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مجمع عمومی عادی انجمن مدیران صنایع

بارديگر ديدار ياران
انجمــن مديــران صنايع 
تشــكل  ديرپاترين  ايــران، 
صنعتگــران ايرانــي پس از 
پيروزي انقالب اسالمي است 
كه با حفظ مديران مؤســس 
آن همچنــان پويا و زنده به حركت خود براي نشــان دادن و 
معرفــي تنگناها و توانايي هاي اقتصــاد صنعتي ادامه مي دهد. 

دبيرخانــه انجمن در اين وضعيت دشــواري كه تشــكل هاي 
اقتصادي خصوصي با آن دســت به گريبان هســتند برگزاري 
مجامع قانوني ايــن نهاد را هرگز در بوته فراموش نگذاشــته 
اســت و با برگزاري مجامع اجازه فعاليت قانوني را از نهادهاي 
مي گيرد. دراين مجمع كه با حضور شــماري از اعضاي انجمن 
و نيز اعضاي هيأت مديره انجمن و نيز مهندس مسعود عرفاني 

مدير محترم تشكل هاي اتاق ايران حضور داشتند.

شیما ستوده

عضو هیات تحریریه
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مجمع عمومی عادی انجمن مدیران صنایع

به گزارش خبرنگار ما، در شــروع اين نشست، مهندس 
محســن خليلي رئيس هيأت مديره انجمن مديران صنايع 
درباره وضعيت انجمن و تاريخ اين نهاد نكاتي را بيان كردند 
آقاي احمد پورفالح را به عنوان رئيس جلســه تعيين شد. 
 آقايان مهندس ضياء متحدان و نيز دكتر عليمردان شيباني

به عنوان ناظــر و دكتر محمدرضا ســتوده نيز به عنوان 
منشــي جلسه انتخاب شــدند. پس از پايان سخنان ارائه 
شده مهندس خليلي كه از سوي حسين حقگو خوانده شد 

مجمع وارد دستور كار شد.
آقاي ســتوده دبيركل محترم انجمن در شــروع دستور 
كار مجمع گزارشي از فعاليت هاي انجمن در سال 1400 
را براي حاضران تشــريح كرده و ســپس برنامه هاي سال 
1401 را بــه اطــالع اعضاي انجمن رســاندند. پس از او 
مهندس حسين ســليمي خزانه دار انجمن مديران صنايع 
و عضو هيأت مديره وضعيتي مالي انجمن را براي حاضران 
ارائه كرد. دكتر اثني عشــري بــازرس انجمن نيز گزارش 
خود از بررســي فعاليت هاي اتــاق را ارائه كرد.پس از آن 
شماري از اعضاي انجمن ديدگاه هاي خود را بيان كرده و 
كار رأي گيري انجام شــد. در اين مجمع صورت هاي مالي 
1400 و گزارش بازرس انجمن و نيز برنامه هاي امسال از 
ســوي حاضرين تأييد شــد. در اين مجمع تصميم گرفته 

شــد كه ميزان حق عضويت ســاالنه انجمن 10 ميليون 
تومان باشــد كه با رأي گيري به تصويب رســيد. وروديه 
اعضاي جديد نيز 10 ميليون تومان تعيين شــد. روزنامه 
اطالعات نيز با رأي اعضا به عنوان روزنامه كثيراالنتشــار 
انجمن تعيين شــد. در اين نشســت براي انتخاب بازرس 
دوره جديد فعاليت انجمن رأي گيري شــد كه بازهم آقاي 
دكتر اثني عشري به عنوان بازرس اصلي تعيين شد. آقاي 

مصطفوي نيز بازرس علي البدل انتخاب شد.

 لوح تقدیر
به گزارش خبرنگار ما، در اين نشست به 5 نفر از اعضاي 
انجمــن كه با لحاظ مســئوليت اجتماعي و نيز كمك به 
برگزاري نشســت سهم بااليي داستند لوح تقديرداده شد 

كه اسامي آنها به شرح زير است: 
 دكتر يونس مظلومي، مديرعامل بيمه تعاون
 مهندس فاتح برايي، مديرعامل شركت بوتان

 مهندس هاني زاهدي، مديرعامل شركت بوتان ران
 مهندس شــاهين علي محمدي، مديرعامل شــركت 

الكتريكي ايران ناسيونال
 مهندس كاظمي، مديرعامل شــركت تجهيزات توربو 

كمپرسور نفت
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صفحه 15  ایران وهمسایه ها

مديران دولت ســيزدهم كه خود 
را دولت مردمي و نيز دولت انقالبي 
ناميده انــد هرگاه پاي مقايســه به 
ميان مي آيد بر اساس اجبار و براي 
اينكه نشان دهند دولت هاي حسن 
روحاني ناكارآمد بوده است انبوهي 
از گره هــاي اقتصاد ايران را نشــان 
داده و مي گويند اين گره ها را دولت 

پيشين بر دست و پاي اقتصاد ايران زده و دولت سيزدهم در حال باز كردن گره هاست. 
دقت در آنچه بر قلم و زبان اين گروه از مديران جاري مي شود نشانه هاي ناراحت كننده 

از رخوت افتاده برجان و تن اقتصاد بيمار ايران است...

تكاپوي جهاني و روزهاي ايران 

صفحه 51 ارز و یارانه

از شرايط مورد لزوم توسعه، تناسب 
رفتار و خلق و خوي جمعي، متناسب 
با نيازهاي توســعه يافتگي است. آمار، 
كنش و واكنش محاوره اي در جامعه و 
شايعه سازي را مانع مي شود و فرهنگ 
مستند گويي در جامعه را ايجاد مي كند. 
از نقش هاي ديگر شاخص هاي آماري، 
ايجاد فهم مشــترك از موضوعات در 

جامعه است. به عنوان مثال هر چقدر بگويم رونق اقتصادي، استنباط هاي متعددي ممكن است 
ايجاد شود، اما هنگامي كه مي گويم ارزش افزوده، رشد اقتصادي و درآمد سرانه چنين عددي است...

ويژگي هاي اقتصادي اجتماعي خانوارهاي كه به دهك هاي پايين يا باال انتقال يافته اند

صفحه 37 انتخاب سردبیر

پيوندشــكني ، جفــاكاري ، هراس افكني 
و هراســان بودن و بزدلــي و فريب كاري از 
ويژگي هاي ناپسندي  هستند كه هيچ آدمي 
دوست ندارد در ميان ديگران به آن ويژگي ها 
مشهور باشد. در برابر آن خصلت هاي ناپسند 
اما خصلت هايي مثل شجاعت ، عدالت خواهي، 
آزادي خواهي و داشــتن انصاف از مقوله هاي 
گرانسنگي هستند كه هر آدمي دوست دارد 

به آنها مجهز باشد. جامعه هاي انساني نيز آرزومند جاري شدن مقوله هاي دسته دوم هستند تا انسان بالنده و در 
آسايش باشد؛ مقوله فراموش شده در ميان مقوله هاي ارجمند يكي هم مقوله شريف رقابت است...

زخم  كاري انحصار بر تن ايران
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ســاعت 24- محســن خليلي رئيس 
هيــأت  مديره انجمن مديــران صنايع و 
از صنعتگران قديمي ايران در نشســت 
اعضاي اين انجمن تاكيد كرد: »به گمان 
اين ارادتمند در اين ســن 93 ســالگي، 
ميهن عزيزمــان در يكي از پيچيده ترين 
 و حســاس ترين دوران تاريخــي خــود 
به سر مي برد. دوراني كه نيازمند ايثار و 
فداكاري تك تك افراد و آحاد اجتماعي 
و از آن مهم تــر فعاليت هاي منســجم و 
دقيق مدني و صنفي است تا امكان گذار 

از اين وضعيت دشوار ممكن شود.«
وي ادامــه داد: دوره اي كه نه فقط در 
داخل با انواع مســالئل و مشكالت حاد 
اقتصادي و اجتماعي و ناماليمات سياسي 
مواجهيم، بلكه همچنين در خارج نيز با 
دشمني هاي بسيار مخاطره انگيز روبه رو 
هســتيم كه بقا و دوام اين سرزمين را 
با تهديدات جدي مواجه نموده اســت. 
دوران ســخت و دشــواري كه تنها از 
طريــق تجميــع اراده ملــي و كاهش 
شــكاف دولت- ملت فائق آمدن بر آنها 
 امكان پذيــر مي شــود؛ كه اميد اســت 

چنين شود. 
بخشي از سخنان وي در اين نشست را 
مي خوانيد: نهادهاي مدني و تشكل هاي 
صنفي و صنعتي اساس توسعه اند و هيچ 
كشوري بدون وجود چنين نهادهايي، در 
مدار توسعه قرار نمي گيرد. چرا كه هيچ 
كشوري بدون جلب مشاركت و همكاري 
تك – تك شــهروندان و صرفــاً با اتكا 
به گروه ها و طبقــات خاص و محدود و 
ســاختاري اداري و ديواني نمي تواند بار 
حل مسائل و مشكالت و چالش هاي يك 
كشــور قرن بيســت و يكمي را بر دوش 
كشــد و رفاه و آســايش و خوشبختي و 

بهروزي آن جامعه را به ارمغان آورد. 
ايجــاد نهادهاي مدني و تشــكل هاي 
صنفــي و صنعتي به عنوان ضرورت هاي 
تــداوم حيات يك ملت و كشــور، اما دو 
ســويه دارد؛ ســويه اول، نهاد دولت در 
معناي نظام حكمراني اســت كه زمينه 
و بســتر و امكان تأسيس و نشو و نماي 
اين نهادها را فراهم و فضاي مســاعد را 
با تدويــن قوانين و مقــررات و انتصاب 
مجريان شايســته، ايجاد مي كند. سويه 
ديگر معادله، »جامعه« اســت كه اوالً در 
مقام مطالبه گر، بايد ايجاد اين نهادها را 
از دولت ها بخواهد و در ثاني در تأسيس 
و فعاليت اين نهادها همكاري و مشاركت 
مؤثر كند و از خود سلب مسئوليت نكند 
و در برخورد با مســائل و مشــكالت و 
نامهرباني ها، نااميد و سرخورده نشود. به 
هر حال مردمي كه نخواهند از بخشــي 
از امكانــات و داشــته هاي مالي و فكري 
و روحــي و رواني خــود در جهت يك 
حركت منســجم ملي براي خير عمومي 
هزينه كنند و همواره چشــم به دست و 
فكر دولت ها و حكومت ها داشته باشند، 
بهــره و نصيبي از توســعه و پيشــرفت 
نخواهند بــرد. »انجمن مديران صنايع« 
با ســابقه درخشــان در طي چند دهه 
سعي كرده است در اين مسير و مجموع 
كردن اراده ها و خواســت ها و امكانات و 
توانمندي هاي اعضاي خود در جهت نيل 
به توسعه اي پايدار، مؤثر و مفيد باشد. اما 
به قطع و يقين اين نهاد عزيز و ارزشمند 
نيز مانند هر پديده دست ساخت بشري 
نيازمند بازبينــي عملكرد و فعاليت هاي 
خود از طريق دريافــت نظرها، انتقادها 
و راهنمايي هــاي اعضــا و عالقه مندان 
و كارشناسان گرامي اســت. لذا از همه 
عزيزان حاضر در مجمع و نيز ساير اعضا 
اســتدعا مي نمايم مــا را از ديدگاه ها و 
نظرات خود محروم نسازند و انجمن خود 
را در جهت ارتقا برنامه ها و فعاليت هايش 

ياري دهند. 
بي شك انجمن مديران صنايع نيازمند 
ســعي و تالش هر چه بيشــتر اعضاي 

محتــرم هيأت مديــره و دبيركل محترم 
و كاركنان گرامي خود اســت كه ضمن 
تقدير فــراوان از زحمــات و تالش هاي 
همه اين عزيزان، استدعا دارم تا هر چه 
بيشــتر و بهتر در خدمت خواســت ها و 
مطالبات اعضاي گرامي باشند و گوش و 
دل و فكرشان را براي شنيدن ديدگاه ها، 
راهنمايي ها و مطالبــات اعضاي محترم 
باز نگاه دارنــد و بدانند، انجمن مديران 
 صنايــع چيزي نيســت جــز مجموعه 

اعضاي آن!
در خاتمــه شــايان ذكــر اســت كه 
اخيــرا نهادي پژوهشــي و تحقيقاتي را 
بــا قبول افتخــار همكاري تعــدادي از 
نخبگان اقتصــادي و صنعتي ميهن مان، 
سروراني همچون: دكتر مشايخي، دكتر 
نيلــي، دكتر بهكيش و فعاالن تشــكلي 
برجســته اي همچون: مهندس پورفالح، 
مهندس نصراهلل فالح، مهندس سليمي، 
مهندس جابر انصــاري و عزيزاني ديگر 
به نام »بنياد توســعه صنعتي محســن 
خليلي« تأسيس نموده ام كه مقرر است 
در جهت پشتيباني و حمايت از مطالعات 
و  اقتصادي  كاربــردي  پژوهش هــاي  و 
صنعتي و تشكل هاي فعال در اين زمينه 
براي تحقق توســعه صنعتي ميهن مان 

فعاليت نمايد. 
نهادي الهام گرفته از بنيادهاي حمايتگر 
و تشويق گر در كشــورهاي پيشرفته كه 
جاي آن در كشــورمان خالــي بود و به 
گمانم بــراي اولين بار اســت كه چنين 
نهادي در حوزه »صنعت« توســط بخش 

خصوصي تأسيس مي شود. 
اين نهــاد پژوهشــي و تحقيقاتي كه 
بــا تأمين مالي اين خدمتگــذار و بدون 
عضو گيري تأســيس شــده اســت قرار 
اســت در خدمت محققان و پژوهشگران 
فعاليت هاي مطالعات كاربردي  و مشوق 
باشــد و به اقتصاد ملــي خدمت نمايد. 
نهــادي كه مي تواند بــه انجمن مديران 
صنايع نيز خدمت كنــد و يار و ياور آن 
باشــد. نهادي كه اميدوارم بعد از حيات 

من نيز دوام و بقا داشته باشد. 

ايران در پيچيده ترين پيچ تاريخ معاصر 
یادداشت

مهندس محسن خلیلي 

رئیس هیأت مدیره انجمن 
مدیران صنایع
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بدون چون وچرا بايد با كمال تأســف 
ايران  كارخانــه اي  كــرد صنعت  قبول 
كه در خاورميانه و در بين كشــورهاي 
آسيايي سابقه بيشــتري دارد و هزاران 
ميليــارد تومان در اين 70 ســال تازه 
سپري شــده براي آن ســرمايه گذاري 
شده اســت از كاروان پيشرفت جهاني 
صنعــت دورمانده اســت. در حالي كه 
كاروان توســعه صنعتي در جهان و به 
ويژه در ميان كشورهاي نوظهور صنعتي 
با كيفيت و كميت و شتاب  شگفت انگيز 
به راه خود ادامــه مي دهد، فعاليت هاي 
صنعتي درايران بــه داليل گوناگون در 
دره ركود و سكون و تاريكي افتاده است 
و جز تك ستاره هايي كه آنها نيز به شدت 
در معــرض تضعيف قراردارند چيزي در 
سپهر صنعت ديده نمي شود. آيا آنچه در 
باال و با تأسف نوشته شد تنها براي اين 
است كه چيزي نوشته شود و مابه ازايي 
در جامعه ندارد؟ آيا براي نشان دادن و 
تأييد نظر باال و مفهوم توســعه نيافتگي 
صنعت ايــران در روزگاري كه در آن به 
سر مي بريم مي توان مصداق هاي عيني 
الزم را ارائه كرد؟ بازهم بايد با تأســف 
تصريح كرد مصداق هاي مفهوم ايستايي 
توسعه صنعتي درايران پرشمارند و براي 
آنها نبايد زحمت كشــيد و فقط بايد با 
نگاهي دلســوزانه و بدون ترس به اين 
پديده نگاه كرد. برخي از آنها را در ادامه 

مي آورم: 

كســي در جهان منتظــر تولید 
صنعتي ایران نیست

در دنياي امروز نمادهايي براي اينكه 
نشــان داده شود يك كشــور در پهنه 
صنعت ســري در ميان سرها در آورده 

اســت و مي تواند ادعا كنــد در رديف 
كشــورهاي صنعتي يا نوظهور صنعتي 
قــراردارد و بندهاي پيدا و پنهان در جا 
زدن را در صنعت پاره كرده اين اســت 
كه شــهروندان جهاني با چشم هايي باز 
وگوش هايي تيز خبرهاي مربوط به يك 
كاالي صنعتي آن كشور را دنبال كنند 
و براي خريد آن ثانيه شماري كنند. اين 
يك ســنت شده اســت كه كشورهاي 
نوظهور صنعتي نيز از آن براي نشــان 
بهره برداري  خــود  توانايي هــاي  دادن 
مي كنند اين روزها و هفته ها ميليون ها 
شــهروند جهاني با ماهيــت اجتماعي 
گوناگون و به ويژه طبقه بزرگ متوسط 
در كشورهايي از اروپا تا آفريقا و آمريكا 
چشم به راه هستند شركت سامسونگ 
كره جنوبي، شــركت شــيائومي چيني 
و اپــل آمريكايي در كدامين روز ســال 
گوشــي جديد تلفن همــراه خود را به 
بــازار عرضه مي كند تا بــراي خريد آن 
زودتر دســت به كار شــوند. از ســوي 
ديگر نيز مي دانيم كــه دردنياي امروز 
گوشي تلفن همراه تبلور عيني باالترين 
تكنولوژي در صنعت به حساب مي آيد. 
آيا ايران حتي در مســير توليد گوشي 
تلفــن همراه قــرار دارد و آيا در دنياي 
امروز كســي منتظر گوشي توليد ايراني 
هست؟ بسيار مي خوانيم و مي شنويم كه 
در شروع هرســال ميالدي شركت هاي 
كوه پيكر اتومبيل سازي جهان با تبليغات 
مي خواهند  مي كنند  اعالم  شگفت انگيز 
مدل هاي روزآمد شــده خود را به بازار 
اتومبيل جهــان معرفي كنند. مي دانيم 
دنيــاي اتومبيل ســازي در دنيــا نيــز 
نمونه اي از تبلور توســعه صنعتي است 
و صادرات اين كاال از ســوي كشورهاي 
گوناگون با استفاده از تكنولوژي و قدرت 
رقابــت و قيمت مصداق پيشــرفت به 
حساب مي آيند. واقعيت كالن اين است 
كه توســعه صادرات صنعتــي به مثابه 
تبلور توســعه صنعتي درايران، بســيار 
عقب مانده و از كاروان پيشرفت جهاني 
دور شــده اســت. دو نمونه يادشده از 

ناكامي صنعت ايران را مي توان به ديگر 
فعاليت هاي صنايع كارخانه اي تســري 
داد. مي توان ادامه داد رشــد و توســعه 
صنعت نساجي، صنعت لوازم خانگي و... 
ايران حتي در اندازه كشورهاي نوظهور 
صنعتي مثل كره جنوبي و تركيه نيست. 
درآمد صدها ميليارد دالري كره جنوبي 
و چيــن كــه در همين نيم ســده تازه 
سپري شده به صف كشورهاي نوظهور 
صنعتي پيوسته اند نشان از بيراهه روي 

صنعت ايران ندارد؟

ایستایي تكنولوژیك
كارشناسان و فعاالن صنعت و اقتصاد 
و نيز دانشــمندان علــوم اجتماعي به 
درســتي بــاور دارنــد نيروي انســاني 
انگيــزه  و  مهــارت  داراي  هوشــمند، 
پيشرفت داراي و تخصص هاي تراز نوين 
و مديران اداره كننــده بنگاه هاي بزرگ 
صنعتــي از اركان توســعه بنگاه ها و در 
نتيجه از پايه هاي توســعه صنعتي بوده 
و هســتند. تجربه نيم سده تازه سپري 
شده نشــان مي دهد برايند فعاليت اين 
گروه هاي ورزيده كــه موتور پيش برنده 
توسعه به حساب مي آيند در عنصري با 
اهميت به نام تكنولوژي متبلور مي شود. 
هر پيشرفت بدون ايستايي در هر بخش 
همانند يك  فعاليت هــاي صنعتــي  از 
زنجيره در پويش تاريخ جلو مي رود و در 
يك نقطه عطف، در توليد صنعتي جهان 
و نيز كشــورها انقالب ايجاد مي كند. با 
نگاه دقيق به آنچه در باال نوشــته شد و 
نيز تاريخ صنعت جهان است كه گفته و 
نوشته و داوري مي شود كه دنيا در حال 
ســپري كردن انقالب چهــارم صنعتي 
اســت. انقالب چهارم صنعتي ماهيت و 
شكل توليد صنعتي را از اين چيزي كه 
هستيم جدا كرده و انســان را با توليد 
صنعتي تازه اي آشــنا مي كنــد. به طور 
مثال مي توان به انقالب اينترنت اشــاره 
كرد كه در يك دوره بيست ساله چهره 
صنعت را از هر نظر دگرگون كرده است. 
بنگاه هاي بزرگ صنعتي در دنياي پر از 

صنعت ايران در دام اقتصاد سياسي

محمد  صاد  ق جنان صفت

سرد  بیر

سرمقاله
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رقابــت اكنون و امــروز ميلياردها دالر 
براي تكنولوژي روزآمد ســرمايه گذاري 
مي كننــد تا بتوانند يــك محصول تازه 
بــا افزودني هــاي مفيد و قابل پســند 
مشــتريان جهاني به بازار عرضه كنند. 
متأســفانه ايران پيش و پس از انقالب 
اسالمي از اين مســير دور شد. راهبرد 
توسعه صنعتي بر پايه جايگزيني واردات 
دردهه هاي پيش از انقالب راه گلخانه اي 
شدن صنعت ايران را هموار كرد. به اين 
ترتيب بود كه بازار داخلي براي توليدات 
صنعتي ايران مهيا شــد و بخش صنعت 
لزومي براي رقابــت نمي ديد تا بخواهد 
از تكنولوژي روزآمد استفاده كند. پس 
از پيروزي انقالب اسالمي به مدت يك 
دهه از 1357 تا 1367 و پايان سال هاي 
تثبيت انقالب و جنگ، صنعت ايران به 
كما رفت و تقســيم كارخانه ها بين سه 
وزارتخانه صنعتي تاســيس شده و نيز 
بانك ها و نهادهاي انقالبي تقســيم شد 
و هيچ كــدام از آنها در انديشــه روزآمد 
كــردن تكنولــوژي نبودند. حــاال نيز 
سرمايه مورد نياز براي به دست آوردن 
تكنولوژي روزآمد به اندازه اي شده كه از 
توانايي ايران و بنگاه هاي صنعتي خارج 
است. با توجه به شتاب روزافزون دنياي 
صنعت در روزآمــد كردن تكنولوژي به 
نظر مي رسد ايران ديگر شايد نتواند در 

صنعت كارخانه اي به جايي برسد.

بخش واقعي اقتصاد و بخش مالي
بررسي پژوهش هاي فصلي و چندماهه 
نهادهاي پژوهشي از وضعيت بنگاه هاي 
فعال صنعتي درايران كه هر از چند گاه 
از سوي اتاق بازرگاني ايران و پژوهشكده 
پولي و مالي منتشــر مي شــود نشــان 
مي دهــد بنگاه هاي صنعتي بيشــترين 
تنگنــاي خود را پس از مســائل كالن 
مثل بي ثباتي سياسي و نيز سياست هاي 
شــتابزده دولت هــا، كمبــود نقدينگي 
معرفي مي كنند. به دليل كنترل شديد 
قيمت توليدات صنعتي از سوي از سوي 
دولت هــاي به بهانه ها و مناســبت هاي 
گوناگون نرخ ســود صنعت در مقايسه 
با نرخ ســود فعاليت در بازارهاي مالي 
پايين و با ريسك باالتر است و به همين 

دليل راه ورود ســرمايه مالي به اين سو 
تنگ شــده اســت. از دهه ها پيش و به 
ويژه در دوران وفــور ارزي دولت بدون 
دردســر با انبوه واردات بــا نرخ كنترل 
شــده ارز موافقت مي كرد تا بازار از كاال 
خالي نباشــد و اصوالً دولــت نيازي به 
ســرمايه گذاري در صنعــت كارخانه اي 
مدرن احساس نمي كرد. در اين وضعيت 
بود كه برخي امتيازها به توليد كنندگان 
داده مي شد و بخش خصوصي زير فشار 
دنبال توليد آســان بــود. منابع بانكي 
دولتي و خصوصي دنبال ســود هاي آني 
بودند كه در بخش تجارت و خدمات به 
دست مي آمد و پيوستگي دنياي مالي با 
دنياي صنعت برقرار نشــد. بازار سرمايه 
ايران يا همــان بــورس اوراق بهاداربه 
مدت بيش از يك دهه تعطيل بود و تنها 
از اوايــل دهه 1370 بــود كه آرام آرام 
راه افتاد. اين بازار نيز كوچك و كم عمق 
بود و بــا بورس هاي دنيا پيوند نخورد و 
نياز مالي توســعه صنعتي از اين راه به 
دست نيامد. از سوي ديگر غرب ستيزي 
و دوري از غول هاي تأمين ســرمايه در 
جهــان نيز مزيد برعلت شــده و منابع 
مالي وارزي قابل اعتنا به صنعت نيامد.

اقتصاد سیاسي
چرا توسعه صنعتي ايران عقيم ماند و 
از كاروان توسعه صنعتي به معناي واقعي 
آن دور شد؟ واقعيت اين است كه توسعه 
صنعتــي در يك محيط پــر از تنش در 
سياست داخلي و چنددستگي در انديشه 
و راهبردها و آينده نگري ها ناممكن است 
و تنها مي توان به ماكت توســعه صنعتي 
رســيد. در ايران به ويژه پس از پيروزي 
انقالب اســالمي به پديــده صنعت روي 
خوش نشان داده نشد. رهبران اقتصادي 
و صنعتي ايران در دهه نخســت پس از 
انقالب داراي انديشــه هاي تازه اي بودند 
و هرگز يك پارچگي در انديشــه پديدار 
نشــد. گروهي از مديران انقالب درست 
يا نادرست باور داشــتند توسعه ايران از 
مسير توسعه تجارت مي گذرد. اين گروه 
ذ ي نفوذ كه هنوز در ايران نيروي بزرگي 
به حســاب مي آيند مي گوينــد ايران در 
چهارراه تجارت شــرق و غرب واقع شده 

اســت و بايد از اين مزيت براي توســعه 
اســتفاده كند. به اين معني كه به جاي 
ســرمايه گذاري بــر روي كارخانه هــاي 
صنعتــي كه قادر به رقابــت با غول هاي 
صنعتي نيســتند ايران بنادر و گمرك و 
راه هاي زميني و ريلي براي توســعه كاال 
از خاور به باختر و برعكس را آماده كند. 
از سوي ديگر گروهي از انقالبيون كه در 
دهه نخست حاكميت داشتند به توسعه 
صنعت ســنگي مثل مــدل هند آن روز 
يا شوروي آن ســال ها بيشتر عالقه مند 
بودند و از حضور دولت در توليد صنعتي 
حمايت كامل قانوني و اجرايي داشــتند. 
گروه ســومي نيز بودند كه باور داشتند 
ايران بايــد در تأمين غذا و نيز در تأمين 
نظامي  تهاجمــي  و  دفاعي  ســالح هاي 
خودكفا باشــد و توســعه بر پايه توسعه 
كشاورزي و روستايي را دنبال مي كردند. 
انديشــه اي  ايــن درگيري هاي  براينــد 
سپري شدن زمان و بالتكليفي در اتخاذ 
راهبرد توســعه صنعتي بود وهســت و 
تا امــروز نيز هيچ كدام از انديشــه هاي 
ســه گانه نتوانســته اند بر ديگري استيال 
يابند و صنعت ايران دوراز جاده پيشرف 
در  بر چنددســتگي  عــالوه  قرارگرفت. 
انديشه توســعه ايران كه به طور خالصه 
در باال به آن اشــاره شد غرب ستيزي به 
مثابه راهبرد ايران اســالمي راه را براي 
 همــكاري پيوســته ايران بــا غول هاي 
صنعتي جهان بســت. آخرين نمونه اين 
غرب ســتيزي و پيامد آن بر عقيم ماندن 
توســعه صنعتي ايران را مي توان در كوچ 
دســته جمعي بنگاه هاي بــزرگ صنعتي 
پــس از تحريم 1397 ديــد. بنگاه هاي 
بزرگ صنعتــي در توليــد اتومبيل، در 
توليد لوازم خانگــي، در توليد فوالد، در 
توليد نساجي و... از ايران رفته اند و معلوم 

نيست كي برگردند.

راه براي همیشه بسته است؟
پرسش امروز كســاني كه دلشان به 
اين مرز وبوم مي ســوزد اين اســت كه 
بــا توجه به مجموعه شــرايط داخلي و 
تحوالت شــگفت انگيز در اقتصاد جهان 
آيا راه توســعه صنعتي براي ايران بسته 
شده است؟ برخي باوردارند دست كم در 
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برخي از رشته هاي صنعتي 
به ويژه صنايع كارخانه اي 
كــه كاالي مصرفي توليد 
مي كنند راه توسعه هموار 
نيســت. به طــور مثال در 
صنعت لــوازم خانگي، در 
صنعت نساجي، در صنعت 
كاالهاي  ديگــر  و  مبــل 
صنعتي فاصله شديد شده 
اســت و ايــران نمي تواند 
بــا چين و تركيــه رقابت 
كنــد. در صنايــع بزرگ 
و توليد كننــده كاالهــاي 
فوالد  مثــل  واســطه اي 
و ســاير فلزات ســنگين 
و نيــز پتروشــيمي و نيز 
وضعيت  نيز  خودروسازي 
به شــدت وخيم اســت و 
بــراي بقاي ايــن صنايع 
نيز بــه اقدام هاي بنيادين 

داريم.
بايــد  ايــران  اقتصــاد 
تحميل هــاي خــود را از 
دوش صنعــت بــردارد تا 
اين بخــش از فعاليت هاي 
آزادي  با  بتوانند  اقتصادي 
و بــدون قيــد و بندهاي 
فعاليت  ســاخته  دولــت 
دوره  يــك  در  و  كــرده 
ديگر  كشورهاي  با  سخت 
رقابــت كننــد و نيــز با 
غول هــاي صنعتي تعامل 
داشــته باشند تا مشخص 
شــود كدام صنايع قابليت 
رقابــت كامــل را دارند و 
كدام صنايــع بايد تا چند 
ســال و چه حمايت هايي 
را بگيرنــد و كدام صنايع 
بايد تعطيل شــوند. ايران 
بايد بتوانــد منابع محدود 
را  خــود  ريالــي  و  ارزي 
گونه اي سامان دهد كه در 
هر دوره بخشــي از آن به 
داليل وجود رانت و فساد 
وگور  گــم  بيراهه هــا  در 

نشوند. 

نادر پیروز- رقابت جهانی برای توسعه وارد 
عرصه جديدی شده است. ظهور فناوری های 
زيســت  اقتصادی،  بحران های جهانی  نوين، 
محيطی و انرژی، افزايش شــكاف طبقاتی و 
تقابل ميان كانون های قدرت در شرق و غرب 
همگی گواهی بر اين مدعاســت. برای ارتقای 
توانمندی كشور ايران در سال های اخير شاهد 
تاكيد زيادی بر محورهای نظامی و امنيتی و 
هدفگذاری های ساالنه و مستمر اقتصادی بوده 
و هستيم. الزمه دستيابی به همه اين اهداف 
واال داشتن مزيت رقابت اجتماعی است. اخيراً 
انديشــكده ها و مراكز پژوهشی غرب و شرق 
تحقيقات زيــادی در زمينه چگونگی افزايش 
رقابت پذيری جوامع خود انجام داده اند. موارد 
ذيــل خالصه و چكيده اين تحقيقات اســت 
كــه می تواند برای ما ايرانيــان نيز آموزنده و 

الهام بخش باشد.

عزم و اراده ملی
ملت هايی كه بر فراز قله سياســت جهانی 
می ايستند و به باالترين دستاوردهای فناوری 
دســت می يابند همگی از عزم و اراده راسخ 
ملی برای توسعه و پيشرفت برخوردار هستند. 
اين عزم و اراده ملی در شخصيت يكايك افراد 
جامعه نيز متجلی می شود و آحاد جامعه را با 
توجه به استعدادها و قابليت های هر يك از آنها 
به خالقيت، نوآوری، تالش و پشتكار، التزام به 
ارزش های اخالقی، احترام به قوانين داخلی و 
بين المللی و حركت شتابان در راستای منافع 
ملی كشور ترغيب و تشويق می كند. خواست 
ملی شرط الزم رسيدن به دستاوردهای بزرگ 
يك ملت اســت. يقينا نمی تــوان از ملتی كه 
به دنبال توســعه و پيشــرفت نيست انتظار 
شــكوفايی و رفاه و رونق اقتصادی داشــت. 

توسعه طلبی شرط اول توسعه يافتگی است.

هویت ملی منسجم
ملت هايی كــه دارای هويــت ملی متحد 
و هماهنگ هستند نســبت به ملت هايی كه 
هويت ملی آنها پراكنده و ناهماهنگ اســت، 
مزيت اجتماعی بيشــتری دارند. اين كيفيت 
عموما  بايد در احســاس تعلق و دلبســتگی 
شهروندان به كل كشور و جامعه ظهور و بروز 

داشته باشــد. پژوهش های تاريخی همگی بر 
اين گواه هستند كه انسجام هرچه بيشتر در 
هويت ملی نقش اساسی در توسعه اقتصادی 
دارد. اياالت متحــده، ژاپــن و آلمان هر كدام 
زمانی كه به اين انســجام دست يافتند موفق 
شــدند تا پيشرفت های چشمگير اقتصادی را 
به ارمغان آورند. در مقابل كشــورهايی چون 
عراق، لبنان، مصر و بســياری ديگر علی رغم 
توانمندی هــای بالقــوه دچار ســردرگمی و 
عقب افتادگی هستند. با از ميان بردن تضادها 
و تناقض های درونی يك جامعه مسير توسعه 
هموار می شــود. اگر سرنشــينان يك خودرو 
هــر كدام مســيری متفاوت در نظر داشــته 
باشــند رســيدن به مقصد با دشــواری های 
بســياری همراه خواهد بــود. تحميل نكردن 
خواســت فردی و گروهی بر خواست عمومی 
گام نخست برای رســيدن به اين هماهنگی 
اســت. احترام به نظر اكثريت يعنی استقبال 
از پيشرفت و رسيدن به مقصد توسعه يافتگی.

فرصت های مشترک
فرصت های مشترك به اين معناست كه تا 
چه اندازه تمامی مردم يك كشور استعدادها، 
امكانات، ابتــكارات، مهارت ها و هوش و ذوق 
خود را در راســتای موفقيت، سعادت، رفاه و 
افزايش قدرت آن كشــور به كار می گيرند. به 
عبارت ساده تر ملتی موفق و حاكميتی كارآمد 
است كه بتواند خواســت فردی و اجتماعی، 
اهــداف آحاد جامعــه و منافع ملی را در يك 
راســتا قرار دهد. تالش ها و كوشش های هر 
فرد در جامعــه بايد در جهت دســتيابی به 
اهــداف كالن آن ملت باشــد. آن هنگام كه 
شاهد باشــيم مردم هر كشور در حال تالش 
شــبانه روزی برای پيشرفت و توسعه هستند 
يعنــی آن جامعه راه خود را پيدا كرده و هيچ 
نيروی داخلی و خارجی نمی تواند آن ملت را 
از مسير توســعه باز دارد. تعريف منافع ملی 
بدون تبيين منافــع اقتصادی آن معنا ندارد، 
لذا يكی از وظايف اصلی حاكميت و نخبگان 
جامعه تبيين منافع جامعه در راستای رسيدن 
به اهداف توســعه ای آن كشــور است. سهيم 
بودن در ثمرات توســعه يافتگی انگيزه الزم را 

برای رسيدن به اين هدف هموار می كند.

رقابت پذيری اجتماعی و توسعه يافتگی



10

شماره 151- مرداد و شهریور 1401

یادداشت

حاكمیت فعال
داشــتن حاكميتی كارآمــد، پرانرژی، 
مدبر و هوشمند يكی از موتورهای اصلی 
توسعه است. بدون داشتن حكمرانی موثر 
و يك دولــت كاردان و خردمند در رأس 
آن نمی توان شــاهد توســعه، پيشرفت، 
رفاه و تامين امنيت ملی يك كشــور بود. 
بــه منزله تصدی گری  حاكميت كارآمد 
اقتصادی و اجتماعی دولت نيســت بلكه 
بــه معنای ســكانداری و هدايت جامعه، 
ايجاد ارتش و قوای نظامی مقتدر و فراهم 
آوردن بســتر الزم ژئوپولتيك در راستای 
رشد و تعالی آن كشــور است. بريتانيای 
قــرن نوزدهم و ژاپن بعد از جنگ جهانی 
نمونه های تاريخی هستند كه نقش آفرينی 
مثبــت حكومــت در پيشــبرد اهداف و 
توفيقات ملی را نشــان می دهند. وظيفه 
هدايت جامعه به ســمت توسعه بر عهده 
حاكميت آن ملت است. به عالوه داشتن 
ساختار حاكميتی پويا و شايسته ساالر از 

شخص حاكمان مهم تر است.

نهادهای كارآمد
فصــل مشــترك تمامــی ملت های 
نهادهای عمومی و  سعادتمند داشــتن 
خصوصی كارآمد است. نهادهای كارآمد 
هزينــه معامالت اقتصــادی و تعامالت 
اجتماعی را به شــدت كاهش می دهند، 
خالء حضــور حاكميت را در بســياری 

حوزه ها به خوبی پر می كنند، در حل و 
فصل معضالت و مشكالت جامعه نقش 
موثری ايفا می كنند و در زمينه هايی چون 
رقابتی  مزيت های  علمــی  پژوهش های 
كشــور را دو چندان افزايش می دهند. 
نهادهــای كارآمد حركت و عملكرد يك 
حاكميت فعال كه همان موتور توســعه 
جامعه است را روان و پرشتاب می كنند. 
هر چه تعداد ستون های يك ساختمان 
بيشتر و قوی تر باشد بنای توسعه بلندتر 
و پايدارتر خواهد بود. نهادها ستون های 
بنای توســعه هســتند. به عنوان نمونه 
دستگاه قضايی كارآمد، سيستم امنيتی 
روزآمد و هوشمند، دانشگاه ها و مؤسسات 
تحقيقاتی پيشرفته، تشكل های صنفی و 
انجمن های غيردولتی حلقه های اثربخش 
و تعيين كننده ای در ايجاد مزيت رقابتی 

اجتماعی برای يك كشور هستند.

جامعه ای با قدرت یادگیری و تطبیق
جوامعی كه از پويايی و رقابت پذيری 
بااليــی برخوردارند تشــنه يادگيری و 
به كارگيری ايده های نو و سياســت ها و 
روش های تازه هســتند. آنها شبكه های 
علمی و فكری خود را پرورش می دهند 
و از فضــای بحــث و بررســی و نقد به 
شــدت اســتقبال می كننــد. در فضای 
عمومــی جامعه آمــوزش و يادگيری و 
تبادل اطالعات و نظرات و انديشــه ها را 

تشــويق و ترويج می كنند. دانش را در 
سطح كاربردی آن به نحو احسن به كار 
می برند. دائما روش های مورد اســتفاده 
خود را مــورد ارزيابی و تجديد نظر قرار 
می دهند. ركود و سكون را به هيچ وجه 
آموزشــی،  نظام  كيفيت  برنمی تابنــد. 
نوآوری در سياســتگذاری، جريان آزاد 
اطالعــات و ظرفيــت نقد و بررســی و 
تعاطی افكار از مهم ترين شــاخصه های 
يــك جامعه با قدرت يادگيری و تطبيق 

باال است.

تكثر و تنوع رقابت پذیر
دو عامــل تكثــر و تنــوع در افزايش 
رقابت پذيــری يك جامعه بســيار موثر 
اســت. تكثر صرفاً به معنای به رسميت 
شناختن انواع قوميت ها، نژادها، طبقات 
اجتماعی و فرهنگ نواحی نيســت بلكه 
شامل افراد با توانمندی ها و استعدادهای 
مهارت هــای  و  تحصيــالت  مختلــف، 
گوناگون نيز می شود. به طور كلی تكثر 
امكان به كارگيری هر چه بيشتر امكانات 

و ظرفيت های جامعه است.
عامــل دوم تنوع نــام دارد. منظور از 
تنوع به رسميت شناختن تمامی مراكز 
تصميم گيری و تصميم سازی در جامعه 
اســت. هر جامعه ای در سطوح مختلف 
رســمی و غيررســمی بــه جمع بندی 
نهايی می رسد. اينكه يك جامعه بتواند 
مجاری قانونی و متعارف خود را علی رغم 
تعــداد و تفاوت هــای آن بپذيرد و اين 
ســطوح مختلف بتوانند در عمل با هم 
همــكاری كنند و در نهايت جامعه را به 
سمت رشد و تعالی هدايت كنند بسيار 
مهم اســت. هماهنگی و كارســازی در 
مقابل پراكندگی و كارشــكنی است. در 
مجموع دو عامل تكثر و تنوع در ميزان 
رقابت پذيری اجتماعی بسيار موثر است.

