
ISSN:2322-3316
شماره  سی  و پنجم  .  اسفند 1393  .  76 صفحه

مرکز مطالعات و بررسی های اقتصاد ی
 اتاق بازرگانی، صنایع، معاد ن و کشاورزی تهران

www.tccim.ir

بیل گیتس شرق
 رازهای کسب وکار عظیم پرمجی، کارآفرین بزرگ هندی

خاورمیانه و عزم صادرات غیرنفتی
گزارش بانک جهانی از رشد صادرات غیرنفتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

 اقتصاد آلودگی  پژوهش اتاق تهران درباره پیامدهای اقتصادی تشدید آلودگی هوا 

با آثاری از:
فرهاد نیلی |  بایزید مردوخی

 کمال اطهاری |  مسعود کرباسیان

محمدقلی یوسفی |  بهمن آرمان  
علی سنگینیان |  رضا پدیدار

مهدی پازوکی |  علی مروی
عباسعلی حاج کریمی

 محمدعلی خطیبی
  ابوالقاسم عربیون
حسین دهدشتی

روی ریل ابریشم

با آثاری از:   محمدحسن مهدی پور|  امیر عابدی

اقتصاد بدون نفت از برنامه تا واقعیت

ااتق بازرگانی، صناعی، معادن و کشاورزی تهران

اقتصاد ایران چگونه در مسیر 
کاهش وابستگی به درآمدهای 

نفتی گام بردارد؟

به همراه
 میزگردی  با حضور: 

 ابراهیم بهادرانی
 نرسی قربان

 موسی غنی نژاد 
 بهروز هادی زنوز

گسترش روابط تجاری  ایران و قزاقستان



 شماره سی و پنجم
اسفند 1393

صاحب امتیاز: اتاق بازرگانی، صنایع، معاد ن و کشاورزی تهران
مد یر مسئول: عبد اهلل کاشاني موحد 

اعضای شــورای سیاســت گذاری:یحیی آل اســحاق، محمد رضا بهرامن، ابراهیم بهادرانی
 احمد  ترک نژاد ، ســید  محمود  حســینی، محمود  د ود انگه، علی اکبر صابــری، امیر مانیان
موســی غنی نژاد،  محمد صاد ق مفتح،علیرضا میرمحمد  صاد قی، حســین نقره کار شیرازی

با نظارت : د کتر سید  محمود  حسینی
رئیس مرکز مطالعات  و بررسی های اقتصاد ی

امور اجرایی: سارا محمد ی
آتلیه طراحی:  پویا ملک، محمد صالح بایرامی

نظارت فنی چاپ: حسن آقایی زاد ه
لیتوگرافی:  نقش سبز
چاپ و صحافی: مبینا

نشانی: خیابان خالد  اسالمبولی، کوچه بیست و یکم، شماره10
تلفن: 88107875   د اخلی 316

researchcenter@tccim.ir  : نشانی الکترونیک

مقاالت مند رج د ر آیند ه نگر الزاما مطابق د ید گاه نشریه نیست
 و بازتاب د هند ه نظر نویسند گان آنها است. 

مرکزمطالعات و بررسي هاي اقتصاد ي 
نشریه آیند ه پژوهانه

N
o
.3

4
 M

a
rc

h
 2

0
1
5

ISSN:2322-3316
شماره  سی  و پنجم  .  اسفند 1393  .  76 صفحه

مرکز مطالعات و بررسی های اقتصاد ی
 اتاق بازرگانی، صنایع، معاد ن و کشاورزی تهران

www.tccim.ir

بیل گیتس شرق
 رازهای کسب وکار عظیم پرمجی، کارآفرین بزرگ هندی

خاورمیانه و عزم صادرات غیرنفتی
گزارش بانک جهانی از رشد صادرات غیرنفتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

 اقتصاد آلودگی  پژوهش اتاق تهران: پیامدهای اقتصادی تشدید آلودگی هوا 

با آثاری از:
فرهاد نیلی |  بایزید مردوخی

 کمال اطهاری |  مسعود کرباسیان

محمدقلی یوسفی |  بهمن آرمان  
عباسعلی حاج کریمی

مهدی پازوکی |  علی مروی
 علی سنگینیان |  رضا پدیدار

حسین دهدشتی
 محمدعلی خطیبی
  ابوالقاسم عربیون  

قطار صادرات
روی ریل ابریشم

گسترش روابط تجاری  ایران و قزاقستان
با آثاری از:   محمدحسن مهدی پور|  امیر عابدی

اقتصاد بدون نفت از رویا تا واقعیت

ااتق بازرگانی، صناعی، معادن و کشاورزی تهران

اقتصاد ایران چگونه در مسیر 
کاهش وابستگی به درآمدهای 

نفتی گام بردارد؟

به همراه میزگردی با حضور: 
 ابراهیم بهادرانی
 نرسی قربان

 موسی غنی نژاد 
 بهروز هادی زنوز

حیماهللبسم
حمن
الر
الر

نگرهیند آ



د یباچه
نوبت بخش خصوصی است

یادداشت های ماه
یارانه تولید؛ راهکار فراموش شده/ مهدی تقوی

فرصت تنفس تولید/ محمدباقر رجال

گزارش خبری
گزارش همایش فرصت های سرمایه گذاری تهران

نقطه عطفی در بازتعریف وظایف اتاق ها

پرونده ویژه:
اقتصاد بدون نفت، از رویا تا واقعیت

چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن / فرهاد نیلی
اســتفاده بهینه از درآمدهای نفتی/ میزگردی با 
حضور ابراهیم بهادرانی، نرســی قربان، موسی 

غنی نژاد و بهروز هادی زنوز
سرمایه گذاری مطمئن/ بایزید مردوخی 

 رهایی از وابستگی آری / مسعود کرباسیان
تعامل با جهان و تولید رقابتی/  کمال اطهاری

شاخص حذف ناشدنی/ محمدعلی خطیبی 
نفرین منابع / علی سنگینیان

ظرفیت های مغفول مناطق آزاد/  رضا پدیدار
پول نفت، خرج واردات /  بهمن آرمان

پیش شرط عدم وابستگی/  عباسعلی حاج کریمی
بالی نفت یا مدیریت بالزده /  مهدی پازوکی

توسعه پایدار و ایران بدون نفت /  حسین دهدشتی
فرصت جبران اشتباهات تکراری /  علی مروی

کنترل بحران نفت؛ چرا و چگونه؟/  ابوالقاسم عربیون
دولت نظارت کند نه تصدی گری / محمدقلی یوسفی

گزارش راهبردی: رشد صادرات غیرنفتی
رشد صادرات غیرنفتی در منطقه خاورمیانه و 

شمال آفریقا )ِمنا(/ بانک جهانی
موانع رشد صادرات در خاورمیانه و شمال آفریقا

بهره وری درصادرات غیرنفتی

صادرات خدمات در ِمنا: کشور های نمونه
نتیجه گزارش:کشورهای منطقه چطور می توانند

 گام به جلو بردارند؟

پژوهش اتاق: اقتصاد آلودگی
پیامدهای اقتصادی تشدید آلودگی هوای تهران 

و راهکارهای مقابله با آن / حجت اهلل میرزایی   

بازار هدف: روابط تجاری ایران و قزاقستان
قطار صادرات روی ریل ابریشم

تأسیس دفتر در قزاقستان / حسن مهدی پور
هدف: ایجاد زنجیره صادراتی/ امیر عابدی   

دهکده جهانی
هراس از رکود دوباره در اقتصاد جهان

پیرساالری  در عربستان  / گزارشی از اکونومیست
پیراهن ژاپنی اقتصاد چین / گزارشی از بلومبرگ
اندونزی: پس مانده های مفید / گزارشی از گاردین

نفرین منابع در آفریقا؟ / گزارشی از بلومبرگ
دبی به کدام سو می رود؟ / گزارشی از اکونومیست 

مواجه شدن با مفاسد اقتصادی در برزیل

اخالق کسب وکار
تعهد به شرکت، خط قرمز من است/ گفت وگو با 

مهرداد شکوهی رازی

تجربه کارآفرین خارجی
بیل گیتس شرق / زندگی عظیم پرمجي، 

کارآفرین بزرگ هندی
گفت وگو با پرمجی: هند و اقتصاد جهانی

راهنمای مدیران
4 گناه نابخشودنی در استخدام نیرو

8 راه برای بهره برداری از مذاکرات
  کارمندی که مدیر شد

پاورقی- بخش هشتم: درک ارزش زمان

4

6
7

8
11

15
17

26
27
28
30
30
32
32
34
35
36
36
38
40

42

46
48

48
49

50

53
54
56

58
59
60
61
62
63
63

64

68

70

71
72
73
74

فهرست

بیل گیتس شرق 
کارآفریني

 به شیوه
 عظیم پرمجی

68

استفاده از درآمدهای نفتی باید بهینه شود
میزگردی با حضور بهروز هادی زنوز، موسی غنی نژاد، 

ابراهیم بهادرانی و نرسی قربان
14

تعهد به شرکت
خط قرمز من است
تجربۀ کارآفرین:
گفت و گو با
مهرداد شکوهی رازی
64

نقدینگی سرگردان و 
سرمایه گذاری مطمئن

گفت وگو با
بایزید مردوخی

12

دولت
نظارت کند 

نه تصدی گری
گفت و گو با  

محمدقلی یوسفی
40

تعامل با جهان
و تولید رقابتی
گفت و گو با
 کمال اطهاری
46



13
93

د 
سفن

/  ا
م 

نج
 و پ

سی 
ره 

شما

4

ند
ی

گره
ن
آ

      

چه
یبا
د

در اين شــماره آينده نگر موضوع مهمي به عنوان پرونده اصلي انتخاب 
شده اســت. موضوع رابطه نفت و اقتصاد بويژه در ايران. اين پرسش كه 
آيا اقتصاد بدون نفت ممكن يا مطلوب است؟ نفت نعمت است يا نقمت؟ 
عوارض اقتصادي نفتي چيســت؟ اگر نفت نداشــتيم در موقعيت امروز 
تركيه يا بهتر از آن بوديم يا افغانســتان و بدتر از آن؟ تجربیات 4 دهه 
گذشته ايران چه مي گويد؟ چرا هرگاه افزايش درآمدهاي نفتي داشته ايم، 
رفتار و منطق تخصيص منابع ما به كلي تغيير كرده و از آموزه های دانش 
اقتصادی دور شــده اســت، و افرادي با ذهنيت هاي جديد وارد ميدان 
سياستگذاری اقتصادی شده اند؟ آيا شكل گيري ذهنيت تصميم گيران، 
مســتقل از درآمدهاي نفتي اســت؟ بــه طور قطع به بســياري از اين 
پرسش ها مي توان پاسخ داد ولي بعيد است كه يك پاسخ مشترك و مورد 
توافــق و اجماع همگانی بتوان یافت، و البته به برخي از پرســش ها هم 
نمي توان پاسخ قطعي داد. از جمله این که؛ اگر نفت نبود وضعيت امروز 
ما ســومالي بود يا تركيه يا چين تايپه؟ پاسخ قطعي ندارد و هر پاسخی 
براســاس گمان و خيال است. ولي به نظر مي رسد كه عموم كارشناسان 
بر یک نقطه محوری اتفاق نظر دارند و آن اينكه ما در ايران از درآمدهاي 
ناشــي از منابع نفتي به نحو درست اســتفاده نكرده ايم، سهل است كه 
بدترين شــيوه هاي ممكن را براي صرف اين منابع برگزيده ايم. بنابراين 

پرسش اين است كه علت اين بي تدبيري چه بوده است؟ آيا مي توان آن 
را بــه ويژگي هاي فردي تصميم گيران تقليل داد و به محکوم کردن این 
شــخص یا آن شخص بسنده نمود؟ يا اينكه نفت برحسب اينكه در چه 
جامعه اي باشد و نيز برحسب اينكه چه سهمي از توليد ناخالص داخلي يا 
بودجه دولت، تحت تأثير آن باشد، ساختارهاي كمابيش مشابهي را ايجاد 
مي كند و تصميم گيران نيز درون اين ساختارها بازي خواهند كرد. جالب 
اينكه حتي همان تصميم گيران نيز معتقدند ما از نفت به نحو صحيحي 
اســتفاده نكرده ايم، البته این گزاره را نه در زمانی که در قدرت هستند 
بلکه وقتی کنار رفتند با حسرت می گویند. كارشناسان و مردم نيز همين 
ايراد را در مورد تخصیص منابع مالی ناشی از درآمدهای نفتی دارند، پس 
مشكل كجاست؟ مشكل هر جا باشد فعاًل مجال بحث آن در اين سرمقاله 
نيست و در پرونده این شماره کارشناسان تا حدی به آن اشاره کرده اند. 
آنچه اهميت دارد اين است كه در حال حاضر نفت و درآمدهاي حاصل 
از آن آنقدر كاهش يافته كه دولت نمي تواند برای توسعه و سرمایه گذاری 
حساب چنداني روي آن باز كند، و همچنان با ادامه سياست هاي گذشته 
قطار توســعه را به حركت درآورد. اين اتفاق نيز به دليل تحريم ها و نيز 
كاهش قيمت نفت خارج از اراده ما رخ داده اســت، از این رو به ناچار در 

حال ورود به عصر ديگري از برنامه ريزي اقتصادي هستيم.

بیتوجهیدولتهابهبخشخصوصی
دردرآمدهایکالننفتیریشهدارد
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پرداختن به اين پرونده همزمان شده است با انتخابات اتاق هاي بازرگاني 
در سراسر كشــور. ارتباط وثيقي ميان اين دو مقوله وجود دارد كه هدف 
اين ســرمقاله پرداختن به اين ارتباط اســت. اگر در مورد سوءمديريت و 
تخصيص نادرســت منابع نفتي در ايران، اتفاق نظر داريم، در مورد فقدان 
يك بخش خصوصي كارآمد و مولّد نيز چنين اتفاق نظري هست، و جالب 
اينكه اين دو موضوع به شــدت به يكديگر وابســته هســتند. بي توجهي 
دولت هــا به بخش خصوصي و يا از آن بدتر مانع تراشــي تاريخي در برابر 

شكل گيري چنين بخشي، در درآمدهاي كالن نفتي ريشه داشته است.
وقتــي كه مي گوييم بخش خصوصي، چه چيــزي در ذهن ما بايد بيايد؟ 
بدون در نظر گرفتن اصناف توزیعی، که تشــکیالت و ســازماندهی خود 
را دارند، بخش خصوصي تولیــدی و مولد وقتي معنا پيدا مي كند كه در 
ذيل تشكيالت معين و ســازماندهي شده عمل كند. خوشبختانه در اين 
زمينه قانون هم داريم. اگرچه برای شــکل گیری این هدف قانوني بودن 
شرط الزم است، ولي كافي نيست. به عبارت ديگر بجز قالب حقوقي، بايد 
واقعيت اجتماعي و اقتصادي اين بخش نيز كاماًل به چشــم آيد. انتخابات 
اتاق بازرگاني در اين دوره نقطه عطفي براي تحقق اين هدف اســت، زيرا 

در شرايطي برگزار مي شود كه:
الف ـ دولت جديد و مديران آن اعتقاد بيشتري به اهميت و حضور بخش 
خصوصي دارند. سخنان آقاي رييس جمهور چه در زمان تبليغات انتخابات 

و چه پس از آن، همواره در اين جهت بوده است.
ب ـ درآمدهاي نفتي به طرز فاحشــي كاهش يافتــه و نگاه هاي دولت و 
جامعه بيش از هميشه به بخش خصوصي معطوف شده و انتظارات مهمي 

از آن دارند.
ج ـ نيروهاي جديد و نســل خالق و جواني وارد عرصه كسب وكار و توليد 
شــده اند كه مي توانند پيشگامان صنعت و خدمات و كشاورزي در دنياي 
امروز باشند. آنان قادر به كارهايي هستند كه نسل هاي گذشته به هر دليل 
ناتوان از انجام آن هســتند. هرچند تركيب اين دو نســل، موجب انتقال 
تجريبات و آموزه های مناسب خواهد شد و مانع از انقطاع نسلي مي گردد.

دـ زمينه هــاي قانوني الزم براي جهش بخــش خصوصي و ايفاي نقش 
سازنده براي توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال، بيش از هميشه فراهم است. 
قانون اصل 44، قانون بهبود فضاي كسب وكار، تشکیل شوراي گفت وگو، 

قانون حمایت از تولید و... همه زمينه هاي مساعد براي اين جهش است.
بــا توجه به جميع جهات و نيز نحوه تعامل دولت با این موضوع به نظر 
مي رسد كه توپ حضور بخش خصوصي در عرصه اقتصاد براي اولين بار 
در حال وارد شــدن به زمين بخش خصوصي اســت. به عبارت ديگر در 
اين مرحله وظيفه بخش خصوصي اســت كــه يك صدا و هماهنگ و با 
انســجام و كارآيي نقش خود را در عرصه اقتصاد كشور ايفا كند، چرا که 
در مقایسه با سال های گذشته، موانع عینی و ذهنی این حضور به شدت 
کاهش یافته و بر عکس مشــوِّق های عینی و ذهنی و قانونی نیز بیشتر 

شــده است. بنابراین بخش خصوصی فرصت دارد تا نقش مثبت خود را 
در این زمینه ایفا کند. 

انتخابات اين دوره اتاق، به نحو روشني پرشور و رقابتي است. درست است 
كه گروه هاي گوناگوني وارد اين عرصه شــده اند، ولي اين امر نبايد مانع از 
آن شود كه مشتركات آنان ناديده گرفته شود. مشتركاتي كه در برنامه هاي 

همه گروه ها كمابيش ديده مي شود، از قبيل:
  كوشــش براي تقويت اتاق و جلب مشــاركت اعضــای آن در اداره و 
برنامه هاي اتاق و نيز همکاري به عنوان مظهر بخش خصوصی کشــور با 

دولت براي تدوين سياست و برنامه ريزي هاي اقتصادي.
  مشــاركت مستقيم تر و بيشتر اعضاي اتاق در كميسيون هاي مشترك 
اقتصادی با دیگر کشــورها و منتقل كردن روابط اقتصادي از تصدی گری 

دولتی و دخالت دادن بيشتر بخش خصوصي در این زمینه.
  حضور هرچه بيشــتر بخش خصوصي در ســرمايه گذاري و نیز جلب 

مشاركت سرمايه گذاري خارجي با همكاري و مشاركت اين بخش.
  دفاع از ثبات اقتصادي و گزاره هاي مورد قبول كارشناســان، از قبيل 
تشويق و تأكيد بر سازوكار بازار و اقتصاد رقابتي و رفع تمام تبعيض هایی 
که نقــش تخریبی در اقتصــاد رقابتی دارند، كوچك شــدن دولت و 
خصوصي ســازي به منظور جلوگيري از انحصارات دولتي و شركت هاي 
بزرگ آن، شــفافيت و نفي رانت خواري، مبارزه قاطع و مستمر با فساد 
اداري، بهبود و تســهیل فضاي كســب وكار، حركت به سوي حكمراني 
خوب و بهبود شاخص هاي آن، دسترسي آزاد و برابر به اطالعات از جمله 
اطالعات اقتصادي، حمايت از گزاره هاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
و تالش بــرای اجرائی نمودن آن ها، توســعه بازرگاني خارجي به ویژه 
افزایش صــادرات غیر نفتی و رفع موانع موجود در گســترش تجارت 
خارجی و مقررات مانع شونده در این زمینه، كمك به دولت براي خنثي 
كردن اثــرات مخرب تحريم ها، و حمايت از دولــت براي ايجاد فضاي 
مناســب در روابط خارجي و بين المللي، حمايت از ثبات سياست هاي 

كالن اقتصادی.
 در كنار اين هــا مي توان به برنامه هاي هركــدام از گروه ها براي افزايش 

تحرك و كارآيي داخلي اتاق نيز اشاره كرد.
در هر حال اميد مي رود كه انتخابات اخير فارغ از حاشيه هاي تمام نشدني 
هر انتخاباتي با نظارت موثر و نيز هماهنگي و همدلي و مشاركت اعضاي 
اتاق برگزار شــود و علي رغم تمامي مســايلي كــه در حين رقابت پيش 
مي آيد، با پايان يافتن شــمارش آرا، اختالف دیدگاه ها كنار گذاشته شود 
و اتاق تهران و ايران يك گام بلند به جلو برداشــته باشند، گامي كه براي 
برون رفت از وضعيت فعلی اقتصادي ايران، برداشــتن آن از سوی بخش 
خصوصی ضروري است. بخش خصوصی با این انتخابات خود نشان خواهد 
داد که تا چه حد منسجم و آزادمنش و نیز آماده برای حضور موثر و ایفای 

نقش در پیشرفت و توسعه کشور است.

اگردرمورد
سوءمدیریتو

تخصيصنادرست
منابعنفتيدر

ایران،اتفاقنظر
داریم،درمورد

فقدانیكبخش
خصوصيکارآمد
ومولّدنيزچنين

اتفاقنظري
هست،وجالب
اینكهایندو

موضوعبهشدت
بهیكدیگروابسته

هستند.



13
93

د 
سفن

/  ا
م 

نج
 و پ

سی 
ره 

شما

6

ند
ی

گره
ن
آ

ماه
ی
ها
ت
اش
دد
یا

یارانه تولید
 راهکار 

فراموش شده
یگانهراهحلپيشرویدولت،
کمكرسانیبهبخشصنعت

است

 مهدی تقوی
استاد سابق اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

1
ســال آینده، جز نرخ باالی بیکاری، نرخ نسبتاً باالی 
تورم، رکود اقتصادی و دیگر میراث بازمانده از دولت 
پیشــین، بزرگ ترین معضل اقتصادی کشور کاهش 
قیمت نفت خواهد بود. پرســش اینجاســت که آیا 
دولــت می تواند اقتصاد را با نفت زیــر ۵۰ دالر اداره 
کند؟ پاســخ مثبت اســت چراکه اقتصاد را چنانکه 
مسئوالن دولت نیز اخیراً گفته اند حتی می توان بدون 
فروش نفت نیز »اداره« کرد اما این اداره کردن اقتصاد، 
مطمئناً تفاوت هایی با اقتصاد نفِت صدوسی دالری 
خواهد داشــت که مطلوب مردم و مسئوالن نخواهد 
بود. اداره اقتصاد کشور نیز همچون اداره یک خانواده 

چندنفره در اقتصاد بازمانده از دولت گذشــته است. 
اقتصاد خانواده ایرانی بر اثر سیاســت های نادرست 
دولت پیشین، دچار شرایطی شده است که مهم ترین 
شاخص آن کاهش قدرت خرید خانوار است، اما اداره 
اقتصاد خانواده هنوز هم ممکن است؛ به شرطی که 

بتوانیم خود را با کاهش سبد خرید سازگار کنیم. 

2
یکی از دالیل شکل گیری شرایط فعلی اقتصاد ایران، 
افزایش قیمت حامل های انرژی، حذف نادرســت 
یارانه ها و سیاســت نابخردانه ایست که در جریان 
طرح موســوم به هدفمندی یارانه ها از سوی دولت 
پیشــین به اجرا درآمد. اگر مسئوالن اقتصادی ما 
نگاهی تاریخــی به تاریخ اقتصاد جهان داشــتند 
و پیــش از اجرای این سیاســت ها کارنامۀ اقتصاد 
انگلستان در دوران نخســت وزیری مارگارت تاچر 
را مطالعه کرده بودند، می دیدند که نتیجه محتوم 
اجرای چنین سیاســت هایی نه تنها برهم خوردن 
ســازوکارها و ساختار اقتصاد ملی خواهد بود بلکه 
روزبــه روز به فقر مردم دامن می زند و آنان را بیش 
از پیش به ورطۀ فقر می کشاند، چنانکه اتفاق افتاد. 
در ایــن بین، وقتی بداقبالی کاهش قیمت نفت در 
بازار جهانی نیز به این معجون اضافه شد، بحرانی را 
ایجاد کرد که اقتصاد سال آیندۀ ایران در سایۀ آن 

به سر خواهد بُرد.
تنهــا راه پیشــاروی دولــت ایران در حــال حاضر 
کمک رســانی به بخش صنعت و تقویت ارگان های 
تولیدمحور اقتصاد ایران اســت. صنعتــی که بر اثر 
تبعات ناشی از اجرای سیاست های نادرستی همچون 
هدفمندی یا به عبارت دقیق تر سرهم بندی یارانه ها رو 
به سوی نابودی قدم برمی دارد و هر لحظه که سپری 
می شــود برای احیای دوبارۀ آن حیاتی خواهد بود. 
اما دولت چگونه می تواند در وضعیت فعلی به کمک 
بخش تولید بشــتابد؟ هرچند االن بدترین موقعیت 
برای کاهش نرخ مالیات بر درآمد است، اما دولت باید 
در وضعیت بحرانی فعلی تا آنجا که می تواند مالیات 
واحدهای تولیدی را تخفیف بدهد. در عین حال باید 
بانک ها را ترغیب کرد اعتبــارات خود را با نرخ بهره 
ارزان تــر در اختیار واحدهای تولیدی بگذارند، تا این 
واحدها بتوانند دست کم در همین نقطه ای که هستند 
باقی بمانند و اندک مشاغلی که از قَِبِل فعالیت آنها 

برجای مانده است، حفظ شود. 

3
بسیاری از صنایع ایران هم اکنون با ظرفیتی پایین تر 
از ظرفیت واقعی خود مشــغول فعالیت هستند. اگر 
اتاق های بازرگانی بتوانند آماری دقیق از این صنایع 
تهیه کنند خواهند دید که نرخ های رشد منفی که از 
چهار سال قبل در اقتصاد ایران بروز و ظهور روزمره 
داشــته، به این معناســت که گروهی از واحدهای 
تولیدی، میزان تولید خود را پایین آورده اند و گروهی 
دیگر خطوط تولید خود را به کل از رده خارج کرده اند. 

مملکت ما دو بار در طول تاریخ پس از انقالب دچار 
این فاجعه شده اســت؛ یکی در اواسط دوران آقای 
هاشمی رفسنجانی بود که سیاست تعدیل اقتصادی 
را اجرایــی کردند و در نتیجه، نــرخ تورم در آخرین 
ســال دولت ایشــان به چیزی حدود 4۹.۵ درصد 
رسید. بار دوم نیز اجرای هدفمندی یارانه ها در دولت 
احمدی نژاد بود که این شرایط را برای اقتصاد رقم زد 
و نرخ تورمی را به رقمی باالتر از ۳۵ درصد رســاند. 
اقتصاددانان جوان ما باید از این دو دوره درس بگیرند؛ 
دوره هایی که سیاســت تاچری اقتصاددانان راستگرا 
بر عقالنیت اقتصادی چربید و همان بالیی را بر سر 
اقتصاد ایران آورد که مارگارت تاچر بر ســر اقتصاد 
انگلســتان آورده بود. زمانی که بنده در سال ۱۳4۵ 
شمسی به عنوان دانشجوی بورسیه دولت ایران راهی 
انگلیس شــدم، دولت ایران درآمــد نفتی باالیی به 
دست می آورد. دولت انگلیس از دانشجویانش شهریه 
نمی گرفت و به تمامی کاالهایی که ما و انگلیسی ها 
خریداری می کردند سوبسید تعلق می گرفت. بلندای 
دیوار خانه هــا در لندن کمتر از نیم متــر بود، درب 
حیاط هــا همگی باز بود و کمتر پیش می آمد دزد یا 
گدایی در این شــهر پیدا شود. چند سال بعد، زمانی 
که خانم مارگارت تاچر به قدرت رسید، من به دعوت 
دانشگاه لندن برای انجام چند سخنرانی به این شهر 
رفتم و در کمال تعجب لندنی متفاوت را مشــاهده 

کردم که در آن دختران جوان گدایی می کردند. 

4
مشــاوران اقتصادی دولت هــا در ایران متاســفانه 
برنامه هایی را به روسای جمهوری پیشنهاد می کنند 
که هرگاه اجرایی شد، سر از ناکجاآبادها درآورده است. 
این یک اصل بدیهی در علم اقتصاد اســت که وقتی 
شما با رکود تورمی مواجهید، تنها راه حلش حمایت 
از بخش تولید اســت. چراکه ما باید در این شرایط 
هزینه هــای تولید را پاییــن بیاوریم، منحنی عرضه 
اقتصاد را به سمت چپ و باال هدایت کنیم و با بهره 
گرفتن از تولید بیشتر، تعادل را به بازارها بازگردانیم. 
در حقیقت وقتی ما هزینه نهایی تولید را در کشــور 
پایین می آوریم، عرضه باال می رود، ســطح قیمت ها 
پایین می آید و نرخ بیکاری کاهش چشمگیری پیدا 

می کند.
یکی از هزینه های مهمی کــه دولت احمدی نژاد به 
اقتصاد ایران تحمیل کــرد، پرداخت یارانه نقدی به 
۷۰ میلیون ایرانی بود. یارانه زمانی معنای اقتصادی 
دارد که شــما آن را در اختیــار صنعت تولیدی قرار 
دهی تا کاالها ارزان تر به دست مصرف کننده برسد، 
تنها در این صورت اســت که می توان یارانه را مفید 
به حال اقتصاد کشور دانســت. اما در شرایط فعلی، 
پخش این حجم از نقدینگــی در میان مردم بجای 
ســرمایه گذاری آن در بخش تولید، نه تنها بیکاری و 
آسیب های اجتماعی ناشی از آن را افزایش می دهد، 
بلکه به تورمی دامن می زند که یگانه نتیجۀ آن افزودن 

بر حجم همین آسیب هاست.
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فرصت تنفس تولید
دولتبانكهاراموظفکندمعوقاتبخشتوليدبهنظامبانكیراتاپایانسالآیندهمعلقکنند

در عمل مواظــب می بودیم و برنامه ریزی می کردیم 
که با درآمدهایی که آن روزها داشــتیم، سازوکاری 
را برای مقابله با تحریم ها می اندیشــیدیم. دریغا که 
مدیران آن روز کشور، دیدگاهی متفاوت داشتند. همه 
خاطرمان هست که رئیس پیشین دولت در آخرین 
هفته ای که در مقام ریاست جمهوری بود، در سفری 
به همدان اعالم کرد »آنانی که با واردات مخالفند، از 
اقتصاد هیچ چیز نمی فهمند.« این سخن معنایش این 
بود که ایشان، همکاران و اقتصاددانان دولتشان جز 
»واردات« معنای دیگری برای اقتصاد متصور نبودند، 
همین رویکرد بود که طی هشت سال، تولید کشور 
را دگرگون کرد، صنایع را به تعطیلی کشید و معدود 
مشاغلی که هنوز در کشور فعال بودند را از میان بُرد.

برخالف افراد بدبینی که از همان ابتدا سخنان آقای 
روحانی و دیگر  مسئوالن دولت یازدهم را شعارهایی 
غیرعملی می دانســتند، ما و بسیاری دیگر از فعاالن 
بخش خصوصی، امید بسیاری به این سخنان بسته 
بودیــم اما انتظارمان بیــش از آن چیزی بود که در 
عمل انجام شد. ما چشــم به راه راهکارهایی هستیم 
که تولید را از بن بســت موجود و قفل و زنجیری که 
به اعتبارات بانکی و دست وپای تولیدکنندگان بسته 
شده است، نجات دهند. ما انتظار داریم دولت دست 
تولیدکنندگان را بازتر بگذارد تا بتوانند با بهبود شرایط 
کسب وکارشــان رونق را به اقتصاد کشور بازگردانند 
اما امســال نیز هرچند شرایط در برخی زوایا بهتر از 
ســال ۱۳۹۲ بود، اما امیدی که داشتیم آنچنان که 
انتظارمان بود محقق نشد. هنوز هم بزرگترین تغییری 
که شــاهد آن بوده ایم، شعله امیدی است که در دل 
تولیدکننده داخلی ایجاد شــده است. آقای روحانی 
گهگاه صحبت هایــی از دل می کند که ظاهرا تا حد 
زیادی بر دل مردم نیز می نشــیند. هرچند تغییرات 
در عرصۀ عمل هنوز آنچنان که باید و شاید ملموس 
نیســت ولی آرام آرام اعتمادی به وجود آمده است 
که برخی با خود می گویند اگــر ما بار دیگر کرکره 
کارگاه هایمان را بــاال بزنیم و کارگران قدیمی مان را 
فراخوان کنیم، آنقدر فضا مساعد خواهد شد که در 
ســال ۱۳۹4 برایشان کاری داشــته باشیم، بتوانیم 
اشتغالی ایجاد کنیم و حقوق کارگرانمان را از تولید و 
فروشمان تامین و به موقع پرداخت کنیم. این امیدی 
اســت که به وجود آمده اســت و امیدواریم با گذر از 
مشکالت ناشی از بی  برنامگی های پیشین و با فراهم 
آوردن شــرایطی که همه ما بدانیم فردا چه چیزی 
در انتظارمان است، محقق شود. صنعت ما امروز در 
شرایطی قرار دارد که دغدغه هایش به سطح پرداخت 
حقوق پرسنل نزول کرده است. در گذشته، ما عمدتاً با 

مشکالت ناشی از بدهی هایمان به ادارۀ دارایی مواجه 
بودیم، اما االن همان مشکل را با بیمه ها داریم. دولت 
می تواند برای رفع بخشــی از مشکالت بخش تولید، 
فرصتی برای تنفس این بخــش ایجاد کند، به این 
صورت که از بانک ها بخواهد حساب طلبکاری خود از 
بخش تولید و صرفاً بخش تولید را به عالوه نرخ بهرۀ 
تسهیالت از ابتدا تا پایان سال ۱۳۹4 فریز کند. هیچ 
تولیدکننده ای انتظار ندارد بهره ای که به بانک بدهکار 
است را به او ببخشند، احتیاجی هم به چنین امتیازی 
ندارد، بلکه تنها نیاز تولیدکننده در شرایط فعلی این 
است که یک فرصت تنفس به او داده شود تا خودش 
را بازسازی کند. بخش تولید ما در هشت سال گذشته 
با حجم زیادی از مشکالت ساختاری و غیرساختاری 
دســت به گریبان بوده است. مســلم این است که 
بسیاری از اجناســی که اکنون با نمونه های وارداتی 
جایگزین شده اند، در گذشته توسط تولیدکننده های 
داخلی به بازار عرضه می شــدند اما شرایط سال های 
اخیر این بخش های تولیدی را زمینگیر کرده اســت 
و معدود تولیدکنندگانی که هنوز در این عرصه باقی 
مانده اند نیز با مشــکالت فراوانــی مواجهند. در این 
شرایط راه حل فوری آن است که بانک ها فرصتی به 
تولیدکننده بدهند تا بتواند با حل مشکالت پیش رو، 
در تنفسی یکی دوساله، جانی دوباره بگیرند. مطمئناً 
این قطاری که ماه هاســت متوقف شده وقتی به راه 
افتاد، هم می تواند مسافرانش را جابجا کند، هم خرج 
خــودش را درآورد و هم بدهی هایش را با فراغ بال و 

بهرۀ مربوطه تسویه نماید.
در گذشته ای نه چندان دور، دولت و بخش خصوصی 
ما اساساً ناامید از اوضاع، برنامه ای برای بهبود شرایط 
خویش نداشت و اراده ای برای تغییر وضعیت به چشم 
نمی خورد؛ ما تصمیم گرفته بودیم در خانه بنشینیم 
تا معجزه ای رخ دهد و شرایط خودبخود تغییر کند. 
ولــی حاال آن اراده در دولت دیده می شــود هرچند 
با کمال تاسف با شــرایط ویژۀ کاهش قیمت نفت، 
مشکالتی تازه نیز در پیش روی پیشرفت کشورمان 
مانع ایجاد کرده اســت. از آنجا که نمی توان به طور 
دقیق پیش بینی کرد که تالش ها برای رفع مشــکل 
تحریم ها و مذاکرات فشرده ایران با طرف های غربی به 
کجا خواهد رسید، نمی توان به سادگی پیش بینی کرد 
که سال آینده با چه شرایطی در اقتصاد کشور روبرو 
خواهیم شــد، اما آنچه قابل تایید است و از اهمیت 
باالیی نیز برخوردار است، همین اراده ای است که در 
دولت وجود دارد تا به کمک تولید بیاید و قطار توسعه 
کشور را بار دیگر به حرکت درآورد. کلید استقالل ما 

در گسترش و تقویت تولید داخلی است.

 محمدباقر رجال
رییس انجمن 

سازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرو

نمیتوانبه
سادگیپيشبينی
کردکهسالآینده

باچهشرایطی
دراقتصادکشور
روبروخواهيم

شد،اماآنچهقابل
تایيداستواز

اهميتباالیینيز
برخورداراست،
ارادهایاستکه
دردولتوجود
داردتابهکمك

توليدبيایدوقطار
توسعهکشوررا

باردیگربهحرکت
درآورد.

امروز که اقتصاد ایران یکی از بحرانی ترین ادوار تاریخ 
خود را سپری می کند، اولویت اول اقتصاد چیست؟ 
این پرسشی است که در آستانۀ آغاز سال نو می تواند 
جهت گیری های اقتصاد کشــور را در ســال آینده 
روشــن تر از پیش کند. پاسخ به این پرسش چندان 
دشوار نیست، هرچند عمل کردن به آن نیز به سادگی 
امکان پذیر نباشــد؛ نه فقط در این شــرایط بسیار 
بحرانی که اقتصاد ایران را دربر گرفته اســت، بلکه 
در هر شرایط دیگری نیز، اولویت اول اقتصاد کشور 
همیشه با تقویت بخش تولید گره خورده است. اگر ما 
در سال های گذشته با مشکالت تحریم دست وپنجه 
نرم نمی کردیم، اگر عواقب و تبعات افزایش تحریم ها 
را با تدبیر و دقت اندازه گرفته بودیم، اگر به بررسی 
ابعاد حقوقی و واقعی محدودیت های اقتصادی نظام 
بین الملل بها داده بودیم و در مقابل آن راه حل هایی 
را ســنجیده بودیم، حجم بزرگــی از گرفتاری های 
امروز اقتصاد ما مجال بروز نمی یافت. آنچه آشــکار 
است اینکه فشارهای اقتصادی ای از نوع تحریم که 
پایه های اقتصاد جامعه را هدف قرار می دهد، اگر با 
درایت نگریســته شوند و تهدیدهای ناشی از آنها به 
فرصت تبدیل شــود نه تنها ضرری را متوجه اقتصاد 
ما نخواهند کرد بلکه گاهی به نفع اقتصاد نیز تمام 
می شــوند. تجربۀ اقتصادی دوران جنگ تحمیلی، 
تصویری تمام قد در برابر ماست، تا حال و روز متفاوت 
خــود را در آینۀ تاریخ بنگریم. اگر به خاطر بیاوریم 
که در دوران هشــت سالۀ جنگ، صنعت کشور چه 
شــرایطی را از سر گذراند، خواهیم دید که حتی در 
بحرانی ترین وضعیت ممکن نیز، می توان با تکیه بر 
تولید از تندباد حوادث اقتصادی به ســالمت عبور 
کرد؛ مثال روشن این موضوع را می توان در کارنامۀ 
هشت سالۀ صنایع قطعه سازی ایران به روشنی دید؛ ما 
در هشت سال جنگ تحمیلی، در بخش ریخته گری؛ 
هم در عرصۀ تولید مواد اولیه و هم ساخت قطعات 
مورد نیاز کشــور، رشد کمی و کیفی بی سابقه ای را 

تجربه کردیم.
اگر ما در دوران هشت سال حاکمیت دولت های نهم 
و دهم با آن درآمدهای سرشــار و نجومی حاصل از 
فروش نفت بیش از صددالری، همچون ســال های 
جنگ تحمیلی، درآمدهایمان را صرف اصالح ساختار 
تولید و اقتصاد کشور کرده بودیم، اکنون در شرایط 
بهتری به ســر می بردیم. به قول ســعدی شیرازی: 
»دشــمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد!« کسی با این 
معنا که از تحریم ها بهراسیم موافق نیست. تحریم ها 
ترســی ندارند، حتــی اینکه تحریم هــا را کاغذپاره 
خواندیــم نیز بخودی خود ایرادی نداشــت، اما باید 
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حوزه ســرمایه گذاری اقدام کارآمدی انجام ندهد آینده 
خود را زیر سئوال برده اســت و برای کشوری همچون 
ایران به دالیل مختلف اعم از اهداف ســند چشــم انداز 
بیست ســاله، زمینه های تاریخی و سایر شرایط، جذب 
ســرمایه گذاری امری واجب و ضروری اســت اما اگر در 
این زمینه برنامه ریزی الزم در کشور وجود نداشته باشد، 
جذب و به کارگیری سرمایه های جدید در ایران، در حد 

یک آرزوی دست نیافتنی باقی خواهد ماند.«
رییس اتاق تهران با بیان اینکه »نیروی انســانی یکی از 
بزرگترین آورده ها در حوزه ســرمایه گذاری محســوب 
می شود« افزود: »ایران با دارابودن نزدیک به ۵ میلیون نفر 
فارغ التحصیل دانشــگاهی که بخش عمــده ای از آن در 
شــرف فراغت از تحصیل و ورود به بازار کار هســتند، 
بهترین بازار نیروی انسانی برای سرمایه گذاران خارجی 
به حساب می آید.« وی با بیان اینکه ایران به عنوان »هاب 
منطقه« در تعامل سازنده با کشورهای همسایه، قدرتی 
یگانه به حساب می آید، گفت: »در حوزه اقتصادی، ایران 

دبیرخانه همایش تهران دائمی شد
در آغــاز این مراســم که اجرای آن را علی درســتکار، 
مجری مشهور تلویزیون برعهده داشت، پیش از حضور 
سخنرانان اصلی همایش، دبیر همایش ملی فرصت های 
سرمایه گذاری اســتان تهران، فرصت را غنیمت شمرد 
و برای ارائه گزارشــی از چگونگی شــکل گیری و روند 
برگزاری همایش پشــت تریبون قــرار گرفت. او خبر از 
آن داد کــه طی چندماه اخیر و پس از تصویب برگزاری 
همایش و اعالم فراخوان برای ارائه طرح های واجد شرایط 
سرمایه گذاری، بیش از ۵۰۰ طرح اقتصادی از اقصی نقاط 
اســتان تهران به ستاد برگزاری این همایش ارسال شد 
که از میــان آنها، حدود ۳۸۷ طــرح و پروژه به منظور 
معرفی برای جذب سرمایه گذاران داوطلب انتخاب شده 
است. وی با اعالم خبر تاسیس دبیرخانه دائمی همایش 
فرصت های سرمایه گذاری اســتان تهران در محل اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران اعالم کرد 
درگاه دیجیتال دریافــت و ارائه اطالعات همایش، روی 

پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی تهران قرار گرفته و قرار است 
به صــورت روزانه آخرین تحوالت و طرح های اقتصادی 
واجد شــرایط را برای ارائه به ســرمایه گذاران داوطلب 

جمع آوری و دسته بندی کند.

اقتصاد ایران، نقطۀ تعادل منطقه است
رییس اتاق بازرگانی تهران از میزبانان و سخنرانان اصلی 
همایش فرصت های ســرمایه گذاری استان تهران بود. او 
در آغاز ســخن، از همکاری استانداری تهران در جریان 
شــکل گیری و برگزاری این همایش بــه عنوان یکی از 
نشــانه های روشن شــکل گیری دور تازه ای از تعامالت 
سازنده میان دولت و بخش خصوصی یاد کرد و از نتایج 
مثبت ناشی از برگزاری جلسات شورای گفت وگوی استان 
تهران که بیش از یکســال اســت با اهتمام استانداری 
و شــرکت فعال نمایندگان بخش خصوصی تشــکیل 
می شود، ابراز خرسندی کرد. او با تاکید بر اهمیت جذب 
ســرمایه گذاری در اقتصاد ایران گفت: »کشوری که در 

آینده نگر: »از همۀ حضاِر محترم دعوت می کنم که به ایران سفر کنند، و زمینه های وسیِع 
سرمایه گذاری و همکارِی مشترِک امنیت ساز را، خود، مشاهده کنند؛ با بخش خصوصی 
و دولتِی ایران تماس حاصل نمایند؛ با فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمی آشنا شوند؛ و از 
نزدیک، مهمان دوستِی ایرانیان را تجربه کنند؛ تا با هم به این واقعیت برسیم که تنها از 
طریِق تعامل، همکاری، هم فکری، فهِم متقابل و رشِد فن آورِی صنعتی و اقتصادی است 
که می توانیم برای مردم مان زندگی بهتر فراهم کنیم.« اوایل بهمن ماه سال گذشته بود 
که حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران، نطق مهم خود در اجالس مجمع جهانی 
اقتصاد در داووس سوییس را با این جمالت به پایان بُرد تا نشان دهد اراده ای در باالترین 
سطوح اجرایی کشور به وجود آمده است که قصد دارد با تسهیل ورود سرمایه گذاران 
خارجی به پروژه های عمرانی و اقتصادی ایران، فصلی نوین در راه پیشــرفت کشور 
بگشاید. کمتر از یکسال زمان بُرد تا نخستین نشانه های گشایش این فضا برای ورود 
سرمایه های جدید به اقتصاد ایران بروز و ظهور علنی پیدا کند، اما وقتی صدای زنگ 

آغاز فعالیت های جدی در این عرصه نواخته شد، بسیاری از فعاالن اقتصادی، مدیران 
دولتی، دیپلمات ها و فرستادگان کشــورهایی چون آلمان، هند، بوسنی و هرزگوین، 
مالزی، کرواسی، تایلند، برزیل، اسپانیا، ژاپن، کره جنوبی، ونزوئال، افغانستان و همچنین 
اصحاب رسانه در ساعتی مشخص گردهم جمع شدند تا به گفتۀ محمد نهاوندیان رییس 
دفتر رییس جمهوری شاهد »آغاز عصری جدید« در اقتصاد ایران باشند. صبح روز ۲۹ 
دی ماه ۱۳۹۳، سالن اجتماعات طبقه دهم ساختمان تاریخی اتاق ایران در خیابان طالقانی 
تهران، میزبان صدهاتن از اقتصاددانان و فعاالن بخش های دولتی و خصوصی بود که به 
همراه عالقمندان دیگری که به صورت مداربسته در سالن طبقه هشتم این ساختمان 
مباحث جلسه را پیگیری می کردند، برای شرکت در نخستین »همایش ملی فرصت های 
سرمایه گذاری استان تهران« به آنجا آمده بودند. گردهمایی کم سابقه ای که به نمادی از 
اتحاد دولت و بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف کالن اقتصادی کشور و تالش پیگیر 

بزرگان اقتصاد ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه های ملی تبدیل شد.

چراغ سبز تهران به سرمایه گذاران
گزارش»آیندهنگر«ازهمایشملیفرصتهایسرمایهگذاریاستانتهران

برایکشوری
همچونایران
بهدالیل
مختلف،جذب
سرمایهگذاری
امریواجبو
ضروریاستاما
اگربرنامهریزی
الزموجودنداشته
باشد،جذب
وبهکارگيری
سرمایههای
جدید،درحد
یكآرزوی
دستنيافتنی
باقیخواهدماند.
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را باید کشور متعادل کننده منطقه دانست. امری که عالوه 
بر کشورهای همسایه و شرکای منطقه ای، برای بسیاری 
از کشــورهای جهان نیز مسجل شــده است.« رییس 
اتاق تهران با اشــاره به اینکه »دولت یازدهم از مدیرانی 
آگاه و روزآمد برخوردار اســت« تصریــح کرد: »به رغم 
آنکه در این دولت مدیران نخبه برای خدمت به کشــور 
دورهم جمع شــده اند اما باید زمینه های مناسب را برای 
تصمیم گیری های بهتر مســئوالن فراهم کرد و در این 
زمینه بخش خصوصی می تواند نقشی جدی ایفا کنند.« 

پنجرۀ واحد تهران؛ الگویی برای همه ایران 
استاندار تهران، دیگر سخنران همایش ملی فرصت های 
سرمایه گذاری، با بیان اینکه »بیش از نیمی از کارت های 
بازرگانی کشــور در اســتان تهران صادر می شود، ۲۸ 
درصد ســهم تولید ناخالص ملــی در تهران و بیش از 
۵۰ درصد از مالیات کشور نیز در استان تهران پرداخت 
می شــود« گفت: »با توجه بــه محدودیت هایی که در 
استان تهران برای استقرار صنایع وجود دارد، به دنبال 
راهکارهایی ویژه هســتیم چرا که در حال حاضر افراد 
متخصص و توانمندی که ۸۰ درصد صادرات خدمات 
فنی و مهندسی کشور را به خود اختصاص می دهند در 
تهران مشغول فعالیتند و نمی توانیم آنها را به فراموشی 

بسپاریم.« 
سیدحســین هاشمی، که به واسطۀ سابقه حضور در 
کمیســیون اقتصادی مجلس، طی یک ســال اخیر 
تعامالت نزدیکی بــا اتاق بازرگانی تهران برقرار کرده 
است، با اشاره به موانع و مشکالت جذب سرمایه گذاری 
در ایــران افزود: »از آنجایــی که پنجره واحد تجاری 
در ایران مغفول مانده اســت، بنابراین مراکز جذب و 
حمایت از سرمایه گذاران خارجی را تاسیس کرده ایم، 
تا مسیری که امروز سرمایه گذاران در تهران باید طی 

کنند به الگویی در کل کشور تبدیل شود.«
او با اشــاره به اینکه به دنبال استقرار صنایع »های -

تَک« در اســتان تهران هستیم، افزود: »دولت مجوز 
تاســیس یک منطقه ویژه اقتصادی در جنوب تهران 
را به وســعت ۲۱۰۰ هکتار صادر کرده است. ما ۵۰۰ 
هکتار نیز ویــژۀ صنایع »های -تَک« به این مجموعه 
اضافه کرده ایم تا ســرمایه گذار از امتیازات ویژه این 

منطقه استفاده کند.«

 سرمایه گذاری یک بده بستان یک شبه نیست
رئیــس اتاق بازرگانی ایران از دیگــر افرادی بود که در 
مراســم افتتاحیه همایش تهران پشــت تریبون قرار 
گرفت و با اشــاره به لزوم تالش پیگیر در عرصه جذب 
سرمایه گذاری در کشور ابراز امیدواری کرد دولت موفق 
شــود با بازگرداندن اعتماد به ســرمایه گذاران و تأمین 
امنیت ســرمایه، زمینه های الزم را برای این امر فراهم 
کند. شافعی ضمن نقد سیاست های پیشین اقتصادی 
و بیان اینکه »کارنامه کشور در سال های گذشته برای 
ســرمایه گذاری خوب نبوده اســت، چراکه با توجه به 
پتانسیل های باالی کشور نتوانسته ایم از ظرفیت ها به نحو 
مناسبی استفاده کنیم« افزود: »متأسفانه محیط ناسالم 
و ناامنی که اقتصاد ایران در طول  ســال های گذشــته 
تجربه کرد، به شکل گیری فضایی مملو از بی اعتمادی 
در عرصه سرمایه گذاری منجر شده که حتی کسانی که 
ریسک سرمایه گذاری  را پذیرفته اند، اکنون از کرده خود 

پشیمانند. با این حال فکر می کنم دولت تدبیر و امید به 
این موضوع توجه دارد و می خواهد اعتماد را برگرداند و 
بر این نکته هم اصرار دارد که گفتار و کردارش خیلی با 

هم فاصله نداشته باشد.«
وی تالش برای مقررات زدایی از فضای کســب وکار را 
ازجمله ضرورت های امروز اقتصاد ایران دانست و گفت: 
»امیدواریم این تالش ها بتواند زمینه مساعدی را برای 
آینده فراهم کند،  چرا که سرمایه گذاری کار بده بستان 
یک شبه نیست، بلکه بیشتر امنیت سرمایه مهم است و 
منظور از امنیت، امنیت قضایی نیست، بلکه سرمایه گذار 
باید بداند، فردا چه بالیی بر سر سرمایه اش خواهد آمد. 
 اینکه آیا فردا صادرات یک کاال ممنوع می شود یا خیر، 
نــرخ مالیات و عوارضش چه وضعی خواهد داشــت و 
حقوق و دستمزد کار چه خواهد بود، سؤال هایی است 

که ذهن سرمایه گذاران را درگیر کرده است.«

قطع وابستگی به نفت، یک ضرورت است
معــاون وزیر و رئیس کل ســازمان ســرمایه گذاری و 
کمک های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، 
طی سخنانی در همایش فرصت های سرمایه گذاری در 
استان تهران، با بیان اینکه »بحث تامین مالی خارجی 
برای کشــور یک ضرورت ملی اســت« تصریح کرد: 
»مهمترین دلیل ما برای جذب سرمایه گذاری، الزام ما 
برای قطع وابســتگی به درآمدهای نفتی است چراکه 
نمی توان اقتصاد کشور را با باال و پایین رفتن های قیمت 
نفت گره زد که تعیین قیمتش هم دست تولیدکننده 
نفت نیست. ما چاره ای جز تأمین منابع مالی از راه های 
دیگر نداریم.« محمد خزاعی افزود: »به همین منظور، 
دولت هم اکنون در وزارت اقتصاد و با تأکید وزیر اقتصاد، 
طرح ویژه ای را برای حمایت از سرمایه گذاران در دست 
تدوین دارد کــه وقت زیادی برای شناســایی موانع 
و مشــکالت در آن صرف شده اســت.« او با اشاره به 
سخنان برخی نمایندگان مجلس که گفته بودند دولت 
می تواند کسری بودجه را از محل دریافت مالیات جبران 
کند، تصریح کرد: »مسئله اصالً این نیست، بلکه بیشتر 
هدف ما عدم وابستگی و استقالل از بودجه نفتی است، 
عالوه بر این، در اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم 
رهبری ابالغ شد، به طور صریحی بر افزایش بهره وری 
اقتصادی، نقش درآمدهای مالیاتی و انتقال تکنولوژی 

تأکید شده است.«
خزاعی با اشــاره به زمینه های مساعد و ویژگی های 
منحصربفرد ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
گفت: »ایران به عنوان کشوری که خود انرژی، نیروی 
کار و راه های مواصالتی را به عنوان کشــور پذیرنده 
سرمایه دارد، می تواند زمینه خوبی برای کشورهایی که 
به دنبال فرصت سرمایه گذاری هستند، ایجاد کند که 
منافع آن برای هر دو طرف قابل توجه است، همان طور 
که اکنون با افغانستان، عراق، کشورهای شمال ایران 
و کشــورهای عربی منطقه مراودات خوبی را داریم.« 
نماینده پیشــین ایران در سازمان ملل متحد با بیان 
اینکه »مقوله سرمایه گذاری خارجی، نباید تنها با نگاه 
ملی پیگیری شود« تصریح کرد: »به اعتقاد بنده رشد 
و توســعه اقتصاد ایران نه تنها برای خود این کشــور 
مناسب است بلکه برای کشورهای منطقه نیز نتایج 
مطلوبی را به دنبال خواهد داشت. به جرات می توانم 
بگویم ایران به عنوان یک کشور پذیرنده سرمایه گذاری 

خارجی سرنوشت مشترکی را در حوزه سرمایه گذاری 
با کشورهای منطقه دارد.«

  ایران آمادۀ خیز بلند اقتصادی است
پس از خزاعی، نوبت به ســفیر هند در ایران رسید که 
به عنوان تنها ســخنران غیرایرانی مراســم افتتاحیه، 
پشــت تریبون برود و از برگــزاری همایش فرصت های 
سرمایه گذاری استان تهران تشکر کند. پس از سخنان 
کوتاه آقای سروی واستاوا، محمد نهاوندیان رییس دفتر 
ریاســت جمهوری و رییس پیشین اتاق ایران به دعوت 
علی درســتکار، مجری مراسم پشت تریبون قرار گرفت 
تا به عنوان آخرین سخنران مراسم افتتاحیه، دیدگاه های 
خود را پیرامون شــرایط اقتصادی کشور و همایش ملی 
فرصت های ســرمایه گذاری استان تهران بیان کند. وی 
در این ســخنرانی، با بیان اینکه »فضای سرمایه گذاری 
در ایران نه در تبلیغ سیاســی دولتمردان بلکه در زبان 
کارآفرینــان نوید آغــاز فصل جدیــدی را به جهانیان 
می دهــد« افزود: »امروز ایران آمــاده یک خیز بلند در 
اقتصاد است و سرمایه انسانی و مجموعه پتانسیل های 
موجود در کشــور می تواند، این معادله بزرگ را محقق 
سازد.«  او، با بیان اینکه »موضوع اصالح مناسبات دولت 
و فضای کسب وکار از مسائلی است که به بلوغ رسیده« 
خاطرنشان کرد:»االن به این نتیجه رسیده ایم که بخش 
خصوصی باید مدیریت فعالیت اقتصادی را برعهده بگیرد، 
اما دولت هم به دنبال ایجاد شــرایط محیط کسب وکار 
است و عزم این مسئله وجود دارد که خطاهای گذشته 
تکرار نشود. نوســان پاندولی یا محدودیت همه چیز به 

تاریخ پیوسته است.«
نهاوندیان با تاکید بر اینکه »رشــد اقتصادی باید متکی 
بر بهره وری و نوآوری باشــد« افزود: »درآمدهای متکی 
بر رانت در اقتصاد دیگر نباید جســت وجو شود، اگر در 
گذشته  نیز سودهای بادآورده ای ناشی از رفتارهای غلط 

ایجادشده، دیگر در این اقتصاد جایی ندارد.« 
رییس دفتر رییس جمهوری بــا بیان اینکه »اقتصاد 
ایران به عنوان امیدبخش ترین اقتصاد دست نخورده 
جهان شناخته می شود« افزود: »پتانسیل های اقتصاد 
ایران با هیچ اقتصادی قابل مقایســه نیست و دولت 
تصمیماتی را برای فعال کردن این پتانسیل ها اتخاذ 
کرده اســت. امروز امکان حضور بخش خصوصی در 
گستره طرح  های عمرانی فراهم شده و صندوق توسعه 
ملی بسیار بیشتر از گذشته آماده حمایت از طرح های 

سرمایه گذاری است.«
نهاوندیان با بیان اینکه »اقدامات بسیار جدی برای اصالح 
رابطه بانک و بنگاه های اقتصادی در حال انجام اســت« 
گفت: »این موضوع در دســتور کار شورای پول و اعتبار 
قرار دارد تا بانک از شکل حاکمیتی خارج شده، رابطه اش 
با بنگاه های اقتصادی اصالح شود و بسترهای رانت خیز 
در آن از بین برود. این موضوعاتی است که در دستورکار 

جدی دولت قرار دارد.«
 

ســخنرانی محمــد نهاوندیان، پایان بخش مراســم 
افتتاحیــه همایش بــود. پس از پایان ســخنان او، 
میهمانان بــرای دقایقی اســتراحت و یک پذیرایی 
مختصر بــه طبقه نهم اتاق ایران فراخوانده شــدند 
تــا دقایقی بعد برای شــرکت در پنل تخصصی این 

همایش به سالن اجتماعات بازگردند.

ایرانبهعنوان
کشوریکهخود
انرژی،نيروی
کاروراههای

مواصالتیرابه
عنوانکشور

پذیرندهسرمایه
دارد،میتواند

زمينهخوبیبرای
کشورهاییکه

بهدنبالفرصت
سرمایهگذاری
هستند،ایجاد

کندکهمنافعآن
برایهردوطرف
قابلتوجهاست.
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حمیدرضا فوالدگر، نماینده مجلس: همانطور که 
ریاســت محترم جمهوری گفته بودند سال هاست در 
ایران، سیاســت از اقتصاد یارانه می گیرد، ولی ما نیز 
امیدواریم مدتی این معادله برعکس شود. باید کاری 
کنیم که هر بخشی در جایگاه خودش باشد، سیاست 
رکن اداره جامعه اســت، اقتصاد هم شیوۀ ادارۀ منابع 
موجود در کشور است. خوشبختانه دولت یازدهم تاکید 
ویژه ای بر شفاف سازی در اقتصاد کشور دارد و مجلس 
نیز به استقبال این رویکرد مثبت دولت رفته و با تاکید 
بر ماده ۶ اصل 44 قانون اساسی تمام دستگاه ها را ملزم 
کرده که فعالیت های اقتصادی خود را شــفاف اعالم 
کنند. مجلس عالوه بر این ها برنامه های فراوانی دارد تا 
فضا را برای سرمایه گذاری و گسترش تولید ملی هموار 
کند. یکی از این تالش ها الیحه حمایت از تولید است. 
ما همچنین طرحی را با عنوان »صندوق تثبیت بازار 
سرمایه« به تصویب رسانده ایم و برنامه ای نیز برای رفع 
موانع سرمایه گذاری در حوزه هایی که منجر به کاهش 
مصرف انرژی می شود داریم که به زودی اعالم خواهد 

شد. 

شــاپور محمدی، معاون اقتصــادی وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی: نخســتین چیزی کــه برای 
سرمایه گذاری در هر منطقه ای حائز اهمیت است و تهران 
نیز از این قاعده مســتثنی نیست، ثبات کالن اقتصادی 
است. خوشــبختانه دولت تدبیر و امید، با کاهش تورم 
و کنترل نرخ ارز توانســته این ثبات را در ســطح کالن 
سرمایه گذاری که تهران هم در آن اتمسفر قرار می گیرد 
ایجاد کند. به عقیده ما، یکی از مهم ترین مسائل در ایجاد 
ظرفیت و شــرایط مناسب برای ســرمایه گذاری؛ ثبات 
مقررات، ســازگاری و عدم ابهام مقــررات و عدم تغییر 
آن در مدت زمان ســرمایه گذاری است. سرمایه گذاری 
باید یک پنجره امن داشــته باشد، به این معنا که برای 
هر ســرمایه گذاری باید فرصتی داده شود تا در موضوع 
سرمایه گذاری به فازهای بعدی کار برسد پیش از آنکه 
قانون جدیدی در حوزه ســرمایه گذاری او اعمال شود. 
یکی دیگر از عوامل موثر در بحث سرمایه گذاری، وجود 
اطالعات شفاف، به روز و تسهیل در صدور مجوزهاست. در 
همین راستا، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در راستای 
اجرای ماده ۷ اصل 44 قانون اساســی، اخیراً سایتی با 
عنوان »ایران مجوز« راه انــدازی کرده که برای اولین بار 
در کشــور تمامی مجوزهای الزم برای آغاز فعالیت های 
اقتصادی در این درگاه احصاء شده و با هر دستگاه دولتی 
که مازاد آن را مطالبه کند، برخورد قانونی صورت خواهد 
گرفت. در همین راستا، به زودی عالوه بر فعالیت تیم های 
حقوقی برای حذف مجوزهای غیرضرور، مواردی که به 
موجب قانون باید توسط مجلس حذف شوند را در قالب 

»الیحه ساماندهی مجوزها« به مجلس ارائه می کنیم. 

یک عضو کمیســیون صنایع اتاق ایران: جذب 
ســرمایه گذاری خارجی و گرفتن سهم مان از اقتصاد 
بین الملل نیازمند زیرساخت هایی است که بخشی از آن 
با همت دولتمردان و نمایندگان مجلس  در سال های 
اخیر عملیاتی شــده اما هنوز راه درازی تا رسیدن به 
مطلوب و مقصودمان در پیش داریم. جز بحث امنیت 
ســرمایه گذاری کــه در نوبت صبح از ســوی آقایان 
آل اسحاق و شافعی مطرح شد، مهم ترین بستر موجود 
در عرصه سرمایه گذاری کشور، قانون سرمایه گذاری 
خارجی در ایران که به اعتراف بسیاری از کارشناسان و 
سرمایه گذاران خارجی یکی از مترقی ترین اسناد قانونی 
دنیاست اما به خاطر برخی نقاط ضعف در بخش های 
دیگر کشــور، در اجرای آن دچار مشــکلیم. ما برای 
رسیدن به سطحی مناسب از سرمایه گذاری خارجی 
بــه یک نظام بانکی کاراتر نیــاز داریم. موضوع دیگر، 
بورس ماست که باید بسیار قوی تر عمل کند تا بتواند 
سرمایه گذاری خارجی را در خود جذب کند. در بخش 
حمل ونقل باید زیرساخت های الزم فراهم شود. مالیات 
باید به صورتی شــفاف تر برای سرمایه گذاران خارجی 
مطرح شود. عالوه بر اینها ما نیازمند کاهش نرخ ریسک 
سرمایه گذاری ایران در آمارهای سازمان تجارت جهانی 
هســتیم که امیدواریم هرچه زودتر بهبود پیدا کند. 
قانون کار ما یکی دیگر از مسائل مهمی است که مورد 
توجه ویژه تمامی سرمایه گذاران خارجی قرار دارد. ما 
در کمیســیون صنایع اتاق ایران با مطالعه قانون کار 
۱۲ کشور که همگی دارای اقتصادهای نسبتاً همگن 
با اقتصاد ما بودند، مجموعه ای برای بررســی بیشتر 
به مجلس و وزارت کار و امور اجتماعی فرســتاده ایم. 
امیدواریم که بحث بازنگری در قانون کار مورد توجه 
مسئوالن دولت و نمایندگان مجلس قرار گیرد چراکه 
در غیر این صورت می تواند به عنوان عاملی بازدارنده در 

راه جذب سرمایه گذاری خارجی عمل کند.

یک عضو کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق 
تهران: بخش حمل ونقل حــدود ۸ درصد از ارزش 
افزوده اقتصاد کشــور را به خود اختصاص داده است. 
این بخش چهار رشــتۀ عمده دارد؛ هــوا، ریل، دریا و 
جاده. ایران هم از نظر پتانســیل داخلی و هم خارجی 
جایگاه مناسبی در مباحث مربوط به حمل ونقل دارد. 
در ارتباط با پتانسیل های خارجی، ایران تنها کشوری 
اســت که همزمان با هفت کشور محصور در خشکی 
دارای مرز مشترک است، خود ما کشوری ۸۰ میلیونی 
هستیم که با درنظر گرفتن، ۷ کشور همسایه جمعیت 
قابل مالحظه ای را به خود اختصاص می دهیم و بنادر 
ما می توانند به عنوان قطب منطقه عمل کرده و حجم 
باالیی از حمل ونقل دریایی را به خود اختصاص دهند. 
در بحث جاده ای نیز، ایران از بهترین مسیرهای جاده ای 

بررسی مشوق ها، فرصت ها
و راهکارهای جذب سرمایه گذاری

پنل تخصصی

غرب به شــرق و شمال به جنوب در منطقه برخوردار 
است چراکه زیرســاخت های بهتر و امنیت پایدارتری 
نسبت به مســیرهای جایگزین دارد. باید پذیرفت که 
هم در بحث ترانزیت، هم در بحث سرمایه گذاری های 
زیربنایــی در داخل کشــور، از ایــن ظرفیت ها کمتر 
استفاده کرده ایم. ایران با توجه به ارتفاع ۱۰۰۰ متری 
فرودگاه بین المللی اش از سطح دریا، می توانست بهترین 
هاب هوایی منطقه باشد، اما متاسفانه دبی و استانبول 
با ســرمایه گذاری های عظیمی که در این بخش انجام 
دادند، این فرصت را نیــز از ایران گرفتند. با این حال 
هنوز هم پتانسیل های ما آنقدر زیاد است که بدون شک 
یکی از مهم ترین بخش هایی که می توانیم اقتصادمان 

را بر پایه های آن متکی کنیم، حوزۀ حمل ونقل است.

جواد قوام شهیدی، دبیر کل شورای عالی امور 
ایرانیان خارج از کشــور: ایرانیان خارج از کشور 
فرصتی بی بدیل اند و عدم توجه به این ظرفیت، جفا به 
امنیت و حقوق ملی ماســت. در حال حاضر ایرانیان 
خارج از کشور نزدیک به ۶.۵ درصد از جمعیت کشور را 
در برمی گیرند اما متاسفانه تاکنون هیچ گام اساسی ای 
در جهت برنامه ریزی برای این بخش از ایرانیان صورت 
نگرفته بلکه عمدتاً اقدامات ســلیقه ای در این زمینه 
شکل گرفته است. این در حالی است که اگر ما بخواهیم 
در بخش ســرمایه گذاری خارجی بــه دنبال احیای 
اقتصاد کشور باشیم، این ایرانیان خارج از کشورند که 
می توانند به لحاظ سرمایه و فکر، پرچمدار این حرکت 
در دنیا باشند. در مورد اهمیت ایرانیان خارج از کشور 
باید به خاطر آورد که نیمی از اعضای مرکز تحقیقات 
ناســا ایرانی االصل، و از مجموع ۳۲۰۰ شخصیت برتر 
علمی جهان، ۲4 نفر ایرانی هســتند. این رقمی مهم 
و ظرفیت بزرگ برای کشــور ماست. ما طرحی را در 
شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در دست بررسی 
داریم مبنی بر ایجاد شبکه ای از ایرانیان برتر خارج از 
کشور که در گام نخست نزدیک به ۱۰۰ ایرانی برتر در 
حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
را دربرمی گیــرد. شــما بهتر از مــن می دانید که در 
بسیاری عرصه ها، نفرات اول تا سوم دنیا ایرانی هستند، 
بنابراین اگر این افراد در یک شبکه و ظرف مشخص در 
کنار هم قرار بگیرند، هم می توانند منشأ فعالیت هایی 
مثبت شوند، هم قدرت نرمی برای اقتصاد، سیاست و 
جایگاه البی گری کشورمان در دنیای غرب ایجاد کنند. 
طرح جامع و مقدماتی این کار در شورای عالی ایرانیان 
خارج از کشور آماده شده است و ما امیدواریم با اصالح 
رویکردها، به زودی به جایی برســیم که هرچه برای 
ایرانیان داخل کشــور حقوق قائلیم، برای یک ایرانی 
خارج از کشور نیز مطابق اقتضائات و ظرفیت هایی که 

دارد، این حقوق را قائل شویم.

فرآیندهای
سياستگذاری
مابایدباثبات
وثباتبخش
باشد.فرآیندهای
عملياتیما
بهصورتاساسی
بایددگرگونشود
ونظامسالمت
اداریبهعنوان
اصلیترینبستر
برایاینكهبتواند
سياستهای
درستحاکميت
رادرمسيرمنطقی
جلوببرد،باید
اصالحشود.
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رئیس هیأت مديره سامانه استراتوس: همه گفتیم 
باید سرمایه گذاری انجام شود ولی اصال نگفتیم چگونه؟ 
هم اکنون هر یک ایرانی شاغل، بار تامین مالی چهار نفر 
را به دوش می کشد، پس بنیادی ترین و اساسی ترین 
مســئله امروز و دهه آینده ایران، ایجاد اشتغال است. 
ولی رســیدن به این مهم ســه »باید« دارد:  نخست 
اینکه دولت باید باورش این باشد که »جهانی شدن« 
سیاست غالب جهان اســت و هیچ کشوری در انزوا، 
به موفقیت نرسیده و کشــورهای منزوی خودشان 
فقیر و ملت شان صغیرند. دوم اینکه، ما نیازمند توقف 
تمامی سیاســت هایـ  اگر نگوییــم ویرانگرـ   غلط 
گذشته از جمله ادامه سیاســت های ارزی دونرخی، 
ادامه یارانه سوخت و نان، ادامه پرداخت یارانه نقدی 
به هفتاد میلیون جمعیت و ... هستیم. سومین مسئله 
نیز همگرایی بین نخبگان سیاســی، نخبگان علمی 
و نخبگان بازار اســت. اگر پذیرفته باشیم، نخستین 
مســئله اقتصاد کشــور در دهه آینده اشتغال است، 
خیلی روشن است که باید سرمایه گذاری اتفاق بیفتد، 
اما ســرمایه گذاری در کجا؟ این سرمایه گذاری باید 
متمرکز بر فرصت هایی باشد که دو نتیجه را محقق 
کنند: اول، رشــد اقتصادی و دوم، اشتغال پایدار. جز 
دولت، هر سرمایه گذار دیگری چه ایرانی و چه خارجی، 
اگر به عنوان مشتری تلقی اش کنیم، مشتری دولت و 
حاکمیت است، مشتری قوای سه گانه است. اگر قرار 
است وقتی مشتریان ما که سرمایه گذاران محترمند، به 
ایران می آیند، ارزشی قابل عرضه ارائه بدهیم، راه حل 
اینهاست: فرآیندهای سیاستگذاری در نظام اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی ما باید با ثبات و ثبات بخش باشد. 
فرآیندهای عملیاتی ما به صورت اساسی باید دگرگون 
شود و نظام سالمت اداری به عنوان اصلی ترین بستر 
برای اینکه بتواند سیاســت های درســت حاکمیت 
را در مســیر منطقی جلو ببرد، باید اصالح شود. آیا 
این اصالحات می تواند اتفــاق بیفتد یا نه؟ می تواند، 
اما نیازمند یک زیربنای بنیادی اســت: توسعه منابع 
انسانی، توســعه منابع اطالعاتی، توسعه دانش فنی، 
تامین نیازهای نرم افزاری و ســخت افزاری و از همه 
مهم تر، پایه گذاری اقتصادی دانش بنیان که میانُبری 

برای تحقق آرزوهای ماست.

یک عضو کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی 
اتاق تهران: یکی از مسائل مورد توجه سرمایه گذاران، 
حوزه های پولی و بانکی اســت که خوشبختانه اخیراً 
بــا اعالم مصوبه دولت در زمینــه مابه التفاوت نرخ ارز 
گشایشی ایجاد شــد. امروزه، بحران پیش آمده ناشی 
از حضــور داعــش در منطقه، ایــران را در موقعیتی 
مناسب تر از لحاظ سرمایه گذاری در منطقه قرار داده 
و فرصتی تازه اســت که ما بتوانیم پیشــرفت هایی را 
برای اقتصاد کشور رقم بزنیم، چنانکه اخیراً توانستیم 
در حوزه صنعت نساجی سرمایه گذاری های مشترکی 
میــان بخش خصوصی ایران و ترکیه منعقد کنیم که 
می تواند در عرصه های دیگر نیز توســعه یابد. یکی از 
پیش شط های سرعت بخشی به جذب سرمایه گذاری 
خارجی، حرکت به سمت نظام تک نرخی ارز به همراه 
کاهش تعرفه هاســت که امیدواریم با همکاری دولت 
محتــرم و پیگیری بخش خصوصــی بتوانیم در این 

عرصه ها گامی به پیش برداریم.

