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در ميان گزارههاي مورد اتفاق سياستگذاران اقتصادي« ،رشد و توسعه صادرات
غيرنفتي» ،همواره يك گزاره تكراري و مورد تاکید بوده است .ولي اگر به آمار
بينالمللي تجارت نگاه كنيم ،كشورهاي ديگر ،بهويژه كشورهايي كه در موقعيت
اقتصادي ايران بودهاند ،با ســرعت بيشــتري اين هدف را محقق كردهاند و در
نتيجه سهم ما از صادرات جهاني در مقايسه با اين كشورها سال به سال كمتر
شده ،در حالي كه به لحاظ قدر مطلق افزايش صادرات كاالها و خدمات غيرنفتي
داشــتهايم .ســهم ایران از صادرات بدون لحاظ کردن صادرات انرژی و نفت و
مشتقات آن به حدود دو دهم درصد خواهد رسید .اين اتفاق در حالي رخ داده
كه از حدود  3دهه پيش برنامههايــي براي تحقق افزایش صادرات غیرنفتی
اجرايي كردهايم ،كه مهمترين آن تأسيس مناطق آزاد تجاري در نقاط گوناگون
كشوربوده است .زمان شــكلگيري منطقه آزاد كيش يا چابهار و امثال آن با
منطقه آزاد شــنژن در چین ،تفاوت زماني چنداني نداشته است ،ولي شنژن
امروز حدود  15ميلون نفر را پيرامون خود شــاغل و فعال و ساكن كرده است
و مناطق آزاد تجاري ما بهجاي تبديل شدن به سكوي صادراتي ،نقش دروازه
وارداتي را ايفا کردهاند .پرسش این است که چرا ،چنين وضعي وجود دارد؟
مشكل اساســي اين است كه توســعه صادرات ،بيش از آنكه از يك برنامه و
سياســت متاثر باشد ،از يك بينش اثرپذیر است .ابتدا بايد بينش متناظر اين
هدف را داشت و سپس سياست صادراتي را بر روي اين پايه ساخت .كاري كه ما

نتوانستهايم انجام دهيم .كساني كه با تاريخ اقتصادي نيم قرن اخير آشنا هستند،
ميداننــد كه در دهه  1960ميالدي دو نوع نگرش و بينش اقتصادي كلي در
جهان وجود داشــت ،دو نوع بينشي كه در همه امور از جمله در حوزه تجارت
خارجي به دو برنامه متضاد میرســیدند .یک بینش ،روش جانشيني واردات
و دیگری توســعه صادرات را سیاست خود قرار دادند .اين دو بينش مبتني بر
فرضياتــي بود كه نظريهپردازان خاص خود را داشــت .يك گروه اردوگاه چپ
بودند كه در قالبهاي گوناگون از جمله نظريه وابستگي ایدههای خود را طرح
ميكردند .آنان در نظریه خود رابطه مبادله بازرگانی با جهان سرمايهداري را به
نفع كشورهاي در حال توسعه يا همان جهان سوم نميدانستند ،و براي اين ادعا
نيز مستندات خاص خود را داشتند؛ مستنداتی که برای آن دسته از کشورهای
در حال توســعه که صادرکنندگان مواد خام بودند تا حدود زیادی درست بود.
صداي غالب میان روشنفکران و نظریهپردازان جهان سوم ،در آن مقطع با اين
افراد بود ،و بيشتر آنان نيز نظريهپردازان آمريكاي التين بودند كه نظريات آنان
تا حدود زيادي بازتاب وضعيت ناخوشايند كشورهاي فاسد و نظامي آمريكاي
التين بود كه نه تنها پيشــرفت چشمگيري نداشتند ،بلكه فقر آنان روز به روز
بيشتر ميشد و خشونت نيز تصوير عادي از شيوههاي حكومتي اين كشورها بود
و از سوي ايالت متحده نيز حمايت ميشدند .در جهان دوقطبي آن زمان و نيز
با وجود سطوح تكنولوژي پايين نسبت به امروز ،چنين نظرياتي خريدار داشت.

توسعه صادرات،
بيش از آنكه
از يك برنامه و
سياستمتاثر
باشد ،از يك
بينشاثرپذیر
است .ابتدا بايد
بينش متناظر اين
هدف را داشت و
سپسسياست
صادراتي را بر
روي اين پايه
ساخت .كاري كه
مانتوانستهايم
انجام دهيم.
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اين ديدگاه نه فقط در عرصه بينالمللي و تجارت جهاني ،خواهان قطع رابطه
با نظام ســرمايهداري غربي بود و مبادله تجاري را به ضرر كشورهاي در حال
توسعه ميدانست ،بلكه متناظر با آن در داخل كشور نيز الگويي از سوسياليسم،
البته نوع دولتي آن را ترويج ميكرد كه تناســبي با اقتصاد بازار نداشت ،و به
بزرگ شدن دولت و دخالتهاي مستمر آن در اقتصاد ميانجاميد ،و در تجارت
خارجی نيز سياست غالب آن جايگزيني واردات بود؛ و سعي ميشد كه بحث
مزيتهاي نسبي و مطلق ناديده گرفته؛ و نيازهاي جامعه تا حد امكان در داخل
كشور توليد شود .از اين رو مقولهاي به نام خودكفايي معنا و مفهومی اساسی در
سیاست گذاریها داشت .در چنين ساختاري؛ توليد ،براي مصرف بود و نه براي
كسب حداكثر نمودن ارزش افزوده.
الگوي مقابل که متاثر از نظریه نوســازی و دیدگاه نظریه پردازانی مثل والت
ویتمن روستو از سیاستمداران آمریکایی بود؛ طرفدار اقتصاد بازار و ادغام در بازار
جهاني بود ،و در تجارت خارجي نيز توسعه صادرات را سياست جاري خود قرار
داده بود .هركدام از اين دو الگو در نظام دوقطبي آن دوره طرفداران خاص خود
را داشت بهويژه آنكه كشورهاي طرفدار اقتصاد بازار و توسعه صادرات در جهان
ســوم در شروع كار سركوبگر و حتي كودتايي بودند ،نمونههايش كرهجنوبي،
سنگاپور ،شيلي ،چين تايپه و ...که همین موضوع وجهه عمومی آنان را بهویژه
در مراحل اول توسعه و تامین سرمایه ،تضعیف میکرد.
از اوايل دهه 1980و با كاهش تنشهاي دو قطب شرق و غرب ،اوضاع تغيير كرد
و پارادايم جديدي شكل گرفت ،زيرا كشورهاي طرفدار بينش اول كمكم دچار
بنبستهاي جدي شدند ،بنبستي كه در گذشته نيز وجود داشت ،ولي در پرتو
جنگ سرد خود را نشان نميداد .کشورهای گروه دوم نیز با پشت سرگذاشتن
مشکالت و سرکوبهای اولیه به مرور وارد مدار دموکراسی شدند .و همین امر
موجب شکلگیری یک پارادایم جدید شد؛ اين پارادايم جهاني در دهه پایانی
قرن گذشته در قالب تاسیس سازمان تجارت جهاني ،نمود يافت .همچنان كه
پیش از آن تغيير پارادايم در چين و كشورهاي آسياي جنوب شرقي آغاز و به بار
نشست و از اين مرحله است كه يك انتقال بينشي در بسياري از صاحبنظران
بهوجود آمد ،به طوري كه نظريهپردازان بينش اول يا همان نظريه وابســتگي
نيز از این اصل مستثنا نشدند و آنان هم تغيير بينش دادند .اين فرآيند تغییر
نگرش با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و از ميان رفتن نظام دوقطبي ،شدت
گرفت .اتحاديه اروپا وارد مرحله جديدي شــد و كشورهاي بلوك شرق نيز به
آنها پيوستند ،آمريكاي التين دوران نويني را تجربه كرد .ببرهاي آسيايي نيز
به همراه چين و ژاپن ،قطب جديدي براي اقتصاد جهاني شدند كه نه تنها از
اروپا ،بلكه از نظر تجارت جهاني اياالت متحده را نيز پشت سر گذاشتند .در اين
ميان تجربه و جهش چين بسيار مهم بود .كشوري با آن همه جمعيت و با نظام
سوسياليستي بسته ،براي دو دهه رشد دو رقمي را در توليد و بسيار بيشتر از
آن را در تجارت خارجي و صادرات تجربه كرده است؛ بطوری که حجم تجارت
خارجي خود را طي نيم قرن اخير صدها برابر كرده است.

اكنون ميتوان پرسيد كه چرا ما عليرغم اعتقاد به ضرورت توسعه صادرات ،هنوز
نتوانستهايم شاهد تحولي چشمگير در اين زمينه از اقتصاد خود باشيم؟مشكل
اساسي اين است كه ما هنوز نتوانستهايم پايه اساسي اين هدف كه همان بينش
جديد است را به دست آوريم و با آن همراه شويم و با ایجاد فضای مناسب کسب
وکار و ســرمایه گذاری از فرصت ها و امکانات عظیم کشور به خوبی در زمینه
تقویت تولید و توسعه صادرات استفاده کنیم .اگر بينش جدید را بپذیریم؛ در
مجموعه سياستهاي كشور انعكاس خواهد يافت ،از جمله در سياست بازرگاني
خارجي و صادرات غيرنفتي .در اين بينش سياست خارجي مستقل از سياست
بازرگاني خارجي نيست .بلكه مكمل و در ارتباط با يكديگر هستند.
بحثهايي كه امروز تحت عنوان «پساتحريم» شكل گرفته است ،را نیز بايد در
ذيل اين بينش قرار داد و فهميد .برداشته شدن تحريمها اگر همراه با پذيرش
اين بينش نباشــد ،رفع احتمالي تحريمها فقط در حدي خواهد بود كه اوضاع
را به پيش از تحريم برگرداند و شــاهد تحولي ريشهاي و اساسي نخواهيم بود.
بعالوه قدرت و حضور سیاسی و اقتصادی ایران در کشور های دیگر از طريق
ارتباط تجاري و اقتصادي است که تثبيت و گسترش مييابد .اگر بينش مذكور
وجود داشته باشد ،هر هيأت سياسي كه به كشورهای طرف همکاری سفر کند
يك هیات اقتصادي را نيز همراه خود میکند تا دستاوردهای سیاسی را تثبیت
کرده و به ثمر برساند.
فقدان اين بينش در نهایت میتواند به رشــد چشــمگير قاچاق بیانجامد .اگر
رقابتپذيري را در اقتصاد نپذيريم ،و بخواهیم اقتصاد را از طريق دستورالعملهاي
متناقض و كندكننده روابط ،و با تكيه به تعرفههاي گمركي نامتناســب اداره
كنيم ،نتيجه آن ميشود كه با دستیابی به درآمدهاي نفتي ،مناطق آزاد تجاري
ما بجاي آنكه سكوي صادراتي شود ،دروازه وارداتی و قاچاق خواهد شد ،و منافع
تعرفههاي نامتناســب بجاي آنكه به جيب دولت و توليدكننده برود ،به جيب
قاچاقچيان سرازير خواهد شد و رانت شدیدی ایجاد میکند که ضد تولید است.
همان طور كه در ســرمقاله شماره گذشته نيز نوشــته شد ،سال  1394از
جهت تغيير پارادايم اقتصادي ســالي مهم و نقطه عطف خواهد بود .هم از
منظر دولت و اراده آن براي اين تحول ،و هم از زاويه بخش خصوصي كه با
انتخابات اخير خود جان تازهاي گرفته و صداي واحد بخش خصوصي از اتاق،
پژواك بيشتري در كشور و دولت پيدا خواهد كرد .همچنين تحوالت منطقه
و تغيير رويكرد قدرتهاي جهاني در رابطه با ايران و مسايل منطقهاي ،اين
آمادگي را ايجاد كرده كه گامي مهم و اساسي براي رسيدن به هدف توسعه
بازرگاني خارجي و صادرات غيرنفتي برداشــته شود .گامي كه برداشتن آن
بدون توجه به توليد و تنظيم همه امور براساس توليد ،ممكن نيست .البته
مديريت جديد اتاق مســئوليت بيشتري نسبت به گذشته در برداشتن اين
گام دارد و امیدواریــم با رأي اعتمادي كه از ســوی اعضاي اتاق به مدیریت
جدید داده شده است ،اتاق بتواند از موضع قدرتمندتري در فرآيند اصالحات
اقتصادي حاضر شود.

5

انتخابات هیئت رییسه اتاق تهران

گزارش خبری
اعضای منتخب هیئت رییسه دوره هشتم اتاق تهران از راست به چپ :مهدی جهانگیری ،مسعود خوانساری ،عالء میرمحمدصادقی ،حامد واحدی و سیده فاطمه مقیمی

یک اتاق و یک صدا

با برگزاری انتخابات هیأت رییسه اتاق تهران و انتقال مسئولیت از اعضای قدیم به اعضای جدید
فصل تازۀ فعالیتهای پارلمان بخش خصوصی رسماً آغاز شد
آیندهنگر :ا ز همان صبح روز  ۱۹اسفند  ۱۳۹۳که چاپ دوم چند روزنامۀ اقتصادی ،چندساعتی پس از سایتهای خبری ،پیروزی قاطع گروه نوظهور «ائتالف
برای فردا» در هشــتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران را تیتر کردند ،گمانهزنیها درباره اعضای احتمالی هیئت رییسه،
و البته ریاست اتاق آغاز شد .ائتالف برای فردا که مجموعهای از فعاالن اقتصادی باتجربه ،کارآفرینان جوان و مدیران سابق و فعلی شبکه بانکی را شامل
میشد ،با پشت سر گذاشتن فهرستهای باسابقهتری چون خواستاران تحول ،پیشگامان وفاق و ائتالف بزرگ به عنصری تعیینکننده در تحوالت پارلمان
بخش خصوصی تبدیل شــد .درحالی که تا پیش از برگزاری انتخابات تصور میشد با کسب اکثریت نسبی آراء از سوی دو یا سه ائتالف انتخاباتی ،بیست
نفر عضو انتصابی هیئت نمایندگان از ســوی دولت ،ترکیب هیئت رییسه و رییس آیندۀ اتاق تهران را تعیین کنند اما با توجه به کسب اکثریت مطلق آرا
توسط ائتالف برای فردا ( ۳۵نفر) معلوم شد ،نظر اعضای این ائتالف در ترسیم آینده چهارساله اتاق از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود .ائتالف برای
فردا به صورت یک مجموعه تیمی و با محوریت چهرههایی همچون مسعود خوانساری رییس کمیسیون حملونقل اتاق ایران و پدرام سلطانی نایبرییس
دورۀ هفتم اتاق ایران برای نخستین بار در تاریخ اتاق تهران ،بیش از نیمی از تمامی کرسیهای (انتخابی و انتصابی) هیئت نمایندگان را از آن خود کرد.
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پنجم اردیبهشــتماه  ۴۷ ،۱۳۹۴روز پس از برگزاری انتخابات پرشــور اتاق و
درحالی که حدود دو هفته از معرفی و انتصاب بیست نمایندۀ دولت در هیئت
نمایندگان میگذشت ،اعضای هیئت نمایندگان جدید در ساختمان هفتطبقۀ
خیابان وزرا حاضر شدند تا پنج عضو هیئت رییسه را با رای خود انتخاب کنند.
صبــح آن روز ،جز اعضای هیئت نماینــدگان جدید ،گروهی از اعضای هیئت
رییسه پیشین ،از جمله یحیی آلاسحاق و سیدحمید حسینی نیز در این جلسه
حاضر بودند تا مراسم انتقال مسئولیت از اعضای پیشین به اعضای تازه به شکل
خوبی برگزار شــود .در آغاز این جلسه ابراهیم بهادرانی دبیرکل اتاق تهران ،از
رییس سنی جلسه دعوت کرد تا به عنوان ادارهکننده جلسه در جایگاه حاضر
شود .سیدحسین سلیمی که در غیاب  ۵نفر از اعضای هیئت نمایندگان اتاق
از جمله محسن خلیلیعراقی و اسداهلل عسگراوالدی ،مسنترین فرد حاضر در
جلســه بود ،بر صندلی ریاست سنی نشســت و پس از او مجتبی خسروتاج و
علی شمساردکانی به عنوان ناظر و کاوه زرگران به عنوان منشی جلسه رسماً
انتخابات هیئت رییسه دوره هشتم را کلید زدند.
پیش از آغاز فرآیند رایگیری ،یحیی آلاسحاق ،رییس دوره ششم و هفتم اتاق
تهران که حاال پس از هشت سال حضور مداوم در مقام ریاست ،قرار بود کلید
اتاق تهران را به دست جانشینش بسپارد ،طی سخنانی از روند مثبت برگزاری
انتخابات دوره هشتم ابراز رضایت ،و از ائتالف پیروز انتخابات به عنوان «گروهی
منسجم ،با برنامه ،اهل عقل ،انصاف و با توانایی» یاد کرد .او با تاکید بر اینکه
«شرایط امروز کشور برای هیات نمایندگان این دوره بسیار خاص است» گفت:

«امروز حضور فعاالن بخش خصوصی و رفتن به ســوی اداره اقتصاد به دست
مردم جدیتر از گذشته شده است .اتاق آینده باید در زمینه اهداف شروعشده
اتاق به مراتب موثرتر عمل کند ».آلاســحاق همراهی و تعامل اتاق بازرگانی و
دولت در دوره جدید را به فال نیک گرفت و تصریح کرد« :قوام و شکلگیری این
تعامل در راستای شعار امسال میتواند پیشرفت و توسعه در بخشهای مختلف
اقتصادی را تسریع کند ».پس از سخنان رییس پیشین ،انتخابات هیئت رییسه
با نامزدی مســعود خوانســاری به عنوان تنها داوطلب ریاست اتاق تهران آغاز
شد و او با کسب  ۵۱رای از مجموع  ۵۵رای ماخوذه به عنوان ششمین رییس
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران برگزیده شد .با انتخاب رییس،
رایگیری برای انتخاب نایبرئیس اول و دوم اتاق بازرگانی تهران نیز انجام شد
که در جریان آن تنها نامزدهای موجود ،یعنی مهدی جهانگیری با کسب ۴۷
رای به عنوان نایبرئیس اول و عالء میرمحمدصادقی با کسب  ۴۵رای به عنوان
نایبرئیس دوم انتخاب شدند .در انتخاب منشی هیئت رییسه و خزانهدار اتاق
نیز همین فرآیند طی شد و حامد واحدی و سیده فاطمه مقیمی ،رییس کانون
زنان بازرگان بدون آنکه رقیبی داشته باشند ،به ترتیب با  ۴۹و  ۴۷رای به عنوان
خزانهدار و منشی هیئت رییسه انتخاب شدند.
اتحاد در اسفند ،انتخاب در اردیبهشت

اینچنین بود که اعضای هیئت رییســه اتاق تهران برای چهارسال آینده ،جز
عالء میرمحمدصادقی همگی از میان اعضای ائتالف برای فردا برگزیده شدند.

میرمحمدصادقی هم هرچند در این دوره از رقابتها که با حضور پرشور فعاالن
بخش خصوصی برگزار شد ،نتوانست رای کافی را برای ورود به هیأت نمایندگان
اتاق تهران بهدســت آورد اما در تداوم  ۳۶سال حضور موثر در پارلمان بخش
خصوصی با تدبیر محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت که خود
ســابقه حضور در هیأت نمایندگان اتاق تهــران را دارد ،در کنار چندتن دیگر
از چهرههای باسابقه بخش خصوصی همچون محمدرضا بهرامن و محمدرضا
نجفیمنش به عنوان یکی از بیســت نماینده دولت در هیأت نمایندگان اتاق
پایتخت معرفی شد .اقدامی که اعضایائتالف برای فردا نیز در جریان برگزاری
انتخابات هیأت رئیسه با رای باالیی که به عنوان نامزد نایبرئیسی اتاق تهران به
این چهره باسابقه دادند ،بر آن صحه گذاشتند.
برنامههایی برای آیندۀ اتاق فردا

ســخنرانی اعضای جدید هیئت رییسه اتاق تهران ،پس از انتخاب جز تقدیر و
یهای
تشکر از گذشتگان و رایدهندگان حائز نکات مهمی بود که از جهتگیر 
آیندهنگرانه ائتالف برای فردا که با شعار «تحول در اتاق ،تحول در اقتصاد» وارد
عرصه انتخابات شــده بود ،رونمایی میکند .شاید یکی از مهمترین برنامهها،
خبری بود که مسعود خوانساری رییس جدید از تشکیل کمیسیونهای جدید
در اتاق تهران اعالم کرد .او که بعد از انتخاب به عنوان رئیس جدید اتاق پایتخت
در جایگاه هیئت رییســه پشــت تریبون رفته بود ،بــا تاکید بر اینکه «هیات
نمایندگان دوره هشتم اتاق تهران قصد دارد تجارب و توانمندیهای نمایندگان
دورههای گذشته را برای توسعه اتاق به کار گیرد ».گفت« :طی جلسه آتی هیات
نمایندگان در دوره هشتم ،آییننامههای داخلی و نحوه تشکیل کمیسیونهای
اتاق تهران را تیین و تصویب خواهیم کرد ».خوانساری با اشاره به فرصتهای
تفاهمنامه لوزان پیــش روی اقتصاد ایران ،افزود« :اگرچه این تفاهمنامه اولین
قدم در راه توافق نهایی است اما تا تحریمها برداشته نشود ،اقتصاد ایران سامان
نمیگیرد و بنابراین امید زیادی در بخش خصوصی و اقتصاد کشــور با امضای
این تفاهمنامه به وجود آمده اســت که بتوان خروج از رکود ورونق اقتصادی را
دنبال کرد ،ضمن اینکه رشد اقتصادی مثبت در سال  ۱۳۹۴را ادامه داد و بعد
از ســالیان دراز بازارهای جهانی را مجددا بهدست آوریم ».رئیس اتاق تهران با
بیان اینکه «زمینه برای سرمایهگذاری خارجی فراهم است و در اتاق بازرگانی
نیز بخشی برای تسهیل سرمایهگذاری خارجی ایجاد خواهد شد» گفت« :توافق
لوزان منجر به آن شد که زمینههای سرمایهگذاری در داخل کشور بیشتر شود از
این رو ،نیاز به گروههای کارشناسی خبره و متخصص در حوزههای مالی ،بانکی
و بیمهای بهطور جدی احســاس میشود تا با کمک دولتمردان بتوانیم بستر
مناسبی برای سرمایهگذاریهای خارجی در کشور را فراهم کنیم ».خوانساری با
بیان اینکه دوره هشتم اتاق تهران تالش خواهد کرد که به تمامی قولوقرارهای
خود با فعاالن اقتصادی جامه عمل بپوشاند ،افزود« :در این راستا هر ششماه
گزارشــی از فعالیتهای اتاق تهران را با فعاالن اقتصادی در میان گذاشــته و
موکالن خود را در جریان اقداماتی که انجام دادیم خواهیم گذاشت».
آغاز فصل نو با همراهی رقبای دیروز

باید صدایی واحد از بخش خصوصی شنیده شود

حامد واحدی
عضو هیات رییسه
اتاق تهران

کسی مدعی
نیست که پارلمان
بخشخصوصی
یک تشکیالت
دولتی است اما
تجربهنشان
داده است که
متاسفانهرفتارها
و کنشهای اتاق
درحال حرکت
به سمت نوعی
روزمرگی است.
ما انتظار داریم
ساختار اداری
اتاق چابکتر ،و
درواقع ،به عنوان
یک «ان.جی.او»ی
بخشخصوصی
عمل کند.

نگر
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شــعار اصلی گروه ائتالف برای فردا ،پیروز انتخابات دورۀ هشتم اتاق بازرگانی
تهران« ،تحول در اتاق ،توسعه در اقتصاد» بود .اما تحولی که مد نظر ماست چه
مولفههایی دارد و قرار است در عرصه عمل چگونه معنا شود؟
به باور نگارنده ،مهمترین تحول در اتاق باید در روش ارتباطگیری با اعضا و مهمتر
از آن در خدماتدهی به آنها متجلی شود ،چراکه ما در برابر عوارضی که از بخش
خصوصی میگیریم مســئولیم .خود ما همگی در زمرۀ همین افراد هستیم .همه
ما کارت بازرگانی داریم و با مشــکالت و مصائب فعاالن بخش خصوصی آشناییم.
پرسش اینجاست که اتاق بازرگانی طی سالهای گذشته چه خدمات قابل ذکری
به فعاالن بخش خصوصی ارائه کرده است؟ ما هر چندسال یکبار انتخاباتی برگزار
میکنیم ،ارتباطی با اعضا میگیریم و بعد از پایان روزهای تبلیغات و انتخابات ،همه
چیز را فراموش میکنیم تا چهارسال بعد و انتخاباتی دیگر .اتاق تهران سیزده هزار
عضو دارد ،تا به حال به درددل چندنفرشان گوش کرده است؟ چند سمینار درباره
مشکالتی که عموم فعاالن اقتصادی به صورت روزانه با آنها مواجه هستند ،برگزار
کرده؟ چند جلســه تشکیل داده است؟ اینها اولین تحوالتی است که میتواند در
جریان فعالیتهای اتاق در دوره جدید رخ دهد تا این نهاد تاثیرگذار بخش خصوصی
بتواند رویکرد درســتی اتخاذ کرده و در چارچوب رسالت ذاتی خودش عمل کند.
تصویر ما این بوده و هســت که این تحول الزم و ممکن است .هیچکس نمیتواند
یکشبه مدینهای فاضله بنا کند ،اما دستکم میتوان به آن سمت پیش رفت.
تحول بعدی چابکسازی اتاق بازرگانی است .اتاق نباید مثل یک تشکیالت دولتی
عمل کند .کسی مدعی نیست که پارلمان بخش خصوصی یک تشکیالت دولتی
اســت اما تجربه نشان داده است که متاســفانه رفتارها و کنشهای اتاق درحال
حرکت به سمت نوعی روزمرگی است .ما انتظار داریم ساختار اداری اتاق چابکتر،
ن.جی .او»ی بخش خصوصی عمل کند؛ جوابگویی صحیح
و درواقع ،به عنوان یک «ا 
به مردم ،کاهش بوروکراسی در ساختار اداری داخلی ،چابکی در طراحی و برگزاری
همایشهای به موقع ،چابکی در انجام مطالعات و ...از جمله شاخصههای این تحول
اســت .متاسفانه در اتاق نیز همچون سازمانهای دولتی ،فرآیند کارهای اداری را
آنقــدر طوالنی میکنیم که صدای مردم و فعاالن بلند میشــود .در حالی که ما
میتوانیم با برنامهریزی و افزایش ســرعت کارها ،بسیار بهتر از آنچه هست عمل
کنیم .البته چابکی فقط به معنای سرعت عمل در انجام کارها نیست بلکه پویایی،
نوآوری و سالمت کار نیز چابکی را معنا میکنند.
دومین بخش از شعار انتخاباتی «ائتالف برای فردا» به «توسعه در اقتصاد»
اختصاص دارد .برنامهای که قرار اســت محیط کســبوکار را برای فعالیت
فعاالن بخش خصوصی مساعدتر کند .توسعه در اقتصاد ایران که بخش عمدهای از
آن به دولت اختصاص دارد ،درست از همینجا یعنی کاهش دخالتهای دولتی آغاز
میشود .تالش ما در دوره جدید فعالیت اتاق این خواهد بود تا با منطقهایی که
داریم ،با تکیه بــر اصولی که مقام معظم رهبری بر آنها تاکید دارند ،اصول قانون
اساســی به ویژه اصل  ۴۴و اصول ابالغیه اقتصاد مقاومتی تعامل با دولت را دنبال
کنیم تا بتوانیم به دخالتهای بی مبنا در اقتصاد پایان دهیم .خصوصاً که زمینهای
مساعد برای این کار میبینیم.
چندفاکتور مهم باعث شــده که دوره جدید فعالیت اتاقها ،به دورهای خاص بدل
شود .دولت محترم یازدهم از همان شروع فعالیتهایش ،ضمن حفظ تمامیت ارضی
و قدرت منطقهای کشورمان ،مذاکرات منطقی و مدبرانه خود را با دنیا آغاز کرده
اســت .این اتفاق جدیدی است که در اقتصاد ما رخ داده است .ما این مذاکرات را
از زاویه اقتصاد میبینیم ،چون تحریمها مستقیماً در اقتصاد ما اثر گذاشته است.
ما رویکرد مذاکــره را در اقتصاد دخالت میدهیم چون جایگزین یک نوع جنگ
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شامگاه سیزدهم اردیبهشــت ،مراسمی در هتل ُهما برگزار شد که نشان از
عزم جدی اتاق هشــتم برای جامه عمل پوشاندن به سخنان رئیس جدید
در نخســتین جلسه اتاق در سال جدید داشــت ،آنجا که گفته بود« :هیات
نمایندگان دوره هشــتم اتاق تهــران قصد دارد تجــارب و توانمندیهای
نمایندگان دورههای گذشته را برای توسعه اتاق به کار گیرد ».در این مراسم
که به تقدیر از رئیس و اعضای پیشین هیئت نمایندگان اتاق تهران اختصاص
داشت ،بزرگان دیروز و امروز بخشخصوصی چندساعتی دور هم جمع شدند
تا فارغ از برد و باخت ،با گذر از صندوقهای رأی و انتخابات ،نظرات یکدیگر
را بشنوند و برای گشــایش گرههای فروبسته اقتصاد ایران همفکری کنند.
راهکاری که اتاق هشــتم برای تحول در اتاق و توســعه در اقتصاد برگزیده
است ،اینچنین رونمایی شد :یک بخش خصوصی و یک صدای واحد.

اتاق فردا
اتاقمطالبهگر

7

انتخابات هیئت رییسه اتاق تهران

گزارش خبری

وقتی در ادارات
دولتی سخن از
تغییر و تحول
به میان میآید،
همه به یاد تغییر
یکشبۀتمامی
مدیرکلها و
معاونانمیافتند،
اما تحول در اتاق
به معنای تعویض
پرسنل اتاق و
اعضایهیئت
نمایندگاننیست،
بلکه تغییر در
رویکردها،رفتارها
و عملکرد افراد
به سود عموم
اعضای اتاقهای
بازرگانی و فعاالن
بخشخصوصی
است.
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اقتصادی شده است .ما از یکسو با دولتی مواجهیم که رویکردش تعامل با جهان است
و در عین حال ،داعیه حراست ،حفاظت و دفاع از بخش خصوصی را نیز دارد و از طرف
دیگر ،با توجه به اینکه نفت ارزان شــده اســت ،باید پروژههای جدید ملی را با سرعت
هرچه تمامتر جلو ببریم .همه اینها را که کنار هم قرار دهیم نتیجه میگیریم دولت در
حال حاضر انتخابی ندارد جز اینکه کارها را به دست بخش خصوصی بسپارد .همانطور
که مقام معظم رهبری هم در اواخر ســال گذشته در جریان دیدار با مردم آذربایجان
شرقی فرمودند ،اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی باید کنار برود .اینها دغدغههای اقتصادی
نظام است که سالهاست دغدغه بخش خصوصی هم هست .بنابراین ،وقتی دولت باید
نظارهگر باشــد و بخش خصوصی کارها را بگیرد نقش اتاق برجســتهتر میشود ،پس
«توسعه در اقتصاد» که مطرح است ،میتواند در زمان بسیار مناسب و طالیی امروز به
سرانجام مطلوب برسد .تنها یک شرط دارد و آن اینکه ما مطالبهگری خودمان را در این
زمینهها به دولت نشان دهیم .اگر ما خواستههایمان اعم از حاکمیت امنیت اقتصادی،
خصوصیسازی واقعی ،حمایت از کارآفرینان واقعی بخش خصوصی و ...را با صدای بلند و
رسا مطرح کنیم ،به نتیجه مطلوب خواهیم رسید اما اگر چیزی مطالبه نکنیم ،دولت هم
چیزی به ما نخواهد داد .اینها بخشی از مطالبههای بخش خصوصی از دولتی است که
داعیه دفاع از بخش خصوصی را دارد .این به آن معنا نیست که دولتهای قبلی هرگز این
داعیه نداشتند ،اما فعاالن بخش خصوصی تفاوتها را درک میکنند .آنها اعالم آمادگی
خوبی در دولت میبینند که باید در پاسخ به آن مطالباتی را مطرح کنند .اما در مرحله
بعد ،باید دید آیا دولت یازدهم با این نگاه خودباورانهای که دارد ،میتواند این حرفها را
به عرصه عمل نیز بیاورد یا خیر.
مشکالت اقتصاد ما فراوان ،متنوع و پیچیده است ،بنابراین اگر انتظار داشته باشیم
در کمتر از دوسالی که دولت یازدهم بر سر کار آمده ،با توجه به تحریمها و میراثی
که از دولت گذشته باقی مانده بود ،تحول عجیبی اتفاق افتاده باشد ،دشوار و دور از انصاف
است .اما اگر حداقلها را مبنا قرار دهیم ،خرسندیم از اینکه در این دو ساله ،کمتر دیدیم
دولت کاری را بدون توجه به پیشنهاد دلسوزانه اقتصاددانان و به صورت غیرکارشناسی
انجام دهد .سیاستهای دولت یازدهم رکود را از بین نبرده ،اما دستکم به رکود قبلی هم
چیزی اضافه نکرده است .رویکرد کارشناسانه حتما در درازمدت پاسخ مطلوب را خواهد
گرفت :عدم برداشــتهای بیرویه از صندوق توسعه ملی ،کاهش انحرافات بودجهای و
کاهش بینظمیهای زیادی که در بودجهریزی ما وجود داشت ،خود نوعی نظم را شکل
داده است که میتوان امیدوار بود در آینده نزدیک توسعه را درپی داشته باشد.
در این میان اما نقش ما و نوع عملکردمان میتواند تعیینکننده باشــد .به قول صائب
تبریزی« :مستمع صاحبسخن را بر سر ذوق آورد ».اگر ما نهادی چون شورای گفتوگو
در اختیار داریم باید ببینیم آیا توانست هایم از ظرفیتهای آن استفاده کنیم یا خیر .شورای
گفتوگو نهادی اســت که توسط قانون تشکیل شده و به خواستۀ دولت شکل نگرفته
است ،اما چرا در دوره قبلی به نتیجه مطلوب نرسید؟ چراکه ما مطالباتمان را با صدای
بلند و منطق همهجانبهنگر مطرح ،و روی آن ایستادگی نکردیم .اگر ما مطالبهای را با
فاکتورهایی که ذکر آن رفت به شورای گفتوگو ببریم ،هیچ وزیر و وکیلی نمیماند که از
ما دفاع نکند .این ازجمله امکانها و فرصتهایی است که طی سالهای اخیر ایجاد شده
اما بهخوبی از آن استفاده نشده است .این ضعف اتاق بازرگانی ماست .چرا ما میگوییم
شورای گفتوگو تشکیل نشــد یا یک خطدرمیان تشکیل شد .مگر میتواند تشکیل
نشــود؟ اگر نشده ،این ما بودیم که مطالبه نکردیم ،این ما بودیم که کوتاه آمدیم .یکی
از تحوالتی که باید اتفاق بیفتد همینجاست .کمیسیونهای اتاق جای درددل و گعده
نیست .جای بررسی معضالت ،طرح خواستهها و تدوین مطالبات است .شورای گفتوگو
باید صدای عموم ارکان بخش خصوصی را بهدرستی به دولت منتقل کند .اگر این کارها
را بهدرستی انجام دهیم ،تحولی که از آن سخن میگوییم در انتظار ماست ،اما در غیر
این صورت عقبگرد خواهیم داشــت .وقتی در ادارات دولتی سخن از تغییر و تحول به
میان میآید ،همه به یاد تغییر یکشبۀ تمامی مدیرکلها و معاونان میافتند ،اما تحول
در اتاق به معنای تعویض پرسنل اتاق و اعضای هیئت نمایندگان نیست ،بلکه تغییر در
رویکردها ،رفتارها و عملکرد افراد به سود عموم اعضای اتاقهای بازرگانی و فعاالن بخش
خصوصی است .متاسفانه بخش خصوصی ما هنوز صدایی واحد ندارد ،چون اگر صدایی
واحد از آن برمیخاست ،قطعاً به نتیجه مطلوب میرسید .همگی ما در اجزای مختلف
بخش خصوصی باید دست در دست هم دهیم ،کمک کنیم صدایی واحد از اتاق شنیده
شود تا مشکالت موجود را یکبهیک از پیش رو برداریم.

خشکسالیمدیریتی

عدم توجه به محیط زیست و فقدان آیندهنگری

محمد درویش
مدیرکل آموزش و مشارکت مردمی
در سازمان حفاظت محیط زیست

چندی پیش ،رییس انجمن علوم خاک ایران در نامهای به رییسجمهوری
اعــام کرد که نهتنها موضوع «خاک» برای دولتمــردان ایرانی بهطور عام،
فاقد اهمیت است بلکه بیش از  ۱۲سال است که هیچ یک از وزیران جهاد
کشاورزی ،برای چنددقیقه هم که شده ،درخواست مالقات انجمن با ایشان
را نپذیرفتهاند .این شــکواییه واقعیت عریان و بیرونی نگاه کالن به موضوع
محیط زیســت را آشکارا فاش ساخت و البته حاصل این نادیدهانگاشتنها،
همین شرایطی است که اینک میبینیم و با تمام وجودمان درک میکنیم؛
نکه  ۱۸میلیون بلوط را در باختر وطن از دست دادهایم؛ اینکه  ۸۵درصد
ای 
از اندوختههای آبی زیرزمینی را باال کشیدهایم؛ اینکه  ۹۰درصد از چهارپایان
علفخوار خود را نابود کردهایم؛ اینکه نه حال بختگان و پریشان و جازموریان
و کافتر و گاوخونی و ارژن و مهارلو و طشــک و هامون خوب است؛ نه حال
انزلی و آلماگل و گمیشــان و ارومیه و هورالعظیم و شادگان .و دست آخر،
اینکه چنان منفعالنه عمل کردهایم که حتی هنوز اغلب اصحاب رسانه –
چه رسد به مردم عادی – در پایتخت ایران هم نمیدانند که میزان ساالنهٔ
نشســت زمین در جنوب تهران به  ۹۰برابر شرایط بحرانی در اتحادیه اروپا
( ۳۶سانتیمتر) رسیده است.
در چنین شرایطی خطایی نابخشودنی است که همچنان با اصرار بخواهیم
وانمود کنیم :جملگی مصیبتهایی که هماکنون در صحنه محیط زیست
ایران حادث شــده ،ناشی از قهر اقلیمی و خشکسالی طبیعی است .ما باید
بپذیریم که یک خشکســالی بزرگتر ،مخربتر و نگرانکنندهتر در قلمرو
ایرانزمین ریشــه دوانیده که نگارنده از آن تعبیر به خشکسالی مدیریتی
میکند؛ ســرطان پیشبرندهای که فقط با مدیریت خردمندانه و صادقانهٔ
خشکسالی میتوان آن را از ریشه زدود.
به عنوان مثال ،اگر بپذیریم ارزش هر تن خاکی که ناشی از فرسایش از دست
میدهیم ،فقط  ۲۸دالر است؛ آنگاه چنانچه نرخ فرسایش ساالنهٔ خاک را در
ایران (که تا  ۶.۴میلیارد تن هم تخمین زده شــده) پنج میلیارد تن در نظر
بگیریم ،به رقم باورنکردنی  ۱۴۰میلیارد دالر خسارت در سال میرسیم که
کشور و دولت و مردم برای تماشای منفعالنه از دست دادن خاک میپردازند.
ما در انتخاب آرمان توســعه ،مرتکب یک خطای استراتژیک شدیم؛ نباید
کشور را و مسیر توسعه را به سمت وابستگی بیشتر به منابع آب و خاک سوق
میدادیم؛ در سرزمینی که میانگین ریزشهای آسمانی آن در سال ،ممکن
اســت بیش از  ۵۰درصد تغییر کند ،باید به سمت معرفی و رونق آن گروه
از کسبوکارهایی رفت که کمترین وابستگی معیشتی را به آسمان و خاک
و آب دارند .این یگانه راهی است که میتواند دورنمای کاهش خسارتهای
محیط زیستی را امیدبخش ،پیشبرنده و روشن نگاه دارد.

زمینهسازیتجارتجهانی

برای اصالح مشکالت اقتصادی منتظر توافق نباید ماند

مرتضی اهللداد
رییس اسبق
موسسه عالی
بانکداری

دولت باید در
حداقل زمان
ممکن و خیلی
سختمطالعات
خود را در تسهیل
سرمایهگذاری
خارجی شروع
کند .به این
منظور یکی از
محلهایمناسب
برای جذب
سرمایهگذاری
بازار بورس است.

نگر
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صاحبنظران شرایط بد اقتصادی کشور در چندسال
گذشته را معموال با دو عامل توضیح میدهند؛ عامل
اول مســئله تحریم و بخش دوم مســئله مدیریت
کمتوان حاکم بر اقتصاد کشور.
با رویکار آمدن دولت جدید و با فرض اینکه توافق
هستهای دهم تیرماه نهایی شده و تحریمها برداشته
میشود قاعدتاً نباید مسئلهای بر سر راه اقتصاد کشور
وجود داشته باشد اما مشــکالت اقتصادی ما از این
دو بخش فراتر است .یک مسئله بزرگ این است که
اقتصاد ایران بسیار دولتی است و همینطور نهادهای
عمومی در بخشهای مختلف اقتصاد ،شــرایطی
غیررقابتی را برای سایر فعاالن ایجاد کردهاند .بهطور
مثال ،بسیاری از این نهادها از پرداخت مالیات معاف
هستند که این یک شرایط نابرابر برای رقیبی که در
همان صنعت مشغول به تولید است ایجاد میکند .یا
اینکه غالباً میشنویم که شرایط ،قوانین و مقررات
حاکم بر فضای کسبوکار بسیار پیچیده و سردرگم
است .نتیجه آن را هم میتوانیم در شاخصهایی که
داریم و همینطور در رتبهبندیهایی که در خارج
از کشور توســط مؤسســاتی مثل «دیل بیزینس
که همان بانک جهانی اســت یا مؤسسه
ورلدمن» 
«فریزر» در کانادا انجام میشــود ،شاهد باشیم .در
حال حاضر که وضعیت ایران یک رتبه هم بهبود پیدا
کرده است ،شرایط آزادی اقتصادی ما از دید «دیل
بیزینس» در رتبه صدوچهلودوم در بین  ۱۸۷کشور
دنیاست .این نشــاندهنده آن است که ما با فضای
رقابتی واقعی در اقتصاد جهــان ،فاصلهای نجومی
داریم .بنابراین بعد از برداشتهشــدن تحریمها تازه
کار اصلی دولت و مجلس شروع میشود که باید در
چندمحور اساسی و پایهای به تغییر و تحول در اداره
اقتصاد کشور بپردازند .مسئله اول این است که اقتصاد
کشور به صاحبان اصلی آن یعنی بخش خصوصی
واگذار شود .البته نظارت بر آن بهعهده دولت است
اما دخالت برعهده او نیســت .پس از این ،دولتها
دیگر نباید در بخش اقتصاد چه بهصورت مستقیم،
چه از طریق شرکتهایشان و چه بهصورت نهادهای
حکومتی دخالت کنند .اتــاق بازرگانی ایران اخیرا ً
یک مطالعه جامع را بهمنظور تسهیل شرایط انجام
داده و برای اینکه اقتصاد به بخش واقعی خود تحویل
داده شود چهار محور را مورد مطالعه قرار داده است.
محور اول ،اصالح سیستم مقرراتی کشور و کاهش
مقررات یا در حقیقت همان مقرراتزدایی است ،که
در این بخش هم کشورهای مختلفی را مورد مطالعه
قــرار داده و درنهایت یک یا دو کشــور را به عنوان
پایلوت در نظر گرفته اســت که باید ما هم به سمت

مقررات بهتر حرکت کنیم .بخش دوم این مطالعات،
زمینهسازیهای الزم پیش از خصوصیسازی است.
ما از سال  ۱۳۷۲خصوصیســازی را در کشور آغاز
کردیم اما آنچه درعمل انجام شــد عمومیســازی
بود .یعنی از بخش دولتی گرفته و به بخش عمومی
دادهایم .خصوصیسازی واقعی چنددرصدی بیشتر
نیســت ،غالب این واگذاریها به نهادها بوده که این
از معنای اصلی خصوصیسازی به دور است .محور
سومی که پیشنهاد میشود بخش مربوط به سیستم
تعرفه اســت .در حال حاضر برای اینکه به سازمان
تجارت جهانی ( )WTOبپیوندیم نیازمند یک برنامه
میانمدت برای کاهش تعرفهها و سوبسیدها هستیم.
در این بخش ،صنعتی مانند خــودرو را داریم که با
پنجاهسال سابقه هنوز با تعرفه هم نمیتواند به تنهایی
در بازار به تولید بپردازد و میبینیم که بخش بسیار
ناچیزی از تولیدات این صنعت به خارج از کشــور
صادر میشود .بر اساس این تجربه ،حمایت تعرفهای
از صنایع در بلندمدت ،حتما به نفع ما نیست .مطلب
چهارمی که پیشــنهاد مشــخص اتاق ایران بوده،
بحث عدم دخالت دولت در قیمتگذاریهاســت.
به تازگی یعنی در ایام فروردین  ۱۳۹۴شاهد بودیم
بخشــنامهای درباره چگونگی قیمتگذاری توسط
معاون اول رییسجمهور محترم به سیستم داده شد.
اصوال دولتها نباید در قیمتگذاری دخالت کنند،
تعیین قیمت باید غالباً با خود بازار باشد و شرایط بازار
تعیینکننده باشد .البتهگاهی در شرایط خاصی مثل
جنگ یا موارد مشــابه که استثناست دولت دخالت
میکند اما در شــرایط عادی ،دخالــت دولتها در
قیمتگذاری ،دخالت در امور اقتصادی اســت که
باعث ضرر و زیان در کل جامعه میشــود .نمونه آن
قیمتگذاریهای ایام عید است که به مردم نشان داد
بهصورت دستوری هیچ قیمتی پایین نمیآید .دولت
میتواند از جاهایی که الزم است با ابزارهایی که خود
از کانالی غیر از واردات میتواند تهیه کند شرایط بازار
را تنظیم کند اما قیمتگذاری توســط دولت حتماً
نفی میشود .اینها محورهایی است که الزم است در

برنامههای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت تنظیم
کنیم تا به آن شرایط رقابتی که برای تعامل با سایر
کشورها در بخش تجارت و تولید الزم است ،برسیم.
با یک حساب ســاده میتوان گفت اگر دهم تیرماه
توافق نهایی حاصل شود ،تأیید آن در سنای آمریکا
دوماه زمان میبرد .اگر آن هم مورد تأیید قرار بگیرد
مجددا دو -سه ماهی طول میکشد تا تحریمها کامال
برداشته شود .بنابراین برای سال  ۱۳۹۴خیلی کاری
از پیش نمیرود مگــر اینکه از هماکنون دولت ،اتاق
بازرگانی و مجلس به بخشهای اصلی بپردازند .بهطور
مثال ،یکی از موضوعاتی که در اقتصاد کشور بهشدت
احساس میشــود رکود تورمی اســت و مشکالت
اساســی دیگری مثــل افزایش بیــکاری و کاهش
نرخ اشــتغال .یکی از راهها برای حل این مشکالت،
پذیرش سرمایهگذاری خارجی است .دولت باید در
حداقل زمان ممکن و خیلی ســخت مطالعات خود
را در تسهیل این امر شروع کند .به این منظور یکی
از سرمایهگذاریهایی که میتواند جذب کند برای
بازار بورس اســت .قطعاً باید قوانین راحت آمدن در
بازار ثانویه را تا اندازهای مورد تحلیل قرار داده و آن را
سخت کند بهطوری که سرمایهگذار بیشتر به سمت
بازار اولیه برود .از طرف دیگر ،درباره نرخ ارز ،خیلی زود
باید تصمیمات قاطع گرفته شده و مطالعات منطبق
صورت بگیرد تا به ســمت تکنرخیشــدن برویم.
بنابراین در فرصتی که تا امضای توافق فاصله داریم
باید مطالعات را برای تســهیل ورود سرمایهگذاری
خارجی انجام دهیم .متخصصان را در سفارتهایمان
و در بخشهایی که مربوط به سفرای بازرگانی کشور
میشوند بگذاریم .مورد کره جنوبی میتواند معیار
خوبی برای ایران باشــد .در همین حــال اتاقهای
مشترک را باید توسعه داد ،این از وظایف اتاق بازرگانی
اســت که برای بهبود کمیت و کیفیــت اتاقهای
مشترک حداکثر تالش خود را بکند.
بنابراین در ســال  ۱۳۹۴باید حداقل بــر روی این
چندموردیکهگفتهشدیعنیدربخشمقرراتزدایی
دقیقا بر روی تسهیل ورود سرمایهگذاری خارجی،
تسهیل در مبادالت و تسهیل در تجارت کار کنند و از
تجربه سایر کشورها هم استفاده کنند تا خدای ناکرده
همه امکانات در اختیار بخــش خارجی قرار نگیرد.
همچنین شرایط رقابتی را ایجاد کنند بهصورتی که
هم بخش خصوصی داخلی و هم بخش خارجی که
قصد ورود به کشــور دارد فعالیتهایشان بلندمدت
بوده و به صورت ســوداگری نباشــد ،مقررات را هم
در آن راســتا حداقل کنند تا جذابیت خاصی برای
سرمایهگذاران خارجی ایجاد شود.
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مهدی جهانگیری
نایب رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

بخش مهمی از ناکامیهای
اقتصادی نه به تحریمها که
به غیاب تدبیر برمیگردد

سید مرتضی افقه
رییس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دولت جدید
بهدرستیاولین
گام برای تثبیت
اوضاع اقتصادی
و اجتماعی را در
رفع تنش سیاسی
و اقتصادی بین
ایران و قدرتهای
جهانتشخیص
داد .تأثیر این
سیاستبهحدی
بود که به محض
توافق اولیه ژنو
در پاییز  ۱۳۹۳و
پیش از آنکه به
مرحله عمل وارد
شود ،آثار روانی
قابلتوجهی
برمتغیرهای
اقتصادیگذاشت.

نگر
آینده

اول ،علم اقتصاد شاخهای از علوم انسانی و بهطور
خاص علوم اجتماعی اســت ،بنابراین متغیرهای
اقتصادی با ســاختارهای اجتماعی ،سیاســی ،و
فرهنگی جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد .لذا ،تحلیل
تحوالت فعلی و آتی ،بدون شــناخت و مالحظه
ســاختارها امکانپذیر نیســت و احتماالً ضریب
خطای آن باال خواهد بود.
دوم ،ثبــات و آرامــش در بســترهای اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی پیشنیاز قطعی رشد اقتصادی
در همه جوامع است .در این میان ،ثبات سیاسی
چه در داخل کشــور و چه در روابط بینالملل ،از
اهمیت بیشتری برای رشــد اقتصادی برخوردار
اســت .در مورد اقتصاد ایران اما به دلیل وابستگی
به فــروش نفت و واردات کاالهــای مورد نیاز در
بخش تولیــد و مصرف ،ثبات آرامــش در روابط
سیاسی خارجی جایگاه برجستهتری دارد .نمونه
بارز آن ،شــرایط اقتصادی در سالهای  ۱۳۷۶تا
 ۱۳۸۴اســت که با وجود تنشها بین گروههای
سیاســی و رقبای داخلی دولت و تأثیر نسبی آن
بر فضای اقتصادی ،ثبات نسبی در روابط سیاسی
و اقتصادی بین ایران و کشورهای دیگر ،شرایطی
را فراهم نمود که رونق اقتصادی نسبتاً مطلوبی در
کشور ایجاد نمود.
اگر نکات فوق را بپذیریم ،گام برداشتن برای ایجاد
آرامش در روابط سیاسی – اقتصادی با کشورهای
دیگر بهخصوص کشــورهایی که ســهم غیرقابل
انکاری در اقتصاد جهان ایفا میکنند بسیار حائز
اهمیت خواهد بود .آنچه در اواخر دهه هشتاد اتفاق
افتاد و باعث تشــدید تحریمهای اقتصادی علیه
ایران شد ضربات غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور
وارد آورد .لذا ،دولت جدید بهدرســتی اولین گام
برای تثبیت اوضاع اقتصادی و اجتماعی را در رفع
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پذیرفتن ایران به عنوان یک اقتصاد تاثیرگذار در منطقه و حتی آســیا ،دیگر یک هدف دور از دســترس
نیست .این گزاره ،واقعیتی است اثباتشده که در دوسال اخیر با امضای اسناد جدید همکاری اقتصادی و
بازرگانی با کشورهای همجوار و یا ممالک معتبر ،جدیتر از قبل شدهاست .با این همه ،نباید در حالوهوای
این پیروزیها و دستاوردها ماند و فراموش کرد که اهداف و برنامههای مهمتر و بزرگتری درپیش است .به
بیان دیگر ،هر قدر که در حوزههای مختلفی به نقشآفرینی میپردازیم ،رقبا و البیهایشان که عالقهمند به
تماشای یک ایران قدرتمند نیستند ،دست به کارهای تازهتری میزنند تا سرعت ماشین توسعه ما را کمتر و
یا حتی آن را از مسیر ،منحرف سازند .تفاهم لوزان که بیشک امیدبخش روزهای خوش اقتصاد و دیپلماسی
کشور است ،اگرچه «سیادت ایران» را در حوزههای بسیاری به «کشورهای رقیب» دیکته میکند ،نیازمند
رصد و دیدهبانی دقیق تحوالت نیز هست .بهطور خاص در حوزههای بازرگانی صادراتمحور که مورد تاکید
مقام معظم رهبری نیز بوده و هست ،تالشهایی در سالیان اخیر صورت گرفت که تعلل درباره آنها ممکن
است موجبات خسران شود .پسته ،فرش و زغفران ایرانی را امروز اگر در مجامع جهانی به نام آمریکا ،چین،
افغانستان و اسپانیا میشناسند حاصل غفلت ما است و نقش بستن مشاهیر ایرانی در ظهر اسکناسها و
مسکوکات ترکیه و تاجیکســتان ثمره بیتدبیری در گذشته است .از این رو باید تفاهم لوزان را مجرایی
میانگذر برای جبران کاستیهای گذشته بدانیم.
لوزان به واقع ،نقطهعطفی در اقتصاد ایران است و باید توجه داشت که این ،تازه حکایت از آغاز راهی خطیر
اما صعب دارد که گامنهادن مبتنی بر برنامهها را میطلبد .اثرات کوتاهمدت این رویداد ،روانی است و قطعا
نها
آرامشی بیمانند را به جامعه تزریق میکند اما در بلندمدت نیاز است تا بنگاههای اقتصادی ما – چه آ 
که در بستر بخش خصوصی رشد کردهاند و چه آنها که در مجرای خصوصیسازی ناقص ،خصولتی نام
گرفت هاند – به تقویت خود بپردازند تا در فضای اقتصاد آزاد و در چارچوب نظریههای اسالمی اقتصاد بتوانند
به حیات خود در مسیر رشد و پیشرفت ادامه دهند .به عبارت دیگر ،بنگاههای اقتصادی ما در فضای بعد
از تحریم باید به رقابت با همتایان خارجی خود بپردازند و تالش کنند تا بدون آمپولهای تقویتی دولتی و
صرفا با مشتریمداری و جلب رضایت آنان امرار معاش کنند .در آن صورت میتوان امید داشت با توجه به
اینکه صادرات غیرنفتی در سال گذشته بیش از  ۵۰میلیارد دالر بوده و نسبت به سال  ،۱۳۹۲افزایش۲۲
درصدی را نشان میدهد ،در آیندهای نهچندان دور شاهد پیشرفت قابل مالحظه صادرات غیرنفتی خود
باشیم .در چنین احوالی نقش اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بهعنوان نماینده بخش خصوصی
و مشاور قوای سهگانه ،انکارناپذیر است .اتاق بازرگانی باید خود را با رویکرد جدید دیپلماسی اقتصادی دنیا
تجهیز و بهگونهای شــرایط را فراهم کند که بتواند در این وانفسا با کنترل احساسات هیجانی به سمتی
حرکت کند که چالشهایی در حوزه اقتصادی ایجاد نشــود .یا از رویکرد لوزان به ســمت ناهنجاریهای
اقتصادی که ناشــی از احساســات لحظهای میتواند رخ دهد ،حرکت نکند .اتاق بازرگانی با تقویت حوزه
بینالملل خود باید این امکان را ایجاد کند تا در راستای تعامل با کشورهای دیگر زمینه برقراری مناسبات
اقتصادی را با کشــورها و هیاتهای تجاری خارجی فراهم ســازد .در این صورت است که اتاق بازرگانی
نقشآفرینی قابل مالحظهای در حوزه روابط اقتصادی بینالملل ایفا کرده است .عالوه بر این اتاق باید با
برگزاری نشستهای کارشناسی و جلسات تخصصی ،تصمیمات هیجانی و احساسی را در فضای اقتصادی
کنترل کرده و بتواند رویکرد اقتصادی خود را در یک قالب حرفهای و البته مدون پیش ببرد.
وظیفه دیگر اتاق ،ایجاد تحرک و پویایی میان فعاالن بخش خصوصی کشور است .به این شکل که بخش
خصوصی نباید در انتظار اجرای توافقنامه لوزان باشــد .اطمینــان داریم که نمایندگان ما در مذاکرات با
نصبالعین قراردادن منویات مقام معظم رهبری اقدامات الزم را در مذاکرات انجام میدهند ،اما باید بدانیم
که اجرای توافق چندماهی زمان میبرد و ما نیز نباید در انتظار اجرای توافقنامه بمانیم بلکه بخش خصوصی
باید اقدامات خود را از هماکنون آغاز کند تا در زمان اجرای توافقنامه با مشکلی مواجه نبوده و بتواند کنترل
هیجانات و احساسات را در فضای اقتصادی بهدست گیرد .در کنار تمام این موارد ما باید در صدد تامین
نیازهایی باشیم که در این  ۱۰سال کمتر متوجه آن بودهایم؛ برای مثال در روزهای منتهی به انتخابات سال
 ۱۳۸۴ریاست جمهوری ،عضویت ناظر ایران در  WTOبه تایید رسید و نزدیک به  ۵-۴ماه دیگر موعد ۱۰
ساله مربوطه سرمیرسد و صد البته با این وضعیت ،رهآوردی جز تمدید عضویت ناظر نصیبمان نمیشود.
شاید یکی از جدیترین برنامههای اقتصاد و تجارت ایران در عصر پیش رو و در دهه دوم از سنوات سند
چشمانداز منتهی به  ،۱۴۰۴باید بسترسازی برای ورود به باشگاههای جهانی باشد .پُرواضح است که خطرات
این مسیر ،هر آنچیزی است که ما را از جهانیشدن دور میسازد.

وداع با
ساختارهای
ضدتوسعه
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تفاهم هستهای؛ فرصتها و تهدیدها

پرونده ویژه

از آنجا که طی
چندسالگذشته
اغلب واحدهای
تولیدی به دلیل
تشدیدتحریمها
زیر ظرفیت اسمی
خودفعالیت
میکردهاند،
تحتشرایطی
بعید است ورود
ارزهای آزادشده
بعد از توافق،
تأثیر تورمی بر
اقتصادداشته
باشند زیرا اگر
مدیریت ارزی و
پولی و سرمایهای
بهگونهایباشد
که بخشهای
واقعی از آنها
تغذیهشوند
احتمالافزایش
شدید تورم وجود
نخواهد داشت.
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تنش سیاســی و اقتصادی بین ایران و قدرتهای
جهان تشخیص داد .تأثیر این سیاست بهحدی بود
که به محض توافق اولیه ژنو در پاییز  ۱۳۹۳و پیش
از آنکه به مرحله عمل وارد شــود ،آثار روانی قابل
توجهی بر متغیرهای اقتصادی گذاشــت .در طول
یکسال و نیم گذشــته نیز متغیرهای اقتصادی
تحت تأثیــر فضای مثبت مذاکــرات بین ایران و
شش قدرت جهانی ،اگرچه آثار عملی اندکی در پی
داشــت اما گرایش آن به سمت ثبات و آرامش بود
که خود باعث گسترش فضای خوشبینی در میان
فعاالن اقتصادی نسبت به آینده شده است.
بــا این وصف ،از آنجا که در تفاهمنامه لوزان گامی
بلندتــر و جدیتــر در کاهش تنش سیاســی و
اقتصادی بین ایران و کشورهای قدرتمند برداشته
شد فضای خوشبینی نســبت به آینده ،روشنتر
و شفافتر شــد .به همین دلیل ،تفاهمنامه لوزان
میتواند آثاری بر متغیرهای اقتصادی -اجتماعی
کشور در آینده داشته باشد که به برخی از آنها در
زیر اشاره خواهد شد:
مرور کارنامه اقتصاد کشــور نشان میدهد که
ناکامی اقتصاد عمدتاً ریشــه در ساختارهای
غیراقتصادی (ســاختارهای فرهنگی ،اجتماعی و
سیاسی) کشور دارد و تشدید تحریمها تنها نتایج و
تبعات بیتدبیریهای گذشته را عریان کرده است.
لذا ،حل معضالت اساسی و پایهای در اقتصاد کشور
بعد از رفع تحریمها نیازمند تعهدی جامع در بین
تمامی کارگزاران سیاســی و ارکان تصمیمگیری
کشــور دارد تا در بهبود ســاختارهای معیوب و
ضدتولیدی و بنابراین ضدتوسعهای موجود تالش
نمایند؛ در غیر اینصورت بازیکردن با متغیرهای
صرفاً اقتصادی به قصد رفع مشــکالت اقتصادی،
تأثیراتــی ناپایــدار و کوتاهمدت خواهد داشــت،
همانگونه که در طول سه دهه گذشته تجربه شده
است.
به جز اثر روانی و البته کوتاهمدت و مثبتی که
توافقنامه ماه گذشــته در لــوزان بر برخی
متغیرهای اقتصادی ایجاد کــرد ،تحولی جدی و
عملی در روند فعالیتهای اقتصادی اتفاق نیفتاده
است .اما در صورتی که این توافق در تیرماه به یک
قــرارداد عملیاتی منجر شــود زمینــه الزم برای
عادیشدن روابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و
سایر کشــورها فراهم میگردد .هرچند بخشی از
مشــکالت موجود در شــاخصهای اقتصادی با
تشدید تحریمها ایجاد شده اما بخش قابل توجهی
از ناکامیهای اقتصادی کشــور به بیتدبیریهای
گذشته در اداره امور سیاسی اقتصادی و اجتماعی
کشور بخصوص در دوره نهم و دهم ریاستجمهوری
برمیگــردد .بنابراین ،نباید امید بیش از حد برای
مردم ایجاد کرد زیــرا در کوتاهمدت و در بهترین
حالت ،اوضاع اقتصادی به رونق نســبی سالهای
 ۱۳۸۰تــا  ۱۳۸۴برمیگــردد .بنابرایــن ،پس از
عادیشــدن اوضاع اقتصادی کشور که احتماالً تا

پایان دوره جاری ریاســت جمهوری آقای روحانی
بهطول خواهد انجامید ،تحولی اساسی رخ نخواهد
داد مگــر با تغییر نگرش نســبت به شــیوههای
مدیریتی و تخصیص منابــع و اصالح اولویتهای
موجود در برنامههای عمرانی و بودجه کشور و نیز،
عزم و اراده مسئولین و تصمیمگیران ،نهتنها در قوه
مجریه بلکه در ســایر قوا و نهادهای تأثیرگذار بر
فرآیند اقتصادی کشور.
حتی در صورتی که مدیریت منابع کشــور
بعد از این توافــق در تیرماه به خوبی انجام
گیرد بعید است آثار عملی آن تا پیش از پایان سال
جاری نمود برجســتهای داشته باشد .بهخصوص
آنکه رکود ناشی از سیاست انقباضی یکسال و نیم
گذشته دولت روحانی ،تولید و اشتغال را در اغلب
بنگاههای متوسط و کوچک زمینگیر کرده است.
نکته حائز اهمیت در اقتصاد کشــور ،وجود
موانع جدی و اساسی در کسبوکار است که
بخش قابل توجهی از آن ریشــه در ســاختارهای
معیوب غیراقتصادی دارد .همین موانع ساختاری،
هزینه تولید را در کشور به شدت افزایش داده و در
تمام چنددهه گذشــته تولیــد و تولیدکننده –
بهخصوص تولید کنندگان متوســط و کوچک -را
تحت فشار شدید قرار داده است .لذا ،منطقی است
که گرایش به سرمایهگذاری در تولید ناچیز باشد.
اشتباه استراتژیکی که طی سالهای گذشته در بین
سیاســتگذاران و تصمیمگیران اقتصادی و حتی
بسیاری از متخصصین اقتصادی رایج بوده آن است
که ریشــه تورمهای گذشته و جاری را در افزایش
نقدینگی تلقی کردهاند .اگرچه بهطور بالقوه این امر
میتواند درست باشد اما دقت بیشتر نشان میدهد
کــه افزایش نقدینگــی به دلیل موانــع جدی و
ســاختاری در کســبوکار ،عمدتاً به بخشهای
غیرمولد و داللی وارد شده و بنابراین از یک طرف
تقاضا را افزایش داده و از طرف دیگر به دلیل عدم
ورود به تولید ،باعث کاهش عرضه شده؛ که نتیجه
آن تداوم تورم در ســالهای گذشــته بوده است.
بنابراین تشخیص نادرســت علت یک بیماری در
اقتصاد (باالبودن نقدینگی) باعث شــده تا نسخه
اشتباه برای رفع آن تجویز شود .همین تشخیص
غلط باعث شــده تا طی دو سال گذشته سیاست
انقباضی پولی شدید درپیش بگیرند که نتیجه آن
وخیمترشــدن وضعیت اغلب بنگاههای کوچک و
متوسط است.
از آنجــا که طی چندســال گذشــته اغلب
واحدهای تولیدی به دلیل تشدید تحریمها زیر

ظرفیت اســمی خــود فعالیــت میکردهاند ،تحت
شــرایطی بعید اســت ورود ارزهای آزادشده بعد از
توافق ،تأثیر تورمی بر اقتصاد داشــته باشند زیرا اگر
مدیریت ارزی و پولی و سرمایهای بهگونهای باشد که
بخشهای واقعی از آنها تغذیه شوند احتمال افزایش
شدید تورم وجود نخواهد داشت .چراکه این گشایش
میتواند به بخش در حال احتضار تولید جان تازهای
ببخشد و این واحدها با استفاده از ظرفیتهای خالی
موجود ،تولید کاالیی خود را به سرعت افزایش داده و
آثار اولیه و احتمالی تورم را خنثی نمایند .در مقابل،
اگر موانع تولید (حداقل مواردی که غیرساختاریاند و
در کوتاهمدت قابل رفعاند) برداشــته نشوند و منابع
ارزی آزادشــده مجــددا ً از بخشهــای غیرمولــد
سردرآورند ،احتمال افزایش تورم وجود خواهد داشت.
نکتهآخراینکه،طیسالهایپیشازانقالبتأکید
زیادی بر افزایش صادرات غیرنفتی میشد .به نظر
میرسدکهاشتباهدرنامگذاریاینسیاستباعثشدکه
امروزبخشاعظمصادراتغیرنفتی موادخاموکشاورزی
باشد .اکنون ادعا میشــود که درآمد ناشی از صادرات
غیرنفتی به حدود ۵۰میلیارد دالر رسیده است اما تجزیه
و تحلیل ترکیب کاالهای صادراتی نشــان میدهد که
بخش قابلتوجهی از این مبلغ به محصوالت پتروشیمی
ومیعاناتاختصاصداردکهیانفتیاندویاموادواسطهای.
این یعنی آنکه کماکان ارزش افزوده و اشتغال ناشی از
تبدیل آنها به کاالهای نهایی را به کشورهای دیگر هدیه
مینمایند.سایراقالمصادراتغیرنفتیاعالمشدهنیزمواد
خام یا محصوالت کشاورزیاند که عالوه بر اینکه نکات
منفی فوقالذکر را دارند (انتقال ارزش افزوده و اشتغال به
خارج) ،صادرات آنها بیثبات و غیرقابل اتکاء و در مورد
بسیاریازکاالهاوابستهبهارزهایناشیازفروشنفتاند.
نتیجه آنکه ،افزایش اینگونه صادرات نهتنها باعث تفاخر
نیست بلکه آسیبپذیر و شکننده است .آنچه با نگاه فوق
به صادرات غیرنفتی اتفاق افتاده ،تغییر ترکیب صادرات
از یک ماده خام به صادرات تعداد قابلتوجهی مواد خام و
محصوالت کشاورزی است .زمانی میتوان احساس غرور
و افتخار کرد که اغلب قریب به اتفاق محصوالت صادراتی
کاالهاینهاییومحصولفکرواندیشهباشندنهمحصول
طبیعت .حال آنکه ،شواهد نشان میدهد که اگر موانع
ســاختاری و مدیریتهــای غلط و ضدتوســعهای
تصمیمگیراناجازهدهد،تولیدکنندگانواقعیدربخش
خصوصی کشــور قادر به ایجاد این تحول در صادرات
خواهند بود.
نهایت آنکه ،توافقنامه احتمالی معجزه نخواهد کرد
بلکه در کوتاهمدت و در بهترین حالت ،به شــرایط
ســالهای پیش از بحرانهای اقتصادی دوره آقای
احمدینژاد بازخواهد گشــت .اما بهبود اساســی و
بلندمدت منوط به تحوالت عمیق در ســاختارهای
معیوب و ضدتوســعهای موجود در بافت سیاســی،
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی کشور است که البته
تحقق این تحول ،از عهده قوه مجریه بهتنهایی خارج
است بلکه نیاز به پذیرش آن توسط همه تصمیمگیران
و تأثیرگذاران کشور دارد.

عكس :امید ایرانمهر

شرایط پسا تحریم ،مدیریت پویا و رقابتی میطلبد
تفاهم لوزان و بایستههای اقتصاد ایران در افق توافق احتمالی در میزگرد «آیندهنگر»
با حضور ابراهیم بهادرانی ،حمید دیهیم و کامران ندری
عظیم محمودآبادی :بررسی بیانیۀ مشترک ایران و کشورهای  5+1در لوزان و آثار روانی و واقعی آن بر اقتصاد کالن و فعالیتهای اقتصادی و چشمانداز توافقی احتمالی در
پایان تیرماه از جمله مهمترین مباحث اقتصادی پیشرو است که در میزگرد آیندهنگر به آن پرداختهایم .ابراهیم بهادرانی دبیرکل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
تهران ،حمید دیهیم استاد اقتصاد دانشگاه تهران و رییس انجمن اقتصاددانان ایران ،و کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) میهمانان میزگرد این شماره
بودند .این سه صاحبنظر اقتصادی همگی بر دو نکته اتفاقنظر داشتند :اول ،اینکه اصوال نباید از چنین تفاهمها و توافقهایی انتظار معجزه داشت بلکه برای دستیافتن
به یک رشــد اقتصادی مناسب عالوه بر داشتن روابط عادی با کشورهای توسعهیافته ،به اصالح بسیاری از روندها و مناسبات اقتصادی نیز نیازمندیم .دوم ،اینکه اگر
دوطرف به توافق نهایی دست یابند و درنتیجه ،لغو تحریمهای اقتصادی محقق شود ،تاثیر مثبت آن بر اقتصاد ایران غیرقابلانکار خواهد است.

نگر
آینده

بهادرانی :به عنوان کســی کــه در بخش خصوصی
فعالیت میکنم ،بیشتر دستاوردها و عملکردهایی که
در اقتصاد اتفاق میافتد برای من ملموس است .تورم
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در این میزگرد میخواهیم تأثیر تفاهم لوزان را
بر بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی بسنجیم .پس
از انتشار بیانیه لوزان ،وزیر اقتصاد در مصاحبهای با
تاکید بر موفقیتهای اقتصادی دولت یازدهم گفت
معاون صندوق بینالمللی پول در دیداری به ایشان
اعالم کرده که اتفاقی که در روند بهبود اقتصاد ایران
رخ داده بیشتر شبیه معجزه است .اما این حرفها
چندان در ســطح جامعه ما و در میان عامه مردم
درک نمیشود و بدنه جامعه هنوز حس نمیکند که
در اقتصاد کشور معجزهای رخ داده باشد .سؤال این
است که آیا فعاالن اقتصادی در روند فعالیتهای
خود تغییر عمدهای که بتوان از آن به معجزه تعبیر
کرد ،مشــاهده کردهاند؟ آیا بیانیه منتشرشــده
میتواند بــرای بخش خصوصی به منزلۀ آغاز یک
دوره جدید باشد؟ اگر پاسخ مثبت است ابعاد این
شــرایط جدید کداماند و بخــش خصوصی چه
راهکارهایی میتواند برای مواجهه با این شــرایط
داشته باشد؟

با نظمی که دولت به آن داده نســبتا پایین آمده است
و بخشهایی از اقتصاد مثل خودروسازی و پتروشیمی
رشد تولید داشتهاند .اما از دید بازار ،و عرضه و تقاضای
بنگاهها و شــرایط کالن اقتصادی هنوز آن شکوفایی
کــه باید در اقتصــاد رخ دهد تا بتوانیــم اثرش را بر
مصرفکننده ببینیم ،و موجب رفاه بــرای او و ازدیاد
سرمایهگذاری و رونق شود دیده نمیشود .البته انتظار
ما هم این نبود که در این مدت همه چیز عادی شود
و باید گفت که یک رونق نسبی در بعضی از بخشهای
اقتصاد اتفاق افتاده اســت .از جمله در بخش نفت که
بیانیه لوزان باعث شد صادرات نفت و میعانات ما بیشتر
شود ،صادرات پتروشیمیها مقداری رشد کند ،که این
موضوع در بخــش خرد اقتصاد و در داخل بنگاهها اثر
میگذارد .اما هنوز تا این مرحله که رشــدها همهگیر
شــود و در همه بخشها ،رشــد اقتصادی بنگاهها را
شاهد باشــیم و درنتیجه مصرف و عرضه افزایش یابد
و باصطالح ،رفاه مصرفکننده باال رود ،فاصله داریم.
دیهیم :فراموش نکنیم که در رشــد سرمایهگذاری و
توسعه اقتصادی یکســری عوامل بیرونی هم دخالت
میکنند .یعنی عواملی که جزو اقتصاد نیســتند مثل
امیدی که به خاطر تحوالت سیاســی بهوجود میآید.

فرض کنید زمانی که رییسجمهوری افغانســتان به
کشور ما میآید ،عدهای فکر میکنند که روابط میان
دو کشور بهتر خواهد شد ،بنابراین تصور میکنند بهتر
است ســرمایهگذاری کرده و کاالهایی را به افغانستان
صــادر کنند .ایــن عوامل برونزا ،امیــدی را در ملت
ایران بهوجــود آوردهاند اما نباید توقــع زیادی از این
امیدها داشت .هنوز توافق کامل نشده و اشکاالتی در
کار وجود دارد ،با وجود این امیدها فراوان شــده است
و این بــه اقتصاد رونق میدهد ولی نــه اینکه بتواند
تغییــرات بنیادینی را در اقتصاد بهوجــود بیاورد .اما
همین که امیدواری وجود دارد موضوع مهمی است و
یگذارد.
بر سرمایهگذاریها تأثیر م 
ندری :من هم فکر میکنم تعبیر معجزه ممکن است
در این زمینه مقداری «غلو» باشــد .بر اثر تحریمها به
اقتصاد ایران شــوک وارد شد و در آن لحظه بیشترین
تأثیر خود را نیز گذاشــت ،به این شــکل که نرخ ارز
افزایش پیدا کرد ،واردات بعضی از کاالهای واسطهای
و مواد اولیه بهویژه در برخی صنایع مثل خودروسازی
با مشکل مواجه شد و در بخش نفت نیز چه در زمینه
ســرمایهگذاری و چه در زمینه فروش منابع نفتی با
مشکل مواجه شدیم .خب طبیعی است که اینها اثراتی
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تفاهم هستهای؛ فرصتها و تهدیدها

پرونده ویژه

دیهیم  :چندسال
پیش ما اصال
تحریمنداشتیم،
درآمد نفت هم
وجود داشت اما باز
مشکالتاقتصادی
و تورم و رکود
داشتیم .این نشان
میدهد ما پیش
از فکر کردن به
اینکهتحریمها
رفع میشود یا نه،
باید تغییراتی در
سیاستهای کلی
اقتصادمملکت
ایجاد کنیم.
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بر اقتصاد میگذارد و اثرش هم این شد که تولید ما اُفت
کرد ،قیمتها باال رفت و ارزش پول ملیمان به میزان
 ۶۰درصد کاهش پیدا کرد یعنی ارزش آن حدودا ً یک
ســوم شد .البته از دولت یازدهم به خاطر اینکه کمک
کرد شوک جدیدی بهوجود نیاید یا کمک کرد که این
اثرات مقداری التیام یابد باید تشکر کرد و در این مورد
حرفی نیســت اما باالخره وقتی شوکی وارد میشود
اثرات آن میراست و به تدریج کاهش پیدا میکند .اگر
تورم همین حــدود  ۸.۱۵درصدی که اعالم میکنند
باشــد یا اینکه اقتصاد از فاز اُفت تولید خارج شود که
رشد مثبت  ۳درصدی که االن میگویند بهوجود بیاید
را نمیتوان تعبیر به معجزه کرد .معجزه زمانی بود که
مثال دولت میتوانست نرخ تورم را به یکباره تکرقمی
کند یا بعد از یک اُفــت  ۱۰درصدی تولید در پی دو
سال متوالی ،یک رشــد  ۱۰درصدی مثبت را تجربه
کنید .اگر چنین اتفاقی میافتاد میشد گفت که چیزی
البته همانطور که دکتر
شبیه معجزه اتفاق افتاده است .
بهادرانی گفتند کسی هم انتظاری از دولت نداشت که
معجزه کند ،چون میدانیم کــه چنین معجزهای در
اقتصاد خیلی نادر و اصال غیرممکن است ،البته معجزات
هــم درباره غیرممکنها اتفاق میافتند اما اینکه آقای
طیبنیا یا هر شخص دیگری چنین تعبیری را درباره
اقتصاد ایران بهکار برده به نظر من خیلی معنای کلمه
را مدنظر نداشته است.

