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مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت مطرح کردند 

مابایدازظرفیتهای
بخشخصوصیاستفادهکنیم

همزم��ان با هفته دولت و در آس��تانه س��الروز 
شهادت شهیدان رجایی و باهنر، رئیس جمهور و 
اعضای هیات دولت پیش ازظهر روز چهارش��نبه 
هفت��م ش��هریور با حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای 
رهبر انقالب اس��المی دیدار كردند كه ایشان در 
این دی��دار توصیه ها و راهکاره��ای مهمی را به 
دولتم��ردان ارائه دادند.  خالصه ای از توصیه ها و 
راهنمایی های ایشان كه درباره مسائل اقتصادی 

است را در ادامه می خوانید:
 به گزارش ایسنا، ایشان در این دیدار گفتند: من 
تذكراتی را امروز عرض می كنم درباره  سه مطلب: 
یکی راجع به همین مس��ائل اقتصادی كه مسأله 
اساسی امروز ما است؛ یکی درباره مسائل خارجی 
یا سیاست خارجی؛ یکی هم درباره اتحاد و انسجام 

داخلی كه آقای رئیس جمهور هم اشاره كردند.
 در م��ورد اقتص��اد، بای��د ق��وی و پرحجم كار 
كرد. ببینید دوس��تان! دشمن متمركز شده روی 
مسأله اقتصاد، علتش هم این است كه در زمینه 
مس��ائل اقتصاد یک به  اصطالح خألهایی وجود 
داش��ته، یک ضعف هایی وجود داش��ته، به تعبیر 
نظامی ها یک نقاط كور راداری وجود داش��ته كه 
دشمن از آنجاها توانسته نفوذ بکند و وارد بشود؛ 
م��ا باید این نقاط ك��ور راداری را ببندیم، ما باید 
نقطه ضعف ها را درست بشناسیم و اینها را برطرف 
كنی��م؛ می توانیم. همه ای��ن كارهایی را كه باید 
انجام بگیرد -حاال من اش��اره میکنم به بعضی از 
اینها- ما می توانیم. در اداره اقتصادی كش��ور راه 
وجود دارد؛ این جور نیس��ت كه ما دچار بُن بست 
باشیم؛ نه، راه هایی وجود دارد و می شود این راه ها 
را باقدرت پیمود و رفت ان شاءاهلل. بایستی بکنید؛ 
بایستی وارد بشوید؛ بایستی پرحجم و باكیفیت 
كار كنید؛ مس��ئولین اقتصادی كشور باید شب و 

روز نشناسند.
 یک مسأله هم مسأله معیشت مردم است كه باز 
به همین تولید ارتباط پیدا مي كند؛ یعنی یکی از 
بهترین راه ها برای اینکه ما بخواهیم معیشت مردم 
را ترمیم كنیم و اصالح كنیم -كه االن مردم دچار 
مشکالت هستند در امر معیشت، بخش مهمی از 
مردم دچار مشکالتند- واقعاً باید تکیه كنیم روی 
مسأله تولید داخلی. خب، یک تالش همه جانبه ای 
باید بشود برای جلوگیری از تعطیلی كارخانه ها یا 

زیر ظرفیت كار كردن كارخانه ها.
 یک مسأله مهم دیگری كه من اینجا به مناسبت 
مس��ائل اقتصادی عرض می كنم، این اس��ت كه 
كش��ور ما از لحاظ ظرفیت ه��ای اقتصادی، یک 
كشور برجسته است،  یک كشور سطح باال است؛ 
ظرفیت های اقتصادی  ما خیلی خوب اس��ت. اگر 
از این ظرفیت ها اس��تفاده نکنی��م، واقعاً كفران 
نعمت كرده ایم؛ خدای متعال ]می فرماید[: الم تر 
الی الذین بدلوا نعم��ت اهلل كُ�فًرا؛ ما نعمت خدا 
را نبایست تبدیل كنیم به كفران. ما ظرفیت های 



فوق العاده ]داری��م[. یک مطالعاتی انجام گرفته 
در موسس��ات بین المللی مث��ل همین صندوق 
بین الملل��ی و امث��ال اینها كه اینج��ا برای من 
گزارش��ش را آورده اند؛ می گویند تولید ناخالص 
داخلی ایران -كه تولید ناخالص، در واقع ظرفیت 
بالفعل موجود تحقق یافته كشور است دیگر، یعنی 
آنچه بالفعل تحق��ق پیدا كرده- در رتبه هجده 
جهان قرار دارد، یعنی در بین دویست و ُخرده ای 
كشور، ما در رتبه هجدهم هستیم از لحاظ تولید 
ناخالص داخلی، ك��ه این تولید ناخالص داخلی 
یعنی آن چیزی كه ش��ما از ظرفیت های كشور 
بهره برده اید، تحقق داده اید و به دست آورده اید. 
این خب خیلی چیز باالیی است، این تحقیقات 

بین المللی است.
 یک تحقیق دیگری هس��ت باز در كنار این - 
مال بانک جهانی اس��ت؛ در سال ۲۰۱3- كه از 
لحاظ ظرفیت های استفاده نش��ده داخلی، ایران 
در رتبه اول جهان اس��ت؛ ش��ما چه احساس��ی 
پیدا می كنید از این؟ این دیگر حرفی نیست كه 
یک اقتصاددانی در داخل بگوید تا حمل بش��ود 
ب��ر یک معنایی؛ نه، این را یک مركز بین المللی 
نگاه مي كن��د به ظرفیت های كش��ور -ظرفیت 
جغرافیایی، ظرفیت انسانی، ظرفیت های اقلیمی، 
ظرفیت ه��ای كانی و امکانات زیرزمینی و امثال 
اینها- می گوید مجموع ظرفیت های استفاده نشده 
كش��ور ما، آن قدر باال است كه ما در این زمینه 
در دنیا رتبه اول هستیم؛ در سال 9۲ این گفته 

شده و مال ۲۰۱3 است.
 بنابراین اس��تفاده نک��ردن از ظرفیت ها چیز 
مهمی است. این را بنده البته بارها در صحبت های 
گوناگون گفت��ه ام و مواردی را هم ذكر كردم از 
آن ظرفیت های اس��تفاده  نشده كه حاال لزومی 
ندارد ]بگویم[؛بحث اینها در جلس��ات تخصصی 
بیش��تر الزم و مهم است كه انجام بگیرد كه چه 
چیزهایی ظرفیت های استفاده نشده است؛ یک 
فهرستی وجود دارد از ظرفیت های استفاده نشده؛ 

یکی این است.
 یک��ی از مس��ائل مهم اقتص��ادی ما، ظرفیت 
بخ��ش خصوصی اس��ت؛ م��ا از ظرفیت بخش 
خصوصی استفاده نمی كنیم. حاال ]همان طور كه[ 
ع��رض كردم، گاهی اوقات كارخانه ها را بر طبق 
سیاست های اصل 44 آن جوری مي دهیم دست 
آدمهای��ی كه نابابند، ام��ا به طور رایج و معمول، 
بخش خصوصی را م��ا واقعاً وارد نمی كنیم و از 
سرمایه های مردم، درس��ت استفاده نمی كنیم. 
مجموعه اتاق بازرگانی یک دیداری با دبیرخانه 
ش��ورای عالی امنیت داش��تند و یک حرف های 
مفصل��ی زدند كه بنده آن حرف ه��ا را خواندم؛ 
به نظر من آقایان بخوانید آن حرف ها را، آقایان 
بشنوید و ببینید آن حرف ها را؛ حرف های درستی 
اس��ت؛ ما باید از ظرفیت ه��ای بخش خصوصی 

استفاده كنیم؛ بخش خصوصی آماده است. 
 یک مس��أله مهم دیگ��ر در زمینه اقتصاد كه 
موضوع چهارمی اس��ت كه دارم عرض می كنم، 
مسأله مدیریت نقدینگی كشور ]است[ كه حاال 
آقای رئیس جمهور اشاره كردند به نقدینگی. اوالً 
اینک��ه ما اجازه دادیم كه نقدینگی افزایش پیدا 
كند، از اول خطا بوده؛ نباید می گذاشتیم؛ از اول 
باید ما جل��وی افزایش نقدینگی را می گرفتیم؛ 
حاال هم اینکه نقدینگی رها بماند كه به هر طرفی 
حمله كند ویرانی به وجود بیاورد، این هم باز یک 
خطای دیگر است؛ نقدینگی باید مدیریت بشود. 
اینکه ما این جوری فرض كنیم كه »نه، كاری اش 
نمی ش��ود كرد نقدینگ��ی را«، ن��ه، این جوری 
نیست؛ نقدینگی را می شود كنترل كرد، می شود 
مدیریت كرد؛ البته احتیاج دارد به یک مجموعه 
تمام وقت فعال؛ یک مجموعه تمام وقت. چندی 
پیش نمایندگان مجلس از رئیس جمهور محترم 
درخواست كرده بودند كه كه یک تیم اقتصادی 
فع��ال ]تعیین بش��ود[؛ خیلی خوب، یک تیمی 
زی��ر نظر همین مجموع��ه ای كه االن دارید هم 
می خواهی��د بگذارید -بحث تغیی��ر و تبدیل و 
مانند اینه��ا را بنده هیچ وقت مطرح نمی كنم و 
نکرده ام- باالخره یک مجموعه فعال شبانه روزی 
از عناص��ری كه اهل كار جهادی باش��ند، یعنی 
واقعاً بخواهند كار بکنند، ش��ب و روز نشناسند، 
اه��ل ابتکار و مانند اینها هم باش��ند، دنبال این 
قضی��ه بگذارید و بگویی��د نقدینگی را مدیریت 
كنن��د؛ می توانید ای��ن كار را بکنید. ما به قولی 
چهارصد هزار میلیارد تومان، به قولی شش��صد 
هزار میلیارد تومان، پروژه نیمه تمام داریم؛ خب 
جاذبه درست كنید برای بخش خصوصی كه این 
نقدینگی به این طرف هدایت بشود؛ می شود این 
كارها را كرد؛ امتیاز بدهید، جاذبه درست كنید. 
ما برای فروش نفتمان یک مواردی اتفاق افتاده 
ك��ه برای اینکه بتوانی��م كار را پیش ببریم یک 
مسامحه ای در قیمت كرده ایم، مثاًل فرض كنید 
كه یک تخفیفی به یکی دادیم؛ خب این كار را 
در داخل انجام بدهیم؛ بخش خصوصی را وادار 
كنیم، كارهای مهمی می شود انجام داد. آن روز 
به نظرم در همین جلس��ه دول��ت بود كه گفتم، 
ف��رض بفرمایید كه همین االن این نیروگاه های 
سی مگاواتی را كه گفتند روسیه می سازد -بنده 
خی��ال می كردم كمتر از ص��د مگاواتی نداریم؛ 
معلوم شد نه، پنجاه مگاواتی و سی مگاواتی ]هم[ 
داریم- خیلی خب، اینها قیمتش هم نباید خیلی 
باال باشد، این درآمدزا است؛ بخش خصوصی را 
تشویق كنید، تحریص كنید بروند از اینها ده تا، 
بیست تا، بگیرند بیاورند و جاهای مختلف نصب 
بکنند؛ هم انرژی اس��ت، هم ج��ذب نقدینگی 
است، هم آب  شیرین كن است و فواید فراوانی از 
این قبیل دارد. منظورم جذب نقدینگی اس��ت؛ 

این نقدینگی زیاد، این نقدینگی كه امروز وجود 
دارد، خطر بزرگی است، این را اقتصاددان ها بهتر 
از ما مي دانند كه این، هر طرف رو كند ویرانگر 
اس��ت؛ خب می آید یک وقت طرف سکه، می آید 
ط��رف ارز -]مثل[ همینی  ك��ه اتفاق می افتد و 
ش��ما می بینید- یک وقت مي رود طرف مسکن 
یک جور دیگر می ش��ود. نباید بگذارید، باید این 
مدیریت بش��ود؛ یعنی رها نمی ش��ود گذاش��ت 
نقدینگی را. نمی ش��ود گفت كه حاال این اضافه 
ش��ده و هیچ كاری اش نمی شود كرد؛ نخیر، این 
را می شود كنترل كرد،  می شود مهار كرد و این 

باید مهار بشود.
 البته مسأله بانک ها كه ایشان گفتند مسأله 
درستی اس��ت؛ یعنی بانک ها، بانک مركزی را 
بین دو محذور قرار می دهند؛ این هم عالج دارد. 
بانکی كه نتوانسته خودش را اداره كند و مردم 
را به صف كرده، اعتبار این بانک را سلب كنید. 
اوالً نظ��ارت بانک مركزی ب��ر بانک ها موجب 
می ش��ود كه به این وضع نرسند -اگر چنانچه 
نظارت مس��تمری از اول وجود داش��ته باشد- 
وقتی هم كه به این زمینه رس��ید باالخره باید 
با بانک برخورد بشود. این همه بانک خصوصی! 
بانک ها چرا مش��کل نقدینگی پیدا می كنند؟ 
برای خاطر اینکه ش��عبه زی��اد می كنند، برای 
اینکه آسایش��گاه برای افراد خودشان ]درست 
می كنن��د[. این را من ی��ک وقتی به جنابعالی 
ه��م گفتم ك��ه بن��ده در تهران با ماش��ین از 
یک جایی عبور می كردم، یک دیوار طوالنی بود 
كه همین طور كه با ماشین رفتیم، دائم دیدیم 
این دیوار هست،  هست، هست؛ من پرسیدم این 
مال كیست؟ چیست اینجا به این بزرگی؟ یک 
تشکیالت عظیمی ]بود[! گفتند بله، برای بانک 
فالن است. خب این بانک غلط مي كند كه یک 
چنین كاری را ]كرده[، می خواهد چه بکند این 
را؛ یعنی واقعاً این چیز مهمی اس��ت، پول های 
مردم را می گیرند و این جوری امکانات درست 
می كنند؛ حاال اینکه یک تش��کیالتی است كه 
البد برای تفریح و مانند این حرف ها است؛ نه، 
بانک ها بنگاه داری می كنند. بنده همین جا در 
همین جلسه یک بار گفتم كه جلوی بنگاه داری 
بانک ه��ا را بگیرید؛ بانک ب��رای بنگاه داری كه 
نیس��ت. خب پول های مردم این جوری ]صرف 
می ش��ود[؛ كنترل قوی و مدیریت قوی بانک 
مركزی بر بانک ها موجب می شود كه به اینجا 
نرس��ند كه بانک مرك��زی بین دو محذور گیر 
كند؛ یا بدهد، یک جور مش��کل برایش درست 
بش��ود؛ یا پ��ول و نقدینگ��ی را افزایش ندهد، 
یک جور دیگر محذور درست بشود. یعنی این 
باالخره جزو مس��ائل مهم است. به نظر من به 
وضع بانک ها برسید و نقدینگی را به طور جدی 

اهمیت بدهید و دنبال بکنید.



هوگو چاوز رئیس جمهور متوفی ونزوئال 
در سال ۲۰۰3 چند خیال خود را به جای 
واقعی��ت نش��اند و تصور ك��رد همان طور 
كه توانس��ته از پله های سیاست باال بیاید 
و نفر اول كاراكاس ش��ود می تواند اس��ب 
چم��وش اقتص��اد را نیز مهار كن��د. چاوز 
در خی��ال و روی��ا خ��ود را نج��ات بخش 
توده های تهیدس��ت ونزوئالیی تصور كرد 
و به دوس��تان و همراهانش دس��تور اكید 
داد به هر شکل و به هر ترتیب باید قیمت  
كاالهای اساسی در كشور تثبیت شود و تا 
تهیدستان احساس آرامش كنند و البد در 
هر انتخاباتی به او رای دهند. این اش��تباه 
چاوز بود كه تصور می كرد می تواند قیمت ها 
را با اس��تفاده از درآمد نفت مهار كند. اما 
چ��اوز تصور نمی كرد در وضعیت دس��تور 
دادن به قیمت ها كه باید بایس��تند تا فقرا 
احساس آرامش كنند روی دیگری دارد و 
آن بی میلی و كاهش انگیزه سرمایه گذاری 
است. این گونه بود كه تولید داخلی روندی 
كاهن��ده را تجربه كرد و چ��اوز برای مهار 
قیمت ها به عنصر واردات چشم دوخت. در 
این وضعیت اما تقاضا برای دالر آمریکا به 
عن��وان ارز برتر افزایش یافت و نرخ تبدیل 
دالر به پ��ول ونزوئال افزای��ش یافت. پس 
چ��اوز چاره را در تثبیت قیمت دالر دید و 
سیاست سركوب ارزی را در پیش گرفت. 
به زودی اما این بازار چند تکه شد و بازاری 
با نرخ های متفاوت شکل گرفت و دولت با 
دس��ت های خودش بازار سیاه ایجاد كرد. 
حاال دول��ت چاوز برای اینک��ه پول كافی 
داشته باشد دستور داد اوراق قرضه منتشر 
شود. ارزش اوراق قرضه منتشر شده تا سال 
۲۰۱۷ به عدد ۱4۰ میلیارد دالر رسید كه 
۷۰ میلیارد دالر آن را دو كش��ور روسیه و 
چی��ن خریداری كردند و ۷۰ میلیارد دالر 
آن نیز در داخل فروخته ش��د. دولت چاوز 
و جانش��ین او می دیدند و می فهمیدند اگر 
مال��کان اوراق قرضه اراده كنند كه در یک 
زمان واحد این اوراق را بفروشند دولت پول 
كافی برای خری��د ندارد و به همین دلیل 

نرخ بهره اوراق را در هر دوره افزایش داد تا 
صاحبان اوراق همچنان مدارا كنند. با توجه 
به اینکه در ح��دود 9۰ درصد درآمدهای 
ارزی دولت از محل فروش و صادرات نفت 
تامین می شود، با شروع بحران و اعتصاب ها 
در صنع��ت نف��ت ونزوئال تولی��د نفت این 
كش��ور از ۲/68 میلیون بش��که در روز در 
س��ال ۲۰۱4 به ۱/۵ میلیون بشکه در روز 
در سال ۲۰۱8 رسید. این رخداد با كاهش 
قیمت نفت نیز همراه ش��د و درآمد دولت 
ونزوئال را باز هم كاهش داد. كاهش درآمد 
دول��ت از محل صادرات نف��ت به كاهش 
واردات منجر شد و همین عامل به كاهش 
واردات كاالی اساسی در ونزوئال منجر شد و 
قیمت كاالها روند فزاینده ای را تجربه كرد. 
كاهش ارزش پول ونزوئال در برابر ارزهای 
 معتب��ر رون��دی فزاینده گرف��ت و مارپیچ 
ت��ورم - كاهش ارزش پول در این كش��ور 
تش��دید ش��د. آخرین آمارهای ارائه شده 
از س��وی منابع جهانی از نرخ تورم نجومی 
در این كش��ور خبر می دهند. ش��هروندان 
ونزوئالی��ی در ی��ک دوره میان م��دت و با 
اتخاذ سیاست های ارزی، تجاری و صنعتی 
غیركارشناس��انه و مبتنی بر توهم و خرید 
محبوبیت در بدترین وضعیت قرار گرفته و 
هر روز شمار قابل اعتنایی از آنها به سوی 
كش��ورهای همس��ایه مثل كلمبیا، پرو و 
برزیل مهاجرت می كنند. در شرایط حاضر 
نیز هی��چ چش��م اندازی از بهبود وضعیت 
اقتص��ادی در ونزوئ��ال دیده نمی ش��ود و 
شهروندان بیشتری با فقر و بدبختی دست 

و پنجه نرم می كنند.
متاسفانه باید نوشت كه اقتصاد ایران در 
راهی افتاده اس��ت كه اگر به آن رسیدگی 
نش��ود می تواند به ونزوئالیی ش��دن منجر 
ش��ود. دولت های ایران از زمان دولت نهم 
تا حتی امروز البته با ش��دت و ضعف و به 
دالیل برخاس��ته از سیاست داخلی و البته 
محدودیت های اعمال ش��ده از سیاس��ت 
خارج��ی رم��ز و راز ماندگاری خ��ود را با 
محبوبیت باال در سیاستگذاری ناكارآمد و 
جلب نظر مردم دیدند. دولت احمدی نژاد 
در شرایطی اقتصاد را تحویل دولت روحانی 
داد كه برخی از شاخص های اقتصادی در 
بدترین وضعیت بودند. یکی از وخیم ترین 
شرایط اقتصاد كالن در دو سال آخر دولت 
ناكارآمد  ارزی  احمدی نژاد سیاس��ت های 

و مبتن��ی بر توهم ب��ود. دولت وقت تالش 
می كرد با اراده سیاسی و با استفاده از همه 
ابزارهایی كه دراختیارش است نرخ دالر را 
تثبیت كند اما معل��وم بود كه این اراده و 
توهم به جایی نمی رسد. تشدید تحریم های 
آمریکا و غ��رب اقتصاد ایران را در بدترین 
موقعیت قرار داد. ش��وربختانه باید گفت از 
تابستان پارسال تا امروز سیاست های ارزی 
ناكارآم��د و مبتنی بر خیال از طرف دولت 
دوازدهم به هر حال اتخاذ شد و توصیه  های 
اقتصاددانان به دولت كه نباید از یک محل 
دوبار نیش بخوریم به جایی نرس��ید و نرخ 
تبدیل دالر به ریال در نیمه اول امس��ال از 

مهار خارج شد. 
واقعیت این اس��ت ك��ه نش��انه هایی از 
ونزوئالیی شدن اقتصاد ایران دیده می شود 
و ایران در ابتدای راهی قرار گرفته اس��ت 
كه اگر در همان مس��یر ادامه یابد شاید با 
ش��دت كمتر اما به كاراكاسی شدن منجر 
خواهد ش��د. آنهایی كه تحوالت نرخ ارز و 
تحوالت قیمت نسبی كاالها و خدمات در 
ای��ران را دنبال می كنن��د و نگاهی هم به 
تصمیم های غیركارشناس��انه دولت دارند 
احس��اس خوبی ندارند. شاید برای برخی 
افراد حتی در س��طح كارشناس��ان تصور 
ونزوئالیی شدن اقتصاد ایران سخت باشد 
اما نمی ت��وان واقعیت ها را ندید. در همان 
روزهایی كه چاوز در مسیری بیراهه رفت و 
شهروندان ونزوئال را به این بدبختی رساند، 
برای برخی باوركردنی نبود كه روزی برسد 
كشوری با ذخایر نخست نفت و گاز نتواند 
نیازهای روزمره مردم را تامین كند، اما این 
اتفاق افتاده است. آیا باید اقتصاد ایران به 
اعماق كاراكاس برود و همان تجربه تلخ و 
ش��وخ را تکرار كند تا بدانیم كه نمی شود 
با س��ازوكارهای اقتصاد ش��وخی كرد؟ آیا 
زمزمه ه��ای مهاج��رت در می��ان جوانان 
ایرانی بلند ش��ده اس��ت و روزبه روز تمایل 
به مهاجرت افزایش می یابد را نمی شنویم؟ 
آی��ا نمی بینیم كه قیمت نس��بی كاالها و 
خدمات با دالر س��ازگار ش��ده اس��ت؟ آیا 
نمی بینیم قدرت خرید ش��هروندان ایرانی 
هر روز كمتر می شود و سفره ها كوچک تر و 
كیک تولید كمتر می شود؟ به نظر می رسد 
ایران اس��تعداد دارد از ای��ن راه برگردد و 
البته اس��تعداد این را نیز دارد تا به اعمال 

كاراكاسی شدن برسد.
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اقتصادسیاسینیمهنخست1397
پیام حس��ن روحانی، رئیس جمهور ایران در 
دقایق نخس��ت شروع سال ۱39۷ از تلویزیون 
ایران به سمع و نظر میلیون ها ایرانی عالقمند 
به این پیام رس��ید. در پیام آقای روحانی هیچ 
ردی از نگرانی درباره نرخ تحوالت احتمالی در 
اقتصاد ایران كه از پاییز و زمستان پارسال خود 
را نشان می دادند، دیده نمی شد. رئیس دولت 
دوازده��م در پیام خود دو وعده داد: اش��تغال 
بیش��تر و كاهش میزان فقر و شمار فقرا. شاید 
نویس��نده متن پیام رئیس جمهور به خواست 
ایشان نخواسته بود جشن نوروز شهروندان را 
خراب كند. این البته كار پس��ندیده ای است و 

شاید آقای روحانی با توجه به سپهر شاد ایران 
و ایرانیان در روزهای آغاز بهار نگرانی ها را برای 
خود نگه داشته بود. اما حال كه این نوشته برای 
عالقمندان به اقتصاد سیاسی ایران آماده می شود 
و در سطرهای بعدی قرار است تصویری از برخی 
رخدادهای اقتصاد سیاسی ایران در نیمه نخست 
س��ال ۱39۷ به طور خالصه آورده شود آقای 

روحانی نگران ترین ایرانی مسوول باشد.
1- نافرمانی دالر

هنوز شمار بیشتری از ایرانیان در جشن 
و خوشی نوروز بودند و به شهرهایی غیر از 
پایتخت رفته بودند كه صرافی ها كارشان را 

شروع كردند. در آن روزهای تازه سبز شده 
طبیعت در ش��روع بهار ۱39۷ برخی انگار 
اطالعاتی داشتند كه ممکن است نرخ تبدیل 
دالر به ریال قرار است افزایش یابد. این گروه 
از آگاهان شروع به خرید دالر با قیمت های 
باالتر از قیمت 38۰۰۰ ریال دولت فرموده 
زمس��تان ۱396 كردند. در حالی كه كسی 
باور نمی كرد هر دالر آمریکا معادل ۵۰ هزار 
ریال ش��ود اما این اتفاق در برابر چشم های 
نگران مدیران دولت و ش��هروندان رخ داد. 
ن��رخ دالر آمریکا به زودی حتی از 6۰ هزار 

ریال فراتر رفت. 
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در این وضعیت بود كه كابینه دوازدهم سیاس��ت های ارزی تازه ای را 
جانش��ین سیاست های قبلی كرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در 
یک نشست كابینه و در حالی كه اعضایی از دولت مخالف بودند اما نرخ 
هر دالر را در 4۲۰۰۰ ریال میخکوب كرد. معاون اول او آقای جهانگیری 
ب��ه زودی صحنه تبلیغات ارزی را دراختیار گرفت و اعالم كرد هر كس 
تقاضای دالر برای هر كاری در اندازه هر دالر 4۲۰۰۰ ریال دارد می تواند 
از بانک ها بگیرد و یا ثبت س��فارش كند. این عجیب ترین تصمیم دولت 
دوازدهم بود كه هرگز نشانی از تجربه تلخ دالر ۱۲۲6۰ ریالی احمدی نژاد 
و بهمنی در آن دیده نمی شد. نرخ دالر اما نافرمانی را از همان روزهای 
نخس��ت فرمان دولتی ش��روع كرد. نرخ هر دالر آمری��کا در بازار آزاد تا 
پایان شهریورماه حتی به ۱۷۰۰۰۰ ریال نیز رسید. اقتصاد سیاسی دالر 
در نیمه نخست امسال پیامدهای دهشتناكی داشت كه در ادامه به آنها 

اشاره خواهد شد.
2- خروج ترامپ

روزی كه دونالد ترامپ می خواست كاندیدای ریاست جمهوری آمریکا 
شود با همکارانش در ستاد تبلیغات برخی از مهم ترین مسائل پیش روی 
كشورش را در دستور كار قرار داد. یکی از مسائل اساسی برای ترامپ و 
دوستانش این بود كه راه را برای اجرای برجام به عنوان یک توافق جهانی 
ناهموار سازند. وی از همان روزهایی كه تبلیغات می كرد به رای دهندگان 
آمریکایی وعده داد یکی از كارهایی كه خواهد كرد لغو برجام است. او برای 
انجام این كار زمینه سازی گسترده ای كرد و سرانجام در۱8 اردیبهشت ماه 
۱39۷ و در برابر دیدگان شهروندان جهان خروج آمریکا از این پیمان را 
اعالم و خبر داد كه تحریم ها لغو شده آمریکایی را در ۲ مرحله برمی گرداند. 
یکی از مهم ترین و سرنوشت س��ازترین رخدادهای اقتصاد سیاسی ایران 
در نیمه نخست امسال بازگشت تحریم های مشهور به گام اول تحریم ها 
بود. آثار و پیامدهای این خروج ترامپ در سطح جهانی، منطقه ای و ملی 
پرشمار و گوناگون است و برآیند آن البته به زیان ایران شده است. یکی 
از دالیل رش��د نرخ ارز در نیمه نخست امسال بدون تردید همین خروج 

آمریکا از برجام به حساب می آید.
3- کوچ شرکت ها

در حالی كه جز چند شركت انگشت شمار اروپایی در اوایل دهه ۱39۰ 
س��رمایه و تجربه خود را برداشتند و رفتند، پس از امضای برجام اما راه 
بازگشت آنها صاف شد. در ماه ها و سال های پس از امضای برجام مدیران 
و رهبران ده ها شركت بزرگ اروپایی به تهران آمدند و یا از مدیران دولت 
و بخش خصوصی ایران در شهرهای خود میزبانی كردند. عقد ده ها قرارداد 
در صنع��ت، در نف��ت و گاز، در امور زیربنایی، در حمل و نقل، در بخش 
خدمات و در فوالد در یکی – دو سال پس از امضای برجام منعقد شد. 
اما همه این كاشته ها در یک دوره كوتاه كمتر از 6 ماه در آتش دشمنی 
ترامپ با نظام سیاسی ایران سوخت. مدیران شركت های غول پیکر مثل 
توت��ال و پژوی فرانس��ه، زیمنس آلمان، هیوندایی ك��ره جنوبی و ده ها 
شركت دیگر حاضر نشدند ریسک جریمه تحریم آمریکایی را بپذیرند و 

سرمایه هایشان را در ایران حفظ كنند. شركت توتال فرانسه كه در دهه 
۱3۷۰ یک بار پییش��تاز نادیده گرفتن تحریم های آمریکا بود اما این بار 
هرگز حاضر نش��د در ایران بماند. اگر این غول اروپایی در ایران می ماند 
شاید می شد امیدوار بود كه بقیه شركت های فرانسوی و آلمانی در ایران 
بمانند. غول فرانس��وی سرمایه اش را در دس��ت گرفت و برد و ایران در 
وضعیت نامناسبی قرار گرفت. آیا روزی شاهد برگشت توتال، پژو، ایرباس، 

زیمنس، هیوندایی و سایر شركت های بزرگ خواهیم بود.
4- اصرا سیاستمداران

آنجال مركل آلمانی، امانوئل ماكرون فرانس��وی و تراز می  انگلیسی به 
همراه موگرینی رئیس سیاسی اتحادیه اروپا در دور جدید تحریم آمریکا 
علیه ایران هرگز حاضر به همراهی نش��دند. این سیاس��تمداران اروپایی 
در ش��رایط تازه ای قرار گرفتند و اصرار دارند كه در برابر یکجانبه گرایی 
آمریکا قد علم كنند. اتحادیه اروپا در همه ماه های پس از خروج آمریکا 
از برجام راه های گوناگونی برای عبور از تله تحریم آمریکایی را بررس��ی 
كردند. ایجاد سوئیفت اروپایی، تاسیس بانک سرمایه ای كه فقط با یورو 
كار كند، اس��تفاده از قانونی كه می توان��د در برابر تحریم های آمریکایی 
ایستادگی كند و یک بار درباره كوبا به كار گرفته شده بود برخی از این 
چاره اندیش��ی ها بود. سیاس��ت ورزان درجه اول اروپایی شامل 3 رئیس 
دولت، وزیران خارجه و وزیران اقتصاد آلمان، فرانسه و انگلستان در نیمه 
نخس��ت امسال دنبال تکنیک های جدید برای فرار از تحریم  بودند. آنها 
مدیران و سهامداران شركت های بزرگ تابعه سرزمین خود را برای ماندن 
در ایران تشویق كرده و حتی سخن از پرداخت جریمه های احتمالی از 
طرف دولت شدند. تجهیز و تشجیع مدیران شركت های كوچک و متوسط 
اروپایی برای همکاری با ایران در آلمان و در ایتالیا یک راه دیگر بود كه 
آزمایش شده و قرار است در صورت امکان در سطح گسترده اجرا شود. 
اروپایی ها تصور می كنند شماری از شركت های كوچک و متوسط فعال 
در یک رشته صنعتی می توانند جای یک شركت كوه پیکر را بگیرند. این 
داستان در نیمه دوم سال ۱39۷ از فکر و كاغذ لباس عمل می پوشد و 
باید دید كه كامیابی به دس��ت می آید یا نه. در نیمه نخس��ت امسال اما 
سیاستمداران اروپایی حریف سهامداران محتاط و آینده نگر شركت های 
اروپایی نشدند و هیچ شركت بزرگی از سیاستمداران اطاعت نکرد. اقتصاد 
ایران در غیاب غول های اروپایی آسیب می بیند و در مسابقه برای جذب 

سرمایه و تکنولوژی در آخر صف شركت های دنیا قرار خواهند گرفت.
5- نبرد بی انتهای منتقدان

هر دولت مس��تقری در هر س��رزمینی و هر جامع��ه ای با هر گرایش 
سیاس��ی و فکری منتقدان و مخالفانی دارد ك��ه همه نیروی خود را به 
كار می گیرند تا دولت مستقر تضعیف شود. هدف منتقدان این است كه 
شرایط را برای دوره بعدی انتخابات به زیان گرایش  های همراه با دولت 
مستقر ناامن و ناهموار كنند. دولت دوازدهم نیز منتقدانی دارد كه آنها 
را در چند دسته می توان جای داد. یک دسته از منتقدان دولت دوازدهم 
كه مخالفان سیاس��ی به حس��اب می آیند طیف های متعددی را شامل 
می ش��وند. همه منتقدان دولت اما در یک نبرد بی انتها حاضر بوده و هر 
رفتار، گفتار، تصمیم و اقدام دولت در هر حوزه از جمله حوزه اقتصادی 
را زیر تیغ نقد و نفی قرار دادند. در نیمه نخست امسال این منتقدان تند 
و تیز البته در میان اقتصاددانان نیز كس��انی را با خود هم مس��یر دیدند. 
این گروه دوم را اقتصاددانانی تش��کیل می دهند كه نام خود را نهادگرا 
گذاشته و با هر تصمیم دولت مخالفت می كنند. این گروه كه به اقتصاد 
دولتی و متمركز عالقه دارند باورشان این است كه دولت طرفدار اقتصاد 
لیبرالیس��تی است و چون اقتصاد لیبرالی با شرایط ایران سازگار نیست 
همه تعادل ها به هم ریخته و برآیند كار به زیان مردم ش��ده اس��ت. یک 
گ��روه از منتقدان دولت نیز فعاالن صنعت، معدن، بازرگانی و اقتصادی 

بوده و هستند كه در جای دیگری به آن اشاره می كنیم.
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6- استیضاح و برکناری

یکی از گرفتاری های دولت دوازدهم از روز شروع به كار تا امروز ناهماهنگی 
گروه اقتصادی دولت در سطح فرماندهی بود. مسعود كرباسیان وزیر اقتصاد، 
ولی اهلل سیف رئیس بانک مركزی و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه 
و بودجه با 3 نگاه گوناگون، انگیزه ها و پیش��ینه های مختلف در یک س��ال 
منتهی به تابس��تان ۱39۷ هر جور بود دوام آوردند و فعالیت كردند اما با 
یورش فکری و اجرایی مواجه بودند. در مجلس قانونگذاری موجی از سوال 
و اس��تیضاح وزیران و انتقاد شدید معاونان رئیس جمهور به جریان افتاد و 
سرانجام كار به استیضاح مسعود كرباسیان و علی ربیعی كشید. نمایندگان 
منتقد دولت و احتماال گروهی از نماینندگان مستقل و حتی هوادار اصالحات 
دس��ت در دست هم این دو وزیر را بركنار كردند. از طرف دیگر رئیس كل 
بانک مركزی نیز پس از پایان دوره ۵ ساله دیگر حکم جدید دریافت نکرد و 
از بانک مركزی رفت. محمد شریعتمداری و عباس آخوندی و حتی محمود 
حجتی از وزیران اقتصادی دولت دوازدهم نیز در نیمه نخست امسال تهدید 
به اس��تیضاح شدند و فش��ار فوق العاده ای برای حذف و تغییر آنها از طرف 
منتقدان وارد می شود. این رخداد عجیب در اجرای برنامه های دولت اختالل 
ایجاد كرده است. وقتی رئیس دولت نمی تواند به هر دلیل از وزیرانش دفاع 
كن��د و آنها را به امان خدا در میان منتقدان رها می كند وزیران باقی مانده 
احساس خوبی نخواهند داشت. آیا وزیر راه و شهرسازی باید فعالیت مرتبط 
با وظایفش را انجام دهد یا مدام در این فکر باشد كه چه كند كه استیضاح 
نش��ود و چه نکند كه استیضاح كنندگان شرایط را برای او بدتر نکنند. این 
در حالی اس��ت كه ریاس��ت سازمان برنامه و بودجه، وزیر نیرو و حتی وزیر 
باسابقه ای مثل بیژن زنگنه سایه استیضاح را همواره باالی سرخود می بیند.

FATF -7

در همه نیمه نخست امسال داستان پیوستن ایران به معاهده ای بین المللی 
درباره چگونگی كاركرد بانک ها ایرانی یک موضوع داغ بود و هست. داستان 
این است كه پس از جمله سپتامبر ۲۰۰۱ و پس از بحران ۲۰۰8 در آمریکا 
و اروپ��ا و جهان نهادهای معتبر بانک��ی پیمانی را آماده و تدوین و تصویب 
كردند كه بر اساس آن هر دادوستد پولی در بانک ها باید سرچشمه و مقصد 
آن مشخص باشد و شفافیت تمام عیار بر آن حاكم باشد. به عبارت دیگر باید 

معلوم شود هر نقل و انتقال پولی در سطح جهانی مربوط به كدام فرد حقیقی 
و حقوقی است و به چه كسی پرداخت می شود. هدف این پیمان جلوگیری از 
پولشویی به ویژه نقل و انتقال پول از مسیر بانک ها برای هدف های خاص از 
سوی پرداخت كنندگان و دریافت كنندگان است. در حالی كه به گفته رئیس 
دفتر رئیس جمهور ایران این پیمان در دولت های احمدی نژاد در دستور كار 
بوده است و شورای امنیت وقت آن را در دست بررسی داشته و تا اندازه ای 
نیز جلو رفته بود اما منتقدان راه را برای اجرایی كردن آن از مس��یر قانون 
مسدود كردند. در همه نیمه نخست سال ۱39۷ یورش سهمگینی به دولت 
دوازدهم ش��د كه چرا می خواهد این پیمان را بپذیرد و دولت می خواهد با 
پذیرفتن این پیمان تحریم ها را بر اس��اس میل خود افزایش دهد. اكثریت 
روحانیون منتقد دولت نیز در 6 ماه منتهی به ش��هریور ۱39۷ با منتقدان 
دولت همراه شدند. این مخالفت گسترده موجب شد الیحه قانونی یک بار 
در مجلس مسکوت بماند و پیرامون آن غوغایی درگیرد. این در حالی بود كه 
كشورهای اروپایی از ایران می خواستند اگر می خواهد از امکانات بانک های 
جهانی در دادوستد استفاده كند و همه روزنه ها بسته نشود باید FATF را 
بپذیرد. موافقان تصویب این الیحه اس��تدالل می كردند كه این پیمان یک 
پیمان همه جانبه بین المللی است كه ۱9۰ كشور جهان آن را امضا كرده اند 

و نمی توان از كنار آن به سادگی عبور كرد.
8- بخش خصوصی خشمگین

دولت یازدهم در فضایی آكنده از مهر و محبت میان بخش خصوصی و دولت 
شروع به كار كرد و به مرور به سردی گرایید. در حالی كه بخش خصوصی 
ایران در همان سال های فعالیت دولت یازدهم از برخی تصمیم ها از جمله 
دخالت تمام عیار سازمان حمایت از مصرف و تولید در امور قیمت گذاری گالیه 
داشت و از دولت می خواست كه در امور خصوصی سازی تسریع كند اما با 
شروع به كار دولت دوازدهم وضعیت و مناسبات بخش خصوصی هرگز در 
مسیر بهبود حركت نکرد. بخش خصوصی ایران به درستی از دولت گالیه 
می كند كه چرا برخی از مواد قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار را رعایت 
نمی كند. مطابق این قانون تصمیم های دولت بدون مشورت خواهی و اخذ 
نظر تشکل های خصوصی در امور مرتبط، غیرقانونی است و باید نظر بخش 
خصوصی جلب و رضایت گرفته شود. دولت دوازدهم اما در حالی كه تا آخر 
زمستان ۱396 این ماده قانونی را رعایت نمی كرد اما از ضرورت اجرای آن 
دست كم در میان فعاالن اتاق ها حرف می زد، اما از فروردین ماه ورق برگشت. 
داس��تان تعیین نرخ برای ارزهای معتبر مثل دالر، پوند و یورو به ویژه نرخ 
دالر در اندازه 4۲۰۰ تومان بدون دعوت از نماینده بخش خصوصی خش��م 
این بخش را به اوج رس��اند. اعضا و مدیران اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
و كش��اورزی ایران به مثابه پرچمدار و بزرگ تش��کل های بخش خصوصی 
ب��ه صورت فردی و جمع��ی بارها و بارها به این رویه دولت اعتراض كرده و 
خواستار حضور نمایندگان تشکل های كارفرمایی در مراكز تصمیم سازی و 
تصمیم گیری ش��ده اند. ارسال نامه های متعدد در این باره گویای نارضایتی 
بخش خصوصی از دولت دوازدهم است. تالطم در دولت و عدم تعیین وزیر 
اقتصاد كه نفر اصلی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است نیز 
بر ابعاد نارضایتی ها افزوده است. دولت دوازدهم به دلیل گرفتاری ها كمتر به 
همکاری با بخش خصوصی می اندیشد و تصورش این است كه می تواند به 
تنهایی گلیم خود را از آب بحرانی شده بیرون بکشد. در نیمه نخست امسال 

مناسبات دولت و بخش خصوصی سرد و سردتر شد.
9- فساد و نوکیسه گی

یکی از رخدادهای عجیب در اقتصاد سیاسی ایران در نیمه نخست امسال 
داس��تان و افسانه فساد اقتصادی است كه در شماره گذشته این نشریه به 
طور مفصل به آن پرداختیم. واقعیت این اس��ت كه سیاست ارزی دولت به 
ویژه اعالم نرخ 4۲۰۰ تومانی برای دالر و فراخوان به شهروندان كه بیایید 
از این مزیت اس��تفاده كنید فضایی به وسعت حدود ۲۲ میلیارد دالر برای 
رانت خواری و فساد باز كرد. داستان فساد اما از طرف صادرات نیز در دستور 



مطالبه گری
بازارها

اقتصاد سیاسی
سرمقاله

دولت رانتیر
نگاه دیگران

رانت پتروشیمی
چه باید کرد

تحریم

شهریور و مهر 1397
دوره جدید
شماره 116

10

روزگار صنعت
ایران در جهان

كار بود. به این معنی كه صادركنندگان ناچار ش��دند دالرهای خود را با قیمت معادل 
4۲۰۰ تومان دراختیار دولت قرار دهند كه این به پنهان كاری منجر شد. فساد در واردات 
انواع كاالها نیز در دستور كار بود و قوه قضائیه و ضابطان اجرایی آن ده ها نفر از كسانی 
را كه گمان می كردند در بازار كاال و در بازار ارز اخالل ایجاد كرده اند را دستگیر و برای 
آنها پرونده تش��کیل دادند. داستان مبارزه با فساد گونه ای پیش می رود كه شماری از 
صاحبان صنعت و معدن كه اصالتشان در كار و فعالیت چند دهه ادامه داشته و دارد را 
نیز نگران كرد. برخی تهدیدهای ضمنی نسبت به سرمایه داران اصیل در این وضعیت 

شرایط را دشوار كرد.
10- افراط در انبارستیزی و تکرار ناامیدکننده

شوربختانه بخشی از جامعه ایران شامل دولتمردان امروز و منتقدان دولت دوازدهم از 
تجربه آخرین سال های دولت محمود احمدی نژاد درس نگرفته اند و این برای ایرانیان تلخ 
و غم انگیز است. این درس نیاموزی از تجربه مربوط به انبارستیزی پس از دالرستیزی در 
اوایل دهه ۱39۰ است. دولت و سایر نهادهای اداره كننده جامعه ایران با درس نیاموختن 
از تجربه سال های ۱39۰ تا ۱39۲ بازهم در كمال ناباوری به نرخ تبدیل دالر به ریال 

دستور دادند در یک عددی كه آنها می خواهند میخکوب شود.
این خواسته غیرمنطقی بود و شهروندان و بازار آن را نپذیرفتند و نرخ ها دربازار روندی 
فزآینده را به زیان پول ایران را سپری كردند. بعد از آن منتقدان دولت دوازدهم و حتی 
بخش هایی از دولت ترجیح دادند به جای قبول كردن واقعیت و آزادسازی نسبی دالر 
به ریال برای كنترل بازار كاالها كه به هر ترتیب در تحول نسبی با نرخ دالر قرار گرفتند 
از س��مت عرضه كار را دنبال كردند. اس��تدالل این است كه شماری از دارندگان كاال با 
نیت كسب سودهای باالتر كاالهای خود را در انبارها دپو می كنند و از عرضه آن به بازار 
امتناع می كنند پس باید با انبارستیزی آنها را سركوب كرد. این استدالل نادرست راه را 
برای تهییج انبارستیزان صاف كرده و حاال این روزها همزمان با دالرستیزی در حرف و 

شعار و عمل شاهد انبارستیزی هستیم.
این انبارستیزی افراطی و بدون تعریف قطعی از احتکار و سپردن كار به دست شماری 
تکنوكرات و مدیر میانی راه را برای احتمال وقوع فسادهای تازه باز می كند. به این معنی 
كه آنها در در هركوی و برزن دنبال ذخیره احتیاطی كاالهای عرضه كنندگان می روند. 
این اتفاق ضمن مخدوش كردن دوغ و دوشاب ، هر انباری كه در آن كاالیی وجود دارد 
را با همان احتکار فرض می كنند و البد باید مصادره ش��ود یا در اس��رع وقت به حراج 
گذاشته شود كه خالف اصل صیانت از مالکیت به حساب می آید. انبارستیزی افراطی 
با هر هدفی كه باشد به ویژه اگر بر پایه اصول و آموزه های اقتصادی و اخالق سیاسی 
نباشد و هدف از آن تضعیف دولت تلقی شود به بی اعتمادی گسترده تر منجر می شود.

شهروندان امروز ایران با آگاهی كامل از رخدادها و شرایط می دانند كه انبارداری بخشی 
از زنجیره تجارت كاال است و عرضه كنندگان باید با توجه به نیاز بازار سهمی از كاالهای 
خود را در انبار نگهداری كنند تا بازار از توازن و تعادل خارج نشود . مگر می شود تجارت 
كرد و انبار نداشت. در این فضای هیجانی و تعریف نشده،  ای بسا به امید تنظیم بازار 
در كوتاه مدت با نیت حمایت از مصرف كننده و شکار مثال محتکران كاری انجام شود 
كه با عرضه همه كاالها در یک زمان كوتاه و سقوط قیمت های عرضه  ، راه برای خروج 

بازرگانان اصیل از بازار و كمیاب شدن كاال در دوره بلندمدت را فراهم شود.
هتک حرمت و احترام بازرگانان قدیمی و اصیل و دارای كارنامه درخشان در تنظیم 
بازار و رفع نیازهای جامعه به كاال ایجاد هراس در دل بازرگانان درس��تکار و مخدوش 
كردن  مقوله مالکیت از پیامدهای جبران ناپذیر انبارستیزی عامدانه است. بدیهی است در 
این بازار بزرگ باید تعریف قابل قبول و بر پایه كارشناسی و درس آموزی از تجربه ها در 
باره احتکار و تفاوت آن با انبارداری صورت پذیرد تا حیثیت و مال شهروندان بر اساس 

گمانه زنی نادرست با آسیب مواجه نشود.
انبارستیزی در ایران تجربه دارد و انبارستیزانی كه تنها هدف شان ایجاد نارضایتی  از 
دولت و استفاده از مزیت های  پوپولیسم سیاسی است باید به شهروندان آگاه توضیح دهند 
چرا از همان سوراخی كه پیش از این گزیده شدند و نتیجه ای از انبارستیزی بی پشتوانه 
نگرفتند باردیگر از همان سوراخ می خواهند گزیده شوند. این نوشته قصد ندارد كسانی 
را كه برخالف انصاف و عرف تجارت عمل كرده و با آگاهی از درد و رنج مردم به رفتاری 

ناشایست دست می زنند را تبرئه كند. 

جمهوریاسالمی
وبحرانبیدولتی

رخدادهای اقتصادی و سیاس��ی ایران از زمس��تان 
96 تا تابس��تان 9۷، نظام جمهوری اس��المی را تکان 
س��ختی داد. اكنون ظاهرا بحران سپری شده و كارها 
به روال افتاده است. معترضان به خانه هایشان رفته اند 
و التهاب های بازار ارز و طال قدری فروكش كرده است. 
اما هنوز نمی توان گفت اوضاع عادی ش��ده است. زیرا 
فارغ از علل اقتصادی ناآرامی ها و تالطم ها كه كماكان 
به قوت خود باقی است، این ناآرامی ها از خللی جدی 
در سیاس��ت ایران، پرده برداش��تند. آنچه از دی ماه 
گذشته تا همین چند هفته پیش دیده شد، همین بود. 
اصالح طلباِن فعال، انسداد سیاسی و نظارت استصوابی 
ش��ورای نگهبان را علت  اصلی همه مشکالت معرفی 
كردن��د و اصولگرایاِن فعال، وادادگ��ی دولت در برابر 
آمریکا را عامل همه ناكامی  ها دانستند. اصالح طلبان 
غیرفعال و اصولگرای��ان غیرفعال هم خود را از ماجرا 
كنار كشیدند و گویی خود را برای »روز واقعه و گریز 
از مواخذه« آماده كردند. انگار همه چیز در حال تمام 
ش��دن اس��ت. قوای حکومتی هم فقط دست و پا می 

زدند به امید فرجی!
این وضع، نش��انه ای آش��کار از »بحران بی دولتی« 
اس��ت. دولت مدرن سه جزء اساس��ی دارد كه تعامل 
آنها موجب تعادل سیاسی می شود و در روزگار تنگ، 
همی��ن تعامل و تعادل اس��ت كه نظام سیاس��ی را از 
بحران عبور می دهد. جزء اول »افراد ملت و نهادهای 
خصوصی« هس��تند كه اصطالحا جامعه مدنی نامیده 
می ش��وند. در ایران همواره فرد در جمع هایی مانند 
ملت و طبقه و قش��ر و صنف مستحیل شده و امکان 
بروز نیافته اس��ت. جامعه ای كه افرادش ناتوان باشند، 
به جسم بی یاخته تبدیل می شود. صورت ظاهر جامعه 
هست، اما درونش خالی است. جزء دوم دولت، احزاب 
و انتخابات هس��تند كه اراده افراد را بازتاب می دهند. 
این جزء كامال عارضی اس��ت و فقط ابزار اعمال اراده 
افراد اس��ت، نه بیشتر. اما فقدان همین جزء عارضی، 
اف��راد را ضعیف و زمین گیر كرده اس��ت. جزء س��وم 
دولت كه حتی عارضی هم نیس��ت و فقط اعتباری و 
ق��راردادی اس��ت، اركان اجرایی و تقنینی و قضایی و 
نهادهای جانبی آنهاس��ت كه وظیفه شان فقط و فقط 

اجرای اراده افراد است.
این هرم اكنون در ایران وارونه اس��ت. اركان قدرت 
سیاسی بر صدر نشسته اند، جزء میانجی یعنی احزاب 
و انتخابات چنان ضعیفند كه گویی نیستند، و این دو 
جزء ناكارآمد كه در جای خود هم نیستند، روی افراد 
آوار شده اند. این جابجایی و معکوس شدگی، موجب 
انحطاط مفهومی و عملی »دولت« شده است و الجرم 
افراد جامعه به درستی نمی دانند عریضه های سیاسی 
خود را كجا ببرند و بابت ناكارآمدی و جور و س��تم و 
فساد، چه كسی را مواخذه كنند كه از او صدایی بازآید.



اعداد و ارقام سنجاق شده به قیمت 
یک كاال مثل سکه یا خودرو یا فوالد 
در نگاه نخست چیزی جز یک كمیت 
نیستند اما هر عدد و رقم در پشت سر 
خود دنیایی از سازش ها و مجادله ها، 
فرآینده��ای بازرگان��ی و ترفندهای 

بازاریابی و نفوذ تکنولوژیک دارند. 
این اعداد و ارقام چسبیده به كاالها 
در جایی به نام بازار كه عرضه و تقاضا 
را ب��ه هم پیوند می دهد و دادوس��تد 
انجام می ش��ود، برآیند سیاستگذاری 
ارزی، پولی، تجاری و صنعتی اس��ت 

و آدرس دقیق می دهد. در كشورهای 
دارای اقتصاد خصوصی كه نهاد دولت 
در آن فقط ناظر است و اگر نیاز باشد 
لباس داوری می پوشد، قیمت ها البته 
شفاف و درست هستند و نشانه هایی از 
كارآمدی و رقابت را نشان می دهند. در 
ایران اما بازارها عموماً دستکاری شده 
و تمایالت سیاسی دولت ها در ان نقش 
دارند و البته بازارهای ایران انحصاری و 
عجیب هستند. عیب بزرگ بازار كاال 
مث��ل خودرو، مس و طال و س��که در 
ایران فقدان عنصر رقابت و استیالی 

انحصار اس��ت. در بازار ارز و سکه نیز 
بان��ک مركزی و چند ش��ركت بزرگ 
كه نامی برای آنها نمی توان گذاش��ت 
انحصار دارند و سمت عرضه را تعیین 

می كنند. 
در ب��ازار فوالد و خودرو نیز انحصار 
وجود دارد. با این همه بازارهای كاال، 
س��رمایه و طال و س��که تح��ت تاثیر 
س��مت تقاضای ش��هروندان نیز قرار 
دارد. گزارش حاضر تحوالت بازارهای 
چندگانه در نیم سال نخست را نشان 

می دهد.
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 مروري بر تحوالت بازار ارز در نیمه اول سال: 
ریس��ک هاي سیاسي كه از اواخر سال 96 با افزایش ناآرامي هاي داخلي 
و تقویت گرفتن خروج آمریکا از برجام ش��روع ش��د، از همان ابتداي سال 
9۷ و در همان روزهاي ابتدایي سال بازار ارز را دچار تالطم و التهاب كرد. 
به طور سنتي در ماه هاي ابتدایي سال معموال شركت ها چون عمدتا در فاز 
برنامه ریزي قراردارند، تقاضاي تجاري چنداني در بازار وجود ندارد؛ به همین 
دلیل در سال هاي گذشته بازار ارز روند تقریبا با ثباتي را در نیمه اول سال 
طي كرده است، اما سال 9۷ به دلیل سیاسي ترین سال در سال هاي اخیر 
این روند مشاهده نشده است. به طوري كه دالر در فروردین ماه سال جاري 
در مقایسه با فرودین ماه سال گذشته رشد 4۰ درصدي را به ثبت رساند. در 
اواخر فروردین دولت در واكنشي كه سخت مورد انتقاد كارشناسان اقتصادي 
گرفت، دالر تک نرخي با نرخ 4۲۰۰ تومان را اعالم كرد و اطمینان داد كلیه 
نیازهاي وارداتي براي همه فعاالن اقتصادي با این نرخ صورت مي گیرد. در 
كنار تک نرخي كردن دستوري و تصنعي، فضاي امنیتي نیز چند بر بازار 
حکفرما بود و با بگیر و ببند و قاچاق اعالم كردن بازار آزاد دولت سعي كرد 
تا ثبات را به بازار برگرداند؛ تا اینکه موعد خروج آمریکا از برجام رسید. بازار 
هر روز سركش تر از روز قبل، و این سركشي از همان ابتدا به سایر بازارها 
نیز تسري مي یافت. در این مدت، سیاست دولت نه تنها كارگر نبود بلکه 
بازار ارز ش��اهد سقف ش��کني هاي جدید بود، سیاست تخصیص ارز ارزان 
نیز چاره س��از نبود. بطوري كه در دوماه ابتدایي سال وازرت صنعت معدن 
تجارت از ثبت چشمگیر ۲۵ میلیارد دالري واردات خبر داد. این یعني با 
ادامه سیاس��ت تخصیص ارز ارزان تا پایان سال باید نزدیک ۲۵۰ میلیارد 
دالر واردات مي داشتیم. انتشار لیست دریافت كنندگان ارزي سند ناكارآمدي 
سیاس��ت هاي تخصیص ارز ارزان بوده است. طبق اظهارات وزیر ارتباطات 
4۰ شركت در سه ماهه نخست سال جاري مجموعا ۲۲۰ میلیون یورو ارز 
دولتي براي واردات دریافت كرده اند، اما در عمل تنها 3۰ ش��ركت جمعه 
۷۵ میلیون یورو آن را صرف واردات كرداه اند. این روند ادامه داشت تا ۱3 
تیرماه دولت به پیشنهاد كارشناسان مبني بر تشکیل بازار ثانویه تن داد تا 
با تاسیس سامانه اي صادر كنندگان ارزهاي خود را در آن عرضه كنند. تدام 
سیاست هاي غلط دولت، عدم شفافیت عرضه كنندگان ارز در عرضه ارز خود 
به خصوص پتروشیمي ها و افزایش ریسک هاي سیاسي با نزدیک شدن به 
دور اول تحریم ها مانند اخبار خروج شركت هایي مانند توتال، زیمنس، جنرال 
الکتریک و پژو س��تروئن از ایران، موجب ش��د تا هر روز شاهد ثبت ركورد 
جدیدي از دالر باشیم. قوه قضائیه نیز در مقابل سقف شکني هاي جدید بازار، 
با انتشار اخبار مقابله با سفته بازان سعي در كمک رساني به دولت در بازگشت 

بازار ارز به ثبات داشته است.

 ناكارآمدي این سیاست ها وبرنامه هاي اجرا شده دولت و نارضایتي هاي به 
وجودآمده یکي از بهانه هاي در دست مجلس براي طرح سوال هاي پیایي و 
استیضاح دو تن از كابینه اقتصادي بوده است. برآیند این داستان بركناري 
وزیران اقتصاد و كار و طرح س��وال از رئیس جمهوري بود. در این مدت از 

جمله گروه هایي كه همیشه انگشت اتهام به سمتشان روانه بود و حتي در 
جلسه طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس نیز با انتقاد تند رئیس جمهور 
ربرو ش��د، بحث عرضه ارز از سوي گروه هاي پتروشیمي به عنوان یکي از 
دارندگان ارزي بوده است. مروري بر وضعیت عرضه ارز حاصل از صادرات 
پتروشیمي نشان مي دهد، كه شركت هاي پتروشیمي درحد فاصل اول تا 
۲۱ فروردی��ن ماه و قبل از مصوبه ۲۲ فروردین هیات دولت بیش از ۲۲۰ 
میلیون یورو با قیمت تکلیفي 4۲۰۰ تومان عرضه كرده اند. درحدفاصل ۲۲ 
فروردین تا ۱۵ اردیبهش��ت ماه بالغ بر ۱8۰ میلیون و 8۰۰ هزار یورو، با 
راه اندازي كامل س��امانه نیما از ۱6 اردیبهشت تا ۱۵ مرداد ماه حدود یک 
میلیارد و 8۷۷ میلیون یورو و از ۱6 مرداد ماه تا 3۱ شهریور ماه بالغ بر یک 
میلیارد و 39۱ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمي را 
مطابق با سیاست جدید دولتي مبني بر فروش در بازار ثانویه در بازار داخلي 
عرضه كرده اند. به عبارت دیگر شركت هاي پتروشیمي از ابتداي سال جاري 
تا پایان ش��هریور در مجموع حدود سه میلیارد و 668 میلیون یورو ارز در 
بازار داخلي به فروش رسانده اند و این درحالي است كه میزان صادرات این 
شركت ها به استناد گزارش شركت ملي صنایع پتروشیمي در این مدت ۵ 
میلیارد و 4۰۰ میلیون یورو معادل 6 میلیارد و 38۵ میلیون دالر بوده است.

ارزش صادرات ارزي )یورو(  فروش ارز )یورو(  دوره زماني

 ۲۱9۱338۵6 از ابتداي سال تا ۲۱ فروردین

۱8۰۷84683 از ۲۲ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت

۱8۷699۱33۱ از ۱6 اردیبهشت تا ۱۵ مرداد

۱39۱۰۱۰۰۰۰ از ۱۵ مرداد تا 3۱ شهریور

۵۲3۰۰۰۰۰۰۰ 366۷9۱98۷۰ جمع كل

تغییر رئیس كل بانک مركزي از مهم ترین تبعات شرایط التهابي بازار ارز 
در نیمه اول سال بود كه اگر چه با پایان یافتن دوره پنج ساله سیف مصادف 
شد ولي بدون شک شرایط التهابي بازار ارز در بركناري او نقش اصلي داشت. 
با ورود همتي دولت سیاست هاي جدیدي به منظور ثبات بازار ارز در پیش 
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گرفت، سیاست هایي كه اگر چه در مقایسه با بسته سیف در ظاهر با واقعیات 
بازار هماهنگي و تطبیق بیشتري داشت ولي نتوانست از التهاب بازار بکاهد. 
در بسته جدید همتي تشکیل بازار ثانویه، بازگشت صرافان به بازار ارز، حذف 
ارز دولتي براي سفرهاي خارجي و آزاد اعالم كردن معامالت ارزي از جمله 
تفاوت هایي بود كه بسته همتي در مقایسه با بسته قبلي سیف داشت، اما 
همچنان كشف قیمت ارز به دلیل اینکه در بستر نیمایي صورت مي گرفت، 
شفافیت الزم را نتوانست به بازار بازگرداند. شاید خوش بیني همتي به بسته 
جدید ارزي موجب ش��د تا اظهارات وي مبني بر اینکه ذخایر ارزي بانک 
مركزي ناموس بانک مركزي است، به انفعال بانک مركزي در بازار دامن زد 
و بازار وارد دور تازه از التهابات شد و دالر ركوردهاي جدید در مرز ۲۰ هزار 

توماني را به ثبت رساند. 
افزای��ش نرخ ارز موجب ش��د تا بازار طال نیز تحت تاثی��ر قرار گیرد؛ به 
گونه اي كه با عالیم افزایش نرخ ارز، سکه نیز وارد مدار افزایشي شد و در 
ادامه سال با محدودیت هایي كه در خرید و فروش ارز به وجود آمد، قسمتي 
از تقاضاي سفته بازي نقدینگي به سمت این دارایي روانه شد؛ بطوري كه 
موجب ش��کل گیري حباب قیمتي سکه طال ش��ده است. قیمت سکه در 
 پایان س��ال گذشته ۱۵4۷۰۰۰ تومان بوده است كه در پایان شهریور ماه
 34۰۰۰۰۰ برسد. رشد دارایي سکه در حالي صورت مي گیرد نرخ طالي جهاني
۱۰ درصد افت داشته است. به عبارت دیگر نه تنها نرخ سکه كم نشده است 
بلکه دچار حباب قیمتي ش��ده است. در واقع با توجه به انگیزه سفته بازي 
در زمینه ارز، این انگیزه متقاضیان به بازار طال خود را منتقل كرده است 
و موجب ش��ده است از ارزش ذاتي خود باالتر رود یا به عبارت دیگر دچار 

حباب قیمتي گردد. 

 پیش بیني بازار ارز در نیمه دوم سال: 
در شرایطي كه اخبار سیاسي، تنها چیزي را كه رقم نمیزد، سقوط این 
چیني دالر بود، در بازار ارز شاهد بیشترین كاهش نوسانات روزانه دالر بودیم 
كه در چند سال گذشته سابقه نداشته است. مهم ترین نکته اي كه چه در 
سقوط و چه در صعود دالر مي توان دریافت كم عمق بودن بازار ارز است و 
در این بازار كم عمق بدون تردید دولت بازیگر نقش اول به حساب مي آید. 
براي توضیح بیشتر باید گفت وقتي متغیري سیاسي مهمي مانند برجام 
بعد از سال ها تحریم وارد اقتصاد ایران شده و با امید برطرف شدن تحریم و 
ورود سرمایه تنها توانست نرخ ارز ثابت براي مدتي نگه دارد، حال با در نظر 
گرفتن شرایط اقتصادي و سیاسي، در بهترین حالت اصالح قیمتي دالر آن 

هم نه به این شدت، انتظار مي رفت. 
دولت از ابتداي سال تاكنون سیاست ها و بسته هاي مختلفي را اجرا كرده 
اس��ت ولي عدم تاثیرپذیري بازار موجب تشدید التهاب ها و ازدست رفتن 
اعتماد ها به كارایي سیاس��ت هاي دولت بوده است. حال بعد از ناكارآمدي 
سیاس��ت هاي ارزي گذشته از قبیل بازار ثانویه و سامانه نیما، و در آستانه 
دور دوم تحریم ها سیاستگذار در پي حضور پررنگ تا هم جلوي منشأ همه 
بي ثباتیها در بازار ها كه تحوالت بازار ارز بوده اس��ت را بگیرد و هم اعتماد 
عموم را به كارسازي سیاست ها و وعده هایش جلب كند. در این خصوص 
تغییر رویکرد بانک مركزي در زمینه حضور پرقدرت را مي توان از آخرین 

مصوبات سران قوا در جلسه هماهنگي اقتصادي دریافت. وا داشتن بانک ها 
به خرید و فروش ارز، افزایش اختیارات صرافي ها، شناسایي نیازهاي جدید 
غیرتجاري ارز و به رسمیت شناختن آنها و تفویض اختیارات بیشتر به بانک 
مركزي و لحن قاطع سیاستگذار مي تواند شواهد كافي براي عزم دولت به 
منظور حضور پررنگ در بازار با هدف برقراري ثبات در بازار و بازگشت اعتماد 
از دست رفته، دانست، علي الخصوص با نزدیک شدن به دور دوم تحریم ها. 
اینکه تا چه زماني این حضور دولت ادامه خواهد داشت به شدت تاثیرگذاري 
تحریم هاي دور جدید آن بر منابع ارزي و انتظارات بستگي خواهد داشت. 
بنابراین اگر واكنش هاي چند وقت گذش��ته را عکس العمل پیش خوري 
بازار بدانیم، انتظار مي رود سیاست هاي مداخله اي دولت از بروز شوک هاي 
جدید جلوگیري كند. اما اگر تحریم هاي جدید در زمینه دسترسي ایران 
به درآمدهاي نفتي كارساز نباشد از سوي دیگر راهکارهاي سیاسي ایران و 
اروپا در زمینه فروش نفت و دسترسي به درآمدهاي نفتي راه به جایي ببرد 
به ثبات بازار ارز كمک بیش��تري مي كند. اما در نظر گرفتن عواملي مانند 
عوامل بنیادي اقتصادي مانند نقدینگي، تورم و برابري ارز و عوامل سیاسي 
در بلندمدت نرخ ارز بدون شک افزایشي خواهد بود و كاهش فعلي توقفي 
در روند افزایشي نرخ دالر به حساب مي آید. اگر چه رئیس كل بانک مركزي 
حجم تقاضاي س��فته بازان را تنها 3 درصد معامالت باراز عنوان كرد ولي 
تغییر رویکرد در زمینه مداخله ارزي نش��ان داد كه، معامالت سفته بازان 
شاید تعیین كننده نباشد ولي موثر مي تواند باشد. اما عوامل بنیادي حاكي 
از تداوم روند افزاشي ارز در بلندمدت است. به عنوان مثال آخرین گزارش 
صندوق بین المللي پول نشان مي دهد تحت تاثیر افزایش ریسک هاي سیاسي 
داخلي و خارجي، خروج سرمایه در سال گذشته به ۲۷ میلیارد دالر رسیده 
است كه پیش بیني هاي حاكي از تداوم جریان خروج سرمایه در سال جدید 
است. همچنین شایان ذكر است طبق آمارهاي سال گذشته به نقل از مركز 

پژوهش ها در دو سال گذشته ۵۰ میلیارد دالر خروج سرمایه داشته ایم.

برآورد سال ۱39۵
۱396

پیش بیني 
۱39۷

سهم از تراز حساب مالي و سرمایه اي
GDP-4.۱-6.4-3.8

۱6.۰۰۰-۲۷.43۵-۱6.6۵8-میلیون دالر
سرمایه گذاري مستقیم 
خارجي و پرتفوي سهام

سهم از 
GDP۰.۵۰.۲۰.۲

۲.۱۷۷۱.۰۰۰9۷۰میلیون دالر

سهم از بدهي میان مدت و بلندمدت
GDP-۰.۵-۰.۲۰.۱

86۰3۰۰-۲.۰9۵-میلیون دالر
منبع: صندوق بین المللي پول

براي طال به منظور پیش بیني براي ادامه س��ال باید به متغیر نرخ ارز و 
محدودیت هاي عرض��ه ارز و قیمت جهاني طال و همین طور به طرح هاي 
پیش فروش بانک مركزي چشم داشت. با وجود اینکه طرح هاي پیش فروش 
در نیمه اول س��ال نتوانست به ثبات بازار طال كمک چنداني بکند ولي به 
دلیل جو امنیتي برقرار ش��ده در بازار طال، و سررسید این سکه ها در آبان 
ما و مهرماه، انتظار مي رود فضاي احتیاطي بر بازار ارز جکم فرماي نماید. 
همچنین در بازارهاي جهاني تشدید جنگ تجاري میان آمریکا و چین و آثار 
این جنگ كه طبق پیش بیني صندوق بین المللي پول آثار كاهشي روي رشد 
اقتصادي كشورهاي در حال ظهور خواهد گذاشت مهم ترین عامل افزایشي 
در ماه هاي آینده بر بازار طالي جهاني هستند. از سوي دیگر جهش بازدهي 
اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا در كنار دورنماي تداوم سیاست هاي انقباضي 
ف��درال رزرو، در قالب چهارمین نوبت از افزایش ۲۵/ ۰ درصدي نرخ بهره، 

همچنان عامل فشار بر طال ارزیابي مي شود.
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 آنچه گذشت
بدون ش��ک نیمه اول سال 9۷ را مي توانبه 
عن��وان یکي از دوران طالی��ي در تاریخ بازار 
س��رمایه ثبت كرد. با وجود ثب��ت بازده 66 
درصدي از ابتداي س��ال تا پایان شهریورماه، 
نکت��ه اي ك��ه قابل توجه اس��ت، علت اصلي 
شد ها و سقف شکني ها و بوده است كه با در 
نظر گرفتن بخش واقعي تولید و آمار و ارقام 
در خصوص رشد اقتصادي مطابقت چنداني 
با وضعیت اقتصاد كش��ور ن��دارد. با توجه به 
اینکه قیمت جهاني محصوالت پایه از س��ال 
۲۰۱6 وارد روند افزایشي شد، سیگنال هاي 
ورود بورس ب��ه دوران رونق از آن موقع زده 
ش��د. از سوي دیگر بیش از 6۵ درصد ارزش 
كل بازار به شركت هاي به صنایع شیمیایي، 
فل��زي، فرآورده هاي نفتي، كاني هاي فلزي و 
چندرش��ته اي است كه نشان مي دهد بازار تا 
چ��ه حد به كاالهاي پای��ه و زنجیزه ابتدایي 
تولید وابس��ته اس��ت. با در نظر گرفتن روند 
قیم��ت ارز از ابتداي س��ال مي توان دریافت 
كه تا اینجاي كار رش��دها و رونق هاي گرفته 
شده در بازار سرمایه عمدتا از جنس قیمتي 
بوده است تا اینکه مقداري باشد و به همین 
دلیل با شاخص هاي رشد اقتصادي همخواني 

نداشته است. 
بازار س��رمایه س��ال ج��اري را ب��ا افزایش 
ریسک هاي سیاس��ي برجامي ناشي از خروج 
آمریکا آغاز كرد. از س��وي دیگر در بازارهاي 
جهاني به دلی��ل افزایش تعرفه واردات فوالد 
و آلومینیوم س��بب احتیاط معامله گران شد. 
همچنین در اولین ماه از س��ال بازار ارز شاهد 
تصمیم دالر تک نرخي 4۲۰۰ تومان بود؛ كه 
با نتوانست بازار را با واكنش مثبت روبرو كند. 

ام��ا با خروج آمریکا از برجام در دومین ماه از 
سال، به دلیل پیشخور شدن خروج آثار ریسک 
سیاسي و از سوي دیگر از بالتکلیفي درآمدن 
سرمایه گذاران بازار بهبود نسبي را در مقایسه 
با اولین ماه داشته است. روند افزایشي شاخص 
از خردادماه آغاز ش��د و با ورود نقدینگي هاي 
قابل توجه ارزش معامالت روزانه را تا مرز 9۲۰ 
میلیارد تومان باال برد و همچنین ارزش بازار 
در ای��ن ماه ۱3 درص��د افزایش یافت. عوامل 
بنیادي كاهشي بازار در این ماه كاهش قیمت 
موادجهاني م��واد خام و عوامل غیر اقتصادي 
چون تشدید احتمال بازگشت تحریم ها بوده 
اس��ت. با تش��دید این عوامل كاهشي بازار در 
تیرماه وارد روند كاهشي شد و در پایان این ماه 
شاخص كل مجددا به كانال ۱۰8 هزار واحدي 
بازگشت و شاخص كل بازده صفر درصدي را 
به ثبت رس��اند. در چهارمین ماه از س��ال در 
بازار ارز ش��اهد راه اندزاي بازار ثانویه بودیم. 
راه ان��دزاي این بازار عمدت��ا با این هدف بود 
كه صادركنندگان ارز هاي خود را قیمت هاي 

توافقي به وارد كنندگان كاالهاي غیرضروري 
بفروش��ند. همچنین در این ماه به منظور باال 
بردن جذابیت سرمایه گذاري در بازار سرمایه 
دولت نرخ مالیات فروش سهام را به مدت یک 
س��ال از ۰.۵ درصد به ۰.۱ درصد كاهش داد. 
همچنین اتفاق مه��م دیگر در تیرماه مصوبه 
مهمي در خصوص افزایش سرمایه شركت ها 
از محل سود انباشته بوده است كه به موجب 
آن منابعي كه در این فرآیند استفاده مي شود 
)سود تقسیم نش��ده( از مالیات معاف باشند. 
مردادماه طالیي ترین دوران بازار س��رمایه را 
نیمه اول س��ال به حساب مي آید. بطوري كه 
ش��اخص كل از ابتداي سال تا مردادماه بازده 
بی��ش از 4۰ درصدي را به ثبت رس��اند. بازار 
ارز تحت تاثیر اخبار مثبتي مانند آزاد س��ازي 
و تقوی��ت ب��ازار ثانویه ب��ا اعط��اي مجوز به 
صادركنندگان معدني فلزي و پتروشیمي بوده 
است. رها شدن صادركنندگان از قید عرضه به 
نرخ دس��توري موجب افزایش جذابیت سهام 
این شركت ها ش��د اما همچنان ابهامات نرخ 
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خوراک پتروشیمي و نحوه قیمت گذاري كاالها 
مانع از رشد بیشتر شاخص كل شد؛ ثبت بازده 
۲۵ درصدي شاخص كل آن هم به تنهایي در 
مردادماه یکي از ماندگار ترین عملکرد هاي بازار 
سرمایه بوده است. بازار سرمایه شهریورماه را 
با اصالح نس��بي آغاز كرد. در تشکیل چنین 
فضای��ي عقب نش��یني سیاس��تگذار در مورد 
آزاد سازي قیمت فرآورده هاي نفتي در بورس 
كاال اثر داش��ت. ضمن آنکه برخي نگراني هاي 
سیاسي در این مسیر موثر بود. در این شرایط 
سهام كوچک تر بورس تهران مورد اقبال قرار 
گرفت. نوسانات كم دامنه شاخص تا پایان هفته 
دوم ش��هریور ماه با اقبال به سهام كوچک تر 
بازار ادامه داش��ت ب��ا این حال در میانه هفته 
مزبور اصالح مجدد دستورالعمل قیمت گذاري 
فرآورده هاي نفتي در بورس كاال امید به صعود 
سهام را افزایش داد. این امیدواري ها در جهش 
قیمت سهام طي هفته سوم این ماه منعکس 
شد. پس از آن در پایان هفته سوم شهریورماه 
آزادسازي نرخ ها در مورد محصوالت فوالدي 
در ب��ورس كاال رخ داد. ای��ن موض��وع ضمن 
افزایش امیدواري به آزاد سازي نرخ محصوالت 
پتروشیمي در بورس كاال صعود قیمت سهام را 
تداوم داد. سیاستگذار در هفته پایاني شهریور 
سقف رقابتي محصوالت پتروشیمي در بورس 
كاال را نیز حذف كرد تا این بار ش��اخص سهام 
با محور صنعت پتروشیمي ركورد شکني هاي 

متعددي را تجربه كند.

 پیش بیني عوامل مهم بنیادي: 
ب��ا توجه به پایان یافتن ش��هریور ماه و در 
پیش بودن نیمه دوم سال مولفه هاي مهم و 
موثري پیش روي بازار مي باشد كه به اختصار 

به آنها اشاره خواهد شد.
آزاد س�ازي قیمت ها: ط��ي هفته هاي 
گذش��ته ازاد س��ازي قیمت ه��ا در صنایع 

فوالد و پتروشیمي در عرضه محصوالتشان 
در ب��ورس كاال كلید خورد. ای��ن رویه در 
صنایع یوتیلیتي كه تولید كننده مواد اولیه 
مجتمع هاي پتروشیمي و همچنین بخشي 
از محصوالت پاالیش��ي نیز ادامه یافت. در 
همی��ن حال همزمان با اعمال آزاد س��ازي 
قیم��ت محصول صنایع، بحث آزاد س��ازي 
قیمت خوراک و مواد اولیه نیز مطرح شده 
اس��ت. از ای��ن رو دولت درصدد اس��ت. با 
برداشتن مکانیزم قیمت گذاري و آزاد سازي 
آنها، سطح درآمد خود را نیز از محل فروش 
خوراک واحد هاي صنعتي افزایش دهد. از 
ای��ن رو صنایعي نظیر ف��والد آب برق گاز و 
در صنایعي نظیر پتروشیمي خوراک گازي 
و مایع در دستور كار آزاد سازي قرار گرفته 
اس��ت كه برخي از منابع اعالم مي كنند از 
این محل رقم��ي بیش از 6۰ هزار میلیارد 
تومان نصیب دولت مي شود. همچنین پروژه 
افزایش حداقل ۱۰۰ درصدي قیمت بنزین 
یا سهمیه بندي نیز در نیمه دوم سال كلید 
خواهد خورد كه از این محل نیز دولت تا 4۰ 
هزار میلی��ارد تومان مي تواند درآمد جدید 
كس��ب كند. از این رو تاثیر ازاد س��ازي به 
واسطه اهرم باالتري درآمدي براي شركت ها 
آث��ار مثبت س��ودآوري و براي دولت نیز از 
محل رشد قیمت خوراک واحد ها مي تواند به 
درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد توماني منحر شود.

ب�ه  تولید کنن�ده  ت�ورم  نتق�ال  ا
مصرف کنن�ده: با كاه��ش ارزش پول ملي 
ش��اهد تش��دید تورم خواهیم ب��ود. این امر 
منج��ر ب��ه افزایش قیمت ه��ا در محصوالت 
مصرفي ش��ده است. از این رو صنایع داخلي 
كه سال هاي اخیر با ركود قیمتي مواجه شده 
ب��ودن از محل انتقال ت��ورم با افزایش ارزش 
قیمت كاالها و توجه كوتاه مدت معامله گران 
در صنایعي نظیر خودرو، سیمان، انبوه سازي، 

كاشي س��رامیک، صنایع غذایي و… مواجه 
خواهند شد.

انتشار گزارش ماهانه مهر ماه: در همین 
حال طي ۲-3هفته آتي نیز گزارشات ماهانه 
مهر ماه منتش��ر خواهد ش��د ك��ه اثر پذیري 
روند فروش ش��ركت ها ناش��ي از آزادسازي 
قیمت بیش از پیش نمایان خواهد ش��د كه 
مي تواند شرایط براي گروه ها و نمادهاي موثر 
به خصوص شركت هاي عرضه كننده محصول 
در بورس كاال بهبود بخشد. در این بین رصد 
آمار فروش ش��ركت هاي صادر كننده بس��یار 
مهم است كه آیا تحت تاثیر تحریم با كاهش 

فروش مواجه شده اند یا خیر.
در پیش بودن گزارش�ات ش�ش ماهه 
ش�رکت ها: ازنیمه دوم مه��ر ماه رفته رفته 
گزارش ش��ش ماهه شركت ها منتشر خواهد 
شد، تغییرات درآمد، هزینه ها و سود مي تواند 
تعیین كنن��ده جهت روند ب��ازار تحت تاثیر 
گزاراشات باشد. مطمئنا نحوه گزارش دهي در 
صنایع و شركت ها مي تواند روندي جدید در 
بازار ایجاد كند. انتظار مي رود گزارش ش��ش 
ماهه اول شركت ها به واسطه آنکه درآمدهاي 
فروش عمدتا تحت تاثیر نرح هاي دس��توري 
قرار داشت از كیفیت باالیي برخوردار نباشد 
اما ش��رایط براي نیمه دوم س��ال با توجه به 
ازاد سازي قیمت ها به مراتب بهتر خواهد بود.
تحریم: خبرها و آثار تحریم و در پیش بودن 
دور دوم تحریم ه��ا از نیمه دوم آبان مي تواند 
رفته رفته رفتار بازار و معامله گران را به سمت 

اختیاط و محافظه كاري سوق دهد.
بازار جهاني: خوشبیني از كاهش تنش هاي 
تعرفه اي حداقل تا اول ژانویه ۲۰۱9 مي تواند 
فرصتي براي بهبود بازار هاي سرمایه و كاالیي 
از جمل��ه كامودیتي ها و فلزات پایه را فراهم 
س��ازد كه از این فرصت مي توان براي رش��د 

ارزش سهام این گروه بهره برد.
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صنعت فوالد از صنایع پیشرو در جهان است و از این رو ترسیم چشم انداز 
صنعت فوالد و معدن مي تواند چراغ راه سیاستگذاران و تصمیم سازان عرصه 
سیاست و اقتصاد باشد. امروزه صنعت فوالد یکي از صنایع پایه و استراتژیک 
جهان به شمار مي رود تا آنجا كه سرانه مصرف فوالد در كشورها به عنوان 
معیاري براي توسعه یافتگي به كار برده مي شود. بنابراین میزان مصرف و 
تولید این محصول ارتباط تنگاتنگي با میزان توسعه یافتگي كشورها دارد. 
حدود 98 درصد سنگ آهن یا كنسانتره آهن تولیدي دنیا به مصرف تولید 
فوالد مي رسد و مستقیما به صنایع فوالدسازي ارسال مي شود. سنگ آهن یا 
كنسانتره آهن مذكور در فرایند آهن سازي و با استفاده از یک ماده احیا كننده، 
احیا شده و به آهن تیدیل مي شود. پس از آن در فرایند فوالدسازي با افزودن 
كربن و س��ایر افزودني هاي ضروري آهن به فوالد تبدیل مي شود. براساس 
گزارش انجمن جهاني فوالد، تولید فوالد خام جهاني در 6 ماهه اول سال 
۲۰۱8 به 88۱ میلیون و 4۵۵ هزار تن رسید كه رشد 4.۵ درصدي نسبت 

به مدت مشابه سال قبل داشت.

