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اقتصاد ایران در وضعیت تعادلی تازه ای قرار گرفته است که باید درباره آن 
فکر کرد و اندیش��ید و کلیت آن را با سیاستگذاری های کالن در موقعیت 
بهتری قرار داد. این کار البته وظیفه نهاد دولت است که به دلیل داشتن 

 صفحه8اطالعات قابل توجه از همه بخش های اقتصادی...

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ تحوالت 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  GDP با نفت و بدون 

نفت در سال ۱۳۹۷ به ترتیب منفی 4/۹ و منفی 2/4درصد...

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 فعالیت های شفاف و کارآمد است. 
در حالی که این روزها شاهد محاکمه شماری از افراد فاسد اقتصادی با فعالیت های 

گوناگون هستیم، اما دقت در ماهیت بیشتر فسادهای رخ داده...

صنع��ت نفت ایران با خ��روج آمریکا از برجام و اعالم اعم��ال تحریم هاي جدید 
دوره اي از تح��والت و چالش ها را آغاز کرده اس��ت. دول��ت آمریکا با بازگرداندن 
تحریم هاي گذش��ته و تش��دید این تحریم ها درصدد است زمینه کاهش شدید 

تولید و صادرات نفت ایران را به بازارهاي جهاني فراهم سازد...

جنگ هاي اخیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا باعث کاهش شدید 
)GDP( سوریه در  داخلي  ناخالص  تولید  است.  اقتصادي شده  رشد 
سال 20۱5 پس از چهار سال جنگ، به کمتر از نصف خود در پیش از 

جنگ یعني سال 20۱0 رسید.
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نهادهای مدنی البته در ذیل اتاق ایران قرار دارد و...

تحریم آمریکا و مشتریان نفت ایران

دور جدید تحریم ها و رفتار دولت

رانت و فساد دولت ساز

خاورميانه، جنگ و اقتصاد

اتاق نهم و اميدواری های تازه

 صفحه15

 صفحه25

 صفحه37

 صفحه57

 صفحه49

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...

تکنيک ها را می دانيم اما مسأله این نيست

 صفحه6

شماره 137 - تابستان 1398

فریدون اسعدی

مدیر اجرایی و صفحه آرایی:
علی صائمی

ویراستار:
فاطمه ابراهیمیان

حروفچین:
حمیدرضا خدابخش

مجتمع چاپ دیجیتال ایران کهن
88۳44۳8۷

گفت وگو و پژوهش



شماره 137- تابستان 1398
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روز دوشنبه سوم تیرماه ۱۳۹8 مجمع عمومي ساالنه 
انجمن مدی��ران صنایع )نوب��ت دوم( در محل مجتمع 
فرهنگ��ي- رفاهي س��ازمان برنامه و بودج��ه با حضور 
جمعي از اعضا، هیات رئیسه، دبیران شعب، کارشناسان 

و میهمانان برگزار شد.
ابتدا جن��اب آقاي مهندس محس��ن خلیلي رئیس 
هیات مدیره انجمن س��خناني در خصوص نقش انجمن 
مدیران صنایع در ارتباط با صنعت و اقتصاد کشور ایراد 

فرمودند که متن کامل آن به شرح زیر است: 
در ای��ن اجالس گ��زارش فعالیت هاي س��ال ۱۳۹۷ و 
برنامه و بودجه پیشنهادي سال ۱۳۹8 و صورت هاي مالي 
و گ��زارش خزانه دار و ب��ازرس قانوني ارائه و مورد تصویب 
قرار گرفت و آقایان: احمد اثني  عشري و اسکندر ستوده به 
ترتیب به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انتخاب و روزنامه 

اطالعات به عنوان روزنامه رسمي انجمن تعیین شد.
در ادامه از چند تن از اعضاي شاخص و یاران انجمن 

با اهدا لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.
مجمع در ساعت 2۱:00 با صرف شام خاتمه یافت.

 
 سخنراني مهندس خلیلي

در مجمع ساالنه انجمن مدیران صنایع
خداي را سپاسگزارم که باز فرصت و امکاني فراهم آورد 
تا در خدمت یاران و س��روران عزیزم باشم. همراهاني که 
اگر ش��مع این انجمن روشن است و صفا و صمیمیتي در 
این خانه هست پس از مرحمت پروردگار متعال به واسطه 
وجود عزیز آنان است.یاران گرامي و ارجمند، میهن عزیز 
و مردم مظلوم  مان در ش��رایط بس خطیر و دش��واري به 
س��ر مي برند. از یک سو دشمني  ها و تهدیدهاي دشمنان 
خارجي که تعامل و ارتباط کش��ورمان با جهان خارج را 
دش��وار نموده اس��ت و از س��وي دیگر پاره اي نامالیمات 
داخلي، ناشي از تصمیم هاي ناصحیح که چرخه کسب وکار 
فعاالن اقتصادي را کند و س��ختي را بر معیشت خانوارها 
تحمیل کرده است.البته در باالترین سطوح نظام و ریاست 
محترم جمهوري و معاونان ایشان به خصوص معاون اول 

ایش��ان که از یاران صمیمي بخش خصوصي و بنگاه هاي 
صنعتي  اند، همواره تالش ش��ده اس��ت تا چ��رخ اقتصاد 
کشور حتي در سخت  ترین شرایط بچرخد و امکان تداوم 
حیات بنگاه ها فراهم باشد. اما به سبب بسیاري ضعف  ها 
و مشکالت بعضاً ساختاري و بیماري هاي مزمن و تاریخي 
و دشمني  هاي خارجي این تالش  هاي ارزشمند نتوانتسه 
نتایج ثمربخش خود را آنچنان که باید و شاید برجاي نهد.

 یاران عزیز و همراهان گرامي انجمن
تش��کل شما یعني انجمن مدیران صنایع در روزها و 
روزگاري پا به عرصه نهاد که میهن مان از جهاتي مشابه 
امروز درگیر نامالیمات اقتصادي و سیاس��ي بسیار بود. 
فضاي انقالبي بر کش��ور حاک��م و تولید و صنعت امري 
حاش��یه اي محس��وب مي ش��دند )اصل توزیع منابع و 
مصادره اموال و دارایي  ه��ا و… بود( و فعال اقتصادي و 
صاح��ب بنگاه صنعتي عنصري نامطلوب و »زالوصفت« 
خطاب مي گردید. در این فضا، دشمن بعثي نیز با حمایت 
قدرت هاي جهاني راه امنیت و آرامش و دوستي و صلح با 
جهان را که از ضرورت  هاي بنیادین هر فعالیت اقتصادي 
است بس��ته بود. در واقع فعاالن صنعتي و اقتصادي در 
آن روزه��ا باید در دو جبه��ه چپ روي  ها و ضدیت  ها با 
سرمایه گذاران و کارآفرین  ها در داخل و جنگ  افروزي  هاي 
خارجي مبارزه مي کردند و براي بقاي این سرزمین و مام 
عزیز میهن به کار و تالش تولید اقتصادي مي پرداختند.

آن روزها خوش��بختانه با پایمردي و انسجام و تالش 
ملي س��پري و حرکت در جهت توس��عه اقتصاد ملي و 
احیاي صنعت آغاز و دس��تاوردهاي ارزش��مندي نیز به 
ارمغ��ان آورد؛ از تغییر نگاه و ادبیات و قوانین و مقررات 
نسبت به تولید و صنعت و کارآفرینان تا ارتقا توان اقتصاد 
ملي و تولیدات صنعت و افزایش سهم صنعت در تولید 

ناخالص ملي تا حدود 20 درصد.
متاس��فانه اما این حرکت ارزشمند تعمیق و تسریع 
نیاف��ت و با افت  و خیزهایي گذران کرد که کمتر از حد 
انتظار مردم و فع��االن اقتصادي و صنعتي بود.ارادتمند 
ب��ه عنوان کس��ي که بی��ش از ۶ دهه عمر خ��ود را در 

فعالیت اقتصادي و صنعتي س��پري ک��رده و خدمتگزار 
شما در تشکل  هاي مختلف بوده  ام و بر اساس خوانده ها 
و شنیده هاي خود از مطالعات و سخنان اساتید اقتصاد 
معتقدم براي تحول اوضاع و رسیدن به توسعه اقتصادي 
و صنعتي به صورت پایدار وجود اصول بنیادیني ضرورت 
دارد که تا نس��بتي از این اصول فراهم و مجموع نش��ود 

کمتر مي توان انتظار رسیدن به اهداف را داشت.
مهم تری��ن اصل به گمانم »آزادي« اس��ت. آزادي در 
مقابل »بردگي« قرار دارد و ش��خص آزاد کس��ي است 
ک��ه مي تواند اراده خود را بر ج��ان و مالش اعمال کند. 
اعمال اراده بر مال انسان دو رکن اساسي دارد: »مالکیت 
خصوص��ي« و »آزادي مبادله«. اگر در س��ال هاي اوایل 
انق��الب و پایه  گذاري انجمن مدیران این رکن »مالکیت 
خصوصي« بود که با قانون حفاظت به شدت مورد تهدید 
و آسیب قرار گرفت که خوشبختانه با تمهیدات مسئوالن 
انقالب و نظام، این رویه اصالح شد، در سال هاي بعد از آن 
اما رکن دیگر آزادي اقتصادي یعني »آزادي مبادله« بوده 
اس��ت که با سازوکار »قیمت  گذاري« و »تعزیرات« و… 
مورد بي مهري قرار گرفته و این بعد مالکیت اکنون نیز با 
تشدید فشارهاي ظالمانه خارجي، در معرض آسیب  هاي 
جدي ت��ر قرار دارد. در واق��ع اگر در بدایت انقالب اثبات 
»مالکیت« مشکل اساسي صاحبان بنگاه هاي اقتصادي 
بود و به رس��میت شناختن این حق و در اختیار گرفتن 
س��ند مالکیت موفقیتي بزرگ بود که به تدریج حاصل 
گردی��د، اما پس از آن، این »اعمال« مالکیت یعني حق 
تعیین قیمت محصوالت و کاالهاي تولیدي که حاصل 
مالکیت است، مشکل اساسي بوده که صاحبان بنگاه ها 

را با تنگناهاي بسیار روبه  رو کرده است.
ب��ه عبارت��ي وقت��ي دول��ت روي کااله��ا در جامعه 
قیمت  گذاري مي کند، به این معناس��ت که حق مبادله 
بین خریدار و فروشنده را مختل کرده است. یعني دولت 
با قیمت  گ��ذاري حق مالکیت و حق مبادله داوطلبانه را 
نقض مي کند. تولیدکننده مال��ک کاالي تولیدي خود 
است. اگر او اختیار تعیین قیمت یا چانه زني با مشتریان 
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خود را نداشته باش��د، بدین معناست که حق مالکیت 
او به طور کامل به رسمیت شناخته نشده است. دخالت 
شخص ثالثي به نام دولت یا هر نهاد دیگري در معامله 
میان خریدار و فروشنده در حقیقت نقض حق مالکیت 
و آزادي معامله هر دو طرف معامله است… درحالي که 
انسان آزاد کسي است که بتواند مبادله آزاد با همنوعان 
خود داشته باشد، یعني آنچه در مالکیت خود دارد بتواند 
آزادانه مبادله کند. مبادله آزاد ادامه حق مالکیت و حق 

آزادي انسان است.« )دکتر غني  نژاد(.
ح��دود یک  ونیم قرن قبل و در قبل از مش��روطیت 
ع��دم دخالت دولت در اقتصاد را مي توان در این عبارت 
محکم و مستدل به خوبي مشاهده کرد که »خوبي یک 
دولت موقوف به درس��تي اجراي تکالیف اوست. تکلیف 
دولت ایران چیس��ت؟ تکلیف عامه دول سه چیز است: 
اول – حفظ اس��تقالل ملي، دوم – حفظ حقوق جاني، 
سوم – حفظ حقوق مالي« )رساله هاي میرزا ملکم  خان(.

ع��الوه بر »تضمین حقوق مالکی��ت« در ابعاد گفته 
ش��ده فوق دو ضرورت یا دو »باید« دیگر براي رسیدن 
به توس��عه اقتصادي و صنعتي الزم است که عبارتند از 
»تامین امنیت شهروندان« و »تامین شرایط صلح  آمیز 

بین المللي« به عنوان کاالهاي عمومي.
البت��ه باید ب��ه این م��وارد اصول دیگ��ري همچون 
»برق��راري محیط باثبات )غیرتورم��ي( اقتصاد کالن« 
و »برق��راري محی��ط آزاد ب��راي مب��ادالت اقتصادي و 
تنظیم انحص��ارات« را نیز افزود. چ��را که بي ثباتي در 
سیاس��ت ها کار تولی��د را هرچه س��خت  تر مي کند. در 
واقع با سیاس��ت هاي متناقض، یک ش��به و دستوري و 
محدودکنن��ده »قواعد بازي« بره��م مي خورد و امکان 
س��رمایه گذاري و تصمیم گیري در امور اجرایي را براي 
فعال اقتصادي اگر نه س��لب حداقل آنکه بسیار مشکل 
مي شود. از بي ثباتي در نرخ ارز و سود بانکي تا دستمزدها 
و قیمت انرژي و… که سبب حرکت سرمایه ها به امور 

سوداگرانه به جاي تولید یا خروج از کشور مي شوند.
در ای��ن می��ان همچنین باید به ط��رف »تقاضا« یا 
»ان��دازه بازار« هم توجه داش��ت. در واقع در کش��وري 
با س��طح پایین درآمدي با اتکا ب��ه بازار محدود داخلي 
نمي توان انتظار توسعه بنگاه هاي قدرتمند خصوصي و 
تولید محصول رقابتي را داشت، چرا که سرمایه گذاري 
در چنین بازاري آن هم براي محصوالت مصرفي بادوام و 
و اسطه  اي و سرمایه  اي به صرفه نیست. لذا مي بایست از 

طریق »مبارزه با فقر« و گسترش تور تامین اجتماعي به 
دهک  هاي کم درآمد امکان رفع نیاز این طبقات و رونق 

تولید و بزرگ شدن بازار را فراهم نمود.
امید اس��ت دولت محترم در کن��ار تمامي نهادهاي 
حاکمیت��ي و ب��ا بهره  گی��ري از نظ��رات و دیدگاه هاي 
انجمن  ها و تشکل  ها، آنچنان که در قانون بهبود محیط 
کس��ب وکار )مواد 2 و ۳( نیز به آن تاکید شده است، و 
نیز نیروهاي خبره کارشناسي، برنامه دقیق خود را براي 
رفع موانع و مش��کالت فوق ارائه دهد و امکان مشارکت 
و کمک تمامي آحاد اجتماعي براي اجرایي ش��دن آن 
و خروج از ش��رایط سخت و دشوار کنوني فراهم نماید. 
از فعاالن اقتصادي و صنعتي و تش��کل  ها و به  خصوص 
انجمن خودمان یعني انجمن مدیران صنایع نیز انتظار 
است بیش از گذشته و با تمامي وجود در خدمت انجمن 
خود و دولت محترم و نهادهاي حاکمیتي راه و مس��یر 

توسعه و رفاه و پیشرفت میهن عزیز را فراهم آورند.
باشد که چنین ش��ود و نهال کاشته شده در حدود 
چهار دهه قبل که درخت تناور امروز است، با یاري هاي 
ش��ما یاران عزیز گره گش��اي مش��کالت پیچیده امروز 

میهن مان و رفاه و آسایش مردم مان شود.
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فعاالن اقتصادی و صنعتی ایران در بخش خصوصی 
در همه ماه های تازه س��پری شده با پرسش بزرگ و 
ابهامی س��ترگ مواجه ش��ده اند و به نظر می رسد که 
هم اکن��ون و در دومین ماه از تابس��تان ۱۳۹8 با این 
پرس��ش و ابهام دست به گریبان هستند. صنعتگران 
می پرس��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 گروه ها نیز وجود دارد. در برابر این پرس��ش و ابهام 
سترگ دو جور نگاه بسیار بدبینانه و بسیار خوش بینانه 
در جامعه ایران دیده می شود. نگاه بسیار خوش بینانه 
این اس��ت که اقتصاد ایران برغم همه کارشکنی های 
آمریکا و تش��دید تحریم ها هنوز آسیب جدی ندیده 
است و در آینده نزدیک از گرفتاری که نام آن را نباید 
بحران گذاش��ت نیز نجات پی��دا می کند. این دیدگاه 
بس��یار خوش بینانه از طرف نهادهای حکومتی مثل 
کلیت دولت، کلیت مجلس و س��ایر نهادهای قدرت 
س��اخته و پرداخته و در جامعه منتشر می شود. نگاه 
دیگر اما بس��یار بدبینانه این اس��ت که اقتصاد ایران 
هم اکن��ون و در تابس��تان ۱۳۹8 نی��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 آسیب های جدی 
درست ناش��دنی مواجه است و نمی توان انتظار داشت 
ک��ه به زودی این دردهای فرو رفته در ژرفای جس��م 
و جهان اقتصاد ایران مداوا شوند. نگاه بسیار بدبینامه 
می گویند هر کاری در شرایط فعلی نمي  تواند اقتصاد 
ایران را از فروپاش��ی نجات دهد و امیدواری بیهوده از 

سوی نهادهای حکومتی را نباید جدی گرفت.

 واقعیت های امروز ایران
صنعتگران ایرانی به مرور و با بررسی های تجربه 
 اقتص��اد ای��ران در چند دهه تازه س��پری ش��ده و 
به ویژه در دهه ۱۳۹0 که آخرین سال هایش را سپری 
می کند اکنون با واقعیت ها مواجه شده و هرکدام تا 
اندازه ای ش��رایط را ارزیابی کرده اند. اما بررسی های 
عمیق تر، پیگیرانه تر، 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 می دانیم و کار بررس��ی ها را ناتمام 
رها کرد. مطالعه، پژوهش و بررسی های همه سویه و 
همه جانبه تحوالت ایران در حوزه اقتصاد و سیاست 
برای مدیران صنعت و بنگاه های بخش خصوصی از 
اداره بنگاه حتی ضروری تر است. با توجه به آنچه در 

باال نگاشته شد چند نکته را درباره واقعیت های ایران 
امروز در کانون توجه قرار می دهیم.

1- سیاست خارجی
سیاس��ت خارجی ایران در حال حاضر و تحوالت 
آن در آینده کوتاه مدت یک واقعیت بس��یار بااهمیت 
است که اگر از بررسی رویدادهای مرتبط با آن به ویژه 
تحوالت مرتبط با آمریکا، اروپا، چین و روسیه غفلت 
شود مي  تواند 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 می ش��د این است که سر س��ازش و سازگاری 
با خواس��ت و اراده آمریکا به عنوان قدرت اول جهان 
ندارد. طراحان و استراتژیس��ت های سیاست خارجی 
باور دارند که میزان دشمنی و خصومت آمریکا با ایران 
به ویژه در نبرد اقتصادی به اوج رسیده است و پایداری 
و مقاومت در برابر آمریکا جواب داده و این تهدیدها و 
تحریم ها به زودی کم اثرتر خواهد شد. این اندیشه برتر 
در مناسبات ایران و آمریکا باور دارد که ترامپ در دور 
دوم مبارزه انتخاباتی نمي  تواند برنده شود و مدیریت 
سیاس��ی آمریکا از 2020 به س��مت انعطاف با ایران 
حرکت خواهد کرد. صنعتگران ایرانی باید توجه داشته 
باشند که سازوکوک فعالیت های خود را با ضرب آهنگ 
این راهبرد باید کوک کنند. یعنی واقعیت این اس��ت 
که در صورت ادامه شرایط فعلی دست کم تا چند ماه 
آینده – اگر اتفاق خارق عادت نیفتد – سخت گیری 
و تحریم آمریکا بیشتر ش��ده و ایران برغم وعده های 
اروپا و تمایالت غیرعملی چین و روس��یه در گرداب 
پیامدهای تحریم باقی می ماند. 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 
می شناس��د نیک می دانند که گره اصلی فعالیت های 
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.
2- سیاست داخلی

اقتصاددان نامداری مثل دکتر مسعود نیلی که در 
همین ۶ سال تازه سپری شده مشاور ارشد اقتصادی 
ایران بود و اس��تعفا داد تاکنون چندین بار مقاله های 
اساسی نوشته و سخنرانی های طوالنی کرده در انتهای 
هر نوشته و سخنرانی نتیجه گیری 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 گروه ها و 
افراد سیاس��ی در دو یا سه جناح موجود باید بر روی 
برخی مسائل و مقوله های بااهمیت اشتراک نظر داشته 
باش��ند. به طور مثال می توان از این سیاس��ت ورزان 

خواس��ت اگر تصور می کنند بااجماع بر روی مبارزه با 
آمریکا می توان 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 گروه های سیاسی ایران و طیف های 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 می کنند و تحوالت را 
بر اس��اس همین نگاه تنگ و باریک بررسی و واکنش 
نش��ان می دهند. به طور مثال در حالی که نشانه های 
پرش��ماری وجود دارد ک��ه صنعت ایران به س��مت 
رک��ود بزرگ پی��ش می رود 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 می زنند 
می خواهند 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 احمدی نژاد با دولت فعلی به 
لحاظ رویکرد راهبردی یکسان است؟ چنین نیست. 
واقعیت این است که سیاست داخلی مي  تواند به سمت 
پوپولیس��م محض حرکت کند و کسانی در مجلس و 
دولت بعدی بیایند که س��رمایه گذاری و سرمایه دار را 
همانند دهه ۱۳۶0 به مردم معرفی کنند. بنابراین باید 
واقعیت سیاست داخلی را در کانون بررسی ها قرار داد 
و واقعیت های آن را در نهادهای کارفرمایی به بحث و 

بررسی عمیق گذاشت.
3- سیاست های 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 
تحریم ه��ا و پیامدهای انکارناپذیر آن سیاس��ت های 
اقتص��اد کالن در ای��ران، از ناس��ازگاری درون��ی رنج 
می برد. سیاس��ت های اقتص��اد کالن ایران که به نظر 
می رسد از سوی رئیس جمهور بر کابینه تحمیل شود 
بیش از هر چیز از سیاس��ت داخلی تاثیرپذیر اس��ت. 
آقای رئیس جمهور در ذیل سیاس��ت نظام جمهوری 
اسالمی ایران تالش می کند شهروندان را به هر شکل 
و با هر اقدام و تصمیم کوتاه مدت در بدترین وضعیت 
معیشتی قرار ندهد. این راهبرد کالن دولت است که 
سیاست های پولی و ارزی، سیاست تجاری، سیاست 
صنعتی و بازارها را تحت تأثیر قرار می دهد. 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 پای فشاری 

محمد صادق جنان صفت
سردبیر

سرمقاله

واقعیت هایی که صنعتگران باید بدانند
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یادداشت

می کنن��د که تثبیت نرخ دالر در یک محدوده خاص 
و در کروی��دور هردالر برابر ۱۱ تا ۱۳ هزار تومان باید 
اساس سیاست اقتصاد کالن باشد و سایر سیاست ها 
بر اساس این سیاست اصلی و محوری تنظیم شود. به 
این ترتیب است که به طور مثال سیاست های تجاری 
ایران تحت تأثیر سیاست تثبیت نرخ ارز قرار می گیرد 
و در یک مقطع از زمان ثبت سفارش واردات در تنگنا 
قرار می گیرد تا تقاضا برای دالر کاهش یابد. بر اساس 
همین سیاس��ت تثبیت نرخ ارز اس��ت که سیاست 
صادراتی ایران زیر فشار قرار می گیرد و صادرکنندگان 
را وادار می کنند ک��ه ارز حاصل از صادرات خود را با 
قیمت های 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. 
سیاست های اقتصاد کالن ایران در آینده کوتاه مدت و 
با توجه به مسائل سیاست خارجی و سیاست داخلی 
همین خواهد بود که بوده و هم اکنون واقعیت عینی 
و غیرقابل انکار ایران است. صنعتگران ایرانی باید این 
را بدانن��د که واقعیت سیاس��ت های اقتصاد کالن در 
جای��ی غیر از دولت نیز زیر ضرب اس��ت و نمی توان 
به تحوالت اساسی آن امیدوار بود اال اینکه اتفاقی در 
دو مقوله سیاست خارجی و سیاست داخلی رخ دهد 
که البته چشم انداز 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 گونه ای اس��ت که سیاست های 
اقتصاد کالن امکان انعطاف ندارند. بنابراین هر حرکتی 
برای واردات، صادرات و تولید در همین محدوده باید 

در دستور کار قرار گیرد.
4- بودجه دولت

هنوز سال به نیمه نرسیده است که مدیران سازمان 
برنامه و بودجه تحت فش��ارهای واقعی قرار گرفته و 
تسلیم واقعیت ها شده اند. واقعیت این است که رقمی 
مع��ادل ۱50 هزار میلیارد تومان از منابع پیش بینی 
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 ۳00 هزار 
بشکه است، نشان از جدی بودن و موثر بودن تحریم 
نفتی ایران می دهد. حاال با این رخداد بزرگ تنها راه 
ادامه کار دولت دراقتصاد و اداره کش��ور این است که 
اقتصاد ملی را فشرده تر کرده و از سروته آن بکاهد. به 
این معنی که چون امکان تحقق درآمدهای پیش بینی 
شده در بودجه ناممکن است برای حفظ شاکله بودجه 
۱۳۹8 باید از سقف هزینه ها کاست. دولت دربودجه 
۱۳۹8 در زمان تصویب پول قابل اعتنایی برای بودجه 
عمرانی نگذاشته بود که با کاهش درصدی از آن بتواند 
بخش دیگر هزینه ه��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. بررسی های 
دولت نشان می دهد حدود ۳8۶ هزار میلیارد تومان 

از مصارف، غیرقابل حذف است. در حقیقت هنگامی 
که منابع دولت با کس��ری ۱۳8 هزار میلیارد تومانی 
همراه شد، دولت مصارف غیرقابل حذف را محاسبه 
کرد. پس از آن مش��خص ش��د که دول��ت به میزان 
۷۶ ه��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 صرف نظر کرده است؟ دولت 
هزینه های عمران��ی اش را به 4۳ هزار میلیارد تومان 
تقلی��ل داده اس��ت. این در حالی اس��ت که در قالب 
اولیه، میزان بودجه عمرانی معادل ۶۶.8 هزار میلیارد 
تومان پیش بینی ش��ده بود. پس دولت ۳5 درصد از 
بودجه عمرانی را در سال جاری قطع کرد. اتفاقی که 
کم سابقه نبوده است. اما تصمیم سخت دولت در مورد 
کاهش هزینه های جاری بوده است، چرا که با صرف 
کاهش بودجه عمرانی، کسری منابع جبران نمی شد. 
از همین رو دولت از س��رفصل هزینه ها نیز به میزان 
42 هزار میلیارد تومان کاس��ت. ب��رای این تصمیم، 
سرفصل هزینه ها به دو بخش تقسیم شد: هزینه های 
غیرقابل اجتناب و هزینه های اجتناب پذیر. دولت دو 
فص��ل »جبران خدمت کارکنان« و »رفاه اجتماعی« 
را به عن��وان هزینه های غیرقابل اجتناب انتخاب کرد 
تا هیچ کاهشی در آنها به وجود نیاید، اما سایر فصول 
هزینه ای ش��امل »اس��تفاده از کااله��ا و خدمات«، 
»هزینه های ام��وال و دارایی«، »یارانه«، »کمک های 
بالعوض« و »س��ایر هزینه ها« مجموعا به میزان 42 
هزار میلیارد تومان منقبض شدند که به نظر، بیشترین 
انقباض در استفاده از کاال و خدمات و سایر هزینه ها 

بوده است. 
ارقام قانون بودجه نشان می دهد سهم »استفاده 
از کاالها و خدمات در فصل هزینه ها با رقمی معادل 
2۳۳۷5 میلی��ارد تومان باالت��ر از رقم«، »جبران 
خدمات کارکنان« و کمتر از سهم »رفاه اجتماعی« 
کارکن��ان اس��ت. آی��ا دول��ت می داند ب��ا کاهش 
هزینه ه��ای این س��رفصل از بودج��ه فعالیت چه 
کسانی درکدام بخش ها را که برای فروش به دولت 
فعالیت می کردند را تعطیل خواهد کرد؟ آیا دولت 
مي  تواند و یا می خواهد نشان دهد »سایر هزینه ها« 
ک��ه نزدیک ب��ه ۶0 درصد س��هم حق��وق و مزد 
کارکنان دولت اس��ت را کاهش دهد. بدیهی است 
که در آینده ای نه چندان دورباید ش��اهد اعتراض 
س��ازمان ها و نهادها و اشخاصی باشیم که شغل و 
کارش��ان به دلیل انقباض بودجه با تهدید تعطیل 
یا تعدیل مواجه می شوند. از سوی دیگر در بخش 
درآمد نیز آیا درش��رایط امروز اقتصاد ایران کسی 
از بخش خصوصی حاضر است اموال و دارایی های 
دولت را که قرار است ۱0 هزار میلیارد تومان درآمد 
تازه ایجادکند را خریداری کند؟ اقتصاد ایران که به 
دلیل تحریم ها در شرایط دشوار قرار گرفته است از 
سوی روسای سه قوه به صورت اجبار کوچک شد 

تا روزگار سخت امروز را سپری کند.

5- قدرت 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 نمی شود 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 می آیند. این 
واقعیت بس��یار بااهمیتی است که صنعتگران بدانند 
به دلیل تش��دید تحریم ها 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 ۱۳۹۷ در حدود

50 درص��د کاه��ش را تجربه کرده اس��ت و اکثریت 
ایرانی ها 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 کوتاه مدت 
تحوالت در سایر عرصه ها پس انداز را بر مصرف فعلی 
ترجیح داده و خرید خود را معطوف به انواع مواد غذایی 
خواهند کرد. کاهش قدرت خرید شهروندان هم اکنون 
منجر به رکود در 24 رشته صنعتی شده است و نرخ 
رشد فعالیت های صنعتی در بهار امسال با ۱2 درصد 
کاهش مواجه شده است. از سوی دیگر دولت با توجه 
به اینک��ه نمي  تواند عرضه کاف��ی در تولیدات همین 
کاالهای اساسی را در کوتاه مدت با قیمت های 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 4200 تومانی 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 می دهد که فعاالن 
صنعت و اقتصاد ای��ران در بخش خصوصی به جای 
افتادن در تله افراط گرایی 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 می کشد و تجارت 
خارجی آن با کم و بیش نوس��ان و تحول نس��بت به 
سال سپری شده در جریان است و میلیون ها کارگر و 
کشاورز و معلم و پیشه ور 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 
مي  تواند این باش��د که بی مهار و بدون حس��ابگری و 
بدون آینده نگری فعالیت های توسعه ای و ریسک پذیر 

را در این شرایط نباید دنبال کرد. 
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تکنیک ها را می دانیم اما مسأله این نیست

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 می بینید 
که در ایران هر مس��أله ای مطرح می ش��ود در آخر 
کار به وقت تبیی��ن در جامعه جور دیگری تبیین 
می شود. اگر می گویید ریشه های تورم مسائلی است 
که بحث ش��د چه ریشه های 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 
بانک ها و چه افزایش ارزی مبادله و... باشد همه این 
موارد وجود دارد ولی هیچ وقت در تبیین این موارد 
مطرح نمی شود و در رابطه با مسائل دیگری صحبت 
می شود. وقتی در بحث بازار ها همه بازار ها را یک بازار 
مشترک بدانید وقتی تورم پیش می آید روی همه 
بازار ها تاثیر می گذارد در این شرایط تک تک بازار ها 
را جدا می کنند و جداگانه در مورد مرغ و گوشت و... 
بحث می کنند حال اینکه بحث تورم بحث اقتصاد 
کالن اس��ت و موضوعی اس��ت که همه بحث ها را 

شامل می شود. چرا چنین اتفاقی رخ می دهد؟
درباره تورم دنیا این را تجربه کرده اس��ت و در 
حقیقت بحث های تکنیکی مطرح ش��ده است و 
همه م��ا بحث های تکنیکی را می دانی��م و اگر ما 
نهاد بانک مرکزی را داشته باشیم که کار او کنترل 
تورم باش��د تورم را کنترل می کن��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 می دانیم و دنیا تجربه کرده است. من جزء اولین 
کسانی هستم که در تیر ۱۳۹۳ بحث پول سمی را 
مطرح کردم و گفتم بانک های ایران به پول سمی 
آلوده هستند. اکثر دارایی های بانک های ایران وجود 
خارجی ندارند بلکه دارایی منف��ی وجود دارد. در 
همان ج��ا  گفته ام اکثر کش��ورهای دنیا برای این 
مسأله راه حل دارند کره و ژاپن و کشورهای مختلف 
راه حل داش��تند و راه حل آن را همه می دانند ولی 

کدام دولت می پذیرد هزینه راه حل را بپردازد؟ بله 
ما یک نهاد مسئول کنترل تورم می خواهیم و کسی 
از اساس در مورد آن تردیدی ندارد. ساختار بانکی 
حتما قابل اصالح اس��ت ولی چرا هیچ وقت اقدام 
نمی شود؟ 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 می زند 
و به تولید ثروت نمی پردازد. 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 برمی گردم. آیا 
فرار سرمایه مهم تر است یا فرار مغزها؟ چرا بحث 
فرار مغزها در دس��تور کار ما نیست و به آن توجه 
نمي کنیم. چرا به فرار سرمایه کم توجهیم؟ 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 برمی گردم چون من فکر می کنم 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 زیرساخت های 
تکنیکی را ایجاد می کند غیر از این هیچ کسی 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 
تشکیل دهنده تورم پیاده کند و نه به شکل صوری 
وبه شکل کنترل تعداد حلب های روغن در انبارها؟ 
راهکار دوم در کل صورت س��ازی است و اقداماتی 
گمراه کننده 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��أله ای اس��ت که به طور آگاهانه در 
مورد جزئیات آن در مجلس بحث می ش��ود و در 
حقیقت تصمیم گیری می شود این ساختار حتی 
نهادهای رسمی را از کارکرد خودشان باز می دارد. 
قصد داشتم به دوستانمان این پیام را منتقل کنم 
که در پایان کار اصالح امور از جهت تکنیکی روشن 
اس��ت در هر حوزه ای وارد شوید تکنیک ها در دنیا 
تجربه ش��ده و روشن است مس��أله اصلی ما نیاز 
به یک نظریه ای 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.

عباس آخوندی
تحلیلگر ارشد مسائل ایران

محسن خلیلی
رئیس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع

یادداشت

 استراتژي توسعه صنعتي

بخ��ش خصوصي ای��ران از هم��ان دوران 
زای��ش صنع��ت در ده��ه ۱۳۱0 به وس��یله 
اندیش��ه و عمل عل��ي اکب��ر داور وزیر مالي 
و رض��ا پهلوي ش��اه اول سلس��له پهلوي به 
زن��دان دول��ت افت��اد. دولت داور ت��ا جایي 
پی��ش رفت که حت��ي خیاط خانه دولتي نیز 
تاس��یس کرد و بنگاه امالک نیز بنیانگذاري 
کرد ت��ا درآمد دولت افزای��ش یابد و بخش 
خصوصي به مردم اجح��اف نکنند. برخالف 
تصوري که وجود دارد و در همه س��ال هاي 
۱۳۱0 تا ۱۳5۷ فعالیت بخش خصوصي در 
ای��ران در صنعت با نظارت کامل سیاس��ي و 
اقتصادي دولت ها همراه بوده است. بعدها و 
با افزای��ش درآمدهاي نفتي، دولت هاي پس 
از ۱۳40 ب��ه مرور وارد س��اخت و راه اندازي 
و تولید بنگاه  داري صنعتي ش��دند. تاسیس 
سازمان گسترش و نوسازي صنایع در همین 
چارچوب جاي مي گیرد و زاد و رش��د بانک 
صنعت��ي با راهبرد حمایت ه��اي مالي دولت 
همراه بود. دولت هاي وق��ت در دهه ۱۳4۷ 
ت��ا ۱۳5۷ ب��ا بخ��ش خصوصي به وی��ژه در 
صنعت دادوستدي عجیب داشتند. دولت به 
بنگاه هاي صنعتي امتی��از مي داد و به ویژه با 
وضع تعرفه هاي باال از تولید صنعتي حمایت 
مي کرد و در مقابل از آنها اطاعت مي خواست. 
این وضعیت پس از پیروزي انقالب اسالمي و 
با مصادره و ملي کردن کارخانه هاي پرشمار 
و انقالبي گردي در اقتصاد و سیاست تشدید 
ش��د. صنع��ت ای��ران به ویژه فع��االن بخش 
خصوص��ي ی��ک ده��ه زندگ��ي در محاق را 
تجرب��ه کردند و تنها پس از پایان جنگ بود 
ک��ه فعاالن بخش خصوصي به مرور از زندان 
بزرگ نظارت ها، انحصارها و نفس بریدن هاي 

دولتي بیرون آمدند. 

 پیشگامي در اندیشه
در ش��رایطي که هنوز تشکل هاي صنعتي 
پرش��ماري در ایران وجود نداش��ت انجمن 
مدی��ران صنایع که در س��خت ترین روزهاي 
انقالبي در سال ۱۳58 متولد شد نگاه تازه اي 
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ب��ه حوزه صنعت را در دس��تور کار قرار داد. 
انجمن مدی��ران صنایع در دهه ۱۳۷0 چند 
کار ماندگار را ش��روع و تا دهه ۱۳80 ادامه 
داد. یکي از کارهاي س��ترگ این انجمن که 
البته ب��ا همت، عالقه مندي و ایس��تادگي و 
صرف هزینه مالي و مادي مشخص از سوي 
محسن خلیلي رئیس انجمن مدیران صنایع 
ب��ود روش��ن کردن چ��راغ پژوه��ش درباره 
تدوین اس��تراتژي براي صنعت بود. محسن 
خلیل��ي رئیس هیات مدی��ره انجمن مدیران 
صنای��ع مي گوید یک��ي از آرزوه��اي من و 
همراهانم این بود که فعالیت هاي صنعتي در 
ایران را به یک پژوهش علمي – کارشناسي 
گره بزنیم و چراغي روش��ن کنیم که از پرتو 
آن بتوانیم تاریک ها و روشني هاي صنعت در 
ایران و جهان را ببینیم. شمار قابل اعتنایي از 
مجوزهاي صنعتي که از طرف وزارت صنایع 
وقت و بعده��ا صنایع و معادن به متقاضیان 
سرمایه گذاري صنعتي داده مي شد و فاصله 
و ش��کاف بزرگ می��ان مجوزهاي صنعتي و 
پروانه ه��اي بهره ب��رداري و س��رمایه گذاري 
چش��م بس��ته و البت��ه پیگی��ري رانت هاي 
موجود موجب ش��ده بود و هنوز نیز هس��ت 
که هزاران بنگاه صنعتي تاس��یس و تعطیل 
ش��وند. انجمن مدیران صنایع دنبال این بود 
ک��ه به دولت و بخش خصوصي آدرس بدهد 
که در کدام فعالیت صنعتي س��رمایه گذاري 
صورت پذیرد و در کدام رشته ها مازاد داریم 
و در کدام فعالیت ه��ا مي توانیم به بازارهاي 
جهاني وصل ش��ویم. واقعیت این اس��ت که 
اندیشه پژوهش سترگ براي تهیه استراتژي 
توسعه صنعتي در اواخر دهه ۱۳۷0 از سوي 
بخ��ش خصوصي یک گام بلند بود. دعوت از 
صاحبنظ��ران براي همکاري در این پژوهش 
ب��زرگ منجر ب��ه تهیه ه��زاران صفحه متن 

علمي – کارشناسي شد. 

 دراختیار دولت
محس��ن خلیلي که مي توان او را از معدود 
صنعتگران داراي اندیشه روشن و شفاف براي 
فعالیت هاي صنعتي مدرن و کارآمد دانس��ت 
مي گوی��د، بعدها ک��ه وزارت صنایع و معادن 
تشکیل و آقاي دکتر نیلي ماموریت پیدا کرد 
سند استراتژي توسعه صنعتي را تدوین کند 
دراختیار ایش��ان قرار گرفت. محسن خلیلي 
مي گوید: آگاهان و دلسوزان به امر پیشرفت 

و توسعه کشور اذعان دارند که ما کارآفرینان 
و انسان هاي اقتصادي کشور یا آنچه در عصر 
جدید »بخش خصوصي« نام گرفته است، با 
وجود آنکه در طول تاریخ بیش از یکصد سال 
ورود اقتصاد ایران به دوران مدرن با مس��ائل 
و مش��کالت عدیده اي همچون – اعمال نظر 
دولت در چگونگي تخصیص منابع – تس��لط 
ش��دید دول��ت در اقتصاد، سیاس��تگذاري و 
مداخالت اداري در امور بنگاه هاي اقتصادي 
– گس��ترش تصدي گري و حوزه کارفرمایي 
دولت – ناتوان نگاه داش��تن بخش خصوصي 
و حت��ي به ط��ور ناخ��ودآگاه خل��ق مقررات 
س��دکننده در مقاب��ل تبدی��ل پس اندازهاي 
خرد به سرمایه گذاري هاي مولد – بي عنایتي 
ب��ه توانمندي هاي بخ��ش خصوصي و عالقه 
مفرط به تعیین تکلیف و سرنوش��ت از سوي 
نظام��ات دولت��ي - تهدیده��ا و تعارض هاي 
گوناگون ب��ه حقوق ف��ردي و بي احترامي و 
بي توجهي به مالکیت خصوصي- به کارگیري 
اداري  مداخ��الت  و  تعزی��ري  ش��یوه هاي 
ب��راي کنت��رل قیمت ه��ا به ج��اي عرضه و 
تقاض��ا- قانونگذاري بی��ش از حد مطلوب و 
 تحمی��ل نمودن بار مقرراتي زیاد به صاحبان 
کس��ب وکار از جمله بدایت اص��ل 44 قانون 
اساسي، قانون حفاظت و توسعه صنعتي، قانون 
کار و... – عالقه مفرط دولت به سیاست هاي 
اقتصادي خودکفایي و اعمال تعصب در مورد 
متابعت از نظ��ام اقتصادي درونگرا – تطویل 
ص��دور مجوزه��ا و کندي در انج��ام کارها و 
عملیات��ي نمودن پروژه ها و در نتیجه هدایت 
ناخودآگاه کسب وکارها به سوي رانت جویي و 
گرایش ب��ه اقتصاد زیرزمیني – و مقابله هاي 
رنج آور با نهضت هاي تش��کل گرایي و محروم 
س��اختن بخش خصوصي در مس��یر تعیین 
سرنوش��ت و قانونگذاري – مواجه بوده ایم اما 
هیچگاه در زمینه فکر دادن به دولت و عنوان 
خواس��ته از پاي ننشسته بلکه در حد توان و 
صالحیت هاي علمي و حسن سلوک رفتار و 

وسعت نظر خود تأثیرگذار بوده ایم. 

 هنوز ضرورت دارد
محس��ن خلیلي مي نویس��د: این سواالت، 
مثال ها و موارد ذکر شده در فوق و بسیاري 
مصادی��ق دیگر که به منظ��ور اطاله کالم از 
طرح آنها خودداري ش��ده اس��ت، اش��اره به 
برخي ظرفیت ه��اي موج��ود و نهفته و نیز 

حلقه هاي مفقوده در اقتصاد کش��ور دارد که 
در صورت طراحي و تنظیم یک اس��تراتژي 
صنعت��ي خ��وب براي کش��ور و نی��ز اجراي 
صحیح آن مي توان ارزش افزوده تولید را در 
کشور افزایش داد، روندها در بازارهاي هدف 
و الگوهاي تغییر و راه اندازي کسب وکارها را 
بهبود بخش��ید، بهره وري در صنایع تولیدي 
و در هریک از اتص��االت زنجیره ارزش مثل 
طراحي، لجس��تیک و توزی��ع را ارتقاء داد، 
موانع موجود بر س��ر راه رقابت پذیري بخش 
خصوصي را برط��رف نمود، بخش خصوصي 
را ب��راي تخصص��ي ش��دن در حوزه ه��اي 
خاص مورد تش��ویق و حمایت ق��رار داد تا 
ظرفیت هاي نوآوري خود را ارتقاء بخش��د، و 
در نهایت موجبات رش��د مداوم اقتصادي و 
ش��کوفایي اقتصاد مل��ي را فراهم آورد. البته 
باید توجه داشت با پش��تکار و تالش پیگیر 
چندین س��اله فعاالن صنع��ت خصوصي به 
راهبري انجمن مدی��ران صنایع، کار تدوین 
اس��تراتژي صنعتي کش��ور براي اولین بار در 
تاریخ اقتصادي ایران و پس از گذشت بیش 
از چهل س��ال از شروع فرآیند صنعتي شدن 
در سال ۱۳80 پایه ریزي گردید و مطالعات 
طرح اس��تراتژي توس��عه صنعتي کشور در 
س��ال ۱۳82 به پایان رسید و کتاب آن نیز 
منتشر ش��د، اما عدم تصویب این استراتژي 
صنعتي در نهادهاي قانون گذاري موجب شد 
تا در طول 44 سال گذشته، دولت ها الزامي 
به اجراي آن نداش��ته باش��ند. این درحالي 
اس��ت که در طول این دهه، اقتصاد کش��ور 
با مسائل جدیدي روبرو شده است. در طول 
دهه ۱۳80 که درآمدهاي حاصل از صادرات 
نفت به ش��دت افزای��ش یافت و به واس��طه 
نداش��تن استراتژي، این درآمد نفت با همان 
ش��دت نیز وارد اقتصاد کش��ور ش��ده است، 
به صنعت زدایي انجامیده اس��ت. از س��ویي 
چالش اش��تغال هنوز پابرجاست و در قیاس 
بین المللي نیز جایگاه س��طح رفاه اقتصادي 
کش��ور بهتر نش��ده اس��ت. لذا اگر بخواهیم 
چش��م انداز کوتاه، میان و بلندمدت اقتصاد 
مل��ي را ببینیم، ض��رورت دارد اس��تراتژي 
صنعتي کشور را با توجه به مسائل و شرایط 
داخل��ي اقتص��اد ای��ران و آنالیز توس��عه در 
جه��ان و منطقه طراح��ي و تنظیم نماییم و 
 از طریق تش��ریک مساعي مقامات ذیربط به 

اجرا درآوریم. 

یادداشت
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اقتص��اد ایران در وضعی��ت تعادلی تازه ای 
قرار گرفته اس��ت که باید درباره آن فکر کرد 
و اندیشید و کلیت آن را با سیاستگذاری های 
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 
بخش های اقتصادی و نیز تحوالت در س��ایر 
عرصه ها 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��ت کم 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��ده اند. 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 
می بندد. این انجمن از روز تاس��یس تا همین 
امروز برای رفتارها و تصمیم های خود اصولی 
دارد که بر روی آنها ایس��تاده و از آنها عدول 
نمی کند. این اصول و ارزش های نهادینه شده 
در انجمن مدی��ران صنایع بر پایه باور عمیق 
به گفت وگو و نیروی برخاس��ته از این متغیر 
نیرومند است. اعضای انجمن مدیران صنایع 
و به ویژه هیات رئیس��ه آن بر پایه همین اصل 
اس��ت که نشس��ت های منظم در میان خود 
دارند و یافته های این نشس��ت ها را در حوزه 
صنعت و اقتصاد به مس��ائل پژوهشی تبدیل 
کرده و پیرامون آنها در نهادهای باالدس��تی 
گفت وگو می کند. تجربه سال های اخیر نشان 
می ده��د گفت وگوی کارشناس��ی برخاس��ته 
از پژوهش ه��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��ه ناپذیر در انجم��ن مدیران 
صنایع که مورد توجه و تاکید هیات رئیس��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 اقدام های انجمن در س��ال 
۱۳۹8 اس��ت ک��ه در ماه  های گذش��ته نمود 

داشته است.
 برگ��زاری همایش های نی��م روز 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 کمیته های 
کارشناس��ی با اعضای انجمن برای بررس��ی 
مس��ائل روز صنعت و اقتص��اد نیز راه را برای 
گفت وگوی گس��ترده کارشناسی باز می کند. 
در ش��رایط فعل��ی که صنعت ای��ران نیازمند 
برطرف شدن برخی تنگناهای فکری و ذهنی 
اس��ت و نیازمند ارائه راه حل های برخاسته از 
متن و بطن واحدهای صنعتی اس��ت توسعه 
گفت وگوه��ای کارشناس��ی در برنامه انجمن 
ق��رار دارد. در ای��ن باره چندنکت��ه را یادآور 

می شوم:
۱- این نوشته به معنای فراخوان عام برای 
کلیه اعضای محترم انجمن به حساب می آید 
ت��ا در ص��ورت صالحدید مش��کالت عمومی 
و به وی��ژه مش��کالت خاص بنگاه خ��ود را به 
صورت مکتوب و یا ب��ا حضور در کمیته های 
کارشناس��ی انجمن طرح کنند. بدیهی است 
این مش��کالت دس��ته بندی ش��ده و پس از 
تحلیل و آنالیز در اختیار نهادهایی مثل اتاق 
ایران و ش��ورای گفت وگ��وی دولت و بخش 
خصوصی قرار خواهد گرفت. یادمان باشد که 
طرح مس��ائل ریز و جزیی ه��ر بنگاه صنعتی 
در زمینه های عمومی و در بستر مسائل ویژه 
هر بنگاه یک رفتار موثر خواهد بود. انباش��ت 
اطالعات برخاسته از درون بنگاه های صنعتی 

مي  توان��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.
2- انجمن مدیران صنایع نیک می داند 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 محل های 
گوناگون مثل انجمن مدیران صنایع و یا سایر 
تشکل ها در متقاعد کردن مدیران ارشد برای 
حل مسائل از راه کارشناسی موثر خواهد بود. 
این نوش��ته بر اسای یک خواست کارشناسی 
انج��ام می ش��ود و اعضای محت��رم مي توانند 
ب��رای طرح مباح��ث خود از طری��ق انجمن 
فعالیت ه��ای روزم��ره و کامیابی های خود را 
برای انتش��ار عمومی تر در اختیار انجمن قرار 
دهند. استفاده از تریبون انجمن یک راه برای 
طرح کامیابی ها و برنامه های هر واحد صنعتی 
عضو خواهد بود. گروههاهی پژوهشی، روابط 
عمومی و اطالع رس��انی انجمن آمادگی دارند 
تا اخب��ار و گزارش های هر عضو را برای ارائه 

به رسانه های دراختیار یا همکار قرار دهند.
۳- ارائه تحلیل ه��ای گوناگون از طرف هر 
واح��د صنعتی نیز یک راه ح��ل کارآمد برای 

طرح مباحث کارشناسی تر 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 فعالیت های پژوهشی 
اعضای انجمن همکاری کند. گروه پژوهش��ی 
انجم��ن مدیران صنایع با س��ابقه طوالنی در 
تهیه متون پژوهش��ی – کارب��ردی مي توانند 
تجربه های خ��ود را دراختیار واحدهای عضو 
قرار دهن��د. این هم��کاری مزیت های خاص 
خود را دارد و انجمن مدیران صنایع به دلیل 
حضور در کمیسیون های گوناگون اتاق ایران 
و ات��اق ته��ران و اتاق های شهرس��تان ها این 
متون پژوهشی را دراختیار قرار دهد تا ضمن 
معرفی واحده��ای صنعتی که پژوهش انجام 
داده اس��ت راه حل ه��ای عموم��ی از دل این 
پژوهش ه��ا بیرون آمده و ب��ه وزارت صنعت، 

معدن و تجارت ارائه شود.