مشاور اقتصادی رییسجمهور مثالی در مورد
حل مســائل اقتصادی و تاثیر سیاستهای دولت
یازدهم دارند .میگویند ما مثل کسانی هستیم که
پشت یک چراغ قرمز طویل گرفتار شدهایم ،وقتی
که چراغ برای دقایق یا ثانیههایی ســبز میشود
اتومبیلهای جلویی در حرکت هســتند اما شاید
ماشــینهایی که در انتهای صف توقف کردهاند
نتوانند در این فاصله راه پیدا کنند .اینکه در این
فاصله آنها نتوانســتهاند حرکت کنند به معنای
بازنشدن این گره نیست ،بلکه چراغ سبز شده اما
آنها هنوز در صف ماندهاند .شما این مثال را چقدر
قبول دارید و به نظر شــما آیا میتوان بر طبق آن
گفت که باید مسائل اقتصاد ما طی یک بازه زمانی
لوفصل شود؟
ح 

بهادرانی :بگذارید ابتــدا این را بگویم که هنوز اتفاق
خاصی در مذاکرات نیفتاده است! بیانیهای صادر شده و
امیدواریهایی را برای جامعه ایجاد کرده ،یعنی به تصور
کارآفرینان دورنمای اقتصادی بهتری ایجاد شده است.
نتیجه این است که هیأتهای زیادی از خارج میآیند
و کارآفرینان به فکر سرمایهگذاری افتادهاند .این فضا
خیلی خوب است .اگر توافق حاصل شود ،گرفتاریها
فعلی تنها
کمتر و شــرایط بهتر میشود اما در شرایط 
چیــزی که وجود دارد همان «امید به آینده» اســت.
البته خود این امیدواری ،در اقتصاد اصل مهمی است و
نباید آن را نادیده گرفت که امیدواریم با توافق خوب و
قابلقبولی که حاصل میشود به نتیجه مطلوب برسد
و این گرفتاریها و مشکالتی که دکتر ندری فرمودند
یکبهیک برطرف شوند .بهطور مثال ما هنوز نمیتوانیم
گشــایش اعتبار کنیم ،نمیتوانیــم از اعتبار خارجی
استفاده کنیم .همین االن وقتی میخواهیم برخی از
ماشــینآالت را وارد کنیم اروپاییها به ما نمیدهند.
هنــوز نمیتوانیم ارز کاالهایی را که صادر میکنیم به
داخل کشور بازگردانیم .هیأتها میآیند و میروند و

ما هم در اتاق پذیرایی بسیاری از آنها هستیم و سعی
میکنیم که آن قســمتهایی که برای آنها جذابتر
است و زودتر میتوانند از آن نتیجه بگیرند را به آنها
معرفی کنیم .ولی هنوز نتیجه ملموسی به دست نیامده
اســت .صادرات ما ،هم در کاالهای غیرنفتی و هم در
پتروشــیمی مقداری رشد کرده است و بخشهایی از
صنعت و همچنین نفت و میعانات نفتی رشــد تولید
داشته و صادراتش رشــد کرده است ،سوال شما این
است که تأثیر این رشــد بر اقتصاد چگونه است ،من
هم میگویم که این رشدها باید عمومیت نسبی پیدا
کنند .شــخصا نگرانم که رشد خوب بهار سال قبل را
امسال نتوانیم تکرار کنیم .امسال باید نسبت به درصد
رشدی که بهار سال قبل وجود داشته رشد جدیدی را
نشان دهیم .اگر این رشد حاصل شود میتوانیم بگوییم
شرایط خوب است .بهنظرم در این شرایط اولویت اول
آن است که فضای کسبوکار را برای کارآفرینان بهبود
بخشیم و نوع مدیریتمان را رقابتی کنیم.
شما گفتید نگران هســتید .این یعنی فکر
میکنید ما نمیتوانیم آن میزان رشدی که انتظارش
وجود دارد را داشته باشیم؟

بهادرانی :ســازمانهای بینالمللی رشد ما را نسبت
به این ســه درصدی که آقای دکتر فرمودند پایینتر
پیشبینی کردهاند .این هم دو علت دارد؛ یکی این است
که وقتی اقتصاد بهطور مثال  ۱۰درصد رشــد منفی
داشته حجم اقتصاد کوچکتر شده است ،پس به علت
ظرفیتهای موجود از آن نقطه رشد سریعتری میتوان
انجام داد .مثال فرض کنید ارزش تولید ناخالص داخلی
سالهای گذشــته یکرقمی بوده ،سال  ۱۳۹۲حدود
 ۱۰درصد کمتر شده و سال  ۱۳۹۳حدود  ۳درصد از
کاهش ،جبران شده است .توقع ما این است که در سال
 ۱۳۹۴بخش دیگری از کاهش جبران شــود ،و هرچه
زودتر نهتنها حدود ۷درصد کاهش جبران شــود بلکه
بتوانیم فرصت ازدست رفته سالهای  ۱۳۹۱به بعد را
نیز جبران کنیم .اما بایستی توجه داشت که هرچقدر
حجم اقتصاد بز رگتر شــود ،باید برای رشد اقتصادی
بیشتر ،راهگشایی بیشتری ایجاد شود تا بتوانیم به آن
هدف برســیم .یکسری زحمتها هم هست که دولت
میکشد و ما منکر این تالشها نیستیم اما باید تالش
بیشتری بهعمل آید که ناظر به عوامل برونزا نیست.
بهطور مثال فرض کنید که فضای کسبوکار ما ،از نظر
ســهولت و موارد دیگر از بسیاری از کشورهای رقیب
مشکلتر است .مثال وقتی میخواهید مجوزی از دولت
بگیرید که کاری را شروع کنید ،کاغذبازی و درنتیجه
موانع زیادی وجود دارد که دســتوپای کارآفرینان را
میبندد ،بهعبارت دیگر مدیریت اقتصادیمان مدیریت
صحیحی نیســت .پس به برداشــتن این موانع باید
اولویت بدهیم و اینها را باید از ســر راه مردم برداریم.
یا همین نهادهای غیرخصوصی که به اسم خصوصی
وارد اقتصاد شــدهاند و همه تعادلها را به هم زدهاند،
برای اینها باید فکری بکنیم .نگرانی من این است که
با این شــرایطی که وجود دارد موانع داخلی را اصالح

نکنیم و اگرهم این توافق عملی شود ما نتوانیم شرایط
را به نفع کشورمان تغییر دهیم و به عنوان مثال ،بازار
صادراتی ایجاد کنیم و از منابع ســرمایهگذاری و مالی
خارجی استفاده کنیم .اگر نتوانیم از فرصتها استفاده
کنیم و در نتیجه ظرفیت جدید ایجاد نشود ،حتی اگر
بازار هم داشته باشیم ،نمیتوانیم سرمایهگذار داخلی
وخارجی را متقاعد به سرمایهگذاری کنیم .پس باید از
خودمان شروع کنیم ،سیاستهایمان را اصالح کنیم،
مقرراتزدایی کنیم ،ساختارها را اصالح کنیم و بهطور
کلی شرایط را رقابتی و آماده کنیم .اگر بخشهایی که
آقای دکتر فرمودنــد ،یعنی بخشهای تجاری ،مالی،
سرمایهگذاری و نفتی که دچار مشکل شدهاند ،آنها
هم بهبود یابند شــرایط را بهتر میکند و انشــاءاهلل با
رســیدن به یک توافق که دربرگیرنده منافع ملیمان
باشد ،به اهدافمان خواهیم رسید.
آقای دکتر دیهیم ما این فرصت را داشتهایم،
طی چندهفتهای که از تفاهم میگذرد توانستیم
نظرات و آراء دولتیها ،اقتصاددانان و فعاالن بخش
خصوصی در این باره را بخوانیم و بشنویم .انتظارات
متعددی از این تفاهم در صورت نهاییشــدن آن
وجــود دارد ،اگر بخواهیم یــک صورتبندی از
انتظاراتی که بیانشده داشته باشیم ،کدام انتظارات
را میتوانیم از لحاظ اقتصادی و کارشناسی منطقی
بدانیم و کدامها را غیرمنطقی؟ فرض را هم بر این
بگذاریم که این توافق انشاءاهلل نهایی میشود.

هم همین عقایــد دکتر بهادرانی را دارم.
دیهیم :من 
چندســال پیش ما اصال تحریم نداشتیم ،درآمد نفت
هم وجود داشت اما باز مشــکالت اقتصادی و تورم و
رکود داشتیم .این نشان میدهد ما پیش از فکر کردن
به اینکه تحریمها رفع میشود یا نه ،باید تغییراتی در
سیاســتهای کلی اقتصاد مملکت ایجاد کنیم .ما در
مملکتی هســتیم که دولتش تا حد زیادی گسترده
است ،شبهدولتیها در آن وجود دارند ،بوروکراسیهای
عجیبوغریب در کسبوکارش وجود دارد چنانکه اگر
یک نفر بخواهد یک کار کوچک انجام دهد ،پنج سال
باید دنبال مجوز آن بدود .از اینها گذشته ،ما هنوز وارد
عرصۀ تجارت جهانی نشدهایم .به نظر من ،این باید یکی
از شروط ایران برای کشورهای طرف مذاکره باشد که
قبول کنند ایران به ســازمان تجارت جهانی بپیوندند.
جایی که دولتها گسترش پیدا کنند و شبهدولتیها
بزرگتر شوند ،خب این مشــخص است که هرجای
جهان باشد دولت ناکارآست ،موضوع فقط مختص ایران
نیست .هرجا دولتها بزرگتر شدهاند ،فساد رشد کرده
است ،یعنی اگر ادامه بدهیم باز هم با فسادهای دیگر
مواجه خواهیم بود .ما باید کارهای اساسی انجام دهیم.
تا وقتی این قدم را برنداریم برداشتن تحریمها مشکلی
را حــل نخواهد کرد و چیزی که ما میخواهیم عملی
نخواهد شــد .با برداشتهشدن تحریمها وضعیت بهتر
میشود ،مشــکالت مملکت کمتر میشود اما اینگونه
نیست که همه مشکالت حل شــود ،چون مشکل از
خود ما ،سیاستها و ســاختارهای ماست .مردم فکر
میکنند اگر دولت همه مسائل را برعهده بگیرد خوب
کار میکند درحالی که تعدادی از بنگاههای دولتی ما
در حال ضرردهی هستند .اگر به بدنه دولت نگاه کنید
میبینید که ســه برابر ظرفیت خود ،کارمند و کارگر
دارد .خب معلوم است که ضرر میکند .از طرف دیگر،
چنین دولتی بخش خصوصی را نمیتواند تحمل کند،

درحالی که برای رســیدن به یک اقتصاد سالم ،بخش
خصوصی باید آزادی داشــته باشد .آزادی یعنی اینکه
بتواند برای امور خود تصمیمگیری کند نه اینکه برای
هر اقدامی از دولت اجازه بگیرد و بوروکراسیهای دولت
اجازه کار به او ندهد .از فرصتی که به ما داده میشود
میتوانیم برای معجزه کردن استفاده کنیم اما در گام
اول باید در داخل و در سیاستهایمان تغییراتی بدهیم
و ســاختار خود را آماده تغییر کنیم .هیچ جای جهان
نمیتوان بــا اقتصاد دولتی وضعیت را درســت کرد،
بنابراین اگر تحریمها هم برداشته شود مشکلی را حل
نمیکند بلکه تنها ،بزرگشدن دولت را تسهیل میکند.
ما باید جراحی اقتصادی انجام دهیم ،من به این اعتقاد
دارم.

آقای ندری اگر فرض را بر نهاییشدن توافق
بگذاریم آثار مثبــت و منفی آن را چگونه ارزیابی
میکنید؟ چون همیشه تاکید بر آثار مثبت آن بوده
درحالیکه برخی معتقدند چنین توافقی پیامدها و
تبعاتی هم در پی خواهد داشت...

ندری :فکر نمیکنم ایــن توافق آثار منفی بر اقتصاد
داشته باشد.

اما بههرحال برخی کارشناسان معتقدند که
اقتصــاد ما درحــال حاضر نمیتوانــد ظرفیت
متصلشدن به اقتصاد جهانی را به یکباره در خود
ایجاد کند...
ندری :معنی آن این نیســت که چون این ظرفیت را

نداریم ،توافق نشود.

قطعا اینجا کسی در اهمیت این توافق تردیدی
ندارد .اما در عین حال میخواهیم به این نکته نیز
توجه کنیم کــه هرچند برخی تحلیلها معتقدند
توافق در صورت نهاییشدن حتما دستاوردهایی
برای اقتصاد کالن ما خواهد داشت اما ممکن است
تاثیر منفی بر بخشهایــی از اقتصاد و بنگاههای
کوچک و متوسط ما داشــته باشد .ممکن است
بنگاههــای کوچک در رقابت با کاالهای مشــابه
خارجی توان مقاومت نداشته باشند.
ندری :تعبیری از دکتر نیلی هســت که شما هم در

اما بنگاههای بزرگ به دلیل مناسباتی که با
نهادهای مختلف دارند میتوانند به نوعی خودشان
را سرپا نگه دارند..
بهادرانی :مــن نمیخواهم ایــن را رد کنم اما بنگاه

کوچک و بزرگ هر دو برای جامعه الزم هستند .وقتی
جامعه دچار مشــکل مالی و بانکی میشود ،هر دوی
اینها آســیب میبینند .حــاال بنگاههای بزرگ چون
ابزارهای زیادی دارند ،ممکن است کمتر آسیب ببینند.
در حالیکه من قبول دارم که بنگاه بزرگ مثال به بازار
مالی دسترسی بیشــتری دارد و میتواند بهطور مثال
اوراق مشارکت یا صکوک منتشر کند ،بنابراین میتوان
نتیجه گرفت در جایی که محدودیت وجود دارد بنگاه
کوچک محدودیت بیشــتری را تحمل میکند .نکته
دیگر اینکه اصال اینگونه نیست که ما در شرایط تحریم
به اقتصاد جهانی وصل نیســتیم ،شما سال  ۱۳۹۳را

بهادرانی  :تحریم
از چهار کانال
بر اقتصاد ما اثر
گذاشته است؛
مالی ،بانکی ،نفتی
و درنهایت عدم
قطعیتی که در
اقتصاد ما بهوجود
آورده است .این
عدم قطعیت ،اثر
زیادی بر اقتصاد
دارد .فرقی نمیکند
که شما بنگاه
کوچک داشته
باشید یا بزرگ.

نگر
آینده

آقای بهادرانی ،طی سالهای تحریم بنگاههای
کوچک و متوسط ما ،سیاستگذاریهای اقتصادی
خود را بهنحوی تنظیم کرده بودند که متناسب با
شرایط تحریم بوده و اکنون اگر بنا باشد گشایشی
در این زمینه اتفاق بیفتد خواه ناخواه بر شرایط آنها
اثر میگــذارد و در واقع شــوکی را به آنها وارد
میکند .میدانیم که یکی از مشــکالتی که این
بنگاهها دارند دسترسیشان به مواد اولیه است که
قطعا بخش مهمی از آن با رفع تحریمها حل میشود
اما در مقابل ،وصلشدن ما به بازارهای جهانی شاید
این عرصــه را حداقل بهصــورت مقطعی برای
بنگاههای کوچک و متوسط تنگ کند .بهنظر شما آیا

ما چیست ،باید ببینیم تحریم کدام قسمتها را هدف
گرفته اســت .تحریم از چهار کانال بــر اقتصاد ما اثر
گذاشــته اســت؛ مالی ،بانکی ،نفتی و درنهایت عدم
قطعیتی که در اقتصاد ما بهوجود آورده است .این عدم
قطعیــت ،اثر زیادی بر اقتصاد دارد .فرقی نمیکند که
شما بنگاه کوچک داشته باشید یا بزرگ .وقتی کشور
از نظر مالی دچار مشکل میشود ،مثال کسری بودجه
بهوجــود میآیــد ،اولین جایی کــه در بودجه دولت
اثر میپذیــرد بخشهای عمرانی اســت ،یعنی باید
سرمایهگذاری زیربنایی را کم کنید ،چون بودجه جاری
را در شرایط کشور ما خیلی نمیتوانید کم کنید .از آن
طرف اگر کسری زیاد باشد بهنحوی که کاهش بودجه
عمرانی نتواند کســری را جبــران کند ،دولت مجبور
میشود یا ارز نفتی را به بانک مرکزی بفروشد ،دارایی
بانک مرکزی را افزایش داده و موجب چاپ پول شود.
و یا اینکه از بانک مرکــزی قرض بگیرد که در هر دو
صورت باعث چاپ پول و ایجاد تورم میشــود .اینکه
عرض کردم اقتصاد ما باید از درون اصالح شود همین
است .این مسائل را در گذشته بارها و بارها شاهد بودیم.
بهعنوان مثال سال  ۱۳۵۳که نفت گران شد ،میبینید
این مشکل وجود داشت .در زمان بعد از انقالب هم بارها
آخرین آن هم زمان دولت
این مسئله را شاهد بودیم.
ِ
قبلی بود ،این همه نفت گران شد ،ارز آوردیم و نتیجه
آن را هم دیدیم .مسئله مدیریت مالی مملکت ،چه در
شــرایط تحریم و چه غیرتحریم قواعد و نظاماتی دارد
که باید رعایت شود .در صورتی که رعایت نشود تورم
ایجاد میکند .بهتدریج که وضع مردم بدتر میشــود،
مصرف کم شده و چون به علت غیررقابتیبودن تولید،
صادرات نیز افزایــش پیدا نمیکند ،تورم توام با رکود
بهوجود میآید ،که این شرایط ،هم بنگاه بزرگ را دچار
مشــکل میکند و هم بنگاه کوچک را .ما اصال چنین
تقســیمبندیای نداریم ،من به عنوان کسی که سی-
چهل ســال است در این بنگاهها کار میکنم و اقتصاد
هم خواندهام میتوانم بگویم که اینطور نیست که شما
یک خطکشی کنید و بگویید بنگاههای کوچک دچار
مشــکل میشــوند و بنگاههای بزرگ نمیشوند ،و یا
بالعکس ،اگر شرایط اقتصادی بد باشد هردو نوع بنگاهها
دچار مشکل میشوند و اگر شــرایط کالن اقتصادی
خوب شود به نفع هردو گروه است.
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ابتدا گفتید .مثال ما مثل این اســت که چراغی سبز
میشود و ماشینهای جلویی شروع به حرکت میکنند
و برای ماشــینهای عقبی زمان میبرد تا از چهارراه
عبور کنند ،من میخواهم بگویم وقتی چراغ قرمز بود
و اجازه حرکت وجود نداشــت ،اگر برخی ماشینها به
کوه و بیابان زده و در شنزاری گیر کرده باشند اگر هم
چراغ سبز شــود و اجازه حرکت داده شود ،نمیتوانند
حرکت کنند ،خب دلیل ایــن گرفتاری ،محدودیتی
بود .همانطور
است که چراغ قرمز برای آنها ایجاد کرده 
که آقای دیهیم بهدرســتی اشاره کردند برای دورزدن
تحریمها اتفاقاتی در اقتصاد ما افتاد که در جریان آن،
نقش بخش شبهدولتی در اقتصاد بزرگ شد ،چون این
توانایی را داشتند که تحریمها را تا حدودی دور بزنند.
فساد در این مدت – به نظر من البته -اگر هست ،فساد
اداری در سیستمهایی است که ما با آن کار میکردیم.
چرا؟ بــه خاطر اینکه میگفت من باید تحریمها را به
هر قیمتی دور بزنم ،بنابراین یکسری مسائل که خالف
بود و جرم محســوب میشد ،به واسطه تحریمها آزاد
شد .اشــخاصی پیدا شدند که نمونه کوچک آن آقای
بابک زنجانی میشــود .اینها اقتصاد ما را به سمتی
مصداق همان شــنزار است و ما االن در این

بردند که

شــنزار گرفتار شدهایم ،چراغ سبز هم بشود ما باز هم
به شرایط قبل از تحریم بازنمیگردیم که حاال بگوییم
بنگاهها شروع به حرکت میکنند .ما باید زمانی را صرف
کنیم و ساختارهایمان را  -اگرچه ساختارهای محکمی
اما همان ساختارهای ضعیف  -که از بین بردیم،
نبود 
وکار همانطور
ترمیم کنیم .مشکالت ما در فضای کسب 
که اشاره کردم شاید بیشتر مربوط به قبل از تحریمها
باشد .بهویژه در نظام بانکی که مشکالتمان از شرایط
قبل از تحریم به مراتب بیشــتر و بدتر است .میتوان
گفت پاشنه آشیل اقتصاد ما درحال حاضر نظام بانکی
ماســت که حتی توانایی پشتیبانی از یک رشد  ۴یا ۵
درصدی قبل از تحریمهــا را نیز ندارد .اقتصاد ما یک
شبکه بانکی قدرتمند الزم دارد که بتواند این رشد را
حمایت کند .بهطور مثال بخشی از مطالبات معوق و
بدهیهایــی که اکنون در نظام بانکی بهوجود آمده به
خاطر تحریمها نبوده ،بلکه به خاطر مشکالت ایجادشده
ناشی از آن بوده .یعنی بهطور غیرمستقیم به تحریمها
مربوط میشــود و اکنون نظام بانکی ما با مشکالتی
مواجه اســت که حلکردن آنها زمان میبرد .در اثر
تحریمها اقتصاد ما میتوانست چیزی حدود  ۱۵تا ۲۰
درصد بزرگتر شود که نشد ،چون در بازۀ زمانی سال
 ،1392-1391حدود  ۱۰درصد اُفت تولید داشــتیم،
که همان ســالها میتوانســتیم رشد مثبت
درحالی 
داشته باشــیم که آن را هم از دست دادیم .اقتصاد ما
االن میتوانســت حداقل  ۱۵درصد از چیزی که االن
هست بزرگتر باشد .ساختارهای اداری ،مالیاتی و نظام
آمار و اطالعات ما قبل از تحریم بهتر بود که اکنون بدتر
شده اســت .خیلی از اطالعات و آمار را به بهانه اینکه
تحریم هستیم و نباید در اختیار مردم قرار دهیم حبس
کردیم .خالصه اگر تحریمها برداشته شود زمان میبرد
تا ما تازه به شــرایط قبل از تحریم بازگردیم .بنابراین
من خیلی انتظاری ندارم که اگر تحریمها برداشته شود
سریع به میانگین رشــدی که طی  ۵-۴سال قبل از
تحریم داشتیم دست پیدا کنیم ،چون برای دور زدن
تحریمها حفرههایی در نظام اداریمان ایجاد کردهایم
نبَر است .در رابطه با اینکه
که رفع این مشــکالت زما 
تحریم به نفع بنگاههای کوچک و متوســط بوده من
چنین تصوری ندارم .اتفاقا بنگاههای کوچک و متوسط
ما در دوره تحریم بیشترین ضربه را خوردهاند چرا که
تمام حمایتها متوجــه بنگاههای بزرگ که در تولید
نقش اساســی دارند میشــد ،چراکه در صورت عدم
حمایت ،بهطور مثال ،خودروســازی ما تاکنون بهطور
کامــل از بین رفته بود .البته امیدوار هســتیم که اگر
تحریمها برداشته شد این بنگاهها جایگاه مناسبتری
در برنامه دولت پیدا کنند.

این تهدید اصال وجود دارد؟ اگر هست چه راهکاری
میتوان به آنها پیشنهاد داد؟
بهادرانی :اگر بخواهیم ببینیم اثرات تحریم بر بنگاههای
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پرونده ویژه

دیهیم  :در
سیستمبانکی
االنشبهدولتیها
هر کدام بانک 
ایجاد کردهاند و
پولهایی را که
مردم میگذارند،
در بخشی که
میخواهندخرج
میکنند.یعنی
عم ً
ال دولت و
شبهدولتیها
دست در جیب و
سپردههای مردم
بردهاند و بدون
کارآیی خرج
میکنند.
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مبنــا قرار دهید؛ حجم معامالت ما با دنیا حدود ۲۰۰
میلیارد دالر بوده اســت ۶۰-۵۰ .میلیارد دالر نفت و
 ۵۰-۴۰میلیــارد کاالی غیرنفتــی فروختهایم ،از آن
طرف هم کاال و خدمات فنیومهندسی وارد کردهایم.
اگــر همه اینها را در نظر بگیرید حدود  ۲۰۰میلیارد
دالر همین سال گذشته معامالت خارجی انجام شده
اســت .پس اینطور نیست که بگوییم رابطه ما با دنیا
قطع است و اگر باز شود بنگاههای کوچک دچار مشکل
میشوند .نه ،همین بنگاههای کوچک هم در بخشهای
رقابتی کار میکنند ،کاالیشان را با وجود هزینه مبادله
باال ،صادر میکنند ،منتها با این فضای امیدبخشی که
بهوجود آمده کاری که باید بکنیم این است که اگر این
محدودیتهایی که با تحریمها بهوجود آمده برداشته
شود در همه بخشها و بخصوص در بخشهای مالی،
بانکی ،نفتی ،مدیریت درســتی داشته باشیم نه اینکه
مثل ســال  ۱۳۵۳همه ارزها را بیاوریم و بدون درنظر
گرفتن ظرفیتها به داخل تزریق کنیم و اقتصاد را دچار
عدم تعادل کنیم .یک نکتــه هم اضافه کنم؛ با توجه
بــه این نرخ ارزی که گران شــده ،هزینه کارگر ما که
قبال در هزینه تولید ،قابل رقابت نبود رقابتی شده است.
بنگاههای کوچک و متوســط چون از کارگر بیشتری
استفاده میکنند و از تکنولوژی سرمایهبر کمتر ،بنابراین
شرایط بهوجود آمده برای آنها فرصتی است که باید
از آن استفاده کنند .االن چون کارگر داخلی دستمزد
ریالی میگیرد و نرخ ارز در داخل گران شده است ،پس
نرخ کارگر در مقایسه با نرخ دستمزد کارگران خارجی
که دستمزد ارزی میگیرند در قیمت تمامشده ارزانتر
است ،یعنی برای کارفرما به صرفهتر است .البته قبل از
اینکه ارز گران شود شرایط بلعکس بود یعنی از آنجا که
استفاده از کارگر توجیه نداشت ،بیشتر کارفرمایان ما به
جای استفاده از کارگر ،از تکنولوژی سرمایهبر استفاده
میکردند درحالیکه االن شرایط عکس شده و ما باید از
این فرصتها استفاده کنیم.

آقای دیهیم به مسئله تورم و بحرانی که در
این ســالها با آن روبهرو بودیم اشاره شد .برخی
معتقدند حتما باید این تورم به دلیل آثار مخربی که
بر اقتصاد میگذارد مهار شود و عدهای معتقدند به
بهای رونق اقتصــادی و خروج از رکود باید به این
تورم تن بدهیم.

دیهیم :باز برمیگردیم به مدیریت اقتصادی دولت .در
وضعیت فعلی تا بهحال چطور شده؟ سالهایی که درآمد
نفتی باال رفته دولــت این را به بانک مرکزی فروخته
و بانک مرکزی پــول چاپ کرده .هر جای جهان پول
تزریق کنند تورمزا میشود .مخارج دولتی افزایش پیدا
کرده ،یعنی سیاستهای مالی انبساطی شده و باز تورم
را تشــدید کرده است .یعنی سالهایی که درآمدهای
نفتی زیاد شده همیشه با تورم مواجه بودهایم .مسئله
نه خود درآمد ،بلکه طرز استفاده از اینهاست .در حال
حاضر طبق رقمی که میگویند  ۵۰درصد کارخانجات
تولیدی تعطیل شــدهاند ،بقیه هــم روی  ۴۰درصد
ظرفیتشان کار میکنند .آمار درستی در دولت وجود
ندارد و این آمار را هم اتاق بازرگانی تبریز اســتخراج
کرده اســت .ما یک امکان داریم که با تزریق پول در
این کارخانهها بتوانیم عرضه کل را زیاد کنیم .افزایش
عرضه کل یعنی میزان تولید افزایش یابد ،چراکه رفاه
ملتها در افزایش تولید است و جز این چیزی نیست.
اگر این اتفاق بیفتد به میزان زیادی مشــکل بیکاری

در کشــور از بین میرود ،یعنی به نظر من مدیریت را
باید اول ببرند به سمت ترمیم مشکالتی که در تولید
مملکت اتفاق افتاده است .االن کارگر ماهانه  ۲۰۰دالر
دستمزد میگیرد ،در عرصه جهانی کارگران این مبلغ را
روزانه میگیرند .ما اگر بخواهیم میتوانیم ماشینآالت
مدرن از آنها بخریم و اگر کارخانجاتی ایجاد کنیم با
همین حقوق کارگــر ،میتوانیم صادراتمان را افزایش
دهیم .االن امور دنیا روی رقابت اقتصادی میچرخد و
کشوری که تولید بیشتر و ارزانتری داشته باشد برنده
است .ما امکانات بالقوه داریم اما مانع کار ،بوروکراسی
اداری ماست .این که اگر یک کارخانه بخواهد وامی از
یک بانک بگیرد حداقل یکسال او را میبرند و میآورند
و بررســیهای طوالنیمدت کار را به تعویق میاندازد،
درحالیکه بررســیهای اقتصــادی را در عرض یک
هفته میتوانند تمام کنند ،بقیه آن بوروکراسی اداری
اســت .در اینجا اگر یک اختالف کوچک مالی داشته
باشید ســالها باید درگیر آن باشید .ما با این روشها
نمیتوانیم در اقتصاد جهان جای خوبی پیدا کنیم .از
نظر من تورم بســتگی به رفتار اقتصادی دولت دارد.
اگر به عرضه کل برود یعنی تمام این منابع تازهای که
میآید اگر برای سرمایهگذاری ،احیای کارخانجاتی که
از قبل وجود داشــته و افزایش تولید صرف شود نرخ
تورم ممکن است کاهش پیدا کند .یعنی از  ۱۵درصد
به  ۱۳-۱۴درصد کاهش یابد .این یک تحول اســت
یعنی ما میتوانیم کاری کنیم که سیاســت به سمت
تولید بــرود .در این صورت میتوان جلوی تورم باال را
گرفت .بنابراین بســتگی به این دارد که دولت چکار
خواهد کرد .با سیاستهای گذشته اگر ادامه دهیم ،باز
با تورم روبهرو خواهیم شد.
تأثیر توافق در صورت نهایی شدن بر تورم چه
خواهد بود؟ آیا تورم را کاهش می دهد؟
ندری :توافق به خاطر واردکردن ما به رونق اقتصادی

نرخ تورم را افزایش نمی دهد .همانطور که دکتر دیهیم
اشاره کردند بســیاری از بنگاههای ما تعطیل شدهاند
یا زیــر ظرفیت واقعی کار میکنند .اگــر رونق اتفاق
بیفتد یعنی اینها میتوانند از ظرفیتهای معطلشان
استفاده کنند .من فکر نمیکنم که رفع تحریمها تورم
را تشدید کند.
بهادرانی :رونق به نظر من ضد تورم است .هر جا رونق
داشته باشید یعنی رشد دارید .رشد یعنی از ظرفیتهای
موجود بهصورت بهینه و اقتصادی اســتفاده میکنید.
تورم چیست؟ تورم یک بُعد عرضه دارد ،یک بُعد تقاضا.
بُعد عرضه ،همان اســت که آقای دکتر دیهیم به آن
اشاره کردند .وقتی شما عرضه را بیشتر کردید باالخره
کسی که تولید بهتری دارد جنس خود را میفروشد و
کسانی که هزینه بیشتری دارند باید از بازار خارج شوند.
شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر شرایط تورم توأم
با رکود است ،بنابراین همین که شما میفرمایید تقاضا
را افزایش میدهد برای اقتصاد ما ُحســن است .ما هم
باید رونق ایجاد کنیم هم باید مصرف و هم صادراتمان
را بیشــتر کنیم تا بتوانیم از رکود خارج شویم و از این
ظرفیتهایی که داریم استفاده بهینه کنیم.
گفته میشــود نهاییشدن توافق و بهوجود
آمدن امکان بازگشت پولهای بلوکه شده ایران،
میتواند به اقتصــاد ما شــوک وارد کند .با چه
سیاستگذاریهایی میتوان خطرات و تبعات ناشی
از این تحول را کاهش داد؟

بهادرانی :در بعضی از بخشهای اقتصاد ،مکانیزمهایی
مشغول کار اســت که با رفع تحریمها این مکانیزمها
کارآیی خود را خواهند داشــت .به نظر من نباید این
دســته از مکانیزمهای اقتصادی را دســتکاری کنیم،
بخشهایی که تزریق پول انجام میشود یا اثری روی
اقتصاد میگــذارد و آن را از حالت نظم طبیعی خود
خارج میکند را باید مدیریت کنیم .اصال وظیفه دولت
همین است که آن بخش را مدیریت کند .مثال آن را
خدمت شما گفتم؛ رشد دهه  ۱۳۴۰ما را با رشد دهه
 ۱۳۵۰مقایسه کنید .چرا در دهه  ۱۳۴۰ما توانستیم
آنقدر شکوفا با نرخ تورم پایین و رشد دورقمی و درآمد
کم نفت جلو برویم اما در دهه  ۱۳۵۰بلعکس آن شد؟
از ســال  ۱۳۵۰تا  ۱۳۵۷بخصوص از سال  ۱۳۵۳که
درآمد نفتی ما اضافه شــد دچار مشــکل شدیم .این
مشکل نشاندهنده نوع مدیریت ما در آن زمان است.
آن زمان آمدند برنامههایی را که از قبل نوشته شده بود
برداشتند و بیش از ظرفیتی که اقتصاد نیاز داشت به
آن ارز و پول تزریق کردند .حرف من این است که در
همه جهان باید این قاعده را رعایت کنیم .هر جایی که
نظامات اقتصادی بر اساس قوانین خودکفا هستند ،هر
کســی بخواهد در آنجا دخالت کند به نظر من دچار
اشتباه شده است .به طور مثال اگر نظام عرضه و تقاضا
در بخشی جواب میدهد دولت نباید دخالت کند .هر
جا دخالت کند ایجاد مشــکل میکند .در مقابل ،یک
جاهایی هســت که در شرایط تازه ،عدم تعادلی در آن
بهوجود میآید که آنجــا را باید به صورت کوتاهمدت
مدیریت کرد .اگر در جایی نوســان شدیدی بهوجود
آمد ،باید مواظب بود و دخالت کوتاهمدت کرد ،نوسانات
بهوجود آمده را تعدیل کرد و اقتصاد را به مســیر خود
آورد .االن هم همین اســت .در صورت لغو تحریمها،
سیستم بانکی ما باز میشود ،اما من اصال معتقد نیستم
که اگر سیستم بانکی باز شود باعث تورم میشود .در
مبادالت تجاری ســال  ۱۳۹۳صــادرات ما حدود ۱۵
درصد و وارداتمان  ۵-۶درصد رشــد کرده است .خب
همه اینها برای اقتصاد ما نعمت است .اگر این توافق
حاصل شــود و ما بتوانیم گشــایش اعتبار کنیم ،چه
من تولیدکننده صددرصد پول را از طریق
دلیلی دارد ِ
صرافی بخرم و برای ماشینســاز حواله کنم که یک یا
دو سال دیگر میخواهد ماشین من را بسازد و تحویل
بدهد .هم ریش من در گروی او باشــد ،هم اینکه کلی
در ســال هزینه پول را تحمل کنم .این شرایط کنونی
تولیدکننده ماست که هرچه ساختند و تحویل دادند،
نمیتواند اعتــراض کند .برای اینکه پول را پیشتر به
سازنده داده است .درحالی که اگر سوئیفت برقرار شود
من میآیم و  ۱۰درصد پول را به بانک میدهم ،بانک
مــن با بانک طرف مقابل قــرارداد دارد و میگوید که
من برای این ســفارش گشــایش اعتبار کردهام .او از
اعتبار با نرخ کم خود در یک کشور پیشرفته استفاده
میکند و بخشی از مشکل اعتباری ما حل میشود و
هزینه پرداختی را روی قیمت خود میکشد و به جای
اینکه من ســالی  ۲۸درصد به بانک بدهم با نرخ بهره
 ۲تا  ۴درصد کار مرا راه میاندازد .هم برای من اعتبار
گرفته ،و کاال را با قیمت تمامشــده کمتر تهیه کرده
و هم فروشــنده موظف است کاال را طبق پیشنهادی
که فروخته ،پس از تایید یک شــرکت معتبر بازرسی
تحویل دهد و اگر شــرکت بازرسیکننده تأیید نکند
نمیتواند پولش را بگیرد .این شرایط کجا برای اقتصاد

ما تورمزاست؟ هزینه تمامشده ما به این وسیله پایین
میآید ،ما میتوانیم رقابت بیشــتری کنیم ،میتوانیم
کاال را با قیمــت پایینتر به مصرفکنندهمان بدهیم.
بنابراین اگر تحریم برداشته شود ،هم به نفع تولیدکننده
است که میتواند تولید بهینه انجام دهد و هزینههایش
را پایین بیاورد ،و هم به نفع مصرفکننده ،چون جنس
ارزانتری را میخرد .معضل دیگری که وجود دارد این
است که عمر متوسط ماشینآالت ما باال رفته و یکی
از کارهایی که باید فکری به حالش کنیم همین است.
کارخانههای ما در دوران تحریم ،از تکنولوژی دنیا عقب
افتادهاند ،اگر گشایشــی در رابطه با ارز پیش بیاید ما
باید از این ارز برای خرید ماشــینآالت استفاده کنیم
که آثار تورمی هم ندارد .این ارز را باید خرج نوســازی
کارخانجات کنیم تا بتوانیم تولید بهینه انجام دهیم و به
کشورهای دیگر صادر کنیم .بنابراین راهکارهایی وجود
دارد که باعث رشد شده و تورم را پایین بیاورد .باید از
این راهکارها استفاده کنیم.

آقای دیهیم گفته میشود حجم صادرات غیر
نفتی ما در ســال گذشته  ۵۰میلیارد دالر بوده که
نسبت به سال  ۱۳۹۲رشــد  ۵.۱۸درصدی داشته
است .این یکی از رشدهایی است که شاید بشود
تعبیر آقای طیبنیا یعنی «معجزه» را برای آن بهکار
برد .در صورت نهاییشدن توافق پیشبینی شما
برای نرخ صادرات ما چیست و چه توصیهای برای
سیاستگذاران اقتصادی و فعاالن بخش خصوصی
برای استفاده بهینه از این شرایط جدید دارید؟
دیهیم :صــادرات غیرنفتی ما با قیمــت ارز ارتباطی

آقای ندری اگر فرض را بر نهاییشدن توافق
بگذاریم ،با توجه به شرایط جدیدی که پیش میآید
شما چه راهکارهایی را در سیاستگذاریها برای
استفاده بهینه از این شرایط توصیه میکنید؟
ندری :درســت اســت که تحریم اثــرات منفی روی

اقتصاد ما داشــت اما فرصتهایی هم برای اقتصاد ما
ایجاد کرد .اولین فرصت این است که به خاطر شرایط
تحریم و مشــکالتی که در درآمدهای ارزی دولت به
وجود آمد ،دولت به این سمت رفت که اتکای خود به
درآمدهای نفتی را کم کند .االن این نگرانی وجود دارد
که برداشتهشــدن تحریمها مجددا دولت را به سمت
استفاده از درآمدهای نفتی بازگرداند و هزینههای خود
را باال ببرد .این نباید اتفاق بیفتد و باید مراقب باشیم
این روندی که شروع شده – عدم اتکای دولت به درآمد
نفت -تداوم و استمرار داشته باشد .نکته بعدی این است
که در صورت توافق ،به احتمال زیاد ،هم فروش نفت ما
افزایش پیدا میکند و هم بخشی از درآمدهایمان که
به دلیل تحریم نظام بانکی به آن دسترســی نداشتیم
آزاد میشود ،بنابراین دســت دولت برای کنترل بازار
ارز باز میشود .همانطور که دکتر اشاره کردند احتمال
دارد نــرخ ارز پایین بیاید ،من نمیگویم نرخ ارز نباید
پایین بیاید امــا به نظر من این نکته بســیار مهمی
اســت که دولت با بخش خصوصی به توافق برسد که
چه نرخ ارزی مناسب اقتصاد ماست .درست است که
وقتی نــرخ ارز افزایش پیدا میکند صادرات غیرنفتی
افزایش مییابد اما از آن طرف هم عمر ماشــینآالت
ما خیلی طوالنیشــده و از تکنولــوژی روز دنیا عقب
افتادهایم ،این به این معنی است که ما باید ماشینآالت
و تکنولوژیهای جدید را از دنیا خریداری کنیم .نرخ ارز
باال باعث میشود که اینها برای ما گران تمام شود .من
فکر میکنم دولت باید ارتباط خود را با بخش خصوصی
در بعضی زمینهها بیشتر کند .یکی از زمینههایی که
بانک مرکزی باید با مشورت بخش خصوصی به توافق
برســد در تعیین نرخ ارز اســت که چه نرخ ارزی در
حال حاضر میتواند به صنعت و تولیدکننده ما کمک
بیشتری کند .نکته بعد که خیلی مهم است و باید بعد
از رفع تحریمها به آن توجه خاص شــود اصالح نظام
بانکی اســت .به نظر میرسد وضع بانکهای ما خوب
نیست ،دلیل باالبودن نرخ سود در بازار بین بانکی هم
به نظر من همین اســت .ریسک باالست ،تورم هم که
نزولی بوده پس انتظار میرود نرخ سود پایین بیاید ،اما
چرا نیامده؟ چون بانکها شرایط خوبی ندارند .بنابراین
نرخ ســود افزایش پیدا میکند و در نتیجه در سطح

ندری :درست
است که تحریم
اثرات منفی روی
اقتصاد ما داشت
امافرصتهایی
هم برای اقتصاد ما
ایجاد کرد .اولین
فرصت این است
که به خاطر شرایط
تحریم و مشکالتی
که در درآمدهای
ارزی دولت به
وجود آمد ،دولت
به این سمت رفت
که اتکای خود به
درآمدهای نفتی را
کم کند.
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مستقیم دارد .وقتی قیمت ارز (دالر) از هزار تومان به
سه هزار تومان افزایش پیدا کرد عمال باید صادراتمان
خیلی بیشتر از اینها افزایش پیدا میکرد ،اشکال در این
بود که ما نمیتوانستیم تولیداتمان را افزایش بدهیم .با
آمدن ارزهای تازه ،ممکن است قیمت ارز کاهش پیدا
کند و این باعث شود صادرات ما تا حدی از رشدی که
داشته کوتاه بیاید ،اما اگر تکنولوژی را بهبود ببخشیم،
میتوانیم در این وضعیت افزایش صادرات داشته باشیم.
اما موانع دیگری هم وجود دارد؛ با این نرخ بهرههایی که
از سرمایهگذار میگیرند ،عمال  ۲۷تا  ۳۰درصد برای او
تمام میشود که هیچ مملکتی با این شرایط نمیتواند
سرمایهگذاری جلب کند .با این قانون کاری که وجود
دارد یک کارگر دزدی هم که بکند نمیتوان او را اخراج
کرد و همه اینها وضعیتی را بهوجود آوردهاند که عرضه
کل افزایش پیدا نمیکند .رونقی که ما میگوییم یعنی
عرضــه کل افزایش پیدا کند ،افزایش عرضه کل ،ضد
تورم است ولی ما نباید انتظار داشته باشیم تورم خیلی
کاهــش پیدا کند .بنابراین دولت سیاســت خود را از
تقاضای کل باید بردارد و به عرضه کل بپردازد .راه حل
تورم رکودی فقط یک راه اســت ،آن هم اینکه عرضه
کل را بیشتر کنیم .باید ساختارها و طرز فکر کارمندان
را تغییــر داد .گویا اینها تولیدکننده را ظالم میدانند
در حالیکه رفاه تمام ملت ایران وابسته به تولید است.
کشوری پیشــرفت میکند که تولیداتش باال برود اما
اتمسفری که در سیستم دولتی وجود دارد مبتنی بر
این است که درآمد نفت نصیب دولت میشود ،دولت
خرج میکند و بزرگ و بزرگتر میشــود و به بخش
خصوصی چیزی نمیرســد .من حتی اعتقاد دارم که
درآمد ارزی نباید برای هزینههای جاری استفاده شود
بلکه یا توســط دولت سرمایهگذاری زیربنایی بشود یا

اینکه به بخش خصوصی وام داده شــود و آنها را به
سمت تولید هدایت کنند و سود این وامها را بگیرد و
باز به بخشهای دیگر بدهد .این درآمد نفتی ثروت ملی
است ،ما حق نداریم آن را خرج کنیم ،باید این سیاست
را عوض کنیم.

خردهفروشی مشــکل ایجاد میکند .به نظر من بانک
مرکزی باید هرچه ســریعتر برنامهای را برای اصالح
نظام بانکی ارائه کند .ســهام یکســری از بانکها باید
توسط دولت برداشته شــود و بعدا ً در بازار به هرکس
که میخواهد واگذار کند .باالخره این بانکها در حال
حاضر مسئلهزا هستند.
اصالحات ساختاری در نظام بانکی فوریت دارد .یعنی
این اولین کاری است که دولت باید بعد از لغو تحریمها
انجام دهد تــا بخش خصوصی بتوانــد از ثمرات آن
اســتفاده کند .البته این ربطی به تحریمها ندارد و به
نظر من از همین امروز دولت باید به فکرش باشد .در
نظام اقتصادیای که بانکها در آن مشکل دارند ،نرخ
سود بانکی پایین نمیآید مگر اینکه گشایشهایی که
دکتر بهادرانی گفتند اتفاق بیفتد .سروسامان دادن به
نظام مالیاتی یک بحث مهم است .من فکر میکنم در
کشور کسانی که باید مالیات بدهند نمیدهند و کسانی
که نباید مالیــات بدهند یا کمتر باید بدهند پرداخت
میکنند .اینکه نظام مالیاتی ما کمک تولیدکننده واقعی
اســت یا واقعی نیست را نمیدانم اما میدانم خیلیها
هســتند که در تولید نقشــی ندارند ،فعالیتهایشان
مولد نیســت اما مالیات پرداخــت نمیکنند .تقریبا
معادل درآمد نفتی در بودجه ،فرار مالیاتی داریم و این
منابع مالی را کسانی میگیرند که آن را به بازار داللی
و ســفتهبازی میبرند و هیچ مکانیزمی برای محاسبه
درآمدهایشــان وجود ندارد که بتوان از آنها مالیات
گرفت .بنابراین نظام مالیاتی باید اصالح شود و اینها
هیچکدام ربط مستقیمی به تحریمها ندارد .قانون کار
و نظام تأمین اجتماعی را ببینید ،االن یکی از دالیلی
که بنگاههای ما خیلی از مشکالتشان را نمیتوانند حل
کنند این است که شما انبوهی از نیروی کار را در یک
بنگاه بزرگ دارید ،میخواهید آن را کم یا تعدیل کنید
اما نظام تأمین اجتماعی شما نمیتواند آن را حمایت
کند .چون کســانی که در ســازمان تأمین اجتماعی
هستند ،نتوانستهاند منابع مالی را که از مردم دریافت
کردهاند بهدرستی سرمایهگذاری کنند .همه اینها یک
بسته است ،اگر شما میخواهید تولید راه بیفتد قانون
کار هست ،نظام تأمین اجتماعی ،نظام بانکی ،فضای
کســبوکار و نظام اداری هم هست .اما اگر بخواهیم
اولویتبندی کنیم ،به نظــر من نظام پولی و ارزی در
حال حاضر اولویت اول اســت .یعنی حل این مشکل،
میتواند خیلی از مشــکالت دیگر را حل کند .شــما
میتوانیــد نظام مالیاتی را بــه تدریج اصالح کنید اما
چیزی که االن برای ما ضرورت دارد این است که دولت
در این وضعیت ،نــرخ ارز را با توافق بخش خصوصی
تعیین کند و فکری به حال بانکهایی که مشکل دارند
بکند.
دیهیم :من یک نکته را بگویم .در سیستم بانکی االن
شبهدولتیها هر کدام بانک ایجاد کردهاند و پولهایی
را که مردم میگذارند ،در بخشی که میخواهند خرج
میکنند .یعنی عم ً
ال دولت و شــبهدولتیها دست در
جیب و سپردههای مردم بردهاند و بدون کارآیی خرج
میکنند .بهرههای باالیی میدهند با این استدالل که
اگر بهره را پایین بدهیم سپرده کم میشود ،درحالی که
اینطور نیست ،اصال هیچ بهرهای هم به سپردهگذاران
ندهند ،این پولها باز هم در بانکها اســت .بر خالف
یک باور رایج من معتقدم که مجموعه سپردهها اصال
ارتباطی با نرخ بهرهای که بــه آنها میدهند ،ندارد.
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پرونده ویژه

وقتی سپردهها باالست ،بانکها مجبور هستند سود این
پول را بدهند و از آن طرف ،باید سودی بگیرند که به
بخش خصوصی قرضش بدهند ،با اینها کارخانه ایجاد
نمیشــود .من هم اعتقاد دارم سیستم بانکی ما غلط
اســت .ورشکستگی یک بانک باعث ورشکستگیهای
دیگر و اختالالت شــدید در اقتصاد میشود .من بارها
با مسئوالن بانک مرکزی صحبت کردم که شما بیایید
یک واحد ایجاد کنید که سپردهها را بیمه کند و جلوی
ورشکســتگی بانکها را بگیرد اما ایــن هم هنوز در
بوروکراسی مانده و انجام نشده است.

آقای دکتر بهادرانی ،به بحث توافق بازگردیم.
در اینکه نهاییشدن توافق باعث خیر و برکاتی در
اقتصاد خواهد شــد تردیدی نیست ،اما آیا برای
بنگاههای کوچک و متوسط ما ضروری نیست که در
روشها و سازوکارهایی که پیش از توافق داشتهاند
تغییری ایجاد کنند؟ پیشنهادات و توصیههای شما
برای تغییر سیاستهایی که در صورت اصالحنشدن
در شرایط تازه ،ممکن است به تهدید تبدیل شوند،
چیست؟
بهادرانی :در شــرایط تحریم ارتباط با خارج از کشور

بهادرانی :در
کشور ما در خیلی
از کارخانجات
سرمایهگذاری
شده و ظرفیت
بالاستفاده دارد.
وقتی اقتصاد دچار
این مشکل است،
باید هم روی
مصرف ،هم روی
استفاده از این
ظرفیتهایخالی
و هم روی هزینه
تمامشده کمتر ،کار
کنید تا بتوانید این
اقتصاد را از حالت
رکود تورمی خارج
کنید.

نگر
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وجود دارد اما ارتباط پُرهزینهای اســت .اگر قرار باشد
تحریمها برداشــته شــود که امیدوار هستیم بشود،
یکســری امکانات ایجاد میکند ،یکسری الزامات هم
در کنــار آن برای ما بهوجود میآید .نخســت اینکه،
باید نوع مدیریت رقابتی شود .فرض کنید اگر من یک
مدیر هستم که مدیریتم اصولی نیست وقتی تحریمها
برداشــته شــود رقبای من در داخل و خارج از کشور
مدیریت رقابتی خواهند داشــت .اگر من مدیریتم را
اصالح نکنم چطور میخواهم بــا اینها رقابت کنم؟
طبیعی اســت که اگر مدیریتــم را اصالح نکنم دچار
ورشکستگی خواهم شد.

اگر ممکن اســت از شرایطی که در وضعیت
تحریم جواب مــیداده اما پس از آن حتما باید در
آنها بازنگری شود مصداقی هم بفرمایید.
بهادرانی :ببینید ،برداشــتن تحریم اثر دوسویه دارد.

یک ســوی آن این اســت که ما به بازارهای جهانی
دسترســی پیدا میکنیم ،ســوی دیگر این است که
آنها هم بــه بازارهای ما دسترســی پیدا میکنند.
بنابراین شرایط مدیریت ما باید بهگونهای باشد که اوال
در داخــل عالوه بر رقبای خود با واردکنندگان رقابت
کنیــم ،در خارج هم ،وقتــی کاال را صادر میکنیم با
توجه به میزان حمایت معقولی که وجود دارد با آنها
هم بتوانیم رقابت کنیم .االن شرایط بهگونهای پیش
رفته که برای تولیدکننده صرفه دارد که به اسم تولید
داخلی ،چینیها برایش تولید کنند و بیاورند در داخل
عرضه کنند .علت این امر یکی شــرایط اقتصاد کالن
است که به کشور تحمیل شــده ،اما همه قضیه ،آن
نیست .ما باید مدیریت پویا داشته باشیم نه مدیریت
ایستا .یعنی باید بتوانیم با رقبای خود رقابت کنیم و
بهنحو بهتری تولید کنیم .یکسری مزیتها داریم که
باید از آنها به خوبی اســتفاده کنیــم .واقعا یکی از
نگرانیهای من در رابطه بــا بخش تولید که در اتاق
بازرگانی هم درحال برنامهریزی برای آن هستیم ،این
است که سیستم آموزشی ما قابل رقابت با دنیا نیست.
گرفتاریهایی داریم که بر اقتصاد خرد اثر میگذارد .ما
در اتاق با دانشگاه ورسبوگ آلمان که جزو صد دانشگاه
برتر دنیاست قرارداد بســتهایم تا دورههای مدیریت

اجرایــی بگذاریم و افرادی بیاینــد مدیریت بیاموزند
و مدیریتشــان را بهروز کنند .اگر این مشــکل وجود
نداشت ،دلیلی برای انجام این کار نبود .از یک دانشگاه
دیگر آلمان دعوت کردهایم تا برای تکنسینهای ما در
داخل کارخانهها دورهای بگذارد و آنها را آموزش دهد.
معضالت آموزشی بسیار زیادی در کشور داریم و برآیند
اینها ،مدیریت ما در داخل بنگاهها اســت و بانکها
بخشــی از همین بنگاهها هستند .از نظر مدیریتی از
علوم دنیا فاصله گرفتهایم .همانطور که ماشینآالت
ما باید نوســازی شود ،رفتار و نیروی انسانی ما هم از
نظر مدیریتی باید نوسازی شود .نهفقط به خاطر مسئله
تحریمها بلکه به خاطر رقابتی که در دنیا به وجود آمده
است .بیش از صدوپنجاه کشور چارچوبی را پذیرفتهاند
به اسم «سازمان تجارت جهانی» و قوانین آن را رعایت
میکنند .ما هم اگر دوست داریم آنجا برویم بایستی
قانون کار و مدیریتمان رقابتی شــود ،مزیتهایمان
را درست بشناسیم ،سیاســتهایمان از جلوگیری از
واردات به سیاست توسعه صادرات رقابتی تغییر یابد،
و کاالهایی را به صورت اقتصادی و بهینه تولید کنیم،
که همه اینها بحثهایی اســت که بخش خصوصی
باید خود را برایشــان آماده کند و اتاق هم برای اینها
برنامه دارد .ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید
این فکر را در بخش خصوصی تزریق کنیم که جهانی
فکر کنند .االن یکی از بحثهای ما این است که بعد از
رفع تحریم صاحبان برند و تکنولوژی را دعوت کنیم.
بهگونهای باشد که صاحبان صنعت ما خودشان را در
کنار اینها قرار دهند و از امکانات آنها استفاده کنند
و مدیریــت خود را بهبود دهنــد .نمیتوانیم بگوییم
مدیریت بانکی ما جهانی اســت ،بــه نظر من باید در
دانشگاههایمان یکسری تغییر ایجاد کنیم ،در جاهایی
که مثل اتاق آموزشهای کوتاهمدت دارند ،باید شیوهها
را تغییــر دهیم و اصال نوع نگرش مدیرانمان را عوض
کنیم .یک مدیر میخواهد پروژهای ایجاد کند ،میبیند
که در آن منطقه آیا این کاال بازار دارد یا نه ،درحالیکه
باید تولیدش را با بهترین تولیدات دنیا مقایسه کند.
بنابرایــن بایــد در همه زمینهها مجهز شــویم ،چه
در بعد اقتصاد کالن که چــه در بعد بنگاهی و خرد.
بهطور کلی باید بتوانیم خود را با مقررات دنیا آشــنا
کنیم و عقبماندگیهای خود را بشناسیم ،برای آنها
برنامهریزی کنیم و برطرفشان کنیم.
در پایــان بفرمایید این توافــق در صورت
نهاییشــدن چه تأثیری میتوانــد در نقش اتاق
بازرگانی داشته باشد .اتاق چه ظرفیتی دارد برای
اینکه در شــرایط جدید اقتصاد کشور و گسترش
مناسبات ما با جهان بتواند نقش جدیدی را ایفا کند
و چقدر این نقش در سیاستگذاریهای جدید مهم
است؟
ندری :باید در تصمیمگیریهایی که در آینده میشود

اتــاق بازرگانی و نماینــدگان بخش خصوصی حضور
داشــته باشند .فقط یک نگرانی اینجا وجود دارد و آن
این است که ما دو صدا از بخش خصوصی میشنویم.
یکی صدایی اســت که به دنبال رانتجویی و حمایت
اســت و فقط میخواهد از امکانات کشــور در جهت
پولدارشدن اســتفاده کند ،یک صدا هم هست که به
دنبال افزایش تولید است و اگر هم به دنبال پولدارشدن
است در مسیر درست که افزایش تولید است حرکت
میکند .یک صدایی هست که این حمایتها را تا ابد

میخواهد ،یک صدایی هســت که میگوید من این
حمایتها را برای اینکه به بلوغ الزم برسم میخواهم
تا بتوانم در بازارهای جهانی در شرایط برابر رقابت کنم.
ما باید هوشیار باشیم و این دو حمایت را از هم تفکیک
کنیم.
بهادرانی :آنها که گفتید رانت میخواهند ،خوشبختانه
در تشکلهای اتاق جایی ندارند .ممکن است بهندرت
گروههایی باشند که به دنبال رانت باشند اما رویه کلی
این نیست .اتاق تشکلی است که باید به دولت مشورت
بدهد و بهگونهای این جزو وظایف اتاق است .ما اینجا
توگوی بخش خصوصی و دولت را داریم و
شورای گف 
وزرا در اتاق ایران میآیند ،مینشینند و موارد را بررسی
یکنند.
م 
ندری :بله ،گفتم که این فقط یک نگرانی است .اگر از
طریق تشکلها نظرات دریافت شود این نگرانی ممکن
است تعدیل شود و کاهش پیدا کند .اما این نکته خیلی
مهم است که در واقع حمایت باید باشد اما مشروط و
کوتاهمدت .این حمایت ،باید کمک کند به اینکه بخش
خصوصی روی پای خود بایســتد و اگر مشخص شد
بنگاهی از کارآمدی الزم برخوردار نیست ،دیگر نباید
منابع اقتصادی صرف ســرپا نگهداشتن آن شود .باید
حتی در بخش دولتی نوعی نیروی انسانی داشته باشیم
که بتواند تشخیص دهد که زمان سیاستگذاری از چه
بنگاهی باید حمایت کند و از چه بنگاهی حمایت نکند.
تعامل تنگاتنگ بخش خصوصــی و دولت باید وجود
داشته باشد و ضروری است ،منتها باید در کنار آن ،این
هوشــیاری هم باشد که صداهایی را که فقط به دنبال
امتیازگرفتن هستند بتوانیم تشخیص دهیم و خیلی به
آنها توجه نکنیم ،بلکه به سمت حمایتهای معقول
برویم که میتواند به رشــد اقتصاد ما کمک کند .در
حال حاضر پایه صنعتی ما در مقایســه با کشورهای
منطقه قویتر اســت .جــزو  ۱۵صادرکننده اول دنیا
در فوالد هســتیم ،جزو پنج صادرکننــده اول دنیا در
سیمان هستیم .دانش پایه نانوتکنولوژی و دانش پایه
سلولهای بنیادی در اینجا وجود دارد ،اما مشکلی که
هست اینکه ما نتوانستیم این دانش و ظرفیتی را که در
اقتصاد وجود دارد ،در خدمت تولید و صادراتمان بهکار
بگیریم .من فکر میکنم جهتگیریها در آینده باید به
سمت حمایت و ارتقاء صادرات باشد ،یعنی صنایعی که
میتوانند کاالهایشان را به دنیای خارج صادر کنند باید
بیشتر مورد حمایت قرار بگیرند.
بهادرانی :بخش خصوصی واقعا حمایت نمیخواهد.
بخش خصوصــی میگوید همین مشــکالتی را که
شــما گفتید برطرف کنید .فضای کسبوکار ما وقتی
بین  ۱۸۰کشــور  ۱۳۲میشود این را میگوید بهبود
ببخشــید .ما هم امکانات دولت و هم شرایط مملکت
و نفت و غیــره را میدانیم .بخش خصوصی میگوید
زیرساختها را بهبود دهید و شرایط مرا رقابتی کنید.
حاال اگر کســی نمیتواند در این شرایط کار کند باید
دنبال کار خود برود .ولی ما چگونه در فضای کسبوکار
صدوســیودوم با کشورهایی که در این منطقه دهم و
دوازدهم هســتند رقابت کنیم .به عنوان مثال بانکها
باید به کمــک بخش خصوصی بیاینــد ،وقتی خود
دچار مشکل هستند چطور باید از آنها انتظار داشت؟
ما میگوییم مشــکالت اینها باید برطرف شود وگرنه
نیازی نیست به کسی رانت داد .اصال اگر کسی به دنبال
رانت باشد ،نباید به او اجازه حرکت داد.
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مهمتریــن لطمــه تحریمهــا ،گرفتــن حق
سیاســتگذاری طویلالمــدت از دولــت بود.
سیاستهاییمانندبرنامههایپنجسالهوچشماندازهای
 ۲۰ساله در شرایط اضطراری کنار گذاشته میشوند .در
نتیجه ،مملکت دچار روزمرگی میشود و این حالت
عدمقطعیت موجب آشفتگی میگردد .با لغو تحریمها
یا با اعــام برنامه زمانی قطعی لغــو تحریمها دولت
میتواند با اطمینان برای یکســال ۵ ،سال یا  ۲۰سال
آینده برنامهریزی کند ،از جمله یکسانسازی نرخ ارز را
عملی سازد ،بانکها را فعالتر کند و بازار سرمایه را رونق
بخشــد .زیرا دوران عدمقطعیت پایــان یافته و دوره
پیشبینیپذیری در اقتصاد شروع میشود.
با آغاز دوران قطعیت در اقتصاد که برنامهریزان
کشور را قادر میسازد تا با تشخیص اولویتها،
سیاســتگذاری کنند و از روزمرگی و سیاستهای
پوپولیستی بپرهیزند ،شقوق مختلفی مطرح میشود
که قاعدتاً به اهداف زیر نظر دارد:
 رشد اقتصادی اشتغال تورم حداقلی تبدیل رکود به رونق افزایش کارآیی تثبیت نرخ ارز تعادل در بودجه و در موازنه پرداختها جذب سرمایههای خارجیبا رفع تحریمها جهت نیل به اهداف اقتصادی دو
مسیر در راه است که مستلزم انتخاب است:
با رفع محدودیت صدور نفــت و روانی دریافت درآمد
آن ،این درآمد کماکان میتواند صرف تحبیب قلوب و
تجمیع رای شود ،فرصتسوزی و سرمایهسوزی گردد
و هست و نیست کشور بر باد رود یا اینکه درآمد نفت در
زیرساختها مصرف شود و با استفاده از اقبال جهانی
برای تعامل با ایران پــس از تحریم ،صادرات کاالهای
غیرنفتی شکوفا گردد و صرف سایر مصارف شود .حال
آنکه درآمدهای نفتی پس از رفع تحریم ،به جهت اُفت
قیمت نفت به هیچ وجه به پای درآمدهای نفتی دولت
قبلی نخواهد رسید .درآمدهایی که از درآمدهای رفع
تحریم بیشتر بوده و از ثمرات هزینهکردن آن میتوان
به رشد اقتصادی منفی و اشتغال ضعیف اشاره کرد.
احتمالوسعتگرفتنتمایالتپوپولیستیبادسترسی
به ارز فراوان پس از رفع تحریمها ،بزرگترین ریسک
دوره پسا تحریم است بهویژه که انتخابات نزدیک است و
عوامگرایی بیش از حد الزم ،میتواند سرمایههای کشور
را مانند گذشته برباد دهد.

این نگرانی از آنجا سرچشمه میگیرد که هیچ دولتی
در جهان ضد پوپولیســم نیســت و هــر از گاهی به
مناسبتهاییوعدههایپوپولیستیمیدهندوکارهای
پوپولیستیانجاممیدهند.مهمآناستکهاینعملبه
برنامه و هدف تبدیل نشود وگرنه ممکن است سفرهای
استانی و توزیع سبدکاال و ادامه پرداخت یارانه نقدی
به تمام خانوارها و ثابت نگهداشــتن غیرموجه قیمت
بنزین در سال  ۱۳۹۴و امثال اینها را در زمره کارهای
عوامگرایانه و ضد خردگرایی بهشمار آورد.
در مورد نرخ ارز و بازار و ارز پسا تحریم ،الزم است
یادآوری شود که:
اوالً :مردم عــادی و خانوادهها ،دیگــر ارز را به عنوان
سفتهبازینمیپسندند.یعنینهبرایحفظسرمایههای
خود خانوادهها و نه به عنوان ممر عایدی به امید افزایش
نرخ ،اقدام به نگهداری ارز نمیکنند.
ثانی ًا :نرخ فعلی ارز حبابی نیســت و لذا شــوکهای
هیجانی (که در زمانهای مختلف و بهویژه هنگام اعالم
پذیرش قطعنامه ۵۹۸نرخ ارز را بهشدت تحت تاثیر قرار
داد) اثر چندانی در آن ندارد و اگر هم موثر باشد تأثیرش
پایدارنیست.
فلذا برای دوره پســاتحریم هم ادامه نرخ فعلی ارز با
نوسانات اندک قابل پیشبینی اســت .پس از آن هم
قاعدتاً باید با تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود.
در غیر اینصــورت و با حفظ نــرخ ارز برای مدتهای
طوالنی ،عمال سوبســید به صادرکننده خارجی داده
میشود و به صادرات کشور لطمه میخورد .حفظ دو
نرخ برای ارز یعنی القاء نرخهای ارزانتر در اتاق مبادله
بهمعنای:
الف :ادامه رانت به افرادی که به ناروا منتفع میشوند.
ب :ادامه یارانه به واردات ،به ضرر تولید و صادرات.
و دولت قاعدتاً در اولین فرصت این بساط را برخواهد
چید.
آخرین و مهمترین نکتهای که به هیچ وجه نباید
از آن غفلت کرد ،سعی در افزایش کارآیی است.
رشــد اقتصادی که ناشــی از افزایش کارآیی باشــد
غرورآفرین است وگرنه تولید با صرف میلیاردها دالر که
یشود.
خودب هخود انجام م 
تأثیر تفاهم لوزان بر اقتصاد کالن و بنگاهها
الف – تفاهم لوزان با توجــه به ماهیت موقتیبودن و
اجرایی نبودن هیچگونه اثر پایداری در هیچ زمینهای
نخواهد داشت.
ب -آنچهکه مدنظر است قاعدتاًتوافق احتمالی ۷کشور
است که در صورت تحقق و بسته به شرایط توافق آثار
شایانی در اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت.

از جمله:
 -۱روابط کارگــزاری در بانکهای ایران با  ۷۰۰بانک
بزرگ در جهان که اینک قطع شده است از سر گرفته
یشود.
م 
 -۲دفاتــر نمایندگی بانکهایی کــه در ایران حضور
داشتند و اینک تعطیل شدهاند ،بازگشایی میشوند.
- ۳شبکهسوئیفتبرقرارمیشود،درنتیجه،بهرهگیری
ازایمیلهایرمزدارکهبعضاًزمینهسوءاستفادهرافراهم
میکرد ،متوقف میگردد.
 -۴مدیریت بینالملل وجــوه ،که برای بانک مرکزی
ایران غیرممکن شده بود احیا میشود و با سپردهگذاری
ذخایر در کشورهای مختلف ،کسب سود خواهد کرد.
 -۵هزینههای تبدیل درآمد نفت به ارزهای دیگر که
به کشور تحمیل شده بود ،مرتفع شده و دیگر پرداخت
نخواهد شد.
 - ۶ســپرده گذاری ذخایر طــا و ارز که باالجبار نزد
بانکهای ضعیف انجام میشد ،به بانکهای درجه یک
سپرده خواهد شــد که ریسک ورشکستگی کمتری
دارند.
 -۷شرکتهای تراستی که در خارج از کشور و به دنبال
گسترش تحریمها تأسیس شدند و بعضاً از موقعیت
سوءاستفاده کردند و با برداشتن وجوه ناپدید شدند،
از گردونه معامــات حذف خواهند شــد ،بنابراین،
مبادالت آتی با ابــزار بانکی و بهصورت مطمئن انجام
خواهد گردید.
 - ۸خطوط فاینانس ،ریفاینانس ،یوزانس و گشایش
اعتبارات اسنادی از سر گرفته خواهد شد .امکان اخذ
فاینانس در حد یکصدمیلیارد دالر فراهم خواهد گردید
و جذب منابع  ۲۰۰الی  ۳۰۰میلیارد دالری هم دور از
ذهن نخواهد بود.
 - ۹امکان جذب سرمایه خارجی فراهم خواهد شد و
استفاده از بیمه اعتبارات صادراتی ECAها از سر گرفته
میشود .پروژههای متوقفشده فعال میشوند .خرید
مواد اولیه بصورت نســیه – یکســاله و دوساله انجام
میشود .ریسک کشوری کاهش مییابد و حق بیمه
در رابطه با ایران تقلیل پیدا میکند و پروژههای عظیم
نفتی و نیروگاهی میتوانند به مورد اجرا گذاشته شوند.
سرمایههای ایرانیان خارج از کشور نیز آسانتر از پیش
به کشور وارد میشود.
 - ۱۰فعالیتهای ارزی سیستم بانکی احیاء میشود
و صدور و پذیرش ضمانتنامــهای ارزی آغاز میگردد.
سرمایهگذاران ،پیمانکاران و صادرکنندگان که مشکل
ضمانتنامه ارزی داشتند فعال میشوند و کارمزدهای
نقلوانتقال و  ...به شدت تقلیل مییابد.
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تفاهم هستهای؛ فرصتها و تهدیدها

پرونده ویژه

برنامه منسجم دولت میتواند رونق ایجاد کند
توگو با حسین راغفر
آثار و تبعات تفاهم لوزان بر اقتصاد ایران در گف 
عاطفه شمس :حســین راغفر اقتصاددان ،نفس مذاکرات را یک توفیق میداند و معتقد است تفاهم لوزان
چشمانداز مثبتی را در مقابل فعاالن اقتصادی کشور گشوده ،به همین دلیل هم هست که واکنش مثبت فعاالن
اقتصادی و مردم را به یک آینده با ثباتتر در اقتصاد شاهد بودیم .او میگوید «امیدی که به بهبود وضعیت
اقتصادی وجود دارد ،محصول شرایط جدیدی است که بعد از مذاکرات پیش آمده است ».راغفر با بیان اینکه
«میزانی که ما میتوانیم از این برنامه دستاورد مفید داشته باشیم تاحدود زیادی به نحوه مدیریت ما از این منابع
و برنامه ما برای آینده باز میگردد» میگوید« :نکات مثبت زیادی میتواند از این قرارداد حاصل شود و ابعاد آن
میتواند خیلی وسیعتر شود ،مشروط بر اینکه دولت برنامه منسجم و مشخصی را برای استفاده از این منابع و
آینده ارتباط ایران با کشورهای صنعتی جهان داشته باشد».

