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تکنیکها را میدانیم اما مسأله این نیست
نظریه من این اس��ت که ساختار اقتصاد و سیاست در ایران یک ساختار
س��وداگرانه اس��ت و ایران مسأله این س��اختار اقتصاد و سیاست نیست
توسعه ثروت نیز مسأله نیست و همبستگی ملی و حقوق شهروندی نیز
مسأله این ساختار نیست .در یک ساختار سوداگرانه...
صفحه6

گفتوگو و پژوهش
اقتصاد ایران در وضعیت تعادلی تازهای قرار گرفته است که باید درباره آن
فکر کرد و اندیش��ید و کلیت آن را با سیاستگذاریهای کالن در موقعیت
بهتری قرار داد .این کار البته وظیفه نهاد دولت است که به دلیل داشتن
اطالعات قابل توجه از همه بخشهای اقتصادی...

تحریم آمریکا و مشتریان نفت ایران

صفحه8

صنع��ت نفت ایران با خ��روج آمریکا از برجام و اعالم اعم��ال تحريمهاي جديد
دورهاي از تح��والت و چالشها را آغاز كرده اس��ت .دول��ت آمریکا با بازگرداندن
تحريمهاي گذش��ته و تش��ديد اين تحريمها درصدد است زمينه كاهش شديد
توليد و صادرات نفت ايران را به بازارهاي جهاني فراهم سازد...

دور جدید تحریمها و رفتار دولت

صفحه15

فریدون اسعدی

مدیر اجرایی و صفحهآرایی:
علی صائمی
ویراستار:
فاطمه ابراهیمیان
حروفچین:
حمیدرضا خدابخش

اقتصاد ایران در سال  ۱۳۹۷تحوالت خرد و کالن بسیاری را تجربه کرده است.
آثار همه این تحوالت در نرخ رش��د اقتصادی انعکاس پیدا کرده است و مطابق
آماری که توسط مرکز آمار منتشر شده است نرخ رشد  GDPبا نفت و بدون
نفت در سال  ۱۳۹۷به ترتیب منفی  4/9و منفی 2/4درصد...
صفحه25

رانت و فساد دولتساز

رانت و فساد در اقتصاد ایران دو عنوان کلی برای یک روح کلی است که نتیجه هر
فعالیت منجر به رانت و فساد دور شدن اقتصاد از فعالیتهای شفاف و کارآمد است.
در حالی که این روزها شاهد محاکمه شماری از افراد فاسد اقتصادی با فعالیتهای
گوناگون هستیم ،اما دقت در ماهیت بیشتر فسادهای رخ داده...

اتاق نهم و امیدواریهای تازه

صفحه37

انجمن مدیران صنایع با سابقهای نزدیک به  4دهه فعالیت در همه سالهای
پس از پیروزی انقالب بهمن  1357بزرگترين نهاد کارفرمایی صنعتی ایران
به حساب میآید .این نهاد پرسابقه اکنون به عنوان یکی از تاثیرگذارترین
نهادهای مدنی البته در ذیل اتاق ایران قرار دارد و...

خاورميانه ،جنگ و اقتصاد

صفحه49

جنگهاي اخير در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا باعث كاهش شديد
رشد اقتصادي شده است .توليد ناخالص داخلي ( )GDPسوريه در
سال  2015پس از چهار سال جنگ ،به كمتر از نصف خود در پيش از
جنگ يعني سال  2010رسيد.
صفحه57

مجتمع چاپ ديجيتال ايران كهن
88344387
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روز دوشنبه سوم تيرماه  ۱۳۹۸مجمع عمومي ساالنه
انجمن مدي��ران صنايع (نوب��ت دوم) در محل مجتمع
فرهنگ��ي -رفاهي س��ازمان برنامه و بودج��ه با حضور
جمعي از اعضا ،هيات رئيسه ،دبيران شعب ،كارشناسان
و ميهمانان برگزار شد.
ابتدا جن��اب آقاي مهندس محس��ن خليلي رئيس
هياتمديره انجمن س��خناني در خصوص نقش انجمن
مديران صنايع در ارتباط با صنعت و اقتصاد كشور ايراد
فرمودند كه متن كامل آن به شرح زير است:
در اي��ن اجالس گ��زارش فعاليتهاي س��ال  ۱۳۹۷و
برنامه و بودجه پيشنهادي سال  ۱۳۹۸و صورتهاي مالي
و گ��زارش خزانهدار و ب��ازرس قانوني ارائه و مورد تصويب
قرار گرفت و آقايان :احمد اثنيعشري و اسكندر ستوده به
ترتيب به عنوان بازرس اصلي و عليالبدل انتخاب و روزنامه
اطالعات به عنوان روزنامه رسمي انجمن تعيين شد.
در ادامه از چند تن از اعضاي شاخص و ياران انجمن
با اهدا لوح تقدير ،تجليل به عمل آمد.
مجمع در ساعت  21:00با صرف شام خاتمه يافت.
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سخنراني مهندس خليلي
در مجمع ساالنه انجمن مديران صنايع
خداي را سپاسگزارم كه باز فرصت و امكاني فراهم آورد
تا در خدمت ياران و س��روران عزيزم باشم .همراهاني كه
اگر ش��مع اين انجمن روشن است و صفا و صميميتي در
اين خانه هست پس از مرحمت پروردگار متعال به واسطه
وجود عزيز آنان است.ياران گرامي و ارجمند ،ميهن عزيز
و مردم مظلو م مان در ش��رايط بس خطير و دش��واري به
س��ر ميبرند .از يك سو دشمنيها و تهديدهاي دشمنان
خارجي كه تعامل و ارتباط كش��ورمان با جهان خارج را
دش��وار نموده اس��ت و از س��وي ديگر پارهاي ناماليمات
داخلي ،ناشي از تصميمهاي ناصحيح كه چرخه كسبوكار
فعاالن اقتصادي را كند و س��ختي را بر معيشت خانوارها
تحميل كرده است.البته در باالترين سطوح نظام و رياست
محترم جمهوري و معاونان ايشان بهخصوص معاون اول

ايش��ان كه از ياران صميمي بخش خصوصي و بنگاههاي
صنعتياند ،همواره تالش ش��ده اس��ت تا چ��رخ اقتصاد
كشور حتي در سختترين شرايط بچرخد و امكان تداوم
حيات بنگاهها فراهم باشد .اما به سبب بسياري ضعفها
و مشكالت بعضاً ساختاري و بيماريهاي مزمن و تاريخي
و دشمنيهاي خارجي اين تالشهاي ارزشمند نتوانتسه
نتايج ثمربخش خود را آنچنان كه بايد و شايد برجاي نهد.
ياران عزيز و همراهان گرامي انجمن
تش��كل شما يعني انجمن مديران صنايع در روزها و
روزگاري پا به عرصه نهاد كه ميهنمان از جهاتي مشابه
امروز درگير ناماليمات اقتصادي و سياس��ي بسيار بود.
فضاي انقالبي بر كش��ور حاك��م و توليد و صنعت امري
حاش��يهاي محس��وب ميش��دند (اصل توزيع منابع و
مصادره اموال و داراييه��ا و… بود) و فعال اقتصادي و
صاح��ب بنگاه صنعتي عنصري نامطلوب و «زالوصفت»
خطاب ميگرديد .در اين فضا ،دشمن بعثي نيز با حمايت
قدرتهاي جهاني راه امنيت و آرامش و دوستي و صلح با
جهان را كه از ضرورتهاي بنيادين هر فعاليت اقتصادي
است بس��ته بود .در واقع فعاالن صنعتي و اقتصادي در
آن روزه��ا بايد در دو جبه��ه چپرويها و ضديتها با
سرمايهگذاران و كارآفرينها در داخل و جنگافروزيهاي
خارجي مبارزه ميكردند و براي بقاي اين سرزمين و مام
عزيز ميهن به كار و تالش توليد اقتصادي ميپرداختند.
آن روزها خوش��بختانه با پايمردي و انسجام و تالش
ملي س��پري و حركت در جهت توس��عه اقتصاد ملي و
احياي صنعت آغاز و دس��تاوردهاي ارزش��مندي نيز به
ارمغ��ان آورد؛ از تغيير نگاه و ادبيات و قوانين و مقررات
نسبت به توليد و صنعت و كارآفرينان تا ارتقا توان اقتصاد
ملي و توليدات صنعت و افزايش سهم صنعت در توليد
ناخالص ملي تا حدود  ۲۰درصد.
متاس��فانه اما اين حركت ارزشمند تعميق و تسريع
ت و خيزهايي گذران كرد كه كمتر از حد
نياف��ت و با اف 
انتظار مردم و فع��االن اقتصادي و صنعتي بود.ارادتمند
ب��ه عنوان كس��ي كه بي��ش از  ۶دهه عمر خ��ود را در

فعاليت اقتصادي و صنعتي س��پري ك��رده و خدمتگزار
شما در تشكلهاي مختلف بودهام و بر اساس خواندهها
و شنيدههاي خود از مطالعات و سخنان اساتيد اقتصاد
معتقدم براي تحول اوضاع و رسيدن به توسعه اقتصادي
و صنعتي به صورت پايدار وجود اصول بنياديني ضرورت
دارد كه تا نس��بتي از اين اصول فراهم و مجموع نش��ود
كمتر ميتوان انتظار رسيدن به اهداف را داشت.
مهمتري��ن اصل به گمانم «آزادي» اس��ت .آزادي در
مقابل «بردگي» قرار دارد و ش��خص آزاد كس��ي است
ك��ه ميتواند اراده خود را بر ج��ان و مالش اعمال كند.
اعمال اراده بر مال انسان دو ركن اساسي دارد« :مالكيت
خصوص��ي» و «آزادي مبادله» .اگر در س��الهاي اوايل
انق�لاب و پايهگذاري انجمن مديران اين ركن «مالكيت
خصوصي» بود كه با قانون حفاظت بهشدت مورد تهديد
و آسيب قرار گرفت كه خوشبختانه با تمهيدات مسئوالن
انقالب و نظام ،اين رويه اصالح شد ،در سالهاي بعد از آن
اما ركن ديگر آزادي اقتصادي يعني «آزادي مبادله» بوده
اس��ت كه با سازوكار «قيمتگذاري» و «تعزيرات» و…
مورد بيمهري قرار گرفته و اين بعد مالكيت اكنون نيز با
تشديد فشارهاي ظالمانه خارجي ،در معرض آسيبهاي
جديت��ر قرار دارد .در واق��ع اگر در بدايت انقالب اثبات
«مالكيت» مشكل اساسي صاحبان بنگاههاي اقتصادي
بود و به رس��ميت شناختن اين حق و در اختيار گرفتن
س��ند مالكيت موفقيتي بزرگ بود كه به تدريج حاصل
گردي��د ،اما پس از آن ،اين «اعمال» مالكيت يعني حق
تعيين قيمت محصوالت و كاالهاي توليدي كه حاصل
مالكيت است ،مشكل اساسي بوده كه صاحبان بنگاهها
را با تنگناهاي بسيار روب ه رو كرده است.
ب��ه عبارت��ي وقت��ي دول��ت روي كااله��ا در جامعه
قيمتگذاري ميكند ،به اين معناس��ت كه حق مبادله
بين خريدار و فروشنده را مختل كرده است .يعني دولت
با قيمتگ��ذاري حق مالكيت و حق مبادله داوطلبانه را
نقض ميكند .توليدكننده مال��ك كاالي توليدي خود
است .اگر او اختيار تعيين قيمت يا چانهزني با مشتريان
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خود را نداشته باش��د ،بدين معناست كه حق مالكيت
او بهطور كامل به رسميت شناخته نشده است .دخالت
شخص ثالثي به نام دولت يا هر نهاد ديگري در معامله
ميان خريدار و فروشنده در حقيقت نقض حق مالكيت
و آزادي معامله هر دو طرف معامله است… درحاليكه
انسان آزاد كسي است كه بتواند مبادله آزاد با همنوعان
خود داشته باشد ،يعني آنچه در مالكيت خود دارد بتواند
آزادانه مبادله كند .مبادله آزاد ادامه حق مالكيت و حق
آزادي انسان است( ».دكتر غنينژاد).
ح��دود يك ونيم قرن قبل و در قبل از مش��روطيت
ع��دم دخالت دولت در اقتصاد را ميتوان در اين عبارت
محكم و مستدل به خوبي مشاهده كرد كه «خوبي يك
دولت موقوف به درس��تي اجراي تكاليف اوست .تكليف
دولت ايران چيس��ت؟ تكليف عامه دول سه چيز است:
اول – حفظ اس��تقالل ملي ،دوم – حفظ حقوق جاني،
سوم – حفظ حقوق مالي» (رسالههاي ميرزا ملكمخان).
ع�لاوه بر «تضمين حقوق مالكي��ت» در ابعاد گفته
ش��ده فوق دو ضرورت يا دو «بايد» ديگر براي رسيدن
به توس��عه اقتصادي و صنعتي الزم است كه عبارتند از
«تامين امنيت شهروندان» و «تامين شرايط صلحآميز

بينالمللي» به عنوان كاالهاي عمومي.
البت��ه بايد ب��ه اين م��وارد اصول ديگ��ري همچون
«برق��راري محيط باثبات (غيرتورم��ي) اقتصاد كالن»
و «برق��راري محي��ط آزاد ب��راي مب��ادالت اقتصادي و
تنظيم انحص��ارات» را نيز افزود .چ��را كه بيثباتي در
سياس��تها كار تولي��د را هرچه س��ختتر ميكند .در
واقع با سياس��تهاي متناقض ،يكش��به و دستوري و
محدودكنن��ده «قواعد بازي» بره��م ميخورد و امكان
س��رمايهگذاري و تصميمگيري در امور اجرايي را براي
فعال اقتصادي اگر نه س��لب حداقل آنكه بسيار مشكل
ميشود .از بيثباتي در نرخ ارز و سود بانكي تا دستمزدها
و قيمت انرژي و… كه سبب حركت سرمايهها به امور
سوداگرانه به جاي توليد يا خروج از كشور ميشوند.
در اي��ن مي��ان همچنين بايد به ط��رف «تقاضا» يا
«ان��دازه بازار» هم توجه داش��ت .در واقع در كش��وري
با س��طح پايين درآمدي با اتكا ب��ه بازار محدود داخلي
نميتوان انتظار توسعه بنگاههاي قدرتمند خصوصي و
توليد محصول رقابتي را داشت ،چرا كه سرمايهگذاري
در چنين بازاري آن هم براي محصوالت مصرفي بادوام و
و اسطهاي و سرمايهاي بهصرفه نيست .لذا ميبايست از

طريق «مبارزه با فقر» و گسترش تور تامين اجتماعي به
دهكهاي كم درآمد امكان رفع نياز اين طبقات و رونق
توليد و بزرگ شدن بازار را فراهم نمود.
اميد اس��ت دولت محترم در كن��ار تمامي نهادهاي
حاكميت��ي و ب��ا بهرهگي��ري از نظ��رات و ديدگاههاي
انجمنها و تشكلها ،آنچنان كه در قانون بهبود محيط
كس��بوكار (مواد  ۲و  )۳نيز به آن تاكيد شده است ،و
نيز نيروهاي خبره كارشناسي ،برنامه دقيق خود را براي
رفع موانع و مش��كالت فوق ارائه دهد و امكان مشاركت
و كمك تمامي آحاد اجتماعي براي اجرايي ش��دن آن
و خروج از ش��رايط سخت و دشوار كنوني فراهم نمايد.
از فعاالن اقتصادي و صنعتي و تش��كلها و ب ه خصوص
انجمن خودمان يعني انجمن مديران صنايع نيز انتظار
است بيش از گذشته و با تمامي وجود در خدمت انجمن
خود و دولت محترم و نهادهاي حاكميتي راه و مس��ير
توسعه و رفاه و پيشرفت ميهن عزيز را فراهم آورند.
باشد كه چنين ش��ود و نهال كاشته شده در حدود
چهار دهه قبل كه درخت تناور امروز است ،با ياريهاي
ش��ما ياران عزيز گرهگش��اي مش��كالت پيچيده امروز
ميهنمان و رفاه و آسايش مردممان شود.
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واقعیتهایی که صنعتگران باید بدانند
محمد صادق جنانصفت
سردبیر

فعاالن اقتصادی و صنعتی ایران در بخش خصوصی
در همه ماههای تازه س��پری شده با پرسش بزرگ و
ابهامی س��ترگ مواجه ش��دهاند و به نظر میرسد که
هماکن��ون و در دومین ماه از تابس��تان  1398با این
پرس��ش و ابهام دست به گریبان هستند .صنعتگران
میپرس��ند عاقبت اقتصاد ایران چه خواهد شد؟ چه
باید کنند که بتوانند ضمن کمک به میهن و سرزمین،
بنگاه خویش را نی��ز از خطر مرگ نجات دهند؟ این
پرس��ش البته برای شهروندان عادی و نیز همه اقشار
و گروهها نیز وجود دارد .در برابر این پرس��ش و ابهام
سترگ دو جور نگاه بسیار بدبینانه و بسیار خوشبینانه
در جامعه ایران دیده میشود .نگاه بسیار خوشبینانه
این اس��ت که اقتصاد ایران برغم همه کارشکنیهای
آمريكا و تش��دید تحریمها هنوز آسیب جدی ندیده
است و در آینده نزدیک از گرفتاری که نام آن را نباید
بحران گذاش��ت نیز نجات پی��دا میکند .این دیدگاه
بس��یار خوشبینانه از طرف نهادهای حکومتی مثل
کلیت دولت ،کلیت مجلس و س��ایر نهادهای قدرت
س��اخته و پرداخته و در جامعه منتشر میشود .نگاه
دیگر اما بس��یار بدبینانه این اس��ت که اقتصاد ایران
هماکن��ون و در تابس��تان  1398نی��ز فروپاش��ی را
تجربه کرده و همه ارکان آن ش��امل ب��ازار پول و ارز،
بازار س��رمایه ،بازار کار و بازار کاال با آسیبهای جدی
درستناش��دنی مواجه است و نمیتوان انتظار داشت
ک��ه به زودی این دردهای فرو رفته در ژرفای جس��م
و جهان اقتصاد ایران مداوا شوند .نگاه بسیار بدبینامه
میگویند هر کاری در شرایط فعلی نميتواند اقتصاد
ایران را از فروپاش��ی نجات دهد و امیدواری بیهوده از
سوی نهادهای حکومتی را نباید جدی گرفت.
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واقعیتهای امروز ایران
صنعتگران ایرانی به مرور و با بررسیهای تجربه
اقتص��اد ای��ران در چند دهه تازه س��پری ش��ده و
بهويژه در دهه  1390که آخرین سالهایش را سپری
میکند اکنون با واقعیتها مواجه شده و هرکدام تا
اندازهای ش��رایط را ارزیابی کردهاند .اما بررسیهای
عمیقتر ،پیگیرانهتر ،هر روزه و با ژرفا و گستردگی
بیش��تر روز و روزگار ای��ران ام��روز ی��ک ضرورت
انکارناپذیر شده اس��ت .نباید این نگاه را داشت که
ما این چیزها را میدانیم و کار بررس��یها را ناتمام
رها کرد .مطالعه ،پژوهش و بررسیهای همهسویه و
همهجانبه تحوالت ایران در حوزه اقتصاد و سیاست
برای مدیران صنعت و بنگاههای بخش خصوصی از
اداره بنگاه حتی ضروریتر است .با توجه به آنچه در

باال نگاشته شد چند نکته را درباره واقعیتهای ایران
امروز در کانون توجه قرار میدهیم.
 -1سیاست خارجی
سیاس��ت خارجی ایران در حال حاضر و تحوالت
آن در آینده کوتاهمدت یک واقعیت بس��یار بااهمیت
است که اگر از بررسی رویدادهای مرتبط با آن بهويژه
تحوالت مرتبط با آمريكا ،اروپا ،چین و روسیه غفلت
شود ميتواند آسیب جدی بر کار و پیشه صنعتگران
بزن��د .واقعیت سیاس��ت خارجی ایران ک��ه خارج از
خواس��ت و اراده نهاد دولت (به معن��ای قوه مجریه)
تعیین میش��د این است که سر س��ازش و سازگاری
با خواس��ت و اراده آمريكا به عنوان قدرت اول جهان
ندارد .طراحان و استراتژیس��تهای سیاست خارجی
باور دارند که میزان دشمنی و خصومت آمريكا با ایران
بهويژه در نبرد اقتصادی به اوج رسیده است و پایداری
و مقاومت در برابر آمريكا جواب داده و این تهدیدها و
تحریمها به زودی کماثرتر خواهد شد .این اندیشه برتر
در مناسبات ایران و آمريكا باور دارد که ترامپ در دور
دوم مبارزه انتخاباتی نميتواند برنده شود و مدیریت
سیاس��ی آمريكا از  2020به س��مت انعطاف با ایران
حرکت خواهد کرد .صنعتگران ایرانی باید توجه داشته
باشند که سازوکوک فعالیتهای خود را با ضربآهنگ
این راهبرد باید کوک کنند .یعنی واقعیت این اس��ت
که در صورت ادامه شرایط فعلی دستکم تا چند ماه
آینده – اگر اتفاق خارق عادت نیفتد – سختگیری
و تحریم آمريكا بیشتر ش��ده و ایران برغم وعدههای
اروپا و تمایالت غیرعملی چین و روس��یه در گرداب
پیامدهای تحریم باقی میماند .صنعتگران ایرانی باید
این واقعیت را بپذیرند و همه نگاه خود را به سیاست
خارجی و تحوالت آن معطوف کنند .همه کسانی که
با اقتصاد ایران زندگی کرده و باال و پایین آن را آن را
میشناس��د نیک میدانند که گره اصلی فعالیتهای
اقتصادی ایران سیاس��ت خارجی اس��ت و تا این گره
بزرگ باز نشود بقیه مسائل توانایی عبور دادن اقتصاد
ایران از گرفتاری بزرگ امروز را ندارند.
 -2سیاست داخلی
اقتصاددان نامداری مثل دکتر مسعود نیلی که در
همین  6سال تازه سپری شده مشاور ارشد اقتصادی
ایران بود و اس��تعفا داد تاکنون چندین بار مقالههای
اساسی نوشته و سخنرانیهای طوالنی کرده در انتهای
هر نوشته و سخنرانی نتیجهگیری کرده است که ایران
نیاز به اتحاد سیاسی در داخل دارد .معنای حرف نیلی
و اقتصاددانان همراه او و اکثرت عالقمندان به اقتصاد
سیاس��ی و حتی بخش خصوصی این است که برای
عبور از شرایط دش��وار امروز ایران احزاب و گروهها و
افراد سیاس��ی در دو یا سه جناح موجود باید بر روی
برخی مسائل و مقولههای بااهمیت اشتراک نظر داشته
باش��ند .به طور مثال میتوان از این سیاس��تورزان

خواس��ت اگر تصور میکنند بااجماع بر روی مبارزه با
آمريكا میتوان از گرداب عبور کرد همین را در دستور
کار جمعی قرار دهند و نگذارند این دیدگاه مخدوش
ش��ده و اکثریت به آن رای ندهند .حرف این است که
احزاب و گروههای سیاسی ایران و طیفهای پرشمار
درون هر جناح سیاس��ی منافع ای��ران و منافع مردم
ایران و آینده این کش��ور و س��رزمین را از زاویه تنگ
منافع حزب و گ��روه خود نگاه میکنند و تحوالت را
بر اس��اس همین نگاه تنگ و باریک بررسی و واکنش
نش��ان میدهند .به طور مثال در حالیکه نشانههای
پرش��ماری وجود دارد ک��ه صنعت ایران به س��مت
رک��ود بزرگ پی��ش میرود اما برخی اف��راد و احزاب
این را قبول ندارند و باورش��ان یا حرفش��ان این است
که رکودی نیس��ت و آنها ک��ه از رکود حرف میزنند
میخواهند نظام را ضعیف نش��ان دهند .صنعتگران
ایرانی این واقعیت را باید بدانند و تحوالت سیاس��ت
داخل��ی را دنب��ال کنند .بدترین اتفاق این اس��ت که
صنعتگران تصور کنند که به دالیل گوناگون این دولت
با دولت بعدی تف��اوت ندارد و این مجلس با مجلس
بعدی تفاوت معنادار ندارد و خود را از بازی و اثرگذاری
کنار بکش��ند .آیا دولت احمدینژاد با دولت فعلی به
لحاظ رویکرد راهبردی یکسان است؟ چنین نیست.
واقعیت این است که سیاست داخلی ميتواند به سمت
پوپولیس��م محض حرکت کند و کسانی در مجلس و
دولت بعدی بیایند که س��رمایهگذاری و سرمایهدار را
همانند دهه  1360به مردم معرفی کنند .بنابراین باید
واقعیت سیاست داخلی را در کانون بررسیها قرار داد
و واقعیتهای آن را در نهادهای کارفرمایی به بحث و
بررسی عمیق گذاشت.
 -3سیاستهای اقتصاد کالن
واقعیت این اس��ت که در س��ایه سیاست خارجی
موجود و در پرتو سیاست داخلی غیرمنسجم و مبتنی
بر منافع حزبی و جناحی موجود و به دلیل تش��دید
تحریمه��ا و پیامدهای انکارناپذیر آن سیاس��تهای
اقتص��اد کالن در ای��ران ،از ناس��ازگاری درون��ی رنج
میبرد .سیاس��تهای اقتص��اد کالن ایران که به نظر
میرسد از سوی رئيسجمهور بر کابینه تحمیل شود
بیش از هر چیز از سیاس��ت داخلی تاثیرپذیر اس��ت.
آقای رئيسجمهور در ذیل سیاس��ت نظام جمهوری
اسالمی ایران تالش میکند شهروندان را به هر شکل
و با هر اقدام و تصمیم کوتاهمدت در بدترین وضعیت
معیشتی قرار ندهد .این راهبرد کالن دولت است که
سیاستهای پولی و ارزی ،سیاست تجاری ،سیاست
صنعتی و بازارها را تحتتأثير قرار میدهد .سیاس��ت
اصلی این اس��ت ک��ه نرخ ارزهای معتبر در ش��رایط
تثبیت قرار گیرد تا از مسیر تثبیت نرخ ارزهای معتبر
بتوان مهار تورم را در کنترل دولت نگه داشت .دولت و
بانک مرکزی به شکل افراطی بر این تصور پایفشاری
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میکنن��د که تثبیت نرخ دالر در یک محدوده خاص
و در کروی��دور هردالر برابر  11تا  13هزار تومان باید
اساس سیاست اقتصاد کالن باشد و سایر سیاستها
بر اساس این سیاست اصلی و محوری تنظیم شود .به
این ترتیب است که به طور مثال سیاستهای تجاری
ایران تحتتأثير سیاست تثبیت نرخ ارز قرار میگیرد
و در یک مقطع از زمان ثبت سفارش واردات در تنگنا
قرار میگیرد تا تقاضا برای دالر کاهش یابد .بر اساس
همین سیاس��ت تثبیت نرخ ارز اس��ت که سیاست
صادراتی ایران زیر فشار قرار میگیرد و صادرکنندگان
را وادار میکنند ک��ه ارز حاصل از صادرات خود را با
قیمتهای پایین به دولت بفروشند تا دولت با عرضه
آنها به بازار ب��ر تقاضای موجود جواب دهد و تثبیت
نرخ دالر درهمان محدوده گفته ش��ده ممکن شود.
سیاستهای اقتصاد کالن ایران در آینده کوتاهمدت و
با توجه به مسائل سیاست خارجی و سیاست داخلی
همین خواهد بود که بوده و هماکنون واقعیت عینی
و غیرقابل انکار ایران است .صنعتگران ایرانی باید این
را بدانن��د که واقعیت سیاس��تهای اقتصاد کالن در
جای��ی غیر از دولت نیز زیر ضرب اس��ت و نمیتوان
به تحوالت اساسی آن امیدوار بود اال اینکه اتفاقی در
دو مقوله سیاست خارجی و سیاست داخلی رخ دهد
که البته چشمانداز روشنی نیز بر این متصور نیستیم.
اگر این واقعیت را قبول نکنیم و از آن عدول کنیم و
رفتار بنگاه خود را بر اساس��ی غیر از واقعیت موجود
شکل دهیم احتمال دارد در تنگناهای تازه قرار گیریم.
وضعیت امروز ایران گونهای اس��ت که سیاستهای
اقتصاد کالن امکان انعطاف ندارند .بنابراین هر حرکتی
برای واردات ،صادرات و تولید در همین محدوده باید
در دستور کار قرار گیرد.
 -4بودجه دولت
هنوز سال به نیمه نرسیده است که مدیران سازمان
برنامه و بودجه تحت فش��ارهای واقعی قرار گرفته و
تسلیم واقعیتها شدهاند .واقعیت این است که رقمی
مع��ادل  150هزار میلیارد تومان از منابع پیشبینی
شده درآمدی محقق نخواهد شد .سخنان از سر عمد
یا غفلت معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه درباره
اینک��ه میزان فروش نفت ایران روزانه تنها  300هزار
بشکه است ،نشان از جدی بودن و موثر بودن تحریم
نفتی ایران میدهد .حاال با این رخداد بزرگ تنها راه
ادامه کار دولت دراقتصاد و اداره کش��ور این است که
اقتصاد ملی را فشردهتر کرده و از سروته آن بکاهد .به
این معنی که چون امکان تحقق درآمدهای پیشبینی
شده در بودجه ناممکن است برای حفظ شاکله بودجه
 1398باید از سقف هزینهها کاست .دولت دربودجه
 1398در زمان تصویب پول قابل اعتنایی برای بودجه
عمرانی نگذاشته بود که با کاهش درصدی از آن بتواند
بخش دیگر هزینهه��ا را کاهش دهد تا توازن پابرجا
بماند .به همین دلیل بود و هس��ت که دولت ناگزیر
اس��ت بودجه جاری را نیز کاهش دهد .بررسیهای
دولت نشان میدهد حدود  ۳۸۶هزار میلیارد تومان

از مصارف ،غیرقابل حذف است .در حقیقت هنگامی
که منابع دولت با کس��ری  ۱۳۸هزار میلیارد تومانی
همراه شد ،دولت مصارف غیرقابل حذف را محاسبه
کرد .پس از آن مش��خص ش��د که دول��ت به میزان
 ۷۶ه��زار میلیارد تومان نیاز به مناب��ع جدید دارد و
از همین رو ،پیشنهادهای مذکور در افزایش منابع را
به ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی برد .اما دولت از
کدام بخش از مصارفش صرفنظر کرده است؟ دولت
هزینههای عمران��یاش را به  ۴۳هزار میلیارد تومان
تقلی��ل داده اس��ت .این در حالی اس��ت که در قالب
اولیه ،میزان بودجه عمرانی معادل  66.8هزار میلیارد
تومان پیشبینی ش��ده بود .پس دولت  ۳۵درصد از
بودجه عمرانی را در سال جاری قطع کرد .اتفاقی که
کمسابقه نبوده است .اما تصمیم سخت دولت در مورد
کاهش هزینههای جاری بوده است ،چرا که با صرف
کاهش بودجه عمرانی ،کسری منابع جبران نمیشد.
از همینرو دولت از س��رفصل هزینهها نیز به میزان
 ۴۲هزار میلیارد تومان کاس��ت .ب��رای این تصمیم،
سرفصل هزینهها به دو بخش تقسیم شد :هزینههای
غیرقابل اجتناب و هزینههای اجتنابپذیر .دولت دو
فص��ل «جبران خدمت کارکنان» و «رفاه اجتماعی»
را بهعن��وان هزینههای غیرقابل اجتناب انتخاب کرد
تا هیچ کاهشی در آنها بهوجود نیاید ،اما سایر فصول
هزینهای ش��امل «اس��تفاده از کااله��ا و خدمات»،
«هزینههای ام��وال و دارایی»« ،یارانه»« ،کمکهای
بالعوض» و «س��ایر هزینهها» مجموعا به میزان ۴۲
هزار میلیارد تومان منقبض شدند که به نظر ،بیشترین
انقباض در استفاده از کاال و خدمات و سایر هزینهها
بوده است.
ارقام قانون بودجه نشان میدهد سهم «استفاده
از کاالها و خدمات در فصل هزینهها با رقمی معادل
 23375میلی��ارد تومان باالت��ر از رقم»« ،جبران
خدمات کارکنان» و کمتر از سهم «رفاه اجتماعی»
کارکن��ان اس��ت .آی��ا دول��ت میداند ب��ا کاهش
هزینهه��ای این س��رفصل از بودج��ه فعالیت چه
کسانی درکدام بخشها را که برای فروش به دولت
فعالیت میکردند را تعطیل خواهد کرد؟ آیا دولت
ميتواند و یا میخواهد نشان دهد «سایر هزینهها»
ک��ه نزدیک ب��ه  60درصد س��هم حق��وق و مزد
کارکنان دولت اس��ت را کاهش دهد .بدیهی است
که در آینده ای نهچندان دورباید ش��اهد اعتراض
س��ازمانها و نهادها و اشخاصی باشیم که شغل و
کارش��ان به دلیل انقباض بودجه با تهدید تعطیل
یا تعدیل مواجه میشوند .از سوی دیگر در بخش
درآمد نیز آیا درش��رایط امروز اقتصاد ایران کسی
از بخش خصوصی حاضر است اموال و داراییهای
دولت را که قرار است  10هزار میلیارد تومان درآمد
تازه ایجادکند را خریداری کند؟ اقتصاد ایران که به
دلیل تحریمها در شرایط دشوار قرار گرفته است از
سوی روسای سه قوه به صورت اجبار کوچک شد
تا روزگار سخت امروز را سپری کند.

 -5قدرت خرید مردم
یک واقعیت غیرقابل انکار برای تولید صنعتی ایران
مواجهه با قدرت خرید شهروندان است .تولید صنعتی
ایران به دالیل گوناگون جز در بخش پتروشیمی و جز
تولید فوالد (که باید درباره آنها نیز نگاه جدی داشت)
در بازارهای جهانی عرضه نمیشود و یا بازار مناسبی
ندارند .به همین دلیل است که تولید صنعتی ایران باید
در بازار داخل عرضه شود و شهروندان ایرانی هستند
که مش��تریان واقعی و نهایی به حساب میآیند .این
واقعیت بس��یار بااهمیتی است که صنعتگران بدانند
به دلیل تش��دید تحریمها و به دلیل رش��د نرخ تورم
در س��طوح باال در حال حاضر ق��درت خرید ایرانیان
در س��رازیری قرار دارد .قدرت خرید ایرانیان بر اساس
آمارهای رس��می نس��بت به س��ال  1397در حدود
 50درص��د کاه��ش را تجربه کرده اس��ت و اکثریت
ایرانیها توانایی کافی برای خرید همه کاالهای تولید
ش��ده صنعت را ندارند .صنای��ع لوازم خانگی ،صنعت
خودرو ،صنایع کفش و پوشاک ،صنایع مبل و لوستر
و س��ایر واحدهای صنعتی که تولیدات آنها کاالهای
غیرضروری و اساس��ی اس��ت با کاهش فروش مواجه
خواهند شد .شهروندان ایرانی به دلیل کاهش قدرت
خرید و انتظ��ارات ناامیدکننده از آین��ده کوتاهمدت
تحوالت در سایر عرصهها پسانداز را بر مصرف فعلی
ترجیح داده و خرید خود را معطوف به انواع مواد غذایی
خواهند کرد .کاهش قدرت خرید شهروندان هماکنون
منجر به رکود در  24رشته صنعتی شده است و نرخ
رشد فعالیتهای صنعتی در بهار امسال با  12درصد
کاهش مواجه شده است .از سوی دیگر دولت با توجه
به اینک��ه نميتواند عرضه کاف��ی در تولیدات همین
کاالهای اساسی را در کوتاهمدت با قیمتهای تعادلی
و قابل انطباق با قدرت خرید ش��هروندان را در دستور
کار ق��رار دهد با اس��تفاده از واردات با دالرهای ارزان
مثل دالر  4200تومانی و حتی دالر نیمایی این صنایع
را نی��ز زیر ضرب قرار خواه��د داد .این واقعیت را باید
پذیرفت و تولید را در شرایط تعادلی قرار داد.
وسط را بگیریم
عقل و منطق اقتصادی فرمان میدهد که فعاالن
صنعت و اقتصاد ای��ران در بخش خصوصی به جای
افتادن در تله افراطگرایی بهتراس��ت وسط و میانه را
گرفته و با نگاهی عقالنی مسائل را دنبال کنند .معنای
این حرف که وسط و میانه را باید گرفت این است که
اقتصاد ایران به هر حال هنوز نفس میکشد و تجارت
خارجی آن با کم و بیش نوس��ان و تحول نس��بت به
سال سپری شده در جریان است و میلیونها کارگر و
کشاورز و معلم و پیشهور ایرانی درحال فعالیت هستند
و درخ��ت اقتصاد ایران هنوز ریش��ه در خاک دارد .از
طرف دیگر معنای این حرف که وسط کار را بگیرید
ميتواند این باش��د که بیمهار و بدون حس��ابگری و
بدون آیندهنگری فعالیتهای توسعهای و ریسکپذیر
را در این شرایط نباید دنبال کرد.
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تکنیکها را میدانیم اما مسأله این نیست
عباس آخوندی

تحلیلگر ارشد مسائل ایران

6

نظری��ه من این اس��ت ک��ه س��اختار اقتصاد و
سیاس��ت در ایران یک ساختار س��وداگرانه است و
ایران مس��أله این ساختار اقتصاد و سیاست نیست
توس��عه ثروت نیز مسأله نیست و همبستگی ملی
و حقوق ش��هروندی نیز مسأله این ساختار نیست.
در یک ساختار سوداگرانه آنچه مسأله است توزیع
و بازتوزیع ثروت اس��ت لذا مسأله تولید ثروت ملی
در دس��تور کار قرار نمی گیرد این آن مسأله اصلی
است که ما باید به آن توجه کنیم لذا شما میبینید
که در ایران هر مس��أله ای مطرح میش��ود در آخر
کار به وقت تبیی��ن در جامعه جور دیگری تبیین
میشود .اگر میگویید ریشههای تورم مسائلی است
که بحث ش��د چه ریشههای تورم مسائلی باشد که
بحث ش��د چه نقدینگی و رشد پایه پولی و بدهی
غیرقابل مبادله در بازار دولت و چه بحث پول سمی
بانکها و چه افزایش ارزی مبادله و ...باشد همه این
موارد وجود دارد ولی هیچ وقت در تبیین این موارد
مطرح نمیشود و در رابطه با مسائل دیگری صحبت
میشود .وقتی در بحث بازارها همه بازارها را یک بازار
مشترک بدانید وقتی تورم پیش میآید روی همه
بازارها تاثیر میگذارد در این شرایط تکتک بازارها
را جدا میکنند و جداگانه در مورد مرغ و گوشت و...
بحث میکنند حال اینکه بحث تورم بحث اقتصاد
کالن اس��ت و موضوعی اس��ت که همه بحثها را
شامل میشود .چرا چنین اتفاقی رخ میدهد؟
درباره تورم دنیا این را تجربه کرده اس��ت و در
حقیقت بحثهای تکنیکی مطرح ش��ده است و
همه م��ا بحثهای تکنیکی را میدانی��م و اگر ما
نهاد بانک مرکزی را داشته باشیم که کار او کنترل
تورم باش��د تورم را کنترل میکن��د .ولی در کدام
حکومتی پذیرفته است که بانک مرکزی مستقل
از قدرتی به وجود بیاید که مس��أله او کنترل تورم
باش��د؟ سوال ما این است وگرنه بخش اول را همه
ما میدانیم و دنیا تجربه کرده است .من جزء اولین
کسانی هستم که در تیر  1393بحث پول سمی را
مطرح کردم و گفتم بانکهای ایران به پول سمی
آلوده هستند .اکثر داراییهای بانکهای ایران وجود
خارجی ندارند بلکه دارایی منف��ی وجود دارد .در
همانج��ا گفتهام اکثر کش��ورهای دنیا برای این
مسأله راهحل دارند کره و ژاپن و کشورهای مختلف
راهحل داش��تند و راهحل آن را همه میدانند ولی

کدام دولت میپذیرد هزینه راهحل را بپردازد؟ بله
ما یک نهاد مسئول کنترل تورم میخواهیم و کسی
از اساس در مورد آن تردیدی ندارد .ساختار بانکی
حتما قابل اصالح اس��ت ولی چرا هیچ وقت اقدام
نمیشود؟ آیا در کشور ما تولید ثروت مسأله است
یا توزیع ثروت؟ چرا توزیع ثروت مسأله اول کشور
ما ش��ده است؟ اگر از صبح تا شب به صدا و سیما
نگاه کنید تماما در مورد توزیع ثروت حرف میزند
و به تولید ثروت نمیپردازد .چرا؟ اینجا به مفهوم
ایران و مفهوم مناف��ع ملی و مفهوم دولت ملت و
مفهوم ساختار سیاست و مفهومی که مسأله اصلی
ایران را توزیع ثروت پذیرفته اس��ت برمیگردم .آیا
فرار سرمایه مهمتر است یا فرار مغزها؟ چرا بحث
فرار مغزها در دس��تور کار ما نیست و به آن توجه
نميكنيم .چرا به فرار سرمایه کمتوجهیم؟ ما برای
ایجاد همبستگی ملی به رویای خوبی از ایران نیاز
داریم .ولی در حال ترویج تعارضات و بحث تنش در
جامعه هستیم .من به مفهوم هویت و ایده ایران و
همبستگی ملی برمیگردم چون من فکر میکنم ما
در آخر کار نیاز داریم ایران را دوست داشته باشیم.
مفهوم دوست داشتن ایران ساده نیست و بسیار
بزرگ اس��ت و زیربنای تشکیل سرمایه اجتماعی
اس��ت که این س��رمایه اجتماعی زیرساختهای
تکنیکی را ایجاد میکند غیر از این هیچکسی قادر
به انجام اصالحات تکنیکی نخواهد بود .تمام بحث
اصلی من این نکته است .کدام اقتصاد سیاسی است
که کنترل تورم را به شکل واقعی و با حذف عوامل
تشکیلدهنده تورم پیاده کند و نه به شکل صوری
وبه شکل کنترل تعداد حلبهای روغن در انبارها؟
راهکار دوم در کل صورتس��ازی است و اقداماتی
گمراهکننده است و اقداماتی واقعی نیست .به دلیل
ساختاری که کار او تولید ثروت نیست و در حقیقت
نیت مکش ث��روت را دارد دولت و بودجه عمومی
نه بودجه کل بیشتر بودجه عمومی بیشتر کسری
دارد و این مس��ألهای اس��ت که به طور آگاهانه در
مورد جزئیات آن در مجلس بحث میش��ود و در
حقیقت تصميمگيری میشود این ساختار حتی
نهادهای رسمی را از کارکرد خودشان باز میدارد.
قصد داشتم به دوستانمان این پیام را منتقل کنم
که در پایان کار اصالح امور از جهت تکنیکی روشن
اس��ت در هر حوزهای وارد شوید تکنیکها در دنیا
تجربه ش��ده و روشن است مس��أله اصلی ما نیاز
به یک نظریهای اس��ت که بتواند از جهت اقتصاد
سیاسی اصالحات را قابل اجرا کند و بتواند هزینه
اصالح را بپذیرد در این مرحله به بحث و گفتگوی
بیشتری نیاز داریم.

استراتژي توسعه صنعتي
محسن خلیلی

رئيس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع

بخ��ش خصوصي اي��ران از هم��ان دوران
زاي��ش صنع��ت در ده��ه  1310به وس��يله
انديش��ه و عمل عل��ي اكب��ر داور وزير مالي
و رض��ا پهلوي ش��اه اول سلس��له پهلوي به
زن��دان دول��ت افت��اد .دولت داور ت��ا جايي
پي��ش رفت كه حت��ي خياطخانه دولتي نيز
تاس��يس كرد و بنگاه امالك نيز بنيانگذاري
كرد ت��ا درآمد دولت افزاي��ش يابد و بخش
خصوصي به مردم اجح��اف نكنند .برخالف
تصوري كه وجود دارد و در همه س��الهاي
 1310تا  1357فعاليت بخش خصوصي در
اي��ران در صنعت با نظارت كامل سياس��ي و
اقتصادي دولتها همراه بوده است .بعدها و
با افزاي��ش درآمدهاي نفتي ،دولتهاي پس
از  1340ب��ه مرور وارد س��اخت و راهاندازي
و توليد بنگاهداري صنعتي ش��دند .تاسيس
سازمان گسترش و نوسازي صنايع در همين
چارچوب جاي ميگيرد و زاد و رش��د بانك
صنعت��ي با راهبرد حمايته��اي مالي دولت
همراه بود .دولتهاي وق��ت در دهه 1347
ت��ا  1357ب��ا بخ��ش خصوصي بهوي��ژه در
صنعت دادوستدي عجيب داشتند .دولت به
بنگاههاي صنعتي امتي��از ميداد و بهويژه با
وضع تعرفههاي باال از توليد صنعتي حمايت
ميكرد و در مقابل از آنها اطاعت ميخواست.
اين وضعيت پس از پيروزي انقالب اسالمي و
با مصادره و ملي كردن كارخانههاي پرشمار
و انقالبيگردي در اقتصاد و سياست تشديد
ش��د .صنع��ت اي��ران بهويژه فع��االن بخش
خصوص��ي ي��ك ده��ه زندگ��ي در محاق را
تجرب��ه كردند و تنها پس از پايان جنگ بود
ك��ه فعاالن بخش خصوصي به مرور از زندان
بزرگ نظارتها ،انحصارها و نفس بريدنهاي
دولتي بيرون آمدند.
پيشگامي در انديشه
در ش��رايطي كه هنوز تشكلهاي صنعتي
پرش��ماري در ايران وجود نداش��ت انجمن
مدي��ران صنايع كه در س��ختترين روزهاي
انقالبي در سال  1358متولد شد نگاه تازهاي
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ب��ه حوزه صنعت را در دس��تور كار قرار داد.
انجمن مدي��ران صنايع در دهه  1370چند
كار ماندگار را ش��روع و تا دهه  1380ادامه
داد .يكي از كارهاي س��ترگ اين انجمن كه
البته ب��ا همت ،عالقهمندي و ايس��تادگي و
صرف هزينه مالي و مادي مشخص از سوي
محسن خليلي رئيس انجمن مديران صنايع
ب��ود روش��ن كردن چ��راغ پژوه��ش درباره
تدوين اس��تراتژي براي صنعت بود .محسن
خليل��ي رئيس هياتمدي��ره انجمن مديران
صناي��ع ميگويد يك��ي از آرزوه��اي من و
همراهانم اين بود كه فعاليتهاي صنعتي در
ايران را به يك پژوهش علمي – كارشناسي
گره بزنيم و چراغي روش��ن كنيم كه از پرتو
آن بتوانيم تاريكها و روشنيهاي صنعت در
ايران و جهان را ببينيم .شمار قابل اعتنايي از
مجوزهاي صنعتي كه از طرف وزارت صنايع
وقت و بعده��ا صنايع و معادن به متقاضيان
سرمايهگذاري صنعتي داده ميشد و فاصله
و ش��كاف بزرگ مي��ان مجوزهاي صنعتي و
پروانهه��اي بهرهب��رداري و س��رمايهگذاري
چش��م بس��ته و البت��ه پيگي��ري رانتهاي
موجود موجب ش��ده بود و هنوز نيز هس��ت
كه هزاران بنگاه صنعتي تاس��يس و تعطيل
ش��وند .انجمن مديران صنايع دنبال اين بود
ك��ه به دولت و بخش خصوصي آدرس بدهد
كه در كدام فعاليت صنعتي س��رمايهگذاري
صورت پذيرد و در كدام رشتهها مازاد داريم
و در كدام فعاليته��ا ميتوانيم به بازارهاي
جهاني وصل ش��ويم .واقعيت اين اس��ت كه
انديشه پژوهش سترگ براي تهيه استراتژي
توسعه صنعتي در اواخر دهه  1370از سوي
بخ��ش خصوصي يك گام بلند بود .دعوت از
صاحبنظ��ران براي همكاري در اين پژوهش
ب��زرگ منجر ب��ه تهيه ه��زاران صفحه متن
علمي – كارشناسي شد.
دراختيار دولت
محس��ن خليلي كه ميتوان او را از معدود
صنعتگران داراي انديشه روشن و شفاف براي
فعاليتهاي صنعتي مدرن و كارآمد دانس��ت
ميگوي��د ،بعدها ك��ه وزارت صنايع و معادن
تشكيل و آقاي دكتر نيلي ماموريت پيدا كرد
سند استراتژي توسعه صنعتي را تدوين كند
دراختيار ايش��ان قرار گرفت .محسن خليلي
ميگويد :آگاهان و دلسوزان به امر پيشرفت

و توسعه كشور اذعان دارند كه ما كارآفرينان
و انسانهاي اقتصادي كشور يا آنچه در عصر
جديد «بخش خصوصي» نام گرفته است ،با
وجود آنكه در طول تاريخ بيش از يكصد سال
ورود اقتصاد ايران به دوران مدرن با مس��ائل
و مش��كالت عديدهاي همچون – اعمال نظر
دولت در چگونگي تخصيص منابع – تس��لط
ش��ديد دول��ت در اقتصاد ،سياس��تگذاري و
مداخالت اداري در امور بنگاههاي اقتصادي
– گس��ترش تصديگري و حوزه كارفرمايي
دولت – ناتوان نگاه داش��تن بخش خصوصي
و حت��ي بهط��ور ناخ��ودآگاه خل��ق مقررات
س��دكننده در مقاب��ل تبدي��ل پساندازهاي
خرد به سرمايهگذاريهاي مولد – بيعنايتي
ب��ه توانمنديهاي بخ��ش خصوصي و عالقه
مفرط به تعيين تكليف و سرنوش��ت از سوي
نظام��ات دولت��ي  -تهديده��ا و تعارضهاي
گوناگون ب��ه حقوق ف��ردي و بياحترامي و
بيتوجهي به مالكيت خصوصي -بهكارگيري
ش��يوههاي تعزي��ري و مداخ�لات اداري
ب��راي كنت��رل قيمته��ا به ج��اي عرضه و
تقاض��ا -قانونگذاري بي��ش از حد مطلوب و
تحمي��ل نمودن بار مقرراتي زياد به صاحبان
كس��بوكار از جمله بدايت اص��ل  44قانون
اساسي ،قانون حفاظت و توسعه صنعتي ،قانون
كار و – ...عالقه مفرط دولت به سياستهاي
اقتصادي خودكفايي و اعمال تعصب در مورد
متابعت از نظ��ام اقتصادي درونگرا – تطويل
ص��دور مجوزه��ا و كندي در انج��ام كارها و
عمليات��ي نمودن پروژهها و در نتيجه هدايت
ناخودآگاه كسبوكارها به سوي رانتجويي و
گرايش ب��ه اقتصاد زيرزميني – و مقابلههاي
رنجآور با نهضتهاي تش��كلگرايي و محروم
س��اختن بخش خصوصي در مس��ير تعيين
سرنوش��ت و قانونگذاري – مواجه بودهايم اما
هيچگاه در زمينه فكر دادن به دولت و عنوان
خواس��ته از پاي ننشسته بلكه در حد توان و
صالحيتهاي علمي و حسن سلوك رفتار و
وسعت نظر خود تأثيرگذار بودهايم.
هنوز ضرورت دارد
محس��ن خليلي مينويس��د :اين سواالت،
مثالها و موارد ذكر شده در فوق و بسياري
مصادي��ق ديگر كه به منظ��ور اطاله كالم از
طرح آنها خودداري ش��ده اس��ت ،اش��اره به
برخي ظرفيته��اي موج��ود و نهفته و نيز

حلقههاي مفقوده در اقتصاد كش��ور دارد كه
در صورت طراحي و تنظيم يك اس��تراتژي
صنعت��ي خ��وب براي كش��ور و ني��ز اجراي
صحيح آن ميتوان ارزش افزوده توليد را در
كشور افزايش داد ،روندها در بازارهاي هدف
و الگوهاي تغيير و راهاندازي كسبوكارها را
بهبود بخش��يد ،بهرهوري در صنايع توليدي
و در هريك از اتص��االت زنجيره ارزش مثل
طراحي ،لجس��تيك و توزي��ع را ارتقاء داد،
موانع موجود بر س��ر راه رقابتپذيري بخش
خصوصي را برط��رف نمود ،بخش خصوصي
را ب��راي تخصص��ي ش��دن در حوزهه��اي
خاص مورد تش��ويق و حمايت ق��رار داد تا
ظرفيتهاي نوآوري خود را ارتقاء بخش��د ،و
در نهايت موجبات رش��د مداوم اقتصادي و
ش��كوفايي اقتصاد مل��ي را فراهم آورد .البته
بايد توجه داشت با پش��تكار و تالش پيگير
چندين س��اله فعاالن صنع��ت خصوصي به
راهبري انجمن مدي��ران صنايع ،كار تدوين
اس��تراتژي صنعتي كش��ور براي اولينبار در
تاريخ اقتصادي ايران و پس از گذشت بيش
از چهل س��ال از شروع فرآيند صنعتي شدن
در سال  1380پايهريزي گرديد و مطالعات
طرح اس��تراتژي توس��عه صنعتي كشور در
س��ال  1382به پايان رسيد و كتاب آن نيز
منتشر ش��د ،اما عدم تصويب اين استراتژي
صنعتي در نهادهاي قانونگذاري موجب شد
تا در طول  44سال گذشته ،دولتها الزامي
به اجراي آن نداش��ته باش��ند .اين درحالي
اس��ت كه در طول اين دهه ،اقتصاد كش��ور
با مسائل جديدي روبرو شده است .در طول
دهه  1380كه درآمدهاي حاصل از صادرات
نفت بهش��دت افزاي��ش يافت و به واس��طه
نداش��تن استراتژي ،اين درآمد نفت با همان
ش��دت نيز وارد اقتصاد كش��ور ش��ده است،
به صنعتزدايي انجاميده اس��ت .از س��ويي
چالش اش��تغال هنوز پابرجاست و در قياس
بينالمللي نيز جايگاه س��طح رفاه اقتصادي
كش��ور بهتر نش��ده اس��ت .لذا اگر بخواهيم
چش��مانداز كوتاه ،ميان و بلندمدت اقتصاد
مل��ي را ببينيم ،ض��رورت دارد اس��تراتژي
صنعتي كشور را با توجه به مسائل و شرايط
داخل��ي اقتص��اد اي��ران و آناليز توس��عه در
جه��ان و منطقه طراح��ي و تنظيم نماييم و
از طريق تش��ريك مساعي مقامات ذيربط به
اجرا درآوريم.
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گفتوگو و پژوهش
محمدرضا ستوده
دبیر کل انجمن مدیران صنایع

8

اقتص��اد ایران در وضعی��ت تعادلی تازهای
قرار گرفته اس��ت که باید درباره آن فکر کرد
و اندیشید و کلیت آن را با سیاستگذاریهای
کالن در موقعی��ت بهت��ری ق��رار داد .ای��ن
کار البت��ه وظیف��ه نه��اد دولت اس��ت که به
دلی��ل داش��تن اطالعات قابل توج��ه از همه
بخشهای اقتصادی و نیز تحوالت در س��ایر
عرصهها و اختیارات گس��ترده انجام دهد .اما
همه ایرانیان و از جمل��ه صنعتگران ایرانی و
نهادهای کارفرمایی نیز وظیفه دارند که برای
بهب��ود وضعیت اقتصاد ای��ران تالش کنند و
دس��تکم مس��ائل و مش��کالت خودشان را
ح��ل کنند تا در ای��ن وضعیت باری بر دوش
دولت نگذارند .واقعیت این است که نهادهای
کارفرمای��ی نیز در وضعی��ت چندان مطلوبی
قرارندارن��د و از ش��رایط کالن اقتص��اد متاثر
ش��دهاند .اما این نباید راه را برای حرکت در
مسیر بهبود وضعیت مسدود کند.
انجمن مدی��ران صنایع به عنوان یک نهاد
موثر در میان نهادهای کارفرمایی و تش��کلی
خوشنام و مورد اعتماد نهادهای باالدستی در
بخش خصوص��ی و در بخش دولتی نیز همه
تالش خود را برای ش��رایط مس��اعدتر به کار
میبندد .این انجمن از روز تاس��یس تا همین
امروز برای رفتارها و تصمیمهای خود اصولی
دارد که بر روی آنها ایس��تاده و از آنها عدول
نمیکند .این اصول و ارزشهای نهادینه شده
در انجمن مدی��ران صنایع بر پایه باور عمیق
به گفتوگو و نیروی برخاس��ته از این متغیر
نیرومند است .اعضای انجمن مدیران صنایع
و بهويژه هیات رئيس��ه آن بر پایه همین اصل
اس��ت که نشس��تهای منظم در میان خود
دارند و یافتههای این نشس��تها را در حوزه
صنعت و اقتصاد به مس��ائل پژوهشی تبدیل
کرده و پیرامون آنها در نهادهای باالدس��تی
گفتوگو میکند .تجربه سالهای اخیر نشان
میده��د گفتوگوی کارشناس��ی برخاس��ته
از پژوهشه��ا و س��مینارهای کارب��ردی –
کارشناسی نتایج درخشانی در معرفی انجمن

به عنوان ی��ک نهاد موث��ر در برطرف کردن
موان��ع ذهنی مدیران صنعت داش��ته و دارد.
ای��ن اصل خدش��هناپذیر در انجم��ن مدیران
صنایع که مورد توجه و تاکید هیات رئيس��ه
انجمن اس��ت تا همی��ن امروز نی��ز بازخورد
مثبتی داشته اس��ت و راهنمای عمل بوده و
خواهد بود.
دعوت از کارشناس��ان ارش��د در دو حوزه
مالی��ات و تامین اجتماعی و همچنین دعوت
از اقتصاددانان و کارشناس��ان اقتصادی برای
س��خنرانی و ارائ��ه دس��تاوردهای علم��ی –
پژوهش��ی یکی از اقدامهای انجمن در س��ال
 1398اس��ت ک��ه در ماههای گذش��ته نمود
داشته است.
برگ��زاری همایشهای نی��مروز با حضور
غالمعلی طالبی کارشناس ارشد مالیات و محمد
محمدی کارش��ناس ارش��د تامین اجتماعی
در بهار و تابستان امسال بازخورد مناسبی در
میان اعضا داش��ته است .برگزاری کمیتههای
کارشناس��ی با اعضای انجمن برای بررس��ی
مس��ائل روز صنعت و اقتص��اد نیز راه را برای
گفتوگوی گس��ترده کارشناسی باز میکند.
در ش��رایط فعل��ی که صنعت ای��ران نیازمند
برطرف شدن برخی تنگناهای فکری و ذهنی
اس��ت و نیازمند ارائه راهحلهای برخاسته از
متن و بطن واحدهای صنعتی اس��ت توسعه
گفتوگوه��ای کارشناس��ی در برنامه انجمن
ق��رار دارد .در ای��ن باره چندنکت��ه را یادآور
میشوم:
 -1این نوشته به معنای فراخوان عام برای
کلیه اعضای محترم انجمن به حساب میآید
ت��ا در ص��ورت صالحدید مش��کالت عمومی
و بهوي��ژه مش��کالت خاص بنگاه خ��ود را به
صورت مکتوب و یا ب��ا حضور در کمیتههای
کارشناس��ی انجمن طرح کنند .بدیهی است
این مش��کالت دس��تهبندی ش��ده و پس از
تحلیل و آنالیز در اختیار نهادهایی مثل اتاق
ایران و ش��ورای گفتوگ��وی دولت و بخش
خصوصی قرار خواهد گرفت .یادمان باشد که
طرح مس��ائل ریز و جزیی ه��ر بنگاه صنعتی
در زمینههای عمومی و در بستر مسائل ویژه
هر بنگاه یک رفتار موثر خواهد بود .انباش��ت
اطالعات برخاسته از درون بنگاههای صنعتی

ميتوان��د با تحلی��ل و آنالیز کارشناس��ان و
پژوهش��گران دراختیار وزارت صنعت ،معدن
و تجارت قرار گیرد تا به مرور از آنها در طرح
مباحث در سطوح باالتر استفاده شود.
 -2انجمن مدیران صنایع نیک میداند که
در این روزهای سخت برای تولیدگران کشور
باید تا جایی که ممکن است صدای آنها برای
طرح مباحث باش��د .این یک واقعیت اس��ت
که چندصدایی و ط��رح مباحث از محلهای
گوناگون مثل انجمن مدیران صنایع و یا سایر
تشکلها در متقاعد کردن مدیران ارشد برای
حل مسائل از راه کارشناسی موثر خواهد بود.
این نوش��ته بر اسای یک خواست کارشناسی
انج��ام میش��ود و اعضای محت��رم ميتوانند
ب��رای طرح مباح��ث خود از طری��ق انجمن
فعالیته��ای روزم��ره و کامیابیهای خود را
برای انتش��ار عمومیتر در اختیار انجمن قرار
دهند .استفاده از تریبون انجمن یک راه برای
طرح کامیابیها و برنامههای هر واحد صنعتی
عضو خواهد بود .گروههاهی پژوهشی ،روابط
عمومی و اطالعرس��انی انجمن آمادگی دارند
تا اخب��ار و گزارشهای هر عضو را برای ارائه
به رسانههای دراختیار یا همکار قرار دهند.
 -3ارائه تحلیله��ای گوناگون از طرف هر
واح��د صنعتی نیز یک راهح��ل کارآمد برای
طرح مباحث کارشناسیتر خواهد بود.
بدیهی اس��ت که انجام فعالیت پژوهشی –
کارب��ردی از طرف هر واح��د صنعتی ممکن
اس��ت اما با دش��واری .انجمن مدیران صنایع
آمادگی دارد برای انجام فعالیتهای پژوهشی
اعضای انجمن همکاری کند .گروه پژوهش��ی
انجم��ن مدیران صنایع با س��ابقه طوالنی در
تهیه متون پژوهش��ی – کارب��ردی ميتوانند
تجربههای خ��ود را دراختیار واحدهای عضو
قرار دهن��د .این هم��کاری مزیتهای خاص
خود را دارد و انجمن مدیران صنایع به دلیل
حضور در کمیسیونهای گوناگون اتاق ایران
و ات��اق ته��ران و اتاقهای شهرس��تانها این
متون پژوهشی را دراختیار قرار دهد تا ضمن
معرفی واحده��ای صنعتی که پژوهش انجام
داده اس��ت راهحله��ای عموم��ی از دل این
پژوهشه��ا بیرون آمده و ب��ه وزارت صنعت،
معدن و تجارت ارائه شود.