گفت وگو و پژوهش

محمدرضا ستوده
دبیر کل انجمن  مدیران صنایع
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 انبوه خبرها و تفسیرهاي ناامیدکننده و خشم آفرین
از تیره و تارشدن کسب وکار ایرانیان دراین سال ها و 
به ویژه در ۱5ماه تازه سپري شده حتي براي من که 
۳0 سال است به این خبرها خو گرفته ام نیز ترسناک 
است. از جایي نوري دیده نمي شود و مدیري نیست 
که حر ف هایش ذره اي شادي و شادابي همراه داشته 
باش��د و بدتر از هم��ه خبرهاي روزگار س��یاه کن از 
رفتارهاي و تصمیم هاي فسادساز و رانت درست کن 
روحیه اي براي کس��ي باقي نمي گذارد و این به ویژه 
ب��راي جوانان رنج و درد به هم��راه دارد وآنها را وادار 
مي کند به رفتن بیندیش��ند. در این هنگامه و بلواي 
فس��اد و رانت و ناکارآمدي و نشستن میان مایه ها بر 
کرسي وزارتخانه ها و سازمان هاي فرماندهي اقتصاد 
اما یک نهاد کوچک اس��ت که با شوق و شور به آنجا 
مي روم و آرام وساکت به حرف هاي از دانش برخاسته 
س��خنرانان و چالش هاي کارشناس��ي و دلس��وزانه 
حاضران گوش مي کنم و جان مي گیرم. کافه دیالوگ 
جایي اس��ت که ازآن امید و امیدواري و دود س��فید 
برمي خی��زد و من مي فهمم که ای��ن نهاد کوچک و 
بي ادعا که درزیرزمیني برگزار مي ش��ود مي تواند راه 
را ب��راي عب��وردادن اقتصاد ای��ران از دام و بدبختي 

توسعه نایافتگي بازکند. 
 دیروز سه ش��نبه یک��م مردادم��اه ۱۳۹8 بازهم 
راهي کافه دیالوگ ش��دم. کمي دیر رس��یدم اما از 
همان جایي که پاي صحبت هاي علیرضا عبداهلل زاده 
کارش��ناس و تحلیلگر اقتصاد که از دانش آموختگان 
دانشگاه معتبر هاروارد است نشستم چیزهاي تازه اي 
یادگرفتم. عبداهلل زاده را نخستین بار هنگامي که تازه 
به ایران آمده بود و من سردبیر روزنامه تعادل بودم به 
روزنامه دعوت کرده بودیم تا از تجربه و دانش او براي 
خوانندگان روزنامه بنویسیم و نوشتیم و با اقبال خوبي 
هم مواجه شد. حاال عبداهلل زاده تجربه چند سال کار 
درای��ران را نیز دارد و ب��ه خوبي با چاله ها و چاه ها و 
چالش هاي توسعه نایافته شدن ایران آشنا شده است. 
او دیروز همانند چند سال پیش که درروزنامه تعادل 
دیده بودمش س��خنان نو، کارساز و راهگشا داشت. 
حرف های��ش با اقبال نخبگان و روش��نفکران جوان 
حاضر درنشست مواجه بود چون برپایه دانش، تجربه 
جهاني و تجربه داخلي بود. عبداهلل زاده درس��خنان 
خود به نکات ارزنده و فوق العاده مهمي درباره اینکه 
چرا ایران توس��عه پیدا نمي کند و مهم ت��ر از آن به 
موضوع قابلیت نهاددولت براي اجراي سیاست هاي 

اقتص��ادي و اینکه چ��را دولت ایران ب��ه مثابه یک 
نه��اد و فارغ از اینکه این نهاد دراختیار کدام جریان 
سیاسي است اشاره کرد. اداره کارآمد نشست از سوي 
مرتضي کاظمي که خود از دانش آموختگان اقتصاد 
است نیز برغناي این نشست ها مي افزاید. چند نکته 
را به طور خالصه به نق��ل از دانش آموخته هاروارد در 

سیاستگذاري عمومي اشاره مي کنم: 
یکم - ساختن مدرسه، دانشگاه، راه و جاده و فرود 
گاه و رشد شتابان شمار دانشجویان و اعضاي هیات 
علمي ک��ه دراین روزها آمارهاي آن را ارائه مي کنند 
در مسیر توسعه آسان ترین کارهاست و با پول نفت 
انجام مي ش��ود. براي اینکه سیاس��تگذاري عمومي 
کارآمدي داش��ته باش��د باید بتوانیم آموختن را به 
دانشجویان و دانش آموزان یاد بدهیم و اینجاست که 
دولت هاي ایران درگل فرو مانده اند. یکي از دالیل این 
ناکارآمدي این اس��ت که ما شمار کمي آدم را براي 
تالیف کتاب هاي درسي مامور کرده ایم و اینها هستند 

که مي گویند چه چیزي باید خوانده شود. 
دوم - از هم��ان روزهاي بالفاصله پس از انقالب و 
به درس��تي قرار بر این بود و هنوز پس از 40 س��ال 
هنوز قرار براین اس��ت که منابع قابل اعتنایي را براي 
بهتر شدن وضعیت فقرا به آنها اختصاص دهیم و این 
کار را هم انجام داده و ساالنه هزاران میلیارد تومان به 
یارانه هاي گوناگون اختصاص داده ایم اما یاد نگرفته ایم 
که با کدام سازوکار این یارانه هار ا توزیع کنیم. من در 
این چند سال این داس��تان را دنبال کرده و به نتایج 
عجیبي رسیده ام. یکي از این نتایج که البته به دولت ها 
و مجلس ها نیز گفته ام این اس��ت که دولت و مجلس 
فکر مي کنند بودجه نویس کشور هستند اما در عمل 
بودجه را مجریان هستند که اجرا کرده و آن را از هدف 
اصلي دور مي کنند و نکته تلخ این اس��ت که کس��ي 
هم کار را تا آخر دنبال نمي کند. اینجاس��ت که باید 
پرسید فرمان اداره کشور در اختیار چه نهادهایي است 
و کدام نیروه��ا اداره مملکت را دراختیار دارند. دولت 
ایران ماشیني است که پول به جامعه مي ریزد اما دنبال 
نمي کند که این پول ها باکدام کیفیت خرج مي شوند. 
س��وم – ما همواره مي گویی��م دولت باید از همه 
اقش��ار ضعیف حمایت کند اما آی��ا واقعا به این فکر 
کرده ایم که درباره چ��ه حمایتي حرف مي زنیم. آیا 
درباره کارآمدي نهادهاي حمایت کننده تاکنون کار 
پژوهشي و کارشناسي دقیق و بدون جانبداري انجام 
ش��ده اس��ت. گرفتاري اقتصاددانان و سیاستمداران 
ایراني این اس��ت که مي خواهند همه چیز را از پشت 
می��ز ببینند و اداره کنند و این ناممکن اس��ت. من 
دراین س��ال ها چند م��ورد از برنامه هاي حمایتي را 
ت��ا آخر دنبال کردم و ب��ه این اکتفا نکردم که خوب 

برنامه اي ریخته ش��ده است و اجرا مي شود. در عمل 
اما به چش��م دیدم که از برنامه تا اجرا فاصله بسیار 

زیاد است. 
چه��ارم – اما یک خبر خوب این اس��ت که این 
فروماندن دولت درگل تنها منحصر به ایران نیست و 
شمار قابل اعتنایي از دولت هاي گوناگون درقاره هاي 
متفاوت با این درگل ماندگي مواجه هستند. شاخص 
قابلیت دولت چیزي است که باید روي آن گفت وگو 
کنیم و آنه��ا را به روز کرده و دنبال این باش��یم که 
آنها ارتقا دهیم. شاخص هاي قابلیت دولت ها را اکنون 
با روش هاي س��اده و آزمایش هاي ساده اندازه گیري 
مي کنن��د. به ط��ور مثال یک نه��اد بین المللي براي 
اندازه گیري یکي از شاخص هاي قابلیت دولت ها این 
کار را کرد که به شماري از کشورها نامه نوشت و از 
دولت هایشان خواست که اگر نامه برایشان معنا ندارد 
و فکر مي کنند اش��تباهي آمده است آن را به همان 
آدرس برگردانند. نتایج نشان داد که ده ها دولت هرگز 
جواب��ي ندادند و نامه را عودت ندادند. درصد کمي از 
دولت ها بودند که اقدام به پس فرستادن کردند. این را 
یادمان باشد که قابلیت دولت یک امر تدریجي است و 

به سادگي به دست نمي آید. 
پنجم - عبداهلل زاده در این نشس��ت به ش��ماري 
از تجربه هاي خ��ود در اجراي فعالیت هاي حمایتي 
درایران در این سال ها اشاره کرد و البته خواست که 
از تشریح آنها در رسانه ها خودداري شود که به همین 
دلیل از بیان آنها خودداري مي کنیم. اما اش��اره کرد 
که متاس��فانه در ایران تقلید فریبکارانه در تاسیس 
نهادها و سازمان ها داریم و شماري از این سازمان ها 
کارهایي مي کنند و حرف هایي مي زنند که شهروندان 
را بترسانند که ما همین جا هستیم. وي با نشان دادن 
تصویري از دو گونه مار سمي و مار غیرسمي را نشان 
داد که از نظر شکل و ظاهر هیچ تفاوتي نداشتند اما 
یک گونه اي از آنها س��م نداشتند اما خود را به شکل 
مارهاي سمي و موثر درآورده بودند که دیگران از آنها 
بترسند. او اشاره کرد ایران وزارت اقتصاد دارد و ایران 
بانک مرکزي دارد اما آیا این دو نهاد همان کارهایي را 
مي کنند که درکشورهاي توسعه یافته انجام مي دهند. 
ششم-  این دانش آموخته هاروارد در سیاستگذاري 
عمومي س��پس به موضوع روز این روزهاي اقتصاد 
ایران اش��اره کرد و یادآور ش��د که اصالح بودجه به 
مثاب��ه یک آزمایش را مي توان باید به صورت دقیق 
دنبال کرد و دید که نتیجه چه خواهد شد. مي شود 
ح��دس زد که دولت ها هرگز حاضر نخواهند ش��د 
بودجه هاي ش��رکت ها و سازمان های خود را اصالح 
کنند و این را می دانندکه این شرکت ها و سازمان ها 

ابزار قدرت دولت هستند.

حرف هاي عمیق درس خوانده هاروارد
علیرضا عبداهلل زاده

اقتصاددان و تحلیلگر سیاستگذاری عمومی



10

شماره 137- تابستان 1398

با توجه به محدودیت هاي تجاري و چشم انداز 
تحریم ها به نظر مي رسد که کاهش تولید بخش 
صنعت در س��ال جاري با ش��یبي کمتر از سال 
۹۷ همچنان ادامه داش��ته باش��د. آخرین آمار 
رس��مي مرکز آمار از رش��د منفي 4.۹ درصدي 
در س��ال ۱۳۹۷ خبر مي دهد. درحالي که بخش 
صنعت ش��امل بخش معدن و نفت رشد منفي 
۹.۶ درص��دي و بخش صنع��ت به تنهایي بدون 
بخش معدن و نفت رش��د منفي ۱2.2 درصدي 
را تجربه کرده اس��ت. در غیاب آمارهاي رسمي 
درباره عملکرد بخش حقیقي اقتصاد در سه ماهه 
ابتداي سال ۹8 گمانه زني ها از ادامه کاهش رشد 
تولید در س��ال ۹8 خبر مي دهد. اما س��والي که 
مطرح مي ش��ود این اس��ت که چند و چون این 
کاهش به چه صورتي است. به این معني که چه 
بخش ها و شرکت هایي بیشتر در معرض کاهش 
تولید قرار دارند و چ��ه بخش هایي کمتر تحت 
تاثیر رکود قرار مي گیرند. مي توان با اس��تفاده از 
آمارهاي عملکردي شرکت هاي بورسي برآوردي 
از رون��د تغیی��رات تولید بخ��ش صنعت )که به 
نوعي پیش رو سایر بخش هاي اقتصادي هست و 
بیشترین کاهش تولید را در سال گذشته داشته( 

در سه ماهه ۱۳۹8 ارائه کرد. 
بررس��ي عملکرد س��ه ماهه بی��ش از 2۳0 
شرکت نش��ان مي دهد که تولید این شرکت ها 
در سه ماهه ابتدایي سال ۹8 حدود ۱2 درصد 
کاهش داشته اس��ت. از آنجا که درصد کاهش 
تولید مش��ابه کاهش تولید این ش��رکت ها در 
پایان س��ال ۹۷ اس��ت مي توان گفت که روند 
کاهش��ي تولید در س��ال ۹۷ با همان شیب در 
سه ماهه ابتداي سال ۹8 نیز ادامه داشته است. 
البت��ه از آنجا که کاهش تولید در س��ال ۹۷ از 
سه ماهه دوم سال آغاز شد، مي توان پیش بیني 
کرد که رشد منفي در فصل دوم سال ۹8 و بعد 
از آن به ش��دت فصل اول ۹8 نباشد و اندکي از 
این رشد منفي کاسته شود. نکته اي که تحلیل 
از این رش��د منفي را عمیق تر مي کند دانستن 
ترکیب این رش��د است و اینکه چه بخش هایي 

سهم بیشتري در کاهش تولید داشتند. 
از ای��ن رو مي توان بخش ها و ش��رکت هایي 
که در س��ه ماهه نخس��ت س��ال ۹8 بیشترین 
نقش را در کاهش تولید داش��تند را بر اس��اس 
س��ه ویژگي مشخص کرد: وابستگي به واردات: 

تقریبا از خرداد س��ال ۹۷ به بعد ش��رکت هایي 
که بخش بیشتري از مواد اولیه شان را از طریق 
واردات تامین مي کردند با کاهش شدیدتري در 
تولید نسبت به سایر شرکت ها مواجه شدند. بر 
اساس آمار، در سال هاي مختلف به طور متوسط 
بین 20 تا 2۶ درصد از مواد اولیه ش��رکت هاي 
بورس��ي از طریق واردات تامین  مي ش��د. البته 
درجه وابستگي ش��رکت ها به واردات در طول 
چند س��ال اخیر کاهش داش��ته به طوري که از 
2۶ درصد در س��ال ۱۳8۷ به زی��ر 20 درصد 
در سال ۱۳۹۶ رس��یده است. نکته قابل توجه 
این اس��ت که کاهش درصد مواد اولیه وارداتي 
ش��رکت ها بعد از شوک ارزي و اعمال تحریم ها 
تشدید شده است به گونه اي که در سال ۱۳۹۷ 
تنها ۱۳ درصد از مواد اولیه شرکت ها از طریق 
واردات تامین شده است. البته این کاهش درصد 
م��واد اولیه وارداتي لزوما به معني جایگزیني با 
مشابه داخلي نیست و به معني کاهش یا صفر 
ش��دن برخي محصوالت است که پایه آن مواد 

اولیه و واسطه وارداتي است. 
بر اساس آمار شرکت هاي بورسي شرکت هایي 
که سهم بیشتري از مواد اولیه خود را از واردات 
تامین مي کردند در س��ال ۱۳۹۷ کاهش تولید 
بیش از ۱۷ درصدي را تحمل کردند درحالي که 
برخي ش��رکت ها که وابس��تگي به واردات آنها 
حداقل ب��وده تنها کاهش تولی��د ۳ درصدي را 
تجربه کردند. این الگو در سه ماهه سال ۱۳۹8 
نیز ادامه داش��ته یعن��ي تولید ش��رکت هاي با 
وابس��تگي شدید به واردات در این مدت کاهش 
۱5 درصدي داش��ته و شرکت هاي کمتر وابسته 
ب��ه واردات تنه��ا کاه��ش تولی��د 4 درصدي را 
داش��ته اند. لذا مسأله اصلي بخش تولید در سال 
۹۷ و ۹8 مسأله واردات مواد اولیه و واسطه است. 
محدودیت مالي: اگرچه مش��کل نقدینگي و 
دسترس��ي به اعتبار براي تولیدکننده ها به یک 
مش��کل مزمن تبدیل شده است، اما این مشکل 
در برخ��ي برهه هاي زماني تش��دید ش��ده و اثر 
ش��دیدتري بر روي تولید مي گذارد. بررسي آمار 
شرکت هاي بورسي نش��ان مي دهد که در سال 
۹۷ رش��د منفي ش��رکت هایي که با محدودیت 
مالي ش��دید روبرو بودند، ۱۱.8 بوده درحالي که 
شرکت هایي که کمتر با این مشکل روبرو بودند 
رش��د منفي ۷.8 درصدي را تجرب��ه کردند. در 
س��ه ماهه ابتداي س��ال ۹8 رشد شرکت هاي با 
محدودیت مالي ش��دید ۱۳.2- درصد و رش��د 
شرکت هاي با محدودیت مالي کمتر، ۱.۹- درصد 
بوده است. با توجه به اینکه اختالف رشد تولید 

بین این دو گروه در سه ماهه اول سال ۹8 بیشتر 
از سال ۹۷ شده، مي توان این گونه استنباط کرد 
که تولیدکننده ها در سال ۹8 با مشکل بیشتري 
براي تامین نیاز به نقدینگي خود روبرو هستند. 
یکي از دالیلي ک��ه تولیدکننده ها از اواخر پاییز 
با مش��کل تامین اعتبار مواجه شدند به افزایش 
هزینه هاي تولی��د برمي گردد. ب��ا افزایش چند 
برابري نرخ ارز و رشد شدید قیمت هاي داخلي، 
هزینه تمام ش��ده شرکت ها افزایش پیدا کرده و 
همین امر نیاز به سرمایه در گردش بنگاه ها را به 

همان میزان افزایش مي دهد. 
این در حالي اس��ت که تسهیالت بانک ها به 
آن میزان افزایش نداشته است. ماهیت کاربردي 
محصوالت: شرکت هایي که تولیدکننده کاالهاي 
نهای��ي اع��م از کااله��اي مصرف��ي و کاالهاي 
س��رمایه اي هس��تند کاهش تولید ش��دیدتري 
نس��بت به ش��رکت هاي تولیدکنن��ده کاالهاي 
واسطه را تجربه کردند. البته این تفاوت به نوعي 
ریشه در وابستگي بیشتر به واردات شرکت هاي 
تولیدکنن��ده کااله��اي س��رمایه اي و مصرفي 
نس��بت به ش��رکت هاي تولیدکننده محصوالت 
واسطه اي دارد. از آنجا که تولیدات شرکت هایي 
که محصوالت واس��طه اي تولید مي کنند بر پایه 
مواد اولیه معدني و طبیعي اس��ت، کاهش رشد 
کمتري را تجربه کرده اند. در س��ه  ماهه ابتدایي 
س��ال ۹8 کاهش تولید در تولیدات محصوالت 
مصرفي و نهایي به ترتیب 28 و 24 درصد بوده 
است درحالي که این کاهش تولید در محصوالت 
واسطه ۱٫۹درصد بوده است. اختالف فاحش در 
رش��د تولید کاالهاي نهایي و واس��طه موید این 
نکته است که کاالهایي که اتفاقا هدفشان عرضه 
در بازارهاي داخلي بوده کاهش شدیدي داشته 
و برخي محصوالت واس��طه ک��ه عمدتا با هدف 
صادرات س��اخته مي ش��وند کاه��ش کمتري را 

تجربه کرده اند. 
در مجم��وع با توجه به وضعیت فعلي تجارت 
کش��ور و تحت تاثیر قرار گرفت��ن تولید بخش 
صنعت به نظر مي رس��د که کاه��ش تولید این 
بخش با ش��یبي کمتر از س��ال ۹۷ و سه ماهه 
اول ۹8 در فص��ول بعدي ادامه داش��ته باش��د. 
بخش خدمات اگرچه در س��ال ۹۷ رشد مثبتي 
را تجرب��ه کرده اما به نظر مي رس��د تحت تاثیر 
کوچک شدن اقتصاد در سال ۹۷ در سال جاري 
با رشد منفي روبرو شود. البته بخش کشاورزي 
با توجه به بارندگي هاي مناسبي که در سال آبي 
اخیر اتفاق افتاده افق بهتري داشته و پیش بیني 

مي شود که رشد مثبتي را تجربه کند. 

وقتي نبض تولید آهسته مي زند
سجاد ابراهیمي 

عضو هیات علمي گروه اقتصاد پژوهشكده پولي و بانكي

یادداشت
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یادداشت

معیشت مردم و ظهور پوپولیسم

وضعی��ت اقتصادی و معیش��تی کش��ور متاثر 
از عوام��ل مختلف ش��رایط نابس��امانی را تجربه 
می کن��د. ش��اخص های 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 قیمت ها در بازار بورس، 
افزایش سرسام آور قیمت مسکن و نرخ اجاره بها، 
افزای��ش قیمت اقالم خوراکی به ویژه در خصوص 
میوه، لبنیات و مواد پروتئینی و... همگی گواهی 

بر این واقعیتند.
مرکز آمار ای��ران در تازه ترین گ��زارش خود، 
رش��د اقتصادی کشور در س��ال ۱۳۹۷ را منفی 
اعالم کرده اس��ت. رش��د اقتصادی ایران در سال 
گذش��ته با احتساب درآمدهای نفتی، منفی 4.۹ 
درصد و بدون احتس��اب نف��ت منفی 2.4 درصد 
اعالم ش��ده است. همچنین نرخ تورم در دو ماهه 
اول س��ال جاری )فروردین و اردیبهشت( از ۳0 

درصد، گذشته است.
صن��دوق بین الملل��ی پ��ول در فروردی��ن ماه 
س��ال جاری، پیش بین��ی کرده بود ک��ه اقتصاد 
ایران در س��ال جاری می��الدی 20۱۹ حدود ۶ 
درصد کوچکترخواهد ش��د؛ این نهاد بین المللی 
پیش تر رک��ود ۳.۶ درصدی را برای اقتصاد ایران 

پیش بینی 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 کرده اند. این در حالی 
اس��ت که بر اساس آمار، کاالهای ضروری زیادی 
به دلیل گرانی از س��فره خانوار حذف ش��ده اند. 
بر اس��اس آمارهای اعالم ش��ده، شاخص قیمت 
مصرف کننده که بیانگر میانگین رش��د قیمت ها 
ب��رای مجموعه ای از کاالها و خدمات اس��ت، در 
۱2 ماهه منتهی به اردیبهشت سال جاری بیش 
از ۳۳ درصد باال رفته و در برخی اقالم خوراکی و 
مصرفی از ابتدای سال جاری شاهد افزایش چند 

برابری قیمت ها بوده ایم.
ب��ا توجه ب��ه ت��ورم ۳0 درص��دی فروردین و 
اردیبهشت ۹8، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان 
فروردی��ن ۱۳۹8 به رقم کم س��ابقه 5۱.4 درصد 
رس��ید. برآوردها نش��ان می دهد 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 
مي  توان��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 به ویژه در 
رخدادهایی چون انتخابات آتی مجلس ش��ورای 
اس��المی از پیامدها مهم نابس��امانی اقتصادی و 
معیشتی به ش��مار می آید. در این نوشتار برآنیم 
تا اثراتی که این وضعیت مي  تواند 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 می توان بررسی 

کرد:
افزایش و تشدید آسیب های اجتماعی: یکی از 
موضوعات مهم ناش��ی از رکود اقتصادی، ارتباط 
مس��تقیم بین آس��یب های اجتماعی و موقعیت 
اقتصادی اس��ت. تحقیقات انجام ش��ده، نش��ان 
می دهد 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 
آسیب های اجتماعی می شود. فقر پایدار به وجود 
آمده، خان��واده را در یک چرخ��ه فقر منتهی به 
تش��دید آس��یب های اجتماع��ی ق��رار می دهد. 
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 آسیب دیدن 
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 
اولیه ای اس��ت که محیط های خانوادگی را متاثر 
و کان��ون خانواده را به عن��وان اصلی ترین پایگاه 
اجتماعی متضرر خواهد کرد. فشارهای اقتصادی 
به ویژه 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 می ش��ود و 
آسیب هایی چون طالق، اعتیاد، سرقت و... را در 

جامعه تشدید می کند.

 افزایش شكاف طبقاتی در جامعه
افزایش قیمت ها در یک س��ال گذشته که 
با سرکوب مزدی همراه شد، نگرانی ها درباره 
افزایش جمعی��ت زیر خط فق��ر در ایران را 
افزایش داده اس��ت. به ویژه آنکه از آغاز سال 
جاری بنگاه ها و کارگاه های تولیدی بیشتری 
تعطیل و کارگ��ران اخراج می ش��وند. بنا به 
اعالم مرک��ز پژوهش های مجلس در س��ال 
۱۳۹۷ درمقایس��ه با س��ال های قب��ل، افراد 
بیش��تری در زی��ر خط فقر ق��رار گرفته اند و 
خط فقر مطلق در تابس��تان ۹۷ در مقایسه 
با بهار ۹۷ جهش 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 ۹۷ در مقایسه با 
تابس��تان ۹۶ رشد 25 درصدی 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 ۱4 برابر دهک کمترین درآمد است. در 
حوزه پوشاک شکاف بین پایین  ترین دهک با 
باالترین دهک 48 برابر است. در لوازم منزل 
40 برابر و در هزینه های مربوط به رستوران 
5۶ برابر 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 ۷50 هزار 
تومان تعیین ش��ده اس��ت. این در حالی است 
که نمایندگان کارگران چهار تش��کل کارگری 
مس��تقل، این رق��م را »غیرواقعی« می دانند و 
خط فقر راحداقل پنج میلی��ون تومان برآورد 
کردند. برخی متفکران اقتصادی بر این باورند 
ح��دود ۳0 میلیون نفر از جمعی��ت ایران زیر 
خ��ط فقر مطلق و نزدیک ب��ه نیمی از آن زیر 
خط فقر نسبی روزگار می گذرانند. 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 می گی��رد. مرکز پژوهش های 
مجلس در گزارش��ی که در این خصوص تهیه 
کرده اس��ت، خط فقر استان های 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 

سید مسعود موسوی
عضو هیات علمی پژوهشكده مطالعات راهبردی
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خوش��ه های شهری، خوش��ه چهارم که شامل 
فقط شهرتهران می شود، پایین ترین خط فقر را 
دارد. بر اساس این گزارش، در خوشه نخست، 
ش��امل اس��تان های 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 ۹۷ به ترتی��ب معادل 55۱ 
هزار تومان و ی��ک میلیون و 48۹ هزار 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 ۹۷ به ترتیب 
یک میلیون و ۱0 ه��زار تومان و دو میلیون و 
۷28 هزار تومان بوده است. این در حالی است 
که در بهار ۹۷ خط فقر سرانه در تهران معادل 
۹0۷ هزار تومان و خط فقر خانواده چهار نفره 
نی��ز معادل دو میلیون و 450 هزار تومان بوده 

است.

 تغییر در سبد مصرف خانوارها
افزای��ش هزینه ها همزمان با پایین بودن 
حداقل دس��تمزد و همچنین عدم پرداخت 
دس��تمزد کارگران، ش��کاف درآمد و هزینه 
خانوارها را عمیق تر کرده اس��ت. به گونه ای 
که خانوارهای طبقه متوس��ط برای کاهش 
کس��ری درآم��د، هزینه آم��وزش، تفریح و 
مس��افرت را کاهش داده ان��د. از راهکارهای 
خانوارهای کم درآمد برای جبران کس��ری 
 بودج��ه، کاه��ش مص��رف م��واد غذایی و 
یا اس��تفاده از مواد غذایی ب��ا ارزش غذایی 
تحقیق��ات  اس��ت.  کم کیفی��ت  و  پایی��ن 
میدان��ی ش��رکت های همکار صنایع ش��یر 
ایران در نزدیگ به 80 ش��هر بزرگ کش��ور 
نش��ان می دهد مردم در مقایس��ه با س��ال 
گذشته، مصرف لبنیات خود را ۱4.۶ درصد 
کاهش داده اند. کاهش آمار مصرف لبنیات 
و ش��یر پ��س از گرانی های اخی��ر مي  تواند 
اثرات س��وء جدی در بلندمدت بر وضعیت 

سالمت جامعه به دنبال داشته باشد.

 افزایش نرخ تورم و کاهش توان مالی مردم
ب��ه نق��ل از مرکز آمار ایران، ن��رخ تورم ۱2 
ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹8 به ۳4.2 
درصد رس��ید. ش��اخص به��ای کاال و خدمات 
مصرفی در اردیبهش��ت ۱۳۹8 ب��ا ۱.5 درصد 
افزایش در مقایس��ه با فروردین ماه ۱۳۹8 به 
حدود ۱۷۳.5 رسیده است. این رقم در مقایسه 

با اردیبهش��ت ماه سال قبل، حدود 52 درصد 
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��رمایه های خود مواجه بوده اند 
و درآم��د واقعی ش��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 
قیمت ها 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 باارزش ترین و غیرقابل جبران ترین 

سرمایه ها است.

 چالش افزایش قیمت مسكن و اجاره بها
 از دیگ��ر حوزه های��ی که مش��کالت جدی 
برای خانوارها به همراه داش��ته، افزایش قیمت 
مس��کن و اجاره بها 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 قیمت ها 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��یه ای یا 
شهرهای جدید اطراف کالن ش��هرها شده اند. 
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 نابسامانی های زیاد فرهنگی 
و روانی و ایجاد نارضایتی در قشرهای متوسط 

و ضعیف جامعه خواهد بود.

 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��المی از 
ابعاد مختلف مي  تواند از آش��فتگی اقتصادی و 
معیش��تی حاکم برجامعه تاثیر پذیرد که ذیال 

به آنها می پردازیم:

 خطر ظهور رویكردهای پوپولیس�تی
در انتخابات آتی

عوام گرای��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، هدف های سیاس��ی را می بایست 
به خواس��ت و نیروی مردم جدا ازاحزاب و 
نهادهای موجود پیش برد. جلب پشتیبانی 
مردم با توس��ل به وعده ه��ای کلی و مبهم، 
پیشبرد اهداف سیاسی مستقل از نهادها و 
احزاب موجود، تعص��ب کورکورانه، تکیه بر 
توده  ه��ای مح��روم، از رویکردهای محوری 
پوپولیس��ت ها اس��ت. نابس��امانی وضعیت 
معیشتی و اقتصادی حاکم بر کشور مي  تواند 
پیامدهای عدیده ای بر تحوالت سیاس��ی به 
همراه داش��ته باشد. یکی از عرصه هایی که 
مي  تواند از این مس��أله متاثر شود، انتخابات 
آتی مجلس ش��ورای اس��المی است. فضای 
سیاسی ایران طی چند ماه آینده، به سمت 
و س��وی انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی 
خواهد رفت و این مي  تواند 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��ال های گذشته، حاکم شدن 
برخی رویکردهای پوپولیس��تی بر کش��ور،  
هزینه های 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 ضعیف تر به 
شعارهای پوپولیستی افزایش می یابد و بسیاری 
از سیاس��یون و کاندیداه��ا از این ش��رایط در 
راس��تای منافع شخصی سوءاستفاده می کنند. 
غالبا خطر ظه��ور پوپولیس��م در انتخابات در 
کش��ورهایی از نظام حزبی بی بهره اند، بیش��تر 
اس��ت. در انتخاب��ات مجلس یازده��م با توجه 
ب��ه ماهیت منطقه ای و قوم��ی انتخابات، طرح 
برخ��ی مطالبات پوپولیس��تی ب��رای جلب آرا 
از س��وی کاندیداها از آس��یب هایی اس��ت که 
مي  تواند بس��یار هزینه زا باشد. در حال حاضر 
زمزمه چنین مباحثی را از س��وی جریان ها و 
برخ��ی افرادی که فعالیت ه��ای انتخاباتی را از 

هم اکنون کلید زده اند، شاهد هستیم.
کاندیداتوری سلبریتی ها از دیگر نشانه های 
ظهور پوپولیس��م درانتخابات است که به نظر 
می رس��د در مجلس یازدهم یکی از پدیده های 
انتخاباتی خواهد بود که پیامدهای خاص خود 

را نیز به همراه خواهد داشت.

یادداشت
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 کاهش سطح مشارکت مردم در انتخابات
از دیگر پیامدهایی که ش��رایط اقتصادی و 
معیشتی جامعه، مي  تواند 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 هزینه های 
خانواده ه��ا مي  تواند به حاکم ش��دن یأس و 
ناامیدی و کاهش مشارکت مردم در انتخابات 
منج��ر ش��ود. تاکید ب��ر بی عمل��ی دولت و 
مسئوالن برای س��امان بخشیدن به وضعیت 
اقتصادی کش��ور از سوی جریان های سیاسی 
مخال��ف دولت و برخی رس��انه ها عمال باعث 
تش��دید این وضعیت می ش��ود. ت��الش 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 جریان های سیاس��ی در 
داخل کشور نیز زمزمه هایی از عدم مشارکت 
در انتخابات را س��ر داده اند. کاهش محسوس 
میزان مش��ارکت مردم در انتخابات مي  تواند 
ب��ر پرس��تیژ و جایگاه بین الملل��ی جمهوری 
اس��المی ایران به ویژه در ش��رایط کنونی که 
جبهه رقبا و دش��منان آن متحدتر ش��ده اند، 
پیامدهای مهمی داشته باشند و اقتدار آن در 
مواجهه با جبهه رقیب را تضعیف کند. کاهش 
مشارکت مردم در انتخابات مي  تواند عوارض 
دیگری نیز داشته باش��د و آن تغییر ترکیب 
جریان های سیاسی در مجلس است. هر چند 
ترکیب دوره های مجلس ش��ورای اسالمی در 
ادوار گذشته، ترکیبی از دوگانه جریان راست 
ی��ا چپ، یا اصولگرا و اصالح طلب بوده، اما در 
ص��ورت کاهش میزان مش��ارکت، با توجه به 
ماهیت منطق��ه ای انتخابات مجلس، ترکیب 
آینده مي  تواند ترکیبی از نمایندگان مستقل 
و اصوگرا باشد. افزایش اثرگذاری نمایندگان 
مس��تقل مي  توان��د چالش های��ی را به وی��ژه 
در مقاطع��ی که نیاز به اتخ��اذ تصمیم هایی 
در س��طح ملی اس��ت، ایجاد کند. این گونه 
نمایندگان در بزنگاه های مهم ممکن اس��ت 
تحت تأثیر جریان های قدرت خارج از مجلس 
ق��رار بگیرن��د و از کارکرد ملی خ��ود فاصله 
بگیرن��د. عملکرد ضعی��ف دو جریان اصولگرا 
و اصالح طل��ب در مدیری��ت و کادرس��ازی 
از یک س��و، ارائ��ه فهرس��ت های تک��راری و 
فاق��د جذابیت اصولگرای��ان از طرفی دیگر و 
لیست های ناش��ناخته اصالح طلبان در کنار 
این دو موضوع، مي  تواند عاملی برای موفقیت 

نمایندگان مستقل در انتخابات آتی باشد.

 امكان 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 منطقه ای نظیر عربس��تان و برخی 
شیخ نش��ین های خلی��ج فارس محتمل اس��ت. 
ای��ن دخالت ه��ا مي  توان��د در قال��ب گزینه های 
متعددی چون ایجاد ناامنی و حوادث تروریستی 
در اس��تان هایی چون خوزس��تان، سیس��تان و 
بلوچستان، کردستان ومناطق سنی نشین کشور، 
تبلیغ عدم مش��ارکت و تحریم انتخابات و ایجاد 
موج رسانه ای برای بدبین ساختن مردم به نظام 
جمهوری اس��المی 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 
زیرساخت های ساختار انتخاباتی کشور از سوی 

این کشورها دور از انتظار نخواهد بود.

 بهره گیری از پول های کثیف در انتخابات
 از دغدغه ه��ای مهم��ی ک��ه در خص��وص 
انتخابات آتی مطرح است، احتمال بهره گیری 
از پول های کثیف و مشکوک در انتخابات است. 
در برهه کنونی و ش��رایط نزدیک به انتخابات، 
خط��ر پولش��ویی و حمایت های رس��انه ای با 
کمک پول های کثیف و منابع مالی مش��کوک، 
مسأله مهمی اس��ت که می بایست مورد توجه 
ق��رار گی��رد. یکی از م��واردی ک��ه معموال در 
نظام های مردم س��االر وج��ود دارد و در جامعه 
ما نیز مطرح می ش��ود، ارتباط عناصر ثروت و 
س��رمایه با نخبگان سیاس��ی برای رسیدن به 
قدرت سیاسی اس��ت. به عبارتی ممکن است 
سرمایه داران و صاحبان پول و ثروت در فرآیند 
انتخابات دخالت کنند و رای توده های مردم را 
تحت تأثیر 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 توده های مردم را جهت 
بدهن��د. این پیوند نامش��روع ق��درت و ثروت 
می ت��وان نظام جمهوری اس��المی ای��ران را از 

درون دچار آسیب جدی بکند.
اگرچه چند س��الی با برجسته شدن ماجرای 
»پول های کثیف« به حوزه سیاست و انتخابات 
می گ��ذرد اما اقدام ج��دی و قانون مندی برای 
شفافیت هزینه های انتخاباتی کاندیداها صورت 
نگرفته اس��ت. ارتباط برخی رسانه ها با تعدادی 
از پرونده های فس��اد اقتصادی در کشور، نشان 
می دهد بی توجه��ی به منش��أ پول هایی که به 

نفع برخی جریانات خاص وارد فضای رس��انه ای 
ش��ده یا می شود، چقدر مي  تواند خطرساز باشد. 
در انتخاب��ات مجلس با توجه به گس��تردگی و 
هزینه های س��نگین انتخاباتی، بعضا کاندیداها 
ناگزیر از گرفتن کمک مالی از برخی متمکنین 
محلی می ش��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 کمک ها، مي  تواند زمینه ای برای 
پولشویی و وارد شدن پول های کثیف به چرخه 

اقتصاد کشور شود.

 نتیجه گیری
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 تحریم های گس��ترده 
علی��ه منابع درآمدی جمهوری اس��المی ایران 
اس��ت. تحریم ه��ای جاری ک��ه اکن��ون علیه 
جمه��وری اس��المی ای��ران اجرا می ش��ود، به 
جرات می توان 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 چالش های 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 آسیب های 
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 می توان انتظار داش��ت. در 
حوزه سیاس��ی، یک��ی از نمودهای آش��فتگی 
اوض��اع معیش��تی و اقتصادی کش��ور مي  تواند 
در انتخاب��ات آت��ی مجلس ش��ورای اس��المی 
ب��روز و ظهور یاب��د. احتمال ظهور پوپولیس��م 
در انتخابات مجلس، کاهش میزان مش��ارکت 
در انتخابات و بهره گی��ری از پول های کثیف و 
درآمدهای مش��کوک از موضوعات مهمی است 
که در انتخابات آتی مي  تواند رخ دهد. از این رو 
بای��د برای آنها برنامه ریزی الزم صورت گیرد تا 

کشور بیش از این متحمل هزینه نشود. 

یادداشت
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یادداشت

پیش��رفت و آبادان��ي و س��ربلندي ای��ران 
ارجمند آرزوي هر میهن دوس��ت و دلسوز به 
این مرز و بوم است. ایرانیان همانند شهروندان 
سایر کشورها آرزو دارند در مسابقه نفس گیر 
اقتص��ادي دنی��اي ام��روز در باالترین جایگاه 
بایس��تند و افتخ��ار کنند در س��رزمیني آباد 
و داراي اقتص��اد نیرومن��د زندگ��ي مي کنند. 
متاس��فانه اما ای��ن آرزوي ایرانی��ان به دالیل 
گوناگون در دهه ۱۳۹0 روندي ناامیدکننده را 
تجربه کرده و این روزها شاهد ناراحتي و اندوه 

گروه هاي گوناگون جامعه هستیم. 
کس��ب وکار  ناخ��وش  روزگار  از  بخش��ي 
ایرانی��ان و فرو افتادن اقتص��اد ایران به چاله 
رش��د منفي در این ده��ه از خصومت آمریکا 
و تش��دید تحریم هاي فزاینده در دو نوبت در 
این دهه اس��ت. رهبران کاخ س��فید در برابر 
استقالل خواهي نظام جمهوري اسالمي ایران 
رفتاري غیرمدرن و مبتني بر مس��دود کردن 
تج��ارت ایران را در دس��تور کار ق��رار دادند. 
چنی��ن رفت��اري موجب کاه��ش درآمدهاي 
حاصل از صادرات نفت ایران شده و منجر به 
رش��د منفي در 4 سال از 8 سال دهه ۱۳۹0 
ش��ده اس��ت. اما آیا تش��دید تحریم ها همه 
ناکارآمدي ها و همه سیاس��ت هاي نادرس��ت 
اتخاذ شده در سطح کالن و در سطح بنگاه ها 
و خانوارها را پوش��ش مي ده��د؟ آیا مي توان 
ادعا کرد سیاس��ت هاي دول��ت در بخش هاي 
گوناگون شامل بازار پول و ارز و سرمایه، بازار 
مس��کن، بازار کاال، بازار کار و سیاس��ت هاي 
تجاري و صنعت��ي فاقد نق��ص و ناکارآمدي 
اند؟واقعیت این اس��ت و متاس��فانه باید این 
واقعیت تلخ را یادآور شد که دستگاه دولت در 
کلیت خود به همراه نهاد ریاست جمهوري در 
آغاز دهه ۱۳۹0 و در دو سال ۱۳۹۷ و امسال 
 مزید بر علت تحریم شدن، اقتصاد ایران را در

۳ سطح کالن بنگاه ها، خانواده ها و در صنعت 
و کش��اورزي با ابهام و ع��دم تعادل هاي تازه 
مواج��ه ک��رده اس��ت. ع��دم تعادل هایي که 
سیاس��ت ارزي در فعالیت هاي کالن اقتصاد 
ایجاد کرده اس��ت به تنهایي براي س��ردرگم 
کردن فعاالن اقتصادي کافي به نظر مي رسد 
و ش��رح کوتاهي در این ب��اره مي تواند ژرفا و 

گس��تردگي ناکارآمدي ه��ا را توضی��ح دهد. 
دولت هنوز و پس از س��پري ش��دن ۶ فصل 
از به��ار ۱۳۹۷ تا امروز حاضر نیس��ت قبول 
کن��د تخصی��ص دالر 4200 توماني ش��مار 
قاب��ل اعتنایي عدم تع��ادل در بازارهاي کاال 
ایج��اد ک��رده اس��ت که ه��ر روز ب��ر ابعاد و 
دامنه ای��ن عدم تعادل ها اضافه مي ش��ود. از 
همان دقیقه اي ک��ه دولت تصمیم گرفت هر 
دالر آمری��کا را 4200 تومان حراج کند بازار 
رانت و رانتخ��واران راداغ و کلید رقابت براي 
رانتخواري و توسعه فساد را داغ و داغ تر کرد. 
این عدم تعادل در نرخ دالر س��رکوب ش��ده، 
دالر آزاد به زودي پیامدهایش به سایر بازارها 
و به وی��ژه بازار کاالها رس��ید. صادرکنندگان 
فرآورده هاي پتروشیمي اکنون کود مورد نیاز 
کشاورزان را به قیمت هاي آزاد به کشورهاي 
دیگر صادر مي کنند و حاضر نیستند آن را در 
بازار داخل که تح��ت نظارت و کنترل دولت 
و قیمت هاي دس��توري اس��ت عرضه کنند و 
تعادل در این بخش از بین رفته است. اکنون 
صادرکنندگان فرآورده هاي پتروشیمي عرضه 
تولی��دات خ��ود را در بازار داخ��ل به حداقل 
مي رس��انند ت��ا از تف��اوت قیمت ه��اي دالر 
صادراتي و دالر نیمایي اس��تفاده کنند و این 
یک عدم تعادل دیگر اس��ت. افزایش صادرات 
آب نب��ات ب��ا دالر آزاد و با اس��تفاده از یارانه 
شکر و روغن یک عدم تعادل دیگر است. عدم 
تعادل در قیمت تمام ش��ده تولیدات صنعتي 
که باید با قیمت هاي دستوري تولیدات خود 
را عرض��ه کنند نیز قابل اعتناس��ت و موجب 
س��ردرگمي و آشفتگي شده اس��ت. افزایش 
چند برابري قیمت کیس��ه هاي که ش��کر در 
آن ذخیره و نگهداري و توزیع مي ش��ود یکي 
از عدم تعادل هاي عجیب اس��ت که متاسفانه 
دیده نمي ش��ود. عدم تعادل در قیمت حمل 
چغندر و قیمت چغندر نیز از عدم تعادل هاي 
موجود در صنعت ش��کر اس��ت. عدم تعادل 
در قیمت ش��کر وارداتي و قیمت تمام ش��ده 
ش��کر داخلي ک��ه ناگزیر اس��ت تجهیزات و 
ماشین آالت و حمل و نقل و... را با قیمت هاي 
جاري پرداخت کند نی��ز از عدم تعادل هایي 
اس��ت که سیاست ارزي نادرست فراهم کرده 
اس��ت. در این وضعیت ع��دم تعادل ها که در 
س��طح کالن و در سطح خانوار و بنگاه شاهد 
آن هس��تیم عدم تع��ادل در داوري ها از همه 
دردناک تر اس��ت. درحالي ک��ه نیک مي دانیم 

مقایسه قیمت تمام شده واردات شکر با دالر 
4200 توم��ان و تولید داخل ب��ا قیمت هاي 
تطاب��ق پیدا ک��رده با دالر آزاد یک مقایس��ه 
غیرکارشناس��ي و مغرضانه است اما متاسفانه 
ش��اهدیم که چنین مقایسه اي هنوز مي تواند 

ذهنیت مدیران ارشد را گمراه کند. 

 چه باید کرد؟
دق��ت در ماهیت امروز کس��ب وکار ایران و 
عدم تعادل هایي که در هر س��طحي از اقتصاد 
و در هر بازاري دیده مي ش��ود و به عدم تعادل 
در تجارت و تولید، در پس انداز و مصرف کل، 
در سرمایه گذاري تازه و استهالک سرمایه هاي 
قبلي منجر شده است نشان مي دهد سرچشمه 
این تصمیم هاي نادرس��ت، تص��ور غلط دولت 
اس��ت. دولت هاي محت��رم ایران ی��ک تصور 
نادرس��ت دارند که دانایي آنها در هر صنعت و 
در هر فعالیتي بیش��تر از دانایي و تحلیل هاي 
بخش غیردولتي است. اگر این تصور نادرست 
که مبناي همه تصمیم گیري هاي غلط اس��ت 
تعدیل شود و دولت و دستگاه ها و سازمان هاي 
دولتي بپذیرند که دلسوزي، مهارت و کارآمدي 
در نهادهاي مدني مرتبط با هر فعالیت مي تواند 
بسترس��از همکاري هاي نوآورانه و پیش برنده 
باشد بس��یاري از مشکالت حل خواهد شد. با 
توجه به وضعیت خطیر میهن ارجمند اکنون 
باید در این باره جور دیگري اندیش��ید و جور 
دیگ��ري کار کرد. انس��جام و وح��دت فکر و 
عمل دولت و نهادهاي مدني کاري اس��ت که 
باید انجام ش��ود. اما در سطحي پایین تر و در 
اج��را نیز بای��د گام هایي در مس��یر اصالحات 
سیاستگذاري اقتصادي برداشته شود. اگر نگاه 
از باال به پایین دولت و دولتمردان نس��بت به 
مدیران بخش غیردولتي جایش را به سازگاري 
بده��د، مي ت��وان از دول��ت خواس��ت زنجیره 
تصمیم هاي نادرست را از جایي پاره کرده و به 
مس��یر نو و مدرن و کم دردسر برگردد. دولت 
باید میان ادامه سیاست هاي اقتصادي موجود 
که مي تواند عدم تعادل ها را بیشتر و شکاف ها 
در بازارها را افزون تر کرده و عدم تعادل نهادي 
و اب��دي فراهم کن��د و تعدیل سیاس��ت هاي 
اقتصادي یک��ي را انتخاب کند. تصور اکثریت 
فعاالن اقتصادي و اقتصاددانان این اس��ت که 
عدم تعادل هاي پدیدار شده مي توانند اقتصاد 
ایران را به سمت و سویي بکشانند که پایه هاي 

آن براي همیشه سست و لغزان باشد.

عدم تعادل ها و سست شدن پایه هاي اقتصاد 

بهمن دانایي 
دبیر انجمن صنفی قند و شكر
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تحریم آمریکا و مشتریان نفت ایران
صنعت نفت ایران با خروج آمریكا از برجام و اعالم اعمال 
تحریم ه�اي جدی�د دوره اي از تح�والت و چالش ها را آغاز 
کرده است. دولت آمریكا با بازگرداندن تحریم هاي گذشته 
و تش�دید این تحریم ها درصدد است زمینه کاهش شدید 
تولی�د و صادرات نف�ت ایران را به بازاره�اي جهاني فراهم 
س�ازد. عالوه بر ای�ن، با در نظر گرفتن مج�ازات اقتصادي، 
موجبات عدم فعالیت ش�رکت هاي خارجي را در طرح هاي 
توس�عه اي صنعت نف�ت فراهم خواهد کرد. در این راس�تا، 
شرکت ها، مشتریان نفتي و بانك هاي اروپایي که اغلب آنها 
منافع با اش�تراك منافع گوناگوني در ایاالت متحده آمریكا 

دارند و پیش تر از جرائم ناش�ي از تحریم هاي ثانویه آمریكا 
متضرر ش�ده اند، جانب احتی�اط را در تجارت با ایران کامال 
رعای�ت خواهند کرد. با توج�ه به اینك�ه درآمدهاي ارزي 
حاص�ل از صادرات نفت، مهم ترین منبع درآمد ارزي دولت 
است، اتخاذ س�ازوکارهایي مانند اس�تفاده از قراردادهاي 
CIF ب�راي ایج�اد اطمین�ان در خری�د مش�تریان نفتي، 
اس�تفاده از دیپلماسي انرژي براي تقویت بازار فروش نفت، 
اتخاذ تدابیر الزم براي نقل و انتقال درآمدهاي ارزي حاصل 
از ف�روش نفت به کش�ور و افزایش جذابی�ت خرید نفت از 
ایران با شیوه هاي قیمتي و غیرقیمتي کامال ضروري است.
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 وابستگی تمام عیار
بررس��ي وضعیت اقتصادي کشور طي دهه هاي 
گذشته نش��ان از وابستگي س��اختاري اقتصاد به 
درآمده��اي حاص��ل از این بخش و ب��ه تبع آن، 
آسیب پذیري اقتصاد کشور از تهدیدهاي خارجي 
دارد. کاهش محسوس صادرات نفت و به تبع آن، 
درآمدهاي نفتي کش��ور و تش��دید کسري بودجه 
دول��ت از اوای��ل س��ال 20۱2 میالدي ب��ه دنبال 
تشدید تحریم هاي بین المللي علیه ایران نمونه اي 
از آس��یب پذیري اقتصاد کشور از این ناحیه است. 
پ��س از اجرایي ش��دن برج��ام در ژانوی��ه 20۱۶ 
میالدي و برداشته ش��دن تحریم هاي بین المللي 
با منشا هس��ته اي، تولید و صادرات نفت کشور با 
افزایش چش��مگیري همراه شده که همین مسأله 
علت اصلي رشد اقتصادي محقق شده در سال هاي 
۱۳۹5 و ۱۳۹۶ ب��وده اس��ت. در ادامه، آمریکا در 

۱8 اریبهش��ت س��ال ۱۳۹۷ از برجام خارج شد و 
رئیس جمهور این کش��ور تاکید ک��رد تحریم هاي 
مرتب��ط با بخش انرژي ای��ران در بازه زماني ۱80 
روزه علی��ه ایران اجرایي خواهد ش��د و هیچ گونه 
معافیتي براي ش��رکت هاي تجاري در نظر گرفته 
نخواهد ش��د. اع��الم تحریم ها علیه ای��ران باعث 
روي گرداندن بس��یاري از شرکت هاي خودرویي، 
هواپیمایي و نفتي از بازار ایران شده است. این در 
حالي بوده که کشورهاي اروپایي، به ویژه سه عضو 
اروپایي ۱+5، یعني آلمان، فرانسه و انگلیس تاکید 

دارند که کماکان بر حفظ برجام مصمم هستند.
صنع��ت نفت ای��ران با خروج آمری��کا از برجام 
تجربه دوره اي جدید از تحوالت و چالش ها را آغاز 
کرده است. دولت آمریکا با بازگرداندن تحریم هاي 
گذشته و حتي تشدید این تحریم ها تالش خواهد 
کرد زمینه کاهش تولی��د و صادرات نفت ایران را 

ب��ه بازارهاي جهاني فراهم س��ازد. عالوه بر این، با 
در نظر گرفتن مج��ازات اقتصادي، موجبات عدم 
فعالی��ت ش��رکت هاي خارج��ي را در طرح ه��اي 
توسعه اي صنعت نفت فراهم خواهد کرد. در دوران 
پس از برجام در بعد سرمایه گذاري در صنعت نفت 
ایران، ش��رکت هاي اروپایي حض��ور فعال و جدي 
پیدا نکردند که یکي از دالیل آن مي تواند ترس از 
بازگشت مجدد تحریم ها با روي کار آمدن ترامپ 

در آمریکا باشد.
بعد از خروج آمریکا از برجام این تصور در بازار 
جهاني نفت شکل گرفت که صادرات نفت ایران به 
تدریج کاهش خواهد یافت و انتظارات بازار موجب 
افزایش قیمت جهاني شد. در این راستا، شرکت ها، 
مش��تریان نفتي و بانک هاي اروپایي که پیشتر از 
جرائم ناش��ي از تحریم هاي ثانویه آمریکا متضرر 
ش��ده اند، اکنون جانب احتی��اط را کامال رعایت 

مي کنند. یادآوري مي ش��ود، اغل��ب این بنگاه ها 
منافع یا اشتراک منافع گوناگوني در آمریکا دارند 
و از ای��ن رو، چنانچه اتحادی��ه اروپا و دولت هاي 
عضو آن نتوانند س��ازوکاري موثر براي جلوگیري 
از اعمال تحریم هاي ثانویه بیابند، احتمال کاهش 
دادوستد ش��رکت هاي اروپایي با ایران بسیار زیاد 
خواه��د بود. عالوه بر این، رفتار مش��تریان نفتي 
در آس��یا که به آمریکا وابستگي منافع به نسبت 
کمتري دارند نیز نیازمند بررسي دقیق تر است که 
در این گزارش به این موضوع پرداخته مي شود. بر 
اساس این، سازماندهي ادامه گزارش بدین صورت 
اس��ت که در بخش دوم، روند تولی��د و صادرات 
نفت ایران مورد بررس��ي قرار مي گیرد. در بخش 
س��وم، رفتار مش��تریان عمده نفتي مورد بررسي 
ق��رار مي گیرد، در بخش چهارم مالحظات امنیت 
اقتصادي مترتب بر موضوع تحقیق ارائه مي ش��ود 

و در جامعه ضمن جمع بندي گزارش، راهکارهاي 
 عملي ب��راي ارتق��اي امنی��ت اقتصادي کش��ور 

ارائه مي شود.

