکلف
کنند که اعتبارات خود را جز به
بخش تولید اختصاص ندهند

عباسعلی قصاعی
عضوهیاتنمایندگاناتاقتهران
و رئیس انجمن صنایع چینی ایران

چگونهمیتوانیم
بدون آنکه تورمی
داشته باشیم ،راه
خروج از رکود
را بیابیم؟ برای
تحقق این امر،
تنها یک راه
وجود دارد .ما باید
نقدینگی الزم را
به بخش تولید
تزریق کنیم.

دولت یازدهم با ارائه بســته خروج غیرتورمی از
رکود و همچنین الیحه حمایت از تولید ،عزم و ارادۀ
خود را برای بهبود شرایط اقتصادی نشان داده اما قابل
انکار نیست که این دولت همچنان مشغول آواربرداری
است و ساختوساز اقتصادی را آغاز نکرده است .در
همین مدت یکساله اما ،دولت از طریق چند مصوبه
مهم ،توانسته بسیاری از آییننامههای دست و پا گير
گذشته در دستگاههای اجرایی را اصالح و امور اداری،
تدارکات و سایر مسائل تولید را روانتر کند ،در نتیجه
شــرایط کار برای تولیدکنندگان نسبت به گذشته
كمي روانتر شــده است .مهمترین برنامۀ فعلی اما،
برونرفت از رکود بدون افزایش تورم اســت .آرزویی
که تحقق آن به زمان احتیاج دارد و مسلما به سرعت
نمیتوان به آن دست یافت .چندی پیش اعالم شد
که کشــور الاقل روی کاغذ و بر اساس آمار ،شرایط
رکود را پشت سر گذاشته و نرخ رشد از حالت منفی
خارج شده است .این حرف بی راه نیست اما هنوز تا

رســیدن به رشد مثبت ملموس راه درازی در پیش
اســت .اصوال برای برونرفت از رکود و رونق گرفتن
اقتصاد ،بایستگی نقدینگی در جامعه اضافه شود ،اما
گو اینکه این کار دوای درد رکود اســت ،اما در عین
حال تشــدیدکننده تورم نیز هست .پس ما چگونه
میتوانیم بدون آنکه تورمی داشته باشیم ،راه خروج
از رکــود را بیابیم؟ برای تحقق این امر ،تنها یک راه
وجود دارد .ما باید نقدینگی الزم برای رونق گرفتن
اقتصــاد را به بخش تولید تزریق کنیم .راهکاری که
برای اجرایی کــردن آن ،به همراهی توامان دولت و
مجلس نیاز است.
تزریق نقدینگی به بخش تولید با وام قرضالحسنه

یکی از راههای خــروج غیرتورمی از رکود ،اعطای
وامهای قرضالحسنه يا کمبهره به واحدهای تولیدی
است .وامهایی که بازپرداخت سود و بهرۀ آنها در توان
واحدهای تولید آسیبپذیر و شکنندۀ امروز ما باشند.
اگر نقدینگی به این شکل به واحدهای تولیدی تزریق
شود:
 )۱باعث تورم نمیشود.
 )۲موجب رونق میشود.
باعث تورم نمیشود :چراکه پول در سطح جامعه و
میان مصرفکنندگان توزیع نمیشــود .چون اصوال
وقتی آحاد جامعه پولی در جیبشان گذاشته شود ،به
بازار میروند و خرید میکنند .حال اگر شرایط رکود
حکمفرما باشــد و عرضه کم ،مســلما این نقدینگی
سرگردان باعث تورم میشود .در واقع وقتی پول را به
عرصۀ عمومی تزریق کنیم ،چون این پول مازاد بر کاال
و عرضه است تورم ایجاد میکند .اتفاقی که متاسفانه
در دولت گذشته به کرات رخ داد .در مقابل ،وقتی ما
تولید را تقویت کردیم ،باعث میشویم که اوال تولید
فرآوردهها و محصوالت تولیدی اضافه شود ،در نتیجه
نهتنها عرضه را تقویت میکنیم بلکه کیفیت کاالها نیز
طبیعتا افزایش مییابد .چون وقتی عرضه زیاد شــد،
رقابت ایجاد میشود و این رقابت از باال رفتن قیمتها
یکند.
جلوگیریم 
موجب رونق میشود :هنگامی که یک واحد تولیدی
با تامین مواد اولیه و کسب نقدینگی ،نرخ تولیدش را
از پنجاه درصد ظرفیت به صدردرصد افزایش دهد،
اوال اشــتغال ایجاد میکند ،ثانیا بخشی از همین
پولی که تزریق شــده را به صــورت حقوق و مزایا
میان پرسنل تقسیم میکند .پرسنلی که نقدینگی
به دستشان رسیده ،در سطحی محدود و
معقول رونق را به بازار خرید و فروش
کاالها میآورند .همۀ اینها در کنار
هم ،نشــانههای رونق اقتصادی و
برونرفت از رکود است ،در حالی که
تورم هم مهار شده است .در چنین
شرايطي منطقاً صادرات نيز رونق
بيشتري خواهد داشت.
عملکــرد یــک ســالۀ دولت،
مصوبات و برخوردهایی که داشته،

نشان میدهد که دولت یازدهم ،از منظر اقتصادی ،در
خط درستی پیش میرود و خواهد توانست از طریق
مصوبات کابینه و لوایحی که به مجلس ارائه میکند،
کشور را از رکود تورمی خارج کند .دولت قادر است از
طریق تنظیم صحیح بودجه و در مرحلۀ نگارش برنامه
ششم توسعه ،موضوع اعطای وامهای کمبهره به بخش
خصوصی را به عنوان تکلیف ببیند و بانکها را مکلف
کند که مطابق آییننامه و دستوری مشخص اعتبارات
خود را جز به بخش تولید ،اعم از کشاورزی و صنعت،
به کار دیگری اختصاص ندهند .در این شرایط نهتنها
میتوان بخش تولید را با وامهای سوبســیدی و بهره
 ۱۰درصــد بار دیگر فعال کرد بلکه با همین امکانات
موجــود نظارتی تخلف بانکهایی که چنین وامهایی
را به تاجران و بازرگانان داده باشــند نیز ،قابل احصاء،
پیگیری و تعقیب است.
رکود در بخش چینیآالت و اولویتهای سیاستی

طی ســال های پس از انقــاب ۲۴ ،واحد بزرگ
صنعت چینی در ایران ایجاد شــد .که از این میان،
طی بیست سال گذشته ۱۶ .واحد تعطیل شدند .از
هشــت واحدی که باقی ماندند ،پنج یا شش واحد
دچار مشکالت ارزی و معضالت ناشی از بازپرداخت
قروض و وامهای بانکی با بهرههای سنگین هستند که
شرایط سختی را برایشان رقم زده است .در واقع شاید
تنها یکی دو واحد ،روی پای خودشان ایستاده باشند.
شرايط دو ســه سال گذشته در واقع تداوم سختتر
همان شــرایطی است که در بیست سال گذشته به
خاطر واردات انبــوه و بیرویه باعث تعطیلی آن ۱۶
واحد شــده بود .البته مطمئناً جــز واردات ،قوانین
دستوپاگیر ،آییننامههای درهم تنیده و عدم رونق
تولید به طور کلی در رشته ما نیز چنین شرایطی را
رقم زده است.
در سه سال گذشته با افزایش ناگهانی نرخ ارز،
همۀ واحدهای تولیدی دچار کمبود نقدینگی شدند.
خصوصا واحدهایی که برای تامین مایحتاج و مواد
اولیه خود از خارج نیاز ارزی داشتند .عالوه بر اینها
تحریم ظالمانه و بیمنطقی که به ملت ایران تحميل
شد نیز مشــکالت را دوچندان کرد .یعنی از یک
طرف قیمت ارز سه تا چهار برابر شد .در نتیجه ما با
شرایطی مواجه شدیم که به خاطر تحریم بانکها و
به منظور تامین نقدینگی ،ابتدا باید پول را به صورت
پیشپرداخــت از طریق صرافیها ارســال كنیم.
ریسک این کار بسیار باال بود و هست ،چنانکه خود
ما چند باری پیش آمد که پولمان به مقصد نرسید
و راهی هم برای بازگرداندن پول پیش رویمان نبود.
از این گذشته هنگامی که بانکها ارزهای مبادلهای
را در اختیارمان قرار میدادند ،حدود هشت درصد
کارمــزد آن هم به نرخ ارز آزاد دریافت میکردند و
ميكنند .رقمی که به مراتب باالتر از آن چیزی بود
که در گذشته به عنوان کارمزد پرداخت میشد .تا
پیش از تحریمها بانکها برای جابجایی یک میلیون
دالر ارز ۵۰ ،دالر کارمــزد میگرفتند ،در حالی که

االن در هر یک میلیون دالر ۸۰ ،هزار دالر کارمزد
میگیرند و بهخاطر مشكالت بين بانكي (مخصوصاً
بانكهاي چيني) اغلب حوالهها با تأخير چند ماهه
انجام ميشوند .ضمن اینکه گمرک هم تسهیالت را
بسیار باال برده است و انجام ترخيص بسيار روانتر
شده اســت .هماکنون ردیف  ۱۰کاالهای وارداتی،
تنها با ارز آزاد ثبت سفارش میشود .از بقیه کاالها
تا ردیف  ۹نیز تنها حدود  ۳۰درصد با ارز مبادلهای
ثبت میشوند و مابقی مشمول ارز آزادند .از اینها
گذشته برای دریافت ارز مبادلهای ،تولیدکننده باید
بین چهار تا شش ماه در انتظار بماند .اینها در کنار
معضالت بانكی مثل گواهی بازرســی ،هزینههای
انبارداری ،توقف کانتینرها و ...باعث افزایش شدید
هزینههای تولید به طور كلي و در رشــتۀ ما شده
است.
پیشگیری از کماظهاری گمرکی
و محو کارمندساالری

ماندن دولت در روال سنتی و جاری برنامهریزی ،ما را به بیراهه میبرد

سیدمحمود حسینی
رئیسمرکزمطالعات
وبررسیهای
اقتصادیاتاقتهران

استراتژی فرزند
کمبودمنابع
است و داشتن
استراتژیبهجای
اینکه به معنای
سیاست کلی و
آرمانهایمبهم
باشد ،انتخاب یک
مسیر و صرفنظر
نمودن از بقیه
مسیرهاست.
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منطق حاکم بر برنامهریزیهای دولت و سازمانهای بزرگ ،منطق پذیرفتهشدهای از رابطه علتومعلول از نوع
خطی است .منطقی که در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای مدیران ارشد ،در شکل مرسوم و کلیشهایِ تدوین
چشمانداز ،ماموریت ،اهداف بلندمدت و طرحهای عملیاتی مورد استفاده قرار میگیرد و بر این فرض اساسی
استوار است که قادر به کشف روندها و پیشبینی تغییرات آنها در آینده است .منطقی که با اتکاء به دادههای
تاریخی و مدلهای اقتصادسنجی ،گذشته را چراغ راه آینده میداند .منطقی که در بهترین و کاملترین حالت ،به
تعادل پویا معتقد بوده و تعادل را ذاتیسیستم و نظام جامعه تلقی میکند ،و بر این باور است که میتوان نظریه
سیستمها را راهنمای عمل تصمیمگیری در سطح جامعه قرار داد .اما واقعیتها نشان میدهد که:
ناپایداری ذاتی در روندها و رویدادهای محیط خارج یک اصل اساسی در تحوالت جوامع است .عدم تعادل و
ناپایداری ذاتی سیستم است ،و این اصل بنیادی اقتصاد که رفتار انسانها تابع منافع فردی آنهاست و انسانها
رفتار عقالیی و اقتصادی دارند در سطح گروهها و جامعه صادق نیست ،بهعبارت دیگر ،جریانهای اجتماعی
از رفتار افراد شروع گردیده و در شکل گروهها جریان مییابد و از تعامل این گروهها ،موجهای اجتماعی پدید
میآیند .اما نکته مهم و کلیدی این است که رفتار این گروهها و جریانات اجتماعی ،تفاوت بنیادی با رفتار افراد
دارد و قوانین حاکم بر اینگونه از جریانات اجتماعی و تعامل گروهها ،تابع الگوهای غیرخطی است ،از اینرو رفتار
آنها و نتایج حاصل از این تعاملها غیرقابل پیشبینی است .و شورآفرینی و موجآفرینی این گروهها قوانین رفتار
فردی را برهم میزند و روشن است که سیاستگذاریهای مبتنی بر منطق حاکم بر اقتصاد یا منطق انسان
اقتصادی و الگوهای خطی در عمل و در اجرا با موفقیت روبرو نخواهند شد ،هرچند که طراحان و سیاستگذاران
آن از بزرگان و اندیشمندان اقتصاد باشند.
ممکن است این سوال مهم مطرح گردد که مگر بزرگان اندیشه در حوزه سیاست و اقتصاد به این مساله واقف
نیستند؛ چالشی که بحران عدمموفقیت را برای آنان بههمراه خواهد آورد.
پاسخ به این سوال اساسی بسیار سخت است اما شاید بتوان گفت دلیل اصلی بهکارگیری الگوهای متداول
در امر سیاستگذاری ،وجود ذینفعان مختلف و تعارض ارزشها و اهداف آنهاست ،که حل این تعارضات و
همراستاکردن اهداف آنها کاریست بسیار سخت که قطعا از عهده تئوریسینهای اقتصاد و یا اندیشمندان حوزه
سیاست ساخته نیست .آنها توانایی مذاکره و گفتوگو و ایجاد تعامل سازنده با این گروهها و نهادهای قدرتمند
را ندارند و اساسا در حوزه عمل فاقد مهارتها و قابلیتهای الزم هستند .از اینرو طبیعی است که قادر به تبیین
درست از رفتار و خواستههای گروههای ذینفع نیستند .آنها توانایی کشف الگوهای غیرخطی حاکم بر رفتار این
جریانات را ندارند و در بهترین حالت سعی میکنند که منافع همه جریانهای ذینفع را تاحدودی تامین کنند
تا در مقابل برنامهها و سیاستهای تعریفشده از سوی آنان ،مخالفت نکنند و دچار مشکالت سیاسی ،احساسی
و عقالنی نگردند .این رویکرد که به معنای جلب رضایت همه گروهها و نهادهای ذینفع آنهم بدون تعامل با
آنهاست ممکن است در کوتاهمدت ،تاحدودی رضایت آنها را کسب کند اما و در عوض ،کل سیستم را لنگ
مینماید ،چراکه هر استراتژی منسجمی ،منابع را به سوی برخی مقصدها هدایت ،و از بقیه دورشان میکند که
همگی اینها از پیامدهای اجتنابناپذیر کمبود منابع و تغییر است .استراتژی فرزند کمبود منابع است و داشتن
استراتژی بهجای اینکه به معنای سیاست کلی و آرمانهای مبهم باشد ،انتخاب یک مسیر و صرفنظر نمودن
از بقیه مسیرهاست .روشن است که از نظر سیاسی ،سازمانی و روانی «نه گفتن» به کل دنیای آرزوها ،رویاها و
آرمانهای تعدادی از نهادها و گروههای ذینفع کاری بس دشوار است .بنابراین دستاندرکاران تدوین سیاستها
و اهداف ،بهجای انتخاب بین مسیرهای مختلف ،اهداف و سیاستهای کلی و ارزشی را برمیگزینند که همگان
بر آنها توافق دارند .چنین اهداف و سیاســتهایی نشانۀ مستقیمی از تمایل ناکافی و قدرت سیاسی اندک
طراحان آنها برای اتخاذ انتخابهای سخت است .اگرچه ایجاد قدرتی که امکان این انتخابهای سخت را فراهم
سازد محتمل است اما یقیناً از عهدۀ اندیشمندان و کارگروههای تخصصی دولت برنخواهد آمد و چنین توقعی
هم از آنها نابجاست .شاید زمان آن برای دولت جدید فرا رسیده باشد که از چارچوب روالهای سنتی و جاری
سیاستگذاری و برنامهریزی خارج گردد و این تجربیات شکستخورده را تکرار ننماید و برمبنای واقعیتهای
تاثیرگذار بر جامعه ،عمل نماید .واقعیتهایی که بیانگر تغییرات گسسته ،ناشناخته و ذینفعان قدرتمند مختلف
اســت .ذینفعانی که دارای تعارض منافع و روابط بسیار پیچیدهای با هم هستند .تعارض منافعی که امکان
همراستا کردن اهداف را تقریبا غیرممکن کرده است .مگر اینکه برمبنای نظریات سیستمهای سازگار پیچیده
و تئوریهای مبتنی بر روابط غیرخطی عمل نموده و رویکردهای سنتی و ساده سیاستگذاری را کنار بگذاریم.
رویکردهایی که تعارض را نه امری ذاتی بلکه امری عارضی و قابل حلکردن میداند و اعتباری فوقالعاده برای
الگوهای اقتصادسنجی و مدلهای ریاضی و ...قائل است.
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در بخش تولید ،دولت باید هرچه بیشتر گرههای
آییننامــهای و قانونی را باز کند .عالوه بر این ،گمرک
باید بر اســاس تجربیات گذشــته و بــا هماهنگی
انجمنهای واحدهای تولیدی ،یک نرخ پایه و حداقل
ارزش را در نقطــۀ ورود کاال به کشــور تعیین کند تا
نهتنها واردکنندهها نتوانند کماظهاری گمرکی کنند
بلکه کاالهــای تولید واحدهای داخلی نیز رقابتپذیر
باقی بمانند .خوشبختانه اکنون که تمامی سیستمهای
گمرکی دیجیتال و هوشمند شدهاند ،میتوان قیمتی
معقول را در سیســتم وارد کرد تــا واردكننده نتواند
کاالیی را که مثال صــد دالر خریده ،به عنوان کاالی
 ۵۰دالری معرفی و با پرداخت نصف حقوق گمرکی
وارد بازار داخلی کند.
از طرف دیگر متاســفانه هنوز در ســطوح پایین
بدنــۀ دولت ،پدیــده نامبارک کارمندســاالری رواج
دارد .دولت باید با راه و روشهاي مناســب و افزايش
هماهنگي ،نظارت جدی بر ســطوح اجرایی داشــته
باشد و کارشناسان و کارمندان جزء را با سیاستهای
حمایت از تولید برنامهریزان دولت همراه کند چرا که
هنوز برخی کارمندان دولت ،شرایط این سوی میز را
درک نمیکنند .بنابراین اولویتهای ما در شرایط فعلی
عبارتند از تزریق نقدینگی برای حسابهای در گردش
تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی ،تسریع در رفع موانع
تولید به صورت قانون و آییننامههای دولتی ،تعیین
حقوق و عوارض صحیح گمرکی و کاهش بوروکراسی و
محو کارمندساالری در دستگاههای دولتی است.
همچنانکه در ابتدای این یادداشت اشاره شد ،دولت
همچنان در آغاز اصالحات اقتصادي است و هنوز شروع
به سازندگی نکرده است .ما در نقطۀ صفر اقتصادمان
هستیم و باید با برنامهریزی و سرمایهگذاری صحیح
راه خــود را تا خروج از رکود تورمــی ادامه دهیم؛ در
این صورت است که چشماندازهای روشن پیش روی
اقتصاد ایران گشــوده میشود و رشد اقتصادی دور از
دسترس نخواهد بود.

منطق خطی
ضرورت عبور از
ِ
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یادداشتهای ماه
محم د حسین برخوردار
رئیس مجمع واردات

تا زمانی که
ناهماهنگیها
در نظام مالیاتی
کشور موجب
صرف وقت و
هزینه برای
فعاالناقتصادی
شود نمیتوان به
مشارکتفعاالنه
ایشان چشم امید
بست.
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شفافسازیاقتصاد
چند نکته در حاشیه پرونده مجله «آیندهنگر» درباره مالیات بر ارزش افزوده

1

همه ما بهعنوان شهروندان ایرانی اذعان داریم که
پرداخت مالیات ،موجب توسعه و رونق اقتصادی
کشــور میشود اما مسئله اینجاست که به عنوان یک
فعال اقتصادی پیامهایی را از فضای کسبوکار جامعه
دریافــت میکنیم که میگوید اگر نظــام مالیاتی به
درستی طراحی نشــود و به اجرا درنیاید میتواند آثار
منفی بســیاری را بر بدنه اقتصاد کشور تحمیل کرده
و درنهایت کلیه ذینفعان یک فعالیت اقتصادی یعنی
مصرفکننده ،تولیدکننده ،واردکننده ،توزیعکننده و
درنهایت دولت را متضرر ســازد .این موضوع ،هم در
حوزه مالیات بر درآمد و هم در حوزه مالیات بر ارزش
افزوده صادق اســت .در واقع هرچند مالیات بر ارزش
افزوده ،نوعی مالیات چندمرحلهای و طولی اســت که
بــار آن به دوش مصرفکننــده نهایی قرار میگیرد و
در مراحل مختلف تولید تا توزیع بر اســاس درصدی
از ارزش افزوده کاالهای تولید شــده و یا خدمات ارائه
شده دریافت میشــود ،اما آثار و تبعات آن مستقیما
بر واحدهای تولیدی و تجاری شناســنامهدار کشــور
ملموس اســت .دولت چه در بخش مالیات بر درآمد و
چــه در بخش مالیات بر ارزش افزوده ،تنها میتواند از
بخشهای شناسنامهدار نظیر واردکننده و تولیدکننده
و یا افراد و واحدهای مرتبط با آنها مالیات بگیرد ولی
از فعالیتهای نامولد نظیر داللی ،سفتهبازی و همچنین
فعالیتهای غیر رسمی و زیر پلهای نمیتواند مالیاتی
اخذکند .این موضوع به مردم این پیام را انتقال میدهد
که بهسمت شــغلهای نامولد بروند .بنابراین عملکرد
دولت خواسته یا ناخواسته دامنه فعالیتهای نامولد را
روزبهروز گستردهتر کرده است.
با گذشت دوره پنجســاله اول اجرای این قانون،
اصالح نظام مالیاتی باید با هدف «کاهش فشار
مالیاتی بر بخش تولید و سرمایهگذاری مولد اقتصادی از
طریق تعدیل نرخهای مالیات بر درآمد» صورت بگیرد.
همچنین در بخش تجارت خارجی باید این نکته مورد
توجه سیاستگذاران باشد که وصول مالیات ارزش افزوده
از کاالهای وارداتی مصرفی نباید از گمرکات آغاز شود.
در کجای دنیا واردکنندگان رسمی و قانونی کاالهای
مصرفــی را در گمرکات به صــف میکنند تا همانجا
مالیات بر ارزش افزودهشان وصول شود؟ محل دریافت
این مالیات باید پای صندوق فروشگاهها باشد نه ورودی
گمرکات.
هرچند افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت
باید با تکیه بر میزان مصرف محقق شــود ،اما
این نکته نیز حائز اهمیت است که نظام مالیاتی کشور
باید از اصولی اساسی نظیر عدالت ،بهرهمندی ،توانایی
در پرداخــت و مقرونبهصرفه بــودن تبعیت کند .بر
اســاس نظرسنجی بانک جهانی در سال  ،۲۰۰۵که از
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۳۰هزار بنگاه اقتصادی در  ۵۳کشور در حال توسعه به
منظور تعیین اصلیترین موانع کسبوکار به عمل آمد،
۷۵درصد پرسششــوندگان ،نظام مالیاتی را به عنوان
سومین مانع کسبوکار (پس از عدم اطمینان نسبت
به سیاستها و بیثباتی اقتصاد کالن) معرفی کردهاند.
بنگاههای اقتصادی در کشــور ما در این مقطع زمانی
به واسطه فشار تحریمها ،رکود اقتصادی و افزایش نرخ
ارز در شرایط نامتوازنی هستند و مسلما تشدید شرایط
سخت ،فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی را رونق خواهد
داد .البته مسلما این موضوع بیشتر در رابطه با مالیات بر
درآمد صادق است اما بههرحال ،مالیات بر ارزش افزوده
نیز بهطور غیرمستقیم بر تقاضای بازار و درنهایت میزان
فروش و میزان درآمد بنگاهها اثرگذار است.
یکی از اهداف اجرای قانون مالیات ارزش افزوده،
بهبود فرآیند شفافسازی اقتصاد بود .در واقع با
اجرای مالیات بر ارزش افزوده ،پیشبینی میشد منافع
دو گروه از فعاالن بازار به طور جدی به خطر بیفتد .در
درجه اول کسانی که پشت پرده به داللی و واسطهگری
مشــغولند .کســانی که بدون اینکه در زحمت تولید
شریک باشند و بدون اینکه در مقابل مصرفکنندگان
تعهدی به عهده بگیرند ،با قرارگرفتن در مسیر تولید تا
مصرف ،با خرید و فروشهای مکرر باعث عدم شفافیت
و التهاب در بازار میشوند .گروه دیگر ضررکنندهها از
قانون مالیات بر ارزش افزوده ،قاچاقچیان بودند .کسانی
که خارج از مسیر قانونی و رســمی واردات ،کاالهای
خارجی را از بازارهای امارات ،عمان ،کردستان ،آسیای
میانه و حتی افغانستان و پاکستان دور از چشم ماموران
قانون به داخل ایران منتقل کرده و بازار ایران را مملو از
کاالهای بیکیفیت خارجی کردهاند .ویژگی اصلی این
عده ،عدم تعهد آنها در برابر مصرفکنندگان است چرا
که نه گارانتی معتبری ارایه میکنند و نه حتی در قبال
صحت و سالمت کاالیی که ارایه میکنند ،مسؤولیتی
میپذیرند .ضرر این عده بیشتر از این بابت پیشبینی
میشد که قانون مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کسانی
اســت که از شــفافیت بازار گریزانند و منافعشان در
بهرهبرداری از شــایعات ،رانتهای اطالعاتی و قاچاق
اســت .اما عمال اتفاقی که افتاده آن اســت که قدرت
رقابت بازرگانان شناسنامهدار در مواجهه با تجارت پنهان
و زیرزمینی کاهش پیدا کرده است .به همین جهت این
موضوع یعنی حمایت از فعاالن اقتصادی شناسنامهدار
باید بیش از پیش ،مورد نظر سیاستگذاران قرار بگیرد.
نکته دیگر ضرورت افزایش کارآیی نظام مالیاتی
از طریق کاهش هزینه و زمان وصول درآمدهای
مالیاتی اســت .تا زمانی کــه ناهماهنگیها در نظام
مالیاتی کشور موجب صرف وقت و هزینه برای فعاالن
اقتصادی شــود نمیتوان به مشــارکت فعاالنه ایشان

4

5

چشم امید بست .تمرکز فکری تامینکنندگان کاال اعم
از تولیدکنندگان و فعاالن تجارت خارجی باید استوار بر
مباحث بازار باشد .این موضوع تنها و تنها در شرایطی
امکانپذیر است که نظام مالیاتی پشتیبانی از فعاالن
اقتصادی را در برنامههای خود لحاظ کند .وقتی نحوه
برطرفکردن مغایــرت در اظهارنامه مالیات بر ارزش
افــزوده دچار برخی ابهامات و ایهامات اســت ،چگونه
میتوان توقع همکاری حداکثری از اصناف داشت؟
نبود زمینهها ،امکانات و زیرساختهای اجرایی در
اقتصاد ایران مانع از گسترش و اجرای کامل قانون
مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با اصناف شــده است.
بهعنوان نمونه زمانــی که نظام مالیاتی ،داروخانههای
کشور را از دریافت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده
اســت چطور انتظار دریافت مالیات بر ارزش افزوده از
تامینکننــدگان مکملهای دارویــی دارد؟ آیا نباید
در ایــن خصوص هماهنگی الزم میان نظام مالیاتی و
نظام بهداشــت و درمان بهعمل آید؟ بدیهی است که
مقصود مــا از طرح این نواقص ،عبــور از این واقعیت
نیســت که ضروری اســت اصناف به عنوان مؤدیان
موضوع قانــون الزماالجرای مالیات بر ارزش افزوده ،از
مفاد آن تبعیت کرده و بــرای اجرای صحیح و دقیق
آن به دولت کمک کنند .اگر اشــکاالتی هم در فرآیند
اجرایی قانون یاد شــده به وجود آمد در این صورت با
همکاری و تعامل دولت نســبت به اصالح آن مبادرت
نمایند و ایجاد تشکیالت اداری و اجرایی قوی و مؤثر و
ایجاد ارتباط سازمان مالیاتی با سایر سازمانهای مرتبط
از ضروریترین اصالحاتی است که در این مسیر باید
برای آن برنامهریزی شود.
و نهایتا :افزایش تالشها برای فرهنگسازی در
مشارکت عمومی در کسب درآمدهای مالیاتی
یک ضرورت است .در کشور ما بهدلیل عدم توجه به
این مهم ،چگونگی دریافت مالیات از مودیان ،همواره
یکی از معضالت اصلی دولتها بوده اســت .بیشک
عدم آموزش مودیان و فعاالن اقتصادی یا بیاطالعی
و کماطالعــی آنها از جزییات اجرایی قانون مالیات
بر ارزش افــزوده ،منجر به بــروز برخی مقاومتها
از طرف مودیان در رابطه با اجرای این قانون شــده
است .تجربه جهانی نشان میدهد تمامی تالشها در
راستای اجرای کارآمد مالیات بر ارزش افزوده ،بستگی
به فرهنگسازی و افزایش سطح رضایتمندی مودیان
دارد .تغییر نگاه به مالیات به عنوان تامینکننده عمده
درآمدهای بودجهای ،هر چند بدون فرهنگسازی در
سطح جامعه و تغییر نگاه مودیان مالیاتی به این مقوله
محقق نمیگردد اما در مقوله فرهنگسازی مالیاتی،
گام اول را باید دولت بردارد و خود را ملزم به رعایت
قانون مالیاتها بداند.
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انضباط مالی و عبور از بنگاهداری  .محسن حاجیبابا

آیندهنگر :توســعه صادرات غیرنفتی از مباحثی
اســت که در سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی و
طرحهای اقتصادی دولت یازدهم از جمله بسته خروج
غیرتورمی از رکود به عنوان یکی از پیشــرانهای
اقتصاد کشــور تعیین شده اســت .در کنار سایر
نهادهای دولتی و خصوصی ،نقش سیســتم بانکی
در رشد صادرات غیرنفتی ،نقشی تاثیرگذار است و
سیاستگذاری بانکها باید ب ه گونهاي باشد که روند
کلی اقتصاد به ســمت کاهش وابســتگی به نفت و
خروج از رکود حرکت کند .از طرف دیگر ساماندهی
نظام بانکی به نحوی باید باشــد که فعاالن اقتصادی
بتوانند با خاطری آسوده به سمت فعالیتهای مشترک
اقتصادی با کشورهای منطقه که نقش بازارهای هدف
ما را ایفا میکنند ،حرکت کنند تا صادرات غیرنفتی ما
به رشد و شکوفایی بیش از پیش دست یابد .پروندۀ
پیش رو قصد دارد به روشن شدن فرصتها ،تهدیدها،
موانع ،راهکارها و پتانسیلهای پیش روی نظام بانکی
در مسیر پیشــبرد این اهداف و به محورهایی از این
دســت بپردازد :کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی،
موانع مبادالت ارزی در سطح بینالملل و راهکارهای
برونرفت ،بدهیهای معوق واحدهای تولیدی ،تغییر
نقش بانکها به بنــگاهداری ،عدم تخصیص صحیح
اعتبارات در اختیار بانکهابــه بخش تولید ،ازدیاد
شعبههای بانکهای مختلف در کشور ،نسبت پسانداز
در بانکها و حمایت از تولید؟

نگر
آینده

محمدهادی مهدویان  /عباس کمرهای /کمال سیدعلی

مقاومتی
اقتصاد
نظام
شهای ماه
بانکی وو گزار
تحلیلها

پشتیبانمقاومت

ویژه
پروندهنظرها
خبرها و

نظام بانکی چه نقشی در تحقق اقتصا د مقاومتی ایفا میکنند؟
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بانکها و اقتصاد مقاومتی

من از خود مسئولین کشور میشنوم
که بخش خصوصی به خاطر کمتوانیاش
1391/6/2
جلو نمیآید .خب ،باید فکری بکنید برای
اینکه به بخش خصوصی توانبخشی بشود؛ حاال از طریق بانکهاست ،از طریق
ِ
مقررات الزم اســت؛ از هر طریقی که الزم است ،کاری کنید که
قوانین الزم و
بخش خصوصی ،بخش مردمی ،فعال شود .باالخره اقتصاد مقاومتی معنایش این
است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند روبهرشد اقتصادی در کشور
محفوظ بماند ،هم آسیبپذیریاش کاهش پیدا کند.

نگر
آینده

یحیی آلاسحاق :بانکی که میخواهد در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کند باید
در مقابل تهدیدها توانایی و اقتدار داشــته باشد و در حوزه مسائل توسعهای ،ابزار،
مدیران و برنامههای مناسب را تدوین کند .متاسفانه نظام بانکی ما در حالحاضر
نمیتوانــد این دو وظیفه را انجام دهد .یعنــی از یک طرف در مقابل تهدیدهای
بینالمللی و داخلی توان الزم را ندارد و از طرف دیگر از امکانات الزم هم بیبهره
است.
پیمان قربانی :در حوزه بانک مرکزی به اینصورت حرکت کردیم که اوال در بحث
اقتصاد مقاومتی هدف را مشخص کنیم .هدف ،ایجاد ثبات در اقتصاد کالن است .به
این معنا که باید در قبال شوکهای وارده ،رویکرد ثباتبخش درپیش بگیریم .این
رویکرد سه حوزه دارد؛ ثبات مالی ،خارجی و پولی .ثبات مالی بحث پایداری بودجه
را بهمیان میکشــد .ثبات خارجی و پولی نیز حوزههاییاند که مستقیما با بانک
مرکزی در ارتباطاند .در ثبات خارجی مسائل نظری این قضیه بهخوبی تعیینشده
و نقشه راه در بانک مرکزی ترسیم شدهاست.
محسن حاجیبابا :شاکله اقتصاد مقاومتی تولید و صادرات است و بایستی تمامی
سیاستها ،امکانات و روشهای اجرایی در جهت این دو هدف برنامهریزی و حرکت
کند و هرچه دراین جهت تأخیر بهوجود آید ،از هدف اصلی دور ماندهایم .تولید و
صادرات وابسته به یکدیگر هستند و در این میان ،صادرات خود ،وابسته به تولید
است .باید در گام نخست به راهکارهای افزایش و بهبود تولید پرداخت.
کوروشپرویزیان :بانکها بر مبنای کارکرد تعریفشده خود ،به عنوان تامینکننده
و یا واسط مالی ،میتوانند با تامین بهموقع و مناسب منابع مالی مورد نیاز بنگاههای
اقتصادی و نیز با اتخاذ روشهای ساده و شفاف در ارتباط با مشتریان خود ،نقش
ممتازی در بهبود فضای کسبوکار و تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کنند .در این راستا
بازآرایی و اصالح مقررات و قوانین حاکم بر نظام بانکی ،ضرورتی اجتنابناپذیر است.
محمدهادی مهدویان :تقریباً کلیه خطوط اعتباری مورد عمل در گذشــته ،در
سالهای اخیر به روی تجار و تولیدکنندگان بسته بوده است .نظام بانکی بهعنوان
ستون اصلی نظام مالی کشور نقش بسیار اساسی در سیاستهای خروج از رکود
تورمی بهعهده دارد اما بهدلیل مشکالت بزرگ و نیز دوره رکود طوالنی در اقتصاد
ملی دچار ضعف مفرط شدهاست.
احمد حاتمی یزد :بر اساس دستورالعمل اقتصاد مقاومتی ،تنها راه نجات اقتصاد
کشور از شرایط فعلی توجه به صادرات است .اما هماکنون تنها بانک توسعه صادرات
و صندوق ضمانت صادرات اقدامات الزم را برای پشــتیبانی بخش صادرات انجام
میدهند و برای رونق صادرات و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ،تمامی بانکها باید
کمک کنند و نقدینگی الزم را برای صادرکنندگان تامین کنند.

سیویکم  /آبان 1393
شماره 
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فرهاد نیلی :سیاستهای اقتصاد مقاومتی یک تئوری اقتصادی نیست ،حتی مدل
اقتصادی هم نیست بلکه یک مدل مدیریتی اقتصاد کشور است .نگاه سیاستگذار
هم در این سیاستها نسبت به اقتصاد بههیچوجه بسته نیست .اقتصاد مقاومتی یک
فرصت است و بهنظر من حداقل تاثیری که میتواند بگذارد ،اجماعسازی در سطح
مدیریت کالن اقتصاد کشور است .بعد از هشتسال تجربه مدیریت اقتصاد در عصر
دولتهای نهم و دهم ،اکنون این فرصت ایجاد شده که بر خاکستر آن تجارب ،بنای
تازه ایجاد شده و گفتمان اقتصادی جدیدی بر کشور حاکم شود.
محمدمهدی رئیسزاده :یکی از مهمترین مســائل بخــش خصوصی ،تأمین
سرمایه در گردش است که خوشبختانه تازهترین آمارهای منتشر شده از عملکرد
تسهیالتدهی بانکها در پنجماهه نخست سالجاری درمقایسه با دوره مشابه سال
کمی را نشان
گذشته و دوسال قبل بهترتیب حدود ۴۰درصد و ۹۰درصد افزایش ّ
میدهد .اصوالً باعنایت به نرخ تورم چندســاله اخیر ،حتی حداکثر ظرفیت و توان
اعطای تسهیالت سیستم بانکی نیز پاسخگوی نیازهای فعلی صنعت نیست.
کمال سیدعلی :سیاستهایی که در راستای اقتصاد مقاومتی در سیستم بانکی
باید اعمال شود بیشتر به کاهش نرخ سود برمیگردد و نهایتاً ارزانشدن نهادههای
تولیدی اســت که در مجموع سمت عرضه را با قیمت مناسب برای مردم تجهیز
میکند .موضوع دیگری که میتواند در راستای اقتصاد مقاومتی نقشآفرین باشد
نرخ ارز ،موضوع یکسانسازی آن و همچنین مدیریت بازار ارز است .باتوجه به اینکه
یکی از موارد توزیع رانت ،دونرخیبودن ارز است ،بدیهی است که یکسانکردن نرخ
ارز یکی از ابزارهای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
سیدمحمد صدرهاشمینژاد :بانکها در یک اقتصاد متعارف نقش تأمینکننده
مالی کوتاهمدت ،برای کسبوکارهای مختلف را دارند ،ولی در کشور ایران که بازار
سرمایه آن توسعهنیافته اســت ،نقش بهمراتب پررنگتری دارند و بهعبارت دیگر،
اقتصاد ایران بانکمحور اســت .بانکها بنگاه اقتصادی هستند ولی از آنجایی که
نتوانستهاند بهدرستی به وظایف خود براساس اصول بانکداری عمل نمایند ،از طرف
سازمانهای نظارتی و حاکمیتی با نگرش متفاوتی دیده شوند.
عباس کمرهای :بانکهای دولتی ایران با این مشکل مواجهاند که بیش از ظرفیت
منابعشان تسهیالت دادهاند .اکنون ازیکسو تقاضا برای تسهیالت بانکی زیاد است
و از سوی دیگر ،منابع بانکها در حدی نیست که قادر به پاسخگویی این تقاضاها
باشــند .اگر بانکها را به عنوان بزرگترین تولیدکنندهها که خودشــان از ســایر
تولیدکنندگان حمایت میکنند تعریف کنیم بنابراین ضروری به نظر میرســد تا
از حمایت دولت و مراجع ذیصالح بهرهمند شوند .درواقع این حمایت باید در سه
بخش وصول مطالبات ،افزایش سرمایه و تسهیل امور بانکی انجام شود.

عکس :امید ایرانمهر

ِ
دولت بازیساز
بخش خصوصی بازیگر ،بانک مرکزی مقتدر
اقتصاد مقاومتی و نظام بانکی  در میزگردی با حضور یحیی آلاسحاق و فرهاد نیلی

نگر
آینده
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عظیم محمودآبادی« :البنک ما البنک و ما ادراک ما البنک» این جملهای است
منتسب به سیدجمالالدین اسدآبادی که با بیانش میخواست اهمیت بانک به
مثابه ابزاری دردســت کشورهای غربی و امپریالیسم را توضیح داده باشد .اما
دکتر فرهاد نیلی در توضیح اهمیت بانکها و میزان باالی حساسیت آنها با نقل
این جمله سعی کرد اظهارات خود را مستند به سخن این شخصیت سیاسی-
مذهبی تاریخ معاصر کند .اقتصاد مقاومتی و نظام بانکی موضوع میزگرد این
شــمارۀ «آینده نگر» بود .نشســتی که باحضور یحیی آلاسحاق رئیس اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران و فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی
و بانکی برگزار شد.

به اعتقاد آلاسحاق ،سودآوربودن بعضی از فعالیتها مثل ساختوساز مسکن
که همان واسطهگری
باعث شده تا بانک بهجای حرکت در مسیر اصلی اهدافش 
مالی است به بنگاهداری روی بیاورد .به این ترتیب ،عالوه بر کاهش منابع بانکی
برای انجام واسطهگری مالی ،برای بخشهایی که قصد ورود به عرصه ساختوساز
دارند نیز رقیب ایجاد میشود .نیلی معتقد است اکنون اجماالً ستاد اقتصادی
دولت نسبت به شناخت مشکالت و اینکه چه روشهایی باید درنظر گرفته شود
اتفاقنظر دارند اما این اتحاد باید تبدیل به سندی تفصیلی شود؛ یعنی مجلس
هم مشارکت کند و در شناخت مشکالت و اولویتبندی و توالی اقدامات اصالحی
با دولت همافق شود.
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نظام بانکی و اقتصاد مقاومتی

پرونده ویژه

بیش از ۱۰
سال است بحث
میکنیم که کارت
اعتباری را با عقد
قرضالحسنه
بدهیم یا با فروش
اقساطی.یعنی
این حق شناسایی
نشده فردی که
۵سال حقوق
باالی یکونیم
میلیونتومان
میگیرد اجازه دارد
تا سقف سهبرابر
حقوقش به بانک
بدهکار باشد و
کسی هم از او
نخواهد ده تا سند
بیاورد!

نگر
آینده
سیویکم  /آبان 1393
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همانطور که میدانیــد موضوع بحث ما
اقتصاد مقاومتی و نظام بانکی است .کارشناسان و
فعاالن اقتصادی بحرانی را در نظام بانکی کشور
طی چندسال گذشته هشدار داده بودند که اکنون
نیز با وجود دنبالشــدن سیاستهای اقتصاد
مقاومتی ،هنوز نگرانیهایی دربارۀ آن وجود دارد.
برای ورود به بحث بفرمایید بهنظر شما ،وضعیت
فعلی نظــام بانکی ما ،چه نســبتی با اهداف و
سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی دارد؟
آ لاسحاق :در ســاختار اقتصادی امروز جهان ،نظام

بانکی ستون فقرات اقتصادی کشورها محسوب میشود
و مدل و مهندســی اقتصادی دنیا بهگونهای است که
نظام بانکی بالاســتثناء رکن عمده مسائل اقتصادی
اســت .ما درباره موضوعی بحــث میکنیم که وزن
بسیار باالیی دارد و فعالیتی است که بهنحوی در تمام
حوزههای اقتصادی ،سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی و
حتی روابط بینالملل نقشآفرین ،و در تمام حوزههای
حاکمیتی دولت ،مجلس ،قــوه قضاییه و بخشهای
خصوصی موثر است .بنابراین هر اظهارنظری در این
زمینه ،باید باتوجه به این شمول باشد .همچنین نظام
بانکی در جمهوری اسالمی ایران ،تاریخ و تحوالتی دارد
و آنچه اکنون میبینیم ماحصل تاریخ نظام بانکی ایران
است .عقبهای که در هر موقعیت زمانی و بنا به مسائل
مختلــف ،اثراتی روی نظام بانکی گذاشــته که نتایج
آن در قوانین ،سیاستها و مدیریتها دیده میشود.
بنابراین ،برای ریشــهیابی وضعیت موجود ،ارزیابی و
شــناخت درست از نظام بانکی باید نیمنگاهی به این
تاریخ داشت .نکته دیگر این است که نظام بانکی ضمن
اینکه در همه حوزهها تاثیرگذار است ،خودش هم از
همه این جریانها تاثیر میگیرد و به عنوان یک بنگاه
اقتصادی ،جدا از یک بنگاه حاکمیتی ،مسائل خاص
خودش را دارد و عدمتوجه به الزامات ،محدودیتها و
اهداف و اقتضائاتش نگاهی ناقص را بهدنبال میآورد.
نمیتوان با نگاهی یکطرفه ،از یک نظام بانکی انتظار
داشــت که فقط تامینکننده نیازها باشد بدون اینکه
الزام این تامین پذیرفته شده باشد .یکی از مهمترین
نکاتی که باید در نظر داشــت این استکه بانک یک
بنگاه اقتصادی است و باید پاسخگوی سرمایهدارانش
باشد .باید نگاه جامعی به نظام بانکی داشت و جایگاه
بانــک در ســاختار بینالمللی را هــم درنظر گرفت.
انتظاراتی که اکنون به سمت نظام بانکی نشانه رفته
است با آنچه که در توان نظام بانکی است ،همخوانی
ندارد .این اولین بخش از شناخت وضعیت نظام بانکی
کشــور اســت .یعنی عطش نیاز به تسهیالت ،منابع
بانک و هرآنچه که از بانک حاصل میشود با واقعیات
همخوانی ندارد ،ضمن اینکه برداشت مدیران بانکها
با برداشــت دیگران نسبت به نظام بانکی تفاوت دارد؛
یعنی برداشت مشترکی در نظام بانکی ما بین مسئوالن
و ادارهکنندگان بانکها با متوقعان وجود ندارد .نکته
بعدی تعارضاتی است که در قوانین بانکی کشور وجود
دارد؛ مثال از یکطرف گفته میشود که بانک باید در
چارچوب بانکداری اسالمی عمل کند و بیشتر به سمت

مشارکت گام بردارد .درحالیکه وقتی مشارکت انجام
میشــود ،عمال بانک به یک بنگاهدار تبدیل میشود.
یعنی هم مطالبات بانک از مردم و هم قوانین و مقررات
باعث میشود که مشارکت ،از بانک یک بنگاهدار بسازد.
بنابراین اکنون دیده میشــود که بانکها وارد عرصه
بنگاهداری ،معدن و ساختوساز شدهاند .حتی میتوان
بنرهایی را دید که روی آنها نوشته شده :واحد تولید
مسکن انبوه ِ
بانک فالن! یعنی اساسا آن بانک ،سازمانی
برای ساختوساز تاســیس کرده است .مجموعه این
عوامل نظام بانکی کشور را از ریل خودش خارج کرده
است .ضمن اینکه سودآوربودن بعضی از فعالیتها مثل
ساختوساز مسکن باعثشده تا بانک بهجای حرکت
که همان واسطهگری مالی
در مســیر اصلی اهدافش 
است به بنگاهداری روی بیاورد .به این ترتیب عالوه بر
کاهش منابع بانکی برای انجام واسطهگری مالی ،برای
بخشهایی که قصد ورود به عرصه ساختوساز را دارند
نیز رقیب ایجاد میشود .نکته بعدی ،فرآیند مدیریتی،
شکلوشمایل ساختار نظام بانکی کشور و جایگاه بانک
مرکزی در این ســاختار است که بحثهای متعددی
پیرامون خود دارد .تقریبا بعد از انقالب بانک مرکزی
همواره بهگونهای در ســایه حاکمیت بوده است .البته
این بانک ابزار حاکمیت اســت اما بهتدریج ابزار دولت
شد و حضور رئیسکل بانک مرکزی در دولت به این
نتیجهگیری ختم شــد که دولتها میتوانند از بانک
مرکزی بهعنوان یک ابزار استفاده کنند .برای دولتها
سخت اســت که این ابزار قدرتمند را ازدست بدهند
درحالیکه بانک مرکزی باالنسکننده سیاســتهای
مالی کشور اســت و نمیتواند به عنوان خزانه دولت
محســوب شــود .البته این موضوع از گذشته وجود
داشته است و این شرایط در سازمان مدیریتی شورای
عالــی بانکها و مجمع بانک هم وجود دارد .بهعبارت
دیگر افرادی که در آنجا هســتند ،در مسیر همراهی
با سیاستهای دولت حرکت میکنند .مهمتر از همه
شــورای پولواعتبار که یک نهاد مســتقل است ،و
ســازمان نظارت بر بانکها هم با این ساختار موجود
اتوماتیکوار به ســمتی رفتهاند که نظارت بهگونهای
باشــد که در جهت اهداف دولــت گام بردارد .درواقع
یکی از مشــکالت اقتصاد کشور در بخش نظام بانکی
این است که سازمان نظارت ضعیف عمل میکند .این
اشکال صرفا به مدیریت یک سازمان مشخص مربوط
نیست بلکه مجموعه رفتارهای حاکمیت بهشکلی است
که کار را به این مرحله میرساند .بنابراین باید از پایه
به این ساختار نگاه شود .از سوی دیگر وضعیت شعب
و موسســات مالی و اعتباری هم آسیبهای فراوانی
دارد .بهعبارت دیگر شــرایط تاسیس ،تامین سرمایه،
نوع روابطشــان با بانکها ،مــردم و دولت همگی با
مشکل روبرو است .مجموعه روابطی چون رابطه مردم
با موسسات و بانکها ،رابطه بانکها با بانک مرکزی،
رابطه بانکها با یکدیگر ،رابطــه بانکها با مقررات و
قوانین ،در نظام بانکی کشور بهگونهای است که انسجام،
جایگاه و انتظارات را با مشکل مواجه کرده است .ضمن
اینکه اقتضائات مالی بانکها با اقتضائات باقی اقتصاد

همخوانی ندارد .بهعنوان مثال ،زمانی دالر هزارتومان
بــود و مجموعه منابع بانکها براســاس آن محدوده
مشخصی داشت اما اکنون قیمت دالر به سههزارتومان
رسیده است ،اما آیا این فاصله سیصددرصدی در رابطه
با منابع بانک از انواع و اقسام آن پُر شده است؟ میتوان
به این مشــکالت تورم و محدودیتهای تحریمها و...
را نیز اضافه کرد .این مجموعه مشــکالت نظام بانکی
کشور است .اکنون شــرایط بهگونهای شده است که
مقام معظم رهبری ،رئیسجمهور و مســئوالن بانک
مرکــزی و تمامی کارشناســان و اقتصاددانان به این
نتیجه رسیدهاند که باید طرحی نو درانداخته شود .با
این وجود این نگرانی وجود دارد که مبادا در این طرح
هرکسی از زاویه خودش عمل کند .درحالیکه باید یک
نگاه جامع به شرایط داشــت .این موضوع یک حوزه
تخصصی است و کسی که میخواهد وارد آن شود باید
بداند که درباره چه چیزی صحبت میکند .معماران
این طرح جدید نمیتوانند جز از درون این سیســتم
باشند .برای رفع مشکالت یک شرط اساسی وجود دارد
و آن هم این است که فضای سیاسی ،سیطرهاش را از
نظام بانکی بردارد .سیاســیون باید سایه مبارکشان را
از نظام بانکی بردارند .این یک آفت بزرگ یا یک نگاه
غیرمتناسب است که از ابتدا تا انتها برخوردی سیاسی
با نظام بانکی داشته باشیم.
در واقــع اشــاره دکتر آلاســحاق به
سیاسیشــدن مدیریت نظام بانکی و ضرورت
اصالح این نگاه اســت .حال سوال این است که
تغییر ماهیت نظام بانکی چگونه شــروع شد؟
بسیاری از کارشناســان میگویند این حجم از
فعالیت اقتصادی که بانکها دارند را در هیچ جای
دیگری ســراغ نداریم .چه عواملی باعث آغاز و
تکوین این روند شده است؟
نیلی :من این ســوال را اینگونه معنا میکنم که یک

نوع نارضایتی از عملکرد نظام بانکی در سطح عام وجود
دارد .اجــازه دهید این مطالبه اجتماعی را به تفکیک
خانوارها و بنگاهها بررســی کنیم .در سطح اشخاص
حقوقی ،دسترسی مردم به نظام بانکی آنجایی است که
سپردههای خود را در اختیار بانک میگذارند .ما نزدیک
به  ۲۱هزار شعبه بانکی در سراسر کشور داریم .وقتی
به هر کدام از این شعب مراجعه میکنیم آنجایی که
میخواهید منبعی در اختیار بانک بگذارید تمام ارکان
بانک حاضر هستند اما وقتی میخواهید منبعی از بانک
بگیرید کسی پاسخگو نیست و شما در هزارتویی قرار
میگیرید تا درنهایت بتوانید مبلغی را وام بگیرید .این
درحالی است که وظیفه اصلی بانک ،واسطهگری مالی
به همان میزان که باید نگهدارنده
اســت .یعنی بانک 
سپردهها باشد باید در پرداخت تسهیالت هم پاسخگو
باشد.
هرچند پیمایش علمی خاصی صورت نگرفته است
که میزان رضایت مردم از سیســتم بانکی کشــور را
مشخص کند اما به نظر میرسد آنچنان که مردم از
بانکداری الکترونیک راضیاند ،از خدمترسانی بانکها
در حوزههای دیگر راضی نباشند .اگر این انگاره درست

باشد حاکی از آن است که بخش اصلی و هسته سخت
بانکداری ما سنتی باقی مانده و تنوع و کیفیت خدمات
بانکها متناسب با تنوع نیازهای مردم ،رشد نکرده و
سامان نیافته است.

جنابدکتر نیلی ،علت این عدم تناســب
چیست؟
نیلی :بگذارید یک مثال بزنم .در کشورهای توسعهیافته

دارد .مثال همین افزایش قیمــت دالر از هزار تومان
به سههزار تومان درحالی اتفاق افتاد که بانکهای ما
درقبال آن تجهیز نشدهبودند .توجه داشته باشید که
ما از ســال  ۱۳۶۸بهبعــد ،دو دوره بانکداری را تجربه
کردیم .تا قبل از برنامه سوم ،بانکهای ما مانند ادارات
دولتی بودند .مدیر بانک هم یک مدیر اداری بود .دستور

نگر
آینده

اینتوضیحاتشمابهرابطهبانکبامشتریان
حقیقی برمیگردد .در رابطه بانکها با مشتریان
حقوقی نیز ما شــاهد عدم تناسب مطالبات و
عملکردهاهستیم.
نیلی  :در مورد اشــخاص حقوقی مسئله ابعاد دیگری

گفتهمیشود
که بانک باید در
چارچوببانکداری
اسالمی عمل کند
و بیشتر به سمت
مشارکت گام
بردارد .درحالیکه
وقتیمشارکت
انجام میشود،
عمال بانک به یک
بنگاهدارتبدیل
میشود.یعنی
هم مطالبات بانک
از مردم و هم
قوانین و مقررات
باعث میشود که
مشارکت ،از بانک
یک بنگاهدار بسازد.
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وقتی جوانی در دانشــگاه قبول میشود ،همه بانکها
بــه او مراجعه میکنند و با تعیین یک ســقف اضافه
برداشــت ،او را دعــوت میکنند تا بــه بانک بدهکار
شــود .به این دلیل که میبینند این جوان چندسال
دانشجو میماند و چون ســطح مخارجش باال رفته،
به منابع مالی بیشــتری هم نیاز دارد .بانک این منابع
مالی را تامین میکند تا بعد از فارغالتحصیلی ،وقتی
آن دانشــجو بهعنوان پزشــک ،مهندس و حقوقدان
وارد بازار کار میشود بازپرداخت اقساط بدهیهایش
به بانک شــروع شود .به این ترتیب آن دانشجو از یک
طرف مدیریت مالی را یــاد میگیرد و از طرف دیگر
بعد از اینکه وارد بازار کار شــد ،میتواند قســط وام
بانکیاش را پرداخت کند .دولت انگلستان وقتی شهریه
دانشجویان انگلیسی را بهمیزان قابل توجهی زیاد کرد،
منبعی را در اختیار بانکها قرار داد تا به دانشــجویان
وام بدهند .جالب اینجاســت که بازپرداخت وامهای
دانشجویی از زمانی شروع میشود که درآمد فرد از یک
آستانه بیشتر باشد .توجه کنید هدف از طراحی چنین
سازوکارهایی لزوما خیرخواهانه نیست بلکه سودآوری
در رأس اهداف قرار دارد .حتی در بحث خرید خانه هم
این تدبیر اندیشیده شده است .در واقع بانک پیگیری
میکند و افرادی را که اجاره میدهند پیدا میکند و
به آنها پیشــنهاد میدهد که از وام مسکن آن بانک
استفاده کنند تا بعد از مدتی خانهدار شوند .چون وام
مسکن یکی از پایدارترین شیوههای درآمدزایی برای
بانکهاست .همه این موارد به این معناست که بانک به
دنبال مشتری میآید و نه مشتری به دنبال بانک .مثال
دیگر ،کارتهای اعتباری است که یکی از بزرگترین
منابع درآمدی موسسات مالیاند .با این مقدمه اگر به
سوال شما برگردم باید بگویم که بله ،این وضع بانکی
در کشور رضایتبخش نیست .بانک در قبال شهروندان
نقشــی را در دنیا پذیرفته است که در ایران به دلیل
فقدان برخی زیرساختها بهخوبی اجرا نمیشود .به این
معنی که رابطه بانکها با خانوارها بعضا یکطرفه است؛
آماده دریافت سپردههای مردماند ولی در قبال تامین
نیازهای مصرفی آنها پاسخگو نیستند .علت چیست؟
یک دلیل مهم ،آن اســت که ما بازار پول را یارانهای
کردهایم .زمانی که پول یارانهای میشود کل این نقش
تحتالشعاع قرار میگیرد و در اینصورت وقتی بانک به
افراد تسهیالت میدهد بر آنها منت میگذارد و به این
اقدام با دید شناسایی درآمد نگاه نمیکند ،درحالیکه
در همهجای دنیا دادنتســهیالت یعنی ایجاد درآمد
پایدار برای بانک .اما وقتی ارائه تســهیالت مترادف با
دادن یارانه میشود ،بانک منت میگذارد و فرد تحقیر
میشود .مثال بارز این امر کارتهای اعتباری است که

مدتزمان زیادی است در دنیا مرسومشده است .افراد
در دنیا دوکارت در جیبشان دارند .یکی کارت بدهی و
دیگری کارت اعتباری .فرد در هنگام استفاده از کارت
بدهی از حساب خودش برداشت میکند ،درحالیکه
با اســتفاده از کارت اعتباری درواقــع دارد از بانک تا
یک ســقفی که متناسب با گردش مالی حسابش در
یک دوره اســت ،وام میگیرد .یعنی یک تســهیالت
مصرفــی ارزانقیمت که بدون رجوع به بانک به افراد
اجازه اســتفاده از آن داده میشــود .فرد با استفاده از
کارت اعتبــاری تا یکماه نیازی ندارد مبلغی به بانک
پرداخت کند و بعــد از آن یکدفعه نرخ بهره اعمال
میشود .در واقع حساب شما میتواند همیشه بدهکار
باشد ،به هیچکس هم رو نیانداختهاید ،تا یکماه هم
فرصت دارید و تنها یک کارمزد ساالنه دودرصد به ازای
عضویت در این سامانه پرداخت میکنید .بهعالوه هر
کاالی بادوامی که با کارت اعتباری خریداری شود یک
گارانتی به شما داده میشود که بهتر از گارانتی شرکت
تولیدکننده است .مهمترین اتفاقی که در این فرآیند
رخ میدهد این اســت که عزت فرد حفظ میشود و
فرد برای تسهیالت کوچک اصال نیازی ندارد به بانک
رجوع کند .موضوعی که جزو حقوق شهروندی است
و بانکها موظفاند براســاس «تکلیــف رقابت» و نه
«تکلیف حکومت» این مزایــا را در اختیار افراد قرار
دهند ،زیرا اگر به این شکل رفتار نکنند از بازار حذف
میشوند .بیش از  ۱۰سال است در داخل کشور بحث
میکنیم که کارت اعتباری را با عقد قرضالحســنه
بدهیم یا با فروش اقساطی .یعنی این حق شناسایی
نشده است که برای مثال فردی که  ۵سال حقوق باالی
یکونیم میلیون تومان میگیرد و گردش مالیاش از
یک اعتباری برخوردار است اجازه دارد تا سقف سهبرابر
حقوقش به بانک بدهکار باشد و کسی هم از او نخواهد
ده تا سند بیاورد! در کشورهای دیگر بانکها بهتدریج
متوجه شدهاند که شمار زیادی از افراد نمیتوانند بعد
از یکماه همه بدهیشان را بدهند ،پس این یک منبع
درآمد خوبی برای بانک ایجاد میکند .جالب اینجاست
که طبق این ســازوکار ،آنهایی که خوشحسابند از
قرضالحسنه استفاده میکنند و آنهایی که نمیتوانند
نظم مالی داشــته باشند به خوشحســابها یارانه
میدهند .یعنی سیستمی طراحی شده که در آن افراد
ترغیب میشوند که نظم مالی داشته باشند .این مربوط
به اشخاص حقیقی است.

میگرفت و انجام میداد .از زمان برنامه سوم اجازه داده
شد تا بانکهای خصوصی شکل بگیرند .بانک ،منطق
اقتصادی خــودش را دارد .اگر آن را مدیریت نکنید،
اوست که شــما را مدیریت میکند .مثلی هست که
البته شاید چندان خوشــایند نباشد اما میگوید اگر
میخواهید از یک بانک دزدی کنید راهش این نیست
که بروید با اســلحه به بانک حمله کنید بلکه روشش
این اســت که بروید یک بانک تاسیس کنید چون در
اینصورت نظام بانکی به شــما اجــازه میدهد که با
ســپردههای مردم پروژههای موردنظرتان را مدیریت
کنید .یک ســرمایهای میآورید و از ق َِبل آن چندبرابر
دارایی ایجاد میشــود .درواقع ما وارد یک نظام بانکی
پیچیده شدهایم بدون اینکه نظام مدیریت ما پیچیده
شده باشد.
در دوره دوم بانکــداری که با تصویب قانون برنامه
سوم وارد آن شــدیم ،این فرهنگ بهتدریج در میان
عالقهمنــدان به فعالیتهای بانکــی نضج گرفت که
بانکــداری در ایران میتواند یــک فعالیت اقتصادی
سودآور باشد به این شرط که چندکار انجام شود .اول
اینکه چندصدمیلیارد تومان بابت ســرمایه نزد بانک
مرکزی تودیع شــود .دوم اینکه تعدادی شــخصیت
معتبر و موجه از نظر ناظر بانکی را بتوان قانع کرد که
بهعنوان موسسان معرفی شوند و سوم هم اینکه یک
صنعتی داشته باشید که تشنه منابع بانکی باشد .با آن
سرمایه و افراد ،مجوز تاسیس بانک را میگیرید و بعد
سپردههای یارانهای را جذب میکنید و در اختیار آن
صنعت قرار میدهید .پس افراد بهجای اینکه در صف
دریافت تســهیالت از بانکها قرار بگیرند ،میروند در
صف بانک مرکزی میایستند تا مجوز تاسیس بانک
بگیرند و در این میان افرادی که موفق شوند در واقع به
هستۀ اعتبارات بانکی وصل شدهاند .این تغییر وضعیت
در محیط بانکداری کشور ،مستلزم تغییراتی در محیط
نظارت بر بانکها بود که چندان جدی گرفته نشــد.
برای سواریگرفتن از اتومبیلی که بیش از ۶۰کیلومتر
در ساعت نمیرود ،نیازی نیست که ترمز شما ایبیاس
باشد ،راننده حرفهای هم ضروری نیست پشت فرمان
نشسته باشــد .اما وقتی میخواهید از یک اتومبیل با
قابلیت  ۲۰۰کیلومتر سرعت رانندگی بگیرید ،باید از
وجود ترمزهای ایبیاس اطمینان حاصل کنید.
بانکداری ما از زمان تاســیس بانکهای خصوصی
وارد عرصهای شد که سودآوری ،این بانکها را هدایت
میکند ،نه منویات دولت .بدنه مدیریت اقتصادی کشور
از این تحول عقب افتاد .بانک داخل یک منظومه تعریف
میشود .بانک باید رابطهاش را با سهامدار ،مشتری و
رگوالتور تنظیم کند .زمانی که رگوالتور نمیتواند نقش
خودش را بازی کند نه به این دلیل که بلد نیست بلکه
به این دلیل که اقتدار الزم را برای پشتیبانی تدابیرش
بر بانکها ندارد ،در اینصورت از گردونه عقب میافتد
و سهامدار ،بانک را هدایت میکند .ما خیلیوقت است
که وارد این دوره شــدهایم که بانکها را ســهامداران
اداره میکنند نه مدیران .به نظر من حرکت تاسیس
بانکهای خصوصی درست بود ولی ما ابعاد این بانکها
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را نشناختیم و فکر کردیم که این موسسات یک بانک
صادرات یا سپه دیگر میشوند درحالیکه این بانکها
فرق میکنند و اکنون این سهامداران هستند که این
بانکها را هدایت میکنند .ســهامداران هم صاحبان
صنایع و بنگاههای خاص هســتند .بنابراین ،این نوع
بانکداری یک همزادهایی دارد .نمیشــود شــیرینی
خورد اما انتظار داشت که قند خون باال نرود .تسهیالت
مرتبط ( )connected lendingدر دل تاســیس
همین بانکهاست .باید توجه داشت که بانک با سه رده
مشتری روبروست .اول مشتری عادی است که فقط
ســپردهگذاری میکند و هروقت خواست تسهیالت
بگیرد ،باید در صفهــای طوالنی منتظر بماند .دوم
مشتری ممتاز است که ســپردهاش از یک آستانهای
باالتر اســت و گردش مالی مناســبی هم دارد .به او
تسهیالت کالن داده میشود و سوم مشتری وابسته
به ســهامدار است .حاال اگر قرار باشد مطالبات معوق
بین این ســه گروه توزیع شود ،ممکن است بهلحاظ
تعداد پروندههای معوق ،فراوانی با مشتریان رده  ۲باشد
اما به لحاظ مبلغ ،انتظار میرود فراوانی با مشــتریان
رده  ۳باشــد .در این فضا ،هر مدیرعامل جدیدی که
به بانک میآید با تعدادی پرونده روبرو میشــود که
مدیر قبلی موفق به وصولش نشــده چون متعلق به
سهامداران درشت است .بنابراین مساله اول تسهیالت
مرتبط است ،یعنی تسهیالتی که کسانی میگیرند که
خودشان صاحب بانک هستند .دوم تسهیالت کالن
یا متمرکز اســت یعنی وقتی که بانک تخممرغهای
خود را در یک سبد میگذارد .سوم نسبتهای اهرمی
است یعنی چندبرابر سرمایه سهامداران بانکها ،دارایی
ایجادکردن .یعنی یک پولی گذاشتهایم و ۱۲برابر آن
دارایــی ایجاد کردهایم .با بانکداری ،بازوی یک اهرم را
میتوان آنقدر بلند کرد که هر وزنه سنگینی را جابهجا
کند .کار رگوالتور این است که با پایش مستمر نسبت
کفایت سرمایه ،نگذارد این گشتاور بزرگ شود و طول
بــازوی اهرم از یک اندازهای بلندتر شــود .پس الزمه
توسعه بانکداری خصوصی در ایران ،افزایش اقتدار بانک
مرکزی است .اتفاقی که نهتنها رخ نداده بلکه با تضعیف
بانک مرکزی همراه بوده است .یکی از پیامدهای این
اتفاق همین وضعیت فعلی است .باید ریشههای این
وضعیت مشخص شود .اقتدار بانک مرکزی چند بخش
دارد و تنها یک بخش آن را اقتدار سیاســی شــکل
میدهد .بخش دیگرش اقتدار حقوقی است و بخش
دیگر اقتدار حرفهای .االن همکاران ما دربخش نظارت
بانک مرکزی همیشه خونشان در شیشه است که اگر
یکمقامی آنها را بابت انجام وظیفه نظارتیشان احضار
کند ،باید آب دستشــان است زمین بگذارند و بروند.
در واقع هیچ حمایت و حاشیه امنی ندارند ،درحالیکه
بازرس بانک مرکزی باید حاشــیه امن داشته باشد .با
سعیوخطا نمیتوان بانکداری کرد .بانکداری اداره سوپر
مارکت نیست .سیدجمال زمانی گفت «البنک ماالبنک
و ماادراک ماالبنک» .او چیزی میدانست که این حرف
را در آن زمان زد .سیستم بانکهای امروز خیلی پیچیده
است .گام اول برای حل مشکالت پیشرو شفافسازی

حوزه شدهاند .اگر با این تحلیل موافق باشیم ،نباید برای
حل مشکل ،مجددا از همین راه وارد شویم.

است .در قدم اول مهم نیست چه کسی بانکدار شده،
مهم این اســت که باید صورتهای مالی بانک شفاف
باشند .باید ترکیب سهامداری و تسهیالتش مشخص
باشد و حسابدار مســتقل مورد اعتماد بانک مرکزی
بتوانــد صورتهای مالی بانک را حسابرســی کند و
اگر مشخص شد ک ه کوچکترین تخلفی وجود دارد
قاطعانه برخورد شود .به این شکل ،دیگر بانک تکلیفش
را میداند .پس الیه اول حسابرسی درون بانکهاست.
دوم شفافیت صورتهای مالی و ترکیب سهامدارها و
تسهیالت بانکی است .سوم نظارت بیرونی بانک مرکزی
است .نظارت بر بانکها یک نظام سهالیهای است که
هیچکــدام از این الیهها ،جای دیگــری را نمیگیرد.
ک است که
کنترل داخلی ،ابزار نظارتی هیاتمدیره بان 
باید مستقل از مدیر باشد .این درحالی است که ما االن
بانکهایی را داریم که مدیرانشان رئیس هیاتمدیره
هم هســتند .الیه دوم حسابرسیهای مستقل است.
پس ما نیاز به حسابرســان خبره مستقل داریم .سوم
نظارت بانک مرکزی است .اصال نباید کار به قوهقضاییه
بکشد .من خاطرم هست که زمانی یکی از بازرسهای
بازنشسته بانک مرکزی فرانسه میگفت ما وقتی وارد
بانکی میشدیم تمام زانوهای مدیران میلرزید ،چون
میدانستند که بازرس بخش نظارت بانک مرکزی اجازه
هر کاری دارد .ما اگر بانکداری را در اتاق شیشهای قرار
دهیم خیلی از مشکالتمان حل میشود .البته باید به
این موضوع هم اشاره کنم که در اینجا یک درک اشتباه
هم اتفاقافتاده و آن اینکه میگویند اطالعات مشتری
باید محرمانه بماند .این حرف البته درســت اســت.
اطالعات ســپردهای باید محرمانه باشد اما تسهیالت
کالن و ترکیب سهامداری و سود و پاداشها به مدیران،
باید افشا شود .حقوق برخی از مدیران ارشد بانکی در
انگلســتان چیزی در حدود یکمیلیون دالر است که
در مقیاس بینالمللی رقم قابلتوجهی اســت .اما اوال
این رقم همواره بهصورت شــفاف اعالم میشود .ثانیا،
اینقبیــل افراد درقبال تکتک کلماتی که میگویند
مسئولند .در واژگان ایشان و کسانی که کلمات آنها
را رصد میکنند ،نگرانی ،خطر و بحران کامال متفاوتند
و آثار متفاوتی بر بازارهای مالی میگذارد.بنابراین ما
یک نگرانی داریم که به حق اســت و باید سطحبندی
شــود اما بههیچوجه حل این نگرانی را نباید به افراد
غیرحرفهای سپرد .متاسفانه عرصه بانکداری جوالنگاه
افراد غیرحرفهای شده است .با همه احترامی که برای
همه قائلیم اما بعضا افرادی وارد این حوزه میشــوند
که کوچکترین دانشــی در این عرصــه ندارند .ورود
سیاســیون به تصمیمات بانکی باعث تخریب بیشتر
میشود .درواقع باید گفت که بخش قابلمالحظهای
از مشــکالت بانکداری در ایــران ،مولود تصمیمات
سیاستمدارانی است که بهشکل غیرحرفهای وارد این

آقای آلاسحاق با توجه به تصویری که از
وضعیت بانکها ارائه شد ،بهنظر شما این فضا چه
تناسبی با سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی
دارد و اقدام عاجلی که الزم است نظام بانکی ما در
سیاست گذاریاش پیش بگیرد ،چیست؟
آل اسحاق :اقتصاد مقاومتی هدفاش دو چیز است؛

اول اینکه بتواند اقتصاد کشــور را در مقابل تهدیدات
مقاوم کند و دوم اینکه بتواند به اهدافش در مســیر
پیشرفت و توسعه برسد .بنابراین باید راهکارهایی ایجاد
کند که در مقابل تحریمهای بینالمللی توان ایستادن
پیدا کند و در داخل نیز بر اثر فعالیتهایش توسعه و
رشد ایجاد شود .بانکی که میخواهد در مسیر اقتصاد
مقاومتی حرکت کند نیز باید در مقابل تهدیدها توانایی
و اقتدار داشته باشد و در حوزه مسائل توسعهای ،ابزار،
مدیران و برنامههای مناسب را تدوین کند .متاسفانه
نظام بانکی ما در حالحاضر نمیتواند این دو وظیفه
را انجام دهد .یعنی ازیک طرف در مقابل تهدیدهای
بینالمللی و داخلی توان الزم را ندارد و از طرف دیگر از
امکانات الزم هم بیبهره است.

بخش خصوصی دو مشکل اصلی دارد .یکی
عدم دریافت تســهیالت بانکی است و دیگری
پرداختنکردن معوقاتی است که چندینسال
بهطول انجامیده .هرچند میدانیم پرداختن به هر
دوی این موارد ضروری است اما فکر میکنید در
وضعیت کنونی ،اولویت نظام بانکی ما باید کدام
باشد؟ دریافت معوقات یا ارائه تسهیالت؟
آل اســحاق :این موارد الز موملزوم یکدیگرند ،چراکه

تولیدکننده باید بدهــیاش را به بانک بدهد و بانک
هم احتیاج به نقدینگــی دارد .هر دوی اینها به یک
موضوع برمیگــردد .واقعیت این اســت که بانکها
اگر اقتضائاتشــان آماده شــود میخواهند مشکالت
مصرفکنندهها را حل کنند .در این جلسه به وامهایی
که به دانشجویان در انگلستان داده میشود اشاره شد.
منتهی در کشور ما چون این خدمات شفاف نیست و
اقتضائاتش بهگونهای است که بانک نمیتواند وارد آن
شود ،بنابراین افدامات و تصمیمات به انحراف کشیده
میشود .مســئله مهم ،منابعی است که باید به بانک
داه شــود تا بتواند جواب عطــش متقاضیان را بدهد.
درواقع اکنون عطش ایجادشده ،بدون اینکه امکانات
بانــک افزایش یابد .باید توان بانک را باال برد و بعد ،از
آن محافظت کرد .مجموعــه فضای حرکتی بانک را
باید آماده کرد و بعد ســوار آن شد .باید محدودیتها
و برخوردهای باالسری آن را بررسی کرد تا بعد بتوان
از آن بهره برد .بهعبارت دیگر باید این تضمین به بانک
داده شود که در واسطهگری مالیاش زیان نمیبیند و
سرمایهاش قابل بازگشت است.

