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پول براي اقتصاد مثل خون براي بدن است، گردش پول نقشي مشابه گردش 
خون دارد. اگر خون به اندازه کافی در بدن نباشــد، يا گردش آن دچار اختالل 
شود، اجزاي بدن نيز به تناسب دچار ناكاركردي خواهند شد. نظام بانكي نيز نقش 
قلب را براي تزريق خون به میزان الزم و با فشار متناسب دارد، هرگونه اختاللي 
در نظام بانكي، موجب اختالل در گردش پول مي شود و سكته هاي مالي كه در 
اقتصاد جهاني مي بينيم در بيشتر مواقع ناشی از نارسايي هاي بانكي يا همان قلب 
اقتصاد است. آخرين نمونه آن بحران سال 2008 در کشورهای غربی است كه از 

بانك ها آغاز شد و ساير عرصه هاي اقتصاد را دربرگرفت.
و اما در ايران. به دلیل فقدان سياســت هاي روشن و بي تناقض پولی و بانكي 
در كشور، اقتصاد ايران از نظام بانكي بهره مندي الزم و شايسته را نمی برد. بخشي 
از ريشه اين تناقضات در قانون بانكداري است كه در سال 1362 تصويب شد و 
اكنون پس از گذشت بيش از 30 سال یکی از روحانیون مجلس که عضو مهمی از 
کمیسیون اقتصادی است درباره این قانون اظهار می دارد که: »ایرادهای این قانون 
عبارتند از نا آشنایی غالب کارکنان نظام بانکی با بانکداری بدون ربا، اعالم سود 
سپرده ها به صورت علی الحساب و تضمین شده، پیچیدگی متن قراردادها و عدم 
شفافیت بندهای آنها، اکتفا به دریافت پیش فاکتور خرید کاال از مشتری در عقود 
مبادله ای، اعالم نرخ سود تسهیالت مشارکتی، تعیین نرخ سود یکسان برای انواع 
کاالها و خدمات، عدم تفکیک وجوه قرض الحسنه از سایر وجوه بانکی، عدم اعالم 
حق الوکاله بانک ها، عدم نظارت بر مصرف وجوه، عدم اســتفاده از ابزارهای نوین 

بانکداری، و استفاده از حسابداری بانکداری ربوی.«
اگر چه این نوشته در مقام نقد این قانون نیست ولی اجماالً می توان گفت که 
به دلیل اجرای همین قانون و نیز برخی دیگر از ویژگی های ساختار اقتصادی ما؛ 
نظام بانكي ايران در عهده داری كاركرد اصلي بانك با مشکالتی مواجه است. يك 
دليل روشن اين ادعا، وجود برخی فسادها است، و در واقع كمتر فسادي است كه 
رخ داده باشد و به نحوي مرتبط با نظام بانكي نباشد. از قضاياي بانك سپه شعبه 
پارس گرفته تا قضيه فاضل خداداد و اكنون پرونده 3000 ميليارد توماني، همه 
جا به نحوي نظام بانكي درگير اين جريانات بوده است. علت چيست؟ علت تاحدي 
روشن است. نظام بانكي ايران محل ارايه اعتبارات يارانه اي است و هر محلي كه 
جنس ارزان و يارانه اي در آنجا توزيع شود، جلوي آن محل صف تشكيل خواهد 
شد. اين مثل آن است كه خون بدن را نه برحسب نياز و كارايي اعضای بدن، بلكه 
برحسب دستور از باال و بصورت فرمايشي ميان اندام توزيع كنند. كافي است كه 
به يك جا خون كمتر از نیازش برسد، خواهيم ديد كه سلول ها و بافت هاي آن 
به سرعت ضعيف و مرده مي شوند. اين اتفاقي است كه در نظام عرضه و تقاضاي 
پول ايران از خالل نظام بانكي رخ داده است. در همه جاي جهان و در درازمدت 
)ممكن است به طور موقتي يكي دو سال استثنا باشد(، نرخ متوسط تسهيالت، 

بيشــتر از نرخ سپرده و آن نيز بيشتر از نرخ بهره است. اين قاعده كلي و قطعي 
است، تا پس اندازكننده ضرر نكند، و اعتبارگيرنده هم بايد توليد و سودآوري بیش 
از نرخ تورم داشــته باشد تا متحمل ضرر نشود و كسي براي گرفتن اعتبار صف 
نمی بندد زیرا هر کس به تناسبی که می تواند تولید سودآور انجام دهد پول یا وام 
را گران تر خواهد خرید. بنابراين در همه كشورها نرخ سپرده واقعي )نرخ سپرده 
منهاي نرخ تورم( بايد مثبت باشــد تا پس اندازکننده ضرر نکند. ولي اين قاعده 
روشِن بانكداري در ايران معكوس است. و براي مدت هاي طوالني )بجز يكي دو 
سال محدود( نرخ تورم بيشتر از نرخ تسهيالت و نرخ سپرده بوده است. در نتيجه 
نرخ سود واقعي براي سپرده گذار و سپرده گيرنده تسهيالت در بيشتر مقاطع منفي 
بوده، به عبارت ديگر سپرده گذار ضرر مي كرده و گيرنده تسهيالت هم بدون این 
که نیازی به صرف اعتبارات گرفته شــده در امور و کارهای تولیدی داشته باشد 
سود سرشاري از گرفتن اعتبارات مي برده است. به همين دليل است كه بانك ها 
همواره به دنبال سپرده گذار هستند و از سوي ديگر مردم هم دنبال گرفتن اعتبار! 
در حالي كه بايد وضعيت به گونه اي باشد كه وام گيرندگان برحسب توانايي خود 
در تولید سودآور، ارزش پول را تعيين كرده و بپردازند و توليدكنندگان خاّلق و 
كارآفرين با اعتماد به نفس بيشتري وام بگيرند و چرخ توليد و صنعت و تجارت 
را در كشور بچرخانند و براي اخذ وام نيازي به میانبر زدن نداشته نباشد. در هر 
حال آنچه كه در اين ميان اهميت دارد، اين اســت كه بخش خصوصي ممكن 
نيست كه بدون يك نظام بانكي كارآمد، بتواند نقش واقعي خود را ايفا كند. برخی 
از مشكالت اين نظام كه رفع آنها به شكل گيري اقتصاد مقاومتي كمك مي كند 

به شرح زير است:

1
در همه كشورهاي پيشرفته، حتي كشورهايي كه داراي نظام فدرالي هستند، 
سیاستگذاری در نظام پولي آنها متمركز و در اختیار دولت مركزي است. در ایران 
چند گام بیش از این هم برداشــته شده بود و مطابق قانون اساسي بانك ها بايد 
ملي مي شد، ولی بنابه مالحظات درستي در برنامه سوم امكان تأسيس بانك هاي 
خصوصي فراهم شد، ولي مشكل از اينجا آغاز شد كه به اين اصالح اكتفا نشد، 
و کار بجایی رســید که حتي اکنون سياســت هاي پولی به طوركامل در بخش 
حاكميتي قرار ندارد و به همين دليل است كه امروز يكي از مشكالت عمده نظام 
بانكي، وجود موسسات مالی بدون مجوز است، آن هم در جامعه اي كه باز كردن 

يك مغازه كوچك بدون مجوز، سخت و حتي ممتنع است.
در همين زمينه مسأله استقالل بانك مركزي از اهميت فراواني برخوردار است. 
خوشبختانه در يك سال گذشته دولت تدبير و اميد به اين نكته توجه كرده و يكي 

از نتايج آن نيز كاهش نرخ تورم بر اثر كنترل پايه پولي و نقدينگي است.

درهمهكشورها
نرخسپردهواقعي
بایدمثبتباشد
تاپساندازكننده
ضررنکند.ولي
اینقاعدهروشِن
بانکداريدرایران
معکوساست.
وبرايمدتهاي
طوالني،نرختورم
بيشترازنرخ
تسهيالتونرخ
سپردهبودهاست.

اصالح نظام بانکي
الزمه اقتصاد مقاومتي
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بدون تغيير و اصالح نرخ ســپرده و نرخ تســهيالت و متناسب كردن آنها با 
نرخ تورم ممكن نيست كه نظام بانكي وضعیت مطلوبی پیدا کند. اگر نرخ سود 
تسهيالت از نرخ سپرده بيشتر و هر دو نيز از نرخ تورم بيشتر شوند، ديگر شاهد 
صف بستن جلوي بانك ها نخواهيم بود. البته برای انجام این مهم باید دولت نرخ 
تورم را کنترل کند و اجازه ندهد که با نقض استقالل بانک مرکزی و برای جبران 
کسری بودجه پایه پولی و نقدینگی و در پی آن تورم افزایش یابد. بدون کنترل 
تورم نمی توان نظام بانکی را در ریل درست خود برای تجمیع پس اندازهای مردم 
و هدایت آن به ســوی تولید قرار داد. البته با توجه به روند کاهنده تورم در یک 
ســال اخیر این انتظار می رود که تا پایان سال 1394 تورم در ایران بسوی تک 

رقمی شدن میل کند.

3
 خارج شــدن بانك ها از سياست بنگاه داري ضروري است. متأسفانه برخي از 
بانك هاي غيردولتي بيش از آنكه به معناي دقيق وظيفه بانك را كه جمع آوري 
منابع مردم و هدايت آن به سوي اقتصاد مولد است انجام دهند، در مقام تأمين 
نيازهاي سهامداران اصلي خود كه بنگاه هاي توليدي و خدماتي بزرگ هستند قرار 
دارند. در واقع به دليل كاركرد ناصحيح بانك ها، بنگاه هاي بزرگ اقدام به تأسيس 
بانك كرده اند و آن را به خدمت خود درآورده اند و اين كار شامل وظايف بانك به 

عنوان يك بنگاه مدرن نيست.

4
برقراري رقابت كامل در عين آزادي عمل كافي، به بهبود نظام بانكي كشــور 
كمك خواهد كرد. اينكه تعداد شعب بانك هاي ايراني به نسبت جمعيت دو برابر 
آلمان و اتريش اســت و به نسبت حجم اقتصاد كشور فاصله آن با این کشورها 
بسيار بيشتر است، نشــان از سودآوري خاص بانك هاي كشور دارد كه مي تواند 
هزينه هاي اضافه این نحو بانکداری را پوشش دهد، و تامین اين درآمدها فقط از 
طريق پايين بودن نرخ سود سپرده ها يا ورود به فعاليت هاي سفته بازي و خريد و 
فروش مسكن و... امكان پذير است. با اصالح مقررات و شفاف كردن آن، و ايجاد 
رقابت، نه تنها وام گيرندگان در گرفتن وام آسوده خاطر خواهند شد، بلكه هزينه 
بانك ها كاهش يافته و سود سپرده گذاران نيز بيشتر شده و هزینه های اضافی در 

بانکداری کشور کاسته می شود.

5
نظارت بر بانك ها را از طريق شيوه هاي كم اثر نمي توان انجام داد. نظارت بانك 

مركزي بايد قاطع باشد. اگرچه هيأت هاي مديره بانك ها به دليل وابستگي هاي 
خاص خودشان قدرت مقاومت و فرار از نظارت را دارند، ولي ادامه اين وضع به نفع 
هيچ كس از جمله همين بانك ها نيز نيست. بیرون بودن بخش مهمی از موسسات 
پولی کشور از نظارت و مدیریت بانک مرکزی نه تنها موجب اخالل در این نظام 

می شود بلکه برای امنیت اقتصادی کشور نیز مخاطره آمیز است.

6
يك ركن سياست پولي دولت بايد پرهيز از تورم باشد. تورم به ضرر همه است. 
دليلي ندارد كه دولت برای رفع مشــكالت خاص خود پايه پولي و نقدينگي را 
افزايش دهد و از اين طريق بر شيپور تورم دميده شود و هزينه اين تورم را مردم 
و توليدكننده بپردازند. دولت از طريق قانون گذاري و اعتبارات تكليفي نيز بخشي 
از مشكالت خود را با استفاده از سودهای پرداخت نشده به پس اندازكنندگان حل 
مي كند. بنابراين الزام قطعي به پرهيز از اعتبارات تكليفي و باال بردن پايه پولي 
بايد اساس سياست پولي باشد. حتی اگر دولت قصد پرداخت يارانه به بخشي از 
اقتصاد را دارد بايد آن را مستقيم از طريق بودجه تأمين كند، و نظام بانكي را در 
اين زمينه وارد نكند، زيرا موجب اختالل امور آن مي شود. همچنین دولت بايد از 
دستكاري در نرخ سود پرهيز كند و اين مسأله در قانون برنامه پنجم تأكيد شده 

و بايد رعايت شود.
 

با این توضیحات، خواسته بخش خصوصی از نظام بانکی را چگونه می توان 
صورت بندی کرد؟ بخش خصوصِی مولد به میزانی که ســودآوری دارد ارزش 
پول را تعیین می کند و برای پس اندازکننده سود مناسب را تامین می کند لذا 
هیچ نگرانی از پرداخت این ســود نــدارد و آن را به نفع خود و پس اندازکننده 
می داند. بنابراین بخش خصوصی انتظار دارد که بانک وظیفه اصلی خود را در 
تجمیع پس انداز و توزیع اعتبارات انجام دهد و در یک رقابت سالم و بدون صف 
و پارتی بازی به هر کس که ارزش افزوده بیشتری را ایجاد می کند وام دهد و از 
ورود به امور غیربانکی از جمله بنگاهداری جز در موارد اضطراری پرهیز کند. در 
اجرای این هدف انتظار دارد که میان گیرندگان وام و تسهیالت، رقابت منصفانه 
برقرار باشــد و اگر دولت به هر دلیلی قصد کمک به بخش خاصی از اقتصاد را 
دارد آن را از طریق دخل و تصرف در مقررات نظام بانکی انجام ندهد. همچنین 
انتظار می رود که دولت جلوی اقدامات منجر به تورم را بگیرد و کم وکســری 
خود را به شیوه تورم از جیب دیگران تامین نکند. به عالوه میان بانک ها رقابت 
سالمی را برقرار سازد تا تسهیالت ارزان تر و سریعتر در اختیار متقاضیان قرار 
گیرد. کافی است این موارد در نظام پولی کشور اتفاق افتد تا نتایج چشمگیر آن 

بر همگان روشن گردد.

بخشخصوصی
انتظارداردكه
بانکوظيفه

اصلیخودرادر
تجميعپسانداز
وتوزیعاعتبارات
انجامدهدودر
یکرقابتسالم
وبدونصفو

پارتیبازیبههر
كسكهارزش

افزودهبيشتریرا
ایجادمیكندوام

دهد.



نشان می دهد که دولت یازدهم، از منظر اقتصادی، در 
خط درستی پیش می رود و خواهد توانست از طریق 
مصوبات کابینه و لوایحی که به مجلس ارائه می کند، 
کشور را از رکود تورمی خارج کند. دولت قادر است از 
طریق تنظیم صحیح بودجه و در مرحلۀ نگارش برنامه 
ششم توسعه، موضوع اعطای وام های کم بهره به بخش 
خصوصی را به عنوان تکلیف ببیند و بانک ها را مکلف 
کند که مطابق آیین نامه و دستوری مشخص اعتبارات 
خود را جز به بخش تولید، اعم از کشاورزی و صنعت، 
به کار دیگری اختصاص ندهند. در این شرایط نه تنها 
می توان بخش تولید را با وام های سوبســیدی و بهره 
10 درصــد بار دیگر فعال کرد بلکه با همین امکانات 
موجــود نظارتی تخلف بانک هایی که چنین وام هایی 
را به تاجران و بازرگانان داده باشــند نیز، قابل احصاء، 

پیگیری و تعقیب است. 

رکود در بخش چینی آالت و اولویت های سیاستی
طی ســال های پس از انقــالب، 24 واحد بزرگ 
صنعت چینی در ایران ایجاد شــد. که از این میان، 
طی بیست سال گذشته. 16 واحد تعطیل شدند. از 
هشــت واحدی که باقی ماندند، پنج یا شش واحد 
دچار مشکالت ارزی و معضالت ناشی از بازپرداخت 
قروض و وام های بانکی با بهره های سنگین هستند که 
شرایط سختی را برایشان رقم زده است. در واقع شاید 
تنها یکی دو واحد، روی پای خودشان ایستاده باشند. 
شرايط دو ســه سال گذشته در واقع تداوم سخت تر 
همان شــرایطی است که در بیست سال گذشته به 
خاطر واردات انبــوه و بی رویه باعث تعطیلی آن 16 
واحد شــده بود. البته مطمئناً جــز واردات، قوانین 
دست وپاگیر، آیین نامه های درهم تنیده و عدم رونق 
تولید به طور کلی در رشته ما نیز چنین شرایطی را 

رقم زده است. 
 در سه سال گذشته با افزایش ناگهانی نرخ ارز، 
همۀ واحدهای تولیدی دچار کمبود نقدینگی شدند. 
خصوصا واحدهایی که برای تامین مایحتاج و مواد 
اولیه خود از خارج نیاز ارزی داشتند. عالوه بر این ها 
تحریم ظالمانه و بی منطقی که به ملت ایران تحميل 
شد نیز مشــکالت را دوچندان کرد. یعنی از یک 
طرف قیمت ارز سه تا چهار برابر شد. در نتیجه ما با 
شرایطی مواجه شدیم که به خاطر تحریم بانک ها و 
به منظور تامین نقدینگی، ابتدا باید پول را به صورت 
پیش پرداخــت از طریق صرافی ها ارســال كنیم. 
ریسک این کار بسیار باال بود و هست، چنانکه خود 
ما چند باری پیش آمد که پولمان به مقصد نرسید 
و راهی هم برای بازگرداندن پول پیش رویمان نبود. 
از این گذشته هنگامی که بانک ها ارزهای مبادله ای 
را در اختیارمان قرار می دادند، حدود هشت درصد 
کارمــزد آن هم به نرخ ارز آزاد دریافت می کردند و 
مي كنند. رقمی که به مراتب باالتر از آن چیزی بود 
که در گذشته به عنوان کارمزد پرداخت می شد. تا 
پیش از تحریم ها بانک ها برای جابجایی یک میلیون 
دالر ارز، ۵0 دالر کارمــزد می گرفتند، در حالی که 

دولت یازدهم با ارائه بســته خروج غیرتورمی از 
رکود و همچنین الیحه حمایت از تولید، عزم و ارادۀ 
خود را برای بهبود شرایط اقتصادی نشان داده اما قابل 
انکار نیست که این دولت همچنان مشغول آواربرداری 
است و ساخت وساز اقتصادی را آغاز نکرده است. در 
همین مدت یکساله اما، دولت از طریق چند مصوبه 
مهم، توانسته بسیاری از آیین نامه های دست و پا گير 
گذشته در دستگاه های اجرایی را اصالح و امور اداری، 
تدارکات و سایر مسائل تولید را روان تر کند، در نتیجه 
شــرایط کار برای تولیدکنندگان نسبت به گذشته 
كمي روان تر شــده است. مهمترین برنامۀ فعلی اما، 
برون رفت از رکود بدون افزایش تورم اســت. آرزویی 
که تحقق آن به زمان احتیاج دارد و مسلما به سرعت 
نمی توان به آن دست یافت. چندی پیش اعالم شد 
که کشــور الاقل روی کاغذ و بر اساس آمار، شرایط 
رکود را پشت سر گذاشته و نرخ رشد از حالت منفی 
خارج شده است. این حرف بی راه نیست اما هنوز تا 

ماه
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رســیدن به رشد مثبت ملموس راه درازی در پیش 
اســت. اصوال برای برون رفت از رکود و رونق گرفتن 
اقتصاد، بایستگی نقدینگی در جامعه اضافه شود، اما 
گو اینکه این کار دوای درد رکود اســت، اما در عین 
حال تشــدیدکننده تورم نیز هست. پس ما چگونه 
می توانیم بدون آنکه تورمی داشته باشیم، راه خروج 
از رکــود را بیابیم؟ برای تحقق این امر، تنها یک راه 
وجود دارد. ما باید نقدینگی الزم برای رونق گرفتن 
اقتصــاد را به بخش تولید تزریق کنیم. راهکاری که 
برای اجرایی کــردن آن، به همراهی توامان دولت و 

مجلس نیاز است. 

تزریق نقدینگی به بخش تولید با وام قرض الحسنه
یکی از راه های خــروج غیرتورمی از رکود، اعطای 
وام های قرض الحسنه يا کم بهره به واحدهای تولیدی 
است. وام هایی که بازپرداخت سود و بهرۀ آن ها در توان 
واحدهای تولید آسیب پذیر و شکنندۀ امروز ما باشند. 
اگر نقدینگی به این شکل به واحدهای تولیدی تزریق 

شود: 
1( باعث تورم نمی شود. 

2( موجب رونق می شود. 
باعث تورم نمی شود: چراکه پول در سطح جامعه و 
میان مصرف کنندگان توزیع نمی شــود. چون اصوال 
وقتی آحاد جامعه پولی در جیبشان گذاشته شود، به 
بازار می روند و خرید می کنند. حال اگر شرایط رکود 
حکمفرما باشــد و عرضه کم، مســلما این نقدینگی 
سرگردان باعث تورم می شود. در واقع وقتی پول را به 
عرصۀ عمومی تزریق کنیم، چون این پول مازاد بر کاال 
و عرضه است تورم ایجاد می کند. اتفاقی که متاسفانه 
در دولت گذشته به کرات رخ داد. در مقابل، وقتی ما 
تولید را تقویت کردیم، باعث می شویم که اوال تولید 
فرآورده ها و محصوالت تولیدی اضافه شود، در نتیجه 
نه تنها عرضه را تقویت می کنیم بلکه کیفیت کاالها نیز 
طبیعتا افزایش می یابد. چون وقتی عرضه زیاد شــد، 
رقابت ایجاد می شود و این رقابت از باال رفتن قیمت ها 

جلوگیری می کند. 
موجب رونق می شود: هنگامی که یک واحد تولیدی 
با تامین مواد اولیه و کسب نقدینگی، نرخ تولیدش را 
از پنجاه درصد ظرفیت به صدردرصد افزایش دهد، 
اوال اشــتغال ایجاد می کند، ثانیا بخشی از همین 
پولی که تزریق شــده را به صــورت حقوق و مزایا 
میان پرسنل تقسیم می کند. پرسنلی که نقدینگی 
به دستشان رسیده، در سطحی محدود و 
معقول رونق را به بازار خرید و فروش 
کاالها می آورند. همۀ این ها در کنار 
هم، نشــانه های رونق اقتصادی و 
برون رفت از رکود است، در حالی که 
تورم هم مهار شده است. در چنین 
شرايطي منطقاً صادرات نيز رونق 

بيشتري خواهد داشت.
عملکــرد یــک ســالۀ دولت، 
مصوبات و برخوردهایی که داشته، 

اولویت های 
سیاستی

دولتومجلسبانکهارامکلف
كنندكهاعتباراتخودراجزبه
بخشتوليداختصاصندهند

 عباسعلی قصاعی
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
و رئیس انجمن صنایع چینی ایران

چگونهمیتوانيم
بدونآنکهتورمی
داشتهباشيم،راه
خروجازركود
رابيابيم؟برای
تحققاینامر،
تنهایکراه
وجوددارد.ماباید
نقدینگیالزمرا
بهبخشتوليد
تزریقكنيم.
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منطق حاکم بر برنامه ریزی های دولت و سازمان های بزرگ، منطق پذیرفته شده ای از رابطه علت ومعلول از نوع 
خطی است. منطقی که در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های مدیران ارشد، در شکل مرسوم و کلیشه اِی تدوین 
چشم انداز، ماموریت، اهداف بلندمدت و طرح های عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرد و بر این فرض اساسی 
استوار است که قادر به کشف روندها و پیش بینی تغییرات آن ها در آینده است. منطقی که با اتکاء به داده های 
تاریخی و مدل های اقتصادسنجی، گذشته را چراغ راه آینده می داند. منطقی که در بهترین و کامل ترین حالت، به 
تعادل پویا معتقد بوده و تعادل را ذاتی سیستم و نظام جامعه تلقی می کند، و بر این باور است که می توان نظریه 

سیستم ها را راهنمای عمل تصمیم گیری در سطح جامعه قرار داد. اما واقعیت ها نشان می دهد که:
ناپایداری ذاتی در روندها و رویدادهای محیط خارج یک اصل اساسی در تحوالت جوامع است. عدم تعادل و 
ناپایداری ذاتی سیستم است، و این اصل بنیادی اقتصاد که رفتار انسان ها تابع منافع فردی آن هاست و انسان ها 
رفتار عقالیی و اقتصادی دارند در سطح گروه ها و جامعه صادق نیست، به عبارت دیگر، جریان های اجتماعی 
از رفتار افراد شروع گردیده و در شکل گروه ها جریان می یابد و از تعامل این گروه ها، موج های اجتماعی پدید 
می آیند. اما نکته مهم و کلیدی این است که رفتار این گروه ها و جریانات اجتماعی، تفاوت بنیادی با رفتار افراد 
دارد و قوانین حاکم بر این گونه از جریانات اجتماعی و تعامل گروه ها، تابع الگوهای غیرخطی است، از این رو رفتار 
آن ها و نتایج حاصل از این تعامل ها غیرقابل پیش بینی است. و شورآفرینی و موج آفرینی این گروه ها قوانین رفتار 
فردی را برهم می زند و روشن است که سیاست گذاری های مبتنی بر منطق حاکم بر اقتصاد یا منطق انسان 
اقتصادی و الگوهای خطی در عمل و در اجرا با موفقیت روبرو نخواهند شد، هرچند که طراحان و سیاست گذاران 

آن از بزرگان و اندیشمندان اقتصاد باشند.
ممکن است این سوال مهم مطرح گردد که مگر بزرگان اندیشه در حوزه سیاست و اقتصاد به این مساله واقف 

نیستند؛ چالشی که بحران عدم موفقیت را برای آنان به همراه خواهد آورد.
پاسخ به این سوال اساسی بسیار سخت است اما شاید بتوان گفت دلیل اصلی به کارگیری الگوهای متداول 
در امر سیاست گذاری، وجود ذی نفعان مختلف و تعارض ارزش ها و اهداف آن هاست، که حل این تعارضات و 
هم راستاکردن اهداف آن ها کاری ست بسیار سخت که قطعا از عهده تئوریسین های اقتصاد و یا اندیشمندان حوزه 
سیاست ساخته نیست. آن ها توانایی مذاکره و گفت وگو و ایجاد تعامل سازنده با این گروه ها و نهادهای قدرتمند 
را ندارند و اساسا در حوزه عمل فاقد مهارت ها و قابلیت های الزم هستند. از این رو طبیعی است که قادر به تبیین 
درست از رفتار و خواسته های گروه های ذی نفع نیستند. آن ها توانایی کشف الگوهای غیرخطی حاکم بر رفتار این 
جریانات را ندارند و در بهترین حالت سعی می کنند که منافع همه جریان های ذی نفع را تاحدودی تامین کنند 
تا در مقابل برنامه ها و سیاست های تعریف شده از سوی آنان، مخالفت نکنند و دچار مشکالت سیاسی، احساسی 
و عقالنی نگردند. این رویکرد که به معنای جلب رضایت همه گروه ها و نهادهای ذی نفع آن هم بدون تعامل با 
آن هاست ممکن است در کوتاه مدت، تاحدودی رضایت آن ها را کسب کند اما و در عوض، کل سیستم را لنگ 
می نماید، چراکه هر استراتژی منسجمی، منابع را به سوی برخی مقصدها هدایت، و از بقیه دورشان می کند که 
همگی این ها از پیامدهای اجتناب ناپذیر کمبود منابع و تغییر است. استراتژی فرزند کمبود منابع است و داشتن 
استراتژی به جای اینکه به معنای سیاست کلی و آرمان های مبهم باشد، انتخاب یک مسیر و صرف نظر نمودن 
از بقیه مسیرهاست. روشن است که از نظر سیاسی، سازمانی و روانی »نه گفتن« به کل دنیای آرزوها، رویاها و 
آرمان های تعدادی از نهادها و گروه های ذی نفع کاری بس دشوار است. بنابراین دست اندرکاران تدوین سیاست ها 
و اهداف، به جای انتخاب بین مسیرهای مختلف، اهداف و سیاست های کلی و ارزشی را برمی گزینند که همگان 
بر آن ها توافق دارند. چنین اهداف و سیاســت هایی نشانۀ مستقیمی از تمایل ناکافی و قدرت سیاسی اندک 
طراحان آن ها برای اتخاذ انتخاب های سخت است. اگرچه ایجاد قدرتی که امکان این انتخاب های سخت را فراهم 
سازد محتمل است اما یقیناً از عهدۀ اندیشمندان و کارگروه های تخصصی دولت برنخواهد آمد و چنین توقعی 
هم از آن ها نابجاست. شاید زمان آن برای دولت جدید فرا رسیده باشد که از چارچوب روال های سنتی و جاری 
سیاست گذاری و برنامه ریزی خارج گردد و این تجربیات شکست خورده را تکرار ننماید و برمبنای واقعیت های 
تاثیرگذار بر جامعه، عمل نماید. واقعیت هایی که بیانگر تغییرات گسسته، ناشناخته و ذی نفعان قدرتمند مختلف 
اســت. ذی نفعانی که دارای تعارض منافع و روابط بسیار پیچیده ای با هم هستند. تعارض منافعی که امکان 
هم راستا کردن اهداف را تقریبا غیرممکن کرده است. مگر اینکه برمبنای نظریات سیستم های سازگار پیچیده 
و تئوری های مبتنی بر روابط غیرخطی عمل نموده و رویکردهای سنتی و ساده سیاست گذاری را کنار بگذاریم. 
رویکردهایی که تعارض را نه امری ذاتی بلکه امری عارضی و قابل حل کردن می داند و اعتباری فوق العاده برای 

الگوهای اقتصادسنجی و مدل های ریاضی و... قائل است.

ضرورت عبور از منطِق خطی
ماندندولتدرروالسنتیوجاریبرنامهریزی،مارابهبيراههمیبرد
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االن در هر یک میلیون دالر، 80 هزار دالر کارمزد 
می گیرند و به خاطر مشكالت بين بانكي )مخصوصاً 
بانك هاي چيني( اغلب حواله ها با تأخير چند ماهه 
انجام مي شوند. ضمن اینکه گمرک هم تسهیالت را 
بسیار باال برده است و انجام ترخيص بسيار روان تر 
شده اســت. هم اکنون ردیف 10 کاالهای وارداتی، 
تنها با ارز آزاد ثبت سفارش می شود. از بقیه کاالها 
تا ردیف 9 نیز تنها حدود 30 درصد با ارز مبادله ای 
ثبت می شوند و مابقی مشمول ارز آزادند. از این ها 
گذشته برای دریافت ارز مبادله ای، تولیدکننده باید 
بین چهار تا شش ماه در انتظار بماند. این ها در کنار 
معضالت بانكی مثل گواهی بازرســی، هزینه های 
انبارداری، توقف کانتینرها و... باعث افزایش شدید 
هزینه های تولید به طور كلي و در رشــتۀ ما شده 

است.

پیشگیری از کم اظهاری گمرکی
و محو کارمندساالری

در بخش تولید، دولت باید هرچه بیشتر گره های 
آیین نامــه ای و قانونی را باز کند. عالوه بر این، گمرک 
باید بر اســاس تجربیات گذشــته و بــا هماهنگی 
انجمن های واحدهای تولیدی، یک نرخ پایه و حداقل 
ارزش را در نقطــۀ ورود کاال به کشــور تعیین کند تا 
نه تنها واردکننده ها نتوانند کم اظهاری گمرکی کنند 
بلکه کاالهــای تولید واحدهای داخلی نیز رقابت پذیر 
باقی بمانند. خوشبختانه اکنون که تمامی سیستم های 
گمرکی دیجیتال و هوشمند شده اند، می توان قیمتی 
معقول را در سیســتم وارد کرد تــا واردكننده نتواند 
کاالیی را که مثال صــد دالر خریده، به عنوان کاالی 
۵0 دالری معرفی و با پرداخت نصف حقوق گمرکی 

وارد بازار داخلی کند. 
از طرف دیگر متاســفانه هنوز در ســطوح پایین 
بدنــۀ دولت، پدیــده نامبارک کارمندســاالری رواج 
دارد. دولت باید با راه و روش هاي مناســب و افزايش 
هماهنگي، نظارت جدی بر ســطوح اجرایی داشــته 
باشد و کارشناسان و کارمندان جزء را با سیاست های 
حمایت از تولید برنامه ریزان دولت همراه کند چرا که 
هنوز برخی کارمندان دولت، شرایط این سوی میز را 
درک نمی کنند. بنابراین اولویت های ما در شرایط فعلی 
عبارتند از تزریق نقدینگی برای حساب های در گردش 
تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، تسریع در رفع موانع 
تولید به صورت قانون و آیین نامه های دولتی، تعیین 
حقوق و عوارض صحیح گمرکی و کاهش بوروکراسی و 

محو کارمندساالری در دستگاه های دولتی است. 
هم چنانکه در ابتدای این یادداشت اشاره شد، دولت 
همچنان در آغاز اصالحات اقتصادي است و هنوز شروع 
به سازندگی نکرده است. ما در نقطۀ صفر اقتصادمان 
هستیم و باید با برنامه ریزی و سرمایه گذاری صحیح 
راه خــود را تا خروج از رکود تورمــی ادامه دهیم؛ در 
این صورت است که چشم اندازهای روشن پیش روی 
اقتصاد ایران گشــوده می شود و رشد اقتصادی دور از 

دسترس نخواهد بود.
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همه ما به عنوان شهروندان ایرانی اذعان داریم که 1 
پرداخت مالیات، موجب توسعه و رونق اقتصادی 
کشــور می شود اما مسئله اینجاست که به عنوان یک 
فعال اقتصادی پیام هایی را از فضای کسب وکار جامعه 
دریافــت می کنیم که می گوید اگر نظــام مالیاتی به 
درستی طراحی نشــود و به اجرا درنیاید می تواند آثار 
منفی بســیاری را بر بدنه اقتصاد کشور تحمیل کرده 
و در   نهایت کلیه ذی نفعان یک فعالیت اقتصادی یعنی 
مصرف کننده، تولیدکننده، واردکننده، توزیع کننده و 
در   نهایت دولت را متضرر ســازد. این موضوع، هم در 
حوزه مالیات بر درآمد و هم در حوزه مالیات بر ارزش 
افزوده صادق اســت. در واقع هرچند مالیات بر ارزش 
افزوده، نوعی مالیات چندمرحله ای و طولی اســت که 
بــار آن به دوش مصرف کننــده نهایی قرار می گیرد و 
در مراحل مختلف تولید تا توزیع بر اســاس درصدی 
از ارزش افزوده کاالهای تولید شــده و یا خدمات ارائه 
شده دریافت می شــود، اما آثار و تبعات آن مستقیما 
بر واحدهای تولیدی و تجاری شناســنامه دار کشــور 
ملموس اســت. دولت چه در بخش مالیات بر درآمد و 
چــه در بخش مالیات بر ارزش افزوده، تنها می تواند از 
بخش های شناسنامه دار نظیر واردکننده و تولیدکننده 
و یا افراد و واحدهای مرتبط با آن ها مالیات بگیرد ولی 
از فعالیت های نامولد نظیر داللی، سفته بازی و همچنین 
فعالیت های غیر رسمی و زیر پله ای نمی تواند مالیاتی 
اخذ  کند. این موضوع به مردم این پیام را انتقال می دهد 
که به سمت شــغل های نامولد بروند. بنابراین عملکرد 
دولت خواسته یا ناخواسته دامنه فعالیت های نامولد را 

روزبه روز گسترده تر کرده است.

با گذشت دوره پنج ســاله اول اجرای این قانون، 2 
اصالح نظام مالیاتی باید با هدف »کاهش فشار 
مالیاتی بر بخش تولید و سرمایه گذاری مولد اقتصادی از 
طریق تعدیل نرخ های مالیات بر درآمد« صورت بگیرد. 
همچنین در بخش تجارت خارجی باید این نکته مورد 
توجه سیاستگذاران باشد که وصول مالیات ارزش افزوده 
از کاالهای وارداتی مصرفی نباید از گمرکات آغاز شود. 
در کجای دنیا واردکنندگان رسمی و قانونی کاالهای 
مصرفــی را در گمرکات به صــف می کنند تا همانجا 
مالیات بر ارزش افزوده شان وصول شود؟ محل دریافت 
این مالیات باید پای صندوق فروشگاه ها باشد نه ورودی 

گمرکات.

هرچند افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت 3 
باید با تکیه بر میزان مصرف محقق شــود، اما 
این نکته نیز حائز اهمیت است که نظام مالیاتی کشور 
باید از اصولی اساسی نظیر عدالت، بهره مندی، توانایی 
در پرداخــت و مقرون به صرفه بــودن تبعیت کند. بر 
اســاس نظرسنجی بانک جهانی در سال 200۵، که از 

چشم امید بست. تمرکز فکری تامین کنندگان کاال اعم 
از تولیدکنندگان و فعاالن تجارت خارجی باید استوار بر 
مباحث بازار باشد. این موضوع تنها و تنها در شرایطی 
امکان پذیر است که نظام مالیاتی پشتیبانی از فعاالن 
اقتصادی را در برنامه های خود لحاظ کند. وقتی نحوه 
برطرف کردن مغایــرت در اظهارنامه مالیات بر ارزش 
افــزوده دچار برخی ابهامات و ایهامات اســت، چگونه 

می توان توقع همکاری حداکثری از اصناف داشت؟ 

نبود زمینه ها، امکانات و زیرساخت های اجرایی در 6 
اقتصاد ایران مانع از گسترش و اجرای کامل قانون 
مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با اصناف شــده است. 
به عنوان نمونه زمانــی که نظام مالیاتی، داروخانه های 
کشور را از دریافت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده 
اســت چطور انتظار دریافت مالیات بر ارزش افزوده از 
تامین کننــدگان مکمل های دارویــی دارد؟ آیا نباید 
در ایــن خصوص هماهنگی الزم میان نظام مالیاتی و 
نظام بهداشــت و درمان به عمل آید؟ بدیهی است که 
مقصود مــا از طرح این نواقص، عبــور از این واقعیت 
نیســت که ضروری اســت اصناف به عنوان مؤدیان 
موضوع قانــون الزم االجرای مالیات بر ارزش افزوده،  از 
مفاد آن تبعیت کرده و بــرای اجرای صحیح و دقیق 
آن به دولت کمک کنند. اگر اشــکاالتی هم در فرآیند 
اجرایی قانون یاد شــده به وجود آمد در این صورت با 
همکاری و تعامل دولت نســبت به اصالح آن مبادرت 
نمایند و ایجاد تشکیالت اداری و اجرایی قوی و مؤثر و 
ایجاد ارتباط سازمان مالیاتی با سایر سازمان های مرتبط 
از ضروری ترین اصالحاتی است که در این مسیر باید 

برای آن برنامه ریزی شود. 

و نهایتا: افزایش تالش ها برای فرهنگ سازی در 7 
مشارکت عمومی در کسب درآمدهای مالیاتی 
یک ضرورت است. در کشور ما به دلیل عدم توجه به 
این مهم، چگونگی دریافت مالیات از مودیان، همواره 
یکی از معضالت اصلی دولت ها بوده اســت. بی شک 
عدم آموزش مودیان و فعاالن اقتصادی یا بی اطالعی 
و کم اطالعــی آن ها از جزییات اجرایی قانون مالیات 
بر ارزش افــزوده، منجر به بــروز برخی مقاومت ها 
از طرف مودیان در رابطه با اجرای این قانون شــده 
است. تجربه جهانی نشان می دهد تمامی تالش ها در 
راستای اجرای کارآمد مالیات بر ارزش افزوده، بستگی 
به فرهنگ سازی و افزایش سطح رضایتمندی مودیان 
دارد. تغییر نگاه به مالیات به عنوان تامین کننده عمده 
درآمدهای بودجه ای، هر چند بدون فرهنگ سازی در 
سطح جامعه و تغییر نگاه مودیان مالیاتی به این مقوله 
محقق نمی گردد اما در مقوله فرهنگ سازی مالیاتی، 
گام اول را باید دولت بردارد و خود را ملزم به رعایت 

قانون مالیات ها بداند.

شفاف سازی اقتصاد
چندنکتهدرحاشيهپروندهمجله»آیندهنگر«دربارهمالياتبرارزشافزوده

30هزار بنگاه اقتصادی در ۵3 کشور در حال توسعه به 
منظور تعیین اصلی ترین موانع کسب وکار به عمل آمد، 
۷۵درصد پرسش شــوندگان، نظام مالیاتی را به عنوان 
سومین مانع کسب وکار )پس از عدم اطمینان نسبت 
به سیاست ها و بی ثباتی اقتصاد کالن( معرفی کرده اند. 
بنگاه های اقتصادی در کشــور ما در این مقطع زمانی 
به واسطه فشار تحریم ها، رکود اقتصادی و افزایش نرخ 
ارز در شرایط نامتوازنی هستند و مسلما تشدید شرایط 
سخت، فعالیت های اقتصادی زیرزمینی را رونق خواهد 
داد. البته مسلما این موضوع بیشتر در رابطه با مالیات بر 
درآمد صادق است اما به هرحال، مالیات بر ارزش افزوده 
نیز به طور غیرمستقیم بر تقاضای بازار و در   نهایت میزان 

فروش و میزان درآمد بنگاه ها اثرگذار است. 

یکی از اهداف اجرای قانون مالیات ارزش افزوده، 4 
بهبود فرآیند شفاف سازی اقتصاد بود. در واقع با 
اجرای مالیات بر ارزش افزوده، پیش بینی می شد منافع 
دو گروه از فعاالن بازار به طور جدی به خطر بیفتد. در 
درجه اول کسانی که پشت پرده به داللی و واسطه گری 
مشــغولند. کســانی که بدون اینکه در زحمت تولید 
شریک باشند و بدون اینکه در مقابل مصرف کنندگان 
تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا 
مصرف، با خرید و فروش های مکرر باعث عدم شفافیت 
و التهاب در بازار می  شوند. گروه دیگر ضررکننده  ها از 
قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان بودند. کسانی 
که خارج از مسیر قانونی و رســمی واردات، کاالهای 
خارجی را از بازارهای امارات، عمان، کردستان، آسیای 
میانه و حتی افغانستان و پاکستان دور از چشم ماموران 
قانون به داخل ایران منتقل کرده و بازار ایران را مملو از 
کاالهای بی کیفیت خارجی کرده اند. ویژگی اصلی این 
عده، عدم تعهد آن ها در برابر مصرف کنندگان است چرا 
که نه گارانتی معتبری ارایه می  کنند و نه حتی در قبال 
صحت و سالمت کاالیی که ارایه می  کنند، مسؤولیتی 
می  پذیرند. ضرر این عده بیشتر از این بابت پیش بینی 
می شد که قانون مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کسانی 
اســت که از شــفافیت بازار گریزانند و منافعشان در 
بهره برداری از شــایعات، رانت های اطالعاتی و قاچاق 
اســت. اما عمال اتفاقی که افتاده آن اســت که قدرت 
رقابت بازرگانان شناسنامه دار در مواجهه با تجارت پنهان 
و زیرزمینی کاهش پیدا کرده است. به همین جهت این 
موضوع یعنی حمایت از فعاالن اقتصادی شناسنامه دار 
باید بیش از پیش، مورد نظر سیاستگذاران قرار بگیرد. 

نکته دیگر ضرورت افزایش کارآیی نظام مالیاتی 5 
از طریق کاهش هزینه و زمان وصول درآمدهای 
مالیاتی اســت. تا زمانی کــه ناهماهنگی ها در نظام 
مالیاتی کشور موجب صرف وقت و هزینه برای فعاالن 
اقتصادی شــود نمی توان به مشــارکت فعاالنه ایشان 

 محمد  حسین برخورد ار
رئیس مجمع وارد ات

تازمانیكه
ناهماهنگیها
درنظاممالياتی
كشورموجب
صرفوقتو
هزینهبرای
فعاالناقتصادی
شودنمیتوانبه
مشاركتفعاالنه
ایشانچشماميد
بست.
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دولِت بازی ساز، بخش خصوصی بازیگر،  بانک مرکزی مقتدر . میزگردی با حضور  
یحیی آل اسحاق و فرهاد نیلی 

نظارت بانک مرکزی بیشتر شود .  نظرخواهی از: کوروش پرویزیان/ سعید اربابی
محمدهادی مهدویان / عباس کمره ای/ کمال سیدعلی

چالش ها در برابر فرصت ها .  احمد حاتمی یزد
انضباط مالی و عبور از بنگاه داری .  محسن حاجی بابا

پیش به سوی شفاف سازی  .   فریال مستوفی
پایۀ پولی، خط قرمز دولت .  پیمان قربانی

ضرورت استقالل بانک مرکزی .  محمدمهدی رئیس زاده
بانک  به مثابه ابزار توسعه . سیدمحمد صدر هاشمی نژاد

11

17

23
24
25
26
30
30

آینده نگر: توســعه صادرات غیرنفتی از مباحثی 
اســت که در سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی و 
طرح های اقتصادی دولت یازدهم از جمله بسته خروج 
غیرتورمی از رکود به عنوان یکی از پیشــران های 
اقتصاد کشــور تعیین شده اســت. در کنار سایر 
نهادهای دولتی و خصوصی، نقش سیســتم بانکی 
در رشد صادرات غیرنفتی، نقشی تاثیرگذار است و 
سیاستگذاری بانک ها باید به  گونه اي باشد که روند 
کلی اقتصاد به ســمت کاهش وابســتگی به نفت و 
خروج از رکود حرکت کند. از طرف دیگر ساماندهی 
نظام بانکی به نحوی باید باشــد که فعاالن اقتصادی 
بتوانند با خاطری آسوده به سمت فعالیت های مشترک 
اقتصادی با کشورهای منطقه که نقش بازارهای هدف 
ما را ایفا می کنند، حرکت کنند تا صادرات غیرنفتی ما 
به رشد و شکوفایی بیش از پیش دست یابد. پروندۀ 
پیش رو قصد دارد  به روشن شدن فرصت ها، تهدیدها، 
موانع، راهکارها و پتانسیل های پیش روی نظام بانکی 
در مسیر پیشــبرد این اهداف و به محورهایی از این 
دســت بپردازد: کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، 
موانع مبادالت ارزی در سطح بین الملل و راهکارهای 
برون رفت، بدهی های معوق واحدهای تولیدی، تغییر 
نقش بانک ها به بنــگاه داری، عدم تخصیص صحیح 
اعتبارات در اختیار بانک هابــه بخش تولید، ازدیاد 
شعبه های بانک های مختلف در کشور، نسبت پس انداز 

در بانک ها و  حمایت از تولید؟ 

پشتیبان مقاومت
نظام بانکی چه نقشی در  تحقق اقتصاد  مقاومتی  ایفا می کنند؟
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یحیی آل اسحاق: بانکی که می خواهد در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کند باید 
در مقابل تهدید ها توانایی و اقتدار داشــته باشد و در حوزه مسائل توسعه ای، ابزار، 
مدیران و برنامه های مناسب را تدوین کند. متاسفانه نظام بانکی ما در حال حاضر 
نمی توانــد این دو وظیفه را انجام دهد. یعنــی از یک طرف در مقابل تهدیدهای 
بین المللی و داخلی توان الزم را ندارد و از طرف دیگر از امکانات الزم هم بی بهره 

است.
پیمان قربانی: در حوزه بانک مرکزی به این صورت حرکت کردیم که اوال در بحث 
اقتصاد مقاومتی هدف را مشخص کنیم. هدف، ایجاد ثبات در اقتصاد کالن است. به 
این معنا که باید در قبال شوک های وارده، رویکرد ثبات بخش درپیش بگیریم. این 
رویکرد سه حوزه دارد؛ ثبات مالی، خارجی و پولی. ثبات مالی بحث پایداری بودجه 
را به میان می کشــد. ثبات خارجی و پولی نیز حوزه هایی اند که مستقیما با بانک 
مرکزی در ارتباط اند. در ثبات خارجی مسائل نظری این قضیه به خوبی تعیین شده 

و نقشه راه در بانک مرکزی ترسیم شده است.
محسن حاجی بابا: شاکله اقتصاد مقاومتی تولید و صادرات است و بایستی تمامی 
سیاست ها، امکانات و روش های اجرایی در جهت این دو هدف برنامه ریزی و حرکت 
کند و هرچه دراین جهت تأخیر به  وجود آید، از هدف اصلی دور مانده ایم. تولید و 
صادرات وابسته به یکدیگر هستند و در این میان، صادرات خود، وابسته به تولید 

است. باید در گام نخست به راهکارهای افزایش و بهبود تولید پرداخت.
کوروش پرویزیان: بانک ها بر مبنای کارکرد تعریف شده خود، به عنوان تامین کننده 
و یا واسط مالی، می توانند با تامین به موقع و مناسب منابع مالی مورد نیاز بنگاه های 
اقتصادی و نیز با اتخاذ روش های ساده و شفاف در ارتباط با مشتریان خود، نقش 
ممتازی در بهبود فضای کسب وکار و تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کنند. در این راستا 
بازآرایی و اصالح مقررات و قوانین حاکم بر نظام بانکی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 
محمدهادی مهدویان: تقریباً کلیه خطوط اعتباری مورد عمل در گذشــته، در 
سال های اخیر به روی تجار و تولیدکنندگان بسته بوده است. نظام بانکی به عنوان 
ستون اصلی نظام مالی کشور نقش بسیار اساسی در سیاست های خروج از رکود 
تورمی به عهده دارد اما به دلیل مشکالت بزرگ و نیز دوره رکود طوالنی در اقتصاد 

ملی دچار ضعف مفرط شده است.
احمد حاتمی یزد: بر اساس دستورالعمل اقتصاد مقاومتی، تنها راه نجات اقتصاد 
کشور از شرایط فعلی توجه به صادرات است. اما هم اکنون تنها بانک توسعه صادرات 
و صندوق ضمانت صادرات اقدامات الزم را برای پشــتیبانی بخش صادرات انجام 
می دهند و برای رونق صادرات و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تمامی بانک ها باید 

کمک کنند و نقدینگی الزم را برای صادرکنندگان تامین کنند.

فرهاد نیلی: سیاست های اقتصاد مقاومتی یک تئوری اقتصادی نیست، حتی مدل 
اقتصادی هم نیست بلکه یک مدل مدیریتی اقتصاد کشور است. نگاه سیاست گذار 
هم در این سیاست ها نسبت به اقتصاد به هیچ وجه بسته نیست. اقتصاد مقاومتی یک 
فرصت است و به نظر من حداقل تاثیری که می تواند بگذارد، اجماع سازی در سطح 
مدیریت کالن اقتصاد کشور است. بعد از هشت سال تجربه مدیریت اقتصاد در عصر 
دولت های نهم و دهم، اکنون این فرصت ایجاد شده که بر خاکستر آن تجارب، بنای 

تازه ایجاد شده و گفتمان اقتصادی جدیدی بر کشور حاکم شود. 
محمدمهدی رئیس زاده: یکی از مهم ترین مســائل بخــش خصوصی، تأمین 
سرمایه در گردش است که خوشبختانه تازه ترین آمارهای منتشر شده از عملکرد 
تسهیالت دهی بانک ها در پنج ماهه نخست سال جاری درمقایسه با دوره مشابه سال 
گذشته و دوسال قبل به ترتیب حدود 40درصد و 90درصد افزایش کّمی را نشان 
می دهد. اصوالً باعنایت به نرخ تورم چندســاله اخیر، حتی حداکثر ظرفیت و توان 

اعطای تسهیالت سیستم بانکی نیز پاسخگوی نیازهای فعلی صنعت نیست.
کمال سیدعلی: سیاست هایی که در راستای اقتصاد مقاومتی در سیستم بانکی 
باید اعمال شود بیشتر به کاهش نرخ سود برمی گردد و نهایتاً ارزان شدن نهاده های 
تولیدی اســت که در مجموع سمت عرضه را با قیمت مناسب برای مردم تجهیز 
می کند. موضوع دیگری که می تواند در راستای اقتصاد مقاومتی نقش آفرین باشد 
نرخ ارز، موضوع یکسان سازی آن و همچنین مدیریت بازار ارز است. باتوجه به اینکه 
یکی از موارد توزیع رانت، دونرخی بودن ارز است، بدیهی است که یکسان کردن نرخ 

ارز یکی از ابزارهای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
سیدمحمد صدرهاشمی نژاد: بانک ها در یک اقتصاد متعارف نقش تأمین کننده 
مالی کوتاه مدت، برای کسب وکارهای مختلف را دارند، ولی در کشور ایران که بازار 
سرمایه آن توسعه نیافته اســت، نقش به مراتب پررنگ تری دارند و به عبارت دیگر، 
اقتصاد ایران بانک محور اســت. بانک ها بنگاه اقتصادی هستند ولی از آنجایی که 
نتوانسته اند به درستی به وظایف خود براساس اصول بانکداری عمل نمایند، از طرف 

سازمان های نظارتی و حاکمیتی با نگرش متفاوتی دیده شوند.
عباس کمره ای: بانک های دولتی ایران با این مشکل مواجه اند که بیش از ظرفیت 
منابعشان تسهیالت داده اند. اکنون ازیک سو تقاضا برای تسهیالت بانکی زیاد است 
و از سوی دیگر، منابع بانک ها در حدی نیست که قادر به پاسخگویی این تقاضا ها 
باشــند. اگر بانک ها را به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده ها که خودشــان از ســایر 
تولیدکنندگان حمایت می کنند تعریف کنیم بنابراین ضروری به نظر می رســد تا 
از حمایت دولت و مراجع ذی صالح بهره مند شوند. درواقع این حمایت باید در سه 

بخش وصول مطالبات، افزایش سرمایه و تسهیل امور بانکی انجام شود.

من از خود مسئولین کشور می شنوم 
که بخش خصوصی به خاطر کم توانی اش 
جلو نمی آید. خب، باید فکری بکنید برای 

اینکه به بخش خصوصی توانبخشی بشود؛ حاال از طریق بانک هاست، از طریق 
قوانین الزم و مقرراِت الزم اســت؛ از هر طریقی که الزم است، کاری کنید که 
بخش خصوصی، بخش مردمی، فعال شود. باالخره اقتصاد مقاومتی معنایش این 
است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند روبه رشد اقتصادی در کشور 

محفوظ بماند، هم آسیب پذیری اش کاهش پیدا کند.

بانک ها و اقتصاد مقاومتی
1391/6/2
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دولِت بازی ساز
بخش خصوصی بازیگر،  بانک مرکزی مقتدر

اقتصادمقاومتیونظامبانکیدرميزگردیباحضوریحيیآلاسحاقوفرهادنيلی

عظیم محمودآبادی: »البنک ما البنک و ما ادراک ما البنک« این جمله ای است 
منتسب به سیدجمال الدین اسدآبادی که با بیانش می خواست اهمیت بانک به 
مثابه ابزاری دردســت کشورهای غربی و امپریالیسم را توضیح داده باشد. اما 
دکتر فرهاد نیلی در توضیح اهمیت بانک ها و میزان باالی حساسیت آن ها با نقل 
این جمله سعی کرد اظهارات خود را مستند به سخن این شخصیت سیاسی- 
مذهبی تاریخ معاصر کند. اقتصاد مقاومتی و نظام بانکی موضوع میزگرد این 
شــمارۀ »آینده نگر« بود. نشســتی که باحضور یحیی آل اسحاق رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی 

و بانکی برگزار شد.

به اعتقاد آل اسحاق، سودآوربودن بعضی از فعالیت ها مثل ساخت وساز مسکن 
باعث شده تا بانک به جای حرکت در مسیر اصلی اهدافش که   همان واسطه گری 
مالی است به بنگاه داری روی بیاورد. به این ترتیب، عالوه بر کاهش منابع بانکی 
برای انجام واسطه گری مالی، برای بخش هایی که قصد ورود به عرصه ساخت وساز 
دارند نیز رقیب ایجاد می شود. نیلی معتقد است اکنون اجماالً ستاد اقتصادی 
دولت نسبت به شناخت مشکالت و اینکه چه روش هایی باید درنظر گرفته شود 
اتفاق نظر دارند اما این اتحاد باید تبدیل به سندی تفصیلی شود؛ یعنی مجلس 
هم مشارکت کند و در شناخت مشکالت و اولویت بندی و توالی اقدامات اصالحی 

با دولت هم افق شود. 
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همان طور که می دانیــد موضوع بحث ما 
اقتصاد مقاومتی و نظام بانکی است. کار شناسان و 
فعاالن اقتصادی بحرانی را در نظام بانکی کشور 
طی چندسال گذشته هشدار داده بودند که اکنون 
نیز با وجود دنبال شــدن سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، هنوز نگرانی هایی دربارۀ آن وجود دارد. 
برای ورود به بحث بفرمایید به نظر شما، وضعیت 
فعلی نظــام بانکی ما، چه نســبتی با اهداف و 

سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی دارد؟ 
آل اسحاق: در ســاختار اقتصادی امروز جهان، نظام 
بانکی ستون فقرات اقتصادی کشور ها محسوب می شود 
و مدل و مهندســی اقتصادی دنیا به گونه ای است که 
نظام بانکی بالاســتثناء رکن عمده مسائل اقتصادی 
اســت. ما درباره موضوعی بحــث می کنیم که وزن 
بسیار باالیی دارد و فعالیتی است که به نحوی در تمام 
حوزه های اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و فرهنگی و 
حتی روابط بین الملل نقش آفرین، و در تمام حوزه های 
حاکمیتی دولت، مجلس، قــوه قضاییه و بخش های 
خصوصی موثر است. بنابراین هر اظهارنظری در این 
زمینه، باید باتوجه به این شمول باشد. همچنین نظام 
بانکی در جمهوری اسالمی ایران، تاریخ و تحوالتی دارد 
و آنچه اکنون می بینیم ماحصل تاریخ نظام بانکی ایران 
است. عقبه ای که در هر موقعیت زمانی و بنا به مسائل 
مختلــف، اثراتی روی نظام بانکی گذاشــته که نتایج 
آن در قوانین، سیاست ها و مدیریت ها دیده می شود. 
بنابراین، برای ریشــه یابی وضعیت موجود، ارزیابی و 
شــناخت درست از نظام بانکی باید نیم نگاهی به این 
تاریخ داشت. نکته دیگر این است که نظام بانکی ضمن 
این که در همه حوزه ها تاثیرگذار است، خودش هم از 
همه این جریان ها تاثیر می گیرد و به عنوان یک بنگاه 
اقتصادی، جدا از یک بنگاه حاکمیتی، مسائل خاص 
خودش را دارد و عدم توجه به الزامات، محدودیت ها و 
اهداف و اقتضائاتش نگاهی ناقص را به دنبال می آورد. 
نمی توان با نگاهی یکطرفه، از یک نظام بانکی انتظار 
داشــت که فقط تامین کننده نیاز ها باشد بدون اینکه 
الزام این تامین پذیرفته شده باشد. یکی از مهم ترین 
نکاتی که باید در نظر داشــت این است که بانک یک 
بنگاه اقتصادی است و باید پاسخگوی سرمایه دار انش 
باشد. باید نگاه جامعی به نظام بانکی داشت و جایگاه 
بانــک در ســاختار بین المللی را هــم درنظر گرفت. 
انتظاراتی که اکنون به سمت نظام بانکی نشانه رفته 
است با آنچه که در توان نظام بانکی است، همخوانی 
ندارد. این اولین بخش از شناخت وضعیت نظام بانکی 
کشــور اســت. یعنی عطش نیاز به تسهیالت، منابع 
بانک و هرآنچه که از بانک حاصل می شود با واقعیات 
همخوانی ندارد، ضمن اینکه برداشت مدیران بانک ها 
با برداشــت دیگران نسبت به نظام بانکی تفاوت دارد؛ 
یعنی برداشت مشترکی در نظام بانکی ما بین مسئوالن 
و اداره کنندگان بانک ها با متوقعان وجود ندارد. نکته 
بعدی تعارضاتی است که در قوانین بانکی کشور وجود 
دارد؛ مثال از یک طرف گفته می شود که بانک باید در 
چارچوب بانکداری اسالمی عمل کند و بیشتر به سمت 
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مشارکت گام بردارد. درحالی که وقتی مشارکت انجام نظ

می شــود، عمال بانک به یک بنگاه دار تبدیل می شود. 
یعنی هم مطالبات بانک از مردم و هم قوانین و مقررات 
باعث می شود که مشارکت، از بانک یک بنگاه دار بسازد. 
بنابراین اکنون دیده می شــود که بانک ها وارد عرصه 
بنگاه داری، معدن و ساخت وساز شده اند. حتی می توان 
بنرهایی را دید که روی آن ها نوشته شده: واحد تولید 
مسکن انبوه بانِک فالن! یعنی اساسا آن بانک، سازمانی 
برای ساخت وساز تاســیس کرده است. مجموعه این 
عوامل نظام بانکی کشور را از ریل خودش خارج کرده 
است. ضمن اینکه سودآوربودن بعضی از فعالیت ها مثل 
ساخت وساز مسکن باعث شده تا بانک به جای حرکت 
در مســیر اصلی اهدافش که   همان واسطه گری مالی 
است به بنگاه داری روی بیاورد. به این ترتیب عالوه بر 
کاهش منابع بانکی برای انجام واسطه گری مالی، برای 
بخش هایی که قصد ورود به عرصه ساخت وساز را دارند 
نیز رقیب ایجاد می شود. نکته بعدی، فرآیند مدیریتی، 
شکل وشمایل ساختار نظام بانکی کشور و جایگاه بانک 
مرکزی در این ســاختار است که بحث های متعددی 
پیرامون خود دارد. تقریبا بعد از انقالب بانک مرکزی 
همواره به گونه ای در ســایه حاکمیت بوده است. البته 
این بانک ابزار حاکمیت اســت اما به تدریج ابزار دولت 
شد و حضور رئیس کل بانک مرکزی در دولت به این 
نتیجه گیری ختم شــد که دولت ها می توانند از بانک 
مرکزی به عنوان یک ابزار استفاده کنند. برای دولت ها 
سخت اســت که این ابزار قدرتمند را ازدست بدهند 
درحالی که بانک مرکزی باالنس کننده سیاســت های 
مالی کشور اســت و نمی تواند به عنوان خزانه دولت 
محســوب شــود. البته این موضوع از گذشته وجود 
داشته است و این شرایط در سازمان مدیریتی شورای 
عالــی بانک ها و مجمع بانک هم وجود دارد. به عبارت 
دیگر افرادی که در آنجا هســتند، در مسیر همراهی 
با سیاست های دولت حرکت می کنند. مهم تر از همه 
شــورای پول واعتبار که یک نهاد مســتقل است، و 
ســازمان نظارت بر بانک ها هم با این ساختار موجود 
اتوماتیک وار به ســمتی رفته اند که نظارت به گونه ای 
باشــد که در جهت اهداف دولــت گام بردارد. درواقع 
یکی از مشــکالت اقتصاد کشور در بخش نظام بانکی 
این است که سازمان نظارت ضعیف عمل می کند. این 
اشکال صرفا به مدیریت یک سازمان مشخص مربوط 
نیست بلکه مجموعه رفتارهای حاکمیت به شکلی است 
که کار را به این مرحله می رساند. بنابراین باید از پایه 
به این ساختار نگاه شود. از سوی دیگر وضعیت شعب 
و موسســات مالی و اعتباری هم آسیب های فراوانی 
دارد. به عبارت دیگر شــرایط تاسیس، تامین سرمایه، 
نوع روابط شــان با بانک ها، مــردم و دولت همگی با 
مشکل روبرو است. مجموعه روابطی چون رابطه مردم 
با موسسات و بانک ها، رابطه بانک ها با بانک مرکزی، 
رابطه بانک ها با یکدیگر، رابطــه بانک ها با مقررات و 
قوانین، در نظام بانکی کشور به گونه ای است که انسجام، 
جایگاه و انتظارات را با مشکل مواجه کرده است. ضمن 
اینکه اقتضائات مالی بانک ها با اقتضائات باقی اقتصاد 

همخوانی ندارد. به عنوان مثال، زمانی دالر هزارتومان 
بــود و مجموعه منابع بانک ها براســاس آن محدوده 
مشخصی داشت اما اکنون قیمت دالر به سه هزارتومان 
رسیده است، اما آیا این فاصله سیصددرصدی در رابطه 
با منابع بانک از انواع و اقسام آن پُر شده است؟ می توان 
به این مشــکالت تورم و محدودیت های تحریم ها و... 
را نیز اضافه کرد. این مجموعه مشــکالت نظام بانکی 
کشور است. اکنون شــرایط به گونه ای شده است که 
مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و مســئوالن بانک 
مرکــزی و تمامی کار شناســان و اقتصاددانان به این 
نتیجه رسیده اند که باید طرحی نو درانداخته شود. با 
این وجود این نگرانی وجود دارد که مبادا در این طرح 
هرکسی از زاویه خودش عمل کند. درحالی که باید یک 
نگاه جامع به شرایط داشــت. این موضوع یک حوزه 
تخصصی است و کسی که می خواهد وارد آن شود باید 
بداند که درباره چه چیزی صحبت می کند. معماران 
این طرح جدید نمی توانند جز از درون این سیســتم 
باشند. برای رفع مشکالت یک شرط اساسی وجود دارد 
و آن هم این است که فضای سیاسی، سیطره اش را از 
نظام بانکی بردارد. سیاســیون باید سایه مبارکشان را 
از نظام بانکی بردارند. این یک آفت بزرگ یا یک نگاه 
غیرمتناسب است که از ابتدا تا انتها برخوردی سیاسی 

با نظام بانکی داشته باشیم. 
در واقــع اشــاره دکتر آل اســحاق به 
سیاسی شــدن مدیریت نظام بانکی و ضرورت 
اصالح این نگاه اســت. حال سوال این است که 
تغییر ماهیت نظام بانکی چگونه شــروع شد؟ 
بسیاری از کار شناســان می گویند این حجم از 
فعالیت اقتصادی که بانک ها دارند را در هیچ جای 
دیگری ســراغ نداریم. چه عواملی باعث آغاز و 

تکوین این روند شده است؟ 
نیلی: من این ســوال را این گونه معنا می کنم که یک 
نوع نارضایتی از عملکرد نظام بانکی در سطح عام وجود 
دارد. اجــازه دهید این مطالبه اجتماعی را به تفکیک 
خانوار ها و بنگاه ها بررســی کنیم. در سطح اشخاص 
حقوقی، دسترسی مردم به نظام بانکی آنجایی است که 
سپرده های خود را در اختیار بانک می گذارند. ما نزدیک 
به 21 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور داریم. وقتی 
به هر کدام از این شعب مراجعه می کنیم آنجایی که 
می خواهید منبعی در اختیار بانک بگذارید تمام ارکان 
بانک حاضر هستند اما وقتی می خواهید منبعی از بانک 
بگیرید کسی پاسخگو نیست و شما در هزارتویی قرار 
می گیرید تا در   نهایت بتوانید مبلغی را وام بگیرید. این 
درحالی است که وظیفه اصلی بانک، واسطه گری مالی 
اســت. یعنی بانک به   همان میزان که باید نگهدارنده 
سپرده ها باشد باید در پرداخت تسهیالت هم پاسخگو 

باشد. 
هرچند پیمایش علمی خاصی صورت نگرفته است 
که میزان رضایت مردم از سیســتم بانکی کشــور را 
مشخص کند اما به نظر می رسد آن چنان که مردم از 
بانکداری الکترونیک راضی اند، از خدمت رسانی بانک ها 
در حوزه های دیگر راضی نباشند. اگر این انگاره درست 

بيشاز۱۰
سالاستبحث
میكنيمكهكارت
اعتباریراباعقد
قرضالحسنه
بدهيمیابافروش
اقساطی.یعنی
اینحقشناسایی
نشدهفردیكه
۵سالحقوق
باالییکونيم
ميليونتومان
میگيرداجازهدارد
تاسقفسهبرابر
حقوقشبهبانک
بدهکارباشدو
كسیهمازاو
نخواهددهتاسند
بياورد!
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مدت زمان زیادی است در دنیا مرسوم شده است. افراد 
در دنیا دوکارت در جیبشان دارند. یکی کارت بدهی و 
دیگری کارت اعتباری. فرد در هنگام استفاده از کارت 
بدهی از حساب خودش برداشت می کند، درحالی که 
با اســتفاده از کارت اعتباری درواقــع دارد از بانک تا 
یک ســقفی که متناسب با گردش مالی حسابش در 
یک دوره اســت، وام می گیرد. یعنی یک تســهیالت 
مصرفــی ارزان قیمت که بدون رجوع به بانک به افراد 
اجازه اســتفاده از آن داده می شــود. فرد با استفاده از 
کارت اعتبــاری تا یک ماه نیازی ندارد مبلغی به بانک 
پرداخت کند و بعــد از آن یک دفعه نرخ بهره اعمال 
می شود. در واقع حساب شما می تواند همیشه بدهکار 
باشد، به هیچ کس هم رو نیانداخته اید، تا یک ماه هم 
فرصت دارید و تنها یک کارمزد ساالنه دودرصد به ازای 
عضویت در این سامانه پرداخت می کنید. به عالوه هر 
کاالی بادوامی که با کارت اعتباری خریداری شود یک 
گارانتی به شما داده می شود که بهتر از گارانتی شرکت 
تولیدکننده است. مهم ترین اتفاقی که در این فرآیند 
رخ می دهد این اســت که عزت فرد حفظ می شود و 
فرد برای تسهیالت کوچک اصال نیازی ندارد به بانک 
رجوع کند. موضوعی که جزو حقوق شهروندی است 
و بانک ها موظف اند براســاس »تکلیــف رقابت« و نه 
»تکلیف حکومت« این مزایــا را در اختیار افراد قرار 
دهند، زیرا اگر به این شکل رفتار نکنند از بازار حذف 
می شوند. بیش از 10 سال است در داخل کشور بحث 
می کنیم که کارت اعتباری را با عقد قرض الحســنه 
بدهیم یا با فروش اقساطی. یعنی این حق شناسایی 
نشده است که برای مثال فردی که ۵ سال حقوق باالی 
یک ونیم میلیون تومان می گیرد و گردش مالی اش از 
یک اعتباری برخوردار است اجازه دارد تا سقف سه برابر 
حقوقش به بانک بدهکار باشد و کسی هم از او نخواهد 
ده تا سند بیاورد! در کشورهای دیگر بانک ها به تدریج 
متوجه شده اند که شمار زیادی از افراد نمی توانند بعد 
از یک ماه همه بدهی شان را بدهند، پس این یک منبع 
درآمد خوبی برای بانک ایجاد می کند. جالب اینجاست 
که طبق این ســازوکار، آنهایی که خوش حسابند از 
قرض الحسنه استفاده می کنند و آنهایی که نمی توانند 
نظم مالی داشــته باشند به خوش حســاب ها یارانه 
می دهند. یعنی سیستمی طراحی شده که در آن افراد 
ترغیب می شوند که نظم مالی داشته باشند. این مربوط 

به اشخاص حقیقی است. 
این توضیحات شما به رابطه بانک با مشتریان 
حقیقی برمی گردد. در رابطه بانک ها با مشتریان 
حقوقی نیز ما شــاهد عدم تناسب مطالبات و 

عملکردها هستیم.
نیلی:  در مورد اشــخاص حقوقی مسئله ابعاد دیگری 
دارد. مثال همین افزایش قیمــت دالر از هزار تومان 
به سه هزار تومان درحالی اتفاق افتاد که بانک های ما 
درقبال آن تجهیز نشده بودند. توجه داشته باشید که 
ما از ســال 1368 به بعــد، دو دوره بانکداری را تجربه 
کردیم. تا قبل از برنامه سوم، بانک های ما مانند ادارات 
دولتی بودند. مدیر بانک هم یک مدیر اداری بود. دستور 

می گرفت و انجام می داد. از زمان برنامه سوم اجازه داده 
شد تا بانک های خصوصی شکل بگیرند. بانک، منطق 
اقتصادی خــودش را دارد. اگر آن را مدیریت نکنید، 
اوست که شــما را مدیریت می کند. مثلی هست که 
البته شاید چندان خوشــایند نباشد اما می گوید اگر 
می خواهید از یک بانک دزدی کنید راهش این نیست 
که بروید با اســلحه به بانک حمله کنید بلکه روشش 
این اســت که بروید یک بانک تاسیس کنید چون در 
این صورت نظام بانکی به شــما اجــازه می دهد که با 
ســپرده های مردم پروژه های موردنظرتان را مدیریت 
کنید. یک ســرمایه ای می آورید و از قَِبل آن چندبرابر 
دارایی ایجاد می شــود. درواقع ما وارد یک نظام بانکی 
پیچیده شده ایم بدون این که نظام مدیریت ما پیچیده 

شده باشد. 
در دوره دوم بانکــداری که با تصویب قانون برنامه 
سوم وارد آن شــدیم، این فرهنگ به تدریج در میان 
عالقه منــدان به فعالیت های بانکــی نضج گرفت که 
بانکــداری در ایران می تواند یــک فعالیت اقتصادی 
سودآور باشد به این شرط که چندکار انجام شود. اول 
اینکه چندصدمیلیارد تومان بابت ســرمایه نزد بانک 
مرکزی تودیع شــود. دوم اینکه تعدادی شــخصیت 
معتبر و موجه از نظر ناظر بانکی را بتوان قانع کرد که 
به عنوان موسسان معرفی شوند و سوم هم اینکه یک 
صنعتی داشته باشید که تشنه منابع بانکی باشد. با آن 
سرمایه و افراد، مجوز تاسیس بانک را می گیرید و بعد 
سپرده های یارانه ای را جذب می کنید و در اختیار آن 
صنعت قرار می دهید. پس افراد به جای اینکه در صف 
دریافت تســهیالت از بانک ها قرار بگیرند، می روند در 
صف بانک مرکزی می ایستند تا مجوز تاسیس بانک 
بگیرند و در این میان افرادی که موفق شوند در واقع به 
هستۀ اعتبارات بانکی وصل شده اند. این تغییر وضعیت 
در محیط بانکداری کشور، مستلزم تغییراتی در محیط 
نظارت بر بانک ها بود که چندان جدی گرفته نشــد. 
برای سواری گرفتن از اتومبیلی که بیش از 60کیلومتر 
در ساعت نمی رود، نیازی نیست که ترمز شما ای بی اس 
باشد، راننده حرفه ای هم ضروری نیست پشت فرمان 
نشسته باشــد. اما وقتی می خواهید از یک اتومبیل با 
قابلیت 200 کیلومتر سرعت رانندگی بگیرید، باید از 

وجود ترمزهای ای بی اس اطمینان حاصل کنید. 
بانکداری ما از زمان تاســیس بانک های خصوصی 
وارد عرصه ای شد که سودآوری، این بانک ها را هدایت 
می کند، نه منویات دولت. بدنه مدیریت اقتصادی کشور 
از این تحول عقب افتاد. بانک داخل یک منظومه تعریف 
می شود. بانک باید رابطه اش را با سهام دار، مشتری و 
رگوالتور تنظیم کند. زمانی که رگوالتور نمی تواند نقش 
خودش را بازی کند نه به این دلیل که بلد نیست بلکه 
به این دلیل که اقتدار الزم را برای پشتیبانی تدابیرش 
بر بانک ها ندارد، در این صورت از گردونه عقب می افتد 
و سهام دار، بانک را هدایت می کند. ما خیلی وقت است 
که وارد این دوره شــده ایم که بانک ها را ســهام داران 
اداره می کنند نه مدیران. به نظر من حرکت تاسیس 
بانک های خصوصی درست بود ولی ما ابعاد این بانک ها 
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باشد حاکی از آن است که بخش اصلی و هسته سخت 
بانکداری ما سنتی باقی مانده و تنوع و کیفیت خدمات 
بانک ها متناسب با تنوع نیازهای مردم، رشد نکرده و 

سامان نیافته است. 
جناب دکتر نیلی، علت این عدم تناســب 

چیست؟ 
نیلی:  بگذارید یک مثال بزنم. در کشورهای توسعه یافته 
وقتی جوانی در دانشــگاه قبول می شود، همه بانک ها 
بــه او مراجعه می کنند و با تعیین یک ســقف اضافه 
برداشــت، او را دعــوت می کنند تا بــه بانک بدهکار 
شــود. به این دلیل که می بینند این جوان چندسال 
دانشجو می ماند و چون ســطح مخارجش باال رفته، 
به منابع مالی بیشــتری هم نیاز دارد. بانک این منابع 
مالی را تامین می کند تا بعد از فارغ التحصیلی، وقتی 
آن دانشــجو به عنوان پزشــک، مهندس و حقوق دان 
وارد بازار کار می شود بازپرداخت اقساط بدهی هایش 
به بانک شــروع شود. به این ترتیب آن دانشجو از یک 
طرف مدیریت مالی را یــاد می گیرد و از طرف دیگر 
بعد از این که وارد بازار کار شــد، می تواند قســط وام 
بانکی اش را پرداخت کند. دولت انگلستان وقتی شهریه 
دانشجویان انگلیسی را به میزان قابل توجهی زیاد کرد، 
منبعی را در اختیار بانک ها قرار داد تا به دانشــجویان 
وام بدهند. جالب اینجاســت که بازپرداخت وام های 
دانشجویی از زمانی شروع می شود که درآمد فرد از یک 
آستانه بیشتر باشد. توجه کنید هدف از طراحی چنین 
سازوکارهایی لزوما خیرخواهانه نیست بلکه سودآوری 
در رأس اهداف قرار دارد. حتی در بحث خرید خانه هم 
این تدبیر اندیشیده شده است. در واقع بانک پیگیری 
می کند و افرادی را که اجاره می دهند پیدا می کند و 
به آن ها پیشــنهاد می دهد که از وام مسکن آن بانک 
استفاده کنند تا بعد از مدتی خانه دار شوند. چون وام 
مسکن یکی از پایدار ترین شیوه های درآمدزایی برای 
بانک هاست. همه این موارد به این معناست که بانک به 
دنبال مشتری می آید و نه مشتری به دنبال بانک. مثال 
دیگر، کارت های اعتباری است که یکی از بزرگ ترین 
منابع درآمدی موسسات مالی اند. با این مقدمه اگر به 
سوال شما برگردم باید بگویم که بله، این وضع بانکی 
در کشور رضایت بخش نیست. بانک در قبال شهروندان 
نقشــی را در دنیا پذیرفته است که در ایران به دلیل 
فقدان برخی زیرساخت ها به خوبی اجرا نمی شود. به این 
معنی که رابطه بانک ها با خانوار ها بعضا یک طرفه است؛ 
آماده دریافت سپرده های مردم اند ولی در قبال تامین 
نیازهای مصرفی آن ها پاسخگو نیستند. علت چیست؟ 
یک دلیل مهم، آن اســت که ما بازار پول را یارانه ای 
کرده ایم. زمانی که پول یارانه ای می شود کل این نقش 
تحت الشعاع قرار می گیرد و در این صورت وقتی بانک به 
افراد تسهیالت می دهد بر آن ها منت می گذارد و به این 
اقدام با دید شناسایی درآمد نگاه نمی کند، درحالی که 
در همه جای دنیا دادن تســهیالت یعنی ایجاد درآمد 
پایدار برای بانک. اما وقتی ارائه تســهیالت مترادف با 
دادن یارانه می شود، بانک منت می گذارد و فرد تحقیر 
می شود. مثال بارز این امر کارت های اعتباری است که 
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را نشناختیم و فکر کردیم که این موسسات یک بانک 
صادرات یا سپه دیگر می شوند درحالی که این بانک ها 
فرق می کنند و اکنون این سهام داران هستند که این 
بانک ها را هدایت می کنند. ســهام داران هم صاحبان 
صنایع و بنگاه های خاص هســتند. بنابراین، این نوع 
بانکداری یک همزادهایی دارد. نمی شــود شــیرینی 
خورد اما انتظار داشت که قند خون باال نرود. تسهیالت 
مرتبط )connected lending( در دل تاســیس 
همین بانک هاست. باید توجه داشت که بانک با سه رده 
مشتری روبروست. اول مشتری عادی است که فقط 
ســپرده گذاری می کند و هروقت خواست تسهیالت 
بگیرد، باید در صف هــای طوالنی منتظر بماند. دوم 
مشتری ممتاز است که ســپرده اش از یک آستانه ای 
باال تر اســت و گردش مالی مناســبی هم دارد. به او 
تسهیالت کالن داده می شود و سوم مشتری وابسته 
به ســهام دار است. حاال اگر قرار باشد مطالبات معوق 
بین این ســه گروه توزیع شود، ممکن است به لحاظ 
تعداد پرونده های معوق، فراوانی با مشتریان رده 2 باشد 
اما به لحاظ مبلغ، انتظار می رود فراوانی با مشــتریان 
رده 3 باشــد. در این فضا، هر مدیرعامل جدیدی که 
به بانک می آید با تعدادی پرونده روبرو می شــود که 
مدیر قبلی موفق به وصولش نشــده چون متعلق به 
سهام داران درشت است. بنابراین مساله اول تسهیالت 
مرتبط است، یعنی تسهیالتی که کسانی می گیرند که 
خودشان صاحب بانک هستند. دوم تسهیالت کالن 
یا متمرکز اســت یعنی وقتی که بانک تخم مرغ های  
خود را در یک سبد می گذارد. سوم نسبت های اهرمی 
است یعنی چندبرابر سرمایه سهامداران بانک ها، دارایی 
ایجادکردن. یعنی یک پولی گذاشته ایم و 12برابر آن 
دارایــی ایجاد کرده ایم. با بانکداری، بازوی یک اهرم را 
می توان آنقدر بلند کرد که هر وزنه سنگینی را جا به جا 
کند. کار رگوالتور این است که با پایش مستمر نسبت 
کفایت سرمایه، نگذارد این گشتاور بزرگ شود و طول 
بــازوی اهرم از یک اندازه ای بلند تر شــود. پس الزمه 
توسعه بانکداری خصوصی در ایران، افزایش اقتدار بانک 
مرکزی است. اتفاقی که نه تنها رخ نداده بلکه با تضعیف 
بانک مرکزی همراه بوده است. یکی از پیامد های این 
اتفاق همین وضعیت فعلی است. باید ریشه های این 
وضعیت مشخص شود. اقتدار بانک مرکزی چند بخش 
دارد و تنها یک بخش آن را اقتدار سیاســی شــکل 
می دهد. بخش دیگرش اقتدار حقوقی است و بخش 
دیگر اقتدار حرفه ای. االن همکاران ما در  بخش نظارت 
بانک مرکزی همیشه خونشان در شیشه است که اگر 
یک مقامی آن ها را بابت انجام وظیفه نظارتی شان احضار 
کند، باید آب دستشــان است زمین بگذارند و بروند. 
در واقع هیچ حمایت و حاشیه امنی ندارند، درحالی که 
بازرس بانک مرکزی باید حاشــیه امن داشته باشد. با 
سعی وخطا نمی توان بانکداری کرد. بانکداری اداره سوپر 
مارکت نیست. سیدجمال زمانی گفت »البنک ماالبنک 
و ماادراک ماالبنک«. او چیزی می دانست که این حرف 
را در آن زمان زد. سیستم بانک های امروز خیلی پیچیده 
است. گام اول برای حل مشکالت پیش رو شفاف سازی 

است. در قدم اول مهم نیست چه کسی بانکدار شده، 
مهم این اســت که باید صورت های مالی بانک شفاف 
باشند. باید ترکیب سهام داری و تسهیالتش مشخص 
باشد و حسابدار مســتقل مورد اعتماد بانک مرکزی 
بتوانــد صورت های مالی بانک را حسابرســی کند و 
اگر مشخص شد که  کوچک ترین تخلفی وجود دارد 
قاطعانه برخورد شود. به این شکل، دیگر بانک تکلیفش 
را می داند. پس الیه اول حسابرسی درون بانک هاست. 
دوم شفافیت صورت های مالی و ترکیب سهام دار ها و 
تسهیالت بانکی است. سوم نظارت بیرونی بانک مرکزی 
است. نظارت بر بانک ها یک نظام سه الیه ای است که 
هیچ کــدام از این الیه ها، جای دیگــری را نمی گیرد. 
کنترل داخلی، ابزار نظارتی هیات مدیره بانک  است که 
باید مستقل از مدیر باشد. این درحالی است که ما االن 
بانک هایی را داریم که مدیرانشان رئیس هیات مدیره 
هم هســتند. الیه دوم حسابرسی های مستقل است. 
پس ما نیاز به حسابرســان خبره مستقل داریم. سوم 
نظارت بانک مرکزی است. اصال نباید کار به قوه قضاییه 
بکشد. من خاطرم هست که زمانی یکی از بازرس های 
بازنشسته بانک مرکزی فرانسه می گفت ما وقتی وارد 
بانکی می شدیم تمام زانوهای مدیران می لرزید، چون 
می دانستند که بازرس بخش نظارت بانک مرکزی اجازه 
هر کاری دارد. ما اگر بانکداری را در اتاق شیشه ای قرار 
دهیم خیلی از مشکالتمان حل می شود. البته باید به 
این موضوع هم اشاره کنم که در اینجا یک درک اشتباه 
هم اتفاق افتاده و آن این که می گویند اطالعات مشتری 
باید محرمانه بماند. این حرف البته درســت اســت. 
اطالعات ســپرده ای باید محرمانه باشد اما تسهیالت 
کالن و ترکیب سهام داری و سود و پاداش ها به مدیران، 
باید افشا شود. حقوق برخی از مدیران ارشد بانکی در 
انگلســتان چیزی در حدود یک میلیون دالر است که 
در مقیاس بین المللی رقم قابل توجهی اســت. اما اوال 
این رقم همواره به صورت شــفاف اعالم می شود. ثانیا، 
این قبیــل افراد درقبال تک تک کلماتی که می گویند 
مسئولند. در واژگان ایشان و کسانی که کلمات آن ها 
را رصد می کنند، نگرانی، خطر و بحران کامال متفاوتند 
و آثار متفاوتی بر بازارهای مالی می گذارد.  بنابراین ما 
یک نگرانی داریم که به حق اســت و باید سطح بندی 
شــود اما به هیچ وجه حل این نگرانی را نباید به افراد 
غیرحرفه ای سپرد. متاسفانه عرصه بانکداری جوالنگاه 
افراد غیرحرفه ای شده است. با همه احترامی که برای 
همه قائلیم اما بعضا افرادی وارد این حوزه می شــوند 
 که کوچک ترین دانشــی در این عرصــه ندارند. ورود 
سیاســیون به تصمیمات بانکی باعث تخریب بیشتر 
می شود. درواقع باید گفت که بخش قابل مالحظه ای 
از مشــکالت بانکداری در ایــران، مولود تصمیمات 
سیاست مدارانی است که به شکل غیرحرفه ای وارد این 

حوزه شده اند. اگر با این تحلیل موافق باشیم، نباید برای 
حل مشکل، مجددا از همین راه وارد شویم. 