یادداشت
شماره  -137تابستان 1398

حرفهاي عميق درس خواندههاروارد
علیرضا عبداهللزاده
اقتصاددانوتحلیلگرسیاستگذاریعمومی

انبوه خبرها و تفسيرهاي نااميدكننده و خشمآفرين
از تيره و تارشدن كسبوكار ايرانيان دراين سالها و
بهويژه در 15ماه تازه سپري شده حتي براي من كه
 30سال است به اين خبرها خو گرفتهام نيز ترسناك
است .از جايي نوري ديده نميشود و مديري نيست
كه ح رفهايش ذرهاي شادي و شادابي همراه داشته
باش��د و بدتر از هم��ه خبرهاي روزگار س��ياهكن از
رفتارهاي و تصميمهاي فسادساز و رانت درستكن
روحيهاي براي كس��ي باقي نميگذارد و اين بهويژه
ب��راي جوانان رنج و درد به هم��راه دارد وآنها را وادار
ميكند به رفتن بينديش��ند .در اين هنگامه و بلواي
فس��اد و رانت و ناكارآمدي و نشستن ميانمايهها بر
كرسي وزارتخانهها و سازمانهاي فرماندهي اقتصاد
اما يك نهاد كوچك اس��ت كه با شوق و شور به آنجا
ميروم و آرام وساكت به حرفهاي از دانش برخاسته
س��خنرانان و چالشهاي كارشناس��ي و دلس��وزانه
حاضران گوش ميكنم و جان ميگيرم .كافه ديالوگ
جايي اس��ت كه ازآن اميد و اميدواري و دود س��فيد
برميخي��زد و من ميفهمم كه اي��ن نهاد كوچك و
بيادعا كه درزيرزميني برگزار ميش��ود ميتواند راه
را ب��راي عب��وردادن اقتصاد اي��ران از دام و بدبختي
توسعهنايافتگيبازكند.
ديروز سهش��نبه يك��م مردادم��اه  1398بازهم
راهي كافه ديالوگ ش��دم .كمي دير رس��يدم اما از
همان جايي كه پاي صحبتهاي عليرضا عبداهللزاده
كارش��ناس و تحليلگر اقتصاد كه از دانشآموختگان
دانشگاه معتبرهاروارد است نشستم چيزهاي تازهاي
يادگرفتم .عبداهللزاده را نخستينبار هنگامي كه تازه
به ايران آمده بود و من سردبير روزنامه تعادل بودم به
روزنامه دعوت كرده بوديم تا از تجربه و دانش او براي
خوانندگان روزنامه بنويسيم و نوشتيم و با اقبال خوبي
هم مواجه شد .حاال عبداهللزاده تجربه چند سال كار
دراي��ران را نيز دارد و ب��ه خوبي با چالهها و چاهها و
چالشهاي توسعهنايافته شدن ايران آشنا شده است.
او ديروز همانند چند سال پيش كه درروزنامه تعادل
ديده بودمش س��خنان نو ،كارساز و راهگشا داشت.
حرفهاي��ش با اقبال نخبگان و روش��نفكران جوان
حاضر درنشست مواجه بود چون برپايه دانش ،تجربه
جهاني و تجربه داخلي بود .عبداهللزاده درس��خنان
خود به نكات ارزنده و فوقالعاده مهمي درباره اينكه
چرا ايران توس��عه پيدا نميكند و مهمت��ر از آن به
موضوع قابليت نهاددولت براي اجراي سياستهاي

اقتص��ادي و اينكه چ��را دولت ايران ب��ه مثابه يك
نه��اد و فارغ از اينكه اين نهاد دراختيار كدام جريان
سياسي است اشاره كرد .اداره كارآمد نشست از سوي
مرتضي كاظمي كه خود از دانشآموختگان اقتصاد
است نيز برغناي اين نشستها ميافزايد .چند نكته
را بهطور خالصه به نق��ل از دانشآموختههاروارد در
سياستگذاري عمومي اشاره ميكنم:
يكم  -ساختن مدرسه ،دانشگاه ،راه و جاده و فرود
گاه و رشد شتابان شمار دانشجويان و اعضاي هيات
علمي ك��ه دراين روزها آمارهاي آن را ارائه ميكنند
در مسير توسعه آسانترين كارهاست و با پول نفت
انجام ميش��ود .براي اينكه سياس��تگذاري عمومي
كارآمدي داش��ته باش��د بايد بتوانيم آموختن را به
دانشجويان و دانشآموزان ياد بدهيم و اينجاست كه
دولتهاي ايران درگل فرو ماندهاند .يكي از داليل اين
ناكارآمدي اين اس��ت كه ما شمار كمي آدم را براي
تاليف كتابهاي درسي مامور كردهايم و اينها هستند
كه ميگويند چه چيزي بايد خوانده شود.
دوم  -از هم��ان روزهاي بالفاصله پس از انقالب و
به درس��تي قرار بر اين بود و هنوز پس از  40س��ال
هنوز قرار براين اس��ت كه منابع قابل اعتنايي را براي
بهتر شدن وضعيت فقرا به آنها اختصاص دهيم و اين
كار را هم انجام داده و ساالنه هزاران ميليارد تومان به
يارانههاي گوناگون اختصاص دادهايم اما ياد نگرفتهايم
كه با كدام سازوكار اين يارانههار ا توزيع كنيم .من در
اين چند سال اين داس��تان را دنبال كرده و به نتايج
عجيبي رسيدهام .يكي از اين نتايج كه البته به دولتها
و مجلسها نيز گفتهام اين اس��ت كه دولت و مجلس
فكر ميكنند بودجهنويس كشور هستند اما در عمل
بودجه را مجريان هستند كه اجرا كرده و آن را از هدف
اصلي دور ميكنند و نكته تلخ اين اس��ت كه كس��ي
هم كار را تا آخر دنبال نميكند .اينجاس��ت كه بايد
پرسيد فرمان اداره كشور در اختيار چه نهادهايي است
و كدام نيروه��ا اداره مملكت را دراختيار دارند .دولت
ايران ماشيني است كه پول به جامعه ميريزد اما دنبال
نميكند كه اين پولها باكدام كيفيت خرج ميشوند.
س��وم – ما همواره ميگويي��م دولت بايد از همه
اقش��ار ضعيف حمايت كند اما آي��ا واقعا به اين فكر
كردهايم كه درباره چ��ه حمايتي حرف ميزنيم .آيا
درباره كارآمدي نهادهاي حمايتكننده تاكنون كار
پژوهشي و كارشناسي دقيق و بدون جانبداري انجام
ش��ده اس��ت .گرفتاري اقتصاددانان و سياستمداران
ايراني اين اس��ت كه ميخواهند همهچيز را از پشت
مي��ز ببينند و اداره كنند و اين ناممكن اس��ت .من
دراين س��الها چند م��ورد از برنامههاي حمايتي را
ت��ا آخر دنبال كردم و ب��ه اين اكتفا نكردم كه خوب

برنامهاي ريخته ش��ده است و اجرا ميشود .در عمل
اما به چش��م ديدم كه از برنامه تا اجرا فاصله بسيار
زياد است.
چه��ارم – اما يك خبر خوب اين اس��ت كه اين
فروماندن دولت درگل تنها منحصر به ايران نيست و
شمار قابل اعتنايي از دولتهاي گوناگون درقارههاي
متفاوت با اين درگل ماندگي مواجه هستند .شاخص
قابليت دولت چيزي است كه بايد روي آن گفتوگو
كنيم و آنه��ا را بهروز كرده و دنبال اين باش��يم كه
آنها ارتقا دهيم .شاخصهاي قابليت دولتها را اكنون
با روشهاي س��اده و آزمايشهاي ساده اندازهگيري
ميكنن��د .بهط��ور مثال يك نه��اد بينالمللي براي
اندازهگيري يكي از شاخصهاي قابليت دولتها اين
كار را كرد كه به شماري از كشورها نامه نوشت و از
دولتهايشان خواست كه اگر نامه برايشان معنا ندارد
و فكر ميكنند اش��تباهي آمده است آن را به همان
آدرس برگردانند .نتايج نشان داد كه دهها دولت هرگز
جواب��ي ندادند و نامه را عودت ندادند .درصد كمي از
دولتها بودند كه اقدام به پس فرستادن كردند .اين را
يادمان باشد كه قابليت دولت يك امر تدريجي است و
به سادگي به دست نميآيد.
پنجم  -عبداهللزاده در اين نشس��ت به ش��ماري
از تجربههاي خ��ود در اجراي فعاليتهاي حمايتي
درايران در اين سالها اشاره كرد و البته خواست كه
از تشريح آنها در رسانهها خودداري شود كه به همين
دليل از بيان آنها خودداري ميكنيم .اما اش��اره كرد
كه متاس��فانه در ايران تقليد فريبكارانه در تاسيس
نهادها و سازمانها داريم و شماري از اين سازمانها
كارهايي ميكنند و حرفهايي ميزنند كه شهروندان
را بترسانند كه ما همين جا هستيم .وي با نشان دادن
تصويري از دو گونه مار سمي و مار غيرسمي را نشان
داد كه از نظر شكل و ظاهر هيچ تفاوتي نداشتند اما
يك گونهاي از آنها س��م نداشتند اما خود را به شكل
مارهاي سمي و موثر درآورده بودند كه ديگران از آنها
بترسند .او اشاره كرد ايران وزارت اقتصاد دارد و ايران
بانك مركزي دارد اما آيا اين دو نهاد همان كارهايي را
ميكنند كه دركشورهاي توسعهيافته انجام ميدهند.
ششم -اين دانشآموختههاروارد در سياستگذاري
عمومي س��پس به موضوع روز اين روزهاي اقتصاد
ايران اش��اره كرد و يادآور ش��د كه اصالح بودجه به
مثاب��ه يك آزمايش را ميتوان بايد به صورت دقيق
دنبال كرد و ديد كه نتيجه چه خواهد شد .ميشود
ح��دس زد كه دولتها هرگز حاضر نخواهند ش��د
بودجههاي ش��رکتها و سازمانهای خود را اصالح
کنند و این را میدانندکه این شرکتها و سازمانها
ابزار قدرت دولت هستند.
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وقتي نبض توليد آهسته ميزند

سجاد ابراهيمي
عضو هيات علمي گروه اقتصاد پژوهشكده پولي و بانكي
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با توجه به محدوديتهاي تجاري و چشمانداز
تحريمها به نظر ميرسد كه كاهش توليد بخش
صنعت در س��ال جاري با ش��يبي كمتر از سال
 ۹۷همچنان ادامه داش��ته باش��د .آخرين آمار
رس��مي مركز آمار از رش��د منفي  ۴.۹درصدي
در س��ال  ۱۳۹۷خبر ميدهد .درحاليكه بخش
صنعت ش��امل بخش معدن و نفت رشد منفي
 ۹.۶درص��دي و بخش صنع��ت بهتنهايي بدون
بخش معدن و نفت رش��د منفي  ۱۲.۲درصدي
را تجربه كرده اس��ت .در غياب آمارهاي رسمي
درباره عملكرد بخش حقيقي اقتصاد در سه ماهه
ابتداي سال  ۹۸گمانهزنيها از ادامه كاهش رشد
توليد در س��ال  ۹۸خبر ميدهد .اما س��والي كه
مطرح ميش��ود اين اس��ت كه چند و چون اين
كاهش به چه صورتي است .به اين معني كه چه
بخشها و شركتهايي بيشتر در معرض كاهش
توليد قرار دارند و چ��ه بخشهايي كمتر تحت
تاثير ركود قرار ميگيرند .ميتوان با اس��تفاده از
آمارهاي عملكردي شركتهاي بورسي برآوردي
از رون��د تغيي��رات توليد بخ��ش صنعت (كه به
نوعي پيشرو ساير بخشهاي اقتصادي هست و
بيشترين كاهش توليد را در سال گذشته داشته)
در سه ماهه  ۱۳۹۸ارائه كرد.
بررس��ي عملكرد س��ه ماهه بي��ش از ۲۳۰
شركت نش��ان ميدهد كه توليد اين شركتها
در سه ماهه ابتدايي سال  ۹۸حدود  ۱۲درصد
كاهش داشته اس��ت .از آنجا كه درصد كاهش
توليد مش��ابه كاهش توليد اين ش��ركتها در
پايان س��ال  ۹۷اس��ت ميتوان گفت كه روند
كاهش��ي توليد در س��ال  ۹۷با همان شيب در
سه ماهه ابتداي سال  ۹۸نيز ادامه داشته است.
البت��ه از آنجا كه كاهش توليد در س��ال  ۹۷از
سه ماهه دوم سال آغاز شد ،ميتوان پيشبيني
كرد كه رشد منفي در فصل دوم سال  ۹۸و بعد
از آن بهش��دت فصل اول  ۹۸نباشد و اندكي از
اين رشد منفي كاسته شود .نكتهاي كه تحليل
از اين رش��د منفي را عميقتر ميكند دانستن
تركيب اين رش��د است و اينكه چه بخشهايي
سهم بيشتري در كاهش توليد داشتند.
از اي��ن رو ميتوان بخشها و ش��ركتهايي
كه در س��ه ماهه نخس��ت س��ال  ۹۸بيشترين
نقش را در كاهش توليد داش��تند را بر اس��اس
س��ه ويژگي مشخص كرد :وابستگي به واردات:

تقريبا از خرداد س��ال  ۹۷به بعد ش��ركتهايي
كه بخش بيشتري از مواد اوليهشان را از طريق
واردات تامين ميكردند با كاهش شديدتري در
توليد نسبت به ساير شركتها مواجه شدند .بر
اساس آمار ،در سالهاي مختلف بهطور متوسط
بين  ۲۰تا  ۲۶درصد از مواد اوليه ش��ركتهاي
ن ميش��د .البته
بورس��ي از طريق واردات تامي 
درجه وابستگي ش��ركتها به واردات در طول
چند س��ال اخير كاهش داش��ته بهطوريكه از
 ۲۶درصد در س��ال  ۱۳۸۷به زي��ر  ۲۰درصد
در سال  ۱۳۹۶رس��يده است .نكته قابل توجه
اين اس��ت كه كاهش درصد مواد اوليه وارداتي
ش��ركتها بعد از شوك ارزي و اعمال تحريمها
تشديد شده است به گونهاي كه در سال ۱۳۹۷
تنها  ۱۳درصد از مواد اوليه شركتها از طريق
واردات تامين شده است .البته اين كاهش درصد
م��واد اوليه وارداتي لزوما به معني جايگزيني با
مشابه داخلي نيست و به معني كاهش يا صفر
ش��دن برخي محصوالت است كه پايه آن مواد
اوليه و واسطه وارداتي است.
بر اساس آمار شركتهاي بورسي شركتهايي
كه سهم بيشتري از مواد اوليه خود را از واردات
تامين ميكردند در س��ال  ۱۳۹۷كاهش توليد
بيش از  ۱۷درصدي را تحمل كردند درحاليكه
برخي ش��ركتها كه وابس��تگي به واردات آنها
حداقل ب��وده تنها كاهش تولي��د  ۳درصدي را
تجربه كردند .اين الگو در سه ماهه سال ۱۳۹۸
نيز ادامه داش��ته يعن��ي توليد ش��ركتهاي با
وابس��تگي شديد به واردات در اين مدت كاهش
 ۱۵درصدي داش��ته و شركتهاي كمتر وابسته
ب��ه واردات تنه��ا كاه��ش تولي��د  ۴درصدي را
داش��تهاند .لذا مسأله اصلي بخش توليد در سال
 ۹۷و  ۹۸مسأله واردات مواد اوليه و واسطه است.
محدوديت مالي :اگرچه مش��كل نقدينگي و
دسترس��ي به اعتبار براي توليدكنندهها به يك
مش��كل مزمن تبديل شده است ،اما اين مشكل
در برخ��ي برهههاي زماني تش��ديد ش��ده و اثر
ش��ديدتري بر روي توليد ميگذارد .بررسي آمار
شركتهاي بورسي نش��ان ميدهد كه در سال
 ۹۷رش��د منفي ش��ركتهايي كه با محدوديت
مالي ش��ديد روبرو بودند ۱۱.۸ ،بوده درحاليكه
شركتهايي كه كمتر با اين مشكل روبرو بودند
رش��د منفي  ۷.۸درصدي را تجرب��ه كردند .در
س��ه ماهه ابتداي س��ال  ۹۸رشد شركتهاي با
محدوديت مالي ش��ديد  -۱۳.۲درصد و رش��د
شركتهاي با محدوديت مالي كمتر -۱.۹ ،درصد
بوده است .با توجه به اينكه اختالف رشد توليد

بين اين دو گروه در سه ماهه اول سال  ۹۸بيشتر
از سال  ۹۷شده ،ميتوان اينگونه استنباط كرد
كه توليدكنندهها در سال  ۹۸با مشكل بيشتري
براي تامين نياز به نقدينگي خود روبرو هستند.
يكي از داليلي ك��ه توليدكنندهها از اواخر پاييز
با مش��كل تامين اعتبار مواجه شدند به افزايش
هزينههاي تولي��د برميگردد .ب��ا افزايش چند
برابري نرخ ارز و رشد شديد قيمتهاي داخلي،
هزينه تمام ش��ده شركتها افزايش پيدا كرده و
همين امر نياز به سرمايه در گردش بنگاهها را به
همان ميزان افزايش ميدهد.
اين در حالي اس��ت كه تسهيالت بانكها به
آن ميزان افزايش نداشته است .ماهيت كاربردي
محصوالت :شركتهايي كه توليدكننده كاالهاي
نهاي��ي اع��م از كااله��اي مصرف��ي و كاالهاي
س��رمايهاي هس��تند كاهش توليد ش��ديدتري
نس��بت به ش��ركتهاي توليدكنن��ده كاالهاي
واسطه را تجربه كردند .البته اين تفاوت بهنوعي
ريشه در وابستگي بيشتر به واردات شركتهاي
توليدكنن��ده كااله��اي س��رمايهاي و مصرفي
نس��بت به ش��ركتهاي توليدكننده محصوالت
واسطهاي دارد .از آنجا كه توليدات شركتهايي
كه محصوالت واس��طهاي توليد ميكنند بر پايه
مواد اوليه معدني و طبيعي اس��ت ،كاهش رشد
كمتري را تجربه كردهاند .در س��هماهه ابتدايي
س��ال  ۹۸كاهش توليد در توليدات محصوالت
مصرفي و نهايي به ترتيب  ۲۸و  ۲۴درصد بوده
است درحاليكه اين كاهش توليد در محصوالت
واسطه ۱٫۹درصد بوده است .اختالف فاحش در
رش��د توليد كاالهاي نهايي و واس��طه مويد اين
نكته است كه كاالهايي كه اتفاقا هدفشان عرضه
در بازارهاي داخلي بوده كاهش شديدي داشته
و برخي محصوالت واس��طه ك��ه عمدتا با هدف
صادرات س��اخته ميش��وند كاه��ش كمتري را
تجربه كردهاند.
در مجم��وع با توجه به وضعيت فعلي تجارت
كش��ور و تحت تاثير قرار گرفت��ن توليد بخش
صنعت به نظر ميرس��د كه كاه��ش توليد اين
بخش با ش��يبي كمتر از س��ال  ۹۷و سه ماهه
اول  ۹۸در فص��ول بعدي ادامه داش��ته باش��د.
بخش خدمات اگرچه در س��ال  ۹۷رشد مثبتي
را تجرب��ه كرده اما به نظر ميرس��د تحت تاثير
كوچك شدن اقتصاد در سال  ۹۷در سال جاري
با رشد منفي روبرو شود .البته بخش كشاورزي
با توجه به بارندگيهاي مناسبي كه در سال آبي
اخير اتفاق افتاده افق بهتري داشته و پيشبيني
ميشود كه رشد مثبتي را تجربه كند.
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معیشت مردم و ظهور پوپولیسم
سید مسعود موسوی

عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

وضعی��ت اقتصادی و معیش��تی کش��ور متاثر
از عوام��ل مختلف ش��رایط نابس��امانی را تجربه
میکن��د .ش��اخصهای اقتصادی اعالم ش��ده از
سوی نهادهای معتبر دولتی ،بیانگر آن است که
اقتصاد کش��ور تا حد زیادی از مدار طبیعی خود
خارج شده است .افزایش نرخ تورم ،افزایش حجم
نقدینگی ،کاهش نرخ رش��د اقتص��ادی ،افزایش
نرخ بیکاری ،تعطیلی واحدهای تولیدی ،نوس��ان
قیم��ت ارز و طال ،تالطم قیمتها در بازار بورس،
افزایش سرسامآور قیمت مسکن و نرخ اجارهبها،
افزای��ش قیمت اقالم خوراکی بهويژه در خصوص
میوه ،لبنیات و مواد پروتئینی و ...همگی گواهی
بر این واقعیتند.
مرکز آمار ای��ران در تازهترین گ��زارش خود،
رش��د اقتصادی کشور در س��ال  1397را منفی
اعالم کرده اس��ت .رش��د اقتصادی ایران در سال
گذش��ته با احتساب درآمدهای نفتی ،منفی 4.9
درصد و بدون احتس��اب نف��ت منفی  2.4درصد
اعالم ش��ده است .همچنین نرخ تورم در دو ماهه
اول س��ال جاری (فروردین و اردیبهشت) از 30
درصد ،گذشته است.
صن��دوق بینالملل��ی پ��ول در فروردی��ن ماه
س��ال جاری ،پیشبین��ی کرده بود ک��ه اقتصاد
ایران در س��ال جاری می�لادی  2019حدود 6
درصد کوچکترخواهد ش��د؛ این نهاد بینالمللی
پیشتر رک��ود  3.6درصدی را برای اقتصاد ایران
پیشبینی کرده بود.
در یک س��ال اخی��ر و به دنبال نابس��امانی و
آشفتگی بازار ارز ،کاالهای اساسی افزایش قیمت
حداقل دو برابری را تجربه کردهاند .این در حالی
اس��ت که بر اساس آمار ،کاالهای ضروری زیادی
به دلیل گرانی از س��فره خانوار حذف ش��دهاند.
بر اس��اس آمارهای اعالم ش��ده ،شاخص قیمت
مصرفکننده که بیانگر میانگین رش��د قیمتها
ب��رای مجموعهای از کاالها و خدمات اس��ت ،در
 12ماهه منتهی به اردیبهشت سال جاری بیش
از  33درصد باال رفته و در برخی اقالم خوراکی و
مصرفی از ابتدای سال جاری شاهد افزایش چند
برابری قیمتها بودهایم.
ب��ا توجه ب��ه ت��ورم  30درص��دی فروردین و
اردیبهشت  ،98نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان
فروردی��ن  1398به رقم کمس��ابقه  51.4درصد
رس��ید .برآوردها نش��ان میدهد اگر افزایش نرخ

تورم به همین منوال ادامه داش��ته باش��د ،بخش
دیگری از کاالهای اساس��ی مورد نی��از مردم به
مرور از سبد مصرفی خانوارها حذف خواهد شد.
وضعیت نامساعد معیشتی و اقتصادی کنونی
حاک��م بر کش��ور در ص��ورت ت��داوم و پایداری
ميتوان��د پیامدهای مختلفی در عرصه اجتماعی
و سیاس��ی کش��ور به همراه داشته باش��د .تاثیر
ب��ر فضای اجتماعی و سیاس��ی جامعه بهويژه در
رخدادهایی چون انتخابات آتی مجلس ش��ورای
اس�لامی از پیامدها مهم نابس��امانی اقتصادی و
معیشتی به ش��مار میآید .در این نوشتار برآنیم
تا اثراتی که این وضعیت ميتواند داشته باشد را
مورد بررسی قرار دهیم.
آثار اجتماعی بحران اقتصادی و معیشتی جامعه
اثرات اجتماعی نابس��امانی وضعیت معیشتی
مردم را در قالب موضوعات ذیل میتوان بررسی
کرد:
افزایش و تشدید آسیبهای اجتماعی :یکی از
موضوعات مهم ناش��ی از رکود اقتصادی ،ارتباط
مس��تقیم بین آس��یبهای اجتماعی و موقعیت
اقتصادی اس��ت .تحقیقات انجام ش��ده ،نش��ان
میدهد در دوران رکود و فش��ار اقتصادی ،جرایم
مختلف همچون س��رقت ،فحش��ا ،خش��ونت و...
افزایش چش��مگیری پیدا کرده است؛ به عبارت
دیگر ،گس��ترش و افزایش فق��ر منجر به افزایش
آسیبهای اجتماعی میشود .فقر پایدار به وجود
آمده ،خان��واده را در یک چرخ��ه فقر منتهی به
تش��دید آس��یبهای اجتماع��ی ق��رار میدهد.
فشارهای اقتصادی بر سالمت روان شهروندان اثر
منفی خواهد گذش��ت و اگر این مشکالت از یک
عدد مشخص افزایش یابد .بسته به میزان تحمل
افراد به افزایش استرس ،افسردگی و آسیبدیدن
سالمت روان منجر خواهد شد .ضمن اینکه بروز
هرگونه خسارت روانی برای شهروندان به واسطه
مش��کالت اقتصادی و محیط کار به خانه منتقل
ش��ده و همس��ر و فرزندان را نی��ز درگیر بحران
خواه��د کرد .خش��ونت ،نزاع ،افس��ردگی از آثار
اولیهای اس��ت که محیطهای خانوادگی را متاثر
و کان��ون خانواده را به عن��وان اصلیترین پایگاه
اجتماعی متضرر خواهد کرد .فشارهای اقتصادی
بهويژه در مورد قشرهای مستضعف و کسانی که
قدرت خریدش��ان کاهش یافته اس��ت ،بار روانی
س��نگینی را به همراه خواهد داشت که از محیط
کار به محیط خانواده و جامعه منتقل میش��ود و
آسیبهایی چون طالق ،اعتیاد ،سرقت و ...را در
جامعه تشدید میکند.

افزایش شکاف طبقاتی در جامعه
افزایش قیمتها در یک س��ال گذشته که
با سرکوب مزدی همراه شد ،نگرانیها درباره
افزایش جمعی��ت زیر خط فق��ر در ایران را
افزایش داده اس��ت .بهويژه آنکه از آغاز سال
جاری بنگاهها و کارگاههای تولیدی بیشتری
تعطیل و کارگ��ران اخراج میش��وند .بنا به
اعالم مرک��ز پژوهشهای مجلس در س��ال
 1397درمقایس��ه با س��الهای قب��ل ،افراد
بیش��تری در زی��ر خط فقر ق��رار گرفتهاند و
خط فقر مطلق در تابس��تان  97در مقایسه
با بهار  97جهش قابل توجهی داش��ته است.
این مرکز افزایش حداقل دستمزد را به علت
آن چ��ه تحمی��ل هزینه اضافی ب��ه کارفرما
خوانده ،موجب فراهم ش��دن اخراج کارگران
و فقر بیش��تر دانسته اس��ت .بنا به اعالم این
مرکز ،خط فقر در تابستان  97در مقایسه با
تابس��تان  96رشد  25درصدی داشته است.
وضعیت موج��ود باعث افزای��ش قابل توجه
شکاف طبقاتی در جامعه شده ،به نحوی که
به طور متوس��ط مصرف دهک ثروتمندترین
افراد  14برابر دهک کمترین درآمد است .در
حوزه پوشاک شکاف بین پایینترین دهک با
باالترین دهک  48برابر است .در لوازم منزل
 40برابر و در هزینههای مربوط به رستوران
 56برابر اس��ت .در مواد غذایی شکاف حدود
هشت برابر است.
بر اس��اس گزارش کمیته مزد شورای عالی
کار ،حداقل س��بد معیش��ت برای یک خانواده
سه نفره بر مبنای استانداردهای اعالمی وزارت
بهداش��ت و درمان ،س��ه میلیون و  750هزار
تومان تعیین ش��ده اس��ت .این در حالی است
که نمایندگان کارگران چهار تش��کل کارگری
مس��تقل ،این رق��م را «غیرواقعی» میدانند و
خط فقر راحداقل پنج میلی��ون تومان برآورد
کردند .برخی متفکران اقتصادی بر این باورند
ح��دود  30میلیون نفر از جمعی��ت ایران زیر
خ��ط فقر مطلق و نزدیک ب��ه نیمی از آن زیر
خط فقر نسبی روزگار میگذرانند .در موضوع
خ��ط فق��ر ،تفاوته ن��رخ خط فق��ر در مناطق
مختلف کش��ور از موضوعاتی اس��ت که کمتر
مورد توجه قرار میگی��رد .مرکز پژوهشهای
مجلس در گزارش��ی که در این خصوص تهیه
کرده اس��ت ،خط فقر استانهای مختلف را به
چهار خوش��ه شهری و پنج خوش��ه روستایی
تقس��یم کرده و س��پس برای هر خوش��ه خط
فق��ر مطل��ق را اعالم ک��رده اس��ت .در بخش
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خوش��ههای شهری ،خوش��ه چهارم که شامل
فقط شهرتهران میشود ،پایینترین خط فقر را
دارد .بر اساس این گزارش ،در خوشه نخست،
ش��امل اس��تانهای مرکزی ،آذریابجان غربی،
کردستان ،بوشهر ،هرمزگان ،گیالن ،اصفهان،
همدان ،زنج��ان ،قزوین ،مازندران ،گلس��تان،
لرس��تان ،سمنان ،خراسان شمالی ،سیستان و
بلوچستان و شهرهای تبریز ،اصفههان و اهواز
خط فقر س��رانه (برای هر نفر) و خانواده چهار
نفره در تابس��تان  97به ترتی��ب معادل 551
هزار تومان و ی��ک میلیون و  489هزار تومان
بوده اس��ت .این در حالی اس��ت که در خوشه
چهارم (شهر تهران) خط فقر سرانه و خط فقر
خان��واده چهارنفره در تابس��تان  97به ترتیب
یک میلیون و  10ه��زار تومان و دو میلیون و
 728هزار تومان بوده است .این در حالی است
که در بهار  97خط فقر سرانه در تهران معادل
 907هزار تومان و خط فقر خانواده چهار نفره
نی��ز معادل دو میلیون و  450هزار تومان بوده
است.

12

با اردیبهش��ت ماه سال قبل ،حدود  52درصد
رشد داشته است .هر چند این رشد در مقایسه
با هفت ماهه قبل از آن ،روند کاهش��ی به خود
گرفته اس��ت؛ اما ای��ن میزان رش��د نیز برای
شهروندان قابل توجه است.
مردم ایران در طول یک س��ال گذش��ته با
افت فاحش س��رمایههای خود مواجه بودهاند
و درآم��د واقعیش��ان به ش��دت کاهش یافته
اس��ت .کاهش درآمد خانوار لزوما با از دس��ت
دادن ش��غل یا دریافت دیرهنگام دس��تمزدها
نیست .درآمد حقیقی فردی که حتی افزایش
حقوق و مزایا داش��ته ،به دلیل افزایش شدید
قیمتها کاهش یافته است .از پیامدهای پایدار
ش��دن رکود و تورم ،حاکم شدن روحیه یأس
و ناامی��دی در بی��ن جوانان و مهاج��رت آنها
از کش��ور اس��ت .نتیجه این کار ،خالی ش��دن
کش��ور از باارزشترین و غیرقابل جبرانترین
سرمایهها است.

تغییر در سبد مصرف خانوارها
افزای��ش هزینهها همزمان با پایین بودن
حداقل دس��تمزد و همچنین عدم پرداخت
دس��تمزد کارگران ،ش��کاف درآمد و هزینه
خانوارها را عمیقتر کرده اس��ت .به گونهای
که خانوارهای طبقه متوس��ط برای کاهش
کس��ری درآم��د ،هزینه آم��وزش ،تفریح و
مس��افرت را کاهش دادهان��د .از راهکارهای
خانوارهای کمدرآمد برای جبران کس��ری
بودج��ه ،کاه��ش مص��رف م��واد غذایی و
یا اس��تفاده از مواد غذایی ب��ا ارزش غذایی
پایی��ن و کمکیفی��ت اس��ت .تحقیق��ات
میدان��ی ش��رکتهای همکار صنایع ش��یر
ایران در نزدیگ به  80ش��هر بزرگ کش��ور
نش��ان میدهد مردم در مقایس��ه با س��ال
گذشته،مصرف لبنیات خود را  14.6درصد
کاهش دادهاند .کاهش آمار مصرف لبنیات
و ش��یر پ��س از گرانیهای اخی��ر ميتواند
اثرات س��وء جدی در بلندمدت بر وضعیت
سالمت جامعه به دنبال داشته باشد.

چالش افزایش قیمت مسکن و اجارهبها
از دیگ��ر حوزههای��ی که مش��کالت جدی
برای خانوارها به همراه داش��ته ،افزایش قیمت
مس��کن و اجارهبها طی یک س��ال اخیر بوده
اس��ت .به��ای مس��کن در تهران و ش��هرهای
ب��زرگ دو براب��ر و در برخی مناطق س��ه برابر
افزایش داشته اس��ت .این افزایش قیمتها به
دلیل هم��گام نبودن با افزایش س��طح درآمد
عم��وم افراد جامعه ،موج��ب تغییراتی در نوع
و سطح تقاضای مس��تاجران در این بازار شده
اس��ت .به طوری که امروزه ش��اهدیم بخشی
از مس��تاجرانی که از نظر اقتصادی در س��طح
متوسط جامعه قرار داش��تند ،به دلیل ناتوانی
در پرداخ��ت اج��اره و رهن س��نگین امالک،
مجب��ور به س��کونت در مناطق حاش��یهای یا
شهرهای جدید اطراف کالنش��هرها شدهاند.
عدم امکان تامین مس��کن مناس��ب و در خور
شأن اجتماعی طبقات مختلف جامعه یا اجبار
به تغییر و تنزیل متراژ مس��کن و محله اقشار
مختلف ،باعث بروز نابسامانیهای زیاد فرهنگی
و روانی و ایجاد نارضایتی در قشرهای متوسط
و ضعیف جامعه خواهد بود.

افزایش نرخ تورم و کاهش توان مالی مردم
ب��ه نق��ل از مرکز آمار ایران ،ن��رخ تورم 12
ماهه منتهی به اردیبهشت ماه  1398به 34.2
درصد رس��ید .ش��اخص به��ای کاال و خدمات
مصرفی در اردیبهش��ت  1398ب��ا  1.5درصد
افزایش در مقایس��ه با فروردین ماه  1398به
حدود  173.5رسیده است .این رقم در مقایسه

آثار بحران اقتصادی و معیشتی جامعه
بر روندهای سیاسی کشور
برخ��ی روندهای سیاس��ی کش��ور همچون
انتخاب��ات آت��ی مجلس ش��ورای اس�لامی از
ابعاد مختلف ميتواند از آش��فتگی اقتصادی و
معیش��تی حاکم برجامعه تاثیر پذیرد که ذیال
به آنها میپردازیم:

خطر ظهور رویکردهای پوپولیس�تی
در انتخابات آتی
عوامگرای��ی روش��ی سیاس��ی اس��ت در
طرف��داری کردن یا طرفداری نش��ان دادن
از حق��وق و عالی��ق م��ردم عام��ه در برابر
نخبگان حاکم ب��ر جامعه .به باور طرفداران
این روش ،هدفهای سیاس��ی را میبایست
به خواس��ت و نیروی مردم جدا ازاحزاب و
نهادهای موجود پیش برد .جلب پشتیبانی
مردم با توس��ل به وعدهه��ای کلی و مبهم،
پیشبرد اهداف سیاسی مستقل از نهادها و
احزاب موجود ،تعص��ب کورکورانه ،تکیه بر
تودهه��ای مح��روم ،از رویکردهای محوری
پوپولیس��تها اس��ت .نابس��امانی وضعیت
معیشتی و اقتصادی حاکم بر کشور ميتواند
پیامدهای عدیدهای بر تحوالت سیاس��ی به
همراه داش��ته باشد .یکی از عرصههایی که
ميتواند از این مس��أله متاثر شود ،انتخابات
آتی مجلس ش��ورای اس�لامی است .فضای
سیاسی ایران طی چند ماه آینده ،به سمت
و س��وی انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی
خواهد رفت و این ميتواند ش��رایط را برای
ظهور دوباره پوپولیسم بر سیاست و اقتصاد
کش��ور آماده کند .این زنگ خطر را باید به
صورت جدی و هوشمندانه مورد توجه قرار
داد زیرا در س��الهای گذشته ،حاکم شدن
برخی رویکردهای پوپولیس��تی بر کش��ور،
هزینههای سنگینی را به لحاظ اقتصادی و
سیاسی بر کشور تحمیل کرده است.
در شرایط آش��فته اقتصادی معموال تمایل
م��ردم و ب��ه خص��وص طبق��ات ضعیفتر به
شعارهای پوپولیستی افزایش مییابد و بسیاری
از سیاس��یون و کاندیداه��ا از این ش��رایط در
راس��تای منافع شخصی سوءاستفاده میکنند.
غالبا خطر ظه��ور پوپولیس��م در انتخابات در
کش��ورهایی از نظام حزبی بیبهرهاند ،بیش��تر
اس��ت .در انتخاب��ات مجلس یازده��م با توجه
ب��ه ماهیت منطقهای و قوم��ی انتخابات ،طرح
برخ��ی مطالبات پوپولیس��تی ب��رای جلب آرا
از س��وی کاندیداها از آس��یبهایی اس��ت که
ميتواند بس��یار هزینهزا باشد .در حال حاضر
زمزمه چنین مباحثی را از س��وی جریانها و
برخ��ی افرادی که فعالیته��ای انتخاباتی را از
هماکنون کلید زدهاند ،شاهد هستیم.
کاندیداتوری سلبریتیها از دیگر نشانههای
ظهور پوپولیس��م درانتخابات است که به نظر
میرس��د در مجلس یازدهم یکی از پدیدههای
انتخاباتی خواهد بود که پیامدهای خاص خود
را نیز به همراه خواهد داشت.
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کاهش سطح مشارکت مردم در انتخابات
از دیگر پیامدهایی که ش��رایط اقتصادی و
معیشتی جامعه ،ميتواند بر فضای انتخاباتی
آتی داش��ته باش��د ،کاهش میزان مشارکت
م��ردم در انتخاب��ات اس��ت .کاه��ش قدرت
خرید م��ردم همزمان با کاه��ش ارزش پول
ملی و افزایش ش��کاف درآمدی و هزینههای
خانوادهه��ا ميتواند به حاکم ش��دن یأس و
ناامیدی و کاهش مشارکت مردم در انتخابات
منج��ر ش��ود .تاکید ب��ر بیعمل��ی دولت و
مسئوالن برای س��امان بخشیدن به وضعیت
اقتصادی کش��ور از سوی جریانهای سیاسی
مخال��ف دولت و برخی رس��انهها عمال باعث
تش��دید این وضعیت میش��ود .ت�لاش برای
کاهش میزان مش��ارکت م��ردم در انتخابات
و تحری��م انتخابات ،رویک��رد بخش مهمی از
اپوزیسیون خارج از کشور نیز هست .در کنار
آن برخی نخبگان و جریانهای سیاس��ی در
داخل کشور نیز زمزمههایی از عدم مشارکت
در انتخابات را س��ر دادهاند .کاهش محسوس
میزان مش��ارکت مردم در انتخابات ميتواند
ب��ر پرس��تیژ و جایگاه بینالملل��ی جمهوری
اس�لامی ایران بهويژه در ش��رایط کنونی که
جبهه رقبا و دش��منان آن متحدتر ش��دهاند،
پیامدهای مهمی داشته باشند و اقتدار آن در
مواجهه با جبهه رقیب را تضعیف کند .کاهش
مشارکت مردم در انتخابات ميتواند عوارض
دیگری نیز داشته باش��د و آن تغییر ترکیب
جریانهای سیاسی در مجلس است .هر چند
ترکیب دورههای مجلس ش��ورای اسالمی در
ادوار گذشته ،ترکیبی از دوگانه جریان راست
ی��ا چپ ،یا اصولگرا و اصالحطلب بوده ،اما در
ص��ورت کاهش میزان مش��ارکت ،با توجه به
ماهیت منطق��های انتخابات مجلس ،ترکیب
آینده ميتواند ترکیبی از نمایندگان مستقل
و اصوگرا باشد .افزایش اثرگذاری نمایندگان
مس��تقل ميتوان��د چالشهای��ی را بهوي��ژه
در مقاطع��ی که نیاز به اتخ��اذ تصمیمهایی
در س��طح ملی اس��ت ،ایجاد کند .این گونه
نمایندگان در بزنگاههای مهم ممکن اس��ت
تحتتأثير جریانهای قدرت خارج از مجلس
ق��رار بگیرن��د و از کارکرد ملی خ��ود فاصله
بگیرن��د .عملکرد ضعی��ف دو جریان اصولگرا
و اصالحطل��ب در مدیری��ت و کادرس��ازی
از یکس��و ،ارائ��ه فهرس��تهای تک��راری و
فاق��د جذابیت اصولگرای��ان از طرفی دیگر و
لیستهای ناش��ناخته اصالحطلبان در کنار
این دو موضوع ،ميتواند عاملی برای موفقیت
نمایندگان مستقل در انتخابات آتی باشد.

امکان مداخله خارجی در انتخابات
از رخداده��ای محتمل��ی ک��ه در خص��وص
انتخاب��ات مجل��س یازدهم ممکن اس��ت اتفاق
بیفت��د ،دخالت کش��ورهای رقیب و دش��من در
ای��ن انتخابات اس��ت .چنین دخالتی از س��وی
برخی رقبای منطقهای نظیر عربس��تان و برخی
شیخنش��ینهای خلی��ج فارس محتمل اس��ت.
ای��ن دخالته��ا ميتوان��د در قال��ب گزینههای
متعددی چون ایجاد ناامنی و حوادث تروریستی
در اس��تانهایی چون خوزس��تان ،سیس��تان و
بلوچستان ،کردستان ومناطق سنینشین کشور،
تبلیغ عدم مش��ارکت و تحریم انتخابات و ایجاد
موج رسانهای برای بدبین ساختن مردم به نظام
جمهوری اس�لامی ایران صورت گیرد .هر چند
احتمال برگزاری انتخابات به ش��یوه الکترونیکی
غیرمحتمل است اما در صورت برگزاری انتخابات
به ش��یوه الکترونیکی ،انجام حمالت سایبری به
زیرساختهای ساختار انتخاباتی کشور از سوی
این کشورها دور از انتظار نخواهد بود.
بهرهگیری از پولهای کثیف در انتخابات
از دغدغهه��ای مهم��ی ک��ه در خص��وص
انتخابات آتی مطرح است ،احتمال بهرهگیری
از پولهای کثیف و مشکوک در انتخابات است.
در برهه کنونی و ش��رایط نزدیک به انتخابات،
خط��ر پولش��ویی و حمایتهای رس��انهای با
کمک پولهای کثیف و منابع مالی مش��کوک،
مسأله مهمی اس��ت که میبایست مورد توجه
ق��رار گی��رد .یکی از م��واردی ک��ه معموال در
نظامهای مردمس��االر وج��ود دارد و در جامعه
ما نیز مطرح میش��ود ،ارتباط عناصر ثروت و
س��رمایه با نخبگان سیاس��ی برای رسیدن به
قدرت سیاسی اس��ت .به عبارتی ممکن است
سرمایهداران و صاحبان پول و ثروت در فرآيند
انتخابات دخالت کنند و رای تودههای مردم را
تحتتأثير قرار دهند و نظام سیاسی در دستان
کس��انی قرار بگیرد که اغراض خاصی دارند و
با حاکمیت پول و سرمایه در جریان انتخابات
نمایندگان آرای واقعی تودههای مردم را جهت
بدهن��د .این پیوند نامش��روع ق��درت و ثروت
میت��وان نظام جمهوری اس�لامی ای��ران را از
درون دچار آسیب جدی بکند.
اگرچه چند س��الی با برجسته شدن ماجرای
«پولهای کثیف» به حوزه سیاست و انتخابات
می گ��ذرد اما اقدام ج��دی و قانونمندی برای
شفافیت هزینههای انتخاباتی کاندیداها صورت
نگرفته اس��ت .ارتباط برخی رسانهها با تعدادی
از پروندههای فس��اد اقتصادی در کشور ،نشان
میدهد بیتوجه��ی به منش��أ پولهایی که به

نفع برخی جریانات خاص وارد فضای رس��انهای
ش��ده یا میشود ،چقدر ميتواند خطرساز باشد.
در انتخاب��ات مجلس با توجه به گس��تردگی و
هزینههای س��نگین انتخاباتی ،بعضا کاندیداها
ناگزیر از گرفتن کمک مالی از برخی متمکنین
محلی میش��وند .پیامد چنی��ن اقدامی جدا از
وامدار شدن آن نماینده در مقابل آن فرد حقیقی
یا حقوقی و مدیون ش��دن آن و در نهایت تالش
برای جبران این کمکها ،ميتواند زمینهای برای
پولشویی و وارد شدن پولهای کثیف به چرخه
اقتصاد کشور شود.
نتیجهگیری
بخ��ش مهمی از ش��رایط دش��وار اقتصادی
و مش��کالت معیش��تی کنونی که امروزه با آن
مواجهیم ،ناش��ی از بدعه��دی دولت آمریکا در
خ��روج از برجام و اعمال تحریمهای گس��ترده
علی��ه منابع درآمدی جمهوری اس�لامی ایران
اس��ت .تحریمه��ای جاری ک��ه اکن��ون علیه
جمه��وری اس�لامی ای��ران اجرا میش��ود ،به
جرات میتوان گفت شدیدترین موج تحریمی
است که علیه یک کش��ور تاکنون اعمال شده
اس��ت .متاثر از این وضعی��ت از میزان صادرات
نف��ت ایران به ش��دت کاس��ته ش��ده و امکان
هرگون��ه نقل و انتقال مالی به ایران یا از ایران
مسدود شده است .در چنین شرایطی ،وضعیت
معیش��تی خانواده ایرانی ب��ا چالشهای مهمی
مواجه ش��ده اس��ت .کاهش ارزش پول ملی و
افزایش نرخ تورم ،بخش قابل توجهی از جامعه
را از تامین نیازهای ضروری ناتوان کرده است.
تشدید بحران معیشت ،آثار زیانباری بر اوضاع
اجتماعی و سیاسی و حتی اوضاع امنیتی کشور
ب��ه دنبال خواهد داش��ت که در متن نوش��تار
حاضر به آنها پرداخته ش��د .تشدید آسیبهای
اجتماع��ی ،گس��ترش دامن��ه فق��ر در جامعه،
افزایش ش��کاف طبقاتی و ناامی��دی از اصالح
وضع موج��ود و احتمال گرایش به ش��ورش و
اعتراض��ات اجتماع��ی از موضوعاتی اس��ت که
در ح��وزه اجتماعی میتوان انتظار داش��ت .در
حوزه سیاس��ی ،یک��ی از نمودهای آش��فتگی
اوض��اع معیش��تی و اقتصادی کش��ور ميتواند
در انتخاب��ات آت��ی مجلس ش��ورای اس�لامی
ب��روز و ظهور یاب��د .احتمال ظهور پوپولیس��م
در انتخابات مجلس ،کاهش میزان مش��ارکت
در انتخابات و بهرهگی��ری از پولهای کثیف و
درآمدهای مش��کوک از موضوعات مهمی است
که در انتخابات آتی ميتواند رخ دهد .از این رو
بای��د برای آنها برنامهریزی الزم صورت گیرد تا
کشور بیش از این متحمل هزینه نشود.
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پيش��رفت و آبادان��ي و س��ربلندي اي��ران
ارجمند آرزوي هر ميهن دوس��ت و دلسوز به
اين مرز و بوم است .ايرانيان همانند شهروندان
ساير كشورها آرزو دارند در مسابقه نفسگير
اقتص��ادي دني��اي ام��روز در باالترين جايگاه
بايس��تند و افتخ��ار كنند در س��رزميني آباد
و داراي اقتص��اد نيرومن��د زندگ��ي ميكنند.
متاس��فانه اما اي��ن آرزوي ايراني��ان به داليل
گوناگون در دهه  1390روندي نااميدكننده را
تجربه كرده و اين روزها شاهد ناراحتي و اندوه
گروههاي گوناگون جامعه هستيم.
بخش��ي از روزگار ناخ��وش كس��بوكار
ايراني��ان و فرو افتادن اقتص��اد ايران به چاله
رش��د منفي در اين ده��ه از خصومت آمریکا
و تش��ديد تحريمهاي فزاينده در دو نوبت در
اين دهه اس��ت .رهبران كاخ س��فيد در برابر
استقالل خواهي نظام جمهوري اسالمي ايران
رفتاري غيرمدرن و مبتني بر مس��دود كردن
تج��ارت ايران را در دس��تور كار ق��رار دادند.
چني��ن رفت��اري موجب كاه��ش درآمدهاي
حاصل از صادرات نفت ايران شده و منجر به
رش��د منفي در  4سال از  8سال دهه 1390
ش��ده اس��ت .اما آيا تش��ديد تحريمها همه
ناكارآمديها و همه سياس��تهاي نادرس��ت
اتخاذ شده در سطح كالن و در سطح بنگاهها
و خانوارها را پوش��ش ميده��د؟ آيا ميتوان
ادعا كرد سياس��تهاي دول��ت در بخشهاي
گوناگون شامل بازار پول و ارز و سرمايه ،بازار
مس��كن ،بازار كاال ،بازار كار و سياس��تهاي
تجاري و صنعت��ي فاقد نق��ص و ناكارآمدي
اند؟واقعيت اين اس��ت و متاس��فانه بايد اين
واقعيت تلخ را يادآور شد كه دستگاه دولت در
كليت خود به همراه نهاد رياستجمهوري در
آغاز دهه  1390و در دو سال  1397و امسال
مزيد بر علت تحريم شدن ،اقتصاد ايران را در
 3سطح كالن بنگاهها ،خانوادهها و در صنعت
و كش��اورزي با ابهام و ع��دم تعادلهاي تازه
مواج��ه ك��رده اس��ت .ع��دم تعادلهايي كه
سياس��ت ارزي در فعاليتهاي كالن اقتصاد
ايجاد كرده اس��ت به تنهايي براي س��ردرگم
كردن فعاالن اقتصادي كافي به نظر ميرسد
و ش��رح كوتاهي در اين ب��اره ميتواند ژرفا و

گس��تردگي ناكارآمديه��ا را توضي��ح دهد.
دولت هنوز و پس از س��پري ش��دن  6فصل
از به��ار  1397تا امروز حاضر نيس��ت قبول
كن��د تخصي��ص دالر  4200توماني ش��مار
قاب��ل اعتنايي عدم تع��ادل در بازارهاي كاال
ايج��اد ك��رده اس��ت كه ه��ر روز ب��ر ابعاد و
دامنه اي��ن عدم تعادلها اضافه ميش��ود .از
همان دقيقهاي ك��ه دولت تصميم گرفت هر
دالر آمری��کا را  4200تومان حراج كند بازار
رانت و رانتخ��واران راداغ و كليد رقابت براي
رانتخواري و توسعه فساد را داغ و داغتر كرد.
اين عدم تعادل در نرخ دالر س��ركوب ش��ده،
دالر آزاد به زودي پيامدهايش به ساير بازارها
و بهوي��ژه بازار كاالها رس��يد .صادركنندگان
فرآوردههاي پتروشيمي اكنون كود مورد نياز
كشاورزان را به قيمتهاي آزاد به كشورهاي
ديگر صادر ميكنند و حاضر نيستند آن را در
بازار داخل كه تح��ت نظارت و كنترل دولت
و قيمتهاي دس��توري اس��ت عرضه كنند و
تعادل در اين بخش از بين رفته است .اكنون
صادركنندگان فرآوردههاي پتروشيمي عرضه
تولي��دات خ��ود را در بازار داخ��ل به حداقل
ميرس��انند ت��ا از تف��اوت قيمته��اي دالر
صادراتي و دالر نيمايي اس��تفاده كنند و اين
يك عدم تعادل ديگر اس��ت .افزايش صادرات
آب نب��ات ب��ا دالر آزاد و با اس��تفاده از يارانه
شكر و روغن يك عدم تعادل ديگر است .عدم
تعادل در قيمت تمام ش��ده توليدات صنعتي
كه بايد با قيمتهاي دستوري توليدات خود
را عرض��ه كنند نيز قابل اعتناس��ت و موجب
س��ردرگمي و آشفتگي شده اس��ت .افزايش
چند برابري قيمت كيس��ههاي كه ش��كر در
آن ذخيره و نگهداري و توزيع ميش��ود يكي
از عدم تعادلهاي عجيب اس��ت كه متاسفانه
ديده نميش��ود .عدم تعادل در قيمت حمل
چغندر و قيمت چغندر نيز از عدم تعادلهاي
موجود در صنعت ش��كر اس��ت .عدم تعادل
در قيمت ش��كر وارداتي و قيمت تمام ش��ده
ش��كر داخلي ك��ه ناگزير اس��ت تجهيزات و
ماشينآالت و حمل و نقل و ...را با قيمتهاي
جاري پرداخت كند ني��ز از عدم تعادلهايي
اس��ت كه سياست ارزي نادرست فراهم كرده
اس��ت .در اين وضعيت ع��دم تعادلها كه در
س��طح كالن و در سطح خانوار و بنگاه شاهد
آن هس��تيم عدم تع��ادل در داوريها از همه
دردناكتر اس��ت .درحاليك��ه نيك ميدانيم

مقايسه قيمت تمام شده واردات شكر با دالر
 4200توم��ان و توليد داخل ب��ا قيمتهاي
تطاب��ق پيدا ك��رده با دالر آزاد يك مقايس��ه
غيركارشناس��ي و مغرضانه است اما متاسفانه
ش��اهديم كه چنين مقايسهاي هنوز ميتواند
ذهنيت مديران ارشد را گمراه كند.