در واقــع معتقدید که بایــد اختیارات و
امکانات در اختیار بانکها قرار داده شود و بعد از
آنها انتظار فعالیت مناسب داشت...
آل اســحاق :بله .ما وقتی بانکداری خارجی را مثال

آقای نیلی ،به صورت خالصه بفرمایید که به
نظرتاناینمدلمدیریتاقتصادچهضرورتهایی
را ایجاب میکند؟

بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم آیا به نظر
شما تغییری در سیاستهای نظام بانکی اتفاق
افتاده است؟ آیا دولت تدبیر و امید توانسته است
با تدبیر ،امیدی در تولیدگران و کارآفرینان در این
خصوص ایجاد کند؟
آل اسحاق :اولین کاری که این دولت انجام داد این بود

که اجازه داد مباحث مربوط به نظام بانکی در ســطح
ملی مطرح شود .راهحل معالجه هر بیماری این است
که بیمار را به بیمارستان ببرند و آنجا کارهای درمانی
را انجام دهند .همین که قبولشده که این اقتصاد بیمار
است یکی از مهمترین کارها بود که کریمانه و باشجاعت
پذیرفته شد و خود آقای رئیسجمهوری اعالم کرد .کار
دیگری که دولت انجام داده این است که شخص آقای
رئیسجمهوری پذیرفته که باید بانک مرکزی بهنسبت
قابلقبولی مستقل باشد ،البته این به آن معنا نیست
که بانک مرکزی باید مقابل دولت باشــد بلکه به این
معناست که ادبیاتش را خود بانک تعیین کند .از سوی
دیگر و در مورد فعاالن اقتصادی وقتی بیان میشــود
که باید به بخش تولید و در چارچوب قوانین و ضوابط
و در جهت دفاع از بخش واقعی تولید ،توجه بیشتری
شــود ،اهمیت رویکرد دولت مشخص میشود .االن
بهنظر میرسد که مدیران بانکها خودشان را در حل
مشکالت سهیم میبینند که این امر باید تقویت شود.
البته ما نباید یک مسئله مهم را در اینجا فراموش کنیم
و آن اینکه ،وجدان عمومی با تحلیل نخبگان متفاوت
است .نخبگان این حوزه بیشتر به شاخصهای کالن
اقتصــادی توجه میکنند و مردم به مســائل روزمره
خودشــان نظر دارند .نخبگان مسایل کلی اقتصاد را
میبینند مثال همین رشد  ۴.۶درصدی که دولت گفته

در مسیر اقتصاد
مقاومتیحرکت
کند نیز باید در
مقابلتهدیدها
توانایی و اقتدار
داشته باشد و
در حوزه مسائل
توسعهای،
ابزار ،مدیران
و برنامههای
مناسب را تدوین
کند.متاسفانه
نظام بانکی ما
در حالحاضر
نمیتواند این دو
وظیفه را انجام
دهد.

نگر
آینده

این مدل مدیریتی اقتصاد چند ویژگی دارد؛ نخست
درونزا بودن یعنی بنیه اقتصاد باید در داخل کشــور
شکل بگیرد؛ دوم ،برونگرا بودن یعنی باید نگاهها برای
شکار فرصتهای اقتصادی به بیرون مرزها باشد؛ سوم،
تقویت رقابتپذیــری یعنی قاعده مدیریت اقتصادی
باید بر تقویت رقابت باشــد؛ چهارم ،گسترش پایدار
ســهم ایران در بازارهای هدف یعنی باید در خارج از
کشور به دنبال بازار پایدار بود؛ پنجم ،توسعه پیوندهای
راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای
منطقه و جهان؛ ششم ،استفاده از دیپلماسی در جهت
اهداف اقتصادی یعنی یکی از مهمترین کارهای سفرای
ما باید بسترسازی برای حضور پایدار محصوالت ایران
در اقتصادهای هدف باشد .اســتفاده از ظرفیتهای
ســازمانهای بینالمللی ،حذف دستگاههای موازی،
مدیریت مخاطرات اقتصــادی و ...کلیدواژههای دیگر
ســند اقتصاد مقاومتی است .بنابراین با درنظرگرفتن
این ویژگیها میتوان گفت که اقتصاد مقاومتی یک
فرصت است .بهنظر من حداقل تاثیری که سیاستهای
اقتصاد مقاومتی میتواند بگذارد ،اجماعسازی در سطح
مدیریت کالن اقتصاد کشــور اســت .باید از ظرفیت
این کلیدواژهها برای اجماعسازی استفاده کرد .بعد از
هشتسال تجربه مدیریت اقتصاد در عصر دولتهای
نهم و دهم ،اکنون این فرصت ایجاد شده که بر خاکستر
آن تجارب ،بنای تازه ایجاد شده و گفتمان اقتصادی
جدیدی بر کشــور حاکم شــود .ما طی آن چندسال
فراموشنشــدنی ظرفیت تخریب اقتصاد توسط یک
سیاستمدار را فهمیدیم .ما اگر از آن تجارب این درس
را بیاموزیم که اقتصاد آداب خودش را دارد و اینکه ما
میتوانیم سیاستگذاری پولی را سیاستزدایی کنیم
و با یک رویکرد حرفهای اقتصاد را به شرایط طبیعی
برگردانیم و از این ظرفیتی که ایجادشده برای کنترل
تورم استفاده کنیم ،میتوانیم اقتصاد کشور را سامان
دهیم .ضمن اینکه ما نباید از فرصت شرایط بینالمللی
غافل شــویم .ما و کشورهای طرف مذاکره بر سر یک
دوراهی قرار گرفتهایم :یا دیالوگ شــکل میگیرد یا
خیر .من نگران هر دو نتیجه هستم! چرا که ما استاد
فرصتسوزی هســتیم .اگر این دیالوگ شکل بگیرد
یعنی دوباره نفــت بــاالی  ۱۰۰دالر و واردات باالی
 ۷۰میلیارد دالر نصیب کشــور میشود که بهمعنای
رنگینکردن سفرههای مردم است .خانم وندی شرمن
در مصاحبه اخیرش گفت که مردم احساس خواهند
کرد که رفاهشان از طریق این مذاکرات بیشتر میشود.
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میزنیــم منظور مجموعۀ فضایی اســت که در آنجا
بهوجود آمده اســت .این فضا باید بهگونهای باشد که
بتوان انتظار منطقی از بانک داشــت .منابع ،قوانین،
فرآیندها و مدیریتها همگــی در این موضوع نقش
دارند.
نیلــی :بگذارید اشــاره کنم که در ذهــن بعضی از
تصمیمگیرندگان ما بهتدریج چند گمانه شکلگرفته
که من نمیدانم از کجا آمدهاند .گمانه اول این اســت
که تولید مقدس اســت و صرفنظــر از اینکه چقدر
سودآور است ،هرکسی که تولید میکند دارد به کشور
خدمت میکند .پس بــدون درنظر گرفتن بهرهوری
تولید و تقاضای بازار ،به تولید تقدس داده شده است.
دوم اینکه ،تولید کاال از خدمت خیلی بهتر است .سوم
اینکه هرکس کمک کند که این تولید بیشتر شود دارد
به توســعه کشور کمک میکند .چهارم اینکه ما باید
هزینههای تولید را پایین بیاوریم ،به این شکل که باید
سرمایه را ارزان کنیم .بنابراین برای ارزانکردن سرمایه
وارداتی به بانک مرکزی میگوییم که نرخ ارز را کنترل
کند .برای ارزانکردن ســرمایه داخلی هم مجددا به
بانک مرکزی میگوییم که نرخ سود بانکها را کنترل
کند .بنابراین ،این پارادایم در کشــور شکلگرفته که
افزایش نرخ سود بانکی به ضرر تولید است .لذا هرجا
خواستیم نرخ ســود را باال ببریم ،گفتند که تولید را
داریم از بین میبریم و حتی بهشکل شدیدتر گفتند که
سود باال نشانه ربا است و این بانکداری اسالمی نیست.
من یکبــار از یکی از افرادی کــه در مورد بانکداری
اســامی خود را صاحبنظر میدانست پرسیدم که
چطور میتوان تشــخیص داد که نرخ سود  ۱۲درصد
ربا نیســت اما  ۱۸درصد هســت؟ در مسیحیت نرخ
بهره از یک آســتانهای که باال میرفت میگفتند ربا
رخ داده اما در اســام این را نداریــم .ربا وقتی اتفاق
میافتد که سه شرط حادث شــود .اول اینکه قرض
باشد ،دوم اینکه قرضدهنده انتفاع ببرد و سوم اینکه
قرضدهنده اعطای قرض را مشــروط به انتفاع کند.
تنها در اینصورت است که ربا اتفاق میافتد .ما برخی
مســائل را با موضوعات دینی آمیختهایم .نتیجهاش
میشــود اینکه اگر فردی برای یک کاری مثل تعمیر
سقف خانه یا تهیه جهیزیه یا انجام یک سفر میخواهد
وام بگیرد ،گردنش در مقابل مدیر بانک کج است .چرا
باید این طور باشد؟ چرا ما این فرهنگ را در بانکداری
نداریم که بانک باید ســراغ مشتری بیاید نه مشتری
سراغ بانک؟ منظور من از پول یارانهای این بود .االن
خوشبختانه سالهاست که جنگ تحمیلی تمام شده و
دیدگاههای سوسیالیستی اوایل انقالب هم رنگولعاب
خود را باختهاند .سیاستهای کلی اصل  ۴۴هم نگاه ما
را به محدوده مالکیت دولت مشــخص کرده است .به
نظر من االن ما در یک نقطهعطف هستیم که میتواند
یک فرصت باشد یا یک تهدید .اگر سیاستهای اقتصاد
مقاومتی را درست بفهمیم میتواند مفید باشد .توجه
کنید که سیاســتهای اقتصاد مقاومتی یک تئوری
اقتصادی نیســت ،حتی مدل اقتصادی هم نیســت
بلکه یک مدل مدیریتی اقتصاد کشــور اســت .نگاه

سیاستگذار هم در این سیاستها نسبت به اقتصاد
ب ههیچوجه بسته نیست.

درحالیکه ما باید هشتسال غیبت در بازارهای جهانی
را جبران کنیم .اگر قرار اســت بانکی وارد کشور شود
باید بانکی باشــد که زیرساختهای ما را باال ببرد .ما
باید تقدم را به سرمایهگذاری خارجی بدهیم نه واردات.
در غیر اینصورت سالهای پیشرو هم مثل سالهای
قبل خواهد بود .بهنظر من سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی اصال اقتصاد ریاضتــی را توصیه نمیکند و
من شــخصا اخمکردن به دنیا و پشتکردن به آن را
در این بسته نمیبینم بلکه پایدارسازی اقتصاد کشور
و مقاومسازی آن در برابر شوکها را متوجه میشوم.
توانمندکردن اقتصاد داخل در قبال اینکه ما توســعه
پیدا کنیم و رویکرد جدی غیرعبوسانه با دنیا را داشته
باشیم .تنها اســتثناء در این میان رژیم صهیونیستی
اســت که رویکرد ما درباره آن مشخص است اما ما با
سایر کشورها نمیخواهیم عبوس باشیم .ما باید درباره
دیالوگ خود با دنیا تصمیم بگیریم؛ البته نه به شیوههای
بعضا ناموفق تجربهشده قبلی ،بلکه با اتکاء به دیپلماسی
فعال و متکی به توانمندیهای پایدار داخلی .ما باید از
اقتصاد کشور سیاستزدایی کنیم .باید دیواری بلند بین
سیاست و بانکداری بکشیم و به سمت حرفهایگری
در بانکداری گام برداریــم .بهنظرم هجدهماه پیشرو
مدتزمانی طالیی اســت در صورتیکه بتوانیم از آن
بانکی که میخواهد
استفادهکنیم.
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اســت عدد مبارکی اســت اما اینکه آیا از رکود خارج
شدهایم یا نه ،جای بررسی دارد .اکنون یک تولیدکننده
کوچک هنوز احساس میکند که اتفاق خاصی نیفتاده
و یا حتی شرایط سختتر شده است چرا که به دلیل
انضباط مالیای که بانک مرکزی درپیش گرفته است،
فشــار در وهله اول روی ایــن تولیدکنندهها میآید.
درمجموع بهنظر من در دولت یازدهم جهتگیریهای
کالن اقتصادی درســت است از جمله جهتگیریها
در حوزه بانکی .این نسخه بر مبانی حرفهای و علمی
مبتنی است و دیمی عمل نمیشــود اما بهدلیل آن
اقتضائات و شرایطی که وجود دارد ،اجراییشدن آن،
هم آهنگ ُکنــدی دارد و هم ذینفوذهای حوزههای
مختلف در برابرش مقاومت میکنند .درخصوص تورم،
دولــت میخواهد آن را کاهش دهد اما یک مجموعه
از منتفعان تا حدی صدایشان درنمیآید اما اگر تورم
میزان زیادی کاهش پیدا کند؛ مثال اگر قیمت مسکن
یا مواد اولیه از یک حدی بیشتر کاهش پیدا کند این
افراد ضررهای هنگفتــی میبینند ،بنابراین مقاومت
میکنند .دولت با چنین مشــکالتی هم روبرو است.
بنابراین من تکرار میکنم؛ مسئوالن دولتی میدانند
آسیبها چیست ،اما حل این مسئله الزاماتی دارد که
باید جامع باشد و انتزاعی نگاهکردن به مشکالت بانکی،
بخش خصوصی دردی دوا نمیکند.

هم در شاخه
عرضه و هم
در شاخه
تقاضابهشرط
مناسببودن
فضای کسبوکار،
حتما ظرفیت و
پتانسیلفعالیت
را دارد؛ منتهی
این ظرفیت باید
بالفعل شود که
برای این امر،
الزاماتینیاز
است.
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بنابراین ،این اتفاقنظر وجود دارد که دولت
مشکالت را میشناسد .آیا اراده دولت درعمل هم
به همان میزان قوی هست؟ فکر میکنید موانع
پیشرو برای عبور از مشــکالت موجود در این
زمینه چیست؟ آیا بســته خروج از رکود توجه
کافی و کاربردی را به مشکالت بانکی و مسئله
تسهیالت و معوقات داشته است؟
نیلی :دولــت یازدهم به دالیل مختلف با شــناخت

خوبی نسبت به مشکالت کار را آغاز کرد که در قلب
آن مشــکالت مالی قرار داشــت .این مشکالت باید
نسخهپیچی و راهحلها بررسی شوند .بسته خروج از
رکود که دولت ارائه داده ،بســته مناسبی است .ولی
ما در سیاســتهای اقتصادی و بانکی کشــور نیاز به
نسخه تفصیلی داریم نه اجمالی .اکنون اجماال ستاد
اقتصادی دولت نســبت به شناخت مشکالت و اینکه
چه روشهایی باید درنظر گرفتهشود اتفاقنظر دارند
اما این اتفاقنظر باید تبدیل به ســند تفصیلی شود و
در خطمشیها با مجلس تعامل شــود .از آن مهمتر
باید محدودیتها مشخص شود .متاسفانه موانع خیلی
زیادند .بخشی از آن بینالمللی است ،بخشی هم ناشی
از ذهنیتهای نادرست سیاستمداران است و بخشی
ناشی از قوانین ناسازگار و منسوخ شدهاند .در این میان
مهمترین نکته ،توالی اصالحــات و زمانبندی برای
اجرای آنهاســت .باید برای مدت باقیمانده تا پایان
ســال  1395نسخهای تهیه شــود که در آن ،راهحل
مشــکالت با توالی منطقی مشخص شود و در سطح
ستاد اقتصادی دولت نســبت به آن اتفاقنظر وجود
داشته باشد .مدیریت اقتصادی ما با یک اغراق ،شبیه
این است که همه پشت یک سنگ هستند اما هر کدام

در جاهای مختلف ایســتادهاند بنابراین از هلدادن،
خسته میشوند ولی چون نیروی طرف مقابل را خنثی
میکنند ،ســنگ از جای خود تکان نمیخورد .البته
حد انتظار از سیاســتگذار را هم باید تعریف کرد .در
هیچ کشوری سیاستگذار نمیتواند معجزه کند .به
عنوان مثال ارزانی اصال شــعار درستی نیست .دولت
نمیخواهد ارزانی بیاورد بلکه میخواهد تورم را کنترل
کند .متاسفانه اکنون حوزهای که دولت میتواند روی
آن تعهد ایجاد کند ،حوزه رشد اقتصادی نیست .به این
دلیل که ما نمیدانیم شرایط بینالمللی چه میشود.
بنابراین در این شرایط حوزهای که دولت میتواند روی
آن تعهد کند ،کنترل تورم است که تقریبا مستقل از
شــرایط بینالمللی میتوان روی آن تعهد ایجاد کرد.
ما باید در عینحال درمورد رشــد اقتصادی هدف را
روی حداکثر رشد اقتصادی قابل وصول بگذاریم .این
عدد حدود  ۴درصد میتواند باشد .اما تورم را میشود
تکرقمی کرد .شرط خارجشدن از رکود ایجاد آرامش
در اقتصاد کشور است که شــاهبیت آن کنترل تورم
است.
اما برخی از منتقدان میگویند که درمان
رکود و تورم ،هر کدام نسخهای جداگانه میطلبد.
نیلی :خیر .به این دلیل که رکود اقتصاد ایران ناشــی

از افت تقاضا نبوده و ناشــی از شوک عرضه و اتفاقات
ســالهای گذشــته از جمله کاهش تولید و عرضه
نفت ،قطع ارتباطات باالدســتی در بخش نفت و بروز
محدودیــت در واردات واســطهای و اینکه بانکها
نتوانستهاند ســرمایهدرگردش بنگاههای اقتصادی را
فراهم کنند ،بوده است .بنابراین رکود اقتصاد کشور،
ناشی از افت تقاضای مردم نیست .مصرف خصوصی
االن  ۶درصد رشــد کرده است .کدام کشور است که
همزمان با رکود ،جادههایش به خاطر ازدحام مسافران
قفل باشد؟ این اقتصاد مشــکل عرضه دارد .بنابراین
رکود و تورم در طول هم هستند .اگر تورم کنترل شود،
آرامش به اقتصاد باز میگردد .نگاه فعاالن اقتصادی را
باید به سمت آینده ببریم و به این طریق دولت عامل
ایجاد ثبات میشود .خروج از رکود بازیای نیست که
دولت بازیگر آن باشد ،بلکه دولت بازیگردان آن است.
فعاالن بخش خصوصی بازیگران آن هستند .دولت باید
فضای مناسب را فراهم کند تا ضربات بازیکنان به گل
بنشین .د

در این سالها بخشهای خصوصی بهدلیل
مشکالتی که داشت مجال فعالیت مناسب را پیدا
نکرد .اگر اکنون دولت بخواهد برای ایجاد فضای
مناســب اقدام کند آیا بخــش خصوصی این
پتانسیل را دارد که فعالیت خود را پی گیرد؟
آل اسحاق :برای رشد اقتصادی مهم این است که ببینیم

آیا این ظرفیت را بخش خصوصی دارد یا خیر؟ بخش

خصوصی هم در شــاخه عرضه و هم در شاخه تقاضا
بهشرط مناسببودن فضای کسبوکار ،حتما ظرفیت و
پتانسیل فعالیت را دارد؛ منتهی این ظرفیت باید بالفعل
شود که برای این امر ،الزاماتی نیاز است .مجموعه منابع
و استعداد ،موقعیت جغرافیایی ،منابع طبیعی ،سابقه
تجربی و سرمایهگذاریهای ایجادشده که االن معطل
مانده است و سایر ظرفیتها و هزینههایی که در طول
تاریخ بعد از انقالب بهدستآمده باید درنظر گرفت هشود.
اگر جامعنگری باشد قطعا بخش خصوصی توان فعالیت
دارد .تعبیر من این اســت که اگر فضای تحرک یک
مرکز انرژی را کم کنیم به محض برداشتن فشار از روی
آن ،انفجاری رخ میدهد ،بنابراین اگر فضا فراهم شود
بخش خصوصی میتواند کار کند.
نیلی :بحث خروج از رکود چند سرفصل مهم دارد که
یکی از آنها تامین مالی اســت .در این بخش بحث
اصلی این اســت که اول بانکها را تجهیز کنیم ،دوم
تقسیم کار بین بازار پول و سرمایه داشته باشیم و سوم
آدرسدهی و ســهمدهی درست انجام دهیم .اجماالً
معنایش این است که بانکها نباید تسهیالت بلندمدت
بدهند و نباید تامین مالی پروژههای سرمایهای بزرگ
را انجام دهند و باید سرمایهدرگردش را فراهم کنند و
تامین مالی شرکتهای بزرگ باید از طریق بازار سرمایه
صورت بگیرد .اگر میخواهیم در سال  ۱۳۹۳تور ممان
زیر  ۲۰درصد باشد ،باید رشد نقدینگی را در محدوده
 ۲۲درصد مهار کنیم .نباید ســامت بانکها را فدای
تامین مالی کنیم .در اینجا بالفاصله این سوال پیش
میآید که تســهیالت بانکها را چهکار کنیم؟ اتفاقا
میتوانیم تســهیالت بانکها را زیاد کنیم .تسهیالت
بانکها از دو محل تامین میشــود؛ افزایش سپردهها
و افزایش وصولیها .سیاســتی کــه تابهحال اعمال
میشــد این بود که سهم افزایش سپردهها در تامین
مالی باید زیاد شود .کاری که بانک مرکزی میخواهد
انجام دهد این است که وصولیها سهم بیشتری داشته
باشــند .البته میدانیم که به دلیل معوقات ،بخشی از
وصولیها قفلاند .اما اگر طول مدت تسهیالت را کم
کنیم هیچ اســتبعادی ندارد که ما در ســال ۱۳۹۳
تســهیالت بانکیمان  ۳۵درصد رشــد کند اما رشد
نقدینگی هم زیر ۲۲درصد بماند بهشرط اینکه بتوانیم
ترکیب تسهیالت را عوض کنیم .یعنی سهم سرمایه
در گــردش را باال ببریم .خوشــبختانه در آماری که
بانک مرکزی اخیرا اعالم کرده ،سهم سرمایهدرگردش
خوب بوده .نباید از دادنتســهیالت به بخش خدمات
واهمهای داشت ،به اینشرط که روندها شفاف باشد.
تســهیالت باید کوتاهمدت باشد و الزمهاش این است
که بازار سرمایه فعال باشد .یکی از علل رشدنکردن بازار
سرمایه در ایران ،یارانهای بودن تسهیالت بانکی است.
همیشه تســهیالت بانکی بخش شیرین تامین مالی
بوده است .ما باید این بخش شیرین را کم کنیم؛ یعنی
بنگاهها بدانند که چقدر از بازار پول بگیرند و چقدر از
بازار سرمایه .بهنظرم کلیدواژه کار این است که دولت،
بازیساز شود ،بخش خصوصی بازیگر و بانک مرکزی
مقتدر .این مثلث باید شکل بگیرد.

در ضرورت نظارت بانک مرکزی
نظرخواهی آیندهنگر از کارشناسان امور پولی و بانکی

کوروش پرویزیان

سعید اربابی

بانک سینا

اقتصادی مجلس

مدیرعامل

دبیر اول کمیسیون

محمدهادی مهدویان

عباس کمرهای

بانک مرکزی

و رئیس صندوق بازنشستگی

مدیرکل اقتصادی اسبق در عضو سابق هیاتمدیره بانکملی

ایرانزمین

به تقویت بیشازپیش بانکها نیازمندیم که میتواند
با افزایش ســرمایه بانکهای دولتی آغاز شود ،چراکه
درحالحاضر ســرمایههای این بانکها در حد نازلی
است .اخیرا اقداماتی در جهت اصالح نسبتهای مالی،
صورت گرفت که اقدام مناسبی تلقی میشود اما نباید
تصور کرد که این اقــدام ،نقدینگی را به بانک تزریق
میکند تا به دنبال آن بانک بتواند تسهیالت بدهد و از
آن استفاده کند .بلکه ،مباحثی چون سرمایه بانکها،
مطالبات غیرجاری و تعدیل مقررات و تسهیل امور نیز
از اهم مواردی است که باید آنها را مورد توجه قرار داد.
بهبود شاخصهای کسبوکار از دیگر مواردی است که
باید به آن توجه ویژه داشت ،چراکه درحالحاضر رتبه
ما در میان کشورهای دنیا ،رتبه چندان مناسبی نیست.
بهنظرمن اگر به تمامی این موارد به تناسب اهمیتی که
دارند رسیدگی شود ،بانکها در اقتصاد مقاومتی نقش
مناسبتری ایفا خواهند کرد.

عباس کمرهای:
به تقویت
بیشازپیش
بانکهانیازمندیم
که میتواند با
افزایشسرمایه
بانکهایدولتی
آغاز شود ،چراکه
درحالحاضر
سرمایههایاین
بانکها در حد
کمال سیدعلی :سیاستهایی که در راستای اقتصاد نازلی است.

مقاومتی در سیســتم بانکی باید اعمال شود بیشتر
به کاهش نرخ ســود برمیگردد و نهایتاً ارزانشــدن
نهادههای تولیدی اســت که در مجموع سمت عرضه
را با قیمت مناسب برای مردم تجهیز میکند .بدیهی
اســت نرخ سود و کاهش آن بستگی به تورم دارد که
تاکنون درحال کاهش بــوده ولی بهدلیل اینکه نرخ
سود اعمالشده کماکان پایینتر از تورم است ،سیستم
بانکی آن را رعایت نمیکند و این ،موضوعی مشکلزا
شده اســت .موضوع دیگری که میتواند در راستای
اقتصاد مقاومتی نقشآفرین باشــد نرخ ارز ،موضوع
یکسانســازی آن و همچنین مدیریت بازار ارز است.
باتوجه به اینکه یکی از موارد توزیع رانت ،دونرخیبودن
ارز است ،بدیهی است که یکسانکردن نرخ ارز یکی از

نگر
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کوروش پرویزیان :از ویژگیهای مهم اقتصاد مقاومتی
ایجاد توان تولید در داخل و انعطافپذیری حوزههای
مختلف اقتصادی در مواجهه با بحرانهای گوناگون با
منشأ داخلی و یا خارجی است .بر این اساس ،بانکها بر
مبنای کارکرد تعریفشده خود ،به عنوان تامینکننده
و یا واسط مالی ،میتوانند با تامین بهموقع و مناسب
منابع مالی مورد نیاز بنگاههای اقتصادی و نیز با اتخاذ
روشهای ســاده و شفاف در ارتباط با مشتریان خود،
نقش ممتازی در بهبود فضای کســبوکار و تحقق
اقتصــاد مقاومتی ایفا کنند .در این راســتا بازآرایی و
اصالح مقررات و قوانین حاکم بر نظام بانکی ،ضرورتی
اجتنابناپذیر اســت .مقامات پولی کشور هماکنون
سیاســتها و برنامههای مهمی را بــرای همگرایی
اجزاء و ارکان حوزه پولی و بانکی دنبال میکنند .این
سیاستها نسبت به دورههای قبل هماهنگی و انسجام
درونی بیشــتری دارد .مثال درخصوص کاهش تورم و
اجتناب از پدیدههای شــوکزا و یا مقابله با نوسانات
ارزی ،این سیاســتها آثار مثبت خود را نشــان داده
است .برای تقویت بیشتر این تصمیمات و سیاستهای
انتخابی ،همراســتایی و همتــرازی حوزههای دیگر
سیاســتهای اقتصادی و از جمله سیاستهای مالی
و مالیاتی ،سیاســتهای بازرگانی و گمرکی و ســایر
سیاستهای بخش عمومی اهمیت فوقالعادهای دارد.

عباس کمرهای :بحــث اقتصاد مقاومتی ،درپی مقاوم
ســاختن اقتصاد ایران در برابر تهدیدهای خارجی و
داخلیوتکانههایبینالمللیاستومیخواهداستقالل
اقتصادی کشور را معنا کند .بنابراین هر سیاستی؛ از
بحث اشــتغال گرفته تا مباحث مربوط به دانش فنی
و تکنولوژی و سایر مواردی که رشد و پویایی اقتصاد
کشور را دربر داشته باشد و اتکای ایران به نفت را کاهش
دهــد ،در چارچوب اقتصاد مقاومتی قرار میگیرد .در
ارتباط با این بحث باید تقویت بخش خصوصی ،تشویق
فعالیتهای صادرات غیرنفتی ،تقویت سیستم بانکی
و حتی توجه به صنایع دانشمحور را مد نظر داشــته
باشیم .در این میان ،تقویت سیستم بانکی از اهمیت
باالیی برخوردار است .امروز بخش قابلمالحظهای از
منابع بانکها به انحاء مختلف بلوکه شده و بخشی از
آن به مطالبات غیرجاری تبدیلشده است .معضلی که
حل آن خارج از توان و اختیارات بانکهاست .چراکه
در وهلۀ اول ،سیاســتهای نادرســت اعمالشده در
دولت گذشته و بعد تحریمهای بینالمللی ،تغییرات
نــرخ ارز و مســائل دیگر باعث ایجــاد این مطالبات
غیرجاری شده اســت .در کنار اینها ،بانکها نیز در
اعتبارسنجی شرایط الزم را در نظر نگرفتهاند و تمام
اینها در نهایت عاملی شد تا تسهیالت در جای خود
مصرف نشود .برای رفع مشکالت مهمی از این دست،
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با توجه به اهدافی که برای طرح اقتصاد
مقاومتی درنظر گرفتهشده بهکار گرفتن
کدام سیاســتهای بانکی میتواند منجر به
تحقق این اهداف شود؟ سیاستهای بانکی ما
باید چه سمتوسویی داشته باشد تا درجهت
اقتصاد مقاومتی و اهداف آن قرار داشته باشد؟

به تعبیر دیگر ،سیاستهای پولی مناسب ضروری است
اما کفایت آنها برای تحقق اقتصاد مقاومتی بستگی به
سایر سیاستها و تدابیر اتخاذشده در بخشهای دیگر
اقتصاد دارد .بانکها در رعایت مقررات ،شفافیت بیشتر
قراردادها ،کاهش هزینهتمامشده تامین و تجهیز مالی
و در نظارت بیشتر بر مصرف منابع میتوانند به تحقق
اقتصاد مقاومتی کمک کنند.

کمال سیدعلی
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نظام بانکی و اقتصاد مقاومتی

پرونده ویژه

ابزارهای اقتصاد مقاومتی خواهد بود و همانگونه که
فشارهای تحریم باعث دونرخیشدن ارز شد ،امید است
که با کمشدن فشار تحریمها موضوع یکسانسازی نرخ
ارز نیز عملی گردد .به هر ترتیب ،توجه به شــفافیت،
بهرهوری ،سالمســازی اقتصــاد و ســرمایهگذاری،
محورهــای اصلی اقتصاد مقاومتی خواهد بود که این
زیرساختها باید در چارچوب سیاستهای کلی نظام
اجرایی گردد.
ســعید اربابی :یکی از بندهایی که در طرح اقتصاد
مقاومتی به آن اشاره شده ،حمایت و رونق تولید است.
بنابراین با توجه به اهمیت این مسئله در طرح اقتصاد
مقاومتی ،هدایت منابع بانکی به ســمت فعالیتهای
تولیدی مولد و پایــدار بهترین عامل درجهت تحقق
اهداف این سیاستها است .از سوی دیگر تزریق این
منابع به واحدهای تولیدی میتواند تاثیر قابلتوجهی
در خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود داشــته باشــد.
بنابراین مهمترین اصل دراین میان ،توجه و حمایت از
بخشهای تولیدی مولد و پایدار است.

کوروش
پرویزیان:
عدمتناسب
نرختسهیالت
پرداختی در
مقایسهبا
تورم نیز دلیل
دیگری است
که باعثشده
درتوجیهپذیری
برخی پروژهها،
اشتباه و
انحرافاتی در
کار بانکها و
مشتریانآنها
ایجاد شود.

نگر
آینده
سیویکم  /آبان 1393
شماره 
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محمدهادی مهدویان :یکی از معضالت اساســی در
اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ضعف نظام مالی و
بانکی کشور در اجرای ماموریتهای محوله ،خصوصاً در
حمایت و پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد است .بخش
واقعی اقتصاد کشور طی دهه اخیر از کلیه امکانات و
پشتیبانیهای متصور از جانب بخش مالی محروم بوده
اســت .تا سالهای قبل از ســال  ۱۳۸۵بخش واقعی
اقتصاد ملی از انواع و اقســام تسهیالت مالی داخلی
و خارجی از جمله خطوط فاینانس گسترده داخلی،
خطوط اعتباری و ریفاینانس ،تســهیالت یوزانس،
فاینانس خارجی ،تسهیالت بیعمتقابل و سرمایهگذاری
خارجی بهره میگرفت .عالوه بر این ،نظام بانکی کشور
با اســتحکام و بنیه مالی قوی ،امکانات اعتباری قابل
توجهی در اختیار بخش واقعی قــرار میداد .در این
زمینه میتوان به سهولت گشایش اعتبار خارجی برای
واردات توسط تجار و تولیدکنندگان خارجی اشاره کرد
که تا قبل از ســالهای  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵با درصدهای
پایینتر از  ۳۰درصد مبلغ کل خرید گشایش اعتبار
انجام میشد .در سالهای اخیر در بهترین حالت ،تجار
و تولیدکنندگان داخلی میباید  ۲۳۰درصد کل مبلغ
خرید خارجــی را بهصورت نقد تدارک نمایند .ضمن
آنکه تقریبــاً کلیه خطوط اعتباری مــورد عمل در
گذشته ،در سالهای اخیر به روی تجار و تولیدکنندگان
بسته بوده است .میتوان ادعا کرد که تا امروز ،شرایط
دشوارتری نسبت به شرایط چندساله اخیر برای بخش
واقعی اقتصاد کشور قابل تصور نبوده است .حالآنکه
نظام بانکی بهجای اقدامات اصالحی داخلی ،فشارهای
سنگین و غیرقابل تصوری در جهت وصول مطالبات
به نظام تولید کشــور وارد میکند .در مجموع بهنظر
میرسد ظرفیتهای بخش واقعی و بخش مالی و بانکی
کشور در شرایط موجود به انتها رسیده باشد .لذا باید
امیدوار بود که سیاستگذاران ،اصالحاتی ساختاری را

برای خروج از وضعیت دشوار فعلی موردنظر قرار دهند.
نظام بانکی بهعنوان ستون اصلی نظام مالی کشور نقش
بسیار اساســی در سیاستهای خروج از رکود تورمی
بهعهده دارد .اما این نظام بهدلیل مسائل و مشکالت
بزرگ و نیز عمق و طــول دوره رکود در اقتصاد ملی
دچار ضعف مفرط و بیماری شدهاست .بهاینترتیب قبل
از آنکه نظام بانکی بتواند در خروج اقتصاد ملی از رکود
نقش اصلی خود را ایفا کند ،الزم است که این مجموعه
و مسائل و مشکالت آن مورد بازبینی جدی قرار گیرد.
نظام بانکی کشــور از نظر کیفیت داراییها ،ســطح
پایین سرمایه ،عدم کارآیی و حاشیه سود باال ،ضعف
در مدیریت ریسک و نقدینگی و کنترلهای داخلی،
ضعف در عملکرد بخش واقعی ،فقدان برنامه اصالحی و
عدم نظارت موثر و مکفی دچار مشکالت عمیقی است،
که در هر زمینه میباید مورد آسیبشناسی قرار گیرد،
برنامه اصالح ساختار مبسوطی برای آن طراحی گردد
و بهمرحله اجرا گذارده شود.
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یکــی از مهمترین مشــکالت بخش
خصوصی در حال حاضــر ،عدم ارائه
تسهیالت از سوی بانکهاست .تسهیالتی که
آنها برای ادامه حیات شغلی و تولیدی خود
به آن نیازمند هستند .برای برآوردهشدن این
خواسته فعاالن اقتصادی بخش خصوصی چه
موانعی وجود دارد و راهکار مقابله با آن موانع
را چه میدانید؟

کوروش پرویزیان :فعاالن اقتصــادی از پایینبودن
ســطح ،هزینه و سرعت دسترســی به تامین مالی و
ســرمایه در گردش رنج میبرنــد .البته این موضوع،
دالیــل مختلفــی دارد که لزوما همــه آنها متوجه
عملکرد بانکها نیست .بهعبارت دیگر برخی از موانع
موجود ،از اختیار و کنترل بانکها خارج است .نمونه
این مشــکالت ،پایینبودن سرمایه بانکها و باالبودن
میزان و ســطح تقاضای مشــتریان آنهاســت؛ این
موضوع در قالب محدودیتهایی که از لحاظ مقررات
بانکی پرداخت تسهیالت برای بانکها
و استانداردهای ِ
وجود دارد ،مانعی در راه تامین اعتبارات موردنیاز فعاالن
اقتصادی است .عدمتناسب نرخ تسهیالت پرداختی در
مقایســه با تورم نیز دلیل دیگری است که باعثشده
در توجیهپذیری برخی پروژهها ،اشتباه و انحرافاتی در
کار بانکها و مشتریان آنها ایجاد شود .بعضا ممکن
اســت که برخی طرحها کــه در حالت عادی توجیه
ندارند ،در این شرایط موجهشده و تقاضای تسهیالت
را بیش از توان و منابع سیستم بانکی افزایش دهند و
یا بالعکس برخی طرحهای دارای توجیه و اجراشــده،
توجیه خود را ازدســتداده و باعث افزایش معوقات و
درنتیجه ،کاهش توان اعتباردهی بانکها شــوند .در
مجموع ،وجود مشکالت در شبکه بانکی (مثال مشکل
ناکافی و بعضا نامناسب بودن سیستمهای اعتبارسنجی
مشتری در سیستم بانکی و یا مشکل اجرا در قراردادها
و عقود) نیز قابلانکار و کتمان نیست ،ولی باید توجه

داشت که مسائل کالن اقتصادی ،نوسانات در بازارهای
مختلف و مناســبات تحریمی در بروز مشکالت برای
فعاالن اقتصادی نقش جدیتری دارند .این موضوعات
باعث شدهاســت سیســتم بانکی در مواردی هم که
تسهیالت را پرداخت کرده با مشکل «نکول» مواجه
گردد و درنتیجه بخــش قابلتوجهی از منابع بانکی
عمال از مدیریت آنها خارج شود .تالش بانکها تامین
نقدینگی مورد نیاز بنگاهها اســت و اصال کسبوکار
بانکی با دادن تسهیالت و گرفتن سپردهها مفهوم پیدا
میکند .ولی به دلیل مســائلی که پیشتر گفته شد،
بدون حمایت مراجع دیگر ،ظرفیت بیشتری برای ارائه
تسهیالت وجود ندارد.
عباس کمر های :بانکهای دولتی ایران با این مشــکل
مواجهاند که بیش از ظرفیت منابعشــان تســهیالت
دادهاند .البته این موضوع مربوط به امروز و دیروز نیست.
درواقع دیدهشده که بانکها پس از دریافت سپرده و
انجام اقدامات قانونی ،بهشــکلی تسهیالت دادهاند که
نسبت تسهیالت به منابعشان بیش از یک است .عددی
که نشان میدهد نهتنها بانکها از همه منابعشان بلکه
از منابع پرقدرت بانک مرکزی هم استفاده کردهاند تا
تسهیالت باالتری ارائه دهند .درحالیکه به این شکل،
نهتنها هزینه بانکها باال میرود بلکه متغیرهای کالن
اقتصادی کشور نیز تحتالشعاع قرار میگیرد .درواقع
باید به این سوال پاسخ داد که آیا این تسهیالت صرف
تولید شدهاســت؟ ضروریست که ما تخصیص منابع
را جهتدهی کنیم و اولویتبندی بخشها را مدنظر
قرار دهیم .باید پذیرفت که در بعضی بخشها مزیت
نســبی وجود دارد .البته این مســائل درگذشته نیز
درقوانین دیدهشده است اما بهدرستی به مرحله اجرا
درنیامدهانــد .باید بانکها را از دو بُعد بررســی کرد؛
نخست اینکه برخی از بانکهای کشور به بانک مرکزی
بدهکارند .برای تقویت این قبیل بانکها الزم است در
گام اول مطالباتشــان برای وصول پیگیری شود .دوم،
بحث افزایش سرمایه است که دولت باید در این زمینه
به بانکهای دولتی کمک کند تا این بانکها بتوانند
بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند .اشــاره
به این نکته دور از بحث نیســت که در دولت گذشته
تالش شد تا بخشی از بدهی بانکها از طریق واگذاری
شــرکتها و بعضا سهام بازپرداخت شود اما این اقدام
در نهایت منجر به ورود نقدینگی به بانکها نشد .در
واقع باعث عدمتعادل بین منابع و مصارف بانکها شد.
سیستم بانکی کشور از سال  ۱۳۵۹تسهیالت تکمیلی
پرداخت کرده است .در آن زمان تبصرههای مختلفی
در قانون بودجه گنجانده شده بود که هر کدام مصارف
مشــخصی داشت؛ به این شکل که از قرضالحسنه تا
بانکها و حمایت از ســازمان غله برای تامین گندم و
ارائه تسهیالت به واحدهای تولیدی و ...را شامل میشد.
امروز نیز کمتر واحدی دیده میشود که از تسهیالت
بانکی استفاده نکرده باشد .مساله این است که اکنون
ازیکســو تقاضا برای تسهیالت بانکی زیاد است و از
ســوی دیگر ،منابع بانکها در حدی نیست که قادر

به پاسخگویی این تقاضاها باشــند .اگر بانکها را به
عنوان بزرگترین تولیدکنندهها که خودشان از سایر
تولیدکنندگان حمایت میکنند تعریف کنیم بنابراین
ضروری به نظر میرســد تا از حمایت دولت و مراجع
ذیصالح بهرهمند شوند .درواقع این حمایت باید در
سه بخش وصول مطالبات ،افزایش سرمایه و تسهیل
امور بانکی انجام شود .البته بخشی از مسائل به خود
بانکها برمیگردد که نباید منکر آن شد .بانکها باید
بهرهوری خود را افزایش دهند ،تا درنهایت با جمعبندی
این موارد بتوان اقتصاد مقاومتی را درپیشگرفت.
کمال سیدعلی :یکی از مهمترین دالیل عدمپرداخت
تسهیالت توسط سیستم بانکی ،قفلشدن منابع در
بانکها به دلیل بدهی معوقه مشــتریان اســت ،زیرا
افرادی درگذشته با نرخهای دستوری پایین تسهیالت
دریافت کردهاند ،درحالحاضر کــه نرخ بازار نزدیک
به ۳۰درصد شــده است ،تمایلی جهت تسویه بدهی
خود که با نرخ زیر ۲۰درصد گرفتهاند ندارند .موضوع
دیگر ضعف سیســتم بانکی در تعامل با دستگاههای
دولتی جهت وصول مطالبات خود اســت ،زیرا وثائق
دریافتشده از سیستمهای دولتی نقدشوندگی الزم
را ندارد و باتعویض مدیران ،مسئولین جدید اولویتی
برای تسویه تسهیالت خود قائل نمیشوند ،ضمناینکه
وضعیت مالی دولت بهگونهای نیســت که اولویتی را
برای پرداخت بدهی بانکها توسط شرکتهای دولتی
در نظر داشته باشد .بدیهی است موضوع رکود جاری
در کشور نیز مزیدبرعلت شده و بازپرداخت وامها را به
تعویق انداخته است.
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کــوروش پرویزیان :وقوع تخلفــات و بیانضباطی
در پسدادن تســهیالت حداقــل دو پیامد نامطلوب
برای بانکها و نظام اقتصادی بههمراه دارد-۱ .حجم
قابلتوجهی از منابع را از کنترل بانکها برای پرداخت
تسهیالت خارج میکند-۲ .سیســتم بانکی را وادار
میکند مقررات و شرایط سختگیرانهتری را بر فرآیند
پرداخت تســهیالت و تامین مالــی فعاالن اقتصادی
اعمال کند .این موضوع با این مفهوم که مقرراتزدایی
و تسهیل شرایط برای اخذ تسهیالت میتواند به ایجاد
فضای مناســب کســبوکار منجر گردد ،تاحدودی
درتعارض اســت .تردیدی نیست که با فساد و تخلف
باید برخورد قانونی صورت پذیرد ولی در همین موضوع
مهم میباید باتکیه برمبنای قانونی ،شرعی و عقالیی
از مشوهشــدن فضای کلی جامعه نســبت به فعاالن سعیداربابی:
اقتصادی ،مدیران و مسئوالن کشور و تزریق ذهنیت تمدید و تقسیط
بدهی بخش تولید
منفی به آنان خودداری گردد.
کمال سیدعلی :مفاسد اقتصادی باعثشده احتیاط
مدیران بانکی بیشتر شود و ریسک کمتری را بپذیرند،
زیرا در سیستم بانکی دولتی ،دستگاههای نظارتی با
حساسیت بیشتری به پرداخت تسهیالت نگاه میکنند
و مدیران مربوطه از شــعبه تا منطقه و هیأت مدیره،
نگران تصمیمات خود هستند ،آمار معوقات هم که زیاد
شده است و مسئولین بانکی زیرسوال رفتهاند .بنابراین،
مدیران بانکها سعی میکنند با اخذ وثائق بیشتر ،آن
هم بهصورت غیرمنقول ،ریسک خود را پوشش دهند،
اما این موضوع موردقبول فعاالن اقتصادی نیســت،
بنابراین سرمایهگذاری جدیدی هم شکل نمیگیرد.

محمدهادی مهدویان  :مفاســد اقتصادی کالن پدید
آمده در دولتهای گذشته ،با چنین ابعادی نهتنها در

نگر
آینده

ســعید اربابی :در اقتصاد کشور ما اشخاص حقیقی
فعالیت باالیی در اقتصاد دارند و همین مسئله باعث
بهوجود آمدن رانت و مفاســد اقتصادی در سیســتم
بانکی و سایر بخشها میشــود .متاسفانه در اقتصاد
کشور به اشــخاص بیش از اندازه بهاء داده میشود و
همین مسئله امروز تبدیل به یکی ازچالشهای اصلی
در اقتصاد کشــور و بهویژه سیستم بانکی شده است.
برای اینکه این مشکل حل شود باید دو کار انجام شود:
اول اینکه شرکتها برای دریافت منابع بانکها تضمین
کافی داشته باشــند .دوم اینکه سقف نقدینگی برای
اشخاص حقیقی تعیین شود ،تا آنها نیز در راستای
حل مشکالت گام بردارند .مدیریت دربحث اصناف و
کارت بازرگانی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

به نظام بانکی از
جملهراهحلهایی
است که میتواند
درشرایطفعلی
موثر واقع شود.
این تنها روشی
است که میتواند
فشارهایناشی
از این شرایط را
کاهش دهد .البته
درکنار آن ،نظارت
بانک مرکزی
نیزبیشازپیش
ضرورت دارد.
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سعید اربابی :متاسفانه بهدلیل نظارت ضعیف بانک
مرکــزی ،رقم معوقــات بانکی به بیــش از ۸۰هزار
میلیاردتومان رســیده که این میــزان دوبرابر بودجه
عمرانی کشور است .باید بپذیریم که در موضوع نظارت،
عملکرد مطلوبی نداشــتهایم .باید علل افزایش حجم
مطالبات بانکی در کشور مشخص شود و با استفاده از
اتخاذ تدابیر الزم و انجام اقدامات اساسی از ادامه رشد
معوقات بانکی جلوگیری کرد .مطمئناً با ساماندهی و
اعمال نظارت موثر میتوان زمینه دستیابی به تمامی
اهداف اقتصادی کشور را فراهم کرد .مطالبات معوق
بانکی ،مشکل اصلی سیستم بانکی است .این مسئله
باعثشده تا این سیستم نتواند منابع الزم را دراختیار
بخشهای تولیدی و رونق اقتصاد قرار دهد .دلیل این
مسئله نیز واضح است؛ چراکه بخشی از منابع بانکی
دراختیار افراد حقیقی و بخشــی دیگر دراختیار افراد
حقوقی قرار گرفته اســت .مسئله دیگر این است که
مطالبات معوق بانکی ،نیمی از بودجه کشور را به خود
اختصاص داد ه است و این میزان مطالبات معوق بانکی
باعثشده تا سیستم بانکی منابعی برای سایر بخشها
نداشته باشد و خود دولت هزاران هزار میلیارد به این
سیستم بدهکار باشد .این درحالی است که در دولت
گذشته ،بیش از ۴۰هزار میلیاردتومان از منابع بانکها
برای پروژه «مســکن مهر» هزینه شد ،اما تنها ۳هزار

میلیاردتومان آن به سیستم بانکی برگشت .بنابراین
طرح مسکن مهر از جمله مواردی است که باعث ایجاد
محدودیت در منابع سیستم بانکی شد .هرچند مسکن
مهر منجر به ایجاد اشتغال هم شد اما میزان بازگشت
منابع به سیستم بانکی را بهطور قابلتوجهی کاهش
داد و همین مســئله از دیگر مواردی است که باعث
روند روبهرشد مطالبات معوق بانکی و محدودیتهای
پیشروی سیســتم بانکی شده اســت .معوق ماندن
مطالبات بانکها درحالحاضر بســیاری از پروژههای
عمرانی کشور را تعطیل کرده ،اقتصاد کشور را در حالت
رکود قرار داده وباعث شده است ،سیستم بانکی دیگر
توانایی الزم را برای ارائه تسهیالت بیشتر نداشته باشد.
درچنین شرایطی که واحدهای تولیدی نیز نیمهفعال
هستند ،بهترین راهحل این است که راهکارهای اصولی
برای وصول این مطالبات معوق اندیشه شود ،چرا که
اگر قرار باشد ،سیســتم بانکی بهزور معوقات خود را
وصول کند ،تولید با مشکالت بیشتری روبرو خواهد
شد .عالوه بر این ،با وصول معوقات بانکی و استفاده از
این منابع مالی میتوان بخش تولید را از حالت رکود
خارج کرد و زمینه اشــتغالزایی را فراهم کرد .تمدید
و تقســیط بدهی بخش تولید به نظام بانکی از جمله
راهحلهایی اســت که میتواند درشرایط فعلی موثر
واقع شــود .به عبارت دیگر ،این تنها روشی است که
میتواند فشارهای ناشی از این شرایط را کاهش دهد.
البته درکنار آن ،نظارت بانک مرکزی نیز بیشازپیش
ضرورت دارد .بحث ضروری دیگر این است که منابعی
که به سیستم بانکی بازمیگردد حتما در راستای تولید
مولد کشور صرف شــود .باید توجه داشت که برخی
سرمایهگذاران بخش تولید در سالهای گذشته بهدلیل
رکود تورمی نتوانســتهاند معوقات بانکی را بپردازند،
بنابراین باید با هماهنگیهای انجامشده ،ابتدا بدهکاران
بانکی خــود اقدام به پرداخت تســهیالت دریافتی و
معوقــات کنند .بهطور مثال حمایت از تکمیل برخی
کارخانههای نیمهتمام نیز میتواند در افزایش وصول
معوقات موثر باشد .البته اگر بدهکار بانکی قصد تسویه
بدهی را نداشــت باید از راههای قانونی داراییهای او
ضبط شود .راهکار دیگر آن است که ردیف بودجهای
خاص درنظر گرفته شود تا منابع موجود را به سیستم
بانکی بازگرداند .این کار الزم است هم توسط مجلس
در قانــون بودجه و هم دربخشــنامه بودجهای دولت
گنجانده شود .البته منابع به شرطی به سیستم بانکی
بازگــردد که با نظارت بانک مرکــزی و هدایت آن به
سمت تولید باشد .با توجه به اینکه اشتغال کشور نیز به
دلیل برخی سیاستهای نادرست بهشدت آسیبدیده
است ،باید دقت کرد که مبادا منابع بار دیگر دراختیار
بخشهای غیرمولد قرار بگیرد.

بهوجود آمدن مفاسد اقتصادی -نظیر
پروندۀ بابک زنجانــی -تا چهحد در
انقباضیترشدن سیاستهای بانکی در حوزه
پرداخت تسهیالت به فعاالن اقتصادی موثر
بوده است؟
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پرونده ویژه

ایران که حتی در هیچ نقطه دنیا نیز ســابقه نداشته
است .طی هشتسال دوران دفاع مقدس ،اقتصاد ایران
دارای نظام ارزی تخصیصــی و چندگانه نرخ بود که
در بعضی مقاطع تفاوت نرخ ارز رســمی تخصیصی و
نرخ ارز بازار بعضاً به مقیاس یک به صد بوده اســت.
با رجوع به این ســوابق خواهید دید که ذرهای فساد
در نظام بانکی کشــور در فرآیند تخصیص ارز ،در آن
سالها وجود نداشته است .اما در مقابل؛ ابعاد فسادهای
بانکی سالهای اخیر آنچنان بزرگ بوده که بانکهای
بزرگ و استوار یکصدساله کشور را بهزانو درآورده است.
لذا پاسخ درست به سوال شما آن است که تسهیالت
کالن ســمی و آلودهبهفساد تقریباً توشوتوان مالی را
از نظام بانکی گرفته است .دولت جدید میباید برای
رهایی نظام بانکی از چنین روابط تودرتو و آلوده ،فکری
اساسی کند.

4

عباس کمرهای:
بانکهامیتوانند
باتشکیل
کمیتههای
گوناگون،
متقاضیانرا
دعوت و برای
هرکدامبرنامه
ویژهای تدوین
کنند و بدهیها
مورد تخفیف قرار
بگیرند تا این
واحدهایتولیدی
از حالت مطالبات
غیرجاری خارج
شوند و بتوانند از
خدماتسیستم
بانکیاستفاده
کنند.
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بانکها چه سهمی در معوقات واحدهای
تولیدی دارند؟ بــرای حلوفصل این
مساله چه راهکاری پیشنهاد میدهید؟ و فکر
میکنید با درنظرگرفتن شرایط فعلی ،برای
تســویه این معوقات حداقل چه مدتزمانی
نیاز است؟

کوروش پرویزیان :وجود تفاوت شدید در نرخهای سود
و تسهیالت در سالهای مختلف ،از مهمترین عوامل
معوقماندن تسهیالت بانکی است چراکه پایینبودن
نرخ تسهیالت بانک نسبت به نرخ بازار ،شرایط بازگشت
تســهیالت به سیستم بانکی را سخت کرده است و از
تمایــل دریافتکنندگان به بازگرداندن تســهیالت
دریافتی میکاهد .مشکل مقررات و قوانین مصوب و
معضل اعتبارسنجی درست مشتریان از سوی بانکها
نیز باعث افزایش معوقات بانکی شده است .در برخی
موارد نیز رکود حاکم بر اقتصاد به تعویق بازپرداخت
تسهیالت بانکی توسط فعاالن اقتصادی دامن میزند.
بر این اســاس اگر ریشــه این موضوعات حل شــود
بهصورتی که عدمبازپرداخت تسهیالت ،نهتنها سودی
برای فعال اقتصادی نداشته باشد بلکه به دلیل ایجاد
ضعف اعتبــاری ،زیانهایی بــرای وی ایجاد نماید،
اعتبارسنجی مناسب از مشتریان صورت بگیرد و رونق
اقتصادی ایجاد گردد ،مشکل معوقات قابلرفع است.
همانطور که این معضل ناگهان شــکل نگرفته است
بهطور مسلم ،برطرفکردن آن نیز نیازمند یک دوره
زمانی است .و البته این دوره زمانی به عوامل مختلفی
نیز وابسته اســت که ازآنجمله میتوان به آرامش و
بهبود فضای کسبوکار در کشور اشاره کرد.
عباس کمرهای :بانکها تابع آییننامه و مقرراتی هستند
که توسط بانک مرکزی ابالغ میشود .در این آییننامهها
آمده است که سیســتم بانکی کشور نمیتواند برای
افرادی که تسهیالت گرفتهاند و در پرداخت آن کوتاهی
نمودهاند خدمات جدیدی ارائه کند و اگر این کار انجام
شود ،تخلف محسوب میشود .در سنوات گذشته این

موضوع در چارچوب قوانین بودجه و در مادههای  ۲۹و
 ۱۶مورد بررسی دقیق تری قرار گرفت و فضایی فراهم
شد که بانکها با دعوت از بدهکاران ،مشکالت آنها را
بررسی کنند تا با ایجاد شرایطی آسانتر برای آندسته
از بدهکارانی که در عدمپرداخت اقساط خود قصوری
نداشتند و شرایط اقتصادی کشور آنان را به این سمت
سوق داده بود ،شرایطی فراهم شود تا این مساله را حل
کنند .به معنای دیگر تخفیفهایی در بدهیها ایجاد
شــد و جرایم موردبخشش قرار گرفت .از طرف دیگر،
از آن دسته بدهکارانی که توجیه مناسبی نداشتند نیز
شکایت شد که هنوز هم در حال پیگیری است .اکنون
نیز ،بانکها میتوانند با تشکیل کمیتههای گوناگون،
متقاضیــان را دعوت و برای هرکــدام برنامه ویژهای
تدوین کنند و بدهیها مورد تخفیف قرار بگیرند تا این
واحدهای تولیدی از حالت مطالبات غیرجاری خارج
شوند و بتوانند از خدمات سیستم بانکی استفاده کنند.
همه این موارد راهکارهایی است که بانکها در مقابل
خود دارند که کموبیش هم در حال اجراست.
محمدهادی مهدویان  :در این زمینه تقصیر اصلی به
گردن بانکهاست ،چراکه بسیاری از این تسهیالت را
تحت تاثیر فشــار سیاسی و البی مقامات دولتی اعطا
کردهانــد و مدیریتهای قبلی بانکها مســئول این
وضعیت نابساماناند .متاسفانه یکی از مشکالت بزرگ
کشور نهفقط در سطح کالن ،بلکه در سطوح بانکداری
و شرکتداری نیز فقدان نظام تدبیر مناسب و بهتبع
آن ،نبود شفافیت ،مســئولیتپذیری و حسابدهی
بوده و هســت .وانگهی ،بخش قابلتوجهی از معوقات
بانکی ،مربوط به اعتبارات شرکتها و موسساتی است
که در نظام مالکیتی تارعنکبوتی و تودرتوی شرکتی
به وابستگان بانکها اعطا شدهاست .تسهیالت اعطایی
به اشــخاص وابســته در نظام بانکداری خصوصی و
تسهیالت اعطایی به شرکتهای دولتی و شرکتهای
بورســی در بانکهای دولتی از معضالت عظیم نظام
بانکی کشور است که میباید از طریق اصالح مقررات
و قوانین و تقویت نظارت ،مورد اصالح واقع شــود .تا
زمانی که موضوع اشــخاص وابســته و شرکتهای
دولتی و بورسی و ارتباطات آنها با نظام بانکی کشور
از شفافیت الزم و قانونمندی عادالنه برخوردار نباشد،
موضوع معوقات بانکی قابلحل نخواهدبود و این معضل
بــر صورتهای مالی بانکها ســنگینی خواهد کرد.
اصالح قوانین و مقررات در چند زمینه بهعنوان تقویت
زیرساختها در این راستا واجد اهمیت است .نخست
تقویت قانون رقابت و تجارت عادالنه ،دوم اصالح قانون
ورشکستگی و باالخره قانونمندی و نظارت قویتر در
زمینه معامالت با اشخاص وابسته و کالن .فقط با وضع
و تقویت این قوانین و مقررات میتوان نظام بانکی را از
فساد ،ناهنجاری ،و رفتارهای غیرمنصفانه پاالیش کرد.
کمال سیدعلی :بدهکاران سیستم بانکی چند گروه
هســتند :اول ،افرادی که واقعــاً بهدلیل رکود فعلی
نتوانستهاند بدهی خود را بپردازند که با تغییر در شرایط

کشور و رونق اقتصادی بدهی خود را پرداخت خواهند
کــرد .دوم ،افرادی که با نرخهای پایین ،تســهیالت
دریافت کردهاند و برای آنها مقرونبهصرفه نیست که
وامهای با نرخ زیر ۲۰درصد خود را تسویه کنند .سوم،
دســته آخر افرادی هستند که از ابتدا با سفارش و یا
دادن رشوه وام گرفتهاند و تمایلی برای بازپرداخت آن
ندارند .بدیهی اســت با گروههای  ۲و  ۳باید از طریق
ابزارهای تنبیهی (ممنوعالخروجی ،ندادن دستهچک و
اقدامات حقوقی) اقدام کرد.
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تبدیلشــدن بانکها بــه بنگاههای
اقتصادی چه نسبتی میتواند با اقتصاد
مقاومتی داشته باشــد؟ عوامل این مساله را
چطور ارزیابی میکنید؛ چه انگیزهای بانکها را
برایتبدیلشدنبهبنگاههایاقتصادیترغیب
کرد و چگونه میتوان بر این معضل فائق آمد؟

کوروش پرویزیان :به دلیل شــرایط حاکم بر بازار و
عدمتناسب میان نرخ ســود تسهیالت و تورم از یک
طرف و پایینبودن درآمدهای کارمزدی بانکها ،عمال
این نهادها برخالف برخی ذهنیتهای ایجاد شــده،
سود عملیاتی مناسبی ندارند بنابراین تالش میکنند
از دیگر فعالیتهای خود بــرای اقتصادیبودن بهره
بگیرند .همانطور که میدانید بانکها نظیر هر بنگاه
دیگری باید اقتصادی اداره شــوند .کمبودن سودهای
عملیاتی و الزام به پاســخگویی بــه ذینفعان خود،
اعم از سپردهگذاران و ســهامداران و مراجع نظارتی،
فضای کسبوکار بانکی را متفاوت کرده است .وجود
نســبتهای باالی امالک و اموال تملیکی ناشــی از
شرایط اقتصادی یا مصوبات رددیون دولت و  ...محصول
این شرایط است که با روح اقتصاد مقاومتی در تناقض
اســت .ایجاد نقطهعطف در مساله بانکداری ،نیازمند
ایجاد زمینههای تحقق درآمدهای عملیاتی بانکی است.
اگر زمینه ایجاد درآمدهای عملیاتی برای سیستم بانکی
مهیا شود بهطوری که نسبت درآمدهای بانکها به نفع
درآمدهای کارمزدی تغییر کند ،میتوان انتظار داشت
بانکهــا نه به التزام و اجبار بلکه با تصمیمات مجامع
خود شرایط دیگری را تجربه کنند.
آوردن بانکها به بنگاهداری را
کمال سیدعلی :روی
ِ
بایــد از جنبههای مختلف؛ اعم از اقتصادی و حقوقی
و باتوجه به ســابقه این بانکها نگاه کرد .هنگامیکه
عقود مشــارکتی و یا ســرمایهگذاری مستقیم ،ابزار
اعطای تسهیالت است؛ درصورت عدمبازپرداخت وام،
خودبهخود بانکها صاحب طرح ،پروژه و یا ساختمانی
که بــه آن وام دادهاند میشــوند .بهلحاظ اقتصادی
دربعضی از زمانها ،بانکها که خــود زیرنظر وزارت
امور اقتصادی و دارایی بودهاند بهمنظور رونق بورس،
سهم خریده و سهامدار شدهاند و یا بهمنظور رد دیون
دولت صاحب اموالی شــدهاند که خود نمیخواستند.
دلیل دیگری که در این راســتا وجود دارد این است
که وقتی قیمت تمامشــده پول برای بانکها بیش از

نرخ تســهیالت پرداختی اســت ،بدیهی است که با
نرخهای دستوری نمیتوانند امرار معاش کنند .خصوصاً
بانکهای جدیدالتأســیس و همینطــور بانکهای
نیمهدولتی .در چنین شــرایطی ،راهحل این است که
نظارت افزایش پیدا کند و سیستم بانکی مقررات عدم
پرداخت تسهیالت به بنگاههای تحت پوشش خود و
همچنین سایر بانکها را رعایت کند .البته باید توجه
داشت که پروســه واگذاری بنگاههای غیرتخصصی
بانکها باید مدتی معقول و منطقی داشته باشد.
سعید اربابی :شرایط فعلی در اقتصاد کشور از جمله
محدودیت در ارائه تسهیالت و افزایش مطالبات معوق
بانکی از جمله دالیلی است که باعث شد انگیزه بانکها
برای بنگاهداری افزایش یابد .هماکنون شرایط بانکها
در رابطه با تســهیالت اصال مطلوب نیست ،چنانکه
حتی نمیتوانند حقالوکالههای خود را دریافتکنند
بنابراین اگر تورم کاهش یابد و نرخ تســهیالت برای
متقاضیان قابلتحمل شود ،بانکها بهراحتی میتوانند
تسهیالت دهند .سیستم بانکی پیشاز این ،نقدینگی
قابلتوجهی را دراختیار بخش خصوصی و حتی تولید
قرارداده اســت اما امروز بهدلیل شــرایط ایجادشده،
منابعی ندارد که بتواند در اختیار بخش خصوصی قرار
دهد.
محمدهــادی مهدویان :سیاســتهای کلی اقتصاد
مقاومتی اگرچه به ضرورت اصالح و تقویت همهجانبه
نظــام مالی ،ایجاد ثبات در اقتصادملی و تقویت مالی
بخش واقعی تاکید کرده است ،اما اشاره خاصی به ورود
یا عدمورود مستقیم بانکها در حوزه تولید و بنگاهداری
نکردهاست .بههرصورت میتوان با قوت استدالل کرد
که اقتصاد کشور به درجهای از پیچیدگی روابط داخلی
و کمبود منابع مالی برخورد کردهاســت که بازنگری
رابطــه بخش مالی و بخش واقعی ،خصوصاً بازبینی و
معماری مجدد جایگاه بخش بانکی در رابطه با توسعه
بخش واقعی را اجتنابناپذیر ساخته است .نظام بانکی
کشــور از نظر ســاختار ،ماموریت و معماری مجدد
خصوصــاً از بابت نظام تجهیز و تخصیص منابع مالی
در چارچوب انــواع فعالیتهای بانکی نظیر بانکداری
تجــاری ،بانکــداری بازرگانی ،بانکداری توســعهای،
بانکداری منطقهای ،بانکــداری تخصصی و بانکداری
سرمایهگذاری نیازمند بازنگری است .مادامی که این
بازنگری صورتنگرفته اســت قوانین و مقررات کشور
بصورت ملغمهای از بانکداری دولتی ،بانکداری بدونربا
و  ...باقی خواهد ماند و تمایز در اجرای قوانین و مقررات
و نظارت ،بین بانکهای دولتی و خصوصی ،نظام بانکی
را بهناچار به ســمت بانکداری جامعــی بدون اهداف
استراتژیک و صرفاً در جهت کسب حداکثر سود و سهم
از بازار ،ســوق داده و خواهد داد .این شیوه بانکداری
علیالقاعده میبایست در فازهای باالتری از تخصص و
تجربه در امر بانکداری و نیز مسئولیتپذیری و نظارت
محقق شود و نه در فازهای اولیه بانکداری خصوصی و
سلطه دولت بر بانکهای دولتی که فعالیت بانکداری را

به سمت تجهیز منابع برای مصرف در بخش واقعی،
توسط اشخاص وابسته سوق میدهد؛ همانگونه که
موسسات مالی غیربانکی آزاد در سایر کشورها فعالیت
یکنند.
م 
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تعدد شعب بانکها چگونه توجیهپذیر
است؟ آیا این توسعه نشان نمیدهد که
بانکها سرمایههایی که پسانداز میکنند را
در جهت توسعه و ساختمانسازی خودشان
اســتفاده میکنند و نه در جهت حمایت از
تولید؟

کوروش پرویزیان :تخلف یک امر اســت ولی توسعه
شعب بهخصوص شعب با زیرساختهای نوین متناسب
با نیاز مردم و اجرای برخی تکالیف امر دیگری است.
طبق نظرسنجیهای انجامشده دلیل عمده در انتخاب
یک بانک از طرف مشتری نزدیکی شعبه آن بانک به
محل کار یا زندگی افراد اســت .چنین نتایجی منجر
شده است که تمامی بانکها در تحقق اهداف جذب
منابع خود ،اقدام به افتتاح شــعبه در مناطق مختلف
کشور نمایند .البته در سالهای اخیر توجه بانکداران به
بانکداری الکترونیک نیز جلب شده ،ولی زمان بیشتری
نیاز اســت تا از فرهنگ شعبهای به خدمات بانکداری
مجازی و الکترونیک برســیم .مردم محق هســتند
بهگونهای که برایشان آسانتر است از خدمات بانکی
بهرهبگیرند.
کمال سیدعلی :اینکه تعدد شعب داریم قابل بحث
اســت اما هیچگونه آمار و نسبتی که بتوان با استناد
به آن مقایسه کرد و دانست که این تعداد شعب زیاد
است یا خیر ،وجود ندارد ،بلکه میزان نقدینگی موجود
باتوجه به شــعب بانکها در مقایسه با سایر کشورها
میبایــد مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار گیرد .با این
حال در نگاه اول به خیابانها ،شاید بتوان گفت شعب
جدیدالتأسیس به نحو آشکاری زیادتر شدهاند .باید دید
سیســتم بانکی در نوع فعالیت و در راه محققکردن
اهداف اقتصادی و ذاتیاش یعنی جمعآوری پسانداز
مردم و سوقدادن این پساندازها بهسمت تولید ،موفق
است یا خیر .حکمکلیدادن مبنی براینکه تعداد شعب
بانکها زیاد است یا نه ،بستگی به نوع عملکرد آنها
دارد.
محمدهادی مهدویان  :بانکهــا ،خصوصاً بانکهای
خصوصی و تا حد زیادی بانکهای دولتی نیز ،اهداف
اصلیشان را حفاظت از قدرت خرید سپردههای مردم
و حقوق صاحبان ســهام خودشــان تعریف کردهاند،
که تا حدود زیادی قابل فهم اســت .تالش بانکها در
جهت گسترش شعب ،خصوصاً در مناطق مرفهنشین
شــهرهای بزرگ ،فعالیت در امر ســاختمان و امثال
آن (بهجــای حمایت از تولید) نیز در همین راســتا
قابل توجیه اســت .بانکها نیــز بهدلیل عدم تعریف
روشــن ماموریت و اهداف استراتژیک ،همانند بخش

خصوصی غیررسمی و زیرزمینی ،خودبهخود به سمت
فعالیتهای سوداگرانه و احتکاری رفتهاند .معضلی که
بخش مهمی از آن ناشی از سیاستهای کالن نادرستی
است که توسط دولتها اجرا شده است.
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مهمترین تغییری که در سیاســتهای
بانکی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم
به وجود آمده چه بوده و چه تاثیری داشته است؟

کوروش پرویزیان :مدیریت مناســب بانک مرکزی و
به دنبال آن اعمال سیاستهای پولی و مالی مناسب،
کنتــرل نقدینگی و تورم ،و نیــز توجه به انضباط در
مقررات ،در ایجاد آرامش بازار ارز و پایینآمدن شدت
نوسانات ارزی نقش ویژهای داشت.
عباس کمر های :بــا روی کار آمدن دولت یازدهم فضا
برای فعالیت بانکها بسیار مناسبتر از گذشته شد،
به این معنا که شــاهد تکالیف کمتری از سوی دولت
برای بانکها هســتیم .بانکها در دولت گذشــته با
مباحثی چون طرحهای زودبازده و مسکن مهر روبرو
بودند که فارغ از اهداف درست یا نادرست آنها ،باعث
ایجاد بُرش در منابع بانکی شد .دراینمیان و بهدلیل
مســئولیتهایی که در این طرحها بر گردن بانکها
میافتاد ،سوءتفاهمهایی پیش میآمد که حتی برخورد
با بدنه بانکی را درپی داشــت .در حالی که در دولت
جدید ،فضا تغییر کرده و بانکها مجبور نیستند مرتبا
در جلســاتی حضور پیدا کنند و مورد بازخواست قرار
بگیرند .بنابراین شرایط مهیا است و قوای سهگانه نیز در
هر سهبخش پیگیری و وصول مطالبات ،افزایش سرمایه
و تسهیل امور بانکی با بانکها اتفاقنظر دارند که باعث
عملیاتیکردن اهداف خواهد شــد .البته در بررســی
چگونگی تامین ســرمایه بانکها ،بحث شرکتداری
بانکها هم بهمیان میآید .درصورتی که بانکها بتوانند
این شــرکتها را به مرور واگــذار کنند ،منابع نقدی
مناسبی وارد چرخه برنامههایشان میشود .البته نباید
فراموش کرد که شرکتهای بانکها هم درحال تولید
هستند اما اگر بانک واسطه شود و ابتدا منابع را تجهیز
و ســپس آنها را تخصیص دهد ،میتوان از یکسو

محمدهادی
مهدویان  :
بانکهابهدلیل
عدم تعریف
روشن ماموریت و
اهدافاستراتژیک
خودبهخودبهسمت
فعالیتهای
سوداگرانه و
احتکاریرفتهاند.
معضلی که بخش
مهمی از آن ناشی
از سیاستهای
کالن نادرستی
است که توسط
تها اجرا شده.
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شاهد ورود نقدینگی به بانکها بود و از سوی دیگر ارائه
تسهیالت به واحدهای تولیدی را در دستورکار قرارداد.
کمال ســیدعلی :با رویکار آمدن دولــت یازدهم،
نخست از التهابات و انتظارات تورمی کاسته و میزان
تــورم تقلیلیافته و از طرف دیگر ،ثبات نســبی نرخ
ارز پیداشده و هردو موضوع ،تأثیر مثبتی در سیستم
بانکی گذاشته است .چنانکه طی ششماهه نخست
سالجاری ،درزمینه سرمایهگذاری ،وضعیت سیستم
بانکی و ســپردهگذاری ،بهتر از بازار طال ،مسکن و ارز
بوده است.
محمدهادی مهدویان  :دولــت جدید از طریق ایجاد
فضای باثباتتــر اقتصادی (کاهش تــورم و کاهش
نوســانات نرخ ارز) تا حدود زیادی مانع از گســترش
فعالیتهای اقتصادی ســوداگرانه شده است .به این
اعتبار ،بانکها نیز از مصرف مســتقیم منابع خود در
عرصه ساختوســاز و تخصیص منابع به شرکتهای
تابعه خود عقبنشــینی کردهاند .نباید فراموش کرد
که هماکنون فاصله زیاد و قابلتوجهی بین نرخ تورم و
نرخ تسهیالت بانکی در جهت صرفهپذیرکردن اعطای
تســهیالت بانکی ،ایجاد شده اســت .این امر به نوبه
خود بانکها را به اعطای تســهیالت بیشتر به بخش
تولید غیروابسته تشــویق کرده است ،اگرچه ریسک
اعتباری تســهیالت برای بانکها کماکان از حاشیه
ســود فعالیتهای دیگر بانکها باالتر است و به مانع
عمدهای در اعطای تسهیالت بانکی تبدیل شده است.
میتــوان تصور کرد که تا زمان خروج کامل اقتصاد از
رکود عمیقی که طی دوسالونیم گذشته بدان دچار
بودهاســت و نیز تثبیت و افزایش ثبات نسبی موجود
در فضای کالن اقتصاد ،این وضعیت ادامه داشته باشد.
گسترش فعالیتهای اقتصادی ،بهبود فضای کالن ،و
رونقفعالیتهایتوسعهایزیرساختیوسرمایهگذاری،
شرط الزم برای انقطاع از وضعیت ضداهرمی گذشته
بانکها است تا به تدریج ترازنامه بانکها با توسعه کمی
(بزرگشــدن ترازنامه به قیمتهای واقعی) و کیفی
(بهبود کیفیت داراییهای بانکها) از موقعیت و جایگاه
حمایت از بخش واقعی برخوردار شوند.
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در حال حاضــر فرصتهای بانکی در
ایران را چطور ارزیابی میکنید و فکر
میکنید با چه ســازوکاری میتوان از این
فرصتها بیشترین بهرهبرداری را در جهت
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی داشت؟

کوروش پرویزیان :کنترل بازدهــی بازارهای موازی
و بهدنبال آن ،جلوگیری از خروج منابع از سیســتم
بانکی ،تعامل سازنده در روابط بینالملل و رفع بخشی
از تحریمهــا از جمله عوامل زمینهســاز رونق یافتن
بوکارهای مختلف و حرکت روبه رشد اقتصاد ایران
کس 
خواهد بود که امیدواریم با تداوم آنها ،شاهد شکوفایی
بیشتر نظام بانکی باشیم.
عباس کمرهای :بانک ،یک نهاد اقتصادی است .هدف از
تاسیس بانک حمایت از تولید است اما نباید از یاد برد
که سرمایه این بانک از محل سپردههای مردمی تامین
شده و باید مانند یک موسسه اقتصادی به سهامدارها
پاســخگو باشد .گاهی دیده میشود که تفاوت هزینه
تجهیز منابع و سود تخصیص منابع ،میزانی نیست که
بانکدار بتواند نظر ســهامدار را جذب کند بنابراین آن
موسسه مالی ضمن اینکه بحث تولید را درنظر میگیرد
به سمت شرکتداری هم سوق پیدا میکند .البته این
شرکتها نیز خود در چرخه تولید قرار میگیرند ،اما
مسئله اینجاست که نباید بحث رقابت بهمیان بیاید.
راهحل هم این اســت که نرخ ســود بانکها به اندازه
منطقی تعیین شود .عرضه و تقاضا در اقتصاد حرف اول
را میزند که در پی آن نرخ سود هم مشخص میشود.
اعضای شــورای پولواعتبار بایــد توجه کنند که اگر
نرخها طبیعی و منطقی تعیین شود و تایید کارشناسان
را تامین کند باعث میشود تا درنهایت سازوکار بازار
بهسمتی برود که بانکها هم دیگر به شرکتداری سوق
که همان حمایت از
پیدا نکنند و به هدف اصلیشان 
تولید است بپردازند.
محمدهادی مهدویان  :حرکــت در جهت خروج از
وضعیت رکود باید از سهجهت مورد توجه مسئوالن
اقتصادی دولت تدبیروامید قرار گیرد .این سه منظر
را میتوان سیاســتهای اقتصادی دولت ،رفع موانع
تحریم ،و بازسازی نظام مالی و بانکی خالصه کرد .بهبود
فضای اقتصادی کشــور در شرایط موجود ،محصول
تعامل و پیشرفت همزمان و متوازن در این سه جبهه
است .فراموش نباید کرد که بسیاری از فعاالن عرصه
اقتصادی کشور حرکات دولتمردان را در این سهزمینه
بهدقت رصد میکنند و تصمیمات اقتصادی خود را
در زمینه افزایش تولید و سرمایهگذاری و اشتغال بر
این مبنا پایهگذاری میکنند .لذا هرجا که سیاستها و
دستاوردهای دولتمردان در این زمینهها دچار تزلزل،
تردید و ضعف باشد ،به طور طبیعی آثار و پیامدهای
خود را در اعتماد و اطمینان بازار ،ســرمایهگذاران و
مصرفکننــدگان برجای میگذارد .طی یک ســال

گذشته بخش قابلتوجهی از دســتاوردهای دولت
جدید از طریق ایجاد انتظارات مثبت در بازار حاصل
شــده اســت و چنانچه این چرخش در انتظارات با
اقدامات و سیاســتها تقویت نشــود ،این احتمال
قوی وجود دارد که بهتدریج آثار مثبت این انتظارات
مضمحل شود.
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شروی نظام
مهمترین چالشهــای پی 
بانکی ایران چیســت و چه راهکاری را
برای کاستن از تبعات آن پیشنهاد میکنید؟

کوروشپرویزیان:برخیازمهمترینچالشهاعبارتند
از -۱تحریم :این تحریمها هزینههای سیستم بانکی
و فعاالن اقتصادی را افزایش داده است -۲سودآوری:
یکی از منابــع اصلی ســودآوری بانکها ،خدمات
بانکداری بینالملل اســت که باتوجه به تحریمها،
این بخش از درآمدها بهطورکامل تحقق نمییابد و
نظام بانکی بهناچار باید به ایجاد ســود از محلهای
دیگر و نیز بانکداری داخلی روی آورد .در بانکداری
داخلی ،عمدهترین منبع درآمدی ،ســود حاصل از
تسهیالت اعطایی است .در اواخر سال گذشته نرخ
سود ســپردهها به دالیلی باالتر رفت و حالآنکه در
طرف مقابل یعنی سود تسهیالت ،افزایشی بهاندازه
و متناسب با این تغییر نداشت و در نتیجه این امر،
کاهش اسپرد ( )Spreadبانکی و در نتیجه کاهش
سودآوری بانکها را موجب شد-۳ .بانکداری بخشی
و صنفی :در ســالهای اخیر گروههای مختلف راساً
درخواست تأســیس بانک مختص به خود را داده و
در بســیاری از موارد نیز موفق به اخذ مجوز از بانک
مرکزی شدهاند .این وضعیت میتواند بهعنوان یک
چالش محســوب شود-۴ .مطالبات غیرجاری :یکی
دیگر از چالشهای شــبکهٔ بانکی ،مشــکلی به نام
مطالبات غیرجاری و یــا در اصطالح عام ،مطالبات
معوق است .افزایش نرخهای سود تسهیالت ،رکود
ناشــی از بحرانهای مالی و اقتصادی در دنیا ،عدم
تعمیق و گسترش بازار ســرمایه و بوروکراسیهای
اداری در نظام اداری و قضایی کشور ،همگی برحجم
مطالبات غیرجاری بانکها افزودهاند .در گذشته که
بخش اعظم سیســتم بانکی دولتی بود ،این مشکل
چندان نمودی نداشت ،اما در دو سال اخیر وقتی که
بانکهای خصوصی و خصوصیشده بهواسط ٔه ذخایر
موردنیاز برای مطالبات غیرجاری ،سودآوری خود را
در خطر دیدند ،توجه بیشــتری به این موضوع پیدا
کردند-۵ .فنآوری و نوآوری :از مهمترین چالشهای
آتی در بانکها کمتوجهی به رشد فنآوری و نوآوری
در بانکها اســت .بانکها با ساختار و سیستمهای
ســنتی و باتوجه به ساختار و مقررات سخت و عدم
رقابت بینالمللی از یکســو و باالبودن هزینههای
ارتقای تکنولوژی بهدلیل تحریمهای تکنولوژیکی از
سوی دیگر ،به رشــد فنآوری ،تکنولوژی و نوآوری
سخت محتاج هســتند-۶ .نظارت :قوانین ناظر بر
عملیــات بانکها ،بهدلیل تعــدد ،زمانبربودن برای

روزآمدی و مشــکل جامعیت ،انسجام کافی را برای
سیستم بانکی ندارد ،به همین دلیل ،علیرغم تالش
وافر بانک مرکزی که باعث شده از سالها پیش ،این
قوانین در دســت بررسی برای تجمیع و بهروزشدن
باشند ،هنوز به قانون جامع و منسجمی برای اداره و
نظارت بر شبکه بانکی دست نیافتهایم.
عباس کمرهای :در پاســخ به این سوال باید به نقش
تحریمها و محدودشــدن فعالیت بانکهای ایران در
سطح بینالمللی اشاره کرد .بانکهای ما در سنوات
گذشته درآمد قابل مالحظهای از طریق فعالیتهای
بینالمللی و شعب خارجیشــان داشتند .نمونه آن
بانک ملی ایران است که بخشی از سودهایش به شعب
خارج از کشورش باز میگشت اما اکنون سیستم بانکی
ما برای دسترسی به این امکان ،بامشکل مواجهشده و
بانکهای بزرگ دولتی ما بهخاطر تحریم از این مزیت
بیبهرهاند .این مشــکل خارج از اختیار بانکهاست،
بر این موسســات تحمیل شــده و ضرورت رفع آن
بینهایت احساس میشود .از ســوی دیگر بانکها
نیز باید در بعضی از روشهای خود اصالحاتی ایجاد
کنند .مواردی نظیر نظارت ،امور حاکمیت شرکتی
و کنترلهای داخلی نیازمند بهبود و ارتقا اســت .در
بررسی سیاستهای دولت یازدهم هم شاهد هستیم
که اکنون بحثی مبنی بر تخفیفهای منطقی دولت به
بانکها وجود دارد که میتواند فشار را از روی بانکها
بردارد .دراین بین ،تجهیز منابع بانکها هم بسیارمهم
است .منابعی که بخشی از آن را سپردههای مردمی
و بخشی دیگر را طلبهای بانکها از دولت تشکیل
میدهد .نقش تقویت فضای کسبوکار که در افزایش
سرمایه و منابع بیبدیل است را نیز نباید فراموش کرد.