آقای آل اسحاق با توجه به تصویری که از 
وضعیت بانک ها ارائه شد، به نظر شما این فضا چه 
تناسبی با سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی 
دارد و اقدام عاجلی که الزم است نظام بانکی ما در 

سیاست گذاری اش پیش بگیرد، چیست؟ 
آل اسحاق: اقتصاد مقاومتی هدف اش دو چیز است؛ 
اول اینکه بتواند اقتصاد کشــور را در مقابل تهدیدات 
مقاوم کند و دوم اینکه بتواند به اهدافش در مســیر 
پیشرفت و توسعه برسد. بنابراین باید راهکارهایی ایجاد 
کند که در مقابل تحریم های بین المللی توان ایستادن 
پیدا کند و در داخل نیز بر اثر فعالیت هایش توسعه و 
رشد ایجاد شود. بانکی که می خواهد در مسیر اقتصاد 
مقاومتی حرکت کند نیز باید در مقابل تهدید ها توانایی 
و اقتدار داشته باشد و در حوزه مسائل توسعه ای، ابزار، 
مدیران و برنامه های مناسب را تدوین کند. متاسفانه 
نظام بانکی ما در حال حاضر نمی تواند این دو وظیفه 
را انجام دهد. یعنی ازیک طرف در مقابل تهدیدهای 
بین المللی و داخلی توان الزم را ندارد و از طرف دیگر از 

امکانات الزم هم بی بهره است. 
بخش خصوصی دو مشکل اصلی دارد. یکی 
عدم دریافت تســهیالت بانکی است و دیگری 
چندین سال  که  است  معوقاتی  پرداخت نکردن 
به طول انجامیده. هرچند می دانیم پرداختن به هر 
دوی این موارد ضروری است اما فکر می کنید در 
وضعیت کنونی، اولویت نظام بانکی ما باید کدام 

باشد؟ دریافت معوقات یا ارائه تسهیالت؟ 
آل اســحاق: این موارد الزم  وملزوم یکدیگرند، چراکه 
تولیدکننده باید بدهــی اش را به بانک بدهد و بانک 
هم احتیاج به نقدینگــی دارد. هر دوی این ها به یک 
موضوع برمی گــردد. واقعیت این اســت که بانک ها 
اگر اقتضائاتشــان آماده شــود می خواهند مشکالت 
مصرف کننده ها را حل کنند. در این جلسه به وام هایی 
که به دانشجویان در انگلستان داده می شود اشاره شد. 
منتهی در کشور ما چون این خدمات شفاف نیست و 
اقتضائاتش به گونه ای است که بانک نمی تواند وارد آن 
شود، بنابراین افدامات و تصمیمات به انحراف کشیده 
می شود. مســئله مهم، منابعی است که باید به بانک 
داه شــود تا بتواند جواب عطــش متقاضیان را بدهد. 
درواقع اکنون عطش ایجادشده، بدون اینکه امکانات 
بانــک افزایش یابد. باید توان بانک را باال برد و بعد، از 
آن محافظت کرد. مجموعــه فضای حرکتی بانک را 
باید آماده کرد و بعد ســوار آن شد. باید محدودیت ها 
و برخوردهای باالسری آن را بررسی کرد تا بعد بتوان 
از آن بهره برد. به عبارت دیگر باید این تضمین به بانک 
داده شود که در واسطه گری مالی اش زیان نمی بیند و 

سرمایه اش قابل بازگشت است. 
 در واقــع معتقدید که بایــد اختیارات و 
امکانات در اختیار بانک ها قرار داده شود و بعد از 

آن ها انتظار فعالیت مناسب داشت... 
آل اســحاق: بله. ما وقتی بانکداری خارجی را مثال 
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می زنیــم منظور مجموعۀ فضایی اســت که در آنجا 
به وجود آمده اســت. این فضا باید به گونه ای باشد که 
بتوان انتظار منطقی از بانک داشــت. منابع، قوانین، 
فرآیند ها و مدیریت ها همگــی در این موضوع نقش 

دارند. 
نیلــی: بگذارید اشــاره کنم که در ذهــن بعضی از 
تصمیم گیرندگان ما به تدریج چند گمانه شکل گرفته 
که من نمی دانم از کجا آمده اند. گمانه اول این اســت 
که تولید مقدس اســت و صرف نظــر از اینکه چقدر 
سودآور است، هرکسی که تولید می کند دارد به کشور 
خدمت می کند. پس بــدون درنظر گرفتن بهره وری 
تولید و تقاضای بازار، به تولید تقدس داده شده است. 
دوم اینکه، تولید کاال از خدمت خیلی بهتر است. سوم 
اینکه هرکس کمک کند که این تولید بیشتر شود دارد 
به توســعه کشور کمک می کند. چهارم اینکه ما باید 
هزینه های تولید را پایین بیاوریم، به این شکل که باید 
سرمایه را ارزان کنیم. بنابراین برای ارزان کردن سرمایه 
وارداتی به بانک مرکزی می گوییم که نرخ ارز را کنترل 
کند. برای ارزان کردن ســرمایه داخلی هم مجددا به 
بانک مرکزی می گوییم که نرخ سود بانک ها را کنترل 
کند. بنابراین، این پارادایم در کشــور شکل گرفته که 
افزایش نرخ سود بانکی به ضرر تولید است. لذا هرجا 
خواستیم نرخ ســود را باال ببریم، گفتند که تولید را 
داریم از بین می بریم و حتی به شکل شدیدتر گفتند که 
سود باال نشانه ربا است و این بانکداری اسالمی نیست. 
من یک بــار از یکی از افرادی کــه در مورد بانکداری 
اســالمی خود را صاحب نظر می دانست پرسیدم که 
چطور می توان تشــخیص داد که نرخ سود 12 درصد 
ربا نیســت اما 18 درصد هســت؟ در مسیحیت نرخ 
بهره از یک آســتانه ای که باال می رفت می گفتند ربا 
رخ داده اما در اســالم این را نداریــم. ربا وقتی اتفاق 
می افتد که سه شرط حادث شــود. اول اینکه قرض 
باشد، دوم اینکه قرض دهنده انتفاع ببرد و سوم اینکه 
قرض دهنده اعطای قرض را مشــروط به انتفاع کند. 
تنها در این صورت است که ربا اتفاق می افتد. ما برخی 
مســائل را با موضوعات دینی آمیخته ایم. نتیجه اش 
می شــود اینکه اگر فردی برای یک کاری مثل تعمیر 
سقف خانه یا تهیه جهیزیه یا انجام یک سفر می خواهد 
وام بگیرد، گردنش در مقابل مدیر بانک کج است. چرا 
باید این طور باشد؟ چرا ما این فرهنگ را در بانکداری 
نداریم که بانک باید ســراغ مشتری بیاید نه مشتری 
سراغ بانک؟ منظور من از پول یارانه ای این بود.  االن 
خوشبختانه سال هاست که جنگ تحمیلی تمام شده و 
دیدگاه های سوسیالیستی اوایل انقالب هم رنگ ولعاب 
خود را باخته اند. سیاست های کلی اصل 44 هم نگاه ما 
را به محدوده مالکیت دولت مشــخص کرده است. به 
نظر من االن ما در یک نقطه عطف هستیم که می تواند 
یک فرصت باشد یا یک تهدید. اگر سیاست های اقتصاد 
مقاومتی را درست بفهمیم می تواند مفید باشد. توجه 
کنید که سیاســت های اقتصاد مقاومتی یک تئوری 
اقتصادی نیســت، حتی مدل اقتصادی هم نیســت 
بلکه یک مدل مدیریتی اقتصاد کشــور اســت. نگاه 

سیاست گذار هم در این سیاست ها نسبت به اقتصاد 
به هیچ وجه بسته نیست. 

آقای نیلی، به صورت خالصه بفرمایید که به 
نظرتان این مدل مدیریت اقتصاد چه ضرورت هایی 

را ایجاب می کند؟
این مدل مدیریتی اقتصاد چند ویژگی دارد؛ نخست 
درون زا بودن یعنی بنیه اقتصاد باید در داخل کشــور 
شکل بگیرد؛ دوم، برون گرا بودن یعنی باید نگاه ها برای 
شکار فرصت های اقتصادی به بیرون مرز ها باشد؛ سوم، 
تقویت رقابت پذیــری یعنی قاعده مدیریت اقتصادی 
باید بر تقویت رقابت باشــد؛ چهارم، گسترش پایدار 
ســهم ایران در بازارهای هدف یعنی باید در خارج از 
کشور به دنبال بازار پایدار بود؛ پنجم، توسعه پیوندهای 
راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای 
منطقه و جهان؛ ششم، استفاده از دیپلماسی در جهت 
اهداف اقتصادی یعنی یکی از مهم ترین کارهای سفرای 
ما باید بسترسازی برای حضور پایدار محصوالت ایران 
در اقتصادهای هدف باشد. اســتفاده از ظرفیت های 
ســازمان های بین المللی، حذف دستگاه های موازی، 
مدیریت مخاطرات اقتصــادی و... کلیدواژه های دیگر 
ســند اقتصاد مقاومتی است. بنابراین با درنظرگرفتن 
این ویژگی ها می توان گفت که اقتصاد مقاومتی یک 
فرصت است. به نظر من حداقل تاثیری که سیاست های 
اقتصاد مقاومتی می تواند بگذارد، اجماع سازی در سطح 
مدیریت کالن اقتصاد کشــور اســت. باید از ظرفیت 
این کلیدواژه ها برای اجماع سازی استفاده کرد. بعد از 
هشت سال تجربه مدیریت اقتصاد در عصر دولت های 
نهم و دهم، اکنون این فرصت ایجاد شده که بر خاکستر 
آن تجارب، بنای تازه ایجاد شده و گفتمان اقتصادی 
جدیدی بر کشــور حاکم شــود. ما طی آن چندسال 
فراموش نشــدنی ظرفیت تخریب اقتصاد توسط یک 
سیاستمدار را فهمیدیم. ما اگر از آن تجارب این درس 
را بیاموزیم که اقتصاد آداب خودش را دارد و این که ما 
می توانیم سیاست گذاری پولی را سیاست زدایی کنیم 
و با یک رویکرد حرفه ای اقتصاد را به شرایط طبیعی 
برگردانیم و از این ظرفیتی که ایجادشده برای کنترل 
تورم استفاده کنیم، می توانیم اقتصاد کشور را سامان 
دهیم. ضمن اینکه ما نباید از فرصت شرایط بین المللی 
غافل شــویم. ما و کشورهای طرف مذاکره بر سر یک 
دوراهی قرار گرفته ایم: یا دیالوگ شــکل می گیرد یا 
خیر. من نگران هر دو نتیجه هستم! چرا که ما استاد 
فرصت سوزی هســتیم. اگر این دیالوگ شکل بگیرد 
یعنی دوباره نفــت بــاالی 100 دالر و واردات باالی 
۷0 میلیارد دالر نصیب کشــور می شود که به معنای 
رنگین کردن سفره های مردم است. خانم وندی شرمن 
در مصاحبه اخیرش گفت که مردم احساس خواهند 
کرد که رفاه شان از طریق این مذاکرات بیشتر می شود. 

درحالی که ما باید هشت سال غیبت در بازارهای جهانی 
را جبران کنیم. اگر قرار اســت بانکی وارد کشور شود 
باید بانکی باشــد که زیرساخت های ما را باال ببرد. ما 
باید تقدم را به سرمایه گذاری خارجی بدهیم نه واردات. 
در غیر این صورت سال های پیش رو هم مثل سال های 
قبل خواهد بود. به نظر من سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی اصال اقتصاد ریاضتــی را توصیه نمی کند و 
من شــخصا اخم کردن به دنیا و پشت کردن به آن را 
در این بسته نمی بینم بلکه پایدارسازی اقتصاد کشور 
و مقاوم سازی آن در برابر شوک ها را متوجه می شوم. 
توانمندکردن اقتصاد داخل در قبال اینکه ما توســعه 
پیدا کنیم و رویکرد جدی غیرعبوسانه با دنیا را داشته 
باشیم. تنها اســتثناء در این میان رژیم صهیونیستی 
اســت که رویکرد ما درباره آن مشخص است اما ما با 
سایر کشور ها نمی خواهیم عبوس باشیم. ما باید درباره 
دیالوگ خود با دنیا تصمیم بگیریم؛ البته نه به شیوه های 
بعضا ناموفق تجربه شده قبلی، بلکه با اتکاء به دیپلماسی 
فعال و متکی به توانمندی های پایدار داخلی. ما باید از 
اقتصاد کشور سیاست زدایی کنیم. باید دیواری بلند بین 
سیاست و بانکداری بکشیم و به سمت حرفه ای گری 
در بانکداری گام برداریــم. به نظرم هجده ماه پیش رو 
مدت زمانی طالیی اســت در صورتی که بتوانیم از آن 

استفاده کنیم. 
بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم آیا به نظر 
شما تغییری در سیاست های نظام بانکی اتفاق 
افتاده است؟ آیا دولت تدبیر و امید توانسته است 
با تدبیر، امیدی در تولیدگران و کارآفرینان در این 

خصوص ایجاد کند؟ 
آل اسحاق: اولین کاری که این دولت انجام داد این بود 
که اجازه داد مباحث مربوط به نظام بانکی در ســطح 
ملی مطرح شود. راه حل معالجه هر بیماری این است 
که بیمار را به بیمارستان ببرند و آنجا کارهای درمانی 
را انجام دهند. همین که قبول شده که این اقتصاد بیمار 
است یکی از مهم ترین کار ها بود که کریمانه و باشجاعت 
پذیرفته شد و خود آقای رئیس جمهوری اعالم کرد. کار 
دیگری که دولت انجام داده این است که شخص آقای 
رئیس جمهوری پذیرفته که باید بانک مرکزی به نسبت 
قابل قبولی مستقل باشد، البته این به آن معنا نیست 
که بانک مرکزی باید مقابل دولت باشــد بلکه به این 
معناست که ادبیاتش را خود بانک تعیین کند. از سوی 
دیگر و در مورد فعاالن اقتصادی وقتی بیان می شــود 
که باید به بخش تولید و در چارچوب قوانین و ضوابط 
و در جهت دفاع از بخش واقعی تولید، توجه بیشتری 
شــود، اهمیت رویکرد دولت مشخص می شود. االن 
به نظر می رسد که مدیران بانک ها خودشان را در حل 
مشکالت سهیم می بینند که این امر باید تقویت شود. 
البته ما نباید یک مسئله مهم را در اینجا فراموش کنیم 
و آن اینکه، وجدان عمومی با تحلیل نخبگان متفاوت 
است. نخبگان این حوزه بیشتر به شاخص های کالن 
اقتصــادی توجه می کنند و مردم به مســائل روزمره 
خودشــان نظر دارند. نخبگان مسایل کلی اقتصاد را 
می بینند مثال همین رشد 4.6 درصدی که دولت گفته 

بانکیكهمیخواهد
درمسيراقتصاد
مقاومتیحركت
كندنيزبایددر
مقابلتهدیدها
تواناییواقتدار
داشتهباشدو

درحوزهمسائل
توسعهای،

ابزار،مدیران
وبرنامههای

مناسبراتدوین
كند.متاسفانه
نظامبانکیما
درحالحاضر

نمیتواندایندو
وظيفهراانجام
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اســت عدد مبارکی اســت اما اینکه آیا از رکود خارج 
شده ایم یا نه، جای بررسی دارد. اکنون یک تولیدکننده 
کوچک هنوز احساس می کند که اتفاق خاصی نیفتاده 
و یا حتی شرایط سخت تر شده است چرا که به دلیل 
انضباط مالی ای که بانک مرکزی درپیش گرفته است، 
فشــار در وهله اول روی ایــن تولیدکننده ها می آید. 
درمجموع به نظر من در دولت یازدهم جهت گیری های 
کالن اقتصادی درســت است از جمله جهت گیری ها 
در حوزه بانکی. این نسخه بر مبانی حرفه ای و علمی 
مبتنی است و دیمی عمل نمی شــود اما به دلیل آن 
اقتضائات و شرایطی که وجود دارد، اجرایی شدن آن، 
هم آهنگ ُکنــدی دارد و هم ذی نفوذ های حوزه های 
مختلف در برابرش مقاومت می کنند. درخصوص تورم، 
دولــت می خواهد آن را کاهش دهد اما یک مجموعه 
از منتفعان تا حدی صدایشان درنمی آید اما اگر تورم 
میزان زیادی کاهش پیدا کند؛ مثال اگر قیمت مسکن 
یا مواد اولیه از یک حدی بیشتر کاهش پیدا کند این 
افراد ضرر های هنگفتــی می بینند، بنابراین مقاومت 
می کنند. دولت با چنین مشــکالتی هم روبرو است. 
بنابراین من تکرار می کنم؛ مسئوالن دولتی می دانند 
آسیب ها چیست، اما حل این مسئله الزاماتی دارد که 
باید جامع باشد و انتزاعی نگاه کردن به مشکالت بانکی، 

دردی دوا نمی کند. 
بنابراین، این اتفاق نظر وجود دارد که دولت 
مشکالت را می شناسد. آیا اراده دولت درعمل هم 
به همان میزان قوی هست؟ فکر می کنید موانع 
پیش رو برای عبور از مشــکالت موجود در این 
زمینه چیست؟ آیا بســته خروج از رکود توجه 
کافی و کاربردی را به مشکالت بانکی و مسئله 

تسهیالت و معوقات داشته است؟
نیلی: دولــت یازدهم به دالیل مختلف با شــناخت 
خوبی نسبت به مشکالت کار را آغاز کرد که در قلب 
آن مشــکالت مالی قرار داشــت. این مشکالت باید 
نسخه پیچی و راه حل ها بررسی شوند. بسته خروج از 
رکود که دولت ارائه داده، بســته مناسبی است. ولی 
ما در سیاســت های اقتصادی و بانکی کشــور نیاز به 
نسخه تفصیلی داریم نه اجمالی. اکنون اجماال ستاد 
اقتصادی دولت نســبت به شناخت مشکالت و اینکه 
چه روش هایی باید درنظر گرفته شود اتفاق نظر دارند 
اما این اتفاق نظر باید تبدیل به ســند تفصیلی شود و 
در خط مشی ها با مجلس تعامل شــود. از آن مهم تر 
باید محدودیت ها مشخص شود. متاسفانه موانع خیلی 
زیادند. بخشی از آن بین المللی است، بخشی هم ناشی 
از ذهنیت های نادرست سیاست مداران است و بخشی 
ناشی از قوانین ناسازگار و منسوخ شده اند. در این میان 
مهم ترین نکته، توالی اصالحــات و زمان بندی برای 
اجرای آن هاســت. باید برای مدت باقی مانده تا پایان 
ســال 139۵ نسخه ای تهیه شــود که در آن، راه حل 
مشــکالت با توالی منطقی مشخص شود و در سطح 
ستاد اقتصادی دولت نســبت به آن اتفاق نظر وجود 
داشته باشد.  مدیریت اقتصادی ما با یک اغراق، شبیه 
این است که همه پشت یک سنگ هستند اما هر کدام 

در جاهای مختلف ایســتاده اند بنابراین از هل دادن، 
خسته می شوند ولی چون نیروی طرف مقابل را خنثی 
می کنند، ســنگ از جای خود تکان نمی خورد. البته 
حد انتظار از سیاســت گذار را هم باید تعریف کرد. در 
هیچ کشوری سیاست گذار نمی تواند معجزه کند. به 
عنوان مثال ارزانی اصال شــعار درستی نیست. دولت 
نمی خواهد ارزانی بیاورد بلکه می خواهد تورم را کنترل 
کند. متاسفانه اکنون حوزه ای که دولت می تواند روی 
آن تعهد ایجاد کند، حوزه رشد اقتصادی نیست. به این 
دلیل که ما نمی دانیم شرایط بین المللی چه می شود. 
بنابراین در این شرایط حوزه ای که دولت می تواند روی 
آن تعهد کند، کنترل تورم است که تقریبا مستقل از 
شــرایط بین المللی می توان روی آن تعهد ایجاد کرد. 
ما باید در عین حال درمورد رشــد اقتصادی هدف را 
روی حداکثر رشد اقتصادی قابل وصول بگذاریم. این 
عدد حدود 4 درصد می تواند باشد. اما تورم را می شود 
تک رقمی کرد. شرط خارج شدن از رکود ایجاد آرامش 
در اقتصاد کشور است که شــاه بیت آن کنترل تورم 

است. 
از منتقدان می گویند که درمان  اما برخی 
رکود و تورم، هر کدام نسخه ای جداگانه می طلبد. 

نیلی: خیر. به این دلیل که رکود اقتصاد ایران ناشــی 
از افت تقاضا نبوده و ناشــی از شوک عرضه و اتفاقات 
ســال های گذشــته از جمله کاهش تولید و عرضه 
نفت، قطع ارتباطات باالدســتی در بخش نفت و بروز 
محدودیــت در واردات واســطه ای و این که بانک  ها 
نتوانسته اند ســرمایه درگردش بنگاه های اقتصادی را 
فراهم کنند، بوده است. بنابراین رکود اقتصاد کشور، 
ناشی از افت تقاضای مردم نیست. مصرف خصوصی 
االن 6 درصد رشــد کرده است. کدام کشور است که 
همزمان با رکود، جاده هایش به خاطر ازدحام مسافران 
قفل باشد؟ این اقتصاد مشــکل عرضه دارد. بنابراین 
رکود و تورم در طول هم هستند. اگر تورم کنترل شود، 
آرامش به اقتصاد باز می گردد. نگاه فعاالن اقتصادی را 
باید به سمت آینده ببریم و به این طریق دولت عامل 
ایجاد ثبات می شود. خروج از رکود بازی ای نیست که 
دولت بازیگر آن باشد، بلکه دولت بازیگردان آن است. 
فعاالن بخش خصوصی بازیگران آن هستند. دولت باید 
فضای مناسب را فراهم کند تا ضربات بازیکنان به گل 

بنشیند. 
در این سال ها بخش های خصوصی به دلیل 
مشکالتی که داشت مجال فعالیت مناسب را پیدا 
نکرد. اگر اکنون دولت بخواهد برای ایجاد فضای 
مناســب اقدام کند آیا بخــش خصوصی این 

پتانسیل را دارد که فعالیت خود را پی گیرد؟ 
آل اسحاق: برای رشد اقتصادی مهم این است که ببینیم 
آیا این ظرفیت را بخش خصوصی دارد یا خیر؟ بخش 

خصوصی هم در شــاخه عرضه و هم در شاخه تقاضا 
به شرط مناسب بودن فضای کسب وکار، حتما ظرفیت و 
پتانسیل فعالیت را دارد؛ منتهی این ظرفیت باید بالفعل 
شود که برای این امر، الزاماتی نیاز است. مجموعه منابع 
و استعداد، موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی، سابقه 
تجربی و سرمایه گذاری های ایجادشده که االن معطل 
مانده است و سایر ظرفیت ها و هزینه هایی که در طول 
تاریخ بعد از انقالب به دست آمده باید درنظر گرفته  شود. 
اگر جامع نگری باشد قطعا بخش خصوصی توان فعالیت 
دارد. تعبیر من این اســت که اگر فضای تحرک یک 
مرکز انرژی را کم کنیم به محض برداشتن فشار از روی 
آن، انفجاری رخ می دهد، بنابراین اگر فضا فراهم شود 

بخش خصوصی می تواند کار کند. 
نیلی: بحث خروج از رکود چند سرفصل مهم دارد که 
یکی از آن ها تامین مالی اســت. در این بخش بحث 
اصلی این اســت که اول بانک ها را تجهیز کنیم، دوم 
تقسیم کار بین بازار پول و سرمایه داشته باشیم و سوم 
آدرس دهی و ســهم دهی درست انجام دهیم. اجماالً 
معنایش این است که بانک ها نباید تسهیالت بلندمدت 
بدهند و نباید تامین مالی پروژه های سرمایه ای بزرگ 
را انجام دهند و باید سرمایه درگردش را فراهم کنند و 
تامین مالی شرکت های بزرگ باید از طریق بازار سرمایه 
صورت بگیرد. اگر می خواهیم در سال 1393 تورم مان 
زیر 20 درصد باشد، باید رشد نقدینگی را در محدوده 
22 درصد مهار کنیم. نباید ســالمت بانک ها را فدای 
تامین مالی کنیم. در اینجا بالفاصله این سوال پیش 
می آید که تســهیالت بانک ها را چه کار کنیم؟ اتفاقا 
می توانیم تســهیالت بانک ها را زیاد کنیم. تسهیالت 
بانک ها از دو محل تامین می شــود؛ افزایش سپرده ها 
و افزایش وصولی ها. سیاســتی کــه تابه حال اعمال 
می شــد این بود که سهم افزایش سپرده ها در تامین 
مالی باید زیاد شود. کاری که بانک مرکزی می خواهد 
انجام دهد این است که وصولی ها سهم بیشتری داشته 
باشــند. البته می دانیم که به دلیل معوقات، بخشی از 
وصولی ها قفل اند. اما اگر طول مدت تسهیالت را کم 
کنیم هیچ اســتبعادی ندارد که ما در ســال 1393 
تســهیالت بانکی مان 3۵ درصد رشــد کند اما رشد 
نقدینگی هم زیر 22درصد بماند به شرط اینکه بتوانیم 
ترکیب تسهیالت را عوض کنیم. یعنی سهم سرمایه 
در گــردش را باال ببریم. خوشــبختانه در آماری که 
بانک مرکزی اخیرا اعالم کرده، سهم سرمایه درگردش 
خوب بوده. نباید از دادن تســهیالت به بخش خدمات 
واهمه ای داشت، به این شرط که روند ها شفاف باشد. 
تســهیالت باید کوتاه مدت باشد و الزمه اش این است 
که بازار سرمایه فعال باشد. یکی از علل رشدنکردن بازار 
سرمایه در ایران، یارانه ای بودن تسهیالت بانکی است. 
همیشه تســهیالت بانکی بخش شیرین تامین مالی 
بوده است. ما باید این بخش شیرین را کم کنیم؛ یعنی 
بنگاه ها بدانند که چقدر از بازار پول بگیرند و چقدر از 
بازار سرمایه. به نظرم کلیدواژه کار این است که دولت، 
بازی ساز شود، بخش خصوصی بازیگر و بانک مرکزی 

مقتدر. این مثلث باید شکل بگیرد.
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به تقویت بیش ازپیش بانک ها نیازمندیم که می تواند 
با افزایش ســرمایه بانک های دولتی آغاز شود، چراکه 
درحال حاضر ســرمایه های این بانک ها در حد نازلی 
است. اخیرا اقداماتی در جهت اصالح نسبت های مالی، 
صورت گرفت که اقدام مناسبی تلقی می شود اما نباید 
تصور کرد که این اقــدام، نقدینگی را به بانک تزریق 
می کند تا به دنبال آن بانک بتواند تسهیالت بدهد و از 
آن استفاده کند. بلکه، مباحثی چون سرمایه بانک ها، 
مطالبات غیرجاری و تعدیل مقررات و تسهیل امور نیز 
از اهم مواردی است که باید آن ها را مورد توجه قرار داد. 
بهبود شاخص های کسب وکار از دیگر مواردی است که 
باید به آن توجه ویژه داشت، چراکه درحال حاضر رتبه 
ما در میان کشور های دنیا، رتبه چندان مناسبی نیست. 
به نظرمن اگر به تمامی این موارد به تناسب اهمیتی که 
دارند رسیدگی شود، بانک ها در اقتصاد مقاومتی نقش 

مناسب تری ایفا خواهند کرد. 

کمال سیدعلی: سیاست هایی که در راستای اقتصاد 
مقاومتی در سیســتم بانکی باید اعمال شود بیشتر 
به کاهش نرخ ســود برمی گردد و نهایتاً ارزان شــدن 
نهاده های تولیدی اســت که در مجموع سمت عرضه 
را با قیمت مناسب برای مردم تجهیز می کند. بدیهی 
اســت نرخ سود و کاهش آن بستگی به تورم دارد که 
تاکنون درحال کاهش بــوده ولی به دلیل اینکه نرخ 
سود اعمال شده کماکان پایین تر از تورم است، سیستم 
بانکی آن را رعایت نمی کند و این، موضوعی مشکل زا 
شده اســت. موضوع دیگری که می تواند در راستای 
اقتصاد مقاومتی نقش آفرین باشــد نرخ ارز، موضوع 
یکسان ســازی آن و همچنین مدیریت بازار ارز است. 
باتوجه به اینکه یکی از موارد توزیع رانت، دونرخی بودن 
ارز است، بدیهی است که یکسان کردن نرخ ارز یکی از 

با توجه به اهدافی که برای طرح اقتصاد 1 
مقاومتی درنظر گرفته شده به کار گرفتن 
کدام سیاســت های بانکی می تواند منجر به 
تحقق این اهداف شود؟ سیاست های بانکی ما 
باید چه سمت وسویی داشته باشد تا درجهت 
اقتصاد مقاومتی و اهداف آن قرار داشته باشد؟ 

کوروش پرویزیان: از ویژگی های مهم اقتصاد مقاومتی 
ایجاد توان تولید در داخل و انعطاف پذیری حوزه های 
مختلف اقتصادی در مواجهه با بحران های گوناگون با 
منشأ داخلی و یا خارجی است. بر این اساس، بانک ها بر 
مبنای کارکرد تعریف شده خود، به عنوان تامین کننده 
و یا واسط مالی، می توانند با تامین به موقع و مناسب 
منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و نیز با اتخاذ 
روش های ســاده و شفاف در ارتباط با مشتریان خود، 
نقش ممتازی در بهبود فضای کســب وکار و تحقق 
اقتصــاد مقاومتی ایفا کنند. در این راســتا بازآرایی و 
اصالح مقررات و قوانین حاکم بر نظام بانکی، ضرورتی 
اجتناب ناپذیر اســت. مقامات پولی کشور هم اکنون 
سیاســت ها و برنامه های مهمی را بــرای هم گرایی 
اجزاء و ارکان حوزه پولی و بانکی دنبال می کنند. این 
سیاست ها نسبت به دوره های قبل هماهنگی و انسجام 
درونی بیشــتری دارد. مثال درخصوص کاهش تورم و 
اجتناب از پدیده های شــوک زا و یا مقابله با نوسانات 
ارزی، این سیاســت ها آثار مثبت خود را نشــان داده 
است. برای تقویت بیشتر این تصمیمات و سیاست های 
انتخابی، هم راســتایی و هم تــرازی حوزه های دیگر 
سیاســت های اقتصادی و از جمله سیاست های مالی 
و مالیاتی، سیاســت های بازرگانی و گمرکی و ســایر 
سیاست های بخش عمومی اهمیت فوق العاده ای دارد. 

به تعبیر دیگر، سیاست های پولی مناسب ضروری است 
اما کفایت آن ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی بستگی به 
سایر سیاست ها و تدابیر اتخاذشده در بخش های دیگر 
اقتصاد دارد. بانک ها در رعایت مقررات، شفافیت بیشتر 
قرارداد ها، کاهش هزینه تمام شده تامین و تجهیز مالی 
و در نظارت بیشتر بر مصرف منابع می توانند به تحقق 

اقتصاد مقاومتی کمک کنند. 

عباس کمره ای: بحــث اقتصاد مقاومتی، درپی مقاوم 
ســاختن اقتصاد ایران در برابر تهدیدهای خارجی و 
داخلی و تکانه های بین المللی است و می خواهد استقالل 
اقتصادی کشور را معنا کند. بنابراین هر سیاستی؛ از 
بحث اشــتغال گرفته تا مباحث مربوط به دانش فنی 
و تکنولوژی و سایر مواردی که رشد و پویایی اقتصاد 
کشور را دربر داشته باشد و اتکای ایران به نفت را کاهش 
دهــد، در چارچوب اقتصاد مقاومتی قرار می گیرد. در 
ارتباط با این بحث باید تقویت بخش خصوصی، تشویق 
فعالیت های صادرات غیرنفتی، تقویت سیستم بانکی 
و حتی توجه به صنایع دانش محور را مد نظر داشــته 
باشیم. در این میان، تقویت سیستم بانکی از اهمیت 
باالیی برخوردار است. امروز بخش قابل مالحظه ای از 
منابع بانک ها به انحاء مختلف بلوکه شده و بخشی از 
آن به مطالبات غیرجاری تبدیل شده است. معضلی که 
حل آن خارج از توان و اختیارات بانک هاست. چراکه 
در وهلۀ اول، سیاســت های نادرســت اعمال شده در 
دولت گذشته و بعد تحریم های بین المللی، تغییرات 
نــرخ ارز و مســائل دیگر باعث ایجــاد این مطالبات 
غیرجاری شده اســت. در کنار این ها، بانک ها نیز در 
اعتبارسنجی شرایط الزم را در نظر نگرفته اند و تمام 
این ها در نهایت عاملی شد تا تسهیالت در جای خود 
مصرف نشود. برای رفع مشکالت مهمی از این دست، 

عباسكمرهای:
بهتقویت

بيشازپيش
بانکهانيازمندیم

كهمیتواندبا
افزایشسرمایه
بانکهایدولتی
آغازشود،چراكه

درحالحاضر
سرمایههایاین
بانکهادرحد
نازلیاست.
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ابزارهای اقتصاد مقاومتی خواهد بود و همان گونه که 
فشارهای تحریم باعث دونرخی شدن ارز شد، امید است 
که با کم شدن فشار تحریم ها موضوع یکسان سازی نرخ 
ارز نیز عملی گردد. به هر ترتیب، توجه به شــفافیت، 
بهره وری، سالم ســازی اقتصــاد و ســرمایه گذاری، 
محورهــای اصلی اقتصاد مقاومتی خواهد بود که این 
زیرساخت ها باید در چارچوب سیاست های کلی نظام 

اجرایی گردد. 

ســعید اربابی: یکی از بندهایی که در طرح اقتصاد 
مقاومتی به آن اشاره شده، حمایت و رونق تولید است. 
بنابراین با توجه به اهمیت این مسئله در طرح اقتصاد 
مقاومتی، هدایت منابع بانکی به ســمت فعالیت های 
تولیدی مولد و پایــدار بهترین عامل درجهت تحقق 
اهداف این سیاست ها است. از سوی دیگر تزریق این 
منابع به واحدهای تولیدی می تواند تاثیر قابل توجهی 
در خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود داشــته باشــد. 
بنابراین مهم ترین اصل دراین میان، توجه و حمایت از 

بخش های تولیدی مولد و پایدار است. 

محمدهادی مهدویان:  یکی از معضالت اساســی در 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ضعف نظام مالی و 
بانکی کشور در اجرای ماموریت های محوله، خصوصاً در 
حمایت و پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد است. بخش 
واقعی اقتصاد کشور طی دهه اخیر از کلیه امکانات و 
پشتیبانی های متصور از جانب بخش مالی محروم بوده 
اســت. تا سال های قبل از ســال 138۵ بخش واقعی 
اقتصاد ملی از انواع و اقســام تسهیالت مالی داخلی 
و خارجی از جمله خطوط فاینانس گسترده داخلی، 
خطوط اعتباری و ری فاینانس، تســهیالت یوزانس، 
فاینانس خارجی، تسهیالت بیع متقابل و سرمایه گذاری 
خارجی بهره می گرفت. عالوه بر این، نظام بانکی کشور 
با اســتحکام و بنیه مالی قوی، امکانات اعتباری قابل 
توجهی در اختیار بخش واقعی قــرار می داد. در این 
زمینه می توان به سهولت گشایش اعتبار خارجی برای 
واردات توسط تجار و تولیدکنندگان خارجی اشاره کرد 
که تا قبل از ســال های 1384 و 138۵ با درصدهای 
پایین تر از 30 درصد مبلغ کل خرید گشایش اعتبار 
انجام می شد. در سال های اخیر در بهترین حالت، تجار 
و تولیدکنندگان داخلی می باید 230 درصد کل مبلغ 
خرید خارجــی را به صورت نقد تدارک نمایند. ضمن 
آن که تقریبــاً کلیه خطوط اعتباری مــورد عمل در 
گذشته، در سال های اخیر به روی تجار و تولیدکنندگان 
بسته بوده است. می توان ادعا کرد که تا امروز، شرایط 
دشوارتری نسبت به شرایط چندساله اخیر برای بخش 
واقعی اقتصاد کشور قابل تصور نبوده است. حال آن که 
نظام بانکی به جای اقدامات اصالحی داخلی، فشارهای 
سنگین و غیرقابل تصوری در جهت وصول مطالبات 
به نظام تولید کشــور وارد می کند. در مجموع به نظر 
می رسد ظرفیت های بخش واقعی و بخش مالی و بانکی 
کشور در شرایط موجود به انتها رسیده باشد. لذا باید 
امیدوار بود که سیاست گذاران، اصالحاتی ساختاری را 

برای خروج از وضعیت دشوار فعلی موردنظر قرار دهند. 
نظام بانکی به عنوان ستون اصلی نظام مالی کشور نقش 
بسیار اساســی در سیاست های خروج از رکود تورمی 
به عهده دارد. اما این نظام به دلیل مسائل و مشکالت 
بزرگ و نیز عمق و طــول دوره رکود در اقتصاد ملی 
دچار ضعف مفرط و بیماری شده است. به این ترتیب قبل 
از آنکه نظام بانکی بتواند در خروج اقتصاد ملی از رکود 
نقش اصلی خود را ایفا کند، الزم است که این مجموعه 
و مسائل و مشکالت آن مورد بازبینی جدی قرار گیرد. 
نظام بانکی کشــور از نظر کیفیت دارایی ها، ســطح 
پایین سرمایه، عدم کارآیی و حاشیه سود باال، ضعف 
در مدیریت ریسک و نقدینگی و کنترل های داخلی، 
ضعف در عملکرد بخش واقعی، فقدان برنامه اصالحی و 
عدم نظارت موثر و مکفی دچار مشکالت عمیقی است، 
که در هر زمینه می باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد، 
برنامه اصالح ساختار مبسوطی برای آن طراحی گردد 

و به مرحله اجرا گذارده شود. 

یکــی از مهم ترین مشــکالت بخش 2 
ارائه  خصوصی در حال حاضــر، عدم 
تسهیالت از سوی بانک هاست. تسهیالتی که 
آن ها برای ادامه حیات شغلی و تولیدی خود 
به آن نیازمند هستند. برای برآورده شدن این 
خواسته فعاالن اقتصادی بخش خصوصی چه 
موانعی وجود دارد و راهکار مقابله با آن موانع 

را چه می دانید؟

پایین بودن  از  اقتصــادی  فعاالن  کوروش پرویزیان: 
ســطح، هزینه و سرعت دسترســی به تامین مالی و 
ســرمایه در گردش رنج می برنــد. البته این موضوع، 
دالیــل مختلفــی دارد که لزوما همــه آن ها متوجه 
عملکرد بانک ها نیست. به عبارت دیگر برخی از موانع 
موجود، از اختیار و کنترل بانک ها خارج است. نمونه 
این مشــکالت، پایین بودن سرمایه بانک ها و باالبودن 
میزان و ســطح تقاضای مشــتریان آن هاســت؛ این 
موضوع در قالب محدودیت هایی که از لحاظ مقررات 
و استانداردهای بانکِی پرداخت تسهیالت برای بانک ها 
وجود دارد، مانعی در راه تامین اعتبارات موردنیاز فعاالن 
اقتصادی است. عدم تناسب نرخ تسهیالت پرداختی در 
مقایســه با تورم نیز دلیل دیگری است که باعث شده 
در توجیه پذیری برخی پروژه ها، اشتباه و انحرافاتی در 
کار بانک ها و مشتریان آن ها ایجاد شود. بعضا ممکن 
اســت که برخی طرح ها کــه در حالت عادی توجیه 
ندارند، در این شرایط موجه شده و تقاضای تسهیالت 
را بیش از توان و منابع سیستم بانکی افزایش دهند و 
یا بالعکس برخی طرح های دارای توجیه و اجراشــده، 
توجیه خود را ازدســت داده و باعث افزایش معوقات و 
درنتیجه، کاهش توان اعتباردهی بانک ها شــوند. در 
مجموع، وجود مشکالت در شبکه بانکی )مثال مشکل 
نا کافی و بعضا نامناسب بودن سیستم های اعتبارسنجی 
مشتری در سیستم بانکی و یا مشکل اجرا در قرارداد ها 
و عقود( نیز قابل انکار و کتمان نیست، ولی باید توجه 

داشت که مسائل کالن اقتصادی، نوسانات در بازار های 
مختلف و مناســبات تحریمی در بروز مشکالت برای 
فعاالن اقتصادی نقش جدی تری دارند. این موضوعات 
باعث شده اســت سیســتم بانکی در مواردی هم که 
تسهیالت را پرداخت کرده با مشکل »نکول« مواجه 
گردد و درنتیجه بخــش قابل توجهی از منابع بانکی 
عمال از مدیریت آن ها خارج شود. تالش بانک ها تامین 
نقدینگی مورد نیاز بنگاه ها اســت و اصال کسب وکار 
بانکی با دادن تسهیالت و گرفتن سپرده ها مفهوم پیدا 
می کند. ولی به دلیل مســائلی که پیش تر گفته شد، 
بدون حمایت مراجع دیگر، ظرفیت بیشتری برای ارائه 

تسهیالت وجود ندارد.

عباس کمره ای: بانک های دولتی ایران با این مشــکل 
مواجه اند که بیش از ظرفیت منابعشــان تســهیالت 
داده اند. البته این موضوع مربوط به امروز و دیروز نیست. 
درواقع دیده شده که بانک ها پس از دریافت سپرده و 
انجام اقدامات قانونی، به شــکلی تسهیالت داده اند که 
نسبت تسهیالت به منابعشان بیش از یک است. عددی 
که نشان می دهد نه تنها بانک ها از همه منابعشان بلکه 
از منابع پرقدرت بانک مرکزی هم استفاده کرده اند تا 
تسهیالت باالتری ارائه دهند. درحالی که به این شکل، 
نه تنها هزینه بانک ها باال می رود بلکه متغیرهای کالن 
اقتصادی کشور نیز تحت الشعاع قرار می گیرد. درواقع 
باید به این سوال پاسخ داد که آیا این تسهیالت صرف 
تولید شده اســت؟ ضروریست که ما تخصیص منابع 
را جهت دهی کنیم و اولویت بندی بخش ها را مدنظر 
قرار دهیم. باید پذیرفت که در بعضی بخش ها مزیت 
نســبی وجود دارد. البته این مســائل درگذشته نیز 
درقوانین دیده شده است اما به درستی به مرحله اجرا 
درنیامده انــد. باید بانک ها را از دو بُعد بررســی کرد؛ 
نخست اینکه برخی از بانک های کشور به بانک مرکزی 
بدهکارند. برای تقویت این قبیل بانک ها الزم است در 
گام اول مطالباتشــان برای وصول پیگیری شود. دوم، 
بحث افزایش سرمایه است که دولت باید در این زمینه 
به بانک های دولتی کمک کند تا این بانک ها بتوانند 
بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند. اشــاره 
به این نکته دور از بحث نیســت که در دولت گذشته 
تالش شد تا بخشی از بدهی بانک ها از طریق واگذاری 
شــرکت ها و بعضا سهام بازپرداخت شود اما این اقدام 
در نهایت منجر به ورود نقدینگی به بانک ها نشد. در 
واقع باعث عدم تعادل بین منابع و مصارف بانک ها شد. 
سیستم بانکی کشور از سال 13۵9 تسهیالت تکمیلی 
پرداخت کرده است. در آن زمان تبصره های مختلفی 
در قانون بودجه گنجانده شده بود که هر کدام مصارف 
مشــخصی داشت؛ به این شکل که از قرض الحسنه تا 
بانک ها و حمایت از ســازمان غله برای تامین گندم و 
ارائه تسهیالت به واحدهای تولیدی و... را شامل می شد. 
امروز نیز کمتر واحدی دیده می شود که از تسهیالت 
بانکی استفاده نکرده باشد. مساله این است که اکنون 
ازیک ســو تقاضا برای تسهیالت بانکی زیاد است و از 
ســوی دیگر، منابع بانک ها در حدی نیست که قادر 

كوروش
پرویزیان:
عدمتناسب
نرختسهيالت
پرداختیدر
مقایسهبا
تورمنيزدليل
دیگریاست
كهباعثشده
درتوجيهپذیری
برخیپروژهها،
اشتباهو
انحرافاتیدر
كاربانکهاو
مشتریانآنها
ایجادشود.
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به پاسخگویی این تقاضا ها باشــند. اگر بانک ها را به 
عنوان بزرگ ترین تولیدکننده ها که خودشان از سایر 
تولیدکنندگان حمایت می کنند تعریف کنیم بنابراین 
ضروری به نظر می رســد تا از حمایت دولت و مراجع 
ذی صالح بهره مند شوند. درواقع این حمایت باید در 
سه بخش وصول مطالبات، افزایش سرمایه و تسهیل 
امور بانکی انجام شود. البته بخشی از مسائل به خود 
بانک ها برمی گردد که نباید منکر آن شد. بانک ها باید 
بهره وری خود را افزایش دهند، تا در  نهایت با جمع بندی 

این موارد بتوان اقتصاد مقاومتی را درپیش گرفت. 

کمال سیدعلی: یکی از مهمترین دالیل عدم پرداخت 
تسهیالت توسط سیستم بانکی، قفل شدن منابع در 
بانک ها به دلیل بدهی معوقه مشــتریان اســت، زیرا 
افرادی درگذشته با نرخ های دستوری پایین تسهیالت 
دریافت کرده اند، درحال حاضر کــه نرخ بازار نزدیک 
به 30درصد شــده است، تمایلی جهت تسویه بدهی 
خود که با نرخ زیر 20درصد گرفته اند ندارند. موضوع 
دیگر ضعف سیســتم بانکی در تعامل با دستگاه های 
دولتی جهت وصول مطالبات خود اســت، زیرا وثائق 
دریافت شده از سیستم های دولتی نقدشوندگی الزم 
را ندارد و باتعویض مدیران، مسئولین جدید اولویتی 
برای تسویه تسهیالت خود قائل نمی شوند، ضمن اینکه 
وضعیت مالی دولت به گونه ای نیســت که اولویتی را 
برای پرداخت بدهی بانک ها توسط شرکت های دولتی 
در نظر داشته باشد. بدیهی است موضوع رکود جاری 
در کشور نیز مزیدبرعلت شده و بازپرداخت وام ها را به 

تعویق انداخته است. 

سعید اربابی: متاسفانه به دلیل نظارت ضعیف بانک 
مرکــزی، رقم معوقــات بانکی به بیــش از 80هزار 
میلیاردتومان رســیده که این میــزان دوبرابر بودجه 
عمرانی کشور است. باید بپذیریم که در موضوع نظارت، 
عملکرد مطلوبی نداشــته ایم. باید علل افزایش حجم 
مطالبات بانکی در کشور مشخص شود و با استفاده از 
اتخاذ تدابیر الزم و انجام اقدامات اساسی از ادامه رشد 
معوقات بانکی جلوگیری کرد. مطمئناً با ساماندهی و 
اعمال نظارت موثر می توان زمینه دست یابی به تمامی 
اهداف اقتصادی کشور را فراهم کرد. مطالبات معوق 
بانکی، مشکل اصلی سیستم بانکی است. این مسئله 
باعث شده تا این سیستم نتواند منابع الزم را دراختیار 
بخش های تولیدی و رونق اقتصاد قرار دهد. دلیل این 
مسئله نیز واضح است؛ چراکه بخشی از منابع بانکی 
دراختیار افراد حقیقی و بخشــی دیگر دراختیار افراد 
حقوقی قرار گرفته اســت. مسئله دیگر این است که 
مطالبات معوق بانکی، نیمی از بودجه کشور را به خود 
اختصاص داده  است و این میزان مطالبات معوق بانکی 
باعث شده تا سیستم بانکی منابعی برای سایر بخش ها 
نداشته باشد و خود دولت هزاران هزار میلیارد به این 
سیستم بدهکار باشد. این درحالی است که در دولت 
گذشته، بیش از 40هزار میلیاردتومان از منابع بانک ها 
برای پروژه »مســکن مهر« هزینه شد، اما تنها 3هزار 

میلیاردتومان آن به سیستم بانکی برگشت. بنابراین 
طرح مسکن مهر از جمله مواردی است که باعث ایجاد 
محدودیت در منابع سیستم بانکی شد. هرچند مسکن 
مهر منجر به ایجاد اشتغال هم شد اما میزان بازگشت 
منابع به سیستم بانکی را به طور قابل توجهی کاهش 
داد و همین مســئله از دیگر مواردی است که باعث 
روند روبه رشد مطالبات معوق بانکی و محدودیت های 
پیش روی سیســتم بانکی شده اســت. معوق ماندن 
مطالبات بانک ها درحال حاضر بســیاری از پروژه های 
عمرانی کشور را تعطیل کرده، اقتصاد کشور را در حالت 
رکود قرار داده وباعث شده است، سیستم بانکی دیگر 
توانایی الزم را برای ارائه تسهیالت بیشتر نداشته باشد. 
درچنین شرایطی که واحدهای تولیدی نیز نیمه فعال 
هستند، بهترین راه حل این است که راهکارهای اصولی 
برای وصول این مطالبات معوق اندیشه شود، چرا که 
اگر قرار باشد، سیســتم بانکی به زور معوقات خود را 
وصول کند، تولید با مشکالت بیشتری روبرو خواهد 
شد. عالوه بر این، با وصول معوقات بانکی و استفاده از 
این منابع مالی می توان بخش تولید را از حالت رکود 
خارج کرد و زمینه اشــتغال زایی را فراهم کرد. تمدید 
و تقســیط بدهی بخش تولید به نظام بانکی از جمله 
راه حل هایی اســت که می تواند درشرایط فعلی موثر 
واقع شــود. به عبارت دیگر، این تنها روشی است که 
می تواند فشارهای ناشی از این شرایط را کاهش دهد. 
البته درکنار آن، نظارت بانک مرکزی نیز بیش ازپیش 
ضرورت دارد. بحث ضروری دیگر این است که منابعی 
که به سیستم بانکی بازمی گردد حتما در راستای تولید 
مولد کشور صرف شــود. باید توجه داشت که برخی 
سرمایه گذاران بخش تولید در سال های گذشته به دلیل 
رکود تورمی نتوانســته اند معوقات بانکی را بپردازند، 
بنابراین باید با هماهنگی های انجام شده، ابتدا بدهکاران 
بانکی خــود اقدام به پرداخت تســهیالت دریافتی و 
معوقــات کنند. به طور مثال حمایت از تکمیل برخی 
کارخانه های نیمه تمام نیز می تواند در افزایش وصول 
معوقات موثر باشد. البته اگر بدهکار بانکی قصد تسویه 
بدهی را نداشــت باید از راه های قانونی دارایی های او 
ضبط شود. راهکار دیگر آن است که ردیف بودجه ای 
خاص درنظر گرفته شود تا منابع موجود را به سیستم 
بانکی بازگرداند. این کار الزم است هم توسط مجلس 
در قانــون بودجه و هم دربخشــنامه بودجه ای دولت 
گنجانده شود. البته منابع به شرطی به سیستم بانکی 
بازگــردد که با نظارت بانک مرکــزی و هدایت آن به 
سمت تولید باشد. با توجه به اینکه اشتغال کشور نیز به 
دلیل برخی سیاست های نادرست به شدت آسیب دیده 
است، باید دقت کرد که مبادا منابع بار دیگر دراختیار 

بخش های غیرمولد قرار بگیرد. 

به وجود آمدن مفاسد اقتصادی -نظیر 3 
بابک زنجانــی- تا چه حد در  پروندۀ 
انقباضی ترشدن سیاست های بانکی در حوزه 
پرداخت تسهیالت به فعاالن اقتصادی موثر 

بوده است؟

  کــوروش پرویزیان:  وقوع تخلفــات و بی انضباطی 
در پس دادن تســهیالت حداقــل دو پیامد نامطلوب 
برای بانک ها و نظام اقتصادی به همراه دارد. 1-حجم 
قابل توجهی از منابع را از کنترل بانک ها برای پرداخت 
تسهیالت خارج می کند. 2-سیســتم بانکی را وادار 
می کند مقررات و شرایط سخت گیرانه تری را بر فرآیند 
پرداخت تســهیالت و تامین مالــی فعاالن اقتصادی 
اعمال کند. این موضوع با این مفهوم که مقررات زدایی 
و تسهیل شرایط برای اخذ تسهیالت می تواند به ایجاد 
فضای مناســب کســب وکار منجر گردد، تاحدودی 
درتعارض اســت. تردیدی نیست که با فساد و تخلف 
باید برخورد قانونی صورت پذیرد ولی در همین موضوع 
مهم می باید باتکیه برمبنای قانونی، شرعی و عقالیی 
از مشوه شــدن فضای کلی جامعه نســبت به فعاالن 
اقتصادی، مدیران و مسئوالن کشور و تزریق ذهنیت 

منفی به آنان خودداری گردد. 

کمال سیدعلی: مفاسد اقتصادی باعث شده احتیاط 
مدیران بانکی بیشتر شود و ریسک کمتری را بپذیرند، 
زیرا در سیستم بانکی دولتی، دستگاه های نظارتی با 
حساسیت بیشتری به پرداخت تسهیالت نگاه می کنند 
و مدیران مربوطه از شــعبه تا منطقه و هیأت مدیره، 
نگران تصمیمات خود هستند، آمار معوقات هم که زیاد 
شده است و مسئولین بانکی زیرسوال رفته اند. بنابراین، 
مدیران بانک ها سعی می کنند با اخذ وثائق بیشتر، آن 
هم به صورت غیرمنقول، ریسک خود را پوشش دهند، 
اما این موضوع موردقبول فعاالن اقتصادی نیســت، 

بنابراین سرمایه گذاری جدیدی هم شکل نمی گیرد. 

ســعید اربابی: در اقتصاد کشور ما اشخاص حقیقی 
فعالیت باالیی در اقتصاد دارند و همین مسئله باعث 
به وجود آمدن رانت و مفاســد اقتصادی در سیســتم 
بانکی و سایر بخش ها می شــود. متاسفانه در اقتصاد 
کشور به اشــخاص بیش از اندازه بهاء داده می شود و 
همین مسئله امروز تبدیل به یکی ازچالش های اصلی 
در اقتصاد کشــور و به ویژه سیستم بانکی شده است.  
برای اینکه این مشکل حل شود باید دو کار انجام شود: 
اول اینکه شرکت ها برای دریافت منابع بانک ها تضمین 
کافی داشته باشــند. دوم اینکه سقف نقدینگی برای 
اشخاص حقیقی تعیین شود، تا آن ها نیز در راستای 
حل مشکالت گام بردارند. مدیریت دربحث اصناف و 

کارت بازرگانی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

محمدهادی مهدویان:   مفاســد اقتصادی کالن پدید 
آمده در دولت های گذشته، با چنین ابعادی نه تنها در 

سعيداربابی:
تمدیدوتقسيط

بدهیبخشتوليد
بهنظامبانکیاز
جملهراهحلهایی
استكهمیتواند
درشرایطفعلی
موثرواقعشود.
اینتنهاروشی

استكهمیتواند
فشارهایناشی
ازاینشرایطرا
كاهشدهد.البته
دركنارآن،نظارت

بانکمركزی
نيزبيشازپيش
ضرورتدارد.
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ایران که حتی در هیچ نقطه دنیا نیز ســابقه نداشته 
است. طی هشت سال دوران دفاع مقدس، اقتصاد ایران 
دارای نظام ارزی تخصیصــی و چندگانه نرخ بود که 
در بعضی مقاطع تفاوت نرخ ارز رســمی تخصیصی و 
نرخ ارز بازار بعضاً به مقیاس یک به صد بوده اســت. 
با رجوع به این ســوابق خواهید دید که ذره ای فساد 
در نظام بانکی کشــور در فرآیند تخصیص ارز، در آن 
سال ها وجود نداشته است. اما در مقابل؛ ابعاد فسادهای 
بانکی سال های اخیر آن چنان بزرگ بوده که بانک های 
بزرگ و استوار یکصدساله کشور را به زانو درآورده است. 
لذا پاسخ درست به سوال شما آن است که تسهیالت 
کالن ســمی و آلوده به فساد تقریباً توش وتوان مالی را 
از نظام بانکی گرفته است. دولت جدید می باید برای 
رهایی نظام بانکی از چنین روابط تودرتو و آلوده، فکری 

اساسی کند. 

بانک ها چه سهمی در معوقات واحدهای 4 
این  حل وفصل  بــرای  دارند؟  تولیدی 
مساله چه راهکاری پیشنهاد می دهید؟ و فکر 
می کنید با درنظرگرفتن شرایط فعلی، برای 
تســویه این معوقات حداقل چه مدت زمانی 

نیاز است؟ 

کوروش پرویزیان: وجود تفاوت شدید در نرخ های سود 
و تسهیالت در سال های مختلف، از مهم ترین عوامل 
معوق ماندن تسهیالت بانکی است چراکه پایین بودن 
نرخ تسهیالت بانک نسبت به نرخ بازار، شرایط بازگشت 
تســهیالت به سیستم بانکی را سخت کرده است و از 
تمایــل دریافت کنندگان به بازگرداندن تســهیالت 
دریافتی می کاهد. مشکل مقررات و قوانین مصوب و 
معضل اعتبارسنجی درست مشتریان از سوی بانک ها 
نیز باعث افزایش معوقات بانکی شده است. در برخی 
موارد نیز رکود حاکم بر اقتصاد به تعویق بازپرداخت 
تسهیالت بانکی توسط فعاالن اقتصادی دامن می زند. 
بر این اســاس اگر ریشــه این موضوعات حل شــود 
به صورتی که عدم بازپرداخت تسهیالت، نه تنها سودی 
برای فعال اقتصادی نداشته باشد بلکه به دلیل ایجاد 
ضعف اعتبــاری، زیان هایی بــرای وی ایجاد نماید، 
اعتبارسنجی مناسب از مشتریان صورت بگیرد و رونق 
اقتصادی ایجاد گردد، مشکل معوقات قابل رفع است. 
همان طور که این معضل ناگهان شــکل نگرفته است 
به طور مسلم، برطرف کردن آن نیز نیازمند یک دوره 
زمانی است. و البته این دوره زمانی به عوامل مختلفی 
نیز وابسته اســت که ازآن جمله می توان به آرامش و 

بهبود فضای کسب وکار در کشور اشاره کرد. 

عباس کمره ای: بانک ها تابع آیین نامه و مقرراتی هستند 
که توسط بانک مرکزی ابالغ می شود. در این آیین نامه ها 
آمده است که سیســتم بانکی کشور نمی تواند برای 
افرادی که تسهیالت گرفته اند و در پرداخت آن کوتاهی 
نموده اند خدمات جدیدی ارائه کند و اگر این کار انجام 
شود، تخلف محسوب می شود. در سنوات گذشته این 

موضوع در چارچوب قوانین بودجه و در ماده های 29 و 
16 مورد بررسی دقیق تری قرار گرفت و فضایی فراهم 
شد که بانک ها با دعوت از بدهکاران، مشکالت آن ها را 
بررسی کنند تا با ایجاد شرایطی آسان تر برای آن دسته 
از بدهکارانی که در عدم پرداخت اقساط خود قصوری 
نداشتند و شرایط اقتصادی کشور آنان را به این سمت 
سوق داده بود، شرایطی فراهم شود تا این مساله را حل 
کنند. به معنای دیگر تخفیف هایی در بدهی ها ایجاد 
شــد و جرایم موردبخشش قرار گرفت. از طرف دیگر، 
از آن دسته بدهکارانی که توجیه مناسبی نداشتند نیز 
شکایت شد که هنوز هم در حال پیگیری است. اکنون 
نیز، بانک ها می توانند با تشکیل کمیته های گوناگون، 
متقاضیــان را دعوت و برای هرکــدام برنامه ویژه ای 
تدوین کنند و بدهی ها مورد تخفیف قرار بگیرند تا این 
واحدهای تولیدی از حالت مطالبات غیرجاری خارج 
شوند و بتوانند از خدمات سیستم بانکی استفاده کنند. 
همه این موارد راهکارهایی است که بانک ها در مقابل 

خود دارند که کم وبیش هم در حال اجراست. 

محمدهادی مهدویان:  در این زمینه تقصیر اصلی به 
گردن بانک هاست، چراکه بسیاری از این تسهیالت را 
تحت تاثیر فشــار سیاسی و البی مقامات دولتی اعطا 
کرده انــد و مدیریت های قبلی بانک ها مســئول این 
وضعیت نابسامان اند. متاسفانه یکی از مشکالت بزرگ 
کشور نه فقط در سطح کالن، بلکه در سطوح بانکداری 
و شرکت داری نیز فقدان نظام تدبیر مناسب و به تبع 
آن، نبود شفافیت، مســئولیت پذیری و حساب دهی 
بوده و هســت. وانگهی، بخش قابل توجهی از معوقات 
بانکی، مربوط به اعتبارات شرکت ها و موسساتی است 
که در نظام مالکیتی تارعنکبوتی و تودرتوی شرکتی 
به وابستگان بانک ها اعطا شده است. تسهیالت اعطایی 
به اشــخاص وابســته در نظام بانکداری خصوصی و 
تسهیالت اعطایی به شرکت های دولتی و شرکت های 
بورســی در بانک های دولتی از معضالت عظیم نظام 
بانکی کشور است که می باید از طریق اصالح مقررات 
و قوانین و تقویت نظارت، مورد اصالح واقع شــود. تا 
زمانی که موضوع اشــخاص وابســته و شرکت های 
دولتی و بورسی و ارتباطات آن ها با نظام بانکی کشور 
از شفافیت الزم و قانونمندی عادالنه برخوردار نباشد، 
موضوع معوقات بانکی قابل حل نخواهدبود و این معضل 
بــر صورت های مالی بانک ها ســنگینی خواهد کرد. 
اصالح قوانین و مقررات در چند زمینه به عنوان تقویت 
زیرساخت ها در این راستا واجد اهمیت است. نخست 
تقویت قانون رقابت و تجارت عادالنه، دوم اصالح قانون 
ورشکستگی و باالخره قانونمندی و نظارت قوی تر در 
زمینه معامالت با اشخاص وابسته و کالن. فقط با وضع 
و تقویت این قوانین و مقررات می توان نظام بانکی را از 
فساد، ناهنجاری، و رفتارهای غیرمنصفانه پاالیش کرد. 

کمال سیدعلی: بدهکاران سیستم بانکی چند گروه 
هســتند: اول، افرادی که واقعــاً به دلیل رکود فعلی 
نتوانسته اند بدهی خود را بپردازند که با تغییر در شرایط 

کشور و رونق اقتصادی بدهی خود را پرداخت خواهند 
کــرد. دوم، افرادی که با نرخ های پایین، تســهیالت 
دریافت کرده اند و برای آن ها مقرون به صرفه نیست که 
وام های با نرخ زیر 20درصد خود را تسویه کنند. سوم، 
دســته آخر افرادی هستند که از ابتدا با سفارش و یا 
دادن رشوه وام گرفته اند و تمایلی برای بازپرداخت آن 
ندارند. بدیهی اســت با گروه های 2 و 3 باید از طریق 
ابزارهای تنبیهی )ممنوع الخروجی، ندادن دسته چک و 

اقدامات حقوقی( اقدام کرد. 

بنگاه های 5  بــه  بانک ها  تبدیل شــدن 
اقتصادی چه نسبتی می تواند با اقتصاد 
مقاومتی داشته باشــد؟ عوامل این مساله را 
چطور ارزیابی می کنید؛ چه انگیزه ای بانک ها را 
برای تبدیل شدن به بنگاه های اقتصادی ترغیب 
کرد و چگونه می توان بر این معضل فائق آمد؟ 

کوروش پرویزیان: به دلیل شــرایط حاکم بر بازار و 
عدم تناسب میان نرخ ســود تسهیالت و تورم از یک 
طرف و پایین بودن درآمدهای کارمزدی بانک ها، عمال 
این نهادها برخالف برخی ذهنیت های ایجاد شــده، 
سود عملیاتی مناسبی ندارند بنابراین تالش می کنند 
از دیگر فعالیت های خود بــرای اقتصادی بودن بهره 
بگیرند. همان طور که می دانید بانک ها نظیر هر بنگاه 
دیگری باید اقتصادی اداره شــوند. کم بودن سود های 
عملیاتی و الزام به پاســخگویی بــه ذی نفعان خود، 
اعم از سپرده گذاران و ســهامداران و مراجع نظارتی، 
فضای کسب وکار بانکی را متفاوت کرده است. وجود 
نســبت های باالی امالک و اموال تملیکی ناشــی از 
شرایط اقتصادی یا مصوبات رددیون دولت و ... محصول 
این شرایط است که با روح اقتصاد مقاومتی در تناقض 
اســت. ایجاد نقطه عطف در مساله بانکداری، نیازمند 
ایجاد زمینه های تحقق درآمدهای عملیاتی بانکی است. 
اگر زمینه ایجاد درآمدهای عملیاتی برای سیستم بانکی 
مهیا شود به طوری که نسبت درآمدهای بانک ها به نفع 
درآمدهای کارمزدی تغییر کند، می توان انتظار داشت 
بانک هــا نه به التزام و اجبار بلکه با تصمیمات مجامع 

خود شرایط دیگری را تجربه کنند. 

کمال سیدعلی: روی آوردِن بانک ها به بنگاه داری را 
بایــد از جنبه های مختلف؛ اعم از اقتصادی و حقوقی 
و باتوجه به ســابقه این بانک ها نگاه کرد. هنگامی که 
عقود مشــارکتی و یا ســرمایه گذاری مستقیم، ابزار 
اعطای تسهیالت است؛ درصورت عدم بازپرداخت وام، 
خودبه خود بانک ها صاحب طرح، پروژه و یا ساختمانی 
که بــه آن وام داده اند می شــوند. به لحاظ اقتصادی 
دربعضی از زمان ها، بانک ها که خــود زیرنظر وزارت 
امور اقتصادی و دارایی بوده اند به منظور رونق بورس، 
سهم خریده و سهامدار شده اند و یا به منظور رد دیون 
دولت صاحب اموالی شــده اند که خود نمی خواستند. 
دلیل دیگری که در این راســتا وجود دارد این است 
که وقتی قیمت تمام شــده پول برای بانک ها بیش از 

عباسكمرهای:
بانکهامیتوانند
باتشکيل
كميتههای
گوناگون،
متقاضيانرا
دعوتوبرای
هركدامبرنامه
ویژهایتدوین
كنندوبدهیها
موردتخفيفقرار
بگيرندتااین
واحدهایتوليدی
ازحالتمطالبات
غيرجاریخارج
شوندوبتواننداز
خدماتسيستم
بانکیاستفاده
كنند.
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نرخ تســهیالت پرداختی اســت، بدیهی است که با 
نرخ های دستوری نمی توانند امرار معاش کنند. خصوصاً 
بانک های جدیدالتأســیس و همین طــور بانک های 
نیمه دولتی. در چنین شــرایطی، راه حل این است که 
نظارت افزایش پیدا کند و سیستم بانکی مقررات عدم 
پرداخت تسهیالت به بنگاه های تحت پوشش خود و 
همچنین سایر بانک ها را رعایت کند. البته باید توجه 
داشت که پروســه واگذاری بنگاه های غیرتخصصی 

بانک ها باید مدتی معقول و منطقی داشته باشد. 

سعید اربابی: شرایط فعلی در اقتصاد کشور از جمله 
محدودیت در ارائه تسهیالت و افزایش مطالبات معوق 
بانکی از جمله دالیلی است که باعث شد انگیزه بانک ها 
برای بنگاه داری افزایش یابد. هم اکنون شرایط بانک ها 
در رابطه با تســهیالت اصال مطلوب نیست، چنان که 
حتی نمی توانند حق الوکاله های خود را دریافت  کنند 
بنابراین اگر تورم کاهش یابد و نرخ تســهیالت برای 
متقاضیان قابل تحمل شود، بانک ها به راحتی می توانند 
تسهیالت دهند. سیستم بانکی پیش از این، نقدینگی 
قابل توجهی را دراختیار بخش خصوصی و حتی تولید 
قرارداده اســت اما امروز به دلیل شــرایط ایجادشده، 
منابعی ندارد که بتواند در اختیار بخش خصوصی قرار 

دهد.

محمدهــادی مهدویان:  سیاســت های کلی اقتصاد 
مقاومتی اگرچه به ضرورت اصالح و تقویت همه جانبه 
نظــام مالی، ایجاد ثبات در اقتصادملی و تقویت مالی 
بخش واقعی تاکید کرده است، اما اشاره خاصی به ورود 
یا عدم ورود مستقیم بانک ها در حوزه تولید و بنگاه داری 
نکرده است. به هرصورت می توان با قوت استدالل کرد 
که اقتصاد کشور به درجه ای از پیچیدگی روابط داخلی 
و کمبود منابع مالی برخورد کرده اســت که بازنگری 
رابطــه بخش مالی و بخش واقعی، خصوصاً بازبینی و 
معماری مجدد جایگاه بخش بانکی در رابطه با توسعه 
بخش واقعی را اجتناب ناپذیر ساخته است. نظام بانکی 
کشــور از نظر ســاختار، ماموریت و معماری مجدد 
خصوصــاً از بابت نظام تجهیز و تخصیص منابع مالی 
در چارچوب انــواع فعالیت های بانکی نظیر بانکداری 
تجــاری، بانکــداری بازرگانی، بانکداری توســعه ای، 
بانکداری منطقه ای، بانکــداری تخصصی و بانکداری 
سرمایه گذاری نیازمند بازنگری است. مادامی که این 
بازنگری صورت نگرفته اســت قوانین و مقررات کشور 
بصورت ملغمه ای از بانکداری دولتی، بانکداری بدون ربا 
و ... باقی خواهد ماند و تمایز در اجرای قوانین و مقررات 
و نظارت، بین بانک های دولتی و خصوصی، نظام بانکی 
را به ناچار به ســمت بانکداری جامعــی بدون اهداف 
استراتژیک و صرفاً در جهت کسب حداکثر سود و سهم 
از بازار، ســوق داده و خواهد داد. این شیوه بانکداری 
علی القاعده می بایست در فازهای باال تری از تخصص و 
تجربه در امر بانکداری و نیز مسئولیت پذیری و نظارت 
محقق شود و نه در فازهای اولیه بانکداری خصوصی و 
سلطه دولت بر بانک های دولتی که فعالیت بانکداری را 

به سمت تجهیز منابع برای مصرف در بخش واقعی، 
توسط اشخاص وابسته سوق می دهد؛ همان گونه که 
موسسات مالی غیربانکی آزاد در سایر کشور ها فعالیت 

می کنند. 