امروزه توسعه مهم ترين عرصه رقابت 
برای  ايــران  ميان كشورهاســت. ملت 
توفيــق در اين عرصــه همانند يك تيم 
ورزشی  بايد از آمادگی الزم و هوشياری 
كافی برخوردار باشــد. توجــه و رعايت 
فهرست هفتگانه فوق كه می توان عوامل 
ديگری نيز بر آن افزود از مهم ترين اصول 

پيروزی در رقابت جهانی توسعه است.
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اقتصاد ايران در باالترين سطح خود و از 
نظر شــاخص هاي كالن و ملي بيش از يك 
دهه است در بدترين وضعيت قراردارد. نرخ 
تورم هاي دو رقمي از يك سو قدرت خريد 
شهروندان را كاهش داده و سمت تقاضاي 
اقتصاد را به پله هــاي پايين نردبان اقتصاد 
رانده اســت كه پيامــد آن كاهش فروش 
توليدات صنعتي اســت. از سوي ديگر نرخ 
تورم دورقمي و فزاينــده در همه نيم قرن 
تازه سپري شــده قدرت رقابتي ايران را به 
اندازه اي كاهش داده است كه تعرفه وارداتي 
صددرصد نيز سد راه واردات نمي شوند. نرخ 
رشد كاهنده سرمايه گذاري در دهه 1390 
ونيز نرخ هاي پايين رشد سرمايه گذاري در 
دهه هاي پيشين نه تنها به كاهش موجودي 
سرمايه ايران منجر شــده بلكه راه را براي 
رشدهاي متوسط نيز بسته است. رشدهاي 
پايين توليد ناخالص داخلي و نيز نوســان 
رشد اقتصادي در اندازه هاي باال راه را براي 
كاهش رفاه شــهروندان هموار كرده و نيز 
قــدرت ايران در چانه زني هاي سياســي را 
كاهش داده اســت. از ســوي ديگر كاهش 
نرخ رشد اقتصادي به طور مستمر به كاهش 
نرخ پس انــداز ملي منجر و دور باطل ادامه 
دارد. عالوه برايــن روندهاي ناراحت كننده 
در شــاخص هاي كالن بايد توجه داشــته 
باشــيم كه ايران از نظر تجارت خارجي نيز 
در وضعيت نامساعدي قراردارد. تراز منفي 
تجارت خارجي و محاصره تجارت از سوي 
چين و امارات متحــده عربي و نيز كميت 
ناســازگار با نيازهاي اقتصادي و كيفيت و 
تركيب ناجــور كاالهــاي صادراتي كه به 
پتروشــيمي و فوالد منحصر شــده اســت 
تجارت خارجي ايران را با شرايط غم انگيزي 
روبه رو كرده اســت. بر همه اين دشواري ها 
بايــد بــه مقوله بســيار مهم ادامــه رژيم 
تحريم هاي غرب اشــاره كرد و يادآورشــد 
كه اين مقوله پيامدهاي دردناكي بر اقتصاد 

ايران برجاي گذاشته است.

مي خواهیم از بن بست بیرون آییم؟
آيا اقتصــاد ايران مي توانــد با همين 
فرمــان در جاده ابهــام و در جاده اي كه 
همــه راه آن ســرازيري اســت حركت 
كند؟ واقعيت اين اســت كه چنين راهي 
بســيار خطرناك اســت و ادامه دادن آن 
به هرعنوان به وضعيتي بســيار خطرناك 
منجر خواهد شــد. اقتصاد ايران تا امروز 
از دارايي هاي تاريخي خود توانسته است 
ســرپا بماند و دولت هاي ايران متأسفانه 
چند سالي است كه راهي جز دست كردن 
در سفره مردم را نمي يابند. بديهي است 
كه تاب آوري اقتصاد ملي و نيز تاب آوري 
شــهروندان و بنگاه ها را بايد دوباره اندازه 
گرفت تا معلوم شــود نقطه شكست كجا 
است. مديران سياســي در ايران بايد به 
اين مسأله به طور عميق و جدي و فوري 
بينديشند و چاره اي براي عبور از بن بست 
اقتصادي كه به زودي مي رسد بينديشند. 
واقعيت تلخ اما اين اســت كه در چنين 
وضعيتي هنــوز برخي باور دارند مي توان 
با همين دســت فرمان حركت كرد و باور 
دارند با نقطه شكســت تاب آوري ايرانيان 
فاصله داريم. اين گروه بــاور دارند براي 
اينكه ايــران بتواند بر تحريم ها غلبه كند 
دارايي هاي نهفته اي دارد كه بايد با تكيه 
بــر آنها راه را باز كند. از ســوي ديگر اما 
در واقعيت و در عمل شــاهد تصميم هاي 
عجيبي هستيم. به طور مثال براي متوقف 
بازهم  كردن روند كاهنده سرمايه گذاري 
چشم بر شــبكه بانكي دوخته شده است 
و به تازگي ســرمايه شــركت هاي بزرگ 
مورد طمع واقع شــده اســت. پرســش 
امروز ايرانيان اين اســت كه آيا قرار است 
از بن بســت اقتصادي بيــرون آييم و اگر 
ذهنيت كل جامعه ايران همين باشد كه 
البته االن چنين نيســت براي اين اتفاق 
مهــم بايد چه كرد؟ با اين فرض كه نظام 
سياســي ايران به هردليل تصميم گرفته 
اســت اقتصاد ايران را از بن بست بيرون 
بكشــد بايد با برخي صخره هاي بزرگ و 
روي هــم افتاده و مزمن روبه رو شــده و 
كوشــش كنيم اين صخره هــا را از پيش 
رو  برداريم تا راه براي برداشــتن گام هاي 
بعدي هموار شــود. تــا راه براي گام هاي 

بعدي هموار شود.

صخره نخست: تعامل با همه دنیا 
يك صخره بسيار بزرگ پيش روي گام 
برداشــتن اقتصاد ايران روي جاده هموار 
نگاه به دنياســت. به ايــن معني كه ايران 
در حال حاضــر به داليــل تاريخي و نيز 
تضادهــاي فزاينده نظري بــا دنياي غرب 
سر ناسازگاري دارد و با باورهاي اين بخش 
از جهان آشــتي ناپذيري را در پيش گرفته 
اســت. در صورتي كــه بخواهيم مجموعه 
غــرب را به طور خالصــه معرفي كنيم در 
راس آن اياالت متحده آمريكا قرار مي گيرد 
كه نزديك به 15 در صد از اقتصاد جهاني 
را در اختيــار دارد و پول اين كشــور ارز 
حاكم بر جهان اســت و نفــوذ فوق العاده 
بر سياســت جهان دارد. ايــران آمريكا را 
كشــوري مي داند كه قصــد دارد در ايران 
انقــالب راه بيندازد و بــراي تضعيف نطام 
سياسي هر روز برنامه ريزي مي كند. پس از 
اياالت متحده آمريكا، اتحاديه اروپا و چند 
كشــور بزرگ تر اين اتحاديه شامل آلمان، 
فرانســه، انگليس و ايتاليــا از بزرگ ترين 
به حســاب مي آيند.  اقتصادهــاي جهان 
انگلســتان قدرت پنجم فرانســه ششم و 
ايتاليــا هفتميــن و نيز آلمــان چهارمين 
اقتصاد بزرگ دنيــا را دارند. اتحاديه اروپا 
روي هم دومين قدرت اقتصادي جهان به 
حساب مي آيد. كشــورهاي ژاپن، كانادا و 
استراليا و در رده پايين تر كره جنوبي و نيز 
برخي ديگر از كشورهاي نيرومند اقتصادي 
در آســيا و آمريكاي جنوبي را نيز مي توان 
در بســته غــرب قــرار داد. واقعيت امروز 
جهان با دسته بندي يادشده و تاكيد براين 
نكته كه اين مجموعه نيرومند ترين بخش 
جهان است چيست؟ بايد دانست اگر ايران 
خواستار عبور دادن اقتصاد خود از بن بست 
اســت به غرب نياز دارد همانطور كه اتفاقا 
غرب به منابع انرژي ايران نياز دارد. تعامل 
اقتصادي با اين كشــورها كه در راس آن 
حذف تحريم ها اســت گام نخســت براي 
عبور دادن اقتصاد از تنگناها وعادي سازي 

كسب وكارها در سطح ملي است.

تجارت در صدر
هيچ فعــال اقتصادي يــا اقتصاددان و 
كارشــناس اقتصادي نيســت كه اهميت 
توليد را در ساختار اقتصاد ملي كم اهميت 

راه نفس گيري اقتصاد ايران

دكتر حسین سالح ورزی 

نایب رییس اتاق ایران 

یادداشت
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بدانــد يــا آن را ناديده بگيــرد اما تجربه 
جهانــي كشــورهاي توســعه يافته و نيز 
كشــورهاي نوظهور صنعتي نشان مي دهد 
اهميت توليت هنگامي آشــكار مي شــود 
كه بازارهاي بزرگ تري داشــته باشد و از 
سطح توليد براي داخل عبور كند. با عبور 
اقتصاد از مرزهاي ملي كشــورها و درهم 
تنيده شــدن اقتصاد كااليــي در جهان و 
تعامل ملت هاي جهان با يكديگر و پس از 
آن بين المللي شــدن جريان ورود و خروج 
سرمايه و گسترده تر و ژرف تر شدن ميزان 
وابستگي كشــورها به يكديگر مقاومت در 
برابر تجارت آزاد و كاهش موانع و كاهش 
موانــع تعرفــه اي نيز در ميان كشــورها، 
مقاومت ها كاهش يافت. با كاهش مقاومت 
در برابر تجارت و آشــكار شدن فايده هاي 
تجارت جهاني ونيز دموكراسي رو به رشد 
در كشــورهاي گوناگون كه اجازه مي داد 
هواداران اقتصاد آزاد نيز بتوانند شهروندان 
را با فايده هاي تجارت آشــنا ســازند. اين 
راهبــردي از ســر ناگزيري براي بيشــتر 
كشــورهايي بود كه در زيــر پرچم دنياي 
كمونيست وانديشــه هاي چپ گرايانه قرار 
نگرفتــه بودند. كشــورهاي جهان پس از 
عبور از گردنه هاي ســخت و پيچ در پيچ 
مقاومت دربرابر آزادي تجارت به مذاكرات 
دور اروگوئه رســيدند. در مذاكرات مشهور 
به دور اروگوئــه كاهش موانع غيرتعرفه اي 
ونيز كاهــش نرخ تعرفه بيشــتر كاالهاي 
صنعتي به تصويب رســيد اما كشــورهاي 
جهان وحتي فرانسه و ژاپن برداشتن موانع 
غير تعرفــه اي ونيز نرخ كاهنده با دور تند 
محصوالت كشاورزي را نپذيرفتند. اما پس 
از تبديــل موافقتنامه تعرفــه وتجارت به 
ســازمان جهاني تجارت، بازهم مقاومت ها 
كمتر و كمتر شده است و امروز تجارت از 
توليد جهاني جلوزده اســت و موتوررشد و 

توسعه اقتصاد جهاني است.
بــا وجودي كه فايده تجــارت آزاد براي 
بيشتر كشــورهاي جهان ونيز روشنفكران 
وحتــي  ديوان ســاالران  و  مديــران  و 
سياستمداران جهاني آشكار شده است اما 
در برخي از كشــورها از جمله ايران براي 
آزادي تجارت هنورز ســدهايي برپا شــده 
است و در بزنگاه هاي خاص وبا استدالل هاي 
كهنه شده راه را برتجارت آزاد مي بندد. به 
همين دليل الزم اســت در اين باره به طور 
مختصر وحتي اگر تكراري باشــد نكاتي را 
يادآور شــويم وآنقدر در اين باره بنويسيم 

و بگوييم كه به لحاظ ذهني فضا براي كار 
آماده شــود. بنيانگذاران انديشــه تجارت 
آزاد براي نشــان دادن فايــده تجارت آزاد 
استدالل ساده اما قابل اعتنايي دارند. آنها 
مي گوينــد آب و هوا و اقليــم و نيز تاريخ 
و جغرافيا و ســنت هاي پيشين و نيازهاي 
كشــورهاي گوناگون و توانايي هاي اجرايي 
و علمي وتخصص راه را باز مي كند كه يك 
ســرزمين در توليد يك كاال يا مجموعه اي 
از كاالها مهارت و تخصص داشــته باشــد 
و براي توليد آن كاال مزيت نســبي داشته 
باشــد. به طور مثال كشــور قزاقستان در 
توليد گندم به داليلــي كه در پيش گفته 
شــد مزيت پيدا مي كند. در مقابل كشــور 
تركمنســتان در توليد پنبه مزيت نســبي 
پيدا مي كند. عقل و منطــق مي گويد اگر 
قزاقستان بيشــتر گندم توليد كند و آن را 
به تركمنستان بفروشــد هم خودش سود 
مي برد هم تركمنســتان كه گنــدم را به 
قيمت ارزان تر از قزاقســتان خريده است. 
در مقابل قزاقســتان نيز مازاد پنبه توليد 
شــده در تركمنســتان را با قيمت ارزان تر 
وارد مي كنــد و در اين دادوســتد هم به 

خودش سود مي رساند هم به تركمنستان. 
به اين ترتيب تجارت آزاد راه را براي سود 
يادشده هموار  بردن شهروندان كشورهاي 
مي كند. اين اســتدالل منطقي و اقتصادي 
به مرور بر نظريه هاي رقيب پيروز شــد و 
جاي خود را بازكرد. دنياي امروز با استفاده 
از اين نظريه ساده و عقلي است كه هرروز 

بر ابعاد تجارت مي افزايد.

جهان را نشانه بگیریم
تجربه تخصصي و نيز تجربه سازمان هاي 
اقتصادي و نيز بنگاه هاي اقتصادي و حتي 
در مناسبات شــخصي نشان مي دهد پول 
گرفتن از مصرف  كننده و مشــتري به ويژه 
در دنيــاي امــروز يكي از ســخت ترين و 
به حساب  اقتصادي  كارهاي  پيچيده ترين 
مي آيد. صادركنندگان كاال از يك كشــور 
به كشــورهاي ديگر بــراي متقاعد كردن 
صادرات  هــدف  كشــور  مصرف كنندگان 
بايد برنامه ريزي دقيقــي كنند و با رقباي 
پرشــماري بجنگند. در ايــران اما به دليل 
اينكه درآمد صادرات نفت خام منابع ارزي 
قابل توجهي در اختيار كشور قرار مي داده 

یادداشت
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است به اين بخش از مقوله صادرات توجه 
نمي شده است. حاال اما حكومت به درآمد 
نفت اميدوار نيست و تالش مي كند از راه 
صــادرات كاالهاي غير نفتي ارز به دســت 
آورد. امــا اكنــون با ايــن واقعيت مواجه 
هستيم كه بيشترين ميزان صادرات ايران 
بعد از نفت به پتروشيمي و ميعانات گازي 
اختصــاص دارد كه با كمتريــن فرآوري 
انجام مي شــوند. عالوه بر اين افزايش تورم 
توليد كننــده در ايران و چنــد برابر بودن 
اين تورم نســبت بــه كشــورهاي ديگر 
قدرت رقابت پذيري همان ميزان كاالهاي 
صنعتــي صادراتي را نيز با رقابت ســخت 
مواجــه خواهد كرد. دشــواري هاي انتقال 
ارز صادرات به دليل تحريم احتمال كاهش 
انگيزه هاي صادراتــي را به دنبال دارد. در 
صورتي كــه بانك مركزي به فشــارهاي 
خود براي قيمت گذاري ارز صادراتي ادامه 
دهــد و صادركننــدگان را ناگزير كند از 
اراده سياســي دولت تبعيــت كنند نيز بر 
رفتارهاي انگيزشــي اثــرات منفي خواهد 
داشــت. كارشناســان پيش بيني مي كنند 
ميزان صــادرات از دو ناحيه ديگر ممكن 

است كاهش را تجربه كند. اولين جايي كه 
به صادرات آســيب مي زند فشار بنگاه هاي 
داخلــي بــراي خريد كاالهــاي صادراتي 
مثل فــوالد، فرآورده هاي پتروشــيمي و 
ساير فلزات اساسي اســت كه راه را براي 
صادرات بــه بهانه حفظ اشــتغال داخلي 
ناهموار مي كند. عالوه  بر اين رشــد قيمت 
فروش كاالها در داخل قيمت نسبي فروش 
داخلي به ارزش صادراتي را به نفع فروش 
در داخل خواهد كــرد و ميل به صادرات 
كاهش مي يابــد. نكته قابل توجه ديگر اين 
اســت كه منازعــات در خاورميانه و تنش 
در مناســبات ايران با ديگران ممكن است 
بزرگ ترين بازار صادراتي ايران يعني بازار 

عراق را با تهديد مواجه كند.

دنیاي بي رقابت
متأسفانه تنها پس از اعمال تحريم هاي 
دوباره در اوايل و انتهاي دهه وتنها 1390 
چندسالي است كه درباره توسعه صادرات 
در ايــران ســخن گفت مي شــود و براي 
آن برنامه هايي قرار اســت تدوين شــود. 
اما تجربه و آمارهاي در دســترس نشــان 

مي دهد نســبت صادرات به توليد ناخالص 
داخلي درايران بســيار نازل اســت و اين 
بازرگاني  نشان دهنده كوچك شدن حجم 
خارجي ايران اســت. به عبارت ديگر سهم 
چين از صــادرات ايران بيش از 25 درصد 
اســت و اگر روزي چيني ها در كوتاه مدت 
بخواهند به تجارت ايران آسيب وارد كنند، 
به ســادگي نزديك به 30 درصد صادرات 
ايران را فلج خواهند كرد. تجارت خارجي 
كوچك ايران و صادرات آن نيز متأســفانه 
در انحصار كشــور بند باز چين شده است. 
آمارهــا نشــان مي دهند، ســهم چين در 
واردات ايــران نيز با رقم 25/7 درصد يك 
رقم بســيار باال به حساب مي آيد و به نظر 
مي رسد ايران، يكي از وابسته ترين كشورها 
به چين از نظر تجارت خارجي به حســاب 
مي آيد. درجه انحصار باالي چين وســايه 
سنگين اين كشور بر تجارت خارجي ايران 
اتفــاق خوبي از نظر سياســي و اقتصادي 
نيست و مي تواند در صورت هرگونه تغيير 
معنــادار در سياســت هاي چيــن از نظر 
راهبردهاي سياســي داخلي و سازش ها با 
جهان، تجارت ايران را در فشار قرار دهد. 

يادمان باشــد و به ويژه مديران سياسي 
توجه داشــته باشند، تجارت خارجي ديگر 
يــك خواســت و اراده دلبخــواه دولت ها 
و حكومت هــا نيســت و دنبالــه و ادامه 
منطقي اقتصاد ملي به حســاب مي آيد و 
بايد در شرايط كارآمدي باشد تا بتواند به 
اقتصاد داخلي كمك كند. براي رســيدن 
به تجارت بزرگ، بايد الزام هاي سياســي 
و اقتصادي ســختي را مراعات كنيم. يكي 
از موانع صــادرات در ايران نگاه به تجارت 
خارجي همانند يك جاده يك طرفه است. 
مقام هاي سياســي با نگاهي تاريخي فقط 
بــه صادرات فكــر مي كنند و تصورشــان 
اين اســت كه بايد جلــوي واردات گرفته 
شود. خود همين مســأله موجب مي شود 
خريــداران كاال از ايران به مرور به ســوي 
ايجاد محدوديت براي صادرات ايران بروند. 
تجارت خارجي جاده يك طرفه نيســت و 
هر واكنشــي از ســوي ايران براي محدود 
كردن واردات كااليي از كشــورهاي خاص 
به ايجاد محدوديت بــراي صادرات ايران 
منجر خواهد شــد. واقعيت اين اســت كه 
بازار آمريكا يكــي از بازارهاي بزرگ براي 
صادرات فرش ماشيني ايران است اما چون 
ايران واردات از اين كشــوررا محدود كرده 

است آنها نيز تالفي كرده اند.

یادداشت
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یادداشت

خــرد و عقل اقتصادي و نيز توجه به ســابقه و 
كارنامه پديده هاي مرتبط با فعاليت هاي اقتصادي 
در هر كشور و ســرزميني نشان مي دهد برگشت 
يا برگرداندن يك صنعــت و تجارت به نقطه صفر 
آسيب ســاز و به زيان آن صنعت و منافع ملي است 
به ويژه اگر آن صنعت و فعاليت تجربه هاي بزرگي را 
براي عبور از آن نقطه در دل داشته باشد. متأسفانه 
بايد گفت تصميم هايي كــه اين روزها به هر دليل 
- كه اضطرار دولت يكــي از اصلي ترين دليل ها به 
حســاب مي آيد - براي صنعت قديمي و اصيل قند 
و شكر اتخاذ شده و در گام هاي نخست آن هستيم 
برگرداندن اين صنعت به نقطه صفر اســت. تجربه 
نشان مي دهد دولت هاي ايران با هرگرايش سياسي 
و با هر برنامه اي براي اينكه خود را به ساحل نجات 
برسانند پل هاي عبور صنعت قند و شكر را تخريب 
مي كنند و با اين صنعت رفتار خردمندانه و اقتصادي 
صورت نمي پذيرد. مي دانيم كه صنعت قند و شكر 
در همه سال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي و 
حتي پيش از آن به دليل تســلّط بي چون و چراي 
دولت بر آن هرگز در مسير رشد و بالندگي نيفتاده 
است. دولت هاي گوناگون براي اينكه بتوانند قند و 
شكر را با نرخ حمايتي به دست مصرف كننده برسانند 
خيمه سنگيني روي صنعت و تجارت قند و شكر زده 
و اين صنعت را حق العمل كار دولت كرده و ســود 
بخورونميري به اين صنعت مي رسانند تا جايي كه 
اسكلت آن حفظ شود و از پاي درنيايد. اما مي دانيم 
صنعتي كه رشد و بالندگي و نوزايي و نوسازي ژرف 
را تجربه نكند در حقيقت نيمه زنده است و بزرگ 
نمي شود. به همين دليل است كه در 45 سال تازه 
سپري شــده كارخانه قند تازه اي در ايران ساخته 

نشده است. 
اگر اســتثناي شــركت توسعه نيشــكر را كنار 
بگذاريم كه با هزينه دولت هاي مختلف ســاخت و 
رشــد را تجربه كرده است هيچ سرمايه گذار بخش 
خصوصي به دليل انحصار و تمركز دولت حاضر به 

سرمايه گذاري در اين صنعت نشده است. 
مديران و فعاالن و سهامداران اين صنعت اما پس 
از سال ها پيگيري مستمر براي شكست انحصار دولتي 
و آزاد سازي صنعت قند و شكر در سال 1399 و البته 

به دليل ناگزيري دولت وقت توانستند آزادسازي اين 
صنعت را به دست آورند. در حالي كه در دهه 1380 
و پس از آن با همكاري دلسوزانه صنعت قند و شكر 
با دولت ها اين فعاليت به كشور خدمت بزرگي كرده و 
از خروج ميلياردها دالر ارز كمياب جلوگيري كرده و 
نيز بازار اين محصول را در مقايسه با ساير محصوالت 
با التهاب كمتری مديريت كرده بود افق تازه اي براي 
سرمايه گذاري ها در اين صنعت پديدار شد. بررسي ها 
نشان مي دهد آزادسازي صنعت و نو شدن رفتار ها 
راه را براي سرمايه گذاري در اين صنعت باز كرده بود. 
از سوي ديگر سهامداران و صاحبان كارخانه هاي قند 
و شكر نيز با لحاظ كردن وضعيت تازه به فكر افتاده 
بودند كارخانه ها را توسعه داده و سرمايه هاي تازه اي 
به اين صنعت تزريق كنند. در حالي كه كارخانه هاي 
قند همه ضابطه هاي پيش بيني و اعمال شده از سوي 
هيأت تعيين و تثبيت قيمت ها را از ابتداي ســال 
1400 رعايت كرده بودند و منتظر روزهاي خوش 
در صنعت بوديم اّما ورق برگشت. به اين ترتيب كه 
ستاد تنظيم بازار به رياست معاون اول ناگهان در يك 
تصميم از پيش اعالم نشده همه تصميم هاي اتخاذ 
شده درباره آزادسازي صنعت و تجارت داخلي قند و 
شكر را متوقف و دستورهايي در مسير بازگشت به 
نقطه صفر از سوي اين ستاد ارائه شد. به اين ترتيب 
همه آنچه در ماه هاي سخت منتهي به سال 1399 
و تصميم به عبور دادن صنعت از انحصار و دخالت 
دولت اجرا شده بود ناديده گرفته شد و بدون هيچ 

توضيحي اين صنعت را در منگنه قرار داده اند. 
دولت امتیازي نمي دهد 

ايــن تصميــم هيجانــي و لحظــه اي براي 
بازگرداندن صنعت قند و شكر به نقطه صفر قبل 
از 1399 و برقــرار كردن مقررات ســخت گيرانه 
براي اين فعاليت كه پيش از اين نيز در سال هايي 
كه دولت نهم بر سر كار بود نشان مي دهد نتيجه 
آن نشــده اســت كه دولت ها انتظــار دارند. اگر 
بگوييــم در دهه هاي قبل دولت به اين دليل كه 
از اين صنعت برخي حمايت هــا را انجام مي داد 
و به طور مثال وام هــاي ترجيحي ارائه مي داد يا 
اينكه برق و گاز را به قيمت هاي تثبيت شــده به 
صنعت مي داد يا براي واردات نهاده هاي مورد نياز 
صنعت دالر ترجيحي مي داد و به همين دليل به 
خود حق مي داد در صنعت دخالت كند اما حاال 
چرا؟ در حالي كه در ســال هاي تازه سپري شده 
دولت توانايي و تمايل ندارد حمايت هاي پيشين 
از اين صنعــت را ارائه دهد اين پرســش پيش 
مي آيدكــه دليل دخالت دولــت در اين صنعت 
چيســت؟ دولت در گذشته با استناد به كمك ها 

انتظار داشت كارخانه هاي قند كاري كنند كه به 
دولت كمك شــود. بررســي ها نشان مي دهد در 
همان ســال ها نيز كارخانه هاي قند با فداكاري 
بيش از آنچه حق دولــت بود به اين نهاد كمك 
كرده و اجازه ندادند از اين ناحيه به دولت آسيب 
برسد. كارخانه هاي قند و مديران آنها توانستند با 
ايســتادگي در برابر بي مهري ها، توليد را افزايش 
داده و در درجه بااليي از خود اتكايي قرارگيرند.

توضیح دهید
مديــران فعلي صنعت قند بــدون ترديد از نظر 
سابقه و كارنامه اي كه در صنعت قند دارند از مديران 
تازه وارد شده به سيســتم دولت تخّصص و تجربه 
بيشــتري دارند و از زير و روي اين صنعت به خوبي 
اطالع دارند و در اداره اين فعاليت به سود منافع ملي 
و حتي دولت مهارت بيشتري دارند و به همين دليل 
اگر بدانند دولت به چه داليلي تصميم گرفته است 
اين صنعت را به نقطه صفر برساند حتماً مي توانند 
با گفت وگو راه هاي كارآمدتري نشان دهند. مديران 
و صاحبان كارخانه هاي قند آيا نبايد از فلســفه اين 
تصميم آگاهي پيدا كنند؟ به نظر مي رسد اين حق 
طبيعي و مسلّم است كه دولت و رياست ستاد تنظيم 
بازار به طور شــفاف به اطالع برسانند كه چرا به اين 
نتيجه رسيدند و چرا از تجربه و تخّصص نهاد صنفي 
در اين باره استفاده نشد و با اين نهاد و با مديران با 
تجربه مشورت نشد. بدون ترديد مي شد راهي جز 
اين را پيدا كرد كه صنعت قند و شكر در مسير رشد 

و توسعه افتاده و بازسازي ژرف تر درپيش بگيرد.
اصالح تصمیم

تجربه نشان داده اســت تصميم هايي كه بدون 
مشــورت با متخّصصــان صنعت قنــد و به طور 
كلی تشــكل های تمامی صنايع اتخاذ مي شــود و 
تصميم هايي كــه بر اثر غليان احساســات گرفته 
مي شــود عالوه براينكه به صنايع آسيب مي زند به 
دولت و به مصرف كنندگان نيز آســيب مي رساند. 
پيشنهاد مي شود تا دير نشده و صنايع قند و شكر و 
نيز دولت و مصرف كنندگان به چرخه اصالح ناپذيري 
نيفتاده اند دولت محترم و ستاد تنظيم بازار تصميم 
يادشــده را اصالح كرده و اجازه ندهند اشتباه هاي 
گذشــته شود. اگر در مسير كار در چندماه گذشته 
اشــتباه يا قصوري از سوي صنعت بوده – كه بعيد 
اســت- به ما بگوييد آن را برطرف كنيم و راهي كه 
با ســختي طي شده اســت را به عقب برنگردانيد. 
در صورت اصالح تصميم، عالوه بر اينكه شــهامت 
كارشناسي دولت اثبات مي شود مي توان چشم انداز 
روشني را ترسيم كرد كه اين صنعت بتواند روزهاي 

بهتر را تجربه كند.

برگشت به نقطه صفر عاقالنه نيست  
بهمن دانایی

دبیر انجمن صنفی 
صنایع قند و شكر ایران 
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دولــت  مديــران 
ســيزدهم كه خــود را 
نيز  و  دولــت مردمــي 
ناميده اند  انقالبي  دولت 
هرگاه پاي مقايســه به 
ميان مي آيد بر اساس اجبار و براي اينكه نشان دهند 
دولت هاي حســن روحاني ناكارآمد بوده است انبوهي 
از گره هاي اقتصاد ايران را نشان داده و مي گويند اين 
گره ها را دولت پيشــين بر دست و پاي اقتصاد ايران 
زده و دولت ســيزدهم در حال باز كردن گره هاست. 
دقت در آنچه بر قلم و زبان اين گروه از مديران جاري 
مي شــود نشــانه هاي ناراحت كننده از رخوت افتاده 
برجــان و تن اقتصاد بيمار ايران اســت. اقتصاد ايران 
شوربختانه از پايين ترين سطح يعني معيشت خانوارها 
تا باالترين ســطح يعني شــاخص هاي اصلي اقتصاد 

ايران در وضعيت مناسبي قرار ندارند.
درهمين حال اما با كمال شــوربختي بايد اعتراف 

كرد كشورهاي ديگر جهان حتي در بدترين روزهايي 
كه كرونا آنها درگير كرده بود يا درشرايطي كه جنگ 
اوكراين جهان را درگير كرده اســت تعامل خود را با 
اقتصاد جهاني و نيز دادوســتد درون ســرزمين ملي 
را تحت فشــار قرار نداده اند. ايــن وضعيت دوگانه در 
ايران و در كشــورهاي ديگر موجب شده است اقتصاد 
ايران در هر دوره از دوره هاي اندازه گيري از مســائل 
كالن اقتصاد و نيز اندازه گيري از نظر سياست گذاري 
موثر در اقتصــاد در موقعيت بدتري قرار گيرد. برخي 
از محاسبه هاي انجام شده از سوي اقتصاددانان و نيز 
نهادهاي بين المللي نشان مي دهد اقتصاد ايران از نظر 
اندازه توليد ناخالص داخلي با فاصله اي دور از كشوري 
مثل كره جنوبي حاال ديگر از كشــورهاي عربستان و 
نيز تركيه نيز عقب افتاده اســت. گزارش هاي صفحه 
بعــد كه دو گــزارش از مجموعــه گزارش هاي مركز 
پژوهش هاي اتاق بازرگاني اســت اين تكاپو در جهان 

به ويژه كشور امارات را نشان مي دهد.

تكاپوي جهاني و روزهاي ايران 

شیما ستوده

عضو هیات تحریریه
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 ایران وهمسایه ها

امارات متحده عربي احتماال فعال ترين همسايه ايران در حوزه 
تجارت اســت و نه تنها يكي از مراكز عمــده تجارت در منطقه 
به شــمار مي رود، بلكه طي دهه هاي اخير همواره جزو مهم ترين 
شركاي تجاري منطقه اي ايران بوده است. هر چند همان گونه كه 
در ادامه گزارش اشاره خواهد شد، طي سال هاي اخير و به دنبال 
تحريم هاي يكجانبه اياالت متحده عليه ايران و برخي مشــكالت 
سياســي ميان ايــران و امارات، حجم تجــارت دوجانبه كاهش 
پيدا كرده اســت، با اين حال امارات كماكان يكي از جذاب ترين 
كشورهاي منطقه براي بخش خصوصي ايران به شمار مي آيد. اين 
امر، در كنار ماهيت بين المللي ساختار تجاري اين كشور، از جمله 
عضويت در ســاز و كارهاي تجاري پرشمار دوجانبه و چندجانبه، 
باعث مي شــود تا شناخت ســاختار اقتصادي و به ويژه سياست 
تجاري اين كشــور يكي از مســائل مهم براي بازرگانان ايراني و 

نهادهاي مرتبط باشد.
در گزارش پيش رو، ابتدا در بخش نخســت ساختار اقتصادي 
و تجاري امارات متحده عربي و مهم ترين اسناد و استراتژي هاي 
كالن اقتصادي اين كشــور توصيف مي شود، سپس روندهايي كه 

در حال حاضر و به عنوان برون داد اين سياســت تجاري شــكل 
گرفته بيان مي شــود. بخش دوم به ارزيابي سياست تجاري اين 
كشــور از منظر ســازمان تجارت جهاني اختصــاص دارد كه به 
بيان نتايج و دستاوردهاي سياست تجاري كشور در حوزه توليد 
ناخالص داخلي، سرمايه گذاري و حجم مبادالت خارجي آن و نيز 
نوآوري هاي قانوني و رويه اي مي پردازد. در بخش سوم، مروري بر 
رابطه تجاري ايران و امارات صورت مي گيرد و بر مبناي آن برخي 
موانع اصلي و چشــم اندازهاي كلي حاصل مي شود و در نهايت بر 

اين اساس، برخي توصيه هاي سياست گذارانه ارائه مي شود.

1( امارات متحده عربي: ساختارها و اسناد سیاست تجاري 
امارات متحده عربي مجموعه اي سياســي متشــكل از هفت 
اميرنشــين ابوظبي، عجمان، دوبي، شارجه، رأس الخيمه، فجيره 
و ام القويم اســت كه اختيارات سياســي، قانون گذاري و اجرايي 
ميان دولت فدرال و اميرنشينها تقسيم شده است، هرچند رئيس 
رسمي امارات حاكم ابوظبي شناخته مي شود. ابوظبي 84 درصد 
خاك امارات را تشكيل مي دهد و در كنار دوبي، 85 درصد توليد 

سياست تجـــاري امارات متـــحده
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 GDP ناخالــص داخلي امارات را در اختيــار دارد. 30 درصد از
امارات حاصل نفت و گاز اســت. نفت و گاز همچنين 41 درصد 
از درآمد عمومي و 26 درصد صادرات كااليي اين كشــور )به جز 
صــادرات مجدد( را در بر مي گيرد. بنابراين اولويت اقتصادي اين 

كشور متنوع سازي بوده است.
87 درصد از جمعيت امارات را خارجي ها تشكيل مي دهند 
و بــه همين دليل نقش مهمي در اقتصاد اين كشــور دارند. 
اقتصاد امارات در بخش هاي مختلف متكي به حضور كارگران 
و متخصصان خارجي اســت و به همين دليل تســهيالت و 
ويزاهاي مختلفي براي اين طيف از افراد توسط دولت تدارك 
ديده شــده اســت كه از جمله مي توان به ويزا و شهروندي 

طاليي اشاره كرد.
فرمول بندي سياســت تجاري در امــارات متحده عربي بر 
عهده وزارت اقتصاد اســت كه اين كار را بــا همكاري ديگر 
وزارت خانه هــا و دولت هاي محلي و مشــورت با جامعه تجار 
انجام مي دهد. اين وزارتخانه مسئول پيشنهاد قوانين و مقررات 
به دولت براي تصويــب، مذاكره براي توافقنامه هاي تجاري و 
نظارت بــر اجراي آنها و نمايندگي امــارات متحده عربي در 
كنفرانس ها و ســازمان هاي بين المللي مربــوط به تجارت و 
ســرمايه گذاري اســت. خلق يك محيط حامي كسب و كار، 
ترويج سرمايه گذاري و مدرن سازي مقررات و قواعد مربوطه، 
از جملــه در حوزه ايجاد رقابت به ســود بنگاه هاي كوچك و 
متوسط، در دستور كار اين وزارتخانه قرار دارد. وزارت اقتصاد 
امارات از سال 2020 به جاي يك وزير سه وزير دارد، كه يكي 
مسئول امور اقتصادي، ديگري وزير كشور در حوزه كارآفريني 
و بنگاه هاي كوچك و متوسط و وزير سوم نيز مسئول تجارت 
خارجي اســت. وزير ســوم متولي تمام سياست گذاري هاي 
تجاري بين المللي امارات متحده عربي است. راهنماي اصلي 
و كالن سياســت گذاري در اين حوزه، سند چشم انداز 2021 

است كه در ادامه مورد اشاره قرار مي گيرد. 
- در اين كشــور، بخش خصوصي قســمت مهمــي از فرايند 
تصميم ســازي در حوزه تجارت خارجــي ايفا مي كند و از طريق 
فدراســيون اتاق هاي بازرگاني و صنعتي امارات متحده عربي به 
دولت مرتبط مي شــود. اين نهاد، قوانيــن و رويه هاي موجود در 
ايــن حوزه را مرور و از اين طريق، بــراي بازبيني قوانين ياطرح 
قوانين جديد به نهادهاي دولتي پيشنهادهايي مي دهد. از جمله 
اولويت هاي اين نهاد خصوصي، ترويج عقد تفاهم نامه هاي تجاري 
با كشورهاي ديگر، عضويت و همكاري با سازمان هاي بين المللي 
و منطقه اي و جمــع آوري اطالعات مربوط بــه بخش صنعت و 
تجارت اســت. اين نهاد همچنين خدماتي از قبيل ثبت شركت، 
ارائه اطالعات در مورد فرصتهاي سرمايه گذاري در كشور، ارتباط 
با كســب و كارهاي خارجي، صدور و تأييد اســناد و گواهي هاي 
الزم براي تجارت و نظارت بر استانداردهاي كيفي كاالها را انجام 

مي دهد.
كشور امارات متن واحدي به عنوان سند سياست تجاري ندارد 
و آنچه هســت، مجموعه اي از اســناد كالن و طرح چشم اندازها 

و اســتراتژي هايي براي تنظيم كليات تجارت خارجي اين كشور 
اســت. اين اسناد زيربنايي را تشــكيل مي دهند كه بر اساس آن 
رويه هاي موجــود، موافقتنامه هاي دوجانبه و چشــم انداز كالن 

تجارت خارجي ترسيم مي شود. 
يكي از اين اسناد باالدستي، سند افق 2030 است. در قالب اين 

چشم انداز، اولويت هاي اقتصادي امارات عبارت اند از: 
* شــكل دهي به محيط كسب و كار باز، كارآمد و تنيده شده 

در اقتصاد جهاني؛
*طراحي سياســت مالي منســجم كه در برابــر چرخه هاي 

اقتصادي منعطف باشد و تاب آوري داشته باشد؛
*شــكل دهي به محيط منعطف باز براي بازارهاي مالي و پولي 

به گونه اي كه تورم قابل مديريت باشد؛ 
*بهبود بهره وري نيروي كار؛ 

*توسعه زيرساخت هاي كافي و منعطف كه قادر به حمايت از 
رشد اقتصادي در سال هاي پيش رو باشند؛ 

*توسعه نيروي كار ماهر و مولد؛
*توانمندســازي بازارهاي مالي به گونــه اي كه قادر به تأمين 

مالي بخش ها و پروژه هاي اقتصادي باشند.
يكي ديگر از اســناد كالن امارات متحده عربي در اين حوزه، 
»دســتور كار ملي توســعه صادرات غيرنفتي« است كه در ژوئن 
2021 براي دسترسي به 25 بازار جهاني جديد و پيشبرد تجارت 
خارجي تصويب شده است. هدف اين دستور كار تقويت صادرات، 
تعيين خطوط كلي تجارت خارجي امارات متحده عربي، توسعه 
بازارهاي جهاني، پيوند آنها با نيازها و قابليت هاي صادر كنندگان 
اماراتي اســت. اين سند به شركت هاي صادر كننده اجازه ورود به 

بازارهاي جديد را مي دهد.
از جملــه اهداف مهم ديگر اين دســتور كار، تقويت موقعيت 
امارات به عنوان مركز منطقه اي و بين المللي براي صادرات مجدد 
و افزايش مشــاركت شــركت هاي اماراتي در صادرات اين كشور 
است. اين سند همچنين به دنبال افزايش كارايي محصوالت ملي 
و افزايش رقابت پذيري آنها در بازارهاي جهاني، هماهنگ كردن 
تالش هاي ملي نهادهاي فدرال و محلي و تقويت يكپارچگي بين 
آنها و به كارگيري فناوري هاي مدرن در مشــاغلي اســت كه از 

جريان كاال پشتيباني مي كنند.
اين دستور كار بر 14 بخش حياتي )فلزات، مصالح ساختماني، 
خدمات مالي، طال و فلزات گرانبها، صنايع نظامي، صنايع غذايي، 
خدمات آموزشي، لجستيك، انرژي هاي تجديدپذير، داروسازي و 
صنايع مربوط به سالمت، نوآوري و خدمات الكترونيك، هتلداري 
و توريســم، صنايع پتروشيمي و صنايع پالســتيك( در اقتصاد 
امارات تمركز دارد و هــدف آن تقويت تجارت خارجي امارات و 
افزايش صادرات آن، در مقايســه با صادرات مجدد به ميزان 50 

درصد از كل صادرات طي چند سال آينده است. 
اجراي اين دستور كار احتماال منجر به تسهيل بيشتر مقررات 
محلي براي تجارت و سرمايه گذاري بين المللي مي شود. اصالحات 
قانــون فدرال در ســال 2015 در مورد شــركت هاي تجاري به 
ســرمايه گذاران خارجي اجازه مي دهد بدون نياز به اتباع امارات 
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به عنوان شــريك، در هر هفت اميرنشــين سرمايه گذاري كنند؛ 
در حالي كه تا پيش از اين تنها مناطق آزاد مشــمول اين قانون 
بود. انتظار مي رود اين امر باعث افزايش ســرمايه گذاري مستقيم 
خارجــي در امــارات در بخش هاي مختلف اقتصاد شــود. ذيل 
ايــن قانون دبي، شــارجه و عجمان به ســرمايه گذاران خارجي 
فرصت هايي براي مالكيت 100 درصدي بر شــركت هاي تجاري 
را ارائه داده اند و انتظار مي رود ساير شيخ نشين ها نيز ارائه چنين 

مجوزهايي را در دستور كار داشته باشند.

1-1( امارات و عضویت در سازمان هاي بین المللي
امارات عضو فعال ســازمان هاي تجاري بين المللي و منطقه اي 
پرشــماري است. اين امر نه تنها بخشــي از سياست تجاري اين 
كشــور طي دهه هاي اخير بوده است، بلكه در مقابل تأثير زيادي 
هم بر سياســت تجاري اين كشور گذاشــته و در قالب رويه ها، 
سياســت ها، فرهنــگ و اصول ســازماني و تعهدهايــي كه اين 
ســازمان ها بر ساختار تجارت خارجي اين كشــور وارد كرده اند 
قابل بحث هستند. مهم ترين اين سازمان ها و برخي از پيامدهاي 
عضويــت در آنها براي امارات در ادامه مورد بحث و اشــاره قرار 

گرفته اند.