موانع پیشروی نظام بانکی را بهتر بشناسیم

احمد حاتمی یزد
کارشناسامورپولی
وبانکی

زمانی که
شرکتی در
ایرانورشکسته
میشود،تولید
نیز متعاقب آن
متوقفمیشود،
درحالیکهتولید
نباید متوقف شود
بلکه باید مدیران
آن شرکتها
سلباختیار و افراد
دیگری که توانایی
هدایت شرکت را
دارند،جایگزین
افرادبیکفایت
شوند.

نگر
آینده

 1دریغ نقدینگی از بخشخصوصی :درحالی که سیســتم بانکی ما امروز با چالشها و موانع متعددی
دستبهگریبان است ،برخی معتقدند که بانکها نقدینگی الزم را در اختیار بخشخصوصی قرار نمیدهند .این
درحالی است که نهتنها ،تاکنون مقادیر بسیار باالیی از منابع بانکی دراختیار بخشخصوصی قرار گرفته و تنها
بخش کمی از این منابع دراختیار بخش دولتی باقی مانده اســت ،بلکه بانکها بهقدری تسهیالت پرداخت
کردهاند که دیگر نقدینگی دراختیار ندارند تا بتوانند آن را دراختیار بخش خصوصی قرار دهند چنانکه حتی
اکثــر بانکها از حد مجاز خود برای ارائه تســهیالتدهی نیز تجــاوز کردهاند.مطابق قانون ،بانکها از محل
سپردههایی که دریافت میکنند باید بخشی را برای سپرده قانونی و بخشی دیگر را برای امور روزانه خود درنظر
بگیرند و تنها میتوانند ۸۰درصد منابع را بهصورت تسهیالت به فعاالن اقتصادی ارائه دهند ،درحالی که اغلب
بانکها امروز حتی از این حد نیز تجاوز کردهاند .با توجه به این شــرایط ،گفتههایی مبنی بر اینکه بانکها
نقدینگی خود را دراختیار بخش خصوصی قرار نمیدهند ،نمیتواند صحیح باشد چراکه سیستم بانکی نقدینگی
قابل توجهی را دراختیار بخش خصوصی قرار داده و دیگر منابعی ندارد که دراختیار این بخش قرار دهند.
 2مطالبات معوق؛ از ظاهر تا باطن :مطالبات معوق بانکی ،مشکل دیگری است که سیستم بانکی ما ،امروزه
با آن مواجه است و به چالشی بزرگ برای سیستم بانکی تبدیل شده .اما چرا تعویق بازپرداخت این مطالبات
امروزه دراین سیستم مشهود است و روزبهروز افزایش مییابد؟ بخشی از مطالبات بانکها ظاهرا و بخشی دیگر
باطنا معوق شدهاند ،به اینصورت که بخش آشکار ،در سررسید بانکها به ثبت رسیده و بخش پنهان در دفاتر
بانکی ثبت نشده است .این به آن دلیل است که گاهی بدهکاران بزرگ برای دریافت وام جدید به سیستم
بانکی مراجعه میکنند و از این طریق وام قبلی را تسویه میکنند بیآنکه قسطی پرداخت کرده باشند .همین
مسئله امروز به یکی از معضالت بزرگ سیستم بانکی تبدیل شده است .تنها راهحل برای رفع این مسئله،
راهحلی قضایی مبتنی بر نظارت دقیق است چراکه تجربه نشان داده است ،تا قوهقضاییه به این مبحث ورود
نکند ،این مسائل استمرار خواهد داشت .هرچند گفته میشود قوهقضاییه این مسائل را دردست بررسی دارد
اما همچنان اقدام قابلتوجهی برای رفع این مشکالت انجام نشده و بررسیها نیز به نتایج مطلوب نرسیده است.
 3لزوم اصالح و تغییر قوانین ورشکستگی :درهمه جای دنیا ،برای مطالبات معوق بانکی راهحلهایی
وجود دارد اما این راهها در ایران مرسوم نیست .درواقع راهحل سیستم بانکی دراین کشورها به این صورت است
که اگر مدیران و سهامداران شرکتی نتوانند به اداره امور شرکت بپردازند ،سلب صالحیت میشوند و مدیران
دیگری جایگزین آنها میشوند .البته این انتخاب نیز مشروط خواهد بود به اینکه مدیران و سهامداران جدید
در مدتزمانی دوســاله بتوانند ســاختار مالی را اصالح و با اتمام این مدت نیز از مدیریت شرکت موردنظر
کنارهگیری کنند .عالوه براین انتخاب مدیر باید به تایید بانکها و قوهقضاییه رســیده باشد .بهعنوان مثال،
شرکت «کیاموتورز» که سازنده اتومبیل پراید است و یک امپراطوری عظیم صنعتی را اداره میکند ۱۰ ،سال
پیش ورشکسته شد اما تولید پراید دراین شرکت متوقف نشد ،بلکه با تغییر مدیر و سهامداران شرکت ،ادامه
یافت .اما این روش متاسفانه در ایران اجرا نمیشود .زمانی که شرکتی در ایران ورشکسته میشود ،تولید نیز
متعاقب آن متوقف میشود ،درحالیکه تولید نباید متوقف شود بلکه باید مدیران آن شرکتها سلباختیار و
افراد دیگری که توانایی هدایت شــرکت را دارند ،جایگزین افراد بیکفایت شــوند .باید در مرحله اول قانون
ورشکستگی اصالح شود یا تغییر کند و در وهله دوم ،مدیرانی برای شرکتها انتخاب شوند که صالحیت و
توانایی الزم را داشته باشند.
 4اقتصاد مقاومتی و ضرورت حمایت از صادرات :بر اساس دستورالعمل اقتصاد مقاومتی ،تنها راه نجات
اقتصاد کشور از شرایط فعلی توجه به صادرات است .اما هماکنون تنها بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت
صادرات اقدامات الزم را برای پشتیبانی بخش صادرات انجام میدهند و برای رونق صادرات و تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتی ،تمامی بانکها باید کمک کنند و نقدینگی الزم را برای صادرکنندگان تامین کنند .درهمین
حال اعمال تحریمهای بینالمللی ،مسئلهای است که امروز سیستم بانکی را با مشکالت عدیدهای روبرو کرده
است .درشرایط فعلی ،برخی بانکها تحریم و برخی دیگر تحریم نشدهاند اما طرفهای خارجی با این بانکها
کار نمیکنند .دلیل این مسئله نیز این است که اگر هر بانکی با ایران کار کند ،مشمول جریمه میشود .آخرین
نمونه این مسئله نیز بانک  BNPفرانسه بود که بهدلیل فعالیت بانکی با ایران و سودان ۹ ،میلیارد دالر جریمه
شد .این مسئله حتی علت آن شد که رئیسجمهوری فرانسه شخصا با رئیسجمهوری آمریکا مذاکره و عنوان
کند که این بانک شایسته این مجازات نیست و مجازات باید متناسب با جرم باشد .اما این مذاکرات راه به جایی
نبرد و این بانک  ۹میلیارد دالر جریمه شــد .بنابراین تا زمانی که مسئله تحریم حل نشود ،سیستم بانکی
نمیتواند خدمات الزم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
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محمدهادی مهدویان :نظام بانکی ،هم در سطح کالن
و هم در سطح خُ رد با چالشهای عمدهای مواجه است.
همانطور که در بخشهای پیشــین عرض کردم در
ســطح کالن ،نظام بانکی محتاج یک بازنگری عمیق
و معماری مجدد اســت .در ســطح خُ رد الزم است
که بانکهای کشــور اعم از خصوصی و دولتی از نظر
سالمت و اســتحکام مالی مورد بررسی قرار گیرند و
مطابق با میزان ضعف مالی و مخاطرات و ریسکهایی
کهآنها را تهدید میکند ،برنامههای اصالحی برایشان
تهیه و اجرا شود .همانطور که در سایر کشورها مرسوم
است بانکهای ایران باید مورد آزمون استرس و ارزیابی
سالمت مالی قرار گیرند و حسب وضعیت ،هر یک از
آنها بستههای اصالحی مختلف برایشان تهیه شود .در
مجموع بانکهای کشور میباید در چهار دسته سالم،
سالم نیازمند بازسازی ،ضعیف محتاج ادغام و تصرف ،و
باالخره بسیار ضعیف مستلزم انحالل دستهبندی شوند
و برای هریک و هردسته راهحل مناسب تدوین و اجرا
شــود .راهحل معجزهگونهای برای نظام مالی و بانکی
کشــور جز آنچه که سایرین با آن مواجه بوده و انجام
در همان راستا
دادهاند ،متصور نیست و ما نیز میباید 
برنامهریزیکنیم.

چالشها در برابر فرصتها
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نظام بانکی و اقتصاد مقاومتی

پرونده ویژه

محسن حاجیبابا
نایبرئیس
کمیسیون
سرمایهگذاری و
تأمین منابع مالی
اتاقهای تهران و
ایران

برای بازپرداخت،
استمهالوامهای
قبلی و پرداخت
وامهای جدید
بایستیروشی
پلکانی و بلندمدت
را مدنظر قرار داد
تاهمانطوریکه
واحدها بهمرور
تولیداتشان
افزایشمیدهند
و حجم فروش
باال میرود،
بهصورتپلکانی،
میزانبازپرداخت
هم افزایش یابد.

نگر
آینده
سیویکم  /آبان 1393
شماره 
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انضباط مالی و عبور از بنگاهداری
انضباط مالی و عدم استقراض از بانک مرکزی؛ مهمترین اقدامات دولت یازدهم است
شــاکله اقتصاد مقاومتی تولید و صادرات اســت و
بایستی تمامی سیاستها ،امکانات و روشهای اجرایی
در جهــت این دو هــدف برنامهریزی و حرکت کند و
هرچه دراین جهت تأخیر بهوجود آید ،از هدف اصلی
دور ماندهایم .تولید و صادرات وابسته به یکدیگر هستند
و در این میان ،صادرات خود ،وابســته به تولید است.
باید در گام نخست به راهکارهای افزایش و بهبود تولید
پرداخت .در بررسی اشــکاالت برای رسیدن به تولید
رقابتی ،باید حداقل بیستودو مؤلفه را بهکار گیریم که
در این مقال نمیگنجد .در اینجا فقط به سیاستهای
پولی ،مالی (شــبکه بانکی) و عملکــرد بانک مرکزی
یپردازیم:
م 

1

عدمارائهتسهیالتتوسطشبکهبانکی:متأسفانه
شــبکه بانکهای تخصصی ،دولتی و نیمهدولتی ما
توانایی ارائه تســهیالت را ندارند .علت این وضعیت،
دوگانهبودن نرخ سود سپردههای بانکی ،بین بانکهای
دولتی و نیمهدولتی ،و بانکهای خصوصی و بهخصوص
موسسات مالی اعتباری اســت .این دوگانگی و عدم
رعایت نرخ سود ســپردهها و همچنین تفاوت آنها
باعث شده بیشترین حجم سپرده بهترتیب در اختیار
گروه آخر و ماقبل آخر قرار گیرد که نرخ تســهیالت
پرداختی آنان بهقدری باالست که اکثر تولیدکنندگان
توانایی پرداخت آن را ندارنــد .اولین راهکار افزایش
سرمایه ســه بانک تخصصی ،صنعتومعدن ،توسعه
صادرات ،و کشــاورزی عالوه بر آن ،افزایش سرمایه
بانکهای دولتی شامل بانک ملی و بانک سپه است.
دومین راهکار که در الیحه رفع موانع تولید نیز توسط
دولت با تغییراتی آمده است ،امکان پرداخت وام توسط
اشخاص حقیقی و حقوقی به واحدهای تولیدی بخش
خصوصی با نرخ دو درصد باالتر از نرخ سود سپردههای
مدتدار بانکهای خصوصی و قبول پرداخت این سود
توسط شرکتها جزء هزینههای قابل قبول از طرف
وزارت امــور اقتصادی و دارایی اســت .همانطوری
که سود ســپردههای بانکی از پرداخت مالیات معاف
اســت ،گیرندگان این ســود نیز از پرداخت مالیات
معاف هســتند .حداقل زمان این وامها نیز یکساله
و نوع قرارداد هم مانند قراردادهای ســپرده مدتدار
یکســاله بانکهای خصوصی است ،تا از این طریق
بتوان بخشی از پولهای سرگردان را به تولید تزریق
کرد ،بدون کوچکترین تعهد ،هزینه یا ضمانتی توسط
دولت .چراکه مهمترین مسئله ،افزایش سهبرابری نیاز
واحدهای تولیدی به سرمایه درگردش نسبت به سال
 ۱۳۹۰است که مت ُاسفانه به معضل بزرگی برای تولید
لشده است.
تبدی 

2
بهطور معمول ،اتفاقات ناگواری که در اقتصاد بهوجود
میآید ،باعث ســختگیری در اجرای مقررات و ایجاد

موانع جدید در انواع خدمات در کشور میشود .موضوع،
تنها انقباضیشدن سیاستهای بانکها نیست ،بلکه
سختترشدن انجام کارهای اداری برای اکثریت فعاالن
اقتصادی است که هیچ ارتباطی به این قضایا نداشتهاند.
مثال پس از واقعهای مانند پرونده سههزارمیلیارد تومانی،
چوب را عمدتاَ بخش خصوصی مولد کشور میخورد که
تاوان آنرا در سختگیری مقررات میپردازد.

3
مســئله مهم دیگر معوقات بانکی موردی است که
متاسفانه تاکنون درمورد آن شفافسازی الزم صورت
نگرفتــه و علیرغم پیگیری دســتگاههای مختلف،
مهمترین مســئله که مشخصشدن اسامی بدهکاران
معوق و علل بهوجودآمدن آنهاســت تاکنون معلوم
نشده است .سهم شــبکه بانکی در بهوجودآمدن این
معوقات کمتر از خود بدهکاران نیســت ،زیرا ضوابط و
مقررات محکمی که در ارتباط با پرداخت تســهیالت
وجود دارد اگر توســط شــبکه بانکی رعایت میشد
بهطور قطع با چنین حجمی از معوقات بانکی مواجه
نبودیم .البته بخشی از این معوقات مربوط به تسهیالت
تکلیفی اســت که از سوی نهادهای مختلف به شبکه
بانکی تحمیل گردیده اســت ،که امیدواریم در بودجه
سال  ۱۳۹۴و برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور ،سهم
این تکالیف به صفر برسد.

4
مورد بعدی معوقاتی است که بدون تقصیر و بر اثر
شرایط زمانی و اقتصادی کشور برای واحدهای تولیدی
بهوجود آمده و آنها ناخواســته گرفتارش شــدهاند.
شرایطی که نهتنها این منابع را قفل کرده بلکه باعث
توقف تولید در این واحدها و بیکاری هزاراننفر نیروی
کار آنها شده اســت .روشی که در دنیا بهکار رفته و
بارزترین نمونه آن سیاستهای بانک مرکزی آمریکا
در بحــران  ۲۰۰۷الی  ۲۰۱۲بوده ،تزریق منابع مالی
بلندمدت بدونبهره به واحدهایی مانند جنرال موتور
بوده است تا این واحدها دوباره به چرخه تولید بازگشته
و ضمن استخدام و بازگرداندن مجدد نیروی کار ،از نرخ
بیکاری بکاهند .از طرف دیگر ،ارائه تولیدات آنها در
بازار ،نهتنها حجم عرضه را باال برده و کاهش قیمتها
را باعث میشود ،بلکه آنها خواهند توانست از محل
گردش و ســود دریافتی ،وامهای عقبافتاده خود را
پرداخت و وامهای جدید را مستهلک کنند.
مســلماً برای بازپرداخت ،استمهال وامهای قبلی
و پرداخت وامهای جدید بایســتی روشــی پلکانی و
بلندمدت را مدنظر قرار داد تا همانطوریکه واحدها
بهمرور تولیداتشان افزایش میدهند و حجم فروش باال
میرود ،بهصورت پلکانی ،میزان بازپرداخت هم افزایش
یابد .اگر بهصورت مساوی و مث ً
ال در فاصلهای  ۵ساله از
سال اول ،بازپرداخت شود امکانپذیر نیست و مسلماً
بار دیگر معوق خواهد شد .بازپرداخت بایستی حداقل

 ۷ساله باشد و از  ۱۰درصد در سال اول شروع و به ۳۰
الی  ۴۰درصد در سال هفتم برسد.
نتیجهبخشبــودن همــه راهکارهــای فــوق به
سیاســتهای بانک مرکزی که راهبری کالن اقتصاد
کشــور را برعهده دارد بســتگی خواهد داشت و توان
این بانک در تدوین سیاستهای منصفانه و قابلقبول
پولی ،مالی که تمام طرفهای اقتصادی کشور را با یک
نگاه ببیند و چتر حمایتی خود را بهکلذینفعان اقتصاد
کشور بگستراند ،نهاینکه اکثر قریببهاتفاق سیاستهای
خود را بر حمایت از شبکه بانکی استوار نماید و عالوه
بر آن ،سیاستگذاری کالن اقتصاد کشور را بهصورت
جزیرهای ببیند .توجه ویژه به یک بخش مانند ســود
سپردههای بانکی مسلماَ تاثیرات نامطلوب خود را در
بخشی دیگر نشان خواهد داد .اینجانب در جلسه اتاق
تهران در دی یا بهمن سال گذشته متذکر شدم که با
افزایش نرخ ســود سپردههای بانکی ،بورس قطعاَ افت
خواهد کرد و منابع مالی به ســمت سپردههای بانکی
خواهد رفت .متاســفانه این اتفاق رخ داد و همراه افت
شاخصهای بورس در طی  ۹ماهه گذشته بر طبق آمار
بانک مرکزی حجم سپردههای بانکی درسه ماهه آخر
ســال  ۹۲و همچنین ۳ماهه اول سال  ۹۳با افزایش
سنگینی روبرو شد.
عــاوه بر این موارد یکی از چالشهای نظام مالی
و پولی ما عملکرد بانک مرکزی است .متأسفانه بانک
مزبور ،عالوهبراینکه به مسئولیتهای خود در بخش
اداره نظــارت بهطور کامل عمل نمیکند ،حتی خود
در پاسخ به استعالم در ارتباط با بخشنامههای صادره
از دوایر مختلف بهخصوص اداره سیاستها و مقررات
ارزی ،پاسخهای مغایر با بخشــنامههای خود صادر
میکنــد و اداره مزبور علیرغــم ارجاع موارد متعدد
عدم اجرای بخشنامهها توسط شبکه بانکی به ریاست
کل بانک مرکزی و ارســال از طریق ایشــان به این
اداره ،بهدفعات پس از گذشــت ماهها هیچگونه اقدام
و پیگیری بــه عمل نمیآورد .این موارد بهطور کامل
و بهدفعات توسط کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین
منابع مالی اتاق تهران و ایران به معاونت نظارت بانک
مرکزی و همچنین به ریاست کل بانک مزبور منعکس
شده اســت ،ولی علیرغم تذکرات و درخواستهای
کمیسیون ســرمایهگذاری و تأمین منابع مالی اتاق
تهــران و ایــران از بانک مرکــزی و همچنین انجام
مصاحبههای متعدد با رســانهها تاکنون تغییری در
عملکرد اداره نظارت بانــک مرکزی به وجود نیامده
است .در فروردینماه امسال توسط کمیسیون تأمین
منابع مالی اتاق تهران و ایران موارد مســتقیماً برای
ریاســت جمهوری ارسال شــد ولی هنوز هم اداره
مزبور به وظایف خود عمل نمیکند یا توانایی اجرای
آن را ندارد .اخیرا ً نمایندگان مجلس شورای اسالمی
ناچار شــدند علیرغم صدور بخشنامه از سوی بانک
مرکزی به دلیل عدم اجرای آن بخشــنامهها توسط
شــبکه بانکی و ناتوانی اداره نظــارت و بانک مرکزی

در جهت پیگیری بخشــنامههای موصوف ،بعضی از
موارد را به صورت قانون بررسی و تصویب نمایند که
در این زمینه امیدواریم معاون اول رئیسجمهوری و
همچنین وزیر اقتصاد و دارایی نســبت به بازنگری و
بررسی عملکرد بانک مرکزی در زمینههای مختلف
پس از گذشت یکســال و دو ماه از آغاز بهکار دولت
جدید اقدام نمایند.دومسئله مهم شبکه بانکی که مورد
تأئید بانک مرکزی نیز بوده و هست ،اولی دریافت بهره
مرکب از تسهیالتگیرندگان است که بهطورمعمول
بهره دوره تنفس را جداگانه حســاب کرده و با اصل
وام جمع میبندند و نسبت به دوره بازپرداخت مجددا ً
بهره دریافت مینمایند که این مهم از نظر آیات عظام
حوزه علمیه قم بهکرات غیرشرعی اعالم شده است.
دوم موضوع ذینفع واحد اســت که اگر شرکتهایی
دارای اعضاء هیئت مدیره مشترک و یا سهامدار عمده
مشترک باشــند با بهوجودآمدن مشکالتی که باعث
معوقشدن یکی از این شرکتها میشود ،واحدهای
وابسته دیگر که هیچگونه بدهی معوق ندارند متوقف و
روبهنابودی خواهد رفت .از زمان شروع دولت یازدهم
و ریاســت کل بانک مرکزی بهدفعــات این دو مورد
مانند سایر موارد نیز توسط کمیسیون سرمایهگذاری
و تأمین منابع مالــی اتاق تهران و ایران چه از طریق
رسانهها و یا جلسات حضوری و نامهنگاریهای متعدد
درخواست حذف شده ولی تاکنون هیچگونه تحولی
اتفاق نیفتاده است.اقتصاد مقولهای چندوجهی است
و تمام تصمیمات در حوزه اقتصاد بایستی متوازن و با
درنظر گرفتن کلیه بخشها و طرفهای ذینفع گرفته
شود .درغیر این صورت ،افزایش و کاهش در هر بخش،
تاثیرات خود را بهطور معکوس در بخش دیگر نشان
خواهد داد.

5

6
تعداد باالی شعبات بانکها یکی دیگر از مشکالت
موجود است .در مورد تعداد شعبات بانکها نیازی به
ارائه آمار و یا مقاله نیست .در این مورد آنقدر در سطح
مدیران کشــور و نمایندگان مجلس شورای اسالمی
بحث شده اســت که نیازی به بازخوانی مجدد ندارد.
بدیهی است ،اینکه سرمایههای کشور که بایستی در
چرخه تولید به کار افتد در اجاره یا ســاخت و خرید
شعبههای بانکی هزینه میشود ،معضلی آشکار است.

7
انضباط مالی از جمله مســائلی است که از اهمیت
بسیار باالیی برخوردار است و خوشبختانه بعد از روی
کارآمدن دولت یازدهم ،ضرورت آن مورد توجه جدی
واقع شده و مهمترین تغییری که در نظام بانکی کشور
طی این مدت بهوجود آمده ،عدمقرضگرفتن دولت از

پیش بهسوی شفافسازی

نظارت و حضور مقتدر بانک مرکزی ضروری است

نگر
آینده

یکی از وظایف اصلی بانکها مطابق قانون اساسی ،اختصاص منابع
مورد نیاز فعاالن اقتصادی جهت رشــد و توسعه اقتصادی کشور
فریال مستوفی
اســت .در چند سال گذشته با توجه به سیاستهای اکید دولت
نایبرئیسکمیسیون
برای خصوصیسازی ،بهنظر میرسید که حمایتهای بیشتری از
سرمایهگذاری و تامین مالی
بخش خصوصی صورت گیرد و باهدف کاهش فشارهای گوناگون
اتاق تهران
داخلی و مسائل مرتبط با تحریمها ،حجم بیشتری از منابع مالی
مورد نیاز در اختیار این بخش قرار گیرد .اما متأســفانه بانکها و
موسسات مالی با سرمایهگذاری و ایجاد شرکتهای وابسته ،اقدام به تخصیص منابع به این شرکتها و ورود در فعالیتهای
تورمزا مانند ساختوساز و حضور در بازارهای مالی بهویژه طال و ارز کردند و نهتنها افزایش تولید و کاهش تورم را به ارمغان
نیاوردند ،بلکه با ایجاد حباب در بورس و بازار ارز ،باعث بیثباتی در سرمایهگذاری و خروج نقدینگی از فعالیتهای مولد نیز
شدند .در یکسال گذشته با وجود ثبات نسبی در قیمت ارز و طال ،بهدلیل حاشیه سود پایین تولید ،و اعطای بهره باالی بانکی
به سپردهها ،عمال بخش زیادی از سرمایهها سر از بانکها درآورده و باعث تشدید فعالیتهای غیرمولد بانکها شدهاند .در این
شــرایط ،حداقل انتظار فعاالن اقتصادی ،حضور مقتدرانه بانک مرکزی جهت نظارت مستمر ،شفافسازی و برخورد قاطع با
تخلفات بانکی است که این امر نهتنها صورتنگرفته بلکه باحذف برخی از مقررات ،فرصت مناسبی جهت استمرار فعالیتهای
غیراقتصادی بانکها ایجاد شده است .بهطور مثال ،صدور بخشنامهها و دستورالعملهای کارشناسینشده و مکرر درخصوص ارز،
نهتنها باعث سردرگمی فعاالن اقتصادی شده ،بلکه برای دولت نیز مشکالتی بوجود آورده است که ازآنجمله میتوان به نحوه
تسویهحسابهای ارزی بانکها با دولت اشاره کرد .از دیگر مواردی که همواره به صورت تحمیلی و یکجانبه از سوی بانکها
اعمال میشود ،قراردادهای یکطرفه میان بانک و فعاالن اقتصادی است .در شرایط نامساعد اقتصادی ،تولیدکنندگان و فعاالن
اقتصادی برای تأمین سرمایههای مورد نیاز خود به سوی بانکها رفته و توقع ارائه شرایط پرداختی و مالی مناسب را دارند اما
باتوجه به اینکه بانکها میتوانند منابع را در شرکتهای وابسته به خود سرمایهگذاری کنند ،قراردادها را به صورت یکجانبه
و بدون حق اظهارنظر تنظیم میکنند و تولیدکنندگان تنها راه چاره را پذیرفتن شرایط و خروج موقت از بحران مالی دیده و
به آن تن میدهند ،حالآنکه در بسیاری از موارد ،این عمل تنها منجر به ورشکستگی کامل و خروج از فعالیتهای اقتصادی
خواهد شد .عالوه بر این ،در سالهای اخیر و پس از افشای تخلفات و اختالسهای سنگین ،بانکها مسیر دشوارتری را جهت
اخذ تسهیالت ایجاد کردهاند که کمکی به تولید و فعاالن اقتصادی نکرده است ،بلکه باوجود ضمانتهای گوناگون و طوالنی
بودن زمان رسیدگی ،عم ً
ال تولیدکنندگان را ناامید کرده است .سخن آخر درخصوص نحوه شفافسازی معوقات بانکی است .در
رسانههای مختلف اینگونه به ذهن مردم القا شده که گویا بیشتر معوقات بانکی به بخش خصوصی مربوط میشود ،حالآنکه
بنابهگزارشات بانک مرکزی ،تنها در حدود ۱۴درصد از معوقات بانکی به بخش خصوصی و ۵درصد به بخش تولید تعلق گرفته
است .ارقامی که به وضوح نشان از سهم کم بخش خصوصی در تأخیرات پرداختی دارد و این در حالیست که دولت کماکان
لیست بدهکاران عمده بانکی را به دلیل محرمانهبودن اعالم نکرده و عم ً
ال مشخص نیست که چه بخشی از این معوقات مربوط به
تغییرات قوانین و نوسانات اقتصادی و چه میزان شامل تخلفات است .لذا پیشنهاد میشود دولت با حرکت به سوی شفافسازی
و کمک گرفتن از بخش خصوصی ،در جهت یافتن راهکارهایی مناسب برای اصالح و ایجاد قوانین بانکی باثباتتر گام بردارد.
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فعالیت غیربانکی موجب رقابت ناسالم و غیرمنصفانه
این حوزه اقتصادی با ســایر فعاالن بخش خصوصی
یا تعاونی در کشور اســت ،زیرا در این حالت ،بانکها
منابعی را که خود به آن دسترسی دارند با نرخی کمتر
دریافت میکنند و با تفاوتی بین  ۵تا  ۸درصد به فعاالن
سایر بخشها میفروشند ،در نتیجه گیرنده تسهیالت
با صاحب این منابــع در رقابتی نابرابر هم از نظر نرخ
تمامشده پول و هم از نظر دسترسی سهل و آسان به
این منابع قرار دارد .این تفاوت باعثشده تا شبکه بانکی
وارد انواع فعالیتهای اقتصادی غیربانکی شود .عملیاتی
که تجربــه آن در بحران مالــی  ۲۰۱۲-۲۰۰۷اروپا و
آمریکا باعث شد تا مقررات و محدودیتهای جدیدی
برای عملیات غیربانکی ،شــبکههای بانکی در اروپا و
آمریکای شــمالی به وجود آید .عالوه بر این ،تشویق
مردم به ســپردهگذاری با نرخهای سود باال باعث شد
که واحدهای تولیدی دیگر توان جذب این سپردهها را
از شبکه بانکی نداشته باشند و بانکها با توجه به حجم
سنگین سپردهها و پرداخت سود باال به سپردهگذاران
وارد عملیات اقتصادی غیربانکی مانند :مسکن ،تجارت،
داللی ارز و سکه شده و از این طریق عالوه بر رقابت با
بخش خصوصی باعث ایجاد تورم باال نیز بشوند .البته
بخشی از این کارخانهها متأسفانه مربوط به واگذاری
تعدادی از واحدهــای تولیدی بابت بازپرداخت بدهی
دولت به شبکه بانکی هستند ولی این موضوع شامل

بانکهای خصوصی نمیشــود .راهحل این وضعیت،
خارج شدن شــبکه بانکی از فعالیتهای غیرمرتبط،
ظرف مدت حداکثر دوسال و کنترل و دریافت آمارهای
سه ماهه از نتیجه اقدامات آنان است.

بانک مرکزی و انضباط مالی و پساز آن ،جلوگیری از
پرداخت بیرویه برای مســکن مهر و تالش درجهت
دادن تســهیالت به سوی تولید بوده که البته در مورد
آخر ،متاسفانه چندان موفق نبوده است.
مهمترین فرصت شبکه بانکی خروج از بنگاهداری،
کاهش تعداد شــعب ،کاهش نرخ ســود سپردهها و
تسهیل شرایط پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی
بخش خصوصی واقعی است تا سهم خود را در اقتصاد
مقاومتی و ایجاد اشــتغال و رونق تولید و صادرات ایفا
نماید .امــا مهمترین چالش پیــشروی نظام بانکی،
پایش مدیران عامل و هیئتمدیره کل شــبکه بانکی
در کشــور است که میبایستی توســط اتاق بازرگانی
ایران و کمیسیونهای تخصصی آن و همچنین معاون
اول ریاســت جمهوری انجام پذیرد .در این مهم باید
اسامی ،سوابق تحصیلی و اجرایی کلیه مدیرانعامل و
تمامی اعضای هیئتمدیرههای بانکها اعم از دولتی،
نیمهدولتــی ،خصوصــی ،اعتباری و مالی بررســی و
صالحیت تخصصی آنان مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد؛
تا از این طریــق مدیرانی کارآمد ،با تجربه اجرایی باال
برگزیده شــوند و بتوانند امور محوله را در حوزه بانکی
بهخوبی به مرحله اجرا بگذارند.
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نظام بانکی و اقتصاد مقاومتی

پرونده ویژه

پایۀ پولی ،خط قرمز دولت
توگوی آیندهنگر با پیمان قربانی
اقتصاد مقاومتی و نظام بانکی در گف 
معاون اقتصادی بانک مرکزی

بعد از اینکه
سیاستهای کلی
اقتصادمقاومتی
ابالغ شد ،کارگروه
اجراییکردن
سیاستهای
اقتصادمقاومتی
بهدستوررئیسکل
بانک مرکزی
تشکیل شد و
قائممقامبانک
هم هدایت کمیته
را به عهده گرفت
و اعضای هیات
عامل مربوطه هم
در این کمیته جای
گرفتند.

با توجه به اهدافی کــه برای طرح اقتصاد
مقاومتی درنظرگرفته شدهاســت ،بهکارگرفتن
کدام سیاستهای بانکی میتواند منجر به تحقق
اهداف آن شود؟

عظیم محمودآبادی :از نیمههای دهه هفتاد و اوایل دهه سوم زندگی خود وارد بانک مرکزی شد .سال 1374
ی خود را در دانشگاه تهران به اتمام رساند و پس از آن در سال  1376از
در رشته اقتصاد نظری دوره کارشناس 
در همان دانشگاه فارغالتحصیل شد .از سال  1376تا سال  1377در دفتر اقتصاد کالن سازمان
همین رشته و 
مدیریت و برنامهریزی مشغول بهکار شد و بالفاصله به بانک مرکزی پیوست .همان سال در بخش اداره بررسی
سیاســتهای اقتصادی مشغول به کار شد و سپس برای ادامه تحصیل در سال  1381راهی انگلستان شد تا
تحصیل خود را در رشته اقتصاد در دانشگاه  ESSEXاین کشور ادامه بدهد .قربانی در سال  1385فارغالتحصیل
شد و جهت ادامه خدمت به بانک مرکزی بازگشت .او تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم در اداره بررسیها
و سیاستهای اقتصادی مشغول بهکار بود .پس از انتخابات  ۲۴خرداد  1392و نشستن ولیاهلل سیف بر کرسی
ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران او به عنوان معاون اقتصادی بانک منصوب شد .قربانی با بیان
اینکه موسسات غیرمجازی که به فعالیت بانکی مشغولاند ،در نظام بانکی کشور اخالل جدی ایجاد کردهاند
تصریح میکند که بانک مرکزی برای برگرداندن انضباط به سیستم بانکی مصمم و جدی است .متن زیر حاصل
توگوی ما با پیمان قربانی معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی است.
گف 
توگوی ما
همانطور که میدانید موضوع گف 
«اقتصاد مقاومتی و نظام بانکی» است .ابتدا شاید
الزم باشد تعریفی از این مفهوم ارائه دهیم تا بعد
سیاســتهای بانکی را مطابق بــا آن تعریف
بسنجیم .تعریف شما از اقتصاد مقاومتی چیست؟

نگر
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اقتصادی دنبال میشــود این است که کشور ما طی
سالهای اخیر مکررا از مجاری اقتصادی مورد تهدید
قرار گرفته است ،یعنی دشمنان کشور برای رسیدن به
مطامع سیاسی و اقتصادیشان از ابزار اقتصادی علیه ما
استفاده میکنند .بنابراین ،این نگرش بهوجود آمده که
حرکت و مواجهه با مسائل با همان روال قبلی ،دیگر
پاسخگو نیست و برای اینکه بتوانیم در مقابل تهدیدات
بهنحو مقتضی پاسخگو باشیم باید رویکرد جدیدی را به
که همان بحث اقتصاد
نگاه مدیریت قبلی اضافه کنیم 
مقاومتی است.

بهطــور کلی مقولــه اقتصاد مقاومتــی به میزان
تابآوری اقتصاد مقابل شــوکهای وارده میپردازد.
درنظــر بگیرید که اقتصاد فینفســه روندی را دنبال
میکند .در یک مقطعی از زمان ،شــوکی به اقتصاد
وارد میشــود .این شــوک میتوانــد بهطور طبیعی
پیش بیاید ،مثال در کشــوری بالیای طبیعی بیاید،
و یا دشــمنان کشــور از لحاظ اقتصادی به آن ضربه

بزنند که در اینصورت شــوکی به اقتصاد کشور وارد
شــود .قاعدتا اقتصادی که مقاوم است درمقابل این
شــوکها اوال تابآوری خوبی دارد و سعی میکند با
حداقل صدمه و افت فعالیت روبرو شود و کارکردهای
اساسیاش با مشــکل روبرو نشود ،و مهمتر از آن بعد
از ورود شــوک ،اقتصاد شیب صعودش کم نمیشود؛
یعنی یا همان شیب قبلی را ادامه میدهد و یا حتی با
شیب تندتری حرکت میکند .بنابراین باید بتواند هم
در لحظه واردآمدن شوک تابآوری خوبی داشتهباشد
و هم روند آتیاش از ق َِبل این شــوک تخریب نشود.
علت اینکه بحث اقتصاد مقاومتی براساس ابالغ مقام
معظم رهبری در کشور ما به عنوان سیاستهای کلی

بانک مرکزی یک دســتگاه ستادی است که نحوه
تعاملش با اقتصــاد کالن فراتــر از مقوله عملیات و
فعالیتهای بانکی است .در بحث سیاستهای پولی در
اقتصاد ،مبادالت و تعامالت اقتصادی خارجی ،مقوالت
اعتباری و ...دارای جایگاه مهمی در اقتصاد اســت .لذا
جایگاه ویژهای را در بحث اقتصاد مقاومتی داراست.

بنابراین مسئولیت بانک مرکزی هم بههمین
میزان درقبال مسائل اقتصادی کشور گسترده
است؟

بله .بعد از اینکه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
ابالغ شد ،کارگروه اجراییکردن سیاستهای اقتصاد
مقاومتی بهدستور رئیسکل بانک مرکزی تشکیل شد
و قائممقام بانک هم هدایت کمیته را به عهده گرفت
و اعضای هیات عامل مربوطه هم در این کمیته جای
گرفتند .دراین کمیته ،اول از همه یک دیدگاه نظری
تبیین شد .مقاالت و متون متعددی بررسی و به این
نتیجه رســیدیم که این موضوع در حالحاضر نیز در
برخی از کشورها و براساس شرایط بومی خودشان در
حال پیگیری اســت .دریافت ما این بود که شوکها
از مجاری مختلفی میتواند به اقتصاد وارد شود مثل
شوکهای اقتصادی ،امنیتی ،محیطزیستی و ...که باید
بررسی شــوند .بحثی که در کنار این موضوع مطرح
میشود این است که اگر شوکی از یکی از این کانالها
وارد شد ،لزوما ابزارهای مقابله با آن در آن حوزه و کانال
نخواهد بود .یعنی ممکن است یک شوک محیطزیستی
وارد شــود مثل زلزله و تبعات اجتماعی داشته باشد
که اگر به آن بهموقع پرداخته نشــود ،تبعات سیاسی
یا امنیتی نیز پیدا کند ،بنابراین کشــور باید ابزارهای
مختلف را داشــته باشــد که در تقابل با این شرایط
مقاومت کند .در این میان ،سه عامل مقاومت را تعیین

میکنند .نهادها ،منابع و تسهیلکنندههای تطبیقی.
در بحث نهادها مقوالت اثربخشی و مشروعیت بهمیان
میآید .در بحث منابع ،در دسترسبودن و تنوع را داریم
و در بحث تســهیلکنندههای تطبیقی نیز شبکهها،
هنجارهــا ،رفتارها ،نوآوریها و حافظه نهادی بهمیان
میآید .نهادهایی که کارا هســتند و از مشروعیت باال
برخوردارند ،اقتدار را باال میبرند .در نظام بانکی کشور
ما ،موسسات غیرمجاز نهادهایی هستند که مشروعیت
ندارند لذا کارکردشان ضدمقاومتی است و وقتی شوک
وارد میشود ،عملکرد مثبت و ثباتبخش از خود نشان
نمیدهند.
دلیل بهوجود آمدن این موسسات غیرمجاز
چیست؟

قبال در کشــور ما فضایی وجود داشته که برخی
از نهادها اقــدام به دادن مجوز به برخی موسســات
کردهاند .برخی دیگر از صندوقهای مالی بسیار کوچک
شکلگرفتند و بهیکباره و قارچگونه رشد کردند که این
امر در کشور تاحدی نیز بهدلیل یک خأل رویکردی و
عدمانسجام در مقابله با این روند بوده است و وفاق الزم
برای جلوگیری از پیدایش آنها هم از ابتدا نبوده است.
خوشبختانه در سالهای اخیر آگاهیها از مخاطرات
این موسســات باال رفته است و وفاق خوبی در جهت
اهمیت ساماندهی به این شرایط حاصل گردیده است.
اما همچنان قدرت برخورد با آنها وجود
ندارد .درست است؟

قــدرت برخورد وجــود دارد .اما بایــد در این راه
مالحظات گســتردهای را درنظر داشــت تا موضوع
بهخوبی و با حداقل حواشی برطرف شود.
یعنی مشــخصا چگونــه؟ در واقع با چه
سازوکاری قرار است این کار انجام بشود؟

بحث ایــن بود که نهادی که مشــروع نیســت،
کارکــردش ضدمقاومتی میشــود .در بحث منابع،
ارز نمونه مناســبی برای مثالزدن است .هرچه منابع
بیشتر باشد شرایط بهتر است .هرچه ارز در دسترستر
باشد و تنوع بیشتری داشته باشد و هرچه ذخایر مازاد
احتیاطی در اختیار باشــد ،بهتر است .لذا اگر منابع
در دسترس نباشــد در مقاومت خلل ایجاد میکند.
شبکههای الکترونیکی و زیرساختی نیز در این میان
مهماند .هرچه یک شبکه عملکرد بهتری داشته باشد
موثرتر است و هرچه شبکههای پوششدهنده و مکمل
هم داشته باشیم بهتر است و اگر همیشه برنامههای
احتیاطی را داشته باشیم شرایط مناسبتری خواهیم
داشت.

بله .آنچه که اتفاق افتاده این اســت که معاون اول
رئیسجمهوری بعد از ابالغ سیاستهای کلی ،وظایف
دستگاهها را مشخص کرد و کارگروه اقتصاد مقاومتی
در معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی تشکیل شد
که اکنون در کمیســیون تخصصــی اقتصاد زیر نظر
معاونت نظارت راهبردی در حال فعالیت است .اهداف،
سیاستها و برنامهها برای هر دستگاه در شورای اقتصاد
به تصویب رسیده و مشخص شده است .در کنار این
موضوع دستگاهها موظف شدهاند که اقدامات اجرایی را
با جدول زمانبندی تصریح و اعالم کنند .در حالحاضر
در بانک مرکزی مجموعه مناسبی از اقدامات اجرایی
بر اســاس برنامههای مصوب طراحیشــده و بخش
قابلتوجهی از آن هم از پیش از این اجرایی شده است.

از این روند چه مدتی میگذرد؟ باید چیزی
در حدود پنچ یا شش ماه باشد؟

بله درست است.

در این مدت چه اتفاق مشــخصی افتاده
اســت؟ مثال برای جلوگیری از رشد موسسات
غیرمجاز چه اقدامی صورت گرفته است؟

بر اســاس آنچه اینجانب اطــاع دارم ،موضوع به
صورت جدی در حال پیگیری اســت .همانگونه که
اشاره شــد ،هر کدام از این موارد هماهنگیهای الزم
خود را میطلبد .بعضا یکسری اعضای بیرونی هم باید
همکاریکنند.

این همان چیزی نیست که برخی از منتقدان

نظام بانکی با عنوان عدم استقالل و اقتدار الزم
بانک مرکزی از آن نام میبرند؟

خیر ،لزوم هماهنگی بیرونی در یک امر ،منافاتی با
استقالل بانک ندارد .استقالل بانک مرکزی مقولهای
دیگر و گســترده است .باید اشاره کنم که استقالل و
اقتدار نسبی است .اوال شــاخصهای مختلفی برای
تبیین اســتقالل وجود دارد و مطالعاتی که شده این
شاخصها را بیان میکند اما بهطور کلی میتوان این
را پذیرفت که بانک مرکزی در ایران در قیاس جهانی
جزو موارد با اســتقالل باال نیست .مولفههای قانونی،
عملکردی و ...در این جایگاه تاثیر دارد .با اینحال بانک
مرکزی در دولت یازدهم به لحاظ عملکردی از استقالل
بهتری برخوردار بوده است .در دولت گذشته بسط زیاد
پایه پولی بهخصوص در مواردی چون مســکن مهر و
بنگاههای زودبازده ،نشان میداد که سلطه سیاستهای
مالی خیلی زیاد شــده است اما خوشبختانه در دولت
یازدهم شاهد هستیم چون دولت از انضباط بیشتری
برخوردار اســت بهتبع آن برای بانک مرکزی هم نظم
بیشتری ایجاد شده اســت .نمونهاش در مسکن مهر
است که بدون اینکه تعهدات متوقف شود ،تامین مالی
موردنیاز انجام و سعی شد تا نظام غیرتورمی برای آن
دنبال شــود .رئیسجمهور نیز بارها اعالم کردهاند که
پایه پولی خط قرمز ایشــان است .ثمرات این رویکرد
نیز دیده شده است .چون بانک مرکزی آزادانهتر عمل
کرده بنابراین توانسته هم در بُعد آرامش بازارهای مالی
مثل ثبات در بازار ارز ،هم در هدایت منابع به ســمت
فعالیتهای تولیدی گامهای مثبتی بردارد.

به نظر میرسد بسیاری از این دستاوردها
محصول توافق ژنو است .اگر احیانا توافق نهایی در
این مذاکرات حاصل نشود ،برنامه بانک مرکزی

هرچه منابع بیشتر
باشد شرایط بهتر
است .هرچه ارز
در دسترستر
باشد و تنوع
بیشتریداشته
باشد و هرچه
ذخایر مازاد
احتیاطی در اختیار
باشد ،بهتر است.
لذا اگر منابع در
دسترسنباشد
در مقاومت خلل
ایجادمیکند.
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این بحثها در مقام نظری است که بر مبنای آنها
درحال انجام است و بهطور کامل قابلیت اجراییشدن
را دارند .در بحث تسهیلکنندههای تطبیقی ،هرچه
ارتباطات مــردم و گروههــای اجتماعی با حاکمیت
قویتر و مستحکمتر باشد بهتر است .یکی از دالیلی که
دشمنان سعی میکنند بین قومیتها یا مذاهب و یا

برای مواردی که به آن اشــاره شد ،اقدام
عملی هم انجام شده است؟

آیا این برخورد منتج به نتیجه هم شــده
است؟

نگر
آینده

آیا این سیاستها اجرایی هم میشود یا در
حد مباحث نظری باقی مانده است؟ سایر موارد را
هم لطفا توضیح مختصری بدهید.

بین مردم و حکومت تفرقه بیاندازند و عدم اعتماد ایجاد
کنند ،این است که میخواهند از این ازهمگسیختگی
و بیاعتمادی بین گروهای مردم و دولت سود ببرند.
بنابراین هرچه در راســتای تحکیم روابط اجتماعی
گام برداشته شود و اطمینان و اعتماد مردم نسبت به
حاکمیت افزایش پیدا کند ،شرایط بهتری برای مقابله
با شوکهای اقتصادی بهوجود میآید .بحث رفتارها و
هنجارها نیز در این میان مهم است .فساد یک مقوله
ضدمقاومتی است .هرچه در جامعه قبح فساد و رشوه
باال برود ،باعث میشود که جامعه تمیزتر و روانتر کار
کند و مقاومتاش باالتر برود .هرچه نوآوریها نیز بیشتر
باشد مقاومت افزایش مییابد .برای مثال امروز کشور با
تحریم روبرو اســت ،بنابراین نیاز است تا با تحریمها
مقابله شــود .اینجا به نوآوری نیاز است تا بتوان ابزار و
رویکردی جایگزین داشت .ضمن اینکه حافظه نهادی
به معنای بهرهگیری از تجربیات گذشته نیز در اینمیان
از اهمیت باالیی برخوردار است .باید بتوان راههایی که
در گذشته آزموده شــده و نتایج مشخصی داشته را
شناخت و از آنها درس گرفت .بر این اساس در حوزه
بانــک مرکزی به اینصورت حرکت کردیم که اوال در
بحث اقتصاد مقاومتی هدف را مشخص کنیم .هدف،
ایجاد ثبات در اقتصاد کالن است .به این معنا که باید
در قبال شوکهای وارده ،رویکرد ثباتبخش درپیش
بگیریم .این رویکرد سه حوزه دارد؛ ثبات مالی ،خارجی
و پولــی .ثبات مالی بحث پایــداری بودجه را بهمیان
میکشــد .ثبات خارجی و پولی نیز حوزههاییاند که
مستقیما با بانک مرکزی در ارتباطاند .در ثبات خارجی
مسائل نظری این قضیه بهخوبی تعیینشده و نقشه
راه در بانک مرکزی ترســیم شدهاست .همانطور که
در بحث ثبات پولی این موضوع مورد توجه قرارگرفته
است و نقشه راه و شاخصهای الزم ترسیم گردیدهاند.

برنامههای اجرایی تدوینشده درحال اجراست .برای
مثال سیاستهای ارزی بانک مرکزی بر همین اساس
بوده است .در این بحث ،هدف بانک مرکزی پیگیری
یک رویکرد منضبط بوده است .دولت هم سعی کرده
این انضباط را رعایت کند که در راستای ثبات مالی و
پولی گام بردارد .سعی شده تا ذخایر کشور تقویت شود
و از ظرفیتهایی که در توافق ژنو ایجادشده در راستای
ورود منابع مناسب به کشور سود بردهشود .سعی شده
تا در این مدت با موسسات غیرمجاز هم برخورد شود.
به هرحال باید توجه داشت که برنامهها و اقدامات در
این مقوله همگی از یکجنس نیستند ،برخی کامال
در حیطه خود بانک مرکزی است و سریعتر میتواند
اجرایی شود .برخی نیز ماهیتاً همکاری بیندستگاهی
میخواهد و قدری زمان میبرد.
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نظام بانکی و اقتصاد مقاومتی

پرونده ویژه

برای مقابله با تبعات آن ،چه خواهد بود؟

همانطــور که مقام معظم رهبــری اعالم کردند
ما بایــد برنامهها و رویکردهایمــان را با فرض وجود
تحریم بنا کنیم که بر همین اســاس هم بوده است.
قاعدتا گامهایی که در مذاکرات برداشــته شده مانند
یک کاتالیزور عمل کرده ،درحالیکه اقدامات ،فراتر از
این مذاکرات اســت و جدای از مقوله تحریم ،رویکرد
انضباطی خوب مالی در کشور دنبالشده است .اولین
اقــدام دولت یازدهم تجدیدنظر در بودجه بود چرا که
بودجه دولت گذشــته واقعبینانه نبود و بســیاری از
تحریمها هنوز برداشته نشــده بود .لذا دولت و بانک
مرکزی رویکرد اقتصاد مقاومتی دارند .قاعدتا مذاکرات
هم در حد کاتالیزور اســت و اثربخشی این رویکرد را
تسهیل میکند و استفاده از ابزار دیپلماسی خارجی
هم یاریرسان اســت .بحث اقتصاد مقاومتی تنها به
مقوله کارکردهای اقتصادی محدود نیســت .استفاده
از ابزارهای دیپلماسی برای روانتر شدن کارکردهای
اقتصادی در کشور نیز مد نظر است.
در بسته خروج از رکود تا چه میزان به نقش
نظام بانکی توجه شده است؟

در دهههای
اخیر سرکوب
مالی یکی از
ویژگیهای بازار
ایران بوده و در
سالهایگذشته
هم به شکل بارز
در مورد بســته خروج از رکود چطور فکر
دیده شده است .میکنید؟ چون گفته میشــود که در این بسته

زیاد ،البته سیاســتهای مرتبط با بانک مرکزی
دنباله همان سیاستهایی است
در این بســته عمدتا 
که بانک مرکزی پیش از این آغاز کرده اســت .مثال
هدایت منابع به سمت سرمایهدرگردش و ظرفیتهای
خالی واحدهای تولیدی از قبل انجام شــده اســت یا
منطقیکردن نرخ ســود بانکها به لحاظ تورم از قبل
انجام شده است.

سیاستها به سمت افزایش سرمایه بانکهاست و
دولت را بزرگ میکنــد ،خب ایراد این موضوع
یعنی افزایش سرمایه چیست؟

ببینیــد ،اوال بانک خصوصی و تصمیمگیری برای
افزایش سرمایه آن به عهده مجمع آن بانک است .اما
بانکهای دولتی چون تحت مالکیت دولتاند بنابراین
افزایش سرمایهشان نیز توسط دولت انجام میشود که
این بهمعنای بزرگشــدن دولت نیست .سرمایههای
بانکهای ما از اســتانداردهای مجاز پایینتر است و
اکنون اگر ترمیمی صورتگیرد بســیار مفید اســت
و از این جهت نقدی به آن وارد نیســت .ضمناینکه
با افزایش ســرمایه ،قدرت وامدهی بانکهای دولتی
افزایــش مییابد ،بنابراین در تامیــن مالی میتوانند
تاثیرگذارتر باشند .این مقوله نیز گسترش دولت نیست
زیرا ظرفیت وامدهی بانکهای دولتی را باال میبرد و
این ،برای فعالیت بخش خصوصی هم مفید است.

نگر
آینده
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به نظر شما االن بانکهای ما سرمایهشان
کافینیست؟

ارقام حاکی از این اســت کــه در برخی بانکها از
استانداردها پایینتر هستیم .نسبت کفایت و سرمایه،
ســطح ورود بانک در خیلی از مســائل را مشــخص
میکند .مثال در پروژههای کالن اگر این نسبت پایین
باشد بانک نمیتواند حضور پیدا کند لذا باید این نسبت

در راستای استانداردهای بینالمللی تنظیم شود.

منطقیبودن نرخ سود در این میان (خروج از
رکود) چگونه ارزیابی میشود؟

این یک مقوله دولبه اســت یعنی هم باید منافع
سپردهگذار و هم مصالح وامگیرنده درنظرگرفته شود
ضمن اینکه ،نرخ بایــد در غربالکردن پروژهها تاثیر
داشته باشد تا کارآمدها فعالیت داشته باشند .بهنظر
میرسد فعال نرخها در حالحاضر در سطوح مناسبی
اســت .در این مــدت نیز برخی از افزایــش نرخها و
برخی دیگر از کاهش آن ،ســخن میگویند .اما وقتی
به مجموعــه بازارهای مالی نگاه میشــود و آرامش
بازار و کاهش تورم دیده میشــود بهنظر میرسد که
مسیر درستی در حال پیگیری است .آرامش بازارها به
مجموعه عواملی از جمله انضباط مالی و سیاستهای
درست دولت برمیگردد .برای مثال در سال  1389با
تعیین نرخهای سود و تسهیالت غیرمتناسب ،التهاب
نامناسبی در بازار سال  ١٣٩٠ایجاد شد و همه بهسمت
طال و ارز سوق پیدا کردند اما اکنون اینگونه نیست.
این بهخاطر رکود نیســت ،درحالیکه در سال 1391
بیشترین رکود در اقتصاد کشور تجربه شد اما آرامش
در بازارها دیده نمیشد.
شما از یک طرف به شبهبانکها اشاره کردید
که در نظام بانکی اخالل ایجاد میکنند اما از طرف
دیگر بانکهایی هم وجود دارند که بهنظر میرسد
از وظایفشان فاصله گرفتهاند .برای مثال وقتی
بانکها به بنگاههای اقتصادی تبدیل میشوند و
در فعالیتهای معدن و مســکن و  ...شــرکت
میکنند ،بهنظر میرسد که از هدف اصلی خود
دور شدهاند .نظر شما در این مورد چیست؟

امروز شــاهد انتقاد به نظام بانکــی در این زمینه
هستیم .بهطور کلی تحلیلگران میگویند که چرا اساسا
بانکهای ما وارد این عرصه شدهاند .اگر مطالعهای در
سایر کشورها در این خصوص انجام شود و عملکرد نظام
بانکیشان مورد بررسی قرار گیرد مشخص میشود که
بانکها علیرغم اینکه حوزه واسطهگری مالی را دنبال
میکنند ،دامنه فعالیتشان نیز از حوزه واسطهگری مالی
به واسطهگری غیرمالی تسری پیدا کرده و در حدمجاز
خود امری عادی هم تلقی شــده است .در این راستا
بانکها به فعالیتهایی مثل ورود به مباحث بیمه ،اوراق
بهادار ،شرکتداری و امالک و مستغالت هم میپردازند.
در هر کشوری براساس قوانین نظارتیاش درجاتی برای
ورود بانکها به حوزههای مختلف مشخص شده است.
ما در بررسیهایی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم
که در این مورد نمیتوان رویکرد صفر یا صد داشــت.
البته کشورها براساس میزان نظارت خودشان سطوح
خاصــی را برای فعالیت بانکهایشــان در حوزههای
مختلف درنظر میگیرند .در این راستا ،شاخصهایی با
عنوان شاخصهای محدودکننده تعریف شده که نشان
میدهد بانکها برای انجام فعالیتهای غیرواسطهگری
مالی از چه اختیارات و دامنهای برخوردارند اما بهطور
کلی ،محدودیــت و ممنوعیــت صددرصدی وجود
ندارد .البته تاکید میکنــم که وظیفه اصلی بانکها

همان واسطهگری مالی است اما ورود به فعالیتهای
واسطهگری غیرمالی نیز ،تا حدی مورد پذیرش است.
این حد کجاست؟

از نظــر مقررات موجود میتوانیــم به بند «ب»
ماده  ۳۰قانون پولیبانکی اشاره کنیم که مسئولیت
تشخیص عملیات بانکی را برعهده شورای پولواعتبار
گذاشته اســت ،یعنی این شــورا است که تصمیم
میگیرد برحسب مقتضیات کشور و شرایط زمان،
بانکها در چــه فعالیتهایی و در چه ســطوحی
ورود کنند .مــاده  ۳۴قانون پولیبانکی نیز موضوع
فعالیتهای ممنوع شــبکههای بانکی را مشخص
کرده و بانک مرکــزی با توجه به این ماده و بند ب
ماده  ۳۰قانون پولیبانکی ،حوزههای مجاز را تعیین
و دستورالعمل ســرمایهگذاری موسسات اعتباری
و همینطور آییننامه تعطیلی یا ایجاد شــعبه این
موسسات را به تصویب رسانده است .بر این اساس،
محدوده فعالیت بانکها در حوزههای غیرواسطهگری
مالی مشخص شده است .در شرایط فعلی و بهطور
کلی مقوله افراط بانکها در این حوزهها دیده میشود
که در بررسی ریشههای آن عوامل متعددی دخیل
است .یکی از عوامل ،بحث بدهی دولت به بانکها و
واگذاری برخی از شرکتها و سهام دولتی به بانکها
در قالب ر ّد دیون است .بخش دیگر به مقوله سرکوب
مالی بازمیگردد .در دهههای اخیر سرکوب مالی یکی
از ویژگیهای بازار ایران بوده و در سالهای گذشته
هم به شــکل بارز دیده شده اســت .بخشی نیز به
سرپیچی بانکها از مقررات برمیگردد.
منظور از سرکوب مالی چیست؟

مثال تنظیمشدن نرخهای سود تسهیالت زیر نرخ
تورم با این اســتدالل که قرار اســت به بخش تولید
کمک شــود درحالیکه دسترسی به منابع است که
ایــن بخش را تقویت میکند .نباید فراموش کرد که
بانک یک نهاد اقتصادی است که براساس سودآوری
بنا شده است .یعنی بانک باید بتواند خودش را اداره
کند .بانــک نهادهای را به عنوان ســپرده در اختیار
فروشد همان تسهیالت

میگیرد و محصولی که می
اســت .اما وقتی کــه روی نرخ فروش تســهیالت
بهمیزان نامناســب و زیر شرایط متعادلکننده بازار،
سقف تعیین میشــود و از طرفی فشارهای تورمی
و تالطم بازارهــای مالی روی میدهد که بانکها به
این ترتیب شاهد فراریشدن سپردهها هستند نهایتا
مجبور میشــوند نرخهای سود را باال بگیرند که این
نیز ریســکهای خود را دارد و عاملی است که باعث
میشود بانکها بهسمت حوزههای دیگر بروند تا سود
بیشتری کســب کنند .تشدید فضای بیاعتمادی و
افزایش نسبت مطالبات غیرجاری نیز یکی از دالیل
این اقدام بانکهاست .موضوع دیگر در افزایش تعداد
بانکها و نقصانهای نظارتــی بانک مرکزی نهفته
اســت .از وثیقههای غیرمالی کمکیفیت نیز در این
مورد میتوان نــام برد .بنابراین انگیزههای مختلفی
برای ورود بانکها به فعالیتهای واسطهگری غیرمالی
وجود دارد که فارغ از درســتی یا نادرستی آنها باید

شرایطی فراهم شــود که این اقدام به سطوح مجاز
بازگردد .بنابرایــن در اقدام اول ،بخش نظارتی بانک
مرکزی از بانکها خواسته تا اطالعات داراییهای خود
را اعالم کنند .بنابراین بانکها باید برنامه فروش مازاد
خود را به بانک مرکزی بدهند تا به سطوح تعیینشده
در شورای پولواعتبار برسیم.

مســئلهای که در بخش خصوصی مطرح
میشــود این است که چرا نقدینگی بانکها در
اختیار بخش خصوصی قرار نمیگیرد؟ به نظر شما
این انتظار تا چه میزان منطقی است و میتواند
تحققپذیرباشد؟

اصال اینگونه نیســت .آنچه که کامال مشــخص
است این اســت که در جداولی که به صورت ماهانه
مشخص میشود کامال نمایان است که میزان بدهی
بخش غیردولتی به بانکها به چه میزان است .منابع
مالی صرف اعطای تسهیالت به بخشهای غیردولتی
میشــود .این مقوله که این تسهیالت صرف بخش
خصوصی نمیشود نیاز به شواهد دارد .اینکه هر فردی
نتوانســت از بانک منابع بگیرد به معنای عدم اعطای
منابع به بخش غیردولتی محسوب شود ،درست نیست.
چه دالیلی ممکن است مانع تخصیص منابع
شود؟

چنــد دلیل دارد .اوال ممکن اســت طــرح دارای
توجیهی قوی نباشــد .ثانیا ممکن است منابع بانکی
محدود باشد.

به اعتقــاد برخی فعــاالن بخش بخش
خصوصی بخش غالب این عدم تخصیص منابع به
رانت برمیگردد...

خیر ،اینگونه نیســت .معموال کسانی که منابع را
گرفتهاند از آن تعریف نمیکنند و کسانی که موفق به
دریافت تسهیالت نمیشوند نقد دارند .مسئلهای که
در کشــور ما وجود دارد این است که ما دچار افراط و
تفریط میشویم .باید موضوعات بهدرستی تبیین شود.
در پنجماهه نخســت سال جاری ١١٣۵ ،هزارمیلیارد
ریال تسهیالت داده شده که ۴٠درصد نسبت به مدت
مشابه سال گذشته رشد داشته است .بنابراین بانکها
نسبت به گذشته تالش بیشتری در زمینه تامین مالی
داشت هاند.
آیا نمیتوان برای خروج از رکود بانکها را به
اعطای تسهیالت بیشتر به بخش تولید ملزم کرد؟

فکر میکنید با چه مکانیزمی در نظام بانکی
میتوان بحث بدهیهــا و معوقات بخشهای
خصوصی را به راهحل مناسبی رساند؟

در این بخش مسائل متعددی دخیل است .بخشی
از آن بحث سیاســتهای نادرســت اقتصادی است.
برای مثال ،خیلی از تســهیالتی که اخذشده ،چون با
نرخهای پایین داده شده است ،فرد احساس میکند
که حتی اگر جریمه را هــم پرداخت کند باز برای او
جنبه رانتی دارد .بخشی دیگر مربوط به مسائلی است
که بخش تولید ما با آن روبرو اســت مانند تحریمها
یا خشکسالیها .بخش دیگر مربوط به قوانینی است
که در ایجاد مطالبات معوق سهیماند .اما بهطور کلی
رویکرد بانک مرکزی در اینخصوص این است که در
مواردی که مربوط به حوزه تولید اســت تا جایی که
میتوان مطابق قوانین ،تسهیالتی برای همکاری با این
افراد درنظر گرفتهشــود اما با افرادی که تسهیالت را
منحرف کردهاند نیز برخورد قانونی انجام میشود.

از آنجا که ممکن است تحریمهای جدید نیز
بر اقتصاد کشور ما تحمیل شود و یا مواردی چون
بالیای طبیعی دوباره رخ دهد ،چه سیاستهایی
برای مقابله با این اتفاقات درنظر گرفتهشده است؟

بهلحاظ اقتصادی ،آنچه که مطالعات تطبیقی نشان
میدهد این است که در کشور ما تعداد بانکها آنقدر
زیاد نیســت بلکه تعداد شعباتشان زیاد است .اما در
بحث تقاضای تاسیس بانک باید این موضوع را درنظر
داشت که این حرفه فعالیت جذابی است .تنها بحث
ســودآوری نیست .شاید نگاه خیلی از افراد برای ورود
به این عرصه برای جذب سادهتر منابع باشد درحالیکه
اینطور نیســت و سطح مشــخصی برای تخصیص
منابع درنظر گرفتهشده است .بهطورکلی رویکرد بانک
مرکزی این اســت که تقاضای جدیدی برای تاسیس
بانک نمیپذیرد و همزمان در تالش است نظارتهای
بیشتری بر روی فعاالن حاضر صورت گیرد .در مقوله
تعداد بانک و فعاالن نهادهای مالی در کشور ،تنها بحث
سودآوری و کشش بازار مطرح نیست بلکه مقام ناظر
پولی نیز باید توان نظارتی کافی را داشته باشد .یعنی
تعداد بانکها و گسترش آنها نباید به اندازهای باشد
که از نظر ظرفیت نظارتی دچار مشــکل شود .اکنون
توقفی کــه در این موضوع اتفاق افتــاده میتواند در
افزایش نظارت و کیفیت آن تاثیرگذار باشد.
به نظر شما مهمترین اقدام تاثیرگذار دولت
یازدهم در نظام بانکی کشور چه بوده است؟

تعهد دولت و بانک مرکزی به رعایت سیاستهای
انضباطی بوده اســت؛ یعنی هم دولت به لحاظ بانکی
ســعی کرده منضبطتر باشــد و هم بانــک مرکزی.
در بررســی شــرایط پیشرو هــم مهمترین فرصت
همــان رویکردهای انضباطی اســت که بــه عنوان
جهتگیریهای صحیح برای کشــور فرصتی ایجاد
کرده است .همین که ریاستجمهوری از پایه پولی به
عنوان خط قرمز دولت در مسائل اقتصادی نام میبرد
خود یک فرصت است که در جامعه بتوان این رفتار را
نهادینه کرد و با یک عملکرد مثبت و استمرار مهار تورم
بهشیوه مناسب ،گامهای مثبت دیگری در جهت خروج
از رکود اقتصادی برداشته شود .اگر انضباط حکمفرما
شود ،در دولت و نظام بانکی میتوان فضایی را دید که
در راستای ثبات پولی و خارجی حرکت شود.

اقتصادعلم
تخصیصمنابع
کمیاب است.
کمیابی اصوال ،یک
ذاتتصمیمگیری
اقتصادی است و
بهینگی نیز یکی
از مشخصات
آن است .اگر
مقصود بردن
پول به سمت
منابعتولیدی
است،بنابراین
بایدفعالیتهای
سفتهبازی را از
کانال ایجاد ثبات
تضعیف کنیم.

و در نهایت به نظر شما مهمترین چالش نظام
بانکی که محتاج اقدام و بررسیای آیندهنگرانه
است چیست؟

به نظر من موسسات غیرمجاز بزرگترین چالشها
هســتند .موسســات مجاز پولی باید سیاستهای
نظام بانکی را رعایت کنند درحالیکه این موسسات
غیرمجــاز بدون هیــچ رعایتی فعالیــت میکنند.
موضوعی که باعث میشــود حتی موسسات مجاز
نیز فعالیت مناسبی نداشته باشند .دومین چالش نیز
باالبودن نسبت مطالبات غیرجاری است که باید مورد
بررسی قرار گیرد.