شاید نخســتین پرسشــی که دربارۀ 
»همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری استان 
تهران« به ذهــن بیاید، همین عنوان همایش 
باشد. چرا فرصت های سرمایه گذاری در استان 
تهران؟ شأن نزول این عنوان چیست و چطور 
همایشی دربارۀ فرصت های سرمایه گذاری در 

تهران می تواند »ملی« باشد؟ 
پرســش بجایی است. برای پاســخ به این پرسش 
باید از دالیل و زمینه های شکل گیری این همایش 
ســخن بگوییم. همان طور که می دانید شوراهای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مدتهاست که 
در سراســر استان ها برنامه های مرتبی برای تبادل 
نظر میــان دو طرف دارند. در اســتان تهران هم 
یکســالی از آغاز فعالیت این شورا می گذرد و بارها 

نقطه عطفی در بازتعریف
 وظایف اتاق ها

زمينههاودستاوردهایبرگزاریهمایشملی»فرصتهایسرمایهگذاری
استانتهران«درگفتوگوباریيسهمایش

مســائل و موانعی که در راه بهبود اوضاع 
اقتصادی کشــور وجود داشته و دارد در 

این جلســات مورد بحث و گفت وگو قرار 
گرفته است. یکی از مسائلی که همواره در این 

جلسات مورد توجه قرار داشته و دارد این است که 
ضعف های ما کجاست؟ چرا ما همواره ظرفیت های 
مغفولی داشــته ایم که نتوانســتیم آن هــا را به 
متقاضیان سرمایه گذاری معرفی کنیم. سالهاست 
مســئولین دولتی ما از فرصت های سرمایه گذاری 
در ایران سخن می گویند. یعنی تقریباً تا امروز هر 
ســیمناری که در این مورد داشتیم منشأ دولتی 
داشــته و فرد یا نهادی دولتــی تالش کرده برای 
جذب ســرمایه گذاری کاری را آغاز کند و در این 
میان جای بخش خصوصی به عنوان کارشناسی که 

آینده نگر: همایش ملی »فرصت های سرمایه گذاری استان تهران« نخستین تالش مشترک و جدی بخش خصوصی 
و دولت برای فراهم آوردن فرصت های ســرمایه گذاری در کشور بود که نطفه اصلی برگزاری آن پس از سخنرانی 
حســن روحانی رییس جمهوری اســالمی ایران در اجالس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس بسته شد. 
محمدرضا بهرامن رییس همایش تهران، با بیان اینکه در این همایش تالش شد پرچمی که آقای روحانی در دعوت 
از ســرمایه گذاران خارجی در داووس برافراشــته بود، در داخل تهران به اهتزار دربیاید، می گوید: »دولت به این 
نتیجه رسیده که ما بدون سرمایه گذاری های جدید نمی توانیم فعالیت های تولیدی خودمان را گسترش دهیم و لذا 
بهترین فرصت است تا با توجه به اینکه کشورهای منطقه عمدتا با چالش های سیاسی و اقتصادی روبرو هستند، 

به ورود ســرمایه گذاری های جدید به کشور یاری برسانیم.« او با ابراز تاسف از غیبت بخش خصوصی در 
فعالیت های مربوط به جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران که باعث شده »تا امروز هر سیمناری 

که در این مورد داشــتیم منشأ دولتی داشــته و فرد یا نهادی دولتی تالش کرده برای 
جذب سرمایه گذاری کاری را آغاز کند« بر نقش ویژه اتاق های بازرگانی در شناسایی 

فرصت های سرمایه گذاری و فراهم کردن زمینه های ورود سرمایه های جدید به ایران، 
تاکید می کند: »به نظر من همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری در تهران نقطه عطفی در 

بازتعریف وظایف اتاق های بازرگانی بود تا بتوانند در کنار دولت قرار گرفته و به تحقق اهداف کالن 
کشور اعم از توسعه دپیلماسی اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور یاری برسانند.« متن 

گفت وگوی آینده نگر را با رییس همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری استان تهران در ادامه بخوانید.
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ما نیز باید این فضا را در کشور خودمان داشته باشیم. 
صرف اینکه بگوییم، در کشــورمان نفت داریم، گاز 
داریم، امکانات داریم، نیروی انســانی داریم، راهگشا 
نیســت. ما باید به این پرســش پاسخ دهیم که آیا 
سرمایه گذار می تواند به راحتی وارد فضای اقتصادی 
کشور ما شود یا خیر؟ ما باید زیرساخت های الزم را 
برای پذیرایی از سرمایه گذاران و جذب سرمایه های 
خارجی فراهم کنیم و یکی از مهم ترین زیرساخت ها 
همین پنجره های واحد اســت. متاسفانه امروز یکی 
از دغدغه های اصلی بخش خصوصی کشــور برای 
جلب ســرمایه گذاری، فقدان همین فضاهاست که 
مشکالت فراوانی را برای سرمایه گذاران، چه داخلی 
و چه خارجی ایجاد می کند. متاســفانه سرمایه گذار 
داخلی به این محدودیت ها عادت کرده و این مسئله 
به خودی خود ضعف بزرگی است. ما چرا نباید این 
فضای مناسب را ایجاد کنیم؟ این فضا همان پنجره 
واحدی است که همه دستگاه ها باید در آن متمرکز 
شــوند تا وقتی کســی وارد فضای اقتصادی ایران 
می شود تا لحظه خروجش همه چیز کامالً مشخص 
باشد. ما باید این شــیوه را در استان تهران اجرایی 
کنیم تا الگویی باشد برای اینکه در هر استانی وقتی 
سرمایه گذاری ورود پیدا می کند، بتواند تمام مسائل و 
مشکالتش را در آن فضای شیشه ای به عنوان پنجره 
واحــد ببیند و در کوتاه ترین مــدت بتواند به هدف 

خودش برسد.
حضــور دیپلمات های خارجــی در این 
آیا مشارکت  بود،  بسیار چشــمگیر  همایش 
پررنگ این جمع توانســت زمینه هایی را برای 
هرچه بیشتر عملیاتی شدن پروژه ها فراهم کند؟

ما هدفمان این نبود که با ورود دیپلمات ها بالفاصله 
قراردادهایــی با طرف های خارجی بســته شــود، 
بلکه می خواســتیم با حضور آنها در این همایش و 
ارائه این اطالعات بتوانیم از ظرفیت هایشــان برای 
اطالع رســانی فرصت های ســرمایه گذاری در ایران 
از طریــق سفارت خانه هایشــان اســتفاده کنیم تا 
سرمایه گذارانی که عالقه مند هستند به ایران بیایند 
و مراجعات بسیار زیادی برای سرمایه گذاری دارند، 
پیش از ورود به کشــور، اطالعــات کافی از فضای 
داخل کشــور و فرصت ها و پتانسیل های موجود در 
ایران داشته باشند. در جریان برگزاری این همایش، 
تشکیل دبیرخانه دائمی و بررسی و تایید ۳۸۰ طرح 
سرمایه گذاری، باعث شد اکثر سفارت خانه هایی که 
نمایندگانشــان در همایش حاضر بودند، اطالعات 
دبیرخانه دائمی ما را بخواهند که در حال ارسال برای 

آنها هستیم.
چنانکه فرمودیــد، در این همایش بخش 
فرصت های  نخســتین بار  بــرای  خصوصی 
سرمایه گذاری در استان تهران را شناسایی و در 
قالب پروژه های اقتصادی آمادۀ سرمایه گذاری 
تنظیم کرد. آیــا در جریان این بررســی ها 
مزیت های نســبی ســرمایه گذاری در تهران 
شناسایی شــد؟ پذیرش ســرمایه در کدام 

دارد، الزم اســت بداند چه مراحلی را باید طی کند، 
از کجا ورود پیدا کند و از کجا خارج شــود تا بتواند 
ســرمایه خود را در پروژه ای اقتصــادی به جریان 
بیاندازد. اینهــا نیازهایی بود که احســاس کردیم 
جایشان خالی است و نقش بخش خصوصی در تامین 
آن اگر بیش از دولت نباشــد، کمتر نیست. همین 
موضوع فتح بابی شد برای اتخاذ این تصمیم که ما 
بیاییم دبیرخانه دائمی فرصت های سرمایه گذاری را 
در اتاق تهران راه اندازی کنیم و با تشکیل کارگروه ها 
و فراخــوان عمومی از فعاالن اقتصادی برای معرفی 
پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری در منطقه، یک 
بانک اطالعاتی دائمــی از این ظرفیت های مغفول 
آماده کنیم. بدین ترتیب همایش ملی فرصت های 
سرمایه گذاری اســتان تهران در زمرۀ همایش هایی 
قرار گرفت که وقتی برگزاری اش به پایان رسید، تازه 
کار اصلی اش شــروع شد و فرصتی را ایجاد کرد که 
اطالعات الزم برای کسانی که با هدف سرمایه گذاری 

به ایران می آیند در اختیارشان قرار دهد.
با برگــزاری این همایش چــه نیازها و 
همچنیــن چه فرصت هایــی در زمینه جذب 
سرمایه گذاری شناســایی شد که تا االن مورد 

توجه نبود؟
ما با برگزاری این همایش عالوه بر اینکه در اطراف 
جذب سرمایه خارجی در ایران فضاسازی مناسبی 
انجام دادیــم، با توجه به فعالیت کارگروه هایی که 
جهت برگزاری این همایش تشکیل شده بود به این 
نتیجه رسیدیم که ضعف های خودمان را در زمینه 
جذب سرمایه گذاری شاسایی و برطرف کنیم. وجود 
یک پنجره واحد در سراسر کشور، از ضروریات بود. 
برای کشوری که می خواهد سرمایه گذاران خارجی 
را به پروژه هــای خود جذب کند، به آن نیاز مبرم 
دارد تا سرمایه گذاران بیایند و به سادگی به بازارها 
و فرصت های اقتصادی موجود در کشــور ما ورود 

پیدا کنند.
کمی دربارۀ پنجره واحــد بگویید؟ این 
اصطالح به چه معناست و چه زمینه هایی را برای 

سرمایه گذاری ایجاد می  کند؟
هر کسی که برای سرمایه گذاری وارد ایران می شود 
باید بتواند در کمترین زمان ممکن به آن هدفی که 
در برنامه های خودش برای ســرمایه گذاری در ایران 
دارد، برســد و از صرف وقت و هزینه بی مورد برای 
کسب اطالعات، شــروع کار و حضور سرمایه اش در 
کشور پرهیز شــود. این موضوعی است که در همه 
کشورها مورد توجه است. مثال در کشور گرجستان 
که فاصله هوایی آن با ایران در حدود ۵۰ دقیقه است، 
برای هر ســرمایه گذاری که وارد آن کشور می شود 
این فرصت و امکان فراهم است که بتواند در فاصله 
صبح تا بعدازظهر، همــه کارهای الزم را انجام دهد 
و حتی حســاب بانکی خود یا واحد اقتصادی اش را 
نیز راه اندازی کند. اینها فضاهایی اســت که تمامی 
کشورها برای سرمایه گذار خارجی قائل می شوند تا 
از فرصت حضور او در کشورشان نهایت بهره را ببرند. 

از نزدیک با چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری در 
کشور دست به گریبان است همواره خالی بوده است. 
این بحثی بود که بنده در شورای گفت وگوی استان 
تهران که ریاستش با مهندس هاشمی استاندار تهران 
و دبیرخانه اش در اتاق بازرگانی تهران است مطرح 
کردم که ما بیاییم پیــرو تصمیمی که در اجالس 
مجمع جهانی اقتصاد در داووس اعالم شد، برنامه ای 
را برای تشریح فرصت های ســرمایه گذاری برگزار 
کنیم. آنچه در داووس اتفاق افتاد یک خوشامدگویی 
بود که توســط ریاست محترم جمهوری بیان شد. 
آقای روحانی در ســخنرانی خود در داووس گفتند 
ما کشوری هستیم با شرایطی خاص، نیروی انسانی 
تحصیلکرده، دارای پتانسیل هایی مثل نفت و گاز، 
دارای منابــع غنی معدنی و ... ایشــان خطاب به 
فعاالن اقتصادی سراسر جهان اعالم کردند به ایران 
بیایید، ما این پتانســیل ها و فضاهایی که داریم را 
در اختیار شما قرار می دهیم تا سرمایه گذاری کنید. 
رییس جمهوری چنین دعوتی را در سطحی جهانی 
مطرح کرد اما متاســفانه در داخل ایران هیچکس 
این پرچــم را بلند نکرد. به نظر مــن این وظیفه 
اتاق هاست که چنین فضایی را تسهیل کنند، این 
بود که در جلسه شورای گفت وگو طرح مسئله کردم 
و استدالل هایم مورد پذیرش جمع واقع شد. اوایل 
تیرماه بود که گفتیم با توجه به اینکه ایدۀ این کار 
از شورای گفت وگوی استان تهران بیرون آمده، به 
عنوان اولین گام همایشی را در فضای تهران و برای 
شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در استان تهران 
برگزار کنیم، اما بعد از چندین جلسه که با گروه های 
مختلف در شورای گفت وگو مذاکره کردیم، به این 
نتیجه رســیدیم که ما نمی توانیم به صورت مجرد 
و بدون توجه به کارکردهای فرااســتانی تهران در 
حوزه های مختلف از فرصت های سرمایه گذاری در 
تهران سخن بگوییم چون هر بحثی را که در رابطه 
با سرمایه گذاری در تهران شروع کنیم به فاصله ای 
کوتاه به بخش ها و بازارهای نقاط دیگر کشور متصل 
می شــود، برای همین بود که عنــوان همایش را 

»همایش ملی« در نظر گرفتیم.
یکی از مســائلی که در حاشــیه و متن 
همایش فرصت های سرمایه گذاری استان تهران 
مورد توجه و تامل واقع شد، موضوع لزوم ایجاد 
بانک اطالعاتی و دبیرخانه دائمی همایش بود. 
این نیاز چگونه احساس شد و چه اقداماتی برای 

تحقق آن صورت گرفت؟
این کمبود و احساس نیازی بود که در حین برگزاری 
جلســات کارگروه های همایش به آن رســیدیم. با 
اســتانداری هماهنگی الزم را انجام دادیم تا مطابق 
وظایف ذاتی خود، این کانــون و فضا را ایجاد کند. 
مــا هنگامی کــه در مورد زوایــای مختلف حضور 
ســرمایه گذار خارجی در ایران گفت وگو می کردیم 
در نظر گرفتیم که وقتی یک ســرمایه گذار داوطلب 
در کشــور ما حضــور پیدا می کند بایــد بداند چه 
فرصت هایی برای سرمایه گذاری پیش روی او وجود 

ماباید
زیرساختهای
الزمرابرای
پذیراییاز
سرمایهگذارانو
جذبسرمایههای
خارجیفراهم
کنيمویكیاز
مهمتریناین
زیرساختها
پنجرههایواحد
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بخش های اقتصادی تهران بیــش از دیگران 
است؟

یکی از غافلگیری های بزرگ ما در بخش گردشگری 
رقم خــورد. روزی که برنامه ریزی بــرای برگزاری 
همایــش تهــران را شــروع کردیم، هرگــز تصور 
نمی کردیم بخش گردشــگری ما بتواند بیش از ۳۰ 
طرح بــه همایش ارائه کند؛ آن هم طرح هایی نوین 
و قابل ســرمایه گذاری جدی که از جذابیت خاصی 
نیز برخوردارند. از طــرف دیگر، حوزۀ حمل و نقل 
یکی دیگر از بخش هایی بود که طرح های زیادی در 
ارتباط با آن به دبیرخانه رسید چنانکه تعداد زیادی 
طرح آمادۀ ســرمایه گذاری در بخش های جاده ای، 
ریلی و حتی هوایی ما به دبیرخانه همایش ارائه شده 
اســت. بخش های معدنی ما از دیگر مواردی است 
که در دبیرخانه طرح های فراوانی ارائه کرده که قابل 
گفت وگو و رایزنی برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
است. بخش های فاضالب شهری و ساختمان نیز از 
دیگر فرصت های سرمایه گذاری در استان تهران است 
که سهمی از طرح های موجود در دبیرخانه همایش 
را بــه خود اختصاص داده اند. ناگفته نماند کاری که 
ما کردیم، بررســی ۵۵۰ درخواستی بود که تا پیش 
از برگــزاری همایــش به دبیرخانه آمــد و ما با کار 
کارشناســی حدود ۶۰ درصد این طرح ها را انتخاب 
کردیم کــه به نظر ما قابل ارائه به ســرمایه گذاران 
بــود، ولی از آنجایی که این دبیرخانه قرار اســت به 
صورت دائمی فعالیت کنــد، هنوز در حال دریافت 
درخواست های متعددی است که برنامه کارشناسی 
آنها را در دستورکار دارد و قرار است بعد از این نیز به 
کار شناخت موقعیت ها و فرصت های سرمایه گذاری 
و ارائه آن به ســرمایه گذاران داوطلــب ادامه دهد. 
بنابراین فهرســت ما روزبه روز غنی تر خواهد شــد. 
این فعالیت ها قرار اســت باب فضاهای تازه ای را در 
مقابل سرمایه گذاران و صنعتگران ما بگشاید، چنانکه 
مثالً ما در شــهرک های صنعتی مــان ظرفیت های 
زیادی داریم که معطل مانده اند. در صنایع کوچک 
و متوسط مان پتانسیل های فراوانی داریم که هنوز از 
آنها استفاده بهینه ای نشده است و می توانند با ورود 
به این فهرست، در معرض سرمایه گذاری های تازه ای 
قرار بگیرند. یکی از مهم ترین دالیل عدم اســتفاده 
کامل از ظرفیت کارخانجات و تولیدی های واقع در 
شهرک های صنعتی، ضعف و نبود بازارهای مصرف 
است، بنابراین اگر ما بتوانیم قابلیت ها، ظرفیت ها و 
فرصت های موجود در این شــهرک ها و کارخانجات 
را بــه صــورت طرح هایــی با چارچوب مشــخص 
برای ارائه به ســرمایه گذاران داوطلــب و بازارهای 
داخلی و خارجی ارائه کنیم، این می تواند شــرایط 
ویــژه ای در بخش تولید به ارمغان بیاورد. این همان 
فضاهایی است که می توان از طریق برگزاری چنین 
همایش هایی و معرفی فرصت های ســرمایه گذاری 
ایجاد کرد. ما در جریان برگــزاری این همایش بار 
دیگر به این واقعیت واقف شــدیم که ظرفیت های 
آماده بهره برداری در اســتان تهران فراوان است، اما 

متاسفانه بسیاری از این پتانسیل ها به خاطر نداشتن 
بازار با حداقل ظرفیت مشغول تولید و کار هستند. 
مسلم اســت اگر این فضاها را با جذب سرمایه گذار 
و داشتن اطالعات کافی از شرایط تولید به بازارهای 
منطقه ای متصل کنیم، شرایط مطلوبی را برای تولید 

کشور ایجاد خواهیم کرد.
که  همایش  ایــن  ســخنرانان  ترکیب 
مجموعه ای از مدیران ارشد دولت و همچنین 
چهره های شــاخص بخش خصوصی را شامل 
می شد، از هماهنگی کم سابقه ای میان این دو 
مغفول  پتانسیل های  بالفعل کردن  برای  بخش 
اقتصاد ایران حکایت دارد. شرایط تعامل میان 
دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم، به ویژه 
در راستای تســهیل شرایط سرمایه گذاری در 

ایران چه تفاوتی با دوره های پیشین دارد؟
خــود این همایش یکــی از نشــانه های تغییری 
رویکردی اســت کــه اتفاق افتاده اســت. ما باید 
بپذیریم یکــی از فاکتورهای مهم هرگونه حرکت 
مثبت در راستای ســرمایه گذاری در جامعه، این 
است که امنیت سرمایه گذاری در آن کشور تعریف 
شفاف خودش را داشته باشد و شاخص های اصلی 
برای پشتیبانی از ورود سرمایه که یکی از آنها فضای 
کسب وکار اســت محقق شود. ما باید نشان دهیم 
که شرایط کشــور رو به بهبود و برنامه ریزی هایی 
در جریان است تا شــرایط را برای سرمایه گذاری 
بهتــر و مطلوب تر کنیم و بتوانیم فضاهای تاریکی 
که در ســرمایه گذاری وجــود دارد را به فضاهایی 
روشــن تر تبدیل کنیم. نتیجه پنلی که در جریان 
این همایش برگزار شد نیز معرفی نقاط تاریک در 
بخش ســرمایه گذاری و تالش های دولت و بخش 
خصوصــی برای از میان بردن این نقاط و روشــن 
کردن راه جذب سرمایه بود. این ها عمدۀ اقداماتی 
است که دولت وظیفه فراهم آوری آنها را دارد و اگر 
نمایندگانی از طرف دولــت امروز در این همایش 
حضور می یابند و به عنوان ضامن اجرای این ایده ها 
در کنار بخش خصوصــی قرار می گیرند، نمایانگر 
همان نگاهی است که دولت یازدهم به این بخش 
مهم کشــور دارد. به هر حال امــروز دولت به این 
نتیجه رسیده که ما بدون سرمایه گذاری های جدید 
نمی توانیم فعالیت های تولیدی خودمان را گسترش 
دهیم و لذا بهترین فرصت است تا با توجه به اینکه 
کشــورهای منطقه عمدتا با چالش های سیاسی و 
اقتصادی روبرو هســتند و در مقابل، شرایط امنی 
در کشور ما برقرار اســت، با پاسخ دادن به نیازها 
و فراهــم آوردن زیرســاخت هایی که برای جذب 
ســرمایه گذاری وجود دارد، این فرصت را غنیمت 
شمرده و به ورود سرمایه گذاری های جدید به کشور 
یاری برسانیم. ما یک بازار ۸۰ میلیونی داخلی داریم 
که با درنظر گرفتن کشورهای حاشیه آن در منطقه، 
بازاری 4۰۰ میلیون نفری پیش روی ما می گذارد. از 
سوی دیگر، در بسیاری از عرصه ها، نیروی انسانی، 
امکانات و زیرساخت های فنی مهیاست، قاعدتا اگر 

ما بتوانیم در کنار این پتانسیل های سخت افزاری، 
فضای مطلوبی را نیز برای جذب سرمایه گذاری در 
کشــور ایجاد کنیمـ  که این به تالش مشترک هر 
سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه نیاز داردـ  خواهیم 
توانست سکویی برای جهش اقتصادی کشور ایجاد 
کنیم. کنفرانس داووس و سخنرانی آقای روحانی، 
نشانه ای از عزم دولت یازدهم برای حرکت به سمت 
چنین فضایی بود و برگزاری چنین همایش هایی در 
داخل کشور نیز در تداوم همین رویکرد تازه ارزیابی 
می شود. بخش خصوصی باید همین امروز به این 
حوزه ها ورود پیدا کند تا بتواند در کنار دولت برای 
معرفی عوامل بازارهای آینده و معرفی راهکارهای 
عملیاتی برای جلب ســرمایه گذاری های خارجی 

مثمر ثمر واقع شود.
همایشی  فرمودید  چنانکه  اخیر  همایش 
ملی بود که با نگاهی فرابخشی، تالش کرد توجه 
مســئوالن و فعاالن بخش خصوصــی را به 
ظرفیت های مغفــول و لــزوم فراهم آوردن 
زیرســاخت های جذب سرمایه گذاری خارجی 
جلب کند. آیا این همایش قرار نیست در سایر 
استان های ایران نیز تکرار شود تا شاید از این 
رهگــذر یک بانک اطالعاتی ملــی در زمینه 

فرصت های سرمایه گذاری ایجاد شود؟
ما نیز اعتقاد داریم که این همایش ها باید در ماه ها و 
سال های آینده با توسط بخش خصوصی و در راس 
آنها توسط اتاق ایران در سایر استان ها نیز انجام شود. 
اگــر چنین فضاهایی در اســتان ها به وجود بیاید و 
مطالعات خوبی در زمینه های مختلف سرمایه گذاری 
در نقاط مختلف ایران انجام شود، من فکر می کنم ما 
بتوانیم مثالً در استان هایی مثل سیستان و بلوچستان 
که کمتر توجهی به پتانســیل های موجود در آنها 
صورت گرفته است، فرصت های بزرگی برای جذب 
سرمایه گذاری پیدا کنیم. نمونه اش سرمایه گذاری در 
بخش هــای دریایی، هوایی و جاده ای ما و همچنین 
تالش برای استخراج ذخایر معدنی این استان است 
که در کشور و منطقه بی نظیر هستند. ما می توانیم با 
استفاده از تجربه برگزاری همایش در استان تهران و 
با محوریت و مدیریت اتاق ایران همایش های دیگری 
را در استان های مختلف کشور برگزار کنیم، پیوندی 
میان دبیرخانه این همایش ها برقرار کنیم و اطالعات 
جمع آوری شــده توسط بخش خصوصی استان ها را 
یک به یک در اختیار سفارت های جمهوری اسالمی 
ایران در کشورهای مختلف دنیا قرار دهیم تا مشکل 
دریافت اطالعات فرصت های ســرمایه گذاری برای 
داوطلبان حضور در بازار ایران، مرتفع شود و آنان با 
فراغ بال بیشتری به ایران بیایند. به نظر من همایش 
ملی فرصت هــای ســرمایه گذاری در تهران نقطه 
عطفی در بازتعریف وظایــف اتاق های بازرگانی بود 
که امیدوارم در آینده نیز تداوم یابد و اتاق ها بتوانند 
در کنار دولت قــرار گرفته و به تحقق اهداف کالن 
کشور اعم از توســعه دپیلماسی اقتصادی و جذب 

سرمایه گذاری خارجی در کشور یاری برسانند.

ظرفيتهایآماده
بهرهبرداریدر
استانتهران

فراواناست،اما
متاسفانهبسياری
ازاینپتانسيلها
بهخاطرنداشتن
بازارباحداقل

ظرفيتمشغول
توليدوکار

هستند.
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اگر یکی از اهداف مهم و بلندمدت دولت یازدهم را حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت در نظر بگیریم، موج کم سابقه 
کاهش قیمت نفت طی ماه های اخیر بهترین فرصت را در اختیار ما قرار می دهد تا به اقتصاد بدون نفت بیاندیشیم. 
به عبارت دیگر اگر قرار است وابستگی اقتصاد به نفت و درآمدهای نفتی را کاهش دهیم باید از فرصت کاهش قیمت نفت 
بیشترین بهره را ببریم. اهمیت این واقعه در آن است که کاهش قیمت نفت پیش از تنظیم دو سند مهم اقتصادی کشور، 
یعنی بودجه ۱۳۹4 و برنامه ششم توسعه کشور اتفاق افتاده است، اگر جز این بود، بار دیگر برنامه پنج ساله و بودجه سال 
آینده بلندپروازانه نوشــته می شدند و مشــکالت تازه ای گریبانگیر اقتصاد ما می شد. اما حاال که این واقعه در موقعیتی 
مناسب تر رخ داده است، دولت باید به مصداق شعر سعدی که »چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن« - با توجه به اینکه 
درآمدهایش به نحو قابل مالحظه ای کاهش یافته است، هم در خرج کردن دقت بیشتری به خرج دهد و صرفه جویی الزم 
را داشته باشد و هم در اصالح قاعده خرج کردن بکوشد. البته اقدامات خوبی دراین زمینه از سوی دولت صورت گرفته 
اســت اما چون هنوز نهایی نشــده است، نمی توان به قطعیت درباره آن ها ســخن گفت اما در هفته های آینده پس از 

نهایی شدن بحث های تخصصی، می توان نتایج سیاست های تازه را به تماشا نشست. 

با توجه به کاهش قیمت نفت به میزان کمتر از ۵۰ دالر در هر بشکه و هشدارهایی که یکی پس از دیگری درباره سرنوشت 
اقتصاد ایران در سال های آینده داده می شود، برخی از کار شناسان اقتصادی معتقدند که اصالح سیاست های بودجه ای که 
از سوی دولت مورد توجه قرار گرفته است می تواند نقش تعیین کننده ای در تغییر مثبت شرایط فعلی داشته باشد. در مقابل برخی 
دیگر بر این باورند که اصالح بودجه ای به تنهایی جوابگو نیست بلکه در کنار این اصالحات، باید ظرفیت های دیپلماسی را نیز توسعه 
بخشید. نکته همین جاست؛ یعنی توجه به این نکته که در شرایط فعلی، هم اصالح بودجه ای الزم است و هم توسعه ظرفیت های 
دیپلماسی از اهمیت بسزایی برخوردار است. خوشبختانه هم اکنون، هم اصالح بودجه ای و هم توسعه ظرفیت های دیپلماسی هر 
دو درحال تحقق هستند؛  چرا که ظاهراً در اندیشه اقتصادی دولتمردان نیز، اصالح بودجه و توسعه ظرفیت های دیپلماسی جانشین 
هم نیستند بلکه مکمل یکدیگرند بنابراین دولت به طور همزمان از هردوی آنها بهره می برد. از سوی دیگر، سیاست دولت این است 
که با توجه به این دو رویکرد، از فرصت ایجادشده بهترین استفاده را ببرد تا بتواند در جهت اقتصاد بدون نفت و کاهش وابستگی ها 

به درآمدهای نفتی گام بردارد. 

اصرار بخشی از دولت بر تعیین نفت ۷۲ دالری در بودجه سال آینده از یک طرف، قیمت 4۰ دالری اعالم شده از سوی وزیر 
اقتصاد و سه سناریوی 4۰، ۵۰ و ۶۰ دالری قیمت نفت در بودجه ۱۳۹4 که برخی دیگر مطرح کرده اند، پرسش هایی را 
درباره خاستگاه طرح این نرخ های متفاوت برمی انگیزد. این ارقام در شرایطی اعالم شده اند که با توجه به کاهش قیمت نفت در 
شرایط فعلی، نرخ ۷۲ دالری در الیحه بودجه ۱۳۹4 رقم معتبری نیست؛ با این حال، بخشی از دولت و به ویژه رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اصرار زیادی بر این رقم در بودجه سال آینده دارند؛ نرخ ۷۲ دالری در الیحه بودجه ۱۳۹4، با اهدافی چون 
نرخ رشد اقتصادی و تورم ترسیم شده است که هم اکنون در حال بازنگری است، اما پرسش اینجاست که آیا می توان کشور را، چه 
با این قیمت و چه بدون این قیمت اداره کرد؟ کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی این موضوع است، نمایندگان دولت نیز به 

کمیسیون مذکور دعوت می شوند و نظرات خود را ارائه می کنند، بنابراین باید منتظر خروجی این جلسات بود.

در ارتباط با سناریوهای نفت 4۰، ۵۰ و ۷۰ دالری الزم است به خاطر داشته باشیم که عامل خارجی نیز در قیمت نفت 
فسیلی و ِشل تاثیرگذار است، بنابراین باید با تحلیل های کار شناسی مشخص شود که قیمت نفت در بازارهای جهانی 
تا چه حدودی کاهش می یابد و این قیمت چه بخشی از هزینه های سال آینده را پوشش می دهد. به عبارت دیگر باید بدانیم به 
صورت میانگین برای سال آینده چه نرخی برای نفت باید در نظر گرفته شود تا هم مشکالت دولت را برطرف کند و هم بتوان 
به آن اتکا داشت. دولت در این زمینه نیز سناریوهایی را تعیین کرده است و برای ارقامی که وزیر اقتصاد در مورد قیمت نفت 

اعالم کرده، سناریوسازی شده است.
با این تفاسیر به نظر می رسد با توجه به اقدامات و برنامه ریزی هایی که از سوی دولت در حال انجام است و تاکیداتی 
که از سوی مقامات حکومتی و دولتی بر اقتصاد بدون نفت می شود، در سال آینده شاهد اتفاقات مثبتی در این عرصه 
باشیم. »کاهش وابستگی به نفت« که در اولویت کاری دولت یازدهم قرار گرفته است، اقدام مثبتی است اما چنان که آمد، 
دو پیش شرط مهم دارد؛ اول-صرفه جویی در هزینه ها و دوم- اصالح قاعدۀ هزینه کرد. اگر دولت به این دو مقوله بی توجه 

بماند، در آینده با مشکالتی تازه مواجه خواهیم شد.

چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن
براینيلبهسمتاقتصادبدوننفت،کداميكدراولویتاست:

اصالحاتبودجهاییاتوسعهظرفيتدیپلماتيك؟

 فرهاد نیلی
رئیس پژوهشکده 

پولی و بانکی



ابراهیم بهادرانی: برای حل معضل درآمدهای نفتی، دولت باید کوچک شود اما 
کوچک شدن دولت تنها راه نیست. وقتی شرایط کشور اضطراری است باید سرفصل 
هزینه ها یک به یک بررســی شود و تا جایی که امکان دارد آن ها را حذف کرد و یا 
کاهش داد نه اینکه هزینه را صددرصد نگه داریم و از ســوی دیگر بگوییم در این 
شرایط بازار نفت، ۷۱هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در نظر می گیریم. این محقق 
نخواهد شد. راه حل این است که رونق ایجاد کنیم، بخش خصوصی را شکوفا کنیم، 
موانع را برایش برطرف کنیم تا اقتصاد رشــد پیدا کند  و بتوان مالیات بیشتری 

گرفت. 

مسعود کرباسیان: نخستین اولویت برای بازگشت از راه غلط و قرارگرفتن در مسیر 
توسعه این است که بپذیریم، دولت نباید بودجه جاری کشور را از محل درآمدهای 
نفتی تامین کند، بلکه ما باید اقتصادمان را چنان هدایت کنیم که سرمایه گذاری های 
بزرگ خصوصاً سرمایه گذاری درآمدهای نفتی به طرف مقاصد تولیدی و بنیادین 
حرکت کند و آنگاه از محل ســود سرمایه گذاری های بزرگمان بتوانیم کسری های 

بودجه و مشکالت ناشی از آن را جبران کنیم.

 موسی غنی نژاد: شکی در این نیســت که دولت کسری بودجه خواهد داشت. 
راه حل کسری هم در علم اقتصاد یک بحث شناخته شده است؛ شما اگر بخواهید 
کسری بودجه دولت را تأمین کنید اما سیاست آن همراه با سیاست تورمی نباشد، راه 
آن قرض گرفتن است. استقراض از مردم، نه اینکه از بانک مرکزی یا از کل سیستم 

بانکی پول بگیرید یا قرض کنید.

کمال اطهاری: در جهان امروز برای اینکه بتوانیم اقتصادی داشــته باشــیم که 
تک محصول نفت بر آن حاکم نباشد و درواقع به درآمد نفت وابسته نباشیم نیازمند 
ساماندهی رشد پایدار اقتصادی هستیم و این در جهان امروز حاصل نمی   شود مگر 

اینکه بتوانیم تعامل مثبت با اقتصاد دنیا داشته باشیم.

بهروز هادی زنوز: اگر ما بخواهیم با صنایع پایین دست نفت کاری از پیش ببریم، 
احساس من این است که اول، کشور ما راه حلی جز تفاهم با کشورهای غربی بر سر 
مسائل هسته ای ندارد. باید آن معضل حل شود تا ما از این بن بست ها   رها شویم. دوم 
اینکه به طور صریح و با استناد به اصل ۸۱ قانون اساسی باید موانع مشارکت خارجی 
در صنایع نفت و گاز را از بین ببریم تا شکوفا شوند. شاید بیش از ۸۰درصد تولیدات 
پتروشیمی ما مواد خام با ارزش افزوده پایین است. ما در آن زنجیره های تولید باال تر 

اصال سرمایه گذاری نکرده ایم.

نرسی قربان: در شرایط تحریم یک مشکل عمده داریم؛ چه ما نفت را ۱۰۰دالر 
بفروشــیم و چه ۵۰دالر پول آن را به ما پرداخــت نمی کنند. یعنی از این لحاظ 
خیلی برای ما فرقی نمی کند، اما در درازمدت وقتی ما به آن دسترسی پیدا کنیم 
پول کمتری خواهد بود. ما باید به منابع ارزی مان دسترسی داشته باشیم، اگر این 
دسترســی در حال حاضر وجود داشت می توانســتیم بودجه را به شکل دیگری 
بنویســیم و کمبود آن را مانند عربســتان از ذخایرمان بیاوریم اما در حال حاضر 

تحریم ها مسئله اصلی است.

بایزید مردوخی: باید راه های اتالف منابع در اقتصاد کشور شناسایی شود، یعنی 
اگر در هر زمینه ای و به هر شکلی دچار اتالف منابع در کشور هستیم، باید آن را رفع 
کنیم. نکته دیگر این است که کارایی و بهره وری را در بخش های دولتی ارتقاء دهیم. 
اگر این موارد اصالح شــوند، بعید به نظر می رسد که اداره کشور حتی با این ارقام 

اعالم شده قیمت نفت در بودجه پیشنهادی دولت، دچار مشکل شود. 

فرهاد نیلی: »کاهش وابســتگی به نفت« که در اولویت کاری دولت یازدهم قرار 
گرفته است، اقدام مثبتی اســت اما چنان که آمد، دو پیش شرط مهم دارد؛ اول-

صرفه جویی در هزینه ها و دوم- اصالح قاعدۀ هزینه کرد. اگر دولت به این دو مقوله 
بی توجه بماند، در آینده با مشکالتی تازه مواجه خواهیم شد.

علی سنگینیان: تجربه کشورهای دیگر برخوردار از منابع نفتی حاکی از آن است 
که بهترین راه برای افزایش رشد اقتصادی، صیانت از درآمدهای نفتی به عنوان ثروت 
ملی و هدایت آن ها به سمت سرمایه گذاری های مولد و زیرساختی و از طرف دیگر، 

خصوصی سازی هرچه بیشتر اقتصاد و حرکت به سمت اقتصاد بازار است.

حسن رادمرد: توسعه صنعت توریسم یکی از راهکارهای مهمی است که می تواند 
وابســتگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. با توجه به آمار جهانی حداقل ۶۳۷ 
دالر ارزآوری روزانه هر گردشــگر، هر گردشگر خارجی به صورت میانگین معادل 
فروش ۴۰ بشکه نفت خام در بهترین شرایط قیمت نفت، برای جمهوری اسالمی 

ایران ارزآوری دارد.

سیدمحمدعلی خطیبی: در بخش نفت باید تا حد امکان از خام فروشی خودداری 
کرد، چراکه فروش فرآورده ها در بازار بســیار راحت تر و با ارزش افزوده باال تر انجام 
می گیرد. همچنین باید تالش کرد میعانات را که در حال حاضر در سبد خام فروشی 

قرار دارد، پاالیش کرده و به صورت فرآورده بفروشیم..

یکی از سخت ترین آسیب های 
اقتصادی ما وابستگی به نفت 
است. این نعمت بزرگ خدادادی 

برای کشور ما در طول ده ها سال مایه فروریختگی های اقتصادی و 
فروریختگی های سیاسی و اجتماعی شد؛ باید ما یک فکر اساسی 
بکنیم. ما نمی گوییم از نفت استفاده نشود، بلکه تکیه ما بر استفاده 
حداقلی از فروش نفت خام است؛ نفت را می توان به صورت فرآورده 
در اختیار گذاشت؛ که در سیاست های اقتصاد مقاومتی دیده شده. 

یک کار اساسی و مهمی که باید انجام بگیرد همین است.

اقتصاد منهای نفت
۱۳۹۲/۱۲/۲۰
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 همان طور که می دانید موضوع بحث »اقتصاد 
بدون نفت« و لوازم و شــرایط تحقق آن اســت. 
همچنین می خواهیم آثــار و تبعات کوتاه مدت و 
بلندمدت اجرای سیاست های اقتصاد بدون نفت را 
مورد بحث و بررســی قرار دهیم. اما شاید قبل از 
هرچیز الزم باشد این ســوال را مطرح کنیم که 
اساسا منظور از »اقتصاد بدون نفت« چیست؟ آیا 
این مفهوم به معنی اجرای آن دسته از سیاست های 
اقتصادی اســت که به طورکلی نفت و درآمدهای 
ناشی از آن را نادیده می گیرد؟ یا اینکه بحث بر سر 
خارج کردن درآمدهای نفتی از بودجه جاری کشور 
و در واقع بهینه سازی سازوکار ثروتی است که قرار 

استفاده از درآمدهای نفتی باید بهینه شود
عکس: امید ایران مهر

عظیم محمودآبادی:»اقتصاد بدون نفت« موضوع میزگرد »آینده نگر« بود. بحثی 
که شاید نزدیک به نیم قرن است در کشور ما سابقه دارد و دولت های مختلف 
از انقالبی و پیشــاانقالبی، تا اصالحی و اعتدالی در مورد آن اظهارنظر کرده اند 
و گاهی به صورت جســته و گریخته، نسخه هایی برایش پیچیده اند که البته 
هیچ وقت عملی نشده است. در این میزگرد ابتدا تالش کردیم تعریف مشخصی 
از »اقتصــاد بدون نفت« ارائه بدهیم. یعنی اینکه وقتــی این مفهوم را به کار 
می گیریم مشخصا در مورد چه چیزی صحبت می کنیم؟ منظور نادیده گرفتن 
تمامی درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور است یا تنها کسر آن از بودجه جاری 

کشور هدف بحث است؟ مورد دوم   همان تعریفی بود که هر چهار میهمان میزگرد 
ما یعنی ابراهیم بهادرانی دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
تهران، موسی غنی نژاد اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت، 
بهروز هادی زنوز از نویسندگان کتاب »مبانی توسعه پایدار در ایران« و استاد 
بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی و نرسی قربان متخصص 
حوزه انرژی بر آن توافق کردند. حاصل بحث ما با این چهار کارشــناس را در 
مورد لوازم تحقق »اقتصاد بدون نفت« و بررسی آثار و پیامدهای کوتاه مدت و 

بلندمدت آن را در ادامه می خوانید.

راهكارهایتحقق»اقتصادبدوننفت«درميزگردیباحضورابراهيمبهادرانی،نرسیقربان،موسیغنینژادوبهروزهادیزنوز

اســت از محل فروش نفت به وجود آید؟ بنابراین 
بهتر اســت در ابتدا تعریفی از اقتصاد بدون نفت 

داشته باشیم. 
ابراهیم بهادرانی: عــده ای تصور می کنند اقتصاد 
بــدون نفت یعنی اینکه نفت را از اقتصاد باید کنار 
گذاشت و گفت که بقیه اقتصاد را بدون نفت چگونه 
می تــوان اداره کرد. من اینگونه فکر نمی کنم، نظر 
من این اســت که باید از پتانسیل نفت برای ایجاد 
ارزش افزوده، در بخش های دیگر سرمایه گذاری و 
راه انداختن بقیه بخش ها استفاده کرد. بهتر است 
به جــای صادرکردن نفت خام و بعــد واردکردن 
محصوالت آن به کشــور، همان گونه که در بخش 

پتروشیمی و صنایع مربوطه اقدام شده است، نفت 
خام را در صنایع باال دســتی و پایین دستی به کار 
گرفت و بــا ایجاد ارزش افزوده  برای کشــور، هم 
وابســتگی به نفت را کاهش داد و هم آن را پایه ای 
برای رشد ســایر بخش ها قرار داد. بنابراین از این 
نعمت خدادادی باید به نحو مطلوب استفاده کرد، 
یعنی به جای صدور نفت خام باید سرمایه گذاری و 
ایجاد ارزش افــزوده کرده و تا حد امکان کاالهای 
نهایی را صادر کرد. اینگونه نباشــد که نفت خام 
صادر شود و بعد کاالی ساخته شده با ارزش افزوده 
بیشــتر، از خارج از کشور وارد شود، چراکه در این 
صورت هم اشتغال برای خارجی ها ایجاد می شود و 
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هم ارزش افزوده به آن ها داده می شود. 
فکر می کنید در ایران این قابلیت و استعداد 

وجود دارد؟ 
بهادرانی: فکر می کنم کشــور طی سال های اخیر 
در بخش پتروشیمی چند قدمی جلوتر رفته  است 
اما هنــوز قدم های زیادی باید برداشــت و ارزش 
افزوده بیشــتری را ایجاد کرد. شاید یکی از موانع، 
تحریم ها و شرایط ایجادشــده در کشور باشد که 
اجازه نمی دهد سرمایه گذاران خارجی و صاحبان 
تکنولوژی به ایران بیایند و این کار را انجام دهند. 
اگر شرایط تلطیف شود به طور قطع می توان به این 

هدف رسید. 
  فکر می کنم روی تعریفی که آقای بهادرانی از 
اقتصاد غیرنفتی ارایه دادند و گفتند اقتصاد بدون 
نفت به معنای نادیــده گرفتن کل صنعت نفت و 
درآمدهای ناشی از آن نیست توافق داشته باشیم. 

شما هم همین طور فکر می کنید آقای غنی نژاد؟ 
موسی غنی نژاد: من فکر می کنم که مشکل کشور 
اقتصاد نفتی نیست بلکه اقتصاد دولتی است. ایران 
را با آمریکا مقایسه کنید؛ مگر در اقتصاد آمریکا نفت 
کمتر از ایران نقش دارد؟ حتی اگر به صورت سرانه 
حساب شود ممکن است نقش نفت در اقتصاد آن ها 

بیشتر باشد. 
  یعنــی درآمد نفت این کشــور ها واقعا در 

هزینه های جاری شان نقش دارد؟ 
غنی نژاد: نه در کل اقتصادشــان موثر است، ولی 
مسئله ایران جای دیگری است. فریدمن در جایی 
گفته که اگر شن های ساحل را هم در اختیار دولت 
بگذارید دچار کمبود می شود. هر چیزی در اختیار 
دولت گذاشته شود البته از لحاظ اقتصادی، بد عمل 
می کند. سیاســتمداران به دنبال قدرت هستند و 
نفت هم یک قدرت الیزالــی به آن ها می دهد که 
از طریق مالیات نمی توانند به آن برســند، چراکه 
برای دریافت مالیات باید پاســخگو باشند اما برای 
نفت عمال پاسخگو نیستند. به همین دلیل در تاریخ 
اقتصاد ایران و تــا زمانی که نفت در اختیار دولت 
قرار نگرفته بود، مشــابه مشکالت امروز در کشور 
وجود نداشته است. البته دو حالت وجود دارد؛ در 
یک حالت نفت به طور کامل در اختیار دولت است، 
حالت دیگر این است که نفت به عنوان یک ذخیره 
زیرزمینی در مالکیت دولت به عنوان نماینده مردم 
قرار می گیرد که طبق قانون اسالم به آن انفال گفته 
می شــود. از زمانی که نفت در ایران استخراج شد 
تا ملی شــدن صنعت نفت، تولید و اقتصاد آن در 
اختیار بنگاه های خصوصــی بود. از وقتی که نفت 
دولتی شــده و به طور کامل در اختیار دولت قرار 
گرفته است، به تدریج مسائل کشور بزرگ تر شده 
و مشکلی با عنوان اقتصاد نفتی یا اقتصاد رانتی به 
وجود آمده است. بنابراین این تلقی نباید پیش بیاید 
که نفت به طور مستقل در اقتصاد کشور نقش منفی 
دارد بلکه می تواند منفی یا مثبت باشد، بستگی دارد 

که چگونه از آن استفاده شود. 

  شما می فرمایید اقتصاد دولتی مشکل اصلی 
اقتصاد کشور ماست. آیا نفت باعث به وجود آمدن 
اقتصاد دولتی در کشــور ما شده یا آن را تشدید 

کرده است؟ 
غنی نژاد: مســائلی که با عنوان اقتصاد رانتی از آن 
یاد می شــود عمدتا ناشی از این است که دولت بر 
تمام فعالیت های اقتصادی از جمله نفت در کشور 
سیطره دارد. حرف من این است که سیاستمداران 
به دنبال قدرت هستند و بخش بزرگی از این قدرت 
نیز از جانب اقتصاد می آید؛ یعنی هرچقدر بیشتر بر 
اقتصاد مسلط شوند قدرتشان نیز بیشتر می شود، به 
همین دلیل از نفت در این راستا استفاده می کنند. 
بنابراین مسئله در مرحله اول به ساختار اقتصادی 
کشــور بازمی گردد و اینکه نباید نفت را به عنوان 
یک مصیبت تلقی کرد. نفت مصیبت نیست بلکه 
باعث شده که ایران در ابتدای دهه ۱۳4۰ باال ترین 
رشد اقتصادی را داشته باشد چراکه استفاده نسبتا 
درستی از آن می شد. اما   همان نفت و   همان درآمد 
در دهه ۱۳۵۰ بالی جان اقتصاد کشــور می شود؛ 
یعنی زمانی که درآمد نفتی افزایش می یابد اوضاع 
اقتصادی بد تر می شود. عده ای از اقتصاددانان بیان 
کردنــد که ایران یک مصیبت نفتی دارد که وقتی 
قیمــت آن افزایش پیدا می کند دولت اســتفاده 
درســتی از آن نمی کند و کل جامعه را چه از نظر 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به بن بست می کشاند. 
به اعتقاد من ایــن تئوری ها جای بحث دارد. االن 
همــه می گویند باید از نفت خالص شــد اما من 
می گویم از نفت نباید خالص شد از سیطره دولت 

بر نفت و اقتصاد باید خالص شد. 
  آقای دکتر زنوز! شما هم مانند آقای غنی نژاد 
فکر می کنید اولویت کشــور برای دستیابی به 
اقتصاد بدون نفت، عبور از مشــکل دولتی بودن 
است؟ یعنی باید در ابتدا نقش دولت را در اقتصاد 
محدود کرد تا به تبع آن نقش نفت هم در اقتصاد 
کم رنگ شــود یا اینکه باید به تدریج درآمدهای 
نفتی از بودجه عمومی خارج شود که این امر باعث 

شود نقش دولت در اقتصاد کاهش یابد؟
 زنوز: من هم مانند دوســتان اعتقادم این اســت 
که اقتصاد بدون نفت شــعار غلطی است. باید دید 
که نفت چه مزیت ها و مصائبی برای کشــور دربر 
دارد و آیــا می توان مزایا را به حداکثر و مصائب را 
به حداقل رساند یا نه؛ این نکته بسیار مهمی است. 
در دهه ۱۹۶۰ که تئوری دوشکاف مطرح بود گفته 
می شد که کشــورهای در حال توسعه برای رشد 
با دو مانع بزرگ مواجه هســتند؛ ۱- شکاف ارزی، 
یعنی نیازهای ارزی آن ها باالست اما نمی توانند آن 
را از طریق صادرات تأمین کنند.۲- شکاف پس انداز 
و ســرمایه گذاری، یعنی چون درآمــد و پس انداز 
آن ها پایین اســت، درنتیجه سرمایه گذاری شــان 
نیز کم اســت. نگاهی به تاریخ اقتصــادی ایران و 
کشــورهای دیگر نشان می دهد که تولید و صدور 
نفت، می تواند هم شکاف ارزی و هم شکاف میان 

پس انداز داخلی و سرمایه گذاری را پُر کند. بنابراین 
حضور نفت اگر با یک دولت توسعه گرا که قادر باشد 
آن را در جهت مناســبی استفاده کند توأم شود، 
طبعاً می تواند به نفع جامعه باشد. نکته ای که وجود 
دارد این است که به کمک نفت می توان کاالهای 
واسطه ای و سرمایه ای به کشور وارد کرد، در ضمن 
پس انداز داشت، سرمایه گذاری کرد و سرعت رشد 
اقتصــادی را بهبود بخشــید. همان طور که دکتر 
غنی نژاد فرمودند، در ادبیات اقتصاد سه مسئله به 
عنوان پیامد منفی نفت مطرح است. اولین پیامد 
بیماری هلندی است. تزریق همه منابع حاصل از 
نفت به اقتصاد، هم تورم زا اســت و هم عمال نرخ 
ارز و تجــارت خارجی، لنگر تورم می شــود و این 
باعث می شود که قیمت حقیقی ارز و توان رقابتی 
بخش هایی که کاالهای قابل مقابله تولید می کنند 
پایین آمده و نوعــی صنعت زدایی به وجود بیاید. 
مسئله دوم، نوسانات غیرقابل پیش بینی قیمت های 
جهانی نفت اســت. در این دو دهه یعنی طی ۲۵ 
ســال اخیر، ایران شــاهد ۸-۹ نوسان عمده بوده  
که این نوسانات نوعی رفتار چرخه ای را به اقتصاد 
منتقل می کند، یعنی با باال و پایین شــدن قیمت 
نفت عملکرد اقتصاد نیز باال و پایین می شود. نکته 
ســومی که دکتر غنی نژاد هم به آن اشاره کردند 
رقابتی اســت که بر اثر تصرف رانت نفتی در این 
اقتصاد ها شکل می گیرد و گروه های قدرت و حتی 
بخــش خصوصی تالش می کننــد متوجه دولتی 
باشند که توزیع کننده رانت است. درنتیجه دولتی 
شکل می گیرد که مستقل از طبقات اجتماعی عمل 
می کند و حاکم بر همه است و توزیع رانت توسط او 
توأم با فساد مالی و رانت جویی های غیرمولد است. 
نکته بسیار مهم بعدی این است که نفت و گاز ثروت 
بین نسلی هستند و این ثروت بین نسلی پایان پذیر 
اســت و باید به طور سرانه و به صورت مساوی بین 
نسل ها تقسیم شود و از بین هم نرود. مثال به کمک 
صندوق های نفتی سعی می کنند که منابع مازاد را 
در آن ها ذخیره کرده و آن را نیز در بازارهای جهانی 
به کار اندازند و بعد موجودی این صندوق ها از سود 
حاصل از به کار بردن آن منابع افزایش پیدا می کند 
و بعد دولت ها می توانند از سود آن به عنوان درآمد 
استفاده کنند. بنابراین اصل ثروت و ارزش حاصل 
از بشکه های نفتی که به طور مثال در ۲۰سال آتی 
قرار است استخراج شوند به این صورت و از طریق 
صندوق های نفتی می تواند تثبیت شــود؛ چنانکه 
در کویت، عربســتان و در کشــورهای پیشرفته 
مثل نروژ و کانادا و ... نمونه آن  وجود دارد. مسئله 
این اســت که ما برای نوسانات هم، حساب ذخیره 
ارزی باز کردیم، پس می توان نوســانات نفتی را با 
حساب ذخیره ارزی و مسئله بین نسلی را از طریق 
ایجــاد یک صندوق جبران کرد. در ضمن دولت ها 
می توانند نفــت را به پس انداز و ســرمایه گذاری 
اختصاص دهند. کما اینکه علت وجودی سازمان 
برنامه هم همین بود، سازمان برنامه در سال ۱۳۲۷ 

بهادرانی:اگر
بخواهيمازنفت
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کردهوازسایر
امكاناتهمبه
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استفادهکنيم
بایدبهسمت
سياستگذاریو
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کشوررفتهو
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به این دلیل تشکیل شد که هم از طالهایی که قرار 
بود بابت غرامت گرفته شود و هم از نفت استفاده 
مناسب شود. در برخی از سال های قبل از انقالب 
۸۰درصــد از درآمدهای نفتی صــرف پروژه های 
عمرانی می شد. مسئله این است که بعد از انقالب 
رفتار ما پوپولیستی شده است. به این معنا که یک 
دولت رفاه با وظایف سنگین و بدون پایه الزم ایجاد 
شده که شبیه دولت کینزی است که بعد از جنگ 
دوم جهانی در کشورهای پیشرفته ایجاد شد. اگر بنا 
باشد در یک کشور غیرپیشرفته دولت رفاه راه اندازی 
کرد و پایه مالیاتی هم ضعیف باشــد به ناچار باید 
ثروت بین نسلی را هم صرف نسل حاضر کرد. پس 
نفت هرچه بیشــتر در بودجه جاری استفاده شود 
وابستگی به آن هم افزایش پیدا می کند. بنابراین اگر 
درآمد های نفتی صرفاً در بودجه جاری مصرف شود  
هم در کوتاه مدت و هم در درازمدت انصراف از نفت 
بی معنی اســت. اما واقعیت  این است که تحلیل ها 
نشان می دهد در برنامه ششم هم انتظار معجزه ای 
نمی رود. ممکن است قیمت نفت از 4۰دالر به ۷۰-

۶۰ دالر برســد اما دیگر نفت ۱۳۰-۱۲۰ دالری را 
نخواهیم دید. بنابراین با این کاهش قیمت نفت و 
تحریم ها دولت باید عادت کند که دیگر َقَدرقدرت 
و توزیع کننده اصلی رانت نیست و باید در وظایفش 
تجدیدنظر کند و ابعاد خود را متناسب با امکاناتش 
ببیند. االن ظرفیت حقوقی دولت بیش از امکانات 
اقتصادی آن است، پس باید فکری برای نوسانات 
قیمت نفت، حفظ ســرمایه بین نسلی، تخصیص 
درست منابع نفتی و صنایع پایین دستی نفت کرده 
و از این طریق اقتصاد را مدیریت کند، وگرنه اقتصاد 

غیرنفتی اصال محلی از اِعراب ندارد. 
  آقای نِرســی قربان با توجه به تخصص و 
اشرافی که شــما بر حوزه نفت و انرژی دارید چه 
نظــری در ادامه صحبت های ارایه شــده درباره 

اقتصاد بدون نفت دارید؟ 
قربان: من فرمایشات سایرین را تکرار نمی کنم که 
بسیار معقول و به جا بود. فقط موضوع کوچکی را 
مطرح می کنم؛ به تعریف علم اقتصاد برگردیم، اگر 
به اجمال علم اقتصاد، به کارگیری بهینه منابع برای 
ایجاد بهترین شــرایط زندگی برای شهروندان در 
درازمدت تعریف شود، وقتی از اقتصاد بدون نفت 
و گاز حرف می زنیم، منظور این نیست که بیاییم 
و بزرگ ترین اهرم های اقتصادمان را کنار بگذاریم. 

  البته بحث  ناظر به کنار گذاشتن درآمدهای 
نفت از بودجه جاری است و فکر نمی کنم کسی از 
مقامات رسمی و سیاستگذاران اقتصادی مسئله 
کنارگذاشــتن کلی صنعت نفت را مطرح کرده 

باشد...
قربــان: من می گویم اگر آن گونه نباشــد نباید با 
اقتصادان ها بلکه باید با سیاستمداران صحبت کرد، 
آن ها هم که کار خود را انجام دهند. اقتصاد بدون 
نفت رؤیایی است که از سال ۱۳۵۰ و در زمان دکتر 
مصدق نیز وجود داشته است. مثل این می ماند که 

دست و پای شما به خوبی کار می کند اما تصمیم 
می گیریــد به جای اینکه با دســت غذا بخورید با 
پا این کار را انجام دهید. ممکن اســت فرد عاقلی 
بپرسد دست شــما که به خوبی کار می کند پس 

مشکل کجاست که می خواهید با پا غذا بخورید؟ 
  بله، ما هم فرض را بر همین می گذاریم و  به 
بحث دکتر بهادرانی برمی گردیم. حاال که فرض بر 
این گذاشــته شــد که اقتصاد بدون نفت یعنی 
بهینه کردن درآمدهای نفتی- که احتماال منظور از 
آن خروج درآمدهــای نفتی از هزینه های جاری 
باشد- آیا با شــرایط موجود و گرفتاری هایی که 
دولت کنونی دارد، در نظر نگرفتن درآمدهای نفتی 
در بودجه جاری کشــور امری منطقی و مقدور 

است؟ 
بهادرانی: من می خواستم به بحث آقای دکتر قربان 
دو نکته را اضافه کنم. واقعیت این است که فقط در 
بخش نفت نیست که مدیریت اشکال دارد  بلکه در 
بقیه بخش ها نیز به فرمایش آقای دکتر، تخصیص 
بهینه انجام نمی شــود. اتفاقا گزارشی در رابطه با 
حســاب خدمات و درآمد می خواندم؛ مسافران ما 
بیش از ۶ میلیارد دالر ارز از کشور بیرون می برند و 
مسافران خارجی حدود ۹۰۰میلیون دالر به کشور 
ما وارد می کنند، بنابراین حساب خدمات و درآمد 
ما در سال ۱۳۹۲ حدود ۵۵۸۶ میلیون دالر منفی 
است. این در حالی است که در گزارش های جهانی 
گفته می شود که ایران رتبه دهم و در بدبینانه ترین 
حالت رتبه چهاردهم را از نظر قدمت آثار تاریخی، 
در جهان داراست. اما از این ثروت چگونه استفاده 
می شــود؟ جالب اســت که وقتی دقت می کنیم 
متوجه می شــویم از این ۹۰۰میلیون دالر ورودی، 
بخشــی به خاطر زیارت در ایران و بخشی درآمد 
حاصل از معالجه بیماران اســت. بنابراین باید نوع 
سیاست گذاری و مدیریت  را تغییر داد. چرا کارگر را 
در سهام شرکت ها سهیم می کنند؟ می خواهند این 
احساس را در او به وجود بیاورند که این مال متعلق 
به او هم هســت تا او هم به بهترین نحو ممکن با 
آن برخورد کند. مسئله بعدی نوع مدیریت ماست. 
این نوع مدیریتی که در حال حاضر اعمال می شود 
همین نتیجه را خواهد داشــت. ما از پتانسیل ها و 
امکانات خود استفاده بهینه نمی کنیم، شما مثال 
نفــت را می زنید من مســافران را مثال زدم، بقیه 
موارد هم به همین صورت اســت و برای هر کدام 
هــم بهانه ای پیدا کرده ایم. می دانید که در ســال 

۱۳۹۲ تحریم ها شــدت گرفت، بنابر آمار آنکتاد، 
سرمایه گذاری خارجی که در سال ۱۳۹۱ به کشور 
وارد شده است ۶.4میلیارد دالر بوده و سال ۱۳۹۲ 
که تحریم ها تشــدید شــده حدود ۳میلیارد دالر 
شده اســت. یعنی حدود ۶.۱ میلیارد دالر کاهش 
سرمایه گذاری خارجی به خاطر تحریم ها بوده است. 
من با ترکیه مقایسه کردم، در ترکیه ۱4۵میلیارد 
دالر سرمایه گذاری خارجی و در ایران 4۰میلیارد 
دالر وجــود دارد. این تفاوت به نــوع مدیریت ما 
برمی گردد، وقتی نوع مدیریت و سیاست گذاری ما 
به گونه ای است که سرمایه افرادی که می خواهند به 
ایران بیایند امنیت ندارد و سیاست گذاری هایمان 
برای او نوسان ایجاد می کند و فضای کسب وکارمان 
بیــن ۱۸۰ کشــور دنیــا در رده ۱۳۰-۱4۰ قرار 
می گیــرد، طبیعی اســت که ســرمایه گذاران به 
ایران نیایند. مرحوم دکتر فرهنگ، رئیس اســبق 
انجمن اقتصاددانان ایران همیشــه می گفتند که 
»سرمایه گذار مانند کبوتر است، هر کجا دانه ببیند 
می نشیند و با کوچک ترین صدا به پرواز درمی آید.« 
واقعا هم همین اســت. اگر ما بخواهیم از امکانات 
کشور به درستی استفاده کنیم باید ابتدا کلیه امور 
را سامان بدهیم. مشــکل اینجاست که در کشور 
از این پتانسیل ها استفاده نمی شود و مدام مصوبه 
و قانون تصویب می شــود کــه همین ها نیز برای 
کشور مشکل ایجاد می کنند، چرا که وقتی قانون 
و دستورالعمل زیاد باشد این ها با هم مغایرت پیدا 
می کننــد و هر کس یک زاویه از آن را می بیند، به 
همین دلیل هم افزایی در کشــور ایجاد نمی شود. 
بنابراین اگر بخواهیم از نفت اســتفاده بهینه کرده 
و از سایر امکانات هم به بهترین نحو استفاده کنیم 
باید به سمت سیاســت گذاری و مدیریت صحیح 
کشور رفته و کارآفرینان را با ایجاد رقابت تشویق 
کنیم تا کســانی که توانایی فعالیت بهینه ندارند 
حذف شوند و افراد شایسته تر باقی بمانند. در این 
صورت می توان به تدریج از منابع نفتی برای تعالی 
کشور استفاده کرد. در مورد بودجه که می فرمایید، 
دولت ۲۲4هزار میلیارد تومان پیشنهاد برای منابع 
بودجه داده اســت امســال که قیمت نفت پایین 
آمــده ۷۱هزار میلیارد تومــان آن مربوط به نفت 
اســت. در ســال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ منابع بیش 
از ۵۰ درصد بودجه مربــوط به نفت بود. این رقم 
که یک شبه قابل حذف نیست. بنابراین باید اجازه 
داد کارآفرینان ســرمایه گذاری کنند، سود ببرند 
و از سودشــان مالیات به کشور بدهند تا به تدریج 
مالیات جایگزین نفت شــود. منابع بودجه عبارت 
از نفت، مالیات و اوراق مشــارکت )اســتقراض( و 
فروش شرکت هاست، غیر از این ها منبع عمده ای 
وجود ندارد. پس به طور خالصه دو منبع درآمدی 
وجود دارد؛ نفت و مالیات. افزایش مالیات نیازمند 
شکوفایی اقتصاد، سرمایه گذاری در آن، باال بردن 
مصرف مردم و باالبردن رشد و توسعه امنیت است. 
همین طور مالیات گرفتن و فشار آوردن در شرایط 

غنینژاد:عدهای
ازاقتصاددانان

میگویندایرانیك
مصيبتنفتیدارد
کهوقتیقيمتآن
باالمیرود،دولت
استفادهدرستی
ازآننمیکندو
کلجامعهرابه

بنبستمیکشاند.
همهمیگویندباید
ازنفتخالصشد
امامنمیگویماز
نفتنه،ازسيطره
دولتبرنفتو

اقتصادبایدخالص
شد.
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فعلی تنها رکود را بیشتر می کند. یک راه دیگر هم 
وجود دارد که فکــر می کنم در حال حاضر به آن 
توجهی نمی شود و آن، کاهش دادن هزینه ها است. 
از این ۲۲4هزار میلیارد تومان بودجه، حدود4۰هزار 
میلیارد آن هزینه عمرانی است، مابقی، ۱۸4هزار 
میلیارد تومان باقیمانده، هزینه جاری کشور است. 
۶۵هزار میلیارد تومان آن حقوق است، حدود ۳۵ 
هزار میلیارد تومان هم در سرفصل رفاه متعلق به 
بازنشســتگان است. این رقم ها در کوتاه مدت قابل 
کاهش دادن نیستند، اما بقیه آن چه می شود؟ آیا 
واقعا باید آن ۸4هــزار میلیارد باقیمانده را در این 
شــرایط که قیمت نفت نصف شــده است، رشد 
داد؟ یک راه این اســت که ببینیم چه هزینه های 

بیهوده ای وجود دارد و آن ها را حذف کنیم. 
  در واقع شما هم کوچک شدن دولت را مقدم 

بر هر چیز می دانید؟ 
بهادرانی: مــن می گویم هزینه های غیرضروری را 

باید حذف کرد. 
  راه حــذف هزینــه غیرضــروری هم در 

کوچک شدن دولت است دیگر... 
بهادرانی: بله قطعا، دولت باید کوچک شــود اما 
کوچک شــدن دولت تنها راه نیست. وقتی شرایط 
کشــور اضطراری اســت باید ســرفصل هزینه ها 
یک به یک بررسی شــود و تا جایی که امکان دارد 
آن ها را حذف کرد و یا کاهش داد نه اینکه هزینه 
را صددرصد نگه داریم و از ســوی دیگر بگوییم در 
این شرایط بازار نفت، ۷۱هزار میلیارد تومان درآمد 
نفتــی در نظر می گیریم. این به نظر کار صحیحی 
نمی آید و محقق نخواهد شد. راه حل این است که 
رونق ایجاد کنیم، بخش خصوصی را شکوفا کنیم، 
بــه او اجازه دهیم که تالش کند و موانع را برایش 
برطرف کنیم تا اقتصاد رشد پیدا کند، بزرگ شود 
و بتوان مالیات بیشتری گرفت. این مهم یک شبه 
امکان پذیر نیست، نیاز به زمان دارد اما باید هرچه 

زود تر این کار را شروع کرد. 
  آقای غنی نژاد! دکتــر بهادرانی مهم ترین 
یعنی  دانســتند؛  ســرمایه گذاری  را  عامــل 
کوچک کــردن دولــت و فراهم آوردن بســتر 
سرمایه گذاری را الزمه تحقق اقتصاد بدون نفت به 
معنایی که مورد توافق قرار دادیم می دانند. ابتدا به 
این موضوع بپردازیم که اگر دولت بخواهد بودجه را 
انقباضی کند - به معنای کوچک شدن و نقش خود 
را در اقتصاد کشــور کاهش دهد- آیا با توجه به 
شرایط سیاسی فعلی، این امر امکان پذیر است؟ 
چون به هرحال هر اقــدام در اقتصاد به طور قطع 
تبعات مثبت بلندمدت یا منفی کوتاه مدتی خواهد 
داشت. آیا برای دولتی که با مشکالت زیاد سیاسی 
داخلی و خارجی روبه رو است، این امر امکان پذیر 

است؟ چه راه حل هایی را پیشنهاد می کنید؟ 
غنی نژاد: من گفتم مشکل ما اقتصاد دولتی است 
اما این فقط طرح مسئله بود. توجه به این مسئله 
اصلــی که با این وضع موجود و کاهش درآمدهای 

نفتی چه باید کرد؛ به تدابیر دولتی، تفکر و بینش 
دولت راجع به این مسائل بازمی گردد. اگر مسئله 
اصلی ما این باشد که اقتصادمان دولتی است و باید 
غیردولتی شود حرف تازه ای نیست، سیاست های 
کلی اصل 44 هم همین را می گوید و از سال ۱۳۸4 
نزدیک به ۱۰ســال است که این ابالغ شده است. 
ولی مشکالت ما در حال حاضر به این برمی گردد 
که به حرف چیزهایــی را قبول می کنیم اما وقت 
اجرا عکس آن عمل می کنیم. برنامه ســوم را نگاه 
کنید؛ در برنامه ســوم هم همین دیدگاه ها راجع 
به غیردولتی کردن، خصوصی ســازی، آزادسازی یا 
کم کردن مالیات ها و یکسان ســازی نرخ ارز وجود 
داشــت. موارد خیلی مثبتی بود کــه اگر به آن ها 
عمل می شــد و خوب پیش می رفت یعنی ما در 
مسیر خوبی قرار گرفته بودیم. همین اشاره ای که 
شما به کوچک کردن دولت کردید در آن زمان در 
دستورکار دولت بوده و به شکل قانون درآمده بود 
که دولت اســتخدام جدید نمی تواند داشته باشد 
و بازنشســتگان جایگزین نمی شدند مگر در موارد 
بسیار خاص و استثنایی که در بعضی وزارتخانه ها 
نیاز به مصوبه وزیر داشت. در سال ۱۳۸4 چه اتفاقی 
افتاد؟ تعداد زیادی وارد دستگاه های دولتی شدند 
و جالب اســت که اغلب آن ها مدارک دانشگاهی 
هم نداشــتند اما کارمند رسمی دولت شدند. شما 
تصور کنید که یک دســتگاه تخصصی اقتصادی 
مثــل بانک مرکزی چه نیازی بــه افراد زیردیپلم 
متوسطه داشت که صد ها نفر از آن ها را استخدام 
کرد؟ اشکال کار کجاست؟ آن دولت پوپولیستی هم 
که آن زمــان روی کار بود ادعای غیردولتی کردن 
داشــت اما درســت برخالف چیزی که می گفت 
عمل می کرد. پس ما یک مســئله درازمدت داریم 
که من فکر می کنم در آن قسمت به لحاظ فکری 
و ایدئولوژیک گام هایی به جلو برداشته ایم. به طور 
مثال، سیاست های کلی اصل 44 بسیار مهم است. 
اما مسئله این است که وقتی یک عده منافعشان در 
سیستم موجود درگیر شد، دیگر نمی گذارند شما 
اصالحات خود را انجام دهید. درست است که در 
حال حاضر در سطوح باالی حکومتی اراده بر این 
است که اقتصاد کار بخش خصوصی است، متعلق 
به مردم است و باید به آن ها سپرده شود اما به طور 
عملی ممکن نیســت، چرا؟ چــون منافع عده ای 
درگیر آن اســت، اگر این برداشته شود منافع این 
افراد به خطر می افتد. بخشی از علت نفوذ پوپولیسم 
هم به این برمی گــردد چون از آن منافع حفاظت 
می کند. حاال به مسئله نفت برگردیم. االن برخی 
می گویند که پایین آمدن قیمت نفت فرصت خوبی 
اســت که ما همه چیز را درست کنیم. این به این 
معناست که به زور یک اتفاقی می افتد و بعد مجبور 
می شــویم به فکر چاره بیفتیم. این نگاه اصال نگاه 
درستی نیست. ما باید به دنبال افزایش درآمدهای 
نفتی باشیم، صادرات بیشتر و کسب درآمد  بیشتر 
حتی اگــر حاصل از صدور نفت خام باشــد مهم 

است. سیاست عربستان سعودی را نگاه کنید، اصال 
مشخص نیست که 4۰سال بعد این نفت چه ارزشی 
دارد پس به چه دلیل باید آن را نگه داشت و صادر 
نکرد؟ سیاســت عربستان این است که هر چه زیر 
زمین است استخراج کند و بفروشد، البته من هم 
قبول دارم که اســتفاده خوبی از آن نمی کنند اما 
آن ها استراتژی روشنی دارند، از زمان زکی یمانی 
هم این کار را انجام می دهند و سیاست امروزشان 
ادامه   همان سیاست گذاری هاست. اما استراتژی ما 
خیلی روشن نیســت و در هر دوره تغییر می کند. 
عرض من این است که مشکل ما با درآمدهای نفتی 
نیست و باید برای افزایش هرچه بیشتر آن تالش 
کرد. مشــکل ما استفاده درست از آنهاست که باز 
تأکید می کنم در برنامه ســوم توسعه مطرح شده 
و حساب ذخیره ارزی برای تنظیم همین نوسانات 
درست شده بود، که اگر درست اجرا می شد خیلی 
خوب بود اما نشــد. تمام این را هم نباید به گردن 
اصول گراهای سیاســی آن زمان انداخت. در خود 
مجلس ششــم که اصالح طلبان در اکثریت بودند، 
اولین دســتکاری ها در این سیســتم و در حساب 
ذخیره ارزی و اصالح قیمت های انرژی انجام شد و 
آن ساختار را خراب کردند. در حال حاضر من فکر 
می کنم دولت کنونی بینش اقتصادی بهتری نسبت 
به دولت های قبل دارد اما در مقابل منافع خاص و 
کسانی که منافع شان در حفظ وضع موجود است 
و در مقابل اصالحات می ایستند، قاطعیت الزم را از 
خود نشان نمی دهد. این دیگر بحث سیاسی است 
و من به آن وارد نمی شــوم اما اگر این مسئله حل 
نشود دوباره   همان داستان تکرار می شود، یعنی ما 
یک مسیر بهتر و درست تری را به جلو می رویم اما 
باز با افزایش درآمدهای نفتی و فشارهای سیاسی 

موجود به سمت سیاست های غلط بازمی گردیم. 
  آقای نِرســی قربان! دکتر غنی نژاد به نکته 
خوبی اشاره کردند؛ این که نفتی که در حال حاضر 
در اختیار ماست مشــخص نیست در آینده چه 
ارزشی خواهد داشت. عالوه بر اینکه نظر خود را در 
این باره می فرمایید، شما دلیل کاهش قیمت نفت را 
در چه می بینید؟ این نتیجه اعمال سیاســتی از 
سوی غرب با همکاری کشورهای خاورمیانه است 
یا اینکه رشد تکنولوژی، نیاز به انرژی های قدیمی 

مانند نفت را کاهش داده است؟ 
قربان: بهتر اســت اول مسئله کاهش قیمت نفت 
را مشــخص کنیم. باال و پایین شدن قیمت نفت 
در گذشته نیز بارها اتفاق افتاده است. به طور کلی 
وقتی قیمت نفت تا حد زیــادی باال می رود، افراد 
و شــرکت های تازه ای وارد بازار می شوند تا نفت و 
گاز بیشتری تولید کنند چرا که برای آن ها سود و 
منفعت دارد، در نتیجه عرضه نفت زیاد می شود. در 
قیمت نفت ۱۰۰دالر، حوزه های نفتی عمق دریا ها 
اقتصادی بود و پیشــرفت تکنولوژی جدید تمام 
این ها را تولید کرد و یک صنعت عظیم میلیاردی 
را در آمریکا به وجود آورد که اصال بازگشــت از آن 

قربان:نظرمن
ایناستکهاول
بایدتحریمها
برطرفشود،چون
اگراینتحریمها
ازبيننرودیا
اضافهشود،کشور
دراقتصادجنگی
استوتماماین
برنامههاییکه
دربارهآنهابحث
میکنيداعماز
اقتصادبدوننفت
یااقتصادبانفت،
درحكم»دکور«
است.
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صنعت هم مشــکل اســت. به هر حال این عرضه 
نفت فقط در آمریکا 4 تا ۵ میلیون بشــکه در روز 
افزایش پیدا کرد و این یعنی کاهش واردات آمریکا. 
همین طور در جاهای دیگری هم این شرایط وجود 
آمد. در مقابل ما با شرایطی مواجه شدیم که اقتصاد 
کشورهای غنی و فقیر رشد کمتری را داشت. هر 
دوی این هــا در یک زمان به تدریج به هم رســید. 
ممکن اســت بپرسید علت این سقوط فاحش چه 
بود؟ یکی از دالیل عمده آن بازارهای آینده است، 
چرا که در بازارهای آینده ۲۰برابر بازارهای فیزیکال 

خرید و فروش می شود. 
  منظور شما بازارهای نفت است؟ 

قربان: بله، بازارهای آینده نفــت و گاز و انرژی ها. 
۲۰ تــا ۲۵ برابر مقداری کــه در طول روز، تجارت 
واقعی نفت در دنیای واقعی اتفاق می افتد، به طور 
روزانه در آن بازار ها در جریان اســت. عده  زیادی یا 
بورس بازی می کنند یا با خرید و فروش ها به دنبال 
تنها۲۰ سنت تغییر هستند که منفعتشان را بگیرند 
و بروند. کســانی که ِشیل َگس و تارَسند را درست 
می کردند و برخی از آن ها هم شــرکت هایی عمده 
بودند در بازارهای آینده تولیدات خود را فروختند. 
این یعنی در مقابل این نفت ۱۰۰دالری، کســانی 
هم هســتند که ریسک کرده اند. ممکن هم هست 
که قیمت نفت باال تر برود و آنها سود ببرند. زمانی 
که این قیمت رو به کاهش گذاشــت این عده که 
این تعهدات را داشتند مجبور شدند خود را حفظ 
کنند. سرعت تغییری که در بازار آینده اتفاق افتاد، 
بیشتر به همین دلیل بود که آن ها به سرعت شروع 
به فروختن نفت کردند تا بتوانند خود را حفظ کنند 
وگرنه در اثر فروش ایران، عربستان سعودی و عراق 
به کره، ژاپن و چین نبود که این قیمت ها در عرض 
یکی دو هفته به این روز افتاد. مکانیزمی در بازار بود 
که این اتفاق را ایجاد کرد. البته مسئله سیاسی آن 
هم احتماال وجود داشته است اما تاثیر آن به مراتب 
کمتر از مکانیزم بازار اســت. برای اینکه بازارهای 
آینده یک ســاله، شش ماهه و کمتر، حتی سه ماهه 
هم هســت. به همین دلیل یک باره این ســرعت 
به وجــود آمد و بعد ناگهان تا حدی متوقف شــد. 
ممکن است عکس آن هم اتفاق بیفتد، یعنی کسانی 
با تصور اینکه قیمت نفت پایین می رود نفت خود را 
فروخته اند اما بعد که احساس می کنند ممکن است 
اتفاقی بیفتد و بار دیگر قیمت باال برود به ســرعت 
شروع به خرید مجدد می کنند، در نتیجه صعود آن 
هم ممکن است خیلی تند باشد. عربستان سعودی 
و دیگران از این موضوع حتما اســتفاده سیاســی 
هم می کنند اما اینکه این اتفاقی اســت که آنها به 
تنهایی و فقط برای به زانو درآوردن روسیه به وجود 
آورده اند، تحلیل درستی نیست، ممکن است دلیل 
فرعی باشد، دلیل اصلی همان مکانیزم بازار است. 
عربستان ذخایر بسیار زیاد نفتی دارد و می خواهد 
در ۲۰سال آینده نفت فروش باشد. برای او بازار مهم 
است یعنی ســهمش از بازار، از قیمت نفت در هر 

بشکه برایش بسیار مهم تر است چون هر بار هم که 
سهم بازارش را از دست داده، با مشکل مواجه شده 
اســت، همان گونه که ما هم وقتی سهم بازارمان را 
از دست می دهیم به مشکل برمی خوریم و دیگران 
جایگزین می شوند. این بار هم در اوپک بحث کردند 
و گفتنــد که ما ترجیح می دهیم اوپک ۳۰میلیون 
بشکه خود را تولید کند و نفت های پُرهزینه را از بازار 
خارج کند، این اجماع اوپک بود. حتی آقای زنگنه 
در جلســه قبلی اوپک گفت که ما سهم ۲میلیون 
بشکه ای خود را می خواهیم، گرچه تحریم شده ایم 
و عمالً یک میلیون بشکه می فروشیم، اما به هرحال 
دو میلیون بشــکه خود را می خواهیم حتی اگر به 
قیمت هر بشــکه ۲۰ دالر هم بتوانیم می فروشیم. 
عربستان سعودی هم   همین کار را کرد. این اجماع 
اوپک اســت که تصمیم گرفته ۳۰میلیون بشکه 
ســهم بازار خود را حفظ کند، امید هم این اســت 
که نفت های پُر هزینه خارج شوند، چنانکه درحال 
خارج شدن هم هستند. بنابراین احتمال اینکه تقاضا 
در دنیا افزایش پیدا کند و نفت های پرهزینه خارج 
شــوند، آینده را به این جهــت می برد که احتمال 
افزایش قیمت نفت شاید بیشتر از احتمال کاهش 

