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ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

فرار از زندان
تجارت خارجی را چگونه می توان از بندهای داخلی نجات داد؟
بخشنامه های متعدد و ممنوعیت های روزافزون، صادرات را به محاق برده و انگیزه تجار را 
کمرنگ کرده است. به این ترتیب توفیق اجباری افزایش نرخ ارز نیز کام صادرکنندگان 

را شیرین نکرده است. چگونه می توان صادرات را از بندها رها کرد؟
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شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با سرمایه گذاری 
بانک صنعت و معدن، اولین مجتمع تولید LAB )الکیل بنزن 
خطی( را با ظرفیت 50.000 تن در ســال در اصفهان در کنار 
پاالیشــگاه اصفهان ایجاد کرد. LAB ماده اولیه اصلی و عامل 
پاک کنندگی در شوینده های خانگی )انواع پودر و مایعات( است. 
مجتمع تولید LAB در خرداد 1373 به وسیله مرحوم حضرت 

آیت اهلل رفسنجانی )ریاست محترم جمهوری( گشایش یافت.
دانش فنی برای تولیــد LAB به طور انحصاری در اختیار 

شرکت UOP از کشور آمریکا است.
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران این دانش فنی 
را از شعبه انگلستان UOP خریداری کرده است. از اوایل سال 
1381 اجرای طرح توسعه اول مجتمع تولید LAB در اصفهان 
آغاز و در نیمه دوم 1383 به بهره برداری رسید. بعد از اجرای 
طرح توسعه اول، ظرفیت تولید نرمال پارافین به 175000 تن 
در سال و ظرفیت تولید LAB به حدود 115000 تن در سال 
افزایش یافت. در فرآیند تولید LAB از اســید فلوئوریدریک 
)HF( به عنوان کاتالیســت استفاده می شود. نقطه جوش این 
اســید حدود 17 درجه سانتیگراد اســت. تنفس هوای آلوده 
به بخار این اســید موجب زخمی شدن مجاری تنفسی و بعد 
جذب کلســیم خون و در نهایت مرگ می شود. به دلیل وجود 
مخاطرات اســتفاده از این اســید برای انسان و محیط زیست، 
UOP در سال های اخیر فن آوری جدیدی را طراحی و عرضه 
کرده که استفاده از اسیدفلوئوریدریک در فن آوری جدید حذف 

 DETAL شده و به جای آن از کاتالیست جامد جدیدی به نام
استفاده می شود. شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در 
چندسال گذشته بیشترین سعی را برای دریافت این فن آوری 
جدید به عمل آورد که به دلیل وجود شــرایط تحریم، تا قبل 
از توافق موســوم به برجــام، UOP از انتقال فن آوری جدید 

DETAL به ایران خودداری می کرد.
خوشــبختانه بعد از توافق برجام، UOP )از کشور آمریکا( 
موافقــت کــرد فــن آوری جدیــد DETAL را به شــرکت 
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران منتقل کند. بعد از چندین 

نوبت گفت وگوی، دو قرارداد با UOP امضا و رد وبدل شد.
یک قرارداد برای مهندسی پایه طرح توسعه دوم مجتمع تولید 
LAB در اصفهان و قرارداد دوم برای خریدن دانش فنی جدید 
DETAL . دو اعتبار اســنادی برای فعال شدن این قرارداد، 
به وســیله بانک صنعت و معدن به نفع UOP در بانک ایران  
و اروپا گشــایش شده است. مبلغ این دو اعتبار اسنادی 49/2 
میلیون یورو است. مدیران و کارشناسان شرکت سرمایه گذاری 
صنایع شــیمیایی ایران به لندن مسافرت کردند و اطالعات و 
مدارک فنی – مهندسی مربوط به PFD و P&ID مهندسی 
پایه و دانش فنی جدیــد را از UOP دریافت کردند. دریافت 
دانش فنی جدید از UOP موجب حذف اسید بسیار خطرناک 
HF از فرآیند تولید LAB و باال بردن کیفیت فرآورده خواهد 
شد. با توجه به وجود شرایط تحریم و شرایط نامطلوب سیاسی 
در آمریکا نســبت به ایران، دریافت دانش فنی DETAL از 

شــرکت آمریکایی UOP ارزش بسیار زیاد و فراوانی در ابعاد 
ملی دارد. طرح توســعه دوم مجتمع تولید LAB با استفاده 
از دانش فنی جدید DETAL با ظرفیت تولید 110000 تن 
LAB در سال، در جریان اجرا است. بعد از تکمیل طرح توسعه 
دوم، ظرفیــت تولید LAB به 220000 تن در ســال خواهد 
رسید و شرکت ســرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان LAB در جهان خواهد شده کارهای 
اجرایی طرح توسعه دوم از چند ماه قبل آغاز شد بر پایه برنامه 
زمان بندی شده قرار است حدود دو سال دیگر طرح توسعه دوم 

به بهره برداری برسد.
با اجرای طرح توسعه دوم، عالوه بر استفاده از پیشرفته ترین 
دانش فنی و حذف اسید خطرناک HF ، کیفیت LAB نیز 
بهبود بیشتری می یابد و امکان صادرات LAB به کشورهای 
اتحادیه اروپا فراهم می شــود. از مدیران و کارشناســان بانک 
ارزشمند صنعت و معدن که همواره از شرکت سرمایه گذاری 
صنایع شیمیایی ایران حمایت کرده اند، سپاسگزاری و قدردانی 
می کنیم. در اجرای طرح توسعه دوم اضافه بر مزایای باارزش 
در ابعاد ملی نوشــته شده، تعداد قابل مالحظه ای شغل ایجاد 
می شــود. بعــد از راه اندازی طرح توســعه دوم، دور جدیدی 
از شــکوفایی در شــرکت ســرمایه گذاری صنایع شیمیایی 
ایران که افزایش صادرات و ســودآوری بیشــتر و استفاده از 
فن آوری پیشــرفته دوســتدار محیط زیست را به همراه دارد، 

آغاز خواهد شد.

دور جدید شکوفایی در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران )سهامی عام(
دفتر تهران: خیابان نلسون ماندال )آفریقا(، خیابان شهید سعیدی، شماره 16، کد پستی 1967963735 تلفن: 22054890-22057154

نمابر: 22059868
مجتمع: اصفهان، کیلومتر 15 جاده اصفهان – تهران

کد پستی 8335144114     تلفن: 7-33808350 )031(   نمابر: 33808360 )031( 
www.iciiclab.com         info@iciiclab.com







پاسارگادتورز
«روز ملی صادرات» را به همه 

صادرکنندگان نمونه کشور تبریک 
گفته و آرزوی موفقیت دارد

w w w. p a s a r g a d - t o u r s . c o m

٦ دوره صادر کننده 
نمونه کشوری











شرکت مهندسی مشاورمهاب قدس درسومین دهه از فعالیت خود با  وجود ویژگی های بسیار ممتاز و توانمندی های انكار 
ناپذیر و   با افتخار وسربلندی، می تواند از نقش کارساز  در انجام موفق بیش از 2000 پروژه عظیم سخن به میان آورد.  این 
شرکت با داشتن ساختار مدیریت مهندسی ، سالمت کاری ، تضمین کیفیت بی نظیر و برخورداری از سرمایه ی عظیم  2500  
نیروی خبره و نخبه با ضریب ماندگاری بیش از 19 سال شرایط مساعدی ایجاد کرده است به نحوی که  می توان مهاب قدس را 
مهندس مشاوری کم نظیر در جهان بشمار آورد که در جایگاه 10 شرکت صاحب نام مشاوره ی خدمات مهندسی آب و سد 

سازی جهان قرار دارد.
 عالوه بر موفقیت های فوق الذکر شرکت مهاب قدس طی همه این سالها  1-  بدون هیچگونه استفاده از بودجه عمومی ودولتی 
و فقط با تالشهای پرسنل و صرفا از طریق انجام پروژه های خود کسب درآمد و متعاقبا هزینه کرده است.  2-  افتخار دارد علی 
رغم سال های سخت اقتصادی در طی ده سال گذشته تا به امروز حقوق و مزایای پرسنل را به موقع و حتی بدون یک روز تاخیر 

پرداخت کرده است.  3- هیچگونه بدهی به سیستم بانكی، سیستم های کارفرمایی و پرسنل خود ندارد.
ما اعتقاد داریم که موفقیت »مهاب قدس« در زمینه ی صدور تخصص و هوش ایرانی در عرصه های جهانی، باعث تقویت 
و افزایش میزان عالقه مندی و گرایش رنگ باخته ی جوانان ایرانی به رشته های فنی مهندسی، با توجه به نیاز شدید 

دنیای امروز به این رشته ها خواهد شد.

 سدو نیروگاه اوماویا كشور سریالنکا  بازنگری طراحی و نظارت مهندسی پروژه تامین آب كشور نیجریه

صادر کننده نمونه  ملی    هوش ، استعداد وتخصص برتر ایرانی برای سومین 
سال پیاپی درصدور خدمات فنی ومهندسی   1395 - 1396- 1397

عملکرد زیر مجموعه های شرکت مهاب قدس در یک نگاه

امورسد ونیروگاه و تاسیسات زیربنـایی
   طراحی و نظارت بر سـاخت حدود   17000 مگاوات نیروگاه برق - آبی و تلمبه ای ذخیره ای

 طراحی و نظارت برساخت بیش از 200 سد بزرگ که از این تعداد حدود 60 سد در حال بهره برداری و مابقی در حال ساخت در داخل و خارج از کشور است
امورآبیاری، زهکشی وکشاورزی

 مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای شبكه های اصلی و فرعی آبیاری و زهكشی با هدف توسعه و بهبود اراضی کشاورزی در سطحی معادل 4 میلیون هكتار  مطالعه، طراحی و 
نظارت بر اجرای 60 پروژه  مهندسی و ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و کنترل سیال ب

امورآب و فاضالب وخطوط انتقال سیاالت
 مطالعه و نظارت براجرای حدود 7000 کیلومتر طرح آبرسانی ) آبرسانی به شهرهای حاشیه خلیج فارس، تبریز و ...(    طراحی و نظارت بر ساخت بیش از 70 تصفیه خانه آب وفاضالب 

 مطالعه و نظارت براجرای شبكه ی فاضالب شهری برای حدود 30 میلیون نفر )فاضالب تهران، تبریز، شیراز و...(
امور  ژئوماتیك

 تهیه نقشه های مبنایی برای انجام پروژه های زیر بنایی کشور با روش های نقشه برداری زمینی، فتوگرامتری و سنجش از دور )به مساحت 4/7 میلیون هكتار تا سال 1396(
IWRM امورمطالعات یکپارچه منابع آب، خاک ومحیط زیست

 بهینه نمودن همزمان منابع و مصارف و تخصیص بهینه منابع  با توجه به ارزش های اقتصادی ،سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی  مطالعات مدیریت یكپارچه توسعه منابع آب 
و خاک  مطالعات طرح جامع عظیم سیروان وگرمسیری  مطالعات یكپارچه منابع آب حوضه های داخلی استان های گیالن، مازندران و کهكیلویه وبویر احمد

برخی از پروژه های خارج از کشور:
  طراحی و نظارت بر اجرای بلندترین شفت انتقال آب نیروگاهی به ارتفاع 630 متر و حفاری  و نصب منحصربه فرد 

پوشش فلزی ) Steel  lining ( در دنیا در پروژه سد ونیروگاه و انتقال آب حوضه به حوضه اوما اویا -  کشور سریالنکا
 مطالعات امکان سنجی و طراحی پروژه های آبیاری بزرگ مقیاس در اطراف منطقه ی الگون کشور اوگاندا و ...

 مطالعات امکان سنجی،  طراحی تفصیلی ،    بازنگری طراحی و نظارت برساخت هفت سد مهم  در کشور عمان
 خدمات مشاوره ای بازنگری طراحی و نظارت مهندسی پروژه  تامین آب و آبرسانی منطقه  اوسان  کشور نیجریه

 و پروژه های دیگر

شركت مهاب قدس با 
تکیه بر تجارب گرانبهایش 

و نیروهای فنی و نخبه و 
گسترده اش در مناقصات 
بین المللی و در رقابت با 

ابرشركتهای آمریکایی 
و اروپایی توانسته 

است در بیش از 130 
مناقصه در لیست كوتاه 

كارفرمای آنها  قرار 
گرفته و در 32 مناقصه 

برنده نهایی گردیده 
و تاكنون بیش از 15 

پروژه را با موفقیت به 
پایان رسانده است .

از این رو مهاب قدس 
مهندس مشاوری كم 
نظیر در جهان بشمار 
می آید كه در جایگاه 

10 شركت صاحب نام 
مشاوره ی خدمات 

مهندسی آب و سد 
سازی جهان میدرخشد.













تهدیدات 
خودساخته
صادرات ایران با چه چالش هایی مواجه است؟

کارنامه تجارت ایران در نیمه نخست سال 97 از افزایش 13درصدی 
ارزش صادرات غیرنفتی )از 20/5 میلیارد دالر در شش ماهه سال 
96 به 23/1 میلیارد دالر در شــش ماهه ســال جاری( و کاهش 
11/9درصدی واردات )از 25/2 میلیارد دالر در شــش ماهه سال 
96 به 22/2 میلیارد دالر در شش ماهه سال جاری( حکایت دارد. 
اتفاقــی که از تراز تجاری مثبت 940 میلیون دالری در این دوره 
خبــر می دهد. با این حال، ارزیابی دقیق تر تحوالت حوزه تجارت 
نشــان می دهد این بخش در نیمه نخست امسال با چالش هایی 
به مراتب بیشتر از دوره قبل مواجه شده است. فصل پیش رو به 

ارزیابی این چالش ها و بررسی راه و چاه عبور از آنها می پردازد. 