نگر
آینده

اینکه مطالبات غیرجاری محو شود هرگز امکانپذیر
نیســت ،و در هر اقتصادی وجــود دارد .قاعدتا موارد
برونزایی کــه پیش میآید خــارج از اختیار بخش
خصوصی اســت .بانکها میتوانند در این خصوص با
مکانیزمهایی با تولیدکنندگان همراهی کنند .منتهی
برخی دیگر که تسهیالت را منحرف کردهاند از طرق
قضایی با آنها برخورد میشود .برای مثال قرار بوده با
تسهیالتی که از بانک دریافتشده کارخانهای تاسیس
شود اما بهجای آن اقدام به خرید طال یا مسکن شده
است که این یک انحراف در استفاده از تسهیالت است.
با این موارد باید برخورد شــود .ضمن اینکه یکسری
از قوانیــن باید مورد اصالح قــرار گیرد و درعینحال
سیاستگذاریها نیز باید متعادل باشد .ماده  ۹۲قانون
برنامه پنجم نیز درباره نرخ ســود راهکار درستی داده
است و آن این است که نرخهای سود برای بخشهای
مختلف یکسان است و اگر دولت میخواهد از بخشی

اشتهایی که برای تاسیس موسسات مالی
مختلف وجود دارد چقــدر میتواند در اقتصاد
کشور منطقی باشد؟
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یعنی فقط به تولید وام داده شــود؟ تکلیف سایر
بخشها چه میشــود؟ بعضا تعاریفی از تولید وجود
دارد کــه باید تبیین شــود .ارائه خدمــت نیز تولید
است .بعضیها فقط کاالیی نگاه میکنند .اگر صنایع
کشوری رشد نداشته باشــد بخش بازرگانیاش هم
ضربه میخورد .اگر بخش بازرگانی هم ضعیف باشد،
تولیدات کاالیی ضربه میخورند .اینکه باید تسهیالت
هدایت بهتری به سمت طرحهای تولیدی داشته باشد
درســت است و نقایص موجود هم قابل بررسی است.
اما در حالحاضر هم همین امر در حال اجراست .مثال
بخشهای کشاورزی ،ســاختمان و صنایع و معادن
حدود ۳۰درصد سهم دارند اما بیش از ۵۰درصد منابع

را بهخود اختصاص میدهند .امسال شاهد هستیم از
کل تســهیالت  ۱۱۳هزار میلیارد تومانی که در پنج
ماه داده شــده اســت ،حولوحوش ۶۰درصد آن به
سمت ســرمایهدرگردش رفته و در بخش صنعت نیز
حدود ۸۰درصد صرف شــده است که جهتگیری را
روبهبهبود نشان میدهد .باید این را مد نظر داشت که
در همهجای دنیا ،تقاضا برای تســهیالت ارزانقیمت
همیشــه وجود دارد اما منابع مالی نیز محدود است.
اقتصاد علم تخصیص منابع کمیاب اســت .کمیابی
اصوال ،یک ذات تصمیمگیری اقتصادی است و بهینگی
نیز یکی از مشخصات آن است .اگر مقصود بردن پول
به سمت منابع تولیدی است ،بنابراین باید فعالیتهای
سفتهبازی را از کانال ایجاد ثبات تضعیف کنیم .قاعدتا
وقتی ســودآوری فعالیتهای ســفتهبازی کم شود،
حرکت به سمت تولید بیشتر میرود.

حمایت کنــد باید یارانهاش را بپــردازد .این موضوع
فضایی را فراهم میکند تا بانکها از نرخ غیرتبعیضی
برخوردار باشند.
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نظام بانکی و اقتصاد مقاومتی

پرونده ویژه
محمدمهدی
رئیسزاده

رئیس کمیسیون
سرمایهگذاری و
تأمین مالی اتاق
تهران

ضرورت استقالل بانک مرکزی
افزایش ک ّمی تسهیالت بانکی ،گام مثبت دولت یازدهم است

بزرگترین مانعی کــه اکنون در برابر روند مبادالت
ارزی در سطح بینالملل قرار دارد ،تحریمهای ظالمانه
است .مانعی که کاهش و دفع آ ن علیرغم تالشی که
از سوی سیســتم بانکی میشود به آسانی امکانپذیر
نیست .در هنگام بروز مواردی نظیر تحریمهای فزاینده
با استفاده از ظرفیت و توان کارشناسی همه بخشهای
اقتصاد ،بهخصوص بخش خصوصی کشــور تالش در
خنثیســازی و کاهش اثرات تحریم اعمالشده آغاز
میشود .امری که در دولتهای نهم و دهم بههیچوجه،
مگر درحد شعار به آن توجهی نشد.
بــا رویکار آمــدن دولت یازدهم نیــز هرچند در
اظهارنظرهای مختلــف رئیسجمهوری ،نقش بخش
خصوصــی ،لزوم اجرای قانون بهبود مســتمر فضای
کسبوکار و بهکارگیری توان بخش خصوصی در عرصه
اقتصاد ،نقش پررنگتری یافت ،لیکن در عمل برداشتن
گامهای مثبتی که روزنه امید را در دل فعاالن اقتصادی
باز نمود ،الزم بود ولی کفایت نکرد .خصوصاً که دامنه
تحریمها روزبهروز گستردهتر شــد و در برخی موارد
توقف و یا کاهــش دامنه آن ،مانند آنچه که در توافق
اولیه ایران با  1+5رخ داد ،بعضاً گذرا بود.
هرچنــد راهکارهای عبور از ایــن موانع و جزئیات
آن به لحاظ دالیل مختلف ،قابل تبیین نیســت ،اما تا
زمان تداوم تحریمهــا ،حتیاالمکان باید از روشهای
تهاتری علیالخصوص فیمابین ایران با کشــورهایی
که در چارچوب تحریمها رسماً مجاز به دریافت نفت
ما و ارسال کاالهای بشردوستانه و فاقد کاربرد دوگانه

هســتند ،اســتفاده کرد و چنانچه از سوی بانکهای
هردوکشــور خطوط اعتباری بــرای صادرکنندگان و
واردکنندگان درنظرگرفته شود ،با استفاده از این خطوط
اعتباری میتوان بدون نقلوانتقال پول ،و در چارچوب
ضوابط بینالمللی اقدام نمود .از جمله تحوالت مثبتی
که اخیرا زمینههای آن فراهمشده ،این است که انتظار
میرود بهزودی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
با توجه به رأی دادگاه اتحادیه اروپا از لیست تحریمها
خارج شــود؛ با انقضای مهلت دوماهه و عدم اعتراض
اتحادیه ،چنین امری محقق خواهد شد ،که راهکاری
اساسی در مسیر رفع موانع مبادالت ارزی خواهد بود.
درحالحاضــر یکــی از مهمترین مســائل بخش
خصوصی بهخصوص در بخش تولید ،دسترسی سریع
به تسهیالت بانکی خصوصاً تأمین سرمایه در گردش
اســت که خوشبختانه تازهترین آمارهای منتشر شده
از عملکرد تسهیالتدهی بانکها در پنجماهه نخست
ســالجاری درمقایسه با دوره مشــابه سال گذشته و
دوســال قبل بهترتیب حدود ۴۰درصــد و ۹۰درصد
کمی را نشان میدهد .در این میان ،سهم بخش
افزایش ّ
ت و معدن به ۳۲درصد کل تســهیالت پرداختی
صنع 
رسیده است که در مقایســه با دوره مشابه سال قبل
۲درصد افزایش نشــان میدهد که گامی مثبت تلقی
میشــود لیکن کافی نیســت .اصوالً باعنایت به نرخ
تورم چندســاله اخیر حداکثر ظرفیت و توان اعطای
تسهیالت سیستم بانکی که برای سال جاری ۲۷۰هزار
میلیاردتومان تعریفشــده پاسخگوی نیازهای فعلی

ک بهمثابه ابزار توسعه
بان 
بانکها باید بهعنوان بنگاه اقتصادی
به رسمیت شناخته شوند
سیدمحمد صدر
هاشمینژاد
بنیانگذار بانک
اقتصادنوین

نگر
آینده
سیویکم  /آبان 1393
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طرح مبحثی بنام اقتصاد مقاومتی در زمان کنونی بدین معنی است که اقتصاد
ایران درگذشــته ،در شرایط مناسبی نبوده و نتوانسته ایران را به کشوری پیشرفته
و مدرن تبدیل نماید .این اقتصاد بیمار که از بیماری مزمن تاریخی رنج میبرد در
سالهای اخیر مورد تعرض قدرتهای خارجی نیز قرار گرفته و با اعمال تحریمهای
غیرمنطقی و غیرانسانی بر مشکالت آن افزوده شده است .بنابراین در شرایطی که
همچنان مورد تعرض هستیم باید شیوه و روشی را درپیش بگیریم که ضمن انتخاب
مسیر درست برای توسعه اقتصادی ،در مقابل تعرضات و تحریمها هم مقاومت کنیم.
به عبارت بهتر ،جهتگیری درست اقتصادی عالوه برآنکه ضرورت تاریخی اقتصاد
ایران است تنها راه مقاومت در مقابل تحریمها و تعرضات نیز بهشمار میآید .آنچه که
حداقل در یکصدسال اخیر بهویژه پس از انقالب به عنوان مشکل اصلی اقتصاد ایران
شناخته و گفته میشود اقتصاد دولتی است ،بنابراین علیالقاعده مهمترین اقدامی که
باید انجام شود غیردولتیشدن اقتصاد است.

صنعت نیست .ازسویی مطالبات معوق سیستم بانکی
بالغ بر ۸۷هزار میلیاردتومان شده که رقم قابلتوجهی
اســت و فراتر از استانداردهای متعارف سیستم بانکی
بینالمللی و مآال باعث زمینگیرشدن سیستم خواهد
شد .از سویی شرکتهای بزرگ به جای تأمین نقدینگی
خود از طریق ســایر ابزارهای قانونی و تعریفشده در
ســایر بازارها غیر از بازار پول بهخصوص بازار سرمایه،
کماکان با دســتاندازی به بازار پــول که برای هردو
طرف ،راه ســهل و آســانتری است باعث محرومیت
شرکتهای کوچک و متوسط ()SMEها از دستیابی
به منابع سیســتم بانکی و نتیجتا کاهش و در برخی
موارد توقف واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و به
تبع آن ،افزایش بیکاری در جامعه میشود که موجبات
تعمیق رکود را فراهم میآورد.
از نگاه دیگر نیز ،سیســتم بانکی با سرمایهگذاری
مســتقیم و غیرمســتقیم در امر بنگاهداری و اعطای
تسهیالت بهطور غیرمستقیم به زیرمجموعههای خود
(بانک  Aاعطای تسهیالت به زیر مجموعه بانک  Bو
بالعکس) این محرومیت دسترسی و دستیابی SME
ها به منابع بانکی را دوچندان کردهاند تا جایی که مقام
معظم رهبری امسال ،یکی از توصیههای خود در هفته
دولت را به تاکید بر ممنوعیــت بنگاهداری بانکها و
احتراز از امر فوق اختصاص دادند .در راستای تحقق امر
خطیر فوق ،بانک مرکزی طی دستورالعملی به سیستم
بانکی ،ظرف یک بازه زمانی سهساله ،بانکها را مکلف
به فروش داراییهای غیرمولد و مازادبرنیاز و خروج از

ولی مگر اقتصاد دولتی چه عیبی دارد که بهعنوان اصلیترین دلیل عدم رشــد
مناسب اقتصاد ایران قلمداد میشود؟ آیا تفاوت اساسی این نوع اقتصاد با نوع دیگری
از اقتصاد که بهدنبال پیادهشدن و جاریشدن آن میگردیم فقط در مالکیت سرمایه
و ابزارهای تولید است؟ یعنی اگر دولت را از مالکیتها ساقط و آنرا به دیگری واگذار
کنیم مشکل حل خواهد شد؟ واقعیت این است که نهتنها با تغییر مالکیت مشکلی
حل نمیشود بلکه بر مشکالت اضافه هم میشود ،همانگونه که در اقتصاد ایران طی
ســالهای گذشته ،بهویژه در دهه اخیر اتفاق افتاده است .آنچه که شاخصه اقتصاد
غیردولتی در کشورهای پیشرفته است رقابتیبودن و غیرانحصاری بودن آن است
که عواملی تعیینکننده در رشد و بالندگی اقتصادهای پیشرفته محسوب میشوند.
متأسفانه در اقتصاد ما این دو عامل اصلی غایبند ،بنابراین هر نوع اقتصادی اگر هم
غیردولتی باشد ولی از این دو عامل اصلی محروم باشد ،اقتصادی کمتر توسعهیافته
نامیده میشود و یقیناً هم نمیتواند مقاومت کند یا خوب مقاومت کند .از اینرو است
که به تعریف مشخصی از اقتصاد مقاومتی میرسیم و آن ساختن اقتصادی غیردولتی
مبتنی بر اصول رقابتی و غیرانحصاری اســت ،و این میسر نخواهد بود مگر اینکه
بنگاههای اقتصادی در بیشترین حد ممکن آن ،در هر کشوری بهطور صریح و روشن
در مالکیت بخش خصوصی (یعنی مردم آن کشور) قرار گیرند .هر بنگاهی که به هر
دلیلی متعلق به دولت یا عناصر وابسته به آن باشد ،یقیناً رعایت رقابت را نخواهد کرد
و حتماً از ابزار انحصار استفاده خواهد کرد.
حال اگر با این نگرش به مقوله بانک و بانکداری نگاه کنیم متوجه میشویم که

هلدینــگداری و بنگاهداری کرد و همین امر طی بند
 ۴الیحه قانونی رفع موانع تولیــد رقابتپذیر و ارتقاء
نظام مالی کشــور ،به قید یک فوریت توسط دولت در
تاریخ  ۱۹مرداد  1393تقدیم مجلس شورای اسالمی
شد که درحال طی فرآیند قانونی تصویب است .طبعاً
بهوجودآمدن پروندههای مفاسد اقتصادی کالن نظیر
پرونده ســههزار میلیاردتومانــی و نظایر آن ،به مقدار
زیادی قدرت جسارت و تصمیمگیری بانکها را برای
اعطای تسهیالت به متقاضیان واقعی آن سلب نموده
است و تا زمانی که معوقات یا بهعبارتی ،مطالبات معوق
بانکها به حد استاندارد نرســیده و در حجم کنونی
باشــد ،نمیتوان از آنها انتظار معجزه و ایفای نقشی
خارقالعاده در اقتصاد میهن اســامیمان داشت .تنها
راهکار وصول مطالبات معوق توسط بانکها ،اجرای ُم ّر
قانون ،اخطاریه ،صدور اجراییه و تملیک وثائق نیست،
چراکه حتی در شرایط کنونی برخی بانکها تبدیل به
بنگاههای امالک و مستغالت شدهاند و در شرایط رکود
کنونی تبدیل وثائق تملیکی به نقدینگی بسی دشوار
مینمایــد .در خصوص تملیک واحدهای تولیدی نیز
بانکها از بنگاهداری منع شدهاند و لذا اعمال سیاست
فوق درتضاد با این سیاست کلی خواهد بود.
در این شــرایط ،تنها راهکار برای وصول مطالبات
معوق ،تفویض اختیار قانونی در هر بانک (اعم از دولتی
و خصوصی) به کارگروهــی مرکب از نمایندگان اتاق
بازرگانی ،نماینده بانک عامل ،نماینده وزارتخانه ذیربط،
نماینده بانک مرکزی و نماینده قوهقضاییه (دادستان
و یــا نماینده وی) جهت رســیدگی بــه پروندههای
مطروحه است تا با رسیدگی موارد ،و طبقهبندی آنها
(بدهکاران موجه و بدهکاران غیرموجه) تصمیم الزم را
درخصوص اعمال قانون ،درمورد بدهکاران موجه حسب
مورد اعمال ارفاقات و انعطافات الزم نظیر بخشودگی
جرایم ،استمهال و حتی اعطای سرمایه در گردش برای

استمرار تولید و افزایش ظرفیت بهعمل آورده و درمورد
بدهکاران غیرموجه ،حســب تخلف واقعشده اعمال
مجازاتهای قانونی را تا حد سختترین آنها به عمل
آورد .این امر گر چه زما نبَر است ،لیکن باعث خواهد
شــد که در چارچوب رعایت عدالت و انصاف اسالمی
تصمیم الزم اتخاذ شود .در این رهگذر صنایعی که حتی
با اعمال ارفاقات و تزریق منابع ،امکان ســودآور شدن
نداشته باشند ،نسبت به انحالل و ورشکستگی آنها در
چارچوب قوانین موضوعه اقدام خواهد شد( .صرفنظر از
اینکه قانون ورشکستگی ما نیز نیازمند بازنگری و اصالح
و تکمیل اســت ).در خصوص تعدد شعب بانکهای
مختلف ،بهدلیل زحمات و تالشهای بیشــماری که
توسط سیستم بانکی کشور درخصوص شبکه شتاب و
( )Internet Bankingصورت پذیرفته ،بهدلیل رکود
و عدمکشش بازار در یک بازه زمانی سهساله ،باید میزان
شــعب بانکها به میزان بهینه کاهش یافته و از محل
فروش این شعب ،وجوه حاصله صرف افزایش سرمایه
همان بانک گردد.
مهمترین تغییری که در سیاســتهای بانکی پس
از روی کارآمــدن دولت یازدهم بهوجود آمد ،مصوبات
مورخ  ۲۱شهریور ۱۳۹۲دولت بود که چندین بند آن
به مصوباتی با موضوع سیستم بانکی اختصاص داشت
که پساز گذشت چندینماه ،دستورالعملهای اجرایی
آن با تأخیر تدوین و ابالغ شد و برخی از آنها هنوز به
عرصه اجرا گذارده نشــده و همین طوالنیشدن ابالغ
دستورالعملهای اجرایی موجب سردرگمی ،بالتکلیفی
و بروز مشــکالت عدیده برای مشتریان بانکها و خود
بانکها شده است .درخصوص مسائل اقتصادی خوب
اســت دولت پس از ابــاغ مصوبه باهمان ســرعت،
دستورالعملها و بخشــنامههای موردنیاز را نیز ابالغ
نماید.
از جمله مهمترین تغییرات در سیستم بانکی کشور
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فوری و مشهود آن نمیتواند از زمره کسبوکارهای دیگر خارج و در زمره نهادها و
سازمانهایی قرار گیرد که سرنوشت نهایی و محتوم آن دولتیشدن است .بانکهای
امروز ایران دچار گرفتاریهای زیادی هستند که اهم آن به شرح زیر است:
 -۱بانکها هنوز در ایران بهعنوان بنگاه اقتصادی به رسمیت شناخته نشدهاند.
 -۲بانکها در ایران خصوصی و رقابتی نیستند.
 -۳بانکها در ایران نقش دقیق خود را در اقتصاد ایران ایفا نمیکنند.
 -۴بانکها از سرمایه کافی برای ایفای نقش خود در اقتصاد برخوردار نیستند.
 -۵بانکها در حوزه فعالیتهای تعریفشده خود عمل نمیکنند.
 -۶رابطه سازمانهای نظارتی با بانکها یک رابطه چالشی و جدلانگیز شده تا یک
رابطه نظارتی برای اجرای قوانین و مقررات.
 -۷منابع بانکها براساس تعاریف روشن و توجیهدار توزیع نمیشود.
 -۸بانکها منابع مراکز نفوذ تلقی میشوند.
 -۹بانکها از حمایت الزم برای دریافت حقوق خود برخوردار نیستند.
 -۱۰بخش بزرگی از بازار پول (در حدود سیدرصد) خارج از سیستم بانکی است و
این خود یکی از مشکالت بزرگ بانکداری است.
 -۱۱بانکها وارد فعالیتهایی شــدهاند که اصوالً خارج از حوزه فعالیتهای اصلی
بانکداری است.
مادام که این مسائل حلوفصل نشود ،بانکداری نخواهد توانست نقش درست خود
را در اقتصاد مقاومتی ایفا کند.
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سرنوشت بانک و بانکداری هم وضعیتی بهتر از اقتصاد ایران ندارد .بانکداری در ایران
که در سالهای پیش از انقالب با چالشهای توسعهنیافتگی مواجه بود با دو ضربه
اساسی روبرو شد .اولین آن ،دولتیشدن بانکها و دومین آن ربوی تلقیشدن بانکها
بود .سالیان زیادی طول کشید تا به این نتیجه برسیم که اوالً بانکها یکی از مهمترین
ابزارهای توسعه اقتصادی هستند و انکار آنها غیرممکن است و ثانیاً دولتی بودن
آنها سم است و اساساً باید خصوصی ،رقابتی و غیرانحصاری باشند.
بانکهــا در یک اقتصاد متعارف نقــش تأمینکننده مالــی کوتاهمدت ،برای
کسبوکارهای مختلف را دارند ،ولی در کشور ایران که بازار سرمایه آن توسعهنیافته
اســت ،نقش بهمراتب پررنگتری دارند و بهعبارت دیگر ،اقتصاد ایران بانکمحور
است .بانکها برخالف بعضی اظهارنظرها ،بنگاه اقتصادی هستند ولی از آنجایی که
نتوانستهاند بهدرستی به وظایف خود براساس اصول و مبانی تعریفشده بانکداری
عمل نمایند ،بعضاً باعث ایجاد این نگاه شده که بنگاه اقتصادیبودن آنها انکار شود
و یا حتی از طرف ســازمانهای نظارتی و حاکمیتی با نگرش متفاوتی دیده شوند.
واقعیت این است که بانکها باید بنگاههای اقتصادی و یکی از انواع کسبوکار باشند
که براساس قوانین و مقررات تعریفشدهای که در پروسه پیشرفت خود مرتباً بازنگری
و تکمیل میشود به کسبوکار بپردازند .در تحلیل نهایی ،هیچ تفاوت بنیادی بین
جایگاه یک بانک با یک شرکت مهندسی و یا یک بیمارستان وجود ندارد .هر سه ،باید
براساس آخرین قوانین و مقررات تدوینشده برای آن حرفه به کسبوکار بپردازند.
اینکه آثار تخلف آنها میتواند مث ً
ال بازار پول را آشفته کند ،بهدلیل تأثیر گسترده،

پــساز رویکارآمدن دولت یازدهــم ،تغییر مدیریت
بانکها بهخصوص در ســطح مدیــران عامل بهویژه
بانکهای دولتی بود که گرچه یک ضرورت بود اما به
دلیل عدمهماهنگی و انسجام هیئتمدیره بانکها با
یکدیگر و استفاده از بعضی مدیران جدید با تخصص
غیربانکی در عالیترین سطوح اجرایی برخی بانکها و
انتصاب برخی از اعضای هیئتمدیره جدید بانکها از
میان مدیران عالیرتبه غیربانکی دولتهای نهم و دهم،
متأسفانه باعث رشد ،شکوفایی و ارتقاء کیفی مدیریت
بانکها نشد بلکه بعضا اثرات منفی برجای گذاشت.
درحالحاضــر ،مهمتریــن فرصت بانکی کشــور
همزمان با بازنگری و تغییرات ســاختاری نظام بانکی،
افزایش سرمایه و اعمال حاکمیت مؤثر شرکتی پدید
آمــده ،توجه ویژه مســئوالن عالیرتبه نظام و فعاالن
اقتصادی به سیســتم بانکی است .در سایه این توجه،
باید با پذیرفتن برخی آثار و تبعات احتمالی ناشــی از
اجرای تحوالت جدید ،بهســرعت و بدون فوتوقت و
مسامحه راه را برای تغییر باز کرد .درعینحال همین
فرصت پدیدارشــده ،میتواند تبدیــل به بزرگترین
چالش پیشروی نظام بانکی نیز بشــود .برای مثال؛
نمیتوان نسبت به انتصاب اعضای هیئتمدیره جدید
یک بانک اقدام کــرد اما فرآیند تایید صالحیت آنها
توسط بانک مرکزی را به طور کامل انجام نداد .اتفاقی
که درحالحاضر متأسفانه رخ داده است .یعنی در یک
بانک تعدادی از اعضای هیئتمدیره آن تأیید صالحیت
نشــده و درعینحال دارای مســئولیت هیئتمدیره
هستند .در اینجا انتظار از بانک مرکزی ،اعمال نظارت
و قدرتبجا و سریع یک بانک مرکزی مستقل است که
چنانچه عضو هیئتمدیرهای صالحیت تصدی چنین
مســئولیتی را ندارد ،ســریعاً او را عزل و از افراد دارای
صالحیت حرفهای ،تخصصی و متعهد به ضوابط شرعی
استفاده کند.

تنها راهکار برای
وصولمطالبات
معوق،تفویض
اختیارقانونی
در هر بانک به
کارگروهیمرکب
از نمایندگان اتاق
بازرگانی،نماینده
بانک عامل،
نمایندهوزارتخانه
ذیربط،نماینده
بانک مرکزی و
نمایندهقوهقضاییه
است.
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پژوهش آیندهنگرانه

چرخه مالی
یا چرخه صنعتی؟

ک پژوهش در
خالصهای از ی 
مرکز پژوهشهای اتاق تهران:
نظام بانکداری
اعطای تسهیالت؛ چالشها
و راهکارها
حجتاهلل میرزایی

آیندهنگر :یکی از وظایف مهم بخش خصوصی کمک به انجام مطالعات کاربردی
و حتی بنیادی برای گســترش افقدید و شناخت علمی جامعه است .بیشتر
بنیادهای علمی در غرب ،نهادهایی هستند که ثروتمندان آن را وقف گسترش
دانش و پژوهش کردهاند .اتاق بازرگانی تهران نیز بخشــی از کوشش خود را به
انجام مطالعات کاربردی معطوف کرده اســت .مطالعه حاضر از جمله این موارد
است که ضمن برشمردن مشکالت نظام بانکی کشور در دوسطح سیاستگذاری

و نظارتی بانک مرکزی و نیز رفتارهــا و برنامههای بانکهای عامل ،درنهایت
پیشنهادهای مشخصی را در جهت بهبود وضعیت نظام بانکی کشور ارائه نموده
است .جالبترین نکته این پژوهش آن است که با مطالعه آن و خواندن نظرات
سایر کارشناســان در پرونده نظام بانکی در همین شماره «آیندهنگر» ،متوجه
درجه باالیی از همگرایی در شناخت مشکالت نظام بانکی و نیز راههای درمان آن
میشویم که این نکته راه را برای اجرای سیاستهای درمانی باز و آسان میکند.

رشد اقتصادی و توسعه بخش صنعت بدون توسعه مالی امکانپذیر نیست و الزمه
موفقیت توسعه اقتصادی یک کشور ،دارا بودن سیستم تامین مالی فعال و سالم است.
در کشورهای توسعهنیافته ،مشکل و تنگنای محوری در فرآیند تبدیل پساندازها به
سرمایه است .در این جوامع هم پسانداز اندک است و هم قدرت جمعآوری منابع
پسانداز و تراکم آن ضعیف اســت و تبدیل وجوه پسانداز به ســرمایههای مولد و
تولیدی از همه ضعیفتر است؛ زیرا نرخ بازگشت سرمایه و سود به دلیل رانتهای
غیرمولد در بخشهای خدمات زائد و خرید و فروش کاال بســیار باالست و جایی و
انگیزهای برای سرمایهگذاریهای مولد اقتصادی باقی نگذاشته است .در کشور ما اما
به دلیل توسعهنیافتگی بازارهای مالی و نبود تنوع در ابزارهای مالی ،عمده مسئولیت
تأمین مالی بر عهده سیستمبانکی اســت .شاهد این ادعا آن است که «ضعف بازار
سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ باالی تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» به عنوان
یکی از مولفههای پایش محیط کسبوکار ،همواره در زمره نامساعدترین مولفهها در
طی  13دوره پایش بوده و در پاییز سال  1392به دومین مانع محیط کسبوکار از
دید تشکلهای اقتصادی تبدیل شده است.
در واقع سیســتم بانکی ،نهاد واسطی اســت که میتواند مازاد منابع را با مازاد
مصارف ملی به صورت بهینه مرتبط کند و با توجه به اینکه ایجاد بســتر مناســب
برای رشد و توسعه اقتصادی،نیازمند سرمایهگذاری کافی در بخشهای اقتصادی
است و این سرمایهگذاریها نیاز به تأمین مالی دارند ،لذا بانکها میتوانند از طریق
هدایت پساندازها به سمت سرمایهگذاریها ،رشد اقتصادی را تنظیم کنند .اما نظام
بانکداری ایران فاصله زیادی با تحوالت صنعت بانکداری جهان داشته و باید اذعان
داشت که ظرفیت سیستمبانکی برای تأمین مالی تولید و اعطای تسهیالت محدود
است .شاهد این مدعا نیز آن است که «مشکل دریافت تسهیالت از بانکها» در طی

 13دوره پایش مستمر محیط کسبوکار ایران همواره در رتبه  1یا  2بوده و در دو
فصل منتهی به پاییز سال  1392نیز نامناسبترین مولفه محیط کسبوکار از دید
تشکلهای اقتصادی مشارکتکننده ارزیابی شده است.
از طرف دیگر مســئله ،زمانی حادتر تشخیص داده میشود که عمده تسهیالت
اعطایی در نظام بانکی کشور به بخشهای زودبازده و پرسود اختصاص یافته است.
به طوری که ســهم تســهیالت اعطایی به بخش خدمات و بازرگانی بیش از سایر
بخشهای اقتصادی بوده اســت و در این میان بخش کشاورزی کمترین سهم را از
دریافت تسهیالت اعطایی داشته است.
کینز هشدار داده است که رکود زمانی سر بر میآورد که پول از چرخه صنعتی
به چرخه مالی میرود .وضعیت نظام بانکی ما بههیچوجه رضایتبخش نیســت .از
ابتدای برنامه اول نقدینگی حدود  1650میلیارد تومان بوده و در سال  1392از مرز
 450/000میلیارد تومان فراتر رفته است .در طول این دوره نقدینگی بطور متوسط
حدود  30درصد افزایش یافته است .این در حالی است که رشد تولید بسیار محدود
بوده اســت .با وجود رشد نقدینگی نسبت تسهیالت به  GDPدر کشور حدود 60
درصد اســت در حالی که در چین حدود  165درصد اســت .دلیل این پارادوکس
انباشت وامهای معوق و غیر قابل وصول است که اخیرا مقدار آن از  80/000میلیارد
تومان فراتر رفته است .البته به خاطر نبود شفافیت در نظام بانکی مشخص نشده که
ترکیب این وامها چگونه است اما مسلما سهم محدودی از آن مربوط به بخش تولید
است و درصد زیادی از آن برای افراد معدود با وام بسیار زیاد است كه مربوط به امور
تجاری و واسطهگری و امور نامولد است.
مشکل عمده دیگری که وجود دارد این است که بانکهای خصوصی ما که عمدتا
هم انحصاری و شبه دولتی هستند با وجود کارایی فنی و برخورداری از فنآوریهاي
نوین دریافت و پرداخت ،نسبت چندانی با بخش تولید ندارند و شاید بتوان ادعا کرد
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که عامل محدودکننده تولید هم هستند .آمارها حکایت از این دارند که بانکهای
خصوصی در سال  1380تنها  15.8درصد تسهیالت خود را به بخش بازرگانی دادهاند
و این سهم در سال  1387به  73.1درصد رسیده است.
بنابراین عالوه بر آنکه نظام بانکی کشور منطبق با ارزیابی صورت گرفته توسط
تشکلهای اقتصادی در قالب پایش محیط کســبوکار دارای مشکالت عدیدهای
در اعطای تســهیالت میباشد ،منطبق با آمارهای عملکردی بیشتر این تسهیالت
اعطایی را نیز به بخشهای غیر تولیدی و زودبازده اقتصاد تخصیص دادهاند .در ادامه
ابتدا منطبق با تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور به معرفی مهمترین عوامل
شکلگیری این مشکل پرداخته و در نهایت راهکارهای پیشنهادی این تحقیقات برای
رفع این مشکل معرفی میشود.
موانع و مشکالت زیربنایی دریافت تسهیالت

راهکارهای بهبود شرایط اعطای تسهیالت

نگر
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مبتنی بر تحقیقات کاربردی صورت گرفته در طی این ســالها در کشور دسته
اول راهکارها به منظور رفع مشکالت اعطای تسهیالت به شرح زیر پیشنهاد میشود:
تفکیــک وظایف بانکهای تجاری و تخصصی و اعطای آزادی عمل به بانکهای
تجاری در چارچوب مقررات در اعطای تسهیالت کوتاهمدت و سوق دادن طرحهای
بلندمدت به بانکهای تخصصی و انجام مقدمات الزم برای تخصیص منابع سرمایهای
به بانکهای تخصصی در تأمین اینگونه تسهیالت.
انجام اقدامات الزم در جهت تقویت سرمایه بانکها در حد استانداردهای بینالمللی.
حذف ضوابط خاص و تأمین کمکها به اقشار موردنظر از طریق منابع بودجهای.
اخذ وثایق و تضمینهای مطمئن و کافی و اعطای تســهیالت متناسب با توان
مشــتری و جلوگیری از اعطای تسهیالت تکراری به یک فرد در شعب و بانکهای
مختلف.
طراحی سیســتمهای هماهنگ و منسجم برای پذیرش درخواست تسهیالت و
بررسی نظاممند آنها و ضرورت رتبهبندی اعتبار مشتریان.
دریافت سود تسهیالت و تعیین سود سپردهها بر اساس عملکرد واقعی طرحها.
همچنین بانک مرکزی نیز بایــد به منظور تخصیص منابع به صورت کارآمد و
اثربخش به بخشهای مختلف اقتصادی و جلوگیری از تمرکز تخصیص تسهیالت به
بخشهای غیر تولیدی و زود بازده اقدامات زیر را در پیش گیرد:
عدم تعیین دستوری نرخ سود بانکی توسط بانکمرکزی.
بررسی پرتفوی بانکهای خصوصی در چند سال گذشته به منظور ارزیابی نقش
آنها در شکلگیری بحران های اخیر.
نظارت بر اعطای تسهیالت برای واردات نهادهها و تعیین سودهای پائین و معمول
برای چنین تسهیالتی.
منع بانک ها از هرگونه مداخله در معامالت زمین ،مسکن ،سکه و ارز.
نظارت بر گردش مالی بانکها به منظور بررسی نسبت آنها با بخش تولید.
تامین محدود و مشروط به ایجاد شفافیت و انضباط کسر بودجه دولت.
نظام اعتباردهی و تسهیالت بانکی را تحت شبکه واحد الکترونیکی تنظیم و مدام
آن را مانیتور کند.
نقدینگی را به ســمت فعالیتهای مولد هدایت کند و از فعالیتهای نامولد دور
سازد.
از رشد قارچگونه موسسات اعتباری و بانکهاي خصوصی جلوگیری کرده و سعی کند
نظام پولی کشور را با نظام تولید مرتبط ساخته و از این جدایی و واگرایی ناموجه میان
بخشهای پولي و بخش حقیقی بکاهد.
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بهــرهوری بانکی طی ســالهای مختلف پایین بوده و ایــن امر موجب افزایش
هزینههــای عملیاتی بانکــی و به تبع آن ،افزایش هزینههای بانکها و نرخ ســود
مورد انتظار بانکها از تســهیالت شده است .ســپردههای بانکی نزد بانک مرکزی
(قانونی و دیداری) ،اعمال محدودیتها و ســقفهای اعتباری ،تسهیالت تکلیفی
و اعتبــارات بخش دولتی و وجود هزینههــای عملیاتی غیرضروری ،همگی مانعی
برای اعطای تسهیالت بانکی محسوب میشوند .بانکها انتظار باالیی برای پوشش
هزینههای ناکارآمدی خود از ســود اکتسابی دارند که این عامل بر سپردهگذاران یا
دریافتکنندگان تسهیالت اثر منفی میگذارد .به عبارتی بانکها هزینه ناکارآمدی
خود را از سپردهگذاران و دریافتکنندگان تسهیالت اخذ مینمایند.
یکی از مسائل بسیار مهمی که بهرهوری بانکها را کاهش داده و موجب افزایش
هزینههای عملیاتی آنها میشود ،نظام بوروکراتیک و غیرمنعطف سیستم بانکی و
کاغذبازیهای غیرضروری است که در راستای اعطای تسهیالت یا افتتاح حساب برای
سپردهگذاران و دریافت و پرداخت پول میباشد .در حالی که در کشورهای پیشرفته
در این خصوص اکثر کارهای ذکر شــده به واسطه کارتهای اعتباری و بانکداری
الکترونیک صورت میگیرد و هزینه عملیاتی چنین کارهایی بسیار پایین است.
یکی دیگر از مسائل بسیار مهم در زمینه اعطای تسهیالت از طرف نظام بانکی
کشور عدم پذیرش ریسک معامالتی توسط بانکهای ایرانی است .بانکهای ایرانی
همچون بانکهای غربی ،حاضر به پذیرش ریسک معامالتی نیستند و فقط ریسکهای
اعتباری ،یعنی ریسک احتمال عدمبازپرداخت وام توسط وامگیرنده را میپذیرند و این
ریســک را هم با دریافت وثیقه مناسب کنترل کرده و پوشش میدهند .به همین
دلیل اســت که روش فروش اقساطی که از درجه ریسک معامالتی بسیار پایین (از
دیدگاه بانکها برخوردار اســت) ،مهمترین نقش را در پرداخت تسهیالت در ایران
ایفا میکند و عقود مشــارکت مدنی و مضاربه با باالترین درجه مشــارکت ریسک
از میان عقود مورد اســتفاده در پرداخت تسهیالت بانکی ،در بین بانکهای ایرانی
طرفداران اندکی دارد .حال آنکه از دیدگاه صنایع ،مشارکت بانکها در پذیرش ریسک
معامالتی ،اطمینان بیشــتری به صنایع داده و انجام پروژههای بیشتری را از سوی
نپذیرمینماید.
صنایعامکا 
حاکمیت روابط شــخصی و نداشتن توجه کافی به تحلیلهای کارشناسی یکی
دیگر از مسائل مهم در اعطای تسهیالت از سوی نظام بانکی است .بانکهای خارجی
به مراتب بیشتر از بانکهای ایرانی متکی به صورتهای مالی شرکتهای صنعتی
هستند و به ارقام آن اعتماد میکنند .مدارکی نظیر صورتحسابهای بانکی ،پیشبینی
نقدینگی و سو دوزیان آینده گزارشهای حسابرسیشده ،تاریخچ ه عملکرد شرکت
متقاضی تسهیالت بانکی ،سهامداران ،مدیران و ساختار مدیریتی اساس تصمیمات
بانکها را در مورد پذیرش یا رد تقاضای وام تشکیل میدهد .این کار در بانکهای
ایرانی در ســطح و مقیاس بســیار کوچکتری انجام میگیرد و لذا ممکن اســت
تصمیمگیریهای فردی و سلیقهای ،جایگزین تحلیلهای فنی و اقتصادی شود.
یکی دیگر از مهمترین دالیل شــکلگیری مســئله موجود در خصوص اعطای
تسهیالت ،سیاست اعطای تسهیالت بانکی به صورت تکلیفی است .استفاده از این
سیاســت در ســالهای پس از انقالب در ایران به شدت گسترش یافت .تسهیالت
تکلیفشده به بانک مرکزی باعث میشود که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی

متورم شــود .از آنجا که خالص بدهی بخــش دولتی یکی از منابع عمده پایه پولی
محسوب میشود ،افزایش بدهی بخش دولتی با فرض ثابت بودن سپردههای بخش
دولتی ،باعث متورم شــدن خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و در نهایت
رشد نقدینگی میشود .افزایش تسهیالت تکلیفی به ویژه تسهیالت عظیم مربوط
به شــرکتهای دولتی ،موجب شده اســت که بخش عمدهای از منابع مالی کشور
در چرخه محدودی جریان یابد و بخش بزرگی از جامعه از دسترسی به منابع مالی
محروم شــود ،این در حالی است که حجم تسهیالت بانکی و نقدینگی با سرعتی
فراتر از متقاضیان اقتصادی افزایش یافته است .حجم قابلتوجه تسهیالت تکلیفی
موجب شده است که بانکها عم ً
ال نتوانند منابع الزم برای تأمین سرمایه در گردش
واحدهای تولیدی بخشهای غیردولتی و غیرحمایتی را تأمین کنند .تحقیقات صورت
گرفته نشان میدهد که افزایش تسهیالت تکلیفی اعطایی موجب تضعیف سیاست
پولی ،تخصیص غیر بهینه منابع مالی ،اثر منفی بر سودآوری بانکها ،افزایش ریسک
اعتباری بانکها ،افزایش بار بودجهای دولت و خارج شدن حجم وسیعی از منابع مالی
بانکها از دسترس آنها میشود.
از دیگر موانع و مشکالت شناسایی شده در زمینه دریافت تسهیالت میتوان به
ارزیابی غیر واقعی وثایق و تهیه وثیقه و ضامن معتبر ،ناکافی بودن وام ،بیتوجهی به
عقود اسالمی بلندمدت ،رواج نداشتن سود شناور در اعطای تسهیالت ،عدم اعطای
مهلت تنفس کافی و قصور و کوتاهی در نظارتهای موثر اشاره کرد.
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زمستان سرد روسیه
بازار گرم برای ایران
پروندهای در بررسی
تجارت میان ایران و روسیه
علی ملیحی

15مــاه از آغــاز بــه کار حســن روحانی در ســمت
ریاســتجمهوری گذشــته و او تاکنون  4بــار با والدیمیر
پوتین رئیسجمهور روســیه که بسیاری قویترین مرد دنیا
مینامندش ،دیدار کرده اســت .اختالفــات اروپا و آمریکا با
روسیه بر سر مسئله اوکراین و تحریمهای یک طرفه بر ضد
این کشور ،پوتین را بر آن داشت که عالوه بر چارهجویی برای
دفع تحریمهای غذایــی ،واردات برخی کاالهای غذایی را از
اروپا قطع کند و آسیا را جایگزین نماید .شهریورماه گذشته
بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت و رئیس ایرانی کمیسیونمشترک
اقتصادی ایران و روسیه سخن از دهبرابر شدن حجم مبادالت
تجاری میان ایران و بزرگترین همسایهاش روسیه در آینده به
میان آورد .در همان اجالس اسداهللعسگراوالدی رئیس اتاق
مشترک بازرگانی ایران و روسیه با رعایت جانبی از احتیاط از
دوبرابر شدن صادرات ایران به روسیه در یک سال آینده سخن
گفت .این سخنان همه نشان از آن بود که همسایه قدرتمند
شمالی برای تامین مایحتاج غذایی خود بهخصوص در بخش
میوه ،ترهبار ،محصوالت لبنــی ،محصوالت دامی ،طیوری و
شــیالتی به ایران روی آورده تا آنجا که وزیر جهادکشاورزی،
ستادی برای توسعه صادرات محصوالتکشاورزی به روسیه
تشکیل داده است .مزیت ایران در صادرات این دست کاالها
به روسیه عالوه بر همسایگی ،آن است که زمستان سرد اروپا
و روســیه شروع شده و ایران تنها همسایه فدراسیون روسیه
است که حتی در زمستان امکان تامین مایحتاج میوه و ترهبار
روسها را دارد .درســت است که صادارت ایران به روسیه در
سال گذشته میالدی چیزی نزدیک به نیممیلیارد دالر بوده،
اما اگر روسها واقعا ایران را جایگزین شرکای اروپایی خود در
زمینه واردات ساالنه  40میلیارد دالری محصوالتکشاورزی
خود کنند5 ،تا 10برابر شدن حجم صادرات ایران به این کشور
برآوردی اغراقآمیز نخواهد بود .به عنوان مثال در روسیه به
علت ســرمای زیاد تولید سیبدرختی کم است و 40درصد
سیبدرختی مصرفی روسیه از لهستانوارد میشود .همچنین
خیار و صیفیجات از مجارســتان و میوههایی نظیر پرتقال،
کیوی و لیمونیز از کشورهایمختلف اروپایی وارد این کشور
میشود .مصرف محصوالت فرآوریشده مانند ربگوجهفرنگی
و خرما نیز در روســیه باال است و در ششماه گذشته بخش
عمدهای از صادارت ایران به روسیه را ربگوجه فرنگی و خیار
و کلم تشکیل میداده است.
با این همه مشــکالت بزرگی در راه گســترش صادرات
ایران به روسیه وجود دارد .مجتبی خسروتاج قائممقام وزارت
صنعت ،معدن و تجارت چندی پیش با تایید خواسته روسها
برای واردات از ایرانگفته« :در حال حاضر چه در بخش مرغ و
تخممرغ و چه در بخش محصوالتغذایی یا میوه و سبزیجات
لونقل و
تازهظرفیــت داریم اما چون زیرســاختهای حم 
بانکی فراهم نیست صادرات به روسیه در اینشرایط مشکل
است ».عسگراوالدی در گفتوگو با آینده نگر ضمن موشکافی
مشکالت بانکی و حملونقلی ،مشکالت روادیدی ،تعرفهای و
قیمتگذاری را نیز به آنها اضافه میکند که همگی سد راه
صادرات ایران به روسیه است .به این ترتیب به نظر میرسد
اگر روسها واقعا به دنبال دفع تحریمهای غذایی غرب هستند،
باید موانع عمده میان تجارت دو کشور را از میان بردارند زیرا
زمســتان سرد در پیش است و رابطه روسها با غرب سردتر
نیز شده است.
پوتین،رئیسجمهورروسیه
به استقبال حسن روحانی میرود

پنج مشکلی که در راه گسترش روابط
ایران و روسیه باید رفع شود
اسداهلل عسگر اوالدی رئیس اتاق ایران و روسیه در گفتوگو با آیندهنگر توضیح میدهد
دو ماه قبل که نشست کمیسیون مشترک اقتصادی
ایران و روسیه به ریاســت وزرای انرژی و نفت دو
کشور در تهران برگزار شد ،همهخبرگزاریها خبر
دادند که ایران و روسیه تصمیم به چند برابر کردن
حجم مبادالت تجاری گرفتهاند .با این حال اسداهلل
عسگر اوالدیرئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران
و روســیه در آن اجالس موانع گسترش این حجم
مبادالتی را به  5دسته تقسیم کرد .دراین گفتوگو
از او خواستیم که این موانع را به تفصیل با ما در میان
بگذارد .به اعتقاد عسگراوالدی این 5گروه عبارتاند
از «:مشــکالتبانکی ،حملونقل ،روادید ،تعرفه و
قیمتگذاری» .رئیس اتاق ایران و روسیه همچنین
خبر داد که در همین یکی دو ماه نیز دو طرفایران
و روس با درک شرایط ویژه دو طرف ،از مرحله شعار
و توافق روی کاغذ خارج شده و قراردادهای عملی
برای تجارت و مبادله کاالامضا کردهاند.
آقای عســگراوالدی به نظر میرسد که
تحوالت تجاری مهمی در روابط ایران و روسیه
در حال وقوع است .شــما در همایش بزرگ
صادرکنندگان ایرانی و روس از  4برابر شــدن
حجم مبادالت تجاری در آینده سخن گفتید .به
عنوان اولین ســئوال چرا روابط تجاری ما با
روسیه استراتژیک قلمداد میشود و چرا بهرغم
آن تاکنون کمتر مورد توجه بوده است؟

یکی از توفیقات
دولت روحانی در
این یک سال این
است که روسای
جمهور ایران و
روسیهتاکنون
 4بار با یکدیگر
مالقاتداشتهاند.
باید از این فرصت
استفاده برد و
در جهت توسعه
روابط تجاری گام
برداشت.
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در ابتــدا میخواهم صحبت کوتاهــی در مورد
وضعیت صادراتی کشورمان داشته باشم و در ادامه به
روسیه خواهم رسید .ما در مسیرتوسعه کشورمان به
افزایش حجم صادرات ،نیاز مبرم داریم .آن ضربالمثل
قدیمی را شنیدهاید که میگوید« :بر احوال آن کس
بایدگریست که دخلش  19است و خرجش ،»20
یعنی اگر ما  19تومان درآمد داشــته باشــیم و 20
تومان خرج ،مشــکل داریم .صــادرات یعنی اینکه
احوال کشور در دریافت و پرداخت با دنیا به صورتی
ی از پرداخت ارزی فزونتر
باشد که مجموع درآمد ارز 
باشد .اسم این وضعیت را صادرات موفق میگذاریم.
در گذشته این صادرات متکی به نفت بود و دنیا هم
که به نفت ما نیاز مبرم داشــت ،نفت رامیگرفت و
با اعمال سیاســتهای خصمانه ،درمقابل صادرات
غیر نفتی ما سد ایجاد میکرد .این مسئله در دوران
پهلوی بارز بود وچون مــا در اردوگاه غرب زندگی
میکردیم ،غربیها نفت از ما میخریدند و میگفتند
به بقیه کاالهای شما نیازی نداریم .پول نفت را بهخود

ما بدهید و نیازهایتان را از خود ما بخرید .این تجارت
یکطرفه بعد از پیروزی انقالباسالمی شکسته شد.
ما در اوایلانقالباســامی ،تنها  300میلیون دالر
صادرات غیرنفتی داشــتیم .اما این وضعیت تغییر
کرد .طوری که آرامآرام از ســال  ،1358حرکتمان
را برای افزایش صادرات غیرنفتی جلو بردیم تا جایی
که حجم صادرات غیرنفتی ما برابر با حجم صادرات
نفت شد .در سالهای  1390تا  1392حجم صادرات
غیرنفتی ما به باالی  40میلیارد دالر رسید .این در
ت کشور نزدیک 50میلیارد
حالی بود که فروش نف 
دالر بود .پسایران توانســت بــا تکیه بر توان ملی،
صادرات غیرنفتی را به  80درصد حجم صادراتنفتی
برساند .امســال با توجه به تحریمهای اعمالشده،
صادرات نفتی ما در نهایت از  50میلیارد دالر باالتر
نخواهد رفت .این در حالی است که در شش ماه اول
امسال  24میلیارد دالرصادرات غیرنفتی داشتیم و با
توجه به اینکه حجم صادراتی کشور در شش ماه دوم
معموال بیش از شش ماه اول است ،امسال به مرز50
میلیارد دالر صادرات غیرنفتی خواهیم رسید .عمده
صادرات ایران به کشورهای همسایه از جمله عراق،
ترکیه ،افغانستان و اماراتاست؛ در گام بعدی هند
و چین و روسیه به عنوان سه اقتصاد بزرگ دنیا قرار
دارند که بحث شما به روسیه اختصاص دارد .روسیه
همسایه هزار ساله ایران است .روابط ما با روسها در
طول این هزار سال فراز و نشیبهای زیادی داشته
است .روسیه اگرچه همســایهدریایی ماست اما در

بین  15همسایه ،بزرگترین همسایه از نظر حجم
معامالت تجاری ،پهنه ســرزمینی و جمعیت است.
ماباید به این همســایه بزرگ اعتنا داشــته باشیم.
بعد از انقالب اســامی ،بنای ایران بر این شد که به
این همسایه توجه کند .روسیه(شوروی)هم تصمیم
گرفت با ایران مدارا کند .این تصمیم دوطرفه باعث
شد که روابط سیاســی و اجتماعی ما با روسها در
وضعیت مطلوبی قراربگیــرد .دوران قبل از انقالب
اسالمی ،چون ایران در اردوگاه غرب تعریف میشد،
از این رو روابط ما با روسها دچار مشــکل بود .بعد
از انقالباین مســئله تعدیل شــد .وقتی شوروی
فروپاشید و به کشورهای مختلفی تجزیه شد .ایران
روابط خوبی با همه این کشورها از جملهفدراسیون
روسیه برقرار کرد اما متاســفانه ما در زمینه روابط
تجاری با روســیه دچار غبن هستیم ،اگرچه از نظر
سیاسی در سطح مناسبیبهســر میبریم .یکی از
توفیقات دولت آقای روحانی در این یک ســال این
است که روسای جمهور ایران و روسیه تاکنون  4بار
با یکدیگرمالقات داشتهاند .باید از این فرصت نهایت
اســتفاده را برد و در جهت توسعه روابط تجاری گام
برداشــت .در چند ماه گذشته دو طرف عزمجدی
برای گسترش روابط تجاری داشتهاند .ما هرسال با
روسها کمیسیون مشترک اقتصادی داریم .دو ماه
قبل این کمیسیون مشترکدر تهران برگزار شد و
تصمیمات آن نقطه عطفی در روابطتجاری ایران و
روسیه خواهد بود .اعتقاد مشــترک ایران و روسیه
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تجارت خارجی با روسیه

بازارهای هدف

روسیه با تحریم
غذایی غرب
مواجه شده است.
ایران اعالم کرد
که حاضر است
نیازهای روسیه در
حوزه موادغذایی
را تامین کند.
محصوالتدامی،
محصوالتلبنی،
سبزیجات و
صیفیجات،
صنایع کنسروی
از جمله
محصوالتیاست
که روسها به آن
نیاز دارند.
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در اینکمیسیون تخصصی این بود که غبن موجود
در روابط تجاری دو طرف باید از میان برود .نماینده
ایران در این اجالس سه روزه آقایزنگنه وزیرنفت و
نماینده دولتروسیه وزیر انرژی این کشور بود.
ایران روی صادرات چــه محصوالتی به
کشورروسیهبایدسرمایهگذاریبیشتریبکند؟

میدانید که روســیه به دلیل بحران اوکراین با
تحریم غذایی غرب مواجهشده است .ایران اعالم کرد
که حاضر است نیازهای روسیه در حوزه موادغذایی
را تامیــن کند .محصوالتدامــی ،محصوالتلبنی،
محصوالتدریایی ،سبزیجات و صیفیجات ،صنایع
کنسروی و حتی پودر لباسشویی از جمله محصوالتی
است که روسها به آن نیازدارند و ایران آمادگی کامل
خود را برای تامین آنها اعالم کرده است .همچنین
قرار شد نشستهای پیدرپی کمیسیون اقتصادی
مشــترک دو کشور برگزار شــود تا حجم مبادالت
تجاری دو طرف به ســطح مطلوب برسد .ماه قبل
خوشبختانه فرصت دیگری برایگفتوگو با روسها
دست داد .رئیسجمهور ایران ،از اجالس سازمان ملل
در نیویورک به آستاراخان روسیه رفت تا در اجالس
کشورهایساحلی دریای خزر شرکت کند .ما در کنار
اتاقمشترک ایران و روسیه ،اتاقی داریم تحت نام اتاق
مشترک کشورهای ساحلی دریایخزر که  5کشور
روسیه ،قزاقستان ،ترکمنســتان ،آذربایجان و ایران
عضو آن هستند .به توصیه وزارت امور خارجه از این
فرصت استفادهکردیم و من به همراه هیئت اقتصادی
 40نفره به آستاراخان رفتم و در کنار اجالس سیاسی
سران ،اجالس اقتصادی اتاقهای بازرگانی 5کشور
را شــکل دادیم .روسای جمهور و مقامات دولتی در
کنار هم جلســه داشتند و ماهم جلسه اقتصادی را
با اتاقهای بازرگانی همانکشــورهایی که روسای
جمهورشانبودند ،برگزار کردیم و به بررسی موانع
تبادالت تجاری پرداختیم.
شــما در اجالس کمیسیون مشترک در
تهران و همچنیــن در آســتاراخان برآورد
خوشبینانهای برای افزایش حجم مبادالت ایران
و روسیهبه  4برابر وضعیت فعلی داشتید ،امکان
تحقق این برآورد با توجه به شــرایط کنونی
چیست؟ آیا موانعی در این راه وجود ندارد؟

 در راه افزایــش مبادالت تجــاری ما با روسها
 5مشــکل وجود دارد .من در تهران به وزیر انرژی
روســیه که رئیس هیئتروســی درکمیســیون
مشترک اقتصادی دو کشــور بود ،این  5مشکل را
گفتم و االن هم این  5مشــکل را برای شما تشریح
میکنم و معتقدم اگر این 5مشکل هر چه سریعتر
حل شود ،افزایش حجم مبادالتمان تضمین شده
است .اولین مشکل ،مسایل بانکی است که ما در آن
دچاراشکال هستیم .تنها یک بانک به نام «میلیون
بانک» در مسکو وجود دارد که کارهای مالی با ایران
انجام میدهد و این بانک در سایرنقاط روسیه شعبه
ندارد .طرف روس یا باید شعبات این بانک را در سایر
شهرهای روسیه تاسیس کند و یا از سایر بانکهای

روسی نیزبخواهد که با ایران تبادل مالی انجام دهند
و برای صادرکنندگان ایرانی تسهیالت قایل شوند .دو
مشــکل مالی هم وجود دارد که در ذیلاین مشکل
بانکی تعریف میشــوند :برخی خریداران روس پول
الزم بــرای وارد کردن کاال از ایــران را ندارند و از ما
میخواهند که اجناسرا به صورت  6ماهه یا یکساله
به آنها بفروشیم .ما در قبال این نوع فروش باید از
آنها ضمانت بانکی و ال.سی دریافت کنیم وبانکهای
روسیه باید این تسهیالت را در اختیار واردکنندگان
روس قرار دهند .مشکل بعدی در خصوص تجارت
با یورو و دالر اســت کهمراکز عمده مالی این دو ارز
در فرانکفورت و نیویورک قرار دارد .پیشــنهاد ما به
بانک مرکزی این بوده که مبادالت ارزی میان ایران
وروســیه به جای دالر و یــورو با روبل و ریال انجام
شود .این مسئله مدتها است در بانکهای مرکزی
دو کشــور در حال مطالعه است و درصورت تحقق،
یکی از مشکالت عمده تجارت طرفین از میان خواهد
رفت .مشکل بعد حملونقل است .حملونقل هوایی
میان ایران وروســیه خیلی ضعیف اســت و امکان
ارســال کاال از طریق هواپیما نیســت .در هفته 5
پرواز از تهران به مسکو انجام میشود اما این پروازها
کارگو نیستند و امکان صادرات با آنها وجود ندارد.
همچنین حملو نقل ریلی ایران ضعیف است و امکان
صادرات از طریق قطار بهصورت جدی وجود ندارد.
دو راه عمده دریایی میان ما و روسیه وجود دارد .یکی
از بندرعباس به اروپا و سپس بندر سنپترزبورگ که
بهدلیل طوالنی بودن مسیر به صرفه نیست .مسیر
دریایی دیگر از بندر انزلی به بندر آستاراخان است .از
آنجا که چند ماه از سال امکانورود کشتیهای بزرگ
به رودخانه ولگا برای رســیدن به بندر آســتاراخان
وجود ندارد ،حملونقل با کشــتیهای کوچک که
نهایتا  3هزار تنظرفیت دارند انجام میشود .تعداد
این کشتیهای کوچک پاسخگوی نیاز صادراتی ایران
به روسیه نیست .ما میگوییم تعداد اینکشتیهای
کوچک باید افزایش یابد تا حجم صادرات باال رود.در
حملونقل زمینی هم یک اشکال کوچک وجود دارد.
رانندههای ما برای رسیدن به روسیه باید از مناطق
قرهباغ و داغستان عبورکنند .از آنجا که در این نواحی
مشکالت امنیتی از نظر روسها وجود دارد ،در اعطای
ویزا به رانندگان ایرانی تعلل صورت میگیرد.روسها
بهانهجویی میکنند که ممکن است رانندگان در این
منطقه با افراد تماس بگیرند! ما به طرف روسی گفتیم
که راننده را چه بهسیاست! ما حتی حاضر هستیم
هزینهای متقبل شویم تا همراه هر کامیون ایرانی یک
سرباز روسی باشد تا خیال روسها از این لحاظراحت
شود .بنابراین مشکل اعطای ویزا به رانندگان نیز باید
برطرف شود .
اشکال سوم ،روادید اســت .ما معتقدیم تاجر با
توریســت فرق میکند .تاجر نمیتواند روادید یک
روزه و دو روزه و یــک هفته و دو هفته بگیرد .تاجر
حتما باید روادید یک ساله داشته باشد؛ چه روسها
که میخواهنــد به ایران بیایند و چــه ایرانیهایی

که میخواهند به روســیه بروند .مدتزمان صدور
ویزای تجاری برای بازرگانان ایرانی کوتاه است .این
مدت زمانی باید یک سال باشــد .ایران االن با اروپا
روابط مناســبیندارد و ســفارت انگلیس در تهران
تعطیل اســت اما من که یک بازرگان ایرانی هستم
ویزای سه ســاله برای انگلیس دارم .حاال این وضع
را با رفتــار روسها قیاس کنید :من که رئیس اتاق
مشترک بازرگانی ایران و روسیه هستم ،وقتی همراه
رئیسجمهور روحانی بهآستاراخان رفتم ،ویزای 8
روزه به من داده شــد .این بد است .تازه با خواهش
ســفیر و چون همراه رئیسجمهور بــودم این ویزا
به سرعتداده شــد وگرنه باید یک ماه معطل ویزا
میماندم! روسها االن برای توریســت ایرانی ،ظرف
 3روز ویزا میدهند اما برای بازرگان ایرانیتسهیالت
قایل نیستند .مشکل بعدی میان دو کشور ،پروازهای
هوایی اســت .االن فقط یک پرواز در روز و آن هم 5
روز در هفته ،بهمسکو با شرکت روسی ایرفلوت داریم.
ما معتقدیم از شهرهای شمالی ما یعنی رشت ،تبریز،
ارومیه ،اردبیل ،گرگان ،ساری و مشهد بایدهفتهای
یک پرواز به ایاالتجنوبی روسیه صورت بگیرد .در
همین ســفر اخیر ،من به همــراه رئیسجمهور به
آستاراخان رفتم اما هیئتاقتصادی اتاق مجبور شد
برای سفر به آستاراخان ابتدا به مسکو برود و سپس
از مسکو به آستاراخان پرواز کند و دو روز در راه بود!
ایندر حالی اســت که فاصله هوایی میان رشت و
آســتاراخان به یک ساعت نمیرسد .مشکل بعدی
در زمینه تعرفههای گمرکی وقیمتگذاری اســت.
اگر روسیه از ســختی تحریمها به ما رو آورده ،باید
مشکالت گمرکی را مرتفع کند .در روسیه تعرفههایی
که برایکاالهای ایرانی اســت بین ده تا  40درصد
است .قیمتها هم قیمت واقعی ما نیست .قیمت را
خودشــان برای کاالهای ما تعیین میکنند.ممکن
اســت من کاالیــی را یک دالر بفروشــم ،آنها در
دفاترشــان دو دالر نوشتهاند و تعرفه را بر اساس دو
دالر میگیرند .روسیه باکشورهای مشترکالمنافع
بازمانــده از شــوروی ســابق مثــل ارمنســتان،
آذربایجان ،گرجستان ،ترکمنستان و ازبکستان ،در
محصوالتکشاورزیتعرفه صفر درصدی دارد .این
میزان با ما  40و  30است .خیلی از ایرانیها به ناچار،
کاالهای خود را اول به این کشورها میفرستند وبعد
از طریق آنها به روســیه صادر میکنند .پس 500
میلیون دالری که به صورت رســمی به عنوان رقم
صادرات ایران به روسیه اعالممیشود واقعی نیست
بلکه باید بخشی از صادرات کشورهایی که همسایه
جنوبی روسیه هســتند را نیز به پای ایران نوشت.
بازرگانان مابرای استفاده از مزایای عدم وجود تعرفه
گمرکی میان روسیه و همسایگان جنوبیاش از این
کشورها به عنوان واسط استفاده میکننداما مجبورند
در این میان هزینهای اضافی به تاجران این کشورها
بپردازند .چرا بازرگانان ما باید این مسیر را طی کنند؟
ما از روسهامیخواهیم که تعرفهها را منطقی کنند.
آنها میدانند که فالن کاالیی که از مبدا گرجستان

یا ارمنستان به روســیه آمده ایرانی است وحاال به
دلیل ورود از ارمنســتان گرانتر هم شده است .چرا
نباید تعرفهها برداشته شود؟ مشکل بعدی موضوع
فاکتور است .روسهافاکتور ما را قبول ندارند .نرخ را
خودشان تعیین میکنند و براساس آن نرخ هم تعرفه
ســی درصدی دارند .ایرانیها دو راه دارند .یا فاکتور
را کم بنویسند و با تضمین به داخل ببرند یا همان
طور که گفتم به کشــورهای واسط روی آورند .پیام
ما به روسها این است که اینمشکالت را از سرراه
روابط تجاری با ایران بردارید تا مشکالتتان در تامین
موادغذایی حل شود .البته مقامات روس حرف ما را
شنیدهاندو قول مساعد برای رفع مشکل دادند و به
شما بگویم که در همین یک ماه گذشته قراردادهایی
هم بسته شده است.
در چه زمینههایــی این قراردادها منعقد
شده است؟

نمیتوانیم بگوییم .این از آنهایی اســت که جزو
اسرار تجاری ماست .آمریکاییها نشستهاند تا ببینند
ما با کجای دنیا در حال تجارتهســتیم تا بدوند و
بروند خریدار و فروشــنده و بانک مربوطه را تحریم
کنند .بنابراین ما از بیان موارد در این بخش معذوریم.

این  5مشکلی که گفتید ،بخش عمدهاش
به روسها برمیگشت .یعنی نشان میداد که
برای روسها گســترش تجارت با ایران شاید
خیلی اهمیت نداشــته و حاال که توسط اروپا
تحریم شدند در زمینه مواد غذایی ،میبینند که
باید این مشکالت را برطرفکنند که وضع بهتر
شود اما در خود ایران ،چه در بخش خصوصی و
چه در بخش دولتی چه موانعی برای گسترش
حجم صادرات وجوددارد؟

البته که در طرف ایرانی هم مشــکالت و موانع
وجود دارد .یکی از این مشکالت در بخش برگزاری
نمایشگاههای ایرانی در روسیه است.ما برای حضور
قوی در روسیه احتیاج به نمایشگاه داریم.
یعنی دولت با بودجه خودش نمایشگاه در

روسیه برگزار کند؟

نه با بودجه خودش بلکه بــا بودجه اولیه دولت
که بخش خصوصی بعــدا آن را بازپرداخت میکند.
به عبارت دیگر با کمک دولت .ترکیهاولین کشوری
بود که به روســیه و کشورهای آسیای میانه رفت و
در هر استان یک مرکز تجاری تاسیس کرد .هزینه
آن را دولت تامینکرد اما قرار بر این شد که بخش
خصوصی در اقساط ده ساله پول را به دولت بازگرداند.
دولت ترکیه سپس اعالم کرد که هر شرکتترک که
عالقه دارد با این شــرایط بیاید باید قسطش را هم
به تدریج بدهــد .دولت ما این کار را نمیکند و این
خیلی بد اســت.ما به سازمان توسعه تجارت اصرار
داریم که این مراکز را تاســیس کند و پولش را ده
ساله از کسانی که میخواهند در کشورهای دیگر و
به خصوص روسیه حضور جدی داشته باشند ،بازپس
بگیرد .من مطمئن هســتم که شرکتهای زیادی
داوطلب حضور و مشــارکت درطرح احداث مرکز
تجاری ایرانی در نقاط مختلف خواهند بود .ترکیه در
 8نقطه از روسیه این طرح را انجام داده است و من به
آقاینهاوندیان رئیس دفتر رئیسجمهور گفتم که از
ریاست جمهوری بخواهد که ایران نیز در  5نقطه این
طرح را اجرا کند .به اعتقادمن هزینه هر کدام از این
مراکز ده میلیون دالر خواهد بود .مجموع  50میلیون
دالر را دولت در ابتدا تامین کند و بازرگانان در اقساط
دهســاله به دولت برگردانند .مبلغ الزم را میتوان از
طریق اعتبارات بانکی نیز تامین کرد .مشکل دیگری
که در بخــش دولتی وجود دارددر شــورای عالی
اقتصاد است .اخیرا به همت آقای مهندس جهانگیری
جلسات شــورای اقتصاد به شــکل منظمی برگزار
میشود .با اینحال انتظار ما این است که وقتی به
مشکل روابط تجاری ایران روسیه رسیدگی میکنند
از تاجــر انزلیچی یا تبریزی یا ســاروی همدعوت
کنند که بیاید و مشکالتش را بگوید .قطعا که رئیس
سازمان توسعه تجارت و وزیر مربوطه و رئیس اتاق
ایران که در شورا شرکتمیکنند از مشکالت آگاه

آمار  15کاالی برتر صادراتی ایران به روسیه در  6ماه اول سال 1393
ردیف

کاال

1

سيمان

2

رب گوجه فرنگي

3

انواع کلم

4

هيدروکربورهايغيرحلقوياشباعنشده

5

انواع پسته خندان درداخل پوسته تازه يا خشك

6

بوتا3 ،1ديکان و ايزوپرن(Isoprene) اشباعنشده

7

مربا ،ژله ،مارماالد ،پوره وخمير ميوه

8

تيزاب بيدانه (انگورخشک کرده )

10

آب سيب با مقياسبريکس

12
13

خيار و خيارترشي ،تازه ياسردکرده

14

آلبالوها غير ازآلبالوهاي ترش تازه

15

پلي اتيلن گريدفيلم بهصورت غيرپودرباوزنمخصوص  94درصد يا بيشتر

 روسها تا به حال به جز سرمایهگذاری در بخش
انرژیهای نو در ایران یعنی نیروگاه بوشهر وارد پروژه
دیگری برای سرمایهگذارینشدهاند .این موضوع در
طرف ایرانی هم صدق میکند .ســرمایهگذاری بین
دو طرف خیلی ضعیف بوده اســت .حاال صحبت از
70میلیارد سرمایهگذاری روسها در ایران که حرف
بچهگانهای اســت و در نهایت این عدد  20میلیارد
دالر ،آن هم در مرحله مذاکره ومطالعه اســت .یک
بحث کلیتری هــم در همین خصوص وجود دارد؛
در یک قرن گذشــته یک محیط عدم اعتماد بین
ما و روسها حاکمبوده اســت .بعد از انقالب بخاطر
ن شوروی و مبانی انقالب ما یک مقدار
کمونیست بود 
بی اعتمادی وجود داشــته است .در زمانپهلوی به
دلیل حضور ایران در اردوگاه غرب چنین بی اعتمادی
بــوده و پیش از آن هم کــه در دوره قاجار روسها
متجاوز به خاک ایــرانبودهاند .یخهای عدم اعتماد
میان ما و روسها به تدریج آب شده اما مسئله هنوز
بهطور کامل در بدنه اقتصادی دولت حل نشده است.
بدنه اقتصادی دولتی ما مثل بانک مرکزی و جاهای
دیگر ،باید به کار اقتصادی با روسها بیشتر اعتماد
کنند .االن اراده دولتها براعتماد است .مالقاتهای
روسای جمهور دو کشور خیلی مفید بود و اهمیت
داشت .باید یخهای سردی صد ساله روابط تجاری را
ذوبکنیم .صد سال است که با روسها گرفتار عدم
اعتماد هستیم ،حاال که اراده دولتها براساس رفاقت
است پس رفاقت را تکمیل کنیم و بنابرایننباید به
سرمایهگذاری آنها در ایران بدبین بود.
اگر شما به عنوان رئیس اتاق ایران و روسیه
بخواهیــد  5کاالی دارای مزیت صادراتی را به
تجار ایرانی توصیه کنید ،آن  5کاال کدامند؟

بهترین راه برای کشــف کاالهــای دارای مزیت
صادراتی کشورها ،دیدن آمار واردات آن کشورهاست.
برای یافتن آن  5یا  15کاال کهشما میگویید ،بهتر
است آمار واردات روسیه در شش ماه اخیر را بررسی
کنید .در این آمار ،بیشــترین واردات معلوم اســت
چیســت .آنوقت باید ببینیم کدام کاال را ما تولید

یخهای عدم
اعتماد میان ما و
روسها به تدریج
آب شده اما
مسئله هنوز بهطور
کامل در بدنه
اقتصادی دولت
حل نشده است.
بدنهاقتصادی
دولتی ما مثل
بانک مرکزی و
جاهای دیگر ،باید
به کار اقتصادی
با روسها بیشتر
اعتماد کنند .االن
اراده دولتها بر
اعتماد است.

ی و یکم  /آبان 1393
شماره س 

11

کيوي
پلي استيرن غيرقابلانبساط معمولی

گفته شد که در جریان رفتوآمدهای اخیر
میان ایران و روســیه ،روسهــا پروژههای
سرمای هگذاری  70میلیارد دالری در ایران امضا
کردهاند.یک نگرانی هست که مبادا نوک پیکان
صادرات کامال به سمت ایران باشد و طوری شود
که آنها در بخشهای مختلف ماسرمایهگذاری
کنند و به عکس آن صورت نگیرد .نظر شــما
چیست؟

نگر
آینده

9

سير خشك شده

هســتند اما دعوت از آنها که از نزدیک با مشکالت
روبرو هستند راهگشاتر خواهد بود .مسئله بعدی تورم
لجامگسیختهای است که در بخش حملونقل وجود
دارد .درست است که دولت مدعی کنترل نرخ تورم
است و در برخی بخشها ازجمله مسکن توفیقاتی
داشــته اما تورم باال در بخــش حملونقل موجب
باالرفتن قیمت تمام شده کاالهای صادراتی خواهد
شد و بهصادرات کشور لطمه خواهد زد.

37

تجارت خارجی با روسیه

بازارهای هدف

توصی ه ما این
است که وقتی
میخواهید
بفروشید یا بخرید
ببینید از چه کسی
میخرید و به چه
کسیمیفروشید.
از اتاق بازرگانی
و سفارت ایران و
کنسولگریهای
ایران تحقیقات و
استعالم کنید.

نگر
آینده
سیویکم  /آبان 1393
شماره 

38

میکنیم و برای ما مزیت صادراتی دارد .من همیشه
به سفرایمان گفتهام که این کار را انجامدهند و آمار
واردات کشــورهای مختلف را در اختیار بازرگانان و
صادرکنندگان قرار دهند .االن روسها آماده خرید
15هزار تن پســته ازایران هســتند که در صورت
توافق نهایی حجم مبادالتــی همین یک قلم برابر
 1.5میلیــارد دالر خواهد بود .البته در بخش تعرفه
و ال.ســیبا آنها مشکل داریم .روسها از شیلی در
آمریکای جنوبی و اسپانیا در اروپا گل وارد میکنند.
مسلما ما هم میتوانیم در صادرات گل بهروسیه وارد
شویم .آنها عالقه فراوانی به خیار دارند .من معتقدم
که اگر زمینه فراهم باشــد ما روزانه  5کانتینر خیار
باید به روسیهبفرستیم .حاال اینها پیش زمینههایی
دارد .گلخانههای مجهز پرورش صیفیجات و گل باید
وجود داشته باشد .به واقع من نباید بهتاجری توصیه
کنم که خیار در روســیه بازار دارد و طرف برود تازه
شروع به پرورش خیار کند بلکه آن کسی که در این
زمینه حضور جدیو قوی دارد باید اقدام کند.
به عنوان ســئوال آخر اگر بخواهید به
صاحبان سرمایه و فعاالن اقتصادی و تجار دو سه
توصیه برای نحوه ورود به بازار روســیه داشته
باشیدچه نکاتی را مدنظر خواهید داشت؟

توصیه اول اینکه کیفیت کاالیی که به روســیه
میدهید را پایین نیاورید .اگر خدای نکرده در معامله
دچار نقصان شدید و فکر میکنیدضرر خواهید کرد،
باز هم برای جبران ضرر کیفیت را پایین نیاورید چون
بازار را بالفاصله از دســت میدهید .دوم ،خوشقول
باشــید .درتجارت خوشقولی مهمترین اصل است.
وقتی میگویید االن ماه مهر هستیم و من کاال را در
همین ماه خواهم فرســتاد ،این کار راانجام بده! زیرا
بازارت را حفظ خواهی کرد .خوشقولی دومین موردی
است که باید داشته باشید .از قدیم به ما گفتهاند آدم
خوشمعاملهشریک مال مردم است .اگر خوشمعامله
نباشید ،بازار را از دست میدهید .سوم اینکه ،وقتی
میخواهید با هر کسی کار کنید سفر کنید واو را رو
در رو ببینید .با اینترنت و فاکس و ایمیل گول نخورید.
االن داللها در دنیا زیاد شدهاند .پولهای تاجران ما
ی میخورند تا دیگران.
را بیشتر کالهبرداراناینترنت 
وقتی خواســتید مثال صدتن خیار به شریک روسی
بفروشید ابتدا بروید و طرف معامله را شناسایی کنید
کهدالل نباشد و خودش دارای سوپرمارکت باشد و
کاالی شما را به دست مصرف کننده برساند .متاسفانه
بعد از فروپاشی شــوروی عدهزیادی از کارمندان و
نظامیان شوروی وارد بازار تجارت شدند و کالهبردار
از کار درآمدند .باید مراقــب بود که به دام این افراد
گرفتارنشوید .توصی ه ما این است که وقتی میخواهید
بفروشید یا بخرید ببینید از چه کسی میخرید و به
چه کسی میفروشید .از اتاق بازرگانیو سفارت ایران
و کنسولگریهای ایران تحقیقات و استعالم کنید.
من شعاری در تجارت خارجی دارم؛ میگویم «زودتر
از دیگران مطلعبشو ،زودتر از دیگران تصمیم بگیر و
تصمیم که گرفتی ،عمل کن .»