بیشتر قیمت نفت باشد. 
  کاهش قیمت نفت در میزان سهم ما از بازار 
هم تغییری ایجاد کرده است؟ یعنی اینکه می گفتند 
از وقتی دولت جدید آمده، ســهم ما به ســمت 
بیشترشدن حرکت کرده اســت، حاال با کاهش 

قیمت اخاللی در آن روند به وجود می آید؟ 
قربان: در شرایط تحریم یک مشکل عمده داریم؛ چه 
ما نفت را ۱۰۰دالر بفروشــیم و چه ۵۰دالر پول آن 
را به ما پرداخت نمی کنند. یعنی از این لحاظ خیلی 
برای ما فرقی نمی کند، اما در درازمدت به علت کاهش 
قیمت نفت پولی که به صندوق وارد می شود، وقتی ما 
به آن دسترسی پیدا کنیم پول کمتری خواهد بود. 
مقدار آن را هم ۷۰۰میلیون دالر مشخص کرده اند. 
نظر من این است که اول باید تحریم ها برطرف شود، 
یعنی اگر این تحریم ها از بین نرود یا اضافه شــود، 
کشور در اقتصاد جنگی است و تمام این برنامه هایی 
که دربــاره آن ها بحث می کنید اعم از اقتصاد بدون 
نفت یا اقتصاد با نفت، در حکم »دکور« است. ما باید 
به منابع ارزی مان دسترســی داشته باشیم، اگر این 
دسترسی در حال حاضر وجود داشت مشکل خاصی 
در اقتصادمان نداشتیم. چرا که می توانستیم بودجه 
را به شکل دیگری بنویســیم و کمبود آن را مانند 

عربستان از ذخایرمان بیاوریم و بدون مشکل، توسعه 
خود را ادامه دهیم و به جلو حرکت کنیم. اما در حال 

حاضر تحریم ها مسئله اصلی است. 
  آقای زنوز! چقدر از صنایع و تولیدات ما در 
کشور وابسته به نفت و درآمدهای آن است و اگر 
بخواهیم آن را از اقتصاد کشور کسر کنیم، نقش 

صنایع دیگر چگونه خواهد شد؟ 
زنوز: اجازه بدهید من ابتدا نکاتی را به بحث اصلی 
اضافه کنم؛ طبق مطالعه آی. ام.اف، ۶۵درصد علت 
کاهش قیمت نفت بــه مازاد عرضه و ۳۵درصد به 
ســمت تقاضا برمی گردد. در بحث درباره نفت اول 
باید توجــه کرد که نفت در اقتصــاد ما به دالیل 
مختلف نقش پُررنگی دارد و ســهم نفت در ارزش 
افزوده اقتصاد کشور بسیار پُرنوسان بوده است، اما 
وقتی تحریم شدیم در سال ۱۳۹۱ گزارش شد که 
۶.۷درصد GDP ما کاهش پیدا کرده است. شما اگر 
بــه اجزاء آن نگاه کنید می بینید که ۹واحد درصد 
آن مستقیماً تحت تأثیر خود نفت بوده است. نکته 
دیگر این است که سهم نفت در تأمین مالی بودجه 
ما در سنوات بعد از دولت نهم و دهم هیچ گاه کمتر 
از ۵۰درصــد نبوده اســت. بنابراین وقتی راجع به 
»اقتصاد بدون نفت« صحبت می کنیم، باید ابتدا به 
این سوال پاسخ دهیم که ما نیمی از بودجه را قرار 
است چه کنیم؟ نکته بعدی این است که باالخره 
نفت سهم بسیار بزرگی در تجارت خارجی ما دارد، 
مگر می توان بدون نفت در این زمینه حرکتی انجام 
داد؟ مســئله ای که من معموالً در مصاحبه هایم از 
گفتن آن اجتناب می کنم این اســت که صدمه ای 
که اقتصاد ما از کاهش اخیر قیمت نفت می خورد 
برابر با صدمه ای است که از تحریم ها خورده است. 
در این فرآیند، ماهانه ۲میلیارد دالر زیان به اقتصاد 
ما وارد می شود، یعنی ساالنه باالی ۲4میلیارد دالر 
زیان می بینیم بنابراین یک شوک منفی به اقتصاد 
وارد می شود که قطعا هم به کسری بودجه خواهد 
انجامید، چون۷۰هزار میلیارد تومانی که در بودجه 
گذاشته ایم و اخیرا مجلس گفت این را به ۵۰هزار 
دالر تغییر دهیم، تحقق پیدا نخواهد کرد. پس هم 
کســری بودجه خواهیم داشت - چون هزینه های 
جاری ما همان گونه که فرمودند غیرمنعطف است 
- هم کلیه هزینه های بخش عمومی کاهش خواهد 
یافت. درســت اســت که ما در درازمدت به دنبال 
تحوالت ساختاری و کوچک کردن دولت هستیم 
اما کاهش هزینه بخش عمومی به معنای کاهش 
تقاضا اســت. یعنی هزینه های بخش عمومی اعم 
از ســرمایه گذاری و هزینه های جاری، هر دو جزو 
تقاضا اســت و این وقتی کم می شود یعنی سمت 
تقاضای اقتصاد ما تضعیف می شود در نتیجه قدرت 
خرید مردم پایین می آید، پیمانکاران و مشــاوران 
کاری ندارند و رکود تمدید خواهد شد. وقتی دولت 
دچار کســری مالی شود به صندوق توسعه ملی و 
بازارهای مالی دست اندازی می کند، در نتیجه یک 
اثر ازدحامی ایجاد کرده و جای بخش خصوصی را 

هادیزنوز:
دولتراجعبه
صرفهجوییدر
هزینههاسكوت
کردهاست،چون
میداندهرجای
آنرادستبزند
حریفنخواهد

شد.ازطرفدیگر،
مجلسسالآینده
انتخاباتداردو
مجلسیکهسال

آیندهواردانتخابات
میشودمطمئناًبه
بودجهانقباضی
رأینخواهدداد.
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تنگ تر خواهد کرد. 
  شــاید افزایش بودجه به این دلیل اتفاق 

می افتد که تورم را جبران کنند
زنوز: من پُشــت پرده قضیه را نمی توانم بخوانم، اما 
ظاهر قضیه این اســت که بودجه را زیاد می کنند. 
بنابرایــن دولت راجع بــه صرفه جویی در هزینه ها 
سکوت کرده اســت، چون می داند هر جای آن را 
دســت بزند حریف نخواهد شــد. از طرف دیگر، 
مجلس ســال آینده انتخابات دارد و مجلســی که 
سال آینده وارد انتخابات می شود مطمئناً به بودجه 
انقباضی رأی نخواهد داد. حتی اگر قرار باشد اسم 
یک طــرح عمرانی در حوزه انتخابــی بنده وجود 
داشته باشد، حاضرم برای آن البی کنم. پس مجلس 
می خواهد باال برود، کارمند دولت نمی خواهد بیکار 
شود، بنیاد ها، نیرو ها و نهاد ها هم نمی خواهند کمک  
به آن ها قطع شود. این وسط یک دولت وجود دارد 
که از نظر مالی کم  توان است. اما اگر بخواهیم اصولی 
و خارج از شرایط فعلی بحث کنیم اولین پیش شرط 
این است که یکســری »قواعد مالی« تعریف شود. 
به طور مثال؛ نســبت کسری بودجه نباید بیشتر از 
۳درصد GDP باشد، این را کشورهای اتحادیه اروپا 
تعریف کرده اند و یک قاعدۀ مالی است. بدهی های 
انباشته دولت نباید بیشتر از یک دوم بودجه باشد. 
۸درصــد بودجه نفتی باید صــرف بودجه عمرانی 
شــود. پس اول باید قواعد مالی وضع شده و دولت 
موظف به پایبندی به آن ها باشد. دومین قاعده این 
است که دست دولت باید از تبصره های تکلیفی و 
صندوق توسعه ملی کوتاه باشد. دولت ما متاسفانه 
نه تنها بودجه دارد، بلکه در کنار آن نوعی عملیات 
شــبه بودجه ای دارد که من فکر می کنم هم عرض 
بودجه و یا بیشــتر از آن است. دولت برای این کار، 
باید از بازارهای مالی برای خود بازار بدهی درست 
کند و اوراق خود را منتشــر کند، نباید از بانک وام 
بگیرد. اگر این قواعد وضع شده و به دولت تحمیل 
شــود او هم ناچار می شــود خود را جمع کرده و 
کوچک کند، آن هم در شــرایط عــادی و آن هم 
بــا تدریج و تدّرج. وقتی به این ســمت می آیید به 
سیاست های پولی برمی خورید. اقتصاد بدون نفت 
به این معناســت که صادرات غیرنفتی زیاد شــود 
و برای آن، سیاســتی پولی وضع شــود که با رژیم 
سیاست ارزی سازگار باشد. سیاست پولی نمی تواند 
ارز را لنگر کند تا اینکه تورم را کنترل کند. اعتبار 
سیاســت گذار باید انتظارات تورمی را تأمین کند 
و بنابراین نرخ حقیقی ارز باید تثبیت شــود. پس 
سیاســت پولی و مالی باید سازگار باشند و سلطه 
سیاست مالی بر سیاست پولی برداشته شود. پس 
می بینید که رویکرد ما به سیاســت های مالی، به 
تصدی های دولت، به سیاســت های پولی، ارزی و 
جدید باید به طور کامل تغییر کند. اما متاســفانه 
درحال حاضر، سیاســت های اقتصادی که دولت ها 
از آن ها پیروی می کنند تابع ائتالف های سیاســی 
اســت که وجود دارد. به قول آقای دکتر غنی نژاد، 

منافع مستقر است که سیاست ها را دیکته می کند. 
ما اقتصاددان ها گاهی به اشتباه فکر می کنیم چون 
دولت ها حرف ما را نمی فهمند به آن عمل نمی کنند. 
مــن اعتقاد دارم که خیلی هم خوب می فهمند اما 
به نفع عده ای نیســت که به آن عمل کنند، یعنی 
بحث اقتصاد سیاسی و منافع مستقر مطرح است. به 
اعتقاد من، ماهیت دولت هم ماهیت نهاد ها را تعیین 
می کند و هم ماهیت سیاست ها را و ماهیت این دو 

است که سرنوشت اقتصاد و بازار را رقم می زند. 
  آقای بهادرانی! هم خود شــما و هم سایر 
دوســتان به بحث اهمیت وصول مالیات ها اشاره 
کردید. این ســؤال مطرح است که امکان اصالح 
نظام مالیاتی برای ما چقدر امکان پذیر است؟ وقتی 
دســتگاه ها و نهادهای بزرگی کــه فعالیت های 
گسترده اقتصادی دارند از پرداخت مالیات معاف 
می شوند چگونه می توان از بخش خصوصی انتظار 
داشت که خیلی شفاف، روند مالی خود را نشان 

دهد و طبق آن مالیات پرداخت کند؟ 
بهادرانی: اجازه دهید من ابتدا دو نکته را بگویم. 
مشــکل بازار نفت وجود رکود در اقتصاد جهان و 
پایین آمــدن تقاضا در بازارهای جهــان و تولید و 
عرضه نفت ِشــیل در دنیاست. در پاسخ به سؤالی 
که از جناب نرســی قربان پرسیدید بگویم که به 
نظر نمی رسد کشــوری در دنیا بتواند بدون تغییر 
در عرضه و تقاضا، نفــت ۱۱۰دالری را به 4۰دالر 
برساند. چنین چیزی امکان ندارد که کشوری بتواند 
این کار را انجام دهد فقط به خاطر اینکه می خواهد 
با ما یا روسیه مبارزه کند. اگر بازارهای دنیا این گونه 

باشند باید فاتحه آن ها را خواند.
زنوز: عکس آن را امــا می تواند انجام دهد. به طور 
مثال اگر االن تولید نفت عربســتان به ۲میلیون 
بشــکه در روز برسد، ۸میلیون بشکه از بازار خارج 
می شود و قیمت نفت به   همان ترتیب باال می رود. 

بهادرانی: ولی عرضه نفت اوپک تغییر نکرده است. 
یعنی ۳۰میلیون بشکه تولید روزانه نفت اوپک در 

هر چهار فصل  سال ثابت بوده است. 
البته بحث ابعاد وسیع تری دارد. فقط بحث 
عربستان و مشــخصاً بحث اقتصادی آن نیست. 
باالخره البی هایی که بــا وزارت خارجه آمریکا 
داشــتند و اینکه حل یک موضوع سیاسی را به 

پایین آمدن قیمت نفت منوط کرده اند...
قربان: پایین آمــدن قیمت نفت که به نفع آمریکا 

نیست! 
بهادرانی: عربستان می تواند اگر هدفش کم کردن 
عرضه و افزایش قیمت باشد یک یا دو میلیون بشکه 
تولید نفتش را پایین بیاورد و یک مقدار قیمت را 
باال ببرد اما آنطور که مشاهده می شود سیاستش 
این نیست. مطلب بعدی من این است که در تراز 
کاال غیر از وابستگی به نفت ابعاد دیگری هم وجود 
دارد، حدود۵۰ میلیارد دالر واردات کاالی رسمی 
ما اســت، حدود4۰میلیارد دالر صادراتمان است. 
۲۰میلیارد دالر قاچــاق واردات داریم - من این ها 

را بــه نقل از رییس اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
می گویم- ۱۰میلیارد هــم واردات خدمات فنی- 
مهندسی داریم، برای مسافران و سایر مصارف هم 
حــدود ۵ میلیار دالر در نظر بگیریم. در مجموع با 
همین شرایطی که عمل می کنیم، نیاز به حدود ۸۵ 
میلیارد دالر ارز داریم. از آن ســو، 4۰میلیارد دالر 
صادرات داریم کــه حتی در اینجا بخش میعانات 
نفتی هم محاسبه شده است. ۱۰میلیارد هم برای 
صادرات خدمات فنی- مهندسی فرض کنیم گفته 
می شــود حدود ۶میلیارد هم قاچــاق مواد نفتی 
داریم. در همین بخش ها کسری که از طریق نفت 
تأمین می شود حدود ۲۰ میلیارد دالر است. توجه 
کنید که از آن ۵۰میلیارد دالری که وارد می شود 
۷۰درصد آن مواد واسطه ای و ماشین آالتی است که 
برای بخش تولید و بقیه بخش ها استفاده می شود. 
شما وقتی آن را تخصیص ندهید بقیه بخش هایتان 
هم دچار مشــکل می شــود. یک بحث دیگر هم 
داریم؛ گفتم که واردات ســرمایه ما برابر ۳میلیارد 
دالر بوده است، تراز سرمایه نشان می دهد که برابر 
آمار رسمی بانک مرکزی ۱۶ میلیارد دالر خروجی 
ســرمایه داریم. این تفاوت ۱۳ میلیاردی از طریق 
نفت تأمین می شود. شما این ها را باهم جمع کنید 
و به من بگویید چگونه می توان ظرف ۲ یا ۳ سال 
این شکاف را پُر کرد. بنابراین نفت در رگ و ریشه 
اقتصاد ما وارد شده است. باید سیاست بلندمدتی 
را برای تغییر نقش آن درنظر گرفت. اگر بخواهیم 
با نفت هم مثل برخی کشور ها عاقالنه رفتار کنیم 
و خود و بخش های دیگر را رشــد دهیم، باید برای 
نفت صندوق تشــکیل داده و آن را ذخیره کنیم. 
با این شــرایط که هم بودجه، هم واردات، هم بقیه 
بخش های اقتصادمان و هم حساب سرمایه مان به 
آن وابسته است، نمی توان یک شبه تصمیم گرفت 

که اقتصاد بدون نفت داشت. 
غنی نژاد: یک چیزی را فرامــوش کردید، آن هم 
اینکه تراز سال جاری ما در سال ۱۳۹۱ چگونه بود...

بهادرانی: آقای دکتر! منظورتان اشتباهات آماری 
۲۲ میلیارد دالری است که اعالم شده است؟

قربان: ۲۲میلیارد دالر اشتباهات آماری برای یک 
ســال. این یعنی چه؟ یعنی این مبلغ یک جایی 

رفته است...
بهادرانی: بله، رقم کمی هم نبوده است. اما در رابطه 
با گسترش پایه مالیاتی، واقعیت این است که ما هر 
سیاستی که می گذاریم می توانیم آن را در شرکت های 
تولیدی، تجاری و آنهایی که نظام مند هستند اجرایی 
کنیم اما در بقیه قســمت ها از این سیاســت فرار 
می کنند. هر چقدر بتوانیم این قســمت هایی را که 
فرار مالیاتی دارند به پایــه مالیاتی خود وارد کنیم 
به نفع ماســت. نهادهایی که شما می فرمایید ۲نوع 
درآمد دارند؛ یکی کمک ها و نذورات مردمی اســت 
که گفته می شود نباید از آن ها مالیات گرفت، دیگری 
قسمت هایی است که شــرکت داری و کار اقتصادی 
می کنند و بر اقتصاد اثرگذار هستند و به نظر اینجانب 

غنینژاد:شكی
درایننيست
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شدهاستوآن
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باید از آن ها مالیات گرفته شــود، وگرنه رقابتی در 
اقتصاد شکل نمی گیرد. تصور بفرمایید یک شرکتی 
بدون مالیات کار می کند، شرکت دیگری ۲۵درصد 
درآمدش را مالیات می دهد. این ها چگونه می توانند 
با هم رقابت کنند؟ بنابرایــن عدم پرداخت مالیات 
باعث می شود کفه ترازو به سمت شرکت هایی سرازیر 
شود که مالیات نمی دهند و این معافیت رقابت را در 

اقتصاد ازبین می برد. 
  این همان اقتصاد دولتی است که مانع حرکت 

می شود.
بهادرانی: البته این ها دولتی نیستند. 

  اما خصوصی هم به آن معنا نیستند. 
بهادرانی: دید من این اســت که با هر مصلحتی 
که می خواهند به این هــا معافیت مالیاتی بدهند 
این مالیات را از آن ها بگیرند و بعد اگر مســتحق 
کمک هستند به آن ها کمک کنند که الاقل رقابت 
را به هم نزنند. در غیر اینصورت سرمایه گذاری ها و 
رقابت سازنده دچار مشکل می شود. از نظر من باید 
همه مالیات بدهنــد و کاری کنیم که پایه رقابت 
در اقتصاد تقویت شــود؛ در این صورت اســت که 
بهره وری باال تر می رود و تخصیص بهینه در داخل 
بخش خصوصی ایجاد می شود. وقتی رقابت نباشد 

همه این ها دچار اشکال می شود. 
  آقای بهادرانی شما فکر می کنید برای اصالح 

جدی این روند چه باید کرد؟ 
بهادرانی: همین ها باعث از بین رفتن شرایط رقابتی 
می شوند. این ها باید شــفاف و روشن باشند. باید 
هزینه های انرژی و مالیات از هر مرکزی که به نوعی 
فعالیت اقتصادی انجام می دهد گرفته شود و بعد 
به هر صورت که می خواهند به آنها امتیاز بدهند. 
همچنین بایستی کمک ها هم حساب و کتاب داشته 
باشد. خاطرم هست سال ۱۳۸4 آخرین سالی بود 
که من ســازمان برنامه و بودجه بودم، آن سال ما 
بودجه را با ۵۰هزار میلیارد تومان بستیم. ۱۲-۱۰ 
هزار میلیارد بودجه عمرانی و حدود ۳۸ تا4۰هزار 
میلیارد بودجه جاری داشتیم. آن 4۰هزارمیلیارد 
تومان االن به ۱۸۵هزار میلیارد تبدیل شده است، 
باالخــره همین ۶۵هزار میلیاردی که جناب دکتر 
فرمودند پرداخت مستقیم به پرسنل است، اگر تورم 
آن را هــم دربیاوریم و به نرخ ثابت آن را به ســال 
۱۳۸4 ببریم نشان می دهد که بدنه دولت در این 
یک دهه چطور باد کرده است. به طور مثال وقتی 
برخی از شهرستان ها را استان می کنند یا یک ِده را 
به شهر تبدیل می کنند، همه این ها هزینه بَر است. 
زیادشدن استان ها هزینه دربَر دارد. وزارتخانه ها را 
تجمیع کرده ایم بدون اینکه ساختارشان را کوچک 
کنیم یا یک ریال صرفه جویی داشته باشیم. تمام 
ساختمان ها را نگه داشته اند و به نیروی انسانی شان 
هم اضافه شــده اســت، این ها همه هزینه است. 
البتــه از آن طرف راهکاری به عنــوان »مالیات« 
وجود دارد که به اعتقاد من تحقق بخشیدن به آن، 
دو راه بیشــتر ندارد؛ یکی اینکه شما بیایید تعداد 

شــرکت ها را افزایش دهید و شرکت های کوچک 
را به شرکت های بزرگ تبدیل کنید، یعنی حجم 
اقتصاد را بزرگ کنید و ارزش افزوده بیشتری برای 
اقتصاد ایجاد کنید که الزمه آن هم سرمایه گذاری 
اســت نه اینکه ۳میلیــارد دالر ورود و ۱۶میلیارد 
خروج ســرمایه داشته باشیم. باید کاری کنیم که 
مردم به سمت سرمایه گذاری در این بخش ها بیایند 
نه اینکه سرمایه خود را به کشورهای دیگر ببرند و 
آنجا سرمایه گذاری کنند. این ۱۳میلیارد یعنی فرار 
سرمایه از بخش سرمایه گذاری. اول برای انجام این 
کار باید یک سری شرایط را فراهم کرد که به لحاظ 
سرمایه گذاری نسبت به جاهای دیگر، برای مردم 
بهتر باشد. دوم، استفاده از ظرفیت های موجود است 
که بعد از جنگ هم یکبار از آن استفاده شد. به این 
معنی که دولت بایــد بتواند رکود را برطرف کند، 
صادرات را تشویق کند و گسترش دهد و بازار برای 
کاال ها ایجاد کند تا شرکت هایی که ظرفیت خالی 
دارنــد از ظرفیت خالی خود برای تولید اســتفاده 
نماینــد و رونق اقتصادی به وجود بیاید. یکی دیگر 
از راه ها همین گسترش پایه مالیاتی است. معموالً 
در شرایط رکود مالیات ها را افزایش نمی دهند بلکه 
برای ازبین بردن رکود در جاهایی که مؤثر اســت، 
مالیات را می بخشــند تا اقتصاد نفس بکشد و راه 
بیفتد. ما درحال حاضر هم رکود داریم و هم تورم، 
از یک طرف می خواهیم مالیات را بیشــتر کنیم 
از طــرف دیگر پایه های مالیاتی را هم گســترش 
نمی دهیم. در بودجه پیشــنهادی، حدود ۱۶هزار 
میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی اضافه شده، اما 
شما ببینید عملکرد سال ۱۳۹۲ در رابطه با مالیات 
چگونه بوده است؟ به نظر من بر اساس آن چیزی 
که تا به حال اعالم کرده اند از ۷۰هزار میلیارد تومان 
بیشتر نخواهد شد. این را آمده اند برای سال آینده 
۸۶هزار میلیارد تومان دیده اند، در کمیسیون تلفیق 
مجلس هم پیشنهاداتی به تصویب رسیده است که 
بار مالیاتی را اضافه کرده است. سوال این است که 
در شــرایط رکود تورمی و کاهش قیمت نفت آیا 
اتخاذ این سیاست که بدون کاهش رکود و گسترش 
تولید، این رقم افزایش مالیات را در بودجه درنظر 
گرفته ایم، در عالم واقع بر اقتصاد کشــور اثر منفی 

نخواهد گذاشت؟ 
  حــاال که تأکید بر کوچک شــدن دولت و 
انقباضی شدن بودجه است تا بتوان بخش محدودی 
از سیاست های اقتصاد غیرنفتی را اعمال کرد، چه 

نهادهای  یا ســایر  را بــرای دولــت  راه کاری 
تصمیم گیرنده پیشنهاد می کنید؟ 

غنی نژاد: شــکی در این نیست که دولت کسری 
بودجه خواهد داشــت. راه حل کسری هم در علم 
اقتصاد یک بحث شــناخته شــده است؛ شما اگر 
بخواهید کســری بودجه دولت را تأمین کنید اما 
سیاست آن همراه با سیاست تورمی نباشد، راه آن 
قرض گرفتن اســت. استقراض از مردم، نه اینکه از 
بانک مرکزی یا از کل سیستم بانکی پول بگیرید یا 
قرض کنید. دولت از آن ها بگیرد، بخش خصوصی 
باید از کجا تأمین شــود؟ در حال حاضر ۶۸۰هزار 
میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد و در 
دست مردم است. دولت ایران به هر دلیلی یکی از 
 GDP دولت هایی است که نسبت بدهی های آن به

آن بسیار پایین است. 
زنوز: دیگــران ندادند وگرنه مــا بدمان نمی آمد 
بگیریم. شانس آوردیم که تحریم هستیم و کسی 

به ما قرض نداد. 
غنی نژاد: علتش این است که یک جا دست دولت 
بسته بوده، آن هم اینکه اوراق قرضه در سیستم ما 

ممنوع است. 
  یعنی اینجا تحریم ها فرصت به حســاب 

می آیند؟
غنی نژاد: نه، بحث تحریم نیســت، اینجا بحث ربا 
تلقی کردن قرض است. زمانی که درآمد نفتی وجود 
دارد، می توان این کار را انجام داد اما االن که کفگیر 
به ته دیگ خورده اســت، اگر بخواهیم سیاست ها 
تورمی نباشــد، تنها راه آن اســتقراض است. اوراق 
قرضه از نظر قانونی در ایران ممنوع است اما درحال 
حاضر به روش های دیگری آن را درســت کرده اند. 
اوراق صکوک اســالمی یا خرید ِدین و از این قبیل 
اسامی. این راه باید به صورت جدی دنبال شود اما این 
کار را نمی کنند درحالی که این بهترین راه حل است. 
بهادرانی: یک راه دیگر هم شما می توانید در نظر 
بگیرید؛ 4۸هزار میلیــارد تومان بابت یارانه صرف 
می شود و کســری هم دارد. پنج دهک آن را کم 
کنیم ۲4هزار میلیارد تومان پول است. از این نقد تر 
وجود ندارد اگر ما واقعا بخواهیم درســت برخورد 

کنیم. 
غنی نژاد: خب این ها دیگر بحث اقتصاد سیاســی 
اســت که انجــام نمی دهنــد، چــون معتقدند 

محبوبیتشان به آن بستگی دارد. 
بهادرانی: این دیگر سیاست ندارد، همه قبول دارند 
که به ثروتمنــدان نباید ماهی4۰هزار تومان یارانه 

داد. 
  همه قبول دارند اما هیچ کس حاضر نشــد 

انصراف دهد. 
غنی نژاد: این یک راه حل ساده دارد. درست است 
که ما نتوانستیم ثروتمندان را شناسایی کنیم و کار 
سختی هم هست، اما کم درآمد ها را که می توانیم 
شناسایی کنیم. این ها شناسنامه دارند، در بهزیستی 
و کمیته امداد و مســاجد محل ثبت نام کرده اند. 

قربان:مشكلمادر
پرداختیارانهها
هميننقدینگی

استکهدرجامعه
واردمیشودیعنی
پولبزرگیکهآن
راتكهتكهمیکنيم
ودرجامعهپخش

میشود.برای
اینكهبتوانيمجلوی
پخشاین۴۳هزار

ميلياردتومان
نقدینگیرابگيریم،
راهشایناست
کهکارتانرژی

صادرکنيم.
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این ها یک دهک هم بیشتر نیستند؛ شاید۱۲-۱۰ 
میلیون نفر باشــند. خب می توان این یارانه نقدی 

را ۱۰-۱۲درصد اضافه کرد اما فقط به این ها داد. 
  البته مشکل کمی وسیع تر است. ما اقشار 
زیادی را در جامعه می بینیم که عضو هیچ یک از 
این نهاد ها نیستند اما برای تأمین حداقل معیشت  
زندگی خود واقعا با مشکل روبه رو هستند. به نظر 

می رسد دولت این بخش را دیده است...
قربــان: یک راه دیگر هم وجــود دارد که قبال هم 
پیشنهاد داده بودیم؛ پیشنهاد ما این بود که مشکل 
ما در پرداخت یارانه ها همین نقدینگی اســت که 
در جامعه وارد می شــود یعنی پــول بزرگی که آن 
را تکه تکــه می کنیم و در جامعه پخش می شــود، 
درحالی که در همه دنیا پول هــای کوچک را کنار 
هم جمع می کنند برای سرمایه گذاری های بزرگ. 
بــرای اینکه بتوانیــم جلوی پخش ایــن 4۳هزار 
میلیارد تومان نقدینگی را بگیریم، راهش این است 
کــه کارت انرژی صادر کنیم. اگــر این کار را کرده 
بودیم، افراد فقط می توانســتند با این کارت هزینه 
آب، برق، گاز و بنزین را بدهند، این به طور اتوماتیک 
تمام این 4۳هزار میلیارد را به سیســتم های دولتی 
برمی گرداند. عده ای اعتقاد داشتند که به هر نفر یک 
میلیون تومان یارانه بدهیم اما قیمت ها را در سطح 
بین المللی باال ببریم که البته در این صورت شیرازه 
مملکت از هم پاشیده می شد، در نتیجه همه با آن 
مخالفت کردند. اما اگر کارت صادر می شد به   همان 
نحوی که گفته شد، خیلی سریع نتیجه می گرفتیم. 
مکانیزم آن وجود داشــت و در جلسات هم مطرح 
می شد که ظرف سه ماه قابل پیاده کردن است اما به 

یکباره کنار گذاشته شد.
  آقای قربان! شما در بخش راهکار های تحقق 
اقتصــاد بدون نفت، نکته ای داشــتید که آماده 

شنیدن آن هستیم...
قربان: یک راهکار همین بود که اگر به جای پول نقد 
کارت به مردم ارائه می شد مسئله نقدینگی خودبخود 
حل شــده بود. خیلی هم آسان و کم هزینه تر بود. 
مشکل اینجاست که همه چیزهای دیگری در آن 
می دیدنــد و آنقدر آن را بزرگ کردند که در   نهایت 
کنار گذاشته شــد. یک مسئله دیگر این است که 
وقتی شــما نفت را از سیســتم خارج کردید، بعد 
باید ســرمایه گذاری برای صنایع نفت و گاز، تعمیر 
پاالیشگاه ها، خطوط لوله و کاتالیست هایی که باید 
خریده شوند را از کجا بیاورید؟ از آنجا که دولت قرار 
نیست از پول نفت استفاده کند، پولی هم نمی دهد، 
پــس احتماال دو راه دارید؛ یا اینکــه این پول را از 
طریق   همان فروش نفت تهیه کنید، یعنی سیستم 
نفتی را جدا کنید، صنایع گاز را جدا کنید و بگویید 
که این سرمایه گذاری از آنجا می آید، در نتیجه باز 
هم این پول را وارد سیستم اقتصادی می کنید که 
حقوق کارمندش نیست ولی سرمایه گذاری هست، 
حاال به چه نحو نمی دانم! راه دوم این اســت که –

کاری که همه دنیا می کنند- اجازه دهید کاری را 

که سرمایه گذار خارجی حاضر است بیاید و با جان 
و دل انجام دهد به او واگذار کنیم. شــما پول خود 
را برای تحصیالت،   بهداشت، آموزش و پرورش و... 
بگذارید چون کاری که سرمایه گذار خارجی حاضر 
است انجام دهد در نفت، گاز، برق و پتروشیمی است 
که برایش منافعی دربَر دارد. شــما در را برای او باز 
کنید تا بیاید ســرمایه گذاری کند و منفعت خوبی 
هم ببرد. نه تنها شرکت های ایرانی با آن ها مشارکت 
)joint( می کنند، آن ها هم به شما مالیات پرداخت 
خواهند کرد و اشتغال ایجاد می شود. پس بگذارید 
سرمایه را او بیاورد در نتیجه دیگر نگران سرمایه ای 
که باید در نفت و گاز بگذارید نخواهید بود. اتفاق قطر 
هم نمی افتد که ۵۰۰هزار بشــکه از حوزه مشترک 
اســتخراج می کند و ما یک بشکه هم برنمی داریم. 
تازه این یک نمونه اســت. ما درحال حاضر روزی 
یک میلیون بشکه صادرات داریم اما نزدیک به یک 
میلیون و ۷۰۰هزار بشکه استفاده داخلی داریم که 
اگر گاز را هم به آن اضافه کنیم روزی ۹.4میلیون 
بشــکه در روز نفت اســتفاده می کنیــم. خب در 
چنین شــرایطی فرق می کند با اینکه ۵.۵میلیون 
بشــکه تولید می کردیم، نیم میلیون آن را استفاده 
و ۵میلیون باقیمانــده را صادر می کردیم. االن این 
معادله وارونه شده است. پس ما اگر بخواهیم پول 
بسازیم باید از این ۹.4میلیون که مصرف می کنیم 
بسازیم. همان گونه که کشورهای خارجی می سازند. 
دولت ترکیه به ازای هر یک لیتر بنزین یا گازوئیلی 
که می فروشد حدود یک دالر پول دار تر می شود چرا 
که مالیات می گیرد. ما به ازای هر لیتر بنزینی که 
می فروشــیم حدود نیم دالر هم فقیر تر می شویم. 
پس اگر بخواهیم از اقتصاد نفتی خارج شویم باید 
یک راه جایگزین پیدا کنیم که از آن کسب درآمد 
کنیم. یکی هم این اســت که شــما حداقل ۱۰-

۱۵ســنت مالیات روی هر لیتر بنزین یا هر چیزی 
که می فروشید بگیرید که این با آن پول ها جایگزین 
شود و هزینه سرمایه گذاری آن هم از جای دیگری 
بیاید. یک راه دیگر هم که به نظر من از همه مهم تر 
است، جایگزینی »گاز« است. تنها چیزی که در این 
کشــور به وفور یافت می شود و راه دیگری هم برای 
آن نداریم گاز است. االن ۲۵سال است که راجع به 
صادرات گاز به شبه قاره هند مقاله می نویسیم، ولی 
برای صادرات گاز جز یک قرارداد خوب که با ترکیه 

بسته ایم، حاصلی نداشته ایم. 
اگر اشتباه نکنم این قرارداد در اواخر دولت 

آقای هاشمی بسته شد. درست است؟ 
قربان: بله. ما یک قراداد گازی خوب داریم اما فقط   
همان است. ذخایر گازی که ما داریم ـ برخی ادعا 
می کنند که اگر مهم ترین کشور دارنده منابع گاز 
دنیا نباشیم دومی هستیمـ  بزرگ ترین سرمایه ای 
است که در دست ماست ولی نمی توانیم آن را صادر 
کنیم چرا که صادرکردن آن با مشــکالت زیادی 
روبه رو است. نیاز به میلیارد ها دالر سرمایه گذاری 
و ۱۰-۱۵ ســال وقت، مسائل سیاسی و فاینانس 

)منابــع مالی مورد نیاز پــروژه( دارد. اجازه دهیم 
این ســرمایه گذاری وارد مملکت شود، تا گازمان 
را به قیمت باال به پتروشــیمی و سایر بخش های 
خــود ندهیم بلکه بــا قیمت تمام شــده به آن ها 
بدهیــم تا بروند و ارزش افــزوده ایجاد کنند. من 
درحال حاضــر در پروژه ای فعالیــت می کنم که 
قرار بود برای GTL کار کنیم. ما هرگز نتوانســتیم 
یک سرمایه گذار خارجی را جذب کنیم چرا که او 
همیشه می پرسید قیمت گاز درازمدت شما چقدر 
است؟ ما هم می گفتیم نمی دانیم، قیمت فعلی گاز 
ما این اســت. او می گفت 4سال طول می کشد تا 
شما این مجموعه را بسازید. من باید بدانم ۱۰سال 

بعد چه می شود!
  با این قیمتی که االن دارد هر رقمی هم که 
باشد قاعدتاً باید برای او صرف داشته باشد. اینطور 

نیست؟
قربان: قطر همیــن کار را کرد. همین کاری را که 
شرکت ِشــل آمد در ایران انجام دهد اما منصرف 
شــد، رفت و در قطر انجام داد. قطر به او گفت من 
بــه تو گاز مجانی می دهم اما در منافع تو ســهیم 
هستم. شرکت ِشل برای یک پالت، ۲۰میلیارد دالر 
سرمایه گذاری کرد و درحال حاضر سالی ۷میلیارد 
دالر سود ســهام )revenue( می دهد. حساب کرده 
بودیم حدود ۲۰-۳۰ ســنت روی هر ســانتی متر 
مکعب گاز، سهم قطر می شود. این کار بسیار مثبتی 
بــود. ما که خیلی بهتر از قطر می توانیم این کار را 
انجام دهیم چراکه نیروهــای داخلی ما می توانند 
این را بسازند و همه کارهای مربوط به آن را انجام 
دهند. یکپارچگی )integration( ما در بخش صنعت 
بســیار باال تر است به ویژه با شــرایطی که در حال 
حاضر ایجاد شده است. در نتیجه ما باید از گاز برای 
احیای اقتصاد خود استفاده کنیم. اقتصاد ما احتیاج 
به یک ســوزن دارد تا به آن شــوک وارد شود. من 
فکر می کنم گاز یکی از عواملی است که قیمت آن 
تغییری نمی کند درحالی که نفت از ۱۰۰دالر به زیر 
۵۰ دالر سقوط کرده است. در آمریکا »هنری هاب« 
االن زیر ۱۰ سنت گاز می فروشند قبال هم تقریبا به 
همین صورت بود. یعنی اگر یک آمریکایی یا کسی 
بخواهد در آمریکا پتروشــیمی بزند گاز ۱۰ سنتی 
دارد، درحالی که در اینجا می گویند گاز پتروشیمی 
باید ۱۳ سنت باشد. نمی گوید که اگر منفعت زیادی 
کرد از او مالیــات خوبی می گیرم، بلکه می خواهد 

همان ابتدا از پول خوراک او منفعت بگیرد. 
یعنی شما معتقدید بین قیمت نفت و گاز در 

کشور ما تناسبی وجود ندارد؟
قربان: نه، اصال ما فرمولی برای محاســبه نداریم. 
برای محاســبه قیمت گاز، تنها فرمولی که برای 
هدفمندکردن یارانه ها درنظر گرفته اند فرمولی است 
بر مبنای نفت وارداتی ژاپن که به آن جی.سی.سی 

می گویند .
اگر امکان دارد برای ما توضیح بدهید فرمول 

جی.سی.سی به چه معناست؟ 

هادیزنوز:کشور
نفتخيزیکهشير
نفتخودرابه
بودجهمیبنددو
ازطریقانبساط
مالیوپولیتغذیه
میشودنمیتواند
سياستصادراتی
داشتهباشد.چرا
کهاصالتعيين
نرخارزراباآن
سياستهااز
دستخودخارج
میکند.شماباید
بتوانيدبرنرخارز
خودمسلطباشيد.
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قربان: ســاده اســت. ایــن فرمول ژاپــن برای 
قیمت گــذاری گاز ال.ان.جی بوده اســت. چون 
ال.ان.جــی جایگزین نفت می شــده آن ها برای 
اینکه این فرمول را بسازند گفته اند که متوسط 
قیمت نفت وارداتی ژاپن یکی از عامل هایی است 
که با گاز وارداتــی آن ها رابطه دارد. یعنی اگر 

متوسط قیمت نفت ژاپن پایین رفت ال.ان.
جی هم کاهش می یابد. این فرمول را برای 

آن ســاخته اند، ولی ما   همان فرمول را 
برای گاز داخلی خود استفاده کرده ایم 
درحالی که ربطی به هم نداشته اند. به 
هر حال، گاز مهم ترین عاملی است که 
می تواند در آینده جایگزین مناسبی 

برای درآمدهای نفتی باشــد. اگر به آن 
توجه کنیم، تولید ما می تواند به اندازه آمریکا 

یا روسیه باشد. 
  یعنی این قابلیت را داریم؟ 

قربان: بله. همین حــاال آمریکا با ۵ تریلیون متر 
مکعب منابع گازی، ۶ برابر ما تولید می کند. ما با۳۰ 
تریلیون متر مکعب گاز، یک ششــم آمریکا تولید 
می کنیــم. خب این یعنی ما هنــوز برای این کار 

ظرفیت باالیی داریم. 
  گویا مهم ترین مانــع در این خصوص نوع 

روابط بین المللی ما است؟
قربان: هم نوع روابط بین المللی و هم نوع نگاهی 
که خــود ما به منابعمان داریــم؛ این خیلی مهم 
است. این که شرکت نفت یا شرکت گاز می خواهند 
تنها منبع درآمد خودشــان باشند و جزیره ای به 
سازمانشان نگاه می کنند. اینکه نگاه مان در بخش 
انرژی به هیچ عنوان ملی نیســت. نگاه بخشــی 
می کند و می گویند اگــر هر متر مکعب گاز را به 
ترکیه ۳۰ سنت می فروشم، پس به ایرانی هم ۲۰ 
سنت بفروشم. به این فکر نمی کنند که آن گازی 
که به ترکیه می فروشیم، 4 درصد کل گاز تولیدی 
اوســت درحالی که ۹۶درصد در کشــور استفاده 
می شــود. اگر بتوانیم این منطــق را در بازار گاز 
داخل ایران حاکم کنیم، ممکن است اقتصاد شکوفا 
شــود یا الاقل برای ۱۰-۱۵سال آینده بتوان آن را 

راه اندازی کرد و بعد در صورت نیاز گرانش کرد. 
  آقای زنوز! اصــوال صنایع دیگر ما در حال 
حاضر این ظرفیت را دارند که بخواهیم به عنوان 
جایگزین نفت به آن ها بیاندیشیم؟ به خصوص دو 
صنعتی که معموالً حساب های ویژه ای روی آنها باز 

می کنند؛ یکی خودروسازی و دیگری کشاورزی. 
زنوز: اگر ما بخواهیم با صنایع پایین دســت نفت 
کاری از پیش ببریم، احســاس من این است که 
اول، کشور ما راه حلی جز تفاهم با کشورهای غربی 
بر سر مسائل هسته ای ندارد. باید آن معضل حل 
شــود تا ما از این بن بست ها   رها شویم. دوم اینکه 
به طور صریح و با اســتناد به قانون اساسی و اصل 
۸۱ ما باید موانع مشارکت خارجی در صنایع نفت 
و گاز را از بین ببریم تا شکوفا شوند، چون چندین 

ایجاد می شــود، اما بعضی از صنایع مشــمول این 
مقیاس نمی شوند. در دنیا ۶ تولیدکننده وجود دارند 
که ۹4درصد خودروی جهان را آن ها تولید می کنند. 
آیا می توانیم در این بازار حرفی از انحصار بزنیم؟ در 
آمریکا می گویند انحصار وقتی است که شما رفتار 
انحصارگرانه و غارت گرانه داشــته باشید. ما همین 
حاال 4۷-4۸ خودروساز داریم، این یعنی ما در قبال 
خودرو سیاست صنعتی نداریم، به اضافه اینکه، ما 
اساساً کشور خودروسازی نیستیم و تکنولوژی آن 
را نداریم. ما سالی یک برند نمی توانیم به بازار ارائه 
کنیم، و بدون مشارکت باز هم با برندهای خارجی 
نمی توانیم خودروســازی داشته باشیم. در صنعت 
خودروســازی و باقی صنایع، تا وقتی که ما تناقض 
بیماری هلندی، نرخ ارز و رابطه سیاست وارداتی و 
ارزی را تنظیم نکنیم صادرکننده نمی شویم. من این 
نکته را بار ها گفته ام؛ کشور نفت خیزی که شیر نفت 
خود را به بودجه می بندد و از طریق انبســاط مالی 
و پولی تغذیه می شود نمی تواند سیاست صادراتی 
داشته باشــد. چرا که اصال تعیین نرخ ارز را با آن 
سیاست ها از دســت خود خارج می کند. شما باید 
بتوانید بر نرخ ارز خود مســلط باشید یعنی شناور 
باشد ضمن اینکه بتوانید نرخ حقیقی ارز را تثبیت 
کنید. یعنی نرخ اســمی ارز به تناسب تبعات تورم 
داخلــی و خارجی باال برود تا صادرکنندگی مزیت 
داشــته باشد. این بخشــی از توان رقابتی صادرات 
شماست. وقتی در این بخش ناتوان باشیم در هیچ 
صنعتی به صورت درازمدت نمی توانیم صادرکننده 
باشیم مگر به بازارهایی که در انحصار ما است؛ مثل 
سوریه و ازبکستان. اما اینها که بازار جهانی نیست. 
تازه این ها هم موقتی است، به محض اینکه رقیبی 
وارد شــود ما از گردونه خارج می شویم. بنابراین تا 
سیاســت های تجاری و اقتصادی خود را تصحیح 
نکنیم شــانس اینکه صنایع دیگــر ما صادرکننده 
باشــند نداریم، به ویــژه با ناامنی و فقــری که در 
کشورهای همسایه ما وجود دارد، چشم انداز خیلی 
روشنی را پیش رو نداریم. از طرف دیگر، مثالً ترکیه 
۲-۳ برابر ما به عراق صادرات دارد درحالی که روابط 
ما با عــراق خیلی نزدیک تر اســت. چرا؟ چون ما 
مشکالت اساســی داریم که تا رفع نشوند، شانسی 
نداریــم که در بخش صنعت صادرکننده درازمدت 
باشیم و به بازارهای حاشیه ای نرویم. به خصوص که 

دیگر عضو WTO هم نیستیم. 
بهادرانی: بحث شــما این بود کــه »اقتصاد بدون 
نفت« را چگونه می شــود در کشور ما عملی کرد، 
ما به این جمع بندی رســیدیم کــه این یک کار 
بلندمدت است و باید زوایای آن که دوستان آن ها 
را مطرح کردند بررســی شود. بنابراین باید زوایای 
مختلف آن اعــم از کاهش ســهم آن در بودجه، 
افزایش مالیات ها از طریــق بزرگ کردن اقتصاد و 
کوچک کردن دولت، بحث نفت و شرایطی که وجود 
دارد و باالخره سامان دهی هزینه های دولت بررسی 

شود و راه کارهای خوبی هم برای آن ها ارائه شد.

بهادرانی:مشكل
بازارنفتوجود
رکوددراقتصاد

جهانوپایينآمدن
تقاضادربازارهای
جهانوتوليدو

عرضهنفتِشيل
دردنياست.بهنظر
نمیرسدکشوری
دردنيابتواندبدون

تغييردرعرضه
وتقاضا،نفت

۱۱۰دالریرابه
۴۰دالربرساند.
اگربازارهایدنيا
اینگونهباشند

بایدفاتحهآنهارا
خواند.

دهه است که همه کشور ها به مشارکت در این 
بخش ها روی آورده اند و ما آنجا چون یک کلمه 
گفته ایم که امتیازدادن به خارجی ممنوع است، از 
زمان مشروطیت امتیاز دادن برای ما حرام شده و 
صنعت نفت را قفل کرده ایم. ما اتفاقا در صنعت 
نفت و گاز سرمایه گذاری کافی نکرده ایم. باید 
نوسازی کنیم و به تکنولوژی و پول احتیاج 
داریــم اما، نــه پول، نه تکنولــوژی و نه 
ارتباطات بازار آن را نداریم. سوم، اینکه 
صنایع پایین دستی نفت و گاز را باید 
با کمک مشــارکت و سرمایه گذاری 
خارجــی اداره کنیم. شــاید بیش از 
۸۰درصد تولیدات پتروشیمی ما مواد 
خام با ارزش افزوده پایین است. ما در آن 
زنجیره های تولید باال تر اصال سرمایه گذاری 
نکرده ایم. از نظر نظام انگیزشــی هم مشکالتی در 

آنجا وجود دارد...
حتما امکان تکنیکی آن را هم نداریم...

زنوز: نه، ما چــون قیمت را پاییــن آورده ایم، در 
بعضی از رشــته ها چون نرخ سود ۷۰درصد است، 
حتی بــا ۳۳درصد ظرفیت کارخانه هم ســودآور 
می شــود. یعنی ما در برخی از صنایع پایین دستی 
مازاد ظرفیت داریم. مشــکل این اســت که نظام 
انگیزشی ما درست تنظیم نشده است. گفته شده 
اســت که اقتصاد بازار خوب اســت اما زمانی این 
حرف صحیح است که قیمت ها دست کاری نشده 
باشد، قیمت های تعادلی باشد و بازار کارآیی داشته 
باشــد. لذا ما االن از برنامه های پتروشــیمی خود 
خیلی عقب هستیم و در صنعت پتروشیمی به آن 
زنجیرۀ با ارزش افزوده باال نرسیده ایم، اینجا هم به 
سرمایه گذاری و مشارکت خارجی نیاز داریم. نکته 
بعدی این اســت که ما یک سری صنایع داریم که 
نمی توانیم بگوییم صنعت پایین دستی نفت و گاز 
هســتند ولی صنایع انرژی بَر بوده و به نفت و گاز 
متکی هستند. یکی از صنایع انرژی بَر ما فوالد است 
که اتفاقا یارانه  غیرمستقیمی که از طریق انرژی به 
آن ها داده می شــود آن ها را صادراتی کرده است، 
این نکته مهمی است. تکنولوژی ما در برخی موارد 
عقب تر از سطح جهان اســت. به طور مثال، ما در 
صنایع فوالد ۲۸درصد بیشــتر برای تولید یک تن 
ســیمان انرژی اســتفاده می کنیم. یعنی به دلیل 
انرژی غیرمستقیم و یارانه پنهانی که به این صنایع 
انرژی بَر اختصاص داده شده، مصنوعاً صادرکننده 
شده اند ولی با تکنولوژی عقب مانده. یعنی ما از آن 
طریق هم انرژی صادر می کنیم و باید آن را درست 
کنیم. بحث بعدی این اســت کــه احیای صنعت 
خودروی ما در بازار داخلی، اصال گنجایش بیش از 
یک میلیون تولید را ندارد. اوال هیچ جای دنیا این 
تعداد خودرو ســاز نیست. رقابت چیز خوبی است 
اما نه در صنعت خودرو. رقابت را امروز در مقیاس 
جهانی معنی می کنند. عده ای تصور می کنند که 
اگر ۶۰۰ بقالی کنار هم وجود داشــته باشد رقابت 



ارمغان جوادنیا: این روز ها به دنبال ســقوط قیمت نفت که کاهش شــدید 
درآمدهای کشور را به دنبال داشته، لزوم حرکت به سمت »اقتصاد بدون نفت« 
بیش از گذشته مورد بحث است و هر لحظه نسخه ای از سوی اقتصاددانان و 
دولت برای تحقق آن پیچیده می شــود. بدرقه نفت از اقتصاد، سال هاست 
دغدغه کار شناســان و مدیران اقتصادی کشور بوده است، اما شواهد نشان 
می دهد تحقق این آرزو، با پیچیدگی های بسیاری همراه است. آنچنان که به 
عقیدۀ بایزید مردوخی، اقتصاددان و مشاور وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی، 
اگر دولت اراده ای برای حرکت به سوی اقتصاد بدون نفت داشته باشد، پیش 
از هر چیز باید تدارکاتی را برای اصالحات اساسی در نظام های اداری، تدبیر و 

مجموعۀ اقتصاد ایران اندیشه کند. 

این روز ها با توجه به تزلزل در بازار نفت، تعیین قیمت آن در بودجه 
سال آینده به یکی از چالش برانگیزترین مباحث در اقتصاد کشور تبدیل 
شده و نرخ های متفاوتی از سوی مقامات دولتی مطرح شده است. شما 
دراین باره چه نظری دارید؟ آیا فکر می کنید شرایط بازار نفت می تواند 
دولتمردان را به سمت تحقق آرزوی تاریخی شان - اقتصاد بدون نفت - 

رهسپار کند؟ 
آنچه مســلم است اینکه، ســهم درآمد نفتی در مجموعۀ اقتصاد ایران بسیار 
باالست، به تبع آن سهم بزرگی نیز در بودجه ساالنه به خود اختصاص می دهد، 
در تجارت و بازرگانی نیز به همین ترتیب. اینکه مقامات چنین سخنان متفاوتی 
را در مورد نرخ نفت در بودجه ۱۳۹4 مطرح می کنند و هر روز از سناریویی تازه 
رونمایی می کنند، چندین هدف را دنبال می کنند؛ نخستین هدف این است که 

مردم به خاطر تزلزل بازار نفت دچار آشــفتگی نشوند و اعتماد به نفس خود را 
از دســت ندهند. هدف مهم تر نیز حرکت به سمت اجرایی کردن سیاست های 
اقتصاد مقاومتی است. به عبارت دیگر تنها راهی که در شرایط فعلی باقی مانده 
این است که دولت اصول سیاست های اقتصاد مقاومتی را دنبال کند. مقامات 
دولتی با اعالم این نرخ ها برای قیمت نفت، هرگز اعالم نکرده اند که می توانیم 
اقتصاد کشور را به »بهترین نحو ممکن« اداره کنیم یا با این نرخ ها به قله های 
پیشرفت دست یابیم، بلکه آن ها تنها اعالم کرده اند که می توانیم اقتصاد کشور 
را »اداره« کنیــم. به عبارت دیگر آنها اطمینان می دهند که می توان حداقلی از 
امکانات و مصارف را در کشور فراهم کرد. مهم ترین پیام این گفته ها آن است که 
تدارکاتی برای اصالحات اساسی در کشور از جمله در نظام های اداری، تدبیر و 

کلیت اقتصاد ایران اندیشیده شده و در جریان است.
این تدارکات چه معنا و مفهومی دارد؟ چگونه عملیاتی می شود؟ 

به عنوان مثال، باید راه های اتالف منابع در اقتصاد کشور شناسایی شود، یعنی 
اگر به هر شکلی دچار اتالف منابع در کشور هستیم، باید آن را رفع کنیم. نکته 
دیگر این است که کارایی و بهره وری را در بخش های دولتی ارتقاء دهیم. ما در 
ابعاد مختلف اقتصاد کشور، با حجم زیاد حضور دولت روبرو هستیم که کارایی و 
بهره وری الزم را نیز ندارند. اگر این موارد اصالح شوند، بعید به نظر می رسد که 
اداره کشور حتی با این ارقام اعالم شده از سوی مقامات دولتی دچار مشکل شود.

از گفته های شــما چنین برمی آید که اداره اقتصاد کشور با چنین 
نرخ هایی برای نفت در بودجه ۱۳۹۴، ســخت خواهد بود. با توجه به این 

مسئله چه راه حل هایی می تواند اوضاع را کمی بهبود ببخشد؟ 
موضوع اصلی، توجه به مقدورات مردم است. با توجه به این مهم بهترین راهکار 
برای رفع مشکالت دولت و توجه به مقدورات مردم، هدایت نقدینگی سرگردان 
به محل هایی مطمئن اســت. درحال حاضر، گردش نقدینگی در ایران بسیار 
باالست، به گونه ای که این نقدینگی دائم از بازارهایی مثل سکه و طال به سمت 
بازارهایی چون ارز و دالر و از بازار دالر به مستغالت و از بازار مسکن به زمین فرار 
می کند. این  همان نقدینگی سرگردانی است که اگر بتوانیم برای آن، مقاصدی 
مطمئن پیدا کنیم که در سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها مشارکت داده شوند 

شاید بتوان بخشی از مشکالت موجود را برطرف کرد. 
پروژه های نیمه تمام عمرانی یکی دیگر از مسائلی است که به چالشی 
در برابر دولت تبدیل شده است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت، 
فکر می کنید هدایت نقدینگی سرگردان می تواند راهکاری مناسب برای 

اداره اقتصاد کشور و تکمیل این پروژه های نیمه تمام عمرانی باشد؟ 
آنچه که من یقین دارم این است که از منابع دولتی نمی توان انتظار کار عمرانی 
داشت. چراکه برای پروژه های عمرانی نزدیک 4۰ تا ۵۰ درصد به میزان ۵۰ هزار 
میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است، اما بعید به نظر می رسد درصورتی 
که قیمت نفت به 4۰ دالر و حتی ۱۰ دالر برسد بتوانیم تعهدات دولت از جمله 

پروژه های عمرانی را تحقق بخشیم. 
اما کاهش قیمت نفت، می تواند در جهت تحقق هدف اقتصاد بدون 

نفت موثر باشد. اینطور نیست؟ 
بله، اما به شرط آنکه ما اقدامی عملی در این راستا انجام دهیم. 

اقدامات عملی که از آن ها ســخن می گویید، شامل چه اقداماتی 
هستند؟ 

نمی شود از حرکت به ســمت اقتصاد بدون نفت سخن گفت و در عین حال، 
دست روی دست گذاشــت! باید طبق برنامه و با اولویت های خیلی مشخص 
اصالحــات الزم را انجام دهیم. اولین اقدام اصالحی که همیشــه به آن اعتقاد 
داشــته و دارم، اصالح نظام تدبیر است. باید قوانین، ساختار اداری، شیوه های 
مصرف و ریخت وپاش ها را مجددا بررســی کنیم تا بتوانیم به اهداف مورد نظر 

دست یابیم. درغیر این صورت نتیجه ای عایدمان نخواهد شد. 
وزیر نفت، چندی پیش با اشاره به دیپلماسی نفتی ایران برای افزایش 
قیمت نفت گفته بود: »اجماع ســازی درون اوپــک، ادامه تماس ها با 
کشورهای غیر اوپک برای کنترل عرضه و عدم عرضه اضافه در بازار از 

قيمتنفت
موضوعیجهانی
است،عرضهنفت
بهشدتباالرفته
استوماهمیكی
ازعرضهکنندگان
آنهستيم.آن
همدرشرایط
تحریمکهحتی
بهسهولت
نمیتوانيمبه
ميزانیکهتوانایی
فروشداریمنفت
بفروشيم.
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هدایت نقدینگی سرگردان
 به سمت سرمایه گذاری مطمئن
راهكارهایتحققاقتصادبدوننفت
درگفتوگوی»آیندهنگر«بابایزیدمردوخی
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کارشناسان اقتصادی و مقامات دولتی بارها اعالم کرده اند که وابستگی 
بودجه به نفت باید کاهش یابد. از سوی دیگر گفته می شود که دولت 
باید راهکارهایی بیاندیشــد تا در شرایط فعلی که قیمت نفت و درآمدهای 
نفتی رو به کاهش است، هم اهداف خود مبنی بر اقتصاد بدون نفت را محقق 
کند و هم کسری بودجه ساالنه را برطرف نماید. اما پرسشی که در این بین 
کمتر مورد توجه قرار گرفته، این اســت که اساساً ما چرا باید اقتصاد بدون 
نفت را به عنوان یک عامل مثبت در نظر بگیریم؟ به بیان دیگر، چرا باید نفت 
را که یــک موهبت الهی برای ما و اقتصادمان اســت و می تواند در رشــد 

اقتصادی یک کشور تاثیرگذاری فراوانی داشته باشد نادیده بگیریم؟ 

اقتصاد بدون نفت، آنچنان که نگارنده به آن معتقد است، نه رهایی از نفت 
که رهایی از وابستگی اقتصاد به نفت است. پُرواضح است که این ماده حیاتی 
که به حق طالی سیاه خوانده شده است، می تواند منجر به رشد اقتصادی در کشور 
شود، اما برای بهینه سازی آن باید جایگاه مصرف نفت و اقتصاد نفتی را در کلیت 
ساختار اقتصادی کشور بازتعریف کنیم. به عبارت دیگر باید تالش کنیم که به 
جای رهایی از نفت، این سرمایه تجدیدناپذیر را تبدیل به ثروتی همیشگی کنیم 
و از آن بهترین استفاده را ببریم. متاسفانه در گذشته از این ماده حیاتی آن طور که 
باید و شاید به درستی استفاده نشد و همین مسئله مشکالتی را متوجه دولت فعلی 
کرده است. نخستین اولویت برای بازگشت از راه غلط و قرارگرفتن در مسیر توسعه 
این است که بپذیریم، دولت نباید بودجه جاری کشور را از محل درآمدهای نفتی 
تامین کند، بلکه به جای چنین تفکری الزم است درآمدهای حاصل از فروش نفت 
به سمت وسویی دیگر همچون سرمایه گذاری های بزرگ و بلندمدت هدایت شود. 
به عبارت ساده تر، ما باید اقتصادمان را چنان هدایت کنیم که سرمایه گذاری های 
بزرگ خصوصاً سرمایه گذاری درآمدهای نفتی به طرف مقاصد تولیدی و بنیادین 
حرکت کند و آنگاه از محل سود سرمایه گذاری های بزرگمان بتوانیم کسری های 
بودجه و مشکالت ناشی از آن را جبران کنیم تا اگر زمانی مثل امروز نوساناتی در 
قیمت نفت بوجود آمد، به راحتی بتوانیم مشــکالت موجود در اقتصاد کشور را 

شناسایی و برطرف کنیم.

با توجه به هشدارهایی که در مورد کسری بودجه و راهکارهایی که برای 
جبران این کسری داده می شود، همچنین تاثیراتی که این مسئله می تواند 
در کلیت روند اقتصادی کشور به دنبال داشته باشد، دولت باید تمهیدات الزم را 
اندیشیده و تدابیر ویژه ای را برای چنین شرایطی اتخاذ کند. هرچند، در گذشته 
باید نســبت به این موارد، چاره اندیشی می شــد اما اگر دولت هرچه زودتر به 
چاره اندیشــی و بازنگری الزم در این عرصه بپردازد، شاید هنوز هم دیر نباشد و 
بتوان نوسانات آینده در بازار نفت را به سالمت از سر گذراند. چشم انداز بازار نفت 
هنوز در ابهام به  سر می برد، اما به نظر می رســد در آینده یا به سمت استفاده و 
به کارگیری نفت ِشیل برویم، و یا از انرژی های تجدیدپذیر استفاده کنیم، بنابراین 
روند آینده دنیا به گونه ای پیش می رود که اهمیت نفت ممکن است تغییراتی به 
همراه داشته باشد. با این تفاسیر و با توجه به اهمیت این تغییرات، باید هم دولت 
و هم مجلس دست به دست هم دهند و برای این شرایط تدابیر اساسی اتخاذ کنند 
چرا کــه در غیر این صورت، در آینــده ای نه چندان دور با مشــکالتی غیرقابل 

پیش بینی روبرو خواهیم شد.

جدایی از نفت نه
رهایی از وابستگی آری
چگونهازطالیسياهاستفادهبهينهکنيم؟

 مسعود کرباسیان 
رئیس کل گمرک 

ایران

جمله این اقدامات وزارت نفت برای افزایش قیمت هاست.« به اعتقاد شما 
برای مقابله با کاهش قیمت نفت، چه اقداماتی باید در اولویت کار دولت 

قرار گیرد؟ 
درآمد و قیمت نفت، همیشــه یک عامل برون زا بوده است و ما نمی توانیم کار 
چندانی در این زمینه از پیش ببریم. قیمت نفت موضوعی جهانی است، عرضه 
نفت به شــدت باال رفته است و ما هم یکی از عرضه کنندگان آن هستیم. آن 
هم درشرایط تحریم که حتی به سهولت نمی توانیم به میزانی که توانایی فروش 
داریم   نفت بفروشیم. مهم ترین مسئله این است که واقعیت ها به مردم گفته شود. 

برخی هشدار می دهند که با کاهش قیمت نفت اداره اقتصاد کشور 
سخت تر می شود؛ این پدیده چه تبعاتی بر جای خواهد گذاشت؟ 

در جریان کاهش قیمت نفت همان طور که تبعات منفی وجود دارد،   پیامدهای 
مثبت بالقوه ای نیز نهفته اســت که باید بالفعل شود. به عبارت دیگر، باید هر 
چه سریع تر اقدامات الزم از سوی دولتمردان انجام شود و نسبت به اصالحات 
مواردی که به آن اشاره شد، اقدام کرد. در این شرایط است که می توان گفت، 

کاهش قیمت نفت، یک پیامد مثبت خواهد داشت. 
شما بیشتر به پیامدهای مثبت کاهش قیمت نفت اشاره کردید. این 
درحالی است که بنا به اعتقاد برخی از کار شناسان اقتصادی کاهش قیمت 
نفت بیــش از پیامدهای مثبت، تبعات منفــی دارد. این تبعات در چه 

بخش هایی خواهد بود؟ 
یکی از مهم ترین وقایعی که رخ خواهد داد این است که دولت دیگر نمی تواند 
طرح های نیمه تمام عمرانی را با ســهولت به انجام برساند. اما آنچه مشکالت 
بیشتری را متوجه دولت و پروژه های عمرانی می کند، آن است که با این اتفاق، 
سرمایه گذاری دولتی به حداقل می رسد. معضل دیگر، بحث دستمزد و حقوق 
اســت، چراکه امکان دارد دولت در پرداخت و افزایش حقوق و دستمزد ها نیز 

دچار مشکالت زیادی شود. 
برخی ها معتقدند که اصالح قیمت نفت در بودجه سال آینده برای 
رفع این مشکالت می تواند کارساز باشد. شما فکر می کنید این اصالحات 

جوابگو خواهد بود یا اینکه راه های دیگری نیز وجود دارد؟
اصالح بودجه امری کار شناســی نیست بلکه امری سیاسی است که وابسته به 
سیاست های دولت، و اولویت های دولت و مجلس شورای اسالمی است. به عنوان 
مثــال باید دید که چرا دولت در الیحه بودجــه ۱۳۹4 نرخ ۷۲ دالری را برای 
قیمت نفت پیشــنهاد کرده اســت؟ و یا اینکه چرا مجلس با قیمت ۷۲ دالر 
مخالفــت می کند؟ با توجه به این موارد می توان این گونه نتیجه گیری کرد که 

تمامی عوامل در این باره سیاسی است. 
با توجه به اینکه تاکید کردید نرخ های پیشنهادی برای قیمت نفت در 
بودجه سال آینده، سیاســی است، فکر می کنید که نفت ۷۲ دالری در 
بودجه چه منطقی دارد؟ برخی کارشناسان معتقدند که این رقم منطقی و 

معتبر نیست. نظر شما دراین باره چیست؟ 
معتبربودن نفت ۷۲ دالری در بودجه سال آینده بستگی به یکسری شاخص ها 
دارد؛ مثال اینکه دولت چه منطقی را برای چنین نرخی درنظر گرفته و بر چه 

اساسی اعالم کرده است که قیمت نفت در بودجه ۷۲دالر خواهد بود. 
به نظر شما اعالم این نرخ از سوی دولت چه منطقی دارد؟ 

به اعتقاد بنده، نرخ ۷۲ دالر برای قیمت نفت، منطقی سیاســی، اداری و حتی 
اقتصادی دارد؛  حتی امکان دارد منطق سیاسی- اداری داشته باشد. 

فکر می کنید، پیشنهاد سه سناریوی ۴۰، ۵۰ و ۶۰ دالری که اخیرا از 
ســوی وزیر امور اقتصاد و دارایی ارائه شده است، می تواند قابل تحقق 

باشد؟ 
باالخره هر کدام از این ســناریو ها که از سوی دولتمردان ارائه می شود، خوب 
است اما آثار و تبعات آن سناریو نیز جای بررسی دارد. در وهله اول باید برای هر 
سناریو آثار و تبعات آن درنظر گرفته شود تا در مراحل بعد دولت بتواند با آثار و 
تبعات آن کنار بیاید، به نحوی که مشکلی پیش  نیاید. اما در غیر این صورت این 

سناریو ها تنها در حد سناریو باقی خواهد ماند.

چشماندازبازار
نفتهنوزدرابهام
بهسرمیبرد،اما
بهنظرمیرسد
درآیندهیابه

سمتاستفادهو
بهکارگيرینفت
ِشيلبرویم،و
یاازانرژیهای

تجدیدپذیر
استفادهکنيم،

بنابراینروندآینده
دنيابهگونهایپيش
میرودکهاهميت
نفتممكناست
تغييراتیبههمراه

داشتهباشد.
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به نظر شما تحقق اقتصاد بدون نفت چه 
اقتضائات و مؤلفه  هایی را به عنوان پیش شرط 

نیاز دارد؟
در جهان امــروز برای اینکــه بتوانیم اقتصادی 
داشــته باشــیم که تک محصول نفت بر آن حاکم 
نباشد و درواقع به درآمد نفت وابسته نباشیم نیازمند 
ساماندهی رشــد پایدار اقتصادی هستیم و این در 
جهان امروز حاصل نمی   شــود مگــر اینکه بتوانیم 
تعامل مثبت با اقتصاد دنیا داشته باشیم. این تعامل 
مثبت دو شــرط دارد؛ یکی شرط سیاسی است که 
متأســفانه شــدت تنش  های خارجی هم به دلیل 
زیاده  خواهی  های مجموعه کشورهایی که به رهبری 
آمریکا برای اعمال هژمونی خود تحریم  هایی را به ما 
تحمیل کرده  اند و مانع توسعه جامعه می   شود، و هم 
به دلیل افراطی  گری  هایی که در داخل کشور وجود 
دارد باال رفته اســت. بنابراین برای این عامل یعنی 
برقراری تعامل مثبت بــا دنیا، تنش  زدایی در روابط 

تعامل مثبت با جهان
و رقابتی کردن تولید داخلی

بایدهاونبایدهایاقتصادبدوننفتدرگفتوگوباکمالاطهاری

عاطفه شــمس: وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی سبب شده است تا هر افزایش و کاهشی در 
قیمت آن، اقتصاد و حتی شرایط سیاسی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار دهد و در کنار اینها، استفاده 
نادرست از درآمدهای نفتی نیز موجب به وجود آمدن مشکالت زیادی از جمله متورم شدن بودجه و بروز 
کسری سیستماتیک در آن شده است. این طبیعی است که به حداقل رساندن وابستگی بودجه به نفت، در 
کوتاه مدت محقق نخواهد شد، با این حال، نگاهی به وقایع دو دهه اخیر نشان می دهد دولت ها همواره از 
ضرورت چنین هدفی آگاه بوده اند، اما برنامه ریزی  های الزم در این جهت را به درستی انجام نداده  اند. کمال 
اطهاری، پژوهشگر اقتصادی، معتقد است که اقتصاد نفتی به منزله اقتصاد رانتی هم به لحاظ شیوه  های 
سیاســت گذاری یا زمان  مند و هم به لحاظ فضا  هایی که در شهرهای کشور به وجود آمده است بازتولید 
می   شود و این از نکات اصلی است که با درنظر گرفتن آن می   توان نظام برنامه  ای یا انتظام بخشی صحیح و 
کارآمدی برای اقتصاد پویا و فضای الزم را برای توسعه پایدار یا اقتصاد غیرنفتی یا غیررانتی فراهم آورد. 

خارجی یک شرط مقدم است. قدم بعدی ساماندهی 
تولیدی اســت که باید بتواند دانش  بنیان و رقابتی 
باشد، اما رقابتی کردن تولید در ایران بخصوص تولید 
صنعتی تابه حال صورت نگرفته است. پیش از انقالب 
در برنامه  هایی که وجود داشــت عمدتا جایگزینی 
تولیــدات داخلی به جای واردات پیش بینی شــده 
بود و جایگزینی واردات )نه تولید برای صادرات( در 
جهت گیری صنعتی ما غلبه داشت. بعد از انقالب نیز، 
هم جنگ تحمیلی و هم نوعی انزواجویی سیاسی که 
مدتی بر جهت گیری اقتصادی ما حاکمیت داشــت 
در ابتدا مانع تعامل مثبت با جهان شــد و بعد هم 
گرته برداری  هــای عجوالنه از سیاســت  های تعدیل 
بود که با گذشت زمان این تعجیل تشدید شد و به 
جای یک برنامه کامل یا انتظام بخشــی سنجیده به 
اقتصاد، این گرته برداری   ها ادامه پیدا کرده، عجوالنه   تر 
شده و به آمیزه  ای مخرب از سیاست  های اصالحات 
اقتصادی تبدیل شد. یعنی از یکسو مثال دولتی سازی 

جامعه و اقتصاد از طریق برنامه  ای مثل مسکن مهر 
صورت گرفت، و از ســوی دیگر آزادسازی قیمت   ها 
با نقدی کردن یارانه   ها انجام پذیرفت. یعنی دو شیوه 
کامال متناقض بر اقتصاد ایران حاکم شد بدون اینکه 
نظمی بر اقتصاد ایران و سیاست اجتماعی شایسته 
برای رفاه مردم، حاکم شــود. در واقع به اســم رفاه، 
جامعه به دولت و به اسم اصالحات اقتصادی جامعه 
به بازار ســپرده شــد. به صورتی که این جامعه در 
واقع تکه  تکه شــد و اقتصاد و رفــاه آن به خاطر این 

سیاست    های عجوالنه بر باد رفت. 

 ما در همین سال ها کشورهایی را شاهد 
بودیم که با عنوان اقتصادهای نوظهور توانستند 
در مسیر توسعه گام بردارند. تحول اقتصادی 

چگونه در این کشورها صورت گرفت؟ 
در واقع، تمام کشــورهایی که توانسته  اند گام به 
مرحله توسعه بگذارند، به ویژه چند کشور با نظامات 
گوناگون در دنیا از جمله هند، کره جنوبی، چین و 
برزیل، توانسته  اند ترکیب یا آمیزه کارآمد و هم  افزایی 
از حضــور دولت در بخش  های پیشــرو اقتصادی و 
تامین رفــاه، با بخش خصوصی کارآمــد و رقابتی 
داشته باشند، و این با تعامل مثبت جهانی یعنی ورود 
سرمایه و فن  آوری و بازار خارجی همراه شده است. 
این ترکیب مناســب نیز در هر کشور تفاوت داشت. 
کشورهایی که نتوانستند این انتظام بخشی و ترکیب 
سنجیده و کارآمد را ایجاد کنند از آرژانتین گرفته تا 
اروپای شرقی و حتی خود روسیه و اخیرا یونان دچار 
بحران  های شدید اقتصادی و دستخوش تنش  های 

سیاسی و حتی جنگ  های داخلی شدند. 

 برای رفتن به سمت اقتصاد بدون نفت چه 
باید کرد؟ در واقع »باید« هــا و »نباید« های 

اقتصاد بدون نفت چیست؟ 
تجربــۀ کشــورهای دیگر جهان، هــم الگوهای 
مناســبی برای آنچه که باید و هم برای آنچه نباید 
انجام داد به اندازه کافی در اختیار ما می   گذارد. نیروی 
کار بسیار زبده و سرمایه اجتماعی ای که در کشور ما 
موجود است جای شگفتی بسیار دارد، درحالی که در 
پیرامون ما این همه جنگ  های داخلی و دخالت  های 
خارجــی وجود دارد، می   بینیم که در ایران همچنان 
روحیه فرهنگی دموکراتیک، استقالل طلبانه و فرهنگ 
و شعور باالی اجتماعی مردم، سرمایه اجتماعی بسیار 
باالیی را در اختیار هــر دولتی می   گذارد. همچنین 
نیروی بســیار زبده و کارآمد که بسیاری از آن ها هم 
دارای جهت گیری  های ملی هستند و نیازی نیست که 
به آن ها آموزشی داده شود فقط کافی است این توان 
علمی و فنی و روحیه ملی  گرای آن ها ارج گذاشــته 
شــده و از آن استفاده شود. در شرایط کنونی که ما 
در آن قرار گرفته  ایم درست است که تحریم یک مانع 
اســت ولی این مانع مطلق نیست چرا که بسیاری از 
کشور ها در شرایط بسیار نامساعد حداقل برنامه  های 
سنجیده خود را برای شرایط متغیر تنظیم کردند. در 
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واقع هیچ وقت جهان بر وفق ُمراد هیچ کشوری نبوده 
است و همیشه امکان ایجاد تنش  های بین المللی برای 
هر کشور وجود دارد اما مهم این است که برنامه  های 
سنجیده متکی بر خرد جمعی و هم توافق اجتماعی 
تنظیم شــود، چرا که برنامه  ای که قرارداد اجتماعی 
نباشــد نمی   تواند به درستی اجرا شــود. برنامه  های 
توســعه باید یک قراداد اجتماعی شود؛ این امر یک 
شــرط مهم اســت برای اینکه یک برنامه بتواند در 
شرایط مختلف عملی شود. متاسفانه اغلب برنامه  های 
ما نوعی برنامه از باالســت که من به آن جعل برنامه 
می   گویم، چرا کــه برنامه  ای که قــرارداد اجتماعی 
نباشــد جعلی و دولت ساخته است نه جامعه ساخته. 
در صورتی که برنامه قرار اســت توســعه اقتصادی 
و اجتماعــی را به ارمغان بیــاورد. یک برنامه دولتی 
قادر نیست توسعه پایدار جامعه را تحقق بخشیده و 
تضمین کند. خــود برنامه باید دارای وجاهت علمی 
باشد. ســاده انگاری  هایی که گفته شد مانع شده که 
در ســالیان گذشته این وجاهت علمی محقق شود، 
درحالی که علــم اقتصاد هر دم در حال اکتشــاف، 
عمق یابی و تنوع یابی است و هر سال به نظریاتی نوبل 
اقتصاد داده می   شود که انتظام بخشی جدیدی به بازار 

می   دهند یا متضمن رشد پایدار اقتصادی هستند. 