تفاهم میان ایران و شــش قدرت جهانی در
لوزان سوییس ،چنانچه به یک توافق جامع و نهایی
بیانجامد ،چه پیامدها و آثار مثبت و منفی بر اقتصاد
کشور خواهد داشت؟

نگر
ی و هفتم  /اردیبهشت 1394
ه شماره س 
آیند
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بیانیه لوزان فعال در حد یک تفاهمنامه اســت و خیلی
نمیتوان درباره آن اظهارنظری کرد مگر اینکه به امضای
یک قرارداد حقوقی میان دو طرف بیانجامد ،آن وقت
محتوای آن قرارداد میتواند تعیینکننده باشد که چه
نتایج احتماال مثبتی بر اقتصاد کشــور خواهد داشت.
به نظر من این فرآیند دیر یا زود باید طی شود و مسئله
تحریمهادریکفرآیندتعاملیحلوفصلگردد.بنابراین
این یک امر ناگزیر اســت که باید دنبال شود و امیدوار
هستیم که خواستههای کشــور در این قرارداد کامال
لحاظ شود و نتایجی که به دنبال آن هستیم تأمین شود.
واقعیت این است که ارزیابی این مذاکرات مشکل است
و به اینکه محتوای قرارداد نهایی چه خواهد بود بستگی
دارد اما تا همینجا هم به نظر من نفس این مذاکرات
یک توفیق بوده و چشمانداز مثبتی را در مقابل فعاالن
اقتصادی کشور گشوده است ،به همین دلیل هم هست
که واکنش مثبت فعاالن اقتصادی و مردم را به یک آینده
با ثباتتردراقتصاد،بهطورمثالبهصورتکاهشقیمت
ارز شاهد بودیم .درواقع این امیدی که به بهبود وضعیت
اقتصادی وجود دارد محصول شرایط جدیدی است که

بعد از مذاکرات پیش آمد .روند کار تا اینجا موفقیتآمیز
بوده و قطعا میتواند ظرفیتهای بیشــتری هم برای
حصول توفیقات بیشــتر ایجاد کنــد .در مجموع اگر
بخواهیم مسئله را بررسی کنیم ،اگر قرارداد در قالبی که
مسئوالنماانتظاردارندتنظیمشود،قطعادستاوردهای
بزرگی میتواند داشته باشد .بر لفظ «میتواند» تأکید
میکنم چون درعین حال میتواند دســتاوردی هم
نداشته باشــد .به این دلیل که ساخت اقتصادی ایران
در  ۶۰سال گذشته نشان میدهد که بیشتر منابع ما و
سهم بزرگی از تشکیل سرمایه کشور به بخش خدمات و
عمدتا به بخش واردات و فعالیتهای غیرمولد اختصاص
پیدا کرده است .این یک بیماری مزمن قدیمی و کهنه
است که با تغییر دولتها هم چندان تغییری نکرده و
همواره از کلیدیترین موانع توسعه اقتصادی در ایران
بوده است .اگر بخواهیم این وضعیت اصالح شود قاعدتاً
نیازمند یک اراده جدیتر هســتیم که باید چارچوب
مشخصی برای استفاده از این ظرفیتها وجود داشته
باشد .در غیر این صورت ،اگر بهطور سنتی عمل کنیم،
این نگرانی وجود دارد که بهطور مثال مبلغ قابلتوجهی
از  ۱۵۰میلیارد دالر درآمدهای ارزی کشور که در خارج
بلوکهشده ،وقتی آزاد میشــود ،بازهم صرف واردات و
کاالهای مصرفی شود .از این جهت به نظر میرسد که
اگر ما برنامه روشنی برای استفاده از این منابع در جهت

رشد بخش صنعت و به خصوص صنایعی که اشتغالزا
و پیشبرنده بخشهای دیگر صنایع کشــور باشند،
نداشته باشیم و بهطور کلی اگر یک برنامه مبتنی بر رشد
بهرهوری در این صنایع نداشته باشیم احتماال باز هم این
منابع به گروگان گرفته میشوند و این خطر وجود دارد
که حتی به زیان صنایع موجود در کشور بهکار گرفته
شوند و بخشی از آنها را تهدید کنند .بنابراین ،اینکه
چقدر «میتوانیم» از این برنامه دستاورد مفید داشته
باشیم تا حدود زیادی به نحوه مدیریت در این منابع و
برنامه ما برای آینده بازمیگردد .طبیعی است که انتظار
داشته باشیم هزینه بسیاری از کاالها و خدمات وارداتی
کاهش پیدا کند و البته انتظاری طبیعی و منطقی هم
هست که قیمت کاالها در بازار کاهش پیدا کند ،نهتنها
تورم بلکه قیمت خود کاالها ،چرا که در این چندسال
گذشته بسیاری از فعاالن اقتصادی ،تجار ،واردکنندگان
و تولیدکنندهها برای تولید نهادههای خود و یا واردات
کاالهای نهایی در کشور ،هزینه زیادی را برای انتقال
پول به کشور متحمل شدهاند که این هزینهها خود را
در افزایش قیمتها نشان میدهد .طبیعتا باید انتظار
داشته باشیم این اقالم حذف شود و کاالها با قیمتهای
ارزانتری به دست مردم برسد.
مســئله دیگر این اســت که در ارتباطات تجاری ما،
بسیاری از این تحریمها مشکالت زیادی را بر اقتصاد
و معیشت مردم تحمیل کرده و هزینههای زیادی را بر
فعالیتهای تولیدی و حتی ارائه خدمات در ایران مثل
خدمات حملونقل هوایی بار کرده است .امیدواریم که با
رفع تحریمها گشایشی در کیفیت اینگونه خدمات در
کشور ایجاد شود .ایران امکان و فرصتهای گستردهتر
دیگری را برای قرارداد با کشورهای مختلف در اختیار
خواهد داشــت ،در این صورت گزینههای بیشتری را
به غیر از کشورهایی که تاکنون شرکای اصلی تجاری
ایران بودند پیدا خواهد کرد و طبیعتا این فرصت رقابت
میتواند کمککننده باشد و قدرت چانهزنی و انتخاب
ایران را در بازارهای جهانی ،باقیمت مناسبتر و شرایط
بهترارتقاءدهد.همچنیندسترسیبهمنابعیامواداولیه
یا کاالهای دیگر میتوانند از مواردی باشند که به کاهش
هزینههای تولید و ارتقاء ســطح کیفیت فعالیتهای
اقتصادی در کشــور کمک کننــد .در مجموع به نظر
من نکات مثبت زیادی وجود دارد که امیدواریم از این
قرارداد حاصل شود اما ابعاد آن میتواند خیلی وسیعتر
شود مشروط بر اینکه دولت برنامه منسجم و مشخصی
را برای اســتفاده از این منابع و آینــده ارتباط ایران با
کشورهای صنعتی جهان داشته باشد .در این رابطه ،نوع
نگاه آنها کماکان این است که بتوانند از این فرصتها و
ازاینبرنامهبهرهبرداریهاییکطرفهبکنندامااگربرنامه
روشنیداشتهباشیماینفرصتراقطعاًبهآنهانخواهیم
داد .شرایط مبادالت تجاری میان ایران و کشورهایی
که آنها هم عالقمند به حضور در ایران هســتند باید
شرایط منصفانهای باشد که امکان تأمین منافع طرفین
بخصوص کشور ما در قراردادهای بعدی ایجاد شود.
این توافق بیشتر بر کدام بخشهای اقتصاد ایران
میتواندتاثیرگذارباشد؟

در اقتصاد ما ،آنها عمدتاً به دنبال قراردادهای نفت و گاز
یا تسخیر بخشی از بازار ما با ورود کاالهای مصرفی خود
وحتیکاالهایمونتاژیمثلخودروووسایلاینچنینی
هستندتاایرانبیشتربازاریبرایتوزیعکاالهایآنهادر
منطقه باشد .طبیعتا در بخش انرژی و نفت و گاز ،صنایع
خودروسازی و بخش خدمات تمایل زیادی برای ورود
به ایران وجود دارد تا بتوانند با خدمات خود بخشی از
ظرفیتهایتقاضایگروهخاصیازجمعیتبزرگایران
که دارای قدرت خریدهای باال هستند را تأمین کنند.
نتایجاینتوافقراازچهزمانیمیتواندرتحوالت
اقتصادکشورمشاهدهکرد؟

ایهمانروزبهدلیل
اگراینتوافقانجامگیردقطعاازفرد 
تغییر انتظارات مردم و فعاالن اقتصادی میتوان تأثیرات
آن را شاهد بود .بخشی از آن به صورت خوشبینی و امید
به اصالح در آینده مناسبات اقتصادی ما و تسهیالتی که
فراهم میشود خود را نشان خواهد داد اما به نظر میرسد
که با توجه به محتوای تفاهمنامهای که تهیه شده حدودا ً
چندماهی طول خواهد کشید که موانع واقعی برداشته
شــود و ثمرات اینها به اقتصاد ایران وارد شود .حتی
ممکن است نتایج خیلی ملموس این قرارداد اصال به
امسال نرسد ولی احتماال از پایان سال و یا آغاز سال آینده
میتوانیم انتظار داشته باشیم که نتایج این قراردادها
بیشتر شده و تا حدی یخهای روابط میان ایران و آمریکا
و برخی از کشورهای اروپایی را آب کند و این زمینهای را
برای عادیشدن روابط اقتصادی فراهم کند.
تاثیراینمسئلهبرتورمورکودچهخواهدبود؟آیا
باید منتظر باالرفتن نرخ تورم در ازای رونق اقتصادی و
خارجشدن از فضای رکود باشیم؟

نگرانیها بیشــتر معطوف به واردات بیرویه کاالهای
مصرفی اســت .این منابع باید صرف ســرمایهگذاری
در کشور شــوند و بتوانند منابعی را برای تأمین اعتبار

این نیازمند یک مدیریت منابع اســت .در حال حاضر
بسیاری از واحدهای کوچک در اقتصاد ایران برای تداوم
فعالیتهای خود و غلبه بر مشــکالتی که با آن مواجه
هستند به شدت نیازمند اعتبارات ریالی یا ارزی هستند،
منتها بانکها به اسم اینکه منابع الزم را ندارند تسهیالت
نمیدهند ،ضمنا نرخ بهره بانکی هنوز به شــدت باال
است و این هزینههای تولیدکننده داخلی را در رقابت
با تولیدکننده خارجی به شدت افزایش میدهد .دولت
میتواند اصالحاتی را که در نظام بانکی الزم اســت به
آنها دیکته کند و آنها را وادار به انجام اقدامات اصالحی
نماید .در غیر این صورت محرومیت از هرگونه حمایت
دولت و حتی نقلوانتقال منابع از طریق بانکهایی که
همکاری الزم را ندارند میتواند تنبیه بزرگی باشــد و
آنهارابهسمتیکرفتارعاقالنهمبتنیبرتأمینمنافع
ملی سوق دهد.
با توجه به اینکه صادرات غیر نفتی ما در سال
گذشته ۵۰میلیارد دالر بوده و نسبت به سال ،۹۲بیش
از ۱۸درصدرشدداشتهاستبانهاییشدنتوافقمیان
ایران و  ،5+1صادرات غیرنفتی چه رشــدی خواهد
داشت؟

عمده صادراتی که موســوم به غیرنفتی است ،خود از
مشتقاتنفتاست.یعنیبحثفرآوردههایپتروشیمی
است که میتوان بخشی از آن را در طبقهبندی صادرات
نفتینیزتقسیمبندیکرد،منتهابایدتفکیکیقائلشد
میان آن منابع و تولیداتی که ارزش افزوده بسیار باالیی
را در داخل کشور خلق میکند و صادر میشود و برخی
که عمدتاً فعالیتهای خامفروشی دارند و ارزش افزوده
مناسبی به محصوالتشان اضافه نمیکنند .در بازارهای
جهانی نیز به دلیل رقابت شدیدی که وجود دارد طبعاً
دســت تولیدکنندگان ما مثل بازار داخلی باز نیست
که بتوانند از این فضای انحصاری به نفع خود استفاده

واقعیت این است که اتاق بازرگانی تا بهحال نتوانسته
از ظرفیت این نهاد مدنی که در بخش خصوصی وجود
دارد آنطور که شایســته است اســتفاده کند و منافع
بخش خصوصی و منافع عمومی را تأمین کند ،چون
بههر صورت فقط بخش خصوصی نیست که باید منافع
آن تأمین شــود .حفظ منافع بخش خصوصی در گرو
حفظ منافع بخش عمومی اســت که درواقع میتواند
ارتبــاط ،همدلی و اعتماد بین این بخــش و مردم که
مصرفکنندگان هســتند را فراهم کند .ضمنا انتظار
میرود اتاق بازرگانی در رابطه با مســائل و مشکالت
کشــور بتواند فعالتر برخورد کند و در حل مشکالت
کنونی و بســیاری از فرصتهای اقتصادی کشور نیز
حضور چشمگیر و جدی داشته باشد .در واقع با حضور
خودبتواندحفظمنافعبخشخصوصیبخصوصبخش
تولیدرادنبالکند،چونمابدونتولیدنمیتوانیمتجارت
موفقی داشته باشیم ،چراکه اقتصاد کشور اسیر واردات
کاالهای مصرفی خواهد شد و این یکی از موانع توسعه
اقتصادی در ایران است .به هر صورت باید نوعی توازن
نیز در رفتار اتاق با بخشهای مختلف اقتصاد کشور مثل
کشاورزی ،صنعت و معدن وجود داشته باشد ،بخصوص
در مورد صنعت و با توجه به شرایط خاص کشور که با
بیکاری گستردهای روبهرو هستیم .طبیعتاً حل مسئله
بیکاری و ایجاد نوعی امید به آینده اقتصادی کشــور
میتواند نوعی همدلی در جهت بهبود فضای اقتصاد
کشور ایجاد کند .به نظر میرســد که اتاق باید درباره
بخشهای تولیدی و فراهمآوردن تسهیالت بانکی برای
تأمین نیازهای آنها و به ویژه برای بنگاههای کوچک و
متوسط خیلی فعالتر عمل کند .در این فرآیند هم باید
مراقب صنایع داخلی باشد و با توجه به اینکه این قرارداد
موجبگسترشروابطتجاریایرانباکشورهایمختلف
میشود ،توازن حضور بخشهای مختلف در این عرصه
فراهم شود و همه مسائل به بخش خدمات ،و خدمات به
واردات منحصر نشود.
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باتوجهبهمحدودیتهایشدیداقتصادکشوردر
چندسالگذشته،برداشتهشدنیکبارۀاینتحریمها،
آیا میتواند ریسکی برای اقتصاد ما دربر داشته باشد؟
در این خصوص چه نگرانیهایی وجود دارد؟

با توجه به اینکه ورود حجم باالی نقدینگی به
سیستمپولیکشوربعدازبرداشتهشدناینتحریمها
میتواند اقتصاد ما را با شــوک شدیدی مواجه کند،
چطور میتوان تبعات ناشی از این شوک را مهار کرد؟

آیاتوافقهستهایولغوتحریمهامیتواندتاثیری
در نقش اتاقهای بازرگانی داشته باشد؟ یعنی با توجه
بهافزایشنقشبخشخصوصیدراقتصادکارکردهای
اتاق بازرگانی نیز میتواند بیشتر از گذشته شود؟ با چه
مکانیزمیاینمسئلهامکانتحققخواهدداشت؟

صادرات غیرنفتی
نیازمند حمایت و
در واقع هدایت و
برنامهریزیدولت
است بهنحوی
که این امکان
را ایجاد کند که
ارتقاء بهرهوری
در داخل کشور
بتواندفرصتهای
الزم را برای
سرمایهگذارانما
و حضورشان در
بازارهایجهانی
فراهم کند .یکی از
این الزامات کاهش
نرخ بهره بانکی
است.

نگر
آینده

این بستگی به برنامه دولت دارد .اگر دولت یک برنامه
منسجم داشته باشد ،میتوان انتظار داشت هم رونق
اقتصادی داشته باشیم وهم اینکه تورم کاهش پیداکند،
منتها این بستگی دارد که این منابع به چه بخشهایی
تزریقشود.اگربهرشدبخشتولیدمنتهیشود،طبیعتا
نتایج و آثار آن میتواند به افزایش طرف عرضه در جامعه
منجر شــود ،همچنین میتواند بیــکاری را کاهش و
درآمدهای عمومی مردم را افزایش دهد .افزایش نرخ
اشــتغال از طریق باالبردن عرضه ظرفیتهای کنونی
تولید در کشور وجود دارد که االن بدون استفاده ماندهاند.
اینها میتوانند فعال شوند و زمینههای رشد اقتصادی،
اشتغال و همینطور کسب درآمد را برای مردم فراهم
کنند .این ایجاد اشتغال میتواند زمینهای برای رشد
بعدیاقتصادیباشد،امااگربرنامهایوجودنداشتهباشد
یا اینکه عمده این منابع صرف واردات کاالهای مصرفی
شود ،قطعا موجب افزایش تورم خواهد شد و چهبسا تورم
شدیدی را به اقتصاد کشور تحمیل کند.

بنگاههایکوچککهمربوطبهبخشخصوصیهستند
از طریق نظام بانکی فراهم کنند .ورود این منابع به نظام
بانکی ما احتماال منابع بزرگی را برای آن رقم بزند و امکان
اصالح نظام بانکی از طریق بانک مرکزی را فراهم آورد تا
به تدریج از این وضعیت شوکزدهای که بانکهای کشور
با آن مواجه هستند خارج شویم .برای این کار ،مدیریت
اقتصادکشوربایدتوسطدولت،بانکمرکزیوبخصوص
نظام بانکی سامان جدی بگیرد تا مشکالت را رفع کند.
ســاختار بیمار کنونی ما حتی پیش از تحریمها نیز،
کژکارکردهای خاص خود را داشته و اگر فرض کنیم االن
به دوران پیش از تحریم بازگردیم کماکان این کاستیها
در نظام اقتصادی ما وجود دارد؛ بنابراین باید برای اصالح
آنها تالش کرد و این مستلزم یک برنامهریزی بسیار
دقیق و جامع است .رفع بسیاری از معضالت موجود در
فضای کسبوکار کشور ،تصحیح عملکرد نظام بانکی و
نظام مالیاتی کشور از مسائل بسیار اساسی برای احیا و
خروج از بحران اقتصادی کنونی کشور است.

کنند .بنابراین به نظر میرسد که در آینده نزدیک ما
باید بتوانیم تمهیداتی بیاندیشیم که فعاالن اقتصادی
ما توان رقابتپذیری داشته باشند .اما درباره سؤال شما
باید بگویم صادرات غیرنفتی نیازمند حمایت و در واقع
هدایت و برنامهریزی دولت است بهنحوی که این امکان
را ایجاد کند که ارتقاء بهرهوری در داخل کشور بتواند
فرصتهای الزم را برای سرمایهگذاران ما و حضورشان
در بازارهــای جهانی فراهم کند .یکــی از این الزامات
کاهش نرخ بهره بانکی اســت که میتواند هزینههای
تولیدکنندگان داخلی را کاهش دهد و زمینه را برای
صادرات محصوالتشان فراهم کند و این همانطور که
گفتم مستلزم اصالحاتی در رفتار نظام بانکی ماست که
قطعا به هدایت و قاطعیت دولت در این زمینه نیازمند
است.
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پرونده ویژه

بیم و امیدهای
یک توافق احتمالی

اقتصاد ما باید تعاملی باشد
و همگام با تغییرات بینالمللی
پیش برود

جهانبخش امینی
نماینده ادوار
مجلس و عضو
هیئت مدیره
سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت

نگر
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تفاهم لوزان را میتوان آغاز فصلی جدید در تعامالت
ایران با جامعه بینالملل دانست .هرچند این تفاهم
الزامیبرایطرفینایجادنمیکندامابانگاهیبهکارنامه
بیش از یک دهه مذاکرات هستهای ،این نتیجه حاصل
میشود که چنین تفاهمی روند واگرایانه این مذاکرات را
به سیری همگرایانه تغییر داده است و این همگرایی در
روزتوافقبهنقطهاشتراکخواهدرسید.تفاهمهستهای
میتواند نمونهای از مدیریت کالن و موفق برای جامعه
ایران مدرن تلقی شود و قطعا مهر تاییدی بر این واقعیت
است که« :گفتمان و سیاست پراگماتیستی همواره به
سود ملتها خواهد بود .عرصه سیاست همچون صفحه
شطرنج است که در آن یک حرکت اشتباه میتواند بازی
را به سود طرف مقابل تمام کند .حال این حرکت اشتباه
ممکن است از یک سرباز سر بزند و یا از وزیر .بر سر میز
مذاکره ،قدرت تفکر و ذهن استکه تعیینکنندهنتیجه
مبارزه اســت و نه قدرت مچ و بازو .برای تصمیمگیری
درست باید به نظرات اهل فن و علم مربوطه رجوع کرد».
این نوع از مدیریت که میتوان آن را «مدیریت تعاملی»
نامید قابلیت آن را دارد که به دیگر حوزههای مدیریتی
کشــورمان تعمیم داده شــود که اقتصاد یکی از این
حوزههاست.
در دوران پس از انقالب اسالمی ،اقتصاد ایران سه
دوره متفاوت را سپری کرده است .دوره اول دهه
شصت بود که اقتصاد تحت سیطره جنگ تحمیلی قرار
داشت .دوره دوم دهههای هفتاد و هشتاد بودند که آثار و
تبعات سوء بجامانده از خسارتهای جنگ هشت ساله و
همچنین تحریمهای کلیشهای دولت ایاالت متحده
همچنان در تعقیب اقتصاد ایران بودند که البته این آثار
دردهههشتاد،رفتهرفتهکمرنگترازقبلشد.دورهسوم

هم دهه نود است که فشار شدید تحریمهای بینالمللی
همچون شــبحی بر ایران سایه افکنده است .با نگاهی
اجمالی به آمار و ارقام میتوان گفت که اقتصاد ایران در
دوره دوم روندی عادیتر از دورههای اول و سوم داشته
است.
با تفاهم لوزان فشــارهای بینالمللی بر ایران تا حدی
فروکش کرد و به نظر میرســد آثار رفــع تحریمها
همانگونه که در کوتاهمدت به شــکل تاثیرات روانی
خود را نشان داد ،پس از توافق نهایی نیز بسته به شرایط
ممکن است پس از ششماه عمال هویدا شوند .فرض
نادرستی که در ج ّو حاکم بر ایران وجود دارد این است
که پس از لغو تحریمها همه مسائل و مشکالت کشور
حل خواهند شد .باید این حقیقت تلخ را بپذیریم که در
صورتنهاییشدناینتوافق،درخوشبینانهترینحالت،
اقتصاد ایران به شرایط تقریبا باثبات اوایل دهه هشتاد
خواهد رسید .البته در سیاستگذاریهای اقتصادی
بعدی باید در نظر داشت که آزموده را آزمودن خطاست.
توافق نهایــی بر بخشهای زیــادی از اقتصاد
کشورمان تاثیر خواهد گذاشت .مطمئناً پس از
امضای این توافقنامه میزان زیادی از وجوهات ایران که
در خارج از کشور توقیف شدهاند آزاد و سرمایه نقدی
فراوانی به اقتصاد تزریق خواهد شد .به جرأت میتوان
گفت که بازار بورس جزو اولین بازارهایی است که بعد از
این توافق دستخوش تحول مثبت میشود .این روند
موجب میشود که اعتماد از دست رفته سرمایهگذاران
نســبت به بورس دوباره جلب شــود و آنها حرکت
سرمایههای خود را به سوی بازارها تسریع کنند .با توجه
به برگزاری مجامع شرکتهای بورس در بهار ،۱۳۹۴
تســریع در افزایش جذب ســرمایههای بورس رنگی
جدیتر به خود خواهد گرفت .در حالی که دولت قیمت
ارز را ۲۷۵۰تومان پیشبینی کرده است ،بدون تردید در
آینده شاهد کاهش چشمگیری در نرخ ارز نخواهیم بود.
بنابراین میتوان رونق را برای بازار بورس پیشبینی کرد.
با پیوستن ایران به سیستم پولی بینالمللی ،بازرگانان
ایرانی از پرداخت هزینههای مبادله که مبلغی در حدود
 ۷تا  ۱۲درصد مبلغ اصلی اســت بینیاز میشوند و با
استناد به این فرض ،در مبادالت غیرنفتی که رقمی در
حدود  ۱۰۰میلیارد دالر است ،دستکم از بههدر رفتن
 ۷میلیارد دالر جلوگیری میشود .لغو تحریم سوئیفت
میتواند همچون کاتالیزوری برای تسریع بهبود چرخه
بازاریابی و بهدســتآوردن بازارهای از دســت رفته و
همچنینبازارهایجدیدعملکند.براساسپیشبینی
کارشناسان ،تراز تجاری کشورمان مثبت خواهد شد و
فضای تعامالت بینالمللی برای فعاالن اقتصادی رو به
بهبودی خواهد رفت.
بازارنفتیکیدیگرازبخشهاییاستکهتحتتاثیراین
توافق قرار خواهد گرفت .رفع تحریمها باعث رفع تحریم
انتقالپولازجملهبرداشنتحریمسوئیفتورفعتحریم
کشتیرانیومتعاقباباعثتوسعهوافزایشصادراتنفتی،
غیرنفتیورونقبازارسرمایهخواهدشد.پسازاینتوافق
دسترسی ایران به تکنولوژیهای جدید برای استخراج

و صادرات نفت آسانتر میشود .روند تکمیل فازهای
نیمهتمام پارس جنوبی تسریع ،و صادرات غیرنفتی در
حوزه پتروشیمی رونق بیشتری خواهد گرفت .یکی از
شاخصههایی که ممکن است اقتصاد ایران را پس از رفع
تحریمها با تالطم مواجه کند قیمت ارز و بخصوص دالر
آمریکااست.طبعاًازلحاظروانیوتکنیکیرفعتحریمها
باعث تغییر در ارزش ارزهای خارجی در برابر ریال ایران
خواهد شد .افزایش نرخ ارز به سود حوزه صادرت و به
زیان حوزه واردات است و بلعکس .بر اساس ارزیابیها ،در
تابستان ۱۳۹۴قیمت دالر امریکا را میتوان بین۳۰۰۰
تا ۴۰۰۰تومانپیشبینیکرد.همچنینبهدلیلافزایش
تولید نفت توسط ایران و کاهش رشد اقتصادی چین و
اتحادیه اروپا ،قیمت این کاال ممکن است به رقمی بین
 ۳۰تا  ۴۰دالر کاهش پیدا کند اما دسترســی ایران به
منابع بلوکهشده میتواند تا حدودی کاهش قیمت نفت
را جبران کند.
دولت در سال  ۱۳۹۳موفق به کاهش نرخ تورم تا
میزان  ۱۵درصد شد .بر اساس آمارهای رسمی
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ،این روند رو به کاهش در
سال  ۱۳۹۴نیز ادامه پیدا خواهد کرد .در صورت عدم
توافق این نرخ میتواند در سال  ۱۳۹۴تا نرخی بین ۳۰
تا  ۳۵درصد افزایش یابد و در صورت تمدید مذاکرات
میتوان تورمی تا میزان  ۲۰درصد را انتظار داشــت.
متاسفانه به دلیل اینکه اقتصاد ایران وضعیتی رکودی-
تورمی دارد ،درنتیجه میتــوان برای خروج از رکود دو
سناریو را متصور شد .اول اینکه با افزایش نرخ تورم سعی
در خروج از رکود کرد که در اینصورت بار سنگین این
سیاست بر دوش اقشار کمدرآمد اســت و عواقب آن
غیرقابل پیشبینی است .در سناریوی دوم از افزایش نرخ
تورم جلوگیری و با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
سعی در حفظ وضع موجود کرد تا شاید در آینده با بهبود
اوضاع رفتهرفته از رکود خارج شویم .بر اساس گفته آقای
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییسجمهوری ،اقتصاد
ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۴کامال از رکود خارج خواهد
شد .این بدان معناست که وضعیت رکودی -تورمی در
ایران از ابتدای نیمه دوم سال  ۱۳۹۴پایان خواهد یافت.
در هر صــورت حل پازل نرخ تورم -رکود -نرخ ســود
سپردهگذاری برعهده دولتمردان است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت پس از بیانیه لوزان
در اولین جلســه کاری خود امســال را ســال
«صادرات بدون اتکا به نفت» نامید و ســال  ۱۳۹۴را
فرصتی برای شتاب در توسعه صادرات غیرنفتی دانست.
او بر این نکته تاکید کرد که برنامههای این وزارتخانه بر
صادرات غیرنفتی متمرکز خواهند شــد .بر اســاس
آمارهای رسمی در سال گذشــته  ۹۳میلیون و ۴۱۶
هزارتن کاال به ارزش  ۴۹میلیارد و  ۷۴۴میلیون دالر از
کشور صادر شده اســت که سهم میعانات گازی از این
صادرات  ۱۴میلیارد دالر ،سهم محصوالت پتروشیمی
 ۱۴میلیارد و ۲۴۱میلیون دالر و بقیه کاالها با سهم۲۱
میلیارد و  ۴۹۷میلیون دالر به ترتیب با افزایش ۳۲ ،۳۶

و  ۴درصدی نســبت به دوازدهماهه ســال  ۱۳۹۲در
ردههای اول تا سوم قرار دارند .کشورهای چین ،عراق،
امارات متحده عربی ،هند و افغانستان به ترتیب با وادرات
 ۹میلیارد و ۱۵۹میلیون دالر ۶،میلیارد و ۱۸۳میلیون
دالر ۳ ،میلیارد و  ۹۳۲میلیون دالر ۲ ،میلیارد و ۴۴۱
میلیون دالر و  ۲میلیارد و  ۳۸۸میلیون دالر عمدهترین
کشــورهای مقصد کاالهای صادراتی ایران بودهاند .با
نگاهی به این ارقام متوجه میشــویم کــه صادرات
کشورمان در حوزه غیرنفتی نیز تکمحصولی است و با
این وجود همچنان این درصد بسیار پایینتر از حجم
صادرات کل کشور اســت .بر اساس آمارهای گمرک،
صادرات غیرنفتی ایران در  ۱۱ماهه ســال  ۱۳۹۳در
مجموع به  ۴۹میلیارد و  ۷۴۴میلیون دالر رسید که در
مقایسه با سال  ۱۳۹۲به میزان  ۸۷.۱۸درصد افزایش
داشته است .اما وضعیت ( GDPتولید ناخالص داخلی)
ایران در سال  ۱۳۹۳همچنان کمتر از میزان  GDPدر
سال ۱۳۹۰است.اقتصادتکمحصولیوبهویژهاقتصادی
که وابسته به نفت است ،بسیار شکننده مینماید .مسلم
است که اقتصاد ما با مشکالت ساختاری فراوانی مواجه
است که این مشکالت نه به خاطر تحریمها بلکه ناشی از
ضعفدرتعریفساختارهایمالیاتی،نظامارزی،صنعت،
بازار و ...است .رفع تحریمها برای اقتصاد بیمار ایران نه به
عنوان یک طبیب ،که بیمارش را مداوا میکند و او را به
بهبودیکاملمیرساند،بلکههمچونمرهمیمیتواند
دردی از دردهای این بیمار بکاهد .با وجود تالش دولت
برای کاهش اتکای بودجه به درآمد نفتی از ۵۰درصد در
سال ۱۳۹۳به ۳۳درصد در سال ۱۳۹۴همچنان شاهد
آن هســتیم که عمال نفت تاثیر زیادی در ســاختار
بودجهای ایران دارد و همچون اختاپوسی بر اقتصاد ایران
چمبره زده است.

باتوجهبهاینکهعملکرداقتصادبراساسمکانیسم
عرضه و تقاضا تنظیم میشود لذا باید اقتصاد ما
یک اقتصاد تعاملی باشد و همگام با معیارها و تغییرات
بینالمللی پیش برود .تجربه نشان داده است که دولت
در اثر آشــوبهای سیاســی و اقتصادی ممکن است
رفتارهای احساسی از خود نشان دهد .بخش خصوصی
در کنار دولــت میتواند با حفظ آرامش ،برداشــتی
واقعگرایانه از وضعیت اقتصادی کشــور را ارائه دهد تا
دولت در تصمیمگیریهایش دســتخوش هیجانات
موجوددرجامعهنشود.بخشخصوصیمطلوبمیتواند
به دولت (مجری) در حوزه سیاستگذاری کمک فراوانی
کند .بخش خصوصــی به عنوان محلی بــرای تبلور
سیاســتهای اقتصادی و صنعتی دولــت میتواند
سیاســتهای دولت را متجلی ســازد .اتاق بازرگانی
میتواند در تعیین نرخ معقول ارز مشارکت داشته باشد
به طوریکــه موازنهای بین فعاالن اقتصــادی اعم از
تولیدکننــده ،واردکننده و صادرکننــده ایجاد کند.
مهمترین نکته اینجاســت که ماهیت مســتقل اتاق
بازرگانی بایستی حفظ شود .اما متاسفانه در واقعیت امر
عکس این را شاهد هستیم و اتاق بازرگانی در درون دولت
ادغام شده است ،بهطوری که دولت هم نقش مجری را
دارد و هم نقش سیاستگذار را .در رابطه بین دولت و اتاق
بازرگانی شورای گفتوگو میتواند نقش واسطه را ایفا
کند .حال اگر این شورا نیز دولتی باشد این واسطهگری
بین سیاستگذار و مجری بسیار ناکارآمد خواهد بود.

چشمانداز آینده تجاری ایران

ایران به واسطۀ قرار گرفتن در موقعیت استراتژیک
و حساس منطقه خاورمیانه که مهمترین منابع
انرژی جهان را در خود جــای داده ،از اهمیت ویژهای
برخورداراست,موقعیتتاریخی،گستردگیسرزمینی
و انبوهی جمعیت ،این اهمیت را دوچندان میکند .به
تعبیر مکیندر جغرافیدان انگلیسی در آغار قرن بیستم،
ایران در میان دو قلب مهم و تاثیرگذار جهان قرار گرفته
اســت .خلیج فارس بهعنوان قلب انرژی و خاورمیانه
بهعنوانقلببحران.موقعیتیدوگانهکهدوامومدیریت
آن مستلزم قدرتی اثرگذار بر بحران است تا اثرات سوء
را از مرکز انرژی دور ســازد .در دوران پس از انقالب با
وجود دشمنی بســیاری از قدرتهای بزرگ دنیا با
کشــورمان و تاثیرپذیــری اکثر کشــورهای دنیا از
تصمیمات قدرتهای بزرگ ،اهمیت ایران در زمینه
تجارت بینالملل و امــور بازرگانی همچون واقعیتی
غیرقابل انکار باقی ماند ،چنانکه بسیاری از شرکتهای
دنیا علیرغم مخالفت دولتهای متبوع خود بهدنبال
ایجاد روزنهای برای برقراری ارتباطات تجاری با ایران و
استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای آن بودند .ایران در
میان کشورهای بحرانزدهای مانند عراق ،افغانستان و
پاکستان و نیز کشورهای آسیای میانه و حوزه قفقاز ،به
واسطۀ تسلط بر شاهراه اقتصادی خلیج فارس و تنگه
هرمز ،فرصتهای ویژهای در اختیار دارد که استفاده
مطلوبازآنها،مستلزمهمکاریهایمتقابلبینالمللی
و نیز اعمال سیاستی تنشزدا در قالب حاکمیت ملی
است.
یکی از اهداف کالن اقتصادی کشــور توسعه
صادرات غیرنفتی و هدفمندکردن واردات است.
در سند چشمانداز ۱۴۰۴به منظور دستیابی به جایگاه
اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه ،بر رشد
پرشــتاب و مســتمر اقتصادی همراه با تعامل فعال
اقتصادی با اقتصاد بینالمللی از طریق توسعه صادرات
غیرنفتی ،همافزایی و گسترش فعالیتهای اقتصادی
دارای مزیت نسبی تاکید شده است .با این حال طی
سالهای اخیر ،سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی
نهتنها به اهداف مورد نظر نرسید بلکه توجیه اقتصادی
خــود را نیــز از دســت داد ،چراکه پس از تشــدید
تحریمهای یکجانبه غرب علیه ایران ،افزایش هزینه
مبادالت و دشــواریهای بهوجود آمــده در زمینه
نقلوانتقاالت پول و اختالل در خطوط کشــتیرانی،
منجر به افزایش هزینــه واردات و صــادرات و ورود
تکنولوژی به کشور با مشکالت و موانع زیادی شد.
در حوزه تجارت خارجی ،توسعه و ارتقاء سطح
روابط بینالمللی یکــی از الزامات جدی برای
گسترش تجارت خارجی هر کشور محسوب میشود.
قاعدتاً توســعه و بهبود روابط سیاسی میتواند بستر
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آینده

در جایی که بخشهای متعــدد اقتصادی در
کشورمان به شکل سنتی مدیریت میشوند و
بوروکراسی خاصی بر این حوزهها حاکم است نمیتوان
از رقابت در دنیای مدرن دم زد .آن هم رقابت با کشورهای
پیشرفتهای که ساختارهای اقتصادی و صنعتیشان
همچونالگوریتمهایکامپیوتریبراساسمنطقونظم
طراحی شدهاند .با نگاهی به اقتصادهای پیشرفته دنیا
متوجه میشویم که پیشرفت این کشورها نه به خاطر
شعارها و ادعاهای توخالی بلکه مرهون زحمات اهل علم
وفناست.آلمانیکیازایناقتصادهایبزرگاست.پس
از خاتمه جنگ جهانی دوم در این کشور تقریبا چیزی
جز خرابیهــای جنگ برجای نمانده بــود .اما پس از
گذشتکمترازنیمقرناینکشوربهیکقدرتاقتصادی
بزرگ تبدیل شد و هم اکنون اقتصاد اول حوزه اتحادیه
اروپا است .برای پیشرفت اقتصادی و صنعتی بایستی
استراتژی توسعه کالن کشور بهطور جامع بازنویسی و
اصالح شود .ساختارهای مدیریتی نیز باید بهطور پایهای
تغییرکنند.

مشاهداتخوشبینانه

ی و هفتم  /اردیبهشت 1394
شماره س 

یکی از بزرگترین نگرانیهای محافل سیاسی و
اقتصادی امروز ایران این معضل است که پس از
برداشتهشدنتحریمهاوباورودحجمباالیسرمایههای
آزادشده ایران به داخل ممکن است میزان نقدینگی به
مقدار خیلی زیادی باال رود و باعث افزایش شدید نرخ
تورم شود .به دلیل اینکه ســاختار اقتصادی کشور به
شکلی است که ظرفیت جذب سرمایههای خارجی را در
مقیاسبزرگندارد،ایننگرانیبیجهتنیست.هرچند
در ابتدای امر بهنظر میرسد که این روند باعث افزایش
ناگهانی تورم بدون خروج از رکود اقتصادی بشــود اما
بخشی از این سرمایه میتواند در موارد زیر هزینه شود:
تجهیز و نوســازی خطوط انتقــال از جمله خرید
هواپیماهای مســافربری جدید و جایگزینی آنها
با ناوگان هوایی فرســوده ،نوســازی خطوط ریلی و
تعویض قطارهای غیراستاندارد ،تعریض جادههای
دوطرفه در سطح کشور و باالبردن کیفیت خودروها
برای کاهش میزان تصادفات جادهای که تلفات جانی
آن ساالنه بیش از میزان تلفات جنگهای داخلی در
برخی از کشورهای همسایه است .همچنین میتوان با
اختصاص بودجهای ،نظام بیمهای ایران را در راستای
خدمترسانی بیشتر به شــهروندان بهبود بخشید.

تجهیز و نوســازی مدارس و دانشگاههای دولتی نیز
مقصد خوبی برای این پولهاســت .گازرســانی به
روستاهای محروم کشور و آسفالت جادههای روستایی
از دیگر خدماتی هستند که با سرمایههای جدید قابل
ارائههستند.وامامهمترازهمهاینهاایجادفرصتهای
شغلی است چراکه بیکاری در کشور ما منشاء بسیاری
از ناهنجاریهاست.

23

تفاهم هستهای؛ فرصتها و تهدیدها

پرونده ویژه

آینده تجارت و
بازرگانی ایران
به علت ارتباط
گستردهاش با
تجارتجهانی،
آیندهایمثبت
خواهد بود چراکه
با توجه به شرایط
جدیدی که در
کشور وجود دارد و
تعاملسازندهای
که دولت فعلی
با دنیای خارج
برقرار کرده ،ایران
به لحاظ مبادالت
اقتصادی در یک 
وضعیت کامال
جدید قرار گرفته
است.

نگر
ی و هفتم  /اردیبهشت 1394
ه شماره س 
آیند
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توسعه تجارت خارجی کشور را فراهم سازد .از آنجا که
ما طی سالهای متمادی در حوزه اروپا سهم تجاری
خوبیرادرزمینههایمختلفداشتهایم،بهنظرمیرسد
با توافقهای اخیر سیاسی فرصت خوبی فراهم شده تا
اروپا بتواند از طریق بازار ایران دسترســی مطمئن و
مطلوبی به بازارهای پیرامونی پیدا کند و سطح روابط
تجاری که ایران با این بازارها شامل کشورهای آسیای
میانه و عراق ،افغانستان و ...گسترش یابد .توسعه روابط
تجاری کشورهای اروپایی با ایران میتواند عالوه بر بازار
کشورمان ،سهم تجارت خوبی را برای هر دو طرف در
این بازارها فراهم کرده و به توسعه حضور مشترک ایران
و اروپا در بازارهای مذکور با رعایت منافع طرفین منجر
شود.
اولویتبنــدی کاالهای وارداتــی برای نحوه
تأمین و تخصیص ارز ،پیمانســپاری ارزی،
اعمال ســپرده ۱۳۰درصدی برای ثبت ســفارش
واردات کاالها ،حذف معافیتهای مالیاتی صادرات،
تنگناهای حملونقل و بیمــه کاالهای صادراتی و
وارداتی و  ...چالشهایی را پیشروی فعاالن تجارت
خارجی کشــور قرار داده که پیامد آن سیر نزولی
واردات و صــادرات کاال ،کاهــش حجم مبادالت
تجاری و درنهایت نوســان قیمت و عرضه کاال در
بازار مصرف و فشار بیشتر بر مصرفکنندگان بوده
است .با وجود این ،پس از امضای موافقتنامه بزرگ
هســتهای ،رفع ممنوعیت صادرات برخی کاالها و
آزادسازی بخشی از درآمدهای بلوکهشده ایران در
کشــورهای غربی ،چشــمانداز مثبتی پیش روی
تجارت خارجی کشور قرار گرفته و انتظارات برای
رونق دوباره مبادالت تجاری را پررنگتر کرده است.
امروزه از یکسو ثبات در فضای اقتصاد ایران
و دورشــدن از التهابات گذشته باعث ایجاد
امید در میان سرمایهگذاران شده و از طرف دیگر،
کاهــش نرخ تورم فضای نســبتاً باثباتی را فراهم
آورده اســت .تا همین دو ســال قبل ،در بخش
حملونقل شاهد بودیم که بسیاری از شرکتهای
کشــتیرانی ،ورود به ایران را متوقف کرده بودند.
حتی کاالهایی که مشــمول تحریم نبودند دچار
مشکالت حملونقل شدند .لغو بیمه کشتیهایی
که به آبهای ایران میآمدند ،ســبب شد حتی
کاالهای غیرتحریمی ایران نیز در بنادر رســوب
کنند اما پس از توافق ژنو بخشی از این مشکالت
مرتفع شد .ثبات در بازار ارز امکان تصمیمگیری را
برای واردکنندگان و صادرکنندگان فراهم کرده و
بر همین اســاس ،لغو تحریمها میتواند آثار قابل
توجهــی بر گســترش امــور تجــاری بهویژه با
شرکتهای کشــورهای بزرگ داشته باشد .تمام
اینها گواه از آن دارد که آینده تجارت و بازرگانی
ایران به علت ارتباط گستردهاش با تجارت جهانی،
آینــدهای مثبت خواهد بود .بخصوص با ادامه این
روند از ســوی دولت ،آینده روشــنی پیش روی
مبادالت اقتصاد خارجی کشور خواهد بود چراکه با
توجه به شرایط جدیدی که در کشور وجود دارد و
تعامل ســازندهای که دولت فعلی با دنیای خارج
برقرار کرده ،ایران به لحاظ مبادالت اقتصادی در
یک وضعیت کامال جدید قرار گرفته است.

تهدید در کمین فرصت

باید برای پول بلوکهشدهای که آزاد میشود ،برنامهریزی کنیم
درست در روز طبیعت و سیزدهبهدر بود که تفاهمنامه لوزان  -گرچه غیرالزامآور -
حاصل و منتشــر شد و موجی از شادی هموطنان عزیز را فراگرفت .گرچه از نظر
حقوق بینالملل تفاهم لوزان در حد یک تفاهم و بیانیه مشترک مطبوعاتی و غیرتعهدآور
شمرده شد ،لیکن از این زاویه که در این تفاهمنامه بسیاری از نکات ابهام روشن گردید
و بهعبارتی نقشه راه آینده تعیین شد و بخصوص تصریح این مطلب که تحریمها به
یکباره برداشته میشــود باعث خوشبینی فعاالن اقتصادی و فیالواقع تقویت روانی
محمدمهدی فعاالن اقتصادی شــد .همین که این خوشبینی حاصل شد ،نوســان نرخ ارز و روند
رییسزاده کاهشــی آن را درپی داشت ،بهگونهای که برای چندساعتی نرخ فروش دالر به حدود
عضو پیشین هیئت  ٣١۵٠تومان و نرخ خرید ارز به  ٣١٠٠تومان رسید ولی در همان زمان ،اختالف نرخ
نمایندگان اتاق تهران خریدوفروش حدود  ١٠٠تومان بود که نشان از عدم ثبات و پایداری نرخ داشت ،چراکه
در اقتصاد ،ضمن اینکه بُعد روانی وقایع مهم است اما درنهایت چنانچه حقایق و ارقام واقعی (عرضه و تقاضا)
همپوشانی نکند و به کمک نیاید ،نتایج حاصله از بعد مثبت روانی بهطول نمیانجامد .لذا تا زمانی که عمال
درآمدهای حاصل از نفت در اثر تحریم افزایش نیابد ،منابع ارزی ملی  -که به روایتهای گوناگون از یکصد تا
دویست میلیارد دالر برآورد میشود و چندسالی است بلوکه شده  -و بانکهای تحریمی از تحریم خارج نشوند،
استفاده از ابزار ( LCگشایش اعتبار) طبق قواعد بینالملل محدود باشد و سیستم سوئیفت (نقلوانتقال پول)
مجددا به روی ایران و تمام سیستم بانکی گشوده نشود ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تحریم خارج
نشود ،بسیاری از شرکتهای حملونقل جادهای و کشتیرانی از محاق تحریم خارج نشوند ،صدور بیمهنامههای
بینالمللی و ضمانتنامههای بانکی امکانپذیر نباشد و دهها مثال از این دست ،دلیلی برای استمرار و ثبات
خوشبینی وجود نخواهدداشت و دقیقا همین مطلب باعث میشود که ظرف مدت کوتاهی نرخ ارز به حالت
قبل از تفاهم برگردد.
مهمترین تاثیر تفاهم لوزاندر صورتیکه منجربه توافقمکتوب با ۵+١در تیرماه شود وبعد از آن منجربه صدور
قطعنامه سازمان ملل در رابطه با لغو کلیه تحریمها گردد ،حرکت به سوی شفافیت بیشتر اقتصادی و خروج از
فضای غبارآلود کنونی حاصل از تحریمهاست که موجب ایجاد رانت برای عدهای و خلق پروندههای سوءاستفاده
میلیاردی شده است .پس بهطور واضح چنانچه تفاهم لوزان منجر به توافق نهایی نشود ،باعث از بین رفتن ج ّو روانی
مثبت فعلی در بازار شده و جو روانی منفی ایجاد میکند و آثار سوء غیرقابل پیشبینی به دنبال خواهد داشت .بنابراین
الزاماً و با حفظ کیان ملی ادامه روند فعلی مذاکرات و رســیدن به توافق مکتوب نهایی که هماکنون شــروع شده
اجتنابناپذیر است و در سال «همدلی و همزبانی دولت و ملت» همگان باید در این زمینه حمایت معنوی خود را تا
رسیدن به نتیجه نهایی از روند مذاکرات و مذاکرهکنندگان دریغ نکنند.
رفع تحریمها باعث ایجاد فضای رقابت برای فعاالن اقتصادی میشود و از طریق کاهش هزینههای مبادله و
ایجاد شرایط برابر با سایر تولیدکنندگان و صادرکنندگان جهان ،افزایش صادرات را درپی خواهد داشت .اما
چه زمانی میتوان آثار مثبت رفع تحریمها را مشاهده کرد؟ در خوشبینانهترین نگاه ،چنانچه طبق برنامه قبلی ،توافق
نهایی در تیرماه امضا و در ششماهه اول اجرا و منجر به صدور قطعنامه سازمان ملل شود تا زمانی که فرآیند اجرایی
ابالغ آن به کشورها و اتخاذ تصمیم در اتحادیه اروپا و سایر بلوکهای اقتصادی انجام شود ،پیش از ماههای پایانی سال
جاری نمیتوان انتظار تغییر عمدهای داشت ،لیکن به محض امضای توافق مکتوب تیرماه به دلیل تشدید جو مثبت
روانی در اقتصاد ،شاهد روندی رو به رشد خواهیم بود .از جمله آثار مثبت رفع تحریمها میتوان به کاهش قاچاق به
دلیل افزایش شفافیت در فضای اقتصادی ،رونق صنایع کوچک ،اشتغالزایی و به دنبال آن تحریک تقاضا اشاره کرد
که باعث خروج از رکود و پدیدارشدن آثار رونق اقتصادی میشود .نکته مهم آن است که به محض رفع تحریمها و
منابع بلوکهشده کشور آزاد خواهد شد ،بنابراین باید از هم اکنون برنامه مدونی برای استفاده بهینه از وجوه آزادشده
در جهت واردات کاالهای سرمایهای ،تجهیزات و فناوریهای نوین و صنایع دانشبنیان با هدف جلب مشارکت و
سرمایهگذاری خارجی داشت که مآالً موجب رونق اقتصاد و توسعه صادرات خواهد شد ،در غیر این صورت فرصت
بهوجودآمدهتبدیلبهتهدیداقتصادملیخواهدشدچراکهاگربهجایاستفادهبهینهمنابعآزادشده،اینمنابعصرف
واردات کاالهای مصرفی بهجای سرمایهای شود ،منجر به اتالف منابع شده و نابودی صنایع کوچک و متوسط را درپی
خواهد داشت .فاجعهای که در دولت قبل رخ داد و هزاران شغل را از بین برد .در صورتی که این واقعه تکرار شود ،نهتنها
خروج از رکود میسر نخواهد شد ،بلکه به دلیل عدم جلب سرمایهگذاری خارجی ،بازار سرمایه نیز رونق خود را از دست
خواهد داد.
نکته آخر اینکه بر مبنای سیاستهای اصل  ۴۴و قانون بهبود فضای کسبوکار و سایر قوانین مصوب ،مبنا در
زمان رفع تحریمها آزادسازی اقتصاد و پُررنگشدن نقش بخش خصوصی در عرصه اقتصاد خواهد بود ،پس در
آن زمان از نقش هدایتکننده و تاثیرگذار اتاقهای بازرگانی نیز غافل نباید بود.

همه چیز را منوط به لغو تحریم نکنیم
دورنمای اقتصاد پساتحریم در پاسخ به پرسشهای آیندهنگر

تفاهم ایران با کشورهای ۵+۱در مذاکرات لوازن
چهتاثیریبراقتصادکشورداشتهاستوتبعاتمثبت
و احیانا منفی آن را چطور میتوان ارزیابی کرد؟

همانطور که مقام معظم رهبری فرمودهاند بعد از توافق
لوزان اتفاق خاصی در کشور نیفتاده بلکه تنها بیانیهای
توسططرفینقرائتشدهاست.اینبیانیهتنهاهنگامی
عملیاتی میشــود که توافق اصلی به امضاء طرفین
رسیده باشد و از سوی دیگر وقتی در کشور قابل قبول
خواهد بود که کلیه تحریمها برداشته شود .با این وجود،
تیم مذاکرهکننده تالش قابل توجهی کرده ،جلسات
متعددی برگزار کرده و به یک تفاهم نسبی که قرائت
بیانیهبوددستیافتهاست.امااینتفاهمتاکنونتاثیری
جدی بر اقتصاد کشور نگذاشته است .هرچند برخی
اخبار حاکی از آن است که تعدادی از کشورها خواهان
ارتباطباایرانوبرگزارینمایشگاهوبرخیازشرکتهای
خارجی نیز خواهان فعالیتهــای اقتصادی در ایران
شدهاند ولی ما تاکنون نتیجهای عملی از این تفاهمنامه
مشــاهده نکردهایم .البته ذکر این نکته مهم است که
بیشترمشکالتاقتصادیکشورناشیازخودتحریمیها
ی از
است .بنابراین اگر بخشی از قیدوبندها و خودتحریم 
کشور برداشته شود ،حتی اگر تحریمها باقی هم بماند،
تحوالتی در کشور ایجاد خواهد شد چراکه در برخی
مواقع ،ضرر و زیان خودتحریمیها بیش از تحریمهای
خارجی اســت .نکته دیگر این است که حقیقتا همه
مشکالت اقتصادی ما ناشی از تحریمها نیست که رفع
آنها بتواند تمام مشکالت اقتصادی را به پایان برساند و
منجر به تحولی اساسی شود .بهعنوان مثال ،در بحث
پرداخت ســرمایه در گردش تولیدکنندگان ،با وجود
اینکه مقام رهبری تاکیدات فراوانی رامبنیبرحمایت از
تولید داخلی و تولیدکنندگان داشتهاند اما عمال نهتنها
کاری انجام نشده بلکه برخی مواقع سنگاندازیهایی
همدرراهتولیدکنندگانصورتمیگیردکهازآنجمله
میتوان به افزایش تعرفه واردات مواد اولیه اشاره کرد.
زمانیکه توافقنامه به امضای طرفین برسد ،اگر طرف
مقابلبهتعهداتخودعملکندوداراییهایبلوکهشده
آزاد شــود و مهمتر از همه این موارد تحریم بانکها،
کشتیرانی و فروش نفت برداشته شود؛ آن زمان است
که آثار این توافقنامه برای مردم مشخص خواهد شد.

به اعتقاد بنده ،کشــور به لحاظ اقتصادی و صنعتی
ظرفیت باالیی دارد اما ضعــف مدیریتی و نظارتها
موجب شده تا مشکالت ما دوچندان شود .یعنی اگر
نظارتها قویتر شود و مدیریتها کارشناسی شده و
علمی باشد و افراد بهدنبال سودهای فردی نباشند ،این
مشکالتنیزحلوفصلمیشود.مازمانیمصرفکننده

اگراینتوافقوتفاهمانجامشود،رشدصادراتغیرنفتیما
خیلیبیشترازرقمیمیشودکههماکنونازطریقمراکز
رسمی آماری اعالم میشود .هماکنون با برخی کشورها
ارتباط خوبی داریم و صادرات غیرنفتی ما به این کشورها
انجام میشود اما اگر این توافقات انجام شود میتوانیم به
بسیاری از بازارهای کشورهای دیگر دسترسی پیدا کنیم
و تولیدات خود را صادر کنیم .بهعبارت دیگر ،با این اقدام
وابســتگی اقتصاد به نفت کمتر میشود و بخش اعظم
مشکالت کشور از این طریق حلوفصل خواهد شد .فکر
میکنم در صورت انجــام این توافقات و پایبندی طرف
مقابل به تعهدات خود ،نسبت به سال گذشته حداقل۵۰
درصد افزایش صادرات غیرنفتی داشته باشیم.

الرگانی
عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس

بیشترمشکالت
اقتصادی
کشور ناشی از
خودتحریمیها
استبنابراین
اگر بخشی از
قیدوبندهاو
یاز
خودتحریم 
کشوربرداشته
شود ،حتی اگر
تحریمها باقی هم
بماند،تحوالتی
در کشور ایجاد
خواهد شد چراکه
در برخی مواقع،
ضرر و زیان
خودتحریمیها
بیش از تحریمهای
خارجی است.

نگر
آینده

هماکنون در کشــور هم رکود و هم تورم وجود دارد.

با برداشتهشدن تحریمها اقتصاد کشور چقدر
ظرفیت دارد تا به بازارهای جهانی دسترسی بیشتری
پیدا کند و این موضوع چه آثــار و پیامدهایی برای
اقتصاد داخلی دارد؟

صادرات غیرنفتی ما سال گذشته در مقایسه با
سال  ۲۲ ،۱۳۹۲درصد رشــد داشت .با نهاییشدن
توافق ایران با کشورهای ۵+۱چه تغییری در صادرات
غیرنفتیایرانحاصلخواهدشد؟

سیدناصر موسوی

ی و هفتم  /اردیبهشت 1394
شماره س 

برخیازکارشناسانمعتقدندکهبابرداشتهشدن
تحریمها،اقتصاد کشور از رکود خارج میشود و نرخ
تورم نیز کاهش مییابد .در مقابل برخی دیگر بر این
باورند که این موضوع تاثیر چندانی در این دو حوزه
نخواهد داشت .نگاه شما به این موضوع چیست؟ فکر
میکنید لغو تحریمها تاثیری بر رکود و تورم خواهد
داشت یا خیر؟

اما مجددا تاکید میکنم کــه  ۷۰تا  ۸۰درصد رکود و
تورم موجود در اقتصاد کشور مربوط به مسائل داخلی
است ،بنابراین اگر خودتحریمیها برداشته شود ،قطعا
ما این رکود را هم پشت سر میگذاریم و دیگر رکودی
در کشور وجود نخواهد داشت .اما وقتی سیستم بانکی
به تولیدکنندگان با نرخ ۲۸تا ۳۰درصد وام دهد،یعنی
وضعیتمناسبنیستوهمینموضوعمیتواندقدرت
رقابت را از تولیدکنندگان بگیرد و هزینههای سنگینی
را به بخش تولید تحمیل کند .بهعنوان مثال ،افزایش
قیمت حاملهای انرژی و مواد اولیه موجب میشود
هزینه تولید بهطور چشمگیری افزایش یابد و در این
صورت قدرت رقابت از این گروه گرفته شود .بسیاری
از تولیدکنندگان میگویند اگر ایــن وضعیت ادامه
داشته باشد ،کار را تعطیل میکنیم چراکه معتقدند
درچنین شرایطی اگر سرمایههای خود را در بانکها
سپردهگذاری کنند ،مشکالتشــان کمتر خواهد بود
چون اگر فردی ۲۰۰میلیارد تومان سرمایه خود را در
بانک بگذارد ،بدون هیچ دغدغه و مشکلی ماهیانه۲۰۰
تا ۳۰۰میلیون تومان دریافت خواهد کرد و دیگر نگران
بیمه کارگران و مالیات هم نخواهد بود .ما میدانیم که
تولید باید در کشور حرکت داشته باشد تا وابستگیها را
کاهش دهد ،بنابراین الزم است و باید فکری به حال این
بخش از جامعه کرد تا از ادامه کار ناامید نشوند.
اگر بگوییم توافق انجامشده هیچ تاثیری در بخشهای
مختلف اقتصادی ندارد ،واقعیت را کتمان کرد ه و آن
را نادیده گرفتهایم .مطمئناً برداشتهشــدن تحریمها
تاثیراتی در این بخشها خواهد داشت ضمناینکه این
موضوع موجب میشود ،یکسری از ماشینآالت صنایع
یبَروفرسودههستند،نوسازیشود.همچنین
ماکهانرژ 
توسعه ارتباط با دیگر کشورها ،باعث میشود بتوانیم
برخی تولیداتی که اکنون با برند کشورهای دیگر صادر
میشود را با برند داخلی خود عرضه کنیم .موضوع دیگر
این است که هماکنون بانکهای کشور تحری م هستند
و نمیتوانند برای سرمایهگذاران گشایش اعتبار کنند،
بنابراین با برداشتهشدن تحریمها تولید کشور نیز از
رکود خارج و وارد دوره رونق خواهد شد.

صرف بودیم اما اکنون برخی تولیدات ما در خاورمیانه
بینظیراستوتولیداتکشورمانباتولیداتکشورهای
اروپایی رقابت میکند .نکته مهم و اساسی این است که
این ظرفیتها را با کار و تالش بیشتر ارتقاء دهیم ،نه
اینکه آن را منوط به برداشتهشدن تحریمها و مسائل
سیاسی کنیم .واقعا اگر نیرویی کار و فعالیت میکند
و مورد اعتماد و تائید اســت بهواسطه مسائل سیاسی
کنارشــان نگذاریم و فرد دیگری با سطوح پائینتر در
راس کارهایمان قرار ندهیم چرا که این موارد به اقتصاد
ضربه میزند و ظرفیت آن را پایین میآورد .قابل توجه
است که تنها راه نجات کشور در صورت ورود داراییهای
بلوکهشده این است که این پول در مسیر تولید استفاده
شود ،اما اگر کارها با روش فعلی ادامه یابد قطعا به نتیجه
مورد نظر دست پیدا نخواهیم کرد .از سوی دیگر ،اگر
قانونواگذاریبنگاههاازسویبانکهاکهتوسطمجلس
به تصویب رسیده است ،ظرف سهسال عملیاتی شود
و بانکها به رسالت بانکداری بپردازند ،پول در چرخه
تولید قرار میگیرد و دیگر این نقدینگیها مشکلی را
متوجهاقتصادکشورنخواهدکرد.یعنیاگرمردمبدانند
که سرمایههایشان در چرخه تولید قرار میگیرد ،هم
نیروهای جوان مشغول کار میشوند و هم وابستگی ما
به کشورهای دیگر کمتر میشود .توجه به این موضوع
میتواند خیلی از مشکالت موجود در کشور را برطرف
کند.
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در فقدان استراتژی

تجربه ناموفق مناطق آزاد و صادرات غیرنفتی در ایران

تنها منطقه آزادی
که میتوان به
ابعاد کاربردی
آن نمره مثبت
داد ،منطقه
آزاد عسلویه
است.چنانکه
در این منطقه
سرمایهگذاری
در جایی شده که
مزیت داشته و
نتیجهای نیز برای
کشور به دنبال
داشته و موجب
صادراتمناسبی
نیز شده است.
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برای پرداختن بــه صادرات غیرنفتی نخســت باید
دستهبندی و طبقهبندی دقیقی از فرآیند گذار تاریخی
داشــته باشــیم .فرآیند تغییر و تحوالت در صادرات
غیرنفتی در چندسال گذشته قابل تقسیم به سه دوره
است .دوره اول به زمانی بازمیگردد که کشور هنوز به
دام تحریمها نیفتاده بود و به دلیل سرمایهگذاریهای
پدرام سلطانی
مبســوط و متمرکز در فازهای گازی و پتروشیمی و
عضو هیات
پارس جنوبی دارای رشــد قابل توجه صادرات بودیم.
نمایندگان اتاق
تهران البتــه این نکته باید لحاظ شــود که رشــد صادرات
غیرنفتی ما بههرشــکل پیوند مســتقیمی با توسعه
صادرات محصوالت پتروشیمی و میعانات گازی داشت و نه صرفا آن صادرات
غیرنفتی که مد نظر کارشناسان است .چراکه در این بخش نیز پیوستگیهای
بیش و کمی با مقوله نفت قابل مشــاهده اســت .امــا در دوره دوم به زمانی
میرسیم که کشور وارد تحریمها میشــود .در این وضعیت ،تحریم موجب
فشار و تنگنای بیشتری بر تولید و صنعت شد و به تبع آن ،صادرات روند رو به
کاهشی را پیش گرفت ،چنانکه شیب سقوط صادرات غیرنفتی نیمه اول سال
 ۱۳۹۲ملموس و نشانگر روندی رو به افول بود.
مقطع ســوم مصادف اســت بــا روی کار آمدن دولت یازدهــم که با اصالح
بخشی از بخشنامهها و مقررات دستوپاگیر دولت پیشین ،ایجاد خوشبینی
در طرفهای تجاری و همچنین ثبات نســبی در اقتصاد کالن همراه بود .به
این ترتیب شــاهد روند رو به رشــد صادرات غیرنفتی هستیم اما کماکان با
شــیبی مالیم ،آهسته و پیوسته .البته این رشد مالیم در سالهای آینده نیز
ادامه خواهد داشــت و ما دستکم تا دو سه ســال آینده نباید منتظر رشد
افسانهای صادرات باشیم .چراکه رشد بیشتر صادرات ما نیازمند دوران دیگری
از سرمایهگذاری برای احداث واحدهای بزرگ تولیدی و بهوجود آمدن ظرفیت
الزم برای عرضه کاالهای صادراتی اســت .از این نظر ،با همان تجربه مقطع
اول؛ اصوالً صادرات و رشد قابل توجه صادرات مرهون بهوجود آمدن واحدهای
بزرگ تولیدی و بنگاههای کوچک و متوسط ،و کارکردشان در ایجاد اشتغال
بود و ما چون در مقطع دوم و سومی که اشاره شد ،واحدهای بزرگی را به آن
معنا وارد تولید کشــور نکردیم ،رشد مالیم صادرات ناشی از افزایش و بهبود
این واحدها بوده است.
تجربۀ ناموفق مناطق آزاد در ایران
پیشبینیها نشان میدهد که ما در سالهای آتی نیز رشد جدی در صادرات
غیرنفتی نداشته باشیم اما امیدواریم با برداشتهشدن تحریمها ،فاز جدیدی از
سرمایهگذاری در کشور آغاز شود که خود میتواند فرصتی مناسب پیش روی
تولیدگران داخلی ما فراهم سازد .نکتهای که در موضوع صادرات غیرنفتی باید
به آن اشــاره کرد ،وضعیت بیســرانجام و غیرکاربردی مناطق آزاد در کشور
است .بنابراین ،تا اطالع ثانوی نهتنها باید در گشایش و ایجاد مناطق آزاد جدید
تأمل کرد بلکه میبایست ،وضعیت برخی مناطق آزاد موجود را نیز بررسی و
تعیین تکلیف کرد ،بهویژه آنکه مشخص شود مناطق آزاد از کارایی مورد نظر
برخوردارند یا صرفاً به اموری غیر از آنچه در اهداف این مناطق بوده مشغولاند.
صریحتر اگر بگوییم ،تجربه ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،تجربه

موفقی در ایران نبوده و به نظر نمیرسد ایجاد مناطق آزاد به صادرات ما کمکی
کرده باشد .چراکه مناطق آزاد به وسیلهای برای دور زدن تنگاهای اداری -مالی
تبدیل شــده و تالش برای سوقدادن بخشــی از فعالیتهای تجاری به این
منطقه برای بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی و آزادی در تبادالت گمرگی.
در عمل مناطق آزاد به معابری برای قاچاق کاال و یا مکانی برای رفتن و سفر
گردشــگر داخلی برای خرید کاالی ارزانتر و کاالیی که ورودش به سرزمین
اصلی سخت و دسترسی به آن دشوارتر بوده ،تبدیل شده و کارایی مد نظر در
جهت سهولت و توسعه صادرات را ندارد.
تنها منطقه آزادی که میتوان به ابعاد کاربردی آن نمره مثبت داد ،منطقه آزاد
عسلویه است .چنانکه در این منطقه سرمایهگذاری در جایی شده که مزیت
داشته و نتیجهای نیز برای کشور به دنبال داشته و موجب صادرات مناسبی
نیز شده است .نگارنده معتقد است توسعه بیشتر مناطق آزاد با شرایط کنونی
و استاندارهای حاکم بر این مناطق توجیه ندارد .بنابراین تا فرصتی که بتوانیم
با تامل و تدبّر الزم برای آینده مناطق آزاد کاری کنیم ،بهتر است چندان به
ســمت توســعه این مناطق نرفته و برخی مناطق پادرهوا و سرگردان را نیز
تعطیل کرده و استاندارد و برنامه عمل مشخصی برای مناطق آزاد تعریف کنیم.
برای دوران «پساتحریم» آماده نیستیم
در بخش صادرات غیرنفتی به هیچوجه برای دوره پساتحریم فکری نشده و
به مانند همیشه هیچ برنامهای پیش روی ایام پس از رفع تحریمها نیست.
خواه ناخواه صرفاً به آن شــرایط نزدیک میشویم اما به واقع کاری نکردیم.
دوران پــس از تحریم نهتنها لطمهای به صــادرات ما نخواهد زد که اتفاقا
میتواند به توســعه صادرات غیرنفتی ما بیانجامد و آن را تقویت کند .ایام
«پساتحریم» به آن بخشی از تولید لطمه میزند که مزیت صادراتی ندارد.
اتفاقاً رقابت ناشی از واردات و سرمایهگذاری خارجی به تولیدکننده ما امکان
بهرهوری باالتر میدهد و میتواند تولیدکننده را به ســمت سرمایهگذاری
در مســیرهای سودآور و مثبت سوق دهد .البته آن بخش از تولید ما که با
حمایت سرپا بوده ،دچار مشکل خواهد شد اما تولیدکننده و صادرکنندگان
مستقلی که در دوره تحریمها سرپای خودشان ایستادهاند ،بدون تردید در
وضعیت پیش رو نیز بر مشــکالت فائق آمده و به سطح رونق و توسعه در
خطوط تولید نزدیک خواهند شد.
پُر کردن شکاف تکنولوژیک با یارانهها
در چندسال اخیر به خاطر تحریمها ،امکان بهرهمندی از فنآوری و تکنولوژی
روز محدود ،و یا به عبارتی ممکن نبود و عم ً
ال شــکاف تکنولوژیکمان را با
یارانه پُر کردیم .ما نباید از برداشتهشدن یارانهها نگران باشیم ،چون در فاصله
زمانی دو سه سالهای تولیدکنندگان هوشمند میتوانند تکنولوژی خودشان
را به روز برسانند و با بهرهوری بیشتری نسبت به تولید محصول خود اقدام
کنند ،بنابراین به نظر میرسد برداشتهشدن گام به گام یارانهها مفیدتر باشد.
چراکه در شرایط پساتحریم ،حذف تدریجی و با برنامه سوبسیدها فرصتی
برای سرمایهگذاری در حوزه انرژی خواهد بود.
این روزها ســرمایهگذاری در بخش بــرق ،توجیه اقتصادی چندانی ندارد،
چراکه کاالی مربوطه ارزان به فروش میرسد و بسیاری از واحدها مطالبات
انباشتهشده فراوانی از دولت دارند .بنابراین اگر به این مسیر برویم و وضعیت
بهگونهای شود که سرمایهگذار ما در موضوع انرژی و برق نیز سرمایهگذاری
کند ،بدون شــک سرمایهگذاری در بخش برق نیز از توجیه اقتصادی الزم
برخوردار خواهد شــد .بههر شکل ،صادرات غیرنفتی ما تا اطالع ثانوی در
مسیری با شیب مالیم پیشــرفت در جریان است و نباید انتظار عجیب و
غریبی از آن داشت ،مگر اینکه دولت و بخش خصوصی در اقدامی ساختاری
نسبت به تدوین استراتژی مشخصی در این زمینه اقدام کند .بدون تردید
توجه به توسعه واحدهای تولیدی بزرگ میتواند یکی از راهکارهای اصلی
در تدوین این استراتژی باشد.
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مناطق آزاد و توسعه صادرات

دورنمای اقتصاد

کشــاورزی ،صیفیجات تولیدی داریم که مورد نیاز
کشورهای  CISاســت .محصوالتی اعم از سبزیجات،
میوه و ترهبار تا خشــکبار و خیلی چیزهای دیگر که
همین حاال ،همه را از کشورهای دیگر وارد میکنند.
مث ً
ال پرتقالشان از مراکش میآید ،آن هم با فاصلۀ 9
ساعت پروازی .درحالی که فاصله پروازی ما از فرودگاه
رشــت تا فرودگاه آستراخان به عنوان دروازه جنوبی
روسیه ،چیزی کمتر از دو ســاعت است .االن گل و
گیاه ما از اینجا به ترکیه مــیرود و از آنجا به عنوان
محصوالت هلند به روسیه صادر میشود! درحالی که
ما همینجا به راحتی میتوانیم این کار را انجام دهیم.

عکس :امید ایرانمهر

قلب کریدور شمال ـ جنوب

فرصتهای منطقه آزاد انزلی برای توسعه صادرات در گفتوگو با اصغر امانی
رییس هیئت مدیره انجمن سرمایهگذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی

تنها مانعی که
درحال حاضر بین ما
و کشورهای حوزه
 CISوجود دارد،
موانع بانکی است.
اگر موانع بانکی
نباشد کار راحتتر
انجام میشود چون
بر اساس نیازی که
آنها دارند و امکاناتی
که ما داریم ،به
راحتیمیتوانیم
در زمانی کوتاه این
تجارت را احیا کنیم
و خیلی به تحری مها
مرتبطنیست.

نگر
ی و هفتم  /اردیبهشت 1394
ه شماره س 
آیند
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آیندهنگر :در میان هفت منطقه آزاد ایران که از اواسط دهۀ هفتاد تشکیل شدهاند ،منطقه آزاد انزلی به
عنوان نزديكترين منطقه آزاد به پايتخت ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .مهندس اصغر امانی رییس
هیئت مدیره انجمن ســرمایهگذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی و رییس نمایندگی اتاق بازرگانی
اسکاندیناوی -ایران میگوید آنچه در مناطق آزاد میگذرد و پتانسیلهایی که در آنها وجود دارد ،هنوز
چنان که باید و شاید شناخته نشده اســت و برای همین است که ما هنوز نتوانستهایم بعد از دو دهه،
بهرهای که شایسته اســت از این مناطق ببریم .با امانی دربارۀ پتانسیلهای مناطق آزاد برای صادرات
مجدد و فرصتهایی که پس از لغو تحریمها برای گسترش صادرات غیرنفتی به وجود میآید به گفتوگو
نشستیم .متن آن را در ادامه میخوانید.
یکی از مهمتریــن راهکارها بــرای افزایش
صادرات ،تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و
یکی از شــاخصترین امکانات این مناطق ،امکان
صادرات مجدد است .منطقه آزاد انزلی در این زمینه
چه پتانسیلها و مزیتهایی نسبت به سایر مناطق
دارد؟

از قضا ،در بحث صادرات مجدد میتوان گفت بهترین
موقعیتی که در میان همۀ مناطق آزاد ایران وجود دارد
مربوط به منطقه آزاد انزلی است ،چون در مقابل این
منطقه بازار مصرفــی  500میلیون نفری وجود دارد
متعلق به کشــورهای حوزۀ  CISو اروپای شمالی که
در مسیر کریدور شــمال-جنوب است و بسیاری از
کاالهای تولیدشــده در آسیای جنوب شرقی ،تنها از
این مســیر میتواند به بازار مصرف برسد .با توجه به
قیمت تمامشده کاالهای تولیدی در این کشورها ،یکی
از بهتریــن جاهایی که میتواند برای صادرات مجدد
و حتی تولید بخشی از این کاالها مورد استفاده قرار
گیرد ،موقعیت منطقه آزاد انزلی است .مضاف بر اینکه
بازار مصرف این کشورها میتواند بازاری بسیار خوب
برای محصوالت ایرانی هم باشد .االن در زمینۀ تولید
محصوالت باغی ،صیفیجات ،میوه و خشکبار ،ترهبار
و همینطور در زمینه تولید لوازم خانگی ،محصوالت
صنعتی متوسط ،پوشاک و خیلی از چیزهای دیگری
که االن مورد مصرف کشــورهای حوزۀ  CISاست ،در
منطقه آزاد انزلی پتانســیلهای خوبی داریم و اینجا
بهترین مکان برای صادرات چنین کاالهایی اســت.

درواقع روی این منطقه ،به عنوان یک پایانه صادراتی
میتوان حساب کرد و یکی از مهمترین کارکردهای
مناطق آزاد همین اســت .ما مطالعاتی در بازارهای
منطقه از جمله بازار روسیه انجام دادیم و درواقع ورود
کاالهایشان از کشــورهای مختلف را بررسی کردیم،
نتیجه اینکه ما بازار بسیار خوبی در مقابلمان داریم
و این صادرکنندگان ما هستند که باید از این موقعیت
نهایت استفاده را بکنند.

شما از امکاناتی سخن گفتید که در این منطقه
پنهان است .تا امروز برای استفاده از این امکانات چه
شرایطی مهیا شده تا با جذب سرمایهگذاران و فعاالن
اقتصادی ،بتوانیم این صادرات را گسترش دهیم؟

برای ایجاد زیرساختها ،تســهیل قوانین و بهوجود
آوردن فرصتهای آشنایی میان بازار تولید و مصرف
قدمهای خوبی از طرف مدیریت منطقه برداشته شده
و برنامهای هم که سازمان به همراه انجمن کارآفرینان
و ســرمایهگذاران منطقه بر اساس آن پیش میروند،
آثــار خوبی داشــته و خواهد داشــت .در این زمینه
هیاتهای تجاری ما برای بررسی فرصتهای اقتصادی
تاکنون به دو کشور روسیه و آذربایجان سفر کردهاند و
هماکنون نیز در تدارک سفر به قزاقستان هستیم .اما
باز هم ،گذشته از تمامی این اقدامات ،مهمترین عامل
پیشرفت و توســعه کار ،خود صادرکنندهها هستند.
خودشــان باید بیایند و از این ظرفیت و پتانسیلها
استفاده کنند .ما االن در استانهای گیالن و مازندران،
اردبیل و گلســتان ،بالغ بر  60نوع محصوالت باغی،

اگر چنان که میگویید این پتانســیلها برای
صادرات وجود دارد چرا تاکنون این اتفاق کمتر رخ
داده است؟ موانع کار در کجاست؟

ت ما سیســتم انتقال ،و
یکی از مهمترین مشــکال 
حملونقل این کاالهاســت .به عنوان مثال ،روسیه
شرایط آبوهوایی کام ً
ال ناپایداری دارد ،بنابراین گاهی
اوقات یک وقفه کوچک حتی چنددقیقهای در انتقال
کاال از یک کامیون به کامیون دیگر ،ممکن است باعث
نابودی کاال شود .درحالی که اگر ما برای لحظه لحظۀ
انتقال همین کاالها از گلوگیاه گرفته تا لوازم خانگی و
فرش اعم از دستباف و ماشینی و خیلی چیزهای دیگر،
از مبدا به مقصد برنامهریزی دقیق کنیم ،میتوانیم آن
را به خوبی و به ســامت به بازار مصرف برسانیم .اگر
بتوانیم حتی یک درصد از گردش مالی کشــورهای
حوزه  CISرا در دست بگیریم ،این یک درصد ما فقط
از مبدا منطقه آزاد انزلی بالغ بر ده میلیارد دالر خواهد
بود .چرا؟ به خاطر نزدیکی ،و نیز داشتن زیرساختها
و پتانسیلهایی که در این منطقه وجود دارد .ضمن
اینکه زمان زیادی بالغ بر  200ســال است که بندر
انزلی به عنوان یک پایلوت ارتباطی بین ایران ،روسیه
و کشورهای اروپایی شناخته شده است و این دوقرن
سابقه و تجربه ،پشتوانه بسیار خوبی برای فعالیت در
این منطقه اســت .بهنظر من اصل این است که خود
بخش خصوصی ورود پیدا کند .البته دولت هم وظایفی
دارد ،سازمان منطقه آزاد هم حمایتهایی را میتواند
انجام دهد که در صورت ورود سرمایهگذاران و فعاالن
اقتصادی حتماً حمایت خواهد کرد.
بعد از انتشار بیانیۀ لوزان ،حاال همه منتظر توافق
جامع و لغو تحریمهای اقتصادی علیه ایران در پایان
تیرماه هستند .تغییر و تحوالتی که انتظار داریم در
دوسه ماه آینده رخ دهند ،چه انرژیهایی را در این
منطقه آزاد میکنند؟

تنها مانعی که درحال حاضر بین ما و کشورهای حوزه
 CISوجود دارد ،موانع بانکی اســت .اگر موانع بانکی
نباشد کار خیلی خیلی راحتتر انجام میشود چون
بر اساس نیازی که آنها دارند و امکاناتی که ما داریم،
به راحتی میتوانیم در زمانی کوتاه این تجارت را احیا
کنیم و خیلی به تحری مها مرتبط نیســت .چون آنها
خودشان هم تحریماند و مشکالتی دارند .تنها مانعی
که وجود دارد یکی همین مسائل بانکی است و دیگری
نوســان نرخ روبل و ریال نسبت به دالر .این شرایط

باعث میشود تُجار کمی سختتر به شرایط اعتماد
کنند و امکان شکست برایشــان بهوجود بیاید .ولی
اگر بتوان یک مبنای پولی معیــن را مالک قرار داد
که نوسان آن کمتر باشد ،بانک هم بتواند  LCباز کند
و سوئیفت مجددا ً راهاندازی شود ،این میتواند کمک
بسیار بزرگی به افزایش صادرات و مراودات تجاری با
کشورهای منطقه باشد.
تا اینجــا ،صحبت ما بیشــتر روی کاالهای
ساختهشده بود .درحالی که از دیگر کارهایی که در
مناطق آزاد امکان انجامش وجود دارد صادرات مجدد
مواد اولیه است ،آیا این کار در منطقه آزاد انزلی هم
مورد توجه قرار گرفته است یا خیر؟

اگر بپذیریم کمبودن میزان صادرات کاالهای
خودمان و عدم فرآوری مواد اولیه در مناطق آزاد ،به
خاطر عدم مشارکت فعاالن اقتصادی است ،موضوع
تبدیلشدن منطقه آزاد به محل دپوی کاالی دیگران
چرا عملی نشد؟ این که نباید کار سختی باشد.

این بیشــتر به دلیل عدم آگاهی اتفاق افتاده اســت.
بازرگانان خارجی از این شرایط کمتر مطلع هستند
و این میطلبد که ما تبلیغات بیشــتری کنیم و در
مجامع اقتصادی دنیا حضور قویتری داشته باشیم.
یک عاملش این اســت .یک بخش دیگر هم درواقع
عدم کفایت امکانات اســت .ما االن در بنادر شمالی،
مثل بندر انزلی یا بندر امیرآباد ســیلو به مقدار کافی
نداریم که بخواهیم این کاالها را دِپو کنیم و ساخت
سیلوهای تازه نیز ،نیاز به سرمایهگذاری دارد .از طرف
دیگر ،امکانات حملونقلی ما نیز هنوز به نقطۀ مطلوب
نرسیده است .با این حال ،اگر همه اینها را بخواهیم
کنار هم قرار دهیــم و رتبهبندی کنیم ،هنوز هم به
نظر من این عدم آگاهی اســت که مانع اصلی انجام
چنین اقداماتی شده است .االن در بحث سوخت ،عراق
و افغانستان سالهاست سوختشان را از همین مسیر
منتقل میکنند .یعنی سوخت ،از قزاقستان ،روسیه،
آذربایجان و ترکمنستان به بنادر ما میآید و با کامیون
به این کشورها حمل میشود .چرا ما نباید چیزهای
دیگر را به همین شکل بیاوریم .وقتی برای آنها صرفه
دارد که از اینجا تا عراق برود ،از اینجا تا افغانســتان
برود ،ترکیه که نزدیکتر است ،برای ترکیه که بیشتر
میصرفــد .این موضوعی اســت که بایــد اتاقهای
بازرگانی ،دپارتمانهای تجاری به آن ورود کنند و در
جلسات ،کنفرانسها ،نمایشگاهها و مذاکرات طرفینی
روشن کنند .ما باید بیشتر روی اینها کار کنیم.