چه بايد كرد؟
دق��ت در ماهيت امروز كس��بوكار ايران و
عدم تعادلهايي كه در هر س��طحي از اقتصاد
و در هر بازاري ديده ميش��ود و به عدم تعادل
در تجارت و توليد ،در پسانداز و مصرف كل،
در سرمايهگذاري تازه و استهالك سرمايههاي
قبلي منجر شده است نشان ميدهد سرچشمه
اين تصميمهاي نادرس��ت ،تص��ور غلط دولت
اس��ت .دولتهاي محت��رم ايران ي��ك تصور
نادرس��ت دارند كه دانايي آنها در هر صنعت و
در هر فعاليتي بيش��تر از دانايي و تحليلهاي
بخش غيردولتي است .اگر اين تصور نادرست
كه مبناي همه تصميمگيريهاي غلط اس��ت
تعديل شود و دولت و دستگاهها و سازمانهاي
دولتي بپذيرند كه دلسوزي ،مهارت و كارآمدي
در نهادهاي مدني مرتبط با هر فعاليت ميتواند
بسترس��از همكاريهاي نوآورانه و پيش برنده
باشد بس��ياري از مشكالت حل خواهد شد .با
توجه به وضعيت خطير ميهن ارجمند اكنون
بايد در اين باره جور ديگري انديش��يد و جور
ديگ��ري كار كرد .انس��جام و وح��دت فكر و
عمل دولت و نهادهاي مدني كاري اس��ت كه
بايد انجام ش��ود .اما در سطحي پايينتر و در
اج��را نيز باي��د گامهايي در مس��ير اصالحات
سياستگذاري اقتصادي برداشته شود .اگر نگاه
از باال به پايين دولت و دولتمردان نس��بت به
مديران بخش غيردولتي جايش را به سازگاري
بده��د ،ميت��وان از دول��ت خواس��ت زنجيره
تصميمهاي نادرست را از جايي پاره كرده و به
مس��ير نو و مدرن و كم دردسر برگردد .دولت
بايد ميان ادامه سياستهاي اقتصادي موجود
كه ميتواند عدم تعادلها را بيشتر و شكافها
در بازارها را افزونتر كرده و عدم تعادل نهادي
و اب��دي فراهم كن��د و تعديل سياس��تهاي
اقتصادي يك��ي را انتخاب كند .تصور اكثريت
فعاالن اقتصادي و اقتصاددانان اين اس��ت كه
عدم تعادلهاي پديدار شده ميتوانند اقتصاد
ايران را به سمت و سويي بكشانند كه پايههاي
آن براي هميشه سست و لغزان باشد.
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نفت
تحریم آمریکا و مشتریان نفت ایران
صنعت نفت ایران با خروج آمریکا از برجام و اعالم اعمال
تحريمه�اي جدي�د دورهاي از تح�والت و چالشها را آغاز
كرده است .دولت آمریکا با بازگرداندن تحريمهاي گذشته
و تش�ديد اين تحريمها درصدد است زمينه كاهش شديد
تولي�د و صادرات نف�ت ايران را به بازاره�اي جهاني فراهم
س�ازد .عالوه بر اي�ن ،با در نظر گرفتن مج�ازات اقتصادي،
موجبات عدم فعاليت ش�ركتهاي خارجي را در طرحهاي
توس�عهاي صنعت نف�ت فراهم خواهد كرد .در اين راس�تا،
شركتها ،مشتريان نفتي و بانكهاي اروپايي كه اغلب آنها
منافع با اش�تراك منافع گوناگوني در اياالت متحده آمریکا

دارند و پيشتر از جرائم ناش�ي از تحريمهاي ثانويه آمریکا
متضرر ش�دهاند ،جانب احتي�اط را در تجارت با ايران كامال
رعاي�ت خواهند كرد .با توج�ه به اينك�ه درآمدهاي ارزي
حاص�ل از صادرات نفت ،مهمترين منبع درآمد ارزي دولت
است ،اتخاذ س�ازوكارهايي مانند اس�تفاده از قراردادهاي
 CIFب�راي ايج�اد اطمين�ان در خري�د مش�تريان نفتي،
اس�تفاده از ديپلماسي انرژي براي تقويت بازار فروش نفت،
اتخاذ تدابير الزم براي نقل و انتقال درآمدهاي ارزي حاصل
از ف�روش نفت به كش�ور و افزايش جذابي�ت خريد نفت از
ايران با شيوههاي قيمتي و غيرقيمتي كامال ضروري است.
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وابستگی تمام عیار
بررس��ي وضعيت اقتصادي كشور طي دهههاي
گذشته نش��ان از وابستگي س��اختاري اقتصاد به
درآمده��اي حاص��ل از اين بخش و ب��ه تبع آن،
آسيبپذيري اقتصاد كشور از تهديدهاي خارجي
دارد .كاهش محسوس صادرات نفت و به تبع آن،
درآمدهاي نفتي كش��ور و تش��ديد كسري بودجه
دول��ت از اواي��ل س��ال  2012ميالدي ب��ه دنبال
تشديد تحريمهاي بينالمللي عليه ايران نمونهاي
از آس��يبپذيري اقتصاد كشور از اين ناحيه است.
پ��س از اجرايي ش��دن برج��ام در ژانوي��ه 2016
ميالدي و برداشته ش��دن تحريمهاي بينالمللي
با منشا هس��تهاي ،توليد و صادرات نفت كشور با
افزايش چش��مگيري همراه شده كه همين مسأله
علت اصلي رشد اقتصادي محقق شده در سالهاي
 1395و  1396ب��وده اس��ت .در ادامه،آمریکا در

ب��ه بازارهاي جهاني فراهم س��ازد .عالوه بر اين ،با
در نظر گرفتن مج��ازات اقتصادي ،موجبات عدم
فعالي��ت ش��ركتهاي خارج��ي را در طرحه��اي
توسعهاي صنعت نفت فراهم خواهد كرد .در دوران
پس از برجام در بعد سرمايهگذاري در صنعت نفت
ايران ،ش��ركتهاي اروپايي حض��ور فعال و جدي
پيدا نكردند كه يكي از داليل آن ميتواند ترس از
بازگشت مجدد تحريمها با روي كار آمدن ترامپ
در آمریکا باشد.
بعد از خروج آمریکا از برجام اين تصور در بازار
جهاني نفت شكل گرفت كه صادرات نفت ايران به
تدريج كاهش خواهد يافت و انتظارات بازار موجب
افزايش قيمت جهاني شد .در اين راستا ،شركتها،
مش��تريان نفتي و بانكهاي اروپايي كه پيشتر از
جرائم ناش��ي از تحريمهاي ثانويه آمریکا متضرر
ش��دهاند ،اكنون جانب احتي��اط را كامال رعايت

 18اريبهش��ت س��ال  1397از برجام خارج شد و
رئيسجمهور اين كش��ور تاكيد ك��رد تحريمهاي
مرتب��ط با بخش انرژي اي��ران در بازه زماني 180
روزه علي��ه ايران اجرايي خواهد ش��د و هيچگونه
معافيتي براي ش��ركتهاي تجاري در نظر گرفته
نخواهد ش��د .اع�لام تحريمها عليه اي��ران باعث
روي گرداندن بس��ياري از شركتهاي خودرويي،
هواپيمايي و نفتي از بازار ايران شده است .اين در
حالي بوده كه كشورهاي اروپايي ،بهويژه سه عضو
اروپايي  ،5+1يعني آلمان ،فرانسه و انگليس تاكيد
دارند كه كماكان بر حفظ برجام مصمم هستند.
صنع��ت نفت اي��ران با خروج آمری��کا از برجام
تجربه دورهاي جديد از تحوالت و چالشها را آغاز
كرده است .دولت آمریکا با بازگرداندن تحريمهاي
گذشته و حتي تشديد اين تحريمها تالش خواهد
كرد زمينه كاهش تولي��د و صادرات نفت ايران را

ميكنند .يادآوري ميش��ود ،اغل��ب اين بنگاهها
منافع يا اشتراك منافع گوناگوني در آمریکا دارند
و از اي��ن رو ،چنانچه اتحادي��ه اروپا و دولتهاي
عضو آن نتوانند س��ازوكاري موثر براي جلوگيري
از اعمال تحريمهاي ثانويه بيابند،احتمال كاهش
دادوستد ش��ركتهاي اروپايي با ايران بسيار زياد
خواه��د بود .عالوه بر اين ،رفتار مش��تريان نفتي
در آس��يا كه به آمریکا وابستگي منافع به نسبت
كمتري دارند نيز نيازمند بررسي دقيقتر است كه
در اين گزارش به اين موضوع پرداخته ميشود .بر
اساس اين ،سازماندهي ادامه گزارش بدين صورت
اس��ت كه در بخش دوم ،روند تولي��د و صادرات
نفت ايران مورد بررس��ي قرار ميگيرد .در بخش
س��وم ،رفتار مش��تريان عمده نفتي مورد بررسي
ق��رار ميگيرد ،در بخش چهارم مالحظات امنيت
اقتصادي مترتب بر موضوع تحقيق ارائه ميش��ود

و در جامعه ضمن جمعبندي گزارش ،راهكارهاي
عملي ب��راي ارتق��اي امني��ت اقتصادي كش��ور
ارائه ميشود.
بررسي روند توليد و صادرات نفت خام ايران
در اواي��ل س��ال  ،2012تحريمهاي نفتي عليه
ايران باعث ش��د صادرات نفت حدود يك ميليون
بشكه در روز كاهش يابد .برغم اينكه صنعت نفت
ایران در دوره پس از اجرايي شدن برجام در زمينه
جذب س��رمايهگذاري خارجي چندان موفق نبود،
اما با از ميان برداش��تن تحريمه��اي نفتي ،ايران
توانسته است از اوايل سال  2016تاكنون توليد و
صادرات نفت خود را بيش از يك ميليون بشكه در
روز افزايش دهد .در مارس  2018ميالدي ،توليد
و ص��ادرات نفت خام ايران ب��ه ترتيب  3.8و 2.1
ميليون بشكه در روز بوده است.
بازگش��ت صنعت نفت ايران به س��طح توليد و
ص��ادرات قب��ل از تحريمهاي نفتي ،ب��ا تغييراتي
در مقاصد صادراتي نفت كش��ور همراه ش��ده ،به
گونهاي كه در دو س��ال اخير صادرات نفت ايران
به كشورهاي اتحاديه اروپا  -بهويژه ايتاليا ،اسپانيا،
فرانسه و يونان ـ افزايش چشمگيري داشته است.
در واق��ع ،در س��ال  2012با اعم��ال تحريمهاي
سنگين نفتي عيله ايران ،آمریکا توانست دولتهاي
اروپاي��ي را متقاعد كند كه واردات نفت از ايران را
تقريبا به صفر برس��انند .كشورهاي آسيايي نيز بر
اثر تهديدهاي كاخ س��فيد مبني بر محدود كردن
دسترسي آنها به ش��بكه بانكي آمریکا در صورت
عدم كاهش واردات نف��ت از ايران ،مراودات نفتي
خود را با ايران كاهش دادند.
صادرات نفت ايران به كره جنوبي و ژاپن نيز با
وجود رشد نس��بي آن پس از اجراي برجام ،هنوز
هم فاصله زيادي با رقم آن در نيمه نخس��ت سال
 2011دارد .در مقابل ،واردات نفت هند و چين از
ايران اكنون حتي از ميزان آن در سال  2011نيز
به ميزان كامال محسوسي بيشتر شده است .يكي
از تغييرات قابل اش��اره در س��ال  1396نسبت به
دوران تحريمها ،تغيير در فهرست خريداران نفت
اي��ران پس از اجراي برجام اس��ت ،درحاليكه در
دوران تحريم تعداد مش��تريان نفتي ايران كاهش
يافته و به چند كشور آس��يايي محدود شده بود،
در پس��ابرجام ،در كنار خريداران جديد آسيايي،
 15شركت اروپايي به آنها افزوده شدند كه روزانه
 700هزار بشكه نفت از ايران خريداري ميكنند.
بر اس��اس آمار ،ايران در سال  2017روزانه حدود
دو ميليون و  130هزار بش��كه نفت صادر كرده و
ميانگين قيمت فروش نفت و ميعانات گازي ايران
نيز در س��ال  2017حدود  52دالر براي هر بشكه
بوده اس��ت .در نمودار  ،1ميزان واردات نفت خام
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مشتريان عمده نفتي كش��ور را ميتوان مشاهده
كرد .بعد از اجرايي ش��دن برجام ،مشتريان اصلي
نفتي ايران به ترتيب برحسب ميزان خريد چين،
كش��ورهاي اتحاديه اروپا (به طور مجموع) ،هند،
تركيه ،ژاپن و كره جنوبي هستند.
پس از خروج از برجام و اعالم اعمال تحريمهاي
نفت��ي جديد ،صادرات نفت اي��ران و ميزان خريد
مشتريان نفتي دستخوش تغيير خواهد شد كه در
ادامه به بررسي اين موضوع ميپردازيم.
وضعيت مشتريان نفتي ايران
بررس��ي و دقت نظر در رفتار مشتريان نفتي با
توجه به نحوه رفتار آنها در دوره قبلي تحريمها و
استراتژيهاي اعالمي آنها در دور جديد تحريمهای
نفتي عليه ايران ميتواند آمادگي كش��ور را براي
مواجهه با س��ناريوهاي مختلف تحريمي و كاهش
اثرات مخرب آن افزايش دهد .بر اسا ياين ،در اين
بخش از گزارش رفتار مشتريان عمده نفتي ايران
مورد بررسي قرار ميگيرد.
چين
بر اس��اس گزارش اداره اطالعات انرژي آمریکا،
بزرگترين مشتري نفت خام ايران در سال ،2017
چي��ن بوده و به طور كلي ايران  24درصد از نفت
خود را به اين كش��ور صادر كرده است .اين كشور
به طور متوس��ط روزانه  700هزار بش��كه در سه
ماه ابتداي س��ال  2018از اي��ران نفت خريداري
كرده اس��ت .ش��ركت نفتي س��اينوپك ،به عنوان
بزرگترين شركت پااليشي آسيا ،در چند پااليشگاه
خود از نفت ايران استفاده ميكند .شركت دولتي
ژوي ژنگران ،يكي از خري��داران عمده نفت ايران
اس��ت كه نفت خريداري شده را به پااليشگاههاي
چين��ي ميفروش��د .چاينا پترولي��وم اند كميكال
ك��ه مديريت بخش عم��دهاي از پااليش��گاههاي
اين كش��ور را مديريت ميكند ني��ز يكي ديگر از
خريداران نفت ايران است.
چين به دليل رشد شديد تقاضا براي نفت و
امتيازاتي كه در پروژههاي نفتي ايران به دست
خواه��د آورد ،به احتمال كمت��ر از تحريمهاي
آمریکا تبعيت خواهد كرد ،در س��ال  2013نيز
به س��ختي با تحريمهاي آمریکا همراهي كرد.
در همين راستا ،سخنگوي وزارت خارجه چين
نيز اعالم كرده كه كش��ورش هم��واره با اعمال
تحريمهاي يكجانبه عليه هر كش��وري مخالف
بوده است .بايد توجه كرد كه اكنون اين كشور
در جن��گ تجاري با آمریکا به س��ر ميبرد و به
تازگ��ي بر واردات نفت خ��ام از آمریکا تعرفهاي
 25درصدي وضع كرده است .مقابله اين كشور
با آمریکا در زمينه واردات نفت خام ميتواند به

نف��ع صادرات نفت خام ايران باش��د مگر اينكه
آمریکا در مقابل همراهي چين با تحريم خريد
نفت از ايران،امتي��ازات اقتصادي براي چين در
نظر بگيرد.
هند
هن��د دومين مصرفكنن��ده بزرگ ان��رژي در
آسياس��ت ،در دوران تحريمهاي قبلي عليه برنامه
هس��تهاي ايران ،خريد نفت خام از كش��ورمان را
ادامه داد .بر اساس آمار وزارت نفت هند ،كشورمان
با ح��دود  18.4ميليون تن ص��ادرات نفت به اين
كشور در  10ماه نخست سال مالي 2017-2018
(از آوري��ل  2017ت��ا ژانوي��ه  ،)2018رتبه س��وم
را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت .پااليش��گاههاي
دولت��ي هند نفت خام مورد ني��از خود را از طريق
قراردادهاي مدتدار از كشورهاي مختلف از جمله
اي��ران تهيه ميكنند .اس��ار اويل پااليش��گاهي با
ظرفيت  400هزار بش��كه در روز است كه در حال
حاضر در مالكيت روس��نفت و ترافيگورا قرار دارد
ويكي از خريداران مهم نفت ايران به شمار ميآيد.
ش��ركت نفت هند به عن��وان بزرگترين ش��ركت
پااليش��ي اين كش��ور ،براي دو پااليشگاه پاراديپ
و چن��اي از ايران نفت خري��داري ميكند ،اين دو
پااليشگاه در مجموع ،ظرفيت پااليشي  500هزار
بشكه در روز را دارند .ريالينس ،بزرگترين مجتمع
پااليشي جهان با ظرفيت  1.2ميليون بشكه در روز
ديگر خريدار نفت ايران در هند اس��ت .پااليشگاه
منگالرو با ظرفيت پااليش��ي  300هزار بش��كه در
روز چهارمين مشتري نفتي ايران در هند است.
ش��ركت بهارات پتروليوم در حال حاضر با شركت
مل��ي نفت ايران قراردادي براي خريد يك ميليون تن
نفت براي پااليش��گاه كوچي از آوريل  2018تا مارس
 2019دارد .اي��ن پااليش��گاه در آوريل دو محموله به
مي��زان  260هزار تن نفت خ��ام ايران را دريافت كرد.
در اي��ن بين ،وزير امور خارجه هن��د ،به تازگي اعالم
ك��رد تنه��ا از تحريمهاي س��ازمان ملل علي��ه ايران
(و ن��ه تحريمه��اي آمریکا) تبعيت خواه��د كرد .يك
مق��ام بلندپايه در يك پااليش��گاه دولت��ي هندي نيز
مطرح كرده اس��ت كه به عنوان ي��ك خريدار ما همه
گزينهه��ا از جمله واردات نف��ت از آمریکا را داريم ،اما
عامل تعينكننده ،يك قيم��ت رقابتي خواهد بود .به
نظر ميرسد ،پااليش��گاههاي هندي ميتوانند تا حد
قابلتوجهي به خريد نفت از ايران ادامه دهند ،بهويژه
چنانچه ف��روش نفت به آنها ب��ا جذابيتهاي قيمتي
(از جمل��ه تخفيفهاي قيمتي) و تس��هيل در ش��يوه
بازپرداخت وجه نفت خريداري شده همراه باشد .البته،
بايد در نظر داشت كه چنانچه تهديدهاي آمریکا براي
جريمه شركتهاي خريدار نفت افزايش يابد ،احتمال
كاهش خريد نفت از ايران افزايش خواهد يافت.

كره جنوبي
كره جنوبي با واردات  14درصد از نفت خام ايران
در رده سوم قرار گرفته است .اين كشور بزرگترين
خري��دار ميعانات گازي ايران اس��ت .اين كش��ور
تاكنون به طور متوس��ط روزانه  300هزار بش��كه
از ايران نفت و ميعانات خريداري كرده است.هاناوا
توتال و اسكا انرژي دو ش��ركت پااليشي خريدار
نف��ت ايران در ك��ره جنوبي هس��تند .پيشبيني
ميشود ،بين كش��ورهاي آسيايي ،كره جنوبي در
كنار ژاپن به ميزان بيشتري با تحريمهاي آمریکا
همراهي كند .اگر ميعانات گازي ايران نيز ش��امل
تحريمهاي آمریکا شود ،كاهش خريد اين كشور از
ايران با افت شديدتري مواجه خواهد شد.
ژاپن
ژاپن با خريد حدود  130هزار بشكه نفت در
روز يك��ي از خريداران مهم نفت خام و ميعانات
گازي كشورمان به ش��مار ميآيد ،هر چند اين
كشور در س��الهاي اخير وابس��تگي خود را به
نفت ايران كاهش داده اس��ت .بزرگترين شركت
پااليشي ژاپن (جي ايكس نيپون) كه  7پااليشگاه
را دراختي��ار دارد ،يكي از خريداران بزرگ نفت
ايران در ژاپن است .كوسمو ،با ظرفيت پااليشي
 500هزار بشكه در روز ديگر خريدار ژاپني نفت
ايران اس��ت ،اين پااليشگاه اعالم كرده است كه
در صورت افزايش فشارهاي آمریکا ممكن است
نفت كويت را جايگزين نفت ايران كند.
بلومبرگ ژاپن را به عنوان يكي از نخس��تين
خري��داران نفت ايران معرفي كرده اس��ت كه از
تحريمه��اي آمری��کا تبعيت ميكن��د .در دوره
تحريمهاي قبلي ،ژاپن از جمله مشتريان نفتي
ايران ب��ود كه خريد نف��ت خود از اي��ران را به
ميزان قابل توجهي كاهش داد .به نظر ميرس��د
احتمال اتخاذ استراتژي مشابه همزمان با اعمال
تحريمهای جديد زياد باشد.
امارات متحده عربي
با وجود اتحاد و دوستي با عربستان سعودي
به عن��وان رقيب اي��ران در منطقه ،ب��ا واردات
روزان��ه  130ت��ا  140هزار بش��كه در روز يكي
از خريداران اصلي ميعانات گازي ايران اس��ت.
شركت ملي نفت امارات ،به طور متوسط روزانه
 140هزار بشكه ميعانات گازي خريداري شده
از اي��ران را در پااليش��گاه جبل عل��ي پااليش
ميكند .پيشبيني ميش��ود ب��ه دليل نزديكي
سياس��تهاي ام��ارات ب��ه عربس��تان و نياز به
حماي��ت آمریکا در منطقه ،همزم��ان با اجراي
تحريمها ،اين كشور خريد نفت خود را از ايران
به ميزان قابل توجهي كاهش دهد.

17

نفت
شماره  -137تابستان 1398

تركيه
ايران در س��ال  9 ،2017درص��د از نفت خود
(حدود  250هزار بشكه در روز) را به تركيه صادر
كرد .خاطرنشان ميشود خريد نفت اين كشور در
س��ال  2017به دليل كاه��ش خريد نفت از اورال
روس��يه ،با افزايش هم��راه بوده اس��ت .توپراش،
تنها شركت پااليش��ي تركيه ،نفت ايران را در دو
پااليشگاه ازمير و ايزميت پااليش ميكند.
بر اس��اس رفت��ار اي��ن ش��كور در دوره قبلي
تحريمه��ا ،ب��ه نظر ميرس��د همزمان ب��ا اجراي
تحريمها ،اين كشور خريد نفت خود از كشورمان
را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد.
مشتريان اروپايي
ش��ركتهاي اروپايي با خريد  600هزار بشكه
نفت در روز (كه در مقاطعي به  815هزار بش��كه
در روز هم رس��يد) از جمله مشتيران عمده نفتي
ايران پس از اجرايي شدن برجام به شمار ميآيند.
در اين بين ،كش��ورهاي ايتاليا ،فرانس��ه ،يونان و
اس��پانيان مش��تريان اصلي نفت ايران در منطقه
اروپا هس��تند .ايتاليا به عنوان يك��ي از خريداران
اصلي نفت ايران در اروپا طي سال  2017ميالدي
روزان��ه حدود  150ت��ا  200هزار بش��كه نفت از
ايران خريداري كرده اس��ت .پااليشگاه ساراس با

ظرفيت  300هزار بش��كه در روز و دو پااليش��گاه
واقع در سيس��يل متعلق به لوك اويل و داراي در
مجموع ظرفيت پااليشي  310هزار بشكه در روز،
خريداران ايتاليايي نفت ايران هستند.
يون��ان يك��ي ديگ��ر از مش��تريان نفت��ي ايران
اروپاس��ت كه روزانه حدود  120هزار بشكه نفت از
اي��ران خري��داري ميكن��د .موتور اوي��ل هالس و
هلنيك پتروليوم ،دو خري��دار اصلي نفت ايران در
يونان هس��تند.توتال فرانس��ه به عنوان بزرگترين
ش��ركت فرانس��وي عالوه بر قرارداد سرمايهگذاري
در ف��از  11پارس جنوبي ،قراردادي نيز براي خريد
نفت از ايران امضا كرده اس��ت .توتال در ش��ش ماه
گذش��ته روزانه حدود  70تا  100هزار بشكه نفت
از ايران خريداري و در پااليشگاههای خود واقع در
نورماندي فرانس��ه و آنتروپ بلژيك اس��تفاده كرده
اس��ت .با توجه ب��ه اينكه اين ش��ركت قراردادها و
سرمايهگذاريهاي به مراتب مهمترين در مرزهاي
آمری��کا دارد ،از اين رو ،احتمال ميرود بازگش��ت
تحريمه��اي آمریکا عليه اي��ران روي هر دوي اين
قراردادها اثرگذار باش��د .عالوه ب��ر اين ،درحاليكه
برخي پااليش��گاهها ماند كپساي اس��پانيا در حال
بررس��ي گزينه درخواس��ت اخذ معايت موردي از
آمریکاست ،شركت آني ايتاليا ،اذعان كرده كه اصال
به دنبال چنين معافيتي نخواهد رفت و به محض

شروع اعمال تحريمها ،خريد نفت از ايران را متوقف
خواه��د كرد .س��اراس ايتاليا در كنار ش��ركتهاي
پااليش��گاهي رپسول و كپساي اس��پانيا و هلنيك
پتروليوم يونان در ح��ال متوقف كردن خريد نفت
خام ايران هستند.
ه��ر چند برخي رهبران سياس��ي اروپ��ا در حال
رايزني براي كاهش تحريمهاي اياالت متحده آمریکا
هستند ،اما به احتمال شركتهايي كه تحمل ريسك
كمت��ري دارند ،براي جلوگي��ري از قطع نظام بانكي
خود به تبعيت از تحريمه��اي آمریکا اقدام خواهند
كرد .در اين بين ،برخي خريداران نيز ممكن اس��ت
خواهان معافيتهاي تحريمي از آمریکا شوند برخي
ش��ركتهاي كوچكتر نيز هس��تند ك��ه هيچگونه
مب��ادالت مالي با آمری��کا ندارند و به احتمال زياد با
حفظ مبادالت خود با ايران ،ميكوشند از تخفيفهاي
قيمتي ايران منتفع شوند .يادآوري ميشود به طور
معمول هر پااليش��گاه براي ف��رآوري نوع خاصي از
نفت (كه با توجه به ميزان ش��وري و س��نگيني آن
طبقهبندي ميشود) ،ساخته ميشود .پااليشگاههايي
ك��ه از نفت خام ايران اس��تفاده ميكنند ،ميتوانند
نف��ت اورال روس��يه و نفت عربس��تان س��عودي را
جايگزين كنند .در جدول شماره  ،1ميتوان خالصه
رفتار مش��تريان نفتي ايران را در دوره اجرايي شدن
تحريمهاي نفتي آمریکا مشاهده كرد.

جدول  – 1خالصه رفتار مشتريان نفتي ايران در دوره اجرايي شدن تحريمهاي نفتي

مشتري نفتي

پااليشگر عمده (مالكيت)

چين

ساينوپك (دولتي)
ژوي ژنگران (دولتي)
چاينا پتروليوم اند كميكال (دولتي)
اسار اويل (چند مليتي

متوسط روزانه  700هزار بشكه

هند

پارادايپ و چناي (دولتي)
ريالينس (خصوصي)
منگارو (چند مليتي)
بهارات پتروليوم (دولتي)

متوسط روزانه  420هزار بشكه در روز

كاهش حدود  20تا  30درصد خريد نفت محتمل است

كره جنوبي
ژاپن

هاناوا توتال (چند مليتي)
اس كا انرژي (چند مليتي)

متوسط روزانه  300هزار بشكه

كاهش حدود  50درصدي خريد نفت محتمل است

جيايكس نيپون (چند مليتي

متوسط روزانه  130هزار بشكه

كاهش حدود  50درصدي خريد نفت محتمل است

امارات

پااليشگاه جبل علي (چند مليتي)

متوسط روزانه  130تا  150هزار بشكه
(ميعانات گازي)

كاهش بيش از  50درصدي خريد ميعانات گازي
محتمل است

تركيه

پااليشگاه ازمير
پااليشگاه ايزميت

متوسط روزانه حدود  250هزار بشكه

كاهش حدود  50درصدي خريد نفت محتمل است

اتحاديه اروپا
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ميزان خريد كنوني نفت يا ميعانات گازي سناريوي محتمل بعد از اجرايي شدن تحريم

فرانسه :توتال (چند مليتي)
ايتاليا :ساراس (چند مليتي) ،اني (چندمليتي)
متوسط روزانه  600تا  700هزار بشكه نفت
و لوك اويل (چند مليتي)
يونان :موتور اويل هالس (چند مليتي) و
هلنيك پتروليوم (چند مليتي)

كاهش حدود  10تا  20درصد خريد نفت محتمل است

با توجه به احتمال كم امكان اخذ معافيت از
تحريمهاي آمریکا ،امكان كاهش  80تا 100
درصدي خريد نفت وجوددارد

نفت
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تحليل وضعيت صنعت نفت در پساخروج
تحريمه��اي يكجانب��ه آمریکا ك��ه  180روز
بع��د از اعالم آن عليه ايران اجرايي ش��د ،ش��امل
 -1تحريمه��ا در بخشه��اي عملي��ات بن��ادر و
كشتيراني ش��امل خطوط كش��تيراني جمهوري
اس�لامي ايران ( ،)IRISLخط كشتيراني جنوب
و ش��ركتهاي تاب��ع -2 ،تحريمه��اي مربوط به
مبادالت نفتي مرتبط با ش��ركت ملي نفت ايران،
نفتيران ،ش��ركت تانكر ايران ش��امل خريد نفت،
فرآوردهه��اي نفتي يا محصوالت پتروش��يمي از
ايران -3 ،تحريمها بر مبادالت موسس��ههاي مالي
خارجي با بان��ك مركزي اي��ران -4 ،تحريمها بر
سرويسهاي انتقال پيام ويژه به بانك مركزي ايران
و موسس��ههاي مالي اي��ران -5 ،تحريمها بر بيمه
و بيمه اتكايي اي��ران و  -6تحريمها بر كل بخش
انرژي ايران خواه��د بود .در خصوص بخش نفت،
اين تحريمها ع�لاوه بر خريد و فروش نفت ،بيمه
نفتكشها و كش��تيراني مربوط به آن و همچنين
نقل و انتقال مال��ي مرتبط با خريد و فروش نفت
را نيز شامل شد.
با توجه به اينكه آمریکا روي كاهش درآمدهاي
نفت��ي ايران تمرك��ز زيادي كرده اس��ت ،چنانچه
ش��ركتهاي اروپايي را از اعم��ال تحريمها معاف
كن��د ،بخش زي��ادي از تحريمها بياث��ر خواهند
ش��د .اين مس��أله در عين حال ،براي شركتهاي
آس��يايي واردكنن��ده نف��ت از ايران ني��ز مصداق
دارد .بنابراين ،به نظر ميرس��د دولت ترامپ هيچ
معافي��ت و تجديدنظر قابل توجه��ي در تصميم
اعالم ش��ده نخواهد داشت ،در عين حال ،از ساير
توليدكنندگان نفت خام در خاورميانه درخواست
كرده اس��ت تا با افزايش توليد در روزهاي آينده،
امنيت عرصه را در بازار برقرار سازند.
دامنه پيشبينيهاي موجود از كاهش س��طح
صادرات نفت خام اي��ران پس از اعمال تحريمها،
از  200هزار بش��كه آغاز ميشود و به بيش از يك
ميليون بشكه ميرسد .به طور كلي بر اساس تجربه
تحريمهاي قبلي ،بعيد است پااليشگاههاي چين و
هن��د از تحريمها به طور كام��ل تبعيت كنند ،اما
كاهش  20تا  30درصدي خريد نفت آنها از ايران
قابل پيشبيني است كه اين ميزان ،صادرات 250
تا  350هزار بش��كه نفت در روز را شامل ميشود.
همچنين چنانچه ش��ركتهاي اروپايي نتوانند از
آمری��کا معافيت خري��د را دريافت كنند ،صادرات
نفت ايران در سال  2019حدود  700هزار بشكه
در روز كاهش خواهد يافت .احتمال كاهش حدود
 50درصدي خريد نفت ايران از سوي ژاپن و كره
جنوبي نيز محتمل است كه معادل بيش از 200
هزار بشكه در روز نفت و ميعانات گازي ميشود.
ب��ه طور كلي ،پيشبيني ميش��ود ،چنانچه

س��طح تحريمه��اي اعمال��ي آمری��کا و رفتار
مش��تريان نفتي ايران مانن��د تحريمهاي دوره
قبلي باش��د تا پايان سال  ،2018صادرات نفت
ايران كاهش  500هزار بشكهاي را تجربه كند،
اما در صورتي كه توافق جديدي صورت نگيرد،
كاه��ش صادرات تا ميانههيا س��ال  2019بين
 1تا  1.25ميليون بشكه در روز افزايش خواهد
يافت .بايد در نظر داش��ت ،چنانچه مش��تريان
نفتي تهديدهاي آمریکا را جدي قلمداد كنند،
احتمال كاهش صادرات نفت ايران تا  1ميليون
بش��كه در روز حتي تا انتهاي س��ال  2018نيز
محتم��ل خواهد بود .اين مس��أله ب��ا توجه به
مشكالت جدي كه به احتمال در نقل و انتقال
ارز به كشور ايجاد خواهد شد ،ميتواند مشكالت
عديدهاي از جمله بروز كس��ري شديد بودجه و
نوسان متغيرهاي كالن اقتصاد را موجب شود.

ت�لاش اتحاديه اروپا در مان��دن در برجام و اعالم
احتمال استفاده از قانون مس��دودكننده اتحاديه
اروپا علي��ه آمریکا در راس��تاي حفاظت از منافع
ش��ركتهاي خود ،به دليل منافع مشترك فراوان
ش��ركتهاي اروپايي در حفظ و تداوم همكاري با
آمریکا احتمال موفقيت اروپا در دريافت معافيت از
آمریکا با استفاده از قوانين تقابلجويانه با آمريكا،
چندان زياد نخواهد ب��ود .از اينرو ،در اين حالت،
تاثير تحريمهاي نفتي بر جريان ورود ارز به كشور
ميتواند بس��يار قابل توجه باشد و كسري بودجه
متعاق��ب آن تهديدي جدي ب��ر امنيت اقتصادي
كشور خواهد بود.
عالوه بر اين ،امروزه همراهي عربستان سعودي
با آمریکا براي آس��انتر ك��ردن اعمال تحريمهاي
نفتي عليه كش��ورمان بر كس��ي پوشيده نيست.
پ��س از تالش بيوقفه عربس��تان ب��راي تصويب

مالحظات امنيت اقتصادي
تحريمهای يكجانبه آمریکا عليه ايران ،صنعت
نفت كش��ور را به عنوان مرجع اصل��ي تامين ارز،
در ش��رايط وي��ژهاي قرار خواه��د داد كه نيازمند
توجه به برخي مالحظات امنيت اقتصادي اس��ت.
بايد در نظر داش��ت كه نفت مانند هر كاالي ديگر
در تجارت بينالمل��ل ،داراي يك جريان كااليي،
يك جريان درآمدي و يك سيس��تم تسهيلگر و
تضمينكنن��ده اين جريانها اع��م از نظام بانكي،
بيمهكنن��دگان نفتكش��ها و محمولههاي نفتي و
خطوط كشتيراني است .تحريمهاي آني تمام اين
جريانها و سيس��تمهاي مربوط را نش��انه گرفته
اس��ت .با توجه ب��ه اينكه ترامپ مصصم اس��ت تا
درآمده��اي نفتي ايران را به ش��دت كاهش دهد،
احتم��ال اعطاي معافيت به كش��ورها و ش��ركاي
نفتي ايران بس��يار كم خواهد ب��ود .در واقع برغم

ط��رح افزايش توليد در اوپ��ك و تاكيد بر افزايش
يك ميليون بش��كهاي در روز ،تازهترين اقدام اين
كشور حركت به سمت توليد  11ميليون بشكهاي
در روز به منظور پوش��ش خروج نفت ايران از بازار
جهاني اس��ت .پيش از اين نيز ترامپ به صراحت
از اعضاي اوپك خواس��ته بود ك��ه توليد نفت اين
سازمان را افزايش دهند .چنانچه عربستان سعودي
تولي��د نفت خود را به ميزان قابل توجهي افزايش
دهد يا بتواند اجماعي را در بين اعضاي اوپك براي
جايگزيني نفت ايران ايجاد كند ،اثرات اين رويكرد
ب��ر كاهش ملموس صادرات نف��ت ايران و كاهش
درآمدهاي ارزي قابل توجه خواهد بود.
از بي��ن رفتن يا حداقل بياعتبار ش��دن برجام
بر اثر اقدامه��اي دولت ترامپ ميتواند به افزايش
ريسكهاي ژئوپليتيكي در خاورميانه منجر شود
و س��رمايهگذاري در ميادي��ن نفتي اين منطقه را
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كاهش دهد .اتفاقي كه كاهش ظرفيت توليد نفت
را در پي خواهد داش��ت و ممكن اس��ت شرايط را
براي جهش قيمت نفت فراهم كند .اين مسأله در
ميانمدت و بلندم��دت ميتواند درآمدهاي ارزي
كش��ورهاي صادركننده نف��ت را از طرف قيمت،
افزايش دهد.
يك��ي ديگ��ر از كانالهاي مخ��رب تاثيرگذاري
تحريمها افزايش روشهاي غيررسمي فروش نفت
و اعمال بروز فسادهاي اقتصادي در اين حوزه است.
خاطرنشان ميشود ،تحريمهاي سال  2012بسيار
غيرمنتظره و با اجماع جامعه جهاني همراه بود و اين
مسأله سطح صادرات نفت ايران را به شدت كاهش
دهد و دولت را ناگزير به استفاده از هر ابزاري كرد
تا مشكالت تا حدودي حل و روزنهاي براي فروش
نفت كش��ور باز كند .هر چن��د تحريمهاي آتي با
اجماع جهاني همراه نيس��ت ،اما به دليل موانعقي

در اين گزارش رفتار مش��تريان نفتي در مواجهه
با تحريمهايي كه قرار اس��ت از  13آبان سال 97
اجرايي ش��ود ،مورد بررس��ي قرار گرف��ت .در اين
راس��تا ،ارتقاي امنيت اقتصادي كش��ور طي اين
دوران نيازمند اتخاد سازوكارهاي عملياتي بوده كه
برخي از راهكارهاي قابل پيشنهاد در اين خصوص
به شرح زير است:
استفاده از قراردادهاي CIF
ب��ا توجه به اعمال تحريمه��اي مربوط به بيمه
نفتكشها ،يكي از عواملي كه به صورت مانع بر سر
راه فروش نفت ايران ،قرار دارد ،ريسك نقل و انتقال
محمولههاي نفتي اس��ت .در برخي از قراردادهاي
فروش نفتي كه كش��ورمان با كره جنوبي يا هند
دارد ،ام��كان تغييراتي در اجراي قرارداد ،از جمله
انجام معامل��ه با ارزهاي ديگر وج��ود دارد .عالوه
ب��ر اين ،امكان قابل اس��تفاده ديگر ،تغيير قرارداد

كه در فروش رسمي نفت به مشتريان نفتي پيش
خواهد آمد .اتخاذ س��ازوكارهاي نظارتي الزم براي
كاهش عدم ش��فافيتها و ممانعت از شكلگيري
فسادهاي مشابه در فروش نفت و انتقال منابع مالي
حاصل از آن كامال ضروري اس��ت .بروز و گسترش
فس��اد در فروش نفت ،ضمن هدررفت منابع ارزي
كشور ،اعتماد عمومي را با مخاطره مواجه و امنيت
اقتصادي را تهديد ميكند.

از ( FOBتحويل روي عرش��ه) ب��ه قرارداد CIF
(هزينه ،بيمه و حمل) است كه به مشتريان نفتي
تضمين دريافت نفت خريداري ش��ده را ميدهد.
هر چند در اين صورت ،بايد ريس��ك تحميلي به
شركتهاي بيمه داخلي و توانگري اين شركتها
را ه��م به دقت ارزيابي كرد و حتياالمكان از توان
بيمهگ��ران بينالمللي (با رتب��ه اعتباري هر چند
پايين) نيز بهره جست.
متنوعسازي شيوههاي فروش نفت
با آغاز فعاليت بخش انرژي بورس ش��انگهاي،
اي��ران اين فرص��ت را دارد كه نفت خ��ام خود را
به چين ببرد و در بورس اين كش��ور و بر اس��اس
پاي��ه قيمتي يوان عرضه كند ،در اين صورت ،نقل
و انتقال دالر م��ورد نياز نخواهد بود .هر چند اين
احتمال كماكان وجود خواهد داش��ت كه آمریکا
نسبت به محدود كردن احتمال موفقيت اين شيوه

جمعبندي و راهكارها
صنعت نف��ت ايران يك��ي از صنايع پيش��ران
اقتصاد ايران است كه نحوه عملكرد اين صنعت به
صورت غيرقابل انكاري ساير بخشهاي اقتصادي
كش��ور را متاثر ميسازد .با خروج آمریکا از برجام
و اعالم اعمال تحريمه��ا عليه ايران ،صنعت نفت
كش��ور وارد دوران جديدي از تحوالت شده است.

با فشار آوردن به چين اقدام كند .استفاده از توان
بخش خصوصي در فروش نفت با لحاظ مالحظات
نظارت��ي ضروري ك��ه از بروز فس��اد در اين حوزه
جلوگيري كند نيز ميتواند در فروش نفت كشور
در دوران تحريمها موثر باشد.
استفاده از ابزار ديپلماسي انرژي
همانطور كه اش��اره ش��د ،به دنب��ال افزايش
احتمال تحريمهاي مجدد از سوي اياالت متحده
آمریکا ،برخي از مش��تريان نفتي خريد نفت خود
را از اي��ران كاه��ش دادهاند يا خواه��ان تخفيف
قيمتي ش��دهاند .با تداوم اين رون��د ،فروش نفت
ايران با مشكالت عديديهاي مواجه خواهد شد .به
نظر ميرسد با اس��تفاده از ابزار ديپلماسي انرژي
و تقويت روابط اقتصادي و سياس��ي با كشورهاي
مصرفكنن��ده نف��ت ميتوان مش��تريان نفتي را
متنوع كرد تا آسيبپذيري نفت كاهش يابد.
نقل و انتقال درآمدهاي ارزي
يكي از مهمترين معضالت صادرات نفت ايران
در دوران تحريمه��اي قبل ،موضوع انتقال وجوه
حاص��ل از فروش نفت بود .اهميت اين مس��أله
به ط��ور عمده از آن جهت اس��ت كه مهمترين
منبع درآمد ارزي دولت ،صادرات نفت است.
ع�لاوه بر اين ،مش��تريان زماني كه ميديدند
براي انتقال پول نفت با مواجه مش��كل ميشود،
خري��د خ��ود را كاه��ش ميدادند .ب��ا توجه به
اينك��ه بانكهاي بزرگ و معتب��ر به دليل ترس
از تحريمه��اي آمریکا ،حت��ي در دوران اجرايي
ش��دن برجام ب��ا اي��ران هم��كاري نميكردند،
اس��تفاده از قابليت بانكهاي كوچك و متوسط
در كشورهايي كه مراودات مالي كمتري با آمریکا
دارند ،ميتواند در دس��تور كار قرار گيرد .ضمن
اينك��ه آمریکا عزم خود را بر اعمال ش��ديدترين
فش��ارها بر اي��ران از جمله كاهش ش��ديدترين
فشارها بر ايران از جمله كاهش درآمدهاي نفتي
جزم كرده اس��ت ،مديريت منابع ارزي و كاهش
هزينههاي غيرضروري دولت كامال ضروري است.
افزايش جذابيت خريد نفت از ايران
كشورهايي كه در دوران تحريمها به خريد نفت
از ايران ادامه ميدهند ،به طور معمول خواس��تار
دريافت تخفيفهاي قيمتي انگيزاننده و تس��هيل
در شرايط پرداخت وجوه مربوط هستند تا ريسك
همكاري با ايران را پوشش دهد .در اين راستا ضمن
اينكه بايد با متنوع كردن مشتريان نفتي و كاهش
وابستگي به رفتار خريداران محدود ،آسيبپذيري
فروش نفت را كاهش داد ،به نظر ميرسد ،افزايش
جذابي��ت قيمتي (از جمله تخفيفهاي قيمتي) و
غيرقيمتي خريد نفت از ايران (تس��هيل در شيوه
پرداخت وجه حاصل از فروش نفت) شرط ضروري
در همراه كردن مشتريان نفتي است.
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عربس��تان ،عراق و ليبي بدون اينكه سقف توليد
اوپ��ك افزايش پيدا كند ،جاي خال��ي نفت ايران را
در بازار پر كردند .اين در حالي اس��ت كه  14عضو
سازمان كشورهاي صادركننده نفت در نشستهای
خود س��قف توليد براي ش��ش ماه دوم سال جاري
ميالدي را مش��خص كنند .خالد فال��ح ،وزير انرژي
عربستان توصيه كرده با توجه به وزش بادهاي موافق
با رش��د اقتصاد جهاني و كاه��ش تقاضا براي نفت،
س��طح توليد كنوني  30ميليون و  260هزار بشكه
در روز حفظ ش��ود .اما ايران كه سطح توليد نفتش
به پايينترين ميزان از س��ال  1990رسيده ،هشدار
داده است اين كارتل  59ساله به دليل سياستهاي
برخي اعضا در معرض فروپاشي قرار دارد.
در نتيج��ه ماهها رايزن��ي ديپلماتها و مقامات
خزانه داري آمریکا با عربس��تان سعودي و امارات
متحده عربي به منظور اطمينان از تامين نياز بازار
نفت پس از حذف ص��ادرات ايران ،مايك پومپئو،
وزير امور خارجه آمریکا خبر عدم تمديد معافيت
از تحريمه��اي نفتي اي��ران را اعالم كرد .بر خالف
پيشبينيه��ا ،نه اين خب��ر غافلگيركنن��ده و نه
بحرانهاي��ي كه پس از آن در خليجفارس ش��دت
گرفت ،نتوانس��ت ش��وك نفتي ك��ه منتقدان اين
تصميم آمریکا درباره آن هش��دار ميدادند را پديد
آورد .اين در حالي است كه بهاي نفت در بازار لندن
پس از اعمال تحريمهاي نفتي عليه ايران به دليل
افزايش نگرانيها نسبت به جنگ تجاري آمریکا و
چين و تهديد رش��د اقتصادي اين دو كش��ور 11
درصد كاهش يافت.
دونالد ترامپ ،رئيسجمهور آمریکا پس از ماهها
تهديد به پاره كردن برجام ،در ماه ميسال گذشته
از برنامه جامع اقدام مشترك خارج شد و همزمان
تحريمه��اي نفتي عليه اي��ران را با در نظر گرفتن
معافيتهايي براي  8كشور واردكننده نفت ،از سر
گرفت .اين معافيتهاي شش ماهه يك بار در نوامبر
 2018تمديد شد ،اما كاخ سفيد تصميم گرفت در
چارچوب استراتژي «فشار حداكثري» بر ايران ،اين
معافيتها را تمديد نكند .مشتريان عمده نفت ايران
از جمل��ه چين ،هند و حتي تركيه به اين تصميم
اعتراض كردند و در مقابل واشنگتن كشورهايي كه
به خريد نفت از ايران ادامه ميدهند را به حذف از
بازار اياالت متحده و مواجهه با جريمههاي سنگين
تهديد كرد.
برخی منابع میگویند پس از اجراي تحريمهاي
كامل نفتي آمریکا عليه ته��ران ،صادرات ايران به
 400هزار بش��كه و توليد به  2320هزار بشكه در
روز كاهش يافته اس��ت .به گ��زارش بلومبرگ ،در

اين مدت عربس��تان س��عودي با توليد  170هزار
بشكه نفت بيشتر ،س��قف توليد خود را به 9960
هزار بشكه رس��انده كه هنوز كمتر از سقف توليد
مجاز اين كش��ور ( 10ميليون و  300هزار بش��كه
در روز) طبق سهميهبندي اوپك است .به گزارش
اي��ن خبرگزاري آمریکايي ،باوج��ود افزايش توليد
عربستان ،عراق و ليبي ،مجموع توليد اعضاي اوپك
ك��ه  40درصد منابع نفت جهان را تامين ميكند،
بدون تغيير نسبت به ماه قبل باقي مانده است.
سود عراق از تحريم ايران
باوج��ود اينكه توليد نفت عربس��تان با س��قف
سهميه تعيين ش��ده  340هزار بشكه فاصله دارد،
عراق روزانه  50هزار بش��كه نفت بيشتر توليد كرد
تا سطح توليد خود را به  4630هزار بشكه برساند
که  87هزار بشكه بيش از سهميه مشخص شده در
نشست قبلي اوپك در ژانويه سال جاري است .اين
كشور بهطور معمول در س��الهاي اخير كه ايران
به دليل سوء مديريتها ،فرسودگي زيرساختها،
فساد و قاچاق و البته تحريمها ،نفت كمتري توليد
و روانه بازار كرد ،بيش از س��هميه مجاز نفت توليد
كرده است.
ايران پس از انقالب اس�لامي و عراق در تجربه
يك جنگ هش��ت س��اله و تحريمهايي كه عمال
تا مرحله نفت در برابر غذا تش��ديد ش��د ،مشترك
هس��تند ،اما عراق عالوه بر اين جنگ فرسايشي و
تحريمها ،تجربه حمله نيروهاي ائتالف به رهبري
آمری��کا را ني��ز در كارنامه خ��ود دارد .مداخلهاي
نظامي كه پيامدهاي فاجع��ه بار آن همچنان اين
كشور را درگير كرده است .اما شرايط اقتصادي و به
خص��وص توليد نفت عراق بر خالف آنچه در زمان
مش��ابه در ايران اتفاق افتاد ،بس��يار اميدواركننده

بوده است .عراق هماكنون دومين توليدكننده نفت
اوپك و پنجمين توليدكننده بزرگ نفت در جهان
است .آژانس بينالمللي انرژي پيشبيني ميكند با
افزايش توليد اين كشور به شش ميليون بشكه در
روز ،نام عراق در جايگاه س��وم فهرست بزرگترين
كش��ورهاي توليدكننده نفت جهان قرار گيرد .اين
نهاد بينالمللي دليل خوشبيني نس��بت به آينده
صنعت نفت عراق را شرايط مطلوب سرمايهگذاري
خارجي ،ثبات سياس��ي و در دسترس بودن منابع
آب توصيف كرده است .هيچ يك از اين عوامل در
مورد ايران مصداق ندارد و در مقابل تحريم ،فساد و
فرسودگي ميدانهاي نفتي ،چشمانداز اين صنعت
را بيش از هر زمان ديگري تهديد ميكند.
برخي گزارشها حاكي از آن اس��ت كه عراق در
زمان تصميمگيري آمریکا براي عدم تمديد معافيت
از تحريمه��اي نفتي ايران ،ب��راي افزايش توليد به
واشنگتن چراغ سبز نشان داده بود .عراق هماكنون
به همراه روسيه و قزاقستان با جذب مشتريان نفتي
ايران ،منابع نفت مورد نياز تركيه را تامين ميكند
كه واردات از ايران را متوقف كرده است.
مقامهای عراقي حاضر در نشستهاي اضطراري
اخير سران كشورهاي عرب و مسلمان در مكه كه
زير نورافكن رس��انهها و توج��ه جامعه بينالمللي
برگزار ش��د ،در واكنش ب��ه اتهامهاي مطرح عليه
ايران در بيانيه پاياني اين نشس��تها ،آن را امضاء
نكردند .برهم صالح ،رئيسجمهوري عراق با انتقاد
از اين بيانيه گفت« :ايران كشور همسايه ما است و
امنيت آن بايد حفظ شود ».اما زماني كه نورافكنها
خاموش ميش��ود و پاي منافع اقتصادي به ميان
ميآيد؛ عراق ،روس��يه و حتي چي��ن در دور زدن
همين «كش��ور همس��ايه» و «دوست» از يكديگر
سبقت ميگيرند.
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دکتر حسین عبده تبریزی|
از اواسط دهه  ۷۰كه بحث بورس نفت آغاز شد و
و بعد در اوايل دهه  ۸۰بهطور جديتر دنبال شد ،تا
تشكيل بورس برق و بعد تبديل آن به بورس انرژي و
نهايتا تا زماني كه اولين معامله نفت در سال ۱۳۹۷
روي مي��ز كارگ��زاران رفت ،م��دت زماني طوالني
س��پري ش��د .اما عرضه محموله نفتي با موفقيت
همراه نشد ،چون زمان عرضه مناسب نبود و بورسي
كه علياالصول بايد ويژگي بينالمللي داشته باشد،
در هنگامه تحريمهاي س��خت بينالمللي ،فعاليت
خود را آغاز كرد؛ بيش��ك ،در شكلگيري اين بازار
به اقتصاد سياسي موضوع توجه نشد.
ب��راي كارگ��زاري ك��ه كااله��اي اساس��ي
( ،)commodityمعامل��ه ميكن��د ،براي تأمين
سرمايهاي كه ميخواهد معامالت كاالهاي اساسي
را تأمي��ن مالي كند ،براي مدير صن��دوق يا مدير
شركت س��رمايهگذاريكه براي س��بد يا صندوق
خود كاالهاي اساسي ميخرد يا اوراق شركتهاي
مربوطه را معامله ميكند ،براي هر س��رمايهگذاري
كه با اين كاالها صرفاً ريسك ( )hedgeرا پوشش
ميده��د ،و باالخ��ره براي ط��راح و مهندس مالي
ابزارهاي مالي يا نهادها و بازارهاي مالي ،داس��تان
نفت و گاز يادآور موضوع ديگري هم هس��ت؛ آنان
بايد به اقتصاد سياسي اين محصوالت توجه كنند
و در كان��ون هر نوع تحليل بنيادي از اين كاالهاي
اساسي ،اين نوع بررسي را قرار دهند.
البته ،ويژگي اول اقتصاد سياسي اين كاالهاي
اساسي دائما در حال تغيير است .نگاهي
تاريخ��ي ب��ه تح��والت اين دو
سوخت فسيلي در مقايسه
با انرژيهاي قبلي اس��ت
كه تولي��د و توزيع نفت را
از زم��ان پيدايش نفت تا
چند دهه قبل ،كه بيانگر
ترتيب��ات نئوكلونيس��تي
 neo-colonialاس��ت،
ش��كل داده است .در ادامه
اين بررسي تاريخي ،ناچاريم
به تحوالت آغازين قرن بيستم
نگاه كني��م ،به ش��كلگيري و
بحرانهاي اوپك از زمان تشكيل
تا دهه بحراني  ۷۰آن و تا امروز نگاه
كنيم .شايد مهمتر از اينها ماليسازي
( )financializationبازاره��اي
نفت ظرف دهههاي اخيرتر است.
منظور از ماليس��ازي ،توسعه