سازمان تجارت جهاني
 امارات متحده عربي از سال 1996 عضو WTO بود و دو سال 
پيش از آن نيز به GATT پيوسته بود. اين كشور در سال 2016 
پروتكل ناظر بر موافقتنامه تســهيل تجارت را پذيرفت و در سال 
2017 نيز توافقنامه TRIPS را امضا نمود. اين كشور همچنين 
عضو موافقتنامه فناوري اطالعات بوده و در ابتكار مشترك دولتي 
تجارت الكترونيك و تسهيل سرمايه گذاري نيز مشاركت مي كند.

شوراي همكاري خلیج فارس 
امارات عضو شوراي همكاري خليج فارس است. هدف اصلي اين 
شورا پيشــبرد همكاري منطقه اي و همگرايي در تمام حوزه هاي 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اســت. شوراي عالي باالترين مقام 
اين شورا به شمار مي رود كه متشكل از سران 6 كشور عضو است. 
در مورد بخش هاي اقتصادي مختلف اين شورا به صورت پراكنده 
در متن ارزيابي سياســت تجاري امــارات صحبت به ميان آمده 
اســت. به طور خالصه، امارات بخشي از اتحاديه گمركي مشترك 
شوراي همكاري خليج فارس است و از رويه ها و قوانين آن پيروي 
مي كند كه بيشــتر تعرفه هاي آن 0 تا 5 درصد است. همچنين، 
امارات عضوي از بازار مشــترك خليج فارس به شمار مي آيد كه 
معطوف به فراهم كردن شــرايط يكسان براي شهروندان شوراي 
همــكاري در حوزه هاي اقتصادي مانند آزادي عمليات اقتصادي، 
ســرمايه گذاري و مالكيت اســت. اســتانداردهاي تجارت، نظام 
متريك، قواعد قرنطينه، نهادها و دفترهاي مسئول، نظام ماليات 
ارزش افزوده، قانون مشترك در مورد امالك و مستغالت، برنامه 
زيست محيطي و استراتژيهاي فرهنگي از ديگر حوزه هايي هستند 
كه در قالب همكاري هاي مشترك اعضاي شوراي همكاري ميان 

امارات و ديگر كشورهاي عضو تنظيم مي شوند.
موافقتنامه تجارت آزاد میان شوراي همكاري و سنگاپور 
كشــورهاي عضو شــوراي همكاري يك پلتفــرم واحد براي 
مذاكرات تجاري گروهي دارند كه بر اســاس آن، شورا مي تواند با 
طرف هاي ســوم وارد مذاكره و موافقتنامه هاي تجاري امضا كند 
كــه براي تمام اعضا الزم االتباع خواهد بود. قديمي ترين مصداق 
ايــن پلتفــرم، موافقتنامه تجارت آزاد ميان شــوراي همكاري و 
ســنگاپور است. اين موافقتنامه در ســال 2013 اجرايي شدو از 
2015 به سازمان تجارت جهاني اعالم شد و شامل تجارت كاال، 
رويه هاي گمركي، قواعد مبدأ، استانداردها و قواعد فني، تجارت 
خدمات، تجارت الكترونيك، مالكيت معنوي، تحرك اشــخاص و 
رويه هاي حل مناقشــه مي شود. بر اين مبنا، سنگاپور كليه تعرفه 
هابر كاالهايي از مبدأ كشــورهاي شوراي همكاري را صفر كرده 
و در مقابل، كشــورهاي عضو شورا نيز به جز موارد مشخصي كه 
كمتر از يك درصد مي شــود، موانع تعرفه اي بر كاالهاي با مبدأ 
ســنگاپور را لغو كرده اند. در بخش خدمات هم طرفين پذيرفتند 
آزادي تجارت در بخش هاي مختلف را فراتر از تعهدات ســازمان 

تجارت جهاني اعمال كنند.

GCC-EFTA موافقتنامه تجارت آزاد
اين موافقتنامه ميان شــوراي همكاري خليج فارس و اتحاديه 
تجارت آزاد دولت هاي اروپايي از ســال 2014 اجرايي شــده و 
تجــارت كاال، خدمات، حل اختالفات و سياســت رقابت را در بر 
مي گيرد. توافق درباره موارد ديگري مانند حقوق مالكيت معنوي 
و ســرمايه گذاري هنوز در جريان است. بر اين اساس، كشورهاي 
عضو شــورا توافق كردند موانع تعرفه اي تجارت را طي بازه زماني 
پنج ســاله در مورد بيشــتر كاالهاي وارداتي از اين اتحاديه لغو 
كنند. اتحاديه نيز متعهد شده است از زمان اجرايي شدن توافق، 
دسترســي بدون ماليات به بازارهاي زيــر مجموعه خود را براي 
كاالهاي صنعتي، ماهي و محصوالت دريايي با مبدا كشــورهاي 
عضو شوراي همكاري را فراهم كند. محصوالت كشاورزي فرآوري 
شده نيز با تســهيالتي همراه هستند، در حالي كه صادرات مواد 
كشاورزي خام از كشــورهاي شوراي همكاري به اين اتحاديه بر 

مبناي توافق هاي دوجانبه صورت مي گيرد.
منطقه تجارت آزاد پان عربي

امــارات متحده عربي همچنين عضــو منطقه تجارت آزاد پان 
عربي نيز هست كه در 1998 تأسيس شده است. از 2005 به جز 
موارد معدودي كه به سالمت عمومي، مسائل اخالقي و حفاظت 
از محيط زيســت مربوط مي شــود، موانع تعرفه اي تجارت ميان 
اعضا لغو شده اســت. مذاكرات ميان اعضا براي تجارت خدمات 
نيز در جريان است و امارات به همراه هشت عضو ديگر از 2017 
متعهد به يك جدول تعهدات براي تجارت در اين حوزه شده اند.

امارات متحده عربي همچنين در قالب شوراي همكاري خليج 
فارس در حال مذاكرات تجاري با اســترالياء چين، اتحاديه اروپا، 
هند، ژاپن، كره جنوبي، نيوزيلند، پاكســتان و تركيه نيز هست. 
تا زمان تنظيم گزارش ســازمان تجارت جهاني، هيچ يك از اين 
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مذاكرات رسما منجر به توافقنامه نشده و همه مذاكرات به جز با 
چين و پاكستان معلق شده اند. با اين حال، امارات در 2021 اعالم 
كرد كه قصد دارد مذاكرات جامع دوجانبه با هشت كشور از جمله 
هنــد، كره جنوبي، بريتانيا و تركيه انجام دهد كه در اين گزارش 
به اين مسأله پرداخته شده است.امارات متحده عربي همچنين از 
سال 2003 يك موافقتنامه تجارت آزاد دوجانبه با مراكش دارد 
كه در سال 2019 به سازمان تجارت جهاني نيز ابالغ شده است. 
اين توافق تنها شــامل تجارت كاال مي شود. اين كشور همچنين 
حائز شــرايط براي تجارت ذيل قواعد ترجيحي سيستم عمومي 
ترجيحات با كشــورهاي اســتراليا، بالروس، فدراسيون روسيه و 

قزاقستان نيز مي شود.

1-2( امارات و موافقتنامه هاي تجاري دوجانبه
 فراتر از چشــم انداز كالن، در حوزه سياست تجاري امارات بر 
شــكل دهي به موافقتنامه هاي تجارت آزاد با طيفي از كشــورها 
متمركز شــده است و اين كشــورها را به عنوان بازارهاي هدف 
برگزيده اســت. دولت اين كشور در ســال 2021 اعالم كرد كه 
امضاي فــوري موافقتنامه جامع همكاري اقتصادي با 8 كشــور 
شــامل هنــد، بريتانيا، تركيه، كــره جنوبي، اتيوپــي، اندونزي، 
اســراييل و كنيا را در دســتور كار خود قرار داده اســت. در اين 
موافقتنامه ها حوزه هاي تجارت، سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
و بخش هايي همچون توريسم مدنظر قرار خواهد گرفت. تاكنون 
امضاي موافقتنامه هاي جديد تجاري با هند و اســراييل به انجام 

رسيده است. 
شتاب امارات عربي متحده در امضاي موافقتنامه هاي همكاري 
اقتصادي با طيفي از كشورها در راستاي برنامه هاي بلندمدت اين 
كشــور به عنوان هاب تجاري و اقتصادي خاورميانه از يك سو و 
پيشــبرد رقابت ژئواكونوميك با عربستان سعودي از سوي ديگر 

اســت. قرار گرفتن تركيه در ميان كشورهايي كه ابوظبي در پي 
موافقتنامه هاي جامع اقتصادي با آنهاست پيام آور تغيير در روابط 
تيره دو كشــور اســت. اين تغيير در حالي رخ مي دهد كه روابط 
عربستان همچنان با تركيه تيره مانده است. البته، اخير تركيه و 
امارات تالش كرده اند تا اختالفات سياسي خود را كاهش دهند.

برخي برآوردهاي دولت امارات نشان مي دهد در صورت امضاي 
اين موافقتنامه ها حجم تجارت اين كشــور با شركاي تجاري به 
ســرعت افزايش خواهد يافت. به عنوان مثال پيش بيني مي شود 
در صورت امضاي موافقتنامه همــكاري جامع اقتصادي با هند، 
حجم تجارت دو كشــور از 40 ميليــارد دالر در 2020 به 100 
ميليارد دالر در 2025 افزايش يابد. مهم ترين توافق هاي تجاري 

دوجانبه امارات از قرار زير هستند.
امارات و اسراییل

عادي سازي روابط اســراييل و امارات تنها به حوزه سياسي 
محــدود نمانده، بلكــه پيامدهاي اقتصــادي آن نيز به تدريج 
رخ مي نمايد. تاكنون دو طــرف موافقتنامه اجتناب از ماليات 
مضاعف را امضــا كرده اند كه مدعي انــد مي تواند تا حدي به 
گشــايش در روابط اقتصادي آنها كمك كنند. اما فراتر از اين 
مهم ترين توافقي كه ممكن اســت ميان دو طرف صورت گيرد 
ســرمايه گذاري 1٫1 ميليارد دالري امــارات در ميدان گازي 
تمر اســراييل در مديترانه شرقي اســت. ذخاير اين ميدان كه 
در منطقه انحصاري اقتصادي اســراييل قرار دارد حدود 200 
ميليارد متر مكعب برآورد شده است. توافق مهم ديگر دو طرف 
در حوزه صنايع پيشــرفته صورت گرفته اســت. در اين قالب 
امارات عربي متحده در پي اســتفاده از توانمندي شركت هاي 
اسراييلي به خصوص در حوزه صنايع پيشرفته است. به عبارت 
ديگر امارات عربي متحده مي كوشــد مزاياي لجســتيك خود 
را با توانمندي فناورانه اســراييل تركيب نمايد و در اين حوزه 
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خواستار همكاري در فناوري هاي غير نظامي است. از همين رو 
بر انجام پروژه هاي مشترك با شركت هاي اسراييلي تاكيد كرده 
است. سازمان صنايع هوافضاي اسراييل اخيرا يادداشت تفاهمي 
با شركت دولتي صنايع دفاعي امارات براي توليد تجهيزات ضد 
پهباد امضا كرده است. پهپادها در سال هاي اخير به مهم ترين 
عرصه رويارويي كشــورها در منطقه بدل شده اند. افزون بر اين 
امارات عربي متحده وعده سرمايه گذاري 10 ميليارد دالري در 

اسراييل را داده است.
در يك ســالگي توافق ابراهيم كه راه را بر عادي ســازي روابط 
اسراييل با طيفي از كشورهاي عربي به ويژه امارات عربي متحده 
گشود، توافق اصولي دو كشور براي شكل دهي به منطقه تجارت 
آزاد، از ســوي مقامات اســراييلي اعالم شد. آنان اين توافق را به 
عنوان گام مهمي در توسعه روابط طرفين برشمرده اند. تحليل هايي 
كه در مورد روند رشد روابط تجاري دو طرف در يك سال گذشته 
صورت گرفته نشــان مي دهد كه عمده توافقات طرفين معطوف 
به ايجاد زمينه هاي اوليه براي توســعه روابط اقتصادي و تجاري 
بوده است. حجم روابط تجاري دو طرف در اين يك سال به 600 
ميليون دالر افزايــش يافته و بر مبناي برآوردهاي اتاق بازرگاني 
اسراييل در سه سال آينده به 5 ميليارد دالر افزايش خواهد يافت.

مفاد توافق تجارت آزاد امارات و اسراییل
امارات به عنوان نخســتين كشــور در جهان عرب با اسراييل 
موافقتنامــه تجــارت آزاد منعقد كرد. ايــن موافقتنامه راه را بر 
حضور گسترده تر شركت هاي اسراييلي در امارات و توسعه روابط 
دو طرف مي گشــايد. در شــرايط كنوني بيش از 1000 شركت 
اســراييلي در امارات فعاليت دارند. مهم ترين مفاد توافق تجارت 
آزاد دو طرف بر مبناي داده هايي كه طرف اسراييلي منتشر كرده 

را به صورت ذيل مي توان دسته بندي كرد: 
- طرفيــن انتظار دارند اين توافق تجارت بين آنها را ميليون ها 

دالر افزايش دهد.
- بيش از 96 درصد كاالهايي كه از سوي امارات صادر مي شود از 
مزاياي گمركي برخوردار خواهند شد. عوارض گمركي 82 درصد 
از كاالها در مدت 3 سال تا 5 سال به طور تدريجي حذف خواهد 
شــد و 14 درصد ديگر به تدريج كاهش مي يابد. از جمله، تعرفه 
هابركودها و مواد شيميايي، لوازم آرايشي، محصوالت پالستيكي، 
محصوالت سراميكي، جواهرات و الماس هاي ماشين ها و قطعات 
الكترونيكي، تجهيزات پزشــكي و همچنين سبزيجات و ميوه ها، 
آب ميوه ها، دانه ها، گوشت و ماهي و غيره حذف يا كاهش خواهد 

يافت.
- بيش از 96 درصد از كاالهاي صادراتي اسراييل به امارات از 
مزاياي گمركي برخوردار خواهند شد. حقوق گمركي 72 درصد 
بالفاصلــه پس از اجرايي شــدن توافق حذف خواهد شــد و 21 
درصد ديگر به تدريج ظرف 3 ســال يا 5 ســال به صفر كاهش 
مي يابد. به 3 درصد اقالم، تخفيف عوارض گمركي و ســهميه اي 
داده شــده است. از جمله محصوالتي كه از مزاياي گمركي قابل 
توجهي در واردات امارات از اسراييل برخوردار شده اند عبارت اند 
از: داروها، كاالهاي پالستيكي و الستيكي، سراميك، ماشين آالت 
و قطعات الكترونيكي، كابل هاي رسانا، جواهرات، وسايل نقليه و 

گوشت و فرآورده هاي گوشتي.
- پيشــبرد تجارت دوجانبه در خدمــات در زمينه هايي مانند 
تجــارت الكترونيك، خدمات حرفــه اي و تجاري، خدمات توزيع 

)عمده فروشي و غيره.
- در حوزه حفاظت از حقوق مالكيت معنوي و حق ثبت اختراع 
دو طرف به توافقات اساســي براي توســعه روابط در بخش هاي 
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مختلف مانند كشاورزي و فناوري پيشرفته دست يافتند. طرفين 
همچنين بر افزايش همكاري در اين زمينه از جمله اجراي حقوق 

مالكيت معنوي توافق كردند.
- تــداركات دولتي - طرفيــن متقابال بــه تأمين كنندگان و 
شــركت ها اجازه دسترســي به بازار تداركات دولتــي را داده اند 
و شــركت در مناقصه هاي تداركات دولتــي را كه وزارتخانه هاي 
دولتي در هر دو كشور منتشــر مي كنند، امكان پذير كردند. در 
مناقصه هاي خاص، تأمين كنندگان از هر دو كشــور مي توانند در 
مناقصات تداركات دولتي تحت شرايط مساوي با شرايطي كه به 

تأمين كنندگان محلي اعطا مي شود، شركت كنند.

- شــركت هاي كوچك و متوســط: طرفين توافــق كردند كه 
همكاري ها را در راســتاي شناســايي راه هايي بــراي كمك به 
شــركت هاي كوچك و متوسط و بهره برداري آنان از فرصت هاي 

تجاري اعطا شده توسط اين توافقنامه، ارتقا دهند.
- به عنوان بخشي از توافق، كميته مشتركي ايجاد خواهد شد 
كه به موجب آن مي توان در مورد مسائل اقتصادي گفت وگوهاي 
مستمري بين طرفين انجام داد. اين كميته بستري را براي بحث 

درباره
موانع تجاري و پيشــنهادهاي دو طــرف فراهم مي كند. نكات 
كليدي توافق تجارت آزاد طرفين در جداول ذيل ارائه شده است.
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امارات و هند 
اخيرا و در راستاي سياست تجاري جديد، امارات متحده عربي پس از 6 
ماه مذاكره باهند، موافقتنامه تجارت آزاد با اين كشور را نهايي كرد. اين توافق 
از نخستين هفته ماه مي 2022 اجرايي شد. توافق جامع مشاركت اقتصادي 
هند و امارات عربي متحده يا همان موافقتنامه تجارت آزاد ميان دو كشور 
نخســتين موافقتنامه تجارت آزاد هند در يك دهه اخير به شمار مي آيد. 
آخرين موافقتنامه تجارت آزاد هند در سال 2011 با ژاپن منعقد شد. اين 
موافقتنامه در راستاي سياست هاي تجاري بلندپروازانه امارات و هند صورت 
مي گيرد و همان گونه كه اشاره شد، امارات در نظر دارد تا پايان سال 2022 
با 8 كشور موافقتنامه تجارت آزاد منعقد نمايد و موقعيت خود را به عنوان 

كانون منطقه اي تجارت جهاني تحكيم بخشد. 
از ديگر ســو هند مي كوشد با طيفي از كشورها اين موافقتنامه هاي آزاد 
را امضا نمايد و صادرات خود را به يك تريليون دالر تا سال 2030 افزايش 
دهد. در همين راستا هند با استراليا، بريتانيا، كانادا، اسراييل و اتحاديه اروپا 
مذاكرات مشابهي را در دستور كار دارد. افزون بر امضاي توافق با امارات عربي 
متحده، هند مذاكرات موافقتنامه تجارت آزاد باشوراي همكاري خليج فارس 
را نيز در دستور كار دارد. مقامات دولت اين كشور اعالم كردند كه مذاكرات 

با شوراي همكاري تا پايان سال 2022 به نتيجه خواهد رسيد. 
نكات كليدي موافقتنامه تجارت آزاد هند و امارات را مي توان به صورت 

زير دسته بندي كرد:
- اين توافق حوزه كاال، خدمات، قواعد مبدا، رويه هاي گمركي، تداركات 

دولتي حقوق مالكيت فكري و تجارت الكترونيك را در بر مي گيرد. 
-امارات عربي متحده 80 درصد تعرفه هاي خود بر صادرات هند به اين 
كشــور را حذف مي كند. با حذف اين تعرفه ها حدود 90 درصد از صادرات 
هند به امارات با تعرفه صفر انجام خواهد شد .حذف تعرفه ها براي صادرات 
هند به ويژه در حوزه هايي كه اين كشور با رقابت شديدي از طرف كشورهاي 
ديگر مواجه است همچون حوزه پوشاك واجد اهميت ويژه است. در شرايط 
كنوني صادرات پوشــاك هند مشــمول 5 درصد تعرفه است در حالي كه 
صادرات رقباي اين كشور به ويژه ويتنام و بنگالدش با تعرفه صفر به امارات 

صورت مي گيرد. در مقابل هند موافقت كرده است كه تعرفه براي واردات طال 
از امارات تا حجم 200 تن در سال را حذف نمايد. در شرايط كنوني امارات 
ساالنه حدود 70 تن طال به هند صادر مي كند و امتيازات تجاري ديگري نيز 

به امارات ارائه كرده است. 
- در يك دهه آينــده تعرفه هاي امارات بــراي واردات 97 درصد از 
كاالهــاي هندي به صفر خواهد رســيد و در روند اجــراي اين توافق 
حوزه هاي نســاجي، جواهرات، چرم، كفش، كاالي ورزشــي، خودرو و 
محصوالت دارويي بيشــترين بهره را خواهند برد. بر مبناي برآوردهاي 
اوليه با اجرايي شدن اين توافق حجم تجارت دو كشور در 5 سال آينده 
به 100 ميليارد دالر افزايش خواهد يافت. در وضعيت كنوني تجارت دو 
كشــور حدود 40 ميليارد دالر است و صادرات هند به امارات حدود 26 
ميليارد دالر است. مقامات هندي مدعي اند كه با اجرايي شدن اين توافق 

يك ميليون شغل جديد در هند ايجاد خواهد شد.
- دولت هند طيفي از كاالها را از اين توافق مســتثني كرده است. اغلب 
محصوالت كشاورزي و مواد غذايي از اين توافق مستثني شده اند تا صنعت 

كشاورزي و مواد غذايي هند آسيب نبيند.
- يكــي از چالش هاي ايــن قرارداد موضوع صــادرات مجدد و احتمال 
سوءاستفاده كشــورهاي ديگر براي واردرات كاال از مسير امارات به هند با 
استفاده از مزاياي اين توافق اســت. در اين راستا در قرارداد مكانيسمهاي 
مختلفي براي قواعد مبدا ســختگيرانه تعيين شــده است تا مانع چنين 
اســتفاده هايي گردد. در اين قالب كاالهاي صادراتــي امارات در صورتي از 
مزاياي اين توافق برخوردار خواهند شد كه حداقل 40 درصد از ارزش افزوده 
آنها در امارات ايجاد شده باشد. اين رقم در مورد آلومينيوم و قطعات خودرو 

به 45 درصد افزايش يافته است.
- در حوزه محصوالت كشاورزي مشمول اين توافق، تنها در صورتي كه 
اين محصوالت در امارات توليد شده باشند امكان استفاده از مزاياي توافق در 

ورود به بازار هند خواهند داشت.
- يكــي ديگر از نكات مهم اين توافق گنجاندن تجارت ديجيتالي در آن 
اســت. پيش از آن هند با قاعده نويسي در حوزه تجارت ديجيتال توسط 
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سازمان تجارت جهاني يا موافقتنامه هاي تجارت آزاد مخالفت مي ورزيد زيرا 
نگران تاثيرگذاري اين قواعد بر بازار داخلي كشور بود. اما اين كشور با تغيير 

رويكرد با روند موافقتنامه هاي جديد تجارت آزاد همگام شده است.

امارات و تركیه: موافقتنامه اي در دست اقدام
همان گونه كه اشاره شد بسط روابط با تركيه يكي از اولويت هاي هشت 
گانه در سياست تجاري امارات متحده عربي به شمار مي آيد. در همين راستا، 
مقامات تجاري دو كشور امارات و تركيه، مذاكرات خود به منظور شكل دهي 
به موافقتنامه تجارت آزاد موسوم به "موافقتنامه مشاركت اقتصادي جامع 
" را آغــاز كرده اند. مقامات تجاري تركيه معتقدند با انعقاد اين موافقتنامه، 
حجم تجارت دو كشور در ميان مدت به دو برابر رقم فعلي افزايش خواهد 
يافت؛ اين در حالي است كه تجارت امارات و تركيه در سال هاي اخير تحت 
تأثير اختالفات شديد دو كشور با كاهش مواجه شده است، اما در ماه هاي 
اخير روند عادي سازي تجارت خارجي دو كشور شتاب گرفته و اكنون با آغاز 

مذاكرات موافقتنامه تجارت آزاد، وارد دوره جديدي شده است.
مقامات اماراتي معتقدند با حذف تعرفه ها، تســهيل جريان آزاد كاال و 
تسهيل جريان ســرمايه، روابط تجاري دو كشور سرعت خواهد گرفت. در 
حال حاضر تركيه، يازدهمين شريك تجاري امارات محسوب مي شود و 400 

شركت اماراتي در تركيه در حال فعاليت هستند.
مقامــات ترك اميدوارند روابط تجاري دو كشــور و در پي مذاكرات، به 
سرعت به وضعيت سال 2017، ســال اوج روابط تجاري بازگردد. در سال 
2017 حجم تجارت دو كشور به حدود 15 ميليارد دالر رسيد كه باالترين 
ميزان در تاريخ روابط تجاري دو كشــور بود، اما متاثر از تنشهاي ميان دو 
كشور، در سال 2018، حجم تجارت دو جانبه 9/6 ميليارد دالر كاهش يافت 
و در سال 2019 نيز به 9/7 ميليارد دالر رسيد. حجم تجارت دو كشور در 
سال 2020، 3/8 ميليارد دالر بود و اين رقم در سال 2021 به 6/7 ميليارد 

دالر كاهش يافت.
در حال حاضر امارات عربي متحده، مهم ترين شريك تجاري تركيه در 
خليج فارس محسوب مي شود. تا سال 2017 كه روابط تجاري دو كشور 
رو به گســترش بود، موازنه تجاري به ســود تركيه بود، اما در سال هاي 
اخير نه تنها تجارت دوجانبه كاهش يافته بلكه موازنه تجاري به ســود 
امارات تغيير كرده اســت. تركيه مي كوشد توازن در تجارت خارجي با 
امارات را مجددا برقرار نمايد و اين روابط را گســترش دهد. در ســال 
2021 امارات وعده داد صندوق سرمايه گذاري 10 ميليارد دالري براي 
حمايت از شركت هاي اماراتي جهت سرمايه گذاري در تركيه به ويژه در 
بخش انرژي و بهداشت تشكيل خواهد داد. افزون بر اين، دو كشور بر سر 
ســواپ ارزي به مبلغ 5 ميليارد دالر به توافق رسيدند. بر مبناي آمارها 
تا ســال 2020 امارات حدود 5 ميليارد دالر در تركيه ســرمايه گذاري 

كرده است.
مقامات تجاري تركيــه معتقدند كه موافقتنامه جديد با امــارات فراتر از 
موافقتنامه هاي ســنتي تجاري است كه تنها طيف محدودي از كاالها را دربر 
مي گيرد. اين موافقتنامه در رديف نسل جديد موافقتنامه هاي تجارت آزاد است 
كه حوزه خدمات را نيز دربر مي گيرد. از منظر تركيه، امارات عربي متحده به يك 
بازيگر جهاني در بسياري از بخش هاي خدماتي همچون تأمين مالي، توريسم، 
هوانوردي غير نظامي و مشاوره هاي فني تبديل شده است و تركيه مي خواهد از 

موقعيت اين كشور در پرتو موافقتنامه استفاده نمايد.

2( ارزیابي سیاست تجاري امارات متحده عربي
 يكي از مهم ترين معيارهاي سنجش سياست تجاري كشورها در حوزه هاي 
مختلف و شناخت داللتهاي آنها مرور ارزيابي هاي سازمان هاي بين المللي، به 
ويژه سازمان تجارت جهاني از نتايج اين سياست ها در طول بازه هاي زماني 
مشخص است. در مورد امارات، طي ارزيابي هاي سازمان تجارت جهاني در 
بــازه زماني 2016 تا 2022 از اقتصاد امارات به ويژه در حوزه تجارت داراي 

ويژگي هاي زير بوده است. 
بيــن 2016 تا 2019 توليد ناخالص داخلي بيــن 12 تا 3٫4 درصد در 
نوسان بوده است كه اين رشد عمدتا توسط صادرات غيرنفتي بوده است. با 
اين حال، در 2020 اقتصاد امارات به دليل تأثيرات بحران كرونا 6٫1 درصد 
كوچك شــد و صادرات نفت و گاز نيز 36 درصد به دليل كاهش تقاضاي 
جهاني كاهش پيدا كرد. با اين حال، تورم در سال 2021 منفي 2٫1 درصد 

بوده است. 
موازنه ســاالنه بين درآمدها و هزينه هاي دولت در بازه 2018 تا 2019 
مازاد مثبت بود، ولي در 2020 به كسري 2٫5 درصدي رسيد. در 2021 نيز 
براي نخستين بار از سال 2015 پيش بيني كسري بودجه در ازريابي دولتي 
آمده است. بانك مركزي پيش بيني كرده در 2022 اقتصاد به طور كامل از 

پيامدهاي كرونارها شده و بازيابي شود. 
در حوزه سياست هاي پولي، تعيين نرخ درهم امارات از سال 1997 وابسته 
به دالر بوده است. اولويت اصلي دولت در اين حوزه اعطاي اختيارات به بانك 

مركزي براي حفظ ثبات واحد پول ملي بوده است. 
در بازه زماني مورد مطالعه تراز تجاري همواره مثبت بوده اســت. به طور 
سنتي در تجارت امارات صادرات غيرنفتي بيشتر از صادرات نفتي بوده است 
و مهم ترين صادرات عبارت از ســنگ هاي قيمتي، فلزات و مرواريد بوده اند 
كه پس از آنها ماشين آالت و تجهيزات الكترونيكي قرار مي گيرند. با توجه 
به اهميت تجارت فلزات قيمتي، دولت مقررات ويژه اي براي تجارت طال در 

امارات تدارك ديده است.
امارات متحده عربي در ســال 2020 استراتژي توسعه بلندمدت خود را 
موسوم به UAE Continental 2017 و نيز National Agenda را در 
2021 منتشر كرد. در قلب هر دو استراتژي، گذار به يك اقتصاد دانش محور 
قرار دارد كه مبتني بر افزايش توليد، افزايش رقابت پذيري شركت هاي داخلي 
و ســرمايه گذاري در بخش فناوري هاي ســطح باال )هاي تك( قرار گرفته 
است. بهبود سطح قانون پذيري، در پيش گرفتن اصالحات قانوني گسترده 
معطوف به مدرن سازي محيط اقتصادي و رفع محدوديت هاي مالكيت براي 
سرمايه هاي خارجي در بخش هاي مختلف نيز از ديگر بخش هاي اين اسناد 
استراتژيك توسعه اقتصادي هستند. حاصل اين رويكردها بهبود وضعيت 
امارات در بسياري از شاخص هاي بين المللي از جمله سهولت كسب و كار 
ثبات و صالحيت مالي و جذب سرمايه گذاري خارجي بوده است. قانوني كه 
از سال 2018 موسوم به Arbitration Law وضع شده اعتماد به سيستم 
قضايي را افزايش داده است و اميد به رفع سريع مناقشات تجاري بين المللي 

در اين كشور را تسهيل كرده است. 
فرمول بندي سياســت تجاري در سطح فدرال بر عهده وزارت اقتصاد و 
بر مبناي اســتراتژي اقتصادي بلندمدت كشور اســت. رويكرد كالن اين 
وزارت خانه عبارت اســت از متنوع سازي اقتصاد بر مبناي نوآوري و تمركز 
بر بخش هاي دانش محور و نيز فراهم كردن محيط مســاعد براي تجارت و 
سرمايه گذاري و افزايش رقابت پذيري اقتصاد امارات در سطح بين المللي و در 
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بازار آزاد به منظور گسترش تجارت بين المللي.
 امارات به سيستم تجارت چند جانبه مبتني بر قواعد پايبند است و در 
مذاكرات ســازمان تجارت جهاني و بيانيه ابتكار مشترك در مورد تسهيل 
تجارت الكترونيك و سرمايه گذاري حضور فعال دارد. اين كشور همچنين از 
سال 2016 عضو پروتكل هاي مربوط به توافقنامه تسهيل تجارت بوده و از 
سال 2017 نيز پروتكل هاي مربوط به توافقنامه Amending TRIPS را 

پذيرفته است. ابوظبي همچنين عضو توافقنامه فناوري اطالعات نيز هست.
همان گونه كه در بخش قبلي اشاره شد، امارات متحده عربي عضو شوراي 
همكاري خليج و منطقه آزاد تجاري پان عربي نيز هست. كشورهاي شوراي 
همكاري خليج فارس با سنگاپور و نيز با اتحاديه تجارت آزاد اروپايي قرارداد 
تجــارت آزاد دارند. همچنين امارات متحده عربي از ســال 2021 در حال 
مذاكره با هشــت كشور براي انعقاد موافقتنامه هاي تجاري است )از جمله 
كره جنوبي، بريتانيا و تركيه( كه از اين ميان توافق با هند و اسراييل در سال 

جاري صورت گرفته است. 
طي بــازه زماني مورد مطالعه، عملكرد امارات متحــده عربي در حوزه 
ســرمايه گذاري نيز چشمگير بوده است. بخش مهمي از اقتصاد امارات در 
گرو جذب ســرمايه گذاران خارجي اســت و از سال هاي گذشته ترتيبات 
مهمي براي اين مسأله در نظر گرفته شــده است. مناطق آزاد تجاري كه 
مالكيت 100 درصد خارجي در آنها به رســميت شــناخته شده است از 
جمله اين ترتيبات به شمار مي رود. همچنين، اين كشور تغييراتي در نظام 
حقوقي اين كشــور ايجاد كرده است و از جمله، قانون شركت هاي تجاري 
را بازنگري اساسي كرده است. در نتيجه اين بازنگري در قوانين، شركت ها 
و سرمايه گذاران خارجي در حال حاضر مي توانند به استثناي برخي حوزه 
هاكه حائز تأثيرات استراتژيك شناخته شــده اند، در ديگر حوزه ها با 100 
درصد مالكيت به فعاليت اقتصادي در اين كشور بپردازند. همچنين، در نظام 
حقوقي جديد امارات شرط همكاري با يك كارگزار محلي كه مالكيت 100 
درصد اماراتي دارد، براي شركت هاي خارجي حذف شده است. هدف كلي 
اين برنامه ها جذب سرمايه گذاري خارجي از كشورهاي هدف در حوزه هاي 
مرتبط با نوآوري، رهبري و صنايع پيشرفته و همزمان، صدور سرمايه اماراتي 
به خارج از كشور به منظور تقويت حضور بين المللي شركت هاي پيشروي 
اماراتي و ايجاد فرصت هاي جديــد در بخش هاي هدف به منظور ايجاد و 
حفظ بازار بين المللي براي سرمايه گذاران اماراتي و حمايت از منافع آنها در 
خارج از كشور است.يكي ديگر از بخش هاي مهم در ارزيابي سياست تجاري 
امارات، تحوالت اخير در حوزه گمركي است. در امارات، نهاد گمركي فدرال 
سياست هاي كلي گمركي و اعمال آنها را در زير كنترل دارد و رويه هاي اين 
بخش طي سال هاي اخير كمابيش يكسان بوده است. البته ادارات گمركي 
هر شيخ نشين مي توانند به صورت مستقل قواعدي را وضع كنند، مادامي 
كه با قواعد مشترك گمركي GCC در تعارض نباشد. به اين ترتيب، عموما 
تعرفه ها و رويه هايي كه اعمال مي شود همان قواعد مشترك ميان كشورهاي 
عضو شوراي همكاري خليج فارس است. از 2020 نهاد گمركي فدرال يك 
پروژه دروازه گمركي امارات متحده عربي ايجاد كرده است كه دولت فدرال 
قصــد دارد آن را تبديل به يك پنجره گمركي واحد ملي براي تجارت كاال 
بكند و اين شامل قواعد مبدأ كاالها، طبقه بندي تعرفه ها و ارزش گذاري كاالها 
است كه سازگار با راهنماي متحد شوراي همكاري خليج فارس خواهد بود. 
در حوزه تعرفه ها، امارات از يك نظام تعرفه چند اليه ولي به نسبت ساده 
بهره مي برد. اين كشور همان گونه كه اشاره شد بخشي از نظام كلي تجارت 

شوراي همكاري خليج فارس است و تعرفه اصلي اعمالي از سوي اين كشور 
عبارت است از تعرفه عمومي خارجي كه بر اساس آن، 876 درصد خطوط 
تعرفه اي شامل 5 درصد تعرفه واردات شده و 11٫2 درصد باقي مانده معاف از 
حقوق گمركي محسوب مي شوند. در سال 2021 ميانگين تعرفه هاي اعمال 
شده 5 درصد بوده كه در اين ميان، تعرفه كاالهاي غير كشاورزي كمتر از 
كاالهاي كشاورزي بوده است. تعرفه هاي غير درصدي تنها شامل 0٫7 درصد 
از كاالها شده است و هيج سهميه بندي تعرفه اي نيز اعمال نشده است. در 
مورد سهولت تجارت نيز نكته قابل ذكر از تغييرات سال هاي اخير اين است 
كه از ابتــداي 2020 واردكنندگان ملزم به ثبت گواهي مبدأ براي واردات 
نيستند و هر محموله اي مي تواند به صورت خوداظهاري ترخيص شود، مگر 
اينكه واردكننده قصد داشته باشد از تعرفه هاي ترجيحي استفاده كنند. با 
اين وجود، 22 رديف كااليي با عنوان كاالهاي خاص مشمول تعرفه هاي ويژه 
مي شوند كه از ميزان رايج تعرفه فاصله زيادي مي گيرد. از اين مجموعه، 14 
رديف مربوط به كاالهايي است كه شامل الكل هستند و تعرفه 50 درصدي 
دارند و 8 رديف باقي مانده نيز كاالهاي الكترونيكي و دخانيات هستند كه 
تعرفه 100 درصدي شــامل آنها مي شــود. قرار است به زودي كل شوراي 
همكاري قواعد عمومي براي كاالهاي ممنوعه وضع كنند، ولي در حال حاضر 
قوانين ملي هنوز معتبر هستند و واردات 0٫4 درصد كاالها به امارات ممنوع 

است و 0٫9 درصد نيز به عنوان كاالهاي خاص تعيين شده اند. 
به دنبال توافقنامه ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري از سال 2016 
ماليات ارزش افزوده 5 درصدي و ماليات مضاعف بر كاالهاي مضر نيز اعمال 
مي شود كه در سال 2019 توسعه پيدا كرد. اين تعرفه ها در راستاي توافقنامه 

عمومي تعرفه هاي دولت هاي شوراي همكاري هستند. 
در حوزه قواعد حمايتي تجارت، امارات قواعد محلي خود را ســازگار با 
قانون عمومي شوراي همكاري خليج فارس در مورد ابزارهاي ضددامپينگ 
و جبران ســازي، و ابزارهاي حفاظتي كرده است و همزمان ساز و كارهاي 
ملي را تعريف نموده كه مي تواند مســتقل از آن ســاز و كارها نيز اعمال 
شود. بين سال هاي 2016 تا 2020 در سطح شوراي همكاري چهار قاعده 
ضددامپينگ و 2 ساز و كار حفاظتي در اين حوزه تعريف شد و سه مورد نيز 

بازرسي صورت گرفته كه بدون حكم قطعي مختومه شده است. 
فراتر از همه اين مسائل و تســهيل رويه ها، دولت امارات متحده عربي 
فعاليت هاي زيادي براي جذاب تر كردن بازار امارات متحده عربي ارائه كرده 
اســت. در ســطح امارات آژانس هايي وجود دارد كه خدماتي را به تاجران 
صادر كننده ارائه مي كنند. اين خدمات شــامل همكاري در فاينانس براي 
برخي بازارهاي خاص، ارائه اطالعات در مورد بازارهاي خارجي و مهارت هاي 
عمومي مديريت صادرات و موارد عملياتي مشــابه مي شود. امارات متحده 
عربي همچنين در سال 2017 يك آژانس فدرال صادرات تأسيس كرد كه 
به تاجران خدماتي از قبيل بيمه اعتبارات تجاري، تأييد اعتبارنامه و ساير 
تضمين ها و بيمه هاي الزم براي صادرات ارائه مي دهد. از ســال 2019 نيز 
دفتر صادرات ابوظبي )ADEX( تسهيالت اعتباري مشخصي به شركت ها 
ارائه مي كند. اطالعات دقيقي از ميزان حمايت مالي و اعتباري اين آژانس ها 

در دست نيست. 
اماراتي ها در مارس 2021 برنامه اي را اجرايي نمودند كه موسوم است به 
عمليات 300 ميلياردي. اين برنامه در واقع يك استراتژي ده ساله معطوف به 
افزايش سهم بخش صنعتي در توليد ناخالص داخلي از 133 ميليارد دينار در 
2021 به 300 ميليارد دينار در سال 2031 است. عمليات 300 ميلياردي 
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براي اين هدف به خلق محيط جذاب كســب و كار، حمايت از صنايع ملي 
رشد داخل، دريافت تكنولوژي و شبيه سازي نوآوري ها و بهبود شهرت امارات 
متحده به عنوان يك مقصد ســرمايه گذاري پرداخته است. همان گونه كه 
اشــاره شد، حذف محدوديتهاي مالكيت خارجي يكي از راهكارهاي دولت 
بوده اســت كه به خوبي با اين استراتژي نيز سازگار است. يك فاكتور مهم 
ديگر در اين حوزه، مناطق آزاد تجاري امارات است. اين مناطق نقش مهمي 
در توسعه اقتصادي و متنوع سازي تجارت اين كشور ايفا مي كنند؛ به گونه اي 
كه در 2020، سهم مناطق آزاد از صادرات غيرنفتي امارات رقم باالي 63٫8 
درصد بود و 36 درصد از كل واردات كشور نيز از اين مناطق صورت گرفت.