در همۀ دنیا مناطق آزاد مناطقی هستند که با
نگاه صادراتی راهاندازی میشوند اما در ایران ظاهرا ًدر
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،بحث واردات بیشــتر
رونق گرفته اســت .این دورشدن از کارویژه اصلی
مناطق آزاد از کجا نشات میگیرد؟

قطعاً همین اســت چون اقتصاد همیشه از سیاست
جلوتر حرکت میکند و اقتصادیها حداقل یکسال
از سیاسیها جلوتر هســتند .درحال حاضر ما تمام
مراوداتمان با کشورهای حوزه  CISرا حفظ کردهایم؛
روابط کم شــده ولی قطع نشده اســت .واردات ما،
صادرات مــا و به طور کلی ،هــر ارتباطی که پیش
از این وجود داشــته ،هنوز هم وجود دارد و مترصد
فرصتی برای احیاست .قطعاً اگر در نتیجه مذاکرات
تحریمها لغو شود و بخواهند مسئله سوئیفت و بانکها
را حل کنند ،شرایط تجاری ما با امروز بسیار متفاوت
خواهد بود و مراودات گســتردهتر خواهد شد .حتی
ما میتوانیم از وضعیت فعلی که بین اروپا و روســیه
بهوجــود آمده بهترین بهره را ببریــم .همانطور که
ترکها سالهاست به واسطه شرایط اقتصادی حاکم
بر خلیج فارس از لحاظ اقتصادی منافعی را در اختیار
گرفتهانــد ،االن این فرصت برای ما نیز وجود دارد تا
خأل میان اروپا و روســیه را تا حــد زیادی پُر کنیم.
بخش اعظمی از مواد مصرفی روســیه ،به راحتی از
محصوالت ما با همان کیفیت ،و در بعضی محصوالت
با کیفیت به مراتب بهتر و قیمتهای مناسبتر قابل
تامین اســت .در کاالهای صنعتی هم ،ما این امکان
رقابت را داریم .تولیدات کارخانههای ما استانداردهای
خوبــی را دارنــد و در دنیا به فروش مــیرود .لذا از
بینرفتن مســائل تحریمی بین ایران و اتحادیه اروپا
و امریکا قطعا در جابجایی مالی و نقلوانتقاالت پولی
ما موثر خواهد بود.

نگر
آینده

متاسفانه همینطور است که میگویید .این بنیادی
کج است که از منطقه آزاد کیش به عنوان یک حفره
اقتصادی در اقتصاد کشور ما گذاشته شد که درواقع
محلی شد برای واردات کاالها از امارات و جاهای دیگر.
یعنی مطابق تعریــف مناطق آزاد ،زمانی که ما اعالم
کردیم جزیرۀ کیش منطقه آزاد خواهد شد ،اماراتیها
به خودشان لرزیدند اما پس از مدتی که نتیجه کار را
دیدند ،خیلی هم خوشحال شدند که چنین منطقه
آزادی بهوجود آمده اســت .اما خوشبختانه ،ظرفیت
منطقه آزاد انزلی به هیچ وجه ظرفیت وارداتی نیست.
واردات ما از منطقه آزاد انزلی ،واردات مواد اولیه است

بنابر صحبتهایی که شد ،چه تصویر و تصوری از
دوران پس از تحریمها و رفع موانع بانکی دارید؟ آیا
فکر و برنامهریزی خاصی برای استفاده از ظرفیتهای
آزادشده داشتهاید؟

االن بخش
عمدهای از تجار
روس ،با طی
فواصل طوالنی،
زمان طوالنی و
شرایط آبوهوایی
مختلف به دوبی،
چین و جاهای
دیگر میروند
تا کاالهایی را
خریداری کنند
و به کشورشان
ببرند .اگر همین
پایگاه تجاری در
منطقه آزاد انزلی
وجود داشته باشد،
این تجار بهراحتی
به اینجا میآیند.
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ما وقتی میگوییم صادرات مجدد ،چند حالت دارد.
نخســت ،استنباطمان مثل این است که مث ً
ال کاالی
آمادهای وارد دوبی شــود ،در آنجا زمین بخورد و بعد،
خریدارها از جاهای دیگر بیایند ،بخرند و به کشــور
خودشــان ببرند .این یک اســتنباط است .استنباط
دیگر این اســت که مواد اولیه به اینجا بیاید ،فرآوری
شــود ،تبدیل به کاالی دیگری شود و بعد این کاالی
آمادهشــده صادر شود .منطقه آزاد انزلی هردوی این
پتانسیلها را دارد .هم برای صادرات مجدد کاالهای
آماده ،هــم مواد اولیه .االن بخش عمــدهای از تجار
روس ،با طی فواصل طوالنی ،زمان طوالنی و شرایط
آبوهوایــی مختلف به دوبی ،چیــن و جاهای دیگر
میروند تا کاالهایی را خریداری کنند و به کشورشان
ببرنــد .اگر همین پایگاه تجاری در منطقه آزاد انزلی
وجود داشته باشد ،این تجار بهراحتی به اینجا میآیند.
ما خودمان ،در منطقه آزاد ،فاصلهای که برای رفتن به
پایتخت آذربایجان با ماشین طی میکنیم ،کمتر از
زمانی است که از اینجا به فرودگاه امام خمینی برویم
و بعد ،از آنجا با پرواز راهی باکو شویم .یا اینکه ،فاصله
پروازی ما از اینجا تا آستراخان کمتر از دو ساعت است.
این خیلی خوب است و به تسهیل صادرات کاالهای
ساختهشده کمک میکند .اگر مواد اولیه به اینجا بیاید
و برای تولید کاال فرآوری شود هم خیلی خوب است
چراکه اول ،ما در اینجا نیروی کار تحصیلکرده و ارزان
داریم ،دوم اینکه ،انرژیمان نسبت به کشورهایی که
کاال تولید میکنند قیمت مناســبتری دارد و سوم،
زمان رساندن کاال به بازار مصرف در اینجا کمتر خواهد
بود .همین حاال راه بسیاری از کاالهای صادراتی سایر
کشــورهای صادرکننده از مسیر ما میگذرد چراکه
کریدور شمال -جنوب قلب و مرکزش در بندر انزلی
اســت .درنتیجه ،مث ً
ال تُرکها بــرای اینکه کاالهای
خودشــان را از راه زمینی به آذربایجان صادر کنند،
یکی از بهترین راههایشان گذر از مرز ایران و صادرات
از طریــق آستاراســت ،و از راه دریایی بهترینش از
طریق بندر انزلی به باکو یا به قزاقســتان است .حتی
پتانســیلهای دیگری هم وجــود دارد؛ مثال همین
االن بخشــی از نیازهای غذایی ترکیه مثل غالت ،از
قزاقستان تامین میشود .آنها برای انتقال این کاالها،
مســافت زیادی را به صــورت زمینی طی میکنند
درحالیکه منطقــه آزاد انزلی ،میتواند یک محل دِپو

برای واردات ســایر کشــورها از کشورهای دیگر نیز
باشد .حتماً نیازی به ما نیست که کاالهای خودمان را
بدهیم یا بخواهیم صادرات مجدد داشته باشیم .خیلی
از کشورهای اطراف ما برای رفع نیازهایشان میتوانند
از انزلی به عنوان یــک پایلوت ارتباطی و انبار دِپوی
کاالهای خودشان استفاده کنند.

و نهایتاً اتومبیل .جز اینها صرفاً واردات ما محدود به
واردات موادی مثل چوب ،آهن و برخی مواد پتروشیمی
است که در تولید و صنعت کشور به کار میآید ،تولید
ثروت میکند ،تولید اشتغال و کار میکند .ما اگر نیاز
داشته باشیم ،از روسیه چه میخواهیم وارد کنیم جز
چوب و آهن؟ حال آنکه در مقابل ،قویترین امکانات
صادراتی و بهترین محصوالت صادراتی را داریم .شما
اگر همین حاال ،سری بزنید به باغهای کیوی که در
شــمال ایران ،هم در گیالن و هم در مازندران وجود
دارد ،میبینید خریدار محصوالتشــان چه کسانی
هســتند .برخی حتی از جنوب ایــران میآیند ،این
محصــوالت را خریداری میکننــد و از طریق انزلی
میبرند .خوب این یعنی چه؟ یعنی منطقه آزاد انزلی
این ظرفیت را دارد .در اینجا من توصیه میکنم آنها
که دنبال کارآفرینی هستند در بحث ایجاد پایانههای
صادراتی ،ایجاد ســردخانههای باالی صفر و خطوط
حملونقل سردخانهای سرمایهگذاری کنند ،کاری که
هم میتواند برای سرمایهگذار ،درآمدزا و پولساز شود
و هم اینکه در پیشرفت این منطقه تاثیرگذار باشد و
به افزایش صادرات غیرنفتی ،ایجاد اشتغال ،گسترش
روابط اقتصادی بیانجامد .تحکیم روابط اقتصادی منافع
عمومی کشورها را به یکدیگر گره میزند.
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دورنمای اقتصاد
عکس :امید ایرانمهر

تناکارآمد ،پنهانشدهاند
قوانینخوبپشتمدیری 

موانع توسعه صادرات غیرنفتی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در میزگردی با حضور رضا پدیدار و علی شمس اردکانی

مطالعاتی که برای
تأسیس مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی
کشور صورت
گرفته،بخشی
عجوالنه بوده و
بخشی به پشتوانه
فشارهایسیاسی
و به دلیل رفتارهای
نمایشیصورت
گرفته است.
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لیال ابراهیمیان :مشکل اصلی ما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو مسئله است:
عدم اســتفاده از افراد کارشناس و خبره ،و وجود قوانین پنهان و ناشناختهای که
به آنها عمل نمیشود .این چکیده صحبتهای دو عضو مشترک دوره هشتم اتاق
بازرگانی تهران و انجمن صنایع انرژی ایران است .دکتر علی شمس اردکانی رئیس
کمیسون انرژی اتاق ایران و دکتر رضا پدیدار رئیس انجمن سازندگان تجهیزات
صنعت نفت ایران که هر دو سالهاست در صنایع انرژی فعالیت میکنند ،معتقدند
اقتصاد ما دچار روزمرگی شده و این شرایط ،ضدتولید و ضدصادرات است .پدیدار
با توجه به اینکه ســال گذشته ،رقم صادرات
غیرنفتی ایران روبه رشد بوده ،فکر میکنید چطور
میتوان مسیر را به سمت توسعه هرچه بیشتر این
بخش هدایت کرد؟ آیا میتوان با رونق بخشیدن به
مناطق آزاد تجاری به تداوم این رشد خوشبین بود؟
پدیدار :یکی از نخســتین مولفههایی که توسعه را

رقم میزند «شناخت» است .ما باید اطالع ،شناخت
و احساس خود را نسبت به واقعیتها تقویت کنیم.
بخشی از این شناخت توسط ساختارهایی که از سوی
دولت فراهم میشــود بهوجــود میآید که در قالب
همان فراهمآوری بانکهای اطالعاتی است .بانکهای
اطالعاتی در کشــور یا دچار محدودیت هســتند یا
خست
عدم شفافیتی در آنها وجود دارد که بیشتر به ّ
سازمانها بازمیگردد .در مناطق آزاد تجاری هم که
مورد توجه شماست اگر بخواهیم به الزامات صادرات
یتوانند به ما در مسیر
غیرنفتی بپردازیم ،این مناطق م 
واقعی توسعه این حوزه یاری برسانند .اما مطالعاتی که
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور صورت گرفته،
بخشی عجوالنه بوده و بخشی به پشتوانه فشارهای
سیاسی و به دلیل رفتارهای نمایشی صورت گرفته
اســت .مطابق آمارهایی که دبیر شورای مناطق آزاد

میگوید ما در اقتصاد و برنامهریزی اقتصادی واقعیتگریز هستیم و برنامه منسجمی
برای پیشبرد اهداف خود نداریم و شمس اردکانی معتقد است مناطق آزاد ما بیش
از آنکه محلی برای صادرات باشــد ،معبری برای واردات بیرویه است .هر دو نفر
رقم صادرات غیرنفتی را غیرواقعی میدانند چراکه معتقدند افزودن رقم صادرات
میعانات گازی به آمار صادرات غیرنفتی کجفهمی و ناشــی از اشتباه محاسباتی
است .آنها میگویند تنها درصورتی میتوان به آینده امیدوار بود که قانون ،نظارت،
استفاده از نظرات کارشناسی و نگاه تولیدمحور بر اقتصاد ایران حاکم شود.

و ویژه تجاری در اسفندماه گذشته یعنی در بحبوحه
انتخابات اتــاق بازرگانی اعالم کردند و در مطبوعات
منعکس شــد ،از مجموع تعداد مناطــق آزاد و ویژه
اقتصادی که حدود ۶۰-۷۰منطقه است ۳۷ ،منطقه
هنوز فعال نشده اســت .یعنی درحالی که مصوبات
هیئت دولت ،و ســایر مصوبات قانونــی دیگر را نیز
داشته ،فعال نشده است.
ت مناطق آزاد تجاری چیست؟
دلیل عدم فعالی 
پدیدار :چون از همان ابتدا ،شــناخت درستی اتفاق

نیفتاده بلکه ما به جای اینکه تامین نیازهای فیزیکی،
مادی و اقتصادی این حوزه را درنظر بگیریم ،بیشتر
به نیازهای احساسی -عاطفی توجه کردهایم .یعنی
مثال گفته شــده که اگر این پروژه افتتاح شود مردم
خوشــحال میشوند و بیشــتر این پروژهها به دلیل
اقناعگری افتتاح شــدهاند تا نیاز واقعی مادی و برای
همیــن در عمل به مشــکل برخوردهاند .این خیلی
خطرناک است .برای بهبود شرایط توسعه این مناطق،
باید ساختارها و رویهها را اصالح کرد.
شمس اردکانی :مســئله به برنامهریزیهای درست
یــا غلط برای ایجاد یک منطقــه آزاد تجاری ربطی
ندارد .مشــکل اصلی این اســت که سازوکار اقتصاد

ایران ضدتولید و ضدصادرات است .با اجرای فرمول
هدفمندی یارانهها تاجر را ورشکست کردند ،پولها
را به صورت یارانه توزیع کردند و نقدینگی حاصله از
بین رفت و دولت قبل ،با تخلف از قانون هدفمندی
یارانهها این پولها را یارانه داد .یعنی هم آنهایی که
انــرژی تولید میکردند و هــم آنهایی که تجهیزات
یکردند ،همه یکجا ورشکست شدند.
انرژی تولید م 
من معتقدم که این توطئهای علیه تولید ملی ایران
بود آن هــم در زمانی که بخش انــرژی ایران مورد
تحریم البی صهیونیســتها قرار داشــت ،با اجرای
این سیاســت ،موفقیت برنامه تحریم علیه ایران را با
زمینزدن بنگاههای انرژی در داخل تسهیل و تضمین
کردند .اول قرار بود  ۵۰درصد به تولید کمک شــود،
این رقم به  ۳۰درصد رسید و سرانجام از همین قانون
هم عدول شــد .برای همین ما در صنایع غیرنفتی و
نفتی ،هر دو مشکل داریم و باید خیلی کار کرد تا از
خوشبینی سخن گفته شود .راهکاری که ما ارائه داده
بودیم اصالح تولید کاالهای انرژیبر و تولید کاالهای
بادوام این بخــش بود .این مــدل در اقتصاد ،مدل
تحریک تقاضا بود که کارخانهها از رکود خارج شوند.
در دولت قبلی این پیشنهاد را نپذیرفتند و االن هم

سهم انرژی را کم کنیم ،سهم نفت از  ۶۰درصد باالتر
یرود .ما دچار تناقض شدهایم .ما در قانون و مدیریت
م 
تناقض داریم .هروقت که دچار مشــکل میشویم به
جای برطرفکردن مشکل به فکر نوشتن قانون جدید
میافتیم .این خیلی خطرناک اســت .ضرورت ندارد
برای برطرف کردن هر مانع ،قانونی بنویسیم .باید برای
حل مشکالت دستورالعمل پیدا کرد .اگر حاکمیت
عقلی بر حاکمیت هیجان غلبه داشته باشد ما اینقدر
با هیجان قانون نمینویســیم بلکه درعوض ،اگر در
مناطق آزاد ،گروهــی با برنامه و آیندهنگری طرحی
یگیرد .چون خالق و
را شــروع کرد در اولویت قرار م 
مولد است و باید برای او فرصتسازی کرد .خیلی از
تهدیدها میتواند زمینه فرصت باشد .در مناطق آزاد
و صنایع غیرنفتی هم باید بتوانیم از ظرفیتهای خود
استفادهکنیم.
شمساردکانی :ببینید باید اصل قضیه را حل کرد .من
مثالی میزنم :فکر کنید ما لحاف کوتاهی داریم که
اگر به سرمان بکشیم پا و اگر روی پا بکشیم ،سرمان
بیرون میماند .اقتصاد غیرنفتی ما هم شبیه همین
است .برای اینکه بخواهند عدد بزرگی را نشان دهند
میعانات گازی را که بخشــی از صنایع نفتی ماست،
در سهم صادرات غیرنفتی محاسبه کردهاند .میعانات
جزو درآمدهای نفتی است .ما نمیتوانیم این را جزو
درآمدهای غیرنفتی حساب کنیم .این درواقع نفتی
است که در ترکیبات خود قیر ندارد و جزو نفتهای
بسیار خوب هم هســت .اینجا چون لحاف صادرات
غیرنفتی کوتاه آمده ،این را هم جزو صادرات غیرنفتی
محاسبه میکنند .این تدلیس است و فعل حرام .این
نوعی غیرواقعی نشــاندادن حقایق است .این البته
کجفهمی نیست ،کجاندیشی است .ما باید به اصول
برگردیم .آن چیزی صادرات واقعی است که در فرآیند
تولید ارزش افزوده ایجاد میکند .سرمایه جزو تولید و
درآمد نیست .ارزش افزوده جزو ثروت و سهم صادرات
است .این ثروت باید در صندوق ذخیره ارزی پسانداز
میشــد و در پروژههای عمرانی و توسعهای هزینه
میشد .اما هربار که این درآمد افزایش یافت ،این پول
از صندوق بیرون آمد و در هزینههای جاری تباه شد

شمساردکانی:ما
لحاف کوتاهی
داریم که اگر به
سرمانبکشیم
پا و اگر روی پا
بکشیم،سرمان
بیرونمیماند.
اقتصادغیرنفتی
ما هم شبیه همین
است .برای اینکه
بخواهندعدد
بزرگی را نشان
دهندمیعانات
گازی را که بخشی
از صنایع نفتی
ماست ،در سهم
صادراتغیرنفتی
محاسبه کردهاند.

نگر
آینده

داریم و یک وزن رفتاری .وزن اقتصادی باید با امکانات
و رفتارهای اقتصادی تناسب داشته باشد .با سازوکاری
ی مناطق آزاد برای جریان
که دیده شده وزن اقتصاد 
توســعه۱۰ ،درصد است اما در هدفگذاریهایی که
در برنامه سوم توسعه اجتماعی -اقتصادی شده ،این
وزن تا عدد خوشخیاالنه ۴۰درصد دیده شده است.
شما وقتی پروژهای را انجام میدهید ،باید به بعضی
از پارامترهــا در درون این پروژه توجه کنید .یکی از
این پارامترها زمانبندی اســت و پس از آن ،فراهم
آوردن عواملی که بــه تحقق این هدف کمک کند.
اگر منابع را به چهار بخش :مواد اولیه ،نیروی انسانی،
تخصص و پول تقسیم کنیم که آخری ،منبع اصلی
اجرای یک پروژه است ،سپس نیاز به برنامه زمانبندی
داریم .برنامهای که حتی خطی باشد نه پیشرفته ،اما
دستکم زمان بهرهبرداری هدفگذاری شده باشد .ما
متاسفانه در اجرای پروژههایمان به این موارد توجه
نمیکنیم .عالوه براین نظارت برای اجرای تمام این
یها عامل بسیار مهمی است که
فگذار 
برنامهها و هد 
گاه نادیده گرفته میشود .نکتهای که در هر فعالیت
اقتصادی باید در نظر گرفته شــود نظارت است ،اما
نظارتهای ما بیشتر رفع مسئولیت است نه اجرای
مسئولیت .وقتی از محیط آماده صحبت میکنند باید
امکانات ،نیروی انسانی ،امنیت و آیندهنگری هم در
آن محیط فراهم باشد و برای آن فکری شود .ما االن
میگوییم  ۷۰منطقه آزاد داریم ولی برای چنددرصد

نوین و ارتباط جهانی تطبیق دهند .برای مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی ما پیشبینی شده بود که بخشی از
توسعه و سهم صادرات را در صنایع تبدیلی ببینیم ،اما
در عمل چقدر توانستیم در این عرصه موفق شویم؟
ما چه کمکی به صنایع تبدیلی در مناطق آزاد کردیم؟
هیچ .این کمک بــا وام ریالی و ارزی میتوانســت
اتفاق بیفتد اما این حمایتها وجود نداشــت .یکی
از اهداف گســترش صنایع تبدیلی ،صادرات هم بود
اما وقتی حمایتی نشد ،تبدیل به واردات شد .یعنی
کاالیی که قرار بود صادر شود و ارزآوری داشته باشد،
عمال ارزبَری داشــت نه ارزآوری .در حال حاضر اگر
بخواهیم سهم مناطق آزاد تجاری را در اقتصاد زیاد
کنیم الزمهاش این اســت که بــه نیروهای خالق و
جوان این امکان را بدهیم تا از زمین مجانی یا زمینی
با اجاره پایین استفاده کنند ،تسهیالت ریالی و مالی
در اختیارشــان بگذاریم تا در صنایع تبدیلی ،صنایع
تکمیلی و صنایعهای تک ســرمایهگذاری شود .به
برنامه  ۲۰۲۰مالزی یا اقتصاد ترکیه توجه کنید که
چه اتفاقی افتاده و چه روندی را طی کردهاند .ما باید
از تجربیات دیگران استفاده کنیم ،این موانع را برطرف
کنیم و بعد به ارزآوری برســیم .مناطق آزاد بهترین
جایی است که میتواند ارزآور باشد.
شــمس اردکانی :درآمد سرانه در اقتصاد کره بعد از
پایــان جنگ داخلی  ۱۴۰دالر بود اما االن باالی ۲۸
هزار دالر است .میدانید این رقم چگونه بهدست آمده
اســت؟ با ایجاد ارزش افزوده در تولید .در کره واقعا
از تولید داخلی حمایــت میکنند .واقعاً روی کاالی

آقای پدیدار ،بــا توجه به تاکیدی که بر نقش
مناطق آزاد و ویژه اقتصــادی در افزایش صادرات
کشــور میشــود و درمقابل حجم پایین صادرات
غیرنفتی و مشکالتی که اشاره شد ،تحول مثبت در
این بخش چطور اتفاق میافتد؟
پدیدار :ما در چنین محاسبهای ،یک وزن اقتصادی

شیوه مدیریتی حاکم بر مناطق آزاد ایران را
چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر شما موثر نبودن اکثر
مناطق آزاد در نقصان مدیریتی ریشه دارد؟
پدیدار :شــیوهای سنتی که نمیتواند خود را با نگاه

به نظر میرسد درباره سهم صادرات غیرنفتی به
لحاظ عدد ،رقم ،محتوا و نقش مناطق آزاد در اقتصاد
امروز دچار کجفهمی شــدهایم .مناطق آزاد بیشتر
پاتوق قاچاق و واردات کاال شــده تا صادرات .این با
حمایت از تولید منافــات دارد ۶۰ .درصد اقتصاد ما
همچنان درآمد نفتی اســت و حتی روی میعانات و
پتروشیمی هم کار خاصی انجام نمیشود.
پدیدار :بله ،کــه از آن  ۴۰درصد باقیمانده هم اگر
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در روند بوروکراسی گرفتار شده است .ما میگفتیم به
واردات ،دالر مبادلــهای ندهید .چراکه نرخ مبادلهای
یعنی وسیلهای برای صدور اشتغال به خارج و واردات
بیکاری به داخل .مملکتی که جمعیت جوان و هرسال
یک میلیون دانشجوی فارغالتحصیل دارد باید برای
اینها شــغل ایجاد کند اما در عمل ،همه کارهای ما
برعکس دغدغه ملی است و همیشه به ضرر اشتغال
ملی برنامهریزی میشود .در مناطق آزاد هم با توجه
به این سیاســتها ،باید حجم صادرات و رفتارهای
حمایتی از تولید و واردات را ارزیابی کرد.
پدیدار :در رفتار مدیران اقتصادی کشور باید عقالنیتی
حاکم باشد که نیست .بلکه درعوض رفتاری ضد تولید
حاکم است و بزرگترین حملهها به سمت تولید است.
مثال در زمان تصویب بودجه امسال در مجلس برای
کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت ،از افزایش
مالیات و عوارض و  ...صحبت شد .این مالیات را چه
بدهند؟ همان ۲۰درصدی که در تولید

کسانی باید
نقش دارند! من اعتقــاد دارم در کنار نگاه مدیریتی،
باید نگاه فرهنگی را نیز تغییر داد .نگاه دولت به بخش
تولید این است که از آن کسب درآمد کند اما در عین
حال به تعهداتی که دارد ،پایبند نیست.

آن امکانات و نیروی انسانی فراهم کردهایم و چقدر در
این پروژهها آیندهنگری داشتهایم؟ لذا من سهم مناطق
آزاد را بــا اطالعاتی که در اختیار دارم اندک میدانم.
چون زیرساختها وجود ندارد و باید خود ما در بخش
صادرات بخصوص صادرات غیرنفتی سرمایهگذاری
کنیم .چون به حجم باالی ســرمایهگذاری نیاز بود،
به فکر جذب ســرمایه خارجی افتادیم ولی به دلیل
تحریم ،امکان حضــور آنها هم نبود .بنابراین چون
ضریب اطمینان بازگشــت اصل و فرع ســرمایه را
نداشتند از سرمایهگذاری امتناع کردند .در داخل هم
به دلیل ضعف زیرســاختها از سرمایهگذاری سرباز
زدند .در حیطه فعالیت در بخش صادرات تجهیزات
صنایع نفت و گاز ،حجم ســرمایهگذاری حدود یک
درصد است .این یک درصد برای اقتصاد نفتی ایران
که مجلس در بودجه امسال سهم آن را به  ۳۳درصد
رسانده ،بسیار کم اســت .در بین مدیران ما تفکری
وجود دارد که ُمدام میگویند اگر قیمت نفت باال برود
در پروژههــای عمرانی چنینوچنان میکنیم .با این
فکری که در بیان مدیــران وجود دارد ،چه انتظاری
دارید به تواناییها و قابلیتهای سایر موارد منجمله
مناطق آزاد بپردازند؟

تولیدی خــود کار میکنند ولی ما ارزش افزوده را از
بین میبریم .رفتار ما مصداق آن شــعری است که
میگوید :بر احوال آن کس بباید گریست  /که دخلش
بود نوزده ،خرج بیست.
ما اگر همین شــعر ســعدی را هم مبنای کار خود
میگرفتیم ،االن دخلمان بیشتر از خرجمان بود و هر
هفتسال درآمد سرانهمان دوبرابر میشد.
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مناطق آزاد و توسعه صادرات

دورنمای اقتصاد

پدیدار :در مناطق
آزاد خارجی ،وقتی
طرحی مزیت
اقتصادینسبی
دارد ،میتواند
ایجاد اشتغال کند
و درنهایت باعث
صادرات و ارزآوری
به کشور میزبان
باشد ،از حمایتها
ومعافیتهای
زیادی برخوردار
میشود .اما
معافیت و قوانین
حمایتی در مناطق
آزاد ما پنهان است.
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تا االن که به این فاجعه عظیم رسیدهایم.

فکر میکنید چرا تولید داخلی ما چندان به بازار
جهانی توجهی ندارد و همین مســئله باعث شده
مناطق آزاد اقتصادی رونق نداشته باشند؟
پدیدار :نه ،من موافق نیستم .مناطق آزاد اقتصادی

گروگان مدیریت نادرست شدهاند .صنعت نفت ،گاز
و پتروشیمی از اول مال ما نبود ،از دنیای خارج به ما
رسید .مبنای کارکرد این تجهیزات استاندارد API، PS
بود .ما همان استانداردها
و سایر استانداردهای جهانی 
را اجــرا کردیم .در زمان تحریم هم به اقتصاد درونی
و مقاومتی رسیدیم که تهدیدها را به فرصت تبدیل
اســاس همان معیارها در داخل کار

کنیم .باز هم بر
کردیم .بخصوص در صنایع نفتی و انرژی آنچه تولید
میکنیم مطابق استاندارد جهانی است و قابل عرضه
جهانی است .مشکل این نیســت که استانداردهای
ما مطابق استاندارد روز اســت .مشکل در مدیریت
مدیران ،فرهنگ مصرفکنندهها و فرهنگ عمومی
کشور است .باور و اعتقاد ملی ما اهمیتدادن به کاالی
خارجی است .ما با اقتصاد ترکیبی نفتی که داریم پول
بیحســاب را برای کاالی خارجی مصرف میکنیم.
برای رفع مشــکل قانونگــذاری و مدیریتی نیاز به
فرهنگسازی داریم .فرهنگسازی کار رسانهها است
تا باور ملی و اعتماد ملی را ایجاد کنند و بعد عملیاتی
شود .باید مدیران تصمیمگیر به این باور برسند که به
داخل اعتماد کنند .در سال  ۱۳۷۷قانونی در مجلس
با عنوان «حداکثر استفاده» تصویب شد .این قانون
هنوز عملیاتی نشده چون مدیرانی که باید اجرا کنند
به بهانه زمان تحویل کاالی داخلی ،از خارج کاال وارد
کردند .ما اشکاالت مدیریتی داریم .اگر این اشکاالت
برطرف نشود کماکان وابستگی به خارج وجود دارد و
البته همان آرمانگرایی و واقعیتگریزی و تبعات بعدی

آن وجود خواهد داشت .از طرف دیگر ،قانون نظارت
ما بسیار ضعیف است و یا اصال نظارت وجود ندارد.

یکنید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
آیا فکر م 
میتوانند در توسعه صادرات غیرنفتی ما موثر باشند؟
بهویژه اینکه در شــرایط کنونی مناطق آزاد ما به
بستری برای واردات تبدیل شده است.
شمس اردکانی :ما باید سیاستگذاری مناسبی کنیم

تــا کاالهای تولید داخل هم به لحاظ کیفی طوری
باشــند که مصرفکننده از آنها استقبال کنند ،هم
طوری باشــد که از نظر مبادلهای به صرفه باشند.
ما چون موانع تزریق سرمایه ،تکنولوژی و مدیریت
را با هم داریم باعث میشود مردم از صنایع داخلی
رویگردان باشــند .این رویگردانی به دو دلیل است.
یکی به دلیل عدم صادرات است و دیگری به دلیل
افزایش واردات .اگر ما نتوانیم یخچال گرید  Aتولید
کنیم ،مردم یخچال گرید Aخارجی میخرند ،ولو
اینکه قیمت آن دوبرابر باشــد .بخش عمده همین
یارانههای نقدی به خرید کاالی خارجی اختصاص
داده شــده اســت .در این دوره واردات پوشــاک و
منســوجات زیاد شــد و بخش بزرگی از کارگران
کارخانههای منســوجات و تولید کفــش و امثال

اینها که صنایع متوسطی هســتند ،بیکار شدهاند.
در بخش صنایع بزرگ هم این اتفاق افتاد .مث ً
ال در
تولید کابل ،ترکیه مــس را از ایران وارد میکند اما
چون قیمتگذاری ما درســت نیست ،از این مزیت
نسبی مس استفاده نمیکنیم .ما مزیتهای نسبی را
از دست میدهیم و به قول آقای دکتر پدیدار همه
اینها به این دلیل است که نظارتمان ضعیف است.
وضعیت مناطق آزاد هم منبعث از همین وضعیت
داخلی اســت .وقتی ما ســرمایهگذاری نمیکنیم،
چگونــه میخواهیم در کار تولیدی رقابت داشــته
باشیم؟ ما اصال کار تولیدی نمیکنیم! مناطق آزاد
ما در مرزها به پاتوق قاچاق تبدیل شده است چون
اقتصاد ما از اساس صادراتی نیست .برای همین وقتی
شما از سهم صادرات غیرنفتی صحبت میکنید برای
اینکه کار را درســت کنید میعانات را جزو صادرات
غیرنفتی حساب میکنید .یا در صادرات سنگ آهن
که آن را خام صادر میکنند .در دنیا ســنگ آهن
۱۳۰-۱۴۰دالر اســت ،اما قیمت رسمی ما ۵۰دالر
است که نهایتاً با قیمت ۷۰دالر به فروش میرسد و
درآمد آن درنهایت یا به صورت فرار سرمایه یا قاچاق
کاال به کشور وارد میشود .همزمان ۱۱ ،میلیون دالر
هم فوالد وارد میکنیم که در دل همان سنگ آهنی
بود که رفت .یعنی ما ســنگ آهن را صادر کردیم
و فــوالد را بــا تنــی ۱۰۰۰دالر وارد کردیم .یعنی
خامفروشی کردیم۱۰ ،میلیارد هم روی آن گذاشتیم
و فوالد را وارد کردیم .چرا؟ چون فرهنگ اقتصادی
ما ،فرهنــگ خامخوری ،خامفروشــی ،غیرمولد و
غیرتولیدی شده است .در این وضعیت شما انتظار
دارید در قشم برای شما میگو صادر کنند؟!
پدیدار :اقتصاد ایران دچار روزمرگی شــده است.
تــا زمانی که این اقتصاد روزمــره در مناطق آزاد و
ویژه حاکم است ،شما نمیتوانید از مزیتهای ویژه
خود استفاده کنید .من سفری به کیش داشتم .در
یتَک ،الکترونیک ،معدنی و تکمیلی
کیش صنایع ها 
دستهبندی و منطقهبندی شــده است .ما در این
ســفر از این افراد فهرســت اولویت پروژههای این
چهارمنطقه را خواستیم اما آنها گفتند شما بگویید
چه کار میخواهید بکنید .گفتند ما اولویتی نداریم.
وقتی با این همه اساسنامهای که در مناطق آزاد ما
تعریف شده ،در مراجعه برای ایجاد کار ،چیزی در
دست نداشته باشند یعنی این اقتصاد روزمره است.
ما با این اقتصاد به هیچجا نمیرسیم.
به رغم تمامی مســایلی که برشمردید برای
بازگرداندن استراتژی تولید و صادرات به مناطق آزاد،
چه باید کرد؟
پدیدار :باید از تجربیات داخلی و بینالمللی استفاده

کنیم .باید از تجربیات کشورهای منطقه خلیج فارس
و دنیا استفاده کنیم و ببینیم اینها چگونه از مناطق
آزاد خود استفاده میکنند .االن پنج تولیدکننده مهم
ما در بخش «مکانیکال سیویل» از ایران رفتهاند که از
کاالهای مهم ارزش افزودهای و ارزآور بود اما به دلیل
نبود قوانین و ضوابط منسجم برای اعطای امتیازات

به تولیدکننده ،به مناطق آزاد استانبول و جبلعلی
امارات رفتهاند .این برای من به عنوان مسئول انجمن
سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران فاجعه است.
چون اینها پول را در این کشــور به دست آوردهاند
ولی در خارج سرمایهگذاری کردهاند .ما نتوانستهایم
در مناطــق آزادمان ایجاد انگیــزه کنیم .در مناطق
آزاد خارجی ،وقتی طرحی مزیت اقتصادی نســبی
دارد ،میتواند ایجاد اشــتغال کند و درنهایت باعث
صادرات و ارزآوری به کشور میزبان باشد ،از حمایتها
و معافیتهای زیادی برخوردار میشود .اما معافیت و
قوانین حمایتی در مناطق آزاد ما پنهان است .نه اینکه
بگوییم وجود ندارد بلکه پنهان اســت .مدیران ناآگاه
یکنند و انتظار تولید و
را در ایــن مناطق منصوب م 
سرمایه و بازتولید دارند .مگر نگفتیم در مناطق آزاد
صنایع تبدیلی بگذاریم؟ ما چقدر درباره این صنایع
صحبــت کردیم؟ هیچ .ما این مشــکالت را به دبیر
شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منتقل کردهایم.
حتی راهکارهایی را برای ســرمایهگذاری در مناطق
آزاد پیشــنهاد دادیم اما هنوز هیچ پاسخی دریافت
نکردهایم.
آقای شمساردکانی به نظر شما چه راهکاری را
باید در پیش گرفت تا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از
مبادی واردات به محلی بــرای صادرات غیرنفتی
تبدیلشوند؟
شمساردکانی :وقتی ما از منطقه آزاد برای صادرات

یکنیــم بحثهای ما عملی اســت نه
صحبــت م 
تجریدی .فرض کنید یکی از بهترین مکانیکهای
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت را به منطقه
آزاد بفرستیم که آنجا را اداره کند ،در عمل اتفاقی
که میافتد این است که ایشان نمیتواند منطقه را
اداره کند .در این دولت هم ما گفتیم کســی که در
شــهرداری تهران فرد موفقی بوده را برای مدیریت
منطقه آزاد نفرســتید .شــما فردی را میخواهید
که اقتصاد بینالملل بداند ،کســی که دیپلماســی
اقتصــادی را بلد باشــد و به زبان خارجی مســلط
باشــد ،اما متاسفانه این سیاســت همچنان ادامه
دارد .هیچکدام از این افــراد برای اداره مناطق آزاد
صالحیت ندارند ،چــون طرف نمیداند فرق مزیت
نســبی و مزیت مطلق در صادرات چیست! پشت
این مســئله صدها ســال تجربه و دانش اقتصادی
وجود دارد ولی ما بــه آن توجه نمیکنیم .یکی از
بزرگترین فوالدسازان دنیا ژاپن است اما نه سنگ
آهن دارد و نه ذغال ســنگ .االن سنگاپور و مالزی
را ببینید .ما  ۲۴سال پیش گفتیم قشم مرکز هاب
انرژی باشــد ،اما آن زمان وزیر وقت نفت علیه این
خواسته قیام کرد!
یعنی شما اعتقاد دارید که مهمترین مشکل ما در
مناطق آزاد اشخاص و قوانین پنهان هستند؟
شــمساردکانی :بله .ما در انتخاب اشخاص دارای

صالحیت خطــا میکنیم .ما به افراد آشــنا به کار،
کارشــناس و متخصص نیاز داریم و به اجرای خوب
قوانین خوبی که وجود دارد.

در جست وجوی مشتریان ماندگار
مناطق آزاد ،صادرات غیرنفتی و دوران پساتحریم

صادرات غیرنفتی یکی از مهمترین مباحث در حوزه
تجارت خارجی است که کشورها در دنیای رقابتپذیر
و پُرچالش امروزی بهنحو موثری به آن پرداخته و رشد و
توسعه پایدار خود را در گسترش توانمندیهای فعاالن
اقتصادی در این حوزه میبینند .با رشــد و گسترش
فناوری اطالعات ،فعاالن حوزههای مختلف کسبوکار
به سرعت از میزان مصرف و عالیق مشتریان خود آگاه
شده و با سرعت بیشتری در جهت برآوردن نیازهای
آنها اقدام میکنند .در این بازار رقابتی بنگاه ،صنعت
یا کشوری میتواند به جایگاه خوبی در بازار محصوالت
و خدمات دست یابد که به تمامی مولفههای تاثیرگذار
بر آن بهطور دقیق پرداخته ،نیازهای آشکار و پنهان
مشتریان خود را شناخته و این نیازها را به بهترین نحو
پاسخگو باشد و از آنها مشتریان ماندگاری ایجاد کند.
بنا بر نظریه پورتر ،رقابتپذیری کشورها متاثر از چهار
عامل اصلی :شــرایط عوامل تولید (درونی) ،شرایط
تقاضا ،صنایع مرتبط و پشتیبان ،استراتژی ،ساختار و
رقابتپذیری شرکت و دو عامل دیگر دولت و اتفاقات
پیشبینینشده اســت و چنانچه کشوری در جهت
تقویت و برنامهریزی صادرات خود بر اساس این عوامل
حرکت و برنامههای خود را تنظیم کند به میزان زیادی
در جذب بازارهای صادراتی موفق خواهد بود .حال باید
دید که کشور ایران بر اساس چه اهداف و برنامههایی
به توسعه صادرات میاندیشد؟ آیا توسعه صادرات که
تاکید آن بیشتر صادرات غیرنفتی است تکمحصولی
بوده و یا طیف وسیعی از محصوالت و خدمات را شامل
میشــود؟ و سوال اساسی اینکه اهداف و برنامههای
کشور در جهت توســعه صادرات و نفوذ در بازارهای
جدید چگونه و بر چه مبنایی اســت؟ و چقدر ایجاد
و مدیریت مناطق آزاد اقتصادی به این اهداف کمک
میرساند؟
مناطق آزاد دروازه رقابتپذیری جهانی

مناطق آزاد ،بخشینگری و منافع ملی

صادرات غیرنفتی؛ ضامن رشد پایدار

وقتی صحبت از صادرات غیرنفتی به میان میآید ،در
ذهن بســیاری از فعاالن اقتصادی محصوالتی مانند
فرش ،زعفران ،پســته و حتی مواد معدنی خام نقش
میبندد و این ناشی از پارادایمی است که بر ذهن افراد
حاکم است و اگر از منظر کشورهای هدف صادراتی

مقیمی

عضو هیات رییسه
اتاق تهران

در بسیاری از
استانها ،فارغ از
امکانسنجیو
شرایط الزم ،پیگیر
ایجاد مناطق آزاد
توسط البیهای
سیاسی هستند ،اما
این مناطق در کنار
بسیاری از مناطق
ویژه اقتصادی به
دور از منافع ملی،
زمینه ورود کاالهای
مسافرتی و عمدتاً
بیکیفیت را به
کشور فراهم آورده
و موجب خروج
مقادیر زیادی ارز از
کشورمیشوند.

توسعه صادرات در دوره پساتحریم

بیشتر کشــورهای در حال توسعه و جهان سوم ،در
مسیر رقابتپذیری جهانی با مشکالت فراوانی روبرو

نگر
آینده

بر اساس مصوبه دولت ،هفت منطقه آزاد کیش ،قشم،
چابهار ،ارس ،اروند ،انزلی و ماکو در کشــور فعالیت
میکنند و آنچه بســیار مشهود اســت ،بسیاری از
کاالهای مصرفی و مسافرتی از این مناطق وارد شده
و نیازمند هماهنگی بیشتر شورای عالی مناطق آزاد
برای توســعه صادرات و تخصصیکردن این مناطق
و همچنین افزایش صــادرات مجدد از این مناطق با
توجه به موقعیت مناسب آن در منطقه است .عالوه بر
مزیتهای نسبی این مناطق که امکان توسعه بیشتر
آنها را فراهم میکند ،از چالشهای عمده آنها عدم
امکان دسترســی به خطوط اعتباری و بانکی جهانی
بهدلیــل تحریم ایــران و نبود بندر بــزرگ و فضای
حملونقل و سردخانههای فعال صنعتی در مقیاس
کالن برای رقابت با مناطق آزاد کشورهای منطقه را
میتوان نام برد که نیازمند عزم جدی در توسعه این
مناطق است .از چالشهای دیگر مناطق آزاد میتوان
به بخشــینگری و عدم توجه بــه منافع ملی در این
مناطق اشاره کرد .در این راستا مشاهده میشود که
بسیاری از اســتانها ،فارغ از امکانسنجی و شرایط
الزم ،پیگیر ایجاد مناطق آزاد توسط البیهای سیاسی
هستند که زمینه اشتغال را در آن مناطق فراهم آورند،
اما مشاهده میشود که این مناطق در کنار بسیاری
از مناطــق ویژه اقتصادی به دور از منافع ملی ،زمینه
ورود کاالهای مسافرتی و عمدتاً بیکیفیت را به کشور
فراهم آورده و موجب خروج مقادیر زیادی ارز از کشور
میشــوند .صادرات مجدد یکی از مهمترین اهداف و
برنامههــای ایجاد مناطق آزاد بوده و مناطق آزاد ما با
توجه به دسترسی به آبهای جنوب و شمال و مزیت
حملونقل در کریدور جنوب – شــمال باید اهداف
و برنامههای روشــنی در این خصوص تدوین و اجرا
نمایند تا ضمــن ارزآوری بتوانند نقش فعالتری در
دیپلماسی اقتصادی داشته باشند.

س ّیده فاطمه
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بسیاری از کشورها در جهت توسعه تجارت و افزایش
تراز تجاری خود راهکارهای متفاوتی را بهکار برده و از
مزیتهای نسبی خود در این راستا استفاده مینمایند.
یکی از این مزیتها ،ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
است که از سالهای دور مورد توجه کشورهای مختلف
و از جمله ایران قرار گرفته است .در ماده یک قانون و
مقررات مناطق آزاد مصوب سال  ،۱۳۸۳رشد و توسعه
اقتصادی ،ســرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی،
تنظیــم بــازار کار و کاال ،حضور فعــال در بازارهای
جهانی و منطقهای ،تولید و صادرات کاالهای صنعتی
و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی تســریع شده ،و به
فعاالن بخش خصوصی و دولت این امکان را میدهد
که زمینه توسعه صادرات محصوالت و حتی صادرات
مجدد را از این مناطق انجام دهند .یکی از مشکالت
عمده صادراتی ایران افزایش قیمت تمامشده کاالهای
تولیدی صادراتی و قوانین و رتبه باالی کســبوکار

در شــاخصهای رقابتپذیری اســت اما در مناطق
آزاد ســعی بر آن شــده که تاحدودی از این قوانین
دستوپاگیر کاسته و زمینه رشد بیشتر صادرات فراهم
شــود .در چندسالی که از ایجاد این مناطق گذشته،
متاسفانه شاهدیم بســیاری از این مناطق بیشتر در
خدمــت واردات بوده و عالوه بر واردات کلی از طریق
تُجار ،شاهد رشد روزافزون کاالهای وارداتی توسط ارز
مســافرتی و کاالی همراه مسافر هستیم که نیازمند
ساماندهی جدی در این خصوص است.

این محصوالت به آن نگاه کنیم ،میبینیم بســیاری
به همان کشــورهایی که بیش از
از فعاالن اقتصادی 
چنددهه صادر میکنند میاندیشند و کمتر به مقوله
صادرات به بازارهای جدید پرداخته و قدرت ریسک و
نوآوری کمی دارند .کاری که دولت و صادرکنندگان را
از توسعه بازارهای جدید غافل کرده و در نتیجه ،کشور
ما بسیار وابسته به بازار این کشورها شده است .از طرف
دیگر طی سالهای گذشته ،عمده محصوالت صادراتی
کشور شامل مواد معدنی ،پتروشیمی .میعانات گازی،
فرش و خشکبار بوده که از تنوع کمی برخوردار است.
در این راستا دولت و فعاالن بخش خصوصی بایستی
راهکارهای توسعه بازارها و نفوذ به بازارهای جدید را به
همراه تنوع محصوالت رقابتپذیر فراهم کنند.
در راســتای نظــر پورتر ،یکی از روشهای توســعه
صادرات ،ایجاد ســاختار رقابت داخلی محصوالت در
کشــور است که منجر به بهبود کیفیت و نوآوری در
ارائه خدمات میگردد .اگــر رقابت داخلی را افزایش
دهیم ،توان رقابتپذیری صنعت بیشتر شده و امکان
صدور محصوالت در ســطح جهانــی فراهم میآید.
صنعت شــوینده و مواد غذایی نمونه مناسبی از این
رقابتپذیری اســت که امروزه یکی از توانمندترین
صنایع در سبد صادراتی کشور به حساب میآید.
امروزه کیفیت ،دغدغه اصلی مشتریان جهانی نیست
بلکه نوآوری در محصول و ارائه آن نقش بسزایی دارد و
در بازار رقابتپذیری بایستی به خدمات پس از فروش
نیز توجه ویژهای کرد تا بتوانیم مشــتریان ماندگاری
را ایجاد نماییم .شرکتها در سطح رقابتپذیری خود
بایستی نیازهای پیداوپنهان مشتریان خود را شناسایی
کــرده و بر اســاس آن در تولیــد و ارائه محصوالت
و خدمــات آن نوآوری کننــد .در ارائه محصوالت و
خدمات صادرات غیرنفتی ،دولت و بهطور مشــخص
رایزنان بازرگانی میتوانند نقش عمدهای بازی کنند و
با فرستادن رایزنان بازرگانی متبحر و قوی ،و برگزاری
نمایشگاههای محصوالت صادراتی شرکتهای ایرانی
در کشورهای مختلف ،زمینه توسعه بازارها و نفوذ به
بازارهای جدید رافراهم آورند.
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دورنمای اقتصاد

امروزه با هر فرد،
فعال صنعتی یا
حتی دولتی صحبت
میکنیمجملۀ
«ببینیم چه میشود»
ورد زبانشان است!
درحالی که کشور
باید در مدتزمان
باقیمانده،زمینه
تقویتسیستم
بانکی و گشایش
اعتبارات اسنادی را
فراهم کند .تنها در
این صورت است
که ضمن تسریع
در تجارت خارجی،
موجبات حل مشکل
عدمنقدینگی
واحدهایصنعتی
و تجاری فراهم
میشود.
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هســتند و عمده صادرات آنها به صدور مواد معدنی
خام یا تکمحصولی منجر میشود .به همین خاطر در
دورهای که تجارت آن محصول صادراتی با افول روبرو
میشود در برابر نامالیمات و فشارهای بینالمللی بسیار
ضعیف بوده و قدرت ریســکپذیری کمتری دارند.
کشــور ما هم به دالیل عدم سرمایهگذاری مناسب
در صنایع رقابتپذیر و عدم توجه مناسب به توسعه
زیرساختهای محصوالت و خدمات ارزآور کشور چون
گردشگری و ترانزیت کاالها ،از قافله رقابتپذیری عقب
مانده و همه منتظر رفع تحریمها و گسترش بازارها
هستند .اما سوال اساسی اینجاست که ما چقدر خود
را برای دوره پس از تحریم آماده کردهایم؟ با عنایت به
رقابت بسیاری از کشورها برای توسعه تجارت با ایران،
آیا کشور ظرفیت ورود این همه کاال و سرمایهگذاری را
دارد؟ آیا رفع تحریمها بیشتر در خدمت واردات خواهد
بود یا صادرات؟
امــروزه با هر فــرد ،فعال صنعتی یــا حتی دولتی
صحبت میکنیم جملۀ «ببینیم چه میشــود» ورد
زبانشان اســت! درحالی که کشور باید در مدتزمان
باقیمانده ،زمینه تقویت سیســتم بانکی و گشایش
اعتبارات اســنادی را فراهم کند .تنها در این صورت
اســت که ضمن تسریع در تجارت خارجی ،موجبات
حل مشکل عدم نقدینگی واحدهای صنعتی و تجاری
فراهم میشــود و اگر بهدرستی حرکت شود در دوره
پساتحریم این امکان فراهم میآید که بتوان به شرایط
برابر با رقبای خارجی دســت یافت و عالوه بر آن با
تقویت تجارت الکترونیک ،سرعت نقلوانتقاالت کاال و
خدمات را بیشتر کرد .یکی از عمدهترین چالشهای
پیش روی صادرات ،وجود قوانین و مقررات بیشمار
و عالوه بــر آن ،وجود تعداد زیــادی مراجع تعیین
صالحیت کاالها و خدمات صادراتی و عدم هماهنگی
بین آنها و بخشینگری بسیاری از این سازمانهاست.
حتی در بسیاری از سازمانها مثل گمرک شاهدیم که
یک آییننامه در دو منطقه مرزی به اشکال متفاوت
عمل شده و باعث سردرگمی تجار میگردد.
عالوه بر موارد فوق ،قیمتگذاری دولتی مانع جدی
رقابتپذیری و نوآوری است .در دنیای امروز تجارت
رقابتپذیر ،قیمتگذاری کاالهــا و خدمات امری
منســوخ بوده و این بازار اســت که نرخ را تعیین
میکند و زمینــه رقابتپذیری که منجر به بهبود
کیفیت و ارائه خدمات میشــود را فراهم میآورد.
متاسفانه در ایران هنوز هم دولت در این خصوص
نقش پُررنگی دارد درحالی کــه باید از دخالت در
این امور پرهیز کرده و به سیاســتگذاری بپردازد.
در حقیقت باید گفت ،دولت با ایجاد ثبات اقتصادی
بیشتر ،سیاستهای ارزی مناســب ،اجرای قانون
بهبود مستمر محیط کسبوکار و ارائه مشوقهای
صادراتی میتواند زمینه هرچه بیشــتر صادرات را
فراهم آورده و کشور را آماده ورود به دوره پساتحریم
کند ،در غیر اینصورت کشور با حجم زیادی از ورود
کاال و خدمات روبرو شــده و بار دیگر نمیتوانیم از
فرصتهای پیشآمده به نحو شایسته استفاده کرده
و کشور را در مسیر توسعه قرار دهیم.

ضرورتهای توسعه صادرات غیرنفتی
پس از لغو تحریمها بهدست آوردن بازارهای جدید سهلتر میشود
ســال  ۱۳۹۴سال رونق
اقتصادی برای رسیدن به
دستاوردهای بزرگ است .در
ایــن میــان ،یکــی از
استراتژیهای مهم در توسعه
کشــور ،توســعه صــادرات
محمدرضا بهرامن
عضو هیات نمایندگان غیرنفتی است که همواره در
اتاق تهران برنامههای اقتصــادی مورد
تأکید قرار گرفته است .رشد
تجارت بینالمللی نقش بســزایی در روند توســعه
کشورها ایفا میکند .سال گذشته براساس گزارشهای
رسمی  ۹۵میلیون و  ۴۱۶هزارتن کاال به ارزش ۴۹
میلیارد و  ۷۴۴میلیون دالر از کشور صادر شده که در
مقایسه با سال  ۱۳۹۲به میزان  ۸۷.۱۸درصد افزایش
داشت .بیشــک یکی از ویژگیهای اساسی اقتصاد
کشور ما اتکاء شــدید به صادرات نفت خام است و
افتوخیزهای قابل توجه در میزان درآمد حاصل از آن
موجب عدم تعادل ساختاری در بخشهای گوناگون
میشود .عدم تحقق درآمدهای پیشبینیشده دولت
از محل صادرات نفت خام نه فقط بر اجرای طرحهای

عمرانی و زیربنایی کشور تأثیرگذار است بلکه بر آینده
اقتصاد نیز آثار منفی خواهد داشت.
از جمله چالشهایی که مناطــق آزاد و ویژه
اقتصادی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی با
آن مواجهاند میتوان به عدم سرمایهگذاری دولت در
بخش امکانات و تأسیســات زیربنایی ،فراهم نبودن
شــرایط مناســب بــرای ســرمایهگذاری و جذب
ســرمایههای خارجی ،فقدان سیاســتهای کالن
اقتصادی و ارزی متناسب با مناطق آزاد ،فقدان نیروی
کار ارزان ،عدم ثبات سیاســی و اقتصادی و تضمین
سرمایه در مناطق آزاد یاد کرد که در صورت رفع این
موانع میتوان امیدوار بود مناطق آزاد ایران نیز مانند
بسیاری از مناطق آزاد جهان ،عملکردی متناسب با
اهدافشان داشته باشند .از فرصتهای مناطق آزاد و
ویژه در حال توسعه نیز میتوان به ایجاد و فراهمسازی
امکانات جدید برای صادرات که سبب اشتغال ،انتقال
تکنولوژی و سرمایهگذاری خارجی شده ،اشاره کرد که
نهایتاً باعث افزایش درآمد ملی و درآمد ارزی میشود.
بررســی رتبه ایران در گزارش رقابتپذیری
جهانی ،نشــان از کاهش توان رقابتی اقتصاد

ایران؛ کارخانه تولید خاورمیانه
مناطق آزاد را به سمت صادرات سوق دهیم
صادرات بدون نفت کشور
در سال  ۱۳٩٣به رقم ۵۰
میلیــارد دالر رســید که در
مقایسه با صادرات ۴١میلیارد
دالری ســال  ۱۳۹۲از رشد
بیش از  ١٨درصدی برخوردار
سیدحمید بوده ،اما هنوز هــم با اهداف
حسینی برنامه پنجم توســعه کشور
عضو پیشین هیات فاصله دارد ،زیرا طبق برنامه
نمایندگان اتاق تهران پنجم ،صادرات بدون نفت باید
در پایان سال گذشته به  ٨٠میلیارد دالر میرسید ،اما
وضع تحریمها همراه با اتخاذ سیاستهای غلط توسط
دولتهاینهمودهمباعثشدکهدستیابیبهاهداففوق
میسر نگردد ،با این حال باید خدا را شکر کرد که روند
افزایشصادراتباوجودمتوقفشدنبسیاریازطرحهای
لوانتقالپول،
توسعهایومحدودیتهایایجادشدهدرنق 
با تالش بنگاههای صادراتی ادامه یافته و ریسک باالی
لوانتقال پول و کاال ،مانع این روند نشده است ،بنابراین
نق 
هنوز هم میتوان به آینده روشن صادرات امیدوار بود.

درتحلیلاینکهمناطقآزادوویژهتجاریچهنقشی
میتوانند در صادرات غیرنفتی بازی نمایند ،باید
گفتمناطقیمانندقشم،چابهار،ارس،آبادانوسلفچگان
موقعیت مناسبتری برای توســعه صادرات ،صادرات
مجددوترانزیتدارند.خوشبختانهدرسالهایاخیرورود
فرآوردههای نفتی نامرغوب از عراق به مناطق آزاد تجاری
کشورافزایشیافتهاست.اینازآنجهتمایهخوشوقتی
اســت چراکه تعداد زیادی واحد کوچک پاالیشــی و
شــیمیایی توســط بخش خصوصی احداث شده که
فرآوردههاینفتینسبتاًمرغوبتولیدکردهودربازارهای
کشورهای همسایه خصوصا افغانســتان ،ارمنستان،
پاکستانوحتیاماراتحضورموفقیداشتهاندوحمایت
وزارت نفت از این روند میتواند به توســعه و گسترش
واحدهای کوچک و متوسط پاالیشی و پتروشیمی در
مناطق آزاد بیانجامد .برنامهریزی آگاهانه مناطق آزاد و
حمایت صندوق توسعه ملی از این سرمایهگذاران ،آینده
صــادرات این مناطــق را متأثر خواهد کــرد ،لذا باید
محدودیــت اعطــای وام از صندوق توســعه ملی و
فاینانسهای خارجی به این مناطق را لغو کرده و مناطق

نگر
آینده

آزاد تجاری کشور که اکنون عمدتاً به پایگاه وارداتی در
کشور تبدیل شدهاند را به سمت صادرات سوق داد.
ارقام صــادرات بدون نفت در ســال  ،۱۳۹۳از
صادرات حدود  ١۴میلیارد دالر میعانات گازی،
بیش از  ۱۴میلیارد صادرات محصوالت پتروشیمی و
فرآوردههای نفتی و مجموعاً صادرات حدود ۲۲میلیارد
دالرکاالهایصنعتی،کشاورزی،معدنیوخدماتکشور
حکایتدارد.توسعهدربعضیازبخشهاورشتههابانگاه
برونزا و صادراتی و بر مبنای مزیت نسبی کشور صورت
گرفته و قاعدتاً انتظار میرود این بخشها که عبارتند از
نفت،گاز،معدن،پتروشیمیوصنایعسنگین،نقشبارزی
در افزایش صادرات داشته باشند ،در کنار این بخشها ما
موفقشدهایمدرصدورخدماتفنیومهندسیوخدمات
پزشکیبهمزیترقابتیدستیافتهوصادرکنندهخدمات
شویم .خوشبختانه در بعضی از صنایع مانند شیرینی،
شکالت و لبنیات نیز بدون داشتن مزیت آشکار نسبی،
موفق شدیم در بازارهای صادراتی حضور موفقی داشته
باشیم.
برای توســعه صادرات کاال و خدمات ضروری
اســت که در مرحله اول ،تحریمهای ظالمانه
علیه کشــور لغو گردد تا از این طریق هزینه مبادله
کاهــش ،ارزش کاالهای صادراتی افزایش و بازارهای
هدف کاالهای صادراتی تنوع پیدا کند .اکنون بسیاری

از طرحهای توسعهای در بخش پتروشیمی ،نفت ،گاز
و معدن به علت تحریم مالی و تکنولوژیک ناتمام مانده
بنابراین در صورت لغو تحریمها به ســرعت تکمیل
میشود و ظرفیت صادراتی کشــور افزایش خواهد
یافت ،امــا در صورت عدم ســرمایهگذاری جدید و
تکمیل طرحها ،دستیابی به هدف حتی  ۶٠میلیارد
دالری نیز مشکل و دور از دسترس خواهد بود .با این
حال ،چشــمانداز آینده صادرات با توجه به رویکرد
دولت به تعامل با جهان و توســعه روابط سیاسی و
اقتصادی با سایر کشورها امیدوارکننده است .دولت
تدبیر و امید اکثر موانع صادراتی را که در اثر تشدید
تحریمها ایجاد شده بود شامل مشروطشدن معافیت
مالیاتی ،پیمان ارزی و محدودیت مقداری صادرات را
لغو و در طرح خروج غیرتورمی از رکود ،صادرات را به
عنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی در نظر گرفته و
رشد ١٨درصدی صادرات بدون نفت در سال ۱۳۹۳
نیز نشانه برنامهریزی و سیاستگذاری صحیح دولت
اســت .بنابراین به نظر میرســد توافق هستهای در
صورت تحقق بتواند بهسرعت ،بخش خدمات ،خصوصاً
خدمات بانکی و بیمــه ،حملونقل هوایی و دریایی،
ترانزیت ،صادرات مجدد ،توریســم ،گردشــکری و
هتلــداری را تحت تاثیر قــرار داده و رونق را به آنها
بازگرداند.

افزایش صادرات کاال و خدمات ایرانی به بازار سایر
کشورها با توجه به وجود شبکه گسترده ایرانیها
درخارجازکشورامکانپذیروشدنیاست،بهشرطآنکه
کشور در یک برنامهریزی بلندمدت و استراتژیک ،تلفیق
معدن و انرژی را سرلوحه کار قرار دهد و با توجه به داشتن
ذخایرعظیمگازیاقدامبهتولیدحداقل١٢٠میلیونتن
محصوالت پتروشیمی١۵٠ ،میلیون تن فرآوردههای
نفتی و گازی ۵٠،میلیون تن فوالد ،یکصد هزار مگاوات
برق ،یکصدمیلیون تن سیمان و کلینکر و چندهزار تن
مس ،روی و آلومینیوم نموده و ایران را تبدیل به کارخانه
تولیدخاورمیانهنماید.
ایران با توجه به موقعیت سوقالجیشی خود قادر است
با کشورهای منطقه در این اقالم رقابت کند ،در صورتی
که عناصر و الزامات این هدف فراهم شوند .الزاماتی
شامل نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده ،زیرساخت
مناسب ،مواد اولیه صنعتی خصوصاً انواع فلزات و منابع
انرژی .اگر این امکانــات در یک فضای رقابتی و در
محیط مطلوب کسبوکار در اختیار بخش خصوصی
داخلی و خارجی قرار گیرد و دولت همانطور که رهبر
معظم انقالب در پیــام نوروزی خود تاکید فرمودند،
خود را پیمانکار ملت دانسته و از مداخله در اقتصاد
کشور بپرهیزد ،در آیندهای نهچندان دور ،دستیابی به
اهداف فوق میسر خواهد شد.

بایدمحدودیت
اعطای وام از
صندوقتوسعه
ملی و فاینانسهای
خارجی به مناطق
آزاد تجاری را لغو
کرده و این مناطق
که اکنون عمدتاً به
پایگاه وارداتی در
کشور تبدیل شدهاند
را به سمت صادرات
سوق داد.
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ملی نسبت به سالهای گذشته دارد .براساس گزارش
 ۲۰۱۳-۲۰۱۴مجمــع جهانــی اقتصــاد ،رتبــه
رقابتپذیــری ایران با  ۱۶پله ســقوط (از بین ۱۴۴
کشــور) نســبت ســال قبل به عدد  ۸۲و در سال
 ۲۰۱۵-۲۰۱۶میالدی به رتبه  ۸۳رســیده اســت.
طبیعتاً چنین نابســامانی اقتصادی بر توان و انگیزه
فعاالن اقتصادی کشــور تأثیرگذار خواهــد بود .از
مهمترین مشــکالت صادرات غیرنفتی در کشــور
متأسفانه اتخاذ سیاستهای راهبردی این حوزه بدون
داشتن آگاهی از شــرایط موجود و درک مناسب از
چالشها و مشکالت حوزه صادراتی در کشور است.
سیاستگذاران و مجریان اقتصادی کشور بایستی در
راستای اهداف و برنامههای توسعهای کشور ،در گام
اول درکی عمیق و جامع از شــرایط کنونی صادرات
غیرنفتی بهدســت آورده و با بهرهگیــری از تجارب
کشورهای موفق ،استراتژیهای مناسبی را در راستای
توسعه اقتصادی کشور با محوریت صادرات غیرنفتی
تدوین و اجرا نمایند .اقداماتی چون افزایش اطالعات
تجــاری و اقتصادی درخصــوص بازارهای مختلف
صادراتــی ،باالبــردن کیفیت برخــی از محصوالت
صادراتی و عدم تداوم در ارائه محصوالت بیکیفیت،
نــوآوری تولیدکنندگان در تغییر مــدل و طراحی
محصول متناسب با خواست و سلیقه مصرفکنندگان،
متناسب و متعارفساختن قیمت برخی از محصوالت
صادراتی ایران ،توجه کافی به رعایت استانداردهای
کشــورهای مقصد ،عدم صــدور کاالهای معیوب و

غیراستاندارد از طریق بازارچههای مرزی ،توجه کافی
بــه ارائه خدمات پس از فروش ،و مهمتر از همه رفع
تحریمها در بخشــنامههای صادراتی و حمایتهای
دولت ،از جمله عواملی هستند که بیشترین تأثیر را بر
توسعه صادرات غیرنفتی کشور خواهند داشت.
پــس از وضع تحریمهای اقتصادی علیه ایران
خصوصاً تحریمهای مالــی و بانکی و تحریم
سوئیفت ،همزمان با ایجاد محدودیت در نقلوانتقاالت
وجــوه معامــات و درحالیکه چــرخ تولید پس از
تحریمهای چندجانبه نمیچرخید ،محصوالت ایرانی
توان رقابــت در جهان را از دســت دادند و روزهای
ســختی بر تولیدکنندگان و بازرگانان کشــورمان
گذشت.
به همان اندازه که به اقتصاد کشورها
تجارت بینالملل 
مرتبط است ،بهطور مستقیم تحت تأثیر سیاست و
روابط دیپلماتیک کشورها قرار دارد ،لذا موضوع توسعه
صادرات غیرنفتــی هم قطعاً از این تصمیمات متاثر
خواهد شد .از طرف دیگر ،اقتصادی که تکمحصولی
و وابســته به نفت باشد ،بسیار شکننده است چراکه
با تحریمهــای نفتی درآمدهای ارزی آن کاهشــی
چشمگیر مییابد .اتفاقی که در نیمه دوم سال گذشته
برای تنها منبع درآمدی کشورمان رخ داد و درحالیکه
ایران سال  ۱۳۹۳را با افزایش بیسابقه صادرات نفت
شــروع کرده بود ،در نیمه دوم سال ،قیمت نفت در
بازارهای جهانی تقریباً به نصف رسید و دولت به ناچار
بودجه  ۱۳۹۴را با نفت  ۷۲دالر بســت ،درحالی که

قیمــت امروز نفت به کمتر از  ۶۰دالر رســیده و در
کنار این تهدیدها ،تهدید بسیار جدی اتمام منابع نیز
پیش روی ماست.
صادرات غیرنفتی باید با توجه به بهبود فضای
کسبوکار و تجارت پس از دیپلماسی جدید
افزایش یابد .سهم بازارهای اروپایی از کاالهای ایران
بسیار ناچیز است و تنها چندکشور همسایه و البته
کشورهایی که پس از تحریمهای جهانی علیه ایران،
ایران را بازار هدف خــود قرار دادند ،مقصد صادرات
تولیدکنندگان ایرانی هســتند .این درحالیاست که
پــس از لغو تحریمها بخصوص تحریم ســوئیفت و
نقلوانتقاالت پولی و بهبود چرخه تولید ،بازاریابی و
بهدســت آوردن بازارهای جدید و بازارهای از دست
رفته برای بازرگانان سهلتر میشود .در این صورت،
تأمین مواد اولیــه واحدهای تولیدی ،خطوط تولید،
فناوری و نوآوریهای روز دنیا نیز مناسبتر و راحتتر
خواهد شد .این یعنی چرخه تولید تا عرضه و صادرات
در بخــش غیرنفتیها رونق مییابد .با لغو تحریمها،
انتظــار کاهش نــرخ ارز وجــود دارد ،موضوعی که
صادرات ،بهویژه صادرات غیرنفتی که اغلب متکی به
بخش خصوصی است را تحت تأثیر قرار میدهد .پس
از افزایش ناگهانی نرخ ارز در سال  ۱۳۹۱تنها بخشی
که از این بحران به عنوان فرصت استفاده کرد ،بخش
صادرات بود و این نگرانی نباید وجود داشته باشد که
حتی باوجود افزایش حجم صادرات ،ارزش صادرات
کاهش یابد.
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مناطق آزاد و توسعه صادرات

دورنمای اقتصاد

در مناطق آزاد
موانع واردات رفع شده است
توسعه صادرات بدون داشتن صنعت و تولید قوی بیمعناست

حمیدرضا صالحی
عضو هیات
نمایندگان اتاق
تهران

در مناطق آزاد
ترکیه ،انواع
معافیتهامنجربه
توسعه صادرات
و توانافزایی
تولیدکنندهداخلی
شده در حالی که
در مناطق آزاد
ایران عوارض و
مالیات برای ورود
محصوالتخارجی
حذف شده است نه
صدور محصوالت
داخلی!

نگر
ی و هفتم  /اردیبهشت 1394
ه شماره س 
آیند
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توســعه صادرات غیرنفتی در ســال پیش رو ،ابعاد
تازهای خواهد یافت چراکه اگر تحریمهای بینالمللی
علیه ایران برداشــته شــود ،بدونشک فرصتهای
تــازهای از صادرات کاال بهوجود خواهد آمد که باید
از همین حاال به فکر استفاده حداکثری از آنها برای
بسترسازی مناسب توسعه صادرات غیرنفتی باشیم.
بر اساس آنچه در سند چشمانداز بیستساله آمده
اســت ،ایران باید بتواند تا افــق  ۱۴۰۴درآمدهای
غیرنفتی خود را دســتکم تا هشــتاد درصد کل
درآمدهای کشــور و به مرز دویســت میلیارد دالر
برســاند .در همین مســیر ،اتاقهای بازرگانی باید
با تشــویق و ترغیب دولت و با تکیه بر دیپلماسی
اقتصادی بتوانند شرکتهای ایرانی را در مناقصههای
کشــورهای هدف حمایت کرده و زمینهسازیهای
الزم برای تبدیلشــدن ایران به هاب انرژی منطقه
را فراهم آورند ،که اگر چنین شــود مسیر پیشرو
بهویژه برای صادرات غیرنفتی هموارتر از گذشــته
خواهد شد.
اما در موضوع توســعه صادرات غیرنفتی نخســت
بایــد تعریف دقیقی صورت گرفته و میعانات گازی
از فهرســت صادرات غیرنفتی خارج شــود ،چراکه
میعانات ،مصداق بارز صادرات نفتی اســت .در این
بخش شــرکتها و کارخانهها انــرژی ارزانقیمت
میگیرند و در بهترین حالت باید نامش را صادرات
غیرنفتــی سوبســیدی بگذاریم! تاکید مــا باید بر
صادرات غیرنفتی-غیر سوبسیدی متمرکز باشد که
صادرات خدمات فنیومهندسی و کاالهای صنعتی
را دربرمیگیرد و تمام توجه و سرمایهگذاریها باید
در همین مسیر صرف شود.
دولتها و آفت نگاه وارداتی
در کشور ما ،توســعه صادرات از دیرباز زیرساخت
درستی نداشــته و از آنجا که در  ۵۰سال گذشته
اقتصادی منزوی داشتهایم و در عین حال استراتژی
حکومتها نیز بیشتر وارداتمحور بوده باید نسبت
به تغییر رویکردهای کالن کشور در عرصه اقتصاد
بکوشیم .در ســالیان گذشــته مدیران ما رویکرد
صحیحی نســبت به صادرات غیرنفتی نداشتهاند
و هنوز هم در بخشهــای مختلف ردپای این نوع
رویکرد وجود دارد .موانع بزرگی کماکان پیش روی
صنعت ماســت که عمدۀ آنها ناشی از وجود همین
نگاه وارداتی برگرفته از اقتصاد نفتی اســت .در این

شرایط ،دولت باید به کمک بنگاههای خصوصی آمده
و از لحاظ رشد اقتصادی به آنها کمک کند .در ایران
دولت در سیدرصد بنگاهها شریک است و به سختی
بتوان به تغییــر پارادایم و هژمونی دولتها در امور
اقتصادی دست زد .گویی مسئله اقتصاد دولتی قرار
است تا همیشه ،به مثابه میراثی از گذشتگان بر بدنه
اقتصاد و تولید ما سنگینی کند.
چالشی به نام مناطق آزاد
از مقولــه تولید و صنعت و نگاههــای بازدارنده که
بگذریم ،حتی در مناطق آزاد که اصوالً باید مبتنی بر
صادرات فعالیت خود را سامان دهند ،نیز زیرساختی
برای توسعه صادرات بهوجود نیامده است .در کشور
همســایهمان ترکیه ،منطقه آزاد بهطور خاص برای
صادرات اســت و البته امکان واردات مواد اولیه نیز
برای تولیــد برخی کاال در این مناطــق آزاد وجود
دارد که درنهایت این واردات نیز به تولید محصول
جدیدی منجر میشود و یک واردات صرف نیست.
در مناطق آزاد ترکیه ،انواع معافیتها منجر به توسعه
صادرات و توانافزایی تولیدکننده داخلی شده و نمونه
موفقی از تجربه فعالیت مناطق آزاد را شــکل داده
است ،این در حالی است که در ایران ،ما مناطق آزاد
را به امر واردات محدود کرده و از صادرات محصوالت
بیخبریم .نکته عجیــب دیگر اینکه در مناطق آزاد
ایران عوارض و مالیات برای ورود محصوالت خارجی
حذف شده است نه صدور محصوالت داخلی!
آیندهنگری دوران «پساتحریم»
دوران «پســاتحریم» بــرای ما توام با بســیاری از
نگرانیهاست .چنانکه بیم آن میرود با برداشتهشدن
تحریمها و آزادتر شدن فروش نفت ،دولت بار دیگر
به سیاست خامفروشــی نفت روی آورد و تاکید بر
توســعه صادرات غیرنفتی در حد شــعارهای مکرر
باقی بماند .نگرانی دیگر اینکه با فروش نفت ،دولت
درآمد ارزی بیشتری بهدست آورده و دوباره به سمت
واردات کاالها برود .برای پرهیز از چنان شرایطی ،باید
کاری کنیم که در عین مراقبت از صنعت ،به کمک
تحکیم زیرساختهای توسعه صنعت بیاییم چراکه
این نگرانی جدی است که با برداشتهشدن تحریمها
از یکسو روابط بینالملل ما توسعه یابد و از دیگرسو،
بازگشت دولت به فاز قبلی و تکرار سیاست واردات
را شاهد باشیم.