س��رمايهداري مال��ي از دهه  ۸۰مي�لادي تا امروز
است .در اين دوره ،نسبت بدهي به سرمايه افزايش
قابلمالحظهاي مييابد؛ خدمات مالي درصد بااليي
از درآم��د س��رانه را ميس��ازد و مبادل��ه از طريق
نهادهاي مالي تسهيل ميشود ،يعني ريسك قابل
خريد و فروش ميشود.
در واق��ع ،در چند دهه اخير اس��ت كه تغييرات
اساس��ي در رابط��ه محصوالت معدن��ي و انرژي با
بازارهاي مالي و سرمايهگذاري جهاني رخ ميدهد
و مفهوم كااله��اي اساس��ي ( )commodityبه
معنايي كه ما در «مالي» ( )financeميشناسيم،
جل��وه ميكن��د و در واقع اين محصوالت وس��يله
انباشت ثروت ميشوند و وثيقههاي صدور ابزارهاي
مال��ي قابلمعامله در بازارهاي جهاني را تش��كيل
ميدهند.بحثهاي عمده اقتصاد سياسي نفت و گاز
در س��طح جهاني و ملي به تضادها و برخوردهاي
حاص��ل از توليدكنندگان اصلي و مصرفكنندگان
انرژي برميگردد .منابعي كه بهاصطالح در جنوب

پيدا شد ،و استفاده از اين منابع (با توجه به امكانات
و محدوديته��اي آنها) ب��راي رش��د اقتصادي و
دموكراسي در شمال معمول شد.
ما بخشي از اين تضادها ،درگيريها ،مناقشهها،
ضديتها و كشمكشها را در تاريخ معاصر خودمان
به ياد داريم و نس��ل جوان آن را در صفحات تاريخ
خوانده است :از آغاز استخراج نفت در ايران بگيريد،
تا وقايع دهه  ۳۰شمسي و تحوالت اقتصاد سياسي
در دوره پهلوي .اين نسل خود امروز در مناقشه بين
ايران و آمریکا و تحريم نفت و گاز ايران ،كلياتي از
اقتصاد سياسي نفت و گاز را تجربه ميكند.
براي درك ديناميزم (پويايي) سياست و اقصاد
ايران ،هم از جنبه ملي و هم از جنبه بينالمللي،
انرژي بس��يار پراهميت بوده است .ايران در چند
دهه اخير كامال در قال��ب تعاريف و ويژگيهاي
يك كشور نفتي جاي گرفت .كشوري كه تحوالت
سياس��ي و اقتصادي آن به صادرات هيدروكربن
مربوط بودهاس��ت .صادرات انرژي قطعاً اقتصاد
م��ا را جزء  ۲۰اقتصاد برتر جه��ان قرار ميدهد؛
ظرفيت كس��ب و انباش��ت ارز را به ما داده است
و همراه با خود رانتهاي بخش ،توزيع ناعادالنه
ثروت و كاهليها و سس��تيهاي حاصل از درآمد
بيزحمت را آورده است.
توجه به اين تضادها و درگيريها ،نقش هژمونيك
بعضي كشورها ،توجه به بلوك تاريخيايي كه ايران
در آن قرار ميگيرد ،توجه به رابطه اقتصاد سياسي
بينالملل و «امنيت انرژي» جهاني …،رابطه ايران
را با س��اير كشورهاي جهان ميس��ازد ،رابطه ما با
ش��ركتها فرامليتي را تعريف ميكند ،و آثار آن بر
پاراديم حاكميت منابع كش��ور موجب تمركز
اقتصاد در دس��ت دولت شده است ،به جاي
آنكه بازارهاي باز و رقابتي گس��ترش يابد.
اطالع��ات پيرامون همه اي��ن موضوعات
براي فعاليت ،معامله ،طراحي ،نهادسازي
و كسب منافع و سود در بازارهاي مالي
انرژي موردنياز ما است.
وجه ديگر اين بررس��ي بنيادين
بخش به تغييرات پايهاي و اساسي
فن��اوري برميگردد ك��ه تغييرات
عميق در بازارهاي نفت و گاز ايجاد
كرده است .از شكاف يا شكستگي
()fracturingهيدروليكيوحفاري
افقي بگيريم تا بحث افزايش انرژي
تجديدپذير و خودروهاي الكتريكي.
در اي��ن بخش اس��ت كه بح��ث تغيير
مفه��وم س��نتي «امني��ت ان��رژي» مطرح
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ميش��ود .فناوريهاي جدي��د و نوظهور مربوط به
تولي��د ،انتقال و حمل نف��ت و گاز عم ً
ال به پارادايم
( )paradigmان��رژي جدي��دي انجاميده اس��ت.
توليد گا ِز قب ً
ال غيرقابل دس��ترس يعني گاز ش��يل
در آمریکاي شمالي و نفت در قطب شمال پارادايم
انرژي موجود را به چالش ميكش��د .پارادايم قبلي
ميگويد امنيت انرژي به امنيت عرضه ،معقولبودن
قيمت و پايداري محيطي آن مربوط اس��ت .يعني
وضيعتي كه خاورميانه توليدكننده اصلي نفت و گاز،
آمریکا ،اروپا وآسيا مصرفكنندگان عمده آن بودند.
بيشك در اين سمينار اشارههايي به پارادايم جديد
انرژي و شكلبندي جديد امنيت بينالمللي انرژي
حاصل از آن و تأثير آن بر بازارهاي مالي خواهد شد
و بعد مس��يرهاي آتي نفت و گاز است كه اهميت
دارد .مس��ير آتي انرژي در چارچوب بحث تغييرات
آبوهوايي ،زيست محيطي و تالش بينالمللي براي
كنترل گازه��اي گلخانهاي و جلوگيري از انتش��ار
كربن بر بازارهاي مالي تأثير دارد.
همه اين جنبههاي اقتصاد سياس��ي نفت و گاز
جنبه تازه و آموختني دارد .ميدانيم كه در تحليل
خود براي سرمايهگذاري در اين بازار ،براي طراحي
ابزارها و بازارها ،براي نهادسازي و براي موفقيت در
معامالت اين كاالهاي اساسي ناچاريم حداقل مباني
پايهاي اقتصاد سياسي نفت را فرا بگيريم.
ب��ه گمان من ،نقش «علم مالي» در اين ميان
حت��ي در حل مخاصم��ات مربوط ب��ه «امنيت
ان��رژي» در س��طح جهان��ي و در حل معضالت
«اقتصاد سياس��ي» ايران اهمي��ت دارد .اينكه ما
بازارهاي ان��رژي و كاالهاي اساس��ي را در ايران
چگونه طراحي كنيم كه «از شكس��ت» و بهويژه
«شكس��تهاي بحراني» ممانع��ت كنيم ،يعني
حداقل نقش و س��هم خود را در جلوگيري از اين
شكس��تها ايفا كنيم ،اهميت بسيار دارد .آيا اگر
در دهه  1370شمسي بازار سرمايه بهقدر كفايت
گس��ترش مييافت ،س��اختار متفاوت اجتماعي
ش��كل نميگرفت؟ آيا اگر وضعيت بانكها در دو
دهه قبل كنترل ميشد ،از خسارات عظيم و فساد
جاري نميشد ممانعت كرد؟ يا مث ً
ال آيا در شرايط
بهتر بينالمللي در آينده ،از طريق بازار س��رمايه
نميتوانيم همكاريهايي با «چين» انجامدهيم،
بازارهاي مشتركي با آن كشور بسازيم ،و ابزارهاي
قابلمعامله در بازار يكديگر داش��ته باشيم كه در
شكل توسعه ايران در قرن ۲۱تأثيرگذار باشد.
اميد ميرود كه تشكيل دورههايي از اين دست
به ما كمك كند تا در ش��كلگيري كارآمد و كاراي
بازارهاي مالي و كاالهاي اساسي (بهويژه نفت و گاز)
و در فعاليت و معامله پر بازده ،شفاف و منصفانه در
اين بازارها در كشور خود موفقتر عملكنيم.

تحريم و چالشهاي پيشروي
صنعت انرژي ايران

تحريم عليه كش��ورهاي عمده توليدكننده
نف��ت ،نهتنها باعث تضعيف اقتص��اد آنها ،بلكه
فرصتي براي آمریکا و ديگر توليدكنندگان انرژي
فراهم ميكند
ژئوپلتي��ك انرژي جه��ان در حال تغيير
اس��ت .منابع ناش��ي از گاز نامتعارف ،باعث
دگرگون��ي در ژئوپلتي��ك گاز طبيع��ي و
«الانجي» ش��ده است .كش��ورهاي عمده
توليدكننده انرژي براي باال بردن سهم خود
در بازار جهان��ي گاز ،از صادرات انرژي براي
ايجاد وابستگي متقابل و گسترش روابط با
همپيمانان خويش بهره ميگيرند .صادرات
انرژي نه تنها باع��ث افزايش حجم تجارت
بين كشورها ميشود ،بلكه در حفظ امنيت
و ثبات منطقهاي نقش مهمي ايفا ميكند.
انقالب گازي ش��ل ،آمری��کا را از واردكننده
انرژي ب��ه صادركننده ان��رژي تبديل كرده
اس��ت و امنيت انرژي اين كش��ور را تا حد
زيادي به توليدات داخلي وابس��ته كرده ،هر
چند آمریکا تا چند سال آينده همچنان به
عنوان يك واردكننده نفت باقي خواهد ماند.
بيش��ترين ميزان تاثير انقالب گازي «شل»
در سياست خارجي آمریکا در دوران اوباما اتفاق
افتاد ،بهگونهاي كه در سال  ۲۰۱۱رسما در سند
استراتژي امنيت انرژي آمریکا به نقش و اهميت
منابع نامتع��ارف گاز در تامين آينده انرژي اين
كشور اش��اره شد .در فوريه س��ال  ۲۰۱۳و در
جريان نشس��ت كنگره آمریکا ،اعضاي كميته
انرژي كنگره بر لزوم افزايش توليد گاز«ش��ل»
ب��راي افزاي��ش ص��ادرات «الانج��ي» تاكيد

ورزيدند .اعضاي كميته به نقش مهم توليد نفت
و گاز«ش��ل» و صادرات «الانجي» آمریکا در
كارايي تحريمها عليه صنعت انرژي ايران ،اذعان
كردند .كنگره همچنين براي حمايت از امنيت
ان��رژي اتحادي��ه اروپا و كاهش وابس��تگي اين
اتحاديه به گاز روسيه ،خواستار صادرات بيشتر
«الانجي» به آن شدند .آمریکا همچنين براي
حمايت از امنيت انرژي همپيمانان خويش نظير
ژاپ��ن و كره جنوبي ،خواه��ان افزايش صادرات
«الانجي» به اين كشورهاست تا هم به امنيت
انرژي همپيمانان خود در شرق آسيا كمك كند،
و هم از ميزان وابس��تگي اين كشورها به منابع
انرژي ايران بكاهد.
صادرات انرژي در دوران اوباما نقش مهمي در
سياست خارجي آمریکا بازي ميكرد ،و اكنون
در دوران رياستجمهوري ترامپ نيز ،اوضاع بر
همان منوال است .استفاده از ابزار تحريم عليه
كشورهاي عمده توليدكننده نفت ،مانند ايران
و ونزوئ�لا ،ن��ه تنها باعث تضعي��ف اقتصاد اين
كش��ورها ميش��ود ،بلكه فرصت مغتنمي براي
آمریکا و ديگر كش��ورهاي عم��ده توليدكننده
انرژي فراهم ميكند تا سهم اين كشورها را در
بازار انرژي ب ه خود اختصاص دهند.
در فوريه س��ال  ۲۰۱۳و در جريان نشس��ت
عمومي شماره  ۱۱۳كنگره آمریکا ،گفتوگوهاي
متع��ددي در مورد ص��ادرات «الانجي» انجام
گرفت .در پي اين نشست ،اعضاي كميته انرژي
سنا بر اين امر تاكيد ورزيدند كه افزايش توليد
نفت وگاز «شل» در آمریکا موجب كارايي بيشتر
تحريمهاي آمریکا عليه ايران شده است.
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برخ��ي از پروژهه��اي مهم ان��رژي كه تحريم
آمری��کا بر روند اجراي آنها تاثيرگذار خواهد بود،
از اين قرارند:
پروژه نورد استريم ۲
خ��ط لوله «نورد اس��تريم  »۲از بس��تر درياي
بالتيك ،گاز روسيه را به آلمان منتقل خواهد كرد.
ظرفيت اين خط لول��ه  ۵۵ميليارد متر مكعب در
سال است .پيشبيني ميشود كه اين خط لوله تا
پايان سال جاري ميالدي به بهرهبرداري برسد.
آمریکا مخالف احداث و تكميل پروژه خط لوله
«نورد استريم  »۲روسيه است و ديپلماسي فعالي
براي متقاعد كردن آلمان براي انصراف از اين پروژه
بهكار گرفته ،اما تاكن��ون موفق به تعليق يا ابطال
آن پروژه نش��ده اس��ت .آمریکا براي ضربه زدن و
جلوگيري از ادامه اين پروژه ،تصميم به تحريم عليه
ش��ركتهاي فعال در آن گرفته است .هفته قبل،
رسما اعالم شد كه آمریکا در نظر دارد تحريمهايي
عليه پروژه «نورد استريم  »۲اعمال كند.
ري��ك پري ،وزي��ر ان��رژي آمریکا ،اع�لام كرد
ك��ه دولت ترام��پ ميتواند اليحهاي ب��راي ايجاد
محدوديت عليه پروژه «نورد استريم  »۲تهيه كند.
خط لوله ايران-پاكستان
درحاليكه سرنوش��ت خ��ط لول��ه گاز ايران-
پاكس��تان هنوز روش��ن نيست ،اين كش��ور اقدام
ب��ه واردات «الانجي» از آمریکا كرده اس��ت .در
س��ال  ۲۰۱۷مي��زان واردات «الانجي» از آمریکا
 ۳ميلي��ون مت��ر مكعب بود كه اين رقم در س��ال
بعد به چهار برابر افزاي��ش يافت .افزايش صادرات
«الانج��ي» آمری��کا در كن��ار افزاي��ش واردات
«الانج��ي» از قط��ر و همچنين ام��كان واردات
«الانج��ي» از آذربايجان و روس��يه ،باعث ش��ده
اس��ت كه با گذش��ت زمان ،احتمال اجرايي شدن
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پروژه خط لوله ايران  -پاكس��تان كمرنگتر شود.
دولت پاكس��تان عمال تحريمهاي آمریکا را مانعي
ب��راي تكميل پروژه خط لوله در خاك آن كش��ور
اعالم كرد .اين در حالي اس��ت اس��ت كه ايران در
س��ال  ۲۰۱۴خط لوله مورد نياز براي ارسال گاز از
عسلويه به مرز پاكستان را احداث كرده بود.
آينده صادرات گاز ايران به تركيه
تركيه تنها مشتري عمده گاز طبيعي ايران است
و س��االنه ده ميليارد متر مكع��ب گاز از ايران وارد
ميكند .ايران عالوه بر تركيه ،به عراق و ارمنستان
هم گاز صادر ميكند .قرار داد گاز ايران و تركيه در
سال  ۲۰۲۶به اتمام ميرس��د و تاكنون مذاكرات
براي تمديد اين خط لوله به نتيجه نرسيده است.
تركيه همچنين بزرگترين واردكننده «الانجي»
آمریکا در منطقه اس��ت كه از س��ال  ۲۰۱۶شروع
به واردات «الانجي» از اين كش��ور كرده اس��ت.
تركيه در سال  ۲۰۱۶فقط  ۸.۷ميليون متر مكعب
«الانج��ي» از آمریکا وارد ك��رده بود ،درحاليكه
اين رق��م در پايان س��ال  ۲۰۱۸به مي��زان ۲۶.۸
ميليون متر مكع��ب افزايش يافت .افزايش واردات
«الانجي» از آمری��کا در كنار افزايش واردات گاز
از آذربايجان و روسيه ،شرايط را براي تمديد مدت
زمان خط لوله ايران -تركيه دشوارتر خواهد كرد.
پروژههاي «الانجي» ايران
ب��ا توجه به ذخاير عظي��م گاز در ايران ،وزارت
نفت در دوران رياس��تجمهوري احمدينژاد پنچ
پروژه «الانجي» با ظرفيت ۷۰ميليون تُن در سال
پيشبيني كرده بود و شركتهاي اروپايي و چيني
در اي��ن پروژهها فعال بودند .تحري��م دوران اوباما
باعث ش��د كه كليه شركتهاي خارجي از ميادين
نفت و گاز ايران خارج ش��وند و تا اين تاريخ ،هيچ
پروژه «الانجي» در ايران به بهرهبرداري نرس��د.

اين در حالي است كه صادرات «الانجي» آمریکا
كه از س��ال  ۲۰۱۳شروع ش��ده بود ،در بازه زماني
شش ساله از  ۳ميليارد متر مكعب به  ۱۰ميليارد
متر مكعب رسيده اس��ت .طبق برنامه كوتاهمدت
وزارت انرژي آمریکا ،اين كش��ور بايد به بزرگترين
صادركنن��ده «الانجي» دنيا تبديل ش��ود .قطر،
روسيه ،استراليا و ،...نيز با سرمايهگذاري هنگفت،
درصدد كس��ب سهم بيش��تر در بازار «الانجي»
هستند .قطر كه بزرگترين توليدكننده «الانجي»
در دنياست ،به هيچوجه مايل نيست سهم خويش
را در بازار از دس��ت بدهد .اين در حالي است كه با
توجه به مصرف باالي داخلي گاز طبيعي در ايران
و نبود سرمايهگذار ،ايران شانسي براي تبديل شدن
به صادركننده «الانجي» در ميانمدت ندارد.
تحريمهاي پيدرپي عليه صنع��ت نفت ايران،
نه تنها باعث كاهش ظرفيت توليد نفت و گاز اين
كشور شده اس��ت ،بلكه آينده برخي از پروژههاي
خط لوله را نيز با ابهام روبرو كرده اس��ت .تحريمها
باع��ث كاه��ش درآم��د ارزي اي��ران ،و در پي آن،
كاهش رش��د اقتصادي خواهد ش��د .با تداوم روند
كنوني ،احتمال آنكه ايران در آينده نزديك س��هم
خود را در بازار جهاني از دس��ت بدهد ،روز به روز
بيشتر ميشود و احتمال ميرود كه سهم ايران در
بازار جهاني نيز توسط توليدكنندگان عمده اوپك
و همچنين روس��يه و آمریکا ،گرفته ش��ود .ادامه
مش��كالت موجود بين ايران و آمریکا ،اين فرصت
را فراهم آورد تا آمریکا در تامين انرژي كشورهايي
چون هند ،كره جنوبي ،ژاپن و غيره كه مش��تريان
عمده انرژي ايران هستند ،نقش ويژهاي بازي كند.
افزايش س��هم آمریکا در بازار انرژي اين كشورها،
مستقيم يا غيرمس��تقيم ،به معناي كاهش سهم
ايران در بازار جهاني انرژي است.

شماره  -137تابستان 1398

تحریم
گزارش كارشناسي انجمن مديران صنايع:

دور جدید تحریمها و رفتار دولت
اقتصاد ایران در سال  ۱۳۹۷تحوالت خرد و کالن بسیاری را تجربه کرده
است .آثار همه این تحوالت در نرخ رشد اقتصادی انعکاس پیدا کرده است
و مطابق آماری که توس��ط مرکز آمار منتشر شده است نرخ رشد GDP
با نفت و بدون نفت در سال  ۱۳۹۷به ترتیب منفی  4/9و منفی 2/4درصد
اعالم شده است .نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه سال ۱۳۹۸
نیز به  30/6درصد رس��ید که نس��بت به اس��فند ماه  ۱۳۹۷به میزان 3/7
واحد درصد افزایش یافته است .نرخ رشد گروههای صنعت و کشاورزی نیز
در  ۹ماهه اول س��ال  ۱۳۹۷به ترتیب منفی 9/6و منفی  1/5درصد اعالم
شده است .با توجه به موارد فوقالذکر امروزه اصلیترین مسئله حوزه تولید
و صنعت مشکالت ناشی از تحریمهاست چه این که در این زمینه علیرغم

تالش گسترده حاکمیت و بهويژه دولت و نهادهای اجرایی به دلیل اختالف
در برداش��ت از اصل موض��وع و رویکردها و یا به عب��ارت دقیقتر اختالف
در اس��تراتژیها و تاکتیکها برای مقابله با آثار آن در بین دستاندرکاران
باعث شده اس��ت آثار تحریم بیشتر از تصور در اقتصاد و تولید رخ نمایاند.
ب��ر این انجمن مدیران صنایع درصدد برآمده اس��ت تا اقدامات دولت را با
یک بررسی اجمالی به عنوان مبنای گفتوگو بین اعضا و صاحبنظران قرار
دهد .لذا این گزارش اجمالی در چهار بخش تحت عنوان تشریح تحریمهای
اعمال شده ،کانالهای اثرگذاری تحریم ،اقدامات اجرایی دولت و در نهایت
پیشنهادها سازماندهی ش��ده است تا به جهت تبادل نظر بین اعضا و ارائه
راهکارهای برونرفت در دستور کار کمیتههای کارشناسی قرار گیرد.
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تحریمهای وضع شده علیه ایران
در سال 1397
در طول  ۴۰س��ال گذش��ته ایران مشمول انواع
و اقس��ام محدوديته��ای اعمال ش��ده از س��وی
کشورهای غربی و سازمانها و نهادهای بینالمللی
شد که در مورد آنها در دستگاههای مختلف کشور
گزارشهای مفصلی تهیه شده است .برای برداشتن
این تحریمها در دو ده��ه اخیر مذاکرات متعددی
بین ایران ،کش��ورهای غربی ،چین و روسیه انجام
ش��د که ماحصل آن ،تصوی��ب «برنامه جامع اقدام
مش��ترک» موسوم به «برجام» در  14ژوئیه ۲۰۱۵
است .بررسیها نش��ان میدهد که تحریم ایران از
سال  ۲۰۰۶میالدی وارد فاز جدیدی شد که ویژگی
برجسته آن ،تبدیل تحریمهای یکجانبه و یا دوجانبه
به تحریمهای چندجانبه ،فراگیر و تحریم کش��ور
توسط سازمان ملل بود .این ویژگی نشان میداد که

میداد که سرفصل آنها به شرح ذیل است:
یک -تحریم نفت ،پتروشیمی و بخش انرژی کشور
دو -تحریم نظام بانکی ،خدمات بیمهای و خدمات
پیامرسان مالی بینالمللی
سه -تحریم ریال و انتشار اوراق بدهی
چهار -تحریم کشتیرانی و کشتیسازی
پنج -تحریم خودروسازی
شش -تحریم تجارت ایران با طال و فلزات گرانبها
هفت -تحریم گرافیت و فلزات خام
هشت -تحریم خرید اسکناس دالری آمریکا
نه -تحریم آلومینیوم و مس
محورهای فوقالذکر گویای این واقعیت است
که گستره و دامنه شمول تحریمهای وضع شده
اخیر بر اقتصاد ایران بسیار وسیع و گسترده است
و هر کدام از س��رفصلهاي ذکر شده ،کانالها و
مجاری اثرگذاری بسیاری بر پیکره اقتصاد ایران

اعمال محدودیت بر ایران وارد دوران جدیدی شده
است.انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیسجمهور
در ایاالت متحده آمریکا در س��ال  ۲۰۱۶میالدی،
تحوالت بینالمللی را وارد مرحله جدیدی کرد که
برجستهترین آن خروج این کشور از توافقنامهای بود
که برای رسیدن به آن ،کشورهای مختلف زحمات
بس��یاری را متحمل ش��دند .اما در اردیبهشت ماه
سال  ۱۳۹۷ناگهان آمریکا تصمیم گرفت از برجام
خارج شود .پس از این تصمیم ،در  ۱۵مرداد 1397
فرمان اجرایی  13846را امضا کرد که بر اساس آن
مقرر گردید تمام��ی تحريمهای آمریکا علیه ایران
در  ۱۵م��رداد و  ۱۴آبان  ۹۷به مرحله اجرا درآیند.
تحریمه��ای وضع ش��ده در حوزههای مختلف بود
که کلیه فعالیتهای اقتصادی در بخشهاي نفت،
صنایع و معادن ،انرژی ،بیمه ،بانک ،فلزات گرانبها،
حمل و نقل و ...را ش��امل میشد و تحتتأثير قرار

دارند که در ادامه این قسمت جزئیات آن توضیح
داده میشود.
س��رآغاز تحریمها بر اقتصاد ای��ران با بخش نفت
ش��روع ش��د .کاهش ص��ادرات نفت خ��ام به صورت
مس��تقیم بر بودجه اثرگذار است و این کاهش باعث
شد تا بودجه دچار کسری گردد و دولت برای جبران
آن به انجام اقداماتی در زمینه سیاس��تهای پولی و
مالی متوس��ل شود که انتشار پول و تغییر در نرخ ارز
از جمله آنهاست.
در قوانی��ن بودج��ه س��نواتی کش��ور ،واگ��ذاری
داراییهای مالی نیز یکی دیگر از منابع عمومی دولت
در تأمین منابع بودجه محسوب میشود که فروش آن
مشمول تحریمهای جدید وضع شده گردید.
مطابق اقدامات انجام ش��ده توسط ایاالت متحده
آمریکا ،نظام مالی و بانکی کشور نیز مشمول تحریمها
شد و به دنبال آن بانک مرکزی و تقریباً تمامی بانکها

و نهادهای مالی کش��ور وارد لیست  SDNشدند که
البته این وضعیت شامل حال شعب خارجی بانکهاي
ایرانی نیز میش��ود .در این میان تحریم اس��تفاده از
چرخه دالر و پیام رس��ان مالی سوئیفت نیز در زمره
این تحریمها قرار گرفته است .مهمترین اثری که این
بخش از تحریم به کش��ور تحمیل کرده اس��ت ،عدم
دسترس��ی به تأمین ارز مورد نیاز کشور که ناشی از
صادرات و یا ارز مورد نیاز برای واردات اس��ت .این در
واقع با محدود شدن کانالهای مربوط به انتقال وجوه
در عرصه بینالمللی و بهرهمندی از سوئیفت به وجود
آمده اس��ت .تحریمها ،عرصه تجارت خارجی کش��ور
را نیز م��ورد هدف قرار داده اس��ت و ميتواند عرصه
مربوط به واردات برخی از نهادههاي تولید و کاالهای
س��رمایهای را به کش��ور با محدودی��ت جدی مواجه
کن��د .تحریم مربوط به فروش فل��زات خام ،گرافیت،
تحریم کشتیس��ازی و کشتیرانی ،بیمه ،بنادر و ...در
ای��ن زمره قرار دارد .در واقع اعمال محدودیت در این
اقالم باعث میش��ود ص��ادرات و واردات انواع کاالها،
صادرات محصوالت پتروش��یمی ،فرآوردههای نفتی،
واردات مواد اولیه ،نهادههای مورد نیاز تولید ،کاالهای
مصرفی و ...امکانپذیر نباش��د .بخش تولید کشور و
سرمایهگذاری در بخش انرژی نیز از تحریم بينصیب
نمانده است .صنعت خودروسازی مشمول تحریم شد
و این باعث گردید هزاران دستگاه اتومبیل تولید شده
در کارخانجات تولیدکننده خودرو به صورت ناقص در
انبارها دپو شوند و عرضه آنها به بازار امکانپذیر نباشد،
لذا بازار با عدم تعادلهاي متعددی مواجه گردید.
ه��ر کدام از م��واردی که در این نوش��تار بدانها
اشاره شده است بدون شک هزینهها و خسارتهایی
را نیز برای اقتصاد ایران به دنبال داشته است که در
فاصله یک سال گذشته اثرات آن در کشور ملموس
اس��ت .با توجه به اینکه دول��ت در اثر اعمال تحریم
ب��ا کمبود منابع ارزی و بودجهای مواجه ش��د ،برای
جبران کس��ری ناش��ی از این محل ،ممکن است به
رش��د پایه پولی دامن بزند و این سیاست آثار منفی
نظیر تورم به اقتصاد تحمیل خواهد کرد .تحریم در
بخش نظام بانکی ،بیمه و مالی ،با توجه به نقشی که
این فعالیته��ا در دنیای تجارت امروز دارند و بدون
اس��تفاده از این خدمات ،تجارت امکانپذیر نیست،
باعث میش��ود که در نظام تجاری کشور اختالالت
جدی به وج��ود آید ،هزینههای مبادله افزایش یابد
و عدم دسترس��ی به این خدمات نی��ز انزوای مالی،
تجاری و بانکی را برای کشور رقم میزند .تحريمهای
مربوط به این بخشها و علیالخصوص بخش تجارت
خارجی باعث میش��ود در تأمین کاالها ،مواد اولیه
و نهادهه��ای مورد نیاز تولید و کاالهای س��رمایهای
اختالالت جدی حاصل ش��ود و اینها خود ميتواند
افزایش ن��رخ بیکاری ،کاهش نرخ رش��د اقتصادی،
رکود ،تعطیلی بنگاهها و ...را به دنبال داشته باشد.
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بررسی کانالهای اثرگذاری تحریم بر
اقتصاد ایران
تحریم به هر صورتی که انجام شده است با دو
شکل کلی شامل ممنوعیت تجاری و مالی اعمال
میشود و این باعث میش��ود صادرات ،واردات،
سرمایهگذاری و هزینههای تولید تحت تأثیر قرار
گیرند .اقتصاد ایران بدلیل ساختار شکننده ،وجود
ضعفهای س��اختاری متعدد ،اتخاذ تصمیمات
سیاسی ،غیرکارشناسی و غیراقتصادی از سوی
نهادهای مختلف در مباحث اقتصادی باعث شده
است تا کش��ور در مقابله با شوکهای درونی و
بیرونی از تابآوری مناسب برخوردار نباشد .این
وضعیت باعث ش��د تا در سالهای اخیر ،تحریم
وضعیت نامناسب اقتصادی را تشدید کند.
در دنیای امروز هیچ کش��وری بدون داشتن
مبادالت مختلف سیاسی و اقتصادی قادر نخواهد
جدول :1وضعیت تولید و صادرات نفت خام ایران در سال 1397
بود اصل اول اقتصاد را که همانا استفاده بهینه و
کارا از منابع محدود است را تعقیب کند .تحریم
در گام اول و ب��ه صورت مس��تقیم این تعامل را
با مشکل مواجه میکند .تحریمهای وضع شده
ب��ر اقتصاد ایران با اعمال ان��واع محدوديتها بر
صنعت نفت کش��ور آغاز شد و این در اولین گام
باعث گردید صادرات نفت با کاهش مواجه شود.
درآمدهای نفتی بخشی از منابع عمومی دولت
و منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل میدهد.
مراجعه به فروض مربوط به قانون بودجه س��ال
 1397کل کش��ور ،مقرر گردی��د روزانه بیش از
 2/4میلیون بش��که نفت و میعانات گازی صادر
و عالوه براین ،روزانه  120هزار بش��که میعانات
گازی با تخفیف  5درصد نس��بت به صادرات در
داخل فروخته ش��ود و با احتس��اب این رقم ،در
مجموع صادرات نفت خ��ام و میعانات و فروش

داخلی آن بیش  2/5میلیون بشکه خواهد شد.
پیشبینی ش��ده بود از مجموع فعالیت مربوط
به ص��ادرات نفت خام و میعان��ات گازی حدود
 50میلیارد دالر درآمد عاید کش��ور شود که از
این محل  14/5درصد آن سهم شرکت ملی نفت
است و مابقی سهم دولت و صندوق توسعه ملی
در نظر گرفته شده بود .با اعمال محدوديتهایی
ک��ه از قِب��ل تحریم به کش��ور تحمیل ش��ده
اس��ت ،تحقق این میزان صادرات ب��ا وجود آن
محدوديتها امکانپذیر نیست و این به صورت
کس��ری بودجه در کش��ور نمایان شده است و
بودجه با تنگنای بیشتری مواجه خواهد شد.
با اعمال تحریم ،صادرات نفت ایران در س��ال
 1397ب��ا کاهش مواجه ش��د و این وضعیت با
جزئیات بیشتر و به همراه ارقام در جدول زیر نیز
نمایش داده شده است.

رديف
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خرداد
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مجموعاً در س��ال  1397به میزان  797میلیون
بش��که نفت خ��ام و میعانات گازی صادر ش��د که
متوس��ط آن روزانه  2/184میلیون بش��که برآورد
میش��ود .اگر این رقم از  2/4میلیون بش��که کسر
شود نشان میدهد که میزان کاهش روزانه صادرات
نفت خام به طور متوس��ط  216هزار بشکه است و
در مجموع در س��ال مذکور  78/8میلیون بشکه از
صادرات پیشبینی شده نفت خام و میعانات گازی
محقق نش��د .این رقم نش��ان میدهد که در سال
 1397مجموعاً بی��ش از  4/3میلیارد دالر از درآمد
صادرات��ی نفت و میعانات در بودج��ه بر اثر تحریم
محقق نش��د .بنابراین در گام اول بیش از  4میلیارد
دالر از درآمدهای پیشبینی شده در بودجه  97کل
کشور با توجه به تحریم محقق نشده است که با توجه
به نرخ تسعیر  3500تومان به ازا هر دالر ،رقم بیش
از  15ه��زار میلیارد توم��ان ،در اثر این عدم تحقق،

بودجه با کسری مواجه شد .ارز حاصل از درآمدهای
مربوط به صادرات نفت بخشی از منابع ارزی کشور
را تأمین میکند .کاهش صادرات نفت و محدودیت
در دسترس��ی به خدمات بانکی و کانالهای نقل و
انتق��ال مالی و پولی باعث میگردد که ارز حاصل از
این محل نیز به کشور منتقل نشود و در تأمین ارز
مورد نیاز برای فعالیتهای مختلف محدودیت بوجود
آید .این موضوع س��بب خواهد شد نرخ ارز افزایش
یابد و این افزایش ،اث��رات قابل توجهای روی انجام
فعالیتهای اقتصادی دارد ،ارزش پول ملی و ذخایر
ارزی کشور کاهش مییابد ،هزینه تولید را افزایش
و در مجموع رقابتپذیری را کاهش میدهد و سطح
اشتغال را تحت تأثیر قرار میدهد.
خروج شركتهای خارجی و کاهش سرمایهگذاری
خارجی اثر دیگری است که تحریم به ایران تحمیل
کرده اس��ت .از زمانی که ترامپ در اردیبهشت 97

(ميليون بشكه در روز)

اعالم کرده است از برجام خارج میشود ،شركتهای
خارجی زیادی دست از فعالیت در ایران کشیدند و
از کشور خارج شدند .از جمله آنها توتال فرانسه ،رنو
و ...هستند .لذا تحریم سبب میشود سرمایهگذاری
خارجی در کشور کاهش یابد .این نیز سبب میشود
تولیدات صنعتی کشور کاهش یابد.کاهش مبادالت
تجاری با کش��ورها از جمله اثرات منفی تحریم به
شمار میرود .ایران با برخی از کشورهای آسیایی و
اروپایی مبادالت اقتصادی زیادی داشت که تحریم
باعث شده اس��ت این مبادله با کاهش مواجه شود.
آمارها حکایت از این واقعیت دارد که متوس��ط نرخ
رشد اقتصاد ایران در سال  1397منفی است .مرکز
آمار ایران در فروردین ماه س��ال جاری متوسط نرخ
رشد اقتصاد ایران را به قیمت بازار منفی  3/8درصد
اعالم کرده است .این در حالی است که متوسط نرخ
رشد در سال  1396به میزان  3/7درصد بود.

جدول  :2متوسط نرخ رشد اقتصاد ایران در  9ماهه اول سال ( 1397درصد)
نام بخش

متوسط نرخ رشد ن ُه ماهه اول سال 1397

متوسط نرخ رشد سال 1396

کشاورزی

-1/5

1

تولید ناخالص داخلی

-4/9

صنعت

خدمات

تولید ناخالص داخلی بدون نفت

*سال پایه 1390

-9/6
0/02

-2/4

1/6
6/8
3/7
4/3
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آنچه كه در اين قس��مت آمده اس��ت گوياي
اين واقعيت است كه تحريم بر وضعيت اقتصاد
اي��ران و برخي متغيرهاي اقتصادي تأثير منفي
داش��ت .خ��روج برخي ش��ركتهاي خارجي از
كشور برغم امضا و انعقاد قرارداد ،كاهش صادرات
نفت ،كاهش مبادالت تجاري با برخي كشورها را
به دنبال داشته است.
برای سال  1398نیز مطابق گزارشی که مرکز
پژوهشهای مجلس ش��ورای اسالمی با توجه به
الیحه بودجه س��ال  1398کل کشور تهیه کرده
است ،رشد منفی اقتصادی بین  4/5تا  5/5درصد
و احتمال رکود تورمی را پیش بینی کرده و عالوه
ب��ر این ،صندوق بینالمللی پول نیز رش��د منفی
 6را ب��رای اقتصاد ایران در س��ال  2019میالدی
پیشبینی کرده است.

وارد حوزههاي بخش��ي ش��ده و تالش داشت به
اقدامات دولت در زمينههاي مختلف سامان بدهد.
سرفصلهاي مربوط به اين برنامهها عبارت بودند
از :آثار س��ناریوهای مختلف تحریم و تقسیمکار
دس��تگاههای اجرایی برای مقابله با آن ،محاسبه
آثار تحریم بر بودجه عمومی و سناریوهای جبران
آن ،راهكارهای مهار و مدیریت رش��د نقدینگی،
برنام��ه تأمین مطمئن ان��رژی  ،برنامههای ویژه
حملونق��ل دریای��ی ،ریلی و هوای��ی در تحریم،
ن و تجارت در ش��رایط
برنامههای صنع��ت معد 
تحریم ،نح��وه برنامه واگ��ذاری داراییهای مازاد
دولت به مردم (س��هام و امالک مازاد) ،تس��هیل
ش��رایط عمومی و خصوصی و واگذاری طرحهای
عمرانی و ....که در ادامه جهت طرح مسأله به برخی
از شاخصهاي مرتبط با آنها پرداخته میشود.

ارزيابي اجمالي اقدامات دولت
برای کاهش آثار تحريم
تصمي��م دولت ترام��پ به خ��روج از برجام و
بازگشت تحريم به كش��ور در سال  1397در دو
مرحل��ه ،به لحاظ این که احتمال و امکان خروج
از ط��رف آمریکا پیشبینی نش��ده ب��ود ،نوعي
غافلگيري براي كش��ور بهدنبال داش��ت .به نظر
ميآي��د كه در زمان تصويب برج��ام ،ايران هيچ
پيشبيني و جايگزيني ب��راي اتخاذ رويكردهاي
اي��ن چنيني از س��وی  5+1نداش��ت و اين خود
باعث گرديد تا ايران با غافلگيري مواجه ش��ود .با
ای��ن حال ايران براي كاه��ش اثرات اين تصميم
ترام��پ ،اقداماتي را انجام داد كه برجس��تهترين
آن در س��ال  1397تهيه «برنامههاي دوازدهگانه
مقابله با تحريمها» بود .اين برنامهها در دو جلد و
با بررسي سناريوهاي مختلف تحريم آغاز شده و
با سناريوسازي تاثير آن بر رشد و تورم و اشتغال،

آثار سناریوهای مختلف تحریم
اگرچ��ه وظايف دس��تگاههاي اجراي��ي در قانون
تشكيل و اساس��نامه آنها مشخص ش��ده است ولي
ش��رايط اضطراري حكم ميكرد برخي از دستگاهها
مأموريت ويژهاي را به عهده بگيرند .از اصليترين اين
راهكارها ميتوان ب��ه احياء مجدد «كارگروه تنظيم
بازار» با محوريت وزارت صمت و «تش��كيل ش��وراي
عالي س��ران سه قوه» اش��اره كرد .ايراداتي كه به اين
حوزه وارد بود اوالً مغفول ماندن برخي قوانين مرتبط
توسط دو شوراي ياد شده و ثانياً نحوه اجراي مصوبات
ابالغي بوده اس��ت .متاس��فانه در خصوص مديريت
مناس��ب موضوعات در مجموعه دولت و تقسيم كار
كه در اين قسمت به عنوان يكي از سرفصلها مطرح
گرديد در مجموعه دولت راهبرد مشخص و هماهنگي
و يكپارچگ��ي در اتخاذ تصميم وجود ندارد و مصداق
دقيق آن تشكيل وزارت بازرگاني است که در اين مورد
نه در دولت و نه در قوه مقننه اتفاق نظري وجود ندارد.

محاسبه آثار تحریم بر بودجه عمومی
واقعي��ت اين اس��ت كه ايران از س��ال 1357
تاكنون در چندين دوره تحريم شد و اين تحريمها
يك جانبه ،دوجانبه و فراگير بودند .بهرغم وجود
چنين تجربه و س��ابقهاي در خصوص تحريم در
كشور ،پيرامون تحريم وضع شده اخير در بخش
بودجه اصالحات مناس��بي كه بتواند هزينههاي
غيرضروري را كاهش دهد ،اقدامي صورت نگرفته
است .در اين قسمت برغم آن كه دولت مباحثي
را مطرح كرده است در عمل اقدام جدي در حوزه
س��اختار دس��تگاههاي اجرايي صورت نگرفته و
كماكان وضعيت همانند ش��رايط عادي در حال
انجام است .مصداق دقيق اين شيوه اتخاذ تصميم،
بيعملي دولت در نح��وه اجراي قانون هدفمند
كردن يارانههاس��ت كه حداق��ل در بخش واريز
نقدي آن بيش از  40هزار ميليارد تومان در طول
سال توزيع ميشود ،حال آن كه ميتوان حداقل
سه دهك پردرآمد را از ليست يارانهبگيران حذف
كرد .البته اخیرا سازمان برنامه و بودجه چارچوب
اصالح ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی
مستقیم بودجه به نفت جهت اخذ پیشنهادها و
نظرات منتشر کرده است ولی با توجه به سابقه
چند دههای این پیشنهادهای اصالحی بعید به
نظر میرسد که این پیشنهاد نیز در عمل مورد
توجه جدی قرار گیرد.
راهکارهای مهار و مدیریت رشد نقدینگی
اینکه رش��د نقدینگ��ی یک��ی از عوامل کلیدی
نوس��انات نرخ ارز تورم اس��ت تردیدی وجود ندارد
و بر همین اس��اس دولت در شرایط تحریم یکی از
اهداف خود را مهار رش��د نقدینگی قرار داده است
با این حال میزان نقدینگی در پایان سال  97حدود
 23درصد نسبت به سال  96رشد داشت در حالیکه
در س��ال  1396این عدد حدود  22درصد بود لذا با
نگاه اجمالی به همین شاخص میتوان گفت نه تنها
رشد نقدینگی نسبت به سال قبل کمتر نشده است
بلکه یک درصد هم بیشتر گردیده است.
برنامه تأمین مطمئن انرژی در شرایط تحریم
دولت يازدهم در اين بخش تالش كرده است تا
با وارد مدار كردن پااليشگاه ستاره خليجفارس،
بنزي��ن مصرف��ي مورد ني��از كش��ور را تأمين
كن��د .در اين بخش دولت و مجلس متأس��فانه
بدليل نداش��تن سياس��ت و هدف واحد هنوز
به جمعبندي مش��خصي نرس��يدند و ش��رايط
ب��ه صورتي در حال پيگيري اس��ت كه با زمان
غيرتحريم��ي هيچ تفاوتي ندارد .اس��تمرار اين
ش��يوه مديريت در بازار انرژي ب��ه صورت عام
و مص��رف پنج فرآورده اصل��ي نفتي قابل دوام
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نيس��ت .اين موض��وع در بازار ف��رآورده بنزين
جديتر و ملموستر اس��ت .اگ��ر تحريم براي
يك يا دو س��ال آينده ادامه يابد ،بدون ش��ك
واردات بنزي��ن جدي خواهد ب��ود و با توجه به
محدوديتهايي كه در بخش زيرساخت انتقال
و توزيع بنزين كشور وجود دارد ،ديگر با واردات
هم كه در ليس��ت تحريم قرار دارد ،تأمين نياز
داخل امكانپذير نخواهد بود.

پايان سال 1397به میزان  25ميليارد دالر برآورد
کرد و ارزبري كاالهاي اساس��ي بخش صنعت و
معدن در س��ال  1397ح��دود  7/5ميليارد دالر
تخمین زد .بررس��ی برنامههاي ارائه شده توسط
وزارت صم��ت گویای این واقعیت اس��ت که این
برنامهها دارای اقدامات عملي و اجرايي مشخص
نيس��تند .اتفاقاتی که در سال  1397برای بخش
تولید افتاد این ادعا را اثبات میکند

برنامه تأمین کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم
در راس��تای تامی��ن کاالهای اساس��ی دولت
اقدامات متعددی از جمله ارائه س��بد کاالهای
اساس��ی ،و طرح کوپ��ن الکترونیکی اقدام کرد
و حت��ی ارقام��ی مانند رق��م  14میلی��ارد دالر
جه��ت تهیه مایحتاج مردم اع�لام گردید با این
ح��ال آمارها حاک��ی از کاهش می��زان مصرف
برخی اقالم اساس��ی از جمله گوشت و مرغ و...
در س��بد خانوارهاست .و مشخص نبودن متولي
اصلي تأمين ذخاير استراتژيك کشور،نامشخص
بودن برنامههاي وزارت جهاد كشاورزي،نداشتن
نظام توزیع مدیریت شده به منظور اعطای یارانه
به فرد واجد شرایط،شبكهای نبودن سامانههاي
ثبت س��فارش ،نبود ش��فافيت اطالعات و ايجاد
رانته��اي اطالعاتي از جمله مس��ائل این حوزه
قلمداد میشود.

نحوه برنامه واگذاری داراییهای مازاد دولت
اموال مازاد بانکه��ا در واقع داراییهاي منجمد
شده بانکی محسوب میشوند که در اقتصاد کشور
دارای آث��ار مخربی از جمل��ه افزایش قیمت کاذب
امالک و خروج سپرده سرمایهگذاران از چرخه تولید
میباشد .گزارشی دال بر تسریع واگذاریها منتشر
نشده است و رسانهها در روز یکم خرداد  98به نقل
از رئیس وقت کمیسیون اقتصادی اعالم کردند که
پروژه واگذاری اموال مازاد بانکها موفق نبوده است.
در حوزه اموال م��ازاد دولت نیز روشهای واگذاری
شفافی تدوین نشده است.

برنامههای ویژه حملونقل
حمل و نقل نيز در ليس��ت تحريمهاي وضع
شده جديد قرار دارد .بخش حمل و نقل با توجه
به نقش��ي كه در ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد
دارد ،از اهميت بسيار برخوردار است .اين موضوع
از آن جنبه داراي اهميت است كه عمده واردات
کش��ور از طريق حمل ونقل دريايي و از طريق
بنادر بايد انجام ش��وند و صادرات نفت نیز كه از
طريق حمل و نقل دريايي انجام ميشود آسیب
ج��دي ميبيند .در تحريم جدي��د بنادر بزرگ
كش��ور نظير بندر امام و بندرعباس كه بيش از
 ۸۰درصد واردات دریایی کش��ور از اين دو بند
انجام ميشود با محدوديت مواجه شدند و براي
كماثر كردن تحريم جا دارد كه از بنادر کوچک
براي جابجايي كاال استفاده كرد.
ن و تجارت
برنامههای صنعت معد 
وزارت صمت نیز برنام��ه تفصيلي کوتاهمدت
بخش
س��تاد تحریم وزارتخانه مذکور را در س��ه ِ
تولید صنعتی -معدنی ،مدیریت واردات و صادرات
و تقویت لجستیک و مبادالت مالی و بیمه تنظیم
کرد .حداقل نياز ارزي براي تامين مواد اوليه،اقالم
و ملزومات مصرفي خطوط توليدي صنعتي را تا

تسهیل در مشارکت عمومی و خصوصی
در خص��وص تس��هیل مش��ارکت عمومی و
خصوص��ی اخیرا الیحهایی از س��وی دولت ارائه
ش��ده اس��ت که هدف از آن ایجاد بستر قانونی
برای اجرای شیوه مشارکت عمومی – خصوصی
در اجرای پروژههای عمرانی (تملک داراییهای
سرمایهای) و ایجاد شفافیت در خصوص تعهدات
دولت و حقوق و مسئولیت طرفین مشارکت عنوان
ش��ده است و الیحه در  29ماده و  8فصل شامل
کلیات که عموماً به تعریف اصطالحات پرداخته
ّ
است .فصل دوم تحت عنوان سياستگذاری برای
توسعه مشارکت عمومی – خصوصی ارائه شده
اس��ت در فصل سوم به ساختار و فرآيند اجرایی
پرداخته است .در فصل چهارم قواعد ،روشها و
قراردادهای مشارکت معین شده است .در فصل
پنجم احکام مربوط به تامین مالی دوره احداث،
بهرهبرداری عنوان ش��ده است و در فصل ششم
مفاد مرتبط با ریس��کها و تضامین آورده شده
است .فصل هفتم و هشتم هم شامل مفاد مرتبط
با حل اختالف و مقررات عمومی است.
با نگاه اجمالی میتوان گفت که وجود طرحهای
نیمهتمام گس��ترده،عدم وجود استراتژی مشخص
در تعری��ف طرحها علیرغم وجود قی��ودات متعدد
قانون��ی و ع��دم امکان تامی��ن مالی به هن��گام از
جمله مش��کالت اصلی این طرحها قلمداد میشود
حال یکی از اصلیترین سواالت قابل طرح این است
که این الیحه در پاسخ به کدام مشکالت مذکور ارائه
شده است .این الیحه حتی اگر با همین محتوی هم

تصویب ش��ود ،به دلیل تداخلهای متعددی که با
قوانین و مقررات مرتبط با اجرای طرحهای عمرانی
در قوانین توسعهایی ،بودجه و آییننامههای مرتبط
پیدا خواهد کرد ،امکان اجرای دقیق نخواهد داشت.
به عبارت دیگر از منظر هماهنگی الیحه با مقررات
موجود احصایی در خصوص قوانین و مقررات ناسخ
و منسوخ انجام نگرفته است.
موضوع دیگری ک��ه در این الیحه وجود دارد
پیشبینی نهادهای مختلف جدیدی اس��ت که
احتماالً خود منجر به ش��کلگیری بروکراس��ی
جدید اداری خواهد شد و احتماالً موانع جدیدی
در تعری��ف و اجرای طرحهای تملک داراییهای
سرمایهای خواهد شد مانند شورای ملی راهبری
و ش��وراهای مرتبط در اس��تان ،کارگروه توسعه
مش��ارکت عموم��ی – خصوص��ی ،تس��هیلگر
مش��ارکت ،صن��دوق ضمان��ت تعه��دات طرف
عمومی ،موسس��ات اعتبارات سنجی غیردولتی.
بر اس��اس تجربه موجود در نظام فنی و اجرایی
کش��ور ایجاد چنین نهادهای��ی نهتنها منجر به
تس��هیل فرآيندها نمیشود بلکه هماهنگی بین
همه این نوع دستگاهها که عم ً
ال شبیه هماهنگی
در هیاتوزی��ران اس��ت ،خ��ود به مان��ع جدید
تبدیل میشوند.سومین نکته کلیدی پیشبینی
حداقل  10آییننامه و دس��تورالعمل اس��ت که
ب��ا ماموریتهای مختل��ف مثل ارائ��ه خدمات
مالی توس��ط بانکها ،انواع تضامین مورد توثیق،
اساسنامه هیات امنای صندوق ،ضوابط موسسات
اعتبار سنجی ....،میباشد که ایجاد انسجام بین
این همه مقررات برای یک هدف مشترک توسط
نهادهای ذینفع متعدد مثل بانکها ،دستگاههای
اجرایی و بازار سرمایه امر غریبی به نظر میرسد.
د و اشتغال گسترده
برنامههای رونق تولی 
بررس��ي و مطالع��ه مفاد اين بس��ته نش��ان
ميدهد كه يكس��ان بودن برنامه اش��تغالزايي
در ش��رايط تحريم��ي و غيرتحريمي مهمترين
ضعف اين برنامه است .تجربه تحريم سالهاي
 1390و  1391نش��ان داد که با اعمال تحريم،
شرايط بخشهاي مختلف اقتصادي در مقایسه
با ش��رايط عادي متفاوتتر اس��ت و بخشهاي
فع��ال اقتص��ادی در چرخ��ه فعالی��ت اعم از
تولید ،ص��ادرات و واردات با مش��کالت متعدد
و هزینه مبادله زیادی مواجه خواهند ش��د که
اولويتبندي تهیه شده توسط سازمان برنامه و
بودجه این تنگناها را در نظر نگرفته است .بدون
شک اگر این رویکرد مورد توجه قرار میگرفت،
اولویتبندها نیز تغیی��ر میکرد .قبل از اعمال
تحريم س��ال گذش��ته ،دولت با هدف خروج از
رک��ود اقتصادی و در قالب «قان��ون رفع موانع
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تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور»
مص��وب  ،1394/2/1با ه��دف تحريك تقاضا
در بخش خودروس��ازي ،جايگزيني خودروهاي
فرسوده به عنوان يكي از برنامههاي اشتغالزايي
ارائه ش��ده ب��ود .ام��ا اتفاقاتی ک��ه در صنعت
خودروسازی از زمان اعمال تحریم افتاده است
نش��ان میدهد که این برنام��ه قابلیت اجرایی
ندارد و تحریم با توجه به این که باعث ش��د تا
شركتهای خودروسازی خارجی ایران را ترک
کنند ،واردات قطعات نیز با مش��کل مواجه شد
و در حال حاضر هزاران خودرو س��اخته ش��ده
در کارخانجات خودروس��ازی کش��ور به دلیل
نداشتن قطعات ناقص و در انبارها دپو شدند لذا
در بخش خودروسازی توليد کاهش یافته است
و ای��ن برنامه نميتواند اولویت مناس��بی برای
اشتغالزايي در كشور در شرایط تحریم باشد.