منبع: آمار انجمن جهاني فوالد

براس��اس جدول زیر، بررسي روند تولید محصوالت فوالدي در چهار ماه 
اول س��ال 9۷ نسبت به مدت مش��ابه آن در سال 96، رشد تولید را نشان 
مي دهد. ما در بخش فوالد خام و نیز محصوالت نیمه ساخته یعني بیلت 
و بلوم اسلب مازاد عرضه داریم و باید براي صادرات این بخش برنامه ریزي 
شود. در بخش محصوالت فوالدي نیز به غیر از ورقهاي فوالدي تولید بیشتر 

از مصرفه بوده و بخشي از محصوالت امکان صادرات دارند.

واردات صادرات كل تولید نام محصول
چهار 
ماهه 
96

چهار 
ماهه 
9۷

درصد 
تغییرات

چهار 
ماهه 
96

چهار 
ماهه 
9۷

درصد 
تغییرات

درصد 
تغییرات

چهار 
ماهه 
96

چهار 
ماهه 
9۷

۱۵ 9 -4۰ 6۵ 66 ۲ ۲۰ ۲۵9 3۱۰ تیر آهن
3۱ ۱6 -48 ۲۱۷ 4۰۲ 8۵ ۱۵ ۲۰۷4 ۲3۷6 میلگرد
3۷4 ۱۰۵ -۷۲ 8۷ 34۲ ۲93 ۱6 ۲3۷9 ۲۷۵8 ورق گرم
۱9۱ ۱۲۲ -36 ۵ ۱۰ ۱۰۰ -4 8۱9 ۷86 ورق سرد
۱۲6 ۱۰۰ -۲۱ ۲۱ 36 ۷۱ -9 ۵۲3 ۷44 ورق پوسسدار

۲4 ۱8 -۲۵ ۱9 4۲ ۱۲۱ -3 ۲8۵ ۲۷6 سایرمحصوالت 
فوالدي

۷6۱ 3۷۰ -۵۱ 4۱4 898 ۱۱۷ ۱۰ 6339 6983 كل محصوالت 
فوالدي

۵ ۱۵ ۲۰۰ 939 ۱۲66 3۵ ۱9 3۷۷۰ 4488 بیلت و بلوم
۱ ۱ ۰ ۱۱99 ۱۲۲۱ ۲ ۱۵ 3۲9۲ 3۷9۱ اسلب
6 ۱6 ۱6۷ ۲۱38 ۲48۷ ۱6 ۱۷ ۷۰6۲ 8۲۷9 فوالد میاني
۰ ۰ ۰ 3۰4 ۲8۵ -6 ۱9 ۷۲4۵ 86۰۲ آهن اسفنجي

منبع؛ سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني ایران )واحد؛ هزار تن( 

صنعت فوالد به عنوان یکي از پنج صنعت برتر كش��ور، پیوندهاي قوي 
با صنایعي مانند تولید خودرو، بخش ساختمان و... دارد. در ایران با وجود 
مشکالتي كه در زمینه توسعه صنعتي و رشد اقتصادي وجود دارد با این حال 
صنعت فوالد طي دو دهه اخیر نقش اثرگذاري در این زمینه ایفا كرده است.
هم اكنون صنعت فوالد در ایران به وس��یله تعرفه هاي واردات محافظت 
مي شود و در عین حال براي تولید محصوالتي با ارزش افزوده باال، چرخه 
صنعت فوالد نیاز به غلبه بر چالش هاي متعددي از جمله بهره وري نیروي 
كار است. لذا، بهبود و توسعه آن از اهمیت ویژه اي برخوردار است. صنایع 
پایه از قبیل حمل ونقل و ماش��ین آالت، ساختمان، معدن و دیگر صنایع 
مرتبط با تولید و انتقال انرژي به فوالد وابسته است، بر همین اساس است 
كه تقاضاي جهاني فوالد طي ۵۰ سال گذشته رو به باال بوده و در آینده هم 

اگر افزایش نیابد، ثابت مي ماند.
طي ۱۰ س��ال آتي، افزایش تقاضاي داخلي براي تولید فوالد با احتمال 
زیادي تشدید خواهد شد زیرا ایران خواستار سه برابر كردن تولید فوالد در 
۱۰ سال آینده است . برنامه ریزي براي تولید ۵۵ میلیون تن فوالد تا سال 
۱4۰4 بایددر حالي مطرح شود كه زیرساخت هاي آن فراهم شده و با توجه 
به مشکل آب نیز ممکن است تغییراتي در جانمایي كارخانه هاي فوالد صورت 
گیرد ایران داراي رتبه ۱4 در بین فوالدسازان جهان بوده و این درحالي است 
كه از كشورهاي فرانسه و انگلیس پیشي گرفته است. جمهوري اسالمي ایران 
به عنوان بیستمین صادركننده فوالد در جایگاه بسیار عقب تري از كشورهاي 

اوكراین و تركیه با رتبه هاي هفتم و دهم جایگاه جهاني است.

تولید و مصرف فوالد و توسعه اقتصادي
مصرف )هزار تن( 
درصد تغییرات چهار ماهه 96 چهار ماهه 9۷

۲۱ ۲۰9 ۲۵3  تیر آهن
۵ ۱888 ۱99۰ میلگرد
-۵ ۲666 ۲۵۲۱ ورق گرم
-۱۱ ۱۰۰۵ 898 ورق سرد
-۱4 6۲8 ۵4۱ ورق پوسسدار
-۱3 ۲9۰ ۲۵۲ سایر محصوالت فوالدي
-3 6686 64۵۵ كل محصوالت فوالدي
۱4 ۲836 3۲3۷ بیلت و بلوم
۲3 ۲۰94 ۲۵۷۱ اسلب
۱8 493۰ ۵8۰۵ فوالد میاني
۲۰ 694۱ 83۱۷ آهن اسفنجي

منبع؛ سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني ایران )واحد؛ هزار تن( 

فوالدوادامهدعوایباالییهاوپایینیها

مطالبه گری
بازارها

اقتصاد سیاسی
سرمقاله

دولت رانتیر
نگاه دیگران

رانت پتروشیمی
چه باید کرد

تحریم

شهریور و مهر 1397
دوره جدید
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مصرف فوالد رابطه مستقیمي با درجه توسعه اقتصادي هر كشور دارد وبراي 
كشورهاي در حال رشد یکي از شاخص هاي مهم توسعه اقتصادي محسوب 
مي ش��ود. در مراحل اولیه رشد و جهش اقتصادي نرخ رشد مصرف فوالد 
شدت مي یابد وپس از یک دوره ثبات نسبي، با فرا رسیدن بلوغ اقتصادي به 
تدریج مصرف فوالد كاهش مي یابد. به عبارت دیگر در فرآیند توسعه اقتصادي 
حجم عظیم سرمایه گذاري هاي زیربنایي و زیرساخت هاي صنعتي در ابتداي 
دوره، بطور طبیعي نیاز به مصرف فوالد را باال مي برد و توس��عه تکنولوژي 
در مراحل بعدي زمینه سرمایه گذاري در صنایع حساس را متنوع مي نماید 
و به تدریج الزامات اقتصادي، تکنولوژیک ورفاهي یک جامعه توسعه یافته 
تمركز و استفاده از منابع و مواد اولیه حجیم را كاهش داده و تکیه بر ارزش 

افزوده فکري محض )Mind Pure( را ترغیب مي نماید.
جمهوري اسالمي ایران هنوز اولین مراحل توسعه اقتصادي خود را مي گذارند 
و نیاز روزافزوني به فوالد در سرمایه گذاري هاي زیر بنایي و توسعه ظرفیت هاي 
تولیدي خود دارد، اگر چه ساختار وابسته صنایع كشور رابطه معني داري بین 
مصرف فوالد توس��عه حلقه هاي صنعتي به دس��ت نمي دهد و در حال حاضر 
شدت مصرف فوالد بیشتر وابسته به توسعه صنایع ساختمان است. اما در این 
میان صنایع فوالد داخل با چالش هایي روبرو است كه از مهم ترین چالش هاي 
صنعت فوالد ایران، عدم توازن در زنجیرۀ تأمین، كمبود نقدینگي، باال بودن 
هزینه هاي تأمین مالي، تأمین مواد اولیه، افزایش چشمگیر قیمت برخي مواد 
مصرفي، بهینه نبودن سیستم حمل ونقل و لجستیک، مشکالت بندري براي 
صادرات، باال بودن تورم نسبت به كشورهاي مهم تولیدكنندۀ فوالد، عدم اعتماد 
سرمایه گذاران به بازدهي سرمایه و... است. اما براي از بین بردن چالشهاي موجود 
در این صنعت مي توان به ارایه راهکارهایي اشاره نمود. راهکارهاي بهبود تولید 
صنع��ت فوالد را مي توان در دو دس��تۀ راهکارهاي داخلي و راهکارهاي برون 
مرزي مطرح كرد. در مورد راهکارهاي داخلي الزم اس��ت جهت تقویت تولید 
صنایع مختلف، برنامۀ ویژه اي طراحي و اجرا شود، ازجمله اعطاي سرمایۀ در 
گردش بدون بهره براي ایجاد توسعه. از مهم ترین صنایع تأثیرگذار مي توان به 
صنعت ساختمان و پروژه هاي عمراني اشاره كرد كه با اعطاي تسهیالت مالي و 
تخصیص بودجه هاي عمراني مناسب مي توانند در كوتاه مدت چشم انداز مناسبي 
براي افزایش مصرف و تولید در این صنعت ترسیم كنند. از دیگر راهکارهایي 
كه مي تواند به رونق صنایع فوالدي كمک كند تسهیل در صادرات محصوالت 
فوالدي و حمایت هاي الزم از صنایع داخلي به ویژه در مقابل واردات اس��ت. 
ام��ا مهم ترین راهکار خارجي نیز صادرات محصوالت فوالدي اس��ت كه الزم 
اس��ت شركت ها با بهبود كیفیت محصوالت و تعامل موثر با مصرف كنندگان 
سایر كشورهاي جهان، روند صادرات محصوالت را افزایش دهند البته در این 
خصوص نیز دولت با سیاست هاي حمایتي مناسب مي تواند نقش موثري ایفا كند.

  افزایش تقاضاي مصرف محصوالت فوالدي در ایران
مهم تری��ن اقدام براي افزایش مصرف محصوالت فوالدي تحریک تقاضا و 
ایجاد تحرک بیشتر در صنایع تکمیلي براساس نیاز بازارهاي داخلي و صادراتي 
است. در این خصوص افزایش میزان بودجه هاي عمراني مي تواند راهگشا باشد 
زیرا صنعت ساختمان بیشترین تأثیر را در افزایش تقاضاي مصرف محصوالت 
فوالدي دارد و دومین عامل موثر، ایجاد رونق در صنعت ساختمان و خروج این 
صنعت از ركود است. اقدامات حمایتي دولت در بازارهاي صادراتي، ازجمله 
اعطاي وام هاي ارزي و ریالي بدون بهره براي صادرات، اختصاص مشوق هاي 
صادراتي، انعقاد قراردادهاي بلندمدت، وضع تعرفه هاي ترجیحي و... در جهت 
بهبود فضاي كسب وكار و تولید كارساز هستند. صادرات محصول مي تواند به 
تولید با حداكثر ظرفیت این صنایع و كاهش هزینه هاي ثابت به ازاي محصول 
تولی��دي كمک قابل توجهي كند. همچنین صادرات كاال مي تواند منجر به 
بهبود كیفیت محصوالت تولیدي و شناسایي نیازهاي جدید مصرف كنندگان 
در بازار وسیع تري شود . متأسفانه امروز ۵۵ درصد ظرفیت فوالد فعال است 
درحالي كه متوسط ظرفیت فعال صنعت فوالد جهان حدود ۷۰درصد است.

 آیندۀ صنعت فوالد 
ایران جزو كشورهاي درحال توسعه و داراي منابع و امکانات الزم براي تولید 
فوالد به شمار مي آید بنابراین، چشم انداز آیندۀ صنعت فوالد مثبت است و 
پیش بیني هاي خوش بینانه و بلندمدت نیز بیانگر رشد متوسط ۵درصدي 
تقاضاي فوالد تا سال ۱4۰4 است، البته باید به توسعۀ ظرفیت هاي اقتصادي 
فوالد با نگاه به صادرات توجه ویژه اي كرد تا بتوان به تولید رقابتي محصوالت 

فوالدي دست یافت و سطح اشتغال را بهبود داد.
افزایش شکاف میان ظرفیت تولید و مقدار تولید فوالد و پیش بیني 
كاهش ۵ درصدي تولید فوالد چین تا س��ال ۲۰۲۰، محدود ش��دن 
بازارهاي قابل دس��ترس براي ایران در نتیجه ش��کل گیري بازارهاي 
منطقه اي نظیر تشکیل اتحادیه آهن و فوالد عرب یا عضویت تركیه در 
اتحادیه گمركي اروپا و نیز ایجاد پیوندهاي بلندمدت میان كشورهاي 
تولیدكننده سنگ آهن و فوالد )مبادله سنگ آهن و فوالد بین استرالیا، 
نیوزیلند و چین(، كاهش تقاضاي س��نگ آهن ناشي از توسعه تولید 
چرخش��ي و استفاده از آهن قراضه در تولید فوالد، ظهور محصوالت 
جایگزین و سرمایه گذاري كشورهاي پیشرو همچون ژاپن و آمریکا در 
زمینه تحقیق و توسعه براي تولید محصوالت نوین فوالدي، سیاست هاي 
تعرفه اي مالیاتي برخي كشورها در راستاي حمایت از صنایع داخلي كه 
مانع از صادرات و كاهش تولید فوالد شده، كاهش تقاضاي داخلي براي 
فوالد به دلیل كاهش درآمدهاي نفتي حاصل از اجرایي شدن تحریم هاي 
اخیر، بودجه عمراني و ركود حاكم بر بخش س��اخت و س��از از جمله 
مواردي است كه در این صنعت مشاهده یا پیش بیني مي شود. حال به 
منظور حداقل سازي زیان ناشي از مخاطرات برشمرده، پیشنهادهاي 

زیر را مي توان ارایه كرد: 
۱- مشاركت فوالدس��ازان در توسعه زیرساخت ریلي با هدف گسترش 
زمینه هاي الزم براي تحریک تقاضاي آتي به واسطه توسعه زیرساخت هاي 
ریل��ي و تجهیز ناوگان حمل ریلي از طریق انعق��اد تفاهم نامه بین وزارت 

صنعت و وزارت راه.
بر اساس سند چشم انداز ۱4۰4 باید ۲۵هزار كیلومتر خطوط اصلي ریلي 
توسعه یابد كه تحقق آن نیازمند ساالنه ۱۵۰۰ كیلومتر خطوط ریلي معادل 
۱8۰هزار تن ریل فوالدي است. همچنین حدود نیمي از لکوموتیوهاي ناوگان 
حمل و نقل ریلي بیش از 3۵ سال عمر دارد كه مطابق با سند چشم انداز 

ریلي باید عمر متوسط ناوگان حمل و نقل ریلي به ۱۵ سال كاهش یابد.
۲- انعقاد قرارداد میان شركت راه آهن، بانک عامل )براي تامین بخشي از 
هزینه هاي تولید فوالد( و ایمیدرو یا كنسرسیومي از كارخانه هاي فوالدسازي 

براي تامین مقاطع و ورق هاي فوالدي.
3- انعقاد قرارداد میان ش��ركت راه آهن، بانک عامل، پیمانکاران اجراي 

خطوط ریلي و تولیدكنندگان لکوموتیو، واگن و تجهیزات.
براس��اس این گزارش تولید فوالد مورد نیاز، مستلزم وجود منابع مالي 
قابل توجهي اس��ت كه به تنهایي خارج از توان كارخانه هاي فوالدسازي 
اس��ت بنابراین باید بخش��ي از هزینه هاي آن از طریق بانک عامل تامین 
شده و بقیه هزینه ها در قالب انتفاع از درآمدها و مزایاي دوره بهره برداري 
پوشش داده شود. بانک عامل مي تواند بخشي از هزینه ها را از طریق منابع 
بودج��ه اي وزارت راه تامین كند و مابقي را از منابع مالي خود و در قالب 
انتفاع از درآمدهاي بهره برداري تامین كند. از سوي دیگر، با توجه به ظرفیت 
تولی��د ۵۵ میلی��ون تن و مصرف 3۵ میلیون تن فوالد در افق ۱4۰4 كه 
الزام صادرات ۲۰ میلیون تني را به دنبال دارد، پیشنهاد مي شود بخشي 
از محصوالت فوالدي تولید شده به منظور پایدارسازي بازارهاي صادراتي 
به كش��ورهاي تایلند، ایتالیا، تایوان، اسپانیا، مصر، اردن، هند، مراكش و 
بنگالدش و مقداري از آن نیز به منظور توسعه بازارهاي آتي به كشورهاي 
روسیه، جمهوري آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، اندونزي، مالزي، پرتغال، 

17لهستان، ازبکستان و سوریه صادر شود.
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روزگار صنعت
ایران در جهان

روزهایسختخودروسازانومشتریان

در پی سخنرانی های رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج از برجام و 
آغاز تحریم های آمریکا علیه ایران، برای بازارهای مختلف ایران شوک 
اقتصادی در آینده ای نه چندان دور قابل پیش بینی بوده است. با اعالم 
خروج آمریکا از برجام در تاریخ ۱8 اردیبهشت )هشتم مه( روابط تجاری 
ایران با دیگر كشورها وارد فاز جدید خود شد كه بعد از امضای معاهده 
برجام، رخدادی توام با شوک اقتصادی برای ابران به حساب می آید، كه 
در گام اول با خروج شركت ها در صنایع مختلف آغاز گردید و موازی با 
شکل گیری این حركت، التهابات در بازار داخلی روند شکل گیری این 
ش��وک را تش��دید نمود. بازار دالر كه روند ملتهب آن از دی ماه ۱396 
)بعد از یک دوره با ثبات( آغاز شده بود، در این برهه زمانی دستخوش 
شوک خروج آمریکا از برجام شکل گیری دور جدید تحریم ها شده بود. 
این شوک ارزی تبعات سنگینی را برای بازارهای مختلف در بر داشت و 
سیاست های انقباضی دولت گاها شرایط نابسامان بازار ارز را نابسامان تر 
می نمود. در این میان برای صنعت خودرویی ایران كه بخش عظیمی از 
تولیدات این صنعت وابسته به رابطه با همتایان خارجی است، می توان یک 
روند رو به افولی در زمینه تولید و واردات خودرویی قابل پیش بینی بود.

درصد 
تغییر

چهار 
ماه اول 

96

چهار 
ماه اول 

9۷
درصد 
تغییر

خرداد 
۱39۷

تیر 
۱39۷

واحد 
سنجش

نام 
محصول

-۲.۷ 4۱۰.3 399.۲ -6.8 98 9۱.3 هزار 
دستگاه

انواع 
سواری

-۱.۵ ۱9.۷ ۱9.4 6.۵ 4.6 4.9 هزار 
دستگاه وانت

۲9.8 ۱۱۲3 ۱4۵8 ۱8.8 388 46۱ دستگاه
اتوبوس، 

مینی بوس 
و ون

4.۵ 4۲۷6 446۷ -3۰.8 ۱۵94 ۱۱۰3 دستگاه كامیون 
كشنده

-۰.۲ ۷۱.8 ۷۱.۷ -۰.6 ۱8 ۱۷.9 هزار تن الستیک 
خودرو

منبع: وزارت صنعت و معدن

بررسی روند تولید محصوالت مختلف در این صنعت به خوبی شرایط رو 
به افول را اثبات می كند با بازگشت تحریم های آمریکا علیه خودروسازی 
ایران، این صنعت بزرگ، عصری جدید پر از چالش را آغاز كرده و بر این 
اس��اس، نه تنها ش��ركای معتبر خود را از دست داده، بلکه تیراژ و كیفیت 
محصوالتش نیز رو به نزول رفته است. با خروج آمریکا از برجام و در اولویت 
قرار گرفتن خودروسازی ایران برای تحریم، پژویی ها اولین خودروسازی بودند 
كه همراهی خود را با دولت ایاالت متحده آمریکا اعالم و آماده رفتن شدند.

قطع ارتباط پژو- س��یتروئن با خودروسازی ایران، بیشترین ضربه را در 
مقایسه با سایر شركت های خودروساز خارجی، به پیکره صنعت خودرو كشور 
وارد كرده اس��ت. این دو شركت فرانسوی گرچه جزو اولین شركت هایی 
بودند كه پس از توافق هسته ای و برجام راهی ایران شده و مذاكرات برای 
همکاری های جدید با ایران خودرو و سایپا را آغاز كردند، با این حال پس از 
نقض برجام نیز در خروج از كشور پیشقدم شدند. با خروج پژو از همکاری 
با ایران خودرو، شركت ایران خودرو در اولین گام با مشکل تامین قطعات 
اصلی خودور مواجه شده است. بازگشت تحریم های ایاالت متحده آمریکا اما 
تنها بر سواری سازان اثرگذار نبوده است، بلکه گریبان خودروسازان تجاری 
كشور را را گرفته است. جدا از اینکه تجاری سازان كشور از تولید محصوالت 
روز اروپایی و آسیایی محروم شده و تیراژشان رو به كاهش خواهد رفت، 
اجرای ابرپروژه دولت برای اسقاط و جایگزینی بیش از ۲۰۰ هزار خودرو 
فرسوده نیز با اما و اگرهای زیادی روبه رو شده است. خودروسازان تجاری 
كشور همکاری با شركت های معتبری مانند بنز و ولوو و اسکانیا و ایسوزو 
را در كارنامه خود دارد و حاال با بازگشت تحریم ها، تقریبا همه آنها ایران 
را ترک یا فعالیت هایشان را به شدت كاهش داده اند. در این شرایط، با افت 
كیفی در تولید خودروسازان تجاری كشور مواجه و از آن سو تیراژ نیز روندی 
نزولی به خود گرفته است. البته تجاری سازان به دنبال آن هستند كه خأل 
حضور برندهای معتبر را با چینی ها پر كنند و باید منتظر ماند و دید تا 
چه اندازه در این راه موفق خواهند بود. مساله مهم دیگر اما ابرپروژه اسقاط 
اس��ت، كه با رفتن تجاری س��ازان بزرگ، هم از حیث كمی و هم از لحاظ 
كیفی با موانع زیادی روبه رو خواهد شد. در واقع با رفتن امثال بنز و ولوو و 
احتماال اسکانیا، نه تنها اسقاط و جایگزینی بیش از ۲۰۰ هزار خودرو فرسوده 
سنگین ظرف سه سال، بعید است، بلکه كیفیت خودروهای جایگزین نیز 
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زیر سوال می رود. در بهترین حالت، محصوالت چینی بار این ابرپروژه را به 
دوش خواهند كشید و این در حالی است كه سطح كیفی آنها در مقایسه 
با محصوالت اروپایی و آس��یایی های معتبر، پایین تر بوده و به خصوص در 

حوزه مصرف سوخت و آالیندگی، چالش برانگیز است.
اما در میان چالش های روابط خارجی برای این صنعت، مسائل داخلی در 
قیمت گذاری برای تولیدات داخل یکی از مشکالت اصلی برای این صنعت 
بوده اس��ت كه همواره خودروس��ازان داخلی، دخالت ش��ورای دخالت در 
قیمت گذاری تولیدات را مانع اصلی روند رو به بهبود این صنعت دانسته اند. 
این مهم، با شکل گیری شرایط جدید برای اقتصاد كشور و كمبود قطعات 
برای افزایش سطح كمی تولیدات داخل شکل جدیدی را به خود گرفته 
است، چرا كه با افزایش هزینه های تولید و قیمت های ثابت تولیدات داخل، 
تمایل خودروس��ازان به تامین نیاز بازار كاهش یافته و عمال ش��اهد روند 
افسارگسیخته قیمت های تولیدات داخل و خودروهای مونتاژ داخل بوده ایم. 
در شرایطی كه قیمت خودرو در بازار آزاد فاصله صددرصدی با قیمت  ها 
در كارخانه  های سازنده دارد هر چه خودروسازان تالش كنند و فیلترهایی 
را برای حذف دالالن از چرخه خرید خودرو ایجاد كنند باز هم خودرو به 
دست مصرف  كننده واقعی نمی  رسد. كارخانه  های خودروسازی و قطعه  سازی 
به دلیل قیمت  گذاری دستوری مجبور هستند محصول خود را با قیمتی 
كمتر از نرخ  های تمام شده و واقعی عرضه كنند و زیان می كنند. در واقع 
شورای رقابت با اقدام خود در جلوگیری از واقعی شدن قیمت خودرو هم به 
خودروسازان و قطعه  سازان و هم به مصرف  كنندگان و مردم آسیب می زد. 
با شکل گیری شرایط ملتهب برای بازارهای مختلف و مسیریابی نقدینگی 
به سمت بازار دالر و سکه و در گام بعد بازار بورس، تابستانی داغ را برای 
تاالر شیشه ای شاهد بوده ایم اما بررسی روند شاخص صنعت خورویی به 
خوبی نشان می دهد كه این صنعت به دلیل وجود منوانع ساختاری به اندازه 

پتانسیل رشد خود، از رشد عظیم بازار بورس بهره چندانی نبرده است.

منبع: تارنمای سازمان بورس اوراق بهادار

اما در ابتدای شهریور ماه و با شکل گیری زمزمه های خروج شورای 
رقابت از روند قیمت گذاری دس��توری ش��اهی رش��د اسن شاخص 
بوده ایم. چراكه صنعت قطعه س��ازی ایران در ش��رایط كنونی از دو 
ن��وع تحری��م رنج می برد كه یکی خارجی اس��ت و دیگری داخلی. 
تحریم های خارجی كه پیامد خروج آمریکا از برجام اس��ت و پالس 
تامین قطعات را برای این صنعت در بردارد. تحریم های داخلی،  نوع 
دیگر تحریم هاست كه اثرگذارتر از تحریم های خارجی است. یکی از 
این نوع تحریم های اثرگذار قیمت گذاری خودروست كه توسط شورای 
رقابت تبدیل به سنت غلطی در بازار خودرو شده است. قیمت گذاری 
خودرو توسط شورای رقابت باعث شده توان مالی خودروساز در وهله 
اول و توان مالی قطعه ساز در وهله دوم تحت تاثیر قرار بگیرد و روز 
به روز ضعیف تر شود. می توان آثار این سیاست غلط را در وضعیت 
ش��ركت های خودروسازی در بورس مشاهده كرد. كه برای رفع این 
نوع تحریم، خروج شورای رقابت از سیستم قیمت گذاری دستوری، 

شرط الزم می باشد اما شرط كافی برای پویایی این صنعت افزایش 
كیفیت به همراه كمیت محصوالت تولیدی می باشد كه دانش بومی 
می تواند برای شکوفایی این صنعت راهگشا باشد.  در این بین اختالف 
قیمتی محصوالت تولیدی داخل در بازار آزاد و قیمت كارخانه ناشی از 
كاهش عرضه بوده كه دو سناریو متفاوت برای كاهش عرضه می توان 
متصور بود. س��ناریو اول احتکار محصوالت تولیدی به دلیل س��طح 
باالی اختالف قیمت در كارخانه و بازار آزاد و س��ناریو دوم كاهش 
تولید به دلیل كمبود قطعات. در سناریو اول اختالف قیمت به نفع 
دالالن بوده و از محل افزایش هزینه های تولید و قیمت دس��توری 
تولید كننده متضرر شده، بنابراین آزادسازی قیمت ها و شکل گیری 
روند قیمتی در بازار آزاد می تواند قیمت حبابی شکل گرفته را كاهش 
داده و زیان مصرف كننده كه محل انتفاع دالل شکل گرفته را از بین 
ببرد و مصرف كننده با پرداخت واقعی قیمت، حامی تولید كننده برای 
پویایی این صنعت شود و اما در سناریو دوم كه كاهش تولید به دلیل 
كمبود قطعات می باشد، تولید كننده در گام اول می تواند با محصوالت 
ب��ا كیفی��ت پایین و جایگزین به چرخه تولیدی خود ادامه دهد و با 
حمایت ه��ای دولت در یک چرخه بلند مدت با افزایش تکنولوژی و 
بهبود كیفی محصوالت این گسل ریشه دار را برای همیشه از بین ببرد.
برای پیش بینی شرایط پیش روی خودرویی ها اگر به عقب برگردیم 
و نگاهی به شرایط خودروسازی و بازار خودرو كشور در دوران تحریم 
بیندازیم، به خوبی متوجه می شویم كه در آن دوران خودروسازان و 
مش��تریان چه روزهای سختی را تجربه كردند. سال های 9۱ و 9۲ 
را باید سخت ترین دوران برای خودروسازی ایران پس از سال های 
جنگ دانس��ت. یک سوم شدن تولید خودروهای داخلی در مقایسه 
با سال 9۰ )سال اوج تولید خودرو در ایران( و سه برابر شدن قیمت 
خودروها نش��ان از ش��رایط وخیم صنعت خودرو با ش��کل گیری 
تحریم ه��ا، می باش��د. در آن دوران، س��ختی های تحریم به حدی 
بود كه بس��یاری از خودروها به خاطر نبود و كمبود قطعاتی بسیار 
كوچک و شاید پیش پا افتاده، به صورت ناقص تولید و در پاركینگ ها 
خاک می خوردند. مشکالت و چالش ها البته فقط به تولید و قیمت 
محدود نبود، چه آنکه در حوزه كیفیت هم مشتریان متضرر شدند. 
ازآنجاك��ه تامین قطعات از منابع اصلی و معتبر تقریبا ممکن نبود، 
خودروس��ازان به اجبار روی به قطع��ات كم كیفیت آوردند تا خط 
تولیدش��ان نخوابد و كارگرانش��ان بیکار مطلق نشوند. این موضوع 
تاثیری عمیق بر كیفیت خودروهای داخلی گذاش��ت، تا جایی كه 
همین حاال نیز مشتریان اعتماد و اطمینان زیادی نسبت به سطح 
كیفی خودروهای س��اخته شده در سال های تحریم ندارند. جدای 
از این مسائل اتفاق دیگری نیز در خودروسازی ایران رخ داد و آن، 
حضور پر رنگ خودروسازان چینی در كشور به جای برندهای معتبر 
اروپایی و آسیایی بود. در واقع چینی ها بیشترین استفاده را از تحریم 
خودروسازی ایران برده و توانستند در آن دوران، به تمامی بخش های 
ای��ن صنعت )چه در بخ��ش خصوصی و چه در بخش دولتی( نفوذ 
كنن��د؛ بنابراین تحریم های دوره جاری و انفعال اروپایی ها می تواند 
فرصتی دوباره را در اختیار آنها قرار دهد. كه این امر موجبات افول 
صنعت خودروسازی را در پی دارد و برای خروج از این چرخه باطل 
سیاستگذار باید به عنوان حامی این صنعت، به آزادسازی قیمت ها 
كمک كرده و فعالین این صنعت با ش��کل گیری روند رو به بهبود 
قیمتی، به رش��د كیفی محصوالت و استاندارد سازی آنها بپردازند. 
بنابراین اگر این صنعت با سیاست های راهبردی همراه نباشد، شاهد 
ورود دوباره چینی ها خواهیم بود و صنعت خودروس��ازی به خواب 
عمیقی فروخواهد رفت كه بیدار كردن آن نیاز به محرک های بسیار 

قوی تر از شرایط فعلی خواهد داشت. 
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روزگار صنعت
ایران در جهان

بازار پول به دلیل ارتباط نزدیکي كه بین متغیرهاي پولي و نرخ ارز وجود 
دارد، در نیمه اول سال متاثر از نوسانات ارزي بوده است. طبق گزارش بانک 
مركزي از وضعیت بازار پول در تیرماه سال جاري، تركیب نقدینگي تحت 
تاثیر نوسانات بازارهاي موازي چون ارز و طالو ... به نفع جز سیال و تورم ساز 
پول تغییر كرده است. نقدینگي از مجموع دو متغیر پول و شبه پول تشکیل 
ش��ده اس��ت. پول كه شامل سکه و اسکناس در دست مردم و سپرده هاي 
دیداري اس��ت، در مقابل شبه پول كه شامل سپرده هاي غیردیداري است 
انعطاف بیشتري براي حركت به هریک از موقعیت هاي مصرف و پس انداز 
و سرمایه گذاري در سایر بازارها دارد. از این جهت افزایش افزایش سرعت 
رشد پول مي تواند سیگنالي براي افزایش سرعت نرخ تورم تلقي گردد. طبق 
آخرین گزارش بانک مركزي از وضعیت بازار پول در تیرماه )انتظار مي رود 
تا شهریور روند مورد تحلیل، ادامه داشته باشد( حجم پول در این دوره با 
34.۷ درصد افزایش به ۲۱49.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است كه بیشترین 

مقدار این متغیر در پنج سال گذشته به حساب مي آید.
همچنین طبق گزارش بانک مركزي افزایش ۱۰.4 درصدي پول نسبت 
به پایان س��ال گذشته نش��ان مي دهد، تحت تاثیر نوسانات بازار هاي ارز از 
ابتداي سال جاري سپرده گذاران با انگیزه هاي موج سواري از تالطم هاي 
ارزي با تبدیل سپرده هاي بلندمدت خود به سپرده هاي كوتاه مدت، بتوانند 
در مقابل موقعیت هاي مختلف انعطاف تصمیم گیري بیشتري داشته باشند. 
در مقابل افزایش سرعت و سهم پول، رشد شبه پول كاهش یافته است. به 
عبارت دیگر باید گفت كاهش رشد شبه پول، بیشتر به دلیل كاهش رشد 
سپرده هاي كوتاه مدت بوده است. بخشي از سپرده هاي غیردیداري شامل 
سرمایه گذاري كوتاه مدت و سرمایه گذاري بلندمدت است. براساس آمارهاي 
بانک مركزي در تیرماه 4۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده كوتاه مدت و 83۱ 
هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت وجود دارد. نکته قابل توجه این است 
كه در یک سال منتهي به تیرماه سال جاري رشد سپرده هاي كوتاه مدت 
رقم منفي ۲3 درصدي را ثبت كرده است، این در حالي است كه در تیرماه 
س��ال قبل رشد یک ساله س��پرده هاي كوتاه مدت ۵۰ درصد گزارش شده 
بود، بررسي ها نشان مي دهد كه عمده سپرده هاي كوتاه مدت به سپرده هاي 
بلندمدت، همان سپرده هاي یک ساله اند، كه تغییر چهره داده اند، زیرا رشد 

سپرده هاي بلندمدت در تیرماه سال جاري نسبت به تیرماه سال قبل 64 
درصد بوده است، البته سپرده هاي بلندمدت نیز در 4 ماه نخست سال جاري 

روند منفي را ثبت كرده است. 

تداوم كاهش درصد سهم سپرده هاي بلندمدت از كل سپرده ها و در مقابل افزایش 
درصد سهم سپرده هاي كوتاه مدت براي چهارمین ماه متوالي است كه ادامه داشته 
است كه بي ارتباط با نوسانات بازار ارز و طال نبوده است. بررسي ها نشان مي دهد، در 
4 ماه نخست امسال 96۰۰ میلیارد تومان از حجم سپرده هاي بلندمدت كاسته و در 
مقابل به حجم سپرده هاي كوتاه مدت ۵۷ هزار و ۱8۰ میلیارد و به سپرده هاي دیداري 
۲۲ هزار و 9۵۰ میلیارد تومان افزوده شد. با توجه به تداوم تالطم هاي ارزي تا انتهاي 
تابستان، انتظار تکرار این روند تا پایان شهریور دور از انتظار نخواهد بود. در مقابل باید 
گفت كاهش رشد شبه پول روي تسهیالت دهي بانک ها تاثیر منفي مي گذارد. در 
واقع با تبدیل سپرده هاي بلندمدت به كوتاه مدت منابع قابل اتکاي بانک ها و تسهیالت 
دهي بانک ها كاهش مي یابد و در ماه هاي آتي رشد نقدینگي را هم متاثر مي سازد و 
سرعت رشد نقدینگي را كاهش مي دهد؛ كه بي ارتباط با كاهش نرخ رشد نقدینگي 
در تیرماه نیست. در واقع یکي از دالیل كاهش نرخ رشد نقدینگي در تیرماه را باید در 
كاهش سهم سپرده هاي مدت دار و به تبع آن كاهش سهم شبه پول جست وجو كرد. 

نقدینگي در تیرماه سال گذشته با وجود رشد ۲۰.3 درصدي كه رقم باالیي است اما 
در طول چهار سال گذشته این پایین ترین نرخ رشد نقدینگي به حساب مي آید؛ از 
این جهت تداوم كاهش نرخ رشد نقدینگي در ماه هاي آتي دور از انتظار نخواهد بود.

نکته مهم دیگر در گزارش هاي تیرماه نش��ان مي دهد كه ش��بکه بانکي 

رفتوآمدپولهاازبانکوبهبانکها



21
no.116
sep 2018

در تیرماه آنچنان كه باید نتوانسته در خدمت تولید باشد و عکس العمل 
منفعالنه اي در مقابل افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش هزینه بنگاه هاي 
اقتصادي در چهارماه ابتداي سال داشته است. طبق گزارش هاي بانک مركزي، 
در چهارماهه ابتداي س��ال، مانده تس��هیالت اعتباري بانک ها و موسسات 
اعتباري تنها 3۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است كه در در مقایسه با 
اسفند سال گذشته تنها 3.3 درصد افزایش یافته است. همچنین با مقایسه 
درصد افزایش مانده تسهیالت اعتباري با درصد افزایش قیمتها در چهارماهه 
9۷ كه ۱۲.3 درصد بوده است نشان مي دهد تسهیالت حقیقي پرداختي 
منفي بوده اس��ت كه نمایانگر افزایش فش��ارهاي هزینه اي روي بنگاه هاي 
اقتصادي و تش��دید مساله تنگناهاي اعتباري شبکه بانکي است. در واقع 
شبکه پولي نتوانسته در پنج ماهه ابتدایي سال در خدمت بخش تولیدي 
باشد كه در انتظار شوک هاي بیشتر طرف عرضه تحریم هاي اقتصادي است.

تسهیالت اعطایي بانك ها و موسسات اعتباري به تفکیك عقود اسالمي
تیر1397سهم مانده در پایان

از مانده
درصد تغییر به 

اسفند 1396 تیر1397اسفند 1396
بانک ها و 
موسسات 
اعتباري

۱۰8۲3.۲۱۱۱۷۵.۷۱۰۰3.3

۵9۵.۲63۷.۱۵.۷۷قرض الحسنه
۱۷۰.۷۱۷۱.۱۱.۵۰.۲مضاربه
64.۱۷3.۷۰.۷۱۵سلف

4.6 - 4۰9۲.۱39۰۵.834.9مشاركت مدني
448.۷4894.49.۰جعاله

۲863.۰3۰38.۲۲۷.۲6.۱فروش اقساطي
8۷۲.994۱.۰8.4۷.8مرابحه

۱.3۱.30.0۰.۰استصناع
اجاره به شرط 

3۵.64۰۰.4۱۲.4تملیک

۱.4 -3۱۷.63۱3.3۲.8مشارک حقوقي
سرمایه گذاري 

۰.9 -8۰.38۱۰.۷مستقیم

۱۲8۱.۷۱484.۲۱3.3۱۵.8سایر

منبع: بانک مركزي

دو متغیر قیمتي مهم بازار پول یعني و نرخ سود بانکي و تورم نیز سیگنالهاي 
افزایشي آن زده شد. متغیرهاي بازار پول نشان مي دهد، تنها سناریوي غیرممکن 
براي نرخ سود بانکي كاهش این متغیر است. حدود دو سال است كه نرخ سود 
سپرده در بانک ها تغییري نکرده و ۱۵ درصد براي سپرده هاي یک ساله و ۱۰ 
درصد براي كوتاه مدت ثابت باقي مانده است. همچنین با توجه به انحرافي كه 
بانک ها در پرداخت سود داشتند در شهریورماه سال گذشته بانک مركزي در 
بخشنامه اي به بانک ها تکلیف كرد كه باید از این نرخ ها تبعیت كرده و سودهایي 
كه در ارقام باالتر و متفاوت از دستورالعمل در حال پرداخت در شبکه بانکي بود 
به نرخ هاي مصوب بازگردد. گرچه بانک ها در آن زمان براي ممانعت از خروج 
سرمایه بخشي از سپرده هاي كوتاه مدت را به مدت دار یک ساله تبدیل كردند؛ 
اما به مرور برخي هیجانات در بازار ارز یا سکه و نگراني هایي در خصوص اینکه 
كاهش دستوري نرخ سود بانکي موجب تحریک مردم براي آوردن سرمایه هاي 
خود به بازارهاي مي شود. بر این اساس در بهمن ماه سال گذشته بود كه بانک 
مركزي در سیاست ارزي كه براي كنترل بازار ارز به مرحله اجرا درآورد، انتشار 
اوراق گواهي سپرده ۲۰ درصد به مدت یک هفته را در بانک ها در دستور كار 
قرار داد تا در این مدت بتوانند با سودي كه پنج درصد از نرخ سود سپرده باالتر 
بود سرمایه هاي سرگردان را به شبکه بانکي جذب كنند. در این فاصله حدود 
۲3۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهي سپرده با نرخ سود ساالنه ۲۰ درصد فروش 

رفت كه عمده آن به جابه جایي حساب هاي سپرده برمي گشت، نه جذب سپرده 
جدید. برآوردها از این حکایت داشت كه بانک ها باید براي تأمین هزینه اختالف 
پنج درصدي سود ایجاد شده بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان بپردازند؛ چرا 
كه محلي براي تأمین آن وجود نداشت. به هر حال سود تسهیالت ۱8 درصدي 
منبع اصلي تغذیه سود سپرده است كه بانک ها درباره این نرخ براي تأمین سود 
۱۵ درصد نیز انتقاد داشتند تا اینکه قرار باشد نرخ سود سپرده حتي دو درصد 
باالتر از تسهیالت قرار گیرد. با تشدید التهابات بازار ارز و با توجه به موعد سررسید 
سپرده هاي بلندمدت در شهریورماه، نگراني ها در خصوص حركت نقدینگي از 
شبکه بانکي به بازار ارز و طال مجددا باال گرفت و بانک مركزي مجددا تمدید 
سررسید سپرده هاي بلندمدت را تا مهرماه تمدید كرد. در هر صورت بررسي ها 

نشان مي دهد هزینه تجهیز منابع مالي بانک ها رو به افزایش است.

 گزارش هاي بانک مركزي از تیرماه نشان مي دهد تنها در چهار ماه اول سال 
9۷ مطالبات معوقه، سررسید و مشکوک الوصول ۱۵.8 درصد افزایش یافته است.

همچنین بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي در پایان تیرماه، به حدود ۲84 هزار 
میلیارد تومان رسیده است، این رقم بدهي به بانک ها در مقایسه با اسفندماه 
پارس��ال، رش��دي 9.۷ درصدي را تجربه كرده  است، در خصوص كاهش سهم 
سپرده هاي بلندمدت نیز اگرچه بانک ها نرخ سود پایینتري به تسهیالت پرداخت 
مي كنند ولي افزایش سهم سپرده هاي كوتاه مدت نشان مي دهد بانک ها براي 
دست یابي به منابع مالي با اتکاپذیري باالتر و باالبردن جذابیت براي جذب منابع 
مالي بیشتر، باید نرخ سود باالتري را پیشنهاد دهند. با توجه به سناریوهایي در 
خصوص تورم و چشم انداز افزایشي این متغیر كه در ادامه به آن اشاره مي شود، 
نرخ سود تسهیالت حقیقي نیز كاهش مي یابد كه نشان مي دهد كه با كاهش 
نرخ سود حقیقي تسهیالت، تقاضا براي آن افزایش مي باید. در نتیجه همانطور 
كه اشاره شد واقعیت هاي اقتصادي موید افزایش نرخ سود بانکي است؛ چه بسا 
گزارش هاي میداني منابع مختلف خبري حاكي از آن است كه بانک ها حساب هاي 
سپرده را با نرخ هاي باال و غیرمتعارف باز كرده اند؛ بطوري كه به روال یک ماه 
قبل مشتریان بانک ها با پیشنهاد سودهاي ۲3 درصدي مواجه مي شوند در حالي 

كه نرخ سود متعارف در شبکه بانکي ۱۵ درصد است.

نرخ تورمسال

میانگین 
سود سپرده 

یك تا 5 
سال

مابه التفاوت 
سود سپرده 

و تورم

میانگین 
سود 

تسهیالت

مابه التفاوت 
سود 

 تسهیالت
و سپرده

حداكثر بیش از ۱39۱3۰.۵۲۰
-۱۰.۵

نرخ مصوب 
-۱4 و ۱۵

۱۱.۷-حداقل ۱39۲34.۷۲۲.۵-۱۲.۲۲3
6.4حداقل ۱393۱۵.6۲۲6.4۲۲
۲6۱۰.6حداقل 4.6حداقل ۱394۱۵.4۲۰
۱39۵9.۵۱88.۵۲3۱3.۵
۱3969.6۱۵۵.4۱88.4

۱3.۵۱۵۱.۵۱84.۵شهریور۱39۷



رون��د متغیر تورم یا ش��اخص قیمت مصرف كننده در نیم��ه اول از ماه 
اردیبهشت ماه افزایشي بوده است. اما جهش تورمي جاري از سومین ماه 
سال آغاز شد بطوري كه با افزایش ماهانه تغییرات شاخص كل شاهد افزایش 
س��رعت نرخ رشد تورم بوده ایم. شاخص قیمت در پایان اردیبهشت ماه به 
عدد ۱۱۷.۵ واحد رس��ید، بطوري كه رش��د ماهانه شاخص قیمت در این 
ماه حدود ۱۰.6 درصد بود اما از این ماه به بعد شاخص قیمت در مقیاس 
ماهانه رش��دهاي قابل توجهي را تجربه كرده است. بطوري كه تورم ماهانه 
خرداد 3.4درصد، تورم ماهانه تیر 3.4 درصد، مرداد ۵.۵ درصد و شهریور 
6.۱ درصد بوده اس��ت. در نهایت در پایان شهریور شاخص قیمت به عدد 
۱4۱.9 افزایش یافت؛ به این معني كه رشد شاخص قیمت در 4 ماه منتهي 
به شهریور سال جاري حدود ۲۱ درصد بوده است. این حجم از جهش 4 
ماهه شاخص قیمت در ۲۷ سال گذشته بي سابقه بوده است. به دنبال این 
روند جهشي، تورم نقطه به نقطه در شهریورماه از مرز 3۰ درصد عبور كرد و 
به 3۱.4 درصد رسید. تورم ساالنه نیز كه در مردادماه معادل ۱۱.۵ درصد 
بود در آخرین ماه تابستان به ۱3.۵ درصد افزایش یافت. نکته قابل توجه 
افزایش چشمگیر تورم هاي ماهانه است كه سرعت افزایش تورم را محتمل 
كرده است. تداوم این روند در نیمه دوم امسال یعني حفظ روند تورم ماهانه 
در كانال ۵ درصدي، مي تواند نرخ تورم نقطه به نقطه اي حتي تا بیش از ۵۰ 
درصد و تورم متوسطي در محدوده باالي 3۰ درصدي را رقم بزند. براي ادامه 
سال مهم ترین متغیرهایي كه مي تواند روي نرخ تورم تاثیر بگذارد عبارتند از: 
۱- ارتباط روند تغییراتي تورم نقطه به نقطه و تورم دوزاده ماهه نش��ان 
مي دهد كه تورم نقطه به نقطه در مقایسه با تورم ساالنه شاخص پیش نگر 
محس��وب مي گردد و تغییرات تورم نقطه به نقطه با یک وقفه روي تورم 
دوازده ماهه تاثیر گذاشته است. با این واصاف جهش تورم مصرف كننده با 
توجه به تغییرات جهش وار نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه، انتظار 
مي رود تورم دوازده ماهه نیز در ماه هاي آتي با سرعت بیشتري افزایش یابد.

۲- ش��اخص بهاي تولیدكننده، براي شاخص بهاي مصرف كننده 
یا ش��اخص تورم، شاخصي پیش نگر به حساب مي آید و از تحوالت 
ش��اخص بهاي تولیدكننده یا اصطالحا تورم تولید مي توان حركت 

ش��اخص تورم در ماه هاي آت��ي را حدس زد و پیش بیني كرد. تورم 
نقطه به نقطه تولید اگرچه از آذرماه پارسال روندي افزایشي داشته 
اما از خردادماه امس��ال، تورم نقطه به نقطه تولید، با جهشي شدید 
م��دام در حال تغییر كانال هاي نوس��اني خود ب��وده و در نهایت در 
ش��هریورماه امس��ال، وارد كانال 44 درصدي شده است. روند تورم 
ماهانه نیز نشان از آن دارد كه از خردادماه امسال به این سو، اعداد 
و ارق��ام مربوط به افزایش هزینه هاي ماهانه تولید با اعداد و ارقامي 

كم سابقه، افزایش یافته است.

3- افزای��ش س��هم س��پرده هاي كوتاه م��دت و كاهش یافتن س��هم 
سپرده هاي بلندمدت كه موجب افزایش یافتن سهم پول جز تورم زاي 

نقدینگي مي شود.
4- افزای��ش قابل توجه در میان گروه هاي كاالیي با وزن باال از جمله 
مس��کن و گروه كاالیي خوراكي و آش��امیدني كه موجب خواهد ش��د 
س��رعت افزایش نرخ تورم افزایش یابد. گروه خوراكي و آش��امیدني با 
داش��تن وزن تقریبي ۲۵ درصد بعد از مسکن صاحب باالترین وزن در 
میان گروه هاي كاالیي شاخص مصرف كننده است. افزایش چشمگیر این 
گروه كاالیي به دلیل همبستگي باالیي كه با نرخ ارز دارند و همچنین به 
دلیل ماهیت پرمصرف بودن، روي انتظارات تورمي نیز تاثیر مي گذارد. 
همچنین در ماه هاي اخیر در پي كاهش ارزش پول ملي ایران، اخباري 
مبني بر افزایش ورود مس��افر و توریست از مرز هاي كشورمان، به ویژه 
مرز هاي غربي منتشر شد؛ كه موجب افزایش تقاضاي كاالهاي خوراكي 

و آشامیدني شده است.

۵-مباح��ث مربوط به انتظارات تورمي ب��ا توجه به اخبار تحریم هاي 
اقتصادي و نرخ ارز
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مطالبهگریبخشخصوصیدراوج
دوران چس��بندگی ناگزی��ر و فرمانبرداری 
ب��دون چون و چ��رای بخ��ش خصوصی از 
نهاد دولت در ایران نیز س��پری ش��ده است 
و در ش��رایط حاض��ر بنگاه ها، ش��هروندان و 
نهاده��ای كارفرمای��ی و كارگ��ری به دالیل 
گوناگون با نهاد دولت برخوردهای برابرتری 
را دس��ت كم در لف��ظ دارن��د. در ش��رایطی 
كه معلوم ش��ده اس��ت نهاد دولت و مدیران 
دولت ها ماندگاری و توسعه منافع سازمان ها 
و ش��ركت ها و موسس��ه های دولتی را بر هر 
منفع��ت و مقوله دیگ��ری ترجیح می دهند 
و در فضای��ی كه س��هم دولت ه��ا در بخش 

اقتصاد كم می شود تش��کل های كارفرمایی 
نیز می توانند حرف های بی رودربایستی تری 
بزنن��د. از طرف دیگر این واقعیت برای همه 
روشن شده است كه تشکل های بزرگ قانونی 
بخش خصوصی می توانند و باید با استفاده از 
توانایی كارشناسان و توانایی و انگیزه مدیران 
بنگاه ها به لحاظ كارشناس��ی با دولت مقابله 
كنند و به همین دلی��ل برخوردها از موضع 
برابرتری انجام می ش��ود. مهم تر از همه اینها 
اما درک دقیق و درستی است كه تشکل های 
كارفرمای��ی از ذات دولت ها پی��دا كرده اند و 
مي دانن��د ك��ه نباید از دولت انتظار داش��ت 

منفعت آنها را لحاظ كند و این درک پدیدار 
شده اس��ت كه رانت جویی كوچک می تواند 
خسارت های بزرگ فراهم كند. این پختگی 
درک و فهم بخش خصوصی در تعامل با نهاد 
دولت راه را برای اوج گیری مطالبه گری اتاق 
هموار كرده اس��ت. بخش خصوصی از دولت 
می خواهد به جای اعمال قیمت های دستوری 
بر ن��رخ ارز، نرخ خوراک پتروش��یمی و نرخ 
فوالد و فرآورده های پتروشیمی كه هر كدام 
از آنها فسادزا هستند بهتر است آزادسازی را 
در دس��تور كار قرار دهد. نامه های چهار گانه 

غالمحسین شافعی به دولت را می خوانید:
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رئی��س اتاق ای��ران طي نامه اي ب��ه معاون اول 
رئیس جمهور، ضمن اش��اره ب��ه محدودیت هاي 
سیستم بانکي كشور براي نقل و انتقاالت كارآمد 
پولي و همچنین عدم وجود بستر الزم براي اجراي 
دس��تورالعمل طرح پیمان سپاري ارزي، خواستار 

اعمال اصالحاتي در این طرح شد.
رئی��س اتاق ای��ران طي نامه اي ب��ه معاون اول 
رئیس جمهور، ضمن اش��اره ب��ه محدودیت هاي 
سیستم بانکي كشور براي نقل و انتقاالت كارآمد 
پولي و همچنین عدم وجود بستر الزم براي اجراي 
دس��تورالعمل طرح پیمان سپاري ارزي، خواستار 

اعمال اصالحاتي در این طرح شد.
رئی��س اتاق ای��ران طي نامه اي ب��ه معاون اول 
رئیس جمهور، ضمن اش��اره ب��ه محدودیت هاي 
سیستم بانکي كشور براي نقل و انتقاالت كارآمد 
پولي و همچنین عدم وجود بستر الزم براي اجراي 
دس��تورالعمل طرح پیمان سپاري ارزي، خواستار 

اعمال اصالحاتي در این طرح شد.
غالمحس��ین ش��افعي در نامه خود به اسحاق 
جهانگی��ري، ضم��ن تاكید بر ض��رورت اجتناب 
از ص��دور بخش��نامه هاي پیاپي ب��دون توجه به 
سازوكارهاي اجرایي آنها، با ارائه 8 راهکار خواستار 
اصالح دستورالعمل ابالغي بانک مركزي شده است. 
در این نامه آمده اس��ت: با توجه به كاس��تي  هاي 
موجود، اتاق ایران با اجراي طرح پیمان س��پاري 
بدون حل و فصل تنگناهاي آن، موافق نیس��ت. 
لذا در شرایط كنوني و به منظور احتراز از تجربه 
ناموفق پیمان س��پاري ارزي در گذشته، چنانچه 

برابر با دستورالعمل صادره الزام به اجراي آن وجود 
دارد، پیشنهاد می شود موارد مورد نظر اتاق ایران 

در آن لحاظ شود.
متن كامل نامه شافعي به شرح زیر است: 

جناب آقاي دكتر جهانگیري
معاون اول محت��رم رئیس جمهوري و فرمانده 

اقتصاد مقاومتي
سالم علیکم؛ 

احترام��ا و ب��ا آرزوي توفیق الهي و با تش��کر و 
قدردان��ي از تالش ه��اي بي ش��ائبه جنابعالي در 
خصوص حل مش��کل فعاالن اقتصادي كشور، در 
ارتباط با دستورالعمل شماره 9۷/۲۰84۲۱ مورخ 
۱39۷/6/۱8 بانک مركزي جمهوري اسالمي ایران 
با عنوان دس��تورالعمل و ضوابط اجرایي رفع تعهد 

ارزي صادركنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات 
كاال به چرخه اقتصادي كشور و همچنین در راستاي 
اج��راي فرامین مقام معظ��م رهبري در خصوص 
اس��تفاده از ظرفیت بخش خصوصي در مس��ائل 
اقتصادي، موارد زیر به عنوان پیش��نهادات بخش 
خصوصي از جانب اتاق ایران به استحضار مي رسد: 
الف( بایس��ته اس��ت به این مه��م توجه گردد 
كه دس��تورالعمل هاي صادر شده نباید با شرایط 
اقتص��ادي و بس��ترهاي حاك��م در تضاد باش��د. 
در ش��رایطي كه سیس��تم بانکي كشور به دلیل 
محدودیت هاي ایجاد شده، امکان نقل و انتقاالت 
كارآم��د پولي را ن��دارد، چگونه انتظ��ار مي رود 
صادركنن��دگان ارز خ��ود را ب��ه چرخ��ه اقتصاد 
بازگردانند. این درحالي است كه معموالً فرماندهان 

  اگر برای بخش خصوصی ایران یک روح كلی 
در نظر بگیریم می توان با كمی مدارا و مهربانی 
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی را حامل 
آن روح كل��ی بدانیم. این نهاد قدیمی ایرانی كه 
پس از پیروزی انقالب اسالمی دو دوره متفاوت 
از روش ه��ا و راهبردها را تجربه كرده اس��ت در 
شرایط حاضر تبلور و نمادی از روح كلی بخش 
خصوصی ایران شده است. در دوره دوم زندگی 
ات��اق كه پس از كنار رفتن علی تقی خاموش��ی 
ریاست سنتی اتاق از سال های بالفاصله پس از 
انقالب تا روی كار آمدن محمد نهاوندیان نیز البته 
تح��والت قابل توجهی در دیدگاه این اتاق دیده 
می شود. حاال كه در وضعیت تازه ای از مناسبات 
بخش خصوصی و نهاد دولت و حتی تا اندازه ای 
نهاد حکومت قرار داریم نکاتی را به طور مختصر 

در دوره جدید یادآور می شویم.

 نهاوندی�ان متحد الریجانی و رئیس 
دولت دهم

محمد نهاوندیان پ��س از یک دوره طوالنی كه 
ریاست اتاق دراختیار طیف قدیمی اعضای اتاق بود 
توانست با آرای بازرگانان و صنعتگران به ریاست 
اتاق برسد. این مرد كه بازرگانی بلد نبود و بنگاهدار 
نیست اما اقتصاد كالن را می فهمید و از همه مهم تر 
و با خوش شانسی مواجه شد و در دوره ای ریاست 
ات��اق را برعهده گرفت ك��ه علی الریجانی رئیس 
مجل��س قانونگذاری بود. نهاوندی��ان با الریجانی 
دست كم به طور آشکار در دو مركز بسیار بااهمیت 
مثل صدا و سیما و شورای امنیت ملی همکار بود 
و این دو به هم اعتقاد داشتند. اعتماد به یکدیگر راه 
را برای نهاوندیان باز كرد تا بتواند با كمک مجلس 
وق��ت یکی از مهم تری��ن قانون ها را به نفع بخش 
خصوصی از اتاق بگیرد. این قانون مشهور به قانون 

بهبود فضای مستمر كسب و كار به اتاق بازرگانی 
قوت و نیرو داد تا بتواند سطح مطالبه گری در برابر 
نهاد دولت را افزایش داده و پرچم تعامل با این نهاد 
را در ارتف��اع باالتری قرار دهد. اما این پیروزی در 
یک جبهه تازه كه عامل ان اتخاد ذهنی الریجانی 
و نهاوندیان بود در دو سال آخر فعالیت دولت دهم 
با شرایط عجیبی مواجه شد. دولتی های متصل به 
اندیشه و رفتار رئیس دولت دهم در شرایطی كه باید 
به نص صریح قانون یادشده عمل و همچنین برخی 
از مواد قانون برنامه پنجم توسعه عمل می كردند اما 
در عمل بایکوت برخی نهادهای پیش بینی و تشکیل 
شده را در دستور كار قرار دادند. گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی در دول��ت دهم یک روش بود 
كه به راهبرد تبدیل شد و برخالف مفاد قانون كه 
دولت باید در هر تصمیم گیری به تشکل مربوطه 
كه فعالیت هایش در ذیل آن تصمیم قرار می گرفت، 

در نامه غالمحسین شافعي به اسحاق جهانگیري عنوان شد

8پیشنهاداتاقایرانبراياصالحطرحپیمانسپاريارزي
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در زم��ان جنگ و تنگ تر ش��دن حلقه محاصره، 
آزادي عمل بیشتري به سربازان خود مي دهند تا 

از محاصره خارج شوند.
ب( بخشنامه هاي پیاپي كه هریک به نحوي از 
انحاء، فعالیت بخش واقعي اقتصاد را تحت الشعاع 
قرار مي دهند، باید حداقل سازي شوند تا فضاي عدم 
اعتماد به سیاست هاي اقتصادي، تجاري و ارزي در 

جامعه ایجاد نگردد.
ج( عدم توفیق بس��یاري از طرح ها، نبود بستر 
مناس��ب در مرحله اجرا است. نگاهي به گذشته 
طرح پیمان سپاري، دال بر اثبات این مساله است. 
 بي توجهي به سازوكارهاي اجرایي دستورالعمل ها 
نه تنها موجب مي گردد طرح هاي ملي در مقام عمل 
ناكام بمانند، بلکه ممکن است در شرایط فعلي، به 
مصداق بارز خودتحریمي تبدیل شوند و آنجایي 
كه تمام عزم كارشناسي و اجرایي باید جزم گردد 
تا گره اي از مشکالت كشور باز كند، بي دقتي هایي 
از ای��ن دس��ت مي تواند به تعمیق ش��کاف میان 
رویکردهاي كالن و مکانیس��م هاي اجرا بیانجامد 

و انحرافاتي چون قاچاق صادرات را ترویج دهد.
با عنای��ت به آنکه توس��عه فعالیت هاي بخش 
خصوصي تنها راه گری��ز از اقتصاد تک محصولي 
است و باالخص در شرایط تحریم هاي خارجي كه 
عماًل نقل و انتقاالت بانکي كشور را دشوار نموده، 
نحوه بازگش��ت ارز به چرخه اقتصاد كش��ور باید 
مورد بازبیني قرار گیرد. با توجه به كاس��تي هاي 
موجود، اتاق ایران با اجراي طرح پیمان س��پاري 
بدون حل و فصل تنگناهاي آن، موافق نیس��ت. 
لذا در شرایط كنوني و به منظور احتراز از تجربه 
ناموفق پیمان سپاري ارزي در گذشته، چنانچه برابر 
با دستورالعمل صادره الزام به اجراي آن وجود دارد، 

پیشنهاد مي شود موارد زیر در آن لحاظ شود: 

۱- مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصاد كشور كه در بند )3( دستورالعمل 
مذكور سه ماه درنظر گرفته شده است، محدود بوده 
و عماًل اجرایي نیست. كاالها با توجه به ماهیت و 
شرایط فروششان، زمان بیشتري را براي بازگشت 
ارز به چرخه اقتصاد كشور نیاز دارند. بر این اساس، 
الزم است بازه هاي زماني متفاوتي )6 ماهه، 9 ماهه 
و یک ساله( متناسب با نوع كاال در نظر گرفته شود.

۲- اج��راي بند )4( دس��تورالعمل مزبور به خصوص 
بخش )الف( آن، ش��رایط را براي صادركنندگان در رفع 
تعهد صادراتي دشوار مي نماید. بر این اساس، پیشنهاد 
مي شود صادركنندگان از طریق واردات در مقابل صادرات 
خود یا واگذاري پروانه هاي صادراتي به واردكنندگان دیگر 
همزمان با تسهیل كامل فرآیند ثبت سفارش و حداقل 
بوروكراسي حاكم بر فرآیند ثبت سفارش براي افراد اعم 
از حقیقي و حقوقي انجام شود و همچنین فرآیند واردات 

براي صادركنندگان تسهیل گردد.
3- صادرات به كشورهایي مانند عراق، افغانستان، 
كشورهاي منطقه CIS و كشورهاي حاشیه جنوبي 
خلیج فارس كه از بس��یاري از مواقع با اس��تفاده 
از ریال جمهوري اس��المي ایران انجام مي ش��ود، 
نمي تواند مش��مول حکم بازگش��ت ارز به چرخه 
اقتصادي كش��ور گردد. به عبارت بهتر، با اجراي 
دستورالعمل موصوف، صادرات به كشورهاي مذكور 

با مشکل و احیانا با توقف روبرو خواهد شد.
4- چنانچ��ه مقرر ش��ود ارز حاصل از صادرات 
بخش خصوصي نیز مشمول پیمان سپاري شود، 
اختصاص ۵ درصد ارزش فوب كاالهاي صادراتي 
به تأمی��ن هزینه هایي مانند بازاریابي، تبلیغات و 
دفاتر خارج از كش��ور و نظای��ر آن كافي نخواهد 
بود و شایسته است این رقم به حداقل ۱۰ درصد 

افزایش داده شود.

۵- قیمت گذاري كاالهاي صادراتي تنها مبتني 
بر نرخ ارز تعیین شده در سامانه نیما صورت پذیرد.

6- از آنجا كه دریافت ارز براي واردكنندگان 
به فرآیندي زمان بر و دشوار تبدیل شده است، 
در راستاي شفاف سازي بیشتر و اعتمادسازي در 
جامعه، در زمینه اعالم فهرست دریافت كنندگان 
ارز شفاف س��ازي صورت گیرد و واردگنندگان 
بتوانند این اطالعات را در س��امانه هاي مرتبط 

دریافت كنند.
۷- دس��تورالعمل مزبور در خصوص صادراتي 
كه به دالیل مختلف منجر به سوخت مطالبات 
مي شود )به دالیلي مانند عدم پایبندي خریدار 
به تعهدات پرداختي خود، فاس��د شدن كاالي 
صادر ش��ده در فرآیند صادرات و. ..( مس��کوت 
است. لذا، الزم است راهکارهایي براي آن دسته 
از صادركنندگان��ي كه داراي ادله مثبته در این 

خصوص هستند، ارائه گردد.
8- دریاف��ت تعهد محض��ري از صادركنندگان 
حقیقي و مدیران عمال اش��خاص حقوقي اعم از 
واحدهاي تولیدي و بازرگاني براي هر بار صادرات 
مستلزم مراجعه مکرر ایشان به دفاتر ثبت اسناد 
بوده و در نتیجه اتالف منابع و س��رمایه هاي ملي 

)وقت، هزینه و...( را به همراه خواهد داشت.
در پایان امید است با عنایت به موارد مطرح شده، 
گامي در راستاي حل مشکالت بخش خصوصي 
برداشته شود و فضاي نااطمیناني كه امروز گریبان 
جامعه كسب وكار كشور را گرفته است به فضایي از 
امید و اطمینان به سیاست هاي دولت تغییر یابد.

مزید تأیی��دات جنابعال��ي را از خداوند متعال 
مسألت دارم.

غالمحسین شافعي
رئیس اتاق بازرگاني، صنایع

ای��ن ماده قانونی را نیز نادیده گرفت. یک گزارش 
كارشناس��انه از طرف اتاق بازرگانی درباره بیکاری 
صنعتی و شمار قابل اعتنایی از بنگاه هایی كه در 
سال های اوج تحریم آمریکا و سیاست های ارزی در 
شرایط تعطیل قرار گرفته اند خشم دولت وقت را 
برانگیخت و رفتار و گفتارهای آزاردهنده علیه روح 
كلی بخش خصوصی آغاز شد. شعارهایی مبنی بر 
اینکه بازرگانان ضد تهیدستان هستند و تالش هایی 
برای تضعیف این نهاد كه همراه امپریالیسم است 

راهکارهای مقابله با اتاق بود.

 دولت یازدهم و اتاق
در حالی كه اتاق بازرگانی به مثابه روح كلی بخش 
خصوصی در ۲ سال آخر فعالیت دولت دهم روزهای 
سختی را س��پری می كرد و دولت هر راهی برای 
تعامل با این نهاد را مسدود می كرد و با موازی كاری 
و دادن اختیارات به نهادهایی كه خود را رقیب اتاق 
می دانس��تند راه تضعیف عملی را در پیش گرفته 

بود اما انتخابات بهار ۱39۲ صفحه تازه ای در تاریخ 
اتاق باز كرد. حسن روحانی كاندیدای اصلی جریان 
سیاسی مشهور به اصالح طلبان و اعتدال گرایان در 
شرایطی قرار گرفت كه محمد نهاوندیان را در صف 
موافقان و پشتیبانان خود دید. محمد نهاوندیان در 
شرایط مبارزات انتخابات ریاست جمهوری یازدهم 
حسن روحانی را متقاعد  كرد كه با استناد به قانون 
بهبود مستمر فضای كسب و كار از بخش خصوصی 
حمایت كند و وعده دهد كه در صورت پیروزی این 
قانون را اجرایی خواهد كرد. محمد نهاوندیان، رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران اما 
در كمال ناباوری خود را در كاخ ریاست جمهوری 
و ریاس��ت دفتر رئیس جمهور دید و البته اعضای 
مهم بخش خصوصی و روح كلی یعنی اتاق از این 
انتصاب استقبال كرد. حضور مردانی مثل اسحاق 
جهانگیری در مقام معاونت اول ریاست جمهوری 
كه سابقه خوبی در تعامل با بخش خصوصی داشت 
و حتی حضور مسعود نیلی در مقام مشاور اقتصادی 

رئیس جمه��ور كه مروج اقتصاد خصوصی و دیگر 
م��ردان بود دل بخش خصوص��ی را ربود و اتاق و 
دولت دوران ماه عس��ل را ش��روع كردند. به مرور 
و با توجه به فرو نشستن هیجان های نخستین به 
مرور اما معلوم شد كه از طرف حسن روحانی آن 
وعده ها چندان عمیق نبوده اس��ت. رئیس دولت 
یازده��م به رغم دعوت های مک��رر اتاق اما هرگز 
حاضر نشد به این نهاد بیاید و روی در روی فعاالن 
بخش خصوصی قرار گیرد. در همان ماه های اول اما 
معاون اول رئیس جمهور در اتاق ایران حاضر شد و 
حتی در اولین نشست شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی هم تیم اقتصادی را نیز با خود به 
ات��اق آورد. این روزهای خوش اما به مرور عادی و 
عادی تر شد و بخش خصوصی به این درک رسید 
كه نهاد دولت ذاتی غیرقابل آشتی با نهادهای مدنی 
دارد و این یک رفتار ذاتی است كه دولت می خواهد 

منافع خویش را حداكثر كند. 
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به این ترتیب بود كه با رفتن نهاوندان از اتاق دوران 
ماه عسل نیز پایان یافت. دولت در چند مورد به رغم 
درخواست بخش خصوصی كه نظام قیمت گذاری و 
نظ��ارت بر تولید و توزیع كاال را ملغی كنند به این 
درخواس��ت ها جواب نداد. دول��ت در جریان ورود 
سیل آس��ای ش��ركت های اروپایی، آسیایی و سایر 
مناطق به ایران حاضر نمی شد كه سرمایه گذاران را 
به بخش خصوصی وصل كند و تالش مردان میانی 
دول��ت این بود كه راه س��رمایه گذاران به نهادهای 
عمومی و بنگاه ها و سازمان ها و موسسه های دولتی 

را هموار كند و بخش خصوصی را دور نگه دارند.

 نوبت عاشقی دو طرفه
واقعیت این است كه روسای اتاق بازرگانی پس از 
نهاوندیان در تعامل با دولت در مسیر و راهی رفتند 
كه از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس اسبق 
اتاق ریل گذاری شده بود. اتاق بازرگانی به رغم برخی 

بی مهری های��ی كه در دولت یازدهم می دید امیدوار 
بود نهاوندیان سرانجام راه های آشتی بیشتر رئیس 
دولت و بعضی اعضای سرس��خت تر دولت را با اتاق 
هم��وار كند. بخش خصوصی ای��ران درهمه دوران 
دول��ت یازده��م امیدوار بود و عش��قی یک طرفه را 
به دول��ت ابراز می ك��رد. دولت برخ��الف آنچه كه 
می گفت ام��ا هرگز كاری نکرد كه بخش خصوصی 
امیدوار ش��ود اما درها را نیز نمی بس��ت. تعارف های 
 بزرگ اعضای اصل��ی اتاق مثل معاون اول و حضور 
چند باره وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم 
و حتی وزیر جهادكشاورزی و معاون اجرایی وقت و 
به ویژه تعامل نزدیک یک وزیر اقتصاد دولت یازدهم 
با اتاق در شورای گفت وگو ادامه این عشق یک طرفه 
را ممکن ك��رده بود. اما با همه اینها اتاق به تکلیف 
مش��ورت دادن به دولت عم��ل می كرد و انتقادها را 
نیز بیان می كرد. در حالی كه دولت یازدهم رفتاری 
ك��ج دار و مریز با اتاق كه روح كلی بخش خصوصی 
ایران اس��ت را ادامه می داد دولت دوازدهم تاسیس 

شد. دولت دوازدهم اما چند تغییر داشت و مهم ترین 
آن رفتن نهاوندیان از ریاس��ت دفتر رئیس جمهور و 
انتصاب وی به معاون اقتصادی رئیس دولت بود. این 
منصب تازه موجب شد نهاوندیان دیدارهای كمتری 
با ریاست دولت داشته باشد و به مرور بخش خصوصی 
نیز متوجه شد دولت دوازدهم آن گرمی سابق و حتی 
ظاهری به بخش خصوصی را نیز از دست داده است. 
تغییر نقش معاون اول رئیس دولت از مقام اول امور 
اقتصادی و كمرنگ شدن نقش و سهم مسعود نیلی 
و كنار رفتن علی طیب نیا وزیر اقتصاد از این منصب 
آن پیوندهای وثیق دولت و اتاق را از عادل خارج كرد.

 انتظارات و مطالبه گری
در همه ماه ها و هفته های تازه سپری شده از بهار 
۱396 تا ام��روز كه دولت دوازدهم فعالیت مي كند 
بخش خصوصی ایران در شرایط دشواری قرار گرفت 
 كه سهم سیاستگذاری ضعیف دولت در این سخت تر

شدن روزگار نقش زیادي داشت. دولت در سیاست های 

رئیس اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و كش��اورزي 
ایران با ارس��ال نامه اي به معاون اول رئیس جمهور، 
با اشاره به مشکالت ایجاد شده براي صنایع كوچک 
و متوس��ط و مصرف كننده نهای��ي زنجیره صنعت 
پتروش��یمي ناشي از سیاس��ت هاي ارزي، تجاري و 
قیمت گ��ذاري در این صنعت، خواس��تار تغییر این 

سیاست ها شد.
رئیس اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و كش��اورزي 
ایران با ارس��ال نامه اي به معاون اول رئیس جمهور، 
با اشاره به مشکالت ایجاد شده براي صنایع كوچک 
و متوس��ط و مصرف كننده نهای��ي زنجیره صنعت 

پتروش��یمي ناشي از سیاس��ت هاي ارزي، تجاري و 
قیمت گ��ذاري در این صنعت، خواس��تار تغییر این 
سیاست ها شد و در این رابطه راهکارهایي پیشنهاد 

كرد.
غالمحس��ین ش��افعي در نام��ه خود به اس��حاق 
جهانگیري همچنین به پیشنهادهاي ۱۰ گانه سال 
گذشته اتاق ایران در زمینه ساماندهي زنجیره ارزش 
پتروش��یمي و صنایع فوالدي كش��ور اشاره كرده و 
خواس��تار توجه دولت به این پیش��نهادها و اجراي 

آنها شده است.
متن كامل نامه غالمحس��ین ش��افعي به اسحاق 

جهانگیري به این شرح است: 
جناب آقاي دكتر اسحاق جهانگیري

معاون اول محترم رئیس جمهوري اسالمي ایران
با سالم و احترام، 

همان طور كه مستحضرید زنجیره صنعت پتروشیمي 
كشور همواره با مشکالتي روبرو بوده است كه به واسطه 
سیاست هاي ارزي و تجاري و همچنین قیمت گذاري 
دس��توري در ماه هاي اخیر بس��یار برجسته و حاد 
شده اند. از یکسو تخصیص خوراک گاز به نرخ معادل 
هر دالر 38۰۰۰ ریال به این صنعت شائبه رانت دارد 
و از سوي دیگر نرخ گذاري محصوالت پتروشیمي در 
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مطالبه گری
بازارها

اقتصاد سیاسی
سرمقاله

دولت رانتیر
نگاه دیگران

رانت پتروشیمی
چه باید کرد

تحریم

شهریور و مهر 1397
دوره جدید
شماره 116

26

روزگار صنعت
ایران در جهان



تجاری داخلی همچنان از نهاد نظارتی تحت امر خود 
برای قیمت گذاری دستوری استفاده مي كند و نقش 
و سهم آن را افزایش می دهد تا جایی كه وزیر راه و 
شهرس��ازی را عصبانی مي كند. نهاد دولت در حوزه 
بانکداری و سیاست های پولی بر رفتاری اصرار دارد 
كه پیش از این در دولت های نهم و دهم ش��اهد آن 
بودیم و آن تعیین دس��توری نرخ بهره بود. سیاست 
بانک های ایرانی در دولت دوازدهم همچنان بر دادن 
وام به ش��ركت های تحت پوشش خود استوار بود و 
ضعف و ناكارآمدی سیس��تم بانکی در تامین منابع 
م��ورد نیاز بخش خصوصی ادامه داش��ت. دولت در 
سیاست های ارزی گامی برنمی داشت و اصرار بخش 
خصوص��ی بر عدم اجرای تعیین ن��رخ ارز بر مبنای 
سیاست های خاص و خرید محبوبیت را ادامه می داد. 
دولت حاضر نشد در سیاست خارجی اندكی شهامت 
بیشتر نشان دهد و كارهای دونالد ترامپ برای حركت 
گام به گام به سوی تحریم ایران را تسریع و تسهیل 
كرد. دولت در حوزه سیاست داخلی نیز توانایی سازگار 

كردن منتقدان را نداشت و همه اینها موجب شد كه 
مطالبه گری منطقی و اصولی بخش خصوصی و اتاق 
رون��د فزاینده ای را تجربه كند. فش��ار اعضای اتاق و 
نهادهای كارفرمایی به هیات رئیسه برای اینکه جاده 
عشق یک طرفه به سوی دولت را مسدود كند یا راه 

را دو طرفه كند هر روز افزایش می یافت.

 سیاست ارزی و رانت
سیاست ارزی دولت از پاییز پارسال كه حاضر نشد 
نرخ ارز را یکسان كند و اجزاه دهد بازار ارز آزاد شود 
بیش از پیش وضع بازار را از تعادل خارج كرد. دولت 
و بانک مركزی برخالف خواست چندباره نهادهای 
كارفرمایی و اتاق بازرگانی حاضر نشد سیاست قدیمی 
دالرپاش��ی در بازار برای ایجاد تعادل در بازار را رها 
كن��د و چندین ماه هر دالر را برابر با 38۰۰ تومان 
در صرافی ها عرضه می كرد. این سیاس��ت با انتقاد 
بخ��ش خصوصی مواجه ش��د و رئیس اتاق ایران و 
س��ایر اعضای هیات رئیسه و همچنین تشکل های 

كارفرمایی بارها  از دولت خواستند بازار آزاد شکل 
بگی��رد و از فرمان دادن بیهوده به نرخ ارز درس��ت 
ب��ردارد. اما این اتفاق نیفتاد. یکی از 3 نامه بس��یار 
بااهمیت اتاق ایران به معاون اول رئیس جمهور كه 
با ارائه راه حل برخاسته از اندیشه كمیته ارزی اتاق 
اس��ت نگارش و منتشر شد. بخش خصوصی ایران 
برخالف همیشه كه خواستار نوعی رانت بود این بار 
اما با صراحت از دولت می خواهد كه اجازه دهد نرخ 
ارز در بازار تعیین ش��ود تا فساد و رانت از این بازار 
دور شود. از طرف دیگر رانت و فساد دهشتناک در 
۲ صنع��ت فوالد و پتروش��یمی كه صادركنندگان 
اصلی به حساب می آیند و مجادل های چند ساله با 
صنایع زیردستی دارند نیز در كانون توجه اتاق قرار 
دارد. به نظر می رسد هیات رئیسه اتاق با ارائه نظرات 
كارشناسانه و صریح خود در باره 3 مساله اصلی این 
روزهای اقتصاد كه پایه های رانت و فساد را محکم 
می كنند و امتناع از خواست های رانت جویانه رفتاری 

بر پایه نطق را در دستور كار دارد. 

ب��ورس كاال بر مبناي نرخ مع��ادل هر دالر 4۲۰۰۰ 
ریال موج��ب ایجاد رانت دیگري در توزیع و فروش 
محصوالت شده است كه با وجود نیت دولت محترم 
در بهره جس��تن صنایع پایین دستي پتروشیمي از 
این قیمت و بالنتیجه كاهش قیمت تمام شده تولید 
ایشان و تسري قیمت به مصرف كننده نهایي، این اتفاق 
نیفتاده است و با كمال تأسف در روش هایي كامالٌ غیر 
قابل دفاع، رانت فروش محصوالت پتروش��یمي در 
بورس كاال تنها نصیب عده اي تولیدكننده نما شده 
اس��ت كه با در دست داشتن پروانه هاي بهره برداري 
واحدهاي غیر فعال و به ش��یوه هاي غیر شفاف، این 
محصوالت را در بورس خریداري كرده و با قریب به 
۱۰۰% سود آنها را در بازار آزاد به فروش مي رسانند. 

و خریدار این كاال در بازار آزاد، تولیدكننده هاي واقعي 
هستند كه سرشان از این قیمت گذاري دستور بي كاله 
مانده است. همچنین توجیه باالي صادرات مواد اولیه 
پتروشیمي ناشي از تولید با خوراک 38۰۰ توماني و 
صادرات به مأخذ قریب به 8۰۰۰ تومان )سنا( و بعضا 
باالتر، منطق عرضه كافي این مواد در بازار داخل را 
به كلي از بین برده اس��ت و واحدهاي پتروشیمي را 
بیش از گذشته به سمت صادرات مواد مورد نیاز تولید 

داخل سوق داده است.
ات��اق بازرگاني، صنایع، معادن و كش��اورزي ایران 
به عنوان نهاد باالدس��تي بخش خصوصي و تشکل 
تش��کل هاي كل زنجیره تولید، تأمین و عرضه این 
حوزه، بر اساس بررسي هاي به عمل آمده در كمیسیون 
مربوطه و جمع بندي در هیات رئیسه، معتقد است 
كه شیوه كنوني نه تنها موجب تضییع حقوق دولت 
و س��رمایه كش��ور گردیده بلکه هیچ فایده اي را نیز 
براي صنایع كوچک و متوسط، مصرف كننده نهایي و 
شهروندان به همراه نیاورده است و لذا به جد خواستار 
اصالح س��ریع وضعیت كنوني است و در این راستا 

پیشنهادهاي زیر را تقدیم مي نماید: 
۱- تغییر نرخ خوراک واحدهاي پتروشیمي از معادل 

دالر 38۰۰۰ ریال به نرخ بازار ثانویه
۲- تغییر نرخ محاس��به فروش مواد پتروش��یمي 
در ب��ورس كاال از مع��ادل دالر 4۲۰۰۰ ریال به نرخ 

بازار ثانویه
3- برداش��تن س��قف رقابت قیمت در بورس كاال 
براي جلوگیري از شکل گیري رانت جدید در عرضه 

محصوالت پتروشیمي
4- غربالگري پروانه هاي بهره برداري صنایع پایین 
دستي با اتکا به اظهارنامه هاي مالیات بر ارزش افزوده 
دارندگان این پروانه ها، به نحوي كه فعال بودن واحد 
مربوطه با احراز فروش محصوالتش و وصول و واریز 

مالیات ارزش افزوده مزبور احراز و پروانه هاي صوري 
از رده خارج گردد.