چالش های صادرات
فصل اول

21 ویژه نامه صادرات   مهر 1397

اینفوگرافیک: مسعود زارعی

وزن )هزار  تن(

صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی به تفکیک پنج کشور عمده مقصد

پنج کشور عمده طرف معامله واردات
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صادرات قطعی به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و سایرکاال ها
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پنج کشور عمده طرف معامله در صادرات غیرنفتی بر اساس ارزش
)شش ماهه نخست سال 1397(

سایر کشورها
%30/1

هند
%5/42

افغانستان
%7/22

امارات
%17/57

عراق
%19/74

چین
%20/04

پنج کشور عمده طرف معامله در واردات غیرنفتی بر اساس ارزش
)شش ماهه نخست سال 1397(
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شش ماهه اول سال 1396
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مصائب صادرات
صادرات ایران

با چه چالش ها وتهدیدهایی مواجه است؟

صفحات 22 تا 33صفحات 20 و 21

خودتحریمی
حسین سالح ورزی

 از آثار مداخله دولت در صادرات می گوید

صفحات 50   و 51

پدرام سلطانی از ضرورت تغییر پارادایم 
در سیاست تجاری ایران می گوید

صفحات 46  و 47

محمدمهدی راسخ از ابهام در سیاست های
ارزی و اثر آن در صادرات می گوید

دور دنیا
وضعیت کشورهای جهان 
در صادرات چیست؟

 مرتضی مرادی

با جهانی  شــدن و بعد از اینکه »توسعه صادرات محور« به عنوان 
یک استراتژی و خط مشی توسط کشــورهای توسعه یافته و در 
حال توسعه برای تضمین رشد اقتصادی پذیرفته شد، اقتصاددانان 
بیــش از پیش به مباحثات مربوط به توســعه تجارت و صادرات 
پرداختند. به طوری که ادبیات موجــود در حال حاضر در مورد 
سیاستگذاری هایی که صادرات را تشویق می کند بسیار گسترده تر 
از قبل است. به طور کلی کشــورهای جهان با آزادسازی فضای 
کسب وکار، ایجاد پناهگاه های مالیاتی و ارائه معافیت های مالیاتی، 
تقویت مزیت های نسبی خود، تنظیمات نرخ ارز و تسهیالت کمی 
به توسعه صادرات خود کمک کرده اند. البته این اقدامات در همه 
کشورها نتیجه یکسانی ندارند اما همان طور که تجربه کشورهای 
آسیای جنوب شرقی نشان داده است غالباً استراتژی های تشویق 

صادرات از یک جنس هستند.
در این پرونده ســعی کرده ایم به این ســواالت پاسخ دهیم که 
چشــم انداز صــادرات جهان چیســت، سیاســت صادراتی چه 
سمت وسویی دارد، کشــورهای موفق و ناکام در توسعه کدام ها 

هستند و کدام کاالها در صدر جریان صادرات قرار دارند؟ 

صادرات جهان
فصل سوم

63 ویژه نامه صادرات   مهر 1397

اینفوگرافیک: مسعود زارعی
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مبادالت جهانی
حجم کاالی مبادله شده در جهان

سال های 1950 تا 2017 )میلیارد دالر(

بیشتر از 2000 میلیارد دالر

بین 1000 تا 2000 میلیارد دالر

بین 500 تا 1000 میلیارد دالر

بین 20 تا 100 میلیارد دالر

بین 100 تا 500 میلیارد دالر

صفحات 76  و 77

وضعیت کشورهای جهان 
در صادرات چیست؟

صفحات 34   تا 37

موانع صادرات و چشم انداز پیش رو در میزگرد 
یحیی آل اسحاق و محسن جالل پور

آینه عملکرد بانک 
توسعه صادرات ایران

اعتبار اسنادی و بروات صادراتی
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بانک توسعه صادرات

صفحه 62 

با وجود نوسان های ارزی 
چه چشم اندازی پیش روی صادرات است؟

آیندهمهآلود
با وجود نوسان های ارزی چه چشم اندازی 
پیش روی صادرات است؟

فعاالن بخش خصوصی هرچند روز یک بار و شــاید هم هر روز با 
بخشنامه های متعدد دولتی مواجه اند. توجیه مقامات مسوول درباره 
بخشی از این بخشنامه ها ارتباط دادن آنها با نوسانات ارزی است. 
ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی تنها یکی از این بخشنامه های آنی 
بوده که بی ارتباط با نوســانات ارزی نبوده است. نرخ دالر افزایش 
قابل توجهی یافت، جذابیت برای صادرات هر نوع محصولی حتی 
محصوالتی مانند گوجه افزایش یافت و در نهایت رشــد صادرات 
گوجه فرنگی و افزایش قیمت آن در بازار داخل واکنش مسووالن را 
به همراه داشت و صادرات این محصول ممنوع شد. اما آیا نوسانات 
ارزی تنها از این طریق بر صادرات تاثیر گذاشــته است؟ به طور 
کلی باید نوسانات ارزی را فرصتی برای صادرات بدانیم یا تهدیدی 
برای آن؟ اگر وضعیت بازار ارز در نیمه دوم سال جاری مانند نیمه 
اول سال باشــد، چه چشــم اندازی در صادرات خواهیم داشت؟ 
عالوه بر این در آبان ماه امسال با تشدید تحریم ها آینده صادرات 
غیرنفتی ایران چقدر در خطر خواهد بود؟ آیا ممکن است با وجود 
تشدید تحریم ها روند صعودی صادرات غیرنفتی در نیمه دوم سال 
همچنان ادامه پیدا کند؟ چقدر محتمل است که صادرکنندگان 
نگران ایرانی در نیمه دوم سال با یک فضای امیدبخش مواجه شوند؟ 
اولویت دادن به صادرات غیرنفتی در برنامه های اقتصادی کشور چه 

تاثیری در ایجاد چنان فضای امیدبخشی خواهد داشت؟  

صادرات و سیاست های ارزی
فصل دوم

39 ویژه نامه صادرات   مهر 1397

حکمرانیخوب
 فاطمه پاسبان/پژوهشگر اقتصادی

در شرایط دشوار کنونی )تحریم یکجانبه آمریکا و شوک ارزی و روند 
افزایشی تورم( دستیابی به هدف برنامه توسعه کشور، یعنی متوسط 

رشدکل صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی 21/8  درصدی، نیازمند دو 
بال حکمرانی خوب و مسوولیت پذیری اجتماعی بنگاه های اقتصادی است.

تغییرپارادایم
پدرام سلطانی / نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

باید پذیرفت که زمان تغییر پارادایم سال هاست در اقتصاد و تجارت ایران فرا رسیده 
است. سال هاست که ما از ضرب االجل تغییر عبور کرده ایم؛ 

ولی حقیقت این است که ما مردان تغییر پارادایم را در سطح 
ارشد سیاستگذاری و اجرایی کشورمان نداریم. همین طور 

که انیشتین می گوید »با همان فکری که مشکالت را به وجود 
آوردید، نمی توانید مشکالت را حل کنید«؛ این بزرگمردانی 

که بر مسند سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرایی کشور ما 
هستند، همان هایی بودند که چهار دهه سکان این کشور را در دست دارند.

نبود قراردادهای دو طرفه در زمینه مبادالت بانکی و منعقد نشدن 
پیمان های پولی دوجانبه بین ایران و کشورهای هدف در شرایطی 

که تحریم های آمریکا مجدد از سر گرفته خواهد شد، مشکلی است 
که بایستی چاره ای برای آن اندیشیده شود. بحث FATF و مسائل 

مربوط به تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی که درگیری های 
جناحی بسیاری را به همراه داشته، ریسک های سیستم های بانکی 

را افزایش داده است. اگر موضوع FATF حل نشود، حتی اگر 
تحریم های بین المللی هم لغو شود باز مبادله با بانک های معتبر جهانی ممکن نخواهد بود.

FATFمساله
یلدا راهدار/ نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی

نوسانات ارزی و بخشنامه های پی در پی و ناگهانی دولت که 
هر یک برای تعدیل آثار مخرب بخشنامه قبلی صادر شده اند، 

تولیدکنندگان را برای تامین مواد اولیه تولیدی خود با مشکالت 
فراوانی مواجه کرده و فرآیند ثبت سفارش و تامین مواد اولیه 

تولید را به فرآیندی پر پیچ و خم، زمان بر و پرهزینه مبدل 
ساخته است که تولیدکنندگان، تامین کنندگان و در نهایت 

مصرف کنندگان نهایی پرداخت کنندگان کلیه این هزینه ها هستند.

هزینهبخشنامههایدولتی
کاوه زرگران/ دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

سال هاست بخش قابل توجهی از هزینه های جاری و عمرانی کشور از 
محل فروش نفت خام است. در حالی که می توان تصور کرد که اگر به واقع 
این طور نبود و اتکای دولت در تامین هزینه های کشور، به فعالیت های مولد اقتصادی مردم نهاد بود، 
امروز نیازی به طرح عنوان صادرات محوری نداشتیم؛ مردم باید اقتصاد را اداره می کردند تا دولت 

هم بتواند کشور را اداره کند.

اقتصادمردمنهاد
بهروز حسن الفت / مدیر کل دفتر اروپا و آمریکا

سازمان توسعه تجارت ایران

الزاممذاکره
آرمان خالقی / قائم مقام دبیرکل و عضو هیات مدیره خانه صنعت 

معدن و تجارت ایران

افزایش مذاکرات مستمر و موثر با سایر کشورها الزامی و حیاتی 
است و در هر صورت دولت باید همزمان با دیپلماسی سیاسی، 

دیپلماسی اقتصادی را نیز به پیش ببرد چرا که تحریم در هر 
صورت برای اقتصاد کشور هزینه در پی داشته و اقتصاد کشور را 
فرسوده و کم بهره می کند. به طور مسلم اگر بخش خصوصی نیز 

در مذاکرات حضور داشته باشد مذاکرات با سرعت بیشتری پیش 
خواهد رفت و نتایج مطلوب تری نیز به دست خواهد آمد.

جلوگیریازضرر
فاطمه نوربخش / کارشناس ارشد پژوهشی 

گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی
کاهش ارزش پول ملی موجب می شود که صادرات توسعه و واردات کاهش 

یابد، زیرا بهای کاالی خارجی بیشتر از کاالی داخلی می شود. بر این اساس 
نیاز است که همزمان با افزایش نرخ تورم قیمت ارز به تناسب آن تغییر کند تا تولیدکنندگان داخلی 

متضرر نشوند.

صادراتبرایواردات
امین مالکی/ عضو هیات علمی موسسه 

مطالعات و پژوهش های بازرگانی
متاسفانه هم اکنون سیاست های تجاری در دو حوزه واردات و 

صادرات در دو اتاق جداگانه تعیین می شوند و این همه ناشی از 
فقدان راهبرد تجاری است. تجارت خارجی شامل فرآیند صادرات برای واردات است 

و هر چه شرایط برای واردات اقالم مورد نیاز تولید داخل طی فرآیندهای ثبت سفارش، 
تخصیص و انتقال ارز و ترخیص کاال دشوارتر شود، رشد صادرات کمتر خواهد شد.

با نوسانات ارزی ممکن است این تصور به وجود بیاید که تنها برای وارد کننده 
ممکن است مشکالتی ایجاد کند در حالی که این 
مساله ارزی بر واردات و صادرات و همه چیز تاثیر 

دارد. صادرکننده هم می خواهد کاالیش را در داخل 
کشور تهیه کند! فرد صادر کننده االن نمی داند که 

امروز که مثاًل می خواهد این کاال را سفارش بدهد یا 
تهیه کند یا خرید کند و بعد این را صادر کند، در زمانی 

که آن دالر بخواهد به دستش برسد آن دالر با چه 
نرخی است و دولت چقدر این سیاستش را تغییر می دهد.

زیاندوسویه
محمد مهدی راسخ / دبیرکل پیشین اتاق بازرگانی تهران

اینفوگرافیک: مسعود زارعی

صادرات و سیاست های ارزی

صفحات 38 و 39

کاوه زرگران از دالیل ناکامی
در توسعه صادرات می گوید

صادرات محوری

صفحات 48 و 49

علی صالح آبادی از چگونگی توسعه صادرات غیرنفتی 
در شرایط کنونی اقتصاد می گوید

گفت و گو

صفحات 70 تا  73
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صاحب امتیاز: دنیای اقتصاد تابان
مد    یرمسوول : علیرضا بختیاری      

سرد    بیر : محمد     طاهری

 د    بـیـران تحریریه : 
رضا طهماسبی، هادی چاوشی، سایه فتحی 
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صنعتگران و معدنکاران در حالی دهم تیرماه، روز صنعت و معدن را گرامی می دارند که دغدغه هایی 
جدی درباره بی ثباتی بازارها ناشی از جهش نرخ ارز، چشم انداز مبهم و انتظارات تورمی دارند و نگران 
آثار تحریم هایی هستند که به زودی به اجرا در می آید. آیا سیاستگذار می تواند امیدهای رو به افول 

فعاالن حوزه صنعت و معدن را جالیی دوباره ببخشد و اطمینان را به آنها بازگرداند؟

تیـر 1397
132  صفحـه

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

چرخ زنگاری
آیا صنعت ایران برای مواجهه با تنگنای تحریم آماده است؟

شهریور 1397
100  صفحـه

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تاسیس شده تا تصدی دولت در زمینه 
تولید بخش مهمی از برق کشور را سامان دهی کند. ماموریتش راهبری شرکت های 
به سیکل  نیروگاه های موسوم  بهره برداری  و  توسعه  و  مدیریت  برق  تولیدکننده 
ترکیبی است. همین روزها باید تولد سه سالگی اش را جشن بگیرد و این در حالی 
است که بنا به گفته متخصصان و مهندسان صنعت برق، خیلی بیشتر از سن و سالش 
مهم و اثرگذار شده است. این ویژه نامه قصد دارد مصائب تولید برق را برای شما 
بازگو کند. داستان  نیروگاه هایی که شب و روز فعال اند تا تاریک های ما روشن شود.

تاریک، روشن
نیروگاه ها چگونه روشنایی می آفرینند؟

ویژه نامه برقویژه نامه صنعت 97
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ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

فرار از زندان
تجارت خارجی را چگونه می توان از بندهای داخلی نجات داد؟
بخشنامه های متعدد و ممنوعیت های روزافزون، صادرات را به محاق برده و انگیزه تجار را 
کمرنگ کرده است. به این ترتیب توفیق اجباری افزایش نرخ ارز نیز کام صادرکنندگان 

را شیرین نکرده است. چگونه می توان صادرات را از بندها رها کرد؟

مهر 1397
100  صفحـه

توزیع : د    نیای اقتصاد    
تلفن : 231 – 87762200  – فکس: 87762201

امور شهرستان ها:  228– 87762225
امور مشترکین: 237 – 87762235

فکس: 87762236

چاپ: امید     نشر و چاپ ایرانیان،  تلفن: 55275771     
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عکس: پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

شتاب صادراتی
 مقام معظم رهبری: 
روند افزایش صادرات باید ادامه یابد

حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبــر معظم انقاب اســامی هفتم 
شــهریورماه 1397 در دیدار رئیس جمهــور و اعضای هیات دولت، 
در ارزیابی عملکرد یک ســاله  دولت دوازدهم، خاطرنشــان کردند: 
در این یک ســال کارهای خوبی در زمینه  رشــد اقتصادی، انرژی، 
افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات انجام شده است که باید 
روند افزایش صادرات و کاهش واردات با شــتاب بیشتر ادامه یابد و 
 در ضمن این گونه خدمات با بیان هنرمندانه به مردم گفته شــود.

رهبر انقاب اسامی با تأکید بر اینکه دشمن به دلیل برخی ضعف ها 
و خألهای اقتصادی، بر موضوع اقتصاد کشــور متمرکز شده است، 
خاطرنشان کردند: در زمینه  اقتصادی باید قوی و پرحجم کار کرد و 
تمام خألها را پر کرد که همه  این موارد امکان پذیر و شدنی است و ما 

در اداره  اقتصاد کشور بن بست نداریم.
ایشــان افزودند: حجم و کیفیت فعالیت و عملکرد مســووالن 
اقتصادی کشــور باید به گونه ای باشــد که شــب و روز نشناسند و 
محور فعالیت ها هم سیاســت های اقتصاد مقاومتی باشد که اساس 
آن تکیه بر تولید داخلی اســت. سیاست های اقتصاد مقاومتی، هم 
سنگرســازی دفاعی و توانمندســازی در مقابل دشمن است و هم 
توانمندســازی برای حرکت رو به جلو. بنابراین اقتصاد مقاومتی با 
 محوریت تولید داخلی دارای جنبه های پدافندی و آفندی اســت.