موضوع مغفول ماند و در اولویتهای س��ازمان
برنامه بدان توجه نشد ،بلکه دولت بعضاً با انواع
مداخلهها در قالب نظام تنظیم بازار ،فشارهای
مضاعفی را به تولیدکنندگان تحمیل میکند.
اینها ميتواند در ناهماهنگی بین دستگاهایی
متولی بخش دولتی نیز ریش��ه داش��ته باشد.
وجود چنین هزینههای تحمیلی بر تولیدکننده
که باعث ش��د تا تورم تولیدکننده در آبان 97
به بیشترین میزان خود در یک دهه اخیر و به
بیش از  63درصد برسد سبب گردید برخی از
تولیدکنندگان حتی بدون دریافت وثائق خود،
قراردادهای امضا ش��ده خود را با دستگاههای
اجرایی نظیر وزارت نفت ،وزارت نیرو و وزارت
صم��ت لغو کنن��د .برغم تهیه بس��ته اجرایی
مقابله با تحریم ،بنگاهها در ترخیص کاالهای
خود از گمرک دچار مشکالت فراوانی هستند.

تدوین راهكارهای ویژه
مقابله با تحریمها در حوزه  ITو ICT
در ح��وزه فن��اوری اطالع��ات آن چیزی که
بیشتر مدنظر صنعتگران است استفاده بهینه از
انبوه سامانههاي اطالعات موجود در دستگاهای
مختلف اجرایی اس��ت که کمک چندانی برای
تسهیل فرآيندها و دسترسی فعالین به خدمات
دولتی در راس��تای تس��هیل فضای کسبوکار،
شفاف سازی و کاهش فساد نکرده است.
بهط��ور کل��ی بای��د گف��ت در بس��تههای
دوازدهگانه تهیه ش��ده توسط دولت متاسفانه
در خص��وص هزینهه��ای مبادل��ه مترتب بر
فعالیتهای بخش خصوصی در شرایط تحریم
راه��کاری ارائه نش��د این در حالی اس��ت که
هزینه مبادله ناش��ی از فعالیتهای اقتصادی
این بخش چندین برابر ش��د .البته نه تنها این

در تخصی��ص ارز مربوط به گش��ایش اعتبار،
بخش خصوص با بروکراسی بسیار پرپیچ و خم
مواج��ه ش��ده اس��ت .بخش خص��وص برای
دریافت ارز مربوط به این نوع گشایشها ،بیش
از یکس��ال است که ریال مابه ازا ارز خود را به
بانکهای عامل پرداخت کردند اما این بانکها
نه ارز در اختی��ار آنها قرار میدهند و نه ریال
آنها را به اینگونه ش��ركتها برمیگردانند .این
اس��ت که برخی از این ش��ركتها و بنگاهها با
کمبود نقدینگی و س��رمایه در گردش مواجه
هس��تند و هیچ نه��ادی هم پاس��خگوی این
تصمیمات نیست.
در جریان برجام ،برخی از شركتهای ایرانی
فعال در حوزه س��اخت تجهی��زات ،قراردادهای
خرید لیس��انس با ش��رکا خارجی منعقد کردند
و اینها به صورت مشترک س��رمایهگذاری برای

تولید کاال و تجهیزات نظیر ساخت خط تولید و
ایجاد و احداث سوله و کارگاه کردند که برخی از
آنها حوزه مصرفشان در صنایع خاص نظیر انرژی
و نف��ت و گاز که دولت در آن کارفرما به ش��مار
میرود و مصرفکننده انحصاری آن است و برخی
از این نوع کاالها استراتژیک نیز به شمار میروند.
در این بخشها نیز بهدلیل ناهماهنگیهایی که
بین دس��تگاههای مختلف وجود ندارد برخی از
کاالهایی که از کش��ور خارجی وارد شدند تا در
خط تولید آنها مورد استفاده قرار گیرند در پیچ و
خم گمرک و بخشنامههای صادره از سوی بانک
مرکزی گیر افتاده اس��ت .اینها همه نشان از این
واقعیت دارد که بین دس��تگاههای اجرایی نظم
فک��ری و مدیریت متمرکز برای حل مش��کالت
اینچنینی در مجموعه دولت وجود ندارد.
نتیجهگیری و پیشنهادات
تحریمه��ای وضع ش��ده علی��ه ای��ران یکی از
پیچیدهترین از منظر ش��یوههای تحریم با مشمول
کردن تمامی بانکها و نهادهای مالی کشور و یکی از
گستردهترین به لحاظ دایره شمول آن که از نفت و
آلومینیوم شروع و تا اوراق بدهی ادامه پیدا میکند،
است .در این راستا مخالفتهای ظاهری اروپا و سایر
قدرتهای جهانی با تحریمها در عمل کاری از پیش
نبرده اس��ت بهطوریکه تحریمها باعث نرخ رش��د
منفی گردیده است .افزایش قیمت مواد اولیه باعث
افزای��ش هزینه تولید از یک ط��رف و باعث کاهش
صادرات به دلیل باال رفتن هزینه مبادله و عدم امکان
انتقال ارز به داخل کش��ور در حوزه تجارت از طرف
دیگر شده است .دولت از همان ابتدای خروج آمریکا
از برجام با شناسایی کانالهای اثرگذاری بستههای
اجرای��ی را ب��رای کاهش آثار تحری��م تدوین و ارائه
کرد .بررس��ی برخ��ی از آمارها مثل ن��رخ تورم ،نرخ
رش��د نقدینگی ،پایین بودن بازگش��ت ارز به داخل
و باال بودن هزینههای مبادله در محیط کس��بوکار
نش��ان میدهد که خروجیهای بس��تههای اجرایی
ک��ه چندان مطلوب نیس��تند .نامطل��وب بودن این
خروجیها و نحوه اجرای بستههای اجرایی به دالیل
مختل��ف از جمله عدم هماهنگی بین دس��تگاههای
اجرایی و تناق��ض در هدفگذاریها ،غیرواقعبینانه
بودن آنها و عدم تلقی واحد بین دستگاههای اجرایی
و حاکمیتی از آثار تحریم و راههای مقابله با آن ناشی
میشود .استخراج توصیههای سیاست و راهکارهای
عملیاتی برای کاهش آثار تحریم مس��تلزم بررس��ی
جزئیات هر کدام از بستههای ابالغی با تخصصهای
مختل��ف اس��ت و انجم��ن در نظر دارد با تش��کیل
جلس��ات کمیتههای کارشناسی با حضور اعضا آنها
را اس��تخراج و در اختی��ار فعالی��ن ،تصمیمگیران و
مجریان قرار دهد.
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گفتوگو با دکتر حسین سالحورزی

دنیای نو ،فکرهای نو میخواهد

تحری�م تا چ�ه حد توانس�ته در
ظهور مش�اغل جدید اثرگذار باشد و
آیا میتوان ورود به مش�اغل جدید را
با تحریم مرتبط دانست؟
واقعیت این است که تحریم اجرا شده
از بهار  1898تا امروز با تحریم اوایل دهه
 1390تفاوتهای معن��اداری دارد .یکی
از این تفاوتها چش��ماندازی اس��ت که
نشان میدهد تحریم فعلی شاید با ادامه
وضعیت فعلی طوالنیتر شود .این اتفاق
و چش��مانداز ناروش��ن از آینده تحریمها
و از دس��ت رفت��ن برخ��ی مزیته��ا در
فعالیتهای اقتصادی شهروندان ایرانی را
به س��وی شغلهایی سوق داده که درجه
نی��از آنها به تامین مواد اولیه و فروش در
خارج از کش��ور کمتر است .به طور مثال
در وضعیت فعلی تولید فرش دس��تباف
برای صادرات مزیت به حس��اب نمیآید

چون تحریمها راه فروش آنها را مس��دود
کرده است .در مقابل اما شهروندان دنبال
شغلهایی هستند که بازار آنها در داخل
است و گرفتار تحریم نمیشود .این یک
امر طبیعی اس��ت و واکنش ایرانیان یک
واکنش هوشمندانه است.
چ�ه عوامل�ی در اقتصاد کش�ور
باعث شده استارتاپها رونق بگیرند؟
فعالیتهای مدرن برای کسب درآمد
سرچش��مه در کش��ورهای قدرتمن��د
اقتص��ادی بهويژه آمری��کا دارد .فعاالن
اقتصادی و شهروندان ساکن در آمریکا
با استفاده از ابزارهای نوین و بسیار موثر
مث��ل اینترنت ،تلفن همراه و تاس��یس
ش��بکههای اجتماعی مثل فیسبوک،
توییت��ر ،وات��سآپ و ش��بکههای
اجتماع��ی کوچکتر و در س��طح ملی
و محل��ی دنبال راههایی ب��رای عبور از

فعالیتهایی بودن��د که نیاز به امکانات
فیزیکی و س��رمایهگذاری مالی کمتری
داشت .این موج که «اوبر» در آمریکا را
میتوان پیشگام آن تلقی کرد به سرعت
به همه کش��ورها از جمله ایران رسیده
است .بنابراین مهمترین عامل در زاد و
رشد اس��تارتاپها در ایران الگوبرداری
از ش��رکتهای کامی��اب آمریکای��ی
ب��ود .عامل بعدی در ای��ن زمینه وجود
استعدادهای فوقالعاده در میان ایرانیان
بهويژه ایرانیان س��اکن در خارج بود که
در پایهگ��ذاری اس��تارتاپهای موف��ق
مثل دیجیکاال و اسنپ سرمایهگذاری
فکری و مالی کردند .ارزان بودن نسبی
خدمات ارائه شده از طرف استارتآپها
برای خریداران در مقایسه با بنگاههای
س��نتی نیز در توسعه استارتاپها موثر
بوده است.
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به نظر میرس�د اقتصاد به س�مت
مشاغل خدماتی در حال حرکت است،
آی�ا ادام�ه این رون�د به تولی�د صدمه
نمیزند؟
ببینی��د ،ی��ک تقس��یمبندی س��نتی از
فعالیتهای اقتصادی وجود دارد که بر اساس
نظم جهانی پس از پایان جنگ جهانی دوم
و جهان دو قطبی تاسیس شده شکل گرفته
و ماهیت پیدا ک��رده بود .در آن نظم پدیدار
شده کش��ورهای گوناگون با توجه به اینکه
نباید در تنگنا باشند فعالیتهای اقتصادی را
به دو بخش اصلی تولید و تجارت (خدمات)
تقسیم کرده و تولید را یک فعالیت ضروری
برای تامی��ن نیازهای مادی ق��رار دادند .در
نظم قدیم نگاهها ب��ه جهان نگاه تقابلی بود
و کش��ورها ترجیح میداند تولی��د کاالها را
در داخ��ل انجام دهند .ام��ا در دنیای امروز
فعالیتهای اقتص��ادی تفاوتهایی دارد که
یک تغییر عمده در آن تقسیم کار بینالمللی
است .در این تقسی م کار بینالمللی است که
کش��ورهایی مثل بنگالدش و ویتنام و حتی
چین کارخانه دنیا شده و تولیدات خود را به
سایر کشورها میفروشند و در مقابل خدمات
مورد نیاز خریداری میکنند .به نظر میرسد
این تغیی��ر پارادایم را بای��د در ایران جدی
گرفت .آیا تولید به هر قیمت باید ادامه یابد
یا میتوان ب��ا تغییر نگاه به جهان در بخش
تجارت و خدمات موف��ق بود .ایران از دیرباز
محل اصلی تجارت جهانی بوده و هس��ت و
االن هم ميتواند این نقش را داش��ته باشد.
آسیب به تولید را باید تعریف کرد ودر دنیای
قدیم نماند.
آیا با ورود بخشهای دانشبنیان و
استارتاپی میتوان امید به تغییر شیوه
تولید و ظهور روشهای نوین داشت؟
در حال حاضر به نظر میرسد شرکتهای
استارتاپی بیشتر در حوزه خدمات و فروش و
عرضه خدمات فعالیت دارند و البته تکنولوژی
روزآمد ميتواند به جایی برسد که روشهای
تولید در صنعت ،در معدن ،در کش��اورزی و
دامپروری تغییر کند .این اتفاقی اس��ت که
ميتواند رخ دهد و ایران ميتواند با توجه به
شرایط مناسب جهانی این روشهای تازه را
زودتر دراختیار بگیرد و جایگزین روشهای
قدیم تولید کند.
آین�ده ش�غلی ای�ران را ب�ا توجه
ب�ه تح�والت جمعیتی کش�ور چگونه

میبینی�د؟ تمایل نس�ل جدی�د به چه
ش�غلهای است و آیا در مشاغل جدید
حوزه کش�اورزی مورد اس�تقبال قرار
میگیرد؟
تمایل و خواستههای ش��هروندان ایرانی
را نمیت��وان از خواس��تهها و تمای�لات
شهروندان سایر کش��ورها جدا کرد .ایرانیان
نیز عالقمندند با کمترین زحمت بیشترین
درآمد و س��ود را به دست آورند و در معادله
کار و اس��تراحت توازن برقرار کنند .این یک
واقعیت بسیار مهم است که نباید از آن غفلت
کرد .اما جمعیت ایران با توجه به تحوالت 4
دهه اخیر یک جمعیت جوان است که به هر
دلیل اکنون دانشآموخته و دانشگاهیها در
آن سهم باالیی دارند .عالوه بر این جمعیت
زنان ایرانی در حال حاضر و در آینده نزدیک
ش زندگی
به لحاظ گرایشها ،خواستهها و رو 
با زنان دهههای پیش تفاوت بنیادینی دارند.
اکنون کمتر از  25درصد ایرانیان در روستاها
زندگی میکنند و این یک تحول بزرگ است.
مجموعه عوامل و تغییرات یاد شده و تحوالت
در دنیا و حرکت جهان به س��وی استفاده از
تکنولوژیهای روزآمد و شبکههای اجتماعی
موجب میش��ود نس��ل جدید ایران نیز به
تحوالت کسبوکارهای تازه توجه نشان دهد
و این یک اتفاق حتمی خواهد بود .آیا جوانان
به کشاورزی عالقه نشان خواهند داد؟ پاسخ
به این س��وال کمی دش��وار است و بسته به
تحوالت دارد .در ی��ک داوری کلی میتوان
گفت اگرفعالیت در کش��اورزی س��ودآور و
مدرن باشد این فعالیتها نیز ميتواند توجه
نسل جوان قرار گیرد.
ایج�اد مش�اغل جدی�د و ح�ذف
مشاغل سنتی با چه فرآیندی در کشور
طی میش�ود و این روند در مقایس�ه با
س�ایر کشورها چگونه اس�ت؟ در سایر
کش�ورها آهنگ تغییر ش�غل سریعتر
است؟
درباره این پرس��ش بای��د دقت کرد .یک
وقت است که نهادهای قدرت در ایران مثل
نهاد دولت همه توجه و حواسش به این است
که شغل درست شود تا نرخ بیکاری کاهش
یابد و از آسیبهای سیاسی در امان باشیم.
اگر نگاه همین باش��د ایجاد هر شغل در هر
جایی و ب��ه هر قیمتی در دس��تور کار قرار
میگیرد .اما روزی میرس��د که کشور ایران
نیز باید همگان با تحوالت اقتصادی ،صنعتی

و تکنولوژی��ک روز دنی��ا حرکت کند .در آن
صورت معلوم است که باید حذف شغلهای
س��نتی که کاالهایی غیرقابل فروش تولید
میکنند را جدی گرفت .سرعت رشد تغییر
ش��غلهای سنتی به مدرن در ایران نیازمند
این اس��ت که مسائل مهمتری در حوزههای
سیاس��ت خارج��ی و در ام��ور اجتماعی و
فرهنگ کار فراهم ش��ود .با شرایط امروز اما
س��رعت تحوالت نسبت به سایر کشورها به
نظر میرسد آهستهتر است.
آیا میتوان انتظار تغییر چهره بازار
کار ایران را داش�ت؟ (لطف�ا به گزارش
س�ازمان بینالملل�ی کار مبن�ی بر در
معرض خطر و ریس�ک  60تا  65درصد
مشاغل فعلی اشاره کنید)
همانطور که در پرسشهای قبلی یادآور
ش��دم تحوالت اقتصادی در دنیا س��رعت و
شتاب فراوانی دارد که آثار آن در همه بازارها
از جمله بازار کار ،بازار کاال و بازار پول و سرمایه
بر جای میگذارد .در ایران اکنون بیش��ترین
ش��غلها در حوزه اصناف و خردهفروش��ی و
خدمات ب��ه صورت فیزیکی وج��ود دارد که
به مرور و با توجه به رشد شتابان فعالیتهای
خدماتی بدون نیاز به محل و جای مخصوص
و با اس��تفاده از نیروی ش��بکههای اجتماعی
به زودی در شرایط غیررقابتی قرار میگیرند.
کافی اس��ت به طور مثال به داستان روزنامه
همش��هری و سایتی به نام دیوار توجه کنید.
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آنهایی که یادش��ان میآید میدانند روزهایی
بود که حجم صفحههای پیام همش��هری به
خری��د و فروش و اجاره خانه دهها صفحه بود
و در این بازار تعداد قابل توجهی شغل وجود
داشت .اکنون سایت دیوار و سایر سایتهای
مش��ابه با اس��تفاده از یک نرمافزار بازار ارائه
اطالعات خانه و آپارتم��ان را دراختیار دارند.
در داس��تان اس��نپ و آژانسهای مسافرتی
درونشهری ،در داستان فروش بلیت هواپیما
به ص��ورت آنالی��ن و ف��روش در بنگاههای
هواپیمایی نیز ای��ن را میبینیم .پس جواب
پرسش شما ،مثبت و بلی است .بازار کار ایران
چهرهای نو و تازه خواهد داشت که شاید تصور
آن امروز ناممکن و یا سخت باشد.
برخیها اعتقاد دارند که شغلهای
جدی�د از نظ�ر درآمدزایی نس�بت به
مش�اغل س�نتی درآمدزایی بیشتری
دارد .تعریف شما نسبت به این اظهارنظر
چیست؟
این را نمیتوان با قاطعی��ت داوری کرد.
میزان درآمد و س��ود هر فعالیتی بس��ته به
ش��رایط رقابتی در هر فعالیت دارد و اینکه
بتوان گفت ش��غلهای آت��ی درآمد باالتری
دارند ب��ا تردید مواجه اس��ت .همین روزها
خواندی��م که ش��رکت فولک��س واگن 125
میلیارد دالر فروش در  6ماه داشت که تنها
 10میلیارد دالر آن سود بود .یعنی نرخ سود
کمتر از  10درصد بوده است.

پیشبینی ش�ما از  10س�ال آینده
بازار کار ایران چیست و چه شغلهایی
از بین خواهد رفت؟
از امروز نمیتوان گفت کدام فعالیتها در
ایران به س��وی نابودی کامل پیش میروند
اما میتوان روندها را دید .روندهای آتی این
اس��ت که هر کاالیی که نتواند تقاضايی در
بازار داشته باشد جایش را به کاالیی میدهد
که به تقاضای واقعی جواب میدهد .به این
ترتیب هر کاالیی که قیمت تمام شده باالتر
داشته باشد نیز از بازار رخت برمیبندد و در
آینده ش��غلهایی که فرصتهای تازه ایجاد
میکنن��د و کاالهای مورد نیاز بازار داخلی و
بازار جهانی را جواب میدهند در اولویت قرار
خواهند گرفت .بیشتر شغلهایی که کاالهای
آنه��ا در بازار داخل��ی و خارجی به هر دلیل
خریدار ندارند از میان میرود.
ش�ما ب�ه عن�وان رئيس س�ازمان
کارآفرینی کش�ور چ�ه توصیههای به
مسئوالن و دولتمردان برای آماده کردن
زیرس�اختها برای تغییر چهره شغلی
کش�ور دارید؟ و آیا دولت این تغییر را
پذیرفته است؟
س��ازمان کارآفرینی ایران ی��ک نهاد نوپا
است که بر اساس ضرورتهای روز و نیازهای
کشور برای س��اماندهی و شناخت بازار کار
ایران تاسیس شده است .این سازمان نیازمند
اس��تفاده از آمارهای دقیق ،روزآمد و واقعی
از همه تح��والت اقتصادی و پیشبینیهای
آینده است تا بتواند توصیههایی برای تغییر
چهره بازار کار داشته باشد .اما همین میزان
شناخت از تحوالت جهانی ،تحوالت جمعیتی
ایران ،تحوالت درخواستهای جوانان ایرانی
که به دس��ت آمده نشان میدهد چهره بازار
ای��ران با چن��د تغییر عم��ده مواجه خواهد
ش��د .یک تحول بسیار بزرگ تغییر بازار کار
از ب��ازار کار مردان به بازار کار مردان – زنان
اس��ت .زنان به مثابه نیمی از جمعیت ایران
در آینده نیاز به شغل دارند و جمعیت زنانی
که در تحصیل پابهپای مردان پیش آمدهاند
شغل میخواهند و این باید در کانون توجه
دولت و نهادهای قدرت باش��د .عالوه بر این
چه��ره ب��ازار کار ایران در آین��ده رویکرد به
فعالیتهای مدرن اس��ت که در پرسشهای
قبل��ی درب��اره آن نکاتی را یادآور ش��دم .به
نظر میرس��د دولت فعلی این تحوالت را به
لحاظ ذهنی پذیرفته است اما اینکه ميتواند

و ی��ا میخواهد زیرس��اختها را فراهم کند
نیازمند آرامش سیاس��ی در داخل و تنظیم
سیاس��ت خارجی در آینده دارد که امکانات
و تواناییهای دولت را در مس��یر آمادهسازی
زیرساختها تجهیز کند.
چ�ه چالشهایی در حوزه ش�غلهای
جدید (استارتاپ) بهخصوص در بخشهای
بیمه و قوانین کار وجود دارد؟
فعالیتهای اس��تارتاپی ی��ا فعالیتهای
م��درن در ایران نوپا هس��تند و چالشهای
آن در حوزههای دیوانس��االری و بورکراسی
کشور نیز ناشناس هستند .اینکه یک شرکت
اس��تارتاپی نیاز به کارمند تماموقت ندارد و
ميتواند با دورکاری و تقس��یم کار بین چند
نف��ر نیازش را برطرف کن��د ،با فعالیتهای
سنتی تفاوت دارد و این تفاوت باید در بخش
بیمه و قانون کار فعلی سازگار شود .قانون کار
ایران در دهه  1360و تحت شرایط سیاسی،
اقتصادی و جهانی آن روزها نوش��ته شده و
سازگاریاش با استارتاپها نیاز به شناسایی
مشکالت دارد که باید در آینده بروز و ظهور
کنند تا مشکالت ش��ناخته شده و برطرف
شوند.
برای جذب سرمایهگذاران و همراهی
آنها ب�ا فکرهای نوین و خلاق چه کاری
باید انجام داد؟ با چه ساز و کاری میتوان
سرمایهگذاران س�نتی را به افراد صاحب
فکر و خالق وصل کرد؟
واقعیت این اس��ت که س��رمایهگذاری در
ایران متاس��فانه روندی کاهنده و تاس��فبار
دارد و جذب سرمایه در هر بخشی از اقتصاد
نیازمند تغییر اساس��ی در ش��رایط سیاسی
دارد .کس��بوکارهای م��درن از این نظر که
نوپا ،ناشناخته و نیازمند گامهای شجاعانه و
پذیرش ریس��کهای تازه است از نظر جذب
سرمایهگذار با دش��واری مواجه است .به نظر
میرس��د با توجه به چند استارتاپ کامیاب
بزرگ در ایران باید تحوالت اساس��ی در نگاه
به س��رمایهگذاری داشته باشیم .سرمایهگذار
لزوم��ا یک فرد س��اکن ایرانی س��اکن ایران
نیست و ميتواند یک ایرانی ساکن در آمریکا
یا فرانسه یا هر کشور دیگر باشد و یا ميتواند
س��رمایهگذار خارجی باش��د .اگر این تغییر
دیدگاه صورت پذیرد شاید راه هموارتر شود.
سرمایهگذاران سنتی باید در مرحله اول بدانند
فعالیت جدید ریس��ک کمتر و سود بیشتری
دارد و پس از آن وارد خواهند شد.
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اروپا میخواهد یا نمیخواهد

فش�ارهای تحری�م اقتص�ادی ای�ران در
بخشهای مختلف به مرور آش�کار میش�ود.
کاه�ش درآمدهای نفت از مس�یر ص�ادرات
بزرگترين آس�یب را به بودجه کل کشور وارد
ک�رده و دول�ت ناچ�ار بودجه خ�ود و بودجه
کل کش�ور را کوچ�ک کرده اس�ت و این یک
آس�یب دنبالهدار خواهد بود .ایران قصد دارد
با اس�تفاده از هر اب�زاری نفت خ�ود را صادر
کن�د و در ای�ن راه نیازمن�د جایی اس�ت که
خری�داران بدون ترس و بیم پولهای خرید را
انتقال دهند .اتحادیه اروپا ميتواند این مسیر
را احداث کند اما کار ب�ا تاخیر و درنگ انجام
میشود .ایران که در شرایط دشواری قرار دارد
امیدوار است با تحتفشار قرار دادن اروپا این
راه را باز کند .آیا اروپا ميتواند این کار را انجام
ده�د و نمیکند یا میخواه�د ولی نميتواند.
یاسر نورعلیوند عضو هیات علمی پژوهشکده
مطالعات راهبردی این موضوع را بررسی کرده
و در ماهنامه مربوط به این پژوهشکده منتشر
کرده است که میخوانید:

34

 ۱۸تيرماه  ،۱۳۹۸مهلت  ۶۰روزه ايران به ساير
طرفهاي برجام به پايان رسید .جمهوري اسالمي
اي��ران پ��س از يكس��ال خويش��تنداري و «صبر
استراتژيك» ،به دليل عمل نكردن ساير طرفهاي

برجام به تعهدات و وعدههاي خود در تأمين منافع
اقتص��ادي ايران ،در  ۱۸ارديبهش��ت  ۹۸مصادف با
نخستين س��الگرد خروج آمریکا از اين توافق ،طي
بياني��هاي خطاب به آن��ان اعالم كرد ب��راي تأمين
حقوق خود و بازگرداندن توازن به مطالبات طرفين
در اين تواف��ق ،گزينهاي غي��ر از «كاهش تعهدات
هس��تهاي» خود ن��دارد .از اين رو در گام نخس��ت،
ديگر خود را متعهد به رعايت محدوديتهاي مربوط
به ذخایر اورانيوم غني ش��ده و ذخایر آب س��نگين
(سقف  ۳۰۰كيلوگرمي اورانيوم غني شده و  ۱۳۰تن
آب سنگين) ندانست و كشورهاي باقيمانده ناچارند
گامهاي بعدي در كاهش تعهدات هس��تهاي ایران
مواجه شوند.
بنا به آخرين گزارش آژانس بينالمللي انرژي اتمي
كه در  ۱۰خرداد يعني حدود سه هفته پس از اعالم
ضرباالجل ايران منتش��ر شد ،با وجود اعالم توقف
دو تعهد فوق از س��وي ايران ،ذخيره اين مواد هنوز
در س��طح مورد توافق در برجام باقي مانده است .با
وجود اين ،سخنگوي سازمان انرژي اتمي جمهوري
اس�لامي در نشس��ت خبري  ۲۷خرداد در راستاي
گام اول راهبرد كاهش تعهدات هستهاي اعالم كرد
كه ايران با افزايش چهار برابري توليد اورانيوم غني
ش��ده در ششم تيرماه از س��قف تعيين شده ۳۰۰
كيلوگرم اورانيوم غني ش��ده و ح��دود دو ماه و نيم
ديگر از س��قف  ۱۳۰تني آب سنگين عبور خواهد

كرد .عالوه بر اين ،ايران اعالم كرده است كه در گام
دوم به متوقف كردن محدوديتهاي مربوط به سطح
غنيسازي اورانيوم و اقدامات مربوط به مدرنسازي
راكتور آب سنگين اراك كه اقداماتي بسيار حساس
و تعيينكننده هستند ،خواهد پرداخت.
ب��ا وجود پايان ضرباالج��ل  ۶۰روزه ايران و
مقطع ورود به گام دوم ( ۱۸تيرماه) ،كشورهاي
اروپاي��ي كه مخاطب اصل��ي ضرباالجل ايران
هس��تند ،نتوانستند گشايش��ي اقتصادي براي
اين كش��ور ايجاد كنند و سازوكار مالي موسوم
به «اينستكس» همچنان از قوه به فعل نرسيده
اس��ت .از س��وي ديگر ،تالشهاي موازي براي
برقراري تماس مس��تقيم ميان آمریکا و ايران و
آغاز مذاكره براي كاستن از تنشها و حل مسأله
نيز تاكنون موفقيتآميز نبوده است .با اين حال،
قدرتهاياروپاييرايزنيهايفشردهديپلماتيكي
را براي جلب رضايت ايران و منصرف كردن آن
در ورود به گام دوم كاهش تعهدات هستهاي در
دس��تور کار قرار دارند .حال پرس��ش اصلي اين
اس��ت كه آيا اروپا در دور جديد تالشهاي خود
خواهد توانس��ت به اقدامي عملي و اقناعكننده
دس��ت زده و ايران را از ورود به گام دوم كاهش
تعهدات خود منصرف س��ازد؛ در صورت پاس��خ
منفي ،جمهوري اس�لامي ايران چه اقداماتي را
بايد در دستوركار خود قرار دهد؟
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اقدامات و توان اروپا
پس از رويدادهاي��ي نظيرتعيين مهلت  ۶۰روزه
و تصميم ايران در كاهش تعهدات هس��تهاي ،ناامن
شدن مسيرهاي انتقال انرژي در خليجفارس و درياي
عمان و تنش رو به افزايش ميان ايران و آمریکا پس
از رد ميانجيگري ژاپن و سرنگوني پهپاد جاسوسي
آمریکا توسط ايران ،اروپاييها بر تالشهاي سياسي
و ديپلماتيك خ��ود براي كنترل وضعيت افزودهاند.
س��فرهايكو م��اس وزير امور خارج��ه آلمان و هلگا
اش��ميد معاون مس��ئول سياس��ت خارجي و امور
امنيت��ي اتحاديه اروپا به ايران ،اقدام امانوئل مكرون
رئيسجمهور فرانس��ه در اعزام ايمانوئل بن مشاور
خود به تهران ،سفر فدريكا موگريني مسئول سياست
خارجي و امور امنيتي اتحاديه اروپا به واش��نگتن و
ديدار با وزير امور خارجه آمریکا ،سفراندرو موريسون
مع��اون وزارت خارجه بريتانيا در امور خاورميانه به
تهران با هدف گفتوگوهاي صريح و سازنده درباره
تنشها در منطقه و حف��ظ برجام از مهمترين اين
تالشهاي ديپلماتيك بوده اس��ت .عالوه بر اين ،در
هفتم تيرماه نشست كميسيون مشترك برجام حول
محور بررسي راههاي كمك به ايران جهت مقابله با
تحريمهاي آمریکا در وين پايتخت اتريش در سطح
معاونان  4+1تشكيل جلسه داد .در زمان تنظيم اين
گزارش ،خبرگزاري رويترز نيز از احتمال سفر وزراي
امور خارجه آلمان ،انگلس��تان و فرانسه به تهران به
منظور ارائه راهكار جديدي براي تامين خواستههاي
ايران سخن گفته است.
س��وال اينجاس��ت كه آي��ا اروپ��ا در دور جديد
تالشهاي خود خواهد توانس��ت به اقدامي عملي و
اقناعكننده دس��ت زده و ايران را از ورود به گام دوم
كاهش تعهدات خود منصرف سازد .هرگونه تالش
و اق��دام اروپا در حال حاضر باي��د حول دو موضوع
متمركز باشد :نخست ،متقاعد كردن ايران در پايبند
ماندن به تعهدات هستهاي خود و دوم كاهش تنش
رو به افزايش ميان ايران و آمریکا بنابراين ،در شرايط
كنوني مس��أله اروپا ديگرصرفا جلب رضايت ايران
براي ماندن در تعهدات هستهاي خود نيست و مسأله
تنش بين آمریکا و ايران نيز به دس��توركار مديريت
پيشگيري از بحران آن افزوده شده است .اروپاييها
در هر دوي اين زمينهها بر تالشها و اقدامات خود
افزودهاند اما واقعيت اين است كه ابزارها و اهرمهاي
محدودي براي پيش��گيري از اين بحران در اختيار
دارند .با توجه به اينكه تالشهاي اروپا براي تضمين
منافع اقتصادي ايران در يك سال گذشته به جايي
نرسيده است ،نميتوان در اين فرصت اندك باقيمانده
انتظار معجزه داش��ت .از اين رو ،به نظر ميرسد كه
اروپا همچنان در ب��رآورده كردن انتظارات بانكي و
نفتي ايران ناكام خواهد ماند.
در مورد مس��أله تنش رو به افزايش بين ايران و

آمریکا ني��ز امانوئل مكرون رئيسجمهور فرانس��ه،
آنگال مركل صدراعظم آلمان ،دونالد تاس��ك رئيس
ش��وراي اروپا و س��اير مقامات بلندپاي��ه اروپايي به
اس��تثناي انگليس��يها متفقالقول در يك موضع
بيطرفانه خواس��تار كاهش تنش و حل مس��أله از
طريق راهكارهاي سياس��ي و ديپلماتيك شدند اما
بايد گفت رهبران امروز اروپا به س��بب مش��كالت
داخلي كش��ورهاي خود و همچنين ضعف پرستيژ
شخصيتي ،ضعيفتر از آن هستند كه در اين زمينه
از تواني ايجابي و كارس��از برخوردار باش��ند .ضعف
رهبران اروپايي و اشتغال آنها به مسائل و بحرانهاي
داخلي تاثير بس��زايي در تضعيف كلي توان اتحاديه
اروپ��ا و دولتهاي ب��زرگ آن در دفاع از منافع خود
در مقابل يكجانبهگرايي آمریکا داشته است .مجموعه
ش��رايط و مالحظات فوق سبب ش��ده است تا اروپا
امروز در شرايط اختالف و واگرايي با آمریکا ،نخست،
توان ايجابي براي پيشبرد منافع و اولويتهاي امنيتي
خود نداشته باشد و دوم ،توان سلبي آن نيز محدود
باشد .با اين همه ،اين بدان معني نيست كه اتحاديه
اروپا و قدرتهاي بزرگ آن در معادالت بينالمللي
امروز جهان نقش چنداني ندارد .نبايد فراموش كرد
كه يكي از موانع اساس��ي آمری��کا در ايجاد اجماع
بينالمللي عليه ايران ،اروپاييها هس��تند و همين
مسأله پيشبرد اهداف آمریکا در قبال ايران را با چالش
مواجه كرده است .در همين رابطه بايد خاطرنشان
كرد تأكيد مايك پمپئو پس از انفجار نفتكشها در
درياي عمان مبني بر ض��رورت اجماع با اروپاييها
براي مقابله با ايران از نقش و جايگاه پراهميت آنها
در اين معادله حكايت دارد .در مسأله ايران و برجام،
همراهي نكردن در تحريمهاي آمریکا ،نقش بازدارنده
مهم در ايجاد اجماع جهاني ،مخالفت با طرح موضوع
در شوراي امنيت سازمان ملل و مخالفت و همراهي
نكردن آمریکا در هرگونه درگيري و جنگ احتمالي
عليه ايران از مواردي اس��ت كه ب��ه اروپاييها توان
سلبي ميدهد تا دستكم اگر نميتوانند در راستاي
اولويتهاي امنيتي خ��ود گامي عملي و ثمربخش
بردارند ،از گسترش بحران و پيامدهاي ناگوار آن نيز
تا حدودي جلوگيري كنند.
راهبرد و اقدامات ايران
سوال اساسي ديگر اين است كه ايران بايد در برابر
اين اروپاي ضعيف اما همچنان تأثيرگذار چه راهبرد
و اقداماتي در پيش گيرد .قبل از هر پاسخي به سوال
فوق ،اين مهم است كه دريابيم اروپا «نميخواهد»
ي��ا «نميتواند مناف��ع اقتصادي اي��ران را در برجام
جب��ران كند .تعلل و بيعملي اروپا در پيادهس��ازي
تعه��دات خود و برآورده ك��ردن انتظارات اقتصادي
ايران با وجود گذش��ت يك سال از خروج آمریکا از
برجام ،موجب شده اس��ت كه ايرانيان به اين درك

واحد برس��ند كه «اروپا يا نميخواهد يا نميتواند»
به تعهدات خود در قبال ايران عمل كند؛ با اين حال
در محافل تحليلي و تصميمگيري كش��ور در اينكه
مسأله در نخواستن اروپاست يا نتوانستن آن ،ترديد
و اخت�لاف نظر وجود دارد .اگرچه نتيجه و خروجي
هردو حالت يكس��ان و آن هم بيعملي اروپاست اما
از آنجا كه بين نخواس��تن و نتوانستن تفاوت بسيار
است ،مهم است كه مقامات جمهوري اسالمي ايران
دريابند كه اروپا واقع��ا نميخواهد يا ميخواهد اما
نميتوان��د .چرايي اهميت اين موضوع به اين دليل
است كه در چارچوب منطق اولويتبندي استراتژيك
رويكرد ايران در قبال «نخواستن» اروپا بايد متفاوت
از رويكرد آن در قبال «نتوانستن» اروپا باشد.
«نخواس��تن اروپا» به اين معني اس��ت كه آنها
توانايي عمل به تعهدات خود را دارند اما بنا به داليلي
كه مهمترين آنها ميتوان��د نپرداختن هزينه براي
حفظ برجام و داش��تن روابط استراتژيك با آمریکا
باش��د ،نميخواهند با عملياتي كردن تعهدات خود
رو در روي اين متحد استراتژيك قرار گيرند .بنابراين،
تالش ميكنند تنها با تعهد سياسي و بدون عمل به
تعهدات خود ،اي��ران را در برجام نگه دارند .در اين
حالت ،تداوم سياست تعامل با اروپا نهتنها آوردهاي
براي منافع ملي كشور ندارد بلكه به نوعي بازي در
ميدان استراتژي كالن غرب محسوب ميشود.
«نتوانس��تن اروپا» اما به اين معني است كه آنها
اراده عمل به تعهدات خود را دارند ،ضرورت و اولويت
امنيت��ي عمل به اين تعه��دات را براي حفظ برجام
نيز به خوبي درك ميكنن��د ،مهمتر از همه اينكه
در حال بازي در جبهه ما هس��تند اما بنا به داليلي
كه مهمترين آن ضعفهاي ساختاري اقتصاد اروپا و
وابستگي عميق آن با اقتصاد و نظام مالي آمریکاست،
تواناي��ي عمل به اي��ن تعهدات را فرات��ر از اقدامات
ديپلماتيك و سياسي ندارند .در اين حالت با توجه به
توان سلبي اروپا ،چندان به صالح و منفعت سياست
خارجي كش��ور در اين شرايط خاص و ويژه نيست
كه سياس��ت تعامل با اروپا را ب��ه كلي كنار گذارده
و جبهه غرب را عليه خود گس��تردهتر سازد .در اين
حالت پاسخ ايران به بيعملي اروپا در عين حال كه
ميتوان��د نقض برجام براي متوازنس��ازي تعهدات
دو طرف باش��د ،ميتواند شامل تداوم تعامل با اروپا
تا گشايش��ي جديد و مطلوب در وضعيت تحوالت
سياس��ي براي بازگش��ت هر دو ط��رف به تعهدات
برجامي خود باشد.
بايد به اين نكته مهم توجه داش��ت كه در پيش
گرفتن راهبرد «كاهش گام به گام تعهدات هستهاي»
توس��ط ايران تا پش��ت درب خروج از برجام و فشار
واقعي ك��ه از اين طريق به اروپا وارد ميش��ود اگر
نتواند به اقدام عملي از سوي اروپاييها براي حفظ
اين توافق منجر ش��ود ،دستكم اين ابهام و ترديد
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مهم را ن��زد مقامات تصميمگي��ر در مقابل اين دو
گزينه برطرف خواهد كرد كه اروپا واقعا نميخواهد
يا ميخواهد اما نميتواند» .ابهام زدايي از اين موضوع
مشخص خواهد كرد كه جمهوري اسالمي ايران بايد
به «سياست تداوم تعامل با اروپا» ادامه دهد يا مسير
ديگري در پيش گيرد.
اولويتهاي امنيتي امروز اروپا ايجاب ميكند كه
آنها در راستاي پاس��خدهي به اين اولويتها تالش
كنند .منطقه غرب آس��يا يك��ي از مناطق امنيتي
همج��وار و پيراموني اتحاديه اروپاس��ت كه بحران
و ناامني س��الهاي اخير در آن (بهويژه تروريس��م
و پناهجويي) بهش��دت ب��ر روي امنيت داخلي اين
اتحاديه تأثيرگذارده اس��ت .همي��ن موضوع ايجاد
«ثبات و امنيت» در محيط پيراموني را به اصليترين
اولويت سياست خارجي و امنيتي اتحاديه اروپا تبديل
كرده است .اروپا از دريچه غرب آسيا به جايگاه ايران
و برجام در محيط امنيتي خود مينگرد زيرا به خوبي
ب��ه نقش و جايگاه ايران و برج��ام به عنوان يكي از
ستونهاي اصلي نظام امنيت منطقهاي واقف است .با
اين حال ،مواضع و عملكرد ترامپ نشان ميدهد كه
مس��أله سياست خارجي وي در غرب آسيا برخالف
اروپ��ا كمتر حاوي دغدغه ثبات و امنيت و بيش��تر
معط��وف به بهرهبرداري از تنشها و كس��ب منافع
اس��ت .كافيس��ت در اظهارات اخير ترامپ مبني بر
اينكه به اروپاييها اهميتي نميدهد يا اينكه آمریکا
به تنگههرمز نيازي ندارد اما چين ،روسيه ،ژاپن ،اروپا
و خيلي از كشورهاي ديگر نفت خود را از اين منطقه
تأمين ميكنند ،تأمل كنيم تا به عمق ش��كاف بين
اروپا و آمریکا در مورد اولويتهاي امنيتيش��ان در
دوره ترامپ پي ببريم .اين اختالفنظرها موجب شده
اروپا دنبال خودمختاري راهبردي جهت تأمين منافع
امنيتي خود باشد .از اين رو ،مسأله امروز اروپا با ايران
مسأله «فقدان اشتراكات امنيتي» نيست بلكه مسأله
«فقدان توان اروپا در پيگيري اش��تراكات امنيتي با
ايران و اولويتهاي امنيتي خود» است.
هايكو ماس ،وزير خارجه آلمان ،در سفر اخيرش
ب��ه تهران ،به صراحت گفت كه اروپا نميتواند براي
ايران معجزه كند ،ولي از ايران انتظار دارد كه كامال به
برجام پايبند باقي بماند .پيش از اين نيز آنگال مركل
صدراعظم آلمان به دو ضعف اروپا  -نخس��ت ضعف
تعامل اروپا با مس��أله اي��ران در مقابل آمریکا و دوم
نقش دالر به عنوان ارز پيشرو در جهان و مشكالت
اروپ��ا در مواجهه با تحريمهاي آمریکا در اين زمينه
اعت��راف كرده بود .اعترافات صدراعظم آلمان و وزير
امور خارجهاش به عنوان بزرگترين قدرت اقتصادي
حال حاضر اروپا نش��ان ميدهد ك��ه اروپا با وجود
اراده و فهم ضرورت عمل به تعهدات خود در مقطع
كنوني ،توانايي مقابله با تحريمهاي آمریکا را ندارد و
اينستكس نيز حتي در صورت راهاندازي ،به احتمال

زياد نميتواند چيزي فراتر از اقالم غيرتحريمي باشد.
در اين شرايط ،پيشنهاد ميش��ود پاسخ و اقدامات
ايران حاوي موارد و دقايق زير باشد:
* اي��ران همانطور كه پيش از اين هش��دار داده،
باي��د گام دوم را با قدرت و قاطعيت بردارد .اما بايد
دقت كرد كه گامه��اي بعدي اوال نبايد به خروج از
برجام تعبير ش��وند زيرا خ��روج از برجام ،ايران را از
لحاظ ديپلماتيك خلع س�لاح ميكند؛ و ثانيا اين
گامها به شكلي تدريجي و چند مرحلهاي به سمت
«نقض برجام» پيش روند تا فرصت بازي را به ايران و
فرصت اقدام براي جبران را به ديگر طرفهاي برجام
بدهد .پيشبرد هوش��مندانه اين اقدام در عين حال
كه از متهم ش��دن ايران به خروج از برجام از سوي
ساير طرفهاي توافق جلوگيري ميكند ،فشار رواني
و سياسي را بر آنها جهت تأمين خواستههاي ايران
بيشترميكند.
* تعامل ب��ا اروپا ادامه يابد .برخالف هش��دارها
و انذارهايي كه اروپاييه��ا در برابر كاهش تعهدات
هس��تهاي ايران سر ميدهند ،آنها ايران را در دست
زدن ب��ه اين اقدامات محق ميدانن��د .ديگر اينكه،
اهميت اي��ران ب��راي اروپا تنه��ا در برجام خالصه
نميش��ود و در اين بين مسأله خطيرتري همچون
تن��ش رو به جنگ ايران و آمریکا را پيش روي خود
ميبينند كه به مراتب پيامدهاي فوريتري براي آنها
دارد .بنابراين ،اروپا نيز براي بازگشت ايران به نقطه
قبل از كاهش تعهدات و هم براي پيشگيري از بحران
به حفظ كانالهاي ديپلماتيك با ايران نياز دارد .در
اين اثنا آنها ممكن است در واكنش به گامهاي بعدي
ايران برخي تحريمهاي خ��ود را بازگردانند اما اين
چيزي را ب��راي ايران تغيير نميدهد زيرا هماكنون
نيز اروپا عمال هسته اصلي تحريمهاي آمریکا شامل
تحريمهاي بانكي و نفت��ي را اجرا ميكند .با وجود
اي��ن ،ايران تاكنون از تعهد سياس��ي اروپا در جهت
كاهش فش��ارها منتفع ش��ده و بهتر است از لحاظ
سياس��ي اروپا را همچنان كنار خ��ود نگه دارد زيرا
چرخش سياسي اروپا به س��مت آمریکا راه را براي
بازگشت قطعنامههاي شوراي امنيت و اجماع جهاني
عليه ايران هموار ميكند.
* جمهوري اس�لامي اي��ران ،براي خنثي كردن
تبليغات جنگس��تيزانه و توطئهچينيهاي آمریکا
عليه خ��ود و هم براي جلوگي��ري از غلتيدن اروپا
به دامان آمریکا و هم براي حفظ همس��ايگان كنار
خود ميبايد نقش و چهره مس��ئوالنهاي از خود در
قبال امنيت منطقه و بهويژه زيرمنطقه خليجفارس
ارائه دهد .اين يك واقعيت اس��ت كه امنيت انرژي
خليجف��ارس در ح��ال حاضر بي��ش از اينكه براي
آمریکا اهميت داشته باش��د براي چين ،ژاپن ،اروپا
و ديگرقدرتهاي جهاني كه بخش اعظمي از انرژي
خود را از اين منطقه تأمين ميكنند ،مهم است .از

اين نظر بايد به اين نكته مهم توجه داش��ت كه در
حال حاضر امنيت انرژي خليجفارس حتي بيش از
خروج از برجام امكان ايجاد اجماع بينالمللي را عليه
ايران دارد.
نتيجهگيري
در پاسخ به دو سوالي كه در ابتداي اين نوشتار
مطرح شد ميتوان اين جمعبندي را ارائه كرد كه
به احتمال فراوان اروپاييها غير از اقداماتي نمادين
همچون راهاندازي اينس��تكس ،همچون يك سال
گذشته نتوانند خواستهها و انتظارات ايران را برآورده
سازند .با وجود اين ،براي اينكه جمهوري اسالمي
ايران بتواند سياست صحيح و اصولي در مورد نحوه
تعام��ل با اروپا پس از بيعملي آن در پايان مهلت
 ۶۰روزه داشته باشد ،بسيار مهم است كه دريابد آيا
واقعا اروپاييها نميخواهند به تعهدات خود عمل
كنند يا ميخواهند اما نميتوانند .درست است كه
نتيجه هر دوي اين وضعيتها يكس��ان اس��ت اما
چرايي اهميت اين تفاوت به اين دليل است كه در
چارچوب منطق اولويتبندي استراتژيك ،رويكرد
اي��ران در قبال «نخواس��تن» اروپ��ا بايد متفاوت
از رويك��رد آن در قبال «نتوانس��تن» اروپا باش��د.
«نخواس��تن اروپا» با «خواستن اما نتوانستن آن»
متفاوت است و در نتيجه نيازمند جهتگيريهاي
استراتژيك متفاوت است.
«نخواس��تن اروپا» به اين معني اس��ت كه آنها
تواناي��ي عمل به تعه��دات خود را دارن��د اما بنا به
داليلي كه مهمترين آن داش��تن روابط استراتژيك
با آمریکاس��ت ،نميخواهن��د با عمليات��ي كردن
تعهدات خود رودروي اين متحد اس��تراتژيك قرار
گيرند« .نتوانس��تن اروپا» اما به اين معني است كه
آنه��ا اراده عمل به تعهدات خود را دارند ،ضرورت و
اولوي��ت امنيتي عمل به اين تعهدات را براي حفظ
برجام ني��ز به خوبي درك ميكنند ،مهمتر از همه
اينكه در حال بازي در جبهه شما هستند اما بنا به
داليلي كه مهمترين آن ضعفهاي ساختاري اقتصاد
اروپا و وابس��تگي عمي��ق آن با اقتصاد و نظام مالي
آمریکاست ،توانايي عمل به اين تعهدات را فراتر از
اقدامات ديپلماتيك و سياسي ندارند .در اين حالت
ب��ا توجه به توان س��لبي اروپا ،چن��دان به صالح و
منفعت سياست خارجي كشور در اين شرايط خاص
و ويژه نيس��ت كه سياست تعامل با اروپا را به كلي
كنار گذارده و جبهه غرب را عليه خود گس��تردهتر
سازد .در اين حالت پاسخ ايران به بيعملي اروپا در
عين حال كه ميتواند نقض تدريجي و گام به گام
برجام براي متوازنس��ازي تعهدات دو طرف باشد،
ميتواند ش��امل تداوم تعامل با اروپا تا گشايش��ي
جديد و مطلوب در وضعيت تحوالت سياسي براي
بازگشت هر دو طرف به تعهدات برجامي خود باشد.
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فساد
رانت و فساد دولتساز
شیما ستوده

عضو هیأت تحریریه
ران��ت و فس��اد در اقتصاد ای��ران دو عنوان کلی ب��رای یک روح کلی
اس��ت که نتیجه هر فعالیت منجر به رانت و فس��اد دور شدن اقتصاد از
فعالیتهای شفاف و کارآمد است .در حالی که این روزها شاهد محاکمه
شماری از افراد فاسد اقتصادی با فعالیتهای گوناگون هستیم ،اما دقت
در ماهیت بیش��تر فسادهای رخ داده نشان میدهد که دولت است که با
ایجاد بسترهای رانتساز زمینه فساد و تبهکاری را فراهم میکند .واقعیت

تلخ این اس��ت که فعالیتهای نهاد دولت در ایران را باید بسترساز فساد
در اقتصاد تلقی کرد و اگر قرار باشد که زمینههای فساد کاهش یابد باید
فعالیتهای دولت در ایران با تجدیدنظر اساس��ی همراه باشد .نهاد دولت
در ایران عالوه بر اینکه انحصار توزیع ارز ،سکه و طال را دراختیار دارد با
اس��تفاده از این قدرت و با دس��تکاری در سیاستها و بازارها رانت ایجاد
میکند و اختیار و قدرت دارد که به گروهی از افراد امتیاز واردات بدهد و
ت قرار دهد و...
یا گروهی از افراد را به عنوان مباشر در خدمت دول 
یک��ی از زمینههای��ی ک��ه منجر به رانت و فس��اد ش��ده اس��ت
خصوصیس��ازی بنگاههای ایجاد ش��ده در نیم قرن اخیر اس��ت .در
گزارش حاضر این داستان به شکل تاریخی بررسی شده است.
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دولت رانتير و گسترش اندازه دولت
قب��ل از ورود ب��ه بحث دولت رانتير الزم اس��ت
ك��ه ابت��دا دو اصطالح ران��ت و رانتجوي��ي تعريف
ش��ود .اصطالح رانت براي توصي��ف نه كام ً
ال دقيق
درآمدهايي كه باالتر از بازدهي معمولي است به كار
ميرود .رانتجويي را نيز ميتوان مجموعه اقداماتي
قانوني يا حتي غيرقانوني دانس��ت كه براي حفظ و
ايجاد اين درآمد از سوي افراد انجام ميگيرد.
در تعريف دولت رانتير ،حس��ين مهدوي ،به عنوان
نخستين كسي كه به اين بحث پرداخته است ،ميگويد:
دولتهاي رانتير به عنوان كشورهايي تعريف ميشوند
ك��ه بهطور منظم ،ميزان قابل توجه��ي رانت خارجي
دريافت ميكنند .حق عبور كش��تيها از كانالس��وئز
و اج��ازه عبور خط لول��ه نف��ت از درون قلمرو برخي
كشورهاي خاورميانه نمونههايي از رانتهاي خارجياند.

س��ه مولفه اصلي را ميت��وان علت بزرگ و كوچك
ش��دن اندازه يك دول��ت در اقتصاد قلمداد كرد كه
عبارتند از:
الف) حجم بودجه عمومي دولت :بودجه عمومي
دولتها داراي دو بخش درآمد و هزينه است .در يك
ماليه عمومي سالم ،دولتها بخش اعظم درآمد خود
را از راه مالياتگيري به دست ميآورند و سپس آن را
هزينه و بازتوزيع ميكنند .در چنين شرايطي ،اندازه
دولت و بخش دولتي به صورت طبيعي (متناسب با
ماليات) بزرگ يا كوچك ميشود .در دولتهاي رانتير
دولت
چنين قاعدهاي صادق نيست و منبع درآمدي ْ
تركيبي از ماليات اندك و رانت منابع طبيعي بسيار
اس��ت .در چنين شرايطي ،دولت رانتير ،با قرار دادن
پول حاصل از رانت در بودجه ،از يك بودجه مبتني
ميزان قرار دادن
بر ماليات تخطي ميكند و به همان
ِ

حازم ببالوي هم با اشاره به نظريه مهدوي ،براي
اقتصاد رانتير و ش��كل خاص آن يعني دولت رانتير
به چهار ويژگي غلبه داش��تن وضعيت رانت ،متكي
بودن بر ران��ت خارجي ،وجود حكوم��ت به عنوان
دريافتكننده اصلي رانت خارجي و درگير بودن عده
كمي در توليد رانت(ثروت)و در عوض ،توزيعكننده
يا مصرفكننده بودن اكثريت اشاره ميكند.
عالوه ب��ر نظريات مهدوى و بب�لاوى ،جياكومو
كمي كردن معيار تش��خيص اين نوع
لوچياني ب��ا ّ
دولتها ميگويد :دولتهايي كه بيش از  40درصد
درآمدش��ان از راه نفت و ديگر منابع طبيعي حاصل
ميشود ،رانتير قلمداد ميگردند .با توجه به تعاريف
فوق ،در اين مقاله ،نظر هي لوچياني مبناي تشخيص
و تمييز دولتهاي رانتير قرار ميگيرد.
موضوع ديگري كه در اينجا بايد بدان اشاره گردد،
داليل بزرگ ش��دن اندازه دولت در اقتصاد و ارتباط
آن با دولتهاي رانتير است .در يك جمعبندي كلي،

رانت در بودجه ،به صورت مصنوعي ،بزرگ ميشود.
تريلين كارل در اين خصوص معتقد است كه:
چ��ون درآمده��اي نفتي ب��ه خزانه دول��ت و نه
بخش خصوصي واريز ميشد ،هر كشف جديدي از
قيمت نقش بخش عمومي
ذخاي��ر نفتي يا افزايش
ْ
را گس��ترش ميداد ...با گسترش يافتن دولتهاي
نفتي ،آنها غولهاي ناتوان و بياثري شدند كه تكامل
نهادي در آ نها بسيارآهسته و نابرابر پيش ميرفت.
ب) مقرراتگ��ذاري :هرچ��ه حج��م مق��ررات
(ريگوليشن)در يك اقتصاد بيشتر باشد ،اندازه دولت
نيز بزر گتر ميشود؛ زيرا يك دولت براي تدوين ،اجرا
و نظارت بر مقررات ،نياز به انواع و اقسام سازمانها دارد
كه اين امر خود سبب بزرگتر شدن دولت ميشود .در
دولته��اي رانتير با قرار دادن پ��ول حاصل از درآمد
رانت در بودجه و فربه شدن دولت ،نياز به مقررات نيز
تش��ديد ميگردد كه خود اين مقرراتگذاري مجددا
سبب افزايش اندازه دولت ميگردد.