در کشور ما چه دیدگاه  های مخربی درباره 
اقتصاد وجود دارد؟ در واقع چه ساده  انگاری  های 
دیگــری مانع از تحقق ایــن وجاهت علمی 

می   شود؟ 
در ایران عده ای عنوان می   کنند که همه چیز را به 
بازار بسپارید تا اقتصاد سامان یابد. یا جهت گیری  هایی 
که می   گویند همه چیز را به دولت بسپاریم. جناحی 
دیگر هم وجود دارد که معتقد اســت مزیت نسبی 
ایران در تجارت اســت و این تفکــرات که به انحاء 
مختلف و به صورت ساده انگارانه در جریانات سیاسی 
ما رسوخ کرده است، خود به کژفهمی از علم اقتصاد 
منجر شده که مسبب اصلی عدم تدوین برنامه  هایی 
جامع برای توسعه و تحقق اقتصاد بدون نفت است. 
درواقع برنامه  های توسعه  ای ما نه قرارداد اجتماعی 
است و نه وجاهت علمی دارد. شما به نهادسازی  هایی 
که در کشــورهای موفق وجود دارد دقت کنید، در 
کشورهای پیشرفته صنعتی کنونی و در درون آن ها 
تنــوع نظامات مدیریتی وجود دارد و نهادهای آن ها 
کامال متفاوت است. این نهاد ها به شیوه  های مختلفی 
رابطه دولت و بازار و مشارکت مردم در امر اقتصادی 
را ســامان می   دهند. انتظام نهادی اقتصادی آمریکا 
کامال به صورت عمومی با اروپا متفاوت اســت و در 
اروپا نیز شما هیچ کشور مشابهی را در امر بسیار مهم 
نهادسازی پیدا نمی   کنید. شیوه انتظام رابطه دولت، 
بازار، بخش خصوصی، تعاونی و جامعه مدنی در همه 
آن ها متفاوت اســت. با این وجود دولت  هایی که در 
حکم empire بودند، به زور هژمونی سیاسی و اقتصادی 
برای جهان )به طور مثال برای یونان(، نسخه  ای ثابت 
و یکسان را تدوین می   کردند که اصال نمی   توانستند 

آن را عملیاتی کنند، چرا که قصد داشتند این کشور 
را با یک الگوی ساده ازپیش تعیین شده منطبق کنند 
و به سیر تکاملی نهادی و تاریخی این کشور توجهی 
نمی   کردند. این نکته قابل توجهی است به خصوص 
برای کسانی که از سپردن جامعه به بازار می   گویند و 
آنهایی که اعتقاد دارند مزیت نسبی ایران در تجارت و 
گردشگری است. اینکه جامعه را یا به بازار یا به دولت 
بسپاریم معادله یک مجهولی هم نیست نیم مجهولی 
است! این ســاده انگاری   ها باید از مدیریت اقتصادی 
کشور دور شــود تا اقتصاد پویای غیرنفتی حاصل 
آید. تا دستگاه فکری منسجمی برای برنامه ریزی و 
سیاســت گذاری وجود نداشته باشد مسلم است که 
این وضعیت نابسامانی که تاکنون به وجود آورده است 
نه تنها تکرار می   شــود بلکه بد تر هم می   شود. چون 
جامعه هم خسته شده و نیروهای آن تحلیل می   رود.

هرچند که آن فرهنگ و تجربه سترگ تاریخی ایران 
هنــوز او را حفظ می   کند و خود قابلیت درمان  گری 
خویش را دارد، با وجود تمام فشــارهایی که چه به 
صورت تحمیلی و چه به دلیل نادانی یا نادرســتی 
سیاست  های سیاست  گذاران به آن وارد شده است. 
این مقوالت فرازهای اصلی و مقدمی اســت که باید 
برای سیاست گذاری و دستیابی به اقتصاد بدون نفت 

در جهت توسعه پایدار، آن ها را رعایت کرد. 

 اصلی   ترین موانــع در راه تحقق اقتصاد 
بدون نفت کدام   ها هستند و چه راه  کارهایی را 

برای عبور از این موانع می   توان به کار بست؟ 
موضوع بســیار مهم دیگری که باید به آن توجه 
شود این است که همان گونه که در عرصه اجتماعی 
و سیاســی باید یک همبستگی همراه با رقابت و نه 
همراه با فرمان از باال وجود داشــته باشــد تا اینکه 
جامعه بتواند هــم وحدت و هم خالقیت داشــته 
باشد، در عرصه اقتصاد فضای رقابتی که در اقتصاد 
مقاومتی هم عنوان شــده است اصل بسیار مهمی 
است. اقتصاد رانتی هم روابط اجتماعی و هم کالبد 
شــهرها را دربرگرفته است. اصوال اقتصاد نفتی یک 
اقتصاد رانتی اســت چون بر اســاس بهره مالکانه 
اداره می   شــود. رانت تک محصول نفت کشــور، در 
شــهر ها عمدتا به تک محصول ساختمان بدل شده 
اســت که با رانت جویی ناشی از تراکم فروشی همراه 
می   شــود. دیوید هاروی کتابی به نام »شهری شدن 
سرمایه« دارد که درآن عنوان می   کند که این سرمایه 
)به خصوص سرمایه مولد( شهر را به گونه  ای سامان 
می   دهد که بتواند تولید خود را داشته باشد و از ارزش 
افزوده آن استفاده کند اما در ایران آنچه که درحال 
حاضر رخ داده »شهری شــدن رانت« است، چه رانت 
نفت باشد، چه رانت بخش ساختمان. وقتی در جایی 
ســرمایه به این شکل رانتی سودآور باشد و فضا هم 
به صورتی سامان پیدا می   کند که اجازه حضور بخش 
مولد را نمی   دهد، سرمایه مولد و رشد پایدار اقتصادی 
از دور خارج می   شــود. به جای اینکه فضاهایی برای 
اقتصاد دانش در شهر تهران اختصاص پیدا کند )که 

در دستور کار طرح جامع تهران هم بوده که در سال 
۱۳۸۶ تصویب شــده است( و تهران را به یک شهر 
جهانی تبدیل کند، این فضا ها مدام به فروشگاه  های 
بزرگ تبدیل می   شــود تا برندهای خارجی در آنجا 
مشغول فعالیت شــوند و فرهنگ و فضای شایسته 
اقتصاد دانش یا اقتصاد دانش بنیان را از میان ببرند. 

فقط یک تصویب خشــک و خالــی و حمایت از 
شرکت  های دانش بنیان کفایت نمی   کند. به طور 
کلی در ایران در مرحلــه اول، نظام حقوقی- 
اقتصادی به رســمیت شناخته شدن مالکیت 
فکری وجــود ندارد و دوم، فضــای الزم برای 

آن فراهم نشده است. بنابراین چنین اقتصادی 
در جهانی کــه در آن اقتصــاد دانش بنیان درحال 
پیشی گرفتن از اقتصاد کاال است موفق نخواهد بود و 

به رانت سپرده خواهد شد. 

 جایگزینی اقتصاد رانتی با اقتصاد دولتی 
چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟ 

اینکه اقتصاد رانتی جایگزین اقتصاد دولتی شود، 
تبعات بدتری را به دنبال خواهد داشت. الاقل اقتصاد 
دولتی حداقلی را به جامعه می   دهد اما جامعه نمی   تواند 
به تولیدات اقتصاد رانتی دست بزند و فسادی هم که 
در آن است بسیار بیشتر است. اقتصاد دولتی نیازی 
به دســتکاری قانون و یا دستکاری جمعیت شهر ها 
ندارد. حتی در دوران قبل از انقالب هم هرگز چنین 
امری وجود نداشت که بخواهند شهری را به بورژوازی 
مستغالت بسپارند و در قوانین شهری دستکاری کنند 
برای اینکه بتوانند شهری را که با کوشش همگانی 
ساخته شده است غارت کنند. اگر هم می   خواستند 
کاری کنند در پیرامون شــهر ها انجام می   دادند. در 
چنین نظامی که به این ترتیب هم روابط اجتماعی 
و یــا روابط زمان  مند آن )مانند دارایی  های فکری( و 
هم فضای آن تحت تأثیر رانت قرار می   گیرد بازتولید 
خالقیت انجام نمی   گیرد بلکه بازتولید بی اعتمادی، 
رنجوری و کژفکری صورت می   گیرد. بنابراین فضا به 
این دلیل مهم اســت و باید همان  طور که به مقوله 
محیط زیست طبیعی نگاه می   شود به فضای مصنوع 
هم به عنوان مبنای بازتولید سالمت، کیفیت زندگی 
و بهره  وری توجه شود. در حالی که در حال حاضر این 
فضا به گونه  ای طراحی شده است که به جای اینکه 
در خدمت مردم باشد در خدمت رانت  خوار ها درآمده 
اســت. به این ترتیب است که اقتصاد نفتی به منزله 
اقتصاد رانتی، هم به لحاظ شیوه  های سیاست گذاری 
یا زمان  مند ما )مانند به رســمیت شناخته نشــدن 
دارایی های فکری با تصویب نشدن مالیات بر عایدی( 
و هم به لحاظ فضا  هایی که در شهرهای ما به وجود 
آمده است بازتولید می   شود و این از نکات اصلی است 
که باید به آن توجه شود تا بتوان هم نظام برنامه  ای 
یا انتظام بخشی صحیح و کارآمدی برای اقتصاد پویا، 
و هم فضــای الزم یا ظرف فضایی و کالبدی الزم را 
برای این توسعه پایدار یا اقتصاد غیرنفتی یا غیررانتی 

فراهم آورد.

متاسفانهاغلب
برنامههایمانوعی
برنامهازباالست
کهمنبهآنجعل
برنامهمیگویم،

چراکهبرنامهایکه
قرارداداجتماعی

نباشدجعلیو
دولتساختهاست
نهجامعهساخته.
درصورتیکه

برنامهقراراست
توسعهاقتصادی
واجتماعیرابه
ارمغانبياورد.
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عبــارت »اقتصاد بدون نفت« شــاید در نگاه اول 
عبارت درستی نباشد، چراکه ایران منابع خدادادی 
بسیاری در حوزه نفت و گاز دارد که نادیده گرفتن 
آن ها نه ممکن اســت نه درســت. در واقع طرح 
اقتصاد بدون نفــت، نه طرحی برای نادیده گرفتن 
درآمدهــای نفتی در کلیت اقتصاد کشــور، بلکه 
شیوه ای برای عدم توجه به این درآمدها در تامین 
»هزینه های جاری« کشــور اســت. یعنی تالشی 
اســت برای آنکه اداره کشور با تکیه بر درآمدهای 
نفتی انجام نگیرد بلکــه از این درآمدها به عنوان 
ســرمایه  ای ملی اســتفاده کنیم که روزبه روز به 
آنها افزوده شــود. این یکی از پایه های رویکردی 
اســت که به عنــوان اقتصاد مقاومتی شــناخته 
می شود. برای تحقق این رویکرد که سیاست های 
اجرایی آن نیز ابالغ شــده، در بخش نفت باید تا 
حد امکان از خام فروشــی خودداری کرد، چراکه 
فروش فرآورده ها در بازار بسیار راحت تر و با ارزش 

در »سیاســت های کلــی برنامه پنجم توســعه 
اقتصــادی« و نیز »سیاســت های کلــی اقتصاد 
مقاومتی« بر تغییر نگرش بــه درآمدهای نفتی، 
از منبعی برای تأمیــن بودجه عمومی به »منابع 
و ســرمایه های زاینــده اقتصادی«، تأکید شــده 
اســت. اهداف اصلی این سیاســت ها و اقتضائات 
اقتصــاد بدون نفــت را می تــوان در چهار محور: 
)۱( افزایــش و تثبیت درآمدهــای نفتی از محل 
حفظ و توســعه ظرفیت های کنونی، )۲( توسعه 
صنایع پایین دســتی نفت از قبیل پتروشــیمی 
با هدف پرهیز از خام فروشــی در صــادرات، )۳( 
اســتفاده بهینه از درآمدهای نفتی با هدف قطع 
وابســتگی بودجه جاری کشــور به نفت و تبدیل 
درآمدهای نفتی به ثروت های ماندگار ملی و )4( 
متنوع ســازی درآمدهای غیرنفتــی خالصه کرد. 
به عبارت دیگر، منظور از اقتصاد بدون نفت، عدم 

شاخص حذف  ناشدنی
دردورانافزایشقيمتنفت،نبایدمكانيزمهایافزایشنقشاقتصادغيرنفتیرافراموشکرد

نفرین منابع
بيماریهلندی،نتيجهمحتومتمایلاقتصادتكمحصولیایرانبه

تزریقروزانهدرآمدهابهبودجهجاریکشوراست

افزوده باال تر انجام می گیرد. همچنین باید تالش 
کــرد میعانات را که در حال حاضر در ســبد خام 
فروشی قرار دارد، پاالیش کرده و به صورت فرآورده 
بفروشیم. امروزه با گسترش تکنولوژی هایی که به 
ما امکان می دهد گاز را نیز به فرآورده نفتی تبدیل 
کنیم، می توان راهکارهایی اندیشید تا خام فروشی 
نفت، گاز و میعانات را به صفر رسانده و برای کسب 
ارزش افزوده بیشــتر به فروش فرآورده های آن ها 

روی بیاوریم.
در حوزه های غیرنفتی نیز مثل تمامی عرصه های 
اقتصــاد دو بخش اصلی وجــود دارد؛ یکی بخش 
درآمد هــا و دیگــری بخش هزینه هــا. در بخش 
درآمدها باید مطابق روند سال های اخیر، صادرات 
غیرنفتی را مرتب افزایــش داد و با از میان بردن 
موانع و مقررات دست وپاگیر به روند روبه رشد آن 
شتاب بخشــید و دولت کمک هایی برای استفاده 
از ظرفیت هــای صــادرات غیرنفتــی انجام دهد. 

در بخش هزینه ها، متأســفانه عمــده درآمدهای 
نفتی کشــور صرف واردات شده است. با توجه به 
اینکه تحقق درآمدهای ارزی ما نیز مدتهاســت با 
مشکالت تحریمی مواجه شده نیاز است در بخش 
هزینه ها دقت بیشتری شده و با بهره وری باالتری 
از آن استفاده شود. یعنی باید درآمد ها به میزانی 
که واقعا ضروری اســت به کار گرفته شود و از آن 
طرف، از صرف هزینه های غیرضروری به شــدت 
پرهیــز کرد. به طور کلی باید اقتصاد کشــور را به 
ســمتی هدایت کرد که نه تنها بخش هزینه ها را 
تا ســرحد امکان کنترل کرد، بلکه با خودداری از 
واردات بی رویــه، واردات کاالهای لوکس، مصرفی 
و غیرضــروری و با حمایت از بخش داخلی تولید، 
تامین نیازهای داخــل را با تقویت نیروهای مولد  
که ایجادکننده اشــتغال هستند و چرخ اقتصاد را 
به گردش درمی آورند همزمــان به پیش برد. در 
این راســتا، باید ابتدا به سمت صنایعی رفت که 

 محمدعلی خطیبی
 نماینده سابق ایران 
در اوپک 

 علی سنگینیان
مدیر سابق امور 
مالی بورس و معاون 
سابق بورس تهران 

اتکای جریــان روزمره اقتصاد به درآمدهای نفتی 
است، به طوری که حجم صادرات و واردات، میزان 
رشد اقتصادی و سایر متغیرهای کالن اقتصادی با 
نوسانات درآمدهای نفتی دچار نوسان شدید نشوند 

و از روند درازمدت خود تبعیت کنند.

1
از جمله اقدامات راهبردی که از زمان ملی شدن 
صنعــت نفت تاکنون با هدف حرکت به ســمت 
اقتصاد بدون نفت در کشور انجام شده می توان به 
تصویب قانون محاسبات عمومی و تفکیک بودجه 
عمومی و جاری از یکدیگر، تشکیل سازمان برنامه 
و بودجه، تعریف حســاب ذخیــره ارزی در قانون 
برنامه ســوم و چهارم توسعه و راه اندازی صندوق 
توسعه ملی در قانون برنامه پنجم توسعه و اخیراً 
اصالح قیمت حامل های انرژی و افزایش درآمدهای 

مالیاتی دولت اشاره کرد. با این حال متأسفانه، بدنه 
تصمیم گیری کشــور، به رغم تأکید صاحب نظران 
اقتصــادی، از بدو انقالب تاکنون، برنامه درازمدت 
و مدونی برای حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، 
بر اساس محورهای پیش گفته، نداشته است و هر 
زمان که فشــار بر روی بودجه جاری کشور وجود 
داشته اســت، درآمدهای نفتی، ساده ترین گزینه 
مسئوالن برای حل و فصل معضالت نقدینگی بوده 

است. 
کاهش وابســتگی به نفت در برخی از مقاطع 
زمانی نیز فقط در نتیجه رویکرد منفعالنه دولت ها 
بــه کاهش قیمت جهانی رخ داده اســت. این در 
حالی است که بهترین زمان برای کاهش وابستگی 
به نفت مقاطعی بودند که با وفور درآمدهای نفتی 
مواجه بودیم. هم اکنون نیز مشــابه روال گذشته، 
پیش بینــی تداوم کاهش قیمــت جهانی نفت یا 
حداقل حفظ قیمت های کنونی در افق میان مدت 
و همچنین رکورد تورمی حاکم بر اقتصاد و تداوم 
تحریم ها باعث شــده است توجه به پیش نیازهای 
قانونی و زیربنایی الزم برای کاهش وابســتگی به 
نفت در اولویت سیاســت گذاران قرار گیرد. ابعاد 
این کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از 
صادرات نفت نیز، با توجه به قرارگرفتن کشور در 
شرایط تحریم، بسیار وسیع است و از بودجه  دولت 
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هزینه و وقت کمتری می برند، پس صنایع کوچک 
و بخش های زودبازده را باید شناســایی کرد و در 
اولویــت قرار داد و آن ها را بــه کار گرفت. با توجه 
به حجم بیکاری که در کشور وجود دارد می توان 
به بخش های اشــتغال زا نیز توجه ویژه ای داشت. 
اســتفاده از جوانان تحصیلکرده که برای کشــور 
سرمایه و امتیاز محسوب می شوند می تواند کشور 
را از تنگنایی که در آن قرار دارد عبور دهد. این ها 
مواردی است که می توان در بخش نفت، درآمد ها 

و هزینه ها درنظر گرفت.
از طرف دیگــر مکانیزم های افزایش نقش اقتصاد 
غیرنفتی در درآمدزایی کالن کشــور راهبردهایی 
اســت که در آینده چه قیمت نفت کاهش بیاید، 
چه در همین ســطح باقی بمانــد و چه افزایش 
پیــدا کند نباید آن ها را فراموش کرد. متاســفانه 
بارها در طول تاریخمان شاهد بوده ایم، زمانی که 
قیمت نفت کاهش پیدا می کند و درآمد کشور نیز 
کاهش می یابد، اندیشه یافتن راه کار برای افزایش 
آن، قوت می گیرد اما در مقابل، در طول سال هایی 
که درآمد نفت کاهش پیــدا نکرده بود و افزایش 
روزافزون داشــت، بحث اقتصاد بدون نفت هرگز 
پیگیری نمی شد. این کاهش قیمت نفت تهدیدی 
اســت که می توان آن را به فرصت تبدیل کرد تا 
بحث های این چنینی بیشــتر مطــرح و جدی تر 
دنبال شود و در نهایت وابستگی کشور به نفت را 
کاهش داد. در واقع باید کوشید فارغ از باال یا پایین 

آمدن قیمت نفت، از درآمدهای نفتی به عنوان یک 
سرمایه استفاده کرد و روز به روز بر ارزش آن افزود. 
تنها در این صورت است که دشمن هرگز نخواهد 
توانســت از نفت به عنوان اهرمی بــرای واردآورن 
فشارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر کشور 
و گرفتن امتیازات مختلف استفاده کند. ما باید با 
برنامه ریزی بلندمدت، به صورت زمان بندی شده و 
عملیاتی کردن این برنامه ها در بخش تولید، واردات 
و صــادرات غیرنفتی و حتــی حوزه های نفتی با 
حمایت ملی، در یک زمان معقول اقتصاد را تقویت 
کرده و آســیب پذیری آن را در مقابل فشــارهای 

خارجی به کمترین میزان برسانیم. 
یکی از راه هایی که برای تقویت اقتصاد وجود دارد 
این است که مانند بسیاری از کشورهای قدرتمند 
از توانمندی  بخش خصوصی که دارای ظرفیت های 
باالیی است استفاده کنیم. در این کشور ها نقش 
دولت به وظیفه سیاســت گذاری فروکاسته شده 
و بخش اجــرا اغلب به بخــش خصوصی واگذار 
شده اســت، در نتیجه توانسته اند کارهای بزرگی 
را به انجام برســانند. بخــش خصوصی ما نیز که 
تاکنون و تا جایی که به بازی گرفته شــده است 
توانمندی های زیادی از خود نشــان داده اســت، 

می تواند مشابه چنین نقشی را عهده دار شود.
اقتصاد ما، نیازمند یک برنامه ریزی منسجم، دقیق 
و هماهنگ است که در مرحله اجرا نیز به صورت 
جــدی پیگیری و بر اجرای آن نظارت شــود. در 

واقع باید دستگاهی در سطحی باال بر اجرای این 
برنامه نظارت داشــته باشــد تا از مسیر منحرف 
نشــود. اجرای چنین سازوکارهایی نیاز به عزمی 
جدی دارد تا بتوان در زمانی مشــخص به اهداف 

تعیین شده دست یافت. 
یکی از موانع اصلی بهبــود اوضاع اقتصاد ایران 
موضوع اجبار دولت به پرداخت یارانه نقدی است 
که به عنوان میراثی از دولت گذشته باقی مانده 
اســت. در تمام کشورهای دنیا اصلی وجود دارد 
که از سوی همه پذیرفته شده است و آن، این که 
قشر ضعیف جامعه را باید حمایت کرد. اگر قشر 
ضعیــف را به صورت جداگانــه درنظر گرفته و 
تمهیداتی برای بهبود وضعیتشان اندیشیده شود، 
به طور قطع برنامه هدفمندی یارانه ها این حجم 
از نقدینگی را به خــود اختصاص نخواهد داد و 
با بودجه  کمتری می توان قشر ضعیف جامعه را 
مورد حمایت قرار داد. ضمن اینکه اعمال مالیات 
بــر درآمد، جلوگیری از فــرار مالیاتی و کاهش 
فشــار اقتصادی بر مالیات دهنــدگان می تواند 
بودجه بیشــتری را به صندوق دولت برگرداند. 
بنابراین شاید در بحث هدفمندی یارانه ها، بهتر 
باشــد با اصل قراردادن حمایت از قشر ضعیف 
جامعه، ضمــن جلوگیری از واردآمدن فشــار 
اقتصادی بر آن ها، بقیه این برنامه را با ســهولت 
بیشــتری دنبال کرد و هزینه های ثابت دولت را 

اندکی کاهش داد.

تا درآمد بنگاه های مختلف را شــامل می شود. با 
این حال، همزمانی بحران نفتی دنیا و تعیین تکلیف 
پرونده هســته ای طی چند ماه آینــده با تدوین 
برنامه ششــم توسعه را باید به فال نیک گرفت تا 
با بهره گیری از درس آموخته های برنامه های توسعه 
قبلی کشــور و تحلیل واقعی از شرایط پیش روی 
اقتصاد ایران، برنامــه ای جامع و راهبردی تدوین 

شود. 

2
تجربه کشورهای دیگر برخوردار از منابع نفتی 
حاکی از آن است که بهترین راه برای افزایش رشد 
اقتصادی، صیانت از درآمدهای نفتی به عنوان ثروت 
ملی و هدایت آن ها به ســمت سرمایه گذاری های 
مولد و زیرساختی و از طرف دیگر، خصوصی سازی 
هرچه بیشــتر اقتصاد و حرکت به سمت اقتصاد 
بازار اســت. این در حالی اســت که در کشور ما، 
شــرکت های عظیم دولتی، با بهره وری و کارایی 
اندک، نه تنها باعث از بین رفتن پتانســیل دریافت 
مالیات در حوزه های تحت تصدی خود شــده اند، 
بلکه ساالنه بخش قابل توجهی از بودجه کل کشور 
را نیز می بلعند. تداوم کاهش تصدی گری دولت در 
بخش های مختلف اقتصاد با هدف حضور بیشــتر 
و کارا تر بخش خصوصی، تنظیم سیاست هایی با 

هدف ایجاد اطمینــان به ثبات در نظام اقتصادی 
و بهبود فضای ســرمایه گذاری و برنامه ریزی برای 
رونــق تولید ملــی و افزایش صــادرات غیرنفتی 
و افزایش ســهم بازار در بازارهــای هدف به ویژه 
کشورهای همسایه از جمله راهکارهای پیشنهادی 
در این زمینه اســت که می تواند از طریق حذف 
موانع کنونی در فضای کسب و کار و درنظر گرفتن 
مشــوق های صادراتی محقق شــود. فراهم شدن 
بستر مناسب برای کسب درآمدهای پایدار بخش 
خصوصی باعث می شود بتوان گام های نخست را 
به سوی اقتصاد بدون نفت از طریق افزایش سهم 
درآمدهای مالیاتی دولت برداشت. البته با توجه به 
رکود تورمی اقتصاد نیز در سیاســت هایی نیز که 
با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی کشــور تدوین 
می شــود باید جانب احتیاط رعایت شود و تا حد 
ممکن بر افزایش شفافیت اقتصادی و پایه مالیاتی 
و کاهش فرار مالیاتــی به نفع بخش مولد اقتصاد 

تمرکز شود. 

3
تمایل اقتصادهای تک محصولی یا وابســته به 
یک منبع درآمدی به تزریق مستقیم درآمدهای 
نفتــی به اقتصاد که در ادبیات اقتصاد از آن تحت 
عنوان »نفرین منابع« یاد می شود باعث شده است 

اقتصاد کشور ما، به رغم برخورداری از درآمدهای 
سرشــار نفتی، در مقاطع متعددی دچار بیماری 
هلندی شود. به عبارت دیگر افزایش نقدینگی، تورم 
و واردات که باعث کاهش توان رقابتی تولید داخل 
می شود، تسلسل باطلی است که در گذشته شاهد 
آن بوده ایم. بدیهی است مهم ترین »نباید« اقتصاد 
بدون نفت در ایران، پرهیز از اقدامات اشــتباهی 
اســت که در این حوزه در گذشــته انجام شــده 
است. از طرف دیگر، به اذعان برخی از اقتصاددانان، 
بلندپروازی در برنامه های توســعه و دولتی بودن 
اقتصاد باعث شیوع رانت در اقتصاد شده است. از 
این رو در آینده باید به منظور پرهیز از تکرار تجارب 
ناموفق در برنامه های چهــارم و پنجم، از تدوین 
اهداف بلندپروازانــه و در پیش گرفتن پروژه های 
عمرانی گســترده خودداری شود. رعایت انضباط 
پولی توسط دولت از طریق پایبندی سیاست گذار 
مالی به تعهدات خود و همچنین استقالل سیاست 
پولی از سیاست مالی رویکرد مهم دیگری است که 
کار شناسان بر آن تأکید دارند، بنابراین یکی دیگر 
از پیش شــرط ها آن است که دولت تجربه ناموفق 
حســاب ذخیره ارزی را در صندوق توســعه ملی 
تکرار نکند، تا شاید بتوان با تکیه بر منابع گردهم 
آمــده در این صندوق، آیندۀ اقتصاد ایران را بدون 

وابستگی به فروش روزانه نفت متصور شد.

کاهشوابستگی
بهنفتدربرخیاز
مقاطعزمانیفقط
درنتيجهرویكرد

منفعالنهدولتهابه
کاهشقيمتجهانی
رخدادهاست.این
درحالیاستکه
بهترینزمانبرای
کاهشوابستگیبه
نفتمقاطعیبودند

کهباوفوردرآمدهای
نفتیمواجهبودیم.
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باکاهش
قيمتنفتاکثر
بخشهایاجرایی
وعملياتیدولت
دچاروقفهشده
وبالطبعدودآن
بهچشمبخش
خصوصیخواهد
رفتکههرلحظه
انتظارتخصيص
منابعبهطرحهای
خودرادارد.

کاهش قیمت نفت چــه آثار و تبعاتی بر 
اقتصاد ایران دارد؟

به خوبی آگاهیم کــه اقتصاد ایران نفتی بوده، نفتی 
هست و دست کم در سه دهه آینده نیز نفتی خواهد 
مانــد، لذا کاهش قیمت نفت و بــه تبع آن کاهش 
درآمدهای دولت آثار مستقیم در روند فعالیت های 
اجرایی و عملیاتی این اقتصاد به جای خواهد گذاشت. 
بررســی تطبیقی این مهم به ویژه در سال های پس 
از پیــروزی انقالب نیز نشــانگر توجــه همه جانبه 
دولــت و اداره کنندگان جامعــه برای پیش بینی و 
کســب درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است. 
نگاهی گذرا به برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی 
کشــور، همواره نویدبخش حضــور و نقش آفرینی 
مهم درآمدهای نفتی در اجرای طرح های عمرانی و 
توسعه ای کشور بوده است. میزان وابستگی کشور به 
کسب درآمدهای نفتی مشتمل بر فروش مستقیم 
نفت و فرآورده های هیدروکربنی و نیز فروش ســایر 
محصوالت و مواد شــیمی و پتروشیمی که عمدتا 
به عنوان صادرات غیرنفتی مرســوم اســت نیز این 
رویکرد را در جهت رشــد وابســتگی های یادشده 
در روند ســه دهه اخیر مورد تاکید قرار می دهد. از 
این رو، باید گفت کــه با کاهش قیمت نفت و نزول 
درآمدهای مستقیم و غیرمســتقیم کشور، در گام 
اول رونــد تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی دچار 
ُکندی و یا وقفه می شــود. این بدان معناست که با 
توجه به تعهدات عمرانی در سنوات قبلی که معادل 
سه برابر ســهم اعتبارات ساالنه در دولت های نهم و 
دهم ایجاد شده اســت، تحقق طرح های عمرانی و 
توسعه ای دچار خلل جدی می شود و با اطاله ساخت 
این طرح ها و عدم امکان بهره بــرداری از آنها، روند 
توســعه اقتصادی ُکند می شــود. به طور اصولی در 
چنین وضعیتی ضریب رشد اقتصادی نمی تواند به 
ارقام پیش بینی شده در برنامه های دولت دست یابد، 
لــذا با عدم تخصیص منابع مورد نیــاز برای اجرای 
طرح های سرمایه ای کشور، روند اشتغال زایی ُکند و  
به جمعیت بیکار کشور که عمدتا در سنین بین ۱۹ 
تا ۲۹ سال هستند اضافه خواهد شد. در این صورت، 
گــروه متقاضیان کار برای به دســت آوردن درآمد، 
راهی جز حرکت به سمت وســوی بازارهای کاذب 

نخواهند داشــت. در این مسیر جریان سوداگری و 
تخریب اقتصادی نیز شــرایطی را برای دیگرسوی 
جریان فراهــم آورده و نهایتا موجب کاهش اعتماد 
مردم به انجام صحیح کار و اشتغال و رشد سرطانی 
اقتصادی زیرزمینی خواهد شــد. هم چنین فعاالن 
اقتصادی به دلیل عدم وجود رابطه صحیح اقتصادی 
خود و جامعه، ســرمایه گذاری های در اختیار را در 
فعالیت های غیرمولد به کار گرفته و موجب افزایش 
ریسک پذیری در فعالیت های تولیدی و مولد خواهند 
شد. در این صورت سیستم بانکی و بازار سرمایه ای 
کشور نیز به دلیل عدم دراختیار داشتن مبانی صحیح 
فعالیت های اقتصادی در سرمایه گذاری های مولد، از 
اعطای تسهیالت مالی سرباز زده و موجب بورس بازی 

و سایر بازارهای مالی و سرمایه ای می شود که عمال 
نرخ واحد اعطای تســهیالت به طرح ها و پروژه های 
سرمایه گذاری را افزایش می دهد و توجیه اقتصادی 
هر یک را مخدوش می ســازد. در این صورت، منابع 
حاصل از فرآورده های نفتی صرفا می باید در طرح های 

سرمایه ای به کاررفته و منجر به تولید ثروت شود.

کدام بخش های اقتصاد ایران بیش از همه 
از ســقوط قیمت نفت آسیب خواهند 

دید؟
نگاهی به چنــددوره اقتصاد ایران نشــان می دهد 
کــه عمده منابع درآمدی حاصــل از فروش نفت و 
ســایر مواد هیدروکربن صــرف هزینه های جاری و 

آیا کاهش قیمت نفت یک دسیسه جهانی است؟  تعیین قیمت نفت اصوالً در 
اختیار تولیدکنندگان نفت نیست و کشورهای عضو سازمان اُپک نقش چندانی 
در تعیین آن ندارند چه رسد به اینکه عربستان سعودی بخواهد به تنهایی چنین 
نقشــی را ایفا کند! روزانه در جهان چیزی حدود ۹۰میلیون بشکه نفت مصرف 
می  شود که فقط یک سوم آن توسط کشورهای عضو اُپک تامین می  شود. اما آیا این 
به آن معناست که چندماه قبل از سقوط قیمت نفت، هیچ یک از کشور های ذی نفع 
از وقوع این اتفاق مطلع نبوده اند؟ مطمئناً نهادهایی پژوهشی در جهان وجود دارند 
کــه با تحلیل متغیرهای متعدد و برنامه های دقیق و به کارگیری علم اقتصاد این 
مسئله را پیش بینی کرده اند، اما این موسسات نیز لزوماً اطالعات و آمار به دست آمده 
را در اختیار کشــورهای صادرکننده نفت و دیگر کشورهایی که مصرف کننده آن 
هســتند قرار نمی  دهند. واقعیت آن است که تغییر قیمت نفت بیشتر تحت تاثیر 
تصمیمات شرکت های نفتی است، نه کشورهای صادرکننده نفت. این شرکت  ها اگر منافع شان در این باشد 

که قیمت نفت به زیر ۳۰ دالر کاهش پیدا کند با تغییر در سمت عرضه این تصمیم را عملی می  کنند.

چگونه و تحت چه شرایطی وارد این بحران شده ایم؟ در سال های گذشته که قیمت نفت باال بود، 
اغلب کشورهای صادرکننده نفت از این صعود قیمت بیشترین استفاده را کرده و با سرمایه گذاری در 
صنایع زیرساختی و پاالیشی آینده صنعت نفت خود را تا حد زیادی بیمه کردند. این کشور ها بخصوص در 
حوزه خلیج فارس عالوه بر نفت، بیشتر فرآورده های نفتی و پتروشیمی را صادر می  کنند اما در مقابل، ایران 
و ونزوئال هرگز نتوانستند از این فرصت استفاده مناسبی کنند. این دو تولیدکننده نفت، همچنان نفت خام 

پول نفت، خرج واردات
چراایندرآمد،نبایددرزیرساختهایتوسعههزینهشود؟

 بهمن آرمان 
رئیس اسبق 
اداره بررسی های 
اقتصادی بورس 
تهران

ظرفیت های مغفول مناطق آزاد ویژه اقتصادی
پاسخبهپرسشهایآیندهنگر

 رضا پدیدار
رئیس انجمن 
سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت ایران
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فنیومهندسی

یكیازبخشهای
اقتصادایران

استکهبهراحتی
میتواندبهعنوان
یكبازویفعالو
جایگزینصدور
نفتعملکند.

ســپس هزینه های عمرانی کشور شده است. عالوه 
بــر آن، نزدیک به یک پنجم منابــع ورودی هم در 
اختیار صندوق توســعه ملی قرار گرفته که عمدتا 
بجای آنکه در طرح های سرمایه گذاری مولد بخش 
خصوصی هزینه شود در چارچوب اختیارات دولت، 
صرف پرداخت هزینه های جاری و تامین هزینه های 
ضروری و غیرضروری شده است. با این روند، می توان 
اذعان کرد که با کاهش قیمت نفت اکثر بخش های 
اجرایی و عملیاتی دولت دچار وقفه شــده و بالطبع 
دود آن به چشــم بخش خصوصی خواهد رفت که 
هر لحظــه انتظار تخصیص منابع به طرح های خود 
را دارد. امیــد می رود با اولویــت دادن به طرح های 
نیمه تمام و پروژه هــای در اختیار بخش خصوصی 
شرایطی حاصل گردد که این سکان دار حفظ اقتصاد 
کشور که بیشــترین مالیات، عوارض، بیمه و سایر 
موارد قانونی را متعهد شده و پرداخت می کند مورد 
حمایت قرار گرفتــه و بتواند به عنوان بازوی کمکی 

برای دولت و مردم عمل نماید.

دولت چگونه می تواند بحران کاهش قیمت 
نفت را مرتفع سازد؟

شــرایط پیش آمده برای اقتصاد ایران تازگی ندارد. 
نگاهی به گذشــته کشــور عزیزمان و نیز ســایر 
کشــورهای منطقــه به خوبی ثابــت می کند که با 
اتخاذ تدابیر و برنامه های منســجم می توان بحران 
پیش آمده را پشــت سر گذاشــت و به راحتی از آن 
عبور کرد. در این صورت اتحاد دولت، مردم و فضای 

تولید )کسب وکار( می تواند شرایطی را فراهم آورد 
که منجر به رفتار مطلــوب اقتصادی برای همگان 
و جامعه گــردد. کاهش تصدی گری دولت، افزایش 
بهره وری نیروی انســانی، توجه به بهینه سازی در 
اجرای فعالیت ها، کاهش هزینه های عمومی از سوی 
دولت، افزایش حضور بخــش خصوصی در اجرای 
پروژه های کشــور، اعطــای معافیت های اصولی به 
بخش خصوصی برای توسعه فعالیت های تولیدی در 
کشور، توسعه فضای کسب وکار و اعطای تسهیالت 
مناســب مالی از سوی بانک ها به بخش خصوصی، 
و اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی مطابق اســناد 
ارائه شده از ســوی مقامات عالی رتبه کشور، حذف 
یارانــه ثروتمندان و تخصیــص منابع حاصل از آن 
بــرای اجرای طرح هــای عمرانی کشــور، و نهایتا 
کوچک سازی و چابک ســازی بخش های دولتی و 
حذف ناهمواری های موجــود در اجرای طرح های 
اصولی زیربنائی و ســرمایه گذاری کشــور در یک 
دوره یک تا سه ساله از جمله راهکارهای کاهش آثار 

بحران نفتی بر اقتصاد ایران است.

اگر کاهش قیمت نفــت را در نگاه اول تهدید 
بشماریم، چه راه هایی وجود دارد تا از این تهدید 

فرصت بسازیم؟
ایران اسالمی کشوری اســت با قابلیت های بسیار 
و توانمندی های ارزشمند منابع به ویژه منابع غنی 
مواد و نیروی انسانی که بر هیچ کس پوشیده نیست. 
راه های بسیاری وجود دارد که می توان فرصت سازی 

کرده و به عنوان بهره گیری از پتانسیل های موجود 
مورد توجه قرار داد:

اول- مشــارکت مردم و بخش خصوصی در اجرای 
طرح های عمرانی و ســرمایه ای کشــور: بر اساس 
گزارش های ارائه شده از سوی مقامات بانک مرکزی 

بیش از ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دالر نقدینگی ارزی در 
دست مردم است که در سیستم بانکی نگهداری 
نمی شود و در منازل مردم، صندوق امانات و سایر 
محل ها وجود دارد. این منابع با مشــارکت مردم 

و دولــت می تواند با ضرایب اطمینانی در طرح های 
تولیدی، صنعتی کشور به کار گرفته شود و موجب 
فعال سازی و مورد عمل واقع شود. این همان تجربه 
کره جنوبی اســت که در دوره زمانی پس از جنگ 
جهانی دوم یعنــی در دهه ۱۹۵۰ به کار بســت و 
موجب جهش اقتصادی این کشــور کوچک گردید 
که در حال حاضر، فرصت تولید ۵.۵ تا ۶.۵ میلیون 
خودرو جایگاه ســوم جهان را برای خود ایجاد کرده 

است.
دوم- اختصاص آن دسته از شرکت ها و کارخانجات 
زیــان ده دولتی به صورت اجاره به شــرط تملک به 
بخش خصوصی. این مهم ضمن کاهش تصدی گری 
دولــت و جبران هزینه ها و زیان اداری آنان، موجب 
اشتغال آفرینی و به کارگیری ســرمایه های انسانی 
به ویژه جوانان تحصیل کرده و دانشــگاهی می شود 
که تعدادشان براساس گزارش های رسمی ارائه شده 

نزدیک به چهارمیلیون نفر است.
سوم- استفاده از سرمایه های ارزی و ریالی ایرانیان 
خارج از کشــور که براساس گزارشــات رسمی و 
غیررسمی داخلی و خارجی حداقل ۸۰۰ و حداکثر 
۱۲۰۰ میلیارد دالر برآورد می شــود. با تعبیه یک 
سیستم اجرایی و اطمینان بخش برای استرداد اصل 
و سود ســرمایه به خارج از کشور، بخشی از منابع 
موجود ایرانیان که اکثرا با تمام وجود و عشــق به 
کشــور آماده همکاری هســتند می تواند پشتوانه 
خرید و تامین نیازهای فنی و تجهیزاتی طرح های 
موردنیاز شده و موجب فعال سازی تولید، اشتغال و 
افزایش تولید ناخالص ملی )GNP( شود. این تجربه 
را چینی ها در دهه ۱۹۸۰ به انجام رســاندند و هم 
در داخــل و هم در خارج از چین، توانمندی فنی و 
مالی ای به وجود آوردند که امروز به غول اقتصادی 

جهان تبدیل شده اند.
چهارم- توجه به طرح های اعتباری نظیر گشایش 
اعتبارات اسنادی مدت دار و ایجاد تعامل با کشورهای 
دیگر و گسترش آن به کلیه شرکت ها و کشورهای 
طرف معامله و مورد توجه اقتصادی پس از کســب 
توافــق با گروه ۱+۵. این امکان موجب می گردد که 
ســریعا طرح های عمرانی کشور فعال شده، جریان 

اشتغال زایی به سرعت فعال شود.
پنجم- توجه به سیســتم های گشــایش اعتبار 
اسنادی ریالی برای طرح های تولیدی که موجب 
افزایش ضریب اطمینان بخشی سرمایه گذاری در 

کشور می گردد.

صادر می  کنند و در نتیجه، بیشترین آسیب را از کاهش قیمت ها خواهند دید. شاید به همین دلیل باشد 
که در این کشور ها »معمای توطئه« مطرح می  شود. 

دلیل وضعیت اقتصادی ما چیست؟ طرز تفکر حاکم بر گردانندگان و برنامه ریزان اقتصاد ما تفکری 
به شدت رانتی است؛ اغلب آنان فقط به منافع کوتاه مدت دولت توجه دارند، چنانکه با درآمد حاصل 
از فــروش نفــت به جای اینکه کاالی ســرمایه ای وارد جامعه کنند یــا آن را در پروژه های عمرانی و در 
زیرساخت های توسعه ای هزینه کنند، بیشتر این درآمد را در راه تامین هزینه های جاری دولت و گشودن 
مسیر بازارهای کشور به روی کاالهای لوکس وارداتی هزینه می  کنند. بسیاری از کشورهایی که نفت ندارند 
اقتصادشان یک اقتصاد پویا و شکوفاست اما االن با توجه به سقوط قیمت نفت، تمام اقتصاددان  ها و کلیه 
دولتمردان ما نگران آن هستند که چه باید بکنند. در این شرایط یکی از راه هایی که پیشنهاد می شود آن 
است که می  خواهند هزینه های عمرانی را کاهش دهند تا شاید بتوانند از قَِبل آن، هزینه های جاری کشور 
را تامین کنند. این شیوه اداره کشور ایرادات فراوانی دارد؛ اوالً این که با کم کردن سرمایه های عمرانی عماًل 
اقتصاد دچار رکود دیگری خواهد شد. ثانیاً، چرا نفت را باید صرف هزینه های جاری و یا کاالی لوکس کرد؟ 

ثالثاً، چرا این درآمد، نباید در زیرساخت های توسعه هزینه شود؟ 

قیمت نفت در تمامی کشورهای عضو اُپک به صورت ناگهانی کاهش یافته، و کاهش درآمد کمابیش 
برای همه کشور ها پیش آمده، اما چرا صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی امارات را در ۲۰۱۵ حدود 
۵.۵درصد، عربستان را ۳.۴ درصد و رشد اقتصاد ایران را ۹.۰ یعنی کمتر از یک درصد برآورد کرده است؟ 
یافتن چاره، پیداکردن مقصر نیست. مقصر اصلی ما هستیم که نفت می  فروشیم، به نفت و درآمدهای نفتی 
وابسته ایم اما با درآمد حاصل از فروش آن، کاالی مصرفی و لوکس تهیه می  کنیم. به جای پیدا کردن مقصر 
باید با یک پژوهش جدی و میدانی علل بروز این وضعیت را بررسی کنیم؛ پاسخ به این پرسش و حل مشکل 
به جای پاک کردن صورت مسئله آن، اولویت امروز اقتصاد ماست. دورانی که در سایۀ تهدید کاهش قیمت 
نفت، می توانیم با بهره گیری از علم و درایت، تهدید را به فرصت تبدیل کرده و برای اوضاع بحرانی اقتصادمان 

چاره ای واقعی بیاندیشیم.
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چه بخش هایی از اقتصاد می توانند به عنوان 
آلترناتیو نفت و درآمدهای نفتی عمل کنند و 

مزیت های نسبی هر یک از آنها چیست؟
صدور خدمات فنی و مهندســی یکی از بخش های 
اقتصاد ایران اســت که به راحتی می تواند به عنوان 
یــک بازوی فعال و جایگزین صدور نفت عمل کند. 
در ایــن صــورت دولت باید در جهــت تقویت این 
مهم زمینه سازی های الزم را فراهم آورده و با ایجاد 
تعامل، بــا دولت های منطقه و یا ســایر دولت های 
طــرف همکاری، و از طریــق مبادله مقاوله نامه ها و 
تفاهم نامه های رسمی نسبت به صدور خدمات فنی 
و مهندســی که درحال حاضر از توان باالیی در آن 
برخورداریم در قالب شخصیت های حقیقی و حقوقی 
اقدام نموده و ارزآوری بســیاری را برای کشور رقم 
زند. هم چنین با تعبیه سیستم تبدیل مواد معدنی، 
نفت، گاز و نظایر آن به فرآورده، ضمن جلوگیری از 
خام فروشی یا نفت فروشی، زمینه های اشتغال و تولید 
در کشــور فراهم شده و ارزش افزوده اقتصادی را به 
یک زنجیره اقتصادی مبدل می کند. درحال حاضر، 
تنوع محصوالت پتروشیمی حدود ۳۵ تا ۳۷ محصول 
را در برمی گیــرد که با بهره گیری از شــرکت های 
دانش بنیان، به راحتی می تواند سطح تنوع فوق را که 
در جهان به حداقل ۸۷ محصول می رسد به میانگینی 

در حد ۵۰ محصول افزایش داد.

بخش خصوصی چه نقشــی در بهبود اوضاع 
کشور بدون نفت خواهد داشت؟ سرمایه گذاری 
در چه بخش هایی به کنترل بحران کمک خواهد کرد؟

تجارب جهانی و کشورهای موفق در اصالح اقتصادی 
نشــان می دهد که پایه و اســاس گــذر از بحران، 
استفاده از توانمندی های بخش خصوصی است. در 
این زمینه تقویت شــرکت هایی که قابلیت تولید و 
عرضه محصوالت در بازار صــادرات دارند را  باید در 
اولویــت قرار داد و با اعطــای معافیت های مالیاتی، 
بیمه ای و عوارض، ضمن تشــویق آنان برای توسعه 
فعالیت های خود، زمینه سازی الزم را برای گسترش 
تولید ملی و جایگزینی ظرفیت های تولید ملی برای 
صــادرات ایجاد کرد. در ایــن خصوص و با توجه به 
فلسفه وجودی مناطق ویژه اقتصادی که مایه ایجاد 
و رونق تولید است، این مناطق باید به سمت ارتقاء 
توانمندی تولیدی و صادراتی پیش برود. هم اکنون 
در سراسر کشور ۶۳ منطقه ویژه به تصویب رسیده 
که از این تعداد تنها ۲۵ منطقه فعال شده و مشغول 
به فعالیتند و بقیه به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی 
یا ناتوانی سازمان های مربوطه دایر نشده است. هزینه 
اولیه فعال سازی این مناطق در اقتصاد کشور حداقل 
۱۰ تا ۲۰ میلیارد دالر برآورد می شود. ضمنا حضور 
یــک یا چندین نیرو در بخــش خصوصی در اتخاذ 
تصمیم گیری در مبادی قانونی همانند هیئت دولت، 
مجلس و نظایر آن می تواند ضریب دیگری در راستای 
اطمینان بخشی برقراری ضوابط و مقررات عملیاتی و 

قابل اجرا برای بخش خصوصی باشد.

بالی نفت یا مدیریت بالزده
بحرانمدیریت،درآمدیراکهبایدسكویتوسعهباشد

بهعاملتضعيفجامعهتبدیلکردهاست

قیمت نفت در بازار جهانی سقوط کرده است؛ اخطار، خطر، آثار سوء و پیامد حاصل از 
این مسئله فقط ازدست دادن منابع درآمد ارزی نیست. این اخطارها شاید به این دلیل 
است که به نظر خیلی ها باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم. باید تهدیدها 
را بر اساس علم اقتصاد و با رفتارها و تصمیم های بخردانه به فرصت واقعی تبدیل کنیم. 
اوال باید به این نکته توجه کنیم که خیلی از کشورها نمی توانند بر قیمت گذاری جهانی 
نفت تاثیر چندانی داشــته باشند و یا اصال تاثیری داشته باشند. پس باید چه کنیم؟ 
ما نمی توانیم دســت روی دست بگذاریم و منتظر معجزه باشیم تا شاید روزی اوضاع 
بر وفق مراد ما باشد. نه. ما باید از فرصت های خود استفاده بخردانه کنیم. اما چگونه؟ 
به عنوان مثال در اوایل انقالب برنامه داشتیم که وابستگی اقتصاد کشور را به نفت کم و کمتر کنیم. یکی از 
ایراداتی که می گرفتیم این بود که تعداد پاالیشگاه های ساخته شده در رژیم گذشته کم بوده است. اما باید االن 
پاسخ بدهیم که در این ۳۶ سال چه کرده ایم و به کجا رسیده ایم؟ نفت یک سرمایه بین نسلی است و ما نباید 
این ســرمایه را در راه اهداف زودگذر خود هزینه کنیم. این سرمایه باید در امور زیربنایی کشور و برای آینده 
کشور و آینده نسل ها سرمایه گذاری شود. ولی در عمل چه می کنیم؟ ما این درآمدها و این فرصت ها را از بین 
می بریم. در این چند سال اخیر با درآمد باالی نفتی چه کردیم؟ هیچ، و شاید نه. جواب درست این است که 
درآمد نفتی را تبدیل به رکود و تورمی کردیم که به اقتصاد کشور تزریق شد. سازمان برنامه و بودجه را منحل 

کردیم و به جنگ عقالنیت در اقتصاد رفتیم. 
در سال ۱۳۲۷ وقتی سازمان برنامه و بودجه تاسیس شد دقیقا به این دلیل بود که می خواستند با علم اقتصاد 
راهکارهای توســعه پایدار را عملی کنند و به کار گیرند. چراکه درآمد حاصل از نفت در حقیقت باید در امور 
زیربنایی، سدسازی، راه ســازی، ریل گذاری، شرکت های هواپیمایی، کارخانه ها، صنعت و تولید استفاده شود 
نــه اینکه این درآمد را صرف هزینه های جاری و بریزوبپاش های دولت کنیم تا بتواند راحت تر سیاســت های 
پوپولیستی خود را عملی کند. نفت بال نیست، شیوه مدیریتی ما بالست. ما بحران مدیریتی داریم و به همین 
دلیل از این درآمدی که می تواند سکوی توسعه ما باشد، در جهت تضعیف جامعه استفاده می کنیم نه ارتقای آن.

سقوط قیمت نفت به ذات خود بحران نیست بلکه مشکلی مقطعی است که می توان بر آن غلبه کرد. دولت باید 
بتواند راه های وصول مالیات را مورد بازبینی قرار دهد، باید بتواند جلوی فرار مالیاتی و قاچاق کاال را به طور جدی 
بگیرد، باید از تولیدکنندگان و صنعت داخلی حمایت کند، باید جلوی فساد اداری- مالی را در بدنه اجرایی اش 
بگیرد و در این موقع به جامعه مراجعه کند و در عملکرد خود بازبینی نماید. یکی از راه های حل بحران نفت در 
ایران رجوع به شیوه حکمرانی خوب است. حکمرانی خوب است که قانون و شفافیت را محور اصلی خود قرار 
می دهد و دولت را در مقابل جامعه پاسخگو می کند. وگرنه دولت رانتی نه تنها به جامعه پاسخگو نیست بلکه 

درآمدهای خود را صرف سکون جامعه می کند.
وقتی دولت با سیستم حکمرانی خوب در جامعه حکمروایی کند، هم از تولید حمایت می کند و هم از بخش 
خصوصی و هم صنعت. در این صورت بخش خصوصی رانتی نمی شــود بلکه مولد است. در این صورت مردم 
مالیات می دهند، دولت با عملکرد شفاف مالیات می گیرد، درآمد حاصل از آن را صرف رفاه مردم خود می کند 
و درآمدهای نفتی نیز در امور زیربنایی هزینه می شــود. به اقتصاد دو کشــور کره شمالی و کره جنوبی توجه 
کنید! چرا این دو کشور در یک موقعیت جغرافیایی، با زبانی مشترک، نژادی یگانه و هزار و یک تشابه دیگر، 
شــرایط متفاوتی دارند؟ این وضعیت به دلیل مدیریت متفاوت در این دو کشــور است. آرمان ما کره جنوبی، 
ترکیه و یا ژاپن نیست اما اگر عقالنیتی در مدیریت داشته باشیم، نفت می تواند موتور توسعه ما باشد و به آن 
سرعت ببخشد. به شرایط کشورهای اسکاندیناوی مثال نروژ توجه کنید. این کشور در بیشتر شاخص ها جزو 
چند کشور اول دنیاست. هم در درآمد سرانه و هم در توزیع درآمد، هم در ضریب جینی و امثال اینها. پس نفت 
به خودی خود عامل بدبختی نیست. مشکل ما در حکمرانی ماست نه در نفت. برای همین است که در بخش 
اقتصاد خصوصی با یک اقتصاد رانتی و بیمار مواجه هســتیم. در جهان، بخش خصوصی در چارچوب منافع 
ملی حرکت می کند اما اینجا قسمت قابل توجهی از بخش خصوصی یا رانتی است و یا فقط به منافع خود فکر 
می کند. نمونه اثبات این ادعا سیستم مالیات دهی این بخش هاست. واقعا سهم این افراد در مالیات چقدر است؟ 
بیشترین مالیات را کدام اقشار جامعه می پردازند؟ دولت باید از بورژوازی ملی حمایت کند اما در کنار این باید با 
سازوکارهای بخردانه بتواند مالیات خود را وصول کند. درحالی که ما به جای حمایت از بورژوازی ملی، در عمل 
ازبورژوازی تجار غیرمولد حمایت می کنیم. مدیریت اقتصادی در دنیا بر اساس علم اقتصاد، حمایت از صنعت و 

تولید است نه تجارت و داللی و واسطه گری.

 مهدی پازوکی
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اقتصاد ایران، اقتصادی متکی به درآمدهای نفتی 
است، این واقعیتی است که دست کم طی یک سدۀ 
اخیر راه گریزی از آن وجود نداشــته است و تنها 
زمانی به مسئلۀ کارشناســان و مسئوالن تبدیل 
شــده که درآمدهای نفتی  به پایین تر سطح خود 
در یک دورۀ زمانی چندساله رسیده است. مقطعی 
همچون امروز دولت در اجباری تاریخی قرار گرفته 
تا به بودجه جاری خود توجه بیشتری نشان دهد و 
تخصیص بودجه های عمرانی را به تعویق بیاندازد. 
کاهش درآمدهای نفتی کشــور در سال آینده از 

چند جهت قابل ارزیابی است:
اول: با مســئله کاهــش درآمدهــای نفتی، در 
بلندمدت و کوتاه مدت می توان به صورت منفی و 
مثبت مواجه شــد. گفته می شود به طور معمول، 
در بودجه جاری کشــور، ۶۰ درصد از درآمدهای 
دولت از طریق منابع غیرنفتی تامین می شــود و 
چهل درصد باقی مانده سهم درآمد نفتی است که 
معموالً به شیوه ای سهل الوصول در اختیار دولت 
قرار می گیرد. شاید اگر شاهد پدیده فرار مالیاتی 
نبودیم، بخش اصلی ایــن درآمدها از راه افزایش 
مالیات یا گسترش پایه مالیاتی تامین می شد اما 
فرار مالیاتی در ایــران به صورت جدی در جریان 

است.
دوم: در یــک دهه گذشــته، افزایش درآمد نفتی 
هیچگاه نتوانســت خزانه کشور را پُر کند، چراکه 
به همان نســبت هزینه کــرد درآمدها به صورتی 
غیرمنطقــی و نادرســت اتفاق افتاد و از یکســو 
سوءاستفاده های گسترده مالی بخشی از منابع را 
به جیب ســودجویان سرازیر کرد و از طرف دیگر 
درهای کشور به روی واردات کاالهای دست چندم 
چینی باز شد. در نتیجه کارخانه های تولیدی کشور 
یک به یک تعطیل شــدند و بر نرخ بیکاران افزوده 
شــد. ســهم باالیی از این درآمد به صورت یارانه 

ثبات قدم؛ پیش شرط عدم وابستگی
حمایت از تولید ملی و تمرکز بر افزایش درآمدهای مالیاتی

 شاه کلید عبور از بحران نفتی است
 عباسعلی حاج کریمی 

استاد دانشگاه شهید بهشتی

کنیم و این درآمد را به سمت توسعه زیرساخت ها 
هدایت نماییم، نخســتین گام این است که بخش 
خصوصــی مولد را باور کنیــم و مقررات حمایتی 
را بــه نفع این گروه ها تغییر دهیم. در کنار این ها، 
باید تســهیالت بانکی را به صورت هدفمند و تنها 
در بخش های تولیــدی تخصیص داده و موقعیت 
حساب ذخیره ارزی را به عنوان پشتوانه تسهیالت 
تولیدی در اختیار تولیدکنندگان و نه تجار تثبیت 
کرد. بانک ها باید همزمان با ارائه تسهیالت کم بهره 
به بخش های تولیدی، به تسریع بازپرداخت معوقات 
قبلی که به واســطه روابط به برخی افراد و نهادها 

ارائه شده است، بپردازد.
پنجم: دولت نباید به بهانه کاهش درآمدهای نفتی 
پروژه های عمرانی را به تعویق بیاندازد بلکه بهترین 
راه آن است که از طریق واگذاری اوراق مشارکت و 
جذب سرمایه های مردمی، این پروژه ها را به جریان 
بیاندازد. در حال حاضر ۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی 
سرگردان در اختیار مردم بخصوص اقشار پردرآمد 
اســت که از طریق اوراق قرضه می توان آنها را در 
اقتصاد کشور ســهیم کرد و با به حرکت درآوردن 
چرخ توســعه، رکود، تورم و بیکاری را همزمان به 
کنتــرل درآورد. این از جملــه بهترین روش هایی 
اســت که در اقتصاد روز دنیا مرسوم است و همه 
کشورهای پیشرفته از این طریق به جذب سرمایه 

و عبور از بحران های بزرگ اقتصادی می پردازند.
ششم: سرمایه گذاری بر فرآورده های نفتی به جای 
خام فروشــی از دیگر راهکارهای عبــور از بحران 
نفتی پیش روست. راهکاری که متاسفانه در کشور 
ما مغفول مانده و توجه الزم به آن نمی شــود. اگر 
ما بر روی فرآورده های نفتی سرمایه گذاری کنیم، 
بالطبع کاهش قیمت نفت تاثیر چندانی بر درآمد 
ارزی دولت نخواهد داشت چراکه ما از طرق دیگر 
مثل صــدور کانی های غیرفلزی مثل ســیمان، 
زغال سنگ و غیره هم می توانیم معادل این درآمد 

را به دست آوریم.
 

اگر ما بتوانیم سیاســت های مذکــور را در پیش 
بگیریــم؛ یعنــی از اقتصــاد خصوصــی و مولد 
حمایــت کنیم، به تولید داخلی توجه بیشــتری 
نشــان دهیم، بر کسب درآمدهای مالیاتی تمرکز 
کنیم و ســرمایه های بین نسلی کشور را به سوی 
سرمایه گذاری در زیرســاخت های توسعه سرریز 
کنیم مطمئناً خواهیم توانســت وابستگی به نفت 
را کم کنیم و موفق بــه عبور از بحران پیش روی 
کشور شــویم. عالوه بر اینها دولت باید بر اساس 
برنامه پنج ساله، بودجه یک ساله و برنامه بلندمدت 
به رفتارهای خود سامان دهد و در مدت معین به 
چشم انداز پیش بینی شده برسد. تحقق این مهم، 
جز با مدیریت درست منابع مالی، انسانی و تدوین 
مقررات صحیح و زدودن قوانین دست وپاگیر ممکن 
نیست و این نشدنی است مگر آنکه دولت در مسیر 

رسیدن به اهداف تعیین شده ثابت قدم باشد.

نقدی، حجم بزرگی از نقدینگی و به تبع آن تورم و 
رکود را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و بخشی دیگر 
به صــورت رانت در اختیار بخش هایی قرار گرفت 
که کمکی به اقتصاد و رشــد کشور نمی کردند. و 
در تمــام مدتی که نفت باالی ۱۲۰دالر به فروش 
می رسید، سهم اقتصاد کشور از بازار داخلی بسیار 
کم و ناچیز بود، چراکه همزمان با ارز دولتی، کاالی 
لوکس و میوه وارد کشور می شد و پایه های تولید 

ملی و کشاورزی داخلی ویران می شد.
ســوم: کاهش قیمت نفت، اجباری برای حرکت 
به ســمت اســتقرار نوعی اقتصاد مقاومتی است. 
نخســتین اولویت در این راه، صرفه جویی جدی 
در هزینه هــای بدون توجیه و گســترده دولت، و 
گام دوم، سرمایه گذاری در زیرساخت های توسعه 
کشور است. این تنها راهی است که شاید بتوانیم 
با گــذر از آن به اقتصاد کشــور کمک کنیم تا با 
تبدیل تهدید به فرصت، از وابســتگی تام و تمام 
به درآمدهای نفتی رهایی یابد. ما در این راه باید 
تالش کنیم ســهم تولیــد را در بازارهای داخلی 
افزایش دهیم و به تدریج کاالهای لوکس خارجی 
را با نمونه های مشابه داخلی جایگزین کنیم. کاالی 
ایرانی باید مورد حمایت دستگاه های مسئول قرار 
گیرد و تبلیغات گســترده ای برای جایگزینی آن 

بجای محصوالت خارجی صورت بگیرد.
چهارم: اقتصاد ایران چندسالی است که به صورت 
توامان درگیر رکود و تورم است؛ همه بخش ها از این 
وضعیت آسیب دیده اند و رکودی عمومی بر اقتصاد 
کشور حاکمیت دارد. برای عبور از این شرایط باید 
میل به خرید را در مــردم زنده کرد و همزمان به 
سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی و فرآورده های 
نفتی پرداخت و نیم نگاهی نیز به حوزه های عمرانی 
و ساختمان سازی داشت. ما اگر می خواهیم حجم 
وابســتگی به نفت را در بودجه جاری کشور کمتر 

اگربرروی
فرآوردههاینفتی
سرمایهگذاری
کنيم،بالطبع

کاهشقيمتنفت
تاثيرچندانیبر

درآمدارزیدولت
نخواهدداشت
چراکهازطرق

دیگرمثلصدور
کانیهایغيرفلزی

مثلسيمان،
زغالسنگوغيره

هممیتوانيم
معادلایندرآمدرا

بهدستآوریم.
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کاهش قیمت نفت چه آثــار و تبعاتی بر 
اقتصاد سال آینده دارد؟ دولت، مجلس و 
بخــش خصوصی چگونه می تواننــد در برابر 

گسترش آثار منفی این تحول مقاومت کنند؟
اگر بخواهیم همانند روال گذشــته عمل کنیم بدون 
تردید کاهش قیمت نفت تهدیدی جدی خواهد بود 
که ما را با مشکالت بسیاری مواجه می کند. سالیان 
سال، بزرگان کشور بر لزوم کاهش اتکای اقتصاد ایران 
به درآمدهای نفتی تاکید کردند اما دولت و مجلس 
به هر دلیل، چنــدان به این تاکید ها توجه نکردند و 
شرایط فعلی نتیجه بی توجهی انباشته گذشته است. 
برای عبور از این بحران باید سیستم های نظارتی بیش 
از هر زمان دیگری امور را پیش برده و جلوی هرگونه 
رانت زایی سیســتمی گرفته شود همچنان که دولت 
آقای روحانی تا امروز نشان داده، اراده ای جدی برای 
مبارزه با فساد دارد. در همین حال جهت گیری عمومی 
دولت مبنی بر پایین نگه داشتن قیمت نفت در بودجه 
پیشنهادی ســال ۱۳۹4 جهت گیری مناسبی است 
اما باید توجه داشت که هنوز هم ظرفیت هایی برای 
کاهش قیمــت نفت در بودجه وجود دارد که به آنها 
توجهی نشده است. کاهش سهم بودجه جاری کشور 
از درآمدهای نفتی نیز از دیگر اقدامات دولت یازدهم 
است که برای نخستین بار در تاریخ بودجه ریزی کشور 
انجام شــده و از این منظر قابل تقدیر جدی اســت. 
نکته دیگر اینکه، شــرایط و نوسانات قیمت نفت و 
تحریم ها بر میزان فروش نفت برای سال آینده تاثیر 
گذاشــته و البته همزمان با کاهش وابستگی بودجه 
جاری کشــور به درآمدهای نفتی، اتکای بودجه به 
درآمدهای غیرنفتی نیز به ۵۷.۳ درصد رســیده که 
باید آن را به فال نیک گرفت. از طرف دیگر، ســهم 
درآمدی بودجه هــای عمومی از نفت نیز معادل ۷۳ 
هزار میلیارد تومان یعنی حدود یک سوم رقم مشابه 
سال گذشته در نظر گرفته شده که می توان از آن به 
عنوان شروعی بسیار خوب یاد کرد که امیدواریم سال 

آینده نیز تداوم یابد. 

درآمدهای  به  اقتصاد  وابستگی  کاهش 
نفتی و تقویت صادرات غیرنفتی، ازجمله 
محورهای اصلی گنجانده شده در سیاست های 
ابالغی اقتصاد مقاومتی هستند. دولت و مجلس 
در این زمینه ها چــه اقداماتی را مدنظر قرار 

داده اند؟
مجموعه سیاست های اقتصاد مقاومتی الگویی علمی 
و متناســب با وضعیت امروز و فردای کشــور، و نیز 
تدبیری برای رســیدن به اهداف بلندمدت اقتصادی 
کشور اســت. مدیریت هزینه ها جزء الینفک اقتصاد 

مقاومتی اســت و در این نوع اقتصاد همه مسئولند 
از هزینه هــای غیرضرور و بدون اولویت پرهیز کنند. 
کاهش قیمت نفت در بودجه نشــان می دهد دولت 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی را مدنظــر قرار داده 
است. همچنین افزایش نســبی بودجه های عمرانی 
به 4۸ هزار میلیارد تومان و ســهم نقدی و اعتبارات 
شــرکت های دولتی در بودجه عمرانی هم نســبت 
بسیار مناسبی را به خود اختصاص داده است. در این 
میان، یکی از دغدغه های ما ۱۶۶هزار میلیارد تومان 
هزینه های جاری دولت است که همچنان مایه نگرانی 
است، هرچند این رقم نسبت به تورم کمتر رشد کرده 
و انقباضی اســت اما هنوز سهم باالیی از بودجه را به 
خود اختصاص داده است. بدون شک افزایش صادرات 
غیرنفتی نیز در زمره تاکیدات همیشگی نمایندگان 
اســت. خوشــبختانه حمایت از تولید ملی و تقویت 
صادرات غیرنفتی دو رکن مهم برنامه های اقتصادی 
کشور هستند، بنابراین فعالیت های تولیدی و بازرگانی 
و حتی نظام پولی و مالی کشور نیز باید با برنامه های 
اقتصاد مقاومتی همخوان شوند تا اقتصادی متکی بر 
توانمندی ها و ظرفیت های داخلی داشته باشیم. عالوه 
بر لزوم افزایش صادرات غیرنفتی؛ نیروی کار، منابع 

سرمایه ای، خالقیت ها، نگرش ها و نظایر آن نیز باید با 
الزامات اقتصاد مقاومتی هماهنگ شوند.

همدلی دولت و مجلس برای حمایت از 
تولید ملی و رونق کســب وکار تا چه 
به رفع مشــکالت در مسیر  میزان می تواند 

کاهش وابستگی به نفت موثر باشد؟ 
با تکیه بر تعامل دولت و مجلس باید بودجۀ ســال 
آینده را به نحــوی ببندیم که از یــک طرف، مردم 
کمترین آســیب را از نوســانات قیمت های جهانی 
ببیننــد و از طرف دیگر، بودجه ســال ۱۳۹4 چراغ 
راه آینده برای کاهش وابســتگی به نفت باشد تا از 
این پــس، درآمدهای حاصل از فــروش این نعمت 
خــدادادی، تنها در جهت توســعه عمران کشــور 
اختصاص داده شود. مجلس و دولت باید در شرایط 
فعلی به گونه ای پیش روند که خطای برآورد هایشان 
در ســال آینده به حداقل برســد. ما در سال جاری 
برآوردی غیرواقعی از قیمت نفت داشتیم که در نیمه 
دوم سال به دلیل خطای پیش بینی ما منابع حاصل 
نشد و درآمدها کاهش پیدا کرد. در مجموع و با وجود 
برخی مشکالت ناشی از کاهش محسوس قیمت نفت 
و تحریم های ظالمانه دشــمن، دولت امسال با اتخاذ 
سیاست تدبیر و کارآمدی الزم برای حل مشکالت و 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عملکرد خوبی داشت 
کــه امیدواریم با ادامه روند کنونی بتواند خودکفایی 
ملی و توســعه روزافزون کشــور را به ارمغان آورد. 
هرچند مطابق برخی آمارها، نوید این وجود دارد که 

توسعه پایدار و ایران بدون نفت
پاسخبهپرسشهایآیندهنگردربارۀآیندهنگریاقتصادغيرنفتی

ماجــرای کاهش یکباره قیمت نفت در ماه های اخیر و برهم خوردن محاســبات 
بودجه ای سال ۱۳۹4 درس های بزرگی برای اقتصاد ایران دارد. شاید الزم بود که 
باالخره در وضعیت وداع ناگزیر با درآمدهای نفتی قرار بگیریم و اگر این شــرایط 
خاص برای ما پیش نمی آمد، همان ماجرای همیشگی تکرار می شد. اما آنچه اتفاق 
افتاد این بود که مجموعه اقتصاد ایران با شــوک کاهش قیمت نفت مواجه شد، 
شوکی که در وضعیت فقدان برنامه ریزی و بسترسازی های الزم، بدون تردید تاثیر 
منفی زیادی بر آینده اقتصاد ایران گذاشته و می گذارد. در این راستا، کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی، با بهره گیری از رویکردی آینده نگرانه، مطالعاتی را 
برای استفاده از انرژی های جایگزین آغاز کرده است. مسیری که کشورهای توسعه 
یافته و در حال توســعه در آن گام گذاشــته اند و ما نیز با وجود اتکای نفتی باید دیر یا زود به سمت آن 
حرکت کنیم. انرژی خورشیدی از جمله برنامه های پیش رو و قابل بحث در کمیسیون انرژی مجلس است 

و خوشبختانه با جدیت دنبال می شود.
وداع با خام فروشی:  نفت ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای نفتی جهان دیر یا زود رو به اتمام خواهد 
گذاشت، در نتیجه، برای فردای ایران بدون نفت باید کاری کرد. بسیاری دیگر از کشورهای نفتی جهان 
و منطقه از جمله کشور هم ســفره ما، قطر به خوبی از امکان درآمد نفتی جهت ساماندهی ساختارهای 
اقتصادشــان بهره برده اند اما در ایران نفت ۱4۰ دالر هم نتوانســت گره از مشــکالت روزمره اقتصاد ما 
بگشاید. بنابراین، شــاید رقم درآمدی ما چندان مهم نباشد، از نفت ۱۰ دالری گرفته تا ۱4۰ دالری ما 
همیشه اشتباهاتی را تکرار کرده ایم و به فکر ایجاد زیرساخت، بهینه سازی و بهره برداری از تولید نفتی خود 

سقوط نفت؛ فرصت جبران اشتباهات تکراری
۷۱درصدبودجهسال۱۳۹۴ازمحلصادراتغيرنفتی
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قیمت نفت به زودی روند مالیم اما رو به صعودی پیدا 
کند و این تحول می تواند بر شــرایط مذاکرات تأثیر 
مثبت بگذارد و حتی باعث کاهش تحریم ها شود؛ اما 
این ها همه پیش فرض هایی اســت که نمی توانیم بر 
اســاس آنها وارد محاسبه دقیق شرایط آینده کشور 
شــویم. تنها کاری که می توان کرد، این است که بر 
اساس واقعیات موجود برای آینده برنامه ریزی کنیم. 
بر این اساس نسبت به مازاد درآمد احتمالی می توان 
پیوســتی در نظر گرفت و مقدار پــروژه را معرفی و 
تصویب کرد تا اگر بیشتر از مقدار مصوب قیمت نفت 
در بودجه، قیمت ها افزایش پیدا کرد این پروژه ها به 
ترتیب اولویت تحت پوشــش بودجه ای قرار گیرند. 
اولویت کنونی مجلس در بررســی بودجه، تمرکز بر 
درآمدهای پایدار،  شــفاف کردن بودجه، و توجه ویژه 
به اجرای پروژه های عمرانی به منظور ایجاد اشتغال 
و حرکت دادن چرخ های توسعه است. کاهش میزان 
وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت نیز از مهم ترین 
راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی اســت و رویکرد 
اصلی در بودجه سال ۱۳۹4 را نیز به خود اختصاص 
می دهد، اما واقعیتی که نمی توان آن را نادیده گرفت 
این اســت که در بودجه ۱۳۹۳ ســهم نفت بیش از 
۵۰ درصد بوده و این شرایط با توجه به ثبات نسبی 
تحریم ها و نوســان قیمت نفت ضرورت کاهش اتکاء 
به درآمدهای نفتی را دوچندان کرده اســت. تالش 
بــرای خروج از رکود، جلوگیری از بی انضباطی پولی 
و مالی دولت و آسیب دیدگی اقشار کم درآمد  از دیگر 

رویکردهای بودجه سال آینده است.

 به منظور عملیاتی شدن بودجه غیرنفتی 
و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، 
پتانسیل هایی برای جایگزینی درآمدهای نفتی 
در کشور وجود دارد که تاکنون توجه کافی به 

آنها نشده است؟
نبایــد از پروژه های جدیدی که نقــش حیاتی در 
فرآیندهای توســعه مــوزون و متعادل در کشــور 
دارنــد، غافل شــد. بخش هایی از کشــور هنوز در 
فرآیندهای مربوط به توسعه نیافتگی هستند، بعضی 
از مناطق از توســعه نیافتگی باالیــی برخوردارند و 
قاعدتاً سیاســت های فعلی و آینده ما نباید موجب 
توسعه نیافتگی بیشــتر این مناطق شود. نکته دیگر 
– که به ویژه در مباحث بودجه ای و کالن اقتصادی 
باید لحاظ شــود- این اســت که نبایــد بالفاصله 
پــس از کاهش قیمــت نفت، به نفــع هزینه های 
جاری کشــور از تامین هزینــه پروژه های عمرانی 
عقب نشــینی کنیم. این اتفاق البته نشان از میزان 
باالی تصدی گــری دولت دارد که حجم هزینه های 
جاری کشــور را افزایش داده و در هر نوسان قیمت 
نفت، عقب نشینی محسوســی از پروژه های عمرانی 
به نفع هزینه های جاری را موجب می شود. در چند 
ســال اخیر بحث بهبود فضای کسب وکار را داشتیم 
و خوشــبختانه مجلس نیز در همین راستا اقدامات 
شــایان توجهی انجام داده اســت. اگر این اتفاق رخ 
بدهد، بخش عمرانی می تواند قسمتی از هزینه های 
خود را به صــورت خودکفا تامین کند. بدون تردید 
عملیاتی شدن بهبود فضای کسب وکار، ایجاد اشتغال 

و درآمدزایــی و تمرکــز بر کســب وکارهای جدید 
می تواند در خصوصی سازی واقعی و کاهش وابستگی 
بخش عمرانی کشور به درآمدهای نفتی موثر باشد. 
بسیاری از کشور ها با تجربه ای مشابه تجربه ایران در 
وابستگی به نفت دســت به گریبان بودند، به نحوی 
که حتی پتانسیل و منابع جایگزینی نداشتند اما در 
یک فرصت زمانی مجبور به قطع وابستگی به نفت 
شــدند یا به راهکارهای فوری این اتفاق اندیشیده و 

موفق شدند. 