حضرت آیت اهلل خامنه ای بــا تأکید بر اینکه موضوع تولید داخل و 
برطرف کردن مشــکات آن یکی از مسائل مهمی است که باید در 
جلسه  هماهنگی روسای سه قوه  بر آن تمرکز شود، گفتند: مشکات 
تولید، راه حل دارد و اقتصاددان ها نیز برای آن راهکار ارائه داده اند که 
اگر به آنها عمل شود، معیشت مردم که اکنون بخش مهمی از جامعه 

دچار مشکل هستند، بهبود خواهد یافت.
رهبر انقاب اســامی با تأکید بر اینکه باید تاش همه جانبه ای 
بــرای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها یا زیر ظرفیت کار کردن آنها 
انجام شــود، به موضوع مدیریت اقتصادی اشــاره کردند و گفتند: 
وظیفه  دولت، مدیریت اقتصادی است. البته این مدیریت به معنای 
تصدی گری نیست و هدف از سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز این است 

که تصدی گری انجام نشود.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین مدیریت اقتصادی افزودند: 
»باز کردن میدان برای فعاالن ســالِم اقتصــادی و جوانان مبتکر و 
پرتاش و برطرف کردن موانع و بهبود فضای کسب وکار« و همچنین 
»بستن منافذ فســاد و برخورد با مفســد« دو رکن مهم مدیریت 

اقتصادی کشور است.
رهبر انقاب اســامی یکی از راه های بهبود فضای کسب وکار را 
جلوگیری از بخشــنامه های پی درپی و احیاناً متناقض برشمردند و 
تأکید کردند: باید ثبات و آرامش برای فعال اقتصادی تأمین شود تا 

بتواند برای آینده  خود برنامه ریزی کند. 



چالش های صادرات
فصل اول

وزن )هزار  تن(

صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی به تفکیک پنج کشور عمده مقصد

پنج کشور عمده طرف معامله واردات

ارزش )میلیون دالر(

وزن )هزار  تن(

ین
چ

اق
عر

ت
را

اما

ان
ست

غان
اف

ند
ه

ها
ور

ش
ر ک

سای

16
21

6

13
70

3

96
18

89
84

32
25 48

0966
19 90

61

28
08 48

23

19
03

4

16
30

4 ارزش )میلیون دالر(

41
51

31
57

30
54

12
75

13
05

75
23

46
33

45
64

40
63

16
68

12
55

69
39

ین
چ

اق
عر

ت
را

اما

ان
ست

غان
اف

ند
ه

ها
ور

ش
ر ک

سای

21
63

23
53

69
3 12

11

11
15

6

11
15

6

20
57

52
6 10

32

39
8

10
48

4

30
9

ین
چ

ت
را

اما ره
ک

ند
ه

ان
آلم

ها
ور

ش
ر ک

سای

57
26

45
25

17
24

14
03

13
57

10
45

0

55
02

31
59

14
33

13
73

11
72

95
43

ین
چ

ت
را

اما ره
ک

ند
ه

ان
آلم

ها
ور

ش
ر ک

سای

شش ماهه اول سال 1396

شش ماهه اول سال 1397

شش ماهه اول سال 1396

شش ماهه اول سال 1397

صادرات قطعی و واردات کاالهای غیرنفتی
)بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی( 

وزن )هزار تن(

ت
دا

ار
و

ت
را

اد
ص

17
88

4

58
55

9

56
64

4

16
22

0

ارزش )میلیون دالر(

ت
دا

ار
و

ت
را

اد
ص

25
18

6

22
18

2

20
46

4

23
12

3

شش ماهه اول سال 1396

شش ماهه اول سال 1397



تهدیدات 
خودساخته
صادرات ایران با چه چالش هایی مواجه است؟

کارنامه تجارت ایران در نیمه نخست سال 97 از افزایش 13درصدی 
ارزش صادرات غیرنفتی )از 20/5 میلیارد دالر در شش ماهه سال 
96 به 23/1 میلیارد دالر در شــش ماهه ســال جاری( و کاهش 
11/9درصدی واردات )از 25/2 میلیارد دالر در شــش ماهه سال 
96 به 22/2 میلیارد دالر در شش ماهه سال جاری( حکایت دارد. 
اتفاقــی که از تراز تجاری مثبت 9۴0 میلیون دالری در این دوره 
خبــر می دهد. با این حال، ارزیابی دقیق تر تحوالت حوزه تجارت 
نشــان می دهد این بخش در نیمه نخست امسال با چالش هایی 
به مراتب بیشتر از دوره قبل مواجه شده است. فصل پیش رو به 

ارزیابی این چالش ها و بررسی راه و چاه عبور از آنها می پردازد. 
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اینفوگرافیک: مسعود زارعی
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وزن )هزار تن(

می
شی

رو
پت

زی
 گا

ت
انا

یع
م

ها
اال

ر ک
سای

14
19 86

29

35
81

1

15
45

1

46
44

36
54

9

ارزش )میلیون دالر(

می
شی

رو
پت

زی
 گا

ت
انا

یع
م

ها
اال

ر ک
سای

59
97

33
85

11
08

2

74
35

24
18

13
27

0

پنج کشور عمده طرف معامله در صادرات غیرنفتی بر اساس ارزش
)شش ماهه نخست سال 1397(

سایر کشورها
%30/1

هند
%5/42

افغانستان
%7/22

امارات
%17/57

عراق
%19/74

چین
%20/04

پنج کشور عمده طرف معامله در واردات غیرنفتی بر اساس ارزش
)شش ماهه نخست سال 1397(

سایر کشورها
%43/02

آلمان
%5/29 هند

%6/19

کره
%6/46

امارات
%14/24

چین
%24/8

شش ماهه اول سال 1396

شش ماهه اول سال 1397



چالش های صادرات

2223 ویژه نامه روز ملی صادرات    مهر 1397ویژه نامه روز ملی صادرات   مهر 1397

گزارش تحلیلی

با نگاهی گذرا به ســه دهه گذشته درمی یابیم در سیاست های 
صنعتی و ریل گــذاری نظام تولید در دهه 60 و 70 سیاســت 
جایگزینی واردات، تولید در مقیاس محلی، استانی و بعضاً ملی در 
داخل تعقیب شد که نتیجه آن ایجاد واحدهای پراکنده کوچک 
با ظرفیت غیررقابتی و فاقد ارتبــاط با بازارهای صادراتی بود، با 
گذر زمان بخشی دچار فرســودگی یا تعطیلی شده و از بخش 
دیگر که همچنان فعال هستند نیز امروز نمی توان انتظار صادراتی 
شدن داشت. بدیهی است که ظرفیت خالی این واحدهای کوچک 
غیررقابتی را نباید به عنــوان ظرفیت های بالقوه صادراتی تلقی 
کــرد. چون این واحدها حتی با وجود دیوار تعرفه، قدرت رقابت 
در داخل را نیز ندارند، چه رســد به رقابت با برندهای قدرتمند 
بازارهای جهانی. توسعه صادرات متاثر از تولید رقابت پذیر است و 
تولیدات هر کشور در سه حلقه ملی، منطقه ای و جهانی مصرف 
می شــوند. بر همین اســاس نظام های تجاری نیز در سه حلقه 
National و regional و global طبقه بنــدی می شــوند و هرچه 

تولیدات رقابت پذیرتر شوند، دادوستد آنها در بازارهای منطقه ای 
و جهانی تعمیق بیشتری می یابد. تا جایی که شرکت های بزرگ 
چندملیتی فراتر از مرزهای جغرافیایی، گستره عظیمی از گیتی را 

در تصرف خود خواهند داشت.
توسعه صادرات در نظام جهانی کنونی نیازمند ارتباط عمیق 
با اقتصاد ســایر کشورهاست. این بدان معنی است که توفیق در 
برنامه های صادراتی نیازمند عضویــت در زنجیره جهانی تولید 
)مالی، تکنولوژیک و علمــی( و زنجیره های ارزش جهانی تولید 
است. صادرات امروزه فقط صدور محصول نهایی نیست؛ ممکن 
است برای تولید یک محصول چندین کشور با هم مشارکت کنند 
و در عین حال هیچ کشوری مالک کل زنجیره تولید نباشد و در 
این میان نظــام صادراتی ایران نیازمند ورود به بازارهای منطقه 

است.

بر اســاس آخریــن یافته ها، تجارت 
منطقه ای نقطه اتکای مطلوبی برای 
رشــد و توســعه صادرات غیرنفتی 
اســت. ســهم صادرات غیرنفتی از 
رشد تولید ناخالص داخلی در طول 
سال های گذشــته حدود 7/5 تا 10 
درصد برآورد می شــود. با این وصف، 
درصورتــی که هدف گذاری رشــد 
هشت درصدی هدف و مطلوب نظر 
 GDP دولت باشد، یعنی ساالنه باید به
کشور 50 میلیارد دالر افزوده شود که 
با احتساب سهم 7/5 تا 10درصدی، 
رشد صادرات غیرنفتی ساالنه فقط 
باید حدود 3/5 میلیارد دالر افزایش 
یابد. حال آنکه با تعیین نرخ رشــد 
21/7درصدی برای صادرات غیرنفتی 
)اعامی در برنامه ششــم توســعه( 
باید ساالنه بیش از 10 میلیارد دالر 
به صادرات غیرنفتی اضافه شــود و 
طبیعی است که تحقق چنین هدفی 
نیازمند ایجاد ظرفیت های صادراتی 
)مگاپروژه هــای صادراتــی(، جذب 
ســرمایه گذاری هنگفت )ساالنه 65 
میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی 
و داخلی که برای پنج ســال )طول 
برنامه ششــم( معادل 325 میلیارد 
دالر بــرآورد می شــود( و توســعه 
زیرساخت های تجاری در کشور و از 

همه مهم تر توسعه روابط سیاســی و بانکی و انعقاد پیمان های 
تجارت ترجیحی و آزاد با دنیاست.

رشد اقتصادی و صادرات در ایران •
بیش از چهار دهه رویای توسعه صادرات غیرنفتی وجه غالب 
برنامه های توسعه ای کشور بوده اســت. با مقایسه آمار رشد در 
طول 50 سال گذشــته درمی یابیم اقتصاد ایران 6/6 برابر رشد 
داشته است. در حالی که در همین مدت اقتصاد هند 13/5 برابر، 
اقتصاد مالزی20 برابر، اقتصاد کره جنوبی 3۴ برابر و اقتصاد چین 

63 برابر رشد داشته است.
اگرچه مقوله توســعه و رشــد اقتصادی دربردارنده مفاهیم 
گســترده ای است، اما در بخش صادرات دولت ها تدابیر مشابهی 
برای جهت دهی منابع حاصل از تولید به سمت صادرات غیرنفتی 
و شدت بخشی به رشد صادرات اتخاذ کرده اند. در ایران مجموعه 
این برنامه ها اگرچه در کوتاه مدت با توفیقاتی همچون مثبت شدن 
تراز تجاری و بهبود نسبی ارزش یا وزن صادرات همراه بوده است، 
اما در مجموع جهش مورد انتظار و اهداف از پیش تعیین شــده 
در بخش صادرات غیرنفتی به مفهوم واقعی حاصل نشده است. 
چراکه عوامل اصلی موثر بر رشد صادرات غیرنفتی و متغیرهای 
اقتصادی در کنار عواملی همچون تکمیل زنجیره ارزش و تولیدات 
صنعتی، بهبود شاخص های حکمرانی، بهبود فضای کسب وکار و 
شاخص هایی همچون تولید ناخالص ملی، افزایش درآمد سرانه، 
افزایش اشــتغال و رونق تولید در کشور در کنار متغیر نرخ ارز، 
نرخ تورم و هزینه باالی مبادله در ایران تاثیرات عمیقی بر نظام 

صادرات دارند.
از دیگر سو، فقدان برنامه ای جامع و دقیق که منحصراً توسعه 
صادرات غیرنفتی را به عنوان یــک ضرورت و هدف کلیدی در 
رئوس برنامه های اقتصادی کشــور قرار دهد موجب شده نظام 
صادرات کشور با مشکات بسیاری دست و پنجه نرم کند که با 
شروع دور جدید تحریم ها در سال جاری بر حجم این مشکات 

افزوده شد.

کارنامه صادرات در نیمه نخست سال 97 •
ســال97 را می توان یکی از پرتاطم ترین سال های اخیر در 
بخش صادرات به شمار آورد؛ سالی که وجه مشخصه آن بروز انواع 
شوک های قیمتی در بازار دارایی های مالی و فیزیکی به واسطه 
بروز شرایط تحریمی و انتظارات منفی ناشی از جو روانی تحریم ها 
بوده است. با این حال، آثار ناشی از شوک های برشمرده به انضمام 
نوســانات متغیر ارز که در راس شوک های حاصل از تحریم قرار 
داشــت، در حوزه صادراتی نمود کمتری نسبت به اقتصاد داخل 

داشت.
آمار عملکرد صادرات شــش ماهه نخست سال 97، حاکی از 
عملکرد 23/1 میلیارددالری فروش محصوالت ایرانی در بازارهای 
جهانی است که در نتیجه آن بالغ بر 75 درصد از اهداف صادراتی 

عملکرد صادراتی ایران در نیمه نخست سال ۹۷ چگونه بود؟

 آنوش رحام 
نویسنده و تحلیلگر تجارت فردا 

بارقه های امید

جدول 1- ترکیب صادرات غیرنفتی در شش ماهه نخست سال 1397
و تغییرات آن نسبت به دوره مشابه سال قبل

وزن )هزار تن(ارزش )میلیون دالر(

1396139713961397سال

20464231235855956644صادرات غیرنفتی

3385241886294644میعانات گازی

599774351411915451پتروشیمی

8683107951990822780صنعت

17416347فرش و صنایع دستی

1224164618492431کشاورزی

10016661405011331معدن

منبع: سازمان توسعه تجارت
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شش ماهه نخست سال 1397 کشور تامین  شده است. در جدول 
1 ارقام تفصیلی عملکرد صادراتی نیمه نخست سال جاری ارائه 

شده است.
نکته دیگر در خصوص عملکرد صادراتی نیمه اول سال 97 رشد 
13درصدی مجموع صادرات شــش ماهه سال جاری در مقایسه با 
رقم 20 میلیارددالری مدت مشابه سال قبل است. مهم ترین دلیل 
این بهبود عملکرد، رشد 17درصدی متوسط قیمت هر تن کاالی 
صادراتی طی این مدت بوده است که در برابر کاهش سه درصدی 
متوســط قیمت هر تن کاالی وارداتی، بهبــودی در رابطه مبادله 

محصوالت ایرانی با محصوالت خارجی به شمار می رود.