 بررسي روند تولید و صادرات نفت خام ایران
در اوای��ل س��ال 20۱2، تحریم هاي نفتي علیه 
ایران باعث ش��د صادرات نفت حدود یک میلیون 
بشکه در روز کاهش یابد. برغم اینکه صنعت نفت 
ایران در دوره پس از اجرایي شدن برجام در زمینه 
جذب س��رمایه گذاري خارجي چندان موفق نبود، 
اما با از میان برداش��تن تحریم ه��اي نفتي، ایران 
توانسته است از اوایل سال 20۱۶ تاکنون تولید و 
صادرات نفت خود را بیش از یک میلیون بشکه در 
روز افزایش دهد. در مارس 20۱8 میالدي، تولید 
و ص��ادرات نفت خام ایران ب��ه ترتیب ۳.8 و 2.۱ 

میلیون بشکه در روز بوده است.
بازگش��ت صنعت نفت ایران به س��طح تولید و 
ص��ادرات قب��ل از تحریم هاي نفتي، ب��ا تغییراتي 
در مقاصد صادراتي نفت کش��ور همراه ش��ده، به 
گونه اي که در دو س��ال اخیر صادرات نفت ایران 
به کشورهاي اتحادیه اروپا - به ویژه ایتالیا، اسپانیا، 
فرانسه و یونان � افزایش چشمگیري داشته است. 
در واق��ع، در س��ال 20۱2 با اعم��ال تحریم هاي 
سنگین نفتي عیله ایران، آمریکا توانست دولت هاي 
اروپای��ي را متقاعد کند که واردات نفت از ایران را 
تقریبا به صفر برس��انند. کشورهاي آسیایي نیز بر 
اثر تهدیدهاي کاخ س��فید مبني بر محدود کردن 
دسترسي آنها به ش��بکه بانکي آمریکا در صورت 
عدم کاهش واردات نف��ت از ایران، مراودات نفتي 

خود را با ایران کاهش دادند. 
صادرات نفت ایران به کره جنوبي و ژاپن نیز با 
وجود رشد نس��بي آن پس از اجراي برجام، هنوز 
هم فاصله زیادي با رقم آن در نیمه نخس��ت سال 
20۱۱ دارد. در مقابل، واردات نفت هند و چین از 
ایران اکنون حتي از میزان آن در سال 20۱۱ نیز 
به میزان کامال محسوسي بیشتر شده است. یکي 
از تغییرات قابل اش��اره در س��ال ۱۳۹۶ نسبت به 
دوران تحریم ها، تغییر در فهرست خریداران نفت 
ای��ران پس از اجراي برجام اس��ت، درحالي که در 
دوران تحریم تعداد مش��تریان نفتي ایران کاهش 
یافته و به چند کشور آس��یایي محدود شده بود، 
در پس��ابرجام، در کنار خریداران جدید آسیایي، 
۱5 شرکت اروپایي به آنها افزوده شدند که روزانه 
۷00 هزار بشکه نفت از ایران خریداري مي کنند. 
بر اس��اس آمار، ایران در سال 20۱۷ روزانه حدود 
دو میلیون و ۱۳0 هزار بش��که نفت صادر کرده و 
میانگین قیمت فروش نفت و میعانات گازي ایران 
نیز در س��ال 20۱۷ حدود 52 دالر براي هر بشکه 
بوده اس��ت. در نمودار ۱، میزان واردات نفت خام 

نفت
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مشتریان عمده نفتي کش��ور را مي توان مشاهده 
کرد. بعد از اجرایي ش��دن برجام، مشتریان اصلي 
نفتي ایران به ترتیب برحسب میزان خرید چین، 
کش��ورهاي اتحادیه اروپا )به طور مجموع(، هند، 

ترکیه، ژاپن و کره جنوبي هستند.
پس از خروج از برجام و اعالم اعمال تحریم هاي 
نفت��ي جدید، صادرات نفت ای��ران و میزان خرید 
مشتریان نفتي دستخوش تغییر خواهد شد که در 

ادامه به بررسي این موضوع مي پردازیم.

 وضعیت مشتریان نفتي ایران 
بررس��ي و دقت نظر در رفتار مشتریان نفتي با 
توجه به نحوه رفتار آنها در دوره قبلي تحریم ها و 
استراتژي هاي اعالمي آنها در دور جدید تحریم های 
نفتي علیه ایران مي تواند آمادگي کش��ور را براي 
مواجهه با س��ناریوهاي مختلف تحریمي و کاهش 
اثرات مخرب آن افزایش دهد. بر اسا یاین، در این 
بخش از گزارش رفتار مشتریان عمده نفتي ایران 

مورد بررسي قرار مي گیرد.

 چین
بر اس��اس گزارش اداره اطالعات انرژي آمریکا، 
بزرگترین مشتري نفت خام ایران در سال 20۱۷، 
چی��ن بوده و به طور کلي ایران 24 درصد از نفت 
خود را به این کش��ور صادر کرده است. این کشور 
به طور متوس��ط روزانه ۷00 هزار بش��که در سه 
ماه ابتداي س��ال 20۱8 از ای��ران نفت خریداري 
کرده اس��ت. ش��رکت نفتي س��اینوپک، به عنوان 
بزرگترین شرکت پاالیشي آسیا، در چند پاالیشگاه 
 خود از نفت ایران استفاده مي کند. شرکت دولتي 
ژوي ژنگران، یکي از خری��داران عمده نفت ایران 
اس��ت که نفت خریداري شده را به پاالیشگاه هاي 
چین��ي مي فروش��د. چاینا پترولی��وم اند کمیکال 
ک��ه مدیریت بخش عم��ده اي از پاالیش��گاه هاي 
این کش��ور را مدیریت مي کند نی��ز یکي دیگر از 

خریداران نفت ایران است.
چین به دلیل رشد شدید تقاضا براي نفت و 
امتیازاتي که در پروژه هاي نفتي ایران به دست 
خواه��د آورد، به احتمال کمت��ر از تحریم هاي 
آمریکا تبعیت خواهد کرد، در س��ال 20۱۳ نیز 
به س��ختي با تحریم هاي آمریکا همراهي کرد. 
در همین راستا، سخنگوي وزارت خارجه چین 
نیز اعالم کرده که کش��ورش هم��واره با اعمال 
تحریم هاي یکجانبه علیه هر کش��وري مخالف 
بوده است. باید توجه کرد که اکنون این کشور 
در جن��گ تجاري با آمریکا به س��ر مي برد و به 
تازگ��ي بر واردات نفت خ��ام از آمریکا تعرفه اي 
25 درصدي وضع کرده است. مقابله این کشور 
با آمریکا در زمینه واردات نفت خام مي تواند به 

نف��ع صادرات نفت خام ایران باش��د مگر اینکه 
آمریکا در مقابل همراهي چین با تحریم خرید 
نفت از ایران، امتی��ازات اقتصادي براي چین در 

نظر بگیرد.

 هند
هن��د دومین مصرف کنن��ده بزرگ ان��رژي در 
آسیاس��ت، در دوران تحریم هاي قبلي علیه برنامه 
هس��ته اي ایران،  خرید نفت خام از کش��ورمان را 
ادامه داد. بر اساس آمار وزارت نفت هند، کشورمان 
با ح��دود ۱8.4 میلیون تن ص��ادرات نفت به این 
 کشور در ۱0 ماه نخست سال مالي 20۱۷-20۱8 
)از آوری��ل 20۱۷ ت��ا ژانوی��ه 20۱8(، رتبه س��وم 
را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت. پاالیش��گاه هاي 
دولت��ي هند نفت خام مورد نی��از خود را از طریق 
قراردادهاي مدت دار از کشورهاي مختلف از جمله 
ای��ران تهیه مي کنند. اس��ار اویل پاالیش��گاهي با 
ظرفیت 400 هزار بش��که در روز است که در حال 
حاضر در مالکیت روس��نفت و ترافیگورا قرار دارد 
ویکي از خریداران مهم نفت ایران به شمار مي آید. 
ش��رکت نفت هند به عن��وان بزرگترین ش��رکت 
پاالیش��ي این کش��ور، براي دو پاالیشگاه پارادیپ 
و چن��اي از ایران نفت خری��داري مي کند، این دو 
پاالیشگاه در مجموع، ظرفیت پاالیشي 500 هزار 
بشکه در روز را دارند. ریالینس، بزرگترین مجتمع 
پاالیشي جهان با ظرفیت ۱.2 میلیون بشکه در روز 
دیگر خریدار نفت ایران در هند اس��ت. پاالیشگاه 
منگالرو با ظرفیت پاالیش��ي ۳00 هزار بش��که در 

روز چهارمین مشتري نفتي ایران در هند است.
ش��رکت بهارات پترولیوم در حال حاضر با شرکت 
مل��ي نفت ایران قراردادي براي خرید یک میلیون تن 
نفت براي پاالیش��گاه کوچي از آوریل 20۱8 تا مارس 
20۱۹ دارد. ای��ن پاالیش��گاه در آوریل دو محموله به 
می��زان 2۶0 هزار تن نفت خ��ام ایران را دریافت کرد. 
در ای��ن بین، وزیر امور خارجه هن��د، به تازگي اعالم 
ک��رد تنه��ا از تحریم هاي س��ازمان ملل علی��ه ایران 
)و ن��ه تحریم ه��اي آمریکا( تبعیت خواه��د کرد. یک 
مق��ام بلندپایه در یک پاالیش��گاه دولت��ي هندي نیز 
مطرح کرده اس��ت که به عنوان ی��ک خریدار ما همه 
گزینه ه��ا از جمله واردات نف��ت از آمریکا را داریم، اما 
عامل تعین کننده، یک قیم��ت رقابتي خواهد بود. به 
 نظر مي رسد، پاالیش��گاه هاي هندي مي توانند تا حد 
قابل توجهي به خرید نفت از ایران ادامه دهند، به ویژه 
چنانچه ف��روش نفت به آنها ب��ا جذابیت هاي قیمتي 
)از جمل��ه تخفیف هاي قیمتي( و تس��هیل در ش��یوه 
بازپرداخت وجه نفت خریداري شده همراه باشد. البته، 
باید در نظر داشت که چنانچه تهدیدهاي آمریکا براي 
جریمه شرکت هاي خریدار نفت افزایش یابد، احتمال 

کاهش خرید نفت از ایران افزایش خواهد یافت.

 کره جنوبي
کره جنوبي با واردات ۱4 درصد از نفت خام ایران 
در رده سوم قرار گرفته است. این کشور بزرگترین 
خری��دار میعانات گازي ایران اس��ت. این کش��ور 
تاکنون به طور متوس��ط روزانه ۳00 هزار بش��که 
از ایران نفت و میعانات خریداري کرده است. هاناوا 
توتال و اس کا انرژي دو ش��رکت پاالیشي خریدار 
نف��ت ایران در ک��ره جنوبي هس��تند. پیش بیني 
مي شود، بین کش��ورهاي آسیایي، کره جنوبي در 
کنار ژاپن به میزان بیشتري با تحریم هاي آمریکا 
همراهي کند. اگر میعانات گازي ایران نیز ش��امل 
تحریم هاي آمریکا شود، کاهش خرید این کشور از 

ایران با افت شدیدتري مواجه خواهد شد.

 ژاپن
ژاپن با خرید حدود ۱۳0 هزار بشکه نفت در 
روز یک��ي از خریداران مهم نفت خام و میعانات 
گازي کشورمان به ش��مار مي آید، هر چند این 
کشور در س��ال هاي اخیر وابس��تگي خود را به 
نفت ایران کاهش داده اس��ت. بزرگترین شرکت 
پاالیشي ژاپن )جي ایکس نیپون( که ۷ پاالیشگاه 
را دراختی��ار دارد، یکي از خریداران بزرگ نفت 
ایران در ژاپن است. کوسمو، با ظرفیت پاالیشي 
500 هزار بشکه در روز دیگر خریدار ژاپني نفت 
ایران اس��ت، این پاالیشگاه اعالم کرده است که 
در صورت افزایش فشارهاي آمریکا ممکن است 

نفت کویت را جایگزین نفت ایران کند. 
بلومبرگ ژاپن را به عنوان یکي از نخس��تین 
خری��داران نفت ایران معرفي کرده اس��ت که از 
تحریم ه��اي آمری��کا تبعیت مي کن��د. در دوره 
تحریم هاي قبلي، ژاپن از جمله مشتریان نفتي 
ایران ب��ود که خرید نف��ت خود از ای��ران را به 
میزان قابل توجهي کاهش داد. به نظر مي رس��د 
احتمال اتخاذ استراتژي مشابه همزمان با اعمال 

تحریم های جدید زیاد باشد.

 امارات متحده عربي
با وجود اتحاد و دوستي با عربستان سعودي 
به عن��وان رقیب ای��ران در منطقه، ب��ا واردات 
روزان��ه ۱۳0 ت��ا ۱40 هزار بش��که در روز یکي 
از خریداران اصلي میعانات گازي ایران اس��ت. 
شرکت ملي نفت امارات، به طور متوسط روزانه 
۱40 هزار بشکه میعانات گازي خریداري شده 
از ای��ران را در پاالیش��گاه جبل عل��ي پاالیش 
مي کند. پیش بیني مي ش��ود ب��ه دلیل نزدیکي 
سیاس��ت هاي ام��ارات ب��ه عربس��تان و نیاز به 
حمای��ت آمریکا در منطقه، همزم��ان با اجراي 
تحریم ها، این کشور خرید نفت خود را از ایران 

به میزان قابل توجهي کاهش دهد.

نفت



18

شماره 137- تابستان 1398

 ترکیه
ایران در س��ال 20۱۷، ۹ درص��د از نفت خود 
)حدود 250 هزار بشکه در روز( را به ترکیه صادر 
کرد. خاطرنشان مي شود خرید نفت این کشور در 
س��ال 20۱۷ به دلیل کاه��ش خرید نفت از اورال 
روس��یه، با افزایش هم��راه بوده اس��ت. توپراش، 
تنها شرکت پاالیش��ي ترکیه، نفت ایران را در دو 

پاالیشگاه ازمیر و ایزمیت پاالیش مي کند. 
بر اس��اس رفت��ار ای��ن ش��کور در دوره قبلي 
تحریم ه��ا، ب��ه نظر مي رس��د همزمان ب��ا اجراي 
تحریم ها، این کشور خرید نفت خود از کشورمان 

را به میزان قابل توجهي کاهش دهد.

 مشتریان اروپایي
ش��رکت هاي اروپایي با خرید ۶00 هزار بشکه 
نفت در روز )که در مقاطعي به 8۱5 هزار بش��که 
در روز هم رس��ید( از جمله مشتیران عمده نفتي 
ایران پس از اجرایي شدن برجام به شمار مي آیند. 
در این بین، کش��ورهاي ایتالیا، فرانس��ه، یونان و 
اس��پانیان مش��تریان اصلي نفت ایران در منطقه 
اروپا هس��تند. ایتالیا به عنوان یک��ي از خریداران 
اصلي نفت ایران در اروپا طي سال 20۱۷ میالدي 
روزان��ه حدود ۱50 ت��ا 200 هزار بش��که نفت از 
ایران خریداري کرده اس��ت. پاالیشگاه ساراس با 

ظرفیت ۳00 هزار بش��که در روز و دو پاالیش��گاه 
واقع در سیس��یل متعلق به لوک اویل و داراي در 
مجموع ظرفیت پاالیشي ۳۱0 هزار بشکه در روز، 

خریداران ایتالیایي نفت ایران هستند.
یون��ان یک��ي دیگ��ر از مش��تریان نفت��ي ایران 
 اروپاس��ت که روزانه حدود ۱20 هزار بشکه نفت از 
ای��ران خری��داري مي کن��د. موتور اوی��ل هالس و 
هلنیک پترولیوم، دو خری��دار اصلي نفت ایران در 
یونان هس��تند.توتال فرانس��ه به عنوان بزرگترین 
ش��رکت فرانس��وي عالوه بر قرارداد سرمایه گذاري 
در ف��از ۱۱ پارس جنوبي، قراردادي نیز براي خرید 
نفت از ایران امضا کرده اس��ت. توتال در ش��ش ماه 
گذش��ته روزانه حدود ۷0 تا ۱00 هزار بشکه نفت 
از ایران خریداري و در پاالیشگاه های خود واقع در 
نورماندي فرانس��ه و آنتروپ بلژیک اس��تفاده کرده 
اس��ت. با توجه ب��ه اینکه این ش��رکت قراردادها و 
سرمایه گذاري هاي به مراتب مهم ترین در مرزهاي 
آمری��کا دارد، از این رو، احتمال مي رود بازگش��ت 
تحریم ه��اي آمریکا علیه ای��ران روي هر دوي این 
قراردادها اثرگذار باش��د. عالوه ب��ر این، درحالي که 
برخي پاالیش��گاه ها ماند کپساي اس��پانیا در حال 
بررس��ي گزینه درخواس��ت اخذ معایت موردي از 
آمریکاست، شرکت آني ایتالیا، اذعان کرده که اصال 
به دنبال چنین معافیتي نخواهد رفت  و به محض 

شروع اعمال تحریم ها، خرید نفت از ایران را متوقف 
خواه��د کرد. س��اراس ایتالیا در کنار ش��رکت هاي 
پاالیش��گاهي رپسول و کپساي اس��پانیا و هلنیک 
پترولیوم یونان در ح��ال متوقف کردن خرید نفت 

خام ایران هستند.
ه��ر چند برخي رهبران سیاس��ي اروپ��ا در حال 
رایزني براي کاهش تحریم هاي ایاالت متحده آمریکا 
هستند، اما به احتمال شرکت هایي که تحمل ریسک 
کمت��ري دارند، براي جلوگی��ري از قطع نظام بانکي 
خود به تبعیت از تحریم ه��اي آمریکا اقدام خواهند 
کرد. در این بین، برخي خریداران نیز ممکن اس��ت 
خواهان معافیت هاي تحریمي از آمریکا شوند برخي 
ش��رکت هاي کوچک تر نیز هس��تند ک��ه هیچ گونه 
مب��ادالت مالي با آمری��کا ندارند و به احتمال زیاد با 
حفظ مبادالت خود با ایران، مي کوشند از تخفیف هاي 
قیمتي ایران منتفع شوند. یادآوري مي شود به طور 
معمول هر پاالیش��گاه براي ف��رآوري نوع خاصي از 
نفت )که با توجه به میزان ش��وري و س��نگیني آن 
طبقه بندي مي شود(، ساخته مي شود. پاالیشگاه هایي 
ک��ه از نفت خام ایران اس��تفاده مي کنند، مي توانند 
نف��ت اورال روس��یه و نفت عربس��تان س��عودي را 
جایگزین کنند. در جدول شماره ۱، مي توان خالصه 
رفتار مش��تریان نفتي ایران را در دوره اجرایي شدن 

تحریم هاي نفتي آمریکا مشاهده کرد.

نفت

جدول 1 – خالصه رفتار مشتریان نفتي ایران در دوره اجرایي شدن تحریم هاي نفتي

سناریوي محتمل بعد از اجرایي شدن تحریممیزان خرید کنوني نفت یا میعانات گازيپاالیشگر عمده )مالكیت(مشتري نفتي

چین

ساینوپک )دولتي(
ژوي ژنگران )دولتي(

چاینا پترولیوم اند کمیکال )دولتي(
اسار اویل )چند ملیتي

کاهش حدود ۱0 تا 20 درصد خرید نفت محتمل استمتوسط روزانه ۷00 هزار بشکه

هند

پارادایپ و چناي )دولتي(
ریالینس )خصوصي(
منگارو )چند ملیتي(

بهارات پترولیوم )دولتي(

کاهش حدود 20 تا ۳0 درصد خرید نفت محتمل استمتوسط روزانه 420 هزار بشکه در روز

هاناوا توتال )چند ملیتي(کره جنوبي
کاهش حدود 50 درصدي خرید نفت محتمل استمتوسط روزانه ۳00 هزار بشکهاس کا انرژي )چند ملیتي(

کاهش حدود 50 درصدي خرید نفت محتمل استمتوسط روزانه ۱۳0 هزار بشکهجي ایکس نیپون )چند ملیتيژاپن

متوسط روزانه ۱۳0 تا ۱50 هزار بشکه پاالیشگاه جبل علي )چند ملیتي(امارات
)میعانات گازي(

کاهش بیش از 50 درصدي خرید میعانات گازي 
محتمل است

پاالیشگاه ازمیرترکیه
کاهش حدود 50 درصدي خرید نفت محتمل استمتوسط روزانه حدود 250 هزار بشکهپاالیشگاه ایزمیت

اتحادیه اروپا

فرانسه: توتال )چند ملیتي(
 ایتالیا: ساراس )چند ملیتي(، اني )چندملیتي(

و لوک اویل )چند ملیتي(
یونان: موتور اویل هالس )چند ملیتي( و 

هلنیک پترولیوم )چند ملیتي(

متوسط روزانه ۶00 تا ۷00 هزار بشکه نفت
با توجه به احتمال کم امکان اخذ معافیت از 
تحریم هاي آمریکا، امکان کاهش 80 تا ۱00 

درصدي خرید نفت وجوددارد
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نفت

 تحلیل وضعیت صنعت نفت در پساخروج 
تحریم ه��اي یک جانب��ه آمریکا ک��ه ۱80 روز 
 بع��د از اعالم آن علیه ایران اجرایي ش��د، ش��امل

۱- تحریم ه��ا در بخش ه��اي عملی��ات بن��ادر و 
کشتیراني ش��امل خطوط کش��تیراني جمهوري 
اس��المي ایران )IRISL(، خط کشتیراني جنوب 
و ش��رکت هاي تاب��ع، 2- تحریم ه��اي مربوط به 
مبادالت نفتي مرتبط با ش��رکت ملي نفت ایران، 
نفتیران، ش��رکت تانکر ایران ش��امل خرید نفت، 
فرآورده ه��اي نفتي یا محصوالت پتروش��یمي از 
ایران، ۳- تحریم ها بر مبادالت موسس��ه هاي مالي 
خارجي با بان��ک مرکزي ای��ران، 4- تحریم ها بر 
سرویس هاي انتقال پیام ویژه به بانک مرکزي ایران 
و موسس��ه هاي مالي ای��ران، 5- تحریم ها بر بیمه 
و بیمه اتکایي ای��ران و ۶- تحریم ها بر کل بخش 
انرژي ایران خواه��د بود. در خصوص بخش نفت، 
این تحریم ها ع��الوه بر خرید و فروش نفت، بیمه 
نفتکش ها و کش��تیراني مربوط به آن و همچنین 
نقل و انتقال مال��ي مرتبط با خرید و فروش نفت 

را نیز شامل شد.
با توجه به اینکه آمریکا روي کاهش درآمدهاي 
نفت��ي ایران تمرک��ز زیادي کرده اس��ت، چنانچه 
ش��رکت هاي اروپایي را از اعم��ال تحریم ها معاف 
کن��د، بخش زی��ادي از تحریم ها بي اث��ر خواهند 
ش��د. این مس��أله در عین حال، براي شرکت هاي 
آس��یایي واردکنن��ده نف��ت از ایران نی��ز مصداق 
دارد. بنابراین، به نظر مي رس��د دولت ترامپ هیچ 
معافی��ت و تجدیدنظر قابل توجه��ي در تصمیم 
اعالم ش��ده نخواهد داشت، در عین حال، از سایر 
تولیدکنندگان نفت خام در خاورمیانه درخواست 
کرده اس��ت تا با افزایش تولید در روزهاي آینده، 

امنیت عرصه را در بازار برقرار سازند.
دامنه پیش بیني هاي موجود از کاهش س��طح 
صادرات نفت خام ای��ران پس از اعمال تحریم ها، 
از 200 هزار بش��که آغاز مي شود و به بیش از یک 
میلیون بشکه مي رسد. به طور کلي بر اساس تجربه 
تحریم هاي قبلي، بعید است پاالیشگاه هاي چین و 
هن��د از تحریم ها به طور کام��ل تبعیت کنند، اما 
کاهش 20 تا ۳0 درصدي خرید نفت آنها از ایران 
قابل پیش بیني است که این میزان، صادرات 250 
تا ۳50 هزار بش��که نفت در روز را شامل مي شود. 
همچنین چنانچه ش��رکت هاي اروپایي نتوانند از 
آمری��کا معافیت خری��د را دریافت کنند، صادرات 
نفت ایران در سال 20۱۹ حدود ۷00 هزار بشکه 
در روز کاهش خواهد یافت. احتمال کاهش حدود 
50 درصدي خرید نفت ایران از سوي ژاپن و کره 
جنوبي نیز محتمل است که معادل بیش از 200 

هزار بشکه در روز نفت و میعانات گازي مي شود.
ب��ه طور کلي، پیش بیني مي ش��ود، چنانچه 

س��طح تحریم ه��اي اعمال��ي آمری��کا و رفتار 
مش��تریان نفتي ایران مانن��د تحریم هاي دوره 
قبلي باش��د تا پایان سال 20۱8، صادرات نفت 
ایران کاهش 500 هزار بشکه اي را تجربه کند، 
اما در صورتي که توافق جدیدي صورت نگیرد، 
 کاه��ش صادرات تا میانه هیا س��ال 20۱۹ بین

۱ تا ۱.25 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد 
یافت. باید در نظر داش��ت، چنانچه مش��تریان 
نفتي تهدیدهاي آمریکا را جدي قلمداد کنند، 
احتمال کاهش صادرات نفت ایران تا ۱ میلیون 
بش��که در روز حتي تا انتهاي س��ال 20۱8 نیز 
محتم��ل خواهد بود. این مس��أله ب��ا توجه به 
مشکالت جدي که به احتمال در نقل و انتقال 
ارز به کشور ایجاد خواهد شد، مي تواند مشکالت 
عدیده اي از جمله بروز کس��ري شدید بودجه و 

نوسان متغیرهاي کالن اقتصاد را موجب شود.

 مالحظات امنیت اقتصادي
تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، صنعت 
نفت کش��ور را به عنوان مرجع اصل��ي تامین ارز، 
در ش��رایط وی��ژه اي قرار خواه��د داد که نیازمند 
توجه به برخي مالحظات امنیت اقتصادي اس��ت. 
باید در نظر داش��ت که نفت مانند هر کاالي دیگر 
در تجارت بین المل��ل، داراي یک جریان کاالیي، 
یک جریان درآمدي و یک سیس��تم تسهیل گر و 
تضمین کنن��ده این جریان ها اع��م از نظام بانکي، 
بیمه کنن��دگان نفتکش��ها و محموله هاي نفتي و 
خطوط کشتیراني است. تحریم هاي آني تمام این 
جریان ها و سیس��تم هاي مربوط را نش��انه گرفته 
اس��ت. با توجه ب��ه اینکه ترامپ مصصم اس��ت تا 
درآمده��اي نفتي ایران را به ش��دت کاهش دهد، 
احتم��ال اعطاي معافیت به کش��ورها و ش��رکاي 
نفتي ایران بس��یار کم خواهد ب��ود. در واقع برغم 

ت��الش اتحادیه اروپا در مان��دن در برجام و اعالم 
احتمال استفاده از قانون مس��دودکننده اتحادیه 
اروپا علی��ه آمریکا در راس��تاي حفاظت از منافع 
ش��رکت هاي خود، به دلیل منافع مشترک فراوان 
ش��رکت هاي اروپایي در حفظ و تداوم همکاري با 
آمریکا احتمال موفقیت اروپا در دریافت معافیت از 
آمریکا با استفاده از قوانین تقابل جویانه با آمریکا، 
چندان زیاد نخواهد ب��ود. از این رو، در این حالت، 
تاثیر تحریم هاي نفتي بر جریان ورود ارز به کشور 
مي تواند بس��یار قابل توجه باشد و کسري بودجه 
متعاق��ب آن تهدیدي جدي ب��ر امنیت اقتصادي 

کشور خواهد بود.
عالوه بر این، امروزه همراهي عربستان سعودي 
با آمریکا براي آس��ان تر ک��ردن اعمال تحریم هاي 
نفتي علیه کش��ورمان بر کس��ي پوشیده نیست. 
پ��س از تالش بي وقفه عربس��تان ب��راي تصویب 

ط��رح افزایش تولید در اوپ��ک و تاکید بر افزایش 
یک میلیون بش��که اي در روز، تازه ترین اقدام این 
کشور حرکت به سمت تولید ۱۱ میلیون بشکه اي 
در روز به منظور پوش��ش خروج نفت ایران از بازار 
جهاني اس��ت. پیش از این نیز ترامپ به صراحت 
از اعضاي اوپک خواس��ته بود ک��ه تولید نفت این 
سازمان را افزایش دهند. چنانچه عربستان سعودي 
تولی��د نفت خود را به میزان قابل توجهي افزایش 
دهد یا بتواند اجماعي را در بین اعضاي اوپک براي 
جایگزیني نفت ایران ایجاد کند، اثرات این رویکرد 
ب��ر کاهش ملموس صادرات نف��ت ایران و کاهش 

درآمدهاي ارزي قابل توجه خواهد بود.
از بی��ن رفتن یا حداقل بي اعتبار ش��دن برجام 
بر اثر اقدام ه��اي دولت ترامپ مي تواند به افزایش 
ریسک هاي ژئوپلیتیکي در خاورمیانه منجر شود 
و س��رمایه گذاري در میادی��ن نفتي این منطقه را 
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کاهش دهد. اتفاقي که کاهش ظرفیت تولید نفت 
را در پي خواهد داش��ت و ممکن اس��ت شرایط را 
براي جهش قیمت نفت فراهم کند. این مسأله در 
میان مدت و بلندم��دت مي تواند درآمدهاي ارزي 
کش��ورهاي صادرکننده نف��ت را از طرف قیمت، 

افزایش دهد.
یک��ي دیگ��ر از کانال هاي مخ��رب تاثیرگذاري 
تحریم ها افزایش روش هاي غیررسمي فروش نفت 
و اعمال بروز فسادهاي اقتصادي در این حوزه است. 
خاطرنشان مي شود، تحریم هاي سال 20۱2 بسیار 
غیرمنتظره و با اجماع جامعه جهاني همراه بود و این 
مسأله سطح صادرات نفت ایران را به شدت کاهش 
دهد و دولت را ناگزیر به استفاده از هر ابزاري کرد 
تا مشکالت تا حدودي حل و روزنه اي براي فروش 
نفت کش��ور باز کند. هر چن��د تحریم هاي آتي با 
اجماع جهاني همراه نیس��ت، اما به دلیل موانعقي 

که در فروش رسمي نفت به مشتریان نفتي پیش 
خواهد آمد. اتخاذ س��ازوکارهاي نظارتي الزم براي 
کاهش عدم ش��فافیت ها و ممانعت از شکل گیري 
فسادهاي مشابه در فروش نفت و انتقال منابع مالي 
حاصل از آن کامال ضروري اس��ت. بروز و گسترش 
فس��اد در فروش نفت، ضمن هدررفت منابع ارزي 
کشور، اعتماد عمومي را با مخاطره مواجه و امنیت 

اقتصادي را تهدید مي کند.

 جمع بندي و راهكارها
صنعت نف��ت ایران یک��ي از صنایع پیش��ران 
اقتصاد ایران است که نحوه عملکرد این صنعت به 
صورت غیرقابل انکاري سایر بخش هاي اقتصادي 
کش��ور را متاثر مي سازد. با خروج آمریکا از برجام 
و اعالم اعمال تحریم ه��ا علیه ایران، صنعت نفت 
کش��ور وارد دوران جدیدي از تحوالت شده است. 

در این گزارش رفتار مش��تریان نفتي در مواجهه 
با تحریم هایي که قرار اس��ت از ۱۳ آبان سال ۹۷ 
اجرایي ش��ود، مورد بررس��ي قرار گرف��ت. در این 
راس��تا، ارتقاي امنیت اقتصادي کش��ور طي این 
دوران نیازمند اتخاد سازوکارهاي عملیاتي بوده که 
برخي از راهکارهاي قابل پیشنهاد در این خصوص 

به شرح زیر است:
 CIF استفاده از قراردادهاي 

ب��ا توجه به اعمال تحریم ه��اي مربوط به بیمه 
نفتکش ها، یکي از عواملي که به صورت مانع بر سر 
راه فروش نفت ایران، قرار دارد، ریسک نقل و انتقال 
محموله هاي نفتي اس��ت. در برخي از قراردادهاي 
فروش نفتي که کش��ورمان با کره جنوبي یا هند 
دارد، ام��کان تغییراتي در اجراي قرارداد، از جمله 
انجام معامل��ه با ارزهاي دیگر وج��ود دارد. عالوه 
ب��ر این، امکان قابل اس��تفاده دیگر، تغییر قرارداد 

 CIF تحویل روي عرش��ه( ب��ه قرارداد( FOB از
)هزینه، بیمه و حمل( است که به مشتریان نفتي 
تضمین دریافت نفت خریداري ش��ده را مي دهد. 
هر چند در این صورت، باید ریس��ک تحمیلي به 
شرکت هاي بیمه داخلي و توانگري این شرکت ها 
را ه��م به دقت ارزیابي کرد و حتي االمکان از توان 
بیمه گ��ران بین المللي )با رتب��ه اعتباري هر چند 

پایین( نیز بهره جست.
 متنوع سازي شیوه هاي فروش نفت

با آغاز فعالیت بخش انرژي بورس ش��انگهاي، 
ای��ران این فرص��ت را دارد که نفت خ��ام خود را 
به چین ببرد و در بورس این کش��ور و بر اس��اس 
پای��ه قیمتي یوان عرضه کند، در این صورت، نقل 
و انتقال دالر م��ورد نیاز نخواهد بود. هر چند این 
احتمال کماکان وجود خواهد داش��ت که آمریکا 
نسبت به محدود کردن احتمال موفقیت این شیوه 

با فشار آوردن به چین اقدام کند. استفاده از توان 
بخش خصوصي در فروش نفت با لحاظ مالحظات 
نظارت��ي ضروري ک��ه از بروز فس��اد در این حوزه 
جلوگیري کند نیز مي تواند در فروش نفت کشور 

در دوران تحریم ها موثر باشد.
 استفاده از ابزار دیپلماسي انرژي 

همان طور که اش��اره ش��د، به دنب��ال افزایش 
احتمال تحریم هاي مجدد از سوي ایاالت متحده 
آمریکا، برخي از مش��تریان نفتي خرید نفت خود 
را از ای��ران کاه��ش داده اند یا خواه��ان تخفیف 
قیمتي ش��ده اند. با تداوم این رون��د، فروش نفت 
ایران با مشکالت عدیدیه اي مواجه خواهد شد. به 
نظر مي رسد با اس��تفاده از ابزار دیپلماسي انرژي 
و تقویت روابط اقتصادي و سیاس��ي با کشورهاي 
مصرف کنن��ده نف��ت مي توان مش��تریان نفتي را 

متنوع کرد تا آسیب پذیري نفت کاهش یابد.
 نقل و انتقال درآمدهاي ارزي 

یکي از مهم ترین معضالت صادرات نفت ایران 
در دوران تحریم ه��اي قبل، موضوع انتقال وجوه 
 حاص��ل از فروش نفت بود. اهمیت این مس��أله 
به ط��ور عمده از آن جهت اس��ت که مهم ترین 

منبع درآمد ارزي دولت، صادرات نفت است. 
ع��الوه بر این، مش��تریان زماني که مي دیدند 
براي انتقال پول نفت با مواجه مش��کل مي شود، 
خری��د خ��ود را کاه��ش مي دادند. ب��ا توجه به 
اینک��ه بانک هاي بزرگ و معتب��ر به دلیل ترس 
از تحریم ه��اي آمریکا، حت��ي در دوران اجرایي 
ش��دن برجام ب��ا ای��ران هم��کاري نمي کردند، 
اس��تفاده از قابلیت بانک هاي کوچک و متوسط 
در کشورهایي که مراودات مالي کمتري با آمریکا 
دارند، مي تواند در دس��تور کار قرار گیرد. ضمن 
اینک��ه آمریکا عزم خود را بر اعمال ش��دیدترین 
فش��ارها بر ای��ران از جمله کاهش ش��دیدترین 
فشارها بر ایران از جمله کاهش درآمدهاي نفتي 
جزم کرده اس��ت، مدیریت منابع ارزي و کاهش 
هزینه هاي غیرضروري دولت کامال ضروري است.

 افزایش جذابیت خرید نفت از ایران
کشورهایي که در دوران تحریم ها به خرید نفت 
از ایران ادامه مي دهند، به طور معمول خواس��تار 
دریافت تخفیف هاي قیمتي انگیزاننده و تس��هیل 
در شرایط پرداخت وجوه مربوط هستند تا ریسک 
همکاري با ایران را پوشش دهد. در این راستا ضمن 
اینکه باید با متنوع کردن مشتریان نفتي و کاهش 
وابستگي به رفتار خریداران محدود، آسیب پذیري 
فروش نفت را کاهش داد، به نظر مي رسد، افزایش 
جذابی��ت قیمتي )از جمله تخفیف هاي قیمتي( و 
غیرقیمتي خرید نفت از ایران )تس��هیل در شیوه 
پرداخت وجه حاصل از فروش نفت( شرط ضروري 

در همراه کردن مشتریان نفتي است.

نفت
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نفت

بازار ایران در اختیار رقبا
عربس��تان، عراق و لیبي بدون اینکه سقف تولید 
اوپ��ک افزایش پیدا کند، جاي خال��ي نفت ایران را 
در بازار پر کردند. این در حالي اس��ت که ۱4 عضو 
سازمان کشورهاي صادر کننده نفت در نشست های 
خود س��قف تولید براي ش��ش ماه دوم سال جاري 
میالدي را مش��خص کنند. خالد فال��ح، وزیر انرژي 
عربستان توصیه کرده با توجه به وزش بادهاي موافق 
با رش��د اقتصاد جهاني و کاه��ش تقاضا براي نفت، 
س��طح تولید کنوني ۳0 میلیون و 2۶0 هزار بشکه 
در روز حفظ ش��ود. اما ایران که سطح تولید نفتش 
 به پایین ترین میزان از س��ال ۱۹۹0 رسیده، هشدار 
داده است این کارتل 5۹ ساله به دلیل سیاست هاي 

برخي اعضا در معرض فروپاشي قرار دارد.
در نتیج��ه ماه ها رایزن��ي دیپلمات ها و مقامات 
خزانه داري آمریکا با عربس��تان سعودي و امارات 
متحده عربي به منظور اطمینان از تامین نیاز بازار 
نفت پس از حذف ص��ادرات ایران، مایک پومپئو، 
وزیر امور خارجه آمریکا خبر عدم تمدید معافیت 
از تحریم ه��اي نفتي ای��ران را اعالم کرد. بر خالف 
پیش بیني ه��ا، نه این خب��ر غافلگیر کنن��ده و نه 
بحران های��ي که پس از آن در خلیج فارس ش��دت 
گرفت، نتوانس��ت ش��وک نفتي ک��ه منتقدان این 
تصمیم آمریکا درباره آن هش��دار مي دادند را پدید 
آورد. این در حالي است که بهاي نفت در بازار لندن 
پس از اعمال تحریم هاي نفتي علیه ایران به دلیل 
افزایش نگراني ها نسبت به جنگ تجاري آمریکا و 
چین و تهدید رش��د اقتصادي این دو کش��ور ۱۱ 

درصد کاهش یافت.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از ماه ها 
تهدید به پاره کردن برجام، در ماه مي سال گذشته 
از برنامه جامع اقدام مشترک خارج شد و همزمان 
تحریم ه��اي نفتي علیه ای��ران را با در نظر گرفتن 
معافیت هایي براي 8 کشور وارد کننده نفت، از سر 
گرفت. این معافیت هاي شش ماهه یک بار در نوامبر 
20۱8 تمدید شد، اما کاخ سفید تصمیم گرفت در 
چارچوب استراتژي »فشار حداکثري« بر ایران، این 
معافیت ها را تمدید نکند. مشتریان عمده نفت ایران 
از جمل��ه چین، هند و حتي ترکیه به این تصمیم 
اعتراض کردند و در مقابل واشنگتن کشورهایي که 
به خرید نفت از ایران ادامه مي دهند را به حذف از 
بازار ایاالت متحده و مواجهه با جریمه هاي سنگین 

تهدید کرد.
برخی منابع می گویند پس از اجراي تحریم هاي 
کامل نفتي آمریکا علیه ته��ران، صادرات ایران به 
400 هزار بش��که و تولید به 2۳20 هزار بشکه در 
روز کاهش یافته اس��ت. به گ��زارش بلومبرگ، در 

این مدت عربس��تان س��عودي با تولید ۱۷0 هزار 
بشکه نفت بیشتر، س��قف تولید خود را به ۹۹۶0 
هزار بشکه رس��انده که هنوز کمتر از سقف تولید 
مجاز این کش��ور )۱0 میلیون و ۳00 هزار بش��که 
در روز( طبق سهمیه بندي اوپک است. به گزارش 
ای��ن خبرگزاري آمریکایي، باوج��ود افزایش تولید 
عربستان، عراق و لیبي، مجموع تولید اعضاي اوپک 
ک��ه 40 درصد منابع نفت جهان را تامین مي کند، 

بدون تغییر نسبت به ماه قبل باقي مانده است.

 سود عراق از تحریم ایران
باوج��ود اینکه تولید نفت عربس��تان با س��قف 
سهمیه تعیین ش��ده ۳40 هزار بشکه فاصله دارد، 
عراق روزانه 50 هزار بش��که نفت بیشتر تولید کرد 
تا سطح تولید خود را به 4۶۳0 هزار بشکه برساند 
که 8۷ هزار بشکه بیش از سهمیه مشخص شده در 
نشست قبلي اوپک در ژانویه سال جاري است. این 
کشور به طور معمول در س��ال هاي اخیر که ایران 
به دلیل سوء مدیریت ها، فرسودگي زیرساخت ها، 
فساد و قاچاق و البته تحریم ها، نفت کمتري تولید 
و روانه بازار کرد، بیش از س��همیه مجاز نفت تولید 

کرده است.
ایران پس از انقالب اس��المي و عراق در تجربه 
یک جنگ هش��ت س��اله و تحریم هایي که عمال 
تا مرحله نفت در برابر غذا تش��دید ش��د، مشترک 
هس��تند، اما عراق عالوه بر این جنگ فرسایشي و 
تحریم ها، تجربه حمله نیروهاي ائتالف به رهبري 
آمری��کا را نی��ز در کارنامه خ��ود دارد. مداخله اي 
نظامي که پیامدهاي فاجع��ه بار آن همچنان این 
کشور را درگیر کرده است. اما شرایط اقتصادي و به 
خص��وص تولید نفت عراق بر خالف آنچه در زمان 
مش��ابه در ایران اتفاق افتاد، بس��یار امیدوار کننده 

بوده است. عراق هم اکنون دومین تولید کننده نفت 
اوپک و پنجمین تولید کننده بزرگ نفت در جهان 
است. آژانس بین المللي انرژي پیش بیني مي کند با 
افزایش تولید این کشور به شش میلیون بشکه در 
روز، نام عراق در جایگاه س��وم فهرست بزرگترین 
کش��ورهاي تولید کننده نفت جهان قرار گیرد. این 
نهاد بین المللي دلیل خوش بیني نس��بت به آینده 
صنعت نفت عراق را شرایط مطلوب سرمایه گذاري 
خارجي، ثبات سیاس��ي و در دسترس بودن منابع 
آب توصیف کرده است. هیچ یک از این عوامل در 
مورد ایران مصداق ندارد و در مقابل تحریم، فساد و 
فرسودگي میدان هاي نفتي، چشم انداز این صنعت 

را بیش از هر زمان دیگري تهدید مي کند.
برخي گزارش ها حاکي از آن اس��ت که عراق در 
زمان تصمیم گیري آمریکا براي عدم تمدید معافیت 
از تحریم ه��اي نفتي ایران، ب��راي افزایش تولید به 
واشنگتن چراغ سبز نشان داده بود. عراق هم اکنون 
به همراه روسیه و قزاقستان با جذب مشتریان نفتي 
ایران، منابع نفت مورد نیاز ترکیه را تامین مي کند 

که واردات از ایران را متوقف کرده است.
مقام های عراقي حاضر در نشست هاي اضطراري 
اخیر سران کشورهاي عرب و مسلمان در مکه که 
زیر نورافکن رس��انه ها و توج��ه جامعه بین المللي 
برگزار ش��د، در واکنش ب��ه اتهام هاي مطرح علیه 
ایران در بیانیه پایاني این نشس��ت ها، آن را امضاء 
نکردند. برهم صالح، رئیس جمهوري عراق با انتقاد 
از این بیانیه گفت: »ایران کشور همسایه ما است و 
امنیت آن باید حفظ شود.« اما زماني که نورافکن ها 
خاموش مي ش��ود و پاي منافع اقتصادي به میان 
مي آید؛ عراق، روس��یه و حتي چی��ن در دور زدن 
همین »کش��ور همس��ایه« و »دوست« از یکدیگر 

سبقت مي گیرند.
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اقتصاد سیاسي بخش نفت و گاز در ایران
دکتر حسین عبده تبریزی|

از اواسط دهه ۷0 که بحث بورس نفت آغاز شد و 
و بعد در اوایل دهه 80 به طور جدي تر دنبال شد، تا 
تشکیل بورس برق و بعد تبدیل آن به بورس انرژي و 
نهایتا تا زماني که اولین معامله نفت در سال ۱۳۹۷ 
روي می��ز کارگ��زاران رفت، م��دت زماني طوالني 
س��پري ش��د. اما عرضه محموله نفتي با موفقیت 
همراه نشد، چون زمان عرضه مناسب نبود و بورسي 
که علي االصول باید ویژگي بین المللي داشته باشد، 
در هنگامه تحریم هاي س��خت بین المللي، فعالیت 
خود را آغاز کرد؛ بي ش��ک، در شکل گیري این بازار 

به اقتصاد سیاسي موضوع توجه نشد.
اساس��ي  کااله��اي  ک��ه  کارگ��زاري  ب��راي 
)commodity(، معامل��ه مي کن��د، براي تأمین 
سرمایه اي که مي خواهد معامالت کاالهاي اساسي 
را تأمی��ن مالي کند، براي مدیر صن��دوق یا مدیر 
شرکت س��رمایه گذاري که براي س��بد یا صندوق 
خود کاالهاي اساسي مي خرد یا اوراق شرکت هاي 
مربوطه را معامله مي کند، براي هر س��رمایه گذاري 
که با این کاالها صرفاً ریسک )hedge( را پوشش 
مي ده��د، و باالخ��ره براي ط��راح و مهندس مالي 
ابزارهاي مالي یا نهادها و بازارهاي مالي، داس��تان 
نفت و گاز یادآور موضوع دیگري هم هس��ت؛ آنان 
باید به اقتصاد سیاسي این محصوالت توجه کنند 
و در کان��ون هر نوع تحلیل بنیادي از این کاالهاي 

اساسي، این نوع بررسي را قرار دهند.
البته، ویژگي اول اقتصاد سیاسي این کاالهاي 

اساسي دائما در حال تغییر است. نگاهي 
تاریخ��ي ب��ه تح��والت این دو 

سوخت فسیلي در مقایسه 
با انرژي هاي قبلي اس��ت 
که تولی��د و توزیع نفت را 
از زم��ان پیدایش نفت تا 
چند دهه قبل، که بیانگر 
ترتیب��ات نئوکلونیس��تي 
اس��ت،   neo-colonial
ش��کل داده است. در ادامه 

این بررسي تاریخي، ناچاریم 
به تحوالت آغازین قرن بیستم 

نگاه کنی��م، به ش��کل گیري و 
بحران هاي اوپک از زمان تشکیل 

تا دهه بحراني ۷0 آن و تا امروز نگاه 
کنیم. شاید مهم تر از اینها مالي سازي 
بازاره��اي   )financialization(

نفت ظرف دهه هاي اخیرتر است.
از مالي س��ازي، توسعه  منظور 

س��رمایه داري مال��ي از دهه 80 می��الدي تا امروز 
است. در این دوره، نسبت بدهي به سرمایه افزایش 
قابل مالحظه اي مي یابد؛ خدمات مالي درصد باالیي 
از درآم��د س��رانه را مي س��ازد و مبادل��ه از طریق 
نهادهاي مالي تسهیل مي شود، یعني ریسک قابل 

خرید و فروش مي شود.
در واق��ع، در چند دهه اخیر اس��ت که تغییرات 
اساس��ي در رابط��ه محصوالت معدن��ي و انرژي با 
بازارهاي مالي و سرمایه گذاري جهاني رخ مي دهد 
و مفهوم کااله��اي اساس��ي )commodity( به 
معنایي که ما در »مالي« )finance( مي شناسیم، 
جل��وه مي کن��د و در واقع این محصوالت وس��یله 
انباشت ثروت مي شوند و وثیقه هاي صدور ابزارهاي 
مال��ي قابل معامله در بازارهاي جهاني را تش��کیل 
مي دهند.بحث هاي عمده اقتصاد سیاسي نفت و گاز 
در س��طح جهاني و ملي به تضادها و برخوردهاي 
حاص��ل از تولیدکنندگان اصلي و مصرف کنندگان 
انرژي برمي گردد. منابعي که به اصطالح در جنوب 

پیدا شد، و استفاده از این منابع )با توجه به امکانات 
و محدودیت ه��اي آنها( ب��راي رش��د اقتصادي و 

دموکراسي در شمال معمول شد.
ما بخشي از این تضادها، درگیري ها، مناقشه ها، 
ضدیت ها و کشمکش ها را در تاریخ معاصر خودمان 
به یاد داریم و نس��ل جوان آن را در صفحات تاریخ 
خوانده است: از آغاز استخراج نفت در ایران بگیرید، 
تا وقایع دهه ۳0 شمسي و تحوالت اقتصاد سیاسي 
در دوره پهلوي. این نسل خود امروز در مناقشه بین 
ایران و آمریکا و تحریم نفت و گاز ایران، کلیاتي از 

اقتصاد سیاسي نفت و گاز را تجربه مي کند.
براي درک دینامیزم )پویایي( سیاست و اقصاد 
ایران، هم از جنبه ملي و هم از جنبه بین المللي، 
انرژي بس��یار پراهمیت بوده است. ایران در چند 
دهه اخیر کامال در قال��ب تعاریف و ویژگي هاي 
یک کشور نفتي جاي گرفت. کشوري که تحوالت 
سیاس��ي و اقتصادي آن به صادرات هیدروکربن 
مربوط بوده  اس��ت. صادرات انرژي قطعاً اقتصاد 
م��ا را جزء 20 اقتصاد برتر جه��ان قرار مي دهد؛ 
ظرفیت کس��ب و انباش��ت ارز را به ما داده  است 
و همراه با خود رانت هاي بخش، توزیع ناعادالنه 
ثروت و کاهلي ها و سس��تي هاي حاصل از درآمد 

بي زحمت را آورده است.
توجه به این تضادها و درگیري ها، نقش هژمونیک 
بعضي کشورها، توجه به بلوک تاریخي ایي که ایران 
در آن قرار مي گیرد، توجه به رابطه اقتصاد سیاسي 
بین الملل و »امنیت انرژي« جهاني،… رابطه ایران 
را با س��ایر کشورهاي جهان مي س��ازد، رابطه ما با 
ش��رکت ها فراملیتي را تعریف مي کند، و آثار آن بر 
پارادیم حاکمیت منابع کش��ور موجب تمرکز 
اقتصاد در دس��ت دولت شده است، به جاي 
آنکه بازارهاي باز و رقابتي گس��ترش یابد. 
اطالع��ات پیرامون همه ای��ن موضوعات 
براي فعالیت، معامله، طراحي، نهاد سازي 
و کسب منافع و سود در بازارهاي مالي 

انرژي موردنیاز ما است.
وجه دیگر این بررس��ي بنیادین 
بخش به تغییرات پایه اي و اساسي 
فن��اوري برمي گردد ک��ه تغییرات 
عمیق در بازارهاي نفت و گاز ایجاد 
کرده است. از شکاف یا شکستگي 
 )fracturing(هیدرولیکي و حفاري

 افقي بگیریم تا بحث افزایش انرژي 
تجدیدپذیر و خودروهاي الکتریکي.