تعدد شعب بانک ها چگونه توجیه پذیر 6 
است؟ آیا این توسعه نشان نمی دهد که 
بانک ها سرمایه هایی که پس انداز می کنند را 
در جهت توسعه و ساختمان سازی خودشان 
اســتفاده می کنند و نه در جهت حمایت از 

تولید؟

کوروش پرویزیان: تخلف یک امر اســت ولی توسعه 
شعب به خصوص شعب با زیرساخت های نوین متناسب 
با نیاز مردم و اجرای برخی تکالیف امر دیگری است. 
طبق نظرسنجی های انجام شده دلیل عمده در انتخاب 
یک بانک از طرف مشتری نزدیکی شعبه آن بانک به 
محل کار یا زندگی افراد اســت. چنین نتایجی منجر 
شده است که تمامی بانک ها در تحقق اهداف جذب 
منابع خود، اقدام به افتتاح شــعبه در مناطق مختلف 
کشور نمایند. البته در سال های اخیر توجه بانکداران به 
بانکداری الکترونیک نیز جلب شده، ولی زمان بیشتری 
نیاز اســت تا از فرهنگ شعبه ای به خدمات بانکداری 
مجازی و الکترونیک برســیم. مردم محق هســتند 
به گونه ای که برایشان آسان تر است از خدمات بانکی 

بهره بگیرند. 

کمال سیدعلی: این که تعدد شعب داریم قابل بحث 
اســت اما هیچ گونه آمار و نسبتی که بتوان با استناد 
به آن مقایسه کرد و دانست که این تعداد شعب زیاد 
است یا خیر، وجود ندارد، بلکه میزان نقدینگی موجود 
باتوجه به شــعب بانک ها در مقایسه با سایر کشور ها 
می بایــد مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار گیرد. با این 
حال در نگاه اول به خیابان ها، شاید بتوان گفت شعب 
جدیدالتأسیس به نحو آشکاری زیادتر شده اند. باید دید 
سیســتم بانکی در نوع فعالیت و در راه محقق کردن 
اهداف اقتصادی و ذاتی اش یعنی جمع آوری پس انداز 
مردم و سوق دادن این پس انداز ها به سمت تولید، موفق 
است یا خیر. حکم کلی دادن مبنی براینکه تعداد شعب 
بانک ها زیاد است یا نه، بستگی به نوع عملکرد آن ها 

دارد. 

بانک های  بانک هــا، خصوصاً  محمدهادی مهدویان:  
خصوصی و تا حد زیادی بانک های دولتی نیز، اهداف 
اصلی شان را حفاظت از قدرت خرید سپرده های مردم 
و حقوق صاحبان ســهام خودشــان تعریف کرده اند، 
که تا حدود زیادی قابل فهم اســت. تالش بانک ها در 
جهت گسترش شعب، خصوصاً در مناطق مرفه نشین 
شــهرهای بزرگ، فعالیت در امر ســاختمان و امثال 
آن )به جــای حمایت از تولید( نیز در همین راســتا 
قابل توجیه اســت. بانک ها نیــز به دلیل عدم تعریف 
روشــن ماموریت و اهداف استراتژیک، همانند بخش 

خصوصی غیررسمی و زیرزمینی، خودبه خود به سمت 
فعالیت های سوداگرانه و احتکاری رفته اند. معضلی که 
بخش مهمی از آن ناشی از سیاست های کالن نادرستی 

است که توسط دولت  ها اجرا شده است. 

مهم ترین تغییری که در سیاســت های 7 
بانکی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم 
به وجود آمده چه بوده و چه تاثیری داشته است؟ 

کوروش پرویزیان: مدیریت مناســب بانک مرکزی و 
به دنبال آن اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب، 
کنتــرل نقدینگی و تورم، و نیــز توجه به انضباط در 
مقررات، در ایجاد آرامش بازار ارز و پایین آمدن شدت 

نوسانات ارزی نقش ویژه ای داشت. 

عباس کمره ای: بــا روی کار آمدن دولت یازدهم فضا 
برای فعالیت بانک ها بسیار مناسب تر از گذشته شد، 
به این معنا که شــاهد تکالیف کمتری از سوی دولت 
برای بانک ها هســتیم. بانک ها در دولت گذشــته با 
مباحثی چون طرح های زودبازده و مسکن مهر روبرو 
بودند که فارغ از اهداف درست یا نادرست آن ها، باعث 
ایجاد بُرش در منابع بانکی شد. دراین میان و به دلیل 
مســئولیت هایی که در این طرح ها بر گردن بانک ها 
می افتاد، سوءتفاهم هایی پیش می آمد که حتی برخورد 
با بدنه بانکی را درپی داشــت. در حالی که در دولت 
جدید، فضا تغییر کرده و بانک ها مجبور نیستند مرتبا 
در جلســاتی حضور پیدا کنند و مورد بازخواست قرار 
بگیرند. بنابراین شرایط مهیا است و قوای سه گانه نیز در 
هر سه بخش پیگیری و وصول مطالبات، افزایش سرمایه 
و تسهیل امور بانکی با بانک ها اتفاق نظر دارند که باعث 
عملیاتی کردن اهداف خواهد شــد. البته در بررســی 
چگونگی تامین ســرمایه بانک ها، بحث شرکت داری 
بانک ها هم به میان می آید. درصورتی که بانک ها بتوانند 
این شــرکت ها را به مرور واگــذار کنند، منابع نقدی 
مناسبی وارد چرخه برنامه هایشان می شود. البته نباید 
فراموش کرد که شرکت های بانک ها هم درحال تولید 
هستند اما اگر بانک واسطه شود و ابتدا منابع را تجهیز 
و ســپس آن ها را تخصیص دهد، می توان از یک سو 

محمدهادی
مهدویان:

بانکهابهدليل
عدمتعریف

روشنماموریتو
اهدافاستراتژیک
خودبهخودبهسمت

فعاليتهای
سوداگرانهو

احتکاریرفتهاند.
معضلیكهبخش
مهمیازآنناشی
ازسياستهای
كالننادرستی
استكهتوسط

دولتهااجراشده.
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در حال حاضــر فرصت های بانکی در 8 
ایران را چطور ارزیابی می کنید و فکر 
می کنید با چه ســازوکاری می توان از این 
فرصت ها بیشترین بهره برداری را در جهت 

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی داشت؟

کوروش پرویزیان: کنترل بازدهــی بازارهای موازی 
و به دنبال آن، جلوگیری از خروج منابع از سیســتم 
بانکی، تعامل سازنده در روابط بین الملل و رفع بخشی 
از تحریم هــا از جمله عوامل زمینه ســاز رونق یافتن 
کسب و کارهای مختلف و حرکت روبه رشد اقتصاد ایران 
خواهد بود که امیدواریم با تداوم آن ها، شاهد شکوفایی 

بیشتر نظام بانکی باشیم. 

عباس کمره ای: بانک، یک نهاد اقتصادی است. هدف از 
تاسیس بانک حمایت از تولید است اما نباید از یاد برد 
که سرمایه این بانک از محل سپرده های مردمی تامین 
شده و باید مانند یک موسسه اقتصادی به سهامدار ها 
پاســخگو باشد. گاهی دیده می شود که تفاوت هزینه 
تجهیز منابع و سود تخصیص منابع، میزانی نیست که 
بانکدار بتواند نظر ســهامدار را جذب کند بنابراین آن 
موسسه مالی ضمن اینکه بحث تولید را درنظر می گیرد 
به سمت شرکت داری هم سوق پیدا می کند. البته این 
شرکت ها نیز خود در چرخه تولید قرار می گیرند، اما 
مسئله اینجاست که نباید بحث رقابت به میان بیاید. 
راه حل هم این اســت که نرخ ســود بانک ها به اندازه 
منطقی تعیین شود. عرضه و تقاضا در اقتصاد حرف اول 
را می زند که در پی آن نرخ سود هم مشخص می شود. 
اعضای شــورای پول واعتبار بایــد توجه کنند که اگر 
نرخ ها طبیعی و منطقی تعیین شود و تایید کار شناسان 
را تامین کند باعث می شود تا در   نهایت سازوکار بازار 
به سمتی برود که بانک ها هم دیگر به شرکت داری سوق 
پیدا نکنند و به هدف اصلی شان که   همان حمایت از 

تولید است بپردازند.

محمدهادی مهدویان:  حرکــت در جهت خروج از 
وضعیت رکود باید از سه جهت مورد توجه مسئوالن 
اقتصادی دولت تدبیروامید قرار گیرد. این سه منظر 
را می توان سیاســت های اقتصادی دولت، رفع موانع 
تحریم، و بازسازی نظام مالی و بانکی خالصه کرد. بهبود 
فضای اقتصادی کشــور در شرایط موجود، محصول 
تعامل و پیشرفت همزمان و متوازن در این سه جبهه 
است. فراموش نباید کرد که بسیاری از فعاالن عرصه 
اقتصادی کشور حرکات دولتمردان را در این سه زمینه 
به دقت رصد می کنند و تصمیمات اقتصادی خود را 
در زمینه افزایش تولید و سرمایه گذاری و اشتغال بر 
این مبنا پایه گذاری می کنند. لذا هرجا که سیاست ها و 
دستاوردهای دولتمردان در این زمینه ها دچار تزلزل، 
تردید و ضعف باشد، به طور طبیعی آثار و پیامدهای 
خود را در اعتماد و اطمینان بازار، ســرمایه گذاران و 
مصرف کننــدگان برجای می گذارد. طی یک ســال 

كمالسيدعلی:
بارویكارآمدن
دولتیازدهم،
نخستازالتهابات
وانتظاراتتورمی
كاستهوميزان
تورمتقليلیافته
وازطرفدیگر،
ثباتنسبینرخ
ارزپيداشدهو
هردوموضوع،
تأثيرمثبتیدر
سيستمبانکی
گذاشتهاست.

شاهد ورود نقدینگی به بانک ها بود و از سوی دیگر ارائه 
تسهیالت به واحدهای تولیدی را در دستورکار قرارداد. 

کمال ســیدعلی: با روی کار آمدن دولــت یازدهم، 
نخست از التهابات و انتظارات تورمی کاسته و میزان 
تــورم تقلیل یافته و از طرف دیگر، ثبات نســبی نرخ 
ارز پیداشده و هردو موضوع، تأثیر مثبتی در سیستم 
بانکی گذاشته است. چنان که طی شش ماهه نخست 
سال جاری، درزمینه سرمایه گذاری، وضعیت سیستم 
بانکی و ســپرده گذاری، بهتر از بازار طال، مسکن و ارز 

بوده است.

محمدهادی مهدویان:  دولــت جدید از طریق ایجاد 
فضای باثبات تــر اقتصادی )کاهش تــورم و کاهش 
نوســانات نرخ ارز( تا حدود زیادی مانع از گســترش 
فعالیت های اقتصادی ســوداگرانه شده است. به این 
اعتبار، بانک ها نیز از مصرف مســتقیم منابع خود در 
عرصه ساخت وســاز و تخصیص منابع به شرکت های 
تابعه خود عقب نشــینی کرده اند. نباید فراموش کرد 
که هم اکنون فاصله زیاد و قابل توجهی بین نرخ تورم و 
نرخ تسهیالت بانکی در جهت صرفه پذیرکردن اعطای 
تســهیالت بانکی، ایجاد شده اســت. این امر به نوبه 
خود بانک ها را به اعطای تســهیالت بیشتر به بخش 
تولید غیروابسته تشــویق کرده است، اگرچه ریسک 
اعتباری تســهیالت برای بانک ها کماکان از حاشیه 
ســود فعالیت های دیگر بانک ها باال تر است و به مانع 
عمده ای در اعطای تسهیالت بانکی تبدیل شده است. 
می تــوان تصور کرد که تا زمان خروج کامل اقتصاد از 
رکود عمیقی که طی دوسال ونیم گذشته بدان دچار 
بوده اســت و نیز تثبیت و افزایش ثبات نسبی موجود 
در فضای کالن اقتصاد، این وضعیت ادامه داشته باشد. 
گسترش فعالیت های اقتصادی، بهبود فضای کالن، و 
رونق فعالیت های توسعه ای زیرساختی و سرمایه گذاری، 
شرط الزم برای انقطاع از وضعیت ضداهرمی گذشته 
بانک ها است تا به تدریج ترازنامه بانک ها با توسعه کمی 
)بزرگ شــدن ترازنامه به قیمت های واقعی( و کیفی 
)بهبود کیفیت دارایی های بانک ها( از موقعیت و جایگاه 

حمایت از بخش واقعی برخوردار شوند. 

گذشته بخش قابل توجهی از دســتاوردهای دولت 
جدید از طریق ایجاد انتظارات مثبت در بازار حاصل 
شــده اســت و چنانچه این چرخش در انتظارات با 
اقدامات و سیاســت ها تقویت نشــود، این احتمال 
قوی وجود دارد که به تدریج آثار مثبت این انتظارات 

مضمحل شود. 

مهم ترین چالش هــای پیش روی نظام 9 
بانکی ایران چیســت و چه راهکاری را 

برای کاستن از تبعات آن پیشنهاد می کنید؟

کوروش پرویزیان: برخی از مهم ترین چالش ها عبارتند 
از 1-تحریم: این تحریم ها هزینه های سیستم بانکی 
و فعاالن اقتصادی را افزایش داده است 2-سودآوری: 
یکی از منابــع اصلی ســودآوری بانک ها، خدمات 
بانک داری بین الملل اســت که باتوجه به تحریم ها، 
این بخش از درآمد ها به طورکامل تحقق نمی یابد و 
نظام بانکی به ناچار باید به ایجاد ســود از محل های 
دیگر و نیز بانک داری داخلی روی آورد. در بانک داری 
داخلی، عمده ترین منبع درآمدی، ســود حاصل از 
تسهیالت اعطایی است. در اواخر سال گذشته نرخ 
سود ســپرده ها به دالیلی باال تر رفت و حال آنکه در 
طرف مقابل یعنی سود تسهیالت، افزایشی به اندازه 
و متناسب با این تغییر نداشت و در نتیجه این امر، 
کاهش اسپرد )Spread( بانکی و در نتیجه کاهش 
سودآوری بانک ها را موجب شد. 3-بانک داری بخشی 
و صنفی: در ســال های اخیر گروه های مختلف راساً 
درخواست تأســیس بانک مختص به خود را داده و 
در بســیاری از موارد نیز موفق به اخذ مجوز از بانک 
مرکزی شده اند. این وضعیت می تواند به عنوان یک 
چالش محســوب شود. 4-مطالبات غیرجاری: یکی 
دیگر از چالش های شــبکٔه بانکی، مشــکلی به نام 
مطالبات غیرجاری و یــا در اصطالح عام، مطالبات 
معوق است. افزایش نرخ های سود تسهیالت، رکود 
ناشــی از بحران های مالی و اقتصادی در دنیا، عدم 
تعمیق و گسترش بازار ســرمایه و بوروکراسی های 
اداری در نظام اداری و قضایی کشور، همگی برحجم 
مطالبات غیرجاری بانک ها افزوده اند. در گذشته که 
بخش اعظم سیســتم بانکی دولتی بود، این مشکل 
چندان نمودی نداشت، اما در دو سال اخیر وقتی که 
بانک های خصوصی و خصوصی شده به واسطٔه ذخایر 
موردنیاز برای مطالبات غیرجاری، سودآوری خود را 
در خطر دیدند، توجه بیشــتری به این موضوع پیدا 
کردند. ۵-فن آوری و نوآوری: از مهم ترین چالش های 
آتی در بانک ها کم توجهی به رشد فن آوری و نوآوری 
در بانک ها اســت. بانک ها با ساختار و سیستم های 
ســنتی و باتوجه به ساختار و مقررات سخت و عدم 
رقابت بین المللی از یک ســو و باالبودن هزینه های 
ارتقای تکنولوژی به دلیل تحریم های تکنولوژیکی از 
سوی دیگر، به رشــد فن آوری، تکنولوژی و نوآوری 
سخت محتاج هســتند. 6-نظارت: قوانین ناظر بر 
عملیــات بانک ها، به دلیل تعــدد، زمانبربودن برای 
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روزآمدی و مشــکل جامعیت، انسجام کافی را برای 
سیستم بانکی ندارد، به همین دلیل، علی رغم تالش 
وافر بانک مرکزی که باعث شده از سال ها پیش، این 
قوانین در دســت بررسی برای تجمیع و به روزشدن 
باشند، هنوز به قانون جامع و منسجمی برای اداره و 

نظارت بر شبکه بانکی دست نیافته ایم.

عباس کمره ای: در پاســخ به این سوال باید به نقش 
تحریم ها و محدودشــدن فعالیت بانک های ایران در 
سطح بین المللی اشاره کرد. بانک های ما در سنوات 
گذشته درآمد قابل مالحظه ای از طریق فعالیت های 
بین المللی و شعب خارجی شــان داشتند. نمونه آن 
بانک ملی ایران است که بخشی از سود هایش به شعب 
خارج از کشورش باز می گشت اما اکنون سیستم بانکی 
ما برای دسترسی به این امکان، بامشکل مواجه شده و 
بانک های بزرگ دولتی ما به خاطر تحریم از این مزیت 
بی بهره اند. این مشــکل خارج از اختیار بانک هاست، 
بر این موسســات تحمیل شــده و ضرورت رفع آن 
بی   نهایت احساس می شود. از ســوی دیگر بانک ها 
نیز باید در بعضی از روش های خود اصالحاتی ایجاد 
کنند. مواردی نظیر نظارت، امور حاکمیت شرکتی 
و کنترل های داخلی نیازمند بهبود و ارتقا اســت. در 
بررسی سیاست های دولت یازدهم هم شاهد هستیم 
که اکنون بحثی مبنی بر تخفیف های منطقی دولت به 
بانک ها وجود دارد که می تواند فشار را از روی بانک ها 
بردارد. دراین بین، تجهیز منابع بانک ها هم بسیارمهم 
است. منابعی که بخشی از آن را سپرده های مردمی 
و بخشی دیگر را طلب های بانک ها از دولت تشکیل 
می دهد. نقش تقویت فضای کسب وکار که در افزایش 
سرمایه و منابع بی بدیل است را نیز نباید فراموش کرد. 

محمدهادی مهدویان:  نظام بانکی، هم در سطح کالن 
و هم در سطح ُخرد با چالش های عمده ای مواجه است. 
همان طور که در بخش های پیشــین عرض کردم در 
ســطح کالن، نظام بانکی محتاج یک بازنگری عمیق 
و معماری مجدد اســت. در ســطح ُخرد الزم است 
که بانک های کشــور اعم از خصوصی و دولتی از نظر 
سالمت و اســتحکام مالی مورد بررسی قرار گیرند و 
مطابق با میزان ضعف مالی و مخاطرات و ریسک هایی 
که  آن ها را تهدید می کند، برنامه های اصالحی برایشان 
تهیه و اجرا شود. همان طور که در سایر کشور ها مرسوم 
است بانک های ایران باید مورد آزمون استرس و ارزیابی 
سالمت مالی قرار گیرند و حسب وضعیت، هر یک از 
آن ها بسته های اصالحی مختلف برایشان تهیه شود. در 
مجموع بانک های کشور می باید در چهار دسته سالم، 
سالم نیازمند بازسازی، ضعیف محتاج ادغام و تصرف، و 
باالخره بسیار ضعیف مستلزم انحالل دسته بندی شوند 
و برای هریک و هردسته راه حل مناسب تدوین و اجرا 
شــود. راه حل معجزه گونه ای برای نظام مالی و بانکی 
کشــور جز آنچه که سایرین با آن مواجه بوده و انجام 
داده اند، متصور نیست و ما نیز می باید در   همان راستا 

برنامه ریزی کنیم.

زمانیكه
شركتیدر

ایرانورشکسته
میشود،توليد
نيزمتعاقبآن
متوقفمیشود،
درحالیكهتوليد
نبایدمتوقفشود
بلکهبایدمدیران

آنشركتها
سلباختياروافراد
دیگریكهتوانایی
هدایتشركترا
دارند،جایگزین
افرادبیكفایت

شوند.

1  دریغ نقدینگی از بخش خصوصی: درحالی که سیســتم بانکی ما امروز با چالش ها و موانع متعددی 
دست به گریبان است، برخی معتقدند که بانک ها نقدینگی الزم را در اختیار بخش خصوصی قرار نمی دهند. این 
درحالی است که نه تنها، تاکنون مقادیر بسیار باالیی از منابع بانکی دراختیار بخش خصوصی قرار گرفته و تنها 
بخش کمی از این منابع دراختیار بخش دولتی باقی مانده اســت، بلکه بانک ها به قدری تسهیالت پرداخت 
کرده اند که دیگر نقدینگی دراختیار ندارند تا بتوانند آن را دراختیار بخش خصوصی قرار دهند چنان که حتی 
اکثــر بانک ها از حد مجاز خود برای ارائه تســهیالت دهی نیز تجــاوز کرده اند.مطابق قانون، بانک ها از محل 
سپرده هایی که دریافت می کنند باید بخشی را برای سپرده قانونی و بخشی دیگر را برای امور روزانه خود درنظر 
بگیرند و تنها می توانند 80درصد منابع را به صورت تسهیالت به فعاالن اقتصادی ارائه دهند، درحالی که اغلب 
بانک ها امروز حتی از این حد نیز تجاوز کرده اند. با توجه به این شــرایط، گفته هایی مبنی بر اینکه بانک ها 
نقدینگی خود را دراختیار بخش خصوصی قرار نمی دهند، نمی تواند صحیح باشد چراکه سیستم بانکی نقدینگی 

قابل توجهی را دراختیار بخش خصوصی قرار داده و دیگر منابعی ندارد که دراختیار این بخش قرار دهند. 
2  مطالبات معوق؛ از ظاهر تا باطن: مطالبات معوق بانکی، مشکل دیگری است که سیستم بانکی ما، امروزه 
با آن مواجه است و به چالشی بزرگ برای سیستم بانکی تبدیل شده. اما چرا تعویق بازپرداخت این مطالبات 
امروزه دراین سیستم مشهود است و روزبه روز افزایش می یابد؟ بخشی از مطالبات بانک ها ظاهرا و بخشی دیگر 
باطنا معوق شده اند، به این صورت که بخش آشکار، در سررسید بانک ها به ثبت رسیده و بخش پنهان در دفا تر 
بانکی ثبت نشده است. این به آن دلیل است که گاهی بدهکاران بزرگ برای دریافت وام جدید به سیستم 
بانکی مراجعه می کنند و از این طریق وام قبلی را تسویه می کنند بی آنکه قسطی پرداخت کرده باشند. همین 
مسئله امروز به یکی از معضالت بزرگ سیستم بانکی تبدیل شده است. تنها راه حل برای رفع این مسئله، 
راه حلی قضایی مبتنی بر نظارت دقیق است چراکه تجربه نشان داده است، تا قوه قضاییه به این مبحث ورود 
نکند، این مسائل استمرار خواهد داشت. هرچند گفته می شود قوه قضاییه این مسائل را دردست بررسی دارد 
اما همچنان اقدام قابل توجهی برای رفع این مشکالت انجام نشده و بررسی ها نیز به نتایج مطلوب نرسیده است. 
3  لزوم اصالح و تغییر قوانین ورشکستگی: درهمه جای دنیا، برای مطالبات معوق بانکی راه حل هایی 
وجود دارد اما این راه ها در ایران مرسوم نیست. درواقع راه حل سیستم بانکی دراین کشور ها به این صورت است 
که اگر مدیران و سهامداران شرکتی نتوانند به اداره امور شرکت بپردازند، سلب صالحیت می شوند و مدیران 
دیگری جایگزین آن ها می شوند. البته این انتخاب نیز مشروط خواهد بود به این که مدیران و سهامداران جدید 
در مدت زمانی دوســاله بتوانند ســاختار مالی را اصالح و با اتمام این مدت نیز از مدیریت شرکت موردنظر 
کناره گیری کنند. عالوه براین انتخاب مدیر باید به تایید بانک ها و قوه قضاییه رســیده باشد. به عنوان مثال، 
شرکت »کیاموتورز« که سازنده اتومبیل پراید است و یک امپراطوری عظیم صنعتی را اداره می کند، 10 سال 
پیش ورشکسته شد اما تولید پراید دراین شرکت متوقف نشد، بلکه با تغییر مدیر و سهامداران شرکت، ادامه 
یافت. اما این روش متاسفانه در ایران اجرا نمی شود. زمانی که شرکتی در ایران ورشکسته می شود، تولید نیز 
متعاقب آن متوقف می شود، درحالی که تولید نباید متوقف شود بلکه باید مدیران آن شرکت ها سلب اختیار و 
افراد دیگری که توانایی هدایت شــرکت را دارند، جایگزین افراد بی کفایت شــوند. باید در مرحله اول قانون 
ورشکستگی اصالح شود یا تغییر کند و در وهله دوم، مدیرانی برای شرکت ها انتخاب شوند که صالحیت و 

توانایی الزم را داشته باشند. 
4  اقتصاد مقاومتی و ضرورت حمایت از صادرات: بر اساس دستورالعمل اقتصاد مقاومتی، تنها راه نجات 
اقتصاد کشور از شرایط فعلی توجه به صادرات است. اما هم اکنون تنها بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت 
صادرات اقدامات الزم را برای پشتیبانی بخش صادرات انجام می دهند و برای رونق صادرات و تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی، تمامی بانک ها باید کمک کنند و نقدینگی الزم را برای صادرکنندگان تامین کنند. درهمین 
حال  اعمال تحریم های بین المللی، مسئله ای است که امروز سیستم بانکی را با مشکالت عدیده ای روبرو کرده 
است. درشرایط فعلی، برخی بانک ها تحریم و برخی دیگر تحریم نشده اند اما طرف های خارجی با این بانک  ها 
کار نمی کنند. دلیل این مسئله نیز این است که اگر هر بانکی با ایران کار کند، مشمول جریمه می شود. آخرین 
نمونه این مسئله نیز بانک BNP فرانسه بود که به دلیل فعالیت بانکی با ایران و سودان، 9 میلیارد دالر جریمه 
شد. این مسئله حتی علت آن شد که رئیس جمهوری فرانسه شخصا با رئیس جمهوری آمریکا مذاکره و عنوان 
کند که این بانک شایسته این مجازات نیست و مجازات باید متناسب با جرم باشد. اما این مذاکرات راه به جایی 
نبرد و این بانک 9 میلیارد دالر جریمه شــد. بنابراین تا زمانی که مسئله تحریم حل نشود، سیستم بانکی 

نمی تواند خدمات الزم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. 

چالش ها در برابر فرصت ها
موانعپيشروینظامبانکیرابهتربشناسيم

 احمد حاتمی یزد
کار شناس امور پولی 

و بانکی
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شــاکله اقتصاد مقاومتی تولید و صادرات اســت و 
بایستی تمامی سیاست ها، امکانات و روش های اجرایی 
در جهــت این دو هــدف برنامه ریزی و حرکت کند و 
هرچه دراین جهت تأخیر به  وجود آید، از هدف اصلی 
دور مانده ایم. تولید و صادرات وابسته به یکدیگر هستند 
و در این میان، صادرات خود، وابســته به تولید است. 
باید در گام نخست به راهکارهای افزایش و بهبود تولید 
پرداخت. در بررسی اشــکاالت برای رسیدن به تولید 
رقابتی، باید حداقل بیست ودو مؤلفه را به کار گیریم که 
در این مقال نمی گنجد. در اینجا فقط به سیاست های 
پولی، مالی )شــبکه بانکی( و عملکــرد بانک مرکزی 

می پردازیم:

1
عدم ارائه تسهیالت توسط شبکه بانکی: متأسفانه 
شــبکه بانک های تخصصی، دولتی و نیمه دولتی ما 
توانایی ارائه تســهیالت را ندارند. علت این وضعیت، 
دوگانه بودن نرخ سود سپرده های بانکی، بین بانک های 
دولتی و نیمه دولتی، و بانک های خصوصی و به خصوص 
موسسات مالی اعتباری اســت. این دوگانگی و عدم 
رعایت نرخ سود ســپرده ها و همچنین تفاوت آن ها 
باعث شده بیشترین حجم سپرده به ترتیب در اختیار 
گروه آخر و ماقبل آخر قرار گیرد که نرخ تســهیالت 
پرداختی آنان به قدری باالست که اکثر تولیدکنندگان 
توانایی پرداخت آن را ندارنــد. اولین راهکار افزایش 
سرمایه ســه بانک تخصصی، صنعت ومعدن، توسعه 
صادرات، و کشــاورزی عالوه بر آن، افزایش سرمایه 
بانک های دولتی شامل بانک ملی و بانک سپه است. 
دومین راهکار که در الیحه رفع موانع تولید نیز توسط 
دولت با تغییراتی آمده است، امکان پرداخت وام توسط 
اشخاص حقیقی و حقوقی به واحد های تولیدی بخش 
خصوصی با نرخ دو درصد باال تر از نرخ سود سپرده های 
مدت دار بانک های خصوصی و قبول پرداخت این سود 
توسط شرکت ها جزء هزینه های قابل قبول از طرف 
وزارت امــور اقتصادی و دارایی اســت. همان طوری 
که سود ســپرده های بانکی از پرداخت مالیات معاف 
اســت، گیرندگان این ســود نیز از پرداخت مالیات 
معاف هســتند. حداقل زمان این وام ها نیز یک ساله 
و نوع قرارداد هم مانند قراردادهای ســپرده مدت دار 
یک ســاله بانک های خصوصی است، تا از این طریق 
بتوان بخشی از پول های سرگردان را به تولید تزریق 
کرد، بدون کوچک ترین تعهد، هزینه یا ضمانتی توسط 
دولت. چراکه مهم ترین مسئله، افزایش سه برابری نیاز 
واحدهای تولیدی به سرمایه درگردش نسبت به سال 
1390 است که متاُسفانه به معضل بزرگی برای تولید 

تبدیل شده است.

2
به طور معمول، اتفاقات ناگواری که در اقتصاد به وجود 
می آید، باعث ســخت گیری در اجرای مقررات و ایجاد 

۷ ساله باشد و از 10 درصد در سال اول شروع و به 30 
الی 40 درصد در سال هفتم برسد. 

نتیجه بخش بــودن همــه راهکارهــای فــوق به 
سیاســت های بانک مرکزی که راهبری کالن اقتصاد 
کشــور را برعهده دارد بســتگی خواهد داشت و توان 
این بانک در تدوین سیاست های منصفانه و قابل قبول 
پولی، مالی که تمام طرف های اقتصادی کشور را با یک 
نگاه ببیند و چتر حمایتی خود را به کل ذینفعان اقتصاد 
کشور بگستراند، نه اینکه اکثر قریب به اتفاق سیاست های 
خود را بر حمایت از شبکه بانکی استوار نماید و عالوه 
بر آن، سیاست گذاری کالن اقتصاد کشور را به صورت 
جزیره ای ببیند. توجه ویژه به یک بخش مانند ســود 
سپرده های بانکی مسلماَ تاثیرات نامطلوب خود را در 
بخشی دیگر نشان خواهد داد. اینجانب در جلسه اتاق 
تهران در دی یا بهمن سال گذشته متذکر شدم که با 
افزایش نرخ ســود سپرده های بانکی، بورس قطعاَ افت 
خواهد کرد و منابع مالی به ســمت سپرده های بانکی 
خواهد رفت. متاســفانه این اتفاق رخ داد و همراه افت 
شاخص های بورس در طی 9 ماهه گذشته بر طبق آمار 
بانک مرکزی حجم سپرده های بانکی درسه ماهه آخر 
ســال 92 و همچنین 3ماهه اول سال 93 با افزایش 

سنگینی روبرو شد. 
عــالوه بر این موارد یکی از چالش های نظام مالی 
و پولی ما عملکرد بانک مرکزی است. متأسفانه بانک 
مزبور، عالوه براینکه به مسئولیت های خود در بخش 
اداره نظــارت به طور کامل عمل نمی کند، حتی خود 
در پاسخ به استعالم در ارتباط با بخشنامه های صادره 
از دوایر مختلف به خصوص اداره سیاست ها و مقررات 
ارزی، پاسخ های مغایر با بخشــنامه های خود صادر 
می کنــد و اداره مزبور علی رغــم ارجاع موارد متعدد 
عدم اجرای بخشنامه ها توسط شبکه بانکی به ریاست 
کل بانک مرکزی و ارســال از طریق ایشــان به این 
اداره، به دفعات پس از گذشــت ماه ها هیچ گونه اقدام 
و پیگیری بــه عمل نمی آورد. این موارد به طور کامل 
و به دفعات توسط کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین 
منابع مالی اتاق تهران و ایران به معاونت نظارت بانک 
مرکزی و همچنین به ریاست کل بانک مزبور منعکس 
شده اســت، ولی علی رغم تذکرات و درخواست های 
کمیسیون ســرمایه گذاری و تأمین منابع مالی اتاق 
تهــران و ایــران از بانک مرکــزی و همچنین انجام 
مصاحبه های متعدد با رســانه ها تاکنون تغییری در 
عملکرد اداره نظارت بانــک مرکزی به وجود نیامده 
است. در فروردین ماه امسال توسط کمیسیون تأمین 
منابع مالی اتاق تهران و ایران موارد مســتقیماً برای 
ریاســت جمهوری ارسال شــد ولی هنوز هم اداره 
مزبور به وظایف خود عمل نمی کند یا توانایی اجرای 
آن را ندارد. اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
ناچار شــدند علی رغم صدور بخشنامه از سوی بانک 
مرکزی به دلیل عدم اجرای آن بخشــنامه ها توسط 
شــبکه بانکی و ناتوانی اداره نظــارت و بانک مرکزی 

انضباط مالی و عبور از بنگاه داری
انضباطمالیوعدماستقراضازبانکمركزی؛مهمتریناقداماتدولتیازدهماست

موانع جدید در انواع خدمات در کشور می شود. موضوع، 
تنها انقباضی شدن سیاست های بانک ها نیست، بلکه 
سخت ترشدن انجام کارهای اداری برای اکثریت فعاالن 
اقتصادی است که هیچ ارتباطی به این قضایا نداشته اند. 
مثال پس از واقعه ای مانند پرونده سه هزارمیلیارد تومانی، 
چوب را عمدتاَ بخش خصوصی مولد کشور می خورد که 

تاوان آن را در سخت گیری مقررات می پردازد. 

3
مســئله مهم دیگر معوقات بانکی موردی است که 
متاسفانه تاکنون درمورد آن شفاف سازی الزم صورت 
نگرفتــه و علی رغم پیگیری دســتگاه های مختلف، 
مهم ترین مســئله که مشخص شدن اسامی بدهکاران 
معوق و علل به وجودآمدن آن هاســت تاکنون معلوم 
نشده است. سهم شــبکه بانکی در به وجودآمدن این 
معوقات کمتر از خود بدهکاران نیســت، زیرا ضوابط و 
مقررات محکمی که در ارتباط با پرداخت تســهیالت 
وجود دارد اگر توســط شــبکه بانکی رعایت می شد 
به طور قطع با چنین حجمی از معوقات بانکی مواجه 
نبودیم. البته بخشی از این معوقات مربوط به تسهیالت 
تکلیفی اســت که از سوی نهاد های مختلف به شبکه 
بانکی تحمیل گردیده اســت، که امیدواریم در بودجه 
سال 1394 و برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور، سهم 

این تکالیف به صفر برسد. 

4
مورد بعدی معوقاتی است که بدون تقصیر و بر اثر 
شرایط زمانی و اقتصادی کشور برای واحدهای تولیدی 
به وجود آمده و آن ها ناخواســته گرفتارش شــده اند. 
شرایطی که نه تنها این منابع را قفل کرده بلکه باعث 
توقف تولید در این واحد ها و بیکاری هزاران نفر نیروی 
کار آن ها شده اســت. روشی که در دنیا به کار رفته و 
بارز ترین نمونه آن سیاست های بانک مرکزی آمریکا 
در بحــران 200۷ الی 2012 بوده، تزریق منابع مالی 
بلندمدت بدون بهره به واحد هایی مانند جنرال موتور 
بوده است تا این واحد ها دوباره به چرخه تولید بازگشته 
و ضمن استخدام و بازگرداندن مجدد نیروی کار، از نرخ 
بیکاری بکاهند. از طرف دیگر، ارائه تولیدات آن ها در 
بازار، نه تنها حجم عرضه را باال برده و کاهش قیمت ها 
را باعث می شود، بلکه آن ها خواهند توانست از محل 
گردش و ســود دریافتی، وام های عقب افتاده خود را 

پرداخت و وام های جدید را مستهلک کنند. 
مســلماً برای بازپرداخت، استمهال وام های قبلی 
و پرداخت وام های جدید بایســتی روشــی پلکانی و 
بلندمدت را مدنظر قرار داد تا همان طوری که واحد ها 
به مرور تولیداتشان افزایش می دهند و حجم فروش باال 
می رود، به صورت پلکانی، میزان بازپرداخت هم افزایش 
یابد. اگر به صورت مساوی و مثالً در فاصله ای ۵ ساله از 
سال اول، بازپرداخت شود امکان پذیر نیست و مسلماً 
بار دیگر معوق خواهد شد. بازپرداخت بایستی حداقل 

برایبازپرداخت،
استمهالوامهای
قبلیوپرداخت
وامهایجدید
بایستیروشی
پلکانیوبلندمدت
رامدنظرقرارداد
تاهمانطوریكه
واحدهابهمرور
توليداتشان
افزایشمیدهند
وحجمفروش
باالمیرود،
بهصورتپلکانی،
ميزانبازپرداخت
همافزایشیابد.

 محسن حاجی بابا
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در جهت پیگیری بخشــنامه های موصوف، بعضی از 
موارد را به صورت قانون بررسی و تصویب نمایند که 
در این زمینه امیدواریم معاون اول رئیس جمهوری و 
همچنین وزیر اقتصاد و دارایی نســبت به بازنگری و 
بررسی عملکرد بانک مرکزی در زمینه های مختلف 
پس از گذشت یکســال و دو ماه از آغاز به کار دولت 
جدید اقدام نمایند.دومسئله مهم شبکه بانکی که مورد 
تأئید بانک مرکزی نیز بوده و هست، اولی دریافت بهره 
مرکب از تسهیالت گیرندگان است که به طورمعمول 
بهره دوره تنفس را جداگانه حســاب کرده و با اصل 
وام جمع می بندند و نسبت به دوره بازپرداخت مجدداً 
بهره دریافت می نمایند که این مهم از نظر آیات عظام 
حوزه علمیه قم به کرات غیرشرعی اعالم شده است. 
دوم موضوع ذی نفع واحد اســت که اگر شرکت هایی 
دارای اعضاء هیئت مدیره مشترک و یا سهامدار عمده 
مشترک باشــند با به وجودآمدن مشکالتی که باعث 
معوق شدن یکی از این شرکت ها می شود، واحد های 
وابسته دیگر که هیچ گونه بدهی معوق ندارند متوقف و 
روبه نابودی خواهد رفت. از زمان شروع دولت یازدهم 
و ریاســت کل بانک مرکزی به دفعــات این دو مورد 
مانند سایر موارد نیز توسط کمیسیون سرمایه گذاری 
و تأمین منابع مالــی اتاق تهران و ایران چه از طریق 
رسانه ها و یا جلسات حضوری و نامه نگاری های متعدد 
درخواست حذف شده ولی تاکنون هیچ گونه تحولی 
اتفاق نیفتاده است.اقتصاد مقوله ای چندوجهی است 
و تمام تصمیمات در حوزه اقتصاد بایستی متوازن و با 
درنظر گرفتن کلیه بخش ها و طرف های ذی نفع گرفته 
شود. درغیر این صورت، افزایش و کاهش در هر بخش، 
تاثیرات خود را به طور معکوس در بخش دیگر نشان 

خواهد داد. 

5
 فعالیت غیربانکی موجب رقابت نا سالم و غیرمنصفانه 
این حوزه اقتصادی با ســایر فعاالن بخش خصوصی 
یا تعاونی در کشور اســت، زیرا در این حالت، بانک ها 
منابعی را که خود به آن دسترسی دارند با نرخی کمتر 
دریافت می کنند و با تفاوتی بین ۵ تا 8 درصد به فعاالن 
سایر بخش ها می فروشند، در نتیجه گیرنده تسهیالت 
با صاحب این منابــع در رقابتی نا برابر هم از نظر نرخ 
تمام شده پول و هم از نظر دسترسی سهل و آسان به 
این منابع قرار دارد. این تفاوت باعث شده تا شبکه بانکی 
وارد انواع فعالیت های اقتصادی غیربانکی شود. عملیاتی 
که تجربــه آن در بحران مالــی 200۷-2012 اروپا و 
آمریکا باعث شد تا مقررات و محدودیت های جدیدی 
برای عملیات غیربانکی، شــبکه های بانکی در اروپا و 
آمریکای شــمالی به وجود آید. عالوه بر این، تشویق 
مردم به ســپرده گذاری با نرخ های سود باال باعث شد 
که واحدهای تولیدی دیگر توان جذب این سپرده ها را 
از شبکه بانکی نداشته باشند و بانک ها با توجه به حجم 
سنگین سپرده ها و پرداخت سود باال به سپرده گذاران 
وارد عملیات اقتصادی غیربانکی مانند: مسکن، تجارت، 
داللی ارز و سکه شده و از این طریق عالوه بر رقابت با 
بخش خصوصی باعث ایجاد تورم باال نیز بشوند. البته 
بخشی از این کارخانه ها متأسفانه مربوط به واگذاری 
تعدادی از واحدهــای تولیدی بابت بازپرداخت بدهی 
دولت به شبکه بانکی هستند ولی این موضوع شامل 

بانک های خصوصی نمی شــود. راه حل این وضعیت، 
خارج شدن شــبکه بانکی از فعالیت های غیرمرتبط، 
ظرف مدت حداکثر دوسال و کنترل و دریافت آمارهای 

سه ماهه از نتیجه اقدامات آنان است. 

6
تعداد باالی شعبات بانک ها یکی دیگر از مشکالت 
موجود است. در مورد تعداد شعبات بانک ها نیازی به 
ارائه آمار و یا مقاله نیست. در این مورد آنقدر در سطح 
مدیران کشــور و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
بحث شده اســت که نیازی به بازخوانی مجدد ندارد. 
بدیهی است، این که سرمایه های کشور که بایستی در 
چرخه تولید به کار افتد در اجاره یا ســاخت و خرید 

شعبه های بانکی هزینه می شود، معضلی آشکار است.

7
انضباط مالی از جمله مســائلی است که از اهمیت 
بسیار باالیی برخوردار است و خوشبختانه بعد از روی 
کارآمدن دولت یازدهم، ضرورت آن مورد توجه جدی 
واقع شده و مهم ترین تغییری که در نظام بانکی کشور 
طی این مدت به وجود آمده، عدم قرض گرفتن دولت از 

بانک مرکزی و انضباط مالی و پس از آن، جلوگیری از 
پرداخت بی رویه برای مســکن مهر و تالش درجهت 
دادن تســهیالت به سوی تولید بوده که البته در مورد 

آخر، متاسفانه چندان موفق نبوده است. 
مهم ترین فرصت شبکه بانکی خروج از بنگاه داری، 
کاهش تعداد شــعب، کاهش نرخ ســود سپرده ها و 
تسهیل شرایط پرداخت تسهیالت به واحد های تولیدی 
بخش خصوصی واقعی است تا سهم خود را در اقتصاد 
مقاومتی و ایجاد اشــتغال و رونق تولید و صادرات ایفا 
نماید. امــا مهم ترین چالش پیــش روی نظام بانکی، 
پایش مدیران عامل و هیئت مدیره کل شــبکه بانکی 
در کشــور است که می بایستی توســط اتاق بازرگانی 
ایران و کمیسیون های تخصصی آن و همچنین معاون 
اول ریاســت جمهوری انجام پذیرد. در این مهم باید 
اسامی، سوابق تحصیلی و اجرایی کلیه مدیران عامل و 
تمامی اعضای هیئت مدیره های بانک ها اعم از دولتی، 
نیمه دولتــی، خصوصــی، اعتباری و مالی بررســی و 
صالحیت تخصصی آنان مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد؛ 
تا از این طریــق مدیرانی کارآمد، با تجربه اجرایی باال 
برگزیده شــوند و بتوانند امور محوله را در حوزه بانکی 

به خوبی به مرحله اجرا بگذارند.

پیش به سوی شفاف سازی
نظارتوحضورمقتدربانکمركزیضروریاست

یکی از وظایف اصلی بانک ها مطابق قانون اساسی، اختصاص منابع 
مورد نیاز فعاالن اقتصادی جهت رشــد و توسعه اقتصادی کشور 
اســت. در چند سال گذشته با توجه به سیاست های اکید دولت 
برای خصوصی سازی، به نظر می رسید که حمایت های بیشتری از 
بخش خصوصی صورت گیرد و باهدف کاهش فشارهای گوناگون 
داخلی و مسائل مرتبط با تحریم ها، حجم بیشتری از منابع مالی 
مورد نیاز در اختیار این بخش قرار گیرد. اما متأســفانه بانک ها و 
موسسات مالی با سرمایه گذاری و ایجاد شرکت های وابسته، اقدام به تخصیص منابع به این شرکت ها و ورود در فعالیت های 
تورم زا مانند ساخت وساز و حضور در بازار های مالی به ویژه طال و ارز کردند و نه تنها افزایش تولید و کاهش تورم را به ارمغان 
نیاوردند، بلکه با ایجاد حباب در بورس و بازار ارز، باعث بی ثباتی در سرمایه گذاری و خروج نقدینگی از فعالیت های مولد نیز 
شدند. در یک سال گذشته با وجود ثبات نسبی در قیمت ارز و طال، به دلیل حاشیه سود پایین تولید، و اعطای بهره باالی بانکی 
به سپرده ها، عمال بخش زیادی از سرمایه ها سر از بانک ها درآورده و باعث تشدید فعالیت های غیرمولد بانک ها شده اند. در این 
شــرایط، حداقل انتظار فعاالن اقتصادی، حضور مقتدرانه بانک مرکزی جهت نظارت مستمر، شفاف سازی و برخورد قاطع با 
تخلفات بانکی است که این امر نه تنها صورت نگرفته بلکه باحذف برخی از مقررات، فرصت مناسبی جهت استمرار فعالیت های 
غیراقتصادی بانک ها ایجاد شده است.  به طور مثال، صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های کار شناسی نشده و مکرر درخصوص ارز، 
نه تنها باعث سردرگمی فعاالن اقتصادی شده، بلکه برای دولت نیز مشکالتی بوجود آورده است که ازآن جمله می توان به نحوه 
تسویه حساب های ارزی بانک ها با دولت اشاره کرد. از دیگر مواردی که همواره به صورت تحمیلی و یک جانبه از سوی بانک ها 
اعمال می شود، قراردادهای یک طرفه میان بانک و فعاالن اقتصادی است. در شرایط نامساعد اقتصادی، تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتصادی برای تأمین سرمایه های مورد نیاز خود به سوی بانک ها رفته و توقع ارائه شرایط پرداختی و مالی مناسب را دارند اما 
باتوجه به اینکه بانک ها می توانند منابع را در شرکت های وابسته به خود سرمایه گذاری کنند، قرارداد ها را به صورت یک جانبه 
و بدون حق اظهارنظر تنظیم می کنند و تولیدکنندگان تنها راه چاره را پذیرفتن شرایط و خروج موقت از بحران مالی دیده و 
به آن تن می دهند، حال آنکه در بسیاری از موارد، این عمل تنها منجر به ورشکستگی کامل و خروج از فعالیت های اقتصادی 
خواهد شد. عالوه بر این، در سال های اخیر و پس از افشای تخلفات و اختالس های سنگین، بانک ها مسیر دشوارتری را جهت 
اخذ تسهیالت ایجاد کرده اند که کمکی به تولید و فعاالن اقتصادی نکرده است، بلکه باوجود ضمانت های گوناگون و طوالنی 
بودن زمان رسیدگی، عمالً تولیدکنندگان را نا امید کرده است. سخن آخر درخصوص نحوه شفاف سازی معوقات بانکی است. در 
رسانه های مختلف این گونه به ذهن مردم القا شده که گویا بیشتر معوقات بانکی به بخش خصوصی مربوط می شود، حال آنکه 
بنابه گزارشات بانک مرکزی، تنها در حدود 14درصد از معوقات بانکی به بخش خصوصی و ۵درصد به بخش تولید تعلق گرفته 
است. ارقامی که به وضوح نشان از سهم کم بخش خصوصی در تأخیرات پرداختی دارد و این در حالی ست که دولت کماکان 
لیست بدهکاران عمده بانکی را به دلیل محرمانه بودن اعالم نکرده و عمالً مشخص نیست که چه بخشی از این معوقات مربوط به 
تغییرات قوانین و نوسانات اقتصادی و چه میزان شامل تخلفات است. لذا پیشنهاد می شود دولت با حرکت به سوی شفاف سازی 

و کمک گرفتن از بخش خصوصی، در جهت یافتن راهکارهایی مناسب برای اصالح و ایجاد قوانین بانکی باثبات تر گام بردارد.

  فریال مستوفی
نایب رئیس کمیسیون 

سرمایه گذاری و تامین مالی 
اتاق تهران
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همان طور که می دانید موضوع گفت و گوی ما 
»اقتصاد مقاومتی و نظام بانکی« است. ابتدا شاید 
الزم باشد تعریفی از این مفهوم ارائه دهیم تا بعد 
سیاســت های بانکی را مطابق بــا آن تعریف 
بسنجیم. تعریف شما از اقتصاد مقاومتی چیست؟ 

به طــور کلی مقولــه اقتصاد مقاومتــی به میزان 
تاب آوری اقتصاد مقابل شــوک های وارده می پردازد. 
درنظــر بگیرید که اقتصاد فی نفســه روندی را دنبال 
می کند. در یک مقطعی از زمان، شــوکی به اقتصاد 
وارد می شــود. این شــوک می توانــد به طور طبیعی 
پیش بیاید، مثال در کشــوری بالیای طبیعی بیاید، 
و یا دشــمنان کشــور از لحاظ اقتصادی به آن ضربه 

بزنند که در این صورت شــوکی به اقتصاد کشور وارد 
شــود. قاعدتا اقتصادی که مقاوم است درمقابل این 
شــوک ها اوال تاب آوری خوبی دارد و سعی می کند با 
حداقل صدمه و افت فعالیت روبرو شود و کارکردهای 
اساسی اش با مشــکل روبرو نشود، و مهم تر از آن بعد 
از ورود شــوک، اقتصاد شیب صعودش کم نمی شود؛ 
یعنی یا   همان شیب قبلی را ادامه می دهد و یا حتی با 
شیب تندتری حرکت می کند. بنابراین باید بتواند هم 
در لحظه واردآمدن شوک تاب آوری خوبی داشته باشد 
و هم روند آتی اش از قَِبل این شــوک تخریب نشود. 
علت این که بحث اقتصاد مقاومتی براساس ابالغ مقام 
معظم رهبری در کشور ما به عنوان سیاست های کلی 

اقتصادی دنبال می شــود این است که کشور ما طی 
سال های اخیر مکررا از مجاری اقتصادی مورد تهدید 
قرار گرفته است، یعنی دشمنان کشور برای رسیدن به 
مطامع سیاسی و اقتصادی شان از ابزار اقتصادی علیه ما 
استفاده می کنند. بنابراین، این نگرش به وجود آمده که 
حرکت و مواجهه با مسائل با   همان روال قبلی، دیگر 
پاسخگو نیست و برای اینکه بتوانیم در مقابل تهدیدات 
به نحو مقتضی پاسخگو باشیم باید رویکرد جدیدی را به 
نگاه مدیریت قبلی اضافه کنیم که   همان بحث اقتصاد 

مقاومتی است. 
با توجه به اهدافی کــه برای طرح اقتصاد 
مقاومتی درنظرگرفته شده اســت، به کارگرفتن 
کدام سیاست های بانکی می تواند منجر به تحقق 

اهداف آن شود؟ 
بانک مرکزی یک دســتگاه ستادی است که نحوه 
تعاملش با اقتصــاد کالن فرا تــر از مقوله عملیات و 
فعالیت های بانکی است. در بحث سیاست های پولی در 
اقتصاد، مبادالت و تعامالت اقتصادی خارجی، مقوالت 
اعتباری و... دارای جایگاه مهمی در اقتصاد اســت. لذا 

جایگاه ویژه ای را در بحث اقتصاد مقاومتی داراست. 
 بنابراین مسئولیت بانک مرکزی هم به همین 
میزان درقبال مسائل اقتصادی کشور گسترده 

است؟ 
بله. بعد از اینکه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
ابالغ شد، کارگروه اجرایی کردن سیاست های اقتصاد 
مقاومتی به دستور رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد 
و قائم مقام بانک هم هدایت کمیته را به عهده گرفت 
و اعضای هیات عامل مربوطه هم در این کمیته جای 
گرفتند. دراین کمیته، اول از همه یک دیدگاه نظری 
تبیین شد. مقاالت و متون متعددی بررسی و به این 
نتیجه رســیدیم که این موضوع در حال حاضر نیز در 
برخی از کشور ها و براساس شرایط بومی خودشان در 
حال پیگیری اســت. دریافت ما این بود که شوک ها 
از مجاری مختلفی می تواند به اقتصاد وارد شود مثل 
شوک های اقتصادی، امنیتی، محیط زیستی و... که باید 
بررسی شــوند. بحثی که در کنار این موضوع مطرح 
می شود این است که اگر شوکی از یکی از این کانال ها 
وارد شد، لزوما ابزارهای مقابله با آن در آن حوزه و کانال 
نخواهد بود. یعنی ممکن است یک شوک محیط زیستی 
وارد شــود مثل زلزله و تبعات اجتماعی داشته باشد 
که اگر به آن به موقع پرداخته نشــود، تبعات سیاسی 
یا امنیتی نیز پیدا کند، بنابراین کشــور باید ابزارهای 
مختلف را داشــته باشــد که در تقابل با این شرایط 
مقاومت کند. در این میان، سه عامل مقاومت را تعیین 

پایۀ پولی، خط قرمز دولت
اقتصادمقاومتیونظامبانکیدرگفتوگویآیندهنگرباپيمانقربانی

معاوناقتصادیبانکمركزی

عظیم محمودآبادی:  از نیمه های دهه هفتاد و اوایل دهه سوم زندگی خود وارد بانک مرکزی شد. سال 1374 
در رشته اقتصاد نظری دوره کارشناسی  خود را در دانشگاه تهران به اتمام رساند و پس از آن در سال 1376 از 
همین رشته و در   همان دانشگاه فارغ التحصیل شد. از سال 1376 تا سال 1377 در دفتر اقتصاد کالن سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی مشغول به کار شد و بالفاصله به بانک مرکزی پیوست. همان سال در بخش اداره بررسی 
سیاســت های اقتصادی مشغول به کار شد و سپس برای ادامه تحصیل در سال 1381 راهی انگلستان شد تا 
تحصیل خود را در رشته اقتصاد در دانشگاه ESSEX این کشور ادامه بدهد. قربانی در سال 1385 فارغ التحصیل 
شد و جهت ادامه خدمت به بانک مرکزی بازگشت. او تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم در اداره بررسی ها 
و سیاست های اقتصادی مشغول به کار بود. پس از انتخابات 24 خرداد 1392 و نشستن ولی اهلل سیف بر کرسی 
ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران او به عنوان معاون اقتصادی بانک منصوب شد. قربانی با بیان 
این که موسسات غیرمجازی که به فعالیت بانکی مشغول اند، در نظام بانکی کشور اخالل جدی ایجاد کرده اند 
تصریح می کند که بانک مرکزی برای برگرداندن انضباط به سیستم بانکی مصمم و جدی است. متن زیر حاصل 

گفت و گوی ما با پیمان قربانی معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی است. 

بعدازاینکه
سياستهایكلی
اقتصادمقاومتی
ابالغشد،كارگروه
اجراییكردن
سياستهای
اقتصادمقاومتی
بهدستوررئيسكل
بانکمركزی
تشکيلشدو
قائممقامبانک
همهدایتكميته
رابهعهدهگرفت
واعضایهيات
عاملمربوطههم
دراینكميتهجای
گرفتند.
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می کنند. نهاد ها، منابع و تسهیل کننده های تطبیقی. 
در بحث نهاد ها مقوالت اثربخشی و مشروعیت به میان 
می آید. در بحث منابع، در دسترس بودن و تنوع را داریم 
و در بحث تســهیل کننده های تطبیقی نیز شبکه ها، 
هنجار هــا، رفتار ها، نوآوری ها و حافظه نهادی به میان 
می آید. نهادهایی که کارا هســتند و از مشروعیت باال 
برخوردارند، اقتدار را باال می برند. در نظام بانکی کشور 
ما، موسسات غیرمجاز نهادهایی هستند که مشروعیت 
ندارند لذا کارکردشان ضدمقاومتی است و وقتی شوک 
وارد می شود، عملکرد مثبت و ثبات بخش از خود نشان 

نمی دهند. 
دلیل به وجود آمدن این موسسات غیرمجاز 

چیست؟ 
قبال در کشــور ما فضایی وجود داشته که برخی 
از نهاد ها اقــدام به دادن مجوز به برخی موسســات 
کرده اند. برخی دیگر از صندوق های مالی بسیار کوچک 
شکل گرفتند و به یکباره و قارچ گونه رشد کردند که این 
امر در کشور تاحدی نیز به دلیل یک خأل رویکردی و 
عدم انسجام در مقابله با این روند بوده است و وفاق الزم 
برای جلوگیری از پیدایش آن ها هم از ابتدا نبوده است. 
خوشبختانه در سال های اخیر آگاهی ها از مخاطرات 
این موسســات باال رفته است و وفاق خوبی در جهت 
اهمیت ساماندهی به این شرایط حاصل گردیده است. 

 اما همچنان قدرت برخورد با آن ها وجود 
ندارد. درست است؟ 

قــدرت برخورد وجــود دارد. اما بایــد در این راه 
مالحظات گســترده ای را درنظر داشــت تا موضوع 

به خوبی و با حداقل حواشی برطرف شود. 
یعنی مشــخصا چگونــه؟ در واقع با چه 

سازوکاری قرار است این کار انجام بشود؟ 
بحث ایــن بود که نهادی که مشــروع نیســت، 
کارکــردش ضدمقاومتی می شــود. در بحث منابع، 
ارز نمونه مناســبی برای مثال زدن است. هرچه منابع 
بیشتر باشد شرایط بهتر است. هرچه ارز در دسترس تر 
باشد و تنوع بیشتری داشته باشد و هرچه ذخایر مازاد 
احتیاطی در اختیار باشــد، بهتر است. لذا اگر منابع 
در دسترس نباشــد در مقاومت خلل ایجاد می کند. 
شبکه های الکترونیکی و زیرساختی نیز در این میان 
مهم اند. هرچه یک شبکه عملکرد بهتری داشته باشد 
موثر تر است و هرچه شبکه های پوشش دهنده و مکمل 
هم داشته باشیم بهتر است و اگر همیشه برنامه های 
احتیاطی را داشته باشیم شرایط مناسب تری خواهیم 

داشت. 
 آیا این سیاست ها اجرایی هم می شود یا در 
حد مباحث نظری باقی مانده است؟ سایر موارد را 

هم لطفا توضیح مختصری بدهید. 
این بحث ها در مقام نظری است که بر مبنای آن ها 
درحال انجام است و به طور کامل قابلیت اجرایی شدن 
را دارند. در بحث تسهیل کننده های تطبیقی، هرچه 
ارتباطات مــردم و گروه هــای اجتماعی با حاکمیت 
قوی تر و مستحکم تر باشد بهتر است. یکی از دالیلی که 
دشمنان سعی می کنند بین قومیت ها یا مذاهب و یا 

بین مردم و حکومت تفرقه بیاندازند و عدم اعتماد ایجاد 
کنند، این است که می خواهند از این ازهم گسیختگی 
و بی اعتمادی بین گروهای مردم و دولت سود ببرند. 
بنابراین هرچه در راســتای تحکیم روابط اجتماعی 
گام برداشته شود و اطمینان و اعتماد مردم نسبت به 
حاکمیت افزایش پیدا کند، شرایط بهتری برای مقابله 
با شوک های اقتصادی به وجود می آید. بحث رفتار ها و 
هنجار ها نیز در این میان مهم است. فساد یک مقوله 
ضدمقاومتی است. هرچه در جامعه قبح فساد و رشوه 
باال برود، باعث می شود که جامعه تمیز تر و روان تر کار 
کند و مقاومت اش باالتر برود. هرچه نوآوری ها نیز بیشتر 
باشد مقاومت افزایش می یابد. برای مثال امروز کشور با 
تحریم روبرو اســت، بنابراین نیاز است تا با تحریم ها 
مقابله شــود. اینجا به نوآوری نیاز است تا بتوان ابزار و 
رویکردی جایگزین داشت. ضمن اینکه حافظه نهادی 
به معنای بهره گیری از تجربیات گذشته نیز در این میان 
از اهمیت باالیی برخوردار است. باید بتوان راه هایی که 
در گذشته آزموده شــده و نتایج مشخصی داشته را 
شناخت و از آن ها درس گرفت. بر این اساس در حوزه 
بانــک مرکزی به این صورت حرکت کردیم که اوال در 
بحث اقتصاد مقاومتی هدف را مشخص کنیم. هدف، 
ایجاد ثبات در اقتصاد کالن است. به این معنا که باید 
در قبال شوک های وارده، رویکرد ثبات بخش درپیش 
بگیریم. این رویکرد سه حوزه دارد؛ ثبات مالی، خارجی 
و پولــی. ثبات مالی بحث پایــداری بودجه را به میان 
می کشــد. ثبات خارجی و پولی نیز حوزه هایی اند که 
مستقیما با بانک مرکزی در ارتباط اند. در ثبات خارجی 
مسائل نظری این قضیه به خوبی تعیین شده و نقشه 
راه در بانک مرکزی ترســیم شده است. همان طور که 
در بحث ثبات پولی این موضوع مورد توجه قرارگرفته 
است و نقشه راه و شاخص های الزم ترسیم گردیده اند. 

برای مواردی که به آن اشــاره شد، اقدام 
عملی هم انجام شده است؟ 

بله. آنچه که اتفاق افتاده این اســت که معاون اول 
رئیس جمهوری بعد از ابالغ سیاست های کلی، وظایف 
دستگاه ها را مشخص کرد و کارگروه اقتصاد مقاومتی 
در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تشکیل شد 
که اکنون در کمیســیون تخصصــی اقتصاد زیر نظر 
معاونت نظارت راهبردی در حال فعالیت است. اهداف، 
سیاست ها و برنامه ها برای هر دستگاه در شورای اقتصاد 
به تصویب رسیده و مشخص شده است. در کنار این 
موضوع دستگاه ها موظف شده اند که اقدامات اجرایی را 
با جدول زمان بندی تصریح و اعالم کنند. در حال حاضر 
در بانک مرکزی مجموعه مناسبی از اقدامات اجرایی 
بر اســاس برنامه های مصوب طراحی شــده و بخش 
قابل توجهی از آن هم از پیش از این اجرایی شده است. 

از این روند چه مدتی می گذرد؟ باید چیزی 
در حدود پنچ یا شش ماه باشد؟ 

بله درست است. 
در این مدت چه اتفاق مشــخصی افتاده 
اســت؟ مثال برای جلوگیری از رشد موسسات 

غیرمجاز چه اقدامی صورت گرفته است؟ 

برنامه های اجرایی تدوین شده درحال اجراست. برای 
مثال سیاست های ارزی بانک مرکزی بر همین اساس 
بوده است. در این بحث، هدف بانک مرکزی پیگیری 
یک رویکرد منضبط بوده است. دولت هم سعی کرده 
این انضباط را رعایت کند که در راستای ثبات مالی و 
پولی گام بردارد. سعی شده تا ذخایر کشور تقویت شود 
و از ظرفیت هایی که در توافق ژنو ایجادشده در راستای 
ورود منابع مناسب به کشور سود برده شود. سعی شده 
تا در این مدت با موسسات غیرمجاز هم برخورد شود. 
به هرحال باید توجه داشت که برنامه ها و اقدامات در 
این مقوله همگی از یک جنس نیستند، برخی کامال 
در حیطه خود بانک مرکزی است و سریع تر می تواند 
اجرایی شود. برخی نیز ماهیتاً همکاری بین دستگاهی 

می خواهد و قدری زمان می برد. 
آیا این برخورد منتج به نتیجه هم شــده 

است؟ 
بر اســاس آنچه اینجانب اطــالع دارم، موضوع به 
صورت جدی در حال پیگیری اســت. همان گونه که 
اشاره شــد، هر کدام از این موارد هماهنگی های الزم 
خود را می طلبد. بعضا یکسری اعضای بیرونی هم باید 

همکاری کنند. 
این   همان چیزی نیست که برخی از منتقدان 
نظام بانکی با عنوان عدم استقالل و اقتدار الزم 

بانک مرکزی از آن نام می برند؟ 
خیر، لزوم هماهنگی بیرونی در یک امر، منافاتی با 
استقالل بانک ندارد. استقالل بانک مرکزی مقوله ای 
دیگر و گســترده است. باید اشاره کنم که استقالل و 
اقتدار نسبی است. اوال شــاخص های مختلفی برای 
تبیین اســتقالل وجود دارد و مطالعاتی که شده این 
شاخص ها را بیان می کند اما به طور کلی می توان این 
را پذیرفت که بانک مرکزی در ایران در قیاس جهانی 
جزو موارد با اســتقالل باال نیست. مولفه های قانونی، 
عملکردی و... در این جایگاه تاثیر دارد. با این حال بانک 
مرکزی در دولت یازدهم به لحاظ عملکردی از استقالل 
بهتری برخوردار بوده است. در دولت گذشته بسط زیاد 
پایه پولی به خصوص در مواردی چون مســکن مهر و 
بنگاه های زودبازده، نشان می داد که سلطه سیاست های 
مالی خیلی زیاد شــده است اما خوشبختانه در دولت 
یازدهم شاهد هستیم چون دولت از انضباط بیشتری 
برخوردار اســت به تبع آن برای بانک مرکزی هم نظم 
بیشتری ایجاد شده اســت. نمونه اش در مسکن مهر 
است که بدون اینکه تعهدات متوقف شود، تامین مالی 
موردنیاز انجام و سعی شد تا نظام غیرتورمی برای آن 
دنبال شــود. رئیس جمهور نیز بار ها اعالم کرده اند که 
پایه پولی خط قرمز ایشــان است. ثمرات این رویکرد 
نیز دیده شده است. چون بانک مرکزی آزادانه تر عمل 
کرده بنابراین توانسته هم در بُعد آرامش بازارهای مالی 
مثل ثبات در بازار ارز، هم در هدایت منابع به ســمت 

فعالیت های تولیدی گام های مثبتی بردارد. 
به نظر می رسد بسیاری از این دستاورد ها 
محصول توافق ژنو است. اگر احیانا توافق نهایی در 
این مذاکرات حاصل نشود، برنامه بانک مرکزی 

هرچهمنابعبيشتر
باشدشرایطبهتر
است.هرچهارز
دردسترستر
باشدوتنوع
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برای مقابله با تبعات آن، چه خواهد بود؟ 
همان طــور که مقام معظم رهبــری اعالم کردند 
ما بایــد برنامه ها و رویکرد هایمــان را با فرض وجود 
تحریم بنا کنیم که بر همین اســاس هم بوده است. 
قاعدتا گام هایی که در مذاکرات برداشــته شده مانند 
یک کاتالیزور عمل کرده، درحالی که اقدامات، فرا تر از 
این مذاکرات اســت و جدای از مقوله تحریم، رویکرد 
انضباطی خوب مالی در کشور دنبال شده است. اولین 
اقــدام دولت یازدهم تجدیدنظر در بودجه بود چرا که 
بودجه دولت گذشــته واقع بینانه نبود و بســیاری از 
تحریم ها هنوز برداشته نشــده بود. لذا دولت و بانک 
مرکزی رویکرد اقتصاد مقاومتی دارند. قاعدتا مذاکرات 
هم در حد کاتالیزور اســت و اثربخشی این رویکرد را 
تسهیل می کند و استفاده از ابزار دیپلماسی خارجی 
هم یاری رسان اســت. بحث اقتصاد مقاومتی تنها به 
مقوله کارکردهای اقتصادی محدود نیســت. استفاده 
از ابزارهای دیپلماسی برای روان تر شدن کارکردهای 

اقتصادی در کشور نیز مد نظر است. 
در بسته خروج از رکود تا چه میزان به نقش 

نظام بانکی توجه شده است؟ 
زیاد، البته سیاســت های مرتبط با بانک مرکزی 
در این بســته عمدتا دنباله   همان سیاست هایی است 
که بانک مرکزی پیش از این آغاز کرده اســت. مثال 
هدایت منابع به سمت سرمایه درگردش و ظرفیت های 
خالی واحدهای تولیدی از قبل انجام شــده اســت یا 
منطقی کردن نرخ ســود بانک ها به لحاظ تورم از قبل 

انجام شده است. 
در مورد بســته خروج از رکود چطور فکر 
می کنید؟ چون گفته می شــود که در این بسته 
سیاست ها به سمت افزایش سرمایه بانک هاست و 
دولت را بزرگ می کنــد، خب ایراد این موضوع 

یعنی افزایش سرمایه چیست؟ 
ببینیــد، اوال بانک خصوصی و تصمیم گیری برای 
افزایش سرمایه آن به عهده مجمع آن بانک است. اما 
بانک های دولتی چون تحت مالکیت دولت اند بنابراین 
افزایش سرمایه شان نیز توسط دولت انجام می شود که 
این به معنای بزرگ شــدن دولت نیست. سرمایه های 
بانک های ما از اســتانداردهای مجاز پایین تر است و 
اکنون اگر ترمیمی صورت گیرد بســیار مفید اســت 
و از این جهت نقدی به آن وارد نیســت. ضمن اینکه 
با افزایش ســرمایه، قدرت وام دهی بانک های دولتی 
افزایــش می یابد، بنابراین در تامیــن مالی می توانند 
تاثیرگذار تر باشند. این مقوله نیز گسترش دولت نیست 
زیرا ظرفیت وام دهی بانک های دولتی را باال می برد و 

این، برای فعالیت بخش خصوصی هم مفید است. 
به نظر شما االن بانک های ما سرمایه شان 

کافی نیست؟ 
ارقام حاکی از این اســت کــه در برخی بانک ها از 
استاندارد ها پایین تر هستیم. نسبت کفایت و سرمایه، 
ســطح ورود بانک در خیلی از مســائل را مشــخص 
می کند. مثال در پروژه های کالن اگر این نسبت پایین 
باشد بانک نمی تواند حضور پیدا کند لذا باید این نسبت 

در راستای استانداردهای بین المللی تنظیم شود. 
منطقی بودن نرخ سود در این میان )خروج از 

رکود( چگونه ارزیابی می شود؟ 
این یک مقوله دولبه اســت یعنی هم باید منافع 
سپرده گذار و هم مصالح وام گیرنده درنظرگرفته شود 
ضمن اینکه، نرخ بایــد در غربال کردن پروژه ها تاثیر 
داشته باشد تا کارآمد ها فعالیت داشته باشند. به نظر 
می رسد فعال نرخ ها در حال حاضر در سطوح مناسبی 
اســت. در این مــدت نیز برخی از افزایــش نرخ ها و 
برخی دیگر از کاهش آن، ســخن می گویند. اما وقتی 
به مجموعــه بازارهای مالی نگاه می شــود و آرامش 
بازار و کاهش تورم دیده می شــود به نظر می رسد که 
مسیر درستی در حال پیگیری است. آرامش بازار ها به 
مجموعه عواملی از جمله انضباط مالی و سیاست های 
درست دولت برمی گردد. برای مثال در سال 1389 با 
تعیین نرخ های سود و تسهیالت غیرمتناسب، التهاب 
نامناسبی در بازار سال ١٣٩٠ ایجاد شد و همه به سمت 
طال و ارز سوق پیدا کردند اما اکنون این گونه نیست. 
این به خاطر رکود نیســت، درحالی که در سال 1391 
بیشترین رکود در اقتصاد کشور تجربه شد اما آرامش 

در بازار ها دیده نمی شد. 
شما از یک طرف به شبه بانک ها اشاره کردید 
که در نظام بانکی اخالل ایجاد می کنند اما از طرف 
دیگر بانک هایی هم وجود دارند که به نظر می رسد 
از وظایفشان فاصله گرفته اند. برای مثال وقتی 
بانک ها به بنگاه های اقتصادی تبدیل می شوند و 
در فعالیت های معدن و مســکن و ... شــرکت 
می کنند، به نظر می رسد که از هدف اصلی خود 

دور شده اند. نظر شما در این مورد چیست؟ 
امروز شــاهد انتقاد به نظام بانکــی در این زمینه 
هستیم. به طور کلی تحلیلگران می گویند که چرا اساسا 
بانک های ما وارد این عرصه شده اند. اگر مطالعه ای در 
سایر کشور ها در این خصوص انجام شود و عملکرد نظام 
بانکی شان مورد بررسی قرار گیرد مشخص می شود که 
بانک ها علی رغم اینکه حوزه واسطه گری مالی را دنبال 
می کنند، دامنه فعالیتشان نیز از حوزه واسطه گری مالی 
به واسطه گری غیرمالی تسری پیدا کرده و در حدمجاز 
خود امری عادی هم تلقی شــده است. در این راستا 
بانک ها به فعالیت هایی مثل ورود به مباحث بیمه، اوراق 
بهادار، شرکت داری و امالک و مستغالت هم می پردازند. 
در هر کشوری براساس قوانین نظارتی اش درجاتی برای 
ورود بانک ها به حوزه های مختلف مشخص شده است. 
ما در بررسی هایی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم 
که در این مورد نمی توان رویکرد صفر یا صد داشــت. 
البته کشور ها براساس میزان نظارت خودشان سطوح 
خاصــی را برای فعالیت بانک هایشــان در حوزه های 
مختلف درنظر می گیرند. در این راستا، شاخص هایی با 
عنوان شاخص های محدودکننده تعریف شده که نشان 
می دهد بانک ها برای انجام فعالیت های غیرواسطه گری 
مالی از چه اختیارات و دامنه ای برخوردارند اما به طور 
کلی، محدودیــت و ممنوعیــت صددرصدی وجود 
ندارد. البته تاکید می کنــم که وظیفه اصلی بانک ها   

همان واسطه گری مالی است اما ورود به فعالیت های 
واسطه گری غیرمالی نیز، تا حدی مورد پذیرش است. 

این حد کجاست؟ 
از نظــر مقررات موجود می توانیــم به بند »ب« 
ماده 30 قانون پولی بانکی اشاره کنیم که مسئولیت 
تشخیص عملیات بانکی را برعهده شورای پول واعتبار 
گذاشته اســت، یعنی این شــورا است که تصمیم 
می گیرد برحسب مقتضیات کشور و شرایط زمان، 
بانک ها در چــه فعالیت هایی و در چه ســطوحی 
ورود کنند. مــاده 34 قانون پولی بانکی نیز موضوع 
فعالیت های ممنوع شــبکه های بانکی را مشخص 
کرده و بانک مرکــزی با توجه به این ماده و بند ب 
ماده 30 قانون پولی بانکی، حوزه های مجاز را تعیین 
و دستورالعمل ســرمایه گذاری موسسات اعتباری 
و همین طور آیین نامه تعطیلی یا ایجاد شــعبه این 
موسسات را به تصویب رسانده است. بر این اساس، 
محدوده فعالیت بانک ها در حوزه های غیرواسطه گری 
مالی مشخص شده است. در شرایط فعلی و به طور 
کلی مقوله افراط بانک ها در این حوزه ها دیده می شود 
که در بررسی ریشه های آن عوامل متعددی دخیل 
است. یکی از عوامل، بحث بدهی دولت به بانک ها و 
واگذاری برخی از شرکت ها و سهام دولتی به بانک ها 
در قالب رّد دیون است. بخش دیگر به مقوله سرکوب 
مالی بازمی گردد. در دهه های اخیر سرکوب مالی یکی 
از ویژگی های بازار ایران بوده و در سال های گذشته 
هم به شــکل بارز دیده شده اســت. بخشی نیز به 

سرپیچی بانک ها از مقررات برمی گردد. 
منظور از سرکوب مالی چیست؟ 

مثال تنظیم شدن نرخ های سود تسهیالت زیر نرخ 
تورم با این اســتدالل که قرار اســت به بخش تولید 
کمک شــود درحالی که دسترسی به منابع است که 
ایــن بخش را تقویت می کند. نباید فراموش کرد که 
بانک یک نهاد اقتصادی است که براساس سودآوری 
بنا شده است. یعنی بانک باید بتواند خودش را اداره 
کند. بانــک نهاده ای را به عنوان ســپرده در اختیار 
می گیرد و محصولی که می فروشد   همان تسهیالت 
اســت. اما وقتی کــه روی نرخ فروش تســهیالت 
به میزان نامناســب و زیر شرایط متعادل کننده بازار، 
سقف تعیین می شــود و از طرفی فشارهای تورمی 
و تالطم بازارهــای مالی روی می دهد که بانک ها به 
این ترتیب شاهد فراری شدن سپرده ها هستند نهایتا 
مجبور می شــوند نرخ های سود را باال بگیرند که این 
نیز ریســک های خود را دارد و عاملی است که باعث 
می شود بانک ها به سمت حوزه های دیگر بروند تا سود 
بیشتری کســب کنند. تشدید فضای بی اعتمادی و 
افزایش نسبت مطالبات غیرجاری نیز یکی از دالیل 
این اقدام بانک هاست. موضوع دیگر در افزایش تعداد 
بانک ها و نقصان های نظارتــی بانک مرکزی نهفته 
اســت. از وثیقه های غیرمالی کم کیفیت نیز در این 
مورد می توان نــام برد. بنابراین انگیزه های مختلفی 
برای ورود بانک ها به فعالیت های واسطه گری غیرمالی 
وجود دارد که فارغ از درســتی یا نادرستی آن ها باید 
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شرایطی فراهم شــود که این اقدام به سطوح مجاز 
بازگردد. بنابرایــن در اقدام اول، بخش نظارتی بانک 
مرکزی از بانک ها خواسته تا اطالعات دارایی های خود 
را اعالم کنند. بنابراین بانک ها باید برنامه فروش مازاد 
خود را به بانک مرکزی بدهند تا به سطوح تعیین شده 

در شورای پول واعتبار برسیم. 
مســئله ای که در بخش خصوصی مطرح 
می شــود این است که چرا نقدینگی بانک ها در 
اختیار بخش خصوصی قرار نمی گیرد؟ به نظر شما 
این انتظار تا چه میزان منطقی است و می تواند 

تحقق پذیر باشد؟ 
اصال این گونه نیســت. آنچه که کامال مشــخص 
است این اســت که در جداولی که به صورت ماهانه 
مشخص می شود کامال نمایان است که میزان بدهی 
بخش غیردولتی به بانک ها به چه میزان است. منابع 
مالی صرف اعطای تسهیالت به بخش های غیردولتی 
می شــود. این مقوله که این تسهیالت صرف بخش 
خصوصی نمی شود نیاز به شواهد دارد. اینکه هر فردی 
نتوانســت از بانک منابع بگیرد به معنای عدم اعطای 
منابع به بخش غیردولتی محسوب شود، درست نیست. 