۵- لغ��و معافی��ت مالیاتي ص��ادرات م��واد اولیه 
پتروشیمي به جهت برابر شدن مطلوبیت فروش این 

مواد در داخل كشور با صادرات آن ها
6- لغو استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات مواد 
اولیه پتروشیمي به جهت حفظ رقابت پذیري تولید 
صنایع پایین دستي پتروشیمي. الزم به ذكر است در 
صورت تحقق این بند، دولت محترم مي تواند معادل 
اث��ر هزینه اي آن را در تعیین نرخ خوراک واحدهاي 

پتروشیمي لحاظ و تعدیل الزم را به عمل آورد.
ی��ادآوري مي نماید كه ات��اق ایران پس از یک كار 
پژوهش��ي و كارشناس��ي ۱8 ماهه گزارشي را براي 
س��اماندهي زنجی��ره ارزش پتروش��یمي و صنایع 
فوالدي كش��ور تهیه و در ۱۰ بند پیش��نهادهایي را 
تقدیم نموده بود كه در سال گذشته اطالع رساني و 
تقدیم دفتر جنابعالي نیز گردید و خوشبختانه با نظر 
مثبت كارشناسان و مشاورین آن دفتر مواجه شد. اما 
از آن زم��ان تاكنون اقدامي روي آن به عمل نیامده 
اس��ت. بندهاي ۵ و 6 فوق الذكر برگرفته از بس��ته 
مذكور است و این اتاق كماكان انتظار تصمیم گیري 
و اجرایي شدن كلیه بندهاي پیشنهادي مندرج در 

گزارش خود را دارد.
در پایان ضمن اس��تدعاي تسریع در اجراي موارد 
پیشنهادي، آمادگي كارشناسان و تشکل هاي مربوطه 
اتاق، براي ارائه توضیحات بیش��تر و مورد مش��ورت 
ق��رار گرفتن پیش از اتخاذ تصمیماتي با چنین آثار 

گسترده اي را اعالم مي نماید.
مزید تاییدات جنابعالي را از خداوند قادر سبحان 

مسألت دارم.
غالمحسین شافعي
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن  و کشاورزی
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رئیس اتاق ایران طي نامه اي به معاون اول 
رئیس جمهور، ضمن برش��مردن پیامدهاي 
منف��ي عرضه فوالد بر اس��اس مکانیزم هاي 
كنون��ي قیمت گذاري، خواس��تار اصالح آن 

شده است.
غالمحسین ش��افعي در نامه خود با اشاره 
ب��ه ضرورت حركت صنعت فوالد كش��ور به 
س��مت چش��م انداز تولید ۵۵ میلیون تني، 
اصالح نظام معی��وب قیمت گذاري فعلي را 
امري الزم دانسته و در این رابطه 4 پیشنهاد 

ارائه كرده است.
شافعي در نامه خود به اسحاق جهانگیري 
همچنین آورده اس��ت: »ب��ا درنظر گرفتن 
میزان تولید ۲۲ میلیون تني فوالد در كشور 
و مصرف ۱۵ میلیون تني داخلي، اصالح نظام 
فعلي بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، هیچ 
گونه نگران��ي از بابت تامین نی��از داخلي و 
صنایع پایین دستي به دنبال نخواهد داشت.«
متن كامل نامه رئیس اتاق ایران به معاون 

اول رئیس جمهور به این شرح است: 
جناب آقاي دكتر جهانگیري

معاون اول محترم رئیس جمهوري اسالمي 
ایران

با سالم؛ 
حضرتعال��ي  ك��ه  همان گون��ه  احترام��ا 
مس��تحضرید عرض��ه فوالد در ب��ورس كاال 
مطابق با دستور العمل كارگروه تنظیم بازار 
و ب��ر مبناي ن��رخ ارز 4۲۰۰۰ ریالي صورت 
مي پذی��رد كه در تعارض با سیاس��ت جدید 
ارزي دول��ت محت��رم بوده و آث��ار و تبعات 
مخربي را براي این صنعت مهم و راهبردي 
كشور بدنبال داشته است. برخي از مهم ترین 
پیامدهاي منفي ناش��ي از عرض��ه فوالد بر 

اساس مکانیزم فعلي عبارتند از: 
۱- ایجاد شکاف ۵۰ درصدي قیمت فوالد 
در بورس كاال با بازار آزاد كه تا پیش از این 
حداكثر ۵ درصد بوده است. این امر موجب 
ایجاد و تش��دید تقاضاي كاذب و سودجویي 
هنگفت واسطه گران و دالالن شده و درنتیجه 

باعث زیان و واحدهاي تولیدي مي گردد.

۲- ع��دم تأمین مناف��ع مصرف كنندگان 
نهایي به دلیل رانت موجود در این سازوكار 
كه اج��ازه نمي ده��د محص��والت فوالدي 
ب��ا قیمت عرضه ش��ده در بورس به دس��ت 

مصرف كنندگان برسد.
3- كاه��ش چش��مگیر ارز آوري ناش��ي 
ازص��ادرات فوالد، به دلیل مش��روط كردن 
اعطاي مجوزهاي صادراتي به عرضه در بورس 

با كمتر از قیمت بازار.
4- نداشتن توجیه اقتصادي تولید فوالد، به 
دلیل باالتر بودن قیمت مواداولیه )قراضه( از 

قیمت فوالد تولیدي در بورس كاال.
۵- كاهش امکان مدیریت و نظارت دولت 
بر بازار ف��والد، به دلیل تغییر الگوي تعیین 
قیمت ازسمت فوالدسازان بزرگ به واحدهاي 
تولیدي كوچک تر. )ش��ایان ذكر اس��ت طي 
سال هاي گذشته ۷۰ درصد عرضه فوالد در 
بورس كاال انجام مي شد و شركت هاي بزرگ 
فوالد ساز كه اتفاقا تأثیرپذیري بیشتري هم 
از دول��ت دارن��د، تعیین كننده اصلي قیمت 
مبتن��ي بر عرضه و تقاضا بوده اند كه با رویه 
فعلي و به دلیل كاهش تصنعي قیمت فوالد 
در ب��ورس كاال بر مبناي ارز 4۲۰۰۰ ریالي، 
3۰ درصد مابقي واحدهاي فوالدي هستند 
كه نق��ش اصلي را در تعیین قیمت در بازار 

فوالد ایفا مي نمایند(. 
6- ات��الف س��رمایه هاي دولت و نهادهاي 
نظارتي )اع��م از وقت، ان��رژي، منابع مالي 
و...( ناش��ي از الزام هم��ه واحدهاي فوالدي 
به عرض��ه محصوالت در ب��ورس كاال. )این 
موضوع از زمان تأس��یس بورس كاال مطرح 
بوده و دولت هاي مختلف بنابه دالیلي ازجمله 
وج��ود بازار توزیع آهن آالت موفق به انجام 

آن نشده اند(. 
۷- كمرنگ ش��دن نقش مکانیزم عرضه 
و تقاض��ا در تنظیم ب��ازار فوالد، كه بجاي 
مدیری��ت دو طرف عرضه و تقاضا، تنها بر 
عرض��ه همه واحدهاي ف��والدي در بورس 
كاال تمركز نموده و منجر به كاهش انگیزه 
عرضه ب��راي تولیدكنندگان بزرگ ش��ده 

است.با عنایت به مراتب فوق الذكر و با توجه 
به ضرورت حركت صنعت فوالد كشور در 
راستاي چش��م انداز تولید ۵۵ میلیون تن، 
اص��الح نظام معی��وب قیمت گذاري فعلي 
ام��ري الزم و ضروري به نظر مي رس��د. با 
درنظ��ر گرفتن می��زان تولید )۲۲ میلیون 
تن( و مص��رف )۱۵ میلیون تن( كش��ور، 
اصالح نظام فعلي بر اساس مکانیزم عرضه 
و تقاضا، هیچ گونه نگراني را از بابت تامین 
نیاز داخلي و صنایع پایین دس��تي بدنبال 
نخواهد داش��ت. علي ه��ذا، موجب امتنان 
خواهد ب��ود چنانچه حضرتعالي دس��تور 
فرمایند در راستاي اصالح فرآیند معیوب 
قیمت گذاري و عرضه فوالد، دس��تگاه هاي 
ذیرب��ط تصمیمات الزم را اتخ��اذ نمایند. 
اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و كشاورزي 
ای��ران به عنوان پارلمان بخش خصوصي و 
مشاور قواي سه گانه، در جهت اصالح نظام 
قیمت گذاري فعلي، پیشنهاداتي را به شرح 

زیر تقدیم مي دارد: 
الف( سقف قیمت در معامالت محصوالت 
فوالدي و نیز سایر فلزات در بورس برداشته 

شود.
ب( غربالگ��ري پروانه ه��اي بهره ب��رداري 
واحدهاي پایین دستي )خریداران محصول 
میاني در بورس( با استفاده از اظهارنامه هاي 
مالی��ات بر ارزش افزوده آنه��ا انجام گیرد و 
پروانه هاي بهره برداري غیرفعال حذف شود.

ج( لغ��و معافیت ص��ادرات م��واد اولیه و 
محصوالت میاني فوالدي، مس و آلومینیوم 
)ان��واع ورق، ش��مش و اس��لب( از پرداخت 
مالیات، تا مطلوبیت فروش به داخل افزایش 
یاب��د و دول��ت نی��ز از درآمدهاي ناش��ي از 
ص��ادرات نهاده هاي یاران��ه اي )انرژي، آب و 

موادخام( منتفع گردد.
د( اس��ترداد مالی��ات ب��ر ارزش افزوده در 
صادرات زنجیره ارزش فوالد و مس به صورت 
تنازلي متوقف گردد، به نحوي كه به تناسب 
ایج��اد ارزش افزوده و تولی��د كاالي نهایي، 

مالیات وصول شده مسترد گردد.

مطالبه گری
بازارها

اقتصاد سیاسی
سرمقاله

دولت رانتیر
نگاه دیگران
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غالمحس��ین ش��افعی رئیس اتاق ایران در نشست با 
رئیس و مدیران س��ازمان برنامه و بودجه ضمن تشریح 
برخی مس��ائل مطروح��ه در هفته های اخی��ر به ویژه 
سیاست های بودجه ای تاكید كرد متاسفانه سیاست هایی 
كه با هدف كمک به تهیدس��تان اتخاذ می شود به ضرر 
آنها ش��ده است. نوبخت در این نشست نکاتی را درباره 
وضعیت كالن اقتصاد ایران برای حاضران تشریح كرد و از 
برنامه های دولت برای همکاری بیشتر با بخش خصوصی 

نکاتی را یادآور شد.
محمدباق��ر نوبخ��ت، معاون رئیس جمه��ور و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه در نیمه اول مهرماه مهمان اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن بود. او كه یک گروه ۱۰ نفره 
از معاون��ان و مدیران كل خ��ود را به اتاق آورده بود در 
نشس��تی متمایز شركت كرد. نوبخت در این نشست از 
نزدیک شاهد انتقادهای تند مدیران بخش خصوصی بود.

ناخرسندی از س��خنان نوبخت، در سخنان اعضای 
هیات نمایندگان اتاق ایران كه پس از نوبخت به ایراد 
س��خنرانی پرداختند، مشهود بود.علی اصغر جمعه ای، 
رئیس اتاق بازرگانی سمنان در سخنان خود گفت: شما 
رئیس سازمان برنامه و بودجه و یکی از سازمان های مهم 
اقتصاد ایران هستید كه به عنوان معاون رئیس جمهور 
انتظار این نمی رفت كه بعد از گذشت 4 ماه، وضعیت 
اقتص��ادی ای��ران به این ش��کل پی��ش رود، ما كه در 
میدان هستیم جز آشفتگی و بی برنامگی چیز دیگری 
را نمی بینیم. ما انتظار برنامه ۵ س��اله از ش��ما نداریم، 
بلکه برای ش��ش ماه آینده به ما برنامه بدهید. افرادی 
كه واس��طه كارآفرینی و اشتغال بودند جزو بسته های 
حمایتی برای دهک های پایین قرار می گیرند لذا تعجب 
می كنم كه این چه برنامه ریزی در كشور بوده است كه 
كار اقتصاد را به اینجا كشانده است، اگر كسی مانع است 
او را معرفی كنید، اگر هماهنگی نیست، عوامل را اعالم 
كنید، در حالی كه در داخل تیم اقتصادی دولت نیز به 
شدت ناهماهنگی به چشم می رود. اگر شما نمی توانید 
دولت و بنگاه های دولتی را اداره كنید، چطور می توانید 
هش��تاد میلیون نفر آدم را كنترل كنید، این در حالی 
اس��ت كه ما انتظار برنامه ۵ ساله از شما نداریم، بلکه 
برای ش��ش ماه آینده به ما برنامه بدهید، اما اگر ریلی 
هم برای اقتصاد وجود ندارد، به صراحت بگویید تا ما 
برای كارگران و فرزندان و خانواده خود تدبیر كنیم. ما 

انتظار امید و تدبیر داشتیم.

 تدبیر روشنی وجود ندارد
محمد امیرزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران گفت: بخش اول پروسه اقتصاد ایران بعد از انقالب، 
مصادره بود كه ثروت و دریافت مالیات را بر مبنای آن 
از دس��ت دادیم، این در حالی اس��ت كه دولتی كردن، 
خصوصی س��ازی و مواردی از این دس��ت نیز منجر به 
آس��یب به اقتصاد كشور ش��د؛ این در حالی است كه 
نگرش های غلط ب��ه اقتصاد، اثرات تصمیم گیری های 
سیاس��ی بر اقتصاد وضع موج��ود را رقم زد و امروز در 
هر شرایط س��ختی، همکاری دولت و ملت نیاز است، 
ولی وقتی كه مجلس قانون رفع موانع تولید را مصوب 
می كند و تا به امروز برنامه ای بر روی آن صورت نگرفته 
است. بیش از ۱۰۰۰ قرارداد در صنعت برق متوقف شده 
كه ناش��ی از جهش دالر است و هنوز هیچ برنامه ای از 
سمت سازمان برنامه ارایه نشده است. كامیون های كشور 
یک ش��به به این وضعیت دچار نشده اند، این در حالی 
است كه در ایران علیرغم كشورهایی مثل چین، هنوز 
تدبیر روشنی برای جبران خسارت ها وجود ندارد. برخی 
از قوانین ناقص است و انتظار داریم كه شما با مسئوالن 
اقتصادی كشور برنامه ای تدوین شود كه اقتصاد كشور 

بهره مند از این برنامه شوند.

 سیاست های دولت اقتصاد را به زمین زد
حمیدرض��ا صالحی، نماین��ده فدراس��یون انرژی و 
س��ندیکای برق نیز گف��ت: گفته اید كه آمریکا تصمیم 
گرفت��ه كه اقتصاد ایران را زمین بزند، اما آیا سیاس��ت 
سركوب نرخ ارز در ۵ سال گذشته كه بارها هم نسبت 
به آن تذكر داده شد، عامل مهمتری نبوده است؟ به خاطر 
دارید كه روی این موضوع فعاالن اقتصادی مدت ها با شما 
بحث داشتند، در حالی كه اگر مابه التفاوت تورم داخلی 
و خارجی را بر روی ارز اعمال می كردیم، امروز وضعیت 
بازار ایران این طور نبود، در حالیکه شما این موضوع را 
مورد مخالفت قرار دادید و امروز آدرس غلط می دهید.

گفته اید كه آمریکا تصمیم گرفته اقتصاد ایران را زمین 
بزند، اما آیا سیاست سركوب نرخ ارز در ۵ سال گذشته 
كه بارها هم نسبت به آن تذكر داده شد، عامل مهم تری 
نبوده است؟ وی افزود: چند نیروگاهی كه در حال تکمیل 
شدن بود را با قطعی منابع مواجه كردید و كشور دچار 
خاموشی شد، این در حالی است كه قرار بود كه هر سال 
مابه التفاوت نرخ تکلیفی و تمام ش��ده، در بودجه بیاید 

اما امروز 3۰ هزار میلیارد تومان ناشی از این زیان را در 
بودجه در نظر نگرفته اید. این در حالی است كه اگرچه 
از قبوض برق مردم رقمی را بابت انرژی های نو دریافت 
ك��رده اید، به این بخش تخصیص ن��داده و جای دیگر 
هزین��ه كردید. صالحی گفت: بیش از ۱۰۰۰ قرارداد در 
بخش توزیع و انتقال صنعت برق متوقف شده است كه 
این ناش��ی از جهش دالر است و هنوز هیچ برنامه ای از 

سمت سازمان برنامه و بودجه ارایه نشده است.

 خودتحریمی و تحریم ترامپ 
فرشچیان از اتحادیه صادركنندگان نمونه كشور هم 
گفت: اكنون با ایجاد رانت ارزی زمینه ای فراهم ش��ده 
اس��ت كه تولید و صادرات كشور با مشکالت بیشتری 
مواجه ش��ود. درعین حال، اكنون ب��ا ایجاد رانت ارزی، 
توقع باال برای واردات مضاعف ایجاد كرده و ۲4 میلیارد 

دالر واردات به بودجه كشور تحمیل شده است.
ضرب��ه به اقتصاد كش��ور نیازی ب��ه ترامپ ندارد؛ 
دولت شرایطی را فراهم كرده كه خودتحریمی بیش 
از تحریم آمریکا اقتصاد را دچار مش��کل كرده است. 
وی افزود: یک بار صادقانه باید سیاس��ی گری را كنار 
بگذاریم و واقعیت را ببینیم. هدف امروز صادرات ما 
است، هدف امروز تولید كشور و اشتغال است؛ این در 
حالی است كه اكنون ایجاد اشتغال برای قاچاقچی و 
پیله ور شده است؛ اكنون صادرات دچار مشکل است 
و صادركنن��دگان نمی توانن��د ارز خود را هم قیمت 
پتروشیمی كه رانت خوراک ارزان می گیرد، به سامانه 
نیما بدهند.فرش��چیان گفت: ضربه به اقتصاد كشور 
نیازی به ترامپ و ترامپها ندارد چرا كه دولت شرایطی 
را فراهم كرده كه خودتحریمی بیش از تحریم آمریکا 

اقتصاد را دچار مشکل كرده است.

  آمار اشتغال خالص را بدهید
طبیب زاده، رئیس اتاق بازرگانی كرمان هم در سخنانی 
گفت: رئیس س��ازمان برنامه و بودجه از آمار اش��تغال 
صحبت كرد، اما بهتر اس��ت بگوید كه میزان اش��تغال 
خالص چقدر بوده و از تامین اجتماعی آماری بدهد كه 
چه تعداد افراد بیکار شده اند. وی افزود: آمایش سرزمین 
نی��ز كتابی در كتابخانه ها خواهد ش��د، چراكه از بخش 
خصوصی استفاده نشده است، بگذارید فعاالن اقتصادی 
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داس��تان تلخ سیاس��ت های ارزی كه از اواخر 
فروردی��ن ۱39۷ ش��روع ش��د تا پاییز امس��ال 
ادامه داش��ت. گفت وگوها، انتقادها، اعترا ض ها و 
پیشنهادهای فعاالن خصوصی به این سیاست ها 
تا مهرماه ادامه داش��ت. ات��اق بازرگانی، صنایع و 
مع��ادن ایران در نیم��ه اول مهرماه در نامه ای به 
جهانگیری، مع��اون اول رئیس جمهور آمادگی 
اتاق را برای ارایه راهکارهای تفصیلی و عملیاتی 
به دولت را اعالم كرده است. متن نام غالمحسین 

شافعی رئیس اتاق به شرح زیر است:
جناب آقای دكتر جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهوری اسالمی ایران
با سالم،

احتراماً به اس��تحضار می رساند سیاستگذاری 
اقتصادی كش��ور اعم از ارزی و تجاری در چرخه 
معیوب گرفتار آمده اس��ت. نقط��ه عزیمت این 
چرخ��ه، ب��اور دولت محت��رم به ام��کان كنترل 
تورم از طریق نرخ گذاری دس��توری بر روی ارز، 
كاال، ص��ادرات و واردات فارغ از متغیرهای پولی، 
اص��ول اقتصادی و س��ایر عوامل حاكم بر فضای 
اقتصاد كشور می باشد. سلسله به هم پیوسته این 
سیاس��تگذاری ها به طور مختصر ش��ده به شرح 

زیر می باشد:
۱- تثبی��ت قیم��ت ارز در ن��رِخ بی اعتن��ا به 

متغیرهای اقتصادی )4۲۰۰ تومان(
۲- افزایش تقاضا برای ارز ارزان و انحراف ناگزیر 

تخصیص ارز یارانه ای از شفافیت و سالمت
3- ایج��اد ایس��تگاه های متع��دد كنترل��ی و 
كارشناسی برای راستی آزمایی و تشخیص ضرورت 
واردات و صالحیت واردكننده، طوالنی كردن رویه 

واردات و كاهش بیشتر شفافیت در این بخش
4- متوسل ش��دن به برخوردهای تعزیری به 
دالئلی مانند گرانفروش��ی، احت��کار، خروج ارز، 
تخلفات وارداتی و امثالهم ناشی از كمبود كاال در 

بازار به دالئل فوق
۵- ت��الش ب��رای جلوگیری از نش��ت یارانه 
ارزی از طری��ق صادرات با ممنوعیت روزافزون 

كاالهای صادراتی
6- مبادرت به رویه نامناس��ب پیمان س��پاری 
ارزی به تصور افزایش ورود ارز ناش��ی از صادرات 

به چرخه تجاری كشور
۷- ایجاد بازار ثانویه برای اصالح سیاست های 
قبلی، و بالفاصله نقض كاركرد آن با تثبیت قیمت 

ارز عرضه شده و كنترل تقاضا
8- فاصل��ه گرفتن روز افزون نرخ بازار ثانویه با 
نرخ بازار آزاد و بالنتیجه دچار ش��دن این بازار به 

سرنوشت ارز یارانه ای )4۲۰۰ تومان(
حاصل این چرخه تاكنون اتفاقات زیر بوده است:
۱- نرخ تورم علیرغم سیاس��ت تثبیت نرخ ارز، 

روندی شتابان به خود گرفته است.
۲- نرخ ارز در بازار آزاد مسیر خود را می رود و 
تأثیر آشکاری از نرخ ارز یارانه ای نپذیرفته است.

3- محیط كسب و كار، به واسطه مقررات زایی 

روز اف��زون در سیاس��ت های ارزی و تج��اری و 
رویکردهای تعزیری، به شدت غیرشفاف، پر هزینه، 

پیچیده و مملو از نااطمینانی شده است.
4- خودتنظیمی بازار كاال و خدمات در كشور 
مخدوش شده است و این امر باعث كمبود كاال و 
مواد اولیه و در نتیجه تشدید نارضایتی ها و كاهش 

اعتماد عمومی به دولت شده است.
۵- زنجی��ره تولید و صادرات كاالهای صنعتی 
لطمه جدی دیده اس��ت و صادرات كشور بیشتر 
بر پایه خ��روج یارانه و آربیتراژ قیمت مواد خام، 
مواد اولیه و محصوالت كش��اورزی با كشورهای 
همس��ایه ش��کل گرفته اس��ت. این تغییر شکل 
صادراتی، كمبود آشکار مواد اولیه صنعت كشور 

را به همراه آورده است.
6- هزینه مبادله در چرخه واردات و نظام توزیع 
كشور افزایش چشمگیر داشته است و آثار قیمتی 
ارز یاران��ه ای را كمرنگ و جریان تأمین نیازهای 

بخش تولیدی كشور را مختل كرده است.
۷- تفاوت نرخ آش��کار كاالهای یارانه ای، مانند 
حامل های ان��رژی، با نرخ ه��ای جهانی، موجب 
تشدید بی سابقه قاچاق سوخت به آنسوی مرزها 
شده است. الزم به ذكر است كه یارانه پنهان در 
نرخ حامل های انرژی با توجه به نرخ ارز در تاریخ 
ارس��ال این نامه به بیش از یک تریلیون میلیارد 
تومان در سال بالغ گشته است كه این عدد معادل 
۲۰ الی 3۰ سال بودجه عمرانی كشور می باشد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران 
معتقد اس��ت كه اگر هرچه س��ریع تر به اصالح 
بنیادی سیاس��ت های متخذه اق��دام نگردد، این 
وضعیت اقتصاد كش��ور را با مش��کالت بیشتری 
مواجه خواهد كرد و ظرفیت اقتصادی و اجتماعی 
كش��ور را برای اصالح سیاس��ت ها بیش از پیش 
محدود خواهد كرد. لذا در این راستا راهکارهای 

زیر مورد توصیه اكید این اتاق می باشد:
۱- تخصیص ارز یارانه ای به قیمت 4۲۰۰ تومان 

برای كلیه كاالها و خدمات متوقف گردد.
۲- تأمین ارز برای نیازهای قانونی كشور اعم از 
واردات كلیه كاالها، من جمله كاالهای اساسی، 

به بازار ثانویه ارز واگذار گردد.
3- از كنترل نرخ ارز و دخالت های دس��توری 
در بازار ثانویه اكی��دا اجتناب گردد و اجازه داده 
ش��ود عرضه و تقاضای واقعی ن��رخ ارز را در این 

بازار تعیین نماید.
4- صنایع كوچک و متوسط 8۰ درصد و صنایع 
ب��زرگ 9۰ درصد ارز حاص��ل از صادرات خود را 
در ب��ازار ثانویه عرضه نمایند. باقی ارز به مصرف 
بازپرداخت وام ه��ای ارزی، هزینه دفاتر خارج از 
كشور، هزینه های نقل و انتقال ارز و امثالهم برسد.
۵- دولت هم مانند س��ایر بخش ه��ا، ارز قابل 
عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برس��اند و 
مازاد درآمد حاصل از فروش ارز را )تفاضل نرخ ارز 
مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانویه( 
در صندوقی مجزی نزد بانک مركزی واریز نماید.

6- نظام سهمیه بندی سوخت های قاچاق پذیر 
)بنزی��ن و گازوئیل( مجددا برق��رار گردد و مازاد 
بر س��همیه با نرخ آزاد به فروش رس��انیده شود 
و عوای��د مربوطه نیز به صندوق فوق الذكر واریز 
گردد. ضمنا بازار ثانویه معامله سهمیه راه اندازی 
شود یا امکان نقل و انتقال سوخت بین دارندگان 

كارت برقرار شود.
۷- حداقل ۵۰ درصد درآمد واریزی به صندوق 
فوق الذك��ر به ص��ورت یارانه نقدی به حس��اب 
دهک های پایین درآمدی )۵ الی ۷ دهک پایین 

جامعه( واریز گردد.
8- دول��ت از محل باقیمانده درآمد ناش��ی از 
فروش ارز نس��بت به تأمین كس��ری سرمایه در 
گردش بنگاه های كوچک و متوسط، كه به دلیل 
تغیی��ر قیمت ها اتفاق می افتد اقدام نماید. دولت 
همچنین نس��بت به تس��ویه بدهی های خود به 
بخش خصوصی، تأمین اجتماعی و بانک ها از این 

محل اقدام نماید.
9- كلیه مقرراتی كه در چند ماه گذش��ته در 
رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پیچیده 
شدن و پرهزینه شدن فرایندهای تجارت خارجی 
كش��ور شده اس��ت اصالح گردد. بطور مشخص 
روال پیچیده ثبت سفارش و مراحل متعدد آن و 
همچنین محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی، 

موضوع این بند می باشند.
۱۰- معافیت ه��ای مالیات��ی صادرات م��واد اولیه 
مورد نیاز صنایع كش��ور، اعم از پتروش��یمی، فوالد، 
مس، آلومینیوم و برخی مواد معدنی به جهت ایجاد 
مطلوبیت برای فروش مواد به صنایع داخل كش��ور 
حذف گردد. این معافیت اعم بر حذف معافیت مالیات 
مستقیم و همچنین حذف استرداد مالیات بر ارزش 
افزوده است. منابع حاصله از این بند به حساب سازمان 
بیمه تأمین اجتماع��ی جهت تأمین بیمه بیکاری و 
همچنین كاهش حق بیمه سهم كارفرما واریز گردد.

۱۱- در خص��وص كاالهای��ی ك��ه نهاده های 
تولی��د آنها )اعم از آب، برق، گاز و غیره( از یارانه 
برخوردار اس��ت و صادرات آنه��ا موجب افزایش 
قیمت در داخل كش��ور و كمبود كاال می گردد، 
عوارض متناسب صادراتی وضع گردد. در خصوص 
مصادیق این بند، به جهت حساس��یت موضوع، 
حتم��ا نظر اتاق ایران اخ��ذ گردد. ضمنا عوارض 
مأخوذه مشخصا در ردیفی برای حمایت از صنایع 

كوچک و متوسط واریز گردد.
۱۲- ب��رای جلوگی��ری از افزایش بیش از حد 
قیم��ت نهاده های وارداتی، حق��وق ورودی مواد 
اولیه و ماشین آالت به حد صفر و حقوق ورودی 
سایر كاالها به یک سوم میزان فعلی كاهش یابد.
با عنایت به مطالب فوق اتاق ایران آمادگی دارد 
در خصوص پیش��نهادات ارائه ش��ده در این نامه 
جزئیات الزم و راه كارهای تفصیلی وعملیاتی را 
به استحضار دولت محترم برساند و بدیهی است 
یکپارچگی و كاربست كامل موارد فوق برای اجراء 

مد نظر اتاق ایران است.
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دولتضررنکرد،تولیدومردمآسیبدیدند
خوشبینانه اگر نگاه كنیم، شمار قابل اعتنایی 
از مدیران دولتی در ایران عالقمندند و اصرار 
دارند سیاست هایی اتخاذ كنند كه به گسترش 
عدالت منجر شود. این گروه مي دانند كه قدرت 
مستقر و مستتر در نهاد دولت با همه كاستی ها 
و ضعف ها آنقدر اس��ت كه بتوان با آن قدرت 
راه های گس��ترش عدالت را ب��از و فراخ كرد. 
ای��ن گروه از مدیران دولتی كه در بخش های 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فعالیت 
دارند، اما متاس��فانه درک دقیق و درس��ت و 
كارشناس��انه از موضوع و مص��داق عدالت و 
راه های رسیدن به آن مطابق یک الگوی ذهنی 

و اجرایی از پیش اندیش��یده ندارند. عالوه بر 
این و با مرور زمان و دور شدن از برادری های 
س��ال های نخس��تین پس از پیروزی انقالب 
اس��المی، حاال جناح های اصلی درگیر قدرت 
و طیف های وابس��ته به آنها آموخته اندكه از 
قدرت نهاد دولت و تالش برای گسترش عدالت 
نیازهای سیاسی خود را نیز برآورده سازند. این 
گونه شده است كه متاسفانه دولت های ایران در 
4 دهه اخیر راه های عدالت جویی را بر استفاده 
از قدرت دولت در حوزه اقتصاد متمركز كرده و 
تالش می كنند با اهرم های اقتصادی تهیدستان 
را با خود همراه س��ازند. یک��ی از اصلی ترین 

سیاس��ت های اقتصادی كه دولت های ایران 
از ابتدای پیروزی انقالب تا امروز بر آن اصرار 
دارند س��ركوب قیمت ارز و س��ركوب قیمت 
نسبی كاالها و خدمات است. اما تجربه نشان 
داده اس��ت همواره به دلیل افراط در استفاده 
از زور و دس��تورهای دولتی به جای كشیدن 
مردم به راه توسعه عدالت آنها را به سوی چاه 
بدبختی كشانده است. تازه ترین اقدام دولت در 
ایران كاری اس��ت كه دولت حسن روحانی از 
شروع فعالیت دولت یازدهم انجام داده و هنوز 
ادامه می دهد، سیاست ارزی غلط و آزاردهنده 

و مخرب است. 
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بر اساس برخی اطالعات منتشر شده حسن روحانی به عنوان رئیس دولت از همان 
روزهای نخست در جریان تخریب گسترده ای كه نرخ ارز دستوری و چند پاره بر كسب 
و كار و اخالق جامعه بر جای می گذارد قرار گرفت، اما متاسفانه متقاعد نشد كه نرخ ارز 
را آزاد كند. او و همراهان فکری اش در دولت به سویی رفتند كه نوسان نرخ ارز را در 
وضعیت مناسبی كه سیاست خارجی دراختیارشان گذاشته بود و اعتمادی كه مردم 
به دولت داشتند را به اراده خود وابسته سازند. این برای بانک مركزی و رئیس دولت 
افتخار ش��ده بود كه نرخ ارز تحویل گرفته از دولت قبلی را با كمترین نوسان كنترل 
كرده است اما این یک روی سکه بود و روی دیگر سکه هنوز خود را نشان نداده بود. 
دولت و بانک مركزی متاسفانه توصیه های چندباره اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی را 
قبول نکردند و در فروردین ماه امسال بزرگ ترین خطای راهبردی را درباره نرخ ارز انجام 
دادند. دولت با این خطای راهبردی كه اعالم كرد می تواند به همه متقاضیان دالری بر 
پایه هر دالر 4۲۰ تومان بدهد. این داستان تراژیک اما امروز پیامدهای خود را بر جای 
گذاش��ته اس��ت و از این پس نیز روح و روان ایرانیان را آزار خواهد داد. دولت در این 
تصمیم گیری راهبردی توانست دالرهای دراختیار خود را به باالترین قیمت ها عرضه 
كند و تصور نمی كرد روزی برسد كه نتواند نرخ ها را كنترل كند. دولت با این تصمیم 
كفش های خود را نو كرد و پولدار شد و شهروندان ایرانی را فقیر و كفش های آنها را 
كهنه كرد. خطای راهبردی دولت و دالرپاشی حدود ۲۲ میلیارد دالری با قیمت های 
بسیار پایین تر از قیمت بازار كفش های نوكیسه هایی را نو كرد كه به اطالعات دولتی 
وصل بودند و از تحوالت آتی تحلیل درس��ت داش��تند و از پاس گل دولت اس��تفاده 
كردند. یک اقلیت نوكیسه با گرفتن دالرهای ارزان و تبدیل آن به دارایی های دیگر یا 
خروج آن از كشور و بدنام كردن بازرگانان و صنعتگران اصیل كفش های نو پوشیده و 
قبراق و سرحال به دولت درود می فرستند كه چنین نان بزرگی در دامان آنها انداخت. 
نوكیسه ها با استفاده از همه امکاناتی كه به دست آورده اند حاال به لحاظ اندازه درآمد با 
گروه های تهیدست جامعه فاصله ای بسیار دور پیدا كرده اند و رفتار آنها در آینده جامعه 

را با ناخوشی های روحی و روانی مواجه خواهد كرد. 
شکاف طبقاتی كه سیاست های ارزی، سیاست های تجاری و سیاست های پول دولت 
در جامعه ایرانی ایجاد كرده است فرسنگ ها فرسنگ با روح عدالت خواهی فاصله دارد 
و عکس آن عمل كرده است. دولتی كه می توانست با آزاد كردن نرخ ارز مابه التفاوت 
قیمت ه��ای دالر 4۲۰۰ تومان��ی با دالرهای ۱۰ هزار، ۱۱ ه��زار تا ۱8 هزار تومانی را 
دراختیار بگیرد و آن را برای تهیدستان هزینه كند آنها را به ثمن بخس به نوكیسه ها 
و س��ازمان های دولتی هدیه كرد و شهروندان را در حسرت و بدبختی گذاشته است. 
ش��هروندان ایرانی حاال مانده اند كه با این كفش های كهنه و سوراخ و رمقی كه دیگر 
چیزی از آن نمانده است چگونه دنبال این باشند كه سطح زندگی خود را حفظ كنند. 
شهروندان ایرانی حاال باید به كفش های كهنه كه پای آنها را به زمین سفت می رساند 
و زخم مي كند باید دنبال بسته های اهدایی دولت بدوند و در مسیر راه با اتومبیل های 
میلیارد تومانی مواجه شوند كه سیاست های غلط ارزی به جوانان دارای ارتباطات هدیه 
كرده است. تولیدكنندگان واقعی ایرانی نیز باید حاال دنبال مواد اولیه، كاالهای واسطه ای، 
خریدار و بانک و منابع مالی باشند و كفش های آنها نیز به زودی كهنه و سوراخ خواهد 
شد. دولت با این سیاست توانست كفش و لباس خود را نو كند و به بدهی های خود 
سامان دهد و لبخند بر لب آورد. حاال دولت برای تامین هر ماه 4 هزار میلیارد تومان 
یارانه الزم نیست یک میلیارد دالر عرضه كند، بلکه این مبلغ را با كمتر از ۲۵ درصد 
آن ب��ه دس��ت می آورد. یارانه هر نفر ایرانی ب��ا دالر معادل ۱۷ هزار تومان حاال حدود 
۲/۵ دالر است و دولت برای تامین آن سختی زیادی الزم نیست بر خود تحمیل كند. 
بدبینانه اگر نگاه كنیم ذی نفوذان و ذینفعان قابل اعتنایی را می توان در مسیر منتفعان 
از سیاست های ارزی دولت دید كه شاید جای یادآوری آن در این نوشته كوتاه نیست. 
نیک اما اگر نگاه كنیم واضح و مبرهن است كه همه رخدادها را نمی توان به ناكاربلدی 
نسبت داد و ای بسا كه كاربلدها بارها به دولت گفتند كه نرخ ارز را سركوب نکند و 
اجازه دهد كشور و اقتصاد یک بار برای همیشه از شر دالر دستوری خالص شود اما 
دولت دنبال محبوبیت بود. حاال دولت می تواند ببیند همان اتفاق هایی كه می خواست از 
آن فرار كند رخ داده است و به جای اینکه با سركوب نرخ ارز به تهیدستان كمک كند 
آنها را به خاک سیاه كشانده است. كفش های كهنه تهیدستان به زودی با سفره های 

كوچک تر و اندوه و غصه همراه خواهد شد.

دالر4200تومانیبدبختیمردم
پارس��ال در همین روزها بود كه نرخ تبدی��ل دالر آمریکا به پول ایران 
پرچم عصیان را برداشته و با سرعت به سوی الغرتر كردن ریال می تاخت. 
درآن روزها برخی اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی از ش��روع توفانی شدن 
دالر خبر دادند و خواس��تار اتخاذ سیاست های ارزی و پولی كارشناسانه 

برای مهار قیمت دالر شدند.
رئیس دولت دوازدهم اما به همراه مدیران ارش��د بانک مركزی ، وزارت 
اقتصاد و س��ازمان برنامه و بودجه به جای اینکه به طور مثال راه س��رازیر 
ش��دن نقدینگی ررا به سوی سپرده گذاری بانک ها یا خرید اوراق بهادار 
دولتی بازكنند با سیاس��ت  ارزی عجیب ش��روع به پمپاژ دالر در بازار ارز 
كردند. فروش دالرهای گرانبها و كمیاب به قیمت هر دالر  38۰۰ تومان 
در صرافی ها كه پیش از این درایران تجربه شده و شکست خورده بود بار 
دیگر شکست خورد. در فروردین امسال بود كه نرخ تبدیل دالر به ریال 
 ایران مهارش از دس��ت دولت خارج ش��د و در یک دوره كوتاه به هردالر
6 هزارتومان رسید. حاال در پاییز ۱39۷  نرخ تبدیل هردالر در بازار آزاد و 
به رغم همه تالش های نافرجام دولت به حدود ۱4هزارتومان ایران رسیده 
است كه تقریبا 3برابر دالر در پاییز پارسال است. در این 6 ماه سپری شده 
نرخ فروش همه كاالها و خدمات به تبعیت از نرخ دالر به ریال ایران عصیان 
كرده و تا ۲برابر افزایش را به طور میانگین تجربه كرده اند. اما دولت ایران 
ب��اوردارد با وجود اختصاص دالر معادل 4۲۰۰ تومانی به خرید كاالهای 
اساسی، نرخ تورم عمومی به ویژه نرخ تورم كاالهای اساسی  چندان باال 
نخواهد بود و از سوی دیگر به دنبال یک سیاست تبلیغاتی یک پارچه به 
صورتی عجیب به مردم یادآور می شود كه نگران قحطی كاالهای اساسی 
نباشند. با این همه اما واقعیت این است كه ایرانیان حاال در پاییز ۱39۷ 
نسبت به پاییز ۱396 احساس بیچارگی و تحقیر بیشتری دارند. بزرگترین 
نگرانی ش��هروندان ایرانی این است كه در آینده ای نه چندان دور بازهم 
نرخ دالر به ریال ایران از كنترل دراندازه فعلی نیز خارج شده و به سمت 
اعداد حیرت انگیز رشد كند.  این مارپیچ خطرناک دالر- قیمت كاالها و 
خدمات كه در نیم سال سپری شده رخ داد و ایرانیان را تهیدست كرده 
است وقتی با بی اعتنایی و استیصال مدیران ارشد اقتصادی كشور همگرا 

می شود شهروندان را بیشتر می ترساند.
شهروندان ایرانی در این روزها تنها و بی پناه شده اند و هركس با اندوه و 
بهت و خشم از دیگری می پرسد چه خواهد شد و البته هیچ ایرانی دراین 
روزها نمی داند برسركسب و كار و معیشت خودش و دوستان و همکارانش 
چه خواهد آمد. این بالتکلیفی و این استیصال و سردرگمی و زندگی روزمره 
بدون چشم   آسیب جدی به شهروندان  ایران خواهد زد. دولت تضعیف 
ش��ده دوازدهم كه رئیس آن نیز با نوعی بی اعتمادی  از س��وی نیروهای 
سیاس��ی حتی هوادار خود مواجه ش��ده است نمی تواند به هردلیلی و به 
بهانه اینکه توانایی اثرگذاری ندارد یا آمریکا نمی گذارد یا مخالفان داخلی 

نمی گذارند،  شهروندان را در بدبختی و استیصال رها كند.
دولت دوازدهم می تواند و باید با بررسی زودهنگام از توانایی ها و ناتوانی های 
خود برای بهبود وضعیت ا قتصادی بامردم صریح و روشن حرف بزند و بگوید 
چش��م انداز چیست و فشارها تاكجا و تا چه زمان ادامه دارد و یا اینکه به 
شهروندان توضیح دهد كه به این دالیل می توان امیدوار بود. بدترین رفتار 
با شهروندانی كه با تورم سرسام آور مواجه شده و زورپولشان به اندازه نصف 
زور پارسال هم نیست همین است كه دولت فعلی انجام می دهد و هیچ 
توضیحی نمی دهد. رئیس دولت این روزها  بیشترین مسئولیت را دارد و 
پس از آن وزیران و معاونان و مشاوران كابینه مسئولیت دارند و  باید درباره 
چشم انداز آینده نزدیک با مردم گفت وگو كنند. دلسرد و ناامیدی بیشتر 
مردم در این روزها برای همه اركان اداره كنننده اقتصاد جامعه پیامدهای 

سخت به دنبال خواهدداشت. بیش از این مردم را دردلهره نگه ندارید.
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درآمدمردمچونبرفذوبمیشود
ش��هروندان ایران��ی از هر قش��ر و گ��روه به ویژه 
گروه ه��ای كم درآم��د جامعه این روزها احس��اس 
بدبختی، اس��تیصال و یأس دارند. آن گروه بزرگ از 
جامعه ایرانی كه گفته می شود نزدیک به ۷ میلیون 
نفرند و قرار اس��ت به آنها بسته غذا داده شود تنها 
محل درآمدشان فروش نیروی كار است كه در برابر 
دس��تمزد ثابت اقدام به فروش آن می كنند در یک 
دوره ۵ ماهه از اواخر فروردین ۱39۷ تا پایان شهریور 
امسال دست كم 6۰ درصد از قدرت خریدشان را از 
دست داده اند. این گروه بزرگ جامعه هیچ آماری از 
هیچ منبع آماری مث��ل بانک مركزی یا مركز آمار 
ایران را برای نرخ تورم 6 ماه اخیر قبول ندارند و تنها 
به مشاهدات خود از بازار اعتقاد دارند. روند فزاینده 
و عجی��ب نرخ تبدیل دالر به ریال در این 6 ماه كه 
قیمت هر دالر را از ۵ هزار تومان ایران به حدود ۱8 
هزار تومان رسانده است معیاری برای افزایش قیمت 
تمام ش��ده همه انواع كاالها و خدمات شده است. 
تولیدكنندگان ایرانی و كسانی كه كاالیی برای فروش 
دارند حاضر نیستند از این معیار دست بردارند و تا 
جایی كه بتوانند قیمت كاالهای خود را به مرور با 
تحوالت نرخ تبدیل دالر آمریکا به ریال و تومان ایران 
مطابقت می دهند. شیر، ماست، پنیر، روغن، چای، 
تلویزیون، موبایل و ده ها كاالی دیگر مورد نیاز روزانه 
ایرانیان در این مدت كوتاه به ویژه از پاییز پارس��ال 
تا پاییز امسال با شتاب خود را به اوج می رسانند و 
اما دستمزدها ثابت است و كاری نمی توان انجام داد 
كه این عقب ماندگی درآمد از قیمت ها جبران شود. 
شهروندان ایرانی این روزها خشمگین هستند 
و نرخ های تورم اعالم ش��ده از سوی منابع رسمی 
تولید آمار آنها را آزار می دهد و به سطح بی اعتمادی 
آنها به منابع رسمی آماری می افزاید. قدرت خرید 
شهروندان ایرانی هر روز كمتر از دیروز می شود و 
نوعی بی حسی و كرختی به آنها دست داده است. 
كارگران می بینند كه مدیران و صاحبان بنگاه های 
صنعتی نیز در فشار تورمی فزآینده گیر افتاده اند 
و توانایی افزایش مزد و حقوق از آنها س��لب شده 
اس��ت و احتمال تعطیل كارخانه با كوچک ترین 
فشار از ناحیه مزدها افزایش می یابد. خیزهایی از 
سوی برخی نهادهای كارگری برای طرح افزایش 
مزد برداشته شده و زمزمزمه هایی شنیده می شود 
اما كارگران كارخانه ها به ویژه كارگاه های كوچک 
و متوس��ط نیک مي دانند یا باید كارخانه تعطیل 
شده را ببینند یا با همین میزان مزد كه مثل برف 
در برابر تورم فزاینده آب می شود را تحمل كنند. 
خش��م فرو خفته میلیون ها حقوق و مزدبگیر در 
كارخانه ه��ا، در اداره های دولتی، در س��ازمان ها و 
موسسه ها و بنگاه های دولتی چیزی است كه این 
روزها شاهد آن هستیم و به نظر نمی رسد كه در 
كوتاه مدت كاری از دست كسی برآید و اتفاقی در 

مسیر افزایش قدرت خرید مردم بیفتد. این رخداد 
پیامدهای ترسناكی دارد. مردم تحقیر می شوند و 
از سر بدبختی و اس��تیصال در خود فرو می روند 
و م��ردان و زن��ان در برابر فرزن��دان خود كه حاال 
نمی توانند بفهمند چرا ناگهان قدرت خریدش��ان 
كاه��ش یافته اس��ت حرفی برای گفت��ن ندارند. 
این تحقیرشدگی و بدبختی شهروندان جدای از 
پیامدهای اقتصادی به یأس عمومی منجر خواهد 
ش��د و كرختی و بی حسی در برابر هر رویدادی را 
دامن می زند. این گونه شده است كه این روزها مردم 
به یکدیگر كه می رسند می گویند بگذار دالر آمریکا 
به صد هزار تومان برسد، ما كه دیگر چیزی برای از 
دست دادن نداریم. و این ضرب المثل قدیم ایرانی 
كه »آب كه از سر گذشت چه یک وجب چه صد 
وجب« به مرور در جامعه ایرانی این روزهای خاص 

بر سر زبان ها افتاده است. 
بی حس��ی عمومی اگر در جامع��ه ایرانی و میان 
گروه های حقوق بگیر و مزدبگیر جامعه ریشه دوانده 
و جاگیر شود ذهن و قلب و دل آنها را از درون تهی 
كرده و نسبت به هر رخدادی در جامعه بی واكنش 
خواهند ش��د. وقتی شما نمی توانی با میزان ثابتی 
از م��زد همان كاالیی كه تا قب��ل از خرداد ۱39۷ 
خریداری می كردی را دوباره خریداری كنی و باید 
۵۰ درصد آن را با همان میزان پول خریداری كنی 
و این برای صدها كاال اتفاق می افتد دیگر از جوش و 
خروش می افتی و حتی احساس خشم هم نمی كنی 
و بی تفاوتی را پیشه می كنی  منتظر می مانی كه اگر 
فرصتی شد این وضع را تالفی كنی. كاهش قدرت 
خرید ش��هروندان به مرور مصرف جامعه را به زیر 
می كش��د و تولید بس��یاری از كاالها دیگر با ركود 
ب��ازار از صرفه اقتصادی خارج می ش��ود و در یک 
دور باطل و سخت آزاردهنده مارپیچ تورم – ركود 
گرفتار خواهیم شد. این گونه كه شهروندان قدرت 
خرید از دس��ت می دهند و تنها می توانند نیازهای 
بسیار ضروری خود مثل نان و روغن و پنیر  گوشت 

و م��رغ و تخم مرغ آن ه��م در اندازه های پایین را 
خریداری كنند. 

باید منتظر باش��یم ك��ه بس��یاری از بنگاه های 
تولیدكننده كاالی غیر از كاالی اساس��ی به سمت 
تعدیل نیرو پیش رفته و میزان مزد و حقوق بگیران 
خود را كاهش دهند و این یک پدیده زیانبار است 
كه موجب می ش��ود گروه های تازه ای بر كسانی كه 
زیر خط فقر بودند اضافه ش��ود. كاهش نیروی مزد 
و حقوق بگیر در سطح كالن باز هم از قدرت خرید 
جامع��ه كم مي كند و در ی��ک دور باطل دیگر این 
چرخه را در س��طحی باالتر و با س��رعتی بیشتر به 
حركت درمی آورد. مارپیچ تورم – ركود حاال می تواند 
تبدیل به سه گانه بس��یار خطرناک تورم – ركود- 
بیکاری ش��ود و جامعه ایرانی را وارد تونل وحشت 
سازد. بی تفاوتی و بی حسی شهروندان به مرور آثار و 
پیامدهای خاص خود را خواهد داشت و بر احساس 
تحقیر و سرخوردگی می افزاید. هنوز مردم ایران به 
ویژه گروه های كم درآمد جامعه پس انداز قبلی خود را 
دارند و از سر ناگزیری به آنها رجوع می كنند و از این 
منبع برخی كاستی ها را جبران می كنند، اما واقعیت 
این است كه این پس انداز برای تهی دستان به اندازه ای 
نیست كه آنها را برای یک دوره میان مدت در شرایط 
امن قرار دهد. از آنجایی كه همین پس اندازهای ریالی 
شهروندان نیز در برابر نرخ فزاینده تورم آب مي رود و 
ارزشش از دست مي رود خود نوعی حسرت به دلی 

برایشان به بار خواهد آورد. 
تهیدستان و حقوق بگیران ایرانی روزهای بسیار 
غمباری را تجربه می كنند كه حتی بیشتر از اوایل 
دهه ۱39۰ آنها را آزار می دهد، چون امید به بهبود 
وضعیت س��ریع نیز از آنها دریغ شده است. درآمد 
مردم و تاب آوری ش��ان در برابر هجوم سیل آسای 
تورم فزآینده ای كه سرچش��مه آن ناتوانی ریال در 
برابر دالر اس��ت چون برف آب مي شود و به زمین 
فرو مي رود و آنچه بر جای می ماند تن نحیف و دل 
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سیاستارزیوتحقیرشهروندان

برخالف برخی دیدگاه ها كه باور دارند فساد 
رخ داده عظیم در نیمه اول امسال ناگزیر بوده 
اس��ت و م��ردم بای��د آن را تحم��ل كنند، این 
درد بزرگ نشس��ته بر جان و دل ش��هروندان 

درمان شدنی نیست.
ش��اید روزی برسد كه مثل سال های ۱39۲ 
تا زمس��تان ۱396، دول��ت و بانک مركزی به 
دالیل گوناگون و البته غیركارشناسانه بتوانند 
دوب��اره نرخ ارزهای معتبر ب��ه ریال را كاهش 
دهن��د و درآمدها را نیز افزایش دهند تا تعادل 
دوباره برقرار ش��ود، اما واقعیت این اس��ت كه 
درد سرچش��مه گرفته از خوار و خفیف ش��دن 
میلیون ها ایرانی مداواشدنی نیست. در حرف و 
در نوشته شاید بتوان این درد را مداوا كرد، اما 
اندوه، حس��رت و سرافکندگی آن كارگر ایرانی 
ك��ه قدرت خرید درآمدش در یک دوره 6ماهه 
دس��ت كم 6۰ درصد كاه��ش را تجربه كرده و 
حاال نمی تواند حتی یک وعده غذای درست و 
حسابی به فرزندانش بدهد را چه كسی جواب 
می دهد. برای آقایان نوبخت، كرباسیان و سیف 
كه مدیران ارشد و فرماندهان اقتصاد كه دیدند 
چگونه پس انداز و دس��ترنج ش��هروندان مثل 
برف ذوب می شود و واقعیت ها را نگفتند بدون 
تردید این رخداد و فس��اد عظیم اثری بر وضع 
زندگی شان نداشته است. بدترین رخداد و اتفاق 
در فرآیند سیاستگذاری ناكارآمد ارزی قربانی 
ش��دن اخالق و قربانی ش��دن غرور میلیون ها 
ایرانی بود. این یک واقعیت سرس��خت اس��ت 
كه فس��اد ارزی پدیدار ش��ده می توانست رخ 
ندهد و جور دیگری شود اگر و اگر تنها به این 
حرف اقتصاددانان عمل می ش��د كه »دالر هم 
كاالس��ت«. چرا و چگونه شد كه رئیس دولت، 

رئیس بان��ک مركزی، رئیس س��ازمان برنامه 
و بودج��ه و وزیر اقتصاد ای��ن را نفهمیدند كه 
»دالر هم« كاالست. چگونه شد كه حاال و پس 
از آنکه اخالق جامع��ه فرو ریخت و میلیون ها 
انس��ان زحمتکش ایرانی كه كاالیی جز نیروی 
كار برای فروش نداشتند به استیصال رسیدند 
به این نتیجه رس��یدند كه »صرافان می توانند 
دالر« وارد كنن��د. اقتصاددان��ان باره��ا و بارها 
توصیه كردند اج��ازه دهید روزی دو تومان به 
ن��رخ تبدی��ل دالر به تومان اضافه ش��ود و در 
پایان س��ال نرخ تورم دالر با نرخ تورم عمومی 
یکس��ان شود اما آقای رئیس جمهور نپذیرفت. 
او به همراه یاران سیاسی اش در سال اول البد 
گفتند این بسیار برای دولت بد است كه ناگهان 
نرخ دالر به ریال پرش كند. در س��ال دوم هم 
الب��د توجیه كردند حاال كه دالر داریم چرا آن 
را گران كنیم و مجلس را از دس��ت بدهیم. در 
سال سوم دولت یازدهم نیز البد پیش خود تصور 
كردند حاال انتخابات دور بعدی از راه می رس��د 
و باید دالر تثبیت ش��ود. این داستان واقعیت 
 دارد و متاس��فانه كاری از دس��ت اقتصاددانان 
ب��ر نمی آمد، ج��ز اینکه مدام ب��ه دولت، بانک 
مركزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح 
دهند وقتی دست پرقدرت تان از فنر  ارز برداشته 
ش��ود و همه فشردگی ها را ناگهان رها مي كند 
و. این نیز ش��د. این روزها زنانی هستند كه از 
سر یأس و سرخوردگی همسر خود را نکوهش 
می كنند چرا نتوانسته است كمی دالر خریداری 
كن��د. ت��ا در این روزها بفروش��ند و به زخمی 
بزنند. هستند فرزندانی كه پدر خود را نکوهش 
می كنند چرا دست كم پولی كه داشتند را تبدیل 
به ماشین لباسشویی و ظرفشویی یا یک اتومبیل 

دس��ت دوم نکرده است. مردان پرشماری این 
روزها حس��رت می خورند كاش به جای اینکه 
به كار آبرومندانه كارگری، آموزگاری، قضاوت، 
پیشه وری می پرداختند با فالن دوست یا همکار 
یا فامیل آش��نا و آگاه بر تحوالت بیشتر زمان 
صرف می كردند و یک جمله از او می ش��نیدند 
ك��ه قرار اس��ت دالر كمیاب ش��ود . هم اكنون 
شمار قابل اعتنایی از حقوق بگیران هستند كه 
می گویند مردیم، بس كه تحقیر ش��دیم و در 
خ��ود فرو می روند و اخ��الق و مروت و مدارا و 
سخت كوشی و درستکاری را نکوهش می كنند، 
چون نمی توانند نیازهای مادی زن و فرزندانشان 

را به اندازه ناچیز قبلی هم تامین كنند. 
آیا آقای رئیس جمهور حاضر اس��ت یک بار از 
شهروندان پوزش بخواهد و راست و درست بگوید 
ك��ه دالر 4۲۰۰ تومانی اختراع خودش یا كدام 
مدیر بوده است؟ آیا رئیس دولت حاضر است یک 
ماه به جای آن آموزگاری باش��د كه حاال قدرت 
خریدش كمتر از نصف شده است و باز هم باید 
به فرزندان این آب و خاک درس درستکاری و 
نیکورفتاری بدهد؛ آیا رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه می تواند تصور كند میلیون ها جوان بیکار 
ایرانی چگونه با حس��رت و بی اعتمادی محض 
ب��ه جوانی كه پدرش یک مقام دولتی بوده و از 
اسرار ارز اطالع پیدا كرده و حاال ثروتمند شده 
اس��ت چه رنجی می برند؟ نابرابری درآمدی در 
جامعه عیب و عار نیس��ت و كسی نمی خواهد 
بگوید كه چرا نابرابری هس��ت، اما ش��مار قابل 
اعتنایی هس��تند كه می گویند ناكارآمدی یک 
گروه كوچک نباید به حسرت ملی منجر شود؟ 
كوچک شدن آدمی و كوچک شدن سفره ها درد 

بزرگی است كه این روزها می بینیم.
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دولتخوشحالوبخشخصوصیناشاد

نرخ ارزهای معتبر به پول ملی هر كشور 
یک متغیر بس��یار با اهمیت در كس��ب و 
كار جامعه ها در س��طح كالن، در س��طح 
بنگاه ها و در س��طح خانواده هاس��ت. هر 
كدام از بازیگران دولت، صاحبان بنگاه های 
خصوصی و شهروندان از تحوالت نرخ ارز 
تاثیر می پذیرند و حال و روزشان خوب یا 
بد می ش��ود. نرخ ارز از ابعاد گوناگون در 
اقتصاد اهمیت دارد. یکی از مس��ائل مهم 
در نرخ ارز به نوسان نرخ تبدیل ارزی مثل 
دالر به پول ملی كش��ورها در كوتاه مدت 
اس��ت. در حالی كه كوتاه مدت می تواند از 
نظر برخی افراد به طور مثال چند س��ال 
باشد اما در این نوشته منظور از كوتاه مدت 
مدتی بین چند ماه و كمتر از یک س��ال 
اس��ت. در كوتاه مدت هر رخدادی در بازار 
ارز ك��ه لحظه ای اس��ت در برابر دیدگان 
مردم قرار دارد و هر ش��هروند به ویژه در 
ش��رایط امروز كه شبکه های اجتماعی در 
ه��ر ثانیه می توانند ده ه��ا خبر و گزارش 
ب��ه مردم بدهن��د از ای��ن رخدادها متاثر 
می ش��وند. اهمیت نرخ ارز در كوتاه مدت 
این اس��ت كه می تواند سرچش��مه عدم 
تعادل و بی ثباتی شده و فعاالن اقتصادی 
را ب��ا روزگار س��خت مواج��ه كن��د. این 
م��دت زم��ان كوتاه مدت حت��ی می تواند 
در ش��رایطی به تحوالت روزانه رسیده و 
موقعیت بازیگران اقتصادی را در بی ثباتی 
محض قرار دهد. در بلندمدت اما تحوالت 
نرخ ارز به ویژه در كش��ورهایی كه اقتصاد 
آزاد دارند سیاست های تجاری و صادرات 
و واردات را تح��ت تاثیر قرار می دهد. در 

زمان��ی كه نرخ ارزهای معتبر به پول ملی 
یک كش��ور در سرازیری قرار دارد واردات 
اوج می گیرد و برعکس. این داس��تان نرخ 
ارز در ایران به دلیل اینکه منش��اء كسب 
آن به یک یا حداكثر دو كاال وابسته است 
اثار و پیامدهای بسیار دهشتناكی دارد. این 
تحوالت در ایران به دلیل یاد ش��ده یعنی 
وابستگی درآمد ارزی به صادرات نفت هر 
چندوقت یک بار رخ می دهد. این اتفاق در 
اوایل دهه ۱39۰، در اواسط دهه ۱36۰ و 
یک بار نیز در دهه دوم ۱3۷۰ در ایران رخ 
داده است. شاید تحوالت بازار ارز در یک 
س��ال از پاییز ۱396 تا پاییز ۱39۷ یکی 
از طوالنی ترین عدم تعادل ها را ایجاد كرده 
است. عدم تعادل در بازار ارز كه از تابستان 
۱396 نش��انه های آن دیده می شد هنوز 
ادام��ه دارد. آنچه در این یک س��ال اخیر 
شاهد آن هس��تیم آسیب جدی به تولید 
صنعتی، آس��یب جدی ب��ه فعاالن بخش 
خصوصی و در بخش های گوناگون است.

 آسیب های بخش خصوصی 
در ش��رایطی كه نرخ دالر با ش��تاب از 
ح��دود 3۲۰۰ تومان به ح��دود ۱9 هزار 
تومان رس��ید و این دگرگونی شگرف هم 
نظم قبلی را ویران كرد، بخش خصوصی 
آس��یب جدی دی��د كه به برخ��ی از آنها 

اشاره می شود.

1- کنار گذاشته شد
یکی از بدترین آسیب هایی كه تحوالت 
ن��رخ ارز به بخش خصوصی وارد كرد این 

بود كه دولت در یک شرایط سخت ناچار 
ش��د تصمیم هایی بگیرد كه نمی توانست 
بخش خصوصی را در آن مش��اركت دهد. 
دولت می خواست نرخ ارز را سركوب كند و 
هر اطالعی كه به هر كدام از اجزای بخش 
خصوصی می رس��ید می توانست رانت ساز 
باش��د. این وضعیت موجب شد كه دولت 
در یک تصمیم ش��تابزده بخش خصوصی 
را در همان اندازه های قبلی در همه مراكز 
تصمیم سازی و تصمیم گیری كنار بگذارد. 
پس از آنکه دولت نرخ ارز را به میل خود 
تعیین كرد، پیامدهای پرش��ماری داشت 
كه در ادامه منجر به كنارگذاشتگی كامل 
بخش خصوصی ش��د. دولت در یک دوره 
كوتاه مدت ده ها بخشنامه، دستورالعمل و 
مق��ررات تازه تدوین و اجرایی كرد كه در 
هیچ كدام از آنها سهمی به بخش خصوصی 
داده نمی ش��د. این كنار گذاشتگی هنوز 
ادامه داد و تحوالت نرخ ارز آن را در شرایط 
سخت قرار داده است. به نظر می رسد آن 
افراد و گروه ها و سازمان ها و اندیشه هایی 
كه كنار گذاش��تن بخش خصوصی را در 
كان��ون توجه قرار داده بودند بر ادامه این 

كار اصرار دارند.

2- پیش بینی ناپذیر شدن
هر فع��ال اقتصادی در هر ح��وزه ای از 
فعالیت خود باید بتواند برخی از تحوالت 
آتی متغیرهای مهم مثل نرخ بهره، نرخ ارز، 
ن��رخ تعرفه واردات و مالیات را پیش بینی 
كند تا از بی برنامگی دور ش��ود. هر فعال 
صنعتی ك��ه نتواند ای��ن پیش بینی ها را 

35
no.116
sep 2018



مطالبه گری
بازارها

اقتصاد سیاسی
سرمقاله

دولت رانتیر
نگاه دیگران

رانت پتروشیمی
چه باید کرد

تحریم

شهریور و مهر 1397
دوره جدید
شماره 116

36

روزگار صنعت
ایران در جهان

انج��ام ده��د و حركت بع��دی ش معلوم 
نخواهد ش��د. این وضعیت بدترین حالت 
اس��ت و حركت در غبار تلقی می ش��ود. 
فعاالن صنعتی، معدنی و كشاورزی ایران 
در بخش خصوصی به دلیل تحوالت نرخ 
ارز و س��رگیجه و سردرگم شدن دولت با 
پیش بینی ناپذیری مواجه ش��دند. به این 
معن��ی كه دولت در پنهانی و در وضعیت 
كام��ال سیاس��ی و مطابق ب��ا منابع خود 
سیاست تجاری، صنعتی تنظیم و ناگهان 
ابالغ می كنند. تناقض و تضاد بخشنامه ها 
یک دردس��رتازه برای فع��االن خصوصی 
اس��ت. مدیران بنگاه های خصوصی هرگز 
در یک دوره یک س��اله اخیر نتوانس��تند 
س��ردربیاورن ك��ه دولت چ��ه تصمیمی 
می خواهد بگیرد. این یک آیب جدی است 
كه بنگاهی نتواند قیمت تمام شده تولید 
خود را برای یک دوره از تولید تعیین كند 
و از طرف دیگر بتواند آن را مطابق با عرف 
بازار عرضه كرده و بفروشد. دولت دوازدهم 
با سركوب ارزی به بخش خصوصی دستور 
داده اس��ت حق ندارند نرخ كاالهای خود 
را تعیین كرده و باید آن را در دامنه ای از 
قیمت كه دولت تعیین می كند عرضه كنند 

و این یک ستم مضاعف است.

3- تامین مواد اولیه
بنگاه های صنعتی در ایران عموما برای 
تامین مواد اولیه به دو سرچشمه خرید از 
داخل و خرید از خارج وصل میشوند. برخی 
از صنایع ایران مثل صنایع پالس��تیکی و 
پلیمر، صنعت نس��اجی مواد اولیه خود را 
از پتروش��یمی ها می گیرند و بخشی از ان 
را نیز باید از بازارهای جهانی تهیه كنند. 
در ش��رایط تحوالت شتابان نرخ ارز برای 
بنگاه ه��ای صنعت��ی تامین م��واد اولیه و 
كاالهای واسطه ای با دو مشکل مواجه شد. 
بنگاه های بزرگ تولیدكننده پتروشیمی در 
ایران كه مواد اولیه ده ها رشته صنعتی را 
در دس��ت دارند در وضعیت تازه با این دو 
گزینه عرض��ه كاال به بنگاه های داخلی با 
قیمت دستوری و یا صادرات مواجه شدند. 
بدیهی است كه صادرات برای انها به دلیل 
رشد شدید نرخ ارز مقرون به صرفه است و 
جذابیت ارد. اما همین اقدام پتروشیمی ها 
به نوعی مجادله دائمی تبدیل شده است. 
عی��ن این داس��تان برای بخ��ش دیگری 
از صنای��ع درباره فوالد رخ داده اس��ت. از 
طرف دیگر اگر بنگاهی نیاز به واردات مواد 
اولیه داشته باشد با چندین مشکل مواجه 
اس��ت. یک مشکل این است كه ارز مورد 
نیاز برای خرید وجود ندارد یا كم است و 

باید سهمیه بندی رعایت شود. یک مشکل 
دیگر این است كه از زمان ثبت سفارش تا 
روزی كه كاال وارد ش��ود نرخ ارز تغییرات 
غیرقابل پیش بینی را تجربه میکند كه این 
مساله موجب بی ثباتی خواهد شد. از طرف 
دیگر واردكنندگان كاال نیز نمی دانند كه 
روزی ك��ه ثبت س��فارش كردند تا روزی 
كه كاالیش��ان به گمرک ایران می رس��د 
چه تحولی در پیش اس��ت. مجموعه این 
تحوالت منجر به این می ش��ود كه بخش 
خصوص��ی نتوان��د برنامه ری��زی كرده و 

پیش بینی پذیری را از دست داده است.

4- محدودیت نقل و انتقال مالی
انج��ام تج��ارت خارج��ی و م��راودات 
بین الملل��ی ج��زء الینفک ه��ر اقتصادی 
است، از سوی دیگر، انجام تجارت خارجی 
بین طرف های تجاری مستلزم انجام نقل 
و انتق��االت مال��ی خواهد ب��ود. به همین 
دلیل، هر یک از تولیدكنندگان به منظور 
دریافت منابع مالی ناشی از صدور كاالهای 
تولدشده با پرداخت هزینه واردات كاالهای 
مورد نیاز در مسیر تولید، نیازمند مسیری 
س��ریع، ایم��ن و با كمت��ری هزینه برای 
مراودات مالی با دیگر كشورها خواهند بود، 
اما متاسفانه یکی از راه هایی كه در دوران 
تحریم توانست آسیب پذیری سنعت كشور 
را در مقاب��ل این گونه تصمیمات افزایش 
دهد، محدودیت نقل و انتقاالت مالی بود. 
یکی از اصلی ترین و مهم ترین راه های نقل 
و انتقال پولی و مالی كه می توان در عرصه 
بین الملل به عنوان تهسیل گر جریان های 
پولی از آن یاد كرد، س��امانه الکترونیکی 
پی��ام مالی به نام انجم��ن مخابرات مالی 
بین بانکی جهان گس��تر یا سوئیفت است. 
سوئیفت موجب می شود جریان های پولی 
بین الملل��ی با اطمینان بیش��تری صورت 
گیرد و قابلیت رهگیری داش��ته باشد. در 
زمان اعمال تحریم ها، ایران به دلیل منع 
برخورداری از این سیستم و در نتیجه، دور 
زدن تحریم ه��ا، مجبور به رف هزینه های 
زیاد برای انتقال وجوه بین بانک های طرف 
معامله شد. از این رو، این موضوع عالوه بر 
تحمیل هزینه های هنگفت، موجب كندی 
انجام معامالت نیز ش��د. همچمین منابع 
مالی ایران به دلی��ل تحریم های ظالمانه 
در برخی از بانک های خارجی بلوكه ش��د 
كه این موضوع موجب كمبود منابع ارزی 
در واردات كش��ور شد. از این رو، می توان 
گفت با بازگش��ت تحریم های آمریکا باید 
منتظر افزایش ضربه پذیری بخش صنعت 
كش��ور از این كانال باشیم، زیرا وابستگی 

بخش صنعت به واردات كاالهای واسطه ای 
و س��رمایه ای و مشکل در تامین ارز مورد 
نیاز برای این ن��وع اقالم وارداتی، موجب 

ایجاد كمبود در این بخش خواهد شد.

افزای�ش  و  ارز  ن�رخ  افزای�ش   -5
هزینه های تولید

افزایش ش��دید نرخ ارز در سال ۱39۱ 
بهعنوان یکی دیگ��ر از دالیل اثرگذار بر 
اقتصاد ایران قابل بررسی است. تحریم ها 
از طریق افزای��ش نرخ ارز باعث تحمیل 
تورم از طری��ف افزایش قیمت كاالهای 
مورد نی��از در تولید ش��د، به نحوی كه 
می ت��وان گفت افزایش نرخ ارز، كاالهای 
وارداتی را ب��ا افزایش قیمت مواجه كرد 
كه این موضوع موجب شد تولیدكنندگان 
كاالهای مشابه داخلی نیز قیمت های خود 
را افزای��ش دهند. از این رو، تولیدكننده 
داخل��ی حیتدر صورتی ك��ه از كاالهای 
داخل��ی در مراحل تولید خود اس��تفاده 
می كرد، با افزایش قیمت مواد اولیه تولید 
مواجه ش��د و در نهایت، ش��اهد افزایش 
قیمت تمام شده كاالهاو به تبع، افزایش 
ن��رخ ت��ورم تولیدات صنعتی در كش��ور 
بودیم. در حال حاضر نیز به دلیل اثرات 
روانی ناشی از نقض برجام در كشور، این 
مساله )افزایش لجام گسیخته نرخ ارز و به 
تبع، افزایش نرخ تورم تولیدات صنعتی( 

در حال وقوع است.

6- محدودیت تامین منابع مورد نیاز 
)مواد اولیه و...(

وابستگی بخش تولید كشور به واردات 
كاالهای واس��طه ای و سرمایه ای موجب 
شده اس��ت ش��اهد تاثیرپذیری بیشتر 
بخش تولید در نتیجه اعمال سیاست های 
خارجی علیه كشور باشیم، به نحوی كه 
در س��ال های اعمال تحریم های ظالمانه 
علیه كش��ور ش��اهد فقدان توان داخلی 
برای ورود كاالهای سرمایه ای و واسطه ای 
م��ورد نی��از در بخش تولی��د بودیم. هر 
چند ایج��اد وقف��ه در واردات كاالهای 
سرمایه ای، بر عملکرد بخش صنعت قابل 
رویت اس��ت، اما میزان واردات كاالهای 
سرمایه ای بر میزان ارزش افزوده بخش 
صنعت تاثیر مستقیم دارد، به نحوی كه با 
كاهش واردات كاالهای سرمایه ای، میزان 
ارزش افزدوده بخش صنعت كاهش یافته 
است. در نهایت، طی سال های رویارویی 
باتحریم های خارجی به دلیل كمبود مواد 
اولیه مورد نیاز در تولید، شاهد ركود در 

تولیدات صنعتی بوده ایم.



ایرانیکهاین3نفرمیبینند

سرزمین شگفت انگیز و تاریخی ایران آنقدر 
جاذبه های متنوع در اقتصاد، در فرهنگ، در 
جغرافیا و در سیاس��ت دارد كه ش��مار قابل 
اعتنای��ی از اف��راد حقیق��ی و حقوقی جذب 
آن ش��وند. ایران می تواند هنوز به رغم همه 
كاس��تی ها و كژی هایی كه در كس��ب و كار 

كالن و سیاس��ت دارد در منطقه خاورمیانه 
یک س��تاره درخشان باش��د. این اما نیازمند 
تحول در دیدگاه های مدیران حاكم بر جامعه 
و سیاس��ت ورزان دارد تا بتوانیم از ثروت های 
ای��ران اس��تفاده كنی��م. ورود مدیران صدها 
ش��ركت اروپایی، آس��یایی و از سایر مناطق 
برای سرمایه گذاری در ایران پس از برجام یک 
نقطه عطف بود تا معلوم شود ایران تا چه اندازه 
جذاب است اما امروز كه به همین چند سال 
پیش نگاه می كنیم حسرت بر دل می مانیم 
كه كاش می ش��د كاری كرد سرمایه گذاری 
خارجی در ایران شکل بگیرد. درباره توانایی  ها 

و ناتوانی ه��ای ای��ران با 3 نفر ك��ه هر كدام 
به ش��کلی در ایران فعالی��ت دارند گفت وگو 
كرده ایم. واقعیت این است كه جوزپه كارالی 
ایتالیایی، اندرسون سوئدی و خانم داگمار فن 
بن اشتاین آلمانی می توانستند شاید صریح تر 
از ای��ن حرف ها نکاتی را از دالیل بود و نبود 
س��رمایه گذاری خارجی بگویند كه احتیاط 
كردند. خروج شركت های آلمانی در ایران و 
ماندگاری نستله نشان می دهد كه ایران باید 
راهی پیدا كند كه بش��ود غول های بزرگ در 
ایران ریشه داشته باشند و منافع بلندمدت آنها 

راه را برای خروج آنها سخت كند.

منصوره نصرتی کردکندی
عضو هیأت تحریریه

اقتصاد سیاسی
سرمقاله
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جوزپه کارال، مدیرعامل نس�تله ایران ترجیح داد گفت وگو با او 
در موسسه خیریه محك که قرار بود همکاری های نستله با آن در 
دس�تور کار باشد انجام شود. مدیران نستله ایران که کارال را در 
دیدار با هیات امنای محك همراهی می کردند نیز در گفت وگوی 
نامه اتاق ایران برخی نکات را درباره این شرکت یادآور می شدند. 

اما گفت وگوکننده اصلی جوزپه کارال بود.
  

 آقای کارال، چند سال است در ایران هستید و اکنون نگاه شما 
به ایران و ایرانیان چیست؟

من 4 سال است در ایران فعالیت دارم و به دلیل این مدت نسبتاً طوالنی 
با بس��یاری از ایرانیان به ویژه 8۰۰ نفر از ایرانیان كه همکار نستله ایران 
هستند آشنا شده ام و به همین دلیل خودم را ایرانی احساس می كنم. در 
این مدت با طبیعت و تاریخ ایران آشنایی نسبی پیدا كرده ام و بسیاری از 
این آشنایی خرسندم. ایران یکی از قدیمی ترین كشورهاست و شهروندانی 

توسعه خواه دارد كه امتیازهایی برای این كشور به حساب می آیند.
 این مس�اله که نستله ایران در ش�رایط سخت این روزها که 
شمار قابل اعتنایی از شرکت های اروپایی و حتی سوئیسی ایران 
را ترک می کنند و نس�تله تعهد داده اس�ت بماند و برای ایرانیان 

قابل تقدیر است. در این باره توضیح دهید؟
واقعیت این اس��ت كه نستله ایران در روزهای نخستین فعالیت در 

ایران تعهداتی داده است و برای انجام این تعهدات اصرار دارد و تا 
روزی كه حاضر هستیم این كار را ادامه مي دهیم. یکی از تعهدات 

نستله افزایش كیفیت فعالیت هاست و من فکر می كنم این اتفاق 
زمانی رخ می دهد كه فعالیت ها مستمر و پایدار باشد. از طرف 

دیگر یادمان باش��د تولد نس��تله در ۱۵۰ سال پیش از احساس 
كمک هنری نستله به همسایه شان بود كه می خواست غذایی 

مخص��وص دخت��ر آنها تولید كند كه نمی توانس��ت 
غ��ذای عادی بخورد. این كم��ک به دیگران در 

ذات نسلته است.
 وقتی به فعالیت های نستله جهانی 
نگاه می کنیم می بینیم که این شرکت 
در  اعتنای�ی  قاب�ل  س�رمایه گذاری 
توس�عه تحقیق�ات دارد. ای�ن تلفیق 
س�رمایه گذاری در تحقیقات و تولید 
محصول بر اساس کدام سازوکار اتفاق 
می افت�د که به هر حال س�ودآوری را 

تضمین مي کند؟
همان ط��ور كه در پرس��ش قبلی یادآوری 

كردم راز و رمز س��ودآور ش��دن نستله همانند 
هر شركت بزرگ دیگر استمرار و پایداری شركت 
اس��ت. این یک اصل است و تفاوت نمي كند كه 
فعالیت نستله در ایران یا در یک كشور آفریقایی 

باشد. رقابت به ما حکم مي كند كه برای بقا و توسعه 
و تضمین سودآوری هر روز نوآوری را در دستور كار 
داشته باشیم. این نوآوری ممکن نمی شود مگر اینکه 
در تحقیق و پژوهش علمی سرمایه گذاری كالن اتفاق 
بیفتد. تجربه نشان داده است وقتی تولید یک كاال به 

پشتوانه پژوهش های مستمر روزانه علمی اتفاق می افتد 

راه خود را در بازار پیدا مي كند. نس��تله ۱۵۰ س��ال اس��ت كه این كار را 
انجام می دهد و یکی از شركت های بزرگ دارای ذخایر دانش و پژوهش 
در صنعت تغذیه به حساب می آید. این راهبرد تا امروز جواب داده است 

و تصور من این است كه از این به بعد هم جواب خواهد داد.
توصیه من به ش��ركت های ایرانی كه به هر حال با آنها همکاری داریم 
و همه ش��ركت ها این است كه اگر می خواهند سودآوری بلندمدت خود 
را تضمین كنند راهبرد سرمایه گذاری در تحقیق علمی را در دستور كار 

حتمی قرار دهند و برای این كار سرمایه گذاری كنند.
نجیب كه همکار نستله در مصر است در این باره توضیح داد تجربه به 
ما نشان می دهد سرمایه گذاری در تحقیق و پژوهش نه تنها در بلندمدت 
بلکه حتی در میان مدت نیز قابل برگش��ت است و می تواند به سودآوری 

شركت ها منجر شود و ما این تجربه را در نستله داریم.
 آیا نس�تله ایران نیز سرمایه گذاری هایش در ایران را با توجه 

به همین عنصر یعنی پژوهش علمی انجام می دهد؟
نستله ایران رفتاری همانند نستله در سایر كشورها دارد به همین دلیل 
است كه صدها هزار دالر در صنعت شیر سرمایه گذاری شد و یک كار علمی 
صورت پذیرد تا ش��یر تولیدی در ایران همان كیفیت شیر تولیدشده در 
سوئیس را داشته باشد كه این اتفاق افتاده است. افزایش كیفیت تولیدات 
در ایران یکی از تعهدات نستله بوده است كه ما هر روز به آن فکر می كنیم 

و آن را اجرا می كنیم.
 ش�ما ب�ه رغم تحریم های ش�دید آمری�کا در ایران 
مانده اید. این شاید خواسته زیادی باشد، اما می توانید 
به شرکت های دیگر سوئیس�ی توصیه کنید از ایران 

نروند یا به ایران بیایند؟
می توانم از شركت های اروپایی بخواهم اگر می خواهند از 
بازار ایران استفاده كنند الگویی شبیه به نستله ایران را مطالعه 
كنند. ما به ایران آمدیم و شركت ایرانی تاسیس كردیم 
و كاالی با كیفیت تولید می كنیم و می توانیم از 
تحریم ها دورباش��یم. فعالیت نستله در ایران 
كه تولید غذای كودک است با فعالیت های 
نفت و گاز و خودروس��ازی متفاوت است 
و در ش��رایط تحری��م تفاوت ها بیش��تر 
دیده می شوند. مدیران و سهامداران هر 
شركتی درباره دارایی های شركت و اینکه 
در كدام كشورها س��رمایه گذاری كنند 
خودشان تصمیم می گیرند. واقعیت این 
اس��ت كه ما فقط می توانیم توصیه كنیم 
و به ویژه از شركت های سوئیسی بخواهیم 

در ایران بمانند.
 حضور ش�ما در محك ب�ا کدام انگیزه 

انجام شده است؟
نستله ایران تعهداتی دارد كه یکی از آنها كمک 
به نهادهای عمومی و خیریه ای است. مطالعات 
و بررس��ی های ما نش��ان می دهد موسسه محک 
ی��ک نهاد كامیاب و موفق اس��ت و ما می خواهیم 
بخش��ی از نتای��ج پژوهش های خ��ود را دراختیار 
 بیمارستان كودكان سرطانی كه از طرف محک اداره 

مي شود قرار هیم.

گفت وگو با جوزپه کارال
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 خان�م، ممن�ون از فرصتی ک�ه دراختیار 
مجله نام�ه اتاق بازرگانی صنای�ع و معادن و 
کشاورزی ایران قرار دادید. واقعیت این است 
ک�ه ایرانیان اع�م از مدی�ران دولتی و بخش 
خصوصی امیدوار بودند ش�رکت های آلمانی 
آخرین ش�رکت هایی باشند که ایران را ترک 
می کنند اما به نظر می رسد این اتفاق نیفتاده 
است. اما خبرها نشان می دهد تنها 30 درصد 
از شرکت های آلمانی در ایران باقی  مانده اند. 