تحرک در زنجیره ارزش  •
بهبود شاخص ارزش میانگین هر تن کاالی صادراتی، مبین 
تحرک در زنجیره ارزش محصول صادراتی اســت. به بیان ساده 
بهبــود در ارزش میانگیــن صادرات در نتیجــه افزایش ضریب 
مهندسی در محصوالت صنعتی و تولیدی کشور است. افزایش 
ضریب مهندســی در محصوالت صادراتی هر کشــور از عوامل 
تاثیرگذار رشد نظام تولید و صنعتی آن حوزه است که استعداد 
صادرات کشــور را از صدور مواد اولیه و خام به سمت محصوالت 

میانی و نهایی با ارزش افزوده باال ترقی می دهد.
واضح است که در تولید محصوالت صادراتی و صنعتی، ارتباط 
مســتقیمی میان پیچیدگی فرآیند تولید و میزان ارزش افزوده 
حاصل از آن برقرار است. به طور مثال در صورتی که دو محصول 
با فرآیند تولید متفاوت اما آلیاژ و وزن یکسان را در نظر بگیریم، 
محصولی که فرآیند تولید پیچیده تر را داشــته و در واحد جرم 
هزینه باالتری را جذب کرده اســت، قیمت باالتر و ارزش افزوده 
بیشــتری دارد کــه از آن به عنوان ارتباط ضریب مهندســی و 
ارزش افزوده حاصل از تولید یاد می شود و اهمیت استراتژیک دارد.

دولت دوازدهم برنامه های کانونی مهمی برای بهبود زنجیره 
ارزش تدوین کــرده و اولویت های ســرمایه گذاری را با عنایت 
به ارزش حاصله از ســرمایه گذاری در فرآینــد تولید از انتها به 
ابتدا برنامه ریزی کرده اســت. فرمولی که موجب رشــد تولید 
و صادرات کشــورهای توســعه یافته شده اســت، در منظومه 
تولیــد ایران نیز مصــداق دارد و در یک جمله به معنی عبور از 
 خام فروشــی، ارتقــای ارزش افزوده محصــول و کاهش هزینه 

مبادله است.

تحلیل ترکیب صادرات •
به لحاظ ترکیب صادراتی بررسی آمارها حاکی از تغییر ساختار 
ســبد صادراتی به نفع صادرات صنعتی و به زیان میعانات گازی 
است. این امر به لحاظ الزامات اقتصاد مقاومتی و جابه جایی نقطه 
اتکای صادراتی کشور از مزیت های منابع -که موجب اتاف منابع 
ملی است- به سمت مزیت های صنعتی، دستاورد مثبتی ارزیابی 
می شــود که در دولت دوازدهم جزو رئــوس برنامه های وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت بوده و می تواند در آینده گرانیگاه نظام 
تولید را از منابع ارزان ملی به سوی مزیت های رقابتی تغییر دهد.

مطابق ارقام مندرج در جدول 2 باالترین افزایش سهم صادرات 
مربوط به تولیدات صنعتی به جز پتروشــیمی است. در رتبه دوم، 
بهترین عملکرد مربوط به محصوالت پتروشیمی است که با افزایش 
2/8درصدی از ســهم بری این رشته فعالیت از صادرات غیرنفتی 
مواجه بوده اســت. به منظور بررســی دقیق تر دالیل این افزایش 

سهم، در ساده ترین گام باید به بررسی 
تغییرات متوسط قیمت هر تن کاالی 
صادراتی برحسب اجزای برشمرده در 
قسمت قبل پرداخت. در جدول 3 آمار 
قیمت متوسط هر تن کاالی صادراتی 
برحســب ترکیبات اصلی طی نیمه 

نخست سال 97 ارائه شده است.
اول  شــش ماهه  داده های  مطابق 
97 اگرچــه صادرات میعانات گازی با 
افزایش 32درصدی متوسط قیمت در 
هر تن مواجه بوده، اما به واسطه کاهش 
مقداری صادرات، با کاهش سهم بری از 
ســبد صادرات غیرنفتی مواجه شده 
اســت. در مقابل، صادرات محصوالت 
پتروشیمی و صنعتی، با متوسط قیمت 
کاالی صادرشده با رشد به ترتیب 13 
و هشــت درصدی همراه بوده است و 
نتیجتاً به واسطه این افزایش قیمت و 
همچنین افزایش وزنی صادرات، سهم 
هر دو گروه کاالیی از ســبد صادرات 
غیرنفتی افزایش یافته است که بیانگر 
بهبود میانگین زنجیره ارزش صادراتی 

است.

بهبود کیفی سبد صادرات •
مقدماتی  برداشــت  نهایــت  در 

از صادرات شــش ماهه اول ســال 97 گویای بهبود کیفی سبد 
صادرات غیرنفتی از منظر ترکیب اقام صادراتی اســت. با این 
حال، بررسی ها زمانی کامل تر می شود که آمار تغییرات قیمتی 
برحسب گروه های تفصیلی مورد ارزیابی قرار گیرد که در جدول 

۴ به آن پرداخته شده است.
بر اســاس داده های جدول ۴ تا پایان مردادماه ســال جاری،  
باالترین افزایش قیمت محصوالت صادراتی در صنایع شیمیایی 
)باالخص پتروشــیمی( و صنایع وابسته به آن رخ داده است. در 
مرحله بعد نیز فلزات معدنی با افزایش قیمت 67/5درصدی در 
زمره باالترین کاالهای مشمول افزایش قیمت در بخش صادراتی 
شــده اند. این دو گروه محصول، مجموعاً سهم بزرگی از صادرات 
صنعتی کشور )بالغ بر 65 درصد( را به خود اختصاص داده اند و 
تغییرات آنها در سبد صادرات غیرنفتی از اهمیت باالیی برخوردار 

است.
از مهم ترین دالیل رشــد در گروه فلزات، دســتیابی به رشد 
22درصدی تولید فوالد در مقایســه با رشد شش درصدی تولید 
فوالد جهانی در ســال 2017 بوده است. در چهارماهه ابتدایی 
ســال 97 با بهره برداری واحدهای جدید فوالدی ظرفیت تولید 
فوالد خام کشــور به 3۴ میلیون تن و صادرات فوالد به محدوده 

9 میلیون تن رسید.
برحســب انواع گروه های مصرفی،  سرمایه ای و واسطه ای در 
سبد صادراتی، باالترین عملکرد مربوط به کاالهای واسطه ای با 
سهم 81/6 درصد و سپس کاالهای مصرفی با سهم 16درصدی 
بوده است. البته، برحسب درصد رشد ارزشی عملکرد فوق متفاوت 
بوده و بهترین عملکرد مربوط به گروه کاالهای ســرمایه ای بوده 
اســت و در نتیجه آن، ســهم این گروه کاالیی از سبد صادرات 

جدول 2- ترکیب صادرات غیرنفتی در نیمه اول 1397 و تغییرات آن نسبت به دوره مشابه سال قبل
تغییرات )واحد درصد(13971396

6/1-10/516/5میعانات گازی

32/229/32/8پتروشیمی

46/742/44/3صنعت

0/1-0/70/9فرش و صنایع دستی

7/16/01/1کشاورزی

2/0-2/94/9معدن

منبع: سازمان توسعه تجارت

منبع: سازمان توسعه تجارت

 جدول 3- متوسط ارزش هر تن کاالی صادراتی برحسب ترکیبات اصلی 
طی شش ماهه نخست سال 1397 و تغییرات آن نسبت به دوره مشابه سال قبل )واحد: دالر(

تغییر )درصد(13971396

408/2349/516/8صادرات غیرنفتی

520/7392/332/7میعانات گازی

481/2424/713/3پتروشیمی
473/9436/28/6صنعت

46/5-23285/743500/0فرش و صنایع دستی

677/1662/02/3کشاورزی

17/5-58/871/2معدن
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جدول 4- رشد شاخص قیمت کاالهای صادراتی طی 12ماهه 
منتهی به مردادماه 1397 برحسب گروه های اصلی

رشد شاخص زیرگروه اصلی
قیمت )درصد(

75/7محصوالت صنایع شیمیایی و صنایع وابسته

68محصوالت پتروشیمی )زیرگروه اختصاصی(

67/5فلزات معمولی و مصنوعات آنها

63/4محصوالت معدنی

51/7محصوالت نباتی

50/6محصوالت حیوانی

50/8انواع کفش

50مواد پالستیک و کائوچو و مصنوعات آنها

48/2چربی ها و روغن های حیوانی و نباتی

46/8ماشین آالت مکانیکی و ادوات برقی

40/6مصنوعات ساخته شده از انواع سنگ

44/5محصوالت صنایع غذایی، نوشابه ها و توتون

33وسایل نقلیه زمینی و تجهیزات ترابری

30چوب و اشیای چوبی

28/6مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

58/2کل

 منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 جدول 5- ارزش صادرات برحسب گروه های مختلف کاالیی: واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای
)چهارماهه نخست سال 1397(

میزان رشد )درصد(سهم کل صادراتارزش صادرات

297/81/9177/3سرمایه ای

257216/623/8مصرفی

1257981/411/8واسطه ای
منبع: وزارت صنعت، معدن و تجارت

غیرنفتی از 0/8 درصد در دوره مشــابه سال قبل به 1/9 درصد 
در سال جاری افزایش یافته است. در مقابل، در رابطه با کاالهای 
واسطه ای رشد کمتری به نسبت دو گروه قبل رخ داده و سهم این 
گروه کاالیی از سبد صادراتی در دوره مورد بررسی از 83 درصد به 

81/۴ درصد کاهش یافته است.

مصائب صادرات ایرانی •
فضای غیررقابتی و حضور شرکت های دولتی مانع رشد بخش 
خصوصی واقعی در صادرات کشــور شــده است. همین مساله 
موجب شده رغبت و سرمایه الزم برای ایجاد شرکت های بزرگ 
در ایران وجود نداشته باشد. با نگاهی به سهم شرکت های باالی 
یک میلیارد دالر درمی یابیم ســهم بخش خصوصی از صادرات 
کشور ناچیز اســت و در عمل بزرگ ترین صادرکننده همچنان 
دولت اســت. آمارها همچنین نشــان می دهد 500 شرکت اول 
صادراتی ایران، بیش از 82 درصد کل صادرات غیرنفتی کشــور 
را انجــام می دهنــد و 18 درصد باقیمانده را 8668 شــرکت یا 
شــخص حقیقی. در مجموع مقیاس شرکت ها در رقابت جهانی 
کوچک است و منجر به رقابت منفی در میان بنگاه های داخلی در 

بازارهای خارجی می شود.
در نگاهی کلی می توان 10 چالش را برای نظام صادرات ایران 

برشمرد:
1- عدم عضویت ایران در WTO که باعث افزایش هزینه های 
مبادلــه کاال و پــول به واســطه اعمــال تعرفــه و عدم جذب 

سرمایه گذاری خارجی شده است.

2- فقدان روابط کارگزاری بانکی 
با کشــورهای هدف صادراتی و نیز 
بانکی  عدم امکان صدور ضمانتنامه 
در موعد مقــرر بــرای قراردادهای 
بین المللی که باعث از دســت رفتن 
بســیاری از فرصت هــای تجــاری 
به ویــژه در حوزه صــدور خدمات 

فنی-مهندسی شده است.
3- ناپایــداری و عــدم ثبــات در 
روابــط بین الملل و وقوع تحریم ها که 
باعث شده جذابیت ایران برای جذب 
ســرمایه های خارجی کاهــش یابد. 
تردیدی نیســت که توسعه صادرات 
غیرنفتی نیازمند تنش زدایی در روابط 
سیاســی و اقتصادی با کشــورهای 

منطقه و جهان است.
۴- اولویت دیپلماســی سیاسی بر 
دیپلماسی اقتصادی در روابط خارجی 
که باعث شده حتی در عراق و سوریه 
نیز سهم ایران از بازسازی این کشورها 
مطلوب نباشــد و کشورهای دوستی 
نظیر افغانســتان، هند و چین نیز در 
مسیر توســعه روابط تجاری با ایران 
چندان که شایســته اســت، همراه 

نباشند.
5- عــدم جذابیــت الزم بــرای 
نقدینگی فریزشده در نزد مردم برای 
ورود به بخش مولد اقتصادی کشور 
و عدم تعریف مشــوق های جذاب از 
سوی دولت برای هدایت این منابع به 
سمت تولید رقابت پذیر )نظیر معافیت 

مالیاتی، کاهش نرخ بهره بانکی و...(
6- عــدم ثبــات نــرخ ارز برای 
سرمایه گذاری که بسیار نگران کننده 

است و مانع اصلی آن تلقی می شود.
زیرســاخت های  کمبــود   -7
لجستیکی در حوزه صادرات، فقدان 
بــزرگ حمل ونقــل  شــرکت های 
و نــاوگان مــورد نیــاز و همچنین 

شرکت های لجستیکی بزرگ.
8- هزینه باالی خدمات بندری و 
حمل ونقل دریایی در حوزه صادرات 

و نبود فضای رقابتی با شرکت های خصولتی و نیمه دولتی برای 
حضــور بخش خصوصی در بخش حمل ونقــل و تعدیل هزینه 

صادرات.
9- زیرساخت نامناســب جاده ای و ترانزیتی و نبود خطوط 
منظم هوایــی و دریایی به مقاصد صادراتــی و کمبود امکانات 
تکنولوژیک مدرن در بنادر و گمرکات برای کاهش هزینه و زمان 
بارگیری و تخلیه کاال که موجب تضعیف فرآیند صادرات می شود.

10- کمبود منابع حمایتی و تشــویقی تخصیصی به توسعه 
صادرات غیرنفتی.