با اين حال، اقتصاد امارات كماكان مشــكالتي براي توسعه تجارت آزاد 
و جذب ســرمايه خارجي دارد. بنگاه هاي دولتي )SOEs( و مجموعه هاي 
مرتبط با حكومت )GREs( كماكان نقش مهمي در اقتصاد امارات متحده 
عربي ايفا مي كنند، از جمله در سياســت گذاري و تعيين خط مشي هاي 
مقام هاي دولتي. اين مجموعه ها عمدتا به طور كامل يا مشــاركتي متعلق 
به صندوق هاي ثروتمند حاكميتي در سطح شيخ نشين يا فدرال هستند و 
برخي در رقابت با يكديگر نيز هستند. در طول بازه بررسي، دولت كماكان 
اصالحات را در اين حوزه نيز پيگيري كرده است و با تقويت اداره، استقالل 
مالي و تغيير ســاختار مالكيتي به دنبال اصالح اين وضعيت بوده است. در 
هر حال، در ســال 2020 درآمد دولت از GRE ها معادل 88 درصد توليد 

ناخالص داخلي بود. 
همچنين، در طول بــازه مورد ارزيابي، امــارات متحده عربي تغييرات 
پرشماري را در حوزه حقوق مالكيت معنوي و حمايت از نوآوري انجام داده 
است. در سال 2021 يك قانون جديد براي ثبت اختراع و يك قانون براي 
عالئم تجاري تصويب شد. همچنين، امارات متحده عربي به پروتكل مادريد 
راجع به ثبت عالمت تجاري پيوست. قانون جديدي هم تصويب شد كه به 
موجب آن مجازات فريبكاري تجاري افزايش پيدا كرد. عالوه بر همه اينها، 

امارات متحده عربي از قانون يكپارچه كشــورهاي شوراي خليج فارس در 
زمينه قانون ثبت اختراع و عالمت تجاري پيروي مي كند. دولت همچنين 

قصد دارد به اتحاديه بين المللي حمايت از گونه هاي جديد گياهي بپيوندد.
بخش كشــاورزي، جنگل داري و ماهيگيري نيز ســهم خود را از توليد 
ناخالص داخلي در بازه زماني مورد بررسي افزايش داده است، اما همچنان 
بســيار محدود اســت و كمتر از يك درصد از GDP را به خود اختصاص 
داده اســت. در حوزه كشاورزي، بيشتر سهم از آن ميوه جات با 61 درصد 
اســت و بعد از آن سبزيجات با 22 درصد و محصوالت زراعي با 17 درصد 
قرار دارند. بخش محدود كشاورزي و ماهيگيري در امارات متحده عربي به 
اين معني است كه اين كشور عمده محصوالت مورد نياز خود در اين حوزه 
را از خارج وارد مي كند. تعرفــه واردات 6٫7 درصدي بر واردات محصوالت 
كشاورزي )به جز ماهيگيري( نيز از متوسط 5 درصدي تعرفه وارداتي اين 
كشور بيشتر است. بين 2016 تا 2021، دولت ابتكارهايي را براي دستيابي 
به توليد بيشتر در حوزه كشاورزي، تقويت امنيت غذايي و بازسازي صنعت 

ماهيگيري اختصاص داده است.
استراتژي انرژي امارات متحده عربي 2050 كه از سال 2017 معرفي شد 
نخستين برنامه منسجم و يكپارچه امارات در اين حوزه براي متنوع سازي 
منابع انرژي و سازگاري با تغييرات آب و هوايي با كاهش گازهاي گلخانه اي 
به شمار مي رود. بر اين اساس، كشور قصد دارد تا سال 2030 آالينده هاي 
گازهاي گلخانه اي خود را 23٫5 درصد نسبت به سناريوي تداوم وضع موجود 
كاهش دهد. در 2021 نيز كشور اعالم كرد قصد دارد تا سال 2050 به هدف 
آالينده هاي گلخانه اي GHG صفر برسد. در اين راستا، يك طرح جامع براي 

حمايت از صنايعي كه كربن كمتري توليد مي كنند تصويب شده است. 
سياست هاي نفتي امارات طي سال هاي اخير و به ويژه از 2016 تغييرات 
اساسي كرده است. اين كشور در پاسخ به تغييرات جدي بازار نفت اصالحاتي 
از جمله افزايش ظرفيت توليد، بيشينه سازي عمر مخازن و فراهم ساختن 
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زيرساخت هاي داخلي براي ظرفيت تبديل محصوالت را در دستور كار قرار 
داده است. در 2018 شركت ملي نفت ابوظبي كه بخش اعظم توليد نفت در 
امارات را بر عهده دارد اعالم كرد برنامه دارد تا سال 2020 به ظرفيت توليد 
4 ميليون بشكه در روز و تا 2030 به ظرفيت توليد 5 ميليون بشكه در روز 
برسد. اين شركت همچنين سرمايه گذاري هايي در ظرفيت هاي پااليش در 
خارج از كشور انجام داده است. سياست افزايش توليد يك هدف مهم ديگر 
براي بخش گازي امارات نيز بوده اســت. استراتژي جامع گازي كه از سال 
2018 آغاز شد قصد دارد تا سال 2025 به خودكفايي برسد و تا 2040 به 

شكل پايداري به بازار صادرات گاز مايع نيز وارد شود. 
نفت و گاز عمدتا در سطح شيخ نشين مديريت مي شوند و حقوق اكتشاف 
و اســتخراج از طريق قراردادهاي واگذاري صورت مي گيرد. در عمده شيخ 
نشين ها و مشخصا در ابوظبي، اين واگذاري ها به شركت هاي دولتي يا زير 
كنترل دولت انجام مي شود و مالكيت خارجي در آنها معموال بسيار محدود 

است.
از سال 2017 يك قانون فدرال تصويب شده تا تجارت محصوالت نفتي 
را در امارات ســازمان بدهد. هدف اصلي اين قانــون جلوگيري از تجارت 
نامشــروع سوخت و به ويژه قاچاق كشورهاي همسايه است. بر خالف برق 
و آب، تعرفه هاي سوخت در سطح فدرال تعيين مي شوند كه اين امر نشانگر 
حساســيت اين موضوع براي دولت است. از 2015 اين قيمت گذاري تابعي 
از قيمت جهاني نفت در نظر گرفته شــده اســت كه هر ماه توسط كميته 

قيمت گذاري كنترل مي شود.
در حالي كه توليد نفت در امارات متحده عربي تقريبا صد در صد از طريق 
گاز طبيعي صورت مي گيرد، دولت در آستانه متنوع سازي سبد انرژي توليدي 
برق است. انتقال و توزيع برق نيز تقريبا به طور كامل در اختيار شركت هاي 
دولتي است. اين شركت ها تنها خريدار توليد كننده هاي الكتريسيته و مسئول 
توزيع و انتقال آن هســتند. برنامه ملي مديريت تقاضاي آب و انرژي كه در 
ســال 2021 توســط دولت فدرال تصويب شد قصد دارد تا سال 2050 به 
ميزان 40 درصد كاهش در تقاضاي انرژي در ســه بخش پرمصرف انرژي 
يعني حمل و نقل، صنعت و ساخت و ساز برسد. همچنين، تالش مي شود 

تا ميزان تقاضا براي آب در همين بازه زماني 50 درصد كاهش يابد. بخش 
مهمي از اين هدف گذاري ها با ســرمايه گذاري بــر انرژي هاي تجديد پذير 

صورت مي گيرد كه تقريبا تمام آن مبتني بر انرژي هاي خورشيدي است. 
طي دوران بررسي در حوزه مالي، بانكداري مهم ترين بخش است كه شامل 
يك بخش فاينانس اسالمي هم مي شود. بخش چشمگيري از ماليكت سه 
بانك بزرگ كشور در اختيار دولت است و بانك هاي اماراتي تقريبا دسترسي 
جهانشمول به سيســتم بانكي بين المللي دارند. اصالحاتي در سال 2017 
صورت گرفت كه در رأس آنها قانون باسل 3 و قانون جديد بانك مركزي اين 
كشور قرار دارد. قواعد اين حوزه به جاي آنكه بر مبناي نهاد مالي تعريف شود، 
بر مبناي فعاليت مالي تعريف شده است. فعاليت هاي بانك مركزي در اقتصاد 
اين كشــور بسيار مؤثر است و عالوه بر انتشار استانداردهايي براي مديريت 
ريسك و قواعد و معيارهاي الزم در اين حوزه، قواعدي براي حمايت از حقوق 
مصرف كننده تعريف كرده است. بانك هاي خارجي ماليات بيست درصدي بر 
درآمد مي پردازند در حالي كه مناطق آزاد دوبي و ابوظبي قواعد خاص خود را 
در اين حوزه دارند. همچنين، از زمان قانون جديد بانك مركزي، فعاليت هاي 
بيمه اي نيز زيرنظر همين نهاد قرار گرفته و نهاد بيمه در بانك مركزي امارات 

ادغام شده است. 
همه گيري كوويد در امارات نيز مانند ديگر كشورهاي تأثيرات اقتصادي 
منفي بر جاي گذاشت و بيشترين بخشي كه در امارات از اين مسأله ضربه 
خورد، بخش ساخت و ســاز بوده است. با اين حال، داليل اين مسأله تنها 
محدود به همه گيري كوويد نبود و روند طوالني مدت كاهش ارزش امالك و 
مستقالت از اوايل 2021 به ثبات رسيده است. دولت دوبي يك طرح جامع 
براي مگاپروژه هايي كه با مشكل مواجه بودند ارائه كرده است. هرچند مجوز 
ساخت و ســاز در سطح شيخ نشين به شركت ها داده مي شود، با اين حال 
طي دوران ارزيابي، هم شركت هاي دولتي و هم شركت هاي خصوصي رشد 

چشمگيري در اين حوزه داشتند.
بخش مخابراتي و ارتباطي در ســلطه دو اپراتور متعلق به دولت است و 
براي توسعه اقتصادي و تحول ملي ديجيتالي بسيار حياتي شمرده مي شود. 
هر چند طي دوران بررســي ميزان كاربران كاهش پيدا كرده است، با اين 
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حال دسترســي به خدمات در اين حوزه بسيار رقابتي و سرعت شبكه هاي 
اينترنت بسيار باال اســت. امارات از نخستين كشورهايي است كه خدمات 
5G را در ســطح تجاري عرضه كرده اســت. تجارت الكترونيكي در طول 
دوره بررســي رشد مناسبي داشته است و در سال 2020 قانون حمايت از 
مصرف كنندگان به حوزه تجارت الكترونيكي و حمايت از داده هاي شخصي 
نيز توســعه پيدا كرد. در بازه زماني 2016-2021، يكي ديگر از بخش هاي 
مهم براي توسعه در امارات متحده عربي حمل و نقل بوده است كه در قلب 
استراتژي دولت براي تبديل كردن امارات متحده عربي به كانون تجارت قرار 
دارد. در ســال 2020، اداره فدرال حمل و نقل در وزارت انرژي و زيرساخت 
ادغام شــد و به عنوان متولي حمل و نقل دريايي و خشكي قرار گرفت. در 
سطح فدرال، همچنين اداره عمومي هوانوردي غير نظامي مسئول مديريت 
كليه فعاليت هاي مربوط به هوانوردي غير نظامي است. با اين حال، برخي 
قواعد و اداره امور در اين بخش نيز در ســطح شيخ نشين ها اعمال مي شود. 
در 2019، فرودگاه بين المللي دوبي چهارمين فرودگاه شلوغ جهان بر حسب 
تعداد كل مسافران شد. خطوط هوايي امارات و اتحاد به همراه چهار شركت 
كوچك تر در اين كشور فعال هستند. به لحاظ حمل و نقل دريايي نيز امارات 
متحده عربي يكي از كانون هاي اصلي منطقه است و بندر جبل علي تنها بندر 
خاورميانه و شمال آفريقا است كه تاكنون جزو 30 بندر نخست شلوغ جهان 
قرار گرفته است. همچنين، شبكه ملي راه آهن نيز در دست احداث است و 
پيش بيني مي شود پس از تكميل ظرفيت جابه جايي بيش از 50 ميليون تن 

كاال در سال را داشته باشد.
يكي ديگر از اهداف دولت، تبديل شــدن به كانون توريســم درماني در 
منطقه است. بين 2015 تا 2019 تعداد توريست هاي درماني از 300 هزار به 
حدود 350 هزار رسيد. اغلب خدمات درماني در اين كشور خصوصي هستند 
و بسياري از آنها نيز زيرمجموعه شركت هاي بين المللي به شمار مي روند. اين 
شركت ها عموما با شركت هاي دولتي كار مي كند كه اداره كننده بزرگ ترين 

بيمارستان هاي دولتي هستند.

3( سیاست تجاري امارات متحده عربي و ایران
 مقايســه حجم مبادالت تجاري ايران و امارات در 10 ســال گذشته از 
يك سو و ضرورت هاي سياستي تداوم رشد اقتصادي امارات از سوي ديگر 
مي تواند در گمانه زني در خصوص چشــم انداز روابط اقتصادي دو كشــور 
راهگشا باشد. هر چند امارات همواره يكي از دو شريك نخست تجاري ايران 
بوده، رويكرد سياسي آن به ايران سبب تفاوت رويكرد اقتصادي امارات نسبت 

ايران در مقاطع مختلف بوده است. 
تجارت ايران- امارات از 2/2 ميليارد دالر در ســال 2001 به بيش از 24 
ميليارد دالر در سال 2011 افزايش يافت. در سال 2012 با اعمال تحريم هاي 
بين المللي بر ايران حجم مبادالت تجاري دو كشور به شدت و به شكلي سريع 
كاهش يافت؛ به طوري كه ميانگين اين رقم در سال هاي 15-2012 به حدود 

15 ميليارد دالر رسيد. 
در سال 2015 با برداشته شدن تحريم هاي بين المللي عليه ايران در پي 
توافق هســته اي ايران و 1+5، هر چند روابط تجاري ايران با تقريبا تمامي 
شركاي خود با افزايش قابل مالحظه اي همراه بود، در خصوص امارات روند 
كاهشــي ادامه يافت؛ به گونه اي كه ميانگين حجم تبادالت دو كشــور در 
ســال هاي 2016 تا 2018 )خروج آمريكا از برجام و اعمال مجدد تحريم ها 

برابر با 4/14 ميليادر دالر بوده است.

نمودار 1- مقایسه تجارت ایران و امارات 2012-20

اصلي ترين دليل عدم رشد حجم تجاري دو كشور و تداوم روند كاهشي 
حجم تجاري دو كشور را بايد در اختالفات سياسي فزاينده دو كشور بر سر 
موضوعات منطقه اي و نگراني امارات از تأثيرات برجام بر آينده اين اختالفات 
جســت وجو كرد؛ موضوعي كه امارات را در زمره معــدود ناراضيان توافق 
هسته اي ايران و 1+5 قرار داد. اين رويكرد امارات به سياست هاي منطقه اي 
ايران و پيامد برداشته شدن تحريم ها بر اين سياست ها سبب شد تا در سال 

2018، امارات به شدت با اعمال مجدد تحريم ها عليه ايران همراهي كند. 
در ايــن مقطع، مطابق با دســتورالعمل بانك مركزي امــارات، بانك ها 
و شركت هاي مســتقر در دبي موظف به مسدود كردن حساب هاي بانكي 
شــهروندان، بانك ها و شركت هاي ايراني شــدند و بسياري از شركت هاي 
بين المللي براي تجارت با ايران مجبور به انتقال كارگزاري ها و حساب هاي 

بانكي خود از دبي به تركيه شدند.
در ســال 2019 همزمان با وخيم شدن وضعيت امنيتي خليج فارس از 
جمله انفجار يك كشتي تجاري در درياي عمان، سياست امارات تغيير كرد و 
اين كشور وارد گفت وگو با ايران شد؛ يك ماه بعد، گزارش هايي در خصوص 
آزادسازي 700 ميليون دالر از دارايي هاي بلوكه شده ايران در امارات منتشر 
شد؛ موضوعي كه سبب ســفر نماينده ويژه آمريكا در امور ايران به امارات 
براي تشويق اين كشور به تداوم همراهي با سياست فشار حداكثري شد. با 
اين وجود امارات از سال 2019 نقش مهمي در صادرات نفت ايران به چين 
داشــته است و به واسطه اين نقش، بر اساس برخي آمارها، واردات ايران از 
امارات تقريبا به سطح پيش از سال 2018 بازگشته است؛ هر چند صادرات 

به اين كشور همچنان بسيار محدود است.
بعــد از آغاز به كار دولت بايدن در آمريــكا و آغاز مذاكرات براي احياي 
برجام، امارات، همسو با ساير كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس وارد 
مجموعه اي از تالشهاي ديپلماتيك با هدف بهبود روابط با تهران شده است. 
در اين راستا »طحنون بن زايد«، مشاور امنيت ملي امارات در ضمن سفر به 
تهران در ديدار با دبير شوراي عالي امنيت ملي و رئيس جمهور ايران خواستار 
تشكيل كارگروه هاي تخصصي براي شناسايي امكان همكاري در حوزه هاي 
انرژي، حمل ونقل، سالمت و اقتصاد شد و تأكيد كرد كه اين كارگروه ها بايد 

راه هاي برداشتن موانع همكاري دو كشور را تعيين كنند.
تالش امــارات براي بهبود روابــط خود با ايــران، از جمله در حوزه 
اقتصادي با تأييد و همراهي اياالت متحده و ساير كشورهاي عرب خليج 
فارس همراه بوده اســت؛ از جمله در نوامبر 2022، كارگروه مشــترك 
اياالت متحده و شوراي همكاري خليج فارس در بيانيه اي رسمي بر ايجاد 
»پيوندهاي اقتصادي عميق تر با ايران، پس از برداشته شدن تحريم هاي 

اياالت متحده« تأكيد كردند.
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داليل تغيير رويكرد امارات نسبت به ايران در مقايسه با سال هاي 2016 تا 
2019 را عالوه بر موضوعات سياسي و امنيتي بايد در شرايط اقتصادي اين 
كشور جست وجو كرد. بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول، با توجه به 
آسيب هاي ناشي از همه گيري كرونا از يك سو و روند كلي كاهش تقاضاي 
جهاني براي نفت در نتيجه تالش براي مقابله با تغييرات اقليمي از سوي ديگر، 
نگراني هاي مهمي در خصوص رشد اقتصادي پايدار و موفقيت سياست هاي 
متنوع سازي اقتصادي در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس از جمله 
امارات وجود دارد. در برابر اين نگراني ها، صندوق بين المللي پول مجموعه اي 
از سياست ها از جمله ارتقاء كيفيت آموزش، بهره گيري بيشتر از فناوري هاي 

نوين و از همه مهم تر افزايش همگرايي منطقه اي را توصيه كرده است.
عليرغم تالش هاي 40 ساله شوراي همكاري خليج فارس، خصلت غير 
مكمل اقتصاد اين كشــورها سبب شده اســت تا موفقيت هاي اندكي در 
اين زمينه همگرايي اقتصادي كشــورهاي عضو حاصل شود؛ در اين ميان 
پتانسيل هاي اقتصادي ايران، از جذابيت بسيار بااليي براي امارات به عنوان 

پيشروترين اقتصاد منطقه خليج فارس برخوردار است. برخي تحليلگران بر 
اين باور هستند كه با توجه به روندهاي بلندمدت و عدم قطعيت هاي كنوني 
در خصوص اقتصاد جهاني، ايران تنها بازيگري است كه مشروط به برداشته 
شدن تحريم ها- قابليت تزريق حجم قابل توجهي از سرمايه به اقتصاد امارات 
)مشخصا دبي( را دارا است. موقعيت جغرافيايي، سطح باالي توسعه يافتگي 
زيرساختي به ويژه در بخش ترانزيت و سياست مالياتي امارات همچنان به 
عنوان مهم ترين جذابيت اين كشور براي فعاالن اقتصادي ايراني در نظر گرفته 
مي شود؛ به ويژه اينكه عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و فقدان 
چشم انداز روشن در خصوص عضويت در اين نهاد در آينده قابل پيش بيني، 
سبب شده است تا بسياري از شركت هاي خارجي ترجيح دهند دسترسي 
خود به بازار ايران را از طريق صادرات مجدد از امارات به ايران تأمين كنند. 
در طرف مقابل نيز صادرات ايران به بازارهاي جهاني اغلب از مسير ارسال آن 
به امارات محقق مي شود. جدول شماره دو، دسته بندي اقالم صادراتي امارات 

به ايران در سال 2020 را نشان مي دهد.

جدول 3- ارزش اقالم صادراتي امارات به ایران در سال 2020



29

شماره 151- مرداد و شهریور 1401

 ایران وهمسایه ها

عالوه بر موارد فوق، ابريشــم، نمك، گوگرد، خاك، ســنگ، گچ، 
آهك و سيمان، پوست پرنده، پر، گل مصنوعي، موي انسان، فرش و 
ساير منسوجات جهت پوشش كف، انواع پوشش سر )كاله، روسري، 
مقنعه و ...(، چوب پنبه و محصوالت آن، مواد بافتني و سبدي، مالت، 
نشاســته، اينولين و گلوتن، قطعات و لوازم جانبي سالح و تجهيزات 
نظامي، الياف گياهي، نخ كاغذي و پارچه هاي خارج از دسته بندي هاي 
ذكر شده، آالت موســيقي و تجهيزات جانبي آن، مرواريد، سنگهاي 
قيمتي، فلزات و ســكه، محصوالت گياهي خارج از دسته بندي هاي 
پيشين، سرب، روي، چتر، عصا، صندلي هاي سبك، شالق، سرمت ها، 
مواد منفجره و آتش زا، آثار هنري، كلكسيوني و عتيقه، حيوانات زنده، 
كشتي، قايق و ساير سازه هاي شناور، تجهيزات راه آهن و لوكوموتيو، 
تجهيزات هواپيما، قلع، گوشــت، ماهي و غذاهــاي دريايي با ارزش 
جداگانه كمتر از يك ميليون دالر از ديگر اقالم وارد شــده از امارات 

به ايران بوده اند. 
نگاهي به اين فهرســت نشــان دهنده حجم باالي صادرات مجدد 
امارات به ايران اســت؛ صادراتــي كه مبدأ آنها را بايد در سرتاســر 
جهان جســت وجو كرد. از سوي ديگر، ماهيت اقالم صادراتي امارات 
كه مجموعــه اي از كاالهاي مصرفي، مواد اوليــه، كاالهاي لوكس و 
ملزومات گردش چرخ اقتصاد ايران را تشكيل مي دهد، گوياي اهميت 

حياتي روابط تجاري با امارات است. 
با توجه به آنچه گفته شد به نظر مي رسد تالش هاي ديپلماتيك براي 
كاهش اختالفات ميان ايران و امارات و نيز ضرورت هاي اقتصادي دو 
كشور بستر مناسبي براي توسعه همكاري هاي اقتصادي، از جمله در 
بخش تجارت فراهم كرده است. سفرهاي متقابل هيأت هاي اقتصادي 
دو كشــور، اظهار عالقه امارات به سرمايه گذاري در حوزه هايي مانند 
تكنولوژي هاي نوين، هــوش مصنوعي، صنعت دانش بنيان، خدمات 
فني و مهندسي، حوزه آبزيان، كشــاورزي و مواد غذايي و مذاكرات 
پيرامون توافق تجارت ترجيحي نشان دهنده اراده دو كشور براي احيا 

روابط اقتصاد پيشين و ارتقاء آن به سطوح جديد است. 
بهره گيري از اين شــرايط، مســتلزم توجه به دو نكته اساسي 
است؛ چنانچه گفته شد امارات از سال گذشته ميالدي بر مبناي 
دستور كار ملي توسعه صادرات غيرنفتي، بر افزايش صادرات ملي 
خود تمركز كرده اســت؛ به بيان ديگر، عالوه بر جريان صادرات 
مجدد، توسعه صادرات ملي بستر جديدي را براي فعاالن اقتصادي 
ايراني فراهم مي كند كه در گذشــته كمتر مورد توجه بوده است. 
از سوي ديگر، عالوه بر محصوالت پتروشيمي، مصالح ساختماني، 
توريســم، خدمات مالي و فلزات كه از گذشــته بخش مهمي از 
صــادرات ملي امارات را تشــكيل مــي داده، حوزه هايي همچون 
انرژي هاي تجديدپذيــر، نوآوري و خدمــات الكترونيك، صنايع 
غذايي و داروســازي محورهاي جديدي براي توسعه همكاريهاي 
اقتصادي ايران و امارات ايجاد مي كند و مي تواند اين كشــور را به 
مسير دسترسي ايران به حوزه هاي نوين اقتصادي-تجاري تبديل 
كند. به نظر مي رســد ورود بخش خصوصي ايران به اين حوزه ها 
و بهره گيري از فرصت هاي اقتصادي مرتبط با آنها در گرو ســطح 
بااليي از شناخت اين حوزه ها است كه احتماال بهره گيري از دانش 

متخصصين اين حوزه ها را ضروري مي كند.

4( جمع بندي و پیشنهادهاي سیاست گذاري
*امــارات عربي متحده سياســت تجاري جديد خــود را در قالب 
مشــاركت جامع اقتصادي طراحي كرده اســت و بــه پيش مي برد. 
در قالب اين سياســت امارات عربي متحــده امضاي موافقتنامه هاي 
مشاركت جامع اقتصادي با هشت كشــور هند، بريتانيا، تركيه، كره 
جنوبي، اتيوپي، اندونزي، اســراييل و كنيا را در دستور كار خود قرار 
داده اســت. انتخاب اين كشورها به روشني نشان مي دهد كه امارات 
عربي متحده اولويت هاي جهاني را در سياســت تجاري جديد خود 
دنبال مي كند. به عبارت ديگــر در اغلب مناطق اقتصاد جهاني يك 
كشور را به عنوان اولويت تعريف كرده و بر شكل دهي به موافقتنامه 
مشاركت جامع اقتصادي با آن متمركز شده است. نكته مهم ديگري 
كــه در اين اولويت بنــدي بايد به آن توجه داشــت آنكه در محيط 
پيراموني امارات كشــورهاي تركيه اســراييل و هند در اولويت قرار 
گرفته اند. تاكنون موافقتنامه هاي مشــاركت جامع اقتصادي با هند و 
اسراييل نهايي شده است و مذاكرات با تركيه در جريان است. انتخاب 
اين كشورها در راستاي استراتژي كالن توسعه اقتصادي امارات قرار 
دارد كه مي كوشــد موقعيت اين كشــور به عنوان هاب منطقه اي در 
زنجيره هــاي جهاني ارزش را حفظ نمايد و ارتقا دهد. رويكرد امارات 
به سياست تجاري در قالب حضور فعال و نقش آفريني در زنجيره هاي 
جهاني ارزش قابل تبيين است. اين كشور مي كوشد به عنوان كانون 
منطقه اي در غرب آســيا در زنجيره هــاي جهاني ارزش ايفاي نقش 
نمايد و بيش از گذشــته زمينه هاي الزم را براي حضور شركت ها در 
اين كشــور از يك سو و تبديل شــدن آن به دروازه اي مطمئن براي 

اتصال كشورهاي غرب آسيا به اقتصاد جهاني فراهم آورد. 
*همان گونه كه در متن نيز نشــان داده شــد عنصر سياســت و 
مالحظات سياســي و ژئوپليتيك در شــكل دهي به سياست تجاري 
امــارات نقش مهمي ايفا مي كنند. هشــت كشــور داراي اولويت در 
سياست تجاري امارات همگي كشورهايي اند كه روابط سياسي نزديك 
يا رو به بهبودي با اين كشــور دارند و نيز روابط نزديكي با مجموعه 
غرب برقرار كرده اند. مهم ترين نماد تاثيرگذاري مالحظات سياسي در 
سياست تجاري امارات رويكرد اين كشور نسبت به گسترش روابط با 
اسراييل اســت. امارات نخستين و مهم ترين كشور جهان عرب است 
كه روابط همه جانبه با اســراييل را در دستور كار قرار داده و به ويژه 
در حوزه تجارت مي كوشــد تا هرچه بيشــتر روابط را توســعه دهد. 
افزون بر اين امارات در محور جديدي كه با مشاركت هند اسراييل و 
بحرين شكل گرفته است نيز مشاركت فعالي دارد. اين محور آشكارا 
اولويت هاي سياســي و ژئوپليتيك را دنبال مي كند و از آن به عنوان 
رقيبي براي مگاپروژه ابريشم چين ياد مي شود. در عين حال امارات 

عربي متحده كوشيده است
دي عمل بين المللي خود را حفظ كند و در همين راســتا روابط با 
كشورهاي رقيب اياالت متحده به ويژه چين و روسيه را توسعه داده 
است. امارات عربي متحده مهم ترين شريك تجاري و سرمايه گذاري 
چين در خاورميانه محســوب مي شود. افزون بر اين امارات مهم ترين 
شــريك تجاري روســيه در خاورميانه به ويژه پس از تحوالت اخير 
اوكراين محسوب مي شــود. در پيامد تحوالت اخير اوكراين سرمايه 
داران روس امــارات عربــي متحــده را به عنــوان جايگزيني براي 
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كشــورهاي غربي جهت فعاليت هاي اقتصادي خود تعريف كرده اند. 
افزون بر اين روســيه در پي شــكل دهي بــه موافقتنامه هاي جديد 

تجارت آزاد با امارات بر آمده است. 
*قــرارداد تجارت آزاد هند با امارات كه اخيرا امضا شــده اســت 
هرچند به خودي خود مشــكلي براي ايران به وجود نمي آورد، با اين 
حال از ارزش بندر چابهار به عنوان كانون تجارت منطقه اي هند كم 
خواهد كرد. البته توان ايــران براي رقابت با امارات در حوزه تجارت 
محدود اســت، با اين حال فعال شــدن بندر چابهار با مشاركت هند 
كمك خواهد تا حداقل كانون تجارت منطقه اي هند با مقصد روسيه 

و آسياي مركزي در سواحل ايران شكل بگيرد.
*توافقنامه تجاري ميان تركيه و امارات متحده عربي اين پتانسيل 
را دارد كه خــود به يك مزيت اقتصادي، سياســي و ترانزيتي مهم 
براي ايران تبديل شــود. با توجه به تنش هاي موجود ميان عربستان 
ســعودي و تركيه از يك ســو و قطر از ســوي ديگر، با شكل گيري 
توافقنامه تجارت ميان امارات و تركيه، ايران مي تواند نقش مهمي در 
اتصال همه اين كشورها به يكديگر ايفا كند و به همين دليل، ضرورت 
دارد اوال تعريف منسجمي از خود در اين مورد ارائه دهد و ثانيا تالش 
كند تابا درگير شــدن در فرايندهاي تجاري پيراموني، از جمله مورد 

ياد شده، نقش خود را به ديگر بازيگران منطقه تحميل كند. 
*يكي از مهم ترين مســائل در مورد روابط تجاري ايران و امارات، 
ضرورت گذار از نگاه ســنتي به امارات به عنوان يك »مركز خريد و 
توجه به اين كشــور به مثابه يك مسير دسترسي ايران به حوزه هاي 
نوين اقتصادي تجاري بين المللي اســت. در اين راستا ايجاد و توسعه 

دانش تخصصي فني الزم بــراي ورود بخش خصوصي به حوزه هاي 
نوين همكاري اقتصادي با امارات ضرورت دارد؛ اين دانش هر چند در 
ايران وجود دارد، به واسطه تحريم هاي طوالني عليه اقتصاد ايران، با 

فعاليت هاي تجاري كشور پيوند نخورده است. 
*يكــي ديگر از مســائل فني موجود در روابط تجــاري دوجانبه، 
ضرورت ايجاد و توســعه بخش هاي حقوقي در شــركت هاي تجاري 
كه قصــد همكاري اقتصادي با امارات را دارند؛ با توجه به پيچيدگي 
روزافزون فرايندها و سازوكارهاي تجارت بين الملل، اين مسأله بيش 

از هميشه حياتي به نظر مي رسد. 
*تالش براي جذب ســرمايه اماراتي در پروژه هاي زيرساختي كه 
دست كم بر اساس اسناد باالدستي ملي، مورد حمايت سياست گذار 
است يك حوزه ديگر براي همكاري به نظر مي رسد. از جمله اينگونه 
همكاري مي توان به مشاركت امارات با بخش خصوصي و دولتي ايران 
در پروژه هاي حمل ونقل و ترانزيت، انرژي هاي تجديدپذير، توريسم 
و اســتارتاپهاي فعال در زمينه خدمات الكترونيك و هوش مصنوعي 

اشاره كرد. 
*در نهايت، با توجه به تالش امارات براي افزايش توليد و صادرات 
محصوالت غذايي، ســرمايه گذاري مستقيم شــركت هاي ايراني در 
امارات از جمله موضوعاتي اســت كه در گذشــته مورد توجه نبوده 
اســت؛ با توجه به دسترســي امارات به بازارهايي در سرتاسر جهان، 
سياســت هاي مالياتي و آزادي فضاي كســب و كار در اين كشــور، 
اينگونه ســرمايه گذاري ها مي تواند فرصت هاي مناسبي را در اختيار 

صنايع غذايي ايران قرار دهد.
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ایران در اقتصاد سیاســي بین الملل موقعیتي دوگانه دارد. 
از یك سو ارتباطات بین المللي این كشور به كمترین میزان در 
دهه هاي اخیر رسیده است و از دیگر سو كشور به صورت مضاعف 
از تحوالت در محیط رواني و عملیاتي اقتصاد سیاسي بین الملل 
متأثر مي شود. سلسله گزارش هاي پایش تحوالت تجارت جهاني 
با هدف بررســي رویدادهاي با اهمیت از منظر تأثیرگذاري بر 
دیپلماسي اقتصادي و موقعیت ژئواكونومیك ایران، در دو الیه 
جهاني و منطقه اي به رشته تحریر در آمده است. در این گزارش، 
گلچیني از تحــوالت اخیر در دوالیه جهاني و منطقه اي محیط 

ژئواكونومیك ایران مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند.

تحوالت جهاني
رشد 75 درصدي واردات انرژي چین از روسیه

داده هاي جديد گمرك چين نشــان از افزايش شديد واردات انرژي از 
روسيه دارد. واردات انرژي روسيه از چين از زمان آغاز درگيري بين مسكو 
و غرب در اوكراين و تحريم هاي متعاقب آن 75 درصد افزايش يافته است. 
بر اســاس اين داده ها، در بازه زماني مارس تا جوالي، خريد پكن از نفت 
خام، محصوالت نفتي، گاز و زغال سنگ روسيه از حدود 20 ميليارد دالر 

در سال گذشته به 35 ميليارد دالر افزايش يافته است.
ايــن افزايش زماني اتفاق مي افتد كه چين از تخفيف هاي گســترده 
روسيه در صادرات انرژي، اســتفاده مي كند. چين، ركورد واردات زغال 
سنگ روســيه را در ماه جوالي به ثبت رساند - 7٫4 ميليون تن - 14 
درصد بيشــتر از زمان مشابه در سال گذشته. اين موضوع باعث شد كه 
روسيه در ماه گذشته، بزرگ ترين تأمين كننده زغال سنگ چين باشد و 
جايگاه اندونزي را كه مدت ها، مهم ترين تأمين كننده زغال سنگ چين 

بود از آن خود نمايد.
افزون بر اين، روسيه براي سومين ماه متوالي، از ماه ژوئن، بزرگ ترين 
تأمين كننده نفت چين است. صادرات گاز طبيعي مايع )LNG( نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، 20 درصد افزايش داشته است. اين رقم شامل 
واردات گاز از طريق خطوط لوله نمي شــود كه مسير اصلي حمل ونقل 
سوخت از روسيه به چين است. حجم واردات واقعي ممكن است بسيار 
بيشتر باشد. بر مبناي داده ها، چين در ماه جوالي7.2 ميليارد دالر براي 
واردات انرژي از روســيه هزينه كرده است كه در مقايسه با 4٫7 ميليارد 

دالر در ماه مشابه سال گذشته، افزايش چشمگيري يافته است.

روسیه سومین بازار بزرگ یوان
داده هاي جديد سوئيفت نشان از بهره گيري فزاينده روسيه از يوان 
در مبــادالت بين المللي دارد. اكنون افزايش حجم پرداخت روســيه 
به يوان چين، اين كشــور را به ســومين بازار بزرگ جهان خارج از 
سرزمين اصلي اين ارز تبديل كرده است. در جوالي 2022 شركتها 
و مؤسسات مالي روسي تقريبا در 4 درصد از پرداخت هاي بين المللي 
يوان از نظر ارزش مشــاركت داشتند، در حالي كه سهم اين شركتها 

در ماه ژوئن تنها 1٫42 درصد بود.

هنگ كنگ با 73٫8 درصد از كل مبادالت يوان خارج از سرزمين اصلي 
چين، همچنان منبع اصلي معامالت يوان اســت و پس از آن بريتانيا با 
6٫4 درصد قرار دارد. سنگاپور و اياالت متحده به ترتيب با 3٫77 درصد و 
2٫98 درصد از كل مبادالت بين المللي صورت گرفته بايوان در رتبه هاي 
چهارم و پنجم قرار دارند. رشــد سريع و چشمگير روسيه در اين حوزه 

نشان از تنيدگي فزاينده اقتصاد روسيه در اقتصاد چين دارد.

آمریكا تركیه را تهدید كرد
به تازگي انجمن صنعت و تجارت تركيه، دريافت نامهاي تهديد آميز از 
طرف معاون وزير خزانه داري آمريكا را تأييد كرده است. در اين نامه هشدار 
داده شــده است كه شــركت هاي تركيه اي در صورت معامله با روس ها يا 
مؤسسات روسي كه تحت تحريم هاي اياالت متحده هستند با مجازات هاي 
اياالت متحده مواجه خواهند شد. اين نامه تهديدآميز موجي از نگراني در 
محافل اقتصادي تركيه ايجاد كرده اســت.در واكنش، وزير دارايي تركيه، 
نگراني هاي كســب و كارهاي تركيه اي درباره هشــدار آمريكا را بي معني 
خواند و تأكيد كرد كه مناسبات با روسيه در حوزه هاي غيرتحريمي، تداوم 
خواهد يافت. با اين حال، تركيه تأكيد كرده است كه اجازه نقض تحريم هاي 
بين المللــي را نخواهد داد. تركيه، جنــگ اوكراين را فرصتي طاليي براي 
اقتصــاد بحران زده خود مي داند و مي كوشــد از اين وضعيت، بهره برداري 
حداكثري نمايد.از ديگر سو، تركيه متحد غرب و عضو ناتو است. شركاي 
غربي تركيه انتظار دارند كه اين كشــور در كنــار آنها قرار گيرد. اردوغان 
مي كوشد تا توازن شكننده اي ميان غرب و روسيه حفظ نمايد. نامه هشدار 

آميز دولت آمريكا احتماال حفظ اين توازن را براي تركيه دشوارتر مي كند.

پايش تحوالت تجارت جهاني
 ایران وهمسایه ها
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تحوالت منطقه اي
آغاز مذاكرات تجارت آزاد میان شوراي همكاري خلیج فارس و بریتانیا

نخســتين دور مذاكرات تجارت آزاد ميان بريتانيا و شوراي همكاري 
خليج فارس، 22 آگوســت 2022 در رياض برگزار شد. در آغاز اين دور 
مذاكراتي، دبيركل شوراي همكاري خليج فارس بر اهميت روابط دوستانه 
ميان كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس و انگلستان در تأمين منافع 
مشــترك دو طرف تأكيد كرد. او ابراز اميدواري كرد كه اين گفت وگوها 
به توافقنامه تجارت آزاد بلندپروازانهاي منجر شود و افق هاي جديدي را 
براي سرمايه گذاري مشترك بگشايد.بريتانيا پس از خروج از اتحاديه اروپا 
به شدت در پي موافقتنامه هاي تجارت آزاد باساير بلوكهاي تجاري است 
اما تاكنون موفقيت اندكي داشته است. در بيانيه مشتركي كه در پايان 
اين دور از مذاكرات منتشــر شده، طرفين موافقت نامه، مورد مذاكره را 
يك توافق جاه طلبانه، جامع و مدرن براي قرن 21 برشمرده اند و مدعي 
شده اند اجرايي شــدن آن، زمينه توسعه تجارت كاالها و خدمات ميان 
طرفين، فراهم مي شــود و همچنين زمينه هاي جدي براي همكاري در 
فناوري هاي نوظهور فراهم مي گردد كه جملگي به شيوه اي سودمند به 

رشد اقتصادي و ايجاد شغل كمك خواهد كرد.

شوراي همكاري خلیج فارس ناجي اقتصاد بحران زده پاكستان؟
پادشــاه عربستان اخير با درخواست اســالم آباد براي سرمايه گذاري 
يك ميليارد دالري در اقتصاد پاكســتان موافقت كرده است. اين اقدام 
در بحبوحه بحران اقتصادي فراگير پاكســتان انجام مي شــود و براي 

اسالم آباد اهميت زيادي دارد. افزون بر عربستان، قطر نيز اخيرا اعالم كرد 
كه قصد دارد 3 ميليارد دالر در بخش هاي تجاري و صنعتي پاكســتان 
سرمايه گذاري كند.در ماه هاي اخير، امارات متحده عربي نيز اعالم كرد 
كه يك ميليارد دالر در شركتهاي پاكستاني در بخش هاي گاز، لجستيك، 
مالي و ساير بخش ها، سرمايه گذاري خواهد كرد. پاكستان به شدت براي 
جذب ســرمايه خارجي به ويژه از كشــورهاي اسالمي، تالش مي كند. 
اين كشــور جذب 30 ميليارد دالر ســرمايه خارجي را به عنوان هدف 
خود مطرح كرده است. هدفي كه آشــكارا بلندپروازانه است. عربستان 
نزديك ترين روابط را با دولت شــهباز شــريف دارد و به طور تاريخي، از 

حاميان خاندان پرنفوذ شريف بوده است.

عربستان در پي صادرات مواد معدني به هند
اخيرا شركت دولتي معدني عربستان سعودي، قراردادي براي صادرات 
مواد معدني با چهار شــركت شيميايي هندي امضا كرده است. در اين 
قالب، عربستان، فسفات و آمونياك به هند صادر خواهد كرد. عربستان 
سعودي بر اساس چشم انداز 2030 كه به دنبال كاهش وابستگي به نفت 

است، تقويت بخش معدن را در اولويت قرار داده است.
اين كشــور در اين راستا، موفقيت هايي داشــته و در سال 2021 در 
ميان 20 كشور نخســت در استخراج مواد معدني قرار گرفته است. در 
آمد بخش معدن عربستان در سال 2021 به 194 ميليون دالر رسيد كه 
نسبت به سال قبل، 27 درصد افزايش نشان مي دهد. اگرچه اين ميزان 
درآمد هنوز اندك محســوب مي شود اما وزارت صنعت و منابع معدني 
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عربستان به دنبال سرمايه گذاري 32 ميليارد دالري براي بخش معدن 
است تا درآمدهاي اين بخش را در افق 2030 به شدت افزايش دهد.هند 
در سال 2020، بزرگ ترين واردكننده فسفات و آمونياك در جهان بود. 
رياض مي كوشد به تدريج در اين بازار بزرگ، جاي پاي مستحكمي بيابد.