چه دالیلی ممکن است مانع تخصیص منابع 
شود؟ 

چنــد دلیل دارد. اوال ممکن اســت طــرح دارای 
توجیهی قوی نباشــد. ثانیا ممکن است منابع بانکی 

محدود باشد. 
به اعتقــاد برخی فعــاالن بخش بخش 
خصوصی بخش غالب این عدم تخصیص منابع به 

رانت برمی گردد...
خیر، این گونه نیســت. معموال کسانی که منابع را 
گرفته اند از آن تعریف نمی کنند و کسانی که موفق به 
دریافت تسهیالت نمی شوند نقد دارند. مسئله ای که 
در کشــور ما وجود دارد این است که ما دچار افراط و 
تفریط می شویم. باید موضوعات به درستی تبیین شود. 
در پنج ماهه نخســت سال جاری، ١١٣۵ هزارمیلیارد 
ریال تسهیالت داده شده که 4٠درصد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته رشد داشته است. بنابراین بانک ها 
نسبت به گذشته تالش بیشتری در زمینه تامین مالی 

داشته اند. 
آیا نمی توان برای خروج از رکود بانک ها را به 
اعطای تسهیالت بیشتر به بخش تولید ملزم کرد؟ 

یعنی فقط به تولید وام داده شــود؟ تکلیف سایر 
بخش ها چه می شــود؟ بعضا تعاریفی از تولید وجود 
دارد کــه باید تبیین شــود. ارائه خدمــت نیز تولید 
است. بعضی ها فقط کاالیی نگاه می کنند. اگر صنایع 
کشوری رشد نداشته باشــد بخش بازرگانی اش هم 
ضربه می خورد. اگر بخش بازرگانی هم ضعیف باشد، 
تولیدات کاالیی ضربه می خورند. اینکه باید تسهیالت 
هدایت بهتری به سمت طرح های تولیدی داشته باشد 
درســت است و نقایص موجود هم قابل بررسی است. 
اما در حال حاضر هم همین امر در حال اجراست. مثال 
بخش های کشاورزی، ســاختمان و صنایع و معادن 
حدود 30درصد سهم دارند اما بیش از ۵0درصد منابع 

حمایت کنــد باید یارانه اش را بپــردازد. این موضوع 
فضایی را فراهم می کند تا بانک ها از نرخ غیرتبعیضی 

برخوردار باشند. 
اشتهایی که برای تاسیس موسسات مالی 
مختلف وجود دارد چقــدر می تواند در اقتصاد 

کشور منطقی باشد؟ 
به لحاظ اقتصادی، آنچه که مطالعات تطبیقی نشان 
می دهد این است که در کشور ما تعداد بانک ها آنقدر 
زیاد نیســت بلکه تعداد شعبات شان زیاد است. اما در 
بحث تقاضای تاسیس بانک باید این موضوع را درنظر 
داشت که این حرفه فعالیت جذابی است. تنها بحث 
ســودآوری نیست. شاید نگاه خیلی از افراد برای ورود 
به این عرصه برای جذب ساده تر منابع باشد درحالی که 
این طور نیســت و سطح مشــخصی برای تخصیص 
منابع درنظر گرفته شده است. به طور کلی رویکرد بانک 
مرکزی این اســت که تقاضای جدیدی برای تاسیس 
بانک نمی پذیرد و همزمان در تالش است نظارت های 
بیشتری بر روی فعاالن حاضر صورت گیرد. در مقوله 
تعداد بانک و فعاالن نهادهای مالی در کشور، تنها بحث 
سودآوری و کشش بازار مطرح نیست بلکه مقام ناظر 
پولی نیز باید توان نظارتی کافی را داشته باشد. یعنی 
تعداد بانک ها و گسترش آن ها نباید به اندازه ای باشد 
که از نظر ظرفیت نظارتی دچار مشــکل شود. اکنون 
توقفی کــه در این موضوع اتفاق افتــاده می تواند در 

افزایش نظارت و کیفیت آن تاثیرگذار باشد. 
به نظر شما مهم ترین اقدام تاثیرگذار دولت 

یازدهم در نظام بانکی کشور چه بوده است؟ 
تعهد دولت و بانک مرکزی به رعایت سیاست های 
انضباطی بوده اســت؛ یعنی هم دولت به لحاظ بانکی 
ســعی کرده منضبط تر باشــد و هم بانــک مرکزی. 
در بررســی شــرایط پیش رو هــم مهم ترین فرصت   
همــان رویکردهای انضباطی اســت که بــه عنوان 
جهت گیری های صحیح برای کشــور فرصتی ایجاد 
کرده است. همین که ریاست جمهوری از پایه پولی به 
عنوان خط قرمز دولت در مسائل اقتصادی نام می برد 
خود یک فرصت است که در جامعه بتوان این رفتار را 
نهادینه کرد و با یک عملکرد مثبت و استمرار مهار تورم 
به شیوه مناسب، گام های مثبت دیگری در جهت خروج 
از رکود اقتصادی برداشته شود. اگر انضباط حکمفرما 
شود، در دولت و نظام بانکی می توان فضایی را دید که 

در راستای ثبات پولی و خارجی حرکت شود. 
و در نهایت به نظر شما مهم ترین چالش نظام 
بانکی که محتاج اقدام و بررسی ای آینده نگرانه 

است چیست؟ 
به نظر من موسسات غیرمجاز بزرگ ترین چالش ها 
هســتند. موسســات مجاز پولی باید سیاست های 
نظام بانکی را رعایت کنند درحالی که این موسسات 
غیرمجــاز بدون هیــچ رعایتی فعالیــت می کنند. 
موضوعی که باعث می شــود حتی موسسات مجاز 
نیز فعالیت مناسبی نداشته باشند. دومین چالش نیز 
باالبودن نسبت مطالبات غیرجاری است که باید مورد 

بررسی قرار گیرد.

را به خود اختصاص می دهند. امسال شاهد هستیم از 
کل تســهیالت 113 هزار میلیارد تومانی که در پنج 
ماه داده شــده اســت، حول وحوش 60درصد آن به 
سمت ســرمایه درگردش رفته و در بخش صنعت نیز 
حدود 80درصد صرف شــده است که جهت گیری را 
روبه بهبود نشان می دهد. باید این را مد نظر داشت که 
در همه جای دنیا، تقاضا برای تســهیالت ارزان قیمت 
همیشــه وجود دارد اما منابع مالی نیز محدود است. 
اقتصاد علم تخصیص منابع کمیاب اســت. کمیابی 
اصوال، یک ذات تصمیم گیری اقتصادی است و بهینگی 
نیز یکی از مشخصات آن است. اگر مقصود بردن پول 
به سمت منابع تولیدی است، بنابراین باید فعالیت های 
سفته بازی را از کانال ایجاد ثبات تضعیف کنیم. قاعدتا 
وقتی ســودآوری فعالیت های ســفته بازی کم شود، 

حرکت به سمت تولید بیشتر می رود. 
فکر می کنید با چه مکانیزمی در نظام بانکی 
بخش های  معوقات  و  بدهی هــا  بحث  می توان 

خصوصی را به راه حل مناسبی رساند؟ 
در این بخش مسائل متعددی دخیل است. بخشی 
از آن بحث سیاســت های نادرســت اقتصادی است. 
برای مثال، خیلی از تســهیالتی که اخذشده، چون با 
نرخ های پایین داده شده است، فرد احساس می کند 
که حتی اگر جریمه را هــم پرداخت کند باز برای او 
جنبه رانتی دارد. بخشی دیگر مربوط به مسائلی است 
که بخش تولید ما با آن روبرو اســت مانند تحریم ها 
یا خشکسالی ها. بخش دیگر مربوط به قوانینی است 
که در ایجاد مطالبات معوق سهیم اند. اما به طور کلی 
رویکرد بانک مرکزی در این خصوص این است که در 
مواردی که مربوط به حوزه تولید اســت تا جایی که 
می توان مطابق قوانین، تسهیالتی برای همکاری با این 
افراد درنظر گرفته شــود اما با افرادی که تسهیالت را 

منحرف کرده اند نیز برخورد قانونی انجام می شود. 
از آنجا که ممکن است تحریم های جدید نیز 
بر اقتصاد کشور ما تحمیل شود و یا مواردی چون 
بالیای طبیعی دوباره رخ دهد، چه سیاست هایی 
برای مقابله با این اتفاقات درنظر گرفته شده است؟ 

اینکه مطالبات غیرجاری محو شود هرگز امکان پذیر 
نیســت، و در هر اقتصادی وجــود دارد. قاعدتا موارد 
برون زایی کــه پیش می آید خــارج از اختیار بخش 
خصوصی اســت. بانک ها می توانند در این خصوص با 
مکانیزم هایی با تولیدکنندگان همراهی کنند. منتهی 
برخی دیگر که تسهیالت را منحرف کرده اند از طرق 
قضایی با آن ها برخورد می شود. برای مثال قرار بوده با 
تسهیالتی که از بانک دریافت شده کارخانه ای تاسیس 
شود اما به جای آن اقدام به خرید طال یا مسکن شده 
است که این یک انحراف در استفاده از تسهیالت است. 
با این موارد باید برخورد شــود. ضمن اینکه یکسری 
از قوانیــن باید مورد اصالح قــرار گیرد و درعین حال 
سیاست گذاری ها نیز باید متعادل باشد. ماده 92 قانون 
برنامه پنجم نیز درباره نرخ ســود راهکار درستی داده 
است و آن این است که نرخ های سود برای بخش های 
مختلف یکسان است و اگر دولت می خواهد از بخشی 

اقتصادعلم
تخصيصمنابع
كمياباست.
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صنعت نیست. ازسویی مطالبات معوق سیستم بانکی 
بالغ بر 8۷هزار میلیاردتومان شده که رقم قابل توجهی 
اســت و فرا تر از استانداردهای متعارف سیستم بانکی 
بین المللی و مآال باعث زمین گیرشدن سیستم خواهد 
شد. از سویی شرکت های بزرگ به جای تأمین نقدینگی 
خود از طریق ســایر ابزارهای قانونی و تعریف شده در 
ســایر بازار ها غیر از بازار پول به خصوص بازار سرمایه، 
کماکان با دســت اندازی به بازار پــول که برای هردو 
طرف، راه ســهل و آســان تری است باعث محرومیت 
شرکت های کوچک و متوسط )SME( ها از دستیابی 
به منابع سیســتم بانکی و نتیجتا کاهش و در برخی 
موارد توقف واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و به 
تبع آن، افزایش بیکاری در جامعه می شود که موجبات 

تعمیق رکود را فراهم می آورد. 
از نگاه دیگر نیز، سیســتم بانکی با سرمایه گذاری 
مســتقیم و غیرمســتقیم در امر بنگاه داری و اعطای 
تسهیالت به طور غیرمستقیم به زیرمجموعه های خود 
)بانک A اعطای تسهیالت به زیر مجموعه بانک B و 
SME بالعکس( این محرومیت دسترسی و دستیابی
ها به منابع بانکی را دوچندان کرده اند تا جایی که مقام 
معظم رهبری امسال، یکی از توصیه های خود در هفته 
دولت را به تاکید بر ممنوعیــت بنگاه داری بانک ها و 
احتراز از امر فوق اختصاص دادند. در راستای تحقق امر 
خطیر فوق، بانک مرکزی طی دستورالعملی به سیستم 
بانکی، ظرف یک بازه زمانی سه ساله، بانک ها را مکلف 
به فروش دارایی های غیرمولد و مازادبرنیاز و خروج از 

ولی مگر اقتصاد دولتی چه عیبی دارد که به عنوان اصلی ترین دلیل عدم رشــد 
مناسب اقتصاد ایران قلمداد می شود؟ آیا تفاوت اساسی این نوع اقتصاد با نوع دیگری 
از اقتصاد که به دنبال پیاده شدن و جاری شدن آن می گردیم فقط در مالکیت سرمایه 
و ابزارهای تولید است؟ یعنی اگر دولت را از مالکیت ها ساقط و آن را به دیگری واگذار 
کنیم مشکل حل خواهد شد؟ واقعیت این است که نه تنها با تغییر مالکیت مشکلی 
حل نمی شود بلکه بر مشکالت اضافه هم می شود، همان گونه که در اقتصاد ایران طی 
ســال های گذشته، به ویژه در دهه اخیر اتفاق افتاده است. آنچه که شاخصه اقتصاد 
غیردولتی در کشورهای پیشرفته است رقابتی بودن و غیرانحصاری بودن آن است 
که عواملی تعیین کننده در رشد و بالندگی اقتصادهای پیشرفته محسوب می شوند. 
متأسفانه در اقتصاد ما این دو عامل اصلی غایبند، بنابراین هر نوع اقتصادی اگر هم 
غیردولتی باشد ولی از این دو عامل اصلی محروم باشد، اقتصادی کمتر توسعه یافته 
نامیده می شود و یقیناً هم نمی تواند مقاومت کند یا خوب مقاومت کند. از این رو است 
که به تعریف مشخصی از اقتصاد مقاومتی می رسیم و آن ساختن اقتصادی غیردولتی 
مبتنی بر اصول رقابتی و غیرانحصاری اســت، و این میسر نخواهد بود مگر این که 
بنگاه های اقتصادی در بیشترین حد ممکن آن، در هر کشوری به طور صریح و روشن 
در مالکیت بخش خصوصی )یعنی مردم آن کشور( قرار گیرند. هر بنگاهی که به هر 
دلیلی متعلق به دولت یا عناصر وابسته به آن باشد، یقیناً رعایت رقابت را نخواهد کرد 

و حتماً از ابزار انحصار استفاده خواهد کرد.
حال اگر با این نگرش به مقوله بانک و بانکداری نگاه کنیم متوجه می شویم که 

بانک  به مثابه ابزار توسعه

افزایشكّمیتسهيالتبانکی،گاممثبتدولتیازدهماست

بانکهابایدبهعنوانبنگاهاقتصادی
بهرسميتشناختهشوند

بزرگترین مانعی کــه اکنون در برابر روند مبادالت 
ارزی در سطح بین الملل قرار دارد، تحریم های ظالمانه 
است. مانعی که کاهش و دفع آن  علی رغم تالشی که 
از سوی سیســتم بانکی می شود به آسانی امکان پذیر 
نیست. در هنگام بروز مواردی نظیر تحریم های فزاینده 
با استفاده از ظرفیت و توان کار شناسی همه بخش های 
اقتصاد، به خصوص بخش خصوصی کشــور تالش در 
خنثی ســازی و کاهش اثرات تحریم اعمال شده آغاز 
می شود. امری که در دولت های نهم و دهم به هیچ وجه، 

مگر درحد شعار به آن توجهی نشد.
بــا روی کار آمــدن دولت یازدهم نیــز هرچند در 
اظهارنظرهای مختلــف رئیس جمهوری، نقش بخش 
خصوصــی، لزوم اجرای قانون بهبود مســتمر فضای 
کسب وکار و به کارگیری توان بخش خصوصی در عرصه 
اقتصاد، نقش پررنگ تری یافت، لیکن در عمل برداشتن 
گام های مثبتی که روزنه امید را در دل فعاالن اقتصادی 
باز نمود، الزم بود ولی کفایت نکرد. خصوصاً که دامنه 
تحریم ها روزبه روز گسترده تر شــد و در برخی موارد 
توقف و یا کاهــش دامنه آن، مانند آنچه که در توافق 

اولیه ایران با ۵+1 رخ داد، بعضاً گذرا بود. 
هرچنــد راهکارهای عبور از ایــن موانع و جزئیات 
آن به لحاظ دالیل مختلف، قابل تبیین نیســت، اما تا 
زمان تداوم تحریم هــا، حتی االمکان باید از روش های 
تهاتری علی الخصوص فی مابین ایران با کشــورهایی 
که در چارچوب تحریم ها رسماً مجاز به دریافت نفت 
ما و ارسال کاالهای بشردوستانه و فاقد کاربرد دوگانه 

هســتند، اســتفاده کرد و چنانچه از سوی بانک های 
هردوکشــور خطوط اعتباری بــرای صادرکنندگان و 
واردکنندگان درنظرگرفته شود، با استفاده از این خطوط 
اعتباری می توان بدون نقل وانتقال پول، و در چارچوب 
ضوابط بین المللی اقدام نمود. از جمله تحوالت مثبتی 
که اخیرا زمینه های آن فراهم شده، این است که انتظار 
می رود به زودی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
با توجه به رأی دادگاه اتحادیه اروپا از لیست تحریم ها 
خارج شــود؛ با انقضای مهلت دوماهه و عدم اعتراض 
اتحادیه، چنین امری محقق خواهد شد، که راهکاری 
اساسی در مسیر رفع موانع مبادالت ارزی خواهد بود. 

درحال حاضــر یکــی از مهم ترین مســائل بخش 
خصوصی به خصوص در بخش تولید، دسترسی سریع 
به تسهیالت بانکی خصوصاً تأمین سرمایه در گردش 
اســت که خوشبختانه تازه ترین آمارهای منتشر شده 
از عملکرد تسهیالت دهی بانک ها در پنج ماهه نخست 
ســال جاری درمقایسه با دوره مشــابه سال گذشته و 
دوســال قبل به ترتیب حدود 40درصــد و 90درصد 
افزایش کّمی را نشان می دهد. در این میان، سهم بخش 
صنعت  و معدن به 32درصد کل تســهیالت پرداختی 
رسیده است که در مقایســه با دوره مشابه سال قبل 
2درصد افزایش نشــان می دهد که گامی مثبت تلقی 
می شــود لیکن کافی نیســت. اصوالً باعنایت به نرخ 
تورم چندســاله اخیر حداکثر ظرفیت و توان اعطای 
تسهیالت سیستم بانکی که برای سال جاری 2۷0هزار 
میلیاردتومان تعریف شــده پاسخگوی نیازهای فعلی 

طرح مبحثی بنام اقتصاد مقاومتی در زمان کنونی بدین معنی است که اقتصاد 
ایران درگذشــته، در شرایط مناسبی نبوده و نتوانسته ایران را به کشوری پیشرفته 
و مدرن تبدیل نماید. این اقتصاد بیمار که از بیماری مزمن تاریخی رنج می برد در 
سال های اخیر مورد تعرض قدرت های خارجی نیز قرار گرفته و با اعمال تحریم های 
غیرمنطقی و غیرانسانی بر مشکالت آن افزوده شده است. بنابراین در شرایطی که 
همچنان مورد تعرض هستیم باید شیوه و روشی را درپیش بگیریم که ضمن انتخاب 
مسیر درست برای توسعه اقتصادی، در مقابل تعرضات و تحریم ها هم مقاومت کنیم. 
به عبارت بهتر، جهت گیری درست اقتصادی عالوه برآنکه ضرورت تاریخی اقتصاد 
ایران است تنها راه مقاومت در مقابل تحریم ها و تعرضات نیز به شمار می آید. آنچه که 
حداقل در یکصدسال اخیر به ویژه پس از انقالب به عنوان مشکل اصلی اقتصاد ایران 
شناخته و گفته می شود اقتصاد دولتی است، بنابراین علی القاعده مهم ترین اقدامی که 

باید انجام شود غیردولتی شدن اقتصاد است.

 ضرورت استقالل بانک مرکزی
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هلدینــگ داری و بنگاه داری کرد و همین امر طی بند 
4 الیحه قانونی رفع موانع تولیــد رقابت پذیر و ارتقاء 
نظام مالی کشــور، به قید یک فوریت توسط دولت در 
تاریخ 19 مرداد 1393 تقدیم مجلس شورای اسالمی 
شد که درحال طی فرآیند قانونی تصویب است. طبعاً 
به وجودآمدن پرونده های مفاسد اقتصادی کالن نظیر 
پرونده ســه هزار میلیاردتومانــی و نظایر آن، به مقدار 
زیادی قدرت جسارت و تصمیم گیری بانک ها را برای 
اعطای تسهیالت به متقاضیان واقعی آن سلب نموده 
است و تا زمانی که معوقات یا به عبارتی، مطالبات معوق 
بانک ها به حد استاندارد نرســیده و در حجم کنونی 
باشــد، نمی توان از آن ها انتظار معجزه و ایفای نقشی 
خارق العاده در اقتصاد میهن اســالمی مان داشت. تنها 
راهکار وصول مطالبات معوق توسط بانک ها، اجرای ُمّر 
قانون، اخطاریه، صدور اجراییه و تملیک وثائق نیست، 
چراکه حتی در شرایط کنونی برخی بانک ها تبدیل به 
بنگاه های امالک و مستغالت شده اند و در شرایط رکود 
کنونی تبدیل وثائق تملیکی به نقدینگی بسی دشوار 
می نمایــد. در خصوص تملیک واحدهای تولیدی نیز 
بانک ها از بنگاه داری منع شده اند و لذا اعمال سیاست 

فوق درتضاد با این سیاست کلی خواهد بود.
در این شــرایط، تنها راهکار برای وصول مطالبات 
معوق، تفویض اختیار قانونی در هر بانک )اعم از دولتی 
و خصوصی( به کارگروهــی مرکب از نمایندگان اتاق 
بازرگانی، نماینده بانک عامل، نماینده وزارتخانه ذیربط، 
نماینده بانک مرکزی و نماینده قوه قضاییه )دادستان 
و یــا نماینده وی( جهت رســیدگی بــه پرونده های 
مطروحه است تا با رسیدگی موارد، و طبقه بندی آن ها 
)بدهکاران موجه و بدهکاران غیرموجه( تصمیم الزم را 
درخصوص اعمال قانون، درمورد بدهکاران موجه حسب 
مورد اعمال ارفاقات و انعطافات الزم نظیر بخشودگی 
جرایم، استمهال و حتی اعطای سرمایه در گردش برای 

سرنوشت بانک و بانکداری هم وضعیتی بهتر از اقتصاد ایران ندارد. بانکداری در ایران 
که در سال های پیش از انقالب با چالش های توسعه نیافتگی مواجه بود با دو ضربه 
اساسی روبرو شد. اولین آن، دولتی شدن بانک ها و دومین آن ربوی تلقی شدن بانک ها 
بود. سالیان زیادی طول کشید تا به این نتیجه برسیم که اوالً بانک ها یکی از مهم ترین 
ابزارهای توسعه اقتصادی هستند و انکار آن ها غیرممکن است و ثانیاً دولتی بودن 

آن ها سم است و اساساً باید خصوصی، رقابتی و غیرانحصاری باشند.
بانک هــا در یک اقتصاد متعارف نقــش تأمین کننده مالــی کوتاه مدت، برای 
کسب وکارهای مختلف را دارند، ولی در کشور ایران که بازار سرمایه آن توسعه نیافته 
اســت، نقش به مراتب پررنگ تری دارند و به عبارت دیگر، اقتصاد ایران بانک محور 
است. بانک ها برخالف بعضی اظهارنظر ها، بنگاه اقتصادی هستند ولی از آنجایی که 
نتوانسته اند به درستی به وظایف خود براساس اصول و مبانی تعریف شده بانکداری 
عمل نمایند، بعضاً باعث ایجاد این نگاه شده که بنگاه اقتصادی بودن آن ها انکار شود 
و یا حتی از طرف ســازمان های نظارتی و حاکمیتی با نگرش متفاوتی دیده شوند. 
واقعیت این است که بانک ها باید بنگاه های اقتصادی و یکی از انواع کسب وکار باشند 
که براساس قوانین و مقررات تعریف شده ای که در پروسه پیشرفت خود مرتباً بازنگری 
و تکمیل می شود به کسب وکار بپردازند. در تحلیل نهایی، هیچ تفاوت بنیادی بین 
جایگاه یک بانک با یک شرکت مهندسی و یا یک بیمارستان وجود ندارد. هر سه، باید 
براساس آخرین قوانین و مقررات تدوین شده برای آن حرفه به کسب وکار بپردازند. 
این که آثار تخلف آن ها می تواند مثالً بازار پول را آشفته کند، به دلیل تأثیر گسترده، 

استمرار تولید و افزایش ظرفیت به عمل آورده و درمورد 
بدهکاران غیرموجه، حســب تخلف واقع شده اعمال 
مجازات های قانونی را تا حد سخت  ترین آن ها به عمل 
آورد. این امر گر چه زمان بَر است، لیکن باعث خواهد 
شــد که در چارچوب رعایت عدالت و انصاف اسالمی 
تصمیم الزم اتخاذ شود. در این رهگذر صنایعی که حتی 
با اعمال ارفاقات و تزریق منابع، امکان ســودآور شدن 
نداشته باشند، نسبت به انحالل و ورشکستگی آن ها در 
چارچوب قوانین موضوعه اقدام خواهد شد. )صرف نظر از 
اینکه قانون ورشکستگی ما نیز نیازمند بازنگری و اصالح 
و تکمیل اســت.(  در خصوص تعدد شعب بانک های 
مختلف، به دلیل زحمات و تالش های بی شــماری که 
توسط سیستم بانکی کشور درخصوص شبکه شتاب و 
)Internet Banking( صورت پذیرفته، به دلیل رکود 
و عدم کشش بازار در یک بازه زمانی سه ساله، باید میزان 
شــعب بانک ها به میزان بهینه کاهش یافته و از محل 
فروش این شعب، وجوه حاصله صرف افزایش سرمایه   

همان بانک گردد. 
مهم ترین تغییری که در سیاســت های بانکی پس 
از روی کارآمــدن دولت یازدهم به وجود آمد، مصوبات 
مورخ 21 شهریور 1392دولت بود که چندین بند آن 
به مصوباتی با موضوع سیستم بانکی اختصاص داشت 
که پس از گذشت چندین ماه، دستورالعمل های اجرایی 
آن با تأخیر تدوین و ابالغ شد و برخی از آن ها هنوز به 
عرصه اجرا گذارده نشــده و همین طوالنی شدن ابالغ 
دستورالعمل های اجرایی موجب سردرگمی، بالتکلیفی 
و بروز مشــکالت عدیده برای مشتریان بانک ها و خود 
بانک ها شده است. درخصوص مسائل اقتصادی خوب 
اســت دولت پس از ابــالغ مصوبه با  همان ســرعت، 
دستورالعمل ها و بخشــنامه های موردنیاز را نیز ابالغ 

نماید.
از جمله مهم ترین تغییرات در سیستم بانکی کشور 

پــس از روی کارآمدن دولت یازدهــم، تغییر مدیریت 
بانک ها به خصوص در ســطح مدیــران عامل به ویژه 
بانک های دولتی بود که گرچه یک ضرورت بود اما به 
دلیل عدم هماهنگی و انسجام هیئت مدیره بانک ها با 
یکدیگر و استفاده از بعضی مدیران جدید با تخصص 
غیربانکی در عالی ترین سطوح اجرایی برخی بانک ها و 
انتصاب برخی از اعضای هیئت مدیره جدید بانک ها از 
میان مدیران عالی رتبه غیربانکی دولت های نهم و دهم، 
متأسفانه باعث رشد، شکوفایی و ارتقاء کیفی مدیریت 

بانک ها نشد بلکه بعضا اثرات منفی برجای گذاشت. 
درحال حاضــر، مهم تریــن فرصت بانکی کشــور 
هم زمان با بازنگری و تغییرات ســاختاری نظام بانکی، 
افزایش سرمایه و اعمال حاکمیت مؤثر شرکتی پدید 
آمــده، توجه ویژه مســئوالن عالی رتبه نظام و فعاالن 
اقتصادی به سیســتم بانکی است. در سایه این توجه، 
باید با پذیرفتن برخی آثار و تبعات احتمالی ناشــی از 
اجرای تحوالت جدید، به ســرعت و بدون فوت وقت و 
مسامحه راه را برای تغییر باز کرد. درعین حال همین 
فرصت پدیدارشــده، می تواند تبدیــل به بزرگ ترین 
چالش پیش روی نظام بانکی نیز بشــود. برای مثال؛ 
نمی توان نسبت به انتصاب اعضای هیئت مدیره جدید 
یک بانک اقدام کــرد اما فرآیند تایید صالحیت آن ها 
توسط بانک مرکزی را به طور کامل انجام نداد. اتفاقی 
که درحال حاضر متأسفانه رخ داده است. یعنی در یک 
بانک تعدادی از اعضای هیئت مدیره آن تأیید صالحیت 
نشــده و درعین حال دارای مســئولیت هیئت مدیره 
هستند. در اینجا انتظار از بانک مرکزی، اعمال نظارت 
و قدرت بجا و سریع یک بانک مرکزی مستقل است که 
چنانچه عضو هیئت مدیره ای صالحیت تصدی چنین 
مســئولیتی را ندارد، ســریعاً او را عزل و از افراد دارای 
صالحیت حرفه ای، تخصصی و متعهد به ضوابط شرعی 

استفاده کند. 

فوری و مشهود آن نمی تواند از زمره کسب وکارهای دیگر خارج و در زمره نهاد ها و 
سازمان هایی قرار گیرد که سرنوشت نهایی و محتوم آن دولتی شدن است.  بانک های 

امروز ایران دچار گرفتاری های زیادی هستند که اهم آن به شرح زیر است: 
1- بانک ها هنوز در ایران به عنوان بنگاه اقتصادی به رسمیت شناخته نشده اند. 

2- بانک ها در ایران خصوصی و رقابتی نیستند. 
3- بانک ها در ایران نقش دقیق خود را در اقتصاد ایران ایفا نمی کنند. 

4- بانک ها از سرمایه کافی برای ایفای نقش خود در اقتصاد برخوردار نیستند. 
۵- بانک ها در حوزه فعالیت های تعریف شده خود عمل نمی کنند. 

6- رابطه سازمان های نظارتی با بانک ها یک رابطه چالشی و جدل انگیز شده تا یک 
رابطه نظارتی برای اجرای قوانین و مقررات. 

۷- منابع بانک ها براساس تعاریف روشن و توجیه دار توزیع نمی شود. 
8- بانک ها منابع مراکز نفوذ تلقی می شوند. 

9- بانک ها از حمایت الزم برای دریافت حقوق خود برخوردار نیستند. 
10- بخش بزرگی از بازار پول )در حدود سی درصد( خارج از سیستم بانکی است و 

این خود یکی از مشکالت بزرگ بانکداری است. 
11- بانک ها وارد فعالیت هایی شــده اند که اصوالً خارج از حوزه فعالیت های اصلی 

بانکداری است. 
مادام که این مسائل حل وفصل نشود، بانکداری نخواهد توانست نقش درست خود 

را در اقتصاد مقاومتی ایفا کند.

تنهاراهکاربرای
وصولمطالبات
معوق،تفویض
اختيارقانونی
درهربانکبه

كارگروهیمركب
ازنمایندگاناتاق
بازرگانی،نماینده

بانکعامل،
نمایندهوزارتخانه
ذیربط،نماینده
بانکمركزیو

نمایندهقوهقضایيه
است.
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بیان مسئله 
رشد اقتصادی و توسعه بخش صنعت بدون توسعه مالی امکان پذیر نیست و الزمه 
موفقیت توسعه اقتصادی یک کشور، دارا بودن سیستم تامین مالی فعال و سالم است. 
در کشورهای توسعه نیافته، مشکل و تنگنای محوری در فرآیند تبدیل پس اندازها به 
سرمایه است. در این جوامع هم پس انداز اندک است و هم قدرت جمع آوری منابع 
پس انداز و تراکم آن ضعیف اســت و تبدیل وجوه پس انداز به ســرمایه های مولد و 
تولیدی از همه ضعیف تر است؛ زیرا نرخ بازگشت سرمایه و سود به دلیل رانت های 
غیرمولد در بخش های خدمات زائد و خرید و فروش کاال بســیار باالست و جایی و 
انگیزه ای برای سرمایه گذاری های مولد اقتصادی باقی نگذاشته است. در کشور ما اما 
به دلیل توسعه نیافتگی بازارهای مالی و نبود تنوع در ابزارهای مالی، عمده مسئولیت 
تأمین مالی بر عهده سیستم بانکی اســت. شاهد این ادعا آن است که »ضعف بازار 
سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ باالی تأمین سرمایه از بازار غیررسمی« به عنوان 
یکی از مولفه های پایش محیط کسب وکار، همواره در زمره نامساعدترین مولفه ها در 
طی 13 دوره پایش بوده و در پاییز سال 1392 به دومین مانع محیط کسب وکار از 

دید تشکل های اقتصادی تبدیل شده است.
در واقع سیســتم بانکی، نهاد واسطی اســت که می تواند مازاد منابع را با مازاد 
مصارف ملی به صورت بهینه مرتبط کند و با توجه به اینکه ایجاد بســتر مناســب 
برای رشد و توسعه اقتصادی،  نیازمند سرمایه گذاری کافی در بخش های اقتصادی 
است و این سرمایه گذاری ها نیاز به تأمین مالی دارند، لذا بانک ها می توانند از طریق 
هدایت پس اندازها به سمت سرمایه گذاری ها،  رشد اقتصادی را تنظیم کنند. اما نظام 
بانکداری ایران فاصله زیادی با تحوالت صنعت بانکداری جهان داشته و باید اذعان 
داشت که ظرفیت سیستم بانکی برای تأمین مالی تولید و اعطای تسهیالت محدود 
است. شاهد این مدعا نیز آن است که »مشکل دریافت تسهیالت از بانک ها« در طی 

13 دوره پایش مستمر محیط کسب وکار ایران همواره در رتبه 1 یا 2 بوده و در دو 
فصل منتهی به پاییز سال 1392 نیز نامناسب ترین مولفه محیط کسب وکار از دید 

تشکل های اقتصادی مشارکت کننده ارزیابی شده است.
از طرف دیگر مســئله، زمانی حادتر تشخیص داده می شود که عمده تسهیالت 
اعطایی در نظام بانکی کشور به بخش های زودبازده و پرسود اختصاص یافته است. 
به طوری که ســهم تســهیالت اعطایی به بخش خدمات و بازرگانی بیش از سایر 
بخش های اقتصادی بوده اســت و در این میان بخش کشاورزی کمترین سهم را از 

دریافت تسهیالت اعطایی داشته است.
کینز هشدار داده است که رکود زمانی سر بر می آورد که پول از چرخه صنعتی 
به چرخه مالی می رود. وضعیت نظام بانکی ما به هیچ وجه رضایت بخش نیســت. از 
ابتدای برنامه اول نقدینگی حدود 16۵0 میلیارد تومان بوده و در سال 1392 از مرز 
4۵0/000 میلیارد تومان فراتر رفته است. در طول این دوره نقدینگی بطور متوسط 
حدود 30 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که رشد تولید بسیار محدود 
بوده اســت. با وجود رشد نقدینگی نسبت تسهیالت به GDP در کشور حدود 60 
درصد اســت در حالی که در چین حدود 16۵ درصد اســت. دلیل این پارادوکس 
انباشت وام های معوق و غیر قابل وصول است که اخیرا مقدار آن از 80/000 میلیارد 
تومان فراتر رفته است. البته به خاطر نبود شفافیت در نظام بانکی مشخص نشده که 
ترکیب این وام ها چگونه است اما مسلما سهم محدودی از آن مربوط به بخش تولید 
است و درصد زیادی از آن برای افراد معدود با وام بسیار زیاد است كه مربوط به امور 

تجاری و واسطه گری و امور نامولد است.
مشکل عمده دیگری که وجود دارد این است که بانک های خصوصی ما که عمدتا 
هم انحصاری و شبه دولتی هستند با وجود کارایی فنی و برخورداری از فن آوری هاي 
نوین دریافت و پرداخت، نسبت چندانی با بخش تولید ندارند و شاید بتوان ادعا کرد 

چرخه مالی
یا چرخه صنعتی؟
خالصهایازیکپژوهشدر
مركزپژوهشهایاتاقتهران:
نظامبانکداری
اعطایتسهيالت؛چالشها
وراهکارها

انه
گر

دهن
آین
ش

وه
پژ

آینده نگر: یکی از وظایف مهم بخش خصوصی کمک به انجام مطالعات کاربردی 
و حتی بنیادی برای گســترش افق دید و شناخت علمی جامعه است. بیشتر 
بنیادهای علمی در غرب، نهادهایی هستند که ثروتمندان آن را وقف گسترش 
دانش و پژوهش کرده اند. اتاق بازرگانی تهران نیز بخشــی از کوشش خود را به 
انجام مطالعات کاربردی معطوف کرده اســت. مطالعه حاضر از جمله این موارد 
است که ضمن برشمردن مشکالت نظام بانکی کشور در دوسطح سیاست گذاری 

و نظارتی بانک مرکزی و نیز رفتار هــا و برنامه های بانک های عامل، در   نهایت 
پیشنهادهای مشخصی را در جهت بهبود وضعیت نظام بانکی کشور ارائه نموده 
است. جالب ترین نکته این پژوهش آن است که با مطالعه آن و خواندن نظرات 
سایر کار شناســان در پرونده نظام بانکی در همین شماره »آینده نگر«، متوجه 
درجه باالیی از همگرایی در شناخت مشکالت نظام بانکی و نیز راه های درمان آن 
می شویم که این نکته راه را برای اجرای سیاست های درمانی باز و آسان می کند.

 حجت اهلل میرزایی
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که عامل محدود کننده تولید هم هستند. آمارها حکایت از این دارند که بانک های 
خصوصی در سال 1380 تنها 1۵.8 درصد تسهیالت خود را به بخش بازرگانی داده اند 

و این سهم در سال 138۷ به ۷3.1 درصد رسیده است. 
بنابراین عالوه بر آنکه نظام بانکی کشور منطبق با ارزیابی صورت گرفته توسط 
تشکل های اقتصادی در قالب پایش محیط کســب وکار دارای مشکالت عدیده ای 
در اعطای تســهیالت می باشد، منطبق با آمارهای عملکردی بیشتر این تسهیالت 
اعطایی را نیز به بخش های غیر تولیدی و زودبازده اقتصاد تخصیص داده اند. در ادامه 
ابتدا منطبق با تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور به معرفی مهم ترین عوامل 
شکل گیری این مشکل پرداخته و در نهایت راهکارهای پیشنهادی این تحقیقات برای 

رفع این مشکل معرفی می شود. 

موانع و مشکالت زیربنایی دریافت تسهیالت 
بهــره وری بانکی طی ســال های مختلف پایین بوده و ایــن امر موجب افزایش 
هزینه هــای عملیاتی بانکــی و به تبع آن، افزایش هزینه های بانک ها و نرخ ســود 
مورد انتظار بانک ها از تســهیالت شده است. ســپرده های بانکی نزد بانک مرکزی 
)قانونی و دیداری(، اعمال محدودیت ها و ســقف های اعتباری، تسهیالت تکلیفی 
و اعتبــارات بخش دولتی و وجود هزینه هــای عملیاتی غیرضروری، همگی مانعی 
برای اعطای تسهیالت بانکی محسوب می شوند. بانک ها انتظار باالیی برای پوشش 
هزینه های ناکارآمدی خود از ســود اکتسابی دارند که این عامل بر سپرده گذاران یا 
دریافت کنندگان تسهیالت اثر منفی می گذارد. به عبارتی بانک ها هزینه ناکارآمدی 

خود را از سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسهیالت اخذ می نمایند. 
یکی از مسائل بسیار مهمی که بهره وری بانک ها را کاهش داده و موجب افزایش 
هزینه های عملیاتی آن ها می شود، نظام بوروکراتیک و غیرمنعطف سیستم بانکی و 
کاغذبازی های غیرضروری است که در راستای اعطای تسهیالت یا افتتاح حساب برای 
سپرده گذاران و دریافت و پرداخت پول می باشد. در حالی که در کشورهای پیشرفته 
در این خصوص اکثر کارهای ذکر شــده به واسطه کارت های اعتباری و بانک داری 

الکترونیک صورت می گیرد و هزینه عملیاتی چنین کارهایی بسیار پایین است.
یکی دیگر از مسائل بسیار مهم در زمینه اعطای تسهیالت از طرف نظام بانکی 
کشور عدم پذیرش ریسک معامالتی توسط بانک های ایرانی است. بانک های ایرانی 
همچون بانک های غربی، حاضر به پذیرش ریسک معامالتی نیستند و فقط ریسک های 
اعتباری،  یعنی ریسک احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وام گیرنده را می پذیرند و این 
ریســک را هم با دریافت وثیقه مناسب کنترل کرده و پوشش می دهند. به همین 
دلیل اســت که روش فروش اقساطی که از درجه ریسک معامالتی بسیار پایین )از 
دیدگاه بانک ها برخوردار اســت(، مهم ترین نقش را در پرداخت تسهیالت در ایران 
ایفا می کند و عقود مشــارکت مدنی و مضاربه با باالترین درجه مشــارکت ریسک 
از میان عقود مورد اســتفاده در پرداخت تسهیالت بانکی، در بین بانک های ایرانی 
طرفداران اندکی دارد. حال آنکه از دیدگاه صنایع، مشارکت بانک ها در پذیرش ریسک 
معامالتی،  اطمینان بیشــتری به صنایع داده و انجام پروژه های بیشتری را از سوی 

صنایع امکان پذیرمی نماید.
حاکمیت روابط شــخصی و نداشتن توجه کافی به تحلیل های کارشناسی یکی 
دیگر از مسائل مهم در اعطای تسهیالت از سوی نظام بانکی است. بانک های خارجی 
به مراتب بیشتر از بانک های ایرانی متکی به صورت های مالی شرکت های صنعتی 
هستند و به ارقام آن اعتماد می کنند. مدارکی نظیر صورتحساب های بانکی،  پیش بینی 
نقدینگی و سود و زیان آینده گزارش های حسابرسی شده، تاریخچه  عملکرد شرکت 
متقاضی تسهیالت بانکی،  سهامداران، مدیران و ساختار مدیریتی اساس تصمیمات 
بانک ها را در مورد پذیرش یا رد تقاضای وام تشکیل می دهد. این کار در بانک های 
ایرانی در ســطح و مقیاس بســیار کوچک تری انجام می گیرد و لذا ممکن اســت 

تصمیم گیری های فردی و سلیقه ای، جایگزین تحلیل های فنی و اقتصادی شود.
یکی دیگر از مهم ترین دالیل شــکل گیری مســئله موجود در خصوص اعطای 
تسهیالت، سیاست اعطای تسهیالت بانکی به صورت تکلیفی است. استفاده از این 
سیاســت در ســال های پس از انقالب در ایران به شدت گسترش یافت. تسهیالت 
تکلیف شده به بانک مرکزی باعث می شود که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 

متورم شــود. از آنجا که خالص بدهی بخــش دولتی یکی از منابع عمده پایه پولی 
محسوب می شود، افزایش بدهی بخش دولتی با فرض ثابت بودن سپرده های بخش 
دولتی، باعث متورم شــدن خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و در نهایت 
رشد نقدینگی می شود. افزایش تسهیالت تکلیفی به ویژه تسهیالت عظیم مربوط 
به شــرکت های دولتی، موجب شده اســت که بخش عمده ای از منابع مالی کشور 
در چرخه محدودی جریان یابد و بخش بزرگی از جامعه از دسترسی به منابع مالی 
محروم شــود، این در حالی است که حجم تسهیالت بانکی و نقدینگی با سرعتی 
فراتر از متقاضیان اقتصادی افزایش یافته است. حجم قابل توجه تسهیالت تکلیفی 
موجب شده است که بانک ها عمالً نتوانند منابع الزم برای تأمین سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی بخش های غیردولتی و غیرحمایتی را تأمین کنند. تحقیقات صورت 
گرفته نشان می دهد که افزایش تسهیالت تکلیفی اعطایی موجب تضعیف سیاست 
پولی، تخصیص غیر بهینه منابع مالی، اثر منفی بر سودآوری بانک ها، افزایش ریسک 
اعتباری بانک ها، افزایش بار بودجه ای دولت و خارج شدن حجم وسیعی از منابع مالی 

بانک ها از دسترس آنها می شود. 
از دیگر موانع و مشکالت شناسایی شده در زمینه دریافت تسهیالت می توان به 
ارزیابی غیر واقعی وثایق و تهیه وثیقه و ضامن معتبر، ناکافی بودن وام، بی توجهی به 
عقود اسالمی بلندمدت، رواج نداشتن سود شناور در اعطای تسهیالت، عدم اعطای 

مهلت تنفس کافی و قصور و کوتاهی در نظارت های موثر اشاره کرد. 

راهکارهای بهبود شرایط اعطای تسهیالت 
مبتنی بر تحقیقات کاربردی صورت گرفته در طی این ســال ها در کشور دسته 
اول راهکارها به منظور رفع مشکالت اعطای تسهیالت به شرح زیر پیشنهاد می شود: 
  تفکیــک وظایف بانک های تجاری و تخصصی و اعطای آزادی عمل به بانک های 
تجاری در چارچوب مقررات در اعطای تسهیالت کوتاه مدت و سوق دادن طرح های 
بلندمدت به بانک های تخصصی و انجام مقدمات الزم برای تخصیص منابع سرمایه ای 

به بانک های تخصصی در تأمین اینگونه تسهیالت.
  انجام اقدامات الزم در جهت تقویت سرمایه بانک ها در حد استانداردهای بین المللی.
  حذف ضوابط خاص و تأمین کمک ها به اقشار موردنظر از طریق منابع بودجه ای.

  اخذ وثایق و تضمین های مطمئن و کافی و اعطای تســهیالت متناسب با توان 
مشــتری و جلوگیری از اعطای تسهیالت تکراری به یک فرد در شعب و بانک های 

مختلف.
  طراحی سیســتم های هماهنگ و منسجم برای پذیرش درخواست تسهیالت و 

بررسی نظام مند آنها و ضرورت رتبه بندی اعتبار مشتریان.
  دریافت سود تسهیالت و تعیین سود سپرده   ها بر اساس عملکرد واقعی طرح ها. 

همچنین بانک مرکزی نیز بایــد به منظور تخصیص منابع به صورت کارآمد و 
اثربخش به بخش های مختلف اقتصادی و جلوگیری از تمرکز تخصیص تسهیالت به 

بخش های غیر تولیدی و زود بازده اقدامات زیر را در پیش گیرد: 
  عدم تعیین دستوری نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی.

  بررسی پرتفوی بانک های خصوصی در چند سال گذشته به منظور ارزیابی نقش 
آنها در شکل گیری بحران های اخیر.

  نظارت بر اعطای تسهیالت برای واردات نهاده ها و تعیین سودهای پائین و معمول 
برای چنین تسهیالتی.

  منع بانک ها از هرگونه مداخله در معامالت زمین، مسکن، سکه و ارز.
  نظارت بر گردش مالی بانک ها به منظور بررسی نسبت آنها با بخش تولید.

  تامین محدود و مشروط به ایجاد شفافیت و انضباط کسر بودجه دولت.
  نظام اعتباردهی و تسهیالت بانکی را تحت شبکه واحد الکترونیکی تنظیم و مدام 

آن را مانیتور کند.
  نقدینگی را به ســمت فعالیت های مولد هدایت کند و از فعالیت های نامولد دور 

سازد.
از رشد قارچ گونه موسسات اعتباری و بانک هاي خصوصی جلوگیری کرده و سعی کند 
نظام پولی کشور را با نظام تولید مرتبط ساخته و از این جدایی و واگرایی ناموجه میان 

بخش های پولي و بخش حقیقی بکاهد.
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 1۵مــاه از آغــاز بــه کار حســن روحانی در ســمت 
ریاســت جمهوری گذشــته و او تاکنون 4 بــار با والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روســیه که بسیاری قوی ترین مرد دنیا 
می نامندش، دیدار کرده اســت. اختالفــات اروپا و آمریکا با 
روسیه بر سر مسئله اوکراین و تحریم های یک طرفه بر ضد 
این کشور، پوتین را بر آن داشت که عالوه بر چاره جویی برای 
دفع تحریم های غذایــی، واردات برخی کاالهای غذایی را از 
اروپا قطع کند و آسیا را جایگزین نماید. شهریورماه گذشته 
بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک 
اقتصادی ایران و روسیه سخن از ده برابر شدن حجم مبادالت 
تجاری میان ایران و بزرگ ترین همسایه اش روسیه در آینده به 
میان آورد. در همان اجالس اسداهلل عسگراوالدی رئیس اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و روسیه با رعایت جانبی از احتیاط از 
دوبرابر شدن صادرات ایران به روسیه در یک سال آینده سخن 
گفت. این سخنان همه نشان از آن بود که همسایه قدرتمند 
شمالی برای تامین مایحتاج غذایی خود به خصوص در بخش 
میوه، تره بار، محصوالت لبنــی، محصوالت دامی، طیوری و 
شــیالتی به ایران روی آورده  تا آنجا که وزیر جهاد کشاورزی، 
ستادی برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه 
تشکیل داده است. مزیت ایران در صادرات این دست کاالها 
به روسیه عالوه بر همسایگی، آن است که زمستان سرد اروپا 
و روســیه شروع شده و ایران تنها همسایه فدراسیون روسیه 
است که حتی در زمستان امکان تامین مایحتاج میوه و تره بار 
روس ها را دارد.  درســت است که صادارت ایران به روسیه در 
سال گذشته میالدی چیزی نزدیک به نیم میلیارد دالر بوده، 
اما اگر روس ها واقعا ایران را جایگزین شرکای اروپایی خود در 
زمینه واردات ساالنه 40 میلیارد دالری محصوالت کشاورزی 
خود کنند، ۵ تا 10 برابر شدن حجم صادرات ایران به این کشور 
برآوردی اغراق آمیز نخواهد بود. به عنوان مثال در روسیه به 
علت ســرمای زیاد تولید سیب درختی کم است و 40 درصد 
سیب درختی مصرفی روسیه از لهستان  وارد می  شود. همچنین 
خیار و صیفی جات از مجارســتان و میوه هایی نظیر پرتقال، 
کیوی و لیمو  نیز از کشورهای  مختلف اروپایی وارد این کشور 
می  شود. مصرف محصوالت فرآوری شده مانند رب گوجه  فرنگی 
و خرما نیز در روســیه باال است و در شش ماه گذشته بخش 
عمده ای از صادارت ایران به روسیه را رب گوجه فرنگی و خیار 

و کلم تشکیل می داده است.  
با این همه مشــکالت بزرگی در راه گســترش صادرات 
ایران به روسیه وجود دارد. مجتبی خسروتاج قائم مقام وزارت 
صنعت، معدن و تجارت چندی پیش با تایید خواسته روس ها 
برای واردات از ایران  گفته: »در حال حاضر چه در بخش مرغ و 
تخم مرغ و چه در بخش محصوالت غذایی یا میوه و سبزیجات 
 تازه  ظرفیــت داریم اما چون زیرســاخت های حمل و نقل و 
بانکی فراهم نیست صادرات به روسیه در این  شرایط مشکل 
است.« عسگراوالدی در گفت وگو با آینده نگر ضمن موشکافی 
مشکالت بانکی و حمل ونقلی، مشکالت روادیدی، تعرفه ای و 
قیمت گذاری را نیز به آن ها اضافه می کند که همگی سد راه 
صادرات ایران به روسیه است. به این ترتیب به نظر می رسد 
اگر روس ها واقعا به دنبال دفع تحریم های غذایی غرب هستند، 
باید موانع عمده میان تجارت دو کشور را از میان بردارند زیرا 
زمســتان سرد در پیش است و رابطه روس ها با غرب سردتر 

نیز شده است.

زمستان سرد روسیه
بازار گرم برای ایران
پروندهایدربررسی
تجارتميانایرانوروسيه
 علی ملیحی

پوتین، رئیس جمهور روسیه
به استقبال حسن روحانی می رود
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آقای عســگراوالدی به نظر می رسد که 
تحوالت تجاری مهمی در روابط ایران و روسیه 
در حال وقوع است. شــما در همایش بزرگ 
 صادرکنندگان ایرانی و روس از 4 برابر شــدن 
حجم مبادالت تجاری در آینده سخن گفتید. به 
عنوان اولین ســئوال چرا روابط تجاری ما با 
 روسیه استراتژیک قلمداد می شود و چرا به رغم 

آن تاکنون کم تر مورد توجه بوده است؟
در ابتــدا می خواهم صحبت کوتاهــی در مورد 
وضعیت صادراتی کشورمان داشته باشم و در ادامه به 
روسیه خواهم رسید. ما در مسیر  توسعه کشورمان به 
افزایش حجم صادرات، نیاز مبرم داریم. آن ضرب المثل 
قدیمی را شنیده اید که می گوید: »بر احوال آن کس 
باید  گریست که دخلش 19 است و خرجش 20«، 
یعنی اگر ما 19 تومان درآمد داشــته باشــیم و 20 
تومان خرج، مشــکل داریم. صــادرات یعنی این که 
 احوال کشور در دریافت و پرداخت با دنیا به صورتی 
باشد که مجموع درآمد ارزی  از پرداخت ارزی فزون تر 
باشد. اسم این وضعیت را صادرات موفق می گذاریم. 
در گذشته این صادرات متکی به نفت بود و دنیا هم 
که به نفت ما نیاز مبرم داشــت، نفت را  می گرفت و 
با اعمال سیاســت های خصمانه، درمقابل صادرات 
غیر نفتی ما سد ایجاد می کرد. این مسئله در دوران 
پهلوی بارز بود و  چون مــا در اردوگاه غرب زندگی 
می کردیم، غربی ها نفت از ما می خریدند و می گفتند 
به بقیه کاالهای شما نیازی نداریم. پول نفت را به  خود 

ما بدهید و نیازهایتان را از خود ما بخرید. این تجارت 
یک طرفه بعد از پیروزی انقالب اسالمی شکسته شد. 
ما در اوایل  انقالب اســالمی، تنها 300 میلیون دالر 
صادرات غیرنفتی داشــتیم. اما این وضعیت تغییر 
کرد. طوری که آرام آرام از ســال 13۵8،  حرکت مان 
را برای افزایش صادرات غیرنفتی جلو بردیم تا جایی 
که حجم صادرات غیرنفتی ما برابر با حجم صادرات 
نفت شد. در سال های 1390 تا 1392 حجم صادرات 
غیرنفتی ما به باالی 40 میلیارد دالر رسید. این در 
حالی بود که فروش نفت  کشور نزدیک ۵0میلیارد 
دالر بود. پس  ایران توانســت بــا تکیه بر توان ملی، 
صادرات غیرنفتی را به 80 درصد حجم صادرات نفتی 
برساند. امســال با توجه به تحریم های اعمال  شده، 
صادرات نفتی ما در نهایت از ۵0 میلیارد دالر باالتر 
نخواهد رفت. این در حالی است که در شش ماه اول 
امسال 24 میلیارد دالر  صادرات غیرنفتی داشتیم و با 
توجه به اینکه حجم صادراتی کشور در شش ماه دوم 
معموال بیش از شش ماه اول است، امسال به مرز   ۵0 
میلیارد دالر صادرات غیرنفتی خواهیم رسید. عمده 
صادرات ایران به کشورهای همسایه از جمله عراق، 
ترکیه، افغانستان و امارات  است؛ در گام بعدی هند 
و چین و روسیه به عنوان سه اقتصاد بزرگ دنیا قرار 
دارند که بحث شما به روسیه اختصاص دارد. روسیه 
همسایه هزار ساله ایران است. روابط ما با روس ها در 
طول این هزار سال فراز و نشیب های زیادی داشته 
است. روسیه اگرچه همســایه  دریایی ماست اما در 

بین 1۵ همسایه، بزرگ ترین همسایه از نظر حجم 
معامالت تجاری، پهنه ســرزمینی و جمعیت است. 
ما  باید به این همســایه بزرگ اعتنا داشــته باشیم. 
بعد از انقالب اســالمی، بنای ایران بر این شد که به 
این همسایه توجه کند. روسیه)شوروی(  هم تصمیم 
گرفت با ایران مدارا کند. این تصمیم دوطرفه باعث 
شد که روابط سیاســی و اجتماعی ما با روس ها در 
وضعیت مطلوبی قرار  بگیــرد. دوران قبل از انقالب 
اسالمی، چون ایران در اردوگاه غرب تعریف می شد، 
از این رو روابط ما با روس ها دچار مشــکل بود. بعد 
از انقالب  این مســئله تعدیل شــد. وقتی شوروی 
فروپاشید و به کشورهای مختلفی تجزیه شد. ایران 
روابط خوبی با همه این کشورها از جمله  فدراسیون 
روسیه برقرار کرد اما متاســفانه ما در زمینه روابط 
تجاری با روســیه دچار غبن هستیم، اگرچه از نظر 
سیاسی در سطح مناسبی  به ســر می بریم. یکی از 
توفیقات دولت آقای روحانی در این یک ســال این 
است که روسای جمهور ایران و روسیه تاکنون 4 بار 
با یکدیگر  مالقات داشته اند. باید از این فرصت نهایت 
اســتفاده را برد و در جهت توسعه روابط تجاری گام 
برداشــت. در چند ماه گذشته دو طرف عزم  جدی 
برای گسترش روابط تجاری داشته اند. ما هرسال با 
روس ها کمیسیون مشترک اقتصادی داریم. دو ماه 
قبل این کمیسیون مشترک  در تهران برگزار شد و 
تصمیمات آن نقطه عطفی در روابط تجاری ایران و 
روسیه خواهد بود. اعتقاد مشــترک ایران و روسیه 

 پنج مشکلی که در راه گسترش روابط
ایران و روسیه باید رفع شود

اسداهللعسگراوالدیرئيساتاقایرانوروسيهدرگفتوگوباآیندهنگرتوضيحمیدهد

دو ماه قبل که نشست کمیسیون مشترک اقتصادی 
ایران و روسیه به ریاســت وزرای انرژی و نفت دو 
کشور در تهران برگزار شد، همه  خبرگزاری ها خبر 
دادند که ایران و روسیه تصمیم به چند برابر کردن 
حجم مبادالت تجاری گرفته اند. با این حال اسداهلل 
عسگر اوالدی  رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران 
و روســیه در آن اجالس موانع گسترش این حجم 
مبادالتی را به 5 دسته تقسیم کرد. در  این گفت وگو 
از او خواستیم که این موانع را به تفصیل با ما در میان 
بگذارد. به اعتقاد عسگراوالدی این 5 گروه عبارت اند 
از :»مشــکالت  بانکی، حمل ونقل، روادید، تعرفه و 
قیمت گذاری«. رئیس اتاق ایران و روسیه همچنین 
خبر داد که در همین یکی دو ماه نیز دو طرف  ایران 
و روس با درک شرایط ویژه دو طرف، از مرحله شعار 
و توافق روی کاغذ خارج شده و قراردادهای عملی 

برای تجارت و مبادله کاال  امضا کرده اند. 

یکیازتوفيقات
دولتروحانیدر
اینیکسالاین
استكهروسای
جمهورایرانو
روسيهتاكنون
4باربایکدیگر

مالقاتداشتهاند.
بایدازاینفرصت

استفادهبردو
درجهتتوسعه

روابطتجاریگام
برداشت.
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در این  کمیسیون تخصصی این بود که غبن موجود 
در روابط تجاری دو طرف باید از میان برود. نماینده 
ایران در این اجالس سه روزه آقای  زنگنه وزیر نفت و 

نماینده دولت  روسیه وزیر انرژی این کشور بود.
ایران روی صادرات چــه محصوالتی به 
کشور روسیه باید سرمایه گذاری بیشتری بکند؟

 می دانید که روســیه به دلیل بحران اوکراین با 
تحریم غذایی غرب مواجه  شده است. ایران اعالم کرد 
که حاضر است نیازهای روسیه در حوزه مواد غذایی 
را تامیــن کند. محصوالت دامــی، محصوالت لبنی، 
 محصوالت دریایی، سبزیجات و صیفی جات، صنایع 
کنسروی و حتی پودر لباسشویی از جمله محصوالتی 
است که روس ها به آن نیاز  دارند و ایران آمادگی کامل 
خود را برای تامین آن ها اعالم کرده است. همچنین 
قرار شد نشست های پی درپی کمیسیون اقتصادی 
 مشــترک دو کشور برگزار شــود تا حجم مبادالت 
تجاری دو طرف به ســطح مطلوب برسد. ماه قبل 
خوشبختانه فرصت دیگری برای  گفت وگو با روس ها 
دست داد. رئیس جمهور ایران، از اجالس سازمان ملل 
در نیویورک به آستاراخان روسیه رفت تا در اجالس 
کشورهای  ساحلی دریای خزر شرکت کند. ما در کنار 
اتاق  مشترک ایران و روسیه، اتاقی داریم تحت نام اتاق 
مشترک کشورهای ساحلی دریای   خزر که ۵ کشور 
روسیه، قزاقستان، ترکمنســتان، آذربایجان و ایران 
 عضو آن هستند. به توصیه وزارت امور خارجه از این 
فرصت استفاده  کردیم و من به همراه هیئت اقتصادی 
40 نفره به آستاراخان رفتم و در کنار اجالس سیاسی 
سران، اجالس اقتصادی اتاق های بازرگانی   ۵ کشور 
را شــکل دادیم. روسای جمهور و مقامات دولتی در 
کنار هم جلســه داشتند و ما  هم جلسه اقتصادی را 
با اتاق های بازرگانی همان  کشــورهایی که روسای 
جمهورشان  بودند، برگزار کردیم و به بررسی موانع 

تبادالت تجاری پرداختیم. 
شــما در اجالس کمیسیون مشترک در 
تهران و همچنیــن در آســتاراخان برآورد 
خوش بینانه ای برای افزایش حجم مبادالت ایران 
و روسیه  به 4 برابر وضعیت فعلی داشتید، امکان 
تحقق این برآورد با توجه به شــرایط کنونی 

چیست؟ آیا موانعی در این راه وجود ندارد؟
  در راه افزایــش مبادالت تجــاری ما با روس ها 
۵ مشــکل وجود دارد. من در تهران به وزیر انرژی 
روســیه که رئیس هیئت روســی در  کمیســیون 
مشترک اقتصادی دو کشــور بود، این ۵ مشکل را 
گفتم و االن هم این ۵ مشــکل را برای شما تشریح 
می کنم و معتقدم اگر این   ۵ مشکل هر چه سریع تر 
حل شود، افزایش حجم مبادالت مان تضمین شده 
است. اولین مشکل، مسایل بانکی است که ما در آن 
دچار  اشکال هستیم. تنها یک بانک به نام »میلیون 
بانک« در مسکو وجود دارد که کارهای مالی با ایران 
انجام می دهد و این بانک در سایر  نقاط روسیه شعبه 
ندارد. طرف روس یا باید شعبات این بانک را در سایر 
شهرهای روسیه تاسیس کند و یا از سایر بانک های 

روسی نیز  بخواهد که با ایران تبادل مالی انجام دهند 
و برای صادرکنندگان ایرانی تسهیالت قایل شوند. دو 
مشــکل مالی هم وجود دارد که در ذیل  این مشکل 
بانکی تعریف می شــوند: برخی خریداران روس پول 
الزم بــرای وارد کردن کاال از ایــران را ندارند و از ما 
می خواهند که اجناس  را به صورت 6 ماهه یا یک ساله 
به آن ها بفروشیم. ما در قبال این نوع فروش باید از 
آن ها ضمانت بانکی و ال.سی دریافت کنیم و  بانک های 
روسیه باید این تسهیالت را در اختیار واردکنندگان 
روس قرار دهند. مشکل بعدی در خصوص تجارت 
با یورو و دالر اســت که  مراکز عمده مالی این دو ارز 
در فرانکفورت و نیویورک قرار دارد. پیشــنهاد ما به 
بانک مرکزی این بوده که مبادالت ارزی میان ایران 
و  روســیه به جای دالر و یــورو با روبل و ریال انجام 
شود. این مسئله مدت ها است در بانک های مرکزی 
دو کشــور در حال مطالعه است و در  صورت تحقق، 
یکی از مشکالت عمده تجارت طرفین از میان خواهد 
رفت. مشکل بعد حمل ونقل است. حمل ونقل هوایی 
میان ایران و  روســیه خیلی ضعیف اســت و امکان 
ارســال کاال از طریق هواپیما نیســت. در هفته ۵ 
پرواز از تهران به مسکو انجام می شود اما این پروازها 
 کارگو نیستند و امکان صادرات با آن ها وجود ندارد. 
همچنین حمل و نقل ریلی ایران ضعیف است و امکان 
صادرات از طریق قطار به  صورت جدی وجود ندارد. 
دو راه عمده دریایی میان ما و روسیه وجود دارد. یکی 
از بندرعباس به اروپا و سپس بندر سن پترزبورگ که 
به  دلیل طوالنی بودن مسیر به صرفه نیست. مسیر 
دریایی دیگر از بندر انزلی به بندر آستاراخان است. از 
آنجا که چند ماه از سال امکان  ورود کشتی های بزرگ 
به رودخانه ولگا برای رســیدن به بندر آســتاراخان 
وجود ندارد، حمل ونقل با کشــتی های کوچک که 
نهایتا 3 هزار تن  ظرفیت دارند انجام می شود. تعداد 
این کشتی های کوچک پاسخگوی نیاز صادراتی ایران 
به روسیه نیست. ما می گوییم تعداد این  کشتی های 
کوچک باید افزایش یابد تا حجم صادرات باال رود.  در 
حمل ونقل زمینی هم یک اشکال کوچک وجود دارد. 
راننده های ما برای رسیدن به روسیه باید از مناطق 
قره باغ و داغستان عبور  کنند. از آنجا که در این نواحی 
مشکالت امنیتی از نظر روس ها وجود دارد، در اعطای 
ویزا به رانندگان ایرانی تعلل صورت می گیرد.  روس ها 
بهانه جویی می کنند که ممکن است رانندگان در این 
منطقه با افراد تماس بگیرند! ما به طرف روسی گفتیم 
که راننده را چه به  سیاست! ما حتی حاضر هستیم 
هزینه ای متقبل شویم تا همراه هر کامیون ایرانی یک 
سرباز روسی باشد تا خیال روس ها از این لحاظ  راحت 
شود. بنابراین مشکل اعطای ویزا به رانندگان نیز باید 

برطرف شود. 
اشکال سوم، روادید اســت. ما معتقدیم تاجر با 
توریســت فرق می کند. تاجر نمی تواند روادید یک 
روزه و دو روزه و یــک هفته و دو هفته بگیرد. تاجر 
 حتما باید روادید یک ساله داشته باشد؛ چه روس ها 
که می خواهنــد به ایران بیایند و چــه ایرانی هایی 

که می خواهند به روســیه بروند. مدت  زمان صدور 
ویزای تجاری برای بازرگانان ایرانی کوتاه است. این 
مدت زمانی باید یک سال باشــد. ایران االن با اروپا 
روابط مناســبی  ندارد و ســفارت انگلیس در تهران 
تعطیل اســت اما من که یک بازرگان ایرانی هستم 
ویزای سه ســاله برای انگلیس دارم. حاال این وضع 
 را با رفتــار روس ها قیاس کنید: من که رئیس اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و روسیه هستم، وقتی همراه 
رئیس جمهور روحانی به  آستاراخان رفتم، ویزای 8 
روزه به من داده شــد. این بد است. تازه با خواهش 
ســفیر و چون همراه رئیس جمهور بــودم این ویزا 
به سرعت  داده شــد وگرنه باید یک ماه معطل ویزا 
می ماندم! روس ها االن برای توریســت ایرانی، ظرف 
3 روز ویزا می دهند اما برای بازرگان ایرانی  تسهیالت 
قایل نیستند. مشکل بعدی میان دو کشور، پروازهای 
هوایی اســت. االن فقط یک پرواز در روز و آن هم ۵ 
روز در هفته، به  مسکو با شرکت روسی ایرفلوت داریم. 
ما معتقدیم از شهرهای شمالی ما یعنی رشت، تبریز، 
ارومیه، اردبیل، گرگان، ساری و مشهد باید  هفته ای 
یک پرواز به ایاالت جنوبی روسیه صورت بگیرد. در 
همین ســفر اخیر، من به همــراه رئیس جمهور به 
آستاراخان رفتم اما هیئت  اقتصادی اتاق مجبور شد 
برای سفر به آستاراخان ابتدا به مسکو برود و سپس 
از مسکو به آستاراخان پرواز کند و دو روز در راه بود! 
این  در حالی اســت که فاصله هوایی میان رشت و 
آســتاراخان به یک ساعت نمی  رسد. مشکل بعدی 
در زمینه تعرفه های گمرکی و  قیمت گذاری اســت. 
اگر روسیه از ســختی تحریم ها به ما رو آورده، باید 
مشکالت گمرکی را مرتفع کند. در روسیه تعرفه هایی 
که برای  کاالهای ایرانی اســت بین ده تا 40 درصد 
است. قیمت ها هم قیمت واقعی ما نیست. قیمت را 
خودشــان برای کاالهای ما تعیین می کنند.  ممکن 
اســت من کاالیــی را یک دالر بفروشــم، آن ها در 
دفاترشــان دو دالر نوشته اند و تعرفه را بر اساس دو 
دالر می گیرند. روسیه با  کشورهای مشترک المنافع 
بازمانــده از شــوروی ســابق مثــل ارمنســتان، 
آذربایجان، گرجستان، ترکمنستان و ازبکستان، در 
محصوالت کشاورزی  تعرفه صفر درصدی دارد. این 
میزان با ما 40 و 30 است. خیلی از ایرانی ها به ناچار، 
کاالهای خود را اول به این کشورها می فرستند و  بعد 
از طریق آن ها به روســیه صادر می کنند. پس ۵00 
میلیون دالری که به صورت رســمی به عنوان رقم 
صادرات ایران به روسیه اعالم  می شود واقعی نیست 
بلکه باید بخشی از صادرات کشورهایی که همسایه 
جنوبی روسیه هســتند را نیز به پای ایران نوشت. 
بازرگانان ما  برای استفاده از مزایای عدم وجود تعرفه 
گمرکی میان روسیه و همسایگان جنوبی اش از این 
کشورها به عنوان واسط استفاده می کنند  اما مجبورند 
در این میان هزینه ای اضافی به تاجران این کشورها 
بپردازند. چرا بازرگانان ما باید این مسیر را طی کنند؟ 
ما از روس ها  می خواهیم که تعرفه ها را منطقی کنند. 
آن ها می دانند که فالن کاالیی که از مبدا گرجستان 
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یا ارمنستان به روســیه آمده ایرانی است و  حاال به 
دلیل ورود از ارمنســتان گران تر هم شده است. چرا 
نباید تعرفه ها برداشته شود؟ مشکل بعدی موضوع 
فاکتور است. روس ها  فاکتور ما را قبول ندارند. نرخ را 
خودشان تعیین می کنند و براساس آن نرخ هم تعرفه 
ســی درصدی دارند. ایرانی ها دو راه دارند. یا فاکتور 
 را کم بنویسند و با تضمین به داخل ببرند یا همان 
طور که گفتم به کشــورهای واسط روی آورند. پیام 
ما به روس ها این است که این  مشکالت را از سرراه 
روابط تجاری با ایران بردارید تا مشکالت تان در تامین 
موادغذایی حل شود. البته مقامات روس حرف ما را 
شنیده اند  و قول مساعد برای رفع مشکل دادند و به 
شما بگویم که در همین یک ماه گذشته قراردادهایی 

هم بسته شده است. 
در چه زمینه  هایــی این قراردادها منعقد 

شده است؟
نمی توانیم بگوییم. این از آنهایی اســت که جزو 
اسرار تجاری ماست. آمریکایی ها نشسته اند تا ببینند 
ما با کجای دنیا در حال تجارت  هســتیم تا بدوند و 
بروند خریدار و فروشــنده و بانک مربوطه را تحریم 
کنند. بنابراین ما از بیان موارد در این بخش معذوریم. 

این 5 مشکلی که گفتید، بخش عمده اش 
به روس ها برمی گشت. یعنی نشان می داد که 
برای روس ها گســترش تجارت با ایران شاید 
 خیلی اهمیت نداشــته و حاال که توسط اروپا 
تحریم شدند در زمینه مواد غذایی، می بینند که 
باید این مشکالت را برطرف  کنند که وضع بهتر 
شود اما در خود ایران، چه در بخش خصوصی و 
چه در بخش دولتی چه موانعی برای گسترش 

حجم صادرات وجود  دارد؟
البته که در طرف ایرانی هم مشــکالت و موانع 
وجود دارد. یکی از این مشکالت در بخش برگزاری 
نمایشگاه های ایرانی در روسیه است.  ما برای حضور 

قوی در روسیه احتیاج به نمایشگاه داریم. 
یعنی دولت با بودجه خودش نمایشگاه در 

روسیه برگزار کند؟
نه با بودجه خودش بلکه بــا بودجه اولیه دولت 
که بخش خصوصی بعــدا آن را بازپرداخت می کند. 
به عبارت دیگر با کمک دولت. ترکیه  اولین کشوری 
بود که به روســیه و کشورهای آسیای میانه رفت و 
در هر استان یک مرکز تجاری تاسیس کرد. هزینه 
آن را دولت تامین  کرد اما قرار بر این شد که بخش 
خصوصی در اقساط ده ساله پول را به دولت بازگرداند. 
دولت ترکیه سپس اعالم کرد که هر شرکت  ترک که 
عالقه دارد با این شــرایط بیاید باید قسطش را هم 
به تدریج بدهــد. دولت ما این کار را نمی کند و این 
خیلی بد اســت.  ما به سازمان توسعه تجارت اصرار 
داریم که این مراکز را تاســیس کند و پولش را ده 
ساله از کسانی که می خواهند در کشورهای دیگر و 
 به خصوص روسیه حضور جدی داشته باشند، بازپس 
بگیرد. من مطمئن هســتم که شرکت های زیادی 
داوطلب حضور و مشــارکت در  طرح احداث مرکز 
تجاری ایرانی در نقاط مختلف خواهند بود. ترکیه در 
8 نقطه از روسیه این طرح را انجام داده است و من به 
آقای  نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور گفتم که از 
ریاست جمهوری بخواهد که ایران نیز در ۵ نقطه این 
طرح را اجرا کند. به اعتقاد  من هزینه هر کدام از این 
مراکز ده میلیون دالر خواهد بود. مجموع ۵0 میلیون 
دالر را دولت در ابتدا تامین کند و بازرگانان در اقساط 
 ده ســاله به دولت برگردانند. مبلغ الزم را می توان از 
طریق اعتبارات بانکی نیز تامین کرد. مشکل دیگری 
که در بخــش دولتی وجود دارد  در شــورای عالی 
اقتصاد است. اخیرا به همت آقای مهندس جهانگیری 
جلسات شــورای اقتصاد به شــکل منظمی برگزار 
می شود. با این  حال انتظار ما این است که وقتی به 
مشکل روابط تجاری ایران روسیه رسیدگی می کنند 
از تاجــر انزلی چی یا تبریزی یا ســاروی هم  دعوت 
کنند که بیاید و مشکالتش را بگوید. قطعا که رئیس 
سازمان توسعه تجارت و وزیر مربوطه و رئیس اتاق 
ایران که در شورا شرکت  می کنند از مشکالت آگاه 

هســتند اما دعوت از آن ها که از نزدیک با مشکالت 
روبرو هستند راهگشاتر خواهد بود. مسئله بعدی تورم 
 لجام گسیخته ای است که در بخش حمل ونقل وجود 
دارد. درست است که دولت مدعی کنترل نرخ تورم 
است و در برخی بخش ها از  جمله مسکن توفیقاتی 
داشــته اما تورم باال در بخــش حمل ونقل موجب 
باالرفتن قیمت تمام شده کاالهای صادراتی خواهد 

شد و به  صادرات کشور لطمه خواهد زد.  
گفته شد که در جریان رفت وآمدهای اخیر 
پروژه های  ایران و روســیه، روس هــا  میان 
سرمایه گذاری 70 میلیارد دالری در ایران امضا 
کرده اند.  یک نگرانی هست که مبادا نوک پیکان 
صادرات کامال به سمت ایران باشد و طوری شود 
که آنها در بخش های مختلف ما  سرمایه گذاری 
کنند و به عکس آن صورت نگیرد. نظر شــما 

چیست؟
  روس ها تا به حال به جز سرمایه گذاری در بخش 
انرژی های نو در ایران یعنی نیروگاه بوشهر وارد پروژه 
دیگری برای سرمایه گذاری  نشده اند. این موضوع در 
طرف ایرانی هم صدق می کند. ســرمایه گذاری بین 
دو طرف خیلی ضعیف بوده اســت. حاال صحبت از 
۷0  میلیارد سرمایه گذاری روس ها در ایران که حرف 
بچه گانه ای اســت و در نهایت این عدد 20 میلیارد 
دالر ، آن هم در مرحله مذاکره و  مطالعه اســت. یک 
بحث کلی تری هــم در همین خصوص وجود دارد؛ 
در یک قرن گذشــته یک محیط عدم اعتماد بین 
ما و روس ها حاکم  بوده اســت. بعد از انقالب بخاطر 
کمونیست بودن  شوروی و مبانی انقالب ما یک مقدار 
بی اعتمادی وجود داشــته است. در زمان  پهلوی به 
دلیل حضور ایران در اردوگاه غرب چنین بی اعتمادی 
بــوده و پیش از آن هم کــه در دوره قاجار روس ها 
متجاوز به خاک ایــران  بوده اند. یخ های عدم اعتماد 
میان ما و روس ها به تدریج آب شده اما مسئله هنوز 
به طور کامل در بدنه اقتصادی دولت حل نشده است. 
 بدنه اقتصادی دولتی ما مثل بانک مرکزی و جاهای 
دیگر، باید به کار اقتصادی با روس ها بیشتر اعتماد 
کنند. االن اراده دولت ها بر  اعتماد است. مالقات های 
روسای جمهور دو کشور خیلی مفید بود و اهمیت 
داشت. باید یخ های سردی صد ساله روابط تجاری را 
ذوب  کنیم. صد سال است که با روس ها گرفتار عدم 
اعتماد هستیم، حاال که اراده دولت ها براساس رفاقت 
است پس رفاقت را تکمیل کنیم و بنابراین  نباید به 

سرمایه گذاری آن ها در ایران بدبین بود. 
اگر شما به عنوان رئیس اتاق ایران و روسیه 
بخواهیــد 5 کاالی دارای مزیت صادراتی را به 

تجار ایرانی توصیه کنید، آن 5 کاال کدامند؟
بهترین راه برای کشــف کاالهــای دارای مزیت 
صادراتی کشورها، دیدن آمار واردات آن کشورهاست. 
برای یافتن آن ۵ یا 1۵ کاال که  شما می گویید، بهتر 
است آمار واردات روسیه در شش ماه اخیر را بررسی 
کنید. در این آمار، بیشــترین واردات معلوم اســت 
چیســت. آن  وقت باید ببینیم کدام کاال را ما تولید 

آمار 15 کاالی برتر صادراتی ایران به روسیه در 6 ماه اول سال 1393 
ردیف

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 

 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 

کاال
سيمان

رب گوجه فرنگي
انواع کلم

هيدروکربورهاي  غيرحلقوي اشباع نشده
انواع پسته خندان در  داخل پوسته تازه يا خشك

بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن   ) Isoprene ( اشباع  نشده
مربا، ژله، مارماالد، پوره و  خمير ميوه 

تيزاب بيدانه )ا نگورخشک کرده( 
سير خشك شده

آب سيب با مقياس  بريکس  
کيوي

پلي استيرن غيرقابل  انبساط معمولی
خيار و خيارترشي، تازه يا  سردکرده
آلبالوها غير از  آلبالوهاي ترش تازه

پلي اتيلن گريدفيلم به  صورت غيرپودرباوزن  مخصوص 94 درصد يا بيشتر

یخهایعدم
اعتمادميانماو

روسهابهتدریج
آبشدهاما

مسئلههنوزبهطور
كاملدربدنه

اقتصادیدولت
حلنشدهاست.
بدنهاقتصادی
دولتیمامثل

بانکمركزیو
جاهایدیگر،باید
بهكاراقتصادی
باروسهابيشتر
اعتمادكنند.االن
ارادهدولتهابر

اعتماداست.
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چشــم انداز روابط تجاری ایران با روسیه را 1 
با تکیه بر صادرات چگونــه می بینید؟ آیا 
جمهوری اسالمی می تواند به  بازار روسیه به عنوان 
یک بازار هدف صادراتی توجه و تمرکز داشــته 

باشد؟
از آنجــا كه دو كشــور ايران و روســيه حداقل از 
قرن نوزدهم تاكنون همواره روابط تجاري بعضاً قابل 
توجهي داشته اند،  اين گونه روابط همچنان مي تواند 
مورد توجه و در دستوركار دو كشور قرار داشته باشد 
كه البته كم وبيش نیز بر همین  منوال بوده اســت.   از 
قديم االيام كشور روسيه مشتري بسياري از كاالهاي 
سنتي ايران بوده و به تدريج اين روابط به كاالهاي ديگر 
حتي  صنعتي و يا نيمه صنعتي هم رسيده است. در 
سال هايی که وضعیت روســیه در حوزه تامین مواد 
غذایی به صــورت بحرانی  یا نیمه بحرانی بوده، ايران 
حتي توانســته است در اين زمينه هم به قدر توانايي 
خود نقش ايفا كرده و بخشــي از  مشكالت روسيه و 
شوروي سابق را مرتفع نمايد. از سوي ديگر دو كشور 
براي برقراري روابط تجاري سودمند مزیت های  فراوانی 
دارند از جمله این مزیت ها حمل ونقل نسبتاً آسان در 
همه زمينه ها اعم از ريلــی، هوايي، دريايي و زميني 
است.  فاصله نسبتاً كم مراكز توليد و مصرف دو كشور 
و همچنین آشنايي تجار دوطرف با يكديگر از جمله 
اين مزيت ها است. جمعيت باالي روسيه در مقايسه 
با ديگر همســايگان ايران و حتي طرف هاي تجاري 
غير همسايه ايران هم امتياز ديگري  است كه روابط 
بازرگاني دو كشــور را مي تواند برجسته نمايد. كشور 
روسيه بطور سنتي صادر كننده بسياري كاالها بويژه 
 مصنوعات و چوب به ایران است و البته در سال هاي 
اخير ارتقاء روابط تجاری دو کشور به خرید كاالهاي 
مهم و  اســتراتژيك نظير برخي اقالم تســليحاتي و 
صنعتي توسط ایران منجر شده است. بنابراين شايد 
در يك جمله بتوان گفت  كه دو كشور ايران و روسيه 
ظرفيت هاي زيادي براي همكاري هاي تجاري دارند اما 
طبعاً اين بدان معني نيست كه دو  كشور به راحتي و 
بدون هيچگونه مانع و رادعي مي توانند اين روابط را تا 

هركجا كه بخواهند گسترش دهند.