درمعاملهغشنکنید
تا برنده باشید
پاسخ به پرسشهای «آیندهنگر»

نعمتاهلل ایزدی /سفیر سابق ایران در روسیه

چشــمانداز روابط تجاری ایران با روسیه را
با تکیه بر صادرات چگونــه میبینید؟ آیا
جمهوریاسالمی میتواند بهبازار روسیه به عنوان
یک بازار هدف صادراتی توجه و تمرکز داشــته
باشد؟

1

از آنجــا كه دو كشــور ايران و روســيه حداقل از
قرن نوزدهم تاكنون همواره روابط تجاري بعضاً قابل
توجهي داشتهاند،اين گونه روابط همچنان ميتواند
مورد توجه و در دستوركار دو كشور قرار داشته باشد
اســت .از

كه البته كموبيش نیز بر همینمنوال بوده
قديم االيام كشور روسيه مشتري بسياري از كاالهاي
سنتي ايران بوده و بهتدريج اين روابط به كاالهاي ديگر
حتيصنعتي و يا نيمه صنعتي هم رسيده است .در
سالهايی که وضعیت روســیه در حوزه تامین مواد
غذایی به صــورت بحرانییا نیمه بحرانی بوده ،ايران
حتي توانســته است در اين زمينه هم به قدر توانايي
خود نقش ايفا كرده و بخشــي ازمشكالت روسيه و
شوروي سابق را مرتفع نمايد .از سوي ديگر دو كشور
براي برقراري روابط تجاري سودمند مزیتهایفراوانی
دارند از جمله این مزیتها حملونقل نسبتاً آسان در
همه زمينهها اعم از ريلــی ،هوايي ،دريايي و زميني
است.فاصله نسبتاً كم مراكز توليد و مصرف دو كشور
و همچنین آشنايي تجار دوطرف با يكديگر از جمله
اين مزيتها است .جمعيت باالي روسيه در مقايسه
با ديگر همســايگان ايران و حتي طرفهاي تجاري
غير همسايه ايران هم امتياز ديگرياست كه روابط
بازرگاني دو كشــور را ميتواند برجسته نمايد .كشور
روسيه بطور سنتي صادر كننده بسياري كاالها بويژه
مصنوعات و چوب به ایران است و البته در سالهاي
اخير ارتقاء روابط تجاری دو کشور به خرید كاالهاي
مهم واســتراتژيك نظير برخي اقالم تســليحاتي و
صنعتي توسط ایران منجر شده است .بنابراين شايد
در يك جمله بتوان گفتكه دو كشور ايران و روسيه
ظرفيتهاي زيادي براي همكاريهاي تجاري دارند اما
طبعاً اين بدان معني نيست كه دوكشور بهراحتي و
بدون هيچگونه مانع و رادعي ميتوانند اين روابط را تا
هركجا كه بخواهند گسترش دهند.

در ماههای اخیر و به دنبال سفرهای انجام
شده میان مقامات دو کشور از ده برابر شدن
حجم مبادالت تجاری سخن گفته میشود .آیا
چنین پیشبینی تحقق پذیر است؟ آیا از دیدگاه
راهبردی افزایش حجم تجارت دو کشور بیشتربه
نفع ایران است یا روس ها؟
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وقتي صحبت از تجارت بين دو كشــور ميشود
طبعاً معني و مفهوم آن اين اســت كه اين دو كشور
بهطور نانوشــتههر يک ،به منافع طرف مقابل توجه
داشته و نســبت به تأمين آن پايبند است .بنابراين
اگر در روابط تجاري بين ايران وروســيه اين موضوع
بخوبي مورد توجه طرفين باشد بهراحتي ميتوان از
ســودمند بودن اينگونه روابط بين دوكشور سخنبه
ميان آورد .اما طبعاً اين همه ماجرا نيســت چرا كه
همواره فاصله بين حرف تا عمل نقش تعيين كنندهاي
دارد و وقتيصحبت از عمل به ميان ميآيد لزوماً به
اين معني نيســت که طرفين نميخواهند ،بلكه در
بســياري زمينهها خواستنبهتنهايي كافي نيست و
توانستن هم شرط اســت .در خصوص توسعه روابط
تجاري بين ايران و روسيه هم اين قاعدهصادق است.
اگر قبول كنيم كه تجارت اوال امري مســتمر است و
ثانيا با آحاد جمعيت يك كشور مرتبط است ،بايد به
اين دو ســؤال مقدر پاسخ دهيم كه دو كشور ايران و
روسيه چه ميزان ظرفيت براي همكاريهاي تجاري
و بازرگانــيدارند و اين ظرفيتها تا چه حد پايدار و
مستمر هستند .اگر به اين مسئله بهعنوان يك مشكل
در توســعه روابط تجاريايران و روســيه نگاه كنيم
بهراحتي درميیابيم كه چنين مشكلي در هر دو طرف
ايران و روسيه وجود دارد و بهعبارتديگر دو كشور نه
ظرفيت خيلي بااليي براي توسعه بيش از حد روابط
تجاري خود دارند و نه بهداليل مختلف امكاناستمرار
اين روابط بهويژه در مورد كاالهاي مصرفي كه به عامه
مردم مربوط مي شود ،وجود دارد .بنابراين پاسخ اين
سؤال بهطور طبيعي اين است كه اگر دو طرف بتوانند
فارغ از فضاي تبليغاتي مترتب بر چنين رويكردي ،به
هر ميزاننسبت به ارتقاء روابط تجاري خود مبادرت
ورزند ،بهدليل مزيتهايي كه در بند قبل به آن اشاره

شــد ،میتواند مفيد بهحال روابط تجاري دو كشور
باشــد .بازار روسیه طبعاً براي ايران ميتواند بهعنوان
يك بازار پرمصرف و تا حدود بســيارزيادي مشــابه
بازارهاي داخلي سودمند باشد .اما در عين حال بنظر
ميرســد تحت هر شرايطي افزايش ده برابري حجم
روابط تجاري دو كشور تا حد زيادي توأم با بزرگنمايي
است و بهتر است كمتر به آن دامن زده شود چرا كه
افزايشحجم مبادالت تجاري ،برخالف افزايش حجم
مبادالت اقتصادي ،صنعتــي و احياناً نظامي به طور
کامل در اختياردولتها نيســت و آحاد مردم در آن
نقش بســيار زيادي دارند كه الزم است به آن توجه
شود .مواردي نظير جلب نظر وذائقه مردم در خصوص
كاالهــاي تجاري و مصرفي و توان تغذيه اين ذائقهها
بطور مستمر ميتواند در توسعه روابطتجاري دو كشور
مؤثر باشد كه بهنظر ميرسد هم ايران و هم روسيه در
اين خصوص راه درازي در پيش دارند.
با توجه به تجربیاتی که از حضور در روسیه
و آشنایی با روابط دو کشور دارید ،به اعتقاد
شما مهمترین مشکل در راهگسترش صادرات
ایران به روسیه در کجاست؟
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روسيه كشور
نسبتاًثروتمندي
است و مردم
آن براي خوراك
و پوشاك خود
اهميت زيادي
قائل هستند و
هركجا كه مزيت
باشد،حاضرند
براي رفع نيازهاي
خود هزينه كنند.
بنابراينشايد
بتوانيم آب رفته را
به جوي برگردانيم

نگر
آینده

مصرفي و چه در خصوص كاالهاي مصنوع و صنعتي
عموميت دارد .بســيارشــنيدهايم كه اگر قرار است
ماشــيني بخريم ميگوييم :قديمي آن بهتر است يا
ميگوييم فالن كارخانه كاالهايش ازكيفيت افتاده و
غيره كه البته براي مردم داخل امري عادي اســت اما
آيا بازارهاي صادراتي و هدف ما هم موظف بهتبعيت
از چنين قائدهاي هســتند؟ حتماً پاسخ منفي است
چون آنها گزينههاي ديگري هم دارند كه بالفاصله به
سراغ آنهاخواهند رفت كما اينكه در داخل ايران هم
در بسياري موارد شاهد هستيم كه يك مارك يا برند،
همواره نتوانستهبهراحتي خود را حفظ كرده و جلب
كننده نظر مشتريان باشد .مشكل ديگر اين است كه
ما شــايد خيلي دير به فكر توسعه روابط تجاري خود
با روســيه افتادهايم و بهعبارت ديگر زمانطاليي آن
را از دســت دادهايم .از دو ،ســه سال قبل از فروپاشی
شــوروی و بهعبارتــي از زمان اعمال سياســتهاي
اقتصادي گورباچف ،بازار نزديك به سيصدميليون نفري
اين كشور بهتدريج روی كشورهايي باز شد كه امكان
برقراريسریع مبادالت تجاري با اين كشور داشتند.
اين در حالي بود كه برخی از كشورها و ازجمله ايران،
آمادگيهــاي الزمبراي بهرهگيــري از اين فرصت را
نداشتند .عدم آمادگی کشــورمان در برقراری سریع
رابطه تجاری با روســیه البته عللگوناگون داشت از
جمله اينكه ايران تازه از جنگ و تبعات آن رهايي يافته
بود و كارخانجات بهتدريج در حال توسعهفعاليت بودند.
از سوی دیگر نيازهاي داخلي هم كه تحت تأثير شرايط
جنگي با ركود مواجه شــده بود ،رو به گسترش بود.
قوانين و مقررات صادراتي نياز به اصالح داشت و ما نه
تنها تجار مبرز و كاركشتهاي نداشتيم بلكه اتفاقاً برخي
افرادفرصتطلب و سودجو كه فكر ميكردند آشفته
بازار روسيه ميتواند يك شــبه آنها را به قارون زمان
تبديل كند ،پا بهاين بازار گذاشــتند كه باعث هتك
حيثيت و آبروي تجار سنتي و با سابقه نيز شدند .موارد
بسيار زيادي پيش آمد كه اينبهاصطالح تجار تازه به
دوران رسيده ،قاعده غش در معامله را در دستور كار
خود قرار داده و با ارائه نمونههاي مرغوب وارسال كاالي
نامرغوب ،باعث ایجاد بياعتمادي نســبت به کاالها و

بازرگانان ایرانی در روســيه شدند .اين كاالها اتفاقاً از
همان مواردي بود كه با عامه مردم ســروكار داشت و
طبعاً برگرداندن دوباره اعتماد مردم كار آساني نبوده
و نيســت .بنابراين توصيه به تجار و دست اندركاران
اين حرفه در رابطه با بازار روســيه اين اســت كه در
نظر بگيرند همچنان كهمردم خود ما وقتي نسبت به
كااليي بي اعتماد شدند از خريد آن صرفنظر ميكنند و
با شعور باالي خود به سراغكاالي بهتر ميروند در بين
مردم آن طرف هم اين شعور و آگاهي وجود دارد و آنها
نيز با توجه به گزينههاي پيشرو بهسراغ كاالي بهتر و
البته با قيمت مناسبتر ميروند و طبعاً كساني در اين
عرصه موفق خواهند بود كه بتوانند هموارهاين اعتماد
را حفظ كرده و آن را باالتر هم ببرند .دستاندركاران
دولتي هم بايد درنظر بگيرند كه مبادالت تجاري بين
كشورها چون با آحاد مردم سروكار دارد ارتباطمستقيم
با آبروي كشــور دارد و وقتي عبارت ساخت ايران بر
روي كااليي درج ميشود ،آن كاال بايد معرف فرهنگ
وغناي تمدني ايران باشد .بنابراين حداقل اين است كه
سازمانهاي نظارتي نظير مؤسسه استاندارد و گمرك
و غيــره مانعاز صدور كاالهاي بيكيفيت و مخرب به
بازارهاي هدف و در اينجا روسيه شوند؛ اصل استمرار
در حفــظ بازارهاي هدفرا در نظــر بگيرند و روابط
تجاري ايران و روسيه را تحتالشعاع مسایل کماهمیت
قرار ندهند و توجه داشــته باشند كه هركاالي ايراني
كه به روســيه صادر ميشود با توجه به همسايگي و
ارتباطات تاريخي و ديرپاي دو كشور ميتواند نسبتبه
ارتقاي ديدگاه مردم روسيه نسبت به ايران و حتي در
پارهاي موارد اصالح اين ديدگاهها كمك شاياني بنمايد.
روسيه كشور نسبتاً ثروتمندي است و مردم آن براي
خوراك و پوشاك خود اهميت زياديقائل هستند و
هركجا كه مزيت باشد ،حاضرند براي رفع نيازهاي خود
هزينه كنند .بنابراين شايد بتوانيم آب رفته را بهجوي
برگردانيم چرا كه كشورهاي رقيب ما چه در فاصلههاي
نزديــك و چه حتي در فاصلههاي دور با هدفگذاري
صحيح توانستهاند بخش اعظم اين بازار مهم را به خود
اختصاص دهند و پس گرفتن جايگاه طبيعي ايران از
اين بازاراگر نه غير ممكن كه بسيار دشوار است.
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دو كشــور ايران و روسيه عليرغم روابط مستمر
و البته توأم و با فراز و نشــيب تجاري خود ،تاكنون
مشــكالت زيادي را درتوســعه اين روابط داشته و
دارنــد كه حلوفصل آنها در حداقــل كوتاه مدت و
بدون يك برنامهريزي منسجم امكانپذير نميباشد.
وقتــي صحبــت از اســتمرار و جلب نظــر و ذائقه
مصرفكنندگان ميشــود ،این مسئله بهدنبال خود
الزاماتيرا ميآورد كه اگر قادر به تأمين آنها نباشيم
هر دو مورد را از دســت خواهیم داد .در نظر بگيريد
كه ایران قرار اســت يك كاالي خوراكي را به روسيه
صادر كند .در درجه اول الزم اســت در خصوص اين
كاال تبليغات مؤثر و البته فراوان صورت دهيم تا ذائقه
مردم روســيه را به آن جلب كنيم كه اين مسئله با
توجه به وجودرقباي فراوان در اين كشور كار آساني
نخواهد بود .اما فرض كنيم كه اين اقدام صورت گرفت
و مردم نسبت به خريد ومصرف آن كاال گرايش پيدا
كردند اما اين تمام ماجرا نيست .در نظر بگيريم كه
اين كاال در كارخانهاي توليد ميشودكه در بسياري
موارد براي ادامه فعاليتهايش با مشكالتي نظير تغيير
قوانين و مقررات صادرات و واردات ،تأمينمواداوليه،
تأمين نيازهاي داخلي و حتي تأمين ارز و غيره مواجه
ميشود و اولين جايي كه اين مشكالت خود را نشان
ميدهد در زمينه صادرات است .بنابراين وقتي مردم
كشور هدف -در اینجا روسیه -براي بدست آوردن آن
كاال بامشكل مواجه ميشوند ،بهدليل آنكه اين كاال
مصرفي است بالفاصله به سمت كاالي مشابه مي روند
كه اگر آن كاالبتواند ذائقه آن مردم را به خود جلب
كند بازگرداندن دوباره آن كار آساني نيست.
مشــكل ديگر اين است كه معموالً در ايران اصلي
داريــم كه میگوید« :هر كااليــي قديمياش بهتر از
جديدش است».اين مسئله چه در خصوص كاالهاي

تراز تجاری میان ایران و روسیه
1392

39

تجارت خارجی با روسیه

بازارهای هدف

اولین گام شناخت قواعد بازی در روسیه است
گفتوگو با مجتبی موسویان ،رایزن بازرگانی سابق ایران در روسیه

مجتبی موسویان  4سال است که از ماموریت خود به عنوان
رایزن بازرگانی ایران درمســکو به ایران بازگشــته است.
مدتهاست که ایران رایزن بازرگانی در روسیه نداردو همین
موضوع یکی از نقاط ضعف ایران در تجارت با روسها است.
موسویان کههم اینک مدیرکل تنظیم بازار آسیا و اقیانوسیه
ســازمان توسعه تجارت اســت در اینگفتوگو امکان ده
برابر شــدن حجم صادرات فعلی ایران به روسیه را با توجه
به فرصت پیشآمده در حــوزه موادغذایی و میوه و ترهبار
منتفی نمیداند .این فرصتدر واقع اختالف روسیه و غرب
بر سر بحران اوکراین و تحریم غذایی روسیه ازسوی غرب
است .موسویان البته در تشریح شرایط تحقق افزایش حجم
صادراتیایران به روسیه نکات مختلفی را مدنظر دارد که در
ادامهمیخوانید .

روسیه اگرچه
کشوری بزرگ
و صادرکننده
بزرگ موادغذایی
همچونگندم،
جو و کنجاله
است اما به دلیل
سردسیر بودن،
واردکننده بزرگ
محصوالتباغی،
سبزیجات و
موادغذاییصنعتی
است .این مسئله
عمدهترینمزیت
برای تجارت
ایران با روسها
است.
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در ماههای اخیر اخبار مختلفی در خصوص
گسترش روابط تجاری میان بازرگانان ایران و
روسیه منتشرمیشود .ســئوال این است که
توســعه تجارت ایران با کشــور روسیه چه
جنبههای مزیتی دارد؟

یکی از ویژگیهای مثبت کشور ایران ،دارا بودن
همســایگان زیاداســت .بعد از روسیه (با  18کشور
همســایه) و چین (با  17کشور همســایه) ،ایران با
15کشــور همســایه در اطراف ،خود مزیتی قابل
توجه در بخش تجارت دارد.همسایگان ایران دارای
تنوع باالی قومی ،مذهبی و فرهنگی هستند .ایران
دارایهمسایگان عربی مســلمان در جنوب مانند
اماراتمتحده عربی ،عمان و عربستاناست .در غرب
ایران ،کشور مسلمان و شیعهمذهب عراق قرار دارد .در
شرق وشمالشرق دو کشور فارسیزبان و هممذهب
افغانستان و تاجیکستان قرار دارند .درجنوبشرقی
کشور پاکستان با فرهنگ شبه قاره هند واقع شده ،در
شمال وشمالغرب همسایگان ترک مانند آذربایجان،
ترکیه و ترکمنســتان هستند وباالخره همسایگان
مسیحی مانند روسیه و ارمنستان در شمال قرار دارند.
از نگاهدیگر ایران در میان سه قاره اروپا ،آسیا و افریقا
واقع شده و ســه اقتصاد بزرگ ونوظهور دنیا یعنی
چین ،هندوستان و روسیه در مجاورت ایران هستند.
در این میانروسیه به عنوان بزرگترین کشور دنیا در
همسایگی شمالی ایران قرار دارد .فدراسیونروسیه
تمامی ویژگیهای یک قاره مستقل به جز جمعیت را
دارا است .روسیه حدود 140میلیون نفر جمعیت دارد.
اقتصاد این کشور هشتمین اقتصاد بزرگ دنیا است و
حجم باالی مبادالت تجاری و پیشرفت تکنولوژیک،
این کشور را در ردیفکشورهای مهم جهان قرار داده
است .عالوه بر این روسیه از لحاظ سیاسی وامنیتی
یکی از مهمترین کشــورهای جهان و از اعضای دائم

شورای امنیت است.درآمد باالی روسیه در حوزه نفت
و گاز ،این کشور را ثروتمند ساخته که ازهمین جهت
میتواند شریکی مطمئن برای جذب صادرات باشد.
روسیه در سال 2013میالدی معادل  527میلیارد
دالر صادرات و  315میلیارد دالر واردات ازکشورهای
دیگر داشته است .از این حجم وارداتی ،نزدیک به 40
میلیارد دالر بهواردات موادغذایی از کشورهای مختلف
اختصاص داشته است .روسیه اگرچهکشوری بزرگ
و صادرکننده بزرگ موادغذایی همچون گندم ،جو و
کنجاله است امابه دلیل سردسیر بودن ،واردکننده
بزرگمحصوالتباغی،سبزیجاتوموادغذاییصنعتی
است .این مسئله عمدهترین مزیت برای تجارت ایران
با روسهااست .نکته مهم این است که  8ماه از سال
در روسیه ،هوا سردسیری و زمستانی است.کشورهای
همسایه غربی و جنوبی روسیه و حتی ترکیه در  5ماه
از سال آبوهوایزمستانی دارند و توان آنها در ارسال
موادغذایی باغی ،میوه و سبزیجات و صیفیضعیف
است .در این میان تنها کشورهایی که دارای اختالف
دما در بخشهایشمالی -جنوبی کشورشان هستند
میتوانند محصوالت غذایی روســیه را در زمستان
طوالنی این کشــور تامین کنند .کشور ایران دارای
این خصوصیت مثبت اســت و در همسایگی روسیه
قرار دارد .هماکنون نیز بیش ازدوسوم صادرات ایران
ت باغی و کشاورزی تشکیل
به روســیه را محصوال 
میدهد .مزیتدیگر ایران در بخش مصالحساختمانی
است که حرف برای گفتن دارد.روسیه با اتکا به درآمد
باالی نفتی در حال تغییر دادن بافت قدیمی شهری
خوداست .فرم شهرنشینی در روسیه که قدمتی باالی
 80ســال دارد در حال تغییر وتحول اساسی است.
این تغییر فرم به حجم زیادی از مصالح ســاختمانی
محتاج است.در بخش ساختمان حدود  120محصول
وجود دارد که ایران در زمینه تولید سیمان،کاشی و

سرامیک ،سنگ ،شیشه ،کلی د وپریز و سرویسهای
بهداشتیمحصوالتی با توانایی باالی رقابتی و صادراتی
تولید میکند .روسها علیرغم پیشرفتباالیی که در
حوزههای مختلف داشتهاند ،در حوزه ساختمانسازی
متکی بهشرکتهای بزرگ سوییسی و ترک هستند.
در این حوزه هم شرکتهای بزرگساختمانسازی
ایران میتوانند با ورود مناســب به بازار روســیه از
فرصتهای موجود درآن بهره ببرند .در سبد صادراتی
کاالهای ایران به روسیه قطعات خودرو و خودرونیز
وجود دارد .سالها است که خودروی سمند به روسیه
صادر میشود و دیدنخودروی سمند در خیابانهای
مسکو یا آستاراخان امر غریبی نیست.

حجم مبادالت تجاری دو کشــور ایران و
روسیه در سال گذشته میالدی تنها یک میلیارد
و سیصدمیلیون دالر بوده که از این رقم سهم
ایران تنها  500میلیون دالر بوده است .با اینحال
توآمدهای
در ماههای اخیر و با توجــه به رف 
گسترده میان مقامات سیاسی و اقتصادی دو
کشور سخن از چند برابر شدن این رقم میشود.
آیا امکان تحقق اینامر وجود دارد؟

در حــال حاضــر  60درصد از فهرســت اقالم
صادراتی ایران بهروســیه به محصوالتی چون میوه
و ترهبار ،سبزیجات و محصوالتغذاییصنعتی مانند
ربگوجهفرنگی اختصاص دارد .روسها بیش از 40
میلیارد دالر وارداتموادغذایی دارند و حاال با توجه
به تحریم کشــورهای اروپایــی و آمریکایی بر علیه
روســیه در حوزه موادغذایی و با توجه به همسایگی
ایران با این کشــور و با علم به اینکهایران در حوزه
ترهبار ،میوه ،خرما و خشکبار و کشمش مازاد تولید
دارد ،میتوان تنهابــا تمرکز بر همین حوزه ،حجم
صادراتی ایران به روســیه را بــه رقم  4تا  5میلیارد
دالر در ســال رساند .اما اینکه چگونه میتوان به این

رقم رســید بحث مفصلتریاست .برای نیل به این
مقصود دولت و بخشخصوصــی باید گامهای الزم
را بردارند.باید میان دو کشــور بانک مشترک ایجاد
شود تا امکان تبادالت مالی میان تجارایرانی و روس
تسهیل شود .شرکتهای ایرانی باید در نمایشگاههای
موادغذایی وهمین طور صنایعســاختمانی روسیه
حضوری قدرتمند داشته باشند .شرکتهای ایرانی
باید سایتهای خود را به روز کنند ،بروشور محصوالت
خود را به زبان روسیارایه کنند و مهمتر اینکه بعد از
دریافت یک پیشنهاد بتوانند به سرعت مطالعاتالزم
را انجام داده و فهرست قیمتهای خود را در اختیار
طرف روس بگذارند .تاجرانروس عالقه دارند که با
شرکتهای بزرگ و قوی وارد معامله شده و یک رابطه
درازمدت را پایهریزی کنند .تالش برای کاهش هزینه
حملونقل کاال باید دراولویت قرار گیرد تا حاشــیه
ســود صادرات به روسیه باال رود .شرکتهای ایرانی
بایددر بخش محصوالتغذایی تنوع محصوالت خود
را باال ببرند و در بخشمحصوالت ساختمانی به شکل
هولدینگ وارد بازار روسیه شوند .شناخت بازارروسیه
از مولفههای مهم دیگر اســت .هر بازار تجاری قواعد
خاص خود را دارد.روسیه سرزمین عجیب و غریبی
اســت .این غریب بودن از زبان روسی هم مشخص
است .در زبان روسی شما «پی» مینویسید اما «آر»
تلفظ میکنید؛ «اچ» مینویسیداما «ا ِن» میخوانید.
بر اساس همین مثال معروف است که در روسیه آنچه
دیدهمیشود همانی نیست که در عمل رخ میدهد.
پس قواعد بازار روسیه را بایدشناخت .اینجاست که
لــزوم اعزام رایزن بازرگانی به مســکو بیش از پیش
عیانمیشــود و دولت باید در این امر اقدام الزم را
بهعمل آورد .حضور رایزن بازرگانیایران در روســیه
باعث میشود که شرکتهای ایرانی اطالعات دست
اولتری دراختیار داشــته باشند .متاسفانه جمعیت
ایرانیان ساکن در روسیه حدود سه هزارنفر است .این
عدد در مقایسه با دیگر همسایگان ایران مانند عراق،
امارات و ترکیهبسیار ناچیز است .از همین رو حضور
جدی در روســیه به صورت دفاتر تجاری وبازرگانی،
اعزام دانشجو و مقامات دولتی باید جدی گرفته شود.
س در خصوص
در طرف دیگــر تاجران رو 
واردات کاال از ایران به روســیه چه مشکالتی
پیشرو دارند که باید رفع شود؟

مهمترین رقبای ما در بازار هدف روسیه
کدام کشورها هستند؟

با توجه به سبد صادراتی ایران به روسیه که حجم
باالی آن موادغذایی است ،ترکیه وجمهوریآذربایجان
رقبای اصلی ایران در بازار روسیه محسوب میشوند.
ایران در زمینه صادرات محصوالتغذایی به این کشور
البتهرقبای فصلی نیز دارد .یعنی در فصل تابستان
دو کشور ازبکستان و قزاقستان نیزتبدیل به رقبای
تجاری ایران در روسیه میشوند .حاال که کشورهای
اروپایی از گردونه رقابتخارج شدهاند ،رقبای اصلی
همان دو کشور ترکیه و آذربایجان هستند.

در ابتــدای صحبتهایتان به پهنه بزرگ
سرزمینی روسیه اشــاره کردید .به نظر شما با
توجه به این گســتردگی جغرافیایی آیا الزم
نیست بخش دولتی و خصوصی ایران رویسایر
شــهرهای روسیه به جز مســکو ،مانند بندر
آستاراخان نیز متمرکز شوند؟

وضعیت تعرفههای اعمالی از سوی روسیه
به کاالهای ایرانی چگونه است؟

روسها برای واردات مواد غذایی به کشورشــان
تخفیف 25درصدیروی تعرفه گمرکی قایل هستند.
به این معنا که اگر کاالی غذاییصادراتی ایران بتواند

طبیعی است که این سفرها به افزایش روابطتجاری
دو کشور کمک خواهد کرد.روندهای بزرگ همیشه با
قدمهای اول آغاز میشوند .مسئله آنجاست که طرف
ایرانی باید در نظر بگیرد که بزرگترین کشــور دنیا
که ثروتمند نیز هست درهمسایگیاش حضور دارد
و حاال به دلیل تحریم از ســوی غرب به این نتیجه
رسیدهکه میتواند بخش عمده نیاز غذایی خود را از
همسایه جنوبی خود ایران تامین کند.این فرصت باید
فرصتی طالیی مغتنم شمرده شود.
با توجه به سابقه حضور در روسیه به عنوان
رایزن بازرگانی جمهوریاسالمی چند توصیه به
تجار ایرانی که قصد ورود به بازاراین کشور دارند
بکنید؟

توصیه اول به بازرگانان ایرانی این است که طرف
تجاری خود را استعالم کنند.در روسیه شرکتهای
مختلفی وجود دارند که گاه ممکن است انگیزههای
مغرضانهو با هدف به اصطالح کالهبرداری داشــته
باشند .از این رو طرف ایرانی برایپیبردن به اصالت
یک شرکت روس باید شــماره ثبت و کد بانکی آن
را از طریقســایتهای اینترنتی که در روسیه وجود
دارد و به این امر اختصاص دارد ،استعالمنماید .بحث
بعدی مسئله مزیتیابی است .ممکن است هر کاالی
صادراتی ایراندر روسیه جایگاه نداشته باشد .در حال
حاضر مزیت اصلی صادرات به روسیه درموادغذایی
اعم از میوه و ترهبار ،ســبزیجات و مصالحساختمانی
است .استفاده ازمشاوره اتاق بازرگانی ایران و روسیه
و همچنین کارشناسان ســازمان توسعه تجارتاز
نکات مهم دیگری اســت که باید مدنظر قرار گیرد.
نحوه تنظیم قرارداد تجاری باشــریک روســی نیز
بسیار مهم اســت .قرارداد درواقع ستون فقرات یک
تجارت موفقبا طرف خارجی است .در این زمینه هم
میتوان از مشاوره و کمک اتاقهایمشترک بازرگانی
و کارشناسان سازمان توســعه تجارت بهره گرفت.
عــدم توجه برخیبازرگانان ایرانی به تبعات حقوقی
منعکس در یک قرارداد ،گاه باعث لطمه باالیمالی
آنها شــده است .تجار ما باید بدانند که بازار روسیه
یک بازار کنترل از راه دورنیست؛ حضور فیزیکی در
این بازار از طریق شرکت در نمایشگاههای تجاری الزم
و ضروری است .روسیه کشوری بزرگ و ثروتمند است
و از همین رو شرکتهایبزرگ با بنیه مالی قوی برای
حضور در روسیه ارجح هستند .بازار روسیه و بایدها و
نبایدهای آن با بازار سایر کشورهای همسایه ایران تا
حدزیادی متفاوت است و تصور اینکه روش سودمند
در سایر همسایگان ایران الزاما درروسیه هم سودآور
خواهد بود ،تصور صحیحی نیست.

نگر
آینده

درست است که روسیه پهنه جغرافیایی وسیعی
دارد اما 80درصد جمعیت این کشــوردر 20درصد
قلمروی روســیه در بخش اروپایی آن متمرکز شده
است .بزرگترینبازار مصرف روسیه در شهر مسکو
و در مرحله بعد در سنپترزبورگ قرار دارد.70درصد
گردش مالی و اداری روسیه در مسکو انجام میشود و
این شهر یکی ازبزرگترین شهرهای اروپا با درآمد باال
و نرخ بیکاری پایین است .به عبارت دیگراوج مصرف
در مسکو اتفاق میافتد و به همین دلیل باید در مسکو
حضوری قویداشــت .به طور سنتی و از قرنهای
پیشین ،بندر آستاراخان مبدا ورودی کاالهایایرانی
به روسیه محسوب میشده است و در مرحله بعد این
کاالها دوباره به مسکویا سنپترزبورگ حمل میشده
است .اگر بخواهید با شرکتی در روسیه کار کنید ،آن
شرکت حتما در مسکو حضور دارد و نمایشگاههای
بزرگ خارجی در مسکو برگزارمیشود .آستاراخان
البته از لحاظ بندرگاهی برای کشورمان دارای اهمیت
باالییاست .کنسولگری ایران و همچنین اتحادیه
تجار ایرانی مقیم آستاراخانسالهاست در این شهر
حضور دارند اما این موضوع دلیل نمیشود که نقش
بسیارمهم مسکو در تجارت با روسیه را از یاد ببریم.

سفرهای اخیر میان مقامات دو کشور را در
زمینه گســترش روابط تجاری دو طرفتا چه
میزان موثر میدانید؟

تجار ما باید بدانند
که بازار روسیه
یک بازار کنترل
از راه دور نیست؛
حضورفیزیکی
در این بازار از
طریق شرکت
درنمایشگاههای
تجاری الزم و
ضروری است.
روسیه کشوری
بزرگ و ثروتمند
است و از همین
رو شرکتهای
بزرگ با بنیه مالی
قوی برای حضور
در روسیه ارجح
هستند.
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بخش اعظم مشــکالت روسها در امــر واردات
از ایران به نداشــتن اطالعاتدقیق از شــرکتهای
ایرانــی و نبود یک مرجع مطمئن برای اســتعالم و
احرازصالحیت طرف ایرانی برمیگردد .اگر شرکت
روس بخواهد با شریکتجاریایرانی وارد معامله شود
کار سختی پیشرو دارد .زیرا اوال حضور فیزیکی در
محل ونمایشــگاههای تجاری و همچنین اینترنتی
شرکتهای ما ضعیف است ،ثانیا نبودرایزن بازرگانی
ایران در روسیه باعث ســردرگمی روسها میشود.
درست است کهبخش بازرگانی سفارت روسیه بیش
از  80ســال است که در تهران حضور دارد و درحال
حاضر  22کارمند دارد اما ترجیح روسها بر این است

که اطالعات مربوط بهواردات از ایران را در مســکو
داشته باشــند .آنها به مرجعی رسمی در مسکو نیاز
دارندکه شرکتهای ایرانی را توصیه و تضمین کند.
از سوی دیگر دولت روسیه بایدهمکاری الزم را برای
تصویب برخی موافقتنامههای تجاری با ایران مانند
موافقتنامه قرنطینــه دامی ،انجام دهد .اگر روسها
خواهان واردات موادپروتئینیمانند گوشتگوسفند،
مرغ و تخممرغ از ایران هستند ،باید اسناد پایه مورد
نیاز دراین زمینه را با طرف ایرانی داشته باشند.

از اتاق بازرگانی گواهی مبدا و فرم «آ»را دریافت کند،
این کاالهنگام ورود به آستاراخان اگر شامل 10درصد
تعرفه گمرکی باشد ،با  7.5درصدتعرفه وارد روسیه
خواهد شد .
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رویای ابریشمی شانگهای
بیمها و امیدهای سفر رئیسجمهوری
و هیئت تجاری ایران به آسیای میانه

فرصت طالیی شانگهای  .مجیدرضا حریری
دیدوبازدید به سبک قزاقی  .آرنوو عسگر
فرصتهای طالیی در انبار غ ّلۀ شوروی  .جلیل فروتن
بازرگان ضمانت میخواهد  .علی نظری
یاصغر فرشچی
منتظریک تحول باشید  .عل 
از خدمات فنیمهندسی تا کشت فراسرزمینی  .عبدالرحمن سلیمانی مقدم
حمایت حداکثری برای جذب سرمایه خارجی  .حسن خدایاری

آمنه شیرافکن
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از سفر رئیس دولت که سخن به میان میآید
گروهی به یاد ســفرهای اســتانی پرسروصدا
میافتند و دیگرانی دلنگران تکرار سفرهایی
پرخرج از نیویورک گرفته تا مسکو میشوند که
دستکم دو پروندۀ شکایت در کمیسیون اصل
 ۹۰گشوده است .حسن روحانی اما در دولت
یازدهم فرمان را به ســمت دیگری چرخانده و
پیشین
در سفرهای سیاسیاش به سنت سالیان
ِ
همتایان تُــرک ،هیئتی تجاری و اقتصادی با خود
ِ
همــراه کرده اســت .چنانکه تنها در ســفر اخیر به
قزاقستان و تاجیکستان که در قالب سفر چند روزه به قصد
گســترش همکاریهای دوجانبه و شرکت در اجالس سازمان
همکاری شــانگهای انجام شده بود؛ هیئتی متشــکل از  ۸۰نفر از تجار،
بازرگانان و سرمایهگذاران ،او را همراهی کردند .اقدامی که فعاالن بخش خصوصی از
آن به نیکی یاد کردهاند و خواهان تکرار و استمرارش هستند.
سازمان همکاری شانگهای که  ۱۸سال پیش با مشارکت روسیه ،چین ،قزاقستان،
قرقیزستان و تاجیکستان تشکیل شد ،شاید در نگاه اول مجمعی منطقهای برای
حلوفصل مسائل چین و روسیه کمونیست با جمهوریهای استقاللیافته از اتحاد
جماهیر شوروی بهنظر بیاید ،اما اکنون باتوجه به شرایط بینالمللی ،اهمیتی جهانی
یافته اســت .این پنج کشور ،در سال  ،۱۹۹۶پیمانی امضا کردند که بهموجب آن،
کشــورهای عضو «گروه شانگهای  ،»۵در راســتای اعتمادسازی ،اقدام به کاهش
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تاسیسات و نیروهای نظامی در مرزهای مشترک خود میکردند .در  ۱۵ژوئن سال
 ۲۰۰۱با پیوستن ازبکستان به پیمان گروه شانگهای  ،۵نام این نهاد منطقهای به
«سازمان همکاری شانگهای» تغییر کرد .در گردهمایی سران کشورهای عضو در
سال  ۲۰۰۲در روسیه ،جزئیات اساسنامه سازمان شامل اهداف ،ساختار و راهکارها،
به بحث و تبادلنظر گذاشته شد و پس از انجام توافقات الزم ،سازمان از نظر حقوق
بینالملل رسمیت پیدا کرد .همکاری در بخشهای امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی و
تعدیل تأثیرات ناتو بر معادالت بینالمللی از کارکردهای اصلی این سازمان بهشمار
میرود .نگاهی کوتاه به قدرت و جمعیت کشورهای عضو این سازمان که در مجموع
ش از پیش
 ۲۵درصد جمعیت جهان را شــامل میشود ،اهمیت این سازمان را بی 
مشخص میکند .اجالس اخیر سازمان همکاری شانگهای که در حال حاضر ،چین،
روسیه ،قرقیزستان ،قزاقستان ،تاجیکستان و ازبکستان جزو اعضای اصلی و هند،
ایران ،مغولستان ،افغانستان و پاکستان از جمله اعضای ناظر آن هستند ،روزهای ۲۰
و  ۲۱شهریور در تاجیکستان برگزار شد و رئیسجمهوری ایران و هیئت همراه در
این نشست حاضر شدند .حسن روحانی اما در راه اجالس شانگهای ،از قزاقستان نیز
بهمنظور گسترش همکاریهای فیمابین دو کشور بازدید کرد.
تعامل با جمهوریهای آسیای میانه از ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی برای ایران
حائز اهمیت است .گسترش روابط دیپلماتیک با کشورهای  CISبا توجه به وجود
اشتراک و پیوندهای تاریخی و فرهنگی ایران با این کشورها ،میتواند هموارکننده
مســیر توسعه تعامالت اقتصادی باشد .ســخنان رئیسجمهوری پیش از سفر به
قزاقســتان ،نشان از اهمیت سازمان همکاری شانگهای و روابط ایران با کشورهای
عضو این سازمان دارد .دکتر روحانی گفته بود حضور در اجالس مشترک اتاقهای
بازرگانی دو کشور ایران و قزاقستان یکی از اهداف سفر اخیر به این کشور است و
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برای ما بسیار مهم است که بخش خصوصی ایران با بخشهای خصوصی کشورهای
همسایه و منطقه ازجمله قزاقستان همکاریهای خوبی داشته باشند .بههمین خاطر
دولت درصدد است زمینههای همکاری بخشهای خصوصی را میان این کشورها
فراهم کند .او همچنین در جمعبندیاش درباره سفر به تاجیکستان نیز تاکید کرد
که «برخی از این پروژهها تکمیل شدند و برخی نیز در آینده تکمیل خواهند شد و
یرسد».
به بهر هبرداری م 
طی ســالهای اخیر بهویژه پس از فروپاشی شوروی ،سیاست گسترش روابط
تجاری با قزاقســتان در دستورکار مســئوالن اقتصادی قرار داشته اما حاصل آن،
کماکان و با وجود اقدامهای صورتگرفته چندان مطلوب بهنظر نمیرسد .مهمترین
وعده آقای روحانی در پایان سفر ،گشایش راهآهن ایران و قزاقستان تا آذرماه سال
 1393است .به گفته فعاالن اقتصادی ،بهرهبرداری از این خط تاثیر شگرفی بر سطح
مبادالت تجاری ایران دارد .با این اقدام ،توســعه اقتصادی کریدور جنوب به شمال
شرایط بهتری پیدا میکند و چنانکه نورسلطان نظربایف ،رئیسجمهوری قزاقستان
اعالم کرده ،امکان حمل دهمیلیونتن بار را فراهم میکند .او عامل کاهش مبادالت
تجاری دو کشور طی سالهای اخیر را شرایط اقتصادی اروپا و جهان دانسته و ابزار
امیدواری کرده است که با شروع بهکار راهآهن قزاقستان ،ترکمستان ،ایران که آسیای
مرکزی را به خلیجفارس پیوند میزند ،گردش تجاری ایران و کشورش به دومیلیارد
دالر در سال برسد.
حضور در اجالس شــانگهای با همه اهمیتی کــه در بهبود روابط تجاری ایران
داشت ،بهعلت عدم هماهنگیهای الزم ،تنها به همراهی دونفر از اتاق مشترک ایران و
چین با رئیسجمهوری انجامید و رئیس و نایبرئیس اتاق ایران و چین به نمایندگی
از تجار ایرانی در این سفر آقای روحانی را همراهی کردند تا زمینههای تسهیل روابط

تجاری میان دو کشــور را بیش از گذشته فراهم آورند .در صفحات پیشرو ،آنچه
بیشتر پرداخته شده ،سفر رئیسجمهوری و هیئت همرا ه ایشان به قزاقستان است.
چراکه پیشنهاد فعاالن اقتصادی در ضرورت همراهی تیمهای تجاری با مقامات ارشد
سیاسی تنها در این سفر بود که بهطور کامل و دقیق محقق شد .هرچند خیلیها
درعینحال به چینش تیم تجاری همراه دولت و میزان دقتنظر صورتگرفته در
این چینش نقد دارند.
بررسی ســفر اخیر دکتر روحانی و هیئت تجاری همراه ،موضوع اصلی پروندۀ
«آیندهنگر» اســت .البته بخشی از مطالب به معرفی فرصتهای اقتصادی ایران و
قزاقستان مربوط است و بخشی از آن به آسیبشناسی و بررسی مشکالت پیشروی
همراهی دولت و بخش خصوصی در سفرهای خارجی .فعاالن اقتصادی و کارشناسان
سرمایهگذاری خارجی معتقدند ،اگر همراهی تیم تجاری با رئیسجمهوری محدود
به حرکتهای نمایشی شود ،راه به جایی نخواهیم برد اما اگر ظرایف اقتصادی این
سیاست از سوی مسئوالن درک شود ،آنگاه میتواند برای پیشبرد اهداف اقتصادی
دوطرف مثمرثمر باشد .چراکه حوزههای اقتصادی با وجود بازیگری بخش خصوصی،
همــواره در اصول منوط به همراهی دولتهاســت .همچنین یادداشــتی درباره
حمایتهای همهجانبه سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با
تاکید بر قوانین حمایتی تهیه شده و برخی از تجار همراه آقای روحانی در سفر اخیر
نیز از بیمها و امیدهای سرمایهگذاری در قزاقستان سخن گفتهاند .ضرورت تسهیل
تبادل هیئتهای مختلف تجاری و اقتصادی میان دوکشور و رفع موانع تجارت در
کنار لزوم حمایت از شورای مشترک تجاری ایران وقزاقستان که با مشارکت بخش
خصوصی و عضویت  ۴۶نفر از سرمایهگذاران و تجار ایرانی و قزاق تشکیل شده ،از
دیگر مسائلی است که کارشناسان در این پرونده بر آن تاکید کردهاند.
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فرصتطالییشانگهای
گذار از مباحث امنیتی به فرصتهای اقتصادی ،مغتنم است
در سفرهای اخیر رئیسجمهوری به منطقۀ آسیای
میانه که در قالب اجالس شانگهای انجام شد ،تنها در
سفر به قزاقستان بود که گروهی از سرمایهگذاران و
تجار ایرانی همراه رئیس دولت شــدند و توانستند با
استفاده از این فرصت ،امکانات گسترش روابط تجاری
مجیدرضا حریری با این کشــور را مورد بررسی قرار دهند .اقدامی که
نایبرئیساتاق امیدواریم در قالب یک ســنت حسنه از سوی دولت
بازرگانیمشترک یازدهم توسعه پیدا کند و به دیگر سفرهای مقامات
ایران و چین سیاســی ارشد کشور تســری یابد .چراکه همراهی
تیمهــای تجاری با دولت میتوانــد در بلندمدت به
توسعه روابط تجاری ایران و کشورهای منطقه و از آن
مهمتر ترمیم روابط بخش خصوصی و دولت کمک
شایان توجهی کند .روابطی که به دالیلی سالها در
موضوع اصلی حاشیه قرار گرفته بود و بهدرستی از پتانسیلهای آن
استفادهنمیشد.

اجالسشانگهای
رفتهرفته از تجمیع
ظرفیتهایصرفاً
امنیتی به سمت
بالفعلکردن
ظرفیتهای
تجاریتغییرمسیر
داده و این برای
ایران امتیاز بزرگی
بهشمارمیآید.
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عملکرد دفتر اتاق ایران و چین در شانگهای

خوشبختانه بر اساس آمار اداره گمرک چین ،در
ششماهۀ نخست رویکار آمدن دولت آقای روحانی،
مبادالت تجاری تهران و پکن با رشــد  ۲۷درصدی
به  ۹میلیارد و  ۱۷میلیون دالر رسیده است .سابقه
فعالیت اتاق ایران و چین در شــانگهای به ســالها
قبل بازمیگــردد و در این مدت ،مــا با تالشها و
اقداماتی که شده ،خوشبختانه به شناخت خوبی از
پتانسیلهای تجاری دو طرف رسیدهایم .اتاق ایران و
چین در آستانه دهسالگی است و در این مدت سطح
مراودات دو کشور از دوسه میلیارد دالر در سال به ۳۰
میلیارد دالر رسیده و هدفگذاری دو کشور رسیدن
به ســطح مراودات تجاری  ۵۰میلیارد دالری است.
دفتر اتاق ایران و چین در شانگهای ،نخستین دفتر
یک اتاق بازرگانی کشورهای حوزه خلیج فارس در
چین و شانگهای است که ما در آن کار مطالعاتی و
مبادله اطالعات و تسهیل تجارت را انجام میدهیم.
دفتر اتاق ایران و چین در شانگهای ،بدون کمک مالی

دولت و ارگانها و با حمایت معنوی برخی از دوستان
و مسئوالن شکلگرفته و بهخوبی مشغول پیشبرد
امور است.
نکتــه مهم دیگــر اینکه ،ما در توســعه روابط با
چین به دنبال این هســتیم که کاالی مصرفیمان را
با کمک چین و با ســرمایهگذاری مشترک ،در ایران
تولید کنیم و بخشی از کاالی تولیدشده را به مصرف
داخلی برســانیم و مازادش را راهی بازارهای چین و
منطقه کنیم .چون چین نهتنها در کشور ما بلکه در
کشورهای همسایه چون عراق ،افغانستان ،تاجیکستان،
ترکمنستان ،عربستان ،امارات و باالخره گرجستان و
ازبکستان و قرقیزستان سهم بازار خوبی دارد و این به ما
گوشزد میکند که باید بر پتانسیلهای پنهان سازمان
همکاری شــانگهای متمرکز شد و برای بهرهمندی از
توان اقتصادی تمام کشورهای عضو سرمایهگذاری کرد.
تئوری دولت چین کمربند اقتصادی است

شــاید یکی از مهمترین کارهایی که از  ۶ســال
پیش به اینســو ،در ارتباط با کنفرانس شــانگهای
دنبال کردهایم مســئله ایجاد اتاق «جاده ابریشــم»
کشورهای عضو سازمان شــانگهای باشد .ایدهای که
در آن زمان بهدالیلی که در مدیریت اتاق مطرح بود،
پیش نرفت و هرچند همه از آن اســتقبال کردند اما
کسی پیشنهاد اصلی و عملیاتیکردن این ایده را جدی
نگرفــت .همزمان با ریاســتجمهوری آقای روحانی
یکــی از تئوریهای اقتصادی «شــی جین پینگ»
رئیسجمهوری چین تاکید بر «شــورای بازرگانی راه
ابریشم» بود .آنها بهعبارت دیگر بر ایجاد و شکلگیری
«کمربند اقتصادی راه ابریشم» تاکید داشتند ،مسئلهای
که در همین سفر اخیر نیز از سوی آقای روحانی مورد
تایید واقع شد .بههرصورت ،شکلگیری هر کدام از این
ایدهها و عملیاتیشدن همکاریهای کشورهای عضو
در سازمان همکاری شانگهای بیش از هر چیز میتواند
به کمک ایران بیاید ،اما این در صورتی محقق خواهد

شــد که دولت ما نیز بهخوبی به پتانسیلهای بخش
خصوصی واقف باشد و از توان و امکان این بخش برای
توسعه روابط بهرهمند شود.
نکتــه دیگری کــه باید مورد توجه مســئوالن
دولتی قرار بگیرد این است که موضوع اصلی اجالس
شــانگهای رفتهرفته از تجمیــع ظرفیتهای صرفاً
امنیتی به ســمت بالفعلکردن ظرفیتهای تجاری
تغییر مسیر داده و این تغییر جهت اتفاقا برای ایران
امتیاز بزرگی بهشمار میآید.
ضرورت دفاع از ایده
«شورای بازرگانی جاده ابریشم»

برای ما فرصت مغتنمی اســت تا عالوه بر حضور
در این سازمان به عنوان عضو ناظر ،نسبت به تشکیل
یک شــورای مشترک اقتصادی که اتاقهای بازرگانی
در آن حضور فعال داشــته باشند ،اقدام کنیم .قطعا
تعداد زیادی از تجار و فعاالن اقتصادی همینحاال هم
در چین مشــغول فعالیتاند اما زمانی این ظرفیتها
جدیتر خواهد شد که بتوانیم همه این امکانها را در
اتاق مشترک ایران و چین شناسایی کرده و عالوه بر
آن با تمام اتاقها و شوراهای دیگر –اتاقهای کشورهای
عضو سازمان همکاری شانگهای -جلسههای مشترک
برگزار کنیم و به همفکری بپردازیم .این نشســتها
میتواند فرصتی تازه برای ایجاد شــناختی جدید از
ســرمایهگذاری در حیطه کشــورهای عضو سازمان
شــانگهای برای مــا فراهم کرده و به آشــنایی تجار
فعال در این حوزه منجر شــود .مشکل این است که
هنوز این پیشنهادها در حد ایده مانده و هنوز مراحل
مقدماتی را پشت سر میگذارد .اما ایران باید بتواند از
طرح ایده «شورای بازرگانی جاده ابریشم» دفاع کرده و
سازوکار عملیاتی خود را برای اجراییکردن این ایده به
اجالس پیشنهاد دهد ،بهویژه در این موقعیت زمانی که
مسئوالن چینی از کمربند اقتصادی میان کشورهای
عضو سخن میگویند.

دیدوبازدید به سبک قزاقی
اگر راهآهن باشد ،روابط تجاری پنج برابر میشود

آرنوو عسگر
مدیرعاملآژانس
سرمایهگذاری
و صادرات ملی
قزاقستان

فرصت
سرمایهگذاری
در قزاقستان
یکمسئله
است و فرصت
ترانزیت کاال از
مسیرقزاقستان
فرصتیمضاعف
پیشروی تجار
ایرانی است.
از این جهت
راهآهن ایران
و قزاقستان
نقطهعطفیدر
روابط میان دو
کشور خواهد بود.

نگر
آینده
ی و یکم  /آبان 1393
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طی سالیان گذشته و بر اساس مستندات تاریخی
و فرهنگی ،قزاقستان و ایران همواره ازجمله شرکای
اصلی یکدیگر بودند و همواره شــاهد نقطهنظرات
مشترک رهبران دو کشور در عرصههای منطقهای و
جهانیبودهایم.خوشبختانهسفراخیررئیسجمهوری
ایران به قزاقستان بار دیگر ،اهمیت و ضرورت توسعه
ســطح روابط میان دو کشور را یادآوری کرد .حضور
هیئت تجاری ایران بههمراه آقای روحانی در ســفر
قزاقســتان برای اهالی صنعت و تجارت در کشــور
ما بســیار تعیینکننده و حامل پیامی مثبت برای
توســعه همکاریها بود ،بنابراین در پیوند با ســفر
رئیسجمهوری ایران به قزاقستان ،ما نیز به فاصلهای
کوتاه در راس یک هیئت تجاری متشکل از تاجران
خبره قزاقستان به ایران آمدیم تا بتوانیم چهرهبهچهره
با تجار ایرانی در تماس قرار بگیریم و برای توســعه
روابط تجاری بکوشیم.
ایران میتواند از طریق قزاقستان به بازار روسیه،
آســیای میانه و همچنین کشورهای عضو در CIS
مســتقل مشــترکالمنافع)
(اتحادیه کشــورهای
ِ
دسترســی داشته باشد .فرصت ســرمایهگذاری در
قزاقستان یک مسئله اســت و فرصت ترانزیت کاال
از مسیر قزاقستان فرصتی مضاعف پیشروی تجار
ایرانی اســت .راهآهن ایران و قزاقستان نقطهعطفی
در روابط میان دو کشور خواهد بود و همانطور که
رئیسجمهوری قزاقستان هم در جریان سفر آقای
روحانی اشاره کرد ،با توســعه این خط و راهاندازی
آن ،روابط تجاری ایران و قزاقستان تا پنجبرابر امروز
افزایش خواهد یافت.
پیشنیه تمدنی و تاریخی مشترک دو کشور نیز
نقطهقوت دیگری برای توســعه روابط میان ایران و
قزاقستان است .هر دو کشور نقاط مشترک تاریخی،
فرهنگی و سیاسی فراوانی داریم که هریک از جهاتی
میتواند در توســعه روابط تجاریمان قوامبخش و
کمککننده باشد .هرچند به هر شکل حضور شخص
رئیسجمهوری و هیئت همراه ایرانی نشان داد که
ســطح روابط میان دوکشور تا چه میزان از نزدیکی
و صمیمیت برخوردار اســت ،اما باوجود تالشهای
صورتگرفته از دو طرف ،هنوز سطح روابط تجاری
میان ایران و قزاقستان پایین است ،چنانکه در سال
 ۲۰۱۳حجم معامالت  ۶۲۰میلیون دالر بوده است.
این عدد نشــانگر حقیقت و پتانسیل واقعی ایران و
قزاقستان نیســت بنابراین باید تالش کرد و روابط
تجاری را توسعه و گسترش داد .چنانکه گفته شد،
احداث راه آهن ایران – ترکمنستان  -قزاقستان ،از
جمله راههای تسریع و توسعه روابط تجاری بین دو
کشور خواهد بود و باعث افزایش مبادالت کاالها به
دیگر کشورهای همسایه و منطقه خواهد شد .برآورد

تاجران قزاق این بوده و هست که مهمترین اولویت
سرمایهگذاران برای توسعه روابط تجاری میان ایران
و قزاقستان شکلگیری هر چه سریعتر این خطآهن
اســت که امیدواریم در افقــی زودهنگام آغاز بهکار
کند .راهاندازی این راهآهن میتواند انقالبی در روابط
تجاری ایران و قزاقســتان بهوجــود آورد چراکه در
حالحاضر در کنار مشکالت مختلف ،حملونقل یکی
از اصلیترین دغدغههای دو طرف تجاری است.
ی ایران ،بازار آزاد قزاقســتان
ی تجار 
توانمندیها 
و وجود شبک ه ترابری جادهای و پتانسیل مسیرهای
ی فعالیت
ی را برا 
ن دو کشور ،بستر مناسب 
ریلی میا 
ن فراه م کرده
ی در قزاقستا 
ی ایران 
ن و شرکتها 
تاجرا 
ن ب ه ســاالن ه میلیونها قلم انواع
است .نیاز قزاقستا 
ی و اتخاذ
ب ســرمایه خارج 
کاالهــای وارداتی ،جذ 
سیاست درهای باز در این کشور سبب شد ه ب هنحوی
هماکنون تعداد زیادی از شرکتهای تجاری ،تولیدی
تهای تجاری و
و سرمای هگذار خارجی از جمله شرک 
ن کشور حضوری
ن در ای 
ی ایرا 
ی و مهندس 
ت فن 
خدما 
فعا ل داشت ه باشند.
خوشبختانه در سفر اخیر آقای روحانی و امضای
ن در
ن و قزاقســتا 
ن ایرا 
ت تفاه م میا 
چند یادداشــ 
زمینه گسترش روابط اقتصادی و تجاری ،زمین ه برای
ف ایرانی در
ی مختل 
تها 
فعالیت تجار و حضور شرک 
ت.
قزاقستان بیشازپیش فراهم شده اس 
ی در قزاقستان
هماکنون بیشتر شرکتهای ایران 
ی از
ت دارند و شــمار 
ت کاال فعالی 
در زمینــ ه تجار 
یومهندسی ایرانی نیز سرگرم
شرکتهای خدمات فن 
ث ساختمان
ی و احدا 
گ راهساز 
ی بزر 
ی طرحها 
اجرا 
نک ه دولت قزاقستان قوانین
هســتند .با توجه به ای 
ی برای فعالیت شرکتهای سرمایهگذار خارجی
آسان 
یکند ،بیشتر
ن حمایت م 
عکرده و از تولیدکنندگا 
وض 
ی برای دستیابی به سود زودهنگام
شرکتهای ایران 
تهای تجاری در این کشــور روی آورد هاند.
به فعالی 
ی ایرانــی از زمان اســتقالل جمهوری
تها 
شــرک 
ن  ۳میلیون
ی تاکنو 
ن در سا ل  ۱۹۹۱میالد 
قزاقستا 
ی کردهاند
ن کشور سرمایهگذار 
و  ۵۰۰هزار دالر در ای 

که نوع خود رقم قابل توجهی بهشمار میآید.
شــرکتهای خدماتی ایران در زمینه صادرات
مصالح ســاختمانی ،فرش دســتباف ،پوشــاک و
منســوجات ،موادغذایی ،محصوالت بهداشــتی و
ی و  ...در قزاقستان
ت فنیو مهندس 
شوینده ،خدما 
یکنند .شــرکتهای تولیدی ایرانی در
فعالیت م 
خ،
زمینه تولید رنگ صنعتی ،روغــن موتور ،ضدی 
ت،
توصنع 
نکنندهها ،مایع ظرفشــویی ،کشــ 
روا 
ک نیز
ی صنای ع سب 
ی و فلز 
ت الستیک 
ت قطعا 
ساخ 
در کشور ما سرگر م فعالیتهای روزان ه هستند .در
ن به
ی ایرا 
ی و مهندســ 
ت فن 
موضوع صدور خدما 
ت فنیو مهندسی
ی خدما 
قزاقستان نیز ،شرکتها 
جهای
ایران در زمینه ســاخت جاده ،مجتمع و بر 
یکنند
مســکونی و تجاری در این کشور فعالیت م 
ق این عرصه محسوب
و از جمله شــرکتهای موف 
میشوند.
ســرمای هگذاری در ســاخت کارخانههای تولید
ح و لوازم ســاختمانی برای
آجر و ســیمان ،مصالــ 
ی اولویتدار
ت قرار دارد .طر حها 
ن در اولوی 
قزاقســتا 
ی چون
ن از مزایای 
ی در قزاقســتا 
ی سرمای هگذار 
برا 
ی و معافیت از پرداخت عوارض
معافیتهای مالیاتــ 
ی راهاندازی
ت الز م برا 
ت تجهیزا 
ی واردا 
ی بــرا 
گمرک 
ن بهره
طرحها برخوردار هســتند .همچنیــن میزا 
ب است
ش تولید متناس 
ن در بخ 
ی قزاقســتا 
وا م بانک 
ی ۷درصد و حداکثر
بهنحوی که دستکم بهر ه بانک 
تو
ن آهنآال 
ن از قزاقستا 
ن  ۱۵درصد اســت .ایرا 
آ 
ح و لواز م ســاختمانی ،مواد
ک دا م وارد و مصال 
خورا 
ت بهداشتی
ی و محصوال 
ی ،دارو ،خودرو ،انوا ع باتر 
غذای 
به این کشــور صادر کرده اســت .با توجه به وجود
ن ایرانی
ن و ترکی ه صادرکنندگا 
ی مانند چیــ 
رقیبان 
باید به کیفیت کاالهای صادراتی و نوع بســت هبندی
محصوالت بیشازپیش توجه داشته باشند تا بتوانند
ی داشت ه باشند.
ن حضور دائم 
ی قزاقستا 
در بازار رقابت 
ی مناب ع عظیم
ی ثروتمند و دارا 
ن کشور 
قزاقستا 
ت که در سالهای
ی اس 
ت و گاز و مواد خا م معدن 
نف 
اخیر به ســرمایهگذاری خارجــی در بخش تولید
اهمیت بیشــتری میدهد و تالش دارد تا ب هتدریج
ت را
ن واردا 
ن حجــ م تولید داخلی ،میــزا 
با باالبرد 
ش دهد .امیدواریم بتوانیم از این پس وضعیت
کاهــ 
را طوری برنامهریزی کنیم که هر ســال هیئتهای
تجاری ایرانی و قزاقســتانی بتوانند به ســادگی در
میان دو کشور در تردد باشند .حضور آقای روحانی
در قزاقستان پیام آشکاری است بر حمایت ایشان از
همکاریهای آتی تجاری دو کشور ،و ما حضور هیئت
تجــاری و بازرگانان ایرانی به همراه رئیسجمهوری
را در کشــورمان ،اتفاقی مثبت میدانیم و آن را به
یگیریم.
لنیکم 
فا 
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دستاوردهای اجالس شانگهای

اقتصاد سیاسی

چه مرحلهای قرار دارد؟

چند سال قبل شرکت مشترکی میان ما و قزاقستان شکل گرفت تا به تولید
در همان ابتدا برای راهاندازی این شــرکت دو و نیم
خــوراک دام پایه بپردازد .ما 
میلیون دالر هزینه کردیم و بنا بود طرف قزاقستانی هم با همین میزان سرمایه
به ایران بیاید و سرمایهگذاری کند اما بهخاطر مشکالتی که آن زمان – در دولت
گذشته – وجود داشت و اینکه مسائل به اندازه حاال روان نبود ،طرف قزاقستانی
نتوانست منابع مالیاش را به ایران بیاورد و ما مجبور شدیم تمام سرمایهگذاری را
خودمان انجام دهیم و شرکت را صرفا به نام ایران ثبت کنیم.
آقای روحانی در سفر به قزاقستان از گشایش قریبالوقوع خط آهن
قزاقســتان  -ایران خبر دادهاند .راهاندازی این خط تا چه اندازه در تسهیل
روابط تجاری دو کشور اهمیت دارد؟

فرصتهایطالیی
در انبار غ ّلۀ شوروی
گفتوگو با جلیل فروتن بازرگانی که
۱۲سال در قزاقستان زندگی کرده است
جلیل فروتن  ۱۲سالی میشود که در شمال قزاقستان کارخانه خوراک دام پایه بهراه
انداخته تا به گفتۀ خود ،بتواند دام پایه به ایران وارد کند .او سفر هیئت تجاری همراه
رئیسجمهوری به قزاقستان را تقویتکننده قدرت البی و چانهزنی بازرگانان دانسته
و میگوید« :متاسفانه دولتهای قبل آنطور که انتظار میرفته در حمایت از فعاالن
بخش خصوصی همراه نبودهاند اما اگر همراه باشند ما هم میتوانیم کارهای بزرگی
انجام دهیم ».سالها زندگی در قزاقستان موجبشده تا بهآسانی به زبان قزاقی مسلط
باشــد و از عهده همه کارهای تجاری در خاک این کشور بربیاید ،اما او نیز همچون
تمامی فعاالن اقتصادی با مشکالتی مواجه شده است و حاال ،سفر اخیر دولت و هیئت
تجاری ،فرصتی برای او و برخی دیگر از تجار فراهم کرده تا بتوانند صریحتر از همیشه
از موانع و مسائلی بگویند که در این سالها بر آنها گذشته است .او اگرچه وضعیت
بانکی و همکاریهای سازمانی و اداری در قزاقستان را مثبت میداند اما معتقد است که
گاهی برخی بخشنامهها و ضوابط دستوپاگیر داخلی ،مانع از توسعه بیشتر امر تجارت
برونمرزی میشود .آقای فروتن از اطالعاتی که بهتازگی سازمان جذب سرمایهگذاری
خارجی ارائه داده ،خشــنود است و میگوید ،اینطور که شرایط برای سرمایهگذاری
فراهم است ،میتوانیم با شرکت بهثبترسیده در ایران هم سرمایهگذاری کنیم.
سفر آقای روحانی به قزاقستان و دیدار با همتای قزاق ،در شرایطی اتفاق
افتاد که هیئت بزرگــی از تجار ،رئیس دولت یازدهم را همراهی میکردند.
تحلیل شما از این اتفاق چیست؟
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آقای رئیسجمهوری عازم اجالس شانگهای بودند و با همراه نمودن یک تیم
تجاری  ۸۰نفره اطمینان بخش خصوصی به حرکتهای دولت در امور اقتصادی
را جلب کردند .بههر شکل در کشورهای منطقه بهویژه اعضای سازمان همکاری
شانگهای ،فرصتهای طالیی وجود دارد که چنین سفرهایی میتواند در دیدهشدن
و بهرهبرداری از آنها موثر باشد .البته گام نخست برای بهرهمندی از این فرصتها،
آشناشدن با پتانســیلهای موجود در این کشورهاست .آشنایی با قوانین ،نحوه
نبَر است و تجربه شخص من در قزاقستان
سرمایهگذاری و بسیاری نکات دیگر زما 
نشان داده که اگر بخشی از این اطالعات از پیش فراهم باشد ،سرمایهگذار بهشدت
در پیشبرد کار جلو خواهد افتاد.
فعالیت تجاری شما در قزاقستان چه عرصههایی را دربر میگیرد و در

همانطور که رئیسجمهوری قزاقستان هم بهدرستی اشاره کرد ،اگر این راهآهن
راه بیفتد ســطح تعامالت تجاری دوطرف دستکم پنج برابر خواهد شد .مساله
شروی تجارت با قزاقستان است و راهاندازی
حملونقل یکی از مشکالت اصلی پی 
این خط آهن میتواند گام مثبتی در این مسیر باشد .ایران و قزاقستان هر دو از
گسترش روابط تجاری دوجانبه سود میبرند .ایران میتواند از طریق راهآهن مذکور
به بازارهای جمهوریهای پساشوروی دست پیدا کند ،از سوی دیگر بزرگترین
مزیت ایران برای قزاقها این است که میتوانند از خاک این کشور به عنوان یک
مســیر ترانزیتی امن و مطمئن برای دسترسی به آبهای آزاد استفاده کنند .اما
مشکل کنونی ما در راهآهن داخلی این است که برای هر  ۲۰کیلومتر ،شش دالر
در تن اضافه پرداخت داریم .چراکه با وجود استقالل دولت قزاقستان و پیشرفت
در حوزههای مختلف؛ یکسری مجوزها از روسیه میآید .روسیه مدعی است که
کریدور متعلق به اوســت و ما هم باید بر این اســاس ،یک پول اضافی و اجباری
پرداخت کنیم .البته ما هم راههای مختلفی را امتحان میکنیم ،یازدهماه است که
بهطور مستقیم بارهای تجاری ما اغلب از سرخس میآید.

اینکه شــما برای احداث شــرکت و کارخانه راهی قزاقستان شدید،
میتواند نشانگر این موضوع باشد که در این کشور فرصتهای خوبی برای
سرمایهگذاری وجود دارد؟

در کشور قزاقستان سرمایهگذاران از ضریب امنیت خوبی برای سرمایهگذاری
بهرهمندند .بههرحال قزاقســتان خارجیپذیرتر از ما است و داشتن مرز مشترک
و طوالنی با روسها موجب شــده تا روابط تجاری بینالمللی برای آنها یکجور
عادت شود .از اینها گذشته در قزاقستان برخوردهای خوبی با سرمایهگذار میشود؛
از دولتیها گرفته تا سازمانها ،ادارهها و بانکها .تعامل همه نهادها عالی است و
سرمایهگذار را به ماندن ترغیب میکند.
در این سالهای تحریم چه آسیبی به تجارت شما در قزاقستان وارد
آمده است؟

در شــرایط تحریمها هر کارخانه و شــرکتی راه خــودش را پیدا میکند اما
خروجیاش افزوده پول و ســرمایهای است که ما باید صرف و خرج کنیم .برای
نمونه برای جابهجایی مالی ،ما اکنون ده درصد هزینه ارسال پول داریم .سابق بر
این دومیلیون دالر را ظرف دو ساعت از ایران میفرستادیم ،ولی االن برای انتقال
۵۰۰هزار دالر مقدار زیادی هزینه داللی میدهیم ،آن هم به بانکهای هندی و
چینی .البته همکاری بانکهای قزاقســتانی خیلی خوب است و ما در خاک این
کشور هزینهای نداریم .اما یکی از انتظارات بخش خصوصی از آقای رئیسجمهور،
بهویژه پس از حضور در اجالســی مانند شانگهای این است که بتواند در زمینه
کاهش تبعات تحریمها دســتکم از طریق اجالس شانگهای یا اکو اقدام مثبتی
صورت دهد .یعنی در کنار تالش همهجانبه برای پیشبرد پرونده هستهای ،البی
منطقهای و تالش برای بهرهبردن از امکانها و اجالسها نیز نباید از یاد رود.
قزاقستان یکی از کشورهای عضو در سازمان همکاری شانگهای است و
شما هم مدت زیادی است که در این کشور بودهاید ،اگر بخواهید تجربیات
خود از بازار و فضای اقتصادی این کشور را به تجار دیگر ایرانی منتقل کنید،
مهمترین ویژگیهای تجارت با قزاقستان را چه چیزهایی معرفی میکنید؟

یکی از ویژگیهای بارز سیاست خارجی قزاقستان «چندجانبهگرایی» است .این

کشور بهعنوان یکی از پنج کشور ساحلی دریای خزر ،تداوم روابط سیاسی و تجاری
با همسایگان خود در منطقه خزر بهویژه ایران را در اولویت سیاست خارجیاش
قرار داده است .بهنظرم شورای مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان میتواند در این
مسیر اطالعات جستهوگریخته را گردهم آورده و مستندات جامعی از اطالعات
مورد نیاز در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد .از آنجا که تصمیم رئیسان جمهوری
ایران و قزاقستان بر توسعه روابط و حرکت بهسمت تراز تجاری  ۱۰میلیارد دالری
استوار شده است ،اتاقهای بازرگانی دو کشور بهعنوان مراکز مهم اقتصادی باید
بهمنظور افزایش روابط تجاری فعلی بین ایران و قزاقستان بیشازپیش فعال شوند.
فکر میکنید همین حاال امکان چه نوع سرمایهگذاریهایی در قزاقستان
وجود دارد؟

توسعه زیرســاخت گلخانهای در شمال قزاقستان ،بهویژه بهدلیل سرمای هوا
میتواند فرصت مناسبی برای شرکتهای ایرانی جهت رایزنی و صادرات گلخانه
به خاک این کشــور باشد .از سوی دیگر با توجه به نیازهای قزاقستان در زمینه
آموزشهای فنــی– حرفهای و نیــروی کار ماهر ،ایران میتواند با اســتفاده از
ی مناسبی با این کشور سامان دهد .ایران دارای
ظرفیتهای موجود خود ،همکار 
نیروی کار متخصص و ماهری است.
به اعتقاد شما چه ظرفیتهایی در روابط دو کشور وجود دارد که تاکنون
توجهی به آنها نشده است؟

قبل از هر چیز مســئله ارتباطات فرهنگی اســت که گاهی اوقات فراموشش
میکنیم .ما فراموش میکنیم که دو کشور مسلمان هستیم ،توجه کمی بهویژه
به فرهنگی که بر پایه اسالم در منطقه ما شکل گرفته داریم .فرهنگ اسالمی در
منطقه ما بســیار متمایز از فرهنگ کشورهای جنوب آسیاست .ما دانشمندان و
اندیشمندان مشترکی داریم که در جهان مشهورند اما شناخت مردم دو کشور از
طرفین کم است .پتانسیلهای اقتصادی هم وجود دارند که باید از سوینهادهای
دولتی مورد حمایت قرار گیرند و فقط بعد تجاری نداشته باشند.
با توجه به تسهیالت و قولهای داده شده آینده روابط تجاری ایران و
قزاقستان را چطور میبینید؟

گسترش روابط میان دو کشور ضمانت ثبات ،هم برای ایران و هم برای قزاقستان
لونقلی باشد
است .فاکتور اصلی همگرایی دو کشور میتواند کریدور ارتباطی – حم 
که از روسیه ،قزاقستان و ایران خواهد گذشت .این مسئله میتواند تاثیر مثبتی بر
فرآیند تقویت روابط دوجانبه بگذارد .ایران بهویژه در شــرایط منطقهای و جهانی
فعلی ،نیازمند همکاری بیشتر با کشورهای منطقه و تالش برای توسعه اقتصادی
منطقهمحور است تا در بزنگاه تحریمها بتواند وضعیت اقتتصادی کشور را بهدرستی
اداره کند.
شما  ۱۲سالی در قزاقستان بودید و بیش از دیگران به ساختار اقتصادی
این کشور آگاهید ،بفرمایید که وضعیت همکاری اقتصادی قزاقستان با طرف
ایرانی را چطور میبینید؟

این امیدواری وجود دارد که همراهی هیئتهای
تجاری با رئیسجمهور نمایشی نباشد

علی نظری
عضوهیئتتجاری
همراه دولت در سفر
قزاقستان

چنینسفرهایی
با این میزان
همراهیتجار،
نکاتمثبت
فراوانی دارد
اما نباید طوری
برخورد کرد که
بعدهابگویند
اینهمراهیها
تنها تاثیر موقت
داشته و بس.
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در ســفر اخیر آقای روحانی به قزاقستان همراه هیئت تجاری بودیم و فرصت
مناسبی برای دیدار با تجار قزاقستانی و آشنایی بیشتر با ساختار اقتصادی این کشور
بهدســت آمد .البته به این دلیل که در زمینه فروش کارخانجات آسفالت فعالیت
میکنیم ،پیش از این نیز با طرف قزاقســتانی وارد معامله و تجارت شده بودیم و
تجربه مثبتی از این همکاری در ذهنمان بود.
قزاقستان در حوزه کاری ما بازار بکری است .اگر مسئله پرداخت و حملونقل را
حل کنند ،سطح روابط تجاری بسیار بهتر از این خواهد بود .البته مشکل تحریمها
نیز پابرجاست .ما مشکل پرداختها را با همکاری یک شرکت در دوبی حل کردیم.
این تنها کاری است که میتوانیم انجام دهیم ،اما حتما هزینههای بیشتری برای ما
همراه دارد که همین مساله سالهاست بخش خصوصی را در مسیر توسعه اقتصادی
با مشکالت حاد مواجه کرده است .از سوی دیگر با وجود قولهای مساعد ،مشکالت
لونقل پابرجاست .هرچند خوشبختانه در جریان دیدارهای دوجانبه در سفر
حم 
هیئت ایرانی تجار و رئیسجمهوری به قزاقستان ،بر سر راهاندازی هرچه سریعتر
راهآهن قولهای مساعدی داده شد .پیشتر هم وعده داده بودند که حملونقل ریلی
توسعه داده خواهد شد .از سوی راهآهن هم برنامهای به ما داده شده بود ،اما بر اساس
آن برنامه هر زمان که با راهآهن تماس میگیریم واگن خالی موجود نیست و همین
مساله حملونقل را بسیار دشوار کرده است .وقتی بخواهیم بار را به جای راهآهن
از طریق کامیون به قزاقستان بفرستیم ،باید دو و نیم برابر قیمت ،هزینه بپردازیم.
اجالس شانگهای و سفرهای منطقهای رئیسجمهوری و دیدارهای دوجانبه با
رئیسان جمهور ترکمنستان ،تاجیکستان و قزاقستان فرصت بسیار مغتنمی برای
پیشبرد برنامههای اقتصادی مشــترک ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری
شــانگهای بهوجود آورده اســت .اما نکتهای که نباید از نظر دور داشت این است
که اگر سبکوسیاق سیاستهای امروز آقای روحانی تا حدودی سفرهای اردوغان
بههمراه هیئتهای تجاری به این کشور و آن کشور را به ذهن تداعی میکند ،باید
به این نکته نیز توجه شود که اگر یک راننده کامیون اهل ترکیه در قزاقستان دچار
مشکل شود ،یکنفر از خود ترکیه میآید و مسئله را حل میکند .بازرگانان ضمانت
میخواهند و دولت ترکیه پشــت این بازرگان قرار میگیرد اما متاسفانه هیچگاه
برای ما چنین شــرایطی پیش نمیآید و مشکل بر سر مسیر فعالیت بازرگانان ما
فراوان است.
چنین سفرهایی با این میزان همراهی تجار ،نکات مثبت فراوانی دارد اما نباید
طوری برخورد کرد که بعدها بگویند این همراهیها تنها تاثیر موقت داشته و بس.
این تاثیر موقت باید پیگیری شــده و بستر مناسب برای توسعه آن شکل بگیرد.
آینده روابط تجاری ایران و قزاقستان بدون شک متفاوت از گذشته است .نباید تنها
صادرات کاال به کشورها را هدف بدانیم ،بلکه ایجاد واحدهای تولیدی در کشورهای
مقصد ،گام مهمی برای حضور بیشتر و ارتباط مستمر بین ایران و کشورهای آسیای
مرکزی است .چراکه ایران به لحاظ استراتژیک یک راه مهم برای اتصال کشورهای
آسیای مرکزی با آبهای آزاد است و به عنوان کریدور جنوب به شمال اهمیت دارد.
ایجاد بانک اطالعات از فعاالن ،طراحی و راهاندازی سایت فعال برای ارائه خدمات به
تجار ،حضور قزاقستانیهای مرتبط با فعاالن اقتصادی ایرانی در ایران ،برنامهریزی
سفرهای تخصصی و برپایی نمایشگاههای محصوالت ایرانی در استانهای مختلف
قزاقســتان و تســهیل در دریافت روادید تجاری از جمله پیشنهادهایی است که
میتواند از سوی شورای مشترک ایران و قزاقستان مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد
و درنهایت بهثمر رسد.
امیدواریم زمینه همکاری تیم تجاری همراه رئیسجمهوری با شورای مشترک
ایران و قزاقستان بهسمتی هدایت شود که هرچه سریعتر شاهد شکلگیری اتاق
مشترک این دو کشور باشیم.
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وضعیت اقتصادی قزاقستان پس از فروپاشی شوروی سابق بحرانی شده بود اما
بهتدریج با اصالحات و سیاســتهایی که اتخاذ شد ،تغییر یافت .با افزایش حجم
صادرات نفتی ،مازاد تجاری قزاقستان از سال  ۱۹۹۸چهاربرابر شده و به ۴میلیارد
دالر رســیده است .دولت از میزان کاغذبازی کاسته و امروز قزاقستان در میان ۵
کشور آسیای مرکزی از اقتصادی آزادتر برخوردار است .در برخی زمینهها ازجمله
اصالح نظام بانکی و بازنشستگی ،موفقیتهای مهمی به دست آورده و قوانین اخذ
مالیات تصاعدی و مالیات بر ارزش افزودهاش با اســتقبال سرمایهگذاری خارجی
مواجه شده است .با وجود این ،اقتصاد قزاقستان با مشکالت و موانعی مواجه است.
اقتصاد کشور تا حدود زیادی متکی به نفت است و عواید نفتی حدود ۶۰درصد از
کل درآمدهای دولت را تشکیل میدهد .این را هم بدانید که از لحاظ کشاورزی
جمهوری قزاقســتان به انبار غله شوروی ســابق معروف است .این کشور دارای
۳۶میلیون هکتار زمینهای قابل کشت غالت است و در حدود یکدوم زمینهای
کشــاورزی به کشت گندم اختصاص دارد .بههمین خاطر در شرایط این روزهای
ایران که با مشکل خشکسالی و کمآبی مواجه شده ،روابط تجاری در ابعاد مختلف
بهویژه توسعه کشاورزی میتواند بسیار تعیینکننده باشد.