کمیسیون انرژی مجلس، چه برنامه هایی 
به  برای جایگزین کردن برخی درآمد ها 

جای درآمدهای نفتی دارد؟ 
نخست به یاد داشته باشیم که یک شبه نمی توان با 
درآمدهای نفتی قطــع رابطه کرد، اما هرچه زود تر 
این اتفاق بیفتد به نفع سالمت اقتصادی کشور است. 
شــاید یکی از ریشــه های اصلی بازتولید رانت های 
بی ســابقه در دولت های نهم و دهــم، حجم باال و 
درآمد نجومی نفت و نبود ســازوکار مناسب برای 
نظارت بر هزینه کرِد آن بود که به جای شــکوفایی 
کشور، بســتری از رانت، اختالس و تخلف را فراهم 
آورد. کمیســیون انرژی مجلس این روز ها به دنبال 
پیشنهادهایی است که بتوانند در نگاهی بلندمدت 
و نه یک شــبه، مسیر کاهش وابســتگی کشور به 
بودجه نفتی را هموار کند. یکی از این پیشــنهاد ها 
ســرمایه گذاری برای تولید انرژی خورشیدی است. 
اگــر نگاه مبتنی بر آینده نگری داشــته باشــیم و 
چشــم اندازهای زندگی مان صرفا به حیات و ممات 
خودمان ختم نشود، باید آینده »ایران بدون نفت« را 
نیز ببینیم. برای ترسیم واقع گرایانه این مسیر، اغلب 
کشورها بر تولید هرچه بیشــتر انرژی خورشیدی 
متمرکز شــده اند. کمیســیون انرژی نیز در همین 
مسیر، اجرایی شدن و قانونی شدن تالش برای تولید 
این نوع انرژی ها را با جدیت دنبال می کند. از سوی 
دیگر تمرکز بر صادرات غیرنفتی و به ویژه درآمدزایی 
از توان و ظرفیت های معطل ماندۀ بخش خصوصی و 
دولتی بخش برق می تواند به عنوان راهکار جایگزین 
دیگری برای ســوخت های فســیلی در نظر گرفته 
شود. مســئله وابستگی بودجه و اقتصاد ما به نفت، 
قصه ای طوالنی است که برخی اشتباه های کلیدی 
آن را تشدید کرده است. باید قدم به قدم در مسیر 
تصحیح اشتباه ها و پی ریزی بُن مایه ای قوی، فکرشده 
و عملیاتی گام برداریم. در این مســیر خوشبختانه 
رویکرد دولت تدبیر و امید، بــر بهره مندی از توان 
عقــالی اقتصاد و پذیرش همفکری از طرف فعاالن 
بخش خصوصی متمرکز شده و این روز ها به جای 
بازنشستگی اجباری استادان برجسته اقتصاد کشور، 
شــاهد تزریق نیروهای فکــری کارآزموده در قالب 
مشاور به وزارتخانه ها هستیم. بنابراین و با توجه به 
جمیع شرایط، امیدواریم وضعیت سال آینده کشور، 
دورانی به دور از فشــار تحریم هــای غیرعادالنه و 

حرکت در مسیر توسعه پایدار را رقم بزند

نبوده ایم، بلکه در اکثر اوقات، صرفا به صادرات نفت خام اکتفا کرده ایم. یکی از مسائل کلیدی که ما هرگز 
از محل درآمدهای نفتی به آن نپرداخته ایم، توسعه پاالیشگاه ها و تاکید بر ارتقاء سطح تولید فرآورده های 
نفتی است. ما صرفاً بر صادرات خام تمرکز کرده ایم، غافل از اینکه، صادرات نفت خام نیز روزی به پایان 
می رسد و آن روز، مطمئناً اداره کشور با داشتن یک اقتصاد وابسته به نفت دشوار تر از همیشه خواهد شد. 
صرفه جویی در هزینه ها و گسترش صادرات غیرنفتی:  کاهش قیمت جهانی نفت به کمتر از ۵۸ دالر به 
هر شــکل مواهبی برای ما به دنبال خواهد داشت. سال ۱۳۹4 سال سختی در حوزه کسب درآمدهای 
نفتی اســت و برای مدیریت وضعیت بودجه ای ســال آینده کشور با صرفه جویی و تکیه بر سرمایه های 
مردم و جذب ســرمایه گذاران خصوصی باید تالش کرد کشور را به بهترین نحو ممکن اداره کرد. عالوه 
بر صرفه جویی، باید به فکر گزینه های جایگزین درآمد نفتی نیز باشــیم که استفاده از ظرفیت صنایع و 
معادن و جلوگیری از فرارهای مالیاتی از راهکارهای پیشنهادی در این مسیر به شمار می آید. راهکارهایی 
که می تواند کاهش قیمت نفت را جبران کرده و در عین حال توسعه صادرات غیرنفتی را سرعت ببخشد. 

به همین منظور روان سازی فضای صادراتی کشور باید از سوی مسئوالن مورد توجه جدی قرار گیرد. 
لزوم حمایت و احیای بخش خصوصی:  خوشبختانه کاهش وابستگی بودجه ۱۳۹4 به درآمدهای نفتی قابل 
توجه است. بر اساس آمار به دست آمده  ۷۱ درصد بودجه سال ۱۳۹4 از محل صادرات غیرنفتی،  مالیات ها 
و عوارض تامین خواهد شد اما دولت یازدهم در مدیریت سال آینده کشور با چالش هایی اساسی مواجه 
خواهد شد؛ چالش هایی ضروری و سازنده که بسیار مورد نیاز اقتصاد ایران بوده و باید دیر یا زود به وقوع 
می پیوست. خوشــبختانه جمعی از باتجربه ترین کارشناسان و عقالی اقتصادی کشور در دولت یازدهم 
گردهم آمده اند که امیدواریم این بار کاری پیشگیرانه در مسیر کاهش وابستگی به درآمد نفتی در بودجه 
تعبیه کنند. بخش خصوصی نیمه جان ما، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تزریق کمک، کاهش روندهای 

بروکراتیک و تسهیل در روند دریافت وام های بانکی و تسهیالت مالی است. 
اگر همزمان با چاره اندیشی برای کاهش وابستگی به درآمد نفتی، نتوانیم برای جان بخشیدن به بخش 
خصوصی کاری کنیم، آن وقت احتمال بروز مســائل پیش بینی ناپذیر در عرصه اقتصاد کالن کشــور 

ناگزیر خواهد شد.

عملياتیشدن
بهبودفضای
کسبوکار،

ایجاداشتغالو
درآمدزاییوتمرکز
برکسبوکارهای
جدیدمیتوانددر
خصوصیسازی
واقعیوکاهش
وابستگیبخش
عمرانیکشوربه
درآمدهاینفتی

موثرباشد.



روند افزایش نوسانات قیمت جهانی نفت عالوه بر تأثیر مستقیم بر کاهش 
تولید ناخالص داخلی، موجب بروز بحرانی مالی از طریق رکود تورمی و 
کمبود بودجه شدید در اقتصاد ما شده است. این مقاله تالش می کند با 
بررســی مقاالت، نشریات و مطالب مختلف در مورد علل کاهش قیمت 
نفــت، بحران های مالی و لزوم تحوالت اقتصادی در برخی کشــورهای 
صادرکننده نفت ازجمله ایــران، راهکارهایی برای خروج از بحران مالی 

پیش رو ارائه نماید.
از اوایل دهه ۱۹۱۰ در میان اقتصاددانان توجه ویژه ای به روند توســعه 
کشورهای دارای ذخایر طبیعی پیدا شد، زیرا پس از تکانه قیمتی نفت 
در جریان شوک اول نفتی در سال ۱۹۷۳، اندک اندک نشانه های کاهش 
رشد و تعمیق توســعه نیافتگی، در این کشــورها پدیدار گشت و اگر 
اقتصادها را به سه دسته پُردرآمد، با درآمد متوسط و کم درآمد تقسیم 
نماییم، اغلب کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان، در رده اقتصادهای 
کم درآمد یا متوسط قرار گرفتند. نحوه استفاده از فواید حاصل از منابع 
طبیعی، ازجمله نفت، همواره مورد توجه سیاســتمداران، متخصصان 
اقتصادی و سیاسی بوده اســت اما در عملکرد کشورها پیرامون منابع 
طبیعی آنچه حائز اهمیت است، نحوه مدیریت درآمدهای حاصله است. 
اینچنین است که گاهی درنتیجه مدیریت نادرست درآمدهای حاصله 
از منابع طبیعی، این درآمدها، نه تنها به رشــد اقتصادی بیشتر منجر 
نشده، بلکه اثرات سوءاقتصادی بر جای می گذارد. همچنانکه در ایران نیز 
بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و سیاسی بر این باورند که ثروت نفت 
عملکرد اقتصادی کشور را تحلیل بُرده و اثر سوئی بر ساختار سیاست در 
کشور داشته است. با مروری بر کارنامه اقتصادی کشور می توان مشاهده 
کرد که دلیل شــکل گیری این تحلیل آن است که افزایش درآمدهای 
نفتــی در طول تاریخ ایران، عمدتاً به خوبی مدیریت نشــده و درعوض 
سرمایه گذاری های بلندمدت، صرف مخارج کوتاه مدت شده که نتیجه 

آن چیزی جز تورم و افزایش نقدینگی نبوده است.
این درحالی است که بر اساس ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، 
به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید حاصل از فروش 
نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تأمین اعتبارات 
هزینه ای دولت، باید به نحوی اقدام شود که اوالً در پایان برنامه 
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به 
عدم افزایش نرخ مالیات های مســتقیم و 
یا گســترش پایه های مالیاتی 
حداقل به ۱۰درصد برسد. 
ثانیاً، نسبت درآمدهای 
عمومــی به استثناء 

درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه ای به طور متوســط ساالنه ۱۰درصد 
افزایش یابد و ثالثاً، اعتبارات هزینه ای دولت ساالنه حداکثر دو درصد کمتر از 
نرخ تورم، افزایش یابد. این درحالی است که سهم درآمدهای مالیاتی از تولید 

ناخالص داخلی طی سالیان قبل به ندرت از مرز ۱۰درصد گذشته است.
در کشوری که بر اثر افزایش قیمت یک منبع طبیعی دارای درآمدی می گردد، 
اقتصاد دچار مشکالتی خواهدشد. برای مثال اگر درآمد حادث شده از افزایش 
قیمت نفت نصیب خانوارها نشود و دولت سهم آن را ببرد، کشور با مشکالتی 

همچون موارد زیر روبه رو خواهد شد:
یکم: ســلیقه مصرفی دولت و خانوار متفاوت است و دولت بیشتر گرایش به 
کاالهای عمومی دارد؛ بنابراین اگر درآمد ارزی منتج شده از افزایش قیمت نفت 
نصیب دولت شــود، معموالً اندازه دولت گسترش می یابد و مازاد تقاضا برای 

کاالهای غیرقابل  مبادله بیشتر می شود.
دوم:  دولت به هنگام کاهش درآمدهای ارزی بادآورده در تغییر ترکیب مصرفی 
خود با مشــکل روبه رو می شــود. اگر دولت درآمدهای مذکــور را صرف امور 
اجتماعی نماید، با قطع درآمدهای مزبور ناچار به کاهش عرضه خدمات عمومی 
می شود و این امر باعث بروز بحران های سیاسی و اجتماعی شدیدی در جامعه 

خواهد شد.
ســوم: تکیه دولت بر درآمدهای ارزی حاصل از افزایش قیمت نفت، ســبب 
می شــود تنها به همین منبع درآمد توجه داشته و از سایر طرق کسب درآمد 
همچون مالیات غافل شود، که این خود مسبب توسل دولت به کسری بودجه 
و چاپ اسکناس بدون پشتوانه به هنگام نزول درآمدهای ارزی می گردد؛ چراکه 
در این صورت، منبع مناسبی به  منظور جبران درآمدهای کاهش یافته دولت 

وجود ندارد.
چهارم: نقش دولت در اقتصاد فعال تر خواهد شــد. با افزایش فعالیت دولت، 
تخصیص منابع خارج از نظام بازار رقابتی و بر اســاس تصمیمات انجام  شــده 
در سیستم بوروکراتیک دولتی صورت می پذیرد. دولت بیش از گذشته مرکز 
تقسیم درآمد و در بســیاری از موارد رانت می شود. این رانت ها باعث تقویت 
رفتار رانت جویی دائمی شــده و با گرایش به ســمت فعالیت های غیرمولد به 

دستاوردهای ضعیف توسعه ای منجر می شود.
پنجم: یکی از تأثیراتی که وابســتگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی دارد، 
اثری اســت که بر نرخ ارز می گذارد. انبســاط واردات و انقباض صادرات، در 
نهایــت به کاهش مزیت تولید در بخش های قابل تجارت می انجامد. علت هم 
آن است که صادرکنندگان محصوالتشان را به قیمت های جهانی می فروشند و 
دریافتی هایشان به دالر است، اما در عوض، هزینه های تولیدشان به پول داخلی 

محاسبه می شود.
نکته دیگری که در اینجا قابل تامل اســت آنکــه اکثر اوقات در صورت عدم 
برنامه ریزی هــای بلندمدت، عوامل تولید مخصوصاً ســرمایه و کار از بخش 

بااستفادهدرستازدالرهاینفتیورعایتقواعدبهينهمصرف
میتوانازموهبتنفتبهرهمندماند

 ابوالقاسم عربیون
عضو هیئت علمی 
دانشکده کارآفرینی 
دانشگاه تهران

 سعید عبدی 
بوسجین

کارشناسی ارشد از 
دانشکده کارآفرینی 
دانشگاه تهران

کنترل بحران نفت
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صــادرات غیرنفتی به بخش نفت و بخش غیرتجاری ســرازیر می شــوند و 
کاهش فعالیت های تولیدی و اقتصادی در بخش صادرات غیرنفتی تشــدید 
می شــود. این تغییر و تحول چشــم گیر، امکانات بلندمدت اقتصاد را برای 
رشد و توســعه کاهش می دهد، چراکه بخشی از سرمایه انسانی کارگران در 
این میانه تلف می شــود. به این مفهوم که افزایش نرخ ارز واقعی، ارتباطی به 
بهره وری و توان تولیدی اقتصاد ندارد. نتیجه این امر، ورشکستگی و تعطیلی 
صنایع و کاهش مزیت نسبی فعالیت های غیرنفتی خواهد بود. بروز تغییرات 
یادشده درنتیجه تمایل مصرف کنندگان به افزایش میزان مطلوبیت خویش 
صورت گرفته و با کاهش رفاه اجتماعی همراه اســت. در بلندمدت نیز شاهد 
تبعــات زیانباری از قبیل اتالف منابع، ازدســت دادن بازار کاالهای صادراتی، 
مقاومت مصرف کنندگان در مقابل تعدیل مصرف و درنتیجه عدم تعدیل بهینه 
ترکیب تولید و به طورکلی تقلیل سطح رفاه اجتماعی نسبت به زمان قبل از 

حدوث بحران نفتی خواهد شد. 
اقتصاد ایران و بحرانی به نام افزایش درآمد نفت

بررســی مدیریت اقتصادی کشــور در حدود نیم قرن اخیر نشان می دهد که 
اوج ایفای نقش درآمدهای نفتی در بودجه کشــور، در دهه ۱۳۳۰ و در زمانی 
بود که با تشــکیل اوپک، قیمت نفت افزایــش قابل  مالحظه ای یافت. گرچه 
از سیاست افزایش قیمت، افزایش توان اقتصادی کشورهای نفت خیز تعقیب 
می شد، اما بازتاب داخلی این سیاست، تزریق دالر به اقتصاد کشور بود. مرور 
تاریخ اقتصاد ایران نشان می دهد همواره، رونق جهانی قیمت نفت و درنتیجه، 
افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام که مستقیماً و به طور تمام 
و کمال در اختیار دولت اســت، دولت را بزرگ تر و پرهزینه تر کرده اســت. به 
همین دلیل کاهش قیمت نفت به نفع بســیاری از کشورهای مصرف کننده 
خواهد بود، و در این شــرایط هرچه سریع تر کشور ما نیز می بایست وابستگی 
خــود را به درآمدهای نفتی به حداقل ممکن کاهش دهد. طی بررســی های 
صورت گرفته توســط بانک مرکزی، در فاصله دی مــاه ۱۳۱۹ تا مرداد ۱۳۹۲ 

وابستگی و آسیب پذیری اقتصاد ایران به 4 عامل خالصه می شود:
درآمد نفت: وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی

نرخ ارز: وابستگی تولید و مصرف خانوار به واردات
قیمت انرژی: وابستگی تولید به انرژی

نرخ سود: وابستگی تأمین مالی تولید به بانک ها
این عوامل از مهم ترین عوامل رکود تورمی در اقتصاد ایران، سرمنشــأ اصلی 
افزایش آســیب پذیری اقتصاد دهه ۱۳۹۰ و محدودیت های توسعه ای هستند 
چنانکه می توان از آن ها به عنوان عوامل اصلی بحران مالی شروع دهه ۱۳۹۰ 
نام برد. البته در این ســال ها تحوالت دیگری نیــز صورت گرفت که همگی 
منجر به افزایش رشــد پایه پولی کشور شــد، ازجمله آن ها، افزایش جهشی 
قیمت انرژی، تعیین حداکثر نرخ ســود تسهیالت، فســاد بانکی و به تبع آن 
شروع تالطم های ارزی بود که رشد منفی بخش نفت، تحریم بانک مرکزی و 
تحریم مبادالت نفتی را هم شامل می شد که هر دوی آن ها تأثیر مستقیمی بر 
رشد منفی بودجه عمرانی گذاردند. از تاریخ شهریورماه ۱۳۹۲ تا زمان حاضر 
که تغییراتی در سیاســت های کالن و بین المللی صورت گرفته اســت، کمی 
از ســرعت روندهای مذکور کاسته شد، با این حال هنوز هم نمی توان خروج 
قریب الوقوع کشــور از بحران مالی و رکود تورمی را حتمی دانست. به همین 

منظور راهکارهایی برای خروج از بحران نفتی پیشنهاد می شود: 
۱-خودداری شدید بانک مرکزی از ایجاد پول؛ دولت نیازمند مقاومت در برابر 
تقاضاهای درحال گسترش برای چاپ پول، و پس انداز درآمدهای تازه به منظور 
فراهم آوردن زمــان کافی برای برنامه ریزی معقوالنه و شناســایی پروژه های 

درآمدزای واقعی است.
۲-وفور منابع طبیعی در هر کشوری موهبت محسوب می شود اما کشورهایی 
که با بهره گیری خردمندانه از این موهبت توانسته اند از دستاوردهای مثبت آن 

بهره مند شوند، از کاهش قیمت نفت نگران نیستند، بلکه آن را فرصتی 
می بینند تا از خدمات حاصل از منابع انســانی و غیر مربوط به طبیعت 

خود بهره بیشتری ببرند.
۳-تشکیل صندوق تسهیالت و وام با پشتوانه نفتی؛ که این طرح خود از 

چند جهت حائز اهمیت است:
الف( درآمد حاصل از ثروت ملی کشــور را از نظر زمانی و توزیع متعادل 
می کند. این صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شــوک های ناشی 
از نوسان نرخ ارز و یا میزان ارز در یک کشور تأثیر بسیار کارآمدی دارد.

ب( با ایجاد موانع شدید قانونی، دست دولت از ثروت بین نسلی نفت کوتاه 
شده و دولت صرفاً به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این 
بخش دریافت می دارد، بسنده کرده و عالوه بر اینکه به دولتی پاسخگو و 
کوچک و با تمرکز حداقلی تبدیل می شود، تمام تالش خود را برای ایجاد 

زمینه های موفقیت بخش خصوصی به کار می بندد.
ج( این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور شده و مسبب ورود 

سرمایه گذاران خارجی به آن می شود.
۴-لزوم جداسازی درآمد نفت از حساب بودجه و التزام به هزینه کرد آن 

فقط در جهت سرمایه گذاری مولد.
۵-پرهیز از واردات بی رویه و بازگشت به سیاست تولید داخل.

۶-ارتقاء بنیان های تولید و کمک به تغییر اســتراتژی تولید از سنتی به 
تولید تجاری و دانشی.

۷-صرف درآمدهای ارزی نفت برای طرح های تولیدی دارای توجیه فنی، 
اقتصادی و زیســت محیطی، به گونه ای که نسبتی از درآمدها به گونه ای 

هزینه شود که ثروت بین نسلی سرانه نفت در بلندمدت ثابت باشد.
8-ســرمایه گذاری درآمدهای نفتی در کشورهای دیگر به صورت خرید 

سهام و اوراق بهادار...
۹-افزایش بهره وری در بخش غیرنفتی، راهکاری برای قطع وابســتگی 

بودجه به نفت محسوب می شود.
۱۰-ســرمایه گذاری در ماشین آالت مدرن تر و کارآمدتر و سرمایه گذاری 

برای باالبردن سطح مهارت کارگران و افزودن بر سرمایه انسانی.

نتیجه گیری و پیشنهادها
زمانی که درجه وابســتگی اقتصاد به دالرهای نفتی زیاد باشد، تغییرات 
زیاد قیمت نفت، بی ثباتی سیاســت های اقتصادی را تشــدید می کند. 
به طورکلــی، دو رویکرد به نفت و درآمدهــای ارزی حاصل از آن وجود 
دارد. رویکرد نخســت با استناد به عملکرد اقتصادی و سیاسی ضعیف و 
نامطلوب کشــورهای برخوردار از منابع غنی نفت، نفت را همچون بال و 
پدیده ای شوم می داند که اثرات مخربی بر اقتصاد و سیاست کشورهای 
بهره مند از آن خواهدداشت. رویکرد دوم نیز با استناد به بررسی و مقایسه 
ســاختارهای سیاسی و اقتصادی کشــورها و عملکرد اقتصادی آن ها و 
کیفیــت نهادهای آن ها، نفت را به عنوان موهبتی می بیند که در صورت 
استفاده درست از درآمدهای ارزی حاصل از صدور آن و همچنین، بهبود 
شیوه های مدیریتی درآمدهای ارزی، می توان از دستاوردهای مثبت این 

موهبت بهره مند شد.
با کمی دقت و مطالعه در اقتصاد ایران قابل  مشــاهده اســت که منابع 
نفتی موجب افزایش وابستگی دولت به ثروت های طبیعی، بزرگ شدن 
حجم دولت، اهمال در اخذ مالیات، عدم شفافیت عملکرد دولت و پیدایش 
رانت خواری می گردد. با استفاده درست از دالرهای نفتی و رعایت قواعد 
بهینه مصرف آن ها، می توان مردم را از اثرات موهبت نفت بهره مند ساخت 
که این امر خود در ســایه استفاده درســت از درآمدهای ارزی ناشی از 

افزایش در قیمت نفت و مدیریت صحیح این درآمدها حادث می گردد.

مرورتاریخاقتصاد
ایراننشان

میدهدهمواره،
رونقجهانیقيمت

نفتودرنتيجه،
افزایشدرآمدهای

ارزیحاصلاز
صدورنفتخامکه
مستقيماًوبهطور
تماموکمالدر

اختياردولتاست،
دولترابزرگتر
وپرهزینهترکرده
است.بههمين
دليلکاهش

قيمتنفتدر
نهایتبهنفع

کشورخواهدبود،
تاوابستگیخودرا
بهدرآمدهاینفتی
بهحداقلممكن

کاهشدهد.
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لطفا در ابتدا بفرمایید به نظر شما، تداوم 
کاهش ناگهانی قیمــت نفت که طی ماه های 
اخیر آغاز شــده است، چه آثار و پیامدهایی 
بــرای اقتصاد ایران در ســال آینده خواهد 

داشت؟
نفت از همان یک سده قبل یعنی زمانی که کشف 
شد، در رگ و ریشــه های اقتصاد ایران خانه کرد. 
بعضی از نفــت به بیماری هلندی و بعضی ها از آن 
به نفرین منابع یــاد می کنند. درحالی که نفت در 
حقیقت فرصتی اســت که ما نتوانســته ایم از آن 
استفاده درستی بکنیم. مشــکل از منابع طبیعی 
نیســت، مشکل در خود ماست که شایستگی الزم 
را برای استفاده از این منابع نشان نداده ایم. بعضی 
از نظریه پردازان اقتصادی مهم ترین مشــکل را در 

نماید و وزارتخانه ها و نهادهای حافظ بوروکراسی را 
تقویت کند. دولت در ایران برخالف دیگر کشورها 
نقش متفاوتی دارد. در کشورهای دیگر چون دولت 
وابسته به مالیات است از بخش خصوصی حمایت 
می کند تا بهره وری و تولید آنها باال برود و در نتیجه، 
دولت مالیات بیشتری ببرد اما در اینجا به هیچ وجه 
اینطور نبوده و نیســت. چون دولت درآمد کالن و 
در دســترس تری دارد. در آنجــا دولــت به بخش 
خصوصی وابسته است و بخش خصوصی به دولت 
مالیات می دهد تا خط مشــی اش را برای تقویت و 
شکوفایی این بخش تنظیم کند اما در ایران دولتی 
ثروتمند داریم که نه تنها از بخش خصوصی تاثیری 
نمی پذیرد،  بلکه راساً روی بخش های کشاورزی و 
خدمات تاثیر می گذارد. دولت نفت در اختیارش را 
صادر می کند، در مقابل فروش آن درآمدی به دست 
می آورد و وسوسه ای بی انتها برای خرج کردن دارد. 
در نتیجه، دولت می تواند بــا پول کالن و بادآورده 
خود، بخش خصوصی را در ایران به خود وابســته 
کند و این درست برعکس کشورهای اروپایی و دیگر 
ممالکی است که درآمد نفتی در اختیار ندارند. در 
اینجا، بخش خصوصی از واردات و صادرات گرفته تا 
دریافت وام و اعتبار به دولت نیازمند اســت. دولت 
می توانــد روی احزاب، نهادها، تشــکیالت مدنی، 
روزنامه هــا و ... تاثیر بگذارد، حتی رســانه ها را در 
اختیار بگیرد و جامعه را به سود منافع خود هدایت 
کند. این دولت هیچ گاه پاسخگو نخواهد بود چون 
تنها به خودش متکی است و این دیگران هستند که 

به دولت وابسته اند.
پس به نظر شما نفت در جامعه ما بیش از 

آنکه فرصت باشد یک تهدید است؟
نه، من نقش نفت را در مناسبات اجتماعی و سیاسی 
بررسی می کنم که ما از این منبع درآمد به صورت 
غلط اســتفاده می کنیم. خود نفــت به عنوان یک 
منبع طبیعی تهدید نیست بلکه فرصتی است که در 
اختیار دولت قرار دارد ولی این ما هستیم که از این 
فرصت خوب اســتفاده نمی کنیم و آن را تبدیل به 
تهدید کرده ایم. راه درست این است که اختیار نفت 
در اختیار شــورایی مالی قرار بگیرد، درآمد حاصل 
از فروش آن یا در صندوق توسعه ملی و یا حساب 
ذخیــره ارزی قرار بگیــرد و از این درآمدها به نفع 

توسعه پایدار کشور استفاده شود. 
 کشورهایی مثل کشورهای اسکاندیناوی 
هم هستند که نفت دارند، اما هرگز این نفت 
برای آنها به صورت تهدیدی در اداره کشور 
تبدیل نشده است، بلکه حتی رفاه اجتماعی، 
دموکراسی و توسعه شاخص قابل قبولی در آن 
کشورها داشته است. این نشان می دهد که با 
نفت به شیوه های متفاوت می توان اقتصاد را 

اداره کرد؟
در آن کشورها مثال در کشور نروژ، نهادهای مدنی 
بسیار قوی وجود دارند که می توانند دولت را کنترل 
کننــد. از طرف دیگر، نهادهایــی قدرتمند، ملی و 

بسیاری از کشورها فقدان سرمایه می دانند؛ ما هم 
ســرمایه داریم، هم ارز خارجی و هم از آن مهم تر؛ 
بازاری به وســعت اروپا، آمریــکا و همه دنیا که به 
خرید نفت ما نیاز دارند. این یعنی ما ابتدا به ساکن، 
محصولی برای عرضه کردن به کشورهای سرمایه دار 
در اختیار داریم. یعنی در مقایســه با بســیاری از 
کشورهای درحال توسعه که هیچ چیز برای عرضه  
ندارند تا در مقابــل آن، تکنولوژی و صنایع را وارد 
کشورهایشان کنند یک گام جلوتریم. این یعنی ما 
از همان زمانی که نفت را در زیر زمین هایمان کشف 
کردیم، می توانستیم با عرضه نفت و گاز به جهان، 
صنایع ســنگین و پیشرفته را به کشور وارد کنیم، 
یعنی همان پیوندی که مابین اروپا و امریکاســت، 
میان ما و همه جهان برقرار می شد، ولی ما این کار 

را نکردیم.
یعنی نفت می توانســت پایه و اساس 
روابط خارجی ما را با کشــورهای پیشرفته 

شکل دهد؟
بله، هم پایه روابط در سطح کالن قوام پیدا می کرد 
و هم می توانســت زیربنای رشد و توسعه اقتصادی 
ما شــود، معبری برای انتقال تکنولوژی ایجاد کند 
و همراهی با اقتصــاد جهانی را به ارمغان آورد. اگر 
توجه کنید، همه کشــورهای جهان خواهان نفت 
هســتند ولی ما نتوانستیم از این فرصت به درستی 
استفاده کنیم و در عمل، آثار مستقیم و غیرمستقیم 
فعالیت نفتی ما نتوانست باعث توسعه در کشورمان 
شــود. یعنی ما نه از پول حاصــل از فروش نفت و 
نه از جریان فعالیت  های نفتی همچون اکتشــاف، 
پاالیــش و دیگر محصــوالت و فرآورده های نفتی 
نتوانســتیم استفاده درســتی بکنیم. شاهد اینکه؛ 
در طــول بیش از یک قرن حیــات این صنعت در 
ایران، تنها توانســته ایم یک درصد اشــتغال ایجاد 
کنیم. نفت به خودی خود اشــتغال زا نیست بلکه 
ما باید زیربنای توســعه را در ارتباط دادن صنایع 
مختلف و ســرمایه گذاری زیربنایی بر صنعت نفت 
احداث می کردیم اما از این فرصت غفلت کرده ایم 
و در نتیجه عملکرد ما؛ از یکسو ارتباط الزم مابین 
نفت، صنعت و کشاورزی برقرار نمی شود و از طرف 
دیگر، بخش نفت به طور مستقیم نمی تواند در حوزه 
خدمات تاثیرگذار شود. چون برای این حوزه هم ما 
نیاز به نیروهای متخصصی داریم که متاســفانه به 
دلیل عدم توجه و ســرمایه گذاری بر آن در ایران، 
نیروی در دسترســی نیســت. بنابراین نقش نفت 
به اثرات غیرمســتقیم آن یعنــی درآمد حاصل از 
خام فروشــی و ارزآوری برای دولت فروکاسته شده 
است. اگر ما سرنوشت نفت در ایران را بررسی کنیم 
می بینیم که در مقابل نفتــی که صادر کرده ایم یا 
کاال وارد می کردیــم و بــرای کاال مالیات دریافت 
می کردیم و یا اینکه دولــت آن را در اختیار بانک 
مرکزی قرار می داد، در مقابل از بانک پول می گرفت 
و وقتــی منبع درآمدش نفت بــود، تنها کاری که 
می کرد این بود که کارمند بیشــتری اســتخدام 

دولت
 نظارت کند

 نه تصدی گری
اقتصادغيرنفتیدرگفتوگوبا

محمدقلییوسفی

محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه عالمه طباطبائی 
بر فرصت بودِن »نفت« تاکید دارد و بر این باور است 
که »اگر ما نفتی در اختیار نداشتیم، شرایطی مشابه 
افغانستان و سودان در انتظارمان بود.« او در عین 
حال به شیوه مدیریت و تصدی گری دولت در ایران 
نقد جدی دارد و می گوید »درآمد کالن نفتی دولت ها 
در ایران باعث شده به جامعه پاسخگو نباشند و به 
صورت پیوسته و سیستماتیک نهادهای مدنی را 
تضعیف کنند.« شرایطی که به گفتۀ او »باعث شده 

دولت در ایران دچار کژکارکردی شود.«
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منظم بر شــرکت نفت، درآمد و هزینه آن نظارت 
دارند. اما در کشورهایی هم خود دولت این نظارت را 
انجام می دهد و مسلماً در میانۀ کار وسوسه می شود 
تا از این درآمدها در راه تقویت و بزرگ کردن خود 
اســتفاده کند، بنابراین وقتــی هم که قیمت نفت 
ســقوط کند این دولت است که بیشــتر از سایر 

بخش ها از این کاهش قیمت آسیب می بیند.
دولت باید چه ســازوکاری را در پیش 
بگیرد تا از تبعات این سقوط جلوگیری کند و 

یا دامنه آسیب آن را به حداقل برساند؟
یکی از مســائلی کــه دولت با آن مواجهه اســت 
هزینه های باال و کسری بودجه جاری است و سخت 
نگران است که چگونه می تواند این کسری بودجه 
را جبــران کند. برای من به عنوان یک اقتصاددان، 
اصال مهم نیســت که این کســری بودجه چگونه 
تامین می شــود بلکه برای من مهم تر همین منابع 
و سرمایه ای است که متعلق به کل کشور و تمامی 
نسل هاســت و امروز در اختیار دولت قرار دارد. من 
می خواهــم بدانم که از این منابع چطور اســتفاده 
می شود و چطور باید اســتفاده می شده که نشده 
است! دولت هرچقدر کمتر از این منابع استفاده کند 
به نفع آینده کشور است. هرچقدر کمتر از این منابع 
اســتفاده کند و پول کمتری داشــته باشد، قدرت 
مانوردهی اش در اقتصاد و در کنترل نهادهای مدنی 
کمتر اســت و من بهبود این شاخص ها را، مهم و 
قدمی به سمت توسعه می بینم. منظور من این است 
که در اینجا دغدغه های ما و دولت متفاوت اســت. 
یعنی هرچقدر درآمد دولت بیشتر باشد، تصمیمات 
دولتی جایگزین تصمیمات بخش خصوصی می شود 
و هرچقدر دولت به بخش خصوصی وابسته باشد، 
هرچقدر دولت کوچکتر باشــد جامعه بیشتر نفع 
می برد چون میزان پاسخ گویی دولت به جامعه باالتر 

می رود.
می توانیم این طــور عنوان کنیم که هر 
زمان درآمد دولت کمتر می شود، رفتارهایش 
بیشتر منطبق بر اصول عقالنیت قرار می گیرد 
و رجوع آن به جامعه بیشــتر می شــود و 

برعکس؟
مشکل فقط ناشی از ساختار مالکیت نفت نیست. 
در زمان درآمد باال و پایین نفتی برای دولت شکل 
مداخالت در بعضی مواقع عوض می شود اما نقش 
دولت ها و وزن نهاد دولت همان اســت و تغییری 
نمی کند، درحالی که خواسته اصلی ما باید این باشد 
که نقش دولت از اســاس متفاوت شــود. در زمان 
کاهش درآمد نفتی دولت ها می دانند که این کاهش 
موقتی اســت و از طرف دیگر با افزایش صادرات یا 
بــا افزایش مالیات ها این کاهــش درآمد را جبران 

می کنند. یعنی نگاه ها کوتاه مدت است. 
به نظر شما با توجه به جمیع شرایط، نفت 

در ایران فرصت است یا تهدید؟
من خیلی متاســفم که بعضی ها از نفت به عنوان 
تهدید یــا بال یاد می کنند، یا افــراد دیگری که از 

کاهش قیمت نفت خوشــحال هستند. دالیلی که 
باعث می شــود ما از نفت درســت استفاده نکنیم، 
باعث می شد که از صنعت و کشاورزی هم درست 
اســتفاده نکنیم. اگر ما نفت نداشــتیم شــرایطی 
مشابه افغانســتان و سودان داشــتیم نه شرایطی 
مثل کشــورهای اروپایی. این درآمد نفتی است که 
بــه ما این امکان را می دهد که با این همه خطا باز 
گلیم اقتصاد را به نحوی از آب بیرون بکشیم. نفت 
دست کم تا سال ها، هیچ جایگزینی در اقتصاد امروز 
ایران ندارد. ســرمایه ای کالن و کم رقیب است که 
به ما فرصت می دهد با وجود مشــکالت فراوان باز 
هم حداقل های زندگی را داشته باشیم. این موقعیت 
ممتازی برای ماســت چون هنوز هم تمام دنیا این 
ماده خام را طلب می کنند. اشکال هم از خود ماست 
که خام فروشی می کنیم و روی فرآورده های نفتی 
و ساخت پاالیشگاه های پیشــرفته سرمایه گذاری 
نمی کنیم. این واقعا مشــکل دولت های ماست که 
به جای ســرمایه گذاری زیرساختی، سیاست های 
نمایشــی را اجرا می کننــد. منافــع زودگذر آنها 
ایجاب می کند که پاالیشــگاه نسازند و برای نسل 
آینده ســرمایه ای را حفظ نکنند، مسئله آنها اقبال 
عموم مــردم در حال حاضر اســت بنابراین روی 
پروژه های بلندمدت و زیربنایی در عرصه کشاورزی 
و صنعت ســرمایه گذاری الزم را انجام نمی دهند. 
دولت هــا تنها به منافع کوتاه مدت خودشــان فکر 
می کنند، روی پروژ ه های نمایشــی سرمایه گذاری 
می کنند، به توســعه واقعی توجهی ندارند و بیشتر 
به خالی کردن حســاب ذخیره ارزی فکر می کنند 
تا افزایش موجودی آن. اما عقالنیت حکم می کند 
شرایطی را فراهم کنیم که سرمایه گذاران خارجی 
به سرمایه گذاری در ایران بپردازند. ما باید به صورت 
روزانه و متوالی در بخش های مختلف تولید کشور 
سرمایه گذاری کنیم، نه اینکه منابع خدادادی را در 

بخش هزینه های جاری دولت صرف کنیم.
دولت در دوران سقوط قیمت نفت برای 
تامین هزینه های جاری خود دچار مشکالت 
جدی می شود. به نظر شما از چه راهی می توان 

این نیاز و مشکل را مرتفع ساخت؟ 
نخستین مسئله این اســت که دولت باید خود را 
کوچک تر کند و هزینه های جاری اش را به حداقل 
برســاند. چه نیازی وجود دارد که دولت روزبه روز 
بزرگ تر می شــود. چرا این همه وزارتخانه داریم؟ 
آیا همه الزم اســت؟ ما باید یک بازنگری کلی در 
ساختار بوروکراتیک دولت داشته باشیم تا بتوانیم 
کاهش هزینه ها را در دستور کار قرار دهیم، چون تا 
وقتی که نهادهای ناکارآمد و بازدارنده را حفظ کنیم 
بالیایی چون رکود، تورم، افزایش هزینه و کســری 
بودجه ما را رها نخواهند کرد. اینها عمدتاً بخش های 
خدماتی ای هســتند که در زیرمجموعه دولت اند و 
نیــاز روزانه به نقدینگی دارنــد، درحالی که ما در 
بخش های پیشــرانی چون کشاورزی و صنعت که 
در صورت توجه می توانند ارزش افزوده ایجاد کنند، 

رکودی ســنگین را شاهدیم. وقتی دولت نهادهای 
ناکارآمــد را درهــم ادغام کند، ضمــن کم کردن 
هزینه ها، حل مشکل کسری و کاهش رکود و تورم، 
می تواند همین هزینه ها را در برنامه های زیربنایی 
بخش تولید و صنعت هزینه کند که نتیجه این کار، 

هم رشد اقتصادی خواهد بود، هم ایجاد اشتغال و 
هم ایجاد ارزش افزوده. بنابراین دولت باید هرچه 
ســریع تر خود را کوچک کند، بــا فراهم کردن 
زیرساخت ها بخش خصوصی را تقویت نماید و از 

آنها برای جبران کسری بودجه و تامین هزینه های 
جاری خود مالیات بگیرد.

چه بخش هایــی از اقتصاد می توانند به 
عنوان آلترناتیو نفت و درآمدهای نفتی عمل 

کنند؟
ما هیچ آلترناتیوی برای نفت نداریم. اما اینکه چه 
بخشی می تواند اقتصاد ما را شکوفا کند، پاسخ تنها 
بخش صنعت است. موتور شکوفایی بخش اقتصادی 
ما صنعت است، به دلیل اینکه بیشترین ابداعات، 
تحوالت و بازدهی سود در صنعت اتفاق می افتد. ما 
اگر با منابع کمتر، تولید بیشتری داشته باشیم، با 
تحرک صنعت، خدمات و کشاورزی هم به تحرک 
درمی آیند. مطابق آمارهای رســمی، از میان ۱۹۸ 
کشور دنیا فقط ۳۵ کشــور فرصت صنعتی شدن 
دارند و ما از این فرصت برخوردار هستیم و از نظر 
مزیت های طبیعی و اکتســابی مزیت های نسبی 
فراوانی در اختیــار داریم. ما باید بتوانیم از صنعت 
فوالد، ذوب آهن، ماشین ســازی و ... استفاده کنیم 
چون هیچ گزینه ای غیر از توسعه صنعتی پیش رو 
نداریم. ما باید به سرعت وارد زنجیره تولید صنعتی 
شــویم تا بتوانیم با پیشــرفت در این مســیر به 
توسعه همه جانبه برسیم. صنعت حتی همبستگی 
اجتماعی را نیز تقویت می کند چراکه صنعتی شدن 

به معنای مدرن شدن است.
 بخش خصوصی چه نقشــی در بهبود 
اوضاع خواهد داشت؟ سرمایه گذاری فعاالن 
اقتصادی در کدام بخش ها به کنترل بحران 

فعلی کمک خواهد کرد؟
بخــش خصوصی ما که عمدتا تجاری هســتند با 
مشکالت فراوانی دست وپنجه نرم می کنند. عالوه 
بر اینکه نوعی بینش ضد بورژوازی هم از دیرباز در 
کشور ما وجود داشته که همواره به روند رشد این 
بخش آسیب می زند. ما باید بینش حمایت از ثروت 
را در کشور تقویت کنیم تا این بخش بتواند هرچه 
بیشتر رشد کند و به شــکوفایی اقتصادی کمک 
کند. از یک طرف دولت باید در اجرای برنامه های 
تنظیم شده با نظم و انضباط بیشتری عمل کند و 
از طــرف دیگر بخش خصوصی مولد و واقعی تنها 
با خود بخــش خصوصی رقابت کند نه اینکه مثل 
امروز مجبور باشد به مصاف دولتی ها و شبه دولتی ها 
برود. درواقع دولت های ما دچار کژکارکردی شده اند 
درحالی که وظیفه اصلی دولت ها در عرصه اقتصاد، 

نظارت و تسهیل گری است نه تصدی گری.

راهدرستاین
استکهاختيار
نفتدردست
شوراییمالی
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تأثیری که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از بحران 
مالی و اقتصادی جهان پس از ســال ۲۰۰۹ میالدی 
پذیرفت، بســیار کم تر از تأثیری بود که کشورهای 
توسعه یافته و بازارهای نوظهور بیرون از آسیا به خود 
دیدند، اما از ســویی هم احیاء اقتصادی در منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا فاقد انرژی و قدرت کافی بوده 
است، و اخیرا هم احیاء اقتصادی به موجب قیام های 
»بهار عربی« دچار اختالل شده است. این شورش ها 
در کشورهای بســیاری با شرایط اجتماعی اقتصادی 
و نهادی متفــاوت رخ دادنــد، و وعده های افزایش 
دســت مزدها و مزایا و یارانه های دولتی هم موجبات 
رضایت مردم این کشــورها را فراهم نساخت. مردم 
بر تغییر نظام های سیاســی اصــرار می ورزیدند، تا 
بدین ترتیب بتوانند صدای خود را به گوش مسئوالن 

برسانند و از آن ها مطالبه مسئولیت پذیری کنند.
ناآرامی سیاسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
حاصل حس عمیق نومیدی و بی عدالتی و تحقیری 
بود که به نوبه خود بازتاب مسائل و مشکالتی بسیار 
جّدی است، به ویژه فســاد که به قدری شیوع یافته 
بود که پیش از آن سابقه نداشت،  و نیز فقدان میدان 
بازی در جنبه های مختلف حیات اجتماعی، از جمله 
دسترسی به منابع، خدمات و اطالعات. این مسائل را 
هم می توان آغازگر رویدادهای جدید دانســت و هم 
موانعی بر سر راه رشد فراگیر. این منطقه همچنین 
با مسائل ساختاری جّدی ای هم روبه روست، مسائلی 
که رشــد و ایجاد اشتغال را محدود می سازند. پیش 
از قیام های »بهار عربی«، منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا انتظار داشــت که به نرخ های رشــدی که در 
نیمه نخســت دهه ۲۰۰۰ به خود دیده بود بازگردد، 
اما نرخ های رشد حدود 4.۸ درصد به اندازه کافی باال 
نبودند که بتوان بــا آن ها چالش های جّدی ای را که 
منطقه پیش روی خود می بیند حل کرد. چالش هایی 
مثل نرخ های باالی بی کاری – به ویژه در میان جوانان، 
نرخ مشارکت پایین نیروی کار – به خصوص در میان 
زنان، و یکی از پایین ترین نرخ های بیکاری رســمی 
در جهان، و باالترین نرخ رشد نیروی کار و جمعیت 
در میان کشورهای با درآمد متوسط جهان. لذا رشد 
تولیدات غیرنفتی باید افزایش یابد و رشد کلّی اقتصاد 
منطقه را به باالی ۶درصد در ســال برساند تا بتوان 
از بیکاری کاســت و نرخ مشــارکت را تا معیارهای 
متوسط جهان باال برد. رشد منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا در ده ســال گذشته به نسبت دهه پیش از آن 
سرعت گرفته اســت، که دلیل آن تالش هایی است 
که بسیاری از کشورها برای ایجاد رونق در بخش های 
خصوصی شان و تنوع بخشــیدن به منابع رشدشان 
انجام داده اند. دولت ها مدیریت کالن اقتصاد را بهبود 
بخشیده اند، روابط کسب وکاری را ساده تر ساخته اند، 
محدودیت هــا و موانع تجارت و ســرمایه گذاری را 
کاهش داده اند، و بخش های مالی شان را آزاد کرده اند. 
حقیقت این اســت که تعداد متوسط اصالحات در 
منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا در پنج سال اخیر 

همیشه روند صعودی ثابتی داشته است.

 ژولین گوردون، کارشناس ارشد دپارتمان خاورمیانه و شمال آفریقا در بانک جهانی

آینده نگر منتشر می کند:

گزارشبانكجهانیازشاکلهرشدصادراتغيرنفتی
درمنطقهخاورميانهوشمالآفریقا

 ترجمه بابک واحدی 

 النا ایانکوویچینا، رییس اداره خاورمیانه و شمال آفریقا در بانک جهانی



43

ند
ی

گره
ن
آ

13
93

د 
سفن

/  ا
م 

نج
و پ

سی 
ره 

شما

اما دســت آوردهای مربوط بــه موانع خارجی تجارت محدودتر بوده اند، و رشــد 
سرانه در کشورهای درحال  توسعه خاورمیانه و شمال آفریقا نسبتاً کم بوده است. 
دولت ها مدام بر »فهرست مثبت« قراردادهای تجاری ای تکیه می کنند که تجارت 
محصوالت فهرست شــده  خاصی را آزادتر کرده و برای امضاء این قراردادها مزایای 
تعرفه ای در نظر گرفته است، ولی تجارت کاالهای تولید داخل را آزاد نکرده است. 
رشد سرانه ساالنه کشورهای درحال  توسعه خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره سال 
۱۹۹۰تا ۲۰۱۲ به طور متوسط افزایش نسبتاً ناچیزی داشته است و نرخ متوسط آن 
هر سال در ۲.۵ درصد ایستاده است – نرخی که در مقایسه با متوسط 4.۶ درصدی 

جهان درحال توسعه بسیار ضعیف می نماید )شکل ۱(.
بخش ســرمایه بر نفت همچنان موتور محّرک اصلی تولیــد درآمد و ثروت برای 
صادرکنندگان نفت منطقه است، درحالی که اثرات سرریز این صنعت بر کشورهای 
واردکننده نفت منطقه و فراتر از آن ها بسیار مشهود و چشم گیر است. دولت های 
کشورهای صادرکننده نفت بر درآمدهای نفتی اتکا می کنند تا خدمات عمومی و 
زیرساخت ها. به وقت بحران از بودجه حمایت می کنند، و بعضی از این کشورها – 
به ویژه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس – از ثروت نفتی شان برای تعقیب 
استراتژی های دولتی تنوع بخشی اقتصادی بهره گرفته اند. واردکنندگان نفت منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا هم از ثروت نفت بهره برده اند، زیرا که نیروی کار کشورهای 
دارای نفت خاورمیانه و شمال آفریقا را تامین کرده اند و سرمایه هایی را که از این 
کشورها بیرون می آمده جذب خود نموده اند. همراه با منافع و مزایایی که از نفت 
می آید، ریسک های جّدی ای هم به وجود می آیند، زیرا که خاورمیانه و شمال آفریقا 
به شدت بر بخش سرمایه بر نفت متکی است. در سال ۲۰۱۲، ۵۵درصد از جمعیت 
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در کشورهای صادرکننده نفت زندگی 
می کردند، و نفت نزدیک به ۹۰درصد از صادرات این کشــورها بود )شــکل ۲( و 
نزدیک به ۳۰درصد از تولید ناخالص داخلی آن ها. بعضی صادرکنندگان نفت منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا گام هایی را برای به حداقل رساندن ریسک های بالقوه و 
افزایش  منافع و سودهای بالقوه ناشی از رشد اقتصادی برداشته اند، رشد اقتصادی ای 
که محّرکه آغازش درآمدهای نفتی خواهد بود. به ویژه کشــورهای عضو شــورای 
همکاری خلیج فارس سیاســت های کالن محتاطانه  و مدیریت درآمدهای نفتی 
خودشــان را آغاز کرده اند، و پس انداز عظیمی در قالب ذخایر ملّی و صندوق های 
پس انداز ملّی جمع کرده اند. در حقیقت، در ۵ســال اخیر گروه کشــورهای عضو 
شــورای همکاری خلیج فارس به چهارمین صادرکننده بزرگ سرمایه در جهان، 
پس از چین، آلمان، و ژاپن، تبدیل شد. لیکن کشورهای صادرکننده نفت درحال 
توسعه ای که نیروی کار فراوان داشته اند، در گریز از دام وابستگی به نفت، موفقیت 
کم تری نســبت به کشورهای واردکننده نیروی کار شورای همکاری خلیج فارس 
داشــته اند. این کشورها از نهادهای ضعیف، مناقشــات، نوسانات کالن اقتصادی، 
و بیمــاری هلندی رنج می برند. این مــورد آخر به افزایش قیمت های محصوالت 
غیرقابل مبادله نســبت به محصوالت قابل مبادله انجامیده است،  و از توان رقابت 
بخش قابل مبادله در بازارهای بین المللی کاســته، و وابستگی به صادرات نفتی را 
افزایش داده اســت. در دوره ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۲ صادرات نفتی به عنوان منبع درآمد 
صادراتی و رشد در کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت، اهمیت بیش تری 
پیدا کرده اســت )شکل ۲.( در عوض، در همان دوره، صادرات نفتی اهمیت خود 
را برای کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس تاحدی از دست داده است. در 
واقع حقیقت این است که خالص صادرات در یک دهه گذشته کمک چندانی به 
رشد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نکرده است )شکل ۳.( درحالی که تأثیر 
صــادرات ناخالص تقریباً برابر با تأثیر بخش دولتی بوده اســت. با در نظر گرفتن 
اهمیت پرداختن به مشکل بیکاری، این گزارش می کوشد روندهای تجارت صادرات 
غیرنفتی و موانعی را که بنگاه های غیرنفتی صادرات محور خاورمیانه و شمال آفریقا 

در فضای پس از بحران و چالش خیز اقتصاد جهان از نظر بگذراند.

سیر تحول صادرات غیرنفتی در یک دهه گذشته
صادرات کاالها و خدمات غیرنفتی نقش بسیار کوچک تری در خاورمیانه و شمال 
آفریقا نسبت به مناطق دیگر دارد. در سال ۲۰۱۲، سهم خاورمیانه و شمال آفریقا از 

شكل دو -ب. وابستگى به نفت در خاورميانه و شمال آفريقاشكل دو-الف. وابستگى به نفت در خاورميانه و شمال آفريقا

صادرات نفتى
(درصد كل صادرات)

صادرات نفتى
(درصد توليد ناخالص داخلى)

صادركنندگان نفت
شوراى همكارى خليج فارس

صادركنندگان نفت
 غير شوراى همكارى خليج فارس

واردكنندگان نفت واردكنندگان نفت

1975
2012

1975
2012

صادركنندگان نفت
شوراى همكارى خليج فارس

صادركنندگان نفت
 غير شوراى همكارى خليج فارس

شكل دو -ب. وابستگى به نفت در خاورميانه و شمال آفريقاشكل دو-الف. وابستگى به نفت در خاورميانه و شمال آفريقا

صادرات نفتى
(درصد كل صادرات)

صادرات نفتى
(درصد توليد ناخالص داخلى)

صادركنندگان نفت
شوراى همكارى خليج فارس

صادركنندگان نفت
 غير شوراى همكارى خليج فارس

واردكنندگان نفت واردكنندگان نفت

1975
2012

1975
2012

صادركنندگان نفت
شوراى همكارى خليج فارس

صادركنندگان نفت
 غير شوراى همكارى خليج فارس
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شكل شش. پتانسيل صادرات غيرنفتى كشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا نسبت به پتانسيل ديگر كشورهاى درآمدمتوسط در دوره 1992-2012
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صادرات کاالها و خدمات غیرنفتی فقط ۱۶درصد بوده است، که در مقایسه با 44 
درصد شرق آسیا و ۲۲درصد جنوب آسیا بسیار اندک است، و در مقایسه با منطقه 
امریکای التین و کارائیب و آفریقای جنوب صحرا از آن هم کم تر است )شکل 4.( 
بااین حال، متوســط منطقه تفاوت های بسیار چشم گیر در سهم صادرات کاالها و 
خدمات غیرنفتی در داخل خاورمیانه و شمال آفریقا را پنهان می کند – به ویژه، بین 
کشــورهای واردکننده و صادرکننده نفت. در کشورهای واردکننده نفت، صادرات 
کاالها و خدمات غیرنفتی ۳۸درصد تولید ناخالص داخلی بوده اســت – نسبتی 
که اندکی پایین تر از نســبت شــرق آسیا است، اما وقتی سهم آن را در کل تولید 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در نظر بگیریم بسیار ناچیز است، و به ویژه 
در کشورهای صادرکننده نفت در حال توسعه. عالوه براین، کوچ موّقت مردم برای 
تأمین خدمات در خارج از کشور در کشورهای واردکننده نفت اهمیت ویژه ای دارد، 

آن جا که پول های ارسالی از خارج سهم زیادی از درآمد کل است.
تحلیل مان آن زمان دقیق تر می شود که عملکرد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 
را با پتانسیل تخمینی این کشورها در صادرات کاالها و خدمات غیرنفتی مقایسه 
کنیم. این پتانســیل صادرات با کمک الگویی تخمین زده شده است که صادرات 
سرانه کاالها و خدمات غیرنفتی را با میزان سرانه منابع طبیعی مقایسه می کند، و 
براساس ارزش صادرات منبع محور به عنوان سهمی از جمعیت محاسبه می شود. در 
مقایسه تطبیقی ۷۱ کشور با درآمد متوسط، از جمله ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه 
و شمال آفریقا که داده های ده  سال اخیرشان در دست است، نتیجه نشان می دهد 
که رابطه مثبت بســیار شدیدی میان صادرات سرانه کاالها و خدمات غیرنفتی با 
درآمد سرانه ای که مهارت ها، فن آوری، پتانسیل نهادی ظرفیت صادرات را تعیین 

شكل پنج. منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در مقايسه با پتانسيل صادرات غيرنفتى اش
 در دوره 1992 تا 2012 ضعيف تر عمل كرده است
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شكل چهار. درآمد صادرات به تفكيك انواع صادرات (درصد توليد ناخالص داخلى)
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كاالها و خدمات غيرنفتى نفت و گاز پول هاى ارسالى از خارج

می کند، وجود دارد؛ و رابطه ای منفی میان صادرات سرانه کاالها و خدمات غیرنفتی 
با صادرات ســرانه منابع طبیعی، که با رانت ها مرتبط است، رانت هایی که انگیزه 

صادرات منابع غیرطبیعی را می گیرد.
صادرات غیرنفتی کاالها و خدمات واردکنندگان نفت و کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس پتانسیل خوبی دارد، در حالی که وضعیت صادرکنندگان نفت بسیار 
ضعیف تر از دو گروه دیگر اســت )شکل ۵( صادرات غیرنفتی صادرکنندگان نفت 
درحال توسعه، به طور متوسط، فقط یک پنجم سطوح پیش بینی شده است. عملکرد 
ضعیف این گروه از کشــورها متوســط کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به 
۸۰درصد کل ســطوح پیش بینی شــده پایین می آورد. دو کشور با درآمدمتوسط 
که ضعیف ترین عملکرد صادرات را در میان ۷۱ کشور با درآمدمتوسط داشته اند، 
الجزایر و ایران بوده اند، و قوی ترین عملکرد از آن امارات متحده عربی، بحرین، اردن، 
تونس، و مراکش بوده اســت )شکل ۶.( باقی ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه و شمال 

آفریقا ظاهراً نسبت به پتانسیل پیش بینی شده شان ضعیف تر عمل کرده اند.
در یک دهه گذشــته بیش تر کشورهای خاورمیانه و شــمال آفریقا میزان آزادی 
اقتصادی شــان را افزایش داده اند و سهم  متوســط صادرات غیرنفتی کشورهای 
خاورمیانه و شــمال آفریقــا از تولید ناخالص داخلی شــان از ۷.۵ درصد در دوره 
۹۹-۱۹۹۶ بــه ۹.۲ درصد در دوره ۱۲-۲۰۱۰ افزایش یافته اســت )شــکل ۷.( 
فقط صادرکنندگان نفت شورای همکاری خلیج فارس هستند که به نظر می رسد 
هیچ پیشرفتی در تنوع بخشیدن به صادرات شان نداشته اند. صادرات آن ها عمدتاً 
کاالهای صنعتی اندکی فرآوری شــده، مثل محصوالت شیمیایی، کودها، و دیگر 
کاالهای فرآوری شده هستند )شکل۸(، گرچه بعضی کشورهای شورای همکاری 
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شكل هفت. سهم صادرات كاالهاى غيرنفتى از توليد ناخالص داخلى (سال 2012)
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خلیج فارس مثل امارات متحده عربی و قطر پیشــرفت هایی در تنوع بخشــیدن 
به صادرات شــان داشته اند، پیشرفت هایی که از رهگذر بسط و تنوع بخشیدن به 
صادرات خدمات حاصل شده است. کشورهای صادرکننده نفت محصوالت صنعتی 
کامالً فرآوری شــده، مثل مواد غذایی اولیه و فرآوری شده، صادر می کنند. کاالهای 
سرمایه ای مثل ماشــین آالت و تجهیزات سهم ناچیزی از صادرات تولیدات آن ها 
دارند. در مقابل، کشــورهای واردکننده نفت سبد صادرات متنوع تری دارند. این 
کشورها ترکیبی از کاالهای صنعتی، مواد غذایی، و مواد مصرفی دیگر، شامل برخی 
قطعات، و تا حد کمی، کاالهای ســرمایه ای مثل ماشین آالت و تجهیزات، صادر 
می کنند. گردشگری و حمل ونقل اصلی ترین منابع درآمد صادرات بخش خدمات 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هســتند. در کشورهای شورای همکاری خلیج 

فارس بخش ارتباطات یکی از دیگر منابع مهم درآمد صادراتی است.
رو کردن به سمت آسیا و کشورهای برزیل، چین، هند و اندونزی، خبر خوبی 
برای خاورمیانه و شمال آفریقا است، زیرا که این بازارها در جایگاه خوبی برای 
تحریک رشد تجارت در آینده ایستاده اند. در واقع، یک نظم نوین تجارت جهانی 
در جهان ظهور کرده اســت که در آن تجارت جنوب به جنوب نقش بســیار 
مهمی ایفا می کند. بازارهای عظیم و نوظهور سرمایه و کاالها را از باقی مناطق 

جهان به خود جذب می کنند، و کشورهای درحال توسعه مناطق خاورمیانه و 
شــمال آفریقا، آفریقای جنوب صحرا و دریای جنوب آسیا صادرات خود را به 
سمت کشورهای عضو بریکس و کشــورهای کم درآمد و درآمدمتوسط سوق 
می دهند. بازارهای نوظهور برزیل، چین، هند و اندونزی بهترین چشــم انداز را 
ارائه می کنند. اما علی رغم تغییر جهت صادرات از قاره قدیم، اروپا هنوز مهم ترین 
مقصد صادرات کاالهای غیرنفتی خاورمیانه و شمال آفریقا است. شاید پشت 
عملکرد ضعیف منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا در رشــد صادرات کاالهای 
غیرنفتی، تغییر تقاضا یا رقابت شــدید بین بنگاه های کشورهای خاورمیانه و 
شمال آفریقا با بنگاه های دیگر بازارهای نوظهور پنهان باشد. بنگاه های کشورهای 
واردکننده نفت ظاهراً عملکرد بهتری در رویارویی با رقابت داشته اند، تا بنگاه های 
کشورهای صادرکننده نفت، اما در سوق دادن کاالهای موجود به سمت بازارهای 
جدید کم تر موفق بوده اند، که شــاید علت آن موانعی باشــد که قراردادهای 
تجاری موجود بر ســر راه تجارت می گذارند. در نتیجه، رشد صادرات کاالهای 
واردکنندگان نفت بافاصله عقب تر از صادرکنندگان نفت غیر شورای همکاری 
خلیج فارس و دیگر مناطق نوظهور اقتصادی قرار گرفته است، به جز امریکای 

التین و آفریقای جنوب صحرا.

 

 

شكل هشت. ساختار صادرات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، 2012
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کشورهایدرحال
توسعهخاورميانه
وشمالآفریقا،
علیرغمدسترسی
خوبیکهبهبازارها
دارند،بهقدر
کافیوشایسته
ازفرصتهای
موجودبرایرشد
صادراتبهره
نمیگيرند.

برای پاســخ دادن به این پرسش، این بخش از گزارش تخمین های مصونیت کل را 
 براساس انواع  کاالهای تولیدی مثل کاالهای کشاورزی، صنعتی، محصوالت غیرنفتی 
و  نفتی، و به تفکیک  منطقه، از جمله منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، و سه زیرگروه 
 اصلی آن – صادرکنندگان نفت  شورای همکاری خلیج فارس، صادرکنندگان نفت 
 درحال توسعه و واردکنندگان نفت – و مناطق  مهم دیگر، مورد بررسی قرار می دهد. 
 شایان ذکر است که فقط در این بخش، کاالهای غیرنفتی  زیرمجموعه ای از محصوالت 
 تولیدی هستند، درحالی که در تمام بخش های دیگر این گزارش،  کاالهای غیرنفتی به 
 تمام کاالهای تولیدی به جز محصوالت تولیدشده از نفت خام، اشاره دارد.   تخمین های 
ما نشان می دهند که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دسترسی نسبتاً  خوبی به 
 بازارهای کاالهای غیرکشاورزی در کشورهای پردرآمد دارند. متوسط  مصونیتی که 
صادرات  کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در کشورهای پیشرفته با آن  روبه رو است، 
که با شاخص کل  محدودیت سنجیده می شود، کم تر از ۱.۹ درصد در سال   ۲۰۱۲ 
بوده است. این مصونیت متوسط  اندک نشان از تعرفه های عمدتاً کم یا صفر در  مورد 
صادرات نفتی دارد، صادراتی که سبد  صادرات کشورهای صادرکننده نفت  کشورهای 
خاورمیانه و شمال آفریقا را تحت سیطره خود  دارد، همچنین دسترسی  بدون تعرفه 
به اتحادیه اروپا و امریکا برای کاالهای تولیدشده ای که  بعضی واردکنندگان  نفت ارائه 
می کنند در این امر دخیل بوده اســت. متوسط نرخ مصونیت  غیرنفتی  کشورهای 
خاورمیانه و شمال آفریقا بسیار باال است، ۵.۲ درصد، اما این نرخ با مصونیت   غیرنفتی 
صادرات بنگاه های مناطق دیگر هماهنگ است. بااین حال، مصونیت کل  محصوالت 
 کشاورزی بسیار باال است، که نشان از محدودیت ها و موانع صادرات دارد؛  به ویژه برای 
 واردکنندگان نفتی که با اتحادیه اروپا ارتباط دارند. تونس باالترین سطح  مصونیت 
کل کاالهای  کشاورزی را دارد )۵۱.۱ درصد( و پس از آن کشور مراکش )۳۷  درصد( 

قرار دارد. 
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در دسترسی به بازارهای چین محدودیت های 
 بیش تری دارند  تا بازارهای کشورهای پیشرفته. مصونیت کل محصوالت غیرنفتی در 
 چین در حدود ۱.۲ درصد  واردات از خاورمیانه و شــمال آفریقا است و ۱۵.۶ درصد 

 واردات از کشــورهای واردکننده نفت  خاورمیانه و شمال آفریقا. واردکنندگان نفت 
 خاورمیانه و شــمال آفریقا، که با اتحادیه اروپــا ارتباط  دارند، مصونیت کل باالتری 
نسبت  به دیگران دارند زیرا که تعرفه های بعضی کاالهای خاصی  که به چین صادر 
می شوند  بیش تر است. در واقع، نرخ مصونیت چین در واردات غیرنفتی از این  کشورها 
حدود ۱۱  درصد اســت ، حدودا ۳ تا 4 برابر بیش تر از مصونیتی که در مورد واردات 
از سایر   بخش های آسیا، و باقی جهان، اعمال شده است. در مقابل، محدودیت های 
چین در  کاالهای  غیرنفتی صادرشــده از صادرکنندگان نفت خاورمیانه و شــمال 
آفریقا و  واردکنندگان دارای ارتباط با  شورای همکاری خلیج فارس، بسیار پایین تر 
از  مصونیت هایی است که بر واردکنندگان نفت  دارای ارتباط با اتحادیه اروپا و دیگر 
 مناطق وضع شده اســت.  مصونیت تعرفه ای صادرات  کشاورزی خاورمیانه و شمال 
آفریقا به چین در مقایسه با  دیگر مناطق بسیار زیاد بوده است، که  نشان از تعرفه های 

سنگین بر محصوالت خاص  دارد. 
تمام مناطق در هند با مصونیت تعرفه ای بیش تری نســبت به جاهای دیگر روبه رو 
 بوده اند، و  منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از این قاعده مستثنی نیست. بااین همه، 
 مصونیت کل وضع شده بر  صادرات غیرنفتی خاورمیانه و شمال آفریقا به هند جزو 
 باالترین مصونیت ها در جهان است،  عمدتاً به سبب محدودیت های سنگینی که بر 
 صادرات غیرنفتی کشورهای شورای همکاری خلیج  فارس وضع شده است. مصونیت 
 صادرات واردکنندگان نفت هم در هند باالتر از چین بوده است،  که دلیل آن بیش از 
 هر چیز تأثیر ترکیب محصوالت است، زیرا که تعرفه متوسط در هند   ۱۸درصد است 
و  در چین ۱۰درصد. اما مدارک و شــواهد حاکی از آن است که مصونیت ها از زمان 
 بحران  مالی و اقتصادی جهان بدین سو کاهش یافته اند، زیرا که مطالعات بسیاری بر 
نقــش   بی تأثیر یا حتی مخّرب محدودیت های تعرفه ای بر تجارت و اقتصاد داخل و 

خارج  کشورها تأکید  کرده اند. 
کشــورهای درحال توسعه خاورمیانه و شمال آفریقا، علی رغم دسترسی خوبی که 
به  بازارها دارند،  به قدر کافی و شایســته از فرصت های موجود برای رشــد صادرات 
بهره  نمی گیرند. این شــاخص با  تقســیم شــمار جریان های دوجانبه صادرات به 

موانع اصلی رشد صادرات غیرنفتی
 خاورمیانه و شمال آفریقا )ِمنا(

آیاکشورهایخاورميانهوشمالآفریقابامسائلخاصیدردسترسیبهبازارهاروبهروهستند؟
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توافقنامههای
تجاریمنطقهای

کمكیبه
آزادسازیتجارت
فرامنطقهایدر

خدماتکشورهای
درحالتوسعه

خاورميانهوشمال
آفریقانكردهاند.

تعداد  جریان های دوجانبه ای به دســت می آید که اگر  کشور محصوالت خود را به 
همــه  بازارهایی که چنین محصولی را وارد می کنند صادر کند، محقق  می شــوند. 
 صادرکنندگان نفت درحال توسعه ای مثل یمن، الجزایر، ایران و سوریه محصوالت 
خود   را به کم تر از ۵ درصد بازارها صادر می کنند. واردکنندگان نفت از آن ها موفق تر 
 بوده اند، اگرچه  که در بســیاری موارد با محدودیت ها و موانع بیش تری در بازارهای 
 جهانی روبه رو بوده اند، اما  بااین وجود هنوز هم بیش ترشان به کم تر از ۷درصد بازارها 
 صادر می کنند، و نسبت به دیگر  کشورها، مثل ترکیه که به ۲۷ درصد بازارهای واردات 

 کاالهای صادراتی اش نفوذ کرده، عملکرد  ضعیف تری داشته اند. 
عالوه براین، موفقیت در نفوذ به بازارهای خارجی در میان  کشورهای مختلف خاورمیانه 
 و شــمال  آفریقا تفاوت های بســیاری دارد و نمی توان آن را صرفاً با مصونیت های 
متفاوت  در این بازارها  توضیح داد. برای مثال، کشــورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 
از  فرصت های بازار در بعضی  کشورهای اتحادیه اروپا بیش تر از کشورهای دیگر این 
 اتحادیه بهره می برند. مثالً مراکش از  نزدیک به ۶۰درصد فرصت های فروش صادراتش 
 در فرانسه و اسپانیا استفاده می کند، اما فقط   ۲۰درصد از فرصت های صادرات خود در 
 هلند و پرتغال را به کار می گیرد. تونس موفقیت  بیش  تری در فرانسه و ایتالیا دارد تا 
در  اسپانیا و پرتغال. در مقابل، تنوع شاخص ترکیه بسیار کم تر  از کشورهای خاورمیانه 
و  شمال آفریقا است، که نشان می دهد بنگاه های ترکیه محصوالت خود را  موفق تر و 

با  روندی ثابت تر در کشورهای مختلف بازاریابی می کنند. 
مصونیت در کشــورهای درحال توســعه خاورمیانه و شمال آفریقا بسیار باال است. 
منطقه  خاورمیانه و  شمال آفریقا با کاهش موانع تعرفه ای تجارت خود را تا حد زیادی 
آزاد  کرده اســت، و تعرفه های  این منطقه در حال حاضر با تعرفه های مناطق دیگر 
قابل  مقایسه است. در صادرکنندگان نفت  شورای همکاری خلیج فارس، تعرفه های 
 محصوالت کشاورزی به طور متوسط در حدود ۱۰درصد  است، درحالی که کاالهای 
 تولیدشده کم تر از ۳ درصد هستند. در کل محدودیت های تجاری هم  کم بوده اند – 
 حتی پایین تر از محدودیت ها در کشورهای پردرآمد. در مقابل، تعرفه ها در  کشورهای 
 درحال توسعه خاورمیانه و شمال آفریقا باالتر از بیش تر مناطق دیگر بوده است. این 
  تعرفه ها برای تولیدات ۱۰درصد در کشورهای صادرکننده نفت درحال توسعه است 
و  حدود   ۷درصد در واردکنندگان نفتی است. تعرفه های محصوالت کشاورزی با دیگر 
 کشــورهای پردرآمد  و اروپا و آســیای مرکزی قابل مقایسه است، و بسیار کم تر از 
 تعرفه ها در هند است. در میان  کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، مصونیت های 
 تعرفه ای محصوالت کشاورزی در کشورهای  واردکننده نفت دارای ارتباط با اتحادیه 

 اروپا بیش تر از تمام دیگر زیرگروه های منطقه بوده است. 
مصونیت کل در کشــورهای درحال توسعه خاورمیانه و شمال آفریقا بسیار باالتر از 
 مصونیت  تعرفه ای ابزارهای غیرتعرفه ای محدودکننده است. ابزارهای محدودکننده 
 غیرتعرفه ای غیرنفتی  که نقش موانع غیرتعرفه ای را دارند در کشورهای خاورمیانه و 
 شمال آفریقا، به ویژه در میان  صادرکنندگان نفت غیرشورای همکاری خلیج فارس، 
 بسیار باال اســت. وقتی موانع غیرتعرفه ای را  به حساب می آوریم نرخ مصونیت کل 
 کاالهای غیرنفتی در کشورهای درحال توسعه خاورمیانه و  شمال آفریقا بیش از سه 
 برابر می شود و در کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت به ۳۵  درصد می رسد و 
در  میان کشورهای واردکننده نفت به ۲۸ درصد. این افزایش در کاالهای  کشاورزی 
 شدیدتر است، کاالهایی که مصونیت سنگین تری نسبت به کاالهای کارخانه ای دارند. 
  مصونیت کشاورزی در کشورهای درحال توسعه خاورمیانه و شمال آفریقا حدود ۵۰ 
 درصد است،  درحالی که مصونیت کاالهای کارخانه ای در کشورهای صادرکننده نفت 
 درحال توسعه به ۳۵  درصد می رسد، و در کشورهای واردکننده نفت به ۲۸ درصد. با 
در  نظر گرفتن این نکته که  براساس نظریه تقارن لرنر، حذف محدودیت های واردات 
 هم پایه حذف محدودیت های صادرات  است، بنابراین برنامه غیرتعرفه ای بنیادینی در 

 کشورهای درحال توسعه خاورمیانه و شمال آفریقا  در جریان است. 

پیشنهادهای اجرایی
در این میان برای بهبود امور گام هایی چند باید برداشت. نخست، باید اطالعاتی درباره 
 موانع  تنظیمی و قانونی جمع شود که ارائه خدمات در کشوری خاص را تحت تأثیر 
قرار  می دهند. بعد،  باید آن را به شاخص )یا شاخص هایی( مقداری تبدیل کنیم، تا 

سنگینی  تأثیر این محدودیت ها و  موانع و شدت و شیوع نسبی موانع مختلف به دست 
آید. براین  اساس شــاخص محدودیت تجارت  خدمات بانک جهانی که از داده های 
سیاســت خدمات  جهان این بنیاد بهره می گیرد، نشــان می دهد  که سیاست های 
محدودکننده  در منطقه  خاورمیانه و شمال آفریقا در پنج بخش اصلی دیده  می شوند 
– خدمــات مالی، ارتباطات  از راه دور، توزیع خرده فروشــی، حمل ونقل و خدمات 
حرفه ای.  در واقع این شــاخص ها  براساس منطقه نشان می دهند که سیاست های 
اعمال شده در تجارت  خدمات در  منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا محدودتر از همه 

مناطق دیگر، به جز شرق و جنوب   آسیا، هستند.  
این حقیقت که مناطقی که رشــد سریع دارند سیاست های محدودکننده خدمات 
از خود  نشــان  می دهند معمایی سربه مهر است. از طرفی، برعکس تعرفه ها، تنظیم 
خدمات  می تواند کاری از  روی احتیاط باشــد، لذا نمی توان همیشه گفت که کم تر 
بودن  محدودیت ها همواره »بهتر« است.  در سوی دیگر، براساس خرد جمعی وقتی 
خدمات  آزادتر باشــد نرخ رشد حتی باالتر است. در مورد  شرق آسیا، نرخ های رشد 
را صــادرات  کاالهای کارخانه ای پیش می برد، لذا بنگاه ها احتماالً تا  حدی از اثرات 
محدودیت های  خدمات مصون بوده اند. اما در مورد جنوب آسیا، توضیح دادن وجود 
 هم زمان محدودیت  ســنگین تجارت خدمات در بیش تر بخش ها از جمله خدمات 
حرفه ای،  حمل ونقل و  مخابرات، و رشــد چشــم گیر صادرات خدمات جنوب آسیا، 

دشوارتر است. برای پاسخ   دادن به این معما مطالعه بیش تری الزم است. 
توافق نامه های تجاری منطقه ای کمکی به آزادسازی تجارت فرامنطقه ای در خدمات 
 کشورهای  درحال توسعه خاورمیانه و شمال آفریقا نکرده اند. مطالعه اخیر بانک جهانی 
 نشــان می دهد که  محدودیت ها در پنج بخش اصلی خدمات در کشورهای حوزه 
منطقه  آزاد تجاری اعراب   ) PAFTA ( بســیار بیش تر از باقی جهان بوده اســت. در 
حقیقت،  بسیاری از بخش های خدمات در  این منطقه آزاد شده اند، اما تا حد محدود و 
دولت ها  همچنان کنترل همه چیز را در دست دارند،  که همین به نوبه خود به فقدان 
شفافیت و  صالح دید در نحوه اعمال محدودیت ها می انجامد.  برای مثال محدودیت 
سهام خارجی  در سال های اخیر در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال  آفریقا 
کاهش یافته اند،  بااین حال هنوز بازارهای خدمات تحت ســلطه بنگاه های دولتی یا 
داخلی  هســتند. سطوح  باالی کنترل دولتی در بســیاری از موارد از طریق قوانین 

متناقضی که ساختارهای   موجود بازار را حفاظت می کنند، حفظ می شود. 
محدودیت هایی که جریان های روبه داخل سرمایه گذاری مستقیم خارجی را فراری 
 می دهند بیش  از محدودیت های دیگر زیان بار هستند، زیرا که اثری منفی بر بزرگی 
و  کارآیی بالقوه بنگاه ها  می گذارند، و نیز فن آوری های بنگاه، و بازارهایی را که بنگاه 
 انتخاب می کند در آن ها فعالیت کند،  و کیفیت خدمات، را هم تحت تأثیر منفی قرار 
 می دهند. برای مثال، شرکت های خدمات الجزایر  عموماً غیررسمی هستند و نگاه شان 

 به داخل اســت، و در بعضی کشورها بعضی بخش های خدمات  تحت سلطه 
مجموعه  بنگاه های ُخردی هستند که ابزار یا انگیزه گسترش فعالیت ها 

را ندارند. مثل  بخش های  حقوقی، اطالعات و ارتباطات در تونس. 
در بخش بانــک داری، مراکش و تونــس محدودیت هایی 

بسیاری دارند، و در بخش بیمه،  مصر  کم ترین محدودیت ها 
را در میان کشورهای غیر شورای همکاری خلیج فارس 

 منطقه  خاورمیانه و  شــمال آفریقا دارد، که به سبب 
آزادســازی این بخش خدمات در این  کشــور در 
سال های اخیر است.  منا در میان اقتصادهای آسیایی 

و اقتصادهای درحال گذار، بیش ترین محدودیت را در 
 زمینه  تجارت خدمات ثابت مخابراتی دارد. بااین همه، هم راستا 

با اصالحات سال های  اخیر، این بخش  درب های خود را به سوی تجارت 
و حضور خارجیان می گشاید.  مراکش و اردن آزادترین بخش  مخابراتی را 

در منطقــه دارند، درحالی که مصر و تونس،  علی رغم این که اخیراً خدمات تلفن 
ثابت  تونس به بخش خصوصی واگذار شده،  بیش ترین محدودیت ها را دارند.  در 
حمل ونقل دریایی هم محدودیت های سنگینی در مراکش، و کمی کم تر از آن در 
 مصر، وجود  دارد. در عوض تونس و اردن بخش حمل ونقل دریایی شان را تا حد 

زیادی  آزاد کرده اند. 
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صادرات خدمات در ِمنا: 
کشور های نمونه

بهره وری
 درصادرات غیرنفتی ِمنا

آیاکشورهایخاورميانهوشمالآفریقادرصادرات
خدماتوجذبسرمایهخارجیموفقبودهاند؟

دولتهایمنطقهبایدبرایباالبردنتاثيرسياستهای
صادراتیچهکنند؟

تبدیل کردن تجارت خدمات به محّرکه ای برای رشد نیازمند تأکید بر کیفیت و 
کارآیی  است.  حسن  شهرت رمز موفقیت در تجارت خدمات است، و رقابت پذیری 
را می توان با  بهبود کارایی  افزایش داد. موانع و مشکالت پیش رو براساس بخش 
و کشور متفاوت  هستند، و به همین خاطر  برای هریک از آن ها در هر بخش و 

کشوری اصالحات خاصی  نیاز است.  