نظر شما چیست؟
شركت های آلمانی نیز عالقمند بودند و هستند كه 
در ایران سرمایه گذاری كنند و سرمایه گذار ی هایی 
نی��ز اتفاق افتاده بود و برخی قراردادها منعقد و در 
شرایط اجرا بودیم كه رئیس جمهور آمریکا اعالم كرد 
تحریم ها را برمی گرداند. اطالعاتی كه من دارم تا آخر 
مردادماه بیشتر از ۷۰ درصد شركت های آلمانی از 
ایران رفته اند. ش��ركت های آلمانی پس از اظهارات 
ترامپ نیازمند حمایت سیاس��ی بودند تا از شرایط 
نامساعد احتمالی دور بمانند. این تعداد شركت باقی 
مانده در ایران نیز شركت هایی هستند كه احتماال 
فعالی��ت خاصی در آمری��کا ندارند كه از طرف آنها 
تهدید به تحریم شوند. از طرف دیگر مدیران ایرانی به 
ویژه مدیران دولتی توجه داشته باشند كه ارزش داد 
و ستد شركت های آلمانی با آمریکایی ها ۱۱۰ میلیارد 
یورو اس��ت. این در حالی است كه ارزش دادوستد 
با ایران فقط 3 میلیارد یورو است. با توجه به اینکه 
این شركت ها نمی توانند خود را در دام و تله تحریم 
آمریکایی ها بیندازند ترک ایران اجتناب ناپذیر است 
و رفتار قانونمند آنها انتخاب جز این باقی نمی گذارد.

 با توجه به آشنایی که شما در زمینه بهم 
پیوستگی سیاست و تجارت دارید، به نظرتان 
چه کاری می توان انجام داد که چراغ تجارت 

ایران و آلمان خاموش نشود؟
توجه داشته باشید كه تحریم های آمریکا تا همین 
امروز كه با شما صحبت می كنم جای تفسیر دارند. 
تفسیرهای احتمالی می توانند بر درجه عدم اطمینان 
و غیرقابل پیش بینی شدن شرایط برای شركت ها 
بیفزاید. ابهام هایی كه وجود دارد راه را برای شتاب 
بانک ها و شركت ها در پایان دادن همکاری با ایران 
اضافه كرده است. آنچه اما به نظر می رسد می تواند 

به باز ماندن فضای كار و همکاری منجر شود این 
است كه ایران همان طور كه می شنویم و می خوانیم 
آمادگی خود را ب��رای ماندن در برجام ادامه دهد. 
در غیر این صورت تحریم های اعمال شده از طرف 
اتحادیه اروپا كه لغو شده اند احتمال برگشت پیدا 
می كنند و در این وضعیت شركت های آلمانی دیگر 

قادر به ماندن در ایران نخواهند بود.
 با توجه به حضورتان در ایران و با توجه به 
مدیریت بر یکی از مهم ترین اتاق های مشترک 
بازرگان�ی میان ایران و یك کش�ور دیگر، به 
نظرتان آیا اگر تحریم های آمریکایی برداشته 
شوند یا به هر دلیل دوباره سست شوند دیگر 
مشکلی برای فعالیت شرکت های آلمانی در 

ایران وجود نخواهد داشت؟
بدیهی است كه مشکل تحریم آمریکا یک تنگنای 
جندی است و با وجود آن ادامه كار سخت خواهد بود 
اما آنچه می دانم این است كه ایران برخی مشکالت را 
در داخل دارد كه باید حل شوند. به طور مثال یکی 

از بزرگ ترین مشکالت شركت های ایرانی و آلمانی 
انتقال پول به ایران و از ایران است. در حال حاضر 
این كار به دلیل اینکه از طرف موسسه های مالی 
كوچک انجام می ش��ود مش��کل، گران و توام 
با شرایط پیچیده اس��ت. یکی دیگر از مسائل 
بروكراسی پیچیده در ایران است. مشکل فعلی 
كه س��امانه نیما كه درباره مسائل ارزی عمل 
مي كند، شركت ها را مجبور مي كند معامالت 
از طریق این س��امانه باش��د كه موجب شده 
اس��ت بروكراسی بیشتر ش��ده و محدودیت 

محس��وس در تجارت ایجاد كند. این سامانه 
كارایی كافی برای اجرایی كردن دادوس��تد همه 

كاالها و خدمات كه از خارج خریداری می شوند را 
نیز ندارد. دادوستدهای قدیمی رخ داده قابل انتقال 
به این سامانه نیستند این چیزی است كه نامه اتاق 
ایران به رئیس جمهورشان نیز اعالم شده است. 
نوسان ارزی بسیار پرشتاب و دامنه دار نیز همین 
میزان داد و ستد را مختل كرده است. در حالی 
كه شركت ها نمی توانند سرمایه خود را خارج 
كنند چگونه باید كار كرد. نکته دیگری كه 
باید به آن توجه شود وجود فساد اقتصادی و 
قاچاق است كه این نیز كار را دشوار مي كند.

 حرف آخرتان برای ایران چیست که به هر 
حال پس از رفع مشکل تحریم بشود و بتواند 

تجارت خارجی اش را سامان دهد؟
راه حلی كه به نظر می رسد وجود دارد و البته باید در 
سطوح باال طرح و بحث شود ایجاد بازار سرمایه ایرانی 
مطابق با دستور عمل كمپالینس اروپایی است. تاسیس 
بانک ویژه ای كه برای ایرانی ها داشتن یک حساب بانکی 
در اتحادیه اروپا را امکان پذیر س��ازد و می تواند موجب 
تس��هیل انتقالی سرمایه باشد. شرط علم البته در این 
مسیر تصویب قانون FATF توسط مجلس ایران است.

در گفت وگو با رئیس آلمانی اتاق ایران و آلمان مطرح شد

فقطمشکلتحریمنیست،FATFهمهست
مدیران ده ها شرکت متوسط و بزرگ آلمانی بالفاصله پس از آنکه 
آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان به نمایندگی مجازی از طرف غرب 
و چین و روسیه به نمایندگی از شرق با ایران قراردادی درباره پرونده 
هسته ای افشا کردند به ایران آمدند. مدیران ارشد سیاسی آلمان نیز 
برخالف دیگر کش�ورهای عضو با سرعت خود را به ایران رساندند و 
نشست و برخاست با مدیران دولت و بخش خصوصی برگزار شد. ده ها 
شرکت آلمانی در بخش های مختلف انرژی، صنعت، راه، خدمات و سایر 
فعالیت های اقتصادی حاضر به عقد قرارداد یا تفاهم نامه شدند. این 
کار موجب شد آلمان در صدر کشورهای همکار ایران از نظر اقتصادی 

درآید. از سوی دیگر مدیران ارشد دولت نیز در برابر برخی تهدیدهای 
ضمنی آمریکایی ایستادگی می کردند و از آخرین کشورهایی بوده و 
هستند که می خواهند ایران را ترک کنند. با این همه و پس از آنکه در 
نیمه دوم اردیبهشت ماه امسال دونالد ترامپ اعالم کرد از برجام خارج 
و تحریم های ایران را برمی گرداند کشورهای اروپایی نیز به مرور آماده 
اتخاذ تصمیم های تازه شدند. با داگمار فن بن اشتاین رئیس آلمانی اتاق 
بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در تهران گفت وگویی درباره تازه ترین 
وضعیت شرکت های آلمانی در ایران و برخی مسائل مرتبط با همکاری 

این شرکت ها انجام شده است که در زیر می خوانید:



 توم�اس اندرس�ون، اقتصاددانی از 
کش�ور سوئد است که سال هایی از فعالیت 
خود را در منصب ریاست دانشگاهی معتبر 
در س�وئد سپری کرده و در پاریس موضوع 
تکنولوژی و علم و نوآوری را دنبال می کرده 
اس�ت. او چند س�الی مش�اور دولت عمان 
برای انتق�ال تکنولوژی فعالی�ت می کرده 
و اکن�ون نیز به ای�ران در همین باره کمك 
مي کن�د. ب�ا او در اتاق بازرگان�ی، صنایع و 
معادن و کشاورزی ایران گفت وگو کردیم و 
از او پرسیدیم، نقش تکنولوژی در توسعه و 
رشد اقتصادی چیست و آیا در دنیای جدید 
انتق�ال تکنولوژی به کش�ورهای ضعیف تر 

آسان تر شده است؟
قب��ول دارم كه در دهه های قبل نوعی انحصار 
در انتقال تکنولوژی وجود داش��ت و شركت های 
بزرگ دنیا حاضر نبودند كه داش��ته های خود را 
به آسانی دراختیار كشورهای دیگر قرار دهند، اما 
دنیای امروز این گونه نیست و با توسعه شبکه های 
اجتماع��ی و فناوری ارتباطات و اطالعات انتقال 
 تکنولوژی آس��ان تر ش��ده اس��ت. ب��رای اینکه 
در این باره بیشتر توضیح بدهم به »گوشی تلفن 
همراه« اشاره می كنم. االن این تکنولوژی ارتباطات 
برخ��الف تلفن ثاب��ت كه ده ها طول كش��ید در 
كشورهای آفریقایی و آسیایی فراگیر شود اكنون 
موبایل به آسانی و در كوتاه مدت حتی در اوگاندای 
تهیدست هم دراختیار همه مردم قرار دارد. دانش 
و اطالعات در دنیای امروز حبس شدنی نیست و 
به آسانی از كمند انحصارها خود را رها مي كند. در 
دنیای امروز شهروندان جهانی به سادگی در متن 
تحوالت تکنولوژیک قرار می گیرند و مناسبات و 

تعامل در این باره گسترده و ژرف است.
 جنابعالی س�ابقه طوالنی در کشورهای 
دیگ�ر درب�اره انتقال تکنولوژی و توس�عه 
دان�ش و توس�عه عمومی داری�د و حاال در 
ای�ران فعالی�ت می کنید. چه ش�ناختی از 
مجموعه و برآیند دانش و تکنولوژی ایران 
و اینکه آیا می توان امیدوار بود که بتوانیم 
تکنول�وژی روزآمد را به ایران انتقال دهیم 

پیدا کرده اید؟
با توجه به ش��ناختی كه از مجموعه ش��رایط 
اقتص��ادی و فرهنگ��ی ای��ران پی��دا ك��رده ام و 
توانایی هایی كه ایران دارد به طور خالصه می توانم 
بگویم ایران كش��ور نیرومندی اس��ت و ایرانیان 
شایس��ته این هستند كه تکنولوژی و دانش روز 
را در بخش های گوناگون استفاده كنند. اما برای 
تسریع و تس��هیل امور باید نظام آموزشی ایران 
مدرن تر و كارآمدتر ش��ود. آنچه كه می تواند راه 
انتقال دانش را به ایران هموار كند این است كه از 
آموزش های ساده به آموزش های پیچیده و مدرن 

تبدیل شود. این اتفاق نمی افتد مگر اینکه ایران در 
فضای تعامل با دنیا قرار گیرد و ایران با كشورهای 
دیگر و ش��هروندان و نخبگان جهانی دادوس��تد 
دانش و تکنولوژی كند. توس��عه تکنولوژیک در 
ش��رایط حاضر نیازمند اس��تفاده از تجربه های 
جهانی دارد و البته نیازمند س��رمایه گذاری های 

قابل توجه است.
 ب�ه نظر جنابعالی ایران بهتر اس�ت در 
ک�دام فعالیت ها ب�رای انتق�ال تکنولوژی 
دنی�ا  ب�ا  و  انج�ام ده�د   س�رمایه گذاری 

تعامل کند؟
واقعیت این اس��ت كه صنعت نف��ت در ایران 
یک صنعت قدیمی اس��ت و بخش قابل توجهی 
از درآمد ارزی ایران نیز از این فعالیت به دس��ت 
می آید. ای��ران دارای ذخی��ره گاز طبیعی قابل 
توجهی اس��ت كه می توان��د در بلندمدت درآمد 
ارزی مناسبی برای ایران مهیا كند. به این ترتیب 
بهتر است كه ایران تکنولوژی روزآمد مربوط به 
مراحل گوناگون كش��ف، اس��تخراج و پاالیش و 
تبدی��ل نف��ت و گاز به كااله��ای بااهمیت را در 
كانون توجه قراردهد. عالوه بر این مطالعات من 
نش��ان می دهد كه ای��ران دارای معادن غنی در 
فلزات اساس��ی اس��ت و البته تکنولوژی كارآمد 
و مدرن برای اس��تفاده از این مع��ادن در ایران 
نیرومن��د نیس��ت. مهیا كردن زنجی��ره تولید و 
ف��رآوری از معادن بای��د در بخش تکنولوژی در 

مركز توجه قرار گیرد.
 ش�ما در این مدتی که در ایران فعالیت 
دارید چ�ه ش�ناختی از توانایی های بخش 

خصوصی ایران پیدا کرده اید؟
آنچه می توانم به طور خالصه بگویم این است 
كه اندازه بخش خصوصی ایران در مقایسه با سهم 
دولت بسیار كوچک است و بخش خصوصی در 

مدیریت كالن اقتصادی حض��ور پررنگی ندارد. 
ع��الوه بر این زیرس��اخت های اصل��ی به بخش 
عمومی تعلق دارد و آن طور كه من فهمیدم این 
اس��ت كه دولت حتی در مسائل كوچک بخش 
خصوصی دخال��ت دارد. اتاق بازرگانی، صنایع و 
مع��ادن ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی 
بای��د نیرومندتر ش��ود و بتواند س��هم دولت را 

كاهش دهد.
 اگر اکنون از ش�ما خواس�ته ش�ود که 
به مدی�ران ایران توصیه کنید یك فعالیت 
ی�ا چند فعالیت را به عنوان موتور توس�عه 
در مرکز س�رمایه گذاری ق�رار دهند، کدام 

فعالیت ها را توصیه می کنید؟
همان ط��ور كه در پرس��ش های قبل��ی یادآور 
ش��دم ایران باید در نفت و گاز س��رمایه گذاری 
برای انتقال تکنولوژی انجام دهد. اما پس از آن 
می توان به فعالیت گردش��گری اش��اره كرد. من 
در این باره ش��ناخت خوبی به دس��ت آورده ام. 
صنعت گردش��گری در دنیا روند رو به پیشرفتی 
دارد و در هر س��ال صدها میلیون نفر در سراسر 
جهان به گردشگری می پردازند و میلیاردها دالر 
هزینه می ش��ود. ایران محیط طبیعی مناس��بی 
دارد و تاریخ و تمدن و جغرافیای قدیمی دارد و 
می توان از این برتری ها برای جذب جهانگردان 
با كیفیت باال اس��تفاده كرد. ورود گردشگران با 
كیفیت به ایران یک درآمد قابل عنایت برای ایران 
خواهد داشت. صنعت گردشگری توانایی ایجاد 
اش��تغال برای ای��ران دارد و در این باره می توان 
استارت آپ های نیرومند تاسیس كرد. ایران یکی 
از كشورهایی است كه تنوع میوه در آن باالست 
و این یک برتری برای ایران به حس��اب می آید. 
ایران توانایی تولید غذای سالم را دارد و این برای 

صنعت گردشگری یک مزیت است.

ایرانمزیتگردشگریباالییدارد
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پتروش��یمی یک صنعت بزرگ در ایران است 
كه با س��رمایه تاریخی ایرانیان زاد و رش��د كرده 
اس��ت و س��هم قابل توجهی از سرمایه های اولیه 
ساخت مجتمع های پتروشیمی از سوی دولت های 
گوناگون تامین ش��ده است. این اتفاق یعنی زاد 
و رش��د پتروش��یمی ها زیر س��ایه دولت موجب 
ش��ده اس��ت كه تا مدت های طوالنی مدیریت و 
مالکی��ت این مجتمع ها دراختیار دولت باش��د و 
در جریان واگذاری و فروش س��هام شركت های 
دولتی اما راه جدا شد. اكنون مالکیت و مدیریت 
پتروشیمی ها در نهادهای شبه دولتی و دولتی و 
بخش خصوصی توزیع شده است و برآیند چانه زنی 

آنها با دولت های گوناگون این بوده است كه آنها 
خوراک ارزان برای تولید بگیرند. این شروع رانت زا 
برای پتروش��یمی ها اما چن��دان هم خوش یمن 
نبوده است و دولت آنها را ناچار مي كند تولیدات 
خود را با قیمت های دس��توری توزیع كنند، اما 
همین خواس��ت و اراده دولت منشا رانت و فساد 
شده است. در همه بهار و تابستان ۱39۷ شاهد 
ش��دیدترین مجادله ها میان مدی��ران كارخانه ها 
و مجتمع ه��ای پتروش��یمی با صده��ا كارخانه 
پایین دستی در رشته های مختلف صنعت بوده ایم. 
مدیران پتروشیمی باور دارند كه بیشتر كسانی كه 
از سهمیه فرآورده های پتروشیمی ارزان استفاده 

می كنند ترجی��ح می دهند به دلیل مابه التفاوت 
معن��ادار قیمت دولتی و آزاد این س��همیه را در 
بازار آزاد بفروشند. مدیران بنگاه های پایین دستی 
مجتمع های پتروشیمی را متهم می كنند كه به 
جای ارائه فرآورده ه��ا در بازار داخل آن را صادر 
می كنند. امروز اما یک مساله تازه نیز دیده می شود 
و آن ارز حاصل از صادرات پتروشیمی هاست كه 
میان دولت و مجتمع های پتروشیمی در جریان 
است. رئیس جمهور می گوید پتروشیمی ها با تاخیر 
در ارائه ارز صادراتی خیانت می كنند و مدیرعامل 
پتروشیمی رئیس جمهور را متهم مي كند اطالعات 

غلط به او رسیده است و...
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علی پاالر | کارشناس اقتصادی|
پتروش��یمی ایران كه در س��ال های س��خت تحریم، تحت سخت ترین 
مشکالت مالی، بانکی، فروش و... بود توانست بعد از اجرایی شدن برجام 
حركت بدون وقفه خود را در همه زیرمجموعه هایش آغاز كند. انبارهای 
پتروشیمی دیگر به واسطه نبود مشتری پر نیست و مجموعه های پتروشیمی، 
به جز آنها كه در حال تعمیر هس��تند، همه در حال تولید می باش��ند. در 
زمینه بهره برداری از مجموعه های پتروش��یمی نیز عملکرد خوبی در این 
صنعت مشاهده می شود. در این زمینه وزارت نفت برنامه های متعددی را 
برای توسعه این صنعت طراحی كرده و در دست اجرا دارد كه از آن جمله 
می توان به: تکمیل زنجیره ارزش، متنوع سازی مقاصد صادراتی، همگرایی 
شركت های پتروشیمی به منظور احیای نشان محصوالت پتروشیمی و در 
نتیجه تضمین كننده صادرات پایدار، توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی، 
اعطای تسهیالت ارزی دراختیار شركت های دانش بنیان از صندوق توسعه 
ملی اشاره كرد. با این همه خروج آمریکا از برجام همه چشم انداز خوب این 
صنعت را با ابهام مواجه كرده است و هم اكنون دیگر نمی توان با قطعیت 

نسبت به ادامه روند خوب سال های اخیر مطمئن بود.

صنعت پتروش��یمی در دولت یازدهم به دلیل افزایش خوراک و اجرای 
برجام، توس��عه قابل توجهی یافت به طوری كه به گفته كارشناسان این 
صنعت، اكنون آماده جهش��ی جدید قرار گرفته اس��ت. با اجرای برجام و 
تسهیل در تامین تجهیزات روند ساخت و توسعه طرح های پتروشیمی شتاب 
گرفت و مجتمع های جدید، راه اندازی شدند. همچنین پس از توسعه شتابان 
فازهای پارس جنوبی در دولت یازدهم، میزان تولید گاز كشور افزایش و در 
نتیجه خوراک واحدهای پتروشیمی افزایش یافت. مجتمع های پتروشیمی 
معموال در سال های گذشته، به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی 
در ماه های س��رد س��ال، فاقد خوراک بودند، اما در دولت یازدهم به سبب 
افزایش تولید گاز در پارس جنوبی، كمبود گاز در كش��ور وجود نداشت، 
بنابراین، كمتر شاهد قطعی گاز و خوراک پتروشیمی ها بودیم. به گزارش 
شركت ملی صنایع پتروشیمی، ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در دوره 
زمانی س��ال های ۱39۲ تا ۱396 بیش از 9 درصد رش��د داشته است كه 
ناشی از اجرای ۱۲ طرح تولیدی و یک طرح توسعه ای سرویس های جانبی 

به ظرفیت بیش از پنج میلیون بوده است.
تولید مجتمع های پتروشیمی نیز تا پایان خرداد ماه9۷ درمجموع به 
بیش از ۱3.۲6 میلیون تن و ارزش صادرات به بیش از 3 میلیارد و ۱۵8 
میلیون دالر رس��ید. عملکرد ۲۰ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه 
ماهشهر تا پایان خرداد ماه امسال 4 میلیون و پانصد و نود و نه هزارتن 
بوده است. همچنین، عملکرد ۱6 مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه 
عسلویه نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه در مدت زمان یاد شده 
بیش از ۵ میلیون و هشتصد و شصت و هشت هزار تن بوده است. تولید 
واقعی ۲۰ مجتمع پتروشیمی مستقردرمناطق داخلی كشور درمدت زمان 

مذكوردر بیش از ۲ میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار تن بوده اس��ت. 
مجموع كل تولید صنعت پتروشیمی درخرداد ماه امسال بیش از4.۵۵ 
میلیون تن بوده اس��ت.میزان فروش داخلی صنعت پتروشیمی تا پایان 
خرداد ماه نیز4.۰89.۲۱ هزار تن به ارزش ۱۲۰.63۰.4۲ میلیارد ریال 
بوده است. همچنین فروش بین مجتمعی شركت ها نیز ۲.3۱9.66 هزار 
تن به ارزش ۵9.6۰۰.۵۵ میلیارد ریال رسید.گفتنی است كه باالترین 
عملکرد تولید درخرداد ماه امسال را مجتمع های پتروشیمی خوزستان، 
اهتمام جم، خراسان، كربن ایران، شیمی بافت، خارک، كرمانشاه، نوری، 
مروارید و شیراز به خود اختصاص دادند. صادارت محصوالت پتروشیمی 
تا پایان خرداد ماه به رقم ۵ میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار تن 
به ارزش 3 میلیاردو ۱۵8 میلیون دالر رس��ید. مجتمع های پتروشیمی 
در س��ومین ماه س��ال ۱39۷ بیش از ۱ میلیون هفتصد و س��ی وهفت 
ه��زار تن محصول به ارزش بیش از ح��دود 96۲ میلیون دالر را صادر 
كردند.درمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان فصل بهار بیش از 
۲ میلیون و هفتصد و پنجاه و نه هزار تن محصول به ارزش یک میلیارد 
و ششصد و سی و شش میلیون دالر صادر شد و در منطقه ماهشهر نیز 
بیش از یک میلیون و پانصد و چهل وشش هزار تن محصول به ارزش 
بیش از 886 میلیون دالرروانه بازار های بین المللی شد. همچنین تا پایان 
خرداد ماه، درس��ایر مناطق، بیش از یک میلیون تن محصول به ارزش 
636 میلیون دالر صادر ش��د. باالترین میزان ص��ادرات را از نظر وزنی 
پتروش��یمی زاگرس با حدود ۷3۲ هزار تن و از نظر ارزشی پتروشیمی 
نوری با بیش از 44۱ میلیون دالر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
تا پایان خرداد به خود اختصاص داد.همچنین درمنطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی، مجتمع پتروشیمی بندرامام با بیش از ۵۲۱ هزارتن صادرات 
توانست بیش از۲83 میلیون دالر صادرات را رقم بزند. در سایر مناطق 
نیز پتروشیمی خارک بیش از ۲۷8 هزار تن محصول را به ارزش بیش 
از ۱۱۰ میلیون دالر روانه بازار های خارجی كرد و رتبه نخس��ت را در 

زمینه صادرات به خود اختصاص داد.
 ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی كشور تا پایان سال ۱396 
ب��ا بهره ب��رداري از 6 طرح جدید به ۷۲ میلیون تن و ارزش كل 
ف��روش خالص این محصوالت نیز ب��ه ۱۷ میلیارد دالر افزایش 
خواهد یافت. در سال گذشته، 6 طرح )پلی اتیلن لرستان، اسید 
س��ولفوریک ارومیه، پلی اتیلن مهاباد، آمونیاک و اوره مرودشت، 
فاز ۲ كارون، تخت جمش��ید ماهش��هر( به ظرفیت ۲.۲ میلیون 
 تن و س��رمایه گذاری ۱.3 میلیارد دالر به ارزش فروش بیش از

۲ میلیارد دالر محصول افتتاح شد. همچنین، طبق برنامه ریزی های 
انجام ش��ده قرار بوده اس��ت كه در سال ۱396 تعداد ۱۱ طرح 
پتروش��یمیایی در م��دار تولی��د بگی��رد كه تاكن��ون پنج طرح 
كردس��تان، تخت جمشید پارس عس��لویه، كاویان ۲، مروارید و 
پتروشیمی انتخاب افتتاح شده اند. طرح باقیمانده شامل پردیس 
3، فاز اول بوشهر، انیدریک مالئیک و بوتان دی.ال پتروكیمیای 
ابن س��ینا، كاوه و مرجان و دو طرح زیربنایی فاز دوم خط لوله 
 غرب و فاز اول پتروشیمی دماوند هستند كه تا پایان امسال به 
بهره برداري خواهند رسید. پیش بینی می شود، مجموع كل تولید 
صنعت پتروش��یمی در سال جاری به مرز ۵9 میلیون تن برسد 
و ارزش كل فروش خالص نیز از مرز ۱۷ میلیارد دالر عبور كند 
كه 6۷ درصد آن متعلق به صادرات و 33 درصد س��هم فروش 

داخلی خواهد بود.

باالوپایینپتروشیمیایران
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آمار تولید کاالهای منتخب پتروشیمی به تفکیك محصوالت شیمیایی و پلیمری
جدول 2- آمار تولید کاالهای منتخب پتروشیمی به تفکیك محصوالت شیمیایی و پلیمری )هزار تن(

درصد تغییر919293949596شرح
)PE( ۲6۰۰3۱3۰.۱33۰6.636۰۲.339۷۲.34۲6۷.4۷.4پلی اتیلن

)PP( ۵۷۰6۵9.3۷6۰.68۱۲.۰868.۰886.3۲.۱پروپلین پلی
)PET( 4۵۰۵۱۵.۱۵۲۱433.۰44۵.۲۵۰9.3۷3.9پلی اتیلن ترفتاالت
)PVC( 4۵۰4۵۰.۷۵۱۲۵۱۱.۷۵۰3.3۵۷4.4۱4.۱پلی وینیل كلراید

)PS( ۱۰4۱۲3.4۱3۵.3۱4۷.4۲۲۵.۷3۱۲.838.6پلی استایرن
)ABS( 3۲۵۱.34۲4۱.6۵۲.9۵6.8۷.4اكریلونیتریل بوتادین استایرن

)SBR 4۱38.43946.۰۵۱.6۵3۲.۷استایرن بوتادین رابر
)PBR(3۱3۰.8۲۷.۵3۲.834.938.۵۱۰.3پلی بوتادین رابر

)ER( ۱۱۱۱.6۱۱.84.4۰4.8اپوكسی رزین-
)PC( ۱۱۱۰.39.99.39.۲۱6۷3.9پلی كربنات

43۰۲۵۰۲۱۵36۲.4۵639.۵6۱63.۱6۷۱9.39جمع پلیمری
4۰8۲36۲۲.33986.64۰۰۰.۰۵۰3۲.۰۵۵3۵.3۱۰اوره

3۰۵۲۲۷46.63۲38.93۱9۷.۰3۷9۵.۱4۲8۵۱۲.9آمونیاک
3۰9۵33۰9۵۱.۱34۲3۱3۵۲۲۲.۰3۵۷36.۰3۷۰34.۷3.6سایر

38۰8۷3۷3۲۰4۱4۵۷4۲4۱9.۰44۵63.۱468۵۵۵.۱جمع شیمیایی
4۲3894۲34۱468۱948۰۵9.۰۵۰۷۲6.۲۵3۵۷4.3۵.6جمع كل

منبع: وزارت صنعت و معدن
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 جدول 1- روند مقادیر تولید محصوالت پتروشیمی
طی سال های 91 الی 96

139113921393139413951396شرح
 تولید

4۱۰644۰۵۷444۵۱۱464۱۱۵۰6۰۰۵36۲9)هزار تن(

۱.۲9.۷4.39.۰۵.9-3.9-نرخ رشد
منبع: بانك مرکزی

  مقدار تولید
مقدار تولید صنایع پتروشیمی در سال ۱396 برابر با ۵3.6۲ میلیون 
تن بوده است كه نسبت به سال ۱39۵ حدود ۵.9 درصد رشد داشته 

است. از ابتدای سال ۱39۱ بیشترین تولید، مربوط به سال ۱396 بوده 
اس��ت.  افزایش میزان تولید در سال 96  نسبت به سال های قبل آن 
تحت تاثیر مدیریت تخصیص بهینه خوراک های باالدستی به واحدهای 
پتروشیمی، ایجاد تعادل در عملیات عرضه و تقاضا و در حوزه بین الملل 
در حوزه پسابرجام پیگیری تسهیل زمینه های سرمایه گذاری )داخلی 
و خارجی( با تاكید س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی و برنامه ریزی 
جهت ایجاد زیرس��اخت های الزم در قطب های جدید توسعه صنعت 
پتروشیمی كشور بوده است. با توجه به اقدامات مثبت صورت گرفته در 
صنعت پتروشیمی، عماًل سال ۱396 سالی است كه نتایج این اقدامات 
دوره پس از برجام قابل مش��اهده خواهد بود. براساس پیش بینی های 
انجام ش��ده انتظار مي رود سال جاری با بهره برداری كامل ازطرح های 
پتروشیمی مرجان، متانول كاوه و فاز نخست پتروشیمی بوشهر، ظرفیت 
تولید به حدود 63 میلیون تن و میزان قابل فروش به حدود 4۷ میلیون 
ت��ن افزایش یابد كه در مجموع درآمدی معادل ۲۵/4 میلیارد دالر را 
در صورت فراهم شدن شرایط درپی خواهد داشت كه سهم صادرات از 
این مجموعه ۲۷ میلیون تن به ارزش ۱4 میلیارد دالر قابل پیش بینی 
اس��ت. درحال حاضر 6۰ طرح پتروشیمی )شامل ۵۵ طرح باقی مانده 
از برنامه های توس��عه ای قبلی و 3 طرح تامین كننده خوراک بید بلند 
۲، بازیابی اتان فاز ۱۲ و NGL-3۲۰۰ و دو طرح پیشتاز برنامه ششم 
شامل فاز دو كرمانشاه و فاز اول GTPP فاتح كیمیا( در سطح كشور 
با ظرفیت اس��می 4/ 6۵ میلیون تن در سال با سرمایه گذاری 8/ 4۲ 

میلیارد دالر در حال اجرا هستند.

نمودار 1- روند مقادیر تولید محصوالت پتروشیمی )هزارتن(

بر اس��اس طبقه بن��دی وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، محصوالت 
پتروشیمی به دو گروه پلیمری و شیمیایی تقسیم می شوند. سهم عمده 

محصوالت پتروشیمی مربوط به گروه شیمیایی می باشد. 
در س��ال 9۷ نسبت سال قبل، ۵.۱ درصد افزایش مقدار تولید داشته 
است. محصوالت پلیمری نیز  در سال 96 نسبت به سال 9۵، 9 درصد 

تغییر داشته اند. 
در بین محصوالت پلیمری بیش��ترین افزایش را پلی كربنات )PC(  و 
پلی اتیلن ترفتاالت )PET( با ۷3.9  درصد داشته است. به طور كلی تولید 

كاالهای منتخب پتروشیمی به تفکیک محصوالت شیمیایی و پلیمری در 
96 نسبت به سال 9۵، ۵.6  درصد افزایش داشته است.

 جایگاه صنعت پتروشیمی در بورس
در طبقه بندی های س��ازمان بورس اوراق بهادار نیز گروه مجزایی تحت 
عنوان پتروش��یمی مشاهده نمي ش��ود و ناگزیر به انتخاب گروه محصوالت 
ش��یمیایی كه پتروشیمی ها زیرمجموعه ای از این گروه هستند، می باشیم. 
محصوالت شیمیایی به جز شركت های پتروشیمی شامل شركت های دیگری 

بجز پتروشیمی ها نیز هستند نظیر شركت های تولید رنگ و شوینده ها.



جدول 3- ارزش بازار و تعداد شرکت های صنعت پتروشیمی

تعداد شركت هاسطح
ارزش بازار

۱396۱39۵
3۵۵.۰۱3.۲3۵3.444كل بازار

محصوالت 
۲3.۰3.۱۰۱۷6۰شیمیایی

درصد ارزش بازار صنعت محصوالت 
۲3.43۲۲.۱شیمیایی از كل بازار

منبع: بورس اوراق بهادار

محصوالت ش��یمیایی بیش از ۲3 درصد ارزش بازار سرمایه را 
به خود اختصاص داده اس��ت. ارزش بازار این صنعت طی 9 ماه 
نسبت به سال قبل حدود 6 درصد رشد داشته است. سهم نسبتا 
باالی صنعت پتروش��یمی در بازار، گویای اهمیت این صنعت در 

بازار سرمایه كشور است.

 مصرف صنعت پتروشیمی
آمارهای س��ازمان بهره وری انرژی گوی��ای كاهش مصرف خوراک گاز 
طبیعی توسط مجتمع های پتروشیمی طی سال های اخیر است. چنانچه 
در نمودار 3 نش��ان داده شده، از س��ال 9۰ به بعد مصرف خوراک گازی 
پتروشیمی ها روند نزولی را آغاز كرد. اگرچه مصرف گاز طبیعی به عنوان 
خوراک پتروش��یمی ها در س��ال 9۱ با كاهش نسبت به سال قبل مواجه 
شد، اما همچنان سطح مصرف خوراک گازی از سال 89 بیشتر است.  در 
سال 9۲ نیز كاهش مصرف گاز طبیعی با سرعت كمتری همراه بوده است.

 نمودار 2- خوراک گازی مصرفی مجتمع های پتروشیمی 
)میلیون متر مکعب(

منبع: ترازنامه انرژی

در سال 9۲ ، گازطبیعی مصرف شده به عنوان خوراک در مجتمع های 
پتروشیمی تقریبا  4.۵ درصد كاهش یافته است.

جدول 4- روند مقدار و ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی 
)میلیون دالر(

9293949596شرح
مقدار صادرات صنایع 
۱۲8۲۷۱۵886۱88۰9۲۰8۵۱۲۲4۱۰پتروشیمی )هزار تن(

۱8.6۲3.8۱8.4۱۰.8۷.4۷-نرخ رشد
 ارزش صادرات

 صنایع پتروشیمی
)میلیون دالر(

9869۱۰۲۷39۵8698۰3۱۲۰۱۲

6.۷۲.۲6۲۲.۵-۱8.۲4.۱-نرخ رشد
منبع: بانك مرکزی

نمودار 2- مقدار صادرات صنایع پتروشیمی )هزارتن(

منبع: بانك مرکزی

نمودار 3- ارزش صادرات صنایع پتروشیمی)میلیون دالر(

منبع: بانك مرکزی

همان طور كه مشاهده می شود پس از برجام  در سال ۱394، صادرات مواد 
پتروش��یمی افزایش داشته است. الزم به ذكر است كه این افزایش صادرات، 
رشد بیشتری نسبت به افزایش كل تولید داشته و صرفا ناشی از آن نبوده است.
ص�ادرات بخش صنع�ت در گروه س�اخت م�واد و محصوالت 

شیمیایی به تفکیك گروه فعالیت 2 رقمی آیسیك

جدول 5- صادرات بخش صنعت در گروه ساخت مواد و 
محصوالت شیمیایی به تفکیك گروه فعالیت 2 رقمی آیسیك

سال96سال95شرح

درصد تغییر 
به سال قبل 

در مدت 
زمان مشابه

ارزشوزنارزشوزنارزشوزن

ساخت مواد 
و محصوالت 

شیمیایی
۱8۵۵۵۷۲3.4۱۰۲۱۰.۲۱986۰86۰.۷۱۱۲4۷.۱۷.۰۱۰.۲

منبع: وزارت صنعت و معدن و تجارت

 مقاصد صادراتی
نمودار 4- سهم صادراتی کشورهای مقصد مطالبه گری

بازارها
اقتصاد سیاسی

سرمقاله

دولت رانتیر
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یکم- نوروززاده می گوید: س��هام پتروشیمی ها در 
مالکیت شركت ملی صنایع پتروشیمی هستند، حتی 
شركت هایی كه در قالب اصل 44 واگذار شده اند نیز 
بخش��ی از سهام ش��ان هنوز دولتی است و مالکیت 
بخش خصوصی در این صنعت نسبت به سهم دولت 
و بخش عمومی )منظور شاید شركت های مشهور به 

خصولتی هاست( دارند.
دوم – مدیرعامل شركت ملی صنایع پتروشیمی 
ب��ا صراح��ت می گوی��د اوال قیم��ت ارز صادرات��ی 
ش��ركت های پتروشیمی معادل ۷۵۰۰ تومان است، 
ثانی��ا اخت��الف قیمت ۷۵۰۰ ت��ا 4۲۰۰ تومان دالر 
رسمی نیز به دولت داده می شود و ثالثا شركت های 
پتروش��یمی مثل پتروشیمی خلیج فارس دالرهای 
 خود را به شکل قرعه كشی بین متقاضیان با قیمت

۷۵۰۰ تومان عرضه می كنند.
س��وم- نوروززاده می گوید ك��ه »از داوری رئیس 
دولت« كه گفته اس��ت مدیران پتروش��یمی كه ارز 
صادرات��ی خ��ود را زودتر عرض��ه نمی كنند خیانت 
می كنند، تعجب مي كند و تاكید مي كند كه به رئیس 
دولت اطالعات ناصواب داده اند و ما با آقای جهانگیری 
نشست داشتیم و جزئیات آمار را به ایشان شرح دادیم 

و آقای جهانگیری از ما تشکر كرد.
چهارم – نوروززاده در این مصاحبه می گوید: ما به 
عنوان دولت می گوییم هفته ای ۲۲۰ میلیون دالر از 
طریق پتروش��یمی ها ارز وارد سامانه نیما می شود و 
پیش بینی ما این است كه امسال ۷ میلیارد دالر در 

سامانه نیما ارز عرضه كنیم.
چند نکته درباره این گفت وگو را در ادامه می آوریم 
تا معلوم شود كه داستان پتروشیمی به لحاظ اعداد و 

ارقام و رانت و فساد بازتر شود.
۱- در كجای دنیا و در كدام كش��ور سراغ دارید كه 
یک شركت ارز حاصل از صادرات خود را كه مالکیت 
آن را دارد بن��ا بر فرموده دولت زیر قیمت بازار آزاد به 
متقاضیانی كه معلوم نیس��ت دالر را برای چه كاالیی 
مصرف می كنند عرضه كند. چرا تاكنون هیچ فهرستی 
از خریداران ارز زیر قیمت پتروشیمی ها به افکار عمومی 
داده نمی شود. چه كسانی و كدام بنگاه ها از سوی كدام 
بانک به شركت های پتروشیمی معرفی می شوند تا در 
شرایطی كه قیمت هر دالر برابر با مثال ۱4 هزار تومان 
است دالر ۷۵۰۰ تومانی نصیبشان شود. فرآیند معرفی 
افراد و س��ازوكار آن چگونه اس��ت؟ تراژدی ماجرا این 

است كه متقاضیان دالر ۷۵۰۰ تومانی پتروشیمی ها 
به اندازه ای زیادند كه مدیران واحدهای پتروشیمی با 
قرعه كشی دالر ارزان را میان آنها تقسیم می كنند. اگر 
این اوج رانت خواری و ناكارآمدی نیست، پس چیست؟ 
در حالتی كه قرعه كشی پیکان مربوط به اوایل انقالب 
بود و دیگر تمام ش��ده اس��ت حاال دالر را قرعه كشی 
می كنند و البته شمار كسانی كه در صف قرعه كشی 

قرار دارند را نیز بانک ها تعیین می كنند.
۲- ب��ر اس��اس گفته آق��ای ن��وروززاده واحدهای 
پتروشیمی موظف هستند كه هر هفته ۲۲۰ میلیون 
دالر به سامانه نیما با قیمت هر دالر ۷۵۰۰ تومان عرضه 
كنند. اگر ۵۲ هفته در سال را مبنای محاسبه قرار دهیم، 
پتروش��یمی ها باید ۱۱/4 میلیارد دالر در سال ۱39۷ 
به این سامانه ارز تحویل دهند، در حالی كه مدیرعامل 
صنایع ملی پتروشیمی از فروش ۷ میلیارد دالر در سال 
۱39۷ صحبت مي كند. كدام آمار قابل قبول است؟ آیا 
باید ۷ میلی��ارد دالر را باور كرد یا ۱۱/۵ میلیارد دالر 
را؟ مابه التفاوت معنادار این دو رقم را چگونه می توان 
تفسیر كرد. یک تفسیر این است كه از این پس این عدد 
محقق خواهد شد. با توجه به زمان انجام این مصاحبه 
كه روز آخر شهریور بوده است، اگر مبنای كار را 6 ماه 
دوم سال لحاظ كنیم رقمی كه پتروشیمی ها به سامانه 
نیما خواهند داد حدود 6 میلیارد دالر می ش��ود. این 
عدد نشان می دهد  كه پتروشیمی ها در نیمه نخست 
امسال فقط یک میلیارد دالر ارز خود را به این سامانه 
داده اند. این تفاوت های عجیب و غریب چه معنایی جز 
این دارند كه شاید آقای نوروززاده از آن اطالعاتی ندارد.

3- مدیرعام��ل صنایع پتروش��یمی ح��ق دارد از 
رئیس دولت گالیه كند كه چطور بدون اینکه از وزیر 
نفت و از مدیرعامل شركت ملی صنایع پتروشیمی 
اطالعاتی كسب كند مدیران شركت ها را به خیانت 
متهم مي كند. این چه وضعیتی اس��ت كه بر دولت 
حاكم شده و رئیس دولت و معاون اول او درباره یک 
موضوع بس��یار بااهمیت دو حرف متناقض می زنند 
یا اینکه رانت پتروش��یمی ها آنقدر هنگفت است كه 
هماهنگی ها در باالترین سطوح دولت را نیز ناهماهنگ 
مي كند. چگونه است كه وزیر نفت، وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت، مدیرعامل صنایع پتروش��یمی هر كدام 

آمارهای جداگانه می دهند؟
4- بر اس��اس آنچه كه آقاي نوروززاده می گوید، 
 اگ��ر پتروش��یمی ها در ش��هریورماه ه��ر هفت��ه

۲۲۰ میلیون دالر به سامانه نیما ارز فروخته باشند 
و قیمت هر دالر ارز صادراتی آنها نیز ۷۵۰۰ تومان 
باش��د، با توجه به اینک��ه میانگین قیمت هر دالر 
در ش��هریورماه در بازار آزاد دس��ت كم ۱۱ هزار و 
پانصد تومان بوده است، هر دالر ارز پتروشیمی ها 
4 هزار تومان با بازار آزاد تفاوت دارد. اگر 4 هفته 
در ش��هریورماه به طور میانگین ۲۲۰ میلیون دالر 
به س��امانه نیما ارز فروخته شده باشد در مجموع 
88۰ میلیون دالر ارز فروخته شده است. آنهایی كه 
این 88۰ میلیون دالر را خریداری كرده اند تنها در 
یک ماه 36۲۰ هزار میلیارد تومان رانت به دس��ت 
آورده اند. كدام منطق  و كدام فرمان است كه این 

رانت را پدیدار كرده است؟

حاشیهایبریکمصاحبهگمشدهدرفضا
رضا نوروززاده یکی از سیاس�ت ورزان قدیمی ایران به حس�اب 
می آید که چندین دوره در مجلس قانونگذاری ایران فعالیت کرده 
و ریاست کمیس�یون صنعت را برعهده داشته اس�ت. نوروززاده 
پیش از اینکه مدیرعامل ش�رکت ملی صنایع پتروش�یمی ایران 
شود مدیرعامل شرکت س�رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
ب�ود که یکی از بزرگ ترین کارتل های اقتصادی ایران به حس�اب 
می آید. مدیرعامل ش�رکت ملی صنایع پتروش�یمی که کمتر در 

رس�انه ها حاضر می شد پس از آنکه از سوی رئیس جمهور به طور 
ضمنی تهدید شد که از مقامش عزل خواهد شد و حتی شاید به 
دادگاه معرفی شود که چرا در پرداخت ارز صادراتی فرآورده های 
پتروشیمی تاخیرمي کند حاضر شد با یك روزنامه  گفت وگو کند. 
این گفت وگوی رضا نوروززاده نکات بسیار مهمی از وضعیت صنعتی 
پتروش�یمی و پول پاش�ی، رانت و فس�اد در این صنعت را بازتاب 
می دهد. برخی از نکات با اهمیت این گفت وگو را در زیر می خوانید:



ناگهانتقاضا3برابرشد
در س��ال  ۱396از ۵3/6 میلیون تن محصول 
تولی��دي حدود  9 میلیون ت��ن محصول، بین 
مجتمع هاي پتروشیمي و حدود  8میلیون تن 
فروش خالص در داخل )عمدتاً از طریق بورس 
كاال( ب��ه فروش رفته و ۲۲/۵ میلیون تن صادر 

شده است.
ح��دود  ۱۵درصد كل محص��والت تولیدي 
پتروش��یمي در س��ال  ۱396 ب��ه طور خالص 
در داخل كش��ور به فروش رفته اس��ت. با توجه 
به اطالعات ارائه ش��ده از بورس كاال در س��ال  
۱396حدود  4میلیون تن محصول پلیمري و 
حدود  ۲میلیون تن محصول شیمیایي توسط 
مجتمع هاي پتروش��یمي در بورس كاال عرضه 
شده است. در ادامه روند تغییرات عرضه و تقاضاي 
محصوالت پتروش��یمي در بورس كاال طي پنج 
ماهه اول س��ال  ۱39۷و مدت مشابه سال قبل 

تحلیل و بررسي شده است.
شایان ذكر است هر چند محصوالت پتروشیمي 
در دو گروه عمده پلیمري و شیمیایي در بورس 
كاال عرضه مي ش��وند، محصوالت شیمیایي به 
دلیل نیاز به شرایط خاص حمل ونقل و كاربرد 
تخصصي تر آن در ش��رایط بحراني نس��بت به 
محص��والت پلیمري كمتر دس��تخوش تغییر 
مي شوند. از این رو در این گزارش عمده تحلیل ها 

بر محصوالت پلیمري متمركز است.
مقدار تقاضاي محصوالت پلیمري در پنج ماهه 
اول سال۱39۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل 
سه برابر شده و از ۲/3 میلیون تن به 6/۷ میلیون 

تن افزایش یافته است.
روند كلي عرضه محصوالت پلیمري در بورس 
كاال نزولي بوده، به طوري كه در پنج ماهه نخست 

س��ال ۱396 در مجموع نزدیک به ۱/8میلیون 
تن محصول پلیمري عرضه شده در حالي كه در 
پنج ماهه نخست سال  ۱39۷ این رقم به  ۱/۵ 
میلیون تن كاهش یافت��ه و ۱۷ درصد كاهش 

نشان می دهد.
افزای��ش ش��دید ش��کاف عرض��ه و تقاضاي 
محصوالت پلیمري بیش��تر تح��ت تأثیر عامل 
تقاضاست، كه در بخش دوم گزارش دالیل این 

موضوعات مورد بررسي قرار گرفته است.
در سال ۱396 عرضه محصوالت شیمیایي با 
نوساناتي همراه بوده اما در مجموع روند صعودي 
داش��ته و در اغلب موارد از مقدار تقاضا بیش��تر 
بوده اس��ت. این ش��رایط با اعالم دستورالعمل  
تنظیم بازار محصوالت پتروشیمي ملتهب شد، 
به طوري كه تقاضاي محصوالت ش��یمیایي در 
مردادماه امسال به چهار برابر تقاضا افزایش یافت.

 مداخله دولت در قیمت گذاری
بورس كاال به عنوان یکي از اركان بازار سرمایه 
براي مبادالت كاالها، فضاي معامالتي شفاف و 
رقابتي را به وجود آورده است، اما بعضاً مشاهده 
مي شود كه دولت براي مهار شرایط بحراني خاص، 
در این بازار مداخله كرده و اداره امور را به صورت 
دستوري به دست مي گیرد. این در حالي است 
كه به هم زدن مکانیسم هاي بورس كاال نه تنها 
شرایط را بهبود نمي دهد، بلکه نوسانات قیمتي 
را تشدید و بازار را ملتهب مي كند. در حال حاضر 
مطابق دستورالعمل وزارت صمت درباره تنظیم 
بازار محصوالت پتروشیمي، قیمت پایه عرضه 
محصوالت پتروشیمي در بورس كاال براساس نرخ 
تسعیر ارز رسمي بانک مركزي تعیین و در زمان 

معامله، محدودیت در سقف رقابت اعمال مي شود.
روند عرض��ه و تقاضاي محصوالت پلیمري و 
شیمیایي نش��ان مي دهد كه اعمال محدودیت 
در سقف رقابت منجر به پیشي گرفتن بیش از 
حد تقاضا نسبت به عرضه مي شود. تقاضاي این 
محصول از ابتداي مردادماه به دلیل اعمال سقف 
قیمت  ۵درصد افزایش داشته است. درواقع زماني 
كه این محصول بدون محدودیت سقف قیمت 
معامله مي ش��د، تفاوت عرض��ه و تقاضا به طور 
متوس��ط حدود ۱/8برابر ب��ود، در حالي كه در 
هفته هاي منتهي به مردادماه این رقم به بیش از 

هفت برابر افزایش یافت.

 تعیین دستوری قیمت پایه محصوالت 
پتروشیمی

عالوه بر اعمال سقف قیمت، تعیین قیمت پایه 
با نرخ كمتر از نرخ بازار دوم نیز موجب آشفتگي 
بازار مي شود. اعمال این سیاست موجب تفاوت 
چشمگیر میان قیمت محصوالت پتروشیمي در 
ب��ورس كاال و بازار آزاد و در نتیجه هجوم تقاضا 

براي خرید از بورس كاال شده است.
تفاوت قیمت برخي از محصوالت پتروشیمي 
در بازار آزاد و بورس كاال به بیش از  ۱6۰درصد 
نیز مي رس��د. وجود چنین شکاف قیمتي میان 
بورس كاالي ایران و ب��ازار آزاد مي تواند انگیزه 
تولیدكنندگان را به تولید كاال كاهش دهد، زیرا 
بهترین روش سودآوري این است كه محصول از 
بورس كاالي ایران خریداري شود و در بازار آزاد 
بدون فرآوري عرضه و یا به صورت غیررس��مي 
صادر ش��ود. لذا اصالح این سیاست براي بهبود 

شرایط موجود ضروري است.
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اقتص��اد دولتی و متمركز ایران همواره بوی رانت و فس��اد 
می دهد و این در ذات چنین اقتصادی اس��ت. این بوی رانت 
و فساد در همه حوزه ها وجود دارد. روزهایی و سال هایی بود 
كه دولت ها در بودجه های ساالنه وام های ارزان قیمت تکلیفی 
عرضه می كرد و هر فردی كه توانسته بود شركتی یا بنگاهی را 
ثبت كند و تقاضای وام كند به او وام ارزان قیمت داده می شد. 
این چنین بود كه شمار قابل اعتنایی از بنگاه هایی كه تنها یک 
عنوان و حداكثر یک سوله و چند دستگاه ماشین داشتند از 
این وام های تکلیفی استفاده می كردند. روزها و سال هایی بود 
ك��ه دولت ها با هدف حمایت از تولید داخلی مواد اولیه ارزان 
مرب��وط به بنگاه های خ��ود را دراختیار بنگاه ها قرار می دادند 
و رانت و فس��اد را ترویج می كردند. روزها و سال هایی بود كه 
وام های ارزان به بنگاه های زودبازده داده شد. در همین دولت 
اعتدال گرا نیز در س��ال ۱396 رقمی معادل ۱۷ هزار میلیارد 

تومان پول ارزان توزیع شد. 
در سال هایی دولت ها با هدف تولید فرآورده های پتروشیمی 
و صادرات آن كاالها خوراک ارزان در اختیار این غول ها قرار 
می دادند و دیدیم كه ده ها مجتمع پتروش��یمی در هر جای 
ایران احداث ش��ده اس��ت. چنین وضعی بود كه موجب شده 
است تنها در سال ۱396 رقمی برابر با ۲۰ هزار مجوز صنعتی 
یا ظرفیت های گوناگون داده شده است كه از این مقدار مجوز 
۱۷9۰ مجوز مربوط مواد و محصوالت شیمیایی، ۲۰9۲ مجوز 
مربوط به محصوالت از الس��تیک و پالس��تیک، ۵۷8 مجوز 

مربوط به منسوجات بوده است.
ارقام و آمار نشان می دهند در سال ۱396 از ۲۰ هزار مجوز 
صادر شده رقمی معادل 446۰ مجوز به واحدهایی داده شده 
است كه مواد اولیه آنها از واحدهای پتروشیمی اخذ می شود. 
یک محاس��به ساده نشان می دهد كه نزدیک به ۲۵ درصد از 
مجوزهای صادر شده در سال ۱396در ایران مجوز های صادر 
شده برای كارخانه هایی بوده است كه مواد اولیه آنها از صنعت 
 پتروش��یمی به دست می آید. آیا این میزان مجوز درخواستی 
بر اساس تصادف بوده است یا اینکه كسانی در كمین استفاده از 
رانت پتروشیمی بوده اند. می توان حتی كمی با بدبینی نگاه كرد 
و داوری كرد كه احتماال مدیرانی بوده و هستند كه درخواست 
مج��وز برای این نوع صنایع را ترویج می كنند چون مي دانند 
كه رانت در این بخش وجود دارد. حاال اگر بر همین اساس و 
مقیاس ارقام سال ۱39۵ را نیز لحاظ كنیم خواهیم دید تنها 
در ۲ س��ال ۱39۵ و ۱396 شمار مجوزهای صادر شده برای 
منسوجات، مواد و محصوالت شیمیایی و محصوالت از الستیک 
و پالستیک روی هم به عدد شگفت انگیز 8684 واحد دارای 
مجوز می رس��یم كه تنها در ۲ سال اخیر اقدام به درخواست 
كرده اند. اگر با همین معیار و اندازه نیمه نخست امسال را نیز 
۲ هزار واحد لحاظ كنیم به عدد ۱۰ هزار درخواس��ت مجوز 
می رسیم. چرا چنین ازدحامی برای احداث واحدهای صنعتی 
كه مواد اولیه آن را باید مجتمع های پتروشیمی بدهند، وجود 
دارد؟ چون پایه اول را كج گذاشته و به این واحدهای بزرگ 
كه حاال دیگر اختیار آنها از دس��ت دولت خارج ش��ده اس��ت 

خوراک ارزان قیمت مي دهیم.

10هزارتقاضافقطدر30ماه
برایواحدهایپاییندستی

واقعیت تلخ داستان پتروشیمی ایران جنبه های متفاوتی را شامل 
می ش��ود كه بازگویی آنها شاید بتواند اندكی در نزد مسئوالن و 
مدیران تحرک در مسیر بهبود وضعیت این صنعت ایجاد كند. در 
جدول زیر و ارقام و اعداد آن را با دقت اگر بررسی كنیم داوری ما 
درباره این صنعت بزرگ با آنچه در ذهن داریم متفاوت خواهد بود.
همان طور كه ارقام جدول این صفحه نش��ان می دهد دو كشور 
آلمان و كره جنوبی كه نفت و گاز خود را از كشورهایی مثل ایران 
و س��ایر صادركنندگان خریداری و آن را تبدیل به فرآورده های 
پتروش��یمی می كنند توانس��ته اند با ف��رآوري مرحله ای و تولید 
گران ترین كاالهای این صنعت اوال بیش��ترین ارزش را به دست 
آورند و ثانیا ارزش صادرات خود را در سطح بسیار باال نگه دارند. 
در جدول می بینیم كه ارزش صادرات كشور آلمان و كره جنوبی 
به ترتیب ۱۱ برابر و 3/8 برابر ایران اس��ت. این در حالی اس��ت 
كه متوسط ارزش صادرات فرآورده های پتروشیمی آلمان و كره 
جنوبی به ترتیب برابر با ۱۰ برابر و ۲/4 برابر است. نکته تاسف بار 
داستان اما مقایسه و صادرات پتروشیمی عربستان و ایران است. 
عربس��تان كه بس��یار دیرتر از ایران به صنعت پتروشیمی روی 
آورد نزدی��ک به 3/6 برابر ایران صادرات دارد و متوس��ط ارزش 

فرآورده های صادراتی آن نیز 3۷ درصد باالتر از ایران است.

تولید و صادرات ایران و کشورهای منتخب
میلیون تن

 تولیدنام کشور
)میلیون تن(

صادرات 
)میلیارد دالر(

 قیمت
 متوسط فروش
)هر تن به دالر(

3۵38۱۱۰۰كره جنوبی 
6۰9/۵46۰ایران
4۱۱۱649۰۰آلمان

۷۰3663۰عربستان

مقایسهغمانگیز
بهاینارقامخوبتوجهکنید



چ��را می گویی��م پتروش��یمی ای��ران مركز 
پول پاش��ی و محلی برای زاد و رش��د فس��اد 
ش��ده است؟ برای اینکه بتوانیم این ادعا را در 
كوتاه ترین شکل نش��ان دهیم، كافی است به 
عددهای این جدول مراجعه كنید. همان طور 
كه ارقام این جدول نشان می دهد تفاوت قیمت 
پایه برخی از محصولت با قیمت آزاد آن تا ۱68 
درصد اختالف دارند. در حالی كه قیمت پایه 
یکی از انواع پلی پروپیلن ش��یمیایی در بورس 
كاال حدود ۵9 ریال بوده اس��ت، قیمت آن در 

بازار آزاد ۱8۰ هزار ریال گزارش شده است.
به این ترتیب می توان واقعیت رانت موجود در 
این صنعت را بیشتر احساس كرد. یک مشتری 
كه بتواند با قیمت پایه از پلی پروپیلن شیمیایی 
ZR۲3۰3 كارخانه نوید زرشیمی خرید كند 
سودی معادل ۱68 درصد به دست می آورد. از 
طرف دیگر اگر همین كارخانه به جای عرضه 
محصول خ��ود در ب��ورس كاال آن را در بازار 
آزاد تجرب��ه كند معادل ۱68 درصد بر درآمد 
شركت می افزاید. بر اساس ارقام جدول حاضر 

در این صفحه می توان دید كه كمترین اختالف 
قیمت پایه با قیمت بازار آزاد معادل 4۲ درصد 
برای پلی استایرن معمولی ۱۵4۰ پتروشیمی 
تبریز و بیشترین رقم نیز برای یک محصول از 
پتروشیمی نوید زرشیمی معادل ۱68 درصد 
است. این رانت و فساد ریالی موجب شده است 
كه هیجان برای اس��تفاده از رانت در باالترین 
درجه قرار گیرد. در چند ماه تازه سپری شده 
بیشترین نشست و برخاست ها در دولت و در 
بخش خصوصی مربوط به همین فعالیت است.

مقایسه قیمت معامله در بورس کاال و قیمت بازار آزاد برخی از محصوالت پتروشیمی
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ای��ن روزه��ا بزرگ ترین و پرش��مارترین 
پرس��ش ایرانی��ان در ه��ر قش��ر و گروهی 
این اس��ت كه »چه می شود؟« و »چه باید 
كرد؟«. واقعیت این است كه پرشمار شدن 
این پرس��ش را می توان به نوعی استیصال 
مردم نسبت داد. مردم ایران در برابر اراده و 
خواست نهادهای اداره كننده جامعه تسلیم 
شده اند و چشم بر مهارت و سخاوت دولت، 
مجلس و قوه قضائیه و سایر نهادها دوخته اند. 
مرم می خواهند بدانند كه آینده چه می شود 
و چه راهی برای عبور از این روزهای سخت 

را باید دنبال كنند؟ كارشناسان، اقتصاددانان 
و سیاس��تمداران و نخبگان هر كدام اما در 
برابر این پرسش كه قرار می گیرند پاسخ هایی 
می دهن��د كه نیازمند تحوالت س��اختاری 
اس��ت كه این خود به زم��ان بلندمدت نیاز 
دارن��د. ماهنام��ه ات��اق بازرگانی به س��راغ 
برخی از فعاالن سیاس��ی، فعاالن اقتصادی 
و كارشناس��ان رفته و این پرسش را با آنها 
درمیان گذاشته اس��ت. پاسخ دهندگان اما 
مي دانند شاید نتوانند همه چیز را صریح و 
آشکار بیان كنند، اما حاال معلوم شده است 

كه باز كردن گره های سیاس��ت خارجی در 
باز ش��دن گره ها در اقتصاد و كس��ب و كار 
شهروندان نقش و سهم باالیی دارد. فریدون 
مجلسی و تاجرنیا و مطهری نیا از همین زاویه 
به مساله نگاه كرده اند و فعاالن اقتصادی نیز 
با كمی احتیاط بیشتر همین بحث را به شکل 
دیگری مطرح كرده اند. شاید در شماره های 
بعدی این مجله این پرسش را باز هم مطرح 
كرد تا اینکه به یک نقطه امن رسید تا دولت 
نیز با اس��تناد به این پرسش ها بتواند كاری 

صورت دهد.
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 در دور نخس�ت دول�ت آق�اي روحاني یك 
روند به نس�بت با ثبات�ي را در عرصه داخلي و 
سیاس�ت خارجي تجربه کردیم. این مس�اله در 
دور دوم دول�ت ایش�ان ب�ه خصوص پس 
از حوادث�ي از قبیل زلزله کرمانش�اه، 
اعتراض�ات دي ماه، افزایش نرخ ارز 
و نی�ز مش�کالتي ک�ه در عرصه 
به واس�طه  سیاس�ت خارجي 
از برج�ام  خ�روج ترام�پ 
ایجاد شد، روندي کاماًل 
نمایش  به  را  معکوس 
گذاشت. به نظر شما 
این رون�د با ثبات 
چگونه به مس�یر 
پرسنگالخ کنوني 

رسیده است؟
ده��م  ز یا ل��ت  و د
میراث دار دولت هاي قبل 
در نظام جمهوري اسالمي 
ایران است. دولت یازدهم را 
قبل  دولت هاي  از  نمي ت��وان 
خود و دولت هاي قبل از آن 
را نی��ز از دولت هاي س��ابق 

خود جدا دانست.
بر اس��اس تئ��وري »از 
پیروزي ت��ا پیروزي« كه 
من در دهه ۱38۰ مطرح 
كردم، انقالب اسالمي در 
۲۲بهمن ۱3۵۷ توانس��ت 
واقعیت پیروزي را بر اساس شکست 
دادن رژی��م كه��ن و راه اندازي رژیم 
جدی��د در آغ��وش گی��رد؛ و در ۱۲ 
فروردین ۵8 ب��ا راي 98% درصدي 
م��ردم رژیم جدید را بنا نهاده و دوره 
دوم یعن��ي دوره » وضعیت انقالبي« 

را آغاز نماید.
ول��ي ای��ن رژیم براس��اس حركت 
سریع انقالبي و پیروزي واقعي كه به 
زودي در آغوش كشید نتوانست خود 

را با زمانه پس از انقالب تنظیم كند و جهت گیري هاي 
انقالب��ي در لباس��هاي گوناگون، خ��ود را در دهه هاي 
مختلف به نمایش گذاشتند. این مساله به جاي نهادینه 
شدن انقالب در یک نظامي كه در آن سیستم، سامانه 
و س��ازمان حکومتي مستحکم وجود دارد، یک جهش 
انقالبي به س��وي انق��الب در درون مرزها و هدایت در 

برون مرزها را براي خود هدف گذاري كرد.
ل��ذا انقالبیون��ي ك��ه پیروز ش��ده بودن��د كاري جز 
انقالبي گري بلد نبودند و نمي توانستند فعالیت دیگري 
داش��ته باش��ند. از این رو انقالبي گري را درون مرزها 
حفظ و در اس��تمرار آن تالش كردند و س��عي داشتند 
آن را به بیرون از گستره جغرافیایي ایران بزرگ هدایت 
كنند. كش��وري كه داراي منابع، معادن و استعداد هاي 
درخشاني برابر با بسیاري از اجتماع قدرت هاي موجود 
در كشورهاي اروپایي بود با جهت گیري انقالبي و ادامه 
تاسیس و باز تاسیس انقالب در این چهار دهه در این 
مس��یر انقالبي عمل كرد. این روی��ه در دولت یازدهم 
به ناگاه به جاي رویکرد انقالبي گري به پش��توانه سند 
چشم اندازي كه رهبري انقالب خود در سال 8۲ براي 
اجرا ابالغ نموده بود، با رویکرد تعامل سازنده در سیاست 
خارجي وارد میدان شد تا زمینه هاي توافق ژنو را اجرا 

و براي دست آورد برجام تالش كند.
اما ش��اهد بودیم كه هنوز جوهر امضاي توافق برجام 
خش��ک نش��ده و برنامه جامع اقدام مش��ترک ش��کل 
نگرفته بود كه ایران ش��روطي را براي برجام مشخص 
كرد و متعاقب آن دلواپس��ان ظهور و بروز پیدا كرده و 
از س��وي نهادهاي فرا دولتي و حکومتي رسمیت آنها 
مورد شناسایي قرارگرفته و قدرت پیدا كردند. برجام و 
ش��کل دهي وضعیتي دیپلماتیک به جاي انقالبي گري، 
دول��ت را با چال��ش فراواني روبرو ك��رد. ولي رویکرد 
دیپلماتیک رجحان پیدا كرد و ترجیح رویکرد انقالبي 
ب��ر دیپلماتیک و انتقال ق��درت از اوباماي نو دموكرات 
به ترامپ پس��ت نو محافظه كار زمینه هاي ایجاد ثبات 
از حرك��ت انقالبي به دیپلماتی��ک را در دولت یازدهم 

متزلزل كرد.
این مس��اله موجب ایجاد فضایي ش��د كه باز این بار 
نوعي پست نومحافظه كاري انقالبي ترامپیستي خود را 
در برابر جهت گیري انقالبي موجود در ایران قرار دهد. 
انقالب ترامپ در برابر نو دموكرات ها و دموكراسي صلح 

در گفت وگو با دکتر مهدي مطهرنیا، استاد روابط بین الملل بررسي شد 

الزاماتایرانبرايعبورازبحران
دکتر مهدي مطهرنیا استاد روابط بین الملل و آینده پژوه سیاسي است. این استاد دانشگاه که در حوزه تخصصي 
خود جزو معدود کارشناساني است که همواره حرف و ایده تازه اي براي مطرح کردن دارد، در گفت وگوي 
پیش رو ضمن بررسي شرایط فعلي کشور و چالش هایي که اکنون گریبان گیر آن شده، معتقد است که 
براي گذار از این شرایط نیاز به تغییراتي اساسي است که مهم ترین آنها تغییر در بافتار نظام و سیستم 
است، بطوریکه باید در کنار بازنگري هاي ساختاري، بازنگري بافتاري در چارچوب عاملیت هاي انساني 

صورت بگیرد. در همین راستا مشروح این گفت وگو در ادامه آورده مي شود: 
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جوي اوبامایي خود را در برابر تهران قرار داد؛ و 
اكنون پیامدها و تبعات آن كامال روش��ن است. 
لذا اگر ثباتي در دوره نخست ریاست جمهوري 
حس��ن روحاني در دولت یازدهم به وجود آمد 
به واسطه نهادینه ش��دن مفهوم دیپلماسي به 
جاي انقالبي گري در حوزه سیاست خارجي بود.

نقل و انتقال پرونده هسته اي از شوراي امنیت 
به دولت با كد نرمش قهرمانانه، پذیرش بخشي 
از خرد ورزي سیاس��ي به جاي حركت انقالبي 
عقل گرا در حوزه فعالیت هاي سیاسي در ایران 
بود، ولي این استمرار پیدا نکرد و دالیل دروني 
و برون��ي متعددي دس��ت به دس��ت هم داد تا 
دوران ثبات ناشي از این جهت گیري خردورزانه 
 و ایجاد كنن��ده ثب��ات را ب��ه ی��ک تعقل گرایي
مبتن��ي بر حفظ وضع موجود بکش��اند. همین 
مساله منجر به ایجاد فضاي عدم استفاده صحیح 
از هم��ان فض��اي رواني و انتق��ال آن به فضاي 
جدیدي ش��د كه همه س��خن از این مي گویند 

كه چه باید كرد؟! 
 در ای�ن می�ان برخ�ي از مقام�ات ب�ه 
خصوص مقام�ات دولتي تاکی�د دارند که 
در شرایط فعلي ما دچار آسیب هستیم نه 
بحران. این امر به نظر ش�ما چگونه تفسیر 

مي شود؟
 آسیب و بحران در ارتباط تنگاتنگي با یکدیگر 
هستند. آس��یب در درون مطرح است و تهدید 
در مرزهاي بیروني. در همین راستا، تنگاتنگي و 
بهم چسبندگي آسیب در درون و تهدید از برون 
مي تواند بحران زا باش��د. آسیب هاي دروني كم 
نیستند. حکومتي كه مدعي ایجاد عدالت دیني 
و مهم تر از آن آزادي است و قبل از آزادي شعار 
استقالل را مي داد و استقالل، آزادي و جمهوري 
اس��المي به عنوان مردمي ترین شعار در انقالب 
۵۷ مطرح بود، اكنون انباش��ته از وابس��تگي به 
كاالهاي چیني، نفوذ شرق در درون جامعه ملي 
از طریق اقتصاد وابسته و پیوسته به برون است.
از منظر اجتماعي آسیب هاي بسیار جدي در 
جامعه ما وجود دارد. آمارهاي مربوط به میزان 
طالق، فس��اد و فحشا در پش��ت پرده آمارهاي 
دروني منتش��ر شده براي اهل فن هویدا است. 
در بخ��ش فناوري جهان در حال پیوس��تن به 
هوش مصنوعي است ولي صنعت ایران از تولید 
اساسي ترین كاالهاي مملکت بازمانده است. در 
اقتصاد، ریال ایران بي ارزش ترین پول جهان است 
و در برابر پول رایج همسایگان خود حتي عراق 
و افغانستان قافیه را باخته است. از نظر سیاسي 
نبرد و رویارویي نخبگان هویداس��ت. در بخش 
ارزشي اخالقیات تا حدود زیادي از جامعه رخت 
بر بسته است. در بخش نیروي انساني باالترین 
میزان فرار مغزها از كش��ور را شاهد هستیم. در 
بخش امنیت كه یکي از گزاره هاي جدي و مورد 
مباحات سیس��تم است با چالش هاي جدي در 
منطقه و نظام بین الملل روبرو هستیم و اگرچه 
وضعیت وارد بحران نش��ده است ولي چالش ها 

ب��ه جاي فرصت با چهره اي تهدید گونه خود را 
به نمایش مي گذارند. در بخش قوانین و حقوق 
هم به جایي رس��یده ایم كه بس��یاري از حقوق 
و قوانی��ن و ضواب��ط حاكم بای��د تغییر كنند تا 
آین��ده ایران را بس��ازیم. آیا در چنین وضعیتي 
مي توانی��م بگوییم بحراني وج��ود ندارد؟! آنچه 
رئیس جمهوري مي گوید به باور من درست است 
.او نباید بي محابا وضعیت بحراني را اعالم كند. 
باید بپذیریم كه دیگران نباید با حرف ایش��ان 
احس��اس وجود جدي بحران كرده و امید خود 

را از بین ببرند.
با تمام این احوال؛ بحران در حال ش��کوفایي 
اس��ت. در نظری��ه بحران هاي میش��ل برچر و 
وینگفیلد گفته مي ش��ود بحران ه��ا دوره هایي 
دارن��د. تولد، ش��کوفایي، فروك��ش و پیامد ها. 
 بحران ه��ا در ای��ران تول��د پی��دا كرده ان��د و 
در حال شکوفایي هستند. اگر بحران ها مدیریت 
نش��وند، زمانه فروكش آنه��ا دیرتر و هزینه ها و 
پیامد هاي آنها بس��یار سخت تر خواهد بود. اگر 
بر مرحله ش��کوفایي آنها پوشش��ي بیفکنیم تا 
آنها بروز و ظهور نداش��ته باشند، اگر چه عملي 
نادرست نیس��ت ولي نمي تواند مدیریت كننده 

بحران ها در آینده باشد.
 شما به عنوان اس�تاد روابط بین الملل 
و یك آینده پژوه سیاس�ي براي خروج از 
این وضعیت چه راهکارهایي را پیش�نهاد 
مي کنید؟ آیا راهکارهاي ما باید بلندمدت 

باشد یا کوتاه مدت یا تلفیقي از این دو؟
ایران باید تغییراتي اساس��ي را بپذیرد. تعدد 
ق��واي تصمیم گیرن��ده و عدم مش��خص بودن 
حکومت��ي  و  دولت��ي  مس��ئولیت پذیري هاي 
بای��د در قانون اساس��ي مرتفع ش��ود. دولت به 
ظاه��ر تمام ق��درت را دارد و مس��ئولیت تمام 
اقدام��ات اجرایي بر عهده دولت اس��ت، ولي از 
منظر بافتي و جدا از س��اختار قانون اساس��ي، 
 دول��ت داراي تم��ام قدرت نیس��ت، ل��ذا نباید 

مسئولیت پذیر تمام اقدامات باشد.
زمان��ي نخس��ت وزیري و رئیس جمهوري در 
نوعي اصطکاک معنا دار با هم به س��ر مي بردند 
و از این جهت، جنبه اي پر ابهام وجود داش��ت. 
اكن��ون دولت و حکومت ای��ن اصطکاک را در 
هم��ان جنب��ه و به هم��ان میزان ب��ه نمایش 
گذاش��ته اند. دولت هایي مي آیند و راي مردم را 
در اختیار دارند، ولي بنا به هر دلیلي در مس��یر 
حركت حکومت قرار ندارند. اینکه كدامیک حق 
مي گویند و كدام یک در مس��یر حق نیس��تند 
بحثي سیاسي است، ولي بحث علمي در سیاست 
این اس��ت كه حکومت گاه نقش اپوزیسیون را 
مي پذی��رد و خود به باالترین مقام اپوزیس��یون 

دولت ها ي ناهمگون با خودتبدیل مي شود.
ب��ه این معنا كه ح��کام و نهادهاي حکومتي 
بر اس��اس بررس��ي مطالبات مردمي بیشترین 
فش��ار را به ن��ام ملت و س��خنگوي پرقدرت با 
پشتوانه حکومتي از دولت  مطرح مي كنند . این 

جهت گیري در دولت هاي هفتم و هش��تم خود 
را نش��ان داد و در دولت هاي یازدهم و دوازدهم 
س��ایه هاي س��نگین خود را بار دیگر به نمایش 
گذاش��ت. ولي گاهي دولت هایي كه با نهادهاي 
حکومتي همگن هستند باالترین میزان حمایت  
نهادهاي حکومتي را با وجود عدم كارآمدي در 
اختی��ار مي گیرن��د. همین معن��ا را مي توان در 
دولت هاي نهم و دهم مشاهده كرد كه پیامدهاي 
آن هم اكنون در كشور و در عرصه هاي مختلف 

خود را نشان مي دهد.
در اینج��ا بافت��ار نظام و سیس��تم باید مورد 
توجه ق��رار بگیرد. هر اندازه س��اختارها خوب 
باشند عاملیت ها و نیروهایي كه در این ساختار 
همچون روح دمیده مي شوند نیز باید مورد توجه 
قرار گیرند. تزریق نیروهاي انس��اني متخصص 
و مکانیس��م ها ي فکري و عملیاتي مناس��ب و 
متناسب در این معنا مورد توجه است.گزاره اي 
ك��ه تخصص و تعه��د را در كنار ه��م مي بیند 
و عقی��ده دارد این تعهد اس��ت كه بر تخصص 
رجحان دارد باید مورد بازبیني قرار بگیرد. انساني 
كه متخصص نیست ولي متعهد است بر اساس 
تعه��د خود جایگاه تخصص��ي دیگران را غصب 
نمي كند. بس��یاري از كساني كه با ادعاي تعهد 
و تخصص به عنوان عاملیت بافتار، این ساختار 
را در دس��تان خود گرفته اند داراي تخصص در 
زمینه هاي گوناگوني كه مس��ئولیت پذیرفته اند 

نیستند. لذا باید به تعهد آنها نیز شک كرد.
در همین راس��تا، بای��د در كنار بازنگري هاي 
س��اختاري، بازنگ��ري بافت��اري در چهارچوب 
عاملیت هاي انساني صورت بگیرد و سپس نحوه 
مدیری��ت در آن، م��ورد توجه قرار بگیرد تا این 
ساختار ها و بافتار ها را از منظر دروني مناسب و 
از منظر بیروني با محیط متناسب مدیریت كنند.

معتقدم، مدیریت و رهبري و ریاس��ت باید از 
هم منفک ش��وند و افراد در درون یک ساختار 
و بافتار از جهت مدیریتي و رهبري و ریاس��ت، 
هر كدام مش��خص و فعل و انفعالت موجود در 
س��اختار و بافتار موجود بتوانن��د كار ویژه هاي 
خ��ود را عملیاتي كنن��د. نهادهاي موازي با هم 
باید حذف شده و در كنار هم و در بستر قانوني 
مشخصي با یکدیگر، به هم پوشاني در ساختار و 
بافتاري مستحکم نائل آیند. وضعیت انقالبي باید 
به یک انقالب نهادینه شده در نظام اخالقي، نظام 
علم��ي، نظام بروكراتیک و نظام اقتصادي ایران 
حركت كند. به عبارتي زیر سیستم هاي موجود 
در س��ازمان و سامانه حركتي ما باید باز تعریف 
شوند و یک انقالب اخالقي و علمي و بروكراتیک 
و اقتصادي در ایران به وجود بیاید. اگر در زمینه 
س��اختار و بافتار و همچنین نظام ارتباط دهنده 
میان آنها، مورد نیاز اس��ت. اگر براي انجام این 
مهم از نظر جدا س��ازي نقش ه��اي مدیریتي و 
ریاس��تي و رهبري كاري انجام نشود بي تردید 
در آینده مشکالت بیشتري خواهیم داشت كه 
میل به بحراني شدن را در خود خواهند داشت.



احیاياروپایيبرجام

وضعیت این روزهاي اقتصاد ایران تعریف 
چنداني ندارد و بد تر از آن چشم انداز آینده 
است كه چندان چشم امیدي نمي توان به 
آن داش��ت و ماه هاي پرتالطمي در انتظار 
اقتص��اد ایراني اس��ت. اقتص��ادي كه در 
گذش��ته، دولت، بیش از هر عاملي بر آن 
تأثیر داش��ت، امروز پدیده اي مهارناشدني 
و خارج از سیاست هاي كالن دولتي شده 
اس��ت. ع��ده اي آن را گام هایي به س��وي 
ورشکستي مي دانند و همان راهي را متصور 
هستند كه پیش از ما ونزوئال رفته است و 
برخي دیگر ریشه مشکالت را در بیماري 
هلندي كه گریبان گیر اقتصاد شده است، 
جست وجو مي كنند. اما هرچه هست همه 
مي دانند كه حال اقتصاد خوب نیس��ت و 
بیمارتر از س��ال هاي گذشته است؛ اما نه 
آنق��در بیم��ار كه دیگر قط��ع امید كنیم؛ 
بلکه دوره اي كه مي بایست با تدابیر جدید 
و وس��عت نظ��ري كاركردگرایانه ت��ري به 
دنبال راه حل برایش بود. از س��وي دیگر با 
اعالم كناره گیري آمریکا از برجام توس��ط 
رئیس جمهوري آمریکا؛ ش��ركاي اروپایي 
ای��ن توافق نام��ه ضمن اع��الم مخالفت با 
اقدام آمریکا، اعالم كردند كه در راس��تاي 
خنثي س��ازي تحریم ه��اي آمریکا تالش 
خواهند كرد؛ اندكي بعد سخنگوي اتحادیه 

اروپا اعالم كرد: قانون ضد تحریم اتحادیه 
اروپا را براي تحریم هاي آمریکا علیه ایران، 
به كار خواهد بست. رشد اقتصادي در ایران 
مبتني بر رش��د بخش نفتي بوده است؛ با 
خروج آمریکا از برجام و در حالي كه هنوز 
تحریم هاي س��ه ماهه علیه ایران ش��روع 
نشده است، بسیاري از بنگاه هاي خصوصي 
خارجي این عالمت را دریافت كرده اند كه 
براي اینکه در لیس��ت تحریم هاي دالري 
آمری��کا ق��رار نگیرند بای��د از ایران خارج 
ش��وند و به همین خاطر اس��ت كه خروج 
ش��ركت هاي اروپایي مانند پژو و توتال از 
ایران ش��روع شده اس��ت. این اتفاق روي 
بخشي از سرمایه گذاري هاي اقتصادي در 
ایران تاثیر منفي مي گذارد. تالش آمریکا 
براي تحق��ق تحریم هاي نفتي، مس��دود 
ك��ردن مبادالت ایران با ش��ركاي نفتي  از 
جمل��ه چی��ن، كره جنوبي و ژاپن اس��ت. 
آمریکا مي خواهد به جاي نفت ایران، نفت 
عربستان س��عودي و خودش را جایگزین 
كند كه این مس��اله روي صادرات نفت و 
مشتقات آن تاثیر منفي گذاشته و در نهایت 
رش��د اقتصادي ما را ه��م كاهش خواهد 
داد. با خروج آمریکا از برجام و بازگش��ت 
تحریم هاي بانکي و پولي آنها احتماال سعي 
خواهند كرد دسترس��ي ای��ران به دالر را 
محدود كنند تا از این طریق بتوانند ارزش 
ریال ایراني را كاهش دهند؛ ریالي كه حاال 
به دلیل حجم عظیم واردات بسیار به دالر 
وابس��ته شده است. خروج آمریکا از توافق 
هسته اي ایران و گروه ۱+۵، اتحادیه اروپا 
و سه كشور آلمان، فرانسه و بریتانیا را در 

برابر آزمون سختي قرار داده است. اینکه آیا 
اروپا حاضر خواهد شد منافع كالن شراكت 
ب��ا آمریکا را قربان��ي ماندن در برجام و به 
جان خری��دن تحریم ها كند یا مالحظات 
و دغدغه هاي امنیتي و حیثیت سیاس��ي 
اتحادی��ه، مي طلبد تا اروپا هم چون تجربه 
۱996 و معافیت هاي تحریمي براي كوبا، 

راه مستقلي را در پیش بگیرد.