پاكستان در پي موافقتنامه ترانزیتي با آسیاي مركزي
پاكستان اخيرا دور جديدي از مذاكرات با كشورهاي آسياي مركزي 
را در مورد توافقنامه تجارت ترانزيتي آغاز كرده است. مقامات پاكستاني 
تأكيد دارند كه دولت جديد اين كشــور مي كوشــد پاكستان را به يك 
هاب تجاري - ترانزيتي در جنوب اوراسيا تبديل كند و ارتباط اقتصادي 
با افغانســتان و آسياي مركزي را تضمين كند. پاكستان قرارداد تجارت 
ترانزيتي را با ازبكستان امضا كرده و اخيرا مذاكره با قزاقستان و تاجيكستان 

براي قرارداد مشابهي با اين كشورها را آغاز كرده است.
پاكستان به طور سنتي به بازارهاي صادراتي خاورميانه، اياالت متحده و 
اتحاديه اروپا )EU( وابسته بوده است. دولت شهباز شريف معتقد است كه 
كشورهاي آسياي مركزي، پتانسيل بزرگي براي صادرات اسالم آباد دارند 
كه همچنان بازاري دســت نخورده براي پاكستان است. توافقنامه چهار 
جانبه ترافيك و ترانزيت )QTTA( بين پاكستان، چين، قرقيزستان و 
قزاقستان كه بخشي از كريدور اقتصادي چين - پاكستان است در گذشته 
ميان طرفين امضا شــده است.پاكستان معتقد است كه اين توافق يك 
مســير ارتباطي بهينه بين آســياي مركزي و بندر گوادر ارائه مي دهد. 
اين كشور در دور جديد مذاكرات نه تنها مي كوشد اين توافق را اجرايي 
نمايد بلكه تاجيكستان را نيز به آن پيوند زند. كوشش هاي پاكستان در 
راستاي تبديل شدن به هاب ترانزيتي و مسير دسترسي آسياي مركزي و 
افغانستان به آب هاي آزاد كامال در رقابت با كريدور شمال - جنوب و بندر 
چابهار قرار مي گيرد و در صورت اجرايي شدن، توافق ياد شده مي تواند به 

تضعيف موقعيت ژئواكونوميك ايران منجر شود.

تفاهم طالبان و روسیه براي واردات انرژي
دولت طالبان از نهايي شــدن توافق افغانستان با روسيه براي واردات 
بنزين و گاز خبر داده اســت. وزارت صنعت و تجارت افغانستان، وعده 
امضاي توافق در آينده اي بسيار نزديك را داده است. تحريم هاي فزاينده 
بر صادرات انرژي روسيه باعث شده تا اين كشور به بازارهاي آسيايي توجه 
ويژه اي نشان دهد. در ماه هاي اخير چين و هند به مهم ترين واردكنندگان 

انرژي روسيه بدل شده اند.
توجه به بازار كوچك انرژي افغانستان از سوي روسيه نشان مي دهد 
كه اين كشور نمي خواهد هيچ فرصتي را براي صادرات انرژي در آسيا از 
دست دهد. توجه روسيه به بازار انرژي افغانستان براي ايران چالش برانگيز 
خواهد بود. مهم ترين مزيت صادراتي ايران در بازار افغانستان، حوزه انرژي 
است. ورود روسيه به اين بازار شرايط را براي ايران دشوار مي كند. البته 
روسيه مرز مشتركي با افغانستان ندارد و محموله هاي انرژي بايد از مسير 

ريلي، ترانزيت شوند.
در اين مسير كشورها حق ترانزيت دريافت مي كنند و اين امر قيمت را 
افزايش مي دهد. افزون بر اين به دليل تحريم سيستم بانكي روسيه، امكان 
مبادله عادي ميان دو كشور وجود ندارد و پرداخت ها از طريق كشور ثالثي 
انجام خواهد شد كه خود بر افزايش هزينه هاي مبادله تأثير خواهد داشت. 

دولت افغانستان ايده تهاتر را مطرح كرده است، اما روسيه هنوز واكنشي 
نشان نداده است. افزون بر انرژي، بخش اعظم گندم وارداتي افغانستان از 

روسيه تأمين مي شود. تجارت دو كشور حدود 200 ميليون دالر است.

داده هاي تازه
كاهش 40 درصد تجارت ایران و افغانستان

اتاق تجارت و سرمايه گذاري افغانستان از كاهش 40 درصدي تجارت 
اين كشور با ايران در يك سال گذشته و منتهي به شهريور 1401، خبر 
داده است. بر مبناي آمارهاي اين نهاد، ميزان تجارت افغانستان با ايران 
در يك سال گذشته به دليل كاهش تقاضا در بازار افغانستان تا 40 درصد 

كاهش يافته است.
بــر مبناي آمارهاي اين اتاق در حال حاضر ميزان واردات از ايران 
به يك ميليارد و دويســت ميليون دالر و صادرات به آن كشــور به 
بيســت ميليون دالر رســيده اســت. خروج نيروهاي بين المللي از 
افغانستان و خشكيدن كمك هاي بين المللي به اين كشور كه حدود 
50 درصد توليد ناخالص داخلي آن را تشكيل مي داد به سقوط آزاد 
اقتصاد اين كشور منجر شده اســت.واردات افغانستان در سال هاي 
گذشته حدود 11 ميليارد دالر بود، اما در يك سالي كه از به قدرت 
رســيدن طالبان مي گذرد به كمتر از 5 ميليــارد دالر كاهش يافته 
اســت. برخي فعاالن كســب و كار در افغانستان، تحريم هاي آمريكا 
عليه شبكه بانكي افغانستان و ايجاد آشفتگي در آن را يكي از داليل 

كاهش تجارت با ايران دانسته اند.
ســقوط صادرات به افغانســتان كه در دو دهه اخير كه همواره يكي 
از مهم ترين شــركاي صادراتي ايران بوده، هشداردهنده است. احتماالً 
صادرات ايران به اين كشور همچنان رو به كاهش خواهد بود، زيرا رونق 
مصنوعي و حاصل از كمك ها و حضور نيروهاي خارجي در اين كشــور 
كه در 20 سال گذشــته همواره وجود داشت، احتماال تا آينده اي قابل 

پيش بيني تكرار نخواهد شد.
زوال اقتصادي افغانستان احتماال سال هاي به طول مي انجامد و بازار 
اين كشور كوچك و كوچك تر خواهد شد. ايران نياز به بازارهاي جايگزين 

در محيط منطقه اي و بين المللي دارد.

درآمد 337 میلیارد دالري روسیه از صادرات انرژي
داده هاي جديدي كه رويترز اخيرا منتشر كرده است، نشان از افزايش 
چشــمگير درآمدهاي ارزي روسيه علي رغم تحريم ها دارد. اين داده ها 
نشــان مي دهد كه روسيه شــاهد افزايش 38 درصدي درآمد انرژي به 
دليل افزايش حجم صادرات نفت و افزايش قيمت گاز طبيعي در ســال 
جاري ميالدي خواهد بود. انتظار مي رود درآمد اين كشور در سال جاري 
به 337٫5 ميليارد دالر افزايش يابد كه به تقويت اقتصاد روسيه در برابر 

تحريم هاي غرب كمك مي كند.
بر مبناي پيش بيني هايي كه در اين گزارش مورد استناد قرار گرفته، 
درآمد صادرات انرژي در ســال 2023 بــه 255.8 ميليارد دالر كاهش 
مي يابد، اما همچنان باالتر از رقم 244٫2 ميليارد دالري ســال 2021 
خواهد بود. بر اساس اين پيش بيني، ميانگين قيمت گاز صادراتي در سال 
جاري بيش از دو برابر خواهد شد و به 730 دالر در هر هزار مترمكعب 

خواهد رسيد و تا پايان سال 2025 به تدريج كاهش خواهد يافت.
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مازاد تجاري 120 میلیارد دالري عربستان
داده هاي تازه نشان مي دهد عربستان سعودي بيش از 467.20 ميليارد 
ريال سعودي، حدود 122 ميليارد دالر مازاد در تراز تجاري خود در نيمه 
اول سال 2022 به ثبت رسانده است، در حالي كه اين رقم در سال قبل 
160٫39 ميليارد ريال حدود 42 ميليارد دالر بود. بر اســاس داده هاي 
اداره آمار عربستان اين تحول نشــان دهنده افزايش 191٫30 درصدي 
يا 306٫81 ميلياردريالي نســبت به ســال قبل است. در سه ماهه دوم 
امســال، مازاد تجاري پادشاهي به 25886 ميليارد ريال سعودي رسيد 
كه 182٫10 درصد افزايش نشــان مي دهد. افزايش شديد قيمت نفت، 

مهم ترين عامل مازاد تجاري چشمگير عربستان است.

امارات در پي 2 برابر كردن تولید ناخالص داخلي تا 2030
داده هاي تازه دولت امارات نشان مي دهد كه تجارت خارجي اين كشور 
در نيمه اول ســال 2022 با رشدي 17 درصدي نسبت به مدت مشابه 
ســال 2021 از 1 تريليون درهم فراتر رفته است. وزير تجارت خارجي 
امارات رشد چشمگير تجارت خارجي اين كشور در هفت ماهه نخست 
سال 2022 را در راستاي برنامه هاي كالن اين كشور براي دوبرابر كردن 

توليد ناخالص داخلي تا 2030، برشمرده است.
او تأكيد كرده است كه اين رشد حاصل تالش هاي رهبري امارات، ساختار 
قانون گذاري اين كشور و برنامه هايي است كه باهدف تقويت همكاري هاي 
اين كشور با ساير كشورها از طريق امضاي موافقتنامه هاي مشاركت اقتصادي 
جامع )CEPA( و سرمايه گذاري و در راستاي تقويت موقعيت اين كشور در 
زيرساخت هاي داخلي و بين المللي، تضمين دسترسي به زنجيره هاي تأمين 
بين المللي براي صادرات و صادرات مجدد و تقويت جايگاه كشــور به عنوان 
دروازه كليدي جهاني براي تجارت ساير كشورها با يكديگر انجام شده است.در 
نيمه اول سال 2022، صادرات غيرنفتي امارات براي اولين بار در تاريخ خود به 
حدود 180 ميليارد درهم رســيد كه نسبت به مدت مشابه در سال 2021، 
رشد 8 درصدي را ثبت كرد. از نظر صادرات مجدد، امارات متحده عربي در 
نيمه اول سال 2022، با نزديك شدن به مرز 300 ميليارد درهم، با 20 درصد 

افزايش نسبت به مدت مشابه در سال 2021، دستاورد بي سابقه اي را ثبت 
كرد. همچنين واردات امارات با نزديك شدن به مرز 580 ميليارد درهم در 
نيمه اول سال جاري، رشد 19 درصدي نسبت به مدت مشابه در سال 2021 
را ثبت كرد.او تأكيد كرده است كه امارات به تقويت مشاركت هاي بين المللي 
خود با بازارهاي استراتژيك در سراسر جهان ادامه مي دهد و عالوه بر روابط 
همكاري با كشورهاي آفريقايي، افزايش 20 درصدي تجارت خود با هند پس 

از امضاي موافقتنامه تجارت آزاد چشم دوخته است.

رشد 169 درصد سرمایه گذاري امارات در مصر
داده هاي جديد مركز آمار مصر نشان از جهش سرمايه گذاري امارات 
در اين كشــور دارد. داده هاي اين مركز نشان مي دهد كه سرمايه گذاري 
امارات در مصر در نيمه اول سال مالي 2022 به 1٫9 ميليارد دالر افزايش 
يافته است. اين رقم نسبت به سرمايه گذاري 712٫6 ميليون دالر امارات 
در مصر در مدت مشــابه سال 2021، افزايش 169٫1 درصدي را نشان 
مي دهد. مبادالت تجاري بين مصر و امارات متحده عربي در ســه ماهه 
اول ســال 2022 به حدود 1٫2 ميليارد دالر رســيده است كه افزايش 
1٫4 درصــدي را نشــان مي دهد. افزون بر اين مصري هاي شــاغل در 
امارات نيز نقش مهمي در روابط اقتصادي دو كشور ايفا مي كنند. ارزش 
حواله هاي مصري هاي شــاغل در امارات در ســال مالي 2021 به 3٫5 
ميليارد دالر رسيده است كه نسبت به مدت مشابه در 2020 حدود 1٫4 
درصد افزايش داشته است. امارات در ماه هاي اخير بر سرمايه گذاري در 

شركت هاي بزرگ مصري متمركز شده است.

رشد اقتصادي 5/5 درصدي اقتصاد عراق در 2022 
صندوق پول عرب )AMF( در تازه ترين گزارش چشم انداز اقتصادي 
عرب - افق هاي اقتصاد عربي-كه شامل پيش بيني هاي كالن اقتصادي 
بــراي اقتصادهاي عربي از جمله عراق براي ســال هاي 2022 و 2023 
است، رشد عراق را 5/5 درصد پيش بيني كرد. در اين گزارش پيش بيني 
شده كه اقتصاد عراق بهبود مي يابد و در سال جاري به رشد 5.5 درصدي 
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دســت مي يابد. اين گزارش همچنين مي افزايد كه در سال 2023 رشد 
اقتصادي عراق به 4٫4 درصد كاهش مي يابد.

افزایش چشمگیر واردات نفت تركیه از روسیه
داده هاي جديد نشان مي دهد تركيه واردات نفت از روسيه را تاماه اوت 
امســال به طور ميانگين به بيش از 200 هزار بشكه در روز افزايش داده 
است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به مقدار 98 هزار بشكه در 
روز افزايش يافته است. تركيه به شدت تالش دارد تا از فرصتهاي ناشي از 

تحريم هاي روسيه بهره گيرد.
اخيرا مسكو و آنكارا براي تقويت همكاري هاي اقتصادي در حوزه هاي 
تجارت، حمل ونقل، كشــاورزي، مالي، گردشــگري و ساخت وساز، در 
عالي ترين سطح و ميان روســاي جمهور دو كشور موافقتنامه اي امضا 
كردند. در قالب اين توافق دو كشور قصد دارند تجارت دوجانبه را تا سال 
2030 به 100 ميليارد دالر افزايش دهند و در پروژه هاي انرژي، همكاري 
كنند. دو طرف همچنين توافق كردند كه تركيه بخشي از واردات گاز خود 

از روسيه را به روبل پرداخت كند.

بانك جهاني: ناامني غذایي رو به تشدید است
بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود در مورد پيامدهاي افزايش 
رشد قيمت مواد غذايي در جهان، هشدار داده است. در گزارش اين 
بانك اشاره شده كه رشد بي سابقه قيمت هاي مواد غذايي باعث يك 
بحران جهاني شــده است كه ميليون ها نفر را به فقر شديد، تشديد 
گرسنگي و سوءتغذيه ســوق خواهد داد و دستاوردهاي توسعه اي 

دهه هاي اخير را در معرض نابودي قرار خواهد داد.
بر مبناي گزارش بانك جهاني، جنگ در اوكراين، اختالالت زنجيره 
تأمين و ادامه پيامدهاي اقتصادي ناشــي از همه گيري كرويد-19، 
سال ها دستاوردهاي توسعه را معكوس كرده و قيمت مواد غذايي را 
به باالترين حد خود رســانده است. افزايش قيمت مواد غذايي تأثير 
بيشتري بر مردم كشورهاي با درآمد پايين و متوسط دارد زيرا آنها 
سهم بيشتري از درآمد خود را نسبت به كشورهاي با درآمد باال صرف 
غذا مي كنند. نمودار ذيل كه در اين گزارش آمده افت شديد صادرات 
محصوالت غذايي اوكراين از زمان آغاز جنگ روسيه عليه اين كشور 

را نشان مي دهد.

تورم قيمت مواد غذايي در سراسر جهان همچنان باالست. اطالعات 
بين آوريل و جــوالي 2022 تورم باال را در تقريبا همه كشــورهاي با 
درآمد پايين و متوسط، نشــان مي دهد. 92٫9 درصد از كشورهاي كم 
درآمد، 92٫7 درصد از كشورهاي با درآمد متوسط پايين و 89 درصد از 
كشورهاي با درآمد متوسط رو به باال تورم باالي 5 درصد را شاهد بوده اند 
و بسياري از آنها تورم دورقمي را تجربه كرده اند. سهم كشورهاي پردرآمد 
با تورم باال نيز به شدت افزايش يافته است و حدود 83٫3 درصد از آنان، 

تورم باالي قيمت مواد غذايي را تجربه كرده اند.
بر مبناي آمارهاي اين گزارش، تا 11 آگوست 2022، شاخص قيمت 
محصوالت كشاورزي 1 درصد بيشتر از دو هفته پيش از اين تاريخ بود. 
قيمت ذرت و گندم 2 درصد بيشتر از ژانويه 2022 است. در همين مدت 
قيمت برنج حدود 6 درصد افزايش يافت. در مقايســه با ميانگين ژانويه 
2021، شاخص هاي قيمت ذرت و گندم 20 درصد باالتر است. در همين 

مدت قيمت برنج 16 درصد رشد كرده است.
اين گزارش هشــدار مي دهد كه جنــگ در اوكراين الگوهاي جهاني 
تجارت، توليد و مصرف كاالها را به گونه اي تغيير داده است كه قيمت ها 
را تا پايان سال 2024 در سطوح باالي تاريخي نگه ميدارد و ناامني غذايي 
و تورم را تشــديد مي كند. پس از شروع جنگ در اوكراين، سياست هاي 
دستوري دولت ها در حوزه تجارت افزايش يافته است. بحران جهاني غذا 
تا حدي با افزايش تعداد محدوديت هاي تجارت مواد غذايي كه توســط 
كشــورها باهدف افزايش عرضه داخلي و كاهش قيمت ها اعمال شده، 
بدتر شده اســت. تا 11 اوت، حداقل 23 كشور 33 ممنوعيت صادرات 
مواد غذايي و حداقل هفت كشور 11 اقدام محدود كننده صادرات را اجرا 
كرده اند. بر اســاس داده هاي برنامه جهاني غذا كه در اين گزارش به آنها 
استناد شده است، تا ژوئن 2022 تعداد افراد دچار ناامني غذايي حاد - كه 
دسترسي آنها به غذا در كوتاه مدت به حدي محدود شده است كه زندگي 
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و معيشت آنها در خطر است - به 345 ميليون نفر در 82 كشور افزايش 
يافته است. عالوه بر اين، برنامه جهاني غذا و سازمان خواروبار ملل متحد 
هشدار دادند كه ناامني غذايي حاد ممكن است در 20 كشور يا منطقه از 

ژوئن تا سپتامبر 2022 بدتر شود.
بررسي هاي انجام شده توسط بانك جهاني در 85 كشور نشان مي دهد 
كه تعداد قابل توجهي از مردم در دو سال اول همه گيري كرويد -19 با 
كمبود مواد غذايي يا كاهش مصرف خود مواجه شده اند. كاهش دريافت 

كالري دســتاوردهاي كاهش فقر و سالمتي را تهديد مي كند و مي تواند 
تأثيرات پايداري بر رشد شناختي كودكان خردسال داشته باشد.

در اين گزارش، دادهاي قابل تاملي ارائه شده است كه به ويژه موقعيت 
آسيب پذير ايران در نامني فزاينده غذايي را نشان مي دهد. جدول ذيل 
كه در اين گزارش منتشــر شده، ايران را در ميان سه كشور نخست در 
جهان به لحاظ تورم واقعي قيمت مواد غذايي و در ميان 6 كشور نخست 

با باالترين تورم اسمي مواد غذايي قرار داده است.

رشد روابط تجاري امارات و اسراییل
داده هــاي جديد دولت امارات نشــان مي دهد كه تجارت بين 
امارات متحده عربي و اســراييل در ســال جاري به ميزان قابل 
توجهي افزايش يافته اســت. تجارت دوجانبه در هفت ماهه اول 
سال 2022 به 1٫407 ميليارد دالر رسيده است. در سال 2021، 
تجارت بالغ بر 1٫221 ميليارد دالر بوده اســت. اسراييل و امارات 
روابط ديپلماتيك كامل را در ســال 2020 به عنوان بخشــي از 
توافقنامه ابراهيم با ميانجيگري دولت ترامپ برقرار كردند. از آن 

زمان، دو طرف به طور مستمر روابط خود را به ويژه در بخش هاي 
اقتصادي و فناوري تقويت كرده اند.

در ماه مه 2022، اســراييل و امــارات متحده عربي توافقنامه 
مشــاركت اقتصادي جامع را امضا كردند. هدف اعالم شده از اين 
توافق كه نوعي موافقتنامه تجارت آزاد اســت، افزايش تجارت به 
10 ميليارد دالر در مدت پنج سال است. اين اولين توافق تجارت 
آزاد بود كه اسراييل با يك كشور عربي منعقد كرده استلين توافق 
تجارت آزاد بود كه اسراييل با يك كشور عربي منعقد كرده است.

 ایران وهمسایه ها
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خا
انت زخم  كاري انحصار بر تن ايران

پيوندشكني ، جفاكاري ، هراس افكني و هراسان بودن و بزدلي 
و فريب كاري از ويژگي هاي ناپســندي  هستند كه هيچ آدمي 
دوســت ندارد در ميان ديگران به آن ويژگي ها مشــهور باشد. 
در برابر آن خصلت هاي ناپسند اما خصلت هايي مثل شجاعت ، 
عدالت خواهي، آزادي خواهي و داشــتن انصــاف از مقوله هاي 
گرانسنگي هســتند كه هر آدمي دوســت دارد به آنها مجهز 
باشد. جامعه هاي انســاني نيز آرزومند جاري شدن مقوله هاي 
دســته دوم هستند تا انســان بالنده و در آسايش باشد؛ مقوله 
فراموش شده در ميان مقوله هاي ارجمند يكي هم مقوله شريف 

رقابت است.
اين موضوع بســيار با اهميت در سرشت و سرنوشت آدميان 
و جامعه هــاي انســاني در پويش زمان به دليــل يورش هاي 
سهمگين مخالفان از ماركسيســت ها گرفته تا هر انديشه ضد 
انتخاب آزاد گرد فراموشــي رويش كشــيده شده است؛ اثبات 
مزيــت، برتري و نيروي پيش برنده رقابت. در جايي كه انحصار 
بيداد مي كند آشكارتر مي شود. تجربه جامعه هاي بشري به ويژه 
در دوران معاصر نشان مي دهد آن دسته از سرزمين ها و ملت ها 
كه به مقولــه رقابت در حوزه هاي گوناگون اهميت واقعي داده 
و آن را در هــر اقدامي در صدر اولويت هاي عملي قرار داده اند 
پيشــرفت كرده اند. در مقام مقايسه مي توان به تحوالت آلمان 
غربي و آلمان شــرقي )در زمان حيات( در اروپا و كره جنوبي و 
كره شمالي در آسيا اشاره كرد. چين قبل از رقابتي شدن اقتصاد 
با چيــن دوره مائو و هند دوران پــس از 2001 و هند دوران 
وفاداري به آرمان هاي اقتصاد غيررقابتي نيز قابل توجه اســت. 

در همين جامعه ايــران مي توان به رقابت در صنعت لبنيات و 
انحصار در صنعت اتومبيل سازي اشــاره كرد. وجود رقابت در 
صنعت لبنيات موجب شده كه شهروندان با سليقه هاي متفاوت 
انواع ماست، پنير و شــير خريداري كنند و انحصار در صنعت 
اتومبيل آزادي انتخاب مصرف كنندگان را محدود كرده اســت. 
مقوله شريف رقابت در هر عرصه اي كه عينيت پيدا كند موجب 
ترقي در رشد خواهد شــد و اين در فرهنگ، امور اجتماعي و 
سياســت نيز مصداق دارد. در جايي كه رقابت حاضر و انتخاب 
آزاد ممكن باشــد، همواره پيشــرفت به دست مي آيد. داستان 
انحصار در سياست و در اقتصاد بسيار آسيب زننده است و تنها 
با ســپري شدن زمان شايد بالي انحصار آشكار شود؛ باليي كه 
پوتين انحصارگر يا رهبر كره شــمالي يا برادران كاسترو بر سر 
كشورهاي شان آورده اند نمونه هاي بدخيم وجود انحصار است. 
در اقتصاد ايران شــوربختانه انحصار بيداد مي كند و ناكارآمدي 
اين انحصارها در هر عرصه اي ديده مي شود. انحصار فوالدسازي 
مثل فوالد مباركه ، انحصار در اجازه تأسيس  بانك هاي خصوصي 
و انحصار در خودروســازي و آب و برق و گاز و… بسيار بر اين 
كشور آســيب زده اند. نتايج تحقيق و تفحص از فوالد مباركه 
نشان مي دهد انحصار چگونه به توزيع رانت و توليد فساد منجر 
شــده و اين داستان در بانك پاسارگاد هم وجود دارد. واقعيت 
اين اســت كه انحصار قدرت در هر مقوله اي فســاد مي آورد و 
جامعه ايراني از اين نظر در ميان كشورهاي جهان سرآمد است 

و زخم هاي كاري ديده است.
محمدصادق جنان صفت - روزنامه جهان صنعت
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آنهايي كه فوتبال را به صورت حرفه اي 
بازي كرده يا سال هاي طوالني بازي هاي 
فوتبال در سطح باشگاه ها و تيم هاي ملي 
فوتبال را دنبــال كرده اند نيك مي دانند 
هنگامي كه يك تيمــي چند بر هيچ از 
تيم ديگري عقب مانــده و دقايق بازي 
به سرعت ســپري مي شــوند برخي از 
بازيكنان از فرمانــده داخل زمين يعني 
كاپيتان تيم و نيز از سرمربي كه فرمانده 
اصلي است فرمان نمي برند و مي خواهند 
يك تنه به قلب تيم مقابل بزنند و براي 
خود اعتباري كسب كنند و نيز تيمشان 
را دست كم به شكســت خوب برسانند. 
رفتارهــا خودزني  اين  وقت ها  بيشــتر 
به حســاب مي آيد و كاري هم از پيش 
برده نمي شــود. اقتصاد ايران شوربختانه 
اكنون حالت همان تيم بازنده را دارد كه 
از همسايه هاي بالفاصله و از كشورهايي 
كــه روزگاري از آنها جلوتر بــوده و از 
اقتصادي شكســت  بزرگ  كشــورهاي 

فاحشي خورده است .
اين روزها خوب مي بينيم مي بينيم كه 
كسب وكار و معيشت شهروندان به ويژه 
تصميم گيري ها  جريان  در  تهيدســتان 
درگــرداب عجايب افتاده و شــهروندان 
نابردبار مي شوند. براي نشان دادن برخي 
از عجايب كافي است سري به خبرهاي 
همين روزهاي تازه ســپري شده نگاهي 
از سر اشاره داشته باشيم.برخي را به طور 

خالصه درادامه مي اورم
يكم- به گــزارش مركز پژوهش هاي 
زيــان  ايــران  قانونگــذاري  مجلــس 
دوخودروســاز بزرگ كشور از 100 هزار 
ميليارد تومان عبوركرده است. در كدام 
كشــوري چنيــن پديده گيجــي ديده 
مي شود كه دو كارخانه با هزاران ميليارد 
تومان ســرمايه تاريخي و سابقه طوالني 
بيش از نيم قرن تنها براي اينكه باشند 
با زيان توليد مي كنند. اين زيان از كيسه 
وجيب مردم بــه جيب وخزانه نهادهاي 
قدرت مي رود؟ بــس كنيم اين وضع را 

.اقتصاد ايران را مسخره دنيا نكنيم.
و  بازرگانــان  از  گــروه  يــك  دوم- 
صنعتگران بخش خصوصي در دو رقابت 
پشــت ســرهم در مقابل رقبا براي به 
دست گرفتن يك نهاد قانوني راي كافي 

به دست نياورده اند. اين گروه جاي اينكه 
نيروي فكري و مــادي و تبليغاتي خود 
را براي رقابــت آينده تجهيز كنند و در 
ميدان مسابقه شــفاف برنده شوند حاال 
و پس از اينكه نتوانستند قوه قضاييه را 
و نيز ساير نهادهاي قانوني مرتبط با اين 
نهاد را متقاعد كنند كه انتخابات آتي را 
پيشــين را باطل كنند حاال به نهادهاي 
امنيتــي و اطالعاتي دخيل بســته و از 
آنها مي خواهند پاي درميان گذاشــته و 
انتخابــت زودرس و تحت نظر دولت راه 
بيندازند. به اين نمايش اگر شعبده بازي 
در سرزمين عجايب نگوييم چه بگوييم.

سوم- حاال ديگر شهروندان عادي كه 

با شبكه هاي اجتماعي و نيز سايت هاي 
آشــنا شده  تحليلي  پرشــمار خبري- 
و از هرمنبعــي كه تشــخيص مي دهند 
خبر وتحليل ماســب ارائه مي كند خبر 
مي گيرند خوانده و شنيده اند كه روسيه 
رقيب اصلي ايران در صادرات نفت وگاز 
است. اما با اين همه و به رغم هشدارهاي 
چنديــن و چند ســاله كارشناســان و 
متخصصان بازار هــاي جهاني نفت وگاز 
مي شنويم ايران قرار است اختيار ساخت 
و ســاز پااليشــگاه هاي نفت وگاز را به 
شركت رقيب خود دهد. معلوم است كه 
وقتي گاز پروم همه اطالعات زيرساختي 
گاز ايــران را دراختيار داشــته باشــد 

انتخاب سردبیر
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انتخاب سردبیر

مي تواند راه صــادرات ايران را به اروپا و 
هر جاي ديگر مسدود كند. آيا درك اين 
مقوله بســيار ساده كه نبايد اطالعات را 
به هماورد داد ســخت است؟ اما اقتصاد 
ســرگيجه گرفته ايران سرزمين عجايب 

شده است.
چهارم- هركسي كه تنها چند روز در 
بخش دامداري ايران فعاليت كرده نيك 
مي داند اين صنعت يك زنجيره از توليد 
و بازرگاني خارجي نهاده هاي اصلي را تا 
توليد شير وگوشــت و ماست را در اين 
زنجيره به صف كرده اســت. اين زنجيره 
به هم پيوند خورده اند و دســتكاري در 
هر بخــش آن مي تواند بخش هاي ديگر 

را با دردســر مواجه كنــد. فعاالن اين 
نهاده هاي دامي  صنعت مي دانند قيمت 
مثل ذرت و سويا و دانه هاي روغني ديگر 
درداخل به پاي توليد گندم براي رسيدن 
به خودكفايي ســر بريده شــده بودند و 
كشــاورزان ايراني چندين دهه است با 
آرامش گندم مي كارند و مي دانند دولت 
آنها را خريداري مي كند. دولت هاي ايران 
نيز تا همين دو- ســه مــاه پيش براي 
جبران اين وضعيت واردات نهاده هاي دام 
را با دالر ارزان انجام مي دادند. حاال دالر 
ارزان از چرخه واردات بيرون شده و دالر 
4200 توماني براي واردات نهاده هاي دام 
جايش را بــه دالر 26 هزار توماني داده 

است. معلوم اســت كه قيمت شير خام 
به هميــن دليل جهش مي كند و معلوم 
اســت كه توليد فراورده هاي لبني نيز با 
توجه به جهش قيمت شــير خام به باال 
پرواز مي كند. آنگاه دولت به كارخانه هاي 
شير اجازه مي دهد قيمت فقط 4 كاالي 
خود را گران كنند. كارخانه هاي لبنيات 
تازه مي فهمند دولت دســتور داده است 
بايد نيمــي از محصوالت خــود را بايد 
بــه توليد ايــن 4 كاال اختصاص دهند. 
نتيجه اين اســت كه تهيدستان توانايي 
خريد همــان 4 كااليي كه دولت مجوز 
گراني آنها را داده از ســبد مصرف خارج 
مي كنند و فروشــگاه ها بــه كارخانه ها 
ســفارش نمي دهند و نهادهاي نظارتي 
يقه كارخانه ها را مي گيرد كه بايد مطابق 
ميل ما عمــل كنيد. آيا اقتصاد ايران در 

سرزمين عجايب فعاليت نمي كند.
پنجم - بــه يك وزيــر مي گويند چرا 
از منابــع بانــك مركزي با پوشــش هاي 
شگفت انگيز برداشت مي كنيد ؟ او به جاي 
توضيح دادن مي گويد ما كه كمتر از دولت 
قبلي برداشــت كرده ايم؟ به يك نماينده 
مجلس مي گويند چرا با وجود هشدارهاي 
پيشــين باز هم سيل آمد و خانه ها ويران 
شد و ده ها نفر جان خود را از دست دادند 
مي گويد تقصير دولت پيشــين است كه 
بايد سد مي زد اما نزد. به رئيس يك نهاد 
تقســيم كننده منابع كه بايد دوكار انجام 
دهد و سياســت هاي بودجــه اي كارآمد 
اصلي ترين وظيفه اوســت مي گويند چرا 
افزايش حقــوق كارگران بخش دولتي ده 
درصد اســت و افزايش حقــوق كارگران 
غيردولتي نزديك به 60 درصد اضافه شده 
است و او در پاسخ مي گويد مي خواهيم با 
پلكاني كردن افزايش مزدها عدالت برقرار 
كنيم. در اساسنامه اين نهاد هرگز از توزيع 
عدالت نام و نشاني نيست. اگر فعاليت هاي 
اقتصادي از بند و بســت هاي سياســت 
داخلي و سياســت خارجي رها نشــوند و 
آزاد و رها نشــوند و همچنــان دراختيار 
بازيكناني باشند كه مي خواهند شكست تيم 
اقتصاد را يك تنه جبران كنند بازهم بر ابعاد 

و اندازه هاي عجايب اضافه خواهد شد.
 محمد صادق جنان صفت
روزنامه جهان صنعت

 اقتصاد ايران 
در گـرداب 
عجايـب
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ساعت24- در روزهاي تازه سپري شده شماري از 
اعضاي دولت سيزدهم به ويژه وزير اقتصاد با چشم 
پوشــي از نرخ تورم ســاالنه كه باالتر از 50 درصد 
شــده به كاهش شتاب نرخ تورم ماهانه توجه كرده 
و پي درپــي از روند كاهنده نرخ تورم مي گويند . به 
نظر مي رسد دولت براي اينكه چراغ اميد دردل هاي 
ايرانيان خاموش نشــود و آنها همچنان چشم انداز 
روشني داشته باشند به مسائل اميدواركننده اشاره 
مي كنند كه البته درعرف سياست بازي شايد رفتار 
ناپسندي نيايد اما در عالم واقع به دليل خاك پاشي به 

چشم شهروندان است .
اين نوع رفتار كارآمد و راستگويانه نيست و چيزي 
به وزن اعتماد ملي نمي افزايد. به نظر مي رسد وزير 

اقتصاد از شدت و از ژرفاي درد و رنج و تحقيرشدن 
شهروندان ايراني كه سفره هايشان رنگ و مزه ندارد 
و با كمترين ها چيده مي شود آگاهي كامل و كافي 
ندارد يا اينكه ترجيح مي دهد شايد وقتي ديگر به اين 
رنج مردم رسيدگي شود. رئيس دولت نيز با استناد 
بــه گزارش ها و تحليل هاي وزيــر اقتصاد يا رئيس 
كل بانك مركزي شايد نداند مردم ايران ايراني اين 
روزها خشمگين هستند و نرخ هاي تورم اعالم شده 
از ســوي منابع رسمي ونيز آنچه درعمل شاهد آن 
هســتند آنها را آزار مي دهد و به سطح بي اعتمادي 
آنها به منابع رســمي آماري مي افزايد. قدرت خريد 
شــهروندان ايراني هر روز كمتر از ديروز مي شود و 
نوعي بي حســي و كرختي به آنها دست داده است. 

كارگران مي بينند كه مديران و صاحبان بنگاه هاي 
صنعتي نيز در فشار تورمي فزآينده گير افتاده اند و 
توانايي افزايش مزد و حقوق از آنها سلب شده است 
و احتمال تعطيل كارخانه با كوچك ترين فشــار از 
ناحيه مزدها افزايش مي يابد. كارگران كارخانه ها به 
ويژه كارگاه هاي كوچك و متوسط نيك مي دانند يا 
بايد كارخانه تعطيل شده را ببينند يا با همين ميزان 
مزد كه مثل برف در برابر تورم فزاينده آب مي شود 
را تحمل كنند. خشــم فرو خفته ميليون ها حقوق 
و مزدبگيــر در كارخانه هــا، در اداره هاي دولتي، در 
سازمان ها و مؤسسه ها و بنگاه هاي دولتي چيزي است 
كه اين روزها شاهد آن هستيم و به نظر نمي رسد كه 
در كوتاه مدت كاري از دست كسي برآيد و اتفاقي در 

بي حسي ايرانيان در برابر تورم

ســاعت 24- معاون نخست وزير روسيه از 
انجام توافق اوليه ميان پوتين و شهباز شريف 
درباره ســاخت خط لوله گازي بين روسيه و 
پاكســتان خبر داد.الكســاندر نوواك گفت: 
»رهبران دو كشــور با بررسي شرايط ساخت 
خط لوله گازي روسيه- قزاقستان - ازبكستان 
-افغانســتان - پاكستان، ضمانت هاي امنيتي 
آن را هم بررسي كردند.« به اين  ترتيب ايران 
بعد از 30 سال، تالش رسما بازار شرق را براي 

صادرات گاز از دست داد.
صادرات گاز ايران به پاكستان، نخستين بار 
در دهه 90 ميالدي مطرح شد.در طرح اوليه 
قرار بود گاز ايــران از پارس جنوبي در قالب 
پروژه اي به نام »خط لوله صلح« تا هند برسد، 
اما اختالف بين پاكســتان و هند باعث شد تا 
آن پروژه ناتمام بماند. ايران تصميم گرفت با 
حذف هند، به طور مستقيم با پاكستان براي 
صادرات گاز وارد مذاكره شود. قرار شد ايران 
خط لوله اي هزار و 100 كيلومتري را در خاك 
خود احداث كند و گاز پارس جنوبي را به مرز 
پاكستان برساند، در مقابل نيز پاكستان با خط 
لوله اي هزار كيلومتري آماده پذيرش گاز ايران 

در خاك خود شود.
ايران، اگرچه خط لوله صــادرات گاز را تا 
نزديك مرز نيز كشــيد، امــا در عمل، طرف 
پاكستاني اقدامي انجام نداد. قرارداد صادرات 
گاز ايران به پاكســتان در دولت دهم به امضا 
رســيد. با اين حال طرف پاكستاني هر بار به 
بهانه اي از اجراي تعهدات خود براي برداشت 
گاز ايران ســر باز زد. ارديبهشت سال 1398 

دولت پاكســتان با ارســال نامه اي رسمي به 
جمهوري اسالمي اعالم كرد كه احداث خط 
لوله در اين كشور از طرف ايران ناممكن است. 
گرچه مقامات ايران، در ابتدا دولت پاكستان را 
به شكايت و دريافت خسارت تهديد كردند، اما 
بعدها معلوم شد كه بر اساس تغييرات ايجاد 
شده در قرارداد اوليه، ايران ديگر حق ندارد به  
دليل تاخير در دريافت گاز توســط پاكستان 
از اين كشور شــكايت يا درخواست خسارت 
كند. همزمان، كارشناسان، از دست رفتن بازار 
ايران در پاكســتان را به نفع روســيه و ناشي 
از »نبود ديپلماسي موفق اقتصادي« از سوي 

ايران دانستند.
در اواخر بهار 1400 خبر رسيد كه پاكستان 
براي واردات ســاالنه 12.5 ميليارد متر مكعب 
گاز با روســيه قرارداد امضا كرده  است. عمران 

خان نخست وزير وقت پاكستان اسفند 1400 
همزمان با آغاز حمله روســيه بــه اوكراين به 
مســكو رفت و در ديدار با پوتين از اشتياق دو 
كشــور براي احداث هر چه سريع تر خط لوله 
گاز روسيه به پاكســتان خبر داد. توافق اوليه 
پاكستان با روسيه مشــابه توافقشان با تهران 
بود، ساخت خط لوله اي 1100 كيلومتري كه 
روسيه و پاكستان را به هم متصل كند، توسط 
مسكو و اسالم آباد تأمين مالي شود و به وسيله 
پيمانكاران روسي ســاخته شود. حاال با انجام 
گفت وگوهاي والديمير پوتين و شهباز شريف 
در ســمرقند، در حاشيه اجالس آستانه به نظر 
مي رســد، كار براي ايران تمام شده و مقامات 
جمهوري اســالمي در ســه دولــت متفاوت 
نتوانســتند بازار گازي عظيم و ارزشمند شرق 

را تصاحب كنند .

حذف گاز ايران از بازار پاكستان به دست روس ها
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مســير افزايش قدرت خريد مردم بيفتد. اين رخداد 
پيامدهاي ترسناكي دارد. مردم تحقير مي شوند و از 
سر بدبختي و استيصال در خود فرو مي روند و مردان 
و زنــان در برابر فرزندان خود كــه حاال نمي توانند 
بفهمند چرا ناگهان قدرت خريدشــان كاهش يافته 
اســت حرفي براي گفتن ندارند. اين تحقيرشدگي و 
بدبختي شهروندان جداي از پيامدهاي اقتصادي به 
يأس عمومي منجر خواهد شد و كرختي و بي حسي 
در برابــر هر رويدادي را دامن مي زند. اينگونه شــده 
اســت كه اين روزها مردم به يكديگر كه مي رســند 
مي گويند بگذار قيمت هــا هرچقدر مي خواهند باال 
بروند ما كه ديگر چيزي براي از دســت دادن نداريم. 
اين ضرب المثل قديم ايراني كه »آب كه از سر گذشت 
چه يك وجب چه صد وجب« به مرور در جامعه ايراني 

در اين روزهاي خاص بر سر زبان ها افتاده است.