در ای��ن بخش اس��ت که بح��ث تغییر 
مفه��وم س��نتي »امنی��ت ان��رژي« مطرح 
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مي ش��ود. فناوري هاي جدی��د و نوظهور مربوط به 
تولی��د، انتقال و حمل نف��ت و گاز عماًل به پارادایم 
)paradigm( ان��رژي جدی��دي انجامیده اس��ت. 
تولید گازِ قباًل غیرقابل دس��ترس یعني گاز ش��یل 
در آمریکاي شمالي و نفت در قطب شمال پارادایم 
انرژي موجود را به چالش مي کش��د. پارادایم قبلي 
مي گوید امنیت انرژي به امنیت عرضه، معقول بودن 
قیمت و پایداري محیطي آن مربوط اس��ت. یعني 
وضیعتي که خاورمیانه تولیدکننده اصلي نفت و گاز، 
آمریکا، اروپا و  آسیا مصرف کنندگان عمده آن بودند. 
بي شک در این سمینار اشاره هایي به پارادایم جدید 
انرژي و شکل بندي جدید امنیت بین المللي انرژي 
حاصل از آن و تأثیر آن بر بازارهاي مالي خواهد شد 
و بعد مس��یرهاي آتي نفت و گاز است که اهمیت 
دارد. مس��یر آتي انرژي در چارچوب بحث تغییرات 
آب وهوایي، زیست محیطي و تالش بین المللي براي 
کنترل گازه��اي گلخانه اي و جلوگیري از انتش��ار 

کربن بر بازارهاي مالي تأثیر دارد.
همه این جنبه هاي اقتصاد سیاس��ي نفت و گاز 
جنبه تازه و آموختني دارد. مي دانیم که در تحلیل 
خود براي سرمایه گذاري در این بازار، براي طراحي 
ابزارها و بازارها، براي نهادسازي و براي موفقیت در 
معامالت این کاالهاي اساسي ناچاریم حداقل مباني 

پایه اي اقتصاد سیاسي نفت را فرا بگیریم.
ب��ه گمان من، نقش »علم مالي« در این میان 
حت��ي در حل مخاصم��ات مربوط ب��ه »امنیت 
ان��رژي« در س��طح جهان��ي و در حل معضالت 
»اقتصاد سیاس��ي« ایران اهمی��ت دارد. اینکه ما 
بازارهاي ان��رژي و کاالهاي اساس��ي را در ایران 
چگونه طراحي کنیم که »از شکس��ت« و به ویژه 
»شکس��ت هاي بحراني« ممانع��ت کنیم، یعني 
حداقل نقش و س��هم خود را در جلوگیري از این 
شکس��ت ها ایفا کنیم، اهمیت بسیار دارد. آیا اگر 
در دهه ۱۳۷0 شمسي بازار سرمایه به قدر کفایت 
گس��ترش مي یافت، س��اختار متفاوت اجتماعي 
ش��کل نمي گرفت؟ آیا اگر وضعیت بانک ها در دو 
دهه قبل کنترل مي شد، از خسارات عظیم و فساد 
جاري نمي شد ممانعت کرد؟ یا مثاًل آیا در شرایط 
بهتر بین المللي در آینده، از طریق بازار س��رمایه 
نمي توانیم همکاري هایي با »چین« انجام  دهیم، 
بازارهاي مشترکي با آن کشور بسازیم، و ابزارهاي 
قابل معامله در بازار یکدیگر داش��ته باشیم که در 

شکل توسعه ایران در قرن 2۱  تأثیرگذار باشد.
امید مي رود که تشکیل دوره هایي از این دست 
به ما کمک کند تا در ش��کل گیري کارآمد و کاراي 
بازارهاي مالي و کاالهاي اساسي )به ویژه نفت و گاز( 
و در فعالیت و معامله پر بازده، شفاف و منصفانه در 

این بازارها در کشور خود موفق تر عمل کنیم.

تحریم و چالش هاي پیش روي 
صنعت انرژي ایران

تحریم علیه کش��ورهاي عمده تولید کننده 
نف��ت، نه تنها باعث تضعیف اقتص��اد آنها، بلکه 
فرصتي براي آمریکا و دیگر تولید کنندگان انرژي 

فراهم مي کند
ژئوپلتی��ک انرژي جه��ان در حال تغییر 
اس��ت. منابع ناش��ي از گاز نامتعارف، باعث 
دگرگون��ي در ژئوپلتی��ک گاز طبیع��ي و 
»ال ان جي« ش��ده است. کش��ورهاي عمده 
تولید کننده انرژي براي باال بردن سهم خود 
در بازار جهان��ي گاز، از صادرات انرژي براي 
ایجاد وابستگي متقابل و گسترش روابط با 
همپیمانان خویش بهره مي گیرند. صادرات 
انرژي نه تنها باع��ث افزایش حجم تجارت 
بین کشورها مي شود، بلکه در حفظ امنیت 
و ثبات منطقه اي نقش مهمي ایفا مي کند. 
انقالب گازي ش��ل، آمری��کا را از وارد کننده 
انرژي ب��ه صادر کننده ان��رژي تبدیل کرده 
اس��ت و امنیت انرژي این کش��ور را تا حد 
زیادي به تولیدات داخلي وابس��ته کرده، هر 
چند آمریکا تا چند سال آینده همچنان به 
عنوان یک وارد کننده نفت باقي خواهد ماند.

بیش��ترین میزان تاثیر انقالب گازي »شل« 
در سیاست خارجي آمریکا در دوران اوباما اتفاق 
افتاد، به گونه اي که در سال 20۱۱ رسما در سند 
استراتژي امنیت انرژي آمریکا به نقش و اهمیت 
منابع نامتع��ارف گاز در تامین آینده انرژي این 
کشور اش��اره شد. در فوریه س��ال 20۱۳ و در 
جریان نشس��ت کنگره آمریکا، اعضاي کمیته 
انرژي کنگره بر لزوم افزایش تولید گاز»ش��ل« 
ب��راي افزای��ش ص��ادرات »ال ان ج��ي« تاکید 

ورزیدند. اعضاي کمیته به نقش مهم تولید نفت 
و گاز»ش��ل« و صادرات »ال ان جي« آمریکا در 
کارایي تحریم ها علیه صنعت انرژي ایران، اذعان 
کردند. کنگره همچنین براي حمایت از امنیت 
ان��رژي اتحادی��ه اروپا و کاهش وابس��تگي این 
اتحادیه به گاز روسیه، خواستار صادرات بیشتر 
»ال ان جي« به آن شدند. آمریکا همچنین براي 
حمایت از امنیت انرژي هم پیمانان خویش نظیر 
ژاپ��ن و کره جنوبي، خواه��ان افزایش صادرات 
»ال ان جي« به این کشورهاست تا هم به امنیت 
انرژي هم پیمانان خود در شرق آسیا کمک کند، 
و هم از میزان وابس��تگي این کشورها به منابع 

انرژي ایران بکاهد.
صادرات انرژي در دوران اوباما نقش مهمي در 
سیاست خارجي آمریکا بازي مي کرد، و اکنون 
در دوران ریاست جمهوري ترامپ نیز، اوضاع بر 
همان منوال است. استفاده از ابزار تحریم علیه 
کشورهاي عمده تولید کننده نفت، مانند ایران 
و ونزوئ��ال، ن��ه تنها باعث تضعی��ف اقتصاد این 
کش��ورها مي ش��ود، بلکه فرصت مغتنمي براي 
آمریکا و دیگر کش��ورهاي عم��ده تولید کننده 
انرژي فراهم مي کند تا سهم این کشورها را در 

بازار انرژي به  خود اختصاص دهند.
در فوریه س��ال 20۱۳ و در جریان نشس��ت 
عمومي شماره ۱۱۳ کنگره آمریکا، گفت وگوهاي 
متع��ددي در مورد ص��ادرات »ال ان جي« انجام 
گرفت. در پي این نشست، اعضاي کمیته انرژي 
سنا بر این امر تاکید ورزیدند که افزایش تولید 
نفت وگاز »شل« در آمریکا موجب کارایي بیشتر 

تحریم هاي آمریکا علیه ایران شده است.
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برخ��ي از پروژه ه��اي مهم ان��رژي که تحریم 
آمری��کا بر روند اجراي آنها تاثیرگذار خواهد بود، 

از این قرارند: 
 پروژه نورد استریم 2

خ��ط لوله »نورد اس��تریم 2« از بس��تر دریاي 
بالتیک، گاز روسیه را به آلمان منتقل خواهد کرد. 
ظرفیت این خط لول��ه 55 میلیارد متر مکعب در 
سال است. پیش بیني مي شود که این خط لوله تا 

پایان سال جاري میالدي به بهره برداري برسد.
آمریکا مخالف احداث و تکمیل پروژه خط لوله 
»نورد استریم 2« روسیه است و دیپلماسي فعالي 
براي متقاعد کردن آلمان براي انصراف از این پروژه 
به کار گرفته، اما تاکن��ون موفق به تعلیق یا ابطال 
آن پروژه نش��ده اس��ت. آمریکا براي ضربه زدن و 
جلوگیري از ادامه این پروژه، تصمیم به تحریم علیه 
ش��رکت هاي فعال در آن گرفته است. هفته قبل، 
رسما اعالم شد که آمریکا در نظر دارد تحریم هایي 

علیه پروژه »نورد استریم 2« اعمال کند. 
ری��ک پري، وزی��ر ان��رژي آمریکا، اع��الم کرد 
ک��ه دولت ترام��پ مي تواند الیحه اي ب��راي ایجاد 
محدودیت علیه پروژه »نورد استریم 2« تهیه کند.

 خط لوله ایران-پاکستان
درحالي که سرنوش��ت خ��ط لول��ه گاز ایران- 
پاکس��تان هنوز روش��ن نیست، این کش��ور اقدام 
ب��ه واردات »ال ان جي« از آمریکا کرده اس��ت. در 
س��ال 20۱۷ می��زان واردات »ال ان جي« از آمریکا 
۳ میلی��ون مت��ر مکعب بود که این رقم در س��ال 
بعد به چهار برابر افزای��ش یافت. افزایش صادرات 
»ال ان ج��ي« آمری��کا در کن��ار افزای��ش واردات 
»ال ان ج��ي« از قط��ر و همچنین ام��کان واردات 
»ال ان ج��ي« از آذربایجان و روس��یه، باعث ش��ده 
اس��ت که با گذش��ت زمان، احتمال اجرایي شدن 

پروژه خط لوله ایران - پاکس��تان کم رنگ تر شود. 
دولت پاکس��تان عمال تحریم هاي آمریکا را مانعي 
ب��راي تکمیل پروژه خط لوله در خاک آن کش��ور 
اعالم کرد. این در حالي اس��ت اس��ت که ایران در 
س��ال 20۱4 خط لوله مورد نیاز براي ارسال گاز از 

عسلویه به مرز پاکستان را احداث کرده بود.
 آینده صادرات گاز ایران به ترکیه

 ترکیه تنها مشتري عمده گاز طبیعي ایران است 
و س��االنه ده میلیارد متر مکع��ب گاز از ایران وارد 
مي کند. ایران عالوه بر ترکیه، به عراق و ارمنستان 
هم گاز صادر مي کند. قرار داد گاز ایران و ترکیه در 
سال 202۶ به اتمام مي رس��د و تاکنون مذاکرات 
براي تمدید این خط لوله به نتیجه نرسیده است. 
ترکیه همچنین بزرگترین وارد کننده »ال ان جي« 
آمریکا در منطقه اس��ت که از س��ال 20۱۶ شروع 
به واردات »ال ان جي« از این کش��ور کرده اس��ت. 
ترکیه در سال 20۱۶ فقط 8.۷ میلیون متر مکعب 
»ال ان ج��ي« از آمریکا وارد ک��رده بود، درحالي که 
این رق��م در پایان س��ال 20۱8 به می��زان 2۶.8 
میلیون متر مکع��ب افزایش یافت. افزایش واردات 
»ال ان جي« از آمری��کا در کنار افزایش واردات گاز 
از آذربایجان و روسیه، شرایط را براي تمدید مدت 

زمان خط لوله ایران- ترکیه دشوارتر خواهد کرد.
 پروژه هاي »ال ان جي« ایران

 ب��ا توجه به ذخایر عظی��م گاز در ایران، وزارت 
نفت در دوران ریاس��ت جمهوري احمدي نژاد پنچ 
پروژه »ال ان جي« با ظرفیت۷0 میلیون تُن در سال 
پیش بیني کرده بود و شرکت هاي اروپایي و چیني 
در ای��ن پروژه ها فعال بودند. تحری��م دوران اوباما 
باعث ش��د که کلیه شرکت هاي خارجي از میادین 
نفت و گاز ایران خارج ش��وند و تا این تاریخ، هیچ 
پروژه »ال ان جي« در ایران به بهره برداري نرس��د. 

این در حالي است که صادرات »ال ان جي« آمریکا 
که از س��ال 20۱۳ شروع ش��ده بود، در بازه زماني 
شش ساله از ۳ میلیارد متر مکعب به ۱0 میلیارد 
متر مکعب رسیده اس��ت. طبق برنامه کوتاه مدت 
وزارت انرژي آمریکا، این کش��ور باید به بزرگترین 
صادر کنن��ده »ال ان جي« دنیا تبدیل ش��ود. قطر، 
روسیه، استرالیا و...، نیز با سرمایه گذاري هنگفت، 
درصدد کس��ب سهم بیش��تر در بازار »ال ان جي« 
هستند. قطر که بزرگترین تولید کننده »ال ان جي« 
در دنیاست، به هیچ وجه مایل نیست سهم خویش 
را در بازار از دس��ت بدهد. این در حالي است که با 
توجه به مصرف باالي داخلي گاز طبیعي در ایران 
و نبود سرمایه گذار، ایران شانسي براي تبدیل شدن 

به صادر کننده »ال ان جي« در میان مدت ندارد.
تحریم هاي پي درپي علیه صنع��ت نفت ایران، 
نه تنها باعث کاهش ظرفیت تولید نفت و گاز این 
کشور شده اس��ت، بلکه آینده برخي از پروژه هاي 
خط لوله را نیز با ابهام روبرو کرده اس��ت. تحریم ها 
باع��ث کاه��ش درآم��د ارزي ای��ران، و در پي آن، 
کاهش رش��د اقتصادي خواهد ش��د. با تداوم روند 
کنوني، احتمال آنکه ایران در آینده نزدیک س��هم 
خود را در بازار جهاني از دس��ت بدهد، روز به روز 
بیشتر مي شود و احتمال مي رود که سهم ایران در 
بازار جهاني نیز توسط تولیدکنندگان عمده اوپک 
و همچنین روس��یه و آمریکا، گرفته ش��ود. ادامه 
مش��کالت موجود بین ایران و آمریکا، این فرصت 
را فراهم آورد تا آمریکا در تامین انرژي کشورهایي 
چون هند، کره جنوبي، ژاپن و غیره که مش��تریان 
عمده انرژي ایران هستند، نقش ویژه اي بازي کند. 
افزایش س��هم آمریکا در بازار انرژي این کشورها، 
مستقیم یا غیرمس��تقیم، به معناي کاهش سهم 

ایران در بازار جهاني انرژي است.

نفت
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دور جدید تحریم ها و رفتار دولت
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ تحوالت خرد و کالن بسیاری را تجربه کرده 
است. آثار همه این تحوالت در نرخ رشد اقتصادی انعکاس پیدا کرده است 
 GDP  و مطابق آماری که توس��ط مرکز آمار منتشر شده است نرخ رشد
با نفت و بدون نفت در سال ۱۳۹۷ به ترتیب منفی 4/۹ و منفی 2/4درصد 
اعالم شده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه سال ۱۳۹8 
نیز به ۳0/۶ درصد رس��ید که نس��بت به اس��فند ماه ۱۳۹۷ به میزان ۳/۷ 
واحد درصد افزایش یافته است. نرخ رشد گروه های صنعت و کشاورزی نیز 
در ۹ ماهه اول س��ال ۱۳۹۷ به ترتیب منفی۹/۶ و منفی ۱/5 درصد اعالم 
شده است. با توجه به موارد فوق الذکر امروزه اصلی ترین مسئله حوزه تولید 
و صنعت مشکالت ناشی از تحریم هاست چه این که در این زمینه علیرغم 

تالش گسترده حاکمیت و به ویژه دولت و نهادهای اجرایی به دلیل اختالف 
در برداش��ت از اصل موض��وع و رویکردها و یا به عب��ارت دقیق تر اختالف 
در اس��تراتژی ها و تاکتیک ها برای مقابله با آثار آن در بین دست اندرکاران 
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 گفت وگو بین اعضا و صاحبنظران قرار 
دهد. لذا این گزارش اجمالی در چهار بخش تحت عنوان تشریح تحریم های 
اعمال شده، کانال های اثرگذاری تحریم، اقدامات اجرایی دولت و در نهایت 
پیشنهادها سازماندهی ش��ده است تا به جهت تبادل نظر بین اعضا و ارائه 

راهکارهای برون رفت در دستور کار کمیته های کارشناسی قرار گیرد.

گزارش کارشناسي انجمن مدیران صنایع:
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تحریم

 تحریم های وضع شده علیه ایران 
در سال 1397

در طول 40 س��ال گذش��ته ایران مشمول انواع 
و اقس��ام محدودیت ه��ای اعمال ش��ده از س��وی 
کشورهای غربی و سازمان ها و نهادهای بین المللی 
شد که در مورد آنها در دستگاه های مختلف کشور 
گزارش های مفصلی تهیه شده است. برای برداشتن 
این تحریم ها 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 ۱4 ژوئیه 20۱5 
است. بررسی ها نش��ان می دهد که تحریم ایران از 
سال 200۶ میالدی وارد فاز جدیدی شد که ویژگی 
برجسته آن، تبدیل تحریم های یکجانبه و یا دوجانبه 
به تحریم های چندجانبه، فراگیر و تحریم کش��ور 
توسط سازمان ملل بود. این ویژگی نشان می داد که 

اعمال محدودیت بر ایران وارد دوران جدیدی شده 
است.انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور 
در ایاالت متحده آمریکا در س��ال 20۱۶ میالدی، 
تحوالت بین المللی را وارد مرحله جدیدی کرد که 
برجسته ترین آن خروج این کشور از توافقنامه ای بود 
که برای رسیدن به آن، کشورهای مختلف زحمات 
بس��یاری را متحمل ش��دند. اما در اردیبهشت ماه 
سال ۱۳۹۷ ناگهان آمریکا تصمیم گرفت از برجام 
خارج شود. پس از این تصمیم، در ۱5 مرداد ۱۳۹۷ 
فرمان اجرایی ۱۳84۶ را امضا کرد که بر اساس آن 
مقرر گردید تمام��ی تحریم های آمریکا علیه ایران 
در ۱5 م��رداد و ۱4 آبان ۹۷ به مرحله اجرا درآیند. 
تحریم ه��ای وضع ش��ده در حوزه های مختلف بود 
که کلیه فعالیت های اقتصادی در بخش هاي نفت، 
صنایع و معادن، انرژی، بیمه، بانک، فلزات گرانبها، 
حمل و نقل و... را ش��امل می شد و تحت تأثیر قرار 

می داد که سرفصل آنها به شرح ذیل است: 
 یک-  تحریم نفت، پتروشیمی و بخش انرژی کشور

دو- تحریم نظام بانکی، خدمات بیمه ای و خدمات 
پیام رسان مالی بین المللی

سه- تحریم ریال و انتشار اوراق بدهی
 چهار-  تحریم کشتیرانی و کشتی سازی

 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 فوق الذکر گویای این واقعیت است 
که گستره و دامنه شمول تحریم های وضع شده 
اخیر بر اقتصاد ایران بسیار وسیع و گسترده است 
و هر کدام از س��رفصل هاي ذکر شده، کانال ها و 
مجاری اثرگذاری بسیاری بر پیکره اقتصاد ایران 

دارند که در ادامه این قسمت جزئیات آن توضیح 
داده می شود.

س��رآغاز تحریم ها 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��ت های 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 
دارایی های مالی نیز یکی دیگر از منابع عمومی دولت 
در تأمین منابع بودجه محسوب می شود که فروش آن 

مشمول تحریم های جدید وضع شده گردید. 
مطابق اقدامات انجام ش��ده توسط ایاالت متحده 
آمریکا، نظام مالی و بانکی کشور نیز مشمول تحریم ها 
شد و به دنبال آن بانک مرکزی و تقریباً تمامی بانک ها 

و نهادهای مالی کش��ور وارد لیست SDN شدند که 
البته این وضعیت شامل حال شعب خارجی بانک هاي 
ایرانی نیز می ش��ود. در این میان تحریم اس��تفاده از 
چرخه دالر و پیام رس��ان مالی سوئیفت نیز در زمره 
این تحریم ها قرار گرفته است. مهم ترین 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 کانال های مربوط به انتقال وجوه 
در عرصه بین المللی و بهره مندی از سوئیفت به وجود 
آمده اس��ت. تحریم ها، عرصه تجارت خارجی کش��ور 
را نیز م��ورد هدف قرار داده اس��ت و مي  تواند عرصه 
مربوط به واردات برخی از نهاده هاي تولید و کاالهای 
س��رمایه ای را به کش��ور با محدودی��ت جدی مواجه 
کن��د. تحریم مربوط به فروش فل��زات خام، گرافیت، 
تحریم کشتی س��ازی و کشتیرانی، بیمه، بنادر و... در 
ای��ن زمره قرار دارد. در واقع اعمال محدودیت در این 
اقالم باعث می ش��ود ص��ادرات و واردات انواع کاالها، 
صادرات محصوالت پتروش��یمی، فرآورده های نفتی، 
واردات مواد اولیه، نهاده های مورد نیاز تولید، کاالهای 
مصرفی و... امکان پذیر نباش��د.  بخش تولید کشور و 
سرمایه گذاری در بخش انرژی نیز از تحریم بي نصیب 
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 امکان پذیر نباشد، 

لذا بازار با عدم تعادل هاي متعددی مواجه گردید.
ه��ر کدام از م��واردی که در این نوش��تار بدان ها 
اشاره شده است بدون شک هزینه ها و خسارت هایی 
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 بودجه ای 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 فعالیت ه��ا در دنیای تجارت امروز دارند و بدون 
اس��تفاده از این خدمات، تجارت امکان پذیر نیست، 
باعث می ش��ود که در نظام تجاری کشور اختالالت 
جدی به وج��ود آید، هزینه های مبادله افزایش یابد 
و عدم دسترس��ی به این خدمات نی��ز انزوای مالی، 
تجاری و بانکی را برای کشور رقم می زند.  تحریم های 
مربوط به این بخش ها و علی الخصوص بخش تجارت 
خارجی باعث می ش��ود در تأمین کاالها، مواد اولیه 
و نهاده ه��ای مورد نیاز تولید و کاالهای س��رمایه ای 
اختالالت جدی حاصل ش��ود و اینها خود مي  تواند 
افزایش ن��رخ بیکاری، کاهش نرخ رش��د اقتصادی، 

رکود، تعطیلی بنگاه ها و... را به دنبال داشته باشد.
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 بررسی کانال های اثرگذاری تحریم بر 
اقتصاد ایران

تحریم به هر صورتی که انجام شده است با دو 
شکل کلی شامل ممنوعیت تجاری و مالی اعمال 
می شود و این باعث می ش��ود صادرات، واردات، 
سرمایه گذاری و هزینه های تولید تحت تأثیر قرار 
گیرند. اقتصاد ایران بدلیل ساختار شکننده، وجود 
ضعف های 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 شوک های درونی و 
بیرونی از تاب آوری مناسب برخوردار نباشد. این 
وضعیت باعث ش��د تا در سال های اخیر، تحریم 

وضعیت نامناسب اقتصادی را تشدید کند.
در دنیای امروز هیچ کش��وری بدون داشتن 
مبادالت مختلف سیاسی و اقتصادی قادر نخواهد 

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 می کند. تحریم های وضع شده 
ب��ر اقتصاد ایران با اعمال ان��واع محدودیت ها 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 می دهد. 
مراجعه به فروض مربوط به قانون بودجه س��ال 
۱۳۹۷ کل کش��ور، مقرر گردی��د روزانه بیش از 
2/4 میلیون بش��که نفت و میعانات گازی صادر 
و عالوه براین، روزانه ۱20 هزار بش��که میعانات 
گازی با تخفیف 5 درصد 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 2/5 میلیون بشکه خواهد شد. 
پیش بینی ش��ده بود از مجموع فعالیت مربوط 
 به ص��ادرات نفت خام و میعان��ات گازی حدود

50 میلیارد دالر درآمد عاید کش��ور شود که از 
این محل ۱4/5 درصد آن سهم شرکت ملی نفت 
است و مابقی سهم دولت و صندوق توسعه ملی 
در نظر گرفته شده بود. با اعمال محدودیت هایی 
ک��ه از قِب��ل تحریم به کش��ور تحمیل ش��ده 
اس��ت، تحقق این میزان صادرات ب��ا وجود آن 
محدودیت ها امکان پذیر  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 
۱۳۹۷ ب��ا کاهش مواجه ش��د و این وضعیت با 
جزئیات بیشتر و به همراه ارقام در جدول زیر نیز 

نمایش داده شده است. 
جدول1: وضعیت تولید و صادرات نفت خام ایران در سال 1397

اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينرديف

3/813/823/823/793/753/633/443/343/012/82/722/74توليد

2/192/42/42/212/191/91/21/81/281/31/21/1صادرات

March 2018-Feb 2019 میلیون بشكه در روز(مأخذ: گزارش ماهنامه هاي بازار نفت آژانس بین المللي انرژي( 

مجموعاً در س��ال ۱۳۹۷ به میزان ۷۹۷ میلیون 
بش��که نفت خ��ام و میعانات گازی صادر ش��د که 
متوس��ط آن روزانه 2/۱84 میلیون بش��که برآورد 
می ش��ود. اگر این رقم از 2/4 میلیون بش��که کسر 
شود نشان می دهد که میزان کاهش روزانه صادرات 
نفت خام به طور متوس��ط  2۱۶ هزار بشکه است و 
در مجموع در س��ال مذکور ۷8/8 میلیون بشکه از 
صادرات پیش بینی شده نفت خام و میعانات گازی 
محقق نش��د. این رقم نش��ان می دهد که در سال 
۱۳۹۷ مجموعاً بی��ش از 4/۳ میلیارد دالر از درآمد 
صادرات��ی نفت و میعانات در بودج��ه بر اثر تحریم 
محقق نش��د. بنابراین در گام اول بیش از 4 میلیارد 
دالر از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه ۹۷ کل 
کشور با توجه به تحریم محقق نشده است که با توجه 
به نرخ تسعیر ۳500 تومان به ازا هر دالر،  رقم بیش 
از ۱5 ه��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 می کند. کاهش صادرات نفت و محدودیت 
در دسترس��ی به خدمات بانکی و کانال های نقل و 
انتق��ال مالی و پولی باعث می گردد که ارز حاصل از 
این محل نیز به کشور منتقل نشود و در تأمین ارز 
مورد نیاز برای فعالیت های مختلف محدودیت بوجود 
آید. این موضوع س��بب خواهد شد نرخ ارز افزایش 
یابد و این افزایش، اث��رات قابل توجه ای روی انجام 
فعالیت های اقتصادی دارد، ارزش پول ملی و ذخایر 
ارزی کشور کاهش می یابد، هزینه تولید را افزایش 
و در مجموع رقابت پذیری را کاهش میدهد و سطح 

اشتغال را تحت تأثیر قرار می دهد. 
خروج شرکت های خارجی و کاهش سرمایه گذاری 
خارجی اثر دیگری است که تحریم به ایران تحمیل 
کرده اس��ت. از زمانی که ترامپ در اردیبهشت ۹۷ 

اعالم کرده است از برجام خارج می شود، شرکت های 
خارجی زیادی دست از فعالیت در ایران کشیدند و 
از کشور خارج شدند. از جمله آنها توتال فرانسه، رنو 
و... هستند. لذا تحریم سبب می شود سرمایه گذاری 
خارجی در کشور کاهش یابد. این نیز سبب می شود 
تولیدات صنعتی کشور کاهش یابد.کاهش مبادالت 
تجاری با کش��ورها از جمله اثرات منفی تحریم به 
شمار می رود. 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 ۱۳۹۷ منفی است. مرکز 
آمار ایران در فروردین ماه س��ال جاری متوسط نرخ 
رشد اقتصاد ایران را به قیمت بازار منفی ۳/8 درصد 
اعالم کرده است. این در حالی است  که متوسط نرخ 

رشد در سال ۱۳۹۶ به میزان ۳/۷ درصد بود. 

جدول 2: متوسط نرخ رشد اقتصاد ایران در 9 ماهه اول سال 1397 )درصد(
متوسط نرخ رشد سال 1396متوسط نرخ رشد نُه ماهه اول سال 1397نام بخش
9/61/6-صنعت

1/51-کشاورزی
0/026/8خدمات

4/93/7-تولید ناخالص داخلی
2/44/3-تولید ناخالص داخلی بدون نفت

مأخذ: مرکز آمار ایران *سال پایه ۱۳۹0  



28

شماره 137- تابستان 1398

تحریم

آنچه که در این قس��مت آمده اس��ت گویاي 
این واقعیت است که تحریم بر وضعیت اقتصاد 
ای��ران و برخي متغیرهاي اقتصادي تأثیر منفي 
داش��ت. خ��روج برخي ش��رکت هاي خارجي از 
کشور برغم امضا و انعقاد قرارداد، کاهش صادرات 
 نفت، کاهش مبادالت تجاري با برخي کشورها را 

به دنبال داشته است. 
برای سال ۱۳۹8 نیز مطابق گزارشی که مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی با توجه به 
الیحه بودجه س��ال ۱۳۹8 کل کشور تهیه کرده 
است، رشد منفی اقتصادی بین 4/5 تا 5/5 درصد 
و احتمال رکود تورمی را پیش بینی کرده و عالوه 
ب��ر این، صندوق بین المللی پول نیز رش��د منفی 
۶ را ب��رای اقتصاد ایران در س��ال 20۱۹ میالدی 

پیش بینی کرده است.  

 ارزیابي اجمالي اقدامات دولت
برای کاهش آثار تحریم

تصمی��م دولت ترام��پ به خ��روج از برجام و 
بازگشت تحریم به کش��ور در سال ۱۳۹۷ در دو 
مرحل��ه، به لحاظ این که احتمال و امکان خروج 
از ط��رف آمریکا پیش بینی نش��ده ب��ود، نوعي 
غافلگیري براي کش��ور به دنبال داش��ت. به نظر 
مي آی��د که در زمان تصویب برج��ام، ایران هیچ 
پیش بیني و جایگزیني ب��راي اتخاذ رویکردهاي 
ای��ن چنیني از س��وی ۱+5 نداش��ت و این خود 
باعث گردید تا ایران با غافلگیري مواجه ش��ود. با 
ای��ن حال ایران براي کاه��ش اثرات این تصمیم 
ترام��پ، اقداماتي را انجام داد که برجس��ته ترین 
آن در س��ال ۱۳۹۷ تهیه »برنامه هاي دوازده گانه 
مقابله با تحریم ها« بود. این برنامه ها در دو جلد و 
با بررسي سناریوهاي مختلف تحریم آغاز شده و 
با سناریوسازي تاثیر آن بر رشد و تورم و اشتغال، 

وارد حوزه هاي بخش��ي ش��ده و تالش داشت به 
اقدامات دولت در زمینه هاي مختلف سامان بدهد. 
سرفصل هاي مربوط به این برنامه ها عبارت بودند 
از: آثار س��ناریوهای مختلف تحریم و تقسیم کار 
دس��تگاه های اجرایی برای مقابله با آن، محاسبه 
آثار تحریم بر بودجه عمومی و سناریوهای جبران 
آن، راهکارهای مهار و مدیریت  رش��د نقدینگی، 
 برنام��ه تأمین مطمئن ان��رژی ، برنامه های ویژه 
حمل ونق��ل دریای��ی، ریلی و هوای��ی در تحریم، 
برنامه های صنع��ت معدن  و  تجارت در ش��رایط 
تحریم، نح��وه برنامه واگ��ذاری دارایی های مازاد 
دولت به مردم )س��هام و امالک مازاد(، تس��هیل 
ش��رایط عمومی و خصوصی و واگذاری طرح های 
عمرانی و.... که در ادامه جهت طرح مسأله به برخی 

از شاخص هاي مرتبط با آنها پرداخته می شود.

 آثار سناریوهای مختلف تحریم 
اگرچ��ه وظایف دس��تگاه هاي اجرای��ي در قانون 
تشکیل و اساس��نامه آنها مشخص ش��ده است ولي 
ش��رایط اضطراري حکم مي کرد برخي از دستگاه ها 
مأموریت ویژه اي را به عهده بگیرند. از اصلي ترین این 
راهکارها  مي توان ب��ه احیاء مجدد »کارگروه تنظیم 
بازار« با محوریت وزارت صمت و »تش��کیل ش��وراي 
عالي س��ران سه قوه« اش��اره کرد. ایراداتي که به این 
حوزه وارد بود اوالً مغفول ماندن برخي قوانین مرتبط 
توسط دو شوراي یاد شده و ثانیاً نحوه اجراي مصوبات 
ابالغي بوده اس��ت. متاس��فانه در خصوص مدیریت 
مناس��ب موضوعات در مجموعه دولت و تقسیم کار 
که در این قسمت به عنوان یکي از سرفصل ها مطرح 
گردید در مجموعه دولت راهبرد مشخص و هماهنگي 
و یکپارچگ��ي در اتخاذ تصمیم وجود ندارد و مصداق 
دقیق آن تشکیل وزارت بازرگاني است که در این مورد 
نه در دولت و نه در قوه مقننه اتفاق نظري وجود ندارد.

 محاسبه آثار تحریم بر بودجه عمومی
واقعی��ت این اس��ت که ایران از س��ال ۱۳5۷ 
تاکنون در چندین دوره تحریم شد و این تحریم ها 
یک جانبه، دوجانبه و فراگیر بودند. به رغم وجود 
چنین تجربه و س��ابقه اي در خصوص تحریم در 
کشور، پیرامون تحریم وضع شده اخیر در بخش 
بودجه اصالحات مناس��بي که بتواند هزینه هاي 
غیرضروري را کاهش دهد، اقدامي صورت نگرفته 
است. در این قسمت برغم آن که دولت مباحثي 
را مطرح کرده است در عمل اقدام جدي در حوزه 
س��اختار دس��تگاه هاي اجرایي صورت نگرفته و 
کماکان وضعیت همانند ش��رایط عادي در حال 
انجام است. مصداق دقیق این شیوه اتخاذ تصمیم، 
بي عملي دولت در نح��وه اجراي قانون هدفمند 
کردن یارانه هاس��ت که حداق��ل در بخش واریز 
نقدي آن بیش از 40 هزار میلیارد تومان در طول 
سال توزیع مي شود، حال آن که مي توان حداقل 
سه دهک پردرآمد را از لیست یارانه بگیران حذف 
کرد. 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 دهه ای این پیشنهادهای اصالحی بعید به 
نظر می رسد که این پیشنهاد نیز در عمل مورد 

توجه جدی قرار گیرد.

 راهكارهای 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 ۹۷ حدود

2۳ درصد نسبت به سال ۹۶ رشد داشت در حالیکه 
در س��ال ۱۳۹۶ این عدد حدود 22 درصد بود لذا با 
نگاه اجمالی به همین شاخص می توان 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 یازدهم در این بخش تالش کرده است تا 
 با وارد مدار کردن پاالیشگاه ستاره خلیج فارس،

بنزی��ن مصرف��ي مورد نی��از کش��ور را  تأمین 
کن��د. در این بخش دولت و مجلس متأس��فانه 
بدلیل نداش��تن سیاس��ت و هدف  واحد هنوز 
به جمع بندي مش��خصي نرس��یدند و ش��رایط 
 ب��ه صورتي در حال پیگیري اس��ت که با زمان 
غیرتحریم��ي هیچ تفاوتي ندارد. اس��تمرار این 
ش��یوه مدیریت در بازار انرژي ب��ه صورت عام 
و مص��رف پنج فرآورده اصل��ي نفتي قابل دوام 
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نیس��ت. این موض��وع در بازار ف��رآورده بنزین 
جدي تر و ملموس تر اس��ت. اگ��ر تحریم براي 
یک یا دو س��ال آینده ادامه یابد، بدون ش��ک 
واردات بنزی��ن جدي خواهد ب��ود و با توجه به 
محدودیت هایي که در بخش زیرساخت انتقال 
و توزیع بنزین کشور وجود دارد، دیگر با واردات 
هم که در لیس��ت تحریم قرار دارد، تأمین نیاز 

داخل امکان پذیر نخواهد بود.  

 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 ۱4 میلی��ارد دالر 
جه��ت تهیه مایحتاج مردم اع��الم 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 تأمین ذخایر استراتژیک کشور،نامشخص 
بودن برنامه هاي وزارت جهاد کشاورزي،نداشتن 
نظام توزیع مدیریت شده به منظور اعطای یارانه 
به فرد واجد شرایط،شبکه ای نبودن سامانه هاي 
ثبت س��فارش ،نبود ش��فافیت اطالعات و ایجاد 
رانت ه��اي اطالعاتي از جمله مس��ائل این حوزه 

قلمداد می شود.

 برنامه های ویژه حمل ونقل 
حمل و نقل نیز در لیس��ت تحریم هاي وضع 
شده جدید قرار دارد. بخش حمل و نقل با توجه 
به نقش��ي که در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد 
دارد، از اهمیت بسیار برخوردار است. این موضوع 
از آن جنبه داراي اهمیت است که عمده واردات 
کش��ور از طریق حمل ونقل دریایي و از طریق 
بنادر باید انجام ش��وند و صادرات نفت نیز که از 
طریق حمل و نقل دریایي انجام مي شود آسیب 
ج��دي مي بیند. در تحریم جدی��د بنادر بزرگ 
کش��ور نظیر بندر امام و بندرعباس که بیش از 
80 درصد واردات دریایی کش��ور از این دو بند 
انجام مي شود با محدودیت مواجه شدند و براي 
کم اثر کردن تحریم جا دارد که از بنادر کوچک 

براي جابجایي کاال استفاده کرد.

 برنامه های  صنعت معدن  و  تجارت 
وزارت صمت نیز برنام��ه تفصیلي کوتاه مدت 
س��تاد تحریم وزارتخانه مذکور را در س��ه بخِش 
تولید صنعتی- معدنی، مدیریت واردات و صادرات 
و تقویت لجستیک و مبادالت مالی و بیمه تنظیم 
کرد. حداقل نیاز ارزي براي تامین مواد اولیه،  اقالم 
و ملزومات مصرفي خطوط تولیدي صنعتي را تا 

پایان سال ۱۳۹۷به میزان 25 میلیارد دالر برآورد 
کرد و ارزبري کاالهاي اساس��ي بخش صنعت و 
معدن در س��ال ۱۳۹۷ ح��دود ۷/5 میلیارد دالر 
تخمین زد. بررس��ی برنامه هاي ارائه شده توسط 
وزارت صم��ت گویای این واقعیت اس��ت که این 
برنامه ها دارای اقدامات عملي و اجرایي مشخص 
نیس��تند. اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۷ برای بخش 

تولید افتاد این ادعا را اثبات می کند 

 نحوه برنامه واگذاری دارایی های مازاد دولت 
اموال مازاد بانک ه��ا در واقع دارایی هاي منجمد 
شده بانکی محسوب می شوند که در اقتصاد کشور 
دارای آث��ار مخربی از جمل��ه افزایش قیمت کاذب 
امالک و خروج سپرده سرمایه گذاران از چرخه تولید 
می باشد. گزارشی دال بر تسریع واگذاری ها منتشر 
نشده است و رسانه ها در روز یکم خرداد ۹8 به نقل 
از رئیس وقت کمیسیون اقتصادی اعالم کردند که 
پروژه واگذاری اموال مازاد بانک ها موفق نبوده است.

در حوزه اموال م��ازاد دولت نیز روش های واگذاری 
شفافی تدوین نشده است.

 تسهیل در مشارکت عمومی و خصوصی 
در خص��وص تس��هیل مش��ارکت عمومی و 
خصوص��ی اخیرا الیحه ایی از س��وی دولت ارائه 
ش��ده اس��ت که هدف از آن ایجاد بستر قانونی 
برای اجرای شیوه مشارکت عمومی – خصوصی 
در اجرای پروژه های عمرانی )تملک دارایی های 
سرمایه ای( و ایجاد شفافیت در خصوص تعهدات 
دولت و حقوق و مسئولیت طرفین مشارکت عنوان 
ش��ده است و الیحه در 2۹ ماده و 8 فصل شامل 
کلّیات که عموماً به تعریف اصطالحات پرداخته 
است. فصل دوم تحت عنوان سیاستگذاری برای 
توسعه مشارکت عمومی – خصوصی ارائه شده 
اس��ت در فصل سوم به ساختار و فرآیند اجرایی 
پرداخته است. در فصل چهارم قواعد، روش ها و 
قراردادهای مشارکت معین شده است. در فصل 
پنجم احکام مربوط به تامین مالی دوره احداث، 
بهره برداری  عنوان ش��ده است و در فصل ششم 
مفاد مرتبط با ریس��ک ها و تضامین آورده شده 
است. فصل هفتم و هشتم هم شامل مفاد مرتبط 

با حل اختالف و مقررات عمومی است.
با نگاه اجمالی می توان گفت که وجود طرح های 
نیمه تمام گس��ترده،عدم وجود استراتژی مشخص 
در تعری��ف طرح ها علیرغم وجود قی��ودات متعدد 
قانون��ی و ع��دم امکان تامی��ن مالی به هن��گام از 
 جمله مش��کالت اصلی این طرح ها قلمداد می شود

حال یکی از اصلی ترین 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 تداخل های متعددی که با 
قوانین و مقررات مرتبط با اجرای طرح های عمرانی  
در قوانین توسعه ایی، بودجه و آیین نامه های 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 
پیش بینی نهادهای مختلف جدیدی اس��ت که 
احتماالً خود منجر به ش��کل گیری بروکراس��ی 
جدید اداری خواهد شد و احتماالً موانع جدیدی 
در تعری��ف و اجرای طرح های تملک دارایی های 
سرمایه ای خواهد شد مانند شورای ملی راهبری 
و ش��وراهای مرتبط در اس��تان، کارگروه توسعه 
مش��ارکت عموم��ی – خصوص��ی، تس��هیل گر 
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 نه تنها منجر به 
تس��هیل فرآیندها نمی شود بلکه هماهنگی بین 
همه این نوع دستگاه ها که عمالً شبیه هماهنگی 
در هیات وزی��ران اس��ت، خ��ود به مان��ع جدید 
تبدیل می شوند.سومین نکته کلیدی پیش بینی 
حداقل ۱0 آیین نامه و دس��تورالعمل اس��ت که 
ب��ا ماموریت های مختل��ف مثل ارائ��ه خدمات 
مالی توس��ط بانک ها، انواع تضامین مورد توثیق، 
اساسنامه هیات امنای صندوق، ضوابط موسسات 
اعتبار سنجی،.... می باشد که ایجاد انسجام بین 
این همه مقررات برای یک هدف مشترک توسط 
نهادهای ذینفع متعدد مثل بانک ها، دستگاه های 
اجرایی و بازار سرمایه امر غریبی به نظر می رسد.

 برنامه های رونق تولید  و  اشتغال گسترده
بررس��ي و مطالع��ه مفاد این بس��ته نش��ان 
مي دهد که یکس��ان بودن برنامه اش��تغالزایي 
در ش��رایط تحریم��ي و غیرتحریمي مهمترین 
ضعف این برنامه است. تجربه تحریم سال هاي 
۱۳۹0 و ۱۳۹۱ نش��ان داد که با اعمال تحریم، 
شرایط بخش هاي مختلف اقتصادي در مقایسه 
با ش��رایط عادي متفاوت تر اس��ت و بخش هاي 
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 
اولویت بندي تهیه شده توسط سازمان برنامه و 
بودجه این تنگناها را در نظر نگرفته است. بدون 
شک اگر این رویکرد مورد توجه قرار می گرفت، 
اولویت بندها نیز تغیی��ر می کرد. قبل از اعمال 
تحریم س��ال گذش��ته، دولت با هدف خروج از 
رک��ود اقتصادی و در قالب »قان��ون رفع موانع 
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تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور« 
مص��وب ۱۳۹4/2/۱، با ه��دف تحریک تقاضا 
در بخش خودروس��ازي، جایگزیني خودروهاي 
فرسوده به عنوان یکي از برنامه هاي اشتغالزایي 
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 
شرکت های 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 تولید کاهش یافته است 
و ای��ن برنامه نمي  تواند اولویت مناس��بی برای 

اشتغالزایي در کشور در شرایط تحریم باشد. 

 تدوین راهكارهای ویژه 
  ICT و IT مقابله با تحریم ها در حوزه

در ح��وزه فن��اوری اطالع��ات آن چیزی که 
بیشتر مدنظر صنعتگران است استفاده بهینه از 
انبوه سامانه هاي اطالعات موجود در دستگاهای 
مختلف اجرایی اس��ت که کمک چندانی برای 
تسهیل فرآیندها و دسترسی فعالین  به خدمات 
 دولتی در راس��تای تس��هیل فضای کسب وکار،

شفاف سازی و کاهش فساد نکرده است.
به ط��ور کل��ی بای��د گف��ت در بس��ته های 
دوازده گانه تهیه ش��ده توسط دولت متاسفانه 
در خص��وص هزینه ه��ای مبادل��ه مترتب بر 
فعالیت های بخش خصوصی در شرایط تحریم 
راه��کاری ارائه نش��د این در حالی اس��ت که 
هزینه مبادله ناش��ی از فعالیت های اقتصادی 
این بخش چندین برابر ش��د. البته نه تنها این 

موضوع مغفول ماند و در اولویت های س��ازمان 
برنامه بدان توجه نشد، بلکه دولت بعضاً با انواع 
مداخله ها در قالب نظام تنظیم بازار، فشارهای 
مضاعفی را به تولیدکنندگان تحمیل می کند. 
اینها مي  تواند در ناهماهنگی بین دستگاهایی 
متولی بخش دولتی نیز ریش��ه داش��ته باشد. 
وجود چنین هزینه های تحمیلی بر تولیدکننده 
که باعث ش��د تا تورم تولیدکننده در آبان ۹۷  
به بیشترین میزان خود در یک دهه اخیر و به 
بیش از ۶۳ درصد برسد سبب گردید برخی از 
تولیدکنندگان حتی بدون دریافت وثائق خود، 
قراردادهای امضا ش��ده خود را با دستگاه های 
اجرایی نظیر وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت 
صم��ت لغو کنن��د. برغم تهیه بس��ته اجرایی 
مقابله با تحریم، بنگاه ها در ترخیص کاالهای 
خود از گمرک دچار مشکالت فراوانی هستند. 

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 گشایش ها، بیش 
از یکس��ال است که ریال مابه ازا ارز خود را به 
بانک های عامل پرداخت کردند اما این بانک ها 
نه ارز در اختی��ار آنها قرار می دهند و نه ریال 
آنها را به اینگونه ش��رکت ها برمی گردانند. این 
اس��ت که برخی از این ش��رکت ها و بنگاه ها 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 شرکت های ایرانی 
فعال در حوزه س��اخت تجهی��زات، قراردادهای 
خرید لیس��انس با ش��رکا خارجی منعقد کردند 
و اینها به صورت مشترک س��رمایه گذاری 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 
می رود و مصرف کننده انحصاری آن است و برخی 
از این نوع کاالها استراتژیک نیز به شمار می روند. 
در این بخش ها نیز به دلیل ناهماهنگی هایی که 
بین دس��تگاه های 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 بخشنامه های صادره از سوی بانک 
مرکزی گیر افتاده اس��ت. اینها همه نشان از این 
واقعیت دارد که بین دس��تگاه های اجرایی نظم 
فک��ری و مدیریت متمرکز برای حل مش��کالت 

اینچنینی در مجموعه دولت وجود ندارد. 

 نتیجه گیری و پیشنهادات
 تحریم ه��ای وضع ش��ده علی��ه ای��ران یکی از 
پیچیده ترین از منظر ش��یوه های تحریم با مشمول 
کردن تمامی بانک ها و نهادهای مالی کشور و یکی از 
گسترده ترین به لحاظ  دایره شمول آن که از نفت و 
آلومینیوم شروع و تا اوراق بدهی ادامه پیدا می کند، 
است. در این راستا  مخالفت های ظاهری اروپا و سایر 
قدرت های جهانی با تحریم ها در عمل کاری از پیش 
نبرده اس��ت به طوری که  تحریم ها 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 کانال های اثرگذاری بسته های 
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 هزینه های مبادله در محیط  کس��ب وکار 
نش��ان می دهد که خروجی های بس��ته های اجرایی 
ک��ه چندان مطلوب نیس��تند. نامطل��وب بودن این 
خروجی ها و نحوه اجرای بسته های اجرایی به دالیل 
مختل��ف از جمله عدم هماهنگی بین دس��تگاه های 
اجرایی  و تناق��ض در هدف گذاری ها، غیرواقع بینانه 
بودن آنها و عدم تلقی واحد بین دستگاه های اجرایی 
و حاکمیتی از آثار تحریم و راه های مقابله با آن ناشی 
می شود. استخراج توصیه های سیاست و راهکارهای 
عملیاتی برای کاهش آثار تحریم مس��تلزم بررس��ی 
جزئیات هر کدام از بسته های ابالغی با تخصص های 
مختل��ف اس��ت و انجم��ن در نظر دارد با تش��کیل 
جلس��ات کمیته های کارشناسی با حضور اعضا  آنها 
را اس��تخراج و در اختی��ار فعالی��ن، تصمیم گیران و 

مجریان قرار دهد.
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گفت وگو با دکتر حسین سالح ورزی

دنیای نو، فکرهای نو می خواهد
 تحری�م تا چ�ه حد توانس�ته در 
ظهور مش�اغل جدید اثرگذار باشد و 
آیا می توان ورود به مش�اغل جدید را 

با تحریم مرتبط دانست؟
واقعیت این است که تحریم اجرا شده 
از بهار ۱8۹8 تا امروز با تحریم اوایل دهه 
۱۳۹0 تفاوت های معن��اداری دارد. یکی 
از این تفاوت ها چش��م اندازی اس��ت که 
نشان می دهد تحریم فعلی شاید با ادامه 
وضعیت فعلی طوالنی تر شود. این اتفاق 
و چش��م انداز ناروش��ن از آینده تحریم ها 
و از دس��ت رفت��ن برخ��ی مزیت ه��ا در 
فعالیت های اقتصادی شهروندان ایرانی را 
به س��وی شغل هایی 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 نمی آید 

چون تحریم ها راه فروش آنها را مس��دود 
کرده است. در مقابل اما شهروندان دنبال 
شغل هایی هستند که بازار آنها در داخل 
است و گرفتار تحریم نمی شود. این یک 
امر طبیعی اس��ت و واکنش ایرانیان یک 

واکنش هوشمندانه است.
 چ�ه عوامل�ی در اقتصاد کش�ور 
باعث شده استارتاپ ها رونق بگیرند؟

فعالیت های مدرن برای کسب درآمد 
سرچش��مه در کش��ورهای قدرتمن��د 
اقتص��ادی به ویژه 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 
فیس بوک،  مثل  اجتماعی  ش��بکه های 
ش��بکه های  و  وات��س آپ  توییت��ر،  
اجتماع��ی کوچک تر و در س��طح ملی 
و محل��ی دنبال راه هایی ب��رای عبور از 

فعالیت هایی بودن��د که نیاز به امکانات 
فیزیکی و س��رمایه گذاری مالی کمتری 
داشت. این موج که »اوبر« در آمریکا را 
می توان پیشگام آن تلقی کرد به سرعت 
به همه کش��ورها از جمله ایران رسیده 
است. بنابراین مهم ترین عامل در زاد و 
رشد اس��تارتاپ ها در ایران الگوبرداری 
آمریکای��ی  کامی��اب  ش��رکت های  از 
ب��ود. عامل بعدی در ای��ن زمینه وجود 
استعدادهای فوق العاده در میان ایرانیان 
به ویژه ایرانیان س��اکن در خارج بود که 
در پایه گ��ذاری اس��تارتاپ های موف��ق 
مثل دیجی کاال و اسنپ سرمایه گذاری 
فکری و مالی کردند. ارزان بودن نسبی 
خدمات ارائه شده از طرف استارت آپ ها 
برای خریداران در مقایسه با بنگاه های 
س��نتی نیز در توسعه استارتاپ ها موثر 

بوده است.
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 به نظر می رس�د اقتصاد به س�مت 
مشاغل خدماتی در حال حرکت است، 
آی�ا ادام�ه این رون�د به تولی�د صدمه 

نمی زند؟ 
ببینی��د، ی��ک تقس��یم بندی س��نتی از 
فعالیت های 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 فعالیت های 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 نگاه ها ب��ه جهان نگاه تقابلی بود 
و کش��ورها ترجیح می داند تولی��د کاالها را 
در داخ��ل انجام دهند. ام��ا در دنیای امروز 
فعالیت های اقتص��ادی تفاوت هایی دارد که 
یک تغییر عمده در آن تقسیم کار بین المللی 
است. در این تقسیم  کار بین المللی است که 
کش��ورهایی مثل بنگالدش و ویتنام و حتی 
چین کارخانه دنیا شده و تولیدات خود را به 
سایر کشورها می فروشند و در مقابل خدمات 
مورد نیاز خریداری می کنند. به نظر می رسد 
این تغیی��ر پارادایم را بای��د در ایران جدی 
گرفت. آیا تولید به هر قیمت باید ادامه یابد 
یا می توان 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 مي  تواند این نقش را داش��ته باشد. 
آسیب به تولید را باید تعریف کرد ودر دنیای 

قدیم نماند.
 آیا با ورود بخش های دانش بنیان و 
استارتاپی می توان امید به تغییر شیوه 

تولید و ظهور روش های نوین داشت؟
در حال حاضر به نظر می رسد شرکت های 
استارتاپی بیشتر در حوزه خدمات و فروش و 
عرضه خدمات فعالیت دارند و البته تکنولوژی 
روزآمد مي  تواند به جایی برسد که روش های 
تولید در صنعت، در معدن، در کش��اورزی و 
دامپروری تغییر کند. این اتفاقی اس��ت که 
مي  تواند رخ دهد و ایران مي  تواند با توجه به 
شرایط مناسب جهانی این روش های تازه را 
زودتر دراختیار بگیرد و جایگزین روش های 

قدیم تولید کند.
 آین�ده ش�غلی ای�ران را ب�ا توجه 
ب�ه تح�والت جمعیتی کش�ور چگونه 

می بینی�د؟ تمایل نس�ل جدی�د به چه 
ش�غل های است و آیا در مشاغل جدید 
حوزه کش�اورزی مورد اس�تقبال قرار 

می گیرد؟
تمایل و خواسته های ش��هروندان ایرانی 
تمای��الت  و  خواس��ته ها  از  نمی ت��وان  را 
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 دانش آموخته و دانشگاهی ها در 
آن سهم باالیی دارند. عالوه بر این جمعیت 
زنان ایرانی در حال حاضر و در آینده نزدیک 
به لحاظ گرایش ها، خواسته ها و روش  زندگی 
با زنان دهه های پیش تفاوت بنیادینی دارند. 
اکنون کمتر از 25 درصد ایرانیان در روستاها 
زندگی می کنند و این یک تحول بزرگ است. 
مجموعه عوامل و تغییرات یاد شده و تحوالت 
در دنیا و حرکت جهان به س��وی استفاده از 
تکنولوژی های روزآمد و شبکه های اجتماعی 
موجب می ش��ود نس��ل جدید ایران نیز به 
تحوالت کسب وکارهای 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 می توان 
گفت اگرفعالیت در کش��اورزی س��ودآور و 
مدرن باشد این فعالیت ها نیز مي  تواند توجه 

نسل جوان قرار گیرد.
 ایج�اد مش�اغل جدی�د و ح�ذف 
مشاغل سنتی با چه فرآیندی در کشور 
طی می ش�ود و این روند در مقایس�ه با 
س�ایر کشورها چگونه اس�ت؟ در سایر 
کش�ورها آهنگ تغییر ش�غل سریع تر 

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 آسیب های 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 
می گیرد. اما روزی می رس��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 شغل های 
س��نتی که کاالهایی غیرقابل فروش تولید 
می کنند را جدی گرفت. سرعت رشد تغییر 
ش��غل های سنتی به مدرن در ایران نیازمند 
این اس��ت که مسائل مهم تری در حوزه های 
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 می رسد آهسته تر است.
 آیا می توان انتظار تغییر چهره بازار 
کار ایران را داش�ت؟ )لطف�ا به گزارش 
س�ازمان بین الملل�ی کار مبن�ی بر در 
معرض خطر و ریس�ك 60 تا 65 درصد 

مشاغل فعلی اشاره کنید(
همان طور که در پرسش های 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 می گذارد. در ایران اکنون بیش��ترین 
ش��غل ها در حوزه اصناف و خرده فروش��ی و 
 خدمات ب��ه صورت فیزیکی وج��ود دارد که 
به مرور و با توجه به رشد شتابان فعالیت های 
خدماتی بدون نیاز به محل و جای مخصوص 
 و با اس��تفاده از نیروی ش��بکه های اجتماعی 
به زودی در شرایط غیررقابتی قرار می گیرند. 
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 می آید می دانند روزهایی 
بود که حجم صفحه های پیام همش��هری به 
خری��د و فروش و اجاره خانه ده ها صفحه بود 
و در این بازار تعداد قابل توجهی شغل وجود 
داشت. اکنون سایت دیوار و سایر سایت های 
مش��ابه با اس��تفاده از یک نرم افزار بازار ارائه 
اطالعات خانه و آپارتم��ان را دراختیار دارند. 
در داس��تان اس��نپ و آژانس های مسافرتی 
درون شهری، در داستان فروش بلیت هواپیما 
به ص��ورت آنالی��ن و ف��روش در بنگاه های 
هواپیمایی نیز ای��ن را می بینیم. پس جواب 
پرسش شما، مثبت و بلی است. بازار کار ایران 
چهره ای نو و تازه خواهد داشت که شاید تصور 

آن امروز ناممکن و یا سخت باشد.
 برخی ها اعتقاد دارند که شغل های 
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 نمی توان 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��غل های آت��ی درآمد باالتری 
دارند ب��ا تردید مواجه اس��ت. همین روزها 
خواندی��م که ش��رکت فولک��س واگن ۱25 
میلیارد دالر فروش در ۶ ماه داشت که تنها 
۱0 میلیارد دالر آن سود بود. یعنی نرخ سود 

کمتر از ۱0 درصد بوده است.