 نگاهي به قانون ضد تحریم 1996، 
مصوب اتحادیه اروپا

در سال ۱996، اتحادیه اروپا، جهت مقابله 
ب��ا تحریم هاي آمریکا علیه كش��ورهایي كه 
اروپایي ها با آن مروادات تجاري دارند، نظیر 
كوبا، لیبي و ایران این قانون را وضع كرد. به 
موج��ب این قانون اگر در »كش��وري ثالث« 
قوانین و مقرراتي به اجرا گذاشته شود كه: 

۱( پیامدهاي فراس��رزمیني، آن قانون، 
حقوق بین المل��ل را نقض كرده و مانع از 
دس��ت یابي به اهداف تج��اري و اقتصادي 

اتحادیه اروپا شود.
۲( اج��راي آن قان��ون تغیی��ر و كنترل 
فعالیت هاي اشخاص حقیقي و حقوقي در 
حوزه حاكمیت كشورهاي اتحادیه اروپا را 

در پي داشته باشد.
3( ب��ر نظام و روال هاي حقوقي جاري و 
منافع اتحادیه و اشخاص حقیقي و حقوقي 

آن اثر منفي بگذارد.
تحت چنین شرایطي، ضروري است كه 
براي حفظ نظام حقوق��ي جاري و منافع 
اعضاي اتحادیه و اشخاص حقیقي و حقوقي 
آن از طریق حذف، خنثي سازي، ممانعت 
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یا هر شکل دیگري جهت مقابله با قوانین و 
اقدامات آن كشور ثالث، اقدام گردد. عالوه 
بر این؛ بنابراین قانون، دادگاه هاي دول عضو 
اتحادیه اروپا از اجراي آراي صادره از آمریکا 
)به عنوان دولت تحریم كننده( كه متضمن 
جریمه مالي علیه اشخاص اروپایي هستند، 
منع مي ش��وند. به موجب ماده یک قانون 
مذكور اتحادیه اروپا، مق��ررات این قانون، 
صرفاً جهت مقابله با قوانیني كه در ضمیمه 
آن قید مي شود، به كار بسته خواهد شد و 
بنا به شرایط، »شوراي اروپا« -كه متشکل از 
وزراي كلیه كشورهاي عضو است- مي تواند 
قانوني را به این ضمیمه اضافه كند یا از آن 
حذف كن��د. پس مي توان گفت كه منظور 
سخنگوي اتحادیه اروپا از اعمال این قانون 
علیه قوانین تحریمي جدید آمریکا، اضافه 
ك��ردن این قوانین به ضمیم��ه قانون ضد 
تحری��م ۱996 اس��ت و به تب��ع، منوط به 

تصمیم شوراي اروپا خواهد بود. 
شركت هایي كه به علت قوانین تحریمي، 
متحمل خس��ارت مي ش��وند؛ مي توانند به 
موج��ب این قانون از دول��ت واضع تحریم 
خس��ارت دریاف��ت كنن��د، هر چن��د این 
عبارت بس��یار مبهم طرح ش��ده اس��ت و 
همین جنبه عمل��ي آن را تا حدي زیادي 
مخدوش ساخته است. به موجب این قانون 
شركت هاي اروپایي كه از قوانین تحریمي 
دول��ت تحریم كنن��ده پی��روي كنند دچار 
محدودیت هاي مالي از جانب اتحادیه اروپا 
خواهند ش��د، هر چند این ماده نیز مبهم 
اس��ت؛ و بنا به گفته كارشناس��ان مبناي 
مش��خصي ب��راي جریمه ش��ركت ها ارائه 
نمي دهد كه بتوان بر اساس آن شركت ها را 
محکوم كرد. همچنین دولت هاي اروپایي در 

بسیاري از شركت هاي بزرگ اروپایي )مثل 
شركت خودروس��ازي رنو( ذینفع هستند 
در نتیجه اعمال محدودیت هاي مالي براي 

بسیاري از شركت ها بعید بنظر مي رسد.
همانطور كه گفته شد این قانون در سال ۱996 
جهت مقابله با تحریم هاي آمریکا علیه كوبا وضع 
ش��د با این وجود در ضمیمه، قوانین تحریمي 
ایران و لیبي هم آورده شد. اما این قانون در اصل 
یک ابزار سیاسي براي مقابله با آمریکا و اعمال 
فشار سیاسي در جهت حمایت از تجارت اروپا 
با كوبا بود و تاكنون در محاكم مورد استناد قرار 
نگرفته اس��ت. به جهت همین كاربرد سیاسي، 
متن این قانون در مواردي مبهم و كلي اس��ت. 
این قانون س��از و كاري جهت حفظ تجارت و 
مراودات تجاري با كشور تحریم شده ایجاد كرده 
است و در مواردي موفق بوده است، اما به دلیل 
انگیزه وضع آن، در خصوص مقابله با تحریم هاي 
بانکي اشاره اي ندارد. این فقدان، از موثر بودن 
این قانون در مقابله با تحریم هاي فعلي آمریکا تا 
حدي زیادي كاسته است، گفتني است در بیانیه 
توقف فعالیت بسیاري از شركت هاي اروپایي به 

همین نکته اشاره شده است.

 فرجام
رش��د اقتصادي در ایران پایدار نیس��ت. 
در ایران رش��د اقتصادي تابع سرمایه هاي 
خارج��ي، ص��ادرات و واردات و در نهایت 
بخش نفت بوده است كه هر سه این موارد 
از بي ثباتي رشد اقتصادي حکایت دارد. به 
همین خاطر احتم��اال در آینده اي نزدیک 
رشد اقتصادي با تکانه هاي شدیدي مواجه 
خواهد ش��د و اینکه چقدر رشد یا كاهش 
رشد داشته باشیم به رفتار شركاي خارجي 
و س��رمایه هاي آنه��ا و همچنین وضعیت 

بخش نفت بس��تگي دارد. به همین خاطر 
هم باید منتظر بمانیم و ببینیم كه آیا اروپا 
مي تواند در براب��ر آمریکا مقاومت كند كه 
البت��ه احتمال بعیدي اس��ت. همچنین ما 
باید منتظر رفتار چین در قبال اقتصادمان 

باشیم.
به طور كلي هیچ یک از این وعده ها تاكنون 
نتوانسته است شركت ها و بانک هاي بزرگ 
اروپایي را به همکاري با ایران تش��ویق كند 
یا مانع از آن بش��ود كه شركت هاي اروپایي 
حاضر در ایران به فعالیت هاي خود در این 
كشور خاتمه دهند. حتي نهادهاي دولتي )از 
جمله بانک هاي مركزي( یا بین دولتي )بانک 
س��رمایه گذاري اروپا( قبول تعهد در زمینه 
انجام وعده هاي »اتحادیه اروپا« به ایران را 
بسیار دشوار تلقي مي كنند، زیرا به استفاده 
از دالر نی��از حیاتي دارند و از لحاظ تأمین 
مالي، نمي توانن��د از بازارهاي مالي آمریکا 
صرف نظر كنند. در این شرایط، تنها مي توان 
به همکاري شركت هاي كوچک و متوسط 
اروپایي با ایران امید بست، البته آنهایي كه 
هیچ ارتباطي با بازار آمریکا و ش��ركت هاي 
آمریکایي ندارند. اگرچه شاید اروپا در نهایت 
توان ایس��تادگي در برابر آمریکا را نداشته 
باش��د، اما قطعا به لحاظ حیثیتي نیازمند 
حفظ برج��ام و مقابله ب��ا یک جانبه گرایي 
واش��نگتن در عص��ر دونالد ترامپ اس��ت. 
این موضوع از آنجا اهمیت بیش��تري پیدا 
مي كند كه این روزها انتقاد هاي شدیدي از 
انفعال اروپا در برابر یک جانبه گرایي آمریکا 
مطرح مي ش��ود. به همین دلیل بسیاري از 
سیاس��ت مداران اروپایي، دف��اع از برجام را 
فرصتي طالیي براي ایجاد تعادل میان اروپا 

و آمریکا ارزیابي مي كنند.
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چهبایدکرد؟

اقتصاد ایران، حال و روز خوش��ي ندارد. 
ای��ن گزاره بیش��تر به ی��ک جمله ماضي 
اس��تمراري مي مان��د ك��ه ای��ن روزها به 
چند ش��کل، از زبان هاي گوناگون شنیده 
مي شود. یک عده كارگزاران سابق نظام اند 
كه روزگاري مسئولیت تقنیني یا اجرایي 
داش��تند، دس��ته اي دیگ��ر، نماین��دگان 
مجلس ان��د كه بیش��تر ب��راي تبري خود 
از س��هامداري مش��کالت، از وضع موجود 
مي نالند. جناح هاي سیاسي نیز با كنایه هاي 
لب��ه دار خود، ه��ر یک ت��وپ را به زمین 
جناح مقابل س��انتر مي كن��د تا بگوید كه 
عامل وضع موجود آن »دیگري« سیاسي 
 اس��ت. دس��ته اي دیگر از منتق��دان اما، 
اوپوزیسیون پنداران حاكمیتي است  خود 
كه در نهادهاي گوناگون انتخابي و انتصابي 
حضور دارند. انتصابي ها همواره طلبکارند 
و انتخابي هم گاه حواله به دولت تفنگدار 
مي دهند و گاه برادران قاچاقچي یا دولت 

خراسان! 
حال آنکه هیچ یک از این موارد نمي تواند 
علت تامه و حتي علت موجبه وضع موجود 
باش��د. علت تامه وضعی��ت كنوني اقتصاد 
ای��ران را بای��د در دولتي ب��ودن اقتصاد و 
نیز روابط پرتنش با دنیا، جست وجو كرد. 
به طور مش��خص اقتصاده��اي دولتي تابع 

مطلوبیت توزیع رانت بس��یار باالیي دارند 
و وجود فس��اد در چنین اقتصادي، امري 
بدیهي به نظر مي رس��د. توزیع یارانه هاي 
س��نگین ب��ر كااله��اي اساس��ي و دارو و 
همچنین حامل هاي انرژي، خرید تضمیني 
برخي كااله��اي كش��اورزي نظیر گندم، 
پرداخ��ت حق��وق بازنشس��تگان از جانب 
دول��ت )و نه صندوق هاي بازنشس��تگي(، 
مالکی��ت و عاملیت تولید، توزیع و فروش 
بسیاري از كاالها و خدمات، نظیر: خودرو، 
فلزات سنگین، اینترنت و حامل هاي مهم 
س��وختي نظیر بنزی��ن و گازوئیل و قیر و 
بسیاري كاالها و خدمات دیگر، به شکلي 
كام��ال انحص��اري یا دس��ت كم انحصار از 
راه دور، كارفرمای��ي و اج��راي پروژه هاي 
عمران��ي، پرداخت كس��ورات موسس��ات 
اعتباري ورشکس��ته و بدحس��اب از محل 
دارایي هاي بانک مركزي، وفور كارمندان در 
دوایر دولتي و غیردولتي و بسیاري موارد 
دیگر، نشان مي دهد كه اقتصاد دولتي )به 
 معناي غیر خصوصي و نه فقط تیول داري 
قوه مجریه(، بالي جان اقتصاد خرد و كالن 

ایران و ایرانیان شده است. 
ب��ه قول میلت��ون فریدم��ن، اقتصاددان 
نوبلیست شهیر آمریکایي، انباشت قدرت 
و ثروت در یکجا، ولو با بهترین نیات، فساد 

مي آفریند. 
به ط��ور طبیع��ي اقتصاد دولت��ي منابع 
بس��یاري را مي بلعد و هرگز به شکوفایي و 
كارآیي در تخصیص منابع دس��ت نخواهد 
یافت، خالقی��ت در تولید و بهره وري در 
منابع انس��اني و م��واد اولیه نیز، با اقتصاد 

رانتی��ر دولتي س��ودایي محال و دس��ت 
نایافتني  مي نماید. 

 GII رتب��ه ای��ران بر اس��اس ش��اخص
)ش��اخص بین المللي نوآوري(، هرچند با 
بهبود در سال هاي اخیر به رده 6۵ جهاني 
رسیده است ولیکن بیشتر ناظر بر افزایش 
فعالیت استارت آپ هاي خصوصي در سطح 
كش��ور و ایجاد تنوع در دسترس��ي مردم 
به خدمات نوآورانه اس��ت. بدیهي اس��ت 
كه ن��وآوري در اقتصاد دولتي، حداكثر به 
مدل هاي گوناگ��ون خودروي پراید منجر 

خواهد شد! 
رتب��ه ۱3۰ ای��ران در ارتقاي ش��اخص 
به��ره وري در می��ان كش��ورهاي جهان و 
همچنین رتبه ۱۲8 ایران در روابط میان 
كارگر و كارفرما، نشان از بروكراتیزه شدن 
شدید اقتصاد كشور دارد كه در باب دولتي 
ب��ودن اقتصاد ایران، آمارها لب به س��خن 
مي گشاید. اگر مخاطبان سرسخت با آمار 
پیش گفته قانع نش��دند، باید آمار مبتني 
بر ش��اخص آزادي اقتص��ادي و همچنین 
ش��اخص ادراک فس��اد را، چاش��ني وار به 
مابقي مطلب افزود! بر اساس آمار منتشره 
از س��وي بنیادهاي هریتیج و فریزر، ایران 
ب��ا قرار گرفتن در رتبه ۱۵6 از نظر آزادي 
اقتصادي، در شرایط وخیمي به سر مي برد. 
رتبه ۱3۰ ایران در ش��اخص ادراک فساد، 
همبستگي معنادار شاخص ادراک فساد با 

آزادي اقتصادي را نمایان مي سازد.
بدیهي است كه با وجود وجود نقدینگي 
بسیار افسارگسیخته و هولناک در كشور، 
كم��اكان دول��ت و س��ایر خصولتي ها به 
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بن��گاه داري عمده خ��ود، در تولید و توزیع 
و حتي مصرف! كما في الس��ابق، با قدرت 
ادامه مي دهند. انحصارگرایي اقتصادي در 
ایران، مرزهاي جنون را نیز درنوردیده و به 
سركوب قیمت ها توسط دولت رسیده است. 
افزایش قاچاق كاال، س��وخت و ارز، تشدید 
شاخص شدت مصرف انرژي، كاهش بازدهي 
تولید، گس��تردگي دامنه مشاغل ناپایدار و 
فاقد توان تولید ارزش افزوده، همگي داغ بر 
داغ اقتصاد ایران مي افزاید. نهاد دولت به طور 
طبیعي میل به بزرگ ش��دن دارد و بزرگ 
شدن نیز تالي افزایش كنترل گري و حتي 
تصدي گري بر بخش هاي مختلف اقتصاد را 

موجب مي شود. 
آنچ��ه تاكنون گفته ش��د، بیش��تر نوعي 
آسیب شناسي ش��تاب زده از وضع موجود 
بود كه البته داروهاي مش��خصي نیز براي 
درمان آسیب هایي كه به ابرچالش مي مانند، 

وجود دارد.
نخستین راهکار براي برون رفت از وضع 
كنوني، آزادسازي قیمت ارز و حامل هاي 
انرژي اس��ت. بدیهي است كه آزادسازي، 
ب��ا افزایش قیمت تفاوت دارد و به عبارتي 
وانهادن پروسه قیمت گذاري به خریدار و 
فروشنده یا همان مکانیسم ازلي عرضه و 
تقاضاس��ت! نرخ ارز ك��ه از اوایل دهه ۵۰ 
شمس��ي، سركوب شده و به بهانه حمایت 
از مصرف كنندگان و حتي تولیدكنندگان! 
باعث باال ماندن غیرواقعي قیمت ریال بوده 
اس��ت، پیچیده ترین معض��ل این روزهاي 
اقتصاد ایران اس��ت. ب��ا نگاهي اجمالي به 
این ماجرا مي توان دریافت كه سركوب نرخ 
ارز، به مثابه یارانه دادن به كاالهاي خارجي 
در براب��ر كاالي داخلي  بوده و در نهایت با 
افزایش توزیع ای��ن رانت، تولیدكنندگان 
ورشکس��ته مي ش��وند و بح��ران افزایش 
بیکاري، بیشتر حلقوم اقتصاد به اغما رفته 
ایران را مي فشارد. دولت ها در این شرایط 
براي كاهش واردات، ب��ا وضع تعرفه هاي 
سنگین، سعي مي كنند تا نمایشي مبتني 
بر حمایت از تولید داخلي اجرا كنند حال 
آنکه، افزایش تعرفه باعث رشد و گسترش 
قاچاق ش��ود. همان گونه كه تفاوت قیمت 
تمام شده كاالهاي تولید داخل، با كاالهاي 
وارداتي یا قاچ��اق، بازهم افزایش بیکاري 
و گس��ترش فقر را در پي دارد. س��ركوب 
قیم��ت حامل ه��اي انرژي نی��ز، به جاي 
حمایت از اقش��ار و طبقات آسیب پذیر و 
فرودس��ت، باعث تقویت مصرف، از جانب 
كساني اس��ت كه مي توانند پول بیشتري 
بابت ان��رژي ارزان پرداخت كنند. همین 
ام��ر، به عل��ت وجود مابه التف��اوت قیمت 

س��وخت در داخل با كشورهاي همسایه، 
باعث تش��دید قاچاق س��وخت ش��ده و با 
توجه به وضع موجود بازهم تداوم خواهد 
یافت. آزادسازي قیمت حامل هاي سوخت، 
باعث كاهش مصرف س��وخت و همچنین 
كاه��ش هزینه هاي دولت خواهد ش��د و 
ای��ن امکان را به دول��ت خواهد داد كه با 
بازتوزیع مناسب تر سوبس��یدها، خدمات 
بهداش��تي و آموزش��ي بهتري ب��ه مردم 
عرضه كند. ع��دم توجیه پذیري اقتصادي 
تولید بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده هاي 
باالدستي و پایین دستي حوزه نفت، باعث 
شده تا جذابیت سرمایه گذاري براي ایجاد 
پاالیشگاه هاي جدید نفت و گاز و همچنین 
صنایع باالدستي پتروشیمي از بین برود. 

این در حالي اس��ت ك��ه واردات بنزین و 
گازوئیل با توجه به قیمت هاي داخلي صرفه 
بیشتري دارد. این ماجرا در رابطه با برخي 
كاالها نظیر گندم نیز صدق مي كند. دولت 
ب��ا خرید تضمیني گندم با قیمت دو و نیم 
برابر ارزش جهاني این كاال، ضمن تشویق 
م��ردم به تغییر الگوي كش��ت و در نهایت 
تغیی��ر الگوهاي هیدرولوژیکي، به ش��کل 
هولناكي منابع عمومي را هدف ریسک هاي 
كوتاه مدت خود قرار مي دهد. این در حالي 
است كه این فرآیند هزینه هاي سنگین تري 
 را در می��ان م��دت ب��ه دول��ت تحمی��ل

خواهد كرد. 
بانکداري و مدیری��ت عمده بر بیمه هاي 
كشور، باعث بروز پدیده dicoupling یا 
جدایي بازارهاي مالي و تولیدي از یکدیگر 
شده است. به این معنا كه بانک ها در فضاي 
كس��ب سود از مس��یري غیر از تولید قرار 
گرفته اند و ریس��ک بیمه بر تولید افزایش 
یافته اس��ت. در واقع م��ردم نیز با توجه به 
این وضع، در بهترین حالت ترجیح مي دهند 

كه س��رمایه خود را از تولی��د دور كرده و 
در بانک ها و موسس��ات مال��ي و اعتباري 
بخوابانند و س��ود بدون ریسک زیاد بازپس 
 گیرند. بانک ها نیز براي بازپرداخت س��ود 
س��پرده گذاران، ب��ه مس��یرهایي غی��ر از 
سرمایه گذاري در تولید سوق داده مي شوند 
و بازهم حباب هاي ش��دیدي در بازارهاي 
سکه، ارز و مسکن از طریق سفته بازي ایجاد 
مي كنند تا بتوانند عالوه بر كسب سود، سود 
معهود به سپرده گذاران را نیز، بازپرداخت 
كنند. این در حالي است كه چرخه مالیاتي 
نیز وضع موجود را تشدید مي كند باعث فرار 

شدید سرمایه از كشور خواهد شد. 
در مجم��وع مي توان گف��ت كه واگذاري 
تصدي گري دول��ت در بنگاه داري و خرید 
خدم��ات، برچی��ده ش��ده و كار به بخش 
خصوص��ي واگ��ذار ش��ود. پروژه هاي نیمه 
تمام و بنگاه هاي زیان ده و حتي س��ود ده، 
به شکل كامل یا دستکم به شکل اجاره به 
ش��رط تملیک به بخش خصوصي سپرده 
شود. نرخ سود سپرده و نیز نرخ بهره بانکي 
به شبکه بانکي واگذار شود و دولت در این 
زمینه استقالل شبکه بانکي را به رسمیت 

بشناسد. 
اصالحات فوري در نظام مالیاتي، به نحوي 
كه س��فته بازي را نش��انه گرفته و از تولید 
نیز حمایت گسترده صورت بپذیرد. خرید 
تضمین��ي كاالها و نی��ز تخصیص یارانه به 
حامل هاي انرژي نیز در یک فرآیند شفاف 
و به س��رعت حذف شود. قیمت ارز و سایر 
كاالها نیز بدون س��ركوب دولتي، توس��ط 

مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شود. 
مطلب را با این جمله از فریدمن به پایان 
مي برم: اگر مدیریت یک صحرا را به دولتي 
واگذار كنید، بعد از ۵ س��ال با كمبود شن 

مواجه مي شوید!
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مهدي پورقاضي| رئیس کمیسیون 
صنعت اتاق بازرگاني تهران|

در ح��ال حاضر تفکر پوپولیس��تي روي 
سیاس��تمداران كش��ور چنب��ره انداخته 
اس��ت. در حال��ي كه در چی��ن، تایوان و 
ده ها كشور پیشرفته دنیا مسیر اقتصاد به 
درستي دنبال مي شود اما در ایران شاهد 
این هس��تیم كه به ظاهر س��نگ امنیت، 
اش��تغال، تولید و آرامش مردم به س��ینه 
زده مي شود اما در نهایت تصمیماتي گرفته 
مي ش��ود كه بر خالف اقتصاد آزاد است؛ 
چرا كه دولتمردان با وجود وعده وعیدها و 
شعارهایي كه سر مي دهند، حاضر نیستند 
به تصمیماتي هم جهت با اقتصاد آزاد تن 
دهند. بنابراین در شرایط فعلي همه فعاالن 
اقتصادي و مردم در نگراني به سر مي برند و 
نسبت به این موضوع واهمه دارند كه شاید 
به زودي تغییرات پیش بیني نشده خالف 

منافع ملي اتفاق بیفتد. 
واقعیت این است كه اقتصاد كشور دچار 
سیاست پوپولیستي شده كه به دنبال آن 
نه تنها مردم بلکه تجار و فعاالن اقتصادي 
نی��ز متحمل هزینه ه��ا و صدمات زیادي 
ش��ده اند. بنابراین در شرایط فعلي اقتصاد 
كشور با اصالحات جزئي اصالح نمي شود 
بلکه به جراحي سختي نیاز دارد كه همه 
بای��د براي این تغییرات صبور باش��ند. از 
اینرو بای��د سیاس��ت هاي مختلفي را در 
پی��ش گرفت كه از وضعیت بحراني فعلي 

خارج شویم. 
ب��ر ای��ن اس��اس در ابت��دا باید 
ب��راي ایج��اد محی��ط باثب��ات 
كالن اقتص��ادي، از تصمیمات 
نسنجیده  و  نپخته  غافلگیرانه، 
خودداري كنی��م. براي تحقق 
دارد  ض��رورت  ه��دف  ای��ن 
تصمیمات��ي گرفته ش��ود كه 
دس��ت كم 6 ماه اعتبار داشته 
باش��د تا اعتماد از دست رفته 
به جامعه بازگردد. این در حالي 
است كه در شرایط فعلي، اقتصاد 
از تصمیمات خلق الساعه خسته 
شده و فعاالن اقتصادي به دنبال 
ماه  متع��دد 6  بخش��نامه هاي 
اخیر، اعتم��اد خود به دولت را 
از دس��ت داده اند؛ چرا كه طي 
ماه هاي اخیر شاهد این بودیم 

كه یک شبه بخشنامه ها و قوانین جدیدي 
ابالغ شد. 

براي دستیابي به محیط باثبات اقتصادي 
همچنی��ن باید یک ص��داي واحد وجود 
داش��ته باش��د و س��ازمان ها و ارگان هاي 
مختل��ف دولت��ي به ط��ور جداگانه س��از 

خودشان را نزنند. 
در ح��ال حاضر وزارت اقتصاد و دارایي، 
وزارت صنع��ت، بانک مرك��زي و از همه 
مهم تر سازمان برنامه و بودجه ساز خودش 
را مي زند. در شرایط فعلي جامعه اقتصادي 
پیام روشني را دریافت نمي كند. در نتیجه 
ب��ا پیامدهاي منفي در ب��ازار از جمله ارز 
چندنرخ��ي روبرو هس��تیم كه به محیط 
باثب��ات اقتصادي لطمه وارد مي كند و به 
ضرر اقتصاد اس��ت. در ای��ن میان باید از 
برخوردهاي فیزیکي در اقتصاد خودداري 
ش��ود. به عن��وان مثال بگی��ر و ببندهاي 
مربوط به كش��ف احتکار و بستن بنگاه ها 
ك��ه طي هفته هاي اخیر رخ داد، به ثبات 

اقتصادي ضربه مي زند. 

قدم دوم این است كه تولید دانش بنیان، 
كااله��اي صادراتي و تولی��دي كه داراي 
بهره وري ارتقا یافته هستند، مورد حمایت 
قرار گیرند. در این راس��تا باید باید به این 
نکته توجه داش��ته باش��یم كه هر چیزي 
م��ورد حمایت قرار نگی��رد؛ چرا كه منابع 
مالي كش��ور محدود است و نمي توان آن 
را صرف همه چیز ك��رد. بنابراین ضرورت 
دارد كه فضاي رقابت براي فعاالن اقتصادي 

توسط دولت تضمین شود. 
 ب��ر این اس��اس بای��د ش��وراي رقابت 
بطور مس��تقل عمل كند. به این معنا كه 
تصمیمات این ش��ورا باید جهت كاس��ته 
شدن رانت باش��د. این در حالي است كه 
در ش��رایط فعلي ش��اهد این هستیم كه 
بطور مثال ب��ا تغییر قابل توجه نرخ دالر، 
تنه��ا اجازه افزایش قیمت ۱۰ درصدي به 
خودرو داده شده در حالي كه این موضوع 
نشان مي دهد كه تصمیمات شوراي رقابت 
مستقل از امیال مس��ئوالن و دولتمردان 
نیست. در این شرایط انتظار مي رود براي 
تعیین قیمت، همه مکانیسم ها به درستي 
در نظر گرفته شود و دولت و قوه مقننه از 
دخالت نابجا در این گونه تصمیم گیري ها 
خودداري كنند. به این شکل شوراي رقابت 
ن��ه تنها تامین م��واد اولیه بخش تولید را 
تضمین مي كند بلکه قیمت ها را بر اساس 
قیمت هاي منطقه اي بررسي خواهند كرد 

تا به نرخي منطقي دست پیدا كند. 
قدم سوم این اس��ت كه شرایط 
رقاب��ت ب��راي بخ��ش دولت��ي و 
خصوصي یکسان شود و همچنین 
بخش خصوص��ي توس��ط دولت 
مورد مش��ورت قرار گیرد. این 
در حالي اس��ت كه در شرایط 
فعل��ي ش��اهد ای��ن هس��تیم 
بیش��تر  در  بخش خصوص��ي 
مش��ورت  مورد  تصمیم��ات 
قرار نگرفته است. نکته قابل 
در  نظامي ها  اینک��ه  تام��ل 
رقاب��ت ب��ا بخش خصوصي 
فعالی��ت اقتصادي مي كنند 
اما هیچ حساب و كتابي پس 
نمي دهند یا اینکه بطور مثال 
از استان هاي متبركه مالیاتي 
بنابراین  نمي ش��ود.  گرفت��ه 
و  بین بخش خصوصي  رقابت 
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دولتي به ش��کل فعلي غیر منصفانه است. 
ض��رورت دارد كه فعالیت ای��ن گروه ها با 
شرایط این چنیني متوقف شود. براي حل 
بحران هاي اقتصادي، باید با انحصار طلبي 
مقابل��ه كرد. همچنین ض��رورت دارد كه 
دولت از دخالت در قیمت گذاري خودداري 
كند و پاي خود را از قیمت گذاري ها بیرون 
بکشد. بر این اساس باید انجمن هایي همچون 
انجمن حمایت كه در دست بخش خصوصي 

است، مورد حمایت قرار گیرد. 
قدم چهارم این اس��ت ك��ه باید تکلیف 
مش��وق ها و یارانه ها مش��خص شود. چرا 
كه در حال حاضر به اس��م مردم و اشتغال 
تصمیماتي گرفته مي شود كه با علم اقتصاد 
جور درنمي آید. چنانچه قرار است مشوقي 
داده شود، باید به وضوح مشخص شود كه 
این یارانه و مش��وق براي چه هدفي مورد 
اس��تفاده قرارمي گیرد. به عنوان مثال باید 
تکلیف یارانه 4۵ هزار توماني كه به مردم 
داده مي شود، مشخص شود كه این میزان 
پول قرار است براي چه هدفي هزینه شود. 
شفاف سازي در اقتصاد یکي دیگر از مباحث 
مهمي اس��ت كه باید به عنوان قدم پنجم 
مورد توجه قرار گیرد. بنابراین اگر كسي از 
امتیاز یا معافیت ویژه استفاده مي كند، باید 
بطور شفاف به اطالع عموم مردم برسد. در 
این میان باید دولت الکترونیک جدي گرفته 
شود و بر روي پنجره هاي واحد كار شود. چرا 
كه در اقتصادي كه در آن فساد رخنه كرده 
باشد، نمي توان سرمایه گذاري انجام داد یا 
برنامه هاي توس��عه اي را پیاده س��ازي كرد. 
همانطور كه در حال حاضر یکي از معضالت 

ما این اس��ت كه س��ازمان هاي توس��عه اي 
اه��داف مش��خصي ندارن��د و نمي توانن��د 
 استراتژي مش��خصي براي توسعه صنعتي

تعریف كنند. 
شفاف سازي در ارائه آمارها نیز یکي دیگر 
 از اقدامات��ي اس��ت كه بای��د در این حوزه 
مد نظر قرار گیرد. در حال حاضر با وجود 
اینک��ه تورم حدود ۵۰ درصدي در زندگي 
مردم احس��اس مي شود اما همچنان بانک 
مرك��زي میزان ت��ورم را حدود ۱۰ درصد 
اع��الم مي كن��د. بنابراین ارائ��ه آمارهاي 
دس��تچین شده توسط دس��تگاه ها نشان 
مي دهد كه آمارهاي اعالم ش��ده از سوي 
دولت دس��تکاري شده است. در حالي كه 
باید همه دس��تگاه ها و سازمان ها شفافیت 
را سرلوحه كار خود قرار دهند تا موجبات 
بي اعتم��ادي مردم را فراهم نکنند. در این 
راستا همچنین باید ارگان هایي مثل بانک 
مركزي در رابطه با بي نظارتي ها مورد تنبیه 
قرار بگیرند و حتي به دادگاه معرفي شوند 

تا از میزان تخلفات كاسته شود. 
اصالح سیاست هاي مالي و پولي اقدامي 
است كه باید در قدم ششم مورد توجه قرار 
گیرد. بر این اساس بایستي از ریالي كردن 
صندوق توس��عه ملي خودداري شود؛ چرا 
كه این صندوق متعلق به نسل هاي مختلف 
است. تجربه ثابت كرده اگر منابع صندوق 
توسعه ملي ریالي شود، دیگر به صندوق باز 
نمي گردد. البته در این میان باید نرخ بهره 
این صندوق جذاب باشد تا فعاالن اقتصادي 
و بنگاه ها بتوانند از آن اس��تفاده كنند در 
حالي كه در شرایط فعلي بخش خصوصي 

به زحمت مي توان��د از منابع این صندوق 
استفاده كند.

همچنین باید ارز بدون تاخیر تک نرخي 
شود. همانطور كه در بسیاري از كشورهاي 
پیشرفته دنیا تنها یک نرخ براي ارز وجود 
دارد. از این رو باید از س��ركوب قیمت ارز 
در سامانه نیما و بازار ثانویه خودداري شده 
و اجازه داده ش��ود كه نرخ ارز در س��امانه 
نیما به نرخ آزاد ارز نزدیک ش��ود. در این 
می��ان بانک مركزي نیز باید به بازار عرضه 
و تقاض��ا احترام بگ��ذارد و در آن دخالت 
نکند. از طرفي كنترل رشد نقدینگي نیز از 
اقدامات مهمي است كه باید در دستور كار 
قرار گیرد؛ چرا كه با چنین نقدینگي مهار 
نشدني اي به تورم هاي باال خواهیم رسید.

قدم هفتم كه یکي از مهم ترین اقدامات 
ب��راي عبور اقتصاد ایران از بحران فعلي به 
حساب مي آید، بهبود روابط با دنیاست. در 
شرایط فعلي رابطه ایران نه تنها با آمریکا 
و برخي كش��ورهاي همسایه خوب نیست 
بلک��ه روابط ما حتي با كش��ورهایي كه به 
ظاهر روابط خوبي داریم نیز در تش��نج به 
سر مي برد. از اینرو در حال حاضر موقعیتي 
نداریم كه حتي كشورهاي همسایه بتوانند 
ب��ه راحتي كاالهاي ما را بپذیرند. بنابراین 
بای��د با دنی��ا هم پیوندي اقتص��ادي را در 

پیش بگیریم. 
كالم آخ��ر اینک��ه ب��ا در پی��ش گرفتن 
اقدامات فعلي دولتمردان نمي توان به آینده 
اقتصادي كش��ور خوشبین بود مگر اینکه 
هفت گام ذكر ش��ده ب��راي عبور از بحران 

فعلي اقتصاد در دستور كار قرار گیرد. 



محمد امیرزاده|
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران|

اقتصاد فلجي كه این روزها با آن دست و پنجه 
نرم مي كنیم، حاصل نگرش دولتي حاكم بر اقتصاد 
اس��ت. با اینکه دولت هاي مختلف طي سال هاي 
گذش��ته از همکاري بیشتر با بخش خصوصي دم 
زدند اما در نهایت ش��اهد این هستیم كه بیش از 
8۰ درصد اقتصاد ایران در سیطره دولت قرار دارد 
و به تبع آن تصمیم گیري ها و قانون گذاري ها نیز 
به نفع ارگان هاي دولتي پیش مي رود. تا جایي كه 
در حال حاضر پیش بیني نرخ ارز به عنوان یکي از 
متغیرهاي كلیدي و مهم اقتصادي به امري دشوار 

تبدیل شده است. 
واقعیت این است كه در هیچ یک از كشورهاي 
دنیا شركت هاي بزرگ در اختیار دولت قرار ندارند 
ام��ا در ایران بس��یاري از هلدینگ ه��اي بزرگ و 
همچنین پروژه هاي اقتصادي در دست ارگان هاي 
دولتي اس��ت. این در حالي است كه تجربه نشان 
داده منابعي كه  مي تواند در بخش خصوصي بازدهي 
ایجاد كند، با دخالت دولت تنها هزینه به بار آورده 
است. بنابراین دولت در هر پروژه اي كه وارد شده نه 
تنها قفل شدن آن را به دنبال داشته بلکه در نهایت 
موجب تحمیل هزینه هاي قابل توجهي به مردم 
شده است. همانطور كه نگاهي به نتایج مطالعات 
در این زمینه هم نشان مي دهد كه ورود دولت به 
برخي از پروژه ها، تاخیر چندین ساله و میلیاردها 
دالر خس��ارت را در پي داشته است. از این رو در 
حال حاضر بخش خصوصي از نگرش دولتي حاكم 
بر اقتصاد گله مند است و معتقد است كه قوانین 

كاسب كارانه  و بدنه فربه دولتي، اقتصاد كشور 
را با چنین بحران هایي روبرو كرده است. 
بنابر آنچه گفته ش��د، اعمال سلیقه 

ف��ردي در دولت دش��من توس��عه 
بخش خصوصي اس��ت در حالي كه 
در شرایط فعلي یکي از حركت هاي 
مهم��ي كه مي تواند ب��راي عبور 
از بح��ران فعلي اقتصاد راه گش��ا 
باشد، رفع موانع بخش خصوصي 
و قطع دس��ت اف��راد از دخالت 
در پیش��برد پروژه ه��اي بزرگ 
اس��ت. بنابراین اگر قرار اس��ت 
اقتصاد ش��کل درستي به خود 

بگیرد و رونق داش��ته باشد، باید 
تصمیم گیري هاي سیاسي به نفع 
منافع ملي باش��د كه براي تحقق 
این موض��وع، دولت بای��د بپذیرد 
ك��ه تصمیم گیري بدون مش��ورت 

و همراه��ي بخش خصوصي امکان پذیر 
نیس��ت. نکته قابل توج��ه اینکه تضعیف 

بخش خصوصي و طبقه متوسط هر جامعه اي در 
نهایت مشکالت اقتصادي فراواني را براي مردم به 

وجود خواهد آورد. 
اما از آنجایي كه سیاس��ت، سیاست خارجي و 
اقتصاد همگي ملزوم یکدیگر هستند، باید در شرایط 
فعلي به دیپلماسي و بهبود ارتباطات بین المللي 
نیز توجه ویژه اي داشت؛ چرا كه به عقیده ما پایه 
و اس��اس حركت هاي اقتصاد، تعامل با دنیا است. 
این در حالي اس��ت كه عدم ارتباط بین المللي و 
مشکل در روابط سیاسي در شرایط حاضر براي ما 
مشکل ساز شده است. تجربه نشان داده مذاكره، 
پایان هر جنگ و درگیري اي بوده است. از این رو 
بنده آنچنان به دیپلماسي معتقد هستم كه تصور 
مي كن��م اگ��ر در جنگ جهان��ي اول هم مذاكره 
انجام مي ش��د، به جاي كشته ش��دن هزاران نفر 
انسان بي گناه، تنها رهبران این جنبش ها كشته 
مي شدند. اما به دلیل اینکه به دیپلماسي و مذاكره 
اهمیت داده نشد، بسیاري از ملت ها قرباني تاثیرات 
سیاست هاي استعماري طرف هاي درگیر در این 
مناقشه شدند؛ بطوري كه در نهایت اثرات این جنگ 
بزرگ به ایران هم رسید و یک سوم جمعیت ایران 
بر اثر قحطي و گرسنگي جان خود را از دست دادند. 
بنابراین مذاكره و دیپلماس��ي نقش مهمي در 

عبور از بحران ها و توس��عه اقتصادي كشور دارد. 
همانطور كه برجام بعد از چندین س��ال مذاكره 
حاصل شد. در ش��رایط فعلي مدیران ایراني هم 
باید بتوانند با افزایش ارتباطات بین المللي، بهترین 
بازارهاي جهاني و مصرف كننده جهان را به دست 
بگیرد تا به این شکل در مسیر جهش صادراتي و 
توسعه قرار گیرد. در این خصوص البته باید به این 
نکته توجه داشت كه مهم ترین موتور محركه آماده 
كردن بانک ها براي پش��تیباني از صادرات است. 
همچنین شناسایي قوانین مزاحم كسب و كار و 
اعالم آنها به دولت و مجلس بطور شفاف یکي از 
اقدامات مهمي است كه از مسئوالن اتاق بازرگاني 

انتظار مي رود نسبت به پیگیري آن اقدام كنند.
 از طرفي با توجه به اینکه كشور ما درآمد زیادي 
دارد، ای��ن توقع مي رود ك��ه منابع مالي در جاي 
درس��ت خود هزینه ش��ود و مشکالتي همچون 
نقدینگي كه در حال حاضر براي اقتصاد دردس��ر 
س��از شده، با حل موانع رد و بدل شدن پول حل 
شود. این در حالي است كه طي سال هاي گذشته، 
سرمایه هاي اقتصادي به دست افرادي رسید كه 
مولد نبودند. بنابراین این سرمایه به جاي تقویت 
اقتصاد تبدیل به س��یل نقدینگي شد؛ بطوري كه 
تمام بخش هاي اقتصادي از جمله بخش خصوصي 

و دولت آسیب دیدند. 
در این میان با توجه به اینکه نگاهي به وضعیت 
نابس��امان بازار ارز نش��ان مي دهد كه بخش��ي از 
مش��کالت ارزي و نرخ فعلي دالر ریشه اقتصادي 
دارد و بخش مهمي از آن نیز به تصمیم گیري هاي 
غلط اقتصادي دولتمردان ارتباط دارد، این انتظار 
از دول��ت وجود دارد كه جهت ش��ناور بودن نرخ 
دالر گام بردارد. در غیر این صورت هر چند سال 
یک بار حباب دالر مي تركد و وضعیت نابسامان و 
متشنجي همچون شرایط فعلي را براي مردم و 
فعاالن اقتصادي به وجود مي آورد. این در حالي 
 اس��ت كه اگ��ر دولت ها از حف��ظ منافع خود 
صرف نظر كنند و منافع ملي را در تصمیم گیري هاي 
خود م��د نظر ق��رار دهند، هیچ��گاه با چنین 

مشکالتي روبرو نخواهیم شد. 
كالم آخر اینکه در ش��رایط فعلي باید در 
ق��دم اول مذاكره با جوامع بین المللي و در 
قدم بعدي توانمندسازي بخش خصوصي 
مورد توجه دولت قرار گیرد تا بخش��ي از 
بحران هاي اقتصادي كش��ور حل و فصل 
شود. تجربه نیز نشان داده كه ملت ایران 
با همراهي یکدیگر بر بزرگ ترین مشکالت 
فائق آم��ده اما باید این واقعیت را مدنظر 
داشت كه اگر به ایستادگي خود در مورد 
همکاري با آمریکا و كشورهاي دیگر ادامه 
دهیم، شرایط اقتصادي سخت تر خواهد شد. 
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ازکجاشروعکنیم؟

ایراِن امروز بیش از هر زمان دیگري به مفهوم 
تام و تمام »بحران زده« نزدیک ش��ده اس��ت. 
آن چه بیش از گذش��ته ای��ن بحران زدگي را 
عینیت بخشیده و عیان ساخته، در خلق و خو، 
رفتار اقتص��ادي، كنش اجتماعي، بازتاب هاي 
سیاس��ي و نموده��اي فرهنگ��ي جامعه قابل 

ردیابي است.
جامعه اي كه بدون هیچ گونه حمله نظامي، 
بح��ران فراگیر اقتص��ادي، ب��روز چالش هاي 
اجتماع��ي و... رفتاري حاكي از نگراني عمیق 
و از دس��ت رفتن امید به آینده را از خود بروز 
مي دهد، به یقین جامعه اي »بحران زده« لقب 
مي گیرد. با این اوصاف اگر این بحران، در اعداد 
و ارقام و آمارهاي رسمي هم خودش را نشان 
ندهد، نمي توان و نباید از كنار ماجرا به سادگي 
عب��ور كرد و ابعاد خطرخیز و نگران كننده آن 

را نادیده گرفت.
چه اینکه بحران مورد اش��اره در س��اخت و 
س��اختاري دروني، تکثر پی��دا كرده و ذهن و 
ضمیر آحاد جامعه را درنوردیده اس��ت. نمونه 
بارز این وضعیت را مي توان در اوضاع كسب و 
كار و نگراني از خرید و فروش كاال و خدمات، 
اوضاع فروشگاه هاي زنجیره اي و كمبود اقالم 
مصرفي مورد نیاز خانوار در آنها، فاصله گذاري 
بخش قابل توجهي از جامعه با اركان تصمیم گیر 
و تصمیم س��از نظام، بي توجه��ي به اخبار � تا 
حدودي � امیدواركننده، بي اعتمادي به اقدامات 
و برنامه ه��اي دولت، مجلس و دیگر نهادهاي 
تصمیم گیر نظام در صحنه اجرا و اس��تراتژي 

و... مشاهده كرد.
ب��ا این وص��ف، هر لحظه انتظ��ار مي رود تا 
جامعه با چالش »انباشت نگراني«ها و به تبع 
آن »انفجار توده اي« مواجه ش��ود. در صورت 
بروز این وضعی��ت، مخاطرات حاصل از آن را 
نمي شود از طریق برنامه ریزي هاي كالن و در 
بس��تري آرام و منطقي دنبال كرد. مسال هاي 
ك��ه یا از اولیاي امور عبور مي كند یا آنها را به 
ناكجاآباد »سقوط مشروعیت« مي كشاند و این 
هر دو آفتي بزرگ و حمله اي شدید براي كشور، 
ملت و نظام محس��وب مي ش��ود. به طور قطع 
انفجار توده اي تمام وجوه گوناگون »عقالنیت«، 
استراتژیک«،  »رویکردهاي  »تصمیم گیري«، 
»آرامش« و »تدبیر« را در برابر مس��ئوالن امر 

از كار انداخته و به آتشي خانمان برانداز تبدیل 
مي شود.

تردیدي نیست كه این »انفجار توده اي« نه 
از جنس مطالبه گري »طبقه متوس��ط« است 
و نه به راهکارها و راهبردهاي »روش��نفکران« 
و »صاحب نظران« توجهي نش��ان مي دهد. در 
حقیقت اگر چنین وضعیتي رخ دهد، »رهبران 
افکار عمومي« گروهي نوخاس��ته خواهند بود 
كه هیچ ش��ناخت و »معرفت شناس��ي« قابل 
مالحظ��ه اي از آنها وجود ن��دارد. این رهبران 
افکار عمومي مي توانند از جنس »سلبریتي هاي 
فضاي مجازي« یا »عوام پرگو« یا حتي »عوامل 
وابس��ته« باش��ند. آنها مي توانند با شعارهاي 
»عوام فریبانه« گروه هاي مختلف اجتماعي را 
ب��ا خود همراه كرده و ت��ا مي توانند به اهداف 

خود نزدیک شوند.
از دیگر سو، شیب رویدادها و اتفاقات نشان 
مي دهد تا رسیدن به زمان مورد اشاره، »زمان 
زیادي« باقي نیس��ت. فراواني رویدادها، حجم 
اعتراض ها و ش��دت عم��ل كنش گران حاضر، 
موجب ش��ده است تا نش��انه هایي از مقدمات 
تحقق این »انفجار توده اي« فراهم اید. این همه 
یعن��ي نظام و به تبع آن دولت در حال حاضر 
در زمان »فرصت طالیي« به س��ر مي برد. این 
فرصتي است كه حاكمیت یا مي تواند با استفاده 
حداكث��ري از آن بس��یاري از »تهدید«ه��اي 
موجود را به »فرص��ت« بي نظیر تبدیل كرده 
ی��ا در پي حوادث روان ش��ده و س��ر از همان 

ناكجاآباد در خواهد آورد.
درس��ت در این نقطه است كه باید پرسیده 
ش��ود: »چه باید كرد؟« پاس��خ به این پرسش 
به طور قطع ابعاد وسیعي را شامل خواهد شد. 
در حقیقت نمي توان با رویکردهایي یک سویه 
و بدون توجه به ابعاد و وسعت وضعیت موجود 
نس��بت به آن واكنش نشان داد. طبیعي است 
زماني كه سخن از مخاطره اي فراگیر، با زمینه ها 
و وج��وه متعدد و متکثر به میان مي آید، ارائه 
راهبردها و راهکارهاي »تک ساحتي« نه قابلیت 
اجرا دارند و نه شرط مدیریت كارآمد هستند. 
لذا نباید انتظار پاس��خي كوت��اه در برابر این 

پرسش داشت.
توقع آن اس��ت كه مس��ئوالن امر و حتي 
آحاد مردم، ابعاد و وجوه بسیار متنوع مشکل 
پیش آم��ده را درک كرده و س��عي داش��ته 
باش��ند تا در بس��تري عقالی��ي موضوع را از 
طریق سنجه هاي قابل درک مرتفع كنند یا 
آسیب ها را به حداقل برسانند. وضعیت موجود 
به گونه اي است كه تکانه هاي متعددي را در 
سطوح مختلف زندگي مردم به وجود آورده و 

توان تصمیم گیري هاي عادي و روزمره را هم 
از برخي از آنها س��لب كرده است. در چنین 
وضعیتي اس��ت كه پی��ش از هر اقدامي باید 
نسبت به »بازیابي اعتماد از دست رفته« اقدام 
كرد. در حقیقت به نظر مي رسد حاكمیت و 
به تبع آن دولت باید در پي »اعتمادآفریني« 
و »اطمینان بخش��ي« باش��د. در گام نخست 
این »اعتمادآفرین��ي« هم تضمین صحت و 
سالمت چرخه نظام تأمین و توزیع قرار دارد. 
در حقیقت مسئوالن امر باید در ابتدا نسبت 
به اصالح و بازآفریني سالمت »نظام تأمین و 
توزیع« اقدام كنند. در صورت توجه و اهتمام 
ب��ه این موضوع بخش قاب��ل توجهي از »بار 
رواني« موجود در جامعه كاهش پیدا كرده و 
بخش��ي از اعتماد و اطمینان از میان رفته به 
مردم باز خواهد گش��ت. این اتفاق هم میسر 
نخواهد ش��د، مگر با قطع كردن دست هاي 
ایجاد اخالل و اختالل از س��طح بازار و نظام 
توزیع و تأمین كاالهاي اساسي مردم؛ تحقق 
اه��داف این رهیافت، با تکیه بر اس��تفاده از 
تجربی��ات گذش��ته و توجه ب��ه بن مایه هاي 
تئوري هاي »اقتصاد اجتماعي« یک ضرورت 

اجتناب ناپذیر است.
حاكمی��ت در گام هاي بع��دي باید از میزان 
آس��یب واردش��ده كاسته و ش��دت، قدرت و 
اثرگذاري آنها را در حد ممکن و مقدور كاهش 
دهد. بطور قطع هیچ كس توقع ندارد مشکالتي 
كه طي چهل سال گذشته بر كشور وارد شده 
است، در یک شب یا حتي یک سال و دو سال 
مرتفع ش��ود. بلکه انتظار عمومي آن است كه 
مس��یر حركت حاكمیت و دولت و مجلس در 

راه رفع مشکالت موجود تعریف شود.
همانط��ور كه پیش تر نیز اش��اره ش��د رفع 
این مش��کالت تنها راه حل اقتص��ادي ندارند. 
بلکه حاكمان بای��د زمینه هاي اجتماعي بروز 
بحران هاي تازه را از میان برداش��ته با توسعه 
اجتماعي، سیاس��ي و فرهنگي به سمت ایجاد 
ثبات در جامعه حركت كند. تردیدي نیس��ت 
ك��ه خروج از این وضعیت با هر راهکاري، باید 
در نهایت به حركت در مسیر »توسعه پایدار« 
كش��ور بینجامد. مسیري كه متأسفانه به نظر 
نمي رس��د در حال حاضر چندان مورد توجه 
كارگ��زاران و تصمیم گیران و تصمیم س��ازان 
كالن قرار گرفته باشد و بیشتر سعي مي شود 
تا با بهره گیري از قوه قهریه و ایجاد رویکردهاي 
»امنیت��ي« به مبارزه با قاع��ده هرم بپردازند. 
راهب��ردي كه تاكنون نه در ایران و نه در هیچ 
نقطه دیگري از جهان پاسخ گوي برون رفت از 

چنین وضعیتي نبوده است.

علیرضا صدقي 
روزنامه نگار



فریدون مجلسی یك دیپلمات باسابقه در ایران است 
که البته در سال های اخیر به کار ترجمه کتاب های معتبر 
درباره مسائل بین المللی روی آورده است. مجلسی به 
دلیل احاطه اش به مسائل دیپلماسی و عالقمندی به 
مس�ائل ایران در کانون توجه قرار دارد و سخنانش از 
سوی کارشناسان معتبر تلقی می شود. او در نیمه دوم 
شهریورماه به اتاق ایران آمده بود تا درباره مسائل روز 
ایران و جهان با اعضای سندیکای تولیدکنندگان برق 
تبادل نظر کند. نامه اتاق بازرگانی گفت وگوی کوتاهی 

با او انجام داده است که در زیر می خوانید:
  

 جنابعال�ی در گفت وگوی مفصل�ی که با اعضای 
سندیکای تولیدکنندگان برق داشتید به نکات بااهمیتی 
درباره اینکه چگونه می توان اقتصاد ایران را از بحران 
نجات داد را به ویژه در ارتباط با تعامل با جهان مطرح 
کردید. پرسش مشخص این است که در کوتاه مدت چه 
می توان کرد که کسب و کار ایرانیان بدتر از این نشود و 

شرایط سخت تر نشود؟
توجه داشته باشید كه مسائل حل ناشده اقتصاد ایران كه طی 
دهه های متوالی انباشت شده اند پرشمارند و حل آنها نیازمند 
به زمان است. دولت و سایر نهادهای حکومتی باید دسته بندی 
كارشناسانه از این مسائل داشته باشند و برای حل هر كدام 
از آنها برنامه وجود داشته باشد و اولویت نیز با فعالیت هایی 
باش��د كه در حال حاضر ایران را در شرایط دشوار قرار داده 
اس��ت. آنچه من از تحوالت ای��ران و جهان به ویژه تحوالت 
آمریکا به عنوان كشور اول اقتصادی و نظامی جهان می فهمم 
این است كه ایران باید تکلیف خود را با این كشور مشخص 
كند. االن سدهای بلندی در مسیر نوعی تعامل میان ایران 
و آمریکا بنا شده است كه باید با عقالنیت آنها را شناسایی و 
برطرف كنیم. روزی كه رئیس جمهور سابق ایران با صدای بلند 
می گفت قطعنامه های تحریم ایران كاغذپاره ای بیش نیستند 
باید فکر این روزها را می كردیم. ایران باید توجه داشته باشد 
كه تضاد و درگیری با كشور شماره یک جهان در اقتصاد و 
در حوزه نظامی گری نیروی فوق العاده می خواهد و این مساله 
با توجه به قدرت اقتصاد ایران كه به هر حال در مقایس��ه با 
كشورهایی حتی نظیر تركیه و كره جنوبی نیز قدرت برتری 
نیست كار سختی است. یادمان باشد كه پرونده هسته ای ایران 
در وضعی قرار گرفت كه ایران به لحاظ تگناهای اقتصادی ناچار 
شد كه با جهان مذاكره كند. االن نیز به نظرم می رسد كه باید 
با لحاظ كردن همه فضاهای كار و همه پیامدهای احتمالی 
از ادامه وضع موجود به این بیندیشیم كه شاید مدارا در این 

روزها حتی از نبرد كارسازتر باشد.
 برخی اعتقاد دارند که ایران می تواند در کوتاه مدت 
با همکاری کش�ورهایی مثل روسیه و چین به لحاظ 
سیاسی و اقتصادی از تگناهای اصلی عبور کند. آیا 

واقعاً کشور چین به اقتصاد ایران کمك خواهد کرد؟
من از اینکه با كدام دیدگاه كارشناسانه این حرف ها بیان 
می شود اطالع ندارم، اما می دانم كه این اتفاق نمی افتد. 
چین در همه سال های اخیر توانایی و یا تمایلی برای 
كمک به اقتصاد ایران نداشته است. رهبران چین همه 
قطعنامه های س��ازمان ملل متحد درباره تحریم های 
ایران را اجرا كردند و در همه سال های كه ایران ذخایر 
ارزی اش را در بانک های این كشور نگه می داشت به 
ای��ران كمک نکرد بلکه برخی تنگناها را نیز فراهم 
كرد. یادمان نرفته است كه چین منابع ارزی ایران 

را به لحاظ اینکه ریسک دارد و باید بیمه آن را 

ایران بدهد نگهداری كرد و ایران را ناچار می كرد كه از كاالهای 
چینی خریداری كند.

 آیا اروپا می تواند در کوتاه مدت به ایران کمك کند؟
به نظرم می رس��د با توجه به اینک��ه اتحادیه اروپا با ایران 
مناسبات احترام آمیز بیشتری دارد بهتر است ایران به اقتصاد 
اروپا نزدیک ش��ود. كش��ورهای اروپایی تعدادشان بیشتر و 
دست ش��ان برای كمک دادن به ایران بازتر است و ایران نیز 
صنایع كارخانه ای اش بیشتر اروپایی است تا چینی. به همین 
دلیل بهتر است همکاری با اروپا در دستور كار باشد. اروپایی ها 
بارها اعالم كردند اگر ایران برخی ش��رایط را بپذیرد قدرت 

چانه زنی اروپا در برابر آمریکا افزایش می یابد.
  سخنان مجلسی در جمع کارفرمایان

من می خواهم كمی در نقش وكیل شیطان یعنی آمریکا 
باش��م و داس��تان را از زاویه نگاه آنها بررس��ی كنم. واقعیت 
 این اس��ت كه ب��ه نظر می رس��د رهبری آمری��کا در همه

4۰ سال اخیر با استناد به رفتار و گفتار مدیران و سیاسیون 
ایرانی توانس��ته اند دش��منی خود با نظام سیاسی ایران نزد 
افکارعمومی خویش را  توجیه كنند. رهبران آمریکا معتقد ند 
اگر ایران با این كشور كاری نداشت آمریکایی ها نیز با ایران كاری 
نداشتند اما ایرانی ها بودند كه با آمریکایی ها دشمنی كردند و راه 
را برای آشتی بسته اند. مجلسی با تاكید بر اینکه این حرف ها را 
تایید نمی كنم و فقط دارم از زاویه نگاه نظام سیاسی این كشور 
به كینه ورزی  چهار دهه ای دوكشور نگاه می كنم. آمریکایی ها 
 می گویند ایران اس��ت كه 4۰ سال اس��ت راه های تماس و 
گفت وگو با آمریکا را مسدود كرده و علیه این كشور خشونت 
كالمی روا می دارد، دارد. ما  تنها كشوری هستیم در دنیا كه 
می خواهیم متحد استراتژیک آمریکا را از روی زمین محو كنیم. 
این حرف ها  چیزهایی است كه می توان در دیدگاه رهبری 

امروز كاخ سفید نیز دید.
 تحریم

مجلس��ی در ب��اره تحریم ها گف��ت: روزی كه برای 
نخس��تین بار موض��وع تحریم ه��ای ایران از س��وی 
ش��ورای امنیت طرح ش��د رئیس جمهور وقت ایران 

آقای احمدی نژاد نخواس��ت از ایران دراین شورا دفاع 
ش��ود و آمریکایی ها هرچه خواستند از این شورا بهره 
بردند. معنای این حركت كه كش��وری به دلیل برخی 
رفتارهایش  به  شورای امنیت  ارجاع داده می شود  این 
است كه این كشور مخل صلح و امنیت جهانی است و 
متاسفانه ایران در دوره احمدی نژاد شش بار در شورای 
امنیت محکوم ش��د. اگرشرایط  ایران كه البته با اوایل 
دهه ۱39۰ تفاوت دارد گونه ای شود كه ایران باردیگر 
كارش به ش��ورای امنیت كش��یده شود شرایط دشوار 
خواهد شد. ایران باید توجه كند االن فقط یک كشور 
اس��ت كه این تحریم ها را اعمال مي كند اما این كشور 
یعنی آمریکا قدرت نخست اقتصادی و نظامی جهان با 
فاصله از سایر كشورهاست و اثرگذاری اش بیشتر است. 
ایران باید بهانه های تحریم را از آمریکا بگیرد تا متحدان 
اروپایی این كشور كه عالقمندند با ایران همکاری كنند 
در برابر آمریکا توانایی چانه زنی داش��ته باشند. یادمان 
باشد در شرایط تعمیق و گسترش دامنه تحریم ها حتی 
افغانستان نیز دنبال تحریم ایران افتاده است و عراق نیز 

این تحریم ها را به هرحال رعایت خواهد كرد.
  1973 و 2018

من در سال ۱9۷3 ماموریت داشتم و در بلژیک بودم. در آن 
سال به دلیل اینکه جنگ اعراب و اسرائیل رخ داده بود همه 
كش��ورهای عرب حاشیه خلیج فارس فروش نفت به اروپا را 
مسدود كرده بودند چون اروپا را پشتیبان اسرائیل می دانستند. 
این روزها اما همه این كش��ورها به اروپا نفت صادر می كنند 
و تنها ایران است كه اگر اروپایی ها بتوانند نفت دربرابر كاال 
را اعمال كنند شاید از ایران نفت خریداری كنند. این اتفاقی 
است كه افتاده و ایران رودرروی غرب ایستاده است و اعراب 
دوستان نزدیک اروپا شده اند این در حالی است كه اروپایی ها 
ترجیح می دهند به جای دوستی با اعراب باایران دوست باشند. 
یادمان باشد اروپا عالقمنداست بتواند در شرایط مطلوب نفت 
و گاز ایران را جایگزین نفت وگاز سایركشورها و روسیه كند. 
ایرانی ها نیز از دست كم ۱۰۰ سال پیش دوست دارند شبیه 

اروپایی ها زندگی كنند و این یک مساله مهمی است.
  روسیه و ایران

مجلسی ادامه داد ایران تصور مي كند روسیه نیازمند حمایت 
ایران است اما روس ها خودشان این نگاه را ندارند. آنها با ایران 
مناسباتی ابزارگرایانه دارند و هرگاه احساس كنند ایران شاید 
برای منافع آنها فایده ای ندارد ایران را كنار می گذارند. روسیه 
چندین برابر تجارت با ایران با اس��رائیل تجارت دارد  و ۲۵ 
درصد ساكنان اسرائیل یهودی های روسی تبارند و آنها درنهایت 
اسرائیل را برایران ترجیح می دهند. روسیه رقیب نفتی ایران 

است و باید از این زاویه به روس ها نگاه كرد.
  به سوی آرامش

وی در بخش پرسش و پاسخ درجواب به این سوال 
كه آیا ایران و آمریکا به سوی جنگ می روند توضیح داد 
به نظر من این طور نیست و من نشانه ای از اینکه ایران 
و آمریکا حتی در این وضعیت به سوی جنگ پیش 
بروند نمی بینم. تصور من این اس��ت كه ایران سعی 
مي كند با برخی آدرس هایی كه می دهد به آمریکا 
نشان دهد حاضر است وضعیت كج دار و مریز فعلی 
ادامه یابد و نوعی آرامش پدیدار شود. مجلسی درباره 
نرخ دالر گفت من فکر می كنم دالر درنزدیکی های 
 ۱3 ه��زار توم��ان باق��ی می مان��د چون نش��انه ای

 از وخیم تر شدن اوضاع نیست.

فریدون مجلسی توضیح داد

تعاملواقعیباغربدرکوتاهمدتراهحلمناسبیاست
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فرارروبهجلوبرايمقابلهباتحریم

کمت�ر از یك ماه دیگ�ر، تحریم هاي 
دوباره آمریکا، گریبان گیر اقتصاد ایران 
مي ش�ود اما این بار به شکلي دیگر. در 
دوره قبل تحریم ها، اتحاد حول آمریکا 
بود و ایران منزوي اما این بار آمریکاست 
ک�ه هیچ متحد پا به کاري ندارد. با این 
حال هژموني آمریکای�ي، هنوز قدرت 
زیادي براي اعم�ال تحریم ها دارد. در 

دوره قب�ل تحریم ه�ا، مقام�ات ایراني 
نتوانس�تند به خوبي ش�رایط تحریمي 
را مدیریت کنند. فشارهاي اقتصادي و 
برهم خوردگي نظام ارزي، کشور را در 
آستانه فروپاشي قرار داده بود. به گفته 
علینقي مش�ایخي، اگر روند تحریم ها 
ت�داوم مي یاف�ت، ناگزی�ر بودیم مانند 
دول�ت صدام، نفت در برابر غذا تجارت 
کنیم. ب�ا این حال برجام فصل الختامي 
بود بر این شرایط، اما گویا دوباره شرایط 

آن دوران در حال بازگشت است. 
نظام اقتص�اد رانتي ایران، به ش�دت 
متکي ب�ه درآمدهاي نفتي اس�ت. اگر 
نف�ت نباش�د، ارزي نیس�ت و اگ�ر ارز 

نباش�د، تجاري نیس�ت و اگ�ر تجارت 
نباش�د نه درآمده�اي گمرکي خواهد 
بود و ن�ه تولیدي که دول�ت از مالیات 
آن ارتزاق کند. نکته اساسي آنجاست 
که برجامي که بسیاري بر آن باورند که 
هیچگونه دستاورد خاصي براي کشور 
نداش�ته اس�ت، گویي غافل از آنند که 
برجام قرار نبود همه مش�کالت داخلي 
را ح�ل و فصل کند. برج�ام معاهده اي 
بود که روابط بین المللي ایران با جهان 
را بهبود بخشد و گرنه ارتباط نظام مالي 
داخل با بین الملل، نخست باید از داخل 
اصالح شود. در دوره برجام موقعیت هاي 

حساس و مهمي را از دست دادیم.

حسن صادقي
عضو هیأت تحریریه
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علیرضا کازروني | کارشناس اقتصادي|
تاثی�ر تحریم هاي اقتصادي بر تجارت چگونه 
اس�ت و در س�ال هاي تحریم، چه میزان روابط 
تجاري کش�ور را با کش�ورهاي ط�رف معامله 
ب�ا ایران تغییر داده اس�ت؟ تاثی�ر تحریم ها بر 
سرمایه گذاري هاي داخلي و خارجي چگونه بوده 
و عموما چه نوع تحریم هایي، تجارت کش�ور را 
بطور کام�ل مختل مي کن�د؟ در این تحلیل به 

بررسي این موارد مي پردازیم: 
در ادبی��ات اقتصادي، به طور معم��ول تحریم هاي 
اقتصادي ب��ه دو گروه منفي و مثبت تقس��یم بندي 
مي شوند، بدین گونه كه تحریم هاي اقتصادي منفي به 
مثابه بهترین ابزار هاي اقتصادي با هدف ضربه اقتصادي 
به یک یا چند كش��ور اس��تفاده ش��ده و تحریم هاي 
اقتص��ادي مثبت نیز محفلي براي همکاري هاي بین 
كشوري تلقي مي شود. در این بین، تحریم هاي اقتصادي 
منفي با توجه به پیامدهایي كه براي كشورهاي تحریم 
شده به دنبال دارد )مانند كاهش درجه یکپارچگي با 
اقتصاد جهاني( از اهمیت بیشتري برخوردار است. در 
یک چارچوب دیگر، تحریم اقتصادي را مي توان از منظر 
تعداد كشورهاي تحریم كننده بررسي كرد. بر این اساس، 
تحریم هاي اقتصادي به دو قست تحریم هاي یک جانبه 
و چند جانبه تقسیم مي شوند.به این صورت كه تحریم 
اقتصادي به چهار نوع كنترل و محدودسازي تجاري، 
معلق س��اخت كمک ها و حمایت هاي تکنولوژیکي، 
مصادره اموال و دارایي هاي كشورهاي هدف تحریم و 
ممنوعیت لیستي از شركت هاي كشورهاي هدف براي 
تجارت با كشور اعمال كننده، تقسیم بندي مي شوند. 

تحری��م اقتصادي از نظ��ر اهدافي كه این تحریم ها 
دنبال مي كنند، در سه قالب طبقه بندي مي شود. تحریم 
واردات ك��ه در آن، واردات یک یا چند كاالي كش��ور 
هدف از سري كشور با كشورهاي تحریم كننده محدود 
و ممنوع شده، و به این روش، تقاضا براي تولیدات كشور 
هدف محدود مي شود. چنین اقداماتي به دنبال محدود 
ساختن توان كشور هدف براي كسب درآمدهاي ارزي 
و در نهایت، كاهش توانایي تأمین كاالهاي مورد نیاز 
اعمال مي شود. همچنین، این نوع تحریم با هدف ضربه 
اقتصادي به یک صنعت خاص یا بخشي از كشور هدف 
انجام مي ش��ود. یکي از نقاط ضعف اینگونه تحریم ها 
این اس��ت كه كشور هدف مي تواند با یافتن بازارهاي 
جایگزین براي محصوالت خود با فروش آنها از طریق 

كشور و اشخاص ثالث، تحریم ها را دور بزند.
 نوع دیگر تحریم ها، تحریم صادرات است كه در آن، 
صادرات كاالهاي خام به كشور هدف از سوي كشورهاي 
تحریم كننده ممنوع و محدود مي ش��ود. در این نوع 
تحریم، مصرف كنندگان كشور هدف باید قیمت هاي 
باالتري پردازند، و تولید كنندگان كش��ور فرس��تنده 
قیمت ه��اي پایین ت��ري دریافت مي كنن��د. این نوع 
تحریم، یکي از معمول ترین تحریم ها محسوب مي شود. 

ممنوعیت صادرات ممکن است جزئي یا كامل باشد. نوع 
 سوم تحریم ها، تحریم هاي مالي است كه در آن، امکان
وام ده��ي و س��رمایه گذاري در كش��ور هدف محدود 
مي ش��ود. این نوع تحریم ها محدودیت هاي بیشتري 
بر پرداخت ه��اي بین المللي اعمال مي كنن��د، تا راه 
گریز از اثرات تحریم اعمال ش��ده را سد كنند. عالوه 
ب��ر این، دارایي هاي خارجي كش��ور هدف نیز ممکن 

است فریز شود.

 روش هاي تحلیل تأثیر تحریم بر اقتصاد
 در مطالعات مختلف، روش هاي متنوعي براي تحلیل 
و تخمین تأثیر تحریم هاي اقتصادي بر كل اقتصاد و با 
تجارت و رشد اقتصادي به كار رفته اند، كه مهم ترین 
آنها عبارتند از: مدل مازاد مصرف كننده، مدل جاذبه، 
روش منحني پیشنهاد در تجارت، مدل نظریه بازي ها 

و مدل انتخاب عمومي )تحریم هاي هوشمند( 
 مدل مازاد مصرف كننده به این صورت اس��ت كه 
در این مدل، با استفاده از مفهوم مازاد مصرف كننده و 
رفاه اجتماعي، تأثیر مالیات بر صادرات و واردات بررسي 
مي شود. چنین روشي را براي تخمین هزینه تحریم هاي 
اقتصادي به كار برده مي شود. البته تفاوتي جزئي میان 
تحریم هاي مالي و تجاري وجود دارد. تحریم هاي تجاري 
)مانند تحریم صادرات به كشور هدف یا تحریم واردات 
از كشور هدف( باعث تغییر مقیم میزان تولید مي شود 
و با محدود ش��دن بازار فروش یا محدود ش��دن بازار 
خرید، رشد اقتصادي را تحت تأثیر قرار داده و كاهش 
مي دهد. اما تحریم هاي مالي، جریان وجوهات مالي و 
سرمایه به داخل كشور را هدف قرار داده و با محدود 
كردن آن در بازار سرمایه، تأمین مالي بنگاه هاي داخلي 
را س��خت تر كرده و نرخ بهره واقعي افزایش مي یابد. 
همین امر، عالوه بر كاهش تولید )به واس��طه كاهش 
س��رمایه گذاري ها و وام هاي خارجي(، موجب كاهش 
تولید به واسطه كاهش سرمایه گذاري به دلیل افزایش 
هزینه هاي سرمایه گذاري )نرخ بهره( مي شود. بنابر این، 
تحلیل آن اندكي متفاوت بوده و معموال هنگام تحلیل 

به این موضوع توجه مي شود.
در مدل جاذب��ه نیز براي تحلیل اثرات تحریم هاي 
اقتصادي بر تجارت كشور هدف، نه فقط روابط تجاري 
با كش��ور تحریم كننده، بلکه كل روابط تجاري كشور 
هدف، از »مدل جهان« استفاده مي شود. اگر چه محدود 
ساختن تجارت كشور هدف معموال هدف اولیه تحریم 
نیست، اما یکي از نتایج محقق شده است. اساس مدل 
جاذبه بر این پایه اس��توار است كه تعامالت اقتصادي 
میان دو كشور متناسب با اندازه آن دو و داراي نسبت 
عک��س با فاصله میان خود باش��د. این مدل ها قدرت 
تبیین تجربي باالیي دارند. تأثیر فاصله زیاد بوده و با 
گذشت زمان نیز كاهش نمي یابد و نظام تعامالتي كه 
از این روابط دو طرفه ناش��ي مي شود، ساختار فضایي 
اقتصاد را شکل مي دهد. این مدل، در واقع استعاره وام 

ادبیاتتحریمازمنظرتجارتخارج
به طور مثال شرایط تجاري در کشور 
را در این مدت محدود، نتوانس�تیم 
ب�ه بازارهاي جهاني گره بزنیم. هنوز 
س�اختار تجاري و اقتصادي پوسیده 
اس�ت. بخش�ي از ان�رژي دول�ت در 
س�ال هاي برجام، ص�رف آرام کردن 
مخالفان توافق هس�ته اي و به تایید 
رس�اندن معاهدات بین المللي نظیر 
FATF ش�د. در حال�ي ک�ه در ای�ن 
مدت بس�یاري از معاه�دات تجاري 
و پیمان هاي پولي مي ش�د، به انجام 
رس�اند. هنوز بخ�ش قابل توجهي از 
مخاطرات اقتصادي کشور از مجراي 
دالر صورت مي گی�رد که اگر در این 
مدت پیمان هاي پولي مستحکمي با 
کشورهاي طرف معامله منعقد کرده 
بودیم، امروز روند افزایش نرخ دالر، 
اینچنین در سفره هاي مردم مشهود 
نبود چراکه اولین تاثیر این تصمیم، 
شفاف سازي تخصیص ارزهاي دولتي 

بود. 
در سال گذشته که مصادف بود با 
همه پرس�ي کردستان عراق، دولت 
ترکیه که بیش�ترین دش�مني را با 
اقلیت کرد دارد، از تحریم صادرات 
محصوالت خود به اقلیم کردستان 
امتن�اع ک�رد چراک�ه بی�ش از 13 
میلی�ارد دالر، بخ�ش خصوصي در 
این سرزمین س�رمایه گذاري کرده 
بود. این موضوع داللت بر این دارد 
ک�ه پیونده�اي تج�اري قدرتمند 
می�ان کش�ورها، به خ�ودي خود، 
نزدیکي ه�اي سیاس�ي را نی�ز ب�ه 
همراه خواهد داش�ت که متاسفانه 
در ای�ن مدت از تقوی�ت آنها غافل 
بودیم. بطور مث�ال در این مدت به 
دلیل حکمراني ضعیف در مدیریت 
حمل و نقل ریلي، هنوز نتوانسته ایم 
بخش قابل توجهي از ترانزیت کاال 
را با اس�تفاده از ریل انجام دهیم و 
از س�وي دیگر با توجه به وابستگي 
ش�دید تج�ارت خارجي کش�ور از 
طری�ق مب�ادي دریا، همچن�ان به 
خدمات پشتیبان خارجي وابسته ایم 
و همی�ن دو عام�ل مهم ترین نقاط 
ضعف داخلي در مواجه با تحریم ها 
هستند. در این پرونده مروري دقیق 
بر تحریم ها و چگونگي اثرگذاري آن 
ب�ر تجارت مي ش�ود و پ�س از آن بر 
راهکارهاي علمي تبیین ش�ده براي 
مقابله با ش�رایط تحریم�ي، مروري 

گذرا مي شود.
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گرفته اي از مکانیک فیزیکي اس��ت كه براساس آن، 
مقدار جاذبه میان دو جرم، رابطه اي مستقیم با جرم 
آنها و رابطه اي عکس با فاصله شان دارد. همچنین، 
رویکردهاي تجربي متفاوتي نیز براي حل مس��ائل 
اقتصادس��نجي مرتبط با این چارچوب هاي پیچیده 

پیشنهاد شده اند.
 روش منحني پیشنهاد در تجارت نیز روش دیگري 
است كه نشانگر رضایتمندي یک كشور براي تجارت بر 
حسب رابطه مبادله است كه توسط كامبنر و لوتنبرگ 
ارائه شده است. این منحني نشان مي دهد كشور مورد 
نظر در ازاي مقادیر مختلف كاالي وارداتي مورد نیاز 
خود حاضر اس��ت چ��ه مقدار كاال ص��ادر كند. این 
رویکرد به بررسي پیامدهاي تحریم تجاري پرداخته، 
اثرات تحریم بر رابطه مبادله كش��ور هدف با كشور 
تحریم كننده را تحلیل كرده و همچنین اثرات رفاهي 

تحریم را نیز نشان مي دهد.
مدل هاي نظریه بازي هم توصیف كننده انتخاب هاي 
استراتژیک طرفین در روابط اقتصادي و سیاسي بوده 
و براي تحلیل تحریم هاي اقتصادي بس��یار بصیرت 
بخش ان��د. منافع یا عوای��د خالص انتظاري در طول 
بازي تحری��م تغییر مي كنن��د، و تصمیم گیري در 
ه��ر دو طرف مي تواند قبل و حین بازي تغییر یابد. 
همچنی��ن، این مدل ها تبیین��ي از نتایج حاصل از 
همکاري در مقابل نتایج حاصل از رقابت در شرایط نا 
اطمیناني را فراهم مي آورند. نتایج حاصل از همکاري 
هنگامي كه استراتژي اتخاذ شده توسط یک طرف، 
مش��روط به استراتژي اتخاذ شده طرف دیگر باشد، 
تبیین كننده تصمیمات استراتژیک اقتصادي است. 
این بس��تر همکاري، موجب فراتر رفتن تصمیمات 
كشور تحریم كننده از وضعیت فعلي و در نظر گرفتن 
تصمیمات سایر كشورها در قدرت تفرد و اجبار كشور 

تحریم كننده مي شود.
مدل هاي انتخاب عمومي )تحریم هاي هوشمند( نیز 
تحریم ها در جهان را به عنوان ابزارهاي دیپلماتیک دو 

لبه اي فرض مي كند كه بالقوه هم به شهروندان بي گناه 
یک كشور آسیب مي رسانند و هم به دولت آن كشور. 
در واقع، ش��هروندان بي گناه نیز براي رفتار سیاسي 
دولت خود جریمه مي شوند. سیاستگذاري تحریم هاي 
اقتصادي نیز در پي اثر گذاري از طریق همین تضییع 
حقوق شهروندان است تا انگیزه اي براي شهروندان 
كش��ور هدف فراهم آورده و خواستار تغییر سیاست 
دولت شوند. همچنین، تحریم ها همزمان مي كوشند 
با ترغیب گروه هاي ذینفع در كشور هدف، آنها را علیه 
سیاست ها و رهبران كشورشان در قالب فرآیندهاي 
سیاس��ي با اعمال خشونت آمیز بش��ورانند. نظریه 
انتخاب عمومي در مبحث سیاس��تگذاري اقتصادي 
معتقد اس��ت، گروه هاي ذینفع كشور تحریم كننده 
بر تصمیمات در مورد ش��روع، آن و پایان تحریم اثر 
مي گذارند، به نح��وي كه گویي بازاري براي تحریم 
وجود دارد. این بازار تحریم ممکن اس��ت در كشور 

هدف نیز وجود داشته باشد.

  اثر تحریم ها بر ساختار تجارت خارجي 
اثرات رفاهي تحریم هاي تجاري عالوه بر كشش 
تایع عرضه و تقاضاي داخلي براي صادرات و واردات 
كشور هدف، به تغییر در مقدار واردات و صادرات 
كاهش یافته بر اثر اعمال تحریم ها نیز بستگي دارد. 
معموال تحریم ها توسط همه شركاي تجاري اعمال 
نش��ده و تمام كاالهاي تجاري كشور هدف را نیز 
پوش��ش نمي دهد. بنابراین، ممکن است تحریم ها 
به خودكفایي كش��ور هدف ختم ش��ده و در كل، 
اثر تحریم ها به س��هم تجاري كشور هدف به بقیه 
جهان بستگي دارد. معموال چند كشور وجود دارند 
كه كاالهاي تجاري كش��ور هدف را تولید كرده و 
منبعي جایگزین براي تقاضاي واردات كشور تحریم 
شده محسوب مي شوند كه كشور هدف مي تواند با 
كمي هزینه بیشتر، كاالي مورد نیاز را وارد كند؛ به 
همین دلیل، تحریم هاي یکجانبه به احتمال زیاد 

خس��ارت كمتري به كش��ور هدف وارد مي كنند. 
س��یر صعودي به كار گیري تحریم هاي اقتصادي 
پس از دوره جنگ سرد، موجب پیدایش بحث هاي 
بس��یاري درباره میزان اثربخش��ي آنها شده است. 
یکي از علل اساسي شکست تحریم هاي اقتصادي، 
تحریم ش��کني كشورهاي تحریم ش��ده است. در 
بیش��تر موارد، تحریم ش��کني نه تنها باعث تغییر 
رفتار تحریم ش��ونده نمي شود، بلکه براي گروهي 
از افراد و گروه هاي داخل كشور، مشوق هایي ایجاد 
مي كند تا با اس��تفاده از شرایط حاكم به سودهاي 
كالني دست یافته و در واقع، نفع خود را در ادامه 
تحریم ها بینند. در یک س��ناریوي تحریم شکني، 
سه بازیگر در عرصه بین المللي نقش دارند كه روابط 
آنها در امر تحریم شکني مهم است. بسته به عواملي 
همچون رابطه سیاسي بازیگران تحریم شکني و میزان 
 تجارت دوجانبه آنها، مي توان به رفتارشناسي بازیگران 
تحریم ش��کني پرداخت. در ادبیات پژوهش تحریم، 
دو تئ��وري براي توصیف این رفت��ار وجود دارد كه 
عبارتند از تئوري واقع گرایانه و تئوري لیبرال هر دو 
منشوري، توضیحات قانع كننده اي براي رفتارشناسي 
تحریم شکي ارائه مي دهند كه توسط شواهد تجربي 
نیز تأیید مي شود. در كل، هم عوامل سیاسي و هم 
عوامل اقتصادي نقشي حیاتي در موضع گیري كشور 

ثالث در برابر اعمال تحریم ها دارند.
در مورد تأثیر تحریم هاي یکجانبه بر تحریم شکني 
نیز دو دی��دگاه رقیب وجود دارد نخس��ت، دیدگاه 
 تحریم شکني، كه بر اساس آن، تحریم هاي یک جانبه 
تحری��م ش��ونده را ترغیب مي كند تا با اس��تفاده از 
حربه هاي تحریم شکني، مناسبات اقتصادي خود با 
كشورهاي ثالث را تقویت كند. دوم، دیدگاه آثار منفي 
سرریز شدند كه برخالف دیدگاه تحریم شکني است، 
به این معنا كه تحریم هاي یک جانبه نه تنها رابطه 
تحریم شونده با كشورهاي ثالث را تقویت نمي كند، 

بلکه به مختل شدن روابط آنها ختم مي شود.



 تجربه تحریم هاي تجاري
تاكنون چندین كتاب درباره اقتصاد تحریم از سوي 
كشورهاي صادر كننده تحریم نوشته شده كه از منظر 
خود به موضوع پرداخته و با مدل هاي مختلف عالوه 
بر تحلیل تأثیر تحریم هاي خود بر كشورهاي مختلف، 
راه هاي موثر در افزایش تأثیر این تحریم ها را نیز تحلیل 
كرده اند. در یک نگاه كلي مي توان گفت اقتصاددانان 
پدی��ده تحریم را از جنبه ه��اي كارایي تحریم ها در 
دستیابي به اهداف سیاست خارجي، ماهیت و اهمیت 
محصوالت موجود در لیست تحریم ها و اثر تحریم ها 
بر كش��ور هاي ثالث تجزیه و تحلیل كرده اند. در این 
قسمت، ابتدا نگاهي اجمالي بر مطالعات انجام شده 
خارجي انداخته و سپس، تحقیقات انجام گرفته در 

داخل كشور مرور خواهند شد.
 مطالعات خارجي نظریه تحریم اولین بار براي اظهار 
نارضایتي و بازداشتن برخي رفتارهاي كشور، مطرح 
ش��د. سپس، این نظریه را گسترش یافت. به اعتقاد 
تئوریسین هاي این نظریه، تحریم روشي براي ارسال 
پیام به كشورهاي دیگر است، كه باید رفتار مشابهي 

با كشور تحریم كننده داشته باشند.