در ماه های اخیر و به دنبال سفرهای انجام 2 
شده میان مقامات دو کشور از ده برابر شدن 
حجم  مبادالت تجاری  سخن گفته می شود. آیا 
چنین پیش بینی تحقق پذیر است؟ آیا از دیدگاه 
راهبردی افزایش حجم تجارت دو کشور بیشتر  به 

 نفع ایران است یا روس ها؟
 وقتي صحبت از تجارت بين دو كشــور مي شود 
طبعاً معني و مفهوم آن اين اســت كه اين دو كشور 
به طور نانوشــته  هر يک، به منافع طرف مقابل توجه 
داشته و نســبت به تأمين آن پايبند است. بنابراين 
اگر در روابط تجاري بين ايران و  روســيه اين موضوع 
بخوبي مورد توجه طرفين باشد به راحتي مي توان از 
ســودمند بودن اينگونه روابط بين دوكشور سخن  به 
ميان آورد. اما طبعاً اين همه ماجرا نيســت چرا كه 
همواره فاصله بين حرف تا عمل نقش تعيين كننده اي 
دارد و وقتي  صحبت از عمل به ميان مي آيد لزوماً به 
اين معني نيســت که طرفين نمي خواهند، بلكه در 
بســياري زمينه ها خواستن  به تنهايي كافي نيست و 
توانستن هم شرط اســت. در خصوص توسعه روابط 
تجاري بين ايران و روسيه هم اين قاعده  صادق است. 
اگر قبول كنيم كه تجارت اوال امري مســتمر است و 
ثانيا با آحاد جمعيت يك كشور مرتبط است، بايد به 
 اين دو ســؤال مقدر پاسخ دهيم كه دو كشور ايران و 
روسيه چه ميزان ظرفيت براي همكاري هاي تجاري 
و بازرگانــي  دارند و اين ظرفيت ها تا چه حد پايدار و 
مستمر هستند. اگر به اين مسئله به عنوان يك مشكل 
در توســعه روابط تجاري  ايران و روســيه نگاه كنيم 
به راحتي درمي یابيم كه چنين مشكلي در هر دو طرف 
ايران و روسيه وجود دارد و به عبارت  ديگر دو كشور نه 
ظرفيت خيلي بااليي براي توسعه بيش از حد روابط 
تجاري خود دارند و نه به داليل مختلف امكان  استمرار 
اين روابط به ويژه در مورد كاالهاي مصرفي كه به عامه 
مردم مربوط مي شود، وجود دارد. بنابراين پاسخ اين 
 سؤال به طور طبيعي اين است كه اگر دو طرف بتوانند 
فارغ از فضاي تبليغاتي مترتب بر چنين رويكردي، به 
هر ميزان  نسبت به ارتقاء روابط تجاري خود مبادرت 
ورزند، به دليل مزيت هايي كه در بند قبل به آن اشاره 

در معامله غش نکنید
تا برنده باشید

پاسخبهپرسشهای»آیندهنگر«

 نعمت اهلل ایزدی/ سفیر سابق ایران در روسیه

می کنیم و برای ما مزیت صادراتی دارد. من همیشه 
به سفرای مان گفته ام که این کار را انجام  دهند و آمار 
واردات کشــورهای مختلف را در اختیار بازرگانان و 
صادرکنندگان قرار دهند. االن روس ها آماده خرید 
1۵هزار تن پســته از  ایران هســتند که در صورت 
توافق نهایی حجم مبادالتــی همین یک قلم برابر 
1.۵ میلیــارد دالر خواهد بود. البته در بخش تعرفه 
و ال.ســی  با آن ها مشکل داریم. روس ها از شیلی در 
آمریکای جنوبی و اسپانیا در اروپا گل وارد می کنند. 
مسلما ما هم می توانیم در صادرات گل به  روسیه وارد 
شویم. آن ها عالقه فراوانی به خیار دارند. من معتقدم 
که اگر زمینه فراهم باشــد ما روزانه ۵ کانتینر خیار 
باید به روسیه  بفرستیم. حاال این ها پیش زمینه هایی 
دارد. گلخانه های مجهز پرورش صیفی جات و گل باید 
وجود داشته باشد. به واقع من نباید به  تاجری توصیه 
کنم که خیار در روســیه بازار دارد و طرف برود تازه 
شروع به پرورش خیار کند بلکه آن کسی که در این 

زمینه حضور جدی  و قوی دارد باید اقدام کند.  
به عنوان ســئوال آخر اگر بخواهید به 
صاحبان سرمایه و فعاالن اقتصادی و تجار دو سه 
توصیه برای نحوه ورود به بازار روســیه داشته 

باشید  چه نکاتی را مدنظر خواهید داشت؟  
توصیه اول اینکه کیفیت کاالیی که به روســیه 
می دهید را پایین نیاورید. اگر خدای نکرده در معامله 
دچار نقصان شدید و فکر می کنید  ضرر خواهید کرد، 
باز هم برای جبران ضرر کیفیت را پایین نیاورید چون 
بازار را بالفاصله از دســت می دهید. دوم، خوش قول 
باشــید. در  تجارت خوش قولی مهم ترین اصل است. 
وقتی می گویید االن ماه مهر هستیم و من کاال را در 
همین ماه خواهم فرســتاد، این کار را  انجام بده! زیرا 
بازارت را حفظ خواهی کرد. خوش قولی دومین موردی 
است که باید داشته باشید. از قدیم به ما گفته اند آدم 
خوش معامله  شریک مال مردم است. اگر خوش معامله 
نباشید، بازار را از دست می دهید. سوم اینکه، وقتی 
می خواهید با هر کسی کار کنید سفر کنید و  او را رو 
در رو ببینید. با اینترنت و فاکس و ایمیل گول نخورید. 
االن دالل ها در دنیا زیاد شده اند. پول های تاجران ما 
را بیشتر کالهبرداران  اینترنتی  می خورند تا دیگران. 
وقتی خواســتید مثال صدتن خیار به شریک روسی 
بفروشید ابتدا بروید و طرف معامله را شناسایی کنید 
که  دالل نباشد و خودش دارای سوپرمارکت باشد و 
کاالی شما را به دست مصرف کننده برساند. متاسفانه 
بعد از فروپاشی شــوروی عده  زیادی از کارمندان و 
نظامیان شوروی وارد بازار تجارت شدند و کالهبردار 
از کار درآمدند. باید مراقــب بود که به دام این افراد 
گرفتار  نشوید. توصیه  ما این است که وقتی می خواهید 
بفروشید یا بخرید ببینید از چه کسی می خرید و به 
چه کسی می فروشید. از اتاق بازرگانی  و سفارت ایران 
و کنسول گری های ایران تحقیقات و استعالم کنید. 
من شعاری در تجارت خارجی دارم؛ می گویم »زودتر 
از دیگران مطلع  بشو، زودتر از دیگران تصمیم بگیر و 

تصمیم که گرفتی، عمل کن.« 

توصيهمااین
استكهوقتی
میخواهيد
بفروشيدیابخرید
ببينيدازچهكسی
میخریدوبهچه
كسیمیفروشيد.
ازاتاقبازرگانی
وسفارتایرانو
كنسولگریهای
ایرانتحقيقاتو
استعالمكنيد.
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شــد، می تواند مفيد به  حال روابط تجاري دو كشور 
باشــد. بازار روسیه طبعاً براي ايران مي تواند به عنوان 
يك بازار پر مصرف و تا حدود بســيار  زيادي مشــابه 
بازار هاي داخلي سودمند باشد. اما در عين حال بنظر 
مي رســد تحت هر شرايطي افزايش ده برابري حجم 
 روابط تجاري دو كشور تا حد زيادي توأم با بزرگ نمايي 
است و بهتر است كمتر به آن دامن زده شود چرا كه 
افزايش  حجم مبادالت تجاري، بر خالف افزايش حجم 
مبادالت اقتصادي، صنعتــي و احياناً نظامي به طور 
کامل در اختيار  دولت ها نيســت و آحاد مردم در آن 
نقش بســيار زيادي دارند كه الزم است به آن توجه 
شود. مواردي نظير جلب نظر و  ذائقه مردم در خصوص 
كاالهــاي تجاري و مصرفي و توان تغذيه اين ذائقه ها 
بطور مستمر مي تواند در توسعه روابط  تجاري دو كشور 
مؤثر باشد كه به نظر مي رسد هم ايران و هم روسيه در 

اين خصوص راه درازي در پيش دارند. 

با توجه به تجربیاتی که از حضور در روسیه 3 
و آشنایی با روابط دو کشور دارید، به اعتقاد 
شما مهم ترین مشکل در راه  گسترش صادرات 

ایران به روسیه در کجاست؟  
دو كشــور ايران و روسيه عليرغم روابط مستمر 
و البته توأم و با فراز و نشــيب تجاري خود، تاكنون 
مشــكالت زيادي را در  توســعه اين روابط داشته و 
دارنــد كه حل وفصل آنها در حداقــل كوتاه مدت و 
بدون يك برنامه ريزي منسجم امكان  پذير نمي باشد. 
وقتــي صحبــت از اســتمرار و جلب نظــر و ذائقه 
مصرف كنندگان مي شــود، این مسئله به دنبال خود 
الزاماتي  را مي آورد كه اگر قادر به تأمين آن ها نباشيم 
هر دو مورد را از دســت خواهیم داد.  در نظر بگيريد 
كه ایران قرار اســت يك كاالي خوراكي را به روسيه 
صادر كند. در درجه اول الزم اســت در خصوص اين 
 كاال تبليغات مؤثر و البته فراوان صورت دهيم تا ذائقه 
مردم روســيه را به آن جلب كنيم كه اين مسئله با 
توجه به وجود  رقباي فراوان در اين كشور كار آساني 
نخواهد بود. اما فرض كنيم كه اين اقدام صورت گرفت 
و مردم نسبت به خريد و  مصرف آن كاال گرايش پيدا 
كردند اما اين تمام ماجرا نيست. در نظر بگيريم كه 
اين كاال در كارخانه اي توليد مي شود  كه در بسياري 
موارد براي ادامه فعاليت هايش با مشكالتي نظير تغيير 
قوانين و مقررات صادرات و واردات، تأمين  مواد اوليه، 
تأمين نياز هاي داخلي و حتي تأمين ارز و غيره مواجه 
مي شود و اولين جايي كه اين مشكالت خود را نشان 
 مي دهد در زمينه صادرات است. بنابراين وقتي مردم 
كشور هدف- در اینجا روسیه- براي بدست آوردن آن 
كاال با  مشكل مواجه مي شوند، به دليل آنكه اين كاال 
مصرفي است بالفاصله به سمت كاالي مشابه مي روند 
كه اگر آن كاال  بتواند ذائقه آن مردم را به خود جلب 

كند بازگرداندن دوباره آن كار آساني نيست. 
مشــكل ديگر اين است كه معموالً در ايران اصلي 
داريــم كه می گوید: »هر كااليــي قديمي اش بهتر از 
جديدش است«.  اين مسئله چه در خصوص كاالهاي 

مصرفي و چه در خصوص كاالهاي مصنوع و صنعتي 
عموميت دارد. بســيار  شــنيده ايم كه اگر قرار است 
ماشــيني بخريم مي گوييم: قديمي آن بهتر است يا 
مي گوييم فالن كارخانه كاالهايش از  كيفيت افتاده و 
غيره كه البته براي مردم داخل امري عادي اســت اما 
آيا بازارهاي صادراتي و هدف ما هم موظف به  تبعيت 
از چنين قائده اي هســتند؟ حتماً پاسخ منفي است 
چون آنها گزينه هاي ديگري هم دارند كه بالفاصله به 
سراغ آنها  خواهند رفت كما اينكه در داخل ايران هم 
در بسياري موارد شاهد هستيم كه يك مارك يا برند، 
همواره نتوانسته  به راحتي خود را حفظ كرده و جلب 
كننده نظر مشتريان باشد.  مشكل ديگر اين است كه 
ما شــايد خيلي دير به فكر توسعه روابط تجاري خود 
با روســيه افتاده ايم و به عبارت ديگر زمان  طاليي آن 
را از دســت داده ايم. از دو، ســه سال قبل از فروپاشی 
شــوروی و به عبارتــي از زمان اعمال سياســت هاي 
 اقتصادي گورباچف، بازار نزديك به سيصد ميليون نفري 
اين كشور به تدريج روی كشورهايي باز شد كه امكان 
برقراري  سریع مبادالت تجاري با اين كشور داشتند. 
اين در حالي بود كه برخی از كشور ها و ازجمله ايران، 
آمادگي هــاي الزم  براي بهره گيــري از اين فرصت را 
نداشتند. عدم آمادگی کشــورمان در برقراری سریع 
رابطه تجاری با روســیه البته علل  گوناگون داشت از 
جمله اينكه ايران تازه از جنگ و تبعات آن رهايي يافته 
بود و كارخانجات به تدريج در حال توسعه  فعاليت بودند. 
از سوی دیگر نيازهاي داخلي هم كه تحت تأثير شرايط 
جنگي با ركود مواجه شــده بود، رو به گسترش بود. 
 قوانين و مقررات صادراتي نياز به اصالح داشت و ما نه 
تنها تجار مبرز و كاركشته اي نداشتيم بلكه اتفاقاً برخي 
افراد  فرصت طلب و سودجو كه فكر مي كردند آشفته 
بازار روسيه مي تواند يك شــبه آنها را به قارون زمان 
تبديل كند، پا به  اين بازار گذاشــتند كه باعث هتك 
حيثيت و آبروي تجار سنتي و با سابقه نيز شدند. موارد 
بسيار زيادي پيش آمد كه اين  به اصطالح تجار تازه به 
دوران رسيده، قاعده غش در معامله را در دستور كار 
خود قرار داده و با ارائه نمونه هاي مرغوب و  ارسال كاالي 
نامرغوب، باعث ایجاد بي اعتمادي نســبت به کاالها و 

بازرگانان ایرانی در روســيه شدند. اين كاالها اتفاقاً از 
 همان مواردي بود كه با عامه مردم ســروكار داشت و 
طبعاً برگرداندن دوباره اعتماد مردم كار آساني نبوده 
و نيســت.  بنابراين توصيه به تجار و دست اندركاران 
اين حرفه در رابطه با بازار روســيه اين اســت كه در 
نظر بگيرند همچنان كه  مردم خود ما وقتي نسبت به 
كااليي بي اعتماد شدند از خريد آن صرفنظر مي كنند و 
با شعور باالي خود به سراغ  كاالي بهتر مي روند در بين 
مردم آن طرف هم اين شعور و آگاهي وجود دارد و آنها 
نيز با توجه به گزينه هاي پيش رو به  سراغ كاالي بهتر و 
البته با قيمت مناسب تر مي روند و طبعاً كساني در اين 
عرصه موفق خواهند بود كه بتوانند همواره  اين اعتماد 
را حفظ كرده و آن را باالتر هم ببرند.  دست اندركاران 
دولتي هم بايد درنظر بگيرند كه مبادالت تجاري بين 
كشورها چون با آحاد مردم سروكار دارد ارتباط  مستقيم 
با آبروي كشــور دارد و وقتي عبارت ساخت ايران بر 
روي كااليي درج مي شود، آن كاال بايد معرف فرهنگ 
و  غناي تمدني ايران باشد. بنابراين حداقل اين است كه 
سازمان هاي نظارتي نظير مؤسسه استاندارد و گمرك 
و غيــره مانع  از صدور كاالهاي بي كيفيت و مخرب به 
بازارهاي هدف و در اينجا روسيه شوند؛ اصل استمرار 
در حفــظ بازارهاي هدف  را در نظــر بگيرند و روابط 
تجاري ايران و روسيه را تحت الشعاع مسایل کم اهمیت 
قرار ندهند و توجه داشــته باشند كه هر  كاالي ايراني 
كه به روســيه صادر مي شود با توجه به همسايگي و 
ارتباطات تاريخي و ديرپاي دو كشور مي تواند نسبت  به 
ارتقاي ديدگاه مردم روسيه نسبت به ايران و حتي در 
پاره اي موارد اصالح اين ديدگاه ها كمك شاياني بنمايد.  
روسيه كشور نسبتاً ثروتمندي است و مردم آن براي 
خوراك و پوشاك خود اهميت زيادي  قائل هستند و 
هركجا كه مزيت باشد، حاضرند براي رفع نيازهاي خود 
هزينه كنند. بنابراين شايد بتوانيم آب رفته را به  جوي 
برگردانيم چرا كه كشورهاي رقيب ما چه در فاصله هاي 
نزديــك و چه حتي در فاصله هاي دور با هدف گذاري 
 صحيح توانسته اند بخش اعظم اين بازار مهم را به خود 
اختصاص دهند و پس گرفتن جايگاه طبيعي ايران از 

اين بازار  اگر نه غير ممكن كه بسيار دشوار است. 

تراز تجاری میان ایران و روسیه
سال 

صادرات ایران به روسیه )میلیون دالر( 
واردات ایران از روسیه )میلیون دالر( 

تراز تجاری )میلیون دالر( 

1389
336
425
-88

1390
370
759

-389

1391
501

1631
-1130

1392
316
689

-373

تراز تجاری میان ایران و روسیه
سال 

صادرات روسیه به جهان )میلیارد دالر(   
واردات روسیه از جهان )میلیارد دالر(   

تراز تجاری )میلیارد دالر(    

2010
397
228
169

2011
516
306
210

2012
524
315
209

2013
527
315
212

تجارت روسیه در یک نگاه
اقالم عمده صادراتی
اقالم عمده وارداتی 

سوخت های  معدنی
انواع مواد غذایی   

آهن و  فوالد   
انواع  وسایل نقلیه   

چوب و کاغذ 
دارو 

غالت
تجهیزات الکترونیکی

روسيهكشور
نسبتاًثروتمندي

استومردم
آنبرايخوراك
وپوشاكخود
اهميتزیادي
قائلهستندو

هركجاكهمزیت
باشد،حاضرند

برايرفعنيازهاي
خودهزینهكنند.
بنابراینشاید

بتوانيمآبرفتهرا
بهجويبرگردانيم
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در ماه های اخیر اخبار مختلفی در خصوص 
ایران و  بازرگانان  گسترش روابط تجاری میان 
روسیه منتشر  می شود. ســئوال این است که 
توســعه تجارت ایران با کشــور روسیه چه 

 جنبه های مزیتی دارد؟
یکی از ویژگی های مثبت کشور ایران، دارا بودن 
همســایگان زیاد  اســت. بعد از روسیه )با 18 کشور 
همســایه( و چین )با 1۷ کشور همســایه(، ایران با 
1۵  کشــور همســایه در اطراف، خود مزیتی قابل 
توجه در بخش تجارت دارد.  همسایگان ایران دارای 
تنوع باالی قومی، مذهبی و فرهنگی هستند. ایران 
دارای  همسایگان عربی مســلمان در جنوب مانند 
امارات متحده عربی، عمان و عربستان  است. در غرب 
ایران، کشور مسلمان و شیعه مذهب عراق قرار دارد. در 
شرق و  شمال شرق دو کشور فارسی زبان و هم مذهب 
افغانستان و تاجیکستان قرار دارند. در  جنوب شرقی 
کشور پاکستان با فرهنگ شبه قاره هند واقع شده، در 
شمال و  شمال غرب همسایگان ترک مانند آذربایجان، 
ترکیه و ترکمنســتان هستند و  باالخره همسایگان 
مسیحی مانند روسیه و ارمنستان در شمال قرار دارند. 
از نگاه  دیگر ایران در میان سه قاره اروپا، آسیا و افریقا 
واقع شده و ســه اقتصاد بزرگ و  نوظهور دنیا یعنی 
چین، هندوستان و روسیه در مجاورت ایران هستند. 
در این میان  روسیه به عنوان بزرگ ترین کشور دنیا در 
همسایگی شمالی ایران قرار دارد. فدراسیون  روسیه 
تمامی ویژگی های یک قاره مستقل به جز جمعیت را 
دارا است. روسیه حدود   140 میلیون نفر جمعیت دارد. 
اقتصاد این کشور هشتمین اقتصاد بزرگ دنیا است و 
 حجم باالی مبادالت تجاری و پیشرفت تکنولوژیک، 
این کشور را در ردیف  کشورهای مهم جهان قرار داده 
است. عالوه بر این روسیه از لحاظ سیاسی و  امنیتی 
یکی از مهم ترین کشــورهای جهان و از اعضای دائم 

شورای امنیت است.  درآمد باالی روسیه در حوزه نفت 
و گاز، این کشور را ثروتمند ساخته که از  همین جهت 
می تواند شریکی مطمئن برای جذب صادرات باشد. 
روسیه در سال   2013 میالدی معادل ۵2۷ میلیارد 
دالر صادرات و 31۵ میلیارد دالر واردات از  کشورهای 
دیگر داشته است. از این حجم وارداتی، نزدیک به 40 
میلیارد دالر به  واردات مواد غذایی از کشورهای مختلف 
اختصاص داشته است. روسیه اگرچه  کشوری بزرگ 
و صادرکننده بزرگ مواد غذایی همچون گندم، جو و 
کنجاله است اما  به دلیل سردسیر بودن، واردکننده 
بزرگ محصوالت باغی، سبزیجات و  مواد غذایی صنعتی 
است. این مسئله عمده ترین مزیت برای تجارت ایران 
با روس ها  است. نکته مهم این است که 8 ماه از سال 
در روسیه، هوا سردسیری و زمستانی است.  کشورهای 
همسایه غربی و جنوبی روسیه و حتی ترکیه در ۵ ماه 
از سال آب وهوای  زمستانی دارند و توان آنها در ارسال 
مواد غذایی باغی، میوه و سبزیجات و صیفی  ضعیف 
است. در این میان تنها کشورهایی که دارای اختالف 
دما در بخش های  شمالی- جنوبی کشورشان هستند 
می توانند محصوالت غذایی روســیه را در زمستان 
 طوالنی این کشــور تامین کنند. کشور ایران دارای 
این خصوصیت مثبت اســت و در همسایگی روسیه 
قرار دارد. هم اکنون نیز بیش از  دوسوم صادرات ایران 
به روســیه را محصوالت  باغی و کشاورزی تشکیل 
می دهد. مزیت  دیگر ایران در بخش مصالح ساختمانی 
است که حرف برای گفتن دارد.  روسیه با اتکا به درآمد 
باالی نفتی در حال تغییر دادن بافت قدیمی شهری 
خود  است. فرم شهرنشینی در روسیه که قدمتی باالی 
80 ســال دارد در حال تغییر و  تحول اساسی است. 
این تغییر فرم به حجم زیادی از مصالح ســاختمانی 
محتاج است.  در بخش ساختمان حدود 120 محصول 
وجود دارد که ایران در زمینه تولید سیمان،  کاشی و 

سرامیک، سنگ، شیشه، کلید  و  پریز و سرویس های 
بهداشتی  محصوالتی با توانایی باالی رقابتی و صادراتی 
تولید می کند. روس ها علیرغم پیشرفت  باالیی که در 
حوزه های مختلف داشته اند، در حوزه ساختمان سازی 
متکی به  شرکت های بزرگ سوییسی و ترک هستند. 
در این حوزه هم شرکت های بزرگ  ساختمان سازی 
ایران می توانند با ورود مناســب به بازار روســیه از 
فرصت های موجود در  آن بهره ببرند. در سبد صادراتی 
کاالهای ایران به روسیه قطعات خودرو و خودرو  نیز 
وجود دارد. سال ها است که خودروی سمند به روسیه 
صادر می شود و دیدن  خودروی سمند در خیابان های 

مسکو یا آستاراخان امر غریبی نیست.  
حجم مبادالت تجاری دو کشــور ایران و 
روسیه در سال گذشته میالدی تنها یک میلیارد 
و سیصد  میلیون دالر بوده که از این رقم سهم 
ایران تنها 500 میلیون دالر بوده است. با این  حال 
در ماه های اخیر و با توجــه به رفت و آمدهای 
گسترده میان مقامات سیاسی و  اقتصادی دو 
کشور سخن از چند برابر شدن این رقم می شود. 

آیا امکان تحقق این  امر وجود دارد؟
در حــال حاضــر 60 درصد از فهرســت اقالم 
صادراتی ایران به  روســیه به محصوالتی چون میوه 
و تره بار، سبزیجات و محصوالت غذایی  صنعتی مانند 
رب گوجه فرنگی اختصاص دارد. روس ها بیش از 40 
میلیارد دالر واردات  مواد غذایی دارند و حاال با توجه 
به تحریم کشــورهای اروپایــی و آمریکایی بر علیه 
 روســیه در حوزه مواد غذایی و با توجه به همسایگی 
ایران با این کشــور و با علم به اینکه  ایران در حوزه 
تره بار، میوه، خرما و خشکبار و کشمش مازاد تولید 
دارد، می توان تنها  بــا تمرکز بر همین حوزه، حجم 
صادراتی ایران به روســیه را بــه رقم 4 تا ۵ میلیارد 
 دالر در ســال رساند. اما اینکه چگونه می توان به این 

اولین گام شناخت قواعد بازی در روسیه است
گفتوگوبامجتبیموسویان،رایزنبازرگانیسابقایراندرروسيه

مجتبی موسویان 4 سال است که از ماموریت خود به عنوان 
رایزن بازرگانی ایران در  مســکو به ایران بازگشــته است. 
مدت هاست که ایران رایزن بازرگانی در روسیه ندارد  و همین 
موضوع یکی از نقاط ضعف ایران در تجارت با روس ها است. 
موسویان که  هم اینک مدیرکل تنظیم بازار آسیا و اقیانوسیه 
ســازمان توسعه تجارت اســت در این  گفت وگو امکان ده  
برابر شــدن حجم صادرات فعلی ایران به روسیه را با توجه 
 به فرصت پیش آمده در حــوزه مواد غذایی و میوه و تره بار 
منتفی نمی داند. این فرصت  در واقع اختالف روسیه و غرب 
بر سر بحران اوکراین و تحریم غذایی روسیه از  سوی غرب 
است. موسویان البته در تشریح شرایط تحقق افزایش حجم 
صادراتی  ایران به روسیه نکات مختلفی را مدنظر دارد که در 

ادامه می خوانید. 

روسيهاگرچه
كشوریبزرگ
وصادركننده
بزرگموادغذایی
همچونگندم،
جووكنجاله
استامابهدليل
سردسيربودن،
واردكنندهبزرگ
محصوالتباغی،
سبزیجاتو
موادغذاییصنعتی
است.اینمسئله
عمدهترینمزیت
برایتجارت
ایرانباروسها
است.
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رقم رســید بحث مفصل تری  است. برای نیل به این 
مقصود دولت و بخش خصوصــی باید گام های الزم 
را بردارند.  باید میان دو کشــور بانک مشترک ایجاد 
شود تا امکان تبادالت مالی میان تجار  ایرانی و روس 
تسهیل شود. شرکت های ایرانی باید در نمایشگاه های 
مواد غذایی و  همین طور صنایع ســاختمانی روسیه 
حضوری قدرتمند داشته باشند. شرکت های  ایرانی 
باید سایت های خود را به روز کنند، بروشور محصوالت 
خود را به زبان روسی  ارایه کنند و مهم تر اینکه بعد از 
دریافت یک پیشنهاد بتوانند به سرعت مطالعات  الزم 
را انجام داده و فهرست قیمت های خود را در اختیار 
طرف روس بگذارند. تاجران  روس عالقه دارند که با 
شرکت های بزرگ و قوی وارد معامله شده و یک رابطه 
 درازمدت را پایه ریزی کنند. تالش برای کاهش هزینه 
حمل ونقل کاال باید در  اولویت قرار گیرد تا حاشــیه 
ســود صادرات به روسیه باال رود. شرکت های ایرانی 
باید  در بخش محصوالت غذایی تنوع محصوالت خود 
را باال ببرند و در بخش  محصوالت ساختمانی به شکل 
هولدینگ وارد بازار روسیه شوند. شناخت بازار  روسیه 
از مولفه های مهم دیگر اســت. هر بازار تجاری قواعد 
خاص خود را دارد.  روسیه سرزمین عجیب و غریبی 
اســت. این غریب بودن از زبان روسی هم مشخص 
 است. در زبان روسی شما »پی« می نویسید اما »آر« 
تلفظ می کنید؛ »اچ« می نویسید  اما »اِن« می خوانید. 
بر اساس همین مثال معروف است که در روسیه آنچه 
دیده  می شود همانی نیست که در عمل رخ می دهد. 
پس قواعد بازار روسیه را باید  شناخت. اینجاست که 
لــزوم اعزام رایزن بازرگانی به مســکو بیش از پیش 
عیان  می شــود و دولت باید در این امر اقدام الزم را 
به عمل آورد. حضور رایزن بازرگانی  ایران در روســیه 
باعث می شود که شرکت های ایرانی اطالعات دست 
اول تری در  اختیار داشــته باشند. متاسفانه جمعیت 
ایرانیان ساکن در روسیه حدود سه هزار  نفر است. این 
عدد در مقایسه با دیگر همسایگان ایران مانند عراق، 
امارات و ترکیه  بسیار ناچیز است. از همین رو حضور 
جدی در روســیه به صورت دفاتر تجاری و  بازرگانی، 
اعزام دانشجو و مقامات دولتی باید جدی گرفته شود.  

در طرف دیگــر تاجران روس  در خصوص 
واردات کاال از ایران به روســیه چه مشکالتی 

پیش رو دارند که باید رفع شود؟
بخش اعظم مشــکالت روس ها در امــر واردات 
از ایران به نداشــتن اطالعات  دقیق از شــرکت های 
ایرانــی و نبود یک مرجع مطمئن برای اســتعالم و 
احراز  صالحیت طرف ایرانی برمی گردد. اگر شرکت 
روس بخواهد با شریک تجاری  ایرانی وارد معامله شود 
کار سختی پیش رو دارد. زیرا اوال حضور فیزیکی در 
محل و  نمایشــگاه های تجاری و همچنین اینترنتی 
شرکت های ما ضعیف است، ثانیا نبود  رایزن بازرگانی 
ایران در روسیه باعث ســردرگمی روس ها می شود. 
درست است که  بخش بازرگانی سفارت روسیه بیش 
از 80 ســال است که در تهران حضور دارد و در  حال 
حاضر 22 کارمند دارد اما ترجیح روس ها بر این است 

که اطالعات مربوط به  واردات از ایران را در مســکو 
داشته باشــند. آنها به مرجعی رسمی در مسکو نیاز 
دارند  که شرکت های ایرانی را توصیه و تضمین کند. 
از سوی دیگر دولت روسیه باید  همکاری الزم را برای 
تصویب برخی موافقت نامه های تجاری با ایران مانند 
 موافقت نامه قرنطینــه دامی، انجام دهد. اگر روس ها 
خواهان واردات مواد پروتئینی  مانند گوشت گوسفند، 
مرغ و تخم مرغ از ایران هستند، باید اسناد پایه مورد 

نیاز در  این زمینه را با طرف ایرانی داشته باشند.  
بازار هدف روسیه  مهم ترین رقبای ما در 

کدام کشورها هستند؟
با توجه به سبد صادراتی ایران به روسیه که حجم 
باالی آن مواد غذایی است، ترکیه و  جمهوری آذربایجان 
رقبای اصلی ایران در بازار روسیه محسوب می شوند. 
ایران در زمینه صادرات محصوالت غذایی به این کشور 
البته  رقبای فصلی نیز دارد. یعنی در فصل تابستان 
دو کشور ازبکستان و قزاقستان نیز  تبدیل به رقبای 
تجاری ایران در روسیه می شوند. حاال که کشورهای 
اروپایی از گردونه رقابت  خارج شده اند، رقبای اصلی 

همان دو کشور ترکیه و آذربایجان هستند.  
در ابتــدای صحبت هایتان به پهنه بزرگ 
سرزمینی روسیه اشــاره کردید. به نظر شما با 
 توجه به این گســتردگی جغرافیایی آیا الزم 
نیست بخش دولتی و خصوصی ایران روی  سایر 
شــهرهای روسیه به جز مســکو، مانند بندر 

آستاراخان نیز متمرکز شوند؟
درست است که روسیه پهنه جغرافیایی وسیعی 
دارد اما 80درصد جمعیت این کشــور  در 20درصد 
قلمروی روســیه در بخش اروپایی آن متمرکز شده 
است. بزرگ ترین  بازار مصرف روسیه در شهر مسکو 
و در مرحله بعد در سن پترزبورگ قرار دارد.   ۷0درصد 
گردش مالی و اداری روسیه در مسکو انجام می شود و 
این شهر یکی از  بزرگ ترین شهرهای اروپا با درآمد باال 
و نرخ بیکاری پایین است. به عبارت دیگر  اوج مصرف 
در مسکو اتفاق می افتد و به همین دلیل باید در مسکو 
حضوری قوی  داشــت. به طور سنتی و از قرن های 
پیشین، بندر آستاراخان مبدا ورودی کاالهای  ایرانی 
به روسیه محسوب می شده است و در مرحله بعد این 
کاالها دوباره به مسکو  یا سن پترزبورگ حمل می شده 
است. اگر بخواهید با شرکتی در روسیه کار کنید، آن 
 شرکت حتما در مسکو حضور دارد و نمایشگاه های 
بزرگ خارجی در مسکو برگزار  می شود. آستاراخان 
البته از لحاظ بندرگاهی برای کشورمان دارای اهمیت 
باالیی  است. کنسول گری ایران و همچنین اتحادیه 
تجار ایرانی مقیم آستاراخان  سال هاست در این شهر 
حضور دارند اما این موضوع دلیل نمی شود که نقش 
بسیار  مهم مسکو در تجارت با روسیه را از یاد ببریم.  

وضعیت تعرفه های اعمالی از سوی روسیه 
به کاالهای ایرانی چگونه است؟

روس ها برای واردات مواد غذایی به کشورشــان 
تخفیف 2۵درصدی  روی تعرفه گمرکی قایل هستند. 
به این معنا که اگر کاالی غذایی  صادراتی ایران بتواند 

از اتاق بازرگانی گواهی مبدا و فرم »آ«را دریافت کند، 
این کاال  هنگام ورود به آستاراخان اگر شامل 10درصد 
تعرفه گمرکی باشد،  با ۷.۵ درصد  تعرفه وارد روسیه 

خواهد شد. 
سفرهای اخیر میان مقامات دو کشور را در 
زمینه گســترش روابط تجاری دو طرف  تا چه 

میزان موثر می دانید؟
طبیعی است که این سفرها به افزایش روابط تجاری 
دو کشور کمک خواهد کرد.  روندهای بزرگ همیشه با 
قدم های اول آغاز می شوند. مسئله آنجاست که طرف 
 ایرانی باید در نظر بگیرد که بزرگ ترین کشــور دنیا 
که ثروتمند نیز هست در  همسایگی اش حضور دارد 
و حاال به دلیل تحریم از ســوی غرب به این نتیجه 
رسیده  که می تواند بخش عمده نیاز غذایی خود را از 
همسایه جنوبی خود ایران تامین کند.  این فرصت باید 

فرصتی طالیی مغتنم شمرده شود.  
با توجه به سابقه حضور در روسیه به عنوان 
 رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی چند توصیه به 
تجار ایرانی که قصد ورود به بازار  این کشور دارند 

بکنید؟
توصیه اول به بازرگانان ایرانی این است که طرف 
تجاری خود را استعالم کنند.  در روسیه شرکت های 
مختلفی وجود دارند که گاه ممکن است انگیزه های 
مغرضانه  و با هدف به اصطالح کالهبرداری داشــته 
باشند. از این رو طرف ایرانی برای  پی بردن به اصالت 
یک شرکت روس باید شــماره ثبت و کد بانکی آن 
را از طریق  ســایت های اینترنتی که در روسیه وجود 
دارد و به این امر اختصاص دارد، استعالم  نماید. بحث 
بعدی مسئله مزیت یابی است. ممکن است هر کاالی 
صادراتی ایران  در روسیه جایگاه نداشته باشد. در حال 
حاضر مزیت اصلی صادرات به روسیه در  مواد  غذایی 
اعم از میوه و تره بار، ســبزیجات و مصالح ساختمانی 
است. استفاده از  مشاوره اتاق بازرگانی ایران و روسیه 
و همچنین کارشناسان ســازمان توسعه تجارت  از 
نکات مهم دیگری اســت که باید مدنظر قرار گیرد. 
نحوه تنظیم قرارداد تجاری با  شــریک روســی نیز 
بسیار مهم اســت. قرارداد درواقع ستون فقرات یک 
تجارت موفق  با طرف خارجی است. در این زمینه هم 
می توان از مشاوره و کمک اتاق های  مشترک بازرگانی 
و کارشناسان سازمان توســعه تجارت بهره گرفت. 
عــدم توجه برخی  بازرگانان ایرانی به تبعات حقوقی 
منعکس در یک قرارداد، گاه باعث لطمه باالی  مالی 
آن ها شــده است. تجار ما باید بدانند که بازار روسیه 
یک بازار کنترل از راه دور  نیست؛ حضور فیزیکی در 
این بازار از طریق شرکت در نمایشگاه های تجاری الزم 
 و ضروری است. روسیه کشوری بزرگ و ثروتمند است 
و از همین رو شرکت های  بزرگ با بنیه مالی قوی برای 
حضور در روسیه ارجح هستند. بازار روسیه و بایدها و 
نبایدهای آن با بازار سایر کشورهای همسایه ایران تا 
حد  زیادی متفاوت است و تصور اینکه روش سودمند 
در سایر همسایگان ایران الزاما در  روسیه هم سودآور 

خواهد بود، تصور صحیحی نیست.

تجارمابایدبدانند
كهبازارروسيه
یکبازاركنترل

ازراهدورنيست؛
حضورفيزیکی
دراینبازاراز
طریقشركت

درنمایشگاههای
تجاریالزمو
ضروریاست.
روسيهكشوری
بزرگوثروتمند
استوازهمين
روشركتهای

بزرگبابنيهمالی
قویبرایحضور
درروسيهارجح

هستند.
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تاسیسات و نیروهای نظامی در مرزهای مشترک خود می کردند. در 1۵ ژوئن سال 
2001 با پیوستن ازبکستان به پیمان گروه شانگهای ۵، نام این نهاد منطقه ای به 
»سازمان همکاری شانگهای« تغییر کرد. در گردهمایی سران کشورهای عضو در 
سال 2002 در روسیه، جزئیات اساسنامه سازمان شامل اهداف، ساختار و راهکار ها، 
به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و پس از انجام توافقات الزم، سازمان از نظر حقوق 
بین الملل رسمیت پیدا کرد. همکاری در بخش های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی و 
تعدیل تأثیرات ناتو بر معادالت بین المللی از کارکردهای اصلی این سازمان به شمار 
می رود. نگاهی کوتاه به قدرت و جمعیت کشورهای عضو این سازمان که در مجموع  
2۵ درصد جمعیت جهان را شــامل می شود، اهمیت این سازمان را بیش  از پیش 
مشخص می کند. اجالس اخیر سازمان همکاری شانگهای که در حال حاضر، چین، 
روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان جزو اعضای اصلی و هند، 
ایران، مغولستان، افغانستان و پاکستان از جمله اعضای ناظر آن هستند، روزهای 20 
و 21 شهریور در تاجیکستان برگزار شد و رئیس جمهوری ایران و هیئت همراه در 
این نشست حاضر شدند. حسن روحانی اما در راه اجالس شانگهای، از قزاقستان نیز 

به منظور گسترش همکاری های فی مابین دو کشور بازدید کرد.
تعامل با جمهوری های آسیای میانه از ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی برای ایران 
حائز اهمیت است. گسترش روابط دیپلماتیک با کشورهای CIS با توجه به وجود 
اشتراک و پیوندهای تاریخی و فرهنگی ایران با این کشور ها، می تواند هموارکننده 
مســیر توسعه تعامالت اقتصادی باشد. ســخنان رئیس جمهوری پیش از سفر به 
قزاقســتان، نشان از اهمیت سازمان همکاری شانگهای و روابط ایران با کشورهای 
عضو این سازمان دارد. دکتر روحانی گفته بود حضور در اجالس مشترک اتاق های 
بازرگانی دو کشور ایران و قزاقستان یکی از اهداف سفر اخیر به این کشور است و 

از سفر رئیس دولت که سخن به میان می آید 
گروهی به یاد ســفرهای اســتانی پرسروصدا 
می افتند و دیگرانی دل نگران تکرار سفرهایی 
پرخرج از نیویورک گرفته تا مسکو می شوند که 
دست کم دو پروندۀ شکایت در کمیسیون اصل 
90 گشوده است. حسن روحانی اما در دولت 
یازدهم فرمان را به ســمت دیگری چرخانده و 
در سفرهای سیاسی اش به سنت سالیان پیشیِن 
همتایاِن تُــرک، هیئتی تجاری و اقتصادی با خود 
همــراه کرده اســت. چنان که تنها در ســفر اخیر به 
قزاقستان و تاجیکستان که در قالب سفر چند روزه به قصد 
گســترش همکاری های دوجانبه و  شرکت در اجالس سازمان 
همکاری شــانگهای انجام شده بود؛ هیئتی متشــکل از 80 نفر از تجار، 
بازرگانان و سرمایه گذاران، او را همراهی کردند. اقدامی که فعاالن بخش خصوصی از 

آن به نیکی یاد کرده اند و خواهان تکرار و استمرارش هستند.
سازمان همکاری شانگهای که 18 سال پیش با مشارکت روسیه، چین، قزاقستان، 
قرقیزستان و تاجیکستان تشکیل شد، شاید در نگاه اول مجمعی منطقه ای برای 
حل وفصل مسائل چین و روسیه کمونیست با جمهوری های استقالل یافته از اتحاد 
جماهیر شوروی به نظر بیاید، اما اکنون باتوجه به شرایط بین المللی، اهمیتی جهانی 
یافته اســت. این پنج کشور، در سال 1996، پیمانی امضا کردند که به موجب آن، 
کشــورهای عضو »گروه شانگهای ۵«، در راســتای اعتمادسازی، اقدام به کاهش 
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فرصت طالیی شانگهای .  مجیدرضا حریری
دیدوبازدید به سبک قزاقی .  آرنوو عسگر

فرصت های طالیی  در انبار غّلۀ شوروی . جلیل فروتن
بازرگان ضمانت می خواهد .  علی نظری
منتظریک تحول باشید . علی اصغر فرشچی

از خدمات فنی مهندسی تا کشت فراسرزمینی . عبدالرحمن سلیمانی مقدم
حمایت حداکثری برای جذب سرمایه خارجی .  حسن خدایاری

بيمهاواميدهایسفررئيسجمهوری
وهيئتتجاریایرانبهآسيایميانه

رویای ابریشمی شانگهای
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تجاری میان دو کشــور را بیش از گذشته فراهم آورند. در صفحات پیش رو، آنچه 
بیشتر پرداخته شده، سفر رئیس جمهوری و هیئت همراه  ایشان به قزاقستان است. 
چراکه پیشنهاد فعاالن اقتصادی در ضرورت همراهی تیم های تجاری با مقامات ارشد 
سیاسی تنها در این سفر بود که به طور کامل و دقیق محقق شد. هرچند خیلی ها 
درعین حال به چینش تیم تجاری همراه دولت و میزان دقت نظر صورت گرفته در 

این چینش نقد دارند. 
بررسی ســفر اخیر دکتر روحانی و هیئت تجاری همراه، موضوع اصلی پروندۀ 
»آینده نگر« اســت. البته بخشی از مطالب به معرفی فرصت های اقتصادی ایران و 
قزاقستان مربوط است و بخشی از آن به آسیب شناسی و بررسی مشکالت پیش روی 
همراهی دولت و بخش خصوصی در سفرهای خارجی. فعاالن اقتصادی و کارشناسان 
سرمایه گذاری خارجی معتقدند، اگر همراهی تیم تجاری با رئیس جمهوری محدود 
به حرکت های نمایشی شود، راه به جایی نخواهیم برد اما اگر ظرایف اقتصادی این 
سیاست از سوی مسئوالن درک شود، آن گاه می تواند برای پیشبرد اهداف اقتصادی 
دوطرف مثمرثمر باشد. چراکه حوزه های اقتصادی با وجود بازیگری بخش خصوصی، 
همــواره در اصول منوط به همراهی دولت هاســت. همچنین یادداشــتی درباره 
حمایت های همه جانبه سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با 
تاکید بر قوانین حمایتی تهیه شده و برخی از تجار همراه آقای روحانی در سفر اخیر 
نیز از بیم ها و امیدهای سرمایه گذاری در قزاقستان سخن گفته اند. ضرورت تسهیل 
تبادل هیئت های مختلف تجاری و اقتصادی میان دوکشور و رفع موانع تجارت در 
کنار لزوم حمایت از شورای مشترک تجاری ایران وقزاقستان که با مشارکت بخش 
خصوصی و عضویت 46 نفر از سرمایه گذاران و تجار ایرانی و قزاق تشکیل شده، از 

دیگر مسائلی است که کار شناسان در این پرونده بر آن تاکید کرده اند.

برای ما بسیار مهم است که بخش خصوصی ایران با بخش های خصوصی کشورهای 
همسایه و منطقه ازجمله قزاقستان همکاری های خوبی داشته باشند. به همین خاطر 
دولت درصدد است زمینه های همکاری بخش های خصوصی را میان این کشور ها 
فراهم کند. او همچنین در جمع بندی اش درباره سفر به تاجیکستان نیز تاکید کرد 
که »برخی از این پروژه ها تکمیل شدند و برخی نیز در آینده تکمیل خواهند شد و 

به بهره برداری می رسد.« 
طی ســال های اخیر به ویژه پس از فروپاشی شوروی، سیاست گسترش روابط 
تجاری با قزاقســتان در دستورکار مســئوالن اقتصادی قرار داشته اما حاصل آن، 
کماکان و با وجود اقدام های صورت گرفته چندان مطلوب به نظر نمی رسد. مهم ترین 
وعده آقای روحانی در پایان سفر، گشایش راه آهن ایران و قزاقستان تا آذرماه سال 
1393 است. به گفته فعاالن اقتصادی، بهره برداری از این خط تاثیر شگرفی بر سطح 
مبادالت تجاری ایران دارد. با این اقدام، توســعه اقتصادی کریدور جنوب به شمال 
شرایط بهتری پیدا می کند و چنان که نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان 
اعالم کرده، امکان حمل ده میلیون تن بار را فراهم می کند. او عامل کاهش مبادالت 
تجاری دو کشور طی سال های اخیر را شرایط اقتصادی اروپا و جهان دانسته و ابزار 
امیدواری کرده است که با شروع به کار راه آهن قزاقستان، ترکمستان، ایران که آسیای 
مرکزی را به خلیج فارس پیوند می زند، گردش تجاری ایران و کشورش به دومیلیارد 

دالر در سال برسد. 
حضور در اجالس شــانگهای با همه اهمیتی کــه در بهبود روابط تجاری ایران 
داشت، به علت عدم هماهنگی های الزم، تنها به همراهی دونفر از اتاق مشترک ایران و 
چین با رئیس جمهوری انجامید و رئیس و نایب رئیس اتاق ایران و چین به نمایندگی 
از تجار ایرانی در این سفر آقای روحانی را همراهی کردند تا زمینه های تسهیل روابط 
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در سفرهای اخیر رئیس جمهوری به منطقۀ آسیای 
میانه که در قالب اجالس شانگهای انجام شد، تنها در 
سفر به قزاقستان بود که گروهی از سرمایه گذاران و 
تجار ایرانی همراه رئیس دولت شــدند و توانستند با 
استفاده از این فرصت، امکانات گسترش روابط تجاری 
با این کشــور را مورد بررسی قرار دهند. اقدامی که 
امیدواریم در قالب یک ســنت حسنه از سوی دولت 
یازدهم توسعه پیدا کند و به دیگر سفرهای مقامات 
سیاســی ارشد کشور تســری یابد. چراکه همراهی 
تیم هــای تجاری با دولت می توانــد در بلندمدت به 
توسعه روابط تجاری ایران و کشورهای منطقه و از آن 
مهم تر ترمیم روابط بخش خصوصی و دولت کمک 
شایان توجهی کند. روابطی که به دالیلی سال ها در 
حاشیه قرار گرفته بود و به درستی از پتانسیل های آن 

استفاده نمی شد. 

عملکرد دفتر اتاق ایران و چین در شانگهای
خوشبختانه بر اساس آمار اداره گمرک چین، در 
شش  ماهۀ نخست روی کار آمدن دولت آقای روحانی، 
مبادالت تجاری تهران و پکن با رشــد 2۷ درصدی 
به 9 میلیارد و 1۷ میلیون دالر رسیده است. سابقه 
فعالیت اتاق ایران و چین در شــانگهای به ســال ها 
قبل بازمی گــردد و در این مدت، مــا با تالش ها و 
اقداماتی که شده، خوشبختانه به شناخت خوبی از 
پتانسیل های تجاری دو طرف رسیده ایم. اتاق ایران و 
چین در آستانه ده سالگی است و در این مدت سطح 
مراودات دو کشور از دوسه میلیارد دالر در سال به 30 
میلیارد دالر رسیده و هدف گذاری دو کشور رسیدن 
به ســطح مراودات تجاری ۵0 میلیارد دالری است. 
دفتر اتاق ایران و چین در شانگهای، نخستین دفتر 
یک اتاق بازرگانی کشورهای حوزه خلیج فارس در 
چین و شانگهای است که ما در آن کار مطالعاتی و 
مبادله اطالعات و تسهیل تجارت را انجام می دهیم. 
دفتر اتاق ایران و چین در شانگهای، بدون کمک مالی 

دولت و ارگان ها و با حمایت معنوی برخی از دوستان 
و مسئوالن شکل گرفته و به خوبی مشغول پیشبرد 

امور است. 
نکتــه مهم دیگــر این که، ما در توســعه روابط با 
چین به دنبال این هســتیم که کاالی مصرفی مان را 
با کمک چین و با ســرمایه گذاری مشترک، در ایران 
تولید کنیم و بخشی از کاالی تولیدشده را به مصرف 
داخلی برســانیم و مازادش را راهی بازارهای چین و 
منطقه کنیم. چون چین نه تنها در کشور ما بلکه در 
کشورهای همسایه چون عراق، افغانستان، تاجیکستان، 
ترکمنستان، عربستان، امارات و باالخره گرجستان و 
ازبکستان و قرقیزستان سهم بازار خوبی دارد و این به ما 
گوشزد می کند که باید بر پتانسیل های پنهان سازمان 
همکاری شــانگهای متمرکز شد و برای بهره مندی از 
توان اقتصادی تمام کشورهای عضو سرمایه گذاری کرد.

تئوری دولت چین کمربند اقتصادی است
شــاید یکی از مهمترین کارهایی که از 6 ســال 
پیش به این ســو، در ارتباط با کنفرانس شــانگهای 
دنبال کرده ایم مســئله ایجاد اتاق »جاده ابریشــم« 
کشورهای عضو سازمان شــانگهای باشد. ایده ای که 
در آن زمان به دالیلی که در مدیریت اتاق مطرح بود، 
پیش نرفت و هرچند همه از آن اســتقبال کردند اما 
کسی پیشنهاد اصلی و عملیاتی کردن این ایده را جدی 
نگرفــت. همزمان با ریاســت جمهوری آقای روحانی 
یکــی از تئوری های اقتصادی »شــی جین پینگ« 
رئیس جمهوری چین تاکید بر »شــورای بازرگانی راه 
ابریشم« بود. آن ها به عبارت دیگر بر ایجاد و شکل گیری 
»کمربند اقتصادی راه ابریشم« تاکید داشتند، مسئله ای 
که در همین سفر اخیر نیز از سوی آقای روحانی مورد 
تایید واقع شد. به هرصورت، شکل گیری هر کدام از این 
ایده ها و عملیاتی شدن همکاری های کشورهای عضو 
در سازمان همکاری شانگهای بیش از هر چیز می تواند 
به کمک ایران بیاید، اما این در صورتی محقق خواهد 

شــد که دولت ما نیز به خوبی به پتانسیل های بخش 
خصوصی واقف باشد و از توان و امکان این بخش برای 

توسعه روابط بهره مند شود. 
 نکتــه دیگری کــه باید مورد توجه مســئوالن 
دولتی قرار بگیرد این است که موضوع اصلی اجالس 
شــانگهای رفته رفته از تجمیــع ظرفیت های صرفاً 
امنیتی به ســمت بالفعل کردن ظرفیت های تجاری 
تغییر مسیر داده و این تغییر جهت اتفاقا برای ایران 

امتیاز بزرگی به شمار می آید.
 

ضرورت دفاع از ایده
»شورای بازرگانی جاده ابریشم« 

برای ما فرصت مغتنمی اســت تا عالوه بر حضور 
در این سازمان به عنوان عضو ناظر، نسبت به تشکیل 
یک شــورای مشترک اقتصادی که اتاق های بازرگانی 
در آن حضور فعال داشــته باشند، اقدام کنیم. قطعا 
تعداد زیادی از تجار و فعاالن اقتصادی همین حاال هم 
در چین مشــغول فعالیت اند اما زمانی این ظرفیت ها 
جدی تر خواهد شد که بتوانیم همه این امکان ها را در 
اتاق مشترک ایران و چین شناسایی کرده و عالوه بر 
آن با تمام اتاق ها و شوراهای دیگر –اتاق های کشورهای 
عضو سازمان همکاری شانگهای- جلسه های مشترک 
برگزار کنیم و به هم فکری بپردازیم. این نشســت ها 
می تواند فرصتی تازه برای ایجاد شــناختی جدید از 
ســرمایه گذاری در حیطه کشــورهای عضو سازمان 
شــانگهای برای مــا فراهم کرده و به آشــنایی تجار 
فعال در این حوزه منجر شــود.  مشکل این است که 
هنوز این پیشنهاد ها در حد ایده مانده و هنوز مراحل 
مقدماتی را پشت سر می گذارد. اما ایران باید بتواند از 
طرح ایده »شورای بازرگانی جاده ابریشم« دفاع کرده و 
سازوکار عملیاتی خود را برای اجرایی کردن این ایده به 
اجالس پیشنهاد دهد، به ویژه در این موقعیت زمانی که 
مسئوالن چینی از کمربند اقتصادی میان کشورهای 

عضو سخن می گویند.

فرصت طالیی شانگهای
گذارازمباحثامنيتیبهفرصتهایاقتصادی،مغتنماست
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 مجیدرضا حریری
نایب رئیس اتاق 
بازرگانی مشترک 
ایران و چین

موضوعاصلی
اجالسشانگهای
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طی سالیان گذشته و بر اساس مستندات تاریخی 
و فرهنگی، قزاقستان و ایران همواره ازجمله شرکای 
اصلی یکدیگر بودند و همواره شــاهد نقطه نظرات 
مشترک رهبران دو کشور در عرصه های منطقه ای و 
جهانی بوده ایم. خوشبختانه سفر اخیر رئیس جمهوری 
ایران به قزاقستان بار دیگر، اهمیت و ضرورت توسعه 
ســطح روابط میان دو کشور را یادآوری کرد. حضور 
هیئت تجاری ایران به همراه آقای روحانی در ســفر 
قزاقســتان برای اهالی صنعت و تجارت در کشــور 
ما بســیار تعیین کننده و حامل پیامی مثبت برای 
توســعه همکاری ها بود، بنابراین در پیوند با ســفر 
رئیس جمهوری ایران به قزاقستان، ما نیز به فاصله ای 
کوتاه در راس یک هیئت تجاری متشکل از تاجران 
خبره قزاقستان به ایران آمدیم تا بتوانیم چهره به چهره 
با تجار ایرانی در تماس قرار بگیریم و برای توســعه 

روابط تجاری بکوشیم. 
ایران می تواند از طریق قزاقستان به بازار روسیه، 
 CIS آســیای میانه و همچنین کشورهای عضو در
)اتحادیه کشــورهای مســتقِل مشــترک المنافع( 
دسترســی داشته باشد. فرصت ســرمایه گذاری در 
قزاقستان یک مسئله اســت و فرصت ترانزیت کاال 
از مسیر قزاقستان فرصتی مضاعف پیش روی تجار 
ایرانی اســت. راه آهن ایران و قزاقستان نقطه عطفی 
در روابط میان دو کشور خواهد بود و همان طور که 
رئیس جمهوری قزاقستان هم در جریان سفر آقای 
روحانی اشاره کرد، با توســعه این خط و راه اندازی 
آن، روابط تجاری ایران و قزاقستان تا پنج برابر امروز 

افزایش خواهد یافت. 
پیشنیه تمدنی و تاریخی مشترک دو کشور نیز 
نقطه قوت دیگری برای توســعه روابط میان ایران و 
قزاقستان است. هر دو کشور نقاط مشترک تاریخی، 
فرهنگی و سیاسی فراوانی داریم که هریک از جهاتی 
می تواند در توســعه روابط تجاری مان قوام بخش و 
کمک کننده باشد. هرچند به هر شکل حضور شخص 
رئیس جمهوری و هیئت همراه ایرانی نشان داد که 
ســطح روابط میان دوکشور تا چه میزان از نزدیکی 
و صمیمیت برخوردار اســت، اما باوجود تالش های 
صورت گرفته از دو طرف، هنوز سطح روابط تجاری 
میان ایران و قزاقستان پایین است، چنانکه در سال 
2013 حجم معامالت 620 میلیون دالر بوده است. 
این عدد نشــانگر حقیقت و پتانسیل واقعی ایران و 
قزاقستان نیســت بنابراین باید تالش کرد و روابط 
تجاری را توسعه و گسترش داد. چنانکه گفته شد، 
احداث راه آهن ایران – ترکمنستان - قزاقستان، از 
جمله راه های تسریع و توسعه روابط تجاری بین دو 
کشور خواهد بود و باعث افزایش مبادالت کاال ها به 
دیگر کشورهای همسایه و منطقه خواهد شد. برآورد 

تاجران قزاق این بوده و هست که مهم ترین اولویت 
سرمایه گذاران برای توسعه روابط تجاری میان ایران 
و قزاقستان شکل گیری هر چه سریع تر این خط آهن 
اســت که امیدواریم در افقــی زودهنگام آغاز به کار 
کند. راه اندازی این راه آهن می تواند انقالبی در روابط 
تجاری ایران و قزاقســتان به وجــود آورد چراکه در 
حال حاضر در کنار مشکالت مختلف، حمل ونقل یکی 

از اصلی ترین دغدغه های دو طرف تجاری است.
توانمندی های  تجاری  ایران ، بازار آزاد قزاقســتان  
و وجود شبکه  ترابری  جاده ای  و پتانسیل مسیرهای 
ریلی میان  دو کشور، بستر مناسبی  را برای  فعالیت  
تاجران  و شرکت های  ایرانی  در قزاقستان  فراهم  کرده  
است . نیاز قزاقستان  به  ســاالنه  میلیون ها قلم انواع  
کاالهــای  وارداتی ، جذب  ســرمایه  خارجی  و اتخاذ 
سیاست  درهای  باز در این  کشور سبب  شده  به نحوی 
هم اکنون  تعداد زیادی از شرکت های  تجاری ، تولیدی  
و سرمایه گذار خارجی  از جمله  شرکت های  تجاری  و 
خدمات  فنی  و مهندسی  ایران  در این  کشور حضوری  

فعال  داشته  باشند. 
خوشبختانه در سفر اخیر آقای روحانی و امضای  
چند یادداشــت  تفاهم  میان  ایران  و قزاقســتان  در 
زمینه  گسترش  روابط  اقتصادی  و تجاری ، زمینه  برای  
فعالیت  تجار و حضور شرکت های  مختلف  ایرانی  در 

قزاقستان  بیش  ازپیش  فراهم  شده  است . 
هم اکنون  بیشتر شرکت های  ایرانی  در قزاقستان  
در زمینــه  تجارت  کاال فعالیت  دارند و شــماری  از 
شرکت های  خدمات  فنی  ومهندسی  ایرانی  نیز سرگرم  
اجرای  طرح های  بزرگ  راهسازی  و احداث  ساختمان  
هســتند. با توجه به این که  دولت  قزاقستان  قوانین  
آسانی  برای  فعالیت  شرکت های  سرمایه گذار خارجی  
وضع  کرده  و از تولیدکنندگان  حمایت  می کند، بیشتر 
شرکت های  ایرانی  برای  دستیابی  به  سود زودهنگام  
به  فعالیت های  تجاری  در این  کشــور روی  آورده اند. 
شــرکت های  ایرانــی  از زمان  اســتقالل  جمهوری  
قزاقستان  در سال  1991 میالدی  تاکنون  3 میلیون  
و ۵00 هزار دالر در این  کشور سرمایه گذاری  کرده اند 

که نوع خود رقم قابل توجهی به شمار می آید.
شــرکت های  خدماتی  ایران  در زمینه  صادرات  
مصالح  ســاختمانی ، فرش  دســتباف ، پوشــاک  و 
منســوجات ، موادغذایی ، محصوالت  بهداشــتی  و 
شوینده ، خدمات  فنی  و مهندسی  و ... در قزاقستان  
فعالیت  می کنند. شــرکت های  تولیدی  ایرانی  در 
زمینه  تولید رنگ  صنعتی ، روغــن  موتور، ضدیخ ، 
روان کننده ها، مایع  ظرفشــویی ، کشــت  وصنعت ، 
ساخت  قطعات  الستیکی  و فلزی  صنایع  سبک  نیز 
در کشور ما سرگرم  فعالیت های روزانه  هستند. در 
موضوع صدور خدمات  فنی  و مهندســی  ایران  به  
قزاقستان نیز، شرکت های  خدمات  فنی  و مهندسی  
ایران  در زمینه  ســاخت  جاده ، مجتمع  و برج های  
مســکونی  و تجاری  در این  کشور فعالیت  می کنند 
و از جمله شــرکت های موفق  این عرصه محسوب 

می شوند. 
ســرمایه گذاری  در ســاخت  کارخانه های  تولید 
آجر و ســیمان ، مصالــح  و لوازم  ســاختمانی  برای  
قزاقســتان  در اولویت  قرار دارد. طرح های  اولویت دار 
برای  سرمایه گذاری  در قزاقســتان  از مزایایی  چون  
معافیت های  مالیاتــی  و معافیت  از پرداخت  عوارض  
گمرکی  بــرای  واردات  تجهیزات  الزم  برای  راه اندازی  
طرح ها برخوردار هســتند . همچنیــن میزان  بهره  
وام  بانکی  قزاقســتان  در بخش  تولید متناسب  است 
به نحوی که دست کم  بهره  بانکی  ۷درصد و حداکثر 
آن  1۵ درصد اســت.  ایران  از قزاقستان  آهن  آالت  و 
خوراک  دام  وارد و مصالح  و لوازم  ســاختمانی ، مواد 
غذایی ، دارو، خودرو، انواع  باتری  و محصوالت  بهداشتی  
به  این  کشــور صادر کرده  اســت . با توجه  به  وجود 
رقیبانی  مانند چیــن  و ترکیه  صادرکنندگان  ایرانی  
باید به  کیفیت  کاالهای  صادراتی  و نوع  بســته بندی  
محصوالت  بیش ازپیش  توجه  داشته  باشند تا بتوانند 
در بازار رقابتی  قزاقستان  حضور دائمی  داشته  باشند. 
قزاقستان  کشوری  ثروتمند و دارای  منابع  عظیم  
نفت  و گاز و مواد خام  معدنی  است  که در سال های  
اخیر به  ســرمایه گذاری  خارجــی  در بخش  تولید 
اهمیت  بیشــتری  می دهد و تالش  دارد تا به تدریج  
با باالبردن  حجــم  تولید داخلی،  میــزان  واردات  را 
کاهــش  دهد. امیدواریم بتوانیم از این پس وضعیت 
را طوری برنامه ریزی کنیم که هر ســال هیئت های 
تجاری ایرانی و قزاقســتانی بتوانند به ســادگی در 
میان دو کشور در تردد باشند. حضور آقای روحانی 
در قزاقستان پیام آشکاری است بر حمایت ایشان از 
همکاری های آتی تجاری دو کشور، و ما حضور هیئت 
تجــاری و بازرگانان ایرانی به همراه رئیس جمهوری 
را در کشــورمان، اتفاقی مثبت می دانیم و آن را به 

فال نیک می گیریم.

دیدوبازدید به سبک قزاقی
اگرراهآهنباشد،روابطتجاریپنجبرابرمیشود

 آرنوو عسگر
مدیرعامل آژانس 

سرمایه گذاری 
و صادرات ملی 

قزاقستان

فرصت
سرمایهگذاری
درقزاقستان
یکمسئله

استوفرصت
ترانزیتكاالاز
مسيرقزاقستان
فرصتیمضاعف
پيشرویتجار
ایرانیاست.
ازاینجهت
راهآهنایران
وقزاقستان

نقطهعطفیدر
روابطمياندو

كشورخواهدبود.
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سفر آقای روحانی به قزاقستان و دیدار با همتای قزاق، در شرایطی اتفاق 
افتاد که هیئت بزرگــی از تجار، رئیس دولت یازدهم را همراهی می کردند. 

تحلیل شما از این اتفاق چیست؟ 
آقای رئیس جمهوری عازم اجالس شانگهای بودند و با همراه نمودن یک تیم 
تجاری 80 نفره اطمینان بخش خصوصی به حرکت های دولت در امور اقتصادی 
را جلب کردند. به هر شکل در کشورهای منطقه به ویژه اعضای سازمان همکاری 
شانگهای، فرصت های طالیی وجود دارد که چنین سفرهایی می تواند در دیده شدن 
و بهره برداری از آن ها موثر باشد. البته گام نخست برای بهره مندی از این فرصت ها، 
آشناشدن با پتانســیل های موجود در این کشور هاست. آشنایی با قوانین، نحوه 
سرمایه گذاری و بسیاری نکات دیگر زمان بَر است و تجربه شخص من در قزاقستان 
نشان داده که اگر بخشی از این اطالعات از پیش فراهم باشد، سرمایه گذار به شدت 

در پیشبرد کار جلو خواهد افتاد. 
فعالیت تجاری شما در قزاقستان چه عرصه هایی را دربر می گیرد و در 

چه مرحله ای قرار دارد؟
چند سال قبل شرکت مشترکی میان ما و قزاقستان شکل گرفت تا به تولید 
خــوراک دام پایه بپردازد. ما در   همان ابتدا برای راه اندازی این شــرکت دو و نیم 
میلیون دالر هزینه کردیم و بنا بود طرف قزاقستانی هم با همین میزان سرمایه 
به ایران بیاید و سرمایه گذاری کند اما به خاطر مشکالتی که آن زمان – در دولت 
گذشته – وجود داشت و اینکه مسائل به اندازه حاال روان نبود، طرف قزاقستانی 
نتوانست منابع مالی اش را به ایران بیاورد و ما مجبور شدیم تمام سرمایه گذاری را 

خودمان انجام دهیم و شرکت را صرفا به نام ایران ثبت کنیم. 
آقای روحانی در سفر به قزاقستان از گشایش قریب الوقوع خط آهن 
قزاقســتان - ایران خبر داده اند. راه اندازی این خط تا چه اندازه در تسهیل 

روابط تجاری دو کشور اهمیت دارد؟ 
همان طور که رئیس جمهوری قزاقستان هم به درستی اشاره کرد، اگر این راه آهن 
راه بیفتد ســطح تعامالت تجاری دوطرف دست کم پنج برابر خواهد شد. مساله 
حمل ونقل یکی از مشکالت اصلی پیش  روی تجارت با قزاقستان است و راه اندازی 
این خط آهن می تواند گام مثبتی در این مسیر باشد. ایران و قزاقستان هر دو از 
گسترش روابط تجاری دوجانبه سود می برند. ایران می تواند از طریق راه آهن مذکور 
به بازارهای جمهوری های پساشوروی دست پیدا کند، از سوی دیگر بزرگ ترین 
مزیت ایران برای قزاق ها این است که می توانند از خاک این کشور به عنوان یک 
مســیر ترانزیتی امن و مطمئن برای دسترسی به آب های آزاد استفاده کنند. اما 
مشکل کنونی ما در راه آهن داخلی این است که برای هر 20 کیلومتر، شش دالر 
در تن اضافه پرداخت داریم. چراکه با وجود استقالل دولت قزاقستان و پیشرفت 
در حوزه های مختلف؛ یکسری مجوز ها از روسیه می آید. روسیه مدعی است که 
کریدور متعلق به اوســت و ما هم باید بر این اســاس، یک پول اضافی و اجباری 
پرداخت کنیم. البته ما هم راه های مختلفی را امتحان می کنیم، یازده  ماه است که 

به طور مستقیم بارهای تجاری ما اغلب از سرخس می آید. 
اینکه شــما برای احداث شــرکت و کارخانه راهی قزاقستان شدید، 
می تواند نشان گر این موضوع باشد که در این کشور فرصت های خوبی برای 

سرمایه گذاری وجود دارد؟
در کشور قزاقستان سرمایه گذاران از ضریب امنیت خوبی برای سرمایه گذاری 
بهره مندند. به هرحال قزاقســتان خارجی پذیر تر از ما است و داشتن مرز مشترک 
و طوالنی با روس ها موجب شــده تا روابط تجاری بین المللی برای آن ها یک جور 
عادت شود. از این ها گذشته در قزاقستان برخوردهای خوبی با سرمایه گذار می شود؛ 
از دولتی ها گرفته تا سازمان ها، اداره ها و بانک ها. تعامل همه نهاد ها عالی است و 

سرمایه گذار را به ماندن ترغیب می کند. 
در این سال های تحریم چه آسیبی به تجارت شما در قزاقستان وارد 

آمده است؟ 
در شــرایط تحریم ها هر کارخانه و شــرکتی راه خــودش را پیدا می کند اما 
خروجی اش افزوده پول و ســرمایه ای است که ما باید صرف و خرج کنیم. برای 
نمونه برای جابه جایی مالی، ما اکنون ده درصد هزینه ارسال پول داریم. سابق بر 
این دومیلیون دالر را ظرف دو ساعت از ایران می فرستادیم، ولی االن برای انتقال 
۵00هزار دالر مقدار زیادی هزینه داللی می دهیم، آن هم به بانک های هندی و 
چینی. البته همکاری بانک های قزاقســتانی خیلی خوب است و ما در خاک این 
کشور هزینه ای نداریم. اما یکی از انتظارات بخش خصوصی از آقای رئیس جمهور، 
به ویژه پس از حضور در اجالســی مانند شانگهای این است که بتواند در زمینه 
کاهش تبعات تحریم ها دســت کم از طریق اجالس شانگهای یا اکو اقدام مثبتی 
صورت دهد. یعنی در کنار تالش همه جانبه برای پیشبرد پرونده هسته ای، البی 

منطقه ای و تالش برای بهره بردن از امکان ها و اجالس ها نیز نباید از یاد رود.
قزاقستان یکی از کشورهای عضو در سازمان همکاری شانگهای است و 
شما هم مدت زیادی است که در این کشور بوده اید، اگر بخواهید تجربیات 
خود از بازار و فضای اقتصادی این کشور را به تجار دیگر ایرانی منتقل کنید، 

مهم ترین ویژگی های تجارت با قزاقستان را چه چیزهایی معرفی می کنید؟
یکی از ویژگی های بارز سیاست خارجی قزاقستان »چندجانبه گرایی« است. این 

فرصت های طالیی 
در انبار غّلۀ شوروی

گفتوگوباجليلفروتنبازرگانیكه
۱۲سالدرقزاقستانزندگیكردهاست

جلیل فروتن 12 سالی می شود که در شمال قزاقستان کارخانه خوراک دام پایه به راه 
انداخته تا به گفتۀ خود، بتواند دام پایه به ایران وارد کند. او سفر هیئت تجاری همراه 
رئیس جمهوری به قزاقستان را تقویت کننده قدرت البی و چانه زنی بازرگانان دانسته 
و می گوید: »متاسفانه دولت های قبل آن طور که انتظار می رفته در حمایت از فعاالن 
بخش خصوصی همراه نبوده اند اما اگر همراه باشند ما هم می توانیم کارهای بزرگی 
انجام دهیم.« سال ها زندگی در قزاقستان موجب شده تا به آسانی به زبان قزاقی مسلط 
باشــد و از عهده همه کارهای تجاری در خاک این کشور بربیاید، اما او نیز همچون 
تمامی فعاالن اقتصادی با مشکالتی مواجه شده است و حاال، سفر اخیر دولت و هیئت 
تجاری، فرصتی برای او و برخی دیگر از تجار فراهم کرده تا بتوانند صریح تر از همیشه 
از موانع و مسائلی بگویند که در این سال ها بر آن ها گذشته است. او اگرچه وضعیت 
بانکی و همکاری های سازمانی و اداری در قزاقستان را مثبت می داند اما معتقد است که 
گاهی برخی بخشنامه ها و ضوابط دست وپاگیر داخلی، مانع از توسعه بیشتر امر تجارت 
برون مرزی می شود. آقای فروتن از اطالعاتی که به تازگی سازمان جذب سرمایه گذاری 
خارجی ارائه داده، خشــنود است و می گوید، اینطور که شرایط برای سرمایه گذاری 

فراهم است، می توانیم با شرکت به ثبت رسیده در ایران هم سرمایه گذاری کنیم. 
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کشور به عنوان یکی از پنج کشور ساحلی دریای خزر، تداوم روابط سیاسی و تجاری 
با همسایگان خود در منطقه خزر به ویژه ایران را در اولویت سیاست خارجی اش 
قرار داده است. به نظرم شورای مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان می تواند در این 
مسیر اطالعات جسته  وگریخته را گردهم آورده و مستندات جامعی از اطالعات 
مورد نیاز در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. از آنجا که تصمیم رئیسان جمهوری 
ایران و قزاقستان بر توسعه روابط و حرکت به سمت تراز تجاری 10 میلیارد دالری 
استوار شده است، اتاق های بازرگانی دو کشور به عنوان مراکز مهم اقتصادی باید 
به منظور افزایش روابط تجاری فعلی بین ایران و قزاقستان بیش ازپیش فعال شوند. 