مضافا اينكه در دولتهاي رانتير ،بخش دولتي و
بوروكراسي كه در دوره رونق درآمدهاي رانتي بزرگ
و حجيم شده است ،در دوره كاهش درآمدهاي نفتي
ديگر تمايلي به كوچك شدن و كاستن از حجم خود
ندارد كه اين موضوع خود نيز مزيد بر علت میشود.
پ) نوع مالكيت :منظور از اين مولفه آن است كه
بسته به اينكه در يك دولت چه گونهاي از مالكيت
(دولتي ي��ا خصوصي) پذيرفته ش��ود ،اندازه دولت
در اقتصاد ب��ه تبع آن بزرگ ي��ا كوچك ميگردد.
همانطور كه مش��خص اس��ت اين عامل به قانون
اساسي و سياستهاي كالن دولتها در هر كشوري
مربوط ميشود.
با توجه ب��ه تعريف ارائه ش��ده از دولت رانتير و
نيز داليل بزرگ و كوچك ش��دن اندازه يك دولت
در اقتص��اد ،بهط��ور خالصه ميت��وان گفت كه در
دولتهاي رانتي��ر ،دولت با ق��رار دادن رانت منابع
طبيعي در بودج��ه موجب افزاي��ش حجم بودجه
عمومي دول��ت و مقرراتگذاري ميش��ود و از اين
طريق به گس��ترش اندازه دولت در اقتصاد و بزرگ
شدن بخش دولتي كمك ميكند.
در خص��وص دولت رانتير در ايران نيز بايد گفت
كه هرچند از آغاز كشف نفت و قراردادهاي نفتي در
ايران بيش از يك قرن ميگذرد لكن عايدات حاصل
از آن تا قبل از قرارداد كنسرسيوم چندان قابل توجه
نبود .بر اساس قرارداد كنسرسيوم سهم ايران در ابتدا
و بر اساس اصل تنصيف  50درصد و سپس از سال
 1957به  60درصد رسيد .عالوه بر مقداشي ،افرادي
چون چارلز عيسوي ،جوليان بار يير ،حسين مهدوي
و تدا اس��كاچپول نيز در بررسيهاي خود وابستگي
ب��ه درآمدهاي نفتي و گذار دولت به س��مت رانتير
ش��دن در دوره پهلوي را نشان دا دهاند .مضافا اينكه
بررسي برنامههاي عمراني قبل از انقالب نيز افزايش
وابس��تگي دولت به درآمدهاي نفتي و رانتير بودن
دولت را تأييد ميكنند .براي نمونه ،در طول برنامه
عمراني چهارم ( ،)1347-1351س��هم درآمدهاي
دول��ت ،ناش��ي از ف��روش نف��ت ،از كل درآمدها از
 48.5درصد به  58درصد رس��يده است .در برنامه
عمران��ي پنجم ( )1352-1356نيز ،س��هم هريك
از اجزاي درآمدي دولت ب��ه صورتِ  76.7درصد از
درآم��د نفت 19.4 ،درص��د از درآمدهاي مالياتي و
 3.9درصد از ساير درآمدها بوده است .بر اين اساس،
ميتوان گفت كه قرارداد كنسرسيوم و وابستگي به
درآمدهاي نفتي سبب گرديد كه دولت پهلوي دوم
به يك دولت رانتير تبديل گردد.
در دولت پهل��وي دوم ،عالوه ب��ر افزايش حجم
بودجه عمومي دولت (به عنوان اولين مولفه دخيل
در بزرگ ش��دن اندازه دولت در اقتصاد) كه نتيجه
منطقي دولت رانتير و قرار دادن پول نفت در بودجه
است ،كشور شاهد افزايش مقرراتگذاري (به عنوان
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دومين مولفه دخيل در بزرگ شدن اندازه دولت) نيز
بوده است .از مهمترين نتايج افزايش مقرراتگذاري
در اين دوره كه تاكنون هم در كشور به صورت يك
روي��ه ادامه دارد ،ميتوان به اس��تفاده از برنامههاي
جامع توس��عه به جاي برنامههاي ارشادي و نيز در
استراتژي توسعه دولتمحور پهلوي دوم اشاره كرد.
اين اس��تراتژي توس��عهاي با محور قرار دادن دولت
نفتي و ويژگيهايي چون تأكيد بر رشد حداكثري،
صنعتي شدن ،كمك فني خارجي و عدم وابستگي
به بخش كش��اورزى ،دخالت دولت و بزرگ ش��دن
اندازه آن در اقتصاد را موجب گرديد.
در مجموع ميتوان گفت كه دولت رانتير پهلوى
دوم ،از كنسرسيوم به بعد ،واجد دو مولفه از سه مولفه
بزرگ شدن اندازه دولتها در اقتصاد بوده است .به
بيان ديگر ،اين دولت از طريق دو مولفه افزايش حجم
بودجه عمومي دولت و افزايش مقرراتگذارى سبب
افزاي��ش اندازه دولت در اقتصاد گرديد .به نحوىكه
در دوره رونق درآمدهاى نفتي( )1352 - 57منابع
بودجه ش��ركتهاى دولتي به  55 ،GDPدرصد و
بودجه ش��ركتهاى دولتي به بودجه كل كشور ،به
رقم  80درصد رسيد.
در دولت رانتير پهلوى دوم ،تنها س��ومين مولفه
موثر در بزرگ ش��دن اندازه دولت در اقتصاد يعني
تمايل قانون به سمت مالكيت دولتي كمرنگ بوده
اس��ت كه اين موضوع به س��بب وابستگي نظرى و
ايدئولوژيك اين دولت به اردوگاه راست سرمايهدارى
بوده است .در واقع هرچند در اين دولت ،اندازه دولت
و دخالت آن در اقتصاد زياد بود لكن بخش خصوصي
نيز ،هرچند محدود و وابس��ته به دربار ،بر اس��اس
قوانين كشور در عرصه اقتصاد فعاليت داشت كه به
عنوان مثال ميتوان از بانك توسعه صنعت و معدن
نام برد .اين بانك كه اولين بانك توسعهاى خصوصي
در كشور به شمار ميآمد ،در سال  1338با سرمايه
 400ميليون ريال ،به صورت ش��ركت سهامي عام،
تأس��يس گرديد .حدود  87درصد سهام اين بانك
به افراد و موسس��ات ايران��ي و  13درصد متعلق به
 19بانك و موسس��ه خارجي بود .با پيروزى انقالب
اس�لامي و تصويب قانون اساس��ي جديد و متمايل
به مالكيت دولتي ،افزايش دخالت دولت در اقتصاد
ايران تش��ديد و وارد مرحله جديدى گرديد كه در
ادامه بدان خواهيم پرداخت.
قانون اساسي سال 1358
پيروزي انقالب اسالمي و به موازات آن تصويب
قانون اساس��ي جديد را ميتوان به عنوان سومين
مولفه دخيل در بزرگ ش��دن اندازه دولت و بخش
دولت��ي قلمداد ك��رد .به عبارت ديگ��ر ،با پيروزي
انقالب اس�لامي و بازتوليد دول��ت رانتير ،عالوه بر
دو مولف��ه افزايش حجم بودج��ه عمومي دولت و

مقرراتگذاري ،مولفه س��وم يعني مالكيت دولتي
نيز به س��بب پذيرش قانون اساسي جديد افزوده
گرديد .در نتيج��ه اين قانون ،اندازه دولت و بخش
دولتي (در هر دو جنبه مالكيت و مديريت) بهشدت
بزرگ و بخش خصوصي به همان ش��دت ضعيف
ش��د .مضافاً اينكه قانون اساسي جديد موجب شد
كش��ور ش��اهد يك چرخش از اقتصاد وابس��ته به
راست سرمايهداري به اقتصاد اسالمي دولتي باشد.
مهمترين شاخصهاي اقتصاد سياسي اين قانون در
دو اصل  43و  44مش��خص گرديدهاند .بنا بر اصل
 44كه مهمترين اصلي اس��ت كه در اين قانون به
مالكيت پرداخته اس��ت ،نظام اقتصادي كشور بر
پايه سه بخش دولتي ،تعاوني و خصوصي با تأكيد
بر بخش دولتي قدرتمند و مكمل دانس��تن بخش
خصوصي استوار اس��ت (اصل  44قانون اساسي).
اين اصل با برشمردن ليستي از فعاليتهاي بخش
دولت��ي ،اصالت را در وهل��ه اول به بخش دولتي و
س��پس به تعاونيهاي توليد و توزيع داده اس��ت و
مكمل فعاليتهاي
بخش خصوصي تنها به عنوان
ِ
دو بخش ديگر (و نه عكس آن) به رسميت شناخته
شده است .در واقع ،بر مبناي اين اصل ،براي مالكيت
خصوصي تنها فعاليتهاي خردهپا و كوچك مقياس
باقي مانده اس��ت و همانطور كه حسين عظيمي
نيز بدان اشاره ميكند« :قانون اساسي ما مالكيت
خصوص��ي بزرگ و متمركز در موسس��ات مالي و
توليدي را نپذيرفته اس��ت .به نظر من اين تعارف
اس��ت اگر كس��ي بگويد اين قانون اساسي سازگار
اس��ت» .بهكيش نيز در ديدگاهي مش��ابه معتقد
است« :قانون اساسي اجازه ورود به فعاليت و امكان
رقابت بخشهاي ديگر اقتصادي با بخش دولتي را
نداده است ...لغت انحصار در متن اصل  44استفاده
نش��ده است اما بس��ياري از صنايع و سازمانهاي
بزرگ و كليدي كش��ور به صورت مالكيت عمومي
و در اختيار دولت قرار داده شده است».
ازاي��نرو ميتوان گفت كه مفاد قانون اساس��ي،
هم��راه با دول��ت رانتير به ارث بردهش��ده از پهلوي
دوم ،س��بب گرديد ان��دازه دولت و بخش دولتي در
اقتصاد كش��ور بعد از انقالب بيش از گذشته بزرگ
شود .جهانگير آموزگار در اين زمينه با بررسي قانون
اساسي معتقد اس��ت كه اين قانون نقش دولت در
اقتصاد را پراهميتتر و مالكيت خصوصي را محدودتر
كرده است .آبراهاميان نيز در ديدگاهي مشابه معتقد
است كه قانون اساسي وعده داد يك تأمين اجتماعي
دولت��ي فراگير (بيش��تر نزديك ب��ه نمونه مطلوب
اروپايي و نه به شكل زيانبار آمریکايي آن) به وجود
آورد .عالوه بر قانون اساسي ،قانون ملي شدن تجارت
خارجي ،قانون حفاظت از صنايع در س��ال ،1358
قانون ملي شدن بانكها ،قانون ملي شدن زمينهاي
شهري در س��ال  1358و سياس��تهاي اقتصادي

جنگي نيز ،همگي به عنوان تابع و مصداقي از مولفه
سوم يعني نوع مالكيت ،سبب گسترش اندازه دولت
و بخش دولتي در دهه اول انقالب گرديدند.
موج اول خصوصيسازي ()1384 - 1368
همانگون��ه كه پيش از اين اش��اره ش��د ،تلفيق
دول��ت رانتير با قانون اساس��ي در ده��ه اول بعد از
انقالب موجب ش��د كه ان��دازه دولت در اقتصاد بزر
گتر شود .در چنين شرايطي ،كشور در سال 1367
با مش��كالتي مانند كاهش درآمدهاي نفتي به 9.6
ميليارد دالر و به تبع آن كاهش ش��ديد واردات به
سطح  8ميليارد دالر(يعني كمترين ميزان طي 25
سال گذش��ته) ،رشد  -5.5درصدي اقتصادي ،نرخ
 -19.7درصدي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ،نرخ
رش��د نقدينگي  23.5درصدي و ن��رخ تورم 1.25
درصدي مواجه گرديد .بر اساس گزارش بانك جهاني
نيز ،تا پايان جنگ در سال 1988م ( ،)1367توليد
ناخالص داخلي واقعي ،تقريباً همانند سال 1975م
( )1354بود ،درحاليكه جمعيت كش��ور حدود 60
درصد افزايش و س��رانه تولي��د ناخالص داخلي 40
درصد كاهش يافته بود .در چنين وضعيتي و با روي
كار آمدن دولت جديد در س��ال  ،1368تجديدنظر
در خص��وص اندازه دولت و بخ��ش دولتي از طريق
سياست خصوصيسازي در دستور كار قرار گرفت.
خصوصيسازي ،با اهدافي چون كاستن از اندازه
دولت ،افزايش بهرهوري و كاهش هزينه توليد ،عمدتا
با حكومت مارگارت تاچر در انگلستان و دونالد ريگان
در آمریکا آغاز ش��د .در اين دوره ،به دليل مسائل و
مش��كالت مزمن موسسات دولتي در سراس ر جها
جديد الگوهاي اقتصادي
ن ،يك تفكر ليبراليستي
ْ
ب��ر پايه انحصارات دولت��ي را ر رد كرد .در آخر دهه
1970م ،برنام��ه خصوصيس��ازي در انگلس��تان
آغ��از و در اواي��ل ده��ه 1980م ،مقرراتزدايي در
اياالت متحده آمریکا ش��روع شد و در مدت اندكي،
برنامههاي خصوصيس��ازي در سطح جهان فراگير
ش��د .اين اصالحات ،همانگونه ك��ه داياناهانت نيز
اظهار ميدارد ،مورد دفاع مكتب نئوكالس��يك بوده
است و صندوق بينالمللي پول محرك اصلي اجراي
آن بوده است.
در ايران نيز سياس��ت خصوصيس��ازي در قالب
الگ��وي تعدي��ل س��اختاري از دولتهاش��مي آغاز
گرديد .از مهمترين ويژگيه��اي اين دوره ميتوان
به اس��تفاده از افراد تكنوكرات (فنساالر) ،بازسازي
اقتصادي ،بازگش��ت از سياستهاي اقتصادي چپ
اس�لامي ،بهبود روابط خارجي و همكاري رهبري
و رفسنجاني در راستاي برنامههاي اقتصادي اشاره
كرد .سهراب بهداد و فرهاد نعماني با تقسيم دوران
پس��اانقالبي به دو دوره درونتابي ساختاري (- 68
 )1357و برونتابي س��اختار اقتص��ادي (از 1368
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به بع��د) ،در خص��وص دوره دوم معتقد هس��تند:
ت آيتاهلل خميني آغاز دوره دوم اس��ت
«درگذش�� 
كه با سياس��ت حركت به سوي بازسازي اقتصادي،
مطابق نس��خه بانك جهاني و صن��دوق بينالمللي
پول ،مش��خص ميش��ود .هدف اين سياست اعمال
ليبراليسم اقتصادي در مجموعه فعاليتهاي بازار بود،
از جمله تغيير نرخ ارز خارجي ،آزادسازي قيمتها،
كاهش يارانهها و خصوصيسازي موسسات دولتي».
در س��الهايي كه ميزان وابستگي به درآمدهاي
حاص��ل از نفت زي��ر  40درصد ب��وده هم در عمل
دولت در ايران رانتير بوده است؛ زيرا همانگونه كه
نيلي نيز بدان اذع��ان دارد« :تركيب منابع عمومي
دولت در گذش��ته به گونهاي بوده اس��ت كه حتي
در استثناييترين وضعيتها ،سهم مالياتها از 48
درص��د كل منابع عمومي دولت فراتر نرفته اس��ت.
ع�لاوه بر اين ،بخش مهم��ي از درآمدهاي مالياتي
نيز بهطور مستقيم و غير مستقيم وابسته به عوايد
نفتي اس��ت كه اي��ن امر درآمده��اي مالياتي را در
مقابل نوسانهاي بازار جهاني نفت آسيبپذير كرده
است ...بدينترتيب ،در مجموع حدود  50درصد از
درآمدهاي مالياتي بهطور مس��تقيم و غيرمستقيم
وابس��ته به عوايد نفتي اس��ت كه اين امر حاكي از
ساختار آسيبپذير اين درآمدهاست».
در خصوص چرايي ناكامي خصوصيس��ازي بايد
گفت كه در اين سياست خصوصيسازي ،به هيچيك
از سه مولفه دخيل در بزرگ ش��دن اندازه دولت در
ايران (بودجه عمومي دول��ت ،مقرراتگذاري و نوع
مالكيت) به طور جدي توجه نگرديد .در واقع دو مولفه
اول ،برخاس��ته از دولت رانتير و قرار دادن رانت نفت
در بودجه هستند كه چون بعد از انقالب دولت رانتير
بازتوليد گرديده است لذا دو مولفه اول نيز به موازات
آن بازتوليد گرديدهاند .در خصوص مولفه سوم يعني
نوع مالكيت نيز باي��د گفت كه هرچند در اين دوره،
تغيير مالكيت و خصوصيسازي شركتهاي دولتي
مد نظر قرار گرف��ت ،لكن اين مولفه هم در عمل به
اصل  44قانون اساس��ي برخورد كرد .از اينرو چون
تغيي��ر و اصالح اصل  44قانون اساس��ي در بازنگري
اين قانون در سال  1368مورد توجه قرار نگرفته بود،
لذا دولت وقت مجبور ش��د از طريق قوانين جاري و
برنامههاي توسعه تغيير نوع مالكيت را پيش ببرد.
بر اين اس��اس ميتوان چنين نتيجهگيري كرد
كه با بازتوليد و عدم توقف در س��ه مولفه دخيل در
بزرگ ش��دن اندازه دولت ،سياست خصوصيسازي
در دوره پس از جنگ ناكام و عقيم ماند .براي نشان
دادن اين ناكامي ،در اين مقاله از معيار سهم بودجه
ش��ركتهاي دولتي از كل بودجه كش��ور به عنوان
شاخص خصوصيسازي استفاده شده است .با توجه
به اين ش��اخص در سال  1368بودجه شركتهاي
دولتي از بودجه كل كشور رقم  56درصد بوده است

و اين در حالي اس��ت كه تا س��ال  1395و عليرغم
اجراي برنامههاي خصوصيس��ازي ،در هيچ دولتي
نهتنها اين رقم به كمتر از  56درصد نرس��يده است
بلك��ه داراي س��ير صعودي نيز بوده اس��ت كه اين
خود نش��انگر ناكامي در كاس��تن از ان��دازه دولت و
خصوصيسازي است.
وزارت امور اقتصاد و دارايي نيز با ارزيابي سياست
خصوصيس��ازي در دولتهاش��مي بين سالهاي
 1368-1374ميگوي��د« :اه��داف اصل��ي و اولیه
خصوصيسازي در بس��ياري موارد فراموش شده يا
تحتالش��عاع ديگر مقاصد قرار گرفته است .ارتقاي
كاراي��ي فعاليتها جاي خود را به كس��ب درآمدها
داده است و فروش ترجيحي سهام شركتها به افراد
خاص به جاي فروش در ب��ازار رقابتي مد نظر قرار
گرفته اس��ت .در اين دوره ،تنها  32ش��ركت بهطور
كامل واگذار ش��دهاند .همچنين از كل سهام واگذار
شده طي دوره مزبور توسط سازمانها ،وزارتخانهها،
نهادها و ،...حدود  90درصد مربوط به سه سازمان:
صنايع ملي ايران با س��همي مع��ادل  54.7درصد،
بانك صنعت و معدن با سهمي معادل  17.7درصد
و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با سهمي
معادل  5.15درصد است كه در برخي موارد فروش
س��هام در حدي صورت نگرفته اس��ت كه مديريت
يا مالكيت ش��ركت به بخش خصوصي انتقال يافته
باشد .در ضمن بر اساس اطالعات موجود 10 ،درصد
باقيمانده س��هام واگذار شده توسط ساير سازمانها
ني��ز متمركز در بخش صنعت و معدن ميباش��د».
مضافاً اينكه بر مبناي همي��ن ارزيابي و نيز ارزيابي
مركز پژوهشهاي مجلس ش��وراي اسالمي ،سهم
بودجه ش��ركتهاي دولتي در بودجه كل كشور با
افزايش مداوم از  53درصد در سال  1368به 67.2
درصد در سال  1375رسيده است.
در واق��ع ،نتيج��ه سياس��ت خصوصيس��ازي و
كاس��تن از اندازه دولت ،در دولتهاش��مي ،آن شد
كه كش��ور بطور همزمان ،از يكسو شاهد گسترش
اندازه بخش دولتي و از س��وي ديگر در حال اجراي
سياست خصوصيسازي باشد .در چنين شرايطي و
به دليل ضعف بخش خصوصي واقعي ،شركتهاي
واگذار شده عموماً بار ديگر به نهادها و سازمانهاي
دولتي رس��يد و به گفته سوزان مالوني شايد بتوان
گفت بنيادها تنها سازمانهايي بودهاند كه توانستهاند
داراييه��اي دولتي را كه ه��ر روز بيش از پيش به
بخش خصوصي واگذار ش��ده است را جذب كنند.
شكست سياست خصوصيسازي و كاستن از اندازه
دولت در ايران را ميتوان به طور مش��ابه در كشور
روسيه ،بعد از فروپاشي كمونيسم ،نيز مشاهده كرد.
استيگليتز در اين مورد معتقد است« :خصوصيسازي
به ترتيبي كه به روس��يه (و بس��ياري از كشورهاي
اردوگاه ش��وروي) تحميل ش��د به توفيق اقتصادي

كش��ور كمكي نكرد بلكه باعث شد كه مردم نسبت
به دولت ،مردمساالري و اصالحات بياعتماد شوند.
نتيجه بذل و بخشش منابع طبيعي غني كشور ،قبل
از اينكه يك نظام مالياتي برقرار شده باشد كه از اين
منابع ماليات اخذ كند ،اين بود كه چند نفري از رفقا
و وابستگان يلتسين ميلياردر شوند ولي كشور نتواند
مقرري  15دالر در ماه بازنشستگان را بپردازد».
با روي كار آمدن دولت خاتمي ،هرچند كشور از
نظر سياسي داراي تحول گرديد و توسعه سياسي در
دستور كار قرار گرفت لكن از نقطهنظر سياستهاي
اقتص��ادي ،اي��ن دول��ت را ميت��وان ادامهدهن��ده
دولتهاشمي قلمداد كرد .كاتوزيان در اين خصوص
ميگويد« :هدف اول خاتمي توسعه سياسي در تمام
جنبههاي آن بود و همين امر يكي از داليلي بود كه
س��بب گرديد وي در زمينه اقتصاد به اهداف قابل
توجهي دست نيابد ...سياست اقتصادي وي گسترش
و ادامه سياس��ت رفسنجاني لكن با تأكيد بيشتر بر
خصوصيس��ازي و مقرراتزدايي ب��ود ،با ايناميد
كه براي بخش خصوصي مش��وق و امنيت بيشتري
فراهم آيد و بدينوسيله به رشد اقتصادي و توسعه
كمك شود ».حسين عظيمي با ر ِد داشتن سياست
اقتص��ادي جديد ب��راي دولت خاتمي و محس��ن
نوربخش با دس��تاندركار خواندن اعضاي اقتصادي
دولت قبلي در تدوين برنامه سوم و لحاظ كردن تمام
سياس��تهاي تعديل در اين برنامه ،معتقد به ادامه
پيدا كردن سياستهاي اقتصادي دولتهاشمي در
دولت خاتمي هستند .بر اين اساس ،ميتوان گفت
اگرچه در دوران هش��ت ساله دولت خاتمي ،كارها
و اقداماتي جهت كاس��تن از ان��دازه دولت همچون
تشكيل سازمان خصوصيسازي انجام شد لكن چون
در اين دولت هم همچون دولتهاشمي ،سه مولفه
موثر در بزرگ شدن اندازه دولتها بازتوليد گرديدند
لذا كاهشي در اندازه دولت در اقتصاد ديده نميشود.
همانگونه كه پيش��تر نيز اشاره ش��د ،در كنار
دولت رانتير (به س��بب تأثير مستقيم بر دو مولفه
بودجه عمومي و مقرراتگذاري) قانون اساس��ي و
بهويژه اصل  44آن نيز (به سبب تأثيرگذاري بر نوع
مالكيت) از داليل بزرگ شدن اندازه دولت در دهه
اول انقالب و ناكامي خصوصيس��ازي در دهه دوم
و س��وم انقالب بوده است .در واقع ،اصل  44قانون
اساسي از يكسو سبب گسترش مالكيت دولتي بود
و از سوي ديگر ،در دوران  16ساله دو دولتهاشمي
و خاتمي به س��بب باالدستي بودن اين اصل ،مانع
از اجراي سياست خصوصيسازي از طريق قوانين
جاري و برنامههاي توسعه بود .بر اين اساس بازنگري
در اين اصل بار ديگر مورد توجه مسئوالن كشور قرار
گرفت كه در نهاي��ت ،منجر به اصالحيه اصل 44
و تفسير جديد مجمع تش��خيص مصلحت از اين
اصل در س��ال  1384گرديد كه به س��بب اهميت
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و ارتباط با موضوع اين مقاله در ادامه بدان خواهيم
پرداخت.
موج دوم خصوصيسازي
تفس��ير جدي��د مجمع تش��خيص مصلحت در
خص��وص اصل  44قانون اساس��ي را ميتوان فصل
جدي��دي از خصوصيس��ازي و تالش براي كوچك
كردن اندازه دولت در ايران بعد از انقالب قلمداد كرد.
چراكه بر اساس اصالحيه مزبور ،قانون اساسي و نوع
نگاه اين قانون به بخش خصوصي دچار يك تحول
ساختاري گرديد .بر مبناي اين اصالحيه ،دولت حق
فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44
را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم
فعاليتهاي قبلي و بهرهبرداري از آن) را كه مشمول
عناوين صدر اصل  44نباشد ،حداكثر تا پايان برنامه
پنجساله چهارم (س��االنه حداقل  20درصد كاهش
فعاليت) به بخشهاي تعاوني ،خصوصي و عمومي
غيردولت��ي واگذار كند .همچنين ،س��رمايهگذاري،
مالكي��ت و مديريت در زمينهه��اي مذكور در صدر
اصل  44قانون اساس��ي توس��ط بنگاهها و نهادهاي
عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي
مجاز اس��ت .در س��مت تعاوني نيز اين قانون مقرر
ميدارد كه سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور بايد
به  25درصد تا آخر برنامه پنجس��اله پنجم افزايش
يابد .مضافاً اينكه بر مبناي سياستهاي بند «ج» اين
سند كه در س��ال  1385تصويب گرديد 80،درصد
سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل  44بايد به
بخشهاي خصوصي ،شركتهاي تعاوني سهامي عام
و بنگا ههاي عمومي غير دولتي واگذار گردد.
با تصويب اين س��ند ،هرچند اصالح نهادي اصل
 44قانون اساس��ي در راس��تاي خصوصيس��ازي و
كاس��تن از اندازه بخش دولتي در دس��تور كار قرار
گرفت ،لكن اين س��ند نيز همچون اسناد قبلي در
واگذاري بنگاههاي بخش دولتي به بخش خصوصي
با موانع زيادي مواجه گشته است كه اين موانع در دو
دسته نظري و عملي تقسيمبندي ميشود.
از حي��ث نظ��ري ،واگ��ذاري  80درصد س��هام
بنگاههاي دولتي به دو بخش ديگر تعاوني و خصوصي
سبب گرديده است كه مجموع سهم اين دو بخش
در اقتصاد كش��ور به رقم بااليي برس��د كه ميتوان
آن را نوعي افراط در خصوصيس��ازي قلمداد كرد.
از سوي ديگر ،چون بخش خصوصي و سرمايهداري
نوين صنعتي در ايران به علت موانع داخلي و خارجي
داراي ضعف اس��ت؛ لذا واگ��ذاري اين حجم زياد از
سهام ش��ركتهاي دولتي به اين بخش خود محل
اشكال و ترديد ميباشد .تجربه كشورهاي موفق در
اجراي خصوصيسازي ،همچون انگلستان در دوران
حكومت م��ارگارت تاچر ،گوياي اين امر اس��ت كه
در اين قس��م از كش��ورها اوال يك بخش خصوصي

قدرتمند از پيش وجود داش��ته اس��ت و ثانيا حجم
واگذاري بين بخش دولتي و خصوصي در ابتدا اندك
و به صورت تدريجي بوده است.
بر اين اس��اس ميتوان گفت واگذاري  80درصد
از سهام ش��ركتهاي دولتي ،در شرايطي كه بستر
اين امر مهيا نيس��ت ،خود باعث بدتر ش��دن روند
خصوصيسازي ميگردد .مضافاً اينكه در اين قانون
براي بخش تعاوني س��همي  25درص��دي در نظر
گرفته ش��ده است درحاليكه مبناي تخصيص اين
مقدار سهم مشخص نگرديده و داراي ابهام است.
از حيث عملي (اجرايي) نيز اين سند از آغاز اجرا
با موانع زيادى روبهرو بوده اس��ت .دليل اين امر آن
اس��ت كه نه بخش خصوصي و نه توده مردم توان
ش��ركت و حضور فعال در فرآيند خصوصيسازى
را ندارن��د .در توضي��ح اين مس��أله باي��د گفت كه

به بخش خصوصي بوده اس��ت .مضافا اينكه ،بنا بر
گزارش س��ازمان خصوصيسازى ،در سهام و دارايي
واگذارش��ده به عموم متقاضيان ،سهم روش بلوكي
 92.3درص��د ،تدريجي  5.8درصد و ترجيحي 1.9
درصد بوده اس��ت كه در نتيج��ه غالب بودن روش
بلوكي ،عمدتاً دستگاههاى شبهدولتي و يا نهادهاى
عمومي غيردولت��ي اين بنگاههاى اقتص��ادى را به
مالكيت خود درآوردهاند.
ب��ر اين اس��اس ميتوان گفت مش��خصه اصلي
خصوصيسازى در ايران بعد از انقالب ناچيز بودن
سهم مشاركت دو بخش خصوصي و مردمي در روند
خصوصيسازى است .به بيان ديگر ،خصوصيسازى
و واگذارى شركتهاى دولتي چند شكل عمده دارد
كه يك شكل آن مشاركت عامه مردم است .در ايران
بعد از انقالب ،اين ش��كل از مش��اركت همانگونه

چ��ون دولت در ده��ه اول بعد از انق�لاب عالوه بر
واگذارى مالكيت و مديريت واحدهاى اقتصادى به
بخش دولتي ،س��اختار اين شركتها هم به دولتي
تغيير داده ش��ده اس��ت لذا بخش خصوصي بيش
از گذش��ته تضعيف و ناتوان گرديده است .از سوى
ديگر چون توده مردم توان خريد سهام شركتهاى
دولت��ي را ندارند؛ لذا امكان مش��اركت آنان هم در
خصوصيسازى منتفي ميگردد.
بيش از  95درصد واگذاريها به شكل بلوكي بوده
است كه در چنين شرايطي ،توانايي خريد سهام اين
شركتها از سوى گروههاى پايين درآمدى كاهش
مييابد .همچنين ،تنه��ا  18.4درصد از واگذاريها
متعلق به سهام عدالت ميباشد .در خصوص فروش
سهام به عموم متقاضيان نيز بايد گفت كه هرچند
اين نوع واگذارى بيشترين درصد را به خود اختصاص
داده است لكن بر مبناى گزارش سازمان بازرسي كل
كش��ور ،كمتر از  18درصد از واگذاريهاى اصل 44

كه در دو ش��كل فوق نش��ان داده شده است سهم
ناچيزى را در خصوصيس��ازى ب��ه خود اختصاص
داده است .شكل ديگر خصوصيسازى كه ميتوان
آن را خصوصيس��ازى از درون ناميد نيز در ايران با
مش��كالت جدى مواجه بوده و هست .در اين مدل
از خصوصيس��ازى ،از محل منابع دروني و داخلي
شركت ،بخش��خصوصي بزرگ ميشود كه در اين
مورد هم بخش خصوصي كشور به داليل مشكالت
نه��ادى پيراموني ،ورشكس��تگي و زير ظرفيت كار
ك��ردن ،مش��اركت چندان��ي در خصوصيس��ازي
نميتواند انجام دهد.
در چني��ن وضعيت��ي ،ضم��ن آنك��ه فلس��فه
خصوصيسازي يعني كاهش اندازه دولت در اقتصاد،
افزاي��ش به��رهوري و كاهش هزينه تولي��د از بين
ميرود ،كشور ش��اهد واگذاري شركتهاي دولتي
به بخش ش��بهدولتي ميگردد كه ميت��وان آن را
واگذاري نوعي رانت به اين نهادها قلمداد كرد.
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پروندهه�ای فس�اد اقتص�ادی در نظ�ام
قضایی ایران باز ش�ده و در ماهها و هفتههای
تازه س�پری ش�ده ش�اهد محاکمه گروهی از
افراد هس�تیم که فعالیتهای آنها زمینهساز
توس�عه فساد گزار ش�ده اس�ت .برخی افراد
حت�ی به اعدام محکوم و این کار انجام ش�د و
گروهی هم باید مجازاتهای س�نگین صادره
را ب�ا حبس و زندان تحمل کنند .ش�هروندان
ایران�ی و بهويژه نخبگان اما باور دارند فس�اد
ی�ک رخداد منحصر در حوزه اقتصاد نیس�ت
و فس�اد سیاسی و فس�اد فرهنگی در توسعه
این نوع فس�اد نقش بیش�تری داشته باشند.
آیا تاکنون ش�نیدهاید یک مدیر سیاس�ی را
برای فساد سیاسی محاکمه کنند در حالی که
نقش آنها در ایجاد راه و مسیر فسادآمیز قابل
توجه و حتی باالتر اس�ت .یک مدیر سیاسی
که ميتواند با صدور یک دس�تور یا همکاری
با گروهی از بوروکراتها قانونی فسادس�از را
آماده تصویب کند آیا جرمش اندک است؟ آیا
تاکنون شده است که فردی یا گروهی بتوانند
بدون پش�تیبانی سیاس�ی اولی�ه کار خود را
توسعه دهند؟ آیا سیاستمداران نیستند که با
ذهنیتسازی راه را برای بورکراتها در تدوین
آییننامههای فسادساز آماده میسازند .نوشته
حاضر این معنی را بررسی میکند.

در مورد مس��تخدمين دولتي و رهبران سياس��ي
منتخ��ب طوري صحب��ت میکنیم ك��ه گويي آنها
هركدام بهطور مستقل تصميم ميگيرند كه آيا دست
خود را به فس��اد آلوده كنند ي��ا خير .اگر موضوع به
همين س��ادگي بود ،كاهش فساد بروكراتيك بسيار
راحت ميشد :سياستمداران ميتوانند براي مراقبت از
بروكراتها بازرسان يا ناظران مستقلي را به كار گيرند.
اما دنيا بدين شكل نميچرخد .بيشتر مواقع برعكس
است ،طوري كه سياستمداران عامدانه از قدرتهاي
استخدامي خود استفاده ميكنند تا بروكراتهايي را
ب��ه كار گيرند كه تاحدي از مقام خود سوءاس��تفاده
ميكنند تا به انتخاب مجدد روساي خود كمك كنند.
مقامات رسمي منتخب غالبأ هر جا كه بتوانند از
كنترلهاي خود بر مشاغل بخش عمومي استفاده
ميكنن��د ت��ا حمايت سياس��ي از خود را بيش��تر
كرده و مستحكم س��ازند .استخدامهاي سرپرستي
موقعيتهايي براي مقامات رس��مي منتخب فراهم
ميكنند تا بتوانند به پيروان وفادار خود شغلهايي
اعطا كنند .اين حاميان نيز به نوبه خود ميدانند كه
زندگي خوب خود را به چه كسي مديون و به اندازه
كافي خوش��حالاند كه به خواسته سرپرست خود
عم��ل كرده تا آنها را در ادارات حفظ كنند .ش��غل
بروكرات اس��تخدام ش��ده (و رفاه خانواده او ممكن
است به اين كار وابسته باشد.
وقتي يك موقعيت دولت��ي بتواند بدون در نظر

گرفته شدن اعتبار يا شايستگيها پر شود ،اين كار
معموال يك انتصاب حمايتي حزبي محسوب ميشود.
انتصاب حمايتي حزبي الزام به خودي خود غيرقانوني
نيس��ت (اگرچه فرار از مقررات خدمات دولتي براي
انجام انتصاب حمايتي حزبي غالبأ غيرقانوني است)،
اما آنچه كه بع��د از انجام اين انتصاب روي ميدهد
ميتوان��د غيرقانوني باش��د .افرادي كه به مش��اغل
دولتي منصوب ميش��وند و جايگاه ش��غلي خود را
مديون يك مافوق سياسي هستند به راحتي تحت
اين فشار قرار ميگيرند كه از منابع در دسترس خود
استفاده و به سرپرس��ت خود كمك كنند تا دوباره
انتخاب شود؛ به هر حال ،اگر او نتواند دوباره انتخاب
ش��ود ،فرد منصوب شده ممكن اس��ت بيكار شود،
تنزل رتبه پيدا كند يا به محلي انتقال يابد كه كمتر
در خور اوس��ت .مثال در آمری��کاي قرن نوزدهم هر
عضو كنگره ميتوانست صدها رئيس پستخانه را در
پستخانههاي واقع در بخش خود استخدام كند .اين
روسا نيز به نوبه خود مرتبا تبليغات مربوط به كمپين
انتخاباتي عضو كنگره مربوطه را در نامههاي بخش
خود ميگنجاندند .انتصاب آنها كامال قانوني بود ،اما
استفاده از دفاتر خود براي اهداف سياسي پارتيزاني
اينطور نبود.
سياس��ت حمايتي حزبي امروزه زنده و سرحال
است .مسبب بحرانهاي بودجه از برزيل تا آفريقاي
جنوبي ،ليستهاي حقوق پروپيمان دولتي است كه
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عمدتا بس��ان شبكههاي حمايتي حزبي خريد رأي
براي سياستمداران حاكم ايفاي نقش ميكنند .اين
شبكهها به نوبه خود كمك ميكنند سياستمداراني
كه نهايتا مسئول سوءاستفاده مزمن از ادارات دولتي
هستند بر سر قدرت باقي بمانند.
نمون��ه جالبي از اينك��ه چگونه اس��تخدامهاي
سرپرس��تي با تقلب انتخاباتي تالق��ي دارند و آنها
 و بنابراي��ن انتخاب دوباره  -را تش��ديد ميكننداز مطالع��هاي ب��ه دس��ت ميآيد كه ماي��كل كالن
اقتصاددان و متخصص علوم سياس��ي جيمز النگ
در س��ال  ۲۰۱۰در افغانس��تان انجام دادند .كالن و
النگ تقل��ب در و متخصص علوم سياس��ي جيمز
النگ فرآيند جمعآوري كل آرا در سراسر محلهاي
رأيگيري مطالعه كردند .آنها چطور ميدانستند كه
تقل��ب در آرا در حال وقوع بود با توجه به اينكه اين
تقلب مانند فساد چيزي است كه مرتكبشوندگان
نهايت تالش خ��ود را ميكنند آن را مخفي كنند؟
محقق��ان از اين واقعي��ت مدد گرفتند كه فس��اد
انتخابات افغانستان مشخصأ از نوع قابل مشاهده و
مستقيم بود .آرا در انتخابات به صورت محلي شمرده
ميشدند ،سپس مجموع آرا به يك مقام منطقهاي
داده ميش��دند تا با كل آرا در سراس��ر كشور جمع
شوند .كالن و النگ فقط به ايستگاههاي رأيگيري
رفتند و از برگههايي كه نشاندهنده تعداد آرا در روز
انتخابات بودند عكس گرفتند و اين نتايج را با مقادير
كلي كه در س��طح باالت��ري از آرا در روز انتخابات
بودند عكس ش��مارش آرا گزارش ش��دند مقايسه
كردند .غالبأ اختالفهايي بي��ن اين دو عدد وجود
داش��تند :تقريبا  ۸۰درصد از نتايج مربوط به محل
رأيگيري با مجموع آراي شمرده شده تفاوت داشت.
حداقل مقداري از تقلبها ميتوانست مستقيما به
سيستم حمايتي حزبي منتس��ب شود كه رهبران
سياس��ي در اين كش��ور كه به فس��اد مشهور است
برقرار كردهاند .كال��ن و النگ گزارش ميدهند كه
كانديداهاي قانون گذار كه داراي تماسهاي فردي
با ماموران انتخاباتي مس��ئول فرآيند ش��مارش آرا
ميباشند بهطور ميانگين به ازاي هر حوزه انتخاباتي
 3.5رأي اضاف��ه و متقلبانه دريافت كردهاند (تقريبأ
 13.7درصد از ميانگين حوزه انتخاباتي خودش��ان
بيشتر بود) .كالن و النگ اين موضوع را بسان مدركي
تعبير ميكنند كه مقامات رسمي انتخاباتي كه قرار
اس��ت كارمنداني دولتي باشند كه از لحاظ سياسي
بيطرف و بيتعصب هستند ،به كانديداهاي «خود»
كمك ميكردند تا با تقلب در آرا در انتخابات برنده
شوند (نوعي بازپرداخت حمايتي حزبي به دوستاني
كه در مقامهاي باال قرار دارند).
آنچه كالن و النگ مش��اهده ميكنن��د از لحاظ
كژكاركردي سياس��ي افغانس��تان اص�لا موضوعي
منحصر بهفرد نيست .در مواقعي كه مقامات دولتي

كارهاي خود را مديون يك سياستمدار خاص باشند،
آنها انگيزه زيادي دارند تا ببينند كه آن فرد در دولت
باقي ميماند .مطالعهاي كه رابرت ويد در دهه ۱۹۷۰
و در كش��ور هند انجام داد ،از الگوي خارقالعادهاي
پرده برداش��ت كه مربوط به سلسله مراتب فساد در
آن كشور ميشد .ويد سيستمي را توصيف ميكند
كه به اين شكل كار ميكرد :مهندساني كه در يكي از
اياالت جنوبي هند دريچهها را در كانالها باز و بسته
ميكردند ،از كشاورزاني كه براي آبياري محصوالت
خود به آب نياز داش��تند ،طلب رشوه ميكردند .اين
معامله تا اينجاي كار س��اده (اگرچه زشت) است .اما
اين مهندس��ان مشاغل خود را با لطف و حسننيت
سياس��تمداران ماف��وق خ��ود حف��ظ ميكردن��د.
سياستمداران نميتوانستند اين مهندسان را اخراج
كنند اما مرتبا فرصتي براي انتقال آنهايي كه همكاري

سياستمداران و مستخدمين دولتي سيستمهايي از
فس��اد را تشكيل ميدهند كه برمال ساختن يا رفع
آنها بهطور خاصي دشوار است؛ در شرايطي كه فساد
در آن ريشه پيدا ميكند ،افرادي كه نميخواهند در
سيستم شركت داشته باشند (و بنابراين ،تهديدي
براي مخفي ماندن و امنيت اين سيستم به حساب
آيند) يا از همان ابتداي كار اصال استخدام نميشوند،
يا مجبور يا كنترل ميشوند تا به تباني تن دهند ،يا
اينكه به بيرون منتقل ميشوند .چيزي كه به اصطالح
«همگانيسازي اشتراكي فس��اد» ناميده ميشود،
شبكههاي تبانيگونه مستحكمي ايجاد ميكند كه
در خنثيسازي تهديدهاي بالقوه بسيار موثر است.
يك متخصص چيني داس��تاني را بازگو ميكند كه
در آن يك مامور گمرك بيچاره به ژانجيانگ (شهري
بندري كه به قاچاق معروف است) اعزام شد تا جلوي

نميكردند به محلهاي ديگري كه سوددهي كمتري
داش��تند به وجود ميآمد .بنابراين ،بخش��ي از پولي
كه از طريق رش��وههاي اخذ شده از كشاورزان جمع
ميشد به سياس��تمداران داده ميشد تا اينكه مبادا
آنها تهديد كنند كه ميخواهند اپراتورهاي كانال را به
جاهايي كمتر مطلوب بفرستند.
مورد مرب��وط به آبياري كانالي هن��د جوانبي از
سلس��لهمراتبهاي فاسد را نشان ميدهد كه باعث
ميشوند اين سلسلهمراتبها در برابر كنترل خارجي
بسيار مقاوم شوند .سياس��تمداران و بروكراتهاي
دولت��ي در زمينه فس��اد ب��ا هم تبان��ي ميكنند،
بنابراين ملزم س��اختن يكي از آنها به گزارش دادن
درباره ديگري يا نظارت بر ديگري تقريبا غيرممكن
اس��ت .وقتي سياستمداران در حال س��ود بردن از
رشوههاي به دست آمده هستند ،شما نميتوانيد از
آنها بخواهيد ميزان رشوهگيري مستخدمين دولتي
را محدود كنند .در نتيج��ه اين روابط ماندگار بين

فساد را بگيرد ،اما با فريبهاي يك خانم قاچاقچي از
پا درآمد .وقتي اين افشاگر به ضيافت قاچاقچيگري
كش��انده شد ،براي مخفيسازي و دائميسازي يك
عمليات بزرگ كه نهايتا ش��امل بيش از صد مامور
رس��مي بود و باعث صدور حكم اعدام براي ش��ش
متخلف بزرگ در س��ال  ۱۹۹۹شد ،با صدها مامور
گمرك ديگر كه طيف آنها تا خود معاون شهردار نيز
ميرسيد كار كرد .مجله اكونوميست ارزش كاالهاي
اين عمليات را  ۷ميليارد دالر آمریکا تخمين زد.
اين بخش توصيف ميكند كه يك مولفه ضروري
براي تعادل فساد چيست :مقامات زماني كه از جايگاه
خود سوءاستفاده ميكنند يك وابستگي دوطرفه بين
خودشان و مقامهاي مختلف باالتر در سلسلهمراتب
دولتي وجود دارد .رشوهگيري بروكراتها وابسته به
فساد سياستمداران است و به عكس از ايجاد اختالل
در تعادل فس��اد دشوار باشد ،اين وابستگي دوطرفه
دليل مهمي براي آن تلقي ميشود.
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ارتكاب فساد اقتصادي سالهاست كه در كشورمان
ادام��ه دارد و در فهرس��ت اخبار روز جايگاهي دائمي
يافته .كسي نيست كه وجود فساد گسترده در كشور
را ان��كار كند ،ولي برخي تاكيد دارند فس��اد ،هر قدر
هم در كش��ورمان گسترده باش��د ،موردي است و ما
با پديده فساد سيس��تمي روبرو نيستيم .ولي سوال
اينجاست كه تكرار و گسترش فساد بايد به كجا برسد
كه منكران قانع ش��وند كه اقتصاد و نظام اداري ما از
فساد سيستمي رنج ميبرد؟ بسياري از دلسوزان نظام
از كاربرد فس��اد سيس��تمي ابا دارند زيرا وجود فساد
سيستمي را به معني فساد كليت نظام تلقي ميكنند.
ولي واقعيت اين است علت وجود فساد سيستمي در
كش��ور ما ،انحصار اقتصادي و نبود نهادهاي مستقل
نظارتي است و اين امر ارتباطي با كليت نظام ندارد.
فساد دريافت رش��وه در وزارت بهداشت در مقابل
تخصيص و نوبتدهي ارز ،ارزهاي دريافتي در وزارت
ارتباط��ات و فناوري ك��ه پروندههاي بيش��ماري را
تشكيل داده ،رشوهگيري براي خبرسازيهاي جعلي يا
افشاگري در وزارت نفت ،بازنگشتن ميلياردها دالر ارز
حاصل از صادرات خصولتيها به كشور تنها قسمتي
از دامنه گسترده فساد در كشورمان است .تكرار مكرر
فساد موردي ،نشان از وجود زيرساختهايي دارد كه
به بازتوليد فساد ميانجامد و اين امر چيزي جز فساد
سيستمينيست.
گزارش سال  2018ش��فافيت بينالملل از وضعيت
فس��اد در ايران ،كش��ورمان را ميان  180كشور دنيا در
رتب��ه  138قرار داد و بدينترتيب تصوير تاريكي از روند
اين پديده ش��وم در اقتصاد كشور و پيامدهاي وخيم آن
ترسيم نمود .دولت به منظور شفافسازي و مبارزه با فساد
اقدامات چندي را آغاز نموده ،كه تازهترين آنها تش��كيل
پليس مستقل امنيت اقتصادي و نيز راهاندازي دادگاههاي
ويژه جرائم اقتصادي بود .ولي بايد توجه داشت كه بيشتر
اين اقدامات جنبه س��لبي دارد و به پيش��گيري و توجه
ريشهاي به معضل فساد ساختاري نميپردازد.
ما حتي در برخورد سلبي با معضل فساد هم با مشكل
روبرو هس��تيم و در واقع فساد قضايي ،مانع از رسيدگي
عادالنه و غيرگزينش��ي به پروندههاي فس��اد اقتصادي
ميش��ود .طي يك سال گذش��ته پيدايش سلطانهاي
رنگ و وارنگ فساد در حوزه سكه ،كاغذ ،قير ،پتروشيمي،
خودرو و حتي مسكن خبرساز شده .تعدد اين پروندههاي
فساد به جايي رس��يد كه آيتاهلل آمليالريجاني ،رئيس
پيش��ين قوه قضاييه ،طي نامهاي به مقام معظم رهبري
خواستار «برخورد قاطع و سريع» با متخلفين اقتصادي و
ممنوعيت هرگونه تعليق و تخفيف مجازات در اين زمينه
شد .با وجود اين مواضع ،شاهد استانداردهاي دوگانه در
اين زمينه هستيم .درحاليكه سالطين سكه و قير اعدام
شدند ،ابوالفضل ميرعلي ،مديرعامل موسسه ثامنالحجج،
به ج��رم اتالف و برداش��ت  12ه��زار ميلي��ارد تومان،
به  15س��ال زندان محكوم شد .متاسفانه نمونههاي اين
برخورد دوگانه با پروندههاي فساد كم نيست.