جمع بندی و نتیجه گیری •
در مجموع، اگرچه عملکرد صادراتی سال 1397 از منظر بهبود 
ساختار ســبد صادراتی و قیمت آن، روند مطلوبی داشته، اما به 
واسطه فشار ناشی از شوک متغیرهای ارزی، ضروری است دولت 
تا پایان ســال این روند را حفظ کند. از این رو، در بسته حمایت 
از توســعه صادرات غیرنفتی سال97 مجموعه محورهایی تحت 
عنوان فعالیت های 9گانه صادرات محور مورد حمایت قرار گرفته 

که عبارتند از: 
 حضور در نمایشــگاه های بین المللی معتبر خارج از کشــور و 

نمایشگاه اختصاصی در بازارهای هدف
 پرداخت یارانه سود تسهیات صادرکنندگان و نظام لجستیک 
واحدهای تولیدی صادرات گرا و بازسازی و نوسازی نظام لجستیک 

آنها در قالب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 کمک به راه اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصوالت صادراتی 

ایرانی در بازارهای هدف
 کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی

 کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی 
در حوزه صادرات

 پرداخت مشــوق صادراتی به کاال و خدمات با اولویت خدمات 
فنی و مهندسی اولویت دار

 پرداخت بخشی از هزینه های ثبت نشان های تجاری ایرانی در 
بازارهای هدف

 کمک به تقویت و توسعه خوشه ها و شبکه سازی در بنگاه های 
کوچک و متوسط صادرات گرا

 کمک به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران.
در این بسته، اولویت با پرداخت مشوق های غیرمستقیم ایجاد 
ارزش افزوده و همچنین تولیــدات دانش بنیان بوده و تاش بر آن 
است تا واحدهای تولیدی- صادراتی به تولید صادراتی با ارزش افزوده 
باال و برخوردار از توان رقابــت و ماندگاری در بازارهای بین المللی 
ترغیب شوند. با این ترتیب و همچنین افزایش اتکای سبد صادراتی 
به تولیدات صنعتی، می توان امید داشــت که تا پایان سال 1397 

عملکرد 100درصدی صادرات غیرنفتی محقق شود. 
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تحریم

در کشوری که نرخ تورم دورقمی با تاریخ آن عجین شده و گویی 
برون رفتی برای آن یافت می نشود، بازنده اصلی ثابت نگه داشتن نرخ 
ارز به پشتوانه درآمدهای ارزی، تولید و صادرات است. مدافعان عدم 
تضعیف ریال در شــرایط تورمی، اگرچه لذت و شیرینی مقبولیت 
عمومی را ترک نتوانند گفت، اما سرسختی آنها یا به دلیل ناآگاهی 
است یا خود منافعی دارند که حفظ آنها در گرو کتمان حقایق علم 
اقتصاد اســت. در هر دو صورت، ظاهــر توصیه آنها، دفاع از طبقه 
محرومان و حاصل همراهی سیاســتمداران بــه توصیه به ظاهر 
خیرخواهانه آنها، فروش نفت و خرید محبوبیت و نتیجه آن کاهش 

صادرات و افزایش واردات است.
بنابراین تا زمانی که کنترل قیمت ارز مقدور باشد، وفور درآمد 
نفتی به مثابه نشتی گاز در اتاق دربسته، سیاستمداران را در خوابی 
شیرین فرو می برد که تنها راه برون رفت از آن، جهش یکباره نرخ ارز 
خواهد بود. چراکه نتیجه محتوم تجمیع گاز بدون سوپاپ اطمینان، 

انفجار است؛ دیر و زود دارد اما سوخت وسوز ندارد!

رشد مقطعی و بی ثبات صادرات •
در سال های پس از انقاب، دلیل جهش های نرخ ارز را نه می توان 
تحریم قلمداد کرد، نه دالالن داخلی و عامان نفوذی خارجی و نه 
هشدار و پیش بینی اقتصاددانان! دلیل اصلی بلکه سیاست های مالی، 
پولی و ارزی کشــور در دوران قبل از جهش بوده و البته چاشنی 
جهش، تحریم یا انتظار تحریم. پیش بینی کنندگان شوک های ارزی 
هم متاسفانه، به جای تقدیر و استشاره برای سیاستگذاری های آتی، 
در صورت عدم معرفی به عنوان یکی از مقصران ماجرا، مورد عتاب 

فراوان قرار می گرفته اند.
رشد صادرات ناشــی از جهش های نرخ ارز، مقطعی و بی ثبات 
است. چراکه در چنین شرایطی امکان برنامه ریزی بلندمدت برای 
واحدهای تولیدی میسر نبوده و تقویت پول ملی در دوران ثبات نرخ 
ارز پس از جهش، منجر به تضعیف بخش تولید می شود. بنابراین، 
به رغم اســتنباط نادرستی که وجود دارد، جهش نرخ ارز و کاهش 
یکباره ارزش پول ملی، مورد پسند و تایید هیچ عقل سلیمی نیست 
و در بلندمدت هیچ برنده ای نخواهد داشــت. اما راه چاره چیست؟ 
تعدیل تدریجی نرخ ارز متناســب با واقعیت های درونی و بیرونی 
اقتصادی که دولت های هفتم و هشتم به خوبی آن را به اجرا گذاشته 
و نتیجتاً موفقیت های چشمگیری در عرصه اقتصاد کان به ارمغان 

آوردند.
در یک سال اخیر نیز قیمت ارز جهشی حداقل 200 درصدی را 
تجربه کرده است و در حال حاضر بر اساس شاخص های اقتصادی 
حتی از نقطه تعادلی آن نیز عبور کرده که دلیل اصلی آن شــاید 
اصرار بر ادامه اشــتباهات سیاستی در اعام دالر ۴200 تومانی در 
فروردین امسال است؛ سیاستی که به دلیل نادیده گرفتن واقعیات 
اقتصادی، نه تنها موجب کنترل نرخ ارز نشــد و نهایتاً به شکست 
انجامید، بلکه بســاطی مبســوط برای رانت و فساد گسترانید که 
نتیجه ای نداشت جز سوءاستفاده های متعدد و نزول اعتماد عمومی 

به سیاست های دولت به حداقل ممکن 
در چند سال گذشته.

دو نگاه به صادرات غیرنفتی •
فارغ از لزوم تحلیل سیاستگذاری 
ارزی کشور در سال های پس از انقاب 
و برنامه ریزی صحیــح برای ممانعت 
از تکــرار شــوک های قبلی، وضعیت 
پیش روی صادرات غیرنفتی کشور با 
نگاه به تحریم هــای ایاالت متحده، با 
پیش فرض امکان ادامه مبادله محدود 
با چین، روسیه و احتماالً اروپا از سوی 

دولت از دو منظر قابل بررسی است.
از یک طرف توسعه صادرات موجب 
ارزآوری بیشــتر می شود و در نتیجه 
عبور از بحران فعلی را تسهیل می کند؛ 
به خصوص که بخش خصوصی توان 

بهتری برای غلبه بر تحریم ها دارد.
از طرف دیگر دولت به دلیل نگرانی 
از شــروع تحریم ها و اختاف نرخ ارز 
در بازار آزاد و بازار مبادله ای )ســامانه 
نیما(، به دنبال جلوگیری از صادرات 
کاالهای مورد نیاز داخلی برای کاهش 
اثرات تحریم و ممانعت از ایجاد بحران 
احتمالی است. در نتیجه دولت مجبور 
به وضع قوانین متعدد محدودکننده 
صادرات و دســته بندی های مختلف 
کاالهای مجاز و غیرمجاز شده است. 
دلیل دولت هم روشــن است، کاالیی 
کــه در داخل ارزان تر اســت و مورد 
نیاز کشور، نباید صادر شود. اما دلیل 
اصلی ارزانی به نسبت قیمت صادراتی 
و انگیــزه اصلی بــرای جلوگیری از 
صادرات چیســت؟ دلیل، قیمت های 
یارانه ای بســیاری از نهاده های تولید 
مثل انــرژی و اختاف نــرخ ارز بازار 
آزاد و بــازار مبادلــه ای اســت. یارانه 
انرژی، دولــت را مجاب می کند که از 
صادرات بسیاری از کاالها جلوگیری 
کند و در خصوص کاالهای مجاز نیز، 
اختاف نــرخ ارز در دو بازار، دولت را 
به ایجاد محدودیت در استفاده از ارز 
حاصل از صادرات رهنمون می سازد. 
در نتیجه در شــرایطی کــه صادرات 

باید کمک حال باشــد، محدود شــده و جدای از نقض غرض در 
 سیاســتگذاری، انگیزه های تولیدکننده و صادرکننده را به شدت 

کاهش می دهد.
چگونه می توان در شــرایط تحریم، صادرات را توســعه داد و 
همزمان نگرانی های فوق را نداشت؟ راه حل ساده است: آزادسازی 
اقتصاد به نفع توســعه و رشد اقتصادی و با هدف غلبه بر تحریم. 
در واقــع، به جای مقاومت در برابر اقتصاد، باید اقتصاد مقاومتی را 
توسعه داد. به عبارت دیگر، با برداشتن تدریجی یارانه های انرژی و 
کاالهای اساسی، نه تنها مصرف منابع داخلی، بهینه و قاچاق سوخت 
و کاالهای ضروری، متوقف می شــود، بلکه منابع قابل توجهی نیز 
برای دولت حاصل می شود که امکان برنامه ریزی برای تقویت طبقه 
متوسط و پایین جامعه متناسب با نیاز آنها را فراهم آورده و عاوه 
برآن، زمانی که یارانه ای به نهاده های تولید پرداخت نشود، لزومی 
به تحدید صادرات کاالهای غیرنفتی از ســوی دولت نخواهد بود. 
قیمت ارز نیز باید به ســمت تک نرخی شدن پیش رفته و حذف 
سیستم های ناکارآمدی مثل سامانه نیما در دستور کار قرار گیرد تا 
محدودیتی برای استفاده از ارز صادراتی برای صادرکنندگان وجود 
نداشته باشد. بی تردید اگر هدفمندی یارانه ها در اواخر دهه 80 به 
درستی اجرا می شد و نرخ ارز نیز طی سال های پس از جهش ارزی 
ابتدای دهه 90، تعدیل تدریجی را تجربه می کرد، امروز اقتصاد ما 
نسبت به تحریم ها بسیار مقاوم تر بود و چه بسا فکر خروج از برجام با 
گمان واهی فروپاشی اقتصاد ایران، در سیاست خارجی آمریکا جایی 

به خود اختصاص نمی داد.

دو انتخاب پیش رو •
خاصه اینکه امروز، ما در مقابل آزمونی بزرگ قرار داریم با دو 

انتخاب پیش رو:
انتخاب اول، ادامه سیاست های فعلی یعنی پرداخت یارانه های 
سنگین انرژی، تعیین دستوری قیمت های بسیاری از کاالها و اصرار 
به نظام ارزی چندنرخی ناکارا و فسادزا و طبیعتاً محدودیت صادرات 
غیرنفتی و به تبع آن تضعیف سرمایه گذاری و تولید است. زمانی که 
دولت صــادرات غیرنفتی را محدود می کند، آن را تهدیدی جدی 
برای اقتصاد می داند. لذا در این انتخاب، صادرات غیرنفتی در شرایط 
تحریم، تهدیدی است برای اقتصاد. عاوه بر آن، تلفیق این مسیر با 
تحریم های آمریکا و بحران نظام بانکی، چشم اندازی غیر از اقتصاد 

بحران زده ونزوئا برای ما ترسیم نخواهد کرد.
انتخاب دوم، حرکت تدریجی به سمت آزادسازی اقتصاد و در عین 
حال حمایت از قشر ضعیف جامعه است. این مسیر، اگرچه سخت 
است و طاقت فرسا و نیازمند اتحاد ملی و همدلی قوای سه گانه، اما 
انتهای آن، می تواند اقتصادی مقاوم، درون زا و برونگرا حاصل کند 
که در آن، سرمایه گذاری، تولید و صادرات غیرنفتی توسعه یافته و 
نهایتاً رفاه عمومی افزایش یابد. در این انتخاب، صادرات غیرنفتی در 
شــرایط تحریم، فرصتی است برای اقتصاد و در نتیجه توسعه آن، 

اثرات منفی ناشی از تحریم ها را کاهش می دهد. 

در برابر اقتصاد مقاومت نکنیم
صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم تهدید است یا فرصت؟

 میرعمادالدین مدیرزاده طهرانی
CFA تحلیلگر خبره مالی از موسسه 
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بخشنامه های دولتی

چند ماه بعد از افزایش ناگهانی نرخ ارز، با یکی از نامداران عرصه صادرات 
در خصوص بررسی لزوم تغییر بازار هدف در شرایط »تحریم« صحبت 
می کردیم. گفتم: »به باور عمومی و البته بسیاری از متون و تحلیل های 
تخصصی، افزایش نــرخ ارز موجب افزایش صادرات می شــود و البته 
با در نظر گرفتن تمــام محدودیت ها و کاهش مقداری عرضه، افزایش 
ارزشی آن )با توجه به نرخ تبدیل به ارز ملی( می تواند نقطه قوتی برای 
صادرکنندگان و در یک نمای کان برای کشور باشد و به نظرم این روزها 
برای صادرات خوب است.« با تایید نتایج مثبت حاصل از افزایش نرخ ارز 
برای صادرات گفت: »این چیزی است که در کوتاه مدت حاصل می شود. 
مساله اینجاست که من به ثبات سودآوری به این شیوه اعتقاد ندارم.« 
دقیقاً آنچه یک تاجر به تجربه دریافته بود با گذر زمان ثابت شد به دلیل 
عدم آمادگی و برنامه ریزی قبلی برای هدایت و مدیریت شرایط، توفیق 
اجبــاری افزایش نرخ ارز برای صــادرات در چارچوب روند فعلی، تداوم 

نداشته و برنامه ریزی برای میان مدت و بلندمدت ممکن نیست.
هر کس کوچک ترین فعالیتی در کشور انجام داده باشد، به راحتی 
می تواند این مســاله را تایید کند که ســاختار اجرایی کشور از »تورم 
بخشــنامه ای« رنج می برد. نه فقط در حوزه اقتصاد که در تمام عرصه ها 
رویکرد بخشنامه محور فعالیت های اجرایی کشور مشهود و ملموس است.