فکر می کنید همین حاال امکان چه نوع سرمایه گذاری هایی در قزاقستان 
وجود دارد؟ 

توسعه زیرســاخت گلخانه ای در شمال قزاقستان، به ویژه به دلیل سرمای هوا 
می تواند فرصت مناسبی برای شرکت های ایرانی جهت رایزنی و صادرات گلخانه 
به خاک این کشــور باشد. از سوی دیگر با توجه به نیازهای قزاقستان در زمینه 
آموزش های فنــی– حرفه ای و نیــروی کار ماهر، ایران می تواند با اســتفاده از 
ظرفیت های موجود خود، همکاری  مناسبی با این کشور سامان دهد. ایران دارای 

نیروی کار متخصص و ماهری است. 
به اعتقاد شما چه ظرفیت هایی در روابط دو کشور وجود دارد که تاکنون   

توجهی به آن ها نشده است؟ 
قبل از هر چیز مســئله ارتباطات فرهنگی اســت که گاهی اوقات فراموشش 
می کنیم. ما فراموش می کنیم که دو کشور مسلمان هستیم، توجه کمی به ویژه 
به فرهنگی که بر پایه اسالم در منطقه ما شکل گرفته داریم. فرهنگ اسالمی در 
منطقه ما بســیار متمایز از فرهنگ کشورهای جنوب آسیاست. ما دانشمندان و 
اندیشمندان مشترکی داریم که در جهان مشهورند اما شناخت مردم دو کشور از 
طرفین کم است. پتانسیل های اقتصادی هم وجود دارند که باید از سوی  نهادهای 

دولتی مورد حمایت قرار گیرند و فقط بعد تجاری نداشته باشند. 
با توجه به تسهیالت و قول های داده شده آینده روابط تجاری ایران و 

قزاقستان را چطور می بینید؟ 
گسترش روابط میان دو کشور ضمانت ثبات، هم برای ایران و هم برای قزاقستان 
است. فاکتور اصلی هم گرایی دو کشور می تواند کریدور ارتباطی – حمل ونقلی باشد 
که از روسیه، قزاقستان و ایران خواهد گذشت. این مسئله می تواند تاثیر مثبتی بر 
فرآیند تقویت روابط دوجانبه بگذارد. ایران به ویژه در شــرایط منطقه ای و جهانی 
فعلی، نیازمند همکاری بیشتر با کشورهای منطقه و تالش برای توسعه اقتصادی 
منطقه محور است تا در بزنگاه تحریم ها بتواند وضعیت اقتتصادی کشور را به درستی 

اداره کند. 
شما 12 سالی در قزاقستان بودید و بیش از دیگران به ساختار اقتصادی 
این کشور آگاهید، بفرمایید که وضعیت همکاری اقتصادی قزاقستان با طرف 

ایرانی را چطور می بینید؟ 
وضعیت اقتصادی قزاقستان پس از فروپاشی شوروی سابق بحرانی شده بود اما 
به تدریج با اصالحات و سیاســت هایی که اتخاذ شد، تغییر یافت. با افزایش حجم 
صادرات نفتی، مازاد تجاری قزاقستان از سال 1998 چهاربرابر شده و به 4میلیارد 
دالر رســیده است. دولت از میزان کاغذبازی کاسته و امروز قزاقستان در میان ۵ 
کشور آسیای مرکزی از اقتصادی آزادتر برخوردار است. در برخی زمینه ها ازجمله 
اصالح نظام بانکی و بازنشستگی، موفقیت های مهمی به دست آورده و قوانین اخذ 
مالیات تصاعدی و مالیات بر ارزش افزوده اش با اســتقبال سرمایه گذاری خارجی 
مواجه شده است. با وجود این، اقتصاد قزاقستان با مشکالت و موانعی مواجه است. 
اقتصاد کشور تا حدود زیادی متکی به نفت است و عواید نفتی حدود 60درصد از 
کل درآمدهای دولت را تشکیل می دهد. این را هم بدانید که از لحاظ کشاورزی 
جمهوری قزاقســتان به انبار غله شوروی ســابق معروف است. این کشور دارای 
36میلیون هکتار زمین های قابل کشت غالت است و در حدود یک دوم زمین های 
کشــاورزی به کشت گندم اختصاص دارد. به همین خاطر در شرایط این روز های 
ایران که با مشکل خشکسالی و کم آبی مواجه شده، روابط تجاری در ابعاد مختلف 

به ویژه توسعه کشاورزی می تواند بسیار تعیین کننده باشد.

در ســفر اخیر آقای روحانی به قزاقستان همراه هیئت تجاری بودیم و فرصت 
مناسبی برای دیدار با تجار قزاقستانی و آشنایی بیشتر با ساختار اقتصادی این کشور 
به دســت آمد. البته به این دلیل که در زمینه فروش کارخانجات آسفالت فعالیت 
می کنیم، پیش از این نیز با طرف قزاقســتانی وارد معامله و تجارت شده بودیم و 

تجربه مثبتی از این همکاری در ذهنمان بود.
قزاقستان در حوزه کاری ما بازار بکری است. اگر مسئله پرداخت و حمل ونقل را 
حل کنند، سطح روابط تجاری بسیار بهتر از این خواهد بود. البته مشکل تحریم ها 
نیز پابرجاست. ما مشکل پرداخت ها را با همکاری یک شرکت در دوبی حل کردیم. 
این تنها کاری است که می توانیم انجام دهیم، اما حتما هزینه های بیشتری برای ما 
همراه دارد که همین مساله سال هاست بخش خصوصی را در مسیر توسعه اقتصادی 
با مشکالت حاد مواجه کرده است. از سوی دیگر با وجود قول های مساعد، مشکالت 
حمل و نقل پابرجاست. هرچند خوشبختانه در جریان دیدارهای دوجانبه در سفر 
هیئت ایرانی تجار و رئیس جمهوری به قزاقستان، بر سر راه اندازی هرچه سریع تر 
راه آهن قول های مساعدی داده شد. پیش تر هم وعده داده بودند که حمل ونقل ریلی 
توسعه داده خواهد شد. از سوی راه آهن هم برنامه ای به ما داده شده بود، اما بر اساس 
آن برنامه هر زمان که با راه آهن تماس می گیریم واگن خالی موجود نیست و همین 
مساله حمل ونقل را بسیار دشوار کرده است. وقتی بخواهیم بار را به جای راه آهن 
از طریق کامیون به قزاقستان بفرستیم، باید دو و نیم برابر قیمت، هزینه بپردازیم. 

اجالس شانگهای و سفرهای منطقه ای رئیس جمهوری و دیدارهای دوجانبه با 
رئیسان جمهور ترکمنستان، تاجیکستان و قزاقستان فرصت بسیار مغتنمی برای 
پیشبرد برنامه های اقتصادی مشــترک ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری 
شــانگهای به وجود آورده اســت. اما نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است 
که اگر سبک وسیاق سیاست های امروز آقای روحانی تا حدودی سفرهای اردوغان 
به همراه هیئت های تجاری به این کشور و آن کشور را به ذهن تداعی می کند، باید 
به این نکته نیز توجه شود که اگر یک راننده کامیون اهل ترکیه در قزاقستان دچار 
مشکل شود، یک نفر از خود ترکیه می آید و مسئله را حل می کند. بازرگانان ضمانت 
می خواهند و دولت ترکیه پشــت این بازرگان قرار می گیرد اما متاسفانه هیچ گاه 
برای ما چنین شــرایطی پیش نمی آید و مشکل بر سر مسیر فعالیت بازرگانان ما 

فراوان است. 
چنین سفرهایی با این میزان همراهی تجار، نکات مثبت فراوانی دارد اما نباید 
طوری برخورد کرد که بعد ها بگویند این همراهی ها تنها تاثیر موقت داشته و بس. 
این تاثیر موقت باید پیگیری شــده و بستر مناسب برای توسعه آن شکل بگیرد. 
آینده روابط تجاری ایران و قزاقستان بدون شک متفاوت از گذشته است. نباید تنها 
صادرات کاال به کشور ها را هدف بدانیم، بلکه ایجاد واحدهای تولیدی در کشورهای 
مقصد، گام مهمی برای حضور بیشتر و ارتباط مستمر بین ایران و کشورهای آسیای 
مرکزی است. چراکه ایران به لحاظ استراتژیک یک راه مهم برای اتصال کشورهای 
آسیای مرکزی با آب های آزاد است و به عنوان کریدور جنوب به شمال اهمیت دارد. 
ایجاد بانک اطالعات از فعاالن، طراحی و راه اندازی سایت فعال برای ارائه خدمات به 
تجار، حضور قزاقستانی های مرتبط با فعاالن اقتصادی ایرانی در ایران، برنامه ریزی 
سفرهای تخصصی و برپایی نمایشگاه های محصوالت ایرانی در استان های مختلف 
قزاقســتان و تســهیل در دریافت روادید تجاری از جمله پیشنهادهایی است که 
می تواند از سوی شورای مشترک ایران و قزاقستان مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد 

و در   نهایت به ثمر رسد. 
امیدواریم زمینه همکاری تیم تجاری همراه رئیس جمهوری با شورای مشترک 
ایران و قزاقستان به سمتی هدایت شود که هرچه سریع تر شاهد شکل گیری اتاق 

مشترک این دو کشور باشیم.

بازرگان ضمانت می خواهد
ایناميدواریوجودداردكههمراهیهيئتهای

تجاریبارئيسجمهورنمایشینباشد

 علی نظری
عضو هیئت تجاری 

همراه دولت در سفر 
قزاقستان

چنينسفرهایی
بااینميزان

همراهیتجار،
نکاتمثبت
فراوانیدارد

امانبایدطوری
برخوردكردكه
بعدهابگویند

اینهمراهیها
تنهاتاثيرموقت

داشتهوبس.
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تا 1393 پیشرفت هایی هم داشــته که امیدواریم با 
توجه به پتانسیل ها و توانمندی های ایران بتوانیم آینده 
روشــنی را رقم بزنیم. عالوه بر این ها، ایران پتانسیل 
باالیی نیز بــرای ارائه خدمات ساختمان ســازی در 

قزاقستان دارد. 
توســعه روابط میان دو کشــور ایران و 
قزاقستان چه تاثیری در موقعیت منطقه ای ایران 

در ارتباط با کشورهای آسیانه میانه دارد؟ 
همکاری های ایران و قزاقســتان در قالب سازمان 
همکاری شــانگهای و یا ســازمان اکــو در چارچوب 
همکاری های بین المللی دو طرف تعریف می شــود. 
این دو سازمان در جهت هم گرایی و اتحاد کشورهای 
روسی و آســیای مرکزی فعالیت می کنند. همکاری 
در چارچوب چنین ســازمان های بین المللی می تواند 
به نوعی تضمینی برای ثبات و توسعه روابط میان دو 
کشور محسوب شــود، به ویژه با توجه به جو سیاسی 

موجود و تحریم هایی که اعمال می شود. 
در ســفر اخیر، در زمینه کشــاورزی هم 

تصمیم هایی اتخاذ شده است؟ 
بله، خوشــبختانه اگر همه تصمیم ها به درستی 
اجرایی شــود، در آینده تجاری و اقتصادی دو کشور 
در زمینه محصوالت کشاورزی با تحولی جدی مواجه 
خواهیم شد. در صورتی که  حمل ونقل از طریق راه آهن 
امکان پذیر شــود، آن وقت دو کشور می توانند ساالنه 
حدود پنج میلیون تن کاال و لوازم مورد نیاز را به جنوب 
کشور منتقل کنند که این یک خط ارتباطی مهم بین 
آسیای مرکزی و خلیج فارس خواهد بود. تحولی که در 

ماه های آینده رخ خواهد داد.
در سال های اخیر شاهد سیر نزولی حجم   
مراودات میان ایران و قزاقستان بودیم، برای توسعه 

روابط و افزایش حجم مبادالت چه می شود کرد؟ 
 برای رشــد روابــط و همکاری های دو، ســه یا 
چندجانبه بین ایران و قزاقستان راه های متنوعی وجود 
دارد. البته مهم ترین مانع ســرعت پایین ناوگان ریلی 
بین دوکشور است. براساس اطالعات موجود، متوسط 
سرعت ناوگان ریلی بین دوکشور 12 تا 1۵ کیلومتر 
در ساعت برآورد می شــود که به هیچ وجه قابل قبول 
نیست. اما خوشبختانه با توجه به مذاکرات انجام شده 
و در صورت تحقق وعده های ســفر اخیر و راه افتادن 
خط آهن، بخش عمــده ای از دغدغه فعاالن اقتصادی 

برای جابه جایی محصوالت برطرف خواهد شد.
آمــار گمرک نشــان از آن دارد که حجم 
مبادالت تجاری با کشــور قزاقســتان بالغ بر 
294میلیون دالر اســت. فکر نمی کنید که این 
حجم مبادالت کاال متناســب بــا امکانات و 

توانمندی های فراوان دو کشور نیست؟ 
در این مساله تردیدی وجود ندارد اما هدف از سفر 
رئیس جمهوری به تاجیکستان و قزاقستان و رایزنی و 
همراهی هیئت تجاری با ایشان همگی نشان از اراده ای 
قوی برای توسعه سطح روابط تجاری دارد. به هرشکل 
افزایش همکاری ها در تجــارت غالت و گندم بین دو 
کشور، سرمایه گذاری شرکت های قزاقستانی در ساخت 
سیلوی غالت، اکتشاف و اســتخراج معادن در ایران و 

منتظر
یک تحول باشید

گفتوگویآیندهنگر
باعلیاصغرفرشچیمدیركل
آسياواقيانوسيۀاتاقایران

ارزیابی شما از سفر اخیر رئیس جمهوری به 
کشورهای آســیای میانه و شرکت در اجالس 

سازمان همکاری شانگهای چیست؟ 
ســفر آقای روحانی به قزاقســتان و تاجیکستان، 
فرصت اقتصادی و دیپلماتیــک خوبی برای ایران به 
وجود آورد. ایشان به درستی به این نکته اشاره کردند 
که سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک سازمان 
منطقه ای از اهمیت ویژه ای برای ایران برخوردار است. 
از سوی دیگر در خالل همین سفر هاست که محورهای 
مختلفــی برای همکاری اقتصــادی و تجاری منعقد 
می شود. نمونه اش همین ســفر هیئت تجاری ایران 
به قزاقســتان که هنوز یک ماه از آن نگذشته، به سفر 
هیئت تجاری قزاقستانی ها به تهران منجر شده است. 
هیئت 40 نفری از تجار این کشــور در سفر به ایران 
مشغول شناسایی فرصت های اقتصادی و ظرفیت های 
مغفول ماندۀ تبادل تجاری اند. این مســئله نویدبخش 
فرصت سازی های بیشتر در آینده نزدیک خواهد بود 
که مطمئنا بدون سفر آقای روحانی و حمایت دولت به 

این سرعت امکان پذیر نمی شد.
شما در سفر رئیس جمهوری به قزاقستان 
هیئت تجاری ایران را همراهی می کردید، فکر 
می کنید تکــرار این کار در ســفرهای بعدی 

رئیس جمهوری تا چه میزان می تواند موثر باشد؟
ایران و قزاقستان به عنوان دو کشور ساحلی همواره 
درباره دریای خزر گفت و گو داشته و در بحث زمینه ها 
و منافع سیاســی و اقتصادی مشترکات زیادی دارند. 
به هر شکل قزاقســتان در میان کشورهای منطقه از 
قدرت اقتصادی خوبی برخودار است و طی سال های 
گذشته توانسته با برنامه ریزی و مدیریت مناسب ملی، 
بر تنگاهای اقتصادی خود فائق آید. در سفر اخیر آقای 
رئیس جمهور نیز گام های مثبتی برای توسعه روابط 
تجاری و اقتصادی میان دو کشور برداشته شد و مهمتر 
از همه این که شخص آقای روحانی بر اهمیت خطوط 
ریلی و افتتاح هرچه ســریع تر خط آهن میان ایران و 
قزاقســتان تاکید ویژه کردند. واقعیت این اســت که 
توسعه خطوط ریلی میان دوکشور امکان دسترسی به 
بازارهای تجاری بیشتری را به وجود خواهد آورد، چراکه 
با پایان یافتن احداث راه آهن جدید قزاقستان، این کشور 
همزمان به بازارهای تجاری در ایران، حاشــیۀ دریای 

خرز و حاشیۀ خلیج فارس متصل خواهد شد. 
آیا محورهای دیگــری برای همکاری های 
بیشتر به نظرتان آمد که بتواند راه را برای توسعۀ 

بیش ازپیش روابط تجاری هموار کند؟ 
توســعه روابط اقتصادی دو کشــور در زمینه های 
مختلف کشــاورزی، معادن، صنایع، ســرمایه گذاری 
بازرگانان، تسهیالت برای بهبود روابط پولی و بانکی و 
اتحادیه گمرکی از جمله مسائل و محورهایی است که 
می تواند در توسعه روابط تجاری میان ایران و قزاقستان 
مورد توجه قــرار گیرد، محورهایی که در حال حاضر 
برخی از آن ها مورد توجه تجار دو کشــور قرار گرفته 
است. ایران تاکنون در زمینۀ صادرات خدمات فنی  و 
مهندسی پروژه های خوبی را در قزاقستان اجرا کرده 
است. بخشی از این پروژه ها در فاصله سال های 1392 

مدیرکل آســیا و اقیانوســیه معاونت بین الملل 
اتاق ایران، اجالس ســازمان همکاری شانگهای 
را فرصت مناسبی برای توسعه روابط میان ایران 
و کشورهای عضو این ســازمان می داند و معتقد 
است که شــانگهای در اجالس اخیر، بیش از هر 
زمان دیگری به سمت  وسوی اقتصادی پیش رفته 
و الزم اســت که ایران نیز از این فرصت استفاده 
کند. علی اصغر فرشچی با بیان اینکه، به دنبال سفر 
آقای روحانی و هشتاد تاجر ایرانی به قزاقستان در 
راستای توسعه همکاری با کشورهای عضو سازمان 
همکاری شانگهای، یک هیئت تجاری 40 نفره از 
قزاقســتان به ایران آمده اند، همین آمدوشدهای 
تجاری را فرصتی برای توسعه سطح روابط تجاری 
میان ایران و دیگر کشور ها می داند. آقای فرشچی با 
ابراز خوش بینی نسبت به آینده روابط تجاری ایران 
با کشورهای آسیای میانه به ویژه قزاقستان، اراده 
رئیس جمهوری برای همراه کردن هیئت های تجاری 
در سفرهای سیاسی را اقدامی مثبت می داند که 
امیدوار است تداوم یابد و راه را برای توسعه روابط 

تجاری ایران بگشاید.
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قزاقســتان یکی از وسیع ترین کشورهای آســیای مرکزی با اراضی وسیع، آب فراوان، آب  و خاک مناسب برای 
کشاورزی، جنگل داری و ماهیگیری است و وجه اشتراک زیادی بین دو کشور وجود دارد. سفر اخیر رئیس جمهوری 
به همراه هیئت تجاری بلندپایه ایرانی به قزاقستان نقطه عطفی در مسیر توسعه تجارت میان این دو کشور است. 
قزاقستان در اولویت های سیاست خارجی ایران قرار دارد و در دیدار رئیسان جمهوری دو کشور، بر توسعه مناسبات 
اقتصادی فیمابین تأکید شــد و ده یادداشت تفاهم همکاری در زمینه های صدور خدمات فنی  و مهندسی توسط 
شــرکت های ایرانی، تامین غالت برای ایران، ارائه تکنولوژی صنعت کشــاورزی و دامپروری توسط ایران، کشت 

فراسرزمینی، گردشگری و صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و ... به امضای فعاالن اقتصادی دو کشور رسید. 
برای رســیدن به اهداف ابتدا باید مشــکالت شناسایی و سپس حل شوند. این مشــکالت شامل اخذ روادید 
طوالنی مدت برای رانندگان کامیون های حمل ونقل بین المللی، مشکالت ساختار حمل ونقل زمینی و ریلی، هزینه های 
باالی تعرفه های گمرکی و مالیاتی و فقدان روابط بانکی بین دو کشور است. به هرحال نگاه واقع بینانه به مشکالت 
پیش روی دوکشور می تواند مسئوالن را در حل این مشکالت و خروج از این وضعیت همراهی کند. برطرف شدن 
هرکدام از این موانع می تواند به تسریع شکل گیری روابط تجاری میان ایران و قزاقستان کمک کند. نکته مهم اینکه 
تعامل جدی اقتصادی میان ایران و قزاقستان با دیدار سران دو کشور آغاز شده و این نکته خود نشان از اهمیت توسعه 
این روابط دارد. عضویت ایران و قزاقســتان در سازمان همکاری های اقتصادی ECO، شاخصی تاثیرگذار در آغاز 
همکاری های بیشتر میان دو کشور است. می توانیم و باید از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در رابطه با کشورهای 
عضو اکو استفاده کنیم و موانع موجود را مرتفع سازیم. اما برای توسعه سطح روابط تجاری میان کشور ها، آشنایی با 
قانون همیشه حرف اول را می زند، به همین منظور »شناخت قوانین و مقررات هر دو کشور« بسیار مهم است و باید 
در سرلوحه امور قرار گیرد. اتاق ایران در بخش ترجمه و معرفی قوانین تجارت و سرمایه گذاری قزاقستان آماده است و 
امیدواریم به سرعت شورای مشترک همکاری ایران و قزاقستان بسته های اطالعاتی خوبی برای تجار و سرمایه گذاران 
عالقه مند به مشارکت فراهم کند. همچنین الزم است تا همتایان قزاقستانی ما نیز اشراف جامعی نسبت به قوانین 
جاری ایران داشته باشند. چراکه اشراف به قوانین می تواند بخش عمده ای از مشکالت و مسائل اقتصادی را برطرف 
کرده و سطح شکل گیری روابط را تسهیل کند. ایجاد زیرساخت های توسعه تجاری و اقتصادی از بیست سال گذشته 
در قزاقستان در دستورکار بوده و به همین خاطر امروز شرایط و بستر مناسبی برای روابط میان دو کشور فراهم کرده 
است. مسئله دیگری که ایران به ویژه در این سال های خشکسالی باید به آن نگاه واقع بینانه ای داشته باشد، مسئله 
»کشت فراسرزمینی« است. کشت فراسرزمینی به کشاورزی در مکانی می گویند که صرفه اقتصادی دارد، مانند اینکه 
ایران در شرایط کم آبی که این روز ها با آن مواجه شده می تواند در زمینه کشاورزی در کشورهای همسایه اقدام کند و 
قزاقستان بدون شک می تواند یکی از این کشورهای مقصد به شمار آید. در روابط خارجی، اقتصاد و سیاست دو مؤلفه 
تقویت کننده یکدیگر هستند که پایداری روابط اقتصادی به تحکیم روابط سیاسی و تحکیم روابط سیاسی هم به 
ثبات روابط اقتصادی کمک می کند. بهترین اقدامی که این روز ها اتاق ها و شوراهای مشترک اقتصادی می توانند در 
دستورکار خود قرار دهند این است که شرایط موجود را مورد توجه قرار دهند تا بتوانند با مساعدت یکدیگر انتظارات 
موردنظر را در زمان مناسب برآورده کنند، خصوصا آن که رئیس جمهوری نیز بر توسعه صادرات تأکید دارند و آن را 
تنها راهکار مؤثر برای شکستن رکود اقتصادی و بدون ایجاد تورم می دانند. برقراری روابط نزدیک و بیشتر میان فعاالن 
اقتصادی کشور و سفیران ایران در خارج از کشور نیز می تواند در توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای مختلف و 
تسهیل امور تاثیرگذار باشد. ارائه اطالعات اقتصادی کشور ها به اتاق توسط سفارتخانه ها و همچنین ارائه اطالعات 
اقتصادی ایران به نمایندگی های خارج از کشــور توسط اتاق ایران، اعزام و پذیرش هیئت های تجاری جهت عقد 
قراردادهای تجاری و پیگیری اجرایی شدن آن ها با همکاری اتاق و سفارت های ایران و ایجاد بازار رقابتی برای شرکای 
تجاری فعلی و جدید برای حفظ منافع کشور، از راه های توسعه همکاری ها و روابط نزدیک بین بخش خصوصی و 

نمایندگی های خارج از کشور به شمار می آیند. 
اتاق ها و شوراهای مشترک بازوهای اجرایی اتاق ایران هستند که محور اجرایی برنامه های بین الملل اتاق از طریق 
این اتاق ها انجام می گیرد. چون آن ها بیشترین اطالعات را از آن کشور و مناسبات با آن کشور را دارند. به همین خاطر، 
تقویت اتاق و شوراهای مشترک بسیار مهم بوده و بهتر است که در مسیر پیش رو و توسعه سطح تعامل تجاری ایران با 
کشورهای مختلف، وزارت خارجه برای تنظیم سیاست های اقتصادی خود از توانایی ها و ظرفیت های اتاق و شوراهای 
مشترک اقتصادی استفاده کند. به هر شکل سفر اخیر آقای روحانی، نقطه عطفی در شکل گیری روابط تازه تجاری 
و اقتصادی میان دو کشور شد و امیدواریم که مسئوالن دوطرف گام های مثبت تکمیلی را برای کاهش مشکالت 

پیش روی سرمایه گذاری بردارند و زیرساخت های الزم برای همکاری به سرعت به  وجود آید.

از خدمات فنی مهندسی
تا کشت فراسرزمینی

بایدازپتانسيلهایموجوددرقزاقستاناستفادهكرد

 عبدالرحمن 
سلیمانی مقدم

عضو هیئت رئیسه 
اتاق ایران

برقراریروابط
نزدیکوبيشتر

ميانفعاالن
اقتصادیكشور
وسفيرانایران
درخارجازكشور
نيزمیتوانددر
توسعهروابط

تجاریایرانبا
كشورهایمختلف

وتسهيلامور
تاثيرگذارباشد.

توســعه همکاری ها در بخش نفت، گاز و پتروشیمی 
و ســوآپ نفت و گاز به گســترش روابط اقتصادی و 
تجاری میان دو کشور کمک خواهد کرد. یکی دیگر از 
فرصت های مناسب برای توسعه تعامل با طرف قزاقستانی 
در زمینۀ تولیدات کشاورزی، کشت محصوالت عمومی 
مانند غالت و دانه های روغنی است. چنان که می توانیم 
با استفاده از زمین ها و امکانات کشورهای همسایه این 
مواد مورد نیاز را تولید کنیم و زمین ها و منابع آبی خود 
را در داخل روی تولید محصوالتی که اختصاصی ایران 

و دارای ارزش و کاربرد بهتری هستند متمرکز سازیم. 
تیرماه امسال، شــورای مشترک بازرگانی 
ایران و قزاقستان تأسیس شــد. تاسیس این 
شورای مشترک چه کمکی به دوطرف کرده و آیا 

برنامه دارید شورا به اتاق تبدیل شود؟ 
مشترکات فرهنگی و مذهبی میان ایران و قزاقستان 
همیشه نقطه عطفی برای توسعه تجاری به شمار آمده 
است. شاید بتوان گفت دلیل اصلی راه اندازی شورای 
مشــترک ایران و قزاقســتان نیز این بود که در میان 
کشورهای مختلف برای توسعه روابط تجاری با ایران، 
قزاقستان از اهمیت بسزایی در منطقه آسیای مرکزی 
برخوردار اســت و از کشــورهای هدف برای ایران به 
شمار می  آید. قزاقستان با درآمد سرانه 8 هزار دالری 
موقعیت مناسبی برای ورود به بازار ایران دارد و ایران 
هم برای قزاقستان از کشورهای هدف است. تشکیل 
شورای مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان بدون شک 
می تواند به توسعه روابط کمک کرده و مقدمه ای برای 
گسترش مبادالت اقتصادی بین دو کشور و همچنین 
کشورهای ثالث باشد. شــورا ها و اتاق های مشترک، 
بازوهای اتاق ایران هستند و می توانند مشکالت و موانع 
موجود بر ســر راه تجار را با ارائه راهکار های مناسب 
حــل کنند. درصورت تالش و پیگیری اعضای هیئت 
موسس شورای مشترک ایران و قزاقستان، بدون شک 
زمینه شکل گیری اتاق مشترک نیز وجود دارد و فعاالن 
بخش خصوصی و اعضای اتاق ها می توانند نقش سفیر 

صلح و دوستی با سایر کشور ها را برعهده بگیرند. 
با توجه به سفر اخیر رئیس جمهوری آینده 
تجاری روابط ایران و کشــورهای عضو سازمان 

همکاری شانگهای را چطور می بینید؟ 
به نظرم تجربه سفر رئیس جمهوری و هیئت تجاری 
همراه، باید در دیگر ســفرهای دولت تکرار و این امر به 
سنتی پسندیده تبدیل شــود. همین سفر اخیر رئیس 
دولت به قزاقســتان موجب شــد که همکاری دوکشور 
توسعه یافته و بر اساس هماهنگی ها مقرر شود تا ساالنه 
دست کم دوبار هیئت های تجاری بین دو کشور سفرهای 
رسمی داشته باشــند. نکته دیگر مسئله ارائه اطالعات 
درباره کشورهای هدف تجاری ایران است. تجار در گذشته 
با اروپا آشنا بوده اند اما حوزه های جدید سرمایه گذاری از 
جمله کشورهای عضو سازمان شانگهای نیازمند معرفی 
همه جانبه به فعاالن اقتصادی است. خوشبختانه در این 
مسیر شورای مشترک ایران و قزاقستان پتانسیل باالیی 
دارد. امیدواریم که اعضای شورای مشترک شکل گرفته، 
هرچه زودتر به حدنصاب رســیده و مقدمات ایجاد اتاق 

مشترک ایران و قزاقستان را فراهم کنند.
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جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، که 
از سال 1334 حاکم بود، شد. این جایگزین موجب توسعه 
چارچوب قانونی و محیط فعالیت سرمایه گذاران خارجی 

در ایران شده است.
 

قانون جدید در سرمایه گذاری های خارجی
ازجمله پیشرفت های به دســت آمده حاصل از قانون 
جدید در حــوزه ســرمایه گذاری های خارجی می توان 
به گســترش حوزه فعالیت ســرمایه گذاران خارجی از 
جمله امکان پذیرشدن ســرمایه گذاری در زیرساخت ها، 
به رسمیت شناختن روش های جدید سرمایه گذاری افزون 
 Project( بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نظیر تامین
 Buy( مالی پروژه ای، ترتیبات بیع متقابل )Financing
Back( و انواع روش های ساخت، بهره برداری و واگذاری 
)BOT(، فرآیند کوتاه و ســریع درخواســت پذیرش و 
تصویب ســرمایه گذاری خارجی اشــاره کرد. همچنین 
ایجاد تشکیالت واحد با نام مرکز خدمات سرمایه گذاری 
خارجی در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و 
فنی ایران به منظور حمایت متمرکز و موثر از فعالیت های 
ســرمایه گذاران خارجی در ایران، آزادســازی بیشــتر 
ســازوکارهای ارزی برای اســتفاده هرچه بیشتر توسط 
سرمایه گذاران خارجی، معرفی گزینه های حقوقی جدید 
ناظــر بر رابطه میــان دولت و ســرمایه گذاران خارجی، 
تصویب قانون تشــویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 
و نیز تصویب آیین نامه اجرایی آن از سوی هیئت دولت، 
به وضوح بخش مهمی از مجموعه اصالحات صورت پذیرفته 
در ســاختار اقتصاد کالن را نشــان می دهد که همه این 
تحوالت در مســیر جذب حداکثری ســرمایه خارجی و 
تسهیل سرمایه گذاری انجام شده است. روند تقاضا برای 
ســرمایه گذاری خارجی در ایران متعاقب تصویب قانون 
جدید، حاکی از آن اســت که محیــط اقتصادی و رژیم 
حقوقی و نظارتی جدید، موجد ســرمایه گذاری خارجی 
بالقوه عظیمی شده که با تمرکز تالش ها بر انتقال شفاف 
آخرین تحــوالت در پویش اقتصــادی و چارچوب های 
سرمایه گذاری خارجی کشور، با سرعت بیشتری از قوه به 

فعل خواهد رسید. 

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
دولــت جمهوری اســالمی ایران از ســرمایه گذاری 
خارجی اشــخاص خارجــی، چه اشــخاص حقیقی و 
چه حقوقــی، در تمامی عرصه هــای فعالیت اقتصادی 
استقبال می  کند. طبق ماده )1( قانون تشویق و حمایت 
سرمایه گذاری خارجی اصطالح »سرمایه گذار خارجی« 
به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و نیز اتباع 
و شرکت های ایرانی چه مقیم داخل و چه خارج تعریف 
شده است. ســرمایه گذاران خارجی با واردکردن سرمایه 
خارجی، که به صورتی بســیار گسترده و متنوع تعریف 
شده است. نقد یا غیرنقد، ماشین آالت یا تجهیزات، مواد 
اولیه، قطعات یدکی، خدمات تخصصی و یا حقوق معنوی، 
به منظور سرمایه گذاری در صنعت، معدن، کشاورزی یا 

حمایت حداکثری برای جذب سرمایه خارجی
برایاثربخشیایدهمثبترئيسجمهوریدرهمراهكردنهيئتهایتجاریبرنامهداریم

سفر آقای رئیس جمهوری با همراهی هیئت تجاری 
و اقتصادی به اجالس شانگهای و حضور در تاجیکستان 
و قزاقســتان، نویدبخش همراهی مثبت دولت با بخش 
خصوصی و تجاری فعال در داخل کشور است و می تواند 
به فعالیت های حمایتی سازمان سرمایه گذاری کمک کند. 
همراهی رئیس دولت با هیئت تجاری به این معنا است که 
آقای روحانی به خوبی ضرورت همراهی با بخش خصوصی 
و جذب سرمایه گذاری خارجی را می دانند و در این مسیر 
با ســازمان ها و نهادهای هماهنگ کننده در بخش های 
دیگــر نیز همراهی دارند. حضــور هیئت های تجاری در 
ایران فرصت مناســبی برای توسعه روابط اقتصادی ایران 
با بازیگران اقتصادی در جهان است. به همین خاطر اکنون 
یکی از مهم ترین اهداف کشــور جذب ســرمایه گذاری 
خارجی در حوزه ها و بخش های مختلف کشور است و این 
مهم باعنایت به وجود زمینه ها و فرصت های سرمایه گذاری 
بکر و ســودآور در کشور، قابل تحقق خواهد بود. در ایران 
جذب سرمایه گذاری خارجی عمدتا با هدف تامین مالی 
پروژه های در دست اجرا یا پروژه های برنامه ریزی شده برای 
اجرا انجام می شــود، این درحالی اســت که در کشوری 
مانند عربستان جذب ســرمایه گذاری خارجی با هدفی 
کامال متفاوت یعنی انتقال دانش فنی انجام می شود. در 
برخی از کشور ها نیز جذب سرمایه گذاری خارجی صرفا 
به منظور اشتغال زایی انجام می شــود. به عنوان مثال در 
عربســتان به سرمایه گذاری خارجی پول هم می دهند تا 
به این کشور برود چرا که این کشور از نظر مالی مشکلی 
ندارد و تنها هدفش از جذب سرمایه گذاری خارجی انتقال 
دانش فنی و کســب تکنولوژی های روز دنیاست.  بدون 
تردید ورود شــرکت های خارجی به ایران، باعث رشــد 
شــرکت های داخلی نیز می شــود، به عنوان نمونه وقتی 
یکی از شــرکت های خارجی وارد عرصه فروشــگاه های 
زنجیره ای در ایران شد، بسیاری تصور می کردند که این 
اتفاق تاثیری روی فروشگاه های زنجیره ای داخل نخواهد 
داشت اما شــرکت های داخلی مسائل زیادی را از همین 
شــرکت خارجی یاد گرفتند. ســازمان ســرمایه گذاری 
به منظور حمایت از سرمایه گذاران خارجی ریسک هایی را 
پذیرفته که از جمله آن ها می توان به مسئله ملی شدن و 
سلب مالکیت، انتقاالت ارزی و یا دخالت و نقص قرارداد ها 
توســط دولت اشــاره کرد. در تمام این موارد دولت تمام 
ضرر ســرمایه گذار خارجی در داخل کشــور را برعهده 
خواهــد گرفت و ملزم به پرداخت خســارت خواهد بود.   
خوشبختانه حتی پیش از آنکه تحریم های وضع شده علیه 
ایران برداشته شود نیز طرف های خارجی عالقه مندی و 
آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در ایران ابراز کرده اند و 
سئواالتی در خصوص نحوه سرمایه گذاری و ورود به ایران 
مطرح کرده اند که توسط کار شناسان دفتر سرمایه گذاری 
خارجی ســازمان راهنمایی و اطالعات الزم ارائه شد. اما 
بدون شک برطرف شــدن تحریم ها و به ویژه تسهیل در 
امر جابه جایی پول می تواند بخش عمده ای از مشــکالت 
کنونی پیش روی ســرمایه گذار خارجی را برطرف کند.  
سازمان ســرمایه گذاری تالش دارد تا در تمام نشست ها 

و فرصت های تبادل اطالعات، محورهای تســهیل کننده 
برای جذب سرمایه خارجی را برای سرمایه گذاران خارجی 
شرح وبســط دهد. به همین خاطر، به تازگی در نشســت 
مشــترک اتاق بازرگانی ایران و هیئت تجاری قزاقستان 
محورهای عمده قوانین حمایتی در راستای جذب سرمایه 
خارجی برای تجار و بازرگانان قزاقستانی شرح داده شد. 
حضــور این بازرگانان در فرصت کمتر از یک ماه از حضور 
رئیس جمهوری در اجالس شانگهای، نشــان از آن دارد 
که کشورهای همسایه و منطقه نیز عالقه مند به توسعه 
روابط تجاری با ایران هســتند.  بدون شک بهره مندی از 
موقعیت استراتژیک ســرمایه گذاری در ایران با تاکید بر 
تنوع همســایه ها و امکان دسترسی به شرکای تجاری و 
بازار مصرف 80میلیارد دالری فرصتی نیست که به این 
ســادگی ها از تیررس نگاه فعاالن اقتصادی در کشورهای 
مختلــف – اعم از اروپایی و همســایگان- در امان بماند. 
دسترسی به آب های بین المللی، نیروی جوان متخصص 
ارزان و تحصیلکرده، زیرســاخت حمل ونقــل، انرژی و 
ارتباطات و معافیت های مالیاتی به ویژه در بخش صنعت 
توریسم و کشاورزی از جمله شاخص های مهم برای جذب 
ســرمایه گذار خارجی در ایران به شمار می آید. بر اساس 
قوانین حمایتی، اگر سرمایه گذار خارجی به مدت چهارسال 
در ایران سرمایه گذاری کند، از پرداخت 80درصد مالیات 
معاف خواهد شد و اگر در مناطق کمترتوسعه یافته حضور 
یابد به مدت ده سال به طور کامل از پرداخت مالیات معاف 
خواهد شــد. البته این میزان معافیت برای سرمایه گذار 

خارجی در مناطق آزاد به بیست سال معافیت می رسد. 

قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری خارجی
مجموعه قوانیــن و مقررات ناظر بر ســرمایه گذاری 
خارجی در جمهوری اســالمی ایران شامل قانون تشویق 
و حمایت سرمایه گذاری های خارجی و آیین نامه اجرایی 
آن و نیــز قوانین ناظر بر راه انــدازی و اداره فعالیت های 
اقتصادی در کشور اســت، درحالی که به سرمایه گذاران 
بالقوه توصیه می شــود تا نسبت به قوانینی که مستقیما 
به منافع آنان مربوط می شود آگاهی کامل داشته باشند. 
آشنایی با قوانین معینی نظیر قوانین مربوط به تشکیل 
و اداره شــرکت ها )قانون تجارت( ثبت شرکت، شعب و 
نمایندگی های خارجی، مقررات صادرات  و واردات، مالیات، 
حمایــت از مالکیت معنوی و صنعتی، مقررات مربوط به 
اتباع خارجی )ورود، اقامت و پروانه کار(، بانک داری و بیمه، 
مقــررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که برای انجام امور 
روزمره شرکت ضروری است، نیز مورد تایید قرار می گیرد. 
جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 
 از سال 1334، چارچوب قانونی سرمایه گذاری خارجی 
در ایران قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی بوده 
است. در راســتای انجام اصالحات در ساختار اقتصادی 
کشــور، مجلس ایران طرح قانون جدید سرمایه گذاری 
خارجی با عنوان قانون تشــویق و حمایت سرمایه گذاری 
خارجی را پیشنهاد کرد که در   نهایت سال 1381 به تصویب 
رسید. قانون تشویق و حمایت ســرمایه گذاری خارجی 

 حسن خدایاری 
سرپرست معاونت 
تشویق دفتر 
سرمایه گذاری 
خارجی

بدونشک
بهرهمندی
ازموقعيت
استراتژیک
سرمایهگذاری
درایرانو
بازارمصرف
۸۰ميليارد
دالریفرصتی
نيستكهبه
اینسادگیها
ازتيررسنگاه
فعاالناقتصادی
دركشورهای
مختلفدرامان
بماند.
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خدمات درنظر گرفته شده باشد، واجد شرایط برخورداری 
از تســهیالت و مزایای فراهم شده توسط قانون هستند. 
البته این تسهیالت و مزایا به سرمایه گذارانی اعطا خواهد 
شــد که مجوز ســرمایه گذاری اخذ کنند. به طور کلی 
سرمایه گذاری خارجی برای همه سرمایه گذاران آزاد است 
اما تسهیالت و مزایای مذکور تنها به سرمایه گذارانی اعطا 
خواهد شــد که متقاضی پوشش حمایتی قانون تشویق 
و حمایت ســرمایه گذاری خارجی باشند و به این منظور 
درخواست سرمایه گذاری خود را به سازمان سرمایه گذاری 
که نهاد مرکزی مسئول دریافت درخواست ها، صدور مجوز 
سرمایه گذاری و حمایت از منافع سرمایه گذاران خارجی 
در تمام طول عمر فعالیت آن ها، صرف نظر از نوع و نحوه 
ســرمایه گذاری است، ارائه دهند. درواقع قانون تشویق و 
حمایت ســرمایه گذاری خارجی کلیــه حقوق و منافع 
سرمایه گذاران خارجی را به رسمیت شناخته و در مقابل 
ریسک های غیرتجاری مصون کرده است. افزون بر این، 
دولت ایران را نه تنها برای تسهیل جریان آزادانه بازگشت 
سرمایه بلکه برای جبران خسارت کامل و عادالنه آن دسته 
از اعمال خود که منجر به سلب  مالکیت و یا ایجاد وقفه 
در فعالیت های ســرمایه گذار خارجــی گردند، متعهد و 
مسئول می شناسد. باید توجه داشت که در قانون تشویق 
و حمایت ســرمایه گذاری خارجی، هیچ نوع محدودیت 
قانونی از حیث نوع، روش یا حجم سرمایه گذاری، سهم 
سرمایه، بازگشت سود و سرمایه و یا روابط داخلی مابین 

شرکای یک طرح سرمایه گذاری وضع نشده است. 

ریسک های تحت پوشش
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، امنیتی 
تمام وکمال دربرابر ریســک هایی که معمــوال به عنوان 
ریســک های غیرتجاری از آن ها یاد می شود فراهم کرده 
است. این ریسک ها معموال توســط موسسات اعتبارات 
صادراتی و بیمه سرمایه گذاری بیمه می شوند. ریسک های 
مربوط به نقل وانتقاالت سرمایه و سلب مالکیت اصلی ترین 
ریســک هایی هستند که به سرمایه گذاری در یک کشور 
پذیرنده ســرمایه منتسب می شــوند. در مسائل مربوط 
به نقل وانتقال ســود و همچنین بازگشت سرمایه، قانون 
تشــویق و حمایت خارجی کلیه حقوق ســرمایه گذاران 
را از طریق تســهیل انتقال و فراهم ساختن ارز مورد نیاز 
برای انتقال محترم می شمارد. در حقیقت، قانون تشویق و 
حمایت سرمایه گذاری خارجی حق نقل وانتقال را به عنوان 
اساسی ترین حق سرمایه گذاران به رسمیت شناخته است. 
هیچ محدودیتی درخصوص حجم سند انتقالی و همچنین 
حجم سرمایه یا منافع سرمایه ای برگشتی وجود ندارد. در 
زمینه سلب مالکیت و ملی کردن دارایی های سرمایه گذاران 
خارجی، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 
حقوق سرمایه گذاران برای دریافت غرامت به مأخذ ارزش 
منصفانه و بازاری دارایی های ســلب مالکیت شده در روز 
قبل از وقوع ســلب مالکیت را به رســمیت می شناسد. 
عالوه بر موارد فوق، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری 
خارجی حقوق ســرمایه گذاران خارجــی در مواردی که 
در نتیجه تصویب قانــون و یا تصمیم دولت، اجرای یک 
پروژه متوقف یا دچار وقفه شود را نیز به رسمیت شناخته 
است. در چنین مواردی، دولت مکلف به پرداخت تعهدات 

سررسیدشده سرمایه گذار خارجی است. 

 تسهیالت فراهم شده
قانون تشویق و حمایت سرمایه های خارجی تسهیالت 

فراوانی را هم سو و معطوف به تامین منافع سرمایه گذاران 
خارجی ایجاد و فراهم کرده است. تاسیس مرکز خدمات 
ســرمایه گذاری خارجی در محل سازمان سرمایه گذاری 
و کمک های اقتصادی و فنی ایران که امکان دسترســی 
مســتقیم به ســازمان ها و موسســات دولتی از طریق 
نمایندگان مقیم آن ســازمان ها و جمع آوری روزآمد ترین 
اطالعات دســت اول از موسســات ذیربط را بدون نیاز به 
مراجعه به آن موسســات برای تــازه  واردها، اعم از ایرانی 
و خارجی، میســر ساخته است ازجمله تسهیالت مهمی 
است که توسط قانون فراهم شده است. درحقیقت مرکز 
خدمات سرمایه گذاری خارجی به مثابه یک ایستگاه واحد 
طراحی شــده تا پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران بوده و 
در زمان و انرژی آنــان در مراحل تصمیم گیری و اجرای 
پروژه، از مطالعات اولیــه درخصوص توجیه پذیری طرح، 
جمــع آوری اطالعات درخصــوص چارچوب های قانونی 
و کارهــای مقدماتی اخذ مجوز ســرمایه گذاری گرفته تا 
مراحل عملیاتی پروژه که ممکن است نیاز به هماهنگی ها 
و پیگیری های خاص به منظور تحقق طرح سرمایه گذاری 
داشته باشــد، صرفه جویی شــود. از نظر قانون تشویق و 
حمایت ســرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاران خارجی 
از رفتار مشابه و برابر با ســرمایه گذاران داخلی برخوردار 
خواهند شــد. هیچ تبعیضی نسبت به ســرمایه گذاران 
خارجی وجود ندارد و کلیه تســهیالت، مزایا و معافیت ها 
به طور یکسان به ســرمایه گذاران خارجی و داخلی تعلق 
خواهد گرفت. در هرحال یک رفتار »کاملة الوداد« نیز برای 
ســرمایه گذارانی که دولت ایران اقدام به عقد یک قرارداد 
دوجانبه سرمایه گذاری با دولت متبوعه آنان کرده نیز قابل 
اعمال است که رفتار مطلوب تری را نسبت به رفتار یکسان 
برای آنان فراهم می ســازد.  افزون بر مــوارد فوق، قانون 
تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی گزینه های قانونی 
جدیدی را در زمینه روابط میان دولت و ســرمایه گذاران 
فراهم ساخته اســت که نمادی از رویکرد پذیرا و سازنده 
دولت ایران در جهت حراســت از منافع ســرمایه گذاران 
خارجی است. موارد متعددی در قانون تشویق و حمایت 
ســرمایه گذاری خارجی و همچنین آیین نامه اجرایی آن 
وجود دارد که بر آزادی سرمایه گذاری خارجی در انتخاب 
بهترین گزینه از میان گزینه های مختلف که با انتظارات وی 
سازگار تر است تاکید کرده است. در میان آن ها می توان به 
انتخاب درصد سهم سرمایه، مدیریت، تقاضای غرامت ناشی 
از سلب مالکیت، درخواست پوشش حمایتی تکمیلی جهت 
دریافت غرامت ناشی از مداخله دولت، تا طیف گسترده ای 
از گزینه های نقل وانتقال مشتمل بر دسترسی به سیستم 
بانکی و همچنین دسترسی به درآمدهای صادراتی و دیگر 

درآمدهای ارزی و موارد مشابه اشاره کرد. 

تسهیالت صدور روادید
مجموعه ای از تسهیالت در حوزه صدور روادید ورود و 
خروج، پروانه اقامت و اشتغال برای سرمایه گذاران، مدیران 
و روســا، کار شناسان و بستگان درجه اول آن ها قرار دارد. 
این تسهیالت به صورت بلندمدت ارائه داده می شوند و با 
فراهم ساختن امکان حضور و نظارت مستمر سرمایه گذاران 
خارجی بر دارایی های خود، باعث آرامش و اطمینان خاطر 
آنان می شــود. قانون تشــویق و حمایت سرمایه گذاری 
خارجی امکان سرمایه گذاری در کلیه حوزه های فعالیت 
اقتصــادی در ایران را فراهم می ســازد. درحقیقت هیچ 
عرصه ای به جز حوزه های مربوط به تسلیحات، مهمات و 
امنیت ملی به روی سرمایه گذاری خارجی مسدود نیست. 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی
طبق ماده )3( قانون تشــویق وحمایت سرمایه گذاری 
خارجی، ســرمایه گذاری خارجی بــه دو طریق زیر قابل 
انجام هســتند. نخست ســرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در تمامــی حوزه های مجاز برای بخش خصوصی ایرانی از 
طریق مشارکت مستقیم در سرمایه شرکت های ایرانی چه 
در طرح های جدید یا در شــرکت های موجود. همان گونه 
که پیش تر تشریح شد درصد سهم سرمایه سرمایه گذاران 
خارجی در اشــخاص حقوقی ایرانی، برخالف آنچه شایع 
بــود که ســرمایه گذاران خارجی قادر بــه حفظ بیش از 
49درصد از ســهام در ایران نیستند، محدود نشده است. 
چنین محدودیتی کامال نامربوط و حتی با سیاست عمومی 
دولت در زمینه پذیرش ســرمایه گذاری خارجی و قانون 
جاری در تضاد است. روش دیگر نیز شامل سرمایه گذاری 
»غیرمســتقیم« خارجی به شکل ترتیبات قراردادی است 
که امکان انجام هرنوع سرمایه گذاری تعریف شده در قانون 
تشویق سرمایه گذاری خارجی، بجز سرمایه گذاری مستقیم 
را فراهم می ســازد. گرچه ترتیباتی که در قانون تشویق و 
حمایت سرمایه گذاری خارجی به رسمیت شناخته شده اند 
 Buy( محدود به ترتیبات مشــارکت مدنــی، بیع متقابل
Back( و انواع روش های ســاخت، بهره برداری و واگذاری 
)BOT( هســتند اما هریک از ترتیبات فوق خود به انواع 
مختلفی تقسیم بندی می شوند. به عنوان مثال می توان به 
انواع مختلف روش های ساخت، تملیک، بهره برداری و انتقال 
)BOOT(، ساخت، تملیک و بهره برداری، ساخت، اجاره 
 )ROT( بازسازی، بهره برداری و انتقال ،)BLT( و انتقال
و نظایــر آن ها و همچنین ترتیبات تامین مالی پروژه ای و 
تقسیم سود اشاره کرد. به بیان دیگر، هر نوع سرمایه گذاری 
که در آن ســرمایه گذار خارجی مایل یا واجد شرایط الزم 
برای داشتن سهمی از سرمایه و مالکیت شرکت مشترک 
نباشــد در این طبقه وســیع که با عنوان سرمایه گذاری 
»غیر مستقیم« شناخته می شود جا می گیرد.  صرف نظر 
از نوع سرمایه گذاری، سرمایه خارجی طبق تعریف قانون 
تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، نه تنها شامل وجوه 
هزینه شده جهت اخذ بخشی از سهم سرمایه می شود بلکه 
شــامل وجوهی که ممکن است برای یک بنگاه ایرانی در 
شکل اعتبارات و تسیهالت مالی )وام سهامدار و تامین مالی 
شــخص ثالث( فراهم شود نیز اطالق می شود. طبق قانون 
تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، اصطالح »سرمایه 
خارجی« هر دو مورد فــوق را دربرمی گیرد. نحوه رفتار با 
وام در چارچوب قانون به درخواست و موافقت سرمایه گذار 
خارجی بســتگی دارد. دو گزینه در اختیار سرمایه گذاران 
و تامین کنندگان مالی قرار داده شــده اســت. یک گزینه 
پذیرش وام به مثابه بخشــی از سرمایه گذاری خارجی در 
طرح سرمایه گذاری است. در این حالت بازپرداخت وام بسته 
به عملکرد اقتصادی طرح و بدون وجود هرگونه پوشــش 
حمایتی دیگری از طریق صدور یک ضمانتنامه بازپرداخت 
از سوی دولت، سیستم بانکی و یا شرکت های دولتی است. 
شــکل دیگر پرداخت وام به مثابه گزینه ای مستقل جهت 
تامین مالی و خارج از پوشــش قانون تشــویق و حمایت 
سرمایه گذاری خارجی است. در این حالت بازپرداخت وام 
می تواند با یک ضمانتنامه صادره از سوی دولت، نظام بانکی 
یا شرکت های دولتی پشتیبانی شود. مختصر آنکه پوشش 
قانون تشــویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تنها برای 
وجوهی که به عنوان ســرمایه گذاری وارد کشور می شوند 
فراهم اســت و نه بــرای وجوهی کــه بازپرداخت آن ها با 

ابزارهای بانکی تضمین شده است.

درقانونتشویق
وحمایت

سرمایهگذاری
خارجی،هيچنوع
محدودیتقانونی

ازحيثنوع،
روشیاحجم
سرمایهگذاری،
سهمسرمایه،
بازگشتسودو

سرمایهویاروابط
داخلیمابين

شركاییکطرح
سرمایهگذاری

وضعنشدهاست.
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رقیبی برای غرب
سازمان همکاری های شانگهای و افق های روشن آینده اش

ماه گذشــته باراک اوبامــا به همراه 
دیگر همتایانش در کشورهای عضو 
ســازمان ناتو به ولز سرسبز رفت تا 
خبر شکل گیری »هسته ائتالف« برای مقابله با تهدید 
روزافــزون پیکارجویان داعش در عراق و ســوریه را 
اعالم کند. پس از آن، در همان روزی که او چارچوب 
اســتراتژی جدیدش را اعالم کــرد، رهبران ائتالف 
دیگری برای نشست ســاالنه سازمان همکاری های 
شــانگهای در جنگل کاج کاخ ریاست جمهوری در 
دوشــنبه گرد هم آمدند. برخی از بازیگران قدرتمند 
سازمان همکاری های شانگهای قدرت آن را دارند که 
نقش آفرینی مثبتی در عراق و سوریه داشته باشند. 
بعضی این ائتالف را که در شــرق در حال گسترش 
اســت، نوشــدارویی برای ناتو می دانند. کشورهای 
ناظر نظیر هند و پاکستان مایل اند رسماً به عضویت 
بلوکی درآیند که 13 سال پیش میان روسیه، چین 
و کشورهای تازه استقالل یافته آسیای مرکزی شکل 
گرفت. حتــی ترکیه نیز در تبادل نظرات شــرکت 
دارد. این در حالی اســت که پیــش از این به خاطر 

نزدیکی این کشــور به غرب، به ترکیه مجالی داده 
نمی شــد. تاجیک ها معتقدند که نشست شانگهای 
دوشنبه را به »مرکز ژئوپولتیک جهان« تبدیل خواهد 
کرد. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و حسن 
روحانی، رئیس جمهور ایران مطمئن هستند که در 

بعضی جبهه ها انگیزه های مشترک دارند. 
در سال 2001 سازمان همکاری های شانگهای با 
نام »شانگهای ۵« و با هدف تأمین امنیت منطقه ای 
تشکیل شــد و مســائلی نظیر درگیری های مرزی، 
تروریســم و پیکارجویان تروریستی را شامل می شد. 
حاال مجموع جمعیت کشورهای عضو و ناظر سازمان 
همکاری های شانگهای نصف جمعیت جهان را تشکیل 
می دهند. ولی وزن سیاسی این ائتالف چقدر است؟ 
برخالف ناتو،این ســازمان یک ائتالف نظامی نیست، 
اگرچه در طول این سال ها به تمرین های نظامی نیز 
پرداخته  است. سرگئی الوروف که گمان می رود بعد 
از این، ریاســت سازمان همکاری های شانگهای به او 
واگذار شود، در وبالگ خود نوشته است:»برنامه ما این 
است که روی مجهز کردن بیشتر سازمان همکاری های 

شانگهای متمرکز شویم تا بتوانیم چالش های پیش رو 
جهان امــروز را مدیریت کنیم و با همکاری یکدیگر 
با رویدادهای منطقه و جهان مواجه شــویم.« وی با 
کنایه ای به ناتو، گفت: »سازمان همکاری های شانگهای 
بر خالف نمونه های به جا مانده از گذشته که تنها به 
نظام حاکم بر بلوک های مشخصی از کشورها پایبند 
هستند،کامالً با حقایق و ملزومات قرن بیست و یکم 
همراه است.« اما سازمان همکاری های شانگهای در 
این نشست باید با حقایقی درون خودش نیزروبرو شود. 
رهبران آسیای میانه که دیدگاه های مختلفی نسبت به 
دخالت روســیه در اوکراین دارند، درباره بحران اخیر 

مسکو با غرب چه نظری خواهند داشت؟
افزایش تجارت هم یکی از اولویت های این نشست 
در دوشنبه اســت، ولی حتی اقتصاد نیز نمی  تواند از 
چنگال سیاســت بگریزد. دو کشور قدرتمنِد ایران و 
روسیه تا به حال درباره تبادل »نفت با کاال«مذاکراتی 
داشته اند که تمرکزش بر تبادل گندم روسیه با نفت 
ایران اســت. این اقدام تدبیری اســت برای مقابله با 

تحریم های هر دو کشور.

 ترجمه: مهسا عاصی

کشورهای
عضو پیمان شانگهای
اعضای اصلی

اعضای ناظر

اعضای طرف گفت وگو
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کره جنوبی در آستانه ابتال به 
بیماری اقتصادی ژاپن

واقعيتیكهبازرگانانبایدازآنباخبرباشند:بهعلترشدضعيف،
ابركمپانیهایكرهجنوبیخارجازكشورسرمایهگذاریمیكنند

پيمانشانگهای
عضویتاعضایجدید

راهموارمیكند

دركره
سياستگذاران

مالیمجال
حركتبيشتری

نسبتبه
همتایانژاپنی
خوددارند،چرا

كهدرژاپن
سالهاستنرخ

بهرههاپایين
استوهزینه
دولتپيشاز
اینافزایش
یافتهاست.

رهبران پیمان شــانگهای به توافقی دست 
یافتند که بــه اعتقاد ناظــران راه را برای 
پیوســتن اعضای جدید به گروه امنیتی ای 
که  مقابله با تروریســم را نیز در دستور کار 
دارد، هموار خواهد کرد. این توافقنامه شامل 
دو سند رسمی ا ست که فرایند ورود  اعضاء 
جدید و تعهدات آنها را مشخص می کند. شی 
جین پینگ رهبر چین در آغاز اجالس گفت 
که چین با آغوش باز  ازکشورهایی که شرایط عضویت 
در پیمان را داشــته باشند اســتقبال می کند. پیمان 
شــانگهای شش عضو دائم دارد و پنج عضو  ناظر و سه 
عضو مشورتی. دو عضو از اعضای ناظر یعنی پاکستان 
و ایران درخواســت عضویت دائــم داده اند و هند هم 
تمایل  خود را مبنی بر عضویت دائم ابراز کرده اما هنوز 
درخواستی رســمی در این مورد نداده است. بیانیه ای 
که از سوی وزارت  خارجه  پاکستان در اجالس منتشر 
شد به این شرح است: »بسیار جای خوشوقتی ست که 
درخواست عضویت پاکســتان در  پیمان شانگهای در 
حال بررسی جدی توسط اعضا است«. فنگ یوجون، 
مدیر انســتیتو مطالعات روسیه در انستیتو ارتباطات 
 معاصر بین الملل در چین می گوید تصویب این دو سند 
بنیان قانونی قدرتمندی برای گسترش پیمان و پذیرش 
اعضاء جدید  فراهم آورده اســت. فنگ می گوید: »این 
دو سند موتور محرک قدرتمندی برای توسعه  پیمان 
در آینده اســت و امنیت و رشد  داخلی در میان اعضا 
را تســهیل خواهد کرد.« یانگ چنــگ، مدیر اجرایی 
مرکز مطالعات روسیه در نرمال یونیورسیتی در چین 
 می گوید توســعه  پیمان شانگهای در ده سال گذشته 
سبب شده اعضا به این فکر بیفتند که چطور می توانند 
نفوذ استراتژیک  خود را افزایش دهند. یانگ می گوید: 
»از سال 2001 تا کنون تعداد اعضای دائم ثابت مانده 
در حالی که تعداد اعضای ناظر  و مشورتی دائماً افزایش 
یافته است.« هند، ایران و پاکستان در سال 200۵ در 
اجالســی که در آستانه  قزاقستان برگزار شد به عنوان 
اعضای ناظر پذیرفته شــدند.  گزارش ســاالنه  پیمان 
که توســط آکادمی علوم اجتماعی چین تهیه شــده 
می گوید: »پاکســتان و هند در بهترین موقعیت برای 
 عضویت دائم در پیمان هستند« ایران درمرحله بعدی 
برای عضویت در این پیمان است. گوان گیهانی استاد 
مدرسه   مطالعات بین الملل دانشگاه پکن می گوید این 
درخواست های عضویت جدید گواهی زنده بر رشد نفوذ 
پیمان هستند. سون  ژوانگ ژی، پژوهشگر ارشد در مرکز 
مطالعات آسیای مرکزی و پیمان شانگهای در آکادمی 
علوم اجتماعی چین می گوید  سازمان شانگهای در مورد 
افزایش اعضا رویکردی باز و محتاطانه اتخاذ کرده است.

کره جنوبی روز به روز بیش تر شبیه به ژاپن 
می شــود اما نه از جنبه های مثبت. پس از 
سال ها رشــد اقتصادی قدرتمند با  کمک 
صادرات خودرو و لوازم الکترونیکی پیشرفته، 
این کشور به دام رشــد انقباضی و پایینی 
که ژاپن ســال ها درگیر آن  است، نزدیک تر 
می شــود. مصرف کنندگان کــره ای که با 
معضل بدهی  مســکن و بازار راکد آن روبرو هستند، 
بیش  از آن  که پول خــرج کنند، پس انداز می کنند. 
شرکت ها در مواجهه با میزان تقاضای نامشخص در 
داخل کشور و رقابت شدیدتر  با چین، وجه نقد انباشته 
می کنند. جمعیت کره نیز سریع تر از تمامی کشورهای 
ســازمان همکاری اقتصاد و توسعه، رو به  کهنسالی 
می رود به طوری که تا ســال 201۷ افراد 6۵ سال به 
باال حداقل 14 درصد جمعیت را تشکیل خواهند داد. 
 کیم یونگ اوک، رئیس فدراسیون صنایع کره می گوید: 
»روند سابق رشــد کره ادامه نخواهد یافت مگر آنکه 
کره ای ها  پول بیش تری خرج کنند و شــرکت ها به 
سرمایه گذاری بپردازند.« اقتصاد در ظاهر سالم به نظر 
می رسد و بانک کره خبر از رشد 3/8 درصدی در سال 
جاری می دهد و شرکت های بزرگی  نظیر سامسونگ 
و ال جی در بازار تلویزیون در حال پیشــی گرفتن از 
رقبای ژاپنی خود نظیر سونی و پاناسونیک هستند. 
 اگرچه ابرکمپانی های کره ای 8۵ درصد تولید ناخالص 
ملی را تشکیل می دهند اما تنها 13 درصد نیروی کار 
را به کار  می گیرند. 8۷ درصد دیگِر کارگران کشــور 
یا شــغل آزاد دارند و یا برای شــرکت های کوچک و 
متوسطی کار می کنند که  سرعت رشدشان پایین تر 
اســت. کارخانه های خارج از کشــور 1۵ درصد کِل 
تولیدات تولیدکنندگان کره ای را تشکیل  می دهند که 
نسبت به 4 درصد در دهه گذشته، رشد باالیی داشته 
است. شرکت هیوندای حدود 40 درصد خودروهایش 
 را در کره تولید می کند، این در حالی است که در سال 
2008 این رقم 60 درصد بوده است. در ماه آگوست 
شــرکت  کیا موتورز که تحت کنترل هیوندای است، 
اعالم کرد قصد دارد یک میلیارد دالر برای تأســیس 

اولین کارخانه اش در  مکزیک اختصاص دهد. 
این قبیل ســرمایه گذاری ها در خارج از کشور تا 
حدودی نتیجه فقدان تقاضای مصرف کننده در داخل 
کشور است. تا  پایان سال 2013 بدهی مسکن در کره 
86 درصد تولید ناخالص ملی بود، یعنی در رتبه دوم 
میان اقتصاد های اصلی  آسیا بعد از مالزی با 8۷ درصد. 

در کره نسبت بدهی مســکن به درآمد خالص 164 
درصد است. بازار راکد مسکن تأثیر  مخربی بر هزینه 
مصرف کننده گذاشــته است، چراکه در کره امالک و 
مســتغالت ۷۵ درصد دارایی های خانوار را تشکیل 
 می دهد، در مقابل در امریکا این میزان تنها 40 درصد 

است. 
در ماه آگوست بانک کره به منظور کمک به احیای 
میزان خرید مصرف کنندگان، برای اولین بار در یک 
سال گذشته  بهره اش را از 2/۵ درصد به 2/2۵ درصد 
کاهش داد. در ماه ژوئن رئیس جمهور پارک گئون های 
تقریباً نیمی از  کابینه اش را تغییر داد تا به برنامه های 
اقتصادی اش سرعت ببخشد. چوی کیونگ هوان، وزیر 
جدید اقتصاد به سرعت  اعالم کرد که 11/۷ تریلیون 
وون )11/۵ میلیــارد دالر( به طرح هزینه اختصاص 
داده خواهد شد و قول داد در سال آتی  بودجه افزایش 
پیدا کند، هدف از این اقدامات به راه انداختن مجدد 
اقتصاد از طریق هزینه دولتی باالتر بود. در ماه  آگوست 
دولت اعالم کرد که قصد دارد برای بخشــی از سود 
شرکت های بزرگ که صرف سرمایه گذاری و افزایش 
 دستمزدنمی شود، مالیاتی 10 درصدی وضع کند. تا 
پایان ماه ژوئن سامسونگ معادل 60 میلیون دالر پول 
نقد و  سرمایه گذاری های کوتاه مدت داشت در حالی که 
این مبلغ برای شــرکت اپل معادل 38 میلیون دالر 
است. ۷63 شرکت  موجود در فهرست سهام معیار کره 
مجموعاً 800 میلیارد دالر پول نقد در اختیار دارند. 
مون چانگ یونگ، رئیس اداره  مالیات وزارت اقتصاد 
کره می گوید: »ما سعی داریم پیامی را منتقل کنیم؛ 
زمان آن رســیده است که تقاضای داخلی را  افزایش 
دهیم.«  اما ابرکمپانی ها دالیل قانع کننده ای برای حفظ 
پول نقدشان و سرمایه گذاری در خارج از کشور دارند. 
افزایش دســتمزدها  و ارز محلی قدرتمند، تجارت در 
کره را گران تر کرده اســت. از آغاز سال 2012 ارزش 
وون 13 درصد در برابر دالر  امریکا رشد داشته است 
در حالی که خودروسازان ژاپنی نظیر تویوتا با کاهش 
ارزش 2۷ درصــدی ین، جهش بزرگی  داشــته اند. 
خوشبختانه در کره سیاست گذاران مالی مجال حرکت 
بیش تری نسبت به همتایان ژاپنی خود دارند، چرا که 
 در ژاپن سال هاســت نرخ بهره ها پایین است و هزینه 
دولت پیش از این افزایش یافته است. متیو سیرکوستا، 
اقتصــاددان  ســازمان »مودی آنالیتیک« ســیدنی 
می گوید: »فکر نمی کنم شــاهد دو دهه رکود باشیم 

اما نمی توان به کل احتمال اش را  نیز نادیده گرفت.«  
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یکی از روزهای ماه آوریل  هیچ گونه مبادله ای در اوراق 
قرضه معیار ده ساله صورت نگرفت. 

ناکا ماتسوزاوا از بانک نامورا، یک بانک سرمایه گذاری، 
می گوید این امر موجب شــده بخش خصوصی برای 
تأثیرگذاری  بر قیمت ها اختیار ناچیزی داشــته باشد. 
قیمت اوراق قرضه باال اســت اما با وجود نرخ بیکاری 
پایین و سرعت کند تورم باز  هم بازدهی آن پایین است، 
در حالی که در شــرایط عــادی این دو عامل منجر به 
افزایش بازده می شود. بازده کنونی اوراق  قرضه 10 ساله، 
0/۵درصد است که حتی با مقیاس های ژاپنی هم بسیار 
رقم ریز و ناچیزی به حساب می آید.  یکی از دالیلی که 
باعث می شــود قیمت اوراق قرضه باال بماند آن است 
که مؤسسات مالی آن قدر که بانک مرکزی  ژاپن انتظار 
داشت، اوراق قرضه نفروختند. فرض آن ها بر این بود 
که کاهش بازده بانک ها را بر آن می دارد که  اندوخته 
خود را بردارایی های پُر ریسک تری متمرکز کنند و به 
این ترتیب تکانی به اقتصاد بدهند. اگرچه بانک های 
 بزرگ ژاپن در ماه های اولیه پس از اولین خرید  بانک 
مرکزی در ســال 2013 اقدام به فروش اوراق قرضه 
کردند اما  حاال ایــن کار را متوقف کرده اند. بانک های 
منطقه ای که به معتادان اوراق قرضه مشهور ند، به اوراق 
خودشان  چسبیده اند و بر میزان خریدشان می افزایند.  
معامــالت اوراق قرضه پیش از آن که بانک مرکزی به 
خرید های وسیع )تسهیل کّمی یا در اصطالح تخصصی 
 QE (  دســت بزند نیز کمی دچار تنگنــا بود. غالب 
شرکت کنندگان خریداران درازمدت هستند و همگی 
در یک مسیر حرکت  می کنند. وضعیت رو به احتضار 

پایه پولی دو برابر شود و نرخ تورم قیمت مصرف کننده 
از ماه آوریل آتی به میزان 2درصد و   به مدت دو سال 
افزایش یابد. در مقابل، بانک مرکزی اروپا در ماه های 
اخیر مشخصاً نرخ بهره منفی را هدف قرار داده   است. 
بانک مرکزی ژاپن از پیشگامان تسهیل کمی)هدف قرار 
دادن میزان تزریق نقدینگی به جای نرخ بهره( در اوایل 
  دهه 2000میالدی است اما بازده منفی قلمرو جدیدی 
برای بانک مرکزی به حساب می آید و تاکنون معادل 

۷0درصد   اوراق قرضه تازه دولت را شامل می شود. 
مسئولین بانک مرکزی از سال گذشته که رئیس 
جدید بانک مرکزی، تســهیالت کمی و کیفی اش را 
آغاز کرد به خوبی   می دانســتند که ممکن اســت در 
مقطعی به ناچار به اقدامات شــدید تری دست بزنند 
تا مؤسســات مالــی را وادار به فــروش   اوراق  قرضه 
دولتی شــان کنند. بانک مرکزی ژاپن آمادگی آن را 
دارد که تا زمان رســیدن به هدفش با هر هزینه ای به 
  خرید اوراق قرضه ادامه دهد. تاداشی ماتسوکاوا، رئیس 

بانک مرکزی ژاپن در راستای خاتمه دادن به 
رخوت 1۵ ساله انقباضی کشور،در حال خرید 
حــدود ۷0 درصد اوراق  قرضه دولتی اســت 
که به تازگی عرضه شــده اند. مشخص نیست 
که آیا این اقدام تورم را تا بهار ســال آینده تا 
میزان  موردنظر بانک مرکزی که 2درصد است 
افزایش خواهد داد یا خیر چراکه هنوز نیمی 

 بانــک مرکزی ژاپن در ایــن هفته اوراق 
قرضه ســه ماهه ای را بــه مبلغی بیش  از 
ارزش بازخریدشــان خریده است تا با این 
  کار به بازار پول قرض دهد. بانک مرکزی با 
اولین خریدش با بهره زیر صفر نشان داد که 
مصمم است به هر قیمتی   اقتصاد رو به افول 
ژاپن را احیا کند. مسئولین بانک مرکزی خرید  با بهره 
منفی را تأیید نمی کنند. این خرید ها بخشی از   عملکرد 
بــازار بود که طی آن اوراق قرضه کوتاه مدتی به ارزش 
۵00 میلیارد ین و به شــرط آن که جزئیات معامالت 
  فردی فاش نشــود،خریداری شد. اما روشن است که 
بانک مشکلی با عبور از این مرز ندارد.  به گفته فعاالن 
بازار، بانک مرکزی ژاپن پس از پرداخت این بهای گزاف 
به احتمال زیاد مجبور به ادامه این روند خواهد   بود تا 
بانک ها متوجه شوند که بانک مرکزی برای رسیدن به 
هدفش در خرید اوراق قرضه مصمم است و به تدریج 
بهره   منفی به بدهی های درازمدت تبدیل خواهد شد. 

از این مقدار هم محقق نشده است. اما  بدون شک این 
مقیاس بزرگ خرید ، دومین بــازار اوراق قرضه دنیا را 
چنان به دردســر انداخته که بانک ژاپن فکرش را  هم 
نمی کرد.  بانک مرکزی ژاپن ۷ تریلیون ین )6۷ میلیارد 
دالر( در ماه اوراق قرضه می خرد و تاکنون صاحب یک 
پنجم بدهی های  چشم گیر دولت است. حجم مبادالت 
و میزان نوسانات قیمت به شدت کاهش یافته است. در 

این اقدام بی سابقه و پیش بینی اقدامات مشابه در آینده 
باعث شده است   که انتقادات قدیمی از سر گرفته شود، 
انتقاداتــی مبنی بر آن که بانک مرکزی به سیاســت 
مــداران اختیار تام می دهد تا   پولی را که در چارچوب 
برنامه تســهیل مالی اش منتشــر می کند، به راحتی 
خرج کننــد. اگر بانک مرکزی ایــن اوراق را تا   زمان 
سررسیدشان نگه دارد عمالً پول را بذل و بخشش کرده 
است و این می تواند نوعی یارانه برای بانک های ژاپنی 
  باشد. اگر دولت اوراق را به مبلغی بیش از ارزش اسمی 
آن بخرد، وام دهندگانی که از دولت بدهی می خرند به 
راحتی   سود خواهند کرد. بنا بر گفته های مسئوالنی که 
با سیاست های بانک مرکزی آشنایی دارند، پیش روی 
به سمت نرخ   منفی باعث نخواهد شد که بانک مرکزی 
رسماً سیاست اش را تغییر دهد، بلکه به گفته آن ها بهره  
منفی نتیجه خرید   گسترده کنونی اوراق قرضه است و 
با هدف خاتمه دادن به دوران انقباض 1۵ ساله اقتصاد 
کشور صورت گرفته است.   برنامه کنونی این است که 

انجماد بازار در ژاپن

تالش بی سابقه   برای فعال کردن تورم

معاملهگراناوراققرضهژاپنیادعامیكنند
بانکمركزیبازارآنهاراكسادكردهاست
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پس از گذر از سال های رشد اقتصادی، چشم انداز کنونی اقتصاد برزیل بسیار تاریک است. بعد از اتمام جام 
 جهانی در ماه جوالی، فعالیت های اقتصادی با کاهش شــدیدی روبرو شده است. فشار تورم افزایش یافته 
واعتماد  مصرف کنندگان و صاحبان کسب و کار از بین رفته است، به این ترتیب بسیاری از اقتصاددان ها رکود 
چشم گیری برای  برزیل پیش بینی می کنند. اقتصاد برزیل تا چه حد بیمار است و این بیماری چه تأثیری بر 
نتایج انتخابات ماه اکتبر خواهد  داشت؟ در نگاه اول رشد اقتصادی ضعیف برزیل موقتی به نظر می رسد و دیلما 
روسف شانس پیروزی مجدد در انتخابات را  دارد. طی 12 سال اخیر، حزب کارگر وی بیش ترین سرانه  رشد 
تولید ناخالص ملی در سه دهه اخیر را محقق ساخته است؛  نابرابری های درآمدی را با به کارگیری سیستم 
وسیع انتقاالت اجتماعی که یک سوم خانوارهای برزیلی را در برمی گیرد،  کاهش داده است و نرح بیکاری را 
به میزان بی سابقه 4/۵درصد رسانده است.  اما تنها با نگاه گذرایی بر داده های اقتصادی اخیر می توان دریافت 
که الگوی رشــد برزیل به تورم رکودی دچار شده  است. در حقیقت می توان گفت برزیل در نیمه اول سال 
کنونی عمالً با رکود روبرو بوده است و رشد ساالنه دوران  ریاست جمهوری روسف به کم تر از 2درصد رسیده 
است، یعنی کم ترین میزان برای یک رئیس جمهور برزیلی از دهه   1980 تا کنون، زمانی که تحول کشور از دوران 
تورم افسارگسیخته و بدهی های سنگین به اقتصاد با ثبات و رو به  پیشرفت آغاز شد.  عالوه بر این، اگر دولت مالیات 
را کاهش نداده بود و نیاز شدید به افزایش قیمت بنزین و برق را به تعویق نیانداخته بود،  میانگین تورم سالیانه 
۷/۵درصد باقی می ماند، نرخی که در دهه های گذشته بی سابقه بود. در بخش خدمات که دولت  اقدامی برای مهار 

تورم انجام نداده است، نرخ تورم از 9درصد نیز فراتر رفته است. 
هر چه بیش تر در این موضوع دقیق شویم، بیش تر به این مسئله پی می بریم که بنیان های اقتصادی برزیل دچار 
 آفت تزلزل و عدم تعادل شده است. با وجود آن که کلیت فعالیت اقتصادی ضعیف است اما کسری بودجه کنونی به 
  3/۵درصد تولید ناخالص ملی رسیده است؛ رقمی که در 12 سال اخیر بی سابقه بوده است. حتی نقاط به ظاهر قوت 
اقتصاد، یعنی بخش پررونق خدمات و نرخ بیکاری پایین نیز بر پایه سیاست های اعتباری  ناپایدار استوار است. البته 
رشد سریع اعتبار نتیجه طبیعی کاهش نرخ سود واقعی است اما در برزیل از سال 2008  بانک های دولتی در اعطای 
وام از بانک های خصوصی پیشی گرفته اند، و این یعنی اعطای وام با نرخ هایی با یارانه  سنگین که منجر به افزایش 

اعتبار بانکی به میزان ۵8درصد تولید ناخالص ملی شده است )تقریباً دو برابر نرخ 8 سال پیش(. 
با وجود این اوضاع، برزیل خود را برای مهم ترین انتخاب ریاســت جمهوری اش از زمان تبدیل این کشــور به 
جمهوری در  ســال 198۵، آماده می کند و پیش بینی ها حاکی از آن اســت که رأی ها به نفع روسف نیست.  اما 
آیا تنها دولت روســف مقصر است؟ جواب منفی است. اگرچه دولت روسف مسئول بخش عظیمی از ضعف ها و 
کشمکش های دوره ای و ناآرامی های  اجتماعی است اما ریشه  مشکالت برزیل در عدم تمایل این کشور برای رهایی 

از یوغ سیاست هایی است که در طول  بیش  از دو دهه حاکمیت نظامی وضع شده اند. 
در ســال 1994 »طرح رئال«، برنامه ای برای ایجاد ثبات در اقتصاد کالن، به همراه اصالحات ســاختاری 

متعاقب آن  باعث شد سرانجام برزیل بتواند تورم را مهار کند و سوار بر موج نقدینگی ارزان جهانی 
تقاضای چین برای کاال را  افزایش دهد. هم زمان با تالش دولت برای هدایت این دستاوردها در 
جهت توزیع مجدد ثروت، هزینه های عمومی  افزایش یافت و سیســتم مزایای اجتماعی تحت 

پوشــش »حقوق اکتسابی« بسیار خشک و انعطاف ناپذیر شد.  برزیل به الگوی رشد جدیدی نیاز 
دارد که بر این چهار عنصر کلیدی استوار باشد: سیاست مالی سختگیرانه تر، سیاست  پولی آزادتر، 

نقش کم رنگ تر بانک های دولتی در تأمین اعتبار و اقداماتی برای کاهش هزینه های نجومی وام دهی 
 خصوصی در برزیل. دولت بعدی، چه از جناح راست باشد و چه از جناح چپ، با معضل اصالح سیستم 

حقوق اکتسابی  روبرو خواهد بود تا به این ترتیب بتواند مزایای اجتماعی را منعطف تر و ارزان تر سازد. 
رویکرد دولت آینده تعیین می کند  که آیا برزیل قدم در مسیر ونزوئال که هم اکنون گرفتار رکود تورمی 

است، خواهد گذاشت و یا شیلی که دارای بهترین  مدیریت اقتصادی امریکای التین است.  با توجه 
به حمایت هایی که از حقوق اکتسابی می شود، ریشه کن  کردن مشکالت اقتصادی و بازگرداندن 

تعادلی باثبات  به امور مالی برزیل، نیازمند روندی طوالنی برای اصالح قانون اساســی است. 
بی تردید این تحوالت برای برزیل دردناک  خواهد بود اما برای رشد و توسعه اقتصادی آینده 
برزیل بسیار ضروری است.  این که دولت بعدی قادر است اقدامات الزم را انجام دهد یا خیر 
به این بستگی دارد که تا چه حد بتواند رأی دهندگان و  گروه ناهمگونی از احزاب سیاسی 

منطقه ای را متحد سازد. اما اول باید از مسیر فریبنده  و به ظاهر ساده  افزایش مالیات  و اصرار 
بر سیاست های توزیع ثروت پرهیز کند چراکه این مسیر نهایتاً برای اقتصاد برزیل ویرانگر خواهد 

بود. این راهی  است که به ونزوئال ختم می شود و به امریکایی التینی بی ثبات و رونق اندک.