 پیش بینی ش�ما از 10 س�ال آینده 
بازار کار ایران چیست و چه شغل هایی 

از بین خواهد رفت؟
از امروز نمی توان گفت کدام فعالیت ها در 
ایران به س��وی نابودی کامل پیش می روند 
اما می توان روندها را دید. روندهای آتی این 
اس��ت که هر کاالیی که نتواند تقاضایی در 
بازار داشته باشد جایش را به کاالیی می دهد 
که به تقاضای واقعی جواب می دهد. به این 
ترتیب هر کاالیی که قیمت تمام شده باالتر 
داشته باشد نیز از بازار رخت برمی بندد و در 
آینده ش��غل هایی که فرصت های تازه ایجاد 
می کنن��د و کاالهای مورد نیاز بازار داخلی و 
بازار جهانی را جواب می دهند در اولویت قرار 
خواهند گرفت. بیشتر شغل هایی که کاالهای 
آنه��ا در بازار داخل��ی و خارجی به هر دلیل 

خریدار ندارند از میان می رود.
 ش�ما ب�ه عن�وان رئیس س�ازمان 
کارآفرینی کش�ور چ�ه توصیه های به 
مسئوالن و دولتمردان برای آماده کردن 
زیرس�اخت ها 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 ضرورت های 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 پیش بینی های 
آینده است تا بتواند توصیه هایی برای تغییر 
چهره بازار کار داشته باشد. اما همین میزان 
شناخت از تحوالت جهانی، تحوالت جمعیتی 
ایران، تحوالت درخواست های جوانان ایرانی 
که به دس��ت آمده نشان می دهد 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 پابه پای مردان پیش آمده اند 
شغل می خواهند 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 
فعالیت های مدرن اس��ت که در پرسش های 
قبل��ی درب��اره آن نکاتی را یادآور ش��دم. به 
نظر می رس��د دولت فعلی این تحوالت را به 
لحاظ ذهنی پذیرفته است اما اینکه مي  تواند 

و ی��ا می خواهد زیرس��اخت ها را فراهم کند 
نیازمند آرامش سیاس��ی در داخل و تنظیم 
سیاس��ت خارجی در آینده دارد که امکانات 
و توانایی های دولت را در مس��یر آماده سازی 

زیرساخت ها تجهیز کند.
 چ�ه چالش هایی در حوزه ش�غل های 
جدید )استارتاپ( به خصوص در بخش های 

بیمه و قوانین کار وجود دارد؟ 
فعالیت های اس��تارتاپی ی��ا فعالیت های 
م��درن در ایران نوپا هس��تند و چالش های 
آن در حوزه های دیوان س��االری و بورکراسی 
کشور نیز ناشناس هستند. اینکه یک شرکت 
اس��تارتاپی نیاز به کارمند تمام وقت ندارد و 
مي  تواند با دورکاری و تقس��یم کار بین چند 
نف��ر نیازش را برطرف کن��د، با فعالیت های 
سنتی تفاوت دارد و این تفاوت باید در بخش 
بیمه و قانون کار فعلی سازگار شود. قانون کار 
ایران در دهه ۱۳۶0 و تحت شرایط سیاسی، 
اقتصادی و جهانی آن روزها نوش��ته شده و 
سازگاری اش با استارتاپ ها نیاز به شناسایی 
مشکالت دارد که باید در آینده بروز و ظهور 
کنند تا مشکالت ش��ناخته شده و برطرف 

شوند.
  برای جذب سرمایه گذاران و همراهی 
آنها ب�ا فكرهای نوین و خ�الق چه کاری 
باید انجام داد؟ با چه ساز و کاری می توان 
سرمایه گذاران س�نتی را به افراد صاحب 

فكر و خالق وصل کرد؟ 
واقعیت این اس��ت که س��رمایه گذاری در 
ایران متاس��فانه روندی کاهنده و تاس��ف بار 
دارد و جذب سرمایه در هر بخشی از اقتصاد 
نیازمند تغییر اساس��ی در ش��رایط سیاسی 
دارد. کس��ب وکارهای م��درن از این نظر که 
نوپا، ناشناخته و نیازمند گام های شجاعانه و 
پذیرش ریس��ک های تازه است از نظر جذب 
سرمایه گذار با دش��واری مواجه است. به نظر 
می رس��د با توجه به چند استارتاپ کامیاب 
بزرگ در ایران باید تحوالت اساس��ی در نگاه 
به س��رمایه گذاری داشته باشیم. سرمایه گذار 
لزوم��ا یک فرد س��اکن ایرانی س��اکن ایران 
نیست و مي  تواند یک ایرانی ساکن در آمریکا 
یا فرانسه یا هر کشور دیگر باشد و یا مي  تواند 
س��رمایه گذار خارجی باش��د. اگر این تغییر 
دیدگاه صورت پذیرد شاید راه هموارتر شود. 
سرمایه گذاران 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 می خواهد یا نمی خواهد

در  ای�ران  اقتص�ادی  تحری�م  فش�ارهای 
بخش های مختلف به مرور آش�كار می ش�ود. 
کاه�ش درآمدهای نفت از مس�یر ص�ادرات 
بزرگترین 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�ك کرده اس�ت و این یك 
آس�یب دنباله دار 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 پول های خرید را 
انتقال دهند. اتحادیه اروپا مي  تواند این مسیر 
را احداث کند اما کار ب�ا تاخیر و درنگ انجام 
می شود. ایران که در شرایط دشواری قرار دارد 
امیدوار است با تحت فشار قرار دادن اروپا این 
راه را باز کند. آیا اروپا مي  تواند این کار را انجام 
ده�د و نمی کند یا می خواه�د ولی نمي  تواند. 
یاسر نورعلی وند عضو هیات علمی پژوهشكده 
مطالعات راهبردی این موضوع را بررسی کرده 
و در ماهنامه مربوط به این پژوهشكده منتشر 

کرده است که می خوانید:

 ۱8 تیرماه ۱۳۹8، مهلت ۶0 روزه ایران به سایر 
طرف هاي برجام به پایان رسید. جمهوري اسالمي 
ای��ران پ��س از یک س��ال خویش��تن داري و »صبر 
استراتژیک«، به دلیل عمل نکردن سایر طرف هاي 

برجام به تعهدات و وعده هاي خود در تأمین منافع 
اقتص��ادي ایران، در ۱8 اردیبهش��ت ۹8 مصادف با 
نخستین س��الگرد خروج آمریکا از این توافق، طي 
بیانی��ه اي خطاب به آن��ان اعالم کرد ب��راي تأمین 
حقوق خود و بازگرداندن توازن به مطالبات طرفین 
در این تواف��ق، گزینه اي غی��ر از »کاهش تعهدات 
هس��ته اي« خود ن��دارد. از این رو در گام نخس��ت، 
دیگر خود را متعهد به رعایت محدودیت هاي مربوط 
 به ذخایر اورانیوم غني ش��ده و ذخایر آب س��نگین 
)سقف ۳00 کیلوگرمي اورانیوم غني شده و ۱۳0 تن 
آب سنگین( ندانست و کشورهاي باقي مانده ناچارند 
گام هاي بعدي در کاهش تعهدات هس��ته اي ایران 

مواجه شوند.
بنا به آخرین گزارش آژانس بین المللي انرژي اتمي 
که در ۱0 خرداد یعني حدود سه هفته پس از اعالم 
ضرب االجل ایران منتش��ر شد، با وجود اعالم توقف 
دو تعهد فوق از س��وي ایران، ذخیره این مواد هنوز 
در س��طح مورد توافق در برجام باقي مانده است. با 
وجود این، سخنگوي سازمان انرژي اتمي جمهوري 
اس��المي در نشس��ت خبري 2۷ خرداد در راستاي 
گام اول راهبرد کاهش تعهدات هسته اي اعالم کرد 
که ایران با افزایش چهار برابري تولید اورانیوم غني 
ش��ده در ششم تیرماه از س��قف تعیین شده ۳00 
کیلوگرم اورانیوم غني ش��ده و ح��دود دو ماه و نیم 
دیگر از س��قف ۱۳0 تني آب سنگین عبور خواهد 

کرد. عالوه بر این، ایران اعالم کرده است که در گام 
دوم به متوقف کردن محدودیت هاي مربوط به سطح 
غني سازي اورانیوم و اقدامات مربوط به مدرن سازي 
راکتور آب سنگین اراک که اقداماتي بسیار حساس 

و تعیین کننده هستند، خواهد پرداخت.
ب��ا وجود پایان ضرب االج��ل ۶0 روزه ایران و 
مقطع ورود به گام دوم )۱8 تیرماه(، کشورهاي 
اروپای��ي که مخاطب اصل��ي ضرب االجل ایران 
هس��تند، نتوانستند گشایش��ي اقتصادي براي 
این کش��ور ایجاد کنند و سازوکار مالي موسوم 
به »اینستکس« همچنان از قوه به فعل نرسیده 
اس��ت. از س��وي دیگر، تالش هاي موازي براي 
برقراري تماس مس��تقیم میان آمریکا و ایران و 
آغاز مذاکره براي کاستن از تنش ها و حل مسأله 
نیز تاکنون موفقیت آمیز نبوده است. با این حال، 
قدرت هاي اروپایي رایزني هاي فشرده دیپلماتیکي 
را براي جلب رضایت ایران و منصرف کردن آن 
در ورود به گام دوم کاهش تعهدات هسته اي در 
دس��تور کار قرار دارند. حال پرس��ش اصلي این 
اس��ت که آیا اروپا در دور جدید تالش هاي خود 
خواهد توانس��ت به اقدامي عملي و اقناع کننده 
دس��ت زده و ایران را از ورود به گام دوم کاهش 
تعهدات خود منصرف س��ازد؛ در صورت پاس��خ 
منفي، جمهوري اس��المي ایران چه اقداماتي را 

باید در دستورکار خود قرار دهد؟

تحریم
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 اقدامات و توان اروپا 
پس از رویدادهای��ي نظیرتعیین مهلت ۶0 روزه 
و تصمیم ایران در کاهش تعهدات هس��ته اي، ناامن 
شدن مسیرهاي انتقال انرژي در خلیج فارس و دریاي 
عمان و تنش رو به افزایش میان ایران و آمریکا پس 
از رد میانجیگري ژاپن و سرنگوني پهپاد جاسوسي 
آمریکا توسط ایران، اروپایي ها بر تالش هاي سیاسي 
و دیپلماتیک خ��ود براي کنترل وضعیت افزوده اند. 
س��فرهایکو م��اس وزیر امور خارج��ه آلمان و هلگا 
اش��مید معاون مس��ئول سیاس��ت خارجي و امور 
امنیت��ي اتحادیه اروپا به ایران، اقدام امانوئل مکرون 
رئیس جمهور فرانس��ه در اعزام ایمانوئل بن مشاور 
خود به تهران، سفر فدریکا موگریني مسئول سیاست 
خارجي و امور امنیتي اتحادیه اروپا به واش��نگتن و 
دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا، سفراندرو موریسون 
مع��اون وزارت خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه به 
تهران با هدف گفت وگوهاي صریح و سازنده درباره 
تنش ها در منطقه و حف��ظ برجام از مهم ترین این 
تالش هاي دیپلماتیک بوده اس��ت. عالوه بر این، در 
هفتم تیرماه نشست کمیسیون مشترک برجام حول 
محور بررسي راه هاي کمک به ایران جهت مقابله با 
تحریم هاي آمریکا در وین پایتخت اتریش در سطح 
معاونان ۱+4 تشکیل جلسه داد. در زمان تنظیم این 
گزارش، خبرگزاري رویترز نیز از احتمال سفر وزراي 
امور خارجه آلمان، انگلس��تان و فرانسه به تهران به 
منظور ارائه راهکار جدیدي براي تامین خواسته هاي 

ایران سخن گفته است.
س��وال اینجاس��ت که آی��ا اروپ��ا در دور جدید 
تالش هاي خود خواهد توانس��ت به اقدامي عملي و 
اقناع کننده دس��ت زده و ایران را از ورود به گام دوم 
کاهش تعهدات خود منصرف سازد. هرگونه تالش 
و اق��دام اروپا در حال حاضر بای��د حول دو موضوع 
متمرکز باشد: نخست، متقاعد کردن ایران در پایبند 
ماندن به تعهدات هسته اي خود و دوم کاهش تنش 
رو به افزایش میان ایران و آمریکا بنابراین، در شرایط 
کنوني مس��أله اروپا دیگرصرفا جلب رضایت ایران 
براي ماندن در تعهدات هسته اي خود نیست و مسأله 
تنش بین آمریکا و ایران نیز به دس��تورکار مدیریت 
پیشگیري از بحران آن افزوده شده است. اروپایي ها 
در هر دوي این زمینه ها بر تالش ها و اقدامات خود 
افزوده اند اما واقعیت این است که ابزارها و اهرم هاي 
محدودي براي پیش��گیري از این بحران در اختیار 
دارند. با توجه به اینکه تالش هاي اروپا براي تضمین 
منافع اقتصادي ایران در یک سال گذشته به جایي 
نرسیده است، نمي توان در این فرصت اندک باقیمانده 
انتظار معجزه داش��ت. از این رو، به نظر مي رسد که 
اروپا همچنان در ب��رآورده کردن انتظارات بانکي و 

نفتي ایران ناکام خواهد ماند.
در مورد مس��أله تنش رو به افزایش بین ایران و 

آمریکا نی��ز امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانس��ه، 
آنگال مرکل صدراعظم آلمان، دونالد تاس��ک رئیس 
ش��وراي اروپا و س��ایر مقامات بلندپای��ه اروپایي به 
اس��تثناي انگلیس��ي ها متفق القول در یک موضع 
بي طرفانه خواس��تار کاهش تنش و حل مس��أله از 
طریق راهکارهاي سیاس��ي و دیپلماتیک شدند اما 
باید گفت رهبران امروز اروپا به س��بب مش��کالت 
داخلي کش��ورهاي خود و همچنین ضعف پرستیژ 
شخصیتي، ضعیف تر از آن هستند که در این زمینه 
از تواني ایجابي و کارس��از برخوردار باش��ند. ضعف 
رهبران اروپایي و اشتغال آنها به مسائل و بحران هاي 
داخلي تاثیر بس��زایي در تضعیف کلي توان اتحادیه 
اروپ��ا و دولت هاي ب��زرگ آن در دفاع از منافع خود 
در مقابل یکجانبه گرایي آمریکا داشته است. مجموعه 
ش��رایط و مالحظات فوق سبب ش��ده است تا اروپا 
امروز در شرایط اختالف و واگرایي با آمریکا، نخست، 
توان ایجابي براي پیشبرد منافع و اولویت هاي امنیتي 
خود نداشته باشد و دوم، توان سلبي آن نیز محدود 
باشد. با این همه، این بدان معني نیست که اتحادیه 
اروپا و قدرت هاي بزرگ آن در معادالت بین المللي 
امروز جهان نقش چنداني ندارد. نباید فراموش کرد 
که یکي از موانع اساس��ي آمری��کا در ایجاد اجماع 
بین المللي علیه ایران، اروپایي ها هس��تند و همین 
مسأله پیشبرد اهداف آمریکا در قبال ایران را با چالش 
مواجه کرده است. در همین رابطه باید خاطرنشان 
کرد تأکید مایک پمپئو پس از انفجار نفتکش ها در 
دریاي عمان مبني بر ض��رورت اجماع با اروپایي ها 
براي مقابله با ایران از نقش و جایگاه پراهمیت آنها 
در این معادله حکایت دارد. در مسأله ایران و برجام، 
همراهي نکردن در تحریم هاي آمریکا، نقش بازدارنده 
مهم در ایجاد اجماع جهاني، مخالفت با طرح موضوع 
در شوراي امنیت سازمان ملل و مخالفت و همراهي 
نکردن آمریکا در هرگونه درگیري و جنگ احتمالي 
علیه ایران از مواردي اس��ت که ب��ه اروپایي ها توان 
سلبي مي دهد تا دست کم اگر نمي توانند در راستاي 
اولویت هاي امنیتي خ��ود گامي عملي و ثمربخش 
بردارند، از گسترش بحران و پیامدهاي ناگوار آن نیز 

تا حدودي جلوگیري کنند.

 راهبرد و اقدامات ایران 
سوال اساسي دیگر این است که ایران باید در برابر 
این اروپاي ضعیف اما همچنان تأثیرگذار چه راهبرد 
و اقداماتي در پیش گیرد. قبل از هر پاسخي به سوال 
فوق، این مهم است که دریابیم اروپا »نمي خواهد« 
ی��ا »نمي تواند مناف��ع اقتصادي ای��ران را در برجام 
جب��ران کند. تعلل و بي عملي اروپا در پیاده س��ازي 
تعه��دات خود و برآورده ک��ردن انتظارات اقتصادي 
ایران با وجود گذش��ت یک سال از خروج آمریکا از 
برجام، موجب شده اس��ت که ایرانیان به این درک 

واحد برس��ند که »اروپا یا نمي خواهد یا نمي تواند« 
به تعهدات خود در قبال ایران عمل کند؛ با این حال 
در محافل تحلیلي و تصمیم گیري کش��ور در اینکه 
مسأله در نخواستن اروپاست یا نتوانستن آن، تردید 
و اخت��الف نظر وجود دارد. اگرچه نتیجه و خروجي 
هردو حالت یکس��ان و آن هم بي عملي اروپاست اما 
از آنجا که بین نخواس��تن و نتوانستن تفاوت بسیار 
است، مهم است که مقامات جمهوري اسالمي ایران 
دریابند که اروپا واقع��ا نمي خواهد یا مي خواهد اما 
نمي توان��د. چرایي اهمیت این موضوع به این دلیل 
است که در چارچوب منطق اولویت بندي استراتژیک 
رویکرد ایران در قبال »نخواستن« اروپا باید متفاوت 

از رویکرد آن در قبال »نتوانستن« اروپا باشد.
»نخواس��تن اروپا« به این معني اس��ت که آنها 
توانایي عمل به تعهدات خود را دارند اما بنا به دالیلي 
که مهم ترین آنها مي توان��د نپرداختن هزینه براي 
حفظ برجام و داش��تن روابط استراتژیک با آمریکا 
 باش��د، نمي خواهند با عملیاتي کردن تعهدات خود 
رو در روي این متحد استراتژیک قرار گیرند. بنابراین، 
تالش مي کنند تنها با تعهد سیاسي و بدون عمل به 
تعهدات خود، ای��ران را در برجام نگه دارند. در این 
حالت، تداوم سیاست تعامل با اروپا نه تنها آورده اي 
براي منافع ملي کشور ندارد بلکه به نوعي بازي در 

میدان استراتژي کالن غرب محسوب مي شود.
»نتوانس��تن اروپا« اما به این معني است که آنها 
اراده عمل به تعهدات خود را دارند، ضرورت و اولویت 
امنیت��ي عمل به این تعه��دات را براي حفظ برجام 
نیز به خوبي درک مي کنن��د، مهم تر از همه اینکه 
در حال بازي در جبهه ما هس��تند اما بنا به دالیلي 
که مهم ترین آن ضعف هاي ساختاري اقتصاد اروپا و 
وابستگي عمیق آن با اقتصاد و نظام مالي آمریکاست، 
توانای��ي عمل به ای��ن تعهدات را فرات��ر از اقدامات 
دیپلماتیک و سیاسي ندارند. در این حالت با توجه به 
توان سلبي اروپا، چندان به صالح و منفعت سیاست 
خارجي کش��ور در این شرایط خاص و ویژه نیست 
که سیاس��ت تعامل با اروپا را ب��ه کلي کنار گذارده 
و جبهه غرب را علیه خود گس��ترده تر سازد. در این 
حالت پاسخ ایران به بي عملي اروپا در عین حال که 
مي توان��د نقض برجام براي متوازن س��ازي تعهدات 
دو طرف باش��د، مي تواند شامل تداوم تعامل با اروپا 
تا گشایش��ي جدید و مطلوب در وضعیت تحوالت 
سیاس��ي براي بازگش��ت هر دو ط��رف به تعهدات 

برجامي خود باشد.
باید به این نکته مهم توجه داش��ت که در پیش 
 گرفتن راهبرد »کاهش گام به گام تعهدات هسته اي«

توس��ط ایران تا پش��ت درب خروج از برجام و فشار 
واقعي ک��ه از این طریق به اروپا وارد مي ش��ود اگر 
نتواند به اقدام عملي از سوي اروپایي ها براي حفظ 
این توافق منجر ش��ود، دست کم این ابهام و تردید 

تحریم
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مهم را ن��زد مقامات تصمیم گی��ر در مقابل این دو 
گزینه برطرف خواهد کرد که اروپا واقعا نمي خواهد 
یا مي خواهد اما نمي تواند«. ابهام زدایي از این موضوع 
مشخص خواهد کرد که جمهوري اسالمي ایران باید 
به »سیاست تداوم تعامل با اروپا« ادامه دهد یا مسیر 

دیگري در پیش گیرد.
اولویت هاي امنیتي امروز اروپا ایجاب مي کند که 
آنها در راستاي پاس��خ دهي به این اولویت ها تالش 
کنند. منطقه غرب آس��یا یک��ي از مناطق امنیتي 
همج��وار و پیراموني اتحادیه اروپاس��ت که بحران 
و ناامني س��ال هاي اخیر در آن )به ویژه تروریس��م 
و پناهجویي( به ش��دت ب��ر روي امنیت داخلي این 
اتحادیه تأثیرگذارده اس��ت. همی��ن موضوع ایجاد 
»ثبات و امنیت« در محیط پیراموني را به اصلي ترین 
اولویت سیاست خارجي و امنیتي اتحادیه اروپا تبدیل 
کرده است. اروپا از دریچه غرب آسیا به جایگاه ایران 
و برجام در محیط امنیتي خود مي نگرد زیرا به خوبي 
ب��ه نقش و جایگاه ایران و برج��ام به عنوان یکي از 
ستون هاي اصلي نظام امنیت منطقه اي واقف است. با 
این حال، مواضع و عملکرد ترامپ نشان مي دهد که 
مس��أله سیاست خارجي وي در غرب آسیا برخالف 
اروپ��ا کمتر حاوي دغدغه ثبات و امنیت و بیش��تر 
معط��وف به بهره برداري از تنش ها و کس��ب منافع 
اس��ت. کافیس��ت در اظهارات اخیر ترامپ مبني بر 
اینکه به اروپایي ها اهمیتي نمي دهد یا اینکه آمریکا 
به تنگه هرمز نیازي ندارد اما چین، روسیه، ژاپن، اروپا 
و خیلي از کشورهاي دیگر نفت خود را از این منطقه 
تأمین مي کنند، تأمل کنیم تا به عمق ش��کاف بین 
اروپا و آمریکا در مورد اولویت هاي امنیتي ش��ان در 
دوره ترامپ پي ببریم. این اختالف نظرها موجب شده 
اروپا دنبال خودمختاري راهبردي جهت تأمین منافع 
امنیتي خود باشد. از این رو، مسأله امروز اروپا با ایران 
مسأله »فقدان اشتراکات امنیتي« نیست بلکه مسأله 
»فقدان توان اروپا در پیگیري اش��تراکات امنیتي با 

ایران و اولویت هاي امنیتي خود« است.
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در سفر اخیرش 
ب��ه تهران، به صراحت گفت که اروپا نمي تواند براي 
ایران معجزه کند، ولي از ایران انتظار دارد که کامال به 
برجام پایبند باقي بماند. پیش از این نیز آنگال مرکل 
صدراعظم آلمان به دو ضعف اروپا - نخس��ت ضعف 
تعامل اروپا با مس��أله ای��ران در مقابل آمریکا و دوم 
نقش دالر به عنوان ارز پیشرو در جهان و مشکالت 
اروپ��ا در مواجهه با تحریم هاي آمریکا در این زمینه 
اعت��راف کرده بود. اعترافات صدراعظم آلمان و وزیر 
امور خارجه اش به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادي 
حال حاضر اروپا نش��ان مي دهد ک��ه اروپا با وجود 
اراده و فهم ضرورت عمل به تعهدات خود در مقطع 
کنوني، توانایي مقابله با تحریم هاي آمریکا را ندارد و 
اینستکس نیز حتي در صورت راه اندازي، به احتمال 

زیاد نمي تواند چیزي فراتر از اقالم غیرتحریمي باشد. 
در این شرایط، پیشنهاد مي ش��ود پاسخ و اقدامات 

ایران حاوي موارد و دقایق زیر باشد:
* ای��ران همانطور که پیش از این هش��دار داده، 
بای��د گام دوم را با قدرت و قاطعیت بردارد. اما باید 
دقت کرد که گام ه��اي بعدي اوال نباید به خروج از 
برجام تعبیر ش��وند زیرا خ��روج از برجام، ایران را از 
لحاظ دیپلماتیک خلع س��الح مي کند؛ و ثانیا این 
گام ها به شکلي تدریجي و چند مرحله اي به سمت 
»نقض برجام« پیش روند تا فرصت بازي را به ایران و 
فرصت اقدام براي جبران را به دیگر طرف هاي برجام 
بدهد. پیشبرد هوش��مندانه این اقدام در عین حال 
که از متهم ش��دن ایران به خروج از برجام از سوي 
سایر طرف هاي توافق جلوگیري مي کند، فشار رواني 
و سیاسي را بر آنها جهت تأمین خواسته هاي ایران 

بیشتر مي کند. 
* تعامل ب��ا اروپا ادامه یابد. برخالف هش��دارها 
و انذارهایي که اروپایي ه��ا در برابر کاهش تعهدات 
هس��ته اي ایران سر مي دهند، آنها ایران را در دست 
زدن ب��ه این اقدامات محق مي دانن��د. دیگر اینکه، 
اهمیت ای��ران ب��راي اروپا تنه��ا در برجام خالصه 
نمي ش��ود و در این بین مسأله خطیرتري همچون 
تن��ش رو به جنگ ایران و آمریکا را پیش روي خود 
مي بینند که به مراتب پیامدهاي فوري تري براي آنها 
دارد. بنابراین، اروپا نیز براي بازگشت ایران به نقطه 
قبل از کاهش تعهدات و هم براي پیشگیري از بحران 
به حفظ کانال هاي دیپلماتیک با ایران نیاز دارد. در 
این اثنا آنها ممکن است در واکنش به گام هاي بعدي 
ایران برخي تحریم هاي خ��ود را بازگردانند اما این 
چیزي را ب��راي ایران تغییر نمي دهد زیرا هم اکنون 
نیز اروپا عمال هسته اصلي تحریم هاي آمریکا شامل 
تحریم هاي بانکي و نفت��ي را اجرا مي کند. با وجود 
ای��ن، ایران تاکنون از تعهد سیاس��ي اروپا در جهت 
کاهش فش��ارها منتفع ش��ده و بهتر است از لحاظ 
سیاس��ي اروپا را همچنان کنار خ��ود نگه دارد زیرا 
چرخش سیاسي اروپا به س��مت آمریکا راه را براي 
بازگشت قطعنامه هاي شوراي امنیت و اجماع جهاني 

علیه ایران هموار مي کند. 
* جمهوري اس��المي ای��ران، براي خنثي کردن 
تبلیغات جنگ س��تیزانه و توطئه چیني هاي آمریکا 
علیه خ��ود و هم براي جلوگی��ري از غلتیدن اروپا 
به دامان آمریکا و هم براي حفظ همس��ایگان کنار 
خود مي باید نقش و چهره مس��ئوالنه اي از خود در 
قبال امنیت منطقه و به ویژه زیرمنطقه خلیج فارس 
ارائه دهد. این یک واقعیت اس��ت که امنیت انرژي 
خلیج ف��ارس در ح��ال حاضر بی��ش از اینکه براي 
آمریکا اهمیت داشته باش��د براي چین، ژاپن، اروپا 
و دیگرقدرت هاي جهاني که بخش اعظمي از انرژي 
خود را از این منطقه تأمین مي کنند، مهم است. از 

این نظر باید به این نکته مهم توجه داش��ت که در 
حال حاضر امنیت انرژي خلیج فارس حتي بیش از 
خروج از برجام امکان ایجاد اجماع بین المللي را علیه 

ایران دارد.

  نتیجه گیري 
در پاسخ به دو سوالي که در ابتداي این نوشتار 
مطرح شد مي توان این جمع بندي را ارائه کرد که 
به احتمال فراوان اروپایي ها غیر از اقداماتي نمادین 
همچون راه اندازي اینس��تکس، همچون یک سال 
گذشته نتوانند خواسته ها و انتظارات ایران را برآورده 
سازند. با وجود این، براي اینکه جمهوري اسالمي 
ایران بتواند سیاست صحیح و اصولي در مورد نحوه 
تعام��ل با اروپا پس از بي عملي آن در پایان مهلت 
۶0 روزه داشته باشد، بسیار مهم است که دریابد آیا 
واقعا اروپایي ها نمي خواهند به تعهدات خود عمل 
کنند یا مي خواهند اما نمي توانند. درست است که 
نتیجه هر دوي این وضعیت ها یکس��ان اس��ت اما 
چرایي اهمیت این تفاوت به این دلیل است که در 
چارچوب منطق اولویت بندي استراتژیک، رویکرد 
ای��ران در قبال »نخواس��تن« اروپ��ا باید متفاوت 
از رویک��رد آن در قبال »نتوانس��تن« اروپا باش��د. 
»نخواس��تن اروپا« با »خواستن اما نتوانستن آن« 
متفاوت است و در نتیجه نیازمند جهت گیري هاي 

استراتژیک متفاوت است.
»نخواس��تن اروپا« به این معني اس��ت که آنها 
توانای��ي عمل به تعه��دات خود را دارن��د اما بنا به 
دالیلي که مهم ترین آن داش��تن روابط استراتژیک 
با آمریکاس��ت، نمي خواهن��د با عملیات��ي کردن 
تعهدات خود رودروي این متحد اس��تراتژیک قرار 
گیرند. »نتوانس��تن اروپا« اما به این معني است که 
آنه��ا اراده عمل به تعهدات خود را دارند، ضرورت و 
اولوی��ت امنیتي عمل به این تعهدات را براي حفظ 
برجام نی��ز به خوبي درک مي کنند، مهم تر از همه 
اینکه در حال بازي در جبهه شما هستند اما بنا به 
دالیلي که مهم ترین آن ضعف هاي ساختاري اقتصاد 
اروپا و وابس��تگي عمی��ق آن با اقتصاد و نظام مالي 
آمریکاست، توانایي عمل به این تعهدات را فراتر از 
 اقدامات دیپلماتیک و سیاسي ندارند. در این حالت 
ب��ا توجه به توان س��لبي اروپا، چن��دان به صالح و 
منفعت سیاست خارجي کشور در این شرایط خاص 
و ویژه نیس��ت که سیاست تعامل با اروپا را به کلي 
کنار گذارده و جبهه غرب را علیه خود گس��ترده تر 
سازد. در این حالت پاسخ ایران به بي عملي اروپا در 
عین حال که مي تواند نقض تدریجي و گام به گام 
برجام براي متوازن س��ازي تعهدات دو طرف باشد، 
مي تواند ش��امل تداوم تعامل با اروپا تا گشایش��ي 
جدید و مطلوب در وضعیت تحوالت سیاسي براي 
بازگشت هر دو طرف به تعهدات برجامي خود باشد.

تحریم
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رانت و فساد دولت ساز

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 
فعالیت های شفاف و کارآمد است. در حالی که این روزها شاهد محاکمه 
شماری از افراد فاسد اقتصادی با فعالیت های گوناگون هستیم، اما دقت 
در ماهیت بیش��تر فسادهای رخ داده نشان می دهد که دولت است که با 
ایجاد بسترهای رانت ساز زمینه فساد و تبهکاری را فراهم می کند. واقعیت 

تلخ این اس��ت که فعالیت های نهاد دولت در ایران را باید بسترساز فساد 
در اقتصاد تلقی کرد و اگر قرار باشد که زمینه های فساد کاهش یابد باید 
فعالیت های 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 سیاست ها و بازارها رانت ایجاد 
می کند و اختیار و قدرت دارد که به گروهی از افراد امتیاز واردات بدهد و 

یا گروهی از افراد را به عنوان مباشر در خدمت دولت  قرار دهد و...
یک��ی از زمینه های��ی ک��ه منجر به رانت و فس��اد ش��ده اس��ت 
خصوصی س��ازی بنگاه های ایجاد ش��ده در نیم قرن اخیر اس��ت. در 

گزارش حاضر این داستان به شکل تاریخی بررسی شده است.

شیما ستوده
عضو هیأت تحریریه
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 دولت رانتیر و گسترش اندازه دولت
قب��ل از ورود ب��ه بحث دولت رانتیر الزم اس��ت 
ک��ه ابت��دا دو اصطالح ران��ت و رانتجوی��ي تعریف 
ش��ود. اصطالح رانت براي توصی��ف نه کامالً دقیق 
درآمدهایي که باالتر از بازدهي معمولي است به کار 
مي رود. رانتجویي را نیز مي توان مجموعه اقداماتي 
قانوني یا حتي غیرقانوني دانس��ت که براي حفظ و 

ایجاد این درآمد از سوي افراد انجام مي گیرد.
در تعریف دولت رانتیر، حس��ین مهدوي، به عنوان 
نخستین کسي که به این بحث پرداخته است، مي گوید: 
دولت هاي رانتیر به عنوان کشورهایي تعریف مي شوند 
ک��ه به طور منظم، میزان قابل توجه��ي رانت خارجي 
دریافت مي کنند. حق عبور کش��تي ها از کانال س��وئز 
و اج��ازه عبور خط لول��ه نف��ت از درون قلمرو برخي 
کشورهاي خاورمیانه نمونه هایي از رانت هاي خارجي اند.

حازم ببالوي هم با اشاره به نظریه مهدوي، براي 
اقتصاد رانتیر و ش��کل خاص آن یعني دولت رانتیر 
به چهار ویژگي غلبه داش��تن وضعیت رانت، متکي 
بودن بر ران��ت خارجي، وجود حکوم��ت به عنوان 
دریافت کننده اصلي رانت خارجي و درگیر بودن عده 
کمي در تولید رانت)ثروت(و در عوض، توزیع کننده 

یا مصرف کننده بودن اکثریت اشاره مي کند.
عالوه ب��ر نظریات مهدوی و بب��الوی، جیاکومو 
لوچیاني ب��ا کّمي کردن معیار تش��خیص این نوع 
دولت ها مي گوید: دولت هایي که بیش از 40 درصد 
درآمدش��ان از راه نفت و دیگر منابع طبیعي حاصل 
مي شود، رانتیر قلمداد مي گردند. با توجه به تعاریف 
فوق، در این مقاله، نظر هي لوچیاني مبناي تشخیص 

و تمییز دولت هاي رانتیر قرار مي گیرد.
موضوع دیگري که در اینجا باید بدان اشاره گردد، 
دالیل بزرگ ش��دن اندازه دولت در اقتصاد و ارتباط 
آن با دولت هاي رانتیر است. در یک جمع بندي کلي، 

س��ه مولفه اصلي را مي ت��وان علت بزرگ و کوچک 
ش��دن اندازه یک دول��ت در اقتصاد قلمداد کرد که 

عبارتند از: 
الف( حجم بودجه عمومي دولت: بودجه عمومي 
دولت ها داراي دو بخش درآمد و هزینه است. در یک 
مالیه عمومي سالم، دولت ها بخش اعظم درآمد خود 
را از راه مالیات گیري به دست مي آورند و سپس آن را 
هزینه و بازتوزیع مي کنند. در چنین شرایطي، اندازه 
دولت و بخش دولتي به صورت طبیعي )متناسب با 
مالیات( بزرگ یا کوچک مي شود. در دولت هاي رانتیر 
چنین قاعده اي صادق نیست و منبع درآمدي دولْت 
ترکیبي از مالیات اندک و رانت منابع طبیعي بسیار 
اس��ت. در چنین شرایطي، دولت رانتیر، با قرار دادن 
پول حاصل از رانت در بودجه، از یک بودجه مبتني 
بر مالیات تخطي مي کند و به همان میزاِن قرار دادن 

رانت در بودجه، به صورت مصنوعي،  بزرگ مي شود. 
تریلین کارل در این خصوص معتقد است که: 

چ��ون درآمده��اي نفتي ب��ه خزانه دول��ت و نه 
بخش خصوصي واریز مي شد، هر کشف جدیدي از 
ذخای��ر نفتي یا افزایش قیمْت نقش بخش عمومي 
را گس��ترش مي داد... با گسترش یافتن دولت هاي 
نفتي، آنها غول هاي ناتوان و بي اثري شدند که تکامل 

نهادي در آ نها بسیارآهسته و نابرابر پیش مي رفت.
مق��ررات  حج��م  هرچ��ه  مقررات گ��ذاري:  ب( 
)ریگولیشن(در یک اقتصاد بیشتر باشد، اندازه دولت 
نیز بزر گ تر مي شود؛ زیرا یک دولت براي تدوین، اجرا 
و نظارت بر مقررات، نیاز به انواع و اقسام سازمان ها دارد 
که این امر خود سبب بزرگتر شدن دولت مي شود. در 
دولت ه��اي رانتیر با قرار دادن پ��ول حاصل از درآمد 
رانت در بودجه و فربه شدن دولت، نیاز به مقررات نیز 
تش��دید مي گردد که خود این مقررات گذاري مجددا 

سبب افزایش اندازه دولت مي گردد.

مضافا اینکه در دولت هاي رانتیر، بخش دولتي و 
بوروکراسي که در دوره رونق درآمدهاي رانتي بزرگ 
و حجیم شده است، در دوره کاهش درآمدهاي نفتي 
دیگر تمایلي به کوچک شدن و کاستن از حجم خود 
ندارد که این موضوع خود نیز مزید بر علت می شود.

پ( نوع مالکیت: منظور از این مولفه آن است که 
بسته به اینکه در یک دولت چه گونه اي از مالکیت 
)دولتي ی��ا خصوصي( پذیرفته ش��ود، اندازه دولت 
در اقتصاد ب��ه تبع آن بزرگ ی��ا کوچک مي گردد. 
همان طور که مش��خص اس��ت این عامل به قانون 
اساسي و سیاست هاي کالن دولت ها در هر کشوري 

مربوط مي شود.
با توجه ب��ه تعریف ارائه ش��ده از دولت رانتیر و 
نیز دالیل بزرگ و کوچک ش��دن اندازه یک دولت 
در اقتص��اد، به ط��ور خالصه مي ت��وان گفت که در 
دولت هاي رانتی��ر، دولت با ق��رار دادن رانت منابع 
طبیعي در بودج��ه موجب افزای��ش حجم بودجه 
عمومي دول��ت و مقررات گذاري مي ش��ود و از این 
طریق به گس��ترش اندازه دولت در اقتصاد و بزرگ 

شدن بخش دولتي کمک مي کند.
در خص��وص دولت رانتیر در ایران نیز باید گفت 
که هرچند از آغاز کشف نفت و قراردادهاي نفتي در 
ایران بیش از یک قرن مي گذرد  لکن عایدات حاصل 
از آن تا قبل از قرارداد کنسرسیوم  چندان قابل توجه 
نبود. بر اساس قرارداد کنسرسیوم سهم ایران در ابتدا 
و بر اساس اصل تنصیف 50 درصد و سپس از سال 
۱۹5۷ به ۶0 درصد رسید. عالوه بر مقداشي، افرادي 
چون چارلز عیسوي، جولیان بار ییر، حسین مهدوي 
و تدا اس��کاچپول نیز در بررسي هاي خود وابستگي 
ب��ه درآمدهاي نفتي و گذار دولت به س��مت رانتیر 
ش��دن در دوره پهلوي را نشان داد ه اند. مضافا اینکه 
بررسي برنامه هاي عمراني قبل از انقالب نیز افزایش 
وابس��تگي دولت به درآمدهاي نفتي و رانتیر بودن 
دولت را تأیید مي کنند. براي نمونه، در طول برنامه 
عمراني چهارم )۱۳5۱-۱۳4۷(، س��هم درآمدهاي 
دول��ت، ناش��ي از ف��روش نف��ت، از کل درآمدها از 
48.5 درصد به 58 درصد رس��یده است. در برنامه 
عمران��ي پنجم )۱۳5۶-۱۳52( نیز، س��هم هریک 
از اجزاي درآمدي دولت ب��ه صورِت ۷۶.۷ درصد از 
درآم��د نفت، ۱۹.4 درص��د از درآمدهاي مالیاتي و 
۳.۹ درصد از سایر درآمدها بوده است. بر این اساس، 
مي توان گفت که قرارداد کنسرسیوم و وابستگي به 
درآمدهاي نفتي سبب گردید که دولت پهلوي دوم 

به یک دولت رانتیر تبدیل گردد. 
در دولت پهل��وي دوم، عالوه ب��ر افزایش حجم 
بودجه عمومي دولت )به عنوان اولین مولفه دخیل 
در بزرگ ش��دن اندازه دولت در اقتصاد( که نتیجه 
منطقي دولت رانتیر و قرار دادن پول نفت در بودجه 
است، کشور شاهد افزایش مقررات گذاري )به عنوان 
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دومین مولفه دخیل در بزرگ شدن اندازه دولت( نیز 
بوده است. از مهم ترین نتایج افزایش مقررات گذاري 
در این دوره که تاکنون هم در کشور به صورت یک 
روی��ه ادامه دارد، مي توان به اس��تفاده از برنامه هاي 
جامع توس��عه  به جاي برنامه هاي ارشادي و نیز در 
استراتژي توسعه دولت محور پهلوي دوم اشاره کرد. 
این اس��تراتژي توس��عه اي با محور قرار دادن دولت 
نفتي و ویژگي هایي چون تأکید بر رشد حداکثري، 
صنعتي شدن، کمک فني خارجي و عدم وابستگي 
به بخش کش��اورزی، دخالت دولت و بزرگ ش��دن 

اندازه آن در اقتصاد را موجب گردید.
در مجموع مي توان گفت که دولت رانتیر پهلوی 
دوم، از کنسرسیوم به بعد، واجد دو مولفه از سه مولفه 
بزرگ شدن اندازه دولت ها در اقتصاد بوده است. به 
بیان دیگر، این دولت از طریق دو مولفه افزایش حجم 
بودجه عمومي دولت و افزایش مقررات گذاری سبب 
افزای��ش اندازه دولت در اقتصاد گردید. به نحوی که 
در دوره رونق درآمدهای نفتي)5۷ - ۱۳52( منابع 
بودجه ش��رکت های دولتي به GDP،  55 درصد و 
بودجه ش��رکت های دولتي به بودجه کل کشور،  به 

رقم 80 درصد رسید.
در دولت رانتیر پهلوی دوم، تنها س��ومین مولفه 
موثر در بزرگ ش��دن اندازه دولت در اقتصاد یعني 
تمایل قانون به سمت مالکیت دولتي کمرنگ بوده 
اس��ت که این موضوع به س��بب وابستگي نظری و 
ایدئولوژیک این دولت به اردوگاه راست سرمایه داری 
بوده است. در واقع هرچند در این دولت، اندازه دولت 
و دخالت آن در اقتصاد زیاد بود لکن بخش خصوصي 
نیز، هرچند محدود و وابس��ته به دربار، بر اس��اس 
قوانین کشور در عرصه اقتصاد فعالیت داشت که به 
عنوان مثال مي توان از بانک توسعه صنعت و معدن 
نام برد. این بانک که اولین بانک توسعه ای خصوصي 
در کشور به شمار مي آمد، در سال ۱۳۳8 با سرمایه 
400 میلیون ریال، به صورت ش��رکت سهامي عام، 
تأس��یس گردید. حدود 8۷ درصد سهام این بانک 
به افراد و موسس��ات ایران��ي و ۱۳ درصد متعلق به 
۱۹ بانک و موسس��ه خارجي بود. با پیروزی انقالب 
اس��المي و تصویب قانون اساس��ي جدید و متمایل 
به مالکیت دولتي، افزایش دخالت دولت در اقتصاد 
ایران تش��دید و وارد مرحله جدیدی گردید که در 

ادامه بدان خواهیم پرداخت.

  قانون اساسي سال 1358 
پیروزي انقالب اسالمي و به موازات آن تصویب 
قانون اساس��ي جدید را مي توان به عنوان سومین 
مولفه دخیل در بزرگ ش��دن اندازه دولت و بخش 
دولت��ي قلمداد ک��رد. به عبارت دیگ��ر، با پیروزي 
انقالب اس��المي و بازتولید دول��ت رانتیر، عالوه بر 
دو مولف��ه افزایش حجم بودج��ه عمومي دولت و 

مقررات گذاري، مولفه س��وم یعني مالکیت دولتي 
نیز به س��بب پذیرش قانون اساسي جدید افزوده 
گردید. در نتیج��ه این قانون، اندازه دولت و بخش 
دولتي )در هر دو جنبه مالکیت و مدیریت( به شدت 
بزرگ و بخش خصوصي به همان ش��دت ضعیف 
ش��د. مضافاً اینکه قانون اساسي جدید موجب شد 
کش��ور ش��اهد یک چرخش از اقتصاد وابس��ته به 
راست سرمایه داري به اقتصاد اسالمي دولتي باشد. 
مهم ترین شاخص هاي اقتصاد سیاسي این قانون در 
دو اصل 4۳ و 44 مش��خص گردیده اند. بنا بر اصل 
44 که مهم ترین اصلي اس��ت که در این قانون به 
مالکیت پرداخته اس��ت،  نظام اقتصادي کشور بر 
پایه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با تأکید 
بر بخش دولتي قدرتمند و مکمل دانس��تن بخش 
خصوصي استوار اس��ت )اصل 44 قانون اساسي(. 
این اصل با برشمردن لیستي از فعالیت هاي بخش 
دولت��ي، اصالت را در وهل��ه اول به بخش دولتي و 
س��پس به تعاوني هاي تولید و توزیع داده اس��ت و 
بخش خصوصي تنها به عنوان مکمِل فعالیت هاي 
دو بخش دیگر )و نه عکس آن( به رسمیت شناخته 
شده است. در واقع، بر مبناي این اصل، براي مالکیت 
خصوصي تنها فعالیت هاي خرده پا و کوچک مقیاس 
باقي مانده اس��ت و همان طور که حسین عظیمي 
نیز بدان اشاره مي کند: »قانون اساسي ما مالکیت 
خصوص��ي بزرگ و متمرکز در موسس��ات مالي و 
تولیدي را نپذیرفته اس��ت. به نظر من این تعارف 
اس��ت اگر کس��ي بگوید این قانون اساسي سازگار 
اس��ت«. بهکیش نیز در دیدگاهي مش��ابه معتقد 
است: »قانون اساسي اجازه ورود به فعالیت و امکان 
رقابت بخش هاي دیگر اقتصادي با بخش دولتي را 
نداده است... لغت انحصار در متن اصل 44 استفاده 
نش��ده است اما بس��یاري از صنایع و سازمان هاي 
بزرگ و کلیدي کش��ور به صورت مالکیت عمومي 

و در اختیار دولت قرار داده شده است«.
ازای��ن رو مي توان گفت که مفاد قانون اساس��ي، 
هم��راه با دول��ت رانتیر به ارث برده ش��ده از پهلوي 
دوم، س��بب گردید ان��دازه دولت و بخش دولتي در 
اقتصاد کش��ور بعد از انقالب بیش از گذشته بزرگ 
شود. جهانگیر آموزگار در این زمینه با بررسي قانون 
اساسي معتقد اس��ت که این قانون نقش دولت در 
اقتصاد را پراهمیت تر و مالکیت خصوصي را محدودتر 
کرده است. آبراهامیان نیز در دیدگاهي مشابه معتقد 
است که قانون اساسي وعده داد یک تأمین اجتماعي 
دولت��ي فراگیر )بیش��تر نزدیک ب��ه نمونه مطلوب 
اروپایي و نه به شکل زیان بار آمریکایي آن( به وجود 
آورد. عالوه بر قانون اساسي، قانون ملي شدن تجارت 
خارجي، قانون حفاظت از صنایع در س��ال ۱۳58، 
قانون ملي شدن بانک ها، قانون ملي شدن زمین هاي 
شهري در س��ال ۱۳58 و سیاس��ت هاي اقتصادي 

جنگي نیز، همگي به عنوان تابع و مصداقي از مولفه 
سوم یعني نوع مالکیت، سبب گسترش اندازه دولت 

و بخش دولتي در دهه اول انقالب گردیدند.