فساد سيستمي
محاكم��ات حضوري و غياب��ي ،ممنوعالخروجي و
حتي اعدام مرتكبين فس��اد ،منجر به كاهش ارتكاب
به جرائم اقتصادي نش��ده .هرچند فساد اقتصادي در
شكل سوءاستفادههاي موردي بروز پيدا ميكند ،ولي
تكرار اين موارد در ش��كل گس��ترده ،حكايت از فساد
سيس��تمي دارد كه خود ريشه در بزرگ شدن دولت،
عدم شفافيت ساختار سياسي ،نبود اقتصاد آزاد و غيبت
نهادهاي مستقل نظارتي دارد .تحقيقي كه سال گذشته
در دانش��گاه خوارزمي انجام گرفت ،بيانگر اين بود كه
نبود آزاديهاي مدني و گردش آزاد اطالعات ،نداشتن
اعتماد به افراد و نهادهاي باالدستي ،عدم پايبندي به
اخالق ،خويشاوندپروري ،و تبديل شدن فساد به ارزش
در جامعه ،از اصليترين عوامل زمينهساز فساد اقتصادي
و اداري در ايران است.
ما به جاي شفافيت و نظارت مستقل ،رويكردي امنيتي
براي مبارزه با فساد را پي گرفتهايم كه پيشفرض آن هم
بر اين است كه اگر با فساد موردي مقابله كنيم ،فساد در
كشور ريشهكن خواهد شد .در همين حال ،اين رويكرد
امنيتي ،باعث ناامني فضاي كسبوكار شده .اخيرا خانم
فاطمه مقيمي با اشاره به تشكيل پليس امنيتي تاكيد كرد
كه تاسيس اين شبكه براي امنيت اقتصادي نبايد منجر به
ايجاد مشكل براي فعاالن اقتصادي سالم يا معطل كردن
و متعهد كردن فعاالن بخش خصوصي به امور غيرضروري
شود .اتاق ايران در بولتن ارديبهشت ماه سال جاري خود
با اشاره به لزوم تغيير نگاه امنيتي و نظامي به مقوله امنيت
اقتصادي تاكيد ميكند كه ابزارهاي قدرت در هر عرصه
با هم تف��اوت دارند و امنيت بايد در ارتباط با مولفههاي
كليدي همان حوزه تعريف شود.
تازهترين بولتن اقتصادي اتاق ايران نيز با بررسي نقش
اتاقها و انجمنهاي كسبوكار در مبارزه با فساد به نوعي
همبس��تگي رفتاري در اين مورد اشاره ميكند و تاكيد
مينمايد كه مبارزه بنگاههاي اقتصادي با فس��اد زماني

شكل ميگيرد كه خط مشي مبارزه با فساد در بنگاههاي
رقيب نيز نهادينه ش��ود و همه در اين مسير با يكديگر
همگام باشند .بر اين اساس ،نقش اتاقها در مبارزه با فساد
تسهيل اقدامات جمعي ،حمايت جمعي از اصالحات ،و
مطالبه شفافيت و پاسخگوئي در تصميمات دولت است.
فساد درست است كه برخوردهاي امنيتي با مفسدين
اقتصادي ،دستگيري و محكوميت ممكن است سرعت و
تكرار ارتكاب به فساد را كندتر كند ،اما پاسخگوي علت
اصلي اين معضل نيست و به همين دليل پروندههاي فساد
روزبهروز قطورتر ميش��وند .به گفته اسحاق جهانگيري،
مهمتر از برخورد با فس��اد جلوگيري از تكرار آن اس��ت.
يحيي آلاسحاق نيز ميگويد ،اگر براي حل كردن معضل
فساد ،از حلقه فسادساز فقط يك حلقه را بگيريم و بطور
مثال رانت خوار را دستگير و اعدام كنيم اما سيستمي كه
عامل به وجود آمدن فساد است را آزاد بگذاريم ،هيچگاه
بهبودي در اوضاع حاصل نميشود .آل اسحاق ميافزايد،
اگر نظام بانكي ما روابط ،سياستهاي بانكي ،اعتباري و
وام��ي خود را تصحيح نكند ،و اگر در كل اقتصاد قيمت
پول غيررسمي و رسمي همچنان داراي شكاف گسترده
باشد ،فساد تداوم خواهد يافت.
شكي نيست كه اقتصاد در كشورهاي فساد زده به
مسير درستي نخواهد افتاد مگر اينكه زيرساختهاي
توليد و بازتوليد فس��اد اصالح شود .اين مهم هم تنها
با همگرايي همه بخشهاي حاكميت و نهادهاي مدني
ممكن خواهد ش��د .بر اس��اس گزارش بانك جهاني،
تالشهاي مبارزه با فس��اد زماني موفقيت آميز اس��ت
كه گروهي متشكل از سياس��تگذاران و مسئوالن رده
ب��االي دولتي ،بخش خصوصي ،ش��هروندان ،نهادها و
سازمانهاي مدني پيشروان اين مبارزه باشند و در اين
مس��ير با همكاري حاكميت ،كسبوكارها و شركتها
و با اس��تفاده از تكنولوژيهاي پيشرفته اطالعات الزم
را جمعآوري كرده و آنها را براي كش��ف موارد فساد با
شفافيت با يكديگر درميان بگذارند.
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چرا سياستمداران رشوه ميگيرند؟

سياستمداران منتخب و برگزيدگان سياسي نيز مانند
مس��تخدمين دولتي به فكر تقويت خودش��ان هستند و
رش��وه ميگيرند تا درآمدهاي ش��خصي خود را افزايش
دهن��د .اما آنها همچنين مقداري از اين پول را به س��وي
اهداف بارز سياسي سوق ميدهند و از منافع حاصله براي
انتخاب دوباره خودشان استفاده ميكنند.
دو نوع «تكنولوژي» مش��خص براي انتخ��اب دوباره
وجود دارد كه مربوط به رش��وه گرفتن و اختالس كردن
ميش��ود .نوع اول نمايش آشكار و عمدي ثروت است كه
به رأيدهندگان عالمتي در خصوص دسترسي به منابع
ميدهد .اين نوع در كش��ورهاي فقير بس��يار رايج است:
قانونگذاري كه در داخل يك مرس��دس و با بستن يك
س��اعت رولكس روي دست ،كمپين خود براي انتخابات
مجدد را در يك دهكده روستايي دورافتاده انجام ميدهد.
خود نامزد انتخاباتي ممكن اس��ت از فوايد يك ماش��ين
لوكس و يك ساعت مچي تجملي لذت ببرد .اما اين اقالم
همچنين براي انگيزهبخش��ي به رأيدهندگان نيز به كار
ميآيند ،طوري كه گويي نامزد انتخاباتي منابع اقتصادي
را كنترل ميكند و (اگر انتخاب شود) ممكن است آنها را
با رأيدهندگان قسمت كند .اينكه اتومبيل و ساعت مچي
از راه نادرست تهيه شدهاند از اين ايده پشتيباني ميكند
كه جامعه در يك موازنه فس��اد گير افت��اده كه در آن با
توجه به شرايط موجود ،بهترين راه براي بهبود وضع خود
اين است كه سياستمداران فاسد را دوباره انتخاب كرد و
سپس از آنها سود برد .بهعكس ،اين نمايشهاي آشكار از
داراييهايي كه از طرق مشكوك به دست آمدهاند ميتواند
همچنين بسان نوعي تهديد خفيف براي افرادي باشد كه
ممكن است فساد را تقبيح كنند ،البته ،با توجه به اينكه
چه كسي بر مسند قدرت قرار داشته باشد( .متأسفانه اين
نمايشهاي فراوان ممكن است باعث شوند ديگران نيز راه
فساد را در پيش بگيرند ،زيرا اين نمايشها نشان ميدهند
كه فساد داراي منفعت است)
ه��دف سياس��ي دوم در أخ��ذ رش��وه پرداخ��ت به
كمپينهاي سياسي است؛ چه براي كانديدهاي منفرد و
چه بهطور جامعتر براي يك حزب سياس��ي .در بسياري
از كش��ورها ،كانديداها بايد كمپينهايشان را خودشان
تأمي��ن مالي كنند .اين كار عمدتا در هند و كش��ورهاي
آفريقايي زي��را صحرا رواج دارد .اي��ن مورد همچنين در
كشورهاي اروپايي كه از چيزي استفاده ميكنند كه به آن
«نمايندگي تناسبي با ليست آزاد» گفته ميشود نيز وجود
دارد؛ اين نمايندگي يك سيستم انتخاباتي است كه در آن
چند قانون گذار از هر حوزه انتخاباتي انتخاب ميش��وند.
اي��ن كار به رأيدهندگان اجازه ميدهد تعيين كنند كه
از ليست كانديداهاي يك حزب طرفدار كداميك از افراد
هستند( .اين سيستم باعث ميشود كه كانديداهايي كه
در داخ��ل يك حزب هس��تند با يكديگ��ر رقابت كنند).
كمپينهاي انتخاباتي كه به صورت شخصي تامين مالي
ميشوند نيز در سيستمهاي انتخاباتي بخشي تك عضو
اتفاق ميافتند كه مانند اياالت متحده از انتخابات پارلماني
استفاده ميكنند و در آنها كانديداهايي كه به دنبال تعيين

ش��دن هس��تند بايد هزينههاي رقابتهاي اصلي كه در
داخل هر حزب سياس��ي برگذار ميشوند را تأمين كنند.
سرانجام در سيس��تمهاي نمايندگي تناسبي و با ليست
محدود ،حزبها بر سر آرا با يكديگر به رقابت ميپردازند،
اما ممكن است متوجه شوند كه بودجههاي ارائه شده از
جانب دولت كافي نيستند.
گرفتن رشوه روشي براي تهيه وجوه الزم براي كمپين
اس��ت ،به خصوص در جاهايي كه براي ميزان جمعآوري
بودج��ه كانديدهاي منف��رد يا اح��زاب ،محدوديتهايي
(قانوني يا اقتصادي) وجود داش��ته باشد .بارزترين مثال
در س��الهاي اخير مربوط به رس��وايي ش��ركت نفتي و
دولتي برزيل به نام پتروبراس اس��ت كه هنوز نيز در حال
برمالشدن است .اين رسوايي حول تقريبا  ۳ميليارد دالر
آمریکا در قالب رش��وه اس��ت كه پيمانكاران به مقامات
رسمي پتروبراس پرداختهاند تا قراردادهاي ساخت وسازي
و خدم��ات را حفظ كنند .صدها ميليون از اين دالرها به
حزب كارگر كه بر س��ر قدرت بود منتقل ميش��د و اين
حزب نيز از آن پول براي تأمين مالي كمپينهاي سياسي
خود استفاده ميكرد.
اين فعاليتها حتي در كشورهايي نيز رخ دادهاند كه در
حالت عادي در رتبهبندي فساد بين كشوري جايگاه خوبي
دارند .در س��ال  ،۱۹۹۹هلموت كوهل سفير سابق آلمان
اقرار كرد ك��ه به نمايندگي از حزب اتحاديه دموكراتيك
مسيحي بيش از دو ميليون مارك آلمان غربي بسيار باالتر
از يك ميلي��ون دالر آمریکا در قالب كمكهاي كمپيني
ناشايست دريافت كرده است (كه نيمي از آن از جانب يك
فروشنده تسليحات بوده است ).اين رسوايي برمالكننده
يك سيس��تم قديمي از كمكهاي مال��ي غيرقانوني به
اتحادي��ه دموكراتيك مس��يحي بود كه اي��ن حزب براي
تأمي��ن مالي كمپينهاي سياس��ي خود از آن اس��تفاده
ميكرد .مورد آلمان زياد منحصر بهفرد نيست :جمعآوري
بودجه به صورت غيرقانوني كه با رشوهها مرتبط است به
جاي قراردادهاي عمومي در كل اروپا رايج به نظر ميرسد،

طوري كه رس��واييهايي در مجارستان ،اسپانيا ،پرتغال،
فرانس��ه ،ايتاليا و بلژيك وجود داشتهاند كه تأمين مالي
حزبي غيرقانوني را برمال كردهاند .در اس��تان كبك كانادا
از طريق بازرسيهاي بلندمدتي كه در سال  ۲۰۱۵پايان
پذيرفتند ،يك رس��وايي بزرگ در خصوص رشوه  -براي
قراردادها برمال شد (كه دوباره از اين منافع براي گرداندن
كمپينهاي سياس��ي استفاده ميش��د) .گزارش ۱۶۰۰
صفحهاي حاصله ش��بكهاي از فس��اد را توصيف ميكرد
كه ش��امل سياستمداران محلي و پيمانكاران و گروههاي
سازمان يافته تبهكاري بود.
اگر به س��مت هزينه برگرديم ،ميبينيم بس��ياري از
عواملي كه رش��وهگيري بروكراته��ا را محدود ميكنند
به همينسان بر سياس��تمداران نيز قابل اعمال هستند
(آنها ني��ز گاهي دس��تگير و مجازات ميش��وند) .حتي
براي سياس��تمداران رده بااليي كه مجازات آنها دش��وار
است ،هزينهاي براي فس��اد بيش از حد وجود دارد ،زيرا
رش��وهگيري بدون قيدوبند باعث ميش��ود كسبوكارها
نابود شده و نتوانند در آينده رشوههاي بيشتري پرداخت
كنن��د .اين موضوع نش��اندهنده فرق بين هم��ه  -را -
األن  -بگير و در طول  -زمان  -بگير اس��ت .اختالس��گر
بيرحمي مانند موبوتو سسهس��كو از كشور زئير (اكنون
جمه��وري دموكراتيك كنگو) را در نظر بگيريد كه وجوه
عمومي را بين ولخرجيهاي ديگرش صرف يك مسافرت
هوايي با يك كنك��ورد به پاريس براي خريدهاي متوالي
كرد ،درحاليكه اقتصاد و زيرس��اختهاي كشور زئير به
حال خود رها شدند تا متالشي شوند .موبوتو را با سوهارتو
از اندونزي مقايس��ه كنيد كه از روشي بلندمدت استفاده
كرد .س��وهارتو يك ثروت خانوادگي جمعآوري كرد كه
گفته ميشود به ميلياردها ميرسد ،اما با اين وجود رشد
اقتصادي كشور خود را تقويت كرد .اگر به جايگاه اين دو
كشور نگاه كنيد ،نتايج بسيار واضحاند :يك فرد معمولي از
كشور اندونزي تقريبأ  ۱۰۰برابر ثروتمندتر از يك ساكن
معمولي جمهوري دموكراتيك كنگو است.
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در جس��توجوي امتيازات ويژه ب��ودن و آنها را
به خود اختص��اص دادن ،از مدتها پيش موضوع
تحقيقات دانشگاهي بوده است ،اما زبان و مفاهيم
بهكار گرفته شده در روند اين تحقيق از نظر زماني
و از نظر نظم بهكار گرفته ش��ده در آن با تحقيقات
ديگر فرق دارد .ه��ر يك از اين پارادايمهاي عمده
 رانتها ،ارتشاء و حاميپروري  -درك و شناختمهمي به كارشناسان اقتصاد سياسي ميدهند ،اما
همه اينها به واس��طه كوششي هماهنگتر حاصل
خواهد شد .آنچه در پي ميآيد يك تالش مقدماتي
جهت تقويت چنين پيوندهاي مفيد است.
البته ،جديدترين مجموعه آثار نظري ،نوشتههاي
راجع به رانتهايي است كه منشأ اقتصادي دارند.
نقطه قوت اين مجموعه آثار در توجه به فرآيندهاي
بازار است ،و شگفتانگيز نيست كه نظريه پردازان
ران��ت در منطق��هاي ك��ه بازارها بطور گس��ترده
موردستايش و تمجيد هستند ،و حكومتها مرتبا
سرزنش و تقبيح ميشوند ،برتري يافتهاند .مطابق
تعريف ،وقتي دولت عمليات بازار را محدود ميكند،
رانته��ا پديد ميآين��د .فرآيندهاي س��هميهبندي
مب��ادالت خارجي ،تحدي��د تج��ارت آزاد و اجازه
دادن به بعضي از جنبههاي فعاليت اقتصادي  -كه
نمونهه��اي اندكي از آنها ارائه ميش��ود  -به ايجاد
«پناهگاههاي رانتي» كم��ك ميكند كه ميتواند
از طري��ق ائتالف و همكاري بعض��ي از تجار داراي
موقعيت خوب با ديوان س��االران ،تس��خير گردد.
نزاع بر س��ر كس��ب امتي��از ويژه ك��ه رانت جويي

ناميده ميش��ود ،منج��ر به تش��ويق فعاليتهاي
«س��ودجويانه نا بهرهور بيدردس��ر» ميگردد كه
گاهي اوقات قانوني است (مانند البيگري) و گاهي
اوقات غيرقانوني است (مانند رشوه) .رويهمرفته،
تمركز اصلي بر روي جامعه رانتجوس��ت :تحليل
انواع خاص س��اختارهاي دولتي ك��ه اين رفتار در
آن بيش��ترين رونق را دارد عموما به واس��طه سوء
ظن دولتها (نس��بت به اين مسائل) نتيجهاي در
برندارد .چون رانتجويي به قول معروف «مستقيما
در ارتباط ب��ا قلمرو و محدودي��ت فعاليت دولتي
در اقتصاد ،و تا ان��دازهاي مربوط به بخش عمومي
است» .راهحل آن بديهي است؛ «قلمرو دولت بايد
تا حداقل ممكن كوچك ش��ود و تا آنجا كه ممكن
است مكانيسمهاي بازار بايد جايگزين نظارت اداري
شوند»
در واقع ،مشكل بزرگ ادبيات رانت جويي اغلب
در پيش داوري قوي ايدئولوژيكياش نهفته است.
بيش��تر نظريهپ��ردازان؛ به دنبال اثب��ات اثر منفي
دولت بر روي اقتصاد آزرده ميش��وند .به نظر آنها
بازاره��اي رقابتي به لح��اظ اجتماعي كارآمدترين
ش��يوه توليد كاالها و خدمات محسوب ميشوند...
و آث��ار (و) مداخله دولت را ب��ه عنوان يك متغير،
كه گاهي اوقات از آس��يبهاي اجتماعي ميكاهد
و گاه��ي اوقات بر مي��زان آن ميافزايد ،موردبحث
قرار نميدهند.
اينپيشداوريدربهترينحالتتوسطپيتراوانس
رد ميش��ود .وي خاطرنش��ان ميكند كه بسياري

از ديوانس��االريها در مح��دود ك��ردن زمينههاي
رانتجويي واقعا توانمندن��د و تالش جمعي را در
ميان مقامات اداري باال ميبرند؛ او با تبعيت محض
از منطق فايدهگرايانه جديد اظهار ميدارد كه وجود
يك بازيگر جمعي ،تبيين ناكارايي تئوريكي و دولت
مراقب (مورد حمايت فايدهگرايان جديد) را مشكل
ميس��ازد .به عالوه تحليل وي از نقش دولتها در
دگرگوني اقتصادي ،مشكالت عمده اين مفروض را
كه «بازارهاي رقابتي ،براي يك گذار ساختاري كه
در قلب توس��عه قرار گيرد ،كافي اس��ت» برجسته
مينمايد.
صرفنظ��ر از اين تعص��ب ايدئولوژيك ،حداقل
چه��ار نقص عم��ده ديگ��ر در مورد نوش��تههاي
راجع به رانتجويي وج��ود دارد :اوال ،گرچه نقش
ديوانساالري به حداقل كاهش مييابد ،اما احتماال
انجام وظايف اساس��ي مانند ايجاد زيرس��اختها
و تأمي��ن نظم و قانون به عنوان مس��ئوليت نهايي
آن پايدار اس��ت .مادام كه ديوانس��االران باعرضه
اي��ن كاالها به ايف��ا وظيفه خود ادام��ه ميدهند،
«پناهگاهه��اي رانتي» باقي ميمان��د .در جاهايي
كه (به قول وبر) ديوانساالران به تنهايي بتوانند به
آساني «دس��تگاه (اداري) را منحرف كنند» ،تهيه
كاالهاي دولتي ميتواند فرصتهاي مهمي به نفع
ش��خصي فراهم آورد( .براي مثال ،حتي در دولت
حداقلگرا ،مراجع صدور پروانه و مجوز ،بالقوه قادر
خواهد ب��ود از يك منبع كمي��اب ،مبلغ غيرمجاز
كالني استخراج نمايد ،و پليس ممكن است بتواند
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قدرت عموم��ياش را در هنگام توطئهچينيهاي
آدم ربايي و باجگيري به كار گيرد .خصوصيسازي
به معني حل اين معما نيس��ت :براي مثال ،فرآيند
پيشنهاد مناقصه تا مذاكره با شركتهاي خصوصي
كه در كار جادهسازي و راهداري هستند ،ميتواند
پناهگاههاي عظيم رانتي فراهم آورد كه به آساني
مورد بهرهبرداري كس��اني قرار گي��رد كه بهترين
ارتباطات سياسي را دارند .چون نظريهپردازان كمتر
به كاهش مش��كالت فرا بازار ميپردازند ،حل آنها
لزوما خارج از اصالحات بازار و در حيطه سياستها
و مديريت عمومي قرار ميگيرد.
ثانيا ،نوش��تههاي راجع به رانت عموما نس��بت
به عناصر سياس��ي فوقالعاده مه��م روابط تجارت
و حكومت بيتوجهان��د .همانطور كه جامو و گومز
توضي��ح ميدهند ،ابهامات زيادي در ارتباط با اين
پيشفرض وجود دارد كه رانتها فينفسه بر اساس
فرآيندهاي بازار تخصيص مييابند و اين يك طنز
مسلم اس��ت كه؛ بسياري از كساني كه ميپندارند
با ايجاد رانت ،بازارها از ش��كل طبيعيش��ان خارج
ميش��وند ،ظاهرا فكر ميكنند كه وجود بازارهاي
كامال رقابتي رانتخواري داراي فرآيند كامال رقابتي
است .درواقع ،رانتجويي ممكن است ،زياد رقابتي
نباشد كه ناشي از ماهيت پنهان ،نامشروع ،بسته،
منحصربهف��رد يا محفوظ فرآينده��اي رانتگيري
اس��ت بنابراين فعاليت رانتجويي محدود مانده و
هزينههاي رانتجويي پايين نگه داشته ميشود.
تخصيص (رانتها) احتماال تنها مبتني بر بازار
نيس��ت ،بلكه مبتني ب��ر مجموعهيي از مالحظات
غيربازاري شامل روابط نژادي ،منطقهاي ،حزبي و
هممدرسهاي است .بهترين راهنماي اين فرآيند
نه بازار ،بلكه سياست است.
ثالثة و دقيقا مرتبط با آن ،مسأله تعيين ميزان
رانتي است كه هم نصيب آنها كه در دولت هستند
ميشود و هم كس��اني كه بيرون از دولت هستند.
اين مسأله احتماال مالحظات ساختاري بزرگتري را
به همراه دارد كه مبتني بر تحليل توسعه تاريخي
روابط دولت -جامعه است .براي مثال در جاي ديگر
بحث كردم كه ،در آس��ياي جنوب شرقي سرمايه
داري بروكراتيك��ه مرتبط با سياس��ت بروكراتيك
پيشين دولت تايلند را بايد از «سرمايهداري غارتگر»
دولت «پدرس��االر هزار فاميل» حكومت فيليپين
متمايز ساخت .در نوع نخست سرمايهداري رانتي،
س��ودجويان بزرگ در خود دولت يافت ميشوند؛
در نوع دوم آن ،س��ود جويان ب��زرگ داراي پايگاه
اقتصادي مستقل برون دولتي هستند.
رابع��ا ،نظريهپردازان مربوط ب��ه رانت به ندرت
تمايز روش��ني قائل ميشوند بين آنهايي كه براي
دس��تيابي به امتيازي داراي منافع سياس��ي قابل
تعميم رقابت ميكنن��د (همانطور كه وقتي يك
ش��ركت صادركننده (كاال) ب��راي كاهش تعرفهها
البيگري ميكن��د) با آنهايي كه درصدد كس��ب
امتياز ويژه هستند (همانند زماني كه يك مجتمع
تولي��دي خانوادگ��ي ب��ه مامورين گمرك رش��وه

ميدهن��د تا عوارض كمتري براي واردات كاالهاي
خاص بپردازد ،يا بر روي نمايندگان مجلس جهت
احداث جاده عمومي اعمال نفوذ ميكند تا آنها براي
ورود كااليي خاص عوارض كمتري دريافت دارند).
رويهمرفته  -خواه اعمال نفوذ يا رش��وهدهي ،به
ص��ورت عمومي ي��ا خصوصي -همگ��ي به عنوان
نمونههايي از فعاليتهاي رانتجويي غيرمولد تلقي
ميش��وند .در ديدگاه صرفا مبتني بر بازار ،مسأله
اين نيست كه چنين فعاليتهايي را در يك مقوله
گردآوري نمايند؛ اما از ديدگاه اقتصاد سياسي نقطه
ضعف آشكاري محسوب ميشود .از آنجا كه چنين
تمايزات��ي غالبا بازتابدهنده درجهاي از نهادينگي
و تفكيك منافع تجاري هس��تند ،براي زمينهيابي
سواالت بزرگتر راجع به قدرت سياسي و احتماالت
آينده دگرگوني اقتصاد سياسي واقعا مهم و اساسي
هستند .بنابراين چون رواج نسبي رشوه در مقابل
اعمال نفوذ تأثير خاصي بر سازمانهاي اداري دارد،
چني��ن تمايزاتي براي تحليل توان دولت در بهبود
اهداف توسعهاي مهم هستند.
نظريه مفيد رانت كه ميتواند به فهم تخصيص
سود ويژه منجر گردد محدوديتهايش بيانگر نياز به
كاوش در حوزههاي ديگر به منظور شناخت بيشتر
اس��ت .اوج مطالعات راجع به فساد ممكن است در
حيطه نظريه نوسازي باش��د .وليكن خطاست كه
گفته شود ،فساد صرفا شيوه قديمي مفهومسازي از
رانتجويي است .يك الگوي متفاوت در اين مسأله
اين است كه ،طي ساليان متمادي ،درسهاي بسيار
مهمي براي تحليلهاي معاصر ارائه ش��ده اس��ت.
درواقع يك پرسش ارزنده اين است كه چرا مفهوم
فس��اد غالبا فقط مورد توجه محققان سطحي قرار
ميگيرد و گاهي اوقات به نفع رهيافتهاي مفهومي
ديگر از آن پرهيز ميشود .چون فساد تقريبا فراگير
است ،به نظر ميرسد برخي تحليلگران مايلاند با
آن به صورت عنصر ثابت اقتصاد سياس��ي برخورد
كنند؛ به عبارت ديگر ،آنه��ا راضياند به اين نكته
اش��اره كنند كه آن (فس��اد) تقريبا همه جا وجود
دارد ،ب��دون اينكه تحقيق��ي در اين مورد به عمل
آورند كه چگونه از نظر ويژگي و اثرگذاري از جايي
به جاي ديگر متفاوت است .ديگران احتماال بهطور
كلي از اين مفهوم گريزان بودهاند ،چون گردآوري
اطالعات تجربي موثقي كه اغلب بر دنياي فس��اد
س��ايهافكن باش��د دش��وارتر (اين امر بهطور كامال
نامناسبي مبتني بر فساد «چيست») ميباشد .در
زبان پيشيني (يعني اوايل بعد از جنگ) ،پيچيدگي
مفهومي و معماه��اي گردآوري اطالعات بهانهها و
عذرهاي موجهي براي مطالعات مستند نيستند.
توجه فس��اد بر روي بخ��ش دولتي و تمايز بين
فعاليت خصوصي و رس��مي متمركز اس��ت .ناي،
بارها تعريفي را يادآور شد كه نقطه شروع مفيدي
محسوب ميشود« :فساد ،رفتاري منحرف شده از
وظايف رسمي يك نقش عمومي به علت مالحظات
خصوصي (شخصي ،خويش��اوندان نزديك ،محفل
خصوصي) و دس��تاوردهاي پولي و شغلي است؛ با

ش��يوه برخورد حاكمان در اعم��ال انواع معيني از
نفوذ بر اس��اس مالحظات خصوصي است» با اين
ديدگاه به عنوان نقطه شروع ،يك فرد قادر است از
نگراني اصلي نظريهپ��ردازان رانت فراتر رود (نظير
اينك��ه دولتها چگونه ميتوانند بازارها را از حالت
طبيعي خارج س��ازند) و به خوبي ،به سوي زمينه
مهم ديگر حركت كنند (نظير اينكه بازارها چگونه
ميتوانند دولتها را از حالت طبيعي خارج كنند).
نميت��وان نظريهپ��ردازان فس��اد را ب��ه صورت
گروهي ،متهم به هرگونه پيش داوري ايدئولوژيكي
نمود .در نخس��تين روزهاي طرح نظريه نوسازي،
فس��اد عموما به داليل اخالقي محكوم ميشد ،اما
به ندرت با تحليل بس��يار دقيق از نتايج درس��ت
آن همراه بود (يعني هيچگونه اش��اره به داليل آن،
اصالحگران و اصالحاتش نميش��د) .رهيافتهاي
«تجديدنظرطل��ب» بع��دي از اواخ��ر دهه ۱۹۶۰
دريافتند كه فس��اد ،حداقل ب��ه صورت تصادفي يا
گاهي اوقات ب��ه صورت منظ��م ،ميتواند تأثيري
سودمند بر طيفي از اهداف مهم نظير« :ملتسازي»
توس��عه اقتصادي ،توانمندي اداري ،مردمي كردن
حكومت داشته باشد.
چنين توجهي به زمينه گستردهتر (فساد) همزمان
ه��م نش��انه ضعف و هم نش��انه قوت اين نوش��تهها
ميباشد .از يك طرف ،اساسا فساد به عنوان تعامالت
گسترده سياس��ي تلقي ميگردد .الزم است بفهميم
كه رواج فس��اد ميتواند هم منافع و هم هزينههايي
داشته باش��د .از طرف ديگر ،ضمن دستيابي به يك
وسعت نظر ،گاهي اوقات تشخيص داده نميشود كه
در تحليل هزينه -فايده و چه اهدافي در نظر گرفته
شود .گرايش نظريه نوسازي به تلفيق اهداف متمايز
و اين ف��رض كه «تمام چيزهاي خ��وب متمايل به
هم هستند» به بحث فس��اد بزرگ كشيده ميشود.
بنابراين گروههاي رقيب گاهي اوقات خيلي مشتاقاند
كه رفتار فاسد به عنوان رفتاري كامال خوب يا كامال
ب��د اعالم گردد .اما پژوهش��گران زي��ادي كه در اين
نوش��تهها همكاري داشتند ،كامال آگاهند كه چگونه
بايد هزينهها و فايدههاي فس��اد را بر حسب اهداف
خاص ارزيابي كرد.
ضمن خطر سادهس��ازي آنچه ط��ي يك دوره
بلندمدت ،واقعا حجم بس��يار وسيعي از مطالعات
را دربرميگيرد از نخستين تمايزات بين حوزههاي
عموم��ي و خصوصي تاكنون حداق��ل چهار فايده
ديگر براي مطالعاتي كه سابقا راجع به فساد انجام
گرفته است وجود دارد .نخست ،بسياري از تعاريف
فس��اد ،توجهات بر روي اوضاع سازمانهاي دولتي
متمركز اس��ت ،تا ب��دان جا كه هر نظ��ام فرضي
بازتابدهنده يك تفاوت آش��كار بي��ن حوزههاي
عمومي و خصوصي تلقي ميشود .اثر ماكس وبر نه
تنها روشن ساخت كه چگونه سياستها به شكل
بسيار افراطي چنين تفاوتي را ميشناسانند ،بلكه
نشان داد چگونه فس��اد ميتواند از جايي به جاي
ديگر اثرات متفاوتي داشته باشد .متأسفانه ،امكان
درك ظريف در تحليل مقايسهاي پيش گفته و بر
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ناشي از تعامل بين سياستها ،ساختارهاي اداري ،و
مسائل اقتصادي در دهههاي اخير با فوق تخصصي
شدن رش��تهها مخدوش شده اس��ت :كارشناسان
اقتصادي متمايلاند كه با همه كش��ورها يكس��ان
برخ��ورد كنند ،علماي سياس��ت به ن��درت توجه
زيادي به س��اختارهاي اداري دارند و متخصصين
در امر اجراي سياستها ،اغلب زمينههاي مفاهيم
ساختاري و سياسي وسيعتر سازمانهاي متبوعشان
كه در آن قرارگرفتهاند ،را ناديده ميگيرند.
دوم ،نوشتههاي مربوط به فساد تقريبا در همه
جهان اين مطلب را به رس��ميت ميشناس��ند كه
ميتوان راجع به فس��اد هم بر طبق عوامل بازار و
هم عوامل غير بازار س��خن گفت .اسكات توضيح
ميدهد:
همانطور كه در نوع آرماني مشاهده ميشود،
فس��اد «محدود» (غير بازاري) موقعيتي اس��ت
ك��ه در آن فقط روابط قوم و خويش��ي ،عاطفي و
صنفي (كاس��ت) حاكم اس��ت ،بنابراين از پيش،
دسترس��ي به مس��اعدتهاي قدرتمندان قطعي
است ،درحاليكه فساد «بازاري» حكايت از وجود
فرآيند غيرش��خصي دارد ك��ه در آن اعمال نفوذ
مطابق با اين اس��ت كه هركسي بيشتر پرداخت
كن��د نفوذ بيش��تري خواهد داش��ت ،صرفنظر
از اينكه پرداختكنندگان چه كس��اني باش��ند.
البته در دني��اي واقع ،به ندرت چنين نمونههاي
خالص وجود دارد .نس��بت فساد بازاري به فساد
محدود و بنابراين الگوي سودجويان ،در ميان ملل
توسعهنيافته از تنوع گستردهاي برخوردار است.
وي توضيح ميدهد ،كه شيوه پرداخت ميتواند
نقدي يا نوع خاصي باش��د :در حوزههاي انتخابيه
ممكن است اين امر شامل تحويل تعداي رأي باشد.
س��وم ،بهترين نوش��تههاي فس��اد تأكيد دارند
كه اين مفه��وم فقط ميتواند بهطور شايس��تهاي
«در چارچوب يك تحليل وس��يعتر از پوياييهاي
سياسي يك نظام ،تجزيه و تحليل گردد» تحليل
خود اس��كات ،او را به اين پيش��نهاد رهنمون شد
ك��ه گاهي اوق��ات ميت��وان انتظار داش��ت تأثير
فساد با افزايش نس��بي ورود نيروهاي جديد ،آثار
ضدهژمونيك داشته باشد .اما بر اثر طبيعيتر آن...
اين اس��ت كه ائت�لاف محافظهكارانه باهم ديگر را
مس��تحكم كرده و جلوي تأثيرگ��ذاري مطالبات
در حال رش��د اجتماعي را گرفته ي��ا آن را از بين
ميبرد» .واتربوري نتيجه ميگيرد كه «فساد بومي
و برنامهري��زي ش��ده» در دموراكو «فقط منجر به
ي��ك كار ويژه قطعي گردي��د  -و آن حفظ و بقاي
رژيم است .منابع صرف حمايتهاي مالي شده و از
سرمايهگذاريهاي بهرهور معقول خارج ميشوند»
س��اير نظريهپردازان چ��ه آنها ك��ه موافق اين
نتيجهگي��ري هس��تند و چه آنها ك��ه مخالف آن
هستند ،بسيار متمايل به تمركز بر روي اين مسأله
هس��تند كه چگونه موضوعات سياس��ي و قدرت
سياسي كه در ميان نيروهاي اجتماعي عمده ايفاي
نق��ش ميكنند ميتواند كمك قاب��ل قبولي براي

ناحيهاي تلقي گردد كه در آن حوزه سياستهاي
كالن اغلب ديگر اولويت نخس��ت اقتصاد سياسي
نيست.
امتياز آخر به كارگيري اصطالح فساد اين است
كه دانشگاهها را با سياست واقعي و گفتمان سياسي
واقع��ي مجددا متصل ميس��ازد .ش��ايد هيچ گونه
تظاهرات عمده سياس��ي عليه رانت جويي صورت
نگي��رد وليك��ن انزجار عمومي عليه فس��اد -نقض
هنجارهاي مبتن��ي بر تفاوت بين ح��وزه عمومي
و ح��وزه خصوص��ي  -در م��وارد سياس��ي به بروز
جنبشه��اي اصالحي ،دامن زدن به ش��ورشها ،و
كمك به زوال نظامهاي حكومتي منجر شده است.
تا زماني كه رس��واييهاي راجع به فس��اد عناوين
درشت روزنامههاي ملي زيادي را به خود اختصاص
ميدهند و به نظر ميرسد كه موضوع مناسبي براي
دانش��گاهها جهت ادامه پژوهش و بررس��ي چنين
پديدهايي باشد.
بيش��تر اختالفات سياس��ي ،ناش��ي از سومين
پارادي��م عمده ،يعني حاميپ��روري يا پيروگرايي
اس��ت ،كه رويهمرفته روابط ق��درت را مطالعه و
بررس��ي ميكند .اش��خاص داراي شأن اجتماعي
باالت��ر (حاميان) با كس��اني كه ش��أن اجتماعي
پايينتري دارند (پيروان) در روابط شخصي متقابل
باهم پيوسته هستند كه ميتوان در مفاد و محتواي
اين روابط در طول زمان تغييراتي ايجاد كرد .روابط
حامي پيرو ممكن است فاسد باشد و ممكن است
اين طور نباش��د« ،وقتي حامي يك پست دولتي
دارد يا از كساني كه داراي مشاغل دولتي هستند

منافع��ي دريافت ميكند ،حمايت و فس��اد بر هم
منطبق ميشوند» .برعكس ،فس��اد صرفا بازاري
هيچ عنص��ري از پيروگرايي ن��دارد :گاهي اوقات
معامله لحظ��هاي بدون روابط موثر اس��ت .گرچه
ارائه ش��واهد محكم تجربي ميتواند غيرقابل بيان
باشد ،امام محتمل است كه برخالف توقع بسياري
از اقتصاددانان  -فساد خالص بازاري در مقايسه با
س��اير متغيرهاي فساد از عموميت بسيار كمتري
برخوردار باش��ند .روابط قدرت و اجتماع ،مرتبا با
رواب��ط روزانه بازار ،تعام��ل ميكند؛ در همه حال،
بازارهاي ماهيتا فاس��د  -ك��ه درگير تأثير متقابل
پيچي��ده حوزههاي خصوصي و عمومي هس��تند
 حتي با چنين روابطي بيش��تر درگير هس��تند.س��ازواري و همگرايي پاراداي��م پيروگرا با تحليل
تحقيقي راجع به امتياز ويژهگرا ،تحليلگران را وادار
ميكند كه از توجه شديد به معامالت بازار كه غالبا
حيط��ه كاري علوم اقتصادي و هم از رهيافتهاي
ظاهرا حقوقي كه عموما در زمينه اداره امور عمومي
يافت ميشود ،فراتر روند .اما ،همراه با دو پارادايم
ديگر ،در نوش��تههاي راجع به پيروگرايي كال ،به
نقش زور در تحقيق راجع به سود ويژه توجه كافي
نشده است .از آنجاكه اعمال زور نقش عمدهاي در
اشكال معيني از رفتار فاسد ايفا كرده است (بهويژه
در اخاذي و تسليم تعدادي از آراء) ،مهم است كه
هر سه پارادايم با توجه دقيق به نقش غالب مسلط
خشونت تكميل شوند .اسكات تمايل داشت كه با
فساد و خشونت به عنوان تجليات بديل اعمال نفوذ
سياسي برخورد گردد (در مقايسه با زمان حال قبال
راههاي مس��المتآميزتري براي اعمال نفوذ وجود
داشت) ،اما هر دو در عمل با شيوههاي كامال موثر
اغلب همديگر را تقويت ميكنند .براي نمونه ،يك
مافيايي نيويوركي ممكن است يك مقام شهري را
كه با وي همكاري نميكند با اين جمله ضربالمثل
گونه تهديد كند« :در رودخانه شرقي با كفشهاي
واقعي ش��نا كن» .يا يك صاح��ب نفوذ فيليپيني
ممكن اس��ت منابع دولتي (نظير پليس محلي ،يا
محكومان موقتا آزادشده و بهشدت مسلح) را براي
برخورد با دشمنان سياسياش بهكار گيرد.
اين س��ه پاراداي��م ،به صورت توأم��ان ،تجزيه
وتحليل دقيق جس��توجو و توزي��ع امتياز ويژه
گ��را ،را به پي��ش ميبرند .نوش��تههاي راجع به
ران��ت بر روي رخدادهايي متمركزاند كه اقدامات
دولت ،بازارها را از ش��كل طبيعي خارج ميكند.
نوش��تههاي راجع به فساد بررس��ي ميكنند كه
چگون��ه نقشهاي عموم��ي و اعم��ال نفوذهاي
خصوص��ي در دورن س��ازمانهاي دولت��ي باهم
درس��تيزند ،و نوش��تههاي راجع ب��ه پيروگرايي
تجزيه وتحليل آش��كارتر روابط قدرت را تشويق
ميكنند كه اين روابط را دولتها ،جوامع و بازارها
فراگير كردهاند .وظيفه بعدي اين مقاله ،ترس��يم
منابع گزينش شده و س��اختن چارچوبي بزرگتر
به منظور تحلي��ل موثرتر اثرات بس��يار متفاوت
تخصيص سود ويژه است.
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اتاق نهم
اتاق نهم و امیدواریهای تازه
انجمن مدیران صنایع با س��ابقهای نزدیک ب��ه  4دهه فعالیت در
همه س��الهای پس از پیروزی انق�لاب بهمن  1357بزرگترين نهاد
کارفرمایی صنعتی ایران به حساب میآید.
این نهاد پرسابقه اکنون به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نهادهای
مدنی البته در ذیل اتاق ایران قرار دارد و همکاری نزدیک این دو نهاد
بس��یار موثر بوده و هست .بس��یاری از اعضای انجمن مدیران صنایع
اکنون در هیات نمایندگان اتاقهای سراسر کشور عضویت دارند و با
انجمن مدیران صنایع نیز همکاری دارند .با توجه به راهبرد نهادهای
ق��درت در ایران که همکاری با نهاده��ای کارفرمایی را یک ضرورت
میداند موضوعهای مربوط به اتاق ایران برای اعضای انجمن نیز واجد
جذابیت است .واقعیت این است که هر تصمیمی در اتاق ایران و هر

گام��ی که این نهاد برمیدارد ميتواند در فعالیتهای اعضای انجمن
مدیران موثر باش��د و به همین دلیل آشنایی با فعالیتهای دور تازه
اتاق واجد اهمیت اس��ت .انتخابات اتاق در زمس��تان پارسال برگزار
ش��د و در بهار امسال اما انتخابات برای شناسایی هیات رئيسه دوره
جدید برگزار شد.
حرفها و حديثهاي کانديداها
رفتار و گفتار هيأت رئيسه اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي
ايران به مثابه پرچمداران و س��خنگويان بخش خصوصي و کساني که
به مثابه پرچمداران و س��خنگويان بخش خصوصي و کس��اني که بايد
به لحاظ انديش��ه و عمل با انديشه دولتي مصاف دهند و البته پاک و
پاکيزه بودن آنها در جريان فعاليت اين نهاد بسيار موثر است.
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اتاق دوره هش��تم از اين نظر با نمره قبولي مواجه
ش��د و جز يکي از اعضاي هيأت رئيسه شامل رئيس
و نواب رئيس و منشي و صندوقدار بقيه توانستند از
اعضاي هيأت نمايندگان رأي بگيرند .يکي از جذاب
ترين بخشهاي انتخاب��ات اتاق در روز  26خردادماه
دقايق و ساعتي بود که کانديداهاي رياست اتاق نکات
مورد نظر خود براي اثربخشي بر آراي هيأت نماينگان
در ي��ک زم��ان کوتاه  5ت��ا  7دقيق��ه و کانديداهاي
نايبرئيسي در يک زمان  3تا  5دقيقه بر زبان آوردند.
شافعي :پژوهش در راس است
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غالمحسين شافعي رئيس دوره هشتم اتاق ايران
در صحبته��اي خود براي اعضاي هيأت نمايندگان
به چند نکته بسيار بااهميت اشاره کرد که با تشويق
حاض��ران نيز مواج��ه ش��د .وي از کالنترين بخش
اقتصاد ايران يعني موضوع رشد اقتصادي کشور که
حال معلوم شده است براي چهارمين سال از  8سال
دهه  1390با رش��د منفي مواجه ش��ده است گفت
و يادآور ش��د که به همين دليل اس��ت که آمارها و
اطالعات نشاندهنده رشد نرخ بيکاري در سال 1397
و همچنين نرخ رشد بيکاري در سال  1398هستند.
رئيس اتاق اما به يک نکته بس��يار بااهميت ديگر نيز
اشاره کرد که ميتواند در سال  1398کانون بحثهاي
عمده باشد و آن کسري بودجه دولت در سال 1398

است .به گفته شافعي اين کسري بودجه ميتواند به
تنهايي دهها دردس��ر کوچک و ب��زرگ براي اقتصاد
کش��ور فراهم کند و بايد به آن به دقت نگاه کرد و تا
جايي که ميشود به دولت راهحل ارائه کرد تا کسري
بودجه از کارآمدترين بخشها دريافت شود و بهانهاي
براي فشار بيشتر به بخش خصوصي نشود .رئيس اتاق
ايران با توجه به موضوع رشد منفي اقتصاد و کسري
بودجه تأکيد کرد سال سختي در پيش داريم و شايد
هم سالهاي سختتر و تأکيد کرد بخش خصوصي
ايران بايد توجه کند مشکالت اقتصادي بسيار بزرگتر
از چيزي اس��ت که در ظاهر ديده ميشود و تصريح
کرد متاسفانه دولت در حال وصله پينه کردن اقتصاد
است و گفت نکات مهمي که اکنون يادآور شدم بايد
در کانون توجه اتاق در دوره نهم قرار گيرد.
مسائلجامعه
رئي��س اتاق اي��ران در جايي از صحبتهايش
به نکته بس��يار با اهميتي اشاره کرد و يادآور شد
با کمال تاس��ف بايد بگويم که وضعيت نابسامان
اقتصادي منجر به برخي ش��رايط ناراحتکننده
اجتماعي ش��ده اس��ت و کاهش ش��مار جواناني
که تن به ازدواج ميدهند نس��بت به کل جوانان
در سن ازدواج ،رش��د طالق و جدايي خانوادهها،
رشد فس��اد اجتماعي به همراه فساد اقتصادي از
نشانههاي ناراحتکننده روزگار جامعه ايران است
و اتاق بازرگاني نميتواند به اين مسائل توجه نکند.
چرا اتاق بايد بخشي از نيروي فکري و مادي خود
را معطوف مباح��ث اجتماعي کند؟ چون تجربه
نشان ميدهد که کشوري که مسائل اجتماعي آن
حل نشود اقتصاد نيز شکوفا نميشود .در جامهاي
که اخالق س��قوط کند هي��چ فعاليت اقتصادي
موف��ق و پايداري زاد و رش��د نخواهد کرد.رئيس
اتاق ايران در انتهاي س��خنان خود به مقوله مهم
و موثر پژوهش اش��اره کرد و گفت :تاسيس يک

نهاد پژوهشي با استفاده از نيرومندترين کادرهاي
علمي – کارشناسي که به لحاظ کارکرد حتي از
مرکز پژوهشهاي مجلس نيز جلو بيفتد يکي از
هدفهاي برنامه دوره نهم اتاق بايد باشد.
ژائله :تغييرات جدي

يونس ژائله يکي از سرش��ناسترين چهرههاي
خصوص��ي در آذربايج��ان ش��رقي و در صناي��ع
غذايي اس��ت .او تنها هماورد انتخاباتي ش��افعي
براي دس��تيابي به رياس��ت دوره نه��م اتاق بود.
ژائله س��خنانش را انتقاد از وضعيت تصميمگيري
شروع و ادعا کرد متاسفانه تصميمهايي که گرفته
ميش��ود در جايي غي��ر از اتاق اس��ت و اعضاي
هيأت نماين��دگان در تصميمگيريها نقش ندارد
و تأکي��د کرد ميخواهد به اي��ن وضعيت خاتمه
ده��د .ژائله يادآور ش��د که اي��ران در حال جنگ
اقتصادي اس��ت ،اين جنگ اقتصادي و تحريمها
موجب ش��ده که واحده��اي توليدي يکي پس از
ديگ��ري تعطيل ميش��وند و ات��اق بازرگاني بايد
در اي��ن باره فعاليت الزم را داش��ته باش��د تا در
جنگ اقتصادي ش��رايط مناس��بي داشته باشيم.
او خط��اب به اعض��اي هيأت نماين��دگان گفت،
اتاق دوره نهم بايد تغيي��رات جدي ايجاد کند تا
اعتبار اتاق بيش از پيش ش��ود و از اينکه اقتصاد
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اي��ران دهه��ا ميلي��ارد دالر را تنها ب��راي واردات
کاالهاي مصرفي اختصاص داده است انتقاد کرد.
ب��ه گفته ژائله بنگاههاي تحت مديريت و مالکيت
او هماکنون  17هزار شاغل دارند و  100ميليون
دالر صادرات داش��تهاند و همين شاخصها نشان
ميدهد ک��ه براي رياس��ت ات��اق ميتواند مفيد
باش��د چون خودش عامل و فعال اقتصادي است
و تنگناه��اي بنگاهه��ا را خوب ميشناس��د .اين
کانديداي رياس��ت اتاق براي دوره نهم يادآور شد
که تش��کلهاي خصوصي بايد در هيأت رئيس��ه
سهم داشته باشند و بهتر است که يکي از آنها در
هيأت رئيس��ه حاضر باشد .او يادآور شد که ايران
با  15کش��ور همسايه است که صدها ميليون نفر
جمعي��ت دارند اما اتاق به اين همس��ايهها توجه
نکرده و اگر او رئيس اتاق شود اين نقص را برطرف
ميکن��د .وي گفت :اتاق ايران بايد به جاي اينکه
فقط به کشورهاي اروپايي توجه کند ميتواند بازار
آفريقا را نيز در کانون توجه قرار داده و از ظرفيت
 50ميليارد دالري اين بازار استفاده کند.
کانديداهاي نايب رئيسي
حس��ين س�لاحورزي ،مس��عود خوانساري،
محمدرضا انصاري ،محمد اميرزاده ،جمال رازقي
جهرمي ،مس��عود گل شيرازي و مهدي بخشنده
کانديداهاي نايب رئيس��ي اتاق بودند که انصراف
ن��داده و خ��ود را در معرض آرا ق��رار دادند.همه
کساني که خود را کانديداي نايبرئيس اتاق کرده
بودند با استفاده از فضاي مناسب اختصاص داده
شده به آنها س��خنان و خواستههاي خود را ارائه
کنند .بخش عمدهاي از بحثهاي ارائه ش��ده از
سوي کانديداها انتقاد از دولت و دادن وعده براي
بهبود کارکرد اتاق در دوره نهم بود.

يادآور شد اصل رقابت بايد در هر فعاليتي جاري
باشد و همين انتخابات رقابتي نيز جاي تحسين
دارد.او گفت اتاق ايران به مثابه يک نهاد خصوصي
ميتواند و بايد بهطور شفافتر و واضحتر از توسعه
اقتص��اد رقابتي حمايت کرد و درب��اره احترام به
مالکيت خصوصي و اقتصاد آزاد رفتار محکمتري
داش��ته باش��د .به گفته اميرزاده نه��اد اتاقهاي
بازرگاني ،صنايع و معادن و کشاورزي ظرفيتهاي
بااليي براي فعاليت و اثربخشي در اقتصاد کشور
دارن��د که در دوره نهم باي��د از همه اين ظرفيت
استفاده کرد .متاسفانه در حال حاضر شماري از
فعاالن خصوصي در بدترين موقعيت قرار دارند و
ميشنويم که بنگاهها تعطيل ميشوند .پژوهش
کارشناسي – علمي مشروحي بايد درباره داليل
تعطيلي کارخانهها و بنگاهها انجام شود .او گفت:
تجرب��ه تاريخ معاصر در همه کش��ورها نش��ان
ميدهد هر جايي که عنصر شريف رقابت حاضر
بوده و اجرايي شده است شاهد پيشرفت بودهايم.
اس��تقالل ملي کشورها از مس��ير تقويت بخش
خصوص��ي امکان تحقق بيش��تري دارد و بخش
خصوصي پرچمدار اقتصاد کشور است .من از همه
فعاالن خصوصي ميخواهم مطالبهگري درست،
مطالبهگ��ري کارشناس��انه و علم��ي را در صدر
خواس��تههاي خود قرار دهند و اين مطالبهگري
است که ميتواند به اصالح روشها منجر شود.
انصاري :وظایف ما

فعلي بايد همه فعاالن خصوصي و اتاقها گامهاي
بلندتري براي توس��عه بردارند .بايد راههاي تازه و
کارآمدتر براي تعامل ات��اق و دولت پيدا کنيم و
گفتوگوهاي فعلي را عمق دهيم.
بخشنده :اميدوارم

مهدي بخشنده يکي از جوانترين کانديداهاي
ناي��ب رئيس��ي بود ک��ه تأکيد ک��رد ميخواهد
روشه��اي تازهاي از کار ب��راي اتاق بياورد .او که
رياس��ت اتاق قزوين را دراختيار دارد گفت :اتاق
يک نهاد بسيار موثر براي پيشبرد هدفهاي بخش
خصوصي اس��ت و من اميدوارم اگر انتخاب شدم
بتوانم از ظرفيتهاي اتاق براي اين هدف استفاده
کنم.بخشنده با تأکيد بر اينکه به دليل حضور در
متن فعاليتهاي صنعتي و اداره بنگاههايي با شمار
قابل اعتنا از کارکنان ،ميداند تنگناهاي صنعت
کدامند ،اظهار اميدواري کرد که اتاق در دوره نهم
بتواند اين تنگناها را برطرف کند.
خوانساري :کم کردن مشکالت

اميرزاده :اقتصاد شفاف

محمد اميرزاده از اعضاي فعال اتاقهاي تهران و
ايران است .او که در دوره قبلي اتاق عضو شوراي
گفتوگوي دولت و بخش خصوصي نيز بود براي
اعضاي هيأت نمايندگان چهرهاي آشنا به حساب
ميآيد .وي در ش��روع سخنانش از مقوله رقابت
به عنوان ي��ک اصل پيشبرنده اقتصادي گفت و

محمدرضا انصاري که عضو هيأت نمايندگان
اتاق تهران اس��ت و در دوره هش��تم نيز يکي از
نواب رئيس ات��اق ايران بود ب��راي دوره نهم نيز
کانديدا ش��ده بود .او گف��ت ،فعاليت در باالترين
نهاد قانوني بخش خصوصي و ب��راي عبور دادن
بنگاهها از تنگناها براي من يک افتخار است .اين
فعال اقتصادي ک��ه يکي از بزرگترين بنگاهها در
ساختوس��از را مديريت ميکند گفت هر کدام
از اعض��اي هيأت نمايندگان و اصوال همه فعاالن
خصوصي در کنار فعاليتهاي خود وظيفه دارند.
در جايي که ميشود براي توسعه بخش خصوصي
کاري کرد حاضر باش��ند .اين وظيفه البته بايد با
کارآمدي همراه باش��د و بهويژه در شرايط دشوار

مسعود خوانس��اري رئيس دوره قبلي و فعلي
اتاق ته��ران و از نواب رئي��س دوره قبلي نيز در
سخنان کوتاهي گفت :نيک ميدانيم که سالهاي
مش��کلي در پيش داري��م و بخش عم��دهاي از
مش��کالت کالن اقتصادي براي ما معلوم اس��ت.
اتاقهاي سراسر کش��ور بهويژه اتاق ايران بايد با
استفاده از ديدگاههاي کارساز و کارشناسانه کاري
کنند که مش��کالت اقتصادي کشور کاهش يابد.
نيرومندسازي تشکلها به مثابه عنصر اساسي اتاق
در دوره آيت يکي از برنامههايي است که بايد در
کانون توجه قرار گيرد.
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حسين سالحورزي رئيس اتاق لرستان و يکي
از فع��االن بخ��ش خصوصي که در ميان��ه راه به
هيأت رئيسه دوره هش��تم ملحق شد و از طرف
رياس��ت اتاق نقش اصلي در شوراي گفتوگوي
دولت و بخش خصوصي دارد و نيز در س��خناني
در ات��اق گفت :امروز ش��نيديم که ص��داي پاي
پوپوليسم ميآيد .او تأکيد کرد اتاقهاي بازرگاني،
صنايع ،معادن و کش��اورزي محل��ي براي طرح
مباحث کارشناس��ي و علمي است که به دولت،
مجلس و قوهقضائيه ارائه شود .اتاقها نبايد محلي
براي زاد و رش��د پوپوليسم شود و نبايد اجازه داد
پوپوليسم که کارکردي مخرب دارد به درون اين
نهادها راه يابد و متاس��فانه امرورز ش��نيديم که
برخ��ي حرفهاي عوامگرايانه زدند.س�لاحورزي
تصري��ح کرد :آگاهيهاي اعض��اي محترم هيأت
نمايندگان و در دقيق آنها از تحوالت اقتصاد ملي
و ش��رايط دشوار اقتصاد ملي باالست و به همين
دلي��ل هر گروهي که ب��ا برنامه پيش آمد کارش
جلو رفت.
خوش��بختانه برنامهه��اي ارائه ش��ده براي

انتخابات که شامل  9محور اصلي و  72فعاليت
تعريف ش��ده ب��ود و عنصر ش��فافيت در همه
اين برنامهها جاي داش��ت راه را براي انتخابات
کارآمدترينه��ا باز ميکند و کرد .در دوره نهم
تالش خواهد ش��د خروج��ي نيرومندتري به
دست آوريم و فعاليتهاي هدفمند و مطابق با
برنامههاي از پيش انديش��يده را در دستور کار
قرار دهيم.