تونس
در تونس، رشــد صادرات خدمات از طرق مختلف تقویت و 
حمایت شــده است، که یکی  از این نقاط  قّوت انباره عظیم 
مهندسان ماهر و کارآزموده ای بوده است که حاضر بودند  با 
دست مزدهای نسبتاً  پایین کار کنند، و نقطه قوت دیگر نزدیکی جغرافیایی و 
فرهنگی  به اروپا بوده است.  سرمایه گذاری سنگین تونس در سرمایه انسانی و 
فیزیکی، به ویژه در  زمینه آموزش عالی و  شبکه های مخابراتی، موجب شده است 
که این کشور بتواند در  سال های اخیر در بخش های  دانش بنیان، به ویژه بخش 
خدمات پزشــکی موفقیت و  توسعه بســیار زیادی پیدا کند. به ویژه در  بخش 
پزشکی این کشور اکنون توانسته است  شمار بسیار زیادی از بیماران را از خارج 
از کشور به  نظام درمانی اش جذب کند.  بخش های دیگری که در تونس رونق و 
توسعه بسیار یافته اند شامل  مهندسی و  معماری؛ حساب داری؛ خدمات حقوقی؛ 
و خدمات مبتنی بر فن آوری اطالعات هستند   که تحت حمایت بنگاه های ارائه 
دهنده خدمات مخابراتی و اینترنتی بالیده اند. تونس  هنوز  پتانسیل رشد بسیاری 
در گردشگری درمانی، برون سپاری خدمات اداری و  خدمات فن آوری  اطالعات 

در اختیار دارد. 

مراکش
در مراکش، هم ترازی قانونی تدریجی با معیارهای اتحادیه 
اروپا، در قالب سیاست  هم جواری  اتحادیه اروپا، فرصتی برای 
این کشور فراهم ساخته تا بنگاه هایی را که  کارآیی را بهبود 
 می بخشند پرورش دهد، به ویژه در زمینه حمل ونقل هوایی، حمل ونقل  جاده ای، 
و انرژی. البته بهره  گرفتن از این فرصت مستلزم هم گرایی چارچوب سیاستی 

 مراکش با قواعد اتحادیه اروپا در زمینه  رقابت و کمک های دولتی خواهد بود. 

الجزایر
در الجزایر، سیاســت های کنونی که وعده توسعه بیش تر 
تجارت خدمات را می دهند  شامل موارد  زیر هستند: برنامه 
خصوصی سازی؛ استراتژی توسعه صنعت گردشگری؛  نظام 
بهبودیافته ای برای  ارائه خدمات که هدفش بسط بازار داخلی و تشویق و تبلیغ 
 بهبود کارآیی تولیدکنندگان داخلی  است؛ و قراردادهای تجاری بین المللی که 
می تواننــد  با ایجاد اهرم هایی برای فرایند اصالحات و  حفاظت از دولت در برابر 
فشار البی های  داخلی، نقش مکملی در این میان ایفا کنند. تجربه  بین المللی و 
تحقیقات با اســتفاده از  جمع آوری اطالعات و داده های محلی و مصاحبه های 
مختلف،  نشــان داده است که  آزادی بیش تر در خدمات خصوصی، که ناشی از 
برنامه خصوصی سازی  الجزایر است،  برای جذب دانش و مهارت کافی از منابع 

داخلی و خارجی حیاتی بوده و خواهد بود. 

عوامــل متعدد دیگری هم وجود دارد که بر رشــد صادرات اثر می گذارند و به 
کارآیی و  بهره وری  بنگاه های صادرات محور آسیب می زند. براساس گزارشی که 
اخیراً در مورد  توســعه بخش  خصوصی در منطقه صورت گرفته است تخمین 
زده می شــود که بهره وری  متوســط منطقه  خاورمیانه و شمال آفریقا بسیار 
عقب تر از بهره وری کشــورهای درحال  توسعه ای اســت که با سرعت  زیاد در 
حال رشــد هستند. براساس این گزارش بهره وری  این منطقه کم تر از نیمی از 
بهره وری در  برزیل و ۶۲ درصد بهره وری در چین اســت.  سطح رقابت پذیری و 
بهره وری در داخل منطقه  خاورمیانه و شمال آفریقا و بین  کشورهای این منطقه 
تفاوت های بســیاری با هم دارد. بنگاه های  کشورهای شورای  همکاری خلیج 
فارس بهره ورتر و کارآمدتر از بنگاه های کشورهای درحال  توسعه  خاورمیانه و 
شمال آفریقا هستند، درحالی که بنگاه های کشورهای درحال توسعه  صادرکننده 
 نفت کم ترین میزان بهره وری را دارند. ارزیابی هایی که براساس بهره وری  نیروی 

کار انجام  شده اند این یافته ها را تأیید می کنند. 
در کشورهای در حال توســعه صادرکننده نفت، مالیات ها و فساد اصلی ترین 
محل  شکایت و  گله گذاری بنگاه های صادراتی بوده اند، اما به سبب تسلط دولت 
بر اقتصاد،  مسائل دیگر، به ویژه  ناکارآمدی و فقدان مواد اولیه کافی و بازارهای 
مورد نیاز کاال و  توســعه ضعیف بازارهای مالی،  مشکالتی حتی بزرگ تر برای 
رقابت پذیری بنگاه های  صادرات محور ایجاد می کنند. در کشورهای  واردکننده 
نفت، فســاد و عدم اعتماد و  اطمینان در سطح اقتصاد کالن، در صدر فهرست 
موانع  اصلی رشــد قرار دارند. بی ثباتی  اقتصــاد کالن به ویژه محل 
دغدغه و نگرانی بســیاری اســت،  همان طور که در رتبه 
بسیار  پایین واردکنندگان نفت در شاخص رقابت پذیری 
جهانی عیان است.  اما بازار نیروی کار  ناکافی 
و انعطاف ناپذیر مشــکلی است از آن هم 
مهم تر و جدی تر. بنگاه های  کشورهای 
 واردکننده نفت همچنین در زمینه 
تالش های نوآورانه هم پایین تر از 

متوسط شرق  آسیا  ایستاده اند. 
همچنیــن دسترســی بــه 
منابع مالــی، به ویژه برای 
کوچک،  کسب وکارهای 
محدود اســت. که  یکی 
از  مشــکالت و دغدغه های 
اصلــی بنگاه هــای صادرات محور 
در کشــورهای صادرکننده  نفت شــورای 
 همکاری خلیج فــارس و چهارمین نگرانی اصلی 
صادرکنندگان در منطقه  خاورمیانه و شــمال آفریقا 
 است. تحلیل داده های بخش خصوصی منطقه خاورمیانه 
و  شمال آفریقا )از بانک جهانی( تأیید  می کند که سهمیه بندی اعتبار در میان 
کشورهای  این منطقه بسیار شایع و گسترده است، به ویژه  در میان کشورهای 
درحال توســعه  صادرکننده نفت، که در زمینه دسترســی به اعتبار، براساس 
 شاخص انجام کســب وکار  بانک جهانی و شاخص رقابت پذیری جهانی مجمع 

جهانی اقتصاد، رتبه  بسیار بدی  دارند. 
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درکشورهای
درحالتوسعه

منطقهخاورميانه
وشمالآفریقا،
دولتهاباید

تالشهایتقویت
نهادها،بهبود
جمعآوریو

پخشاطالعات،و
اجرایاصالحات،
راتشدیدکنند.
کشورهاباید

توسعهبازارهای
مالیراتشدید
کنندوتالش

بيشتریدراین
راستاانجامدهند.

نتیجه گزارش
کشورهایمنطقهچطورمیتوانند

گامبهجلوبردارند؟
در نهایت برای رســیدن به تنوع صادرات و ایجاد محرکه رشد با استفاده از صادرات 
 غیرنفتی، باید  فرصت های جدید صادرات را کشــف کرد، و برای کشــف صادرات 
 نوآوری هــا، پذیرش فن آوری های  نو، خودی ســازی یا تولیــد امتیازی محصوالت 
خارجی  الزم اســت. اخیراً مطالعه ای در این زمینه  صورت گرفته که شش محّرک 
کشف صادرات  را براســاس ۱۰۰ مصاحبه درباره ۲۳ مطالعه  موردی در پنج کشور 
منطقه خاورمیانه و  شمال آفریقا شناسایی کرده است. اگرچه نتیجه را باید با  احتیاط 
به کار گرفت، چون  روش شــناختی آن امکان خطا دارد و جامعه آماری اش نماینده 
جامعه  واقعی نیســت، این  مطالعه عواملی را نشــان می دهد که در فرایند کشــف 
صادرات بنگاه های موجود   خاورمیانه و شمال آفریقا اهمیت دارند. این عوامل شامل 
شــوک های غیرمنتظره  خارجی؛ تکامل  بازار؛ تحقیق؛ اطالعات درباره فرصت های 
جدید کســب وکار؛ ظرفیت  تولید مازاد بر بازار داخلی؛ و  رویدادهای تصادفی است. 
این مطالعه پی برده است که  در بسیاری موارد بیش از یک جرقه و  محرک در کار 
است. اطالعات مربوط به  فرصت های تازه کسب وکار، که کارآفرینان مشتاق به  پذیرش 
ریسک های باالتر و  سرمایه گذاری در فن آوری های نوین و تکنیک های جدید مدیریت 
 جمع می کنند، در  این میان بسیار تعیین کننده و مهم است.  می توان از فن آوری برای 
جمع آوری و تحلیل اطالعات موردنیاز کارآفرینان بهره گرفت  تا سبد  صادرات را تنوع 
بخشید. کارآفرینان اطالعات ناکافی درباره تقاضا در بازارهای  خاص، قیمت  کاالها یا 
خدمات جدید، و روش های تولید کاالها و خدمات باکیفیت  دارند، و همین مانع اصلی 
بر  سر راه کشف فرصت های جدید صادرات است. فقدان  اطالعات درباره این اطالعات 
نااطمینانی را  افزایش می دهد و ریسک ها را باال می برد،  که همین خود سرمایه گذاران 
را فراری می دهد. هزینه  باالی جمع آوری اطالعات الزم  مهم ترین مانع در آغاز کردن 
فعالیت های صادراتی جدید است.  براساس مطالعه مذکور، کارآفرینان منطقه خاورمیانه 
و شمال آفریقا با شراکت با  بنگاه هایی که  دانش موردنیاز را دارند بر این مشکل غلبه 
می کنند؛ بعضی از یارانه هایی  که از تأمین کنندگان  مواد اولیه می گیرند بهره می برند؛ 
بسیاری هم ریسک های باالتر را  می پذیرند و هزینه ها را تحلیل  می برند؛ و برخی از 
ترویج صادرات، کمک تکنیکی یا  انتقال دانش، سود می برند. به جز دسترسی  به منابع 
مالی، این مطالعه نشان می دهد که  شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقد نیستند 
 محدودیت های کسب وکاری اعمال شده  به سبب سیاست ها اهمیت و تأثیری در کشف  
فرصت های  صادراتی آن ها داشــته است.  حمایت دولتی هم همین طور. بسیاری از 
کارآفرینان اشــاره کرده اند که  حمایت اولیه –  از طریق برنامه های ترویج صادرات، 
برنامه های افزایش رقابت پذیری، و کمک های  مالی  نوآوری– برای شان وجود نداشته 
است. تقریباً همه این کارآفرینان هم با دشواری هایی  در  دستیابی به سرمایه اولیه برای 
شروع کسب وکار، از طریق نظام مالی، روبه رو  بوده اند. کارآفرینان  موفق بر این مشکل 
فائق آمده اند، اما عواقبی از جمله  ســرمایه گذاری به تأخیر افتاده، ریسک  شخصی 
باال و وابستگی به منابع مالی غیررسمی،  را به جان خریده اند.  بسیاری از کشورهای 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اصالحاتی را با هدف گرفتن بعضی   محدودیت ها و 

موانع بر سر راه رشد صادرات غیرنفتی به اجرا گذاشته اند. تعداد متوسط اصالحات 
 در  منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در ۵ سال اخیر با نرخ ثابتی افزایش یافته است. 
در فاصله   ژوئــن   ۲۰۰۹ تا می ۲۰۱۰، ۱۱ اقتصاد از ۱۸ اقتصاد منطقه خاورمیانه و 
شــمال آفریقا در کل ۲۲  برنامه  اصالحات قوانین کسب وکار را به اجرا درآورده اند تا 
فضای انجام کسب وکار را براساس  تازه ترین  گزارش انجام کسب وکار بهبود بخشند. 
موفق ترین اصالحات در منطقه از آن  عربستان سعودی و  مصر بوده است، که جزو ۱۵ 
اصالح گر فّعال پنج سال گذشته بوده اند.  دولت های منطقه خاورمیانه  و شمال آفریقا 
مدیریت کالن اقتصادی را بهبود بخشیده اند، قوانین  کسب وکار را ساده ساخته اند، 
 محدودیت های تجارت و سرمایه گذاری را کاهش داده اند، و  بخش های مالی شان را 
آزاد ساخته اند. در  سال های گذشته، بسیاری از اصالحات قوانین  کسب وکار در منطقه 
شامل به کار گرفتن فن آوری های  اطالعاتی جدیدی است که کارآمدی و  شفافیت 

را افزایش داده اند. 
بااین حال، اصالحات همچنان به شیوه ای بسیار ضعیف و تبعیض آمیز اجرا می شود 
– که به بهای   طبقات فرودســت به عده ای اندک سود می رسانند. مسائل مدیریت 
دولتی و نهادهای ضعیف – در   قلب مشکالت اقتصادی و سیاسی کشورهای درحال 
توسعه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا–   هنوز حل نشده اند. اصالحات سیاسی که 
امتیازات ناعادالنه را کاهش می دهند، کلید حل  مشــکالت و  رها ساختن پتانسیل 
اقتصاد منطقه است.  ثبات که به کشورها بازمی گردد، و پای اطالعات، منابع و خدمات 
به میان می آید، دولت ها به  دنبال  افزایش فراگیری اجتماعی و اقتصادی و تسطیح 
میدان بازی برای همه برمی آیند. به ویژه،  دولت باید  دسترســی به اطالعات در همه 
عرصه های زندگی را بهبود بخشد، از جمله داده های  اقتصادی و  دانش بازارهای جدید 
و فرصت های نو و دسترسی به خدمات برای کسب وکارهای  کوچک،  به خصوص در 
بخش مالی و زیرساخت ها. حل کردن انحرافات و اختالالت در بازار  نیروی کار، به ویژه 

 بهبود فرایند تطبیق تقاضای نیروی کار با عرضه آن، هم باید در اولویت قرار  بگیرد. 
در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، کارهای بسیاری باید انجام شود تا مسأله 
فقدان   کمبودها به طریقی جامع حل شود. دولت های شورای همکاری خلیج فارس 
باید به سرمایه گذاری   در مهارت ها ادامه دهند، و تطبیق عرضه و تقاضای نیروی کار را 
از طریق بهبود جمع آوری  اطالعات،  و خدمات اطالعات و وساطت، تسهیل کنند. مهم 
است که اصالحات مهاجرت را با  اصالحات الزم در  تولید تکنولوژی بر هماهنگ کنند. 
و کارهای بسیار بیش تری برای درک ماهیت  و میزان محدودیتی  که قوانین بر تجارت 
و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خدمات کشورهای  شورای همکاری خلیج  فارس 

اعمال می کنند، انجام شود. 
در کشورهای درحال توسعه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، دولت ها باید تالش های 
تقویت   نهادها، بهبود جمع آوری و پخش اطالعات، و اجرای اصالحات، را تشــدید 
کنند. کشورها باید  توسعه  بازارهای مالی را تشدید کنند و تالش بیش تری در این 
راستا انجام دهند – به ویژه بهبود   زیرساخت های مالی. و این مهم شامل بسط گستره 
دارایی های منقولی اســت که می توان به عنوان   وثیقه آن هــا را به کار گرفت، و نیز 
بهبود ثبت این دارایی ها و اصالح سازوکارهای فروش انواع  مختلف  وثیقه ها، و ارتقاء 
نظام اعتبار عمومی، و از همه مهم تر، ایجاد دفاتر و نهادهای خصوصی  اعتباری که 
 توان بسط چشم گیر پوشــش و عمق اطالعات اعتباری را دارند.  کشورهای درحال 
توسعه منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا باید مدیریت اقتصاد کالن را هم  تقویت 
 کنند، ناکارایی ها و نقصان های بازارهای نیروی کار و کاالها را حل کنند، و فعالیت های 
 نوآورانه را  تسهیل نمایند. همچنین باید فرایند کسب دانش و تکنولوژی را هم بهبود 
بخشــید و تسهیل  کرد.  شواهدی در دست است که نشان می دهد انعطاف ناپذیری 
کنونــی بازار نیروی کار – به ویژه   هزینه های باالی اخراج نیروی کار – نقش مهمی 
در کاهش تأثیر بحران بر بیکاری داشته است.   بااین حال، این انعطاف ناپذیری در حال 
حاضر ایجاد اشتغال را محدود کرده است، و توان اقتصاد  در  سرعت گرفتن در دوران 
پس از بحران اقتصادی را تا حد زیادی کاهش داده. در نهایت، درک  بهتر از  ماهیت 
و میزان محدودیتی که موانع غیرتعرفه ای بر تجارت کاالها و خدمات غیرنفتی  اعمال 
 می کنند، باید در اولویت قرار بگیرد. سیاست های محدودکننده تجارت سرمایه گذاری 
 خارجی را  فراری می دهند و ادغام کشــورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در 

داخل منطقه و  ورودشان به  اقتصاد جهان را تحدید می کنند. 
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 حجت اهلل میرزایی 

کارشناســان عامل انسانی جمعیت را مهم ترین عامل 
آلودگی هوای تهران می دانند. شــهر تهران بر اساس 
منابع مختلف در روزها معادل ۱۳ میلیون و در شب ها 
حدود ۸ میلیون نفر جمعیت دارد. از ســویی بیش از 
۷۰۰۰ واحد صنعتی در تهران وجود دارد که ۳۰ درصد 
آن در غرب و ۵4 درصد در جنوب و ۱۶ درصد در شرق 
تهران تأسیس شده اند که به دلیل وزش بادهای غالب 
غربی و جنوب غربی بیشــتر مواد زاید این کارخانه ها 
به داخل شــهر هدایت می شوند و اغلب اوقات اگرچه 
نواحی غرب تهران آلوده نیســت ولی در شرق تهران، 
آلودگی هوا تا چندین کیلومتر به طرف ورامین گسترده 
شده است. بخش حمل ونقل به عنوان بزرگترین عامل 
آلودگی هوا در شــهرهای بزرگ کشور از جمله تهران 
اســت. در حــدود ۷۵ تا ۸۰ درصــد از آلودگی هوای 
تهران مربوط به خودروها اســت. در تهران تقریباً دو 
میلیون خودرو مورد اســتفاده قرار می گیرد که اکثراً 
فاقد مبدل کاتالیستی )خنثی کننده حدود ۹۰ درصد 
گازهای سمی و برای فیلتر گازهای خروجی از اگزوز( 
هستند. لذا حل مسئله آلودگی هوا توسط خودروها، به 
برنامه های موثری احتیاج دارد. در تهران ۳4 ایستگاه 
پایش آلودگی هوا وجود دارد. پژوهش ها نشان می دهد 
که روزانه بالغ بر هزار و ۱۹۲ تُن مواد آالینده در هوای 
تهران منتشر می شود و بیشترین آالینده ها مربوط به 
اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، منواکسیدکربن و 
هیدروکربن های سوخته نشده است که براین آالینده ها 
باید ذرات الستیک و لنت ترمزها را اضافه نمود. منابع 
آلوده کننده هوا در تهران را می توان برحسب موقعیت 
مکانی منبع به منابع ثابت و متحرک تقســیم بندی 
کرد. با تعداد بی شــماری واحد صنعتی مســتقر در 
تهران که سهم بزرگی در آلودگی این شهر دارند، ۷۵ 
تا ۸۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشــی از آالیندگی 
وسایل نقلیه است که جز منابع آلوده کننده متحرک 
محسوب می شــوند. ذرات معلق و آزبست ایجاد شده 
توسط صنعت، لنت ترمز و کالچ خودروها یا آزاد شده 
از تخریب ساختمان ها یکی از منابع مهم ایجادکننده 
آلودگی در سطح شــهر تهران هستند و در حالی که 
میزان اســتاندارد آزبســت در هوا، صفر و میزانی که 
سازمان بهداشت و محیط زیست برای آمریکا و اروپا ارائه 
داده، پنج صدهزارم فیبر بر میلی لیتر است، اندازه گیری 
این الیاف در هوای تهران، میزان آزبســت را سه هزارم 
فیبر بر میلی لیتر نشــان می دهد. این بدان معنا است 
هوایی کــه تهرانی ها تنفس می کننــد،۶۰ برابر اروپا 
و آمریکا آزبســت دارد. این میزان باالی آالیندگی در 
حالی است که میزان استاندارد آزبست در هوای آزاد، 
صفر است.کارخانجات آالینده اطراف تهران در افزایش 
آلودگی هوای پایتخت نقشــی اساسی دارند. از جمله 
مراکز صنعتی شهر تهران که در صورت عدم کنترل، 
آلودگی زیادی منتشر می کند، کارخانه سیمان است. 
از سوی دیگر، سوخت مصرفی این کارخانجات فسیلی 
بوده که از آالینده های منتشره می توان به گازهای مضر 
حاصل از ســوخت مواد نفتی و ذرات گرد و غبار اشاره 
نمود. بنابر گزارش سازمان  کنترل کیفیت هوای تهران، 

در بیش از دو سوم از ایام سال غلظت آلودگی آنچنان 
باال است که گستره دید کامل را به کمتر از پانصد متر 
کاهش می دهد و در تمام این مدت ساکنان محدوده دو 
سوم جنوبی شهر اغلب تصویر محو و کدری از توچال، 
بلندترین قله تهران را می بینند. همچنین از یک سوم 
باالی شــهر هم دو ســوم جنوبی آن به زحمت دیده 
می شود و اغلب هم این بخش از شهر در هاله ای از »مه 
دود« خاکستری غرق بوده و میزان آلودگی در مواقعی 
از ســال به حدی می رسد که سازمان های مسئول در 
کشور آن را در مرحله خطرناک و بحرانی اعالم کرده و 
خواستار ماندن کودکان، سالخوردگان و بیماران قلبی و 
تنفسی در داخل منزل می شوند. میزان بنزن در برخی 
از مناطق تهران از جمله مناطق مرکزی تا 4۰ برابر حد 
مجاز برآورد شده است. در شهر تهران به علت غلظت 
چند برابری اســتانداردهای بین المللی بنزن در هوا، 
ریسک ابتال به انواع بیماری ها ازجمله آسم، ناراحتی های 
عصبی و ســرطان  به دلیل وجود این آالینده افزایش 
یافته اســت. اجرای طرح ترافیک از درب منازل، طرح 
زوج و فرد کردن تردد خودروها، تعطیلی پنج شنبه ها، 
تعطیلی زمستانی مدارس، طرح افزایش ساعات منع 
حرکت در محدوده ترافیک، سیاســت افزایش قیمت 
بنزین، طرح افزایش عوارض بر خودروهای فرســوده و 
افزایش جریمه خودروهای دودزا همگی برای کاهش 

آلودگی هوای تهران پیشنهاد شده اند.

عوامل آلودگي هواي شهر تهران
 وجــود كارخانه هاي واقــع در غرب تهران: 
آالينده هاي خارج شده از اين كارخانه ها با وزش باد از 
غرب به شرق به سمت شهر تهران باعث ورود آلودگي 
اين كارخانه هاي به مركز شهر تهران مي گردد و به نظر 
بايد اين كارخانه ها به محل هاي ديگري منتقل گردند.

 وسايل نقليه دودزا: وجود اين وسايل دودزا كه 
اغلب آنها از عمر مفيدشان گذشته است بر باال رفتن 
آلودگي هواي تهران اثر چشمگيري دارد و اين امر در 
فصل زمستان به علت وارونگي دما تشديد مي شود. 
آخرين برآوردها نشان مي دهد كه ناوگان خودروهاي 
تهران بيش از هفتاد درصد آالينده هاي هواي تهران 
را ايجاد مي كنند. تحقيقات نشــان مي دهد كه ۲۶/۳ 
درصد از خودروهاي ســواري فعال با سن باالي ۲۰ 
ســال در حال تردد هســتند. به طور متوســط 4۳ 
درصد از مصرف سوخت و حدود 4۷ درصد از انتشار 

منوكسيد كربن مربوط به اين خودروها است.
 وارونگي دما: در فصل زمســتان به علت ســرما 
اليه هاي فوقاني باعث ماندن هواي آلوده در ســطح 
زمين شده و باعث ايجاد پديده وارونگي دما مي گردد 

كه اين امر در سال هاي اخير محسوس تر بوده است.
 ترافيك: وجــود ترافيك در شــهر تهران كه 
پديده اي مشكل زا در اين چند سال گذشته بوده، در 
ايجاد آلودگي هوا بي تاثير نیست. وقتي وسايل نقليه 
در ترافيك قرار مي گيرند در توليد آلودگي اثرگذار 
هستند و اين امر زماني كه وسيله نقليه فرسوده و 

دودزا باشد، محسوس تر است.

اقتصاد 
آلودگی
پژوهشاتاقتهراندربارهپيامدهای
اقتصادیتشدیدآلودگیهوایتهران
وراهكارهایاقتصادیمقابلهباآن
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اقتصاد و آلودگی هوا
کیفیت نازل هوا، ساکنین تهران را به طرق متعددی 
نظیر سالمت فیزیکی، محیط زیست و اقتصاد تحت 
تأثیر قرار می دهد. در کنار مســائل زیست محیطی 
متعدد نظیر آلودگی آب و خاک، تخریب یا بهره برداری 
بیش ازحد منابع طبیعی، چرای بیش از حد و تبدیل 
زمین ها به مزارع کشــاورزی و فرسایش، آلودگی هوا 
مشکل شــماره یک ایران و باالخص تهران محسوب 
می شود. بر اساس نتایج یک پژوهش که با همکاری 
بانک جهانی انجام شــده آلودگی هوا در شــهرهای 
ایران ســاالنه ۹ میلیارد دالر فقط به حوزه بهداشت 
هزینه تحمیل می کند، هزینه ای که در ظاهر به چشم 
نمی آید. سازمان ملل متحد از میان ۱۳۳ کشور، رتبه 
ایران را در شــاخص های زیست  محیطی ۱۱۷ اعالم 

نمود.
 اثر آلودگی هوا بر اقتصاد، اثرات مستقیم و غیرمستقیم 
ناشــی از سالمت افراد و مســائل زیست   محیطی را 
در  بر  می  گیرد. کاهش آلودگی هوا می تواند منافع قابل  
مالحظه ای بــرای بهبود زندگی اجتماعی- اقتصادی 
ســاکنین تهران به همراه داشته باشــد. کاهش در 
بیماری و مرگ  و  میر دارای منافع اجتماعی مستقیم 
بوده و بهره وری صنایع مشــغول بــه  کار در تهران را 
افزایش می دهد،  ضمناً ســبب کاهــش هزینه   های 
درمانی می شــود. مطالعات متعددی در داخل کشور 
به منظــور ارزش گذاری خســارت های آلودگی هوا 
صورت گرفته است که اکثر این مطالعات هزینه های 
درمان بیماری های ناشــی از آلودگی هوا را به عنوان 
زیان های اقتصادی آلودگی هوا مدنظر قرار گرفته  اند. 
هزینه های هتلینگ، دارو و تجهیزات پزشکی، بیمه 
و... همگی شامل این نوع از هزینه ها می باشند. نکته 
قابــل ذکر در این خصوص آن اســت که هزینه های 
مذکور تنها هزینه های مستقیم و قابل مشاهده برای 
بیماری های حاد می باشــند در حالی که بسیاری از 
بیماری های حاصل از آلودگی هوا به صورت مزمن و 
با تاثیرات بلندمدت هستند که هزینه های متوجه این 
نوع از بیماری ها را به راحتی نمی توان مورد سنجش 
و اندازه گیری قرار داد. از ســویی دیگر آلودگی هوا نه 
تنها بر ســالمت انســان ها اثرگذار است، بر سالمت 
دام و طیور، گیاهان و محصوالت کشاورزی نیز مضر 
خواهد بود. برآورد هزینه های ناشی از این مسئله نیز 
به نظر می رســد نیاز به بررسی و تامل بیشتری دارد. 
نکته آخر در مورد این مسئله، خسارت های محتمل 
آلودگی هوای تهران به ویژه ریزگردها بر مســتهلک 
شدن بناها و ماشین آالت است. در صورت تسریع روند 
استهالک بناها و ماشین آالت و نیز اختالل در فعالیت 
ماشین آالت، خســارت های آلودگی بیش از آنچه که 

تخمین زده شده است خواهد بود.
 کاهش آلودگی هوا از پتانســیل ارتقای بی واســطه 
بهره وری در صنایع جنگلداری، کشاورزی، ماهی گیری 
و گردشــگری از طریق کاهش خسارات وارده به این 
صنایع برخوردار اســت. البته کاهــش آلودگی هوا 
هزینه هایی دارد. کاهش انتشــار آالینده ها از طریق 

کاهش تولید، تعویض ســوخت یا نصب دستگاه های 
تصفیه، هزینه هایی برای تولیدکنندگان ایجاد می نماید. 
ایجاد و به کارگیری ابزارهایی نظیر مقررات نیز دولت 
را متحمل هزینه هایی می ســازد. تا حدودی می توان 
گفت این هزینه ها کــه تولیدکنندگان و دولت با آن 
مواجه هســتند نهایتاً از طریق مالیات و قیمت های 
باالتر توسط ساکنین تهران پرداخت می شود. هرچند 
ممکن است هزینه های کاهش آلودگی هوا باال باشد، 
مطالعات اخیر هزینه- فایده در مورد کاهش آلودگی 
هوا نشان می دهند که در سطوحی از آلودگی، منافع 
بالقوه کاهش آلودگی هوا برای مردم بسیار بیشتر از 

هزینه  های کاهش آن است. 
هــوای پاک عالوه  بر اینکه برای ســالمت بلندمدت 
ساکنین تهران و محیط  زیست تهران ضروری است، 
در رقابت  پذیری اقتصادی بلندمدت تهران نیز از طریق 
بهبود بهره  وری نیــروی کار و افزایش ظرفیت تولید 

صنایع کلیدی آن نیز سهم به  سزایی خواهد داشت. 
خسارات اقتصادی حاصل از آلودگی هوا را می  توان به 

صورت زیر دسته  بندی نمود:
 خسارات ناشی از آثار مستقیم یا غیرمستقیم آلودگی 

بر انسان.
 خســارات ناشــی از خوردگــی مــواد مختلف و 

روکش  های محافظتی.
 خســارات ناشی از هزینه  های نگهداری در داخل و 
خارج از خانه  ها و سایر ساختمان  ها؛ استهالک اشیا یا 

یا کاالهای در معرض آلودگی.
 خسارات ناشی از مانده های نسوخته در دودکش ها، 
وســایل نقیله و موتورهای مختلف کــه بر آلودگی 

عمومی می افزاید.
 مخارج مستقیم ناشــی از به کارگیری وسایل فنی 
به منظور دفع یا کاهش دود یا ســایر انتشــارات از 

کارخانه   ها.
 افزایش در هزینه برق به منظور خاکروبی و ســایر 

اقدامات در جهت دفع دود از نیروگاه ها.
 خسارات متعدد غیرمستقیم ناشی از آلودگی: افزایش 
هزینه های حمل ونقل در دوره های مه غلیظ حاصل از 
آلودگی؛ برق هدر رفته ناشی از تاریکی زودرس ناشی 

از غلظت آالینده ها.
 مخارج مرتبط با سازمان مسئول کنترل آلودگی.

راهکارهای مقابله با آلودگی هوا
راهكارهايی که عموماً برای جلوگيري و كاســتن از 

آلودگي هواي شهر تهران مطرح می شوند عبارتند از:
-استفاده از دستگاهاي تصفيه هوا.

 كنترل تردد ماشين هاي تك سرنشين در شهر تهران 
به خصوص در مركز شهر و باال بردن فرهنگ استفاده از 

وسايل نقليه عمومي.
 كم كردن جمعيت شــهر تهــران و جلوگيري از 

مهاجرت ساكنين شهرهاي ديگر به شهر تهران.
  افزايش وســايل نقليه عمومي شامل اتوبوس هاي 
BRT و متروكه از استفاده افراد از اتومبيل شخصي و 

تردد بي جاي آن جلوگيري مي كند.

  استفاده از سوخت هاي جديد به جاي سوخت هاي 
فسيلي.

 جلوگيري از تردد وســايل نقليــه دودزا و برخورد 
قانوني با افرادی كه با اين اتومبيل ها تردد مي كنند.

  كاشت درختان و ايجاد فضاي سبز بيشتر در شهر 
تهران.

راهکارهای اقتصادی
علم اقتصاد علت آلودگــی را در وجود اختالف میان 
فایده خالص شخصی و فایده خالص اجتماعی می داند. 
زمانی که خالص فایده خصوصی انتشار آلودگی بیشتر 
از فایده اجتماعی آن باشــد، عامالن اقتصادی تمایل 
دارند بیش از مقــدار بهینه اجتماعی، آلودگی تولید 
کنند، به همین خاطر پیگو پیشنهاد می دهد برای رفع 
مشکل آلودگی، خالص فایده اجتماعی باید برابر خالص 
فایده خصوصی باشد. رویکرد پیگو یا رویکرد مالیاتی 
بیان می کند که برای برقراری برابری فایده اجتماعی و 

فایده خصوصی باید از ابزار مالیات استفاده کرد. 
شرایط پیگو بیان می دارد که اوالً مالیات باید برابر 
هزینه نهایی آلودگی باشــد و نرخ مالیات باید در 
هر واحد نشر یکسان باشد، زیرا اگر آلوده کنندگان 
با نرخ های متفاوتی روبرو باشند، عامالن اقتصادی 
تمایل دارند فعالیت اقتصــادی را به بخش های با 
نرخ کمتر انتقال دهند. مالیات سبز با همین هدف 

طراحی شده است.
 مالیات کربن یکی دیگر از انواع مالیات های زیســت 
محیطی است که به عنوان سیاست حفظ محیط زیست 
در بسیاری کشــور ها انجام شده است. اساسا دو نوع 
سیاست کنترلی وجود دارد؛ یکی سیاست های بازاری 
و مبتنی بر قیمت بازار و دیگری ایجاد محدودیت های 
مقداری. تمایل به سیاست های نوع اول در جهان امروز 
بیشتر بوده اســت، زیرا برقراری شرایط پیکو ساده تر 

اتفاق می افتد.
 مطالعــات نشــان داده که یکی از عوامــل موثر در 
کاهش گرمای زمین مالیات کربن بوده است. این نوع 
مالیات بر مصرف منابع یا وسایلی بسته می شود که 
تولید دی اکسید کربن می کنند، مثال وسایل نقلیه با 
موتورهای سوخت فسیلی یا بر مصرف سوخت فسیلی. 
اگر بر هر تن دی اکسید کربن ۱۰۰ دالر مالیات بسته 
شود، بر هر گالن )4/۲ کیلوگرم( یک دالر مالیات بسته 
می شود؛ اما چرا مالیات بر کربن بسته می شود و چگونه 
آلودگی را کاهش می دهد؟ مصرف بنزین از دو طریق 
بر محیط زیست خســران وارد می کند؛ یکی کاهش 
منابع انرژی زمین و دیگری آلودگی کره زمین ناشی از 

انتشار دی اکسید کربن.
نگرانی در مــورد کاهش منابع نفتی به اندازه نگرانی 
برای آلودگی محیط زیســت توسط سوخت فسیلی 
نیست و علت آن بازار است. چون کمیابی منابع نفتی 
به دلیل داشــتن بازار در قیمت های بازاری منعکس 
می شود و به دلیل آنکه همواره در بلندمدت کاالها با 
کشش هستند، مصرف کنندگان مصرف خود را کاهش 
می دهند و به دنبال جانشین ها می گردند، به همین 

علماقتصادعلت
آلودگیرادروجود
اختالفميانفایده
خالصشخصی
وفایدهخالص

اجتماعیمیداند.
زمانیکهخالص
فایدهخصوصی
انتشارآلودگی
بيشترازفایده

اجتماعیآنباشد،
عامالناقتصادی
تمایلدارندبيش

ازمقداربهينه
اجتماعی،آلودگی

توليدکنند.
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خاطر است که عرضه بالقوه منابع معدنی و انرژی بر 
تقاضایش پیشی گرفته،  زیرا توسعه تکنولوژی و تالش 
برای یافتن جانشین هایی برای مواد معدنی و زیرزمینی 

روز به روز رشد می کند.
این امر را می توان از نزول قیمت های صد سال اخیر 
منابع معدنی هم استنباط نمود؛ اما منابعی که دارای 
دسترسی آزاد هستند با مصرف مفرط روبرو هستند 
)مانند هوا و آب(. مصرف کنندگان در این موارد هیچ 
حساسیتی برای تغییر رویه مصرف نشان نمی دهند. بر 
این اســاس، یک روش برای بازاری کردن آن، مالیات 
بستن بر آنها است )از دیگر روش های رفع دسترسی 
آزاد به این منابع، خصوصی کردن آنها اســت، مانند 
خصوصی کردن زمین هــا و مراتع و جنگل ها که در 
برخی کشور ها انجام شده و نتایج مطلوبی برای بهبود 
استفاده از این منابع طبیعی داده است، این روش به 
عنوان روش کوز معروف است(. پس چرایی و چگونگی 
کاهش آلودگی هوا از طریق مالیات محیط زیســت 
روشن است، زیرا مصرف کنندگان نسبت به استفاده 
از جانشین ها حساسیت نشان می دهند و زمانی این 
اتفاق می افتد که بتوان هزینه اجتماعی آلودگی هوا 
را بر تولیدکنندگان آلودگی تحمیل کرد و شکاف بین 
هزینه اجتماعی و هزینه شــخصی را از طریق وضع 

مالیات کاهش داد.
همان طور که پیش تر اشاره شد، از جمله سیاست هایی 
که به منظور حفاظت از محیط زیست در حوزه اقتصاد 
مورد توجه قرار گرفته است، مالیات بر آلودگی می باشد. 
مطابق انتظار، دریافت مالیات بر آلودگی موجب کاهش 
انتشار آالینده ها می شود، اما از سوی دیگر با کاهش 
تولید و رفاه نیز همراه خواهد بود. نتایج یک مطالعه 
خارجی در سال ۲۰۰۷ نشان می دهد که کاهش رفاه 
ناشی از مالیات ۱۵-۱۰ یورو به ازاء هر تن دی اکسید 
کربن برابر با یک درصد می باشد. در مطالعه دیگری نیز 
این نتیجه به دست آمده است که اگر هدف، کاهش 
انتشار دی اکسید کربن به میزان ۱۰-۵ درصد باشد 
و هیچ یارانه ای به تولید پرداخت نشــود و یا مشمول 
معافیت مالیاتی نشوند آنگاه بخش های مصرف کننده 
انرژی بیشــترین زیان را خواهند دید و از این منظر 
شــاهد کاهش تولید ناخالص داخلی خواهیم بود اما 
بررسی ها نشــان می دهد که معاف کردن بخش های 
مصرف کننده  انرژی حتی امکان افزایش تولید ناخالص 

داخلی را نیز فراهم می آورد. 
برخی دیگر از محققان نیز استفاده از سیاست های 
جبرانی را نه تنها یک گزینه بلکه یک الزام می دانند. 
نتایج یک مطالعه در نروژ نیز نشان می دهد که اخذ 
مالیات از آلودگی ناشی از انرژی در اقتصاد نروژ بدون 
جبــران آن موجب کاهش تولید، صادرات، واردات، 
اشــتغال و مصرف می شــود؛ در حالی که جبران 
معادل آن توسط یارانه های تولیدی در بخش های 
تولیدکننده  کاالهای صادراتی،  موجب افزایش رفاه 

در کل جامعه می شود.
در مجموع اعتقاد بر این است که دریافت مالیات در 
مورد برخی از کشورها، موجب بهبود شرایط می شود؛ 

در حالی که در مورد برخی دیگر چنین نمی شود. نتایج 
دو تحقیــق صورت گرفته در ایــران نیز حاکی از اثر 

معنادار اعمال مالیات بر کاهش آلودگی دارد. 
البته برخی از صاحب نظران تدوین و اعمال مقررات 
توسط دولت را وسیله مناسبی جهت حفظ یا بهبود 
کیفیت محیط زیســت نمی دانند. زیرا اوالً اعمال 
این روش هزینه های سرســام آور دولت در کنترل 
واحدهــای گوناگــون را به همراه داشــته و اغلب 
ممکن است طرح معیار کمی جهت کنترل تولید 
یا ممانعت در ایجاد واحدهای جدید کار ســاده ای 
نباشد. به خصوص این ارزیابی بدان دلیل با مشکل 
مواجه اســت که، تولید اضافی و یا ایجاد واحدهای 
جدید با خود،  درآمد و اشــتغال به منطقه آورده و 
محاســبه ضررهای محیط زیستی ناشی از استقرار 
آنها نیز به دلیل اینکه کیفیت محیط زیست، کاالی 
عمومی می باشد، با دقت انجام نمی شود. ثانیاً اعمال 
روش های کنترل توسط دولت موجب می شود عدم 
کارآیی واحد هایی که قبالً در منطقه به وجود آمده، 
به صورت فعلی خــود باقیمانده و روش های تولید 
توسط این واحدها به منظور کاهش آلودگی ها انجام 
نشود. چراکه محدودیت های فوق شامل واحدهای 
از قبل به وجود آمده نمی گــردد. ثالثاً اگر دو واحد 
تولید هزینه های نهایــی کاهش آلودگی متفاوتی 
داشته باشــند از هر دوی آنها خواسته می شود که 
در اقدام به کاهش آلودگی یکســان عمل کنند در 
حالی که اصول مرتبــط با کارآیی اقتصادی اقتضا 
می کند واحدهایی که هزینه نهایی دفع آلودگی آنها 
کمتر است، مقدار آلودگی بیشتری را از بین ببرند. 
بدون اجرای سیاســت های تشویق کننده کاهش 
آلودگی بیشتر برای واحدهای کارآتر و با به کارگیری 
سیاست های یکنواخت، انگیزه ای در این مورد برای 

واحدها ایجاد نمی شود. 

جمع بندی 
مطالعات متعددی در داخل کشــور با هدف برآورد 
هزینه های آلودگی هوا انجام شده است و بیشتر این 
مطالعات نیز تنها بر هزینه های مستقیم آلودگی هوا 
تمرکز داشته اند. این در حالی است که آلودگی هوا نه 
تنها از کانال هزینه های مستقیم درمان و هزینه فرصت 
کار کردن، بر رشد اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت بلکه 
از طریق ایجاد بیماری های مزمن می تواند بر عملکرد 
و بهره وری نیروی کار نیز متاثر باشــد. به بیانی دیگر 
تاکنون مطالعه ای در داخل کشــور بــا هدف برآورد 
هزینه های غیر مســتقیم آلودگی هوا انجام نشــده 
اســت. نکته دیگر اینکه آلودگی هوا از طریق افزایش 
هزینه های الزم برای بازسازی و احیای محیط زیست 
در آینده، هزینه های گزافی را برای نسل های فعلی و 
آتی به همراه خواهد داشت که مجددا در تحلیل های 

صورت گرفته تاکنون مدنظر قرار نگرفته است. 
از دیگر ســو نتایج این مطالعات نشان می دهد که 
اعمال مالیات بر آلودگی یکی از بهترین سازوکارها 
و روش هــای کنتــرل آلودگی اســت. اگرچه این 

سیاســت می تواند اثرات ســوء را بر تولید برخی از 
بخش های اقتصادی- به خصوص بخش های دارای 
مصرف انرژی باال- داشــته باشد اما درصد کاهش 
در انتشــار گازهای آالینده نسبت به درصد کاهش 
در تولید بیشتر است. از سویی دیگر باید توجه کرد 
که اعمال این مالیات ها از طریق افزایش هزینه های 
تولید بر افزایش تورم نیز بی تاثیر نخواهد بود. شایان 
توجه اســت که قدرت باالی عوامــل اقتصادی در 
قیمت گذاری در اقتصاد ایران، مانع جدی برای اعمال 
سیاست های اقتصادی این چنینی می باشند. گزاره 
فوق استوار بر این واقعیت است که عوامل اقتصادی 
با افزایش هزینه  تولید به راحتی می توانند قیمت ها و 
قیمت های نسبی را طوری تغییر دهند که در تعادل 
جدید آلودگی کاهش نیابد. به عنوان مثال یکی از 
راه های کاهش تورم استفاده از سیاست های انقباضی 
پولی اســت اما با وجود قــدرت زیاد قیمت گذاری 
عوامل اقتصادی، رسیدن به هدف فوق بسیار سخت 
خواهد بود. این واقعیت در اعمال مالیات بر آلودگی 
نیز صادق اســت. با اعمال این مالیات ها باید هزینه 
تولید آالینده ها برای مالیات دهندگان طوری افزایش 
یابد کــه انگیزه های الزم برای اســتفاده از فناوری 
بهتر و تالش برای کاهــش آلودگی افزایش یابد. با 
این وجود اگر قیمت های نســبی به نفع استفاده از 
فناوری های جدید و به صرفه کاهش آلودگی تغییر 
نکند، سیاســت مالیاتی عقیم خواهد شد. به بیانی 
دیگر اگر آلوده کنندگان این توانایی را داشته باشند 
کــه قیمت تولیدات خود را پــس از اعمال مالیات 
طــوری افزایش دهند که بتواننــد در صورت عدم 
کاهش ســطح تولید آالینده ها و پرداخت مالیات، 
ســودهای گذشته را به دست آورند، انگیزه ای برای 
کاهش آالینده ها نخواهند داشــت )به وجود آمدن 
چنین حالتی بستگی زیادی به کشش های قیمتی 
عرضه و تقاضا در این صنایــع دارد(. در مورد ایران 
این ســناریو چندان هم دور از انتظار نخواهد بود. 
چراکه با توجه به دولتی بودن اقتصاد و سیطره دولت 
و بخش های شبه دولتی بر اقتصاد، فقدان رقابت و 
توانایی باالی این عوامــل در قیمت گذاری، اعمال 
این مالیات  به خودی خود اثر قابل توجه ای نخواهد 
داشت. از دیگر سو بسیاری از صنایع سنگین عمدتا 
آالینــده تحت تصدی دولت و یا بخش های شــبه 
دولتی هستند. حتی در میان مطالعات انجام شده 
اشاره شــده است که بخش برق -که عمدتا دولتی 
است- ناكارآمدترين بخش در تأمين همزمان اهداف 
اقتصادي و زيست محيطي است. چنین حقیقتی را 
نیز می توان برای صنعت خودروســازی نیز متصور 
بود. تولیدات غیر اســتاندارد و آالینده خودروسازان 
داخلی در کنار توان قیمت گذاری آنان، دلیل دیگری 
بر ادعای فوق است. لذا با فرض اعمال این سیاست 
و وقوع سناریو فوق، بخش اعظم بار مالیاتی متوجه 
مصرف کنندگان نهایی خواهد شد و نتیجتا شاهد 
انتقال رفــاه از مصرف کنندگان به ســمت تولید 

کنندگان)تولیدکنندگان آلودگی( خواهیم بود. 
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 آینده نگر: »رییس جمهور قزاقستان به ایران می آید«. 
این آخرین خبری است که به دنبال دیدار معاون وزیر 
خارجه قزاقســتان از تهران اعالم شد و نشان از رونق 
روابط دو کشــور دارد زیرا همین شهریور ماه گذشته 
بود که دکتــر روحانی در ســفری  دو روزه و پیش از 
شرکت در اجالس شانگهای به قزاقستان رفت تا زمینه 
گسترش روابط دو کشور را فراهم  سازد. در همین سفر 
بود که روســای جمهور دو کشور تفاهم نامه نقشه راه 
همکاری های بازرگانی، صنعتی،  معدنی و سرمایه گذاری 
میان دو کشــور را با هدف کوتاه  مدت » ۵ برابر شدن 
حجم مبادالت تجاری« ایران و  قزاقستان امضا کردند. 
روسای جمهور دو کشــور در جریان سفر روحانی به 
آســتانه، مجمع تجاری قزاقستان-  ایران را نیز افتتاح 
کردند. آغاز همکاری ایــران در احداث چندین پروژه 
صنعتی بزرگ در قزاقســتان از جمله احداث کارخانه 
 تولید شیشه  در  منطقه »کزیلوردا« خبر خوشی بود که 
رییس جمهور قزاقستان به نشست بازرگانان  دو کشور 
داد. روحانی نیز توســعه گردشگری و سرمایه گذاری 
و همکاری فنی در زمینه نفــت و گاز را از زمینه های 
همکاری مشترک دو کشور دانسته و گفته بود: »اجرای 
سرمایه گذاری های مشترک، گسترش همکاری ها در 
عرصه های کشاورزی،  انرژی،  معدن و  گردشگری قادرند 

حجم مبادالت دو کشور را تا ۵ برابر افزایش دهند. «

افتتاح راه آهن مشترک دو کشور
سفر رییس جمهور کشورمان به قزاقستان یک دستاورد 
دیگر نیز داشت؛ نظربایف و روحانی توافق کردند که به 
زودی در کنار مرز مشترک ایران و ترکمنستان، راه آهن 
مشترک ایران- ترکمنستان- قزاقستان را افتتاح کنند. 
راه آهنی که به گفته روحانی شمال را به جنوب متصل 

خواهد کرد و به پیش  بینی نظربایف یک میلیارد دالر 
دیگر به حجم مبادالت تجاری ایران و قزاقستان از راه 
ترانزیت خواهد افزود. هم از این رو بود که در نخستین 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی پس از بازگشت 
روحانی از سفر قزاقستان، رییس جمهور دستور تسریع 
در پروژه راه آهن ایران- ترکمنستان-قزاقســتان را به 
عنوان یکــی از راهکارهای تقویت اقتصاد مقاومتی در 
بخش صادرات صادر کرد. این خط آهن اســتراتژیک، 
۹۲۸کیلومتر طول دارد کــه ۵۸کیلومتر از این خط 
راه آهن در خاک ایران، ۷۰۰ کیلومتر در ترکمنســتان 
و ۱4۰کیلومتر در قزاقســتان واقع شده است. بخش 
ایرانی این خط آهن شــهر گرگان را به مرز اینچه برون 
میان ایران و ترکمنستان متصل می سازد. این راه آهن 
مسيرحمل و نقل تجارت جهاني میان شرق )از چین تا 
آسیای مرکزی( وغرب جهان ) اروپای غربی( را۱۰هزار 
كيلومتر كاهش و كشورهاي ترکمنستان و قزاقستان 
را از خــاك ايران به آب هــاي آزاد خليج فارس وصل 
مي نمايد. دوازدهم آذرماه گذشته بود که روسای جمهور 
سه کشور ایران، قزاقستان و ترکمنستان سوار بر قطار 
شدند و به شکلی نمادین فاصله ایستگاه قطار آک یایال 
در ترکمنستان تا مرز اینچه برون را در ایران طی کردند 
و به این ترتیب مســیری از چین تا آسیای میانه را به 
خلیج فارس متصل ســاختند. در این مراســم بود که 
نظربایف با اشــاره به صادرات بیش از یک میلیون تن 
گندم قزاقســتان در سال گذشــته، از عزم کشورش 
برای فروش فوالد، کود شــیمیایی و غالت به جهان از 
طریق کریدور تازه تاسیس خبر داد. روحانی نیز گفت: 
»خوشبختانه ما می توانیم از این طریق کشورهای عضو 
سازمان اکو را به کشــورهای عضو سازمان شانگهای 
 متصل کنیم و شــرایط را حتی بــرای انتقال انرژی و 

سوآپ مواد نفتی نیز آماده کنیم. راه آهن بین المللی سه 
کشور ایران، ترکمنستان و قزاقستان زمینه ای است تا در 
کنار آن اقدامات موثر دیگری  برای رفت وآمد مسافران، 
تسهیل روادید میان تجار و مردم کشورهای منطقه و 
ایجاد مقررات برای حمل ونقل راحت تر و سریع تر کاالها 
را فراهم کنیم و شــرایط بهتری را برای اقتصاد و رفاه 

مردم خود و منطقه  ایجاد نماییم.«

شورای بازرگانی مشترک دو کشور
از موانع توسعه روابط تجاری ایران و قزاقستان یکی هم 
فقدان نهاد مشترک بازرگانان بخش خصوصی دو کشور 
 بود. مهرماه گذشته و از پی تاکید رئیس جمهور روحانی 
در ســفر اخیر به قزاقستان و تالش و پیگیري فعاالن 
اقتصادي  کشورمان در حوزه قزاقستان، شوراي مشترك 
بازرگانی ایران و قزاقستان با هدف اجرایی کردن مفاد 
کمیسیون مشترك  همکاري هاي بازرگانی، صنعتی، 
معدنی و سرمایه گذاري دو کشور در ۲۳ مهرماه ۱۳۹۳ 
در اتاق بازرگانی ایران تاســیس شد.  مقامات دو کشور 
امیدوارند که این شورا نقش مهمی در گسترش روابط 

تجاری دو کشور ایفا کند.  

دعوت از ایران برای اکسپو۲۰۱۷  قزاقستان
از دیگر تحوالت مهمی که در یکی دوسال آینده روابط 
تجاری دو کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. برگزاری 
نمایشگاه اکسپو۲۰۱۷ در قزاقستان است. ایران پیش تر 
آمادگی خود را برای حضور قدرتمند در این نمایشگاه 
جهانی تجاری اعالم کرده بود و رییس جمهور قزاقستان 
در حضور بازرگانان دو کشور رسما از ایران برای حضور 
در این نمایشگاه دعوت به عمل آورد. غالمرضا شافعی 
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در جمع 

قطار صادرات روی ریل ابریشم
مسيریکهروابطتجاریایرانوقزاقستانطیمیکند
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افتتاح راه آهن  مشترک ایران ، ترکمنستان، قزاقستان/ آذر ۱۳۹۳
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تجار دو کشور از حضور قدرتمند ایران در این نمایشگاه 
خبر داده و خواســتار همکاری متخصصان دو کشور 
در زمینه انرژی هــای پاک و تجدیدپذیر در چارچوب 
اکسپو۲۰۱۷ شده بود. شافعی تأکید کرده بود که این 
اهداف با توسعه ســرمایه گذاری در امور حمل ونقل و 
 ترانزیت، سوآپ نفت و گاز و گردشگری محقق خواهد 
شد و قابلیت افزایش مبادالت در مرز ۵ میلیارد دالر را 

در آینده  خواهد داشت. 

پیش به سوی توافق نامه تجارت ترجیحی
در میانه رفت وآمدهای مقامات ارشــد دو کشــور بود 
که رییس ســازمان توســعه تجارت در دیدار با سفیر 
قزاقستان در ایران، از موافقت طرف قزاقی برای اجرای 
تجارت ترجیحی با ایران خبر داد و گفت: »متقابال ما نیز 
به دنبال آن هستیم تا با فراهم کردن مقدمات، تعرفه 
ترجیحی را با قزاقستان و اتحادیه اوراسیا برقرار کنیم.« 
افخمــی راد، ظرفیت باالی ایران در حوزه های مختلف 
تولید محصوالت تزئینی، ترانزیــت کاال، امور بانکی، 
ساخت وساز، کشاورزی، اکتشاف معادن، ساخت خودرو 
و ماشین آالت کشاورزی را به سفیر قزاقستان در تهران 
خاطرنشان کرده و پیشنهاد کرده بود: »نمایشگاهی از 
محصوالت و کاالهای ایرانی در قزاقستان برگزار شود 
تا قزاق ها بیش از پیش با توانمندی های ایرانی ها آشنا 

شوند.«

ظرفیت های موجود برای همکاری  دو کشور
با توجه به مجموع تحوالت در روابط تجاری دو کشور 
در ســال های اخیــر، می توان دو حوزه عمــده زیر را 
به عنوان اصلی ترین بخش های همکاری مشــترک دو 

کشور در نظر گرفت: 
 ترانزیت: این حوزه بسیار مورد عالقه طرف قزاقی است 
و همان طور که روندها نشان می دهد، این کشور طی 
 ســال های پس از فروپاشی شوروی مباحث مربوط به 
ترانزیت را با عالقه مندی و دقت پیگیری کرده اســت. 
تقویت همکاری های  ترانزیتی از جمله افتتاح خط ریلی 
بین ایران – ترکمنستان – قزاقستان یکی از مواردی 
است که طرفین طی  سا ل های اخیر به آن توجه داشته 
و به ثمر رسانده اند. به این ترتیب ایران می تواند از طریق 
ترانزیت کاالهای صادراتی قزاقستان به جهان و بالعکس 

سود سرشاری را نصیب خود سازد.
 تجارت کاال و خدمات: ایران به منظور برقراری موازنه 
تجاری با قزاقســتان مایل است در این حوزه شرایطی 
 فراهم گردد که شرکت های ایرانی دسترسی آسان تری 
به بازارهای قزاقستان داشته و این کشور نیز شرایط را 
برای  جذب کاالها و صدور خدمات فنی و مهندســی 
ایران تسهیل نماید. در این زمینه، طی  سال های اخیر 
عمــده محصوالت  وارداتی ایران از قزاقســتان عبارت 
از آهن آالت، گندم، جو، ماشــین آالت، ســرب، مواد 
شــیمیایی، آلو مینیوم و  نفت بــوده و در مقابل، اقالم 
عمده صادراتی ایران به قزاقســتان را پوشاک، کفش، 
مواد شیمیایی، پالستیک، پارچه،  روغن خوراکی ، انواع 

کنسرو و مصالح ساختمانی تشکیل می داده اند.

به عنوان سوال اول می خواهیم بدانیم که 
بازار قزاقســتان را چگونــه ارزیابی می کنید و 

نیازهای وارداتی این کشور کدام اند؟ 
قزاقستان یک بازار مصرفی است و بیش از هفتاددرصد 
محصوالت مورد نیازش را از ســایر کشــورها تامین 
می کند. قزاق ها اما اخیرا بر اساس طرح های بلندمدتی 
که در قالب برنامه های توســعه ای با عناوین ۲۰۲۰، 
۲۰۳۰، ۲۰4۰ و ۲۰۵۰دارند، به سمت سرمایه گذاری 
خارجی و تولید داخلی روی آورده اند. البته این طرح ها، 
زمانبر و شاید خوش بینانه نیز باشد. با توجه به شرایط 
آب وهوایی که قزاقســتان دارد، بسیاری از موادغذایی 
مثل ســبزیجات و میوه و تره بار مصرفی این کشور، 
یا از مناطق جنوبی و یا از کشــورهای همسایه مثل 
ازبکستان، تاجیکستان و روسیه تامین می شود. بخشی 
از این نیاز البته از ســوی ایران تامین می شود که به 
علت مشــکالت و نقص های صادرکنندگان ایرانی در 
زمینه بسته بندی، ارســال و نگهداری سهم اندکی از 
بازار را به خود اختصاص داده است. قزاق ها در زمینه 
مصالح ســاختمانی مثل سنگ، ســرامیک و شیشه 
همچنین محصوالتی مانند پالستیک و موادپتروشیمی 

نیز نیاز وارداتی عمده دارند. 
با توجه به این زمینه ها ایران چه نقشــی 
می تواند در تامین نیازهای وارداتی قزاقســتان 

داشته باشد؟ 
اولویت ما باید در زمینــه صنایع و محصوالت غذایی 
و مصالح ساختمانی باشــد که البته فاز اول صادراتی 
ما محســوب می شــود. در فــاز بعدی، شــرکت در 
نمایشــگاه های تخصصی و اعزام هیئت های تجاری 
متشکل از شرکت هایی که واقعاً توانمند و عالقمند به 
کار باشند باید مدنظر باشد. ما باید مثل سایر کشورها 
که در قزاقســتان فعالیت دارند، نسبت به تامین انبار 
و ذخیره سازی محصوالت مان و ایجاد دفتر نمایندگی 
و توزیع محصوالت اقدام کنیم. زیرا قزاقســتان کشور 
وسیعی است و بایســتی در سایر مناطق هم حضور 
داشته باشیم. از این رو ایجاد ارتباط با شبکه های توزیع 

محلی باید مورد توجه فعاالن تجاری و صادرکنندگان 
ایرانی باشد.

در حال حاضر ما چه کاالهایی را به قزاقستان 
صادر می کنیم و واردات ما از این کشور چه گروه 

کاالیی را شامل می شود؟
غالت، آهن آالت و فوالد سه کاالی عمده وارداتی ایران 
از قزاقستان اســت اما سبد صادراتی ما به این کشور 
متنوع اســت و طیفی از پوشاک تا مصالح ساختمانی 
را شــامل می شود. سیمان بخش عظیمی از صادرات 
ما در بخش مصالح ســاختمانی را به خود اختصاص 
می دهد. کاشی و سرامیک، سنگ ساختمانی بصورت 
بریده شده، موادغذایی و موادشیمیایی از عمده ترین 

محصوالت صادراتی ما به قزاقستان است. 
به عنــوان رایزن بازرگانی کشــورمان در 
قزاقستان، مشکالتی که در راه گسترش صادرات 
ایــران به این کشــور وجــود دارد را چگونه 

دسته بندی می کنید؟
ما مشکالت مان را می توانیم در سه دسته طبقه بندی 
کنیم و برای رفع آن راهکارهایی اندیشیده و اجرایی 
نماییم؛ بخش بنگاه های داخلی، بخش قوانین دولتی 
و بخش مســایل بین المللی سه قسمتی هستند که 
در صورت حرکت در مســیر صحیح، تاثیر باالیی بر 
گســترش صادرات ایران خواهند داشــت. در بخش 
بنگاهی، شرکت های ما باید برای بازاریابی و بازارشناسی 
هزینه کنند و به این طمع نباشند که در کوتاه مدت و 
به فوریت بخش اعظمی از بازار کشور هدف را به دست 
آورند. رمــز موفقیت در یک بازار مانند قزاقســتان، 
ماندگاری و استمرار است نه در دست گرفتن یک شبه 
بــازار. به هرحال بازاریابی مثل ســایر علوم بازرگانی، 
نوعی فن است که شرکت های توانمند باید بر اساس 
اصول بین المللی به آن آگاه و واقف باشــند. بایستی 
در شرکت موردنظر دپارتمانی برای بازاریابی متمرکز 
در قزاقستان فعالیت کند، اطالعات را رصد و تحلیل 
کند و برای مدیران ارشد آن مجموعه بتواند بر اساس 
این اطالعات راهکار اجرایی صادراتی پیشنهاد نماید. 

لزوم تأسیس 
یک دفتر در قزاقستان

گفتوگویآیندهنگربامحمدحسنمهدیپور
رایزنبازرگانیجمهوریاسالمیایراندرقزاقستان

آینده نگر: حضور مســتمر و آینده نگرانه در بازار قزاقستان اصلی ترین توصیه 
محمدحســن مهدی پور رایزن بازرگانی جمهوری اســالمی ایران در قزاقستان 
به فعاالن اقتصادی ایرانی است. مهدی پور بر همین اســاس از بازرگانان ایرانی 
می خواهد که در بازار قزاقستان حضور فیزیکی داشته باشند، شرکت تاسیس کنند 
و دفتر راه اندازی ســازند. به اعتقاد این رایزن بازرگانی اگر مبنای حضور در بازار 
هدف قزاقستان، تولیدمشترک در این کشور قرار گیرد، بازاری۲۰۰میلیون نفری در 

آسیای میانه شامل قزاقستان و همسایگانش برای کاالهای ایرانی ایجاد خواهد شد. 

تقویت
همكاریهای
ترانزیتیاز
جملهافتتاحخط
ریلیبينایران
-ترکمنستان-
قزاقستانیكی
ازمواردیاست
کهطرفينطی
سالهایاخيربه
آنتوجهداشتهو
بهثمررساندهاند.
بهاینترتيب
ایرانمیتوانداز
طریقترانزیت
کاالهایصادراتی
قزاقستانبه
جهانوبالعكس
سودسرشاریرا
نصيبخودسازد.
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همچنین شرکت در نمایشگاه های تخصصی آن هم به 
شکل مستمر نه یک بار برای همیشه و اهمیت دادن 
به حضور نمایشگاهی در نقاطی بجز پایتخت قزاقستان 
باید در دستورکار بنگاه صادراتی باشد. اعزام هیئت های 
تخصصی بازاریابی با هماهنگی رایزنی بازرگانی ایران در 
قزاقستان و شورای مشترک بازرگانی دو کشور و انجام 
مالقات های تخصصی و رودررو با صاحبان صنایع، تجار، 
اتاق بازرگانی یا سایر بخش ها و موسسات مرتبط کشور 
قزاقستان از دیگر سیاست های الزم برای حضور جدی 
در بازار این کشــور است. همچنین حضور مستمر در 
بازار از طریق تاســیس دفتر یا از طریق ثبت شرکت 
یا از طریق واگذاری نمایندگی فروش؛ راه هایی اســت 
که می تواند حضور مستمر و دائمی در بازار قزاقستان 
را تضمین ســازد. در بخش قوانین داخلی و مقررات 
کشــوری، قوانین و مقررات مان بایستی طوری باشد 
که بتواند تســهیالت الزم را به شــرکت های ما ارایه 
دهد. البته در ســنوات گذشته به همین صورت بوده 
و امیدواریم که این روند تداوم داشته باشد. به هر حال 
مشــکالتی ســِر راه صادرات ما وجود دارد، از جمله 
برخی مقررات دســت وپاگیر و همچنین تحریم های 
ظالمانه اعمال شده به کشورمان که امیدواریم در آینده 
نزدیک برطرف شوند. مسائل بانکی، روابط کارگزاری، 
مسائلی چون امور گمرکی و تعرفه ها از دیگر مواردی 
است که باید برای توسعه روابط تجاری با طرف قزاق 
مورد توجه باشد. از سال ۲۰۱۵ و در چارچوب اتحادیه 
اوراسیایی، مقررات گمرکی میان سه کشور بالروس؛ 
روسیه و قزاقستان حذف شده و به این ترتیب روسیه 
و بالروس دارای مزیت باالیی برای تجارت با قزاقستان 
هســتند و ما از این مزیت محرومیم. پس باید برای 
تعدیل مقررات گمرکی ایران و قزاقستان تالش کرد. 
البته اتحاد گمرکی ایجاد شــده میان این سه کشور 
می تواند از طرف ما مورد بهره برداری قرار گیرد. به این 
صــورت که یکی از راهکارهای مهم برای ورود به بازار 
قزاقستان تولید مشترک در این کشور است. یعنی اگر 
شــرکت های ایرانی بتوانند در زمینه سرمایه گذاری و 
تولید مشترک با شرکت های محلی قزاقی کار کنند، 
عالوه بر تولید و فروش در داخل این کشــور به یک 
بازار حدود ۱۸۰ میلیونی متشکل از دو کشور دیگر هم 

دسترسی پیدا خواهندکرد.
سفر اخیری که آقای روحانی رئیس جمهور 
به قزاقستان داشت و راه آهنی که چندی پیش 
توسط روسای جمهور قزاقستان، ترکمنستان و 
ایران افتتاح شــد، چه تاثیری بر توسعه روابط 

تجاری دو طرف خواهد داشت؟ 
وجود راه های مواصالتی تجاری یکی از مهم ترین زیر 
ساخت هایی اســت که برای حضور ما در کشورهای 
همسایه الزم است. در حال حاضر ما با کشور قزاقستان 
تقریباً چهار راه ارتباطی داریم. یکی راه هوایی هست 
که پرواز مستقیم داریم. دیگر مسیر دریایی است که از 
طریق بنادر قزاقستان در دریای خزر با بنادر شمالی ما 
در دریای خزر مرتبطیم. در بخش زمینی قبالً از مسیر 
سرخس، ترکمنستان، ازبکستان به قزاقستان متصل 

بودیم اما  با راه آهن جدیدالتاســیس فاصله دو کشور 
خیلی کوتاه تر شده اســت. به این ترتیب هزینه های 
حمل ونقل خیلی پائین خواهد آمد و زمان حمل ونقل 
کاال کوتاه تر خواهد شــد. طبیعتا قیمت تمام شــده 
کاالهای مبادالتی نیز پایین تر خواهد آمد و تجارت دو 
کشور مقرون به صرفه تر خواهد شد. از سوی دیگر در 
خالل سفر رئیس جمهور موافقت نامه های خوبی در 
بخش های اقتصادی، صنعتی، تولید، معدن و تجارت 
به امضاء رســید. همچنین شورای مشترک بازرگانان 
دو کشور تشکیل شد که قطعا تاثیر باالیی در توسعه 

تجارت و بازرگانی طرفین خواهد گذاشت. 
اگر شما بخواهید چند توصیه به بازرگانان 
ایرانی که می خواهند وارد بازار قزاقستان بشوند 

داشته باشید، چه توصیه هایی می کنید؟
توصیه اول من تاسیس یک شرکت یا دفتر برای حضور 
مستمر در این بازار است. دومین موضوع بررسی تمامی 
جوانب کار و شناســایی طرف مقابل تجاری اســت؛ 
یعنی تجار ما باید مســائل قراردادی، حقوقی و بانکی 
را با مشورت رایزنی بازرگانی ایران در قزاقستان تنظیم 
کنند. ارتباط مستمر با رایزنی بازرگانی برای استفاده 
از نظرات کارشناسی بازار قزاقستان توصیه دیگر من 
به تجار کشورمان است. درخواست من از تجار ایرانی 
این است که اولویت کاری خود را در زمینه موادغذایی، 
و همچنین محصوالت پتروشیمی  مصالح ساختمانی 
و پلی اتیلنی بگذارند. از دیگر ســو و با توجه به اینکه 
قزاقستان از لحاظ معادن زیرزمینی منابع غنی دارد، 
ســرمایه گذاری در زمینه های معدنی همچون سرب، 

روی، آهن و آلومینیوم باید مد نظر قرار بگیرد. 
در مورد صدور خدمات فنی و مهندســی 

چطور؟
قزاقستان کشور وسیعی است و برای تحقق برنامه های 
توسعه ای خود نیازمند احداث زیرساخت های عظیمی 
از قبیل راه و ســاختمان و تاسیسات خدماتی است. 

این حــوزه می تواند مورد توجه ویژه فعاالن اقتصادی 
ایرانی قرار گیرد. ما در ســال ۲۰۱۷ نمایشگاه بزرگ 
اکســپو۲۰۱۷ را در قزاقســتان در پیــش داریــم. 
شرکت های ایرانی می توانند برای ساخت وساز شهرک 
عظیم اکسپو به صورت پیمانکار دست دو وارد میدان 
شوند. نوســازی شبکه های برق قزاقستان و همکاری 
مشــترک در بخش انرژی های نو از جمله انرژی باد با 
توجه به بادخیز بودن شــهرهای شمالی قزاقستان از 
دیگر اهداف شرکت های مهندسی ایرانی می تواند باشد. 
در حال حاضر در بخش راه شرکت های معتبر ایرانی در 
این کشور حضور دارند. برای تهیه مسکن ارزان قیمت 
نیز شرکت های ساختمانی ایرانی امکان ورود و انجام 
پروژه در قزاقستان را دارند. در این زمینه و برای تامین 
مصالح ساختمانی همواره با اشتیاق و پیگیری مقامات 

قزاقی روبرو بوده ایم. 
در حال حاضر حجم مبادالت دو کشور به 

چه میزان است؟ 
در حال حاضر، جمهوری اسالمی ایران۲۵۰میلیون دالر 

صادرات به قزاقستان دارد. 
 آیا شما برآوردی از گسترش حجم صادرات 
و مبادالت تجاری دو کشور با توجه به هدف گذاری 
انجام شده توسط روسای جمهور دو طرف)۵ برابر 

شدن مبادالت فعلی در آینده نزدیک( دارید؟ 
صادرات ما از ۸۰ میلیون دالردر سال های قبل به رقم 
۲۵۰ میلیون رســیده که بالغ بر سه برابر شده است. 
این روند نشاندهنده این است که ما روند روبه رشدی 
خواهیم داشــت. با توجه به تشکیل شورای مشترک 
بازرگانان و هدفی که این شورا برای تجار و بازرگانان 
معتبر دو کشور تعریف خواهد کرد و همچنین سفرهای 
تجاری که انجام شده و در آینده نیز انجام خواهد شد، 
ما امیدوار هستیم که حجم مبادالت بر اساس نقشه 
راهی که بین وزرای صنعت دو کشــور امضاء شده تا 

سقف دو میلیارد دالر تا پنج سال آینده برسد. 

رئیسان جمهور ی اسالمی ایران ، ترکمنستان وقزاقستان، راه آهن مشترک را افتتاح می کنند 

تجارایرانی
اولویتکاری

خودرادرزمينه
موادغذایی،

مصالحساختمانی
ومحصوالت
پتروشيمی
بگذارند.با

توجهبهاینكه
قزاقستانازلحاظ
معادنزیرزمينی
منابعغنیدارد،

سرمایهگذاریدر
زمينههایمعدنی
همچونسرب،

روی،آهنو
آلومينيوممدنظر

قراربگيرد.
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در شــمال کشــور مــا، مجموعه کشــورهای 
مشترک المنافع بجا مانده از فروپاشی اتحاد شوروی 
با بیش از  سیصدمیلیون نفر جمعیت قرار دارند. از آنجا 
که این کشورها بخش عمده ای از موادغذایی، خدمات  
فنی  و مهندســی و  تکنولوژی موردنیازشــان را وارد 
می کنند، بازار بسیار مناسبی برای گسترش صادرات 
کشورمان هستند. دومین کشور  ثروتمند و قدرتمند 
این ناحیه پس از فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان 
است. کشــور قزاقستان نزدیک به هیجده  میلیون نفر 
جمعیت دارد که نسبت به وسعتش با جمعیت قلیلی 
روبرو اســت. این کشور دارای ذخایر عظیم نفت و گاز 
بوده  و همچنین در حوزه مواد معدنی بسیار غنی است 
به گونه ای که قزاق ها مدعی اند همه عناصر موجود در 
جدول مندلیف  در خاک این کشــور وجود دارد. این 
کشــور با تمام دنیا رابطه متعادلی داشــته و از لحاظ 
سیاسی باثبات، و دارای یک نقشه  راه اقتصادی منسجم 
است. ایران اولین کشوری بود که در سازمان ملل متحد 
استقالل جمهوری قزاقستان را به رسمیت  شناخت و 
قزاقســتان چه از نظر فرهنگی و چه از نظر تاریخی، 
رابطه مناســبی را با ایران دارد. قزاقســتان همچنین 
 طرح های بزرگی برای جذب ســرمایه گذار خارجی از 
کشورهای اروپایی، روسیه و چین دارد. این کشور به 
دنبال راه اندازی  خط  آهنی با نام راه ابریشــم است که 
چین را از طریق این کشور به آلمان متصل خواهد کرد. 
با این همه درگیری ها در  اوکراین و مشکالت روسیه و 
غرب، مشــکالتی برای این کشــور متحد روسیه نیز 
به وجود خواهــد آورد. قزاقســتان در حــوزه  تولید 
محصــوالت غــالت در زمان اتحاد جماهیرشــوروی 

به عنوان انبار غله شــوروی خوانده شــده بود. درحال 
حاضر قزاقستان نزدیک به ۱۵الی ۲۰میلیون تن گندم 
در ســال تولید می کند و گندمش را به کشــورهای 
اروپایی، آسیای  جنوب شرقی، روسیه و ایران می فروشد. 
ایران البته می تواند در تزانزیت گندم قزاقستان به جهان 
از طریق خطوط آهن  جدید التاسیس میان دو کشور 
نیز نقش ایفا کند. مبادالت تجاری دو کشور در حال 
حاضر زیر۳۰۰میلیون دالر در سال  بوده و اصال در شان 
دو کشــور بزرگ ایــران و قزاقســتان بــا توجه به 
زیرســاخت های عظیم و توانایی هــای فراوان موجود 
 نیست؛ علی الخصوص با توجه به پتانسیل های بزرگی 
که ایران در ارائه خدمات کاال و خدمات مهندسی در 
زمینه های  کشــاورزی، ساختمان،  راه ســازی، برق، 

نیروگاه، نفت و گاز دارد. 