 بررسي تحریم هاي صورت گرفته در ایران
تأثی��ر تحریم ها علی��ه ایران را از نظر سیاس��ي و 
تاریخي مش��اهده و بررسي شده و اثر پذیري و نفوذ 
چنین سیاستي بر ایران با تردید روبه رو بوده است. 
تأثی��ر اقتصادي تحریم بر ایران در قالب مدل جاذبه 
بررسي شده و اثر تحریم تجاري بر ایران را حدود ۲۷ 
میلیون دالر و اثر تحریم مالي را بین ۱۱6۰ تا ۱3۲۱ 
میلیون دالر در سال برآورد كرده اند كه در مجموع، 
كل هزینه ه��اي تحریم بر ای��ران در دامنه ۱۱6۰ تا 
۱348 میلیون دالر در سال برآورد مي شود. همچنین، 
بر اس��اس تحقیقات انجام شده، با وجود هزینه هاي 
س��نگین تحمیل شده بر هر دو كشور تحریم كننده 
و تحریم ش��ونده، ایران سیاس��ت هاي خود را تغییر 

نداده است.
در مطالعه اي، بررسي تأثیر تحریم اقتصادي آمریکا 
بر تجارت آمریکا )بر اساس مدل جاذبه( انجام شده 
كه یکي از اندیشمندان مطرح حوزه تحریم اقتصادي، 
براي بررس��ي این تأثیر، تحریم ها را به س��ه دسته 
تحریم هاي ضیف، متوسط و شدید تقسیم كرده است. 
تحریم هاي ضعیف عبارتند از چهار نوع محدودیت، 
تعلیق كمک هاي اقتصادي، ممنوعیت صادرات قطعات 
نظامي و محصوالت با كاربردهاي دوگانه، محدودیت 
ارائه خدمات ضمانت بانکي و محدودیت سرمایه گذاري 

شركت هاي خصوصي در كشور هدف بوده است. 
تحریم هاي متوس��ط نیز دربرگیرن��ده مجموعه 
تحریم ه��اي مال��ي و تج��اري )نظی��ر ممنوعی��ت 
سرمایه گذاري در كش��ور هدف، بلوكه كردن اموال 
و دارایي هاي كش��ور ه��دف، محدودیت صادرات به 
كشور هدف( است كه عالوه بر اقالم نظامي، لیستي 
از س��ایر كااله��ا را نیز در بر مي گی��رد. و در نهایت، 
تحریم هاي شدید شامل تحریم هاي گسترده تجاري 
و مالي هس��تند كه با هدف ایج��اد محدودیت هاي 

جدي در تجارت و س��رمایه گذاري در كشور هدف، 
اعمال مي شوند. در این بررسي براساس مدل جاذبه، 
محاسبه و تخمین میزان تجارت گمشده و با زیان هاي 
تجاري ناشي از تحریم بر اقتصاد آمریکا پرداخته شده 
و نشان داده شده كه در بین شش كشور مورد مطالعه، 
ایران دومین كشوري است كه تحریم هاي آن بیشترین 
زیان یا تجارت گمش��ده را بر اقتصاد آمریکا تحمیل 
كرده است. همچنین، در مطالعه دیگري تأثیر تحریم 
اقتصادي بر تجارت، اشتغال و دستمزدها در آمریکا 

بررسي شده و تأثیر آن معنادار بوده است.
مطالعه اي با عنوان »بررس��ي تأثی��ر تحریم هاي 
اقتصادي بین المللي بر تجارت« تأثیر تحریم اقتصادي 
بین المللي بر تجارت خارجي آمریکا در دوره ۱96۰ 
تا ۲۰۰۰ بررس��ي شده و نشان مي دهد تأثیر تحریم 
اقتصادي بر تجارت خارجي، منفي و معنادار اس��ت. 
همچنی��ن، در این مطالعه تحریم اقتصادي به س��ه 
طیف ضعف، متوسط و شدید تفي شده و بر اساس 
مدل جاذبه، تأثیر هریک از آنها بر تجارت بررس��ي 
شده است. براساس نتایج به دست آمده، تحریم هاي 
شدید، نسبت به تحریم هاي دیگر، تأثیر منفي بیشتري 

بر تجارت خارجي داشته است.
بررسي ابعاد تحریم اقتصادي ایران توسط كشورها 
و نهادهاي بین المللي نیز نشان مي دهد تحریم ها از 
مسیر كانال هایي نظیر قرارداد كشتي ها، قرارداد بیمه 
و نهادهاي مالي تأثیر معناداري بر كسب و كار ایران 
داش��ته، و در نهایت تجارت خارج��ي ایران را بطور 
جدي تحت تأثیر قرار مي دهد. در همین راستا تاثیر 
محدودیت ها و موانع تجاري، نظیر تحریم اقتصادي 
از س��وي كش��ورهاي غربي، بر حجم تجارت ایران 
با كشورهاي عضو س��ازمان همکاري هاي اقتصادي 
شانگهاي نشان مي دهد، محدودیت هاي تجاري نظیر 
تحریم اقتصادي از س��وي كشورهاي غربي موجب 
افزای��ش معنادار حجم تجارت ایران با كش��ورهاي 
عضو این سازمان شده اس��ت. در گزارشي با عنوان 
»تحریم هاي ایران« تحلیل تأثیر تحریم اقتصادي بر 
بخش نفت و سرمایه گذاري در ایران پرداخته شده و 
نشان مي دهد تحریم در سه دهه گذشته، تأثیر زیادي 
بر تولید و س��رمایه گذاري به ویژه در بخش نفت در 

ایران داشته است. 
مطالعات داخلي تحریم هاي آمریکا، اروپا و سازمان 
ملل علیه ایران، زمینه تحقاتي مناسبي براي بررسي 
اثر این تحریم ه��ا فراهم آورده و مطالعات متعددي 
بط��ور خاص ب��ه بررس��ي اثربخش��ي تحریم ها در 
ایران پرداخته اند. در مقاله اي با عنوان »بررس��ي اثر 
تحریم هاي اقتصادي یک جانب��ه آمریکا بر اقتصاد 
بازرگاني ایاالت متح��ده و بازارهاي جهاني انرژي« 
بررسي تأثیر تحریم هاي یک جانبه آمریکا بر تجارت 
جهاني و بازار جهاني انرژي پرداخته اس��ت. در این 
مطالع��ه، متغیرمج��ازي براي نش��ان دادن تحریم 
اقتصادي در زمان هاي مختلف به كار رفته است. نتایج 
این مطالعه نشانگر اثر عمیق تحریم هاي گسترده بر 
جریان تجارت متقابل و كاهش حدود 9۰ درصدي 
آن بوده و تحریم هاي محدود و متوس��ط نیز تجارت 

دوجانبه را به ترتیب بیش از یک چهارم و یک سوم 
كاهش مي دهند. تأثیرات تحریم هاي تجاري و مالي 
بر اقتصاد ایران در سال ۲۰۰۰ را بررسي شده و نشان 
مي دهند تحریم هاي آمریکا با وارد كردن خس��ارت 
اقتصادي به ایران تا حدودي با موفقیت هاي اقتصادي 
همراه بوده و تحریم مالي نیز تاثیر شدید تري نسبت 
به تحریم تجاري دارد. همچنین در تحلیل نهایي و 
با استفاده از روش مازاد مصرف كننده، هزینه تحریم 
تج��اري و مال��ي در ایران ح��دود ۱٫۱ درصد تولید 

ناخالص داخلي برآورد شده است.
آثار تحریم بر اقتصاد ایران در سه حوزه انرژي، كاال 
و خدمات بانکي با تأكید بر تجارت خارجي بررس��ي 
شده و نشان دادند ایاالت متحده در فاصله سال هاي 
۱9۷9 تا ۲۰۰8، با گزینش سیاست خصومت با ایران 
سعي در تضعیف اقتصاد ایران داشته و از سال ۲۰۰۷ 
به بعد و با تشدید تحریم ها، قیمت كاالهاي سرمایه اي 
از سوي فروشندگان اروپایي ۷ تا ۱۰ درصد افزایش 
یافته است. با وجود تحریم هاي اقتصادي ایران، بخش 
انرژي چندان آسیب پذیر نبوده و همچنان به رشد و 

توسعه خود ادامه داده است.
در مقال��ه اي با عنوان »بررس��ي اث��ر تحریم هاي 
اقتصادي بر تجارت ایران«، اثر تحریم هاي اقتصادي 
بر تجارت دوجانبه ایران با 3۰ شریک تجاري آن در 
دوره ۱386 - ۱3۵۲ را در قالب مدل جاذبه تعمیم 
یافته بررس��ي ش��ده كه در این مطالعه، تحریم هاي 
مال��ي و تجاري یکس��ان در نظر گرفته ش��ده و به 
صورت متغیرمجازي وارد مدل ش��ده است، بطوري 
ك��ه در س��ال هاي تحریم، عدد ی��ک و در غیر این 
صورت عدد صفر اختیار مي شود. نتایج حاصل از این 
برآورد بیانگر اثر منفي اما كوچک تحریم بر تجارت 
ایران و ش��ركاي تجاري آن است. بنابراین، اثر منفي 
تحریم هاي اقتصادي بر تجارت ایران با شركاي تجاري 
قابل اغماض است.در دوره تحریم ها، روند صادرات و 
واردات چند كش��ور )كه به نوعي نقش موثرتري در 
تراز تجاري ایران داش��ته اند( در سه سال ۱389 تا 
۱39۱، همزمان با شدت گرفتن تحریم ها، صادرات 
و واردات نوسان داشته، و كشورهایي همچون عراق، 
چین، امارات، افغانستان و هند چند كشور عمده طرف 

معامله در صادرات بوده اند.
اثرات كوتاه مدت و بلندمدت تحریم هاي اقتصادي بر 
رشد اقتصادي ایران در دوره ۱39۲ - ۱3۵۲ اعمال 
تحریم هاي ضعیف، تأثیر معناداري بر رشد نداشته، 
اما تحریم هاي متوسط و قوي در كوتاه مدت تأثیري 
منفي بر آن داشته اند. همچنین رابطه بلندمدت، اعمال 
تحریم هاي ضعیف و قوي در بلندمدت تاثیر معناداري 
بر رشد اقتصادي نداشته، اما تأثیر تحریم هاي متوسط 
بر آن منفي است. تأثیر تحریم هاي اقتصادي بر سطح 
اشتغال در ایران را در قالب تکنیک هاي اقتصادسنجي 
سري زماني بررسي شده كه در این راستا، بر اساس 
تركیبي از طبق��ه بندي هاي موج��ود، تحریم هاي 
اقتصادي به دو بخش تحریم هاي یکجانبه و چندجانبه 
گسترده )جامع( تقسیم شده و اثرات آنها با استفاده از 

دو متغیرمجازي بررسي شده است. 
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 آغاز توفان تحریم ها
مهم ترین مسائلي كه در مورد سیاست ایران در 
دولت اوباما در ابتدا وجود داش��ت، عبارت بودند 
از تالش اوباما براي تعامل دوباره با ایران كه هم 
به صورت عمومي مطرح ش��د و هم در یک نامه 
خصوصي او ب��ه رهبر ایران آیت اهلل خامنه اي در 
به��ار ۲۰۰9 به وي ابالغ ش��د. این حركت اوباما 
اهمی��ت زیادي داش��ت چرا كه عم��ال بافتار و 
فضاي روابط ایران و آمریکا در هش��ت سال بعد 
را ترسیم مي كرد. این اقدام همچنین توانست به 
جامعه جهاني بفهماند كه آمریکا در تالش است 
كه همان مسیر تعامل با ایران توسط ۱+۵ را، به 
صورت جدي دنبال كند. این كار نتایج خاص خود 
را داش��ت، اما مي توانست به عنوان جزئي مهم از 

مسیر كلي تحریم ها قلمداد شود. به نحوي كه اگر 
ایران نخواس��ت از پیشنهاد دوستانه دولت اوباما 
براي مذاكره اس��تقبال كند، آن وقت مسیر كلي 

تحریم ها اهمیت بیشتري پیدا مي كرد.
در واق��ع در به��ار و تابس��تان س��ال ۲۰۰9، 
كارشناس��ان تحریم در وزارتخانه هاي خارجه و 
انرژي آمریکا داش��تند از ایده تحریم هاي بیشتر 
نس��بت به ایران فاصله مي گرفتند. بخش زیادي 
از كار فش��ار بر ایران قبال انجام ش��ده بود و در 
دل قطعنامه هاي متعدد سازمان ملل آمده بود و 
همچنین در قطعنامه هاي ملي آمریکا نیز بر آنها 

تأكید شده بود.
در واق��ع در تابس��تان س��ال ۲۰۰9 این روند 
مسیر دوباره اي به خود گرفت و تشدید تحریم ها 

مورد دقت بیشتري قرار گرفت. در این مقطع به 
دستور شوراي امنیت ملي آمریکا و وزیر خارجه 
وقت هیالري كلینتون، وزارت خارجه بسته هاي 
جدیدي از اقدام��ات تحریمي را مدنظر قرار داد 
و گزینه ه��اي مختلف این اقدام��ات را در قالب 
پیشنهادهاي تک صفحه اي و ساده ارائه كرد كه 
مي توانس��ت قضاي حاكم بر آنها، ارزش و منافع 
و مض��رات آنها و مس��ائل دیگر در م��ورد آنها را 
 بی��ان كند. ای��ن كار تحت نظارت و دس��تورات 
»استیو مال« كارمند ارشد وزارت خارجه آمریکا 
كه در آن زمان مشاور معاون وزیر خارجه یعني 

بیل برنز بود، انجام مي گرفت.
همچنین م��ن در وزارت خزانه داري همکاري 
مي ك��ردم تا بتوانم بس��ته هاي جدی��د اقدامات 

منطق تحریم هاي سال 2009 چه بود؟
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ریچارد نفیو، مس�ئول تیم طراحي تحریم ها علیه ایران، 
در دوره دوم اوبام�ا و چه�ره اصلي اصلي تیم پش�تیبان 
مذاکره کنندگان توافق هس�ته در ام�ور تحریم هاي وین 
بود. نفیو پیش از آن به مدت 10 س�ال، مسئول امور ایران 
در شوراي امنیت ملي در کاخ سفید و قائم مقام هماهنگي 
سیاس�ت تحریم در وزارتخانه ایاالت متحده بوده اس�ت. 
کتاب تالیف ش�ده او ب�ا نام »هنر تحریم ه�ا« به خوبي از 
منطق تحریم هاي ایران س�خن مي گوی�د. به اعتقاد نفیو، 
هدف از تحری�م، تنها قطع کردن بخش�ي از فرآیندهاي 
اقتصادي نیست بلکه فرآیندي کامال حساب شده و دقیقي 
است که کشور تحریم ش�ده را مدام بي رمق تر از گذشته 

مي کند. بر اساس گفته هاي نفیو تحریم هاي تجاري ایران 
در س�ال 2009، بدون هماهنگي و انسجام دیگر تحریم ها، 
میسر نبود. به اعتقاد او، اعمال تحریم ها باید از چند کانال 
پیگیري مي شد. نخست از طریق مجامع بین المللي، دوم 
از طریق مصوبات داخلي کشورها و سوم از طریق بنگاه ها 
و شرکت هاي بزرگ خارجي. همه موارد داللت بر یك سیر 
اصولي و همه جانبه اعمال تحریم ها دارد که در این مسیر 
آمریکایي ها، با اتحاد بین المللي، توانستند به آن جامه عمل 
بپوشانند. مطالب زیر بخشي از کتاب این کارشناس تحریم 
به نام هنر تحریم هاس�ت که به خوبي فرآیند تحریم هاي 

تجاري و انرژي در ایران را توضیح مي دهد. 



تحریم��ي را تهیه و تدوین كنم. این بس��ته هاي 
جدی��د تحریمي بخش هاي ان��رژي، حمل و نقل، 
خدمات مالي و برنامه هسته اي ایران صنایع دفاعي 
و همچنین دسترس��ي دیپلماتیک این كشور به 
سایر نقاط جهان را مدنظر داشت. پیشنهادهاي 
مذك��ور به صورت خالصه ب��راي كمیته معاونان 
ش��وراي امنیت ملي آمریکا در س��پتامبر ۲۰۰9 
توضیح داده شد كه البته در كنار آن گزارش هایي 
در مورد اقدامات اعتمادساز آمریکا براي پیشنهاد 
به ایران نیز به عنوان بخش جدیدي از سیاس��ت 
دیپلماتی��ک جدی��د آمریکا مطرح ش��د. در این 
زمین��ه هدف هاي تحریمي مانند پ��روژه راكتور 
پژوهشي تهران یعني TRR كه در اكتبر ۲۰۰9 
به ایران پیشنهاد شده بود و من نیز روي آن كار 
كرده بودم، وجود داش��ت. این پروژه پیش��نهاد 
ارائه سوخت هس��ته اي براي راكتور مذكور را به 
ایران ارائه مي كرد تا در عوض آن، ایران بسیاري 
از ذخیره هاي اورانیم غني ش��ده خود را تحویل 
بدهد. از منظر آمریکا این معامله خوبي بود، چرا 

كه ایران سوخت هس��ته اي مورد نیاز خود را به 
دست مي آورد، سوختي كه عمال نمي توانست در 
سالح هاي هسته اي به كار گرفته شود، و همزمان 
ذخایر خطرناک اورانیم از این كشور خارج مي شد. 
عالوه بر این با این كار ایران دیگر نمي توانس��ت 
استداللي براي غني سازي اورانیم داشته باشد و 
مفهوم عرضه سوخت هسته اي توسط كشورهاي 
خارجي نیز بیش��تر تقویت مي شد تا پاسخي به 
اس��تدالل هاي ایران داده ش��ود. بطوري كه این 
كش��ور نتواند براي تأمین سوخت هسته اي خود 
روي بازارهاي بین المللي حساب كند و مي بایست 

حتما این صنعت را در داخل دنبال كند.
متاسفانه سیستم سیاسي داخلي ایران پیشنهاد 
مذك��ور را به نوع��ي رد ك��رد و آن را زایل كرد. 
مذاكره كننده ارشد هس��ته اي ایران آقاي سعید 
جلیلي ابتدا عالقه خود به این پیشنهاد را زماني 
توس��ط آژانس بین المللي انرژي اتمي و بیلیرنز 
مطرح شد، نشان داد. درواقع آقاي جلیلي موافقت 

موقت خود ب��ا این توافق و همچنین یک توافق 
دیگر براي دادن اجازه بازرسي از تأسیسات جدید 
غني س��ازي ایران در فردو را اعالم كرد. آمریکا از 
وجود تأسیس��ات فردو اطالع داش��ت، اما آن را 
پنهان نگه داشته بود تا از نیت ایران در این زمینه 
آگاه شود. جلیلي همچنین پذیرفت كه مجددا با 
كارشناسان فني در ماه اكتبر دیدار كند. دو هفته 
بع��د و تحت نظر آژانس بین المللي انرژي اتمي، 
ایران، آمریکا، فرانسه و روسیه به صورت موقت در 
پیشنهاد مرتبط با راكتور تحقیقاتي تهران توافق 
كردند، اگرچه سواالتي در مورد نحوه برنامه ریزي 
در آن باقي مانده بود و این پیشنهاد را براي تأیید 
دولت هاي متنوع به پایتخت هاي خود فرستادند.

بالفاصله بعد از این قضیه مش��خص ش��د كه 
حمایت سیاسي الزم در تهران براي قرارداد مذكور 
وجود ندارد و نیاز به یک فش��ار جدید تحریمي 
احس��اس مي شود. در پایان ماه اكتبر با توجه به 
احتمال پاسخ منفي از سوي ایران، من به همراه 
یک تیم كوچک به بروكسل و مادرید رفتم تا در 

مورد مسائل موجود به دولت هاي اتحادیه اروپا و 
همنین دولت اسپانیا گزارشي در مورد برنامه هاي 

تحریمي آمریکا ارائه كنم.

 انتخاب احمدی نژاد
در ای��ن دیدارها ایده هاي مختلف براي تحریم 
ازس��وي دو طرف مطرح ش��د و چارچوب اصلي 
ب��راي تحریم ه��اي احتمالي اروپ��ا در آینده در 
صورت پاس��خ منفي از سوي ایران گذاشته شد، 
خصوصا در شرایطي كه ایران به پیشنهاد راكتور 
ته��ران پاس��خ منفي بدهد. باز هم سیاس��ت در 
تهران نقش ایفا كرده این بار حتي سیاستمداران 
اصالح طلب نیز با تالش ه��اي احمدي نژاد براي 
رسیدن به یک توافق با آمریکا مخالفت مي كردند. 
انتخاب محمود احمدي نژاد در سال ۲۰۰9 روي 
چهره سیاس��ي او اثر بس��یاري گذاشته بود، چرا 
ك��ه تظاهرات خیاباني و اتهامات فراوان در مورد 
تقلب در انتخابات مشکالت فراواني براي او ایجاد 

ك��رد. پس عمال احمدي نژاد توانایي رس��یدن به 
یک توافق را براي ایران نداشت. در نوامبر ۲۰۰9 
 آقاي اوباما به سفیر آمریکا در سازمان ملل یعني 
خانم رایس و همچنین وزیر خارجه خانم كلینتون 
و یک وزیر دیگر اجازه داد تا برنامه هاي خود براي 

تحریم را پیش ببرند.
این اقدامات در سه شکل دنبال مي شد كه البته 
همگي در دل یک سیاست منسجم و یکپارچه نمود 
پیدا كرد، یعني تحریم هاي سازمان ملل، اقدامات 
چندجانبه غیررس��مي و فش��ار داخلي آمریکا بر 
شركت هاي خارجي و بانک ها. در این زمینه، مسیر 
سازمان ملل مهم ترین نقش را ایفا مي كرد، اگرچه 
انتظار براي اعمال تحریم هاي همه جانبه سازمان 
ملل همچنان انتظار بزرگي بود، اما همه مي دانستند 
كه تحریم هاي س��ازمان ملل مي تواند مبناي الزم 
براي اعمال اقدامات مشابه از سوي دولت ها را فراهم 
كند و به اقدامات ملي بیشتر منجر شود. خانم رایس 
و تیم او همکاري هاي خود با دیگر سفرا از كشورها 
در سازمان ملل را تقویت كردند تا بتواند قطعنامه 
تحریم��ي جدیدي را ایجاد كند و مبناي كار آنها 
نیز ایده هاي تحریمي بود كه از نیمه سال ۲۰۰8 
به جا مانده بود. در آن زمان نشست هاي فراواني در 
این زمینه برگزار شد تا همه به یک سیاست واحد 
در این زمینه دست یابند. دولت آمریکا موفق شد 
مفاهیم كلیدي در این زمینه را شناس��ایي كند و 
گزینه هاي مفید آمریکا را در سیاست تحریم ها مورد 
تأكید قرار دهد. به این ترتیب چهار حوزه كلیدي 
شناسایي شد كه تمام این چهار حوزه توانستند بر 
قطعنامه ۱9۲9 سازمان ملل كه در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۰ 

تصویب شد جاي خود را پیدا كند.
ایجاد زمینه اي براي اعمال تحریم هاي بیشتر در 
حوزه انرژي از همان آغاز مشخص بود كه شوراي 
امنیت، تحریم هاي خ��اص و الزم االجباري را بر 
صادرات انرژي ایران را اعمال نخواهد كرد. با وجود 
اینک��ه آمریکا اعالم كرده بود، این صادرات انرژي 
مسیر مناسبي براي اعمال فشار اقتصادي بر ایران 
خواهد بود و همه مي دانستند كه ایران اتکا بسیار 
زیادي بر نفت براي كس��ب درآمد خارجي دارد. با 
عل��م به این نکته، آمریکایي ها از متحدان خود در 
اروپا و آسیا خواستند برنامه هاي ملي خاص خود 
براي تحریمي حوزه انرژي ایران را اعمال كند. در 
این مسیر صرف اینکه سازمان ملل در قطعنامه هاي 
خ��ود، حوزه انرژي ایران را به عنوان یک مش��کل 

اصلي به رسمیت شناخته بود، كفایت مي كرد.
 آمری��کا در ای��ن زمینه تالش ك��رد، طراحي 
تحریم ها را به نحوي انجام دهد كه تهدیدهاي ملي 
ناشي شده از حوزه انرژي در ایران را به خوبي به 
نمایش بگذارد. نخست اینکه بخش انرژي ایران 
به این كش��ور كمک مي كرد تا از فشار تحریم ها 
بگریزد و دوم اینکه مي توانس��ت پوشش��ي براي 
فعالیت هاي پش��تیباني كاالهاي هسته اي باشد 
كه مي توانست در صنایع تسلیحاتي هسته اي به 
كار گرفته شود. نتیجتا تحریم سازمان ملل و بازه 
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زماني كه این تحریم اعمال ش��د همین مساله را 
مورد تأكید قرار داد و هشدار داد كه سازمان ملل 
این نکته را به رسمیت مي شناسند كه دسترسي 
ایران به منابع انرژي ثابت و متنوع نقش مهمي در 
توسعه و رشد پایدار این كشور دارد، ضمن اینکه 
ارتباط بالقوه میان درآمدهاي ایران از بخش انرژي 
و سرمایه گذاري در فعالیت هاي هسته اي حساس 
در زمینه اش��اعه وجود دارد و تجهیزات فرآوري 
شیمیایي و مواد مورد نیاز در صنعت پتروشیمي 
اشتراكات بسیار زیادي با موادي دارند كه در برخي 
از فعالیت هاي چرخه سوخت هسته اي به صورت 

حساس مورد استفاده قرار مي گیرد.
ادامه محدود كردن بخش انرژي ایران با توجیه 
پنهاني بودن بس��یاري از فعالیت ها در این بخش، 
دولت آمریکا درست مانند سه مصوبه و قطعنامه 
قبلي تحریمي علیه ایران مي خواست انزواي مالي 
این كش��ور را تقویت كرده و اعمال تحریم توسط 
دولت هاي خارجي در حوزه خدمات مالي مرتبط 
با ایران را آس��ان تر كند. این مساله شامل خدمات 
بانکداري مستقیم و كمک صادراتي، بیمه و تمام 
اشکال سرویس ها و خدمات مالي مي شد، قطعنامه 
سازمان ملل در این زمینه در نقاط مختلف هم در 
متن اصلي این اهداف را برآورده كرد و كش��ورها 
و س��ازمان ها را ملزم كرد ك��ه اموال و دارایي هاي 
بانک هاي مش��خص ش��ده نظیر بان��ک تجارت و 
همچنین سپاه پاسداران و مهم ترین بازوي اقتصادي 

سپاه یعني قرارگاه خاتم االنبیا را مسدود كند.

 عدم همکاری دولت ها
افزایش اختیارات شوراي امنیت براي بازرسي 
و بررسي محموله هاي كاالیي اگرچه دولت ها این 
اختیار را داشتند كه از زمان آغاز نظام تحریم هاي 
سازمان ملل در سال ۲۰۰6 محموله هاي ایران را 
بازرسي كرده و از عبور كاالهاي حساس به سمت 
ای��ران جلوگیري كنند، اما خیلي از این دولت ها 
از تم��ام اختیارات خود در این زمینه اس��تفاده 
نمي كردن��د. دولت آمریکا تالش كرد ش��فافیت 
بیشتري را براي دولت ها در این زمینه ایجاد كند 
تا آنها از اختیارات خود براي بازرس��ي، مصادره و 
ضبط محموله هاي مش��کوک در حوزه كاالهاي 
موشکي و هسته اي حساس تا تسلیحات معمولي 
استفاده كنند.تشدید اقدامات شناسایي و اعالم 
نقض تمام تحریم هاي سازمان بین الملل: دولت 
آمریکا در اینجا نیز تالش كرد تفسیر واحدي از 
تحریم هاي س��ازمان ملل به وجود به وجود آورد 
كه از طریق آن گروهي از كارشناسان بتوانند به 
ش��وراي امنیت و اعض��اي ان در اعمال و اجراي 
الزامات شان كمک كنند. شوراي امنیت به سرعت 
به بخش��ي از اقدامات بین المللي در شناسایي و 
اطالع رس��اني پیرامون تالش هاي ایران در گریز 
از تحریم ها تبدیل شد و فرمول ها و توصیه هایي 
در مورد اقدامات مفید دولت در اجراي قطعنامه 
تحریمي ارائه كرد. گزارش هاي بازرسي شورا در 

مورد محموله هاي حس��اس ب��ه صورت خاص از 
اهمی��ت باالیي در منزوي كردن ایران و دس��ت 
گذاش��تن روي محموله هاي این كشور ایفا كرد، 
خصوص��ا در م��واردي كه اش��خاص و نهادهایي 
شناس��ایي شدند كه با سپاه پاسداران در ارتباط 
بودند و قوانی��ن مرتبط با حمل و نقل را در غرب 

آفریقا در سال ۲۰۱۰ زیر پا گذاشته بودند.
همانطور كه گفتیم مس��یر ش��وراي امنیت در 
س��ال ۲۰۰9 و ۲۰۱۰ تنه��ا روش آمری��کا براي 
اعمال تحریم نبود، این كشور عالوه بر این مساله 
متحدانش را تشویق مي كرد تا از اقدامات داخلي 
و ملي خود نیز استفاده كنند. ضمن اینکه دولت 
آمریکا در ارتباط تنگاتنگ با كنگره تالش مي كرد 
قوانی��ن تحریمي جدید در این زمینه را به وجود 
بیاورد.اعمال تحریم توس��ط متحدان آمریکا هم 
الزم بود و هم نقش تکمیلي براي قطعنامه ۱9۲9 
داشت. آمریکا در این زمینه با همکاري نزدیک با 
اتحادیه اروپا، ژاپن، كره جنوبي، استرالیا، كانادا و 
سایرین گزینه هاي تحریمي علیه ایران را افزایش 
داد كه مي توانستند هم شامل تحریم هاي شوراي 
امنیت باشند و هم اثر آنها را تقویت كنند. در این 
زمینه دو عنصر خاص بیش از سایرین نمود داشت.

 شرکا قبول کردند
نخست اینکه شركا و متحدان آمریکا خصوصا 
اروپ��ا، ژاپ��ن و ك��ره جنوب��ي پذیرفتن��د كه از 
سرمایه گذاري بیشتر در صنعت نفت و گاز ایران 
بپرهیزن��د و تمام پش��تیباني هاي فن��ي و مالي 
باقیمانده در این كش��ور را بیرون بکشند. اگرچه 
این دولت ها خرید نفت و گاز ایران را ممنوع كردند 
اما این كار آنها دو اثر مهم و آسیب رسان بر ایران 
داشت، یعني هم دولت ایران را از منابع مورد نیاز 
براي حفظ و ارتقا تجهیزات فعلي محروم مي كرد 
و هم نشان مي داد كه منابع انرژي ایران مي توانند 
اهداف پذیرفتني و مشروع براي اعمال تحریم ها 
باشد. درست در همین زمان یک اعالمیه از دولت 
آمریکا صادر شد كه نشان مي داد آمریکا قرار است 
بر مبناي قانون تحریم هاي ایران تحقیق و تفحص 
در مورد شركت هاي درگیر در سرمایه گذاري نفت 
و گاز در ایران را شروع كرده و آنهایي را كه در این 
زمینه به ایران كمک مي كردند را شناسایي كند.

نکته دوم اینکه شركاي آمریکا پذیرفتند بخش 
انرژي ایران را درون خطوط قرمز خود قرار دهند 
و انجام هرگونه فعالیت اقتصادي در این حوزه را 
نیازمند كس��ب مجوز قبلي بدانند، مثال هرگونه 
فعالیتي كه باالي چهل هزار یورو ارزش داش��ته 
باش��د، مي بایس��ت نخس��ت مجوز این دولت ها 
را كس��ب كن��د. در نتیجه این اقدام��ات توانایي 
ایران براي انج��ام فعالیت هاي معمول اقتصادي 
به ش��دت تحت تأثیر ق��رار گرفت و مهم تر اینکه 
حس مش��روع بودن اقتصاد ایران در دنیا آسیب 
دیده بود و كار به جایي رس��یده بود كه ایران در 
نظام اقتصاد بین الملل یک مورد خاص شده بود 

و انجام فعالیت هاي تجاري با آن سخت و پیچیده 
و پرهزینه مي توانست باشد. نتیجه اینکه اگرچه 
برخي شركت هاي بزرگ به فعالیت هاي خود در 
ایران ادامه دادند و برخي از كشورهاي كوچک نیز 
ریسک این مساله را پدیرفتند اما در سال ۲۰۱۰ 
انبوهي از شركت ها و نهادها از ایران خارج شدند.

مصوبه تحریم هاي آمریکا در مجلس این خروج را 
تقویت كرد. در ژوئن ۲۰۱۰ درست بعد از تصویب 
قطعنامه سازمان ملل، آقاي اوباما قانون تحریم هاي 
جامع ایران را امضا كرد كه به سیسادا معروف است 
قانون »سیسادا« در خود اشکال مختلف تحریم ها را 
داشت كه برخي از آنها تحریم هاي فعلي در حوزه 
نفت و گاز ایران را تقویت مي كردند یا جریمه هاي در 
نظر گرفته شده براي نقض نظام تحریم هاي آمریکا 
را باالت��ر مي بردند. اما ش��اید مهم ترین بند قانون 
سیسادا ماده )۱۰4( آن بود كه مبنایي را براي اعمال 
یک تحریم همه جانبه مالي بر ایران ایجاد مي كرد. 
در این بند كه ب��راي تهیه آن مذاكرات طوالني و 
مفصلي در قوه هاي مجریه و قانونگذاري آمریکا در 
سال ۲۰۰9 انجام شده بود، آمریکا این توان را پیدا 
ك��رده بود تا دسترس��ي بانک هاي خارجي به بازار 
آمری��کا را محدود كند. اگر آن بانک ها با نهادهاي 
تحریمي ایران با سپاه پاسداران معامله كرده باشند. 
با گسترش یافتن لیست تحریمي آمریکا در مورد 
بانک هاي ایراني نظام مال��ي بین الملل نیز به این 
نتیجه رس��ید كه هرگونه معامله با ایران مي تواند 
به از دس��ت رفتن بازار آمریکا ب��راي او بیانجامد، 
اگرچه برخي نهادهاي مالي بدون داشتن ارتباط با 
آمریکا مي توانستند در چنین شرایطي دوام بیاورند 
و دش��واري كمي داشته باشند، اما بانک هاي چند 
ملیتي مي ترسیدند كه این بند دامن آنها را بگیرد و 
به همین دلیل بالفاصله به جمع نهادهایي پیوستند 

كه از تجارت با ایران سر باز مي زدند. 
حقیقت آشکار در این زمینه این بود كه ایران 
بازار بس��یار خوبي براي ش��ركت ها و بانک هاي 
خارجي فراهم مي كرد، اما بازار آمریکا به مراتب 
بزرگ ت��ر و وس��یع تر از ای��ران ب��ود و هیچ كس 
نمي پذیرفت كه فرصت هاي دسترسي به بازارهاي 
آمریکا را به دلیل حضور در ایران از دست بدهد.

این س��ه سطح تحریم ها، یعني سازمان ملل، 
تحریم ه��اي چندجانبه و تحریم هاي ش��ركتي 
و س��ازماني كه تحت فش��ار آمریکا اعمال شد 
از چن��د زاویه و جهت از ژوئ��ن ۲۰۱۰ و زمان 
تصوی��ب قطعنامه ۱9۲9 ایران را تحت فش��ار 
شدید قرار داد. در پایان تابستان ۲۰۱۰ ایران هر 
هفته با یک خیر بد مواجه مي ش��د، بطوري كه 
مصوبه هاي داخلي مختلف در آمریکا، اروپا، ژاپن، 
كره استرالیا و كانادا تصویب مي شد و علیه ایران 
اعمال مي شد. اما اگر چه فشار وارد شده بسیار 
ش��دید بود و امکان توقف آن وجود نداشت، اما 
این فشارها كه در دو سال بعد نیز افزایش بسیار 
شدیدي پیدا كرد، نتوانست به امتیازدهي ایران 

در مذاكرات آن سال ها بینجامد.



 شوک خارجي چیست؟
هم��ه كش��ورها ممک��ن اس��ت در معرض 
ش��وک هاي خارج��ي مختلفي ق��رار گیرند. 
این ش��وک ها دالیل مختلفي دارد و مي تواند 
هزینه ه��اي اقتص��ادي و غیراقتصادي زیادي 
به دنبال داش��ته باشند. از این رو، بررسي انواع 
شوک هاي خارجي به اقتصاد و نحوه مدیریت 
آنها از اهمیت زیادي برخوردار است. تصویر هاي 
ترس��یم شده از ش��وک پذیري اقتصاد و نحوه 
اعمال و اصابت ش��وک هاي خارجي معموال با 
اختالالت مقطعي، بلندمدت و طوالني مدت 
همراه است. بطور مثال برخي از این اختالالت 

نقطه اي یا بخشي هستند. یعني صرفا بخشي 
از شوک ها یا بخشي از نقاط آسیب را پوشش 
مي ده��د و در نتیج��ه، تصوی��ر كالن عرصه 
ش��وک پذیري اقتصاد را نمایش نمي دهند. از 
سوي دیگر برخي دیگر از این شوک ها چارچوب 
س��ازگار ندارند و ارتباطات منطقي الزم بین 
بخش ها را در نظر نمي گیرند. همچنین بیشتر 
این شوک ها زیاد از حد پیچیده با پیچیده نما 
هستند. همچنین تفصیل مقدمات با توضیحات 
فني آنه��ا را از حوصله مطالعه سیاس��تگذار، 
قانونگذار، تصمیم گیر یا مجري، خارج مي سازد.

-از دیگر ماهیت شوک هاي خارجي مي توان 

به این نکته اش��اره كرد كه براي ساده س��ازي 
ی��ا ف��رار از پیچیدگي یا دالی��ل دیگر، دانش 
اقتص��اد متع��ارف را فرام��وش مي كنند یا به 
نظریه پردازي هاي بعضا غیراجرایي در ساختار 

فعلي مي پردازند. 
از این رو تحلیلگران ش��وک پذیري را صرفا 
مقطعي و ویژه شرایط خاص سیاسي یا اقتصادي 
)مثال تحریم( فرض مي كنند و به نزدیک بیني 
سیاسي و سیاستي دچار مي شوند. با این حال 
در این نوشتار تالش مي شود تصویري كالن، 
س��ازگاري نه چندان پیچی��ده و نیز به دور از 
مقدمات و تفاصیل فني از ماهیت شوک پذیري 

مجاري شوک هاي خارجي در تحریم

تبدیلبحرانارزيبهبحرانسیاسي

در ماه ه�اي اخیر و به واس�طه خروج دونال�د ترامپ از توافق 
هسته اي، ارزش پول ملي روند شدید نزولي داشت. با این همه، به 
نظر مي رسد دولت مردان در تدوین و چارچوب بندي هاي متعدد 
براي ایجاد آرامش در بازار ارز، همچنان شکست خورده اند و قیمت 
ارز به صورت لجام گس�یخته اي افزایش یافته اس�ت و از سوي 
دیگر نرخ تورم داخلي به دلیل لنگر ارزي افزایش یافته، که این 
سیگنالي است براي بهم خوردن تعادل دیگر متغیرهاي اقتصاد 
کالن. با این حال همچنان سیاستگذاران در مهار بحران کنوني 
ناکام مانده اند. هر چند مقامات دست اندرکار، گره این مشکالت 
را به گردن خروج آمریکا از برجام و تشدید ریسك هاي سیاستي 
و فرار سرمایه مي اندازند، اما همه این موارد با وجود اینکه بیراه 
نیست اما کامل هم نیست اما مهم ترین نکته آن است که مهم ترین 
مجراي اثرگذاري تحریم در س�اختار اقتصادي ایران، مربوط به 

بخش ارزي کشور است. 

سیاستگذاران شوک خارجي را عامل افزایش نرخ ارز مي دانند 
چراکه معتقدند بر اس�اس گفته هاي ریاس�ت جمهوري آمریکا، 
بازگش�ت تحریم هاي هسته اي و ناتواني اروپا در مقابله با اثرات 
ای�ن تحریم ها، موجي از بي اعتمادي را در میان مردم برانگیخته 
که حاصل آن، کاهش ارزش پول ملي و به تبع آن نرول بسیاري از 
کسب و کارهاي داخلي است. شوک خارجي چیست؟ مکانیزم هاي 
اثرگ�ذاري آن کدامند و منطق اقتص�ادي در خصوص این قبیل 
ش�وک ها چه نظري دارد؟ پاسخ به همه این سواالت مي تواند تا 
حدودي گره گش�اي فضاي مبهم کنوني باشد که دریابیم تا چه 
اندازه، شوک خارجي در وضعیت نابسامان داخلي اثرگذار است و 
تحریم هاي هسته اي چه سهمي را در بحران هاي ایجاد شده دارند 
و از س�وي دیگر وضعیت وخیم بانك ها و ترازنامیزان دولت، چه 
آینده اي را پیش رو خواهد داشت. این گزارش مي کوشد تا تعریف 

دقیق و جامعي را از شوک هاي خارجي ارائه دهد. 
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خارجي اقتصاد در شرایط مختلف، سازوكارهاي 
اعمال و اصابت شوک و همچنین راه هاي كاهش 
آس��یب كالن در جریان شوک را در چارچوب 
ادبیات دانش متعارف اقتصاد ارائه كند، بطوري 
كه سیاستگذار یا قانونگذار بتواند در هر لحظه 
و ب��ا توجه به داده هاي موجود، تصویري كالن 
از آنچه ممکن اس��ت ش��وک خارجي بر س��ر 
اقتص��اد بیاورد و راه ه��اي كاهش اثرپذیري از 

آن، بیان كند. 

 شوک خارجي
ه��ر نوع نغییر برون زا در اقتصاد بطوري كه 
باعث نوس��ان ش��دید در محیط داخل شود، 
ش��وک خارجي گفته مي ش��ود. ش��وک هاي 
خارجي از آن جهت مورد توجه تصمیم گیر و 
سیاستگذار قرار دارند كه پتانسیل ایجاد بحران 
اقتصادي را دارند. تجربه بحران هاي اقتصادي 
در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه به دلیل 
ماهیت بحران هاي اقتصادي كه اقشار مختلف را 
درگیر مي كند، معموال تاثیرات آن در ساختار 
اجتماعي و سیاس��ي نیز محسوس است و در 
موارد متعدد، بحران اقتصادي به بحران سیاسي 
منتهي مي شود. به این ترتیب، آسیب پذیري 
اقتصادي در مقابل شوک هاي خارجي نه تنها 
خط قرمز اقتصادي كه معموال خط قرمز سیاسي 
هم محسوب مي شود و از این جهت، اصالح یا 
تغییر رژیم هاي سیاستگذاري مالي، پولي یا ارزي 
به گونه اي كه آن را در مقابل ش��وک خارجي 
مصون كند، راهکاري براي جلوگیري از تغییر 
رژیم سیاسي دانسته مي شود كه در صورت تن 

ندادن به اولي، ممکن است دومي بروز كند.
شوک ها معموال براساس محل اصابت به سه 
نوع مختلف تقس��یم بندي مي شوند. نخست 
ش��وک در بازار كاال اس��ت كه در شرایطي رخ 
مي دهد كه به دلیل نوسان در وضعیت اقتصادي 
كشورهاي شریک، یا سیاست هاي تجاري اعمال 
شده توسط شركا یا رقبا با طرف متخاصم، مقدار 
صادرات و واردات تغییر كند، یا به دلیل تغییر 
در شرایط اقتصاد جهاني، رابطه مبادله )نسبت 
قیمت صادرات به واردات( با نوس��ان ش��دید 

مواجه شود.
نوع دیگر شوک ها، شوک در بازار نهاده ها بود 
كه ناشي از نوسان در بازار نهاده هاي تولید است. 
به عنوان مثال، به دلیل تغییر شرایط اقتصادي 
در كش��ور میزبان كارگران داخلي ش��اغل در 
خارج، مقدار عواید فرستاده شده از این كارگران 
به داخل با افت ش��دید مواجه مي شود )عمدتا 
در كش��ورهایي رخ مي دهد كه نس��بت عواید 
دریافتي از كارگران مقیم خارج به كل اقتصاد 
داخل، قابل توجه باش��د. به عنوان مثال، این 
وضعیت در كشورهاي همسایه روسیه یا برخي 
كشورهاي مهاجر فرست به اقتصادهاي حاشیه 

خلیج فارس مشاهده شده است( .

نوع سوم شوک ها نیز شوک در بازارهاي مالي 
ناشي از افزایش ها با توقف یا سکته هاي ناگهاني 
در جریان سرمایه است و معموال به دلیل تغییر 
سیاست هاي پولي در كشورهاي با حجم بازار 
بزرگ، افزایش ریسک جهاني، سرایت ریسک با 
بحران از كشورهاي همسایه، توقف در بازارهاي 

مالي اتفاق مي افتد.
ش��وک هاي خارجي معموال در چهار دسته 
كش��ورها امکان ظه��ور و بروز دارد نخس��ت 
اقتصادهاي توسعه یافته یا پیشرفته كه جریان 
س��یال سرمایه دارند. دوم اقتصادهاي در حال 
توسعه یا در حال ظهور )اینکه الزاما هر اقتصاد 
در حال توس��عه اي در ح��ال ظهوري نوظهور 
نیست. در ادبیات بخش خارجي اقتصاد، تنها 
اقتصادهاي در حال توس��عه با در حال ظهور 
مشابه مي شوند كه همزمان در حال باز شدن 
باشند( . س��وم اقتصادهاي در حال انضمام به 
جریان سرمایه با بازار جهاني اقتصادهاي در حال 
ورود به اتحادیه هاي تجاري یا ارزي بزرگ تر )این 
نوع اقتصادها، اقتصادهاي بسته در حال ورود به 
بازار آزاد هستند( و در نهایت اقتصادهاي درگیر 

مناقشات تجاري و سیاسي.
به این ترتیب، شوک پذیري محصول شرایط 
خاص سیاسي )مثال درگیري بین المللي( نیست 
و هر كش��وري كه در معرض جریانات ورود و 
خروج سرمایه و بازار جهاني باشد، در معرض 
شوک نیز خواهد بود و باید به فکر چاره باشد.

ش��وک هاي خارجي در دو حالت مي توانند 
درگیر تالطم هاي شدید در اقتصاد شوند. اگر 
مقدار شوک بزرگ باشد و شوک چندان بزرگ 
نباشد، اما محل اصابت، شکننده )آسیب پذیر 
باش��د، در هر دو وضعیت فوق، تأثیرات كالن 
اعمال شوک، بسته به نوع پاسخ سیاستي داده 
شده تفاوت مي كند.( از آنجا كه دریافت شوک 
در اقتصاد به هم پیوس��ته جهاني فعلي تقریبا 
اجتناب ناپذیر اس��ت )این مساله نه تنها براي 
اقتصادهاي از لحاظ سیاس��ي درگیر، كه براي 

سایر اقتصادها نیز مکررا اتفاق مي افتد(.

 روش هاي دمپ شوک خارجي
ش��وک هاي خارجي با توجه به نحوه اصابت 
و اختالالت��ي كه در س��اختار اقتصادي پدید 
می آورند، استراتژي هاي متفاوتي براي مقابله 
دارند. نخستین اس��تراتژي ایجاد یک محیط 
خوش بنیه داخلي )كاهش ش��کنندگي( است 
بطوریک��ه محی��ط داخلي به ان��دازه كافي در 
مقابل ش��وک خارجي استحکام داشته باشد. 
به عبارتي، با مهرباني به خود نلرزد و از سوي 
دیگر امکان پذیري پاسخ دهي سیاستي مناسب 
داشته باشد. یعني در این شرایط سیاستگذار 
به ط��ور منفعالنه و عجوالنه تصمیم نگیرد. به 
عبارت دیگر بتواند در مقابل ش��وک خارجي، 
فعال و منعطف عمل كند و این طور نباشد كه 

سیاستگذار اسیر توهمات خوش بینانه و غافل 
از پیامدهاي این قبیل شوک ها باشد. بطور مثال 
هنگام افزایش شدید درآمدها، مخارج دولت هم 
زیاد شود و در نتیجه عوارض آن، مثال تورم، بر 
اقتصاد تحمیل شود یا در مقابل كاهش شدید 
در آمدها، مخارج هم به شدت كاهش پیدا كند 
و در نتیجه عوارض آن از جمله كاهش شدید 

رشد اقتصادي اتفاق بیافتد.
از سوي دیگر سیاستگذار زماني كه متوجه 
شوک خارجي شد، باید واكنش نشان دهد، اما 
این واكنش باید متناسب با توانایي هاي خود 
باشد. به طور مثال هنگام حمله سفته بازان به 
نظام ارزي، بخواهد وارد عمل شود، اما ذخایر 
ارزي كافي نداشته باشد یا براي نجات سیستم 
بانکي بخواهد اقدام كند، اما منابع مالي كافي 
نداشته باشد. به این ترتیب شکنندگي بخشي 
و بین بخش��ي و س��فتي )انعطاف ناپذیري( 
سیاس��تي دو مس��اله اصلي آس��یب پذیري 
اقتصاد در مقابل شوک هاي خارجي به شمار 
مي روند. از یک طرف بخش هاي اقتصاد آن 
قدر ش��کننده هس��تند كه در برابر ضربات 
ن��رم مهم آس��یب پذیرند و از ط��رف دیگر، 
فضاي سیاستگذاري اقتصادي آنچنان سفت 
)غیرمنعطف( است كه امکان انعطاف و پاسخ 

مناسب را از سیاستگذار مي گیرد.
در بخش ه��اي بع��دي این گ��زارش، براي 
بخش ه��اي مختل��ف اقتصاد، بیش��تر تجزیه 
ك��رده و در نهایت با توجه به این طبقه بندي، 
یک چارچوب س��اختاري اق��دام براي كاهش 
آس��یب پذیري اقتصاد در مقابل ش��وک هاي 

خارجي ارائه مي شود.

 نظام ارزي شکننده
 ش��کنندگي سیس��تم ارزي هنگامي بروز 
مي كند كه بانک مركزي یک نرخ برابري رسمي 
ارزي اع��الم مي كند و میخکوب ارزي به جاي 
اینکه سفت باشد، نرم تعیین شود. از سوي دیگر 
ناتواني مالي دولت در انجام تعهدات )عدم تعادل 
در آمدها و تعهدات( یا تسلط مالي دولت بر بانک 
مركزي )براي تامین مالي نیازهاي دولت( همراه 

شود )نسل اول مدل هاي بحران هاي ارزي( 
انقباض اقتصاد كالن هم��راه یا بحران بدهي 
)عدم تعادل درآمدها و تعهدات( ممکن اس��ت 
سودآوري بانک ها را در وضعیتي كه حساسیت 
ارزش دارایي هاي سیس��تم بانک��ي به وضعیت 
اقتصاد باال است - كاهش داده و احتمال بحران 
بانک��ي را افزایش دهد. این امر به معناي كاهش 
نرخ بازگشت سرمایه گذاري بر دارایي هاي داخلي 
اس��ت كه به نوبه خود به معناي تشویق خروج 
سرمایه و افزایش احتمال بحران ارزي خواهد افتاد.

به این ترتیب، احتمال س��رایت بحران بدهي 
ب��ه حوزه بانک��ي و ارزي بس��تگي ب��ه میزان 
استحکام شاخص هاي بانکي )تركیب پورتفوي 



بانک ها، میزان ذخایر ارزي بانک مركزي، درجه 
سیالیت سرمایه در كشور و نیز چگونگي پاسخ 
سیاستي دولت به بحران بدهي( دارد. به عبارت 
دیگر سیس��تم بانکي مس��تحکم )یعني داراي 
ش��اخص هاي بانکي مناس��ب(، بر اوراق بدهي 
دولتي اتکاي زیاد ندارد، ذخایر ارزي كافي دارد 
و در وضعیتي كه س��یالیت سرمایه در كشور با 
سیستم بانکي باال نیست و پاسخ سیاستي دولت 
به بحران بدهي، متکي به سركوب مالي )كاهش 
عمدي یا نزول نرخ بهره به زیر نرخ تورم( است، در 
واقع سرایت بحران از اقتصاد كالن به بانک ها با 
شدت كمتري رخ مي دهد. در واقع به عنوان وضع 
مالیات پر سپرده گذار و انتقال منافع حاصله به 
قرض گیرنده دولتي براي كاهش میزان بدهي هاي 

دولت، كمتر از بحران بدهي تأثیر مي پذیرد.

 اختالل سیستمي در هنگام بحران از 
س��وي دیگر ش��وک هاي خارجي مي تواند از 
بحران هاي بانکي شروع شود. سرایت از بحران 
بانکي به بحران بدهي هاي دولت و بحران ارزي، 
نوع دیگري از جریان انتقال بحران اس��ت كه 
كانال سرایت مستقیم بحران بانکي به بحران 
بدهي ه��ا از طریق هزینه هاي س��نگین مالي 
نجات سیستم بانکي از ورشکستگي )همانند 
تخمی��ن تعهدات بانکي، مانند آنچه در ایرلند 
اتفاق افتاد یا افزایش س��رمایه بانک ها( است. 
همچنین، بانک هاي تحت فشار، ممکن است 
اوراق بدهي دولتي خود را بفروش��ند و از این 
طریق، هزینه هاي تأمین مالي دولت را افزایش 
دهند. كانال سرایت از بحران بانکي به بحران 
ارزي نیز به این صورت اس��ت كه در وضعیتي 
كه س��المت سیس��تم بانکي با تهدید مواجه 
است، بانک مركزي رغبت كمتري براي دفاع 
از ارزش پ��ول ملي از طریق افزایش نرخ بهره 
و افزای��ش تقاض��ا براي پ��ول داخلي( خواهد 
داش��ت، چرا كه افزایش نرخ بهره ممکن است 
سودآوري بانک ها را كاهش دهد )دلیل این امر 
نیز با اشاره به كسب و كار اصلي سیستم بانکي 
یعني »تجارت سررسید« توضیح داده مي شود. 
به عبارت دیگر، از آنجا كه بطور معمول، تعهدات 
بانک ها نس��بت به دارایي هاي خود، سررسید 
كوتاه مدت تري دارد، بنابراین با افزایش نرخ بهره، 
تعهدات بانکي، افزایش ارزش بیشتري نسبت 
به دارایي ها پیدا مي كنند و سودآوري بانک ها 
كاهش پیدا مي كند. در چنین وضعیتي حمله 
س��فته بازان به پول ملي، براي حمله كنندگان 
كم هزینه تر و خطر این حمله محتمل تر خواهد 
ش��د( همچنین، تأثیر منفي بحران بانکي بر 
بخش حقیقي اقتصاد موجب كاهش درآمدهاي 
مالیاتي دولت، در كنار كاهش نرخ بازگش��ت 
سرمایه گذاري دارایي هاي داخلي خواهد شد. 
به این ترتیب، از یک طرف وضعیت مالي دولت 

بدتر خواهد ش��د و از طرف دیگر انگیزه تغییر 
پرتفوي دارایي ها به نفع دارایي خارجي تقویت 
خواهد شد. در نتیجه، احتمال بروز هر دو بحران 

بدهي و ارزي با هم افزایش خواهد یافت.
به این ترتیب، میزان احتمال سرایت و تبدیل 
بح��ران بانکي به بحران بدهي و ارزي به موارد 
ذیل بستگي دارد. اندازه سیستم بانکي از كل 
اقتصاد )مانند حجم بزرگ پاتک ها در ایسلند 
و قبرس(، گستره و ماهیت مالکیت خارجي در 
سیستم بانکي، میزان توانایي دولت براي تأدیه 
تعهدات خود، حجم انباشت ذخایر بانک مركزي، 
میزان س��یالیت سرمایه در كشور، و در نهایت 
چگونگي پاسخ سیاست دولت به بحران بانکي 
به عبارت دیگر هنگامي كه حجم بخش بانکي 
به كل اقتصاد پایین باشد، دولت در حاشیه امن 
خوبي قرار خواهد داشت كه هم توانایي مدیریت 
بحران را دارد و هم بانک مركزي انباشت بزرگي 
از ذخایر را خواهد داش��ت و سیالیت سرمایه 
محدود خواهد شد. از سوي دیگر در وضعیتي 
كه دولت به سرعت در جهت كنترل ابعاد بحران 
بانکي بر بیاید، احتمال سرایت از بحران بانکي به 
دو بخش دیگر بدهي و ارزي كمتر خواهد بود.

 بحران ارزي به بحران بدهي و بانکي
انتطار وقوع بحران ارزي در عوامل اقتصادي 
منجر به سرایت بحران از طریق خروج سرمایه 
از بانک ها خواهد ش��د. ب��ه این ترتیب، خروج 
سپرده ها از بانک ها و نیز عدم تمدید بدهي هاي 
كوتاه مدت دولت، باعث افزایش همزمان احتمال 
بروز بحران هاي بدهي )مبتني بر نقدشوندگي( 
و بانکي خواهد شد. از سوي دیگر افزایش نرخ 
بهره داخلي همراه با انتظار كاهش ارزش پول 
ملي، موجب افزایش تعهدات مرتبط با تسویه 
بدهي هاي دولت خواهد شد. )از طریق افزایش 
حجم بدهي هاي با سررس��ید كوتاه مدت یا با 
نرخ متغیر دولت��ي( و در نتیجه احتمال بروز 
بحران بدهي را افزایش خواهد داد. افزایش نرخ 
بهره همچنین به كاهش س��ودآوري سیستم 
بانکي مي انجامد. بنابراین، احتمال بروز بحران 
بانکي هنگامي كه سیس��تم بانکي در معرض 

ورشکستگي قرار دارد، بیشتر است.
 همچنین نرخ به��ره واقعي باال و در نتیجه 
احتم��ال افزایش بی��ش از ان��دازه ارزش پول 
داخلي ممکن اس��ت از مسیر كاهش تقاضاي 
كل )سرمایه گذاري یا خالص صادرات و ...( به 
كاهش رشد اقتصاد بیانجامد. در نتیجه از یک 
طرف سوددهي سیستم بانکي از مسیر كاهش 
توان قرض گیرندگان براي تأدیه قروض خود 
كاهش پیدا خواهد كرد و از طرف دیگر موقعیت 
مالي دولت از طریق كاهش درآمدهاي مالیاتي 
تضعیف مي شود. به این ترتیب، احتمال بحران 
بانکي و بدهي بطور همزمان افزایش مي یابد. 

كاه��ش ارزش پول ملي در صورتي كه حجم 
بزرگي از بدهي هاي دولتي به صورت ارز خارجي 
باشد )و این حجم، بزرگ تر از حجم درآمدها به 
ارز خارجي دولت باشد( ممکن است تعادل مالي 
دولت را با مشکل مواجه كرده و با مشکل روبه 
رو كند. همین اتفاق ممکن است براي سیستم 
بانکي و بنگاه هاي داخلي هم بیافتد. اگر بر اساس 
ساز و كاري كه قبال ذكر شد، شركت هاي داخلي 
تحت تأثیر قرار گیرند، به این ترتیب بعید نیست 
كه از طریق كاهش درآمدهاي مالیاتي دولت و 
نیز افزایش وام هاي معوقه، هم به وضعیت مالي 
دولت بهم بخورد و هم سیستم بانکي متزلزل 
شود. تأثیر غیر مستقیم در زنجیره اتفاقات فوق 
به این صورت است كه در نتیجه تأثیرات گفته 
شده، رشد اقتصاد كمتر مي شود و در نتیجه، 
تضعی��ف وضعیت مالي دولت و افزایش حجم 

وام هاي معوقه تشدید مي شود. 
به این ترتیب، احتمال سرایت و تبدیل بحران 
ارزي به بحران بدهي دولتي و بانکي بس��تگي 
به موارد س��المت وضعیت مالي دولت )تعادل 
درآمده��ا و تعهدات، تنوع درآمدهاي دولتي و 
 عدم وابس��تگي به منبع نوسان كننده( وجود 
ضربه گیر مالي در س��اختار مالي دولت، تنظیم 
بودجه س��االنه در چارچوب برنامه ریزي میان 
مدت مالي، شوراي مالي مستقل، احترام به قواعد 
مالي، چارچوب هاي خودكار همواركننده درآمدها 
و مخارج، سالمت ترازنامه هاي بانکي و بنگاه ها، 
میزان وخامت عدم تطابق ارزي در ترازنامه هاي 
مالي سه بخش، تناسب تركیب سررسیدهاي 
تعهدات و دارایي ها در ترازنامه هاي دولتي دارد.

 پاسخگویي سیاستگذار 
در زمان بحران

هنگامي كه نهادها و نظام هاي مالي بودجه و 
مالي )پول و بانک( و ارزي اصالح شده باشند، 
در حالت عادي به گونه اي تدبیر سیاسي صورت 
گیرد كه س��اختار را شکننده نکند و به سوي 
بحران حركت نده��د و در عین حال، توانایي 

انعطاف در مواقع بحران را داشته باشد.
انتظار بر این اس��ت كه در هنگام بحران، 
شوک كمتري به سیستم )به دلیل شکننده 
نبودن( وارد شود و در عین حال، همان میزان 
ش��وک وارد شده نیز از طریق سیاست هاي 
مالي، پولي و ارزي مناسب و منعطف شامل 
انعطاف و پاسخگویي دولت از طریق انقباض 
یا انبس��اط كافي، توان اس��تفاده از حائل یا 
ذخای��ر، انعطاف پولي بانک مركزي و انقیاد 
با انعطاف مناس��ب، توان استفاده از ذخایره، 
امکان عملیات احیا با كمک رساني به سیستم 
بانکي ش��وک زده، ت��وان تغییر در نرخ هاي 
بهره و انعطاف ارزي مناسب. جذب شود و به 

شکست سیستم نیانجامد.
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صنع��ت ایران نقش و س��هم پررنگ و باالیی 
در تولی��د ناخالص داخل��ی دارد. این بخش اما 
ب��ا همه ابعاد بزرگی ك��ه دارد به دلیل تعامل با 
اقتصاد جهانی از نظر خرید مواد اولیه و كاالهای 
واسطه ای و فروش محصول در خرج دارد. از سوی 
دیگ��ر، با عنایت به اینکه رونق بخش صنعت به 
ایجاد اشتغال پایدار منجر می شود و صنعت بخش 
زیادی از اشتغال كشور را به خود اختصاص داده 
است، در صورتی كه اعمال تحریم ها به تضعیف 
این بخش و ركود و تعطیلی وحدهای تولیدی در 
كشور منجر شود، به افزایش بیکاران و در نهایت 
بروز برخی نارضایتی ها در كش��ور می انجامد و 
زمینه بعضی اعتصاب��ات كارگری و تجمع ها را 
فراهم می آورد. همچنین می تواند زمینه ساز روی 

آوردن نیروی بیکار كشور به مشاغل كاذب شود. 
از این رو، باید گفت، تعطیلی واحدهای صنعتی 
می تواند در نهایت، تبعات اقتصادی و اجتماعی 
فراوانی برای كش��ور داش��ته باشد. همچنین با 
تعطیلی بخش های مختل��ف تولیدات صنعتی، 
می��زان اتکا به تولی��دات داخلی كاهش می یابد 
و كش��ور هم��واره نیازمن��د واردات محصوالت 
كش��ورهای خارج��ی خواهد ب��ود. این موضوع 
عالوه بر اثراتی مانند خروج ارز از كشور، موجب 
كاهش توان رقابت پذیری تولید داخل می شود و 
میزان آسیب پذیری كشور را در مقابل نوسانات 
خارج��ی باال می ب��رد. به همین دلی��ل، اعمال 
تحریم های خارجی می تواند بیش��ترین ضربه را 
ب��ه بدنه اقتصادی كش��ور وارد آورد تا جایی كه 

این مشکالت می تواند به كاهش مشروعیت نظام 
منجر شود. یکی دیگر از آسیب هایی كه می تواند 
با اعمال تحریم ه��ای خارجی و تضعیف بخش 
تولیدات صنعتی به كش��ور وارد شود، وابستگی 
كش��ور به واردات كاالها و تامی��ن آن از طریق 
قاچاق است. اگرچه در سال های اخیر شاهد برخی 
فعالیت های سیاستگذاران برای رفع مشکالت این 
بخش و جلوگیری از قاچاق در كشور بوده ایم، اما با 
اعمال تحریم های شدید خارجی انتظار می رود، در 
صورت عدم ممانعت درست از ورود كاالی قاچاق 
به داخل مرزهای كشور و از سوی دیگر، عدم توان 
تولید داخل، محیط امن اقتصادی برای فعالیت 
فعاالن اقتصادی از بین برود. پرونده حاضر نگاهی 

به ابعاد صنعت در شرایط تحریم دارد.
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 در ح�ال حاضر ایران در چه جایگاهي از 
صنعتي شدن قرار گرفته است؟

براي تحلیل این موضوع، ابتدا باید درباره تعریف 
مشخصي از توسعه، توسعه اقتصادي و سپس توسعه 
صنعتي به تفاهم برسیم. در كشور ما مي توان چنین 
بیان كرد كه ما هنوز در این سه موضوع به یک درک 
و فهم مش��ترک نرسیده ایم. مثالً در اقتصاد وقتي 
از تابع رفاه اجتماعي صحبت مي ش��ود، چگونگي 
تش��خیص آن و ش��رایط تحقق بیشینه سازي آن 
هم مورد بحث قرار مي گیرد و راهکار ارایه مي شود 
ضمن آنک��ه اقتصادیون براس��اس تئوري هاي ارو 
به دش��وار بودن بیشینه س��ازي رفاه عموم اشراف 
دارن��د و مي دانند چقدر باید با احتیاط صحبت و 
برنامه ریزي كنند. در حالي كه در س��پهر سیاسي 
كشور این مفهوم كامالً اقتصادي، با سایر مفاهیم 
مانند خیر و مصلحت عمومي مخلوط شده و از این 
طریق است كه مي توان توابع هدف غیر اقتصادي 
گروه هاي متنوعي را به تابع اقتصادي رفاه عمومي 
تحمیل كرد. توجه بفرمایید معموالً در داخل مراد 
ما از توسعه لزوماً با تعریف جهاني آنکه حاصل تجربه 
بشري است همخواني ندارد. به همین طریق، توسعه 
اقتصادي و توسعه صنعتي مطلوب ما نیز متفاوت 
بوده است. شاید بهتر باشد اینگونه عرض كنم كه 
دستکم بخشي از سیاستگذاران ما مصداق توسعه 
صنعتي مطلوب را در الگوي صنعتي مثالً كره جنوبي 
یا حتي مالزي نمي بینند. ما در رد الگوهاي توسعه 
دیگران راحت تر تصمیم گرفتیم تا آنکه توانس��ته 
باش��یم الگوي توس��عه خودمان را به صورت واقعاً 
عملي و قابل اجرا تبیین كنیم. شاید سیاست هاي 
اص��ل 44 و اخیراً سیاس��ت هاي ابالغ��ي اقتصاد 

مقاومتیروشن ترین محورهاي توسعه اي كشور 
را در این سال هاي اخیر باشند كه مصادیق 

اجرایي كامالً مش��خصي در بر دارد در 
حالي كه مثالً برنامه چشم انداز ۱4۰۰ 
و الگوي اس��المي- ایراني پیش��رفت 
تا این ح��د واقع بینانه، عملگرایانه و 
حاوي مصداق نبوده اند.اگر برگردیم به 
سوال شما و اینکه ایران در چه مرتبه 
صنعتي قرار دارد باید عرض كنم یک 
جایگاه گنگ را اش��غال كرده است، 
در واقع توسعه ناهمگون صنعتي را 
ش��اهد بوده ایم كه در آن صنعت نه 
موتور محركه اقتصاد است و نه عامل 
اصلي اشتغال. در حالي كه عامل اصلي 
صدمه به محیط زیست كشور به شمار 

مي رود. چرا این گونه عرض مي كنم به 
خاطر اینکه معموالًیک س��ري شاخص 

براي توس��عه صنعتي تعریف ش��ود كه به 

عقیده بنده، ما در داخل كشور حتي نسبت به آنها 
برداشت مشتركي نداریم. براي همین هم هست كه 
سال ها است بدنبال استراتژي صنعتي مي گردیم كه 

انقدر ها هم مجهول نیست.
با این حال معموالً براي اینکه اطالع حاصل كنیم 
كشوري صنعتي شده یا اینکه مسیر توسعه صنعتي 
را دنبال كرده، مي توانیم چند شاخص اقتصادي را 
در آنها ردیابي كنیم. از جمله این شاخص ها مي توان 
به میزان سهم صنعت در تولید ناخالص داخلي آن 
كش��ور، افزایش بهره وري صنعتي، رش��د فناوري 
در صنعت، میزان اش��تغال صنعتي، تنوع صنایع، 
س��هم صادرات مصنوعات صنعتي به كل صادرات 
اش��اره كرد. بدین ترتیب كشوري مانند ماكه عماًل 
بر چند حوزه صنعتي خاص مانند س��یمان، فوالد 
و پتروش��یمي و این گون��ه صنایع بزرگ س��رمایه 
بر، متمركز ش��ده ونتوانسته حلقه هاي مختلفي از 
زنجیره ارزش صنعت را در داخل رش��د و توس��عه 
بدهد و موفق نشده تا بنگاه هاي كوچک و متوسط 
را به صنایع بزرگ متصل نماید یا با زنجیره ارزش 
جهان��ي پیوند برقرار كند را ش��اید س��خت بتوان 
صنعتي اطالق كرد. بررس��ي مصادیق گفته شده 
در رابطه كش��ور ما مي تواند به س��ادگي وضعیت 
صنعتي ش��دن ایران را آش��کار كن��د. همچنین 

مي توانیم به راحتي نس��بت به این موضوع اذعان 
پی��دا كنیم كه در كدام یک از زمینه هاي صنعتي 

شدن دچار عقب ماندگي شده ایم. 
 ارزیاب�ي ش�ما از مصادی�ق گفته ش�ده 

چیست؟ 
مالحظه فرمایید نسبت صادرات صنعتي آلمان به 
تولید ناخالص داخلي آن كشور به عنوان یک پیشتاز 
صنعتي، تقریباً براي دو دهه ۵۰ درصد است در حالي 
كه این نسبت براي كشور ما كه سال ها است سعي 
مي كنیم صادرات را با انواع جایزه و تسهیالت ارزان 
قیمت و شرایط گمركي و امثالهم تقویت كنیم این 
نسبت حدود ۲۱ درصد باقي مانده است. بنابراین 
در نهایت با در نظر گرفتن مصادیق كه ذكر كردم، 
ب��ا احتیاط بایید بگوییم كه ایران صنعتي نش��ده، 
چون اشتغال معنا دار صنعتي ندارد چون صادرات 
مصنوعات صنعتي مهمي ندارد و چون در یک كالم، 

موتور محركه اقتصاد هنوز نفت است نه صنعت.
نمي دانم اصوالً تمركز ما طي سال ها بر چه بوده 
است من گمان مي كنم هنوز درباره چگونه صنعتي 
شدن هم نمي اندیشیم. ممکن است عده اي بر این 
نظر باشند كه ارایه خدمات بهداشتي و طرح سالمت 
و درمان رایگان در حوزه پزشکییا توسعه دانشگاه ها 
و افزایش پذیرش دانشجویان در سراسر كشور، یا 
توس��عه راه ها و شبکه نیرو یا حتي پرداخت یارانه 
مستقیم باعث بهبود رفاه خانوار و خیر عموم شده 
باشد )البته به اتکاي تعریف خاصي كه ارایه مي كنند( 
اما فراموش نکنیم اینها همه س��رمایه گذاري هاي 
اجتماعي از محل درآمدهاي نفت یا مالیات مستقیم 
و حتي تورمي از درآمد و پس انداز خانوارها تامین 
شده اند ولي تا زماني كه نیروي كار سالم، توانمند 
و تحصیل كرده وارد اشتغال صنعتي و ایجاد ارزش 
افزوده صنعتي نش��ود ما هنوز صنعتي نش��ده ایم. 
نگراني در این است كه هزینه هاي اجتماعي صورت 
گرفته براي عرضهکاالهاي عمومي برشمرده اگر به 
زودي به كار گرفته نشوند فقط اتالف منابع بوده اند.
 چه پیش نیازهایي براي صنعتي ش�دن 

وجود دارد؟
براي دس��تیابي به صنعتي ش��دن و توس��عه 
صنعت��ي، برخي پیش نیازها وج��ود دارند كه 
به طور بدیهي اقتصادي هستند و برخي دیگر 
از آنها نیز عام و نهادي هس��تند و به محیط و 
شرایط كسب و كار مربوط مي شوند كه با اینکه 
لزوما اقتصادي نیس��تند ولي آثار مهمي دارند. 
به عنوان مثال مواردي از جمله نرخ تورم، نرخ 
سود بانکي، نرخ ارز، وضعیت نظام بانکي، وضعیت 
بازار سرمایه و ... به عنوان مباحث اقتصاد كالن از 
سري پیش نیازهاي سري اول هستند كه همواره 
بر صنعتي شدن یا توسعه اقتصادي كشور تاثیرگذار 

علیرضا ساعدي، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملي 
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بوده است. در گروه دوم موضوعات و مباحث نهادي 
نظیر قانون كار، قانون تجارت، قوانین مالیاتي و قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و اینگونه قوانین، روابط 
قوا در شیوه حکمراني و مدیریت اقتصادي كشور، 
مطرح هس��تند كه اگرچه خارج از مباحث اقتصاد 
كالن طبقه بندي مي ش��وند ام��ا در حال حاضر در 
شرایطي هستند كه مجموعاً منجر به توسعه صنعتي 

كشور نمي شوند.
*پس به عقیده شما، مشکالت داخلي دستیابي به 

توسعه صنعتي را دچار مشکل كرده است؟ 
در ح��ال حاضر پس از گذش��ت س��ال ها، اقتصاد 
كش��ور و البته ذیل آن صنعت كشوربا مجموعه اي 
از چالش هاي انباشته شده روبرو است كه در نهایت 
توسعه صنعتي، توسعه كشاورزي و توسعه خدمات و... 
را قفل كرده است این چالش ها اخیراً در دسته بندي 
مشهوري طبقه بندي شده اند و براي عموم شناخته 
شده هستند. بر این اساس، زماني كه بخش صنعت، 
اقتصاد كالن، محیط كسب و كار و فضاي نهادي را 
مورد بررسي قرار مي دهیم، به این نکته پي خواهیم 
برد ك��ه بنگاه هاي تولیدي م��ا اصوالًنمي توانند یا 
نمي خواهند یا به مصلحت نمي بینند كه سیاس��ت 
ورفتار توس��عه اي اتخاذ كنند.به عنوان مثال زماني 
كه قانون كار به نحوي اس��ت ك��ه بنگاه تولیدي را 
از انعطاف پذی��ري دور مي كند، این بنگاه نمي تواند 
در مس��یر توسعه حركت كند یا اینکه وقتي قوانین 
مالیاتي به شکلي است كه شركت ها نمي توانند از یک 
حد مشخصي بزرگ تر شوند، ما نمي توانیم به مقیاس 
تولید فکر كنیم. وقتي كه نوسان نرخ ارز رخ مي دهد 
بنگاه در ارتباطات بین المللي خود دچار اغتش��اش 
مي شود هنگامي كه تورم با عدم قطعیت روبرو است، 
بنگاه نمي تواند برنامه تولید بلندمدت طراحي كند. 

در نتیجه همان طور كه این همه س��ال مشاهده 
كردیم، هم در كشور خودمان و هم در انواع تجارب 
بین المللي، زماني كه بنگاه هاي تولیدي با چالش هایي 
نظیر نوسان نرخ ارز، تورم مزمن، تغییر مداوم نرخ 
سود بانکي و ... روبرو مي شوند، به سوي رفتارهاي 
 Non-Productive Profit( تولی��دي  غی��ر 
Seeking( متمایل خواهند شد و به دنبال تامین 
منافع خود از مس��یرهاي رانتي مي روند چرا كه با 
چنین عدم قطعیت هاي بزرگي كه در شاخص هاي 
اقتصادي حدود چند دهه است ادامه دارد، نمي توان 
یا حداقل خیلي دشوار است از مسیر تولید، سودي 
كسب كرد. در چنین شرایطي، تقاضا و فشار بنگاه ها 
براي فعالیت هاي انحصاري افزایش مي یابد فشار براي 
كسب مجوزهاي خاص گسترش مي یابد، استخدام 
وابس��تگان مدیران دولتي باب مي ش��ود خرید به 
اصطالح مشاوره مدیران ذینفوذ آغاز مي شود چرا كه 
در این عدم قطعیت ها، نهایتاً منافع نصیب بخش هایي 
مي شود كه از اطالعات خاص و شبکه هاي اثرگذاري 
برخودار هس��تند.در حالي كه در نهایت این سطح 
معیشت خانوار است كه با بحران روبرو خواهد شد. 
نه فقط بنده، بلکه گمان مي كنم بخش عمده اي از 

كساني كه وضعیت اقتصاد را در این سال ها هم از 
منظر دولت و هم از منظر بخش خصوصي و هم از 
منظر دانشگاهي بررسي كرده اند با این نظر موافق 
باشند كه در حال حاضر بنگاه هاي تولیدي، دولت ها 
و سایر نهاد هاي حکمراني كشور بر سر نوعي تعادل 
غیر بهنیه اجتماع��ي اما با ثبات براي این گروه ها، 
به صورت نانوشته و دوفاكتو به یک توافق و تعادل 
غیرقابل عبور رسیده اند. به اصطالح كشتي گیرها فعال 
كلینچ رخ داده و باید یک بار از هم جدا شوند اطراف 
را ارزیابي كنند تا دوباره در میدان اقتصاد پروتکل 

ارتباط و انتظارات یکدیگر را بدرستي تبیین كنند
 به نظر شما ما در کشور استراتژي توسعه 

صنعتي داریم؟
با اینک��ه این عبارت بطور مش��خص ازدهه 8۰ 
شمسي وارد ادبیات ما شد و طرح جامع و نوگرایي 
نیز براي آن تدوین ش��د كه ش��اید نسبت به زمان 
خود بیش از حد پیش��گام بود و لذا اقبال الزم را از 
سوي سیاستگذاران پیدا نکرد اما به عقیده بنده اثر 
خود را بر جاي گذاشت. البته كشور ما حتي پیش 
از انقالب و بعد از انقالب براي توسعه كشور برنامه 
داشته است اما با توجه به اینکه این برنامه ها معموال 
با كمبود دقت و عمق ناكافي كارشناسي، ناسازگاري 
دروني، عدم منطق اقتصادي و همچنین مشکل در 
اجرا مواجه بوده اند به نتایج مختلفي منجر شده اند، 
البته این روزها عموماً بر این باورند كه ما هیچگاه 

استراتژي توسعه صنعتي نداشته ایم. 
 نقش تحریم ها در روند صنعتي شدن ایران 

چه بوده است؟ 
ب��ا وجود اینکه قطعاً تحریم ها در قطع ارتباطات 
كشور با مراكز تجاري و مالي بین المللي و همچنین 
ب��ر عدم امکان اس��تفاده از فرصتهاي تکنولوژیک، 
س��رمایه اي و مهارتهاي خارجي تاثیرگذار است اما 
ب��ه عقیده بنده، آنچه طي س��ال هاي اخیر موجب 
ایجاد گرفت��اري براي صنایع بطور اخص و اقتصاد 
به طور اعم شده است، لزوماً برآمده از مسائل بیروني 
و تحمیل تحریم ها به كشور نبوده بلکه بخش هاي 
مهمي از مشکالت داخلي نشات گرفته است. تا جایي 
كه به عن��وان مثال در دهه هاي 8۰ و 9۰ میالدي 
كه كشورهاي در حال توسعه در حال بهره گیري از 
روند جهاني شدن و طي كردن سریع مسیر ترقي 
بودند و ما هم تحریم نشده بودیم، اما كماكان درگیر 
مس��ائل خودمان بودیم و مثالً بحث ما این شد كه 
آیا توسعه سیاسي مقدم است یا توسعه اقتصادي، یا 
آنکه سیاست تعدیل از كجا آمد، نقشه كدام نهاد بود 
و غیره. ما حواسمان به تحوالت سریع جهاني نبود.