کشــور ما به لحاظ تولد و مرگ بخشــنامه ها و قوانین خلق الساعه 
در وضعیت بغرنجی اســت. سهمی از این روند ناشی از »رویکرد سعی 
و خطا«ی دولت اســت و ســهمی حاصل از اعمال »ســلیقه« و البته 
»بخشــی نگری« و تصمیمات مجزا و بدون اســتراتژی واحد. و در این 
فضای غبارآلود و متغیر، در مواردی هم شــیطنت ها و سیاسی کاری ها 
مسبب مساله بوده است. اما دلیل تعدد تولید بخشنامه ها هر چه باشد، 
بدون شک کند شدن جریان جاری امور، توقف فعالیت ها، عدم شفافیت 

و در مواردی رانت و فساد از نتایج آن است.
حوزه اقتصاد، تولید و تجارت نیز از این آسیب ها مستثنی نیست. فعال 
اقتصادی که هر روز خود را با بخشنامه ها و سیاستگذاری های جدید و 
بعضاً متضاد روبه رو می بیند سررشــته امور را از دست می دهد. مقابله 
مستمر با تغییرات در سیاستگذاری خرد و کان، انرژی و توان هر فعال 
اقتصادی را می گیرد؛ تولیدکننده و صادرکننده که مشکاتشان چندین 
برابر است. تولیدکننده ای که هر روز با مشکات فنی و ساختاری تولید 
و مسائل اجرایی دســت و پنجه نرم می کند و صادرکننده ای که برای 
شناسایی بازار هدف زمان و هزینه صرف می کند تا عاوه بر کشف موانع 
ســاختاری کار، بازار هدف خود را نیز ارزیابی و ریسک شناسی کند، در 

برخورد با تغییرات مداوم داخلی به شدت آسیب می بیند.
روند اجرایی کشور ما به قدری درگیر تولید بخشنامه ها و قوانین است 
که این معضل به یک امر بدیهی و روزمره بدل شده و پذیرش آن به عنوان 
یکی از پیش شــرط های ورود به حوزه های مختلف کسب وکار شناخته 
می شــود. در بعد جهانی نیز ایران نسبت به رتبه های مرتبط با سهولت 
کسب وکار )Ease of doing business index( که یکی از شاخصه های 
ارزیابی آن بررسی قوانین و مقررات است و دیگر شاخص های حکمرانی 
خوب )Worldwide Governance Indicators( در وضعیت مناســبی 
قرار ندارد. تعدد و تغییر مداوم و بی ضابطه بخشــنامه ها از سوی دیگر 

مسبب فســاد اســت؛ آنچه مستقیم و 
غیرمســتقیم بر ارزیابی شــاخص های 
مرتبط نظیر »شاخص ادراک فساد« نیز 
اثر منفــی می گذارد. مهم تر اینکه بهبود 
جایگاه ایران در این شاخص ها نیز مستمر 
و پایدار نبوده و همین خود مسبب افزایش 

ریسک فعالیت های اقتصادی است.
مشــتری یک صادرکننده ایرانی را 
در نظر بگیرید، برای تامین کاالی مورد 
نیاز خود چه در بحث مصرف و سیستم 
توزیع و چه برای تولید در کشــور هدف 
برنامه ریزی می کند. کوچک ترین تاخیر و 
تغییری در روند دریافت کاال می تواند به 
قیمت تهدید بازار مشتری تلقی شود. از 
سوی دیگر هر مانعی در زمینه ارسال کاال 
می تواند اعتبار صادرکننده ایرانی را نیز با 

خطر جدی روبه رو کند.
بخشــنامه های متعــدد و قوانیــن 
خلق الســاعه ضمــن اینکــه از »تورم 
بخشنامه ای« به بحرانی زیرساختی تبدیل 
می شوند، به نوعی یک مانع سیستماتیک 
در روند جریان تجارت )و تولید( هستند. 
ســنگ اندازی قوانین و مقررات مخل در 
کســب وکار به حدی اثر منفی دارد که 
بارها به درخواســت نهادهایی چون اتاق 
بازرگانی، شناســایی و حــذف و اصاح 
آنها از دولت حاکم درخواست شده است. 
مشخصاً در ماده 12 قانون بهبود مستمر 
محیط کسب وکار مصوب اسفند 1390 
به تشکل های اقتصادی مجوز داده شده 
تا با ابزارهای قانونی در قالب »شــورای 
گفت وگوی دولــت و بخش خصوصی« 
برای اصاح یا حذف این قوانین با دولت 

به شور و مشورت بنشینند.
ایــن روزها اما شــرایط بــه مراتب 
پیچیده تــر اســت. خــروج یکجانبــه 
ایاالت متحده از برجام و برخی اشتباهات 
در سیاستگذاری پولی و ارزی که منجر به 
افزایش تقاضا و کاهش عرضه ارز شــده، 
سبب شده نرخ ارز به شدت افزایش یابد 
و مهم تر از آن دستخوش نوسان شود. بر 
همین اساس سیاستگذار تصمیم گرفته 
با به کارگیری برخــی راهکارها جریان 
تجــارت )و به تبع آن تامیــن، عرضه و 

تقاضــای ارز( را کنترل کند. اینجا صادرکننده که خود می تواند یکی از 
تامین کنندگان ارز برای کشور باشد در این چرخه معیوب گرفتار است.

ابزار دولتی سازی اقتصاد •
در حال حاضر تعدد بخشــنامه ها و قوانین ضد و نقیض و صدور و 
ابطال سریع آنها، بیش از آنکه ابزاری برای نظارت و مدیریت حاکمیتی 
بازار باشد، منجر به کنترل اجرایی و دولتی سازی اقتصاد و البته مانعی 
بزرگ برای جریان صحیح و روان کسب وکار است. این روند البته می تواند 
نشانی از هر یک از سه وضعیت دولت یعنی رویکرد سعی و خطا، مدیریت 
سلیقه ای و بخشــی نگری باشد. هریک از این موارد یا هر سه آنها خود 
موید حرکت بدون استراتژی است و نتیجه ای جز توقف فعالیت اکثریت 

و بسترسازی رانت برای عده قلیلی نخواهد داشت.
این گونه است که ساعت ها تحلیل، کارشناســی، مذاکره تجاری و 
برنامه ریزی با یک بخشنامه دود می شود. به این اضافه کنیم زمان، نیروی 
انســانی و منابع مالی که برای هریک از بخش های پیشین هزینه شده 
اســت. تغییرات در چارچوب زمین یا قوانین بازی که می تواند ناشی از 
تغییرات مدیریتی، سیاسی یا تغییر در اولویت ها باشد، سبب می شود تمام 
یا بخشی از کار تغییر کند و حتی تبعاتی به قیمت از دست دادن مشتری 
و بازار هدف داشــته باشد آن هم در دنیای تجارت امروز که تامین کاال 
محدود به گروه یا کشوری خاص نیست. این یعنی هدررفت تمام منابع 
صرف شده که در عمل بخش عمده ای از آن جبران پذیر نیست. در اقتصاد 
دولتی ایران بخشنامه ها اثر متوازنی بر مخاطبان )ذی نفعان( خود ندارند. 
به طور مثال بخشنامه های اخیر که مبتنی بر کنترل عرضه و تقاضای بازار 
ارز اســت، شرکت های کوچک و متوسطی را که نیاز به گردش سرمایه 
بیشتری دارند، با مشکل بیشتری روبه رو ساخته است. طبیعی است اثر 
تغییرات مداوم متاثر از رویکرد بخشــنامه محوری دولت بر شرکت های 
با بنیه قوی مالی کمتر اســت اما این به معنــی عدم اثر منفی بر آنها 
نیست. تغییرات مداوم تنها عکس العملی را که برای فعاالن اقتصادی باقی 
می گذارد، ایمن کردن خود در برابر شکست است. در این شرایط کشف 
بازارهای جدید، توسعه محصول، رسوخ در بازارهای صادراتی، توسعه های 
عمودی یا افقی و در یک کام برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی های 

توسعه امکان پذیر نیست.
تعدد بخشنامه ها آسیب دیگری نیز دارد. اگرچه غالب بخشنامه ها به 
این دلیل تولید می شوند تا کنترل و مدیریت روندها را دقیق تر کنند اما 
»تورم بخشنامه« به مثابه یک عامل مزاحم می تواند عده ای را نیز ترغیب 
بــه »دور زدن« قانون کند. آنچه جریان معمــول و جاری تجارت را به 
روندی زیرزمینی بدل می کند و ضمن آسیب جدی به صادرکنندگان 
شناخته شده و شناسنامه دار، شفافیت اقتصاد و اعتبار قانون را نیز به خطر 

می اندازد.
مساله ای که بارها در قالب یادداشت و تحلیل عنوان شده اثر منفی 
سختگیری هایی است که به صادرکنندگان روا می شود. دولت در هر سه 
رویکرد تنبیهی، تشویقی و کنترلی صادرات راه را اشتباه رفته است. نمونه 
رویکرد تنبیهی عدم صدور مجوز صادرات برای برخی کاالهایی است که 
به دلیل ضعف در تنظیم بازار داخل مســیر ارزآوری را مسدود می کند. 

سردرگمی در باران بخشنامه ها
تعدد بخشنامه های دولتی با تجارت ایران چه کرده است؟

 پویا فیروزی 
تحلیلگر اقتصادی 
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اشتباه تشویقی آن سیاستگذاری سوبسیدی رانت زا به جای پشتیبانی 
سیستماتیک و مداوم از شرکت های کوچک و متوسط نظیر کشورهای 
صادرات محوری چون ترکیه و کره جنوبی است. در سیاستگذاری کنترلی 
نیز نمونه موردی آن بحث »پیمان سپاری ارزی« است. زمانی که معاون 
اول رئیس جمهــور دولت یازدهم دســتورالعمل ارزی را اباغ کرد و به 
صادرکنندگان هشدار داد اگر ارز خود را در اختیار دولت قرار ندهند  یا 
به کشور بازنگردانند، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد، برای فعاالن 
اقتصادی حوزه صادرات بازگشت پیمان سپاری ارزی تداعی شد؛ سیاستی 
که تجربه آن در دولت های گذشته وجود داشت. پیمان سپاری ارزی از 
سال 1319 در قالب قانونی به نام »قانون راجع به واگذاری معامات ارزی 
به بانک ملی ایران« تصویب شد که بر اساس آن صادرکنندگان مکلف 
بودند در موقع صدور کاال تعهد ارزی بر اســاس ارزیابی گمرک به بانک 
ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال دهند. بعد 
از انقاب نیز پیمان سپاری ارزی از دهه 60 آغاز شد اما در اواخر همان 
دهه، توسط دولت وقت لغو شد که تعلیق آن تا سال 137۴ ادامه داشت.

مشاهده می شود که تکرار تاریخی تولد و مرگ بخشنامه ها در موضوع 
»پیمان سپاری ارزی« نیز صادق است. در چندین دوره به بهانه مدیریت 
بازار به خصوص در شرایط نابسامانی ارزی و بی نظمی مالی، دولت هر بار 
مدیریت دستوری بازار ارز را به کار گرفت؛ با دستور، قیمت ارز را یک شبه 
روی یک نــرخ عمدتاً غیرواقعی ثابت اعام و صادرکنندگان را ملزم به 
فروش ارز خود به سیستم بانکی کرد؛ اقدامی که به طور قابل  ماحظه ای 
سبب کاهش صادرات و حتی ورشکستگی بسیاری از صادرکنندگان شد. 
خود پیمان سپاری تقریباً شــش یا هفت دوره در تاریخ اقتصادی ایران 

تکرار شده است.

آسیب پذیرترین بخش ها •
ضربــه ایجــاد موانع متعدد سیســتماتیک که یکی از مــوارد آن 
بخشــنامه های خلق الســاعه اســت، بیش از هر چیز بر پیکر صادرات 
غیرنفتی و علی الخصوص بر شرکت های کوچک و متوسطی می نشیند 
که تاب تغییرات سنگین را ندارند. از سوی دیگر با بررسی سوابق گذشته 
رویکرد بخشــنامه محوری و پیچیده سازی شرایط مشاهده می شود که 
اصرار بر به  کارگیری ابزار دستوری و سختگیرانه ای نظیر »پیمان سپاری« 
در دوره های مختلف تامین و جابه جایی ارز، کشور را به پرتگاه افزایش 

عملیات غیرشفاف می کشاند.
بخشــنامه های متعدد با ایجاد ســردرگمی در بهره بــرداران آن به 
قدری مسیرها را پیچیده و سخت می کند که بسیاری ترجیح می دهند 
روش های میانبر و بعضاً ناشــفاف برای پیشبرد امور خود به کار گیرند. 
خألهای قانونی حاصل از پیچیدگی ســاختار و بعضاً تضادهای ناشی 
از بخشــی نگری غالب بــر تصمیم گیری های دولتی نیــز به این عدم 
شفافیت کمک می کند. این روزها بحث به کارگیری کارت های بازرگانی 
یک بارمصرف برای صادرات داغ شــده و بســیاری از سودجویان را به 
طمع انداخته تا مولدترین بخش کشــور را آلوده کنند. مشخص است 
که به کارگیری چنین روش های غیرشفافی با هدف دور زدن قانون تنها 
به دلیل وجود هزینه های غیرمنطقی و باالیی اســت که بر روند قانونی 
تحمیل شده است. مجدداً تاکید می شود که در چنین شرایطی آسیب 

جدی را فعال اقتصادی شناسنامه دار می بیند.
بدون شــک دولتمردان در پاسخ به چرایی اتخاذ چنین رویکردی، 
شرایط ویژه کشور را یادآور می شوند. اما ذکر این نکته ضروری است که 
دقیقاً به دلیل قرار گرفتن در شــرایط ویژه باید روند به گونه ای باشد تا 
جریان تجارت برقرار مانده و کشور توان اقتصادی خود را به لحاظ تامین 

نیازهای ارزی حفظ کند.
تجربه نشان داده است تغییرات مداوم و سختگیری های نامتناسب با 

دنیای واقعی برای فعالیت های اقتصادی، 
بازارهای غیررسمی و حتی انحصار توزیع 
را به همراه خواهد داشــت. این مساله را 
فعاالن اقتصادی با گوشت و خون درک 
می کنند و آسیب آن را شناسنامه داران و 
پایبندان به قانون می بینند. در شرایطی 
که هزینه فعالیت تعریف شده و شفاف باال 
رفته و شناسنامه داران از مسیر کار حذف 
شوند، تقاضای بازار از مسیر قاچاق تامین 
می شود. برخی اتفاقات اخیر مانند قاچاق 
گوجه فرنگی و دام زنده به خارج از کشور 

در همین روند قابل تحلیل است.

زمینه سازی برای فساد •
عــدم توجه بــه واقعیــات موجود 
اقتصــاد و نادیــده گرفتــن نقش همه 
بازیگران اقتصادی، منجر به پایه گذاری 
سیاســت های نادرســت و ناکارا خواهد 
شــد؛ همان رویه هایی که میدان را برای 
سودجویان می گشاید و موجبات تاطم 
ارزی را فراهــم می کند و حتی ســبب 
خروج ســرمایه از کشــور به روش های 
غیررسمی خواهد شد. عدم اطمینان از 
ثبات روند و احســاس ناامنی از محیط 
کســب وکار، بزرگ ترین دشمن اقتصاد، 
چه ســرمایه گذاری در تولیــد و چه در 
تجارت اســت. بر همین اساس است که 
فعاالن اقتصادی تحت فشار فعلی یا حتی 
ترس از مشــکات آتی، استراتژی های 
خود را در مواجهه با دولت و قوانین آن از 
»اتحاد« یا »همراهی« به سمت »پرهیز« 
هدایت می کنند. بررسی های جهانی نشان 
می دهد افزایش صادرات کشــورهای در 
حال توسعه در ســایه برخی تمهیدات 
می تواند صورت گیرد که نادیده گرفتن 
هر یک از آنها ســبب می شود بازی را به 

رقبا ببازند.
قوانین و مقررات کشورهای مبدا تاثیر 
مستقیمی بر میزان صادرات به کشورهای 
هدف دارد. هماهنگ بودن قوانین و ثبات 
روندها به عنوان یک ارزش برای کشــور 
فروشنده محسوب می شــود و هر گونه 
تغییر در آن ریسک خریدار را باال می برد.

یکی از دالیل این اســت که قوانین 
مبدا می تواننــد محدودکننده بوده و به 
تبع آن تقاضا برای کاالهای تولیدشده از 
سوی خریدار را کاهش دهند. این کاهش 
می تواند به از دست دادن بازار، جایگزینی 
محصوالت )کشــورهای( رقیب و البته 
تقلیل درآمد ارزی کشور مبدا منجر شود. 
بنابراین واضح اســت که هرگونه راه حل 
قانونی و بخشنامه ای در کشور باید به دو 

هدف توجه کند؛ اول اثر آن بر بهبود شــاخص های اقتصادی )افزایش 
تولید و اشتغال( و دوم بهبود بازار برای کاالهای صادراتی.