 سفر آقای رئیس جمهور به قزاقستان در شهریور 
ماه امسال به همراه هشتاد نفر از فعاالن اقتصادی 
کشور با همکاری  اتاق بازرگانی ایران نقطه عطفی در 
حوزه تجارت منطقه ای بود. ما در این سفر شاهد بودیم 
کــه توافق نامه های مهمی در  حوزه ایجاد کارخانجات 
شیشــه، ترانزیت غله، اســتخراج مواد معدنی و ایجاد 
صنایع بزرگ رقم خورد. ما نیز مانند پیش بینی  روسای 
جمهور دو کشور معتقدیم که می توان حجم مبادالت 
تجاری دو کشــور را در ســال های آینده به ســه تا 
پنج میلیارد  دالر رســاند اما چنین اتفاقی مســتلزم 
برنامه ریزی و جدیت نهادهای دولتی و مشارکت فعاالنه 
بخش خصوصی خواهد بود.  فراموش نکنیم که رقبای 
اقتصــادی ما در قزاقســتان یعنی ترکیــه و چین، 

هدف: ایجاد زنجیره صادراتی
آیندهصادراتبهقزاقستانچگونهبایدباشد؟

برنامه ریزی برای تصاحب بازار بزرگ  آسیای مرکزی را از 
سال ها قبل آغاز کرده اند و برای رقابت پایاپای با آن ها 
نیاز به عزمی راسخ و فعالیت همه جانبه  خواهیم داشت. 
از این رو بــه اعتقاد ما تمامــی وزارت خانه ها در امر 
صادرات مســئول هستند. پیشــنهاد ما این بوده که 
 ســتادی با مدیریت سازمان توسعه تجارت و با حضور 
وزارت خارجه، وزارت راه، نماینده بانک مرکزی، نماینده 
گمرک و  نمایندگان اتاق بازرگانی تشــکیل شود. این 
ستاد، ماهانه وضعیت صادرات را پایش کند و گزارش را 
به مقامات باالتر  ارایه دهد. متاسفانه ما در حال حاضر با 
ساختار سنگین اداری روبرو هستیم و تصور می کنیم 
برای خروج از تحریم هــا و  تقویت اقتصاد بدون نفت 
تشکیل چنین ستادهای عملیاتی الزم است. از آنجا که 
بخش خصوصی به صــورت جزیره ای  عمل می کند، 
چنین ستادهایی می توانند نقش فرماندهی صادرات را 
بر عهده داشته باشد و سود معنوی و مادی حاصله  از 

صادرات را عینی تر سازند. 

 برای صادرات به قزاقستان باید اهداف بلندمدت 
و کوتاه مدتــی را در نظر گرفت. به عنوان یک 
هــدف کوتاه مدت، باید  بدانیم که آب و هوای ســرد و 
زمستان طوالنی قزاقستان اجازه تولید برخی محصوالت 
مانند محصوالت باغی، میوه و  ســبزیجات و بعضی از 
محصوالت مصرفی را به کشاورزان این کشور نمی دهد. 
لذا ایــران در این حــوزه در صادرات پســته،  خرما، 
ســیب زمینی و میوه و ســبزیجات تازه می تواند بازار 
بزرگی در این کشور داشته باشد. در مرحله بعدی و به 
عنوان  هدفی بلندمدت باید به فروش دانش و خدمات 

روحانی و نظربایف در اجالس مشترک تجاری دو کشور
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 امیرعابدی
رئیس شورای 
بازرگانی ایران و 
قزاقستان

آبوهوایسردو
زمستانطوالنی
قزاقستاناجازه
توليدبرخی
محصوالت
مانندمحصوالت
باغی،ميوهو
سبزیجاترابه
کشاورزاناین
کشورنمیدهد.
لذاایراندراین
حوزهدرصادرات
پسته،خرماو
ميوهوسبزیجات
تازهمیتواندبازار
بزرگیدراین
کشورداشتهباشد.
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حضوردر
نمایشگاههای
تخصصیدر
قزاقستاناز

برنامههایشورا
استازجمله
درسالآینده

شرکتدرچهار
نمایشگاهمهمدر
حوزهخدماتفنی

ومهندسیدر
دستورکارماقرار
دارد.ازآنجاکه

بسياریازکاالها
وخدماتایرانی

درقزاقستان
ناشناختهاست،

شرکتدر
نمایشگاههای

تخصصیدرنقاط
مختلفقزاقستان
راهگشاخواهد

بود.

به قزاقستان بیاندیشیم. اگرچه ایران کاالهایی مانند 
سیمان و مصالح  ساختمانی و پتروشیمی به قزاقستان 
صادر می کند اما سهم چشمگیری از این لحاظ در بازار 
قزاقســتان ندارد. در برابر،  قرارداد۳۰۰ میلیون دالری 
ساخت کارخانه شیشه در قزاقستان توسط پیمانکار 
ایرانی با سود سرشــاری برای ما همراه  است زیرا ۶۰ 
میلیــون دالر از مبلغ قرارداد شــامل انتقال دانش و 
خدمات به طــرف مقابل خواهد بود. بر این اســاس 
 معتقدیم که صادرات به کشــورهای خارجی از جمله 
قزاقســتان بایــد به شــکل زنجیره ای انجام شــود. 
زنجیره هایــی در  بخش هــای مختلف کشــاورزی، 
ساختمانی و صنعتی. اگرچه ورود به این حوزه به دلیل 
وجود رقبای قدرتمند خارجی  آسان نیست اما فاصله 
کوتاه میان دو کشــور و مشترکات فراوان فرهنگی و 
مذهبــی می تواند مزیت عمــده ما بــرای  راه اندازی 

چرخه های صادراتی باشد.  

 با توجه بــه پیگیری های جــدی که فعاالن 
اقتصادی کشور انجام داده اند خوشبختانه شورای 
مشترک بازرگانی ایران  و قزاقستان با مجوز هیئت رئیسه 
اتاق بازرگانی ایران در ۱۳۹۳/۷/۲۳ تاســیس شــد. 
تشکیل این شورا یکی از بندهای  موافقت نامه ایران و 
قزاقستان در سیزدهمین کمیسیون مشترک دو کشور 
بود. شورای مشترک ایران و قزاقستان اگرچه  در ابتدای 
راه اســت اما با توجه به ارتباط خوبی که میان شورا و 
بخش اقتصادی سفارت وجود دارد، امیدواریم همکاری 
 مشــترک بخش خصوصی و بخش دولتی بتواند به 
باالرفتن حجم صادرات ایران به قزاقستان کمک شایانی 
کند. در این  بخش معتقدیم که حضور رایزن بازرگانی 
ایران در قلب اقتصادی قزاقستان-آلماتی- مفیدتر از 
حضور در قلب سیاســی  قزاقستان-آســتانه- است. 
همچنین حضور یک تیم اقتصادی قدرتمند در کنار 
رایزن فعال و خوش فکرمان در قزاقستان  می تواند تاثیر 
باالیی داشته باشد. این شورا از زمان تشکیل به دنبال 
تکمیل بانک اطالعاتی خود در سطح ملی و تشکیل 
 دپارتمان های کاری بوده  اســت. سایت شورا در اولین 
فرصــت راه اندازی خواهد شــد و شــورا وظیفه خود 
می بیند که  پاسخ های منطقی به عنوان مشاور فعاالن 
اقتصادی در حوزه صادرات کاال و خدمات به قزاقستان 
داشته و در کنار فعاالن  اقتصادی بازار قزاقستان باشد. 
حضور در نمایشگاه های تخصصی در قزاقستان از دیگر 
برنامه های شورا است از جمله در  سال آینده شرکت در 
چهار نمایشگاه مهم در حوزه خدمات فنی و مهندسی 
در دستورکار ما قرار دارد. از آنجا که بسیاری از  کاالها 
و خدمات ایرانی در قزاقســتان ناشــناخته است، 
شرکت در نمایشگاه های تخصصی در نقاط مختلف 
قزاقستان  راهگشا خواهد بود، هم از این رو در بهار 
آینده با همکاری رایزن بازرگانی ایران در قزاقستان 
به دنبــال برگــزاری  نمایشــگاه های اختصاصی 
اســتان های ایرانی از جمله اســتان خراســان در 

استان های مختلف قزاقستان هستیم.  
بــا این حال توصیه ما به شــرکت های ایرانی، حضور 

به صــورت هولدینگ در بازارهــای خارجی از جمله 
بازار قزاقســتان  اســت. مثال وقتی یک شرکت ترک 
در حوزه راه و ســاختمان، برنده یــک مناقصه برای 
احداث یک جاده می شــود. از ابتدا  تا انتهای پروژه و 
مصالــح مورد نیاز کار را خــودش تامین خواهد کرد. 
یعنی زنجیره ای از خدمات فنی و مهندســی در کنار 
 زنجیره ای از کاالها قرار گرفته و پروژه را تکمیل خواهند 
کرد.  اگرچه شــرکت های پیمانکاری بزرگ ایرانی در 
حوزه های  جاده ســازی، ساختمان ســازی و ساخت 
اتوبان یا گروه های بزرگ صنعتی مانند ایران خودرو و 
داروســازی فارابی در حال  حاضر در قزاقستان حضور 
جدی دارند اما توصیه ما این است که کنسرسیوم های 
قدرتمند متشکل از شرکت های معتبر  ایرانی به بازار 
قزاقستان وارد شــوند و در مرحله بعد با شرکت های 
محلی قزاق تشکیل کنسرسیوم بدهند. مثال خواسته 
 قزاق ها از ما این نیســت که پنیر، مرغ یا تخم مرغ به 
این کشــور صادر کنیم؛ بلکه از ما می خواهند زنجیره 
تولید این  محصوالت را با همکاری طرف قزاق در این 
کشور ایجاد کنیم. انشاهلل شورای بازرگانی مشترک به 
زودی به قزاقستان  اعالم خواهد کرد که آمادگی ایجاد 
جاده، سیلو، مرغداری، کارخانه شیرولبنیات، کشتارگاه 
و مجتمع های کشت وصنعت  را از مرحله صفر تا مرحله 
صد خواهد داشــت. استراتژی شورا ایجاد کشت وزرع 
های برون مرزی اســت . قزاقســتان   کشــور  پرآب و 
پرمحصولی اســت و می تواند محل فوق العاده ای برای 
کشت وزرع باشد. ما در ایران با انبوهی از فارغ التحصیالن 
 بیکار حوزه کشــاورزی روبرو هستیم، ساماندهی این 
افراد در شــرکت های خدماتی و صادراتی کشاورزی 
می تواند راه گشا  باشد. در حال حاضر شورا با دو استاندار 
در قزاقســتان وارد مذاکره شــده و آن ها ما را تشویق 
به راه اندازی دفاتر کشــاورزی  در این کشور کرده اند. 
هدف گذاری ما باید تامین نیازهای کاالیی، خدماتی 
و تکنولوژیک برای هر ســه مرحله  کاشــت، داشت و 
برداشت باشد. بنابراین عالوه بر تامین نیروی ماهر باید 
تامین کود، بذر، کمباین و تراکتور را نیز مدنظر  داشته 
باشیم. اینجاست که صحبت از زنجیره های صادراتی 
بااهمیت می شود. صادرات کاال یک فعل تنها نیست، 
 مجموعه ای از افعال اســت. اگر شما بهترین محصول 
را تولید می کنید، برای صادرات به بسته بندی مناسب، 
حمل ونقل  بین المللی و داخلی، ورود به بازار و فروش 
آن نیز محتاجید. تشکیل چنین زنجیره قدرتمندی، 
ملزومــات مهم دیگری را  نیــز می طلبد از جمله این 
ملزومات، تضمین های بانکی و گمرکی است. صندوق 
ضمانت و بانک توسعه صادراتی باید  تضمین های عینی 
بــه صادرکنندگان ارایه دهند. اگر یک صادرکننده به 
عنوان افســر ارشد وارد میدان نبرد صادراتی  می شود، 
قرارگاه پشتیبانی از او در چارچوب صندوق ضمانت و 
بانک توسعه صادرات باید به تامین و تضمین نیازهای او 
 اهتمام ورزند. ما در حوزه شیالت نیز حرف برای گفتن 
داریــم. در حال حاضر طرف قزاقــی آمادگی پرورش 
ماهی خاویار را  دارد. ما در کارگروه کشاورزی شورای 
بازرگانی در حال طراحی برای حضور جدی در حوزه 

پرورش ماهی خاوریار  هستیم. این یک کار بزرگ ملی 
است که ما به دلیل عشق به کشور و برای فعال کردن 

ظرفیت های ملی به دنبال آن  هستیم.  

 نکته بعدی در حوزه تجارت با قزاقستان موانع 
موجود در راه گسترش تجارت دوجانبه است. 
یکی از بحث هایی که با  دوستان طرف قزاقی داشتیم 
این بود که جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد برای هر 
تاجر قزاق برای حضور در بازار  ایران در ۲4 ساعته ویزا 
صــادر کند. ایران حتی یــک روادید فرودگاهی برای 
تسهیل سفر تجار بزرگ کشورها دارد که  قزاقستان نیز 
از آن بهره مند است. به این ترتیب تجار قزاق به راحتی 
می توانند به ایران بیایند و فعالیت اقتصادی کنند. در 
 سوی دیگر متاسفانه صدور سریع ویزا برای تجار ایرانی 
در قزاقستان با مانع روبرو است. پیشنهاد ما به مقامات 
قزاقســتان  این است که پیمان نامه روادید فرودگاهی 
برای تجار ایرانی در نظر بگیرند و با معرفی نامه نهادهای 
بازرگانی معتمد  طرفین، برای بازرگانان ایرانی تسهیالت 
فرودگاهی قایل شوند. نکته بعدی پرواز هوایی است. 
توســعه روابط اقتصادی دو  کشــور به هیچ عنوان با 
هفته ای یک پرواز تهران- آلماتی محقق نخواهد شد. 
منطقی است که تعداد پروازهای میان دو  کشور الاقل 
به دوپرواز در هفته افزایش یابد. نکته بعدی که در حوزه 
کشورهای منطقه مشکلی مشابه است، مبادالت  بانکی 
است. ما اعتقاد داریم اگر بانک های مرکزی دو کشور در 
کنار یک دیگر راه کارهایــی را با تعیین ارز و از طریق 
 خط های اعتباری پیدا کننــد، تعامالت اقتصادی دو 
کشور باال خواهد رفت. مشکل دیگر بحث حمل ونقل 
است. برای  رسیدن به قزاقستان مجبوریم از دو یا سه 
کشور عبور کنیم و بالطبع هزینه حمل ونقل ما به طور 
غیرمستقیم افزایش  خواهد یافت. البته افتتاح خط آهن 
جدید در ماه های گذشــته فاصله دو کشور را کوتاه تر 
کرده اما همچنان ایراداتی در این  بخش دیده می شود. 
طرف های قزاقی و طرف های ترکمن ما ؛ از این راه آهن 
که راهی کوتاه و امن و ســریع برای  کریدور  شمالی –

جنوبی اســت،  اســتقبال زیادی کرده اند. باید از این 
اشتیاق طرف مقابل برای شناسایی زیرساخت های  الزم 
و ایجاد مناطق آزاد تجاری از جمله در مرز اینچه برون 
اســتفاده نمود. حمل ونقل دریایی میان دو کشور نیز 
ضعیف  اســت و در بخش کانتینرهای یخچالی دچار 

مشکل هستیم.  

شورای مشــترک بازرگانی ایران و قزاقستان با 
مساعدت های اتاق ایران و به خصوص معاون امور 
بین الملل این اتاق شکل  گرفته و در حال حاضر بیش 
از سیصد عضو را در خود سازماندهی کرده است. از این 
تعداد نزدیک به دویســت عضو در  زمینه شرکت های 
خدمات فنی و مهندسی فعال هستند که نشان دهنده 
سوگیری صادراتی ما به قزاقستان نیز هست.  امیدواریم 
در سال جدید با شکل گیری زیرساخت های سیاسی و 
اقتصــادی الزم اخبار خوبی از گســترش صادرات به 

 جمهوری قزاقستان داشته باشیم.  
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ســال ۲۰۱4 تا حد بســیاری مانند سال 
۱۹۹۹ پایــان یافــت. همان مشــکالت 
تکرار شــدند، اما این بار جدی تر و  ظاهراً 

حل ناشدنی تر. 
نگرانــی دربــاره منطقه یــورو وجود 
دارد. ژاپن می کوشــد از رکود خارج شود. 
روســیه در بحران به سر می برد. بازارهای 
رو به رشد بورس به نظر بی ارتباط با واقعیات 
اقتصادی می آیند. اقتصادهای آنگلوساکسن از دیگر 
 اقتصادهای توسعه یافته در غرب پیشی می گیرند.  
تصویر جهان در ســال ۲۰۱4 این گونه است. اما 
۱۵ ســال پیش نیز در ماهی که اولین اعتراضات 
بزرگ به  جهانی سازی در خیابان های سیاتل روی 
داد و جهــان برای مواجهه با معضل خیالی هزاره 
سوم برای سال   ۲۰۰۰ آماده می شد، وضع همین 
گونه بود؛ قیمت نفت کاهــش یافته بود، بانک ها 
وام های کم بهره پرداخــت  می کردند و صحبت از 
فناوری هایی می شــد که قرار بود انقالب صنعتی 

جدیدی را رقم بزنند. 
با این حال، اشــتباه است اگر تصور کنیم از آن 
سال تاکنون چیزی تغییر نکرده است. داستان یک 
دهه و نیم  گذشــته درباره تالش های بیش از پیش 
ناموفق برای جلوگیــری از رکود بزرگ در اقتصاد 
جهانی است. حداقل  نرخ های بهره نتوانسته اند مانع 
لغزش نرخ های رشد شوند. استانداردهای زندگی 
در بسیاری از کشورها به  سطوح گذشته در اوایل 
دهه ۲۰۰۰ بازگشته اســت. حفظ همکاری های 
بین المللی برای مقابله با تغییرات  اقلیمی، گشودن 
بازارها برای تجارت، مدیریت ارز و یا اشتغال زایی 
بیش از پیش دشوار شــده است. مشکالت  سال 
۲۰۱4 همچنان مشابه سال ۱۹۹۹ هستند، اما این 

بار جدی تر و ظاهرا حل ناشدنی تر می باشند. 
توضیحات درباره اشــتباه های صورت گرفته و 
راهکارهای اصالح اوضاع کم نیستند. یک دیدگاه، 
که محبــوب  بانک های مرکــزی و اهالی فناوری 
اســت، آن اســت که تنها اندکی زمان الزم است. 
جهان از این منظر در  آستانه تغییری فناورانه از آن 
دست اســت که هر ۵۰ تا ۶۰ سال روی می دهد. 
اما این گذار به دلیل  تغییرات ساختاری در اقتصاد 
جهانــی به تأخیر افتاده اســت کــه خود معلول 
فروپاشی کمونیسم در حدود ربع  قرن پیش است. 
تعدیالت در این تغییرات ژئوپلیتیکی، مانند ظهور 
چین، بیش از انتظار به تأخیر افتاده اســت،  اما در 

 لری الیوت  
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است.

این روز ها برای عربستان ســعودی اوقات 
خوشی نیســت. این کشور درگیر جنگی 
برای برتری جســتن در بازار   جهانی نفت 
در مقابل نفت تازه از راه رســیده شــیل 
آمریکا اســت. عربســتان نگران است که 
آمریکا با ایران به   توافق هســته ای برسد 
و به این قدرت بزرگ منطقه نزدیک تر شــود.  تالش 
عربستان برای برکناری رئیس جمهور  سوریه، بشار اسد، 
شکست خورد و باعث ایجاد موج جدیدی از بنیادگرایی 
خطرناک شد. عربستان در کمپین  هوایی آمریکا علیه 
 بنیادگرایان شرکت دارد، در عین حال نگرانی ها درباره 
انتقام تروریســت ها در خاک این  کشور، مانند حمله 
 القاعده به ریاض بین ســال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵، در 
حال افزایش است. در چهارم ژانویه، با  وجود تالش های 
 عربستان برای تقویت و گسترش منطقه حائل با عراق، 
یک بمب گذار انتحاری یک فرمانده و  دو سرباز  سعودی 
را در مرز با عراق به قتل رساند. مرز این کشور با یمن 

نیز به همین اندازه ناامن است. 
با فوت ملک عبداهلل برادر ناتنی وی، شاهزاده سلمان 
به قدرت رسید. اما شاه جدید نیز کم سن و سال نیست؛ 
او ۷۸ ســال  دارد. در نظام پیچیده عربستان سعودی، 
قدرت بر اساس سن انتقال نمی یابد؛ بلکه تاکنون، از 
برادری به برادر   دیگر بین 4۵ پسر عبدالعزیز بن سعود، 
بنیان گذار حکومت و خاندان سعودی در سال ۱۹۳۲، 
از مادران مختلف   دست به دست گشته است. امروز همه 

برادران و خواهران یا مرده و یا سالخورده هستند. 
خالــد المعینه، روزنامه نگار کهنه کار عربســتانی، 
 می گوید:   »جانشینی همیشه طبق نظم بوده است اما 
بعد از ملک ســلمان هر اتفاقی  ممکن است بیافتد.«  
انتقال حکمرانی به نسل بعدی، که صدها شاهزاده برای 
رسیدن به قدرت رقابت می کنند، کار دشواری است. 
  این شاهزادگان شــامل محمد بن نایف می شوند که 
وزیر کشور و عضو خانواده قدرتمند فرزندان ُسدیری، از 

  همسران عبدالعزیز، است.  
سیاست خارجی ممکن اســت قسمت آسان کار 
پادشاه امروز عربستان باشد. مشکالت داخلی در این 
کشــور در   حال افزایش است و کار چندانی برای حل 
آن ها انجام نشده اســت. لیبرال ها به سرعت آهسته 
اصالحات در   کشور معترض هستند. با این  حال، نهاد 
متعصب مذهبی وهابیت به بدعت هایی مانند انتصاب 
۳۰ زن در  مجلس شورا تن داده است. مهم تر از همه، 
جمعیــت ۳۰ میلیونی جــوان و در حال افزایش این 
کشور به شــغل  احتیاج دارد، و این به معنای  کاهش 
یارانه ها و کمک های دولتی و قطع وابســتگی اقتصاد 
کشور به نفت است.  عبداهلل در چشم بیشتر  سعودی ها 
همچون پدری خیرخواه بود. جانشین او ممکن است از 

این اقبال محروم  باشد. 

نهایت تحقق خواهد یافت. 
دیدگاه دیگر این است که وضعیت وحشتناک 
اقتصــاد جهانــی ناشــی از فقــدان اصالحات 
ساختاری اســت. این  دیدگاه بین دولت آلمان، 
که علــت بحران منطقه یورو را نــه عدم تقاضا، 
بلکه موانع ایجادشــده برای رشد از  جانب طرف 
عرضه می داند، و اقتصاددانــان طرفدار بازار آزاد 
مشترک است. هر دو معتقد ند بحران مالی سال 
۲۰۰۷ و   ۲۰۰۸ بــه دلیل وجود مقررات بیش از 
اندازه بود.  بنابراین، راه  حــل بهبود عملکرد بازار 
از طریق اصالحاتی اســت که انگیزه های کار را 
قوت می بخشند، حقوق  کارگر را کمتر می کنند، 
مالیات هــا را کاهش می دهند، مخارج دولت ها را 
کم می کنند، بودجه ها را متعادل  می نمایند و در 

برابر گرایش های حمایتی مقاومت می کنند. 
بعد از آن، به دیدگاه کینزی   به جهان می رسیم 
که مبتنی بر بازگشــت به جهاِن سال های طالیی 
۱۹۵۰ تا   ۱۹۶۰ تا حد ممکن است. این بازگشت 
یعنی دولت ها بایــد در برنامه های ریاضتی خود 
تجدیدنظر کنند، نرخ  بهره را پایین نگه دارند، نتایج 
حاصل از رشد را به طور یکنواخت تر بازتوزیع کنند 
و به نظام مدیریــت ارزی ای  بازگردند که تا اوایل 
دهــه ۱۹۷۰ حاکم بود.  آن چه در بین توضیحات 
پیش گفته مشترک است، آن که همه آن ها قائل 
به نوعی ترمیم کوتاه مــدت )و  گاهی میان مدت( 
هستند که اوضاع را درســت خواهد کرد. رشد و 
افزایش ثابت اســتانداردهای زندگــی به یکی از 
 مشــخصه های دنیای صنعتی مدرن تبدیل شده 
است که آغاز آن به قرن ۱۸ بازمی گردد: پذیرفتن 
این  سخن ســنگین است که ۲۵۰ سال پیشرفت 

اکنون متوقف شده است. 
در نتیجه، فرض بر این است که اقتصاد جهانی 
در نهایت توان خارج شــدن از چندین سال رکود 
جهانی را باز  خواهد یافت. مسئله تنها فشردن اهرم 
مناسب است: از دیدگاه سیاست مداران آمریکایی، 
بانک مرکزی اروپا باید  تسهیل کّمی را در دستور 
کار خــود قرار دهــد، و از دیــدگاه دولت آلمان، 
کشــورهای دیگر منطقه یورو باید  بیش از پیش 
رویه آلمان را در پیش بگیرند.  همچنین، پیش بینی 
می شــود که کاهش قیمت نفت به نزدیک نصف 
قیمت پیشــین از تابستان باعث تسریع  بازگشت 
به جهان به دوران پیش از رکود سال ۲۰۰۸ شود. 
اساس این باور آن اســت که چون افزایش بهای 
انرژی به طور تاریخی عواقب ناخوشــایندی برای 
رشد  جهانی داشته است، قاعدتا انرژی ارزان تر باید 
مفید باشــد. تا این جا همه چیز خوب است و با 
فرض ایــن که  دیگر مؤلفه ها ثابت بمانند، کاهش 
قیمت نفت خام باعث افزایش صرف پول توســط 
مصرف کننده و ارتقای  سرمایه گذاری های تجاری 
در کشورهای واردکننده نفت می شود.  اما اگر دیگر 
مؤلفه ها ثابت نمانند، چه؟ برای مثال، اگر والدیمیر 
پوتیــن در نتیجه تأثیر افت قیمت نفت بر  اقتصاد 

روسیه به خشونت متوسل شود، چه خواهد شد؟ 
اگر ضررهای ناشــی از کاهش قیمت نفت راه به 
نظام  مالی جهانی باز کند، چه خواهد شــد؟ اگر 
کاهش قیمت نفت تنها نشانه ای از اقتصادی باشد 
که در آن با وجــود  تالش های بی دریغ بانک های 

مرکزی، تقاضا همچنان ضعیف باشد، چه؟
اســتفن کینگ، اقتصاددان ارشد بانک جهانی 
معتقد است فشــارهای ضدتورمی مدت ها پیش 
از کاهش قیمت  نفت و دیگر کاالها ریشــه دوانده 
بودند و حکایت از این داشتند که اقتصاد جهانی در 
وضعیت نسبتا بدی به سر  می برد. کینگ می گوید: 
»به نظر می رسد که سیاست های پولی در مواجهه 
با میزان زیاد بدهی ها، کشــش  محدودی داشته 
باشد. با وجود نرخ بهره صفر و پس از چندین سال 
اجرای اشکال مختلف و نامتعارف  تسهیل توسط 
بانک های مرکزی، نشــانه های اندکــی حاکی از 
تجدید رشد اعتبار وجود دارد: نمی توان نشانه های 
 مشابه را از طرف ژاپن نادیده گرفت.«  ژاپنی ها لزوماً 
با مشــکل مواجه نیستند. این کشور حتی بعد از 
رشد آهسته و کاهش های دوره ای قیمت ها طی   ۲۵ 
سال گذشته، همچنان کشوری ثروتمند محسوب 
می شــود. اســتانداردهای زندگی در کشورهای 
توســعه یافته  به رشد خود ادامه خواهند داد، تنها 
مسئله این است که این معیارها با سرعت کمتری 
نسبت به نیمه دوم  قرن بیستم رشد خواهند داشت 
تا زمانی که ظهور الگوی فناورانه ای جدید منجر به 
افزایش رشــد شود. با این همه، دو ایراد آشکار در 
نظریه »زندگی ادامه خواهد داشــت« وجود دارد. 
ایراد اول این که پیش بینی  بازگشت اقتصاد جهانی 
به دوران رکود چندان دشوار نیست. بدهی، کاهش 
قیمت ها و جریان سرمایه های  هنگفت خطرپذیر از 
یک نظام بانکی عمدتا اصالح نشده اثرات مخربی به 

همراه خواهد داشت. 
ایراد دوم حتی بدتر اســت، و آن این که نظام 
اقتصادی که رفاه بی ســابقه ای را تولید کرده بود، 
اکنون چنان  دچار اشــکال شده است که امیدی 
به بهبودش نمی رود. تنها راه ایجاد رشد نرخ های 
بسیار پایین بهره است که  باعث شکل گیری حباب 
در قیمت امالک و دارایی ها می شود. حتی در این 
شرایط، نیز رشــد ضعیف تر از  گذشته است و به 
دست نخبگانی می افتد که می کوشند ما را به غلط 
متقاعد کنند که اوضاع در حال بهبود  است. از آن 
بدتر، تالش برای افزایش رشد به هر قیمت به این 
معنی اســت که آینده جهان با ریسک  خطرناکی 
مواجه اســت.  اقتصاددان سرشناس، هری شات، 
اخیرا این نمای ویران شهری را از آینده جهان در 
وبالگی مطرح نموده  است. نظر او این است که ما 
در یکی از نقاط تاریخی، مانند پایان فئودالیسم، به 
ســر می بریم که جهان در حال  تغییر است، اما ما 
هنوز متوجه آن نشده ایم. به گفته او، اگر موفق به 
درک درست آن نشویم، عصر ظلمتی  دیگر ظهور 

خواهد کرد. 

پیرساالری  در 
عربستان  سعودی
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هرچهشرکتها
بيشتردر
حوزهآموزش
سرمایهگذاری
کنندانگيزه
بيشتریپيدا
میکنندکهرفتار
بهتریباکارمندان
داشتهباشند.

هزار و صد و شــانزده ثانیــه؛ به گفته 
یوجین لــی، رئیــس کارخانــه گروه 
تولیدی تال هنگ کنگ، این مدت زمان 
 مجاز دقیق برای دوختن تکه های یک 
پیراهن مردانه است. کار او این است که 
مطمئن شــود خط تولید کارخانه  تحت 
نظــارت او در دونگوان چین با دقتی به 
سبک ژاپنی ها کار می کند. اهدافی برای تیم هایی 
متشــکل از   ۳۰کارگر تعیین شــده است. وصل 
کردن یقه باید ۲۳ ثانیه زمان ببرد و سرآستین 
۲۰ ثانیه.  ناظران خط تولید لی گاهی کورنومتری 
در دست می گیرند و پشت سر کارگران مشغول 
با چرخ خیاطی  می ایســتند تا ببینند تیم ها در 
چه حد آهسته تر و یا سریع تر از حد تعیین شده 
کار می کنند. ســپس اطالعات به  دست آمده بر 
روی تخته ســفیدی ثبت می شــود تا مدیران 
بتوانند گلوگاه ها را شناسایی کنند. لی می گوید: 
  »قدیم ها، مدیران به طور حســی کار می کردند، 
اما بسیاری اوقات تحلیل هایشان نادرست بود. ما 

از داده های  واقعی استفاده می کنیم.« 
تال یکی از چندین شــرکتی است که می کوشد 
بهره وری بیشــتری از نیروی کار چینی خود به 
دســت آورد. این  کار در صنایعی چون پوشاک، 
اســباب بازی و الکترونیک عمدتا واکنشــی به 
افزایــش هزینه نیروی کار اســت. به  گفته اداره 

ملی آمار چین، دستمزد صنایع تولیدی شهری 
۷۳درصد از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ افزایش داشته 
 اســت و داده های سال اخیر در دست نمی باشد. 
شــائون راین، مدیر شــرکت تحقیق بازار چین 
در شــانگهای و  مؤلف کتــاب پایان چین مقلد، 
می گویــد: »نمی تــوان نیــروی کار را هدر داد، 
چــون دســتمزدها خیلی باال رفته اســت.  یک 
کارگر معمولی چینی حدود یک چهارم کارگران 
کارخانجات آلمانی یا آمریکایی بازدهی دارد.«به 
گفته وی،  برای شرکت هایی که به دنبال افزایش 
بهره وری هســتند، »میوه های در دسترس تری 
نیز وجود دارد،« مانند  ســرمایه گذاری در بخش 

آموزش کارگران و خودکارسازی خط تولید. 
کارخانــه تال، یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
پیراهن هــای مردانه در جهان و متعلق به بخش 
خصوصــی، بیــش از   ۲۵هزار کارگــر در چین، 
ویتنام و دیگر کشــورهای جنوب شــرقی آسیا 
دارد و فــروش آن در ســال ۲۰۱4 بالغ بر   ۸۵۰ 
میلیون دالر بوده اســت. مشــتریان آن شامل 
بِربِری، ال ال بین و ادی بائر می شــوند. تال نیز 
ماننــد دیگر  تولیدکنندگان پوشــاک در تالش 
اســت خود را با سرعت سرســام آور دنیای مد 
مطابقــت دهد. اِچ انــد اِم و زارا هر  چند هفته ای 
یک بار، مدل هــای جدیدی عرضــه می کنند و 
دیگر خرده فروشان را به تسریع برنامه زمانبندی 

خــود  وا  می دارند. ســفارش ها امروزه کوچک تر 
و پیچیده تر شده اســت. پیراهن های مردانه که 
در گذشــته یک برش  استاندارد داشتند، امروزه 
ممکن است برش کالسیک، اندامی و فوق اندامی 
داشته باشند. جیم دیتسل، معاون  زنجیره تأمین 
ال ال بین، می گوید برندها و تأمین کنندگان باید 
همکاری نزدیک تری داشته باشند. وی درباره تال 
 می گوید: »آن ها قبال کارشان این بود که برای ما 
ببرند و بدوزند.« این دو شرکت امروز »اطالعات 
خــود را  درباره روندها با هم در میان می گذارند، 
این که آن ها آینــده بازار را چه طور می بینند و 

ما چه طور.« 
ویژگی دیگر دنیای پرسرعت خرده فروشان این 
اســت که مشــتریان کمتر از گذشته تأخیر در 
زمان تحویل را  تحمــل می کنند. راجرلی، مدیر 
ارشــد اجرایی تال، می گوید: »در گذشــته، هر 
سال دو فصل مد داشــت واجناس  شش ماه در 
قفســه ها می ماندند، یعنی اگر دو هفته در زمان 
تحویل تأخیر می داشــتید، مشکل خاصی پیش 
 نمی آمد.« امروزه، برخی مشتریان برای حتی یک 
روز تأخیر، ۱۰درصد جریمه تعیین می کنند. به 
گفته لــی،   »از آن بدتر این که باید اجناس را با 

هزینه خودمان به صورت هوایی ارسال کنیم.« 
تال بــا بهره گیری از مفهوم تولیــد باصرفه که 
توسط تویوتاموتور و دیگر شرکت های ژاپنی ارائه 

پیراهن ژاپنی بر قامت اقتصاد چین 
راههاییکهشرکتهایچينیبرایبهرهوریبيشترامتحانمیکنند
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رئیس جمهور اندونزی، جوکو ویدودو، سال 
جدید را با دانســتن این موضوع آغاز کرد 
که برای صرف هزینه های   دولت تریلیاردها 
روپیه  در اختیار دارد که رئیس جمهور پیش 
از او از آن بی بهــره بود. آقای جوکو که در 
جهان  با  نام جوکووی شــناخته می شود، 
یارانه های نفتی را در ماه نوامبر کاهش داد 
و یکم ژانویه ســال جاری آن ها را  به  طور 
کامل قطع کرد. یارانه های انــدک )۱۰۰۰ روپیه، 
معادل ۸ ســنت، به ازای هر لیتــر( برای گازوئیل 
باقی   خواهد ماند که در حمل و نقل عمومی و برای 
میلیون ها ماهیگیر این کشور صرف خواهد شد. اما 
برای  نخستین  بار پس از چند دهه، قیمت نفت در 
این کشور با قیمت های بازار جهانی مطابقت خواهد 

داشت. 
این اقدام جوکووی خالی از ریسک سیاسی نبود. 
هنگامی که رئیس جمهور پیــش از او تصمیم به 
افزایش  قیمت های ســوخت گرفــت، معترضان 
خشمگین به خیابان ها آمدند.  اقدام جوکووی در 
ماه نوامبر اعتراضات  کوچک تری به همراه داشت. 
اما این بار شکایت های جدی در کار نبود،  آن هم به 
علت کاهش جهانی قیمت  نفت: حتی بدون وجود 
یارانه، قیمــت یک لیتر بنزین اکنون ۷۶۰۰روپیه 
 اســت که نســبت به قیمت   ۸۵۰۰روپیه ای آن با 
یارانه در ماه دسامبر، کاهش داشته است. بنابراین 
اوضاع باب  میل آقای جوکووی رقم  خورده است.  
دســت دولت به لحاظ مالی اکنون به مراتب بازتر 
است. یارانه های انرژی، بسته به قیمت نفت و نرخ 
تبادل ارز،   اغلــب یک پنجم کل هزینه های دولت 
را تشــکیل می داده اســت که این میزان بیش از 
کل مخارج مربوط به   زیرســاخت ها و برنامه های 
رفاه اجتماعی بــود، و منافع آن معموال به جیب 
فقرا سرازیر نمی شد، که توجیه   ظاهری اختصاص 
یارانه ها بودند، بلکه نصیب طبقه متوسط اندونزی 

می شد که صاحب اتومبیل بودند. 
وزیر اقتصاد این کشــور تخمین می زند که میزان 
صرفه جویی در این برنامه نزدیک به ۱۶ میلیارددالر 
باشــد.  مقــداری از این پول هم اینک خرج شــده 
است. آنتون  گوناوان، اقتصاددان دانشگاه اندونزی، 
تخمین می زند که  تأخیر در پرداخت یارانه های سال 
گذشته، انتقال پول  نقد به فقرا و کم درآمدها برای 
جبران قطع یارانه ها و  بدهی های دولت به روستاها 
تحت قانون تعین شده جدید بیش از ۹۰ تریلیارد 
روپیه هزینه خواهد داشت.  اما با وجود این مخارج 
نیز مقــدار زیادی پول باقی خواهــد ماند. این که 

آقای جوکووی و دولت او دقیقا چگونه   می خواهند 
این پول را هزینه کنند، زمانی مشــخص می شود 
که دولت نســخه اصالح شــده بودجه را اواخر ماه 
  جاری تقدیم پارلمان کند. اما به گفته تیموربیگ، 
اقتصاددان ارشــد آسیا در دویچه بانک، هدف کلی 
  رئیس جمهور روشن اســت: او تصمیم دارد بودجه 
سالمت، آموزش و زیرســاخت ها را افزایش دهد و 
کسری   بودجه را از زیر ۳درصد به زیر ۲درصد تولید 

ناخالص داخلی برساند. 
جوکووی پیش از این سه برنامه را اجرا کرده است که 
پیش تر وعده آن را داده بود؛ کارت سالمت اندونزی، 
  کارت هوشمند اندونزی و صندوق رفاه خانواده. این 
برنامه ها شامل بیمه رایگان برای فقرای این کشور، 
۱۲ســال  تحصیل رایگان در مــدارس و همچنین 
تحصیــالت عالی رایــگان برای پذیرفته شــدگان 
دانشگاه ها، و پرداخت  پول  نقد به فقرای کشور برای 
جبران حذف یارانه ها می باشد. اگرچه آقای جوکووی 
تالش کرده است برای  پیشبرد  برنامه های ضروری تر 
ارتقای زیرساخت ها سرمایه گذاران خارجی را جلب 
نماید، برخی از زیرســاخت های  این  کشور، مانند 
احداث بندر و راه آهن در مناطق دوردست، بودجه 
چندانی ندارند و نیازمند کمک دولت  هستند.  رئیس 
جمهور اندونزی تصریح کرده اســت که قصد دارد 
کشور را به رشد ۷درصدی گذشته برساند، عددی 
که   از اواسط دهه ۱۹۹۰ تاکنون محقق نشده است. 
در آن زمان قیمت کاالهای اساســی افزایش یافته 
و چین   درحال شکوفایی بود. امروز قیمت کاالهای 
اساســی افت کرده است و رشد چین نیز آهسته تر 
شده است. بانک   جهانی رشــد اندونزی را در سال 
جاری ۵/۲درصد پیش بینی کرده است. آقای بیگ 
رشد اندونزی را حداکثر ۵  درصد پیش بینی می کند. 

آینــده اندونزی در بلندمدت روشــن تر اســت. 
زیرســاخت های بهتر باید هزینــه حمل ونقل را 
کاهش دهند و   سرمایه گذاری های تجاری بیشتری 
را ـ شــامل ســرمایه گذاری های خارجی ـ جلب 
نمایند. این کشــور با داشتن   نیروی کار سالم تر و 
تحصیل کرده تر، کمتر به صنایع استخراجی متکی 
خواهد بود. به جای آن، افراد بیشتری   قادر به یافتن 
کار در بخش هــای خدماتی و تولیــدی با ارزشـ  
صنعت نیمه رساناها و گوشی های هوشمند، به   جای 
تی شرت و لباس زیرـ  بیشتر خواهد بود. همچنین، 
جوکووی با برداشــتن یارانه ســوخت می تواند به 
  مشکالت جدی تر مربوط به نظام مالیاتی نامنظم، 
نظام تنظیم مقررات و دیوان ساالری دولتی بپردازد. 

امسال   برای او به خوبی آغاز شده است. 

شده است،  خطوط تولید بیشتر اما کوچک تری را 
راه اندازی کرده است. به این طریق، بروز مشکل 
در رابطه با یک کارگر  یا یک ماشــین تنها چند 
ده، به جای چند صد، قلم کاالی تولیدی را تحت 
تأثیر قرار می دهد. اندازه تیم ها  یک سوم گذشته 
اســت و پرداخت دستمزد بر اســاس خروجی 
کارگر نیست، بلکه با توجه به عملکرد تیم است. 
 هــر تیم یک عضو شــناور دارد )به نام عنکبوت 
آبی، زیرا به گفته لی، »در همه جای کارخانه کار 
می کند«( که  قادر اســت وظایف مختلفی انجام 
دهد؛ مثال، به کارگری که عقب افتاده است کمک 

کند یا برچسب ها را  بچسباند. 
هر چه شــرکت ها بیشــتر در حــوزه آموزش 
ســرمایه گذاری کنند، از گردش نیروی کار ضرر 
بیشتری می بینند و  انگیزه بیشتری پیدا می کنند 
که رفتار بهتری با کارمندان داشــته باشند. الن 
سی کی چان، معاون مؤسسه  نساجی و پوشاک 
دانشــگاه پلی تکنیک هنگ کنــگ می گوید اگر 
شــرایط بد باشــد، »هیچ کارگری برای کار به 
 کارخانه نمی آید.« به گفته جفری کروتال، مدیر 
ارتباطات بولتن کار چین در هنگ کنگ، دنیای 
جدید تولیدات  ســریع تر همچنــان قربانی های 
خــود را می گیرد. وی می گوید: »تمام فشــاری 
که برندها بر تأمین کننــدگان وارد  می کنند، به 
کارگران منتقل می شــود. ناظر خط تولید تحت 
فشار اســت تا از کنترل کیفیت و تحویل انبوه 
 اجناس در زمان کوتاه تعیین شده مطمئن شود. 
ایــن کار ناگزیر به ایجاد تنــش بین کارگران و 

مدیران منجر  خواهد شد.« 
تال بیشــتر امور مربوط به حمل و نقل و تحویل 
اجناس را خود به عهده دارد و اغلب از داده های 
ارائه شده توسط  مشتری برای تعیین میزان تولید 
پیراهن و ارســال مستقیم کاالهای تمام شده به 
فروشگاه ها استفاده می کند.  این شرکت در حال 
ســرمایه گذاری در حوزه های جدیدی است: در 
ماه اکتبر ســرمایه ای معادل ۱۲میلیون دالر را 
 به شرکت نوپای بریتانیایی »می تِیل« اختصاص 
داد کــه یک اتاق پــرو مجــازی طراحی کرده 
است. خریداران  آنالین تصویری از خود را آپلود 
می کنند و اندازه های خود را وارد می کنند و یک 
آواتار دیجیتالی به نام   »می مدل« می ســازند تا 
لباس ها را پــرو کند. می تیل به دنبال گردآوری 
انبوه اطالعات درباره اندازه و شــکل  لباس هایی 
اســت که خرده فروشــان و برندهــای مد برای 
استفاده از آن ها پول پرداخت کنند.  با نقش بیش 
از پیش پررنِگ تجارت الکترونیکی در صنعت مد، 
آقای لی، رئیس کارخانه تال، پیش بینی  می کند 
که میــزان تقاضــا از تولیدکنندگانی مانند تال 
افزایش یابد. او می گوید: »مدل ها بســیار بیشتر 
و اندازه  ســفارش ها کوچک تر خواهد شــد. این 
نبردی دنباله دار است. پیروزی از آن کسی است 

که کارهایش بازدهی  بیشتری داشته باشد.« 

اقتصاد اندونزی: پس مانده های مفید
اندونزیسال2۰۱5راباتصميماتاقتصادی

بهنفعهمهطبقاتآغازکرد

آیندهاندونزی
دربلندمدت

روشنتراست.
زیرساختهای
بهتربایدهزینه

حملونقلرا
کاهشدهندو

سرمایهگذاریهای
تجاریبيشتری

شامل راـ
سرمایهگذاریهای

جلب خارجیـ
نمایند.
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و مس نیز  کاهش ناگهانی داشــته اند. با 
افت قیمت منابع طبیعی، آیا این الگو 

تکرار خواهد شد؟
در بسیاری از اقتصادهای بزرگ، 
کاهش زیــاد در قیمت منابع 
طبیعی باعث کاهش بهای ارز 
شده اســت. دست  کم ده ارز 
آفریقایی در سال ۲۰۱4 بیش 
از ۱۰درصد افت داشته اند. با این 
حال، نمونه های کاهش های  فاجعه بار 
اندک بوده اند، و این یعنی سرمایه گذاران 
کاهش قیمت منابع طبیعی را ضربه مهلکی قلمداد 
 نمی کنند. ارز کشور غنا، ِسدی، بدترین عملکرد را در 
سال ۲۰۱4 داشته و ۲۶درصد در برابر دالر افت کرده 
 است. اما دلیل این افت نگرانی سرمایه گذاران از تأثیر 
کاهش قیمت منابع طبیعی نبوده است. در واقع، طبق 
 استانداردهای آفریقا، غنا وابستگی قابل مالحظه ای به 
منابع طبیعی ندارد، بلکه سیاست مالی این کشور در 
 سال های اخیر دچار مشکل شده اند. در سال ۲۰۱۳، 
کسری بودجه آن به ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی 

 رسید. 
با وجود کاهش قیمت منابع طبیعی، چشم انداز این قاره 
قابل قبول به نظر می رسد. کارشناسان بانک جهانی 
 تخمین می زنند اقتصاد کشــورهای بخش سیاه این 
قاره )جنوب صحرای بزرگ( در سال جاری تا ۵درصد 
رشــد  کند. انتظار می رود حوزه مخابرات، حمل و نقل 
و بخش مالی به رشــد اقتصادی در این سال کمک 
کنند.  دلیل تغییر رویه  روبه رشد اقتصاد آفریقا چیست؟ 
افزایش ســرمایه گذاری می تواند مؤثر باشد، که دلیل 
آن تا  حدودی بهبود شــرایط برای سرمایه گذاران از 
ســوی دولت ها است. گزارش ساالنه کسب وکار بانک 
جهانی نشان  می دهد کشورهای بخش سیاه آفریقا در 
ســال ۲۰۱۳ و ۲۰۱4 بیش از هر منطقه دیگری در 
جهان به بهبود  قوانین خود پرداخته اند. کشور موریس 
در فهرســت بانک جهانی رده ۲۸ را از نظر ســهولت 
کسب و کار به خود  اختصاص داده است. رواندا، که ۲۰ 
سال پیش نسل کشی فاجعه آمیزی را شاهد بود، امروز 

پذیرای سرمایه گذاران فراوانی است. 
سرمایه گذاری در آفریقا به عنوان درصدی از تولید 
ناخالــص داخلی، بعــد از دو دهه عملکرد ضعیف 
در سال   ۲۰۰۰ رشد داشــته است. سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی در آفریقا با وجود رکود جهانی 
در ســال ۲۰۱۲ و   ۲۰۱۳ به ترتیب ۵ و ۱۰درصد 
افزایش داشته اســت.  ده سال پیش از این، تقریباً 
تمام سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در این قاره 
به اقتصادهایی اختصاص  داشت که منابع طبیعی 
غنی داشتند و سهم اقتصادهای دارای منابع کمتر 
بســیار اندک بود. اقتصادهای دارای  منابع طبیعی 
غنی همچنان سرمایه گذاری های خارجی بیشتری 
را جلب می کنند، اما اگر این سرمایه گذاری ها  را به 
عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم، 
سهم کشــورهای دارای منابع کمتر از آن ها بیشتر 

برای دهه ها، قیمت مواد اولیه مبنای رشــد 
آفریقا بوده اســت. این قاره دارای یک سوم 
ذخایر معدنی جهان و  یک دهم نفت جهان 
است و دوســوم الماس های جهان را تولید 
می کند. پس بدیهی اســت کــه همواره با 
باال رفتن  قیمت صــادرات منابع طبیعی و 
محصوالت کشــاورزی، رشد این قاره خوب 
بوده و با پایین رفتــن این قیمت ها،  اقتصاد آن دچار 
مشکل شده باشد.  طی یک دهه گذشته، آفریقا یکی 
از سریع ترین نرخ های رشــد را داشته استـ  به طور 
میانگین ساالنه بیش  از ۵درصدـ  که تا حدی به دلیل 
بهبود سیاسی و اصالحات اقتصادی بوده است. قیمت 
منابع اولیه نیز در این  مدت باال بوده است. اقتصادهای 
آفریقایی در دوره های گذشــته بــا افت قیمت مواد 
معدنی، نفت و دیگر منابع  طبیعی تنزل داشته است. در 
سال های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹، با کاهش قیمت نفت، نایرا 
واحد پول نیجریه ۸۰درصد ارزش  خود را از دست داد. 
ارزهای آفریقایی در دوره نوسان قیمت منابع طبیعی 
در بازارهای جهانی در ســال   ۲۰۰۹، دچار افت ارزش 
شدند.  از ســال گذشته تاکنون، قیمت نفت به نصف 
کاهش یافته است و بسیاری از فلزات مانند سنگ آهن 

 است. سرمایه گذاران خارجی از کشورهای دیگر آفریقا 
توجه ویژه ای به صنایع غیر از منابع طبیعی دارند و 
 نزدیک به یک سوم سرمایه گذاری های آن ها در بخش 
خدمات مالی است.  اقتصادهای دارای منابع بیشتر 
برای تغییر رویه خود به سختی تالش می کنند. در 
سه سال گذشته، رشد  نیجریه، بزرگ ترین اقتصاد 
آفریقا، از مرز ۵درصد گذشــت. ممکن است تصور 
شــود رشد این کشــور به دلیل  صادرات نفت بوده 
اســت. نیجریه دارای دومین ذخایر بزرگ این قاره 
و پنجمین صادرکننده بزرگ آن اســت و  به گفته 
صنــدوق بین المللی پول، صادرات نفت بیش از ۹۵ 
درصد کل صادرات این کشور را تشکیل می دهد.  اما 
در سال های اخیر، صنعت نفت این کشور دچار رکود 
شده است و رشد کشور به جای نفت، ناشی از صنایع 
 دیگری چون گوشــی های موبایل، بخش عمران و 
بانکداری است. بخش خدمات امروز ۶۰درصد تولید 

ناخالص  داخلی این کشور را تشکیل می دهد. 
وضعیت آنگوال نیز همین گونه است. این کشور دومین 
تولیدکننده بزرگ نفت در آفریقا اســت و مواد نفتی 
 بیشتر صادرات این کشور را به خود اختصاص داده اند. 
اما رشد ۵/۱ درصدی این کشور در سال ۲۰۱۳ عمدتا 
 به دالیل دیگری چون تولید و ساخت وساز بوده است. 
در این ســال، صید شــیالت ۱۰درصد و کشاورزی 
۹ درصد رشــد داشــته اند. بنا بر تخمین اقتصاددانان 
اســتاندارد بانک آفریقا، امروزه حدود یک سوم درآمد 
دولت از  منابعی غیر از نفت است، که یک دهه گذشته 

تقریبا صفر بود. 
طبق گزارش ســاالنه »چشــم انداز اقتصادی آفریقا« 
بانک توسعه آفریقا، در بوتسوانا، درصد صنایع معدن 
و  اکتشــاف منابعی مانند الماس، طال و مس از تولید 
ناخالص داخلی، از 4۶درصد در سال ۲۰۰۶ به ۳۵درصد 
 در سال ۲۰۱۱ کاهش داشته است. کشورهای دیگری 
که با موفقیت تغییر رویه داده اند، رواندا که به توسعه 
 بانک ها و شــرکت های خدمات تجاری پرداخته است 
و زامبیا اســت که اگرچه همچنان وابسته به صادرات 
مس  می باشد، ۱۲درصد در بخش خدمات مالی رشد 
داشته است. با این همه، همچنان راه درازی در پیش 
است. آفریقا همچنان بیشترین وابستگی را به صادرات 
منابع طبیعی  دارد. کشورهایی مانند تانزانیا و نیجریه 
قصد توســعه میدان های گازی بزرگی را دارند که با 
وجود بهبود  اقتصاد در کوتاه مدت، می تواند وابستگی 
آن ها را به این منابع بیشــتر کنــد. برخی نگران این 
هستند که همزمان  با صرفه جویی شرکت های معدنی، 
سرمایه گذاری در زیرساخت ها کاهش یابد.  حتی در این 
صورت نیز، دالیلی وجود دارد که نشان دهد »نفرین 
منابع« در حال کمرنگ شــدن است. با وجود  نوسان 
در بازارهای منابع طبیعــی، آفریقا همچنان یکی از 
سریع ترین نرخ های رشــد را در جهان دارا است. این 
 قاره با نظام آموزشــی بهتر، سرمایه گذاری در بخش 
زیرساخت ها و اصالحات عاقالنه قوانین می تواند این 
 طلسم را که در گذشته آن را از رشد بازداشته است، به 

طور کامل بشکند. 
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پيشبينیقطعی:
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ابرهای شوم رسوایی اقتصادی که بر سر دیلما 
روسف سایه افکنده بودند، این بار بر فراز شرکت 
نفتی دولتی   پتروبرس شکل گرفته اند. نزدیک 
بود این رســوایی برای روسف به قیمت انتخاب 
مجددش تمام شــود و   می توانســت دور دوم 
ریاســت جمهوری او را به نابودی بکشد.  ماجرا 
از ماه مارس آغاز شــد که پلیــس فدرال پابلو 
روبرتو کوستا، رئیس بخش پاالیش پتروبرس از 
۲۰۰4 تا    ۲۰۱۲، را برای تحقیق در یک پرونده 
پولشویی بازداشت کرد. آقای کوستا برای گرفتن 
تخفیف در مجازات،  به  بیش از آن چه به آن متهم بود، 
اقرار نمود. به گفته او، شــرکت های عمرانی که برنده 
مناقصات بخش  تحت  ریاست او شــدند، ۳ درصد از 
ارزش خود را به زدوبندهای احزاب سیاسی اختصاص 
دادند. پلیس ۳/۷ میلیارد  دالرپرداخت مشــکوک را 
شناســایی کرده است که این پرونده را به بزرگ ترین 
 رسوایی مالی برزیل تبدیل کرده  است.  در ماه نوامبر، 
پلیس ۲4 مدیر از شش شرکت بزرگ عمرانی برزیل و 
یکی دیگر از مدیران ارشد سابق   پتروبرس را بازداشت 
کرد، و در مجموع علیه سه نفر اعالم جرم کرده است. 
بیشــتر متهمان به دریافت رشوه، به  حزب کارگر که 
خانم روسف رهبری آن را به عهده دارد، متعلق هستند 

و یا از متحدان او به شمار می روند. 
شــواهدی در دست نیست که نشــان دهد خانم 
روسف از این فساد مطلع بوده است، اما بخش عمده 
جرایم   زمانی انجام شده است که وی وزیر انرژی و 
رئیس پتروبرس در دولت لوال داســیلوا بوده است. 
 یکی از مدیران  سابق این شرکت مدعی است وقوع 
تخلفات را به رئیس فعلی پتروبرس و دیگر مدیران 

اجرایی شرکت اعالم  کرده بود.
این رســوایی تا چندین ماه آینده ســرخط بسیاری 
از خبرهــای ناخوشــایند خواهــد بود. بیشــتر ۲۵ 
سیاســتمداری   که آقای کوستا از آن ها نام برده است، 
از مصونیت پارلمانی بهره مند هستند و تنها دیوان عالی 
می تواند آن ها را   محاکمه کند. سهام شرکت پتروبرس 
به حدود نصف زمان اوج خود در ماه سپتامبر سقوط 
کرده اســت، که البته   بخشــی از آن به دلیل کاهش 
قیمت نفت است.  سهامداران این شرکت خشمگین 
هستند. در بیســت و چهارم دسامبر، شهر پراویدنس 
ایالت رودآیلند  آمریکا،  یکی از چندین ســرمایه گذار 
ناراضی این شــرکت، شکایتی را در نیویورک تنظیم 
کرده اســت که در آن از  خانم  روسف به عنوان مطلع 
احتمالی فساد نام برده است. کمیسیون بورس و اوراق 
بهادار در حال بررسی  است که  آیا پتروبرس از قوانین 
ضدفساد تخطی نموده است یا خیر. امسال باید منتظر 

جنجال های بیشتری در  این  زمینه باشیم. 

دبی می خواهد تمام رکوردها را بشکند. 
تنها سه نمونه از رکوردهای آن بلندترین 
ساختمان جهان )برج   خلیفه(، بزرگ ترین 
مرکز خرید جهان )دبی مال( و بلندترین 
زنجیر طالی دست ســاز جهــان )۵/۵۲ 
کیلومتر(   است. اما اعتبار این دولت شهر، 
فراتر از جلوه فروشــی صرف، به دلیل دستاوردهای 
اساســی تری است. در ســال   مالی گذشته، فرودگاه 
دبی با ۶۸/۹ میلیون مسافر، جایگاه شلوغ ترین پایانه 
جهان را از هیتروی لندن گرفت.  پول نفت، جغرافیا، 
بلندپروازی و ظاهرا سرمایه گذاری هوشمندانه دبی را 
بــه پایانه ترانزیتی مهمی به ویژه  برای  افراد و کاالها 
بــه مقصد خاورمیانه و یــا از طریق آن تبدیل کرده 
اســت. هواپیمایی امارات، حامل پرچم دبی،  یکی  از 
بزرگ ترین خطوط هواپیمایی جهان است. فرودگاه 
جبل در رده نهمین فرودگاه های شلوغ جهان  جای 
دارد.  مرکز بین المللی دبی )دبی ورلد سانترال(، یک 
پایانه حمل ونقل در نزدیکی فرودگاهی جدید  است 
که پس از  تکمیل، اندازه آن دو برابر جزیره هنگ کنگ 
خواهد بود. این مرکز از مدرن ترین پایانه های  جهان 
بهره خواهد  برد. امارات متحده، که دبی یکی از هفت 
بخش تشکیل دهنده آن است، در حال ساخت  یک 
راه آهن به عنوان  بخشی از شبکه ای ۲۵میلیارد دالری 
است که شش کشــور عضو شورای همکاری خلیج 

 فارس را به یکدیگر  متصل می کند. 
فادی غندور، بنیان گذار شرکت حمل ونقل آرامکس 
در دبی، می گوید »زیرساخت های نرم« این شهر نیز 
به   همین اندازه اهمیــت دارد. به گفته وی، »قوانین 
دبی مناسب هســتند و مقامات آن با کسب وکارها 
مانند   مشتری رفتار می کنند و به وعده های خود عمل 
می نمایند.« یک نمونه از آن کریدور بدون گمرک بین 
بندر و   فرودگاه است که به شرکت ها اجازه می دهد مواد 
خام را بدون پرداخت هزینه وارد و صادر کنند. در این 
  کریدور کنترل و مالیاتی بر تبادالت اعمال نمی شود. 
عجیب نیست که شرکت حمل و نقل دی اچ ال امارات 
را   در رده ۱۲ شاخص ارتباطات جهانی ساالنه خود، 

به عنوان معیاری برای جهانی شدن، قرار داده است. 
 امارات  در این فهرست یک پله پایین تر از هنگ کنگ 
و باالتر از فرانسه و ایتالیا است.  هنگامی که در سال 
۱۹۸۲ آقای غندور شرکت آرامکس را بنیان   گذاشت، 
پایانه حمل ونقل آن را در بحرین، مرکز مالی منطقه در 
آن زمان، قرار داد. او در اواسط دهه   ۱۹۸۰ به  دبی نقل 
مکان کرد. دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس اکنون 
می کوشــند از موفقیت دبی  الگوبرداری کنند.  کمی 
بیش از یک ســاعت آن طرف تر از دبی، ابوظبی در 
حال گسترش فرودگاه خود است که  پایگاه هواپیمایی 
 اتحاد، یکی دیگر از شرک های بزرگ دنیا، می باشد. 
ابوظبی وامی معادل ۳۰۰ میلیون درهم   )۸۲ میلیون 
دالر(  را برای گســترش بندر خلیفه اختصاص داده 
است.  قطر به تازگی فرودگاه جدیدی را افتتاح کرده 
است و قطر ایرویز که بزرگ تر از اتحاد و کوچک تر از 
امارات   است، به شدت برای جلب پروازهای مسافربری 
و باری رقابت می کند. قطر در فهرســت شــاخص 
عملکرد  حمل و نقل بانک جهانی تنها دو پله پایین تر از 
امارات متحده قرار دارد. عمان پیش بینی می کند که 
بندر آن در  شهر  ُدقم در کنار اقیانوس هند مقبول تر از 
بندر جبل علی واقع شود، زیرا کشتی ها برای رسیدن 
بــه آن مجبور  بــه  عبور از تنگــه پررفت و آمد هرمز 
نخواهند بود. عربستان سعودی تا سال ۲۰۲۰، ۵۰۰ 
میلیارد دالر در بخش   زیرســاخت ها سرمایه گذاری 
می کند که شامل ساخت شهرهای جدید برای تسریع 
توسعه اقتصادی، یک مرکز   مالی، مترو و دانشگاه ها 
و مدارس جدید اســت. بحرین و کویت نیز بر روی 

زیرساخت ها سرمایه گذاری می کنند. 
پرسش این اســت که آیا در زمان افت قیمت نفت 
و سقوط بازارهای سهام در منطقه، چنین پروژه های 
بزرگی   توجیه عقالنی دارد یا خیر. حتی دبی نیز دچار 
اشتباه شده است. تنها شش سال پیش بود که سقوط 
بازار   امالک، شرکت هلدینگ دولتی دبی به نام دبی 
ورلد را مجبور به اخذ وام از ابوظبی کرد. »برج دبی« 
بــا ۸۲۸   متر ارتفاع در زمان کوتاهی به نام ناجی آن، 

شیخ خلیفه، »برج خلیفه« نام گرفت. 

دبی به کدام سو می رود؟
وقتیدبیمهمترینپایانهترانزیتیخاورميانهمیشود

دستان آلوده
نمونهایازچگونگیمواجهشدن
بامفاسداقتصادیدربرزیل
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رسواییاقتصادی
کهبرسردیلما
روسفسایه

افكندهبودند،این
باربرفرازشرکت

نفتیدولتی
پتروبرسشكل

گرفتهاند.
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متولد چه ســالی  بگویید،  از کودکی تان 
هستید؟ کجا بزرگ شدید و پدر و مادرتان به چه 

کاری اشتغال داشتند؟
من روز ۲۰ مهرماه ۱۳۲4 در تهران متولد شــدم. پدر 
و مادرم اصالتاً تهرانی بودند. مادرم تا پیش از تولد من 
دبیر آمــوزش و پرورش بود اما موقعی که ازدواج کرد 
و بچه دار شد، کارش را کنار گذاشت. پدرم شغل آزاد 
داشت. کارهای مختلفی کرده بود؛ از جمله یک مدت 
در زمــان جنگ، کارمند راه آهن دولتی ایران بود، بعد 
از آن، کارهــای آزاد فراوانی را تجربه کرد حتی مدتی 
گاوداری داشــت. ما دو بــرادر و دو خواهر بودیم که 
همگی در خانۀ پدری در خیابان ایران درس خواندیم. 
من دوران دبســتانم را در مدرسه بامداد شروع کردم 
و بعدها به مدرســه ای به اسم دبستان حسینی رفتم. 
دبیرســتان را در دبیرســتان باباطاهر آغاز کردم، در 
دبیرستان بهبهانی واقع در سرچشــمه ادامه دادم و 
باالخره در دبیرستان مروی گذراندم. اکثر اوقات نمرات 

خوبی داشتم و در سال ۱۳4۲ دیپلم گرفتم.
تا پیش از دریافت مدرک دیپلم، هیچ وقت 

کسب وکاری داشتید؟
آن موقع دبستان و دبیرستان هردو شش کالس بود. 
من از کالس پنجم دبیرستان، کسب وکارم این بود که 
شاگرد خصوصی داشتم و ریاضیات، فیزیک و شیمی 
دبیرســتان را درس می دادم. درآمدم هم بد نبود. به 
زمان خودش از این راه ماهی دویســت تومان درآمد 
داشتم. از وقتی یادم می آید همیشه یکی دوتا شاگرد 
داشتم به همین دلیل از دوره دبیرستان دیگر از پدرم 
پول توجیبی نگرفتم. سال ۱۳4۲ در کنکور دانشگاه 

تهران شــرکت کردم و در رشته معدن دانشکده فنی 
قبول شدم.

دانشکده  دورۀ  در  دانشجویی چطور؟  کار 
فنی کاری هم در کنار تحصیل داشتید؟

کار دانشــجویی هم کردم؛ هم در کتابخانه و هم در 
رستوران دانشکده فنی کمک می کردم.

این کارها را تنهــا به خاطر خود کار انجام 
می دادید یا درآمدش نیز برایتان مهم بود؟

هر دوی اینها بود. به هرحال آن موقع ماهی صدتومان 
دانشکده برای کسانی که در رستوران کمک می کردند 
می پرداخت، یا ماهی دویســت تومان بــه کتابداران 
کتابخانه می داد، که رقم قابل توجهی بود. ولی صرفاً 
کســب درآمد مطرح نبود، در واقع ایــن کارها برای 
پُرکردن وقت اضافه ای که داشــتیم هم بود. با اینکه 
دانشکده فنی دانشکده بسیار سختی بود و درس هایش 
فوق العاده پُرحجم بود، ولی باز هم وقت اضافی داشتیم. 
البته در همه سال های تحصیل، تابستان هایمان هم 
اشغال بود؛ یا کارآموزی بودیم یا برنامه های فوق برنامه 
دانشــکده فنی را داشتیم؛ مثل دوره های علوم جدید 
و کامپیوتر. تنها ســالی که تابستانش آزاد بودم، سال 
دوم دانشــگاه بود. آن زمان قســمت اعظم دوره های 
نقشه برداری را گذرانده بودیم و تابستانی که بیکار بودم 
را به یک شــرکت خصوصی راهسازی رفتم و در تمام 
آن سه ماه تابستان را در جاده ها برایشان نقشه برداری 
می کردم. خیلی کمک بودم و آنها هم دســتمزد قابل 

توجهی به من دادند.
چقدر دستمزد گرفتید؟

برای ســه ماه به من ۱۰هزار تومان دادند. تابســتان 

۱۳44، تمام ســه ماه تعطیــالت را در جاده ای که از 
سقز به مریوان کشیده می شد گذراندم. هیچ ارتباطی با 
تهران نداشتیم، نه موبایل بود نه تلفن. تنها امکان ارتباط 
یکبار در هفته بود که از بی سیم ژاندارمری می توانستیم 
اســتفاده کنیم که آن هم نوبتش به من نمی رسید. 
من در ســال ۱۳4۶ از دانشــکده فنی فارغ التحصیل 
شدم و شاگرد اول رشته استخراج معدن بودم. یعنی 
لیسانس و فوق لیسانس را در چهار سال تمام کردم. 
موقعی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم کمتر از ۲۲ 
ســال سن داشتم. دوره کارآموزی تابستان آن سال را 
به خاطر اینکه شاگرد اول شــده بودم همراه یکی از 
هم دانشگاهی هایمان که او هم در رشته زمین شناسی 
شاگرد اول شده بود به نام دکتر عبدالرحیم جواهریان 
که االن رییس انجمن ژئوفیزیک ایران اســت، برای 
یک دورۀ FieldGeology یا زمین شناسی صحرایی به 
پاکستان فرستادند. وقتی از این دوره برگشتیم، من در 
بهمن ماه ۱۳4۶ به خدمت سربازی رفتم. سربازی ها 
در آن زمان اکثراً سپاه دانش بود ولی ما در قالب کادر 
ارتش ســربازی مان را گذراندیم. ابتدا در شــیراز یک 
دوره آموزشــی گذراندم، بعد یک دوره آموزشی دیگر 
در اصفهان گذرانــدم و از آنجا به نیروی هوایی آمدم. 
چون بر اساس معدل و نمره تقسیم می شدیم، من با 
درجه ســتوان دو، به نیروی هوایی تهران اعزام شدم. 
خدمــت را در آنجا گذراندم تا اینکه ســال ۱۳4۸ در 
هفتم مردادماه سربازی ام تمام شــد و از روز یازدهم 
مــرداد در وزارت صنایع و معــادن آن زمان که به آن 
وزارت اقتصاد ملی می گفتند در ســمت کارشــناس 
معدن مشغول به کار شدم. در سمت های مختلفی کار 

تعهد به شرکت
خط قرمز من است 

اخالق کسب وکار 
در گفت وگو با مهرداد شکوهی رازی

کالسپنجم
دبيرستان،
کسبوکارماین
بودکهشاگرد
خصوصیداشتم
وریاضيات،
فيزیكوشيمی
دبيرستانرادرس
میدادم.درآمدم
همبدنبود.به
زمانخودش
ازاینراهماهی
دویستتومان
درآمدداشتم.

امید ایران مهر:  از خط قرمزهایش که سخن می گوید قاطعیت یک مدیر منضبط را دارد و 
وقتی نگاهش به کارگران ایرانی را تشریح می کند، روحیه همدالنه با پرسنل اش تو را می برد 
به کیلومترها دورتر، در کارخانه ای واقع در تاکستان قزوین که کارگرانی تا ساعتی گذشته 
از نیمه شب مشغول کار و فعالیتند. مهندس مهرداد شکوهی رازی، رییس سازمان نظام 
مهندسی معدن است. از باسابقه های این صنف که وقتی پیشنهاد کاری مناسب در بخش 
خصوصی را دریافت کرد، در اواخر دهۀ ۵۰ ریاست اداره اکتشاف معادن وزارت اقتصاد ملی 
را رها کرد و راهی هولدینگ برادران میرمحمدصادقی شد. جایی که بنیانگذاران صنعت 

گچ ایران فرصتی برایش فراهم کردند تا او را حین کار با وجوه تازه ای از رشته تحصیلی و 
فعالیت های صنعتی اش آشنا کنند. شکوهی سابقه حضور در سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع و ســازمان صنایع ملی را نیز در کارنامه دارد و در همین نهادها بود که مدیریت 
صنعتی را به خوبی فراگرفت تا سال ها بعد بتواند شرکتی در آستانۀ ورشکتگی را با یک 
برنامه ریزی مناسب،  به سودرسانی پایدار برساند. با او در یک بعدازظهر زمستانی در دفتر 
کارش هم صحبت شدیم. با او که در کار، دموکرات منش است و همدل با پرسنل، به شرط 

آنکه خطوط قرمزش را رعایت کنند: تعهد به شرکت و التزام به سلسله مراتب.
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کردم که عمدتاً به عنوان کارشناس بود و ماموریت هایی 
که انجام می دادیم یا نقش برآوردی داشت یا نظارتی. 
من هشت سالی در آنجا بودم تا اینکه در سال ۱۳۵۶ 
رسماً با سمت های دولتی خدافظی کردم. روزی که از 
وزارتخانه بیرون آمدم، رییس اداره فنی اکتشاف معادن 

بودم و از آنجا به بخش خصوصی پیوستم. 
از آغاز کارتان در بخش خصوصی بگویید. 
چطور شد به آنجا رفتید و چگونه فعالیت را آغاز 

کردید؟
یکی از ارباب رجوعی که مرتب در وزارتخانه رفت وآمد 
داشت، یک روز بی مقدمه گفت من می خواهم تو برای 
من کار کنی! آقایی بود به اسم آقای اوره ای که با برادران 
میرمحمدصادقی؛ مرحوم حاج آقا بهاء، و حاج آقا عالء 
کار می کرد که مجموعه ای برای راه اندازی کارخانجات 
گچ داشتند. االن کارخانجات گچ همه چیزش در ایران 
ســاخته می شــود اما آن زمان هیچ چیزش در اینجا 
ساخته نمی شد. در نتیجه، من برای همکاری با اینها 
از وزارتخانه بیرون آمدم. هرچند به عنوان مدیر پروژه 
برایشــان کار می کردم اما چون بخش خصوصی بود، 
عمالً یک مهندس باید هر کاری که آنها می خواستند 
و از دســتش برمی آمد، برایشان انجام می داد. من هم 
این کار را کردم و در همکاری با آنها خیلی چیزها یاد 
گرفتم. اوالً آشــنایی کاملی با سیستم تولید گچ پیدا 
کردم. طراحی ها و راه اندازی کارخانجانش را یاد گرفتم، 
حتی مدتی به عنوان رییس کارخانه در کارخانه گچ 
بُستان آباد، یکی از کارخانجات وابسته به این مجموعه 
بود، مشغول به کار شدم. در پروژۀ تولید »لیکا« یا همان 
شن و ماسه سبک صنعتی در کیلومتر ۸۵ جاده ساوه 
همکاری داشــتم. هم در انتخاب ماشین آالت، هم در 
جانمایی، هم در پیداکردن معدن بنتونیت )چون باید با 
بنتونیت تولید شود( مشارکت کردم. آنجا سلسله مراتب 
به صورتی که در یک ســازمان دولتی یا یک مجتمع 
بزرگ غیردولتی تصور می شود نبود، در حقیقت همه 
به صورت آچار فرانسه کار می کردند، ما حتی در زمینه 
کشتیرانی و کشتی های نفتکش هم فعالیت داشتیم، 
چون آقایان دوزاده کشــتی نفتکش داشتند. خاطرم 
هست یکی از کشتی هایمان را برای تعمیرات ِدرایداک 
به انگلســتان برده بودند، آنجا با BP دچار مشــکلی 
حقوقی شده بودیم و در مقابل، کشتی را توقیف کرده 
بودنــد. من به آنجا رفتم، کارهــای دادگاهی ماجرا را 
انجام دادم تا باالخره توانستم کشتی را آزاد کنم و به 

خرمشهر بازگردم.
اسم شرکتی که ذیل آن کار می کردید چه 

بود؟
سه چهار شــرکت بود؛ یکی شرکت »لیکا« که هنوز 
هم وجود دارد، دیگری »شرکت صنایع گچ ماشینی 
خراســان« که همچنان فعال اســت، یکی »شرکت 
صنایع گچ آذربایجان« و دیگری هم »شرکت صنایع 
گچ رامهرمز«. همه اینها، در یک مجموعه با یکدیگر کار 
می کردند. برادران میرمحمدصادقی اولین کسانی بودند 
که کارخانجات گچ را در ایران راه اندازی کردند و همه 
ماشین آالتش را از بلژیک و آلمان آوردند. آنها تولید گچ 

صنعتی را در ایران بنیان گذاشتند و هرچه امروز در این 
صنعت می بینید مرهون تولید اولیه آنهاست.