این درحالی است که ایران در بسیاری از حوزههای
صادراتی از جمله صادرات خدمات فنیومهندســی
میتواند در سطح منطقه نیز تاثیرگذار باشد و بازار
 ۱۰میلیارد دالری ایــن خدمات در منطقه را پس
بگیرد .نیروی انسانی ارزان و باکیفیت ایرانی موجب
میشــود ،تا در بسیاری از مناقصات برنده شویم ،اما
این به تنهایی کافی نیســت بلکه این شرکتهای
خصوصی ،حمایت دولت را نیز برای در اختیار گرفتن
پروژهها احتیاج دارند.
لزوم توجه به بیمهگذاری صنعت
پیش از آنکه به وضعیت پســاتحریمی ورود کنیم،
باید چشمانداز و برنامه عمل مشخصی تدوین شده
و شــرایط برای رقابت محصوالت ســاخت داخل
بــا نمونههای مشــابه خارجی آن مهیا شــود .در
همین حال پیشنهاد میشــود تا صندوق ضمانت،
ریســکهای صنعتگر ایرانی را بپوشاند و بیمهها و
صندوقهای پولی و مالی در توســعه این امر همراه
شوند ،چنانکه بیمه هرمس در آلمان و بیم ه کوفاس
در فرانســه اهالی صنعت را برای سرمایهگذاری ــ
حتی در شرایط غیر ایمن ــ ضمانت کرده و احساس
امنیت را در تولیدکننده شــکل میدهند اما وقتی
یک شرکت مهندســی ایرانی ،برای اجرای پروژهای
راهی عراق میشــود و همزمان مســئله داعش باال
میگیرد ،هیچ بانک و بیمهای حاضر به بیمهکردن
پول ،هزینه کارگر و نیروی انسانی او نیست .اتاقهای
بازرگانی میتوانند بــا اتکا به توان مدیران کارآمد و
نخبه در بخش خصوصی در تصمیمسازیهای دولت
درخصوص موضوعات اینچنینی و مســائل دیگری
مانند جوایز صادراتی و یا واقعیسازی نرخ ارز ،نقشی
کلیدی ایفا کننــد .نقشآفرینی موثری که تاکنون
مغفول مانده است.
داستان تکراری نازبالش نفتی
واقعیت این است که در ایران ،اتکای مخرب دولتها
به نفت ،از ســالهای پس از ملیشدن صنعت نفت
آغاز شــده و در طول این سالها نهتنها از میزان آن
کاسته نشده ،بلکه بهتدریج خواب دولت بر نازبالش
نفت سنگینتر شده و اقتصاد ایران وابستهتر از پیش.
به همین خاطر ،در آستانه برداشتهشدن تحریمها
انتظار این است که برای یکبار هم که شده بتوانیم
در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی اقدام کرده و در
مقولههایی چون مناطق آزاد ،سیاستهای حمایتی
و ایجاد زیرســاختهای الزم دســت بــه بازنگری
جدی بزنیم .مســیر پیشرو بدون تردید ،مســیر
پُر فرازونشــینی خواهد بود اما گام برداشــتن در
آن ناگزیر بوده و الزم اســت از همین امروز به فکر
نیازمندیهای فردای جامعه ایرانی باشیم ،جامعهای
که بناســت رفتهرفته به سوی رقابت با محصوالت
جهانی گام برداشته و وارد فاز جدیتری از صادرات
شــود .فراموش نکنیم صــادرات محصوالت بدون
داشتن صنعت و تولید قوی بیمعناست.

مناطق آزاد
و مساله
قاچاق کاال

پاسخ به پرسشهای آیندهنگر

اسدهلل عسگراوالدی
رییس کمیسیون صادرات
اتاق بازرگانی ایران

دولت یازدهم تاکید زیادی بر بحث مناطق دارد
اما منتقدان معتقدند که این مناطق به جای اینکه
یک فضای روشن برای صادرات ایجاد کنند ،بیشتر
بر واردات تمرکز دارند .به عنوان رییس اتاق بازرگانی
ایران و چین چقدر از تجربه چینیها در توســعه
مناطق آزاد مطلع هســتید و فکر میکنید به چه
شکل میتوانیم از تجربه آنها درس بگیریم؟

شاخصههای یک منطقه آزاد ایدهآل که به جای
دروازه واردات ،سکوی پرتاب صادرات باشد از نظر
شما چه شاخصههایی است؟

ما باید در نمایشگاههای بازارهای هدف حضور پیدا
کنیم .پیشنهاد من این است که هر هیات عالیرتبه
دولتی که ســفر میرود ،هیاتی از تجار و بازرگانان
ایرانی را با خود همراه ببرد .رییس دولت گذشــته
وقتی سفر میرفت ۳۰۰ -۲۰۰ ،نفر همراهش بودند،
ولی اینها چه کسانی بودند؟ قوم و خویش ،خانواده و
برخی دوستان .اگر وزیری میرود تا در یک کمیسیون
مشترک شرکتکند ،باید تعدادی صادرکننده همراه
خود ببرد .اگر این کار را بکنند بازارهای هدف را در
کنار مسئوالن بهتر شناسایی میکنیم .برای نمونه
اگر بخواهیم بــا رییس اتاق بازرگانی مجارســتان
مالقــات کنیم ،در صورتی که همراه وزیر باشــیم،
فورا ً به ما وقت مالقات میدهنــد ،اما اگر خودمان
بخواهیم برویم ،باید پشــت در بایستیم .پس یکی
از راهها این اســت که تعــدادی از صادرکنندگانی
که میتوانند به آن کشــور کاال صادر کنند ،همراه
مســئوالن کشور باشــند .ما باید از بازوی حمایتی
وزارت امور خارجه ،هیات دولت و همین ســفرهای
خارجی استفاده کنیم .یعنی باید تمام فرصتها در
مسیر توسعه صادرات و تولید کشور غنیمت شمرده
شــود و تمام افراد در موقعیتها و مســئولیتهای
مختلــف از بخش خصوصی و تولید داخلی حمایت
کننــد .در همین حال حضور در نمایشــگاهها هم
خیلی تعیینکننده است .سختگیریهایی در مسیر
کمک به صادرکنندهها برای حضور در نمایشگاهها در
ســازمان توسعه تجارت وجود دارد که باید برداشته
شوند .عالوه بر این ،سازمان توسعه تجارت باید مرتب
از نمایشگاه کشورهای هدف ما ( ۸۰کشور هستند)
گــزارش بگیرد و در یک بولتن مخصوصی اطالعات
دستهبندی شده را منتشر کند .یا اینکه این اطالعات
طبقهبندی شــده را به اتحادیههای صادرکنندگان
بفرستد تا صادرکنندگان خشکبار و صادرکنندگان
فرش بدانند که نمایشگاههایی که در دنیا برای این
رشتهها تاســیس شده ،کجاست .البته االن سازمان
توســعه تجارت این کارها را نمیکنــد برای اینکه
قدرتش را ندارد.

نگر
آینده

دولت باید در مناطق آزاد برای صادرات تســهیالت
بدهد .در حال حاضر به منطقه آزاد و مدیریت منطقه
آزاد هیچ تسهیالتی برای صادرات ارائه نمیشود .چرا
صادرکننده ما وقتــش را آنجا صرف کند؟ میبیند
درآمد نــدارد ،میرود ســراغ واردات ،چون درآمد
دارد .باید برای منطقه آزاد درآمدزایی بشــود .باید
شرایطی ایجاد شود که برای صادرات انگیزه فراهم
شود .اما در وضعیت کنونی ما چهارعامل بازدارنده
در مســیر توسعه صادرات داریم؛ نخستین ایستگاه
بازدارنده خود اتاق اســت .اتــاق در صدور و تمدید
کارت بازرگانی برای صادرکنندهها سختگیریهای
عجیبی دارد .زمانی که باید برای تمدید کارت صرف
شود ،در حال حاضر بین  ۱۵روز تا  ۲ماه است .این
باید به دو روز کاهش یابد و طوری شود که بازرگان
امروز برود و فردا کارتش تمدید شده باشد ،این یعنی
تسهیل امور برای توسعه تولید و صادرات .اتاق باید
خــودش را اصالح کند و با فضای کســبوکار دنیا
همخوان و همطراز شــود .دومین ایستگاه بازدارنده
در امر صادرات ،مســائل مالی است .در همه دنیا به
صادرکنندگان وام و تسهیالت تکنرخی میدهند.
هیچ جای دنیا بهره صادرات  ۲۰درصد و  ۳۰درصد
نیســت .اینجا بهره از  ۱۶درصد و  ۲۲درصد،تا ۲۸
درصد است .این غلط است .سومین مسئله ،مسئله
بانکی است .ما معتقدیم صادرات ،خودش فینفسه
میتواند وثیقه باشد .مســئله بازدارنده چهارم نیز
به مســائل حملونقل بازمیگــردد؛ واقعیت اینکه
حملونقلمان ضعیف اســت .راهآهن ما در اختیار
صادرات نیست .شــبکه هوایی قوی هم نداریم .در
صورتی که صادرات گرانقیمت مثل خاویار ،زعفران،
فرش ابریشمی و امثال اینها را باید با هواپیما انجام
شود .بنابراین برای صادرات به نقاط مختلف مصرف،
مثل مرکز اروپا ،مراکــز خاوردور مثل ژاپن و چین
و هندوســتان باید شبکه هوایی در اختیار صادرات
گذاشته شود .ایستگاه بازدارنده بعدی روادید است.
یعنی من که میخواهم به آلمان جنس بفرستم برای
اخذ ویزای آلمان باید یکماه و نیم در سفارت گرفتار
شوم .روادید برای روسیه و هندوستان سخت است
و برای چین هم چندان آســان نیست .نمایندگان
وزارت خارجــه بایــد بازارهای هــدف صادراتی را

در صادرات غیرنفتی سنتی که حوزه تخصص
شــما نیز هســت ،ارقام صادراتی مــا چندان
امیدوارکننده نیست .چطور میتوان برای توسعه این
بخش از صادرات اقدام کرد ؟

ما در مناطق
آزاد سیاست و
استراتژی روشنی
نداریم و متاسفانه
فقدان این
سیاستگذاریها
به قاچاق متمرکز
کاال در این
مناطق منجر شده
است.
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مناطــق آزاد در ایران موفق نیســتند ،علتش هم
این اســت که به خاطر درآمدزاییشــان از صادرات
کنار رفتند .درآمدزایی آنها در واردات اســت .برای
درآمدزایی باالتر هم متاســفانه راه قاچاق باز است.
قاچاق در مناطق آزاد ایران رونق گرفته برای همین
مناطق ویژه اقتصادی تجربه موفقی از کار درنیامدند.
آقای روحانی باید در مناطق آزاد تغییر ســاختاری
ایجاد کند .با این ساختار کنونی عنوان مناطق آزاد به
هیچ وجه در خدمت صادرات نخواهد بود .در چین،
هدف مناطق آزاد فقط تولید برای صادرات اســت و
اصال به واردات نمیاندیشــند .در چین برای قاچاق
کاال سختگیری وجود دارد .زندانهای طویلالمدت
دارد ،جریمههای سنگین و حتی اعدام .دوسال پیش
وزیری از چین اینجا آمده بود ،با او مالقات داشــتم.
بعد از یکسال و نیم به چین رفتم و خواستم با آن وزیر
مالقات کنم ،گفتند نیســت .دیدم اعدامش کردند.
آنجا در مورد تخلف اقتصادی سختگیر هستند .اما
برای تقویت صادرات چین چهار حرکت مهم انجام
داده است )1 :سرمایهگذاری برای صادرات را تشویق
کرده )2 ،بهــره بانکی برای صادرات را یکرقمی (۶
الــی  ۷درصد) کرده )3 ،به مدت  ۲۰ســال تنخواه
صــادرات ،همان واحد

صــادرات میدهد )4 ،برای
صادراتــی را وثیقه میگیرد نه چیز دیگر .مســئله
دیگر این که عمده بازاریابی توسط دولت چین انجام
شده است .در همه نمایشــگاهها برای صادرکننده
چینی تســهیالت فراهم است و برای پروازهایی که
به کار صادرات مربوط اســت تخفیف ارائه میشود.
در حملونقل ،ارسال کاالی صادراتی از چین به همه

جای دنیا تخفیف ویژه دارد .کشور چین بیش از ۱۰۰
منطقه آزاد دارد .نهتنها در چین ،در دنیا هم مناطق
آزادی را از آن خود کــرده و به محصوالت خودش
معطوف کرده اســت .در ایران نیز منطقه اروند برای
چینیهاست .حاال میخواهند یک منطقه آزاد دیگر
در چابهار درست کند .اما این سیاست برای ما توسعه
واردات میشود و برای چینیها توسعه صادرات .ما
در مناطق آزاد سیاســت و استراتژی روشنی نداریم
و متاســفانه فقدان این سیاستگذاریها به قاچاق
متمرکز کاال در این مناطق منجر شده است.

شناسایی کرده و با نمایندگان آن کشورها صحبت
کنند و بر اســاس معرفینامه ،تاجر صادرکننده به
سفارتخانه کشورهای مقصد معرفی شود .همچنین
باید تدابیری اتخاذ شود تا ویزای درازمدت را زودتر از
این روال کنونی به تاجر ایرانی ارائه دهند.
با تمام این حرفها در سال  ۱۳۹۳توانستیم نزدیک
 ۵۰میلیارد دالر صادرات داشــته باشیم که بخشی
از آن خدمات فنیومهندسی است ،قسمتی میعانات
گازی است ،بخشی پتروشیمی است و قسمتی از آن
هم صادرات سنتی معمولی است .اما به منظور تقویت
این روند بدون تردید باید این ایستگاههای بازدارنده
را حل کنیم.
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دورنمای اقتصاد

صادرات شــوند ،به فضایی برای گسترش واردات
بیرویه و حتی ورود غیرقانونی کاال تبدیل شدهاند.
آیا این نقد را جدی می دانید؟

دولت انتظاراتش را
از مناطق آزاد روشن کند

فراز و نشیبهای منطقه آزاد کیش
توگو با محمدرضا یزدان پناه مدير عامل پيشين منطقه آزاد كيش
در گف 

هر منطقه آزادی
برای خودش
برنامه و استراتژی
مشخصی
میخواهد.
نمیشود به
یکبارهبرنامه
معینی برای تمام
مناطق آزاد تعیین
و اجرا کرد .برای
نمونهزیرساخت
سیاحتی-
گردشگری برای
کیش در اولویت
بود و هست،
اما مناطق آزاد
دیگری داریم که
هریک میتوانند
فرصتهای خاص
خودشان را خلق
کنند.

نگر
ی و هفتم  /اردیبهشت 1394
ه شماره س 
آیند
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آمنه شیرافکن :مهندس محمدرضا یزدانپناه دو دوره ،یکی در فاصله سالهای  ۱۳۶۵تا  ۱۳۶۷و دیگری
از  ۱۳۷۲تا  ۱۳۷۹در کیش اقامت داشــته اســت .او که پس از چندسال فعالیت در بخشهای عمرانی
استانداریهای کرمان و تهران ،دبیر ستاد بسیج اقتصادی شده بود سال  ۱۳۶۵به همراه دو نفر از دوستانش
برای بررسی وضعیت جزیره کیش راهی جنوب شد .از جزیره چارک با قایق خودشان را به آنجا رساندند و
از همان روز کار برای توسعه کیش و تبدیل آن به منطقه آزاد در دستور کار قرار گرفت .همین سفر نام او

را با سرنوشت این جزیره گره زد ،چنانکه در سالهای بعد نهتنها عضویت در هیئت مدیره سازمان عمران
کیش و قائممقامی ســازمان منطقه آزاد کیش را تجربه کرد ،بلکه در فاصله سالهای  ۱۳۷۲تا  ۱۳۷۹به
عنوان رییس هیئت مدیره و نخستین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش منشأ تحوالت فراوانی شد و
از جمله مدیرانی بود که دوره مدیریتیاش در این جزیره با ایجاد فرصتهای مناسب اقتصادی و واگذاری
کارها به بخش خصوصی همراه شد .با او دربارۀ آسیبشناسی تجربۀ مناطق آزاد در ایران بهویژه تجربه
جزیره کیش ،و فرصتهای مغفول و ازدست رفتۀ این مناطق به گفتوگو نشستیم.
عكس :امید ایرانمهر

هرچند ایــن نقدها تا حدود زیادی وارد اســت ،اما
نمیتــوان نقد را مطرح کــرد و برخی واقعیتها را
نادیده گرفــت .موضوع صادرات مجدد و توســعه
زیرساختها در مناطق آزاد تقریباً همزمان و به یک
میزان به فراموشــی سپرده شد .وقتی ما وارد کیش
شدیم ،جز هتلی نیمهمخروبه برجای مانده از دوره
رژیم گذشــته و چند ویالی تخریب شــده ،تقریباً
جزیره هیچ امکان خاصی نداشــت .آن موقع چند
دکل نیــروی هوایی در کیش دیده میشــد و تمام
المانها محدود به همین بود .ما در کیش گامبهگام
جلو رفتیم و برخی زیرســاختها را فراهم آوردیم و
تجربیاتی در این راه کسب شد که متاسفانه با اینکه
تجربههای گرانقدر و ارزشــمندی بود اما متاسفانه
بهدرستی به مدیران پس از ما منتقل نشد .یک رسم
اشتباه در ایران وجود دارد که وقتی مدیری میرود و
مدیر دیگر جایگزین او میشود ،هیچ انتقال تجربهای
صورت نمیگیرد .در تمام این سالها من حتی یک
تماس تلفنی نداشــتم که آن سوی خط ،مدیری از
مناطق آزاد بخواهد درباره تجربه من چیزی بپرسد.
همین اســت که وارد فرآیند سعی و خطا میشویم
و تکرار برخی اشــتباهها ناگزیر اســت .به باور من،
هر منطقه آزادی برای خودش برنامه و اســتراتژی
مشــخصی میخواهد .نمیشــود به یکباره برنامه
معینی برای تمام مناطق آزاد تعیین و اجرا کرد .برای
نمونه زیرساخت سیاحتی-گردشگری برای کیش در
اولویت بود و هســت ،اما مناطق آزاد دیگری داریم
که هریک میتوانند فرصتهای خاص خودشــان را
خلق کنند.
نظرتان درباره تاکید دولت بر توسعه مناطق
آزاد چیست؟ آیا این تجربهای موفق بوده که باید
تکرار شود یا احتیاج به آسیبشناسی دارد؟

بگذارید با یک سوال کلی گفت وگویمان را آغاز
کنیم .آیا فکر میکنید تجربه تاسیس مناطق آزاد در
ایران قابل دفاع است؟

من زمینه فعالیتم محدود به منطقه آزاد کیش بوده
و به همین خاطر نمیتوانم با قاطعیت درباره ســایر
مناطق هم نظر بدهم ،اما درباره کیش فکر میکنم
تجربه قابلدفاعی بود که میتوانست در مسیرهای
توســعه صادرات گامهای موثرتری بردارد .هرچند،
در آغاز تاکید ما بر جنبه توریســتی و گردشــگری
در همان زمان نیز
جزیره کیش متمرکز شده بود اما 
سرمایهگذاریهایی برای ایجاد صادرات مجدد انجام
شد .اما باید تصریح کرد که زمینه کار و فعالیت در

هر منطقه آزادی با منطقه آزاد دیگر متفاوت است.
برای نمونه منطقه آزاد کیش برای جذب گردشــگر
امکانی درجه یک داشــت و اگر مزیت نسبی آن را
در نظر میگرفتیم همین مزیت توریســتی بود ،اما
متاســفانه در دورههای بعدی برای اســتفاده از این
ظرفیت ،چندان در مســیر درست گام برنداشتند،
چراکه اگر توسعه زیرساختهای گردشگری و تالش
به همان شکل پیش میرفت،
برای جذب گردشگر 
بدون شــک امروز وضعیت جزیره باید بسیار بهتر از
این شرایط بود.

نقد اصلی به تجربۀ مناطق آزاد ایران آن است
که چرا این مناطق به جای آنکه عاملی برای توسعه

به نظرم نکته دومی که فرمودید صحیحتر اســت.
دولت باید بتوانــد به جای تاکید بر راهاندازی صرف
مناطق آزاد ،نخست سیاستهای کالن و انتظاراتش
از مناطق آزاد را تدوین کرده و آن را مشــخص کند.
در حال حاضر حلقه مفقوده مناطق آزاد ما تاکید و
توجه به مقوله صادرات است .تبدیل یک منطقه ،به
منطقــه آزاد یک تا دو دهه کار مداوم و صرف زمان
میخواهد تا زیرساختهای حداقلی ایجاد شود ،به
همین خاطر شاید بهتر باشد بجای راهاندازی مداوم
مناطق جدید ،تالش کنند قابلیتهای مناطق کنونی
را مورد استفاده قرار دهند و برنامه عمل مشخصی در
اختیار مدیران آنها قرار گیرد .متاسفانه مناطق آزاد ما
نوعی رها شدهاند.
امروزه ،بیبرنامه پیش میروند و به 
برای همین اســت که احتمال بروز برخی مشکالت
در این مناطق به شدت افزایش مییابد .برای نمونه
اگرچه قوانین اولیــه و حتی مقررات مصوب بعدی
برای مناطــق آزاد ،مدیریتی جامع و چندوجهی را
ترسیم کرده ،ولی درعمل توجهی به مقررات گذاشته

نمیشود .برای توسعه مناطق و اقتصاد آزاد بینالمللی
در کشور ،نهتنها عزم ملی وجود ندارد ،بلکه هر بخش
در طول سالیان گذشــته تالش کرده تا سهم خود
را از درآمــد مناطق آزاد بگیــرد .درحالی که نظام
عمومی کشور خود را ملزم به تهیه آب و برق و تلفن
چندینهزار روستا کرده است ،بسیار مناسب خواهد
بود اگر بررسی شــود برای تامین امکانات زیربنایی
مناطق آزاد کشور به عنوان مناطق بینالمللی درون
مرزهای ایران ،توســط وزارتخانههای ذیربط چقدر
سرمایهگذاری شده است .ناگفته نماند که در دولت
نهم ،و البته سالهای آخر دولت دهم ،به معنای واقعی
کلمــه مناطق آزاد ما از بین رفتند و موارد متعددی
از تخلف و فســاد در آنها گزارش شــد .یعنی همان
تصویر بسیار بدی که از ابتدا در اذهان درباره مناطق
آزاد وجود داشــت .خاطرم هســت روزهای نخست
حتی با اکراه نام منطقه آزاد را مینوشــتیم و گاهی
در نامههای اداری به نخستوزیری روی آن را الک
میگرفتیم .چون منطقه آزاد یک بار منفی یافته بود
که آنجا بیهیچ قانون و محدودیتی هرکاری میتوان
کرد .واقعیت چیز دیگری بود اما حاشیهسازی زیادی
دربارۀ آن انجام شــده بود .حاال ما خودمان به دست
خودمان در مناطــق آزاد کاری کردیم که تصویری
بسیار ضعیف از این مناطق تجاری در افکار عمومی
مخابره شــده است .البته در دولت آقای روحانی نیز
همچون دولت آقای هاشــمی خوشبختانه نگاه به
مناطق آزاد مثبت اســت امــا این نگاه مثبت کافی
نیست و باید در موضوع ،حرفهایتر و متمرکزتر شد.

یکــی از موضوعاتی که همواره درباره مناطق
آزاد مطرح است ،ظرفیتهای جذب سرمایه خارجی
در پروژههای منطقه است .چرا این مهم به درستی
محقق نشده است؟

فکر میکنید قوانین دستوپاگیر تا چه میزان
مانع از طی مسیر درست در حوزه صادرات غیرنفتی
در مناطق آزاد شده است؟

یکی از بایدهای صادراتی کشور
ایجاد تنوع در بازارهای هدف است
رشــد صادرات غیرنفتی همواره بــه عنوان یکی از
ابزارهای توسعه مطرح بوده و خواهد بود و از الزامات
هر اقتصادی با هر حجم و اندازهای است .در کشور ما
این الزام حیاتیتر و ضروریتر است چراکه در شرایط
رکود اقتصادی بهسر میبریم و بازارهای داخلی رونقی
ندارنــد و برای اینکه واحدهــای صنعتی و تولیدی
بتوانند گردش مالی مناسبی داشته باشند ،چارهای
جز عرضه کاالهــای خود به بازارهای جهانی ندارند
و این لزوم توجه به صــادرات را دوچندان میکند.
در شرایط کنونی که تأمین نقدینگی مشکل اصلی
واحدهای صنعتی عنوان میشود ،با فرض اینکه این
نقدینگی که بالغ بر حدود یکصدو پنجاه هزار میلیارد
تومان برآورد میشود نیز تأمین گردد ،چنانچه این
بنگاهها نتوانند کاالی تولیدشده خود را در بازارهای
داخلی و یا خارجی به فروش رسانند ،مشکل چندانی
حل نمیشــود ،همچنان رکود دامــن تولید را رها
نمیکند و انبارهای کارخانجات محلی ،محلی برای
حبس نقدینگی خواهد شــد .طبیعی اســت برای
اینکه بتوانیم به یک توسعه پایدار در بخش صادرات
غیرنفتی برسیم ،میباید ابتدا زیرساختها و فضای
مناســبی برای آن تأمین کنیم ،از روزمرگی خارج
شویم و با تدوین سیاســتهای زیربنایی و اصولی،
پایههای صادرات را پیریزی کنیم تا هم در شرایط
رکود فعلی کمکحال کشور باشد و هم پس از گذر
از دوران رکود و بازگشــت به دوران رونق زمینهساز
رشد مطلوب اقتصادی شود .اما این پیششرطها را
میتوان در دو بخش کلی دستهبندی کرد:
الف :آنچه مالکین بنگاههای تولیدی صادراتی
باید انجام دهند
تولید کاالی باکیفیت :از مهمترین ابزارهای حضور

پایدار در بازارهای هدف صادراتی ،پایبندی به تولید
کاالی باکیفیت ،حفظ و استمرار آن است .توجه به
این اصل میتواند در درازمدت منافع صادرکننده را
حفظ کرده و باعث خوشنامی و ظهور یک برند موفق
در بین مصرفکنندگان شود.

علیرضا حائری
کارشناس صنعت
نساجی

در حال حاضر به
دالیل گوناگون از
جملهتحریمهای
نالمللی،
بی 
مناسباتتجاری
ما محدود به
چندکشورخاص
شده است.
در صورت رفع
تحریمهاامیدواریم
شاهد گسترش و
تنوع در بازارهای
صادراتی  باشیم.

نگر
آینده

اســاس کار مناطــق آزاد یعنی رهایــی از برخی
قوانین و مقررات دســتوپاگیر .بهطور مثال ،قرار
بود کاالی خام وارد مناطق آزاد شــود ،ســپس با
انجام فرآوری آن کاال ارزش افزوده مناســبی یابد
و صادرات صورت گیــرد .آیا این اتفاق در مناطق
آزاد کشــور انجــام میشــود؟ ارزآوری و تولید،
هم یکی از اهدافی بــود که در قانون مناطق آزاد
پیشبینی شده بود اما متاسفانه این مناطق حتی
به آن نزدیک نشدهاند بلکه حتی ظرف چندسال
گذشــته از اهداف اولیه نیز فاصله گرفتهاند .البته
کیش با وجود تمامی تخلفها و بیقانونیها چندان
آســیب ندید .دلیلش این بود که ما از همان ابتدا
کارها را به بخش خصوصی واگذار کردیم .ما واقعا
از هیــچ جزیره را تبدیل به جزیــره کردیم .البته
هنوز ایرادها فراوان اســت و توانمندیهای بالقوه،
بالفعل نشــده است .کیش میتوانست در موضوع
گردشگری در خاورمیانه قطب گردشگری شود که
نشد ،چرا که سیاستها تداوم نداشتند .با این وجود
بــرگ برنده ما در کیش همین واگذاری به بخش
خصوصی بود .به همین خاطر آمد و شد سیاست
به کیش نتوانست خیلی مسئله اصلی را تحت تاثیر
قرار دهد .در دیگر مناطق آزاد نیز به نظرم باید به
سمت همین تجربه بروند .اگر مناطق آزاد مبتنی
بر فعالیت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری
باشــد ،امکان خوبی پیشروی توســعه کشــور
میگشاید .در ماههای آینده اگر توافقی در جریان
مذاکرات هستهای حاصل و تحریمها برداشته شود،
ما نیازمند توسعه مناطق آزاد هستیم اما به شرطها.
هیچگاه نباید فکرنشــده وارد مســیر و روندهای
توسعهای شد .باید از همین امروز به فکر فرداهایی
بود که امکان تجارت آزاد با ضوابط ســادهتری در
سطح جهان برای فعاالن اقتصادی ایرانی مهیا شود.
در آن شرایط است که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
میتوانند در تجربه صادرات و صادرات مجدد کاال
به خوبی به کمــک اقتصاد ما بیایند و برای وقوع
تحول و جهشی در شرایط اقتصادی ،حرکتی تازه
از خود نشان دهند.

الزامات توسعه
صادرات
غیرنفتی

ی و هفتم  /اردیبهشت 1394
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در همان نخســتین روزهای تاسیس منطقه آزاد
کیش ،ما به امارات ســفر کردیم تا بتوانیم بستری
برای ســرمایهگذاری خارجــی فراهم کنیم اما در
بازگشــت خیلی تغییرات گســترده در مدیریت
جزیــره بهوجود آمده بود و اصال تا مدتی افرادی از
نهادهای دیگر در جزیره تردد داشتند .به این ترتیب
تمام رایزنیها و تالشهای ما برای جذب سرمایه
خارجی نقش بر آب شــد .همانجا بود که متوجه
شدم مسئله اقتصاد و سیاســت در ایران پیوندی
بســیار جدی خورده و نمیتوان بدون برونرفت از
چالشهای سیاسی ،حتی نیمنگاه مثبتی به اقتصاد
کشور داشــت .خب واقعیت این اســت که ما در
ارتباط با جذب سرمایه خارجی تحت هیچ شرایطی
موفق نبودهایم ،حتی در ارتباط با جذب ســرمایه
داخلی هم موفق عمل نکردهایم .سرمایهگذار داخلی
اطمینان خاطر میخواهد ،برای سرمایهگذاری در
شــرایط کنونی هم به خاطر مسائل سیاسی و هم
مسائل مدیریتی ،نهتنها اطمینانی به آینده وجود
ندارد بلکه حتی جذابیتها نیز برای ســرمایهگذار
فراهم نیســت .هرچند ســرمایهگذاریهایی در
ســطح پایین و اندک صورت میگیــرد اما با این

سرمایهگذاری کوچک ،تحولی جدی در کوتاهمدت
اتفاق نمیافتد .عمری طوالنی باید طی شود تا این
خرده سرمایهگذاریها منجر به ایجاد تحول شود.
باید آرامش فکری برای ســرمایهگذار بهوجود آید.
ایران در خاورمیانه و آسیا بهترین موقعیت را برای
ســرمایهگذاری دارد و جزو  ۱۴منطقه استراتژیک
جهان بهشمار میآید که اگر زمینه آن فراهم شود
به کشــوری فعال در حوزه اشتغال تبدیل خواهد
شــد .امروز در مناطق آزاد نباید وقت صرف کرد،
در اصل باید دیدگاه مدیــران دولتی را تغییر داد.
مدیران دولتی باید به این تفکر برسند که اگر بخش
خصوصی قدرت یافت او نیز موفق میشود.
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مناطق آزاد و توسعه صادرات

دورنمای اقتصاد

ارائه تسهیالت
صادراتی با نرخ
حداقلپنجاه
درصد نرخ عقود
مشارکتیمیتواند
کمک شایانی به
تولید کاالهای
صادراتی کند.
ضمن اینکه در
قانونهدفمندی
یارانههانیز
پیشبینی شده تا
بخشی از منابع
حاصل از اجرای
این قانون به امر
توسعه صادرات
تعلقگیرد.

قیمت مناســب :تالش در جهــت کاهش قیمت
تمامشده ،نهایتاً منجر به کاهش قیمتهای فروش
میشــود و میتواند در استقبال عمومی از کاالهای
صادراتی نقش عمدهای ایفا کند .افزایش بهرهوری،
کاهش ضایعات ،اســتفاده از ماشــینآالت مدرن با
ســرعتهای باال و مدیریت منابع مالی و انســانی
میتواند نقش موثری در کاهش قیمت تمامشــده
ایفا کند .مثال روشن این موضوع ،تسخیر بازارهای
داخلی ایران و اکثر کشــورهای شبیه ایران توسط
کاالهای ارزانقیمت چینی است.
پایبندی به تعهــدات :این هم یکــی از ملزومات
اساسی یک صادرکننده است .تحویل به موقع کاال،
بر اساس قراردادهای فیمابین میتواند به خوشنامی
صادرکننده و اطمینان خریدار از تأمین بهموقع کاال
کمک شایانی کند.
بســتهبندی مناســب :در صورتی کــه کاالی
صادرشده کاالی نهایی است ،بسیار ضروری است
که از بستهبندی مناسبی برخوردار باشد تا ضمن
داشتن جذابیت برای خریدار ،به صورت سالم نیز
به مقصد برسد.
شناسایی بازارهای هدف :یکی از مهمترین وظایف
بنگاههای صادرتی شناسایی بازارهای هدف با توجه
به ســایق و عالیق مخاطبین خود است .هر واحد
صادراتی باید بهخوبــی بداند که برای چه طیفی از
افراد جامعه هدف ،با چه سالیق ،توان مالی و درآمد
ســرانهای چه نــوع کاالیی را تولیــد میکند .عدم
شــناخت کافی از بازارهای هدف صادراتی ،ورود و
ماندگاری صادرکننده در بازارهای بهدست آورده را
با مخاطرات جدی روبرو میسازد.
ب :آنچه دولت باید انجام دهد

آنچه دولت در امر تســهیل صادرات باید انجام دهد
را میتوان در دو بخش داخلی و بینالمللی تشــریح
نمود :البته پیششرط تمامی این امور تالش جهت
رفع تحریمهای غیرعادالنه از سیستم بانکی کشور و
برقراری مجدد این ارتباطات است.
ب -۱-بخش داخلی

نگر
ی و هفتم  /اردیبهشت 1394
ه شماره س 
آیند
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ارائــه تســهیالت مناســب و ارزانقیمــت بــه
صادرکننــدگان در ازای قراردادهــای صادراتــی تا
تولیدکننــدگان بتوانند با اســتفاده از این امکانات
نسبت به تولید کاالی خود اقدام کنند .ارائه تسهیالت
صادراتــی با نــرخ حداقل پنجاه درصــد نرخ عقود
مشارکتی میتواند کمک شایانی به تولید کاالهای
صادراتــی کند .ضمن اینکــه در قانون هدفمندی
یارانهها نیز پیشبینی شده تا بخشی از منابع حاصل
از اجرای این قانون به امر توسعه صادرات تعلق گیرد.
ارائه مشوقهای صادراتی :در شرایط رکود فعلی و
نیاز عرضه تولیدات داخلی در بازارهای جهانی ،ارائه
مشــوقهای هدفمند صادراتی بهصورت نقدی و یا
غیرنقدی میتواند بسیار راهگشا باشد.
بهطور مثال میتوان برای افرادی که ماشینآالت و یا
مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی خود را با استفاده

از ارز حاصل از صــادراتوارد میکنند ،تخفیفاتی
تا ســقف پنجاه درصد در میزان حقوق ورودی کاال
در نظر گرفت .در این حالت اســت که ارز حاصل از
صادرات غیرنفتی ارزش بیشــتری خواهد گرفت و
منافعی را برای صاحبان آن در پی خواهد داشت که
خود منجر به ایجاد انگیزه بیشتر برای انجام صادرات
میشود.
در خصوص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،همانگونه
که همگان اطالع دارنــد این مناطق با هدف ایجاد
ارزش افــزوده بر روی مواد اولیه وارداتی و توســعه
صادرات ایجاد شد و گسترش پیدا کرد و هدف اولیه
این بود که مواد اولیه و واســطهای با حقوق ورودی
صفر درصد به این مناطــق وارد و پس از فرآوری و
ایجــاد ارزش افزوده بر روی آن مجــددا ً به خارج از
کشــور صادر گردد .البته همیــن کاالهای فرآوری
شده میتوانست با تخفیفات تعرفهای که بستگی به
میزان ارزش افزوده اکتسابی این کاالها دارد به داخل
کشــور نیز وارد گردد که در حال حاضر این جنبه
موضوع پُررنگتر شده و بیشتر کاالهای واردشده به
این مناطق پس از کسب ارزش افزوده در واحدهای
صنعتی موجود در این مناطــق بجای صادرات و با
کسب تخفیفات تعرفهای وارد کشور میشود .جا دارد
مسئولین مربوطه با تدوین قوانین تکمیلی راه واردات
این قبیل کاالها را از مناطق ویژه اقتصادی به داخل
کشور ســختتر کرده و در عوض در جهت تعریف
تسهیالت صادراتی برای سرمایهگذاران این مناطق
اقدام نمایند.
ب -۲-بخش بینالمللی

توســعه روابــط تجاری بــا کشــورهای دیگر
در قالــب عقــد قراردادهای تجــارت ترجیحی
( )Preferred Trade Agreementو یــا تجارت آزاد
( )Free Trade Agreementهمانند توافقی که اخیرا ً
با کشور ترکیه انجام شده است و بسط آن به سایر
کشورها و مخصوصاً کشورهای عضو  CISمیتواند
بسیار راهگشا باشد.
عضویت در اتحادیههای تجاری منطقهای و جهانی
و مخصوصاً سازمان توسعه تجارت (.)WTO
هرچه این ارتباطات تجــاری در قالب اتحادیههای
منطقهای و جهانی گســتردهتر و عمیقتر باشــد،
عالوه بر منافع مادی برای کشور ،شاید امکان وضع
تحریمها را نیز کمی کاهشدهد.
جذب سرمایهگذاری خارجی که از اهم واجبات در
امر رشد اقتصادی و رشد صادرات است و بنگاههای
ما را به برندهای جهانی پیوند میدهد .سرمایهگذار
خارجــی در کنار منابع مالــی ارزی همچنین علم
مدیریت ،تکنولوژری ،برند ،ارزش افزوده و اشتغال را
برای ما به ارمغان میآورد و واحدهای صنعتی ما را به
تجارت جهانی پیوند میزند و درنهایت موجب رشد
اقتصادی و رشد صادرات کشور میشود.
ما برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز بیستساله
در افــق  ۱۴۰۴نیازمند رشــد اقتصادی ســالیانه
حداقل یازده درصد هســتیم کــه این جز با جذب

سرمایهگذاری خارجی و ارتباط گسترده با بازارهای
جهانی میســر نخواهد شــد .در این ارتباط دولت
میباید زمینه و بســتر ورود سرمایهگذاران خارجی
به کشــور را فراهم نماید و قوانین و مقررات مربوط
به خروج ســود و درآمد حاصل از فعالیت این قبیل
سرمایهگذاران را شفاف و تسهیل نماید.
هدفگذاری صادراتی :ســال گذشته با احتساب
صــادرات میعانات نفتی ،به رقــم  ۵۰میلیارد دالر
صادرات غیرنفتی دســت پیدا کردیم و امسال نیز
بسیار امیدواریم تا پس از انجام توافق هستهای و با
لغو تحریمهای سیستم بانکی و نقلوانتقال مستقیم
پول در سیستم بانکی و کاهش هزینههای صادراتی و
با رشدی  ۲۵درصدی به هدف صادراتی  ۶۵میلیارد
دالری در بخش صادرات غیرنفتی دست پیدا کنیم.
علیرغم اینکه هدفگذاری کلی اقتصادی کشور و
همچنین بخش صنعت در امر صادرات برای ســال
جاری اعالم شده است اما همانند سالهای گذشته،
اهداف صادراتی رشــتههای مختلف صنعتی اعالم
نشده است تا بتوان فعالیتهای صادراتی هر بخش
صنعتی را با اهداف آن ارزیابی و مقایســه ،و میزان
موفقیت آن را بررسی کرد .بهعنوان مثال مشخص
نیست هدف صادراتی سال جاری در حوزه نساجی
و پوشاک چه مقدار است ،نسبت به سال قبل چقدر
رشد را تجربه خواهد کرد و برای رسیدن به این هدف
چه برنامههایی در دســت اجرا داریم و به چه میزان
سرمایهگذاری نیاز داریم.
وجــود و اعالم برنامهها و اهداف تولیدی و صادراتی
در هر رشته صنعتی در ابتدای هرسال باعث میشود
تا همگان با اهداف کالن آن حوزه آشنا شده ،بتوانند
فعالیتهــای آن مجموعه را رصــد ،و با اهداف آن
مقایســه کنند و این امکان وجود داشته باشد تا در
پایان دوره ،دالیل موفقیت و شکست برنامه ارزیابی
شــده و زمینه موفقیتهای بیشــتر در ســال بعد
فراهم گردد .ضمن اینکه امکان ارزیابی تواناییها و
قابلیتهای مدیر و یا رئیس مربوطه نیز مهیا میشود.
ایجــاد تنــوع در بازارهای صادراتی :یکــی دیگر از
بایدهــای تجاری و صادراتی کشــور ایجــاد تنوع در
بازارهای هدف صادراتی است .در حال حاضر به دالیل
گوناگون از جمله تحریمهای بینالمللی ،مناســبات
تجاری ما محدود به چندکشــور خاص شده است که
این امر اقتصاد و صادرات ما را بهشدت تهدید میکند.
در صورت رفع تحریمها بسیار امیدوار هستیم تا شاهد
گسترش و تنوع در بازارهای صادراتی و نفوذ به بازارهای
اقتصادهای پیشرفته منجمله اتحادیه اروپا باشیم که
اتفاقــا اقبال و پذیرش خوبی نیز از ســوی این قبیل
کشورها نسبت به کاالهای ایرانی به چشم میخورد.
در هرحال و با توجه به موارد فوق که البته از چشم
مسئولین کشور نیز دور نیست امیدواریم تا پس از
لغو تحریمهای ناعادالنه و الحاق مجدد کشورمان
به جامعه تجاری بینالمللی ،شاهد تحولی کیفی
در امر صادرات و توسعه صنعتی و اقتصادی میهن
عزیزمان باشیم.
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مفهوم مدرن مناطق آزاد تجــاری در چند دهه اخیر
مطرح و رایج شده است .در سال  1975فقط  25کشور
مناطق آزاد تجاری داشــتند ،درحالیکه این تعداد تا
ســال  1997به  93کشور رسید و از آن زمان تاکنون
در حال افزایش بوده است .بهطریق مشابه ،تخمین زده
میشــود که در ســال  1975حدود  800هزار نفر در
مناطق آزاد تجاری جهان مشغول به کار بودهاند و این
رقم تا ســال  1997به حدود  4.5میلیون نفر رسیده
است .روند روبهرشد مناطق آزاد تجاری جهان را با در
نظر گرفتن تعداد این مناطق و افراد مشــغول به کار
در آنها در ســالهای بعدی بهتر میتوان درک کرد،
برای مثال در ســال  2007تعداد مناطق آزاد تجاری
جهان از  2700منطقه گذشــته بود و این مناطق آزاد
برای  63میلیون نفر شغل فراهم کرده بودند .و در سال
 2014بیش از  3000منطقه آزاد تجاری در جهان در
مرحله عملیاتی بودند ،که در این میان  174منطقه در
ایاالتمتحده هستند ،و شمار افراد شاغل در مناطق آزاد
تجاری از 100میلیون تجاوز کرده است.
تجــارت روزافزون جهانی و رشــد ســریع توســعه
زیرساختها تغییرات شگرفی به دنبال آورده و همین
عوامل منجر به آن شــده است که مفهوم مناطق آزاد
تجــاری بیش از پیــش در جهان پذیرفته شــود .در
دهههای اخیر این مفهوم تغییرات بســیاری به خود
دیده و اصطالحات جدیدی در این حوزه وارد شدهاند.
اصطالحات رایجی همچون منطقه آزاد تجاری ،منطقه
فــرآوری صــادرات ،منطقه آزاد صادراتــی ،و منطقه
ویژه اقتصــادی .لیکن ناگفته نمانــد که اصطالحات
و عبارات مختلفی که در طول زمان ابداع شــدهاند و
در منطقههای مختلف جهان به کار گرفته میشوند،
همگی به فعالیتهای ویژهای اشــاره دارند که در یک
منطقه خاص انجام میشود .اما بااینحال در کل موانع
معمول تجارت مثل تعرفههای گمرکی و ســهمیهها
در مناطق آزاد تجاری برداشــته میشــوند و الزامات
بوروکراتیک بهشدت کاهش مییابند تا سرمایهگذاران
و کسبوکارهای خارجی به ورود در این مناطق جذب
شوند .همچنین ممکن است امتیازات و معافیتهای
مالیاتی خاصی ،یا تعطیالت بیشتر ،به شــرکتهایی
اعطا شود که در داخل این مناطق آزاد تجاری فعالیت
میکنند ،تا مشوقی شود برای توسعه فعالیتهای آنها.
این مناطق اغلب در بخشی توسعهنیافته از کشور میزبان
برپا میشوند ،و انتظار کشور این است که فعالیت این
مناطق فعالیت کل اقتصاد کشور را افزایش دهد و از این
طریق فقر و بیکاری را کاهش دهد .مناطق آزاد تجاری
اغلب در یک بندر ورودی یا نزدیک به یک بندر ورودی
احداث میشوند تا صادرات و واردات تسهیل شود.
تحقیقات نشان داده است که همبستگی زیادی میان
وجود مناطق آزاد تجــاری و افزایش تجارت صادراتی
وجود دارد ،و به همین ســبب جای تعجب نیست که
مناطق آزاد تجاری بهعنوان یک ابزار سیاســتی برای
تشویق ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی ،با محور
صادرات ،چنین محبوبیتی در جهان یافته است.
بهمدد مناطق آزاد تجاری بسیاری از کشورهای جهان
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شاهد اوج گرفتن فعالیت اقتصادی ،تجارت بینالمللی و
رشد صادرات بودهاند.
همچنان که کشــورها از مناطق آزاد تجاری بهعنوان
ابزارهایی برای تســهیل رشــد اقتصادی و کمک به
ایجــاد مزایایی اقتصــادی برای فعــاالن اقتصادی و
مصرفکنندگانشــان اســتفاده میکنند ،باید توجه
داشت که گمرکهای کشورها مقررات و قوانین مناطق
آزاد تجاری را چطور تعیین میکنند ،تا اطمینان حاصل
شود که مناطق آزاد تجاری برای اهداف مشروع و مجاز
مورد استفاده قرار گیرند ،و به مراکزی برای فعالیتهای
غیرقانونی تبدیل نشوند .اگر قوانین و مقررات بهدرستی
تعیین و اجرا شــوند ،رشد و شکوفایی اقتصادی ناشی
از مناطق آزاد تجاری ،که در دهههای گذشــته شتاب
گرفته اســت ،برای هردو بخــش خصوصی و دولتی،
که از مناطق آزاد تجاری در ســاختار قانونیای منظم
و ســاختارمند که تجــارت را تشــویق میکند و به
مدیریت تجارت غیرقانونی کمک ،در این میان ســود
بسیار خواهند برد.اگرچه مناطق آزاد تجاری ،با اهداف
گمرکی ،در داخل محدوده حاکمیت کشــور و دولت
احداث میشــوند ،ایجاد یک منطقــه تجاری در یک
منطقه جغرافیایی تعیینشده (مثل یک بندر دریایی
یا مجتمع فرودگاهی ،مرکز توزیع ،یا حتی یک مجتمع
تولید صنعتی) کافی است تا بهلحاظ قانونی این منطقه
جغرافیایی خارج از محدوده گمرکی کشور تلقّی شود.
ویژگیهای معمول مناطق آزاد تجاری
همانطور که گفته شد ،مناطق آزاد تجاری به دالیل
مختلــف طراحی و احــداث میشــوند ،و در نتیجه،
ویژگیهای این مناطق از جایی به جای دیگر متفاوت
خواهد بود ،و به طریق مختلــف میتوان این مفهوم
را توضیح داد .بااینوجود ،بهنظر اینطور میرســد که
ویژگیهای مشــترکی هم در این میــان وجود دارند
که میتوان آنها را خصیصههای اســتاندارد و معمول
ق آزاد مدرن جهان خواند .این ویژگیها در ادامه با
مناط 
جزئیات بیشتر توضیح داده خواهند شد.
زیرساختهای پیشرفته :مناطق آزاد تجاری کیفیت
باالتری از زیرساختها را در خود دارند ،از جمله ،زمین،
فضای اداری ،امکانات و تأسیسات ،خدمات حملونقل،
خدمات کسبوکار ،و دیگر تسهیالت مشابه.
قوانین انعطافپذیر :شرکتهایی که در داخل مناطق
آزاد تجاری تأســیس میشــوند و فعالیت میکنند
در دسترســی به تشــریفات گمرکی با بوروکراسی
و کاغذبازیهــا ،و موانع ،کمتــر روبهرو خواهند بود.
بنگاههایی که میخواهند تأسیسات امن و قابل اتکایی
در داخل یک منطقه آزاد تجاری برپا کنند عموما از
سوی یک منبع ارائه خدمات کمک دریافت میکنند،
و آن یک منبع تمام مجوزها و قراردادهای الزم را برای
آنها فراهم میسازد .عالوه بر این ،قوانین و مقررات
حاکم بر فعالیتهای روزانه بنگاهها ،برای بنگاههایی
کــه در داخل مناطق آزاد تجاری هســتند ،معموال
انعطافپذیرتر از قوانینی هستند که در کشور میزبان
و خارج از منطقه آزاد تجاری حاکم اســت (قوانینی

مثل قانون کار).
امتیاز مکانی (خارج از محدوده) :شرکتها اغلب مناطق
آزاد تجاری را برای دور کردن فعالیتهای کسبوکاری
خــود از بــازار هدف نهایــی و بردن آن بــه جایی با
ساختارهایکمهزینهتر،انتخابمیکنند.
تمحور :مناطق آزاد تجاری معموال امکانات الزم
صادرا 
برای فعالیتهای صادراتمحور را فراهم میســازند،
فعالیتهایی که به تولید کاالهایی میانجامند که هدف
نهاییشان مناطق خارج از کشور میزبان است.
مش ّوقها :تأسیسات شــرکتها در داخل مناطق آزاد
تجاری معموال با یک بسته تشویقی ّ
جذاب همراه است،
که ممکن است شامل موارد زیر باشد:
معافیت یا کاهش حقوق گمرکی
مجوزهای توسعه و استخدام منابع انسانی محلّی
معافیت یا کاهش مالیات فروش
دیگر مشــوقهای مالیاتی و تسهیالت بیشتر (مثل
مالیات بر درآمد کمتر نسبت به باقی شرکتهای کشور
میزبان که خارج از منطقه آزاد تجاری هستند).
مزایایاقتصادی
مزایای معمول اقتصادیای که از تأسیس مناطق آزاد
تجاری انتظار میرود ،شامل این موارد هستند:
عایدیهای ناشی از ارز خارجی :نرخ ارز خارجی ممکن
اســت در اثر افزایش عایدی صادرات بهشــدت تحت
فشار قرار بگیرد و کاهش یابد ،که همین امر به کاهش
هزینههای واردات برای خریــداران داخلی یا ،واردات
بیشتر در یک نرخ ارز خاص ،بیانجامد.
ایجاد اشتغال و درآمدزایی :تأسیس یک منطقه آزاد
تجاری ممکن اســت به شهریشــدن و تغییر چهره
اقتصــاد از فعالیتهای کشــاورزی به تولید صنعتی،
بیانجامد ،که انتظار میرود با کاهش هزینهها ،فرصت
و تنوع بیشتر در اقتصاد همراه شود.
جذب سرمایهگذاری مســتقیم خارجی :از مناطق
آزاد تجاری انتظار میرود که سرمایهگذاری مستقیم
خارجی جذب کنند ،که بهنوبه خود انباره کل سرمایه
کشور میزبان را افزایش میدهد.
انتقال فنآوریها و انتشار دانش :از مناطق آزاد تجاری
انتظار میرود که موجب انتقال فنآوری بشوند ،و نیز به
انتشار دانش و ایجاد اثر نمایش سازوکار و فنآوری کمک

کنند ،که این امر به تولید کاالهای غیرســ ّنتی از سوی
شرکتهای داخلی خواهد انجامید .شرکتهای داخلی نیز
از تولید کاالهای جدید سود خواهند برد زیرا که مجبور به
تولید بیشتر در سطحی باالتر و با استانداردهای کیفیت
باالتر میشوند .البته این امر مستلزم آموزش نیروی کار،
کارمندان و مدیران خواهد بود.
از ســوی دیگر ،چون کاالهای داخل یک منطقه آزاد
تجاری هنوز وارد فرایند رسمی ورود به کشور نشدهاند،
واردکننده آن کاالهای داخل منطقه آزاد تجاری معموال
میتواند از ایــن دو مفهوم جهانی مناطق آزاد تجاری
سود ببرد:
معافیت از مالیات :انبار کردن فیزیکی کاالها در داخل
کشور بدون آنکه مشمول مالیات ،تعرفه یا هزینههای
گمرکی یا دیگر مالیاتهای داخلی بر واردات ،شــوند،
تا زمانی که کاالها وارد محدوده گمرک داخلی نشده
باشند .این معافیت موجب ایجاد صرفهجویی در جریان
نقدی بنگاهها میشــود ،که بهنوبه خود به شرکتها
اجازه میدهد به منابع مالیای دسترســی یابند که تا
ورود رسمی کاالها به داخل محدوده گمرکی کشور در
دسترسشان خواهد بود.
حذف تعرفههای گمرک :اگر محصوالت واردشده وارد
محدوده گمرکی نشوند ،به این دلیل که از همان منطقه
آزاد تجاری به کشــوری دیگر صادر میشوند ،آنگاه
منطقه آزاد تجاری معاف از پرداخت تعرفههای گمرکی،
هزینههای دیگر گمرک ،و مالیاتهای دیگر واردات در
داخل کشور ،خواهد بود.
حال این پرســش مطرح میشــود که چرا کشورهای
جهان اجازه استفاده شــرکتها از مناطق آزاد تجاری
را میدهند ،و حتی مجــوز احداث مناطق آزاد تجاری
خصوصی را صادر میکنند ،اگر این به معنای از دست
رفتن درآمدهای گمرکــی و مالیاتی برای این دولتها
خواهد بود؟ دلیل اصلی این موضوع ،تشــویق و تبلیغ
کشورشان بهعنوان یک مکان رقابتی است که شرکتها
میتوانند در آن حضور یابند یا حتی فعالیتهای خود را
به آ ن منتقل کنند (فعالیتهایی همچون توزیع ،تولید،
تعمیر و بازسازی ،و غیره) .زیرا که این فعالیتها معموال
به خلق و حفظ مشاغل داخلی و سرمایهگذاری در اقتصاد
داخلی میانجامند ،که اینها به نوبه خود رشد اقتصادی،
تولید داخلی و فعالیتهای صادراتی را افزایش میدهند.
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منطقه آزاد تجاری شانگهای از همان آغاز کارش در
روز  29ســپتامبر  2013چشــم جهانیان را به خود
خیره کرده اســت .بعضی تغییــرات و تحوالت نوین
بیســابقه برای نخســتین بار در داخل منطقه آزاد
تجاری شانگهای به مرحله آزمون گذاشته شدند .این
تغییرات شامل سیاستهای جدید در حوزه خدمات
مالی بودند ،مثل تبادل آزاد یوآن در حساب سرمایه و
آزادسازی نرخهای بهره .افزون بر اینها ،رویکرد نوین
«فهرست منفی» برای کسب مجوزهای سرمایهگذاری
در داخل منطقه و رویکرد ملی پیشاتأســیس برای
شــرکتهای خارجی ،بهشــدت از موانــع موجود و
فشارها بر سرمایهگذاران خارجی کاسته است .عالوه
براین ،پنج حوزه کلیدی دیگر ،یعنی کشــتیرانی و
حملونقــل ،تجارتکاالیی ،خدمــات حرفهای مثل
خدمات حقوقی و ساختوساز ،فرهنگ و سرگرمی ،و
خدمات اجتماعی ،شامل آموزش و خدمات درمان ،در
این منطقه آزاد جدید مورد توجه بودهاند.
اهمیت منطقه آزاد تجاری شانگهای فراتر از دغدغههای
تجاری و اقتصادی منطقه است .تأسیس این منطقه
مهمترین گام در جهت اصالحات و گشــوده شــدن
مسیر تالشها برای تبدیل چین به یک اقتصاد بازار،
تلقّی میشــود .همانطور که هان ژنگ ،دبیر کمیته
شهری شانگهای در حزب کمونیست چین ،میگوید
منطقه آزاد تجاری شانگهای «بخشی از یک استراتژی
ملی است ،تصمیمی مهم که اصالحات را عمق بیشتر
میبخشــد ،پیشرفتی که غلبه بر موانع اصلی در راه
میسر میسازد ».بنابراین ،هدف تأسیس
اصالحات را ّ
منطقه آزاد تجاری شانگهای «نه آزمونی منطقهای،
بلکه توســعهای بلندمدت است »،که مستلزم اتخاذ
تدابیر اصالحی در ســر و شکل مناطق آزاد تجاری،
متناســب با نیازهای دیگر مناطــق و قابل تقلید در
مناطق دیگر جهان ،خواهد بود .مأموریت منطقه آزاد
تجاری چین ،بهعنوان محل مناسب آزمودن اصالحات
اقتصادی آتی ،در گزارشهای رسانهها در ژانویه 2014
بیش از پیش آشکار شد؛ رسانههایی که خبر از طرح
پیشنهادی برای تأسیس  12منطقه آزاد تجاری دیگر
میدادند که حکومت مرکزی چین آنها را تأیید کرده
است .انتظار میرود که شهرکهای آزاد تجاری در این
مناطق مشخصشده احداث شوند ،و در احداث آنها

از تجربههای ارزشــمندی که در منطقه آزاد تجاری
شانگهای به دست آمده بهره گرفته خواهد شد.
منطقه آزاد تجاری شــانگهای رویکرد نــوآوری در
سیستمهای عملیاتی را در پیش خواهد گرفت و نه
ی در سیستمها
سیاستهای جذب ســرمایه .نوآور 
شامل تغییر نقش حکومت ،ارتقاء اقتصاد بازارمحور،
و هماهنگی بیشتر بــا قواعد بینالمللی خواهد بود.
تأســیس منطقه آزاد تجاری شانگهای ،که هدفش
آزادســازی بیشتر جریان کاالهــا و خدمات ،و نیز
آزمودن شــیوههای دیگر اداره امور اســت ،با اندیشه
«تشــویق و پیشبرد اصالحــات از طریق باز کردن
دربهای اقتصــاد» و «اجازه دادن به عملکرد آزادانه
نیروهای بازار در تخصیص منابع» ســازگار است .از
این رو انتظار مــیرود این منطقه آزاد تجاری جدید
«دور جدیدی از پتانسیلهای رشد را از طریق نوآوری
نهادی» به ارمغان آورد.
منطقه آزاد شانگهای و چین در حال گذار
گرچه تحلیل نتایج و عملکرد مناطــق آزاد تجاری
جدیــد و تعیین قوت و ضعف ســناریوهای ممکن
زمان میخواهد ،تأسیس و سیاستهای منطقه آزاد
تجاری شانگهای گواهی است بر گذار چین به سمت
آزادسازی بیشتر اقتصاد و نوآوری در نحوه اداره امور و
مدیریت اقتصاد کشور .ابتدا بگذارید نگاهی به وضعیت
موجود و چالشهای پیش روی توسعه چین بیندازیم،
تا مشخص شــود که چرا اصالحات اقتصادی در آن
کشــور الزم است ،و بعد به توضیح تصمیم حکومت
مرکزی در انتخاب تأســیس یک منطقه آزاد تجاری
در شانگهای بهمنظور پیشبرد اصالحات میپردازیم.
وضعیت اولیه و چالشها
هر فرایند گذاری ریشــه در بستر تاریخیای دارد که
در آن آغاز شــده است .نتیجه گذارها بستگی زیادی
به شرایط اولیه بستر آن گذارها دارد ،بههمین سبب
نمیتوان این شرایط را نادیده گرفت زیرا که هر فرایند
تغییر باید آن بســتر و رفتار و انتظارات اولیه عامالن
اقتصادی را فرض کار خویش بگیرد.
در مورد منطقه آزاد تجاری شانگهای ،شرایط اولیه را
میتوان در دو ســطح داخلی و جهانی در نظر آورد.
در داخل ،رشــد  30سال گذشــته چین سرمایهبر،
صادراتمحــور ،کاربــر و انرژیبر بوده اســت .نرخ

سرمایهگذاری در چین در سی سال گذشته ،در نتیجه
نرخهای باالی پسانداز ،بازگشــت عظیم سرمایه ،و
خوشبینی در مورد رشد پایدار ،همواره با نرخی پایدار
باال بوده اســت .رشد تولید ناخالص داخلی چین هم
بهشدت بر تجارت خارجی وابسته بوده است ،و سهم
صادرات و واردات در تولید ناخالص داخلی بهویژه در
فاصله ســالهای  2001تا  2007بهسرعت افزایش
یافته است .نیروی دیگری که رشد قدرتمند اقتصاد
چیــن را پیش میبرد در نیروی کار فراوان آن نهفته
است ،که رشد دستمزدها را پایین آورده و سود را باال
برده است .عالوهبراین ،نرخ مصرف انرژی در سی سال
گذشــته مدام در حال افزایش بوده است؛ حتی نرخ
بهرهبرداری از منابع هم نســبتاً پایین است .در سال
 ،2007چیــن  15درصد از مصــرف انرژی جهان را
بــه خود اختصاص داد تا  5.5درصد از تولید ناخالص
داخلی جهان را داشته باشد.
لیکن این الگوی رشد ،به سبب عوامل مختلف ،از جمله
پیرشدنجامعه،شدتگرفتنمشکالتمحیطزیستی
و بازارهــای راکد برونمرزی ،بــا چالشهای بزرگی
روبهرو شــده اســت ،و دیگر پایدار نیست .همچنین
جدای از مشکالت داخلی چین ،وضعیت اقتصاد جهان
هم در سالهای گذشته تغییر زیادی کرده است ،و این
وضعیت نابهسامان چالشهای بزرگی را برای چین به
همراه آورده .یکی از این چالشها این بوده اســت که
رشــد اقتصادی کاهشیافته و صادرات چین را تحت
تأثیر قرار داده است.
منطقه آزاد شانگهای ،بهعنوان یک استراتژی
میتــوان گفت کــه منطقه آزاد تجاری شــانگهای
استراتژیای اســت که حکومت چین در مواجهه با
چالشهای مذکور در پیش گرفته اســت .در سطح
داخلی ،منطقه آزاد تجاری شانگهای به نیاز اصالحات
ساختاری در رشد ،باز شدن بیشتر اقتصاد ،و نوآوری
هم در سیستمهای مدیریتی و هم در استراتژیهای
صنعتی ،میپردازد .این منطقه آزاد تجاری تازهتأسیس
مأموریت دارد الگوی رشد جدیدی را به مرحله آزمون
بگذارد .نخســت ،منطقه آزاد تجاری شانگهای شش
بخش خدمات ،از جمله بخشهــای خدمات مالی،
کشــتیرانی ،تجارت و بازرگانــی ،خدمات حرفهای،
خدمات عمومی به سرمایهگذاران خارجی ،را ایجاد و
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عملیاتی خواهد کرد ،که هدفشان پیشبرد اصالحات
در الگوی رشــد چین هســتند .تأکید اینچنین بر
صنعت خدمات بــه منظور تغییر ســاختار اقتصاد
وابسته به تولید مبتنی بر فنآوریهای کمتر پیشرفته
است ،تولیدی که بهســبب افزایش هزینههای مواد
خام و نیروی کار دیگر پایدار نیســت و تخلیه منابع،
تخریب محیطزیست ،و کاهش متعاقب تجارت ،هم
بر ناپایداری این الگوی اقتصادی میافزاید .عالوهبراین
منطقه آزاد تجاری شــانگهای به دنبال تغییر الگوی
توسعه تجارت نیز خواهد بود ،و خواهد کوشید تمرکز
بیشتــری بر فنآوری ،برندهای تجــاری و خدمات
بگذارد ،که هــدف آن افزایش رقابتپذیری چین در
بازارهــای جهانی و حرکت به ســمت باالی زنجیره
ارزش است .اگر این تغییر در الگوی رشد موفق باشد،
میتوان انتظار داشت که منطقه آزاد تجاری شانگهای
پیشقراول چین در حرکت به سمت اصالحات بیشتر
در ساختار صنعتیاش باشد.
همچنین ،سیاســتهای باز کردن دربهای اقتصاد
کــه در منطقه آزاد تجاری شــانگهای به کار گرفته
شدهاند ،اصالحات در نظام حکمرانی و مدیریت اقتصاد
را هم تشویق میکنند ،سیاستهایی که جوهرشان
مرکزیتزدایی و کنترلزدایی است .این امر را میتوان
بهوضوح در کاهش کنترلها بر دسترسی به سرمایه
خارجی مشاهده کرد .تمرکز نظام مدیریتی جدید از
مجوزهای پیش از کار به کنترلهای میانه عملیات و
نظارتهای متعاقب آن تغییر کرده است .این به معنی
تغییر در عملکرد حکومــت از مدیریت و کنترل به
تأمین خدمات است .کارآیی و شفافیت نظام مدیریت
دولتــی هم به این ترتیب افزایــش خواهد یافت .در
نتیجه قوانین و مقررات منطقه آزاد تجاری شانگهای را
میتوان مانور کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در
بررسی شیوههای جدید برای بهبود مدیریت ،پیشبرد
تغییر در عملکرد حکومت ،و تعمیق اصالحات دانست.
منطقه آزاد تجاری شانگهای ،گامی نو در مسیر فردا
از مطالعه چندین و چند مدرک و سند و بیانیه رسمی
حکومت چیــن ،میتوان بهوضــوح دید که منطقه
آزاد تجاری تازهتأســیس شانگهای صرفا یک منطقه
آزاد تجاری نیســت که هدفش ایجاد رشد در اقتصاد
منطقه باشــد .در عوض ،این منطقه آزاد تجاری یک
بستر آزمون مهم اســت که حکومت مرکزی چین
برای آزمودن الگوی جدید رشد ،نوآوری در نظامهای
مدیریتی و حکمرانی ،و نیز سازگاری بیشتر با هنجارها
و استانداردهای بینالمللی ،تأسیس کرده است.
در مجموع ،تأسیس منطقه آزاد تجاری شانگهاینتیجه
آمیزهای از انگیزههای داخلی اصالحات ساختاری برای
ی ترتیبات کنونی
ارتقاء رشد پایدار ،و نیروهای خارج 
تجارت آزاد بینالمللی ،است .با در نظر گرفتن سرشت
تجربی منطقه آزاد تجاری شانگهای ،انتظار میرود که
اگر سیاســتهای جدید در این منطقه موفق باشند،
سیاستهای آزادســازی اقتصادی بیشتری در کل
کشور منتشر خواهند شد ،که به گونههایی جدید از
رشد اقتصادی میانجامند.

منطقه آزاد تجاری وایگائوکیائو
سنگبنای تجارت آزاد شانگهای

منطقه آزاد تجاری شانگهای ،پروژهای نو و عظیم است که بر مبنای منطقه آزاد تجاری قدیمیتری به
نام وایگائوکیائو احداث شده است .منطقه آزاد تجاری وایگائوکیائو ،نخستین منطقه آزاد تجاری چین
بوده است که در سال  1990از سوی شورای دولت چین مجوز ساخت گرفت .منطقه آزادی به وسعت
 11.03کیلومتر مربع که در نزدیک دهانه رودخانه یانگتســه واقع شــده است ،آنجا که این رود به
ساحل میرسد.
این منطقه آزاد همچنین فقط  20کیلومتر با منطقه شــهری شانگهای فاصله دارد ،و  40کیلومتر با
فرودگاه بینالمللی شانگهای ،که بزرگترین فرودگاه چین بهلحاظ انتقال بار در سال  2012بود ،و 35
کیلومتر با فرودگاه هانگکیائو شانگهای .از طرف دیگر این منطقه آزاد در جوار بندر وایگائوکیائو قرار دارد،
که یکی از بندرهای اصلی شهر بندری شانگهای است.
در ســال  ،2012میزان نقلوانتقال کانتینر از بندر وایگائوکیائو به  15.36میلیون رسید ،که نیمی از
کل نقل و انتقال کانتینری بندر شانگهای بود .منطقه آزاد تجاری وایگائوکیائوی شانگهای  30دقیقه از
ایستگاه قطار شانگهای فاصله دارد ،خط آهنی که بیش از  100خط بار دارد و شانگهای را به بزرگترین
شهرهای چین متصل میکند.
منطقه آزاد تجاری وایگائوکیائو شانگهای یکی از توسعهیافتهترین مناطق آزاد تجاری چین است .در
سال  2013خروجی ناخالص صنعتی این منطقه آزاد تجاری به  72.78میلیارد رنمینبی رسید ،تجارت
ی آن هم از  101.85میلیارد دالر گذشت ،و سرمایهگذاری مستقیم خارجی آن هم به 11.17
خارج 
میلیارد دالر رسید .در ســال  ،2012کل ارزش تجارت خارجی این منطقه به  101.85میلیارد دالر
رسید ،که  12.7درصد از کل تجارت خارجی شانگهای در این سال بود.
منطقه آزاد تجاری وایگائوکیائو نخستین منطقه آزاد تجاری در چین بوده است که مفهوم بندر آزاد
تجارت را به کار بسته است .این منطقه آزاد تجاری نخستین بنگاه تجاری با سرمایهگذاری خارجی
در چین را در ســال  1992راه انداخت ،با نام شــانگهای ایتوچو .تا پایان سال  ،2008بیش از 6000
بنگاه تجارت خارجی در این منطقه گرد آمده بودند ،که  71درصد آنها سرمایهگذاری اولیهشان را از
ســرمایههای خارجی تأمین کرده بودند .در سال  131 ،2012پروژه با سرمایهگذاری خارجی در این
منطقه آغاز به کار کردند.
ایــن منطقه همچنین به مرکز عملیات بنگاههای بزرگی مثل پاناســونیک ،گروه اقتصادی ســوآچ،
ویوسونیک و  60بنگاه چندملیتی دیگر تبدیل شد ،که مراکز عملیاتی در این منطقه برپا کردهاند.
لنووو هم نسل جدید کارخانههای خود را در این منطقه معرفی کرد .کارخانهای که به مرکز عملیاتی این
غول کامپیوتری چین در منطقه شمال آسیا تبدیل شده است ،و تقاضای چین ،کرهجنوبی ،و کشورهای
همسایه را تأمین میکند .این کارخانه ظرفیت تولید  6میلیون دستگاه کامپیوتر را در سال دارد.