 بنابراین اگر ما امروزه نمي توانیم ادعاي صنعتي 
بودن كنیم، به این دلیل است كه همواره در خودمان 
غور كرده ایم و اصوالً درونگرا بودیم. همانطور كه پیش 
از این هم گفتم، مواردي از جمله نرخ تورم، نرخ ارز و 
... كه در اقتصاد كالن مطرح مي شود، فارغ از اینکه 
ما تحریم هستیم یا نیستیم، مي تواند كشوري را به 
سمت صنعتي شدن یا توسعه اقتصادي پیش ببرد و 

نباید فراموش كنیم تدبیر این متغیرها در دوره زماني 
طوالني در دس��ت خودمان بوده است. البته جنگ 
تحمیلي و سپس شرایط منطقه اي نیز مسیرهاي ما را 
براي پیوند جهاني سخت تر كرد اما باید اذعان داشت 
كه كشور ما پیش از تحریم ها هم، آن طور كه باید و 
شاید از امکانات بین المللي استفاده نمي كرد و شاكله 
فکر اقتصادي آن در مصادیقي همچون خودكفایي، 
جایگزیني واردات و صادرات نفت محدود بود كه در 
نهایت باعث ش��د كشور ما وارد مسیر یک اقتصاد 
درون زا و برون گرا نش��ود تا جایي كه این دو محور 
نوین، امروز در سیاست هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي 
مصادیق روشني براي اجرا یافته است. بنابراین باید 
قبول كنیم كه ما با ش��به تحریمي در داخل كشور 
روبرو بودیم. البته تحریم ها راه را براي حل مشکالت 
داخلي با استفاده از راه حل هاي تجربه شده بین المللي 
مس��دود كرد و همچنین تعام��الت تجاري و فني 
كش��ور را به كشورهایي مثل چین و هند و روسیه 
و مش��ابه آنها محدود كرد. اما باید به یک اثر مهم 
تحریم اشاره كنم كه خیلي زیرجلدي بود و واقعاً اثر 
مخربي داشت. رابطه جهاني الزاماتي دارد، قواعد و 
رسومي دارد، مثل مهماني رفتن است باید نظیف 
بود، مودب بود، به موقع رفت و برگشت. تحریم این 
نقطه اتصال اصالح كننده را كور كرد چرا كه اقتصاد 
كشور ما مي توانست از خط كشو استاندارد ارتباطات 
بین المللي و امکانات جهاني در گام اول انتظام بگیرد 
در گام بعدي بدقت بهره مند شود. ما ناچار مي شدیم 
به تدریج س��طح كیفي خودمان را در رقابت ارتقا 

بدهیم. این قطع شده است.
 آیا با وجود تحریم ها ورود ماشین آالت و 

تجهیزات مدرن به کشور محدود نشد؟
ب��ه عقیده بنده، تحریم ها در ورود ماش��ین آالت 
به كشور تاثیر خیلي تعیین كننده اي نداشته است 
بطوري كه ماش��ین آالت و تجهیزات سرمایه اي و 
كاالهاي واس��طه اي براي بخش صنعت وارد كشور 
شد از چین و هند و روسیه و كشورهاي ثالث وارد 
شد، اما ما از رابطه مستقیم و تعامالت رودرو، قوانین 
جدید، قواعد جدید، ش��یوه مدیریت جدید، دنیاي 
قرن بیس��ت و یکم و تراز شهروند بین المللي كمي 
بازمانده ایم. الزم نبود و نیست همه انواع چرخ هاي 
ابداع شده توسط بشر را دوباره بسازیم برخي را شاید 
الزم است تمرین كنیم برخي را هم دنیا تازه شروع 
كرده مانند فناوري هاي نوین مثل نانوتکنولوژي، اما 
حقیقت امر این هست كه باید از انباشت تجربه بشري 

در اقصي نقاط جهان بهره برد. 
 تحریم هاي جدید به خصوص تحریم هاي 
آب�ان ماه چه تاثیري ب�ر وضعیت اقتصادي و 

صنعتي کشور خواهد داشت؟
بنده بر این باور هس��تم ك��ه رفعتحریم ها اصال 
فرصت بروز كامل پیدا نکرد. به این معنا كه فرصت 
برجام بسیار كوتاه بود و البته ما هم آماده نبودیم. 
ما به لحاظ اقتصادي خیلي نمي دانستیم توقع مان 
از بازار جهاني چیس��ت، چقدر ظرفیت و امکانات 



داریم و چقدر حاضریم آنها را به مشاركت بگذاریم، لذا عدم تجهیر خودمان هم 
مزید بر علت شد. خاطرتون هست با اینکه هیات خارجي پرشماري در كشور 
ما حاضر ش��دند، اما نه تنها دولت بلکه بخش خصوصي هم برنامه و پیشنهاد 
مدون و روش��ني در دست نداشت كه در اختیار این هیات ها بگذارد. از این رو 
با توجه به اینکه كشور ما براي بهره بردن از برجام تجهیز نبود، در حال حاضر 
نیز با آغاز دور جدید تحریم ها به همان شرایط قبلي از نظر تعامالت بین المللي 

باز خواهیم گشت. 
اما موضوع نگران كننده در این زمینه این است كه مسائل و مشکالت داخلي 
اقتصاد كالن كه تاكنون با آن دست به گریبان بودیم و به نحوي با نفت رفع و 
رجوع مي شد وارد آستانه هاي وخیم تري شده است، به عنوان مثال مشکالت بانکي 
تشدید شده و تورم مستعد حركت به ارقام باالتر است. همچنین با تحریم هاي 
نفت��ي و كاهش درآمدهاي ارزي و البته موانع تعامالت بانکي و تجاري، عالوه 
بر مشکالتي كه براي رشد صنعت و توسعه صنعتي به وجود خواهد آمد، كل 

فعالیت هاي اقتصادي نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. 
 راهکار شما براي مقابله با مشکالت داخلي و همچنین تحریم هاي 

خارجي چیست؟
در حال حاضر ما در یک تعادل عمومي بسیار نامناسب هستیم و حركت از این 
وضعیت به سمت تعادل مناسب تر، امري بسیار مشکل است. همان طور كه اشاره 
شد، در حال حاضر اقتصاد كشور در شرایط عدم قطعیت نسبي به سر مي برد و 
به نظر مي رسد كه هیچیک از اركان سیاستگذاري مایل به پذیرفتن ریسک خروج 
از این تعادل نامناسب نیستند. وقتي صحبت از تعادل بد مي كنیم باید یک مثال 
نیز مطرح كنیم، ببینید تقریباً اكثر متخصصین اقتصادي جدا از اینکه تحریم ها 
بازمي گشت یا خیر بر این نظر بودند كه نرخ ارز، یک نرخ مصنوعي و سركوب 
شده است و نیازمند یک شیب اصالحي براساس انباشت تفاوت نرخ تورم ریال 
است. خوب در این شرایط طبعاً مجموعه سیاستگذاري با نگاه سیاسي به منافع 
كوتاه مدت عامه راي دهندگان و ساده سازي مساله از افزایش نرخ ارز جلوگیري 
مي نمود اما جالب اینکه بنگاه ها و بازرگانان و فعاالن اقتصادي نیز كماكان مدافع 
نرخ ارز ثابت و سركوب شده بودند. چرا كه شاكله صنعت و اقتصاد كشور بر واردات 
كاالهاي سرمایه اي واسطه اي براي تولیدكنندگان انحصاري و وارادات كاالهاي 
مصرفي از طرف بازرگانان بنا شده است و هر دو گروه حاضر به پیچیدگي هاي 
مواجهه با ریسک نرخ ارز نبودند یا آگاهي الزم را نداشتند. لذا با اینکه منطقاً فعاالن 
اقتصادي و بخش خصوصي كه با ارز س��روكار داشتند مي بایست براي تشکیل 
بازار آتي ارز و ابزار پوشش ریسک جهش ارز از دولت و مجلس مطالبه مي كردند 
اما كماكان به انتظار افزایش قیمت ماندند و به ظاهر ریسک آن را پذیرفتند چرا 
كه تجربه تمام سالیان گذشته به آنها نشان مي داد كه جهش ارزي ممکن است 
بخشي را دچار مشکالت نماید اما صاحبان انواع دارایي ها عمالً از طریق افزایش 
ارزش دارایي خود منتفع مي شوند و از سوي دیگر اكثر تعهدات ارزي نیز عماًل 
با انواع بخشودگي ها و یارانه هاي پنهان و پیدا مستهلک خواهد شد. خوب این 

طور چرخه هاي معیوب كه زیاد هم داریم چندان ارتباطي به تحریم ها ندارد. 
با این حال هنوز هم فرصت ارایه راه حل هایي براي خروج از این شرایط وجود 
دارد اما باید بپذیریم كه براي اصالح وضعیت اقتصادي كشور به طور حتم برخي 
از منتفعان تعادل فعلي دچار خس��ران خواهند شد. نکته آن است كه حركت 
از تعادل فعلي به س��مت تعادل آتي یا بعدي، دینامیزم ناش��ناخته اي دارد كه 
مشخص هم نیست چقدر قابل مدیریت است. راه حل چیست؟ به نظرم سپردن 
مس��وولیت ها به كاردان هاي قدرتمند، با اراده، پرانرژي و آماده براي نوآوري و 
به كارگیري ابزارها و روش هاي جدید و سایه حمایت بر سر آنها. از بد حادثه در 
الیه هاي مختلف مدیریت كشور در طول زمان الیه هاي تخصصي و تکنوكراتیک 

در اداره امور حذف یا فرسوده شده اند. 
 به عنوان کالم آخر اگر صحبتي دارید بفرمایید. 

خیر ممنونم، س��پردن كارها به كاردان و پش��تیباني آنها و پذیرش ریسک، 
ثبات راي و عزم سیاسي سیاستگذاران مي تواند ما را از تنگناهاي موجود عبور 
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روزگار صنعت
ایران در جهان

 آث�ار تحریم ها بر روند صنعتي ایران چگونه بوده 
است؟

واقعیت این است كه آثار سنگین تحریم ها هنوز در صنعت 
آشکار نشده است به طوري كه صاحبان صنایع با اتخاذ برخي 
راه كارها، مس��ائل و مشکالت خود را حل و فصل مي كنند. 
بنابراین با وجود اینکه آثار تحریم بر صنعت و اقتصاد كشور 
ما سنگین خواهد بود اما صنعتگران از تحریم ها چندان زیاد 
رنج نمي برند بلکه آنچه در حال حاضر موجب اختالل در روند 
صنعتي شدن ایران شده، خود تحریمي است كه به طور حتم 

به اثرگذاري تحریم هاي خارجي كمک مي كند. 
 منظور ش�ما از نقش »خ�ود تحریمي« در صنعت 

چیست؟
منظور از »خود تحریمي« این اس��ت كه دونالد ترامپ در 
آمریکا دس��تور تحریم علیه ایران را صادر مي كند اما پیش 
از اینک��ه او براي ایجاد تنش در اقتصاد و صنعت ایران وارد 
عمل شود، دولتمردان با سیاستگذاري هاي نادرست موجب 
اجرایي ش��دن خواس��ته آمریکایي ه��ا و اختالل در صنعت 
مي ش��وند. همانطور كه طي ماه هاي اخیر با نمونه اي از این 
سیاستگذاري ها در بازار ارز مواجه شدیم و در نهایت شاهد 
این بودیم كه عالوه بر كمبود و افزایش قیمت بي رویه بسیاري 
از كاالها و مواد اولیه، به حق تصرف مالکانه مردم و صاحبان 
صنایع بي اعتنایي شد. همچنین به دنبال سیاست هاي اخیر 
ارزي دولت، نوعي آشفتگي در تدارک اقالمي همچون اقالم 
مکم��ل صنعتي به وجود آمد تا جایي ك��ه به عنوان مثال 
گرافیت به عنوان م��اده مورد نیاز ریخته گرها با افزایش ده 

برابري قیمت روبرو شد. 
از سوي دیگر بالفاصله پس از بحران هاي ارزي، با رفتارهاي 
س��ختگیرانه گمرک و وزارتخانه ها روبرو ش��دیم كه جریان 
فعالیت براي صنعتگران و تجار را دچار اختالل كرد. این در 
حالي است كه این چالش ها نتیجه سیاست هاي نسنجیده 
دولت است كه ارتباطي به تحریم ندارد. البته ما قبول داریم 
كه پمپئو وزیر خارجه آمریکا متخصص جنگ رواني است و 
تیم ضد ایراني او در منطقه خاورمیانه و آمریکا خوراكي بهتر 
از افزای��ش نرخ ارز ندارند. اما این انتظار از دولت وجود دارد 
كه با اذعان بر چنین واقعیتي، سیاس��ت هاي جدیدي را در 
پیش بگیرد و با پرهیز از تکرار حرف هاي قبلي، از گسستگي 
باف��ت فکري و اجتماعي م��ردم جلوگیري كند. با این حال 
شاهد این هستیم كه دولتمردان در شرایط بحران اقتصادي 
با مردم صحبت نمي كنند و بر این عقیده هستند كه به تمام 
راه حل هاي ممکن براي مقابله با تحریم ها اندیش��یده شده 
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اس��ت در حالي كه در عمل چنین چیزي 
مشاهده نمي شود. 

 نتیجه سیاس�ت هاي اخی�ر ارزي 
دولت بر صنعت چه بوده است؟

سیاس��ت هاي دولت طي چند ماه اخیر 
بس��یار آزاردهنده بود و در نهایت نش��ان 
داد ك��ه دولتمردان براي مقابله با بحران ها 
برنامه اي ندارند. از طرفي با توجه به اینکه 
طي سال هاي اخیر به ویژه سال هاي بعد از 
انقالب براي كاهش وابستگي به ارز وارداتي 
اقدامي نش��د، ناگزیر آثار نوسانات ارزي بر 
صنعت كشور ما سنگین بوده است. در حال 
حاضر نی��ز اگرچه صنعت آنطور كه باید و 
شاید آثار افزایش قیمت دالر را به خود جذب 
نکرده اما به مرور آثار سیاست هاي نسنجیده 
ارزي در این حوزه آشکار خواهد شد كه در 
نهایت منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. 
البته واقعیت این است كه صنعت در شرایط 
بحراني و متالطم رفتارهاي گوناگوني را از 
خود نشان مي دهد بطوري كه ممکن است 
چند صنعت از چنین شرایطي منتفع شوند 
اما بطور كلي در حال حاضر وضعیت صنعت 

نه تنها جذاب نیست بلکه دردآور است. 
 پ�س به عقی�ده ش�ما در جریان 
نابساماني هاي اقتصادي، عده اي منتفع 

مي شوند؟
بل��ه. یک��ي از نگراني ه��اي صنعت این 
است كه با ایجاد فضاي آشفته در اقتصاد، 
بالفاصله شبکه هاي فاسد براي سودجویي 
و ماهي گی��ري از آب گل آل��ود وارد عمل 
مي ش��وند كه در نهایت دود آن به چش��م 
صنعتگران و مردم خواه��د رفت. در حال 
حاض��ر نیز ب��ا توجه به اینک��ه با وضعیت 
نابس��امان و بحراني در صنع��ت و اقتصاد 

روبرو هس��تیم، زمینه ب��راي ایفاي نقش 
بازیگران فاسد مهیا است. همانطور كه طي 
ماه هاي اخیر نیز با واگذاري مبهم ارز دولتي 
ب��ه برخي گروه ه��ا و همچنین جابه جایي 
ردیف هاي كاالیي روب��رو بودیم. از این رو 
ضرورت دارد كه دولت چشم و گوش خود 
را باز كند و بطور جدي براي شفاف س��ازي 

وارد عمل شود. 
 برخ�ي بر این عقیده هس�تند که 
دول�ت براي جبران کس�ري بودجه با 
افزایش قیمت دالر همراهي کرد. نظر 

شما در این خصوص چیست؟
واقعیت این اس��ت كه به دنبال نوسانات 
نرخ ارز، دولت ارز مختص كاالهاي اساسي 
و حتي ارز نیمایي را با قیمت هاي باالتري 
عرضه كرد كه بطور حتم منجر به افزایش 
درآمد دولت هم ش��ده است. اما نکته قابل 
تامل در این میان این است كه درآمد حاصل 
شده از این تغییرات قرار است كه چه تاثیري 
بر صنعت داش��ته باشد و چگونه منجر به 
كاهش بدهي هاي دولت خواهد شد . بنابراین 
سوالي كه در اینجا مطرح مي شود این است 
ك��ه آیا از این پ��س بدهي دولت به بخش 
خصوصي به ش��یوه هاي صحیح پرداخت 
خواهد شد یا اینکه قرار است با تزریق منابع 
مالي به سیستم بانکي، تسهیالت ارایه شده 

به تولیدكنندگان افزایش پیدا كند؟ 
 راهکار ش�ما براي حل بحران هاي 
فعل�ي و مقابله ب�ا تحریم هاي جدید 

چیست؟
در درج��ه اول باید از تصمیم گیري هاي 
ش��تابزده و كنت��رل دس��توري در اقتصاد 
پرهیز ش��ود. همچنین الزم اس��ت كه از 
سیاست هاي فرس��وده قدیمي كه كارآمد 

نیست دست برداریم و اجازه دهیم كه اقتصاد 
آزاد در ایران شکل بگیرد. باور داشتن حقوق 
مالکانه براي مردم، پرهیز از خودتحریمي و 
ایجاد شفاف س��ازي در اقتصاد نیز از دیگر 
راه كارهاي مقابله با بحران هاي فعلي است. 
همچنین الزم اس��ت مسووالن پاسخگوي 
عملکرده��اي منفي خود در س��مت هاي 
گوناگون باشند و وضعیت به این شکل نباشد 
كه استعفا و واگذار كردن امور به شخصي 
دیگر، مترادف حیثیت كشي براي آنها تلقي 
شود. این در حالي است كه برخي مسووالن 
بعد از تخریب ه��اي فراوان اقتصادي، تنها 
به عذرخواهي بس��نده مي كنند. از طرفي 
ض��رورت دارد كه براي مقابله با تحریم ها، 
ادعاهاي آمریکا را جدي بگیریم و با بازنگري 
در سیس��تم هاي فعلي، ب��راي رویارویي با 

تغییرات جدید آماده شویم. 
 به عن�وان کالم آخر اگر صحبتي 

دارید، بفرمایید. 
به عقی��ده بنده تبلیغات نادرس��تي كه 
در رس��انه هاي اجتماعي صورت مي گیرد، 
خطرناک اس��ت و باید ب��راي مقابله با آنها 
اقدام��ات الزم صورت گیرد. همان طور كه 
چندي پیش شاهد این بودیم كه سران 3 
قوه براي اندک زماني هم كه ش��ده، دست 
از اختالفات برداش��تند و در نهایت منجر 
ب��ه ورود موجي از آرامش در بازار ش��دند. 
بنابراین تقاضاي بنده از رهبري كشور این 
اس��ت كه در شرایط بحراني فعلي كه قرار 
اس��ت دشمن خارجي منجر به گسستگي 
بافت اجتماعي مردم شود، دولتمردان را به 
همدلي، همکاري و اتحاد دعوت كند تا دیگر 
شاهد شکل گیري بحران هاي اینچنیني در 

فضاي اقتصادي كشور نباشیم. 



در دنیاي امروز تولید و تجارت، بعضي واژه ها 
ارزش خود را از دست داده اند، واژه هایي مانند 
»خودكفایي« یا »تولید صددرصد داخلي« از 
این جمله واژه ها هستند. شاید هنوز در برخي 
كاالها مانند گندم رسیدن به نقطه خودكفایي 
از منظر یک كشوِر همیشه در حال جنگ و 
تخاصم ارزش��مند باش��د، اما كشورهایي كه 
ارزش بیشتر را برایشان »حفظ محیط زیست« 
یا »ارزش افزوده ملي بر پایه اس��تعدادهاي 
منطقه اي و بومي« یا »منافع مصرف كننده، در 
قیمت یا در كیفیت« داشته باشد، خودكفایي 

در گندم ارزش محسوب نمي شود.
به ط��ور قطع و بدیهي مي ت��وان گفت، هر 
كاالی��ي كه در كره زمین وجود دارد، در یک 
نقطه با »باالترین كیفیت« و در یک نقطه نه 
الزاماً منطبق، با »كمترین فاصله« و در یک 
نقط��ه ایضاً نه الزاماً منطب��ق با »پایین ترین 
قیمت« عرضه مي شود؛ بر این اساس در هر 
لحظه از بین ده ه��ا فاكتور، مصرف كننده یا 
تبدیل كننده، كه مي تواند حتي یک كارخانه 

بزرگ باش��د، بر اساس اولویت بندي خود به 
دنبال »خرید در نقطه بهینه« اس��ت؛ یعني 
تهی��ه آنچ��ه مي خواهد ب��ا باالترین كیفیت 
ممک��ن، در كوتاه تری��ن مس��یر ممکن، در 
پایین تری��ن قیمت ممکن، با كمترین اتالف 
وق��ت، ب��ا كمترین س��یر مراح��ل اداري، با 

آسان ترین مسیر نقل و انتقال پول و... .
در نقط��ه اي از جه��ان كه بهینه س��ازي 
و بهینه یاب��ي مط��رح نباش��د، صنای��ع به 
ناكجاآبادي مي رود كه در آن كیفیت مطرح 
نیس��ت، منافع مصرف كننده مطرح نیست، 
قیمت پایین تر مطرح نیست، تنها به اصطالح 
»قطع وابس��تگي به خارج« مطرح اس��ت. 
تجربه جهاني نشان داده حتي اگر باالترین 
تعداد و اندوخته ذخایر و معادن در كشوري 
باش��د، تا زماني كه تکنولوژي و در كنار آن 
بنیان اقتصادي رش��د نکرده باشد، كاالي با 
كیفیت تولید نخواهد ش��د. اتفاقاً  در همین 
ناكجاآباد تشکیالت مافیایي تشکیل مي شود 
كه همین كاالهاي نامرغوب و گران را گران تر 

ب��ه مصرف كننده مي رس��اند و دلیل آن هم 
مش��خص اس��ت، وقتي كیفیت قابل رقابت 
با دنیا نباش��د، دولت ها مجبور مي شوند به 
اس��م حمایت از تولیدات داخلي، بر سر راه 
ورود كااله��اي مش��ابه خارجي مانع گذاري 
كنند، ای��ن مانع گذاري ها رفته رفته به یک 
ع��ادت براي دولت و به یک اعتیاد به تولید 
بي كیفیت و فروش ب��ه قیمت باال براي آن 
صن��ف یا صنعت ایجاد مي كند و این اعتیاد 
باعث مي ش��ود به جاي ب��اال بردن كیفیت، 
روزبه روز ش��اهد روش هاي سازمان یافته تر، 
ناب ت��ر و بدیع ت��ري از تقل��ب یا تمس��خر 

مصرف كننده را شاهد باشیم.
ت��ا اینجاي موضوع را همه ما مي دانیم و به 
آن گاه خندیده ایم و گاه تمس��خر كرده ایم، 
اما كسي نمي داند اگر این اعتیاد روي خشن 

خود را نشان بدهد، تا كجا بتوانیم بخندیم.
براي روش��ن تر ش��دن موضوع، یک صنف 
خاص را در نظ��ر مي گیریم، به عنوان مثال 
صنعت خودروسازي در كشورمان را در نظر 

درانتظاربحراِنشکافقدرتخریدمصرفکننده
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بگیری��م. صنعت خودروس��ازي در ایران هر 
چند دیرپاتر از بس��یاري از كشورهاست، اما 
به هی��چ عنوان توان رقابتي ن��دارد. ایران با 
بی��ش از پنجاه س��ال س��ابقه ورود به عرصه 
خودروسازي به هیچ روي قابل مقایسه با حتي 
چین كه حداكثر ده سال سابقه ورود به این 
صنف را دارد نیست. صنایع خودروسازي ما، 
تولیدكننده نیست، در واقع فقط مونتاژكننده 
است، قطعه س��ازها دیگر قطعه ساز نیستند، 
قطعه واردكن هستند و... البته شاید در تولید 
پیکان یا پراید بعد از چهل سال تولید، توانسته 
باشیم، در دوره اي، به تولید صد درصد داخلي 
برسیم، اما باید از خود پرسید »چه داده ایم، 

چه گرفته ایم؟«
دولت در چند دهه اخیر، براي حمایت از 
كارخانجات داخلي تعرفه سنگین وارداتي 
و شرایط دس��ت وپاگیر وضع كرده بود، در 
اواخر س��ال 9۵ به كلي وارد كردن خودرو 
توسط بازرگانان را ممنوع كرد و در اختیار 
نمایندگي هاي مجاز گذاشت و در بخشنامه 

بعدي تنها نمایندگي هایي را مجاز دانست 
كه خود دس��تي بر آتش تولید نیز داش��ته 
باش��ند؛ یعني نه تنها تولید غیرقابل رقابت 
در اختیار خودروسازهاي داخلي قرار گرفت 
بلکه تنها رقیب ممکن آنکه واردات خودرو 
ب��ود نیز هم در اختیار همان ها قرار گرفت، 
چطور مي توان انتظار داشت در چنین بستر 
آماده اي مافیا تشکیل نشود؟ واردكنندگان 
فعلي از فضاي غیررقابتي حداكثر استفاده 
را مي كنن��د و حتي پس از پرداخت تعرفه 
سنگین دولتي، خودروي خارجي را با بیش 
از گاه ۱۰۰ درصد سود خالص، به بازار آزاد 

مي فروشند. 
»نیت نویس��نده این یادداشت متهم كردن 
خودروس��ازهاي داخل��ي نیس��ت، تنها براي 
مش��خص ش��دن مفهوم به عن��وان مثال از 

خودروسازها نام برده شد.«
مش��کل دقیقاً از نقطه اي پیش مي آید كه 
خودروسازها به سودهاي با درصِد باال عادت 
كنند، در این ش��رایط ه��ر روز به دنبال اخذ 
سود بیشتر از سرمایه گذاري كمتر مي روند و 
محدودیت هاي قانوني هم راه برایش��ان امن 
و كم ریس��ک تر مي كند؛ اما مشکل كجاست، 
مش��کل »ش��کاف ایجاد ش��ده بی��ن قیمت 
محصول و قدرِت خریِد مصرف كننده« است؛ 
این ش��کاف روزبه روز در حال عمیق تر شدن 
اس��ت، بازار خ��ودرو در حال دو پاره ش��دن 
است، یک پاره خودروهاي با كیفیت اما بسیار 
گران وارداتي است در كنار خودروهاي گران، 
بي كیفیت اما نوي تولید شده در داخل و یک 
پاره خودروهاي فرس��وده اس��ت كه از منظر 
قیمت باز هم گران اس��ت! اما با قدرت خرید 
مصرف كننده نزدیک تر اس��ت و جالب اینکه 
هزینه ه��اي مرب��وط به قطع��ات و تعمیرات 
خودرو، در هر دو پاره بازار روزبه روز در حال 
افزایش اس��ت و خود به معضلي علي معاهده 

بدل گردیده است.
دردن��اک اس��ت بش��نویم، در یک تصادف 
خودروي وارداتي خسارت وارد شده به خودرو 
باالتر از دیه همه اعضاي خانواده اي شده كه 

در آن جان باختند!
این شکاف قیمت، در كنار نیاز بازار، سلیقه 
ب��ازار را عوض خواهد كرد و در آینده نزدیک 
تولیدكنن��ده داخلي را با بحران فروش روبرو 
خواهد نمود. بازار خ��ودرو هر روز ملتهب تر 
خواهد ش��د، شکاف كیفیتي بین خودروساز 
داخل��ي و خارجي هر روز باالتر خواهد رفت، 
كار به نقطه اي خواهد رسید كه مردم مجبور 
شوند خودروي ارزان اما بي كیفیت چیني را 
به صورت گذرموقت در داخل كش��ور س��وار 
شوند اما از خودروساز داخلي خرید نکنند و 
این مس��اله براي تولیدكننده هایي كه ادعاي 

تولید یک میلیون خودرو در سال را داشتند 
فاجعه بار است.

ب��ا توجه به این م��وارد و با در نظر گرفتن 
نوس��انات ارزي اخی��ر، پیش بیني مي ش��ود 
خودروس��ازها حداكثر در دو س��ال آینده با 
بحران فروش مواجه شوند و این بحران فروش 
به دلیل نبود قدرت خرید در مردم اس��ت نه 
كمپین هاي مردمي؛ از آنجا كه خودروس��از 
داخلي به سود نامتعارف و كیفیت بسیار پایین 
ع��ادت كرده، بازاري ب��راي صادرات نخواهد 
داشت و این بن بست خودروساز داخلي را به 

ورشکستگي خواهد رساند.
تنه��ا راه��کار پیش��گیري از ای��ن بحران، 
كاه��ش تعرفه هاي گمرك��ي در كنار حذف 
انحصاره��اي وارداتي اس��ت، اگر هر بازرگان 
حقیق��ي یا حقوق��ي معتبر، بتوان��د اقدام به 
ثبت س��فارش و واردات خ��ودرو كند، حتي 
در همان چارچوب قبل از س��ال 9۵، رقابت 
به بازار خودرو بازمي گردد. در شرایط ایده آل 
حتي اگر هر شخص حقیقي و حقوقي داخلي 
بتوان��د با كارت ملي خود اق��دام به خرید و 
واردات خودرو كند شرایط بهتر خواهد شد. 
امیدوارم مسووالن زنگ خطر نبود رقابت در 

بازار خودرو را تا دیر نشده بشنوند.
مطرح شدن موضوع خودروسازي داخلي در 
این یادداشت هرچند خود، انتقاد به وضع بازار 
خودرو نیز هس��ت، اما به عنوان مثالي براي 
هشدار دادن شکاف قدرت خرید مصرف كننده 
و بهاي عرضه نهایي كاال ذكر ش��ده بود. این 
مثال به موارد بسیار قابل تعمیم است؛ مواردي 
كه گاه كیفی��ت زندگي را هدف مي گیرند و 
گاه س��المت شهرندان را به خطر مي اندازند، 
در برخي موارد هم سالمت فکري و اجتماعي 

را در معرض تهدید قرار مي دهند.
باال رفتن نرخ تورم نقطه به نقطه در كنار عدم 
افزایش حقوق و دس��ت مزد در كنار افزایش 
سرس��ام آور نرخ ارز در كش��وري كه به اسم 
حركت به سمت خودكفایي، تنها بستر را براي 
رشد ش��بکه هاي مافیایي قدرتمندتر فراهم 
كرده این ش��کاف را به صورت وحشت آوري 
تعمی��ق مي كن��د؛ تحریم نی��ز مزید بر علت 
مي ش��ود تا همان موارد اولی��ه و قطعات كه 
كارخانه ه��اي مونت��اژكار بر آن اس��توارند با 
قیم��ت چند برابري وارد ش��ود و هر كدام از 
این چند برابر ش��دن ها به چند برابرتر شدن 

قیمت محصول نهایي منجر مي شود.
از دیگر م��وارد مي توان به »حذف خدمات 
دندان پزشکي از سبد زندگي خانوار«، »حذف 
گوشت قرمز و سفید از سبد خرید خانوارهاي 
كم درآمد«، »ح��ذف ازدواج از برنامه زندگي 
جوانان«، »حذف آموزش از زندگي بسیاري 

از كودكان« و موارد بسیار دیگر اشاره كرد.



پس از ماه ها تنش و التهاب در عرصه سیاست جهاني 
براي بازداشتن آمریکا از اعمال یک جانبه تحریم ها علیه 
ایران، اولین دور تحریم هاي این كشور بر بخش وسیعي 
از محصوالت و مبادالت تجاري ایران در بازارهاي جهاني 
برقرار شد و از آبان ماه نیز شاهد اعمال بخش جدیدي 
از تحریم ها از سوي ایاالت متحده خواهیم بود. از این 
رو بد نیست كه در شرایط كنوني با تحلیل پیامدهاي 
اعمال تحری��م براي صنایع مختلف، ب��ه راهکارهاي 
مقابله با این پدیده آشنا اشاره اي داشته باشیم. واقعیت 
این اس��ت كه صنایع مختلف كشور به تناسب درجه 
وابستگي و ماهیت صادراتي آثار متفاوتي از تحریم را به 
خود جذب مي كنند. همچنین طبق بررسي هاي انجام 
شده، درجه حساسیت و عکس العمل صنایع كشور در 
قبال نوس��انات نرخ ارز به عنوان پل ارتباطي كشور ما 
با بازارهاي جهاني، متفاوت است. بر این اساس صنایع 
كشور به 3 گروه صنایع منبع محور، صنایع كشاورزي 
پایه و صنایع ساخت محور تقسیم بندي مي شوند كه 
طبق این دسته بندي، هر یک از این گروه ها عکس العمل 
متفاوتي در قبال تحریم ها از خود نشان خواهند داد. به 
عنوان مثال نگاهي به وضعیت گروه اول نشان مي دهد 
كه صنایعي از جمله صنایع سیمان، صنایع پاالیشگاهي 
و... در كوتاه مدت از تحریم ها آسیب نخواهند دید چرا 
كه این صنایع وابستگي زیادي به واردات ندارند و در 
واق��ع با فعالیت ه��اي درون زا بخش عمده اي از تولید 
صنعتي كشور را نیز به خود اختصاص مي دهند اگرچه 
در بخش تجهیزات به واردات متکي هستند اما تجهیز 
ساختار این صنایع در بلندمدت انجام مي شود. بنابراین 

از تحریم ها تاثیر چنداني نخواهند گرفت. 
اما با توجه به اینکه طي سال هاي اخیر اتکاي صادراتي 
كشور ما به صنایع معدني و هیدروكربوري كه در گروه 
صنایع منبع محور دسته بندي مي شوند، افزایش یافته 
است، نمي توان از پیامد تحریم ها در این بخش صرف 
نظ��ر كرد. در حال حاضر بالغ ب��ر 9۰ درصد صادرات 
كشور به چند صنعت مشخص از جمله صنایع شیمیایي، 
پاالیشگاهي و فلزات اساسي نظیر فوالد وابسته است 
كه بطور حتم با اعمال تحریم ها، بازارهاي جهاني مثل 
س��ال هاي گذشته در اختیار ما نخواهد بود. از طرفي 
الزامات تنظیم بازاري كه صنایع را مکلف مي كند تا در 
ابتدا بازار داخل را تامین كرده و سپس صادرات انجام 
دهند نیز به این چالش اضافه خواهد ش��د. همچنین 
سیاست هاي ارزي نیز فضاي فعالیت براي این صنایع را 
محدود خواهد كرد همانطور كه در حال حاضر نیز شاهد 
این هستیم كه بسیاري از صنایع نسبت به پیمان سپاري 

ارزي اعتراض دارند چرا كه این موضوع قدرت رقابت را 
از این گروه سلب مي كند. بنابراین در نهایت شاهد این 
هستیم كه نوعي خودتحریمي در داخل كشور اتفاق 
مي افتد كه امکان فعالیت صنایع را محدود خواهد كرد. 
نکته قابل توجه در این میان این است كه گروه دوم 
یعني صنایع ساخت محور از جمله صنایع خودروسازي، 
لوازم خانگي، ماشین آالت الکترونیکي، ماشین آالت 
اداري و حس��ابگر و ... بحراني ترین شرایط را در زمان 
تحری��م تجربه خواهند كرد. چراكه این صنایع عمدتا 
ماهیت مونتاژي دارند و براي تامین تجهیزات، قطعات 
و مواد مورد نیاز خط تولید به خارج از كش��ور متکي 
هستند. بر این اساس تحریم ها منجر به افزایش قیمت 
چند برابري قطعات و مواد اولیه مورد نیاز آنها خواهد 
شد و در نهایت غیر فعال شدن بخشي از خطوط تولید 
كارخانه هایي مثل كارخانه هاي خودروسازي را به دنبال 
خواهد داشت. بنابراین گروه صنایع ساخت محور نه تنها 
تا پیش از این چندان امید صادراتي نداش��تند بلکه با 
شرایط پیش رو و كاهش قدرت رقابت، از پس تامین 

بازار داخل نیز بر نخواهند آمد. 
از سوي دیگر صنایع كشاورزي پایه از جمله صنایع 
غذایي، نساجي، پوشاک، چرم و... به عنوان گروه سوم 
نیز تحث تاثیر آثار مخرب تحریم ها قرار خواهند گرفت 
كه در نهایت باعث مي شود با تشدید تحریم ها و كاهش 
سهم صنایع ساخت محور و صنایع كشاورزي پایه در 
بازار، سهم 6۵ درصدي صنایع منبع محور بیش از پیش 
افزایش پیدا كن��د. از این رو طي روزهاي پیش رو، با 
اقتصادي مواجه خواهیم شد كه تنها به صورت اسمي، 
نام صنعت را به دوش مي كشد و فرآوري و پردازش را 
جایگزین ساخت و تولید محصول نهایي خواهد كرد. 
بنابرای��ن با توجه به افق��ي كه پیش رو قرار مي گیرد، 

اصطالحا با صنعت ابتر و فرتوت روبرو خواهیم شد. 
بر این اس��اس آنچه مي تواند منجر به كاهش گپ 
میان صنایع منبع محور و س��اخت محور و همچنین 
موجب جلوگیري از انحالل صنعت شود، این است كه 

قدرت زنجیره صنایع پایین دستي در گروه صنایع منبع 
محور افزایش پیدا كند تا كاالهاي نهایي این بخش در 
اختیار صنایع ساخت محور قرار بگیرد. همچنین یکي 
از روش هایي كه مي تواند به صنایع كوچک و متوسط 
كمک كند این است كه از طریق شركت هاي مدیریت 
صادراتي )یا شركت هاي بازرگاني تخصصي و عمومي 
صادراتي( كه در س��طح خود سازمان توسعه تجارت 
ایجاد مي شود، به مناطقي كه تاكنون با آنها در ارتباط 
بودیم، متصل شویم. به این ترتیب میزان تقاضا براي 
صادرات افزایش مي یابد و بنگاه هاي تولیدي و صادراتي 
در مقیاس بزرگ تري فعالیت خواهند كرد. از سوي دیگر 
دولت باید در جریان قراردادهاي بزرگي كه با كشورهاي 
خارجي انجام مي دهد، شرایط مبادل هاي ایجاد كند. به 
این معنا كه در ازاي خرید كاال یا خدمات از كشوري 
مثل زیمنس، این كشور براي تامین و تکمیل پروژه هاي 
خود در كش��ورهایي مثل تاجیکستان از ظرفیت هاي 
داخلي ایران استفاده كند و كشور ما تامین كننده برخي 

از قطعات و كاالها باشد. 
آخرین راهکار نیز به مركز مبادالت پیمانکاري فرعي 
مربوط مي ش��ود كه اگرچه زیربناي آن در س��ال 8۲ 
ایجاد شده اما پیشرفت راضي كننده اي نداشته است. 
در حالي كه این مراكز باید با هدف ایجاد ارتباط بین 
صنایع كوچک و متوسط با متقاضي داخلي و خارجي 
در سطح استان ها شکل بگیرند و با موقعیت یابي مناسب، 
از ریزش بنگاه هاي كوچک جلوگیري كنند. چرا كه با 
آس��یب دیدن صنایع كوچک و متوسط، از یک سو با 
كوچک شدن ساختار صنعتي و از سوي دیگر با كاهش 
سطح درآمد افراد شاغل در این بنگاه ها روبرو خواهیم 
شد. در نهایت نیز با كاهش قدرت خرید مردم، مقیاس 
تولید كوچک و سر بار هزینه ها باال خواهد رفت كه بازار 
را براي فعالیت تولیدي بنگاه هاي بزرگ نیز بدون صرفه، 
مح��دود و كوچک خواهد كرد. در حالي كه با تمركز 
بر راه كار هاي ارایه ش��ده، مي توان عالوه بر صیانت از 
ساختار بازار، تا حدي با تهدیدات خارجي نیز مقابله كرد. 

چوبتحریمکدامصنایعرامیزند؟
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 در حال حاضر صنعت احداث و انرژي در چه 
وضعیتي قرار دارد؟ 

واقعیت این است كه قبل از انقالب، این صنعت حرفي 
براي گفتن نداشت و حتي در صنعت برق براي نصب 
پس��ت كوچک ۲۰ كیلو ولتي سر كوچه ها نیز باید به 
فرانسوي ها متوسل مي شدیم. اما طي سال هاي اخیر با 
خودباوري و اراده جدي بخش خصوصي و همین طور 
حمایت دولت براي بومي سازي در داخل كشور، شاهد 
انتقال تکنولوژي بودیم. در نهایت با توجه به اینکه این 
صنعت از سرمایه انساني بسیاري خوبي در دانشگاه ها 
برخوردار است، به خوداتکایي دست پیدا كردیم. البته 
این موضوع به این معنا نیس��ت كه به خودكفایي هم 
دست پیدا كرده باشیم بلکه در حال حاضر مانند بسیاري 
از صنای��ع دیگر جهان، مواد اولیه بنگاه ها و واحدهاي 
تولیدي از خارج از كشور تامین مي شود. همان طور كه 
به عنوان مثال  اي س��ي تلفن همراه اپل هم در آمریکا 
ساخته نمي شود اما این برند تلفن همراه به طور كلي 

به آمریکا تعلق دارد. 
 این صنعت در حال حاضر با چه چالش هایي 

روبرو است؟ 
 ب��ا وج��ود اینکه انرژي در صنای��ع بزرگي از جمله 
صنایع برق، فوالد، سیمان، پتروشیمي ها، پاالیشگاه ها، 
صنایع ریلي و... نقش دارد اما قیمت تمام شده آن در 
قیمت گذاري ها لحاظ نمي شود. از این رو در حال حاضر 
این صنعت با چالشي به نام قیمتگذاري دستوري مواجه 
است كه مي تواند منجر به اختالل در كسب و كار حوزه 
احداث و انرژي ش��ود. در حال��ي كه صنعت انرژي به 
دلیل پتانسیل باال و نقش پر رنگي كه در صنایع دیگر 
ایفا مي كند، مي تواند در تولید ناخالص ملي و رش��د و 
ش��کوفایي اقتصادي كشور نیز نقش قابل مالحظه اي 
داش��ته باشد اما به شرط اینکه با سیستم قیمت هاي 
تعیین و تکلیفي با آن رفتار نشود و قیمتگذاري آن بر 

اساس قیمت تمام شده باشد. همچنین باید امکان به 
روز كردن و انتقال تکنولوژي به كشور وجود داشته 
باشد تا این صنعت آسیب نبیند. البته این به آن 
معني نیست كه دستاورد صنایع ما در این حوزه 

كم اهمیت اس��ت بلکه بایس��تي ارتباطات و 
مراودات بین المللي همواره وجود داشته باشد. 
از سوي دیگر باید بپذیریم كه صنعتگران و 
پیمانکاران كشور در حوزه احداث و انرژي 
س��رمایه گذاري هاي قابل توجهي را انجام 
داده اند و ح��اال نیاز به بازار دارند در حالي 

كه بازار 8۰ میلیوني ایران بازار بزرگي براي 
حوزه انرژي نیست. بطوري كه شاید بتوان گفت 

سرمایه گذاري در این بخش براي برآورده كردن نیاز 
۵۰۰ میلیون نفر صورت گرفته است. بنابراین تمركز 
بر موضوع فتح بازارهاي بین المللي و توسعه صادرات 
در این حوزه بسیار اهمیت دارد و مي تواند در زنده 

نگه داشته شدن این صنعت نقش اساسي داشته باشد. 
 سیاست هاي ارزي دولت در صنعت احداث و 

انرژي چه تبعاتي به دنبال داشته است؟ 
به طور قطع سیاست هاي اخیر ارزي دولت كه منجر 
به ایجاد نوسانات شدیدي در این بازار شد، تبعات منفي 
را در این صنعت به دنبال داشته است بطوري كه بیش 
از ۱۰۰۰ قرارداد در بخش توزیع و انتقال صنعت برق 
متوقف ش��ده كه ناشي از جهش نرخ دالر است. نکته 
قابل تامل اینکه با وجود تاثیر و اهمیت این قراردادها 
در مشکل خاموشي هاي سال آینده اما ادامه آنها میسر 
نیست. چرا كه پیمانکاران با احتساب نرخ 4۵۰۰ توماني 
دالر و ریسک ۵ تا ۱۰ درصدي آن تامین تجهیزات این 
قرارداد را پذیرفته اند در حالي با دو تا س��ه برابر شدن 
ناگهاني نرخ دالر، نمي ت��وان از پس عمل به تعهدات 
بر آم��د. همانطور كه در حال حاضر هم با نوس��انات 
نرخ ارز و افزایش نرخ فلزات، ش��رایط نامتعارفي براي 
پیمانکاران به وجود آمده و انجام پروژه ها با قیمت هاي 
سابق امکان پذیر نیست. از این رو شاهد این هستیم كه 
بسیاري از پیمانکاران و سازنده ها ضرر ضبط شدن پیمان 
نامه ها را هم به جان میخرند چرا كه نمي توانند تعهدات 
خود را انجام دهند. بنابراین این ضررها بسیار آزاردهنده 
است و ضرورت دارد كه دولت به این بخش ورود كند 
و همانند عملکرد بسیاري از دولت هاي خارجي، حامي 
عبور بنگاه ها از این شرایط باشد. در غیر این صورت با 

بحران هاي بزرگ تري روبرو خواهیم شد. 
 تحریم ها تاکنون چه مشکالتي را براي این 
صنعت به وجود آورده و از این پس چه وضعیتي 

در انتظار صنعت انرژي خواهد بود؟ 
تحریم ها طي سال هاي گذشته حركت صنعتي ایران 
را تا حدي محدود كرده و هزینه خرید كاالهاي مورد 
نیاز براي این صنعت را تا 3۰ درصد افزایش داده است. 
همچنین با ایجاد مشکالتي همچون عدم دستیابي به 
مواد اولیه، به برخي كارخانه هاي كشور آسیب بزرگي 
وارد كرده است. البته بنگاه هاي صنعتي هر طور كه شده 
با دور زدن تحریم ها نسبت به تامین نیازهاي خود اقدام 
كرده اند اما همانطور كه گفته ش��د، هزینه تامین این 
نیازها باالتر رفته است. این در حالي است كه به طور حتم 
تحریم هاي آبان ماه نیز این هزینه ها را افزایش خواهد داد 
و از این پس تحریم ها و محدودیت هاي بانکي بیش��تر 
خواهد شد در حالي كه بدون ارتباطات بانکي نمي توان 
كاري انجام داد. از این رو باید پیش بیني هاي الزم براي 
عبور از تحریم هاي آبان ماه تدارک دیده شود تا بنگاه هاي 

ایراني با كمترین حد محدودیت مواجه شوند. 
 راهکار ش�ما براي عبور صنعت از مشکالت 

داخلي و همچنین مقابله با تحریم ها چیست؟
واقعیت این است كه اقتصاد ایران با وابستگي به منابع 
نفتي اداره مي شود كه در حال حاضر نوسان نرخ ارز نیز 
بر آن سایه انداخته است. از این رو عبور از تحریم ها با 
ادامه چنین وضعیتي امکانپذیر نیست. بنابراین در درجه 
اول باید حركت اقتصادي خود را با تکیه بر درآمدهاي 
غیرنفتي پیش ببریم. همانطور كه طبق برنامه ۱4۰4 
نیز باید 8۰ درصد درآمدهاي نفتي كشور به درآمدهاي 
غیرنفتي تبدیل شود. بر این اساس باید زیر ساخت هاي 
الزم براي دس��تیابي به این هدف محقق شود و پیش 
نیازهاي مقابله با این اقتص��اد مریض را فراهم كنیم. 
همچنین باید در سایه امنیت اقتصادي، ارتباطات 
خود را با دنیا گسترش دهیم و به تقویت حوزه 
انرژي براي رسیدن به اقتصاد آزاد توجه داشته 
باشیم. این در حالي است كه ایران به دلیل 
پتانسیل هایي همچون نیروي انساني و انرژي 
ارزان به راحتي مي تواند در حوزه احداث و 
انرژي حتي در دوران تحریم هم نقش قابل 

توجهي را از خود نشان دهد. 
 به عنوان کالم آخر، اگر صحبتي 

دارید بفرمایید. 
واقعیت این اس��ت كه گذر از تحریم و راه 
یافتن به بازارهاي جهاني بدون امنیت اقتصادي 
میسر نیست. از این رو خواسته ما فعاالن اقتصادي 
از دولتمردان این است كه براي تحقق این موضوع 
اقدامات اجرایي مناسب را انجام دهند تا با وضعیت 
مناسب در اشتغال، رشد ناخالص ملي، تورم و... 

روبرو شویم. 

حمیدرضا صالحي دبیرکل فدراسیون صادرات انرژي و صنایع وابسته 
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 لطفا در مورد وضعیت فعلي صنعت نساجي 
کشور توضیح دهید. 

صنعت نساجي حدود 4۰ رشته صنعتي از جمله 
پوشاک، فرش ماش��یني، ریسندگي، تولید الیاف، 
پتوباف��ي و... را در زیرمجموعه خود دارد كه برخي 
از این رش��ته هاي صنعتي همچون فرش ماشیني 
و تولی��د الیاف پلي اس��تر از ماش��ین آالت به روز و 
ظرفیت باالیي براي تولید برخوردار هس��تند و به 
رشد و توسعه مناسبي هم دست پیدا كرده اند. این 
در حالي است كه دولت چند رشته صنعتي از قبیل 
ریسندگي پنبه اي، تولید نخ هاي فیالمنت پلي استر، 
فرش ماشیني و پوشاک را جزو رشته هاي منتخب 
نساجي اعالم كرده است كه از آنها حمایت مي كند. 
از این رو این رشته ها از لحاظ رشد و توسعه فعالیت 
قابل قبولي داشته اند. دیگر رشته هاي صنعت نساجي 
هم با اینکه وضعیت ممتاز و درخشاني ندارند اما به 
فعالیت خود ادامه مي دهند و از بین رفته هم نیستند. 
ناگفته نماند كه رشته تولید الیاف اكرلیک هم جزو 
رشته هاي منتخب صنعتي براي دریافت حمایت هاي 
دولتي بود اما تحریم ها اثرات منفي زیادي روي آن 
داشته به طوري كه در شرایط فعلي حال و روز خوبي 

ندارد و تولید آن به صفر رسیده است. 
 به طور کل�ي تحریم ها چه اثري روي این 

صنعت داشته است؟ 
واقعیت این است كه صنعت نساجي در دولت هاي 
نه��م و دهم كه با تحریم روبرو بودیم، به طور كلي 
از صنعت روز دنیا عق��ب افتاد. در حال حاضر نیز 
تحریم ها این صنعت را از مسیر درست خود منحرف 
كرده است. چرا كه براي بازسازي، نوسازي و تجهیز 
كارخانه هاي جدید به تکنولوژي روز و ماشین آالت 
پیشرفته، باید همگام با صنعت و تکنولوژي روز دنیا 
پیش رفت اما زماني ك��ه تحریم ها ارتباط صنایع 
ایران با دیگر صنایع پیشرفته جهان را دچار مشکل 
مي كند، دچار عقب افتادگي در تولید خواهیم شد كه 

بطور حتم تاثیرات غیرقابل جبراني به دنبال خواهد 
داش��ت. در شرایط عادي صنعت نساجي در بخش 
ماشین آالت ساالنه به ۵۰۰ میلیون دالر هزینه براي 
خرید و تجهیر ماشین آالت نیاز دارد كه در نهایت 
باعث مي ش��ود این صنعت به روز بماند و پا به پاي 
تکنولوژي روز دنیا پیش رود. اما اگر هزینه مناسب 
براي تامین این ماشین آالت به موقع تامین نشود، 
قاعدتا صنعت نساجي از صنایع روز دنیا عقب خواهد 
افتاد. از این رو با توجه به اینکه بیشتر كارخانه ها و 
واحدهاي تولیدي با مشکل نقدینگي مواجه هستند، 
تامین ای��ن منابع مالي بای��د از راه هایي همچون 
سوئیفت و ارتباطات بانکي بین المللي تامین شود 
كه بطور حتم با تشدید تحریم ها، چنین امکاني نیز 
فراهم نخواهد بود. همچنین از امکاناتي مثل یوزانس 
نیز نمي توان براي تامین مواد اولیه بهره برد. این در 
حالي است كه بر اساس سیستم یوزانس این امکان 
وجود دارد كه خریدار كاال یا خدمات، مبلغ پرداختي 
را به صورت نسیه و ظرف چند ماه به فروشنده كاال 
پرداخت كند. بنابراین با اینکه قبل از تحریم ها امکان 
استفاده از یوزانس فراهم بود اما در حال حاضر كه 
دوباره اثر تحریم ها حس مي شود، بسیاري از صنایع 
و كارخانه ها نمي توانند از این امکان استفاده كنند و 
باید خریدهاي خود را به صورت نقدي انجام دهند.
 بنا به گفته شما، آیا با تحریم هاي مالي و 
بانکي تجهیز کارخانه ها به ماشین آالت مدرن 

نیز به مشکل خواهد خورد؟
بله. ب��ا توقف یوزانس و ادام��ه تحریم ها تجهیز 
كارخانه ها به ماشین آالت روز هم به مشکل مي خورد 
چرا كه امکان بسیار خوبي از واحدهاي تولیدي گرفته 
مي شود. از این رو مشکالتي نظیر كمبود نقدینگي 
و كاهش ظرفیت هاي تولید به وجود خواهد آمد كه 
بالفاصله منجر به افزایش قیمت تمام شده خواهد 
شد. در نهایت نیز امکان رقابت در بازارهاي بین المللي 
از صنایع سلب مي شود. حتي تحریم ها مي تواند باعث 

شود كه برخي كشورها ماشین آالت مورد نیاز صنایع 
را به ایران نفروشند چرا كه نمي توان هزینه آن را از 
طریق سیستم بانکي پرداخت كرد. بنابراین با قطع 
رابطه ایران با سیستم هاي بانکي بین المللي، نمي توان 
از فاینانس و تامین مالي استفاده كرد كه این موضوع 
در نهایت رشد، توسعه و تجهیز كارخانه هاي صنعتي 
را با مشکل مواجه خواهد كرد. در واقع تحریم ها به 
خصوص تحریم سیس��تم بانکي مي تواند ضربات 
مهلکي به صنعت و اقتصاد كشور وارد كند كه صنعت 

نساجي نیز جدا از این ماجرا نیست. 
 چالش اصلي صنعت نس�اجي با توجه به 

سیاست هاي ارزي اخیر دولت چیست؟ 
در حالي كه یکي از افتخارات دولت اول روحاني، 
ثبات نرخ ارز در بازار بود اما در حال حاضر نوسان 
ن��رخ ارز، قدرت پیش بیني آین��ده را از مدیران و 
صنعتگران گرفته و آفت و چالش بزرگ این صنعت 
به حساب مي آید كه مانع فعالیت بسیاري از صنایع 
ش��ده است. این در حالي است كه اگر افزایش نرخ 
ارز حساب شده و مشخص باشد، واحدهاي تولیدي 

با چنین مشکالتي مواجه نخواهند شد. 
 به نظر شما، چه راهکارهایي براي مقابله 
با تحریم ها و رش�د صنعت نس�اجي کش�ور 

وجود دارد؟
ب��ه عقیده بن��ده، راه نجات صنعت نس��اجي به 
خصوص در حوزه پوشاک، ایجاد واحدهاي مشترک 
با برندهاي مطرح جهاني است كه مي تواند عالوه بر 
آوردن تخصص، مواد اولیه و منابع مالي خارجي ها به 
كشور، منجر به حضور تولیدات مشترک در بازارهاي 
جهاني شود و ارزآوري بسیار مناسبي را براي كشور 
به دنبال داشته باشد. یکي دیگر از پیشنهاداتي كه 
مي تواند در ش��رایط تحریم به ما كمک كند، عقد 
موافقت نامه هاي تجارت آزاد، تجارت ترجیحي یا 
ایجاد پیمان هاي منطقه اي اس��ت كه هرچه تعداد 
آنها بیشتر باشد، اثر تحریم ها بر تجارت كشور كمتر 
خواه��د بود. نکته قاب��ل تامل اینکه اگر تاكنون به 
سازمان تجارت جهاني ملحق شده بودیم، این امکان 
براي ما وجود داشت كه در واكنش به تحریم هاي 
آمریکا به این سازمان شکایت كنیم. این در حالي 
اس��ت كه بعد از چندین و چند س��ال همچنان از 

دستیابي به این هدف بازمانده ایم. 
  به عن�وان کالم آخر، اگر صحبتي دارید 

بفرمایید.
در حال حاضر نوسان نرخ ارز آفت تصمیم گیري 
مدیران اس��ت و با توجه به اینکه مسیر دولت نیز 
مس��یر صحیحي نیست، نمي توان به آینده صنایع 
خوش��بین بود. از این رو این انتظار از دولت وجود 
دارد كه به توصیه ها و هش��دارهاي كارشناسان با 

جدیت بیشتري توجه كند.

علیرضا حائری، دبیر سابق انجمن صنایع نساجي تاکید کرد؛ 

ضربهمهلکتحریمهابهصنعت
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تحریمهايجدید،کاهشرشدصنعتی

 توضیح اجمالي: 
اعمال برخي محدودیت هاي بین المللي )مانند تحریم 
بخش نفت و صادرات غیرنفتي، محدودیت هاي نقل وانتقال 
مالي، تحریم صنعت خودرو و كشتیراني( در ابتداي دهه 
9۰ برعلیه ایران پیامدهایي شامل كاهش جریان ورودي 
درآمدهاي ارزي به كشور، افزایش هزینه هاي مبادالتي 
تجاري-تولید و بي ثباتي و نوس��ان ش��دید در بازار ارز را 
به همراه داشت. این پیامدها از جنبه هاي مختلفي عملکرد 

بخش صنعت ایران را تحت تاثیر قرار داد: 
- كاهش سطح تولید و افزایش ظرفیت هاي بالاستفاده 
بخش صنعت: ش��اخص تولید كارگاه هاي بزرگ صنعتي 
)براساس اطالعات بانک مركزي جمهوري اسالمي ایران( 
از ۱۰۰ در سال ۱39۰ به 99.3 در سال ۱39۵ )متوسط 
رشد ساالنه ش��اخص ۰.۱-( رسیده است. پایین تر بودن 
س��طح تولید سال ۱39۵ نسبت به سال ۱39۰ به مفهوم 
وجود ظرفیت هاي بالاستفاده طي دوره مذكور در بخش 
صنعت است. بررسي ۲4 زیرگروه صنعتي نشان مي دهد 
سطح تولید ۱4 رشته فعالیت پایین تر از سطح تولید سال 
۱39۰ و تنها ۱۰ رش��ته فعالیت داراي سطح تولید باالتر 
از س��ال ۱39۰ است )ضمنا ۵ رشته فعالیت از ۱۰ رشته 
فعالیت مذكور، رشد تجمعي پایین تر از ۱۰ درصد داشته اند( 
. به-عنوان نمونه شاخص تولید »ص�نایع  تولید وسایل  نقلیه 
 موتوري، تریلر و نیم تریلر« طي دوره 9۵-۱39۰ به ترتیب 
۱۰۰، ۵۵، 43، 66، ۵6 و ۷۷ بوده كه نش��انگر افت شدید 

ظرفیت تولید به ویژه در سال ۱39۲ مي باشد.
- رش��د منفي تشکیل س��رمایه ثابت ناخالص: ایجاد 
نااطمیناني در بازار ارز و محیط پرتالطم اقتصاد كالن كشور 
منجر به گرایش منابع به سمت فعالیت هاي سوداگرایانه 
و كاهش سرمایه گذاري هاي مولد شد. براساس اطالعات 
مركز آمار ایران طي دوره 9۵-۱39۱ متوسط رشد تشکیل 
س��رمایه ثابت ناخالص كل ۱۰- درصد، متوس��ط رشد 
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آالت ۵- درصد 
و متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان 

۱۲- درصد بوده است.
- كاهش رش��د بهره وري: طي دوره  94-۱39۰ متوسط 
رشد ساالنه شاخص بهره وري نیروي كار بخش صنعت ۰.۷ 
درصد، متوسط رشد بهره وري سرمایه ۰.۷- درصد و متوسط 

رشد بهره وري كل عوامل تولید ۰.44- درصد بوده است.
ش��ایان ذكر اس��ت بخش صنعت طي دوره 9۵-۱39۱ با 
تجربه رشدهاي پرنوسان و كند در دامنه 9- الي ۱3.3 درصد 
توانست تنها متوسط سهم ۰.۱4 واحد درصدي از متوسط رشد 
اقتصادي ۱.۲4 درصدي را به خود اختصاص داد )یعني طي 
دوره موردنظر بخش صنعت بطور متوس��ط حدود ۱۲ درصد 

در رشد اقتصادي سهم داشته است( . از جمله دالیل این امر 
مي توان به كاهش تقاضاي موثر براي محصوالت صنعتي اشاره 
داشت كه در سه گروه مشتمل بر »كاهش اندازه تقاضا در بازار 
داخل«، »كاهش توان رقابت پذیري محصوالت تولیدي ساخت 
داخل در برابر رقباي خارجي« و »تاثیرپذیري ش��دید فروش 
شركت هاي صنعتي در بازارهاي داخلي و خارجي از تکانه هاي 

قیمت ارز« قابل طبقه بندي است: 
الف( كاهش اندازه تقاضا در بازار داخل: 

- كاهش قدرت خرید خانوارها )كاهش ۲۰.۷ درصدي 
س��طح درآمدملي واقعي و ۱8 درصدي مخارج مصرفي 

خانوارها در دوره ۱39۰-9۵( .
- كاهش مخارج دولت )متوسط رشد ساالنه مخارج جاري 
معادل 4 درصد، متوسط رشد ساالنه مخارج سرمایه گذاري 
در بخش ساختمان ۰.6 درصد و كاهش متوسط رشد ساالنه 
مخارج سرمایه گذاري در بخش ماشین آالت و تجهیزات ۱3.6 

درصد طي دوره ۱39۰-9۵( .
- كاهش مخارج سرمایه گذاري )كاهش 6۱ درصدي 
مخ��ارج س��رمایه گذاري صنعتي برحس��ب پروانه هاي 
بهره برداري طي دوره 9۱-۱38۷ و سپس بهبود نسبي تا 
سال ۱39۵ به میزان ۵۲ درصد عملکرد سال ۱38۷ )به 

قیمت هاي ثابت سال ۱39۰( .
ب( كاهش توان رقابت پذیري محصوالت تولیدي ساخت 

داخل در برابر رقباي خارجي: 
- قیمت گذاري كاالهاي صنعتي به صورت هزینه-افزوده 
)متوسط رش��د ۱8.۱ درصدي شاخص قیمت كاالهاي 

صنعتي طي دوره ۱38۵-9۵( .
- فشار قاچاق در دامنه ۲۵-۱۵ میلیارد دالر طي دوره 
9۵-۱39۲ )نساجي و پوشاک با سهم ۱3 درصدي، لوازم 
خانگي با سهم ۱۱ درصدي و موبایل با سهم ۱۰ درصدي( .
- جایگاه ضعیف حقوق مصرف كنندگان در برنامه هاي 
تولید صنعتي و در نتیجه كاهش وفاداري مشتریان )رتبه 
۱۲۷ ایران از میان۱44 كشور در شاخص مشتري مداري 
كسب وكارها به عنوان یکي از زیرشاخص هاي رقابت پذیري 

جهاني در سال ۲۰۱6(.
ج( تاثیرپذیري شدید فروش شركت هاي صنعتي در 

بازارهاي داخلي و خارجي از تکانه هاي قیمت ارز
در مجم��وع مي توان بی��ان داش��ت محدودیت هاي 
بین الملل��ي از كانال كاهش تولید )افزایش ظرفیت هاي 

بالاستفاده(، كاهش سرمایه گذاري و كاهش بهره وري بر 
عملکرد بخش صنعت طي س��ال هاي اخیر اثرگذار بوده 
اس��ت. این بدان مفهوم ضمني اس��ت كه طي سال هاي 
اخی��ر بر ظرفیت هاي بالاس��تفاده بخش صنعت افزوده 
شده و بدلیل رشدهاي منفي سرمایه گذاري، ظرفیت هاي 
جدیدي براي رش��د و توس��عه سال هاي آتي این بخش 
ایجاد نشده است. ضمن آنکه رشد بهره وري منفي نیز به 
مثابه عدم وجود پتانسیل رشد این بخش بدون افزایش 
ظرفیت هاي جدید است. براین اساس برخي چالش هاي 
پیش روي بخش صنعت با تاكید بر اعمال محدودیت هاي 

بین المللي جدید شامل موارد زیر است: 
۱- كاهش رش��د صنعتي: اعم��ال تحریم هاي جدید 
بطور مس��تقیم صنایع خودروسازي، پتروشیمي و بطور 
غیرمستقیم سایر صنایع را بلحاظ سطح تولید تحت تاثیر 
قرار خواهد داد. به عنوان نمونه ش��اخص تولید »صنایع 
تولید وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم تریلر« طي دوره 
9۵-۱39۰ به ترتیب ۱۰۰، ۵۵، 43، 66، ۵6 و ۷۷ بوده كه 
نشانگر افت شدید تولید به ویژه در سال ۱39۲ مي باشد.

۲- توقف فعالیت و كاهش اش��تغال صنعتي: افزایش 
هزینه هاي تولید و افزایش هزینه هاي مبادالتي منجر به 
توقف و تعطیلي برخي فعالیت هاي صنعتي به ویژه كوچک 

و متوسط خواهد شد. 
در این راستا پیشنهادات زیر قابل ارایه است: 

- تحریک تقاضاي رش��ته فعالیت هاي صنعتي مانند 
كاني غیرفلزي و فلزات اساسي از طریق پیگیري سیاست 

تحریک بخش مسکن.
- تحریک تقاضاي داخلي از طریق ارایه اعتبار خریدار 
ب��راي بخش هایي مانند پوش��اک، مبلمان و محصوالت 

الکترونیک داخلي.
- بهره برداري از تقاضاي بازارهاي منطقه اي در صنایع 
صادرات��ي مانند كاني غیرفلزي، فل��زات، صنایع غذایي، 
مبلمان و تولید ماشین-آالت برق و دستگاه هاي برقي و 
صنایع داراي بازارهاي صادراتي جهاني مانند محصوالت 

شیمیایي، الستیکي، پالستیکي و دارویي.
- ارایه اعتبار براي نوس��ازي ماشین آالت و تجهیزات 
با تاكید برماش��ین آالت داخلي با هدف ایجاد تحرک در 
صنایع تعمیر و نصب ماشین آالت، محصوالت رایانه اي، 

ماشین آالت برق و تولید ماشین آالت طبقه بندي نشده.

دکتر احمد تشکیني 
عضو هیات علمي موسسه 

مطالعات وپژوهش هاي بازرگاني 
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بهمن عشقي، دبیرکل اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاوري تهران 

سازمانهایتوسعهایوصنعتایران
 به نظر ش�ما ضرورت تاسیس این سازمان 

چیست؟ 
تاریخ دخالت دولت ها در روند صنعتي شدن كشورها 
را اینطوري مي توان توضیح داد كه دنیاي مدرن تالش 
مي كند براي ورود به عصر صنعتي تالش مي كنند از 
طریق سرمایه گذاري تجاري تولید ثروت كنند. میزان 
سرمایه انباشته شده را در سرمایه گذاري صنعتي به 
كار بگیرند و زماني كه این ثروت در س��رمایه گذاري 
صنعتي به كار گرفته شد به زاد و ولد و تکثیر سریع 
آن كمک كند. به عنوان مثال در روند صنعتي شدن 
بریتانیا و كمپین هند شرقي كه اتفاق افتاد در بریتانیا 
ق��رن هجدهم بود كه این اتف��اق روي داد. و در قرن 
نوزدهم ابرقدرتي بریتانیا شکل گرفت. اتفاقي كه افتاد 
ای��ن بود كه اول تاجران وضعیت خوبي پیدا كردند و 
ابزارهاي خوبي را به دست آوردند كمپاني هند شرقي 
زیرنظر كمپاني بریتانیا تش��کیل شد. و این كمپاني 
هند شرقي اسباب استعماري بریتانیا را فراهم كرد و 
در ادامه كم كم توس��عه صنعتي در بریتانیا آغاز شد. 
میزان درآمدهاي حاصل را در مسیر توسعه صنعتي 
خرج ك��رد. در واقع مي توان گفت این روند صنعتي 
ش��دن همه كشورها بوده است. در عصر مدرن دو تا 

كار انجام شد؛ 
۱( دولت ها بپذیرند كه س��رمایه گذاري بلندمدت 
داشته باشند. چون یکي از الزمه هاي صنعت پذیرش 

سرمایه گذاري بلندمدت است.
۲( واكسیناس��یون كردن صنعتي: یعني در مقابل 
اتفاقات اقتصادي و اجتماعي و سیاسي یک حصاري 
دور صنعت كشیده شود صنعت و تولید در هر شرایطي 

تحت حمایت و حفاظت بماند.
 با این دو دیدگاه س��ازمان هاي توسعه اي به وجود 
آمده اند وظیفه دارند كه در همه حوزه ها دست فعاالن 
صنعتي را بگیرند و او را راه ببرند و او را از حالت نوزاد 
در آورده به یک دونده ماهر تبدیل كنند. در ایران 3 
س��ازمان این وظیفه را دنبال كرده اند كه یکي از این 
سازمان ها س��ازمان ایدرو است. دوتاي دیگر سازمان 

ایمیدرو و سازمان شركت هاي صنعتي بود. اینها 
س��ازمان هایي بودند كه باید دس��ت صنعتگر 
را مي گرفتن��د و هر كدام وظیفه مش��خص 

خ��ود را داش��تند. ایدرو باید پ��ول مي داد 
ش��ریک مي شد و كمک س��ني مي كرد 
مستش��اري مي كرد و به عنوان مش��اور 
فعالیت مي كرد فع��االن اقتصادي باید 
مي بود تا در دوره هاي آنها و چالش هاي 
آنها را در اختیار دولت بگذارد اما امروز 
یکي از مشکالت صنعت این است كه 

پل ارتباطي بین دولت و فعال اقتصادي 
وجود ندارد در واقع ایدرو یک سازماني باید 

باشد كه پل ارتباطي بین صنعت و دولت باشد. در 
 كنار همه این موارد و مباحث وظیفه این س��ازمان ها 
بنگاه داري نیست شاید یک زماني این سازمان باید 

به خودكفایي برسد اما الزمه آن بنگاه داري نیست.

 این سازمان به چه میزان توانسته است در 
عملکرد خود موفق باشد؟

دولت به بخش خصوصي باید كمک كند تا بخش 
خصوصي به صنعتگر ماهر و تولیدكننده ماهر تبدیل 
شود و وظیفه این سازمان ها بنگاه داري نیست. سازمان 
ایدرو بعد از انقالب از وظایف خود فاصله گرفته است 
اصال شاید در اواخر دهه پنجاه از ماموریت هاي خود 
فاصله گرفته است. جهان بیني و تفکر یک مدیر است 
كه آینده سازمان را مشخص مي كند براي رفتار توسعه 
صنعتي مي توان رفتار كش��ور آمریکا یعني اوباما را با 
ش��ركت جنرال موتورز مثال زد كه در س��ال ۲۰۰۷ 
ش��ركت دچار بحران اقتصادي شدكه در این شرایط 
دولت آمریکا ۲ میلیارد دالر از این شركت حمایت كرد 

و در مقابل آن یک سري وظایف را از آن خواست؛ 
۱( اول باید منحل مي شد همچنان همان كمپاني 
هست ولي اعالم ورشکستگي كرد براي اینکه بدهي 

خود را تسویه كند.
۲(  موتور خودرو باید تغییر دهید و از تولید ماشین ها 
و موتور هاي س��نگین خودداري كنید با تفکرجهاني 
پیش بروید و موتورهاي س��بک، كم مصرف و برقي 

تولید كنید.
این به عنوان یک مثال سند توسعه صنعتي است كه 
باید از آن تجربه گرفت. رفتار دیگري كه دولت ایالت در 
مقابل این شركت انجام داد این بود كه هیچ وقت یک 
مدیر براي آن انتخاب نکرد خواست تا شركت خودش 
را مدیریت كند. و اعالم كرد كه سهام این شركت پیش 
دولت وثیقه است بعد از سه سال سهام این شركت را 

در بازار ثانوي فروخت پول خود را با سود برداشت. این 
كار را دولت ایالت انجام داد و دوباره همین پول را به 
بخش خصوصي برگرداند و در صندوق دولت قرار داد 
این نمونه كامل سند راهبردي توسعه صنعتي است.

 سازمان ایدرو به چه میزان در رقابت پذیري 
نقش داشته است؟

اگر ب��ه آمار صنعتي ای��ران مراجعه كنیم متوجه 
مي ش��ویم كه این سازمان در بحث توسعه صنعتي و 
رقابت پذیري نقش خوبي را ایفا نکرده است و یکي از 
ماموریت هاي آن رقابت پذیري است ولي گام موثر و 
مفیدي بر نداش��ته است. صنعت كشور ما به سمت 
فوالد و پتروشیمي كشیده مي شود یعني زماني كه ما 
از صادرات كاالهاي غیرنفتي صحبت مي كنیم آیا از 
كاالهایي صحبت مي كنیم كه صنعت محور بوده است؟ 
آیا از صادرات صنعت خودرو یا از صنعت الکترونیک 
در بح��ث صادرات مي توان صحبت كرد؟ صادرات ما 
بیشتر یا فوالد است یا پتروشیمي. در زنجیره ارزش 
در پایین ترین حلقه با انرژي تقریباً رایگان مواد خام 
را به مواد اولیه تبدیل مي كنیم و به ورق فوالد تبدیل 
كرده ایم همین بخش��ي از صادرات ما را تشکیل داده 
اس��ت. بیش��تر تولیدات ما در گریدهاي پایین انجام 
مي شود. توسعه صنعتي وظیفه اش این است كه دست 
صنعتگر را بگیرد و آن را از حالت نوزاد در بیاورد و رشد 
دهد و این اتفاق باید با نگاه جهاني شدن انجام شود.

 س�خن آخر ش�ما در م�ورد این س�ازمان 
چیست؟

در كل مي توان گفت كه این سازمان ها باید طوري 
فعالیت كنند كه اگر بازار داخلي دچار التهاب یا بي ثباتي 
شد صنعت دچار مشکل نشود این زماني اتفاق مي افتد 
كه دید جهاني باشد و این یکي از وظایف مهم سازمان 
ایدرو است تولید را همیشه در مقابل شرایط حمایت 

كند و آن را واكسینه كند.
س��خن آخر من در مورد این س��ازمان این است كه 
خودش را آسیب شناسي كند و همینطور صنعت را هم 
باید آسیب شناسي كند. اینکه كشور با چه چالش ها و 
دغدغه هاي مواجه است. اولین عارضه صنعتي ما 
بهره وري اس��ت یعني بهره وري ما پایین است 
به خص��وص بخش آموزش نیروي انس��اني. و 
همینطور بهره وري انرژي ما هم در صنعت پایین 
است یعني ما باید در صنعت تخصص محور 
عم��ل كنیم و به مدارک و گواهي ها توجه 
زیادي نکنیم و بیش��تر به تخصص افراد 
در خط هاي تولید توجه داشته باشیم و 
به آنها آموزش الزم را داده باش��یم و به 
همین ش��یوه در بخش هاي دیگر و در 
شاخص هاي دیگر بهره وري گام برداریم. 
بطور كلي و حرف آخر این است كه صنایع 
كشور را آسیب شناسي كنند با دیدگاه جهاني 
به فکر حمایت درست از این صنایع باشد و آنها را از 
حالت صنعت نوپا درآورده و رشد دهد و از بنگاه داري 

خودداري كند.



در شرایطي كه ایران به دادگاه عدالت سازمان 
ملل متحد شکایت كرده است و آمریکا به دلیل 
نقض یک پیمان بین المللي و تحریم اقتصادي 
و نفتي كه آسیب زیادي به زندگي مردم عادي 
وارد كرده اس��ت مقصر معرفي كرده اس��ت، 
اروپایي ها در تالش هستند تا توافق هسته اي 
را حفظ كنند و ایران را به باقي ماندن در این 
توافق تشویق كنند. اما این تنها یک روي سکه 

اس��ت. در روي دیگر سکه كشورهاي اروپایي 
خ��ود را ب��راي تحمل آس��یب هاي اقتصادي 
زیاد در فصل اخر سال جاري آماده مي كنند. 
آس��یب هایي كه به دلیل فش��ار تحریم هاي 
آمری��کا علیه ایران و فش��ار اقتصادي ناش��ي 
از خروج ش��ركت هاي اروپایي فع��ال در بازار 
ای��ران از این كش��ور به اقتص��اد آنها تحمیل 
خواهد ش��د. مایکل ف��ارل تحلیلگر اقتصادي 
به سي ان ان گفت: شركت هاي اروپایي قبل از 
تحریم سال ۲۰۱۲ در ایران فعالیت گسترده اي 
داشتند. در جریان تشدید تحریم ها علیه ایران، 
شركت هاي اروپایي از ایران خارج شدند و خروج 
شركت ها و س��رمایه هاي آنها هزینه زیادي به 
اقتصاد كشورهاي اروپایي تحمیل كرد. بعد از 

امضاي توافق سال ۲۰۱۵ میالدي بین ایران و 
كش��ورهاي صنعتي و تایید پایبندي ایران به 
توافق از سوي سازمان بین المللي انرژي اتمي، 
دوباره شركت هاي اروپایي وارد بازار ایران شدند. 
به جد شركت هاي كوچکي كه بازار ایران را براي 
عرض��ه محصوالت خود انتخ��اب كرده بودند، 
ش��ركت هاي بزرگي از قبی��ل زیمنس، توتال، 
پ��ژو وحتي بنز هم فعالیت در ایران را از س��ر 
گرفتند ولي هنوز مدت كوتاهي از فعالیت آنها 
در ایران نگذشته بود كه دوباره مجبور به خروج 
از كشور ش��دند. خارج شدن آنها از بازار ایران 
باز هم هزینه زیادي را به ش��ركت هاي مذكور 
و اقتصاد اروپا تحمیل كرد و باعث سردرگمي 

فعاالن اقتصادي غربي شد. 

 مونا مشهدی رجبی 
عضو هیأت تحریریه

تزلزلفضايامنیتيواقتصاديدنیا
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 هدف آمریکا از وضع تحریم ها چیست؟
هدف آمریکا از وضع این تحریم ها مش��خص 
اس��ت. آمری��کا مي خواهد نفت ای��ران را از بازار 
جهاني حذف كند و قدرت اقتصادي ایران را در 
منطقه و در جهان تقلی��ل دهد. ولي با افزایش 
قیمت نفت در بازار جهاني و پیش بیني تداوم این 
روند افزایشي در صورت حذف نفت ایران از بازار، 
سیاست هاي كاخ سفید به جز ایران به كشورهاي 
دیگر هم آسیب وارد مي كند. حال سوال این است 
كه آیا تحریم هاي اقتصادي علیه ایران به اقتصاد 
كشورهاي اروپایي هم آسیب وارد خواهد كرد؟ 
كشورهایي كه هم پیمان آمریکا هستند و در حل 
مسائل جهاني همواره با آمریکا همراهي مي كردند 
ولي تصمیم یک جانبه آمریکا باعث شد تا نه تنها 
اروپا از نظر امنیتي با مشکل مواجه شود بلکه از 

نظر اقتصادي هم در معرض خطر قرار بگیرد؟ 
 مقامات اروپایي در ماه هاي اخیر بارها در مورد 
اینکه نمي ت��وان روي آمریکا براي حفظ امنیت 
منطقه حساب كرد صحبت كردند. اروپایي ها بر 
این باورند كه باال گرفتن درگیري بین آمریکا با 

كشورهاي خاورمیانه از جمله ایران موج پناهجوها 
را به سمت اروپا سرازیر مي كند و اقتصاد منطقه را 
با چالش هاي بزرگي روبرو خواهد كرد. اما به نظر 
مي رسد آمریکا تمایلي براي حمایت از شركاي 
اروپای��ي خود ندارد و ب��ه همین دلیل در راهي 
حركت مي كند كه خ��الف منافع اروپا و موافق 

خواسته هاي آمریکا است. 
یورو نیوز بر این باور اس��ت كه سیاس��ت هاي 
آمریکا بی��ش از اینکه به ایران آس��یب بزند به 
كشورهاي دوس��ت و همپیمانش یعني اروپاي 
غربي آسیب وارد مي كند. اروپا به دلیل كاهش 
عرضه نفت ایران كه با قیمت بسیار ارزان به بازار 
اروپا عرضه مي شود، با دو فشار اقتصادي بزرگ 
روبرو خواهد شد. اول فشار ناشي از كمبود عرضه 
نفت و تالش براي پیدا كردن جایگزین براي نفت 
وارداتي ایران و دوم تحمل هزینه هاي بیشتر ناشي 
از افزایش قیمت نفت وارداتي. هم اكنون نفت ایران 
با قیمت پایین تر از متوسط جهاني به خریداران 
عرضه مي شود تا خریداران ترغیب شوند در مقابل 
سیاست آمریکا ایستادگي كنند. اگر اروپا خرید 

نفت از ایران را متوقف كند و بخواهد از كشورهاي 
دیگر نفت وارد كند، باید هزینه بیش��تري براي 
واردات بپردازد كه این مس��اله به اقتصاد آسیب 
وارد خواه��د كرد. به خصوص كه اروپا به تازگي 
از بحران خارج شده است و تحمل فشار بیشتر 

مي تواند بحران اقتصادي اروپا را بزرگ تر كند. 

 ایران، بازیگر مهم بازار نفت
ایران سومین كشور بزرگ صادر كننده نفت در 
سازمان اوپک اس��ت. البته تا پیش از این ایران 
بعد از عربس��تان در اوپک جایگاه دوم را داشت 
ولي هم اكنون كه عراق تولید خود را افزایش داده 
است، این كشور بعد از عربستان و عراق جایگاه 
سوم را در میان تولید كنندگان دارد. تولید روزانه 
ایران قبل از اعمال تحریم نفتي علیه این كشور 
برابر با 4 میلیون بشکه در هر روز بود. هم اكنون 
مناطق اصلي اقتصادي در دنیا از آمریکاي شمالي 
گرفته تا اروپا و آسیاي شرقي شاهد افزایش نرخ 
رش��د اقتصادي هستند. این روند از سال ۲۰۱۷ 
میالدي شروع شده است و در نتیجه این مساله 
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 مصرف نفت در س��طح جهان در س��ال گذشته
۱. ۵ میلیون بشکه در روز رشد كرد. همان طور 
كه تهران هش��دار داده است ظرفیت تولید نفت 
در سازمان كشورهاي صادر كننده نفت به اندازه اي 
نیست كه پاسخگوي كمبود عرضه در بازار باشد. 
كمبود عرض��ه اي كه در نتیج��ه تحقق تهدید 
آمریکا مبني بر به صفر رساندن میزان صادرات 
نفت این كشور در بازار ایجاد خواهد شد.  خطر 
اصلي اینجاست كه هر محدودیتي روي صادرات 
نف��ت ایران، باعث افزایش قیم��ت نفت در بازار 
جهاني مي شود و كشورهاي مصرف كننده نفت 
را با فشار افزایش هزینه هاي تامین انرژي روبرو 
مي كن��د. طبق قانون، آمریکا باید قبل از اجراي 
تحریم هاي نفتي علیه ایران، اطمینان حاصل كند 
كه بازار نفت دنیا با كمبود عرضه روبرو نخواهد 
شد. ولي با توجه به افزایش میزان تقاضاي نفت 
در س��ال هاي اخیر و پایان یافتن نس��بي ركود 
اقتص��ادي دنیا، حصول اطمینان از این مس��اله 
كار بس��یار دشواري است. به خصوص كه شمار 
زیادي از كش��ورهاي نفت خیز با بح��ران روبرو 

هستند و انتظار مي رود شوک هاي تازه اي در بازار 
نفت ایجاد شود. به عنوان مثال كشور ونزوئال با 
مشکالت زیادي روبرو است و توان تولید نفت را 
ندارد و توافق بین اوپک و كشور روسیه مبني بر 
كاهش ۱.8 میلیون بش��که اي میزان تولید نفت 
نسبت به سال ۲۰۱۷ میالدي هم مي تواند نقش 
تعیین كننده اي درمیزان نفت موجود براي عرضه 

در بازار داشته باشد. 

 اروپایي ها مي روند یا مي مانند؟
در شرایطي كه شركت هاي خارجي به فعالیت 
خود در ایران پایان مي دهند، افزایش قیمت نفت 
ناشي از فشار تحریم ها و نگراني در مورد كمبود 
عرضه به اقتصاد كشورهاي دوست و هم پیمان 
آمریکا به خصوص اتحادیه اروپا آسیب وارد خواهد 
ك��رد. اتحادیه اروپا 98 درص��د از نفت مصرفي 
خود را وارد مي كند و از آنجا كه واحد پول یورو 
ارزشي كه باید و شاید در مقابل دالر ندارد، تاثیر 
افزایش قیمت ها روي اقتصاد این منطقه بیشتر 
اس��ت. بررسي ها نش��ان مي دهد افزایش قیمت 
نف��ت در بازار جهاني هم اكنون هم روي اقتصاد 
آلم��ان كه قطب اقتصادي اتحادیه اروپا اس��ت، 
تاثیر منفي گذاشته است. اقتصاد صادرات محور 
كشور آلمان در مقابل شوک هاي قیمت كاالهاي 
اساسي بسیار آسیب پذیر است. این شوک ها باعث 
كاهش راندمان فعالیت هاي اقتصادي و در نهایت 
افزایش نرخ بیکاري مي شود. آمار نشان مي دهد 
از ماه ژانویه تاكنون سطح سفارشات كارخانه ها 

در این كشور كاهش یافته است. 
اگ��ر آمریکا از اب��زار تحریم علیه اروپا به دلیل 
همکاري اقتصادي یا خرید نفت از ایران استفاده 
كند، بدون ش��ک اقتص��اد این منطقه بازاري به 
بزرگ��ي آمریکا را از دس��ت مي ده��د و بحراني 
بزرگ را تجربه خواهد كرد. به همین دلیل بعید 
به نظر مي رسد كه اروپا تمایلي براي وارد شدن 
در بازي داش��ته باشد. در حقیقت اروپا از انتهاي 
سال جاري شرایط سختي را تجربه خواهد كرد. 
از یک طرف تحریم نفتي علیه ایران اجرا مي شودو 
از طرف دیگر تحریم علیه شركت آلومینیوم روسي 
با نام روسال نیز شروع خواهد شد. روسال دومین 
تولید كننده بزرگ آلومینیوم در دنیا است و ۲۰ 
درصد از كل آلومینیوم مصرفي در اتحادیه اروپا 
را تامین مي كند. در نتیجه از انتهاي سال جاري 
اروپا نه تنها با ش��وک نفتي روبرو مي شود بلکه 
شوک كمبود آلومینیوم را نیز تجربه خواهد كند 
كه هر دو مساله مي تواند اقتصاد را دچار آسیب 
بسیار جدي كند. تحریم شركت روسال هم مانند 
تحریم اقتصادي ایران توسط آمریکا بدون مشورت 
با شركاي اقتصادي آمریکا انجام شد. در نتیجه 
اعالم این تحریم در ماه اوریل س��ال جاري بازار 
بایوكس��یت و آلومینیوم در دنیا با شوكي بزرگ 
روبرو ش��د و هزینه تامین این فلز اساسي براي 

كشورهاي اروپایي و آمریکایي رشد كرد. سایت 
اویل پرایش نوشت كه اروپایي ها مدت ها نتوانستند 
كمبود عرضه آلومینیوم را جبران كنند و زماني كه 
توانستند كسري ایجاد شده در بازار را از كشورهاي 
دیگر تامین كنند قیمتي حداقل بیس��ت درصد 
باالت��ر پرداخت كردن��د. این قیمت باالتر ضمن 
اینکه به مصرف كنندگان نهایي آسیب وارد كرد 
به واحدهاي تولیدي هم فشار زیادي را تحمیل 
كرد. حال با گذش��ت چند ماه از این جایگزیني 
اخباري در مورد ناتواني بسیاري از تولید كنندگان 
آلومینیوم در ادامه فرآیند افزایش حجم تولید به 
گوش مي رس��د. اخباري كه نشان مي دهد اروپا 
از ای��ن پس نمي تواند این فل��ز را به اندازه مورد 
نیازش تامین كند و كارخانه هاي خودروس��ازي 
ك��ه اصلي ترین و مهم ترین مصرف كنندگان آن 
 فلز هس��تند با چالش هاي بس��یار زیادي روبرو 

خواهند شد. 