 موج اول خصوصي سازي )1368 - 1384(
همان گون��ه که پیش از این اش��اره ش��د، تلفیق 
دول��ت رانتیر با قانون اساس��ي در ده��ه اول بعد از 
انقالب موجب ش��د که ان��دازه دولت در اقتصاد بزر 
گتر شود. در چنین شرایطي، کشور در سال ۱۳۶۷ 
با مش��کالتي مانند کاهش درآمدهاي نفتي به ۹.۶ 
میلیارد دالر و به تبع آن کاهش ش��دید واردات به 
سطح 8 میلیارد دالر)یعني کمترین میزان طي 25 
سال گذش��ته(، رشد 5.5- درصدي اقتصادي،  نرخ 
۱۹.۷- درصدي تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نرخ 
رش��د نقدینگي 2۳.5 درصدي و ن��رخ تورم ۱.25 
درصدي مواجه گردید. بر اساس گزارش بانک جهاني 
نیز، تا پایان جنگ در سال ۱۹88م )۱۳۶۷(، تولید 
ناخالص داخلي واقعي، تقریباً همانند سال ۱۹۷5م 
)۱۳54( بود، درحالي که جمعیت کش��ور حدود ۶0 
درصد افزایش و س��رانه تولی��د ناخالص داخلي 40 
درصد کاهش یافته بود. در چنین وضعیتي و با روي 
کار آمدن دولت جدید در س��ال ۱۳۶8، تجدیدنظر 
در خص��وص اندازه دولت و بخ��ش دولتي از طریق 

سیاست خصوصي سازي در دستور کار قرار گرفت.
خصوصي سازي، با اهدافي چون کاستن از اندازه 
دولت، افزایش بهره وري و کاهش هزینه تولید، عمدتا 
با حکومت مارگارت تاچر در انگلستان و دونالد ریگان 
در آمریکا آغاز ش��د. در این دوره، به دلیل مسائل و 
مش��کالت مزمن موسسات دولتي در سراس ر جها 
ن، یک تفکر لیبرالیستي جدیْد الگوهاي اقتصادي 
ب��ر پایه انحصارات دولت��ي را ر رد کرد. در آخر دهه 
۱۹۷0م،  برنام��ه خصوصي س��ازي در انگلس��تان 
آغ��از و در اوای��ل ده��ه ۱۹80م، مقررات زدایي در 
ایاالت متحده آمریکا ش��روع شد و در مدت اندکي، 
برنامه هاي خصوصي س��ازي در سطح جهان فراگیر 
ش��د. این اصالحات، همان گونه ک��ه دایانا هانت نیز 
اظهار مي دارد، مورد دفاع مکتب نئوکالس��یک بوده 
است و صندوق بین المللي پول محرک اصلي اجراي 

آن بوده است. 
در ایران نیز سیاس��ت خصوصي س��ازي در قالب 
الگ��وي تعدی��ل س��اختاري از دولت هاش��مي آغاز 
گردید. از مهم ترین ویژگي ه��اي این دوره مي توان 
به اس��تفاده از افراد تکنوکرات )فن ساالر(، بازسازي 
اقتصادي، بازگش��ت از سیاست هاي اقتصادي چپ 
اس��المي،  بهبود روابط خارجي و همکاري رهبري 
و رفسنجاني در راستاي برنامه هاي اقتصادي اشاره 
کرد. سهراب بهداد و فرهاد نعماني با تقسیم دوران 
پس��اانقالبي به دو دوره درون تابي ساختاري )۶8 - 
۱۳5۷( و برون تابي س��اختار اقتص��ادي )از ۱۳۶8 
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 به بع��د(، در خص��وص دوره دوم معتقد هس��تند: 
»درگذش��ت  آیت اهلل خمیني آغاز دوره دوم اس��ت 
که با سیاس��ت حرکت به سوي بازسازي اقتصادي، 
مطابق نس��خه بانک جهاني و صن��دوق بین المللي 
پول، مش��خص مي ش��ود. هدف این سیاست اعمال 
لیبرالیسم اقتصادي در مجموعه فعالیت هاي بازار بود، 
از جمله تغییر نرخ ارز خارجي، آزادسازي قیمت ها، 
کاهش یارانه ها و خصوصي سازي موسسات دولتي«.

در س��ال هایي که میزان وابستگي به درآمدهاي 
حاص��ل از نفت زی��ر 40 درصد ب��وده هم در عمل 
دولت در ایران رانتیر بوده است؛ زیرا همان گونه که 
نیلي نیز بدان اذع��ان دارد: »ترکیب منابع عمومي 
دولت در گذش��ته به گونه اي بوده اس��ت که حتي 
در استثنایي ترین وضعیت ها، سهم مالیات ها از 48 
درص��د کل منابع عمومي دولت فراتر نرفته اس��ت. 
ع��الوه بر این، بخش مهم��ي از درآمدهاي مالیاتي 
نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم وابسته به عواید 
نفتي اس��ت که ای��ن امر درآمده��اي مالیاتي را در 
مقابل نوسان هاي بازار جهاني نفت آسیب پذیر کرده 
است... بدین ترتیب، در مجموع حدود 50 درصد از 
درآمدهاي مالیاتي به طور مس��تقیم و غیرمستقیم 
وابس��ته به عواید نفتي اس��ت که این امر حاکي از 

ساختار آسیب پذیر این درآمدهاست«.
در خصوص چرایي ناکامي خصوصي س��ازي باید 
گفت که در این سیاست خصوصي سازي،  به هیچیک 
از سه مولفه دخیل در بزرگ ش��دن اندازه دولت در 
ایران )بودجه عمومي دول��ت،  مقررات گذاري و نوع 
مالکیت( به طور جدي توجه نگردید. در واقع دو مولفه 
اول، برخاس��ته از دولت رانتیر و قرار دادن رانت نفت 
در بودجه هستند که چون بعد از انقالب دولت رانتیر 
بازتولید گردیده است لذا دو مولفه اول نیز به موازات 
آن بازتولید گردیده اند. در خصوص مولفه سوم یعني 
نوع مالکیت نیز بای��د گفت که هرچند در این دوره، 
تغییر مالکیت و خصوصي سازي شرکت هاي دولتي 
مد نظر قرار گرف��ت، لکن این مولفه هم در عمل به 
اصل 44 قانون اساس��ي برخورد کرد. از این رو چون 
تغیی��ر و اصالح اصل 44 قانون اساس��ي در بازنگري 
این قانون در سال ۱۳۶8 مورد توجه قرار نگرفته بود، 
لذا دولت وقت مجبور ش��د از طریق قوانین جاري و 

برنامه هاي توسعه تغییر نوع مالکیت را پیش ببرد.
بر این اس��اس مي توان چنین نتیجه گیري کرد 
که با بازتولید و عدم توقف در س��ه مولفه دخیل در 
بزرگ ش��دن اندازه دولت، سیاست خصوصي سازي 
در دوره پس از جنگ ناکام و عقیم ماند. براي نشان 
دادن این ناکامي، در این مقاله از معیار سهم بودجه 
ش��رکت هاي دولتي از کل بودجه کش��ور به عنوان 
شاخص خصوصي سازي استفاده شده است. با توجه 
به این ش��اخص در سال ۱۳۶8 بودجه شرکت هاي 
دولتي از بودجه کل کشور رقم 5۶ درصد بوده است 

و این در حالي اس��ت که تا س��ال ۱۳۹5 و علیرغم 
اجراي برنامه هاي خصوصي س��ازي،  در هیچ دولتي 
نه تنها این رقم به کمتر از 5۶ درصد نرس��یده است 
بلک��ه داراي س��یر صعودي نیز بوده اس��ت که این 
خود نش��انگر ناکامي در کاس��تن از ان��دازه دولت و 

خصوصي سازي است.
وزارت امور اقتصاد و دارایي نیز با ارزیابي سیاست 
خصوصي س��ازي در دولت هاش��مي بین سال هاي 
۱۳۷4-۱۳۶8 مي گوی��د: »اه��داف اصل��ي و اولیه 
خصوصي سازي در بس��یاري موارد فراموش شده یا 
تحت الش��عاع دیگر مقاصد قرار گرفته است. ارتقاي 
کارای��ي فعالیت ها جاي خود را به کس��ب درآمدها 
داده است و فروش ترجیحي سهام شرکت ها به افراد 
خاص به جاي فروش در ب��ازار رقابتي مد نظر قرار 
گرفته اس��ت. در این دوره، تنها ۳2 ش��رکت به طور 
کامل واگذار ش��ده اند. همچنین از کل سهام واگذار 
شده طي دوره مزبور توسط سازمان ها، وزارتخانه ها، 
نهادها و...،  حدود ۹0 درصد مربوط به سه سازمان: 
صنایع ملي ایران با س��همي مع��ادل 54.۷ درصد، 
بانک صنعت و معدن با سهمي معادل ۱۷.۷ درصد 
و سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران با سهمي 
معادل 5.۱5 درصد است که در برخي موارد فروش 
س��هام در حدي صورت نگرفته اس��ت که مدیریت 
یا مالکیت ش��رکت به بخش خصوصي انتقال یافته 
باشد. در ضمن بر اساس اطالعات موجود، ۱0 درصد 
باقیمانده س��هام واگذار شده توسط سایر سازمان ها 
نی��ز متمرکز در بخش صنعت و معدن مي باش��د«. 
مضافاً اینکه بر مبناي همی��ن ارزیابي و نیز ارزیابي 
مرکز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي، سهم 
بودجه ش��رکت هاي دولتي در بودجه کل کشور با 
افزایش مداوم از 5۳ درصد در سال ۱۳۶8 به ۶۷.2 

درصد در سال ۱۳۷5 رسیده است.
در واق��ع، نتیج��ه سیاس��ت خصوصي س��ازي و 
کاس��تن از اندازه دولت، در دولت هاش��مي، آن شد 
که کش��ور بطور همزمان، از یک سو شاهد گسترش 
اندازه بخش دولتي و از س��وي دیگر در حال اجراي 
سیاست خصوصي سازي باشد. در چنین شرایطي و 
به دلیل ضعف بخش خصوصي واقعي، شرکت هاي 
واگذار شده عموماً بار دیگر به نهادها و سازمان هاي 
دولتي رس��ید و به گفته سوزان مالوني شاید بتوان 
گفت بنیادها تنها سازمان هایي بوده اند که توانسته اند 
دارایي ه��اي دولتي را که ه��ر روز بیش از پیش به 
بخش خصوصي واگذار ش��ده است را جذب کنند. 
شکست سیاست خصوصي سازي و کاستن از اندازه 
دولت در ایران را مي توان به طور مش��ابه در کشور 
روسیه، بعد از فروپاشي کمونیسم، نیز مشاهده کرد. 
استیگلیتز در این مورد معتقد است: »خصوصي سازي 
به ترتیبي که به روس��یه )و بس��یاري از کشورهاي 
اردوگاه ش��وروي( تحمیل ش��د به توفیق اقتصادي 

کش��ور کمکي نکرد بلکه باعث شد که مردم نسبت 
به دولت،  مردمساالري و اصالحات بي اعتماد شوند. 
نتیجه بذل و بخشش منابع طبیعي غني کشور، قبل 
از اینکه یک نظام مالیاتي برقرار شده باشد که از این 
منابع مالیات اخذ کند، این بود که چند نفري از رفقا 
و وابستگان یلتسین میلیاردر شوند ولي کشور نتواند 

مقرري ۱5 دالر در ماه بازنشستگان را بپردازد«.
با روي کار آمدن دولت خاتمي، هرچند کشور از 
نظر سیاسي داراي تحول گردید و توسعه سیاسي در 
دستور کار قرار گرفت لکن از نقطه نظر سیاست هاي 
اقتص��ادي، ای��ن دول��ت را مي ت��وان ادامه دهن��ده 
دولت هاشمي قلمداد کرد. کاتوزیان در این خصوص 
مي گوید: »هدف اول خاتمي توسعه سیاسي در تمام 
جنبه هاي آن بود و همین امر یکي از دالیلي بود که 
س��بب گردید وي در زمینه اقتصاد به اهداف قابل 
توجهي دست نیابد... سیاست اقتصادي وي گسترش 
و ادامه سیاس��ت رفسنجاني لکن با تأکید بیشتر بر 
خصوصي س��ازي و مقررات زدایي ب��ود، با این  امید 
که براي بخش خصوصي مش��وق و امنیت بیشتري 
فراهم آید و بدین وسیله به رشد اقتصادي و توسعه 
کمک شود.« حسین عظیمي با رِد داشتن سیاست 
اقتص��ادي جدید ب��راي دولت خاتمي و محس��ن 
نوربخش با دس��ت اندرکار خواندن اعضاي اقتصادي 
دولت قبلي در تدوین برنامه سوم و لحاظ کردن تمام 
سیاس��ت هاي تعدیل در این برنامه، معتقد به ادامه 
پیدا کردن سیاست هاي اقتصادي دولت هاشمي در 
دولت خاتمي هستند. بر این اساس، مي توان گفت 
اگرچه در دوران هش��ت ساله دولت خاتمي، کارها 
و اقداماتي جهت کاس��تن از ان��دازه دولت همچون 
تشکیل سازمان خصوصي سازي انجام شد لکن چون 
در این دولت هم همچون دولت هاشمي، سه مولفه 
موثر در بزرگ شدن اندازه دولت ها بازتولید گردیدند 
لذا کاهشي در اندازه دولت در اقتصاد دیده نمي شود.

همان گونه که پیش��تر نیز اشاره ش��د، در کنار 
دولت رانتیر )به س��بب تأثیر مستقیم بر دو مولفه 
بودجه عمومي و مقررات گذاري( قانون اساس��ي و 
به ویژه اصل 44 آن نیز )به سبب تأثیرگذاري بر نوع 
مالکیت( از دالیل بزرگ شدن اندازه دولت در دهه 
اول انقالب و ناکامي خصوصي س��ازي در دهه دوم 
و س��وم انقالب بوده است. در واقع، اصل 44 قانون 
اساسي از یک سو سبب گسترش مالکیت دولتي بود 
و از سوي دیگر، در دوران ۱۶ ساله دو دولت هاشمي 
و خاتمي به س��بب باالدستي بودن این اصل، مانع 
از اجراي سیاست خصوصي سازي از طریق قوانین 
جاري و برنامه هاي توسعه بود. بر این اساس بازنگري 
در این اصل بار دیگر مورد توجه مسئوالن کشور قرار 
 گرفت که در نهای��ت،  منجر به اصالحیه اصل 44 
و تفسیر جدید مجمع تش��خیص مصلحت از این 
اصل در س��ال ۱۳84 گردید که به س��بب اهمیت 
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و ارتباط با موضوع این مقاله در ادامه بدان خواهیم 
پرداخت.

 موج دوم خصوصي سازي
تفس��یر جدی��د مجمع تش��خیص مصلحت در 
خص��وص اصل 44 قانون اساس��ي را مي توان فصل 
جدی��دي از خصوصي س��ازي و تالش براي کوچک 
کردن اندازه دولت در ایران بعد از انقالب قلمداد کرد. 
چراکه بر اساس اصالحیه مزبور، قانون اساسي و نوع 
نگاه این قانون به بخش خصوصي دچار یک تحول 
ساختاري گردید. بر مبناي این اصالحیه، دولت حق 
فعالیت اقتصادي جدید خارج از موارد صدر اصل 44 
را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت )شامل تداوم 
فعالیت هاي قبلي و بهره برداري از آن( را که مشمول 
عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه 
پنج ساله چهارم )س��االنه حداقل 20 درصد کاهش 
فعالیت( به بخش هاي تعاوني، خصوصي و عمومي 
غیردولت��ي واگذار کند. همچنین، س��رمایه گذاري، 
مالکی��ت و مدیریت در زمینه  ه��اي مذکور در صدر 
اصل 44 قانون اساس��ي توس��ط بنگاه ها و نهادهاي 
عمومي غیردولتي و بخش هاي تعاوني و خصوصي 
 مجاز اس��ت. در س��مت تعاوني نیز این قانون مقرر 
مي دارد که سهم بخش تعاوني در اقتصاد کشور باید 
به 25 درصد تا آخر برنامه پنج س��اله پنجم افزایش 
یابد. مضافاً اینکه بر مبناي سیاست هاي بند »ج« این 
سند که در س��ال ۱۳85 تصویب گردید،80 درصد 
سهام بنگاه هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 باید به 
بخش هاي خصوصي، شرکت هاي تعاوني سهامي عام 

و بنگا ه هاي عمومي غیر دولتي واگذار گردد.
با تصویب این س��ند، هرچند اصالح نهادي اصل 
44 قانون اساس��ي در راس��تاي خصوصي س��ازي و 
کاس��تن از اندازه بخش دولتي در دس��تور کار قرار 
گرفت، لکن این س��ند نیز همچون اسناد قبلي در 
واگذاري بنگاه هاي بخش دولتي به بخش خصوصي 
با موانع زیادي مواجه گشته است که این موانع در دو 

دسته نظري و عملي تقسیم بندي مي شود.
از حی��ث نظ��ري، واگ��ذاري 80 درصد س��هام 
بنگاه هاي دولتي به دو بخش دیگر تعاوني و خصوصي 
سبب گردیده است که مجموع سهم این دو بخش 
در اقتصاد کش��ور به رقم باالیي برس��د که مي توان 
آن را نوعي افراط در خصوصي س��ازي قلمداد کرد. 
از سوي دیگر، چون بخش خصوصي و سرمایه داري 
نوین صنعتي در ایران به علت موانع داخلي و خارجي 
داراي ضعف اس��ت؛ لذا واگ��ذاري این حجم زیاد از 
سهام ش��رکت هاي دولتي به این بخش خود محل 
اشکال و تردید مي باشد. تجربه کشورهاي موفق در 
اجراي خصوصي سازي، همچون انگلستان در دوران 
حکومت م��ارگارت تاچر، گویاي این امر اس��ت که 
در این قس��م از کش��ورها اوال یک بخش خصوصي 

قدرتمند از پیش وجود داش��ته اس��ت و ثانیا حجم 
واگذاري بین بخش دولتي و خصوصي در ابتدا اندک 

و به صورت تدریجي بوده است.
بر این اس��اس مي توان گفت واگذاري 80 درصد 
از سهام ش��رکت هاي دولتي، در شرایطي که بستر 
این امر مهیا نیس��ت، خود باعث بدتر ش��دن روند 
خصوصي سازي مي گردد. مضافاً اینکه در این قانون 
براي بخش تعاوني س��همي 25 درص��دي در نظر 
گرفته ش��ده است درحالي که مبناي تخصیص این 

مقدار سهم مشخص نگردیده و داراي ابهام است.
از حیث عملي )اجرایي( نیز این سند از آغاز اجرا 
با موانع زیادی روبه رو بوده اس��ت. دلیل این امر آن 
اس��ت که نه بخش خصوصي و نه توده مردم توان 
ش��رکت و حضور فعال در فرآیند خصوصي سازی 
را ندارن��د. در توضی��ح این مس��أله بای��د گفت که 

چ��ون دولت در ده��ه اول بعد از انق��الب عالوه بر 
واگذاری مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی به 
بخش دولتي، س��اختار این شرکت ها هم به دولتي 
تغییر داده ش��ده اس��ت لذا بخش خصوصي بیش 
از گذش��ته تضعیف و ناتوان گردیده است. از سوی 
دیگر چون توده مردم توان خرید سهام شرکت های 
دولت��ي را ندارند؛ لذا امکان مش��ارکت آنان هم در 

خصوصي سازی منتفي مي گردد.
بیش از ۹5 درصد واگذاري ها به شکل بلوکي بوده 
است که در چنین شرایطي، توانایي خرید سهام این 
شرکت ها از سوی گروه های پایین درآمدی کاهش 
مي یابد. همچنین، تنه��ا ۱8.4 درصد از واگذاري ها 
متعلق به سهام عدالت مي باشد. در خصوص فروش 
سهام به عموم متقاضیان نیز باید گفت که هرچند 
این نوع واگذاری بیشترین درصد را به خود اختصاص 
داده است لکن بر مبنای گزارش سازمان بازرسي کل 
کش��ور، کمتر از ۱8 درصد از واگذاري های اصل 44 

به بخش خصوصي بوده اس��ت. مضافا اینکه، بنا بر 
گزارش س��ازمان خصوصي سازی، در سهام و دارایي 
واگذارش��ده به عموم متقاضیان، سهم روش بلوکي 
۹2.۳ درص��د، تدریجي 5.8 درصد و ترجیحي ۱.۹ 
درصد بوده اس��ت که در نتیج��ه غالب بودن روش 
بلوکي، عمدتاً دستگاه های شبه دولتي و یا نهادهای 
عمومي غیردولت��ي این بنگاه های اقتص��ادی را به 

مالکیت خود درآورده اند.
ب��ر این اس��اس مي توان گفت مش��خصه اصلي 
خصوصي سازی در ایران بعد از انقالب ناچیز بودن 
سهم مشارکت دو بخش خصوصي و مردمي در روند 
خصوصي سازی است. به بیان دیگر،  خصوصي سازی 
و واگذاری شرکت های دولتي چند شکل عمده دارد 
که یک شکل آن مشارکت عامه مردم است. در ایران 
بعد از انقالب، این ش��کل از مش��ارکت همان گونه 

که در دو ش��کل فوق نش��ان داده شده است سهم 
ناچیزی را در خصوصي س��ازی ب��ه خود اختصاص 
داده است. شکل دیگر خصوصي سازی که مي توان 
آن را خصوصي س��ازی از درون نامید نیز در ایران با 
مش��کالت جدی مواجه بوده و هست. در این مدل 
از خصوصي س��ازی، از محل منابع دروني و داخلي 
شرکت، بخش��خصوصي بزرگ مي شود که در این 
مورد هم بخش خصوصي کشور به دالیل مشکالت 
نه��ادی پیراموني، ورشکس��تگي و زیر ظرفیت کار 
ک��ردن، مش��ارکت چندان��ي در خصوصي س��ازي 

نمي تواند انجام دهد.
در چنی��ن وضعیت��ي، ضم��ن آنک��ه فلس��فه 
خصوصي سازي یعني کاهش اندازه دولت در اقتصاد،  
افزای��ش به��ره وري و کاهش هزینه تولی��د از بین 
مي رود، کشور ش��اهد واگذاري شرکت هاي دولتي 
به بخش ش��به دولتي مي گردد که مي ت��وان آن را 

واگذاري نوعي رانت به این نهادها قلمداد کرد.
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دیوان ساالران در خدمت سیاستمداران فاسد

نظ�ام  در  اقتص�ادی  فس�اد  پرونده ه�ای 
قضایی ایران باز ش�ده و در ماه ها و هفته  های 
تازه س�پری ش�ده ش�اهد محاکمه گروهی از 
افراد هس�تیم که فعالیت های آنها زمینه ساز 
توس�عه فساد گزار ش�ده اس�ت. برخی افراد 
حت�ی به اعدام محكوم و این کار انجام ش�د و 
گروهی هم باید مجازات های س�نگین صادره 
را ب�ا حبس و زندان تحمل کنند. ش�هروندان 
ایران�ی و به ویژه نخبگان اما باور دارند فس�اد 
ی�ك 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�نیده اید یك 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. یك مدیر سیاسی 
که مي  تواند با صدور یك دس�تور یا همكاری 
با گروهی از بوروکرات ها قانونی فسادس�از را 
آماده تصویب کند آیا جرمش اندك 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 
ذهنیت سازی راه را برای بورکرات ها در تدوین 
آیین نامه های فسادساز آماده می سازند. نوشته 

حاضر این معنی را بررسی می کند.

در مورد مس��تخدمین دولتي و رهبران سیاس��ي 
 منتخ��ب طوري صحب��ت می کنیم ک��ه گویي آنها 
هرکدام به طور مستقل تصمیم مي گیرند که آیا دست 
خود را به فس��اد آلوده کنند ی��ا خیر. اگر موضوع به 
همین س��ادگي بود، کاهش فساد بروکراتیک بسیار 
راحت مي شد: سیاستمداران مي توانند براي مراقبت از 
بروکرات ها بازرسان یا ناظران مستقلي را به کار گیرند. 
اما دنیا بدین شکل نمي چرخد. بیشتر مواقع برعکس 
است، طوري که سیاستمداران عامدانه از قدرت هاي 
استخدامي خود استفاده مي کنند تا بروکرات هایي را 
ب��ه کار گیرند که تاحدي از مقام خود سوءاس��تفاده 
مي کنند تا به انتخاب مجدد روساي خود کمک کنند.

مقامات رسمي منتخب غالبأ هر جا که بتوانند از 
کنترل هاي خود بر مشاغل بخش عمومي استفاده 
مي کنن��د ت��ا حمایت سیاس��ي از خود را بیش��تر 
کرده و مستحکم س��ازند. استخدام هاي سرپرستي 
موقعیت هایي براي مقامات رس��مي منتخب فراهم 
مي کنند تا بتوانند به پیروان وفادار خود شغل هایي 
اعطا کنند. این حامیان نیز به نوبه خود مي دانند که 
زندگي خوب خود را به چه کسي مدیون و به اندازه 
کافي خوش��حال اند که به خواسته سرپرست خود 
عم��ل کرده تا آنها را در ادارات حفظ کنند. ش��غل 
بروکرات اس��تخدام ش��ده )و رفاه خانواده او ممکن 

است به این کار وابسته باشد.
وقتي یک موقعیت دولت��ي بتواند بدون در نظر 

گرفته شدن اعتبار یا شایستگي ها پر شود، این کار 
معموال یک انتصاب حمایتي حزبي محسوب مي شود. 
انتصاب حمایتي حزبي الزام به خودي خود غیرقانوني 
نیس��ت )اگرچه فرار از مقررات خدمات دولتي براي 
انجام انتصاب حمایتي حزبي غالبأ غیرقانوني است(، 
اما آنچه که بع��د از انجام این انتصاب روي مي دهد 
مي توان��د غیرقانوني باش��د. افرادي که به مش��اغل 
دولتي منصوب مي ش��وند و جایگاه ش��غلي خود را 
مدیون یک مافوق سیاسي هستند به راحتي تحت 
این فشار قرار مي گیرند که از منابع در دسترس خود 
استفاده و به سرپرس��ت خود کمک کنند تا دوباره 
انتخاب شود؛ به هر حال، اگر او نتواند دوباره انتخاب 
ش��ود، فرد منصوب شده ممکن اس��ت بیکار شود، 
تنزل رتبه پیدا کند یا به محلي انتقال یابد که کمتر 
در خور اوس��ت. مثال در آمری��کاي قرن نوزدهم هر 
عضو کنگره مي توانست صدها رئیس پستخانه را در 
پستخانه هاي واقع در بخش خود استخدام کند. این 
روسا نیز به نوبه خود مرتبا تبلیغات مربوط به کمپین 
انتخاباتي عضو کنگره مربوطه را در نامه هاي بخش 
خود مي گنجاندند. انتصاب آنها کامال قانوني بود، اما 
استفاده از دفاتر خود براي اهداف سیاسي پارتیزاني 

این طور نبود.
سیاس��ت حمایتي حزبي امروزه زنده و سرحال 
است. مسبب بحران هاي بودجه از برزیل تا آفریقاي 
جنوبي، لیست هاي حقوق پروپیمان دولتي است که 

فساد
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عمدتا بس��ان شبکه هاي حمایتي حزبي خرید رأي 
براي سیاستمداران حاکم ایفاي نقش مي کنند. این 
شبکه ها به نوبه خود کمک مي کنند سیاستمداراني 
که نهایتا مسئول سوءاستفاده مزمن از ادارات دولتي 

هستند بر سر قدرت باقي بمانند.
نمون��ه جالبي از اینک��ه چگونه اس��تخدام هاي 
سرپرس��تي با تقلب انتخاباتي تالق��ي دارند و آنها 
- و بنابرای��ن انتخاب دوباره - را تش��دید مي کنند 
از مطالع��ه اي ب��ه دس��ت مي آید که مای��کل کالن 
اقتصاددان و متخصص علوم سیاس��ي جیمز النگ 
در س��ال 20۱0 در افغانس��تان انجام دادند. کالن و 
النگ تقل��ب در و متخصص علوم سیاس��ي جیمز 
النگ فرآیند جمع آوري کل آرا در سراسر محل هاي 
رأي گیري مطالعه کردند. آنها چطور مي دانستند که 
تقل��ب در آرا در حال وقوع بود با توجه به اینکه این 
تقلب مانند فساد چیزي است که مرتکب شوندگان 
نهایت تالش خ��ود را مي کنند آن را مخفي کنند؟ 
محقق��ان از این واقعی��ت مدد گرفتند که فس��اد 
انتخابات افغانستان مشخصأ از نوع قابل مشاهده و 
مستقیم بود. آرا در انتخابات به صورت محلي شمرده 
مي شدند، سپس مجموع آرا به یک مقام منطقه اي 
داده مي ش��دند تا با کل آرا در سراس��ر کشور جمع 
شوند. کالن و النگ فقط به ایستگاه هاي رأي گیري 
رفتند و از برگه هایي که نشان دهنده تعداد آرا در روز 
انتخابات بودند عکس گرفتند و این نتایج را با مقادیر 
کلي که در س��طح باالت��ري از آرا در روز انتخابات 
بودند عکس ش��مارش آرا گزارش ش��دند مقایسه 
کردند. غالبأ اختالف هایي بی��ن این دو عدد وجود 
داش��تند: تقریبا 80 درصد از نتایج مربوط به محل 
رأي گیري با مجموع آراي شمرده شده تفاوت داشت. 
حداقل مقداري از تقلب ها مي توانست مستقیما به 
سیستم حمایتي حزبي منتس��ب شود که رهبران 
سیاس��ي در این کش��ور که به فس��اد مشهور است 
برقرار کرده اند. کال��ن و النگ گزارش مي دهند که 
کاندیداهاي قانون گذار که داراي تماس هاي فردي 
با ماموران انتخاباتي مس��ئول فرآیند ش��مارش آرا 
 مي باشند به طور میانگین به ازاي هر حوزه انتخاباتي

۳.5 رأي اضاف��ه و متقلبانه دریافت کرده اند )تقریبأ 
۱۳.۷ درصد از میانگین حوزه انتخاباتي خودش��ان 
بیشتر بود(. کالن و النگ این موضوع را بسان مدرکي 
تعبیر مي کنند که مقامات رسمي انتخاباتي که قرار 
اس��ت کارمنداني دولتي باشند که از لحاظ سیاسي 
بي طرف و بي تعصب هستند، به کاندیداهاي »خود« 
کمک مي کردند تا با تقلب در آرا در انتخابات برنده 
شوند )نوعي بازپرداخت حمایتي حزبي به دوستاني 

که در مقام هاي باال قرار دارند(.
آنچه کالن و النگ مش��اهده مي کنن��د از لحاظ 
کژکارکردي سیاس��ي افغانس��تان اص��ال موضوعي 
منحصر به فرد نیست. در مواقعي که مقامات دولتي 

کارهاي خود را مدیون یک سیاستمدار خاص باشند، 
آنها انگیزه زیادي دارند تا ببینند که آن فرد در دولت 
باقي مي ماند. مطالعه اي که رابرت وید در دهه ۱۹۷0 
و در کش��ور هند انجام داد، از الگوي خارق العاده اي 
پرده برداش��ت که مربوط به سلسله مراتب فساد در 
آن کشور مي شد. وید سیستمي را توصیف مي کند 
که به این شکل کار مي کرد: مهندساني که در یکي از 
ایاالت جنوبي هند دریچه ها را در کانال ها باز و بسته 
مي کردند، از کشاورزاني که براي آبیاري محصوالت 
خود به آب نیاز داش��تند، طلب رشوه مي کردند. این 
معامله تا اینجاي کار س��اده )اگرچه زشت( است. اما 
این مهندس��ان مشاغل خود را با لطف و حسن نیت 
سیاس��تمداران ماف��وق خ��ود حف��ظ مي کردن��د. 
سیاستمداران نمي توانستند این مهندسان را اخراج 
کنند اما مرتبا فرصتي براي انتقال آنهایي که همکاري 

نمي کردند به محل هاي دیگري که سوددهي کمتري 
داش��تند به وجود مي آمد. بنابراین، بخش��ي از پولي 
که از طریق رش��وه هاي اخذ شده از کشاورزان جمع 
مي شد به سیاس��تمداران داده مي شد تا اینکه مبادا 
آنها تهدید کنند که مي خواهند اپراتورهاي کانال را به 

جاهایي کمتر مطلوب بفرستند.
مورد مرب��وط به آبیاري کانالي هن��د جوانبي از 
سلس��له مراتب هاي فاسد را نشان مي دهد که باعث 
مي شوند این سلسله مراتب ها در برابر کنترل خارجي 
بسیار مقاوم شوند. سیاس��تمداران و بروکرات هاي 
دولت��ي در زمینه فس��اد ب��ا هم تبان��ي مي کنند، 
بنابراین ملزم س��اختن یکي از آنها به گزارش دادن 
درباره دیگري یا نظارت بر دیگري تقریبا غیرممکن 
اس��ت. وقتي سیاستمداران در حال س��ود بردن از 
رشوه هاي به دست آمده هستند، شما نمي توانید از 
آنها بخواهید میزان رشوه گیري مستخدمین دولتي 
را محدود کنند. در نتیج��ه این روابط ماندگار بین 

سیاستمداران و مستخدمین دولتي سیستم هایي از 
فس��اد را تشکیل مي دهند که برمال ساختن یا رفع 
آنها به طور خاصي دشوار است؛ در شرایطي که فساد 
در آن ریشه پیدا مي کند، افرادي که نمي خواهند در 
سیستم شرکت داشته باشند )و بنابراین، تهدیدي 
براي مخفي ماندن و امنیت این سیستم به حساب 
آیند( یا از همان ابتداي کار اصال استخدام نمي شوند، 
یا مجبور یا کنترل مي شوند تا به تباني تن دهند، یا 
اینکه به بیرون منتقل مي شوند. چیزي که به اصطالح 
»همگاني سازي اشتراکي فس��اد« نامیده مي شود، 
شبکه هاي تباني گونه مستحکمي ایجاد مي کند که 
در خنثي سازي تهدیدهاي بالقوه بسیار موثر است. 
یک متخصص چیني داس��تاني را بازگو مي کند که 
در آن یک مامور گمرک بیچاره به ژانجیانگ )شهري 
بندري که به قاچاق معروف است( اعزام شد تا جلوي 

فساد را بگیرد، اما با فریب هاي یک خانم قاچاقچي از 
پا درآمد. وقتي این افشاگر به ضیافت قاچاقچي گري 
کش��انده شد، براي مخفي سازي و دائمي سازي یک 
عملیات بزرگ که نهایتا ش��امل بیش از صد مامور 
رس��مي بود و باعث صدور حکم اعدام براي ش��ش 
متخلف بزرگ در س��ال ۱۹۹۹ شد، با صدها مامور 
گمرک دیگر که طیف آنها تا خود معاون شهردار نیز 
مي رسید کار کرد. مجله اکونومیست ارزش کاالهاي 

این عملیات را ۷ میلیارد دالر آمریکا تخمین زد.
این بخش توصیف مي کند که یک مولفه ضروري 
براي تعادل فساد چیست: مقامات زماني که از جایگاه 
خود سوءاستفاده مي کنند یک وابستگي دوطرفه بین 
خودشان و مقام هاي مختلف باالتر در سلسله مراتب 
دولتي وجود دارد. رشوه گیري بروکرات ها وابسته به 
فساد سیاستمداران است و به عکس از ایجاد اختالل 
در تعادل فس��اد دشوار باشد، این وابستگي دوطرفه 

دلیل مهمي براي آن تلقي مي شود.

فساد
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فساد سیستمي به معني فساد کلیت نظام نیست

فساد

ارتکاب فساد اقتصادي سال هاست که در کشورمان 
ادام��ه دارد و در فهرس��ت اخبار روز جایگاهي دائمي 
یافته. کسي نیست که وجود فساد گسترده در کشور 
را ان��کار کند، ولي برخي تاکید دارند فس��اد، هر قدر 
هم در کش��ورمان گسترده باش��د، موردي است و ما 
با پدیده فساد سیس��تمي روبرو نیستیم. ولي سوال 
اینجاست که تکرار و گسترش فساد باید به کجا برسد 
که منکران قانع ش��وند که اقتصاد و نظام اداري ما از 
فساد سیستمي رنج مي برد؟ بسیاري از دلسوزان نظام 
از کاربرد فس��اد سیس��تمي ابا دارند زیرا وجود فساد 
سیستمي را به معني فساد کلیت نظام تلقي مي کنند. 
ولي واقعیت این است علت وجود فساد سیستمي در 
کش��ور ما، انحصار اقتصادي و نبود نهادهاي مستقل 

نظارتي است و این امر ارتباطي با کلیت نظام ندارد.
فساد دریافت رش��وه در وزارت بهداشت در مقابل 
تخصیص و نوبت دهي ارز، ارزهاي دریافتي در وزارت 
ارتباط��ات و فناوري ک��ه پرونده هاي بي ش��ماري را 
تشکیل داده، رشوه گیري براي خبر سازي هاي جعلي یا 
افشاگري در وزارت نفت، بازنگشتن میلیاردها دالر ارز 
حاصل از صادرات خصولتي ها به کشور تنها قسمتي 
از دامنه گسترده فساد در کشورمان است. تکرار مکرر 
فساد موردي، نشان از وجود زیرساخت هایي دارد که 
به بازتولید فساد مي انجامد و این امر چیزي جز فساد 

سیستمي نیست.
گزارش سال 20۱8 ش��فافیت بین الملل از وضعیت 
فس��اد در ایران، کش��ورمان را میان ۱80 کشور دنیا در 
رتب��ه ۱۳8 قرار داد و بدین ترتیب تصویر تاریکي از روند 
این پدیده ش��وم در اقتصاد کشور و پیامدهاي وخیم آن 
ترسیم نمود. دولت به منظور شفاف سازي و مبارزه با فساد 
اقدامات چندي را آغاز نموده، که تازه ترین آنها تش��کیل 
پلیس مستقل امنیت اقتصادي و نیز راه اندازي دادگاه هاي 
ویژه جرائم اقتصادي بود. ولي باید توجه داشت که بیشتر 
این اقدامات جنبه س��لبي دارد و به پیش��گیري و توجه 

ریشه اي به معضل فساد ساختاري نمي پردازد. 
ما حتي در برخورد سلبي با معضل فساد هم با مشکل 
روبرو هس��تیم و در واقع فساد قضایي، مانع از رسیدگي 
عادالنه و غیرگزینش��ي به پرونده هاي فس��اد اقتصادي 
مي ش��ود. طي یک سال گذش��ته پیدایش سلطان هاي 
رنگ و وارنگ فساد در حوزه سکه، کاغذ، قیر، پتروشیمي، 
خودرو و حتي مسکن خبرساز شده. تعدد این پرونده هاي 
فساد به جایي رس��ید که آیت اهلل آملي الریجاني، رئیس 
پیش��ین قوه قضاییه، طي نامه اي به مقام معظم رهبري 
خواستار »برخورد قاطع و سریع« با متخلفین اقتصادي و 
ممنوعیت هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات در این زمینه 
شد. با وجود این مواضع، شاهد استانداردهاي دوگانه در 
این زمینه هستیم. درحالي که سالطین سکه و قیر اعدام 
شدند، ابوالفضل میرعلي، مدیرعامل موسسه ثامن الحجج، 
 به ج��رم اتالف و برداش��ت ۱2 ه��زار میلی��ارد تومان، 
به ۱5 س��ال زندان محکوم شد. متاسفانه نمونه هاي این 

برخورد دوگانه با پرونده هاي فساد کم نیست.

  فساد سیستمي
محاکم��ات حضوري و غیاب��ي، ممنوع الخروجي و 
حتي اعدام مرتکبین فس��اد، منجر به کاهش ارتکاب 
به جرائم اقتصادي نش��ده. هرچند فساد اقتصادي در 
شکل سوءاستفاده هاي موردي بروز پیدا مي کند، ولي 
تکرار این موارد در ش��کل گس��ترده، حکایت از فساد 
سیس��تمي دارد که خود ریشه در بزرگ شدن دولت، 
عدم شفافیت ساختار سیاسي، نبود اقتصاد آزاد و غیبت 
نهادهاي مستقل نظارتي دارد. تحقیقي که سال گذشته 
در دانش��گاه خوارزمي انجام گرفت، بیانگر این بود که 
نبود آزادي هاي مدني و گردش آزاد اطالعات، نداشتن 
اعتماد به افراد و نهادهاي باالدستي، عدم پایبندي به 
اخالق، خویشاوندپروري، و تبدیل شدن فساد به ارزش 
در جامعه، از اصلي ترین عوامل زمینه ساز فساد اقتصادي 

و اداري در ایران است. 
ما به جاي شفافیت و نظارت مستقل، رویکردي امنیتي 
براي مبارزه با فساد را پي گرفته ایم که پیش فرض آن هم 
بر این است که اگر با فساد موردي مقابله کنیم، فساد در 
کشور ریشه کن خواهد شد. در همین حال، این رویکرد 
امنیتي، باعث ناامني فضاي کسب وکار شده. اخیرا خانم 
فاطمه مقیمي با اشاره به تشکیل پلیس امنیتي تاکید کرد 
که تاسیس این شبکه براي امنیت اقتصادي نباید منجر به 
ایجاد مشکل براي فعاالن اقتصادي سالم یا معطل کردن 
و متعهد کردن فعاالن بخش خصوصي به امور غیرضروري 
شود. اتاق ایران در بولتن اردیبهشت ماه سال جاري خود 
با اشاره به لزوم تغییر نگاه امنیتي و نظامي به مقوله امنیت 
اقتصادي تاکید مي کند که ابزارهاي قدرت در هر عرصه 
با هم تف��اوت دارند و امنیت باید در ارتباط با مولفه هاي 

کلیدي همان حوزه تعریف شود. 
تازه ترین بولتن اقتصادي اتاق ایران نیز با بررسي نقش 
اتاق ها و انجمن هاي کسب وکار در مبارزه با فساد به نوعي 
همبس��تگي رفتاري در این مورد اشاره مي کند و تاکید 
مي نماید که مبارزه بنگاه هاي اقتصادي با فس��اد زماني 

شکل مي گیرد که خط مشي مبارزه با فساد در بنگاه هاي 
رقیب نیز نهادینه ش��ود و همه در این مسیر با یکدیگر 
همگام باشند. بر این اساس، نقش اتاق ها در مبارزه با فساد 
تسهیل اقدامات جمعي، حمایت جمعي از اصالحات، و 

مطالبه شفافیت و پاسخگوئي در تصمیمات دولت است.
فساد درست است که برخورد هاي امنیتي با مفسدین 
اقتصادي، دستگیري و محکومیت ممکن است سرعت و 
تکرار ارتکاب به فساد را کند تر کند، اما پاسخگوي علت 
اصلي این معضل نیست و به همین دلیل پرونده هاي فساد 
روزبه روز قطورتر مي ش��وند. به گفته اسحاق جهانگیري، 
مهم تر از برخورد با فس��اد جلوگیري از تکرار آن اس��ت. 
یحیي آل اسحاق نیز مي گوید، اگر براي حل کردن معضل 
فساد، از حلقه فسادساز فقط یک حلقه را بگیریم و بطور 
مثال رانت خوار را دستگیر و اعدام کنیم اما سیستمي که 
عامل به وجود آمدن فساد است را آزاد بگذاریم، هیچ گاه 
بهبودي در اوضاع حاصل نمي شود. آل اسحاق مي افزاید، 
اگر نظام بانکي ما روابط، سیاست هاي بانکي، اعتباري و 
وام��ي خود را تصحیح نکند، و اگر در کل اقتصاد قیمت 
پول غیررسمي و رسمي همچنان داراي شکاف گسترده 

باشد، فساد تداوم خواهد یافت. 
شکي نیست که اقتصاد در کشورهاي فساد زده به 
مسیر درستي نخواهد افتاد مگر اینکه زیرساخت هاي 
تولید و بازتولید فس��اد اصالح شود. این مهم هم تنها 
با همگرایي همه بخش هاي حاکمیت و نهادهاي مدني 
ممکن خواهد ش��د. بر اس��اس گزارش بانک جهاني، 
تالش هاي مبارزه با فس��اد زماني موفقیت آمیز اس��ت 
که گروهي متشکل از سیاس��تگذاران و مسئوالن رده 
ب��االي دولتي، بخش خصوصي، ش��هروندان، نهادها و 
سازمان هاي مدني پیشروان این مبارزه باشند و در این 
مس��یر با همکاري حاکمیت، کسب وکارها و شرکت ها 
و با اس��تفاده از تکنولوژي هاي پیشرفته اطالعات الزم 
را جمع آوري کرده و آنها را براي کش��ف موارد فساد با 

شفافیت با یکدیگر درمیان بگذارند. 
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فساد

چرا سیاستمداران رشوه مي گیرند؟ 
سیاستمداران منتخب و برگزیدگان سیاسي نیز مانند 
مس��تخدمین دولتي به فکر تقویت خودش��ان هستند و 
رش��وه مي گیرند تا درآمدهاي ش��خصي خود را افزایش 
دهن��د. اما آنها همچنین مقداري از این پول را به س��وي 
اهداف بارز سیاسي سوق مي دهند و از منافع حاصله براي 

انتخاب دوباره خودشان استفاده مي کنند.
دو نوع »تکنولوژي« مش��خص براي انتخ��اب دوباره 
وجود دارد که مربوط به رش��وه گرفتن و اختالس کردن 
مي ش��ود. نوع اول نمایش آشکار و عمدي ثروت است که 
به رأي دهندگان عالمتي در خصوص دسترسي به منابع 
مي دهد. این نوع در کش��ورهاي فقیر بس��یار رایج است: 
قانون گذاري که در داخل یک مرس��دس و با بستن یک 
س��اعت رولکس روي دست، کمپین خود براي انتخابات 
مجدد را در یک دهکده روستایي دورافتاده انجام مي دهد. 
خود نامزد انتخاباتي ممکن اس��ت از فواید یک ماش��ین 
لوکس و یک ساعت مچي تجملي لذت ببرد. اما این اقالم 
همچنین براي انگیزه بخش��ي به رأي دهندگان نیز به کار 
مي آیند، طوري که گویي نامزد انتخاباتي منابع اقتصادي 
را کنترل مي کند و )اگر انتخاب شود( ممکن است آنها را 
با رأي دهندگان قسمت کند. اینکه اتومبیل و ساعت مچي 
از راه نادرست تهیه شدهاند از این ایده پشتیباني مي کند 
که جامعه در یک موازنه فس��اد گیر افت��اده که در آن با 
توجه به شرایط موجود، بهترین راه براي بهبود وضع خود 
این است که سیاستمداران فاسد را دوباره انتخاب کرد و 
سپس از آنها سود برد. به عکس، این نمایش هاي آشکار از 
دارایي هایي که از طرق مشکوک به دست آمده اند مي تواند 
همچنین بسان نوعي تهدید خفیف براي افرادي باشد که 
ممکن است فساد را تقبیح کنند، البته، با توجه به اینکه 
چه کسي بر مسند قدرت قرار داشته باشد. )متأسفانه این 
نمایش هاي فراوان ممکن است باعث شوند دیگران نیز راه 
فساد را در پیش بگیرند، زیرا این نمایش ها نشان مي دهند 

که فساد داراي منفعت است( 
ه��دف سیاس��ي دوم در أخ��ذ رش��وه پرداخ��ت به 
کمپین هاي سیاسي است؛ چه براي کاندیدهاي منفرد و 
چه به طور جامع تر براي یک حزب سیاس��ي. در بسیاري 
از کش��ورها، کاندیداها باید کمپین هاي شان را خودشان 
تأمی��ن مالي کنند. این کار عمدتا در هند و کش��ورهاي 
آفریقایي زی��را صحرا رواج دارد. ای��ن مورد همچنین در 
کشورهاي اروپایي که از چیزي استفاده مي کنند که به آن 
»نمایندگي تناسبي با لیست آزاد« گفته مي شود نیز وجود 
دارد؛ این نمایندگي یک سیستم انتخاباتي است که در آن 
چند قانون گذار از هر حوزه انتخاباتي انتخاب مي ش��وند. 
ای��ن کار به رأي دهندگان اجازه مي دهد تعیین کنند که 
از لیست کاندیداهاي یک حزب طرفدار کدامیک از افراد 
هستند. )این سیستم باعث مي شود که کاندیداهایي که 
در داخ��ل یک حزب هس��تند با یکدیگ��ر رقابت کنند.( 
کمپین هاي انتخاباتي که به صورت شخصي تامین مالي 
مي شوند نیز در سیستم هاي انتخاباتي بخشي تک عضو 
اتفاق مي افتند که مانند ایاالت متحده از انتخابات پارلماني 
استفاده مي کنند و در آنها کاندیداهایي که به دنبال تعیین 

ش��دن هس��تند باید هزینه هاي رقابت هاي اصلي که در 
داخل هر حزب سیاس��ي برگذار مي شوند را تأمین کنند. 
سرانجام در سیس��تم هاي نمایندگي تناسبي و با لیست 
محدود، حزب ها بر سر آرا با یکدیگر به رقابت مي پردازند، 
اما ممکن است متوجه شوند که بودجه هاي ارائه شده از 

جانب دولت کافي نیستند.
گرفتن رشوه روشي براي تهیه وجوه الزم براي کمپین 
اس��ت، به خصوص در جاهایي که براي میزان جمع آوري 
بودج��ه کاندیدهاي منف��رد یا اح��زاب، محدودیت هایي 
)قانوني یا اقتصادي( وجود داش��ته باشد. بارزترین مثال 
در س��ال هاي اخیر مربوط به رس��وایي ش��رکت نفتي و 
دولتي برزیل به نام پتروبراس اس��ت که هنوز نیز در حال 
برمالشدن است. این رسوایي حول تقریبا ۳ میلیارد دالر 
آمریکا در قالب رش��وه اس��ت که پیمانکاران به مقامات 
رسمي پتروبراس پرداخته اند تا قراردادهاي ساخت وسازي 
و خدم��ات را حفظ کنند. صدها میلیون از این دالرها به 
حزب کارگر که بر س��ر قدرت بود منتقل مي ش��د و این 
حزب نیز از آن پول براي تأمین مالي کمپین هاي سیاسي 

خود استفاده مي کرد.
این فعالیت ها حتي در کشورهایي نیز رخ داده اند که در 
حالت عادي در رتبه بندي فساد بین کشوري جایگاه خوبي 
دارند. در س��ال ۱۹۹۹، هلموت کوهل سفیر سابق آلمان 
اقرار کرد ک��ه به نمایندگي از حزب اتحادیه دموکراتیک 
مسیحي بیش از دو میلیون مارک آلمان غربي بسیار باالتر 
از یک میلی��ون دالر آمریکا در قالب کمک هاي کمپیني 
ناشایست دریافت کرده است )که نیمي از آن از جانب یک 
فروشنده تسلیحات بوده است.( این رسوایي برمالکننده 
یک سیس��تم قدیمي از کمک هاي مال��ي غیرقانوني به 
اتحادی��ه دموکراتیک مس��یحي بود که ای��ن حزب براي 
تأمی��ن مالي کمپین هاي سیاس��ي خود از آن اس��تفاده 
مي کرد. مورد آلمان زیاد منحصر به فرد نیست: جمع آوري 
بودجه به صورت غیرقانوني که با رشوه ها مرتبط است به 
جاي قراردادهاي عمومي در کل اروپا رایج به نظر مي رسد، 

طوري که رس��وایي هایي در مجارستان، اسپانیا، پرتغال، 
فرانس��ه، ایتالیا و بلژیک وجود داشته اند که تأمین مالي 
حزبي غیرقانوني را برمال کرده اند. در اس��تان کبک کانادا 
از طریق بازرسي هاي بلندمدتي که در سال 20۱5 پایان 
پذیرفتند، یک رس��وایي بزرگ در خصوص رشوه - براي 
قراردادها برمال شد )که دوباره از این منافع براي گرداندن 
کمپین هاي سیاس��ي استفاده مي ش��د(. گزارش ۱۶00 
صفحه اي حاصله ش��بکه اي از فس��اد را توصیف مي کرد 
که ش��امل سیاستمداران محلي و پیمانکاران و گروه هاي 

سازمان یافته تبهکاري بود.
اگر به س��مت هزینه برگردیم، مي بینیم بس��یاري از 
عواملي که رش��وه گیري بروکرات ه��ا را محدود مي کنند 
به همین سان بر سیاس��تمداران نیز قابل اعمال هستند 
)آنها نی��ز گاهي دس��تگیر و مجازات مي ش��وند(. حتي 
براي سیاس��تمداران رده باالیي که مجازات آنها دش��وار 
است، هزینه اي براي فس��اد بیش از حد وجود دارد، زیرا 
رش��وه گیري بدون قیدوبند باعث مي ش��ود کسب وکارها 
نابود شده و نتوانند در آینده رشوه هاي بیشتري پرداخت 
کنن��د. این موضوع نش��ان دهنده فرق بین هم��ه - را - 
األن - بگیر و در طول - زمان - بگیر اس��ت. اختالس��گر 
بي رحمي مانند موبوتو سسه س��کو از کشور زئیر )اکنون 
جمه��وري دموکراتیک کنگو( را در نظر بگیرید که وجوه 
عمومي را بین ولخرجي هاي دیگرش صرف یک مسافرت 
هوایي با یک کنک��ورد به پاریس براي خریدهاي متوالي 
کرد، درحالي که اقتصاد و زیرس��اخت هاي کشور زئیر به 
حال خود رها شدند تا متالشي شوند. موبوتو را با سوهارتو  
از اندونزي مقایس��ه کنید که از روشي بلندمدت استفاده 
کرد. س��وهارتو یک ثروت خانوادگي جمع آوري کرد که 
گفته مي شود به میلیاردها مي رسد، اما با این وجود رشد 
اقتصادي کشور خود را تقویت کرد. اگر به جایگاه این دو 
کشور نگاه کنید، نتایج بسیار واضح اند: یک فرد معمولي از 
کشور اندونزي تقریبأ ۱00 برابر ثروتمندتر از یک ساکن 

معمولي جمهوري دموکراتیک کنگو است.
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بررسي پارادایم ها: رانت ها، فساد )ارتشاء( و حامي پروري