که هس��ت تبديل کرد .اتاق بايد در مسائل کالن
اقتص��ادي بدون احتياط بي��ش از حد اظهارنظر
کنند در مس��ائل ارزي و سياس��تهاي تجاري
فعالتر باشد.
گلشيرازي :دنبال اقتصاد باشيم

رزاقي جهرمي :همهجانبهنگري

جم��ال رزاق��ي جهرمي از اعض��اي فعال اتاق
بازرگان��ي ،صنايع ،معادن و کش��اورزي ايران به
حس��اب ميآيد .وي که يک��ي از اعضاي بخش
خصوصي در ش��وراي گفتوگوي دولت و بخش
خصوص��ي و رئي��س اتاق ش��يراز اس��ت نيز در
س��خنانش ضمن معرفي خود و اينک��ه در دوره
اخي��ر رياس��ت اتاق ش��يراز و رياس��ت چندين
نه��اد کارفرمايي در ش��يراز را دارد و عضو هيأت
مديره کانون کارفرمايان ايران اس��ت خواس��تار
همهجانبهنگري در فعاليت اتاق ايران شد و گفت
ميشود اين نهاد را به نهادي نيرومندتر از چيزي

مس��عود گلش��يرازي رئيس ات��اق بازرگاني،
صنايع ،معادن و کشاورزي اصفهان در سخنانش
به نکات قابل اعتنايي اش��اره کرد .او تصريح کرد
اقتصاد کشور در شرايط عادي نيست و اتاقهاي
بازرگاني ميتوانند و بايد در اين وضعيت با کمک
اعضاي هيأت نمايندگان به دولت کمک کنند.
او تأکيد کرد :اتاق بازرگاني يک نهاد مدني ويژه
فعاالن اقتصادي اس��ت و بايد از نگاه سياسي دور
باش��د .نبايد برخي رفتارهاي خاص بر جامعيت
فعاليتهاي اتاق سايه بيندازد.
او تعامل با اقتصاد جهان را يک ضرورت مهم
دانس��ت و گفت بايد از وضعيت فعلي رها شويم.
سخنان گلشيرازي با اقبال حاضران مواجه شد
و برخي خواستار ادامه صحبتهاي وي شدند که
البته زمان کم بود.
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خزانهدار اتاق

حسين پيرموذن يکي از کانديداهاي انتخابات براي
تصدي خزانهداري اتاق ايران بود .وي که در  4س��ال
فعاليت دوره هشتم اين منصب را دراختيار داشت در
سخنان خود تأکيد کرد هر آنچه در شروع فعاليت در
دوره هشتم براي شفاف کردن هزينههاي اتاق گفته
ش��ده بود اجرا شد .در شرايطي که هزينههاي انجام
شده در دوره قبلي سامان دقيقي نداشت اين اتفاق در
دوره نهم اما سازمانهاي نظارتي و حسابرسي کارنامه
هزينهها و درآمدها را بررسي کرده و تأييد کردند .در
دوره نهم اتاق سعي شد هزينهها به سوي فعاليتهاي
کارآمدتر از جمله فعاليتهاي مرتبط با تشکلهاي
ملي س��وق داده ش��ود و اعتبارات اتاق ايران با نظم
خاصي به اين بخش و ساير فعايتهاي اتاق اختصاص
داده شد.غالمحسين جميلي ديگر کانديداي منصب
خزانهداري اتاق اي��ران نيز با بيان اينکه هدف من از
حض��ور در انتخابات اين اس��ت ک��ه بتوانم وضعيت
کارآمدتر و شفافتري براي دخل و خرج اتاق که يک
نهاد بزرگ است را با کمک اعضا فراهم کنم .او گفت:
همه اعضاي هيأت نمايندگان بايد درباره هزينهها و
درآمده��ا و چگونگي روند اين دو متغير اطالع کافي
داشته باشند.پس از سخنان اين دو کانديدا و انصراف
احم��د پزن��ده و پرهام رضايي براي تصدي کرس��ي
خزانهداري در هيأت رئيس��ه اتاق رأيگيري انجام و
غالمحس��ين جميلي با  222رأي در برابر  215رأي
پيرموذن کرسي خزانهداري اتاق را به دست آورد.
ابقاي منشي هيأت رئيسه

پس از پايان رأيگي��ري براي انتخاب رئيس،
ن��واب رئيس و صندوق��دار اتاق ،هيأت رئيس��ه
برگزارکنن��ده از حضار خواس��ت اگ��ر کانديداي

تصدي منشي هيأت رئيسه هستند کانديداتوري
خود را اعالم کنند که اين اتفاق نيفتاد و کس��ي
کاندي��دا نش��د و او ب��ا  418رأي اعضاي هيأت
نمايندگان براي دوره نهم نيز اين مس��ئوليت بر
دوش او افتاد.
تغيير اندک
نتايج انتخابات اين بود که غالمحسين شافعي
در پس��ت رياست باقي بماند و كرسي نايبرئيس
اول به حسين سالحورزي برسد .مسعود خوانساري
در كرسي نايبرئيس دوم و محمدرضا انصاري در
كرسي نايبرئيس سوم ابقا شدند .محمد اميرزاده
نيز به عن��وان يكي از تازه واردهاي هياترئيس��ه
ات��اق ايران ،جايگاه نايبرئيس چه��ارم را به خود
اختصاص داد .همچنين غالمحس��ين جميلي از
ديگ��ر تازه واردهاي هياترئيس��ه پارلمان اقتصاد
كش��ور ،به عنوان خزانهدار راي اعتماد را از هيات
نمايندگان دريافت كرد .كيوان كاشفي هم منشي
هياترئيسه باقي ماند .با تركيب جديد هياترئيسه،
به نظر ميرسد جريان فكري موجود در اين هيات،
حفظ شده است .چراكه  5نفر در هياترئيسه ابقا
شدند و دو نفر تازهوارد نيز مورد حمايت آن  5نفر
و طيف برنده اتاق تهران بودند .از س��وي ديگر سه
جابهجايي را در هياترئيسه شاهد بوديم.
سالحورزي كه در دوره قبل نايبرئيس چهارم
بود ،در اين دوره به جاي پدرام سلطاني در كسوت
نايبرئيس اول قرار گرفت .همچنين دو تازهوارد
ني��ز به تركيب اضافه ش��دند .امي��رزاده به جاي
سالحورزي و جميلي به جاي پيرموذن.
مرداني از مشهد و تبريز
دو رئي��س اتاق از خاور و غرب ايران کانديداي
رياس��ت بر اتاق بودند .ش��افعي از اتاق مشهد و
ژائله از اتاق تبريز .دو رقيب براي كرس��ي رياست
اتاق بازرگاني ايران ،پا به ميدان رقابت گذاشتند.
غالمحسين شافعي كه پيش از اين نيز رئيس اتاق
بود به عنوان يكي از كانديداها اعالم حضور كرد.
او در اواخر دوره هفتم ،به جاي محمد نهاونديان
رئي��س ات��اق ش��د .در ده��م آذر  1392بود كه
شافعي كانديداي رياس��ت اتاق شد و بر صندلي
رياست تكيه زد و اين سمت را تا خرداد  94يعني
انتهاي دوره هفتم بهعهده داشت .در دوره هشتم
نيز محس��ن جاللپور به عن��وان تنها كانديداي
رياس��ت اتاق توانست با كس��ب  354راي بر اين
كرسي بنشيند ،اما رياست او هم چهارساله نشد
و اس��تعفا داد .پس از آن ش��افعي كه نايبرئيس
بود ،مجددا وارد ميدان رقابت براي كسب كرسي
رياس��ت شد .او در مصاف با مسعود خوانساري با
تفاوت اندك ،توانس��ت راي اعتماد كسب كند و

باز هم رئيس اتاق ايران شود .اما اين دوره شافعي
گزينهاي جدي براي رياس��ت ات��اق بود .از همان
ابت��دا در رقابت حاضر ش��د و رقيب خود ،يونس
ژائله را با تفاوت زياد پشت سر گذاشت .اما ميزان
آراي شافعي نش��ان ميدهد انتخاب وي فراتر از
قرار و مدارهاي ائتالفي بوده است .از سوي ديگر
يونس ژائله كه يكي از فعاالن اقتصادي بنام است،
اما تعداد راي ژائله ،ش��انس رياست را از او گرفت.
البته او در دوره هشتم هم در رقابت براي كسب
كرسي نايبرئيسي ،باز ماند و تنها  90راي كسب
كرد .در رقابت براي رياست دوره نهم اتاق كه روز
گذشته برگزار شد ،شافعي با  302راي به رياست
رس��يد و ژائله با  140راي موفق به كسب كرسي
رياست نشد.
زمانبرترين انتخابات ،مربوط به انتخابات نواب
بود .هر يك از اعضاي هيات نمايندگان ميتوانستند
ن��ام چهار نفر را به عنوان منتخبان خود در برگه
تعرفهها بنويسند .از ميان كانديداها چهار نفر كه
بيشترين راي را كسب كنند ،ميتوانند به عنوان
نايبرئيس اول ،نايبرئيس دوم ،نايبرئيس سوم
و نايبرئيس چهارم در هياترئيسه حضور يابند.
معموال در انتخابات اتاق بازرگاني ،تعداد كانديداها
براي نواب رئيس زياد است .در اين دوره اگرچه در
ابتدا  11نفر براي اين رقابت اعالم آمادگي كردند،
اما با انصراف چهار نفر ،رقابت بين محمد اميرزاده
(ات��اق تهران) ،محمدرضا انص��اري (اتاق تهران)،
مهدي بخشنده (اتاق قزوين) ،مسعود خوانساري
(اتاق تهران) ،جمال رازقيجهرمي (اتاق شيراز)،
حس��ين س�لاحورزي (اتاق خرمآباد) و مس��عود
گلش��يرازي (اتاق اصفهان) آغاز ش��د .در نهايت
س�لاحورزي با  353راي به عن��وان نايبرئيس
اول ،مس��عود خوانس��اري با  320راي به عنوان
نايبرئيس دوم ،محمدرضا انصاري با  279راي به
عنوان نايبرئيس س��وم و محمد اميرزاده با 276
راي به عنوان نايبرئيس چهارم انتخاب شدند.
يك كرسي با دو رقيب؛ يك كانديدا بيرقيب
نزديكترين رقابت ديروز براي تصاحب كرسي
خزان��هدار بود .در ابتدا چه��ار نفر براي حضور در
اين مي��دان ،اعالم آمادگي كردن��د اما با انصراف
دو نفر ،تنها غالمحس��ين جميلي (اتاق زنجان)
و حس��ين پيرموذن (اتاق اردبيل) در اين رقابت
حضور يافتند .حساسيت جايگاه خزانهدار موجب
ش��د تا كمترين تف��اوت آرا در اين انتخابات رقم
بخورد .جميلي توانست  222راي به دست آورد و
در مقابل پيرموذن با كسب  215راي از او جا ماند.
همچنين مانند دوره قبل كيوان كاش��في (اتاق
كرمانش��اه) به عنوان منشي هياترئيسه معرفي
شد .او بدون رقيب در اين انتخابات شركت كرد.
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شفافسازی کارنامه

دوره هش�تم از فعاليته�اي ات�اق ايران
يک�ي از دش�وارترين دورهه�اي کاري اين
نهاد به دليل ش�رايط محيطي ب�ود .اقتصاد
در س�الهايي که اتاق هشتم فعاليت داشت
با تغييرات پيدرپي سياس�تهاي اقتصادي
دولت به دليل پيامدهاي تحريم مواجه ش�د
ت کرد .در دوره هش�تم
و ش�رايط را س�خ 
فعالي�ت اتاق اما رش�د آگاهيها نس�بت به
اينکه نهاد دولت نميتواند و نبايد اين بخش
را ب�ا تصميمهاي ناگهاني تحت فش�ار قرار
ده�د مواجه ش�د و اين آگاهيه�ا به هيأت
رئيس�ه منتقل مي ش�د و آنها را با وضعيت
ت�ازهاي مواج�ه ميکرد .سروس�امان دادن
به نهاده�ا و زيرمجموعههاي ات�اق و انجام
فعاليتهايي براي بهبود تعامل اتاق با بخش
خصوصي و روش�نگري درباره مسائل کالن
اقتص�اد ايران نيز در دوره هش�تم در مرکز
توجه ب�ود .بيانيه حاضر که به امضاي هيأت
رئيسه اتاق رسيده است نگاهي به مهمترين
رخدادهاي دوره هشتم دارد.
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سند اختتاميه عملکرد هيأت رئيسه دوره هشتم
اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي ايران
دوره هش��تم ات��اق بازرگاني ،صناي��ع ،معادن
و کش��اورزي اي��ران نخس��تين دورهاي ب��ود که

هيأت رئيس��ه ،در ابت��داي دوره و هنگام انتخاب
خود ،يک برنامه م��دون براي اجرا در طول چهار
س��ال ارائه نمود و ب��ه اجراي آن هم��ت گمارد.
گزارش پاي��ش و تحقيق برنامه دوره هش��تم به
پيوس��ت اين س��ند ارائه گرديده است .همچنين
براي نخس��تين ب��ار در تاريخ اتاق اي��ران ،هيأت
رئيس��ه س��ند اختتاميه عملکرد خ��ود را تدوين
نموده است تا بدينوسيله گزارش مديريتي خود
را به همراه توصيهها و پيشنهادهاي الزم ،به هيأت
رئيسه دوره بعد ارائه نمايد.
 -1در دوره هشتم ساماندهي ،انگيزهمندسازي
و بهبود وضعيت منابع انس��اني اتاق از برنامههاي
هيأت رئيسه بود که اقدامات مطالعاتي اوليه انجام
و به صورت کامل به آن عمل نش��ده است توصيه
ميش��ود مطالعه و اجراي ط��رح جامع مديريت
مناب��ع انس��اني از نخس��تين برنامهه��اي هيأت
رئيس��ه دوره نهم باشد .در اين خصوص مطالعات
و مذاکرات الزم با مش��اورين زبده ش��ده است و
سوابق آن در اتاق موجود است.
 -2يکي ديگر از کارهاي نيمهکاره دوره هشتم،
تدوين س��اختار سازماني مناس��ب و بهروز براي
اتاق ايران اس��ت .با توجه به پيوس��تگي اين مهم
با موضوع طرح جامع منابع انس��اني اتاق ،توصيه
ميگردد اين دو موضوع به اتفاق يکديگر مطالعه
و انجام شود .به اين نکته مهم توجه شود که اتاق

نيازمند رويکرد استراتژيک در تهيه ساختار است،
بين معني که س��اختار با ن��گاه به نيازها و اهداف
آينده تدوين گردد نه با مبنا قرار دادن مش��کالت
گذشته.
 -3نقشه تقس��يم کار فراگير بخش خصوصي
از جمله کارهاي اساس��ي دوره هشتم بود .اگرچه
اين کار در دوره هش��تم بنيان گذاش��ته شد اما،
مانند بسياري از کارهاي تازه آغاز شده ،هماهنگ
و هم��راه ک��ردن بدنه ،اتاقها و تش��کلها نياز به
زحمت و مداومت دارد .نهادينه شدن اين مدل به
سبک شدن کارهاي اتاق ايران و دگرگوني رابطه
اتاق با ذينفعانش کمک بسيار خواهد نمود.
 -4در دوره هش��تم سازوکار ارزيابي عملکرد
و ترازس��نجي براي چهار گ��روه اصلي ذينفعان
اتاق اي��ران ،اتاقهاي شهرس��تان ،تش��کلها،
کميس��يونها و اتاقهاي مشترک ،اجرايي شد.
حداقل فايده اين کار ش��فاف ش��دن عملکرد و
جايگاه اين ذينفعان در ميان همتايانش��ان بوده
است و به شفافيت عملکرد و رقابت در بهبود آن
کمک بسيار کرده است .الزم است اين ارزيابيها
با نظم کامل و با بهبود مداوم چارچوب ارزيابي
ادام��ه ياب��د .ضمنا ب��راي کاميابي بيش��تر اين
کار ض��روري اس��ت ب��راي مجموعهه��اي برتر
تشويقات و براي موارد با عملکرد بسيار ضعيف
س��ازوکارهاي توانمندس��ازي و در صورت عدم
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همراهي ،اقدام��ات جديتر اصالح��ي در نظر
گرفته شود.
 -5با پايان برنامه پنجم توس��عه و حذف مبالغ
ي��ک در هزار پيشبيني ميگ��ردد منابع اتاق در
دور نهم با افول مواجه باشد ،و اتخاذ سياستهاي
انقباضي ميبايست از سياستهاي اصلي در باب
بازتوزيع منابع باش��د .دو س��ازوکار مورد توصيه
دوره هش��تم يکي پيگيري قانون عضويت فراگير
و اخذ درآم��د از خدمات و ديگري بازنگري نحوه
بازتوزي��ع منابع اتاق براس��اس ارزيابي عملکرد و
شفافتر کردن ميزان کمک به مجموعههايي که
در بهرهوري و افزايش درآمد خود کامياب بودهاند،
ميباشد.
 -6در دوره هشتم ،هيأت رئيسه اتاق ايران در
افزايش شفافيت عملکرد مالي اتاق کوشش بسيار
نمود يکي از افتخارات ما در دوره هش��تم ايجاد و
تدوين «احکام بودجههاي ساالنه» براي اتاق ايران
بود که تا اين دوره س��ابقه نداشته است .مقاومت
زي��ادي براي اجراي اين اح��کام در بدنه اتاق بود
ک��ه با جديت هيأت رئيس��ه در پيگيري از ميزان
آن کاسته ش��د .جديت هيأت رئيس��ه در پايش
و پيگي��ري احکام بودجه و تدوين همه س��اله آن
کمک شاياني به افزايش شفافيت در اتاق خواهد
کرد .همچنين ضروريست که کميته برنامهريزي و
پايش هيأت رئيسه در اولين فرصت تشکيل شود
و ب��ه صورت فصلي به پايش اجراي احکام بودجه
اتاق بپردازد.
 -7در راس��تاي افزاي��ش ش��فافيت مالي اتاق
و پيش��گامي در نهضت ش��فايت مالي ،پيشنهاد
ميشود در دوره نهم عملکرد مالي اتاق با تفصيل
و تواتر بيشتري اطالعرساني عموميشود .توصيه
اين اس��ت که گزارش حسابرس و بازرس اتاق به
همراه يادداشتهاي توضيحي و صورتهاي مالي،
همانگونه که در احکام بودجه آورده شده است،
همه ساله پس از تصويب هيأت نمايندگان ،انتشار
عموم��ي داده ش��ود .ضمنا گ��زارش مناقصهها و
مزايدههاي اتاق مرتبا روي س��ايت اتاق قرار داده
شود.
 -8اتاق ايران ،مانند س��اير نهادها ،در شرايطي
که فس��اد در کشور دامنگير شده است در معرض
آلودگي به اين پديده ش��وم ق��رار دارد .در احکام
س��ال  1397اتاق تکليف ش��د که دس��تورالعمل
سالمت اداري اتاق تدوين شود .اين دستورالعمل
تهي��ه ش��ده اما هنوز ب��ه تصويب هيأت رئيس��ه
نرس��يده و اجرايي نش��ده اس��ت .ضروري است
هيأت رئيسه دوره نهم آن را در اولويت رسيدگي
و تصوي��ب و اجرايي کردن ق��رار دهد .ضمنا کار
حسابرسي داخلي ساالنه با جديت پيگيري شود
و توصيههاي حس��ابرس به دقت در هيأت رئيسه

بررسي و به مورد اجرا گذاشته شود.
 -9هيأت رئيسه براي افزايش کيفيت و کاهش
کاستيهاي مزمن منابع انساني اتاق ،سياستهاي
کالن منابع انس��اني اتاق را در س��ال  97تصويب
نموده است .اکيدا توصيه ميگردد اين سياستها
را مطالعه و به اجراي آن همت کنيد.
 -10دوره هش��تم از نظر نظامندس��ازي کارها
در ات��اق عملکرد ممتازي داش��ت .ات��اق عليرغم
گس��تردگي کارهاي��ش عم�لا در نب��ود ضوابط
مناسب و بهروز به صورت سليقهاي اداره ميشد.
در دوره هش��تم تدوين آييننامهها ،ش��يوهنامهها
و دس��تورالعملهاي الزم وق��ت زي��ادي از
هيأت رئيسه گرفت که خوشبختانه خروجيهاي
آن بسيار مثبت بود .مجموعه اين اسناد در قالب
يک مجلد به چاپ رس��يده است .به هيأت رئيسه
محترم دوره نهم توصي��ه ميکنيم اين مجموعه
را ب��ا دقت مطالعه نماين��د و در دوره نهم نيز در
تکميل و بهبود آن تالش کنند.
 -11اليحه اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده
ب زيادي را ط��ي کرده اس��ت و با
ف��راز و نش��ي 
دس��تکاريهاي زياد بس��يار پيچيده است .اکيدا
توصيه ميش��ود با بهرهگيري از نظرات خبرگان
ماليات��ي ،نس��بت به بررس��ي ف��وري آن و تهيه
پيشنهادهاي اصالحي در اتاق اقدام شود.
 -12اص�لاح قان��ون تأمي��ن اجتماع��ي از
اولويتهاي بخش خصوصي اس��ت ک��ه در دوره
هش��تم هم در برنامه قرار گرفت .در اين خصوص
کار ب��ه اتاق تهران محول ش��د و اي��ن اتاق هم با
بهرهگيري از نظرات خبرگان امر نس��بت به تهيه
گ��زارش و پيش��نهادهاي اصالح��ي اق��دام کرد.
ضروري است که ادامه کار با جديت در اتاق ايران
انجام شود.
 -13کار ساماندهي و پايش حضور نمايندگان
اتاق در ش��وراها و مجامعي که ات��اق ايران داراي
جايگاه قانوني يا رس��مي است در دوره هشتم ،با
اس��تفاده از تجارب و اطالعاتي که در دوره هفتم
تهيه شده بود ،آغاز گرديد و دبيرخانه نمايندگان
اتاق در ش��وراها و مجامع پايهگذاري شد .در اين
بخش پيش��رفتهاي خوبي انجام ش��ده است اما
هنوز روال پايش عملکرد و ارائه منظم گزارش به
هيأت رئيسه جا نيفتاده است .شايسته است اين
کار نيز با جديد پيگيري شود و همچنين دست به
تغيير نمايندگاني که حضور منظم و موثر ندارند
زده شود.
 -14اتاقهاي شهرستانها در سه دوره گذشته
وقت و انرژي فراواني صرف ساخت ساختمانهاي
خ��ود کردهاند و در ح��ال حاضر در بس��ياري از
اس��تانها پروژههاي مختلف ساختماني در حال
اجرا اس��ت که به غي��ر از  3ات��اق الباقي معموال

توس��عه فيزيکي اتاقها در حال انجام است .لذا با
توج��ه به توضيحات بند  6اختتاميه ،الزم اس��ت
سياستگذاري منطقي با حفظ اولويتهاي موجود
اتخاذ گردد و به جاي توس��عههاي فيزيکي که با
هزينههاي فعلي بس��يار س��خت و دستنيافتني
است بر توس��عه منابع انس��اني و خدماترساني
بيشتر به اعضا همت گمارده شود.
 -15دردوره نه��م ،مانن��د دورههاي پيش��ين،
نزدي��ک به نيم��ي از هي��أت نماين��دگان جديد
هس��تند .يک��ي از ضعفهاي بنيادين اتاق آش��نا
نبودن هيأت نمايندگان و هيأترئيس��ه اتاقها با
وظايف ،اختيارات و مس��ئوليتهاي خود اس��ت.
بسيار مهم است که از همين ابتداي دوره ،هيأت
رئيس��ه اتاق ايران با برگزاري دورههاي آموزشي
الزم ب��ه انتقال دان��ش و مهارتهاي مورد نياز به
اعضاي هيأت نمايندگان و هيأت رئيس��ه اتاقها
بپردازد و س��هم آنان را در تقويت نقش س��ازنده
ارتقا بخشد.
 -16هيأت رئيس��ه دوره هش��تم ب��راي بهبود
بهرهوري و اثرگذاري س��ازمانهاي وابسته به اتاق
اقدامات��ي به عمل آورد و تا حدودي توانس��ت در
اي��ن زمينه پيش برود .اما واقعيت اين اس��ت که
اين س��ازمانها نياز به تحول اساسي در مديريت
و عملک��رد دارند .اين موض��وع نيز در اولويت کار
قرار گيرد.
يو
 -17در دو سال گذش��ته اتاق ايران بررس 
پيگيري شاخصهاي گزارش انجام کسبوکار بانک
جهاني( )Doing Businessو همچنين گزارش
رقابتپذي��ري جهاني و گ��زارش حقوق مالکيت
فردي را به اتاقهاي بزرگ کشور (تهران ،اصفهان،
مشهد ،تبريز ،ش��يراز و کرمان) تفويض کرد .اين
اتاقه��ا به خوبي از عهده مطالعه و ارائه گزارش و
همچنين حضور در کميتههاي کارشناسي دولتي
به نمايندگي از اتاق ايران برآمدند .هيأت رئيس��ه
توصيه مينمايد که مس��ئوليت اين ش��اخصها
کم��اکان به عه��ده اتاقهاي مزبور باش��د و آنان
همه ساله پيگير پيش��رفتهاي حاصله در بهبود
ش��رايط کش��ور در ش��اخصهاي مربوط به خود
باش��ند و همچنين براي اصالح قوانين و مقررات
مربوطه با پشتيباني اتاق ايران تالش نمايند.
 -18از سال  1396کار مطالعاتي و کارشناسي
در رابطه با آسيبشناسي علل رقابتپذير نبودن
زنجي��ره پايين دس��تي صنايع ب��زرگ مبتني بر
مزيتهاي منابع کش��ور (پتروش��يمي ،پااليشي،
فوالد ،مس و آلومينيوم) در اتاق ايران انجام شد و
بر پايه آن يک بسته پيشنهادي براي اصالح روابط
بين باالدست و پاييندست تهيه و به سازمانهاي
ذيربط ارائه ش��د .با توجه به شرايط اقتصاد کشور
ادامه پيگيري اين بسته به زمان مناسبتري (پس
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از تعيي��ن تکلي��ف تحريمهاي يکجانب��ه آمريکا)
موکول ش��د .شايسته است اين بسته که ميتواند
تحولي در توليد و اشتغال و همچنين صادرات با
ارزش افزوده باال در کشور به وجود آورد ،در زمان
مقتضي پيگيري شود.
 -19ب��ا توجه ب��ه س��ير اجتنابناپذير تحول
کس��بوکارهاي کشور از س��نتي به مدرن ،الزم
است اتاق ايران فعاليت خود را در حوزه حمايت از
استارتاپها سازماندهي نمايد و گسترش دهد در
دوره هشتم با پيشنهاد يک طرح به نام «گامبندي
ورود اتاقه��ا ب��ه ح��وزه حمايت اس��تارتاپها»
توصيههاي الزم به اتاقهاي شهرس��تانها در اين
خصوص ش��د که البت��ه مورد توج��ه اتاقها قرار
گرفت .شايس��ته اس��ت اين موضوع نيز با جديت
ادامه يابد.
 -20اقتصاد کش��ور در ش��رايط بغرنجي قرار

دارد .اين ش��رايط مانع از آن ميگردد که اتاق در
کارکرد متعارف خود خروجيهاي مناسب داشته
باش��د .اتاق ايران ميتواند محوريت کار مهمي به
نام «گفتمان ملي اقتصادي» را عهدهدار ش��ود و
تالش نمايد تا حل مش��کالت را از سطح قوانين
و مقررات باالتر بکش��اند و به سطح سياستها و
راهبردها بب��رد .بهرهگيري از انديش��مندان تراز
نخس��ت ايراني ،داخل و خارج کش��ور ،براي اين
بحث ضروري است.
 -21هيأت رئيسه در دوره هشتم کوشيده است
در جريانها و روندهاي اقتصادي کشور و نيز قوانين
و مقررات و مصوبات مربوط به سود توسعه کشور و
مصالح فعالين اقتصادي اثرگذار باش��د و اين مهم را
با استفاده هرچه بيش��تر از توان تحليل و نظردهي
کميس��يونها و تش��کلها و اتاقهاي شهرستانها
پيش برده اس��ت و توصيه ميش��ود هيأت رئيس��ه

در دوره نه��م ب��ه بهرهبرداري هرچه بيش��تر از اين
ظرفيتهاي ارزشمند همت گمارد.
 -22دوره نه��م در ش��رايطي دش��وارتر و
پيچيدهتر از دوره هش��تم اين مسئوليت خطير
را عهدهدار ميش��ود ،از اينرو توصيه ميشود از
ظرفيتهاي علمي کش��ور و ترکيب آن با تفکر
و تجرب��ه فعالين صاحبنظ��ر در قالب اتاق فکر
هر چه بيش��تر اس��تفاده ش��ود و مبناي مواضع
و تصميم��ات اتاق را پس از ط��رح و تصويب در
هيأت رئيسه بر موارد بررسي شده قرار دهد.
در پاي��ان هيأت رئيس��ه دوره هش��تم ضمن
آرزوي پي��روزي و کاميابي براي هيأت رئيس��ه
محترم دوره نهم ،اين اطمينان را به شما ميدهد
که در هر زمان آماده همکاري و همانديش��ي با
شما خواهد بود.
هيأت رئيسه دوره هشتم اتاق ايران

پيام هيأت رئيسه دوره نهم اتاق ايران در پي برگزاري انتخابات
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ت رئيس��ه دوره نهم اتاق
رئيس و اعضاي هيأ 
بازرگان��ي ،صنايع ،معادن و کش��اورزي ايران در
پيام��ي ضمن قدرداني از حض��ور اعضاي هيأت
نمايندگان در انتخابات هيأت رئيس��ه ،بر تعهد
خود به تالش براي توس��عه کشور تأکيد کردند.
ت رئيس��ه دوره نهم اتاق
رئيس و اعض��اي هيأ 
بازرگان��ي ،صنايع ،معادن و کش��اورزي ايران در
پيام��ي ضمن قدرداني از حض��ور اعضاي هيأت
نمايندگان در انتخابات هيأت رئيس��ه ،بر تعهد
خود به تالش براي توسعه کشور تأکيد کردند.
متن کامل اين پيام بدين ش��رح است :انتخابات
ت رئيس��ه اتاق اي��ران را از نظر
نهمي��ن دوره هيأ 
اخالقمداري نمايندگان اقتصادي سراسر کشور بايد

سرآمد تمامي انتخابات گذشته دانست.ايثار و انسجام
حضور کانديداها در اين روزهاي سخت اقتصادي که
ناش��ي از مسئوليتپذيري اجتماعي آنهاست و نيز
آرامش ،طمأنينه و ش��خصيت باوقار هيأت محترم
نمايندگان در روز بدون حاش��يه و بسيار تأثيرگذار
اخذ رأي ،سرمايه گرانبهايي براي بخش خصوصي
است که بايد اين روش را تا پايان دوره ارج نهاده و
ادامه دهيم.همه ما بهعنوان کنشگران اقتصادي در
کنار فعاليت اصليمان ،رسالت اجتماعي سنگيني را
بر عهده داريم .شکي نيست آنچه در شرايط دشوار
و پر از تنشهاي اقتصادي آس��يب ميبيند ،اخالق
اس��ت؛ و ج��ا دارد از نماين��دگان بخش خصوصي
کش��ور که عليرغم رقابت ،با رفاقت و اتحاد در روز

انتخابات ظهوري هوش��مندانه و با درايت داشته و
صحنههايي مملو از اخالق حس��نه خلق کردهاند،
قدرداني کنيم و برايشان سر تعظيم فرود آوريم .از
همه عزيزان و تمامي اعضاي هيأت نمايندگان که بار
ديگر مشعل اقتصاد کشور را به اينجانبان سپردهاند،
سپاسگزاريم و اميدواريم نمايندگان شايستهاي براي
بخش خصوصي باشيم و با سربلندي و در اوج ،اين
مسئوليت را به عزيزان ديگر بسپاريم .بدون ترديد
با تداوم همراهي و اتحاد فعاالن اقتصادي کش��ور،
خورشيد اقتصاد ايران ،روزهايي فروزان را براي همه
ملت ايران رقم خواهد زد.
رئيس و اعضاي هيأترئيسه
دوره نهم اتاق ايران
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جهان
خاورميانه ،جنگ و اقتصاد
الف -اثرات اقتصادي جنگها و بحران پناهندگان
جنگهاي اخير در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا باعث كاهش شديد رشد
اقتصادي شده است .توليد ناخالص داخلي ( )GDPسوريه در سال  2015پس
از چهار سال جنگ ،به كمتر از نصف خود در پيش از جنگ يعني سال 2010
رسيد .يمن تقريبا  25-35درصد از GDPخود را بهتنهايي در سال  2015از
دست داد و در ليبي (كه وابستگي آن به نفت ،رشد GDPدر اين كشور را شديدا ً
پرتالطم كرده است) با باال گرفتن درگيري GDP ،اين كشور در سال  ،2014به
اندازه 24درصد كاهش يافت .كرانه باختري و غزه چشمانداز بلندمدتتري در
مورد رشد در يك فضاي شكننده دارد .مطالعه بانك جهاني حاكي از آن است
ال در ركود بوده است،
كه اقتصاد كرانه باختري و غزه طي 20سال گذشته عم ً

درحاليكه ساير كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در اين دوره بهطور
متوسط 250درصد رشد داشتهاند (بانك جهاني a(2015 ،با وجودي كه ادبيات
علمي در اين زمينه تا اندازه اي اندك است ،اما ماندگاري اين انقباض GDP
در زمان بروز و وجود جنگ ،قابل توجه است .معموالً ادبيات علمي در اين
زمينه نتيجه ميگيرند كه اثر جنگ بهطور معناداري متناسب با تغيير نوع ،شدت،
مدت و حوزه جغرافيايي درگيري ،تغيير ميكند (ليسون2007 ،؛ پاول ،فورد و
نوراسته ) .2008 ،به عالوه ،اين جنگها منجر به تورم باال و فشار بر نرخ ارز
شدهاند .در عراق و افغانستان ،تورم در اواسط دهه  2000به بيش از 30درصد
رسيد و در يمن و ليبي به بيش از 15درصد در سال 2011رسيد كه دليل آن
عدم عرضه كاالها و خدمات حياتي و در كنار آن پولي كردن بودجه بوده است.

57

جهان
شماره  -137تابستان 1398

58

وضعي��ت در س��وريه حادت��ر اس��ت چرا كه
قيمتهاي مصرفكنن��ده بين مارس 2011تا مه
 2015بيش از  300درصد افزايش يافت .اينگونه
تورمها معموال فشارهاي شديدي به سمت كاهش
ارزش پ��ول ملي وارد ميكنند كه ممكن اس��ت
دستگاههاي محلي سعي كنند از طريق دخالتها و
مقررات سنگين بر جريانهاي بين مرزي در مقابل
اين مشكل بايستند .براي مثال پوند سوريه كه در
سال 2013شناور بود ،در حال حاضر بهطور رسمي
با دالر آمريكا با نرخي برابر با يك دهم ارزش آن
در پيش از جنگ معاوضه میشود.
جنگ در كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا
بر كشورهاي همسايه نيز اثرات اقتصادي داشته است.
جنگ در كش��ورهاي همسايه اردن ،يعني سوريه و
عراق رشد اقتصادي در سال 2013را تقريبا به اندازه
1واح��د درصد كاهش داد .ضمن�� ًا با وجود كاهش
رشد ،تورم هسته از  3/4درصد در سال  2013به 4/6
درصد در سال 2014افزايش يافت كه عمدت ًا ناشي از
افزايش اجاره بود كه آن نيز تاحدي افزايش تقاضاي
ناشي از جمعيت انبوه پناهنده به اين كشور و واكنش
محدود عرضه كوتاهمدت نس��بت به آن را منعكس
ميكند .اين مسأله را بهطور خاص ميتوان در مورد
ش��هر المفرق مشاهده كرد كه داراي مرز مشترك با
سوريه است .در اين شهر اجاره بين سالهاي 2012تا
2014به ميزان  68درصد رشد كرد درحاليكه اجاره
در پايتخت اين كشور يعني شهر امان 6درصد رشد
داشت (صندوق بينالمللي پول .)2014 ،در لبنان نيز

تغييرات مشابهي ايجاد شد .در اين كشور رشد توليد
كاهش يافت و از متوسط 9درصد در فاصله سالهاي
2007تا 2010به 2/8درصد در سال  2012و 2/5درصد
در س��ال 2013رسيد .قيمت مواد غذايي و اجاره نيز
در بسياري از مناطق به ميزان قابل توجهي در شروع
اين بحران افزايش يافت.
تحليل كمّي جديدي كه در اينجا ارائه شده است،
مطالعات موردي پيشين و شواهد گذشته را تكميل
ميكند .تحليل ارائه شده در اين مقاله با بهكارگيري
مجموعه وس��يعي ازدادههاي س��االنه  179كش��ور
براي دوره  2014-1970انجام ش��ده اس��ت و نشان
ميدهد كه:
*اثر جنگ بر رشد و تورم بسيار زياد است .تحليل
رگرسيون بيانگر آن است كه جنگها منجر به كاهش
رش��د توليد به ميزان 2واحد درصد ساالنه براي تمام
كش��ورها و 1/5واحد درصد در كش��ورهاي منطقه
خاورميانه و شمال آفريقا میشود .به عالوه ،يك تحليل
خود توضيحبرداري كه به شبيهسازي اثر يك شوك
ناش��ي از جنگ ميپردازد ،نش��ان ميدهد كه اثر اين
شوك براي كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا
بسيار قابل توجه است ،بهطوریکه توليد در سال اول
 4واحد درصد منقبض میشود ،درحاليكه اين مقدار
براي س��اير اقتصادهاي بازاري نوظهور و كشورهاي
كمدرآمد  2واحد درصد يا كمتر است .تورم در طول
سالهاي جنگ شدت ميگيرد :بهطور متوسط شاخص
قيمت مصرفكننده 1/6واحد درصد (براي كشورهاي
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا2/3،واحد درصد) رشد

ميكند .اين يافتهها عمدت ًا با ادبيات سازگار است .با اين
وجود ،بيان اين نكته مهم است كه در اين ميانگينها
ناهمگوني وس��ي ِع بين موقعيتهاي جنگي مختلف
از جمله در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ،در نظر
گرفته نشده است.
*مدت و شدت جنگ ،عوامل تعيينكننده اصلي در
اثرات اقتصادي هس��تند .با بهحساب آوردن مدت هر
جنگ مشخص میشود كه اثرات نامطلوب آنها با افزايش
مدت درگيري افزايش مييابد (ش��كل .)3كشورهاي
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بهطور متوسط پس از
سه سال جنگ ،بين 1تا 12واحد درصد از توليد خود
را از دس��ت ميدهند (اين مقدار براي كل كشورهاي
جهان 4 ،تا 9درصد است) ،درحاليكه اثر انباشتي تورم
ب��ه 4تا 6واحد درصد افزايش مييابد (اين مقدار براي
كل كش��ورهاي جهان 5 ،تا  8درصد است) .به عالوه،
اثرات بر توليد و تورم براي جنگهاي شديدتر ،چندين
برابر قويتر از متوسط آن براي كل انواع جنگ است.
*اثرات جنگ به كش��ورهاي همس��ايه سرريز
میشود .توليد در كشورهاي هممرز با يك منطقه
جنگي شديد بهطور متوسط ساالنه 1/4واحد درصد
كاهش مييابد .حتي اين اثر در كش��ورهاي منطقه
خاورميانه و شمال آفريقا چشمگيرتر بود ،بهطوریکه
متوس��ط كاهش توليد در حدود 1/9واحد درصد
بود .به عالوه ،جنگه��ا همراه با افزايش تورم در
كشورهاي همسايه هستند (بهطور متوسط حدود
1/7واحد درصد در كل كشوها و 2/8واحد درصد
در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا).

ب-كانالهاي اصلي اثرگذاري اقتصادي
جنگها و بحرانهاي پناهندگي از كانالهاي متعددي بر
كشورها اثرگذار هستند .مطابق با مدل رشد نئوكالسيك،
جنگها و به دنبال آن جابهجايي انسانها به رشد واقعي

و بالقوه آسيب ميزنند .اين امر به دليل اثر آنها بر دارايي
اقتصاد از سرمايه انساني و فيزيكي و همچنين كل بهرهوري
عوامل توليد-يعني ظرفيت يك اقتصاد براي توليد محصول
بهازاي س��طح مش��خصي از نيروي كار و سرمايه -است

(شكل  .)4عوامل زيادي بر بهرهوري عوامل توليد اثرگذار
هستند ،اما ش��واهد مربوط به جنگهاي اخير در منطقه
خاورميانه و شمال آفريقا حاكي از آن است كه دو عامل
اهميت خاصي دارند :اولين مورد از بين رفتن اطمينان به
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دليل كاهش امنيت و دوم از بين رفتن همبستگي اجتماعي
و كيفيت نهادي است كه تركيب اين دو عامل با يكديگر
منجر به پيچيده شدن سیاستگذاري اقتصادي میشود .بهطور
طبيع��ي ،قويترين اثر اين چهار كانال در مناطقي حاصل

میشود كه مستقيم ًا در معرض جنگ شديد هستند .اما آنها
بر كشورهاي همسايه نيز اثرگذار هستند و بهطور خاص
از طريق كانال نااطميناني و همبستگي اجتماعي ،حتي بر
كشورهايي كه فاصله زيادي از مراكز درگيري دارند نيز اثر

ميگذارند .در ادامه اين بخش ،جزئيات اين چهار كانال و
نحوه اثرگذاري آنها در جنگهاي منطقه خاورميانه و شمال
آفريقا و ايجاد اثرات قوي بر متغيرهاي كالن اقتصادي مورد
بحث در باال بيان میشود.

مرگومير ،جابهجايي داخلي جمعيت و پناهندگي

سال 2013رسيد .در سال  2014نرخ ترك تحصيل
به 52درصد رس��يد و اميد به زندگي -شاخصي از
كيفيت خدمات پزشكي -از 75سال در قبل از جنگ
به 56سال در سال  2014رسيد .درحاليكه هيچ آمار
قابل اتكايي در دسترس نيست ،اما مطمئن ًا وضعيت
از آن زمان (سال  )2014تاكنون بدتر نيز شده است.
يمن قبل از شروع جنگ در اواخر سال 2014با نرخ
فقر باالي 50درصد دست و پنجه نرم ميكرد .اكنون
سازمان ملل تخمين ميزند كه  80درصد از جمعيت
آن نيازمند كمكهاي انساندوستانه هستند .در عراق،
تخمين زده میشود كه فقر از 19/8درصد در سال
2012به 23درصد در سال  2014افزايش يافته است.
جمعيت انبوه پناهندگان ،اثرات اقتصادي مهمي
نيز در كش��ورهاي ميزبان در منطق��ه خاورميانه و
شمال آفريقا دارند.
*اثر بر پناهندگان .اكثر آنهايي كه از جنگ فرار
كردهاند ،شرايط مصيبتبار و بدتري نسبت به قبل از
جابهجايي دارند و غالباً ثروت اندكي با خود آوردهاند
و خود را در وابستگي شديدي ميبينند .اين امر غالباً
به دليل محدوديت بر جابهجايي آنها ،دسترسي
محدود به مجوزهاي كار و همچنين زيرساختهاي
اجتماعي و تحصيل پايين است (كه باعث عواقب
منفي براي اشتغال و بهرهوري در بلندمدت میشود).
براي مثال در سال  2014در اردن ،تنها 6هزار پناهنده
سوري بهطور قانوني در اين كشور شاغل بودند
درحاليكه مطابق با تخمينها تعداد 160هزار نفر در
اقتصاد غيررسمي مشغول بودهاند ( ِورم و همكاران،
 .)2016به عالوه ،سطح آموزش نيز پايين است.
 60درصد از پناهندگان سوري باالي  15سال در

اردن تحصيالت ابتدايي پايه را تكميل نكردهاند و
تنها حدود  15درصد آموزش راهنمايي را تكميل
نمودهاند ،درحاليكه  42درصد از اردنيها داراي
آموزش راهنمايي هستند (استو و هيلساند.)2015 ،
با وجود دسترسي كودكان پناهندگان سوري در
اردن به مدرسه ،تنها نيمي از آنها در مدرسه شركت
ميكنند ( ِورم و همكاران) .2016 ،
*اث��ر بر جوامع ميزبان .همچنين اثر اين خيل
پناهندگان بر جوامع ميزبان در منطقه خاورميانه
و ش��مال آفريقا برخالف اروپا از نظر اقتصادي
معنادار اس��ت .شواهد مربوط به لبنان حاكي از
آن است كه اشتغال غيررسمي چشمگير در ميان
پناهندگان همراه با ركود فعاليتهاي اقتصادي
منجر به كاهش سطح دستمزد و مشاركت نيروي
كارِ افراد محلي ،بهويژه زنان و جوانان شده است.
بانك جهاني تخمين ميزند كه بحران س��وريه
170هزار نفر را وارد فقر كرده است و افرادي كه
ال فقير بودند هماكنون در فقر عميقتري هستند
قب ً
(بانك جهانيc(.2015 ،
به عالوه ،جمعيت انبوه پناهندگان معموالً منجر به
فشار بر خدمات عمومي حياتي براي توسعه سرمايه
انساني میشود .براي مثال ،هر چند لبنان موفق شد
حدود نصف كودكان پناهندگان سوري را در نظام
آم��وزش عمومي خود جاي دهد ،اما اين به قيمت
افزايش اندازه كالسهاي درس تمام ش��ده اس��ت
كه-به همراه ناكافي بودن آموزش معلمان-منجر به
كاهش كيفيت كلي آموزش ش��ده است .در بخش
مراقبتهاي پزشكي اين كشور نيز روندهاي مشابهي
گزارش شده است (بانك جهاني)2015c ،

كاهش جمعيت و جابهجايي آن ،سرمايه انساني در
كشورهاي درگير جنگ را كاهش ميدهد .نرخهاي
باالي مرگومير ،جابهجايي داخلي و پناهندگي به
كش��ورهاي ديگر ،نيروي كار يك كشور را كاهش
ميدهد .آمار تعداد اين موارد حيرتآور است :براي
مثال تخمين زده میش��ود كه در سوريه ،از شروع
جنگ در س��ال 2010تا ماه ژوئن سال  2016تعداد
470هزار سوري كشته شده 6/6 ،ميليون نفر به ساير
مكانهاي س��وريه جابهجا شده و بيش از  5ميليون
نفر به س��اير كشورها و عمدتا كشورهاي همسايه
مهاجرت كردهاند .اين تعداد در مجموع ،حدود 55
درصد از جمعيت اين كشور در سال 2010را شامل
میشود .اين تصور كلي در عراق و يمن تنها با اندكي
شدت كمتر برقرار است بهطوریکه 4/4ميليون نفر
در عراق و 2/5ميليون نفر در يمن به س��اير مناطق
هر يك از اين كشورها جابهجا شدهاند (شكل .)5
بخش بزرگي از پناهندگان ،كارگران ماهر هستند كه
اين مسأله نمايشگر فرار مغزها از كشورهاي درگير
جنگ به ميزاني چشمگير است.
جنگها به واس��طه گس��ترش فقر باعث كاهش
سرمايه انس��اني نيز ميشوند .معموالً جنگ باعث
افزايش فقر در كش��ور درگير میش��ود ،حتي اگر
برخي مناطق در خارج از محدوده درگيري مستقيم
قرار گرفته باشند ،زيرا در چنين شرايطي فرصتهاي
شغلي كاهش مييابد .خدمات پزشكي و آموزش نيز
تضعيف میشود .شدت اين اثر با افزايش طول جنگ
افزايش مييابد .باز هم وضعيت در سوريه مصيبتبار
است .بيكاري از 8/4در سال  2010به 50درصد در
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جنگها منجر به آس��يب به زيرس��اختها و
سرمايه فيزيكي شده كه آن نيز خود باعث صدمه
به توليد و تجارت شده است .ويراني كارخانجات
توليدي ،زيرساختهاي عمومي و ساختمانهاي
تجاري ،مشهودترين كانالي است كه از طريق آن
جنگها بر فعاليت اقتصادي اثر ميگذارند (كولير،
 .)1999در صورت شديد بودن جنگ ،زيانهاي
اقتصادي حيرتآور خواهد بود .براي مثال ،مركز
تحقيقات سياستي سوريه ( )2016هزينه سرمايه
فيزيكي از دست رفته در سوريه را 137/8ميليارد
دالر (يا 230درصد از توليد قبل از جنگ) تخمين
ميزند كه ناشي از تخريب جزئي يا كلي سرمايه
موجود ،انباره س��رمايه بيكار و سرمايهگذاري از
دست رفته است .بهطور مشابه ،بر اساس گزارش
رس��انهها ،صندوق بينالملل��ي پول تخمين زده
اس��ت كه زيانهاي زيرساختي در يمن از زمان
ش��دتگيري جنگ در اوايل سال 2015تاكنون
از 201ميليارد دالر (يا 50درصد از توليد پيش از
جنگ) فراتر رفته است .تخريبي با اين ابعاد ،اثر
معن��اداري بر ظرفيت توليد و تجارت دارد .يك
مثال مناسب در اين زمينه ليبي است كه در آنجا
بهدليل بسته شدن خطوط لوله و تأسيسات نفتي و
همچنين بسته شدن بنادر نفتي ،توليد نفت تقريبا به
يكچهارم ظرفيت خود كاهش يافت و در نتيجه،
نسبت حساب جاري خارجي به  GDPاز مازاد
13/5درصدي در سال  2013به كسري 44درصدي
در س��ال  2015سقوط كرد .در يمن ،توليد نفت
پس از ماه مارس  2015بهطور كامل متوقف شد.
كشورهاي همسايه از چنين صدمات اقتصادي در

امان نيستند .تخريب زيرساختها و سرمايه فيزيكي
در كشورهاي درگير جنگ ميتواند منجر به تضعيف
توليد و تجارت در كشورهاي همسايه شود .براي مثال
در اردن ،پس از شروع بحران سوريه و تشديد جنگ در
عراق (بازار صادراتي اصلي اردن) ،تجارت ،تحتتأثير
اختالل در مسيرهاي حملونقل قرار گرفت كه نه تنها به
فعاليتهاي دوطرفه با اين كشور آسيب زد ،بلكه صادرات
اردن به تركيه و اروپا را نيز دچار صدمه نمود .لبنان نيز با
چالشهاي مشابهي روبرو شده است ،اما در سطح كلي،
تجارت كاالها تحت تأثير قرار نگرفته است (بانك جهاني،
 .)2015bعالوهبر اين جريان وسيع و سري ِع پناهندگان
سوري موجب فشار بر زيرساختها (كه در حال حاضر
نيز ضعيف هستند) شده است ،زيرا اكثر پناهندگان همراه
با مردم محلي زندگي ميكنند .افزايش جمعيت به دليل
ورود سيل پناهندگان ،معادل با رشد جمعيتي است كه
ال پيشبيني ميشد طي  20سال اتفاق بيفتد.
قب ً
نااطميناني و ناامني
معموال افزايش ناامني به س��رعت باعث افزايش
نااطمينانيمیشود.ازوقتيجنگهايمنطقهخاورميانه
و شمال آفريقا با بازيگران غيردولتي مسلحي همچون
داعش همراه شده و آنها فضاي جغرافيايي براي تثبيت
خود به عنوان يك نيروي سياسي و نظامي مهم كسب
كردهاند ،تشديد ناامني تمام ًا به فراتر از مناطق درگير
جنگ گسترش يافته است .حمالت بيثباتكننده و
معروفِ اين بازيگران به اهدافي كه از نظر اقتصادي
مهم هس��تند ،نه تنها در عراق و سوريه اتفاق افتاده
اس��ت ،بلكه در مصر و تونس نيز رخ داده است كه
فاصله بسياري از مركز جنگ دارند .جرائم سازمان
يافته نيز افزايش يافته است ،زيرا بسياري از دولتها

در كشمكش ا ِعمال قدرت بر قلمروها و مرزهاي خود
بودهاند .براي مثال ،اخيرا ً سازمان ملل گزارش داد كه
حقوق بشر در ليبي بهطور وسيعي نقض شده است
(ش��وراي حقوق بشر .)2016 ،قاچاقچيان انسان ،از
تضعيف امنيت اين كشور بهره جسته و از آن به عنوان
جايگاهي براي قاچاق مهاجران از آفريقا به اروپاي
شرقي استفاده ميكنند كه غالبا عواقب مرگباري دارد.
نااطميناني عمدت ًا منجر به اثرات نامطلوب اقتصادي از
طريق چهار كانال زير میشود:
* كاهش س��رمايهگذاري .دادههاي بين كش��وري
مرب��وط به منطقه خاورميانه و ش��مال آفريقا بيانگر
يكهمبستگيمثبتقويبينسرمايهگذاريخارجيو
ثبات سياسي است (شكل .)6براي مثال سرمايهگذاري
مستقيم خارجي به سوريه پس از وقوع جنگ تقريبا
بهطوركامل متوقف شد (ساب و هگازي .)2014 ،به
بيان كليتر ،موج اخير جنگها باعث ش��ده است كه
چالش دائمي منطقه خاورميانه و ش��مال آفريقا براي
جذب جريانهاي س��رمايهگذاري مستقيم خارجي
شديدتر شود و مقدار اين نوع سرمايهگذاري به سطوح
پيش از خيزشهاي مردمي در سال 2011بازگردد (البته
در اين مورد مراكش و مصر استثنا هستند) .
*آس��يب به عملكرد بخش مالي .جنگ به واس��طه
افزايش ريسك سرمايهگذاري غالبا باعث خروج سپردهها،
شكست بازار مالي و فرار سرمايه میشود .همچنين بدتر
شدن شرايط تأمين مالي ،كاهش فعاليت اقتصادي ،افت
ارزش وثيقهها و آسيب به امنيت باعث به خطر افتادن
تواناي��ي بانكها براي حمايت از واس��طهگري مالي و
سيستمهاي پرداخت میش��ود .بهطور گستردهتر ،يك
مطالعه جديد (هراال وتورك اريس )2016 ،نشان ميدهد
كه سيس��تمهاي مالي در كشورهاي منطقه خاورميانه و
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شمال آفريقا نقش مهمي در اثرگذاري بيثباتي مالي بر
رشد اقتصادي ايفا ميكنند .بيثباتي ،اثر منفي زيادي بر
دسترسي به اعتبار و بنابراين سرمايهگذاري دارد .مخارج
نظامي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا طي دوره 2011
تا 2014افزايش يافته و لذا فشار بر حسابهاي مالي بيشتر
شده است .چنين روندي بهطور آشكار با روندهاي جهاني
در تقابل است ،چرا كه اين مخارج در سطح جهان طي
همين دوره كاهش يافته است.
*افت گردشگري .بخش گردشگري در سوريه و
س��اير كشورهاي درگير جنگ به دليل درگيريها به
تباهي كشيده شده است .به عالوه ،تشديد و گسترش
خش��ونت به دريافتهاي مربوط به گردشگري در
سرتاسر منطقه خاورميانه و شمال آفريقا سرايت كرده
و بركشورهايي همچون مصر ،اردن ،لبنان و تونس اثر
گذاشته است كه بهطور سنتي متكي بر گردشگري به
عنوان منبع مهم درآمد ارزي بودهاند تونس را ش��ايد
بتوان مصيبتبارترين مثال در اين زمينه در نظرگرفت.
به دنبال حمالت صورت گرفته به موزه باردو و شهر
سوس ،دريافتهاي حاصل از گردشگري نسبت به
توليد ،در سال  2015در مقايسه با  2014به ميزان 3/5
درصد كاهش پيدا كرد و اين بخش در سال  2016نيز
همچنان تحت فشار است.
تضعيف همبستگي اجتماعي و كيفيت نهادي

همبستگياجتماعيدرسراسرمنطقهتضعيفشدهاست.
جنگها باعث افزايش تقسيمات اقتصادي و اجتماعي شده
است كه معموال در اختالف درآمد ،قوميت ،جهتگيري

سياسي يا زبان متبلور میشود (ايسترلي ،ريتزنوولكاك،
 ) .2016اين اثرات در كشورهايي همچون عراق ،سوريه
و يمن قابل مشاهده است كه بعضي از بخشهاي آن جدا
شده و توسط جريانهاي مخالفي كنترل ميشوند كه اميد
به تشكيل دولتهاي يكپارچه با حمايت گسترده دارند
كه چشماندازي دور از انتظار است .نظامهاي سياسي در
كش��ورهاي متأثر از جنگ ،اين اثر نامطلوب را نيز حس
ميكنند .براي مثال در اردن ،اگرچه نرخ مقبوليت دولت
همچنان به ميزان قابل توجهي باال است ،اما نظرسنجيها
از نارضايتي سياس��ي قابل توجه م��ردم در مناط ِق داراي
پناهندگان زياد و بيكاري باال حكايت دارد .در مصر ،لبنان
و تونس نيز تغييرات مشابهي در حال وقوع است .بهطور
گستردهتر ،نظرسنجيهايي همچون ارزيابي ارزشهاي
جهاني نشان ميدهند كه اعتماد -يك شاخص كليدي از
همبستگي اجتماعي -در كشورهاي متعددِ منطقه كاهش
يافته اس��ت كه باعث ايجاد مانع در مبادالت اقتصادي و
مشكلتر ش��دن فرآيندهاي سياسي میشود .براي مثال،
در فاصله  1999ت��ا  2004و  2009تا  2014درصدي از
پاسخدهندگان عراقي كه موافق با اين جمله بودهاند كه «اكثر
مردم قابل اعتماد هستند» از  46درصد به  30درصد كاهش
يافته اس��ت و براي مردم اردن از  27درصد به 13درصد
رسيده است .اين مسأله ميتواند توضيح دهد كه چرا دولت
كشورهاي عربي در حال گذار و ساير كشورهاي منطقه
در اجراي اصالحات ساختاري كه از نظر اقتصادي مهم
اما از نظر سياسي پيچيده هستند ،با كندي مواجه شدهاند.
جمعيت انبوه پناهندگان فشار بر همبستگي اجتماعي را

افزايش داده است .تجربه نشان ميدهد كه سياستِ درهاي
باز در كشورهايي همچون اردن و لبنان با افزايش تعداد
پناهندگان تعديل شده است .درحاليكه پناهندگان در ابتدا
مورد استقبال خانوادهها و دوستان قرار گرفتند ،اما جريان
انبوه پناهندگان س��وري تبديل به تهديدي براي تعادل
حساس اجتماعي و توازن بينگروهي بهويژه در لبنان و
اردن ش��د .در اردن يك نظرسنجي در سال 2014نشان
داد كه تقريب ًا 80درصد از مردم اردن با پذيرش پناهندگا ِن
بيشتر مخالف بودند .همانطور كه شواهد نشان ميدهد،
وضعيت امنيتي به موازات آن (بهويژه با افزايش خشونت
عليه زنان و دختران) بدتر شد (بانك جهاني.)2015c ،
كيفيت نهادي تا حدي به دليل تضعيف همبس��تگي
اجتماعي كاهش يافته است .مطالعاتي همچون ايسترلي،
ريتزن و وولكاك ( )2006دريافتند كه كاهش همبستگي
اجتماعي منجر به بدتر شدن كيفيت نهادي و حكمراني
و نهايت ًا كاهش رشد میشود .اين اثر از آنجا ناشي میشود
كه تشديد تنشهاي اجتماعي باعث تضعيف كاركردهاي
نهادي مهم براي عملكرد اقتصادي همچون نظارت موثر بر
سیاستگذاران و اجراي حاكميت قانون میشود (صندوق
بي نالمللي پول2012 ،و ا ُسلون .)2000 ،دادههاي مربوط به
كيفيت نهادي براي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا حاكي
از آن است كه چنين اثراتي در سالهاي اخير روي داده
است .براي مثال شاخصهاي رقابتپذيري و حكمراني
بانك جهاني و مجمع جهاني اقتصاد نش��اندهنده افت
شديد در كشورهاي درگير جنگ (شامل ليبي ،سوريه و
يمن) طي سالهاي  2010تا  2014است.
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منتظر شما در اين صفحهها هستيم

معرف�ي اعض�اي انجم�ن مديران صنايع به يكديگر ،كاري اس�ت كه در گذش�ته به ش�كلهاي گوناگون در كارآفرين انجام ميش�ده اس�ت.
عالوهبراين در سايت انجمن به همديگر معرفي شدهاند .مجله كار آفرين با ارائه شكل جديدي از معرفي شركتها كه در صفحههاي حاضر آن را
مالحظه ميكنيد ،كار جديدي ارائه داده است .در شمارههاي بعدي منتظر شما هستيم كه در اين صفحهها حاضر شويد.

62

شماره  -137تابستان 1398

63

فرم اشتراک
شماره  -137تابستان 1398

64