ساعت 24- فريدريش فون هايك اقتصاددان آزاديخواه 
اتريشــي كتاب »راه بردگي« را در سال 1944 نوشت. 
او در ايــن كتاب اثبات كــرد اقتصاد متمركز حكومتي 
همه انواع آزادي هاي انساني و اجتماعي از جمله آزادي 
كسب وكار را از جامعه هايي كه به گرداب چنين اقتصادي 
افتاده اند از آنها مي گيرد.  هايك اثبات كرد در جامعه هايي 
كه شهروندان عادت داده مي شوند همه كسب وكارها و 
نيز توزيع ثروت به دست يك اقليت زورمدار حكومتي 
انجام شود شهروندان آرام آرام برده مي شوند و برده داري 

رخ مي دهد.
هايك در زمان انديشيدن به ماهيت كتابش شايد در 
ذهنش نمي گنجيد كه چند سال بعد روسيه كمونيستي 
با يورش به شبه جزيره كره جنوبي ، بخش شمالي آن را 
تســخير كند و در اختيار كمونيست ها بگذارد.رهبران 
كمونيســت جهان راه را براي يورش كمونيســت هاي 
حاكم بر بخش شــمالي كره هموار كردند و در ســال 
1950 حكومت كمونيستي كره شمالي جنگي را براي 
بازپس گيــري جنوب كره آغاز كرد و آن را آزادســازي 
ســرزمين پدري ناميد. روسيه و چين هم به سرعت به 
كمك كره شمالي آمدند. چين براي كمك آدم مي فرستاد 
و روسيه هواپيماها و تجهيزات نظامي خود را روانه  ميدان 
مي كرد. در دهه 1950 يكي از خونين ترين جنگ ها در 
شبه جزيره كره رخ داد و سرانجام جهان پذيرفت دو كشور 
كره شمالي و كره جنوبي زاد و رشد كنند. حاال بيش از 6 
دهه از رياست يك خانواده بر كره شمالي سپري مي شود 
و شهروندان اين كشور در وضعيتي شبيه برده ها زندگي 
مي كنند كه همه رفتارهايشــان بايد از سوي حكومت 
تأييد شود و آنچه رهبران حزب مي خواهند بدون چون 
و چرا از سوي شهروندان اجرا مي شود. دولت كره شمالي 
كه خود بنده و برده حزب كمونيســت است همه راه را 

براي كسب درآمد بيشتر تجربه مي كند.دركره شمالي 
تجارت خارجي اگر باشد از سوي دولت انجام مي شود و 
كسب وكارها نيز دولتي است. برخي بخش هاي خدماتي 
باقي مانده در سرزميني كه يك حزب ميليون ها انسان را 
برده خويش كرده است نيز به آرامي از سوي دولت از كف 
شهروندان بيرون مي شود. رهبري كره شمالي باور دارد 
بايد مدل موهاي زنان و مردان جوان اين كشور هماني 
باشــد كه حزب مي خواهد. اما برخي از آرايشــگاه هاي 
خصوصي در اين كشور مدل هايي غيرحكومتي از موهاي 
جوانان را پيرايش مي كنند. به گزارش اسپوتنيك دولت 
و حكومت كره شــمالي همين را بهانــه كرده و پليس 
كره شــمالي را موظف كرده است شــروع به تعطيلي 
گسترده سالن هاي زيبايي كنند. حكومت اين آرايشگاه ها 
را وسيله اي غيرقانوني براي كســب درآمد مي داند كه 
فردگرايي و »رفتار ضدسوسياليستي« را ترويج مي كند. 
صاحبان چنين مؤسســاتي با جريمــه 100000 وون 

)حدود 100 دالر( و تعقيــب كيفري احتمالي تهديد 
مي شــوند، اما ســاكنان محلي تصميم جديد را به اين 
واقعيت نسبت مي دهند كه آرايشگاه هاي خصوصي در 
ميان جواناني كه مي خواهند هر مدل مويي را برخالف 
ليست مدل موي مجاز انتخاب كنند، مشتريان زيادي 
دارند. يك شهروند معرفي نشده كره شمالي در مصاحبه 
باDaily NK گفت: »دولت آخرين وسيله امرارمعاش 
مردم را مي دزدد، زيرا مي بيند كه آرايشگاه هاي دولتي، 
كه در آنها موهاي همه مردم را طبق مدل هاي يكساني 
آرايش مي كنند، نمي توانند با سالن هاي خصوصي رقابت 
كنند. مقامات دولتي بايد قدردان باشند كه مردم تالش 
مي كنند با نيروي كار خود پول به دســت آورند، بدون 

اينكه از كل ملت كمك بخواهند.«
اين راهبرد همان راهبرد برده سازي و برده داري است 
كه در قرن بيســت ويكم از سوي يك حكومت ستمگر 

اجرايي شده است.

نمايي از برده  داري در كره  شمالي
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ساعت 24- بيش از 10 سال است سرمايه گذاري 
در ايران با خشكســالي روبه رو شده است. صاحبان 
ســرمايه در بخش هاي گوناگون بــه ويژه در بخش 
صنايع كارخانه اي حتي اگر ســرمايه مالي انباشت 
شده داشته باشند حاضر نشده اند آن را براي توسعه 
كارخانه شــان اختصاص دهنــد و ترجيح مي دهند 
در بخش هــاي غير واقعي اقتصاد بــه كارگيرند. از 
ســوي ديگر دولت نيز درهمه اين ســال ها منبعي 
براي ســرمايه گذاري نداشــته و هنوز هم ندارد. راه 
ورود سرمايه گذاري مســتقيم خارجي نيز مسدود 
شده اســت. چرا سرمايه داران ايراني حاضر نيستند 
سرمايه گذاري كنند. پاســخ اين است: چشم اندازي 

روبه روي خود نمي بينيم.
از پيش معلوم اســت كه اگر صاحبان سرمايه در 
داخل ايران اقدام به ســرمايه گذاري نكنند حتي در 
صورت برداشــتن تحريم ها، سرمايه گذاران خارجي 
نيز به ايران نخواهند آمد. زيرا آنها نيز چشــم اندازي 

نمي بينند. 40 فعال اقتصادي ايراني در پاسخ به اين 
پرسش كه »آيا هم اكنون تصوير دقيقي از آينده توليد 
و تجارت در كشــور داريد؟« بيش از 87درصد افراد 
اعالم كردند تصوير روشــني از آينده اقتصاد كشور 
ندارند. از آن ســو پنج  نفر نيز اعالم كردند به كليت 
چشــم انداز پيش  رو اشراف دارند. در سوال بعدي از 
سرمايه گذاران كشــور و فعاالن بخش خصوصي در 
رشته فعاليت هاي مختلف پرسيده شد كه »وقوع چه 
عاملي در دو سال آينده باعث مي شود سرمايه گذاري 
بيشــتري انجام  دهيد؟« از بين هفت گزينه شــامل 
»انعقــاد برجام، اجرا و تــداوم آن«، »كنترل تورم و 
ثبات اقتصادكالن«، »آزادسازي و كاهش مداخالت 
دولتــي«، »افزايش توزيع وام هــاي ارزان«، »پايان 
قيمت گذاري دستوري«، »بهبود محيط كسب وكار و 
مجوزدهي آسان« و »ساير موارد«، امكان پاسخ به دو 
گزينه وجود داشت. براين مبنا حدود 60درصد افراد 
گفتند در صورتي ســرمايه گذاري بيشتري خواهند 

كرد كه »آزادســازي و كاهش مداخالت دولتي« در 
دستور كار حكمرانان كشور قرار گيرد.دنياي اقتصاد 
كه 12 پرســش را با 40 فعال اقتصــادي در ميان 
گذاشــته توضيح داده است: ســرمايه گذاران ايراني 
بر لبه تيغ راه مي روند. آنها تصوير روشــني از آينده 
اقتصاد كشور ندارند و همين امر موجب مي شود در 

تزريق منابع جديد به كسب وكار خود تعلل كنند.
بر اساس اين نظرسنجي 87درصد سرمايه گذاران 
هيچ تصوير شــفافي از آينده ندارنــد. بنيادي ترين 
اعتراض ايــن فعاالن اقتصادي به سياســت گذاران، 
»بي ثباتــي« اســت؛ چراكــه مســير پيــش روي 
فعاليت هاي اقتصادي را مه آلود كرده اســت. هرچند 
بنگاه هاي بزرگ كشــور همچنان در شرايط كنوني 
فعال هستند، اما بنگاه هاي كوچك و متوسط عموما 
در سرمايه گذاري جديد ناتوان بوده اند. عالوه بر اين، 
حدود نيمي از پاســخ دهندگان عنــوان كرده اند به 
خروج ســرمايه خود از كشور فكر مي كنند و بخش 

سرمايه گذاران: چشم انداز روشن نيست

ساعت 24- كاش پيش بيني هاي ارديبهشت ماه 
1398 مســعود نيلي استراتژيســت اقتصاد ايران 
هرگز لباس عمل نمي پوشــيدند و رخدادها به راهي 
مي افتادند كه اين همه درد و رنج بر دوش شهروندان 
بي پناه ايراني ســنگيني نمي كرد. مســعود نيلي در 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم و تا 1397 مشاور ارشد 
اقتصادي رئيس جمهور حسن روحاني بود و مسير و 
آينده دگرگوني هاي سياست و اقتصاد ايران را با توجه 
بــه اطالعات درون دولت خوب و با چشــم هايي باز 

مي ديد.
او كه در ارديبهشــت 1398 به محل اجتماعات 
انجمن مديران صنايع آمده بود به صنعتگران يادآور 
شد اگر در سياست خارجي و نيز سياست گذاري هاي 
اقتصادي تغييــرات بنيادين رخ ندهد و كشــور به 
همين روش اداره شــود سه چشم انداز را مي توان در 
ميان مدت ديد. يكي از چشــم اندازهايي كه او براي 
فعاالن اقتصادي ترســيم كرد اين بود كه اقتصاددان 
ايراني كه تحريم تازه كه از آبان 1397 شــروع شده 
اســت نســبت به دور قبل تحريم ها در اوايل دهه 
1390 طوالني تــر خواهد شــد. واقعيت نيز چنين 
شــده و اقتصاد ايران وارد پنجمين سال اعمال رژيم 
تحريم هاي جهاني شده است. با توجه به اينكه آخرين 
دور گفت وگوهاي غيرمستقيم آمريكا و نظام سياسي 
ايران به نااميدي نسبي رسيده است به نظر مي رسد 
اين وضعيت ادامه دار خواهد بود. دولت هاي روحاني و 
رئيسي نتوانسته اند قفل بزرگ زده شده بر در برجام 

را بگشايند.
يكي ديگر از پيش بيني ها و چشم انداز ترسيم شده 

از ســوي وي اين بــود كه به دليــل از ميان رفتن 
درآمــد صادرات نفت و نبود جايگزين پايدار و بزرگ 
براي اين منبع درآمدي دولت در بودجه هاي ساالنه 
پيش رو كسري هاي بودجه بزرگ و بزرگ تر خواهند 
شد. از پيامدهاي كسري بودجه اين است كه دولت 
هزينه هــاي عمراني را به طــور كامل حذف كند كه 
معنايش كاهش تقاضاي كل و در نتيجه ركود بيشتر 
براي بخش هاي فعال در امور زيربنايي اســت. پيامد 
ديگر اين اســت كه دولــت از پرداخت بدهي هاي 
خود به بانك ها، پيمانكاران، سازمان تأمين اجتماعي 
و حتي مزد و حقوق كارمندان خود ناتوان شــده و 
هر كدام از اين رخدادها تبعات سياســي- اجتماعي 
دارد. يكي ديگر از پيش بيني هاي مســعود نيلي اين 
بود كه بخش خصوصي ايران با ســخت گيري هاي 

بيشتر از سوي دولت و ســاير نهادها مواجه خواهد 
شد. واقعيت اين است كه اين پيش بيني نيلي مطابق 
با واقعيت هاي امروز جامعه ايران اســت. نهاد دولت 
برخالف آنچه بر زبــان مي آورد و برخالف وعده هاي 
رئيس دولــت دوازدهم اين روزها از هر ســو بخش 
خصوصي را تحت فشار قرار داده است. قيمت گذاري 
دســتوري كاالها و خدمات بخش خصوصي بر ابعاد 
دشواري هاي آنها افزوده و ركود خريد نيز مزيد بر علت 
شده است و فشارهاي سياسي از سوي برخي احزاب 
و گروه هاي سياسي در مجلس نيز كار را براي بخش 
خصوصي سخت كرده است . به نظر مي رسد وضعيت 
سياســت گذاري اقتصادي و تداوم سياست خارجي 
ايران و سخت گيري بر بخش خصوصي سه چشم انداز 

نااميدكننده مسعود نيلي را تداوم خواهد بخشيد.

پيش بيني هاي تلخ نيلي
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ديگري نيز گفته اند كه سرمايه شان را از ايران خارج 
كرده اند. عالوه بر اين بيش از نيمي از فعاالن اقتصادي 
شركت كننده در اين نظرسنجي مي گويند در يك تا 
دو ســال اخير كسب وكارشان دســتخوش شرايط 
غيرقابل كنترل شــده است.در يك پرسش از فعاالن 
حوزه ســرمايه گذاري درباره زمينه اينكه چه عواملي 
زمينه ترس و اضطراب ســال هاي اخير بوده است به 
ترتيب ميزان تكرار شامل »غيرقابل پيش بيني بودن 
اقتصاد«، »بي ثباتي قوانين و مقررات«، »نوســانات 
ارزي«، »مداخــالت دولتــي و تغيير سياســت ها«، 
»فقــدان حاكميــت قانــون«، »فضاي نامســاعد 
كسب وكار«، »فساد اداري« و »مديريت نامناسب در 
حوزه هاي تخصصي« داليــل اصلي بوده اند. در عين 
حال دسترسي به مواد اوليه، ماليات ستاني بي ضابطه و 
حجيم در كنار چشم انداز نامعلوم تجارت با كشورهاي 
خارجي از جمله مســائلي هستند كه باعث ترس و 
اضطراب ســرمايه گذاران حين ســرمايه گذاري در 
كشور شده اند. خيل عظيمي از افراد پاسخ دهنده به 
پرسش نامه »امنيت سرمايه گذاري« معتقد بودند كه 

اثر تفسيرهاي سليقه اي از قوانين در بخش نامه هاي 
خلق الســاعه، بيش از همه موجب فروكاسته شدن 
اعتماد صاحبان كسب وكارها شده است. در واقع اين 
افراد در چنين فضاي بي ثباتي، حاضر نيستند ريسك 

سرمايه گذاري مجدد را به جان بخرند. برخي از آنها 
حتي مطرح كردند كه اگر امكان انتقال سرمايه خود 
به خارج از مرزهاي كشور را داشتند، ترجيح مي دادند 

در فضاي امن تري اقدام به سرمايه گذاري كنند.

ساعت 24 - پيش از تأسيس نهادي به اسم دولت در 
جامعه هاي انساني، دو عنصر امنيت و مالكيت آدميان با 
تهديد آدم ها و گروه هاي پرزورتر روبرو بود و به همين 
دليل رشد و پيشرفت جامعه هاي انساني شتاب كافي 
نداشت. شهروندان در فقدان امنيت براي جان و مال 
خود انگيزه هاي كمتري براي پس انداز و سرمايه گذاري 
و ثروت اندوزي داشــتند. جامعه هاي انســاني در اين 
دوران ها گرفتار اســتبداد شاهان و استبداد گروه هاي 
بانفوذ و قلدر بودند تا اينكه پس از فرازونشــيب هاي 

بهت برانگيز توانستند به مفهوم دولت برسند.
نهاد دولت پس از آن تأســيس شد كه هر آدمي 
قبول كرد بايد بخشي از اموال خود را بدهد تا براي 
خود امنيت و آرامش بخواهد و نيز محدوديت هايي 
را در زندگي فردي و گروهي بپذيرد. فلسفه تأسيس 
نهاد دولت در پويش تاريخ همين بوده و هست. يعني 
وظيفه دولت و همه نهادهاي حاكميتي اين است كه 
امنيت شهروندان را از نظر جان و مال تأمين كنند. 
در دوره هــاي تازه تاريخ معاصر اما نهاد دولت نيز از 
نظر كاركرد و راهبرد و هدف ها پيشرفت چشمگيري 
پيدا كرده اســت. مهار نرخ تورم و نيز برنامه ريزي 
براي افزايش رفاه مادي شــهروندان در مقايســه با 
سال هاي پيشين و در مقايسه با ديگر جامعه ها نيز 
از وظايف دولت است. متأسفانه نهاد دولت در ايران 
در همه نيم سده سپري شده بيشترين برنامه ريزي 
را بــراي افزايش قدرت نهادهــاي حاكميتي كرده 
اســت و در تعارض افزايش قدرت حكومت و مردم 
در سوي حكومت ايســتاده است. براي نشان دادن 
اين مفهوم مي توان به آمارهاي در دســترس اشاره 

كرد. به طور مثال معاون بررسي هاي اقتصادي اتاق 
بازرگاني تهران به اين نتيجه رسيده است كه »سطح 
درآمدهاي امروز خانوارهاي شهري و روستايي كمتر 
از رقم سال 1396 است.« اين نتيجه به هر دليلي كه 
پديدار شده باشد، نشان مي دهد نهادهاي حاكميتي 
به وظيفه اصلي خود كه همان افزايش ســطح رفاه 
شهروندان اســت عمل نكرده و برخالف آن عمل 
كرده اند. شهروندان ايراني به دليل اينكه از كل قدرت 
موجود در كشور سهم اندكي دارند و بيشترين قدرت 
در اختيار نهادهاي حكومتي اســت هيچ كوتاهي 
نكرده بلكه در اين ســال هاي نفرين شده سخت تر 
و بيشــتر كار كرده اند. آيا حق شهروندان ايراني كه 
نســبت به شهروندان جهاني بيشتر كار مي كنند و 
انگيزه پيشرفت نيز دارند اين است؟ چرا بايد ايرانيان 

امروز فقيرتر از سال 1396 باشند؟ نهاد دولت بايد 
در اين باره پاسخگو باشد و بتواند با شهامت بگويد 
دليل عقب ماندن ايرانيان از رفاه چيست؟ چرا بايد 
ايرانيان به جاي اينكه هر ســال در وضعيت بهتري 
قرار گيرند در پله هاي پايين تر مي ايستند؟ اين عددها 
به صورت ميانگين است و اگر شكاف درآمدي را بر 
اين ارقام اضافه و ســهم هر گروه از درآمد كل و نيز 
سهم نهادهاي حكومتي و دولتي از بودجه كل كشور 
را بررسي كنيم خواهيم ديد مردم در وضعيت بدتر 
قرار دارند. مــردم مظلوم ايران چه بايد كنند كه از 
اين وضعيت ناراحت كننده عبــور كنند و همانند 
همه شهروندان جهاني به ميزاني كه كار مي كنند 
و زحمت مي كشند از نظر رفاهي در وضعيت بهتري 

قرار گيرند.

گناه مردم چيست كه فقيرتر مي شوند
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ساعت 24- بر اساس آخرين برآوردهايي كه مركز 
آمار انجام داده، نرخ تورم ماهانه در مرداد به 2 درصد 
رسيده اســت كه در مقايسه با تورم 12/2 درصدي 
خرداد )بعد از حذف دالر ترجيحي( بسيار قابل توجه 
به نظر مي رســد. تورم نقطــه اي مردادماه به 52/2 
درصد و تورم ساالنه نيز به 41/5 درصد رسيده است. 
مطابق آمارهاي ارائه شــده، تورم نقطه اي تيرماه به 
عدد 54 درصد نيز رسيده بود كه باالترين تورم ثبت 

شده در سال هاي بعد از انقالب محسوب مي شود.
تورم كاالهاي خوراكي نيز نشــان دهنده افزايش 
نگراني ها نســبت بــه قدرت خريد جامعه اســت. 
حــذف دالر ترجيحي و افزايش چند برابري قيمت 
كاالهاي مصرفي تورم اقالم خوراكي را در شــرايط 
نگران كننده اي قــرار داد. براي مثال در خرداد تورم 
نقطه اي اقالم خوراكي به 82/6 درصد رســيد. تورم 
نقطه اي ايــن كاالها در تيرماه بــه 87 درصد و در 
مرداد ماه نيز بــه 81/2 درصد رســيد. به گزارش 

جهان صنعت در چند ماه گذشــته تورم كاالهاي 
خوراكي باالي 80 درصد بوده اســت. اتاق بازرگاني 
تهران نيز در گــزارش خود به تصوير متفاوت تورم 
وضعيت تورمي كشور اشاره كرده و به مقايسه جايگاه 
تورمي ايران با ســاير كشورها پرداخته است. طبق 
اطالعات ارائه شده، در پنجمين ماه از سال 1401، 
نرخ تغييرات ماهانه شاخص بهاي كاالها و خدمات 
مصرفي خانوارهاي كشــور براي دومين ماه متوالي 
افت داشــته و به رقم 1/96 درصد رسيده است. نرخ 
تورم ماهانه در اين ماه براي خانوارهاي روستايي برابر 
با 1/7 درصد و براي خانوارهاي شهري در اين ماه نيز 
برابر با 2 درصد بوده اســت.نگاهي به شرايط تورمي 
ايران و چند كشــور منتخب بر اساس بررسي هاي 
اتاق تهران نشــان مي دهد كه كشورمان همچنان 
جزو كشــورهاي پرتورم قرار دارد. اتاق تهران كه به 
بررسي درصد تغييرات شاخص بهاي مصرف كننده 
در ماه جوالي 2022 نسبت به ماه مشابه سال 2021 

پرداخته، اعالم كرده كه تركيه با تورم 79/6 درصد 
و ونزوئال با تورم 71 درصدي باالترين تورم را به نام 
خــود ثبت كرده اند. ايران نيز بــا تورم 54 درصدي 
)تير ماه( ســومين كشور پرتورم در اين دسته بندي 
محسوب مي شــود. تورم تركيه 25/6 درصد و تورم 
آرژانتين 17 درصد باالتر از تورم ايران است. در عين 
حال تورم كشورهاي عمان، عربستان سعودي، قطر 
و عراق نيز به مراتب كمتر از ايران اســت. طبق اين 
آمارها، تورم ايران به 20 برابر تورم عربســتان، 10 
برابر تورم عراق و 2 برابر تورم پاكستان رسيده است؛ 
موضوعي كه نشان دهنده عقب ماندگي اقتصاد ايران 
از كشــورهاي همسايه است. همانطور كه مشخص 
است تركيه جايگاه نخست كشورهاي با تورم باال را 
تصاحب كرده اســت. يكي از داليل پرش تركيه به 
رتبه نخست در شاخص تورمي اتخاذ سياست هاي 
پولي نامناسب طي ماه هاي گذشته است. اصرار دولت 
اين كشور بر پايين نگه داشتن نرخ بهره و عدم تمايل 

تورم خوراكي ها معيشت خانوارها را تهديد مي كند

ســاعت 24- رهبــري حزب كمونيســت چين 
همچنان در حــال نمايش بهتريــن روزهاي براي 
شهروندان اين كشور اســت و از بازگويي واقعيت ها 
درباره پايه هاي سســت شــده اقتصاد كشورش در 
داخل و در خارج پنهان كاري مي كند و همچنان بلند 
پروازي هاي سياسي و اقتصادي نافرجام را دنبال كند 
. تركيدن حباب بازار امالك دراين كشــور حاكي از 
نافرماني غيرعادي و گسترده مردم چين عليه حكومت 
اقتدارگراي حزب كمونيست به حساب مي ايد ونيز 
بحــران دريافت از بدهكاران خارجــي نيز هرروز بر 
دامنه اش اضاف مي شود و كشورهاي بدهكار به چين 

از پرداخت بدهي خودداري مي كنند.
اعتراض هاي صلح آميز خياباني در اطراف كشــور 
و ســركوبي شديد آنها توســط پليس چين، يادآور 
مي شــود كه معامالت امالك، سال هاست در چين 
گسترش يافته و بيشتر چيني ها، ملك داشتن را راه 
جلو افتادن و تأمين درآمد براي دوران بازنشســتگي 
مي دانند. اما سال ها است زمين بازي لجام گسيخته، به 
افزايش قيمت ها و اضافه سازي توسط بسازبفروش هاي 
مهاجم انجاميده و حاال بازار مســكن اشــباع شده، 
قيمت ها سقوط كرده اند و نارضايي مردمي گسترش 
يافته است.بحران بدهي در چين، چندان مورد توجه 
قرار نمي گيرد. به نظر پژوهشگر يك انديشكده پرنفوذ 
در پايتخت آمريكا، اين بحران، تاثير منفي و عميقي بر 

اقتصاد جهان مي گذارد.
دايان فرانســيس، پژوهشــگر مركز اروپا آسياي 

انديشكده شــوراي آتالنتيك، مي نويسد چين طي 
ســه نســل، جامعه اي معادل تمام جمعيت آمريكا 
را به طبقه متوســط خود افزود، اما حباب امالك و 
مســتغالت در چين به قدري بزرگ است كه انفجار 
آن، تمام طبقه متوســط را در معرض آســيب قرار 
مي دهد.شاخه آســياي شــركت داده پردازي مالي 
»نيكئي« ژاپن به تازگي هشــدار داد بمب بدهي در 
چين به انفجار نزديك شده است. طغيان بدهكاران 
عليه پرداخت اقســاط وام مسكن، در سطح وسيعي 
جريان دارد و با ورشكســتگي بانك ها، اعتراض هاي 
مردمي گسترده تر مي شــوند.آمار نشان مي دهد كه 
50 ميليون واحد مسكوني در صدها مركز شهري در 

چين، كه براي سرمايه گذاري خريداري شده اند، در 
خطر قرار دارند كه يا بدهي هاي آنها بازپرداخت نشود 
يا كار ساختمان آنها به اتمام نرسد. اين رقم، معادل 
يك ســوم كل واحدهاي مسكوني در سراسر آمريكا 
است.به عالوه، دولت چين بيش از يك تريليون دالر از 
دولت هاي نيازمند در اطراف دنيا طلبكار است كه قادر 
به پرداخت اقساط طرح هاي عمراني برنامه كمربند و 
جاده نيستند. حاصل اين استقراض داخلي و خارجي 
اين اســت كه در اثر باال رفتن سطح وام ها و آهسته 
شدن شتاب رشد اقتصاد، بدهي چين به معادل 275 
درصد توليد ناخالص داخلي GDP افزايش بيابد. در 
مقايسه، بدهي آمريكا در پايان سال جاري ميالدي، 

جنبش نافرماني 50 ميليون چيني خريدار مسكن
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سياست گذار براي باال بردن آن دليل اصلي رشد تورم 
در تركيه است. عدم اتخاذ سياست هاي پولي مناسب 
در داخل از سوي بانك مركزي و تداوم كسري بودجه 
كه منجر به اســتقراض از بانك مركزي و چاپ پول 
مي شود، در كنار اتخاذ سياست هاي موسوم به شوك 
درماني )حذف ناگهاني دالر 4200 توماني با وجود 
تورم هاي باال در كشور( مي تواند اقتصاد ايران را نيز به 
مرحله نگران كننده تري از منظر تورم برساند. چنين 
وضعيتي بدون شك زنگ خطري جدي براي سفره 

معيشتي خانوارهاست.
اما وضعيت قيمتي در بين اقالم خوراكي بسيار 
شديدتر بوده است؛ موضوعي كه اتاق تهران نيز در 
گزارش خود به آن پرداخته است. با تكيه بر اطالعات 
آماري مركز آمار و همچنين بررسي هاي اتاق تهران 
مشخص مي شود كه ايران تجربه سه ماه تورم باالي 
80 درصــدي در كاالهاي خوراكي و آشــاميدني 
داشته اســت. تير و مرداد 1401 و همچنين مرداد 
98 ماه هايي هستند كه تورم اقالم خوراكي در ايران 
باالي 80 درصد بوده اســت. طبق آمارها، تورم كل 

نقطه به نقطه مرداد امســال حدود 52/2 درصد و 
براي اقالم خوراكي و آشــاميدني حدود 81 درصد 
بوده اســت. همچنين نرخ تورم اقــالم خوراكي و 
آشاميدني براي خانوارهاي روستايي در مرداد امسال 
برابر با 82 درصد و براي خانوارهاي شهري در اين ماه 

نيز برابر با 81 درصد بوده است. با استناد به آمارهاي 
ارائه شده و مقايسه وضعيت ايران با ساير كشورهاي 
جهان مشخص مي شود كه در جايگاه ششمين كشور 
جهان از حيث تورم باال در اقالم خوراكي و آشاميدني 

قرار گرفته ايم.

2022، به 98٪ توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد.
مــردم، دولت پكن و دولت هــاي محلي را مقصر 
مي دانند و هر نوع اشــاره به اين مشكل در رسانه ها 
سانسور مي شود، اما خبر ناآرامي ها در اين كشور 1.4 
ميليارد نفري، كه دادن پيش پرداخت و سرمايه گذاري 
در چند آپارتمان، يك پديده  عادي اســت، دهان به 
دهان پخش مي شــود.چين به بحران بدهي گرفتار 
آمده و در عين حال، حمايت ديپلماتيك از نسل كشي 
پوتين در اوكرايــن و تهاجم پوتين به بازار انرژي در 
اروپا، همچون ابري بر رياست شي جين پينگ سايه 
انداخته است.اين مصيبت ها در حالي تلنبار مي شوند 
كه شــي در ماه نوامبر مي خواهد بــار ديگر از دفتر 
سياسي حزب كمونيست چين، راي اعتماد بگيرد و 
غرولندها بلند شده كه چين، تحت رهبري شي، به 
پايان اوج نفوذ و شــهرت خود، رسيده است و بعيد 
نيست اگر بر بحران سياسي در خيابان ها افزوده شود، 
رئيس جمهوري چيــن تغيير كند يا حكومت چين 

متزلزل گردد.
جنبش ســرپيچي از بازپرداخت اقســاط بدهي  
آپارتمان هاي ناتمام، از اوائل ژوئيه )اواســط تيرماه( 
شروع شد و تا اواخر اوت )اوائل شهريور( به يكصد شهر 
ســرايت كرده، و 320 طرح عظيم توسعه مسكن و 
بانك هاي بسياري را درگير ساخته است.دفتر سياسي 
حزب كمونيست اخيرا در بيانيه اي به خريداران ملك 
اطمينان داد كه دولت به بســازبفروش هاي نيازمند، 
كمك مالي مي دهد كه پروژه هاي خود را تمام كنند 
و معادل 44 ميليارد دالر براي سرپا نگاه داشتن اين 
شركت ها و بانك هاي آنها، هزينه خواهد كرد.نويسنده 

نشــريه »هيل« مي افزايد، اين مبلــغ در برابر زيان 
ميليون ها چيني كه نمي توانند اقساط خود را بپردازند، 
ناچيز اســت. واحد آسياي مؤسسه داده پردازي مالي 
نيكئي ژاپن هشــدار داد كه بحران بدهي، سالمت 
دوميــن اقتصاد عظيم دنيا را تهديد مي كند. معامله 
امالك به تدريج ســهم بزرگ تري از اقتصاد چين را 
اشغال كرده است. سهم امالك در دهه 1990 معادل 
10 درصد توليد ناخالص داخلي چين بود، اما در سال 

جاري به 29 درصد رسيده است.
نخســتين شــكاف در صنعت ســاخت و ساز 
چين وقتي شــروع شد كه شــركت عظيم »گروه 
ائــه ورگليد« پرداخت اقســاط بدهي هاي خود را 
متوقف كرد و پروژه هاي خود را نيمه تمام گذاشت.

اين شركت از سياستمداران مراكز شهري كوچك، 
زميــن، و از بانك هــاي محلــي، وام گرفته بود و 
مردم محلي را تشــويق كرده بود در آپارتمان هاي 
متعدد ســرمايه گذاري كنند، به باور اينكه تقاضا و 
قيمت ها هيچ وقت پايين نمي آيد.دولت هاي محلي 
نيز به كمك دولت مركزي نيازمند شده اند. سقوط 
شركت هاي بســازوبفروش و بانك ها به دولت هاي 
محلي كه هزينه تأميــن خدماتي مثل آموزش و 
بهداشت را از درآمد فروش زمين، تأمين مي كردند، 
ســرايت كرده اســت. حاال آنها براي بازپرداخت 
بدهي هاي خود و تأمين خدمات براي مردم محل، 
به كمك  دولت مركزي نيازمند شده اند. كاهش از 
شمار و كيفيت خدمات دولت هاي محلي مي تواند 
فالكت سرمايه گذاران مسكن را به ناآرامي گسترده 

در سطح ملي تبديل كند.

بحران بدهي در صنعت مسكن سطح زندگي مردم 
چين را پايين آورده اســت، چون يك چهارم اقتصاد 
چيــن و 70 درصد از ثــروت خانوارهاي چيني در 
امالكي كه قيمت  آنها رو به افول است، درگير است.

وال استريت جورنال درمقاله اي كه خانم فرانسيس به 
آن استناد كرده، به بازارهاي مالي جهاني، بانك هاي 
مركــزي و رهبران كشــورهاي دموكراتيك، توصيه 
مي كند خود را براي آشــوبي كه در راه است، آماده 
كنند. خانم فرانســيس بخش ديگري از مقاله  خود 
درباره بحران بدهي در چيــن را به فرجام ناميمون 
برنامــه عظيم كمربند و جاده دولت چين اختصاص 
داده است كه براي انجام طرح هاي بزرگ عمراني در 
ده ها كشــور در آفريقا، آسيا و جنوب قاره آمريكا، به 
حكومت ها در سراسر جهان، از آفريقا و جنوب آمريكا 
گرفته تا آسيا و اقيانوسيه، بدون در نظر گرفتن اعتبار 
مالي و توانايي بازپرداخت آنها، وام داده و متهم شــد 
كه آنها را به دام بدهي انداخته، ولي حاال خود چين 
در دام بدهي گرفتار شده. چين يا بايد اين بدهي ها را 
ببخشد يا مجددا زمان بندي كند، يا رها كند و بگذارد 
فروپاشي هاي ديگري از نوع سريالنكا، در كشورهاي 

ديگر هم تكرار شود.
دايان فرانســيس، كه عالوه بر نشــريه »هيل« 
واشــنگتن، براي روزنامه هاي نشنال پســت كانادا و 
كي يف پست اوكراين هم مقاله مي نويسد، نتيجه گيري 
مي كند كه »گذشــته چين، كه خود را از فقر مطلق 
بيرون كشيده است، حقيقتا چشمگير است، ولي در 
اثر سوءمديريت شي جين پينگ، آينده چين، نه تنها 

تاريك، بلكه مصيبت بار به نظر مي رسد.«
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ســاعت 24- بررســي ها نشــان از ارسال 
سيگنال هاي افزايشي به بازار ارز دارد، موضوعي 
كه دالر را از كف قيمتي 28 هزار و 500 تومان 
به نزديكي كانال 32 هزار تومان كشانده است. اما 
در خصوص چرايي رفتار دالر در بازار بايد نگاهي 
به رخدادهاي سياسي چند وقت اخير بيندازيم. 
در هفته هاي منتهي به مرداد ماه ســال جاري 
كشــورهاي اروپايي متني پيشنهادي در رابطه 
با پرونده هسته اي ايران ارائه كردند كه نشان از 
نهايي شدن روند مذاكرات مي داد. جوزپ بورل، 
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در اواخر 
مرداد ماه گفته بود »پس از ارائه پيش نويس خود 
به عنوان متن نهايي، ايران پاسخي داد كه به نظر 

من منطقي بود.
بورل گفته بود اكثر كشورها با متن پيشنهادي 
اروپا موافق هســتند. اين متن پيشــنهادي و 
خوش بيني ها نســبت به مذاكرات با استقبال 
معامله گران بازار ارز همراه شد و فروش ارزهاي 
خانگي در بازار را بيشتر كرد. هرچند اين موضوع 
موجب ريــزش دالر به كانال 28 هزار توماني و 
ماندگاري چند روزه آن در اين كانال قيمتي شد 
اما مطابق با پيش بيني هاي صورت گرفته دالر بار 
ديگر مسير صعود خود را به سمت كانال 29 هزار 
تومانــي پيدا كرد. نكته قابل توجه آنكه دالر به 
دليل اخبار ضد و نقيضي كه از برجام مي رسيد 
حدود دو هفته در كانال 29 هزار توماني نوسان 
كرد اما نزديك شــدن به نشست شوراي حكام 
و نگراني نســبت به صدور قطعنامه عليه ايران 

صعودي شدن دوباره قيمت دالر را ممكن كرد.

دالر در مسير 32 هزار تومان شدن
اما نگاهي به نمودار قيمتي دالر نيز نشــان 
مي دهد كــه در روزهاي اخير دالر نوســانات 
زيــادي را در نرخ هاي باالي 31 هــزار و 500 
تومان تجربه كرده است. سرعت تغييرات قيمتي 
نيز بيشتر شده اســت به طوري كه در يك روز 
دالر چندين بار تغيير جهت داده است. آخرين 
قيمت ثبت شده براي دالر نيز بر اساس داده هاي 
رسيده، 31 هزار و 810 تومان است. اين نرخ اگر 
تثبيت شود احتمال ورود دالر به كانال 32 هزار 
توماني نيز وجود خواهد داشت. بنابراين همانطور 
كه مشــخص اســت اخبار و تحوالت سياسي 
دليل اصلي خيزبرداشتن دالر بوده است. اما در 
بلندمدت عوامل اقتصادي از قبيل كسري بودجه 
دولت، نقدينگي، تورم و رشد اقتصادي است كه 
به ما مي گويد دالر بايد در چه محدوده قيمتي 

قرار داشته باشد. بديهي است تداوم تحريم ها و 
كوتاه بودن دست دولت از دالرهاي نفتي مي تواند 
زنگ خطري براي دســت درازي به منابع پولي 
براي جبران هزينه هاي جاري باشد كه خروجي 
آن افزايش رشــد پايه پولي، افزايش تورم و در 
نهايــت افزايش قيمت دالر خواهد بود. با توجه 
به همكاري هاي اندك تجاري ايران با جهان نيز 
امكان حركت قطار اقتصاد در مسير رشد وجود 
نخواهد داشت. به اين ترتيب سيگنال هاي منفي 
رسيده از برجام هرچند عامل رواني رشد قيمت 
دالر اســت اما در صورت تداوم شرايط بحراني 
اقتصادي صعود دالر در مسيرهاي افزايشي دور 

از انتظار نخواهد بود.

بيم و اميد در بازار ارز
به گزارش جهان صنعت، طبق بررســي ها، 
نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي 
اتمي از دوشنبه هفته گذشته آغاز به كار كرده 
اســت. با آنكه نگراني ها نســبت به نتيجه اين 
نشســت معامله گران را نسبت به آينده بازار ارز 
نااميد كرده بود اما اين نشست در نهايت بدون 
صدور قطعنامه پايان يافت. در همين راستا نيز 
ميخاييل اوليانوف، نماينده روسيه در نهادهاي 
بين المللي مستقر در شهر وين اعالم كرده بود 
كه جلسه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي 
اتمي درباره برنامه هســته اي ايران بدون صدور 
قطعنامه پايان يافــت. وي در پيامي توئيتري 
نوشته بود: »بحث بر سر راستي آزمايي و نظارت 
در ايران در دور فعلي نشســت شــوراي حكام 
آژانس بين المللي انرژي اتمي پايان يافت. هيچ 
قطعنامه يا تصميمي در اين زمينه اتخاذ نشد. 
فقط تبادل ديــدگاه صورت گرفت«. اما آيا اين 

موضوع زمينه ساز برگشت قيمت ها در بازار ارز 
شد؟ آنچنان كه به نظر مي رسد فضاي معامالت 
بازار ارز همچنان آميخته با شك و ترديد است. 
در همين راستا و درســت بعد از اعالم نتيجه 
شــوراي حكام، وزارت خزانه داري آمريكا اعالم 
كرد 10 شخص و شركت ايراني را به اتهام انجام 
حمالت ســايبري به فهرست تحريم هاي خود 
اضافه كرده است. جوزپ بورل، مسئول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا نيز مدعي شد كه مذاكرات 

احياي برجام به بن بست خورده است.
در همين راســتا الرنس نورمــن، خبرنگار 
وال استريت ژورنال هم مدعي شد: »در نشست 
آژانس بين المللي انرژي اتمي، 56 كشور از جمله 
23 عضو شوراي حكام، بيانيه پيشنهادي 3+1 
)تروئيكاي اروپايي و آمريكا( درباره عدم همكاري 
پادماني ايران را امضا كردند. به نظر مي رســد 
مجموع اين سيگنال هاي منفي موجب شده كه 
قدرت معامله گران افزايشي همچنان بيشتر باشد 
و معامله گران كاهشــي تضعيف شوند. در اين 
چند روز نيز دالر عمدتا در محدوده قيمتي 31 
هزار و 500 تا 31 هزار و 800 توماني در نوسان 
بوده است. اين مسأله نشان مي دهد كه اسكناس 
آمريكايي در تالش است مســير ورود خود به 
كانال 32 هــزار توماني را بيابد. افزايش قيمت 
دالر توافقي و انجام معامالت آن در نرخ 30 هزار 
تومان نيز اين موضوع را تأييد مي كند. در اين باره 
نيز مصطفي قمري وفا، سخنگوي بانك مركزي 
گفته است »به زودي قيمت خريد و فروش ارز 
به مردم با نــرخ توافقي »به تفكيك هر يك از 
صرافي ها« براي اطالع عموم منتشر خواهد شد. 
مسير شــفافيت در نظام پولي و ارزي كشور با 

جديت در بانك مركزي پيگيري مي شود.«

سرنخ هاي رشد قيمت دالر
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ســاعت 24- مــرگ مرموز مهســا اميني در 
روزهاي تازه سپري شــده و خبرهــاي پياده روي 
اربعيــن و نيز خبرهاي فرو رفتن مذاكرات برجام 
در چاه از مهم ترين خبرهاي رسانه هاي حكومتي 
و نيز رسانه هاي مســتقل و شبكه هاي اجتماعي 
بوده و هنوز همچنين اســت. در چنين وضعيتي 
كــه هر روز يــك رويداد پيش بيني نشــده راه را 
براي بررسي سرنوشت اين مرزوبوم در سال هاي 
آتي بسته اســت مي توان انتظار داشت كه برنامه 
هفتم توسعه حتي در ميان اقتصاددانان و فعاالن 

اقتصادي با بي اعتنايي عميق روبرو شود.
چرا چنين شده است و هيچ كارشناس و فعال 
اقتصادي و كارشناسي حس بررسي سياست هاي 
كلي برنامه هفتم را ندارد؟ مســعود خوانســاري 
رئيس اتاق بازرگاني تهران شــايد يكي از معدود 
فعاالن اقتصادي اســت كه در نشست هاي هيأت 
نمايندگان اين اتاق ســخناني از پيش انديشيده 
مي زنــد و به فعاالن اقتصادي و بيشــتر از آن به 
دولت و مجلس تلنگــر مي زند كه به خود بياييد 
و ببينيد كه چه مي كنيد و كجاي كار هستيد. او 
به درســتي درباره برنامه هفتم مي گويد: » برنامه 
هفتم توســعه پيشرفت اقتصادي توام با عدالت با 
نرخ رشد اقتصادي متوســط ساالنه 8 درصد در 
طول برنامه بــا تاكيد بر افزايــش بهره وري كل 
عوامل توليد و تك رقمي كردن تورم در پنج سال 
آينده ابالغ شــد كه اهداف بزرگ و خوبي است و 

اميدواريم بتوان به آنها دســت پيدا كرد اما قطعا 
براي رســيدن به موفقيــت در برنامه هفتم الزم 
است تحليلي از برنامه ششم ارائه شود و ناكامي ها، 
شكست ها و توفيقاتي كه وجود داشته بررسي شود 
تا نقشه راه برنامه هفتم باشد.« آيا دولت سيزدهم 
و سازمان برنامه در اين يك سال تازه سپري شده 
اصــوال درباره اينكــه بايد كارآمــدي برنامه هاي 
شش برنامه توسعه مطالعات كارشناسانه و بدون 
توجه به اينكه اين برنامه توســط كدام دولت ها و 
مجلس ها تهيه و اجرا شده است را در دستور كار 
قرار داده اند؟ آيا درحالي كه به گواه رئيس سازمان 
برنامــه و وزير اقتصاد دولت ســيزدهم ميانگين 

رشــد اقتصادي كشور صفر درصد بوده و در همه 
برنامه هاي توسعه چهارم تا ششم رشد 8 درصدي 
به مثابه آرزوي  بزرگ در آنها گنجانده شده است ، 
باز هم بايد رشد 8 درصدي را دنبال كرد. به نظر 
مي رسد سازمان برنامه و ساير نهادهاي كشور بايد 
سخنان خوانســاري را در كانون توجه قرار دهند 
و شــمايي از عملكرد برنامه ششــم در هر بخش 
و داليل ناكامي يا كامياب ها را بررســي كند و به 
اطالع شهروندان برســانند. در حالي كه كارنامه 
برنامه ششم در غبار فرو رفته است سياست هاي 
كلي برنامه هفتم بر اساس كدام زيربناهاي فكري 

و مادي قرار است تدوين شود.