در جس��ت وجوي امتیازات ویژه ب��ودن و آنها را 
به خود اختص��اص دادن، از مدت ها پیش موضوع 
تحقیقات دانشگاهي بوده است، اما زبان و مفاهیم 
به کار گرفته شده در روند این تحقیق از نظر زماني 
و از نظر نظم به کار گرفته ش��ده در آن با تحقیقات 
دیگر فرق دارد. ه��ر یک از این پارادایم هاي عمده 
- رانت ها، ارتشاء و حامي پروري - درک و شناخت 
مهمي به کارشناسان اقتصاد سیاسي مي دهند، اما 
همه اینها به واس��طه کوششي هماهنگ تر حاصل 
خواهد شد. آنچه در پي مي آید یک تالش مقدماتي 

جهت تقویت چنین پیوندهاي مفید است.
البته، جدیدترین مجموعه آثار نظري، نوشته هاي 
راجع به رانت هایي است که منشأ اقتصادي دارند. 
نقطه قوت این مجموعه آثار در توجه به فرآیندهاي 
بازار است، و شگفت انگیز نیست که نظریه پردازان 
ران��ت در منطق��ه اي ک��ه بازارها بطور گس��ترده 
موردستایش و تمجید هستند، و حکومت ها مرتبا 
سرزنش و تقبیح مي شوند، برتري یافته اند. مطابق 
تعریف، وقتي دولت عملیات بازار را محدود مي کند، 
رانته��ا پدید مي آین��د. فرآیندهاي س��همیه بندي 
مب��ادالت خارجي، تحدی��د تج��ارت آزاد و اجازه 
دادن به بعضي از جنبه هاي فعالیت اقتصادي - که 
نمونه ه��اي اندکي از آنها ارائه مي ش��ود - به ایجاد 
»پناهگاه هاي رانتي« کم��ک مي کند که مي تواند 
از طری��ق ائتالف و همکاري بعض��ي از تجار داراي 
موقعیت خوب با دیوان س��االران، تس��خیر گردد. 
نزاع بر س��ر کس��ب امتی��از ویژه ک��ه رانت جویي 

نامیده مي ش��ود، منج��ر به تش��ویق فعالیت هاي 
»س��ودجویانه نا بهره ور بي دردس��ر« مي گردد که 
گاهي اوقات قانوني است )مانند البي گري( و گاهي 
اوقات غیرقانوني است )مانند رشوه(. روي هم رفته، 
تمرکز اصلي بر روي جامعه رانت جوس��ت: تحلیل 
انواع خاص س��اختارهاي دولتي ک��ه این رفتار در 
آن بیش��ترین رونق را دارد عموما به واس��طه سوء 
ظن دولت ها )نس��بت به این مسائل( نتیجه اي در 
برندارد. چون رانت جویي به قول معروف »مستقیما 
در ارتباط ب��ا قلمرو و محدودی��ت فعالیت دولتي 
در اقتصاد، و تا ان��دازه اي مربوط به بخش عمومي 
است«. راه حل آن بدیهي است؛ »قلمرو دولت باید 
تا حداقل ممکن کوچک ش��ود و تا آنجا که ممکن 
است مکانیسم هاي بازار باید جایگزین نظارت اداري 

شوند« 
در واقع، مشکل بزرگ ادبیات رانت جویي اغلب 
در پیش داوري قوي ایدئولوژیکي اش نهفته است. 
بیش��تر نظریه پ��ردازان؛ به دنبال اثب��ات اثر منفي 
دولت بر روي اقتصاد آزرده مي ش��وند. به نظر آنها 
بازاره��اي رقابتي به لح��اظ اجتماعي کارآمدترین 
ش��یوه تولید کاالها و خدمات محسوب مي شوند... 
و آث��ار )و( مداخله دولت را ب��ه عنوان یک متغیر، 
که گاهي اوقات از آس��یب هاي اجتماعي مي کاهد 
و گاه��ي اوقات بر می��زان آن مي افزاید، موردبحث 

قرار نمي دهند.
 این پیش داوري در بهترین حالت توسط پیتر او انس

رد مي ش��ود. وي خاطرنش��ان مي کند که بسیاري 

از دیوانس��االري ها در مح��دود ک��ردن زمینه هاي 
رانت جویي واقعا توانمندن��د و تالش جمعي را در 
میان مقامات اداري باال مي برند؛ او با تبعیت محض 
از منطق فایده گرایانه جدید اظهار مي دارد که وجود 
یک بازیگر جمعي، تبیین ناکارایي تئوریکي و دولت 
مراقب )مورد حمایت فایده گرایان جدید( را مشکل 
مي س��ازد. به عالوه تحلیل وي از نقش دولت ها در 
دگرگوني اقتصادي، مشکالت عمده این مفروض را 
که »بازارهاي رقابتي، براي یک گذار ساختاري که 
در قلب توس��عه قرار گیرد، کافي اس��ت« برجسته 

مي نماید. 
صرف نظ��ر از این تعص��ب ایدئولوژیک، حداقل 
چه��ار نقص عم��ده دیگ��ر در مورد نوش��ته هاي 
راجع به رانت جویي وج��ود دارد: اوال، گرچه نقش 
دیوانساالري به حداقل کاهش مي یابد، اما احتماال 
انجام وظایف اساس��ي مانند ایجاد زیرس��اخت ها 
و تأمی��ن نظم و قانون به عنوان مس��ئولیت نهایي 
آن پایدار اس��ت. مادام که دیوان س��االران باعرضه 
ای��ن کاالها به ایف��ا وظیفه خود ادام��ه مي دهند، 
»پناهگاه ه��اي رانتي« باقي مي مان��د. در جاهایي 
که )به قول وبر( دیوانساالران به تنهایي بتوانند به 
آساني »دس��تگاه )اداري( را منحرف کنند«، تهیه 
کاالهاي دولتي مي تواند فرصت هاي مهمي به نفع 
ش��خصي فراهم آورد. )براي مثال، حتي در دولت 
حداقل گرا، مراجع صدور پروانه و مجوز، بالقوه قادر 
خواهد ب��ود از یک منبع کمی��اب، مبلغ غیرمجاز 
کالني استخراج نماید، و پلیس ممکن است بتواند 

فساد
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قدرت عموم��ي اش را در هنگام توطئه چیني هاي 
آدم ربایي و باج گیري به کار گیرد. خصوصي سازي 
به معني حل این معما نیس��ت: براي مثال، فرآیند 
پیشنهاد مناقصه تا مذاکره با شرکت هاي خصوصي 
که در کار جاده سازي و راهداري هستند، مي تواند 
پناهگاه هاي عظیم رانتي فراهم آورد که به آساني 
مورد بهره برداري کس��اني قرار گی��رد که بهترین 
ارتباطات سیاسي را دارند. چون نظریه پردازان کمتر 
به کاهش مش��کالت فرا بازار مي پردازند، حل آنها 
لزوما خارج از اصالحات بازار و در حیطه سیاست ها 

و مدیریت عمومي قرار مي گیرد.
ثانیا، نوش��ته هاي راجع به رانت عموما نس��بت 
به عناصر سیاس��ي فوق العاده مه��م روابط تجارت 
و حکومت بي توجه ان��د. همانطور که جامو و گومز 
توضی��ح مي دهند، ابهامات زیادي در ارتباط با این 
پیش فرض وجود دارد که رانت ها في نفسه بر اساس 
فرآیندهاي بازار تخصیص مي یابند و این یک طنز 
مسلم اس��ت که؛ بسیاري از کساني که مي پندارند 
با ایجاد رانت، بازارها از ش��کل طبیعي ش��ان خارج 
مي ش��وند، ظاهرا فکر مي کنند که وجود بازارهاي 
کامال رقابتي رانت خواري داراي فرآیند کامال رقابتي 
است. درواقع، رانت جویي ممکن است، زیاد رقابتي 
نباشد که ناشي از ماهیت پنهان، نامشروع، بسته، 
منحصربه ف��رد یا محفوظ فرآینده��اي رانت گیري 
اس��ت بنابراین فعالیت رانت جویي محدود مانده و 

هزینه هاي رانت جویي پایین نگه داشته مي شود. 
تخصیص )رانت ها( احتماال تنها مبتني بر بازار 
نیس��ت، بلکه مبتني ب��ر مجموعه یي از مالحظات 
غیربازاري شامل روابط نژادي، منطقه اي، حزبي و 
هم مدرس هاي است. بهترین راهنماي این فرآیند 

نه بازار، بلکه سیاست است.
ثالثة و دقیقا مرتبط با آن، مسأله تعیین میزان 
رانتي است که هم نصیب آنها که در دولت هستند 
مي شود و هم کس��اني که بیرون از دولت هستند. 
این مسأله احتماال مالحظات ساختاري بزرگتري را 
به همراه دارد که مبتني بر تحلیل توسعه تاریخي 
روابط دولت- جامعه است. براي مثال در جاي دیگر 
بحث کردم که، در آس��یاي جنوب شرقي سرمایه 
داري بروکراتیک��ه مرتبط با سیاس��ت بروکراتیک 
پیشین دولت تایلند را باید از »سرمایه داري غارتگر« 
دولت »پدرس��االر هزار فامیل« حکومت فیلیپین 
متمایز ساخت. در نوع نخست سرمایه داري رانتي، 
س��ودجویان بزرگ در خود دولت یافت مي شوند؛ 
در نوع دوم آن، س��ود جویان ب��زرگ داراي پایگاه 

اقتصادي مستقل برون دولتي هستند.
رابع��ا، نظریه پردازان مربوط ب��ه رانت به ندرت 
تمایز روش��ني قائل مي شوند بین آنهایي که براي 
دس��تیابي به امتیازي داراي منافع سیاس��ي قابل 
تعمیم رقابت مي کنن��د )همان طور که وقتي یک 
ش��رکت صادر کننده )کاال( ب��راي کاهش تعرفه ها 
البي گري مي کن��د( با آنهایي که درصدد کس��ب 
امتیاز ویژه هستند )همانند زماني که یک مجتمع 
تولی��دي خانوادگ��ي ب��ه مامورین گمرک رش��وه 

مي دهن��د تا عوارض کمتري براي واردات کاالهاي 
خاص بپردازد، یا بر روي نمایندگان مجلس جهت 
احداث جاده عمومي اعمال نفوذ مي کند تا آنها براي 
ورود کاالیي خاص عوارض کمتري دریافت دارند(. 
روي هم رفته - خواه اعمال نفوذ یا رش��وه دهي، به 
ص��ورت عمومي ی��ا خصوصي- همگ��ي به عنوان 
نمونه هایي از فعالیت هاي رانت جویي غیرمولد تلقي 
مي ش��وند. در دیدگاه صرفا مبتني بر بازار، مسأله 
این نیست که چنین فعالیت هایي را در یک مقوله 
گردآوري نمایند؛ اما از دیدگاه اقتصاد سیاسي نقطه 
ضعف آشکاري محسوب مي شود. از آنجا که چنین 
تمایزات��ي غالبا بازتاب دهنده درجه اي از نهادینگي 
و تفکیک منافع تجاري هس��تند، براي زمینه یابي 
سواالت بزرگتر راجع به قدرت سیاسي و احتماالت 
آینده دگرگوني اقتصاد سیاسي واقعا مهم و اساسي 
هستند. بنابراین چون رواج نسبي رشوه در مقابل 
اعمال نفوذ تأثیر خاصي بر سازمان هاي اداري دارد، 
چنی��ن تمایزاتي براي تحلیل توان دولت در بهبود 

اهداف توسعه اي مهم هستند.
نظریه مفید رانت که مي تواند به فهم تخصیص 
سود ویژه منجر گردد محدودیت هایش بیانگر نیاز به 
کاوش در حوزه هاي دیگر به منظور شناخت بیشتر 
اس��ت. اوج مطالعات راجع به فساد ممکن است در 
حیطه نظریه نوسازي باش��د. ولیکن خطاست که 
گفته شود، فساد صرفا شیوه قدیمي مفهوم سازي از 
رانت جویي است. یک الگوي متفاوت در این مسأله 
این است که، طي سالیان متمادي، درس هاي بسیار 
مهمي براي تحلیل هاي معاصر ارائه ش��ده اس��ت. 
درواقع یک پرسش ارزنده این است که چرا مفهوم 
فس��اد غالبا فقط مورد توجه محققان سطحي قرار 
مي گیرد و گاهي اوقات به نفع رهیافت هاي مفهومي 
دیگر از آن پرهیز مي شود. چون فساد تقریبا فراگیر 
است، به نظر مي رسد برخي تحلیلگران مایل اند با 
آن به صورت عنصر ثابت اقتصاد سیاس��ي برخورد 
کنند؛ به عبارت دیگر، آنه��ا راضي اند به این نکته 
اش��اره کنند که آن )فس��اد( تقریبا همه جا وجود 
دارد، ب��دون اینکه تحقیق��ي در این مورد به عمل 
آورند که چگونه از نظر ویژگي و اثرگذاري از جایي 
به جاي دیگر متفاوت است. دیگران احتماال به طور 
کلي از این مفهوم گریزان بوده اند، چون گردآوري 
اطالعات تجربي موثقي که اغلب بر دنیاي فس��اد 
س��ایه افکن باش��د دش��وارتر )این امر به طور کامال 
نامناسبي مبتني بر فساد »چیست«( مي باشد. در 
زبان پیشیني )یعني اوایل بعد از جنگ(، پیچیدگي 
مفهومي و معماه��اي گردآوري اطالعات بهانه ها و 

عذرهاي موجهي براي مطالعات مستند نیستند.
توجه فس��اد بر روي بخ��ش دولتي و تمایز بین 
فعالیت خصوصي و رس��مي متمرکز اس��ت. ناي، 
بارها تعریفي را یادآور شد که نقطه شروع مفیدي 
محسوب مي شود: »فساد، رفتاري منحرف شده از 
وظایف رسمي یک نقش عمومي به علت مالحظات 
خصوصي )شخصي، خویش��اوندان نزدیک، محفل 
خصوصي( و دس��تاوردهاي پولي و شغلي است؛ با 

ش��یوه برخورد حاکمان در اعم��ال انواع معیني از 
نفوذ بر اس��اس مالحظات خصوصي است«  با این 
دیدگاه به عنوان نقطه شروع، یک فرد قادر است از 
نگراني اصلي نظریه پ��ردازان رانت فراتر رود )نظیر 
اینک��ه دولت ها چگونه مي توانند بازارها را از حالت 
طبیعي خارج س��ازند( و به خوبي، به سوي زمینه 
مهم دیگر حرکت کنند )نظیر اینکه بازارها چگونه 
مي توانند دولت ها را از حالت طبیعي خارج کنند(.

نمي ت��وان نظریه پ��ردازان فس��اد را ب��ه صورت 
گروهي، متهم به هرگونه پیش داوري ایدئولوژیکي 
نمود. در نخس��تین روزهاي طرح نظریه نوسازي، 
فس��اد عموما به دالیل اخالقي محکوم مي شد، اما 
به ندرت با تحلیل بس��یار دقیق از نتایج درس��ت 
آن همراه بود )یعني هیچ گونه اش��اره به دالیل آن، 
اصالحگران و اصالحاتش نمي ش��د(. رهیافت هاي 
»تجدیدنظرطل��ب« بع��دي از اواخ��ر دهه ۱۹۶0 
دریافتند که فس��اد، حداقل ب��ه صورت تصادفي یا 
گاهي اوقات ب��ه صورت منظ��م، مي تواند تأثیري 
سودمند بر طیفي از اهداف مهم نظیر: »ملت سازي« 
توس��عه اقتصادي، توانمندي اداري، مردمي کردن 

حکومت داشته باشد. 
چنین توجهي به زمینه گسترده تر )فساد( همزمان 
ه��م نش��انه ضعف و هم نش��انه قوت این نوش��ته ها 
مي باشد. از یک طرف، اساسا فساد به عنوان تعامالت 
گسترده سیاس��ي تلقي مي گردد. الزم است بفهمیم 
که رواج فس��اد مي تواند هم منافع و هم هزینه هایي 
داشته باش��د. از طرف دیگر، ضمن دستیابي به یک 
وسعت نظر، گاهي اوقات تشخیص داده نمي شود که 
در تحلیل هزینه- فایده و چه اهدافي در نظر گرفته 
شود. گرایش نظریه نوسازي به تلفیق اهداف متمایز 
و این ف��رض که »تمام چیزهاي خ��وب متمایل به 
هم هستند« به بحث فس��اد بزرگ کشیده مي شود. 
بنابراین گروه هاي رقیب گاهي اوقات خیلي مشتاق اند 
که رفتار فاسد به عنوان رفتاري کامال خوب یا کامال 
ب��د اعالم گردد. اما پژوهش��گران زی��ادي که در این 
نوش��ته ها همکاري داشتند، کامال آگاهند که چگونه 
باید هزینه ها و فایده هاي فس��اد را بر حسب اهداف 

خاص ارزیابي کرد. 
ضمن خطر ساده س��ازي آنچه ط��ي یک دوره 
بلندمدت، واقعا حجم بس��یار وسیعي از مطالعات 
را دربرمي گیرد از نخستین تمایزات بین حوزه هاي 
عموم��ي و خصوصي تاکنون حداق��ل چهار فایده 
دیگر براي مطالعاتي که سابقا راجع به فساد انجام 
گرفته است وجود دارد. نخست، بسیاري از تعاریف 
فس��اد، توجهات بر روي اوضاع سازمان هاي دولتي 
متمرکز اس��ت، تا ب��دان جا که هر نظ��ام فرضي 
بازتاب دهنده یک تفاوت آش��کار بی��ن حوزه هاي 
عمومي و خصوصي تلقي مي شود. اثر ماکس وبر نه 
تنها روشن ساخت که چگونه سیاست ها به شکل 
بسیار افراطي چنین تفاوتي را مي شناسانند، بلکه 
نشان داد چگونه فس��اد مي تواند از جایي به جاي 
دیگر اثرات متفاوتي داشته باشد. متأسفانه، امکان 
درک ظریف در تحلیل مقایسه اي پیش گفته و بر 

فساد
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ناشي از تعامل بین سیاست ها، ساختارهاي اداري، و 
مسائل اقتصادي در دهه هاي اخیر با فوق تخصصي 
شدن رش��ته ها مخدوش شده اس��ت: کارشناسان 
اقتصادي متمایل اند که با همه کش��ورها یکس��ان 
برخ��ورد کنند، علماي سیاس��ت به ن��درت توجه 
زیادي به س��اختارهاي اداري دارند و متخصصین 
در امر اجراي سیاست ها، اغلب زمینه هاي مفاهیم 
ساختاري و سیاسي وسیع تر سازمان هاي متبوعشان 

که در آن قرارگرفته اند، را نادیده مي گیرند. 
دوم، نوشته هاي مربوط به فساد تقریبا در همه 
جهان این مطلب را به رس��میت مي شناس��ند که 
مي توان راجع به فس��اد هم بر طبق عوامل بازار و 
هم عوامل غیر بازار س��خن گفت. اسکات توضیح 

مي دهد: 
همان طور که در نوع آرماني مشاهده مي شود، 
فس��اد »محدود« )غیر بازاري( موقعیتي اس��ت 
ک��ه در آن فقط روابط قوم و خویش��ي، عاطفي و 
صنفي )کاس��ت( حاکم اس��ت، بنابراین از پیش، 
دسترس��ي به مس��اعدت هاي قدرتمندان قطعي 
است، درحالي که فساد »بازاري« حکایت از وجود 
فرآیند غیرش��خصي دارد ک��ه در آن اعمال نفوذ 
مطابق با این اس��ت که هرکسي بیشتر پرداخت 
کن��د نفوذ بیش��تري خواهد داش��ت، صرف نظر 
از اینکه پرداخت کنندگان چه کس��اني باش��ند. 
البته در دنی��اي واقع، به ندرت چنین نمونه هاي 
خالص وجود دارد. نس��بت فساد بازاري به فساد 
محدود و بنابراین الگوي سودجویان، در میان ملل 

توسعه نیافته از تنوع گسترده اي برخوردار است. 
وي توضیح مي دهد، که شیوه پرداخت مي تواند 
نقدي یا نوع خاصي باش��د: در حوزه هاي انتخابیه 
ممکن است این امر شامل تحویل تعداي رأي باشد.

س��وم، بهترین نوش��ته هاي فس��اد تأکید دارند 
که این مفه��وم فقط مي تواند به طور شایس��ته اي 
»در چارچوب یک تحلیل وس��یع تر از پویایي هاي 
سیاسي یک نظام، تجزیه و تحلیل گردد«  تحلیل 
خود اس��کات، او را به این پیش��نهاد رهنمون شد 
ک��ه گاهي اوق��ات مي ت��وان انتظار داش��ت تأثیر 
فساد با افزایش نس��بي ورود نیروهاي جدید، آثار 
ضدهژمونیک داشته باشد. اما بر اثر طبیعي تر آن... 
این اس��ت که ائت��الف محافظه کارانه باهم دیگر را 
مس��تحکم کرده و جلوي تأثیرگ��ذاري مطالبات 
در حال رش��د اجتماعي را گرفته ی��ا آن را از بین 
مي برد«. واتربوري نتیجه مي گیرد که »فساد بومي 
و برنامه ری��زي ش��ده« در دموراکو »فقط منجر به 
ی��ک کار ویژه قطعي گردی��د - و آن حفظ و بقاي 
رژیم است. منابع صرف حمایت هاي مالي شده و از 
سرمایه گذاري هاي بهره ور معقول خارج مي شوند«

س��ایر نظریه پردازان چ��ه آنها ک��ه موافق این 
نتیجه گی��ري هس��تند و چه آنها ک��ه مخالف آن 
هستند، بسیار متمایل به تمرکز بر روي این مسأله 
هس��تند که چگونه موضوعات سیاس��ي و قدرت 
سیاسي که در میان نیروهاي اجتماعي عمده ایفاي 
نق��ش مي کنند مي تواند کمک قاب��ل قبولي براي 

ناحیه اي تلقي گردد که در آن حوزه سیاست هاي 
کالن اغلب دیگر اولویت نخس��ت اقتصاد سیاسي 

نیست.
امتیاز آخر به کارگیري اصطالح فساد این است 
که دانشگاه ها را با سیاست واقعي و گفتمان سیاسي 
واقع��ي مجددا متصل مي س��ازد. ش��اید هیچ گونه 
تظاهرات عمده سیاس��ي علیه رانت جویي صورت 
نگی��رد ولیک��ن انزجار عمومي علیه فس��اد- نقض 
هنجارهاي مبتن��ي بر تفاوت بین ح��وزه عمومي 
و ح��وزه خصوص��ي - در م��وارد سیاس��ي به بروز 
جنبش ه��اي اصالحي، دامن زدن به ش��ورش ها، و 
کمک به زوال نظام هاي حکومتي منجر شده است. 
تا زماني که رس��وایي هاي راجع به فس��اد عناوین 
درشت روزنامه هاي ملي زیادي را به خود اختصاص 
مي دهند و به نظر مي رسد که موضوع مناسبي براي 
دانش��گاه ها جهت ادامه پژوهش و بررس��ي چنین 

پدیدهایي باشد.
بیش��تر اختالفات سیاس��ي، ناش��ي از سومین 
پارادی��م عمده، یعني حامي پ��روري یا پیروگرایي 
اس��ت، که روي هم رفته روابط ق��درت را مطالعه و 
بررس��ي مي کند. اش��خاص داراي شأن اجتماعي 
باالت��ر )حامیان( با کس��اني که ش��أن اجتماعي 
پایین تري دارند )پیروان( در روابط شخصي متقابل 
باهم پیوسته هستند که مي توان در مفاد و محتواي 
این روابط در طول زمان تغییراتي ایجاد کرد. روابط 
حامي پیرو ممکن است فاسد باشد و ممکن است 
این طور نباش��د، »وقتي حامي یک پست دولتي 
دارد یا از کساني که داراي مشاغل دولتي هستند 

منافع��ي دریافت مي کند، حمایت و فس��اد بر هم 
منطبق مي شوند«.  برعکس، فس��اد صرفا بازاري 
هیچ عنص��ري از پیروگرایي ن��دارد: گاهي اوقات 
معامله لحظ��ه اي بدون روابط موثر اس��ت. گرچه 
ارائه ش��واهد محکم تجربي مي تواند غیرقابل بیان 
باشد، امام محتمل است که برخالف توقع بسیاري 
از اقتصاددانان - فساد خالص بازاري در مقایسه با 
س��ایر متغیرهاي فساد از عمومیت بسیار کمتري 
برخوردار باش��ند. روابط قدرت و اجتماع، مرتبا با 
رواب��ط روزانه بازار، تعام��ل مي کند؛ در همه حال، 
بازارهاي ماهیتا فاس��د - ک��ه درگیر تأثیر متقابل 
پیچی��ده حوزه هاي خصوصي و عمومي هس��تند 
- حتي با چنین روابطي بیش��تر درگیر هس��تند. 
س��ازواري و همگرایي پارادای��م پیروگرا با تحلیل 
تحقیقي راجع به امتیاز ویژه گرا، تحلیلگران را وادار 
مي کند که از توجه شدید به معامالت بازار که غالبا 
حیط��ه کاري علوم اقتصادي و هم از رهیافت هاي 
ظاهرا حقوقي که عموما در زمینه اداره امور عمومي 
یافت مي شود، فراتر روند. اما، همراه با دو پارادایم 
دیگر، در نوش��ته هاي راجع به پیروگرایي کال، به 
نقش زور در تحقیق راجع به سود ویژه توجه کافي 
نشده است. از آنجاکه اعمال زور نقش عمده اي در 
اشکال معیني از رفتار فاسد ایفا کرده است )به ویژه 
در اخاذي و تسلیم تعدادي از آراء(، مهم است که 
هر سه پارادایم با توجه دقیق به نقش غالب مسلط 
خشونت تکمیل شوند. اسکات تمایل داشت که با 
فساد و خشونت به عنوان تجلیات بدیل اعمال نفوذ 
سیاسي برخورد گردد )در مقایسه با زمان حال قبال 
راه هاي مس��المت آمیزتري براي اعمال نفوذ وجود 
داشت(، اما هر دو در عمل با شیوه هاي کامال موثر 
اغلب همدیگر را تقویت مي کنند. براي نمونه، یک 
مافیایي نیویورکي ممکن است یک مقام شهري را 
که با وي همکاري نمي کند با این جمله ضرب المثل 
گونه تهدید کند: »در رودخانه شرقي با کفش هاي 
واقعي ش��نا کن«. یا یک صاح��ب نفوذ فیلیپیني 
ممکن اس��ت منابع دولتي )نظیر پلیس محلي، یا 
محکومان موقتا آزادشده و به شدت مسلح( را براي 

برخورد با دشمنان سیاسي اش به کار گیرد.
این س��ه پارادای��م، به صورت توأم��ان، تجزیه 
وتحلیل دقیق جس��ت وجو و توزی��ع امتیاز ویژه 
گ��را، را به پی��ش مي برند. نوش��ته هاي راجع به 
ران��ت بر روي رخدادهایي متمرکزاند که اقدامات 
دولت، بازارها را از ش��کل طبیعي خارج مي کند. 
نوش��ته هاي راجع به فساد بررس��ي مي کنند که 
چگون��ه نقش هاي عموم��ي و اعم��ال نفوذهاي 
خصوص��ي در دورن س��ازمان هاي دولت��ي باهم 
درس��تیزند، و نوش��ته هاي راجع ب��ه پیروگرایي 
تجزیه وتحلیل آش��کارتر روابط قدرت را تشویق 
مي کنند که این روابط را دولت ها، جوامع و بازارها 
فراگیر کرده اند. وظیفه بعدي این مقاله، ترس��یم 
منابع گزینش شده و س��اختن چارچوبي بزرگتر 
به منظور تحلی��ل موثرتر اثرات بس��یار متفاوت 

تخصیص سود ویژه است.

فساد
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اتاق نهم و امیدواری های تازه
انجمن مدیران صنایع با س��ابقه ای نزدیک ب��ه 4 دهه فعالیت در 
همه س��ال های پس از پیروزی انق��الب بهمن ۱۳5۷ بزرگترین نهاد 

کارفرمایی صنعتی ایران به حساب می آید.
 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 اتاق های 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 
 می داند موضوع های 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 برمی دارد مي  تواند در فعالیت های اعضای انجمن 
مدیران موثر باش��د و به همین دلیل آشنایی با فعالیت های 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 رئیسه دوره 

جدید برگزار شد. 
  حرف ها و حدیث هاي کاندیداها

رفتار و گفتار هیأت رئیسه اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي 
ایران به مثابه پرچمداران و س��خنگویان بخش خصوصي و کساني که 
به مثابه پرچمداران و س��خنگویان بخش خصوصي و کس��اني که باید 
به لحاظ اندیش��ه و عمل با اندیشه دولتي مصاف دهند و البته پاک و 

پاکیزه بودن آنها در جریان فعالیت این نهاد بسیار موثر است. 
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اتاق دوره هش��تم از این نظر با نمره قبولي مواجه 
ش��د و جز یکي از اعضاي هیأت رئیسه شامل رئیس 
و نواب رئیس و منشي و صندوقدار بقیه توانستند از 
اعضاي هیأت نمایندگان رأي بگیرند. یکي از جذاب 
ترین بخش هاي انتخاب��ات اتاق در روز 2۶ خردادماه 
دقایق و ساعتي بود که کاندیداهاي ریاست اتاق نکات 
مورد نظر خود براي اثربخشي بر آراي هیأت نماینگان 
در ی��ک زم��ان کوتاه 5 ت��ا ۷ دقیق��ه و کاندیداهاي 
نایب رئیسي در یک زمان ۳ تا 5 دقیقه بر زبان آوردند.

 شافعي: پژوهش در راس است

غالمحسین شافعي رئیس دوره هشتم اتاق ایران 
در صحبت ه��اي خود براي اعضاي هیأت نمایندگان 
به چند نکته بسیار بااهمیت اشاره کرد که با تشویق 
حاض��ران نیز مواج��ه ش��د. وي از کالن ترین بخش 
اقتصاد ایران یعني موضوع رشد اقتصادي کشور که 
حال معلوم شده است براي چهارمین سال از 8 سال 
دهه ۱۳۹0 با رش��د منفي مواجه ش��ده است گفت 
و یادآور ش��د که به همین دلیل اس��ت که آمارها و 
اطالعات نشان دهنده رشد نرخ بیکاري در سال ۱۳۹۷ 
و همچنین نرخ رشد بیکاري در سال ۱۳۹8 هستند. 
رئیس اتاق اما به یک نکته بس��یار بااهمیت دیگر نیز 
اشاره کرد که مي تواند در سال ۱۳۹8 کانون بحث هاي 
عمده باشد و آن کسري بودجه دولت در سال ۱۳۹8 

است. به گفته شافعي این کسري بودجه مي تواند به 
تنهایي ده ها دردس��ر کوچک و ب��زرگ براي اقتصاد 
کش��ور فراهم کند و باید به آن به دقت نگاه کرد و تا 
جایي که مي شود به دولت راه حل ارائه کرد تا کسري 
بودجه از کارآمدترین بخش ها دریافت شود و بهانه اي 
براي فشار بیشتر به بخش خصوصي نشود. رئیس اتاق 
ایران با توجه به موضوع رشد منفي اقتصاد و کسري 
بودجه تأکید کرد سال سختي در پیش داریم و شاید 
هم سال هاي سخت تر و تأکید کرد بخش خصوصي 
ایران باید توجه کند مشکالت اقتصادي بسیار بزرگتر 
از چیزي اس��ت که در ظاهر دیده مي شود و تصریح 
کرد متاسفانه دولت در حال وصله پینه کردن اقتصاد 
است و گفت نکات مهمي که اکنون یادآور شدم باید 

در کانون توجه اتاق در دوره نهم قرار گیرد.
مسائل جامعه

رئی��س اتاق ای��ران در جایي از صحبت هایش 
به نکته بس��یار با اهمیتي اشاره کرد و یادآور شد 
با کمال تاس��ف باید بگویم که وضعیت نابسامان 
اقتصادي منجر به برخي ش��رایط ناراحت کننده 
اجتماعي ش��ده اس��ت و کاهش ش��مار جواناني 
که تن به ازدواج مي دهند نس��بت به کل جوانان 
در سن ازدواج، رش��د طالق و جدایي خانواده ها، 
رشد فس��اد اجتماعي به همراه فساد اقتصادي از 
نشانه هاي ناراحت کننده روزگار جامعه ایران است 
و اتاق بازرگاني نمي تواند به این مسائل توجه نکند. 
چرا اتاق باید بخشي از نیروي فکري و مادي خود 
را معطوف مباح��ث اجتماعي کند؟ چون تجربه 
نشان مي دهد که کشوري که مسائل اجتماعي آن 
حل نشود اقتصاد نیز شکوفا نمي شود. در جامه اي 
که اخالق س��قوط کند هی��چ فعالیت اقتصادي 
موف��ق و پایداري زاد و رش��د نخواهد کرد.رئیس 
اتاق ایران در انتهاي س��خنان خود به مقوله مهم 
و موثر پژوهش اش��اره کرد و گفت: تاسیس یک 

نهاد پژوهشي با استفاده از نیرومندترین کادرهاي 
علمي – کارشناسي که به لحاظ کارکرد حتي از 
مرکز پژوهش هاي مجلس نیز جلو بیفتد یکي از 

هدف هاي برنامه دوره نهم اتاق باید باشد.

  ژائله: تغییرات جدي

یونس ژائله یکي از سرش��ناس ترین چهره هاي 
خصوص��ي در آذربایج��ان ش��رقي و در صنای��ع 
غذایي اس��ت. او تنها هماورد انتخاباتي ش��افعي 
براي دس��تیابي به ریاس��ت دوره نه��م اتاق بود. 
ژائله س��خنانش را انتقاد از وضعیت تصمیم گیري 
شروع و ادعا کرد متاسفانه تصمیم هایي که گرفته 
مي ش��ود در جایي غی��ر از اتاق اس��ت و اعضاي 
هیأت نماین��دگان در تصمیم گیري ها نقش ندارد 
و تأکی��د کرد مي خواهد به ای��ن وضعیت خاتمه 
ده��د. ژائله یادآور ش��د که ای��ران در حال جنگ 
اقتصادي اس��ت، این جنگ اقتصادي و تحریم ها 
موجب ش��ده که واحده��اي تولیدي یکي پس از 
دیگ��ري تعطیل مي ش��وند و ات��اق بازرگاني باید 
در ای��ن باره فعالیت الزم را داش��ته باش��د تا در 
جنگ اقتصادي ش��رایط مناس��بي داشته باشیم. 
او خط��اب به اعض��اي هیأت نماین��دگان گفت، 
اتاق دوره نهم باید تغیی��رات جدي ایجاد کند تا 
اعتبار اتاق بیش از پیش ش��ود و از اینکه اقتصاد 
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ای��ران ده ه��ا میلی��ارد دالر را تنها ب��راي واردات 
 کاالهاي مصرفي اختصاص داده است انتقاد کرد. 
ب��ه گفته ژائله بنگاه هاي تحت مدیریت و مالکیت 
او هم اکنون ۱۷ هزار شاغل دارند و ۱00 میلیون 
دالر صادرات داش��ته اند و همین شاخص ها نشان 
مي دهد ک��ه براي ریاس��ت ات��اق مي تواند مفید 
باش��د چون خودش عامل و فعال اقتصادي است 
و تنگناه��اي بنگاه ه��ا را خوب مي شناس��د. این 
کاندیداي ریاس��ت اتاق براي دوره نهم یادآور شد 
که تش��کل هاي خصوصي باید در هیأت رئیس��ه 
سهم داشته باشند و بهتر است که یکي از آنها در 
هیأت رئیس��ه حاضر باشد. او یادآور شد که ایران 
با ۱5 کش��ور همسایه است که صدها میلیون نفر 
جمعی��ت دارند اما اتاق به این همس��ایه ها توجه 
نکرده و اگر او رئیس اتاق شود این نقص را برطرف 
مي کن��د. وي گفت: اتاق ایران باید به جاي اینکه 
فقط به کشورهاي اروپایي توجه کند مي تواند بازار 
آفریقا را نیز در کانون توجه قرار داده و از ظرفیت 

50 میلیارد دالري این بازار استفاده کند.

  کاندیداهاي نایب رئیسي
حس��ین س��الح ورزي، مس��عود خوانساري، 
محمدرضا انصاري، محمد امیرزاده، جمال رازقي 
جهرمي، مس��عود گل شیرازي و مهدي بخشنده 
کاندیداهاي نایب رئیس��ي اتاق بودند که انصراف 
ن��داده و خ��ود  را در معرض آرا ق��رار دادند.همه 
کساني که خود را کاندیداي نایب رئیس اتاق کرده 
بودند با استفاده از فضاي مناسب اختصاص داده 
شده به آنها س��خنان و خواسته هاي خود را ارائه 
کنند. بخش عمده اي از بحث هاي ارائه ش��ده از 
سوي کاندیداها انتقاد از دولت و دادن وعده براي 

بهبود کارکرد اتاق در دوره نهم بود.

  امیرزاده: اقتصاد شفاف

محمد امیرزاده از اعضاي فعال اتاق هاي تهران و 
ایران است. او که در دوره قبلي اتاق عضو شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي نیز بود براي 
اعضاي هیأت نمایندگان چهره اي آشنا به حساب 
مي آید. وي در ش��روع سخنانش از مقوله رقابت 
به عنوان ی��ک اصل پیش برنده اقتصادي گفت و 

یادآور شد اصل رقابت باید در هر فعالیتي جاري 
باشد و همین انتخابات رقابتي نیز جاي تحسین 
دارد.او گفت اتاق ایران به مثابه یک نهاد خصوصي 
مي تواند و باید به طور شفاف تر و واضح تر از توسعه 
اقتص��اد رقابتي حمایت کرد و درب��اره احترام به 
مالکیت خصوصي و اقتصاد آزاد رفتار محکم تري 
داش��ته باش��د. به گفته امیرزاده نه��اد اتاق هاي 
بازرگاني، صنایع و معادن و کشاورزي ظرفیت هاي 
باالیي براي فعالیت و اثربخشي در اقتصاد کشور 
دارن��د که در دوره نهم بای��د از همه این ظرفیت  
استفاده کرد. متاسفانه در حال حاضر شماري از 
فعاالن خصوصي در بدترین موقعیت قرار دارند و 
مي شنویم که بنگاه ها تعطیل مي شوند. پژوهش 
کارشناسي – علمي مشروحي باید درباره دالیل 
تعطیلي کارخانه ها و بنگاه ها انجام شود. او گفت: 
تجرب��ه تاریخ معاصر در همه کش��ورها نش��ان 
مي دهد هر جایي که عنصر شریف رقابت حاضر 
بوده و اجرایي شده است شاهد پیشرفت بوده ایم. 
اس��تقالل ملي کشورها از مس��یر تقویت بخش 
خصوص��ي امکان تحقق بیش��تري دارد و بخش 
خصوصي پرچمدار اقتصاد کشور است. من از همه 
فعاالن خصوصي مي خواهم مطالبه گري درست، 
مطالبه گ��ري کارشناس��انه و علم��ي را در صدر 
خواس��ته هاي خود قرار دهند و این مطالبه گري 

است که مي تواند به اصالح روش ها منجر شود.

 انصاري: وظایف ما

محمدرضا انصاري که عضو هیأت نمایندگان 
اتاق تهران اس��ت و در دوره هش��تم نیز یکي از 
نواب رئیس ات��اق ایران بود ب��راي دوره نهم نیز 
کاندیدا ش��ده بود. او گف��ت، فعالیت در باالترین 
نهاد قانوني بخش خصوصي و ب��راي عبور دادن 
بنگاه ها از تنگناها براي من یک افتخار است. این 
فعال اقتصادي ک��ه یکي از بزرگترین بنگاه ها در 
ساخت وس��از را مدیریت مي کند گفت هر کدام 
از اعض��اي هیأت نمایندگان و اصوال همه فعاالن 
خصوصي در کنار فعالیت هاي خود وظیفه دارند. 
در جایي که مي شود براي توسعه بخش خصوصي 
کاري کرد حاضر باش��ند. این وظیفه البته باید با 
کارآمدي همراه باش��د و به ویژه در شرایط دشوار 

فعلي باید همه فعاالن خصوصي و اتاق ها گام هاي 
بلندتري براي توس��عه بردارند. باید راه هاي تازه و 
کارآمدتر براي تعامل ات��اق و دولت پیدا کنیم و 

گفت وگوهاي فعلي را عمق دهیم. 

  بخشنده: امیدوارم

مهدي بخشنده یکي از جوان ترین کاندیداهاي 
نای��ب رئیس��ي بود ک��ه تأکید ک��رد مي خواهد 
روش ه��اي تازه اي از کار ب��راي اتاق بیاورد. او که 
ریاس��ت اتاق قزوین را دراختیار دارد گفت: اتاق 
یک نهاد بسیار موثر براي پیشبرد هدف هاي بخش 
خصوصي اس��ت و من امیدوارم اگر انتخاب شدم 
بتوانم از ظرفیت هاي اتاق براي این هدف استفاده 
کنم.بخشنده با تأکید بر اینکه به دلیل حضور در 
متن فعالیت هاي صنعتي و اداره بنگاه هایي با شمار 
قابل اعتنا از کارکنان، مي داند تنگناهاي صنعت 
کدامند، اظهار امیدواري کرد که اتاق در دوره نهم 

بتواند این تنگناها را برطرف کند.

  خوانساري: کم کردن مشكالت

مسعود خوانس��اري رئیس دوره قبلي و فعلي 
اتاق ته��ران و از نواب رئی��س دوره قبلي نیز در 
سخنان کوتاهي گفت: نیک مي دانیم که سال هاي 
مش��کلي در پیش داری��م و بخش عم��ده اي از 
مش��کالت کالن اقتصادي براي ما معلوم اس��ت. 
اتاق هاي سراسر کش��ور به ویژه اتاق ایران باید با 
استفاده از دیدگاه هاي کارساز و کارشناسانه کاري 
کنند که مش��کالت اقتصادي کشور کاهش یابد. 
نیرومندسازي تشکل ها به مثابه عنصر اساسي اتاق 
در دوره آیت یکي از برنامه هایي است که باید در 

کانون توجه قرار گیرد.
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  سالح ورزي: حرف های عوام فریبانه نزنیم

حسین سالح ورزي رئیس اتاق لرستان و یکي 
از فع��االن بخ��ش خصوصي که در میان��ه راه به 
هیأت رئیسه دوره هش��تم ملحق شد و از طرف 
ریاس��ت اتاق نقش اصلي در شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي دارد و نیز در س��خناني 
 در ات��اق گفت: امروز ش��نیدیم که ص��داي پاي 
پوپولیسم مي آید. او تأکید کرد اتاق هاي بازرگاني، 
صنایع، معادن و کش��اورزي محل��ي براي طرح 
مباحث کارشناس��ي و علمي است که به دولت، 
مجلس و قوه قضائیه ارائه شود. اتاق ها نباید محلي 
براي زاد و رش��د پوپولیسم شود و نباید اجازه داد 
پوپولیسم که کارکردي مخرب دارد به درون این 
نهادها راه یابد و متاس��فانه امرورز ش��نیدیم که 
برخ��ي حرف هاي عوامگرایانه زدند.س��الح ورزي 
تصری��ح کرد: آگاهي هاي اعض��اي محترم هیأت 
نمایندگان و در دقیق آنها از تحوالت اقتصاد ملي 
و ش��رایط دشوار اقتصاد ملي باالست و به همین 
دلی��ل هر گروهي که ب��ا برنامه پیش آمد کارش 

جلو رفت. 
خوش��بختانه برنامه ه��اي ارائه ش��ده براي 

انتخابات که شامل ۹ محور اصلي و ۷2 فعالیت 
تعریف ش��ده ب��ود و عنصر ش��فافیت در همه 
این برنامه ها جاي داش��ت راه را براي انتخابات 
کارآمدترین ه��ا باز مي کند و کرد. در دوره نهم 
تالش خواهد ش��د خروج��ي نیرومندتري به 
دست آوریم و فعالیت هاي هدفمند و مطابق با 
برنامه هاي از پیش اندیش��یده را در دستور کار 

قرار دهیم.

  رزاقي جهرمي: همه جانبه نگري

جم��ال رزاق��ي جهرمي از اعض��اي فعال اتاق 
بازرگان��ي، صنایع، معادن و کش��اورزي ایران به 
حس��اب مي آید. وي که یک��ي از اعضاي بخش 
خصوصي در ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوص��ي و رئی��س اتاق ش��یراز اس��ت نیز در 
س��خنانش ضمن معرفي خود و اینک��ه در دوره 
اخی��ر ریاس��ت اتاق ش��یراز و ریاس��ت چندین 
نه��اد کارفرمایي در ش��یراز را دارد و عضو هیأت 
مدیره کانون کارفرمایان ایران اس��ت خواس��تار 
همه جانبه نگري در فعالیت اتاق ایران شد و گفت 
مي شود این نهاد را به نهادي نیرومندتر از چیزي 

که هس��ت تبدیل کرد. اتاق باید در مسائل کالن 
اقتص��ادي بدون احتیاط بی��ش از حد اظهارنظر 
کنند  در مس��ائل ارزي و سیاس��ت هاي تجاري 

فعال تر باشد.

  گل شیرازي: دنبال اقتصاد باشیم

مس��عود گل ش��یرازي رئیس ات��اق بازرگاني، 
صنایع، معادن و کشاورزي اصفهان در سخنانش 
به نکات قابل اعتنایي اش��اره کرد. او تصریح کرد 
اقتصاد کشور در شرایط عادي نیست و اتاق هاي 
بازرگاني مي توانند و باید در این وضعیت با کمک 

اعضاي هیأت نمایندگان به دولت کمک کنند.
او تأکید کرد: اتاق بازرگاني یک نهاد مدني ویژه 
فعاالن اقتصادي اس��ت و باید از نگاه سیاسي دور 
باش��د. نباید برخي رفتارهاي خاص بر جامعیت 

فعالیت هاي اتاق سایه بیندازد.
 او تعامل با اقتصاد جهان را یک ضرورت مهم 
دانس��ت و گفت باید از وضعیت فعلي رها شویم.

سخنان گل شیرازي با اقبال حاضران مواجه شد 
و برخي خواستار ادامه صحبت هاي وي شدند که 

البته زمان کم بود.
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  خزانه دار اتاق

حسین پیرموذن یکي از کاندیداهاي انتخابات براي 
تصدي خزانه داري اتاق ایران بود. وي که در 4 س��ال 
فعالیت دوره هشتم این منصب را دراختیار داشت در 
سخنان خود تأکید کرد هر آنچه در شروع فعالیت در 
دوره هشتم براي شفاف کردن هزینه هاي اتاق گفته 
ش��ده بود اجرا شد. در شرایطي که هزینه هاي انجام 
شده در دوره قبلي سامان دقیقي نداشت این اتفاق در 
دوره نهم اما سازمان هاي نظارتي و حسابرسي کارنامه 
هزینه ها و درآمدها را بررسي کرده و تأیید کردند. در 
دوره نهم اتاق سعي شد هزینه ها به سوي فعالیت هاي 
کارآمدتر از جمله فعالیت هاي مرتبط با تشکل هاي 
ملي س��وق داده ش��ود و اعتبارات اتاق ایران با نظم 
خاصي به این بخش و سایر فعایت هاي اتاق اختصاص 
داده شد.غالمحسین جمیلي دیگر کاندیداي منصب 
خزانه داري اتاق ای��ران نیز با بیان اینکه هدف من از 
حض��ور در انتخابات این اس��ت ک��ه بتوانم وضعیت 
کارآمدتر و شفاف تري براي دخل و خرج اتاق که یک 
نهاد بزرگ است را با کمک اعضا فراهم کنم. او گفت: 
همه اعضاي هیأت نمایندگان باید درباره هزینه ها و 
درآمده��ا و چگونگي روند این دو متغیر اطالع کافي 
داشته باشند.پس از سخنان این دو کاندیدا و انصراف 
احم��د پزن��ده و پرهام رضایي براي تصدي کرس��ي 
خزانه داري در هیأت رئیس��ه اتاق رأي گیري انجام و 
غالمحس��ین جمیلي با 222 رأي در برابر 2۱5 رأي 

پیرموذن کرسي خزانه داري اتاق را به دست آورد.

  ابقاي منشي هیأت رئیسه

پس از پایان رأي گی��ري براي انتخاب رئیس، 
ن��واب رئیس و صندوق��دار اتاق، هیأت رئیس��ه 
برگزارکنن��ده از حضار خواس��ت اگ��ر کاندیداي 

تصدي منشي هیأت رئیسه هستند کاندیداتوري 
خود را اعالم کنند که این اتفاق نیفتاد و کس��ي 
کاندی��دا نش��د و او ب��ا 4۱8 رأي اعضاي هیأت 
نمایندگان براي دوره نهم نیز این مس��ئولیت بر 

دوش او افتاد.

 تغییر اندك
نتایج انتخابات این بود که غالمحسین شافعي 
در پس��ت ریاست باقي بماند و کرسي نایب رئیس 
اول به حسین سالح ورزي برسد. مسعود خوانساري 
در کرسي نایب رئیس دوم و محمدرضا انصاري در 
کرسي نایب رئیس سوم ابقا شدند. محمد امیرزاده 
نیز به عن��وان یکي از تازه واردهاي هیات رئیس��ه 
ات��اق ایران، جایگاه نایب رئیس چه��ارم را به خود 
اختصاص داد. همچنین غالمحس��ین جمیلي از 
دیگ��ر تازه وارد هاي هیات رئیس��ه پارلمان اقتصاد 
کش��ور، به عنوان خزانه دار راي اعتماد را از هیات 
نمایندگان دریافت کرد. کیوان کاشفي هم منشي 
هیات رئیسه باقي ماند. با ترکیب جدید هیات رئیسه، 
به نظر مي رسد جریان فکري موجود در این هیات، 
حفظ شده است. چراکه 5 نفر در هیات رئیسه ابقا 
شدند و دو نفر تازه وارد نیز مورد حمایت آن 5 نفر 
و طیف برنده اتاق تهران بودند. از س��وي دیگر سه 

جابه جایي را در هیات رئیسه شاهد بودیم.
 سالح ورزي که در دوره قبل نایب رئیس چهارم 
بود، در این دوره به جاي پدرام سلطاني در کسوت 
نایب رئیس اول قرار گرفت. همچنین دو تازه وارد 
نی��ز به ترکیب اضافه ش��دند. امی��رزاده به جاي 

سالح ورزي و جمیلي به جاي پیرموذن.

  مرداني از مشهد و تبریز
دو رئی��س اتاق از خاور و غرب ایران کاندیداي 
ریاس��ت بر اتاق بودند. ش��افعي از اتاق مشهد و 
ژائله از اتاق تبریز. دو رقیب براي کرس��ي ریاست 
اتاق بازرگاني ایران، پا به میدان رقابت گذاشتند. 
غالمحسین شافعي که پیش از این نیز رئیس اتاق 
بود به عنوان یکي از کاندیداها اعالم حضور کرد. 
او در اواخر دوره هفتم، به جاي محمد نهاوندیان 
رئی��س ات��اق ش��د. در ده��م آذر ۱۳۹2 بود که 
شافعي کاندیداي ریاس��ت اتاق شد و بر صندلي 
ریاست تکیه زد و این سمت را تا خرداد ۹4 یعني 
انتهاي دوره هفتم به عهده داشت. در دوره هشتم 
نیز محس��ن جالل پور به عن��وان تنها کاندیداي 
ریاس��ت اتاق توانست با کس��ب ۳54 راي بر این 
کرسي بنشیند، اما ریاست او هم چهارساله نشد 
و اس��تعفا داد. پس از آن ش��افعي که نایب رئیس 
بود، مجددا وارد میدان رقابت براي کسب کرسي 
ریاس��ت شد. او در مصاف با مسعود خوانساري با 
تفاوت اندک، توانس��ت راي اعتماد کسب کند و 

باز هم رئیس اتاق ایران شود. اما این دوره شافعي 
گزینه اي جدي براي ریاس��ت ات��اق بود. از همان 
ابت��دا در رقابت حاضر ش��د و رقیب خود، یونس 
ژائله را با تفاوت زیاد پشت سر گذاشت. اما میزان 
آراي شافعي نش��ان مي دهد انتخاب وي فراتر از 
قرار و مدارهاي ائتالفي بوده است. از سوي دیگر 
یونس ژائله که یکي از فعاالن اقتصادي بنام است، 
اما تعداد راي ژائله، ش��انس ریاست را از او گرفت. 
البته او در دوره هشتم هم در رقابت براي کسب 
کرسي نایب رئیسي، باز ماند و تنها ۹0 راي کسب 
کرد. در رقابت براي ریاست دوره نهم اتاق که روز 
گذشته برگزار شد، شافعي با ۳02 راي به ریاست 
رس��ید و ژائله با ۱40 راي موفق به کسب کرسي 

ریاست نشد. 
زمان برترین انتخابات، مربوط به انتخابات نواب 
بود. هر یک از اعضاي هیات نمایندگان مي توانستند 
ن��ام چهار نفر را به عنوان منتخبان خود در برگه 
تعرفه ها بنویسند. از میان کاندیداها چهار نفر که 
بیشترین راي را کسب کنند، مي توانند به عنوان 
نایب رئیس اول، نایب رئیس دوم، نایب رئیس سوم 
و نایب رئیس چهارم در هیات رئیسه حضور یابند. 
معموال در انتخابات اتاق بازرگاني، تعداد کاندیداها 
براي نواب رئیس زیاد است. در این دوره اگرچه در 
ابتدا ۱۱ نفر براي این رقابت اعالم آمادگي کردند، 
اما با انصراف چهار نفر، رقابت بین محمد امیرزاده 
)ات��اق تهران(، محمدرضا انص��اري )اتاق تهران(، 
مهدي بخشنده )اتاق قزوین(، مسعود خوانساري 
)اتاق تهران(، جمال رازقي جهرمي )اتاق شیراز(، 
حس��ین س��الح ورزي )اتاق خرم آباد( و مس��عود 
گلش��یرازي )اتاق اصفهان( آغاز ش��د. در نهایت 
س��الح ورزي با ۳5۳ راي به عن��وان نایب رئیس 
اول، مس��عود خوانس��اري با ۳20 راي به عنوان 
نایب رئیس دوم، محمدرضا انصاري با 2۷۹ راي به 
عنوان نایب رئیس س��وم و محمد امیرزاده با 2۷۶ 

راي به عنوان نایب رئیس چهارم انتخاب شدند.