بازرگان ضمانت میخواهد
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دستاوردهای اجالس شانگهای

اقتصاد سیاسی

ارزیابی شما از سفر اخیر رئیس جمهوری به
کشورهای آســیای میانه و شرکت در اجالس
سازمان همکاری شانگهای چیست؟

منتظر
یکتحولباشید

ســفر آقای روحانی به قزاقســتان و تاجیکستان،
فرصت اقتصادی و دیپلماتیــک خوبی برای ایران به
وجود آورد .ایشان بهدرستی به این نکته اشاره کردند
که سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک سازمان
منطقهای از اهمیت ویژهای برای ایران برخوردار است.
از سوی دیگر در خالل همین سفرهاست که محورهای
مختلفــی برای همکاری اقتصــادی و تجاری منعقد
میشود .نمونهاش همین ســفر هیئت تجاری ایران
به قزاقســتان که هنوز یکماه از آن نگذشته ،به سفر
هیئت تجاری قزاقستانیها به تهران منجر شده است.
هیئت  ۴۰نفری از تجار این کشــور در سفر به ایران
مشغول شناسایی فرصتهای اقتصادی و ظرفیتهای
مغفولماندۀ تبادل تجاریاند .این مســئله نویدبخش
فرصتسازیهای بیشتر در آینده نزدیک خواهد بود
که مطمئنا بدون سفر آقای روحانی و حمایت دولت به
این سرعت امکانپذیر نمیشد.

توگوی آیندهنگر
گف 
با علیاصغر فرشچی مدیرکل
آسیا و اقیانوسیۀ اتاق ایران

شما در سفر رئیسجمهوری به قزاقستان
هیئت تجاری ایران را همراهی میکردید ،فکر
میکنید تکــرار این کار در ســفرهای بعدی
رئیسجمهوری تا چه میزان میتواند موثر باشد؟

عکس :امید ایرانمهر

نگر
سیویکم  /آبان 1393
ه شماره 
آیند
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مدیرکل آســیا و اقیانوســیه معاونت بینالملل
اتاق ایران ،اجالس ســازمان همکاری شانگهای
را فرصت مناسبی برای توسعه روابط میان ایران
و کشورهای عضو این ســازمان میداند و معتقد
است که شــانگهای در اجالس اخیر ،بیش از هر
توسوی اقتصادی پیشرفته
زمان دیگری به سم 
و الزم اســت که ایران نیز از این فرصت استفاده
کند .علیاصغر فرشچی با بیان اینکه ،به دنبال سفر
آقای روحانی و هشتاد تاجر ایرانی به قزاقستان در
راستای توسعه همکاری با کشورهای عضو سازمان
همکاری شانگهای ،یک هیئت تجاری  ۴۰نفره از
قزاقســتان به ایران آمدهاند ،همین آمدوشدهای
تجاری را فرصتی برای توسعه سطح روابط تجاری
میان ایران و دیگر کشورها میداند .آقای فرشچی با
ابراز خوشبینی نسبت به آینده روابط تجاری ایران
با کشورهای آسیای میانه بهویژه قزاقستان ،اراده
رئیسجمهوری برای همراهکردن هیئتهای تجاری
در سفرهای سیاسی را اقدامی مثبت میداند که
امیدوار است تداوم یابد و راه را برای توسعه روابط
تجاری ایران بگشاید.

ایران و قزاقستان به عنوان دو کشور ساحلی همواره
توگو داشته و در بحث زمینهها
درباره دریای خزر گف 
و منافع سیاســی و اقتصادی مشترکات زیادی دارند.
به هر شکل قزاقســتان در میان کشورهای منطقه از
قدرت اقتصادی خوبی برخودار است و طی سالهای
گذشته توانسته با برنامهریزی و مدیریت مناسب ملی،
بر تنگاهای اقتصادی خود فائق آید .در سفر اخیر آقای
رئیسجمهور نیز گامهای مثبتی برای توسعه روابط
تجاری و اقتصادی میان دو کشور برداشته شد و مهمتر
از همه اینکه شخص آقای روحانی بر اهمیت خطوط
ریلی و افتتاح هرچه ســریعتر خطآهن میان ایران و
قزاقســتان تاکید ویژه کردند .واقعیت این اســت که
توسعه خطوط ریلی میان دوکشور امکان دسترسی به
بازارهای تجاری بیشتری را بهوجود خواهد آورد ،چراکه
با پایانیافتن احداث راهآهن جدید قزاقستان ،این کشور
همزمان به بازارهای تجاری در ایران ،حاشــیۀ دریای
خرز و حاشیۀ خلیج فارس متصل خواهد شد.
آیا محورهای دیگــری برای همکاریهای
بیشتر به نظرتان آمد که بتواند راه را برای توسعۀ
بیشازپیش روابط تجاری هموار کند؟

توســعه روابط اقتصادی دو کشــور در زمینههای
مختلف کشــاورزی ،معادن ،صنایع ،ســرمایهگذاری
بازرگانان ،تسهیالت برای بهبود روابط پولی و بانکی و
اتحادیه گمرکی از جمله مسائل و محورهایی است که
میتواند در توسعه روابط تجاری میان ایران و قزاقستان
مورد توجه قــرار گیرد ،محورهایی که در حال حاضر
برخی از آنها مورد توجه تجار دو کشــور قرار گرفته
یو
است .ایران تاکنون در زمینۀ صادرات خدمات فن 
مهندسی پروژههای خوبی را در قزاقستان اجرا کرده
است .بخشی از این پروژهها در فاصله سالهای 1392

تا  1393پیشرفتهایی هم داشــته که امیدواریم با
توجه به پتانسیلها و توانمندیهای ایران بتوانیم آینده
روشــنی را رقم بزنیم .عالوه بر اینها ،ایران پتانسیل
باالیی نیز بــرای ارائه خدمات ساختمانســازی در
قزاقستان دارد.
توســعه روابط میان دو کشــور ایران و
قزاقستان چه تاثیری در موقعیت منطقهای ایران
در ارتباط با کشورهای آسیانه میانه دارد؟

همکاریهای ایران و قزاقســتان در قالب سازمان
همکاری شــانگهای و یا ســازمان اکــو در چارچوب
همکاریهای بینالمللی دو طرف تعریف میشــود.
این دو سازمان در جهت همگرایی و اتحاد کشورهای
روسی و آســیای مرکزی فعالیت میکنند .همکاری
در چارچوب چنین ســازمانهای بینالمللی میتواند
به نوعی تضمینی برای ثبات و توسعه روابط میان دو
کشور محسوب شــود ،بهویژه با توجه به جو سیاسی
موجود و تحریمهایی که اعمال میشود.
در ســفر اخیر ،در زمینه کشــاورزی هم
تصمیمهایی اتخاذ شده است؟

بله ،خوشــبختانه اگر همه تصمیمها به درستی
اجرایی شــود ،در آینده تجاری و اقتصادی دو کشور
در زمینه محصوالت کشاورزی با تحولی جدی مواجه
خواهیم شد .در صورتی کهحملونقل از طریق راهآهن
امکانپذیر شــود ،آنوقت دو کشور میتوانند ساالنه
حدود پنجمیلیون تن کاال و لوازم مورد نیاز را به جنوب
کشور منتقل کنند که این یک خط ارتباطی مهم بین
آسیای مرکزی و خلیج فارس خواهد بود .تحولی که در
ماههای آینده رخ خواهد داد.
در سالهای اخیر شاهد سیر نزولی حجم
مراودات میان ایران و قزاقستان بودیم ،برای توسعه
روابط و افزایش حجم مبادالت چه میشود کرد؟

برای رشــد روابــط و همکاریهای دو ،ســه یا
چندجانبه بین ایران و قزاقستان راههای متنوعی وجود
دارد .البته مهمترین مانع ســرعت پایین ناوگان ریلی
بین دوکشور است .براساس اطالعات موجود ،متوسط
سرعت ناوگان ریلی بین دوکشور  ۱۲تا  ۱۵کیلومتر
در ساعت برآورد میشــود که بههیچوجه قابلقبول
نیست .اما خوشبختانه با توجه به مذاکرات انجامشده
و در صورت تحقق وعدههای ســفر اخیر و راهافتادن
خطآهن ،بخش عمــدهای از دغدغه فعاالن اقتصادی
برای جابهجایی محصوالت برطرف خواهد شد.

آمــار گمرک نشــان از آن دارد که حجم
مبادالت تجاری با کشــور قزاقســتان بالغ بر
۲۹۴میلیون دالر اســت .فکر نمیکنید که این
حجم مبادالت کاال متناســب بــا امکانات و
توانمندیهای فراوان دو کشور نیست؟

در این مساله تردیدی وجود ندارد اما هدف از سفر
رئیسجمهوری به تاجیکستان و قزاقستان و رایزنی و
همراهی هیئت تجاری با ایشان همگی نشان از ارادهای
قوی برای توسعه سطح روابط تجاری دارد .به هرشکل
افزایش همکاریها در تجــارت غالت و گندم بین دو
کشور ،سرمایهگذاری شرکتهای قزاقستانی در ساخت
سیلوی غالت ،اکتشاف و اســتخراج معادن در ایران و

توســعه همکاریها در بخش نفت ،گاز و پتروشیمی
و ســوآپ نفت و گاز به گســترش روابط اقتصادی و
تجاری میان دو کشور کمک خواهد کرد .یکی دیگر از
فرصتهایمناسببرایتوسعهتعاملباطرفقزاقستانی
در زمینۀ تولیدات کشاورزی ،کشت محصوالت عمومی
مانند غالت و دانههای روغنی است .چنانکه میتوانیم
با استفاده از زمینها و امکانات کشورهای همسایه این
مواد مورد نیاز را تولید کنیم و زمینها و منابع آبی خود
را در داخل روی تولید محصوالتی که اختصاصی ایران
و دارای ارزش و کاربرد بهتری هستند متمرکز سازیم.
تیرماه امسال ،شــورای مشترک بازرگانی
ایران و قزاقستان تأسیس شــد .تاسیس این
شورای مشترک چه کمکی به دوطرف کرده و آیا
برنامه دارید شورا به اتاق تبدیل شود؟

مشترکات فرهنگی و مذهبی میان ایران و قزاقستان
همیشه نقطهعطفی برای توسعه تجاری بهشمار آمده
است .شاید بتوان گفت دلیل اصلی راهاندازی شورای
مشــترک ایران و قزاقســتان نیز این بود که در میان
کشورهای مختلف برای توسعه روابط تجاری با ایران،
قزاقستان از اهمیت بسزایی در منطقه آسیای مرکزی
برخوردار اســت و از کشــورهای هدف برای ایران به
شمار میآید .قزاقستان با درآمد سرانه  ۸هزار دالری
موقعیت مناسبی برای ورود به بازار ایران دارد و ایران
هم برای قزاقستان از کشورهای هدف است .تشکیل
شورای مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان بدونشک
میتواند به توسعه روابط کمک کرده و مقدمهای برای
گسترش مبادالت اقتصادی بین دو کشور و همچنین
کشورهای ثالث باشد .شــوراها و اتاقهای مشترک،
بازوهای اتاق ایران هستند و میتوانند مشکالت و موانع
موجود بر ســر راه تجار را با ارائه راهکارهای مناسب
حــل کنند .درصورت تالش و پیگیری اعضای هیئت
موسس شورای مشترک ایران و قزاقستان ،بدونشک
زمینه شکلگیری اتاق مشترک نیز وجود دارد و فعاالن
بخش خصوصی و اعضای اتاقها میتوانند نقش سفیر
صلح و دوستی با سایر کشورها را برعهده بگیرند.
با توجه به سفر اخیر رئیسجمهوری آینده
تجاری روابط ایران و کشــورهای عضو سازمان
همکاری شانگهای را چطور میبینید؟

باید از پتانسیلهای موجود در قزاقستان استفاده کرد

عبدالرحمن
سلیمانی مقدم
عضوهیئترئیسه
اتاق ایران

برقراری روابط
نزدیک و بیشتر
میان فعاالن
اقتصادی کشور
و سفیران ایران
در خارج از کشور
نیز میتواند در
توسعه روابط
تجاری ایران با
کشورهایمختلف
و تسهیل امور
تاثیرگذارباشد.

نگر
آینده

قزاقســتان یکی از وسیعترین کشورهای آســیای مرکزی با اراضی وسیع ،آب فراوان ،آبو خاک مناسب برای
کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری است و وجه اشتراک زیادی بین دو کشور وجود دارد .سفر اخیر رئیسجمهوری
به همراه هیئت تجاری بلندپایه ایرانی به قزاقستان نقطهعطفی در مسیر توسعه تجارت میان این دو کشور است.
قزاقستان در اولویتهای سیاست خارجی ایران قرار دارد و در دیدار رئیسان جمهوری دو کشور ،بر توسعه مناسبات
ی و مهندسی توسط
اقتصادی فیمابین تأکید شــد و ده یادداشت تفاهم همکاری در زمینههای صدور خدمات فن 
شــرکتهای ایرانی ،تامین غالت برای ایران ،ارائه تکنولوژی صنعت کشــاورزی و دامپروری توسط ایران ،کشت
فراسرزمینی ،گردشگری و صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی و  ...به امضای فعاالن اقتصادی دو کشور رسید.
برای رســیدن به اهداف ابتدا باید مشــکالت شناسایی و سپس حل شوند .این مشــکالت شامل اخذ روادید
طوالنیمدت برای رانندگان کامیونهای حملونقل بینالمللی ،مشکالت ساختار حملونقل زمینی و ریلی ،هزینههای
باالی تعرفههای گمرکی و مالیاتی و فقدان روابط بانکی بین دو کشور است .بههرحال نگاه واقعبینانه به مشکالت
پیشروی دوکشور میتواند مسئوالن را در حل این مشکالت و خروج از این وضعیت همراهی کند .برطرف شدن
هرکدام از این موانع میتواند به تسریع شکلگیری روابط تجاری میان ایران و قزاقستان کمک کند .نکته مهم اینکه
تعامل جدی اقتصادی میان ایران و قزاقستان با دیدار سران دو کشور آغاز شده و این نکته خود نشان از اهمیت توسعه
این روابط دارد .عضویت ایران و قزاقســتان در سازمان همکاریهای اقتصادی  ،ECOشاخصی تاثیرگذار در آغاز
همکاریهای بیشتر میان دو کشور است .میتوانیم و باید از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در رابطه با کشورهای
عضو اکو استفاده کنیم و موانع موجود را مرتفع سازیم .اما برای توسعه سطح روابط تجاری میان کشورها ،آشنایی با
قانون همیشه حرف اول را میزند ،بههمین منظور «شناخت قوانین و مقررات هر دو کشور» بسیار مهم است و باید
در سرلوحه امور قرار گیرد .اتاق ایران در بخش ترجمه و معرفی قوانین تجارت و سرمایهگذاری قزاقستان آماده است و
امیدواریم به سرعت شورای مشترک همکاری ایران و قزاقستان بستههای اطالعاتی خوبی برای تجار و سرمایهگذاران
عالقهمند به مشارکت فراهم کند .همچنین الزم است تا همتایان قزاقستانی ما نیز اشراف جامعی نسبت به قوانین
جاری ایران داشته باشند .چراکه اشراف به قوانین میتواند بخش عمدهای از مشکالت و مسائل اقتصادی را برطرف
کرده و سطح شکلگیری روابط را تسهیل کند .ایجاد زیرساختهای توسعه تجاری و اقتصادی از بیستسال گذشته
در قزاقستان در دستورکار بوده و بههمین خاطر امروز شرایط و بستر مناسبی برای روابط میان دو کشور فراهم کرده
است .مسئله دیگری که ایران بهویژه در این سالهای خشکسالی باید به آن نگاه واقعبینانهای داشته باشد ،مسئله
«کشت فراسرزمینی» است .کشت فراسرزمینی به کشاورزی در مکانی میگویند که صرفه اقتصادی دارد ،مانند اینکه
ایران در شرایط کمآبی که این روزها با آن مواجه شده میتواند در زمینه کشاورزی در کشورهای همسایه اقدام کند و
قزاقستان بدونشک میتواند یکی از این کشورهای مقصد بهشمار آید .در روابط خارجی ،اقتصاد و سیاست دو مؤلفه
تقویتکننده یکدیگر هستند که پایداری روابط اقتصادی به تحکیم روابط سیاسی و تحکیم روابط سیاسی هم به
ثبات روابط اقتصادی کمک میکند .بهترین اقدامی که این روزها اتاقها و شوراهای مشترک اقتصادی میتوانند در
دستورکار خود قرار دهند این است که شرایط موجود را مورد توجه قرار دهند تا بتوانند با مساعدت یکدیگر انتظارات
موردنظر را در زمان مناسب برآورده کنند ،خصوصا آنکه رئیسجمهوری نیز بر توسعه صادرات تأکید دارند و آن را
تنها راهکار مؤثر برای شکستن رکود اقتصادی و بدون ایجاد تورم میدانند .برقراری روابط نزدیک و بیشتر میان فعاالن
اقتصادی کشور و سفیران ایران در خارج از کشور نیز میتواند در توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای مختلف و
تسهیل امور تاثیرگذار باشد .ارائه اطالعات اقتصادی کشورها به اتاق توسط سفارتخانهها و همچنین ارائه اطالعات
اقتصادی ایران به نمایندگیهای خارج از کشــور توسط اتاق ایران ،اعزام و پذیرش هیئتهای تجاری جهت عقد
قراردادهای تجاری و پیگیری اجراییشدن آنها با همکاری اتاق و سفارتهای ایران و ایجاد بازار رقابتی برای شرکای
تجاری فعلی و جدید برای حفظ منافع کشور ،از راههای توسعه همکاریها و روابط نزدیک بین بخش خصوصی و
نمایندگیهای خارج از کشور بهشمار میآیند.
اتاقها و شوراهای مشترک بازوهای اجرایی اتاق ایران هستند که محور اجرایی برنامههای بینالملل اتاق از طریق
این اتاقها انجام میگیرد .چون آنها بیشترین اطالعات را از آن کشور و مناسبات با آن کشور را دارند .بههمین خاطر،
تقویت اتاق و شوراهای مشترک بسیار مهم بوده و بهتر است که در مسیر پیشرو و توسعه سطح تعامل تجاری ایران با
کشورهای مختلف ،وزارت خارجه برای تنظیم سیاستهای اقتصادی خود از تواناییها و ظرفیتهای اتاق و شوراهای
مشترک اقتصادی استفاده کند .بههر شکل سفر اخیر آقای روحانی ،نقطهعطفی در شکلگیری روابط تازه تجاری
و اقتصادی میان دو کشور شد و امیدواریم که مسئوالن دوطرف گامهای مثبت تکمیلی را برای کاهش مشکالت
پیشروی سرمایهگذاری بردارند و زیرساختهای الزم برای همکاری بهسرعت ب هوجود آید.

ی و یکم  /آبان 1393
شماره س 

بهنظرم تجربه سفر رئیسجمهوری و هیئت تجاری
همراه ،باید در دیگر ســفرهای دولت تکرار و این امر به
سنتی پسندیده تبدیل شــود .همین سفر اخیر رئیس
دولت به قزاقســتان موجب شــد که همکاری دوکشور
توسعه یافته و بر اساس هماهنگیها مقرر شود تا ساالنه
دستکم دوبار هیئتهای تجاری بین دو کشور سفرهای
رسمی داشته باشــند .نکته دیگر مسئله ارائه اطالعات
درباره کشورهای هدف تجاری ایران است .تجار در گذشته
با اروپا آشنا بودهاند اما حوزههای جدید سرمایهگذاری از
جمله کشورهای عضو سازمان شانگهای نیازمند معرفی
همهجانبه به فعاالن اقتصادی است .خوشبختانه در این
مسیر شورای مشترک ایران و قزاقستان پتانسیل باالیی
دارد .امیدواریم که اعضای شورای مشترک شکلگرفته،
هرچه زودتر به حدنصاب رســیده و مقدمات ایجاد اتاق
مشترک ایران و قزاقستان را فراهم کنند.

ازخدماتفنیمهندسی
تاکشتفراسرزمینی
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دستاوردهای اجالس شانگهای

اقتصاد سیاسی

حسن خدایاری
سرپرست معاونت
تشویق دفتر
سرمایهگذاری
خارجی

بدونشک
بهرهمندی
از موقعیت
استراتژیک
سرمایهگذاری
در ایران و
بازار مصرف
۸۰میلیارد
دالری فرصتی
نیست که به
این سادگیها
از تیررس نگاه
فعاالناقتصادی
در کشورهای
مختلف  در امان
بماند.
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حمایت حداکثری برای جذب سرمایه خارجی
برای اثربخشی ایده مثبت رئیسجمهوری در همراهکردن هیئتهای تجاری برنامه داریم
سفر آقای رئیسجمهوری با همراهی هیئت تجاری
و اقتصادی به اجالس شانگهای و حضور در تاجیکستان
و قزاقســتان ،نویدبخش همراهی مثبت دولت با بخش
خصوصی و تجاری فعال در داخل کشور است و میتواند
به فعالیتهای حمایتی سازمان سرمایهگذاری کمک کند.
همراهی رئیس دولت با هیئت تجاری به این معنا است که
آقای روحانی بهخوبی ضرورت همراهی با بخش خصوصی
و جذب سرمایهگذاری خارجی را میدانند و در این مسیر
با ســازمانها و نهادهای هماهنگکننده در بخشهای
دیگــر نیز همراهی دارند .حضــور هیئتهای تجاری در
ایران فرصت مناســبی برای توسعه روابط اقتصادی ایران
با بازیگران اقتصادی در جهان است .به همینخاطر اکنون
یکی از مهمترین اهداف کشــور جذب ســرمایهگذاری
خارجی در حوزهها و بخشهای مختلف کشور است و این
مهم باعنایت به وجود زمینهها و فرصتهای سرمایهگذاری
بکر و ســودآور در کشور ،قابل تحقق خواهد بود .در ایران
جذب سرمایهگذاری خارجی عمدتا با هدف تامین مالی
پروژههای در دستاجرا یا پروژههای برنامهریزیشده برای
اجرا انجام میشــود ،این درحالی اســت که در کشوری
مانند عربستان جذب ســرمایهگذاری خارجی با هدفی
کامال متفاوت یعنی انتقال دانش فنی انجام میشود .در
برخی از کشورها نیز جذب سرمایهگذاری خارجی صرفا
بهمنظور اشتغالزایی انجام میشــود .بهعنوان مثال در
عربســتان به سرمایهگذاری خارجی پول هم میدهند تا
به این کشور برود چرا که این کشور از نظر مالی مشکلی
ندارد و تنها هدفش از جذب سرمایهگذاری خارجی انتقال
دانش فنی و کســب تکنولوژیهای روز دنیاست .بدون
تردید ورود شــرکتهای خارجی به ایران ،باعث رشــد
شــرکتهای داخلی نیز میشــود ،بهعنوان نمونه وقتی
یکی از شــرکتهای خارجی وارد عرصه فروشــگاههای
زنجیرهای در ایران شد ،بسیاری تصور میکردند که این
اتفاق تاثیری روی فروشگاههای زنجیرهای داخل نخواهد
داشت اما شــرکتهای داخلی مسائل زیادی را از همین
شــرکت خارجی یاد گرفتند .ســازمان ســرمایهگذاری
بهمنظور حمایت از سرمایهگذاران خارجی ریسکهایی را
پذیرفته که از جمله آنها میتوان به مسئله ملیشدن و
سلب مالکیت ،انتقاالت ارزی و یا دخالت و نقص قراردادها
توســط دولت اشــاره کرد .در تمام این موارد دولت تمام
ضرر ســرمایهگذار خارجی در داخل کشــور را برعهده
خواهــد گرفت و ملزم به پرداخت خســارت خواهد بود.
خوشبختانه حتی پیش از آنکه تحریمهای وضعشده علیه
ایران برداشته شود نیز طرفهای خارجی عالقهمندی و
آمادگی خود را برای سرمایهگذاری در ایران ابراز کردهاند و
سئواالتی در خصوص نحوه سرمایهگذاری و ورود به ایران
مطرح کردهاند که توسط کارشناسان دفتر سرمایهگذاری
خارجی ســازمان راهنمایی و اطالعات الزم ارائه شد .اما
بدون شک برطرف شــدن تحریمها و بهویژه تسهیل در
امر جابهجایی پول میتواند بخش عمدهای از مشــکالت
کنونی پیش روی ســرمایهگذار خارجی را برطرف کند.
سازمان ســرمایهگذاری تالش دارد تا در تمام نشستها

و فرصتهای تبادل اطالعات ،محورهای تســهیلکننده
برای جذب سرمایه خارجی را برای سرمایهگذاران خارجی
شرحوبســط دهد .بههمین خاطر ،بهتازگی در نشســت
مشــترک اتاق بازرگانی ایران و هیئت تجاری قزاقستان
محورهای عمده قوانین حمایتی در راستای جذب سرمایه
خارجی برای تجار و بازرگانان قزاقستانی شرح داده شد.
حضــور این بازرگانان در فرصت کمتر از یکماه از حضور
رئیسجمهوری در اجالس شانگهای ،نشــان از آن دارد
که کشورهای همسایه و منطقه نیز عالقهمند به توسعه
روابط تجاری با ایران هســتند .بدونشک بهرهمندی از
موقعیت استراتژیک ســرمایهگذاری در ایران با تاکید بر
تنوع همســایهها و امکان دسترسی به شرکای تجاری و
بازار مصرف ۸۰میلیارد دالری فرصتی نیست که به این
ســادگیها از تیررس نگاه فعاالن اقتصادی در کشورهای
مختلــف – اعم از اروپایی و همســایگان -در امان بماند.
دسترسی به آبهای بینالمللی ،نیروی جوان متخصص
ارزان و تحصیلکرده ،زیرســاخت حملونقــل ،انرژی و
ارتباطات و معافیتهای مالیاتی بهویژه در بخش صنعت
توریسم و کشاورزی از جمله شاخصهای مهم برای جذب
ســرمایهگذار خارجی در ایران بهشمار میآید .بر اساس
قوانین حمایتی ،اگر سرمایهگذار خارجی بهمدت چهارسال
در ایران سرمایهگذاری کند ،از پرداخت ۸۰درصد مالیات
معاف خواهد شد و اگر در مناطق کمترتوسعهیافته حضور
یابد به مدت دهسال بهطور کامل از پرداخت مالیات معاف
خواهد شــد .البته این میزان معافیت برای سرمایهگذار
خارجی در مناطق آزاد به بیستسال معافیت میرسد.
قوانین و مقررات ناظر بر سرمایهگذاری خارجی
مجموعه قوانیــن و مقررات ناظر بر ســرمایهگذاری
خارجی در جمهوری اســامی ایران شامل قانون تشویق
و حمایت سرمایهگذاریهای خارجی و آییننامه اجرایی
آن و نیــز قوانین ناظر بر راهانــدازی و اداره فعالیتهای
اقتصادی در کشور اســت ،درحالیکه به سرمایهگذاران
بالقوه توصیه میشــود تا نسبت به قوانینی که مستقیما
به منافع آنان مربوط میشود آگاهی کامل داشته باشند.
آشنایی با قوانین معینی نظیر قوانین مربوط به تشکیل
و اداره شــرکتها (قانون تجارت) ثبت شرکت ،شعب و
نمایندگیهای خارجی ،مقررات صادراتو واردات ،مالیات،
حمایــت از مالکیت معنوی و صنعتی ،مقررات مربوط به
اتباع خارجی (ورود ،اقامت و پروانهکار) ،بانکداری و بیمه،
مقــررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که برای انجام امور
روزمره شرکت ضروری است ،نیز مورد تایید قرار میگیرد.
جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
از سال  ،۱۳۳۴چارچوب قانونی سرمایهگذاری خارجی
در ایران قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی بوده
است .در راســتای انجام اصالحات در ساختار اقتصادی
کشــور ،مجلس ایران طرح قانون جدید سرمایهگذاری
خارجی با عنوان قانون تشــویق و حمایت سرمایهگذاری
خارجی را پیشنهاد کرد که درنهایت سال  ۱۳۸۱به تصویب
رسید .قانون تشویق و حمایت ســرمایهگذاری خارجی

جانشین قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی ،که
از سال  ۱۳۳۴حاکم بود ،شد .این جایگزین موجب توسعه
چارچوب قانونی و محیط فعالیت سرمایهگذاران خارجی
در ایران شده است.
قانون جدید در سرمایهگذاریهای خارجی
ازجمله پیشرفتهای بهدســت آمده حاصل از قانون
جدید در حــوزه ســرمایهگذاریهای خارجی میتوان
به گســترش حوزه فعالیت ســرمایهگذاران خارجی از
جمله امکانپذیرشدن ســرمایهگذاری در زیرساختها،
ب هرسمیتشناختن روشهای جدید سرمای هگذاری افزون
بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،نظیر تامین (Project
 )Financingمالی پروژهای ،ترتیبات بیعمتقابل (Buy
 )Backو انواع روشهای ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری
( ،)BOTفرآیند کوتاه و ســریع درخواســت پذیرش و
تصویب ســرمایهگذاری خارجی اشــاره کرد .همچنین
ایجاد تشکیالت واحد با نام مرکز خدمات سرمایهگذاری
خارجی در سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و
فنی ایران بهمنظور حمایت متمرکز و موثر از فعالیتهای
ســرمایهگذاران خارجی در ایران ،آزادســازی بیشــتر
ســازوکارهای ارزی برای اســتفاده هرچه بیشتر توسط
سرمایهگذاران خارجی ،معرفی گزینههای حقوقی جدید
ناظــر بر رابطه میــان دولت و ســرمایهگذاران خارجی،
تصویب قانون تشــویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
و نیز تصویب آییننامه اجرایی آن از سوی هیئت دولت،
بهوضوح بخش مهمی از مجموعه اصالحات صورتپذیرفته
در ســاختار اقتصاد کالن را نشــان میدهد که همه این
تحوالت در مســیر جذب حداکثری ســرمایه خارجی و
تسهیل سرمایهگذاری انجام شده است .روند تقاضا برای
ســرمایهگذاری خارجی در ایران متعاقب تصویب قانون
جدید ،حاکی از آن اســت که محیــط اقتصادی و رژیم
حقوقی و نظارتی جدید ،موجد ســرمایهگذاری خارجی
بالقوه عظیمی شده که با تمرکز تالشها بر انتقال شفاف
آخرین تحــوالت در پویش اقتصــادی و چارچوبهای
سرمایهگذاری خارجی کشور ،با سرعت بیشتری از قوه به
فعل خواهد رسید.
قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
دولــت جمهوری اســامی ایران از ســرمایهگذاری
خارجی اشــخاص خارجــی ،چه اشــخاص حقیقی و
چه حقوقــی ،در تمامی عرصههــای فعالیت اقتصادی
استقبال میکند .طبق ماده ( )۱قانون تشویق و حمایت
سرمایهگذاری خارجی اصطالح «سرمایهگذار خارجی»
بهصورت اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و نیز اتباع
و شرکتهای ایرانی چه مقیم داخل و چه خارج تعریف
شده است .ســرمایهگذاران خارجی با واردکردن سرمایه
خارجی ،که بهصورتی بســیار گسترده و متنوع تعریف
شده است .نقد یا غیرنقد ،ماشینآالت یا تجهیزات ،مواد
اولیه ،قطعات یدکی ،خدمات تخصصی و یا حقوق معنوی،
بهمنظور سرمایهگذاری در صنعت ،معدن ،کشاورزی یا

خدمات درنظر گرفته شده باشد ،واجد شرایط برخورداری
از تســهیالت و مزایای فراهمشده توسط قانون هستند.
البته این تسهیالت و مزایا به سرمایهگذارانی اعطا خواهد
شــد که مجوز ســرمایهگذاری اخذ کنند .بهطور کلی
سرمایهگذاری خارجی برای همه سرمایهگذاران آزاد است
اما تسهیالت و مزایای مذکور تنها به سرمایهگذارانی اعطا
خواهد شــد که متقاضی پوشش حمایتی قانون تشویق
و حمایت ســرمایهگذاری خارجی باشند و به اینمنظور
درخواست سرمایهگذاری خود را به سازمان سرمایهگذاری
که نهاد مرکزی مسئول دریافت درخواستها ،صدور مجوز
سرمایهگذاری و حمایت از منافع سرمایهگذاران خارجی
در تمام طول عمر فعالیت آنها ،صرفنظر از نوع و نحوه
ســرمایهگذاری است ،ارائه دهند .درواقع قانون تشویق و
حمایت ســرمایهگذاری خارجی کلیــه حقوق و منافع
سرمایهگذاران خارجی را به رسمیت شناخته و در مقابل
ریسکهای غیرتجاری مصون کرده است .افزون بر این،
دولت ایران را نهتنها برای تسهیل جریان آزادانه بازگشت
سرمایه بلکه برای جبران خسارت کامل و عادالنه آندسته
ب مالکیت و یا ایجاد وقفه
از اعمال خود که منجر به سل 
در فعالیتهای ســرمایهگذار خارجــی گردند ،متعهد و
مسئول میشناسد .باید توجه داشت که در قانون تشویق
و حمایت ســرمایهگذاری خارجی ،هیچ نوع محدودیت
قانونی از حیث نوع ،روش یا حجم سرمایهگذاری ،سهم
سرمایه ،بازگشت سود و سرمایه و یا روابط داخلی مابین
شرکای یک طرح سرمایهگذاری وضع نشده است.

نگر
آینده

تسهیالت فراهم شده
قانون تشویق و حمایت سرمایههای خارجی تسهیالت

تسهیالت صدور روادید
مجموعهای از تسهیالت در حوزه صدور روادید ورود و
خروج ،پروانه اقامت و اشتغال برای سرمایهگذاران ،مدیران
و روســا ،کارشناسان و بستگان درجه اول آنها قرار دارد.
این تسهیالت به صورت بلندمدت ارائه داده میشوند و با
فراهم ساختن امکان حضور و نظارت مستمر سرمایهگذاران
خارجی بر داراییهای خود ،باعث آرامش و اطمینان خاطر
آنان میشــود .قانون تشــویق و حمایت سرمایهگذاری
خارجی امکان سرمایهگذاری در کلیه حوزههای فعالیت
اقتصــادی در ایران را فراهم میســازد .درحقیقت هیچ
عرصهای به جز حوزههای مربوط به تسلیحات ،مهمات و
امنیت ملی به روی سرمایهگذاری خارجی مسدود نیست.

در قانون تشویق
و حمایت
سرمایهگذاری
خارجی ،هیچ نوع
محدودیتقانونی
از حیث نوع،
روش یا حجم
سرمایهگذاری،
سهمسرمایه،
بازگشت سود و
سرمایه و یا روابط
داخلیمابین
شرکای یک طرح
سرمایهگذاری
وضع نشده است.
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ریسکهای تحت پوشش
قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی ،امنیتی
تماموکمال دربرابر ریســکهایی که معمــوال به عنوان
ریســکهای غیرتجاری از آنها یاد میشود فراهم کرده
است .این ریسکها معموال توســط موسسات اعتبارات
صادراتی و بیمه سرمایهگذاری بیمه میشوند .ریسکهای
مربوط به نقلوانتقاالت سرمایه و سلب مالکیت اصلیترین
ریســکهایی هستند که به سرمایهگذاری در یک کشور
پذیرنده ســرمایه منتسب میشــوند .در مسائل مربوط
به نقلوانتقال ســود و همچنین بازگشت سرمایه ،قانون
تشــویق و حمایت خارجی کلیه حقوق ســرمایهگذاران
را از طریق تســهیل انتقال و فراهمساختن ارز مورد نیاز
برای انتقال محترم میشمارد .در حقیقت ،قانون تشویق و
حمایت سرمایهگذاری خارجی حق نقلوانتقال را به عنوان
اساسیترین حق سرمایهگذاران بهرسمیت شناخته است.
هیچ محدودیتی درخصوص حجم سند انتقالی و همچنین
حجم سرمایه یا منافع سرمایهای برگشتی وجود ندارد .در
زمینه سلب مالکیت و ملیکردن داراییهای سرمایهگذاران
خارجی ،قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
حقوق سرمایهگذاران برای دریافت غرامت به مأخذ ارزش
منصفانه و بازاری داراییهای ســلب مالکیتشده در روز
قبل از وقوع ســلب مالکیت را به رســمیت میشناسد.
عالوه بر موارد فوق ،قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری
خارجی حقوق ســرمایهگذاران خارجــی در مواردی که
در نتیجه تصویب قانــون و یا تصمیم دولت ،اجرای یک
پروژه متوقف یا دچار وقفه شود را نیز به رسمیت شناخته
است .در چنین مواردی ،دولت مکلف به پرداخت تعهدات
سررسیدشده سرمایهگذار خارجی است.

فراوانی را همسو و معطوف به تامین منافع سرمایهگذاران
خارجی ایجاد و فراهم کرده است .تاسیس مرکز خدمات
ســرمایهگذاری خارجی در محل سازمان سرمایهگذاری
و کمکهای اقتصادی و فنی ایران که امکان دسترســی
مســتقیم به ســازمانها و موسســات دولتی از طریق
نمایندگان مقیم آن ســازمانها و جمعآوری روزآمدترین
اطالعات دســتاول از موسســات ذیربط را بدوننیاز به
مراجعه به آن موسســات برای تــازه واردها ،اعم از ایرانی
و خارجی ،میســر ساخته است ازجمله تسهیالت مهمی
است که توسط قانون فراهم شده است .درحقیقت مرکز
خدمات سرمایهگذاری خارجی بهمثابه یک ایستگاه واحد
طراحیشــده تا پاسخگوی نیازهای سرمایهگذاران بوده و
در زمان و انرژی آنــان در مراحل تصمیمگیری و اجرای
پروژه ،از مطالعات اولیــه درخصوص توجیهپذیری طرح،
جمــعآوری اطالعات درخصــوص چارچوبهای قانونی
و کارهــای مقدماتی اخذ مجوز ســرمایهگذاری گرفته تا
مراحل عملیاتی پروژه که ممکن است نیاز به هماهنگیها
و پیگیریهای خاص بهمنظور تحقق طرح سرمایهگذاری
داشته باشــد ،صرفهجویی شــود .از نظر قانون تشویق و
حمایت ســرمایهگذاری خارجی ،سرمایهگذاران خارجی
از رفتار مشابه و برابر با ســرمایهگذاران داخلی برخوردار
خواهند شــد .هیچ تبعیضی نسبت به ســرمایهگذاران
خارجی وجود ندارد و کلیه تســهیالت ،مزایا و معافیتها
بهطور یکسان به ســرمایهگذاران خارجی و داخلی تعلق
خواهد گرفت .در هرحال یک رفتار «کاملةالوداد» نیز برای
ســرمایهگذارانی که دولت ایران اقدام به عقد یک قرارداد
دوجانبه سرمایهگذاری با دولت متبوعه آنان کرده نیز قابل
اعمال است که رفتار مطلوبتری را نسبت به رفتار یکسان
برای آنان فراهم میســازد .افزون بر مــوارد فوق ،قانون
تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی گزینههای قانونی
جدیدی را در زمینه روابط میان دولت و ســرمایهگذاران
فراهم ساخته اســت که نمادی از رویکرد پذیرا و سازنده
دولت ایران در جهت حراســت از منافع ســرمایهگذاران
خارجی است .موارد متعددی در قانون تشویق و حمایت
ســرمایهگذاری خارجی و همچنین آییننامه اجرایی آن
وجود دارد که بر آزادی سرمایهگذاری خارجی در انتخاب
بهترین گزینه از میان گزینههای مختلف که با انتظارات وی
سازگارتر است تاکید کرده است .در میان آنها میتوان به
انتخاب درصد سهم سرمایه ،مدیریت ،تقاضای غرامت ناشی
از سلب مالکیت ،درخواست پوشش حمایتی تکمیلی جهت
دریافت غرامت ناشی از مداخله دولت ،تا طیف گستردهای
از گزینههای نقلوانتقال مشتمل بر دسترسی به سیستم
بانکی و همچنین دسترسی به درآمدهای صادراتی و دیگر
درآمدهای ارزی و موارد مشابه اشاره کرد.

سرمایهگذاری مستقیم خارجی
طبق ماده ( )۳قانون تشــویق وحمایت سرمایهگذاری
خارجی ،ســرمایهگذاری خارجی بــه دو طریق زیر قابل
انجام هســتند .نخست ســرمایهگذاری مستقیم خارجی
در تمامــی حوزههای مجاز برای بخش خصوصی ایرانی از
طریق مشارکت مستقیم در سرمایه شرکتهای ایرانی چه
در طرحهای جدید یا در شــرکتهای موجود .همانگونه
که پیشتر تشریح شد درصد سهم سرمایه سرمایهگذاران
خارجی در اشــخاص حقوقی ایرانی ،برخالف آنچه شایع
بــود که ســرمایهگذاران خارجی قادر بــه حفظ بیش از
۴۹درصد از ســهام در ایران نیستند ،محدود نشده است.
چنین محدودیتی کامال نامربوط و حتی با سیاست عمومی
دولت در زمینه پذیرش ســرمایهگذاری خارجی و قانون
جاری در تضاد است .روش دیگر نیز شامل سرمایهگذاری
«غیرمســتقیم» خارجی به شکل ترتیبات قراردادی است
که امکان انجام هرنوع سرمایهگذاری تعریفشده در قانون
تشویق سرمایهگذاری خارجی ،بجز سرمایهگذاری مستقیم
را فراهم میســازد .گرچه ترتیباتی که در قانون تشویق و
حمایت سرمایهگذاری خارجی به رسمیت شناخته شدهاند
محدود به ترتیبات مشــارکت مدنــی ،بیعمتقابل (Buy
 )Backو انواع روشهای ســاخت ،بهرهبرداری و واگذاری
( )BOTهســتند اما هریک از ترتیبات فوق خود به انواع
مختلفی تقسیمبندی میشوند .بهعنوان مثال میتوان به
انواع مختلف روشهای ساخت ،تملیک ،بهرهبرداری و انتقال
( ،)BOOTساخت ،تملیک و بهرهبرداری ،ساخت ،اجاره
و انتقال ( ،)BLTبازسازی ،بهرهبرداری و انتقال ()ROT
و نظایــر آنها و همچنین ترتیبات تامین مالی پروژهای و
تقسیم سود اشاره کرد .به بیان دیگر ،هر نوع سرمایهگذاری
که در آن ســرمایهگذار خارجی مایل یا واجد شرایط الزم
برای داشتن سهمی از سرمایه و مالکیت شرکت مشترک
نباشــد در این طبقه وســیع که با عنوان سرمایهگذاری
«غیر مستقیم» شناخته میشود جا میگیرد .صرفنظر
از نوع سرمایهگذاری ،سرمایه خارجی طبق تعریف قانون
تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی ،نهتنها شامل وجوه
هزینهشده جهت اخذ بخشی از سهم سرمایه میشود بلکه
شــامل وجوهی که ممکن است برای یک بنگاه ایرانی در
شکل اعتبارات و تسیهالت مالی (وام سهامدار و تامین مالی
شــخص ثالث) فراهم شود نیز اطالق میشود .طبق قانون
تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی ،اصطالح «سرمایه
خارجی» هر دو مورد فــوق را دربرمیگیرد .نحوه رفتار با
وام در چارچوب قانون به درخواست و موافقت سرمایهگذار
خارجی بســتگی دارد .دو گزینه در اختیار سرمایهگذاران
و تامینکنندگان مالی قرار داده شــده اســت .یک گزینه
پذیرش وام به مثابه بخشــی از سرمایهگذاری خارجی در
طرح سرمایهگذاری است .در این حالت بازپرداخت وام بسته
به عملکرد اقتصادی طرح و بدون وجود هرگونه پوشــش
حمایتی دیگری از طریق صدور یک ضمانتنامه بازپرداخت
از سوی دولت ،سیستم بانکی و یا شرکتهای دولتی است.
شــکل دیگر پرداخت وام به مثابه گزینهای مستقل جهت
تامین مالی و خارج از پوشــش قانون تشــویق و حمایت
سرمایهگذاری خارجی است .در این حالت بازپرداخت وام
میتواند با یک ضمانتنامه صادره از سوی دولت ،نظام بانکی
یا شرکتهای دولتی پشتیبانی شود .مختصر آنکه پوشش
قانون تشــویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی تنها برای
وجوهی که بهعنوان ســرمایهگذاری وارد کشور میشوند
فراهم اســت و نه بــرای وجوهی کــه بازپرداخت آنها با
ابزارهای بانکی تضمین شده است.
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سازمان همکاریهای شانگهای و افقهای روشن آیندهاش
ترجمه :مهسا عاصی
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ماه گذشــته باراک اوبامــا به همراه
دیگر همتایانش در کشورهای عضو
ســازمان ناتو به ولز سرسبز رفت تا
خبر شکلگیری «هسته ائتالف» برای مقابله با تهدید
روزافــزون پیکارجویان داعش در عراق و ســوریه را
اعالم کند .پس از آن ،در همان روزی که او چارچوب
اســتراتژی جدیدش را اعالم کــرد ،رهبران ائتالف
دیگری برای نشست ســاالنه سازمان همکاریهای
شــانگهای در جنگل کاج کاخ ریاستجمهوری در
دوشــنبه گرد هم آمدند .برخی از بازیگران قدرتمند
سازمان همکاریهای شانگهای قدرت آن را دارند که
نقشآفرینی مثبتی در عراق و سوریه داشته باشند.
بعضی این ائتالف را که در شــرق در حال گسترش
اســت ،نوشــدارویی برای ناتو میدانند .کشورهای
ناظر نظیر هند و پاکستان مایلاند رسماً به عضویت
بلوکی درآیند که  13سال پیش میان روسیه ،چین
و کشورهای تازه استقاللیافته آسیای مرکزی شکل
گرفت .حتــی ترکیه نیز در تبادل نظرات شــرکت
دارد .این در حالی اســت که پیــش از این به خاطر

نزدیکی این کشــور به غرب ،به ترکیه مجالی داده
نمیشــد .تاجیکها معتقدند که نشست شانگهای
دوشنبه را به «مرکز ژئوپولتیک جهان» تبدیل خواهد
کرد .والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه و حسن
روحانی ،رئیسجمهور ایران مطمئن هستند که در
بعضی جبههها انگیزههای مشترک دارند.
در سال  ۲۰۰۱سازمان همکاریهای شانگهای با
نام «شانگهای  »۵و با هدف تأمین امنیت منطقهای
تشکیل شــد و مســائلی نظیر درگیریهای مرزی،
تروریســم و پیکارجویان تروریستی را شامل میشد.
حاال مجموع جمعیت کشورهای عضو و ناظر سازمان
همکاریهای شانگهای نصف جمعیت جهان را تشکیل
میدهند .ولی وزن سیاسی این ائتالف چقدر است؟
برخالف ناتو،این ســازمان یک ائتالف نظامی نیست،
اگرچه در طول این سالها به تمرینهای نظامی نیز
پرداخت ه است .سرگئی الوروف که گمان میرود بعد
از این ،ریاســت سازمان همکاریهای شانگهای به او
واگذار شود ،در وبالگ خود نوشته است«:برنامه ما این
است که روی مجهز کردن بیشتر سازمان همکاریهای

شانگهای متمرکز شویم تا بتوانیم چالشهای پیشرو
جهان امــروز را مدیریت کنیم و با همکاری یکدیگر
با رویدادهای منطقه و جهان مواجه شــویم ».وی با
کنایهای به ناتو ،گفت« :سازمان همکاریهای شانگهای
بر خالف نمونههای به جا مانده از گذشته که تنها به
نظام حاکم بر بلوکهای مشخصی از کشورها پایبند
هستند،کام ً
ال با حقایق و ملزومات قرن بیست و یکم
همراه است ».اما سازمان همکاریهای شانگهای در
این نشست باید با حقایقی درون خودش نیزروبرو شود.
رهبران آسیای میانه که دیدگاههای مختلفی نسبت به
دخالت روســیه در اوکراین دارند ،درباره بحران اخیر
مسکو با غرب چه نظری خواهند داشت؟
افزایش تجارت هم یکی از اولویتهای این نشست
در دوشنبه اســت ،ولی حتی اقتصاد نیز نمیتواند از
چنگال سیاســت بگریزد .دو کشور قدرتمن ِد ایران و
روسیه تا به حال درباره تبادل «نفت با کاال»مذاکراتی
داشتهاند که تمرکزش بر تبادل گندم روسیه با نفت
ایران اســت .این اقدام تدبیری اســت برای مقابله با
تحریمهای هر دو کشور.

پیمان شانگهای
عضویت اعضای جدید
را هموار میکند

واقعیتی که بازرگانان باید از آن باخبر باشند :به علت رشد ضعیف،
ابرکمپانیهای کره جنوبی خارج از کشور سرمایهگذاری میکنند

در کره
سیاستگذاران
مالی مجال
حرکتبیشتری
نسبت به
همتایانژاپنی
خود دارند ،چرا
که در ژاپن
سالهاست نرخ
بهرههاپایین
است و هزینه
دولت پیش از
این افزایش
یافته است.

نگر
آینده

کره جنوبی روز به روز بیشتر شبیه به ژاپن
میشــود اما نه از جنبههای مثبت .پس از
سالها رشــد اقتصادی قدرتمند باکمک
صادرات خودرو و لوازم الکترونیکی پیشرفته،
این کشور به دام رشــد انقباضی و پایینی
که ژاپن ســالها درگیر آناست ،نزدیکتر
میشــود .مصرفکنندگان کــرهای که با
ی مســکن و بازار راکد آن روبرو هستند،
معضل بده 
ش از آنکه پول خــرج کنند ،پسانداز میکنند.
بی 
شرکتها در مواجهه با میزان تقاضای نامشخص در
داخل کشور و رقابت شدیدتربا چین ،وجه نقد انباشته
میکنند .جمعیت کره نیز سریعتر از تمامی کشورهای
ســازمان همکاری اقتصاد و توسعه ،رو بهکهنسالی
میرود به طوری که تا ســال  2017افراد  65سال به
باال حداقل  14درصد جمعیت را تشکیل خواهند داد.
کیمیونگ اوک ،رئیس فدراسیون صنایع کره میگوید:
«روند سابق رشــد کره ادامه نخواهد یافت مگر آنکه
کرهایهاپول بیشتری خرج کنند و شــرکتها به
سرمایهگذاری بپردازند».اقتصاد در ظاهر سالم به نظر
میرسد و بانک کره خبر از رشد  3/8درصدی در سال
جاری میدهد و شرکتهای بزرگینظیر سامسونگ
و الجی در بازار تلویزیون در حال پیشــی گرفتن از
رقبای ژاپنی خود نظیر سونی و پاناسونیک هستند.
اگرچه ابرکمپانیهای کرهای  85درصد تولید ناخالص
ملی را تشکیل میدهند اما تنها  13درصد نیروی کار
را به کارمیگیرند 87 .درصد دیگ ِر کارگران کشــور
یا شــغل آزاد دارند و یا برای شــرکتهای کوچک و
متوسطی کار میکنند کهسرعت رشدشان پایینتر
کل
اســت .کارخانههای خارج از کشــور  15درصد ِ
تولیدات تولیدکنندگان کرهای را تشکیلمیدهند که
نسبت به  4درصد در دهه گذشته ،رشد باالیی داشته
است .شرکت هیوندای حدود  40درصد خودروهایش
را در کره تولید میکند ،این در حالی است که در سال
 2008این رقم  60درصد بوده است .در ماه آگوست
شــرکتکیاموتورز که تحت کنترل هیوندای است،
اعالم کرد قصد دارد یک میلیارد دالر برای تأســیس
اولین کارخانهاش درمکزیک اختصاص دهد.
این قبیل ســرمایهگذاریها در خارج از کشور تا
حدودی نتیجه فقدان تقاضای مصرفکننده در داخل
کشور است .تاپایان سال  2013بدهی مسکن در کره
 86درصد تولید ناخالص ملی بود ،یعنی در رتبه دوم
میان اقتصادهای اصلیآسیا بعد از مالزی با  87درصد.

در کره نسبت بدهی مســکن به درآمد خالص 164
درصد است .بازار راکد مسکن تأثیرمخربی بر هزینه
مصرفکننده گذاشــته است ،چراکه در کره امالک و
مســتغالت  75درصد داراییهای خانوار را تشکیل
میدهد ،در مقابل در امریکا این میزان تنها  40درصد
است .
در ماه آگوست بانک کره به منظور کمک به احیای
میزان خرید مصرفکنندگان ،برای اولین بار در یک
سال گذشتهبهرهاش را از  2/5درصد به  2/25درصد
کاهش داد .در ماه ژوئن رئیسجمهور پارک گئونهای
تقریباً نیمی ازکابینهاش را تغییر داد تا به برنامههای
اقتصادیاش سرعت ببخشد .چویکیونگهوان ،وزیر
جدید اقتصاد به سرعتاعالم کرد که  11/7تریلیون
وون ( 11/5میلیــارد دالر) به طرح هزینه اختصاص
داده خواهد شد و قول داد در سال آتیبودجه افزایش
پیدا کند ،هدف از این اقدامات به راه انداختن مجدد
اقتصاد از طریق هزینه دولتی باالتر بود .در ماهآگوست
دولت اعالم کرد که قصد دارد برای بخشــی از سود
شرکتهای بزرگ که صرف سرمایهگذاری و افزایش
دستمزدنمیشود ،مالیاتی  10درصدی وضع کند .تا
پایان ماه ژوئن سامسونگ معادل  60میلیون دالر پول
نقد وسرمایهگذاریهای کوتاهمدت داشت در حالیکه
این مبلغ برای شــرکت اپل معادل  38میلیون دالر
است 763 .شرکتموجود در فهرست سهام معیار کره
مجموعاً  800میلیارد دالر پول نقد در اختیار دارند.
مون چانگ یونگ ،رئیس ادارهمالیات وزارت اقتصاد
کره میگوید« :ما سعی داریم پیامی را منتقل کنیم؛
زمان آن رســیده است که تقاضای داخلی راافزایش
دهیم .» اما ابرکمپانیها دالیل قانعکنندهای برای حفظ
پول نقدشان و سرمایهگذاری در خارج از کشور دارند.
افزایش دســتمزدهاو ارز محلی قدرتمند ،تجارت در
کره را گرانتر کرده اســت .از آغاز سال  2012ارزش
وون  13درصد در برابر دالرامریکا رشد داشته است
در حالی که خودروسازان ژاپنی نظیر تویوتا با کاهش
ارزش  27درصــدی ین ،جهش بزرگیداشــتهاند.
خوشبختانه در کره سیاستگذاران مالی مجال حرکت
بیشتری نسبت به همتایان ژاپنی خود دارند ،چرا که
در ژاپن سالهاســت نرخ بهرهها پایین است و هزینه
دولت پیش از این افزایش یافته است .متیو سیرکوستا،
اقتصــاددانســازمان «مودی آنالیتیک» ســیدنی
میگوید« :فکر نمیکنم شــاهد دو دهه رکود باشیم
اما نمیتوان به کل احتمالاش رانیز نادیده گرفت».

ی و یکم  /آبان 1393
شماره س 

رهبران پیمان شــانگهای به توافقی دست
یافتند که بــه اعتقاد ناظــران راه را برای
پیوســتن اعضای جدید به گروه امنیتیای
کهمقابله با تروریســم را نیز در دستور کار
دارد ،هموار خواهد کرد .این توافقنامه شامل
دو سند رسمی است که فرایند وروداعضاء
جدید و تعهدات آنها را مشخص میکند .شی
جینپینگ رهبر چین در آغاز اجالس گفت
که چین با آغوش بازازکشورهایی که شرایط عضویت
در پیمان را داشــته باشند اســتقبال میکند .پیمان
شــانگهای شش عضو دائم دارد و پنج عضوناظر و سه
عضو مشورتی .دو عضو از اعضای ناظر یعنی پاکستان
و ایران درخواســت عضویت دائــم دادهاند و هند هم
تمایلخود را مبنی بر عضویت دائم ابراز کرده اما هنوز
درخواستی رســمی در این مورد نداده است .بیانیهای
که از سوی وزارتخارج ه پاکستان در اجالس منتشر
شد به این شرح است« :بسیار جای خوشوقتیست که
درخواست عضویت پاکســتان درپیمان شانگهای در
حال بررسی جدی توسط اعضا است» .فنگ یوجون،
مدیر انســتیتو مطالعات روسیه در انستیتو ارتباطات
معاصر بینالملل در چین میگوید تصویب این دو سند
بنیان قانونی قدرتمندی برای گسترش پیمان و پذیرش
اعضاء جدیدفراهم آورده اســت .فنگ میگوید« :این
دو سند موتور محرک قدرتمندی برای توسع ه پیمان
در آینده اســت و امنیت و رشدداخلی در میان اعضا
را تســهیل خواهد کرد ».یانگ چنــگ ،مدیر اجرایی
مرکز مطالعات روسیه در نرمال یونیورسیتی در چین
میگوید توســع ه پیمان شانگهای در ده سال گذشته
سبب شده اعضا به این فکر بیفتند که چطور میتوانند
نفوذ استراتژیکخود را افزایش دهند .یانگ میگوید:
«از سال  2001تا کنون تعداد اعضای دائم ثابت مانده
در حالیکه تعداد اعضای ناظرو مشورتی دائماً افزایش
یافته است ».هند ،ایران و پاکستان در سال  2005در
اجالســی که در آستان ه قزاقستان برگزار شد به عنوان
اعضای ناظر پذیرفته شــدند.گزارش ســاالن ه پیمان
که توســط آکادمی علوم اجتماعی چین تهیه شــده
میگوید« :پاکســتان و هند در بهترین موقعیت برای
عضویت دائم در پیمان هستند» ایران درمرحله بعدی
برای عضویت در این پیمان است .گوان گیهانی استاد
مدرس همطالعات بینالملل دانشگاه پکن میگوید این
درخواستهای عضویت جدید گواهی زنده بر رشد نفوذ
پیمان هستند .سونژوانگژی ،پژوهشگر ارشد در مرکز
مطالعات آسیای مرکزی و پیمان شانگهای در آکادمی
علوم اجتماعی چین میگویدسازمان شانگهای در مورد
افزایش اعضا رویکردی باز و محتاطانه اتخاذ کرده است.

کره جنوبی در آستانه ابتال به
بیماری اقتصادی ژاپن
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گزارشهایی از روندهای اقتصاد جهان

دهکده جهانی

انجماد بازار در ژاپن
معاملهگران اوراق قرضه ژاپنی ادعا میکنند
بانک مرکزی بازار آنها را کساد کرده است

بانک مرکزی ژاپن در راستای خاتمه دادن به
رخوت  15ساله انقباضی کشور،در حال خرید
حــدود  70درصد اوراققرضه دولتی اســت
که به تازگی عرضه شــدهاند .مشخص نیست
که آیا این اقدام تورم را تا بهار ســال آینده تا
میزانموردنظر بانک مرکزی که 2درصد است
افزایش خواهد داد یا خیر چراکه هنوز نیمی

از این مقدار هم محقق نشده است .امابدون شک این
مقیاس بزرگ خرید ،دومین بــازار اوراق قرضه دنیا را
چنان به دردســر انداخته که بانک ژاپن فکرش راهم
نمیکرد .بانک مرکزی ژاپن  7تریلیون ین ( 67میلیارد
دالر) در ماه اوراق قرضه میخرد و تاکنون صاحب یک
پنجم بدهیهایچشمگیر دولت است .حجم مبادالت
و میزان نوسانات قیمت به شدت کاهش یافته است .در

یکی از روزهای ماه آوریلهیچگونه مبادلهای در اوراق
قرضه معیار ده ساله صورت نگرفت.
ناکا ماتسوزاوا از بانک نامورا ،یک بانک سرمایهگذاری،
میگوید این امر موجب شــده بخش خصوصی برای
تأثیرگذاریبر قیمتها اختیار ناچیزی داشــته باشد.
قیمت اوراق قرضه باال اســت اما با وجود نرخ بیکاری
پایین و سرعت کند تورم بازهم بازدهی آن پایین است،
در حالیکه در شــرایط عــادی این دو عامل منجر به
افزایش بازده میشود .بازده کنونی اوراققرضه  10ساله،
0/5درصد است که حتی با مقیاسهای ژاپنی هم بسیار
رقم ریز و ناچیزی به حساب میآید .یکی از دالیلی که
باعث میشــود قیمت اوراق قرضه باال بماند آن است
که مؤسسات مالی آنقدر که بانک مرکزیژاپن انتظار
داشت ،اوراق قرضه نفروختند .فرض آنها بر این بود
که کاهش بازده بانکها را بر آن میدارد کهاندوخته
خود را برداراییهای پُر ریسکتری متمرکز کنند و به
این ترتیب تکانی به اقتصاد بدهند .اگرچه بانکهای
بزرگ ژاپن در ماههای اولیه پس از اولین خری د بانک
مرکزی در ســال  2013اقدام به فروش اوراق قرضه
کردند اماحاال ایــن کار را متوقف کردهاند .بانکهای
منطقهای که به معتادان اوراق قرضه مشهورند ،به اوراق
خودشانچسبیدهاند و بر میزان خریدشان میافزایند.
معامــات اوراق قرضه پیش از آنکه بانک مرکزی به
کمی یا در اصطالح تخصصی
خریدهای وسیع (تسهیل ّ
QE)دســت بزند نیز کمی دچار تنگنــا بود .غالب
شرکتکنندگان خریداران درازمدت هستند و همگی
در یک مسیر حرکتمیکنند .وضعیت رو به احتضار

تالش بیسابقهبرای فعال کردن تورم
بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را به زیر صفر میکشاند
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بانــک مرکزی ژاپن در ایــن هفته اوراق
ش از
قرضه ســه ماههای را بــه مبلغی بی 
ارزش بازخریدشــان خریده است تا با این
کار به بازار پول قرض دهد .بانک مرکزی با
اولین خریدش با بهره زیر صفر نشان داد که
مصمم است به هر قیمتیاقتصاد رو به افول
ژاپن را احیا کند .مسئولین بانک مرکزی خری د با بهره
منفی را تأیید نمیکنند .این خریدها بخشی ازعملکرد
بــازار بود که طی آن اوراق قرضه کوتاهمدتی به ارزش
 500میلیارد ین و به شــرط آنکه جزئیات معامالت
فردی فاش نشــود،خریداری شد .اما روشن است که
بانک مشکلی با عبور از این مرز ندارد .به گفته فعاالن
بازار ،بانک مرکزی ژاپن پس از پرداخت این بهای گزاف
به احتمال زیاد مجبور به ادامه این روند خواهدبود تا
بانکها متوجه شوند که بانک مرکزی برای رسیدن به
هدفش در خرید اوراق قرضه مصمم است و به تدریج
بهرهمنفی به بدهیهای درازمدت تبدیل خواهد شد.

این اقدام بیسابقه و پیشبینی اقدامات مشابه در آینده
باعث شده استکه انتقادات قدیمی از سر گرفته شود،
انتقاداتــی مبنی بر آنکه بانک مرکزی به سیاســت
مــداران اختیار تام میدهد تاپولی را که در چارچوب
برنامه تســهیل مالیاش منتشــر میکند ،به راحتی
خرج کننــد .اگر بانک مرکزی ایــن اوراق را تازمان
سررسیدشان نگه دارد عم ً
ال پول را بذل و بخشش کرده
است و این میتواند نوعی یارانه برای بانکهای ژاپنی
باشد .اگر دولت اوراق را به مبلغی بیش از ارزش اسمی
آن بخرد ،وامدهندگانی که از دولت بدهی میخرند به
راحتیسود خواهند کرد .بنا بر گفتههای مسئوالنی که
با سیاستهای بانک مرکزی آشنایی دارند ،پیشروی
به سمت نرخمنفی باعث نخواهد شد که بانک مرکزی
رسماً سیاستاش را تغییر دهد ،بلکه به گفته آنها بهره
منفی نتیجه خریدگسترده کنونی اوراق قرضه است و
با هدف خاتمه دادن به دوران انقباض  15ساله اقتصاد
کشور صورت گرفته است.برنامه کنونی این است که

پایه پولی دو برابر شود و نرخ تورم قیمت مصرفکننده
از ماه آوریل آتی به میزان 2درصد وبه مدت دو سال
افزایش یابد .در مقابل ،بانک مرکزی اروپا در ماههای
اخیر مشخصاً نرخ بهره منفی را هدف قرار دادهاست.
بانک مرکزی ژاپن از پیشگامان تسهیل کمی(هدف قرار
دادن میزان تزریق نقدینگی به جای نرخ بهره) در اوایل
دهه 2000میالدی است اما بازده منفی قلمرو جدیدی
برای بانک مرکزی به حساب میآید و تاکنون معادل
70درصداوراق قرضه تازه دولت را شامل میشود.
مسئولین بانک مرکزی از سال گذشته که رئیس
جدید بانک مرکزی ،تســهیالت کمی و کیفیاش را
آغاز کرد به خوبیمیدانســتند که ممکن اســت در
مقطعی به ناچار به اقدامات شــدیدتری دست بزنند
تا مؤسســات مالــی را وادار به فــروشاوراققرضه
دولتیشــان کنند .بانک مرکزی ژاپن آمادگی آن را
دارد که تا زمان رســیدن به هدفش با هر هزینهای به
خرید اوراق قرضه ادامه دهد .تاداشی ماتسوکاوا ،رئیس

کمی بدون
بازار شرایط را برای خاتمه دادن به تسهیل ّ
افزایش شــدید بازده دشوارمیکند .با این وجود یک
سوءعملکرد کوچک در بازار برای خارج کردن ژاپن از
شرایط انقباضی هزینه ناچیزی است .در حقیقتبرخی
معتقدند که شرایط کنونی تنها برای معاملهگران اوراق
قرضه مشکلساز است .به گفته پیتر تاسکر از شرکت
سرمایهگذاری آرکوس ،یک شرکت مدیریت سرمایه،
درآمد معاملهگران اوراق قرضه به نسبت گذشته کاهش
پیدا کردهاست.کی چو از پیمکو ،یک شرکت خدمات
مالی ،معتقد است چنانچه حجم معامالت مثل گذشته
نشود میتوانمیزهای معامالت را به کل برچید .برخی
از بانکهــای اروپایی دپارتمانهای اوراق قرضه ژاپنی
خود را به میزانقابلتوجهی کاهش دادهاند .چنانچه
این شرایط وخیم شود ،رکود بازار میتواند مشکلساز
شود به طوریکه تولید اوراق قرضه برای دولت و مبادله
آن برای بانک مرکزی ژاپن دشوار خواهد شد .نگرانی
اساسیتر آن اســت که بیرمقی بازار بانک مرکزی را
کمی در سال پیشرو باز دارد.
از اقدامبرای تســهیل ّ
هدف تورمزایی  2درصدی کمی بعید به نظر میرسد
اما با خرید هر چهبیشتر اوراق قرضه اینطور به نظر
میرسد که بانک مرکزی در تالش است کسری بودجه
را برطرف کند .به اینترتیب پس از اتمام روند تسهیل
کمی معضالت دو برابر خواهد شــد .آقای ماتسوزاوا
ّ
معتقد اســت که بانک مرکزی ژاپنباید در سال آتی
با کاهش خریــد اوراق قرضه به بــازار فرصت نفس
کشیدن بدهد ،اگرچه در حال حاضر این حرف بسیار
شبینانه به نظر میرسد.
خو 

الگوی رشد برزیل به تورم رکودی دچار شده است

بنیانهای
اقتصادیبرزیل
دچار آفت تزلزل و
عدم تعادل شده
است .با وجود آن
که کلیت فعالیت
اقتصادیضعیف
است اما کسری
بودجه کنونی به
3/5درصد تولید
ناخالصملی
رسیده است؛
رقمی که در
 12سال اخیر
بیسابقهبوده
است.
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پس از گذر از سالهای رشد اقتصادی ،چشمانداز کنونی اقتصاد برزیل بسیار تاریک است .بعد از اتمام جام
جهانی در ماه جوالی ،فعالیتهای اقتصادی با کاهش شــدیدی روبرو شده است .فشار تورم افزایش یافته
واعتمادمصرفکنندگان و صاحبان کسب و کار از بین رفته است ،به این ترتیب بسیاری از اقتصاددانها رکود
چشمگیری برایبرزیل پیشبینی میکنند .اقتصاد برزیل تا چه حد بیمار است و این بیماری چه تأثیری بر
نتایج انتخابات ماه اکتبر خواهدداشت؟ در نگاه اول رشد اقتصادی ضعیف برزیل موقتی به نظر میرسد و دیلما
روسف شانس پیروزی مجدد در انتخابات رادارد .طی  12سال اخیر ،حزب کارگر وی بیشترین سران ه رشد
تولید ناخالص ملی در سه دهه اخیر را محقق ساخته است؛نابرابریهای درآمدی را با به کارگیری سیستم
وسیع انتقاالت اجتماعی که یک سوم خانوارهای برزیلی را در برمیگیرد،کاهش داده است و نرح بیکاری را
به میزان بیسابقه 4/5درصد رسانده است .اما تنها با نگاه گذرایی بر دادههای اقتصادی اخیر میتوان دریافت
که الگوی رشــد برزیل به تورم رکودی دچار شدهاست .در حقیقت میتوان گفت برزیل در نیمه اول سال
کنونی عم ً
ال با رکود روبرو بوده است و رشد ساالنه دورانریاست جمهوری روسف به کمتر از 2درصد رسیده
است ،یعنی کمترین میزان برای یک رئیسجمهور برزیلی از دهه 1980تا کنون ،زمانی که تحول کشور از دوران
تورم افسارگسیخته و بدهیهای سنگین به اقتصاد با ثبات و رو بهپیشرفت آغاز شد .عالوه بر این ،اگر دولت مالیات
را کاهش نداده بود و نیاز شدید به افزایش قیمت بنزین و برق را به تعویق نیانداخته بود،میانگین تورم سالیانه
7/5درصد باقی میماند ،نرخی که در دهههای گذشته بیسابقه بود .در بخش خدمات که دولتاقدامی برای مهار
تورم انجام نداده است ،نرخ تورم از 9درصد نیز فراتر رفته است.
هر چه بیشتر در این موضوع دقیق شویم ،بیشتر به این مسئله پی میبریم که بنیانهای اقتصادی برزیل دچار
آفت تزلزل و عدم تعادل شده است .با وجود آن که کلیت فعالیت اقتصادی ضعیف است اما کسری بودجه کنونی به
3/5درصد تولید ناخالص ملی رسیده است؛ رقمی که در  12سال اخیر بیسابقه بوده است .حتی نقاط به ظاهر قوت
اقتصاد ،یعنی بخش پررونق خدمات و نرخ بیکاری پایین نیز بر پایه سیاستهای اعتباریناپایدار استوار است .البته
رشد سریع اعتبار نتیجه طبیعی کاهش نرخ سود واقعی است اما در برزیل از سال 2008بانکهای دولتی در اعطای
وام از بانکهای خصوصی پیشی گرفتهاند ،و این یعنی اعطای وام با نرخهایی با یارانهسنگین که منجر به افزایش
اعتبار بانکی به میزان 58درصد تولید ناخالص ملی شده است (تقریباً دو برابر نرخ  8سال پیش) .
با وجود این اوضاع ،برزیل خود را برای مهمترین انتخاب ریاســتجمهوریاش از زمان تبدیل این کشــور به
جمهوری درســال  ،1985آماده میکند و پیشبینیها حاکی از آن اســت که رأیها به نفع روسف نیست .اما
آیا تنها دولت روســف مقصر است؟ جواب منفی است .اگرچه دولت روسف مسئول بخش عظیمی از ضعفها و
کشمکشهای دورهای و ناآرامیهایاجتماعی است اما ریش ه مشکالت برزیل در عدمتمایل این کشور برای رهایی
ش از دو دهه حاکمیت نظامی وضع شدهاند.
از یوغ سیاستهایی است که در طولبی 
در ســال « 1994طرح رئال» ،برنامهای برای ایجاد ثبات در اقتصاد کالن ،به همراه اصالحات ســاختاری
متعاقب آنباعث شد سرانجام برزیل بتواند تورم را مهار کند و سوار بر موج نقدینگی ارزان جهانی
تقاضای چین برای کاال راافزایش دهد .همزمان با تالش دولت برای هدایت این دستاوردها در
جهت توزیع مجدد ثروت ،هزینههای عمومیافزایش یافت و سیســتم مزایای اجتماعی تحت
پوشــش «حقوق اکتسابی» بسیار خشک و انعطافناپذیر شد .برزیل به الگوی رشد جدیدی نیاز
دارد که بر این چهار عنصر کلیدی استوار باشد :سیاست مالی سختگیرانهتر ،سیاستپولی آزادتر،
نقش کمرنگتر بانکهای دولتی در تأمین اعتبار و اقداماتی برای کاهش هزینههای نجومی وامدهی
خصوصی در برزیل .دولت بعدی ،چه از جناح راست باشد و چه از جناح چپ ،با معضل اصالح سیستم
حقوق اکتسابیروبرو خواهد بود تا به این ترتیب بتواند مزایای اجتماعی را منعطفتر و ارزانتر سازد.
رویکرد دولت آینده تعیین میکندکه آیا برزیل قدم در مسیر ونزوئال که هماکنون گرفتار رکود تورمی
است ،خواهد گذاشت و یا شیلی که دارای بهترینمدیریت اقتصادی امریکای التین است .با توجه
ن کردن مشکالت اقتصادی و بازگرداندن
به حمایتهایی که از حقوق اکتسابی میشود ،ریشهک 
تعادلی باثباتبه امور مالی برزیل ،نیازمند روندی طوالنی برای اصالح قانون اساســی است.
بیتردید این تحوالت برای برزیل دردناکخواهد بود اما برای رشد و توسعه اقتصادی آینده
برزیل بسیار ضروری است .اینکه دولت بعدی قادر است اقدامات الزم را انجام دهد یا خیر
به این بستگی دارد که تا چه حد بتواند رأیدهندگان وگروه ناهمگونی از احزاب سیاسی
منطقهای را متحد سازد .اما اول باید از مسیر فریبند ه و به ظاهر ساد ه افزایش مالیاتو اصرار
بر سیاستهای توزیع ثروت پرهیز کند چراکه این مسیر نهایتاً برای اقتصاد برزیل ویرانگر خواهد
بود .این راهیاست که به ونزوئال ختم میشود و به امریکایی التینی بیثبات و رونق اندک.
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بخش سرمایهگذاریهای درآمد ثابت در مؤسسه مالی
پاینبریجژاپن ،میگوید« :بانک مرکزی باید اوراق را به
قیمت بازار خریداری کند و اگر این مبادالت با نرخ بهره
منفی صورتبگیرد ،بانک مرکزی چارهای جز این ندارد
که آنها را با بهره منفی بخرد .»
در ابتدای برنامه تسهیل کمی ،خرید اوراق قرضه
از بازار برای بانک مرکزی کارنسبتاً آسانی بود چراکه
هر سه بانکاصلی پس از سالها تقاضای وام پایین به
ناچار سرمایههایشان را به صورت اوراق قرضه دولتی
درآورده بودنــد،بنابراین موجودی اوراق بهادارشــان
زیاد بــود اما از آنجایی که اکنون وامدهندگان اصلی
موجودی اوراق قرضه دولتیخود را شــدیدا ً کاهش
دادهاند ،ترغیب آنها برای عدم احتکار اوراق قرضه روز
به روز دشوارتر میشود .زمانبندیکاهش بهره به زیر
صفر میتواند وابسته به فصل باشد.
مسئولین بانک مرکزی نسبتاً خوشبین هستند که
میتوانند با ارائه پیشنهادهای وسوسهکننده به بانکها
به خریدگسترده بدهی ادامه دهند .در هر صورت راه
برگشــتی وجود ندارد .اگر تعداد بانکهایی که برای
فروش بدهی قیمتهاییباالتر از قیمت اسمی پیشنهاد
میدهند ،افزایش یابد ،عملکرد بازار بانک مرکزی دچار
مشکل خواهد شد ومحدودیتهای این برنامه محرک
اقتصادی که تاکنون بــازار اوراق قرضه را تهی کرده
است ،افشا میشود.