سوال اصلی اینجاست که آیا ساده سازی قوانین کمکی به دستیابی 
به اهداف فوق می کند؟ در سال 2011 گزارشی توسط آنکتاد تهیه شد 
که به بررسی قوانین و روندهای قابل اجرا در مبادی صادراتی کشورهای 
کمترتوسعه یافته )LDC( می پرداخت. در بخش توصیه های این گزارش 
با بررسی مثال های مختلف اشاره شده که بیشتر درخواست ها، تسهیل 
قوانیــن مبدا یا حتی جایگزینی یک قانون واحد به جای تکثر قوانین و 
بخشــنامه ها با هدف بهبود و استانداردســازی برنامه های کشورهای 
کمترتوســعه یافته بود زیرا فرض بر این است که قوانین ساده موجب 
می شود پیاده سازی و اداره فرآیند صادرات ساده شده و رضایت به همراه 
آورد. بــا این حال این فرض به طور کامل دقیق نیســت و در مواردی 
نیز عماً سبب برخی نظارت های غیرمنصفانه می شود. به عنوان مثال، 
یکی از پیش شــرط های پیشنهادی جهت ساده سازی قوانین این است 
کــه می توان قاعده واحد )نظیر ارزش افزوده، تغییــر تعرفه و...( را برای 
دسته های مشخص شده کاال )مثل لباس، غذاهای آماده، ماشین آالت( 
تعریف کرد. به نظر می رسد این فرض، به اندازه کافی به طبیعت پیچیده، 
پویا و بین المللی تولید توجه نکند. با توجه به استراتژی های متفاوت، در 
بسیاری موارد حتی دو تولیدکننده از محصوالت تقریباً یکسان ممکن 

است ترجیح دهند که تحت قوانین کاماً متفاوت عمل کنند.
با این حال موارد دیگری را نیز باید در نظر گرفت. در روند قانونگذاری، 
قانونگذار باید حالت بهینه را با توجه به شــرایط در نظر گرفته و روند 
تقریباً باثباتی را برای حداقل سازی ریسک های سیستماتیک برقرار سازد. 
بدیهی است این بهینه سازی و استانداردسازی باید بر مبنای چارچوب 
قانون باشد تا در شرایط ویژه نیز از ایجاد خأل و به تبع آن رانت فسادزا 

جلوگیری کند.
در شــرایط فعلی که ارتباط بانکی ایران با کشــورهای هدف در 
هاله ای از ابهام قــرار دارد، تحریم های یکجانبه آمریکا ثبات مبادالت 
تجاری را تهدید می کند و بســیاری از بنگاه های تولیدی در استفاده 
از ظرفیت واقعی خود با مشکل مواجه هستند، هرگونه سیاستگذاری 
و پیشنهاد و راه حل باید در چارچوب توسعه فعالیت های بازرگانی به 
ویژه با هدف پشــتیبانی از بنگاه های کوچک و متوســط -که در این 
شرایط آسیب پذیری بیشــتری دارند- انجام شود. تغییرات مداوم در 
ابزارهای قانونی نظیر بخشنامه ها به معنای تغییر در روندها و روبه رویی 
با ریسک های غیرقابل  پیش بینی است. »تورم بخشنامه ای« نه از حیث 
اثربخشی و نه از حیث کارایی کمکی به مدیریت و کنترل بازار نخواهد 
کرد و بدون شک به دلیل  پدید آمدن راهکارهای جایگزین، پایدار نیز 
نخواهد بود. صادرات به یک کشــور حاصل روزها تحقیق و ارزیابی و 
ده ها نفر ســاعت مذاکره است. تنها گمان کنید که بخشی از سرمایه 
شما در کشوری که مطمئناً به لحاظ زیرساخت های قانونی و حقوقی 
و حتی فرهنگی و مدیریتی متفاوت اســت، قــرار دارد و مهم تر از آن 
اعتباری که تحصیلش سال ها زمان برده است. قوانین متعدد، بخشی و 
خلق الساعه با کند کردن یا حتی قطع جریان جاری نه تنها دارایی مادی 
و معنوی صادرکننده را تهدید می کند بلکه سرمایه حاصل از سال ها 
تاش وی را با خطر مواجه می سازد. کشورهایی که این روزها بیشترین 
جهــش را در صادرات دارند، نمونه های قابل تاملی در نحوه حمایت از 
صادرکنندگان هستند. بدون شک پشتیبانی زیرساختی، مهم ترین نوع 

رویکرد حمایتی است.
در صــورت حمایت اجرایی از این دســت می توان انتظار داشــت 
بنگاه های اقتصادی نیز خود را با شرایط موجود در نظام تجارت جهانی 
هماهنگ و همگام سازند؛ توسعه ای که می تواند ضامن تداوم ارزآوری و 

البته افزایش اشتغال برای کشور باشد. 
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سیاستگذاری داخلی

رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین اهداف سیاستگذاری اقتصادی است 
و یکی از راهکارهای تحقق این اهداف پیروی از اهداف توسعه ای است. 
بازرگانی بین المللی از دیرباز در رشد و توسعه اقتصادی کشورها نقش 
داشــته است و در جهان امروز از تجارت به عنوان نیروی محرکه رشد 
و توسعه یاد می شــود و راهبردهای تجاری در ترکیب با راهبردهای 
توسعه ای دیگر به عنوان مهم ترین روش برای نیل به اهداف مذکور در 
نظر سیاستگذاران قرار گرفته است. اگر سیاست تجارت خارجی کشور 
در چارچوب یک راهبرد بازرگانی صحیح پیش رود به صادرات صرفاً به 
عنوان مفری برای مازاد تولید نگریسته نمی شود بلکه تجارت خارجی به 
عنوان عامل تعیین کننده رشد اقتصادی و وسیله ارتقای فناوری، کارایی 

و بهره وری کل عوامل شناخته خواهد شد.
صادرات و توســعه اقتصادی مبتنی بر صادرات در هر کشــور به 
مجموعه قوانین، رویکردها و برنامه های توســعه صادرات آن کشور و 
از همه مهم تر به چگونگی اجرای این قوانین و هماهنگی اجزا و ارکان 
در کل قوا در نیل به این هدف وابســتگی کامل دارد. آنچه در ادبیات 
اقتصادی به عنوان راهبرد تجاری مطرح شده عبارت است از تمام تدابیر 
و روش هایی که کشورها برای تنظیم روابط اقتصادی افراد ساکن قلمرو 
ملی خود در چارچوب اهداف مشخص با سایر کشورها به کار می برند. 
 از این مقدمه فوق می توان برداشت کرد که با توجه به نقش بی بدیل 
صادرات در اقتصاد کشور برای ایجاد رشد و توسعه و از آن مهم تر حفظ 
این مهم، باید یک عزم جمعی در تمام الیه های اقتصاد ایجاد شود. به 
بیان دیگر از یک کارگر ساده خط تولید تا باالترین رده دولت باید نگاه 

صادراتی داشته و در عزم استراتژیک یادشده شریک باشند.
جدا از تمام تاکیدی که بر لزوم »هماهنگی« شد، با توجه به شرایط 
کشور عزیزمان و تحریم های ظالمانه ای که توسط بدخواهان این مرز 
و بوم -که این روزها به تحریم ایران اعتیاد پیدا کرده اند- اعمال شده، 
باید ضمن بررسی اثر این تحریم ها و مشکات متعاقب آن با رویکرد 
چاره اندیشی در حوزه سیاستگذاری داخلی هم اندیشی بیشتری از سوی 

بخش خصوصی با مسووالن و تصمیم سازان دولتی انجام شود.
با توجه به گســترده بودن طیف این مهم، نیاز اســت در واکاوی 
مساله در سه سطح بنگاه، ملی، بین المللی به نقد و بررسی بپردازیم. 
اولین مساله مهم که در این میان مطرح می شود، این است که وقتی از 
تولید داخلی صحبت می کنیم، آیا هدف حمایت از هر تولیدی است یا 
تولیدات صادرات محور باید حمایت شود؟ تا قبل از انقاب شکوهمند 
اســامی، کشور ما عمدتاً واردکننده بود. در دهه های اخیر هم به رغم 
اینکه سیاســت ما همواره حمایت از تولید داخل بوده، اما در روزهایی 
که نرخ ارز اجازه می داد، تمایل به واردات با شوق بسیار در جریان بود. 
گذشته از مســاله نرخ ارز، رقابت پذیر نبودن برخی صنایع و از طرفی 

قاچاق گسترده نشان از این عارضه است.

سیر سیاستگذاری و قانونگذاری تجاری •
هرچند سابقه قانونگذاری در ایران به سال 1309 بازمی گردد و ما 
قانون انحصار تجارت خارجی داشــته ایم اما به مرور زمان قدرت این 
قانون کم و اندیشــه جانشینی واردات پررنگ شده است. به رغم اینکه 

صنعت ایران در چند دهه اخیر همواره 
شعار »صادرات محوری« داده، این هدف 
نه در میدان تولید و متعاقباً نه در عرصه 
صادرات شــکل نگرفته است و منتهای 
آمال و اهداف، جلوگیــری از واردات و 
ایجاد اشتغال بوده است. شاهد این ادعا 
مقیاس کوچک بسیاری از فعالیت های 

صنعتی است که توان صادراتی ندارند.
ریشــه ایــن مســاله در پیشــینه 
سیاستگذاری داخلی است. در سال های 
پس از جنگ، رکــود صنایع داخلی در 
ســال 68 منجر به تدوین اولین برنامه 
توســعه پس از انقاب شد. در این دوره 
تســهیات صرفاً برای کاالهای اولیه و 
ضروری اختصــاص یافت و اهداف کلی 
ایــن برنامه کمک به بنیــه اقتصادی و 

ارزش افزوده صادراتی بود.
در برنامه دوم توســعه مقرر شــد 
دریافتی های دولت از محل ورود و صدور 
کاال به صورت یکجــا و متمرکز انجام 
شود. در این برنامه در حد قانونگذاری به 
سیاست توسعه صادرات توجه و شورای 
عالی صادرات ایجاد شد. برخی از اهداف 

این برنامه عبارت بودند از:
 تعیین حدود و میزان فعالیت هر یک 
از بخش های دولتی و تعاونی و خصوصی 

در حوزه صادرات
 اصاح قوانین صادرات و واردات و ایجاد 
نظام تعرفه ای برای ثبات سیاســت ها و 

تشویق صادرات
 حمایت از ســرمایه گذاری داخلی در 

جهت افزایش ارزش افزوده صادراتی.
در برنامه سوم توسعه، حقوق گمرکی 
و سود بازرگانی مواد اولیه وارداتی مورد 
اســتفاده در کاالهای صادراتی پس از 
صدور مسترد شــد و کاالها و خدمات 
صادراتی مشــمول پرداخــت عوارض 
و مالیــات نمی شــدند. در ایــن برنامه 
سیاســت های محدودکننده و بازدارنده 
جای خود را به سیاســت های تشویقی 
صادرات داد و موجب شــد برنامه برای 
اولین بار خط مشــی صادراتی و توسعه 

صادراتی داشته باشد.
در برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف 

شد نسبت به هدفمندی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب 
حمایت مستقیم و غیرمستقیم اقدام کرده و توان تجاری با کشورهای 
طرف همکاری و بلوک اقتصادی ایجاد کند به طوری که سهم صادرات 
غیرنفتی از کل صادرات از 23/1 درصد در ســال 82 به 33/6 درصد 
در ســال 88 ارتقا یابد. برخی از وظایف دولت در برنامه چهارم عبارت 

بودند از اینکه:
 دولت نســبت به حذف تمام موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی با رعایت 
موازین شرعی و وضع نرخ های معادل تعرفه ای با زمان مشخص اقدام 

کند.
 بازارچه ها و مبادالت مرزی را از طریق اصاح نظام اجرایی معیارهای 

تشکیل و رویه های اداری ساماندهی کند.
 از تولید و خدمات نوین و پیشتاز فناوری از طریق ایجاد تقاضای دولت 

به خرید این محصوالت حمایت کند.
 زمینه مشــارکت تشــکل های قانونی غیردولتی صنفی - تخصصی 
بخش های مختلف را در برنامه ریزی و سیاستگذاری مربوطه ایجاد کند.

در این برنامه هم مانند برنامه سوم بیشتر بر توسعه صادرات تاکید 
شــد. در کنار مرور قوانین موجود در زمینه تجارت باید در نظر گرفت 
که ناکافی بودن سرمایه گذاری الزم در زمینه تحقیق و توسعه در سه 
برنامه سوم و چهارم و پنجم توسعه همراه با بی توجهی به پیشرفت علم 
و فناوری و نیز رشد چهاربرابری قیمت نفت موجب شد نقش مسائلی از 
جمله صرفه جویی اقتصادی و سرمایه گذاری بلندمدت کمرنگ شود که 

این موارد موجب انحراف از سیاست های در نظر گرفته شد.

درونگرایی یا برونگرایی؟ •
تجارت، یکی از راه های دستیابی به توسعه است. نظریه های موجود 
در این زمینه اغلب بــه راهبردهای درونگرایی، برونگرایی و گونه های 
جدید طبقه بندی می شــوند که هریک شــامل سیاست هایی است 
که کشورهای مختلف بنابر شــرایط از آن بهره می جویند. از بررسی 
عملکرد کشور مشخص اســت که در دوران پیش از انقاب سیاست 
به کار گرفته شده تمایل به درونگرایی داشته است که این موضوع چه 
در قوانین موجود، چه در برنامه و چه در عملکرد تجاری کشــور نمود 

داشته است.
در دوران انقاب اسامی و جنگ تحمیلی که سیاست مشخصی 
طرح ریزی نشد و عملکرد تجاری کشور بر اساس شرایط بحرانی پیش 
آمده و غالباً بر اساس آزمون و خطا بود و نمی توان جهت گیری خاصی 

را در آن دوران مشخص کرد.
در برنامه اول و دوم پس از انقاب توجه به سیاســت جانشــینی 
واردات در قوانین برنامه به چشــم می خورد. هرچند اشاره به توسعه 
صادرات نیز مشــاهده می شود اما در زمینه عملکرد، نرخ برابری موثر 
ارز، ترکیب کاالهای وارداتی، رشــد پایین ارزش افزوده بخش صنعت 
که به واسطه آن حجم پایین کاالی صادراتی صنعتی نیز حاصل شده 
است و گستره وسیع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای به خوبی گویای به 
کارگیری سیاست درونگرایی در این دو برنامه است. در دو برنامه سوم و 
چهارم در زمینه قانونگذاری تاش شد به توسعه صادرات پرداخته شود 

تزریق آرامش و ثبات
در شرایط تحریم، فضای سیاستگذاری داخلی برای توسعه صادرات چگونه باشد؟

علی شریعتی 
رئیس کارگروه صنایع غذایی کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران 
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سیاستگذاری داخلی

اما ساختارهای اقتصادی و جهت گیری تجاری بر مبنای شاخص های 
مذکور کمابیش تغییر خاصی نکرد.