برنامه هفتم و حرف حساب خوانساري

ســاعت 24- ايران يك دهه يخبندان در 
ســرمايه گذاري را در دهه 1390 پشت سر 
ناراحت كننده  اين حقيقت  اســت.  گذاشته 
در حالي رخ داده كه رقباي منطقه اي ايران 
و نيز ديگر كشــورها در اين مدت توانستند 
با ســرمايه گذاري داخلي و خارجي عالوه بر 
ناخالص داخلي ، زيرساخت هايي  توليد  رشد 
مثــل توليد انرژي ، حمل ونقــل ، تأمين آب 
و ســاخت فرودگاه و جاده و بهره برداري از 

منابع طبيعي خود را افزايش دهند.
در چنين شــرايطي كه رژيم تحريم هاي 
هســته اي ايران ادامه دارد و شــركت هاي 
داخلي هم از نظر تأمين سرمايه با دشواري 
مواجه شــده اند و دولت هــر روز به بانك ها 
فشار مي آورد كه به بخش توليد اعتبار دهند، 
شــركت هاي خارجي نيز از هراس تحريم به 
ايران نمي آيند. در شــرايط تحريم انتظارات 

براي جذب سرمايه گذاري باال نيست و حتي 
روند كاهنده اين متغير نيــز تعجب برانگيز 
نيست. با اين همه رئيس دولت سيزدهم در 
روزهاي تازه سپري شده از ورود 5 ميليارد دالر 
سرمايه خارجي به ايران خبر داده است. اين 
عدد با توجه به روندهاي دو دهه تازه پشت 
ســر گذاشته كمي عجيب اســت. نهادهاي 
بين المللــي از جمله انكتــاد كه معتبرترين 
ورود سرمايه گذاري  ميزان  اعالم كننده  نهاد 
مســتقيم خارجي در جهان است اطالعاتش 
نشــان مي دهد ايران حتي در شرايط فقدان 
تحريم نيز هرگز در يك ســال بيش از سه 
ميليارد دالر ســرمايه گذاري خارجي جذب 
نكرده است. بنابراين بايد اتفاق چشمگيري 
در اقتصــاد ايران رخ داده باشــد كه در 10 
ماه 5 ميليارد دالر ســرمايه گذاري مستقيم 
خارجــي به ايران آمده باشــد. رئيس دولت 

ســيزدهم مي تواند از وزيــر اقتصاد بخواهد 
به عالقه مندان و ســرمايه گذاران بين المللي 
توضيح دهد اين ســرمايه از كدام كشــورها 
و بــراي چه فعاليت هايي بــه ايران آمده اند. 
اگر چنين اتفاقي در شــرايطي كه در ايران 
دولت بــراي توليد داخلي بــا قيمت گذاري 
دســتوري محدوديت ايجاد كرده و نوسان 
نرخ ارز وجود دارد و نرخ ارز چندگانه داريم 
افتاده باشــد معجزه اســت. البتــه مي توان 
حــدس زد مديران دولتــي مرتبط با جذب 
باز هم درباره ميزان  سرمايه گذاري خارجي 
تصويب ســرمايه گذاري خارجــي و ميزان 
جذب، اشتباه عمدي يا سهوي داشته باشند. 
در غير اين صورت ابهام زدايي و شفاف سازي 
راهــي براي جذب بيشــتر ســرمايه گذاري 
مســتقيم خارجي و نيز جلوگيري از خروج 

سرمايه از ايران است.

اطالعات مبهم در سرمايه گذاري خارجي
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ساعت 24- داســتان گونه هايي كه برخي 
از فعاالن اقتصادي در بســتر اعتراض عليه 
وضعيــت اتاق هاي بازرگاني بــه ويژه هيأت 
رئيســه اتاق هاي تهران و ايران مي سازند و 
همانند گروه هاي سياســي ورشكسته - كه 
تنها كارشــان شبهه افكني است - در فضاي 
مجازي منتشــر مي كنند نشــانه چيست ؟ 
به نظر مي رسد شــماري از اين به اصطالح 
منتقــدان كه بــا وجود همه روشــنگري و 
شفاف ســازي ها از اين رويا بافي براي آشوب 
ذهني در ميان فعاالن بخش خصوصي دست 
برنمي دارنــد، بيش از هرچيز نــا اميدي از 
آينده و قبول باخت در رقابت هاي آتي است.

اين افراد در غير اين صورت و در شرايطي 
كه اميدي به برنده شدن در انتخاباتي شفاف 

و آزاد داشــتند اين احتمــال را مي دادند با 
برخي از اعضــاي فعلي اتاق شــايد همكار 
باشند و بخواهند همكاري كنند و اين بازي 
را در جايي قطع مي كردند. اين نااميدي راه 
را براي به هم زدن نبرد آبرومندانه در ميدان 
رقابــت از ســوي آنها و رفتن بــه بيراهه ها 
هموار كرده اســت. يكي از اعضاي اين گروه 
كه مي خواهند كليــت اتاق را با اين رفتارها 
با ابهام روبه رو ســازد و پيــش از اين نيز به 
برخي نهادهاي قدرت آدرس كودتا كردن را 
داده اســت در متني اينترنتي نوشته است، 
برخي روساي اتاق هاي بازرگاني مي خواهند 
با دگرگوني در آيين نامه هاي مربوط به اتاق 
رياســت را در اســتان ها دايمي كنند. اين 
داوري كوري اســت كه البته فرهيختگان و 

فعاالن اقتصادي نخبه ايران هرگز ان را باور 
نمي كنند و البته دليــل عقلي ومنطقي نيز 
براي رد اين شبهه بسيار پرشمار است. يكي 
از اعضاي هيأت رئيسه اتاق ايران در پاسخ به 
اين ادعاي عجيب و شگفت انگيز كه از سوي 
رويابافــان وتنها و تنها براي مخدوش كردن 
بافته شده است توضيح داده كه اين ادعايي 
پوچ اســت. نايب رئيس اتاق ايران در پاسخ 
به شــايعه برداشــتن محدوديت دو دوره اي 
رياست اتاق ها گفته است: آيين نامه اجرايي 
اتاق ها هيچ تغييري نكرده و هيأت رئيســه 
اتــاق ايران موافــق تغييــر آيين نامه هيأت 

نمايندگان نيست..
نايب رئيس اتاق ايران با اشاره به تغييرات 
بازرگاني  اتاق هاي  قانــون  اجرايي  آيين نامه 

رفتارهاي آزاردهنده عليه اتاق هاي بازرگاني 

ســاعت 24- انسان براي شــناخت ريزترين 
پديده هــاي گيتي ابزاري به نام ميكروســكوپ 
ســاخته و براي ديدن پديده هاي بزرگ و دور از 
زمين نيز تلســكوپ را پديدار كرده است. هر دو 
ابزار ساخته شــده از سوي انسان اگر براي كاري 
كه ساخته شده اند استفاده شوند بسيار سودمندند 
و عقل و منطق نيــز چنين فرمان مي دهند. اما 
اگر كساني باشند كه براي رد گم كردن و اينكه 
بر چشــم ها خاك بپاشــند و شــهروندان را به 
دوردست ها بكشــانند و برايشان رويابافي كنند 
بــراي ديدن جامعه اي كه خــود را حاكم بر آن 
مي دانند از تلسكوپ استفاده كرده و ميكروسكوپ 

را كنار مي گذارند.
هنگامي كه آنها به كســب وكار و معيشــت 
شهروندان و نيز گرفتاري هاي بنگاه ها و بخش هاي 
واقعي اقتصاد و فســاد و رانت ها با تلسكوپ نگاه 
مي كنند چيزي نمي بينند. در اين صورت آنها به 
هر فــرد يا گروهي كه واقع بينانه رفتار كرده و با 
ميكروسكوپ به زواياي پنهان زندگي اقتصاد ايران 
نگاه كرده و گرفتاري هاي پرشــمار را مي بينند 
و يادآور مي شــوند برچســب بدخــواه، همراه 
متخاصمان، نئوليبراليســم، سياه نما و گزافه گو 
مي زنند. در صورتي كه حقيقت گويان بر كار خود 
اصرار داشته باشــند و بخواهند با يادآوري ها راه 
را از بيراهه نشان دهند شايد روش هاي ديگري 
براي ساكت شدن به كار افتد. واقعيت اين است 
كــه زندگي بخش واقعي اقتصاد ايــران را اگر با 
ميكروسكوپ بررسي كنيم صدها درد و بيماري 

را در جاي جاي جســم و روانــش مي بينيم اما 
تلسكوپ داران آنها را يا نمي بينند يا وعده مي دهند 
در يــك دوره بلندمدت همه اين ســختي ها به 
آســاني گرايش مي يابند و شايد در ژرفاي وجود 
خود با انديشه هايي كه دارند از شهروندان گاليه 
هم داشــته باشــند كه چرا اينقدر توقع دارند. 
نگارنده بيش از سه دهه است اين نوشته ها را به 
اميد اينكه ايران ارجمند از گرفتاري ها بيرون ايد به 
شكل هاي گوناگون و با استناد به واقعيت هاي تلخ 
يادآور مي شوم اما شوربختانه روزگار ايرانيان هر 
سال بدتر از سال پيش شده و مي شود. آنهايي كه 
زندگي ايرانيان را با تلسكوپ نگاه مي كنند روند 
گريز از وطن را در ميان همه گروه هاي اجتماعي 
نمي بينند، آنها كه با تلسكوپ به زندگي ايران زمين 

نگاه مي كنند نابودي اقليم ايران را نمي بينند، آنها 
كه تلسكوپ بر چشم نهاده و با آن زندگي اقتصاد 
را نگاه مي كنند هرگز نمي بينند از دســت دادن 
منابع ثروت و درآمد كشــور مثل بندرها، نفت 
و گاز و دريــا و جاده و نيــروگاه و ريل و راه چه 
خشكسالي بزرگي براي اين مرزوبوم فراهم خواهد 
كرد. همين امروز اگر با ميكروسكوپ نگاهي به 
صنعت غذايي كشور، صنعت لوازم خانگي، صنعت 
خودرو، صنعت پوشــاك، صنعت كشتي سازي، 
صنعت فلزات اساســي و… بيندازيم و انصاف و 
جوانمردي داشته باشيم و اين صنايع را با ميانگين 
كشورهاي نوظهور صنعتي مقايسه كنيم بايد از 
درد بميريم. ايرانيان هرگز اين روزهاي سخت را 

از ياد نخواهند برد.

اقتصاد ايران؛ ميكروسكوپ و تلسكوپ
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گفــت: به موجب بنــد )ه( مــاده 16 قانون 
اتاق بازرگاني، صنايع  و معادن و كشــاورزي 
ايران، تهيــه، پيشــنهاد و اصالحات بعدي 
آيين نامه هــاي اجرايي اين قانــون ازجمله 
وظايــف هيأت نمايندگان اتاق ايران اســت 
كه بايد توســط اين ركن تهيه و به شوراي 
عالي نظارت پيشنهاد شــود. بنابراين اساساً 
دو  رياســت  محدوديت  برداشــتن  موضوع 
دوره اي توسط هيأت رئيسه اتاق ايران كاماًل 
كذب و در ادامه ســناريوي تخريب اين نهاد 
قانوني اســت. شــماري از فعاالن اتاق هاي 
بازرگانــي در گفت وگو با ســاعت 24 از اين 
رفتار برخي كســاني كه خود سال هاســت 
در يك اتناق بازرگاني نايب رئيس و ســپس 
رئيس بوده وهســت و به دليل ســابقه چپ 
گرايي اتدكســي اصوال بــه بخش خصوصي 
اعتقاد ندارد را بدترين رفتارها مي داند . آنها 

باوردارند چنين افرادي با ماهيت سياســي 
قصدشــان مبهم ســازي و ناكارآمــد كردن 
نهاد اتاق بازرگاني اســت و البته با توجه به 

وضعيــت موجود راه به جايــي نمي برند جز 
اينكه بخواهند بــا برنامه ريزي ميدان رقابت 

را نابود سازند.

ساعت 24- در ميان مديران سياسي 
ايراني بــه داليل گوناگون نوعي بدبيني 
به توليدكنندگان نهادينه شده و هرگاه 
نخســتين  تورم شــتاب مي گيرد  نرخ 
جايي كــه در كانون اتهام قرار مي گيرد 
بخش توليد اســت. از ســوي ديگر در 
ايران نهادهاي پرشــماري هم تأسيس 
شــده اند كه وظيفه آنها گويا سركشي 
از  كارخانه هاست. ســازمان حمايت  به 
مصرف كننــدگان و توليدكنندگان يك 
نهاد بزرگ دولتي اســت كه سال هاست 
بر فعاليت توليد صنعتي نظارت كرده و 
قيمت گذاري دستوري را اعمال مي كند. 
نهادهاي  و  ماليات ســتاني  سازمان هاي 
نظارتي ديگري مثل ســازمان استاندارد 
و… نيــز ارباب هــاي بخــش توليد به 

حساب مي آيند.
اما انگار اين همــه نهاد و ارباب براي 
نظارت بــر توليد صنعتــي كافي نبوده 
كه به تازگي مقرر شــده اســت بسيج 
اصناف نيز بــراي نظارت بر قيمت ها در 
كارخانه ها مستقر شــوند. آيا در جايي 
از قانون هــاي اقتصادي و صنفي و ديگر 
قانون ها تصريح شــده اســت مديركل 
بازرگانــي يــك وزارتخانه كــه حوزه 
فعاليت اش سياســت گذاري براي بخش 
توليد محصوالت كشاورزي است بتواند 
با صالحديد خــود تصميم بگيرد ارباب 

تازه اي بر بخش توليد حاكم كند. آيا نبايد 
اين تصميم در نهادي قانوني و دست كم 
در هيأت دولت بررسي شود و پيامدهاي 
آن در كانون توجه مطالعات كارشناسانه 
قرار گيرد. به نظر نمي رســد اين دستور 
عمل عجيب اجرايي شود و در حد حرف 
باقي خواهد ماند اما اگر قرار باشــد اين 
اتفاق بيفتد احتمال رخ دادن ســونامي 
رانت، فساد و دادوستدهاي پنهان بدون 
ترديد وجود خواهد داشــت. ترس اين 
اســت كه اين اتفاق هنــوز رخ نداده اما 
پديدارشــده در ذهنيت برخي افراد به 
جاهــاي ديگر نيز ســرايت كند. به طور 
مثال بسيج كارخانه داران تأسيس شده و 

آنها نيز بخواهند در هر واحد فروشگاهي 
نماينده  غذايــي  مواد  عرضه كننــده  و 
داشــته باشند و بسيج واركنندگان مواد 
اوليه شــكل بگيــرد تا آنهــا بتوانند بر 

زنجيره توليد نظارت كنند و… .
مديران دولت سيزدهم، مديران ارشد 
و باالدســتي دولت و نيز اداره كنندگان 
كشــور توجه داشته باشــند تورم يك 
پديده پولي است و اگر واقعا قصد داريد 
آن را مهار كنيد بهتر است به رخدادهاي 
اين روزهاي جهان توجــه كنيد. اينكه 
نمي شــود هر مديري هرچه به ذهنش 
رسيد را طرح و مرزهاي تعادل را بشكند 

و هراس ايجاد كند.

بسيج اصناف؛ ارباب تازه توليدكنندگان
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ســاعت 24- صندوق بين المللي پول مي گويد 
با اجرايي شدن برنامه دولت بريتانيا براي كاهش 
ماليات ممكن اســت تورم تشديد شود كه اين با 
هدف بانك مركزي انگلســتان كــه كاهش تورم 
اســت، همخواني ندارد. صندوق بين المللي پول 
)آي ام اف( در اتفاقي كم سابقه به روشني از برنامه 
دولت بريتانيــا براي كاهش ماليات انتقاد كرده و 
هشدار دارده اين اقدامات احتماال افزايش هزينه 

زندگي را در اين كشور تشديد خواهد كرد.
اين نهاد در اطالعيه اي گفته اســت چنين 
پيشنهادي احتماال »نابرابري« را افزايش خواهد 
داد و تورم را تشديد مي كند. واكنش بازارهاي 
مالي جهــان به اين طرح افت ارزش پوند بوده 
است؛ دولت بريتانيا بر اين باور است كه كاهش 
ماليات به ازسرگيري رشد اقتصادي اين كشور 
منجر خواهد شــد.پس از ابراز نگراني صندوق 
بين المللي پول، نرخ برابري پوند در برابر دالر با 
كمتر از يك درصد )7/0( كاهش، به يك دالر 
و 6 سنت رسيد؛ دو روز پيش پول ملي بريتانيا 
پايين ترين ارزش خود را در برابر دالر ثبت كرد 
و هر پوند يك دالر و 3 سنت معامله شدهفته 
پيش دولت بريتانيا از بزرگ ترين طرح مالياتي 
اين كشــور در 50 ســال اخيــر رونمايي كرد 
كــه در آن بيش از 48 ميليــارد دالر كاهش 
مالياتي گنجانده شده اســت؛ اما اين طرح به 
نگراني هايي دامن زده از جمله اينكه با افزايش 
قرض دولت نرخ سود بانكي باالتر خواهد رفت.

طي ماه هاي اخير و با تشــديد تورم، نرخ پايه 
سود بانكي چندين بار افزايش يافته است؛ باال 
رفتن نرخ ســود بانكي رقم بازپرداخت وامهاي 
بزرگي نظير وام مسكن )در شرايطي كه با باال 
رفتن نرخ حامل هاي انرژي تورم تشــديد شده 
اســت( را باال برده اســت.صندوق بين المللي 
خــود در اطالعيه خود گفته اســت: »عليرغم 
فشــار فزاينده تورم در بســياري از كشورهاي 
جهان از جمله بريتانيا، ما پيشــنهاد نمي كنيم 
در چنين مقطعي بسته هاي مالي غيرهدفمند 
و بزرگ ارائه شــود.« هدف صندوق بين المللي 
پول در قالب توصيه هاي كارشناســي، تثبيت 
اقتصاد جهان است و يكي از وظائف كليدي آن 
هشــدارهاي اوليه در اين زمينه است.اين نهاد 
بين المللي مي گويد با اينكه هدف دولت بريتانيا 
از ارائه چنين طرحي بهبود رشــد اقتصاديست 
اما با اجرايي شدن اين برنامه ممكن است تورم 
تشديد شود كه با هدف بانك مركزي انگلستان 

كه كاهش تورم است، همخواني ندارد.

»ناهمخواني« با سیاست هاي كاهش تورم
در برنامه ارائه شده توسط دولت بريتانيا ماليات 
بر درآمد افراد داراي باالترين گروه درآمدي از 45 
درصد به 40 درصــد كاهش يافته، برنامه افزايش 
ماليات كســب و كارها كه قرار بود اجرايي شــود 
فعال معوق شــده و همچنين ماليات نقل و انتقال 
خانه تخفيف يافته است.اعالم اين برنامه به نگراني 
و عدم قطعيت نهادهــاي مالي دامن زده و بعضي 
بانك ها بــه همين دليل ارائــه بعضي محصوالت 
وام هاي مسكن »با تخفيف« را فعال معلق كرده اند.

هفته پيش بانك مركزي انگلستان گفته بود كه در 
پاسخ به افت ارزش پوند آماده است نرخ پايه سود 
بانكي را باز هم افزايش دهد. شركت اعتبارسنجي 
»مودي« گفته اســت برنامه كاهش مالياتي دولت 
بريتانيا با توجه به افزايش بدهي ها و چشــم انداز 
ضعيف رشد اقتصادي، به كسري بودجه مستمر و 
بيشتر منتهي خواهد شد؛ هر چند در ارزيابي اين 
مؤسسه رتبه اعتباري بريتانيا هنوز تغييري نكرده 
اســت.دولت جديد بريتانيا اميدوار اســت برنامه 
تخفيف مالياتي از طريق افزايش ســرمايه گذاري 
و ايجاد اشــتغال براي طيف وسيعي از جامعه اين 

كشور سودمند باشد.
اما نتيجــه يك مطالعه كه در ســال 2020 
ميالدي توســط كالج اقتصادي لندن )وابســته 
به دانشــگاه لندن( منتشر شــد، نشان مي دهد 
چنين سياســت هايي در كشــورهاي ثروتمند 
طي 5 دهه گذشــته به بهبود رشد اقتصادي يا 
نرخ باالتر اشــتغال منجر نشــده است.تازه ترين 
آمارهاي دولتي بريتانيا نرخ تورم ساالنه در اين 
كشــور در ماه اوت را 9/9 درصد نشان مي دهد؛ 
اين در حالي است كه يك ماه پيش تر، اين نرخ 
بعد از حدود چهل سال دو رقمي شد.بريتانيا به 

عنوان اولين اقتصاد بزرگ جهان تورم دو رقمي 
را تجربــه كرد.نرخ پايه ســود بانكي در بريتانيا 
هم اكنون 25/2 درصد است و احتمال آن مي رود 
مجــددا افزايش يابد؛ طي ماه هاي اخير اين نرخ 

چندين بار افزايش يافته است.
طــي ســال هاي اخيــر اقتصــاد بريتانيا با 
چالش هاي متفاوتي دست به گريبان بوده است؛ 
از جدايي اين كشور از اتحاديه اروپا و پيامدهاي 
آن گرفتــه تا هزينه هاي گزاف كنترل كوويد كه 
مشــكل جهاني گراني انرژي و مواد غذايي هم 
به آن اضافه شده است.همزمان با شيوع كرونا و 
اعمال محدوديت ها، اقتصاد بريتانيا در سال اول 
شــيوع كوويد )2020(، كوچك تر شده بود كه 
بعدا همزمان با بازگشايي مشاغل بهبود يافت.در 
حالي كه اين كشــور خود را آماده دوران پويايي 
اقتصادي بعد از بحــران كرونا مي كرد جنگ در 
اوكراين با حمله روســيه آغاز شــد.پيش از اين 
جنگ تقاضا در بازار انرژي جهان با از سرگيري 
فعاليت هاي صنعتي جهــان، افزايش يافته بود 
كه اين جنگ بر وخامت اوضاع افزود و مشــكل 
كمبود مواد غذايي در جهان هم به آن اضافه شد.

افزايــش قيمت مواد غذايي و ســوخت؛ كه 
تورم را تشــديد كرده، باعث شد بانك مركزي 
انگلســتان نرخ پايه بهره بانكــي را چندين بار 
افزايش دهد؛ افزايش نرخ ســود ابزاري اســت 
كه دولت هــا عمدتا براي كنترل تــورم از آن 
اســتفاده مي كنند.افزايش نرخ تورم در بريتانيا 
در حالي ادامــه دارد كه با ادامه بحران كنوني 
انرژي و مواد غذايي كه عمدتا ريشــه در جنگ 
اوكراين دارد، پايان زودرســي براي آن متصور 
نيست؛ هر چند دولت اين كشور اميدوار است 
با سياست هاي پولي بتواند از آهنگ آن بكاهد.

بريتانيا و آزمايش كاهش ماليات بر رشد اقتصاد
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ا  ويژگي هاي اقتصادي اجتماعي خانوارهاي كه

به دهك هاي پايين يا باال انتقال يافته اند

سید حسین پیمان- ایمان محمودي كوهستاني
از شــرایط مورد لزوم توسعه، تناســب رفتار و خلق و 
خوي جمعي، متناســب با نیازهاي توسعه یافتگي است. 
آمار، كنش و واكنش محاوره اي در جامعه و شایعه ســازي 
را مانع مي شود و فرهنگ مستند گویي در جامعه را ایجاد 
مي كند. از نقش هاي دیگر شاخص هاي آماري، ایجاد فهم 
مشترک از موضوعات در جامعه است. به عنوان مثال هر 
چقدر بگویم رونق اقتصادي، استنباط هاي متعددي ممكن 
است ایجاد شــود، اما هنگامي كه مي گویم ارزش افزوده، 
رشد اقتصادي و درآمد ســرانه چنین عددي است، یك 
فهم مشــترک از رونق اقتصادي ایجاد مي شود، لذا آمار، 
از تشــتت و پراكندگي مفاهیم و هزینه هاي مترتب بر آن 
مي كاهد و به نوعي اجماع بر موضوعات اجتماعي اقتصادي 
را سبب مي شود كه اعتماد عمومي و سرمایه اجتماعي را 

تقویت مي كند. 
شــاید جمله »كم درآمد ها، كم درآمد تر شده اند« جمله 
محاوره اي باشــد كه هــر روز تكرار مي شــود اما اثبات 
كارشناســي و تحقیقي چنداني نیافته است. هنگامي كه 
به چنیــن محاوره اي دقیق مي شــویم، به طور غالب یك 
مقایســه تلویحي نیز در آن نهفته است. در واقع مقایسه 
افراد كم درآمد بــا درآمد هاي باال را در ذهن متبادر نماید 

كــه در ادبیات اقتصادي با مفاهیــم توزیع درآمد و واژه 
نابرابــري درآمد، روبرو خواهیم شــد. در حقیقت اثبات 
موضوع كم درآمد ها، كم درآمدتر شده اند، مستلزم مقایسه 
با شرایط پیشــین هر خانوار كم درآمد است، نه مقایسه 
با درآمدهاي باال كه به طور نســبي همواره خانوار، یا فرد 
نسبت به دیگران ممكن است احساس كم درآمدي مستمر 
داشته باشد، اما نسبت به شــرایط پیشین خود اینگونه 
نباشد. بدیهي است تغییرات و ویژگي ها و شرایط درآمدي 
خانوار در ســال هاي متوالي در این خصوص، باید مد نظر 
قرار گیرد تا مشخص شود همان خانوار در شرایط باالتر یا 
پایین تر درآمدي نسبت به سال هاي قبل خود قرار گرفته 

یا در همان جایگاه قبلي ثابت مانده است.
ویژگي هاي  بررســي  درصدد  تحقیــق  این  همچنین 
اقتصــادي اجتماعي و جایگاه خانوارهایي اســت كه در 
مقایســه با وضعیت پیشین خود طي ســه سال متوالي، 
كم درآمدتر، یا در درآمد باالتر یا در همان جایگاه درآمدي، 

متوقف شده اند.

هدف و ضرورت
همان گونه كه بــراي كاهش افراد كم درآمد جامعه، متغيرهاي 
متعدد و سياســت هاي پويــا و همه جانبه، مهم تلقي مي شــود، 
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تبيين وضعيت و شــرايطي كه افراد و خانوارهــا را در موقعيت درآمد 
پايين قرار مي دهد، بســيار مهم محسوب خواهد شد. يكي از مهم ترين 
دليل سنجش درآمد هاي پايين، ضرورت شناخت ويژگي هاي اجتماعي 
اقتصادي خانوارهاي كم درآمد، براي جهت گيري سياســت ها به سمت 

راهبردهاي كاهش اين پديده اقتصادي است.
در ادبيات اقتصادي، محاسبه دهك ها، مشخص كننده جايگاه درآمدي 
يا هزينه يي خانوارها تلقي شــده و با انتقال خانوارها از نظر درآمدي يا 
هزينه اي به دهك هاي باالتر يا پايين تر، بهبود يا نامناسب شدن شرايط 

معيشتي و اقتصادي خانوار مي تواند مورد بررسي قرار گيرد.
دهك هــاي درآمدي و هزينه اي خانوارها، محاســبه شــاخص هاي 
نابرابــري و شــكافهاي رفاه و معيشــتي را فراهم مــي آورد و پيگيري 
درآمد و هزينه هاي يك خانوار در ســال هاي متوالــي، رويكرد آماري 
اســت كه سياست هاي اقتصادي فقرزدايي و توزيع امكانات و تخصيص 
مؤثر منابع را پشــتيباني مي نمايد. البته بررســي دارايي ها، پس انداز و 
ســرمايه گذاري هاي خانوار نيز از متغيرهايي است كه جايگاه اقتصادي 
خانوارها را مي تواند دقيق تر نشــان دهد. اما طرح و پيمايش آماري كه 
چنين متغيرهايي را بررسي نمايد و دهك هاي اقتصادي خانوار براساس 

آن شكل يابد، امكان پذير نشده است. 
همچنين تحقيق در ويژگي هاي اقتصــادي اجتماعي اين خانوارها، 
مي توانــد داليــل و چرايــي خانوارهــا با درآمــد پايين و پشــتوانه 
سياست گذاري اقتصادي كشور در اين خصوص، محسوب شود. بديهي 
است براي چنين هدفي، دنبال كردن اطالعات اقتصادي هر خانوار، در 

سال هاي متوالي الزام مي يابد.

تعاریف و مفاهیم
دهك درآمدي با هزینه اي

بعد از تجميع انواع درآمدها يا هزينه هاي خانوارها، مجموع درآمد يا 
هزينه هاي خانوارها به صورت صعودي )از كم ترين به بيشــترين مرتب 
شــده و به ده قسمت )ده درصد خانوارها( تقســيم بندي مي شود، كه 
دهــك اول، ده درصد خانوارهاي با كمتريــن درآمد يا هزينه، و دهك 

دهم، ده درصد خانوارهاي با بيشترين درآمد يا هزينه است.

وزن هر خانوار
وزن هر خانوار در نمونه آماري مشــخص مي كند هر خانوار نماينده 

چه تعدادي از خانوارهاي كشور است.

روش
طرح آماري هزينــه و درآمد خانوار مركز آمار ايران با قدمتي پنجاه 
ســاله، از طرح هاي آماري بســيار مهم كشور محســوب مي شود كه تا 
حدودي امكان چنين بررســي را فراهم مــي آورد. با توجه به اينكه در 
اجراي طرح آماري هزينه و درآمد خانوار مركز آمار ايران، از نمونه گيري 
به صورت الگوي چرخشــي استفاده مي شود، براي بخشي از خانوارهاي 
نمونه به صورت تكراري در طول ســه سال، متغيرهاي هزينه و درآمد، 

پرسش شده و داده هاي هزينه اي و درآمدي آنها موجود مي باشد.
آخرين سال اجرا شــده و نتايج اين پيمايش آماري در سال 1399 
بوده است كه مي توان هزينه و درآمد و دهك هاي درآمدي خانوارهايي 
كه در طول سه ســال منتهي به سال 1396، در نمونه هاي آماري اين 

پيمايش ثابت بوده اند را مورد بررسي قرار داد. 
در ســال 1397، تعــداد 20351 خانوار شــهري و 18611 خانوار 

روســتايي كشــور به عنوان نمونه آماري براي جمع آوري اطالعات از 
متغيرهاي هزينه اي و درآمدي مورد پرســش قــرار گرفتند، كه تعداد 
2741 از اين خانوارها در مناطق شهري طي سال هاي 1398 و 1399 
و تعداد 3240 خانوار روستايي در سال هاي 1398 و 1399، در نمونه ها 
بــراي جمع آوري اطالعات اين پيمايش طبق محاســبات اين تحقيق، 
ثابت و تكرار شــدند. لذا تعداد 2741 خانوار شــهري و 3240 خانوار 
روســتايي حاضر در نمونه هاي آمارگيري سال هاي 1397 تا 1399، در 
طرح آماري هزينه و درآمد خانوار مورد بررسي اين تحقيق بوده است.

همچنيــن در اين تحقيق ويژگي هايي از خانوارهاي شــهري كه به 
دهك هاي باالتر يا پايين تر درآمد، در سال 1399 نسبت به سال 1397 

انتقال يافته اند، مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. 
در ايــن تحقيق از داده هاي خام آخرين اجراي طرح آماري هزينه و 
درآمد خانوار مركز آمار ايران اســتفاده شده است و نتايج آن در سطح 

نمونه، قابل طرح است.
- نخســت، جداول ماتريسي و متقاطعي كه سطرهاي آن دهك هاي 
درآمد و همچنين هزينه خانوارها در ســال 1388 و 1399 برحســب 
سال 1397، )ســتون اول دهك هاي درآمد و هزينه خانوارها 1397(، 
محاسبه و برآورد شده شده است )جداول 13 تا 20( . تا مشخص شود 
چه درصدي از خانوارهاي ســال 1397، به دهك هاي باال يا پايين تر در 

سال هاي 1398 و 1399، انتقال يافته اند و سپس
جداول ماتريســي دهك هاي متوســط هزينه و درآمــد خانوارهاي 
شــهري 1388 و 1399 براي مشخص شدن رشــد درآمد و هزينه و 
چگونگي قرار گرفتن خانوارها در همان دهك ســال 1397، محاســبه 

شده است كه نتيجه آن در جدول 5، قابل مشاهده است.
- دهــك پنجم در ايــن ماتريس، به عنوان يــك دهك مياني مورد 
بررسي قرار گرفته است تا درصد خانوارهايي كه به دهك هاي پايين يا 
باالتر از پنجم، در ســال هاي 1398 و 1399، انتقال يافته اند مشخص 
شود. اما دهك هاي ششم و چهارم، هم مرز و در همسايگي دهك پنجم 
واقع اســت و امكان دارد بعضي از ارقام درآمدي و هزينه اي در مرز اين 
دهك ها تفاوت چنداني نداشــته باشــد. براي يك بازه درآمدي بهتر و 
تبيين دقيق تر، يك بار نيز تجميع دهك هاي ششم، پنجم و چهارم در 
مقايســه با دهك هاي ششم به باال و چهارم به پايين مورد بررسي قرار 

گرفته است. 
- براي اطمينان از چگونگي تغييــرات جايگاه خانوارها در دهك ها، 
هم دهك هاي درآمدي و هم دهك هاي هزينه اي در ســطح شــهري و 

روستايي در سال هاي 1398 و 1399، برآورد شده است.
- در مقايسه درآمد و هزينه ها، همه دهك ها، به قيمت جاري بوده و 
از نظر افزايش قيمت و كاهش قدرت خريد، يكســان تلقي شده و حتي 
تورم، در ســال هاي 1397 تا 1399، براي دهك هاي با درآمد بيشتر، 
)هفتم، هشــتم، نهم و دهم( باالتر از دهك هاي با درآمد و هزينه كمتر 
)اول، دوم، ســوم و چهارم( بوده است )جدول 14( و همچنين هردهك 

در شرايط يك ميزان از تورم واقع شده اند.

در مرحله بعد
- پس از مشخص شدن خانوارهايي كه به دهك هاي باالتر يا پايين تر 
انتقــال يافته اند، ويژگي هــاي اقتصادي و اجتماعي ايــن خانوارها در 
محدوده پرســش هاي طرح آماري هزينه و درآمد خانوار، محاســبه و 

مورد مقايسه قرار گرفته است.
- اين مقايســه بر اســاس تجميع خانوارهايي شــهري كه در سال 
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1397، در دهك هاي درآمد ششــم، پنجم و چهارم قرار داشته اند و در 
ســال 1399، به دهك هاي پايين تر يا باالتر انتقال يافته اند انجام شده 

است.

آیا كم درآمدها، كم درآمدتر شده اند؟
دهك هاي درآمدي خانوارهاي شهري

دهك ششم: 
- 26 درصد از خانوارهاي دهك ششم شهري سال 1397، در همان 
دهــك، و 42 درصد به دهك هاي پايين تــر و 32 درصد به دهك هاي 

باالتر، در سال 1388، انتقال يافتند )جدول 13(.
خانوارهاي كه توانســتند خود را در همان دهك ششم، در سال بعد، 
يعني ســال 1398، حفظ كنند به طور متوسط درآمدشان از رشد 27 
درصدي برخوردار شــده اســت و 42 درصد كه نتوانستند درآمد شان 
را 27 درصد رشــد دهند به دهك هاي درآمــدي پايين تر و 32 درصد 
خانوارها كه درآمدشــان بيش از 27 درصد رشــد يافت به دهك هاي 

باالتر انتقال يافتند.
- 15 درصد از خانوارهايي كه در ســال 1397 در دهك ششم قرار 
داشــتند، در سال 1399 نيز در همان دهك و 51 درصد به دهك هاي 

پايين تر و 34 درصد به دهك هاي باالتر انتقال يافتند )جدول 14(.
خانوارها براي اينكه بتوانند جايگاه خود را در همان دهك ششم سال 
1397، در ســال 1399، نيز حفظ نمايند به متوســط رشد درآمد 74 
درصدي احتياج داشتند و خانوارهايي كه درآمدشان بيش از 74 درصد 
نســبت به دهك ششم سال 1397 رشد يافته بود به دهك هاي باالتر و 
كمتر از اين رشد درآمد، به دهك هاي پايين تر از سال 1397، در سال 

1399، انتقال يافتند.
دهك پنجم: 

- 21 درصد از خانوارهايي كه درآمدشــان در سال 1397 در دهك 
پنجم قرار داشــت، در سال 1398 نيز در همان دهك واقع شده و 42 
درصد در دهك پايين تــر و 37 درصد به دهك هاي باالتر انتقال يافته 

بودند. )جدول 13(. 
خانوارهايي كه به طور متوسط رشد درآمدشان درسال 1398، نسبت 
به 1397، 29 درصد بوده اســت در همان دهــك پنجم و خانوارهايي 
كه درآمدشــان كمتر از اين رشــد بوده در دهك هاي كمتر از پنجم و 
درآمدهايي كه بيش از 29 درصد بوده در دهك هاي باالتر قرار گرفته اند.

- 16 درصد از خانوارهاي دهك پنجم درآمدي شهري سال 1397، 
در سال 1399 نيز در همان دهك قرار داشته و 43 درصد به دهك هاي 

پايين تر و 41 درصد به دهك هاي باالتر انتقال يافته اند. )جدول 14(.
خانوارهاي دهك پنجم سال 1399، نسبت به دهك پنجم درآمدي 
ســال 1397، به طور متوسط داراي رشــد درآمدي 74 درصدي بودند 
و خانوارهايي كه درآمدشــان داراي چنين رشــدي نبود به دهك هاي 
پايين تر و خانوارها با رشــد باالتر از 74 در صد، به دهك هاي درآمدي 

باالتر از دهك پنجم سال 1397، انتقال يافته اند.
دهك چهارم: 

- 26 درصد از خانوارهاي شهري كه در سال 1397 در دهك چهارم 
درآمدي بودند، در ســال 1398 نيز در همــان دهك و 35 درصد در 
دهك هــاي پايين تــر و 39 درصد در دهك هاي باالتر قرار داشــته اند. 

)جدول 13(.
خانوارهايي كه به طور متوســط رشد درآمدي 27 درصدي نسبت به 
متوســط درآمد دهك چهارم سال 1397 داشته اند، در سال 1388 نيز 

توانستند در همان دهك و بيش از رشد 27 درصد، به دهك هاي باالتر 
و كمتر از چنين رشد درآمدي، به دهك هاي پايين تر انتقال يابند.

- 24 درصــد از خانوارهاي دهك چهارم درآمدي ســال 1397، در 
ســال 399 نيز در همان دهك قرار داشــته و 34 درصد در دهك هاي 
پايين تر و 42 درصد در دهك هاي باالتر واقع شده بودند. )جدول 14(.

خانوارهاي دهــك چهارم درآمدي 1397، كه در ســال 1369 نيز 
دهك چهارم را حفظ نمودند، به طور متوســط درآمدشــان 24 درصد 
رشــد و بيش از اين رشد به دهك هاي درآمدي باالتر و كمتر از آن به 

دهك هاي پايين تر از سال 1397، در سال 1389، انتقال يافتند.
تجميع دهك هاي ششم، پنجم و چهارم: 

- 56 درصد از خانوارهايي كه در دهك هاي ششــم، پنجم و چهارم 
درآمدي شهري سال 1397 قرار داشتند، در سال 1388 نيز در همان 
دهك ها قرار داشــته و 22 درصد در دهك هــاي پايين تر و 22 درصد 

ديگر در دهك هاي باالتر از اين دهك ها واقع شده اند. )جدول 13(.
- در نمودار 1، قابل مشــاهده اســت كه 48 درصــد از خانوارهاي 
دهك هاي درآمدي ششــم، پنجــم و چهارم ســال 1397، در همان 
دهك ها در سال 1399 و 27 درصد به دهك هاي پايين تر و 25 درصد 

به دهك هاي باالتر انتقال يافتند.

نمودار 1- میزان انتقال خانوارها از دهك هاي درآمدي میاني 
)چهارم، پنجم و ششم( سال 1397، به دهك هاي سال 1399، )درصد( 

جدول 1 - خانوارهاي شهري كه در سال 1398 و 1399، به 
دهكهاي پایینتر، یا باالتر از دهك هاي درآمدي سال 1397، 

انتقال یافتند )درصد(
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نمودار 2 - نحوه انتقال خانوارها در دهكهاي درآمدي 1397، 
به دهك هاي پایین تر در سال 1398 و 1399

 نمودار 3- خانوارهاي دهك هاي درآمدي 1397 شهري 
كه در سال 1398 و 1399 نیز در همان دهك باقي ماندن

نمودار 4- نحوه انتقال خانوارها در دهك هاي درآمدي سال 1397، 
شهري كه در سال 1398 و 1399 به دهك هاي باالتر انتقال یافتند

دهك هاي هزینه اي خانوارهاي شهري
دهك ششم: 

- 13 درصد از خانوارهاي شهري كه در سال 1397، در دهك ششم 
هزينه اي قرار داشــتند در سال 1398 در همان دهك و 67 درصد در 
دهك هاي پايين تر و 20 درصد به دهك هاي باالتر از خود انتقال يافتند. 