شکستبرزیل؟
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گزارشهایی از روندهای اقتصاد جهان

دهکده جهانی

شرکتهای
خصوصیچین
که در مناقصات
پروژههای انرژی
و ساختوساز
شرکتمیکنند،
به این ک ه
شرکتهایدولتی
بزرگهمچنان
مناقصات را در
انحصار خود
دارند،معترضاند.
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در طول ســال گذشــته تغییر رهبــران در
بسیاری از کشورهایی که از بازارهای نوظهور
بزرگ جهان به شمار میروند ،ازجمله چین،
هنــد ،اندونزی و تایلند در میان شــهروندان
این کشورها و ســرمایهگذاران خارجی ،امید
پیشرفت چشمگیراقتصادی را برانگیخته است.
رسانهها ،رهبران جدید دو کشور پرجمعیت
جهان یعنی نخستوزیر هند ،نارندرامودی ورئیسجمهور
چین ،شیجینپینگ را اصالحطلبان بیبدیلی در یک
نسل میدانند که میتوانند اقتصادکرختکشورهایشان
را با کاهش شرکتهای دولتی بهبود بخشند.
احتمال آن وجود دارد که این امیدها به ناامیدی بدل
شود .مودی ،شی و هر رهبر رؤیایی دیگری در کشورهای
در حالتوســعه جهان ،اقتصاد دولتی را بیرون نخواهد
راند یا به طور جدی اقتصاد کشور را آزاد نخواهد کرد .به
جای آن هیوالیرکود در رأس اقتصاد باقی میماند و با
رشد رکودی ،شانس پیشرفت را از این کشورها خواهد
گرفت .اگرچه اقتصادهای نوظهور در طول دهه گذشته
رشد چشمگیری داشتهاند و از رکود جهانی اواخر دهه
 2000بهتر ازبســیاری از کشــورهای پیشرفته عبور
کردند اما کشورهایی با رشد باال نظیر برزیل ،چین ،هند،
اندونزی و تایلند به ندرتبه یک بازار آزاد جدی پایبند
بودهاند .در تمام این کشورها بخشهای بسیاری از اقتصاد
هنوز تحت کنترل شدید دولتاست .در چین کل 20
شرکت بزرگ و اصلی کشور بر اساس ارزشگذاریهای
صورتگرفته جزو شرکتهای دولتی(موسوم به اس.او.
ایها) هستند .در برزیل ،هند ،اندونزی و تایلند ،دولت
همچنان بسیاری از شرکتهای بزرگ را تحتکنترل
خود دارد .در دهه گذشته ،شرکتهای دولتی بسیاری
از این کشورها جایگاه خود را تثبیت کردهاند و راه البی
با مقامات قدرتمندرا نیز یاد گرفتهاند؛ پدیدهای که این
اواخر در کشورهایی نظیر چین و اندونزی مشاهده شده
اســت .به عنوان مثال بهگفته چند تن از دانشگاهیان
چینی ،در ســال  2012و اوایل سال  2013که فرآیند
انتقال قدرت به آقای شی آغاز شد ووی برنامهاش برای
اجرای اصالحات اقتصادی را اعالم کرد ،شــرکتهای
دولتــی نظیر چایناموبایل قویاً مخالفــت خود رااعالم
کردند و مقامات دولتی را شدیدا ً تحت فشار قرار دادند.
برخی از رؤســای «اس.او.ای» ادعــا میکردند که هر
چندشرکتهایشان درگیر قرضهای بسیار است اما
بازدهیشان نسبت به دهه گذشته پیشرفت داشته است؛
در نیمه اولسال  2013سود شرکتهای بزرگ دولتی
 18درصد نسبت به سال پیش از آن افزایش داشت که
آمار قابل توجهیاست .سایر مسئوالن بر این نکته تأکید
داشــتند که به علت موقعیت جغرافیایی و استراتژیک
چین و رفتار خصمانههمسایگانش ،حضور شرکتهای
دولتی برای حفظ ســلطه دولت بر منابع مهم و صنایع
مورد نیاز امنیت ملی بسیارحیاتی است.
در عین حال آقای شی تعهدش به حفظ اقتصاد دولتی
را آشکارا اعالم کرده است .در یکی از جلسات کنگره ملی
خلق،وی به حاضرین گفت« :قدرت شرکتهای دولتی
نباید کاهش پیدا کند ،باید آنها را تقویت کرد».پس از

چین و هند
و دردسر
دولتیها
از رهبرانی نظیر شیجینپینگ
و مودی انتظار میرود
تعداد شرکتهای دولتی
را کاهش دهند
اعالم برنامهاصالحات در سال  ،2013بانکهای چینی
همچنان با وام شــرکتهای دولتی کــه بدهی فراوان
داشتند ،موافقتمیکردند .شرکتهای خصوصی چین
که در مناقصات پروژههای انرژی و ساختوساز شرکت
میکنند ،به این ک ه شرکتهای دولتی بزرگ همچنان
مناقصات را در انحصار خود دارند ،معترضاند.
هدف نهایی آقای شی این است که حزبکمونیست را
در قدرت نگه دارد و شرکتهای دولتی ابزار مناسبی برای
اینکار هستند .در بسیاری دیگر از کشورهای در حال
توسعه نیز اقتصاد دولتی چنان قدرتمند است که حتی
اصالحطلبترین رهبران نیز نمیتوانند از آن بگذرند.
حتی در کشــورهای در حال توســعهای که آزادتر
هستند ،برای رهبرانی نظیر مودی در هند یا رئیسجمهور
جدید اندونزی،یوکو ویدودو ،کنار گذاشتن اقتصاد دولتی
بسیار دشوار خواهد بود .رهبرانی که از طریق دموکراتیک
برگزیده میشــوندچنانچه نظر عموم را نادیده بگیرند،
اعتبار خود را نزد آنها از دست خواهند داد و دولتگرایی
همچنان در میان اقشارمردم طرفدار دارد .هند و اندونزی
همچون دیگر کشورهای در حال توسعه ،از آغاز تا به حال
در جدال با اقتصاد راکدبودهاند و این بخشــی از هویت
آنهاست .دولتگرایی موهنداس گاندی و سوکارنو هنوز
هم طرفدار دارد ،هرچندناکارآمدی آن در ایجاد رشــد
درازمدت بارها ثابت شده است.
آنچــه کار ایــن اصالحطلبــان را پیچیده میکند
این باور اســت که اقتصاد دولتی میتواند تا حدی مؤثر
باشــد .در برخی ازکشورهای در حال توسعه دولتها از
اســتراتژیهای دولتگرایی برای مطرح کردن برخی از
صنایع خود در عرصه رقابتجهانی ،کاهش فقر و ایجاد

اشتغال استفاده کردهاند .در برزیلِ ،
دولت رئیسجمهور
پیشین ،داسیلوا با افزایش قدرتبانک توسعه دولت و به
دست گرفتن کنترل شرکتهای بزرگی نظیر نفت ،گاز،
معدن و دیگر صنایع ،ســلطه دولت براقتصاد را افزایش
داد .همزمان با این اقدامات لوال توانســت مسبب رشد،
اشــتغالزایی و کاهش چشمگیر قشــر فقر شود ودل
میلیونها برزیلی را به دســت بیــاورد .اما روش لوال در
مداخالت دولتی تداوم نیافت؛ از سال  2010نرخ تولید
ناخالص ملی برزیل با شیب نگرانکنندهای کاهش یافت.
با این حال بحرانهای اقتصادی اخیری که اروپا ،ژاپن و
امریکا گرفتار آناند موجب شده کشورهای در حال توسعه
نسبت به کارآمد بودن اصالحات بازارمحور و اقتصاد آزاد
تردید داشته باشند .در اندونزی هر دو نامزد رقابتهای
انتخاباتی اخیر در برنامههای انتخاباتی خود بر تعهدشان
به اقتصاد دولتی تأکید فراوان داشتند .ژنرال سابق ،پرابووو
سوبیانتو ،قســم خورد که دولت وی سرمایهگذاریهای
بخــش منابع طبیعی را ملی خواهد کــرد 75 ،میلیارد
دالر درپروژههای عظیم دولتی جدید ســرمایهگذاری
خواهد نمود (چیزی شبیه به پروژههای زیرساختی عظیم
چین) و قوانینسختگیرانهای برای فعالیت سرمایهگذاران
خارجی وضع خواهد کرد.
در هند نیز علیرغم موفقیت مودی در ایالت گوجارات
که با تکیه بر بازار آزاد حاصل شــد ،تمایل به مداخالت
دولتی ونگرانی از سبک اقتصاد غربی همچنان پابرجاست.
در واقع مودی در واکنش به نگرانی عموم مردم از کاهش
هزینههایدولت و آغاز فرآیند دشــوار آزاد کردن بازار،
بسیاری از اصالحات اساســیای را که سرمایهگذاران از
او انتظار داشتند بهاجرا درنیاورد .در عوض نخستوزیر
با اســتفاده از اختیاراتش در گوشههایی از اقتصاد هند
برنامههایش را اجرا میکنــد.اولین بودجه مودی تنها
تغییرات اندکی نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت
پیشین داشت و درآن  43میلیارد یارانهدولتیای که در
میان قشر فقیر هند طرفدار دارد ،همچنان پابرجا بود.
قدرت پابرجای اقتصاد دولتی باید برای سیاستگذاران
غربی زنگ خطری باشد .آزادسازی اقتصادی در بازارهای
نوظهور بزرگ نه تنها برای مردم هند ،چین و برزیل که
بــرای تمام جهان اهمیت دارد .این کشــورهای بزرگ،
عمدهترینعامالن پیشرفت در سه دهه آینده خواهند
بود .طبق آمار بانک اســتاندارد چارتر حدود  30درصد
رشد جهانی تا سال 2030متعلق به اقتصادهای نوظهور
خواهد بود .رهایی از بند دولتگرایی این روند را تسریع
خواهد کرد و به نفع اقتصادجهانی و در ذیل آن اقتصاد
امریکا خواهد بود.
عالوه بر این طبقه متوسطِ رو بهگسترش این کشورها،
مصرفکننده اصلی تولیدات غربی است و از آن جایی که
جمعیت در اکثر کشورهای پیشرفته کاهش یافته ،وجود
این طبقه برای ادامه موفقیت شرکتهای اروپایی ،ژاپنی و
امریکایی ضروری است .اگر سرعت پیشرفت این غولهای
نوظهور در نتیجه دولتگرایی و غرق شدن در بدهیها
کاهش یابد ،ممکن است شرکتهای غربی و کل جهان با
رکودی طوالنی مواجه شوند ،در این صورت ممکن است
چند سال اخیرتبدیل به خاطرهای دور شود.
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قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی منطقهای است که استعداد و
پتانسیل نامکشوفی در ایفای نقش مهمی در اقتصاد جهان در
خود پنهان دارد .همزمان که کشورها بهدنبال بهترین راه برای
دســتیابی به اهداف اقتصادیشان ،یا به عبارت دیگر تبدیل
کردن پتانسیلهایشــان به واقعیــت ،میگردند باید از خود
بپرســند که همسایگان همجوارشان چه نقشی در حمایت از
بلندپروازیها و آرزوهای آنها ایفا خواهند کرد و چه نقشهایی
میتوانند ایفا کنند ،و این که روابط درونمنطقهای بین کشورها
را چطور میتوان شکل داد تا به بهترین نحو منافع مشترک و
جمعی را بیشینه سازد.
تنشهای کهنه و جدید سیاسی در سراسر منطقه اوراسیا
مرتبــاً توجه بالدرنگ را مطالبه میکند ،و تمرکز منطقه را از
تواناییهای بنیادین و شالودههای بنای اقتصادیاش میگیرد.
بنابرایــن شــاید زمان عجیبی بــرای این توصیه باشــد که
چشمهایمان را به افقهای دور بلندمدت تا سال  2035بدوزیم
و به فرصتهای همکاری اقتصادی بیاندیشــیم .در این زمانه
متزلزل و شــکننده ،تفکر متعارف ،الزم آن میداند که نظمی
از اولویتبندی میان پرداختن به موانع و مشــکالت سیاسی
اضطراری در کوتاهمدت و جستوجوی فرصتهای اقتصادی
در بلندمدت برقرار شــود .بااینهمه دقیقاً در همچو زمانهای
است که مهم است در نظر داشته باشیم برای غلبه بر بنبست
سیاسی ،پرورش همکاری نوشکفته اقتصادی میتواند به خلق
اعتمادی بیانجامد که برای پرداختن و حل تنشهای موجود
الزم و کارگشــا است .در چنین دوران بحرانیای که مشکالت
کوتاهمدت ذهن ما را بهکل مشــغول کرده است ،مهمترین و
ارزشمندترین کار این است که خود را وادار به بررسی بلندمدت
کنیم ،و بر یافتن منافع مشترک ،و ایجاد بینشی مشترک که بر
مبنای آن میتوان شالوده فردا را بنا کرد ،متمرکز شویم.
مجمع جهانــی اقتصاد بــرای حمایــت از چنین تفکر
استراتژیکی ،گزارش ســناریوها برای قفقاز جنوبی و آسیای
مرکزی را تهیه کرده است .فرایند تهیه این گزارش از اجالس
گفتوگوی اســتراتژیک درباره آینده قفقاز جنوبی و آسیای
مرکزی ،که در هفتم و هشتم آوریل سال  2013در باکو برگزار
شد ،آغاز شده است و در  18ماه پس از آن بیش از  500نفر در
جریان آن مشارکت داشتهاند.
رویکرد سناریوییای که در این پروژه در پیش گرفته شده
است از تصمیمگیران و سیاستگذاران حمایت میکند تا بتواند
تغییرات عظیمی را در بسترهای عملیاتی خود ،که کنترلشان
کام ً
ال در دســت آنها نیست ،به وجود آورند ،و این بسترها را
آماده کنند تا هم فرصتهای مناسب جدید را دریابند و شکار
کنند و هم فعاالنه از پس ریسکهای احتمالی برآیند .این پروژه
و رویکرد ویژهاش همچنین به طرفین ذینفع و ســهامداران
اجازه میدهد و کمکشــان میکند تا گفتوگویی ســازنده
را دربــاره تصمیماتی که امروز دربــاره آینده چهارچوبهای
منطقهای قفقاز جنوبی و آســیای مرکزی گرفته میشــود،
راهاندازند؛ چهارچوبهایی مبتنی بر عوامل عمیقتر و موثرتری
که منطقه را شــکل خواهند داد ،و گفتوگویی که از جدال و
رویارویی قدیم کشورها بر سر نهادهای خاص متفاوت است.
امیــد بر این اســت که ایــن گزارش منبعی شــود برای
سهامداران و طرفهای ذینفع ،و دریچه نگاه به چشماندازهای
منطقه را وسعت بخشد ،تا آیندهای شکوفاتر و باثباتتر برای این
منطقه به ارمغان آید.
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آسیایمرکزی ،لکوموتیو اقتصادجهان
خالصه اجرایی گزارش برای مدیران
احتمالی را در سه سناریو مورد بررسی قرار دادهایم ،تا
در زمانهای کــه اقتصاد جهــان در هر دو بخش سریع در این زمینه میسازد.
شکستن «مرزهای اقتصادی» در این منطقه ،که به منطقه کمک کنیم از آینده خود آگاه شود و برای
بازارهای پیشــرفته و نوظهور نشانههایی از ناپایداری
و بیثباتــی بنیادیــن دارد ،منطقه قفقــاز جنوبی و از سختترین و فراوانترین مرزها میان مناطق جهان هرآنچه ممکن است رخ دهد آماده باشد.
با بررسی چالشهای محتمل پیش رو ،سناریوها
آسیای مرکزی میتواند منبعی غیرمنتظره از پویایی هســتند ،میتواند تأثیر دگرگونیآفرینی بر تجارت
اقتصادی باشــد؛ منبعی که ســرمایهگذاران جهان فرامرزی و رشد داخلی داشته باشد .این امر به افزایش فضایی برای شناخت اســتراتژیهای قدرتمند رشد
میتوانند بر شالوده آن بنای رفیعی از رشد اقتصادی حق انتخاب مصرفکنندگان ،تسهیل تولید داخلی و اقتصادی و راهــی برای پیگیری این اســتراتژیها
بسازند .این گزارش برای حصول اهداف خود منطقه جذب سرمایههای عظیم خارجی ،هم میانجامد ،که بهصورت جمعی یا فردی ،فراهم میسازند .هر سناریو با
را شامل ارمنستان ،آذربایجان ،گرجستان ،قزاقستان ،همــه اینها به منطقه کمک خواهد کرد در مســیر گزینههای استراتژیک پیشنهادی همراه است ،از جمله:
قرقیزستان ،تاجیکستان ،ترکمنســتان و ازبکستان دستیابی به اهدافی که برای خود مشخص کرده ،قرار تبدیل شدن به یک واسطه بینامنطقهای :این منطقه،
که هممرز بازارهای اروپا ،روســیه و آسیا است ،بهطور
بگیرد.
یگیرد.
درنظر م 
ُ
برای دســتیابی به این دســتآوردها ،کشورهای ایدهآلی در جایگاه ایفای نقــش یک کریدور تجاری
بااینحال ،همانطور که در مورد همه شرکتهای
تازهکار صدق میکند ،یک اقتصاد ملّی یا منطقهای تنها منطقه باید فکری به حال تفاوتهای سیاسیشان ،که ســ ّنتی یا «پل« »،میانجی» یا «برگردانندهی» نوآور
در صورتی میتواند موفق باشد که بینش اقتصادیاش به انجماد و منفعل ماندن منابع اقتصادیشان انجامیده ،میان بلوکهای اقتصادی منطقهای نوظهور ،قرار دارد.
را شفاف سازد و استراتژی مشخص و آشکاری را برای بکننــد؛ تا از وضعیت کنونی کــه زیانی جمعی را بر ایجاد زنجیره عرضه دیجیتــال آینده :این منطقه
هماهنگ ساختن منابع داخلی و مزیتهای نسبی با منطقه تحمیل میکند درآیند .خوشبختانه ،همانطور ممکن اســت فرصت ارزشمندی در گریختن از ادغام
تقاضای بازارهای داخلی و خارجی توســعه دهد .در که صاحبنظــران حاضــر در این پــروژه گفتهاند ،انسجام خود در زنجیرههای عرضه فیزیکی و در عوض
بنظر سیاســتگذاران منطقه در توسعه الگوهای رسمی و سرمایهگذاری در زیرساختها ،نیروی کار و بنگاههای
طول  18ماه ،مجمع جهانی اقتصاد  500صاح 
و کارشــناس را به کار گرفته است تا در گفتوگویی غیررســمی همکاری اقتصادی منطقه متفقالقول و کوچک و متوسط دیجیتال خود داشته باشد ،تا بتواند
از این رهگذر از اقتصاد غیرمادی قرن بیستویکم بهره
جمعی درباره دورنمای همکاری منطقهای در جهت ه منظرهستند.
بااینحال توسعه اســتراتژیهای اقتصادی زمان بسیار ببرد.
دستیابی به اهداف کشورهای قفقاز جنوبی و آسیای
زیــادی میطلبد ،لــذا تصمیمات اســتراتژیک باید توسعه برنامههای ابتکاری سبز :پتانسیل منطقه
مرکزی تبادل نظر کنند ،با این هدف که:
بســترهای آتیای را که به احتمال بسیار زیاد تفاوت در برنامههای اقتصاد سبز ،از جمله و نه محدود به
پتانسیل منابع انرژیشان را بیشینه سازند.
زیادی با امروز خواهند داشــت ،در نظر بگیرند .نتایج منابع برقآبیاش ،بسیار گسترده و در حال حاضر
وارد زنجیرههای عرضه جهانی شوند.
در مسیر استخراج و استفاده است.
اقتصادی تنوعبخشیدهای خلق کنند.
پی گرفتن یک الگــوی اقتصادی
نیروی کار باکیفیتی ایجاد کنند.
سه سناریو :بسترهای آینده منطقه در سال 2035
منطقهای دوست با محیطزیست
ایــن گزارش پی برده اســت که
میتواند به کشورها کمک کند که
گرچه کشــورها بهتنهایی میتوانند
جدایی
نه تنها در برابر فشــارهای ج ّوی و
به دستآوردهای کوتاهمدت برسند،
در ســال  ،2035اقتصاد جهان تحت غلبه بلوکهای تجاریای
زمینــی آینده از خــود محافظت
تعقیب این چهار هــدف پایدارتر و
خواهد بود که در حوزه اقیانوسهای اطلس ،آرام و هند ،متمرکز
کنند ،بلکه حتی شاید بتوانند آن
ممکنتر خواهد بود اگر این اقدام از
هستند .اعضای این بلوکها همکاری شدید و نزدیکی را در زمینه
فشارها را کاهش دهند.
طریق همکاری منطقهای بلندمدت
انرژی و دیگر مسائل تجاری خواهند داشت ،اما سیاست و حمایتگرایی بهشدت
بررسی اولیه هزینهها و فایدههای
پیش برده شود .در واقع ،همانطور
مبادله و دادوستد میان بلوکها را محدود خواهد کرد.
اجرای این اســتراتژیهای ممکن،
که یکــی از صاحبنظران این پروژه
گریزگاه جنوبی
چه بهتنهایی و چه جمعی ،نشــان
گفته اســت« ،برخالف افراد که به
و
محور
ش
دان
دیجیتال،
اقتصادی
،2035
سال
در
جهان
اقتصاد
میدهند که در بســیاری از موارد
محض ثروتمندتر شدن میتوانند
تحت غلبه اقتصادهای تازه پیشرفته خواهد بود .تجارت جنوب با
فواید همکاری بسیار بیشتر از اقدام
از جایی به جــای دیگر کوچ کنند،
جنوب ،بهویژه در بخش خدمات ،اهمیت بیشتری خواهد یافت.
یکجانبه است .در واقع ،همکاری
کشورها نمیتوانند همسایگان خود
جمهوریاسالمیایران اکنون دربهای خود را به روی کسبوکار گشوده است و در
عمومــاً تفــاوت عمــدهای میان
را تغییر دهند ».این بدان معنی است
دارد.
قرار
نو
بازارهای
به
غیرغربی
تولیدکنندگان
یابی
ت
دس
مسیر
مرکز
دســتآوردهای کوتاه و بلندمدت
که هیچ بخشی از منطقه نمیتواند
پدید مــیآورد ،زیــرا درحالیکه
از ضعیفترین ارتباط و همسایهاش
فشارمحیطزیستی
یک کشــور بهراحتــی میتواند به
قویتر شود ،از این رو ایجاد انسجام
تا سال  2035تأثیرات متورم تغییرات جوی ویرانیای در اقتصاد
دستآوردهای ســریع دست یابد،
و یکپارچگی اهمیتی منطقی و نیز
جهــان به بار خواهد آورد .فشــار مالی واکنشهــای روزبهروز
شکوفایی و رونق بلندمدت آن کشور
اخالقی دارد .طرفه آن که ،ســطوح
هزینهبرتر به فجایع طبیعی به کمبود منابع سرمایهگذاری خواهد
معموالً بر توانایــی آن در تضمین
پایین کنونی همبستگی و وابستگی
انجامید و از فعالیت اقتصاد جهان خواهد کاســت .عواقب این اختالالت شــامل
ثبات در محیط بیواســطه خود،
متقابل اقتصادی منطقه ،آن را مهیای
افزایش تقاضا برای رشد بهلحاظ محیطزیستی پایدار خواهد بود.
استوار است.
دستآوردهای قابل دسترس آسان و

راه ابریشم دیروز ،راه ابریشم امروز
کشورهای منطقه قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی را
که یکجا در نظر میآوریم ،اغلب از دریچهای زیاده از
حد محدود است .اما در آینده منطقه پتانسیل ایجاد
یک هویت تازه در مقام مرکز فعالیتهای اقتصادی در
یک اقتصاد نوی قرن بیستویکمی را دارد.
در عمده سالهای دو هزاره گذشته ،این منطقه
خــود را در مرکز ثقل اقتصادی جهان یافته اســت.
جایــگاه آن را در بهترین حالت میتــوان با واژهای
خالصــه کرد که امروز طنین بیشتری نســبت به
گذشته دارد« :راه ابریشم ».مرکز ثقل اقتصادی جهان
در طول دو قرن گذشــته پیشروی زیادی به سمت
شــمال و غرب داشته است (شــکل دو) که این امر
بهسبب انقالب صنعتی در اروپا و امریکا رخ داده است.
بااینحال ،رشد چین و هند دارد این مرکز را بار دیگر
به سمت شرق و جنوب میکشاند ،و از این رو احتماالً
این منطقه را بار دیگر در مرکز توجهها قرار خواهد داد
اگر بتواند از این فرصت نهایت بهره را ببرد.
بحث درباره راه ابریشم جدید با افزایش توجهها به
پیوند دادن ظرفیتهای تولیدی چین به بازار مصرفی
اروپا از طریق راه آهن ،و دیگر راهها ،اهمیت و گسترش
بیشتری یافته اســت .بااینحال ،آرزوی بازســازی
دســتآوردهای تجاری پیشــین با خطر اتکاء بیش
از حد به تداوم عوامل خارجی مواجه اســت ،عواملی
که بهطور کامل تحت کنترل سیاستگذاران منطقه
نیستند ،مثل تمرکز چین بر صادرات به غرب و رشد
داخلیای که این تمرکز بر آن اســتوار است .حقیقت
این است که بااینکه موقعیت جغرافیایی منطقه – که
در نقطه اتصال بزرگترین مراکز جمعیتی و اقتصادی
جهان واقع شــده – بــا در نظر گرفتــن جغرافیای
اقتصادی درحالتغییر جهان ،مزیّتی بالقوه محسوب
میشود ،تمرکز بیش از حد بر آن این خطر را دارد که
دگرگونیهای پیرامون منطقه ،یا مزیتهای بالقوه آن،
همچون قدرت بازار داخلیاش ،را نادیده بگیریم.
گرچه راه ابریشــم هنوز عبارت انگیزهبخشی در
تعیین و نامگذاری اهداف است ،تالشها برای احیاء
این مفهــوم تاریخی بیش از حد بــر این واژه تکیه

نمودار زمانی
توگوهای
گف 
استراتژیک
درباره آینده
قفقاز جنوبی و
آسیای مرکزی

باکو
آذربایجان
آوریل 2013
گفتوگوی استراتژیک مجمع جهانی
اقتصادی درباره آینده قفقاز جنوبی
و آسیای مرکزی و مصاحبهها

تفلیس و آستانه
گرجستان و قزاقستان
می 2013
مصاحبه با طرفهای ذینفع
اصلی

کردهانــد ،و بدین ترتیب نیاز به بازنگری عمیقتر در
«ایده کسبوکار» در بازار جهانی را تحتالشعاع قرار
داده و به فراموشی سپرده است.
در این بستر ،مجمع جهانی اقتصاد ،خطمشیای
روبهجلو و بیطرف را در اختیار رهبران کســبوکار
و سیاســتگذاران قرار میدهد تا در کنار یکدیگر
بتوانند بر دورنمای همکاری منطقهای در راســتای
دســتیابی به اهداف اقتصــادیاش تأثیر بگذارند و
نسبت به آن شناخت یابند .این فرایند با گفتوگوی
استراتژیک مجمع جهانی اقتصادی درباره آینده قفقاز
جنوبی و آســیای مرکزی ،در باکوی آذربایجان ،در
هفتم و هشــتم آوریل  ،2013آغاز شد .پروژهای که
بیش از  500صاحبنظر را در قالب مصاحبه ،کارگاه و
دیگر رویدادها و گردهمآییها در منطقه و خارج از آن
به کار گرفت .این گزارش که نگرشهای اصلی فرایند
را خالصه کرده است میکوشد اندیشیدن بیشتر را
برانگیزد ،بی آنکه به بحث و بررسیهای برنامههای
نهادی دیگر ،که هریک به شیوه خود ،در تالش برای
به ارمغان آوردن همگنی و انسجام به منطقه هستند،
محدود شود.
مشــاوره و بحث با طرفهای ذینفع در منطقه
نشان داده است که وقتی کشورهای منطقه به مسیر

خلق رونق اقتصادی باثبات میاندیشند ،چهار هدف
مشترک رخ مینمایاند:
بیشینه کردن پتانسیل منابع انرژی
ورود به زنجیرههای عرضه جهان
خلق یک شالوده تنوعبخشیده برای اقتصاد
توسعه نیروی کار باکیفیت و ماهر
بخش نخســت این گزارش با ارزیابی این قضیه
آغاز میشــود که آیا همــکاری اقتصادی میتواند
گذرگاهی ارزشــمند برای دســتیابی کشورهای
ف مشترکشــان ،در راستای ایجاد
منطقه به اهدا 
رونــق اقتصادی پایدار و باثبات در منطقه ،باشــد.
بخش دوم سناریوهای محتمل آینده را برای منطقه
شرح میدهد و گزینههای اســتراتژیکی را عنوان
میکنــد تا به طرفهای ذینفــع و صاحبنظران
کمک کند دریابند کــه چطور میتوان به بهترین
نحو ،فردی یا جمعی ،به اهداف اقتصادی کشورشان
دســت یابند .این گزینههای پیشنهادی همچنین
فضایــی میســازند که در آن بحــث و جدلهای
بیشتر درباره گزینههای محتمل دیگر برای منطقه
در میگیرد؛ بحث بر سر این که چطور میتوان به
اهداف اقتصادی موردنظر دست یافت ،و چطور این
اهداف را به بهترین نحو پی گرفت.
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دالیان
چین
سپتامبر2013
کارگاه جلسه ساالنه
قهرماناننو

بیشکک
جمهوریقرقیزستان
ژوئن 2013
کارگاه با همکاری دانشگاه
آسیای مرکزی

استانبول
ترکیه
نوامبر 2013
کارگاه با همکاری اجالس
انرژی و اقتصاد شورای
آتالنتیک

مسکو
فدراسیونروسیه
اکتبر 2013
میزگرد در اجالس مجمع
جهانی اقتصاد در مسکو

تفلیس
گرجستان
می 2014
کارگاه و میزگرد

آستانه
داووس-کلوسترز
قزاقستان
سوئیس
می 2014
ژانویه 2014
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گزارش راهبردی

برخالف افراد
که به محض
ثروتمندترشدن
میتوانند از جایی
به جای دیگر کوچ
کنند ،کشورها
نمیتوانند
همسایگان خود را
تغییردهند.

همکاریجمعی،موتورپیشرفت منطقه
بخش اول :مسأله همکاری منطقهای
این بخش به تحلیل همکاری اقتصادی بهعنوان
ابزاری دســتیابی به اهداف اقتصادی منطقه ،مبنی
بر بیشینه ساختن پتانسیل منابع انرژی آن ،ادغام در
زنجیرههایعرضهجهانی،ایجادشالودهایتنوعبخشیده
برای اقتصاد و توســعه نیــروی کار ماهر باکیفیت،
میپردازد .ظرفیت موفقیت یک کشور همواره در وهله
نخست بر ثبات و انسجام محیط بیواسطه پیراموناش
وابسته اســت ،بهویژه وقتی سودای مقاومت در برابر
مشکالتی را در سر داشته باشید که یا بیرونی هستند
(مثل بحران اقتصاد جهانی) یا درونی (مثل فروپاشی
یا بحران همسایهای شکنندهتر ).همانطور که یکی از
صاحبنظران این پروژه گفته است« ،برخالف افراد که
به محض ثروتمندتر شدن میتوانند از جایی به جای
دیگر کوچ کنند ،کشورها نمیتوانند همسایگان خود
را تغییر دهند ».و این امر انسجام و همکاری فعاالنه
را موجه و منطقی میسازد ،حتی اگر فقط در زمینه
اهداف اقتصادی باشــد .همکاری منطقهای با تقویت
سرنوشت هر کشور کل دورنمای کشورهای منطقه
را تقویت میکند .عالوهبراین ،مسائل اقتصادی معموالً
دردسترسترین مسیرها به سمت همکاری هستند.
وعده رشــد این مسائل کشف و شناخت فرصتهای
برد-برد را برای ســاختن آینده و بعد بهره گرفتن از
دیگر روابط میان کشورها ،با چرخههای بازخورد بالقوه
مثبت ،آسانتر میسازد.

ق اقتصادی اغلب دستدردست هم
همکاری و رون 
پیش میروند ،و دستآوردهای ویژه رفیعی در
این منطقه خاص میتوان حاصل کرد

در زمینه رقابتپذیری ،بر اساس گزارش رقابتپذیری
جهانی مجمع جهانی اقتصــاد برای دوره ،2014-15
شکاف ردهبندی میان بهترین و بدترین کشور منطقه
از این جهت 70 ،رده بوده اســت (از فهرســت 144
کشوری ).بیشترین تولید ناخالص داخلی منطقه 30
برابر کمترین تولید ناخالص داخلی است ،و نزدیک به
 13برابر وقتی که برمبنای تولید ناخالص داخلی سرانه
بســنجیم .در حال حاضر ،این منطقه از اقتصادهای
بهشدت واگرا تشکیل شده است .در معنای مرتبط بودن
با هم ،منطقــه فاصله زیادی با دیگر مناطق جریانات
تجــاری درونمنطقــهای دارد ،و  96درصد صادرات
آن از منطقه خارج میشــوند .دادههای بانک جهانی،
نشان میدهند که «مرزهای اقتصادی میان کشورهای
قفقاز جنوبی و آســیای مرکزی ،همچون بســیاری
از کشــورهای نوظهور اولیه ،در مقایسه با اقتصادهای
پیشرفته ،بهشدت پررنگ هستند ».براساس این دادهها
گزارش تحقیقات جهانی موسسه مالی اچاسبیسی
نشان میدهند که در دهههای  1950و  ،1960همین
قضیه در مورد کشورهایی که اکنون دنیای پیشرفته
نامیده میشدند صادق بود ،و همانطور که سیر تحول
آنها نشان میدهد تالشی همهجانبه برای همکاری در
زمینه کاهش مرزها و محدودیتهای تجارت و دیگر
جریانات اقتصادی میتوانــد اثری دگرگونکننده بر
اقتصادهای داخلی داشته باشد ،بهویژه آن اقتصادهایی
که از کوچکی مقیاس یا وضعیت گرفتار در خشــکی
رنج میبرند .کشورهای این منطقه سفتوسختترین
مرزهــا را در جهان دارند ،و از این نظر ،نوعی مرز مانع
برای ادغام در اقتصاد جهانی و تجارت بینامنطقهای را
به نمایش میگذارند.

نابرابریهای اقتصادی در منطقه چشمگیر و
اساسی هستند ،اما این میتواند گواهی برای
پتانسیل پیروزیهای چشمگیر آسان باشد

در حال حاضر کمتر کسی قفقاز جنوبی و آسیای
مرکزی را بازاری مشــترک ،یا حتی منسجم میداند.

ثروتمندترین مناطق جهــان – اروپا ،امریکای
طترین
شمالی ،شــرق آسیا ،و اقیانوســیه – مرتب 
اقتصادهــا را هم دارند .اگرچه ایــن امر دال بر این
نیست که ارتباط مســتقیم معمولی میان انسجام
و یکپارچگــی با رونــق اقتصادی وجــود دارد ،و
درحالیکه مناطق متمول جهان قطعاً از دیگر عوامل
تعیینکنندههمچوننهادهای قدرتمند سودبردهاند،
بهوضوح پیداست که مناطقی که جریانات تجاری
بیشتری دارند بهلحاظ اقتصادی موفقتر هستند.
منطقه قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی ،که در اینجا
با جنوب آسیا هم تالقی دارد ،منطقهای با پایینترین
جریانات تجاری درونمنطقهای را تشکیل میدهد.
اگر تجارت درونمنطقهای بیشتر با رونق منطقهای
همراستا و همبسته باشد ،آنگاه کمبود این تجارت
در منطقه را میتوان نشــانهای از دســتآوردهای
اقتصــادی شــگرف بالقوه در نظــر گرفت .منطق
اقتصادی زیربنایی این ارتباط میان تجارت بیشتر و
ثروت را بانک بازسازی و توسعه اروپا ( )EBRDدر
گزارش «گذار  :2012انسجام فراسویمرزها» ،مورد
بررسی قرار داده اســت .این گزارش اشاره میکند
که کاهش موانع و محدودیتهــای تجاری اصوالً
باید گزینههای مصرفکنندگان را بهبود بخشــد،
و این کار را از طریق تســهیل رقابت بیشتر میان
تولیدکننــدگان انجام میدهد ،کــه میتواند برای
منطقه قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی حائز اهمیتی
حیاتی باشد .در حال حاضر ،مصرفکنندگان در این

قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی :منطقهای ناهمگن :برترین صادرات تولید داخل هر کشور
روسیه

صادرات برونمنطقهای (درصد)

آلومینیوم

صادرات درونمنطقهای (درصد)

دیگر فلزات
طال
گازطبیعی

 16/1میلیارد

4 96

41 59

 224/4میلیارد

قزاقستان

 7/2میلیارد

چین

 56/8میلیارد

تاجیکستان

38 62

5 95

ازبکستان

 73/6میلیارد

هند

ایران

3 97

 10/4میلیارد

 8/5میلیارد

پاکستان

ترکیه
ارمنستان

 41/9میلیارد

افغانستان

گرجستان

آذربایجان

ترکمنستان
7 93

باالترین تولید ناخالص داخلی
منطقه 31برابر پایینترین
تولید ناخالص داخلی است

23 77
دریای خزر

قرقیزستان

تولید ناخالص داخلی کشور

نفت

7 93
عراق

 = 4درصد تجارت درونمنطقهای
 = 96درصد تجارت
برونمنطقهای
بااینکه منابع طبیعی بر
چشمانداز صادرات منطقه
سایه افکنده است ،جغرافیا
و الگوهای تجارت تنوع بسیار
زیادی دارند

4 96

منطقه بیشتر هزینه موانع سفتوسخت تجاری را
بر دوش میکشند .همراســتا با این منافع متوجه
مصرفکنندگان ،همکاری اقتصادی همچنین وعده
دسترسی بیشتر به مواد اولیه باکیفیت و ارزانقیمت
را هم برای تولیدکنندگان در خود دارد .برای مثال،
همکاری بیشتر در مدیریت منابع طبیعی میتواند
به معنای عرضه قابلاتکاءتر برق باشد ،در عین حال
که موانع انتقال نیروی کار – معیاری که منطقه در
حال حاضر وضعیت خوبــی در آن دارد – میتواند
نیروی کار باکیفیت و ماهر منطقه را بیشینه سازد.
تولیدکنندگان منطقه ،و در معنای عامتر ،اقتصاد
آن هم از این محل نفع بســیار خواهد برد ،زیرا که
مناطق واجد همکاری بیشتر بازارهای بزرگتری
بــرای تولیدکنندگان منطقــهای و خارجی فراهم
ی بسیار
میســازند ،و بدین ترتیب ســرمایهگذار 
بیشتری را نسبت به منطقهای که بهتنهایی عمل
میکند ،جذب میکننــد .یک نمونه محکم از این
که چطــور همکاری منطقهای را میتــوان به ابزار
قدرتمندی برای جذب ســرمایهگذاری تبدیل کرد
در گزارش رقابتپذیری افریقا  ،2013آمده اســت،
گزارشی که مجمع جهانی اقتصاد با همکاری بانک
جهانی و بانک توســعه افریقا تهیه کرده اســت .از
طریق ســرمایهگذاری همکارانه ،قطبهای رشدی
در بســیاری از بخشها پدیــد آمدهاند ،که معموالً
سرمایهگذاری دولتی ،خصوصی و برونمرزی را در
هم میآمیزند و از این طریق ،بهگونهای از همکاری
منطقهای نیاز دارند .این قطبها ،صنعتیشدن را از
طریق ایجاد سرمایهگذاریهای میانمدت بیشتر و
اشتغال ،مورد حمایت قرار میدهند .ایجاد قطبهای
رشــد بهویژه برای قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی
استراتژی جذابی خواهد بود ،با در نظر گرفتن امکان
بهکارگیری کامل و دقیق این پدیده در بهرهبرداری از
منابع طبیعی غنی منطقه.
عالوهبراین ،اگر چنین استراتژیهایی به همکاری
اقتصادی منطقــه کمک میکنند تــا حقیقتاً به

سیالیتبیشترسرمایهبرسد،
سرمایهگذاریبیشترو ّ
میتوان از این رهگذر به تخصیص بهینهتر سرمایه
در منطقهای که از موهبت سرمایههای داخلی بسیار
برخوردار اســت رسید .این هم بهنوبه خود میتواند
به کشــورها کمک کند تا اقتصادهایشان را تنوع
بیشتر ببخشند ،زیرا که سرمایه در وهله نخست به
سمت حوزههایی کشش مییابد که از مزیت رقابتی
برخوردار هستند .همانطور که گزارش  2012بانک
بازسازی و توســعه اروپا ( )EBRDنشان میدهد،
این اتفاق هم بهنوبــه خود میتواند گامی به پیش
در جهت انسجام و ادغام بیشتر منطقه در اقتصاد
جهانی شــود ،زیرا که «کشورهای داخل یک حوزه
انسجام منطقهای میتوانند با بهرهگیری از مزیتهای
رقابتی یکدیگر زنجیرههای تولید میانمرزی ایجاد
کنند و در نهایت محصــوالت نهایی را به بیرون از
حوزه صادر کنند».
همکاری منطقهای از یک طریق دیگر هم میتواند
به افزایش ادغام منطقه در زنجیرههای عرضه جهانی
کمک کند ،و آن از طریق تدابیر تسهیل تجارت است،
که میکوشند سازوکارهای تجارت را آسانتر سازند
و موان ع تجاری را کاهش دهند .موانع زنجیره عرضه
شــامل تمام عواملی میشوند که تجارت را پیش و
پس از خروج کاالها از مرز محدود میسازند ،از جمله
فقدان تسهیالت حملونقل کافی و زیرساختهای
بسنده ،یا سازوکارهای اداری سنگین و طاقتفرسا.
همانطور که در یک گزارش تازه دیگر مجمع نشان
داده شده است ،تدابیر از میان برداشتن این موانع و
تسهیل تجارت اثر مثبتی بر هم رشد تجارت و هم
رشد اقتصاد داشته است .در حقیقت ،کاهش موانع
زنجیرههای عرضه میتواند تأثیر بسیار چشمگیرتری
نسبت به کاهش موانع تجاری رسمی ،مثل تعرفهها،
داشته باشــد .آن گزارش پی برده است که اگر تک
تک کشورهای جهان این موانع زنجیرههای عرضه را
تا نیمی از سطح بهینه جهانی کاهش دهند ،تولید
ناخالص داخلی جهان  2.6تریلیون دالر ( 4.7درصد)

به منطقه قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی از محل
همکاری بیشتر منطقهای ،منافع بســیاری عاید
خواهد شد .اصطالح «مناقشههایمنجمد» را اغلب
برای تنشهای ویژه امنیتی منطقه به کار میبرند :اما
چیزی که کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که
منطقه از آنچه میتوان سندروم «مناب ع اقتصادی
منجمد» خواند رنج میبرد ،و این مســأله بهسبب
مجموعه گســتردهای از تنشهای سیاسی عارض
شده است .تحلیلهای مشابهی در مورد هزینههای
اقتصادی تنش و مناقشــه انجام شــده است .برای
مثال ،یک تحلیل بانک جهانی در ســال  2013پی
برده است که ایستهای بازرسی رژیمصهیونیستی
تولید ناخالص داخلی بالقوه کرانه باختری را  6درصد
کاهش داده است .در منطقه قفقاز جنوبی و آسیای
مرکزی ،چندین و چند مطالعه به تخمینی از هزینه
ی اقتصادی که در
فرصت تنشهای سیاسی و همکار 
حال حاضر محدود است ،رسیدهاند ،و نشان دادهاند
که چطور این هزینهها در تمام ابعاد گسترده اقتصاد
پخش میشوند .براســاس مطالعه بانک جهانی در
سال  ،2000و گزارشی که برنامه توسعه سازمان ملل
متحد ( )UNDPدر سال  2005تهیه کرده است،
بهبود در همکاری منطقهای میتواند به رشد  30تا
 38درصدی در تولید ناخالص داخلی قفقاز جنوبی
و  50تــا  100درصدی در تولیــد ناخالص داخلی
آســیای مرکزی در دورهای  10ساله بیانجامد .اگر
گذرگاههای حملونقل در داخل این منطقه توسعه
داده شــوند ،تجارت میتواند تا  160درصد افزایش
یابد ،و تجارت برونمرزی  113درصد افزایش خواهد
یافت .این گذرگاههای حملونقل همچنین میتوانند
به پساندازهای عظیمی در هزینههای زنجیره عرضه
بیانجامند و اشــتغال ایجاد کنند .در زمینه محیط
طبیعی منطقه ،گزارش فوقالذکر برنامه توســعه
سازمان ملل متحد تخمین زده است که همکاری
بهبودیافته منطقهای میتواند از زیانی  3.6درصدی
در تولید ناخالص داخلــی جلوگیری کند ،آن هم

کاهش موانع
زنجیرههایعرضه
میتواند صادرات
منطقه را حدود 65
درصد افزایش دهد
و واردات را 49
درصد،همچنین
تولیدناخالص
داخلی منطقه را هم
 8درصد افزایش
خواهد داد ،که رتبه
دوم افزایش تولید
ناخالص داخلی در
جهان خواهد بود.

نگر
آینده

ل جریان کاال ،سرمایه ،انسان و اندیشهها به کشورهای
ضخامت هر خط مرزی نشاندهنده میزان محدودیتهای آن مرز در انتقا 
دیگر است .از مناطق خاکستری تیره دادههای کافی در دست نیست.

موانع غیراقتصادی در مسیر همکاری همچنان
پابرجاهستند

ی و یکم  /آبان 1393
شماره س 

تفاوتها در مرزهای اقتصادی

افزایش مییابــد و صادرات جهانــی  1.6تریلیون
دالر ( 14.5درصد) بیشتر میشود .برای بعضی از
کشورهای قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی ،این موانع
بسیار چشمگیر و سفتوسخت هستند ،بهویژه در
زمینه هزینههای حملونقل ،سازوکارهای گمرکی و
فسا د اداری .گزارش مجمع جهانی اقتصاد همچنین
پی برده است که این منطقه در میان مناطق جهان
یکی از بهترین بختها را در بهرهمندی از اصالحات
در زمینه فراهم ساختن امکان تجارت دارد :کاهش
موانع زنجیرههای عرضه میتواند صادرات منطقه را
حدود  65درصد افزایش دهد و واردات را  49درصد،
همچنیــن تولید ناخالص داخلــی منطقه را هم 8
درصد افزایش خواهد داد ،که رتبه دوم افزایش تولید
ناخالص داخلی در جهان خواهد بود.
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آسیای مرکزی و قفقاز

گزارش راهبردی

منطقهقفقاز
جنوبی و آسیای
مرکزی هنوز
گرفتارموانع
سیاسی در
مسیرهمکاری
اقتصادی در میان
کشورهایعضو
است .هر دو
مسألهتنشهای
کهنه در میان
برخی کشورهای
منطقه و
تهدیدهایامنیتی
خارجی،توجیهی
برای موانع
تجارتمنطقهای
شدهاند.

نگر
سیویکم  /آبان 1393
ه شماره 
آیند

دستآوردهای
بالقوهشگرف
از محل همکاری
منطقهای
و کاهش
هزینههای
فرصت

62

بهلطف مدیریت بهتــر آب .در هر یک از این موارد،
حلوفصل تنشهای سیاسی در مرکز تالش برای
بیشینهســازی فرصتهای اقتصــادی قرار خواهد
داشت.در واقع ،در حالی که برخی برنامهها – در وهله
سیالیت
نخست در سطح تکجانبه و دوجانبه – ابعاد ّ
اقتصادی منطقه را در سالهای اخیر بهبود بخشیده
اســت ،منطقه قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی هنوز
گرفتار موانع سیاسی در مسیر همکاری اقتصادی در
میان کشورهای عضو است .هر دو مسأله تنشهای
کهنه در میان برخی کشورهای منطقه و تهدیدهای
امنیتــی خارجــی ،توجیهی برای موانــع تجارت
منطقهای شدهاند .یکی از عواقب بنبست نسبی این
است که منطقه در کل ،و بســیاری از مناطق آن،
در حال حاضر از زیانهای اقتصادی غیرضروری رنج
میبرند .وضعیت کنونی بهشدت تنشآمیز و پرتهدید
اســت ،نه تنها به این خاطر که تنشهای سیاسی
بهطور مستقیم از حصول دستآوردهای اقتصادی
جلوگیری میکنند ،بلکه همچنین به این سبب که
این تنشها چالشهــای موجود یا پنهان را هم در
خود بلعیدهاند ،و پتانسیل آنها در ممانعت از توسعه
و ایجاد اعتماد را به کار گرفتهاند.
ی اقتصادی
نیروی محرکهای در افزایش همکار 
منطقهای نهفته است

فرامــوش کردن این که مناطقــی که اکنون از
همکاری نزدیک بهرهمند هســتند و نفع میبرند
روزگاری بــا مشــکالتی روبهرو بودهانــد که حل
کردنشان دشــوار و ناممکن مینمود ،آسان است؛
مشکالتی از هم ه نوع ،هم از محل فقدان همکاری
اقتصادی ،و هم نبود اعتماد سیاســی .این که این
مناطق توانستهاند بر موانع پیشین غلبه کنند نشان
میدهد کــه قفقاز جنوبی و آســیای مرکزی هم
میتواند چنین کند ،فقط کافی است تمایل کافی
و اراده سیاسی داشته باشد.
نظرات مشاوران این پروژه نشان میدهند که آن
اراده سیاسی وجود دارد :شمار مشاورانی که درباره
شدنی بودن همکاری اقتصادی نگران بودند بیشتر
از آنهایی اســت که نسبت به تمایل به همکاری
طزیست
محی 
مدیریت نابهینه آب
در آسیای مرکزی

 3.6درصد از تولید
ناخالصداخلی
منطقه را از بین میبرد

فجایععظیم طبیعیمیتوانند
موجب آن شوند که یک کشور
کوچک منطقه تا

 10درصد از تولید
ناخالصداخلی

خود را از دست بدهد که همکاری
منطقهای این هزینه را کمینه میسازد

اقتصادی دلنگرانی داشــتهاند .در این پروژه بیش
از  500مشاور از تمام هشت کشور منطقه شرکت
داشــتهاند ،که همه آنها در یک یا چند میزگرد از
 9میزگرد ،کارگاه و جلسات بحثوگفتوگویی که
در باکو ،تفلیس ،بیشکک ،آستانه ،مسکو ،استانبول،
دالیــان و داووس-کالســترز برگزار شــد ،حضور
داشــتند .عالوه بر این بحث و گفتوگوها نزدیک
به  200نفر از شــرکتکنندگان در یک پیمایش
رأیگیری هم شــرکت کردند که در آوریل 2013
برگزار شــد ،در جریان گفتوگوهای استراتژیک
مجمع جهانی اقتصادی درباره آینده قفقاز جنوبی
و آسیای مرکزی ،که  60درصد از شرکتکنندگان
در آن معتقد بودند اقتصاد آینده این منطقه احتماالً
اقتصادی منسجم و یکپارچه خواهد بود ،و حدود
 20درصــد خبر از تجزیه و چندپارگی میدادند ،و
 15درصــد معتقد به ایجاد قطبیشــدگی بودند.
جز تفســیر و تحلیل این مشــاوران پروژه ،نگاهی
قکنندهای
نزدیکتر به دادهها ،نشــانههای تشــوی 
نشــان میدهند ،و حکایت از آن دارند که تجارت
درونمنطقهای در بعضی کشــورهای منطقه ،و در
زمینه صادرات ســوخت غیرفسیلی بیشتر از حد
انتظار اســت .اگرچه تجارت درونمنطقهای صرفاً
 4درصد از تجارت کل صادرات منطقه را تشــکیل
میدهد ،این رقم متوسط برخی استثناها را پنهان
ساخته است :در گرجستان و جمهوری قرقیزستان،
سهم این تجارت تقریباً  40درصد است .همچنین
این رقم بهسبب غلبه سوختهای فسیلی بر تولید
صادرات منطقه غیرواقعی است :بدون اینها ،سهم
تجارت درونمنطقهای از  4به  11درصد تقریباً سه
برابر میشــود .همچنین این آمارها فقط تجارت
رسمی را در بر میگیرند .بااینکه تخمینها متفاوت
اســت ،تجارت غیررسمی – برمبنای کاالهایی که
معموالً از چین وارد میشوند ،اما بار دیگر در داخل
منطقه صادر میشوند – هم رقم چشمگیری خواهد
بود ،حدودا ً 250درصد بیشتر از رقم تجارت رسمی
در جمهوری قرقیزســتان ،و نزدیک به  60درصد
بیشتر در تاجیکستان .این امر هم نشان از سطح
باالی فعالیت درونمنطقهای دارد ،هرچند پنهانی
اشتغال

+1.8
میلیونکار
موقت
تما 

از محل مشارکت کشورها در
لونقل جدید
گذرگاههای حم 

باشــد .عالوهبراین ،مدارک و شــواهدی در دست
است که نشان میدهند سرمایهگذاری برونمرزی
در داخل منطقه رو به رشــد است ،و تخمین زده
میشــود که ســرمایهگذاری قزاقها در جمهوری
قرقیزستان ،ازبکستان و تاجیکستان ،در دوره 2005
تا  2012نزدیک به  900میلیون دالر بوده است .در
کل ،بانک توسعه اوراسیا اعالم کرده است که «سطح
انسجام در بخشهای انرژی ،کشاورزی و آموزش،
در آسیای مرکزی باالتر از باقی حوزه شوروی سابق
اســت ».مبادالتی از این دست – بهویژه در سطح
اولیه – وقتی به آینده چشمانداز همکاری اقتصادی
منطقهای میاندیشیم ،حائز اهمیت بسیار هستند،
زیرا که بهشدت در برابر نوسانات سیاستی و تغییرات
ساختاری مقاوم هستند ،و این مقاومت از ماهیت
مبتنی بر نیاز و منشاءهای متعددشان سرچشمه
میگیرد .مروری بر برخی از اظهارنظرهای مشاوران
پروژه درباره میزان تمایل و امکانپذیری همکاری
اقتصــادی منطقــهای بیشتر دارد .اشــتها برای
آزادیهای بیشتر میان بازیگران بخش خصوصی در
سراسر منطقه ،از جمله برای فعالیتهای برونمرزی،
در اظهارنظرهای مشاوران مشهود بود ،که حکایت
از این دارد کــه احتماالً بازیگران کســبوکار در
بسیاری از سطوح همین حاال به یکدیگر بیشتر
اعتماد دارند تا به همتایان غیراقتصادیشان .چنین
فرضیهای نه تنها بازتاب این حقیقت خواهد بود که
درجهای از اعتماد برای شکوفایی مبادالت تجاری
ضروری است ،بلکه این واقعیت را هم نشان میدهد
که تجارت اغلب خودش بخــش اعتمادزایی بوده
است.
بااینحال ،همانطور که پیشتر اشــاره شــد،
چنین انرژیای تا زمانی که اعتماد در ماهیت روابط
سیاسی منطقه هم پدیدار نشود ،پنهان و غیرفعال
خواهد ماند .برای ایجاد روابط اقتصادی و سیاســی
اینچنین ســالمی میان کشورها ،اعتماد باید وجه
مشخصه روابط داخلی باشد ،تا به رهبران اجازه دهد
جریانهای آزاد برونمرزی را تشویق کنند ،جای این
که درباره اثرات آنها بر آینده کشورهای خود نگران
باشند.

هزینههایزنجیرهعرضه
پسانداز

+ 1.728
میلیارد دالر

تجارت

رشد تولید ناخالص داخلی

کل تجارت
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که در حال حاضر در ترافیک
نامتوازن کامیونها میان آسیای
مرکزی و غرب اروپا از دست میرود
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جدایی
چگونه آسیای مرکزی به یک بلوک تجاری مستقل تبدیل شود؟
در ســال  ،2035اقتصــاد جهــان تحت غلبه
بلوکهــای تجــاریای خواهد بود کــه در حوزه
اقیانوسهای اطلس ،آرام و هند ،متمرکز هســتند.
اعضای این بلوکها همکاری شدید و نزدیکی را در
زمینه انرژی و دیگر مسائل تجاری خواهند داشت ،اما
سیاست و حمایتگرایی بهشدت مبادله و دادوستد
میان بلوکها را محدود خواهد کرد.
تحوالت ساختاری

رویکرد حمایتگرای اتحادیه اروپا بهویژه بر قفقاز
جنوبی تأثیر مخربی دارد ،زیــرا که امیدهای آینده
عضویت در آن اتحادیه رنگ میبازند و روابط تجاری
کنونی کمرنگتر میشوند .آسیای مرکزی هم بهنوبه
خود آسیب زیادی از این امر میخورد ،نه فقط بهسبب
افت رشد اقتصادی در شرکای اقتصادیاش ،روسیه و
چین ،بلکه همچنین بهدلیل جدا افتادناش از روابط
دوجانبه فزاینده آنها.
درحالیکــه ایجــاد بانــک ســرمایهگذاری
زیرساختهای آسیایی ( )AIIBبه امیدهایی مبنی بر
پروژههای بزرگ پکن تا اواسط دهه  2010انجامیده
اســت ،کمبود ســرمایه در چین بهتدریج از حجم
ســرمایهگذاریهای چین در منطقه کاســته است.
عالوهبراین ،درحالیکه آسیای مرکزی زمانی از رویکرد
چینی-روسیمنتفعمیشد،محدودیتهایاقتصادی
چین ،و گرایشهای سیاسی فدراسیون روسیه به این
معنا است که هیچکدام از این دو شریک اکنون نیازی
نمیبینند که این منطقه را در روابط خود راه دهند.
دشــواری صادرات کاال از قفقاز جنوبی و آسیای
مرکزی به بیشتر بازارها ،جریانات تجاری رسمی و
غیررسمی را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
در کل رویکرد حمایتگــرای بلوکهای تجاری
منطقــهای جهان این منطقه را به انزوا رانده اســت.
حتی بخش انرژی منطقه هم از این چندپارگی اقتصاد
جهانی متأثر شــده است .نه تنها تقاضای چین اُفت
کرده است ،بلکه نیاز چینیها و دیگر ملل شرق آسیا
بیشتر از سوی فدراسیون روسیهای تأمین میشود
که بیــش از پیش بر صــادرات منابع انــرژی خود
متکی شده است .تقاضای اروپا هنوز پابرجاست ،اما
بیشتر بر منابع عرضه نزدیکتر به خانه یا شــرکای
ترانسآتالنتیکاش اســتوار اســت .نیازهای انرژی

استراتژی پیشنهادی برای این سناریو

منطقه بازار منطقهای خود را توسعه دهد :در دنیایی
ی اصلیاش روند حرکت به سمت منطقهای
که ویژگ 
شدن اقتصاد است ،این منطقه میتواند فرصتهای
حاصــل از پایگاه مصرف  100میلیون نفریاش را با
ایجاد بازار منطقهای برای خود تا سال  2035بیشینه
سازد .الزم نیست این اســتراتژی به ایجا د بازارهای
محصور محدودی که مناطق دیگــر ایجاد کردهاند
بیانجامــد .در عوض ،هــدف آن میتواند بهرهگیری
بیشتر از بازارهای درونمنطقهای باشد که در حال
حاضر بهســبب سیاستهای اشــتباه و موانع اداری
چندپاره شد هاند.

این منطقه میتواند
فرصتهای
حاصل از پایگاه
مصرف 100
میلیوننفریاش
را با ایجاد بازار
دالیل تعقیب این استراتژی به صورت انفرادی منطقهایبرای
تأثیر یکجانبه :تاریخ اقتصاد نشان میدهد که تدابیر خود تا سال 2035
اقتصادی در سطح ملّی ،همچون آزادسازی تکجانبه
بیشینهسازد.

تجارت ،میتواند تأثیر عظیم چشمگیری بر مبادالت
تجاری برونمرزی بگذارد ،حتی اگر مقابلهبهمثلی در
کار نباشد.
اثر بهمنی :تدابیر یکجانبهای اینچنین ،با در نظر
گرفتن اساس اعتمادی که میســازند ،میتواند اثر
فزاینده بهمنگونی بر پاسخهای متقابل تر ّقیطلب
بگذارد.
دالیل تعقیب این استراتژی بهصورت جمعی

نگر
آینده

توافقهای متقابل :دستیابی به هدف کاهش موانع
تعرفــهای و غیرتعرفهای بهصورت جمعی آســانتر
خواهد بــود ،زیرا که مذاکــرات چندجانبه میتواند
موجبات توافقهای متقابل و تسهیل توافق را به وجود
آورد.
انسجام منطقهای :تجارت درونمنطقهای در صورتی
که کشورها در تولید کاالهای خاص متخصص شوند،
و نه این که بسیاریشان کاالهای مشابه یا یکسان
تولید کنند ،توســعه خواهد یافت .همکاری در
توسعه استراتژیهای صادرات گامی اساسی به
سمت این هدف خواهد بود.
تح ّرک داخلی :جنبش و تحرک مردم در این
منطقه در حال حاضر نسبت به دیگر جریانات
درونمنطقهای بیشتر است .این میتواند نقطه
آغازی برای توسعه یک بازار مشترک نیروی کار و
مصرف باشد.
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با نگاه به گذشــته میتوان به وضوح دید که تا
اواســط دهه  2010نشانههای آشــکاری از این که
عصر جهانیشدن اقتصاد دارد جای خود را به عصر
تازهای از منطقهایشــدن اقتصادی میدهد ،وجود
دارد .ســرعت این چندپارگــی آنگاه که اتحادیه
اروپا تصمیم گرفت مهلت قانونی  20سالهای برای
اعضای جدید معین کند ،بیشتر شد .این تدبیر یکی
از راههای متعددی اســت که اتحادیه اروپا از طریق
آنها میکوشــد از احیاء اقتصادهای عضو خود که
از پیمان شراکت تجارت ترانسآتالنتیک و شراکت
ســرمای هگذاری ( )TTIPبــا ایاالت متحده منتفع
شدهاند ،حمایت کند.
از آن زمان به بعد ،اقتصاد جهان بهشدت چندپاره
و تقسیمشــده به بلوکهای تجاری منطقهای شده
است ،که هرکدامشان قواعد و مقررات سفتوسخت
خودشــان را بر زنجیرههای عرضه بینامنطقهای و
واردات بیــن منطقهای اعمــال میکنند .هند ،که
اکنــون در رأس «کلوب اقتصــادی اقیانوس هند»
ایستاده ،سرانجام در دهه  2020بهعنوان یک قدرت
اقتصادی جهانی ظاهر میشود ،و تنشهای امنیتی
افغانستان شکننده در شمال را نادیده میگیرد ،و در
عوض تصمیم میگیرد بر نفوذ و تأثیر خود در سراسر
اقیانوس متمرکز شود.
چین ،که پس از ســقوط تقاضای جهانی برای
کاالهایش با اُفت ســرعت رشــد اقتصادی مواجه
شده - ،که بهنوبه خود به چندپارگی اقتصاد جهان
شهایی را
و کاهش مصرف داخلی میانجامد – تال 
برای پیوستن به شراکت ترانسپاسیفیک ()TPP
که به امریکا و شرق آسیا اجازه داده است سالمت
اقتصاد خود را علیرغم ناآرامیهای ژئوپولتیک
حفظ کنند ،آغاز کرده اســت .این شکوفایی
اقتصادی شرق آسیا از سیاست «نگاه به شرق»
روسیه هم نفع برده است ،روسیهای که تالش
کرده است افت فزاینده اقتصاد خود را از طریق
پیشروی اقتصادی در شــرق با توافقهایی که
ی آنها
شامل دسترسی امتیازآمیز به منابع انرژ 
هستند ،مدیریت کند.

تأثیر تحوالت ساختاری بر منطقه قفقاز جنوبی و
آسیای مرکزی

جنوب آسیا ،گرچه همواره منبع امیدی برای جذ 
ب
مازاد انرژی آسیای مرکزی بوده است ،عمدتاً بهسبب
شــبکههای ناامن توزیع ،با در نظر گرفتن تنشهای
امنیتی ادامهدار افغانستان ،از دست این منطقه میرود.
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آسیای مرکزی و قفقاز

گزارش راهبردی

گریزگاهجنوبی

چگونه اقتصاد آسیای مرکزی در پیوند با ایران و ترکیه شکوفا شود؟
اقتصاد جهان در سال  2035اقتصادی دیجیتال،
دانشمحور و تحت غلبه اقتصادهای تازه پیشــرفته
خواهد بود .تجارت جنوب با جنوب ،بهویژه در بخش
خدمات ،اهمیت بیشتــری خواهد یافت .جمهوری
اســامی ایران اکنــون دربهای خــود را به روی
کسبوکار گشوده است و در مرکز مسیر دستیابی
تولیدکنندگان غیرغربی به بازارهای نو قرار دارد.
تحوالت ساختاری

ترکیه و جمهوری
اسالمی ایران با
تبدیل شدن به
توزیعکنندگان
مهم کاالها و
خدمات منطقه در
بازارهای جدید
خاورمیانه و افریقا،
روند توسعه
اقتصادی منطقه را
تسریعمیکنند.

نگر
سیویکم  /آبان 1393
ه شماره 
آیند
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از آغــاز ســال  2014دو رونــد اقتصاد جهان
را متحول کرده اســت .نخســت ،آنچــه اکنون
اقتصادهای «بهتازگی پیشــرفته» (و سابق بر این
«نوظهور») خوانده میشوند با موفقیت از گذارشان
به تبدیل شدن به رهبران اقتصاد جهان گذشتهاند،
و سهمشــان از تجارت جهانی به باالترین حد در
تاریخ رسیده است ،تجارتی که اکنون عمدتاً میان
خودشان انجام میشود تا با بازارهای قدیمی بالغ.
گرم شدم رابطه جمهوری اسالمی ایران با غرب در
اواخر دهه  ،2010و ادغام آن در اقتصاد جهانی نقطه
عطفی روانی در چشمانداز اقتصادی پساغربی بوده
است.
دوم اینکه ،اقتصاد جهان بیشتر خدماتمحور،
دانشمحور و ماهیتاً دیجیتال شده است .جوانه زدن
طبقههای متوســط در آسیای مرکزی ،خاورمیانه
و افریقای جنــوب صحرا ،و جاهای دیگر ،به ایجاد
فرصتهایی تبدیل شــده است که نه تنها در برابر
تولیدکنندگان بازارهای نوظهور قرار گرفتهاند ،بلکه
تأمینکنندگان غیرغربی خدمــات را هم منتفع
میســازند .بهویژه در اوراســیا ،آونگی متشکل از
جمهوری اسالمی ایران و ترکیه – که گاه «گریزگاه
غربی» خوانده میشــود – به گشــوده شدن گره
زنجیرههای عرضه فیزیکــی و دیجیتال در محل
تالقی سه قاره انجامیده است.
دگرگونی صنایع مشــاوره و دیجیتال جهان در
این اقتصاد جدید مورد مطالعه جالبی اســت که
نشــان میدهد چطور کســبوکارهای کوچک و
متوسط در بازارهای نوظهور از همکاری و فعال
بودنشان در دنیای چندقطبی منتفع شدهاند.
در واقــع ،در روندی قابل مالحظه ،بنگاههای
مشاور ه و تأمینکنندگان خدمات غربی که در
طول تاریخ قدرتمند بودهاند در دهه 2020
با رقابت روزافزون از جانب بنگاههای بازارهای
نوظهور که درک بهتری از ظرافتهای رویکردها
و اندیشــههای غیرغربی دارند ،روبهرو میشوند.
نمونههای شکست خوردن غربیها در این اقتصاد
جهانی جدید پساغربی فراوان هستند.