منطقه آزاد تجاری وایگائوکیائو شانگهای
سال تأسیس

1990

مساحت

 11.03کیلومتر مربع

مکان

منطقه جدید پودونگ ،شانگهای

تولید ناخالص داخلی

 72.07میلیارد رمنینبی ()2011

سرمایهگذاریمستقیمخارجی

 11.17میلیارد دالر ()2013

سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهرهبرداری شده

 101.85میلیارد دالر 10.4 ،درصد افزایش ()2012

سرمایهگذاراناصلی

اینتل ،اچپی ،جیای ،توشیبا ،آیبیام ،فیلیپس
لنووو ،ایتوچو ،ویو سونیک ،گروه اقتصادی سوآچ

صنایع اصلی تشویقشده

تجارت آزاد ،فراوری صادرات ،لجستیک
نمایش محصوالت جدید ،تجارت

منطقه آزاد جبل علی در دوبی سرآمد مناطق آزاد تجاری خاورمیانه

نگاهی به مناطق آزاد
تجاری در منطقه خاورمیانه
و شمال آفریقا

سرمایهگذاری و
تمحوری
صادرا 
در خاورمیانه

سرمایهگذاران
خارجی عالقه
زیادی به
کشورهای
ثروتمند از نفت
در منطقه حاشیه
خلیج فارس
نشان دادهاند ،که
عمدتا در بستر
سرمایهگذاری
بازاریاب با هدف
تولید در منطقه
برای تأمین
تقاضایمنطقه
بوده است.
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سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در برنامه تحقیق
و تحلیل فضای سرمایهگذاری و کسبوکار در منطقه
خاورمیانه و شمال آفریقا ،و با تمرکز بر مناطق آزاد
تجاری این منطقه ،کوشــیده اســت مشوقهای
اصلی سرمایهگذاری و کسبوکار در این منطقه را
بیابد و در اختیار سرمایهگذاران خارجی بگذارد .در
اینجا یافتههای اصلی تحقیقات این سازمان معتبر
فراملیتی را میخوانید.
نخســت ،باید توجه داشت که جمع بستن منطقه
خاورمیانه و شــمال آفریقا در اشــاره بــه اقدامات
صورتگرفتــه برای جذب ســرمایهگذاری ،عموما
سادهســازی بیشازحــد و نادرســت خواهد بود:
تفاوتها میان کشــورهای این منطقه بسیار زیاد
هستند .بعضی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
فضای ســرمایهگذاری فیزیکی بســیار خوبی را به
سرمایهگذاران ارائه میدهند (مثل جادههای مدرن،
بنادر و شبکههای انتقال برق) و نیز از نیروی کار ماهر
برخوردارنــد و گامهایی در جهت افزایش کارآمدی
دولت و نظام قانون و مقررات برداشتهاند .با این حال
هنوز راه بسیاری تا تحقق فضای ایدهآل باقی مانده
است و ســرمایهگذاران گرایش بیشتری به بعضی
اقتصادهای این منطقه دارند و اقتصادهای دیگر را
چندان جذاب نمییابند.
یک قاعده کلی وجود دارد و آن اینکه سرمایهگذاران
خارجی عالقه زیادی به کشورهای ثروتمند از نفت
در منطقه حاشیه خلیج فارس نشــان دادهاند ،که
عمدتا در بستر سرمایهگذاری بازاریاب با هدف تولید
در منطقه برای تأمین تقاضای منطقه بوده اســت.
بسیاری از کشورهای شمال آفریقا ،که اقتصادهای
خود را با پشــتوانه الگوهای در حال تحول تجارت
با اتحادیهاروپا توســعه دادهاند ،سرمایهگذاریهای
هنگفتــی را بدیــن منظور جــذب کردهاند .دیگر
کشــورهای منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا اما
الگوهای متفاوتی داشتهاند ،و استراتژیهای جذب

سرمایه آنها استراتژیهایی چندوجهی بوده است.
بهنظر میرسد کشورهای این منطقه از یک جهت
شبیه به هم هستند این خصیصه مشترک این است
که استراتژیهای جذب سرمایه آنها بیش از پیش
نقش سیاستهای صنعتی مداخلهگر گذشته را به
خود گرفته اســت .همزمان که دولت در بســیاری
موارد از اقتصاد خصوصی بیرون میرود ،آزادسازی
گزینشی دسترســی به ســرمایهگذاران خارجی،
الزامات عملکردی سرمایهگذارانی خارجی و داخلی،
پرداخت یارانه برای فعالیتهــای اقتصادی دارای
اولویت ،دسترسی گزینشی به مناطق آزاد اقتصادی و
تبعیض منطقهای میان بنگاههای اقتصادی ،به صف
مقدم توسعه هدفمند اقتصادی و صنعتی آمده است.
یک نکته مهم در این میان محدودیتهایی اســت
که در مورد دسترسی به ســرمایهگذاران خارجی
وجود دارد .بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه
و شمال آفریقا در این مورد نسبتا محدودکننده عمل
میکنند .عالوه بر محدودیت در مشارکت خارجیان
در بسیاری از بخشها (که در میان کشورهای عضو
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز غیرمعمول
نیست) بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس
محدودیتهایی عمومی بر میزان مشارکت خارجیها
در شــرکتهای مشترک ســهامی و شرکتهای
سرمایهگذاری مشــترک اعمال میکنند .بیشتر
کشــورهای این منطقه حق نظارت ،اداره و اعطای
مجوز پیش از آغاز فعالیت به فعالیتهای با سرمایه
خارجی را برای خود محفوظ میدارند .این مســأله
حتی از تبعیضها (مثل محدودیت در میزان مالکیت)
هم مهمتر است ،زیرا که شــفافیت کمتری دارد و
بیشتر محل اقدامات غیرقانونی اســت .همچنین
این امر با رویکردهای هدفمند در سیاســتگذاری
نیز مرتبط است :بسیاری از مقامات مسئول نظارت
بر ســرمایهگذاران خارجی در کشــورهای منطقه
خاورمیانه و شمال آفریقا تصمیمات خود را بر مبنای

عواملی مثل میزان اشتغالزایی در میان نیروی کار
بومی ،تأثیر داخلی فعالیتهای اقتصادی و درآمدهای
انتظاری صادرات ،اتخاذ میکنند.
مشوقهای سرمایهگذاریای که در منطقه خاورمیانه
و شمال آفریقا ارائه میشوند تفاوتهای زیادی با هم
دارند .با این وجــود درسهای خاصی را میتوان از
شواهد موجود برگرفت .یکی از مهمترین ویژگیهای
مشوقهای کشــورهای منطقه خاورمیانه و شمال
آفریقا این اســت کــه بیشتر آنها مشــوقهای
مالی هستند .دو دســته اصلی از مشوقهای مالی
در بیشتــر اقتصادهــای این منطقه وجــود دارد.
نخست ،در مرحله سرمایهگذاری ،بیشتر کشورها
معافیتهای گستردهای از تعرفهها ،حقوق گمرکی و
مالیاتهای غیرمستقیم را برای مواردی که به پروژه
سرمایهگذاری مربوط میشــوند به سرمایهگذاران
میبخشــند .دوم این که همه کشــورهای منطقه
خاورمیانه و شــمال آفریقا مرخصیهای مالیاتیای
ارائــه میکنند که در بســیاری از مــوارد در مورد
سرمایهگذاریهای ثانویه هم قابل اجرا است .براساس
دادههای موجود ،سخاوتمندانهترین این مشوقها در
مصر هســتند (مرخصی مالیاتی تا  20سال) و بعد
از آن در الجزایر (معافیــت مادامالعمر از مالیات) از
ســوی دیگــر در مراکش مرخصــی مالیاتی برای
صادرات فقط به  5ســال محدود است .در بسیاری
از کشورهای حاشیه خلیج فارس – که هیچ مالیات
شرکتی بر شرکتهای داخلی ندارند و از شرکتهای
خارجی هم مالیاتهای اندکی میستانند – میزان
مرخصیهای مالیاتی برای سرمایهگذاران در عمل
محدود است.
در میان مشوقهای پولی که ظاهرا فقط چندتایی
از کشورهای منطقه آنها را ارائه میکنند معافیت
کارکنان خارجی از مالیات بر درآمد و یا پرداختهای
مرتبط با تأمین اجتماعی در بعضی کشورها (از جمله
الجزایر ،اردن و کویت) شــایان ذکر هستند .افزون
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مناطق آزاد تجاری جهان

گزارش راهبردی

مناطق آزاد تجاری
موفق در منطقه
خاورمیانه
و شمال آفریقا
بیشتر در امارات
متحدهعربی
مستقرهستند.
برای مثال منطقه
آزاد مشهور
جبلعلی در دوبی
تاکنون بیش از
 2200شرکت
و بنگاه اقتصادی
جذب کرده است
کهبیشترشان
خارجیهستند.
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بر این ،بعضی از کشورها که بر امالک و مستغالت
شرکتها مالیات بر دارایی وضع میکنند ،پیشنهاد
از میــان برداشــتن این مالیــات در جهت جذب
سرمایه را مطرح کردهاند .رویکردهای ملّی ویژه در
این میان شامل کاستن از هزینههای مجوز و ثبت
در لبنان ،معافیت از تعرفههای صادراتی در قطر ،و
معافیت نامحدود از مالیات بر درآمدهایی که مجددا
سرمایهگذاری میشوند در تونس ،است.
مشــوقهای قانونی امــا چندان رایج نیســتند .و
هرجا که وجود داشته باشند ،عمدتا قالب معافیت
سرمایهگذاران از بعضی قوانین و مقررات ملی را به
خود میگیرند ،قوانینی که سختگیرانهتر از جاهای
دیگر هستند و کسبوکار را دشــوارتر کردهاند .از
نمونههای این مشــوقها میتوان به تسهیل امکان
استخدام کســانی که تبعید شــدهاند یا از کشور
گریختهاند (کویت ،لبنان و قطر) معافیت از تشریفات
و کاغذبازیهــای خرید زمیــن (مراکش) کاهش
مجوزهای مهم (قطر) و تغییر قوانین حساب سرمایه
برای سرمایهگذاران خارجی (اردن) اشاره کرد.
مشــوقهای مالی هم در این منطقه چندان مورد
اســتفاده قرار نمیگیرند .و هرجا که وجود داشته
باشــند یکی از این ســه قالب را به خود میگیرند:
تخصیص زمین و زیرساخت به رایگان یا با نرخ بسیار
پایین که بهطور مصنوعی پایین نگه داشــته شده
است (الجزایر ،کویت و تونس)؛ وامهای ارزان از سوی
بانکهای توسعه ملّی (عمان و قطر)؛ و پرداخت یارانه
در تســهیالت عمومی (قطر و عربستان سعودی).
مشــوقهای مالــی در برخی موارد در دســترس
پروژههای سرمایهگذاری خارجی هستند ،البته به
شرط وجود شرایط خاص ،از جمله مشارکت سرمایه
بومی یا رعایت الزامات استخدام نیروی کار بومی.
یک ویژگی مشــخص نظامهای تشویقی در برخی
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا این است
که میان مناطق جغرافیایی متفاوت در داخل محدوده
کشور تفاوتهای بســیاری وجود دارد .مصر ،اردن،
لبنان و تونس نظامهای قانونیای دارند که مشوقهای
سرمایهگذاری ســخاوتمندانهای را در برخی مناطق
کشور بهمنظور تشویق سرمایهگذاری و توسعه بیشتر
ارائه میدهند ،اما نه در تمام مناطق کشور.
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا ،که در
مشــوقهایی که برای سرمایهگذاران ارائه میکنند
تفاوتهای بسیار با هم دارند و رویکردهایشان در
مورد سرمایهگذاریها هم متفاوت است ،رویکردهای
بسیار متفاوتی را در استفاده از مناطق آزاد تجاری
برای جــذب ســرمایهگذاران خارجــی در پیش
گرفتهانــد .با اینکه بیش از  48منطقه آزاد تجاری
فعال در منطقه وجود دارد ،سه کشور منطقه هیچ
منطقه آزاد تجاری ندارند .البته یکی از این کشورها،
یعنی عربستان ســعودی ،گامهایی در جهت ایجاد
شــهرکهای صنعتی برداشــته اســت که بعضی
خصیصههای مناطق آزاد تجاری را دارند.
اقتصادهــای دیگر منطقه اما مناطــق آزاد تجاری

تأسیس کردهاند ،ولی چندان در استراتژیهای جذب
سرمایهگذاری بر آنها اتکا نمیکنند .این موارد شامل
نمونههایی از مناطق آزاد تجاری هستند که در اصل
بنادر آزادی هســتند که خدماتی که ارائه میکنند
چندان بیشتر از انبارداری نیست ،همچنین هستند
مناطق اقتصادیای که با انتظارات بســیار شگرفی
احداث شــدند اما هنوز آن نتایجی را که انتظارش
میرفت نشان ندادهاند.
مناطق آزاد تجاریای که بیشترین موفقیت را در
این منطقه کسب کردهاند مناطق آزادی هستند که
در امارات متحده عربی مستقر هستند .برای مثال
منطقه آزاد مشهور جبلعلی در دوبی تاکنون بیش از
 2200شرکت و بنگاه اقتصادی جذب کرده است که
بیشترشان خارجی هستند .پس از احداث جبلعلی
در سال  ،1985دیگر شیخنشینهای امارات متحده
عربی بهسرعت از این الگو پیروی کردند و این کشور
در حال حاضر  16منطقــه آزاد تجاری فعال دارد.
موفقیت منطقه آزاد جبلعلی چنان عظیم بوده است
که شرکتی که اداره آن را برعهده دارد اکنون دانش
این کار را به دیگران میفروشد ،یا اینکه در راهاندازی
و بهرهبرداری از بسیاری از مناطق آزاد تجاری مشابه
در مناطق مختلف منطقه و جهان مشارکت دارد.
یکی دیگر از نتابج موفقیت تجربه منطقه آزاد تجاری
جبل علی این بود کــه دولت امارات متحده عربی
(بهویــژه دوبی) در اســتفاده از مناطق آزاد تجاری
بهعنوان ابزاری برای استراتژیهای هدفمند از دیگر
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سبقت
گرفته اســت .این کشور اکنون دارای هفت منطقه
صنعتی است (و مناطق بسیاری را در دست ساخت
دارد )،از جمله شــهر رســانهای دوبی .این مناطق
معموال بخشهای دانشبنیان را هدف میگیرند مثل
فنآوری اطالعات و ارتباطات ،آموزش عالی و درمان،
اما همچنین تسهیالتی برای تولید بومی جواهرآالت
و توزیع خودرو نیز فراهم میسازند.
بسیاری از کشــورهای منطقه خاورمیانه و شمال
آفریقا نشــان دادهاند که قصد تالش برای تقلید از
موفقیت امارات در استفاده از مناطق آزاد تجاری را
ن طرحها در مصر و اردن بوده
دارند .و پیشرفتهتری 
است .در اردن ،س ّنتی بسیار طوالنی از اتکا بر مناطق
آزاد تجاری برای تشویق سرمایهگذاری وجود دارد.
منطقــه آزاد تجاری نزدیک زرقــا در نزدیکی امان
دهههاســت که مورد بهرهبرداری قرار گرفته است
و میزبان بیش از  1300بنگاه اقتصادی اســت ،که
بیشترشان شــرکتهای داخلی با بزرگی محدود
هستند .بخشی از یک استراتژی جدید برای استفاده
از مناطــق آزاد تجاری برای جذب ســرمایههای
بینالمللی در ســال  2001به مرحله اجرا گذاشته
شد ،آنزمان که بندر آزاد عقبه به یک منطقه ویژه
اقتصادی تبدیل شد و بعد گسترش یافت تا بیشتر
ناحیه شهری اطراف را در بر بگیرد .از آن زمان به بعد
بیش از  310شرکت در این منطقه ثبت شدهاند و
تخمین زده میشود که بیش از  400میلیون دالر

در این جا ســرمایهگذاری کردهاند .عالوه بر عقبه و
زرقا ،پنج منطقــه دیگر هم اکنون در اردن فعالیت
میکنند ،که ســه منطقه از این میان بعد از سال
 2001تأسیس شدهاند.
همچون دیگــر ابعاد فضــای ســرمایهگذاری در
کشــورهای منطقــه خاورمیانه و شــمال افریقا،
ویژگیهای مناطق آزاد تجاری بین کشورهای این
منطقه بسیار متفاوت است -این تفاوتها به همان
شدت در میان کشــورهای حاشیه خلیج فارس و
باقی منطقه نیز وجــود دارد .بااینحال ،یک قاعده
کلی وجود دارد که مناطق آزاد تجاری اتکاء نسبتا
زیادی بر مشــوقهای قانونی دارند .در بســیاری از
موارد مقامات منطقه آزاد تجاری اختیار آن را دارند
که بهعنوان یک فروشگاه بزرگ عمل کنند که همه
مجوزهای الزم و اختیارات و نظارتها را ارائه میکند،
و از این طریق سرمایهگذاران را از تشریفات زمانبر و
گاه بیهوده رها سازند.
در کشورهای حاشیه خلیج فارس ،یکی از مهمترین
مشــوقهای قانونی در مناطق آزاد تجاری معافیت
از تمام محدودیتهای مالکیت خارجی اســت که
به شــرکتهای دیگر در مناطق دیگر کشور میزبان
تعلق میگیرند .نمونه کشورهایی که این استراتژی
را پی گرفتهاند شامل بحرین ،کویت ،و امارات متحده
عربی ،میشوند .عالوه بر این ،این کشورهای منطقه
و بسیاری کشورهای دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا
که اقدامات محدودکنندهای را در مورد خرید زمین از
سوی خارجیان اعمال میکنند ،در داخل مناطق آزاد
تجاری یا این موانع را برداشتهاند یا اینکه قراردادهای
لیزینگ بلندمدت با خارجیان میبندند .قوانین بازار
کار نیز در این مناطق آسانگیرتر هستند ،برای مثال
استخدام کسانی که از کشــور گریختهاند آسانتر
اســت ،یا قوانین ملی در مورد مدت قراردادهای کار
از بین برداشته میشــود .در نهایت ،آن کشورهایی
که محدودیتهایــی در مورد تبادالت خارجی و ارز
خارجی دارند به شرکتهایی که در درون مناطق آزاد
تجاری مستقر هستند این اجازه را میدهند که از این
نظام قانونی تبعیت نکنند (مثال در مراکش و تونس).
در طبیعــت مناطق آزاد تجاری هم ،در همه موارد،
آنچه به شبهمشــوقها معروف اســت وجود دارد:
این مناطــق آزاد تجاری عمومــا در نزدیکی یک
بنــدر دریایی یا فرودگاه قــرار گرفتهاند و مجهز به
زیرساختهای فیزیکیای هستند که در بسیاری از
دیگر مناطق کشــورهای میزبان اثری از آنها دیده
نمیشــود .عالوهبراین ،بعضی مناطق مشوقهای
مالــیای هم ارائــه میکنند که در داخل کشــور
بههیچوجه وجود ندارند ،از جمله اجاره ارزان زمین و
نرخهای پایین تسهیالت (مصر ،کویت ،لبنان ،تونس
و امارات متحد عربی) مشوقهای هدفمندتر مالی
که در این مناطق وجود دارند شامل پرداخت یارانه
برای جبران مخارج آموزش نیرو از سوی شرکتهای
خارجی و تأمین کمکهای دولتی برای خرید زمین
و تولید واحدهای تولیدی ،هستند.
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برزیل
منطقه آزاد
تجاریمانائوس

منطقه آزاد تجاری مانائوس ،شامل یک شهرک
صنعتی ،یک مرکز تجاری و یک ناحیه کشاورزی
و دامداری است ،که همه آنها در مانائوس ،مرکز
ایالت آمازون در شــمال برزیل ،واقع شــدهاند.
مانائوس جمعیتی بالغ بــر  1.8میلیون نفر دارد
و چهارمین تولید ناخالص داخلی باال را در برزیل
از آن خــود کرده اســت .در حال حاضر ،بیش از
 400شرکت در بخش صنعتی مانائوس مشغول
به کار هستند ،و این شرکتها در سال درآمدی
بیش از  10میلیارد دالری ایجاد میکنند و بیش
از  50هــزار نفر را در منطقه مانائوس مشــغول
به کار کردهانــد .منطقه آزاد تجــاری مانائوس
در ســال  1967احداث شــد و در حال حاضر از
ســوی ســازمان نظارت بر منطقه آزاد تجاری
مانائوس اداره میشــود ،که یک سازمان دولتی
و زیرمجموعه وزارت توســعه ،صنعت و تجارت
خارجی اســت .این اداره ،که به اختصار سوفراما
خوانده میشود ،وظیفه اجرای طرح مالیاتی ویژه
منطقه آزاد تجاری مانائوس را برعهده دارد و این
طرح را در مورد شــرکتها و تأسیســاتی که در
این منطقه آزاد تجاری قرار دارند اعمال میکند.
همچنین این اداره مسئولیت توسعه منطقه غرب
آمازون را هم بر دوش دارد.
انرژی
نیروگاههای برقآبی حــدود  90درصد از نیروی برق
برزیــل را تأمین میکنند .بهســبب فاصله زیاد میان

نیروگاههــای تولید برق و مکان مصرف نهایی ،برزیل
یک شبکه توسعهیافته پیشرفته برای انتقال برق دارد.
اگرچــه اطالعات دقیقی درباره منابع و میزان برق در
دســترس منطقه آزاد تجاری مانائوس در دســترس
نیســت ،در منطقه شهری شمال آمازون حدود 96.8
درصد از ساکنان منطقه دسترسی به برق  110ولت
دارند.
ارتباطات
منطقه آزاد تجاری مانائوس یک شــبکه منسجم
قابل اتــکاء ارتباط از راه دور دارد .شــبکهای که
ســرمایهگذاریهای عظیم دولــت برزیل امکان
تأسیس آن را فراهم کرده است.
لونقل جادهای
حم 
منطقه آزاد تجاری مانائــوس در نزدیکی بزرگراه
یآر  174واقع شــده است ،که مانائوس را به بوآ
ب 
ویستا در شمال کشور وصل میکند .این بزرگراه
امکان حملونقل جادهای را از مسیری آسفالت و
هموار به ونزوئال و کشورهای همسایه دیگر فراهم
میسازد .بزرگراه بیآر  319هم که مانائوس را به
بندر پورتو ولو در جنوب وصل میکند ،در دسترس
منطقه آزاد تجاری مانائوس است.
حملونقل دریایی
منطقه آزاد تجاری مانائوس در جوار بندر مانائوس
در ریو نگرو احداث شــده است ،که مانائوس را از
طریق شبکهای وسیع و درهمپیچیده از آبراههای
قابل اســتفاده در حملونقل دریایی ،به بسیاری

بخشهای صنعتی و محصوالت منطقه آزاد تجاری مانائوس
بخش صنعتی

محصوالت

تجهیزات برقی و الکترونیک

تلویزیونهای رنگی

خودروهای دوچرخ

تلفنهای همراه

اپتیک

مانیتورهای ویدئو

دستگاهها و کاالهای تککاره

دستگاههای ضبط رادیویی

محصوالت ترموپالستیک و متالورژی

دوربین ویدئو
سیدی
دوچرخه
ساعتهای جیبی
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اسباببازی

دستگاههای تهویه مطبوع

بخش بازرگانی،
بارویکرد  وارداتی،
نخستینبخش
کسبوکاری بود
که در سال 1970
در منطقه آزاد
تجاری مانائوس
افتتاح شد ،و
در نهایت به
رشد گردشگری
انجامید .در
سال 1975
بخشصنعتی
در همانجا افتتاح
شد ،و در حال
حاضر بخشهای
کشاورزی و
دامداری را نیز در
خود جای داده
است.

نگر
آینده

ساعت

دستگاه استریوی  3در 1

از مقاصــد داخلی برزیل متصل میســازد .بندر
مانائوس همچنین امکان دسترسی به اقیانوس آرام
و اقیانوس آتالنتیک را نیز فراهم میسازد.
لونقل ریلی
حم 
هیچ خط آهنی در دســترس ایــن منطقه آزاد
تجاری ،یا در نزدیکی شهر مانائوس ،وجود ندارد.
لونقل هوایی
حم 
فرودگاه بینالمللــی ادواردو گومــز در مانائوس
ســومین فرودگاه بــزرگ برزیل از لحــاظ تعداد
پروازهــای ورودی و خروجی اســت .این فرودگاه
دو ترمینال مســافربری و ســه ترمینال بار دارد،
و خدمــات پروازهای برنامهریزیشــده از طریق
هواپیماییهای مختلف را به مشتریان ارائه میدهد.
بخش مالی
بخش مالی ملّی برزیل از شــورای ملّی پول بانک
مرکزی برزیل و نهادهای خصوصی و دولتی دیگر
تشــکیل شده اســت .شــورای ملّی پول مسئول
سیاستگذاریهای پولی و اعتباری است و وظیفه
تعیین قوانین و مقــررات عملیاتی نهادهای مالی
برزیــل را برعهده دارد .بااینحال بهنظر میرســد
بخشهای مالی ویژهای وجود ندارد که مخصوص
شــرکتهای فعال در داخل منطقــه آزاد تجاری
مانائوس باشند یا این شرکتها دسترسی ویژهای
به آنها داشته باشند.
بوکار
شهایکس 
بخ 
بخش بازرگانی ،که بیشتر شامل کاالهای وارداتی
بود ،نخستین بخش کسبوکاری بود که در سال
 1970در منطقه آزاد تجاری مانائوس افتتاح شد،
و در نهایت به رشد گردشگری و خدمات مرتبط با
آن انجامید .در سال  1975بخش صنعتی بهعنوان
بخش اصلی کســبوکار در منطقــه آزاد تجاری
مانائوس افتتاح شــد ،و در حال حاضر این منطقه
آزاد بخشهای کشاورزی و دامداری را نیز در خود
جای داده است ،و عملیات کشــاورزی ،دامداری،
تکثیر ،اکوتوریسم ،پروژههای معدنی و حفاظت از
محیطزیست و تحقیقات را انجام میدهد .جدول
زیر بخشهــای اصلی صنعتی منطقه آزاد تجاری
مانائوس را نشان میدهد ،و محصوالت اصلیای که
شرکتهای داخل این منطقه آزاد تولید میکنند.
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گزارش راهبردی

در حال حاضر
 100شرکت
در منطقه آزاد
ماسان فعال
هستندکه از میان
آنها شرکتهای
چندملیتی
مشهوریمثل
سونی ،نوکیا ،و
سانیو ،را میتوان
نام برد که در
داخل این منطقه
آزاد تجاری مستقر
هستند.

نگر
ی و هفتم  /اردیبهشت 1394
ه شماره س 
آیند
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کرهجنوبی
منطقه آزاد تجاری
ماسان
منطقه آزاد تجاری ماســان یک منطقه آزاد تجاری
مبتنی بر مجموعههای صنعتی است که حدود 236
جریب مساحت دارد ،و به سه بخش مجاور هم تقسیم
میشود ،که همه آنها در کنار بندر دریایی ماسان در
ساحل ماسان ،در جنوب شبهجزیره کره ،واقع شدهاند.
ی در
این منطقه آزاد تجاری در سال  2005و با نوآور 
ارائه خدمات توانست  4.241میلیارد دالر در صادرات
و  2.326میلیارد دالر در واردات ارزشزایی کند .در
حال حاضر بیش از  100شرکت در این منطقه آزاد
فعال هستند ،که از میان آنها شرکتهای چندملیتی
مشهوری مثل سونی ،نوکیا ،و سانیو ،را میتوان نام برد
که در داخل این منطقه آزاد تجاری مستقر هستند.
منطقه آزاد تجاری ماســان در سال  1970بهعنوان
نخســتین منطقــه آزاد تجاری کره افتتاح شــد و
مسئولیتش تالش برای جذب سرمایهگذاری خارجی
برای صنایع تولید انبوه و فرآوری بود .در ژوئیه سال
 ،2003این منطقه آزاد تجاری ســر و شکلی تازه به
خود گرفت و پس از بازسازی به منطقه آزادی تبدیل
شــد که دیگر بخشها و فعالیتهای کسبوکار ،از
جمله حملونقل ،انبارداری ،لجستیک و باربری ،تولید
و فرآوری دادهها ،را نیز در خود جای داده است .منطقه
آزاد تجاری ماسان از سوی اداره مدیریت منطقه آزاد
تجاری ماسان مدیریت و توسعه داده میشود ،ادارهای
دولتی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد دانشبنیان است.
این وزارت در حال حاضر مسئول سیاستگذاری در
زمینه صنایع ،تجارت ،انرژی ،و منابع در کره است.
انرژی
نیروی برق با ولتاژ  50هزار ولت در دســترس است و
شرکتهای فعال در داخل منطقه آزاد تجاری ماسان
از طریــق خط لولهای  100میلیمتری و با فشــار 6
کیلوگرم بر سانتیمترمربع به گاز دسترسی دارند .آب
صنعتی هم از منبعی که حدود  30کیلومتر آنسوتر
است تأمین میشود.
ارتباطات
منطقه آزاد تجاری ماســان از طریق شبکه اینترنت
پرسرعت به شبکه ملّی اینترنت کره دسترسی دارد
و از بیش از  2400خط تلفن ثابت نیز بهرهمند است.
زیرساختهای فنآوری اطالعات و ارتباطات بسیار
پیشرفته و توسعهیافته هستند و کره در میان 181
کشــوری که اتحادیه بینالمللی ارتباطات در مورد
آنها تحقیق و پیمایش کرده است ،در رأس شاخص
فرصتهای دیجیتال قرار گرفته اســت (شــاخصی

متشکل از نرخ نفوذ اینترنت ،نسبت مخارج به درآمد
بخــش ارتباطات ،نرخ اســتفاده از اینترنت و غیره).
سرمایهگذاریهای جاری در شبکههای ارتباطی نیز
طبق انتظارات به ایجاد شبکهای گستردهتر از پیش
و بیســابقه در تاریخ در سطح ملّی خواهد انجامید.
عالوهبراین ،فنآوریهای نوآوران های مثل شبکههای
بیسیم از انواع گوناگون در دسترس این منطقه آزاد
تجاریهستند.
حملونقلجادهای
منطقه آزاد تجاری ماســان در نزدیکی بزرگراهها و
جادههای سراســری قرار دارد .این منطقه حدودا ً 8
کیلومتر از بزرگراه گوما فاصله دارد که آن را به دیاگو
وصل میکند ،و  4کیلومتر هم از بزرگراه نامهائه که
به گوانگجو و بوســان راه دارد .سئول ،پایتخت کره،
 388کیلومتر با ماســان فاصله دارد و بوسان در 50
کیلومتری آن واقع شده است.
حملونقلدریایی
منطقه آزاد تجاری ماسان در جوار بندر دریایی ماسان
احداث شــده؛ در واقع ،بخش  3آن بندر در محدوده
منطقه آزاد تجاری ماســان قرار دارد .بندر ماســان
ساالنه بیش از  10میلیون تن انتقال کانتینری دارد،
که شامل بار خودرو ،بار هواپیما ،بارهای عمومی (مثل
الوار و سنگ آهن) و بارهای ویژه (مثل نفت) میشود.
این بندر همچنین مرتباً خدمات مستقیمی را به کره
و ژاپن ،آسیای جنوب شرقی و آسیای شمال شرقی،
ارائه میدهد.
عالو ه بر این ،منطقه آزاد تجاری ماســان در نزدیکی
بندر بوسان است ،که در سالهای اخیر پنجمین بندر
بزرگ کانتینری جهان لقب گرفته است.
لونقلریلی
حم 
منطقــه آزاد تجــاری ماســان در روی خــط آهن
گیئونگویی ایســتاده است ،که بوســان را به موکپو
متصل میسازد .کره مجهز به خطوط آهن قطارهای

فوقسریع اســت که بوسان را به سئول ،سئول را به
گوانگجو ،متصل میسازند .این شبکه قدمت زیادی
دارد و در ســال  2004کره یکی از پنج کشور جهان
بود که مجهز به شــبکه قطارهای فوقســریع ،که
معروف به قطارهای گلوله هستند ،شد .مرحله دوم
ساخت این خطوط پرسرعت ،که انتظار میرود تا سال
 2017تکمیل شود ،شرق و غرب شبه جزیره کره را
به هم متصل خواهد کرد.
افزون بر اینها از سال  2007آزمونهایی آغاز شدهاند
که بررســی میکنند چطور دو خــط داخلی کره را
میتوان برای پیوســتن به خطوط ترانسســیبری،
ترانسچین ،و ترانسمغولســتان ،و ترانسمنچوری،
آماده سازند.
حملونقلهوایی
فرودگاه بینالمللی گیمهائه در  35کیلومتری منطقه
آزاد تجاری ماسان واقع شده است ،و منطقه ماسان
هر  15دقیقه یک پرواز در دســترس دارد .فرودگاه
بینالمللی گیمهائه ظرفیت انتقال  2.9میلیون مسافر
و حمل بارهای متعارف این مسافران را با پرواز بدون
توقف به چین ،ژاپن ،و روسیه ،دارد .این فرودگاه عالوه
بر این پروازهای مرتبی به تمام شهرهای بزرگ داخل
کره دارد ،از جمله سئول ،ژژو گوانگجو .یک فرودگاه
دیگر هم در  58کیلومتری منطقه آزاد تجاری ماسان
در ساچئون واقع است.
بخش مالی
شــرکتهای فعال در منطقه آزاد تجاری ماسان به
شــبکهای از ادارات پشتیبانی دسترسی دارند ،که از
نهادهای مالی و بیمــهای و نهادهای گوناگون دیگر
تشکیل شده است.
بخشکسبوکار
جدول زیر کســبوکارهای فعال در منطقه آزاد تجاری
ماسان ،کشورهای سرمایهگذار در این منطقه و فعالیتهای
شرکتهای حاضر در این منطقه را نشان میدهد.

سرمایهگذاری خارجی برحسب منطقه جغرافیایی
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آیا قفل اقتصاد ایران
با توافق هستهای باز میشود؟

تفاهم بر سر مسئله هستهای ایران مشکالت تجارت خارجی ایران را به تدریج رفع خواهد کرد .شرکتهای
ایرانی سالها با اثرات تحریم ،مانند رشد بیثبات ،تورم زیاد ،محدودیتهای بانکیبینالمللی و کمبود شدید
ارز ،دست به گریبان بودهاند اما در ماههای منتهی به توافق ،با سرمایهگذاران بالقوه خارجی ارتباط گرفتهاند
و درباره فرصتهای ســرمایهگذاری در صورت برداشته شــدن تحریمها مذاکره کردهاند .با وضع تحریمها،
تجارت خارجی ایران از نظام بانکی بینالمللی خارج شــد ،و حاال ایران بزرگترین کشوری است که پس از
یک وقفه ،دوباره به اقتصاد جهانی میپیوندد .رونقی که با برداشته شدن تحریمها ایجاد خواهد شد ،میتواند
دهها میلیارد دالر برای شــرکتهای ایرانی و خارجی به همراه داشته باشد و تعادل اقتصادی خلیجفارس را
که تاکنون به شدت به سمت کشورهای عربی صادرکننده نفت متمایل بود ،به کلی دگرگون کند .یکی از اقتصاددانان
شرکت مشاوره بتاماتریکس لندن میگوید گفتگوهای محتاطانه هماینک بین ایران و برخی سرمایهگذاران بزرگ اروپایی
در حوزههایی مانند نفت و خودرو آغاز شده است .اکنون زمان شتاب گرفتن پیشرفتها است .این اقتصاددان پیشبینی
میکند که رشد ساالنه اقتصاد  420میلیارد دالری ایران  2تا  5درصد در سال بعد از توافق نهایی افزایش یابد .این رقم
میتواند در  18ماه بعد از آن تا  7یا  8درصد برسد و با رشد «اقتصادهای ببر» آسیا در سالهای اوجشان برابری کند.
او همچنین میگوید تجارت ایران با اتحادیه اروپا که سال گذشته در مجموع  7/6میلیارد یورو ( 8/3میلیارد دالر) بود،
یتواند  400درصد افزایش یابد .در نتیجه ،صادرات نفت ایران که در اثر تحریمها از  2/5میلیون
تا اواسط سال  2018م 
بشــکه در روز در سال  2012به  1/1میلیون رسید ،نمیتواند پیش از سال  2016به میزان قبل برگردد .اما به گفته
تحلیلگران ،اثرگذارترین تحریم در پی استناد وزارت خزانهداری آمریکا به بخش  311قانون پاتریوت ایاالتمتحده ،که
ایران را منطقهای برای انجام پولشویی معرفی میکند ،میتواند به سرعت به دستور اوباما برداشته شود .لغو این تحریم
به بانکهای خارجی امکان میدهد بدون هراس از تحت پیگرد قرار گرفتن توسط مقامات آمریکایی ،با ایران معامله
کنند .در این صورت ،ظرف سه یا چهار ماه پس از توافق نهایی ،ایران میتواند به سامانه پرداختهای بینالمللی سوییفت
بپیوندد ،که در سال  2012از آن خارج شد .حتی اگر عقد قرارداد سرمایهگذاریهای بزرگ خارجی زمان زیادی ببرد،
رونق تولید ایران در نتیجه تسهیل تجارت خارجی میتواند به سرعت باعث بهبود اقتصاد شود .به گفته یک تاجر ایرانی
«اقتصاد ایران در حال حاضر با  60تا  70درصد ظرفیت خود کار میکند 30 .درصد آن در اثر تحریمها غیرفعال مانده
است .راه افتادن مجدد این  30درصد ،سریعالوصولترین محصول برداشته شدن تحریمها است ».منافع اقتصادی لغو
تحریمها تا آن سوی خلیجفارس نیز گسترش خواهد یافت ،به ویژه به دوبی که از دیرباز مرکزی برای تجارت با ایرانیان
بوده اســت و جمعیت ایرانی بزرگی را در خود دارد .تحریمها بیش از یکســوم میزان تجارت دوبی با ایران را کاهش
داده اســت .با رفع تحریمها ،امارات میتواند به سکوی پرش شرکتهای خارجی برای بازگشت به ایران تبدیل شود.
لونقل منطقه نیز از لغو تحریمها منتفع خواهند شد .طارق سلطان ،مدیرعامل شرکت بزرگ
شرکتهای هواپیمایی و حم 
لونقل کویت ،میگوید ایران به طور بالقوه برای ما جذاب است .طارق سلطان سال گذشته در مصاحبه با رویترز گفته
حم 
بود« :هنگامی که مسائل بینالمللی و تحریمها رفع گردد ،ما جزء اولین شرکتهایی خواهیم بود که به ایران میروند».
دیگر بخشهای اقتصاد خلیجفارس دستکم به طور موقت ممکن است از خیزش ایران متضرر شوند .بازارهای سهام
کشورهای عربی خلیجفارس دست به اصالحاتی زدهاند تا سرمایههای خارجی را جذب کنند ،مث ً
ال عربستانسعودی
در نظر دارد بورس خود را در ماههای آتی به روی سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی باز کند .هرگونه افزایش فروش
نفت ایران میتواند به ضرر عربستانسعودی ،بزرگترین تولیدکننده اوپک ،تمام شود که تولید خود را تا نزدیک به 10
میلیون بشکه در روز افزایش داده است .پادشاهی عربستان همچنین در سال جاری با کسری بودجه بیسابقهای در اثر
کاهش قیمتهای نفت مواجه شد.

نگر
آینده
ی و هفتم  /اردیبهشت 1394
شماره س 
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گزارشهایی از روندهای اقتصادی جهان

دهکده جهانی

منابع گازی ایران
حتی از نفت آن هم
غنیتر است و از
آن روی که اتحادیه
اروپا به شدت مایل
به کاهش وابستگی
خود به واردات گاز
از روسیه است
میتوان پرسید که
اروپا چرا نباید گاز
را از عرضهکننده
جدید آن ،ایران،
وارد کند؟

گاز سایه ب ه سایه نفت
منابع گازی ایران غنیتر از منابع نفتی است

ایران در ســال  1974رکورد تولید  6میلیون
بشــکه نفت در روز را ثبــت کرد .تولید نفت
ایران امروز 2/8بشکه در روز است .اگر توافق
بر سر برنامه هستهای ایران نهایی شود ،تولید
نفــت ایران به روزهای اوج بازخواهد گشــت
زیرابازارهای جدید صادرات به روی ایران باز
میشوند و راه ســرمایهگذاران خارجی برای
توسعه ذخایر چهارمین قدرت نفتی جهان باز
میگردد .آژانس بینالمللی انرژی ،متشکل از کشورهای
مصرفکنندهنفت ،معتقد اســت تولیــد نفت ایران
میتواند در کوتاهمدت به اندازه  8میلیون بشکه در روز
افزایشیابد .با توجه به پیشبینی عرضه بیش از حد
به بازار ،قیمتهای جهانی نفت در هفتههای گذشته با
کاهش روبهرو شد .برخی کارشناسان میگویند امیدها
به افزایش ســریع تولید نفت ایران شاید بیش از حد
خوشبینانه باشــد .اگرچه ویژگیهایزمینشناختی
ایران مساعد و هزینه تولید اندک است ،اما مشکالت
دیگــر همچنان به قوت خود باقیهســتند .تقاضای
جهانی برای نفت کاهش یافته است ،عرضه فراوان است
و امکان سرمایهگذاری سریع فراهم نیست.
البته نظــام تحریمها از نوامبر  2013تاکنون فشــار
مضاعفی نداشته است و هماکنون نیز تا حدی دارای
منافذیبرای سرپیچی است .ایران بیش از یک میلیون
بشــکه در روز صــادر میکند و بخش عمــده آن به
کشورهایترکیه ،هند ،ژاپن و کرهجنوبی میرود که
در میان  20کشــور فراتر از حوزه اثرگذاری تحریمها
هستند .اما برداشتن تحریمها به طور کلی به زمان نیاز
دارد .اگرچه باراک اوباما میتواندمحدودیتهای
مالی و صادراتی ایــران را به طور موقت تعلیق
نماید ،لغو دائم تحریمها نیازمند تأییدکنگره
است که به ایران بدبین است .لغو تحریمهای
اتحادیه اروپا آســانتر خواهد بود .با این کار
ممنوعیــت واردات نفت خــام (که پیش از
 2012به میزان  7میلیون بشکه در روز بود)
پایان مییابد،محدودیت بیمه کشــتیها
برداشــته میشــود و بانکهــای ایرانی
میتوانند از ســامانه تراکنشهای مالی
سوییفت استفاده کنند.
نزول قیمتها و کاهش جزیی تقاضای
هند به این معنا است که ایران حدود
 30میلیون بشــکه نفــت درمخازن
شناور خود دارد .این کشور میتواند با
افزایش تدریجی فروش ،صادرات خود
را به ســرعت به  3میلیون بشکه در
روز برساند .به گفته خانم امریتا سِن
از شرکت مشاوره انرژی اَس ِپکتس ،تا
اواخر سالجاری نمیتوان افزایش

بیش از اندازه را در فروش نفت ایران انتظار داشت.
ایران به سختی در تالش بوده تا میدانهای نفتی خود
را برای زمان برداشــته شدن تحریمها آمادهکند ،و به
همین دلیل ظرفیت خود را افزایش داده است .با این
همه،بازگرداندن ســطح تولید به حدود دهه 1970
میالدی بســیار زمانبر خواهد بود .خانم سن میگوید
برخیاز میدانهای قدیمیتر نفتی در ایران با نرخ افت
ساالنه  15درصدی مواجه هستند .این میدانهادر چند
سال آتی شاید در حدود  30میلیارد دالر هزینه ساالنه
احتیاج داشته باشند تا افت ایجادشده دربهرهوری خود
را جبران کنند ،و بتوانند در وهله بعد روند بهبود آنها
را در پیش گیرند .مشــارکت چینو روسیه نمیتواند
عدم حضور شــرکتهای بزرگ غربــی را جبران کند
کــه در حال حاضر بیش از آن که بــهدنبال افزایش
مخارج سرمایهای خود باشــند ،به دنبال راهکارهایی
برای کاهش آن هســتند.جذب دوباره شــرکتهای
غربی نه تنها نیازمند پایان یافتن تحریمها ،که مستلزم

تغییرات بزرگ درقوانین نفت و گاز ایران نیز هســت.
طبق این قوانین ،امکان مالکیت خارجی وجود ندارد،
بلکه شرکتهایبینالمللی در ازای سرمایهگذاری خود
بخشی از درآمد را دریافت میکنند ،فرایندی که به آن
بازخرید یا«بیع متقابل» گفته میشود .مقامات ایرانی
معتقدند که این قوانین در حال حاضر انگیزه الزم را به
سرمایهگذاران میدهد ،اما در آینده برای آنان جذابتر
نیز خواهد شد .بیشتر شرکتهای خارجی بهجزئیات
و استداللهای بیشتری برای اعتماد کردن به مقامات
ایران نیاز دارند.
مشــکل آخر از جانب کارتــل صادرکنندگان نفت،
یعنی اوپک ،اســت که تحتسیطره رقیب دیرینه
ایران ،عربستان سعودی ،و همسایگان آن قرار دارد.
آنها احتماالً تالشخواهد کرد تا مانع کسب سهم
بازار توسط ایران شوند .بنابراین ،بهترین چشمانداز
بلندمدت ممکن اســت نه در مــورد نفت ،بلکه در
مورد دیگر منابع هیدروکربنایران باشد .منابع گازی
ایران حتی از نفت آن هم غنیتر اســت و وضعیت
میدانهای آن نیز از نفت بهتراست .اتحادیه اروپا به
شدت مایل به کاهش وابستگی خود به واردات گاز
از روسیه است .چرا گاز را ازعرضهکننده جدید آن،
ایران ،وارد نکند؟

دورخیز هند برای نفت ایران

احتمال افزایش واردات نفت هند از ایران با توافق هستهای
توافق موفق تاریخی در موضوع هستهای بین ایران و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان
و اتحادیه اروپا ،که هند آن را گامی مهم توصیف کرده است ،میتواند بار دیگر واردات نفت دهلی را از تهران
افزایش دهد و فرایند پرداخت را به مراتب آسانتر نماید .هند بعد از چین بزرگترین خریدار ساالنه نفت
ایران اســت .اما دهلی تصمیم گرفت محمولههای هیدروکربن را از تهران در محدوده تحریمها نگه دارد و
ماه گذشته ـ برای اولین بار در دهه گذشته ـ از ایران نفت وارد نکرد .با این حال ،به گفته منابع رسمی ،با
پیامدهای توافق موفق لوزان ،شرایط میتواند به سرعت تغییر کند .به گفته همین منابع ،اگر تحریمهای ایران
برداشته شود و تهران تصمیم به صادرات نفت با شرایط فعلی بگیرد ،انتظار میرود واردات نفت هند از این
کشور افزایش یابد .پیشبینی میشود شرکت نفتی اسار و پاالیشگاه و پتروشیمی مانگالور هند در ماه جاری
از ایران نفت وارد کنند.
به نقل از منابع دیپلماتیک ،تهران اعالم کرده است که با برداشته شدن تحریمها ،به صادرات نفت به هند با
اعتبار نودروزه و تخفیف ادامه خواهد داد .کمی بعد از اعالم توافق ،رئیسجمهور آمریکا ،باراک اوباما ،گفت
جامعه جهانی موافقت کرده است که تحریمهای ایران را لغو کند .پیش از سفر اوباما به هند در ژانویه گذشته،
گزارشهایی منتشــر شد که به شرکت اسار ،پاالیشگاه و پتروشیمی مانگالور و شرکت نفت هند پیشنهاد
شده است واردات خود را در ماههای فوریه و مارس از ایران کاهش دهند و میزان محمولهها را در محدوده
تحریمها نگه دارند.
سال گذشته ،پاالیشگاههای هند واردات خود را از ایران افزایش دادند و مایه شگفتی مقامات واشنگتن شدند.
این افزایش در پی کاهش جزئی تحریمها علیه ایران در اواخر سال  2013صورت گرفت ،زمانی که گفتگوها
برای رسیدن به توافق نهایی آغاز شده بود.
پرداخت بهای نفت با وجود تحریمها همواره برای هند دشوار بوده است .هند مبالغ را به روپیه در یک بانک
هندی به صورت ســپرده پرداخت میکرد و ایران از این پول برای پرداخت بهای کاالهای وارداتی از هند
اســتفاده میکرد .پیش از آن ،پرداخت پول نفت به ایران از طریق یک بانک ترکیهای انجام میشــد .سال
گذشته ،هند مسیر روسیه را نیز برای پرداخت به ایران انتخاب کرد .این پیچیدگیها در پرداختها با برداشته
شدن تحریمها رفع خواهد شد .ایران دارای چهارمین ذخایر تأییدشده نفت و گاز در جهان است ،اما با اعمال
تحریمها از طرف آمریکا ،شرکتهای هندی نسبت به واردات نفت از ایران بسیار محتاط بودهاند .ایران تا سال
 2006بزرگترین تأمینکننده نفت خام هند بود ،اما تا سال 2013ـ 2014تا رده هفتم پایین آمد .قیمتهای
جهانی نفت با اعالم خبر توافق هستهای کاهش یافت و با توافق نهایی پایینتر نیز خواهد آمد.

مصایب یارانهها در چین

«فقرزده» اعالم شدن یک منطقه یارانه قابل توجهی برای مردم آن به همراه میآورد
غذای اهالی روستای دینگجیایان چین
شامل ذرت ،سیبزمینی ،گل آفتابگردان
و ســبزیجات اندکی اســت کــه خود
میکارند .آنها محصول مازاد خود را در
شــهر کوچک تیانژن در نزدیکی روستا
میفروشند و با پول آن گوشت و مایحتاج
اندکی تأمین میکنند .خانههای خشتی و موقعیت
این روستا در میان تپههای خاکی شمال شرق استان
شانگژی به چشم رهگذران با دیگر نقاط فقیر چین
تفاوت چندانی ندارد؛ کار سخت و زندگی محقرانه.
شهرستان تیانژن که شامل روستای دینگجیایان
نیز میشود ،یکی از  592منطقهای است که دولت
مرکزی آنها را «فقرزده» اعالم نموده است.
آســتانه فقر روســتایی طبق اعالم رسمی دولت
چین درآمد ســاالنه  2300یوان ( 370دالر) برای
هر نفر است .اما معیارها برای دستهبندی روستاها
و شهرســتانها پیچیده است و گاهی با اصالحاتی
همراه میشود .این معیارها شامل مقایسه نرخ فقر
و میانگین درآمد با دیگر نقاط همان استان ،تطبیق
نرخها با میزان تورم ،محدودیت تعداد روستاهایی که
میتوانند فقیر محسوب شوند و ممنوعیت شمول
روستاهای دارای شرکتهای تعاونی ،فارغ از سطح
درآمدشــان ،میباشــد .با وجود این که مکانهای
مختلف هر چند سال یک بار از دهه  1990تاکنون
در این فهرست وارد و از آن حذف شدهاند ،رقم کلی
همواره ثابت بوده است.
«فقرزده» اعالم شدن یک مکان ،یارانه قابل توجهی
برای مردم آن به همراه میآورد .اما بیشتر خانوادهها
حدود  10هزار یوان در ســال درآمد دارند و به ازای
هر مو ( 614متر مربع) زمین کشــاورزی خود80 ،
یــوان یارانه دریافت میکنند .اگر باران خوبی ببارد
این افراد تنها کمی احساس بهتری خواهند داشت.
شهر کوچک تیانژن با مغازههای پرمشتری و تعداد
قابل توجهی ماشین گرانقیمت در خیابانها ،طبق
معیارهای چین ،فقرزده به نظر نمیرســد .صاحب
یکی از رســتورانهای شهر میگوید معلوم نیست
چگونه از یارانهها استفاده میشود« .مدام میگویند
یارانهها به اتحادیههای محلی میرسد و میتوانیم از
آنجا وام بگیریم ،اما آنها فقط با رابطه وام میدهند».
در آخرین بهروزرسانی این فهرست در سال ،2012

شهرستان ژینشــائوی اســتان هونان در جنوب
مرکزی چین به آن اضافه شــد .مقامات محلی در
وبســایت رسمی شهر این «خبر فوقالعاده» را بعد
از دو سال «تالش بیوقفه» و «سختی بیحساب»
در بــوق و کرنا کردند .بــر روی بیلبورد بزرگی در
کنار خیابان نیز تبریک گرمی به مردم گفته بودند.
مقامات شهر بعد از روبهرو شدن با انتقادات در سطح
ملی ،پذیرفتند که از واژگان خوبی استفاده نکردهاند.
اما خوشحالی آنها قابل درک بود :اعالم فقرزدگی
 560میلیون یوان در هر ســال به بودجه شــهر از
طرف دولت مرکزی اضافه میکند.
این ماجرا باعث شــد بسیاری به دلیل ایجاد انگیزه
فساد در دولتهای محلی ،در مورد ارزش کل نظام
یارانهها تردید کنند .ســال گذشته ،یادداشتی در
روزنامه لیگال دیلی مدعی شد بسیاری از مناطق از
بودجهها سوءاستفاده میکنند و اعداد و ارقام را جعل
میکنند تا در فهرســت مناطق فقرزده قرار گیرند.
مقاماتی از شــورای فقرزدایی و توسعه که مسئول
تهیه و اداره فهرســت اســت ،به سوءاستفادههای
گسترده اذعان کردند .این اداره در ماه فوریه احداث
ســاختمانهای پرتجمل و پروژههای صوری را در
مناطقی که فقیرزده اعالم شدهاند ،ممنوع کرد.
تلویزیون دولتی گزارش داد دولتهای محلی در دو
شهرســتان نینگژیا و هوبی هر یک  100میلیون
یوان برای احداث ســاختمان مرکزی جدید هزینه
کردهاند .در ماه مارس و در جلســه ساالنه مجلس،
رئیس فقرزدایی شورا ،لیو یانگفو ،مسئله دیگری
را دربــاره این برنامه مطــرح نمود .وی به
روزنامه ســاترن متروپلیــس گفت تا
ســال  2020صدها
شهرســتان از این
فهرســت حذف
خواهند شد .وی
این پرسش را طرح
کرد که «اگر منطقه فقیری
به بزرگی یک شهرستان
وجود داشته باشد ،آیا باز
هم میتوان جامعه چین
را مترقی خواند؟»
رسیدن به یک «جامعه

مترقی» هدفی است که رهبران پیشین چین تعیین
کردند و ژیجینپینگ ،رئیسجمهور فعلی ،نیز آن
را دنبال میکند .از زمــان آغاز اصالحات در اواخر
دهه  1970تاکنون پیشــرفتهای زیادی صورت
گرفته اســت .چین ادعا میکند کــه از آن زمان
تاکنون  620میلیون نفر را از فقر نجات داده است.
برخی ممکن است در مورد ارقام نظر متفاوتی داشته
باشــند ـ بانک جهانی آن را  500میلیون نفر اعالم
کرده است ـ اما کمتر کسی پیدا میشود که در مورد
فقرزدایی در این اندازه و اعتباری که برای چین به
همراه دارد ،تردید کند.
با این همــه ،کارهــای زیادی هنوز باقی اســت.
کمی باالتــر از دینگجیایان روســتای کوچکتر
دینگیوانیائــو قرار دارد .ارتفاع باالتر این روســتا
یعنی آب کمتری به آن میرســد ،و یکی از اهالی
یگوید  90درصد ســاکنان با خریــد بذر و کود
م 
تنها  1000یوان در ســال عایــدی دارند .برخی از
ساکنان موتورسیکلت و تلویزیون دارند ،و روستاییان
قدردان بیمه درمانی پایهای هســتند که دریافت
میکنند .وقتی میپرسیم آیا یارانه دریافت میکنند،
دستهجمعی میخندند .آنها میگویند ورود برق
سی سال پیش پیشرفت بزرگی بود ،اما از آن زمان
تاکنون ،تغییر بزرگ دیگری در زندگیشان ایجاد
نشده است.

چین ادعا میکند
تاکنون 620
میلیون نفر را از فقر
نجات داده است.
بانک جهانی آن را
 500میلیون نفر
اعالم کرده است
اما کمتر کسی پیدا
میشود که در مورد
فقرزدایی در این
اندازه و اعتباری که
برای چین به همراه
دارد ،تردید کند.

گزارشهایی از روندهای اقتصادی جهان

دهکده جهانی

مناطق ویژه
اقتصادیمیتوانند
باعث افزایش
صادرات در کشور
خود و دیگر
کشورهاییشوند
که اجناس واسطه
را تأمین میکنند.
به همین دلیل
است که سازمان
جهانیتجارت،
با وجود تخطی
بسیاری از این
مناطق از قوانین
کمکهایمالی
این سازمان ،آنها
را تحمل میکند.
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سود و ضررهای یک منطقه ویژه
مناطق ویژه اقتصادی :اولویت سیاسی ،قمار اقتصادی

توسعه مناطق ویژه

رواندا طرحی راهبردی برای
اقتصادی دارد .میانمار با باز شــدن اقتصادش،
از این مناطق اســتقبال میکند .کشــورهایی
که ســابقه زیادی در این حــوزه دارند ،از چین
تا امارات متحده عربی ،تعــداد آنها را دو برابر
کردهاند .برنامههای هند ،به گفته یکی از وزرای
این کشــور ،در این زمینه در منطقه «انقالبی»
محسوب میشود و میتواند  2درصد به تولید
ناخالص داخلی این کشــور اضافه کند .مناطق
ویژه اقتصادی محبوب دولتهایی هستند که
امیدوارند تجارت و سرمایهگذاری خود را ارتقا دهند.
این مناطق پناهگاههایی هســتند که حتی مناطق
دیگری در دل خود دارند؛ مانند جزیره کیمن .توماس
فارول از بانک جهانی میگوید« :هر کشــوری که در
ده ســال گذشته فاقد این گونه مناطق بود ،اکنون یا
ایــن مناطق را ایجاد کرده و یــا برنامههایی برای آن
دارد ».وزاری تجارت این کشــورها شــاید با مطالعه
تاریخ به اثربخشــی این مناطق تردید کنند .مناطق
ویژه اقتصادی ـ مناطقی که در آنها صادرکنندگان و
دیگر سرمایهگذاران امتیازهایی در زمینه مالیات ،تعرفه
و مقررات دریافت میکنند ـ باعث بروز اختالالتی در
اقتصاد کشورها میشوند .هزینههای این مناطق شامل
سرمایهگذاری برای زیرســاختهای الزم و از دست

رفتن درآمد مالیاتی است .امید کشورها این است که
هزینههای به وجود آمده با ارتقای مشــاغل و تجارت
جبران شــود .اما در عمل ،بســیاری از مناطق ویژه
اقتصادی با شکست مواجه شدهاند .دادههای عملکردی
این مناطق گمراهکننده هســتند ،زیرا تفکیک اثرات
مربوط به آنها از دیگر عوامل اقتصادی دشوار است .با
این حال ،شواهد نشان میدهد میتوان آنها را در سه
گروه کلی جای داد :چند مورد محدود موفقیت بزرگ،
تعداد زیادی از موارد که در ارزیابیهای هزینه ـ سود
تا حدودی مثبت قلمداد میشوند و تعداد بسیار زیادی
از مناطق شکستخورده که اص ً
ال به مرحله راهاندازی
نرسیدند ،عملکرد ضعیفی داشتند و یا سرمایهگذاران
در آنها از تخفیفهای مالیاتی بهره بردند ،اما اشتغال
و درآمد صادراتی ایجاد نکردند .مناطق ویژه اقتصادی
ریشهای طوالنی دارند .اولین مناطق ویژه اقتصادی در
فنیقیه باستان بوده است .نخستین نمونه مدرن آن در
ســال  1959در فرودگاه شانون ایرلند راهاندازی شد،
اما ایده این مناطق زمانی گسترش یافت که چین در
دهه  1980بــه آنها روی آورد .در حال حاضر ،بیش
از  4000منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد .مطالعهای
در سال  2008برآورد کرد که  68میلیون نفر در این
مناطق مشغول به کار هستند .این نوع مناطق اشکال
مختلفــی دارند ،از مناطق اولیه فــرآوری صادرات تا

شــهرهای چارتر که در آنها مقررات تمام حوزههای
مربوط به کسبوکار به طور مستقل وضع میشود.
بزرگترین نمونه موفق در کشور چین بوده است که در
سال  1980تصمیم به ایجاد منطقهای در شنژن گرفت
و این شهر را تبدیل به مرکز قدرتمندی برای صادرات
کرد .بسیاری از مناطق ویژه اقتصادی از آن زمان تاکنون
در سرتاسر این کشور ایجاد شدهاند .رئیسجمهور چین،
ژیجینپینگ ،در ماه مارس خواســتار تسریع ایجاد
این مناطق شــد .نمونههای موفق دیگر شامل امارات،
کرهجنوبی و مالزی هســتند .به گفته شانگجین وی
از بانک توسعه آســیا ،مناطق ویژه «پِزا» در فیلیپین
تحسینبرانگیز بوده است ،زیرا فرایند سادهای را برای
اعطای مجوز به سرمایهگذاران خارجی عرضه میکند.
بیشــتر اقتصاددانان اتفاق نظر دارند که مناطق ویژه
اقتصادی تســهیلگر آزادی در چین بودهاند ،زیرا از
آنها برای آزمودن اصالحاتی اســتفاده شده است که
اعمالشان در سطح ملی بسیار سخت به نظر میرسید.
در جمهوری دومینیکن ،که پیشتر اقتصادی وابسته به
کشاورزی داشت ،بخش تولیدی بزرگی از این دست
ایجاد شده است .تأثیر کلی مناطق ویژه اقتصادی بر
تجارت به درستی درک نشده است .مقالهای در سال
 2014توســط اقتصاددانان دانشــگاه پاریس دوفین
ایــن گونه نتیجهگیری میکند که با میزان خاصی از
تعرفهها ،مناطق ویژه اقتصادی میتوانند باعث افزایش
صادرات در کشــور خود و دیگر کشورهایی شوند که
کاالها و اجناس واســطه را تأمین میکنند .به همین
دلیل است که سازمان جهانی تجارت ،با وجود تخطی
بســیاری از این مناطق از قوانین کمکهای مالی این
سازمان ،آنها را تحمل میکند .این مقاله همچنین
نتیجه میگیرد که گاهی کشــورها از این مناطق به
عنوان بهانهای برای حفــظ موانع حفاظتی در دیگر
بخشهای اقتصاد خود استفاده کنند.
البته مشــکالت دیگری نیز وجود دارد .بوروکراســی
ممکن است تشــدید گردد و گاهی به طور همزمان
بوروکراتها درآمد کمی داشــته باشند .اغلب هزینه
اندکی صــرف راهآهن ،جــاده و بنادر بــرای ارتباط
مناطق با دیگر نقاط جهان میشود .مشکل بسیاری
از مناطق ویژه اقتصادی آفریقا همین امر است .یکی
از این مناطق در سنگال سقوط کرد ،زیرا بوروکراسی،
هزینه گزاف برق و فاصله از یک بندر مناســب باعث
شکست آن شد .توسعهدهندگان این مناطق به دلیل
سیاســتگذاریهای بیثبات ،ابهام در فرایند نظارتی
و تردیــد در مورد توســعه اقتصــادی 61 ،منطقه از
 139منطقــه ویژه اقتصادی مــورد تأیید را در ایالت
ماهاراشترای هند رها کردهاند .یک بررسی نشان داد
شرکتها برای فعالیت در مناطق ویژه هند گاهی باید
با  15نهاد مختلف سروکار داشته باشند .اعتراضهای
خشونتآمیز ساکنان محلی بر سر اکتساب زمین برای
احداث منطقه ویژه نیز باعث انصراف سرمایهگذاران در
این کشور شده است.
همچنین ،دولتها گاهی با اهدافی ثانویه به این مناطق
رو میآورند تا بدون آن کــه با دادن آزادی اجتماعی

فقر پیشرونده در ژاپن

میلیونها ژاپنی زیر خط فقر قرار دارند
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در نظر گرفتهاند
اما افراد با وجود
بازیابیاقتصادی
این کشور ،در
حال فقیرتر شدن
هستند.

نگر
آینده

ســاکنان منطه فقیرنشــین کوتوبوکی ژاپن در فاصله نه چندان دوری از فروشــگاههای پر زرق و برق و
رســتورانهای لوکس یوکوهاما ،دومینشــهر بزرگ ژاپن و در مجــاورت پایتخت ،زندگی میکنند .اما
کوتوبوکی در مجموع دنیای کام ً
ال متفاوتی اســت :منطقهایکثیف و توقفگاهی برای مســافران ژاپنی
به ســوی فقر .افرادی که در اقامتگاههای ارزان قیمت زندگی میکنند ،کار وخانوادههایشان را از دست
دادهاند .برخی توانستهاند مشاغل موقت بیایند ،اما بسیاری از آنها هیچ شغلی ندارند .یکپناهگاه با 250
تختخواب در مرکز کوتوبوکی قرار دارد و بخشــی از یک مجموعه متشکل از  40پناهگاه است کهدهه
گذشته ساخته شد .اگرچه این پناهگاهها حدود  18هزار بیخانمان را از سطح خیابانها جمعآوری کرده
است امارصد کردن فقر پیشروندهای را که باعث فالکت آنها شده است ،دشوارتر ساخته است.
ســال گذشته ،دولت ژاپن نرخ فقر نســبی را  16درصد اعالم کرده است که به صورت سهم جمعیت با
درآمد کمتر ازنصف میانگین کل کشــور محاسبه میشود .این نرخ بیشترین میزان تاکنون بوده است.
سطح فقر با سرعت  1/3درصددر سال از اوایل دهه  1980در حال رشد بوده است .مطالعهای توسط سازمان
توسعه و همکاریهای اقتصادی باتعریفی مشابه در سال  2011ژاپن را در رده ششم از آخر در میان  34عضو
ثروتمند این ســازمان قرار داد .تبلیغاتکتابفروشیها کتابهای پرفروش بسیاری را نشان میدهد که درباره
نحوه زندگی با درآمد ساالنه کمتر از 2میلیون ین ( 16700دالر) است؛ یعنی خط فقری که میلیونها ژاپنی
در زیر آن قرار دارند.
این کشور از دیرباز به خود میبالد که هیچ یک از شهروندانش در بین شکافهای طبقات اجتماعی قرار نداشتهاند.
محلههای منظم و بدون زاغه این کشور به نظر مؤید این گفته میآیند .جرایم خیابانی ،حتی در کوتوبوکی ،بسیار
نادراست .بیکاری زیر  4درصد است و با تالشهای شینزو آبه ،نخست وزیر این کشور ،برای ارتقای اقتصاد از
طریقتسهیل پولی ،مشاغل زیادی ایجاد شده است .به گفته کائوری کاتادا ،جامعهشناس دانشگاه توکیو ،کیفیت
نامطلوب مشاغل جدید مسئله کارگران فقیر را بغرنج میکند .از زمان روی کار آمدن آبه در اواخر سال ،2012
تعدادمشاغل کارگران فصلی ـ که اغلب کمتر از نصف کارگران تماموقت با قراردادهای استخدامی درآمد دارند
ـ 1/5میلیون افزایش داشته است .تعداد مشاغل فصلی و پارهوقت به حدود 20میلیون میرسد که تقریباً 40
درصد نیرویکار این کشور را تشکیل میدهد.
اثرات این تغییرجهت به سمت کارهای فصلی همیشه قابل رؤیت نبوده است .یکی از دالیل این امر حمایتهای
والدین از فرزندان است .میلیونها جوان در خانه پدر و مادر خود و بدون پرداخت اجاره زندگی میکنند .خانم
کاتادا معتقد است هنگامی که نسل مسنتری که رونق اقتصادی پس از جنگ جهانی را ایجاد کردند ،بگذرند،
فقریپنهان آشکار خواهد شد.
آقای آبه شرکتهای دارای موجودی بیشتر را تشویق به استخدام افراد بیشتر و پرداخت حقوق بهتر کرده و تا
حدودیدر این کار موفق بوده است .در چند هفته گذشته ،برخی از شرکتهای بزرگ این کشور برای کارگران
نخبه خودافزایش حقوق در نظر گرفتهاند .اما افراد با وجود بازیابی اقتصادی این کشور ،در حال فقیرتر شدن
هستند.میزان درخواســت برای دریافت کمکهای تأمین اجتماعی در سال  1995به پایینترین حد خود و
به عدد  882هزاررســید ،اما از آن زمان تاکنون به طور پیوســته در حال رشــد بوده است .سال گذشته ،این
درخواستها به رقم بیسابقه 2میلیون رسید .دولت ژاپن در نتیجه فشارها برای کاهش بدهیهای کالن عمومی
خود که تقریباً به اندازه دوونیم برابر تولیدناخالص داخلی است ،تابستان گذشته ناچار به کاهش کمکهای مالی
دولتی شد .تام گیل ،مردمشناس و مؤلف کتاب«زندگی خیابانی در یوکوهاما :شغل ناپایدار یک کارگر روزمزد
ژاپنی» ،میگوید این کار باعث شده است افراد بیشتریبه طور رسمی فقیر شوند .یوکوهاما یکی از چندین استان
با بدهی زیاد است .مردمی که امروز پناهگاههایبیخانمانها را پر کردهاند ،پیشتر در پروژههای ساختمانی و
خطوط تولید خودروسازی کار میکردند و به دولت مالیات میپرداختند .امروز دستکم پروژههای عمرانی دوباره
رونق گرفته است ،اما به مراتب محدودتر از گذشتهاست و دستمزدهای آن نیز کم تر شده است.
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موقعیت خود را به خطر اندازند ،تحســین ناظران (و
حمایت رأیدهندگان) را جلب کنند .دادن آزادیهای
محدود نیز راه دیگری برای حفظ منافعی است که با
حفاظت از کسبوکارها در برابر رقبا در مناطق دیگر
به دست میآید.
برخی مقامات نیز مناطق ویژه اقتصادی را وسیلهای
برای کسب مالهای نامشروع میدانند .در گزارشی در
سال  2005آمده است که حدود  60درصد شرکتها
در مناطــق ویژه اقتصــادی هند ناچــار به پرداخت
پولهایی خارج از چارچــوب به مقامات این مناطق
شدهاند .ماه گذشته میالدی نخستوزیر اوکراین گفت
به دلیل فســاد در این مناطق ،با وجود آنها مخالف
است .اداره گمرک در نیجریه به شدت با این مناطق
مخالفت کرد ،زیرا باعث از دست رفتن نفوذ و منافع این
سازمان میشد .یکی دیگر از دغدغهها در این زمینه،
استفاده از مناطق ویژه به عنوان محلی برای پولشویی
از طریق باال بردن ارزش صادرات است.
مفهوم منطقه ویژه اقتصــادی نیز خود به نظر دارای
محدودیتهایی است .عوامل دخیل در صنایع تولیدی
ممکن است در بخشهای دیگر به درستی عمل نکنند.
منطقه آزاد تجاری شــانگهای که در سال  2013و با
تمرکز بر حوزه مالی ایجاد شد ،نتایج ناامیدکنندهای
داشت .اقتصاددانان معتقدند که مشارکت در مناطق
تحت کنترل ســرمایه چینیها ،بــه طور قطع دیگر
بخشهای اقتصــاد را نیز تحت تأثیر قــرار میدهد.
شاید همین امر دلیل دیگر احتیاط مقامات بوده است.
سهچهارم شرکتهای آمریکایی در شانگهای گفتهاند
مناطق ویژه برای آنها سودی نداشته است.
بــا این همه ،چین همچنان به دنبال طرحهایی برای
ایجاد مناطق ویژه مالی بیشتر است .دولت این کشور
همچنین به گسترش این مناطق در کشورهای دیگر،
ازجمله شش کشور آفریقایی ،کمک میکند .بیشتر
مناطق ویژه تحت کنترل دولتها هســتند ،اما تعداد
مناطق تحــت مالکیت و اداره بخــش خصوصی در
حال افزایش اســت .مناطق ویژه اقتصادی خصوصی
فیلیپین در حال حاضر ده برابر مناطق دولتی اســت.
اگر شهرهای چارتر تحت اداره بخش خصوصی و دیگر
انواع مناطق دارای دولتهای ویژه با اقبال مواجه شوند،
این تغییر رویکرد از دولتی به خصوصی بیشتر خواهد
شد .این مناطق باید تمام قوانین مربوط به کسبوکار،
از قانــون کار گرفته تا مقررات ضدفســاد ،را به طور
مستقل بنویسند ـ به قول لوتا موبرگ از دانشگاه جرج
میسن« ،قوانین را خدماتی بدانند که شرکتها طالب
آن هستند» .به گفته شانکر سینگام ،مؤسس انترپرایز
سیتیز ،این کار بیش از مناطق ویژه با مشوقهای مالی
به رقابت مؤثر کمک میکند.
چه این مناطق خودمختار فراگیر شوند و چه نشوند،
نیازمند آزمایش و تجربههای بیشتر هستند .کرهجنوبی
و تایلند در حال توسعه شهرکهای اقتصادی ـ صنعتی
هستند .کشورهای دیگر در حال بررسی مناطق ویژه
اقتصادی برای جمعیت پناهنده خود هستند .خوب یا
یرسد.
بد ،تعداد این مناطق به زودی به  5هزار م 
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رییسجمهور
نیجریه وعده از
بین بردن فساد
را داده است ،که
رؤیایی بزرگ
محسوبمیشود.
ناظرانخوشبین
امیدوارند او به
مسائل دیگر نیز
رسیدگی کند،
مانند ضعف دیرینه
سرمایهگذاری
که باعث مسدود
ماندن جادهها و
پراکندگیقدرت
شده است .اما
دولت جدید
قدرت عمل اندکی
خواهد داشت،
زیرا باید برای
جبران کاهش
درآمد نفتی ،به
استقراضبیشتر
رو بیاورد.
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ِ
بزرگ آفریقا
مبارزه با فساد،رویای
نیجریه و دردسرهای
اداره یک اقتصاد نفتی برای آقای بوهاری

محمد بوهاری که در هفتههای گذشته به عنوان رئیس جمهور نیجریه
انتخاب شــد ،به زودی سکان اقتصاد نابهسامان این کشور را به دست
میگیرد .این کشــور بزرگترین اقتصاد آفریقــا و دارای منابع غنی
هیدروکربن اســت ،بازار قابل توجه  170میلیون نفری دارد و بخش
خدمات آن به سرعت در حال رشد است .اما وابستگی مداوم آن به نفت
مشکل بزرگی محسوب میشود .منابع نفتی همچنان 95درصد درآمد
خارجی و دوسوم درآمد دولت را تشکیل میدهند .از ماه ژوئن تاکنون ،قیمتهای
نفت تا حدود نصف کاهش یافته و باعث خالی شــدن صندوق ذخیره این کشور
شدهاند که ناتوانی دولت فعلی را در پسانداز در زمان رونق اقتصادی نشان میدهد.
کاهش قیمت نفت به نوبه خود ارز این کشور ،نایرا ،را به سمت سقوط سوق داده
است .نایرا در ششماهه گذشته 18درصد در برابر دالر افت کرده است ،و این امر
عواقب ناگواری برای کشوری دارد که همه چیز خود ،از شیر تا خودرو ،را از خارج
وارد میکند .گادوین امفیل ،رئیس بانک مرکزی این کشــور ،سال گذشته که بر
سر کار آمد ،از کاهش بهره بانکی سخن میگفت ،اما برای حفظ پول ملی ناچار
به بازپسگیری حرف خود شــد و نرخ بهره را به رقم بیســابقه 13درصد در ماه
نوامبر افزایش داد.
تورم با رقم  8/4درصدی همچنان رو به افزایش است و نارضایتی عمومی را افزایش
داده است .راضیه خان ،از بانک چندملیتی استاندارد چارترد ،میگوید این رقم در
ماههای پیش رو دورقمی خواهد شد .تحلیلگران بانک سرمایهگذاری مریل لینچ
تخمین میزنند که نرخ تورم تا پایان سال جاری به  15درصد برسد .در یک دهه
گذشــته ،اقتصاد این کشور به طور ســاالنه حدود 7درصد رشد داشته است ،اما
صندوق بینالمللی پول رشد  4/8درصدی را برای سال جاری پیشبینی میکند.
ســرمایهگذاران نگران خارجی به طور دستهجمعی ســرمایههای خود را خارج
کردهاند و باعث شدهاند شاخص بورس الگوس ،بزرگترین شهر نیجریه ،از زمان
آغاز کاهش قیمت نفت به میزان یکســوم کاهش یابد .صاحبان کسبوکارهای
بزرگ نیجریه میلیاردها دالر در اثر کاهش قیمت نفت متضرر شدهاند.
انتخابات باعث وخیمتر شــدن مسائل شده است .بیاعتمادی سیاسی به نگرانی
خارجیها دامن زدهاســت .عبارت پرتکرار «بعد از انتخابات» نقل محافل تاجران
ثروتمند این کشور شده است .یک مقام رسمی در وزارت دارایی این کشور معتقد
است سیاستمداران هر دو جناح با تبدیل حجم زیادی از ارز ملی به دالر ،به سقوط
آن سرعت دادهاند( .طبق این نظریه ،این مقدار پول با اسکناسهای خارجی حجم
کمتری دارد و حمل آنها در نقاط مختلف کشــور برای جلب حمایت انتخاباتی
آسان تر است).
آقای بوهاری وعده از بین بردن فســاد را داده اســت ،که رؤیایی بزرگ محسوب
میشــود .ناظران خوشبین امیدوارند او به مسائل دیگر نیز رسیدگی کند ،مانند
ضعف دیرینه سرمایهگذاری که باعث مسدود ماندن جادهها و پراکندگی قدرت
شده است .اما دولت جدید قدرت عمل اندکی خواهد داشت ،زیرا باید برای جبران
کاهش درآمد نفتی ،به استقراض بیشتر رو بیاورد .بدهیهای عمومی کم است ـ
حدود  12درصد تولید ناخالص داخلی ـ اما درآمد غیرنفتی برای پرداخت آن نیز
ناچیز است .در حال حاضر ،دولت  9درصد درآمد خود را به صورت بهره پرداخت
میکند .در ماه جاری ،موعد پرداخت یک بدهی  500میلیارد نایرایی ( 2/5میلیارد
دالر) فرا میرسد و باید منبع آن تأمین گردد .دستکم یارانههای سوخت نیز با
افت قیمت نفت ،کاهش یافتهاند ،اما کاهش بودجه فراتر از این همچنان ضروری
است .راهسازی ودیگر پروژههای عمرانی ممکن است متوقف شوند ،زیرا پولی برای
پرداخت به پیمانکاران وجود ندارد.شــرایط به طور کلی این پرســش را به ذهن
میآورد که آقای بوهاری اص ً
ال چرا خواهان این پست شده است.

بیداری غول فرار مالیاتی در برزیل
فساد در برزیل:
مأموران مالیات در معرض اتهام هستند

در کشــور برزیل که دولت مالیات ســنگینی را معادل  36درصد تولید
ناخالص داخلی دریافت میکند و خدمات عمومی نه چندان خوبی را در
مقابل ارائه میکند ،فرار از مالیات تفریحی ملی محسوب میشود .تازهترین
مورد کالهبرداری در این زمینه که با شــامه تیز پلیس ،وزارت دارایی و
خزانهداری کشــف شد ،رکورد جدیدی محسوب میشود .روز  26مارس
سال جاری اعالم شد که طی ده سال گذشته ،دولت دستکم مبلغ 5/7
میلیون رئاس ( 1/8میلیون دالر) در زمینه مالیاتهای معوق و جریمهها از
شرکتها و شاید در حدود  19میلیون رئاس از میلیاردرها تخلف داشته است .این
میزان پول برای پرداخت سهچهارم هزینههای جام جهانی سال گذشته کافی است،
و تقریباً دو برابر پرداختهای مشــکوک در پرونده فساد دیگری مربوط به شرکت
نفتی دولتی پتروبرس است.
پرونده فساد مالیاتی ،برخالف مورد پتروبرس ،مربوط به سیاستمداران ارشد کشور
نیست ،بلکه به شــورای اجرایی منابع مالی مربوط میشود که زیرمجموعه وزارت
دارایی و مســئول رسیدگی به شکایت شــرکتهایی است که مدعی بروز خطا در
محاسبه مالیاتها شدهاند .برخی از اعضای این شورا که در گروههای شش نفره به
پروندهها رسیدگی میکنند ،متهم شدهاند که به شرکتها وعده کاهش مالیاتهای
مختلف ،ازجمله مالیــات فروش و مالیات صنعتی ،و یا به طور کلی حذف آنها را
دادهاند ،و ظاهرا ً در ازای آن یک تا ده درصد سود به دستآمده را دریافت کردهاند.
این رشوهها در قالب قراردادهایی ساختگی با شرکتهای حقوقی پرداخت شدهاند.
برای گم کردن رد فساد ،از شرکتهایی استفاده شده است که تخصصی در زمینه
قانون مالیات ندارند.
ً
هویت مظنونان فعال مخفی نگه داشته شده است .اما افشاگریها در مطبوعات این
کشور حاکی از آن است که برخی از بزرگترین شرکتها ،از صنعت بانکداری گرفته
تا صنایع تولیدی ،در این امر دخیل بودهاند .به نظر میرسد تعدادی از شرکتهای
چندملیتی نیز در این فساد مشارکت داشتهاند .گمانهزنیهایی نیز وجود دارد مبنی
بر این که ابعاد این رسوایی در حال گسترش است .آژانس مالیاتی متهم ،تمام قضات
خود را تا اطالع بعدی معلق نموده است .اگر روند فرارهای مالیاتی سرانجام متوقف
شــود ،درآمد حاصل از آن رشد قابل مالحظهای خواهد کرد .این خبر خوبی برای
خزانه خواهد بود .وزیرا دارایی برزیل ،یواخیم لوی ،در تالش است تا وعده خود را برای
حصول مازاد اولیه (یعنی پیش از پرداخت بهره)  66میلیارد رئاســی در سال جاری
محقق کند و رتبه اوراق قرضه برزیل را حفظ کند .اما شــرایط موافق میل او پیش
نمیرود .در ماه فوریه دولت با کسری اولیهای معادل  2میلیارد رئاس مواجه شد.
پرونده فساد مالیاتی بحثهایی را درباره شورای اجرایی منابع مالی به وجود آورده
اســت .برخالف نهادهای استیناف دیگر کشــورها ،همه اعضای این شورا توسط
دولت منصوب نمیشــوند ،بلکه نیمی از آنها توسط اتحادیههای صنایع معرفی
میشوند و حقوقی برای این کار دریافت نمیکنند .این سازوکار به ظاهر باید باعث
دموکراتیکتر شدن نظام مالیاتی شود .فدریکو پایوا ،دادستان پرونده ،آن را شیوهای
برای اعمال نفوذصنایع میداند .اصالح این نهاد که از سال  1924به اشکال مختلف
فعالیت داشته است ،کار سادهای نیست .دادن قدرت بیشتر به نهاد مالی فدرال باعث
بوکارهای این کشور میشود که باید با یکی از پیچیدهترین
به وحشت افتادن کس 
قوانین مالیاتی جهان دســت و پنجه نرم کنند .به گفته بانک جهانی ،یک شرکت
متوســط معمولی در برزیل ساالنه  2600نفرساعت صرف میکند که این رقم در
مکزیک  334ساعت است .در این میان ،رسوایی به وجود آمده میتواند نظام مالیاتی
این کشور را حتی پیچیدهتر نیز بکند .اعضای شورای اجرایی منابع مالی ممکن است
بوکارهای معترض نداشته باشند ،تا مبادا متهم
در آینده تمایلی به همکاری با کس 
به فساد شوند ـ حتی اگر شکایتها بهحق باشند .برزیل به مأموران مالیاتی صادقتر
و نیز به مالیاتهای سادهتر و کمتر نیاز دارد.

چین
ش در
سازی
های ماه
خصوصیگزار
تحلیلها و

نگرانه
پژوهش
آینده نظرها
خبرها و

خصوصی سـازی
به سبک چینــی
مدل خصوصیسازی چینیها اگرچه متفاوت با
مدلهای غربی بوده اما بازخورد مثبتی گرفته است
محسن شریعتی نیا
استادیار روابط بینالملل و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

مرحلهنخست

بخش خصوصی بهعنوان
مکمل دولت (،)1978-1986

نگر
آینده

این دوره خود به دو مرحله قابل تقســیم اســت.
مرحله نخســت از  1978تا  1982را دربر میگیرد.
در این مرحله به موازات اجرایی شدن تدریجی برنامه
اصالحات و سیاســت درهای باز ،جهتگیریهای
شآفرینی بخش خصوصی در اقتصاد
کالن به سود نق 
و تجارت چین متحول شــد و سیاستگذاریهایی
در این زمینه انجام شد .این تحول باعث شد توسعه
بخش خصوصی آغاز شــود؛ بخشی که در طول سه
دهه پس از انقالب چین سرکوب شده بود و بنابراین
بسیار ضعیف بود.
به بیان دیگر ،در این مقطع ،بخش خصوصی گامهای
اولیه را در مسیر توسعه و نقشآفرینی برداشت البته
ایــن گامها لرزان بود ،زیــرا تضمینهای قانونی در
مورد بهرسمیت شناختن بخش خصوصی و حمایت
از فعالیتهای آن وجود نداشــت و ایــن امر برای
سرمایهگذاران و کارآفرینان دغدغههای جدی پدید
آورده بود و به فرار سرمایهها دامن میزد .این دغدغهها
در اصالح قانون اساســی چین در سال  1982مورد
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چین جذابترین نمونه از داستان توسعه در دهههای
اخیر اســت؛ داســتانی که مرورش برای آنانی که
دســتی در اقتصاد و سیاســت دارند ،خالی از فایده
نیســت .یکی از فصلهای جالب این داستان ،نحوه
خصوصیسازی در این کشور است .به دیگر سخن،
اینکه «کمونیســتها» چگونه خصوصیســازی را
پذیرفتند و آن را به گونهای موفقیتآمیز اجرا نمودند
میتوانــد جالب توجه باشــد .اقتصاددانان به کرات
گفتهاند که سادهترین کار تبدیل یک اقتصاد آزاد به
اقتصاد دولتی و دشوارترین کار تبدیل اقتصاد دولتی
به اقتصاد آزاد است .کمونیستهای چینی چگونه این
دشوارترین کار را (تا حدی) انجام دادند؟
انقــاب کمونیســتی چیــن در ســال  1949به
پیروزی رســید .در دهههای نخست پس از انقالب،
کمونیســتها ســلطه دولت بر اقتصاد چین را از
بیجینگ و شــانگهای تا روســتاهای دورافتاده این
کشور گســترش دادند اما پس از سه دهه تجربیات
پرهزینه ،دردناک و البته گرانبهــا در این حوزه ،به
جمعبندیهای جدیدی رسیدند؛ جمعبندیهایی که
در قالب برنامه اصالحات و سیاست درهای باز متجلی
شد .به دیگر سخن ،نسل دوم کمونیستهای چینی
به رهبری دنگ تا حدی دیدگاههای آدام اســمیت
را پذیرفتند و تالش کردند تا به شــیوهای چینی به
اجرای آنهــا مبادرت ورزند ،البته هیچگاه از اهمیت
دســت مرئی دولت غافل نشدند .بنابراین کار دشوار
تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد را آغاز نمودند.