 آیا اروپا ایستادگي مي کند؟
در پایان باید گفت سیاست هاي خارجي دولت 
ترام��پ در تناقض با منافع كش��ورهاي اروپایي 
اس��ت زیرا نفت و آلومینیوم براي حفظ حركت 
موتورهاي اقتصاد اروپا ضروري هس��تند و اروپا 
به دلیل نزدیکي به ایران و روسیه، بخش زیادي 
از این منابع را از این دو كشور تامین مي كند. با 
تحری��م این دو كش��ور و تهدید آمریکا مبني بر 
تحریم هر كشوري كه با این دو كشور كار كند، 
در واقع آسیب بزرگي به فعالیت هاي اقتصادي و 
صنعتي در اروپا وارد خواهد شد و آمریکا دوست 
و شریک دیرینه اش را از دست مي دهد. اسکات 
بلینسکي تحلیل گر بازار انرژي بر این باور است كه 
سیاست هاي ترامپ تهدیدي جدي براي اقتصاد 
اروپا و شركت هاي اروپایي است كه تالش كردند 
سال هاي سخت اقتصادي را پشت سر بگذارند. 
به همین دلیل است كه من انتظار دارم اروپایي ها 
در مقابل كاخ سفید و سیاست هاي تحریمي این 
كشور مقاومت خواهند كرد زیرا تجربه سال هاي 
اخیر نش��ان داده است كه آمریکا دیگر دوست و 
هم پیمان اروپا نیست بلکه كشوري است كه تنها 
با اهداف و برنامه هاي خود تصمیم گیري مي كند و 
تاثیر این سیاست ها روي اقتصاد كشورهاي دوست 

اهمیتي برایش ندارد. 
اما وزن اقتصاد آمریکا در اقتصاد جهاني بسیار 
باال است و بعید به نظر مي رسد اروپا توان پشت 
كردن به این اقتصاد بزرگ دنیا یا نادیده گرفتن 
سیاس��ت هایش را داشته باشد. اروپا براي اینکه 
بتواند از بازار آمریکا اس��تفاده كند و در این بازار 
فعالیت گس��ترده اي داشته باشد، باید با آمریکا 
همراهي كند و شاید این مساله دلیلي باشد براي 
كوت��اه آمدن اروپایي ها در مقابل سیاس��ت هاي 
اقتصادي آمریکا كه بدون ش��ک به ضرر اقتصاد 

اروپا هم هست. 



یکي از مهم ترین حوزه هایي كه به ش��دت 
تحت تاثیر تحریم قرار مي گیرد، حوزه تجارت 
اس��ت. این حوزه از دو طریق مستقیم و غیر 
مس��تقیم تحت تاثیر قرار مي گیرد. مجاري 
غیرمستقیم آن عبارتند از تحریم هاي نفتي 
و مالي كه هر یک كدام اثرات خاص خود را 
دارد. به ط��ور مثال اگر دولت نفت نفروش��د، 
طبیعتا ارزي هم براي واردات وجود نخواهد 
داش��ت و اگر تراكنش هاي مالي بین المللي، 
مش��مول تحریم ش��ود، به طور كلي، تجارت 
ب��راي طرفین هزینه بر خواهد بود. اما اثرات 
مس��تقیم آن را مي توان در چیدمان صنعتي 

و افزایش خام فروشي دنبال كرد. 
از س��وي دیگ��ر زماني كه تج��ارت قانوني 
بین الملل��ي ب��راي كش��ور هزینه بر ش��ود، 
دولتمردان ناگزیرند تامین بخشي از تولیدات 
داخل را از طریق قاچاق و بازارهاي غیر رسمي 
پیگیري كنند. نتیجه این سیاس��ت، آسیب 
زدن به س��اختار تجاري و رس��وب باندهاي 
قاچاق در كش��ور خواهد بود كه نتیجه آن را 
همچنان در ساحت تجاري ایران به روشني 
مي بینی��م. با این حال ای��ن گزارش، مروري 
اجمالي و دقیق از مکانیزم تحریم هاي تجاري 
در سال هایي كه ایران زیر تیغ فشار بین المللي 

بود، نشان مي دهد.
تحریم ه��اي تج��اري بطور كل��ي تجارت، 
مستقل از موضوع آن )گروه كاال یا خدمات 
مورد مبادله( داراي چهار مرحله اس��ت كه 

عبارتند از- مرحله اول: توافق مبادله و انعقاد 
ق��رارداد، مرحله دوم: انتق��ال وجوه كاالي 
موض��وع مبادل��ه، مرحله س��وم: حمل و نقل 
كاال، مرحله چه��ارم: بهره برداري و خدمات 
پ��س از فروش با توجه به درگیري نهادهاي 
مال��ي در مرحله پرداخت وجوه، این مرحله 
در بخش تحریم هاي مالي و س��رمایه گذاري 
ق��رار مي گیرد. همچنین تحریم هاي مرتبط 
با مرحله انتق��ال كاال، در بخش تحریم هاي 
حم��ل ونق��ل لح��اظ خواهد ش��د. ل��ذا در 
بررسي تحریم هاي تجاري، بیشتر به مراحل 
توافق مبادله و انعق��اد قرارداده و همچنین 
بهره برداري و خدمات پس از فروش پرداخته 
مي ش��ود.به طور كلي در مورد نحوه برخورد 
كش��ورهاي تحریم كنن��ده ب��ا متخلفان از 
تحریم هاي تجاري، مي توان گفت كشورهاي 
متخاصم در مرحله توافق مبادله از دو رویکرد 
نرم و سخت براي مقابله استفاده مي كنند. در 
رویکرد نرم، با اعمال سیاست هاي تهدیدآمیز 
مانند؛ بدنام كردن ایران در فضاي بین المللي، 
تهدید ش��ریک تجاري به تحریم و ریس��ک 
تجاري با ایران را افزایش مي دهند. همچنین 
با سیاست هاي تشویقي، مانند؛ اعطاي وام و 
واگذاري پروژه به ش��ركت هایي كه تجارت 
خود را با ایران قطع مي كنند، آنها را از انجام 
دادن تجارت با ایران باز مي دارند. در رویکرد 
سخت، شركت هایي كه با ایران تجارت داشته 

باشند مورد مجازات قرار مي گیرند.

در تحریم ه��اي پیش��رفته تر، در خص��وص 
برخ��ي كااله��اي خ��اص، مانن��د تجهیزات 
پیشرفته هسته اي با نظامي، محدودیت هایي 
در بهره برداري نیز قابل اعمال اس��ت. در این 
حالت، بر فرض دور زدن تحریم ها هم، آن كاال 
قابل اس��تفاده نخواهد بود. براي نمونه، نصب 
GPS در مدار كنترلي بعضي از دستگاه هاي 
پیشرفته كه با وجود تحریم وارد شده اند، موجب 
شناس��ایي موقعیت جغرافیایي ایران و از كار 
 باز ایس��تادن آنها شده است. همچنین برخي 
 IP نرم افزارها با اتصال به اینترنت و شناسایي

مربوط به ایران غیر فعال مي شوند.
از منظر گ��روه كاالیي، كاالهاي تجهیزات 
صنایع نظامي و موش��کي، كااله��اي داراي 
كاربرد دوگانه، صنعت هسته اي و فناوري هاي 
حس��اس، صنعت نفت و گاز و پتروش��یمي، 
فلزات گرانبها و فلزات پر كاربرد مواد اولیه و 
تجهیزات صنایع دریایي، تجهیزات و قطعات 
 صنای��ع هوایي، تجهی��زات مرتبط با بخش 
بخ��ش  خدم��ات  و  كااله��ا  حمل و نق��ل، 
خودروسازي، تجارت مواد خام و تیم ساخته 
معدني نظیر: سنگ آهن و سیمان )واردات از 
ایران مشمول تحریم( قرار گرفته اند. همچنین 
باید توجه داشت كه گروه هاي كاالیي بسیاري 
بطور مستقیم موضوع تحریم نبوده اند، اما به 
دلیل اعم��ال تحریم هاي مالي و حمل و نقل، 
تج��ارت آنها نیز ب��ا محدودیت هایي مواجه 

شده است.
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در تج��ارت بین المللي، اگر فرآیند مبادله به 
ص��ورت تهات��ري یا كاال به كاال انجام نش��ود، 
الزم��ه تجارت كاال ی��ا خدم��ت، انتقال پول 
از جان��ب وارد كنن��ده به صادر كننده اس��ت و 
ب��ر همین اس��اس اگر در فرآین��د انتقال پول 
اختاللي ایجاد شود، مبادالت بین المللي مختل 
مي ش��ود. به همین دلی��ل، تحریم هاي بانکي 
مکمل تحریم هاي تجاري است و قسمت قابل 
توجهي از تحریم هایي كه توسط آمریکا و اروپا 
علیه ایران اتخاذ شده است، مربوط به حوزه مالي 
و بانکي اس��ت، محدودیت هایي كه به واسطه 
تحریم هاي بانک��ي در نقل و انتقال پول براي 
ایران ایجاد ش��ده است، عمدتا شامل مسدود 
كردن حس��اب هاي بانکي متعلق به اشخاص 
حقیق��ي و حقوقي خ��اص، اعمال محدودیت 
براي بانک ها و موسسات مالي ایراني در فرآیند 
انتقال ارز )دالر و یورو(، محدودیت در گشایش 
یا براي بانک هاي ایراني و دشوار شدن ضمانت 
مبادالت؛ تحریم انواع همکاري هاي بانکي )یا هر 
واحد پولي با بانک هاي ایراني(، قطع دسترسي 
بانک هاي ایراني به زیرساخت تبادالت مالي و 

بانکي مانند سوئیفت براي انتقال پول است.
 روند تکاملي تحریم هاي مالي و بانکي نیز 
خود بر دو محور اس��توار اس��ت. كه نخست 
از مح��ور حمل و نقل دریایي اس��ت. با توجه 
ب��ه برخ��ورداري ای��ران از بن��ادر متعدد در 
س��واحل دریاي خزر، دریاي عمان و خلیج 
فارس، اهمیتي راهبردي براي كش��ور دارد. 
از یک س��و، بیش از 9۰ درصد تجارت ایران 
از طریق دریا انجام مي ش��ود. از سوي دیگر، 
ناوگان كشتي هاي تجاري و نفت كش ایران 
بزرگ تری��ن ناوگان در منطق��ه و چهارمین 

ن��اوگان ب��زرگ در دنیاس��ت. برخ��ورداري 
از ای��ن ن��اوگان مجهز امکان كس��ب درآمد 
 براي ای��ران از طریق اجاره دادن كش��تي و 
نفت كش را مهیا كرده است. همچنین بیش 
از 9۰ درص��د صادرات نف��ت و فرآورده هاي 
نفتي ایران از طری��ق دریا صورت مي گیرد. 
از این رو كش��ورهاي تحریم كننده به خوبي 
این اهمیت را درک كرده اند، تالش مي كنند 
محدودیت های��ي را در فرآیندهاي مختلف 

حمل و نقل دریایي براي ایران ایجاد كنند.
حمل و نق��ل هوایي در ایران عمدتا به منظور 
جابه جایي مسافر استفاده مي شود و به همین 
دلیل، مشمول حجم كمتري از تحریم ها قرار 
گرفته اس��ت. مهم ترین نتایجي كه از بررسي 
تحریم هاي ایراني به دست مي آید، حامل این 
نتایج است كه در بسیاري از موارد، تمام مراحل 
متصور براي تحریم ایران توسط اروپا با آمریکا یا 
هر دو طي شده است، لذا گام هاي بعدي در این 
بخش ها به افزایش نظارت بر اجراي تحریم هاي 
وضع شده و همچنین افزایش جریمه هاي تخلف 

از این تحریم ها محدود خواهد بود.
از س��وي دیگر در ح��ال حاضر، تحریم هاي 
اتحادی��ه اروپا درون س��رزمیني ب��وده، حوزه 
شمول آنها محدود به كشورهاي اروپایي است، 
اما تحریم هاي آمریکا برون س��رزمیني بوده، 
شامل تمام كشورها و شركت هایي مي شود كه 
با ایران تعامل تجاري، صنعتي، مالي و ... داشته 

باشند. یکي از روندهاي قابل پیش بیني 
براي تحریم هاي آتي، برون س��رزمیني 
ش��دن تحریم هاي اتحادیه اروپاست كه 
فشار بر ایران را بطور افزایش چشمگیري 
خواهد داد اما نکته جالب آنجاس��ت كه 

برون سرزمیني شدن آن، نیازمند اتحاد فراگیر 
و توجیه همه كش��ورهاي اروپایي اس��ت كه 

دستیابي به آن كار سختي است. 

 روند تحریم هاي مالي آمریکا و اتحادیه اروپا
سیر نهادهاي تحریم شده به این صورت بوده كه 
نهادهاي مالي مشمول تحریم توسعه داده شده اند 
)ش��عب خارجي برخي بانک ه��اء تمام بانک ها و 
بانک مركزي( و از س��وي دیگر، محدودیت هاي 
وضع شده براي نهادهاي مذكور تشدید شده اند 
)تش��دید نظارت بر نهاد، محدودیت در حجم و 
ن��وع تراكنش ها و تحریم تمام تراكنش ها با نهاد 
مذكور( . همچنین تحریم هاي بانکي در ابتدا شامل 
تراكنش هاي دالري و یورویي بود، اما به تدریج، 
همه تراكنش ها )مستقل از ارز مورد استفاده( را 
شامل ش��د. آخرین تحریم مالي تحریم استفاده 
از ری��ال در معامالت بین الملل��ي نیز به منظور 
پیشگیري از تسویه حساب تجارت خارجي ایران 

با پول هاي ملي طرفین تجاري وضع شد.

 تحریم هاي حوزه تجاري و صنعتي
 در ح��وزه تجاري - صنعتي، امکان افزایش 
تحریم ه��ا و محدود ش��دن تجارت در صنایع 
دیگ��ر وجود دارد؛ به وی��ژه صنایعي كه نقش 
مهم��ي در تأمین بودجه دولت دارند با بخش 
مهمي از ص��ادرات ایران را به خود اختصاص 
مي دهند. تحریم تج��ارت محصوالت معدني 
)نظیر: سنگ آهن، سیمان و در این 
زمینه محتمل است. از سوي دیگر 
آس��یب پذیري اقتص��اد بین الملل 
ایران كه به خوبي از مطالعات انجام 
شده بر روي شاخص آسیب پذیري 



اقتصاد انجام شده است نشان مي دهد، بیشتر 
این آسیب ها ناشي از این فرض است كه برخي 
از ویژگي هاي ذاتي و ساختاري اقتصاد موجب 
مي ش��وند كه اقتصادها در معرض شوک هاي 

ناخواسته قرار بگیرند.
 ای��ن ویژگي ها ش��امل: درجه ب��از بودن 
اقتص��ادي وابس��تگي ب��ه واردات كاالهاي 
راهبردي و سرمایه اي، وابستگي به صادرات 
ی��ک كاالي خ��اص ی��ا مقص��د صادراتي و 
دولتي بودن اقتصاد هستند. حال درجه باز 
بودن اقتصاد به معناس��ت كه هر چه جمع 
ص��ادرات و واردات ب��ه كل تولی��د ناخالص 
داخلي بیش��تر باشد، درجه باز بودن اقتصاد 
نیز بیشتر است. این نسبت بطور متعارف در 
اقتصادهاي موسوم به پیشرفته بین 3۰ تا 6۰ 
درصد است، اما در كشورهاي شرق آسیا و در 
آستانه بحران ۱99۷، بیش از ۱۰۰ درصد و 

گاه به ۲۰۰ درصد رسیده بود.
 در این شرایط یک اخالل خارجي در صادرات 
یا واردات با ورود و خروج سرمایه، امواج بزرگي 
در اقتص��اد ایجاد خواهد كرد و به علت س��هم 
ب��االي تج��ارت خارجي در اقتص��اد، توقف در 
تج��ارت كاالیي یا مالي موجب س��کته در كل 
اقتصاد خواهد شد. این اتفاقي بود كه در بحران 
۱99۷ ابتدا در بازارهاي مالي ش��رق آسیا )كه 
وابسته به سرمایه هاي خارجي و سرمایه گذاران 
خارجي بود( و سپس در سایر بخش ها رخ داد.
درجه باالي باز بودن اقتصاد، كشور را به سوي 
شرایطي س��وق خواهد داد كه قابل كنترل در 
براب��ر تکانه هاي خارجي نخواهد بود. درجه باز 
بودن اقتصاد تا حد بسیار زیادي از ویژگي هاي 
ذاتي اقتصاد اس��ت كه از توانایي اقتصاد براي 
تولید طیف وسیعي از كاال و خدمات به منظور 
تأمین تقاضاي كل ناش��ي مي شود. اگر میزان 

تولی��دات یک كش��ور محدود باش��د و طیف 
مح��دودي از كاالها را تولید كند. آن گاه براي 
تأمین سایر نیازهاي خود باید به واردات كاال و 

خدمات با واردات سرمایه روي بیاورد.

 وابس�تگي به ص�ادرات یك کاالي 
خاص و مقصد صادراتي

 یک��ي از پرداخت��ن ب��ه موض��وع اقتصاد 
مقاومتي در كشور، مساله وابستگي صادراتي 
است: وابستگي نیمي از صادرات كشور به یک 
محص��ول خاص كه موجب خواهد ش��د در 
صورت ایجاد اخالل در صادرات آن محصول، 
هم بخش وس��یعي از تولید و اشتغال داخل 
و هم سهم قابل توجهي از درآمدهاي ارزي 
كشور دچار نقصان شود و كشور را در معرض 
خطر قرار دهد كه این خطر به دلیل وابستگي 
كشور است. در واقع، محدود بودن كاالهاي 
صادرات��ي یا مقصد ص��ادرات باعث افزایش 

ریسک تجارت بین المللي مي شود.
در ای��ران عم��ده صادرات كش��ور را نفت 
و مش��تقات آن تش��کیل مي دهد؛ به نحوي 
 ك��ه س��هم ص��ادرات غیرنفت رقم��ي بین 
۲۵ تا 3۰ درصد اس��ت. این موضوع اقتصاد 
را در معرض آس��یب ق��رار خواهد داد. یکي 
وابستگي درآمدي و ارزي كشور به یک كاالي 
خاص و دیگري، ضعف در تولید و عدم رقابت 
پذیر بودن صنایع تولیدي داخلي براي رقابت 
با خارج و افزایش صادرات غیرنفتي در كشور 
در واقع، افزایش صادرات به تنهایي نمي تواند 
از آسیب پذیري كشور جلوگیري كند، بلکه 
در كن��ار افزایش صادرات تنوع بخش��ي به 
ص��ادرات و تنوع به مقاص��د صادراتي نیز از 
اهمیت بس��زایي برخوردار اس��ت. عالوه بر 
تنوع بخش��ي به محصوالت صادراتي، تنوع 

در مقاصد صادراتي و تنوع مش��تري ها براي 
كاهش آس��یب پذیري امري الزم و ضروري 
اس��ت. یکي از عوامل آسیب زا در تحریم ها، 
نداشتن تنوع و گستره مشتري ها و خریداران 
براي كاالهاي ایراني بوده است. بعد از انقالب، 
س��هم پنج ش��ریک اول صادرات��ي ایران از 
صادرات ایران چیزي حدود ۵۰ درصد بوده 
است. هم اكنون ایران بیشترین صادرات را به 

عراق و در مقام دوم به چین دارد.

کااله�اي  واردات  ب�ه  وابس�تگي   
راهبردي و کاالهاي سرمایه اي 

یکي دیگر از نقاط آس��یب پذیر در كش��ور 
وابس��ته بودن اقتص��اد ب��ه واردات كاالهاي 
راهبردي و كاالهاي س��رمایه اي اس��ت. این 
وابس��تگي اقتصاد را در معرض ش��وک هاي 
ناش��ي از تحریم صادرات این دسته از كاالها 
به داخل كش��ور قرار مي دهد. در اینجا شوک 
به صورت افزایش هزینه هاي تولید و كاهش 
تولید ناخالص ملي صورت مي گیرد. همچنین 
اگر این وابستگي از طریق چند كشور محدود 
برطرف ش��ود، خطر بروز شوک چندین برابر 
مي شود.آسیب پذیري اقتصاد ایران از واردات 
را مي توان در دو دسته تقسیم بندي كرد: یکي، 
وابس��تگي به كاالهاي واسطه اي و سرمایه اي 
و مواد اولیه بنگاه هاي تولیدي كش��ور )بخش 
از اقتصاد ای��ران، میزان ۵۵ درصد از واردات 
و واس��طه اي  كاالي  در س��ال ۱39۰،   كاال 

۱۵درصد كاالهاي س��رمایه اي در كشور بوده 
اس��ت. از این رو در صورت تغییرات ناگهاني 
قیمت ارز، بحران ه��اي جهاني و تحریم هاي 
جهاني، تولید ملي تح��ت تأثیر و در معرض 
خطر ق��رار مي گیرد. ب��راي ارزیاب��ي میزان 
وابس��تگي به مواد اولیه و كاالهاي واسطه اي 
مي توان از نسبت مجموع كاالهاي واسطه اي 
و س��رمایه اي ب��ه كل واردات اس��تفاده كرد. 
مشخص است كه هر چه میزان این شاخص 
كمتر باشد، میزان وابستگي كمتر خواهد بود.

 وابستگي به مبادي محدود
یکي دیگر از آس��یب پذیري هاي تجارت 
خارج��ي، وابس��تگي واردات ب��ه مبادي 
محدود اس��ت. جداي از می��زان واردات و 
درصد كاالهاي واسطه، خود وابسته بودن 
واردات به مبادي محدود نیز كش��ور را در 
معرفي ریس��ک قرار خواهد داد. بیشترین 
واردات ایران از كشورهاي امارات، چین و 
هند به ترتیب با ۲4-۲8 و۱۱ بوده اس��ت. 
هر ق��در كاالهاي واردات��ي راهبردي تر و 
ضروري تر براي كشور باشد، وابستگي آن 
به یک مبدا واردات، آسیب پذیري اقتصاد 

را بیشتر خواهد كرد.
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ظرف كمتر از دو ماه آینده، تحریم نفتي آمریکا 
علیه ایران آغاز مي ش��ود ولي حتي پیش از اجرا 
شدن این تحریم هم اقتصاد ایران، با شرایط بسیار 
سختي روبرو است. بررسي آمارهاي اقتصادي ایران 
نش��ان مي دهد كه بخش هاي مختلف اقتصاد با 
كمبود نقدینگي و بحران مالي دست و پنجه نرم 
مي كند و افت ارزش پول كش��ور سرعت گرفته 
اس��ت. این نشانه هاي بحران در اقتصاد كشوري 
كه دومین ذخایر نفتي را در سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت دارد، حکایت از بحراني عمیق تر 

و ریشه دارتر در اقتصاد است. 
سایت اویل پرایس نوش��ت: ارزش پول ملي 
ایران، ریال از ابتداي سال جاري تاكنون یک سوم 
شده است و از آنجا كه روند سقوط ارزش پول 
این كشور ادامه دارد، بازار سیاهي براي مبادله 
دالر در این كشور ایجاد شده است.  بازاري براي 
تبدیل دارایي هاي مردمي كه خواهان خرید دالر 
هستند تا مانع از كمتر شدن ارزش دارایي هاي 
خود ش��وند. این بحران اقتصادي سبب شد تا 
دولت اقدام به اخراج شماري از اعضاي كلیدي 
اقتصادي خود كن��د، به این امید كه افراد تازه 
بتوانند از عمق فاجعه در اقتصاد كشور بکاهند. در 
ماه جوالي، رئیس بانک مركزي ایران بركنار شد، 
در اوایل ماه اوت سال جاري وزیر كار از سمت 
خود كنار گذاشته شد و در هفته هاي اخیر خبر 
از بركناري وزیر اقتصاد ایران مخابره شد.  ولي با 
وجود تمامي این تحوالت هنوز نشانه اي از بهبود 

اوضاع اقتصادي مشاهده نمي شود. 
 علي واعظ رئیس پروژه ایران در گروه بین المللي 
بحران به وال اس��تریت ژورنال گفت: اس��تیضاح 

اعض��اي دولت و بركن��اري ش��ماري از اعضاي 
اقتصادي دولت باعث مي ش��ود تا فشار زیادي به 
دولت ایران وارد شود و این مساله قدرت ایران در 

مواجهه با مسائل جهاني را نیز كم كرده است. 
اما با وجود اینکه ش��اخص هاي اقتصادي 
ایران بس��یار ضعیف اس��ت، ولي تندروها 
در ای��ران بزرگ ترین شکس��ت روحاني در 
این دوره ریاس��ت جمهوري او را در عرصه 
اقتصادي نمي دانند بلکه بر این باور هستند 
كه او در ابعاد سیاس��ي بسیار ضعیف عمل 
كرده است و نتیجه همین ضعف در حوزه 
سیاس��ي اس��ت كه افول اقتص��ادي را به 
همراه آورده اس��ت. آنها ب��ر این باورند كه 
دول��ت روحاني با اعتماد به آمریکا در زمان 
مذاكرات و امضاي توافق هسته اي در سال 
۲۰۱۵ میالدي بزرگ ترین اشتباه را انجام 
داد و خروج دولت ترامپ از توافق هسته اي 
در ماه مي سال ۲۰۱8 میالدي هم تاییدي 
بر غیرقابل اعتماد بودن سیاست هاي آمریکا 
در قبال ایران است.  این افراد مذاكره ایران 
با آمریکا در مورد مساله هسته اي كه منجر 
به توافق برجام در س��ال ۲۰۱۵ شده بود را 
نتیجه یک محاسبه نادرست در مورد روابط 
كشورها و یک ارزیابي اشتباه در مورد قابل 
اعتماد بودن آمریکا مي دانند. همین دیدگاه 
در میان بخش زیادي از مقامات ارشد ایران 
است كه موضع رئیس جمهوري ایران را در 
كشور سخت تر كرده است و فشار اقتصادي 
ناشي از بازگشت تحریم هاي اقتصادي هم 

بر مشکالت كشور افزوده است. 

 کاهش فروش نفت حتي قبل از اجرایي 
شدن تحریم

در ماه جوالي تولید نفت ایران ۵6 هزار بشکه 
 در روز نس��بت ب��ه ماه قب��ل از ان كاهش یافت 
در حالي كه مقایس��ه میزان تولید ایران با تولید 
در ماه مي حکایت از كاهش ۱۵۰ هزار بش��که اي 
تولید در هر روز داشت. مطالعات انجام شده توسط 
رویترز نشان داد در ماه اوت سال جاري صادرات 
نفت ایران به ۲. ۰6 میلیون بشکه در هر روز رسیده 
 اس��ت در حالي كه پیش از این ماه ایران روزانه
۲. ۱6 میلیون بشکه نفت صادر مي كرد.  از طرف 
دیگر بعد از امضاي برجام در سال ۲۰۱۵ میالدي، 
ایران تمركز بیشتري روي توسعه روابط اقتصادي 
با كشورهاي آسیایي كرد و نتیجه این كار تبدیل 
شدن دو كشور چین و هند به اصلي ترین خریداران 
نفتي ایران شد به همین دلیل است كه اگر ایران 
بتوان��د این دو كش��ور را به ادام��ه خرید نفت از 
كشورش متقاعد كند، دیگر ترامپ از هدف اصلي 
خود كه رساندن درآمد نفتي كشور به مرز صفر 
است دور خواهد شد.  اروپا سومین خریدار بزرگ 
نفت ایران است كه با وجود اینکه بارها در مورد 
ادامه همکاري با ایران بعد از خروج آمریکا از برجام 
صحبت كرده است و در تالش است تا راهکارهایي 
را براي این مساله ارائه دهد، تاكنون نتوانسته است 
فضا را براي این همکاري باز كند. مقامات ایران هم 
از اینکه هنوز اروپا سازوكاري عملي براي كسب 
منفعت ایران از توافقي كه براي حصول آن بیش 
از یک دهه زمان صرف شد، تنظیم نکرده است، 
ناراضي هستند.  ولي وزن زیاد اقتصاد آمریکا در 
دنیا، اس��تفاده این كش��ور از ابزار تحریم و سهم 

فشاراقتصاديرويایرانبیشترميشود



باالي منفعت اقتصادي شركت هایي كه با آمریکا 
كار مي كنند همگي مانع از این مي شود كه اروپا 

بتواند منافع مد نظر ایران را تامین كند. 
نکته مهم دیگر این است كه هنوز تحریم نفتي 
ایران ش��روع نشده است و بدون شک زماني كه 
این تحریم از س��ر گرفته ش��ود، فشار بر اقتصاد 
ایران، فش��ار بر بازار ارز، فشار بر قیمت كاالها و 
فشار بر مردمي كه با دستمزدهاي ثابت زندگي 
مي كنند بیشتر خواهد شد. البته به دلیل تقابل 
خواسته هاي آمریکا با چین، روسیه، تركیه و شمار 
دیگري از كشورهاي حامي ایران، انتظار نمي رود 
صادرات نفت ایران به صفر برس��د ولي رسیدن 
حج��م صادرات به مرز ۱ میلیون بش��که در روز 

بسیار محتمل و البته خوش بینانه است. 
كاهش درآمد صادراتي نفت باعث افت درآمد 
دولت مي ش��ود و اگر قیمت نف��ت در اثر حذف 
ایران در بازار جهاني افزایش چش��مگیري پیدا 
نکند، مي توان انتظار داشت ارزش ریال ایران در 
بازار باز هم نصف شود. مركز مطالعاتي بیزینس 
مانیت��ور در گزارش اخیر خود از انقباض اقتصاد 
ایران در س��ال ۲۰۱9 میالدي خبر داد و نوشت: 
اقتصاد ایران دیگر توان رشد نخواهد داشت زیرا 
نفت نبض اقتصاد ایران است و شبکه بانکي پویا 
هم مانند رگ هایي عمل مي كنند كه خون را در 
اقتصاد كش��ور به جریان مي اندازند.  حال هر دو 
بخش مهم اقتصادي كش��ور از كار افتاده است و 
دیگر تواني براي رشد باقي نخواهد ماند.  انتظار 
مي رود اقتصاد ایران در س��ال ۲۰۱9 میالدي با 
نرخ 4 درصد منقبض ش��ود، فرصت هاي شغلي 
بیشتري از بین برود، تورم افزایش یابد و بحران 

مالي بزرگ ترین گریبانگیر دولت شود. 

 تاثی�ر تحریم ه�اي پی�ش رو بیش�تر 
خواهد بود

آمریکا بر این باور است كه كاهش فروش نفت 
ایران شکاف هاي سیاسي و اقتصادي را در كشور 
عمیق تر خواه��د كرد زیرا این ب��ار آمریکا هیچ 
كشوري را از خرید نفت ایران معاف نکرده است 
و در نظر دارد فش��ار بر اقتصاد كش��ور را تا آنجا 
افزایش دهد كه مقامات ایران به پاي میز مذاكره 
بازگردند ولي هیچ یک از تحلیلگران سیاسي هم با 

توجه به ساختار كنوني دولت آمریکا، سیاست هاي 
ترامپ در مقابل كشورهاي خارجي و توافق هاي 
بین المللي تصور نمي كنند كه ایران وارد این مسیر 
شود.  هرچند كه به نظر مي رسد مذاكره دوباره 
با آمریکا و البته حصول نتیجه مطلوب بعد از این 
مذاكرات، تنها راهي اس��ت كه مي تواند اقتصاد 

ایران را نجات دهد. 

 تاثیر تحریم ها روي قیمت نفت
در م��ورد قیمت نف��ت بعد از اجرایي ش��دن 
تحریم ه��اي نفتي ایران و حذف بخش زیادي از 
نفت ایران از بازار نمي توان نظري كلي ارائه داد ولي 
بدون شک كاهش عرضه زمینه ساز افزایش قیمت 
مي شود. ضمن اینکه این كاهش عرضه همراه با 
باال گرفتن اختالف بین ایران و آمریکا است كه 
تنش هاي ژئوپلیتیکي در خاورمیانه را نیز افزایش 
خواهد داد.  آمریکا در تالش است تا با همراه كردن 
كشورهاي تولید كننده نفت با خود، زمینه را براي 
جبران نفت ایران در بازار فراهم كند.  ضمن اینکه 
این كشور هم اكنون یکي از تولید كنندگان بزرگ 
در دنیا اس��ت و خود مي تواند بخشي از نیاز بازار 
را تامی��ن كند.  بررس��ي آمارهاي تولید نفت در 
كشورهاي اوپک در ماه هاي اخیر نشان مي دهد 
آمریکا در اجراي این سیاست موفق عمل كرده 
است زیرا در ماه اوت تولید ماهانه نفت اوپک رشد 
كرد ولي پیش بیني حذف ایران از بازار نفت در 
ماه هاي پیش رو مانع از كاهش قیمت این منبع 

انرژي در بازار جهاني شد. 
 بانک آمریکا در گزارش خود نوش��ت: افزایش 
عرضه نفت در بازار جهاني باعث مي شود تا قیمت 
نفت تا انتهاي سال جاري بین 6۵ تا 8۰ دالر باشد 
ولي تاثیر منفي حذف نفت ایران از بازار از فصل 
اول سال ۲۰۱9 مشاهده خواهد شد و ما انتظار سه 
رقمي شدن قیمت هر بشکه نفت در بازار جهاني 
را داری��م.  تجربه اي كه با تحریم نفتي قبلي هم 
تکرار شد و انتظار مي رود این بار هم مشاهده شود. 
آژانس بین المللي انرژي هم در گزارش ماهانه 
خ��ود به تاثیر تحریم نفتي ایران روي بازار نفت 
جهاني اشاره كرد و نوشت: با اجرایي شدن تحریم 
نفتي ایران ار روز 4 نوامبر سال ۲۰۱8، تامین نفت 
مورد نیاز دنیا دشوار خواهد بود. زیرا هم اكنون در 

كشورهاي تولید كننده اي مانند ونزوئال، لیبي، عراق 
و شمار دیگري از كشورهاي نفت خیز بحران هاي 
داخل��ي وجود دارد و این بحران ه��ا مانع از این 
مي شود كه آنها با حداكثر توان خود نفت به بازار 
عرضه كنند. به نظر مي رسد چالش بزرگي كه در 
فصل آخر سال جاري و فصل اول سال بعد پیش 
روي اقتصاد دنیا اس��ت، بزرگ تر از چیزي است 
كه تصورش را مي كردیم.  كشورهاي تولید كننده 
باید ذخایر استراتژیک را وارد بازار كنند ولي در 
صورتي كه تحریم نفتي ای��ران ادامه پیدا كند و 
راه حلي دیپلماتیک براي این مساله پیدا نشود، 
بازار نفت روزهاي سختي را پیش رو خواهد داشت. 

 آیا چین و هند خریدار نفت ایران باقي مي مانند
اصلي ترین س��والي كه این روزها در تمامي 
رسانه ها مطرح مي شود و كارشناسان در تالش 
براي پاسخگویي به ان هستند، عکس العمل 
دو كشور چین و هند در مقابل تحریم نفتي 
ایران اس��ت.  اغلب كارشناسان بر این باورند 
ك��ه بطور قطع این دو كش��ور خرید نفت از 
ایران را به صفر نمي رسانند ولي اینکه چقدر 
خریدش��ان از ای��ران را كاهش مي دهند هم 
اهمیت زیادي دارد.  اخبار نشان مي دهد چین 
در نظ��ر ندارد خریدش را از ایران كمتر كند 
حتي در نظر دارد رابطه خود با ایران را تقویت 
هم بکند.  هند هم با وجود تالش هاي آمریکا 
قصد ندارد خریدش از ایران را به صفر تقلیل 
ده��د و اخیرا اعالم كرده اس��ت واردات نفت 
خود از ایران را به نصف س��طح كنوني تقلیل 
مي دهد در صورتي كه امکان خرید نفت معادل 
نصف میزان كنوني را داشته باشد و مشمول 
تحریم هاي آمریکا نشود. جالب اینجاست كه 
در ماه هاي اخیر این دو كش��ور حتي بیش از 
قبل از ایران نفت خریدند تا بخش��ي را براي 
تامی��ن نیازهاي آتي ذخیره كنند.  البته آنها 
اعالم كردند كه این سیاس��ت موقتي اس��ت. در 
پای��ان باید گفت كه تحریم نفت��ي ایران یکي از 
بزرگ ترین مسائل دنیاي امروز است، مسال هاي 
كه روي قیمت نفت، توازن در این بازار و در نهایت 
اقتصاد دنیا تاثیر دارد و حتي مي تواند سطح روابط 
اقتصادي در دنیاي آینده را نیز تعیین كند بنابراین 
با وجود اینکه این تحریم ها به اقتصاد ایران فشار 
زیادي وارد مي كن��د ولي نمي توان از 
تحریم نفتي دومین تولید كننده 
نفت اوپک به عنوان یک موضوع 
منطقه اي یا كشوري یاد كرد، 
بلکه مس��ال هاي ك��ه روي 
تمامي كش��ورهاي دنیا 
تاثی��ر منف��ي خواهد 
داش��ت و بخشي از 
غیرقابل  اثرات  این 
جبران خواهد بود. 
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تا تحریم نفتي ای��ران چند ماهي باقي مانده 
اس��ت ولي هر روز اخباري در مورد در خواست 
مقامات آمریکایي براي تس��ریع اجرایي شدن 
تحریم ها به گوش مي رسد. درخواست هایي كه 
اخیرا از طرف سنا مطرح شد. آنها مدعي بودند 
كه تحریم ه��اي كنوني اقتصادي علیه ایران به 
اندازه كافي اثر گذار نیس��ت و باید تحریم هاي 
نفت��ي و بانکي زودتر از چه��ارم نوامبر اجرایي 
شود. آنها قطع ارتباط بانکي ایران با سوئیفت را 
از مقامات آمریکایي خواستند حال آنکه به این 

سیاست انتقادات زیادي وارد شده است.
اما س��وال این اس��ت كه تاثی��ر تحریم هاي 
اقتصادي روي ایران چقدر است؟ آیا به راستي اثر 
اقتصادي تحریم ها در ایران مشاهده نشده است و 
ایران توانسته فشار تحریم ها را به حداقل برساند؟

طب��ق گ��زارش اخیر مرك��ز اطالع رس��اني 
thebalance، در سال ۲۰۱۷ میالدي ارزش 
تولید ناخالص داخلي ایران ۱.63 هزار میلیارد 
دالر بود و این كش��ور نوزدهمین اقتصاد بزرگ 
دنی��ا بود. در ای��ن س��ال ارزش تولید ناخالص 
داخلي ایران 3.۵ درصد رشد كرد و بخش هاي 
مختلف اقتصاد به تدریج از ركود خارج شد. شاید 
اصلي ترین و مهم ترین بخش��ي كه در این سال 
از ركود خارج شده باشد بخش مسکن باشد كه 
در این س��ال فروش مسکن در ایران رشد كرد 
و فعالیت هاي س��اختماني هم بیشتر شد. البته 
باید در نظر داشت كه عملکرد اقتصادي ایران در 
سال ۲۰۱۷ میالدي یعني دو سال بعد از امضاي 
توافق هس��ته اي مانند سال هاي قبل از تحریم 

نبود ولي باید در نظر داش��ت كه این كشور به 
تدریج توانسته بود از بحران خارج شود. تدریجي 
بودن این روند از پیش قابل پیش بیني بود ولي 
عدم همکاري بسیاري از شركت ها و بانک ها با 
ایران به دلیل نگراني از سیاست هاي ترامپ در 
آمریکا باعث شد تا روند توسعه اقتصادي در این 

كشور كند تر از انتظار شود.
آمارها نش��ان مي دهد بع��د از امضاي توافق 
هسته اي در سال ۲۰۱۵ میالدي و برداشته شدن 
بخشي از تحریم ها از جمله تحریم نفتي اقتصاد 
ایران در مس��یر رشد قرار گرفت. ایران توانست 
از فوریه س��ال ۲۰۱6 میالدي صادرات نفت به 
اروپا را از سر بگیرد. این اولین محموله صادراتي 
نفت ایران به اروپا طي سه سال منتهي به فوریه 
۲۰۱6 بود و موفقیت بزرگي براي اقتصاد ایران 
محسوب مي شد. در این زمان ایران توانست 4 
میلیون بشکه نفت به كشورهاي فرانسه و اسپانیا 
و روسیه صادر كند. اصلي ترین بازارهاي صادراتي 
نفت ایران كشورهاي چین و هند و كره جنوبي 

و تركیه و ژاپن بودند. 
رش��د ص��ادرات نفت براي كش��وري كه 8۰ 
درص��د از درآمد صادراتي خ��ود را از صادرات 
نفت تامین مي كند به معناي باز ش��دن شاهراه 
اقتصادي كش��ور است و به همین دلیل بود كه 
نه تنها نرخ رش��د اقتصادي افزایش یافت بلکه 
زیرس��اخت هاي اقتصادي كشور هم به تدریج 
اصالح ش��د. این كش��ور پنجمین صادر كننده 
بزرگ نف��ت در دنیا اس��ت و روزانه 4 میلیون 
بشکه نفت تولید مي كند. در سال ۲۰۱۷ میالدي 

ایران توانس��ت ۲.۱ میلیون بش��که نفت در هر 
روز به بازارهاي جهاني صادر كند. ایران به مدد 
قیمت باالي نفت توانس��ت در فاصله سال هاي 
۲۰۰8 ت��ا ۲۰۱4 میالدي ۱3۲.6 میلیارد دالر 
ذخی��ره ارزي به دس��ت آورد كه از این ذخیره 
ارزي ب��راي تامین نیازهاي ج��اري در روزهاي 
س��خت اقتصادي استفاده كند. انتظار مي رفت 
در صورت جذب سرمایه هاي خارجي و توسعه 
زیرساخت هاي صنعت نفت، میزان صادرات نفت 
ایران دو برابر شود ولي با آغاز تحریم ها دیگر این 
وضعیت محقق نخواهد شد. این بحران درآمدي 
ناشي از آغاز تحریم هاي نفتي براي كشوري كه 
ب��ا نرخ بیکاري ۱۰.4 درص��دي - نرخ بیکاري 
رسمي- مواجه است و نرخ تورم ماهانه نزدیک 
به ۱۰ درصد را تجربه مي كند مي تواند بس��یار 

خطرناک باشد.

 تحریم هاي سال 2018
در روز 8 م��ي  س��ال ۲۰۱8 می��الدي بعد از 
كشمکش هاي زیادي كه سران اروپایي با ترامپ 
داش��تند و درخواست هاي مکرري كه در مورد 
باقي ماندن او در توافق انجام مي دادند، باالخره 
آمریکا رسما از توافق هسته اي خارج شد و وضع 
مجدد تحریم ها را اعالم كرد. او براي بازگرداندن 
تحریم هاي هس��ته اي زمان بندي ارائه داد ولي 
حتي قبل از رس��یدن به ان زمان بندي اجراي 
تحریم ها به خصوص تالش براي مانع تراش��ي 
در مس��یر صادرات نفت ایران آغاز شد. آمریکا 
اعالم كرده اس��ت كه این ب��ار مي خواهد درآمد 

بسیارخطرناک



ایران از فروش نفت را به صفر برساند و در جهت 
تحقق این هدف از عربستان و روسیه خواست تا 
عرضه خود را افزایش دهند. از طرف دیگر تحریم 
كشورهایي كه نفت ایران را خریداري مي كنند 
هم سیاس��ت دیگري اس��ت كه قرار است اجرا 
ش��ود. به دلیل سیاست هاي پیشنهادي آمریکا 
بود كه گزارش هایي از بي مشتري ماندن نیمي 
از نف��ت آماده براي صادرات ایران ماه ها قبل از 

شروع تحریم ها منتشر شد.
ب��ه هر حال به دنبال تحریم هاي آمریکا علیه 
ایران به تدریج قیمت نفت در بازار جهاني رشد 
كرد و تا مرز 8۰ دالر هم باال رفت. سرمایه گذاران 
ب��ازار نفت بر این باور هس��تند كه توقف عرضه 
نفت ایران مي توان��د قیمت را تا مرز ۱۰۰ دالر 
افزایش دهد. بانک اچ اس بي سي در گزارش اخیر 
خود اعالم كرده اس��ت كه تصمیم ترامپ براي 
بازگردان��دن تحریم ها علیه ایران حتي پیش از 
 اجرایي ش��دن ای��ن تحریم ها قیم��ت نفت را

۱۰ دالر افزایش داد و اجرایي شدن آن مي تواند 
افزایش 4۰ درصدي قیمت هر بشکه نفت را به 

همراه داشته باشد.
 البته این پیش بیني در صورتي محقق مي شود 
كه كشورهاي دیگر از تحریم وضع شده توسط 
آمریکا تبعیت كنند. اخیرا اخباري منتشر شده 
است مبني بر اینکه كشورهاي تركیه و چین و 
شماري از كشورهاي اروپایي تمایلي به تبعیت 
از تحریم هاي نفتي آمریکا ندارند و به خرید نفت 

از این كشور ادامه مي دهند.
بنابراین شواهد نشان مي دهد كه تحریم نفتي 
ایران و تهدیدهاي آمریکا مبني بر رساندن درآمد 
نفت ایران به صفر مي تواند زمینه را براي افزایش 
قیمت نفت و گذشتن آن از مرز ۱4۰ دالر فراهم 
كند. ركوردي كه در دور قبلي تحریم نفتي ایران 
شکسته ش��د. در این شرایط بخشي از كاهش 
حجم صادرات نفت ایران با افزایش درآمد ناشي 
از افزایش قیمت نفت جبران مي ش��ود و تاثیر 
مخربي كه قرار بود روي اقتصاد ایران گذاش��ته 
ش��ود تقلیل پیدا مي كند. ولي محدودیت هاي 
دیگ��ري كه ب��راي ایران وجود خواهد داش��ت 
مي توان��د تاثیر مخرب كاهش ف��روش نفت را 

بیشتر نشان دهد.

 تحریم فروش دالر به ایران
یکي از مخرب ترین تحریم ها، تحریم فروش 
دالر ب��ه ای��ران و تحریم بانکي اس��ت. در واقع 
ع��الوه بر اینک��ه تحریم هاي بانک��ي و تحریم 
سوئیفت ایران را از دسترسي به بازارهاي مالي 
بین المللي محروم مي كند و امکان انتقال پول 
ب��ه ایران را از بی��ن مي برد، تحریم فروش دالر 
ب��ه ایران حتي امکان انتقال پول هاي حاصل از 
فروش نفت ایران كه در بانک هاي خارجي وجود 

دارد به كشور را نیز از بین برده است و این اوج 
مشکالت اقتصادي است. همین تحریم بود كه 
باعث ش��د تا قیمت دالر در بازار ایران افزایش 
یاب��د و ارزش پول ملي ایران تنزل یابد. همین 
اف��ت ارزش پول مل��ي واردات را نیز را گران تر 
مي كند و كاالهاي وارداتي موجود در بازار ایران 
را بدون مشتري مي گذارد. تورم حاصل همین 
بحران اس��ت و بدون شک نرخ تورم تا انتهاي 
سال جاري رشد بي سابقه اي پیدا خواهد كرد. 
همچنی��ن آمریکا خری��د اوراق قرضه دولتي 
ایران را نیز ممنوع اعالم كرده است و كشورهاي 
مختلف را از فروش طال و فلزات ارزشمند به ایران 
منع كرد. تحریم بخش خودروس��ازي و قطعات 
خودرو از دیگ��ر تحریم هایي بود كه به اقتصاد 

ایران آسیب وارد خواهد كرد.
باید در نظر داش��ت ك��ه طال و دالر به عنوان 
منابعي كه در بانک مركزي نگهداري مي ش��ود 
و به بانک كم��ک مي كند تا ارزش پول ملي را 
ثابت نگه دارد و عدم وجود این پشتوانه ها بدون 
شک زمینه را براي نوسان بیشتر ارزش پول ملي 
فراهم مي كند.این نوسان ها بي ثبات كننده است 
و اقتصاد را ب��ا چالش هاي بزرگي روبرو خواهد 
ك��رد. چالش هایي از قبیل ع��دم وجود زمینه 
مناسب براي سرمایه گذاري و فعالیت اقتصادي 
در كشور كه به تدریج افت نرخ رشد اقتصادي، 
ركود، تورم، بیکاري و بحران هاي بزرگ اقتصادي 

را به همراه مي آورد. 
 همچنی��ن صنع��ت خودروس��ازي یک��ي از 
بزرگ ترین صنایع فعال در ایران است كه براي 
ش��مار زیادي از مردم در كش��ور فرصت شغلي 
ایجاد كرده اس��ت.تحریم صنعت خودروسازي 
كه باعث ش��د تا ش��مار زیادي از ش��ركت هاي 
اروپای��ي فع��ال در ایران از بازار خارج ش��وند و 
خرید قطعات خودرو به ایران محدود و بس��یار 
پر هزینه ش��ود، مي تواند ای��ن صنعت را نیز با 
چال��ش روبرو كند. ضم��ن اینکه بحران تورمي 
ناش��ي از افت ارزش پول ملي و كاهش پشتوانه 
ارز و ط��الي بانک مركزي براي حمایت مالي از 
اقتصاد باعث خواهد ش��د تا قدرت خرید مردم 
هم كمتر شود و خودروهاي گران قیمت داخلي 
خریداري در بازار داخل نداشته باشند.  از طرف 
دیگر انحصاري شدن بازار خودرو در ایران، عدم 
همکاري ش��ركت هاي اروپایي با خودروسازي 
ای��ران و بحران هاي مرتبط با این صنعت باعث 
خواهد شد تا كیفیت محصوالت ایران كمتر از 
دیگر محصوالت موجود در بازار باشد و حتي اگر 
كشوري براي صادرات خودروهاي ایراني وجود 
داشته باشد، متقاضي براي خرید این خودروها 
وجود نداش��ته باش��د. در واقع ب��ازار صادرات 
خودروي ایران محدودتر مي شود و یکي دیگر از 

منابع درآمدي دولت هم از بین مي رود.

 آیا اروپا مي تواند برجام را حفظ کند؟
بعد از خارج شدن آمریکا از توافق هسته اي، 
اروپا ش��دیدا این عمل را محکوم كرد و اعالم 
كرد تا تالش مي كند تا ایران از منافع برجام 
بهره مند باقي بماند و توافق را ترک نکند. اما 
تاكنون نتوانسته است تضمین هاي عملي براي 
این كار ب��ه ایران بدهد زیرا به گفته مقامات 
اروپا، آمریکا وزنه اي بسیار مهم و قدرتمند در 
اقتصاد دنیا است. نادیده گرفتن سیاست هاي 
این وزنه بزرگ اقتصادي براي اروپا كار بسیار 
دشواري است به خصوص كه تعامالت گسترده 

اقتصادي بین اروپا و آمریکا وجود دارد.
 ب��ا این ش��رایط اروپایي ها حتي در صورت 
تمایل براي همکاري اقتصادي با ایران و حفظ 
توافق هس��ته اي بدون آمریکا، هم نمي توانند 
چندان اثر گذار باشند. البته هم اكنون هم با 
وجود اینکه اروپا خواس��تار ادامه همکاري با 
ایران است ولي شركت هاي بزرگ اروپایي به 
دلیل داشتن منافع زیاد در آمریکا از همکاري 
ب��ا ایران س��رباز زده اند و ب��ازار ایران را ترک 
كردند. اروپا اعالم كرده بود كه ش��ركت هاي 
متوس��ط و كوچک را ب��راي فعالیت در بازار 
ای��ران ب��ه كار خواهد گرفت ولي با تش��دید 
فشارهاي تحریم به خصوص منع انتقال پول 
و ارتباط بانکي با ایران دیگر راهي براي فعالیت 
نخواهد بود. ضمن اینکه شركت هاي كوچک 
و متوسط اروپایي قدرت عمل چندان زیادي 
در عرضه ه��اي مختلف اقتص��ادي و صنعتي 
ندارند و در فرآیند اجراي پروژه ها به خدمات 
شركت هاي بزرگ محتیج خواهند شد كه این 
ش��ركت ها هم براي حفظ منافعشان در بازار 
آمریکا، با ایران یا ش��ركت هاي فعال در ایران 

همکاري نمي كنند.
در پای��ان باید گفت با وجود اینکه مقامات 
آمریکا خواستار تسریع وضع تحریم ها و تشدید 
تحریم ها علیه اقتصاد ایران هستند و مدعي 
هستند كه این تحریم ها فشار زیادي به اقتصاد 
وارد نکرده است، آمارهاي بیکاري، ارزش پول 
ملي، نرخ رشد اقتصادي و تورم نشان مي دهد 
كه تاثیر تحریم ها روي اقتصاد كشور مشهود 
اس��ت. اگر از صاحبان كس��ب و كار در ایران 
سوال كنید همه از وضعیت كار ناراضي هستند 
و گالیه مند هستند كه حتي اجاره مغازه هاي 
خود را نیز نمي توانند تامین كنند چه برس��د 
به س��ود و هزینه هاي جاري خانواده. در این 
شرایط این سوال ایجاد مي شود كه بعد از آغاز 
تحریم نفتي اوضاع اقتصاد ایران چگونه خواهد 
بود؟ آیا مقامات اقتصادي كشور مي توانند به 
اقتصاد كمک كنند تا این چالش را س��اده تر 
پش��ت سر بگذارد یا اینکه ما تجربه اي مشابه 

تجربه اقتصاد ونزوئال را خواهیم داشت. 

مطالبه گری
بازارها

اقتصاد سیاسی
سرمقاله

دولت رانتیر
نگاه دیگران

رانت پتروشیمی
چه باید کرد

تحریم

شهریور و مهر 1397
دوره جدید
شماره 116

92

روزگار صنعت
ایران در جهان



93
no.116
sep 2018

انتظار اینکه كه عربس��تان س��عودي و دیگر 
 كش��ورهاي عضو اوپک بتوانند بع��د از تاریخ

4 نوامب��ر میزان تولید نف��ت خود را به حدي 
برسانند كه كمبود نفت ایران در بازار را جبران 
كند، انتظاري بسیار خوش بینانه است. ممکن 
اس��ت این كش��ورها براي دوره اي كوتاه تولید 
خ��ود را افزایش دهند ولي نه از نظر فني و نه 
از نظر سیاس��ي توان الزم براي ادامه این كار 
براي دراز مدت وجود ندارد.تداوم افزایش تولید 
نفت توسط كش��ورهاي اوپکي و روسیه باعث 
مي شود تا ساختار این كارتل نفتي آسیب ببیند 
ك��ه براي هیچ یک از كش��ورهاي عضو كارتل 
مطلوب نیس��ت. از طرف دیگر ایران در مقابل 
این فشارهاي اقتصادي كه اتفاقا بعد از سال ها 
دیپلماس��ي بر كشور وارد ش��ده است ساكت 
نخواهد ماند و هر پاسخي كه براي مقابله با این 
فشارها در نظر بگیرد مستقیما روي بازار نفت 
و در نهایت اقتصاد كشور تاثیر خواهد داشت.

هلیما كرافت رئیس مركز مطالعات كاالهاي 
اساس��ي و استراتژیک در بانک »آر بي سي« بر 
این باور اس��ت جنگ تجاري ایجاد ش��ده بین 
آمریکا و كش��ورهاي اروپای��ي و چین در كنار 
بح��ران ارزي موجود در كش��ورهاي در حال 
توسعه و بازارهاي در حال گذار مي تواند مانعي 
بزرگ در مسیر افزایش قیمت نفت باشد ولي 
تاثی��ر این دو عام��ل در مقابل تاثیر تنش هاي 
ژئوپلیتیکي احتمالي در كش��ورهاي نفت خیز 
خاورمیان��ه و باال گرفتن جنگ هاي منطقه اي 
و داخلي بسیار كم اس��ت. تحریم نفتي ایران 

و تش��دید فش��ار اقتصادي بر این كشور باعث 
مي ش��ود ت��ا خط��ر تنش ه��اي ژئوپلتیک در 
خاورمیان��ه افزایش یاب��د و این خطر مي تواند 
زمینه را براي افزایش غیر قابل اغماض قیمت 

نفت در بازار فراهم كند.

 پاسخ ایران چه خواهد بود
كشورهاي اروپایي باسیاست ترامپ مبني بر 
خروج از توافق هسته اي مخالف هستند، رهبران 
اروپایي در س��فرهایي كه پیش از خارج شدن 
آمریکا از توافق به واش��نگتن داش��تند بر این 
نکته تاكید كردند كه توافق هسته اي، بهترین 
توافق ممکن با ایران است و حفظ آن اهمیت 
زیادي دارد ول��ي دولت آمریکا بدون توجه به 
نظ��ر هم پیمانانش از این توافق خارج ش��د و 
هزینه هاي زیادي را به اقتصاد دنیا تحمیل كرد. 
اولی��ن نتیجه این سیاس��ت یکجانبه گرایانه، 
فاصله افتادن بین آمریکا و كش��ورهاي اروپایي 
اس��ت.این دو منطق��ه كه همیش��ه دوس��ت و 
هم پیمان بودند، حال ب��ا هم اختالفات زیادي 
دارند و این اختالفات در سیاست هاي اقتصادي و 
سیاست خارجي بروز كرده است. حال صداهایي 
از اروپا شنیده مي شود مبني بر اینکه این منطقه 
باید اس��تقالل خود را حفظ كند و پش��ت سر 
آمریکا حركت نکند. ولي بزرگي اقتصاد آمریکا و 
تاثیر گذاري سیاست هاي اقتصادي و حتي واحد 
پولش در تعامالت تجاري و اقتصادي دنیا اجازه 
نمي دهد كه دنیا به این كشور پشت كند و باید 

همراه با این كشور حركت كرد.

از طرف دیگر ایران هم در مقابل سیاست هاي 
آمریکا ساكت نخواهد نشست و بر مبناي منافع 
خود یک راهکاري را براي پاسخ به این تهدیدها 
و تحریم ها در پیش مي گیرد. در این ش��رایط 
تصمی��م ایران در م��ورد نحوه عکس العمل در 
مقاب��ل تهدیدهاي آمریکا اس��ت كه مي تواند 
وضعی��ت امنیتي، اقتصادي و تج��اري دنیا را 
تعیین كن��د و حتي تا اندازه زیادي در تعیین 

قیمت نفت در بازار جهاني اثرگذار باشد.
 سوالي كه هر روز در رسانه هاي فعال در حوزه 
انرژي مطرح اس��ت و كارشناس��ان در پي یافتن 
پاسخ براي آن هستند، این است كه پاسخ ایران به 
فشارهاي یکجانبه آمریکا چیست؟ آیا اروپا مي تواند 
توافق هسته اي ایران را حفظ كند و به همکاري با 
ایران ادامه دهد؟ آیا آمریکا به تهدید خود مبني بر 
تحریم هر شركت یا كشوري كه با ایران همکاري 
مي كند جامه عمل مي پوشاند؟ احتمال درگیري 
نظامي بین ایران و آمریکا یا كشورهاي خاورمیانه 
چقدر اس��ت و ایران چگونه مي تواند از این خطر 
بزرگ برهد؟ از طرف دیگر پاسخ هاي مختلف ایران 
به فشارها چه تاثیري روي بازار نفت خواهد داشت؟

 هلیم��ا كرافت تحلیلگر بانک »آر بي س��ي« 
 در پاس��خ به این س��واالت به ش��بکه خبري 
»س��ي آن بي سي« گفت: پاس��خ ایران به این 
 تهدیدها را مي توان تحت سه سناریو بررسي كرد. 
عکس العم��ل ای��ران در غالب هر ی��ک از این 
سناریوها مي تواند قیمت نفت در بازار جهاني 
و آینده اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار دهد. وي 

سناریوها را این طور معرفي كرد: 

ایراندرسهراهيمقابلهباتحریمها



 سناریوي اول: بازي انتظار
 س��ناریوي بازي انتظار همین سناریویي 
اس��ت كه ایران بعد از خارج شدن آمریکا از 
توافق هس��ته اي در پیش گرفت و حتي بعد 
از بازگشت تحریم هاي بانکي در ماه اوت هم 
به آن پایبند ماند. تحت این سناریو خطرات 
نظامي و امنیتي حداقل است و ایران تالش 
مي كند تا روابط اقتصادي خود را با كشورهاي 
دوست و هم پیمان افزایش دهد بدون اینکه 

تنشي ایجاد كند.
سناریوي بازي انتظار بعد از اجرایي شدن 
تحریم نفتي این اس��ت كه ای��ران با پایبند 
ماندن به توافق هسته اي، با شركاي تجاري 
خود عملکردي دوستانه داشته باشد و تالش 
كند تا مسائل دوجانبه را از طریق دیپلماسي 
مذاك��ره حل كند. در ای��ن وضعیت ایران از 
ه��ر تحرک نظامي امتن��اع مي كند و تالش 
مي كن��د تا فض��ا براي تح��ركات نظامي در 
نزدیکي مرزهاي كش��ورش هم فراهم نشود.

این تحركات نظامي هم شامل تحرک نظامي 
علیه یک كشور خاص و هم علیه منافع یک 

كشور در مناطق دیگر جهان مي شود.
 طبق این سناریو ایران هیچ كاري كه باعث 
متشنج شدن فضا بشود انجام نمي دهد ولي 
اگر ترامپ در این مس��یر حركت كند بدون 
شک پاسخ خواهد داد. در این شرایط قیمت 
نفت بعد از تحریم نفتي ایران تغییر چنداني 
نمي كند و اگر تغییري ایجاد ش��ود به دلیل 

فشار بر بازار عرضه خواهد بود.
بررس��ي عملکرد ایران طي چند ماه اخیر 
نشان داده است تاكنون هم ایران به تعهدات 
خود در توافق هس��ته اي پایبند بوده است. 
آژانس بین الملل��ي انرژي هم پیش از اینکه 
آمریکا از توافق هس��ته اي خارج شود و هم 
بعد از خارج ش��دن این كشور از توافق بارها 
پایبندي ایران ب��ه توافق را تایید كرده بود. 
حال س��وال این است كه آیا بعد از بازگشت 
كامل تحریم ها در روز 4 نوامبر سال ۲۰۱8 
میالدي، باز هم ایران به تعهدات برجامي خود 
پایبند مي ماند یا خیر؟ پاسخ این سوال است 
كه مي تواند وضعیت سیاسي و اقتصادي دنیا 

را در سال هاي آتي مشخص كند.
كرافت ادامه داد: تاكنون ایران به این دلیل 
ب��ه توافق پایبند مانده ب��ود كه اروپا متعهد 
ب��ود كه ای��ران را از منافع برج��ام بهره مند 
كند ولي با گذش��ت چند ماه از خارج شدن 
آمریکا از توافق هسته اي شاهد این هستیم 
كه ش��ركت هاي بزرگ اروپایي هم از ایران 
خارج ش��ده اند و به همکاري خ��ود با ایران 
پایان داده اند. ش��ركت هایي از قبیل توتال و 
زیمنس و پژو كه سهم زیادي در بازار ایران 
داشتند ولي به دلیل منافع زیادي كه در بازار 

آمریکا داشتند، بعد از اجرایي شدن بخش اول 
تحریم ها از همکاري با ایران امتناع كردند.

 از طرف دیگر اروپا اعالم كرده اس��ت كه 
قصد ادام��ه همکاري با ایران را دارد ولي به 
دلیل تحریم ها و فش��ارها تاكنون نتوانسته 
اس��ت در ای��ن زمین��ه موفقیتي به دس��ت 
آورد. یورو نیوز در این زمینه نوش��ت: ایران 
نتوانسته ضمانت هاي الزم براي منفعت بردن 
از پایبن��دي به برجام را از اروپا بگیرد و قرار 
بر این است كه با حصول اطمینان از ناتواني 
اروپا در دادن تضمین هاي الزم به ایران، این 
كشور فعالیت هسته اي خود را از سر بگیرد. از 
طرف دیگر ایران تهدید كرده است اگر اجازه 
صادرات نفت به این كشور داده نشود، شاهراه 
انتقال نفت در جنوب كشور را خواهد بست. 
این شاهراه مسیر انتقال روزانه ۱9.۵ میلیون 
بشکه نفت است و بسته شدن آن به معناي 
بحراني ش��دن اوضاع سیاسي و اقتصادي در 
دنیا اس��ت. در صورتي ك��ه ایران این تهدید 
را عمل��ي كند، احتمال درگی��ري نظامي با 
آمریکا در محل تنگه هرمز وجود دارد كه این 
درگیري مي تواند بحراني انساني، اقتصادي، 
سیاس��ي و ژئوپلیتیکي به همراه بیاورد. ولي 
در س��ناریوي بازي انتظار ایران از انجام هر 
كاري كه زمینه ساز افزایش تنش باشد امتناع 
مي كند و بسته شدن تنگه هرمز هم یکي از 

این سیاست ها است.

 سناریوي دو: تداوم تنش ها
س��ناریوي دوم این اس��ت ك��ه تنش هاي 
كنوني بی��ن ایران و آمریکا ادامه پیدا كند و 
دامن��ه این تنش ها به روابط ایران در منطقه 
هم برسد. این س��ناریو خطرات ژئوپلیتیکي 
زیادي را به هم��راه دارد و مي تواند زمینه را 
براي افزایش ۵ تا ۱۰ دالري قیمت هر بشکه 
نف��ت در بازار فراهم كند.تحت این س��ناریو 
ایران فعالیت هس��ته اي تعلیق شده خود را 
از سر مي گیرد ولي براس نشان دادن حسن 
نیت خود، به بازرسان بین المللي اجازه مي دهد 
تا از سایت هاي هسته اي كشور بازدید كنند 
و تایید كنند كه برنامه هس��ته اي ایران براي 

اهداف صلح آمیز است.
آغاز فعالیت هس��ته اي ایران بدون شک با 
اعتراض زیاد از طرف كش��ور اسرائیل روبرو 
مي ش��ود و احتم��ال درگیر ش��دن ایران و 
اسرائیل در خارج از مرزهاي دو كشور وجود 
دارد ولي از آنجا كه این درگیري به كش��ور 
نفت خیز ایران نمي رسد، تاثیرش روي قیمت 

نفت چندان زیاد نخواهد بود.
ب��اال گرفتن تالش براي هس��ته اي ش��دن 
در خاورمیانه بعد ازش��روع فعالیت هسته اي 
ایران مس��اله دیگري اس��ت كه نه تنها براي 

منطقه بلکه براي كل جهان خطرناک است. 
ب��ه خصوص كه در ش��ماري از كش��ورهاي 
خاورمیان��ه اعضاي گروه داع��ش، طالبان و 
گروهک هاي تروریس��تي مختل��ف فعالیت 
مي كنن��د و خطر دسترس��ي این اف��راد به 
تجهیزات هسته اي مي تواند منطقه و جهان 

را بحراني كند.

 سناریوي س�وم: تشدید تنش هاي 
بین ایران و غرب

سخت ترین سناریو و تاثیرگذارترین سناریو 
روي بازار نفت را مي توان زماني دانس��ت كه 
ایران به طور رسمي از توافق هسته اي خارج 
ش��ود و سیاس��ت هاي خصمانه اي در مقابل 
كش��ورهاي غربي در پیش بگیرد. تحت این 
س��ناریو ای��ران ضمن خارج ش��دن از توافق 
هس��ته اي در حرك��ت كش��تي هاي نفتي از 
تنگه هایي از قبیل هرمز و باب المندب اختالل 
ایجاد خواهد كرد، احتمال حمالت سایبري به 
ایران در این سناریو وجود دارد تا از این طریق 
داده هاي موجود در ایستگاه هاي اطالعاتي و 

داده پردازي از بین برود یا منتقل شود.
در این س��ناریو خطرات ژئوپلیتیکي بسیار 
زی��اد اس��ت و زمینه براي افزای��ش بیش از 
۱۵ دالري قیم��ت هر بش��که نف��ت در بازار 
جهاني فراهم مي ش��ود. از طرف دیگر هرچه 
ای��ران فعالیت هس��ته اي خ��ود را با قدرت 
بیشتري پیگیري كند، تمایل و سرمایه گذاري 
كشورهاي دیگر خاورمیانه براي سرمایه گذاري 
در بخش هس��ته اي بیشتر مي شود و امنیت 
منطقه زیر س��وال مي رود. تحت این سناریو 
تنها ایران نیست كه با خطر جنگ روبرو است 
بلکه تمامي خاورمیانه به خصوص كشورهاي 
عربس��تان و اس��رائیل و یمن و عراق با خطر 
جن��گ و درگیري خارج��ي و داخلي روبرو 
خواهند بود و ش��مار زیادي از مردم بي گناه 
در این كشورها جان خود را از دست خواهند 
داد. این س��ناریو سخت ترین سناریوي پیش 
روي ایران است، سناریویي كه مي تواند تنش 
را در كل منطق��ه افزایش دهد و قیمت نفت 
را به بالغ بر ۱3۰ دالر برساند به خصوص اگر 
عربستان و ایران كه هر دو كشور تولید كننده 
نفت هستند تحت تاثیر این افزایش تنش ها و 

درگیري ها قرار بگیرند. 
در پای��ان باید گفت در ش��رایطي كه هیچ 
یک از رهبران دنیا تمایلي به آغاز جنگ براي 
حل مساله و تنش ایجاد شده ندارند ولي اگر 
وضعیت را درست ارزیابي نکنند و تصمیم هاي 
عجوالنه و نادرست اتخاذ كنند نه یک كشور 
و دو كشور بلکه كل خاورمیانه را دچار تنش 
مي كنند و اقتصاد دنیا را با بحران قیمت باالي 

نفت روبرو مي كنند.
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سرايتجارتایرانیاندرآستاراخان

مركز تج��اري ایرانیان در آس��تراخان 
كه از آن با نام س��راي تج��اري ایرانیان 
در آس��تراخان روسیه نیز یاد مي شود، با 
محوری��ت اتاق بازرگاني گیالن به منظور 
ورود به بازار جهاني راه اندازي شده است. 
این مركز تجاري ش��امل س��اختماني دو 
طبقه در مركز شهر آستراخان در منطقه 
كیروفس��کي، خیابان كراس��نایا نابرژنایا، 
در زمین��ي به مس��احت ۱۵۰۰ مترمربع 
و زیربن��اي ۱۰۲۱ مترمربع، در دو طبقه 
و در نظر گرفتن س��الني در زیرشیرواني 
و اس��تفاده از فضاي زیرزمی��ن، مراحل 
بازس��ازي آن ب��ا الگوي معم��اري ایراني 

صورت گرفت.
این ساختمان به عنوان مركز نمایشگاهي 
دائمي در محل استقرار شركت هاي مهم 
تولیدي و تجاري ایراني محسوب مي شود. 
در این راس��تا اتاق بازرگاني گیالن و در 
چارچ��وب توافقات به عم��ل آمده قبلي 
براي توس��عه تج��ارت ایران به روس��یه 
پیش��قدم ش��د تا مركزي را تحت عنوان 
س��راي تج��اري ایرانیان در آس��تراخان 
احداث كند تا یک مركز لجستیک شامل 
انبارهاي بزرگ براي پشتیباني از عملیات 
این سراي تجاري در آستراخان تاسیس 

ش��ود و همچنین برنامه ریزي شده است 
این س��را نمایندگي هایي را در شهرهاي 
دیگر روس��یه به ویژه در مناطق جنوبي 
آن ایجاد كند. ش��هر بندري آس��تراخان 
در دهان��ه رودخان��ه ول��گا و دریاي خرز 
ق��رار دارد و یک ش��اهراه زمیني اس��ت. 
هم اكنون بیش از ۲۰۰ شركت ایراني در 
آس��تراخان فعال هستند و این منطقه به 
اكنون تجاري ایرانیان در جنوب روس��یه 

تبدیل شده است.
مهندس شافعي، رئیس اتاق بازرگاني، 
صنایع، معادن و كشاورزي ایران از سراي 
تجاري در آستراخان به عنوان یک تفکر 
جدید در راس��تاي توس��عه فعالیت هاي 
اقتصادي میان ایران ور وس��یه نام برد و 
اظهار داشت سراي تجاري شوق جدیدي 
در تجارت با روس��یه ایجاد كرده اس��ت. 
وي س��راي تجاري ایرانیان در آستراخان 
روسیه را حركت جدیدي در مسیر فعلي 
تجارت بین دو كشور ارزیابي كرد و افزود 
كه نشانه هایي را كه از افق هاي روشن در 
پی��ش رو داریم ارتباط اقتصادي ایران با 
روسیه در موازات سایر روابط بین این دو 

كشور در حال توسعه است. 
رئی��س اتاق ای��ران ضم��ن قدرداني از 

زحمات اتاق گیالن در آماده س��ازي این 
س��را كه با معماري زیبا ب��ا الهام گرفتن 
از معماري روس��یه و ایران احداث ش��ده 
است، یادآور ش��د كه این سرا نه تنها در 
ارتباط دوجانبه ایران و آس��تراخان نقش 
اقتص��ادي خود را ایف��ا نماید بلکه بتواند 
مركزي براي فعالیت كلیه كشورهاي حوزه 
كاسپین باشد. به گفته رئیس اتاق ایران 
كش��ورهاي حوزه خزر مي باید ۷۰ درصد 
نیاز خود را مرتفع كرده اما آمارها حاكي 
از ۱۲ تا ۱4 درصد اس��ت. وي افزود: در 
این دیدار بخش خصوصي آماده اس��ت و 
مي باید به صورت جهش��ي این روابط را 

متحول كنیم.
در مراسم افتتاح سراي تجاري ایرانیان 
در آس��تراخان روس��یه س��فیر ایران در 
روس��یه با اشاره به اینکه بهترین لحظات 
زندگ��ي وي در روس��یه احداث س��راي 
تجاري ایرانیان در آستراخان است، چون 
این روابط ریش��ه در قرن شانزدهم دارد، 
گفت: تاریخ بین ایران و روسیه یک تاریخ 
غني و داراي مراودات اقتصادي مشترک و 
برجسته بوده است. مهدي سنایي افتتاح 
س��راي تجاري در آس��تراخان را احیاي 
همان نقش تاریخي حض��ور ایرانیان در 
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آس��تراخان تش��بیه كرد و افزود در سال 
۱9۰۷ در كرملی��ن آس��تراخان از گیالن 
9۰۰ تاجر فعالیت مي كردند، یعني 9۰۰ 
غرف��ه در كرملین آس��تراخان متعلق به 

ایرانیان بود. 
ای��ن مقام ارش��د دیپلمات در س��فارت 
روسیه احیاي تاریخ را احترام به گذشتگان 
دانست و از سویي این پروژه را در راستاي 
اهداف استراتژیک دو كشور ارزیابي كرد و 
خاطرنش��ان كرد احیاي كریدور شمال – 
جنوب تاكی��د دكتر روحاني رئیس جمهور 
ایران اس��ت و در س��فر روزهاي آتي اقاي 
پوتی��ن به ای��ران، یک��ي از موضوعاتي كه 
مطرح مي شود همین مسئله مي باشد. سفیر 
ایران در مسکو به تقویت روابط بین ایران 
و روسیه پرداخت و از این روابط به عنوان 

پیشرفت در همه امور در كشور یاد كرد.
استاندار آستراخان نیز با ابراز امیدواري 
مبني بر اینکه س��راي تج��اري موفقیت 
خود را كس��ب مي كند گفت: آس��تراخان 
از سرمایه گذاري خارجي حمایت مي كند 
و دولت روس��یه در این رابطه تسهیالتي 
را دراختیار س��رمایه گذاران قرار مي دهد. 
الکس��اندر ژیلیکی��ن با اش��اره ب��ه اینکه 
آس��تراخان مي تواند از ظرفیت هاي ایران 
در بخش مواد غذایي، مصالح ساختماني، 
شیش��ه و... و نیز از اس��تان هاي ش��مالي 
از جمل��ه گی��الن در زمین��ه محصوالت 
كش��اورزي، باغي، ماهی��ان و قابلیت هاي 
دیگر موجود در این استان استفاده كند، 
ادامه داد كه نسل آینده ما مي باید تالش 
كند تا هیچ گاه چنین دري بس��ته نشود و 
این س��را براي آستراخان یک پایگاه مهم 

اقتصادي است.
ه��ادي تیزه��وش تاب��ان، رئی��س اتاق 
بازرگان��ي، صنای��ع، معادن و كش��اروزي 
گیالن، ضمن قدردداني از حمایت س��فیر 
ایران در روس��یه، مقامات عالي اتاق ایران 
و اس��تاندار آستراخان از س��راي تجاري 
ب��ه عن��وان قدم��ي در جهت شناس��ایي 
ب��ازار روس��یه ب��راي تج��ار، بازرگانان و 
تولیدكنندگان ایراني نام برد و با اشاره به 
اینکه روسیه یکي از مهم ترین هدف هاي 
صادراتي اس��ت كه در طي سال هاي اخیر 
به ج��اي بهره گی��ري از این ب��ازار آن را 
دراختیار دیگران قرار دادیم افزود: سراي 
تجاري پایگاهي براي ۱4 اتاق ایران و نیز 
فعالیت منطقه آزاد انزلي است. اتاق گیالن 

براي احداث این سرا و تحویل آن به اتاق 
ایران بي وقفه تالش كرد و براي ساخت آن 
استاندار آستراخان، سفیر تهران در روسیه 

و افراد دیگر كمک كردند. 
وي ش��رایط پیش رو در اقتصاد كش��ور 
در تجارت با روسیه را مثبت ارزیابي كرد 
و یادآور ش��د استان هاي شمالي از جمله 
گیالن هم داراي قابلیت هاي فراوان تجارت 
با روسیه است و روسیه با صادرات چوب، 
آه��ن، آلومینی��وم و ورق ه��اي فوالدي و 
گیالن با صادرات محصوالت كش��اورزي، 
باغي، مصال��ح س��اختماني و غیره نقش 
پررنگي در ای��ن روابط دارد. وي در ادامه 
حجم تجارت ایران با روس��یه را با رقم ۲ 
میلیارد دالر در س��ال بسیار كم دانست و 
با تکیه بر توس��عه روابط ایران ور وس��یه 
ك��ه روزبه روز در حال گس��ترش اس��ت، 
اف��زود یکي از مش��کالت روابط اقتصادي 
ما با روس ها این اس��ت ك��ه ایراني ها هم 
صادركننده و هم واردكننده هستند، یعني 
واردكننده كاال از روسیه به ایران هم طرف 
ایراني است و روس ها چون در یک طرف 
این روابط نقشي ندارند، بنابراین خیلي از 
مشکالت به س��ختي مرتفع مي شود. وي 
توسعه زیرساخت ها در زمینه حمل و نقل 
تدد خ��ط كامیوني، خطوط كش��تیراني، 
خدمات بانکي و LC را ضروري دانست و 
از دولت به عنوان توسعه دهنده زیرساخت 

و ناظر نام برد. 
وي یادآور شد روس ها حتي براي كساني 
كه از آنان خرید انبوه مي كنند مش��وق در 
نظ��ر مي گیرند بنابرای��ن برخي از نگاه هاي 
آنان به كس��اني ك��ه فعالیت  هاي اقتصادي 
و س��ودآور براي كش��ور روس��یه مي كنند 
و مورد تش��وق ق��رار مي دهن��د، باید مورد 
توجه باش��د. ب��ه گفته وي س��راي تجاري 
یک س��کو ب��راي تقویت تج��ارت ایران در 
عرص��ه بین الملل��ي محس��وب مي ش��ود و 
تج��ارت ایران پتانس��یل حض��ور موفق در 
 بازارهاي جهاني را دارد و منویات اقتصادي 
رهبر معظم انقالب در سال هاي اخیر بهترین 
پشتوانه براي حضور موفق در بازارهاي هدف 

با تولید محصوالت صادرات محور است.
بر اس��اس بازدید جناب آقایان اش��رف، 
دبی��ركل محت��رم، و زمان��ي، معاون��ت 
محترم امور اس��تان ها، از س��راي تجاري 
و هماهنگي ه��اي الزم در جلس��ه اي كه 
بدین منظور در اتاق ایران تشکیل گردید، 
مقرر شد كه مالکیت سراي تجاري ایرانیان 
ب��ه اتاق ایران واگذار گ��ردد و هزینه هاي 
انجام ش��ده نیز به اتاق گیالن پرداخت و 
مدیریت آن همچنان توس��ط اتاق گیالن 
انج��ام پذی��رد و با هماهنگي ات��اق ایران 
نس��بت به جایگزین نمودن ش��ركت هاي 
بزرگ تولیدي و بازرگاني به جاي چهارده 

اتاق اقدام شود.

مطالبه گری
بازارها

اقتصاد سیاسی
سرمقاله

دولت رانتیر
نگاه دیگران

رانت پتروشیمی
چه باید کرد

تحریم

شهریور و مهر 1397
دوره جدید
شماره 116

96

روزگار صنعت
ایران در جهان



بسمهتعالی
ماهنامه تخصصی اتاق بازرگانی، متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، 
آگاهی بخشی  و  اطالع رسانی  هدف  با  ایران  كشاورزی  و   معادن 
به فعاالن بخش خصوصی و پیشبرد اهداف كالن اقتصادی كشور 

به صورت منظم و ماهیانه منتشر می گردد. 
این نشریه بر اساس سیاست های باالدستی اتاق بازرگانی ایران 
در جهت انعکاس اخبار، فعالیت و خدمت رسانی به اعضای محترم 
اتاق و صاحبان كارت بازرگانی و ارسال مستقیم برای مشتركین 
و صاحبان مشاغل، كلیه اتاق های سراسر كشور و با تیراژ باال و 

مطلوب در كیوسک های مطبوعاتی نیز توزیع می گردد.
این نشریه ضمن ارتباط دوسویه و مستقیم میان اعضاء و اتاق ایران، زمینه انعکاس نظرات دیدگاه های 

نخبگان اقتصادی و صاحب نظران را فراهم می آورد.
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