شکست برزیل؟
الگویرشدبرزیلبهتورمركودیدچارشدهاست

بنيانهای
اقتصادیبرزیل

دچارآفتتزلزلو
عدمتعادلشده
است.باوجودآن
كهكليتفعاليت
اقتصادیضعيف
استاماكسری
بودجهكنونیبه
3/۵درصدتوليد

ناخالصملی
رسيدهاست؛
رقمیكهدر

۱۲سالاخير
بیسابقهبوده

است.

بازار شرایط را برای خاتمه دادن به تسهیل کّمی بدون 
افزایش شــدید بازده دشوار  می کند. با این وجود یک 
سوء عملکرد کوچک در بازار برای خارج کردن ژاپن از 
شرایط انقباضی هزینه ناچیزی است. در حقیقت  برخی 
معتقدند که شرایط کنونی تنها برای معامله گران اوراق 
قرضه مشکل ساز است. به گفته پیتر تاسکر از شرکت 
 سرمایه گذاری آرکوس، یک شرکت مدیریت سرمایه، 
درآمد معامله گران اوراق قرضه به نسبت گذشته کاهش 
پیدا کرده  است.کی چو از پیمکو، یک شرکت خدمات 
مالی، معتقد است چنانچه حجم معامالت مثل گذشته 
نشود می توان  میزهای معامالت را به کل برچید. برخی 
از بانک هــای اروپایی دپارتمان های اوراق قرضه ژاپنی 
خود را به میزان  قابل توجهی کاهش داده اند.  چنانچه 
این شرایط وخیم شود، رکود بازار می تواند مشکل ساز 
شود به طوری که تولید اوراق قرضه برای دولت و مبادله 
 آن برای بانک مرکزی ژاپن دشوار خواهد شد. نگرانی 
اساسی تر آن اســت که بی رمقی بازار بانک مرکزی را 
از اقدام  برای تســهیل کّمی در سال پیش رو باز دارد. 
هدف تورم زایی 2 درصدی کمی بعید به نظر می رسد 
اما با خرید هر چه  بیش تر اوراق قرضه این طور به نظر 
می رسد که بانک مرکزی در تالش است کسری بودجه 
را برطرف کند. به این  ترتیب پس از اتمام روند تسهیل 
کّمی معضالت دو برابر خواهد شــد. آقای ماتسوزاوا 
معتقد اســت که بانک مرکزی ژاپن  باید در سال آتی 
با کاهش خریــد اوراق قرضه به بــازار فرصت نفس 
کشیدن بدهد، اگرچه در حال حاضر این حرف بسیار 

 خوش بینانه به نظر می رسد. 

بخش سرمایه گذاری های درآمد ثابت در مؤسسه مالی 
پاین بریج   ژاپن، می گوید: »بانک مرکزی باید اوراق را به 
قیمت بازار خریداری کند و اگر این مبادالت با نرخ بهره 
منفی صورت   بگیرد، بانک مرکزی چاره ای جز این ندارد 

که آن ها را با بهره منفی بخرد.« 
در ابتدای برنامه تسهیل کمی، خرید اوراق قرضه 
از بازار برای بانک مرکزی کارنسبتاً آسانی بود چراکه 
هر سه بانک   اصلی پس از سال ها تقاضای وام پایین به 
ناچار سرمایه های شان را به صورت اوراق قرضه دولتی 
درآورده بودنــد،   بنابراین موجودی اوراق بهادارشــان 
زیاد بــود اما از آن جایی که اکنون وام دهندگان اصلی 
موجودی اوراق قرضه دولتی   خود را شــدیداً کاهش 
داده اند، ترغیب آن ها برای عدم احتکار اوراق قرضه روز 
به روز دشوار تر می شود. زمان بندی   کاهش بهره به زیر 

صفر می تواند وابسته به فصل باشد.
مسئولین بانک مرکزی نسبتاً خوشبین هستند که 
می توانند با ارائه پیشنهاد های وسوسه کننده به بانک ها 
به خرید   گسترده بدهی ادامه دهند. در هر صورت راه 
برگشــتی وجود ندارد. اگر تعداد بانک هایی که برای 
فروش بدهی قیمت هایی   باالتر از قیمت اسمی پیشنهاد 
می دهند، افزایش یابد، عملکرد بازار بانک مرکزی دچار 
مشکل خواهد شد و   محدودیت های این برنامه محرک 
اقتصادی که تاکنون بــازار اوراق قرضه را تهی کرده 

است، افشا می شود.  



13
93

ن 
آبا

  /
م 

یک
ی  و 

 س
ره

شما

56

ند
ی

گره
ن
آ

اشتغال استفاده کرده اند. در برزیل، دولِت رئیس جمهور 
پیشین، داسیلوا با افزایش قدرت  بانک توسعه دولت و به 
دست گرفتن کنترل شرکت های بزرگی نظیر نفت، گاز، 
معدن و دیگر صنایع، ســلطه دولت بر  اقتصاد را افزایش 
داد. همزمان با این اقدامات لوال توانســت مسبب رشد، 
اشــتغال زایی و کاهش چشمگیر قشــر فقر شود و  دل 
میلیون ها برزیلی را به دســت بیــاورد. اما روش لوال در 
مداخالت دولتی تداوم نیافت؛ از سال 2010 نرخ تولید 
 ناخالص ملی برزیل با شیب نگران کننده ای کاهش یافت.  
با این حال بحران های اقتصادی اخیری که اروپا، ژاپن و 
امریکا گرفتار آن اند موجب شده کشورهای در حال توسعه 
 نسبت به کارآمد بودن اصالحات بازارمحور و اقتصاد آزاد 
تردید داشته باشند. در اندونزی هر دو نامزد رقابت های 
 انتخاباتی اخیر در برنامه های انتخاباتی خود بر تعهدشان 
به اقتصاد دولتی تأکید فراوان داشتند. ژنرال سابق، پرابووو 
 سوبیانتو، قســم خورد که دولت وی سرمایه گذاری های 
بخــش منابع طبیعی را ملی خواهد کــرد، ۷۵ میلیارد 
دالر در  پروژه های عظیم دولتی جدید ســرمایه گذاری 
خواهد نمود )چیزی شبیه به پروژه های زیرساختی عظیم 
چین( و قوانین  سختگیرانه ای برای فعالیت سرمایه گذاران 

خارجی وضع خواهد کرد. 
در هند نیز علی رغم موفقیت مودی در ایالت گوجارات 
که با تکیه بر بازار آزاد حاصل شــد، تمایل به مداخالت 
دولتی و  نگرانی از سبک اقتصاد غربی همچنان پابرجاست. 
در واقع مودی در واکنش به نگرانی عموم مردم از کاهش 
هزینه های  دولت و آغاز فرآیند دشــوار آزاد کردن بازار، 
بسیاری از اصالحات اساســی ای را که سرمایه گذاران از 
او انتظار داشتند به  اجرا درنیاورد. در عوض نخست وزیر 
با اســتفاده از اختیاراتش در گوشه هایی از اقتصاد هند 
برنامه هایش را اجرا می کنــد.  اولین بودجه مودی تنها 
تغییرات اندکی نسبت به سیاست های اقتصادی دولت 
پیشین داشت و درآن 43 میلیارد یارانه  دولتی ای که در 

میان قشر فقیر هند طرفدار دارد، همچنان پابرجا بود. 
قدرت پابرجای اقتصاد دولتی باید برای سیاست گذاران 
غربی زنگ خطری باشد. آزادسازی اقتصادی در بازارهای 
 نوظهور بزرگ نه تنها برای مردم هند، چین و برزیل که 
بــرای تمام جهان اهمیت دارد. این کشــورهای بزرگ، 
عمده ترین  عامالن پیشرفت در سه دهه آینده خواهند 
بود. طبق آمار بانک اســتاندارد چارتر حدود 30 درصد 
رشد جهانی تا سال   2030 متعلق به اقتصاد های نوظهور 
خواهد بود. رهایی از بند دولت گرایی این روند را تسریع 
خواهد کرد و به نفع اقتصاد  جهانی و در ذیل آن اقتصاد 

امریکا خواهد بود. 
عالوه بر این طبقه متوسِط رو به  گسترش این کشورها، 
مصرف کننده اصلی تولیدات غربی است و از آن جایی که 
 جمعیت در اکثر کشورهای پیشرفته کاهش یافته، وجود 
این طبقه برای ادامه موفقیت شرکت های اروپایی، ژاپنی و 
 امریکایی ضروری است. اگر سرعت پیشرفت این غول های 
نوظهور در نتیجه دولت گرایی و غرق شدن در بدهی ها 
 کاهش یابد، ممکن است شرکت های غربی و کل جهان با 
رکودی طوالنی مواجه شوند، در این صورت ممکن است 

 چند سال اخیرتبدیل به خاطره ای دور شود. 

چین و هند
و دردسر 
دولتی ها

در طول ســال گذشــته تغییر رهبــران در 
بسیاری از کشورهایی که از بازارهای نوظهور 
بزرگ جهان به شمار می روند، از  جمله چین، 
هنــد، اندونزی و تایلند در میان شــهروندان 
این کشورها و ســرمایه گذاران خارجی، امید 
پیشرفت چشم گیر  اقتصادی را برانگیخته است. 
رسانه ها، رهبران جدید دو کشور پرجمعیت 
جهان یعنی نخست وزیر هند، نارندرا مودی و  رئیس جمهور 
چین، شی جین پینگ را اصالح  طلبان بی بدیلی در یک 
نسل می دانند که می توانند اقتصاد  کرخت  کشور های شان 

را با کاهش شرکت های دولتی بهبود بخشند. 
احتمال آن وجود دارد که این امید ها به نا امیدی بدل 
شود. مودی، شی و هر رهبر رؤیایی دیگری در کشورهای 
در حال  توســعه جهان، اقتصاد دولتی را بیرون نخواهد 
راند یا به طور جدی اقتصاد کشور را آزاد نخواهد کرد. به 
جای آن هیوالی  رکود در رأس اقتصاد باقی می ماند و با 
رشد رکودی، شانس پیشرفت را از این کشورها خواهد 
گرفت.  اگرچه اقتصادهای نوظهور در طول دهه گذشته 
رشد چشم گیری داشته اند و از رکود جهانی اواخر دهه 
2000 بهتر از  بســیاری از کشــورهای پیشرفته عبور 
کردند اما کشورهایی با رشد باال نظیر برزیل، چین، هند، 
اندونزی و تایلند به ندرت  به یک بازار آزاد جدی پایبند 
بوده اند. در تمام این کشورها بخش های بسیاری از اقتصاد 
هنوز تحت کنترل شدید دولت  است. در چین کل 20 
شرکت بزرگ و اصلی کشور بر اساس ارزش گذاری های 
صورت گرفته جزو شرکت های دولتی   )موسوم به اس.او.

ای ها( هستند. در برزیل، هند، اندونزی و تایلند، دولت 
همچنان بسیاری از شرکت های بزرگ را تحت  کنترل 
خود دارد.  در دهه گذشته، شرکت های دولتی بسیاری 
از این کشورها جایگاه خود را تثبیت کرده اند و راه البی 
با مقامات قدرتمند  را نیز یاد گرفته اند؛ پدیده  ای که این 
اواخر در کشورهایی نظیر چین و اندونزی مشاهده شده 
اســت. به عنوان مثال به  گفته چند تن از دانشگاهیان 
چینی، در ســال 2012 و اوایل سال 2013 که فرآیند 
انتقال قدرت به آقای شی آغاز شد و  وی برنامه اش برای 
اجرای اصالحات اقتصادی را اعالم کرد، شــرکت های 
دولتــی نظیر چایناموبایل قویاً مخالفــت خود را  اعالم 
کردند و مقامات دولتی را شدیداً تحت فشار قرار دادند. 
برخی از رؤســای »اس.او.ای« ادعــا می کردند که هر 
چند  شرکت های شان درگیر قرض های بسیار است اما 
بازدهی شان نسبت به دهه گذشته پیشرفت داشته است؛ 
در نیمه اول  سال 2013 سود شرکت های بزرگ دولتی 
18 درصد نسبت به سال پیش از آن افزایش داشت که 
آمار قابل توجهی  است. سایر مسئوالن بر این نکته تأکید 
داشــتند که به علت موقعیت جغرافیایی و استراتژیک 
چین و رفتار خصمانه  همسایگانش، حضور شرکت های 
دولتی برای حفظ ســلطه دولت بر منابع مهم و صنایع 

مورد نیاز امنیت ملی بسیار  حیاتی است. 
در عین حال آقای شی تعهدش به حفظ اقتصاد دولتی 
را آشکارا اعالم کرده است. در یکی از جلسات کنگره ملی 
خلق،  وی به حاضرین گفت: »قدرت شرکت های دولتی 
نباید کاهش پیدا کند، باید آن ها را تقویت کرد.«پس از 

ازرهبرانینظيرشیجينپينگ
ومودیانتظارمیرود
تعدادشركتهایدولتی
راكاهشدهند

اعالم برنامه  اصالحات در سال 2013، بانک های چینی 
همچنان با وام شــرکت های دولتی کــه بدهی فراوان 
داشتند، موافقت  می کردند. شرکت های خصوصی چین 
که در مناقصات پروژه های انرژی و ساخت وساز شرکت 
می کنند، به این  که   شرکت های دولتی بزرگ همچنان 

مناقصات را در انحصار خود دارند، معترض اند. 
هدف نهایی آقای شی این است که حزب کمونیست را 
در قدرت نگه دارد و شرکت های دولتی ابزار مناسبی برای 
این  کار هستند. در بسیاری دیگر از کشورهای در حال 
توسعه نیز اقتصاد دولتی چنان قدرتمند است که حتی 

 اصالح طلب ترین رهبران نیز نمی توانند از آن بگذرند. 
حتی در کشــورهای در حال توســعه ای که آزادتر 
هستند، برای رهبرانی نظیر مودی در هند یا رئیس جمهور 
جدید اندونزی،  یوکو ویدودو، کنار گذاشتن اقتصاد دولتی 
بسیار دشوار خواهد بود. رهبرانی که از طریق دموکراتیک 
برگزیده می شــوند  چنانچه نظر عموم را نادیده بگیرند، 
اعتبار خود را نزد آن ها از دست خواهند داد و دولت گرایی 
همچنان در میان اقشار  مردم طرفدار دارد. هند و اندونزی 
همچون دیگر کشورهای در حال توسعه، از آغاز تا به حال 
در جدال با اقتصاد راکد  بوده اند و این بخشــی از هویت 
آن هاست. دولت گرایی موهنداس گاندی و سوکارنو هنوز 
هم طرفدار دارد، هرچند  ناکارآمدی آن در ایجاد رشــد 

درازمدت بارها ثابت شده است. 
آن چــه کار ایــن اصالح طلبــان را پیچیده می کند 
این باور اســت که اقتصاد دولتی می تواند تا حدی مؤثر 
باشــد. در برخی از  کشورهای در حال توسعه دولت ها از 
اســتراتژی های دولت گرایی برای مطرح کردن برخی از 
صنایع خود در عرصه رقابت  جهانی، کاهش فقر و ایجاد 

شركتهای
خصوصیچين
كهدرمناقصات
پروژههایانرژی
وساختوساز
شركتمیكنند،
بهاینكه
شركتهایدولتی
بزرگهمچنان
مناقصاترادر
انحصارخود
دارند،معترضاند.

نی
ها
هج

کد
ده

ان
جه

اد
ص
اقت
ی
دها

رون
از
ی
های

ش
زار

گ



57

ند
ی

گره
ن
آ

13
93

ن 
آبا

  /
م 

یک
 و 

سی 
ره 

شما

قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی منطقه ای است که استعداد و 
پتانسیل نامکشوفی در ایفای نقش مهمی در اقتصاد جهان در 
خود پنهان دارد. هم زمان که کشورها به دنبال بهترین راه برای 
دســت یابی به اهداف اقتصادی شان، یا به عبارت دیگر تبدیل 
کردن پتانسیل های شــان به واقعیــت، می گردند باید از خود 
بپرســند که همسایگان هم جوارشان چه نقشی در حمایت از 
بلندپروازی ها و آرزوهای آن ها ایفا خواهند کرد و چه نقش هایی 
می توانند ایفا کنند، و این که روابط درون منطقه ای بین کشورها 
را چطور می توان شکل داد تا به بهترین نحو منافع مشترک و 

جمعی را بیشینه سازد.
تنش های کهنه و جدید سیاسی در سراسر منطقه اوراسیا 
مرتبــاً توجه بالدرنگ را مطالبه می کند، و تمرکز منطقه را از 
توانایی های بنیادین و شالوده های بنای اقتصادی اش می گیرد. 
بنابرایــن شــاید زمان عجیبی بــرای این توصیه باشــد که 
چشم های مان را به افق های دور بلندمدت تا سال 203۵ بدوزیم 
و به فرصت های همکاری اقتصادی بیاندیشــیم. در این زمانه 
متزلزل و شــکننده، تفکر متعارف، الزم آن می داند که نظمی 
از اولویت بندی میان پرداختن به موانع و مشــکالت سیاسی 
اضطراری در کوتاه مدت و جست وجوی فرصت های اقتصادی 
در بلندمدت برقرار شــود. بااین همه دقیقاً در همچو زمانه ای 
است که مهم است در نظر داشته باشیم برای غلبه بر بن بست 
سیاسی، پرورش همکاری نوشکفته اقتصادی می تواند به خلق 
اعتمادی بیانجامد که برای پرداختن و حل تنش های موجود 
الزم و کارگشــا است. در چنین دوران بحرانی ای که مشکالت 
کوتاه مدت ذهن ما را به کل مشــغول کرده است، مهم ترین و 
ارزشمندترین کار این است که خود را وادار به بررسی بلندمدت 
کنیم، و بر یافتن منافع مشترک، و ایجاد بینشی مشترک که بر 

مبنای آن می توان شالوده فردا را بنا کرد، متمرکز شویم.
مجمع جهانــی اقتصاد بــرای حمایــت از  چنین تفکر 
استراتژیکی، گزارش ســناریوها برای قفقاز جنوبی و آسیای 
مرکزی را تهیه کرده است. فرایند تهیه این گزارش از اجالس 
گفت وگوی اســتراتژیک درباره آینده قفقاز جنوبی و آسیای 
مرکزی، که در هفتم و هشتم آوریل سال 2013 در باکو برگزار 
شد، آغاز شده است و در 18 ماه پس از آن بیش از ۵00 نفر در 

جریان آن مشارکت داشته اند.
رویکرد سناریویی ای که در این پروژه در پیش گرفته شده 
است از تصمیم گیران و سیاست گذاران حمایت می کند تا بتواند 
تغییرات عظیمی را در بسترهای عملیاتی خود، که کنترل شان 
کامالً در دســت آن ها نیست، به وجود آورند، و این بسترها را 
آماده کنند تا هم فرصت های مناسب جدید را دریابند و شکار 
کنند و هم فعاالنه از پس ریسک های احتمالی برآیند. این پروژه 
و رویکرد ویژه اش همچنین به طرفین ذی نفع و ســهام داران 
اجازه می دهد و کمک شــان می کند تا گفت وگویی ســازنده 
را دربــاره تصمیماتی که امروز دربــاره آینده چهارچوب های 
منطقه ای قفقاز جنوبی و آســیای مرکزی گرفته می شــود، 
راه اندازند؛ چهارچوب هایی مبتنی بر عوامل عمیق تر و موثرتری 
که منطقه را شــکل خواهند داد، و گفت وگویی که از جدال و 

رویارویی قدیم کشورها بر سر نهادهای خاص متفاوت است.
امیــد بر این اســت که ایــن گزارش منبعی شــود برای 
سهام داران و طرف های ذینفع، و دریچه نگاه به چشم اندازهای 
منطقه را وسعت بخشد، تا آینده ای شکوفاتر و باثبات تر برای این 

منطقه به ارمغان آید.

برنامه احیای
راه ابریشم
سناریوهاییبرایقفقازجنوبیوآسيایمركزی

گزارشآیندهنگرانهمجمعجهانیاقتصاد)داووس(

سپتامبر۲۰۱4

 اسپن بارت ایده
مدیر اجرایی و عضو 
هیئت مدیره مجمع 
جهانی اقتصاد 

 فیلیپ روسلر
عضو هیئت مدیره 
مجمع جهانی
 اقتصاد

 ترجمه بابک واحدی

مهماستدرنظر
داشتهباشيمبرای
غلبهبربنبست
سياسی،پرورش
همکارینوشکفته
اقتصادیمیتواند
بهخلقاعتمادی
بيانجامدكهبرای
پرداختنوحل
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در زمانه ای کــه اقتصاد جهــان در هر دو بخش 
بازارهای پیشــرفته و نوظهور نشانه هایی از ناپایداری 
و بی ثباتــی بنیادیــن دارد، منطقه قفقــاز جنوبی و 
آسیای مرکزی می تواند منبعی غیرمنتظره از پویایی 
اقتصادی باشــد؛ منبعی که ســرمایه گذاران جهان 
می توانند بر شالوده آن بنای رفیعی از رشد اقتصادی 
بسازند. این گزارش برای حصول اهداف خود منطقه 
را شامل ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، 
قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنســتان و ازبکستان 

درنظر می گیرد.
بااین حال، همان طور که در مورد همه شرکت های 
تازه کار صدق می کند، یک اقتصاد ملّی یا منطقه ای تنها 
در صورتی می تواند موفق باشد که بینش اقتصادی اش 
را شفاف سازد و استراتژی مشخص و آشکاری را برای 
هماهنگ ساختن منابع داخلی و مزیت های نسبی با 
تقاضای بازارهای داخلی و خارجی توســعه دهد. در 
طول 18 ماه، مجمع جهانی اقتصاد ۵00 صاحب نظر 
و کارشــناس را به کار گرفته است تا در گفت وگویی 
جمعی درباره دورنمای همکاری منطقه ای در جهت 
دستیابی به اهداف کشورهای قفقاز جنوبی و آسیای 

مرکزی تبادل نظر کنند، با این هدف که:
 پتانسیل منابع انرژی شان را بیشینه سازند.

 وارد زنجیره های عرضه جهانی شوند.
 اقتصادی تنوع بخشیده ای خلق کنند.

 نیروی کار باکیفیتی ایجاد کنند.
ایــن گزارش پی برده اســت که 
گرچه کشــورها به تنهایی می توانند 
به دست آوردهای کوتاه مدت برسند، 
تعقیب این چهار هــدف پایدارتر و 
ممکن تر خواهد بود اگر این اقدام از 
طریق همکاری منطقه ای بلندمدت 
پیش برده شود. در واقع، همان طور 
که یکــی از صاحب نظران این پروژه 
گفته اســت، »برخالف افراد که به 
می توانند  ثروت مندتر شدن  محض 
از جایی به جــای دیگر کوچ کنند، 
کشورها نمی توانند همسایگان خود 
را تغییر دهند.« این بدان معنی است 
که هیچ بخشی از منطقه نمی تواند 
از ضعیف ترین ارتباط و همسایه اش 
قوی تر شود، از این رو ایجاد انسجام 
و یک پارچگی اهمیتی منطقی و نیز 
اخالقی دارد. طرفه آن که، ســطوح 
پایین کنونی هم بستگی و وابستگی 
متقابل اقتصادی منطقه، آن را مهیای 
دست آوردهای قابل دسترس آسان و 

سریع در این زمینه می سازد.
شکستن »مرزهای اقتصادی« در این منطقه، که 
از سخت ترین و فراوان ترین مرزها میان مناطق جهان 
هســتند، می تواند تأثیر دگرگونی آفرینی بر تجارت 
فرامرزی و رشد داخلی داشته باشد. این امر به افزایش 
حق انتخاب مصرف کنندگان، تسهیل تولید داخلی و 
جذب سرمایه های عظیم خارجی، هم می انجامد، که 
همــه این ها به منطقه کمک خواهد کرد در مســیر 
دستیابی به اهدافی که برای خود مشخص کرده، قرار 

بگیرد.
برای دســتیابی به این دســت آوردها، کشورهای 
منطقه باید فکری به حال تفاوت های سیاسی شان، که 
به انجماد و منفعل ماندن منابع اقتصادی شان انجامیده، 
بکننــد؛ تا از وضعیت کنونی کــه زیانی جمعی را بر 
منطقه تحمیل می کند درآیند. خوشبختانه، همان طور 
که صاحب نظــران حاضــر در این پــروژه گفته اند، 
سیاســت گذاران منطقه در توسعه الگوهای رسمی و 
غیررســمی همکاری اقتصادی منطقه متفق القول و 

هم نظر هستند.
بااین حال توسعه اســتراتژی های اقتصادی زمان 
زیــادی می طلبد، لــذا تصمیمات اســتراتژیک باید 
بســترهای آتی ای را که به احتمال بسیار زیاد تفاوت 
زیادی با امروز خواهند داشــت، در نظر بگیرند. نتایج 

احتمالی را در سه سناریو مورد بررسی قرار داده ایم، تا 
به منطقه کمک کنیم از آینده خود آگاه شود و برای 

هرآن چه ممکن است رخ دهد آماده باشد.
با بررسی چالش های محتمل پیش رو، سناریوها 
فضایی برای شناخت اســتراتژی های قدرتمند رشد 
اقتصادی و راهــی برای پی گیری این اســتراتژی ها 
به صورت جمعی یا فردی، فراهم می سازند. هر سناریو با 
گزینه های استراتژیک پیشنهادی همراه است، از جمله:

تبدیل شدن به یک واسطه بینامنطقه ای: این منطقه، 
که هم مرز بازارهای اروپا، روســیه و آسیا است، به طور 
ایده آلی در جایگاه ایفای نقــش یک ُکریدور تجاری 
ســّنتی یا »پل،« »میانجی« یا »برگرداننده ی« نوآور 
میان بلوک های اقتصادی منطقه ای نوظهور، قرار دارد.

ایجاد زنجیره عرضه دیجیتــال آینده: این منطقه 
ممکن اســت فرصت ارزشمندی در گریختن از ادغام 
انسجام خود در زنجیره های عرضه فیزیکی و در عوض 
سرمایه گذاری در زیرساخت ها، نیروی کار و بنگاه های 
کوچک و متوسط دیجیتال خود داشته باشد، تا بتواند 
از این رهگذر از اقتصاد غیرمادی قرن بیست ویکم بهره 

بسیار ببرد.
توسعه برنامه های ابتکاری سبز: پتانسیل منطقه 
در برنامه های اقتصاد سبز، از جمله و نه محدود به 
منابع برق آبی اش، بسیار گسترده و در حال حاضر 
در مسیر استخراج و استفاده است. 
پی گرفتن یک الگــوی اقتصادی 
با محیط زیست  منطقه ای دوست 
می تواند به کشورها کمک کند که 
نه تنها در برابر فشــارهای جّوی و 
زمینــی آینده از خــود محافظت 
کنند، بلکه حتی شاید بتوانند آن 

فشارها را کاهش دهند.
بررسی اولیه هزینه ها و فایده های 
اجرای این اســتراتژی های ممکن، 
چه به تنهایی و چه جمعی، نشــان 
می دهند که در بســیاری از موارد 
فواید همکاری بسیار بیش تر از اقدام 
یک جانبه است. در واقع، همکاری 
عمومــاً تفــاوت عمــده ای میان 
دســت آوردهای کوتاه و بلندمدت 
درحالی که  زیــرا  مــی آورد،  پدید 
یک کشــور به راحتــی می تواند به 
دست آوردهای ســریع دست یابد، 
شکوفایی و رونق بلندمدت آن کشور 
معموالً بر توانایــی آن در تضمین 
ثبات در محیط بی واســطه خود، 

استوار است.

آسیای مرکزی، لکوموتیو اقتصاد جهان
خالصهاجراییگزارشبرایمدیران

سه سناریو: بسترهای آینده منطقه در سال 2035

جدایی
در ســال 203۵، اقتصاد جهان تحت غلبه بلوک های تجاری ای 
خواهد بود که در حوزه اقیانوس های اطلس، آرام و هند، متمرکز 
هستند. اعضای این بلوک ها همکاری شدید و نزدیکی را در زمینه 
انرژی و دیگر مسائل تجاری خواهند داشت، اما سیاست و حمایت گرایی به شدت 

مبادله و دادوستد میان بلوک ها را محدود خواهد کرد.

گریزگاه جنوبی
اقتصاد جهان در سال 203۵، اقتصادی دیجیتال، دانش محور و 
تحت غلبه اقتصادهای تازه پیشرفته خواهد بود. تجارت جنوب با 
جنوب، به ویژه در بخش خدمات، اهمیت بیش تری خواهد یافت. 
جمهوری اسالمی ایران اکنون درب های خود را به روی کسب وکار گشوده است و در 

مرکز مسیر دست یابی تولیدکنندگان غیرغربی به بازارهای نو قرار دارد.

فشار محیط زیستی
تا سال 203۵ تأثیرات متورم تغییرات جوی ویرانی ای در اقتصاد 
جهــان به بار خواهد آورد. فشــار مالی واکنش هــای روزبه روز 
هزینه برتر به فجایع طبیعی به کمبود منابع سرمایه گذاری خواهد 
انجامید و از فعالیت اقتصاد جهان خواهد کاســت. عواقب این اختالالت شــامل 

افزایش تقاضا برای رشد به لحاظ محیط زیستی پایدار خواهد بود.

منطقهقفقاز
جنوبیو
آسيایمركزی
میتواندمنبعی
غيرمنتظرهاز
پویاییاقتصادی
باشد؛منبعیكه
سرمایهگذاران
جهانمیتوانندبر
شالودهآنبنای
رفيعیازرشد
اقتصادیبسازند.
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کشورهای منطقه قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی را 
که یکجا در نظر می آوریم، اغلب از دریچه ای زیاده از 
حد محدود است. اما در آینده منطقه پتانسیل ایجاد 
یک هویت تازه در مقام مرکز فعالیت های اقتصادی در 

یک اقتصاد نوی قرن بیست ویکمی را دارد.
در عمده سال های دو هزاره گذشته، این منطقه 
خــود را در مرکز ثقل اقتصادی جهان یافته اســت. 
جایــگاه آن را در بهترین حالت می تــوان با واژه ای 
خالصــه کرد که امروز طنین بیش تری نســبت به 
گذشته دارد: »راه ابریشم.« مرکز ثقل اقتصادی جهان 
در طول دو قرن گذشــته پیشروی زیادی به سمت 
شــمال و غرب داشته است )شــکل دو( که این امر 
به سبب انقالب صنعتی در اروپا و امریکا رخ داده است. 
بااین حال، رشد چین و هند دارد این مرکز را بار دیگر 
به سمت شرق و جنوب می کشاند، و از این رو احتماالً 
این منطقه را بار دیگر در مرکز توجه ها قرار خواهد داد 

اگر بتواند از این فرصت نهایت بهره را ببرد.
بحث درباره راه ابریشم جدید با افزایش توجه ها به 
پیوند دادن ظرفیت های تولیدی چین به بازار مصرفی 
اروپا از طریق راه آهن، و دیگر راه ها، اهمیت و گسترش 
بیش تری یافته اســت. بااین حال، آرزوی بازســازی 
دســت آوردهای تجاری پیشــین با خطر اتکاء بیش 
از حد به تداوم عوامل خارجی مواجه اســت، عواملی 
که به طور کامل تحت کنترل سیاست گذاران منطقه 
نیستند، مثل تمرکز چین بر صادرات به غرب و رشد 
داخلی ای که این تمرکز بر آن اســتوار است. حقیقت 
این است که بااین که موقعیت جغرافیایی منطقه – که 
در نقطه اتصال بزرگ ترین مراکز جمعیتی و اقتصادی 
جهان واقع شــده – بــا در نظر گرفتــن جغرافیای 
اقتصادی درحال تغییر جهان، مزیّتی بالقوه محسوب 
می شود، تمرکز بیش از حد بر آن این خطر را دارد که 
دگرگونی های پیرامون منطقه، یا مزیت های بالقوه آن، 

همچون قدرت بازار داخلی اش، را نادیده بگیریم.
گرچه راه ابریشــم هنوز عبارت انگیزه بخشی در 
تعیین و نام گذاری اهداف است، تالش ها برای احیاء 
این مفهــوم تاریخی بیش از حد بــر این واژه تکیه 

کرده انــد، و بدین ترتیب نیاز به بازنگری عمیق تر در 
»ایده کسب وکار« در بازار جهانی را تحت الشعاع قرار 

داده و به فراموشی سپرده است.
در این بستر، مجمع جهانی اقتصاد، خط مشی ای 
روبه جلو و بی طرف را در اختیار رهبران کســب وکار 
و سیاســت گذاران قرار می دهد تا در کنار یک دیگر 
بتوانند بر دورنمای همکاری منطقه ای در راســتای 
دســت یابی به اهداف اقتصــادی اش تأثیر بگذارند و 
نسبت به آن شناخت یابند. این فرایند با گفت وگوی 
استراتژیک مجمع جهانی اقتصادی درباره آینده قفقاز 
جنوبی و آســیای مرکزی، در باکوی آذربایجان، در 
هفتم و هشــتم آوریل 2013، آغاز شد. پروژه ای که 
بیش از ۵00 صاحب نظر را در قالب مصاحبه، کارگاه و 
دیگر رویدادها و گردهم آیی ها در منطقه و خارج از آن 
به کار گرفت. این گزارش که نگرش های اصلی فرایند 
را خالصه کرده است می کوشد اندیشیدن بیش تر را 
برانگیزد، بی آن که به بحث و بررسی های برنامه های 
نهادی دیگر، که هریک به شیوه خود، در تالش برای 
به ارمغان آوردن همگنی و انسجام به منطقه هستند، 

محدود شود.
مشــاوره و بحث با طرف های ذی نفع در منطقه 
نشان داده است که وقتی کشورهای منطقه به مسیر 

خلق رونق اقتصادی باثبات می اندیشند، چهار هدف 
مشترک رخ می نمایاند:

 بیشینه کردن پتانسیل منابع انرژی
 ورود به زنجیره های عرضه جهان

 خلق یک شالوده تنوع بخشیده برای اقتصاد
 توسعه نیروی کار باکیفیت و ماهر

بخش نخســت این گزارش با ارزیابی این قضیه 
آغاز می شــود که آیا همــکاری اقتصادی می تواند 
گذرگاهی ارزشــمند برای دســت یابی کشورهای 
منطقه به اهداف  مشترک شــان، در راستای ایجاد 
رونــق اقتصادی پایدار و باثبات در منطقه، باشــد. 
بخش دوم سناریوهای محتمل آینده را برای منطقه 
شرح می دهد و گزینه های اســتراتژیکی را عنوان 
می کنــد تا به طرف های ذی نفــع و صاحب نظران 
کمک کند دریابند کــه چطور می توان به بهترین 
نحو، فردی یا جمعی، به اهداف اقتصادی کشورشان 
دســت یابند. این گزینه های پیشنهادی همچنین 
فضایــی می ســازند که در آن بحــث و جدل های 
بیش تر درباره گزینه های محتمل دیگر برای منطقه 
در می گیرد؛ بحث بر سر این که چطور می توان به 
اهداف اقتصادی موردنظر دست یافت، و چطور این 

اهداف را به بهترین نحو پی گرفت.

راه ابریشم دیروز، راه ابریشم امروز

باکو
آذربایجان

آوریل 2013
گفت وگوی استراتژیک مجمع جهانی 
اقتصادی درباره آینده قفقاز جنوبی 

و آسیای مرکزی و مصاحبه ها

دالیان
چین

سپتامبر 2013
کارگاه جلسه ساالنه 

قهرمانان نو

تفلیس و آستانه 
گرجستان و قزاقستان
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این بخش به تحلیل همکاری اقتصادی به عنوان 
ابزاری دســت یابی به اهداف اقتصادی منطقه، مبنی 
بر بیشینه ساختن پتانسیل منابع انرژی آن، ادغام در 
زنجیره های عرضه جهانی، ایجاد شالوده ای تنوع بخشیده 
برای اقتصاد و توســعه نیــروی کار ماهر باکیفیت، 
می پردازد. ظرفیت موفقیت یک کشور همواره در وهله 
نخست بر ثبات و انسجام محیط بی واسطه پیرامون اش 
وابسته اســت، به ویژه وقتی سودای مقاومت در برابر 
مشکالتی را در سر داشته باشید که یا بیرونی هستند 
)مثل بحران اقتصاد جهانی( یا درونی )مثل فروپاشی 
یا بحران همسایه ای شکننده تر.( همان طور که یکی از 
صاحب نظران این پروژه گفته است، »برخالف افراد که 
به محض ثروت مندتر شدن می توانند از جایی به جای 
دیگر کوچ کنند، کشورها نمی توانند همسایگان خود 
را تغییر دهند.« و این امر انسجام و همکاری فعاالنه  
را موجه و منطقی می سازد، حتی اگر فقط در زمینه 
اهداف اقتصادی باشــد. همکاری منطقه ای با تقویت  
سرنوشت هر کشور کل دورنمای کشورهای منطقه 
را تقویت می کند. عالوه براین، مسائل اقتصادی معموالً 
دردسترس ترین مسیرها به سمت همکاری هستند. 
وعده رشــد این مسائل کشف و شناخت فرصت های 
برد-برد را برای ســاختن آینده و بعد بهره گرفتن از 
دیگر روابط میان کشورها، با چرخه های بازخورد بالقوه 

مثبت، آسان تر می سازد. 
نابرابری های اقتصادی در منطقه چشم گیر و 

اساسی هستند، اما این می تواند گواهی برای 
پتانسیل پیروزی های چشم گیر آسان باشد

در حال حاضر کم تر کسی قفقاز جنوبی و آسیای 
مرکزی را بازاری مشــترک، یا حتی منسجم می داند. 

در زمینه رقابت پذیری، بر اساس گزارش رقابت پذیری 
جهانی مجمع جهانی اقتصــاد برای دوره 2014-1۵، 
شکاف رده بندی میان بهترین و بدترین کشور منطقه 
از این جهت، ۷0 رده بوده اســت )از فهرســت 144 
کشوری.( بیش ترین تولید ناخالص داخلی منطقه 30 
برابر کم ترین تولید ناخالص داخلی است، و نزدیک به 
13 برابر وقتی که برمبنای تولید ناخالص داخلی سرانه 
بســنجیم. در حال حاضر، این منطقه از اقتصادهای 
به شدت واگرا تشکیل شده است. در معنای مرتبط بودن 
با هم، منطقــه فاصله زیادی با دیگر مناطق جریانات 
تجــاری درون منطقــه ای دارد، و 96 درصد صادرات 
آن از منطقه خارج می شــوند. داده های بانک جهانی، 
نشان می دهند که »مرزهای اقتصادی میان کشورهای 
قفقاز جنوبی و آســیای مرکزی، همچون بســیاری 
از کشــورهای نوظهور اولیه، در مقایسه با اقتصادهای 
پیشرفته، به شدت پررنگ هستند.« براساس این داده ها 
گزارش تحقیقات جهانی موسسه مالی اچ اس بی سی 
نشان می دهند که در دهه های 19۵0 و 1960، همین 
قضیه در مورد کشورهایی که اکنون دنیای پیشرفته 
نامیده می شدند صادق بود، و همان طور که سیر تحول 
آن ها نشان می دهد تالشی همه جانبه برای همکاری در 
زمینه کاهش مرزها و محدودیت های تجارت و دیگر 
جریانات اقتصادی می توانــد اثری دگرگون کننده بر 
اقتصادهای داخلی داشته باشد، به ویژه آن اقتصادهایی 
که از کوچکی مقیاس یا وضعیت گرفتار در خشــکی 
رنج می برند. کشورهای این منطقه سفت وسخت ترین 
مرزهــا را در جهان دارند، و از این نظر، نوعی مرز مانع 
برای ادغام در اقتصاد جهانی و تجارت بینامنطقه ای را 

به نمایش می گذارند.

همکاری و رونق  اقتصادی اغلب دست دردست هم 
پیش می روند، و دست آوردهای ویژه رفیعی در 

این منطقه خاص می توان حاصل کرد
ثروت مندترین مناطق جهــان – اروپا، امریکای 
شمالی، شــرق آسیا، و اقیانوســیه – مرتبط ترین 
اقتصادهــا را هم دارند. اگرچه ایــن امر دال بر این 
نیست که ارتباط مســتقیم معمولی میان انسجام 
و یک پارچگــی با رونــق اقتصادی وجــود دارد، و 
درحالی که مناطق متمول جهان قطعاً از دیگر عوامل 
تعیین کننده همچون نهادهای قدرتمند سود برده اند، 
به وضوح پیداست که مناطقی که جریانات تجاری 
بیش تری دارند به لحاظ اقتصادی موفق تر هستند. 
منطقه قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی، که در این جا 
با جنوب آسیا هم تالقی دارد، منطقه ای با پایین ترین 
جریانات تجاری درون منطقه ای را تشکیل می دهد. 
اگر تجارت درون منطقه ای بیش تر با رونق منطقه ای 
هم راستا و هم بسته باشد، آن گاه کمبود این تجارت 
در منطقه را می توان نشــانه ای از دســت آوردهای 
اقتصــادی شــگرف بالقوه در نظــر گرفت. منطق 
اقتصادی زیربنایی این ارتباط میان تجارت بیش تر و 
ثروت را بانک بازسازی و توسعه اروپا )EBRD( در 
گزارش »گذار 2012: انسجام فراسوی مرزها«، مورد 
بررسی قرار داده اســت. این گزارش اشاره می کند 
که کاهش موانع و محدودیت هــای تجاری اصوالً 
باید گزینه های مصرف کنندگان را بهبود بخشــد، 
و این کار را از طریق تســهیل رقابت بیش تر میان 
تولیدکننــدگان انجام می دهد، کــه می تواند برای 
منطقه قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی حائز اهمیتی 
حیاتی باشد. در حال حاضر، مصرف کنندگان در این 

همکاری جمعی، موتور پیشرفت  منطقه
بخشاول:مسألههمکاریمنطقهای

آلومینیوم

دیگر فلزات

طال

گاز طبیعی

نفت

صادرات برون منطقه ای )درصد(
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تولید ناخالص داخلی کشور
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منطقه بیش تر هزینه موانع سفت وسخت تجاری را 
بر دوش می کشند. هم راســتا با این منافع متوجه 
مصرف کنندگان، همکاری اقتصادی همچنین وعده 
دسترسی بیش تر به مواد اولیه باکیفیت و ارزان قیمت 
را هم برای تولیدکنندگان در خود دارد. برای مثال، 
همکاری بیش تر در مدیریت منابع طبیعی می تواند 
به معنای عرضه قابل اتکاءتر برق باشد، در عین حال 
که موانع انتقال نیروی کار – معیاری که منطقه در 
حال حاضر وضعیت خوبــی در آن دارد – می تواند 

نیروی کار باکیفیت و ماهر منطقه را بیشینه سازد.
تولیدکنندگان منطقه، و در معنای عام تر، اقتصاد 
آن هم از این محل نفع بســیار خواهد برد، زیرا که 
مناطق واجد همکاری بیش تر بازارهای بزرگ تری 
بــرای تولیدکنندگان منطقــه ای و خارجی فراهم 
می ســازند، و بدین ترتیب ســرمایه گذاری  بسیار 
بیش تری را نسبت به منطقه ای که به تنهایی عمل 
می کند، جذب می کننــد. یک نمونه محکم از این 
که چطــور همکاری منطقه ای را می تــوان به ابزار 
قدرتمندی برای جذب ســرمایه گذاری تبدیل کرد 
در گزارش رقابت پذیری افریقا 2013، آمده اســت، 
گزارشی که مجمع جهانی اقتصاد با همکاری بانک 
جهانی و بانک توســعه افریقا تهیه کرده اســت. از 
طریق ســرمایه گذاری همکارانه، قطب های رشدی 
در بســیاری از بخش ها پدیــد آمده اند، که معموالً 
سرمایه گذاری دولتی، خصوصی و برون مرزی را در 
هم می آمیزند و از این طریق، به گونه ای از همکاری 
منطقه ای نیاز دارند. این قطب ها، صنعتی شدن را از 
طریق ایجاد سرمایه گذاری های میان مدت بیش تر و 
اشتغال، مورد حمایت قرار می دهند. ایجاد قطب های  
رشــد به ویژه برای قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی 
استراتژی جذابی خواهد بود، با در نظر گرفتن امکان 
به کارگیری کامل و دقیق این پدیده در بهره برداری از 

منابع طبیعی غنی منطقه.
عالوه براین، اگر چنین استراتژی هایی به همکاری  
اقتصادی منطقــه کمک می کنند تــا حقیقتاً به 

سرمایه گذاری بیش تر و سّیالیت بیش تر سرمایه برسد، 
می توان از این رهگذر به تخصیص بهینه تر سرمایه 
در منطقه ای که از موهبت سرمایه های داخلی بسیار 
برخوردار اســت رسید. این هم به نوبه خود می تواند 
به کشــورها کمک کند تا اقتصادهای شان را تنوع 
بیش تر ببخشند، زیرا که سرمایه در وهله نخست به 
سمت حوزه هایی کشش می یابد که از مزیت رقابتی 
برخوردار هستند. همان طور که گزارش 2012 بانک 
بازسازی و توســعه اروپا )EBRD( نشان می دهد، 
این اتفاق هم به نوبــه خود می تواند گامی به پیش 
در جهت انسجام و ادغام بیش تر منطقه در اقتصاد 
جهانی شــود، زیرا که »کشورهای داخل یک حوزه 
انسجام منطقه ای می توانند با بهره گیری از مزیت های 
رقابتی یک دیگر زنجیره های تولید میان مرزی ایجاد 
کنند و در نهایت محصــوالت نهایی را به بیرون از 

حوزه صادر کنند.«
همکاری منطقه ای از یک طریق دیگر هم می تواند 
به افزایش ادغام منطقه در زنجیره های عرضه جهانی 
کمک کند، و آن از طریق تدابیر تسهیل تجارت است، 
که می کوشند سازوکارهای تجارت را آسان تر سازند 
و موانع  تجاری را کاهش دهند. موانع زنجیره عرضه 
شــامل تمام عواملی می شوند که تجارت را پیش و 
پس از خروج کاالها از مرز محدود می سازند، از جمله 
فقدان تسهیالت حمل ونقل کافی و زیرساخت های 
بسنده، یا سازوکارهای اداری سنگین و طاقت فرسا. 
همان طور که در یک گزارش تازه دیگر مجمع نشان 
داده شده است، تدابیر از میان برداشتن این موانع و 
تسهیل تجارت اثر مثبتی بر هم رشد تجارت و هم 
رشد اقتصاد داشته است. در حقیقت، کاهش موانع 
زنجیره های عرضه  می تواند تأثیر بسیار چشم گیرتری 
نسبت به کاهش موانع تجاری رسمی، مثل تعرفه ها، 
داشته باشــد. آن گزارش پی برده است که اگر تک 
تک کشورهای جهان این موانع زنجیره های عرضه را 
تا نیمی از سطح بهینه جهانی کاهش دهند، تولید 
ناخالص داخلی جهان 2.6 تریلیون دالر )4.۷ درصد( 

افزایش می یابــد و صادرات جهانــی 1.6 تریلیون 
دالر )14.۵ درصد( بیش تر می شود. برای بعضی از 
کشورهای قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی، این موانع 
بسیار چشم گیر و سفت وسخت هستند، به ویژه در 
زمینه هزینه های حمل ونقل، سازوکارهای گمرکی و 
فساد  اداری. گزارش مجمع جهانی اقتصاد همچنین 
پی برده است که این منطقه در میان مناطق جهان 
یکی از بهترین بخت ها را در بهره مندی از اصالحات 
در زمینه فراهم ساختن امکان تجارت دارد: کاهش 
موانع زنجیره های عرضه می تواند صادرات منطقه را 
حدود 6۵ درصد افزایش دهد و واردات را 49 درصد، 
همچنیــن تولید ناخالص داخلــی منطقه را هم 8 
درصد افزایش خواهد داد، که رتبه دوم افزایش تولید 

ناخالص داخلی در جهان خواهد بود.

موانع غیراقتصادی در مسیر همکاری همچنان 
پابرجا هستند

به منطقه قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی از محل 
همکاری بیش تر منطقه ای، منافع بســیاری عاید 
خواهد شد. اصطالح »مناقشه های منجمد« را اغلب 
برای تنش های ویژه امنیتی منطقه به کار می برند: اما 
چیزی که کم تر مورد توجه قرار گرفته این است که 
منطقه از آن چه می توان سندروم »منابع  اقتصادی 
منجمد« خواند رنج می برد، و این مســأله به سبب 
مجموعه گســترده ای از تنش های سیاسی عارض 
شده است. تحلیل های مشابهی در مورد هزینه های 
اقتصادی تنش و مناقشــه انجام شــده است. برای 
مثال، یک تحلیل بانک جهانی در ســال 2013 پی 
برده است که ایست های بازرسی رژیم صهیونیستی 
تولید ناخالص داخلی بالقوه کرانه باختری را 6 درصد 
کاهش داده است. در منطقه قفقاز جنوبی و آسیای 
مرکزی، چندین و چند مطالعه به تخمینی از هزینه 
فرصت تنش های سیاسی و همکاری  اقتصادی که در 
حال حاضر محدود است، رسیده اند، و نشان داده اند 
که چطور این هزینه ها در تمام ابعاد گسترده اقتصاد 
پخش می شوند. براســاس مطالعه بانک جهانی در 
سال 2000، و گزارشی که برنامه توسعه سازمان ملل 
متحد )UNDP( در سال 200۵ تهیه کرده است، 
بهبود در همکاری منطقه ای می تواند به رشد 30 تا 
38 درصدی در تولید ناخالص داخلی قفقاز جنوبی 
و ۵0 تــا 100 درصدی در تولیــد ناخالص داخلی 
آســیای مرکزی در دوره ای 10 ساله بیانجامد. اگر 
گذرگاه های حمل ونقل در داخل این منطقه توسعه 
داده شــوند، تجارت می تواند تا 160 درصد افزایش 
یابد، و تجارت برون مرزی 113 درصد افزایش خواهد 
یافت. این گذرگاه های حمل ونقل همچنین می توانند 
به پس اندازهای عظیمی در هزینه های زنجیره عرضه 
بیانجامند و اشــتغال ایجاد کنند. در زمینه محیط 
طبیعی منطقه، گزارش فوق الذکر برنامه توســعه 
سازمان ملل متحد تخمین زده است که همکاری 
بهبودیافته منطقه ای می تواند از زیانی 3.6 درصدی 
در تولید ناخالص داخلــی جلوگیری کند، آن هم  ضخامت هر خط مرزی نشان دهنده میزان محدودیت های آن مرز در انتقال  جریان کاال، سرمایه، انسان و اندیشه ها به کشورهای 

دیگر است. از مناطق خاکستری تیره داده های کافی در دست نیست.

تفاوت ها در مرزهای اقتصادی

كاهشموانع
زنجيرههایعرضه
میتواندصادرات
منطقهراحدود6۵
درصدافزایشدهد

ووارداترا49
درصد،همچنين
توليدناخالص

داخلیمنطقهراهم
۸درصدافزایش

خواهدداد،كهرتبه
دومافزایشتوليد
ناخالصداخلیدر
جهانخواهدبود.
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به لطف مدیریت بهتــر آب. در هر یک از این موارد، 
حل وفصل تنش های سیاسی در مرکز تالش برای 
بیشینه ســازی فرصت های اقتصــادی قرار خواهد 
داشت.در واقع، در حالی که برخی برنامه ها – در وهله 
نخست در سطح تک جانبه و دوجانبه – ابعاد سّیالیت 
اقتصادی منطقه را در سال های اخیر بهبود بخشیده 
اســت، منطقه قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی هنوز 
گرفتار موانع سیاسی در مسیر همکاری اقتصادی در 
میان کشورهای عضو است. هر دو مسأله تنش های 
کهنه در میان برخی کشورهای منطقه و تهدیدهای 
امنیتــی خارجــی، توجیهی برای موانــع تجارت 
منطقه ای شده اند. یکی از عواقب بن بست نسبی این 
است که منطقه در کل، و بســیاری از مناطق آن، 
در حال حاضر از زیان های اقتصادی غیرضروری رنج 
می برند. وضعیت کنونی به شدت تنش آمیز و پرتهدید 
اســت، نه تنها به این خاطر که تنش های سیاسی 
به طور مستقیم از حصول دست آوردهای اقتصادی 
جلوگیری می کنند، بلکه همچنین به این سبب که 
این تنش ها چالش هــای موجود یا پنهان را هم در 
خود بلعیده اند، و پتانسیل آن ها در ممانعت از توسعه  

و ایجاد اعتماد را به کار گرفته اند.

نیروی محرکه ای در افزایش همکاری  اقتصادی 
منطقه ای نهفته است

فرامــوش کردن این که مناطقــی که اکنون از 
همکاری نزدیک بهره مند هســتند و نفع می برند 
روزگاری بــا مشــکالتی روبه رو بوده انــد که حل  
کردن شان دشــوار و ناممکن می نمود، آسان است؛ 
مشکالتی از همه  نوع، هم از محل فقدان همکاری 
اقتصادی، و هم نبود اعتماد سیاســی. این که این 
مناطق توانسته اند بر موانع پیشین غلبه کنند نشان 
می دهد کــه قفقاز جنوبی و آســیای مرکزی هم 
می تواند چنین کند، فقط کافی است تمایل کافی 

و اراده سیاسی داشته باشد.
نظرات مشاوران این پروژه نشان می دهند که آن 
اراده سیاسی وجود دارد: شمار مشاورانی که درباره 
شدنی بودن همکاری اقتصادی نگران بودند بیش تر 
از آن هایی اســت که نسبت به تمایل به همکاری  

اقتصادی دل نگرانی داشــته اند. در این پروژه بیش 
از ۵00 مشاور از تمام هشت کشور منطقه شرکت 
داشــته اند، که همه آن ها در یک یا چند میزگرد از 
9 میزگرد، کارگاه و جلسات بحث وگفت وگویی که 
در باکو، تفلیس، بیشکک، آستانه، مسکو، استانبول، 
دالیــان و داووس-کالســترز برگزار شــد، حضور 
داشــتند. عالوه بر این بحث و گفت وگوها نزدیک 
به 200 نفر از شــرکت کنندگان در یک پیمایش 
رأی گیری هم شــرکت کردند که در آوریل 2013 
برگزار شــد، در جریان گفت وگوهای استراتژیک 
مجمع جهانی اقتصادی درباره آینده قفقاز جنوبی 
و آسیای مرکزی، که 60 درصد از شرکت کنندگان 
در آن معتقد بودند اقتصاد آینده این منطقه احتماالً 
اقتصادی منسجم و یک پارچه خواهد بود، و حدود 
20 درصــد خبر از تجزیه و چندپارگی می دادند، و 
1۵ درصــد معتقد به ایجاد قطبی شــدگی بودند. 
جز تفســیر و تحلیل این مشــاوران پروژه، نگاهی 
نزدیک تر به داده ها، نشــانه های تشــویق کننده ای 
نشــان می دهند، و حکایت از آن دارند که تجارت 
درون منطقه ای در بعضی کشــورهای منطقه، و در 
زمینه صادرات ســوخت غیرفسیلی بیش تر از حد 
انتظار اســت. اگرچه تجارت درون منطقه ای صرفاً 
4 درصد از تجارت کل صادرات منطقه را تشــکیل 
می دهد، این رقم متوسط برخی استثناها را پنهان 
ساخته است: در گرجستان و جمهوری قرقیزستان، 
سهم این تجارت تقریباً 40 درصد است. همچنین 
این رقم به سبب غلبه سوخت های فسیلی بر تولید 
صادرات منطقه غیرواقعی است: بدون این ها، سهم 
تجارت درون منطقه ای از 4 به 11 درصد تقریباً سه 
برابر می شــود. همچنین این آمارها فقط تجارت 
رسمی را در بر می گیرند. بااین که تخمین ها متفاوت 
اســت، تجارت غیررسمی – برمبنای کاالهایی که 
معموالً از چین وارد می شوند، اما بار دیگر در داخل  
منطقه صادر می شوند – هم رقم چشم گیری خواهد 
بود، حدوداً 2۵0 درصد بیش تر از رقم تجارت رسمی 
در جمهوری قرقیزســتان، و نزدیک به 60 درصد 
بیش تر در تاجیکستان. این امر هم نشان از سطح 
باالی فعالیت درون منطقه ای دارد، هرچند پنهانی 

باشــد. عالوه براین، مدارک و شــواهدی در دست 
است که نشان می دهند سرمایه گذاری برون مرزی 
در داخل منطقه رو به رشــد است، و تخمین زده 
می شــود که ســرمایه گذاری قزاق ها در جمهوری 
قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان، در دوره 200۵ 
تا 2012 نزدیک به 900 میلیون دالر بوده است. در 
کل، بانک توسعه اوراسیا اعالم کرده است که »سطح 
انسجام در بخش های انرژی، کشاورزی و آموزش، 
در آسیای مرکزی باالتر از باقی حوزه شوروی سابق 
اســت.« مبادالتی از این دست – به ویژه در سطح 
اولیه – وقتی به آینده چشم انداز همکاری اقتصادی 
منطقه ای می اندیشیم، حائز اهمیت بسیار هستند، 
زیرا که به شدت در برابر نوسانات سیاستی و تغییرات 
ساختاری مقاوم هستند، و این مقاومت از ماهیت 
مبتنی بر نیاز و منشاء های متعددشان سرچشمه 
می گیرد. مروری بر برخی از اظهارنظرهای مشاوران 
پروژه درباره میزان تمایل و امکان پذیری همکاری  
اقتصــادی منطقــه ای بیش تر دارد. اشــتها برای 
آزادی های بیش تر میان بازیگران بخش خصوصی در 
سراسر منطقه، از جمله برای فعالیت های برون مرزی، 
در اظهارنظرهای مشاوران مشهود بود، که حکایت 
از این دارد کــه احتماالً بازیگران کســب وکار در 
بسیاری از سطوح همین حاال به یک دیگر بیش تر 
اعتماد دارند تا به هم تایان غیراقتصادی شان. چنین 
فرضیه ای نه تنها بازتاب این حقیقت خواهد بود که 
درجه ای از اعتماد برای شکوفایی مبادالت تجاری 
ضروری است، بلکه این واقعیت را هم نشان می دهد 
که تجارت اغلب خودش بخــش اعتمادزایی بوده 

است.
بااین حال، همان طور که پیش تر اشــاره شــد، 
چنین انرژی ای تا زمانی که اعتماد در ماهیت روابط 
سیاسی منطقه هم پدیدار نشود، پنهان و غیرفعال 
خواهد ماند. برای ایجاد روابط اقتصادی و سیاســی 
این چنین ســالمی میان کشورها، اعتماد باید وجه 
مشخصه روابط داخلی باشد، تا به رهبران اجازه دهد 
جریان های آزاد برون مرزی را تشویق کنند، جای این 
که درباره اثرات آن ها بر آینده کشورهای خود نگران 

باشند.

دست آوردهای 
بالقوه شگرف 
از محل همکاری 
منطقه ای 
و کاهش 
هزینه های 
فرصت

رشد تولید ناخالص داخلی تجارت هزینه های زنجیره عرضه اشتغال محیط زیست
آسیای مرکزی کل تجارت پس انداز

زیان

در هزینه های مسافرت از محل مشارکت کشورها در 
گذرگاه های حمل ونقل جدید

مدیریت نابهینه آب 
در آسیای مرکزی

فجایع  عظیم طبیعی می توانند 
موجب آن شوند که یک کشور 
کوچک منطقه تا 

خود را از دست بدهد که همکاری 
منطقه ای این هزینه را کمینه می سازد

منطقه را از بین می برد

که در حال حاضر در ترافیک 
نامتوازن کامیون ها میان آسیای 
مرکزی و غرب اروپا از دست می رود

 + 1.728
میلیارد دالر 3.6 درصد از تولید 

ناخالص داخلی

10 درصد از تولید 
ناخالص داخلی

 +1.8
میلیون کار 
تمام وقت

 -300
میلیون دالر 
در سال

تجارت ترانزیتی
قفقاز جنوبی

10 سال

10 سال
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0
درصد
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37.5

25
12.5

0
درصد

55+ درصد برای جمهوری قرقیزستان
20+ درصد برای قزاقستان

160+ درصد

113+ درصد

منطقهقفقاز
جنوبیوآسيای
مركزیهنوز
گرفتارموانع
سياسیدر
مسيرهمکاری
اقتصادیدرميان
كشورهایعضو
است.هردو
مسألهتنشهای
كهنهدرميان
برخیكشورهای
منطقهو
تهدیدهایامنيتی
خارجی،توجيهی
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در ســال 203۵، اقتصــاد جهــان تحت غلبه 
بلوک هــای تجــاری ای خواهد بود کــه در حوزه 
اقیانوس های اطلس، آرام و هند، متمرکز هســتند. 
اعضای این بلوک ها همکاری شدید و نزدیکی را در 
زمینه انرژی و دیگر مسائل تجاری خواهند داشت، اما 
سیاست و حمایت گرایی به شدت مبادله و دادوستد 

میان بلوک ها را محدود خواهد کرد.

تحوالت ساختاری
با نگاه به گذشــته می توان به وضوح دید که تا 
اواســط دهه 2010 نشانه های آشــکاری از این که 
عصر جهانی شدن اقتصاد دارد جای خود را به عصر 
تازه ای از منطقه ای شــدن اقتصادی می دهد، وجود 
دارد. ســرعت این چندپارگــی آن گاه که اتحادیه 
اروپا تصمیم گرفت مهلت قانونی 20 ساله ای برای 
اعضای جدید معین کند، بیش تر شد. این تدبیر یکی 
از راه های متعددی اســت که اتحادیه اروپا از طریق 
آن ها می کوشــد از احیاء اقتصادهای عضو خود که 
از پیمان شراکت تجارت ترانس آتالنتیک و شراکت 
ســرمایه گذاری )TTIP( بــا ایاالت متحده منتفع 

شده اند، حمایت کند.
از آن زمان به بعد، اقتصاد جهان به شدت چندپاره 
و تقسیم شــده به بلوک های تجاری منطقه ای شده 
است، که هرکدام شان قواعد و مقررات سفت وسخت 
خودشــان را بر زنجیره های عرضه بینامنطقه ای و 
واردات بیــن منطقه ای اعمــال می کنند. هند، که 
اکنــون در رأس »کلوب اقتصــادی اقیانوس هند« 
ایستاده، سرانجام در دهه 2020 به عنوان یک قدرت 
اقتصادی جهانی ظاهر می شود، و تنش های امنیتی 
افغانستان شکننده در شمال را نادیده می گیرد، و در 
عوض تصمیم می گیرد بر نفوذ و تأثیر خود در سراسر 

اقیانوس متمرکز شود.
چین، که پس از ســقوط تقاضای جهانی برای 
کاالهایش با اُفت ســرعت رشــد اقتصادی مواجه 
شده، - که به نوبه خود به چندپارگی اقتصاد جهان 
و کاهش مصرف داخلی می انجامد – تالش هایی را 
 )TPP( برای پیوستن به شراکت ترانس پاسیفیک

که به امریکا و شرق آسیا اجازه داده است سالمت 
اقتصاد خود را علی رغم ناآرامی های ژئوپولتیک 
حفظ کنند، آغاز کرده اســت. این شکوفایی 
اقتصادی شرق آسیا از سیاست »نگاه به شرق« 
روسیه هم نفع برده است، روسیه ای که تالش 
کرده است افت فزاینده اقتصاد خود را از طریق 

پیشروی اقتصادی در شــرق با توافق هایی که 
شامل دسترسی امتیازآمیز به منابع انرژی  آن ها 

هستند، مدیریت کند.

تأثیر تحوالت ساختاری بر منطقه قفقاز جنوبی و 
آسیای مرکزی

رویکرد حمایت گرای اتحادیه اروپا به ویژه بر قفقاز 
جنوبی تأثیر مخربی دارد، زیــرا که امیدهای آینده 
عضویت در آن اتحادیه رنگ می بازند و روابط تجاری 
کنونی کم رنگ تر می شوند. آسیای مرکزی هم به نوبه 
خود آسیب زیادی از این امر می خورد، نه فقط به سبب 
افت رشد اقتصادی در شرکای اقتصادی اش، روسیه و 
چین، بلکه همچنین به دلیل جدا افتادن اش از روابط 

دوجانبه فزاینده آن ها.
ســرمایه گذاری  بانــک  ایجــاد  درحالی کــه 
زیرساخت های آسیایی )AIIB( به امیدهایی مبنی بر 
پروژه های بزرگ پکن تا اواسط دهه 2010 انجامیده 
اســت، کمبود ســرمایه در چین به تدریج از حجم 
ســرمایه گذاری های چین در منطقه کاســته است. 
عالوه براین، درحالی که آسیای مرکزی زمانی از رویکرد 
چینی-روسی منتفع می شد، محدودیت های اقتصادی 
چین، و گرایش های سیاسی فدراسیون روسیه به این 
معنا است که هیچ کدام از این دو شریک اکنون نیازی 

نمی بینند که این منطقه را در روابط خود راه دهند.
دشــواری صادرات کاال از قفقاز جنوبی و آسیای 
مرکزی به بیش تر بازارها، جریانات تجاری رسمی و 

غیررسمی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
در کل رویکرد حمایت گــرای بلوک های تجاری 
منطقــه ای جهان این منطقه را به انزوا رانده اســت. 
حتی بخش انرژی منطقه هم از این چندپارگی اقتصاد 
جهانی متأثر شــده است. نه تنها تقاضای چین اُفت 
کرده است، بلکه نیاز چینی ها و دیگر ملل شرق آسیا 
بیش تر از سوی فدراسیون روسیه ای تأمین می شود 
که بیــش از پیش بر صــادرات منابع انــرژی خود 
متکی شده است. تقاضای اروپا هنوز پابرجاست، اما 
بیش تر بر منابع عرضه نزدیک تر به خانه یا شــرکای 
ترانس آتالنتیک اش اســتوار اســت. نیازهای انرژی 

جنوب آسیا، گرچه همواره منبع امیدی برای جذب  
مازاد انرژی آسیای مرکزی بوده است، عمدتاً به سبب 
شــبکه های ناامن توزیع، با در نظر گرفتن تنش های 
امنیتی ادامه دار افغانستان، از دست این منطقه می رود.

استراتژی پیشنهادی برای این سناریو
منطقه بازار منطقه ای خود را توسعه دهد: در دنیایی 
که ویژگی  اصلی اش روند حرکت به سمت منطقه ای  
شدن اقتصاد است، این منطقه می تواند فرصت های 
حاصــل از پایگاه مصرف 100 میلیون نفری اش را با 
ایجاد بازار منطقه ای برای خود تا سال 203۵ بیشینه 
سازد. الزم نیست این اســتراتژی به ایجاد  بازارهای 
محصور محدودی که مناطق دیگــر ایجاد کرده اند 
بیانجامــد. در عوض، هــدف آن می تواند بهره گیری 
بیش تر از بازارهای درون  منطقه ای باشد که در حال 
حاضر به ســبب سیاست های اشــتباه و موانع اداری 

چندپاره شده اند.

دالیل تعقیب این استراتژی به صورت انفرادی
تأثیر یک جانبه: تاریخ اقتصاد نشان می دهد که تدابیر 
اقتصادی در سطح ملّی، همچون آزادسازی تک جانبه 
تجارت، می تواند تأثیر عظیم چشم گیری بر مبادالت 
تجاری برون مرزی بگذارد، حتی اگر مقابله به مثلی در 

کار نباشد.
اثر بهمنی: تدابیر یک جانبه ای این چنین، با در نظر 
گرفتن اساس اعتمادی که می ســازند، می تواند اثر 
فزاینده بهمن گونی بر پاسخ های متقابل ترّقی طلب 

بگذارد.

دالیل تعقیب این استراتژی به صورت جمعی
توافق های متقابل: دست یابی به هدف کاهش موانع 
تعرفــه ای و غیرتعرفه ای به صورت جمعی آســان تر 
خواهد بــود، زیرا که مذاکــرات چندجانبه می تواند 
موجبات توافق های متقابل و تسهیل توافق را به وجود 

آورد.
انسجام منطقه ای: تجارت درون منطقه ای در صورتی 
که کشورها در تولید کاالهای خاص متخصص شوند، 
و نه این که بسیاری شان کاالهای مشابه یا یک سان 
تولید کنند، توســعه خواهد یافت. همکاری در 
توسعه استراتژی های صادرات گامی اساسی به 

سمت این هدف خواهد بود.
تحّرک داخلی: جنبش و تحرک مردم در این 
منطقه در حال حاضر نسبت به دیگر جریانات 
درون منطقه ای بیش تر است. این می تواند نقطه 
آغازی برای توسعه یک بازار مشترک نیروی کار و 

مصرف باشد.

جدایی
چگونهآسيایمركزیبهیکبلوكتجاریمستقلتبدیلشود؟

سناریوی اول

اینمنطقهمیتواند
فرصتهای

حاصلازپایگاه
مصرف۱۰۰

ميليوننفریاش
راباایجادبازار
منطقهایبرای

خودتاسال۲۰3۵
بيشينهسازد.
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اقتصاد جهان در سال 203۵ اقتصادی دیجیتال، 
دانش محور و تحت غلبه اقتصادهای تازه پیشــرفته 
خواهد بود. تجارت جنوب با جنوب، به ویژه در بخش 
خدمات، اهمیت بیش تــری خواهد یافت. جمهوری 
اســالمی ایران اکنــون درب های خــود را به روی 
کسب وکار گشوده است و در مرکز مسیر دست یابی 

تولیدکنندگان غیرغربی به بازارهای نو قرار دارد.

تحوالت ساختاری
از آغــاز ســال 2014 دو رونــد اقتصاد جهان 
را متحول کرده اســت. نخســت، آن چــه اکنون 
اقتصادهای »به تازگی پیشــرفته« )و سابق بر این 
»نوظهور«( خوانده می شوند با موفقیت از گذارشان 
به تبدیل شدن به رهبران اقتصاد جهان گذشته اند، 
و سهم شــان از تجارت جهانی به باالترین حد در 
تاریخ رسیده است، تجارتی که اکنون عمدتاً میان 
خودشان انجام می شود تا با بازارهای قدیمی بالغ. 
گرم شدم رابطه جمهوری اسالمی ایران با غرب در 
اواخر دهه 2010، و ادغام آن در اقتصاد جهانی نقطه 
عطفی روانی در چشم انداز اقتصادی پساغربی بوده 

است.
دوم این که، اقتصاد جهان بیش تر خدمات محور، 
دانش محور و ماهیتاً دیجیتال شده است. جوانه زدن 
طبقه های متوســط در آسیای مرکزی، خاورمیانه 
و افریقای جنــوب صحرا، و جاهای دیگر، به ایجاد 
فرصت هایی تبدیل شــده است که نه تنها در برابر 
تولیدکنندگان بازارهای نوظهور قرار گرفته اند، بلکه 
تأمین کنندگان غیرغربی خدمــات را هم منتفع 
می ســازند. به ویژه در اوراســیا، آونگی متشکل از 
جمهوری اسالمی ایران و ترکیه – که گاه »گریزگاه 
غربی« خوانده می شــود – به گشــوده شدن گره 
زنجیره های عرضه فیزیکــی و دیجیتال در محل 

تالقی سه قاره انجامیده است.
دگرگونی صنایع مشــاوره و دیجیتال جهان در 
این اقتصاد جدید مورد مطالعه جالبی اســت که 
نشــان می دهد چطور کســب وکارهای کوچک و 

متوسط در بازارهای نوظهور از همکاری و فعال  
بودن شان در دنیای چندقطبی منتفع شده اند. 
در واقــع،  در روندی قابل مالحظه، بنگاه های 
مشاوره  و تأمین کنندگان خدمات غربی که در 
طول تاریخ قدرت مند بوده اند در دهه 2020 
با رقابت روزافزون از جانب بنگاه های بازارهای 

نوظهور که درک بهتری از ظرافت های رویکردها 
و اندیشــه های غیرغربی دارند، روبه رو می شوند. 

نمونه های شکست خوردن غربی ها در این اقتصاد 
جهانی جدید پساغربی فراوان هستند.

تأثیر تحوالت ساختاری بر منطقه قفقاز جنوبی و 
آسیای مرکزی

فرصت های تجاری چشم گیری در برابر بنگاه های 
کوچک و متوســط منطقه ایجاد می شوند. دست مزد 
نسبی چین افزایش می یابد و دام درآمدمتوسط شرق 
اسیا در اوایل دهه 2020 فضایی برای تولید صادرات 
در منطقه پدید آورده است. درعین حال، تقاضای تازه 
برای مشاوره نوآورانه و خدمات دیجیتال بر قّوت نیروی 
کار ماهر منطقه و نقــش تاریخی آن در مقام حامل 

دانش و ایده ها افزوده است.
در روند مشابهی از گذر از وضعیت ارتباطات ضعیف 
منطقه، ظهور شــگرف بنگاه های ُخرد و متوسط به 
توسعه قطب های زمینی جغرافیای اقتصادی انجامیده 
اســت. این روند در خالف جهت میراث شــوروی از 
تمرکز بر پایتخت ها پیش می رود، و حکایت از پویایی 
شهری هم آهنگی در منطقه دارد، که قرن ها بود اثری 

از آن دیده نمی شد.
هم ترکیه و هم جمهوری اسالمی ایران با تبدیل 
شدن به توزیع کنندگان مهم کاالها و خدمات منطقه 
در بازارهــای جدید خاورمیانه و افریقــا، این روند را 
تسریع می کنند. سرمایه گذاران ایرانی روابط اقتصادی 
روبه شــرق خود را مجدداً فعــال کرده اند، و ترکیه به 
روابط کهن خود با شرکایی در سراسر اوراسیا بازگشته 
اســت. علی رغم این که منابــع ایرانی در حال حاضر 
رقیب صادرات انرژی منطقه )به ویژه به اروپا( هستند، 
گشــایش اقتصادی  ایران را عمدتاً سود خالصی برای 

قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی تلقی می کنند.

استراتژی برای این سناریو
منطقــه زنجیره های عرضه تاریخی خود را ترمیم 
می کند. با در نظر گرفتن جایگاه جغرافیایی منطقه در 
محل تالقی مراکز رشد بازارهای نوظهور، و ظرفیت ها و 

مهارت های تولیدی حال حاضر آن، این منطقه می تواند 
زنجیره های عرضه تاریخی خود را که مدت هاســت 
مزیت های رقابتی اش در آن ها گیر افتاده احیاء و ترمیم 
کند. این کار شامل توسعه صنعت اتوموبیل، نساجی، 
کشــاورزی و مواد غذایی فراوری شده است، که همه 
آن ها می توانند منطقه را در جهت دست یابی به هدف 
تنوع بخشی اقتصادی اش پیش برند، و نیز با استفاده از 
جایگاه جغرافیایی اش در آستانه بازارهای رشد آینده، 

آن را وارد زنجیره های جهانی عرضه کنند.

دالیل تعقیب این استراتژی به صورت انفرادی
مزیت تاریخی: کشورها به صورت انفرادی تاریخ های 
ملّــی ای از مزیت رقابتی در بعضی بخش ها دارند که 

می توانند در آن ها به دنبال سود باشند.
اصالحات هدفمند: بعضی از سیاست های تسهیل و 
گسترش زنجیره های عرضه جدید را می توان در سطح 
ملّی به نحوی کارآمد پیش برد، از جمله اســتقبال از 
سرمایه گذاری خارجی، و سیاست های تشویق توسعه 
بنگاه های کوچک و متوسط از طریق محیطی مساعد.