)جدول 15(.
- خانوارهايي كه توانستند هزينه هاي خود را 24 درصد رشد دهند، 
جايگاه خود را در همان دهك ششــم، در سال 1398 نيز حفظ كردند. 

خانوارهايي كه بيش از 24 درصد هزينه شان رشد كرده، به دهك هاي 
باالتر و كمتر از آن، به دهك هاي پايين تر انتقال يافتند.

- 13 درصد از خانوارهاي شهري كه در سال 1397، در دهك ششم 
هزينه اي قرار داشتند در سال 1389، نيز در همان دهك، و 48 درصد 
در دهك هاي پايين تــر و 39 درصد در دهك هاي باالتر واقع شــدند. 

)جدول 16(.
براي اينكه خانوارها در ســال 1399 نيز مانند سال 1397، بتوانند 
دهك ششــم هزينه اي خــود را حفظ نمايند، هزينه هــاي آنها به طور 
متوسط مستلزم رشــد 61 درصدي مي بود و كمتر از چنين رشدي به 
دهك هاي پاين تر و بيشــتر از آن، به دهك هاي هزينه اي باالتر انتقال 

يافته اند.
دهك پنجم: 

- 17 درصد از خانوارهايي كه در دهك پنجم هزينه اي ســال 1397 
قرار داشــته اند، در ســال 1368 نيز در همان دهــك و 33 درصد در 
دهك هــاي پايين تر و 50 درصــد در دهك هاي هزينــه اي باالتر قرار 

گرفتند. )جدول 16(.
خانوارهايي كه هزينه هايشان نسبت به دهك پنجم سال 1397، 25 
درصد رشد يافت در سال 1398 نيز جايگاه دهك پنجم هزينه اي خود 
را حفظ نمودند و رشد بيش از 25 درصد سبب انتقال آنها به دهك هاي 
باالتر از پنجم و كمتر از اين رشد، به دهك هاي پايين تر انتقال يافتند.

- 19 درصــد از خانوارهايــي كــه در ســال 1397 در دهك پنجم 
هزينه اي قرار داشــتند، در سال 1399 نيز در همان دهك قرار داشته 
و 44 درصــد به دهك هاي پايين تر هزينه اي و 37 درصد به دهك هاي 

باالتر انتقال يافته بودند. )جدول 16(.
خانوارهايي كه هزينه هاي آنها نســبت به دهك پنجم سال 1397، 
64 درصد رشد داشته، دهك پنجم آنها در سال 1399، نيز حفظ شده 
و بيش از چنين رشــدي، به دهك هاي باالتر و كمتر از اين رشــد، به 

دهك هاي پاين تر انتقال يافتند.
دهك چهارم: 

- 23 درصــد از خانوارهايــي كه در ســال 1397 در دهك چهارم 
هزينه هاي شــهري بودند در ســال 1388، نيــز در همان دهك و 36 
درصد بــه دهك هاي پايين تر و 41 درصد بــه دهك هاي باالتر انتقال 

يافتند. )جدول 15(.
با رشد 25 درصدي متوسط هزينه هاي خانوار نسبت به دهك چهارم 
ســال 1397، جايگاه دهك چهارم هزينه اي در سال 1398 خانوارها، 
حفظ شــده و بيش از اين رشــد، به دهك هاي باالتر و كمتر از آن، به 

دهك هاي پايين تر انتقال يافته اند.
- 15 درصد از خانوارهايي كه در ســال 1397، دهك چهارم هزينه 
قرار داشتند درسال 1399 نيز در همان دهك و 33 درصد در دهك هاي 

پايين تر و 51 درصد در دهك هاي باالتر قرار گرفتند. )جدول 16(.
براي اينكه خانوارها بتوانند دهك چهارم هزينه اي خود را در ســال 
1399 حفظ نمايند، متوســط هزينه هاي آنها الزم به رشد 64 درصدي 

نسبت به سال 1397 بوده است.
تجميع دهك هاي ششم، پنجم و چهارم: 

- 50 درصد از خانوارهاي شــهري كه در سال 1397، در دهك هاي 
ششــم، پنجم و چهارم هزينه اي، قرار داشــتند در سال 1388 نيز در 
همــان دهك ها و 30 درصــد در دهك هاي پايين تــر و 20 درصد در 

دهك هاي باالتر قرار داشتند. )جدول 15(.
- 46 درصد از خانوارهاي دهك هاي ششم، پنجم و چهارم هزينه اي 
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سال 1397، در همان دهك ها و در سال 1396، 26 درصد در دهك هاي 
پايين تر و 28 درصد در دهك هاي باالتر قرار گرفتند. )جدول 16(.

جدول 2- خانوارهاي شهري كه در سال 1388 و 1399، به 
دهك هاي پایینتر، یا باالتر از دهك هاي هزینه ایي سال 1397، 

انتقال یافتند )درصد(

دهك هاي درآمدي خانوارهاي روستایي
دهك ششم: 

- 23 درصد از خانوارهاي روستايي در دهك ششم درآمدي 1397، 
در سال 1398 نيز در دهك ششم قرار داشته و 43 درصد به دهك هاي 
درآمدي پايين تــر و 35 درصد به دهك هاي درآمدي باالتر در ســال 

1398 انتقال يافته اند. )جدول 17(.
- 17 درصد از خانوارهايي كه در سال 1397، در دهك درآمد ششم 
قرار داشــتند در ســال 1399، در همان دهك ششــم و 50 درصد به 
دهك هاي درآمدي پايين تــر و 34 درصد به دهك هاي درآمدي باالتر 

انتقال يافتند. )جدول 18(.
دهك پنجم: 

- 20 درصد از خانوارهايي روســتايي كه در ســال 1397، در دهك 
پنجم بودند، در ســال 1388 نيز در دهك پنجم قرار داشــته اند، و 34 
درصد بــه دهك هاي پايين تر و 46 درصد بــه دهك هاي باالتر انتقال 

يافته اند. )جدول 17(.
- 16 درصــد از خانوارهايــي كه در ســال 1397، در دهك پنجم 
درآمدي قرار داشتند در سال 1399، نيز در همان جايگاه قرار داشته و 
40 درصد از اين خانوارها به دهك هاي درآمدي پايين تر و 44 درصد به 

دهك هاي درآمدي باالتر انتقال يافته بودند. )جدول 18(.
دهك چهارم:

- 25 درصــد از خانوارهاي دهك چهارم درآمدي ســال 1397، در 
سال 1388، نيز در دهك چهارم قرار داشته و 32 درصد به دهك هاي 
پايين تــر و 43 درصد به دهك هاي باالتر از دهك چهارم انتقال يافتند. 

)جدول 17(.
- 18 درصــد از خانوارهاي دهك چهارم در ســال 1397، در همان 
دهك در ســال 1396 قرار داشــتند و 33 درصد بــه دهك درآمدي 
پايين تر و 48 درصد به دهك درآمد باالتر انتقال يافتند. )جدول 18(.

تجمیع دهك هاي ششم، پنجم و چهارم
 - 53 درصد از خانوارهاي دهك هاي ششم، پنجم و چهارم در همان 
دهك ها، در ســال 1398، بوده و 22 درصد به دهك هاي پايين تر و 25 

درصد به دهك هاي درآمدي باالتر انتقال يافتند. )جدول 17(.
- 49 درصد از خانوارهايي كه در دهك هاي درآمدي ششم، پنجم، و 

چهارم در سال 1397 قرار داشتند، در سال 1399 نيز در اين دهك ها 
بوده و 24 درصد به دهك هاي پايين تر و 27 درصد به دهك هاي باالتر 

انتقال يافتند. )جدول 18(.

جدول 3- خانوارهاي روستایي كه در سال 1398 و 1399، 
به دهك هاي پایینتر، یا باالتر از دهك هاي

درآمدي سال 1397، انتقال یافتند )درصد( 

خانوارهاي روستایي: دهك هاي هزینه اي
دهك ششم: 

- 19 درصد از خانوارهاي روســتايي كه در دهك ششم هزينه سال 
1397، بودند، در ســال 1388 نيز در همان دهك قرار داشــتند و 38 
درصد به دهك هاي هزينه پايين تر و 43 درصد به دهك هاي هزينه اي 

باالتر انتقال يافتند. )جدول 19(.
- 13 درصد از دهك هايي كه در دهك ششم هزينه اي سال 1397، 
قرار داشــتند در ســال 1369 نيــز در همان جايــگاه و 40 درصد در 
دهك هاي هزينــه اي پايين تر و 47 درصد بــه دهك هاي هزينه باالتر 

انتقال يافته بودند. )جدول 20(.
دهك پنجم: 

- 16 درصد از خانوارهاي كه در سال 1397 در دهك پنجم هزينه اي 
قرار داشتند، در سال 1388 نيز در همان دهك واقع شده و 36 درصد 
بــه دهك هاي پايين تر و 48 درصد به دهك هــاي باالتر انتقال يافتند. 

)جدول 19(.
- 13 درصد از خانوارهاي روســتايي كه در دهك پنجم هزينه سال 
1397 بودند، در ســال 1399 نيز در همان دهك قرار داشــتند و 43 
درصــد به دهك هاي پايين تر و 44 درصد به دهك هاي هزينه اي باالتر 

انتقال يافتند. )جدول 20(.
دهك چهارم: 

- 20 درصد از خانوارهاي روستايي دهك چهارم هزينه سال 1397، 
در سال 1398 نيز در همان دهك و 28 درصد به دهك هاي پايين تر و 

52 درصد به دهك هاي باالتر انتقال يافتند. )جدول 19( 
- 19 درصــد از خانوارهايــي كه در ســال 1397، در دهك چهارم 
هزينه اي قرار داشــتند، در سال 1399 نيز در همان دهك و 27 درصد 
در دهك هاي پايين تــر و 54 درصد به دهك هاي باالتــر انتقال يافته 

بودند. )جدول 20(.

تجمیع دهك ششم، پنجم و چهارم: 
- 46 درصد از خانوارها كه در ســال 1397، در دهك هاي ششــم، 
پنجم، و چهارم بودند، در سال 1398 نيز در همان دهك ها قرار داشتند 
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و 21 درصــد در دهك هــاي پايين تر و 33 درصد بــه دهك هاي باالتر 
انتقال يافتند. )جدول 19( 

- 42 درصد از خانوارهايي كه در اين دهك هاي هزينه اي سال 1397 
بودند، در ســال 1369 نيز در اين دهك ها قرار داشتند و 23 درصد در 
دهك هــاي هزينه اي پايين تر و 35 درصد در دهك هاي هزينه اي باالتر 

قرار داشتند. )جدول 20( 

جدول 4- خانوارهاي روستایي كه در سال 1398 و 1399، به 
دهك هاي پایینتر، یا باالتر از دهك هاي هزینه یي سال 1397، 

انتقال یافتند )درصد(

جدول 5 - میزان رشد الزم براي باقي ماندن در همان دهك 
1397، )درصد(

نتيجه يكم
براساس بررســي هاي اين تحقيق در دهك هاي درآمدي و هزينه اي 
خانوارهاي شــهري و روســتايي، خانوارهايي كه در ســال 1397 در 
دهك هاي مياني )ششم، پنجم و چهارم قرار داشتند، هم به دهك هاي 
درآمدي و هزينه اي پايين تر و هم باالتر و هم در همان دهك هاي سال 
1397، در سال هاي 1398، 1399، قرار گرفتند و به عبارت محاوره اي، 
تعدادي از اين خانوارها در ســطح درآمدي نامناســب تر )كم درآمدتر(، 
تعدادي در سطح درآمدي مناســب تر )درآمد بيشتر( و تعدادي نيز در 
همان موقعيت قبلي )ســال 1397( قرار داشته اند، و حتي 34 درصد از 
خانوارهاي دهك درآمدي يكــم )كمترين درآمدها( به دهك درآمدي 
باالتر، و 38 درصد از خانوارهاي دهك دهم درآمدي )بيشــترين درآمد 
ســال 1397، در ســال 1396 به دهك هاي پايين تــر از دهك دهم، 

انتقال يافتنــد. لذا نمي توان اثبات كرد كه همه كم درآمدها، ســطح و 
موقعيت اقتصاديشان نسبت به قبل، از منظر دهك هاي درآمد يا هزينه، 

نامناسب تر شده است.

مقایســه ویژگي هاي خانوارهاي شــهري كه به دهك هاي 
پایین تر یا باالتر انتقال یافته اند

وضع فعاليت: سرپرســتان خانوارهاي شــهري كه در سال 1397 در 
دهك هاي ششــم، پنجم و چهارم، قرار داشــتند و در سال 1389، به 
دهك هاي باالتر )هفتم، هشــتم، نهم و دهم( انتقال يافته اند، 71 درصد 
آنها شــاغل، و سرپرست بيكاري نداشــته و 28 درصد سرپرستان آنها 
داراي درآمــد بدون كار بودند. اما خانوارهايي كه به دهك هاي پايين تر 
)سوم، دوم و يكم( در سال 1396 انتقال يافته اند، 52 درصدشان شاغل، 

5 درصد بيكار و 37 درصدشان، داراي درآمد بدون كار بوده اند. 
در سال 1397، 68 درصد سرپرستان خانوارهاي دهك ششم، پنجم 
و چهارم شــاغل، يك درصد بيــكار و 29 درصد داراي درآمد بدون كار 
بوده اند و از اين خانوارها كه در سال 1389، به دهك هاي سوم، چهارم و 
اول انتقال يافتند، سرپرستان شاغل آنها به 52 درصد كاهش و بيكاران 
به 5 درصد و سرپرستان با درآمد بدون كار )بازنشسته و..( به 37 درصد 

افزايش يافته است.

جدول 6- میزان انتقال سرپرستان خانوارهاي شهري در 
دهك هاي ششم، پنجم و چهارم درآمد سال 1397، كه در سال 
1399 به دهك هاي باالتر )هفتم، هشتم، نهم و دهم( و پایین تر 

)سوم، دوم و اول(، به تفكیك فعالیت. )درصد( 

محل فعالیت اصلي و نوع شغل سرپرستان خانوارها
- بيشترين درصد مشــاغل و محل فعاليت سرپرستان مزد و حقوق 
بگيري كه در ســال 1399، به دهك هاي پايين تر )ســوم، دوم و اول( 
نسبت به سال 1397 انتقال يافتند، در شغل كارگران ساده )19 درصد( 
و كاركنان فروشــگاه ها )8 درصد( و محل فعاليت آنها بخش ساختمان 
با 18 درصد، و در غير مزد و حقوق بگيري )مشــاغل آزاد(، در رانندگي 
خود روهاي ســواري، تاكســي و وانت )41 درصد(، با محل فعاليت در 

بخش حمل و نقل مسافر )29درصد( بوده است.
- وضع فعاليت سرپرســتان خانوارهايي كه نســبت به سال 1397، 
بــه دهك هــاي باالتر در ســال 1389 قرار گرفتنــد، در مزد و حقوق 
بگيري بيشــترين درصد محل فعاليت آنها در ساخت بنا )12 درصد(، و 
سازمان ها و اداره هاي مرتبط با انتظام بنگاه هاي اقتصادي )10 درصد(، 
و فعاليتهاي دفاعي )8 درصد(، بوده اســت. نوع شــغل اين سرپرستان 
در مــزد و حقوق بگيري امور عمومي، دفتــري و اداري )14 درصد( و 
بيشــترين درصد در غير مزد و حقوق بگيري )مشاغل آزاد( مغازه داران 

و سرپرستان فروشگاه ها با 32 درصد بوده است.
تعداد كاركن در خانوارها

خانوارهاي شــهري كه در ســال 1399 نسبت به ســال 1397 در 
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دهك هاي باالتر از ششم، پنجم وچهارم( قرار گرفتند، 24 درصد داراي 
بيش از يك نفر كاركن و در خانوارهايي كه به دهك هاي پايين تر انتقال 
يافتند، فقط 7 درصد آنها بيش از يك نفر كاركن داشتند. درصورتي كه 
در سال 1397، إ1 درصد از اعضاي خانوارهاي اين دهك ها بيش از يك 
نفر كاركن بوده اند.همچنين در ســال 1397، 42 درصد از خانوارهاي 
دهك هاي ششم، پنجم و چهارم، بدون عضو كاركن بوده اند كه در سال 
1399، با انتقال به دهك هاي سوم، دوم و اول، تعداد عضو بدون كاركن 
آنهــا به 43 درصد، افزايش يافته و خانوارهايي كه در ســال 1399، به 
دهك هــاي باالتر انتقــال يافتند، تعداد بدون عضــو كاركن آنها به 17 

درصد كاهش يافته بود.

جدول 7- درصد »تعداد كاركن« خانوارهاي شهري در 
دهك هاي ششم، پنجم و چهارم سال 1397، كه در سال 1399 
به دهك هاي باالتر )هفتم، هشتم، نهم و دهم( و پایین تر )سوم، 

دوم و اول( انتقال یافته اند

تعداد افراد با درآمد، در خانوارها
در خانوارهايي كه در سال 1399 نسبت به سال 1397 در دهك هاي 
باالتر قرار گرفته اند، به طور متوسط داراي 2 فرد با درآمد، و خانوارهايي 
كه به دهك هاي پايين تر انتقال يافتند، 1٫7 فرد داراي درآمد، داشته اند.

جنس سرپرستان خانوار
درصد سرپرســتان زن خانوار شــهري در دهك هاي ششم، پنجم و 
چهارم سال 1397، 70 درصد بوده است كه در سال 1399 خانوارهاي 
كه بــه دهك هاي پايين تر انتقــال يافتند به 13 درصــد افزايش و در 
خانوارهايــي كه بــه دهك هاي باالتر انتقال يافته بــه 5 درصد كاهش 

يافته بود.

جدول 8- میزان زنان خانوار در سال 1397، كه در سال 
1369، به دهك هاي پایین تر یا باالتر انتقال یافتند )درصد( 

سواد و تحصیالت سرپرستان
9 درصد از سرپرســتان خانوارهاي شــهري كه در ســال 1369 به 
دهك هاي باالتر از ششم، پنجم و چهارم( نسبت به سال 1397، انتقال 
يافتند، و 17 درصد از سرپرستان خانوارهايي كه به دهك هاي پايين تر 

انتقال يافتند، از سواد برخوردار نبوده اند.

20 درصد تحصيالت سرپرســتاني كه به دهك هاي باالتر از ششــم، 
پنجم و چهارم( در سال 1399 انتقال يافتند، ديپلم به باال و 71 درصد 
ديپلم و پايين تر از ديپلم بوده و سرپرســتاني كه به دهك هاي پايين تر 
انتقال يافتنــد، 80 درصد ديپلم و پايين تر از ديپلم و 4 درصد باالتر از 

ديپلم بوده است.

جدول 9درصد خانوارهاي شهري به تفكیك مدرک تحصیلي 
سرپرستان كه به دهك هاي باالتر و پایین تر از دهك هاي ششم، 
پنجم و چهارم در سال 1399 نسبت به سال 1397، قرار گرفتند.

متوسط سن سرپرستان
متوسط سن سرپرستان خانوارهايي كه در سال 1369 به دهك هاي 
باالتر از )ششــم، پنجم و چهارم( نسبت به سال 1397 انتقال يافته اند، 
52 سال و خانوارهايي كه به دهك هاي پايين تر انتقال يافته اند 54 سال 

بوده است.

وضع زناشویي سرپرستان
94 درصد سرپرســتان خانوارهايي كه نســبت به دهك هاي )ششم، 
پنجم و چهارم ســال 1397، به دهك هاي باالتر در سال 1396 انتقال 
يافتند، داراي همســر و 6 درصد بي همسر براثر فوت، و بي همسر براثر 
طالقي وجود نداشته است و در سرپرستان خانوارهايي كه به دهك هاي 
پايين تر ســوم، دوم و اول( انتقال يافتند 84 درصد آنها داراي همســر، 
14 درصد بي همسر براثر فوت، و 2 درصد بي همسر بر اثر طالق بودند.

خانوارهايي كه در ســال 1397، در دهك هاي ششم، پنجم و چهارم 
درآمدي قرار داشتند و در سال 1369، به دهك هاي پايين تر )سوم، دوم 
و اول( انتقال يافتند، سرپرســتان بي همســر براثر فوت آنها از 6 درصد 
به 14 درصد و سرپرســتان بي همســر براثر طالق آنها از 1 درصد به 2 

درصد افزايش يافته بود.

جدول 10- درصد خانوارهاي شهري به تفكیك وضع زناشویي 
سرپرستان كه به دهك هاي باالتر و پایین تر از دهك هاي ششم، 
پنجم و چهارم در سال 1399 نسبت به سال 1397، قرار گرفتند



58

شماره 151- مرداد و شهریور 1401

ارز و یارانه

تعداد افراد محصل خانوارها
تعــداد افراد محصل در خانوارهايي كه به دهك هاي باالتر در ســال 
1399، نســبت به ســال 1397، انتقال يافتند 1.49 و تعداد محصلي 

خانوارهايي كه به دهك هاي پايين تر انتقال يافتند 1.60 بوده است.

نحوه تصرف خانوارها
نحوه تصرف مســكن 73 درصد خانوارهايي كه در سال 1399 نسبت به 
سال 1397 به دهك هاي باالتر از ششم، پنجم و چهارم( انتقال يافتند، ملكي 
و 21 درصد اجاري، اما 63 درصد از خانوارهايي كه از دهك هاي ششم، پنجم 
وچهارم، ســال 1397، به دهك هاي سوم و دوم و اول در سال 1399 انتقال 

يافتند، نحوه تصرف مسكن آنها، ملكي و 26 درصد اجاري بوده است.

جدول 11- درصد خانوارهاي شهري به تفكیك نحوه تصرف 
مسكن كه به دهك هاي باالتر و پایین تر از دهك هاي ششم، پنجم 

و چهارم در سال 1399 نسبت به سال 1397، قرار گرفتند

امكانات رفاهي خانوارها
64 درصد از خانوارهايي كه نسبت به سال 1397، به دهك هاي 
باالتر از ششم، پنجم و چهارم( در سال 1396 انتقال يافتند، داراي 
خــودرو و 1٫5 درصد از آنها داراي ماشــين ظرفشــويي بودند، اما 
خانوارهايي كه به دهك هاي پايين تر انتقال يافتند، 46 درصد داراي 

خودرو بودند و هيچ كدام ماشــين ظرفشويي نداشته اند اين دو كاال 
به عنوان نماينده تمايز دهنده خانوارهاي با درآمد كم و زياد انتخاب 

شده است(.

جدول 12- میزان برخورداري از امكانات منزل خانوارهایي كه 
به دهك هاي باالتر و پایین تر از دهك هاي ششم، پنجم و چهارم 

در سال 1399 نسبت به سال 1397، انتقال یافتند )درصد(

نتیجه دوم
خانوارهاي شهري كه در سال 1399 نسبت به سال 1397 به دهك هاي 
باالتر )سطح درآمدي باالتر( انتقال يافتند، داراي سرپرستان شاغل، تعداد 
افراد با درآمد و درصد »تعداد افراد كاركن« بيشتر، و خانوارهاي انتقال يافته 
به دهك هاي پايين تر )ســطح درآمدي پايين تر(، از اين ويژگي ها كمتر بر 
خوردار بوده اند. به عبارت ديگــر خانوارهايي به دهك هاي پايين تر انتقال 
يافتند كه شــاغلين و تعداد اعضاي كاركن و داراي »افراد با درآمد«، كمتر 
داشته اند.خانوارهاي شهري كه در سال 1396 در دهك هاي پايين تر )درآمد 
كمتر نســبت به سال 1397 قرار داشتند، از زنان سرپرست خانوار بيشتر، 
داراي سن سرپرست باالتر، بي همسر براثر فوت و طالق، و تعداد محصالن 
بيشتر و ميزان باســوادي كمتر و تحصيالت سرپرستان ديپلم و ديپلم به 
پايين و درصد تصرف مســكن اجاري بيشــتر و از امكانات رفاهي كمتري 
برخوردار بوده اند. به عبارت ديگر خانوارهايي به دهك هاي پايين تر انتقال 
يافتند كه از زنان سرپرست خانوار بيشتر، سطح تحصيلي پايين تر و مسكن 
اجاري و بازنشســتگي و سرپرستان با سنين باالتر برخودار بودند و درصد 
بيشتر سرپرستان آنها در مشاغل كارگران ساده بخش ساختمان، و در غير 

مزد و حقوق بگيري در مشاغل رانندگي سواري، وانت و تاكسي بوده اند.
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یكي از نشــانه هاي اینكه مدیران اداره كننده یك 
كشور هوشمند و دلســوزند یا اینكه روزگار را باري 
به هر سو ســپري مي كنند هم این است كه دانایي 
و توانایي آنها به دســت آوردن درآمد از داشــته و 
دارایي هاي ســرزمین مادري اســت. آنهایي كه به 
دارایي هاي  از  راه درآمدســازي  نتواننــد  هردلیل 
خــدادادي را هموار كنند یك جاي كارشــان لنگ 
مي زند و خوب و با همه نیرو كشــورداري نكرده اند. 
شوربختانه ایران در میان كشورهاي ناكام در این باره 
جاي مي گیرد و همه نشانه ها این را به روشني آشكار 

مي كنند.
آن از بندر درآمدســاز چابهار كــه زیر پاي گوادر 
پاكستان قرباني شده، بندرهاي كیش و قشم مثل آب 
خوردن به حلق و گلوي دبي و سایر بندرهاي فرو خفته 
گردشگري  رفت،  فرو  خلیج فارس  حاشیه  كشورهاي 
ایران در برابر گردشگري تركیه نیستي را دیده است . 
از همه اینها شــاید غم انگیزتر، از دست دادن ثروت 
بزرگ خفته در آب هایي است كه گاز پارس جنوبي را 
در خود جاي داده اند. تازه ترین خبرهاي منتشر شده 
نشــان مي دهد پس از جنگ اوكراین و پدیدار شدن 
رخدادهایي كه بــازي گازي در جهان را بر هم زده و 

خواهد زد كشور قطر در كانون توجه اروپایي ها قرار 
گرفته است . شركت توتال فرانسه همین دو- سه روز 
پیش قرارداد بزرگي را با قطر براي توسعه برداشت گاز 
از میدان مشترک گاز با ایران بست و خبرهاي دیگر 
نیز نشــان مي دهد این كشور براي توسعه ظرفیت و 
این میدان گازي سرمایه گذاري  از  برداشت هاي خود 
بزرگي را جذب كــرده و خواهد كرد. در این وضعیت 
است كه شــوربختانه ایران نه تنها گامي براي جذب 
سرمایه در میدان گازي پارس جنوبي برنمي دارد بلكه 
وزیر نفت ایران دنبال این است تا با كشور قحطي زده 

ونزوئال قراردادهاي بلندمدت ببندد.
هر كســي كه با تاریخ و جغرافیاي نفت و گاز آشنا 
باشــد مي داند كاراكاس به دلیل مشابهت نفتش با 
نفت ایران یك رقیــب جدي براي صادرات ایران در 
بلندمدت اســت و نیز مي داند روســیه بزرگ ترین 
رقیب ایران در صادرات گاز است. در چنین وضعیتي 
كه ایران باید دنبال تأمین ســرمایه براي نگهباني از 
ظرفیت هاي موجود تولید گاز در پارس جنوبي باشیم 
دنبال كاراكاس راه افتاده ایم و به مسكو راه شكست 
تحریم ها را یاد مي دهیم كــه همین میزان صادرات 

نفت و گاز ایران را نیز فلج كنند.
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ســاعت 24 - رضا مقاتلي، كارشناس ارشد 
مطالعات منطقه خاورميانه در سايت ديپلماسي 
ايراني نوشــته اســت: بزرگ ترين ميدان گازي 
جهان در محدوده مشترك دو كشور ايران و قطر 
با دو نام ايراني »پارس جنوبي« و قطري »گنبد 
شــمالي« سال هاســت در كنار آنكه تغييرات 
زيادي را به لحاظ اكوسيستم و زيست محيطي 
در خليــج فارس حاصل كــرده و در عين حال 
يكي از آلوده ترين مناطق صنعتي جهان است، 
به عنوان يكي از عمده ترين مناطق تأمين كننده 

انرژي جهان نيز محسوب مي شود.
در اين نوشــته مي خوانيم: بيشترين حجم 
ايــن ميــدان متعلق به قطر اســت و به داليل 
مختلفي از جمله فراغت بيشــتر اين كشــور 
كوچك عربي از تغيير و تحوالت حادث شــده 

در مراودات بين الملل و سياســت هاي اتخاذي 
اين كشور در موضوعات مختلف نه تنها امكان 
بهره برداري كه حتي توسعه و استحصال ذخاير 
اين ميدان عظيم را نيز براي اين كشور بيش از 
ايران تســهيل كرده است. بيضي بودن و شيب 
نزديــك به 20 درصدي اين ميدان به ســمت 
قطر و البته حجــم نزديك به دو برابري ذخيره 
اين ميدان در قســمت قطري – گنبد شمالي 
– در كنار ســاير عوامل، برداشتي چند برابري 
از اين ميدان را براي قطر امكانپذير كرده است. 
بر اســاس آمارها شــايد بتوان بيشترين حجم 
برداشتي ايران از اين ميدان از زمان بهره برداري 
را مربوط به ســال هاي 91 تا 96 عنوان نمود و 
به خصوص در ســال 96 با برداشت روزانه 570 
ميليون مترمكعب ايران رسماً عنوان كرد، علي 

رغم همه كاســتي ها به خصوص در زمينه عدم 
امكان سرمايه گزاري شركت ها و غول هاي عظيم 
حوزه انرژي در سمت ايراني اين ميدان، سهمي 
برابر از برداشت اين ميدان گازي مشترك با قطر 
نصيب ايران شده است. بحران اوكراين و تهاجم 
روسيه به اين كشور اروپايي نوعي جنگ پنهان 
در زمينه انرژي را نيز در ابتدا بر روابط بين الملل 
تحميل كرد و اينك با گذشت چند ماه از رخداد 
اين بحران جلوه اي آشــكارتر از جنگ در حوزه 
انرژي را شاهد هستيم. نياز شديد اروپا به يافتن 
جايگزيني براي تأمين انرژي مورد نيازش پس 
از بحران اوكراين و اعمال تحريم هاي بين المللي 
عليه روسيه و به خصوص تالش اروپا براي تنبيه 
روس هــا با تحريم هاي احتمالي فرصتي ويژه را 
پيش روي رقباي سنتي روسيه در زمينه انرژي 

همه غول هاي انرژي جهان در قطر

ســاعت 24 - بيماراني كه بــه هردليل به 
كما مي روند اگر نشــود آنها را به حال طبيعي 
برگرداند پــس از دوره اي به زندگي نباتي خو 
مي كنند و ديگر خبري از آنچه در پيرامونشان 
مي گذرد ندارند. روزهايي مي رسد كه نگهداري 
يا رهاسازي اين بيماران دردسر ساز مي شود و 
استيصال بر خانواده ها حاكم مي شود. واقعيت 
تلخ اين است كه نفت وگاز ايران در دهه 1390 
به مرور وارد چرخه اي شده اند كه مي شود گفت 

وارد دوران كما شده اند.
بي تعارف بايــد گفت آنها كه بــا تصورات 
نادرســت خود اين رفتن به كماي ثروت ملي 
را ناديده گرفته و مسيرهايي كه مي شود با آنها 
نفت و گاز را از كما بيرون آورد را تنگ وتاريك 
نگه مي دارند بايد جوابگوي اين وضعيت دخيم 
باشند. اينها چند دسته اند: يك دسته هنوز بر 
پايه تصورات نادرست تاريخي داوري مي كنند 
وباور دارند دنيا هنوز وتا ابد به نفت وگاز ايران 
نياز خواهد داشت. اين گروه باور ندارند دنياي 
تكنولوژي روندهايي را پديدار كرده كه نياز به 
انرژي فســيلي را در آينده نه چندان دور زايل 
مي كند. گروهي اما براي لجبازي سياسي با غرب 
مي خواستند به شهروندان اين عقيده را تحميل 
كنند كه اگر نفــت ايران از بازار جهاني حذف 
شود قيمت هر بشكه نفت در آن سال هاي دور 
از امروز به 200 دالر مي رســد كه ديديم نشد. 
گروهي نيز هستند كه با محاسبه هاي راهبردي 
نادرســت از ميزان وفاي به عهد رهبران ديگر 

كشــورها، باور دارند مي توانند با دوســتي و 
مشــاركت راهبردي در بازار جهاني نفت وگاز 
باقي بمانند. واقعيت اين است كه هر سه گروه 
باخطــاي ديد خود ايران را در مســيري قرار 
داده انــد كه زندگي عادي اين ثروت ملي نابود 
شده و حاال افتخارشان اين است كه اين ميزان 
نفت را دور از چشم آمريكايي ها فروختيم. اين 
پز دادن هاي آزاردهنده درحالي به شهروندان 
بردبار و مداراجوي ايران فروخته مي شــود كه 
عراق در همسايگي ما در ماه گذشته با صادرات 
نفت به صورت عادي 12 ميليارد دالر در آمد 
داشته است و روسيه در حال تحريم بيشترين 
صادرات را از نفت داشته است و قطر نيز ميزبان 
بزرگ ترين شركت هاي بين المللي براي شتاب 

بخشيدن به توســعه ظرفيت توليد و صادرات 
گاز از جايي اســت كه ايران نيز در آن ســهم 
داد و به دليل فقدان ســرمايه گذاري ظرفيت 
فعلي نيــز در حال كاهش اســت. اگر به اين 
سرزمين عالقه داريم و مي خواهيم اين مرزوبوم 
وشــهروندان امروز وفــرداي آن زندگي عادي 
مثل بقيه كشــورهاي دنيا داشته باشند اجازه 
ندهيم كماي نفت وگاز به زندگي نباتي تبديل 
 شــود. نبايد به دليل اينكه توانايي گفت وگو را 
از دست داده ايم به رقيب نفت وگاز ايران يعني 
روســيه و نيز رقيب گاز ايران يعني قطر اجازه 
دهيم از همه ناتواني هاي ايران سردر بياورند و 
ايران رابراي هميشه از ميدان نفت وگاز جهان 

بيرون كنند.

زندگي نباتي نفت وگاز ايران
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قــرار داد تا حتي كشــورهايي نظير آذربايجان 
نيــز در اين زمينه تالش هايي را آغاز كنند و در 
اين ميان البته نبايد از نظر دور داشت كه براي 
نخستين بار نيز اعالم شده طي هفته هاي اخير 
صــادرات انرژي اياالت متحده آمريكا به اروپا از 
روسيه پيشي گرفته است. اما آنچه در اين مسير 
براي ما بسيار حائز اهميت مي نمايد نقش ميدان 
عظيم پــارس جنوبي در زمينــه تأمين انرژي 
بين المللي است كه نمي توان به سادگي از كنار 

آن گذر كرد.
شــريك ايران در اين ميــدان يعني قطر كه 
اينــك بزرگ ترين توليد كننــده و صادر كننده 
LNG جهــان و باالتر از اياالت متحده آمريكا 
و استرالياست اخيراً با هدف امكان بهره برداري 
بيشتر از »گنبد شمالي« براي خود تالش هاي 
گســترده اي را در قالب پروژه اي ويژه آغاز كرده 
است. چالش اساسي قطر در ميدان مشترك با 

ايران، شبه جزيره اي بودن اين كشور – قطر – و 
هزينه هاي سرسام آور و البته زمانبر انتقال انرژي 
از طريق خطوط دريايي اســت. قطر قصد دارد 
توليد گاز طبيعي مايع )LNG( خود را با توسعه 
ميدان گازي مشــترك با ايران تا ســال 2027 
ميالدي بيش از 60 درصد افزايش دهد. بر اين 
اساس و در قالب اين پروژه بلندپروازانه قطر پس 
از ســهيم كردن دو غول آمريكايي حوزه انرژي 
يعني شــركت هاي آمريكايي »اكسان موبيل« 
و »كونوكو فيليپــس«، در ادامه غول ايتاليايي 
»اني« و در پي آن غول بزرگ فرانسوي »توتال 
انرژيــز« را نيز به اين پروژه افزود و در پايان نيز 
شركت بزرگ انگليسي هلندي »شل« را نيز به 
اين پروژه وارد كرده اســت تا توليد گاز طبيعي 
خود را از ميــزان 77 ميليون تن فعلي به110 
تا 126 ميليون تن در بازه زماني تعريف شــده 

ارتقاء دهد.

در اين راستا و با در نظر گرفتن سهم 70 درصدي 
كل گاز توليدي ايران از پارس جنوبي مي توان اينگونه 
نتيجه گرفت كه چالشي اساسي شايد در كمترين بازه 
زماني پيش روي پارس جنوبي ما قرار خواهد گرفت 
و اين امر نيازمند دقت نظر و تدابيري ويژه و راهبردي 
خواهد بود. به نظر مي رسد ضروري است تصميم سازان 
و تصميم گيرندگان پيش و بيش از آنكه در شــرايط 
حاضر به فكر يافتن راهكارهايي صرفاًً جهت استفاده 
مطلوب از ظرفيت كنوني پــارس جنوبي و فروش و 
صادرات منابع كنوني در دسترس از اين ميدان براي 
ايران باشــند اولويت خود را يافتن راهكارهايي فوري 
براي سرمايه گزاري هاي هنگفت و البته نوآوري صنايع 
مستقر موجود در اين منطقه هدايت و جهت بخشي 
كنند تا در آينده اي نه چندان دور شــاهد منطقه اي 
صرفاًً تغيير يافته به لحاظ اكوسيستم و آالينده ساز 
بدون كمترين ارزش افزوده اي متناسب با منافع ملي 

مان در بزرگ ترين ميدان گازي جهان نباشيم.

ســاعت 24 -آرزوي هر ايراني دلسوز به اين 
مرز و بوم بردبار و ستم كشيده تاريخ معاصر اين 
است كه از مدار توسعه نايافتگي بيرون بيايد و 
شاهد روزهايي شاد و پيروز در بخش كسب وكار 
شــهروندان و نيز به درآمد رساندن ثروت هاي 
طبيعي خويش باشــد.بدبختانه ايرانيان امروز 
به داليل گوناگون از اين روزها كمتر مي بينند 
و بيشــتر مي خوانند و مي شــنوند كه رقباي 
ايــران در نفت مثل عراق و در گاز مثل قطر با 
سرمايه گذاري غول هاي نفت جهان با شتاب از 
ايــران عبور كرده و جاي ايران در بازار انرژي را 

تنگ وتنگ تر مي كنند.
در اين روزها اما از سوي وزارت نفت خبرهايي 
منتشر مي شود كه البته در ظاهر خوشايند است 
و نشــان مي دهد قرار است اتفاقي در شكستن 
يخ ســرمايه گذاري به اغما رفته نفتي رخ دهد 
اما واقعيت اين اســت كه خبرهاي منتشرشده 
از سوي ديگر اين نگراني را پديدار مي كند كه 
شــايد خبرهايي را كه مي خوانيم لباس عمل 
نپوشــند. به طور مثال خبر سرمايه گذاري 40 
ميليارد دالري گازپروم روســيه در ميدان هاي 
نفتي ايران در حالي كه شــايد خرسندكننده 
باشــد اما با توجه به سابقه فعاليت گازپروم در 
ايران نگران كننده نيز هســت. در ســال 139 
بود كــه خبرگزاري تســنيم نزديك به جبهه 
سياســي اصولگرايان كه روزانه ده ها خبر عليه 
آمريكا توليد و منتشر مي كند، در يكي از معدود 
خبرهاي »ضد روسيه« خود نوشت: »گازپروم 

روســيه اطالعات نفتي ايــران را به نفع رقيب 
ايران يعني عراق ســرقت كرده است.شــركت 
گازپروم روسيه با امضاي تفاهم نامه اي با شركت 
ملي نفت ايران روي ميــدان آذر مطالعه كرد 
اما اطالعات ايران را براي توســعه ميدان نفتي 
رقيب ايران به خاك عراق برد و قرارداد توسعه 
ميدان بدر را با عراق امضا كرد.اين شركت نفت 
و گاز روسيه در سال 1390 و زماني كه مطابق 
تعهدش بايد قرارداد با ايران را امضا مي كرد زير 

همه چيز زده و حاضر به امضاي قرارداد نشد.«
نگارنــده در همان روزهــا در روزنامه ابتكار 
نوشتم »اين رخداد ناراحت كننده نشان مي دهد 
ايرانيان به اين دليل كه رهبري روســيه شعار 
ضدآمريكايي مي دهد و با ايران نيز همســايه 

اســت و ايران نيز با سياست هاي آمريكا تضاد 
دارد نبايد به اين كشور اعتماد كند و اين به ويژه 
در دادوستد نفت و گاز نبايد اتفاق بيفتد. پيش از 
آن نيز در سال 1386 در روزنامه دنياي اقتصاد 
با تيتر »رقيب ما، رفيق ما نمي شود« به مديران 
ارشد دولت وقت احتمال رفتار نادرست گازپروم 
را يادآوري كرده و نوشته بودم »ايران و روسيه 
داراي ذخاير غني نفت و از صادركنندگان بزرگ 
نفت به حســاب مي آيند و در توليد و صادرات 
نفت رقيب هســتند و نمي تواننــد رفيق هم 
باشند.« توصيه هاي نگارنده و شمار ديگري از 
كارشناســان اقتصاد سياسي درباره احتياط در 
همكاري با گازپــروم نتيجه نداد و بار ديگر در 
دي مــاه 1387 يادآور شــدم »گازپروم روس، 
رقيب ايران اســت و اتحاد اســتراتژيك با اين 
شركت بدون توجه به همه گوشه ها و كنارهاي 
مسأله به منفعت ملي نيست.«حاال در شرايطي 
كه گازپروم در تله تحريم قرار گرفته است و هر 
روز از اعتبارش براي فروش و صادرات كاســته 
مي شــود دعوت از اين شركت و عقد قرارداد با 
اين شركت بدسابقه بايد با احتياط كامل انجام 
شود. نوشته حاضر به هيچ صورت به مسأله نگاه 
سياسي ندارد و تنها و تنها از زاويه ديد اقتصادي 
به اين قرارداد نگاه مي كند و تاكيد چندباره دارد 
كه هيچ شــركتي در دنيا اطالعات خود را در 
اختيــار رقيب خود قرار نمي دهد. چند بار بايد 

گازپروم را آزمايش كنيم.
محمدصادق جنان صفت روزنامه جهان صنعت

اطالعات نفت و گاز ايران را به گازپروم ندهيد
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ناترازي گاز؛4 سياست اشتباه در 10 سال اخير
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گاز ایران
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گاز ایران
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