تأثیر تحوالت ساختاری بر منطقه قفقاز جنوبی و
آسیای مرکزی

فرصتهای تجاری چشمگیری در برابر بنگاههای
کوچک و متوســط منطقه ایجاد میشوند .دستمزد
نسبی چین افزایش مییابد و دام درآمدمتوسط شرق
اسیا در اوایل دهه  2020فضایی برای تولید صادرات
در منطقه پدید آورده است .درعین حال ،تقاضای تازه
برای مشاوره نوآورانه و خدمات دیجیتال بر ق ّوت نیروی
کار ماهر منطقه و نقــش تاریخی آن در مقام حامل
دانش و ایدهها افزوده است.
در روند مشابهی از گذر از وضعیت ارتباطات ضعیف
منطقه ،ظهور شــگرف بنگاههای خُ رد و متوسط به
توسعه قطبهای زمینی جغرافیای اقتصادی انجامیده
اســت .این روند در خالف جهت میراث شــوروی از
تمرکز بر پایتختها پیش میرود ،و حکایت از پویایی
شهری همآهنگی در منطقه دارد ،که قرنها بود اثری
از آن دیده نمیشد.
هم ترکیه و هم جمهوری اسالمی ایران با تبدیل
شدن به توزیعکنندگان مهم کاالها و خدمات منطقه
در بازارهــای جدید خاورمیانه و افریقــا ،این روند را
تسریع میکنند .سرمایهگذاران ایرانی روابط اقتصادی
روبهشــرق خود را مجددا ً فعــال کردهاند ،و ترکیه به
روابط کهن خود با شرکایی در سراسر اوراسیا بازگشته
اســت .علیرغم این که منابــع ایرانی در حال حاضر
رقیب صادرات انرژی منطقه (بهویژه به اروپا) هستند،
ی ایران را عمدتاً سود خالصی برای
گشــایش اقتصاد 
قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی تلقی میکنند.
استراتژی برای این سناریو

منطقــه زنجیرههای عرضه تاریخی خود را ترمیم
میکند .با در نظر گرفتن جایگاه جغرافیایی منطقه در
محل تالقی مراکز رشد بازارهای نوظهور ،و ظرفیتها و

مهارتهای تولیدی حال حاضر آن ،این منطقه میتواند
زنجیرههای عرضه تاریخی خود را که مدتهاســت
مزیتهای رقابتیاش در آنها گیر افتاده احیاء و ترمیم
کند .این کار شامل توسعه صنعت اتوموبیل ،نساجی،
کشــاورزی و مواد غذایی فراوری شده است ،که همه
آنها میتوانند منطقه را در جهت دستیابی به هدف
تنوعبخشی اقتصادیاش پیش برند ،و نیز با استفاده از
جایگاه جغرافیاییاش در آستانه بازارهای رشد آینده،
آن را وارد زنجیرههای جهانی عرضه کنند.
دالیل تعقیب این استراتژی بهصورت انفرادی

مزیت تاریخی :کشورها بهصورت انفرادی تاریخهای
ملّــیای از مزیت رقابتی در بعضی بخشها دارند که
میتوانند در آنها به دنبال سود باشند.
اصالحات هدفمند :بعضی از سیاستهای تسهیل و
گسترش زنجیرههای عرضه جدید را میتوان در سطح
ملّی به نحوی کارآمد پیش برد ،از جمله اســتقبال از
سرمایهگذاری خارجی ،و سیاستهای تشویق توسعه
بنگاههای کوچک و متوسط از طریق محیطی مساعد.
دالیل تعقیب این استراتژی بهصورت جمعی

صرفهجویی ناشی از مقیاس :رسیدن به تولید بهینه
و رقابتی کاالها در زنجیرههایی چندملیتی عرضه از
طریق صرفهجویی ناشی از مقیاس در سطح فراملّی
آسانتر است تا در سطح انفرادی.
تخصصیسازی :کشــورهای منطقه در دستیابی به
هدف صادرات بیشتر موفقتر خواهند بود اگر از تولید
کاالهای مشــابه خودداری کنند ،و این مهم از طریق
در نظر گرفتن اســتراتژیهای همسایگان و توسعه
استراتژیهایی مشابه محقق میشود.
تهای مشترک :همــکاری در مبادله کاالها
زیرساخ 
میان کشورها ،و زیرساختهای مشترک برای تسهیل
ی عرضه بینالمللی
آن ،برای ادغــام در زنجیرههــا 
ضروری است.
استانداردهای مشترک :همکاری در جهت توافق بر
سر اســتانداردها میتواند تضمین کند که تولیدات
مناسب بازارهای صادرات هستند.
جریانات دانش :جریانات برونمــرزی دانش و
اطالعــات ،نوآوری و تغییــر تکنولوژیک را که
محرک رشد اقتصادی هستند تشویق میکند.
کارآیی نیروی کار :جریانات برونمرزی نیروی
کار اجــازه میدهد که نیروی کار ماهر به آنجا
کوچ کند که بیشتر مورد نیاز است.
تخصیص سرمایه :سطح مشخصی از انسجام بازار
ســرمایه الزم اســت تا اجازه جریا ن آزاد سرمایه به
هرآنجای منطقه که بیشترین سود را دارد داده شود.
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فشارمحیطزیستی
چگونه آسیای مرکزی قطب سبز تولید انرژی جهان شود؟
تا ســال  2035تأثیرات متورم تغییرات جوی
ویرانیای در اقتصاد جهان به بار خواهد آورد .فشار
مالی واکنشهای روزبــهروز هزینهبرتر به فجایع
طبیعی بــه کمبود منابع ســرمایهگذاری خواهد
انجامید و از فعالیت اقتصاد جهان خواهد کاســت.
عواقب این اختالالت شامل افزایش تقاضا برای رشد
بهلحاظ محیطزیستی پایدار خواهد بود.
تحوالت ساختاری

ن نقدینگی پیش روی جهان صنعت نفت
بحرا 
و گاز را هدف گرفته اســت ،و شرکتهای نفت و
گاز روزبهروز از هزینههای قابل پیشــگیری ،مثل
هزینههای ناشی از نقصان مدیریت نهادی ،آگاهتر
میشوند .این اتفاق انگیزهای به وجود آورده است تا
شرایط کسبوکار داخلی را اصالح کنند.
شرکتهای ملّی نفت و گاز ،با مجموعهای دیگر
از قوانین و مزیتهای رقابتی ،میکوشند خالءیی
را که شرکتهای بینالمللی س ّنتیتر پدید آوردهاند
پر کنند .بااینحال ،این شــرکتها با فقدان نسبی
مهارت برای ارتقاء زیرساختهای الزم برای مقاومت
در برابر فجایع ج ّوی روبهرو هســتند ،و در واکنش
بــه پیچیدگی بیشتر روشهای تولید ،ناشــی از
آگاهی بیشتر خریداران بیرون از منطقه به مسائل
محیطزیستی ،به مشکالتی برخوردهاند.
این امر مزیت رقابتی منطقه در زمینه انرژی را تا
حدی کاهش داده است ،در زمانهای که اهمیت این
بخش برای اقتصادهای منطقه افزایش یافته است.
در واقع ،دیگر سرچشمههای اقتصادهای منطقه،
از جمله بخش کشــاورزی و شیالت ،چنان آسیب
شدیدی از تغییرات جوی و فرسایش محیطزیست
به خود دیدهاند که منابع درآمدی نفت و گاز اهمیت
یترییافت هاند.
حیات 
بااینحال ،با مشــوقهای مدیریتی مناســب،
منطقه پتانســیلی در پذیــرش واقعیت جدید و
هماهنگ شــدن با آن دارد .از بیــن گذرگاههای
موجود ،سرمایهگذاریهای ژاپن و کره در دسترس
کشورهای منطقه هستند ،بهطوری که این منطقه
میتواند اقتصادهای خود را در مسیری سبزتر از نو
بنا کند.

دالیل تعقیب این استراتژی بهصورت انفرادی

نقطههای شروع نابرابر :کشورهایی که سابقه بهتری
در اصالحات مدیریتی و دولتی دارند ارزش همکاری
با کشورهایی را که راه طوالنیتری برای پیمودن دارند
در نخواهند یافت.
اولویتهای مختلــف :حوزههــای مختلف فضای
کسبوکار که نیاز به بهبود دارند از کشوری به کشور
دیگر متفاوت خواهند بود.
دالیل تعقیب این استراتژی بهصورت جمعی

نگر
آینده

سهیم شدن در بهترین عملکرد :راه منتهی به بهبود
کارآمد و موثر مدیریت نهادی همیشه راه مستقیم و
سرراستی نیست .بنابراین کشورهای منطقه میتوانند
از آموختههای یکدیگر بهــره بگیرند تا از تکرار
هزینهبر اشتباهات اجتناب کنند.
وابستگی نهادی :ارزش اساسیترین اصالحات
نهادی در سطح ملّی هم محدود خواهد بود اگر
تغییر منحصر به یک کشور باقی بماند.
تفسیرهای سرمایهگذاران :باقی ماندن مدیریت
ضعیف حتی در بخشهای محدود و کوچکی از
منطقه میتواند بر تفسیر و تلقی سرمایهگذاران از کل
منطقه تأثیر منفی بگذارد و تمایل آنها به مشارکت در
آن منطقه را کاهش دهد و محدود سازد.

اگر رخدادهای
مرتبط با تغییرات
جوی بحران
نقدینگیای
پدید میآورند
که رقابت برای
سرمایهگذاری را
افزایش میدهد،
شرایط کسبوکار
منطقه و مدیریت
نهادی آن باید
بهشدت ارتقاء
یابند تا عالقه
شرکتهای
بینالمللی نفت و
گاز مجددا ً جلب
شود.
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برنامههای نو در سطوح مختلف مدیریتی برای
جذب و کاهش اثرات گرمایش زمین ،گرچه ناکافی
بودهاند ،مشــاوران این پروژه را امیدوار ساختهاند
که در دهه  2020بتوان بدترین تأثیرات تغییرات
ج ّوی را مهار کرد .بااینحال اثرات زیانبار اختالالت
ج ّوی بهزودی آشــکار خواهند شد ،و تخمینهای
ســازمانها ســال  2050را آغاز تأثیرات فاجعهبار
آنها در نظر گرفتهاند ،و جهان از همین حاال نگران
افزایش شدن رخدادهای آبوهوایی مخرب و فجایع
طبیعی مرتبط با آن است.
ســال  2028بدترین ســال تاریخ از این منظر
خواهد بود ،و گردباد اورسال سراسر جنوب شرق آسیا
را در خواهد نوردید و بعد از آن هم طوفان وینسنت
سر خواهد رسید که مناطق شرقی ایاالت متحد را
ن ناشی از این
با خرابی عظیمی روبهرو میسازد .زیا 
روند بر صنعــت بیمه جهان بهطور غیرمنتظرهای
ریسکهای سیســتمی را اشکار ســاخته است،
ریسکهایی که «ریسکهای مالی آبوهوا» خوانده
میشوند و اثر واگیری بر باقی بخشهای نظام مالی
جهان دارند ،و حتی به ترازنامههای دولتی کشورها
هم را ه مییابنــد .بحران نقدینگی حاصل در دوره
 2029تا  2033بر وامگیرندگان جهان تأثیرخواهد
گذاشــت و موجبات اُفت رشــد اقتصادی را که تا
 2035ادامه مییابد فراهم خواهد آورد.
درچنینفضاییازفعالیتاقتصادیکاهشیافته
و ضــرورت محدود کردن تأثیــر تغییرات جوی،
الگوی رشد پایدارتر و محیطزیستدوستتر اروپا
الگویی برای تمام جهان خواهد بود ،حتی برای
ف سوختهای
اقتصادهای نوظهوری که مصر 
فسیلیشان بســیار باال است .در شرق ،ژاپن
و جمهــوری کــره ،که مزیتــی در گذار به
اقتصادهای کمکربن دارنــد ،نقش رهبری
آســیا را در این زمینه در دست گرفتهاند و
میکوشــند تجربه خود را به یک اهرم قدرت
نرم تبدیل کنند ،آن هم از طریق مکانیزمهای
تأمین مالی متعدد برای حمایت از اقتصادهای سبز
خارجی.

تأثیر تحوالت ساختاری بر منطقه قفقاز جنوبی و
آسیای مرکزی

استراتژی برای این سناریو

منطقه مدیریت نهادی خود را بیش از پیش بهبود
میبخشد تا اعتماد سرمایهگذاران تضمین شود .اگر
رخدادهای مرتبط با تغییرات جوی بحران نقدینگیای
پدیــد میآورند که رقابــت برای ســرمایهگذاری
را افزایش میدهد ،شــرایط کســبوکار منطقه و
مدیریت نهادی آن باید بهشدت ارتقاء یابند تا عالقه
شرکتهای بینالمللی نفت و گاز مجددا ً جلب شود.
حقیقت این است که شبکههای مهارت و توزیع این
شــرکتها در شرایط کنونی اهمیت بیشتری برای
تولید انرژی منطقه خواهد داشت؛ بااینهمه ،در این
سناریو ،این بازیگران فاقد منابع مالی کافی و بیعالقه
به ســرمایهگذاری در کشورهایی تصویر شدهاند که
هزینههای فساد یا ریسکهای سیاسی زیادی دارند.
ایــن حقیقت از نیاز به بهبود بیش از پیش مدیریت
نهادی در بخش نفت و گاز منطقه خبر میدهد .اما
جالب اینجاست که چنین اقدامی تأثیرات مثبتی
در بخشهای دیگر اقتصاد خواهد داشت ،که همین
میتوانــد به منطقه کمک کند که ســرمایهگذاری
ضروری برای تنوعبخشی بیشتر شالوده اقتصادیاش
را جذب کند ،و از این طریق به بخشهای دیگر ،غیر
از نفت و گاز ،نفع برساند.
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یک کارآفرین
تجربهگزارشهای ماه
تحلیلها و

وکار
اخالق کسوب
نظرها
خبرها

قهوهفروشي زنجيرهاي و رازهای موفقیت یک مدیر

سلطان قهوه
ترجمه ریحانه عبدی

افرادكمي هســتند كه هاوارد شــولتز ،عضو هيئتمديره ،مديرعامل یک
قهوهفروشي زنجيرهاي را بشناشند كه همه جا شعبه دارد .اين بازارشناس خبره ،با
آوردن فرهنگ كافه نشيني ايتاليايي بهآمريكا و ارائ ه ليوانهاي بيرونبر قهوه براي
مصرف گسترده ،یک شركت ناشناخته و چهارفروشگاهي را به غولي عظيم در
صنعت قهو ه تبديل كرد .شولتز در  1953بهدنيا آمد و در منطق ه خشن بروكلين
در نيويورك بزرگ شد.مادرش منشي بود و پدرش به كارهاي مختلفي مشغوليت
داشت .ولي درآمد هيچ كداماز كارهايش به اندازهاي نبود كه بتواند هزينههاي
درماني خود و خانوادهاش را پوششدهد .وقتي شولتز  7ساله بود ،مچ پاي پدرش
شكست و كارش را به عنوان پيك در يكشركت خدماتي از دست داد .در آن
زمان شغلهاي كم درآمد ،بيم ه ازكارافتادگينداشتند و بنابراين در ماههاي پس
از اين حادثه ،خانواد ه شولتز آنقدر فقير شدند كهحتي قادر به تامين مواد خوراكي
مورد نياز خود نيز نبودند .اين خاطره هيچگاه از ذهنشولتز پاك نشد.
شــولتز تصميم گرفت زندگي بهتري براي خودش بســازد ،پس در دوران
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دبيرســتانهم ه انرژياش را بر ورزش متمركز كرد و موفق به كســب بورسي ه
ورزشي دانشگاهميشيگان شد .شولتز بعد از فارغالتحصيلي با مدرك ليسانس
مديريت در سال،1975به سرعت در بخش فروش و بازاريابي شركت زيراكس
مشــغول بهكار شد .عملكردشــولتز در زيراكس آنقدر چشمگير بود كه توجه
كمپاني ســوئدي توليد لوازم خانگي«پرستورپ» را جلب كرد و اين كمپاني،
شــولتز  26ساله را در ســمت مدير و نايب رئيسشعب ه آمريكايي خود بهنام
«همرپلست يو اس اي» استخدام كرد.
وقتي شــولتز در همرپلست مشــغول بهكار بود ،متوجه شد در سياتل يك
شــركت كوچك در حال خريد تعداد بسيار زيادي از دستگاههاي اسپرسوساز
همرپلستاست .شولتز به سياتل رفت تا از ماجرا سر در بياورد و آن جا با چهار
مغاز ه زنجيرهاي مواجه شد كه اصالتاً بهصورت يك شركت يك فروشگاهيدر
سال  1971در سياتل تاسيس شده بود ،و دانههاي تاز ه تفتدادهشد ه قهوه،چاي
خشك ،ادويه و دستگاههاي مختلف ساخت قهوه ميفروخت.
صاحبانش كه دانش تجاري بســيار كمي داشــتند،تحت تاثيــر انرژي و
مهارتهاي بازاريابي شــولتز قرار گرفتند و از او براي همكاري وشراكت دعوت
كردند .شولتز كه با اين پيشنهاد تطميع شده بود ،در  1982به عنوانشريك و
مدير بخش بازاريابي و عمليات فروش به آنها پيوست.
يك سال بعد ،هنگامي كه شولتز براي تعطيالت در ايتاليا بهسر ميبرد و در
يكي ازاسپرسوشاپهاي ايتاليا نشسته بود ،متوجه شد كه كافيشاپها نقش
بسيار مهمي درزندگي اجتماعي بيشتر ايتالياييها بازي ميكنند .كافيشاپ
نقط ه كانوني محالت وجايي بود كه گروههاي دوســتي در تمام ساعات روز در
آن جمع ميشدند و معاشرتميكردند .شولتز در مصاحبهای با نيويورك تايمز
ميگويد «:با ديدن اين صحنه به خودمگفتم خوب چرا يك كافيشاپ درسياتل
باز نكنيم؟» در بازگشت به سياتل ،شولتز ايدهاش را با شركاي ديگرش در ميان
گذاشت .با اينكه در آن زمان هم در آن چهار فروشگاه ،قهوه درستميشد ،ولي
اين كار به درخواست مستقيم مشتري و فقط بهمنظور تست طعم قهوهصورت
ميگرفــت .بالدوين و بوكر هم تمايل چنداني به فراتر رفتن از فعاليت اصلي و
هميشگي شركتشان نداشتند.
شولتز كه مطمئن بود اين ايده موفق ميشود ،در  1986آنجا را ترك كرد تا
اسپرسوشاپ خودش با نام ايلگيورناله (روزانه) را باز كند .اين ريسك موفقيت
بزرگيبه همراه آورد و شــولتز تصميم گرفت مغازههاي بيشتري باز كند ولي
ســرماي ه الزم رادر اختيار نداشت .يك سال بعد دست تقدير به كمك شولتز
آمد و متوجه شــد كه شرکای سابق ميخواهند شركتشان را بفروشند .شولتز
تعدادي از سرمايهگذارانحوزه سياتل را دور هم جمع كرد ،فروشگاههاي اصلي
آنها را به قيمت 3.8ميليون دالر خريد و آنها را ضميم ه فروشگاه خودش كرد.
شــولتز تمام ساختار آن چهار شــرکت را به هم ريخت و آن را از ابتدا
بر اساس ايده خودشســامان داد .عالوه بر «ليوان قهوهي

ایده آقای مدیرعامل

برای برخورد با کارمندان
كليد تضمين موفقيت كمپاني چه در مقابل پيشخوان و تعاملبا مشتري وچه
در پشت آن ،در دست كاركنان است .ايد ه بزرگ شولتز ،عضو هيئتمديره ،رئيس
و مديرعامل این شرکت تولید و فروش قهوه و مجموعه مغازههای اسپرسو ،اين بود
كه هميشه افرادي كه برايش كارميكنند را در اولويت قرار دهد .شولتزمعتقد است
كه مسئوليت يك كمپاني فراتر ازسودآوري براي سهامدارانش است و يك شركت مسئوليتما
هميشه بايد از كاركنانش حمايت كند.شولتز همواره براي رسيدن به موفقيت ،به بعنوان يك 
پیروی از چهار ايده،كاركنانش را در اولويت قرارداده است.
ايده اول :رفتار صحيح در قبال افراد و اجتماعتان
منجر به موفقيتهاي بزرگتر برايكمپانيتان ميشود

شــولتز ميگويد« :من به شدت معتقدم كه ثابت كردهايم ما كمپاني و سازماني
كاراييمحور هستيمكه ارزش سهام قابل توجهي توليد ميكند؛» البته شولتز عقيده
دارد كهموفقيت يك شركت را فقطبا ميزان توليد سودش نميسنجند« :در عين
حال ماهم ه اين فرايند توليد ارزش را از مسيرانسانيت و نوعدوستي طي كردهايم و
اينچيزي است كه من به آن افتخار ميكنم و معتقدم كه هركسب و كاري بايد در
اينمسير حركت كند .»
ايده دوم :سرمايهگذاري در آموزش كارمندان
هم به سود كارمند است و هم به سودكمپاني

اخيرا ً شولتز و كمپاني او با اعالم اينكه در حال همكاري با دانشگاه آريزوناهستن د تا
بهكاركنانشان براي شركت در يك دوره  4سال ه دريافت مدرككارشناسي تخفيف
بدهدخبرســاز شدند .شولتز ميگويد« :مسئوليت ما بعنوان يك كمپاني آن است
كه ببينيم آيا ميتوانيم برايكاركنانمانامكان تحصيالت دانشگاهي رايگان فراهم
كنيم؟ اگر بتوانيم ،اين كار همموجب ارتقاي كمپانيميشود و هم از نظر شخصي و
حرفهاي به كاركنان كمكميكند .»

كمپاني آن است
كه ببينيم آيا
ميتوانيمبراي
كاركنانمان
امكانتحصيالت
دانشگاهيرايگان
فراهمكنيم؟
اگر بتوانيم ،اين
كار هم موجب
ارتقايكمپاني
ميشود و هم
از نظر شخصي
و حرفهاي به
كاركنانكمك 
ميكند.

ايده سوم :باور به حفظ وضع موجود ،براي هيچ شركتي
بوكاربادوام و بلندمدت است كافي نيست
كه در پي ساختن يك كس 

شولتز اولويت فراواني براي خالقيت قائل است و آن را كليد رسيدن به موفقيت
بلندمدت و پايدارميداند .او ميگويد«:حفظ وضع موجود به هيچ عنوان كافي نيست،
مابايد به هم ه اجزاي شركتبراي خودتجديدي و نوآوريهاي بيشتر فشار بياوريم كه
قلب و روح اين فرايند درواقع خالقيتاست ».سوال اين است كه چطور بايد افراد را
به خالقيت تشويق كرد؟ پاسخ در چهارمينايد ه بزرگشولتز نهفته است:
ايده چهارم :هميشه كنجكاو باشيد و از ريسكهاي بزرگ نترسيد

نگر
آینده

در اين مورد تجربه شولتز از همه بيشتر است .او قراردادي با اوپرا وينفري امضا كرد
كهطي آن اينغول رسانهاي يك خط اختصاصي توليد چاي براي آنها راهاندازيكند.
اين همان ريسكبزرگي است كه بيشتر برندها فقط رويايش را در سرميپرورانند.
يك چيز مشخص است و آن اينكه شرکت آنها هرچقدر هم موفق شدهباشد ،شولتز
از برنامهريزي براي قدم بعدي كمپاني خستهنميشود« .من هنوز هم بههر گوشهاي
سرك ميكشم و هنوز هم در تالشم كه شرکتم را درموقعيتي قراردهم كه بتواند
مشتريان را غافلگير و خوشحال كند .من معتقدم خالقيت عامل اصليموفقيتهاي
ما است».
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ساده» يك دالري ،محصوالت راگسترش داد و نوشيدنيهاي متنوع ديگري
مانند اسپرسو ،كاپوچينو ،كافهالته ،آيسكافي و كافهموكا را نيز به منوي آن
اضافه كرد .او همچنين به دنبال فراهم كردنفضايي دلپذیرتر براي مشتريان،
فروشگاههايش را دلباز و با نورپردازي زيبا طراحي كردتا مشتريان بتوانند در
آرامش از قهوهشان لذت ببرند .اما بنياديترين تغييري كه شولتز ايجاد كرد،
ارتقاي نحو ه تعامل كمپاني با كاركنانشبود .او كه معتقد بود خدمات كارآمد
و دوستانه ميتواند در ميزان فروش موثر باشد،برنامههاي آموزشي متنوعي
طرحريزي كرد كه وظيفهشان تربيت كارمندان آگاهي بودكه از كار در پشت
پيشخوان كه بســياري آن را كاري كم مايه ميدانستند لذتميبرند.شولتز
ميگويد «هنر خدمت ،هنري گم شده در آمريكاست ،ديگر كسي به كار پشت
پيشخوان بهعنوان يك شغل حرفهاي نگاه نميكند .ولي ما با اين نگاه مخالفيم.
ماميخواهيم افرادمان اعتمادبهنفس داشته باشند و نسبت به كارشان افتخار
كنند ،بنابراينحقوق و مزاياي خوبي در اختيارشــان قرار ميدهيم ».يكي از
مزاياي مورد نظر شــولتز،بيم ه كامل درماني براي هم ه كاركنان تماموقت و
پارهوقت بود .نتيج ه اينرويكرد آن بود كه شــرکت آنها رشــدي بيسابقه را
لهاي دهه 1990تجربهكرد ،از  425فروشــگاه در ، 1994به 2200
در ســا 
فروشگاه در  1998گســترش يافت ،و ارزشكمپاني در سال  2000به مرز
 2ميليارد دالر رســيد .در ســال 1999كمپاني با فروش ساليانه  1.7ميليار
دالري ،به صدر جدولخردهفروشــان قهوه در اياالتمتحده رسيد كه براي
شولتز دســتآوردي عظيم محسوبميشد .اما با وجود موفقيت چشمگير،
براي شــولتز ميزان درآمدش نبود كهدرجه اول اهميت را داشت ،بلكه او به
نوع شركتي كه ساخته بود افتخار ميكرد .شولتزدر مصاحبه با مجل ه اي ْنك
ميگويد« :پدر من يك كارگر يقهآبي بود .او هيچ مزايا يابيم ه سالمتي نداشت
و من از نزديك شاهد اثر مخرب اين مسئله روي او وخانوادهمان بودم .همان
جا با خودم عهد بســتم كه اگر روزي در موقعيتي قرار گرفتم كهبراي حل
اين مسئله كمكي از دستم برميآمد ،از هيچ كوششي دريغ نكنم .بزرگترين
موفقيت من اين بوده كه توانستم نوعي از شركت بسازم كه پدرم هيچ وقت
نتوانستدر يكي مثل آن كار كند .»
هاوارد شولتز يكي از عوامل مهم رشد خيره كنند ه كمپانياش را در سياست
مساعد ه ميداند .او با اختصاص مساعد ه سالمت به هم هكاركنانش ،نيروي كار
متعهدتر و در نتيج ه سطح بسيار بااليي از خدمات مشتريانبوجود آورد .نرخ از
دست دادن كارمند در شرکت آنها از نصف ميانگين بقي هفروشگاههاي فستفود
كمتر بود و اين سبب ميشد شركت بتواند هزاران دالر درهزينههاي آموزش
كاركنــان جديد صرفهجويي كند و اين قابليت را بيابد كه كاركنانپربازده و
خوب را جذب و آنها را در كمپاني نگه دارد.
تالشهاي شــولتز بعنوان يكي از مردان دنياي تجارت ،فراتراز كمك به
كارمندانش براي داشــتن يك زندگي بهتر ميرود .يكي از فعاليتهاي مهم
او ،گســترش سوادآموزي است .به همين منظور در سال ،1998يك قرارداد
بيسابق ه همكاري با گري ترودو ،كاريكاتوريستبرنده جايز ه پوليتزر امضا كرد
تا محصوالتي توليد كند كه كمك حال برنامههايسوادآموزي در نقاط مختلف
کشورش باشد .اين اولين باري بود كه مجموعهاي ازمحصوالت با شخصيتهاي
معروف كاريكاتورهاي ترودو در فروشگاهها عرضه ميشد.اين شخصيتها بر
روي تيشرت ،ليوان ،ماگهاي سراميكي ،كارت پستال وقابعكس چاپ و
فروخته ميشدند .سرانجام در  8ژانوي ه سال  ،2008شولتز پس از وقفهاي 8
ساله و بواسط ه بحراناقتصادي كه كمپاني با آن روبرو شده بود ،دوباره به سمت
مدير عاملمنصوب شد .در اين زمان پاداشي كه او دريافت ميكرد معادل 10
ميليون دالر بودكه  2ميليون دالر آن حقوق ثابت و  8ميليون دالر باقي مانده،
پاداش و مزايا بودهاست .جالب است بگوییم کهامروزه يك مشتري معمولي
آنها ،تقريباً ماهيانه  18بار به فروشگاههاي آنها سرميزند .زندگي شولتز زندگي
كسي است كه نه تنها توانست سود و منفعت چشمگيريبراي خودش رقم
بزند ،بلكه موفق شد بخشي از فرهنگ مردم را در زمين ه مراوداتاجتماعي و
نوشيدن قهوه تغيير دهد.
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اخالق کسبوکار

پوست انداختیم تا شرکتمان بماند
گفتوگوی نشريه هاروارد بیزینس ریویو با آقای مدیر عامل درباره رازهای موفقیتش
ما فكر ميكرديم كل قص ِه هاوارد شولتز را
ميدانيم .شــما يک ايــده و تصوير درذهن
داشــتيد ،بر مبناي آن يــک كمپاني موفق
ساختيد و بيوقفه مسير موفقيت را طيكرديد.
تا اينكه سال  2008به مشكل برخوردید ،در
آستانه تعطيلي600فروشگاهتانقرار گرفتید و
مجبور شــديد دوباره به عنوان مديرعامل به
شــركتبرگرديد .چطور موفقشديد دوباره
اوضاع را سروسامان بدهيد؟

ســالهاي گذشته ،ســالهاي پوست انداختن
سازمان ،شــركت و بخصوص شخص خودمبوده.
تنها راهي كه وقتي درژانوي ه  2008به برگشتم ،اوضاع خرابتر از
چيزي بود كهتصورش را ميكردم .تصميمگيريهاي
ما ميتوانيم به
خيلي ســختي پيشرو داشتيم؛ اما قبل از گرفتن
موفقيت،رشد،
آن تصميمهــا بايد به عنوان مديــرانكمپاني در
توسعه ،نوآوري و مقابل كل شــركت ميايســتاديم،شكستمان را
روياهاي جديدي ميپذيرفتيــم و اعتراف ميكرديــم كه  180هزار
كه داريم برسيم ،كارمند وخانوادههاشان را نااميد كرديم .با اينكه من
پيروي از اصولي در آن زمــان مديرعامل نبودم ،ولي خوب به عنوان
است كه آيند ه عضو هيئت مديرهدر شركتفعاليت ميكردم و با
اينكه خطر را احساس كردم ولي نهايتاً دست روي
كمپاني را به سه
دســت گذاشتم .بنابراين مابايد در برابر خودمان و
عنصرپايهاي افرادمان اعتراف ميكرديم كه اينمشكالت ناشي از
پيوند زده :يك  اشتباهات خودمان است.االن خيلي راحت ميشود
فنجان قهوه ،يك  راجع به آن حرف زدولي آن موقع واقعا سخت بود.
مشتري و يك  ولي وقتي تقصيرها رابه گردن گرفتيم ،اوضاع خيلي
قهوهچي در كنار راحتتر شد .مثل اين میماند كه شما رازتان را به
كسي ميگويد واحســاس ميكنيدباري از روي
هم.
دوشتان برداشته شده است.
بزرگترين چالشي كه بعد از بازگشت با
آن روبرو شديد چه بود؟

نگر
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مهمترين كاري كــه ما در آن زمــان پيشرو
داشــتيم ،حفظ و اگر شــانس يارمان بودارتقاي
حقيقيترين داراييهاي كمپانــي يعني ارزشها،
فرهنگ ،اصول و اعتمادكاركنانمان بود .آن موقعزير
فشار خيلي زيادي بوديم .من هم ه بريده مقاالت و
تحليلهايي كه در مورد ما ميشد را نگهداشتم .نظر
همه اين بود كه اين ديگر غزلخداحافظي اســت،
توي سراشيبي سقوط هستیم ،حتي والاستريت
ژورنال نوشت كه «مكدونالد آنها را نابود ميكند،
شركت باچه اميدي ميخواهدشولتز را برگرداند
سركار ،مسبب اصلي وضعيت فعلي آن است.»
بزرگترين لحظــه از زماني كه رهبري

شــركت را دوباره به دست گرفتيد چه زمانی
بوده است؟

من بر خالفنظر بقي ه تيم مشــورتيام ،تصميم
گرفتــم 10هزار نفــر از مديرانفروشــگاهها را به
نيواورلئــان ببرم و آنجا يک كنفرانس سراســري
برگزار كنم .من همه رابا خودم همراه كردم چون
ميدانستم اگر بتوانم با برگزاري اين كنفرانس ،اصول
وارزشهايي كه داشتيم را به ياد افرادم بياورم،آن
وقت اســت كه موفق ميشوم يک تغيير بزرگبه
وجود بياورم .آن موقع بود كه كنفرانس و در كنارش
50هزار ساعت كارگاه آموزشيرا برگزار كردم .اما
هدف نهايي اين كنفرانس آگاه كردن تيم رهبري
كمپاني بود .ما ميخواستيمبا آنها شفافصحبت
كنيم تا متوجه خطري كــه تهديدمان میکند و
بغرنج بودنموقعيت فعلی باشند و به اين باور برسند
كه بعد از تمام شــدن كنفرانس و ترك اينجا ،هر
مديري بايد به شخصه كنترل اوضاع را بدستبگيرد
و نهايتاً مســئوليت تكتكتعامالت با مشتريها
متوجه آنها خواهد بود .باور دارم كه اگر آن كنفرانس
را برگزار نميکرديم ،هيچ وقت موفق نميشديم.اين
قويترينتجربهاي بود كه هر كدام از ما طي سالها
كار بدستآورديم .چون واقعي و دربارهرهبري موثر
بود ،البته نه فقط رهبري مــن ،بلكه ما ازمديران
خواســتيم كه هركدام به سهمخودشان رهبري را
بدست بگيرند و متوجهباشند كه هم ه ما در قبال
تكتك افراد كمپاني وخانوادههاشان مسئوليم .اگر
بجــاي من يك مديرعامل ديگر از خارج شــركت
اســتخدام ميشــد ،كاري را ميكردكه انتظارش
ميرفــت ،يعني كاهش هزينهها تا جايي كه نفس
هم نشــود كشيد .اما مااين كار را نكرديم .امروز ما
توانستيم  581ميليون دالر در هزينهها صرفهجويي
كنيم كهبيشتر آنها دائمياند و  99درصدش هيچ
ربطي به خدمات مشتريان ندارد .كاري كه ماكرديم،
سرمايهگذاري دوباره در افراد ،در نوآوري،و بهويژه در
اصول و ارزشهايمان بود.
يكي از تصميمهايي كه گرفتيد و به مذاق
بورس والاستريت خوش نيامد چه بود؟ مث ً
ال
اختصاص بيمهدرماني به كارمندان را ميشود

جزو اين تصميمات بهحساب آورد؟

در  12ماه گذشته هزين ه بيمه درماني ما حدود
 300ميليون دالر بــوده .ولي اين هزينهبه داليل
زيادي از جمله تجرب ه دوران كودكي خودم ،جوهر
وجودي ما است ومن به هيچ عنوان زيربار كاهش
اين هزينه نميروم .كاري كــه من انجام میدهم
فقط براي ســودآوري بيشتر نيســت ،براي حفظ
وجههای اســت كهما طي 39سال ساختيم .دلم
ميخواهد احســاس كنم كار مفيــدي انجام دادم
كــه مردم بااحترام بــه آن نگاهميكنند .طي اين
ســالها تصميمات مختلفي از اين دست بوده كه
دردورانهاي سخت و پرفشارگرفته شده ولي بايد
بدانيد كه فقط با مبارزه است كهچيزهايي كه به آنها
ايمان داريد دستيافتني ميشوند.
شــما خيلي در مورد ارزشهاي كمپاني
صحبــت ميكنيد ،چگونــه اينهــا را با
استراتژيهاي كسبوكار متعارفتر به تعادل
ميرسانيد؟

من به شــدت معتقدم كه ما در دوراني زندگي
ميكنيم كه مدنيت در حال از همگسيختن است.
بيشــترجاهايي كه ميرويم و اگر مشتري باشيم
دقيقاً هرجا كه میرویم باافرادي مواجه ميشويم
كه كاريندارند ما كه هستيم و در قلبمان چيست،
فقط ميخواهندبفهمنــد در كيف پولمان چقدر
پول داريم تابتوانند به آن دســت پيدا كنند .شما
وقتيوارد مجموعه ما ميشــوید ،هر خواستهاي
كه داشته باشيدانتظار داريد با شما با احترامرفتار
شود .بنابراين كيفيت يك برند قهوهفروشي نه فقط
به كيفيتقهوهاي است كه دستمشتري میدهد،
بلكه مهمتر از آن به ارتباطي اســت كه قهوهچي با
مشــتري برقرار ميكندواينكه مشتري تا چه حد
احساس ميكند با او با احترام و قدرشناسي برخورد
شده است .شايد هميشه اينطور كار نكرده باشيم
ولي هدفنهايي ما هميشه همينخواهد بود.امروز
اعتبار كمپاني ما ،به سطحباالي اعتماد و اطميناني
است كه به اسم برندوجود دارد .امااعتماد همیشه
بهواسط ه تبليغات وبازاريابي سنتي بهدست نمیآید،
بلكه برای خود ما با تجربهاي كه همين االن توصيف
كردمبدست آمده .و تنها راهي كه ما ميتوانيم به
موفقيت ،رشد ،توسعه ،نوآوري و روياهايجديدي
كه داريم برســيم ،پيروي از اصولي است كه آينده
كمپاني را به سه عنصر پايهايپيوند زده :يك فنجان
قهوه ،يك مشتري و يك قهوهچي در كنار هم.

تحلیلها و گزارشهای ماه

مدیران
راهنمای و نظرها
خبرها

چگونهبر
پاشنةآشيلمان
فائقبياييم
سه كارآفرين بزرگ
روشهايي مؤثر كه به كمك آن
بر ضعفهاشان فائق آمدهاند را
با ما در ميان ميگذارند
علیرضا اکبری
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كارهاي ماللآور را اول صبح انجام دهيد
شريل بايرن (مديرعامل شركت وانهورنترنسپورتيشن) :من شيفتة انجام
كارهايي هستم كه انجامشان فقطاز دست من ساخته است .متأسفانه نسبت به
انجام كارهايي كه دوستشان ندارم بيميلي شديدي دارم و از آنجايي كهسطح
انرژيام دائما تغيير ميكند اينجور كارها به موقع به انجام نميرسد.اين است كه

بر اساس ارزشهاي اساسي شركت برنامهريزي كنيد
كريس كري (مؤسس و مديرعامل مدرن پرفورمنس) :مهمترين ضعف و پاشنة
آشيل من اين اســت كه درناخودآگاهم دلم ميخواهد همه من را دوست داشته
بوكارم را با جذب فاميل و دوستانبه عنوان
باشند .از اين گذشته اينكه من كس 
كارمند به راه انداختم هم مشــكل را پيچيدهتر كرد .من يك تيم كاري  36نفره را
رهبري ميكنم و بايد تصميماتسختي بگيرم و اين شرايط خيلي سختتر ميشود
وقتي كه به اين فكر ميكنم كه آيا تصمياتام به محبوبيتام لطمهايخواهد زد يا
ت را فداي ارضاء خواستههاي شخصيام
نه.از آنجايي كه نميتوانم موفقيت شرك 
بكنم ارزشهاي اساسي شركت را مشخصكردم و حاال بر اساس اين ارزشها تصميم
ميگيرم و تأثير اين تصميمها بر محبوبيتام هم ديگر برايم اهميتي ندارد.هنگامي
كه نياز به گرفتن تصميمهاي سخت هست معموال آنچه كه براي مردم قابل احترام
اســت منطق پشت تصميمات وتأثير تصميمات بر حل مشكل است .حتي اگر در
اين بين كساني هم از من دلخور شده باشند تغييري در اين واقعيت پيدانميشود.

نگر
آینده

با كمك برنامهريزي استراتژيك بر كسالت خود فائق بياييد
راب نلســن(از مؤسسان شركت گرو) :من هميشــه دنبال اين هستم كه كار
هيجانانگيز بعدي را شروع كنم .وليشــروع كردن پروژههاي جديد ،قبل از به
اتمام رسيدن پروژهاي كه در دست دارم هميشه پاشنة آشيل من بوده است .وقتي
كه مشكلي شناسايي ميشــود و كار روي آن آغاز ميشود ،من خسته ميشوم و
ميخواهم قبل از اينكه اين مشــكل حلشود ســراغ بعدي بروم.برنامهريزي
استراتژيك من را از اين آسيب در امان نگاه داشته است .براي اين كار دو روزي را
با تيم رهبري شركت درجايي خارج از شركت خلوت ميكنيم .يك گزارش تحليلي
را كه قبال كاركنان شركت تهيه كردهاند بررسي ميكنيم وسپس نقشة راهي يك
صفحهاي شــامل اهداف اصلي شــركت تهيه ميكنيم .اين كار ،من را از وسوسة
پروژههاي جذابجديد در امان نگه ميدارد مگر اينكه اين پروژهها در راســتاي
استراتژيهاي كليمان قرار داشته باشد.

در اول صبح كه انرژيام در باالترين سطح خود قرار دارد به سراغ اين جور كارها
ميروم .اين جور مواقعجايزهاي هم به خودم ميدهم و آن هم اين است كه بعد از
اين جور كارهاي ماللآور در برنامهام كاري را قرار ميدهم كهبه شدت به انجامش
عالقهمند هستم .اين طوري كمي به چشمانداز انجام كارها اميدوار ميشوم.
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قانونبیستبههشتاد

پنج روش که باعث میشود هوشمندانهتر کار کنید ،نه سختتر

مدیریت با حفظ
فاصلهمهارتی
است که سخت
میتوان آموخت
اما وقتی به عمل
درآید تفاوتهای
بزرگی ایجاد
میکند.
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«سؤال کوتاهی داشــتم« »...فقط میخواستم
هماهنگ کنم« » ...ممکن است تأیید بفرمائید؟»...
 اگر شما هم وضعی مشابه بیشتر کارآفرینان داشته
باشید ،تقاضاهای ایمیلی مانند این نمونههای باال
دیگر حتی نظر شمارا هم جلب نمیکنند .فوری
گزینة پاسخ سریع را میزنید و برمیگردید سرکار
قبلیتان و فقط چند دقیقه بعد پیام دیگریدریافت
میکنید که نیاز به پاســخ فوری دارد .وقتی دارید
پاسخ را تایپ میکنید تلفن زنگ میزند و بعد هم
یکی ازکارمندان که ســؤالی دارد سر میرسد.تا
چشــم به هم میزنید روز تمام شده و هیچ کاری
انجام ندادهاید .اما اوضاع نباید به این شــکل باشد.
مســئله از آنجاناشی میشود که حواستان نیست
کارها اولویتبنــدی دارند و کارهــای بیاهمیت
تعدادشــان چند برابر کارهای مهم و حیاتیاست.
احتماال شــما هم اسم قانون  80 / 20را شنیدهاید.
مردم عموما فکر میکنند که دادة بیشــتر مساوی
بازده بیشتر اســت اماآنها نقش کیفیت را نادیده
میگیرند.نتیجةاین نگاه معموال یک معادلة معکوس
است و آنها  80درصد زمان خود را صرف میکنند
تا کاری را  20درصدپیش ببرند .اما اگر شما بازده
هر داده را از قبل محاســبه کنید میتوانید تنها از
پربازدهترین دادهها اســتفاده کنیــد.فرادی که بر
اساس قانون  80 / 20کارهایشان را به پیش میبرند،
نتایج اســتفاده از آن در کار و زندگیشان مشهود
است .مثال از تلفن استفاده نمیکنند اما شخصا به
تمام ایمیلهایشان پاسخ میدهند .قانون 80 / 20
به شما کمک میکند که شــرکت نوپایتان را به
موفقیت برسانید و وقتآزادی بیشتری پیدا کنید.
در ادامه پنج راه را به شــما نشــان میدهیم که به
کمک آنها بتوانید در کمترین زمان ممکن بیشترین

بازدهی را به دستآورید:
غریزی عمل کنید

شــما احتماال به شــکل غریــزی میدانید که
کدامیک از فعالیتهــای روزانهتان بازدهی را نابود
میکند .با پرسیدن اینسؤال میتوانید این کارها
را مشخص کنید« :غیرضروریترین کاری که دارم
وقتم را برایش به هدر میدهم چیست؟»شگفتزده
خواهید شــد وقتی ببینید که چقدر شناسایی و
متوقف کردن این کارها ســاده است .برای اینجور
کارهامحدودیت بگذارید مثال برای خودتان شرط
بگذاریــد که فقط یکبار در روز ایمیلتان را جواب
میدهید .بعضی از اینکارها را هم میشود به کلی
از برنامة روزانه حذف کرد.
در مدیریت رواداری پیشه کنید

مدیریت با حفظ فاصله مهارتی است که سخت
میتوان آموخت اما وقتی به عمل درآید تفاوتهای
بزرگی ایجادمیکند .کمکم متوجه میشــوید که
بعضی کارها اگر انجام نشــوند هم مشکلی پیش
نمیآید .اما بعضی کارها اهمیتزیرساختی دارند و
حتما باید انجام شوند .بهاینترتیب میتوانید کارهای
مهم را جلو بیندازید و کارهای بیاهمیت رااز برنامة
کاری خارج کنید.
نه گفتن را بیاموزید و برای وقتتان ارزش قائل
شوید

نه گفتن به بعضی چیزها به شما کمک میکند
که روی کارهای مهم متمرکز شوید .هر چه پیشرفت
بیشــتریبکنید ارزش زمانتان هم باالتر میرود.
آدمهای زیادی هســتند که شما را به یک فنجان

قهوه دعوت میکنند تا بههمکاری ترغیبتان کنند.
این اتفاق خوبی اســت اما آنها باید بدانند که شما
وقت آزاد ندارید.برای دادن مشــاوره یا مذاکره در
مورد همکاری از دیگران پول طلب کنید .آنوقت
آنها دیگر برای پیشــنهاداتبیارزش ،وقت شما را
نخواهند گرفت.
مزاحم مزاحمتها شوید

تیــم فریس ایــن عبــارت «مزاحمــت برای
مزاحمتهــا» را در کتابش بــرای اولین بار مطرح
کــرد و منظورش این بود کهاگر منبع مزاحمتها
را تشخیص دهید میتوانید قبل از بروز مزاحمت،
مزاحمش شوید و جلو آن را بگیرید .بعضیتکنیکها
را در این مورد میتوانید به کار بگیرید مثال به جای
جواب دادن به تلفــن روزی دوبار پیغامهایتان را
گوش کنید یا به جای اینکه هــرروز وبالگتان را
به روز کنید هفتهای یکبار مطلبی ارزشمند در آن
بنویسید .
همهچیز را محاسبه کنید

داده و بــازده خود را به دقت محاســبه کنید.
کارهایتــان را زمانبندی و همهچیز را مســتند
کنید .ممکن است این کاردر ابتدا بسیار وقتگیر
به نظر برســد اما وقتی نتیجة آن را ببینید متوجه
تأثیر شگفتآور آن خواهید شد.طبیعی است که
هنگام دیدن لیســتی از ایمیلهایی که پاسخ داده
نشده دچار استرس شوید .اما با سنجیدن اهمیتهر
کار در برنامة کلیتان و اولویتبندی کارها میتوانید
تنها همان  20درصد کاری را که نتایجی درخشان
در بــردارند انجام دهید و تأثیــر بینظیرش را در
موفقیتتان ببینید.

آرامش ،اصلی مهم در مدیریت
پنج راهی که افراد موفق برای آرام نگهداشتن خود از آن استفاده میکنند
فکر میکنید موفقترین آدمها همة روز با عصبیت
در حال تقال هستند؟ دوباره فکر کنید .در اینجا پنج راه
به شما معرفی میکنیم که افراد موفق ،از آن برای آرام
نگه داشتن خود استفاده میکنند.
اگر هر روز از صبح تا شب سعی دارید با عصبیت
برنامههایتان برای رسیدن به موفقیت را اجرا کنید،
بهتر است بدانید که پژوهشها نشان میدهند اکثر
افراد بسیار موفق بسیار هم آرام هستند .عصبی بودن
نشانة موفقیت نیست نشانة این است که شما دارید
رسیدن خودتان به حداکثر بازدهی کاری را مشکلتر
ترویس بردبری،
میکنید .ایــن یکی از پســتهای َ
مدیرعامل شرکت تالنتاســمارت است که اخیرا در
شبکة لینکده گذاشــته شده است« :تالنتاسمارت
اخیرا پژوهشی بر روی بیش از یک میلیون نفر انجام
داده است و ما متوجه شدهایم که  90درصد افرادی که
باالترین بازدهی کاری را دارند این توانایی را دارند که
در موقعیتهای پراسترس طوری احساسات خود را
مدیریت کنند که آرام بمانند و کنترل خود را از دست
ندهند» در گذشته ،بردبری تحقیق مشابهی بر روی
کسانی که بیشترین موفقیت تجاری را داشتند انجام
داده بود و حاال از برآیند این دو تحقیق ،او توصیههایی
برای حفظ آرامش در موقعیتهای کاری اســترسزا
استخراج کرده که بد نیست نگاهی به آنها بیندازیم:
به داشتهه ايتان بیندیشید

اگر هرگز راضی نمیشــوید ،هرگــز آرامش پیدا
نخواهید کرد .این حقیقتیاست که به گفتة بردبری
افراد پربازده به آن پیبردهاند .آدمهای مســتعد اگر
چه سختکوش هســتند اما میدانند که باید قدر
داشتههای فعلیشــان را هم بدانند .بردبری گزارش
میدهــد که «وقت گذاشــتن برای فکــر کردن به
داشــتههای خودمان تنها توصیهای مفید نیســت،

اینکار باعث بهبود حال روحی شــما میشود چون
باعث میشود هورمون کورتیزول که هورمون استرس
است تا  23درصد کمتر در بدن ترشح شود .بر اساس
تحقیقی که در دانشگاه کالیفرنیا انجام شده کسانی که
در طول روز در تقویت این حس در خود میکوشند
حال روحی بهتر ،انرژی بیشــتر و سالمت جسمی
بیشــتری را تجربه میکنند» .تحقیقات دیگری که
اخیرا انجام شده ،نشان میدهد این حس باعث بهبود
فرایند تصمیمگیری در افراد میشود چون از التهاب و
یکاهد.
بیقراری آنها م 
هر از گاهی ارتباطتان را با محیط کار قطع کنید

بردبری میگوید «خیلی واضح است که انقطاعهای
منظم از محیط کار میتواند به شــما کمک کند که
اســترس خــود را تحت کنترل درآوریــد .وقتی که
بیستوچهار ساعته و در تمام هفته خود را با محیط
کار در تماس نگــه میدارید دائما خود را در معرض
عوامل استرسزا قرار میدهید .ترک محل کار ،عدم
استفاده از اینترنت به طور موقت و قطع موقت گوشی
تلفن همراه میتواند به بدن شما آرامشی هدیه کند که
در نتیجة دوری از منابع استرسزا به دست میآید»
افراد پربازده میدانند که اگر آدم دائما در دسترس و
در ارتباط با محیط کار باشد هرگز به بازده نهایی خود
نخواهد رسید .تام فریس که نویسندة آثاری پرفروش
در این زمینه است توصیه میکند حداقل یک روز در
هفته تلفنتان را در منزل یا جایی دور از دســترس
بگذارید.
خواب کافی داشته باشید

شــما احتماال خودتان هــم از اهمیت این توصیه
آگاهید پس چرا به آن عمل نمیکنید؟ بردبری تأکید
میکند «من خودم در طول سالیان ،این توصیه را آویزة
گوشم کردهام و نمیتوانم بگویم خواب کافی چقدر در

باال بردن هوش احساسی آدم و مدیریت میزان استرس
مهم اســت» .اگر در این مورد شــک دارید میتوان
انبوهی از پژوهشها و تجربههــای فردی را در مورد
اهمیت خواب کافی در موفقیت تجاری برشمرد.
ذهنیات منفیتان را روی کاغذ بیاورید

ن با خودتــان حرف میزنید
اینکــه چطور در ذه 
اهمیت دارد .افــراد پربازده ایــن را میدانند و افکار
منفی را در نطفه خفه میکنند .بردبری راهی پیشنهاد
روش آنها اســتفاده کرد« :هر
میکند که بتوان از این ِ
چه بیشتر در افکار منفی غور کنید انرژی بیشتری را
هدر میدهید .بیشتر افکار منفی ما فقط فکر هستند
نه واقعیت .وقتی که دیدید دارید تسلیم افکار منفی
میشــوید نیروی درونتان باید به شما دستور دهد
“دست نگهدار و افکارت را بنویس” .در این هنگام واقعا
باید دست از کار بکشید و افکارتان را روی کاغذ بیاورید.
وقتی که به خودتان مهلت دادید که افکار منفیتان را
مورد سنجش قرار دهید ،منطق و شفافیت بیشتری
بر ذهنتان حاکم میشــود که بر اساس آن میتوانید
صحت و اعتبار این افکار منفی را سبکسنگین کنید».
بر روی تنفستان متمرکز شوید

اگر یاد بگیرید که
در لحظات هجوم
استرس ،نفس
عمیقبکشید
میتوانیدذهنتان
را بر روی کار
متمرکز کنید و از
استرس رهایی پیدا
کنید .در لحظات
هجوم استرس
چند دقیقه دست
از کار بکشید و
فقط بر روی نفس
کشیدنخودتان
متمرکزشوید.

بردبری مینویســد« :آسانترین راه برای رهایی از
استرس کاری است که به هرحال هر روز و هر لحظه
انجام میدهید :تنفس .اگر یاد بگیرید که در لحظات
هجوم استرس ،نفس عمیق بکشید میتوانید ذهنتان
را بر روی کار متمرکز کنید و از اســترس رهایی پیدا
کنید .در لحظات هجوم اســترس چند دقیقه دست
از کار بکشــید و فقط بر روی نفس کشیدن خودتان
متمرکز شوید ».این کار مدیتیشن نام دارد .هر روز آنرا
انجام دهید .اما فکر نکنید که برای متمرکز شــدن بر
روی تنفس خودتان نیاز دارید تجهیزات ویژهای داشته
باشید یا آموزش طوالنی مدت مدیتیشن ببینید.
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خوب نوشتن یا خوب صحبت کردن؟
مهمترين و مغفولماندهترين مهارتي كه براي مديريت به آن نياز داريد

مدير نمونه معموال به شكل آدمي خوشمشرب
شوبش و شوخي
تصوير ميشود كه دائم در حال خو 
با كارمندانش است.نابغهاي كه تندتند حرف ميزند
و با ظرافت عمل ميكند .اما در اصل اين تصوير هيچ
مطابقتي با واقعيت نــدارد.براي چهار نفر از مديران
موفــق در حوزة فناوري ،توانايي كالمي نه تنها هيچ
ارزشي ندارد بلكه ميتواند آسيبزا هم باشد .درعوض
يك توانايي هست كه اغلب توجهي به آن نميشود و
يكي از حياتيترين تواناييهاي الزم براي مديران است
و اينتوانايي چيزي نيست جز توانايي در نوشتن.
بن هوروويتز ،اندرسن هوروويتز  :ارتباط مكتوب
در يــك تيم كاري بر ارتباط كالمي ارجحيت دارد
زيرا ثبات بيشتري دارد ،ماندگاريبيشتري دارد و
ميشود به آن استناد كرد.
وقتي كه در مقام مديــر چيزهايي مثل نيازهاي
توليد ،پاسخ به سواالت متداول را روي كاغذ ميآوريد،
مــادة خامي توليدميكنيد كه همه در شــركت به

مديرانباتدبير
ميخواهند
مسئوليتهرچه
بيشتري به عهده
بگيرند اما مديران
ضعيفتمام
نظرات خود را
به شکل شفاهی
باكارمندانشان
مطرحميكنند.
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افسانه 40ساعت
کار در هفته
40ساعت کار در هفته؟ آیا کسی
هنوز به این سنت عمل میکند؟
آیا این میزان کار خوب است یا
بد؟ در ادامه جواب این سؤاالت
را خواهید دانست

آن دسترســي خواهند داشت .به اين شكل ،از بخش
بازاريابي تا فروش و مهندسي هر يكمطالبي راهنما
براي حوزة كاري خودشان در اختيار خواهند داشت.
نتيجة اين ارتباط مكتوب اين است كه مدير ،مسئوليت
تيم اجرايي را كه بر اساس سند مكتوب نوشتة او دست
به عملميزنند به عهــده ميگيرد .مديران باتدبير
ميخواهند مسئوليت هرچه بيشتري به عهده بگيرند
نه اينكه به طرق گوناگون اززير بار مســئوليت شانه
خالي كنند اما مديران ضعيف تمام نظرات خود را به
شکل شفاهی با كارمندانشان مطرح ميكنند.
فيل ليبين ،شركت اورنوت  :وقتي كه با آدمها
براي استخدام در شركتام مصاحبه ميكنم دوست
دارم امتحان نگارش از آنهابگيرم .خيليها در ارتباط
کالمی تصويري از خود ميســازند كه مطابقتي با
واقعيت شخصيتشانندارد ولي افراد كمي هستند
كه ميتوانند در هنگام نوشتن چنين حقهاي بزنند.
ارجحيت نگارش بر كالم دليلي است كه باعث شده
فيل ليبين ،مدير عامل و موسس شركت اورنوت ،در
مؤسسه گالوپ اخیرا نتایج تحقیقاتی را منتشر کرد
که نشان میداد در سال  2013-14فقط  50درصد
کارمنــدان تماموقت در امریکا به طور متوســط 40
ساعت یا کمتر کار کردهاند .همانطوری کهاحتماال
کارکنان ساعتی ،این
میتوانید حدس بزنید بیشــتر
ِ
مقدار ســاعت در هفته کار کردهاند .یعنیحدود 64
درصد کسانی که  40ســاعت یا کمتر در هفته کار
کردهاند کارکنان ساعتی بودهاند و کمتراز  40درصد
ایــن افراد کارکنان دائم بودهاند .از میان کســانی که
مورد پرسش قرار گرفتهاند 50درصدشان که کارمند
دائم بودهاند بیش از  50ساعت در هفته کار میکنند.
متوسط ساعات کار درمیان کارمندان تمام ِ
وقت باالی
 18سال در سالهای  2013-14حدود  46.7ساعت
بوده است.این رقم تقریبا از سال  2001تا کنون ثابت
مانده است.
اما خارج از امریکا چطور؟ سالهاست که میشنویم
اروپاییها خیلی کمتر از بقیه کار میکنند .اما بر اساس
آمار سازمان همکاری و توسعة اقتصادی که در سال
2011منتشر شده و شامل  32کشور اروپایی میشود
ترکیه با متوسط  48.9ساعت کار هفتگی حتی از
امریکا هم پیشی گرفته است .کمترین میزان ساعت
کار در این آمار متعلق است به هلند،دانمارک و نروژ
که کارمندانشان به ترتیب  30.5ساعت 33.7 ،ساعت
و  33.9ساعت در هفته کارمیکنند .دیگر کشورهایی

هنگاممصاحبههاياستخداميتواناييافراددرنوشتن
را محك بزند .او تنها كساني را استخدام ميكند كه
در نوشتن توانا هستند.ليبين به جاي مصاحبههاي
طوالني شفاهي از مصاحبهدهندگان ميخواهد چند
پاراگراف به انگليسي معمولي بنويسند .ليبيناز اين
طريق ميفهمد كه آيا فرد متقاضي ميتواند از طريق
نوشتن با ديگران ارتباط برقرار كند يا نه .او همچنين
از اينطريق به شخصيت حقيقي مصاحبهدهندگان
هم اشراف مييابد.ليبين ميگويد من متوجه شدم
كه شــما از چند پاراگرافي كه يك فرد مينويســد
ميتوانيد چيزهاي خيلي بيشــتري ازشخصيت او
دريابيد تا از يك مصاحبة طوالني شــفاهي .دليلش
اين است كه در صحبت با افراد عناصر زيادي درگيرند
كهجلو واقعيــت را ميگيرند اما هنگامي كه همان
فرد چيزي مينويسد تنها افكارش هستند كه بر روي
كاغذ جاي ميگيرند.
جف بزوس ،آمازون  :نميشود آدم شش صفحه
خاطره بنويســد كه از لحاظ روايي انسجام داشته
که کارمندانشان به طور متوسط زیر  40ساعت در
هفته کار میکنندعبارتند از :ایرلند ،سوئیس ،آلمان،
اتریش ،بریتانیا ،سوئد ،بلژیک ،لوکزامبورگ ،فنالند،
نیوزیلند،ایتالیا ،فرانسه ،استونی ،اسپانیا ،کانادا ،شیلی،
پرتقال ،لهستان ،اسلوونی و ایسلند .همچنین بایداضافه
کرد که بر اساس گزارش بنیاد بینالمللی پول ،در مورد
تولید ناخالص ملی کشورهای جهان،لوکزامبوگ در
حالی دومین کشور ثروتمند جهان به حساب میآید
که کارمندانش به طور متوسط تنها  37ساعت در
هفته کار میکنند.

این آمار برای صاحبان کسبوکار و مدیران چه
معنایی دارد؟ از طرفی این آمار به ما نشان داد که

در جهان چه ترتیباتی در مورد ساعت کاری در جریان
است که در هنگام جذب نیروهای جدید میتواند
کمکحال ما باشد .آیا در کسب و کار شما کنترل
سختی بر روی ساعات کاری اعمال میشود؟ ساعت
کاری اگر در حدود  40ساعت باشدمیتواند نقطة قوتی
برای شما محسوب شود .چون کسی که میخواهد در
شرکت شما استخدامشود میداند که میتواند وقت
قابل توجهی برای خانوادهاش داشته باشد.از طرف
دیگر اگرچه ساعات کار زیاد ممکن است نوید رشد
بوکار را بدهد اماوقتی که سالمت و روحیة
سریع کس 
کارمندان را در نظر میگیریم با عالمت سؤالی در این
مورد مواجهمیشویم .چون بیانگیزگی کارمندان در اثر

باشد اما ذهنيتي روشننداشته باشد.
بزوس کامال نوشتن را به كالم ارجحيت ميدهد .به نظر
بزوس حرفزدن و پرداختن به فلشهاي روي پاورپوينت
ي اســت .خيلي
دريك مالقات كاري نشــانة تنبلي ذهن 
راحت ميشود از اين فلش به فلش بعدي رفت بدون اينكه
فكريروشــن و كامل را بيان كرده باشــي« .محل كار با
رســتوران فرق دارد ».بزو تيم كارياش را هم همواره به
پرهيز از تنبليفكري و تفكر عميق دعوت ميكند.
اندي گــراو ،اينتل :گزارشهاي كاري بيشــتر
وسيلهاي براي ايجاد انضباط كاري شخصي هستند
تا وسيلهاي براي تبادلاطالعات.
گراو هم مثل بزوس فرايند نوشــتن را ارزشــمند
ميدانــد .اما نكتة جالب توجه اين اســت كه خواندن
چيزي كه نوشته شده برايگراو چندان اهميتي ندارد.
هنگام حرف زدن ،زوائد در صحبت شما فراوان است.
اما نوشتن به فكر نظم ميدهد وباعث ميشود در مقام
مدير ،انديشيدهتر عمل كنيد.به همين دليل ميتوان
گفت مهمترين وجه نوشــتن اين است كه «در هنگام
نوشتن خودمان را وادار ميكنيم نسبت بههنگام حرف
زدن دقت بيشتري به خرج دهيم ».گراو معتقد است كه
اين مالحظهاي كه در هنگام نوشتن به خرج ميدهيم
تفكرمان را غنا ميبخشد و چيزهايي كه ممكن است
از نظر دور بماند را برجسته ميكند.قابل استناد بودن،
انسجام فكري ،برنامهريزي دقيقتر و تعهد به هدفها
از مزيتهاي نوشتن هستند .روشي هستند كهامروز
بسياري آنرا از مدافتاده و قديمي ميدانند.
بوکار ما را بامشکالت
ساعات زیاد کاری میتواند کس 
ساختاری مواجه کند .با اینکه آمار گالوپ اذعان دارد
که میزان ساعت کار رابطة مستقیمیبا روحیه و تعهد
کارکنان ندارد اما تحقیقات ،عقل سلیم و اسناد نشان
میدهند که آدمها وقتی کهفرصت بیشتری برای تفریح
دارند شادتر هستند.

این آگاهی چطور میتواند به شرکت شما سود
برساند؟  آگاهی از روندهای رایج در تجارتجهان

اين هفت عادت به شما كمك ميكنند ارتباط بين موضوعات مختلف را
طوري تشخيص دهيد كه هيچكس ديگر قادر به انجام آن نيست
مهمترين سوءتفاهمي كه در مورد موفقيت وجود دارد اين است كه اگر ديروز كاري باعث موفقيت شما شده فردا
هم شما رابه موفقيت خواهد رساند .براي اينكه در كار ،تجارت و مديريت همواره پيشتاز باشيد بايد خالقيتتان
توجو كنيد ،تجربه كنيد و
را حفظ كنيد .برايحفظ خالقيت بايد همواره ياد بگيريد ،فكر كنيد ،سوال كنيد ،جس 
ايدهها را تجزيه و تلفيق كنيد.عادتهاي زير را در خود تقويت كنيد تا خالقيتتان افزايش يابد.
1
نقطهها را به هم وصل كنيد :مبتكرين بزرگ عادت به دقت و مشــاهدة مداوم در اطرافشان دارند .به اين وسيله
ميتوانند عناص ِر به ظاهر نامرتبط را بهيكديگر ربط دهند .وقتي كه نقطهها را به هم وصل ميكنيد شكلي رسم
ميشــود كه تا آن لحظه ناپيدا بوده ،ايدهها هم ازاين قاعده مستثني نيستند .با مرتبط كردن ايدههاي به ظاهر
نامرتبط بههم ،دركي جديد از مسائل پيدا ميكنيم و روابطيرا تشخيص ميدهيم كه تا بحال ناپيدا بودند.
2
به پرسشگري متعهد باشيد  :مبتكرين بزرگ عادت به كنجكاوي دارند .دائم سؤال ميپرسند حتي در مورد
مسائلي كه ممكن است هركسي خيال كندجوابش را ميداند .با پرسيدن سؤاالت جديد شما دانش قبلي خود
را به چالش ميكشــيد و دريچههايي نو از دانش به رويخود ميگشاييد .مهمترين و سختترين مرحله در
تقويت اين عادت جواب دادن به سؤاالت نيست بلكه پرسيدن سؤاالتيواقعا خوب است كه شما را به جوابهايي
تأثيرگذاربرساند.
3
چيزهاي جديد را امتحان كنيد :مبتكرين بزرگ عادت دارند كه دائم چيزهاي جديد را امتحان كنند و الگوها و
روشهايي جديد براي انجام كارها بيافرينند.اديسون را به ياد آوريد كه گفت« :من شكست نخوردهام فقط هزار
راه اشتباه را امتحان کردهام ».در ابتكار و خالقيتمسئلة اصلي يافتن افقهايي جديد نيست بلكه ديدن افقها از
منظري جديد است.

مهمترين
سوءتفاهميكه
در مورد موفقيت
وجود دارد اين
است كه اگر
ديروز كاري باعث
موفقيتشما
شده فردا هم
شما را به موفقيت
خواهد رساند.
براي اينكه در
كار ،تجارت و
مديريتهمواره
پيشتاز باشيد بايد
خالقيتتان را
حفظكنيد.

4
با ديگران معاشرت كنيد :مبتكرين بزرگ عادت دارند ايدههاي جديد را از طريق شبكهاي از آدمها و نهادها بيازمايند.
ي است كه در حشرو نشر با ديگران اتفاق ميافتد .براي اينكه ايدهها پخته شوند و خالقيت اتفاق بيفتد
خالقيت چيز 
الزم است مجموعهاي شامل افق ديد،متفكرين ،پرسشگران و عملكنندگان هماهنگ پيش بروند.
5
هدف داشته باشيد :مبتكرين بزرگ عادت دارند به شور و اشتياق درونيشان اجازة بروز و ظهور دهند و از آن
براي هدفمند كردن كارشاناستفاده كنند .هدف آنها تأثيرگذاري و تفاوت ايجاد كردن در كارهاست .بنابراين
آنها از وضعيت موجود رضايت ندارند و برايتغيير دادن آنهم از كسي اجازه نميگيرند .هدف آنهاست كه آنها
را به پيش ميراند.
6

7
ابتكار را به كاري روزانه تبديل كنيد :مبتكران بزرگ عادت به يادگيري و ابتكار دارند .آنها تصادفا به ابتكار دست
توجوي دائمي و امتحان كردن چيزهاي جديد است چنين امكاني به آنها
نميزنند بلكه آئيني روزانه كه شاملجس 
ميدهد .براي استاد شدن در هر كاري نياز بهديسيپلين و تعهد هست .افراد خالق رشد و يادگيري را به بخشي از
كارشان تبديل ميكنند نه اينكه منتظر بنشينند تاخالقيت به سراغشان بيايد.

نگر
آینده

از متخصصان ديگر كمك بگيريد :مبتكرين بزرگ عادت دارند كه چيزهايي شگفتانگيز را با هم تركيب كنند.
خالقيت زماني اتفاق ميافتد كه دو ايده با همتركيب ميشوند تا ايدهاي كامال نو به وجود آورند و براي اينكه بر
چالشهايي كه اين تركيب بهوجود ميآورد فائق آييمبايد به دانش مجهز باشيم .اين اتفاق زماني به بهترين شكل
رخ ميدهد كه با متخصصاني از رشتههاي ديگر همكاري كنيد.

ی و یکم  /آبان 1393
شماره س 

میتواند به شما کمک کند نقاط تمایزی برایشرکت
خودتان و کارمندان امروز و آیندهتان نسبت به دیگر
شرکتها ایجاد کنید .با این آگاهی جدید میتوانید
کارمندان خودتان را مورد مطالعه قرار دهید و ببینید
که ساعاتکاری چقدر بر خالقیت و تأثیرگذاری آنها
مؤثر است .برای این کار به آنها اطمینان دهید که
نامشان در تحقیق ثبت نمیشود تا پاسخهایی صادقانه
دریافت کنید .سپس از آنها این سه سؤال را بپرسید:
به طور متوسط هر هفته چند ساعت کار میکنید؟
فکر میکنید به طور متوسط هر هفته چند ساعت کار
مفید انجام میدهید؟
فکر میکنید چه چیزی باعث میشود نتوانید کار مفید
انجام دهید؟
پاسخهایی که کارمندان به این سواالت میدهند برای
شما مشخص میکند که آیا تغییری درفرهنگ کار
و میزان ساعات کار در شرکت شما الزم است یا نه.
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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.

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

گوش دادن و یاد گرفتن
چند بار تابحال با مدیرانی روبرو شــدهاید که اگر گــوش دادن را یاد میگرفتند
بســیار موفقترمیبودند؟ اگر مدیران به حرف زیرمجموعهشان گوش میدادند چه
دستاوردهای بیشتری حاصلمیشد؟ اگر تصمیات مدیران بر پایة تمامی اطالعات
موجود میبود چقدر مؤثرتر میتوانستباشد؟بیشتر مدیران متفقالقولاند که گوش
دادن به دیگران و یاد گرفتن از آنها مفید است .اما مدیرانبرجسته آنهایی هستند که
نه تنها به این فضیلت فراموششده معتقدند بلکه به آن عمل هم میکنند.گفتههای
زیادی اهمیت این ویژگی را به ما یادآوری میکنند:
به ما دو گوش و یک دهان عطا شده تا بتوانیم دو برابر آنچه سخن میگوئیم به سخن
دیگرانگوش فرا دهیم /.اپیتکتوس؛ فیلسوف یونانی 
آدم خردمند یک کلمه میشنود و دو کلمه میفهمد /.ضربالمثل اسپانیایی
مهمترین مسئله در ارتباط ،شنیدن آن چیزهاییاست که به بیان در نمیآیند /.پیتر دراکر
آیا حرف همسایهات را میشنوی؟ آیا میدانی او کی به کمک نیازمند است؟/مادر ترزا
چرا به دهقانان امر و نهی میکنیم که چه بکنند و چه نکنند؟ به جای امر و نهی باید
پایحرفشان بنشینیم. /لئو تولستوی
گوش دادن از شــنیدن سختتر است .هنگام گوش دادن باید معنا را کامل درک
کنیم .نگاهکردن به آدمها مثل نگاه کردن به کوه یخ است .نمیدانیم زیر روی ه و ظاهری
که میبینیم چه خبراست .نحوة رفتار آدمها را میتوانیم مشاهده کنیم اما احساسات،
نظرات ،شخصیت ،ارزشها،باورها ،گرایشات ،دانش و تجربة آنها هرگز به چشم دیده
نمیشــود.یکی دیگر از جنبههای گوش دادن این است که به چه کسی باید گوش
دهیم .کسی که به او گوشمیدهیم لزوما نباید جزو پرس روصداترین آدمها باشد:
مدیران برجسته:

بیش از آنچه حرف بزنند گوش میکنند.
غرورشان مانع از مشورت با دیگران نمیشود.

رئیسبودن یا مدیر بودن
نگر
آینده
سیویکم  /آبان 1393
شماره 
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همۀ کســب و کارها و گروههــای کاری رئیس
دارند ولی فقط بعضی از آنها مدیر دارند .فرق میان
رئیس و مدیر کامال واضح اســت .و اینکه شــرکت
شــما کدامیک از این دو را داردمشــخص میکند
که شــما به چه موفقیتهایی میتوانید دست پیدا
کنید و چطور میشود به اینموفقیتها دست یافت.
 بنابراین اگر مســئول هستید یا قرار است به زودی
مسئولیتی به شما واگذار شود باید تصمیمبگیرید:

بــه دنبــال بازخــورد دیگــران در مورد
عملکردشانهستند.
ایدههای مختلف را به کمک دیگران مورد تحلیل
قرار میدهند.

مدیران ضعیف:

احساسی عمل میکنند.
گمان میکنند تمام پاسخها را میدانند.
یا بیش از حد اعتماد به نفس دارند یا زیادی خود را دستکم میگیرند.
نظرات اغراقآمیزی در مورد نیروی تجربة خود دارند.

داستانی از یک جوخة نظامی را برایتان نقل میکنیم که در جنگلی پر
دار و درختدر حال حرکت به سمت اردوگاهی امن بودند .مسیری طوالنی
در پیش داشتند باپیچ و خمهای بسیار .فرمانده که تفنگ ،نقشه و نشان ژنرالی
داشــت .به جوخه گفت«افراد از این مسیر بروند ،مسیر امن به سمت اردوگاه از
ی بود که
سمت چپ است» درانتهای صف جوخه ،سرباز سادهای در حال راهپیمای 
قبال این راهرا طی کرده بود .او نه تفنگ داشت نه نشانی بر سرشانههایش .فریادکشید
«صبر کنید بچهها من قبال در این مسیر بودهام .مسیر امن سمت راست است .برکة
سمت چپ پر از تلهها و تکتیراندازهای دشمن است .»
اگر شما جزو جوخه بودید از چه پیروی میکردید؟ درجه یا تجربه؟ یک فرمانده
باتدبیر از تجربة زیردستاناش استفاده میکند .اگر فرماندة ما قبل از وارد شدن بهمسیر
از ســربازاناش میپرسید کدامیک قبال این مسیر را رفتهاند میتوانستتصمیمات
مؤثرتری بگیرد .این فرمانده با فراخواندن افرادش و با درمیان گذاشتنتجربیاتشان
میتوانست به آنها بفهماند که چقدر در مواقع خطر به آنها اعتماد دارد.آنگاه برتری او
دیگر نه ناشی از درجهاش که ناشی از دانشاش میبود.

تصمیم دارید ریاست کنید یا مدیریت؟ البته پاسخ
این سؤال فقط منوط به نظر شخصی شماست ولی
قبل از تصمیمگیری نکاتی هست کهباید آنها را در
نظر بگیرید:
رئیس برای دیگران تعیینتکلیف میکند؛ مدیر
دیگــران را راهنمایی میکند تا به حداکثر بازدهی
برسند .
رئیس ترس میپراکند؛ مدیر اشتیاق برمیانگیزد.
رئیس دیگران را شــماتت میکند؛ مدیر ســعی
میکند تا به حل مشــکل و فهم دلیل رخ دادن آن
کمک کند تا دیگر چنین مشکلی پیش نیاید.

رئیس میداند که چه کار باید کرد؛ مدیر نشــان
میدهد که چه کار باید کرد.
رئیس به اقتــدارش تکیه میکند؛ مدیر همراه با
دیگر اعضای تیم به اعتماد جمعی تکیه میکند.
رئیس از آدمها استفاده میکند؛ مدیر دوست دارد
به آدمها کمک کند که رشد و ترقی کنند.
رئیس از کار دیگران اعتبار کسب میکند؛ مدیر به
دیگران اعتبار میبخشد.
رئیس فرمانده اســت؛ مدیر بیشتر به پرسیدن و
گوش دادن متکی است.
رئیس میگوید برو؛ مدیر میگوید بیا برویم.

انقالب اسالمی ایران ،پرتویی از عاشورا و انقالب عظیم الهی آن است.
امامخمینی(ره)
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