دالیل تعقیب این استراتژی به صورت جمعی
صرفه جویی ناشی از مقیاس: رسیدن به تولید بهینه 
و رقابتی کاالها در زنجیره هایی چندملیتی عرضه از 
طریق صرفه جویی ناشی از مقیاس در سطح فراملّی 

آسان تر است تا در سطح انفرادی.
تخصصی سازی: کشــورهای منطقه در دستیابی به 
هدف صادرات بیش تر موفق تر خواهند بود اگر از تولید 
کاالهای مشــابه خودداری کنند، و این مهم از طریق 
در نظر گرفتن اســتراتژی های همسایگان و توسعه 

استراتژی هایی مشابه محقق می شود.
زیرساخت های  مشترک: همــکاری در مبادله کاالها 
میان کشورها، و زیرساخت های مشترک برای تسهیل 
آن، برای ادغــام در زنجیره هــای  عرضه بین المللی 

ضروری است.
استانداردهای مشترک: همکاری در جهت توافق بر 
سر اســتانداردها می تواند تضمین کند که تولیدات 

مناسب بازارهای صادرات هستند.
و  دانش  برون مــرزی  جریانات  جریانات دانش: 
اطالعــات، نوآوری و تغییــر تکنولوژیک را که 

محرک رشد اقتصادی هستند تشویق می کند.
کارآیی نیروی کار: جریانات برون مرزی نیروی 
کار اجــازه می دهد که نیروی کار ماهر به آن جا 

کوچ کند که بیش تر مورد نیاز است.
تخصیص سرمایه: سطح مشخصی از انسجام بازار 
ســرمایه الزم اســت تا اجازه جریان  آزاد سرمایه به 
هرآن جای منطقه که بیش ترین سود را دارد داده شود.

گریزگاه جنوبی
چگونهاقتصادآسيایمركزیدرپيوندباایرانوتركيهشکوفاشود؟

سناریوی دوم

تركيهوجمهوری
اسالمیایرانبا
تبدیلشدنبه
توزیعكنندگان
مهمكاالهاو
خدماتمنطقهدر
بازارهایجدید
خاورميانهوافریقا،
روندتوسعه
اقتصادیمنطقهرا
تسریعمیكنند.
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تا ســال 203۵ تأثیرات متورم تغییرات جوی 
ویرانی ای در اقتصاد جهان به بار خواهد آورد. فشار 
مالی واکنش های روزبــه روز هزینه برتر به فجایع 
طبیعی بــه کمبود منابع ســرمایه گذاری خواهد 
انجامید و از فعالیت اقتصاد جهان خواهد کاســت. 
عواقب این اختالالت شامل افزایش تقاضا برای رشد 

به لحاظ محیط زیستی پایدار خواهد بود.

تحوالت ساختاری
برنامه های نو در سطوح مختلف مدیریتی برای 
جذب و کاهش اثرات گرمایش زمین، گرچه ناکافی 
بوده اند، مشــاوران این پروژه را امیدوار ساخته اند 
که در دهه 2020 بتوان بدترین تأثیرات تغییرات 
جّوی را مهار کرد. بااین حال اثرات زیان بار اختالالت 
جّوی به زودی آشــکار خواهند شد، و تخمین های 
ســازمان ها ســال 20۵0 را آغاز تأثیرات فاجعه بار 
آن ها در نظر گرفته اند، و جهان از همین حاال نگران 
افزایش شدن رخ دادهای آب وهوایی مخرب و فجایع 

طبیعی مرتبط با آن است.
ســال 2028 بدترین ســال تاریخ از این منظر 
خواهد بود، و گردباد اورسال سراسر جنوب شرق آسیا 
را در خواهد نوردید و بعد از آن هم طوفان وینسنت 
سر خواهد رسید که مناطق شرقی ایاالت متحد را 
با خرابی عظیمی روبه رو می سازد. زیان  ناشی از این 
روند بر صنعــت بیمه جهان به طور غیرمنتظره ای 
ریسک های سیســتمی را اشکار ســاخته است، 
ریسک هایی که »ریسک های مالی آب وهوا« خوانده 
می شوند و اثر واگیری بر باقی بخش های نظام مالی 
جهان دارند، و حتی به ترازنامه های دولتی کشورها 
هم راه  می یابنــد. بحران نقدینگی حاصل در دوره 
2029 تا 2033 بر وام گیرندگان جهان تأثیرخواهد 
گذاشــت و موجبات اُفت رشــد اقتصادی را که تا 

203۵ ادامه می یابد فراهم خواهد آورد.
در چنین فضایی از فعالیت اقتصادی کاهش یافته 
و ضــرورت محدود کردن تأثیــر تغییرات جوی، 
الگوی رشد پایدارتر و محیط زیست دوست تر اروپا 

الگویی برای تمام جهان خواهد بود، حتی برای 
اقتصادهای نوظهوری که مصرف  سوخت های 
فسیلی شان بســیار باال است. در شرق، ژاپن 
و جمهــوری کــره، که مزیتــی در گذار به 
اقتصادهای کم کربن دارنــد، نقش رهبری 
آســیا را در این زمینه در دست گرفته اند و 

می کوشــند تجربه خود را به یک اهرم قدرت 
نرم تبدیل کنند، آن هم از طریق مکانیزم های 

تأمین مالی متعدد برای حمایت از اقتصادهای سبز 
خارجی.

تأثیر تحوالت ساختاری بر منطقه قفقاز جنوبی و 
آسیای مرکزی

بحران  نقدینگی پیش روی جهان صنعت نفت 
و گاز را هدف گرفته اســت، و شرکت های نفت و 
گاز روزبه روز از هزینه های قابل پیشــگیری، مثل 
هزینه های ناشی از نقصان مدیریت نهادی، آگاه تر 
می شوند. این اتفاق انگیزه ای به وجود آورده است تا 

شرایط کسب وکار داخلی را اصالح کنند.
شرکت های ملّی نفت و گاز، با مجموعه ای دیگر 
از قوانین و مزیت های رقابتی، می کوشند خالءیی 
را که شرکت های بین المللی سّنتی تر پدید آورده اند 
پر کنند. بااین حال، این شــرکت ها با فقدان نسبی 
مهارت برای ارتقاء زیرساخت های الزم برای مقاومت 
در برابر فجایع جّوی روبه رو هســتند، و در واکنش 
بــه پیچیدگی بیش تر روش های تولید، ناشــی از 
آگاهی بیش تر خریداران بیرون از منطقه به مسائل 

محیط زیستی، به مشکالتی برخورده اند.
این امر مزیت رقابتی منطقه در زمینه انرژی را تا 
حدی کاهش داده است، در زمانه ای که اهمیت این 
بخش برای اقتصادهای منطقه افزایش یافته است. 
در واقع، دیگر سرچشمه های اقتصادهای منطقه، 
از جمله بخش کشــاورزی و شیالت، چنان آسیب 
شدیدی از تغییرات جوی و فرسایش محیط زیست 
به خود دیده اند که منابع درآمدی نفت و گاز اهمیت 

حیاتی تری یافته اند.
بااین حال، با مشــوق های مدیریتی مناســب، 
منطقه پتانســیلی در پذیــرش واقعیت جدید و 
هماهنگ شــدن با آن دارد. از بیــن گذرگاه های 
موجود، سرمایه گذاری های ژاپن و کره در دسترس 
کشورهای منطقه هستند، به طوری که این منطقه 
می تواند اقتصادهای خود را در مسیری سبزتر از نو 

بنا کند.

استراتژی برای این سناریو
منطقه مدیریت نهادی خود را بیش از پیش بهبود 
می بخشد تا اعتماد سرمایه گذاران تضمین شود. اگر 
رخدادهای مرتبط با تغییرات جوی بحران نقدینگی ای 
پدیــد می آورند که رقابــت برای ســرمایه گذاری 
را افزایش می دهد، شــرایط کســب وکار منطقه و 
مدیریت نهادی آن باید به شدت ارتقاء یابند تا عالقه 
شرکت های بین المللی نفت و گاز مجدداً جلب شود. 
حقیقت این است که شبکه های مهارت و توزیع این 
شــرکت ها در شرایط کنونی اهمیت بیش تری برای 
تولید انرژی منطقه خواهد داشت؛ بااین همه، در این 
سناریو، این بازیگران فاقد منابع مالی کافی و بی عالقه 
به ســرمایه گذاری در کشورهایی تصویر شده اند که 
هزینه های فساد یا ریسک های سیاسی زیادی دارند. 
ایــن حقیقت از نیاز به بهبود بیش از پیش مدیریت 
نهادی در بخش نفت و گاز منطقه خبر می دهد. اما 
جالب این جاست که چنین اقدامی تأثیرات مثبتی 
در بخش های دیگر اقتصاد خواهد داشت، که همین 
می توانــد به منطقه کمک کند که ســرمایه گذاری 
ضروری برای تنوع بخشی بیش تر شالوده اقتصادی اش 
را جذب کند، و از این طریق به بخش های دیگر، غیر 

از نفت و گاز، نفع برساند.

دالیل تعقیب این استراتژی به صورت انفرادی
نقطه های شروع نابرابر: کشورهایی که سابقه بهتری 
در اصالحات مدیریتی و دولتی دارند ارزش همکاری 
با کشورهایی را که راه طوالنی تری برای پیمودن دارند 

در نخواهند یافت.
اولویت های مختلــف: حوزه هــای مختلف فضای 
کسب وکار که نیاز به بهبود دارند از کشوری به کشور 

دیگر متفاوت خواهند بود.

دالیل تعقیب این استراتژی به صورت جمعی
سهیم شدن در بهترین عملکرد: راه منتهی به بهبود 
کارآمد و موثر مدیریت نهادی همیشه راه مستقیم و 
سرراستی نیست. بنابراین کشورهای منطقه می توانند 
از آموخته های یک دیگر بهــره بگیرند تا از تکرار 

هزینه بر اشتباهات اجتناب کنند.
وابستگی نهادی: ارزش اساسی ترین اصالحات 
نهادی در سطح ملّی هم محدود خواهد بود اگر 

تغییر منحصر به یک کشور باقی بماند.
تفسیرهای سرمایه گذاران: باقی ماندن مدیریت 
ضعیف حتی در بخش های محدود و کوچکی از 
منطقه می تواند بر تفسیر و تلقی سرمایه گذاران از کل 
منطقه تأثیر منفی بگذارد و تمایل آن ها به مشارکت در 

آن منطقه را کاهش دهد و محدود سازد.

فشار محیط زیستی
چگونهآسيایمركزیقطبسبزتوليدانرژیجهانشود؟

سناریوی سوم

اگررخدادهای
مرتبطباتغييرات

جویبحران
نقدینگیای

پدیدمیآورند
كهرقابتبرای

سرمایهگذاریرا
افزایشمیدهد،
شرایطكسبوكار
منطقهومدیریت
نهادیآنباید
بهشدتارتقاء
یابندتاعالقه
شركتهای

بينالمللینفتو
گازمجدداًجلب

شود.



13
93

ن 
آبا

  /
م 

یک
ی  و 

 س
ره

شما

66

ند
ی

گره
ن
آ

افراد  كمي هســتند كه هاوارد شــولتز، عضو هيئت مديره، مدير عامل یک 
قهوه فروشي زنجيره اي را بشناشند كه همه جا شعبه دارد. اين بازارشناس خبره، با 
آوردن فرهنگ كافه نشيني ايتاليايي به  آمريكا و ارائه  ليوان هاي بيرون بر قهوه براي 
مصرف گسترده، یک شركت ناشناخته و چهار  فروشگاهي را  به غولي عظيم در 
صنعت قهوه  تبديل كرد.  شولتز در 19۵3 به دنيا آمد و در منطقه  خشن بروكلين 
در نيويورك بزرگ شد.  مادرش منشي بود و پدرش به كارهاي مختلفي مشغوليت 
داشت. ولي درآمد هيچ كدام  از كارهايش به اندازه اي نبود كه بتواند هزينه هاي 
درماني خود و خانواده اش را پوشش  دهد. وقتي شولتز ۷ ساله بود، مچ پاي پدرش 
شكست و كارش را به عنوان پيك در يك  شركت خدماتي از دست داد. در آن 
زمان شغل هاي كم درآمد، بيمه  ازكارافتادگي  نداشتند و بنابراين در ماه هاي پس 
از اين حادثه، خانواده  شولتز آنقدر فقير شدند كه  حتي قادر به تامين مواد خوراكي 

مورد نياز خود نيز نبودند. اين خاطره هيچ گاه از ذهن  شولتز پاك نشد. 
شــولتز تصميم گرفت زندگي بهتري براي خودش بســازد، پس در دوران 

قهوهفروشيزنجيرهايورازهایموفقيتیکمدیر

 ترجمه ریحانه عبدی

سلطان قهوه
دبيرســتان  همه  انرژي اش را بر ورزش متمركز كرد و موفق به كســب بورسيه  
ورزشي دانشگاه  ميشيگان شد. شولتز بعد از فارغ التحصيلي با مدرك ليسانس 
مديريت در سال19۷۵،  به سرعت در بخش فروش و بازاريابي شركت زيراكس 
مشــغول به كار شد. عملكرد  شــولتز در زيراكس آنقدر چشم گير بود كه توجه 
كمپاني ســوئدي توليد لوازم خانگي  »پرستورپ« را جلب كرد و اين كمپاني، 
شــولتز 26 ساله را در ســمت مدير و نايب رئيس  شعبه  آمريكايي خود به نام 

»همرپلست يو اس اي« استخدام كرد. 
وقتي شــولتز در همرپلست مشــغول به كار بود، متوجه شد در سياتل يك 
شــركت كوچك در حال خريد تعداد بسيار زيادي از دستگاه هاي اسپرسوساز 
همرپلست  است. شولتز به سياتل رفت تا از ماجرا سر در بياورد و آن جا با چهار 
مغازه  زنجيره اي مواجه شد كه اصالتاً به صورت يك شركت يك فروشگاهي  در 
سال 19۷1 در سياتل تاسيس شده بود، و دانه هاي تازه  تفت  داده شده  قهوه ،  چاي 

خشك، ادويه و دستگاه هاي مختلف ساخت قهوه مي فروخت. 
صاحبانش كه دانش تجاري بســيار كمي داشــتند،  تحت تاثيــر انرژي و 
مهارت هاي بازاريابي شــولتز قرار گرفتند و از او براي همكاري و  شراكت دعوت 
كردند. شولتز كه با اين پيشنهاد تطميع شده بود، در 1982 به عنوان  شريك و 

مدير بخش بازاريابي و عمليات فروش به آنها پيوست. 
يك سال بعد، هنگامي كه شولتز براي تعطيالت در ايتاليا به سر مي برد و در 
يكي از  اسپرسوشاپ هاي ايتاليا نشسته بود، متوجه شد كه كافي شاپ ها نقش 
بسيار مهمي در  زندگي اجتماعي بيشتر ايتاليايي ها بازي مي كنند. كافي شاپ 
نقطه  كانوني محالت و  جايي بود كه گروه هاي دوســتي در تمام ساعات روز در 
آن جمع مي شدند و معاشرت  مي كردند. شولتز در مصاحبه  ای با نيويورك تايمز 
مي گويد:» با ديدن اين صحنه به خودم  گفتم خوب چرا يك كافي شاپ درسياتل 
باز نكنيم؟« در بازگشت به سياتل، شولتز ايده اش را با شركاي ديگرش در ميان 
 گذاشت. با اينكه در آن زمان هم در آن چهار فروشگاه، قهوه درست  مي  شد، ولي 
اين كار به درخواست مستقيم مشتري و فقط به منظور تست طعم قهوه  صورت 
مي گرفــت. بالدوين و بوكر هم تمايل چنداني به فراتر رفتن از فعاليت اصلي و 

 هميشگي شركت شان  نداشتند. 
شولتز كه مطمئن بود اين ايده موفق مي شود، در 1986 آنجا را ترك كرد تا 
 اسپرسوشاپ خودش با نام ايل گيورناله )روزانه( را باز كند. اين ريسك موفقيت 
بزرگي  به همراه آورد و شــولتز تصميم گرفت مغازه هاي بيشتري باز كند ولي 
ســرمايه  الزم را  در اختيار نداشت. يك سال بعد دست تقدير به كمك شولتز 
آمد و متوجه شــد كه شرکای سابق مي خواهند شركتشان را بفروشند. شولتز 
تعدادي از سرمايه گذاران  حوزه  سياتل را دور هم جمع كرد، فروشگاه هاي اصلي 
آنها را به قيمت 3.8  ميليون دالر خريد و آن ها را ضميمه  فروشگاه خودش كرد.  
شــولتز تمام ساختار آن چهار شــرکت را به هم ريخت و آن را از ابتدا 
بر اساس ايده  خودش  ســامان داد. عالوه بر »ليوان قهوه ي 
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كليد تضمين موفقيت كمپاني چه در مقابل پيش خوان و تعامل  با مشتري و  چه 
در پشت آن، در دست كاركنان است. ايده  بزرگ شولتز، عضو هيئت  مديره، رئيس 
و مديرعامل این شرکت تولید و فروش قهوه و مجموعه مغازه های اسپرسو، اين بود 
كه هميشه افرادي كه برايش كار  مي كنند را در اولويت قرار دهد. شولتز  معتقد است 
كه مسئوليت يك كمپاني فراتر از  سودآوري براي سهامدارانش است و يك شركت 
 هميشه بايد از كاركنانش حمايت كند.  شولتز همواره براي رسيدن به موفقيت، به 

پیروی از چهار ايده،  كاركنانش را در اولويت قرار  داده است. 

ایده اول: رفتار صحیح در قبال افراد و اجتماع تان
منجر به موفقیت هاي بزرگ تر براي  کمپاني تان مي شود

شــولتز مي گويد: »من به شدت معتقدم كه ثابت كرده ايم ما كمپاني و سازماني 
كارايي محور هستيم  كه ارزش سهام قابل توجهي توليد مي كند؛« البته شولتز عقيده 
دارد كه  موفقيت يك شركت را فقط  با ميزان توليد سودش نمي سنجند: »در عين 
حال ما  همه  اين فرايند توليد ارزش را از مسير  انسانيت و نوع دوستي طي كرده ايم و 
اين  چيزي است كه من به آن افتخار مي كنم و معتقدم كه هر  كسب و كاري بايد در 

اين  مسير حركت كند.« 

ایده دوم: سرمایه گذاري در آموزش کارمندان
هم به سود کارمند است و هم به سود  کمپاني

اخيراً شولتز و كمپاني او با اعالم اينكه در حال همكاري با دانشگاه آريزونا  هستند  تا 
به  كاركنان شان براي شركت در يك دوره 4 ساله  دريافت مدرك  كارشناسي تخفيف 
بدهد  خبر ســاز شدند.  شولتز مي گويد: »مسئوليت ما بعنوان يك كمپاني آن است 
كه ببينيم آيا مي توانيم براي  كاركنان مان  امكان تحصيالت دانشگاهي رايگان فراهم 
كنيم؟ اگر بتوانيم، اين كار هم  موجب ارتقاي كمپاني  مي شود و هم از نظر شخصي و 

حرفه اي به كاركنان كمك  مي كند.« 

ایده سوم: باور به حفظ وضع موجود، براي هیچ شرکتي
که در پي ساختن یک کسب و کار  بادوام و بلند  مدت است کافي نیست

شولتز اولويت فراواني براي خالقيت قائل است و آن را كليد رسيدن به موفقيت 
بلند  مدت و پايدار  مي داند. او مي گويد:»حفظ وضع موجود به هيچ عنوان كافي نيست، 
ما  بايد به همه  اجزاي شركت  براي خودتجديدي و نوآوري هاي بيشتر فشار بياوريم كه 
 قلب و روح اين فرايند درواقع خالقيت  است.« سوال اين است كه چطور بايد افراد را 

به خالقيت تشويق كرد؟ پاسخ در چهارمين  ايده  بزرگ  شولتز نهفته است:

ایده چهارم: همیشه کنجکاو باشید و از ریسک هاي بزرگ نترسید
در اين مورد تجربه شولتز از همه بيشتر است. او قراردادي با اوپرا وينفري امضا كرد 
كه  طي آن اين  غول رسانه اي يك خط اختصاصي توليد چاي براي آنها راه اندازي  كند. 
اين همان ريسك  بزرگي است كه بيشتر برندها فقط رويايش را در سر  مي پرورانند. 
يك چيز مشخص است و آن اينكه شرکت آنها هرچقدر هم موفق شده  باشد، شولتز 
از برنامه ريزي براي قدم بعدي كمپاني خسته  نمي شود. »من هنوز هم به  هر گوشه اي 
سرك مي كشم و هنوز هم در تالشم كه شرکتم را در  موقعيتي قرار  دهم كه بتواند 
مشتريان را غافلگير و خوشحال كند. من معتقدم خالقيت عامل اصلي   موفقيت هاي 

ما است.«

ساده« يك دالري، محصوالت را  گسترش داد و نوشيدني هاي متنوع ديگري 
مانند اسپرسو، كاپوچينو، كافه الته، آيس  كافي و كافه موكا را نيز به منوي آن 
اضافه كرد. او همچنين به دنبال فراهم كردن  فضايي دلپذیرتر براي مشتريان، 
فروشگاه هايش را دلباز و با نورپردازي زيبا طراحي كرد  تا مشتريان بتوانند در 
آرامش از قهوه شان لذت ببرند.  اما بنيادي ترين تغييري كه شولتز ايجاد كرد، 
ارتقاي نحوه  تعامل كمپاني با كاركنانش  بود. او كه معتقد بود خدمات كارآمد 
و دوستانه مي تواند در ميزان فروش موثر باشد،  برنامه هاي آموزشي متنوعي 
طرح ريزي كرد كه وظيفه شان تربيت كارمندان آگاهي بود  كه از كار در پشت 
پيشخوان كه بســياري آن را كاري كم مايه مي دانستند لذت مي برند.  شولتز 
مي گويد »هنر خدمت، هنري گم شده در آمريكاست، ديگر كسي به كار پشت 
 پيشخوان به عنوان يك شغل حرفه اي نگاه نمي كند. ولي ما با اين نگاه مخالفيم. 
ما  مي خواهيم افرادمان اعتماد به نفس داشته باشند و نسبت به كارشان افتخار 
كنند، بنابراين  حقوق و مزاياي خوبي در اختيارشــان قرار مي دهيم.« يكي از 
مزاياي مورد نظر شــولتز،  بيمه  كامل درماني براي همه  كاركنان تمام وقت و 
پاره وقت بود. نتيجه  اين  رويكرد آن بود كه شــرکت آنها رشــدي بي سابقه را 
در ســال هاي دهه 1990 تجربه  كرد، از 42۵ فروشــگاه در1994 ، به 2200 
فروشگاه در 1998 گســترش يافت، و ارزش  كمپاني در سال 2000 به مرز 
2 ميليارد دالر رســيد.  در ســال1999 كمپاني با فروش ساليانه 1.۷ ميليار 
دالري، به صدر جدول  خرده فروشــان قهوه در اياالت متحده رسيد كه براي 
شولتز دســت آوردي عظيم محسوب  مي شد. اما با وجود موفقيت چشم گير، 
براي شــولتز ميزان درآمدش نبود كه  درجه اول اهميت را داشت، بلكه او به 
نوع شركتي كه ساخته بود افتخار مي كرد. شولتز  در مصاحبه با مجله  ايْنك 
مي گويد: »پدر من يك كارگر يقه آبي بود. او هيچ مزايا يا  بيمه  سالمتي نداشت 
و من از نزديك شاهد اثر مخرب اين مسئله روي او و  خانواده مان بودم. همان 
جا با خودم عهد بســتم كه اگر روزي در موقعيتي قرار گرفتم كه  براي حل 
اين مسئله كمكي از دستم برمي آمد، از هيچ كوششي دريغ نكنم. بزرگ ترين 
 موفقيت من اين بوده كه توانستم نوعي از شركت بسازم كه پدرم هيچ وقت 

نتوانست  در يكي مثل آن كار كند.« 
هاوارد شولتز يكي از عوامل مهم رشد خيره كننده  كمپاني اش را در سياست 
 مساعده  مي داند. او با اختصاص مساعده  سالمت به همه   كاركنانش، نيروي كار 
متعهدتر و در نتيجه  سطح بسيار بااليي از خدمات مشتريان  بوجود آورد. نرخ از 
دست دادن كارمند در شرکت آنها از نصف ميانگين بقيه   فروشگاه هاي فست فود 
كمتر بود و اين سبب مي شد شركت بتواند هزاران دالر در  هزينه هاي آموزش 
كاركنــان جديد صرفه جويي كند و اين قابليت را بيابد كه كاركنان  پربازده و 

خوب را جذب و آن ها را در كمپاني نگه دارد. 
تالش هاي شــولتز بعنوان يكي از مردان دنياي تجارت، فراتر  از كمك به 
كارمندانش براي داشــتن يك زندگي بهتر مي رود. يكي از فعاليت هاي مهم 
او، گســترش سواد آموزي است. به همين منظور در سال   1998، يك قرارداد 
بي سابقه  همكاري با گري ترودو، كاريكاتوريست  برنده جايزه  پوليتزر امضا كرد 
تا محصوالتي توليد كند كه كمك حال برنامه هاي  سوادآموزي در نقاط مختلف 
کشورش باشد. اين اولين باري بود كه مجموعه اي از  محصوالت با شخصيت هاي 
معروف كاريكاتورهاي ترودو در فروشگاه ها عرضه مي شد.  اين شخصيت ها بر 
روي تي شرت، ليوان، ماگ هاي سراميكي، كارت پستال و  قاب عكس چاپ و 
فروخته مي شدند.  سرانجام در 8 ژانويه  سال 2008، شولتز پس از وقفه اي 8 
ساله و بواسطه  بحران  اقتصادي كه كمپاني با آن روبرو شده بود، دوباره به سمت 
مدير عامل  منصوب شد. در اين زمان پاداشي كه او دريافت مي كرد معادل 10 
ميليون دالر بود  كه 2 ميليون دالر آن حقوق ثابت و 8 ميليون دالر باقي مانده، 
پاداش و مزايا بوده  است.  جالب است بگوییم که  امروزه يك مشتري معمولي 
آنها، تقريباً ماهيانه 18 بار به فروشگاه هاي آنها سر  مي زند. زندگي شولتز زندگي 
كسي است كه نه تنها توانست سود و منفعت چشمگيري  براي خودش رقم 
بزند، بلكه موفق شد بخشي از فرهنگ مردم  را در زمينه  مراودات  اجتماعي و 

نوشيدن قهوه تغيير دهد. 

برای برخورد با کارمندان

مسئوليتما
بعنوانیک

كمپانيآناست
كهببينيمآیا

ميتوانيمبراي
كاركنانمان

امکانتحصيالت
دانشگاهيرایگان

فراهمكنيم؟
اگربتوانيم،این
كارهمموجب
ارتقايكمپاني
ميشودوهم

ازنظرشخصي
وحرفهايبه
كاركنانكمک

ميكند.

ایده آقای مدیرعامل
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شــركت را دوباره به دست گرفتيد چه زمانی 
بوده است؟

من بر خالف نظر بقيه  تيم مشــورتي ام، تصميم 
گرفتــم 10هزار نفــر از مديران  فروشــگاه ها را به 
 نيواورلئــان ببرم و آنجا يک كنفرانس سراســري 
برگزار كنم. من همه را  با خودم همراه كردم چون 
 مي دانستم اگر بتوانم با برگزاري اين كنفرانس، اصول 
و  ارزش هايي كه داشتيم را به ياد افرادم بياورم،  آن 
وقت اســت كه موفق مي شوم يک تغيير بزرگ  به 
وجود بياورم. آن موقع بود كه كنفرانس و در كنارش 
۵0  هزار ساعت كارگاه آموزشي  را برگزار كردم.  اما 
هدف نهايي اين كنفرانس آگاه كردن تيم رهبري 
كمپاني بود. ما مي خواستيم  با آنها شفاف  صحبت 
كنيم تا متوجه خطري كــه تهديدمان می کند و 
بغرنج بودن  موقعيت فعلی باشند و به اين باور برسند 
 كه بعد از تمام شــدن كنفرانس و ترك اينجا، هر 
 مديري بايد به شخصه كنترل اوضاع را بدست  بگيرد 
و نهايتاً مســئوليت تك تك  تعامالت با مشتري ها 
متوجه آنها خواهد بود.  باور دارم كه اگر آن كنفرانس 
را برگزار نمي کرديم، هيچ وقت موفق نمي شديم.  اين 
قوي ترين  تجربه اي بود كه هر كدام از ما طي سال ها 
كار بدست  آورديم. چون واقعي و درباره   رهبري موثر 
بود، البته نه فقط رهبري مــن، بلكه ما از  مديران 
خواســتيم كه هركدام به سهم  خودشان رهبري را 
بدست بگيرند و متوجه  باشند كه همه  ما در قبال 
تك تك افراد كمپاني و  خانواده هاشان مسئوليم.  اگر 
بجــاي من يك مديرعامل ديگر از خارج شــركت 
اســتخدام مي شــد، كاري را مي كرد  كه انتظارش 
 مي رفــت، يعني كاهش هزينه ها تا جايي كه نفس 
هم نشــود كشيد. اما ما  اين كار را نكرديم. امروز ما 
 توانستيم ۵81 ميليون دالر در هزينه ها صرفه جويي 
كنيم كه  بيشتر آنها دائمي اند و 99 درصدش هيچ 
 ربطي به خدمات مشتريان ندارد. كاري كه ما  كرديم، 
سرمايه گذاري دوباره در افراد، در نوآوري،  و به ويژه در 

اصول و ارزش هايمان بود. 
يكي از تصميم هايي كه گرفتيد و به مذاق 
بورس وال استريت خوش نيامد  چه  بود؟ مثاًل 
اختصاص بيمه درماني به كارمندان را مي شود 

ما فكر مي كرديم كل قصه ِ هاوارد شولتز را 
مي دانيم. شــما يک ايــده و تصوير در  ذهن 
 داشــتيد، بر مبناي آن يــک كمپاني موفق 
ساختيد و بي وقفه مسير موفقيت را طي  كرديد. 
تا  اينكه سال 2008 به مشكل برخوردید، در 
آستانه  تعطيلي 600  فروشگاهتان  قرار گرفتید و 
مجبور شــديد دوباره به عنوان مديرعامل به 
شــركت  برگرديد. چطور موفق  شديد دوباره 

اوضاع را سروسامان بدهيد؟
ســال هاي گذشته، ســال هاي پوست انداختن 
سازمان، شــركت و بخصوص شخص خودم  بوده. 
وقتي در  ژانويه  2008 به برگشتم،  اوضاع خراب تر از 
چيزي بود كه  تصورش را مي كردم. تصميم گيري هاي 
خيلي ســختي پيش رو داشتيم؛ اما قبل از گرفتن 
 آن تصميم هــا بايد به عنوان مديــران  كمپاني در 
مقابل كل شــركت مي ايســتاديم،  شكستمان را 
مي پذيرفتيــم و اعتراف مي كرديــم كه 180  هزار 
كارمند و  خانواده هاشان را نا اميد كرديم.  با اين كه من 
در آن زمــان مديرعامل نبودم، ولي خوب به عنوان 
عضو هيئت مديره  در شركت  فعاليت مي كردم و با 
اينكه خطر را احساس كردم ولي نهايتاً دست روي 
 دســت گذاشتم. بنابراين ما  بايد در برابر خودمان و 
افرادمان اعتراف مي كرديم كه اين  مشكالت ناشي از 
اشتباهات خودمان است.  االن خيلي راحت مي شود 
راجع به آن حرف زد  ولي آن موقع واقعا سخت بود. 
ولي وقتي تقصيرها را  به گردن گرفتيم، اوضاع خيلي 
 راحت تر شد. مثل اين می ماند كه شما رازتان را به 
كسي مي گويد و  احســاس مي كنيد  باري از روي 

دوشتان برداشته شده است. 
 بزرگ ترين چالشي كه بعد از بازگشت با 

آن روبرو شديد چه بود؟
مهم ترين كاري كــه ما در آن زمــان پيش رو 
داشــتيم،  حفظ و اگر شــانس يارمان بود  ارتقاي 
 حقيقي ترين دارايي هاي كمپانــي يعني ارزش ها، 
فرهنگ، اصول و اعتماد  كاركنانمان بود. آن موقع  زير 
فشار خيلي زيادي بوديم. من همه  بريده مقاالت و 
 تحليل هايي كه در مورد ما مي شد را نگه  داشتم. نظر 
همه اين بود كه اين ديگر غزل  خداحافظي اســت، 
توي سراشيبي  سقوط هستیم، حتي وال استريت 
 ژورنال نوشت كه »مك دونالد آنها را نابود مي كند، 
شركت با  چه اميدي مي خواهد  شولتز را برگرداند 

سركار،  مسبب اصلي وضعيت فعلي آن است. «
 بزرگ ترين لحظــه از زماني كه رهبري 

جزو اين تصميمات به  حساب آورد؟
در 12 ماه گذشته هزينه  بيمه درماني ما حدود 
300 ميليون دالر بــوده. ولي اين هزينه  به داليل 
 زيادي از جمله تجربه  دوران كودكي خودم، جوهر 
وجودي ما است و  من به هيچ عنوان زير  بار كاهش 
اين هزينه نمي روم. كاري كــه من انجام می دهم 
فقط براي ســودآوري بيشتر نيســت، براي حفظ 
وجهه ای اســت كه  ما طي 39  سال ساختيم. دلم 
مي خواهد احســاس كنم كار مفيــدي انجام دادم 
كــه مردم با  احترام بــه آن نگاه  مي كنند. طي اين 
ســال ها تصميمات مختلفي از اين دست بوده كه 
در  دوران هاي سخت و پرفشار  گرفته شده ولي بايد 
بدانيد كه فقط با مبارزه است كه  چيزهايي كه به آنها 

ايمان داريد دست  يافتني مي شوند. 
 شــما خيلي در مورد ارزش هاي كمپاني 
صحبــت مي كنيد، چگونــه اين هــا را با 
  استراتژي هاي كسب و كار متعارف تر به تعادل 

مي رسانيد؟
من به شــدت معتقدم كه ما در دوراني زندگي 
مي كنيم كه مدنيت در حال از هم  گسيختن است. 
بيشــتر  جاهايي كه مي رويم و اگر مشتري باشيم 
دقيقاً هرجا كه می رویم با  افرادي مواجه مي شويم 
كه كاري  ندارند ما كه هستيم و در قلبمان چيست، 
فقط مي خواهند  بفهمنــد در كيف پولمان چقدر 
پول داريم تا  بتوانند به آن دســت پيدا كنند. شما 
وقتي  وارد مجموعه ما  مي شــوید، هر خواسته اي 
كه داشته باشيد  انتظار داريد با شما با احترام  رفتار 
شود. بنابراين كيفيت يك برند قهوه فروشي نه فقط 
به كيفيت  قهوه اي است كه دست  مشتري می دهد، 
بلكه مهم تر از آن به ارتباطي اســت كه قهوه چي با 
مشــتري برقرار مي كند  و  اينكه مشتري تا چه حد 
احساس مي كند با او با احترام و قدرشناسي برخورد 
شده است. شايد هميشه اين طور كار نكرده باشيم 
ولي هدف  نهايي ما هميشه  همين  خواهد بود.  امروز 
اعتبار كمپاني ما ، به سطح باالي اعتماد و اطميناني 
است كه به اسم برند  وجود دارد. اما  اعتماد  همیشه 
به واسطه  تبليغات و  بازاريابي سنتي به دست نمی آید، 
 بلكه برای خود ما با تجربه اي كه همين االن توصيف 
كردم  بدست آمده. و تنها راهي كه ما مي توانيم به 
 موفقيت، رشد، توسعه، نوآوري و روياهاي  جديدي 
كه داريم برســيم، پيروي از اصولي است كه آينده  
 كمپاني را به سه عنصر پايه اي  پيوند زده: يك فنجان 

قهوه، يك مشتري و يك قهوه چي در كنار هم. 

پوست انداختیم تا شرکت مان بماند
گفتوگوینشریههارواردبيزینسریویوباآقایمدیرعاملدربارهرازهایموفقيتش

تنهاراهيكه
ماميتوانيمبه
موفقيت،رشد،
توسعه،نوآوريو
رویاهايجدیدي
كهداریمبرسيم،
پيرويازاصولي
استكهآینده
كمپانيرابهسه
عنصرپایهاي
پيوندزده:یک
فنجانقهوه،یک
مشتريویک
قهوهچيدركنار
هم.
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سهكارآفرینبزرگ
روشهایيمؤثركهبهكمکآن
برضعفهاشانفائقآمدهاندرا

بامادرميانميگذارند
 علیرضا اکبری

چگونه بر 
پاشنۀ آشیل مان

فائق بیاییم

با کمک برنامه ریزي استراتژیک بر کسالت خود فائق بیایید
راب نلســن)از مؤسسان شركت گرو(: من هميشــه دنبال اين هستم كه كار 
هيجان انگيز بعدي را شروع كنم. ولي  شــروع كردن پروژه هاي جديد، قبل از به 
اتمام رسيدن پروژه اي كه در دست دارم هميشه پاشنة آشيل من بوده است. وقتي 
 كه مشكلي شناسايي مي شــود و كار روي آن آغاز مي شود، من خسته مي شوم و 
مي خواهم قبل از اينكه اين مشــكل حل  شود ســراغ بعدي بروم.  برنامه ريزي 
استراتژيك من را از اين آسيب در امان نگاه داشته است. براي اين كار دو روزي را 
با تيم رهبري شركت در  جايي خارج از شركت خلوت مي كنيم. يك گزارش تحليلي 
را كه قبال كاركنان شركت تهيه كرده اند بررسي مي كنيم و  سپس نقشة راهي يك 
صفحه اي شــامل اهداف اصلي شــركت تهيه مي كنيم. اين كار، من را از وسوسة 
پروژه هاي جذاب  جديد در امان نگه مي دارد مگر اينكه اين پروژه ها در راســتاي 

استراتژي هاي كلي مان قرار داشته باشد.  

کارهاي مالل آور را اول صبح انجام دهید
شريل بايرن )مديرعامل شركت وان هورن ترنسپورتيشن(: من شيفتة انجام 
كارهايي هستم كه انجام شان فقط  از دست من ساخته است. متأسفانه نسبت به 
انجام كارهايي كه دوست شان ندارم بي ميلي شديدي دارم و از آنجايي كه  سطح 
انرژي ام دائما تغيير مي كند اين جور كارها به موقع به انجام نمي رسد.  اين است كه 

در اول صبح كه انرژي ام در باالترين سطح خود قرار دارد به سراغ اين جور كارها 
مي روم. اين جور مواقع  جايزه اي هم به خودم مي دهم و آن هم اين است كه بعد از 
اين جور كارهاي مالل آور در برنامه ام كاري را قرار مي دهم كه  به شدت به انجامش 

عالقه مند هستم. اين طوري كمي به چشم انداز انجام كارها اميدوار مي شوم.  

بر اساس ارزش هاي اساسي شرکت برنامه ریزي کنید  
كريس كري )مؤسس و مديرعامل مدرن پرفورمنس(: مهم ترين ضعف و پاشنة 
آشيل من اين اســت كه در  ناخودآگاهم دلم مي خواهد همه من را دوست داشته 
باشند. از اين گذشته اينكه من كسب و كارم را با جذب فاميل و دوستان  به عنوان 
كارمند به راه انداختم هم مشــكل را پيچيده تر كرد. من يك تيم كاري 36 نفره را 
رهبري مي كنم و بايد تصميمات  سختي بگيرم و اين شرايط خيلي سخت تر مي شود 
وقتي كه به اين فكر مي كنم كه آيا تصميات ام به محبوبيت ام لطمه اي  خواهد زد يا 
نه.  از آنجايي كه نمي توانم موفقيت شركت  را فداي ارضاء خواسته هاي شخصي ام 
بكنم ارزش هاي اساسي شركت را مشخص  كردم و حاال بر اساس اين ارزش ها تصميم 
مي گيرم و تأثير اين تصميم ها بر محبوبيت ام هم ديگر برايم اهميتي ندارد.  هنگامي 
كه نياز به گرفتن تصميم هاي سخت هست معموال آنچه كه براي مردم قابل احترام 
اســت منطق پشت تصميمات و  تأثير تصميمات بر حل مشكل است. حتي اگر در 

اين بين كساني هم از من دلخور شده باشند تغييري در اين واقعيت پيدا  نمي شود.  
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بازدهی را به دست  آورید: 

غریزی عمل کنید  
شــما احتماال به شــکل غریــزی می دانید که 
کدام یک از فعالیت هــای روزانه تان بازدهی را نابود 
می کند. با پرسیدن این  سؤال می توانید این کارها 
را مشخص کنید: »غیرضروری ترین کاری که دارم 
وقتم را برایش به هدر می دهم چیست؟«  شگفت زده 
خواهید شــد وقتی ببینید که چقدر شناسایی و 
متوقف کردن این کارها ســاده است. برای اینجور 
کارها  محدودیت بگذارید مثال برای خودتان شرط 
بگذاریــد که فقط یک بار در روز ایمیل تان را جواب 
می دهید. بعضی از این  کارها را هم می شود به کلی 

از برنامة روزانه حذف کرد.  

در مدیریت رواداری پیشه کنید  
مدیریت با حفظ فاصله مهارتی ا ست که سخت 
می توان آموخت اما وقتی به عمل درآید تفاوت های 
بزرگی ایجاد  می کند. کم کم متوجه می شــوید که 
بعضی کارها اگر انجام نشــوند هم مشکلی پیش 
نمی آید. اما بعضی کارها اهمیت  زیرساختی دارند و 
حتما باید انجام شوند. به این ترتیب می توانید کارهای 
مهم را جلو بیندازید و کارهای بی اهمیت را  از برنامة 

کاری خارج کنید.  

نه گفتن را بیاموزید و برای وقت تان ارزش قائل 
شوید  

نه گفتن به بعضی چیزها به شما کمک می کند 
که روی کارهای مهم متمرکز شوید. هر چه پیشرفت 
بیشــتری  بکنید ارزش زمان تان هم باالتر می رود. 
آدم های زیادی هســتند که شما را به یک فنجان 

قهوه دعوت می کنند تا به  همکاری ترغیب تان کنند. 
این اتفاق خوبی ا ســت اما آنها باید بدانند که شما 
وقت آزاد ندارید.  برای دادن مشــاوره یا مذاکره در 
مورد همکاری از دیگران پول طلب کنید. آن وقت 
آنها دیگر برای پیشــنهادات  بی ارزش، وقت شما را 

نخواهند گرفت.  

مزاحم مزاحمت ها شوید  
تیــم فریس ایــن عبــارت »مزاحمــت برای 
مزاحمت هــا« را در کتابش بــرای اولین بار مطرح 
کــرد و منظورش این بود که  اگر منبع مزاحمت ها 
را تشخیص دهید می توانید قبل از بروز مزاحمت، 
مزاحمش شوید و جلو آن را بگیرید. بعضی  تکنیک ها 
را در این مورد می توانید به کار بگیرید مثال به جای 
جواب دادن به تلفــن روزی دوبار پیغام های تان را 
 گوش کنید یا به جای اینکه هــرروز وبالگ تان را 
به روز کنید هفته ای یک بار مطلبی ارزشمند در آن 

بنویسید.  

همه چیز را محاسبه کنید  
داده و بــازده خود را به دقت محاســبه کنید. 
کارهای تــان را زمان بندی و همه چیز را مســتند 
کنید. ممکن است این کار  در ابتدا بسیار وقت گیر 
به نظر برســد اما وقتی نتیجة آن را ببینید متوجه 
تأثیر شگفت آور آن خواهید شد.  طبیعی است که 
هنگام دیدن لیســتی از ایمیل هایی که پاسخ داده 
نشده دچار استرس شوید. اما با سنجیدن اهمیت  هر 
کار در برنامة کلی تان و اولویت بندی کارها می توانید 
تنها همان 20 درصد کاری را که نتایجی درخشان 
در بــر  دارند انجام دهید و تأثیــر بی نظیرش را در 

موفقیت تان ببینید.  

مدیریتباحفظ
فاصلهمهارتی
استكهسخت
میتوانآموخت
اماوقتیبهعمل
درآیدتفاوتهای
بزرگیایجاد
میكند.

»سؤال کوتاهی داشــتم...« »فقط می خواستم 
هماهنگ کنم... « »ممکن است تأیید بفرمائید؟...« 
  اگر شما هم وضعی مشابه بیشتر کارآفرینان داشته 
باشید، تقاضاهای ایمیلی مانند این نمونه های باال 
دیگر حتی نظر شما  را هم جلب نمی کنند. فوری 
گزینة پاسخ سریع را می زنید و برمی گردید سرکار 
قبلی تان و فقط چند دقیقه بعد پیام دیگری  دریافت 
می کنید که نیاز به پاســخ فوری دارد. وقتی دارید 
پاسخ را تایپ می کنید تلفن زنگ می زند و بعد هم 
یکی از  کارمندان که ســؤالی دارد سر می رسد.  تا 
چشــم به هم می زنید روز تمام شده و هیچ کاری 
انجام نداده اید. اما اوضاع نباید به این شــکل باشد. 
مســئله از آنجا  ناشی می شود که حواستان نیست 
کارها اولویت بنــدی دارند و کارهــای بی اهمیت 
تعدادشــان چند برابر کارهای مهم و حیاتی  است. 
 احتماال شــما هم اسم قانون 20 / 80 را شنیده اید. 
مردم عموما فکر می کنند که دادة بیشــتر مساوی 
بازده بیشتر اســت اما  آنها نقش کیفیت را نادیده 
می گیرند.  نتیجةاین نگاه معموال یک معادلة معکوس 
است و آنها 80 درصد زمان خود را صرف می کنند 
تا کاری را 20 درصد  پیش ببرند. اما اگر شما بازده 
هر داده را از قبل محاســبه کنید می توانید تنها از 
پربازده ترین داده ها اســتفاده کنیــد.  فرادی که بر 
اساس قانون 20 / 80 کارهایشان را به پیش می برند، 
نتایج اســتفاده از آن در کار و زندگی شان مشهود 
است. مثال از تلفن استفاده نمی کنند اما شخصا به 
 تمام ایمیل هایشان پاسخ می دهند. قانون 20 / 80 
به شما کمک می کند که شــرکت نوپای تان را به 
موفقیت برسانید و وقت  آزادی بیشتری پیدا کنید.  
در ادامه پنج راه را به شــما نشــان می دهیم که به 
کمک آنها بتوانید در کمترین زمان ممکن بیشترین 
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قانون بیست به هشتاد
پنجروشكهباعثمیشودهوشمندانهتركاركنيد،نهسختتر
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فکر می کنید موفق ترین آدم ها همة روز با عصبیت 
در حال تقال هستند؟ دوباره فکر کنید. در اینجا پنج راه 
به شما معرفی می کنیم که افراد موفق، از آن برای آرام 

نگه داشتن خود استفاده می کنند.
 

اگر هر روز از صبح تا شب سعی دارید با عصبیت 
برنامه های تان برای رسیدن به موفقیت را اجرا کنید، 
بهتر است بدانید که پژوهش ها نشان می دهند اکثر 
افراد بسیار موفق بسیار هم آرام هستند. عصبی بودن 
نشانة موفقیت نیست نشانة این است که شما دارید 
رسیدن خودتان به حداکثر بازدهی کاری را مشکل تر 
می کنید. ایــن یکی از پســت های تَرویس بردبری، 
مدیرعامل شرکت تالنت اســمارت است که اخیرا در 
شبکة لینک ده گذاشــته شده است: »تالنت اسمارت 
اخیرا پژوهشی بر روی بیش از یک میلیون نفر انجام 
داده است و ما متوجه شده ایم که 90 درصد افرادی که 
باالترین بازدهی کاری را دارند این توانایی را دارند که 
در موقعیت های پراسترس طوری احساسات خود را 
مدیریت کنند که آرام بمانند و کنترل خود را از دست 
ندهند« در گذشته، بردبری تحقیق مشابهی بر روی 
کسانی که بیشترین موفقیت تجاری را داشتند انجام 
داده بود و حاال از برآیند این دو تحقیق، او توصیه هایی 
برای حفظ آرامش در موقعیت های کاری اســترس زا 

استخراج کرده که بد نیست نگاهی به آنها بیندازیم:

به داشته ها ي تان بیندیشید
اگر هرگز راضی نمی شــوید، هرگــز آرامش پیدا 
نخواهید کرد. این حقیقتی  است که به گفتة بردبری 
افراد پربازده به آن پی برده اند. آدم های مســتعد اگر 
چه سخت کوش هســتند اما می دانند که باید قدر 
داشته های فعلی شــان را هم بدانند. بردبری گزارش 
می دهــد که »وقت گذاشــتن برای فکــر کردن به 
داشــته های خودمان تنها توصیه ای مفید نیســت، 

این کار باعث بهبود حال روحی شــما می شود چون 
باعث می شود هورمون کورتیزول که هورمون استرس 
است تا 23 درصد کمتر در بدن ترشح شود. بر اساس 
تحقیقی که در دانشگاه کالیفرنیا انجام شده کسانی که 
در طول روز در تقویت این حس در خود می کوشند 
حال روحی بهتر، انرژی بیشــتر و سالمت جسمی 
بیشــتری را تجربه می کنند«. تحقیقات دیگری که 
اخیرا انجام شده، نشان می دهد این حس باعث بهبود 
فرایند تصمیم گیری در افراد می شود چون از التهاب و 

بی قراری آنها می کاهد. 

هر از گاهی ارتباط تان را با محیط کار قطع کنید 
بردبری می گوید »خیلی واضح است که انقطاع های 
منظم از محیط کار می تواند به شــما کمک کند که 
اســترس خــود را تحت کنترل درآوریــد. وقتی که 
بیست وچهار ساعته و در تمام هفته خود را با محیط 
کار در تماس نگــه می دارید دائما خود را در معرض 
عوامل استرس زا قرار می دهید. ترک محل کار، عدم 
استفاده از اینترنت به طور موقت و قطع موقت گوشی 
تلفن همراه می تواند به بدن شما آرامشی هدیه کند که 
در نتیجة دوری از منابع استرس زا به دست می آید« 
افراد پربازده می دانند که اگر آدم دائما در دسترس و 
در ارتباط با محیط کار باشد هرگز به بازده نهایی خود 
نخواهد رسید. تام فریس که نویسندة آثاری پرفروش 
در این زمینه است توصیه می کند حداقل یک روز در 
هفته تلفن تان را در منزل یا جایی دور از دســترس 

بگذارید.

خواب کافی داشته باشید
شــما احتماال خودتان هــم از اهمیت این توصیه 
آگاهید پس چرا به آن عمل نمی کنید؟ بردبری تأکید 
می کند »من خودم در طول سالیان، این توصیه را آویزة 
گوشم کرده ام و نمی توانم بگویم خواب کافی چقدر در 

باال بردن هوش احساسی آدم و مدیریت میزان استرس 
مهم اســت«. اگر در این مورد شــک دارید می توان 
انبوهی از پژوهش ها و تجربه هــای فردی را در مورد 

اهمیت خواب کافی در موفقیت تجاری برشمرد. 

ذهنیات منفی تان را روی کاغذ بیاورید
اینکــه چطور در ذهن  با خودتــان حرف می زنید 
اهمیت دارد. افــراد پربازده ایــن را می دانند و افکار 
منفی را در نطفه خفه می کنند. بردبری راهی پیشنهاد 
می کند که بتوان از این روِش آنها اســتفاده کرد: »هر 
چه بیشتر در افکار منفی غور کنید انرژی بیشتری را 
هدر می دهید. بیشتر افکار منفی ما فقط فکر هستند 
نه واقعیت. وقتی که دیدید دارید تسلیم افکار منفی 
می شــوید نیروی درون تان باید به شما دستور دهد 
“دست نگه دار و افکارت را بنویس”. در این هنگام واقعا 
باید دست از کار بکشید و افکارتان را روی کاغذ بیاورید. 
وقتی که به خودتان مهلت دادید که افکار منفی تان را 
مورد سنجش قرار دهید، منطق و شفافیت بیشتری 
بر ذهن تان حاکم می شــود که بر اساس آن می توانید 
صحت و اعتبار این افکار منفی را سبک سنگین کنید.«

بر روی تنفس تان متمرکز شوید
بردبری می نویســد: »آسان ترین راه برای رهایی از 
استرس کاری ا ست که به هرحال هر روز و هر لحظه 
انجام می دهید: تنفس. اگر یاد بگیرید که در لحظات 
هجوم استرس، نفس عمیق بکشید می توانید ذهن تان 
را بر روی کار متمرکز کنید و از اســترس رهایی پیدا 
کنید. در لحظات هجوم اســترس چند دقیقه دست 
از کار بکشــید و فقط بر روی نفس کشیدن خودتان 
متمرکز شوید.« این کار مدیتیشن نام دارد. هر روز آن را 
انجام دهید. اما فکر نکنید که برای متمرکز شــدن بر 
روی تنفس خودتان نیاز دارید تجهیزات ویژه ای داشته 

باشید یا آموزش طوالنی مدت مدیتیشن ببینید. 

اگریادبگيریدكه
درلحظاتهجوم
استرس،نفس
عميقبکشيد

میتوانيدذهنتان
رابررویكار

متمركزكنيدواز
استرسرهاییپيدا

كنيد.درلحظات
هجوماسترس
چنددقيقهدست
ازكاربکشيدو

فقطبرروینفس
كشيدنخودتان
متمركزشوید.

آرامش، اصلی مهم در مدیریت
پنجراهیكهافرادموفقبرایآرامنگهداشتنخودازآناستفادهمیكنند
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مدير نمونه معموال به شكل آدمي خوش مشرب 
تصوير مي شود كه دائم در حال خوش و بش و شوخي 
با كارمندانش است.  نابغه اي كه تندتند حرف مي زند 
و با ظرافت عمل مي كند. اما در اصل اين تصوير هيچ 
مطابقتي با واقعيت نــدارد.  براي چهار نفر از مديران 
موفــق در حوزة فناوري، توانايي كالمي نه تنها هيچ 
ارزشي ندارد بلكه مي تواند آسيب زا هم باشد. در  عوض 
يك توانايي هست كه اغلب توجهي به آن نمي شود و 
يكي از حياتي ترين توانايي هاي الزم براي مديران است 

و اين  توانايي چيزي نيست جز توانايي در نوشتن.

بن هوروويتز، اندرسن هوروويتز : ارتباط مكتوب 
در يــك تيم كاري بر ارتباط كالمي ارجحيت دارد 
زيرا ثبات بيشتري دارد، ماندگاري  بيشتري دارد و 

مي شود به آن استناد كرد. 
وقتي كه در مقام مديــر چيزهايي مثل نيازهاي 
توليد، پاسخ به سواالت متداول را روي كاغذ مي آوريد، 
مــادة خامي توليد  مي كنيد كه همه در شــركت به 

آن دسترســي خواهند داشت. به اين شكل، از بخش 
بازاريابي تا فروش و مهندسي هر يك  مطالبي راهنما 
براي حوزة كاري خودشان در اختيار خواهند داشت.  
نتيجة اين ارتباط مكتوب اين است كه مدير، مسئوليت 
تيم اجرايي را كه بر اساس سند مكتوب نوشتة او دست 
به عمل  مي زنند به عهــده مي گيرد. مديران باتدبير 
مي خواهند مسئوليت هرچه بيشتري به عهده بگيرند 
نه اينكه به طرق گوناگون از  زير بار مســئوليت شانه 
خالي كنند اما مديران ضعيف تمام نظرات خود را به 

شکل شفاهی با كارمندان شان مطرح مي كنند.  

فيل ليبين، شركت اورنوت : وقتي كه با آدم ها 
براي استخدام در شركت ام مصاحبه مي كنم دوست 
دارم امتحان نگارش از آنها  بگيرم. خيلي ها در ارتباط 
کالمی تصويري از خود مي ســازند كه مطابقتي با 
واقعيت شخصيت شان  ندارد ولي افراد كمي هستند 
كه مي توانند در هنگام نوشتن چنين حقه اي بزنند. 

ارجحيت نگارش بر كالم دليلي است كه باعث شده 
فيل ليبين، مدير عامل و موسس شركت اورنوت، در 

مؤسسه گالوپ اخیرا نتایج تحقیقاتی را منتشر کرد 
که نشان می داد در سال 14-2013 فقط ۵0  درصد 
کارمنــدان تمام وقت در امریکا به طور متوســط 40 
ساعت یا کمتر کار کرده اند. همان طوری که  احتماال 
می توانید حدس بزنید بیشــتر کارکناِن ساعتی، این 
مقدار ســاعت در هفته کار کرده اند. یعنی  حدود 64 
درصد کسانی که 40 ســاعت یا کمتر در هفته کار 
کرده اند کارکنان ساعتی بوده اند و کمتر  از 40 درصد 
ایــن افراد کارکنان دائم بوده اند. از میان کســانی که 
مورد پرسش قرار گرفته اند ۵0  درصدشان که کارمند 
دائم بوده اند بیش از ۵0 ساعت در هفته کار می کنند. 
متوسط ساعات کار در  میان کارمندان تمام وقِت باالی 
18 سال در سال های 14-2013 حدود 46.۷ ساعت 
بوده است.  این رقم تقریبا از سال 2001 تا کنون ثابت 

مانده است.  
اما خارج از امریکا چطور؟  سال هاست که می شنویم 
اروپایی ها خیلی کمتر از بقیه کار می کنند. اما بر اساس 
آمار سازمان همکاری و توسعة اقتصادی که در سال 
2011  منتشر شده و شامل 32 کشور اروپایی می شود 
ترکیه با متوسط 48.9 ساعت کار هفتگی حتی از 
امریکا هم پیشی گرفته است. کمترین میزان ساعت 
کار در این آمار متعلق است به هلند،  دانمارک و نروژ 
که کارمندان شان به ترتیب 30.۵ ساعت، 33.۷ ساعت 
و 33.9 ساعت در هفته کار  می کنند. دیگر کشورهایی 

هنگام  مصاحبه هاي استخدامي توانايي افراد در نوشتن 
را محك بزند. او تنها كساني را استخدام مي كند كه 
در نوشتن توانا هستند.  ليبين به جاي مصاحبه هاي 
طوالني شفاهي از مصاحبه دهندگان مي خواهد چند 
پاراگراف به انگليسي معمولي بنويسند. ليبين  از اين 
طريق مي فهمد كه آيا فرد متقاضي مي تواند از طريق 
نوشتن با ديگران ارتباط برقرار كند يا نه. او همچنين 
از اين  طريق به شخصيت حقيقي مصاحبه دهندگان 
هم اشراف مي يابد.  ليبين مي گويد من متوجه شدم 
كه شــما از چند پاراگرافي كه يك فرد مي نويســد 
مي توانيد چيزهاي خيلي بيشــتري از  شخصيت او 
دريابيد تا از يك مصاحبة طوالني شــفاهي. دليلش 
اين است كه در صحبت با افراد عناصر زيادي درگيرند 
كه  جلو واقعيــت را مي گيرند اما هنگامي كه همان 
فرد چيزي مي نويسد تنها افكارش هستند كه بر روي 

كاغذ جاي مي گيرند.  

جف بزوس، آمازون : نمي شود آدم شش صفحه 
خاطره بنويســد كه از لحاظ روايي انسجام داشته 

که کارمندان شان به طور متوسط زیر 40 ساعت در 
هفته کار می کنند  عبارتند از: ایرلند، سوئیس، آلمان، 
اتریش، بریتانیا، سوئد، بلژیک، لوکزامبورگ، فنالند، 
نیوزیلند،  ایتالیا، فرانسه، استونی، اسپانیا، کانادا، شیلی، 
پرتقال، لهستان، اسلوونی و ایسلند. همچنین باید  اضافه 
کرد که بر اساس گزارش بنیاد بین المللی پول، در مورد 
تولید ناخالص ملی کشورهای جهان،  لوکزامبوگ در 
حالی دومین کشور ثروتمند جهان به حساب می آید 
که کارمندانش به طور متوسط  تنها 3۷ ساعت در 

هفته کار می کنند.  
این آمار برای صاحبان کسب وکار و مدیران چه 
معنایی دارد؟   از طرفی این آمار به ما نشان داد که 
در جهان چه ترتیباتی در مورد ساعت کاری در جریان 
نیروهای جدید می تواند   است که در هنگام جذب 
کمک حال ما باشد. آیا در کسب و کار شما  کنترل 
سختی بر روی ساعات کاری اعمال می شود؟ ساعت 
کاری اگر در حدود 40 ساعت باشد  می تواند نقطة قوتی 
برای شما محسوب شود. چون کسی که می خواهد در 
شرکت شما استخدام  شود می داند که می تواند وقت 
قابل توجهی برای خانواده اش داشته باشد.  از طرف 
دیگر اگرچه ساعات کار زیاد ممکن است نوید رشد 
سریع کسب و کار را بدهد اما  وقتی که سالمت و روحیة 
کارمندان را در نظر می گیریم با عالمت سؤالی در این 
مورد مواجه  می شویم. چون بی انگیزگی کارمندان در اثر 

خوب نوشتن یا خوب صحبت کردن؟  

افسانه 40 ساعت 
کار در هفته

مهمترینومغفولماندهترینمهارتيكهبرايمدیریتبهآننيازدارید

4۰ساعتكاردرهفته؟آیاكسی
هنوزبهاینسنتعملمیكند؟
آیااینميزانكارخوباستیا
بد؟درادامهجواباینسؤاالت

راخواهيددانست

مدیرانباتدبير
ميخواهند
مسئوليتهرچه
بيشتريبهعهده
بگيرندامامدیران
ضعيفتمام
نظراتخودرا
بهشکلشفاهی
باكارمندانشان
مطرحميكنند.
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باشد اما ذهنيتي روشن  نداشته باشد.
بزوس کامال نوشتن را به كالم ارجحيت مي دهد. به نظر 
بزوس حرف زدن و پرداختن به فلش هاي روي پاورپوينت 
در  يك مالقات كاري نشــانة تنبلي ذهني  اســت. خيلي 
راحت مي شود از اين فلش به فلش بعدي رفت بدون اينكه 
فكري  روشــن و كامل را بيان كرده باشــي. »محل كار با 
رســتوران فرق دارد.« بزو تيم كاري اش را هم همواره به 

پرهيز از تنبلي  فكري و تفكر عميق دعوت مي كند.  

اندي گــراو، اينتل: گزارش هاي كاري بيشــتر 
وسيله اي براي ايجاد انضباط كاري شخصي هستند 

تا وسيله اي براي تبادل  اطالعات. 
گراو هم مثل بزوس فرايند نوشــتن را ارزشــمند 
مي دانــد. اما نكتة جالب توجه اين اســت كه خواندن 
چيزي كه نوشته شده براي  گراو چندان اهميتي ندارد. 
هنگام حرف زدن، زوائد در صحبت شما فراوان است. 
اما نوشتن به فكر نظم مي دهد و  باعث مي شود در مقام 
مدير، انديشيده تر عمل كنيد.  به همين دليل مي توان 
گفت مهم ترين وجه نوشــتن اين است كه »در هنگام 
نوشتن خودمان را وادار مي كنيم نسبت به  هنگام حرف 
زدن دقت بيشتري به خرج دهيم.« گراو معتقد است كه 
اين مالحظه اي كه در هنگام نوشتن به خرج مي دهيم 
 تفكرمان را غنا مي بخشد و چيزهايي كه ممكن است 
از نظر دور بماند را برجسته مي كند.  قابل استناد بودن، 
انسجام فكري، برنامه ريزي دقيق تر و تعهد به هدف ها 
از مزيت هاي نوشتن هستند. روشي هستند كه  امروز 

بسياري آن را از مدافتاده و قديمي مي دانند.  

ساعات زیاد کاری می تواند کسب و کار ما را با  مشکالت 
ساختاری مواجه کند. با اینکه آمار گالوپ اذعان دارد 
که میزان ساعت کار رابطة مستقیمی  با روحیه و تعهد 
کارکنان ندارد اما تحقیقات، عقل سلیم و اسناد نشان 
می دهند که آدم ها وقتی که  فرصت بیشتری برای تفریح 

دارند شادتر هستند.  
این آگاهی چطور می تواند به شرکت شما سود 
از روندهای رایج در تجارت جهان  آگاهی  برساند؟   
می تواند به شما کمک کند نقاط تمایزی برای  شرکت 
خودتان و کارمندان امروز و آینده تان نسبت به دیگر 
شرکت ها ایجاد کنید. با این آگاهی جدید می توانید 
کارمندان خودتان را مورد مطالعه قرار دهید و ببینید 
که ساعات  کاری چقدر بر خالقیت و تأثیرگذاری آنها 
مؤثر است. برای این کار به آنها اطمینان دهید که 
نام شان در تحقیق ثبت نمی شود تا پاسخ هایی صادقانه 
 دریافت کنید. سپس از آنها این سه سؤال را بپرسید:  

به طور متوسط هر هفته چند ساعت کار می کنید؟
فکر می کنید به طور متوسط هر هفته چند ساعت کار 

مفید انجام می دهید؟  
فکر می کنید چه چیزی باعث می شود نتوانید کار مفید 

انجام دهید؟  
پاسخ هایی که کارمندان به این سواالت می دهند برای 
شما مشخص می کند که آیا تغییری در  فرهنگ کار 

و میزان ساعات کار در شرکت شما الزم است یا نه.  

مهم ترين سوءتفاهمي كه در مورد موفقيت وجود دارد اين است كه اگر ديروز كاري باعث موفقيت شما شده فردا 
هم شما را  به موفقيت خواهد رساند. براي اين كه در كار، تجارت و مديريت همواره پيشتاز باشيد بايد خالقيت تان 
را حفظ كنيد. براي  حفظ خالقيت بايد همواره ياد بگيريد، فكر كنيد، سوال كنيد، جست و جو كنيد، تجربه كنيد و 

ايده ها را تجزيه و تلفيق كنيد.  عادت هاي زير را در خود تقويت كنيد تا خالقيت تان افزايش يابد.  

1
نقطه ها را به هم وصل كنيد: مبتكرين بزرگ عادت به دقت و مشــاهدة مداوم در اطراف شان دارند. به اين وسيله 
مي توانند عناصِر به ظاهر نامرتبط را به  يكديگر ربط دهند. وقتي كه نقطه ها را به هم وصل مي كنيد شكلي رسم 
مي شــود كه تا آن لحظه ناپيدا بوده، ايده ها هم از  اين قاعده مستثني نيستند. با مرتبط كردن ايده هاي به ظاهر 

نامرتبط به هم، دركي جديد از مسائل پيدا مي كنيم و روابطي  را تشخيص مي دهيم كه تا بحال ناپيدا بودند. 

2
به پرسش گري متعهد باشيد : مبتكرين بزرگ عادت به كنجكاوي دارند. دائم سؤال مي پرسند حتي در مورد 
مسائلي كه ممكن است هركسي خيال كند  جوابش را مي داند. با پرسيدن سؤاالت جديد شما دانش قبلي خود 
را به چالش مي كشــيد و دريچه هايي نو از دانش به روي  خود مي گشاييد. مهم ترين و سخت ترين مرحله در 
تقويت اين عادت جواب دادن به سؤاالت نيست بلكه پرسيدن سؤاالتي  واقعا خوب است كه شما را به جواب هايي 

تأثيرگذار برساند.

3
چيزهاي جديد را امتحان كنيد: مبتكرين بزرگ عادت دارند كه دائم چيزهاي جديد را امتحان كنند و الگوها و 
روش هايي جديد براي انجام كارها بيافرينند.  اديسون را به ياد آوريد كه گفت: »من شكست نخورده ام فقط هزار 
راه اشتباه را امتحان کرده ام.« در ابتكار و خالقيت  مسئلة اصلي يافتن افق هايي جديد نيست بلكه ديدن افق ها از 

منظري جديد است.  

4
با ديگران معاشرت كنيد: مبتكرين بزرگ عادت دارند ايده هاي جديد را از طريق شبكه اي از آدم ها و نهادها بيازمايند. 
خالقيت چيزي  است كه در حشر  و نشر با ديگران اتفاق مي افتد. براي اينكه ايده ها پخته شوند و خالقيت اتفاق بيفتد 

الزم است مجموعه اي شامل افق ديد،  متفكرين، پرسش گران و عمل كنندگان هماهنگ پيش بروند. 

5
هدف داشته باشيد: مبتكرين بزرگ عادت دارند به شور و اشتياق دروني شان اجازة بروز و ظهور دهند و از آن 
براي هدفمند كردن كارشان  استفاده كنند. هدف آنها تأثيرگذاري و تفاوت ايجاد كردن در كارهاست. بنابراين 
آنها از وضعيت موجود رضايت ندارند و براي  تغيير دادن آن هم از كسي اجازه نمي گيرند. هدف آنهاست كه آنها 

را به پيش مي راند.  

6
از متخصصان ديگر كمك بگيريد: مبتكرين بزرگ عادت دارند كه چيزهايي شگفت انگيز را با هم تركيب كنند. 
خالقيت زماني اتفاق مي افتد كه دو ايده با هم  تركيب مي شوند تا ايده اي كامال نو به وجود آورند و براي اينكه بر 
چالش هايي كه اين تركيب به وجود مي آورد فائق آييم  بايد به دانش مجهز باشيم. اين اتفاق زماني به بهترين شكل 

رخ مي دهد كه با متخصصاني از رشته هاي ديگر همكاري كنيد.  

7
ابتكار را به كاري روزانه تبديل كنيد: مبتكران بزرگ عادت به يادگيري و ابتكار دارند. آنها تصادفا به ابتكار دست 
نمي زنند بلكه آئيني روزانه كه شامل  جست و جوي دائمي و امتحان كردن چيزهاي جديد است چنين امكاني به آنها 
مي دهد. براي استاد شدن در هر كاري نياز به  ديسيپلين و تعهد هست. افراد خالق رشد و يادگيري را به بخشي از 

كارشان تبديل مي كنند نه اينكه منتظر بنشينند تا  خالقيت به سراغ شان بيايد.  

 7 عادت هوشمندانۀ مبتکرین بزرگ
اینهفتعادتبهشماكمکميكنندارتباطبينموضوعاتمختلفرا

طوريتشخيصدهيدكههيچكسدیگرقادربهانجامآننيست

مهمترین
سوءتفاهميكه
درموردموفقيت
وجوددارداین
استكهاگر

دیروزكاريباعث
موفقيتشما
شدهفرداهم

شمارابهموفقيت
خواهدرساند.
براياینكهدر
كار،تجارتو

مدیریتهمواره
پيشتازباشيدباید

خالقيتتانرا
حفظكنيد.
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 گوش دادن و یاد گرفتن

 رئیس بودن یا مدیر بودن

 15 ویژگی اساسی
 مد یران بزرگ
مایکل هویل

و پیتر نیومن 
ترجمه علیرضا اکبری
پاورقی - بخش چهارم

علیرضا اکبری: در چند دهه اخیر کتاب های زیادی درباره اصول مدیریت به زبان های مختلف 
در سراسر دنیا تالیف و منتشر شده است. اگرچه بسیاری از این کتاب ها معلومات سودمندی 

در اختیار مدیران قرار می دهند اما بسیاری از این کتاب ها به ورطه تئوری پردازی افراطی 
درغلتیده اند و فارغ از مشکالت و تنگناهای واقعی و ملموسی که هر مدیری هر روز 

با آن دست و پنجه نرم می کند نکاتی را به عنوان اصول مدیریت به خواننده القا 
می کنند که هیچ معلوم نیست تا چه حد در شرایط واقعی محیط کار برای مدیران 
چاره ساز خواهد بود. مایکل هویل  و پیتر نیومن مولفان کتاب »راهنمای ساده 
مدیریت: 15ویژگی اساسی مدیران بزرگ« معتقدند که اصول مدیریت را باید با 

الهام از شرایط واقعی محیط کار و تجربیات شخصی مدیران بزرگ و موفق استخراج 
و تدوین کرد. آنها در این کتاب براساس تجربیات واقعی 15 ویژگی اساسی را برای مدیران 

موفق و بزرگ برمی شمرند و  هر یک از این ویژگی ها را در فصلی مجزا به تفصیل مورد بررسی 
قرار می دهند. از این پس در هر شماره از آینده نگر ترجمه یکی از این فصول 15گانه را خواهید خواند.

  بــه دنبــال بازخــورد دیگــران در مورد 
عملکردشان هستند.

  ایده های مختلف را به کمک دیگران مورد تحلیل  
قرار می دهند.

مدیران ضعیف:  
  احساسی عمل می کنند.

  گمان می کنند تمام پاسخ ها را می دانند.
  یا بیش از حد اعتماد به نفس دارند یا زیادی خود را دست کم می گیرند.

  نظرات اغراق آمیزی در مورد نیروی تجربة خود دارند.

داستانی از یک جوخة نظامی را برای تان نقل می کنیم که در جنگلی پر 
دار  و درخت  در حال حرکت به سمت اردوگاهی امن بودند. مسیری طوالنی 

در پیش داشتند با  پیچ و خم های بسیار. فرمانده که تفنگ، نقشه و نشان ژنرالی 
داشــت. به جوخه گفت   »افراد از این مسیر بروند، مسیر امن به سمت اردوگاه از 

سمت چپ است« در  انتهای صف جوخه، سرباز ساده ای در حال راه پیمایی  بود که 
قبال این راه  را طی کرده بود. او نه تفنگ داشت نه نشانی بر سرشانه هایش. فریاد  کشید 
  »صبر کنید بچه ها من قبال در این مسیر بوده ام. مسیر امن سمت راست است. برکة 

 سمت چپ پر از تله ها و تک تیراندازهای دشمن است.« 
اگر شما جزو جوخه بودید از چه پیروی می کردید؟ درجه یا تجربه؟ یک فرمانده 
 باتدبیر از تجربة زیردستان اش استفاده می کند. اگر فرماندة ما قبل از وارد شدن به  مسیر 
از ســربازان اش می پرسید کدام یک قبال این مسیر را رفته اند می توانست  تصمیمات 
مؤثرتری بگیرد. این فرمانده با فراخواندن افرادش و با درمیان گذاشتن  تجربیات شان 
می توانست به آنها بفهماند که چقدر در مواقع خطر به آنها اعتماد دارد.  آنگاه برتری او 

دیگر نه ناشی از درجه اش که ناشی از دانش اش می بود.   

چند بار تابحال با مدیرانی روبرو شــده اید که اگر گــوش دادن را یاد می گرفتند 
بســیار موفق تر  می بودند؟ اگر مدیران به حرف زیرمجموعه شان گوش می دادند چه 
دستاوردهای بیشتری حاصل  می شد؟ اگر تصمیات مدیران بر پایة تمامی اطالعات 
موجود می بود چقدر مؤثرتر می توانست  باشد؟  بیشتر مدیران متفق القول اند که گوش 
دادن به دیگران و یاد گر فتن از آنها مفید است. اما مدیران  برجسته آنهایی هستند که 
نه تنها به این فضیلت فراموش شده معتقدند بلکه به آن عمل هم می کنند.  گفته های 

زیادی اهمیت این ویژگی را به ما یادآوری می کنند:  
به ما دو گوش و یک دهان عطا شده تا بتوانیم دو برابر آنچه سخن می گوئیم به سخن 

دیگران  گوش فرا دهیم./ اپیتکتوس؛ فیلسوف یونانی  
آدم خردمند یک کلمه می شنود و دو کلمه می فهمد./ ضرب المثل اسپانیایی

مهم ترین مسئله در ارتباط، شنیدن آن چیزهایی ا ست که به بیان در نمی آیند./ پیتر دراکر
آیا حرف همسایه ات را می شنوی؟ آیا می دانی او کی به کمک نیازمند است؟  /مادر ترزا

چرا به دهقانان امر و نهی می کنیم که چه بکنند و چه نکنند؟ به جای امر و نهی باید 
پای  حرف شان بنشینیم.  / لئو تولستوی

گوش دادن از شــنیدن سخت تر است. هنگام گوش دادن باید معنا را کامل درک 
کنیم. نگاه  کردن به آدم ها مثل نگاه کردن به کوه یخ است. نمی دانیم زیر رویه  و ظاهری 
که می بینیم چه خبر  است. نحوة رفتار آدم ها را می توانیم مشاهده کنیم اما احساسات، 
نظرات، شخصیت، ارزش ها،  باورها، گرایشات، دانش و تجربة آنها هرگز به چشم دیده 
نمی شــود.  یکی دیگر از جنبه های گوش دادن این است که به چه کسی باید گوش 

دهیم. کسی که به او گوش  می دهیم لزوما نباید جزو پر سر و صداترین آدم ها باشد:  
مدیران برجسته:  

  بیش از آنچه حرف بزنند گوش می کنند.
  غرورشان مانع از مشورت با دیگران نمی شود.

همۀ کســب و کارها و گروه هــای کاری رئیس 
دارند ولی فقط بعضی از آنها مدیر دارند.  فرق میان 
رئیس و مدیر کامال واضح اســت. و اینکه شــرکت 
شــما کدامیک از این دو را دارد  مشــخص می کند 
که شــما به چه موفقیت هایی می توانید دست پیدا 
کنید و چطور می شود به این  موفقیت ها دست یافت. 
  بنابراین اگر مســئول هستید یا قرار است به زودی 
مسئولیتی به شما واگذار شود باید تصمیم  بگیرید: 

 تصمیم دارید ریاست کنید یا مدیریت؟ البته پاسخ 
این سؤال فقط منوط به نظر شخصی شماست ولی 
قبل از تصمیم گیری نکاتی هست که  باید آنها را در 

نظر بگیرید:  
 رئیس برای دیگران تعیین تکلیف می کند؛ مدیر 
دیگــران را راهنمایی می کند تا به حداکثر بازدهی 

برسند.  
 رئیس ترس می پراکند؛ مدیر اشتیاق برمی انگیزد.  

 رئیس دیگران را شــماتت می کند؛ مدیر ســعی 
می کند تا به حل مشــکل و فهم دلیل رخ دادن آن 

 کمک کند تا دیگر چنین مشکلی پیش نیاید.

 رئیس می داند که چه کار باید کرد؛ مدیر نشــان 
می دهد که چه کار باید کرد.  

 رئیس به اقتــدارش تکیه می کند؛ مدیر همراه با 
دیگر اعضای تیم به اعتماد جمعی تکیه می کند.  

 رئیس از آدم ها استفاده می کند؛ مدیر دوست دارد 
به آدم ها کمک کند که رشد و ترقی کنند.

 رئیس از کار دیگران اعتبار کسب می کند؛ مدیر به 
دیگران اعتبار می بخشد.  

 رئیس فرمانده اســت؛ مدیر بیشتر به پرسیدن و 
گوش دادن متکی است.  

 رئیس می گوید برو؛ مدیر می گوید بیا برویم.



انقالب اسالمی ایران، پرتویی از عاشورا و انقالب عظیم الهی آن است.
امام خمینی)ره(



76

No.30 Nov 2014