  یك کرسي با دو رقیب؛ یك کاندیدا بي رقیب
نزدیک ترین رقابت دیروز براي تصاحب کرسي 
خزان��ه دار بود. در ابتدا چه��ار نفر براي حضور در 
این می��دان، اعالم آمادگي کردن��د اما با انصراف 
دو نفر، تنها غالمحس��ین جمیلي )اتاق زنجان( 
و حس��ین پیرموذن )اتاق اردبیل( در این رقابت 
حضور یافتند. حساسیت جایگاه خزانه دار موجب 
ش��د تا کمترین تف��اوت آرا در این انتخابات رقم 
بخورد. جمیلي توانست 222 راي به دست آورد و 
در مقابل پیرموذن با کسب 2۱5 راي از او جا ماند. 
همچنین مانند دوره قبل کیوان کاش��في )اتاق 
کرمانش��اه( به عنوان منشي هیات رئیسه معرفي 

شد. او بدون رقیب در این انتخابات شرکت کرد.
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شفاف سازی کارنامه

دوره هش�تم از فعالیت ه�اي ات�اق ایران 
یك�ي از دش�وارترین دوره ه�اي کاري این 
نهاد به دلیل ش�رایط محیطي ب�ود. اقتصاد 
در س�ال هایي که اتاق هشتم فعالیت داشت 
با تغییرات پي درپي سیاس�ت هاي اقتصادي 
دولت به دلیل پیامدهاي تحریم مواجه ش�د 
و ش�رایط را س�خت  کرد. در دوره هش�تم 
فعالی�ت اتاق اما رش�د آگاهي ها نس�بت به 
اینكه نهاد دولت نمي تواند و نباید این بخش 
را ب�ا تصمیم هاي ناگهاني تحت فش�ار قرار 
ده�د مواجه ش�د و این آگاهي ه�ا به هیأت 
رئیس�ه منتقل مي ش�د و آنها را با وضعیت 
ت�ازه اي مواج�ه مي کرد. سروس�امان دادن 
به نهاده�ا و زیرمجموعه هاي ات�اق و انجام 
فعالیت هایي براي بهبود تعامل اتاق با بخش 
خصوصي و روش�نگري درباره مسائل کالن 
اقتص�اد ایران نیز در دوره هش�تم در مرکز 
توجه ب�ود. بیانیه حاضر که به امضاي هیأت 
رئیسه اتاق رسیده است نگاهي به مهم ترین 

رخدادهاي دوره هشتم دارد.

 سند اختتامیه عملكرد هیأت رئیسه دوره هشتم 
اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

دوره هش��تم ات��اق بازرگاني، صنای��ع، معادن 
 و کش��اورزي ای��ران نخس��تین دوره اي ب��ود که 

هیأت رئیس��ه، در ابت��داي دوره و هنگام انتخاب 
خود، یک برنامه م��دون براي اجرا در طول چهار 
س��ال ارائه نمود و ب��ه اجراي آن هم��ت گمارد. 
گزارش پای��ش و تحقیق برنامه دوره هش��تم به 
پیوس��ت این س��ند ارائه گردیده است. همچنین 
براي نخس��تین ب��ار در تاریخ اتاق ای��ران، هیأت 
رئیس��ه س��ند اختتامیه عملکرد خ��ود را تدوین 
نموده است تا بدین وسیله گزارش مدیریتي خود 
را به همراه توصیه ها و پیشنهادهاي الزم، به هیأت 

رئیسه دوره بعد ارائه نماید.
۱- در دوره هشتم ساماندهي، انگیزه مندسازي 
و بهبود وضعیت منابع انس��اني اتاق از برنامه هاي 
هیأت رئیسه بود که اقدامات مطالعاتي اولیه انجام 
و به صورت کامل به آن عمل نش��ده است توصیه 
مي ش��ود مطالعه و اجراي ط��رح جامع مدیریت 
مناب��ع انس��اني از نخس��تین برنامه ه��اي هیأت 
رئیس��ه دوره نهم باشد. در این خصوص مطالعات 
و مذاکرات الزم با مش��اورین زبده ش��ده است و 

سوابق آن در اتاق موجود است.
2- یکي دیگر از کارهاي نیمه کاره دوره هشتم، 
تدوین س��اختار سازماني مناس��ب و به روز براي 
اتاق ایران اس��ت. با توجه به پیوس��تگي این مهم 
با موضوع طرح جامع منابع انس��اني اتاق، توصیه 
مي گردد این دو موضوع به اتفاق یکدیگر مطالعه 
و انجام شود. به این نکته مهم توجه شود که اتاق 

نیازمند رویکرد استراتژیک در تهیه ساختار است، 
بین معني که س��اختار با ن��گاه به نیازها و اهداف 
آینده تدوین گردد نه با مبنا قرار دادن مش��کالت 

گذشته.
۳- نقشه تقس��یم کار فراگیر بخش خصوصي 
از جمله کارهاي اساس��ي دوره هشتم بود. اگرچه 
این کار در دوره هش��تم بنیان گذاش��ته شد اما، 
مانند بسیاري از کارهاي تازه آغاز شده، هماهنگ 
و هم��راه ک��ردن بدنه، اتاق ها و تش��کل ها نیاز به 
زحمت و مداومت دارد. نهادینه شدن این مدل به 
سبک شدن کارهاي اتاق ایران و دگرگوني رابطه 

اتاق با ذینفعانش کمک بسیار خواهد نمود.
4- در دوره هش��تم سازوکار ارزیابي عملکرد 
و ترازس��نجي براي چهار گ��روه اصلي ذینفعان 
اتاق ای��ران، اتاق هاي شهرس��تان، تش��کل ها، 
کمیس��یون ها و اتاق هاي مشترک، اجرایي شد. 
حداقل فایده این کار ش��فاف ش��دن عملکرد و 
جایگاه این ذینفعان در میان همتایانش��ان بوده 
است و به شفافیت عملکرد و رقابت در بهبود آن 
کمک بسیار کرده است. الزم است این ارزیابي ها 
با نظم کامل و با بهبود مداوم چارچوب ارزیابي 
ادام��ه یاب��د. ضمنا ب��راي کامیابي بیش��تر این 
کار ض��روري اس��ت ب��راي مجموعه ه��اي برتر 
 تشویقات و براي موارد با عملکرد بسیار ضعیف

س��ازوکارهاي توانمندس��ازي و در صورت عدم 
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اتاق نهم

همراهي، اقدام��ات جدي تر اصالح��ي در نظر 
گرفته شود.

5- با پایان برنامه پنجم توس��عه و حذف مبالغ 
ی��ک در هزار پیش بیني مي گ��ردد منابع اتاق در 
دور نهم با افول مواجه باشد، و اتخاذ سیاست هاي 
انقباضي مي بایست از سیاست هاي اصلي در باب 
بازتوزیع منابع باش��د. دو س��ازوکار مورد توصیه 
دوره هش��تم یکي پیگیري قانون عضویت فراگیر 
و اخذ درآم��د از خدمات و دیگري بازنگري نحوه 
بازتوزی��ع منابع اتاق براس��اس ارزیابي عملکرد و 
شفاف تر کردن میزان کمک به مجموعه هایي که 
در بهره وري و افزایش درآمد خود کامیاب بوده اند، 

مي باشد.
۶- در دوره هشتم، هیأت رئیسه اتاق ایران در 
افزایش شفافیت عملکرد مالي اتاق کوشش بسیار 
نمود یکي از افتخارات ما در دوره هش��تم ایجاد و 
تدوین »احکام بودجه هاي ساالنه« براي اتاق ایران 
بود که تا این دوره س��ابقه نداشته است. مقاومت 
زی��ادي براي اجراي این اح��کام در بدنه اتاق بود 
ک��ه با جدیت هیأت رئیس��ه در پیگیري از میزان 
آن کاسته ش��د. جدیت هیأت رئیس��ه در پایش 
و پیگی��ري احکام بودجه و تدوین همه س��اله آن 
کمک شایاني به افزایش شفافیت در اتاق خواهد 
کرد. همچنین ضروریست که کمیته برنامه ریزي و 
پایش هیأت رئیسه در اولین فرصت تشکیل شود 
و ب��ه صورت فصلي به پایش اجراي احکام بودجه 

اتاق بپردازد.
۷- در راس��تاي افزای��ش ش��فافیت مالي اتاق 
و پیش��گامي در نهضت ش��فایت مالي، پیشنهاد 
مي شود در دوره نهم عملکرد مالي اتاق با تفصیل 
و تواتر بیشتري اطالع رساني عمومي شود. توصیه 
این اس��ت که گزارش حسابرس و بازرس اتاق به 
 همراه یادداشت هاي توضیحي و صورت هاي مالي،

همان گونه که در احکام بودجه آورده شده است، 
همه ساله پس از تصویب هیأت نمایندگان، انتشار 
عموم��ي داده ش��ود. ضمنا گ��زارش مناقصه ها و 
مزایده هاي اتاق مرتبا روي س��ایت اتاق قرار داده 

شود.
8- اتاق ایران، مانند س��ایر نهادها، در شرایطي 
که فس��اد در کشور دامنگیر شده است در معرض 
آلودگي به این پدیده ش��وم ق��رار دارد. در احکام 
س��ال ۱۳۹۷ اتاق تکلیف ش��د که دس��تورالعمل 
سالمت اداري اتاق تدوین شود. این دستورالعمل 
تهی��ه ش��ده اما هنوز ب��ه تصویب هیأت رئیس��ه 
نرس��یده و اجرایي نش��ده اس��ت. ضروري است 
هیأت رئیسه دوره نهم آن را در اولویت رسیدگي 
و تصوی��ب و اجرایي کردن ق��رار دهد. ضمنا کار 
حسابرسي داخلي ساالنه با جدیت پیگیري شود 
و توصیه هاي حس��ابرس به دقت در هیأت رئیسه 

بررسي و به مورد اجرا گذاشته شود.
۹- هیأت رئیسه براي افزایش کیفیت و کاهش 
کاستي هاي مزمن منابع انساني اتاق، سیاست هاي 
کالن منابع انس��اني اتاق را در س��ال ۹۷ تصویب 
نموده است. اکیدا توصیه مي گردد این سیاست ها 

را مطالعه و به اجراي آن همت کنید.
۱0- دوره هش��تم از نظر نظامند س��ازي کارها 
در ات��اق عملکرد ممتازي داش��ت. ات��اق علیرغم 
گس��تردگي کارهای��ش عم��ال در نب��ود ضوابط 
مناسب و به روز به صورت سلیقه اي اداره مي شد. 
در دوره هش��تم تدوین آیین نامه ها، ش��یوه نامه ها 
از  زی��ادي  وق��ت  الزم  دس��تورالعمل هاي   و 
هیأت رئیسه گرفت که خوشبختانه خروجي هاي 
آن بسیار مثبت بود. مجموعه این اسناد در قالب 
یک مجلد به چاپ رس��یده است. به هیأت رئیسه 
محترم دوره نهم توصی��ه مي کنیم این مجموعه 
را ب��ا دقت مطالعه نماین��د و در دوره نهم نیز در 

تکمیل و بهبود آن تالش کنند.
 ۱۱- الیحه اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده

ف��راز و نش��یب  زیادي را ط��ي کرده اس��ت و با 
دس��تکاري هاي زیاد بس��یار پیچیده است. اکیدا 
توصیه مي ش��ود با بهره گیري از نظرات خبرگان 
مالیات��ي، نس��بت به بررس��ي ف��وري آن و تهیه 

پیشنهادهاي اصالحي در اتاق اقدام شود.
از  اجتماع��ي  تأمی��ن  قان��ون  اص��الح   -۱2
اولویت هاي بخش خصوصي اس��ت ک��ه در دوره 
هش��تم هم در برنامه قرار گرفت. در این خصوص 
کار ب��ه اتاق تهران محول ش��د و ای��ن اتاق هم با 
بهره گیري از نظرات خبرگان امر نس��بت به تهیه 
گ��زارش و پیش��نهادهاي اصالح��ي اق��دام کرد. 
ضروري است که ادامه کار با جدیت در اتاق ایران 

انجام شود.
۱۳- کار ساماندهي و پایش حضور نمایندگان 
اتاق در ش��وراها و مجامعي که ات��اق ایران داراي 
جایگاه قانوني یا رس��مي است در دوره هشتم، با 
اس��تفاده از تجارب و اطالعاتي که در دوره هفتم 
تهیه شده بود، آغاز گردید و دبیرخانه نمایندگان 
اتاق در ش��وراها و مجامع پایه گذاري شد. در این 
بخش پیش��رفت هاي خوبي انجام ش��ده است اما 
هنوز روال پایش عملکرد و ارائه منظم گزارش به 
هیأت رئیسه جا نیفتاده است. شایسته است این 
کار نیز با جدید پیگیري شود و همچنین دست به 
تغییر نمایندگاني که حضور منظم و موثر ندارند 

زده شود.
۱4- اتاق هاي شهرستان ها در سه دوره گذشته 
وقت و انرژي فراواني صرف ساخت ساختمان هاي 
خ��ود کرده اند و در ح��ال حاضر در بس��یاري از 
اس��تان ها پروژه هاي مختلف ساختماني در حال 
اجرا اس��ت که به غی��ر از ۳ ات��اق الباقي معموال 

توس��عه فیزیکي اتاق ها در حال انجام است. لذا با 
توج��ه به توضیحات بند ۶ اختتامیه، الزم اس��ت 
سیاستگذاري منطقي با حفظ اولویت هاي موجود 
اتخاذ گردد و به جاي توس��عه هاي فیزیکي که با 
هزینه هاي فعلي بس��یار س��خت و دست نیافتني 
است بر توس��عه منابع انس��اني و خدمات رساني 

بیشتر به اعضا همت گمارده شود.
۱5- دردوره نه��م، مانن��د دوره هاي پیش��ین، 
نزدی��ک به نیم��ي از هی��أت نماین��دگان جدید 
هس��تند. یک��ي از ضعف هاي بنیادین اتاق آش��نا 
نبودن هیأت نمایندگان و هیأت رئیس��ه اتاق ها با 
وظایف، اختیارات و مس��ئولیت هاي خود اس��ت. 
بسیار مهم است که از همین ابتداي دوره، هیأت 
رئیس��ه اتاق ایران با برگزاري دوره هاي آموزشي 
الزم ب��ه انتقال دان��ش و مهارت هاي مورد نیاز به 
اعضاي هیأت نمایندگان و هیأت رئیس��ه اتاق ها 
بپردازد و س��هم آنان را در تقویت نقش س��ازنده 

ارتقا بخشد.
۱۶- هیأت رئیس��ه دوره هش��تم ب��راي بهبود 
بهره وري و اثرگذاري س��ازمان هاي وابسته به اتاق 
اقدامات��ي به عمل آورد و تا حدودي توانس��ت در 
ای��ن زمینه پیش برود. اما واقعیت این اس��ت که 
این س��ازمان ها نیاز به تحول اساسي در مدیریت 
و عملک��رد دارند. این موض��وع نیز در اولویت کار 

قرار گیرد.
۱۷- در دو سال گذش��ته اتاق ایران بررسي  و 
پیگیري شاخص هاي گزارش انجام کسب وکار بانک 
جهاني)Doing Business( و همچنین گزارش 
رقابت پذی��ري جهاني و گ��زارش حقوق مالکیت 
فردي را به اتاق هاي بزرگ کشور )تهران، اصفهان، 
مشهد، تبریز، ش��یراز و کرمان( تفویض کرد. این 
اتاق ه��ا به خوبي از عهده مطالعه و ارائه گزارش و 
همچنین حضور در کمیته هاي کارشناسي دولتي 
به نمایندگي از اتاق ایران برآمدند. هیأت رئیس��ه 
توصیه مي نماید که مس��ئولیت این ش��اخص ها 
 کم��اکان به عه��ده اتاق هاي مزبور باش��د و آنان 
همه ساله پیگیر پیش��رفت هاي حاصله در بهبود 
ش��رایط کش��ور در ش��اخص هاي مربوط به خود 
باش��ند و همچنین براي اصالح قوانین و مقررات 

مربوطه با پشتیباني اتاق ایران تالش نمایند.
۱8- از سال ۱۳۹۶ کار مطالعاتي و کارشناسي 
در رابطه با آسیب شناسي علل رقابت پذیر نبودن 
زنجی��ره پایین دس��تي صنایع ب��زرگ مبتني بر 
مزیت هاي منابع کش��ور )پتروش��یمي، پاالیشي، 
فوالد، مس و آلومینیوم( در اتاق ایران انجام شد و 
بر پایه آن یک بسته پیشنهادي براي اصالح روابط 
بین باالدست و پایین دست تهیه و به سازمان هاي 
ذیربط ارائه ش��د. با توجه به شرایط اقتصاد کشور 
ادامه پیگیري این بسته به زمان مناسب تري )پس 
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رئیس و اعضاي هیأت  رئیس��ه دوره نهم اتاق 
بازرگان��ي، صنایع، معادن و کش��اورزي ایران در 
پیام��ي ضمن قدرداني از حض��ور اعضاي هیأت 
نمایندگان در انتخابات هیأت رئیس��ه، بر تعهد 
خود به تالش براي توس��عه کشور تأکید کردند. 
رئیس و اعض��اي هیأت  رئیس��ه دوره نهم اتاق 
بازرگان��ي، صنایع، معادن و کش��اورزي ایران در 
پیام��ي ضمن قدرداني از حض��ور اعضاي هیأت 
نمایندگان در انتخابات هیأت رئیس��ه، بر تعهد 

خود به تالش براي توسعه کشور تأکید کردند.
متن کامل این پیام بدین ش��رح است: انتخابات 
نهمی��ن دوره هیأت  رئیس��ه اتاق ای��ران را از نظر 
اخالق مداري نمایندگان اقتصادي سراسر کشور باید 

سرآمد تمامي انتخابات گذشته دانست.ایثار و انسجام 
حضور کاندیداها در این روزهاي سخت اقتصادي که 
ناش��ي از مسئولیت پذیري اجتماعي آنهاست و نیز 
آرامش، طمأنینه و ش��خصیت باوقار هیأت محترم 
نمایندگان در روز بدون حاش��یه و بسیار تأثیرگذار 
اخذ رأي، سرمایه گران بهایي براي بخش خصوصي 
است که باید این روش را تا پایان دوره ارج نهاده و 
ادامه دهیم.همه ما به عنوان کنشگران اقتصادي در 
کنار فعالیت اصلي مان، رسالت اجتماعي سنگیني را 
بر عهده داریم. شکي نیست آنچه در شرایط دشوار 
و پر از تنش هاي اقتصادي آس��یب مي بیند، اخالق 
اس��ت؛ و ج��ا دارد از نماین��دگان بخش خصوصي 
کش��ور که علیرغم رقابت، با رفاقت و اتحاد در روز 

انتخابات ظهوري هوش��مندانه و با درایت داشته و 
صحنه هایي مملو از اخالق حس��نه خلق کرده اند، 
قدرداني کنیم و برایشان سر تعظیم فرود آوریم. از 
همه عزیزان و تمامي اعضاي هیأت نمایندگان که بار 
دیگر مشعل اقتصاد کشور را به اینجانبان سپرده اند، 
سپاسگزاریم و امیدواریم نمایندگان شایسته اي براي 
بخش خصوصي باشیم و با سربلندي و در اوج، این 
مسئولیت را به عزیزان دیگر بسپاریم. بدون تردید 
با تداوم همراهي و اتحاد فعاالن اقتصادي کش��ور، 
خورشید اقتصاد ایران، روزهایي فروزان را براي همه 

ملت ایران رقم خواهد زد.
 رئیس و اعضاي هیأت رئیسه 
دوره نهم اتاق ایران

پیام هیأت رئیسه دوره نهم اتاق ایران در پي برگزاري انتخابات

اتاق نهم

از تعیی��ن تکلی��ف تحریم هاي یکجانب��ه آمریکا( 
موکول ش��د. شایسته است این بسته که مي تواند 
تحولي در تولید و اشتغال و همچنین صادرات با 
ارزش افزوده باال در کشور به وجود آورد، در زمان 

مقتضي پیگیري شود.
۱۹- ب��ا توجه ب��ه س��یر اجتناب ناپذیر تحول 
کس��ب وکارهاي کشور از س��نتي به مدرن، الزم 
است اتاق ایران فعالیت خود را در حوزه حمایت از 
استارتاپ ها سازماندهي نماید و گسترش دهد در 
دوره هشتم با پیشنهاد یک طرح به نام »گام بندي 
ورود اتاق ه��ا ب��ه ح��وزه حمایت اس��تارتاپ ها« 
توصیه هاي الزم به اتاق هاي شهرس��تان ها در این 
خصوص ش��د که البت��ه مورد توج��ه اتاق ها قرار 
گرفت. شایس��ته اس��ت این موضوع نیز با جدیت 

ادامه یابد.
20- اقتصاد کش��ور در ش��رایط بغرنجي قرار 

دارد. این ش��رایط مانع از آن مي گردد که اتاق در 
کارکرد متعارف خود خروجي هاي مناسب داشته 
باش��د. اتاق ایران مي تواند محوریت کار مهمي به 
نام »گفتمان ملي اقتصادي« را  عهده دار ش��ود و 
تالش نماید تا حل مش��کالت را از سطح قوانین 
و مقررات باالتر بکش��اند و به سطح سیاست ها و 
راهبردها بب��رد. بهره گیري از اندیش��مندان تراز 
نخس��ت ایراني، داخل و خارج کش��ور، براي این 

بحث ضروري است.
2۱- هیأت رئیسه در دوره هشتم کوشیده است 
در جریان ها و روندهاي اقتصادي کشور و نیز قوانین 
و مقررات و مصوبات مربوط به سود توسعه کشور و 
مصالح فعالین اقتصادي اثرگذار باش��د و این مهم را 
با استفاده هرچه بیش��تر از توان تحلیل و نظردهي 
کمیس��یون ها و تش��کل ها و اتاق هاي شهرستان ها 
پیش برده اس��ت و توصیه مي ش��ود هیأت رئیس��ه 

در دوره نه��م ب��ه بهره برداري هرچه بیش��تر از این 
ظرفیت هاي ارزشمند همت گمارد.

و  دش��وارتر  ش��رایطي  در  نه��م  دوره   -22
پیچیده تر از دوره هش��تم این مسئولیت خطیر 
را عهده دار مي ش��ود، از این رو توصیه مي شود از 
ظرفیت هاي علمي کش��ور و ترکیب آن با تفکر 
و تجرب��ه فعالین صاحب نظ��ر در قالب اتاق فکر 
هر چه بیش��تر اس��تفاده ش��ود و مبناي مواضع 
و تصمیم��ات اتاق را پس از ط��رح و تصویب در 

هیأت رئیسه بر موارد بررسي شده قرار دهد.
در پای��ان هیأت رئیس��ه دوره هش��تم ضمن 
آرزوي پی��روزي و کامیابي براي هیأت رئیس��ه 
محترم دوره نهم، این اطمینان را به شما مي دهد 
که در هر زمان آماده همکاري و هم اندیش��ي با 

شما خواهد بود.
هیأت رئیسه دوره هشتم اتاق ایران
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خاورمیانه، جنگ و اقتصاد
الف- اثرات اقتصادي جنگ ها و بحران پناهندگان

جنگ هاي اخیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا باعث کاهش شديد رشد 
اقتصادي شده است. تولید ناخالص داخلي )GDP( سوريه در سال 2015 پس 
از چهار سال جنگ، به کمتر از نصف خود در پیش از جنگ يعني سال 2010 
رسید. يمن تقريبا 35-25 درصد از GDPخود را به تنهايي در سال 2015 از 
دست داد و در لیبي )که وابستگي آن به نفت، رشد GDPدر اين کشور را شديداً 
پرتالطم کرده است( با باال گرفتن درگیري، GDP اين کشور در سال 2014، به 
اندازه 24درصد کاهش يافت. کرانه باختري و غزه چشم انداز بلندمدت تري در 
مورد رشد در يك فضاي شكننده دارد. مطالعه بانك جهاني حاکي از آن است 
که اقتصاد کرانه باختري و غزه طي 20سال گذشته عماًل در رکود بوده است، 

درحالي که ساير کشورهاي منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا در اين دوره به طور 
متوسط 250درصد رشد داشته اند )بانك جهاني، a(2015 با وجودي که ادبیات 
GDP علمي در اين زمینه تا اندازه اي اندك است، اما ماندگاري اين انقباض
در زمان بروز و وجود جنگ، قابل توجه است. معموالً ادبیات علمي در اين 
زمینه نتیجه مي گیرند که اثر جنگ به طور معناداري متناسب با تغییر نوع، شدت، 
مدت و حوزه جغرافیايي درگیري، تغییر مي کند )لیسون، 2007؛ پاول، فورد و 
نوراسته، 2008. ( به عالوه، اين جنگ ها منجر به تورم باال و فشار بر نرخ ارز 
شده اند. در عراق و افغانستان، تورم در اواسط دهه 2000 به بیش از 30درصد 
رسید و در يمن و لیبي به بیش از 15درصد در سال 2011رسید که دلیل آن 
عدم عرضه کاالها و خدمات حیاتي و در کنار آن پولي کردن بودجه بوده است.
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وضعی��ت در س��وريه حادت��ر اس��ت چرا که 
قیمت هاي مصرف کنن��ده بین مارس 2011تا مه 
2015 بیش از 300 درصد افزايش يافت. اين گونه 
تورم ها معموال فشارهاي شديدي به سمت کاهش 
ارزش پ��ول ملي وارد مي کنند که ممكن اس��ت 
دستگاه هاي محلي سعي کنند از طريق دخالت ها و 
مقررات سنگین بر جريان هاي بین مرزي در مقابل 
اين مشكل بايستند. براي مثال پوند سوريه که در 
سال 2013شناور بود، در حال حاضر به طور رسمي 
با دالر آمريكا با نرخي برابر با يك دهم ارزش آن 

در پیش از جنگ معاوضه می شود. 
جنگ در کشورهاي منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا 
بر کشورهاي همسايه نیز اثرات اقتصادي داشته است. 
جنگ در کش��ورهاي همسايه اردن، يعني سوريه و 
عراق رشد اقتصادي در سال 2013را تقريبا به اندازه 
1واح��د درصد کاهش داد. ضمن��اً با وجود کاهش 
رشد، تورم هسته از 3/4 درصد در سال 2013 به 4/6 
درصد در سال 2014افزايش يافت که عمدتاً ناشي از 
افزايش اجاره بود که آن نیز تاحدي افزايش تقاضاي 
ناشي از جمعیت انبوه پناهنده به اين کشور و واکنش 
محدود عرضه کوتاه مدت نس��بت به آن را منعكس 
مي کند. اين مسأله را به طور خاص مي توان در مورد 
ش��هر المفرق مشاهده کرد که داراي مرز مشترك با 
سوريه است. در اين شهر اجاره بین سال هاي 2012تا  
2014به میزان 68 درصد رشد کرد درحالي که اجاره 
در پايتخت اين کشور يعني شهر امان 6درصد رشد 
داشت )صندوق بین المللي پول، 2014(.  در لبنان نیز 

تغییرات مشابهي ايجاد شد. در اين کشور رشد تولید 
کاهش يافت و از متوسط 9درصد در فاصله سال هاي 
2007تا 2010به 2/8درصد در سال 2012 و 2/5درصد 
در س��ال 2013رسید. قیمت مواد غذايي و اجاره نیز 
در بسیاري از مناطق به میزان قابل توجهي در شروع 

اين بحران افزايش يافت.
تحلیل کّمي جديدي که در اينجا ارائه شده است، 
مطالعات موردي پیشین و شواهد گذشته را تكمیل 
مي کند. تحلیل ارائه شده در اين مقاله با به کارگیري 
مجموعه وس��یعي ازداده هاي س��االنه 179 کش��ور 
براي دوره 1970-2014 انجام ش��ده اس��ت و نشان 

مي دهد که: 
*اثر جنگ بر رشد و تورم بسیار زياد است. تحلیل 
رگرسیون بیانگر آن است که جنگ ها منجر به کاهش 
رش��د تولید به میزان 2واحد درصد ساالنه براي تمام 
کش��ورها و 1/5واحد درصد در کش��ورهاي منطقه 
خاورمیانه و شمال آفريقا می شود. به عالوه، يك تحلیل 
خود توضیح  برداري که به شبیه سازي اثر يك شوك 
ناش��ي از جنگ مي پردازد، نش��ان مي دهد که اثر اين 
شوك براي کشورهاي منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا 
بسیار قابل توجه است، به طوريكه تولید در سال اول 
4 واحد درصد منقبض می شود، درحالي که اين مقدار 
براي س��اير اقتصادهاي بازاري نوظهور و کشورهاي 
کم درآمد 2 واحد درصد يا کمتر است. تورم در طول 
سال هاي جنگ شدت مي گیرد: به طور متوسط شاخص 
قیمت مصرف کننده 1/6واحد درصد )براي کشورهاي 
منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا، 2/3واحد درصد( رشد 

مي کند. اين يافته ها عمدتاً با ادبیات سازگار است. با اين 
وجود، بیان اين نكته مهم است که در اين میانگین ها 
 ناهمگوني وس��یِع بین موقعیت هاي جنگي مختلف 
از جمله در منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا، در نظر 

گرفته نشده است.
*مدت و شدت جنگ، عوامل تعیین کننده اصلي در 
اثرات اقتصادي هس��تند. با به حساب آوردن مدت هر 
جنگ مشخص می شود که اثرات نامطلوب آنها با افزايش 
مدت درگیري افزايش مي يابد )ش��كل3(. کشورهاي 
منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا به طور متوسط پس از 
سه سال جنگ، بین 1تا 12واحد درصد از تولید خود 
را از دس��ت مي دهند )اين مقدار براي کل کشورهاي 
جهان، 4 تا 9درصد است(، درحالي که اثر انباشتي تورم 
ب��ه 4تا 6واحد درصد افزايش مي يابد )اين مقدار براي 
کل کش��ورهاي جهان، 5 تا 8 درصد است(. به عالوه، 
اثرات بر تولید و تورم براي جنگ هاي شديدتر، چندين 
برابر قوي تر از متوسط آن براي کل انواع جنگ است. 

*اثرات جنگ به کش��ورهاي همس��ايه سرريز 
می شود. تولید در کشورهاي هم مرز با يك منطقه 
جنگي شديد به طور متوسط ساالنه 1/4واحد درصد 
کاهش مي يابد. حتي اين اثر در کش��ورهاي منطقه 
خاورمیانه و شمال آفريقا چشمگیرتر بود، به طوريكه 
متوس��ط کاهش تولید در حدود 1/9واحد درصد 
بود. به عالوه، جنگ ه��ا همراه با افزايش تورم در 
کشورهاي همسايه هستند )به طور متوسط حدود 
1/7واحد درصد در کل کشوها و 2/8واحد درصد 

در منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا(.

ب-كانال هاي اصلي اثرگذاري اقتصادي
جنگ ها و بحران هاي پناهندگي از کانال هاي متعددي بر 
کشورها اثرگذار هستند. مطابق با مدل رشد نئوکالسیك، 
جنگ ها و به دنبال آن جابه جايي انسان ها به رشد واقعي 

و بالقوه آسیب مي زنند. اين امر به دلیل اثر آنها بر دارايي 
اقتصاد از سرمايه انساني و فیزيكي و همچنین کل بهره وري 
عوامل تولید-يعني ظرفیت يك اقتصاد براي تولید محصول 
به ازاي س��طح مش��خصي از نیروي کار و سرمايه- است 

)شكل 4(. عوامل زيادي بر بهره وري عوامل تولید اثرگذار 
هستند، اما ش��واهد مربوط به جنگ هاي اخیر در منطقه 
خاورمیانه و شمال آفريقا حاکي از آن است که دو عامل 
اهمیت خاصي دارند: اولین مورد از بین رفتن اطمینان به 

جهان
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 مرگ ومیر، جابه جایي داخلي جمعیت و پناهندگي
کاهش جمعیت و جابه جايي آن، سرمايه انساني در 
کشورهاي درگیر جنگ را کاهش مي دهد. نرخ هاي 
باالي مرگ ومیر، جابه جايي داخلي و پناهندگي به 
کش��ورهاي ديگر، نیروي کار يك کشور را کاهش 
مي دهد. آمار تعداد اين موارد حیرت آور است: براي 
مثال تخمین زده می ش��ود که در سوريه، از شروع 
جنگ در س��ال 2010تا ماه ژوئن سال 2016 تعداد 
470هزار سوري کشته شده، 6/6 میلیون نفر به ساير 
مكان هاي س��وريه جابه جا شده و بیش از 5 میلیون 
نفر به س��اير کشورها و عمدتا کشورهاي همسايه 
مهاجرت کرده اند. اين تعداد در مجموع، حدود 55 
درصد از جمعیت اين کشور در سال 2010را شامل 
می شود. اين تصور کلي در عراق و يمن تنها با اندکي 
شدت کمتر برقرار است به طوريكه 4/4میلیون نفر 
در عراق و 2/5میلیون نفر در يمن به س��اير مناطق 
هر يك از اين کشورها جابه جا شده اند )شكل 5(. 
بخش بزرگي از پناهندگان، کارگران ماهر هستند که 
اين مسأله نمايشگر فرار مغزها از کشورهاي درگیر 

جنگ به میزاني چشمگیر است.
جنگ ها به واس��طه گس��ترش فقر باعث کاهش 
سرمايه انس��اني نیز مي شوند. معموالً جنگ باعث 
افزايش فقر در کش��ور درگیر می ش��ود، حتي اگر 
برخي مناطق در خارج از محدوده درگیري مستقیم 
قرار گرفته باشند، زيرا در چنین شرايطي فرصت هاي 
شغلي کاهش مي يابد. خدمات پزشكي و آموزش نیز 
تضعیف می شود. شدت اين اثر با افزايش طول جنگ 
افزايش مي يابد. باز هم وضعیت در سوريه مصیبت بار 
است. بیكاري از 8/4در سال 2010 به 50درصد در 

سال 2013رسید. در سال 2014 نرخ ترك تحصیل 
به 52درصد رس��ید و امید به زندگي- شاخصي از 
کیفیت خدمات پزشكي- از 75سال در قبل از جنگ 
به 56سال در سال 2014 رسید. درحالي که هیچ آمار 
قابل اتكايي در دسترس نیست، اما مطمئناً وضعیت 
از آن زمان )سال 2014( تاکنون بدتر نیز شده است. 
يمن قبل از شروع جنگ در اواخر سال 2014با نرخ 
فقر باالي 50درصد دست و پنجه نرم مي کرد. اکنون 
سازمان ملل تخمین مي زند که 80 درصد از جمعیت 
آن نیازمند کمك هاي انسان دوستانه هستند. در عراق، 
تخمین زده می شود که فقر از 19/8درصد در سال 
2012به 23درصد در سال 2014 افزايش يافته است. 
جمعیت انبوه پناهندگان، اثرات اقتصادي مهمي 
نیز در کش��ورهاي میزبان در منطق��ه خاورمیانه و 

شمال آفريقا دارند. 
فرار  از جنگ  آنهايي كه  اكثر  پناهندگان.  بر  *اثر 
كرده اند، شرايط مصيبت بار و بدتري نسبت به قبل از 
جابه جايي دارند و غالباً ثروت اندكي با خود آورده اند 
و خود را در وابستگي شديدي مي بينند. اين امر غالباً 
دسترسي  آنها،  جابه جايي  بر  محدوديت  دليل  به 
محدود به مجوزهاي كار و همچنين زيرساخت هاي 
اجتماعي و تحصيل پايين است )كه باعث عواقب 
منفي براي اشتغال و بهره وري در بلندمدت می شود(. 
براي مثال در سال 2014 در اردن، تنها 6هزار پناهنده 
بودند  شاغل  كشور  اين  در  قانوني  به طور  سوري 
درحالي كه مطابق با تخمين ها تعداد 160هزار نفر در 
اقتصاد غيررسمي مشغول بوده اند )ِورم و همكاران، 
است.  پايين  نيز  آموزش  سطح  عالوه،  به   .)2016
در  سال  باالي 15  پناهندگان سوري  از  60 درصد 

اردن تحصيالت ابتدايي پايه را تكميل نكرده اند و 
تنها حدود 15 درصد آموزش راهنمايي را تكميل 
داراي  اردني ها  از  درحالي كه 42 درصد  نموده اند، 
آموزش راهنمايي هستند )استو و هيلساند، 2015(. 
در  سوري  پناهندگان  كودكان  دسترسي  وجود  با 
اردن به مدرسه، تنها نيمي از آنها در مدرسه شركت 

مي كنند )ِورم و همكاران، 2016. ( 
*اث��ر بر جوامع میزبان. همچنین اثر اين خیل 
پناهندگان بر جوامع میزبان در منطقه خاورمیانه 
و ش��مال آفريقا برخالف اروپا از نظر اقتصادي 
معنادار اس��ت. شواهد مربوط به لبنان حاکي از 
آن است که اشتغال غیررسمي چشمگیر در میان 
پناهندگان همراه با رکود فعالیت هاي اقتصادي 
منجر به کاهش سطح دستمزد و مشارکت نیروي 
کارِ افراد محلي، به ويژه زنان و جوانان شده است. 
بانك جهاني تخمین مي زند که بحران س��وريه 
170هزار نفر را وارد فقر کرده است و افرادي که 
قبالً فقیر بودند هم اکنون در فقر عمیق تري هستند 

c(.2015 ،بانك جهاني(
به عالوه، جمعیت انبوه پناهندگان معموالً منجر به 
فشار بر خدمات عمومي حیاتي براي توسعه سرمايه 
انساني می شود. براي مثال، هر چند لبنان موفق شد 
حدود نصف کودکان پناهندگان سوري را در نظام 
آم��وزش عمومي خود جاي دهد، اما اين به قیمت 
افزايش اندازه کالس هاي درس تمام ش��ده اس��ت 
که-به همراه ناکافي بودن آموزش معلمان-منجر به 
کاهش کیفیت کلي آموزش ش��ده است. در بخش 
مراقبت هاي پزشكي اين کشور نیز روندهاي مشابهي 

)2015c ،گزارش شده است )بانك جهاني

دلیل کاهش امنیت و دوم از بین رفتن همبستگي اجتماعي 
و کیفیت نهادي است که ترکیب اين دو عامل با يكديگر 
منجر به پیچیده شدن سیاستگذاري اقتصادي می شود. به طور 
طبیع��ي، قوي ترين اثر اين چهار کانال در مناطقي حاصل 

می شود که مستقیماً در معرض جنگ شديد هستند. اما آنها 
بر کشورهاي همسايه نیز اثرگذار هستند و به طور خاص 
از طريق کانال نااطمیناني و همبستگي اجتماعي، حتي بر 
کشورهايي که فاصله زيادي از مراکز درگیري دارند نیز اثر 

مي گذارند. در ادامه اين بخش، جزئیات اين چهار کانال و 
نحوه اثرگذاري آنها در جنگ هاي منطقه خاورمیانه و شمال 
آفريقا و ايجاد اثرات قوي بر متغیرهاي کالن اقتصادي مورد 

بحث در باال بیان می شود.

جهانجهان
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 آسیب به زیرساخت ها و سرمایه هاي فیزیکي
جنگ ها منجر به آس��یب به زيرس��اخت ها و 
سرمايه فیزيكي شده که آن نیز خود باعث صدمه 
به تولید و تجارت شده است. ويراني کارخانجات 
تولیدي، زيرساخت هاي عمومي و ساختمان هاي 
تجاري، مشهودترين کانالي است که از طريق آن 
جنگ ها بر فعالیت اقتصادي اثر مي گذارند )کولیر، 
1999(. در صورت شديد بودن جنگ، زيان هاي 
اقتصادي حیرت آور خواهد بود. براي مثال، مرکز 
تحقیقات سیاستي سوريه )2016( هزينه سرمايه 
فیزيكي از دست رفته در سوريه را 137/8میلیارد 
دالر )يا 230درصد از تولید قبل از جنگ( تخمین 
مي زند که ناشي از تخريب جزئي يا کلي سرمايه 
موجود، انباره س��رمايه بیكار و سرمايه گذاري از 
دست رفته است. به طور مشابه، بر اساس گزارش 
رس��انه ها، صندوق بین الملل��ي پول تخمین زده 
اس��ت که زيان هاي زيرساختي در يمن از زمان 
ش��دت گیري جنگ در اوايل سال 2015تاکنون 
از 201میلیارد دالر )يا 50درصد از تولید پیش از 
جنگ( فراتر رفته است. تخريبي با اين ابعاد، اثر 
معن��اداري بر ظرفیت تولید و تجارت دارد. يك 
مثال مناسب در اين زمینه لیبي است که در آنجا 
به دلیل بسته شدن خطوط لوله و تأسیسات نفتي و 
همچنین بسته شدن بنادر نفتي، تولید نفت تقريبا به 
يك چهارم ظرفیت خود کاهش يافت و در نتیجه، 
نسبت حساب جاري خارجي به GDP از مازاد 
13/5درصدي در سال 2013 به کسري 44درصدي 
در س��ال 2015 سقوط کرد. در يمن، تولید نفت 
پس از ماه مارس 2015 به طور کامل متوقف شد. 
کشورهاي همسايه از چنین صدمات اقتصادي در 

امان نیستند. تخريب زيرساخت ها و سرمايه فیزيكي 
در کشورهاي درگیر جنگ مي  تواند منجر به تضعیف 
تولید و تجارت در کشورهاي همسايه شود. براي مثال 
در اردن، پس از شروع بحران سوريه و تشديد جنگ در 
عراق )بازار صادراتي اصلي اردن(، تجارت، تحت تأثیر 
اختالل در مسیرهاي حمل ونقل قرار گرفت که نه تنها به 
فعالیت هاي دوطرفه با اين کشور آسیب زد، بلكه صادرات 
اردن به ترکیه و اروپا را نیز دچار صدمه نمود. لبنان نیز با 
چالش هاي مشابهي روبرو شده است، اما در سطح کلي، 
تجارت کاالها تحت تأثیر قرار نگرفته است )بانك جهاني، 
2015b(. عالوه بر اين جريان وسیع و سريِع پناهندگان 
سوري موجب فشار بر زيرساخت ها )که در حال حاضر 
نیز ضعیف هستند( شده است، زيرا اکثر پناهندگان همراه 
با مردم محلي زندگي مي کنند. افزايش جمعیت به دلیل 
ورود سیل پناهندگان، معادل با رشد جمعیتي است که 

قبالً پیش بیني مي شد طي 20 سال اتفاق بیفتد. 

 نااطمیناني و ناامني
معموال افزايش ناامني به س��رعت باعث افزايش 
نااطمیناني می شود. از وقتي جنگ هاي منطقه خاورمیانه 
و شمال آفريقا با بازيگران غیردولتي مسلحي همچون 
داعش همراه شده و آنها فضاي جغرافیايي براي تثبیت 
خود به عنوان يك نیروي سیاسي و نظامي مهم کسب 
کرده اند، تشديد ناامني تماماً به فراتر از مناطق درگیر 
جنگ گسترش يافته است. حمالت بي ثبات کننده و 
معروِف اين بازيگران به اهدافي که از نظر اقتصادي 
مهم هس��تند، نه تنها در عراق و سوريه اتفاق افتاده 
اس��ت، بلكه در مصر و تونس نیز رخ داده است که 
فاصله بسیاري از مرکز جنگ دارند. جرائم سازمان 
يافته نیز افزايش يافته است، زيرا بسیاري از دولت ها 

در کشمكش اِعمال قدرت بر قلمروها و مرزهاي خود 
بوده اند. براي مثال، اخیراً سازمان ملل گزارش داد که 
حقوق بشر در لیبي به طور وسیعي نقض شده است 
)ش��وراي حقوق بشر، 2016(. قاچاقچیان انسان، از 
تضعیف امنیت اين کشور بهره جسته و از آن به عنوان 
جايگاهي براي قاچاق مهاجران از آفريقا به اروپاي 
شرقي استفاده مي کنند که غالبا عواقب مرگباري دارد. 
نااطمیناني عمدتاً منجر به اثرات نامطلوب اقتصادي از 

طريق چهار کانال زير می شود: 
* کاهش س��رمايه گذاري. داده هاي بین کش��وري 
 مرب��وط به منطقه خاورمیانه و ش��مال آفريقا بیانگر

يك همبستگي مثبت قوي بین سرمايه گذاري خارجي و 
ثبات سیاسي است )شكل6(. براي مثال سرمايه گذاري 
مستقیم خارجي به سوريه پس از وقوع جنگ تقريبا 
به طورکامل متوقف شد )ساب و هگازي، 2014(. به 
بیان کلي تر، موج اخیر جنگ ها باعث ش��ده است که 
چالش دائمي منطقه خاورمیانه و ش��مال آفريقا براي 
جذب جريان هاي س��رمايه گذاري مستقیم خارجي 
شديدتر شود و مقدار اين نوع سرمايه گذاري به سطوح 
پیش از خیزش هاي مردمي در سال 2011 بازگردد )البته 

در اين مورد مراکش و مصر استثنا هستند. ( 
*آس��یب به عملكرد بخش مالي. جنگ به واس��طه 
افزايش ريسك سرمايه گذاري غالبا باعث خروج سپرده ها، 
شكست بازار مالي و فرار سرمايه می شود. همچنین بدتر 
شدن شرايط تأمین مالي، کاهش فعالیت اقتصادي، افت 
ارزش وثیقه ها و آسیب به امنیت باعث به خطر افتادن 
تواناي��ي بانك ها براي حمايت از واس��طه گري مالي و 
سیستم هاي پرداخت می ش��ود. به طور گسترده تر، يك 
مطالعه جديد )هراال وتورك اريس، 2016( نشان مي دهد 
که سیس��تم هاي مالي در کشورهاي منطقه خاورمیانه و 

جهان
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شمال آفريقا نقش مهمي در اثرگذاري بي ثباتي مالي بر 
رشد اقتصادي ايفا مي کنند. بي ثباتي، اثر منفي زيادي بر 
دسترسي به اعتبار و بنابراين سرمايه گذاري دارد. مخارج 
نظامي در منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا طي دوره 2011 
تا 2014 افزايش يافته و لذا فشار بر حساب هاي مالي بیشتر 
شده است. چنین روندي به طور آشكار با روندهاي جهاني 
در تقابل است، چرا که اين مخارج در سطح جهان طي 

همین دوره کاهش يافته است. 
*افت گردشگري. بخش گردشگري در سوريه و 
س��اير کشورهاي درگیر جنگ به دلیل درگیري ها به 
تباهي کشیده شده است. به عالوه، تشديد و گسترش 
خش��ونت به دريافت هاي مربوط به گردشگري در 
سرتاسر منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا سرايت کرده 
و برکشورهايي همچون مصر، اردن، لبنان و تونس اثر 
گذاشته است که به طور سنتي متكي بر گردشگري به 
عنوان منبع مهم درآمد ارزي بوده اند تونس را ش��ايد 
بتوان مصیبت بارترين مثال در اين زمینه در نظرگرفت. 
به دنبال حمالت صورت گرفته به موزه باردو و شهر 
سوس، دريافت هاي حاصل از گردشگري نسبت به 
تولید، در سال 2015 در مقايسه با 2014 به میزان 3/5 
درصد کاهش پیدا کرد و اين بخش در سال 2016 نیز 

همچنان تحت فشار است. 
  تضعیف همبستگي اجتماعي و کیفیت نهادي

همبستگي اجتماعي در سراسر منطقه تضعیف شده است. 
جنگ ها باعث افزايش تقسیمات اقتصادي و اجتماعي شده 
است که معموال در اختالف درآمد، قومیت، جهت گیري 

سیاسي يا زبان متبلور می شود )ايسترلي، ريتزنوولكاك، 
2016. ( اين اثرات در کشورهايي همچون عراق، سوريه 
و يمن قابل مشاهده است که بعضي از بخش هاي آن جدا 
شده و توسط جريان هاي مخالفي کنترل مي شوند که امید 
به تشكیل دولت هاي يكپارچه با حمايت گسترده دارند 
که چشم اندازي دور از انتظار است. نظام هاي سیاسي در 
کش��ورهاي متأثر از جنگ، اين اثر نامطلوب را نیز حس 
مي کنند. براي مثال در اردن، اگرچه نرخ مقبولیت دولت 
همچنان به میزان قابل توجهي باال است، اما نظرسنجي ها 
از نارضايتي سیاس��ي قابل توجه م��ردم در مناطِق داراي 
پناهندگان زياد و بیكاري باال حكايت دارد. در مصر، لبنان 
و تونس نیز تغییرات مشابهي در حال وقوع است. به طور 
گسترده تر، نظرسنجي هايي همچون ارزيابي ارزش هاي 
جهاني نشان مي دهند که اعتماد -يك شاخص کلیدي از 
همبستگي اجتماعي- در کشورهاي متعددِ منطقه کاهش 
يافته اس��ت که باعث ايجاد مانع در مبادالت اقتصادي و 
مشكل تر ش��دن فرآيندهاي سیاسي می شود. براي مثال، 
در فاصله 1999 ت��ا 2004 و 2009 تا 2014 درصدي از 
پاسخ دهندگان عراقي که موافق با اين جمله بوده اند که »اکثر 
مردم قابل اعتماد هستند« از 46 درصد به 30 درصد کاهش 
يافته اس��ت و براي مردم اردن از 27 درصد به 13درصد 
رسیده است. اين مسأله مي  تواند توضیح دهد که چرا دولت 
کشورهاي عربي در حال گذار و ساير کشورهاي منطقه 
در اجراي اصالحات ساختاري که از نظر اقتصادي مهم 
اما از نظر سیاسي پیچیده هستند، با کندي مواجه شده اند. 
جمعیت انبوه پناهندگان فشار بر همبستگي اجتماعي را 

افزايش داده است. تجربه نشان مي دهد که سیاسِت درهاي 
باز در کشورهايي همچون اردن و لبنان با افزايش تعداد 
پناهندگان تعديل شده است. درحالي که پناهندگان در ابتدا 
مورد استقبال خانواده ها و دوستان قرار گرفتند، اما جريان 
انبوه پناهندگان س��وري تبديل به تهديدي براي تعادل 
حساس اجتماعي و توازن بین گروهي به ويژه در لبنان و 
اردن ش��د. در اردن يك نظرسنجي در سال 2014نشان 
داد که تقريباً 80درصد از مردم اردن با پذيرش پناهندگاِن 
بیشتر مخالف بودند. همان طور که شواهد نشان مي دهد، 
وضعیت امنیتي به موازات آن )به ويژه با افزايش خشونت 
 .)2015c ،علیه زنان و دختران( بدتر شد )بانك جهاني

کیفیت نهادي تا حدي به دلیل تضعیف همبس��تگي 
اجتماعي کاهش يافته است. مطالعاتي همچون ايسترلي، 
ريتزن و وولكاك )2006( دريافتند که کاهش همبستگي 
اجتماعي منجر به بدتر شدن کیفیت نهادي و حكمراني 
و نهايتاً کاهش رشد می شود. اين اثر از آنجا ناشي می شود 
که تشديد تنش هاي اجتماعي باعث تضعیف کارکردهاي 
نهادي مهم براي عملكرد اقتصادي همچون نظارت موثر بر 
سیاستگذاران و اجراي حاکمیت قانون می شود )صندوق 
بین المللي پول، 2012و اُسلون، 2000(. داده هاي مربوط به 
کیفیت نهادي براي منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا حاکي 
از آن است که چنین اثراتي در سال هاي اخیر روي داده 
است. براي مثال شاخص هاي رقابت پذيري و حكمراني 
بانك جهاني و مجمع جهاني اقتصاد نش��ان دهنده افت 
شديد در کشورهاي درگیر جنگ )شامل لیبي، سوريه و 

يمن( طي سال هاي 2010 تا 2014 است. 
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منتظر شما در این صفحه ها هستیم
 معرف�ي اعض�اي انجم�ن مدیران صنایع به یكدیگر، کاري اس�ت که در گذش�ته به ش�كل هاي گوناگون در کارآفرین انجام مي ش�ده اس�ت.
 عالوه بر  این در سایت انجمن به همدیگر معرفي شده اند. مجله کار آفرین با ارائه شكل جدیدي از معرفي شرکت ها که در صفحه هاي حاضر آن را 

مالحظه مي کنید، کار جدیدي ارائه داده است. در شماره هاي بعدي منتظر شما هستیم که در این صفحه ها حاضر شوید.
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فرم اشتراک