به دیگر ســخن ،یکی از کلیدیترین و دشوارترین
حوزههاي اصالحاتی که دنگ شیائوپنگ و تیم او در
قالب برنامه اصالحات و سیاست درهای باز به انجام
آن مبادرت ورزیدند ،بازتعریف نقش بخش خصوصی
در اقتصاد چین بود .ناگفته پیداست که در نظامهای
مارکسیستی سخن گفتن از اقتصاد بازار و استقبال
از نقشآفرینــی بخش خصوصی نوعی تابوســت و
شکستن چنین تابویی نیاز به شجاعت ،درایت و اراده
سیاسی قوی در باالترین ردهای نظام سیاسی دارد.
این تابو ،سه دهه پس از پیروزی انقالب چین تداوم
داشت و هرگونه سخن گفتن از نقشآفرینی بخش
خصوصی در اقتصاد چین ،به چالش کشیدن اساس
نظام سیاسی محسوب میشد .حتی در دوره پس از
اصالحات و سیاست درهای باز نیز این تابو به تدریج
شکسته شد و دنگشیائوپنگ بهعنوان رهبر بالمنازع
در آن دوره ،این تابوشــکنی را انجام داد .شاهد این
مدعا ،آنکه مذاکرهکننده ارشــد چین در ادوار اولیه
مذاکرات این کشــور برای الحاق به سازمان تجارت
جهانی در خاطرات خود اشــاره میکند« :ما شش
ســال بر سر دو کلمه (اقتصاد بازار) مذاکره کردیم...
ما نمیتوانستیم در مورد نوع اقتصاد چین با شفافیت
با طرفهای مذاکره ســخن بگوییم .تنها زمانی که
دنگشیائوپینگ در کنگره حزب ،تابوی اقتصاد بازار
را شکست ،ما توانستیم در مذاکرات جلو برویم» .1
البته این تابوشکنی به تدریج صورت گرفت .اساسا
یکی از ویژگیهای کلیدی برنامه اصالحات در چین،

تدریجیگرایی آن بود .از همین رو ،برخی روند تحول
در رابطه دولت و بخش خصوصی یا به بیان بهتر روند
تحول در نقش بخش خصوصی در اقتصاد چین را به
چند مرحله تقسیم میکنند:

55

پژوهشآینده نگرانه

خصوصی سازی در چین

توجه قرار گرفت .اساساً اصالح قانون اساسی کشور
در این سال با هدف فراهم آوردن زمینههای قانونی
و حقوقی برای پیشــبرد برنامه اصالحات و سیاست
درهای باز صورت گرفت .طبیعی است که بدون باز
تعریف نقش بخش خصوصی ،اصالحات و سیاست
درهای باز راه به جایی نمیبرد .از همینرو در نسخه
اصالح شــده قانون اساســی نقش بخش خصوصی
بهعنوان «مکمل اقتصاد دولتی سوسیالیســتی» به
رسمیت شناخته شد .آشکار است که در این مرحله
نقش این بخش بهعنوان نقشی حاشیهای در سایه
دولت تعریف شــد اما بهعنوان نخستین گام تحول
در یک نظام «مارکسیســتی» که اساس آن ضدیت
با اقتصاد بازار بود ،گامی استراتژیک محسوب میشد.
با اصالح قانون اساسی زمینه اولیه برای ایجاد کسب
و کارهای خصوصی فراهم شد؛ گرچه هنوز موانع و
دشواریهایی وجود داشت ،اما سیاست دولت تشویق
بخش خصوصی به نقشآفرینی روزافزون در اقتصاد
و تجارت بود .در همین راســتا بــه تدریج مالکیت
خصوصی بهصورت محدود در بخش كشــاورزي و
كســب و كارهاي روستايي بهرسمیت شناخته شد
خصوصیسازی و پایههای اولیه شکلگیری بخش خصوصی فراهم
2
در چین شباهت آمد.

چندانی به
مدلهایلیبرالی
ندارد .اگر از منظر
تئوریهایمتعارف
بهخصوصیسازی
چینبنگریم،
سراسرتناقص
است .زیرا اوالً
دولتمحور بوده
است ،ثانیاً باعث
شده تا بخش
خصوصی و دولت
بیشتر درهم تنیده
شوند و ثالثاً به
قدرتمندترشدن
توأمان دولت و
بخشخصوصی
منجر شده است.
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مرحله دوم

( )1987-1992اقتصاد بازار سوسیالیستی

با پیشــرفت موفقیتآمیز اصالحات در دهه ،1980
نخبگان جدید با جرأت بیشتری به تابوشکنی خود
ادامه دادند و بخش خصوصی روبه رشد نیز تقاضاهای
گستردهتری برای بهرسمیت شناختهشدن بیشتر و
نقشآفرینی گستردهتر مطرح کرد .نخستین و شاید
مهمترین تغییری که در این مقطع در راستای تحکیم
روند رسمیتبخشــی به بخــش خصوصی صورت
گرفت ،افزودن بندهایی به قانون اساســی کشور در
قالب متمم سال  1988بود که در یکی از این بندها
نقش بخش خصوصی ،چنین تعریف شــده است.
«دولت درچارچوب قانون به بخش خصوصی اجازه
فعالیت و توســعه میدهد .بخش خصوصی مکمل
اقتصاد عمومی سوسیالیستی است .دولت از حقوق
و منافع قانونی بخش خصوصی صیانت میکند ،آن
3
را راهنمایی مینماید و برآن نظارت و کنترل دارد».
اصالحات اقتصادی چین در این دوران تحت عنوان
«سوسیالیسم با ویژگیهای چینی» یا به بیان دیگر
اقتصاد بازار سوسیالیستی لقب گرفت .مفهومی که
گرچه متناقض مینماید ،اما پســوند سوسیالیستی
درگفتمان حزب کمونیست به معنای تداوم کنترل
انحصاري حزب بر بلوک قدرت است و اینکه بخش
خصوصی بايد بهطور کنترل شــدهای به رشد خود
ادامه دهد.
در چارچوب اقتصاد بازار سوسیالیستی ،آزادیهای
بیشتری به فعاالن بخش خصوصی اعطا شد ،البته
اعطــای این امتیــازات و پر و بــال دادن به بخش
خصوصی مخالفان جدی هم داشت .به دیگر سخن

بر ســر پیشــبرد اصالحات نزاع ســختی در درون
حزب شــکل گرفت؛ نزاعی که نقطه اوج آن تراژدی
تیان آنمن بود .با وقــوع این تراژدی و در خطر قرار
گرفتن بقاي حزب ،بیــم آن میرفت که چپ های
قدرتمند اساســاً روند اصالحات را متوقف کنند ،اما
دنگ با اعمال كنترل بر نيروي نظامي ،دفتر سياسي
و مدیریت اوضاع ،توانست بار دیگر رهبری کشور را
بهدست بگیرد و اصالحات اقتصادی و نه سیاسی را
همچنان در کانون استراتژی کالن حزب نگاه دارد .او
در اين دوره بحراني پيوسته اين جمله را که «چین
یک راه بیشتر ندارد ،اصالحات ،اصالحات ،اصالحات»
تكرار ميكرد .او در سفر مشهوری که در سال 1992
و اندکی پس از پایان جنگ سرد به مناطق جنوبی
چین صــورت داد ،افقهای جدیدی برای اصالحات
بازارمحور گشــود ،درهای چین را بیش از پیش به
روی جهان خارج گشود و به تقويت بخش خصوص
كمك شاياني نمود.
مرحله سوم
 1992به بعد

پایان دهه نخســت اصالحات و سیاست درهای باز
مقارن با تراژدی میدان تيان آنمن و فروپاشی شوروی
شــد ،وقایعی که رهبران چین را شوکه کرد و این
کشور را به مسیر جدیدی سوق داد .افزون براین ،در
سال  1992نسل سوم رهبران چین به قدرت رسیدند
و جیانگ زمين بهعنوان رئیسجمهور منصوب شد.
مهمترین ويژگي نسل ســوم رهبران ،بوروكراتيك
بودن وتوســعهگرا بــودن آنان بود ،بــدان معنا که
پیشبرد توسعه اقتصادی را بهعنوان مهمترین وظیفه
و دغدغه خود تلقی میکردند ،افزون بر این بیش از
نسل پیشین به اقتصاد بازار باور داشتند .به عالوه به
قدرت رسيدن آنان با اوجگيري گفتمان جهاني شدن
همراه بود ،به گونهاي كــه در آن فضا جريان غالب
مباحث فكري و اجرايي در كشــورهاي مختلف و از
جمله اروپاي شرقي و كشورهاي تازه استقالل يافته
بر استقبال از فرايند جهاني شدن تاكيد ميكرد .از
همین رو جیانگ زمين برای ارتقای موقعیت بخش
خصوصی نظریه «سه نمایندگی» را ارائه داد .در قالب
این نظریه فعاالن بخش خصوصی بهعنوان بخشی از
نیروهای پیشرو تلقی شدند و راه برای ورود آنان به
حزب هموار شد .به دیگر سخن در چارچوب نظریه
سه نمایندگی درهای حزب به روی بخش خصوصی
گشوده شــد و آنان در قدرت سهيم شدند .در این
دوره به تدریج برخی کارآفرینان و ســرمایهداران به
مقامات مهمی در حزب دست یافتند .به دیگر سخن
در این دوره نه تنها نقش بخش خصوصی در حیات
اقتصادی چین رو به افزایش بود بلکه آنان در قدرت
4
نیز سهیم شدند.
در تداوم این روند در ســال  ،1997در پانزدهمین
کنگره سراســری حزب ،نقش بخش خصوصی «از
مکمل بخش دولتی» بــه «یک مؤلفه مهم اقتصاد
بازار سوسیالیستی» ارتقاء داده شد که تحولی کلیدی

در روابط دولت و بخش خصوصی محسوب میشد.
تحول دیگری کــه در این دوره به تحکیم موقعیت
بخــش خصوصی کمک کــرد ،تأکیــد و تضمین
گستردهتر دولت بر حمایت از حق مالکیت بود .این
روند در اجالســیه کنگره حزب در سال  2002که
مقارن با رویکار آمدن نسل چهارم رهبران بود به اوج
خود رسید؛ بدان معنا که حزب عضویت کارآفرینان
در این نهاد را بهعنوان یک حق رسمیت و قانونیت
بخشید.
تحــول کلیدی دیگری در تداوم این روند در ســال
 2004رخ داد و در قالب متمم جدید قانون اساسی،
حق مالکیت به رســمیت شناخته شد .در سالهاي
بعد نيز روند تثبيــت جايگاه بخش خصوصي يا به
بيان بهتر هم آغوشي حزب كمونيست و كارآفرينان
تــداوم يافت به گونهاي كه با روي كار آمدن نســل
پنجم رهبران در ســال  2012فضاي بيشــتري به
بخش خصوصي براي نقشآفريني در اقتصاد چين
اعطا شــد .بنابرايــن با دقت در ايــن روند ميتوان
گفت كــه در طول چهار دههاي كــه از آغاز برنامه
اصالحات و سياست درهاي باز ميگذرد ،نقش بخش
خصوصي از صفر به نقشي كليدي تغيير يافته است
و ايــن بخش نه تنها در توليــد ثروت اهميت يافته
بلكه در قدرت نيز شــراكت يافته است .البته حزب
كمونيست در اين مسير به گونهاي حركت كرده كه
يك بخش خصوصــي هماهنگ با حزب و نه خارج
از چارچوبهاي آن شكل گيرد ،بخشي كه همواره
امكان كنترل آن وجود داشته باشد.
از منظر حوزههای خصوصیسازی شده نیز میتوان روند
خصوصیسازی در چین را به سه مرحله تقسیم کرد:
یکم :1978-1984 ،توســعه کســب و کار فردی و
کشاورزی خصوصی در روستاها.
دوم :1984-1995 ،توســعه شرکتهای خصوصی
و اصالح نظام مســئولیت در شــرکتهای دولتی و
عمومی.
ســوم 1995 ،به بعد :خصوصیســازی گزینشــی
5
شرکتهای کوچک و متوسط دولتی.
با دقت در مراحل خصوصیسازی در چین میتوان
دریافت که «تدریجیگرایی» مهمترین ویژگی این
روند بوده اســت .البته تدریجیگرایی ویژگی غالب
روند اصالحات در چین نیز بوده اســت .ضربالمثل
معــروف چینی میگوید «هنگامی کــه از رودخانه
خروشان عبور میکنید ،دقت کنید سنگهای زیر
پایتان محکم باشــد» .ایــن ضربالمثل در تبیین
روند تدریجی اصالحات در چین بسیار بهکار گرفته
میشــود .همانگونه که اشاره شــد ،در ابتدا بخش
خصوصی بهعنوان حاشــیهای بــر بخش دولتی به
رسمیت شناخته شده بود و تنها به حوزه کشاورزی
محــدود بود ،اما به تدریــج بهعنوان بخش کلیدی
حیات اقتصادی به رسمیت یافت و حوزههای مختلف
فعالیت اقتصادی را درنوردید.

صادرات رمز موفقیت چینیها
علل رقابت پذیری
کاالهای چینی در عرصه صادرات
محمد علمی
کارشناس مسایل اقتصادی بین المللی

یادداشتها:

ارزش صادرات  10کشور مهم تجاری دنیا در سال 2013
چین

 2209/63میلیارد دالر

ایاالت متحده

 1578/97میلیارد دالر

آلمان

 1425/8میلیارد دالر

ژاپن

 715/1میلیارد دالر

هلند

 683/52میلیارد دالر

فرانسه

 579/65میلیارد دالر

کره جنوبی

 559/63میلیارد دالر

بریتانیا

 541/35میلیارد دالر

هنگ کنگ

 535/55میلیارد دالر

روسیه

 523/33میلیارد دالر

مازاد تراز تجاری چین در سالهای 2003-2013
سال

مازاد تراز تجاری چین (میلیارد دالر)

2003

47/25

2004

10/32

2005

00/102

2006

52/177

2007

34/264

2008

13/298

2009

69/195

2010

51/181

2011

9/154

2012

75/230

2013

24/259

در سنتهای
هزارهای چین،
رابطه دولت و
تجارت رابطهای دو
سویه،غیررسمی،
نه چندان قاعدهمند
و با فراز و فرودهای
بسیار بوده است.
در این سنت
مرزهای روشن
میان سیاست و
اقتصادچندان
قابلمشاهده
نیست.مهمتر
آنکه رهبران و نه
جامعه منشأ قدرت
بودهاند و بر اساس
منافع و مصالح
خودساختارهایی
را شکل میداده
برمیچیدهاند.
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براساس آمارهای بینالمللی ارزش صادرات چین ظرف یک دوره ده ساله بیش از پنج
برابر شــده و از رقم  438/23میلیارد دالر در سال  2003به  2209/63میلیارد دالر
در سال  2013بالغ شده است .از سال  2009تاکنون کشور چین مقام نخست را در
صادرات جهانی کاال در اختیار دارد و همه رقبای تجاری خود از جمله ایاالت متحده،
1
آلمان ،ژاپن و  ...را پشت سر گذاشته است.
دولت چین از ســال  1980میالدی تاکنون به پیروی از کشورهای نو صنعتی آسیا
(کره جنوبی ،سنگاپور ،مالزی ،اندونزی ،منطقه اداره ویژه هنگ کنگ و تایوان) توسعه
صادرات را بهعنوان محور توسعه اقتصادی خود قرار داده و به نتایج مورد نظر دست
یافته است.
قدرت اقتصادی چین ،از توســعه صادرات آن نشات گرفته است به گونهای که این
کشور در حال حاضر بالغ بر  3843میلیارد دالر ذخیره ارزی دارد که بخش عمده آن
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اما از منظر تحول در رابطه دولت و بخش خصوصی
چین ،نکات ذیل واجد اهمیتاند:
 .1دولت نقش کلیدی را در ســاختاردهی به اقتصاد
چین داشــته است .به دیگر ســخن ابتکار عمل در
دست دولت بوده است.
 .2در رونــد تحول جایگاه بخش خصوصی ،شــکل
ویژهای از رقابت و همکاری بخش خصوصی و عمومی
بهوجود آمد.
 .3به موازات اصالحات اقتصادی در داخل و بازتعریف
نقش دولت و بخش خصوصی ،اقتصاد چین بهگونهای
روزافزون با اقتصاد شرق آسیا و اقتصاد جهانی درهم
تنیده شــد و همین امر موجبات برگشتناپذیری
اصالحات را فراهم آورد.
نهایتاً باید این نکته را ذکر کرد که روند خصوصیسازی
در چین شباهت چندانی به مدلهای مرسوم لیبرالی
ندارد .به بیان دیگر اگر از منظر نظریههای متعارف به
خصوصیسازی چین بنگریم ،سراسر تناقص است.
زیرا اوالً دولتمحور بوده اســت ،ثانیاً باعث شده تا
بخش خصوصی و دولت بیشــتر درهم تنیده شوند
و ثالثــاً به قدرتمندتر شــدن توأمان دولت و بخش
خصوصی منجر شده است.
اما اگر بر مبنای تاریخ و فرهنگ چین به بررسی روند
خصوصیســازی بپردازیم چندان تناقضی مشاهده
نخواهیم کرد .در ســنتهای هزارهای چین ،رابطه
دولت و تجارت رابطهای دو ســویه ،غیررســمی ،نه
چنــدان قاعدهمند و با فراز و فرودهای بســیار بوده
است .به دیگر سخن در این سنت مرزهای روشن و
مشخص میان سیاست و اقتصاد چندان قابل مشاهده
نیست .مهمتر آنکه رهبران و نه جامعه منشأ قدرت
بودهاند و بر اساس منافع و مصالح خود ساختارهایی
را شــکل میداده یا برمیچیدهانــد؛ به گونهای که
میتوان مدعی «خصوصی ســازی دولت» در دوره
هایی از تاریخ این کشور شد .بدان معنا که دولت نه
منافع عمومی بلکه منافع قشری خاص را نمایندگی
میکرده اســت .از همین رو ،رفتارهای استراتژیک
حزب کمونیست را نیز میتوان در تداوم این سنت
دانســت .به همین دلیل برخی به درستی معتقدند
که در ارزیابی روند اصالحات در چین بهطور کلی و
رشد بخش خصوصی بهطور خاص باید به سه نکته
کلیدی توجه کرد:
 .1روند اصالحات با انگیزه تداوم بقای حزب آغاز شد
و تداوم یافت .افــزون بر این برنامه اصالحات دقیقاً
تئوریزه نشده بود و با سعی و خطا به پیش رفت.
 .2میراث تاریخی اقتصاد سیاسی چین در پیشبرد
روند خصوصیسازی از اهمیت ویژهای برخوردار بود.
به دیگر سخن رشد خصوصیسازی ریشه در اهمیت
کســب و کار و تجارت بهعنوان بخشــی کلیدی از
فرهنگ چینی داشت .افزون بر این خصوصیسازی
در مناطقی ســریعاً به اوج رســید و شکوفا شد که
بهطور تاریخی پایگاه تجارت و کسب و کار بودهاند.3 .
خصوصیسازی و اصالحات در مناطق مختلف چین
به شدت نامتوازن رشد کرده است.
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خصوصی سازی در چین

پژوهشآینده نگرانه
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آن میشود که
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ببینند.چراکه
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مولفههاییاست
که به ایجاد
فرصتهایشغلی
در چین کمک 
کرده و برای
میلیونها نفر از
روستاییانی که
به شهرها کوچ
کردهانداشتغال
ایجاد کرده است.
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از طریق تراز تجاری مثبت در چند دهه اخیر به دست
آمده است .مازاد تراز تجاری چین از  25میلیارد دالر
در سال  2003به بیش از  259میلیارد دالر در سال
 2013افزایش یافته است .این مازاد ظرف سالهای
 2003-2013بالــغ بر  1920میلیارد دالر بر ذخایر
ارزی چین افزوده است.
علــل موفقیت چیــن در بخش صــادرات و عوامل
تاثیرگــذار در افزایش رقابت پذیــری کاالهای این
کشور مسئلهای است که در ســالهای اخیر بسیار
مورد توجه کارشناسان اقتصادی و محافل آکادمیک
قرار گرفته اســت .براســاس پژوهشــی که توسط
 Royal Economics Societyدر موسســه خط مشی
اقتصادی و جهانی شدن دانشگاه ناتینگهام انجام شده
است ،یارانههای تولیدی ،مهمترین عامل رقابت پذیری
کاالهای ساخت چین در بازارهای صادراتی است.
اگرچه دولت چین قبل از ســال  2009میالدی که
به ســازمان جهانی تجارت پیوست موافقت کرد که
یارانههای صادراتی خود را حذف کند اما این کشــور
همانند اتحادیه اروپا ،ایاالت متحده ،ژاپن و بسیاری
کشورهای دیگر تاکنون به این تعهد عمل نکرده است.
منطقه آزاد سرمایهگذاری ،شــهرهای ساحلی آزاد،
پارکهای علم و فنآوری و نظایر آن امتیاز زیادی در
اختیار واحدهای تولیدی صادرات محور قرار میدهند.
تا سال  2008شــرکتهای خارجیای که در چین
سرمایهگذاری کرده بودند در صورتی که میتوانستند
 70درصــد تولیدات خود را صادر کنند از  50درصد
معافیت مالیاتی برخوردار میشدند )2( .اما اگر خطوط
تولید خود را به مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی انتقال
میدادند ضرایب مالیاتی آنها به شدت کاهش مییافت.
این شــرکتها که عمدتا فعالیــت صادراتی دارند از
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر شرکتها
معاف هستند و میتوانند نهادههای تولیدی ،ماشین
آالت و کاالهای واســطهای مورد نیــاز خود را بدون
پرداخت حقوق گمرکی وارد کنند .به این شرکتها
برای صادراتی که انجام میدهند جایزه نقدی نیز تعلق
میگیرد ،زمین و تاسیسات تولیدی با نرخهای نازل در
اختیار آنان گذارده میشود و متناسب با سرمایهگذاری
که انجام دادهاند تسهیالت اعتباری ارزان بهره به آنان
یگردد.
اعطا م 
بر طبــق تحقیقات انجام گرفته توســط دانشــگاه
ناتینگهام بیش از یک سوم واحدهای صنعتی چین
به سبب مشوقهای دولتی بالغ بر  90درصد تولیدات
خود را در بازارهای خارجی به فروش میرســانند و
جذابیــت صادرات برای آنان بیــش از فروش داخلی
کاالســت 3.در حالیکه در کشور فرانسه کمتر از دو
درصد صادرکنندگان از حمایتهای وسیع برخوردار
هســتند .برآوردهای انجام شده نشــان میدهد که
میزان یارانههایی که چین برای توســعه صادرات به
بخش تولید میدهد معادل  1.5درصد تولید ناخالص
داخلی این کشور است( .تولید ناخالص داخلی چین
در سال  2014بر حســب نرخ ارز  10/135تریلیون
دالر و بر طبــق برابری قدرت خرید  17/63تریلیون

دالر بوده است .میتوان استنباط کرد که دولت چین
ساالنه بین  155تا  265میلیارد دالر به طور مستقیم
به صادرات صنعتی خود یارانه میدهد) .بدین ترتیب
حداقل معادل  9.5درصــد ارزش کل صادرات چین
جایزه یا یارانه مستقیم پرداخت میشود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت چین ،در
عین حال که به شــدت از صادرات حمایت میکند،
مانع از آن میشود که تولیدکنندگان داخلی از رقابت
خارجی آســیب ببینند .مصرفکننــدگان داخلی،
بار اصلی یارانههای صادراتی را به دوش میکشــند.
صــادرات یکی از مهمترین مولفههایی اســت که به
ایجاد فرصتهای شغلی در چین کمک کرده و برای
میلیونها نفر از روستاییانی که به شهرها کوچ کردهاند
اشتغال ایجاد کرده است.
نــوآوری در صادرات در دنیــای امروز اهمیت زیادی
دارد ،ســرمایه گزاری در بخش تحقیق و توســعه به
تحقق این هدف کمک میکنــد .بیش از  50درصد
یارانههای صنعتی چین به تحقیق و توسعه ()R & D
مربوط میشود .چینیها واقف هستند که بیتوجهی
به توسعه نوآوری و دستیابی به فنآوریهای پیشرفته،
امکان حضور پایدار در بازارهای بین المللی را منتفی
یسازد.
م 
برخی از بنگاههای صنعتی -صادرات در مراحل خاصی
ت خود یارانه دریافت میکنند و هنگامی که
از فعالی 
موفق شوند خط تولید خود را تغییر دهند و از مرحله
ساخت کاالهای ساده به سمت تولید کاالهای پیچیده
و اقالم دانش پایه حرکت کنند مشمول دریافت یارانه
میشوند .بیشترین یارانههای تولیدی چین در حال
حاضر اختصاص به شــرکتهای تولیدی دارد که به
ســاخت کاالی  High-Techاشتغال دارند یا در زمره
شرکتهای نوآور و پرسود محسوب میشوند.
چینیها به تجربه آموختهاند که تداوم رشــد باالی
اقتصادی آنها به حفظ بازارهای صادراتی بستگی دارد
و قطــع یارانههای تولیدی بزرگترین ضربه را به این
بازارها وارد خواهد کرد .اما آنچه مســلم است اینکه
اعطای یارانه به صورت یکنواخت و مســتمر به یک
واحد تولیدی صادراتی صورت نمیگیرد و به تناسب
کسب موفقیت در بازار ،یارانهها کاهش مییابد مگر
آنکه شــرکت موفق به نوآوریهای جدید یا افزایش
میزان ارزش افزوده یا دستاورد مهم دیگری شود که
برای اقتصاد کشور ضرورت دارد.
در مقالهای تحت عنوان «تحقیق پیرامون اثربخشی
یارانههای دولتی چین به بخش  R & Dشرکتهای
کوچک و متوسط» که در سپتامبر  2014در مجله
«مدیریت بازرگانی و صنعتی آمریکا» چاپ شــده،
نویسنده خاطرنشان کرده اســت که دولت چین
از اواســط دهه  1990به اهمیت تحقیق و توسعه
در تغییر ســاختار صنعتی کشور پی برده و از سال
 1997تا سال  2012به طور متوسط هر سال 30
درصد یارانههای اعطایی خود به شرکتها را افزایش
داده اســت .کمکهای دولت چین به شرکتها در
زمینــه تحقیق و توســعه از  1/34میلیارد دالر در

سال  1997به  868/7میلیارد دالر در سال 2012
4
افزایش یافته است.
باید یادآور شــویم که در چارچوب موافقت نامههای
بینالمللی اعطای یارانه جهت فعالیتهای پژوهشی
یــا تحقیقی در مواردی که یــک کاال به دالیلی بازار
صادراتی خود را از دست میدهد مجاز شناخته شده
اســت .این قبیل فعالیت پژوهشی میتواند به تولید
انواع جدید یا متفاوتی از محصول یا کاالی سابق منجر
شود که برای آنها در همه کشورها تقاضای صادراتی
موجود است.
بنابه گزارش نشــریه هاروارد بیزنس ریویو یارانههای
دولتــی چین این کشــور را به یکــی از بزرگترین
تولیدکننــدگان و صادرکنندگان کاالهای مبتنی بر
فناوری پیشــرفته تبدیل کرده است .به گونهای که
میــزان صادرات این قبیل کاالهــا از چین به آمریکا
ظــرف ســالهای  2004-2011هر ســال به طور
متوســط  16/5درصد افزایش یافته اســت .بخش
عمــدهای از صادرات چین – برخــاف تصور عامه-
توسط شرکتهای کوچک و متوسط انجام میگیرد
که تولید آنها «انبوه» نیست.
فراوردههــای صادراتی چین حداقل  25تا  30درصد
ارزانتر از کاالهای مشابه رقبای آنها در ایاالت متحده و
اتحادیه اروپا در بازار عرضه میشود.
مهمترین علل کاهش هزین ه تولید آنها عبارتند از:
دریافت وامهای بدون بهره یا کم بهره
واگــذاری مــواد اولیه به قیمتهایــی پایینتر از
قیمتهای بینالمللی به واحدهای تولیدی
تامین قطعات و تجهیزات با قیمتهای ارزان
واگذاری زمین برای احداث کارخانه با اجاره کم.
پرداخت هزینههای تحقیق و توســعه این واحدها
از جانب دولت
انتقال فنآوری یا تکنولوژی به شرکتهای کوچک
و متوسط با هزینه کم.
در سال  2000میالدی کشور چین به طور خالص وارد
کننده فوالد بود و  13درصد صادرات جهانی فوالد به
کشور چین ارسال میشــد .در سال  2007چین به
بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده فوالد تبدیل
شد .ظرف سالهای  2007-2009دولت چین بالغ بر
 27میلیــارد دالر یارانه انرژی در اختیار صنایع فوالد
خود قرار داد .امروز کشور چین به تنهایی تولیدکننده
 50درصد تولید فوالد دنیاســت .جالب آنجاست که
صنعت فوالد این کشور از لحاظ تکنولوژی یک صنعت
پیشــرفته نیست و تولید به مقیاس اقتصادی در این
ت صادراتی فوالد چین
صنعت انجام نمیگیرد .اما قیم 
 25درصــد ارزانتر از اتحادیــه اروپا و ایاالت متحده
است.
پرداخــت  33میلیــارد دالر یارانه تولیــد به صنایع
کاغذســازی چین ظرف ســالهای  2002تا 2009
تولید کاغذ را در چین ســه برابر کرد و موجب شــد
که این کشــور در صنعت کاغذ ســازی بــر ایاالت
متحده – کــه بزرگترین تولید کننده این محصول
بود -سبقت بگیرد .تولید کاغذ در چین در واحدهای
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کوچک و متوســط انجام میگیرد و کشور چین – از
لحاظ مساحت سرانه جنگل -واجد اهمیت نیست .این
کشور بخش عمدهای از خمیر کاغذ مورد نیاز خود را
از طریق واردات و بازیافت کاغذهای باطله و ضایعات
کشــورهای صنعتی تامین میکند .قیمت صادراتی
کاغذهای تولید چین به مراتب ارزانتر از اتحادیه اروپا
و آمریکاست.
یکی از مهمترین یارانههای غیرمستقیم چین به بخش
صادرات این کشور ،نرخ تضمینی برابر یوآن (واحد پول
ملی چین) در قبال ارزهای بینالمللی اســت .کشور
چین اگرچه از سال  2007نوسان آن را آزاد گذاشته
است اما دامنه این نوسان محدود است و چین عمال
نرخ برابری پول ملی خود را در ســطحی پایینتر از
قدرت خرید واقعی آن نگاه داشته و حاضر به تقویت
آن – متناسب با قدرت اقتصادی خود -نیست.
پرداخت یارانه برای کمک به توسعه صادرات منحصر
به کشور چین نیست و اغلب کشورها به طرق مختلف
به اعطای انواع کمک به صادرکنندگان کاالهایی که
عالقهمند به گســترش بازارهای آنها هســتند ادامه
یدهند و موافقتنام ههــای بینالمللی – از جمله
م 
موافقتنامه قرارداد یارانهها و اقدامات مقابله به مثل
که مورد توافق اعضای  WTOقرار گرفته اســت هرگز
به طور کامل به اجرا درنیامده اســت .اگرچه در سال
 2001میــادی اعضای ســازمان جهانی تجارت در
مذاکرات «دور دوحه» پذیرفتند که یارانههای اعطایی
به کاالهای کشاورزی را حذف کنند اما به تعهد خود
عمل نکردند.
در حــال حاضر بخــش قابل مالحظــهای از بودجه
عمومــی کشــاورزی اتحادیه اروپا صــرف پرداخت
یارانههای مستقیم به کاالهای کشاورزی (شکر ،پنبه،
حبوبات ،میوه و ســبزیها ،زیتون ،مرکبات ،چغندر
قند ،توتون ،دانههای روغنی ،علوفه ،گوشت ،تخم مرغ،
انواع لبنیات ،ابریشم  )...میشود .اعطای این یارانهها
نیز به خاطر تحقق اهداف زیر عنوان میشود:
افزایش بهر هوری
کاربرد فنآوریهای نوین در بخش کشاورزی
استفاده بهینه از همه عوامل تولید ،بهویژه نیروی کار
تامین امنیت غذایی شهروندان اروپایی
تثبیت قیمتها و جلوگیری از افزایش غیرعادی آنها
حصول اطمینان از کفایت عرضه
حمایت از مصرفکنندگان
پرداخت یارانههای کالن توســط کشورهای صنعتی
و برخی از اقتصادهای نوصنعتی به منظور توســعه
صادرات یــا تحقق اهداف دیگــر ،میلیاردها دالر به
اقتصاد کشــورهای در حال توسعه آسیب وارد کرده
و به از دست رفتن فرصتهای شغلی بیشمار در این
کشورهای منجر شــده و در برخی موارد از دستیابی
آنها به خودکفایی در تولید کاالهای کشاورزی اساسی
یا سرمایهگذاری در تولید فراوردههای صنعتی مورد
نیازشان جلوگیری کرده است.
ورود بــه بازارهای پیشــرفته بــرای صادرکنندگان
کشــورهای در حال توســعه کار ســادهای نیست و

تحقیقات ( Peter K. Schottاســتاد دانشــگاه )Yale
نشــان داده است که کشــورهای عضو  OECDطی
 35ســال گذشته سهم خود را در بازار واردات ایاالت
متحده همچنان حفظ کردهاند اما این وضع برای سایر
کشورها -از جمله کشورهای در حال توسعه -اتفاق
نیافتاده است .چین در این مورد استثناست و در مدت
مزبور توانسته سهم خود را در بازار واردات آمریکا به
شدت افزایش دهد .در ســال  1980ارزش صادرات
چین به ایاالت متحده تنها  1/1میلیارد دالر بود و این
رقم در ســال  2014به  466/7میلیارد دالر بالغ شد.
تراز تجاری آمریکا و چین در ســا ل گذشته میالدی
 342/3میلیارد دالر به زیان آمریکا منفی بوده است.
برخی از پژوهشــگران پایین بودن میزان دســتمزد
کارگران چینی و نرخ تضمینی واحد پول ملی چین را
که بین  30تا  40درصد کمتر از قدرت برابری واقعی
آن است ،مهمترین عامل ارزانی قیمتهای صادراتی
کاالهای چینی تلقی میکنند .اما تحقیقات انجام شده
نشــان داده است که سهم نیروی کار در قیمت تمام
شده اغلب کاالهای چینی کمتر از  20درصد است و
دولت چین برخالف سالهای گذشته سرمایه گذاری
در صنایع کاربر را تشویق نمیکند و برای صنایعی که
سهم دانش یا فنآوریهای پیشرفته در هزینه تولید
آنها باالست بیشترین امتیاز را قایل است.
باید توجه داشت که برخی از کشورهای اروپایی سعی
کردهانــد با اعطای یارانه به بخش تولید – به ویژه در
سالهای اخیر -به توسعه صادرات خود کمک کنند
امــا توفیق کمتری در این زمینه به دســت آوردهاند
زیــرا بخش عمدهای از این یارانهها عاید شــرکتها
یا بنگاههای تولیدی شــده اســت که قبال در بخش

صــادرات فعال بوده یا موقعیت خود را ســالها قبل
تثبیت کردهاند .این یارانهها در تشویق صادرکنندگان
نوپا یا شرکتهایی که به صورت بالقوه امکان صادرات
داشتهاند تاثیر چندانی نداشته است.
پرداخت یارانه به تنهایی نمیتواند انگیزه موثری برای
توسعه صادرات یک کشــور باشد بلکه مجموعهای
از فعالیتها از جمله اتخاذ سیاســت پولی مناسب،
برخورداری واحدهای تولیدی از تسهیالت اعتباری
با نرخهایی متناسب با میانگین نرخهای بینالمللی،
پایین آوردن هزینه تولید ،برخورداری از مناطق ویژه
صادراتی فعال ،ســرمایهگذاری در بخش تحقیق و
توسعه ،نوآوری در تولید کاالهای صادراتی و ساخت
فراوردههایــی که در همه بازارها از تقاضای مطمئن
برخوردار باشــد ،تعامل فعال با جامعه بینالمللی،
جذب سرمای هگذاریهایی که فنآوریهای پیشرفته
و شبکههای وســیع توزیع در سطح بینالمللی در
اختیار دارند ،ســرمایهگذاری در تولید مواد اولیه یا
منابع طبیعی غنی کشورهایی که هزینه تولید آنها
پایین است ،کنترل تورم و اتخاذ سیاستهای مالی
متناسب با رشــد و توسعه صادرات ،همه و همه در
تبدیل یک کشــور به یک قطب شــاخص تجاری
دخالت دارند.
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علی ملیحی

کشوری 3میلیون نفری در شمال ایران که تنها  46کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد :ارمنستان .در نگاه اول به نظر
میآیدکه ســرمایهگذاری روی بازار ارمنستان با توجه به حجم کوچک آن به صرفه نباشد و حتی در صورت تحقق،
سهم مهمی درتجارت خارجی کشورمان بازی نکند اما این کشور کوچک اهمیت فوقالعادهای جهت صادرات مجدد
کاال پیدا کردهاســت .به زودی تعرفههای گمرکی میان این کشور و روســیه که بازاری 150میلیوننفری است ،در
چارچوب اتحادیه گمرکیاوراســیایی صفر خواهد شد و به این ترتیب ارمنستان میتواند کلیدی برای نفوذ کاالها
و خدمات ایرانی به بازار روســیه باشد.آگاهی از وضعیت ارمنســتان در سه بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات نیز
میتواند راهگشای توسعه صادرات به این کشورباشد .ارمنستان کشوری کوچک و کوهستانی و در ماههای طوالنی
از ســال سرد است .از این رو صادرات محصوالتکشاورزی و باغی به این کشور و در مرحله بعدی به مقصد روسیه
میتواند ســودمند بخش صادرات کشاورزی ایران باشد .ازدیگر ســو بخش صنعت در ارمنستان از اهمیت خاص
برخوردار است و این کشور یکی از صنعتیترین جمهوریهایاتحادشوروی سابق بوده اما در دو دهه گذشته امکان
بهرهبرداری از این صنایع به طور کامل مهیا نشــده و بخشعمده آنان به صورت تعطیل و یا نیمهتعطیل درآمدهاند.
صنایعی که در صورت فعالیت مجدد میتوانند بازارهای بزرگ شــمالارمنســتان در قفقاز و روسیه را هدفگیری
کنند .از این رو ســرمایهگذاری برای نوسازی این صنایع از ســوی بخش صنعتکشورمان میتواند راهگشای نفوذ
در حوزه صنعت ارمنستان باشد .مثال ارمنســتان نیاز فراوانی به مواد اولیه بستهبندی بهویژه محصوالت نساجی و
پوشــاکدارد ودر زمینه صنایع غذاییجمهوری ارمنستان دارای یکی از غنیترین منابع آب معدنی جهان است
اما صنعتبســتهبندیاین کشور نمیتواندبطور کامل از این منبع استفاده نماید .فعاالن اقتصادی ایرانی میتوانند
با سرمایهگذاری در صنایع بســتهبندی ارمنستان ،هم در صادرات محصوالت تولیدی در ارمنستان نقش ایفا کنند
و هم با ترانزیت محصوالت اولیه به ارمنســتان و بستهبندی آن محصوالت در این کشور به بازارهای قفقاز و روسیه
دست یابند .بخش خدمات نیز مطابق با آمار کمترین سهم را دراقتصاد ارمنستان دارد و این عدد نشاندهنده نیاز
ارمنستان به صادرات خدمات فنی و مهندسی است.مزیت دیگر ارمنستان روابط عالی سیاسی میان دو کشور است.
پاییز گذشته هویک آبراهامیان نخستوزیر ارمنستان دیداری از تهران داشت .دکتر روحانی رییسجمهور کشورمان
در مالقات با این مقام ارمنی تاکید داشت که ایران «هیچ محدودیتی برای گسترش روابط با ارمنستان بهخصوص در
حوزه تجارت قایل نیست» .نخستوزیر ارمنستان نیز با اشاره به عضویت کشورش دراتحادیههمکاری های اقتصادی
اورآسیا اظهار داشت ارمنستان می تواند دریچهای برای عرضه محصوالت مختلف در بازاربزرگ 150میلیون نفری
حوزه اورآسیا باشد .در چند سال گذشته دو طرف همکاریهای وسیعی در حوزه انرژی نیز داشتهاند که این موضوع
با توجه به صادرات گاز از ایران به ارمنســتان وارد فاز جدیدی شده است .نقطه قوت مهم دیگر روابط اقتصادی دو
کشور وجود منطقه آزاد تجاری ارس در مرز مشترک دو کشور است .علیرغم آماده بودن بسترهای صادراتی الزم در
این منطقه آزاد تجاری ،عدم حضور شرکتهای بزرگ صنعتی در این حوزه موجب عدم استفاده بهینه از این فرصت
تجاری شده است .امید است با توجه به معرفی ارمنستان به عنوان سکوی پرش صادراتی ایران در قفقاز و اوراسیا،
سرمایهگذاریهای الزم جهت توسعه این منطقه تجاری و باالبردن حجم روابط دوجانبه انجام گیرد.
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بازاری کوچک اما سکویی برای
صادارت به آسیای میانه و قفقاز
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جمهوری ارمنســتان کشوری نســبتاً فقیر با بازار
کوچک اســت که ســطح بیکاری در آن باالست و
تقریباً همــه نوع کاال وخدمات از همه جای جهان
وارد میکنــد .البته ایــن اقالم وارداتی بر اســاس
گنجایش بازار کوچک این کشــور اســت که تنها
3میلیون نفر جمعیت دارد .بر این اساس ارمنستان
در سال گذشــته میالدی( )2014حدود  4میلیارد
دالر واردات و1/5میلیــارد دالر صــادرات داشــته
اســت .مهمترین کاالهای وارداتی ارمنســتان در
زمینه موادغذایی ،پوشــاک ،مواد شــیمیایی ،دارو،
ماشینآالت وخدمات فنی و مهندسی است .با این
همه این کوچکترین همســایه جمهوریاسالمی،
دارای مزایای مختلفی در جهتتوسعه صادرات کاال
و خدمات و همچنین ایفای نقش به عنوان سکوی
صادرات مجدد کاالهای ایرانی به منطقه اوراسیا است.
از لحاظ جغرافیایی ،جمهوری ارمنستان محصور در
خشکی است و از این رو نیاز به روابط با کشورهای
منطقه دارد و موقعیتاستراتژیک این کشور در قفقاز
جهتدسترسی به بازارهای سایر کشورهای منطقه
فرصتی برای ایران به شمار میآید.وجود زمینههای
مســاعد همکاری و ســرمایهگذاری در بخشهای
انرژی،صنعت ،معدن ،کشاورزی و خدمات همچنین
وجود زمینه مســاعد جهت صدور خدمات فنی و
مهندسی در زمینههایمختلف و وجود همکاری در
زمینه انرژی ،فناوریاطالعات ،پتروشیمی ،خطلوله
انتقال گاز طبیعی به ارمنستان،انتقال برق ،احداث
سد ،ایجاد کارخانههایتولیدی ،صنعتی ،استخراج
معادن و گردشگری از جمله زمینههای مناسب
همکاری دو کشور اســت.ایران سال گذشته
دو میلیون دالر برای توســعه زیرساختهای
گازی ارمنســتان کمــک کرده اما ســهم
صادرات غیرنفتی ما بهارمنســتان همچنان
قابل افزایش اســت .در حال حاضر اقالمی
همچون گاز ،کاشی وسرامیک ،نفت ،اقالم
پالستیکی ،قیر ،فوالدهای آلیاژی ،سولفورها،
شیشه ،کودهای شیمیایی،لولههای فلزی،
شــویندهها،ســازههای فلزی ،پلیمرهای

اتیلنی ،مرغ و جوجه یکروزه ،پلیمرهای وینیل کلراید،
میوه وســبزیجات ،روغن نباتی و حیوانی ومصالح
ســاختمانی کاالهای صادراتی ایران به ارمنستان به
شمار میآیند .از دیگرسو دامزنده ،ماشینآالت ،نرم
افزارالکترونیکی ،ضایعات مس ،نیروی برق ،ضایعات
آلومینیوم ،مدارهای چاپی ،ضایعاتآهن ،کاغذ و مقوا،
ضایعات باطری وتجهیزات پزشکی عمده محصوالتی
هستند که از ارمنستان به ایران وارد میشوند .مقدار
صادرات ایران به ارمنستان بر اساس دادههای مرکز
آمارارمنستان در سال میالدی گذشته حدود 205
میلیون دالر وواردات از آن کشور حدود  85میلیون
دالر بود.وجود روابط سیاسی حسنه بین دوکشور
و نزدیکی جغرافیایی و وجود مرز مشترک از جمله
نقاط مثبت میان ایران وارمنســتان بوده و سهولت
اعزام وپذیرش هیاتهای تجاری و بازاریابی ،وجود
کاالهای تولیدی دارای مزیت و پتانسیلصادراتی به
آن کشور و وجود منطقهآزاد تجاری  -صنعتی ارس
در مجاورت مرز از دیگر مزایای تجارت با ارمنستان
است.حضور اتحادیه تجار ایرانیدر ارمنستان و نیز
اتاق بازرگانی مشترک از دیگر مزیتهای موجود در
این کشور است .اینموضوع زمانی مورد توجه بیشتر
باید باشد که کشــورمان دارای اقلیتی نخبه ارمنی
اســت که این اقلیت میتواند نقش قابلتوجهی در
توسعه صادرات ایران به ارمنستان بازی کند .در سوی
مقابل تجار ایرانی در ارمنستان تشکلی به نام سازمان
اجتماعــی تجار وتولیدکنندگان ایرانی دارند که در
اکثر زمینههــای تجاریفعالیت میکند و اطالعات
کاملتری از اوضاع بازار ارمنستان در اختیار دارد .در
طول ســال هیئتهای تجاری بین دو کشور مبادله
میشوند و تعامل خوبی در این بخش وجود دارد .در
حوزه سرمایهگذاری میتوان از فرصتسرمایهگذاری
در صنایع تعطیل و نیمهتعطیل ارمنستاناستفاده
برد زیرا یکی از عوامل مهم بهبودوضعیت اقتصادی
ارمنستان رشد ســرمایهگذاریهای خارجی در آن
کشــور است.تاســیس بانکهای خارجی مختلف،
پرداختتسهیالت بانکیبه سرمایهگذاران و فعاالن
تجاری ،معافیت چندســاله ازپرداخت مالیات برای
ســرمایهگذاری در بخشهایتولیدی نیز ازعوامل
دیگر این پیشــرفت است. بخش کشاورزی از دیگر
حوزههای قابل بهرهبرداری در توســعه صادرات به
ارمنستان است .از آنجا که تنها 16درصد از وسعت
ارمنستان قابل کشت کشاورزی است ،این کشور از
نظر عرضه محصوالتکشاورزی،کشور گرانی است

که این مهم میتواند برایکشــاورزان ایران فرصت
خوبی باشــد که این امر با وجود منطقه آزادتجاری
درمنطقهارس ،امکانات خوب سرمایهگذاری را برای
صادرات انواع محصوالت را دارد.
ارمنستان بهزودی واردموافقتنامه گمرکی با روسیه
میشــود و با توجه به اینکه بازار ارمنســتان بزرگ
نیست ،فرآوری محصوالت غذایی به منظور صادرات
به سایر کشورهای عضواتحادیهاورآسیا گامی روبه
جلو در توســعه تجارت صادراتــی ایران در منطقه
اوراسیا خواهد بود .با این هدف ،ایران باید تعرفههای
تجاری میان دو کشور راکاهش داده و موافقتنامه
تجاری امضاکنــد .در حوزه رقبای ایــران در بازار
ارمنستان باید به این نکته توجه داشت که روسیه،
چین ،اوکراین ،ایران ،آمریکا ،آلمان و ترکیه مهمترین
شرکای وارداتی و روسیه ،آلمان ،هلند،بلژیک ،امریکا
وایران برجستهترین شــرکای صادراتی ارمنستان
محسوب میشــوند .در این حوزه ،بسته بودن مرز
ارمنســتان با ترکیهو جمهوریآذربایجان و بحران
اوکراین از دیگرفرصتهایموجود برای کشورمان
جهت توسعه صادرات به ارمنستان است.
علیرغم ایــن مزیتها ،نقاط ضعفی نیــز در حوزه
صادرات ایران به ارمنستان مشاهده میشود .ایرانیها
از اوایل استقالل ارمنستان در بازار این کشور حضور
داشتهاند و متاسفانه در ســالهای نخست عدهای
ســودجو با صــادرات کاالهــای بیکیفیت موجب
تضعیف اعتبار کاالهای ایرانی شــدند .از دیگر نقاط
ضعف صادرات ایران به ارمنســتان شامل مشکالت
عمومی صادرکنندگان ایرانی همچون عدم شناخت
کافی نیازها و سالیق بازار مصرف ،عدم استمرار برای
حضور در بــازار و خدمات پس از فروش ،تجارت به
شــیوهسنتی و ضعف در تبلیغ است .برای رفع این
نقاط ضعف ،اقداماتی همچون برگزاری نمایشگاههای
اختصاصی و سمینارها به منظور بازاریابی کاالهای
دو کشــور ،ایجــاد اتاق بازرگانی مشــترک ایران و
ارمنستان و ایجاد تعدادی واحد تولیدی در ارمنستان
انجام شــده است .عزم تجار ایرانی برای ایجاد مرکز
تجاری ایرانیان در ایــروان اگرچه گام بلندی برای
توســعه پایدار صادارت ایران به ارمنســتان بوده اما
طوالنی شــدن روند احداث این مرکز خود از جمله
گرههای حوزه صادرات ایران به ارمنستان شده است.
امید است با افتتاح این مرکز و کاربست توصیههای
باال روابط تجاری ایران با همســایه شمالی افزایش
چشمگیرییابد.
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روابط تجاری ایران و ارمنستان

بازارهای هدف
عكس :امید ایرانمهر

گفتوگو با لئون آهارونیان ،رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان

سکوی پرتاب به روسیه
ارمنستان میتواند سکوی پرتاب ایران
به بازار بزرگ و بکر روسیه و قفقاز شمالی باشد

تجار ایرانی در
ارمنستان زمینی را
برای احداث مرکز
تجارت ایرانیان در
ارمنستان در اختیار
دارند .این مرکز به
امکاناتمختلفی
مجهز است .با
این همه تکمیل
این مرکز تجاری و
بهرهبرداری از آن
با مشکالتی مواجه
شده و ساختمان
آن همچنان
نیمهکارهمانده
است.

نگر
ی و هفتم  /اردیبهشت 1394
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آیندهنگر :تمام هم و غم لئون آهارونیان رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان بر این است که مرکز
تجاری ایرانیان در ارمنســتان هرچه زودتر به بهرهبرداری برسد .این مرکز تجاری در مرحله ساخت است و
برای تکمیل نیاز به کمکهای دولتی دارد .به گفته آهارونیان با افتتاح این مرکز میتوان زمینه نفوذ کاالها و
خدمات ایرانی به بازار بزرگ روسیه و قفقاز شمالی را محقق کرد .او بر این عقیده است که به ارمنستان نباید
به چشم یک بازار کوچک نگریست بلکه باید آن را به عنوان سکوی پرتابی به بازار دویستمیلیونی روسیه
در نظر گرفت.
آقای آهارونیان روابــط تجاری ایران و
ارمنستان در حال حاضر در چه وضعیتی است؟

رابطه تجاری میان ایران و ارمنستان پیشینه تاریخی
درازی دارد و ایــن موضــوع به قدمــت پیوندهای
مشــترک دو ملت ایران و ارمنستان بازمیگردد .هر
دو ملت در قرون اخیر سرنوشــت مشترکی در برابر
ســختیهای تاریخی داشتهاند اما پیوندهای عمیق
فرهنگی موجب تقویت روابط تجاری دو ملت شده
اســت .کشور ارمنســتان در قفقاز جنوبی در میان
دریای سیاه و دریای خزر قرار دارد که مرز میان آسیا
و اروپا محســوب میشود .همسایگانارمنستان در
غرب ترکیه ،در شمال گرجستان ،در شرق جمهوری
آذربایجان و در جنوب ایران است .ایران وارمنستان
حدود  46کیلومتر مرز مشــترک با یکدیگر دارند و
ساالنه در حدود  40تا  45هزار کامیون برای ترانزیت
کاالبین دو کشــور در حالتردد است .این درست
که ایران کشــوری 75میلیونی و ارمنستان کشوری
 3میلیون نفری است اما اقتصاد ارمنستان تا اندازه
زیادی به سرمایهگذاری و پشتیبانی ارمنیان خارج
از این کشــور وابسته اســت.زیرا ارامنه در بیش از
 50کشــور جهان در چارچوب اقلیتی نخبه حضور
فعال دارند .ارامنه در کشورهای بزرگی چون فرانسه
و کانــادا و آمریکا حضــور دارند و همه برای تقویت
کشــور کوچک ارمنســتان تالش میکنند .ارامنه

ایران نیز در ارمنستان حضور فعال داشته و به دلیل
فعالیتهایشان بسیار خوشنام هستند و این موضوع
نقطه قوت جــدی برای افزایش صــادرات ایران به
ارمنستان اســت .در حال حاضر از لحاظ دادوستد،
ایران در رتبه ششم تجارت با ارمنستان است .در نگاه
کلی صادرات گاز از ایران به ارمنستان و صادرات برق
از ارمنســتان به ایران عمده حجم روابط دوجانبه را
تشکیل میدهد اما ما اعضای اتاق مشترک دو کشور
معتقدیم که امکان توسعه روابط صادراتی فراهم است
به شرطی که روی مزیتهایمان تمرکز کنیم .مثال
روســیه در دادوستد با ارمنســتان رتبه اول را دارد.
این موضوع به دلیل حضور جدی ارمنیان ســاکن
روسیه در تجارت با ارمنســتان است .در روسیه به
اندازه جمعیت ارمنستان ،ارمنی زندگی میکند که
شامل تعداد قابل توجهی از تاجران ثروتمند روسیه
نیز میشود .ما نیز در سال  ،۱۹۹۳با همکاری گروهی
از ارامنه و دوستان مسلمان ایرانی فعالیتمان را در
قالب اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان شروع کردیم .در
ابتدای فعالیت ،دادوستد بسیارکم و به ارزش سالیانه
۱۰هزار دالر بود ،اما امروزه از مرز  ۴۰۰میلیون دالر
گذشته و امیدوار به افزایش این سهم نیز هستیم.
ارمنستان کشــوری کوچک با جمعیت
3میلیون نفری اســت .با توجه به گنجایش
محدود این بازار ،افزایــش صادرات ایران به

ارمنســتان تا چه میزان میتواند در توسعه
صادرات کلی کشورمان موثر و مقرون بهصرفه
باشد؟

حرف شما در مورد گنجایش محدود بازار ارمنستان
درســت اســت اما توجه کنید که وقتی از ظرفیت
باالی بازار ارمنســتان ســخن میگوییم نباید نگاه
صادراتیمــان را محــدود به بــازار  3میلیوننفری
ارمنستان بکنیم .ارمنستان میتواند سکوی پرتاب
ایران به بازار بزرگ و بکر روســیه و قفقاز شــمالی
باشد .کشور روسیه مانند یک اقیانوس بزرگ است
که تنها  7یا  8شــهر آن امکانات و ســطح زندگی
باال دارند ،بقیه نقاط این کشور مخصوصا در جنوب
دارای پتانسیل باالیی برای نفوذ تجاری است و کلید
این نفوذ تجاری در ارمنســتان است .پیش از نوروز
فعاالن اقتصادی کشورمان جلسات متعددی در اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن ایران داشتند تا راهکارهای
افزایش صادرات ایران به روسیه را بررسی کنند .یکی
از مهمترین نکات مطرحشده در این جلسات ،افزایش
ســهم صادراتی ایران به روسیه از طریق جمهوری
ارمنستان بود .این موضوع به کمک تجار ارمنی در
سه کشور ایران ،ارمنستان و روسیه قابل تحقق است
و ما امید بسیاری به آن بستهایم.
مهمترین راهکار شــما برای تحقق این
سیاســت صادراتــی در حوزه بــازار هدف
ارمنستانچیست؟

راهکار اصلی که ما برای این هدف در نظر گرفتهایم،
ایجاد بسترهای الزم از طریق توسعه امکانات است.
در حال حاضر تجار ایرانی در ارمنســتان زمینی به
بزرگی بیش از  5000مترمربع را برای احداث مرکز
تجارت ایرانیان در ارمنســتان در اختیار دارند .این
مرکز به امکانات مختلفی از جمله انبار ،نمایشــگاه
دایمی ،ساختمان اداری ،خطآهن و ...مجهز است .با
این همه تکمیــل این مرکز تجاری و بهرهبرداری از
آن با مشکالتی مواجه شده و ساختمان آن همچنان
نیمهکاره مانده اســت .ما به عنوان فعاالن اقتصادی
بخش خصوصی در بازار ارمنستان تالشهای مختلفی
برای راهاندازی این مرکز انجام دادهایم .در وهله اول
شرکتی به نام مرکز آزاد تجاری ایرانیان در ارمنستان

تاسیس کردیم و همزمان شعبه ایروان این شرکت
را نیز ثبت نمودیم .سیاســت ما این بود که تجار با
خرید ســهام این شرکت به راهاندازی مرکز یادشده
کمک کنند اما باالرفتن نرخ ارز موجب شکست این
طرح شد .ما مایوس نشدیم و در یکی دو سال اخیر
تالشهای گستردهای را برای اخذ وام بانکی جهت
راهاندازی این مرکز آغــاز کردهایم .در این خصوص
دکتر نهاوندیان رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران یار
و یاور ما بوده است .ایشان در سفری که دو سال قبل
به ارمنستان داشت ،از مرکز در دست احداث تجارت
ایرانیان در ارمنستان بازدید کرد و توصیههای الزم را
به بانک توســعه صادرات ایران انجام داد .امید است
با توجه به نیاز روزافــزون تجار ایرانی به این مرکز،
کمکهای مالی الزم جهت اتمام آن انجام شود .بانک
ملت ایران که شعبهای در ایروان دارد به ما قولهای
مساعدی جهت ارایه تضمینهای الزم بانکی داده و
ما را به اتمام کار امیدوار کرده است.
باتوجه به اینکه راهاندازی مراکز اینچنینی
از جمله سیاستهای مشوق صادراتی ایران به
کشورهای آسیای میانه بوده اما هیچگاه محقق
نشده ،به فرض افتتاح این مرکز چه تاثیر عینی
بر روند صادراتی ایران به آسیای میانه به وجود
خواهد آمد؟

به جز پیوی سی کدام کاالهای ایرانی در
ارمنستان و قفقاز طرفدار دارند؟

شــویندهها و روغنهای خوراکی ایرانی ،موادغذایی
کنســروی و رب گوجهفرنگی و همچنین کاالهایی
ساختمانی و در راس آن شیشه ،مشتریهای خود را
در ارمنستان و قفقاز دارند .ما تاکنون  16نمایشگاه در
ارمنستان برگزار کردهایم و همین نمایشگاهها موجب
باز شدن پای کاالهای ایرانی به قفقاز بوده است.

در مورد خدمات فنی و مهندسی چطور
آیا زمینــهای برای صدور ایــن خدمات به
ارمنستان وجود دارد؟

بله .مدتی قبل سازمان تامین اجتماعی به ما اطالع
داد که این سازمان آمادگی احداث یک بیمارستان را
در ارمنستان دارد .من این پیشنهاد را با نخستوزیر
ارمنستان در میان گذاشتم و ایشان استقبال کرد .در
حال حاضر مراحل الزم در وزارت بهداشت ارمنستان
در حال طی شدن است .در صورت نهایی شدن این
طرح ،عالوه بر احداث بیمارستان ،صادرات خدمات
پزشکی و همچنین کاالهای پزشکی و دندانپزشکی
ایرانی به ارمنستان انجام خواهد شد.
آیا در خصوص تعرفههای گمرکی مشکلی
در تجارت دو کشور وجود دارد؟

سیاست اصلی اتاق ایران و ارمنستان در این بخش،
ارایه اطالعات الزم و همچنین بازاریابی برای کاالها
و خدمات ایرانی اســت .ما با دو نهاد مهم تجاری در
ارمنستان رابطه عالی داریم .یکی اتاق مشترک ایران و
ارمنستان در ایروان و دیگری اتحادیه تولیدکنندگان
و بازرگانان ارمنستان .این دو نهاد بر اساس اعتمادی
که به ما دارند ،کاالهــا و خدمات آماده صادرات به
ارمنستان را به تجار و مراکز صنعتی ارمنستان معرفی
میکنند .رابطه خوب ما با این نهادها به دلیل فرهنگ
و زبان مشــترک البته تقویت نیز شده و نسبت به
رابطه اتاقهای مشــترک دیگر کشورها صمیمانهتر
است .تجار و ســرمایهگذاران ارمنی در سراسر دنیا
اتحادیه مشــترکی دارند و هر ســال در ارمنستان
گردهم میآیند و راهکارهای دادوســتد بیشــتر را
یکنند.
بررسی م 
تعامل شــما با رایزن بازرگانی جمهوری
اسالمی ایران در ارمنستان چگونه است؟

ما از عملکرد آقــای آوادیس یانس رضایت داریم .از
زمان حضور ایشان در این سمت ،فعالیتهای بخش
رایزنی جان تــازهای گرفته و ارتباطات میان بخش
خصوصی و دولتی تقویت شده است .آقای آوادیس
نخســتین رایزن بازرگانی ایران هستند که از ارامنه
ایران هستند و این موضوع کمک خوبی به تعامالت
تجار ایرانی و ارمنی کرده است .در مجموع تیم خوبی
در این بخش تشکیل شده است و مراجعات گسترده
طرفین نشان از اعتماد مشترک است.
به عنوانآخرین ســوال بــا توجه به
مســافرتهای زیاد هموطنانمان به صورت
توریست به ارمنستان و شهر ایروان میخواهیم
بدانیم آیا امکان جذب سود از طریق سفرهای
توریستی ارمنیها به ایران وجود دارد؟

چنین امکانی بررسی شــده و اقداماتی نیز صورت
گرفتــه اما به دلیــل عدم وجود زمینههــای الزم،
پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است .مدتی قبل
تالش کردم تجار ارمنی را به حضور در جزیره کیش
ترغیب کنم و در مرحله بعد یک بازار در این جزیره
با نام بازار ارمنیها تاســیس شود اما به دلیل برخی
محدودیتها و عدم وجود زمینههای الزم این طرح
انجام نشــد .تجار ثروتمند در ارمنستان نیز ترجیح
میدهند برای سفر توریستی به مناطقی چون دوبی
و شرمالشیخ و اخیرا تایلند سفر کنند و زمینه در این
بخش برای گسترش روابط از طریق صنعت توریسم
مهیا نیست.

نباید نگاه
صادراتیمان را
محدود به بازار
3میلیوننفری
ارمنستانبکنیم.
ارمنستانمیتواند
سکوی پرتاب
ایران به بازار بزرگ
و بکر روسیه باشد.
کشور روسیه مانند
یک اقیانوس بزرگ
است که تنها
 7یا  8شهر آن
امکانات و سطح
زندگی باال دارند،
بقیه نقاط این
کشورمخصوصا
در جنوب دارای
پتانسیلباالیی
برای نفوذ تجاری
است و کلید این
نفوذ تجاری در
ارمنستاناست.
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مشکالت گمرکی و تعرفهای جدی در راه دادوستد
ایران و ارمنســتان مشاهده نمیشــود .در صورت
شــکوفایی تجارت دو کشور اگر چنین مشکالتی
وجود داشــته باشد نیز در ســایه موفقیتها قرار
خواهند گرفت .مشــکل در ضعف زیرساختها و
بسترهای الزم است .ارمنستان به زودی به اتحادیه
اوراســیایی میپیوندد و تعرفههای گمرکی میان
این کشــور و روسیه صفر خواهد شد .این موضوع
مزیت دیگری برای استفاده از ارمنستان به عنوان
سکوی پرتاب صادرات ایران به روسیه خواهد بود.
در کراسنادار( شهری در جنوب روسیه)  500هزار
ارمنی زندگی میکنند که پیوندهای عمیق تجاری
با ارمنســتان دارند .روزانه دو پرواز میان کراسنادار
و ایروان انجام میشــود .من خود شاهد بودهام که

اتاق ایران و ارمنســتان چه خدماتی به
بازرگانان ایرانی که قصد ورود به بازار ارمنستان
دارند ارایه میدهد؟
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مرکز تجاری در بــازار هدف یک پایگاه حامی مهم
اســت .ما تجار ایرانی از داشــتن چنین مرکزی در
کل قفقاز محرومیم .مثالهای عملیاتی متعددی در
مزیــت راهاندازی این مرکز وجود دارد .مثال ما قصد
داریم هر ماه یک نمایشگاه اختصاصی در این مرکز
برای یکی از اتاقهای بازرگانی استانها برگزار کنیم.
اولویت البته با استانهای همجوار با ارمنستان مانند
آذربایجانشــرقی و آذربایجانغربی است .از سوی
دیگر یکــی از کاالهای صادراتی ما به ارمنســتان
که اتفاقا در این کشــور برای خود نامی دســت و پا
کرده ،پیوی سی است .قیمت تمام شده ایرانی این
محصول از نمونه مشــابه روسی آن کمتر است و به
دلیل مرغوبیت ،ارمنیها به آن روی آوردهاند .با این
حال راه تصاحب کل بازار آن است که ما انبار بزرگی
از این کاال در ارمنستان داشته باشیم تا تولیدکننده
ارمنی بتواند به جای سفارش یک تریلر پیویسی از
ایران ،مثال دو تن از این کاال را از مرکز تجاری ایرانیان
خریداری کند .مثال عملیاتی دیگر در مورد نفوذ در
بازار روسیه است .در فصل سرما ماهی جنوب ایران
بازار خوبی در سراسر روسیه دارد ،با این حال هزینه
صادرات مستقیم ماهی جنوب به روسیه اصال مقرون
به صرفه نیست .پیشتر تالش ما این بود که از طریق
بندر جاســک و با هماهنگی شــیالت ،محصوالت
شیالت جنوب را به روســیه صادر کنیم اما هزینه
حمل هوایی بیش از  15هزاردالر میشد و البته در
برخی فصول قیمت باال نیز میرفت .این قیمت اصال
اقتصادی نبود اما اگر ما در ارمنستان سردخانههای
مرکز تجاریمــان را پر از ماهی فیله کنیم ،با توجه
به ارتباطات گســترده ایروان با جنوب روســیه به

راحتی میتوان ماهی جنوب را به روسیه صادر کرد.
هواپیماهای باری که از ارمنستان به جنوب روسیه
میروند بــرای چنین صادراتی بهصرفه هســتند.
همچنین این مرکز ،محلی خواهد بود که کاالهای
ایرانی نیمهساخته را در ارمنستان دریافت خواهد کرد
وفرآیندســاخت این کاالها در ایروان نهایی خواهد
شد و به عنوان ساخت ارمنستان صادر خواهد گردید.
مثال چنین فرایندی در کاالهایی مانند خرما است.
روسها عالقه فراوانی به خرمــا دارند .ما میتوانیم
خرما را با کامیون به ارمنســتان بــرده و آنجا انبار
کنیم و ســپس طی فرایند بستهبندی ،آن را با برند
بستهبندی شده در ارمنســتان آماده ارسال به بازار
کنیم .این فرایند قیمت تمامشده خرما را  20درصد
پایینتر از نمونه عربی آن در بازار روسیه خواهد کرد
و به این ترتیــب امکان ایجاد جای پای جدی برای
خرمای ایرانی در روسیه خواهد بود.

ارمنیهای مقیم کراســنادار برای خرید کاالهای
ایرانی به ارمنستان آمده و با ما به مذاکره نشستهاند.
بنابراین باید از برداشــته شدن تعرفههای گمرکی
میان ارمنستان و روسیه حداکثر استفاده را جهت
توسعه صادرات کاالهای ایرانی به جنوب روسیه به
عمل آورد.
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تحلیلها و گزارشهای
ماه

کارآفرین خارجی

زندگي و تجربه کسبوکار تاداشي يانايي
ثروتمندترین ژاپنی و تولیدکننده برتر پوشاک آسیا
ترجمه ريحانه عبدي
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سختكوشــي و پشــتكار ،دو ويژگي برجســته هر
كارآفرين موفق هستند .تاداشي يانايي بهترين نمونه
براي اثبات اين اصل است .مجله فوربس تاداشي يانايي
را در سال  2014ثروتمندترين فرد ژاپن معرفي كرد.
او در حال حاضر مدير عامل كمپاني فست ريتيلينگ
و مالك برند لباس يونيكلو است كه در ميان ژاپنيها
محبوبيت ويژهاي دارد.
تاداشي يانايي در 7فوريه سال  1949در شهر معدني
اوبــه به دنيا آمــد .والدينش آنجا يــك مغازه فروش
لباسهاي غربــي را اداره ميكردند .در آن دوران ژاپن
هنوز تحت تســلط آمريكا و بسيار فقير بود و خانواده
يانايي در طبقه باالي فروشگاهشان زندگي ميكردند.
تاداشــي از همان ابتدا نسبت به كسبوكار خانوادگي
شور و شوق زيادي نشــان ميداد و ميدانست كه
همه انتظار دارند راه و حرفه پدرش را ادامه دهد؛
اما از طرفي هم دلش ميخواست كارمند يك
كمپاني بزرگ ژاپني شــود ،كه هــر روز با
لباس رسمي سركار برود و درآمد مستمر
و ثابتي داشــته باشد .تاداشي در رشته
علوم اقتصادي و سياسي در دانشگاه
معتبر واســدا در توكيو مشغول
به تحصيل شــد .با باال گرفتن
اعتراضات بــه دخالتهاي
آمريكا همزمان با جنگ
ويتنام ،كالسهای
درس بــراي يك
دوران  18ماهه
به حالت تعليق
درآمد و تاداشي
از ايــن فرصــت
اســتفاده كــرد تا
سفري به خارج از كشور
داشــته باشد و ســر از انگلستان
درآورد .در ســال  1971و بعد از فارغالتحصيلي،
تاداشي براي حدود يك سال در سوپرماركت زنجيرهاي
جوســكو لوازم آشــپزخانه و لباس مردانه فروخت تا
نهايتا از اين كار اســتعفا داد و به مغازه لباسفروشي
پدرش در اوبه به نام اوگوريشــوجي برگشــت .در
ســال  1984و با گسترش كســبوكار خانوادگي،
يانايي به عنوان مدير اجرايي ،اولين شعبه از شركت
يونيكلو را در هيروشيما پايهگذاري كرد .در شعبه
هيروشيما او بجاي فروش كتوشلوارهاي مردانه كه

كسبوكار تخصصي پدرش بود ،لباسهاي غيررسمي
و ارزانقيمتتري عرضه ميكرد كه شباهت زيادي به
لباسهاي برند جوردانو واقع در هنگكنگ داشــتند.
در عرض كمتر از  10ســال ،فروشگاه كوچك يانايي
در حومه شــهر ،چندين و چند شعبه ديگر باز كرد و
در نيمه دهه  1990بيش از  100فروشگاه در سرتاسر
كشور داشــت تا اينكه نهايتا در سال  1994يونيكلو
سهامش را بهصورت عمومي عرضه نمود .يانايي سپس
تل ِت برندش را در توكيو باز كرد و طولي نكشيد
شعبه او 
كه محصوالت شركت طرفداران فراواني پيدا كردند ،به
خصوص يك كت پشمي  20دالري كه بر اساس آمار از
هر  4ژاپني ،يك نفر آن را خريده بود .يونيكلو با استفاده
از مــواد و الياف جديد ،در پي آن بود كه محصوالتش
را با بيشــترين بهرهوري عرضه كند و براي اين كار با
صنعتگران بزرگ ژاپن همكاري ميكرد .به عقيده خود
يانايي ،جهش يونيكلو از اوبه به توكيو ،بسيار بزرگتر و
تاثيرگذارتــر از جهش آن از توكيو به لندن ،نيويورك،
شانگهاي و مسكو بود.
اما قدمهاي اشــتباه هم كم نبودند .در ســال 2001
يونيكلو چندين فروشــگاه در لنــدن افتتاح كرد ولي
ســودآوري بســيار پايين آنها منجر به بسته شدن
بسياري از اين فروشگاهها در سال  2003شد تا باالخره
در سال  2007شــعبهاي جديد در خيابان آكسفورد
بازگشايي شد.
يونيكلو در  2005در شهر پكن در چين هم شعبهاي
از فروشــگاهش را افتتاح كرد اما در كمتر از يك سال
مجبور به تعطيل كردن آن شــد .اين مشــكالت كه
به واســطه تجربه برونمرزي محــدود بوجود آمدند
نشاندهنده آن بودند كه كمپاني فستريتيلينگ به
هيچ عنوان در شــناخت بازارهاي خارجي موفق عمل
نكرده است .با اين وجود چنين موانعي جلوي راه يانايي
را براي گســترش كمپاني يونيكلو به خارج از مرزها و
بينالمللي كردن برندش نگرفتند و او به جاهطلبيهاي
بلندپروازانهاش ادامه داد« :شــايد به نظر يك رويا و يا
حتي يك شوخي بنظر برسد ،ولي روزي ميرسد كه
ما ميتوانيم حتي كمپاني گپ را نيز بخريم .اگر شما به
روياها يا اهدافتان فكر كنيد و بصورت مستمر به سمت
آنهــا حركت كنيد و از به چالش كشــيدن خودتان
نهراسيد ،حتما موفق خواهيد شد به آن روياها يا اهداف
دست پيدا كنيد».
بعد از اين آغاز بد ،اوضاع كمي بهتر شد چراكه يونيكلو
سعي كرد با افتتاح شعباتش در مراكز خريد لوكس و

استراتژي يونيكلو به سوي موفقيت
گامهای آسیایی برای تسخیر بازارپوشاک اروپا
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اول :يونيكلو تصوير واضح و مشخصي از وظايف و امكانات برندش دارد :توليد پوشاك غيررسمي ،كارآمد و با
كيفيت باال ،با كمترين قيمت .لباسهاي يونيكلو هيچوقت از مد نميافتند ولي در عينحال چندان همپرزرق
و برق نيستند .نوآوريهاي صورت گرفته در پارچه و مواد اوليه و همچنين طراحان داخلي آن ،بهيونيكلو
عملكردي مثالزدني بخشيده است .يونيكلو لباسهايي مناسب براي همه توليد ميكند كه ميتوانآنها
را در هر جا و هر زمان استفاده كرد .اين برند مانند برخي از رقبايش نيست كه تنها كپيهايي ازلباسهاي
آخرين نمايشگاههاي مد را به مشتري عرضه ميكنند.
دوم :اعتبار و شاخص بودن يونيكلو به نوآوريهايش است كه كيفيت و عملكرد بهينهاش را ممكن ميسازد
وآن را از خردهفروشهاي قيمتگرا متمايز ميسازد .يكي از نوآوريهاي شاخص يونيكلو ،تكنولوژي گرمايي
است .با اين فنآوري ،پارچ ه با بكارگيري علم مواد ارتقا يافته ،رطوبت را به گرما تبديل ميكند و بستههاي
هواي موجود در پارچه اين گرما را حفظ ميكنند .اين پارچهها نازك و راحت هستند و لذا امكان طراحيهاي
بســياري خالقانهتري را براي لباسهاي گرم فراهم ميكنند .در ســال  2003بيش از  1.5ميليون لباس
توليدشده با اين پارچهها به فروش رفت در حالي كه اين رقم در سال  2012به  130ميليون كاال رسيد.
از ديگر نوآوريهاي يونيكلو ميتوان به پارچه شبهابريشم راحتي اشاره كرد كه رطوبت را به خودش جذب
ميكند ،و يا «لباس زندگي» كه هم كاركرد روزمره دارد و هم كاركرد ورزشي .همه اين نوآوريها تحت برند
يونيكلو ثبت شدهاند و اين بدان معناست كه رقبا براي جبران اين ميزان از تفاوت راه سختي را پیش رو دارند.
سوم :استراتژي اجرايي يونيكلو ،براي كمپاني مزيتهاي مالي و عملي فراواني به همراه داشته است .عملكرد
ارزان كمپاني مبتني بر اختصاصي و داخلي بودن برنامهريزي ،طراحي ،توليد و توزيع محصوالت است .ارتباط
مستقيم ميان فروشگاهها و گروه عرضهكنندگان به اين معناست كه آنچه به فروش ميرود بطور مستقيم
درسفارش توليد مجدد قرار ميگيرد .ديگر يك چرخه برنامهريزي  6يا  9ماهه وجود ندارد .موجودي انبار
بطورهفتگي و حتي روزانه به روز ميشود .بنابراين مشتري تاثير مستقيمي بر فرايند ثبت سفارش توليد دارد
چراكه آنچه در نوبت ساخت قرار ميگيرد بر اساس كااليي است كه او خريداري كرده است.
چهار :در يونيكلو تاكيد بااليي بر تجرب ه درونسازماني وجود دارد كه شامل استخدام ،آموزش و مديريت
خرد هم ه فرايندهاست .هر فعاليتي كه توسط هر كارمندي انجام ميشود ،مثلنحو ه تعامل فروشندگان با
مشتريها ،داراي سبك ژاپني است و هم ه اين عملكردها ثبت و تحليلميشوند .هر روز صبح كارشناسان
منابع انساني ،با فروشندگان ،اين تعامالت را تمرين ميكنند .امور ماليكامال شفاف است و جدول فروش
بطور روزانه منتشر ميشود .كمپاني فستريتيلينگ به دنبال تاسيسدانشگاه يونيكلو در توكيو است تا ساالنه
بيش از  1500مدير جديد را تربيت و روانه فروشگاهها كند.
پنجم :نيروي محركه كمپاني ،مالك و موســس كاريزماتيك آن يعني تاداشي يانايي است كه
فرهنگ شركتيقدرتمندي را پايهگذاري كرده كه به سختي بتوان از آن كپيبرداري كرد .او بر
همه بخشها تاثيرگذار استو اهداف و ارزشهاي كمپاني را در فرايندها ،آمار و ارقام  ،ساختار
ســازماني و افراد پيادهسازي ميكند.سازمان فستريتيلينگ بدون سلسلهمراتب است و
كاركنان براي ارائه پيشنهاداتشان تشويق ميشوند.همچنين يانايي تصميمي گرفت كه
همه امور و مســتندات شركت به زبان انگليسي صورت بگيرد كه اين كاردر ژاپن بسيار
نادر است .بيشك اين تصميم در موفقيت بينالمللي يونيكلو نقش بسزايي داشته است.