تا کی در کار گچ ماندید؟
من تا ابتدای سال ۱۳۵۸ آنجا بودم. همان سال آقای 
دکتر محمود احمــدزاده هروی، وزیر صنایع و معادن 
وقت که از قبل با هم آشنایی داشتیم و استاد من در 
دانشکده فنی بودند، از من خواست به سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران بروم. آن زمان سازمان گسترش 
و نوســازی، ده ها شرکت زیرمجموعه خود داشت که 
مدیرانــش کار را رها کرده بودند. وقتی به آنجا رفتم، 
آقای شــاه خلیلی مدیرعامل وقت سازمان گسترش، 
بالفاصله مدیرعاملی »شرکت صنایع آموزشی ایران« 
را به نام من صادر کرد. این شرکت یک هولدینگ بود 
که چهار زیرمجموعه داشت و وظیفه شان این بود که 
کلیه تجهیزات آموزشــی مملکت را یا بخرند و فراهم 
کنند، یا در کارگاه هایشان بسازند. میز، تخته، چکش، 
پاک کن و ... یعنی تمام وســایلی که نظام آموزشــی 
کشور از مرحله مهدکودک تا دانشگاه برای فعالیتش 
به آنها احتیاج داشــت در این مجموعه تولید می شد. 
یکی از زیرمجموعه هایش »شرکت تجهیزات مدارس 
ایران« بود که میز و نیمکت و تخته سیاه می ساخت. 
زیرمجموعه دیگرش شرکت »پِرسی لَب« بود که تمامی 
وسایل آزمایشگاهی مدارس و دانشگاه ها را می خرید یا 
می ساخت. بخش دیگر، شرکت »دیداموس« بود که 
انجام تمامی کارهای نرم افزاری و طراحی پوسترهای 

الزم برای کالس های درس را برعهده داشت.
چطور شد به سازمان صنایع ملی رفتید؟

بعد از یک سال فعالیت در آن مجموعه، دکتر احمدزاده 
از من خواســت به سازمان صنایع ملی ایران بروم و با 
همکاری دیگر دوستان، گروه معدن را تشکیل دهیم. 
اگر اشتباه نکنم در اردیبهشت یا خرداد ۱۳۵۹ بود که 
به سازمان صنایع ملی واقع در میدان ارک رفتیم. محل 
سازمان در ساختمانی بود که آن زمان وزارت صنایع و 
معادن در آن قرار داشت و االن متعلق به دادگستری 
است. بیش از ده گروه درست کرده بودیم و سخت کار 
می کردیم. آن زمان محاسبه کرده بودیم که برای کلیه 
مناصب زیرمجموعه سازمان صنایع ملی بیش از ۲۲۰۰ 
مدیر الزم داریم. در بخش معدن 44 شرکت داشتیم 
که از این تعداد سه شرکت، درواقع شرکت های نفتی ای 
بودند که در زیرمجموعه معدنی ها قرار گرفتند. همه 
اینها یا مدیرانشان از ایران رفته بودند، یا فراری بودند، 
یا دیگر نمی خواستند و نمی توانستند در شرایط جدید 
کار کنند. ما می بایست برای همه این شرکت ها مدیر 
می گذاشتیم. من مدتی در گروه معادن که ریاست آن 
با آقای مهندس حمیدی انارکی بود، مسئولیت معاونت 
گروه را داشــتم. مدتی بعد آقــای حمیدی انارکی از 
سازمان رفتند و من مدیر گروه شدم و تا سال ۱۳۶۲ 

در صنایع ملی ماندم.
مهم ترین فعالیت هایی که در دوران حضور 

در سازمان صنایع ملی داشتید چه بود؟
تازه انقالب شده بود. یکی از چیزهایی که بسیار با آن 
مخالفت می کردند، مسئله خام فروشی بود. ما االن بعد 

از ســی و شش سال که از انقالب می گذرد در صنایع 
معدنی پیشــرفت زیادی کرده ایم اما آن موقع در این 
مراحل نبودیم. مثال آن زمان ما نمی توانستیم از سنگ 
کرومیت، ُفروکروم درست کنیم. نه دانشش را داشتیم، 
نه تجهیزاتش را، نه ســرمایه و ثروتش را. ناچار بودند 
سنگ کرومیت را بعد از اینکه پُرعیارش می کردند، به 
عیار 4۸ درصد و اُکسید کروم برسانند و صادرش کنند. 
اما امروز شاهدیم که خوشبختانه همان کروم از ایران 
صادر نمی شود، بلکه عمدتاً تبدیل به ُفروکروم می شود 
و در صنایع فوالد به کار می رود. آن زمان هم در تفکر 
عمومی مخالفت شدیدی با خام فروشی وجود داشت و 
در بخش صادرات کارشکنی می کردند، هم خارجی ها 
تمایل چندانی به معامله با یک کشور انقالبی نداشتند. 
در نتیجه، منابع معدنی روی دستمان مانده بود. سرب 
و روی هم همین وضعیت را داشتند، یا نمی توانستیم 
بفروشیم، یا نمی گذاشتند بفروشیم. یکی از فعالیت های 
مهمی که در آن زمان انجام دادیم این بود که مصوبه ای 
را از تصویب شورای اقتصاد گذراندیم که بر اساس آن 
مقرر شد مواد معدنی توسط بانک ها پیش خرید شوند و 
تا زمانی که فروش برود، زیر بلیت بانک ها باشند. وقتی 
فروختیم، بانک سودش را بردارد، شرکت هم به پولش 
برســد. این کار در زمان خودش بسیار موثر بود. اگر 
این کار را نمی کردیم، اگر این مصوبه شــورای اقتصاد 
نبود، معلوم نبود چگونه نیازهای مالی تولیدکننده های 
ســرب و روی، و پروکرومیــت را تامیــن می کردیم. 
مشکل دیگری که ما داشتیم با آن سه شرکت نفتی 
بود؛ شرکت های ِسدکو، ِسدایران و رِدینگ.اَند.بِیتس. 
این سه شــرکت، شرکت های حفاری نفتی حاصل از 
ســرمایه گذاری خارجی در ایران یا سرمایه مشترک 
ایرانی-خارجــی بودند، در تیررس اولین امواج انقالب 
قرار داشتند و همه مدیرانشان از ایران رفته بودند. هم 
شرکت های پرهزینه ای بودند، هم معیار و مقیاسشان 
با شــرکت های معدنی ما فرق می کرد. البته نیروهای 
تخصصی کارآزموده ای داشتند که امید بود هر لحظه با 
حل شدن مشکل نفت به وجودشان احتیاج باشد، ولی 
ما یک زمانی رسید که برآورد کردیم و دیدیم کار این ها 
با معادن تداخل دارد، هزینه هایش از عهده ســازمان 
صنایع ملی خارج اســت و هرچند ما آشنایی اولیه با 
حفــاری نفت داریم اما مدیریت چنین شــرکتی کار 
متفاوتی می طلبد بنابراین از دکتر احمدزاده خواستیم 
کاری کنند که ما این شرکت ها را تحویل دکتر معین فر 
وزیر وقت نفت بدهیم. ما این ســه شرکت را در یک 
بعدازظهر کاری، با دوندگی بســیار و مذاکرات فراوان 
تحویل وزارت نفت دادیم. بدین ترتیب 4۱ شرکت در 
اختیارمان ماند تا اواخر سال ۱۳۶۱ که قانون تشکیل 
وزارت صنایــع، معادن و فلزات بــه مجلس رفت. در 
این مقطع طبق قانون، تمامی شــرکت های معدنی 
زیرمجموعه ســازمان صنایع ملی، به وزارت معادن و 
فلزات منتقل می شد. در آن تاریخ، تمامی شرکت های 
معدنی را به نماینده وزارتخانه، آقای مهندس عباس 
مطیعیان، معاون معدنی وزیر تحویل دادیم اما خودمان 
در سازمان صنایع ملی برای مدت محدودی ماندگار 

درشرکتما
تصميمرامدیر

میگيرد،اماپيش
ازتصميمگيری
حتمابههمه

نيروهایدرگيردر
کار،مجالمیدهيم
اظهارنظرکنندو
نظرشانراارائه
دهند.شایدآن
نظریکهکارگر
یانيرویفنیما
میدهد،بهذهن

مدیربخش
مربوطهنرسيده

باشد.
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شدیم. 
من به درخواست آقای مهندس شافعی، تا سال ۱۳۶۲ 
در سازمان صنایع ملی ماندم و در این مدت در قالب 
گروه سیمان سازمان کار می کردم. سال ۱۳۶۲ به این 
نتیجه رسیدم که وقتش شده در کشور »مهندسین 
مشاور توانمند« داشته باشــیم. تا آن زمان مهندس 
مشاور توانمند در حوزه مهندسی معدنی اصال در ایران 
نداشتیم. تنها یک شرکت مشاوره بود که چندماه پیش 
از اینکه ما این کار را آغاز کنیم در ایران وجود داشت 
به اسم شرکت »مهندسین مشاور معدن کاو« بعد از آن 
ما بودیم که در آذرماه سال ۱۳۶۲ »شرکت مهندسین 
مشاور کاوشگران« را تشکیل دادیم. آن زمان پنج نفر 
شــریک بودیم که حتی یک اتاق به عنوان دفتر کار 
نداشتیم. از یکی از شرکا خواستیم در منزل خودش 
واقع در خیابان فرشته که چند جای اضافی داشت، یک 

اتاق به ما بدهد و از آنجا کار را شروع کردیم. 
سرمایه اولیه شرکت چقدر بود؟

آن زمان مهندســین مشــاور برای آغاز کار سرمایه 
خاصی نمی خواستند. من فکر می کنم، دویست هزار 
تومان ســرمایه اولیه داشتیم که آن هم بیشتر هزینه 
ثبت شرکت بود. شاید امروز در کار مهندسین مشاور، 
تجهیزات اهمیت بیشتری پیدا کرده باشد اما آن زمان 
یک میز، یک صندلی، یک ماشین تحریر و یک خط 
تلفن برای منشی دفتر، تنها چیزهایی بود که برای آغاز 
کارمان احتیاج داشتیم. االن »گروه مهندسین معدن 
کاوشگران« یکی از موفق ترین مهندسین مشاور معدنی 
در ایران اســت اما در شش سال اول کار واقعا سختی 
کشــیدیم، چون از یک طرف جنگ بود و دولت پولی 
به پروژه های عمرانی اختصاص نمی داد، چون اولویت 
اولــش جنگ بود، از طــرف دیگر اهمیتی که باید به 

مهندسین مشاور داده شود، وجود نداشت.
چطور شد از کاوشگران جدا شدید؟

این جدایی ناشی از یک اجبار بود. سال ۱۳۷۶ بود که 
از من دعوت شد به عنوان مدیرعامل شرکت »استخراج 
و فرآوری مواد اولیه شیشه« فعالیتم را آغاز کنم. این 
اولین شــرکت در ایران بود که برای تولید مواد اولیه 
اســتاندارد صنایع شیشه بخصوص سیلیس تاسیس 
شــده بود. در نتیجه، ناچار شدم با مهندسین مشاور 
قطع ارتباط کنم چون نمی توانستم دوجا حضور داشته 
باشــم. هرچند کماکان روابط بسیار خوبی با شرکای 
پیشینم داشتم، اما بعد از ۱4 سال از جمع سهامداران 

کاوشگران جدا شدم.
در شرکت تازه با چه شرایطی مواجه بودید؟

وقتی وارد شــرکت شدم، در ابتدای کار شرایط بسیار 
بدی داشــتیم. شــرکتی بود زیان ده که بســیاری از 
ســهامدارانش به این نتیجه رسیده بودند که باید به 
زودی تعطیلش کنند. بهمن ســال ۱۳۷۶ که به آنجا 
رفتم، این شــرکت با هفتصد میلیون تومان سرمایه، 
حــدود یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان 
بدهی، و یک میلیــارد و هفتصد میلیون تومان زیان 
انباشته داشت. از همان آغاز برنامه ریزی های دقیقی را 
آغاز کردیم تا شــرکت را از آن وضعیت بغرنج بیرون 

بیاوریم. در عملکرد شرکت در سال ۱۳۷۶ مسئولیتی 
متوجــه من نبود. ســال های ۱۳۷۷، ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ 
ســه سال اولی بود که من به عنوان مدیرعامل در این 
شــرکت کار کردم و هر سال زیان دادیم ولی زیانمان 
هرسال کمتر از سال پیش شد تا اینکه سال ۱۳۸۰ مزد 
برنامه ریزی و فعالیتمان را گرفتیم و اولین سالی شد که 
توانستیم شرکت را به سود برسانیم و به طور کامل از 

وضعیت بحرانی خارج شدیم.
در این مدت چــه برنامه هایی ریختید و 

چگونه شرکت زیان ده را به سوددهی رساندید؟
من در آن ســه سال همه دانشی که در حوزه فرآوری 
سیلیس داشتم را به کار گرفتم و در عین حال، هم برای 
فروش بیشتر و هم تولید محصوالت متنوع با کیفیت 
خیلی خوب برنامه ریزی کردیم. بالطبع اجرایی کردن 
چنین برنامه هایی در یک روز، یک ماه و یکسال عملی 
نیست بنابراین ما در طی سه  سال هم برنامه ریزی کردیم 
و هم نیروهایمان را برای شرایط جدید آموزش دادیم. 
من آن زمان همیشــه به شوخی می گفتم ۹۰ درصد 
کارگرهای ما کسانی هستند که بیل را از آنان گرفته اند 
و بهشــان آچار داده اند ولی آموزش استفاده از آچار را 
به آنها نداده اند. همینطور هم بود، بنابراین برای تغییر 
وضعیت، ســرمایه گذاری زیادی روی آموزش پرسنل 
انجام دادیم. همزمان تعدادی نیروی فنی کارآزموده به 
شرکت آوردیم، که تا آن روز جای خالی شان در شرکت 
احساس می شــد. در این سه ســال، مرتب آدم های 
دلسوزتر را انتخاب می کردیم و ارتقا می دادیم تا اینکه 

باالخره مزد سرمایه گذاری مان را دریافت کردیم.
پس شما به آموزش ضمن خدمت پرسنل 

اهمیت می دهید.
بلــه، چون به نظر من اگر مــا آموزش ضمن خدمت 
نداشــته باشــیم تجهیزات را از بین برده ایم. سرمایه 
یک شــرکت نیروی انسانی آن است. این اصلی است 
که من به آن اعتقــاد کامل دارم. اعتقاد دارم که میز، 
نیمکت، ماشین و دستگاه همین طور که پیش می رود 
فرسوده و فرسوده تر می شود اما نیروی انسانی هرچه 
جلوتر برویم کارآمدتر خواهد شد. نیروی سی ساله ای 
که تازه به شرکت آمده ممکن است خیلی کارها را بلد 
نباشد و خراب کند، اما این آدم وقتی پنجاه ساله شد با 

بیست سال سابقه بهترین خدمات را ارائه می کند. 
چه راهکاری برای حفظ نیروهایتان دارید؟ 
به صورت سنتی هر نیرویی وقتی بتواند در جایی 
دیگر حقوق بهتری دریافــت کند، از محل کار 
قبلی اش بیرون می آید مگر اینکه عامل جذبی 
باشد که او را در کار قبلی نگه دارد. شما چگونه 

این جذابیت ها را برای نیروی کار ایجاد می کنید؟
همانطور که گفتم سرمایه یک موسسه نیروی انسانی 
آن اســت. اما ســوال شما این اســت که چگونه این 
سرمایه را حفظ می کنیم؟ خب اولین نکته این است 
که باید حقوشان قابل مقایسه با سایر موسسات مشابه 
باشد. یعنی هیچ دلیلی ندارد که ما بهترین حقوق را 
بدهیم، اما باید حقوقی هم بدهیم که پرسنل احساس 
نکند به او ظلم شــده اســت. نکته دیگر آن است که 

در سلسله مراتب باید ارزش و احترام پرسنل را همیشه 
به خاطر داشت. این بخش که باید ارزششان را درک 
کنیم و بهشان احترام بگذاریم، حتی از میزان حقوق 
مهم است. ضمن اینکه همین نیروی ارزشمند را باید 
مرتب برای کارآمدســازی بیشتر آموزش دهیم و راه 
پیشرفتش را در سلسله مراتب باز بگذاریم. ما اگر پول و 
سرمایه بیشتری به دست بیاوریم، بیشتر در این بخش 
آموزش سرمایه گذاری می کنیم چون در نهایت هم به 
سود پرسنل اســت و هم به سود مجموعه شرکت. با 
این حال، من یک اعتقاد شخصی هم دارم که ضرورت 
ندارد همه نیروها تا همیشه با ما بمانند، شاید یکی از 
پرسنل به جایی برسد که دیگر جای ارتقا ندارد، ما هم 
به این نتیجه برسیم که جای ارتقا ندارد، باید بگذاریم 
برود و آزادش کنیم تا به جای دیگری برود و خدماتش 
را ارائه کند. این را هم باید به رســمیت بشناسیم. از 
طرف دیگر، در شــرکت ما تصمیم را مدیر می گیرد، 
اما پیش از تصمیم گیری حتما به همه نیروهای درگیر 
در کار، مجال می دهیم اظهار نظر کنند و نظرشان را 
ارائه دهند. شاید آن نظری که کارگر یا نیروی فنی ما 

می دهد، به ذهن مدیر بخش مربوطه نرسیده باشد. 
شــما در مجموعه خود چه نوآوری هایی 
داشته اید؟ آیا کاری کرده اید که مبتکرش خودتان 

باشید و به آن افتخار کنید؟
کاری که ما کردیم در جریان طرح توسعه شرکت اتفاق 
افتاد. ما در طی این مدت از طریق مهندسی معکوس 
پروژۀ افزایش ظرفیت به دوبرابر ابتدای کار شرکت را 
اجرایی کردیم. اکثر تجهیزات ما تولید شــرکت ِدنِور 
امریکا بود. ما از طریق مهندسی معکوس نقشه هایشان 
را تهیه کردیم، جنس قطعات را تعیین کردیم، کادری 
فنی را برای کنترل کیفیت، تهیه نقشه ها و نظارت بر 
ساخت دستگاه های جدید تشکیل دادیم. کارگاهی به 
آن معنا نداشتیم اما عمال همه این ماشین آالت ساخت 
خودمان است، خط دوم تولید شرکت، ُکپی خط اول 
اســت، با برخی تغییرات که آنها هم ایراداتی اســت 
که خط اول داشــت و در این خط دوم برطرف شده 
است. مثالً در دستگاه های قبلی سیستم جداسازی و 
دانه بندی به صورت مکانیکال بوده، ما آن را به سیستم 

هیدرولیک تبدیل کردیم. 
شما گفتید که شرکت را از شرایط زیان ده، 
بعد از حدود سه سال به سودآوری رساندید و این 
وضعیت را تثبیت کردید. بعد از جذب مشتری های 

جدید، چگونه آنها را حفظ کردید؟
ما از همــان زمان زیان دهی، دو مشــتری دائمی 
داشــتیم. دو شرکت تولید شیشــه بودند که ۸۰ 
درصد سرمایه شرکت را تامین کرده بودند. ولی اگر 
تنها این دو شرکت از ما خرید می کردند، همچنان 
زیان ده می ماندیم چون هیچگاه به ظرفیت اسمی 
نمی رسید. ما مشــتریان دیگری را، هم با استفاده 
از قیمت های رقابتی و هــم با کیفیت مطلوب تر، 
جــذب و تثبیت کردیم. مــا در یک مقطع زمانی 
کاالیی تولید می کردیم که هیچ یک از شرکت های 
رقیب توان تولیدش را نداشــتند. محصوالتی که 

کار
بو

س
قک

خال
ا

نی
یرا
نا

ری
رآف
کا
ك
هی
جرب

ت

سرمایهیك
شرکتنيروی
انسانیآناست.
ایناصلیاست
کهمنبهآن
اعتقادکاملدارم.
اعتقاددارمکه
ميز،نيمكت،
ماشينودستگاه
همينطورکه
پيشمیرود
فرسودهو
فرسودهترمیشود
امانيرویانسانی
هرچهجلوتربرویم
کارآمدترخواهد
شد.



67

ند
ی

گره
ن
آ

13
93

د 
سفن

/  ا
م 

نج
و پ

سی 
ره 

شما

می توانســت در تولید بلورهای بســیار مرغوب و 
کریستال در ایران به مصرف برسد. مواد اولیه اش را 
که عمدتاً سنگی خاص بود از همدان می خریدیم، 
بــه اینجا می آوردیم، کارهای فــرآوری را روی آن 
انجام می دادیم، آرایــش می کردیم، تخلیصش را 
انجام می دادیم و می فروختیم؛ مشتریان هم بسیار 
راضی بودند. در نتیجه، این کار خودش باعث جذب 

مشتری می شد.
بزرگترین بحرانی که در دوران مدیریت تان با 

آن مواجه بودید، چه بوده است؟
بزرگترین بحران، بحرانی بوده کــه هنوز از آن عبور 
نکرده ایم و آن بحران رکودی همین دوسالۀ اخیر است. 
حتی در دولــت قبل، بحران رکود به این اندازه ای که 
االن حس می کنیم نبود. من به نظرم می رسد که دولت 
برای کنترل تورم، آنقدر مهار نقدینگی را سفت کشیده 
است که ما دیگر توان تنفس نداریم. بانک ها کمکی به 
بخش صنعت نمی کنند و باصطالح سه قفله شده اند. ما 
هم مشکالت بانک ها را درک می کنیم اما واقعیت این 
است که اگر بانک ها به کمک صنعت نیایند، صنایع ما 
نمی تواند روی پای خودشان بایستد. صنعت یک چرخ 
لنگر بسیار سنگین است که اگر شما بخواهید متوقفش 
کنید همان موقع نمی ایستد، مدتی می چرخد تا اینکه 
در نهایت بایستد. چرخ لنگری که با هدفمندی یارانه ها 
و درنظر نگرفتن سهم صنعت شروع به ایستادن کرده 
بود، حاال به آخرین چرخ هایش رسیده است و نتایج آن 
سیاست ها را امروز شاهدیم. در دولت قبل و در جریان 
هدفمندی یارانه ها، هزینه ها را به ما تحمیل کردند اما 
سهمی که قرار بود از محل صرفه جویی یارانه ها داده 

شــود، داده نشد. دولت حتما ســهمش را برداشته، 
یارانه های مردم هم داده شده است، ولی سهم صنعت 
را نداده اند. همین االن هم اگر این سهم را بدهند، اثر 
تورمی آنقدر شده که دیگر فایده ای برای ما ندارد. باید 
حتماً فکری به حال صنعت و معدن این مملکت کرد.

در دوره کاری تان تا به حال تعدیل نیرو هم 
داشتید؟

بله، در همین دورۀ دوسالۀ اخیر تعدیل نیرو داشتیم 
امــا هیچکس را اخراج نکردیم بلکــه کارگران مان را 
دسته بندی کردیم و آنهایی که می توانستند از شرایط 
بازنشستگی زودتر از موعد شغل های سخت و زیان آور 
استفاده کنند را بازنشســته کردیم. یعنی کسی را از 
نان خوردن نیانداختیم بلکه شرایطی فراهم کردیم که 

بتوانند از حقوق بازنشستگی شان استفاده کنند.
چقدر اهل ریسک هستید؟

تا دلتان بخواهد. مدیر شــرکت درست است که باید 
مدیریت کند و هر روز سود بیشتری بدهد، اما در بعضی 

موقعیت ها اگر ریسک نکند کارش پیش نمی رود.
مهمترین پروژه ای که در آن ریسک کردید و 

موفق شدید چه بود؟
همان پروژۀ طرح توسعه کارخانه که با بدبینی کامل 
هیئت مدیره مواجه بود. آنها می گفتند شما از عهده 
اجرای این طرح توسعه برنمی آیید اما در عمل دیدیم 
که به خوبی انجام شد و ما در جریان آن توانستیم یک 
خط تولید جدید به ظرفیت تولید کارخانه اضافه کنیم. 

چه سالی این کار را کردید؟
سال ۱۳۸۶. همه بدبین بودند و برخی اعضای هیئت 
مدیره معتقد بودند این پروژه به نتیجه ای نمی رسد و 

در نهایت فقط بخشی از سرمایه هایشان به هدر می رود 
اما نتیجه این شد که ظرفیت تولید شرکت باال رفت. 

چقدر به تولیدتان اضافه کردید؟
ما ظرفیتمان ۱۵4 هزار تن بود که این رقم را به ۱۸۰ 
هزار تن افزایش دادیم. البته هنوز به ظرفیت اســمی 

نرسیده ایم چون بازار هنوز کشش خریدش را ندارد. 
شــما در بازار خودتان، با توســل به چه 

شیوه هایی نسبت به رقبا جلو می افتید؟
کیفیت، قیمت و سرقول بودن که این آخری مهم ترین 
فاکتور اســت. ما وقتی روز اول سال، قیمت هایمان را 
اعالم می کنیم، تا آخر ســال اگر سنگ هم از آسمان 
ببارد قیمت را تغییــر نمی دهیم، درحالی که رقبا در 
این مدت سه بار ممکن است قیمتشان را تغییر دهند. 
در اول سال از ما ارزانترند، وسط سال قیمت را تغییر 
می دهند و با ما مســاوی می شوند، ولی در پایان سال 

قیمت هایشان از ما گرانتر است.
فعالیت  زمینه ســرمایه گذاری هــم  در 

می کنید؟
خیر، البته ســال ها پیش مدتی در بازار ســهام فعال 
بودم، ولی با اینکه در آنجا ضرر نکردم، ده سال پیش 
به توصیه یکی از دوستانم که تحلیلگر بازار سهام بود، 

از آن فضا خارج شدم.
تا به حال وام هم گرفته اید؟

بله، از بانک صنعت و معدن. این بانک از طریق شرکت 
ســرمایه گذاری صنعت و معدن صاحــب ۲۰ درصد 
سرمایۀ شرکت ماست. از این بانک دوبار وام گرفته ایم؛ 
یکی وام اولیۀ شرکت بود که آن را از این بانک گرفتیم 
و دیگری وام الزم برای اجرای طرح توسعه بود که آن 
را نیز از همین بانک دریافت کردیم. وام اولیه را تقسیط 
مجدد کردیم و چند سال پیش بازپرداخت کردیم، وام 
دوم هم یک ماه قبل، بدون اینکه حتی یک قسطش 

عقب بیفتد، تسویه شد.
صبح چه ساعتی از خواب بیدار می شوید؟

اگر بخواهم به دفترمان در تهران بروم، راس ساعت ۷ 
صبح بیدار می شوم، اما روزهایی که قراری در کارخانه 

دارم، ۵ یا حداکثر ۶ صبح روزم را آغاز می کنم.
اهــل روزنامه خواندن هم هســتید؟ چه 

روزنامه هایی می خوانید؟
بله، هر روز دو روزنامه را حتماً می خوانم؛ یکی »آفتاب 

یزد« و دیگری »دنیای اقتصاد.«
تفریحتان چیست؟

قدیم ترها در اوقات بیکاری کتاب می خواندم، خیلی هم 
می خواندم اما االن مدتهاست که اینترنت نمی گذارد 

کتاب بخوانم. 
ورزش هم می کنید؟

قبالً هر روز روی تردمیل یک ساعت می دویدم اما االن 
مشکل سیاتیک نمی گذارد به ورزش ادامه دهم.

چشم اندازتان برای کار چیست؟
االن دنبال تولید یک محصول باکیفیت جدید هستم 
که اگر موفق شــود، کاری خواهد شد کارستان! من 
معتقدم کار جوهر زندگی است، بنابراین تا هر زمانی 
که بتوانم کار می کنم و بازنشستگی برایم معنایی ندارد.

شما در شیوه مدیریت خودتان فارغ از بحث سود و زیان، خط قرمزی هم دارید؟ به این معنا که چه چیزی در 
فضای کسب وکارتان برای شما ارزش است و به هیچ عنوان عدول از آن را نمی پذیرید و اگر یکی از پرسنل 
که اتفاقاً نیروی سودآوری هم هست از این خط قرمز عبور کند عذرش را می خواهید؟ رعایت اصول اخالقی 
جزو خط قرمزهای من هست، ولی ما اصول اخالقی را به تنهایی مدنظر قرار نمی دهیم. من باید دربارۀ تک 
تک پرسنلم این حس را داشته باشم که شرکتشان را دوست دارند. همین طور که خودم شرکت را دوست 
دارم، این شرکت مثل بچه من است. روزی که به اینجا آمدم زیان ده بود و می خواستند درش را ببندند، اما 
امروز روی پای خودش ایستاده، قوام دارد و در این شرایط رکودی مشغول کار است. من متوجه این هستم 
که پرسنل مان چقدر با ما همراهند و خط قرمز من »تعهد به شرکت« است. این برای ما خیلی مهم است. از 
طرف دیگر، کسی که انضباط سازمانی را بهم بزند نیز در مجموعه شرکت نگه نمی داریم چون این رفتارها، 
تالی فاسد دارد و دیگران را خراب می کند. ما به این موضوع اهمیت ویژه ای می دهیم. انضباط سازمانی از لحاظ 
سلسله مراتب از دیگر مسائلی است که برای ما اهمیت دارد. من معتقدم در جریان بحث همه چیز می توان 
گفت و باید دیدگاه های مختلف مطرح شود اما تصمیم را در نهایت، مدیر می گیرد. وقتی تصمیم گرفته شد، 

همه باید برای اجرای آن همراه شوند. 

 این شرکت مثل فرزند من است

شکوهی رازی در نخستین سال های فعالیت در بخش خصوصی، اواخر دهه 1350

ماوقتیروزاول
سال،قيمتهایمان
رااعالممیکنيم،
تاآخرسالاگر

سنگهمازآسمان
بباردقيمتراتغيير
نمیدهيم،درحالی

کهرقبادراین
مدتسهبارممكن
استقيمتشانرا

تغييردهند.
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عظيم پرمجي كه به »بيل گيتس هند« شهرت دارد، 
يك كارآفرين بزرگ هندي است كه بيشتر اعتبارش 
را مديون پايه گذاري كمپاني ويپرو، يكي از بزرگ ترين 
شركت هاي برون سپاري و مشاوره تكنولوژي اطالعات 
در دنيا اســت. عظيم اين كمپاني را از يك شــركت 
توليد روغن تصفيه شــده و روغن حيواني و گياهي 
به شــركتي ســودآور در عرصه صنعــت كامپيوتر 
متحــول كرد. او در حال حاضر با بيش از ۱۸ميليارد 
دالر ســرمايه، يكي از ثروتمندترين افراد روي زمين 
بوده و رتبه چهل و سوم ليست مجله فوربز را به خود 

اختصاص داده است.

مردي تاثيرگذار با قلبي فروتن
عظيم فردي بامهارت و هوشــمند است به طوري كه 
تا به حال دو بار به ليســت صد فرد تاثيرگذار دنياي 
مجله تايم راه يافته است. همچنين كمپاني او، عظيم 
را بــه يكي از رهبران دنياي نرم افزار،  نه فقط در هند 
بلكه در جهان بدل كرده است. عظيم عالوه بر اينكه 
مردي قدرتمند در دنياي تجارت اســت، با تاسيس 
بنياد عظيم پرمجي، يكي از بزرگ ترين موسســات 
خيريه هندوستان، خود را به عنوان فردي خيرخواه و 
انسان دوست نيز به جهانيان معرفي كرده است. عظيم 
به وسيله اين بنياد كه تمركزش بر ساختن جامعه اي 
انســاني،  پايدار و عادالنه از طريق فراهم كردن امكان 
آموزش و پرورش باكيفيت براي جوانان است، موفق 
شده دست هزاران جوان هندي را كه در خطر افتادن 
بــه دام انواع كج روي هســتند بگيرد و بــه آن ها در 
ساختن آينده اي متفاوت ياري رساند. بعد از موفقيت 
و اثرگذاري چشــم گير بنياد عظيم پرمجي، دانشگاه 
عظيم پرمجي نيز پايه گذاري شــد كه در حوزه هاي 
آموزش و توسعه فعاليت مي كند. اين دانشگاه از زمان 
تاســيس موفق شده با توسعه چندين برنامه و رشته 
مختلــف، انقالبي در روش هاي آموزشــي در مقاطع 
مختلف تحصيلي در مدارس به وجود آورد و روش هاي 
مدرن آموزش را در سرتاسر هند معرفي و پياده سازي 
كند. عظيم همچنين اولين ميلياردر هندي است كه 
به »تعهد به انفاق« ملحق شــده است، جنبشي كه 
هدفش ترغيب و تشــويق ثروتمندترين افراد دنيا به 
بخشيدن سهم بزرگي از ثروتشان به موسسات خيريه 
است. عظيم در مصاحبه اي درباره پيوستنش به »تعهد 
به انفــاق« مي گويد: »من به طور جد معتقدم وظيفه 
اصلــي افرادي از ما كه از نعمت ثروت برخوردارند آن 
اســت كه تالش كنند و جهان بهتري براي كساني 
كه از اين نعمت بي بهره اند بســازند«. سرآغاز زندگي 
خارق العاده و پربار عظيم، بسيار ساده و معمولي است 
و به زماني بازمي گردد كه هندوستان هنوز مستعمره 
بريتانيا بود. عظيم در سال ۱۹4۵ و همزمان با پايان 
جنگ جهانــي دوم در بمبئي بدنيا آمد. خانواده او از 
مســلمانان شــيعه هند و گجراتي بودند. از آنجا كه 
والدين عظيم مسلمانان معتقدي بودند،  او در فضايي 
پر از سنت ها و فرهنگ اســالمي رشد يافت. پدر او، 
محمد هاشــم پرمجي، در همان ســال تولد عظيم، 

بیل گیتسِ شرق
زندگیعظيمپرمجي،کارآفرینبزرگهندی
 ریحانه عبدي
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عظيمعالوه
براینكهمردي
قدرتمنددردنياي
تجارتاست،
باتاسيسبنياد
عظيمپرمجي،
یكيازبزرگترین
موسساتخيریه
هندوستان،خود
رابهعنوانفردي
خيرخواهوانسان
دوستنيزبه
جهانيانمعرفي
کردهاست.
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پرمجيمعتقد
استکهنظام

ارزشيفرد،شكل
دهندههسته

کسبوکاراست.
اوبرپایبنديبه
ارزشهاتاکيد

داردچراکهعميقا
باورداردموفقيت

درکسبوکار
نهایتاازپایبندي
بهاصولحاصل

ميشود.

كمپاني خانوادگي شان را تاسيس كرد و آن  را شركت 
محصوالت هند غربي ناميد. عظيم از همان ســنين 
كودكي، مهارت هاي رهبري و ذكاوت مثال زدني اي از 
خودش نشان مي داد. او نه تنها در اجتماع مسلمانان، 
بلكه در مدرســه نيز شــناخته شــده بود و همواره 
توسط معلمانش مورد تشويق قرار مي گرفت. عظيم 
عالوه بر مدرسه، توســط پدرش نيز در قسمت هاي 
محتلف كســب وكار خانوادگي آموزش مي ديد، چرا 
كه پدر او معتقد بود مديريت كمپاني روزي بر عهده 
او قرار خواهد گرفت. بعد از اتمام دبيرســتان، عظيم 
به اياالت متحده رفت و مشغول به تحصيل در رشته 
مهندســي برق در دانشگاه اســتنفورد شد. با اين كه 
مصمم بود تحصيالتش را به پايان برساند، يك اتفاق 
ناخوشايند باعث شد درسش را نيمه تمام گذاشته و به 
خانه اش در هندوستان برگردد؛ پدرش، محمد پرمجي 
از دنيا رفته و رهبري كمپاني خانوادگي را به پسرش 
واگذار كرده بود. در ســال ۱۹۶۶ عظيم ۲۱ســاله به 
هند برگشــت تا هم براي پدرش عزاداري كند و هم 
براي اداره كمپاني،  آماده شود. قبل از انتصاب عظيم 
به سمت رئيس هيات مديره شركت محصوالت هند 
غربي، تخصص كمپاني در تصفيه روغن بادام زميني 
و توليد روغن گياهي و حيواني بود. اما بعد از تحويل 
سرپرستي شركت به عظيم، او تالش كرد كه تمركز 
كمپاني را از توليد روغن، به طراحي و توسعه وسايل 

الكترونيكي معطوف كند.

ايجاد تحول در ويپرو و تشكيل خانواده
او همچنيــن نام كمپاني را به ويپرو تغيير داد كه در 
واقــع مخفف نام اصلي آن بود. تحت رهبري عظيم، 
ويپرو به شركتي بسيار سودآور در عرصه هاي گوناگون 
بدل شــد كه به توليد و توسعه محصوالت جديدي 
مي پرداخت كه پاســخگوي نيازهاي جامعه در حال 
گذار و روي به سوي مدرنيته هند بود. عظيم در سال 
۱۹۷۰ با ياســمين چينوي ازدواج كرد. او زني بسيار 
مســتقل و مصمم و در عين حال متين و متشخص 
بود. ياســمين قبل از آشــنايي با عظيم، به تنهايي 
دورتادور قاره اروپا سفر كرده بود، كاري كه براي زنان 
هم ســنش و به خصوص در فرهنگ بسته آن زمان 
هند عملي نامتعارف محسوب مي شد. با بازگشتش 
به هند در ســال ۱۹۷۰، ياسمين و عظيم يكديگر را 
مالقات كرده و پس از مدت كوتاهي تصميم به ازدواج 
گرفتند. مراسم ازدواج بسيار ساده برگزار شد و عروس 
و داماد هدايايشان را به خيريه اهدا كردند. حاصل اين 

ازدواج دو فرزند به نام هاي رشيد و طريق بود. 
در دهه ۱۹۸۰، عظيم به پتانسيل خارق العاده فن آوري 
اطالعات پي برد و تالش كرد تمركز كمپاني اش را به 
سمت اين صنعت نوپا ولي در حال رشد سوق دهد. 
در عين حال، كمپاني ويپرو به رشدش ادامه مي داد 
و حتي حوزه كارش را به توليد سيلندرهاي صنعتي 
سنگين و سيلندرهاي هيدروليك متحرك گسترش 
داد. كمپاني همچنان رشد مي كرد و در دهه ۱۹۹۰، 
ويپرو توليد محصوالت متعددي از روغن شيريني پزي 

و لوازم بهداشــتي كودكان گرفته تا چراغ و لوســتر 
و شــامپو را در كارنامه داشــت. با افزايش تقاضاي 
روزافــزون فن آوري اطالعــات در اواخر دهه ۱۹۹۰، 
عظيــم فرصت را غنيمت شــمرد و ويپرو را به يك 
كمپاني توســعه نرم افزار و فن آوري اطالعات تبديل 
كرد. در اوايل دهــه ۲۰۰۰، ويپرو به اولين كمپاني 
هنــدي در حوزه فن آوري اطالعات تبديل شــد كه 
گواهي ISO )ســازمان استانداردسازي بين المللي( 
را به دســت آورد و به اين ترتيب نامش را در صنعت 

نرم افزار جهاني كرد.

تاسيس بنياد عظيم پرمجي
در ســال ۲۰۰۱، عظيم و همسرش ياسمين، بنياد 
خيريه عظيم پرمجي را پايه گذاري كردند؛ سازماني 
غيردولتــي كه هدفش ايجاد تحولــي رو به جلو در 
زندگي جوانان هندي به وسيله ارائه آموزش و پرورش 
اســتاندارد بود. بنياد عظيم پرمجي تالش هايش را 
به طور عمــده بر حوزه آموزش ابتدايي متمركز كرده 
بود تا بتواند به اين وسيله تغييري نظام مند در مدارس 
دولتي هند بوجود آورد. بنياد پرمجي كه ابتدا كارش 
را در شــهرهاي مدرن تر آغاز كرده بــود، رفته رفته 
تمركزش را به مناطق غيرشهري نيز معطوف كرد كه 
عموما بيشترين تعداد مدارس دولتي را دارند. عظيم با 
استفاده از تجربياتي كه طي سال ها كار به عنوان مدير 
شركت ويپرو به دست آورده بود، اين بنياد را به يكي از 

موفق ترين سازمان هاي خيريه هندوستان تبديل كرد. 
در سال ۲۰۰۵ عظيم از طرف دولت هندوستان مورد 
تقدير قرار گرفت و نشــان پادما بوشان، نشان مرتبه 
سوم كه به شهروندان اعطا مي شود را دريافت كرد. اين 
عنوان به پاس زحمات درخشان وي در زمينه تجارت 
و بازرگاني كه در رشد خيره كننده كمپاني اش نمودار 
بود به وي اهدا شد. در سال ۲۰۱۰ عظيم و ياسمين 
متعهد شــدند كه مبلغ دوميليارد دالر صرف ارتقاي 
آموزش همگاني در هند كنند. اين مبلغ بيشــترين 
مقدار پولي اســت كه تا  به امروز در هند صرف چنين 
امور خيريه اي شــده است. اين اقدام با انتقال مالكيت 
۲۱۳ميليون سهم شركت ويپرو كه در دست چندين 
بنگاه تحت نظر عظيم بود، به موسســه مالي عظيم 
پرمجي ميسر شد. اين موسسه مالي چندين سال قبل 
و به منظور انجام امور مالي ســازمان هاي پايه گذاري 
شده توسط عظيم راه اندازي شده بود. در همان سال، 
شــوراي قانون گذاري كارناتاكا اجازه تاسيس دانشگاه 
عظيم پرمجي را صادر كرد و اين موسسه آموزش عالي 
با هدف توسعه نظام آموزشي هند مشغول به كار شد. 
ســال بعد از آن دانشگاه عظيم پرمجي به طور رسمي 
اولين دوره آموزشي خودش را آغاز كرد. در سال ۲۰۱۱ 
دولت هند، نشان پادما ويبوشان،  دومين نشان افتخار 
در هند را به عظيم اعطا كرد. وي اين نشان را از دست 
رئيس جمهور هند و به پاس زحماتش در فراهم كردن 

آموزش برابر براي جوانان هند دريافت كرد.

چهار درس از عظیم پرمجي براي کارآفرینان
توانايي هاي خود را بشناسيد

بي شــك هر فرد بايد به ضعف هاي خودش آگاه باشد، اما به همان ميزان الزم است توانايي هاي خود را نيز 
 بشناسد. عظيم پرمجي در طول ســال هاي كار و زندگي اش همواره به توانايي هاي خود واقف بوده و موفق 
شده  يك كارخانه دو ميليون دالري توليد و تصفيه روغن را به شركتي هفت ميليارد دالري با حضور در بيش 
از ۶۰  كشور تبديل كند. پرمجي در جايي عنوان كرده كه ارج نهادن به نقاط قوت هر فرد از اهميت بااليي 
برخوردار  است چرا كه فقط توانايي هاي ماست كه مي تواند به ما در برطرف كردن ضعف هايمان ياري رساند. 

در موفقيت غرق نشويد
هر كارآفريني مي تواند موفق شود. اما آنچه كه اهميت دارد آن است كه اجازه ندهيد بواسطه موفقيت زياده  از 
حد مغرور شويد. پرمجي همواره به كارآفرينان جوان توصيه مي كند كه فروتن باقي بمانند؛ چرا كه به  محض 
اينكه كسي به موفقيت هايش مغرور شود، در مسير شكست قرار گرفته است. او همچنين بر اين نكته  تاكيد 
دارد كه شكســت به اندازه پيروزي پديده اي طبيعي است. بنابراين وقتي با شكست مواجه مي شويد،  درس 

بگيريد و به راهتان ادامه دهيد. 
آينده نگر باشيد

عظيم پرمجي معتقد است كه از تغيير گريزي نيست. بنابراين او به همه توصيه مي كند كه نوعي سيستم 
 اخطار زودهنگام داشــته باشند كه قبل از هر تغيير پيش رويي، اخطار داده و فرد را براي مقابله با تغييرات 
 آماده كند. او معتقد اســت كه نگاه رو به جلو در واقع فرد را مسلح مي كند، حتي اگر هيچ خطر قابل پيش 

 بيني اي در پيش رو ديده نشود. 
به ارزش هايتان پايبند باشيد

پرمجي معتقد است كه نظام ارزشي فرد، شكل دهنده هسته كسب وكار است. او بر پايبندي به ارزش ها  تاكيد 
دارد چراكه عميقا باور دارد موفقيت در كســب و كار نهايتا از پايبندي به اصول حاصل مي شــود. پرمجي  در 
جايي عنوان كرده كه بر سر آنچه كه به آن باور داريد بمانيد و تحت هيچ شرايطي از آنها كوتاه نياييد. او  در 
مواجهه با بحران ها همواره مقاومت كرده و بر سر اصول خود ايستاده، و اين ويژگي اي است كه يك  كارآفرين 

را متمايز و موفق مي كند. 
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مسئولیت  پذیری
 نه فقط سودآوری
گفتوگوباعظيمپرمنجیدرموردهندوبحراناقتصادی

جی
خار

ن
ری
رآف
کا

ماباشرکتهاي
بزرگفنآوري
متحدشدهایمو
درکناریكدیگر
سعيميکنيم
راهکارهاي
تكنولوژیكبه
بازاروبهخصوص
کشورمادرمان،
هندارائهکنيم.ما
پرچمدارکيفيت
وارائهبهترین
خدماتهستيم.

اقتصاد هند در مسير ناهموار اين ركود 
با پيش بيني  باز هم ســرپا ماند.  اقتصادي، 
افزايش رشد اقتصادي از ۶ درصد به ۷درصد و 
بعد از آن هم رشد ۹درصدي در آينده نزديك، 
هندوستان موقعيت هاي اقتصادي عالي اي  در 
زمينه هاي مختلف كسب وكار ارائه مي دهد. از 
ديدگاه خرد، موقعيت باثبات است و دورنماي 
كسب و كار  بسيار روشن است.  تاثير اين بحران 
بر ويپرو چه بود و چشــم انداز شــما براي 

سال هاي آينده چيست؟
ويپرو از موقعيت سخت اقتصادي موجود به طور 
موثري اســتفاده كرد تا كارايي و بهره وري را در 
بخش هاي  مختلف سازمان به حداكثر برساند. ما 
تصميم گرفتيم به مشــتريان مان بيش از پيش 
نزديك شــويم و بــه آن هــا در  مديريت بحران 
پيش رو از مســيرهاي مشخص ياري برسانيم تا 
بتوانند ميزان هزينه و سرمايه ذخيره را  كاهش 
دهند. هدف ما اين بود به مشــتريان مان كمك 
كنيم برنده از زمين خارج شــوند.  بســته هاي 
تشــويقي دولت ها، اثرات از پيش تعيين شــده 
خود را داشــته اند، اعتمادي دوباره به سيســتم 
تزريق  شــده و شــركت ها در بازارهاي سرمايه 
فعال تر شــده اند. من با بسياري از مديران ارشد 
اجرايي شركت هاي سراسر  دنيا صحبت كردم و 
متوجه شدم خوش بيني عمومي نسبت به آينده 
افزايش پيدا كرده اســت. ما نيز در ويپرو  شاهد 
اين پيشرفت هســتيم كه باعث شفافيت بيشتر 
تقاضا و ثبات بيشــتر در حجــم و قيمت گذاري 
شــده اســت.  خوب اين هــا خبرهــاي خوب و 
اميدواركننده اي است، ولي با اين حال هنوز هم 

بايد بسيار محتاط بود. 
در بازار رقابتي اي مانند بازار هند، چطور 
ويپرو را از رقبايش متمايز مي كنيد؟ راهكارتان 
براي  شاخص و منحصربفرد ساختن برند ويپرو 

چيست؟
مســير حركــت و هدف گذاري مــا از مجموعه 
خدماتي وســيعي نشــات مي گيرد كه شــامل 
برون ســپاري  فنــاوري  اطالعــات،  خدمــات 

فعاليت هاي تجاري، توسعه و تحقيق، يك پارچگي 
سيستم ها و مشاوره مي شــود. ما با  شركت هاي 
بزرگ فن آوري متحد شده ايم و در كنار يكديگر 
ســعي مي كنيم راه كارهاي تكنولوژيك به بازار و 
به  خصوص كشــور مادرمان، هند ارائه كنيم. ما 
پرچمدار كيفيت و ارائه بهترين خدمات هستيم 
كه اين امر ويپرو  را به الگويي جهاني تبديل كرده 
است.  ما به قدرت برند به عنوان يك دارايي مجرد 
واقفيم. برند ما بر ســتون هاي آموزش،  نوآوري و 
احترام به محيط زيست بنا شده است و اين همان 

چيزي است كه برند ما را منحصربه فرد مي كند. 
مي توانید بازارهاي کلیدي را که در آنها 
دارد  براي رشــد وجود  موقعیت ها  بهترین 

برشمارید؟
ويپرو يــك كمپاني جهانــي با دفاتــر و مقرهاي 
اجرايي در سرتاســر دنياست. ما حضوري شاخص 
در آمريكاي  شــمالي،  آمريكاي جنوبي،  اروپا، آفريقا، 
آسيا پاســفيك و خاورميانه داريم. ويپرو همچنين 
براي قوي ساختن  قابليت ارائه خدماتش در مقياس 
جهاني، ۵4مركز توســعه نيز در نقاط مختلف دنيا 
از جملــه آتالنتا، برزيل،  شــرق و غرب اروپا،  چين، 
مكزيك و كانادا تاســيس كرده است.  ما در مسير 
حركــت رو به جلويمان،  به موقعيت هاي موجود در 
بازارهاي نوپا ماننــد هند، خاورميانه و آفريقا توجه 
 ويژه اي مي كنيم. هم اكنون سرعت رشد اين بازارها 
بسيار باالست و به نظر مي رســد اين روند در ۱۰تا 
۱۵ســال  آينده نيز ادامه داشته باشــد. البته ما از 
تمركزمان بر بازارهاي آمريكاي شــمالي و اروپا كم 

نخواهيم كرد. 
ویپرو همواره الگویي در مسئولیت پذیري 
مسئولیت پذیري  این  اســت.  بوده  شرکتي 
چقدر براي  فرهنگ شــرکتي اهمیت دارد؟ 
مي توانید چند راهکار ویپرو در این زمینه را 

توضیح دهید؟
نگرش عامه در ويپرو آن اســت كــه اگر تمركز 
كسب وكار تنها بر ســودآوري باشد،  و هزينه هاي 
اجتماعي و  محيطزيســتي در نظر گرفته نشود، 
شانس بقا در بلند مدت بشدت پايين خواهد آمد.  

ما همواره باور داشته ايم كه بايد نسبت به همه چيز 
مسئوالنه رفتار كنيم. اين باور به مسئوليت پذيري 
 خودش را در اشــكال گوناگوني نشان مي دهد: در 
پيشبرد كسب وكار به صورت منصفانه، در مديريت 
شركت و  شفافيت اطالعات، و در عمليات اجرايي. 
به واسطه اين عقيده، عمليات اجرايي كسب وكار ما 
بصورت  مســتمري تكامل يافته است؛ از استفاده 
بيشتر از سوخت هاي سازگار با محيط زيست گرفته 
تا راهكارهاي  اخيرمان در مديريت پسماند كاالهاي 
تكنولوژيك در بخش توليد كامپيوترهاي شخصي. 
به باور ما، تغييــرات  بنيادي محيطي و اجتماعي 
يك شبه حاصل نمي شوند و تنها به واسطه تغيير 
در سياســت گذا ري ها نيز  نمي توان به آن ها دست 
يافت. در حالي كه سياست گذاري امري الزم است 
و ايجاد تغيير را تســهيل مي كنــد،  اما  براي آغاز 

سريع تغييرات كافي نيست. 
تغيير حقيقي با گروه هاي كوچكي از مردم متعهد كه 
زمام امور را در دست گرفته و جرقه اوليه آتش تغيير 
 را روشن  كنند آغاز مي شود. طي يك دهه اخير ما 
كارهاي مهــم و بنياديني در حوزه حفظ و ذخيره 
آب  و انرژي و همچنين مديريت پسماندها صورت 
داده ايم. حدود دو سال پيش، ما به اين فكر افتاديم 
كه اقدامات  عميق تر و جســورانه تري بايد صورت 
بگيرد. اين فكر به »ديده بان طبيعت«، برنامه حفظ 
محيط زيست ويپرو  منتج شد. ما به واسطه ديده بان 
طبيعت كمپاني را متحول كرده و همزمان با تعامل 
با سهامداران، سعي  مي كنيم به سمت كسب وكاري 
سبزتر پيش برويم. ما معتقديم يك كمپاني متعهد 
و بافكر، نيازمند چنين  برنامه هايي است تا بتواند به 

يك شركت مقبول و شريف تبديل شود. 
اولویت هاي اصلي شما براي آینده ویپرو، 
براي آنکه موقعیت خود را در راس بازار حفظ 

کنید  چیست؟  
اولويــت ما بازســازي و ســرمايه گذاري مجدد و 
پيوسته در ويپرو است تا بتوانيم براي مشتريانمان 
ارزش مند باقي  بمانيم. هدف ما آن است كه پيوسته 
نوآوري كنيم و براي صنعت فن آوري اطالعات يك 

الگوي جهاني باشيم. 
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گنـاه 
نابخشودنی 

دراستخدام 
نیـرو

اشتباهاتیکهمدیراننبایددر
استخداموبهکارگيرینيرودر

مجموعهخودانجامدهند

فنی باهوش باشند. این رویکرد موجب می شود افراد 
بســیار  باهوشی را  اســتخدام کنید که در مسائل 
غیرفنی خوب عمل نمی کنند یا برای انجام کارهای 

 ساده تر انگیزه  ای ندارند.  
انتظارات غیرواقعی: بسیاری از مدیران بر    
این باورند که داوطلبان باید پیش  از آن که 
درباره شــغل مورد نظر اطالعات کافی داشــته 
باشند،  بسیار برای آن  هیجان زده و مشتاق باشند. 
با این کار افرادی را استخدام خواهید کرد که در 
 به دست آوردن شــغل ماهرترند تا در انجام آن و 

 بالعکس.
  

با برگزاری جلسه ای مقدماتی می توان تا حد زیادی 
از این چهار گناه نابخشودنی  اجتناب کرد. این امر 
درباره داوطلبان مُنفعل تر اهمیت بیش تری  دارد. 
چنانچه کسی  درباره شغل مورد نظر آگاهی کافی 

ندارد، می توان جلسه اول را به تشریح  پتانسیل های 
شغلی منصب مورد نظر اختصاص  داد و خیلی زود 
وارد مصاحبه اصلی  نشــد.  مصاحبه ای مقدماتی 
ترتیب دهید تا مرتکب چهار گناه نابخشودنی  باال 

نشوید. 
 آغاز جلسه: مشــخصاً اعالم کنیــد که این تنها 
جلسه ای مقدماتی ا ست برای  آن که مشخص شود 
آیا این شــغل مورد نظر و مناسب داوطلب  هست 
یا خیر. در  این صورت جلســه حالتی تعاملی پیدا 

می کند. 
داوطلب  از   مرور اجمالی سابقه شــغلی فرد: 
بپرســید که از کار خود چه  انتظــاری دارد و چه 
مدت است که به دنبال شغل مناسبش می گردد، 
 سپس ۵ تا ۱۰ دقیقه را به مرور سابقه شغلی فرد 
اختصاص دهید تا تصویری کلی از توانایی های او 

 به دست آورید. 

اکثر اشــتباهات رایج در استخدام را می توان با یکی از این 
چهار گناه نابخشودنی  مرتبط دانست. اگر به این مشکالت 

رسیدگی نشود در نهایت  افرادی را استخدام  خواهید 
کرد که نمی باید اســتخدام می کردید و بالعکس.   

اشتباهات مدیران در استخدام  را در چهار مورد 
 اصلی می توان خالصه کرد:

فریب  خوردن: اگر فریب دیدار اول را بخورید 
نهایتاً افرادی را استخدام  خواهید کرد که بیش 
از آن  که کارمند خوبی باشند حّراف خوبی  هستند 
و افراد  شایسته ای را که در دیدار اول کمی مضطرب 

یا ساکت اند نادیده خواهید گرفت. 

امر  این  جوانب:  تمام  سنجیدن  در  غفلت   
ناشی از بها دادن بیش از حد به  احساسات و 
غریزه اســت. در این شــرایط افرادی را استخدام 
خواهید  کرد که تنها در  برخی امور نظیر ارتباطات و 
برنامه ریزی مهارت الزم را دارند اما نه در همه چیز، 
به  عنوان مثال نمی توانند به موقع کار با  کیفیت و 

نتیجه مطلوب ارائه کنند. 

فنی  مدیران  بودن:  باهوش  حد  از  بیش   
باهوش گمان می کننــد همه باید از  لحاظ 
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 مرور فرصت های شغلی منصب موردنظر: موقعیت 
شغلی را  کامالً برای داوطلب تشریح کنید و دلیل 
اهمیت و تأثیر آن بر کل شرکت  را توضیح  دهید. 
چنانچه امکان داشــته باشد می توانید فرصت های 
پیشــرفت شغلی را متناسب با  سابقه شغلی فرد و 

کلیت صحبت های  صورت گرفته مطرح کنید. 
  مرور مختصری بر سابقه فرد داشته باشید: تنها در 
صورت لزوم  سابقه را دقیق و جزئی مرور کنید در 

غیر این      صورت بر موارد اساسی  تمرکز کنید. 
 چنانچه نظر کلی تان نسبت به داوطلب مثبت است 
مراحل بعدی را  شرح دهید: کمی موضوع بحث را 
تغییر دهید و درباره آن چه از نگاه شما  نقاط  مثبت 
داوطلب است صحبت کنید، همین طور هم درباره 
مســائلی که از نظر شما  نیازمند پیشرفت بیش تر 
اســت. از داوطلب بپرسید آیا این  فرصت شغلی را 
به دیگر  گزینه های پیش روی خود ترجیح می دهد 
یا خیر. چنانچه پاســخ مثبت بود می توانید  کمی 

بیش تر در توانایی ها و سوابق  فرد کنکاش کنید. 
 ارزیابی دقیق تر شایستگی های فرد: یک چالش 
شغلی را برای داوطلب  مطرح کنید و از او بخواهید 
بگوید آیا پیش از این با چالش مشابهی  روبرو بوده 
 اســت یا خیر. چنانچه پاسخ مثبت است بیش تر 
درباره شــرایط ارتقای شغلی صحبت  کنید و از او 

بپرسید آیا تمایلی به ادامه مکالمه  دارد یا خیر. 
 به داوطلب فرصت دهید سؤال هایش را مطرح 
کند: از داوطلب بپرسید  برای مقایسه فرصت های 
شغلی پیش رویش چه معیارهایی دارد و این که  آیا 
درباره  این شــغل سؤال خاصی دارد یا خیر. برخی 
از سؤاالت اساســی را پاسخ دهید اما همه  چیز را 
تشــریح نکنید. در این میان به زمان بندی  فرد در 

طرح سؤاالت نیز دقت  داشته باشید. 
 جزئیات جذب نیــرو و دیگر مراحل: به جای 
آن که هرچه سریع تر پایان  جلسه را اعالم کنید 
به داوطلب بگویید که سوابق او نظر شما را جلب 
 کرده اســت اما  داوطلبان شایســته دیگری نیز 
هستند که باید آن ها را نیز در نظر داشته باشید. 
از او  بپرســید آیا به نظرش این شغل در مقایسه 
بــا  دیگر گزینه های پیش رویــش مزیت  خاصی 
دارد یا خیــر و آیا وی عالقه دارد برای مصاحبه 
تخصصی تری بازگردد؟پیشــنهاد من این است 
که جلســه مقدماتی را به صورت تلفنی برگزار 
کنید. صورت  مکالمه ای جلسه مقدماتی کل روند 
مصاحبه را تغییر می دهــد.  با این کار می توانید 
 میزان اثرگذاری چهار گناه نابخشودنی را کاهش 
دهید. این روش باعث می شود  داوطلبان شایسته 
تصور درســتی از شغل  موردنظر داشته باشند و 
پیش از کســب  اطالعات کافی منصرف نشوند. 
مهم ترین مزیت این روش آن اســت که افرادی 
که  تصمیم بــه ادامه رونــد  مصاحبه می گیرند 
با ایــن دید به کار ادامه خواهند داد که شــغل 
 پیش روی شــان تنها یک فرصت شــغلی ساده 

نیست بلکه زمینه ای برای پیشرفت   است.  

مذاکرهمهارتیحياتیبرایموفقيتدرزندگیوکاراست.باپيرویاز
چندقانونسادهتبدیلبهمذاکرهگریحرفهایشوید

هرگز بار اولی که یک پیشنهاد را می شنوید به   
آن بله نگویید  

واقعیت این است که اکثر مذاکره کنندگان حرفه ای 
در آغاز مذاکره پیشــنهادی مطرح می کنند که رقم 
آن  به مراتب کم تر از چیزی ا ست که حاضرند به آن 
تن بدهند اما این بخشی از بازی مذاکره است. وقتی 
 کسی چنین پیشنهادی را در مذاکره مطرح کرد اول 
به آن خوب فکر کنید و تصور نکنید که چاره ای  جز 
قبول آن ندارید. اگر پیشنهاد جواب گوی نیازهای شما 

نبود ضدپیشنهادی طرح کنید که جواب گو  باشد.  

 مذاکره را در دفتر خودتان انجام دهید  
وقتی کــه موافقت می کنید مذاکــره را در 
دفتر طرف مقابل انجام دهیــد از پیش دارید او را 
در مذاکره جلو  می اندازید. سعی کنید تا حد امکان 
مذاکرات را در دفتر خودتان انجام دهید. در بدترین 
حالت سعی  کنید مذاکره را در مکانی بی طرف انجام 
دهید که تا حد امکان عرصۀ مذاکره را تعدیل کند.  

اولین نفری نباشید که قیمت را می گوید
قانونی نانوشــته در مذاکره هست که اولین 
کســی که قیمتی را به زبان مــی آورد طرف بازنده 
در معامله  خواهد بود. سعی کنید طرف مقابل را به 
سمتی سوق دهید که بیشتر حرف بزند و مشخص 
کند دقیقا  به دنبال چیســت و چارچوب معامله را 

روشن کند. 

 تنها با تصمیم گیرنده مذاکره کنید  
این اتالف وقت محض اســت که با کســانی 

راه برای بهره برداری 
حداکثری از مذاکرات

مذاکره کنید که اختیارات الزم برای توافق بر ســر 
یک  معامله را ندارند. هر زمانی که ممکن شد با کسی 
مذاکره کنید که بتواند »بله« نهایی را به شما بگوید. 

  با خودتان مذاکره نکنید  
وقتی پیشــنهادی به طرف مقابل می دهید 
به آن ها وقت کافی بدهید تا آن پیشنهاد را بررسی 
کنند و به  شما پاسخ بدهند. آن قدر بدبین نباشید 
که پیش از اینکه آن ها به پیشنهاد شما پاسخ دهند 

خودتان  قیمت تان را پایین بیاورید.  

  از »نه« گفتن نهراسید
پرقدرت تریــن کلمه ای که در هــر مذاکره 
می توانید به زبان بیاورید »نه« است. اگر پیشنهادی 
راضی تــان  نکرد در به کار بردن آن لحظه ای تردید 

نکنید.
  

 به دنبال نتایج برد- برد باشید  
هــر دو طرف در مذاکره باید برنده باشــند. 
وقتی که نتیجۀ مذاکره برد-باخت باشــد حاصل 
کار نامتوازن  اســت و رابطۀ کاری طرفین در دراز 
مدت دچار آسیب خواهد شد. به دنبال نتایج برد-

برد باشــید تا  رابطۀ شــما با طرف های تجاری تان 
مستحکم تر شود نه اینکه از هم بپاشد. 

 مرعوب  نشوید 
به یاد داشته باشید طرف مقابل همان قدر به 
شما محتاج است که شما به او. پس هرگز مرعوب 

 نشوید.  

اگر در کار تجارت هستید، هر روز باید با کسانی مذاکره کنید. ممکن است این مذاکرات بر سر معامله ای چند 
 میلیون دالری باشد یا بر سر افزایش حقوق، یا انعطاف پذیر کردن برنامۀ کاری یا هر چیز دیگری.  مذاکره 
مهارتی  است که با تمرین تقویت می شود؛ هر چه بیشتر مذاکره کنید اعتماد به نفس تان و مهارت تان در 
 هنگام مذاکره بیشتر می شود. چند تکنیک در مذاکره هست که می تواند به سرعت شما را از یک آماتور 
تبدیل  مذاکره کننده ای حرفه ای کند. این تکنیک ها را در مذاکرۀ بعدی ای که پیش رو دارید به کار بگیرید و 

شاهد  موفقیت خود باشید: 

ازداوطلب
بپرسيدآیااین
فرصتشغلی
رابهدیگر
گزینههای
پيشرویخود
ترجيحمیدهد
یاخير.چنانچه
پاسخمثبت
بودمیتوانيد
کمیبيشتر
درتواناییها
وسوابقفرد
کنكاشکنيد.
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 آنها ادبیات شان را از ادبیات خودمحور به ادبیات 
جمع محور تغییر می دهند

تبدیل شدن از کارمند به مدیر زمانی اتفاق می افتد 
که کارمندان کم کم می توانند از نقطه نظر یک مدیر 
به  مسائل نگاه کنند. برای شناسایی این تغییر باید 
تغییرات گنگی را که در عملکرد کارمندان اتفاق 
 می افتد دنبال کرد. ممکن است این تغییر شامل 
تغییری ســاده در انتخاب کلمات باشد. کارمندان 
 معموال از ضمیرهایی مثل من و »ام« استفاده کنند 
اما کارمندی که برای مدیریت آماده شده معموال 

از  ضمیرهایی مثل ما و »مان« استفاده می کند.  
  

 آن ها قادرند خودشان را مدیریت کنند
یکی از دالیل رشــد کاری کارمندان این است که 
هرچه می گذرد نیاز کمتری به زمان برای مدیریت 
 کارهایشان پیدا می کنند. آن ها دیگر حاال می دانند 
که چه کارهایی ضروری  است که صورت بگیرد و از 
 انجام آن ها مطمئن می شوند، موقعیت ها را به خوبی 
شناسایی می کنند و هر کاری که الزم است برای 
 بهره برداری از این موقعیت ها انجام می دهند. تنها 
راهی که کارمندان می توانند از توان مدیریتی خود 
 مطمئن شوند این اســت که اطمینان پیدا کنند 

می توانند در وهلۀ اول خود را مدیریت کنند. 
  

 آن ها به فکر موفقیت دیگران هم هستند
اگر کارمندی دغدغۀ موفقیت دیگران را هم به اندازۀ 
دغدغۀ موفقیت خود یا تیم کاری خود داشته  باشد 
معموال به این معناســت که شما کارمندی آمادۀ به 
عهده گرفتن مدیریت در اختیار دارید. مدیران  بزرگ 
رهبران وارســته ای هستند که تنها به فکر موفقیت 

گروهی هستند.  
  

 آن ها مسئولیت پذیرند
یکی از نشانه های مدیران بالقوه این است که حاضرند 
مسئولیت خود و تیم کاری شان را به عهده بگیرند.  اگر 
شما مسئولیت  تصمیمات تان را به عهده بگیرید افراد 

تحت امرتان به شما احترام خواهند گذاشت.  
  

 عملکرد آن ها فراتر از انتظارات است  
اگر شخصی دائم در عملکردش اوج و حضیض داشته 
باشد معموال نمی تواند مدیر خوبی باشد. اگر  کارمندی 
دائم در کارش در حال رشد است و فراتر از انتظارات 
شما عمل می کند وقت ارتقاء او فرار  رسیده است. بهتر 
اســت چنین کارمندی را از دست ندهید تا مدیری 

دیگر فرصت ارتقاء دادن او را  بعد از شما پیدا نکند.  

 آن ها درخواست ارتقا به سمت مدیر را دارند  
یکی از ســاده ترین نشــانه های تشخیص 
کارمندی که لیاقت مدیریت را 
دارد این است که خودش 
چنین  تقاضایی را با 
مطرح  شــما 

می کند. احتمال زیادی وجود دارد که چنین شخصی 
واقعا آمادگی مدیریت  را داشته باشد.  

 آن ها حس مالکیت از خود نشان می دهند  
یکی از نشــانه های توانایی مدیریت این اســت که 
کارمندی غــرور و نوعی حس مالکیــت از کار در 
شرکت  از خود نشان دهد. مدیریت یک تیم کاری 
الزمه اش این است که شما همواره تصویری جامع 
از کارتان  داشــته باشــید و نه تنهــا بدانید چطور 
می خواهید آن تصویر را واقعیت ببخشید بلکه باید 
بدانید که چطور  با ابزارهایی که در اختیار دارید در 
مسیر تحقق اهداف تان حرکت کنید. کارمندانی که 
با هر کار طوری  رفتار می کنند که گویی شکست یا 
موفقیت آن، شکست یا موفقیت خودشان است در 

مسیر مدیر شدن  قرار گرفته اند.  
  

 آن ها مدیریت می کنند بی آنکه خودشان بفهمند  
اگر کارمندی برای قبول مدیریت آمادگی داشــته 
باشد خودش از پیش به طور ناخودآگاه مسئولیتی 
 مدیریتــی را قبول کرده اســت. این جور کارمندان 
بی آنکه وظیفه ای داشته باشــند  مثال به کارمندان 
دیگــر در برنامه ریزی بازاریابــی کمک می کنند یا 
به همکاران شــان در مورد سروکله  زدن با مشتریان 
بدقلق مشاوره می دهند یا به کارمندان تازه وارد کمک 
می کنند که با محیط جدید اخت  شوند. اگر کسی 
واقعا بخواهد مدیر شــود پیش از اینکه به مدیریت 
منصوب شــود خودش این کار را  به نحوی به عهده 

خواهد گرفت چون از آن لذت می برد.  
  

 آن ها برای شغلشان به هر کاری متوسل می شوند  
وقتی کسی هر کاری از دستش برمی آید برای انجام 
وظایف و تعامل با همکارانش انجام می دهد دارد  پیامی 
روشن به ما می دهد. اگر کسی چنین سازگاری ای با 
این نوع کار داشــته باشد حتما برای  مدیریت گزینۀ 

مناسبی  است.  
  

 آن ها ابتکار به خرج می دهند
یک مدیــر برجســته مدیری  اســت که نــه تنها 
مسئولیت های خودش را به خوبی به انجام می رساند 
بلکه  کارهایی دیگر را هم بر عهده می گیرد تا امورات 
شرکت بهتر پیش برود. مدیران مادرزاد به جز این ها 
 معموال نسبت به کارشان ابتکار هم به خرج می دهند 
و نســبت به آن تفکر انتقادی دارند. این به من  نشان 
می دهد که کارمندی آمادگی دارد تا مسئولیت های 

بیشتری بپذیرد.  

 آن ها برای نقش های مدیریتی داوطلب می شوند  
آن عضو از یک تیم کاری که در یک پروژه شــخصا 
داوطلب می شــود و مدیریت را می پذیرد قطعا  آمادۀ 
مدیر شدن است. این موقعیت ها معموال پیش می آیند 
و کسی که در این مواقع پا پیش می گذارد  و داوطلب 

می شود  معموال مدیری بالقوه است.  

این شانس وجود دارد که چند نفری در تیم کاری 
شما باشند که علیرغم داشتن توان رهبری هنوز 
به  پست های مدیریتی دست پیدا نکرده اند. برخی 
از آن ها ممکن است بی اینکه عنوانی به آنها اعطا 
شده باشد  خودشان نقشی مدیریتی به عهده گرفته 
باشند اما برخی ممکن است فقط نشانه هایی گنگ 
از داشتن توان  مدیریت بروز دهند.  همان طور که 
استخدام نادرست افراد هزینه زاست انگیزه دادن 
به آن ها بــرای انجام کاری که توانش را ندارند هم 
 هزینه بر اســت. در ادامه یازده دلیل برای اثبات 

آمادگی مدیر شدن کارمندان را می خوانیم.

۱۱نشانۀمهمبرایاینكه
بفهميدکارمندتانآمادۀمدیر
شدناست

  کارمندی 
که مدیر 
شد

یكمدیر
برجستهمدیری
استکهنهتنها
مسئوليتهای
خودشرابه

خوبیبهانجام
میرساندبلكه
کارهاییدیگر
راهمبرعهده

میگيردتاامورات
شرکتبهترپيش

برود.
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درک ارزش زمان

 ۱5 ویژگی اساسی
 مد یران بزرگ
مایکل هویل

و پیتر نیومن 
ترجمه علیرضا اکبری
پاورقی - بخش هشتم

علیرضا اکبری: در چند دهه اخیر کتاب های زیادی درباره اصول مدیریت به زبان های 
مختلف در سراسر دنیا تالیف و منتشر شده است. اگرچه بسیاری از این کتاب ها 

معلومات سودمندی در اختیار مدیران قرار می دهند اما بسیاری از این کتاب ها 
به ورطه تئوری پردازی افراطی درغلتیده اند و فارغ از مشکالت و تنگناهای 

واقعی و ملموسی که هر مدیری هر روز با آن دست و پنجه نرم می کند 
نکاتی را به عنوان اصول مدیریت به خواننده القا می کنند که هیچ معلوم 
نیست تا چه حد در شرایط واقعی محیط کار برای مدیران چاره ساز 
خواهد بود. مایکل هویل  و پیتر نیومن مولفان کتاب »راهنمای ساده 

مدیریت: 15ویژگی 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 15 ویژگی 
اساسی را برای مدیران موفق و بزرگ برمی شمرند و  هر یک از این ویژگی ها را در فصلی 

مجزا به تفصیل مورد بررسی قرار می دهند. از این پس در هر شماره از آینده نگر ترجمه یکی 
از این فصول 15گانه را خواهید خواند.

  زمان ثروت است، آن را عاقالنه خرج 
کنید.  

آنون  
مدیران برجسته:  

  همیشه زمان در اختیار دارند.  
  اگر کاری واقعا مهم باشد برای انجام آن وقتی اضافه 

و ویژه در نظر می گیرند.  
  ضرب االجل ها را رعایت می کنند.  

  بی فکر هرگز نمی گویند »انجامش می دهم«.  
  در سرمایه گذاری از وقت شان کم نمی گذارند و تمام برنامه هاشان 

را به دقت یادداشت می کنند.  

مدیران ضعیف:  
  ضرب االجل ها را رعایت نمی کنند.

  در کارها میان بر می روند.  
  معموال دیر به قرارها می رسند.  

  مســئولیت نشست هایی را بر عهده می گیرند که آدم ها در آن بیش از حد 
حرف می زنند.  

  وقت شان را صرف فعالیت هایی غیرمولد می کنند که با اهداف و اولویت هاشان 
تناسبی ندارد.  

  کارها را می گذارند برای دقیقه آخر.  
دیوید گوئر، کاپیتان سابق تیم ملی کریکت انگلیس نمونۀ خوبی  است از کسی 
که ارزش وقت را  می  دانســت. او به خودش زمان می داد تا ضربۀ درست را به 
توپ بزند. او آرام ساکن برجا  می ماند، منتظر توپ می شد و هرجا الزم می شد 

مداخله می کرد و نتایجی درخشان می گرفت.  
در لطیفه تعریف کردن هم زمان بندی بسیار مهم است. کمدین های مشهور 

استاد زمان بندی هستند.  
استفادۀ بهینه از وقت تنها به تصمیم گیری برای انجام کارها بستگی ندارد بلکه 

شناسایی بهترین زمان برای  انجام هر کار هم بسیار مهم است.  
فرض کنید می خواهید کسی را سرزنش کنید. معموال بهترین وقت برای انجام 
این کار زمانی  است که شما با  شخص مورد نظر تنها هستید. بهترین دلیل برای 
پرهیز از تعجیل در انجام کارها این است که باید به خودتان  زمانی برای تامل 
و تفکر بدهید. آیا این کار درســت است؟ آیا زمان برای انجام این کار مناسب 
است؟ زیان  این کار چیست؟ وقتی کاری را انجام دادید دیگر نمی توانید زمان را 
به عقب برگردانید و کاری را که انجام داده  اید جبران کنید. دیگر زماِن جبران 

سپری شده است.  

دو تــا از رایج ترین کلمات در ادبیات مدیریت این ها هســتند: »اگر وقتش را 
داشتم« و »وقتش را نداشتم که...«. اما این حرفی  بی معناست. زمان را نمی شود 
ایجاد کرد یا ذخیره کرد یا انبار کرد یا خرید. زمان یک منبع است اما در صورتی 
می تواند  منبعی ارزشمند باشد که از آن درست استفاده کنیم. به عبارت دیگر 
زمان تنها وقتی می تواند ارزش افزوده ای ایجاد کند که  درست مورد استفاده 
قرار بگیرد.  تنها چیزی که می دانیم این است که روز ۲4 ساعت است و این ما 
هستیم که باید انتخاب کنیم چطور از این زمان استفاده  کنیم. اگر بتوانیم برای 
خودمان روشن کنیم که وقت مان را قرار است صرف چه کارهایی بکنیم متوجه 
خواهیم شد که  وقت مان را صرف چه کارهایی قرار نیست بکنیم. مشکل اینجا 
است که این تصمیم تصمیمی ناخودآگاه است. حقۀ ما  می تواند این باشد که 
این تصمیم را به تصمیمی خودآگاه بدل کنیم و به خود بگوییم »من این کار 
را انجام نخواهم داد  چون ارزش وقتش را ندارد و من کارهایی مهم تر دارم که 

باید انجام دهم.« و بعد البته باید آن کارها را انجام دهید.  
اتالف وقت معموال ریشــه هایی دیگر نیز دارد: خودداری از واگذاری مسئولیت 
به دیگران، بی توجهی به اولویت های کاری،  ایجاد اولویت های کاذب، داشــتن 
کارمندانی که درست آموزش ندیده اند، کنترل نداشتن بر شرایط که منجر به 

بحران دائمی  می شود، یا مشکل داشتن در تصمیم گیری.  
در مورد ارزش زمان نقل قول هایی فراموش نشدنی وجود دارد:  

  تعلل سارق زمان است.  
ادوارد یانگ، شاعر  

  زمان ابزار طبیعت است برای اینکه اجازه ندهد همه چیز با هم در یک آن 
رخ دهد.  

آنون  
  زمان و فصل ها معطل کسی نمی مانند.  

ضرب المثل  
  زمان همیشه وجود دارد اگر کسی بخواهد از آن درست استفاده کند.  

گوته  
  انتخاب زمان ذخیرۀ زمان است.  

فرانسیس بیکن  

  آدم تنها زمانی ســرش شلوغ است که سرگرم کمک به موفقیت دیگران 
باشد.  

آنون  
  کمبود زمان مشکل نیست نشانه است.  

مارتین اسکات، مشاور  
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