يانايي عزم خود
را جزم كرده
تا مطمئن شود
يونيكلو با اقتصاد
ژاپن غرق
نميشود .گروه
تريتيلينگ
فس 
شعباتش را در
لندن و نيويورك 
بازگشايي كرده و
به سرعت در حال
گسترش در بازار
آسياست؛ بازاري
كه به عقيده يانايي
اصليتريناميد
ژاپن براي غلبه بر
ركود است.
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پربازديد مانند خيابان پنجم نيويورك ،برندش را سر
زبانهــا بياندازد و به آن جلوهاي لوكس و فريبا بدهد.
يانايي افقهاي جاهطلبانهاي براي كمپانياش درنظر
گرفته است :رســيدن به فروش 50ميليارد دالري در
ســال  .2020اما آيا قرار دادن چنين هدفي ،اشــتباه
هميشگي كسبوكارهاي ژاپني يعني فدا كردن سود
به پاي مقياس نيست؟ يانايي معتقد است« :مقياس
بزرگ به خودي خود هيچ اهميتي ندارد ،اما اگر مقياس
مناسبي نداشته باشيد ممكن اســت نتوانيد در بازار
رقابتي دوام بياوريد؛ ممكن است كمپاني ديگري سهام
شــما را از آن خود كند و يا دچار ورشكستگي شويد.
من شاهد افول صنايع بسياري بودهام كه از همين جا
ضربه خوردند».
مســاله ديگر آن اســت كه آيا مدل تجارياي كه در
صنعت پوشــاك به كار گرفته ميشود ،پايدار است؟
چــرا كه اين صنعت بر نيــروي كار ارزان چين يعني
جايي كه پوشاك يونيكلو بطور عمده توليد ميشود و
همچنين مراكز توليدي جديد مانند بنگالدش استوار
است .آيا ممكن اســت مصرفكنندگان غربي به اين
ســمت حركت كنند كه كاالهاي كمي گرانتري كه
در فرايند توليد انســانيتري دوخته و توليد شدهاند
خريداري كننــد؟ يانايي معتقد اســت« :مردم فكر
ميكنند كه جهاني شدن اثرات منفي زيادي دارد اما
من مخالفم .اين انتقادات از ديدگاه غرب مطرح ميشود
اما اگر شــما خودتان را جاي مردم كشورهاي درحال
توسعه بگذاريد ،ميبينيد كه جهاني شدن فرصتهاي
بينظيري را در اختيارتان قرار ميدهد».
بــا توجه به جمعيــت كاهنده و مســن ژاپن و ركود
اقتصادي مســتمر ،فستريتيلينگ چارهاي ندارد جز
آنكه براي رشــد آيندهاش به بازارهاي خارجي چشم
بدوزد .يانايــي به عنوان مردي با اعتقادات راســخ و
كسي كه از گفتن نظرش نميهراسد ،ابايي ندارد كه
نگرانــياش را درباره افول اقتصــادي ژاپن و عملكرد
سياستمداران و بوروكراتهاي كشور ابراز كند« :ژاپن
كامال در حال افول اســت؛ نهايتا ما به موقعيت فعلي
يونان يا پرتغال ميرســيم و به بيماري انگليسي و يا
بيماري ژاپني مبتال خواهيم شد .روزي ميرسد مردمي
كه فكر ميكردند جزو طبقه متوسط هستند متوجه
ميشوند كه فقير شدهاند و به طبقه پايين اجتماع تعلق
پيدا كردهاند 20 .ســال است كه ژاپن در ركود به سر
ميبرد پس آن روز چندان هم دور نيست».
يانايي عزم خود را جزم كرده تا مطمئن شود يونيكلو
با اقتصاد ژاپن غرق نميشــود .گروه فستريتيلينگ
شــعباتش را در لندن و نيويورك بازگشايي كرده و به
سرعت در حال گسترش در بازار آسياست؛ بازاري كه
به عقيده يانايي اصليترين اميد ژاپن براي غلبه بر ركود
است .تاداشي يانايي ميگويد« :جمعيت ژاپن
تنها 100ميليون نفر اســت در حالي كه
4ميليارد نفر در آسيا زندگي ميكنند.
دست كم يك ســوم يا نيمي از اين
تعداد متعلق به طبقه متوسط هستند
و ايــن يك فرصت اســتثنايي براي

تاجران ژاپني است» .فستريتيلينگ در نظر دارد بيش
از  1000فروشــگاه در چين و  1000فروشگاه هم در
ديگر نقاط آسيا تاسيس كند.
دليل ديگري كه يانايي معتقد اســت بايد يونيكلو را
جهاني كند آن است كه تصويري كه ژاپنيها از آن در
ذهن دارند را نيز ارتقا بخشد و با تغيير تصوير يك برند
داخلي كه فقط لباسهاي معمولي و خستهكننده توليد
ميكند ،حيات دوبارهاي نيز به رشد داخلياش ببخشد.
«ما بايد تصوير سنتي و ناخوشايندي كه از يونيكلو در
اذهان بود را تغيير ميداديم ،به همين ســبب هم در
سوهوي نيويورك شعبه زديم .ما به اين نتيجه رسيديم
كه اول بايد در نيويورك ،پاريس و لندن موفق شويم و
بعد به عنوان يك برند جهاني ،به بازار ژاپن برگرديم».
از طــرف ديگر حضور در توكيــو اين پيام را براي دنيا

دارد كه يونيكلو از پس راضي كردن ســختگيرترين
مصرفكنندگان دنيــا ب رميآيد؛ مصرفكنندگاني كه
دقتشــان به جزئيات و كيفيت محصوالت ،از خودرو
گرفته تا لباس ،زبانزد همگان است .كيفيت مورد انتظار
ژاپنيها از محصــول يا خدمتي كه دريافت ميكنند،
كليد موفقيــت يونيكلو در توليد لباسهاي باكيفيت،
كارآمد و البته نه چندان گران است.
تاداشــي يانايي در ســال  2012در ليســت  50فرد
تاثیرگذار مجله بازار بلومبرگ قرار گرفت .وي همچنين
در ســال  2010جايزه خردهفروش بينالمللي سال را
نيز از فدراسيون ملي خردهفروشي آمريكا دريافت كرد.
يانايي فعاليتهاي انساندوستانه را نيز از ياد نميبرد.
در سال  2011او در مجموع يك ميلياردين به قربانيان
زلزله سنداي كمك كرد.
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کارآفرین خارجی

تسخير دنيا
با نظم ،ادب
و اخالق ژاپني
گفتوگو با بزرگترین
تولیدکننده پوشاک آسیا

هيچ مدير
بوكارخوبي
كس 
همهمسئوليتها
را به زيردستانش
محول نميكند تا
خودش در دفتر
بنشيند و كارهاي
اداري انجام دهد.
مديری خوب و
موفق است كه
به شركتش،
محصولش و
بازاريابياش
توجههمهجانبه
داشته باشد .تعهد
همهجانبه يكمدير
ارشد از واجبات
يك كسبوكار
موفق است.
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براي تبديل شــدن به بزرگترين خرده
فروش دنيا ،هم ميتــوان به صورت ارگانيك
رشــد كرد وهم با بهدســت آوردن مالكيت
كمپانيهاي ديگر گســترش يافت .تركيب
درست كدام است؟

ما ميخواهيم بصورت ارگانيك رشد كنيم و اين مسير
اصلي حركت ماســت .طي اين سالها ما كمپانيهاي
زيادي را تحتنظر داشتيم كه بعضيهايشان شبكههاي
فروش گستردهاي هم داشتند .اما بر فرض ما بخواهيم
يك كمپاني بزرگ را بخريم ،آن شركت بايد با ما ادغام
شود .اين تنها در صورتي ممكن است كه آن كمپاني
اصول مديريتي بســيار منسجم و فرهنگ شركتياي
داشته باشــد كه كامال با ما منطبق باشد .در غير اين
صورت مجبور ميشويم همه چيز را تغيير دهيم .فقط
هزينه و و نيروي انسانياي كه صرف ادغام دو كمپاني
بزرگ ميشود را در نظر آوريد! امروز ما در همه صنايع
اتحادهاي مستحكمي ميبينيم و اين اتفاق در صنايع
پوشاك نيز قابل مشاهده است .بنابراين وقتي موقعيت
مناسبي پيش بيايد ،ما نه نميگوييم و از فرصتاستفاده
ميكنيــم .اما بدون اطمينــان از اينكه فرهنگهاي
شركتي ما با هم هماهنگ است و ديدگاه مديرانرده
باال همسو با ماست ،ريسك ادغام را نميپذيريم.
معيارهاي شــما براي در اختيار گرفتن

تملك يك كمپاني چيست؟

اول از همه آنكه داراي فروشگاههاي زنجيرهاي در اروپا
و آمريكا باشــد و از زيرســاختهاي مستحكم شبكه
فروشــگاهي بهره ببرد .سپس اين كمپاني بايد بتواند
همراه با ما مدل كســبوكار يونيكلو را به كار ببندد.
بنابراين زيرساخت فروشگاهي اصليترين چيزي است
كه من در اروپا و آمريكا به دنبال آن هستم.
شــما پيش از اين هم تجربه فعاليت خارج از مرزهاي
ژاپن را داشتهايد .از اين تجربيات چه درسيگرفتيد؟
به اين نتيجه رســيدم كه اگر بخواهيــم در بازارهاي
خارجي رشد داشــته باشــيم ،اين كار بايد از طريق
«يونيكلوي ژاپن» و «فســت ريتيلينگ ژاپن»صورت
بگيــرد .مانور دادن روي «ژاپنيبــودن» بخصوص در
دنيايمد ،امر بسيار مهمي است چرا كه در اين صنعت
اصل و ريشه اهميت ميیابد .ما بهعنوان نماينده فرهنگ

ژاپني وارد بازارهاي جهاني ميشويم و همين وجه تمايز
ماست .به عنوان مثال ژاپنيها مودب و پايبند به اصول
و منظم هستند .من فكر ميكنم كه مردم ژاپن چنين
لباسهايي را ترجيح ميدهند .بنابراين ما هم چنين
پوشــاكي توليد و عرضه ميكنيــم .همچنين انتظار
ژاپنيهااز استاندارد كيفيت بسيار باالست .بنابراين ما
بايد اين كيفيت را نه تنها در محصوالت داخلي ،بلكه در
محصوالت برون مرزيمان حفظ كنيم.
گاهي اوقات به شما انتقاد ميشود كه در
همه بخشهاي مديريتي وارد ميشــويد و
تصميماتي ميگيريد كه در عمل بايد توسط
زيردستانتان گرفته شــود .پاسختان به اين
انتقادهاچيست؟

بوكار خوبي همه مســئوليتها را
هيچ مدير كســ 
به زيردســتانش محول نميكند تا خــودش در دفتر
بنشــيند وكارهاي اداري انجام دهد .مديری خوب و
موفق است كه به شركتش ،محصولش و بازاريابياش
توجه همهجانبه داشته باشــد .تعهد همهجانبه يك
مدير ارشــد از واجبات يك كســبوكار موفق است.
اگرمديران به جزئيات عمليــات روزانه توجه نكنند،
نميتوانند خودشان را مديران خوبي بدانند .من معتقدم
كهجزئيات يعني همه چيز و همه چيز خودش را در
جزئيات نشان ميدهد .
فكر ميكنيد چنين نگرشي را از پدرتان
ياد گرفتيد؟ وقتي كه در كنار او به عنوان مالك
يكمغازه كوچك كار ميكرديد؟

بله ،فكر ميكنم همين طور اســت .مهم نيســت كه
شــما  10فروشگاه 100،فروشگاه 1000 ،و يا 10000
فروشگاه داشــته باشيد ،همه چيز از همان يك مغازه
اول و راضــي كردن مشــتري اول آغاز ميشــود .هر
فروشــگاه بايد كســبوكار خودش را حفظ كند .هر
مشتري نهايتا يك يا دو لباس ميخرد ،هيچ مشتري
نيست كه بخواهد  1000لباس مختلف بخرد .بنابراين
هر محصول ،هر تكه از هر محصول ،هر فروشگاه و هر
مشتري ،اهميت و جايگاه ويژه خودشان را دارند .وقوف
به اهميت اين موضوع براي هر كسبوكار خردهفروشي
حياتي است .
كمپاني آرماني من يك كمپاني كوچك با يك رئيس

است كه محصول خودش را توليد ميكند و همه چيز
رادر فروشــگاه خودش ميفروشــد .اما اين امر ميسر
نيســت .بنابراين به همين دليل است كه من به همه
عملكردهاي مختلف وارد ميشوم .من بطور مرتب به
كارمندانم ميگويم كه شما نماينده من هستيد؛ نماينده
مديرعامل هستيد .در واقع به دنبال آن هستم كه همه
كاركنان به مسائل از چشــم يك صاحب كسبوكار
نگاه كنند ،وگرنه موفق نخواهيم بود .احتماال عملكرد
كسبوكارهاي كوچك با يك مديريت خوب به همين
صورت است؛ اما با گسترش و توسعه كمپاني ،مواردي
پيش میآید كه هيچكس مســئوليت هيچ چيزي را
قبول نميكند و ديگر كسي به جزئيات دقت نميكند.
اين يك تهديد بزرگ است.
از اين جا به اين سوال ميرسيم كه نسل

بعدي رهبري فســتريتيلينگ چه كساني
هستند؟ شمادو پسر داريد .آيا به جانشيني
ايد؟
آنها در سمت خودتان فكر كرده 

بله من دو پســر دارم اما نميخواهم آنها را جانشين
خودم كنم .آن دو بســيار با استعدادند و من به آنها
افتخارميكنم ولي نميخواهم عضوي از تيم رهبري
باشــند .به هر حال دو پســرم مالك 10درصد سهام
كمپاني وعضو هيئتمديره هستند ولي فكر نميكنم
در عمليات اجرايي كمپاني وارد شوند .من ميخواهم
كساني كهدرون شركت رشد كردند به سمت مديريت
اجرايي برسند و سكان هدايت را در دست بگيرند .در
حال حاضر ما موسسهاي به نام مركز مديريت و نوآوري
فستريتيلينگ تاســيس كردهايم كه به نوعي مركز
آموزشي شركتي ماست .هدف ما اين است كه در اين
موسسه  100مدير كسبوكار قوی تربيت كنيم كه در
حال حاضر شامل كارمندان ارشد كمپاني ميشوند .ما
ميخواهيم  100نفر هم از خارج از شركت به اين تيم
اضافه كنيم و در نهايت  200كانديداي مديريت ارشد
كسبوكار آموزشديده خواهيم داشت .فكر نميكنم
كه تنها يك شــخص بتواند اين كمپاني را مديريت
كند ،بلكه يك تيــم هرچند كوچك از عهده اين كار
برخواهدآمد .از ميــان  200كانديداي ورزيده ،حتما
تعدادي هستند كه بتوانند سمتهاي ارشد مديريتي
را در دستبگيرند.

راهنمای مدیران

اشتباهی
که هنگام بازخورد دادن
به کارمندان میتواند موجب
بدتر شدن اوضاعشود

ترجمه علیرضا اکبری

کیفیت بازخوردی که شما به کارمندانتان میدهید میتواند بازده فعالیت شرکت را ارتقاء دهد یاباعث کاهش آن شود .میتواند
ارتباطات شما با کارمندانتان را تقویت کند یا آن را تضعیف کند.میتواند اعتماد را میان شما و کارمندانتان بیشتر کند یا آن را از بین
ببرد و در نهایت میتواندخالقیت و مهارت را در کارکنان افزایش دهد یا آن را از بین ببرد .بازخورد شما به کارکنانشرکتتان چه کیفیتی
دارد؟بازخورد دادن یکی از مهمترین خصیصههای مدیریتی است .اما بسیاری از مدیران ازاین کار میترسند ،از آن اجتناب میکنند یا اگر
هم به آن تن میدهند طوری این کار را انجاممیدهند که اثرات مخربش بیش از اثرات مثبتاش است.اما ما باید رشد کنیم .آدمها تشنۀ
بازخوردهای صریح ،کمککننده وخالقانه هستند .اگر به این بازخورها جنبۀ شخصی بدهیم یا سرسری یا با رویکردی منفی به افرادبازخورد
بدهیم آنها حرف ما را به چیزی نمیگیرند و بیتفاوت از کنار آن میگذرند .اگر با توجهو تمرکز به کسی بازخورد مثبت بدهید این میتواند
ِ
خالقیت مضاعف را در شرکت
ی است که میتوان قفل
یکی از مهمترین تشویقها برای آن فرد باشد .همچنین یکی از بهترین راههای 
باز کرد .در ادامه  7اشتباه رایج در هنگام بازخورد دادن به کارمندان و  7راه برای اصالح این اشتباهات رابرایتان شرح خواهیم گفت:
از بازخورد دادن میترسید و این ترس نمایان میشود

ی است»و ...بسنده کنید.
ممکن است شما از بازخورد دادن وحشت داشته باشید و برای همین به دادن بازخوردهایکوتاهی مثل «افتضاح است»« ،عال 
ی است برای
از این کار به شدت خودداریکنید .اگر بازخوردی که به کارمندانتان میدهید احترامآمیز ،صرفا مرتبط با کار و اندیشیدهباشد هدیها 
کارمندانتان .پس آن را از آنها دریغ نکنید.
ت کارمندان را مخدوش کنید یا اعتماد آنها را از بین ببرید
نمیخواهید احساسا 

پس این کار را نکنید .اما فکر نکنید که دادن هر بازخورد منفی به کارمندان باعثسرشکستگی آنها میشود .اگر حس میکنید انتقاد از آنها
ممکن است حس آسیبپذیریبرایشان ایجاد کند میتوانید نوعی احساس امنیت هم برایشان بوجود آورید تا انتقاداتشما را در فضای
امنتری بشنوند و این انتقادات اثری مثبت و واقعی بر کارشان داشتهباشد.

برای بازخورد دادن آماده نیستید

نگر
آینده

با اینکه گاهی دادن بازخوردهای سریع و بدون آمادگی میتواند افراد را برای کار بیشترآماده کند ولی
وقتی که قرار است بازخوردی کلی به کارمندان بدهید باید از قبل برای اینکار آمادگی کسب
کرده باشید .شما فرصتی بزرگ دارید برای اینکه در چنین موقعیتهاییتاثیرگذار
باشــید .این بازخورد میتواند مسیر کاری یک فرد را عوض کند و مهمترین
چیزیباشد که فردی در طول زندگیاش میشنود .پس ارزش را دارد
که برای آن آمادگی کسبکنیم .اینطور نیست؟
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بازخورد شما رنگ شخصی دارد یا باب روز نیست

دارید به ایــن فکر میکنید که ایــن کارمند فالن
اشــتباه را قبال انجام داده بوده یا یکسال پیشفالن
بیاحترامی را به شما انجام داده است؟ ببخشید ولی
شــما دارید راه را اشتباه میروید.بازخورد را باید در
فواصــل کوتاه به کارمندان داد .باید آن را در خدمت
رشــد کارمندان قرارداد .در ضمن مواظب باشید به
اسم بازخورد حرفهای به شخصیت افراد توهیننکنید.

زمینه را برای دادن بازخورد فراهم نکردهاید

اگر در محیط کاری
شما بدون دلیل
واقعی دائما جلسه
تشکیلمیشود
یا ایمیلهایی با
اطالعات غیرمرتبط
برای کارکنان
ارسال میشود باید
بدانید که احتماال
کارمندانتان
بسیار از این بابت
کسالتزدههستند.
با ارزش قائل
شدن برای وقت
کارمندان به آنها
نشان دهید که
برای خودشان هم
ارزش قائلید .

اگر شما بازخوردتان را به کارمندان در حال راه رفتن
در شرکت میدهید و زمینه را برایدادن این بازخورد
فراهم نمیکنید نتیجهاش افتضاح خواهد بود ،بازخورد
شما لزوما ربطیبه کار نخواهد داشت و فردی که این
بازخــورد را دریافت کرده حس خوبی از آن نخواهد
داشــت .اگر میخواهید بازخورد شما درست تاثیر
بگذارد مطمئن شــوید که زمینه را برای آنفراهم
کردهاید .شما دارید هدیهای را در اختیار دیگران قرار
میدهید اما باید حواستانباشد که این هدیه بعضی
جاهایش ممکن است گزنده باشد .پس آن را درست
کادوپیچکنید .در خلوت به افراد بازخورد بدهید ،از
لحاظ ذهنی برای این بازخورد آمادگی داشتهباشید،
ت نشان
حواستان به زبان بدنتان باشــد ،حسننی 
دهید و به حرف طرف مقابلگوش دهید.
افراد را در ابهام نگه میدارید و مسیری برای ادامۀ
کارشان مشخص نمیکنید

نباید بازخوردی به کارمندتان بدهید و مثال بگوئید
«ایــن کار فایده ندارد» و بعد او را رهاکنید و بروید.
با این کار فرد را در اســترس و آشفتگی رها کردهاید
بــدون اینکه بــه او بگوئیدچه بایــد بکند .به جای
این رفتار باید بــه کارمندتان بگوئید که باید چطور
عملکردش رااصالح کند و قدم بعدی چیست .دفعۀ
بعدی به کارمندتان بگوئیــد «این کار فایده ندارد و
بهنظر اشکال کار در اینجاســت و قدم بعدی برای
اصالح کار این است که »...آن وقت تفاوترا احساس
خواهید کرد.

نحوۀ ارائۀ بازخورد از سوی شما مشکلساز است و در
افراد حس ناخوشایندی ایجادمیکند

نگر
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نحوۀ ارائۀ بازخورد بســیار مهم اســت .اگر در ارائۀ
بازخورد دقت نکنید افراد با اســتعفا ،ردپیشنهادات
شما و کم کردن از خالقیت کاریشان به شما پاسخ
خواهند داد و برای همهتعریف خواهند کرد که شما
چقدر در مدیریت ناتوانید .پس بهتر اســت به نحوۀ
ارائۀبازخورد به افراد شرکت دقت کنید .توجه داشته
باشید که میخواهید چه تاثیری روی آنهابگذارید.
بر اساس همین تاثیر رفتارتان را تنظیم کنید .شما
مختاریــد یکی از این توصیههــا را به کار بگیرید یا
همــه را اما فراموش نکنید که ازبازخورد مثبت باید
فراوان استفاده کنید و روی کار خودتان هم از دیگران
بازخورد بگیرد.

آفتانگیــزه
راهرشدمهـارت
توصیههایی که هر مدیری باید
در تعامل با کارمندانش استفاده کند
[بخشاول]

اگر میخواهید مطمئن شوید که محیط کاری برای
کارمندانتان فراهم کردهاید که انگیزۀ الزم را برای
فعالیتدر آنها ایجاد میکند مطمئن شــوید که
این عناصر تخریبگر انگیزه در محیط کار شــما
وجود ندارد.
یباف :اگر واقعا بــا افراد منفیباف
کارمندان منف 
روبرو شده باشید میدانید که این جور آدمها چقدر
میتوانند مخرب وویرانگر باشــند .افراد منفیباف
روحیۀ منفی را در همهجا منتشر میکنند و روی
افراد مثبت تاثیرمیگذارند .اگر ممکن اســت این
افــراد را از محیط کاری دور کنیــد یا اگر اینکار
ممکن نیســت اطمینانپیدا کنیــد که نظارت و
راهبردهای الزم برای کمینــه کردن تاثیر منفی
آنها اندیشیده شده است.
حس عدم پیشــرفت :همه بایــد حس کنند که
دارند رشــد میکنند و یاد میگیرنــد .بدون این
حس محیط کار خشــک و راکدخواهد شد .رشد
حرفــهای کارمندان باعث میشــود که هر یک از
آنها کارنامهشان را غنیتر کنند و درضمن بدانند
که شــما و موسســهتان بــر روی موفقیت آنها
سرمایهگذاری کردهاید .
ابهام چشمانداز کاری :اگر افق و چشمانداز کاری
شــرکت را به خوبــی برای کارمندان مشــخص
کنید به کار آنها سمتوســودادهاید و برای آنها
مشخص کردهاید که بر روی چه کاری تمرکز کنند.
بدون داشــتن این افق حتیبهترین کارکنان هم
تاثیرگذاری خود را از دســت میدهند .برای اینکه

بدون داشــتن تصویری جامع ازآیندۀ کاری ،رشد
کردن در کار مشکل میشود.
اتــاف وقت :اگــر در محیط کاری شــما بدون
دلیل واقعی دائما جلســه تشکیل میشود یا دائما
ایمیلهایی با اطالعــاتغیرمرتبط برای کارکنان
ارسال میشود باید بدانید که احتماال کارمندانتان
بسیار از این بابتکسالتزده هستند .با ارزش قائل
شدن برای وقت کارمندان به آنها نشان دهید که
برای خودشان همارزش قائلید.
نقصان رابطه :وقتی که رابطۀ مدیریت با کارمندان
دچار نقصان باشــد کارمندان بیشتر وقت خود را
صرف حدس وگمان در مــورد نحوۀ انجام کارها
میکنند ،کارهای مهــم از قلم میافتند ،کارهای
کماهمیت دوبرابرمیشــوند ،اطالعات در اختیار
عدهای معــدود باقی میماند و شــایعات ویرانگر
همهجا رواج میباید.وجود جریان ســالم ارتباطی
میان مدیریت و کارمندان برای همه مفید است.
مدیریت عمودی :شــاید موقعیتی را تجربه کرده
باشید که در یک محیط کاری برای ایدهها و اطالعات
شما هیچ ارزشیقائل نبودهاند یا این ایدهها حتی
شنیده هم نمیشده و روش مدیریت «ساکت باش
و هرچه منمیگویم اجرا کن» بوده اســت .حتما
میدانید که کار کردن تحت چنین شرایطی چقدر
غیرقابل تحملاست .هر چه مشارکت کارکنان در
مدیریت بیشتر باشد سرمایهگذاری آنها بر روی کار
و انگیزهشانبیشتر خواهد شد.
ناسپاسی :وقتــی که در موسســهای کار سخت و
گرفتن نتایج کاری فوقالعاده مورد توجه قرار نگیرد

و وقتی کهحتی تشــکرهای معمولی روزانه پشت
گوش انداخته شود کارمندان انگیزه و شور خود را
از دستمیدهند .شما میتوانید بدون اینکه حتی
یک دالر خرج کنید از کارمندانتان صرفا با گفتن
«متشکرم»سپاسگزاری کنید.
سوءمدیریت :مدیران ضعیف به تمام اعضای تیم
کاریشان و به کل موسسه آسیب میزنند .حتی
بهترین کارمندانهم برای موفقیت نیاز به مدیریت
صحیح دارند .اول با اصالح مدیریت خودتان شروع
کنید و ســپسدر هر قســمتی مدیرانی باتدبیر
استخدام کنید .این بهترین کاریاست که در جهت
مهیا کــردن محیطکاریتان برای همۀ کارمندان
یتوانید انجام دهید .
م 
اگر هر یــک از این عوامل ویرانگــر را در محیط
کاریتان حاضر میبینید دیگر میل خودتان است
کهراهحلی برای آن بیندیشید یا نه.در مقام مدیر
باید به یاد داشته باشــید ،کارمندان ممتاز هرگز
برای مدتی طوالنی در یک محیط کارینامناسب
ماندگارنمیشوند!

و چطور در  3دقیقه تنها با پرسیدن یک 
سوال ساده جلو تعلل در کارها را بگیریم
بسیاری از کارها هســتند که میتوان آنها را به
تعویق انداخت و برای تعلل در هر کار هم میتوان
عذر وبهانههــای مختلفی آورد .اما دلیل اصلی به
تعویق انداختن کارها خیلی ســاده است :ما فکر
میکنیم دست بهعمل زدن ،ما را به زحمت خواهد
انداخــت.برای مقابله با این وضعیت به کاری فکر
کنید که از انجام آن پرهیز میکردهاید .تصور کنید
شــروع به انجام این کار کردهاید .احتماالاحساس
ناخوشــایندی پیــدا خواهید کرد .این احســاس
ناخوشایند نوعی درد است .خیلی از حسها مثل
ترس ،شرم،آســیبپذیری و  ...همه نوعی درد به
حساب میآیند.تعلل در کار معموال برآمده از نوعی
از ترس است .ذهن ما تمام کارهایی را که در آینده
باید انجام دهیم درنظرمان بزرگ و ترسناک جلوه
میدهد .بنابرایــن آنها را به تعویق میاندازیم .ما
سعی میکنیم از رنجی که فکرمیکنیم حتما در
انتظارمان خواهد بود دوری کنیم.اما برخالف یک
باور رایج ،ترس چیز مثبتی اســت .ترس هم مثل
شک به نفس ،یکنشانه است .ترس به ما میگوید
چه باید بکنیم .این یک قانون را به یاد داشته باشید.
هرچه بیشتر از کاریبترسیم باید مطئمنتر شویم
که حتما باید آن کار را انجام دهیم.
چه چیزی همین االن در ذهن شماســت که فکر
میکنید باید انجام شود؟ کاری که با علم اینکه باید
انجام شــوددائم به تعویقاش میاندازید چیست؟
چندتا از این نوع کارها در زندگی شــما هســت؟
حتمــا یک دوجین از این کارها روی دســتتان
مانده است.حاال وقتی به همۀ آن کارها یا یکی از
بزرگترینشان فکر میکنید دچار حس درماندگی
میشوید .درســتاست؟ولی اگر فقط سه دقیقه
برای انجام این کار وقت داشتید آنرا چطور انجام
میدادید؟و در اینجا است که راهحل سه دقیقهای
تعلل در کارها قدم به میــدان میگذارد.حاال که
فقط سه دقیقه فرصت دارم کاری را انجام میدهم
که همیشه به تعویقاش میانداختم و این را تبدیل
به یک راهبرد میکنم.
چه کاری باید در این ســه دقیقه انجام شود .این
تنها چیزی است که باید حتمابپرسی و دیگر الزم
نیست نگران به تعویق افتادن کارهایت باشی.آن
کار کوچکی که همین االنمیتوانید انجام دهید
چیســت؟ آن کار کوچک را انجام دهید .در آینده
مدیون همین عمل کوچک خواهید بود.

دلیل اصلی به
تعویقانداختن
کارها ساده است:
ما فکر میکنیم
دست به عمل زدن،
ما را به زحمت
خواهد انداخت.
تعلل در کار معموال
برآمده از نوعی
ترس است .ذهن
ما تمام کارهایی
را که در آینده
باید انجام دهیم
در نظرمان بزرگ
و ترسناک جلوه
میدهد.بنابراین
آنها را به تعویق
میاندازیم .ما سعی
میکنیم از رنجی
که فکر میکنیم
حتما در انتظارمان
خواهد بود دوری
کنیم.

نگر
آینده

در ســالهای پیشرو با توجه به اینکه اســتخدام
نیروهای ممتاز روز به روز رقابتیتر میشــوداین
اولویت یعنی ،رشد دادن کارمندان موجود ،همچنان
اهمیت خود را حفظ خواهد کرد.بیتوجهی به این
مهــم میتواند عواقب منفی زیادی در بر داشــته
باشــد .یکی از این عواقب میتواند این باشــدکه
کارمندان در جستوجوی رشد و پیشرفت به سراغ
شرکتهایی دیگر خواهند رفت .

چرا کارها را به
تعویق میاندازیم

ی و هفتم  /اردیبهشت 1394
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[بخشدوم]
به جای آنکه اهدافی برای سال جدید تعیین کنید
جذب نیروهای جدید و حفظ بهترین کارمندان از
مهمترین تواناییهای یک مدیر موفق است .بعد از
اینکه کارمند شایستهای را استخدامکردید ،موقع
آن فرا میرســد که بر روی رشد او متمرکز شوید.
هر سال شرکتها وقت و منابع داخلی خود را صرف
ایــن میکنند که عملکرد کارکنانشــان را مورد
بررسیقرار دهند اهدافی برای سال جدید تعیین
کنند و برنامههای کاریشان را نهائی کنند .معموال
این کاری اســت کهشرکتها در پایان سال انجام
میدهند اما بهتر است که این نظارت و این بحثها
در تمام طول سال جریانداشته باشد و با تاکید بر
پیشرفت موجبات رشد تیمهای کاری فراهم شود.
مدیــران و رهبران با تاکید بر فعالیتهای موثر در
رشد شــرکت میتوانند از استعدادها و نقاط قوت
کارکنانشانبهرهبرداری کنند .این به ظاهر بسیار
ساده به نظر میرسد اما بد نیست به گفتۀ مارکوس
باکینگهام توجه کنیم«بیشتر آدمها نمیتوانند نه
در کار و کال در زندگی از استعدادشــان اســتفاده
کنند» در مورد این گفته فقط برای 10ثانیه تامل
کنید.بسیاری از شــرکتها دسترسی به آموزش
الکترونیک در مورد مدیریت پروژه ،آموزش نرمافزار
و مهارتهایتکنیکی را برای افراد فراهم میکنند.
برخی از شرکتها امتیازاتی برای کارمندانی که در
کنفرانسهای آموزشیشرکت میکنند یا مدارک
مهارتی در حوزۀ کارشان میگیرند ،قائل میشوند.
اما بسیاری از مدیران معتقد بهیادگیری در حین
کار هستند و دلیل این امر این است که پیشرفت
معموال تا 75درصد وابســته به یادگیری موثر در
حین کار است؛ چه مدیری باشید که میخواهد تیم

کاریاش را رشد دهد و چه کارمندی که میخواهد
در کار خودش رشــدکند .در ادامه  7رویکرد را به
شــما معرفی خواهیم کرد که باعث رشــد در کار
میشود :
ماموریــت مضاعف :بــه این فکر کنیــد که چه
ماموریتهایــی در ماههای آینده در دســتور کار
شرکت قرارخواهد گرفت و کدام کارمندان میتوانند
در عین کار در گروه خودشان ماموریتهایی اضافی
هــم بهعهدهبگیرند و مهارتهایشــان را تقویت
کنند .
غنیســازی کاری :این موقعیتها معموال باعث
میشوند که موقعیت فعلی یک کارمند تقویت شود
وراههای بیشتری برای رشد پیدا کند .مثالهایی از
این نوع غنیسازی میتواند شامل ارائۀ سخنرانی
در جلساتکاری ،پیوســتن به کمیتههای کاری
مشترک و کار داوطلبانه باشد.
هدایت و آموزش :چه شــرکت شما برنامهای برای
آموزش و هدایت کارکنان داشته باشد و چه نداشته
باشــدبرنامۀ کوچکی از این نوع را شــروع کنید.
هدایت و آموزش در ارتقا کیفیت کار ،حل مشکل
مهارتهایارتباطی میتواند بسیار مفید باشد.
آموزش در مورد کارهای دیگران :این روش میتواند
در افزایش اطالعات ضروری کارمندان شما درمورد
کارهای دیگر در ضمن افزایش مهارت آنها در کار
خودشان بسیار ضروری باشد .این روش همچنین
بهآنها کمک میکند در عین انجام کار فعلیشان
تواناییهای احتمالی خود برای انجام کارهای دیگر
را نیزبسنجند.
چرخش کاری :این اســتراتژی کــه کارمندان را
در موقعیتهــای کاری مختلف جایگزین یکدیگر
میکند ،جزو کاراترین اســتراتژیهای پیشرفت
ی است .مدت این جایگزینی میتواند از چند
کار 
روز تا دو سال باشد.
جابجایــی عرضی :در ایــن روش یک کارمند به
مسئولیتی دیگر گمارده میشود اما حقوق و سطح
مسئولیتاو ثابت میماند .این روش به جز اینکه
باعث میشــود کارمندان را برای مدت بیشــتری
بتوان در شرکت حفظکرد ،سبب افزایش مهارتها
و روبروشدن آنها با چالشهای جدید میشود.
ارتقاء :اگر برنامۀ صحیحــی برای ارتقاء کارمندان
داشته باشید این روش میتواند پاداشی بزرگ برای
عملکرد خوب آنها باشد و انگیزش و مهارتهای
آنها را نیز افزایش دهد.
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راهنمای مدیران

فرمانمدیریت

ی است
برای تبدیل شدن به مدیری برجسته کاف 
این ده فرمان را به خاطر بسپارید و اجرا کنید

اگر اصرار کنید که
در هر مورد جزئی
تصمیمگیرندۀ
نهائیخودتان
باشید ،کارها در
شرکتتانمختل
خواهد شد .اگر
واگذاری اختیار به
دیگران را نیاموزید
در مدیریت به
جایینخواهید
رسید .تظاهر به
مدیر بودن هم
کاری از پیش
نخواهد برد.

نگر
ی و هفتم  /اردیبهشت 1394
ه شماره س 
آیند
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برشماست که خوشبین باشید :از آنجا که کارمندان به شما به چشم مدیر نگاه میکنند نبایداجازه
دهید که نگرانیها و هراسهای شــما باعث ناامیدی کارمندانتان شــود چون چنین چیزیقطعا با
شکست شما همراه خواهد بود.
بر شماست که مسیری مشخص برای پیشرفت شرکتتان تعیین کنید :اگر شما مدیر یک کمپانی
هستید باید برای کارمندانتان روشن کنید که کمپانی شما قرار است طی چه مدتی به چه هدفی
برسد .در غیر این صورت شرکتتان همچون گمشدهای در صحرا به سرنوشتی نامعلوم دچارخواهد شد.
بر شماست که برنامهای قابل اجرا برای شــرکتتان طراحی کنید :هیچ برنامهای نباید همچون
سنگنوشته غیرقابل تغییر باشد بنابراین باید در برنامهریزی برای شرکتتان انعطافپذیر عملکنید.
اگر در برنامهریزی شکست بخورید احتماال برای شکست برنامهریزی کردهاید.
بر شماست که منابع الزم را برای پیشرفت مهیا کنید :بسیار گفته شده که ایمان میتواند کوههارا

جابجا کند اما این ایمان باید با بولدوزر ،ماشین خاکبرداری و کارمندانی حقوقبگیر همراه شودکه
بدانند چطور باید از این ماشینآالت استفاده کنند.
بر شماســت که بیشتر از اینکه حرف بزنید گوش کنید :مدیریت سخنرانی و دستور دادن نیست.
مدیریت این اســت که تشخیص دهیم خواستۀ دیگران چیســت و این خواسته را تبدیل به سود
مشترک کنیم.
برشماست که هیچ نشستی را بدون دستور جلسه آغاز نکنید :قبل از هر جلسه پیشنویسیآماده
کنید و در آن مشخص کنید که قرار است در مورد چه موضوعاتی و در مورد هر موضوعچند دقیقه
بحث شــود .در هنگام جلسه هم طوری این برنامه را رعایت کنید که انگار بازدهیگروه کاریتان به آن
بستگی دارد .چون واقعا همینطور است.
بر شماست که در جمع از کسی انتقاد نکنید :حتی اگر تیم کاری شما مملو از مجانین و ابلهاناست
انتقاد از کارمندان در جمع باعث برانگیختن حس انتقام در آنها میشود .اگر الزم استتذکری به
یکی از کارمندان بدهید این کار را در خلوت دفترتان انجام دهید.
برشماست که از کارمندتان کاری نخواهید که خودتان حاضر به انجامش نیستید :مدیران بزرگ
کسانی هستند که اگر در هنگام عبور از راهرو محل کارشان به نخالهای بر روی زمین بربخورند خم
شوند و آن را بردارند و در سطل زباله بیندازند.
برشماســت که سنگی بر ســر راه انجام کارها نباشــید :اگر اصرار کنید که در هر مورد جزئی
تصمیمگیرندۀ نهائی خودتان باشید ،کارها در شرکتتان مختل خواهد شد .اگرواگذاری اختیار به
دیگران را نیاموزید در مدیریت به جایی نخواهید رسید .تظاهر به مدیر بودنهم کاری از پیش نخواهد برد.
بر شماست که به تیم کاریتان اعتبار بخشید :مدیران واقعی در هنگام بحران مسئولیت را بهعهده
میگیرند و در هنگام موفقیت خود را حاشیه نگه میدارند .پاداش اصلی شما عشق وتعهدی است
که کارمندانتان نسبت به کار با شما نشان میدهند.

سفسطهای
بهنــام
«عشق بهکار»

الزم نیست عاشق کارتان باشید بلکه
کلید موفقیت در  سختکوشی است

اگر به چند کنفرانس در مورد کسبوکارهای نوپا
بروید یا در چند سخنرانی در مورد انگیزش در کار
شــرکت کنید توصیهای کلیشهای را بارها و بارها
خواهید شــنید :باید عاشق کارتان باشید! نتیجه
اینکه اگر کارتانرا دوست نداشته باشید بهتر است
خانهنشین شوید .غولی مثل استیو جابز هم از این
قاعده مستثنا نیســت چوندر یک سخنرانی در
سال  2005در دانشگاه استنفورد گفته بود« :تنها
چیزی که باعث میشود کارهای بزرگانجام دهید
عشق به کارتان است .اگر هنوز چنین کاری پیدا
نکردهاید از پا ننشینید .به جستجو ادامه دهید».
این حــرف را اصال نمیتوانم بپذیــرم.البته هیچ
اشکال ندارد که آدم کارش را دوست داشته باشد
اما عشــق به کار به نظر من حتی شرط الزم برای
راه انداختن کسبوکاری کوچک و ارائۀ عملکردی
رضایتبخش هم نیست چه رسد به انجام کارهای
بزرگ .به نظر من تکیۀ بیش از حد به عشق به کار
برای افراد موفق همانقدر ریاکارانه است که ژست
بیاعتنایی به پول برای افراد ثروتمند .آدمها مایلند
انگیزهها و سرگذشت خود را دراماتیزه کنند .آنها
آنچه راامروز برایشــان اهمیت دارد بیش از حد
مهم جلوه میدهند و آنچه در شروع کار برایشان
اهمیت داشته ازیاد میبرند.
من فکر میکنم بسیاری از کسب و کارهای بزرگ
زاییدۀ اســتیصال و حتی نفرت آدمها نســبت به
شرایطشــانهســتند .ترویس کاالنیک و گرت
کمپ ،موسسان شرکت«»Uber این کسب وکار را
به دلیل عشقی که بهصنعت حملونقل داشتند
تاســیس نکردند بلکه آن را راه انداختند چون آن
قدر فقیر بودند که حتینمیتوانستند یک تاکسی

فقیرانیکه
میلیاردرشدنـد

چگونه خالقیت باعث تولید ثروتمند میشود
خالقیت و جاهطلبی به قلب تمامی کارآفرینان در جهان نور امید میدهد .این پنج کارآفرین با اینکه پیشزمینههای
فردی و خانوادگی ضعیفی داشتند اکنون جزو ثروتمندترین افراد جهان به حساب میآیند.

یان کوم و رویای بزرگ

یان کوم ،مهاجری اوکراینی اســت که در سن  16سالگی همراه با مادر و مادربزرگش به امریکا آمد .خانوادۀ آنها
با کمک یک نهاد حمایت اجتماعی در آپارتمانی دوخوابه در کالیفرنیا اقامت داشــتند .ماد ِر کوم برای مدتی خرج
زندگیشان را از طریق نگهداری از بچههای دیگران تامین میکرد تا اینکه یان مشغول کار در یک مغازۀ خواروبار
فروشی شد .کوم به شکل خودآموز در ساعات بیکاریاش به برنامهنویسی کامپیوتر میپرداخت و این عالقه او را در
18سالگی به تحصیل در دانشگاه سنخوزه کشاند .او برای تامین هزینههای تحصیلیاش در بخش انتطامات دانشگاه
مشغول به کار شد و در سال  1997به عنوان مهندس سازمان در یاهو مشغول بهکار شد .از اوایل سال  2009او با
برایان اکتون شریک شد و اپلیکیشن  WhatsAPPحاصل همکاری آنها بود که با قیمتی معادل  19میلیارد دالر به
فیسبوک فروخته شد.
جف بزو ارزش نیروی جوانی را نشان داد

جف بزو ،مدیر اجرائی و موســس شرکت آمازون در خانوادهای معمولی بزرگ شــده بود .او در کودکی در مزرعۀ
پدربزرگش کار سخت را تجربه کرد .او در نوجوانی تابستانها در فروشگاه مکدونالد کار میکرد و چند سال بعد
اولین بارقههای نبوغش در کارآفرینی را با احداث یک پایگاه تابستانی برای فعالیتهای علمی که از هر کودک 600
دالر شهریه میگرفت نشان داد.
بزو در سال  1986از دانشگاه پرینستون فارغالتحصیل شد اما بزرگترین موفقیت زندگیاش را زمانی به دست آورد
که در سال  1994دست به تاسیس آمازون زد .آمازون در نیمۀ دوم دهۀ نخست هزارۀ جدید رشد برقآسای خود
را شروع کرد .با اینکه بیشتر ثروت بزو در سهام شرکتش سرمایهگذاری شده اما ارزش شبکۀ تجاری او امسال حدود
 29.7میلیارد دالر تخمین زده شده بود.
هوارد همهچیزش را فدا کرد

شولتز هوارد ،مدیر اجرائی شرکت قهوه سازی ایلی پسر مادری بود که از دبیرستان اخراج شده بود و پدری که رانندۀ
کامیون بود .او در محلهای زندگی عمومی فقرا در بروکلین بزرگ شد .از کودکی باور به موفقیت را پدر و مادرش به
ذهن او القا میکردند و در نهایت او نخستین عضو فامیلاش شد که به کالج راه یافت .هوارد در کتابش توضیح میدهد
که مجبور شد در رستوران پیشخدمتی کند ،خونش را بفروشد و پول قرض بگیرد تا بتواند کالج را تمام کند .بعد از
مدتی کار در خرید و فروش لوازم خانه و آشپزخانه او کار کوچکی به عنوان بازاریاب یک کافۀ جم عوجور پیدا کرد .او
میخواست یک کافه اسپرسو کوچک تاسیس کند اما باالدستیهایش مخالفت کردند و او در عوض به رقابت با آنها
رو آورد .دو سال بعد در سال  1987او آن شرکت را به قیمت  3.8میلیون دالر خرید .حاال آمار فروش شرکتی که
او رونقش داده بیش از  15میلیارد دالر در سال است .امروز او به عنوان یکی از بزرگترین متفکران در حوزۀ تجارت
شناخته میشود و شبکۀ تجاری او بیش از  2.2میلیارد دالر ارزش دارد.

خالقیت و جاهطلبی
به قلب تمامی
کارآفرینان در
جهان نور امید
میدهد .در تمام
داستانهایی که
از موفقیت افراد
نقل میشود
عنصرمشترکی
وجود دارد :روح
کارآفرینی .در هر
موقعیتی در زندگی
هستید بدانید که
اتفاقات بزرگ
تحققپذیرند.
کسانی که از فقر
به میلیاردها دالر
ثروت رسیدند
شاهدانی هستند بر
این مدعا.

لری الیسن و ریسک آزمون و خطا

در تمام داستانهایی که از موفقیت این افراد نقل شد عنصر مشترکی وجود دارد :روح کارآفرینی .در هر موقعیتی در
زندگی هستید بدانید که اتفاقات بزرگ تحققپذیرند .این آدمها که از فقر به میلیاردها دالر ثروت رسیدند شاهدانی
هستند بر این مدعا.

نگر
آینده

بعد از کشمکشــی ســخت میان مرگ و زندگی در اثر ابتال به ذاتالریه در دورۀ کودکی لری الیسن مادر جوان و
مجردش را که نمیتوانست زندگی او را اداره کند در نیویورک رها کرد و به خانۀ فامیل فقیری در شیکاگو نقلمکان
کرد .پدرخواندهاش به او گفت که هرگز در زندگی به جایی نخواهد رسید .بعد از اینکه مادرخواندۀ الیسن فوت کرد
او بدون دادن امتحانات پایان سال دانشگاه ایلینوی را در سال دوم رها کرد .بعد از آن یک ترم را در دانشگاه شیکاگو
گذراند اما در نهایت سر از کالیفرنیا در آورد .بعد از آزمون و خطا در چند کمپانی باالخره در سال  1982با سرمای های
معادل  2000دالر با چندتن از دوستانش یک شرکت نرمافزاری تاسیس کرد .امروز ارزش شبکۀ تجاری الیسن 51.5
میلیارد دالر تخیمن زده میشود و در  70سالگی هیچ نشانهای مبنی بر اینکه الیسن قصد دارد از سمتاش به عنوان
مدیراجرائی شرکت استعفا دهد دیده نمیشود.
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در سانفرانسیسکو کرایه کنند .کاالنیک ممکن است
شلذت ببرد اما روزی که
امروز از مدیریت شرکتا 
شرکتش را تاسیس کرد از اینکه نمیتوانست برای
رفتن به خانه تاکســی بگیرد دلزدهبود .ایدهای
اتفاقی که شــبی در پاریس به ذهنش رسید آن
اســتیصال را تبدیل به یک کمپانی چند میلیارد
دالری کرد .
من با بســیاری از کارآفرینان در این باره صحبت
کردهام و متوجه شــدهام که کسبوکار آنها هم
بهدالیلی مشــابههمین؛ به دلیل اینکه موســس
شــرکت چیزی میخواســته که وجود نداشته یا
میخواسته کاری را طوری انجامدهد که دیگران
قبال انجام ندادهاند ایجاد شده .عشق به کار ممکن
است در سرگذشــت این آدمها تاثیرگذاربوده یا
نبوده باشد و اما نفرت از شرایط موجود یا داشتن
ایدهای برای انجام بهتر کارها قطعا در موفقیت همۀ
آنها دخیل بوده.
سرگذشــت خود من هــم از این قاعــده برکنار
نیست .در میانههای دهۀ  90من تالش میکردم
تا سروسامانیبه آرشیو موسیقیام بدهم اما تمام
برنامههــای موجود به نظرم حجیم و بیش از حد
پیچیده میآمدند .این هــر دوویژگی چیزهایی
بودند که از آنها تنفر داشتم .این شد که بنابراین
خــودم برنامهای طراحی کردم به نامآئودیفایل .
من عاشق آرشیو کردن موسیقی نبودم .من حتی
طراحی نرمافزار را هم دوســت نداشتم( .آنوقت
مــن تازه داشــتم این کار را یــاد میگرفتم و در
آن آزمون و خطا میکردم) از این گذشــته هیچ
انگیزهای همبرای راهانداختن یک کمپانی نداشتم،
فقط نیازی را تشخیص دادم و آن را برطرف کردم.
موقعیتی مشــابهباعث شد کمپانیای را که امروز
دارم تاسیس کنم.
راستش را بخواهید امروز هم کاری را که میکنم
تمام و کمال دوســت ندارم .کاغذبازیها ،گزارش
نوشتنها،روزبهروز طرح کار نوشتن و همه آنچه
الزمۀ مدیریت شــرکتی بزرگ و رو به رشد است
مرا به شدتفرسوده میکند .با اینحال هنوز هم
مدیریت شــرکتام را به هــر کار دیگری ترجیح
میدهم .فکر میکنم این کاررا خوب بلدم و در این
کار هر روز با چالشهایی جدید مواجه میشوم ،کار
خالقه میکنم و به طراحینرمافزار ادامه میدهم و
این همه دالیل خوبی برای ادامۀ کار است.
اگر قرار بود در مورد انگیزش در کار سخنرانی کنم
به مخاطبانم میگفتم اگر میخواهید کسبوکاری
موفقتاسیس کنید که فایدهای به حال دنیا داشته
باشد باید عمیقا نســبت به انجام آن کار باانگیزه
باشید .باید ازگذراندن روزهاتان برای آن کار لذت
ببرید .عشــق به کار ممکن است به وجود بیاید یا
نیاید .اگر این اتفاقافتاد چه بهتر ولی این شــرط
الزم برای موفقیت نیست .تنها عمل موفقیت شما
میتواند میل به ایجاد چیزیباشد که پیش از این
وجود نداشته است.
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راهنمای مدیران

خوشقول و منظم
دو ویژگی استثنائی
که مدیران در هر کارمندی به دنبال آن هستند

بر اساس پژوهشهای علمی عملکرد مدیران اجرایی
زن بر مدیران اجرایی مرد برتری دارد

بر اساس
پژوهشهای
علمیعملکرد
مدیران اجرایی
زن بر مدیران
اجرایی مرد
برتری دارد ،زنان
مدیریتمالی
بهتری نسبت به
مردان دارند ،و
زنان در مدیریت
بحران بهتر از
مردان عمل
میکنند.
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ســال گذشته تعداد زیادی از شــرکتهای رایانهای درصد کارکنان زن خود را
منتشر کردند .کسانی که با صنعترایانه آشنا هستند میدانند که این صنعت
در انحصار مردان اســت و زنان معموال در این شرکتها منزویهستند.یکی از
این شرکتها گوگل بود .بعد از سالها برتری دادن کارمندان مرد به کارمندان
زنی که همسطح یا باکیفیتتر از مردان بودند محیط کاری این شرکت هنوز هم
همچون دیگر همتایاناش آغوش بازی برای زنانندارد و در حلقۀ مرکزی این
شرکت زنان همچنان منزوی هستند.
واقعیــت تلخی کــه در برابر این حقایق وجود دارد این اســت که بر اســاس
پژوهشهای علمی عملکرد مدیــراناجرایی زن بر مدیران اجرایی مرد برتری
دارد ،زنان مدیریت مالی بهتری نسبت به مردان دارند ،و زنان درمدیریت بحران
بهتر از مردان عمل میکنند .اما این همۀ ماجرا نیست .اخیرا یک سری آزمون در
ی برگزار شد که طی آن تعدادی داوطلب را به تیمهایی تقسیم
دانشگاهام.آی.ت 
کردند وپروژههایی همچون تحلیل منطقی ،تفکر خالق و برنامهریزی کار جمعی
به آنها واگذار شد .سپس میزاننتیجهگیری هر گروه مورد بررسی قرار گرفت.
همانطور که احتماال میتوانید حــدس بزنید برخی تیمها عملکردی بهتر از
تیمهای دیگر داشتند اما تیمهایی کهاعضایشان ضریب هوشی باالتری نسبت
به تیمهای دیگر داشــتند عملکرد بهتری ارائه ندادند .تیمهایی کهاعضایشان
برونگراتر یا پرانگیزهتر بودند هم نتایج متفاوتی کســب نکردند .در نتیجۀ این
تحقیق سه عاملتاثیرگذار در موفقیت تیمها شناسایی شد .اول اینکه تیمهایی
که تمام اعضا در آنها عملکردی یکسان داشتند برتیمهایی که این ویژگی را
نداشتند برتری پیدا کردند .دوم اینکه تیمهایی که هوش عاطفی آنها از دیگر
تیمهاباالتر بود بر تیمهای دیگر برتری پیدا کردند.
سوم و مهمتر از همۀ نتایج این بود که تیمهای متشکل از زنان از همه لحاظ بر
مردان برتری پیدا کردند .یعنیهر چه تعداد زنان در تیمی بیشتر بود عملکرد آن
تیم هم بهتر میشد .حتی در مواردی هم که تیمها بدونرابطۀ چهره به چهره به
صورت آنالین با هم تعامل داشتند معادله تغییری نمیکرد :تعداد زنان بیشتر در
تیم مساویتیمی بهتر است .بنابراین چرا زنان بیشتری در صنعت رایانه نیستند.
آن هم در حالی که کا ِرگروهی در این صنعتاهمیتی دو چندان دارد.
بر اساس تحقیقات مشخص شده است که تبعیض جنسیتی از مرحلۀ انتخاب
افراد برای مصاحبۀ کاری شــروعمیشــود .مطالعات متعددی نشان داده که
کارنامهای که نام مردی بر آن حک شده به مراتب به مصاحبههایکاری بیشتری
دعوت میشود تا کارنامهای که نام یک زن بر آن درج شده است.از آنجایی که
زنان کمتری به مصاحبههای کاری دعوت میشوند زنان کمتری هم در صنعت
رایانه اســتخداممیشوند و در مدارج کاری ترقی میکنند .به عبارت دیگر این
جملۀ کلیشهای که «نتوانستیم زنی با کفایتبرای این شغل پیدا کنیم» کامال
بیمعناست .

کاری که قول انجامش را دادهاید انجام دهید

اگر میخواهید به فرزندانتان مهارتی را آموزش دهید که همیشه در کارشان
یاریگر آنها باشــد خوب اســت به آنها یاد دهید کــه کارهایی را که قول
انجامش را میدهند به موقع انجام دهند( .عمل به این توصیه به ظاهر آسان
به نظر میرسد).
اگر شما پیوسته کارهایی را که قول انجامش را میدهید س ِرموقع انجام دهید
تبدیل به کسی میشوید که افراد آرزو میکنند عضوی از تیم کاریشان باشد.
هنگامی که آدم با کسی کار میکند که میشود روی حرفهایش حساب کرد
دیگر محال اســت بخواهد با فرد دیگری همکار شود .آدم هر کاری الزم باشد
میکند تا بتواند آن فرد را در تیماش نگه دارد.
اولین قدم در این راه این اســت که انتظارات را در حد معقولی تنظیم کنید.
اگر به کســی بگوئید که کاری را سهشــنبه به او تحویل خواهید داد باید در
ذهن خودتان باور داشــته باشید که این کار تا سهشنبه قابل تحویل است .در
تخمین زمان باید مسائلی مثل کارشکنی همکاران یا بیمارشدن فرزندتان را
هم درنظر بگیرید.
اگر رئیستان میخواهد کاری دوشنبه انجام شود و شما فکر میکنید امکان
تکمیل این کار تا چهارشــنبه وجود ندارد باید با صراحت این را به او بگوئید
چون اگر روی انجام کار در تاریخی مشخص توافق کردید دیگر تغییر آن بسیار
دشوار خواهد بود .افرادی که در کار کمتر حرفهای هستند معموال نمیتوانند
نسبت انجام کار در مهلتی مشخص از خود تعهد و وقتشناسی نشان دهند.
عوامل زیادی در زندگی هســتند که عمل به این تعهدات را بســیار مشکل
میکنند .بنابراین هر کاری که از دســتتان بــر میآید انجام دهید تا فردی
قابل اعتماد باشید چون افراد قابل اعتمادی که کار را در همان زمانی که تعهد
کردهاند تحویل دهند بسیار کمیابند.
روند کاری خود را حفظ کنید

مهمترین راه برای اینکه بتوانید قابل اعتماد باشــید این است که بتوانید روند
کاری خــود را حفظ کنیــد .اگر بتوانید تمام وظایــف و کارهایتان را بدون
یادآوری در زمان مقرر انجام دهید آنوقت تبدیل میشود به کارمند محبوب
مدیریت شرکت .اگر رئیس یا همکاران شما مجبور نباشند ،انجام یک پروژه،
تحویل کار ،پاسخ به ایمیلها و ...را به شما یادآوری کنند آنگاه میتوانند ذهن
خود را معطوف به کارهایی دیگر بکنند و میزان زیادی از بار ذهنیشــان کم
ل خرسندند که قرار نیست مدام مکالمهای ناخوشایند
شود .و خیلی هم در د 
با شما داشته باشند.
رسیدن به چنین نقطهای کار سخت و برنامهریزی فراوان میخواهد ولی بیشتر
آدمهــا قادر به انجام این کار هســتند .برای اینکه در کاری تبدیل به بهترین
شوید نیازی به داشــتن دکترا یا کمترین تحصیالت دانشگاهی ندارید .فقط
کافی اســت برنامهریزی داشته باشید و کارها را بر اساس اولویت انجام دهید
و با اینکه بیشــتر آدمها میتوانند این کار را انجام دهند بیشتر آدمها این کار
را انجام نمیدهند .بنابراین داشتن این دو ویژگی میتواند تفاوتی بسیار زیاد
میان شــما و همکارانتان ایجاد کند .اگر کارها را در زمان مقرر انجام دهید و
روند کاریتان را حفظ کنید خودداری از اســتخدام شما برای همۀ شرکتها
دشوار خواهد بود.

درسیکهمنراتبدیل
بهمدیریموفقترکرد
درسهایی که مدیران میتوانند
از خانواده ،آموزگاران و دوستان خود بگیرند
جاشوا کانرن
کارآفرین کانادایی

بیشتر مدیرانی که به موفقیتهای بزرگ رسیدند از داشتن «پدر پولدار» محروم بودهاند .مثال خودمن از خانوادهای
از طبقۀ کارگر میآیم و به همین دلیل ارتباطاتم با مدیران موفق بسیار محدود بود.ولی وقتی به گذشته نگاه میکنم
میبینم پنج گروه از اطرافیانم در شــکل دادن به آنچه من امروزهســتم نقشی موثر ایفا کردهاند :اعضای خانواده،
دوستان ،شخصیتهای تلویزیونی ،معلمان ونویسندگان.این افراد به شکل رسمی آموزگار من نبودند اما بدون آنها
درسهای زیادی در مورد سختکوشی،صداقت و کار اصیل میبود که من هرگز نمیآموختم .و مهمتر از این ،بدون
وجود آنها من آنمدیری نمیبودم که امروز هستم .آموزگاران بزرگ میتوانند نقشهای مختلفی بر عهده بگیرند
اماآموزگاران من پنج درس بزرگ به من آموختند.

رت پاور
خبرنگار ارشد اقتصادی
مجله فوربس

تولیداتبسیار
سودآور هستند اما
بازی اصلی زمانی
آغاز میشود که
به سراغ تولید
کاالهایی برویم که
زمانیتولیدشان
راغیرممکن
میدانستیم.یکی
از این تولیدات
همان چیزی است
که شما هر روز
از آن استفاده
میکنیدیعنی  
بیراه نیست اگر
بگوئیمساخت
رایانۀ شخصی دنیا
را متحول کرد.

نگر
آینده

به عنوان صاحب کسبوکار درک این نکته خیلی مهم
است که یکی از مهمترین کلیدهای رشد تجارت ،رشد
کیفیت تولیدات است .برای بیشتر افراد این به معنای
بهکارگیری نوآوریهایی برای ارتقاء کیفیت تولیدات
موجود است .یک نمونه از اینچنین نوآوریهایی آیفون
اپل اســت .با ارائۀ این محصول شــرکت اپل کیفیت
ارتباطات را در سرتاســر جهان متحول کرد .این نوع
تولیدات دورانساز را ابتکارت تکاملی مینامند.
با اینکه این تولیدات بســیار سودآور هستند اما بازی
اصلی زمانی آغاز میشود که به سراغ تولید کاالهایی
برویم که زمانی تولیدشــان را غیرممکن میدانستیم.
یکی از این تولیدات همان چیزی است که شما هر روز
از آن استفاده میکنید یعنی رایانۀ شخصی .این رایانه
چه رایانۀ رومیزی باشد چه لپتاپ چه تبلت و چه تلفن
هوشمند ،بیراه نیست اگر بگوئیم ساخت رایانۀ شخصی
دنیا را متحول کرد.
اما اصل بنیادین برای ارائۀ این نوع ابتکارات دورانساز
چیست؟ جواب خیلی ساده است :باور به ناممکنها.
ممکن است فکر کنید منظورم نوعی تفکر غیرمتعارف
است اما ماجرا خیلی فراتر از اینهاست .تفکر غیرمتعارف
به معنای بهکارگیری ایدهها و امکانات موجود برای حل
مسائلی است که قبال از راههای دیگری حل میشدند.
ابتکارات تکاملی دقیقا چنین ریشهای دارند.
ن به ممکن
باور به ناممکنها پلۀ اول برای تحقق ناممک 
و فراتر از آن به واقعیت است .باور به ناممکنها به شما
امکان میدهد که جستوجو کنید ،مشکلی را بیابید،
و راهی برای حل آن بیابید که دیگران حتی تصورش
را هم نمیکردهاند .بعد کــه چنین راهحلی را یافتید
میتوانید برای تبدیل آن به واقعیت قدم بردارید.
حاال میتوانیم برای آزمایش دست به چنین ابتکاری
بزنیم.
در آلیس در سرزمین عجایب ،آلیس میگوید «گاهی
وقتها پیش از صبحان ه به ممکن بودن  6چیز ناممکن
اعتقاد پیدا میکنم» ممکن است این برای شما قبل از
صبحانه اتفاق نیفتد اما همین حاال به صندلیتان تکیه
دهید ،چشــمانتان را ببندید و حداقل به یک اتفاق
غیرممکن فکر کنید.
من دیشب موقع خواب این تمرین را انجام دادم .ایدهای
که من به آن فکر کردم گرم کردن تختخواب با دمای
بدن فــردی بود که روی آن میخوابد به شــکلی که
ترموستات بتواند دمای بقیۀ خانه را پایین بیاورد .چنین
ابتکاری میتواند در خیلی زمینهها قواعد بازی را عوض
کند .هنگامی که در مورد روشهای مختلف انجام این
کار فکر میکردم به جوابهای متعددی رســیدم که
ممکن است عملی باشند یا نباشند.
شما به چه کار غیرممکنی فکر کردید؟ آیا واقعا این کار
غیرممکن است؟ شاید و شاید هم نه .اما ممکن است
این ایدههای به ظاهر ناممکن باعث تغییر جهان شوند.
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 سرسخت باش  :بین کار فیزیکی و کار ذهنی رابطهای وجود دارد .من این را هنگامی که در روستا با پدرم هیزم
میشکستیم آموختم .سختکوشی و دیسیپلینی که برای اتمام یک کار فیزیکی الزم استبرای حل مسائل
ذهنی مثل پیش بردن پروژهای که دچار توقف شده هم کاربرد دارد.به افرادی که در دور و برتان موفق شدهاند بر
چالشهای فیزیکی فائق بیایند توجه داشتهباشید .آیا آنها به راحتی کم آوردند و صحنه را خالی کردند؟ البته که
اینطور نیست .درعوض آنها سخت کار کردند و به خودشان فشار آوردند .آموختن از این سختکوشی درغلبه بر
شکستها برای من خیلی موثر بود و البته برای شما هم میتواند باشد.
به دنبال رفاقتهای صادقانه باش:معنای رفاقــت در این اواخر تغییرات زیادی کرده ولی وقتی که من به
دوستانم فکر میکنمدوستانم در توئیتر را در ذهن مرور نمیکنم .افرادی را در ذهن میآورم که ارتباطاتی
معنادار با آنها دارم.دوستان تو میتوانند و باید زندگیات را تحت تاثیر قرار دهند .بر روی رفاقت با دوستانیمتمرکز
شوید که برای حرف شما گوش شنوا دارند .این دوستان در برطرف کردن برخی ازبنبستهای زندگی میتوانند
بسیار موثر باشند.
یاد بگیرید مشکالت را حل کنید:من با تماشای پخش مجدد سریالهای قدیمی بزرگ شدم .شخصیتهای

این سریالهاخیلی چیزها به من آموختند و من امروز هم تکرار مجدد این سریالها را با بچههایم تماشا
میکنم.در مقام مدیر شما باید با چالشهایی سخت مواجه شوید .اگر برای فائق آمدن بر اینمشکالت سخت تالش
کنید همیشه درسهایی برای آموختن وجود خواهد داشت .ممکناست این کمی مضحک به نظر بیاید اما هرگز
درسهایی را که از سرنوشت شخصیتهایمحبوب داستانیتان میآموزید دستکم نگیرید .درسهایی که آنها
آموختهاند ممکن استبه کار زندگی شما هم بیاید.
برای یادگیری خودتان را درگیر کنید :برخی از ترفندهایی که معلمان من در سالهای آغازین تحصیالت من

به کار بردند امروزهم هنوز به کار یادگیری من میآیند .مثال یکی از معلمان من فهمیده بود که وقتی کالس
تنها از طریق درسگفتار معلم اداره شود یادگیری من کاهش مییابد برای همین ترتیبیداده بود تا بحثی آزاد هم
در انتهای هر کالس گنجانده شود .معلمام بمن آموخت که اگراطالعات جدید را با نیازهایم تطبیق دهم میتواند
برایم جالب باشد.امروز هنور هم من از درگیر شدن در پروژههایی که نیاز به آموختن و مطالعه دارند لذتمیبرم .به
عقب نگاه کنید و ببینید در طول سالهای رشدتان چه چیزی باعث شدهآموختههایتان در ذهنتان ماندگار شوند.
این روشها را تکرار کنید تا یادگیریتان تقویتشود.
دانش را از کتابها بیاموزید:در آغاز کار ،من به مدیران برجســته دسترســی نداشتم برای همین به سراغ
کتابهای برجستهرفتم .اگر از من بپرسید کدام کتاب در مورد تجارت باعث موفقیت آدم میشود جواب من
این خواهد بود که شما نکتۀ مهم در مورد خواندن را درک نکردهاید.هیچ کتابی نیست که راز موفقیت را بشود در
آن پیدا کرد اما اگر در مورد موضوعاتیمتعدد در تجارت دائما مطالعه کنید کمکم اصول این کار دستتان خواهد
آمد.شما نمیتوانید از آموزگاران من چیزی بیاموزید .من درسهای آنها را به مرور گذشته کشفکردهام .شما باید
به دنبال آموزگاران خودتان باشید .اجازه دهید که درسهای این آموزگاراناز حالت تصادفی خارج شود و به شکلی
نظاممند در خدمت شما قرار گیرد.

کار آفرینی
یعنی باور به ناممکنها
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علیرضااکبری:درچنددههاخیرکتابهایزیادیدربارهاصولمدیریتبهزبانهای
مختلف در سراسر دنیا تالیف و منتشر شده است .اگرچه بسیاری از این کتابها
معلومات سودمندی در اختیار مدیران قرار میدهند اما بسیاری از این کتابها
به ورطه تئوریپردازی افراطی درغلتیدهاند و فارغ از مشکالت و تنگناهای
توپنجه نرم میکند
واقعی و ملموسی که هر مدیری هر روز با آن دس 
نکاتیرابهعنواناصولمدیریتبهخوانندهالقامیکنندکههیچمعلوم
نیست تا چه حد در شرایط واقعی محیط کار برای مدیران 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 قرار میدهند .از این پس در هر شماره از آیندهنگر ترجمه یکی
از این فصول15گانه را خواهید خواند.

انگیزهبخشی به کارمندان

مدیران الیق تنها
برتوانمشوقها
و مجازاتهای
معمولمثل
شریک کردن
کارمندان در
سود شرکت یا
محروم کردن
آنها از حقوق
تکیهنمیکنند.
آنها میدانند که
راههایی دیگر هم
برای انگیزش
افراد وجود دارد.
راههایی مثل
ارزش قائل شدن
برای آنها به
عنوان یک انسان،
یا زیرپا نگذاشتن
غرور آنها.

نگر
آینده
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لرد بوریج ،وزیر کار اصالحطلب بریتانیایی گفتۀ مشهوری دارد به این مضمون
که «کار مدیریتاین اســت که آدمهای عــادی را به انجام کارهای غیرعادی
برانگیزد ».این گفته ممکن است شامل اینبشود که از کارمندانتان بخواهید
بعد از ساعت کاری در محل کارشان بمانند یا اینکه فرزندتان راتشویق کنید
در زمانی که ترجیح میدهد برای بازی بیرون برود در منزل بنشیند و تکالیف
درســیاش را انجام دهد .اگر قرار اســت مدیری به اهداف گروه کاریای که
مسئولش است برسدکارمندانش باید کاری که او ضروری تشخیص میدهد
انجام دهند نه کاری را که خودشان ترجیحمیدهند انجام دهند .توان انگیزاندن
افراد برای انجام کارها یکی از الزمههای اصلی شخصیت هرمدیری است.
مدیران الیق تنها برتوان مشــوقها و مجازاتهای معمول مثل شریک کردن
کارمندان در سود شرکتیا محروم کردن آنها از حقوق تکیه نمیکنند .آنها
میداننــد که راههایی دیگر هم برای انگیزش افــرادوجود دارد .راههایی مثل
ارزش قائل شدن برای آنها به عنوان یک انسان ،یا زیرپا نگذاشتن غرورآنها،
یــا ارضا میل آنها به مفید بودن و نیاز آنها به موفقیت .مدیران موفق هرگز
نیاز ندارند تابطور مســتقیم در این موارد با کارمندانشان صحبت کنند بلکه
هر کارمندی را آنقدر خوبمیشناســند که بدانند از کدام یکی از این راهها
بایــد به او انگیزه بدهند .به عنوان یک انگیزاننده حتیمیتوان برای کار خود
استراتژی هم داشت.
به روشهای مختلفی میتوان به افراد انگیزه بخشید .کمی پس از آغاز جنگ
جهانی دوم چرچیلبا گفتن یک عبارت کوتاه اما کوبنده به مردم انگلســتان
روحیه بخشید:
«از ما بپرسید هدف شما چیست؟ پاسخ ما یک کلمه است :پیروزی»
این ســخن او مجموعهای از ایدهها و احساســات پیچیده را در عبارتی کوتاه که
کلماتش به خوبی انتخاب شدهاند گردهم آوردهاند .اگر این گفتهها طوالنیتر از این
میبودند هرگز ماندگار نمیشــدند .جورج برنارد شاو این ایده رابه خوبی در این
جمله بیان کرده است:
«این نامه کوتاهتر میشد اگر وقت بیشتری میداشتم »
هــم چرچیل و هم جاناف.کندی از تاثیر عبارات فراموشنشــدنیای که تاثیری
ماندگار بر شــنوندهمیگــذارد به خوبی آگاه بودند .شــرکتهای تجاری هم در
تبلیغاتشان از این ترفندها استفادهمیکنند.
مدیران برجسته میتوانند وضعیت را ارزیابی کنند و در چند جمله حرفی متناسب
با آن وضعیتبزنند که فراموشنشدنی و قابل درک برای همه باشد .هیچ مدیری
با نشستن در دفترش و ایمیلزدن به آدمها نمیتواند امیدوار باشد که آنها را به
شکل موثر برانگیزاند.
گفتههــای زیادی به ما میفهمانند که انگیزش موثر یعنی رفتار توام با احترام با
آدمها :

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

دوســتانه حرف زدن زبان را زخمی
یکند.
نم 

ضربالمثلفرانسوی

برای اینکه سر سوزنی مدیریت کنی باید کوهی
از فشار را تحمل کنی.

بیل گیتس

موثرترین توصیه به مدیران این است که نه با شاهزادهها مثل
شاهزادهها رفتار کنند نه با گداهامثل گداها بلکه با هردو همچون
یک انسان برخورد کنند.

جیمز مک گرگور برنز ،استاد مدیریت

همیشه ارزش دارد که مطمئن شوید آدمها از ارزش خودشان آگاهند.

مالکوم فوربس ،مدیر مجلۀ فوربس

آنکه همهکس را ستایش میکند هیچکس را ستایش نمیکند.

ساموئلجانسون

مدیران برجسته:
افراد را منصفانه تشویق یا مجازات میکنند.
میان تالش و اثرگذاری تمایز قائل میشوند و میان فرد و کارش هم همینطور.
درک میکنند که کارمندان برای تحســین و اغنا شخصی خود به اندازۀ پول و
مقامارزش قائلند.
مدیران ضعیف:
آنچه را که غلط است پیدا میکنند و دیگر رهایش نمیکنند.
با کارمندانشان رفتار انسانی ندارند.
اگر هم هر از گاهی دست به تحسین کارمندانشان بزنند این تحسینها بسیار
نادر است.
کارمندانشان را تهدید میکنند و با آنها میجنگند
ایدههای کارمندانشان را میدزدند و هرگز برای آنها به خاطر کارشان ارزش
قائل نمیشوند .
به یاد داشته باشید:
وقتی که بــه افراد این حس را میدهید که برایشــان ارزش قائلید ،وقتی
ایدهها و پیشنهاداتشــان راارج مینهید و وقتی به آنها اجازه میدهید از
قوۀ منطق و استدالل و قضاوت خودشان بهره بگیرنداتفاقات خارقالعادهای
یدهد . 
رخ م 

نگر
آینده
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