در نتیجه گیری کلی از این مبحث می توان گفت تجارت ایران در 
اغلب دوره ها بر مبنای سیاست درونگرایانه بوده است. این موضوع در 
کنار مسائل اقتصادی ایران از جمله رشد کند اقتصادی و توسعه ناکافی 
و نامتوازن صنایع، لزوم توجه جدی به سیاســت تجاری در راســتای 
صنعتی شدن را گوشــزد می کند. عدم توجه به نقشه های اقلیمی و 
جانمایی غلط صنایع، عدم اســتفاده عملی از خوشه های صنعتی نیز 
از ســایر معایب سیاستگذاری های ماست. پنج دهه درونگرایی همراه 
با افت وخیز اقتصاد ما را به جایی رســانده که هنوز این پرسش برای 
سیاســتگذار اقتصادی پابرجاست که آیا باید سیاست های حمایتی را 
طبق روال گذشته ادامه داد یا الزم است فکری اساسی در تغییر جهت 

این سیاست شود؟

متغیر تازه ای به نام تحریم •
در سال های اخیر کشور ما عاوه بر مسائلی که در باال به آن اشاره 
شد -و عمدتاً از برنامه ها و سیاستگذاری های ملی حادث شده است- با 
مشکلی به نام تحریم در عرصه بین المللی هم مواجه بوده. اگرچه مسائل 
سیاستگذاری داخلی عمدتاً خروجی کل سیستم است و نقش افراد یا 
جریان های سیاســی در پیروزی یا شکست آنها ناچیز بوده، در حوزه 

بین الملل با یک حرف شکل کلی کار تغییر می کرد.
در خصوص تحریم اولین و مهم ترین مشــکلی که برای لشــکر 
پیاده نظام صادرکننده واقعی بخش خدمات و کاالهای غیرنفتی حادث 
شد، مشکل انتقال ارز و استفاده از خدمات بانکی مثل سوئیفت بود که 
از ارکان اولیه و جزء الینفک هر معامله صحیح و کم ریسک صادراتی به 
حساب می آمد. این مشکل مثل گرفتگی عروق باعث به خطر افتادن و 

نهایتاً ایجاد ریسک باال برای سامتی و تداوم حیات تجارت شد.
در این حوزه هرچند حل مشکل عمدتاً در مقوله دیپلماسی خارجی 
قرار می گیرد اما در حوزه سیاستگذاری داخلی هم می توان با تصویب 
پیشنهادهای بین المللی در حل آن کوشش کرد. ولی متاسفانه مقوله ای 
همچون قوانین مرتبط با FATF که یک مبحث کاماً تخصصی و یک 
زیرســاخت کاماً ضروری بود، به وسیله ای جهت تصفیه حساب های 
گروهی و جناحی تبدیل شد. این در حالی است که به فرموده مقام معظم 
رهبری کشور ما بزرگ ترین قربانی تروریسم است. اما عدم تصویب به 
موقع لوایح مذکور که بسان ترجمه حقانیت ما به زبان بین المللی است، 
باعــث ایجاد نااطمینانی در طرف های تجاری صادرکنندگان و ترجیح 

جایگزینی با تجار کشورهای کم حاشیه تر شده و خواهد شد.
یکــی دیگر از ابزارهای ممکن برای کاهــش این نگرانی، عاوه بر 
پیگیری جدی پیمان پولی اروپایی، تصویب پیمان های ارزی دوجانبه 
با کشورهای عمده طرف تجاری است. به عنوان مثال دو کشور عراق 
و افغانستان جزو بزرگ ترین بازارهای هدف کاالهای صادراتی غیرنفتی 
ایران هســتند و با بهره گیری و اجرایی کردن چنین توافقاتی امکان 
تسهیل مبادالت به ارزهای غیردالری بدون پیچیدگی های مبادالت 

بین المللی وجود خواهد داشت.
از ســوی دیگر یکی از مهم ترین مســائلی که صادرکنندگان ما 
به خصوص در نیمه نخست سال 97 با آن مواجه بودند، سیاست های 
ارزی دولت بود. همه می دانیم که امروز شرایط دولت و خزانه آن خاص 
اســت و نیاز به حفظ حداکثری منابع ملی احساس می شود. بنابراین 
کســی منکر یا مخالف این مساله نیست اما در شــروع سال با اعام 
زمانبندی تحریم های ظالمانه و قبل از اجرایی شدن آن تحریم ها، دولت 
با حرکتی شــتابزده و اعام نرخ دستوری ۴200 تومان برای دالر، به 
یکباره پیکره اقتصاد را دچار تکانه شــدیدی کرد که اثرات آن بسیار 

شدید بود؛ از رانت ایجادشده در دریافت 
ارز دولتی در روزهای اول گرفته تا قاچاق 
کاالهای ضروری که ارز دولتی دریافت 
می کردند، احتکار و عدم ترخیص اجناس 
از گمرک و دستور توقف صادرات برخی 

اقام.
صــدور  در  دســتپاچگی  ایــن 
بخشــنامه های مکرر ارزی کــه عمدتاً 
ناقض و رافع بخشنامه های قبلی بودند، 
عاوه بر پدید آوردن مشــکات جدی 
برای صادرکنندگان، باعث دمیدن هوای 
یأس و باتکلیفی در بین تجار متوسط 
و ضعیف شد. نقطه عطف جریان فوق، 
عاقه و توجه به زنــده کردن خاطرات 
پیمان سپاری ارزی یادگار دهه 60 و الزام 
صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی 
در زمانی کمتر از ســه ماه بوده است آن 
هم در حالی که ســابقه تجارت بخش 
عمده ای از محصــوالت گروه غیرنفتی 
که اقامی عمدتاً غیراستراتژیک هستند، 
با فروش های امانی یا به طور ســنتی به 
شکل ریالی بوده است و احیای سیاست 
پیمان ســپاری باعث ابهام اساســی در 
توســعه و تداوم صادرات این گروه شده 
است. به عنوان مثال عمده مبادالت گروه 
صنایع غذایی شامل لبنیات و شیرینی 
و شــکات که با عراق صورت می گیرد 
یــا به صورت ریالی اســت یا در صورت 
دالری بودن نیز خارج از سیستم بانکی 
اســت. لذا عودت این وجوه طی سه ماه 
به سیستم و ســامانه بانکی نیما عمًا 
غیرممکن خواهد بود. نتیجه عدم اصاح 
این سیاست، به وجود آمدن جریان سیاه 
کارت های بازرگانی اجاره ای اســت. در 
چند سال گذشــته که نرخ ارز در بازار 
آزاد توسط دولت به طور دستوری فریز 
شده بود، واردات هر کاالیی بسیار جذاب 
بود و صــادرات کاری صعب. بنابراین از 
کارت های اجــاره ای در واردات کاالهای 
لوکسی مثل خودرو استفاده می شد. اما 
حاال شرایط تغییر کرده و صادرکننده ای 
که برای کسب افتخار صادرکننده ملی 
حتی حاضر به گذشتن از یک برگه سبز 
خود نبود، این روزها ترجیح می دهد کاال 
را در محل شرکت به شکل ریالی بفروشد 
و خود را درگیر تعهدات صادرات و تبعات 

آن نکند.

چه باید کرد؟ •
در ایــن حــوزه چنــد پیشــنهاد 
می تــوان مطــرح کرد که تمامــاً جزو 
سیاستگذاری های داخلی است و تحریم 

برای آنها تنها یک تابو برشمرده می شود.
1- توقف تخصیص ارز یارانه ای به قیمت ۴200 تومان برای کلیه 

کاالها و خدمات.
2- توقف هرگونه دستور مبنی بر قطع صادرات: قطع صادرات برخی 
از محصوالت که بازارســازی و ثبت محصوالت آن نیاز به ماه ها صبر 
و تــاش دارد، البته برای دارو و خــوراک دام که در تهیه برخی مواد 
میانی آنها از ارز دولتی اســتفاده شــده است یا محصوالتی که انرژی 
یارانه ای دریافت کرده اند، با وضع عوارض صادراتی می توان جلوی توقف 
صادرات را گرفت. تصور کنید در بازار محصولی مثل رب گوجه فرنگی 
که بازارســازی و رقابت با محصوالت ترکیه ای و سعودی در بازار عراق 
برای آن کاری بســیار ســخت اســت و صادرکننده طی قراردادهای 
قبلی متعهد به تحویل محصول شــده است، یکباره به بهانه تنظیم 
بازار ممنوعیت صادرات اعمال شــود. آیا بعد از رفع بحران داخلی این 
محصول، صادرکننده می تواند مجدد به همان سطح فروش قبلی برسد؟ 

طبیعی است که تمام زحمات صادرکننده از بین می رود.
3- جلوگیری از کنترل نرخ ارز و دخالت دســتوری در بازار ثانویه: 
در این حوزه، تنها راه چاره از بین بردن آربیتراژ ارزی حاصل شــده از 
عدم به کارگیری نیروی عرضه و تقاضا و خودداری از تعیین دستوری 
نرخ ارز اســت. این راهکار بسیاری از امضاهای طایی -که این روزها 
ایجاد شده اند- یا صف های تخصیص ارز را از بین خواهد برد. در واقع 
دولت با تامین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات کلیه کاالها 
از بــازار ثانویه و فروش ارز مورد نیاز دولــت در همان بازار ثانویه و به 
وجود آوردن صندوقی جهت حمایت از بنگاه های آسیب پذیر متوسط 
و کوچک داخلی به صورت سرمایه در گردش و تسهیات ارزان قیمت 

می تواند از این معضل عبور کند.
۴- بازگشت ارز به شکل طبقاتی و پلکانی: دولت می تواند با تقسیم 
صنایع صادراتی به بنگاه های بزرگ و متوسط یا کاالهای استراتژیک و 
غیراستراتژیک، سهم و زمان بندی برگشت ارز حاصل از صادرات را به 
چرخه اقتصاد منصفانه کند. به عنوان مثال آیا زمان بازگشت وجه حاصل 
از صادرات یک فرش که طی چند ماه در یک انتقال دریایی به قاره دیگر 

می رود، نباید با یک معامله نقدی پتروشیمی فرق داشته باشد؟
فارغ از مســائل ارزی که در باال به آنها اشــاره شــد، یکی دیگر از 
مشــکات بنگاه ها خصوصاً در دوره تحریم عدم آشنایی سطح بنگاه 
بــا حوزه بین الملل و ادبیات کار در حوزه صادرات اســت. متاســفانه 
جذابیت جهانگردی در برخی کشــورها - خصوصاً حوزه کشورهای 
مشــترک المنافع- باعث شده بســیاری از تجار بنگاه های کوچک و 
متوســط ما با ضررهای هنگفت ناشی از عدم آشنایی با نحوه کاهش 
ریســک در این بازارها مواجه شوند یا به دلیل نداشتن آستانه تحمل 
الزم و ارسال بی برنامه محصوالت، با دامپینگ بین همکاران هموطن 
در بــازار هدف، گل به خــودی بزنند؛ اتفاقی که جبران آن برای همه 
بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود. در خصوص موضوع اخیر می توان 
با سیاست های تشویقی، شرکت های مدیریت صادرات و هلدینگ های 
صادراتی را تقویت کرد. یکی از راهکارهای پیشــنهادی در این حوزه، 
تشکیل این قبیل گروه ها در کشورهایی مثل عمان است که با ما و سایر 

کشورهای دنیا روابط معقولی دارند.
هرچنــد دولت به عنــوان بزرگ ترین بــازرگان همیشــه در حوزه 
تصمیم گیری و سیاستگذاری تجاری ایران نقشی بی بدیل و بسیار قوی دارد 
اما با توجه به تصمیمات هیجانی اخیر، به نظر می رسد این روزها، بازگشت 
آرامش، کــم کردن قوانین و مقررات دســت و پاگیر و مداخله حداقلی، 
مهم ترین درخواست بخش خصوصی از دولتمردان باشد زیرا تجربه نشان 
داده هرچند دولت دارای امکانات فوق العاده ای است اما هیچ گاه بازرگان و 

علی الخصوص صادرکننده خوبی نبوده است. 
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دیپلماسی

از دیــدگاه طرفداران تجارت بین المللی، گســترش مبادالت خارجی یک 
راهبرد توســعه اقتصادی محسوب می شود که در ادبیات توسعه و تجارت 
بین الملل، این رویکرد را »استراتژی برون گرایی یا توسعه صادرات« می نامند. 
شاید بارزترین ویژگی اقتصاد کاسیک را بتوان اهمیت مرکزی این مکتب 
برای تجارت آزاد دانســت. اسمیت سیاســت تجاری محدودکننده را نقد 
کرده و توضیح می دهد که تخصصی شدن و تقسیم کار، محصول سرانه را 
افزایش می دهد ولی چون اندازه بازار محدود است، تجارت آزاد، تداوم رشد 
را تضمین می کند. آزادی تجارت، اندازه بازار را افزایش می دهد و   تقســیم 
کار بیشتر را امکان پذیر می کند. از نظر اسمیت، تجارت آزاد مبتنی بر منشأ 
عرضه اســت که تولیدکننده با مزیت مطلق، مفر بین المللی برای افزایش 
محصول از دریچه تجارت پیدا می کند. با این استدالل، اسمیت علت وجود 

تجارت آزاد را »مزیت مطلق« می داند.
از نظر ریکاردو اگر منابع به طور کامل در سطح بین المللی قابل انتقال 
نباشد، هنوز ممکن است که تجارت مزایایی برای تمام طرف ها به بار آورد، 
حتی اگر برخی از آنها در استفاده از منابع، با کارایی کامل عمل نکنند. این 
ایده به عنوان اصل »مزیت نسبی ریکاردو« معروف است. کشورهای کارا،  
کاالهایی وارد خواهند کرد که مزیت کمتری در آن دارند و کاالهایی صادر 

می کنند که مزیت بیشتری در آنها دارند.
تز محوری مکتب کاســیک، جایگزین کردن مفهوم »کار« به عنوان 
منشأ ثروت به جای »ذخایر فلزات گرانبها« در مکتب مرکانتلیسم بود که 
مطابق با آموزه محوری این مکتب، هر کشــوری باید کوشش کند بیشتر 
صادر و کمتر وارد کند تا در نهایت به مازاد تراز بازرگانی دست یابد. اما مازاد 
تراز بازرگانی یک کشــور نمی تواند امری دائمی باشد زیرا منجر به افزایش 
حجم پول، باال رفتن تقاضا، افزایش تورم و گران شدن کاالها برای خریداران 

خارجی و در نهایت کاهش صادرات آن کشور می شود.
کاســیک ها و نئوکاســیک ها، جنبه های پویای تجارت بین الملل را 
چندان مورد بررســی و واکاوی قرار ندادند. به طور کلی، اقتصاد کاسیک، 
مزیت نسبی را به عنوان عامل تعیین کننده الگوی تجارت در نظر می گرفتند 
اما تجارت خارجی دارای اثرات و جنبه های پویا نیز هست. منابع مستقیم 
و غیرمستقیم تجارت بین الملل در فراهم آوردن ابزارهایی مانند کاالهای 
ســرمایه ای، ماشین آالت، مواد خام، کاالهای واسطه ای و به تبع آن انتقال 
تکنولوژی و مدیریت است. انتقال این دو موجب تقلیل نسبت اضافی سرمایه 
به محصول می شود که مترادف با افزایش بهره وری است که آن نیز موجب 
شتاب در رشد اقتصاد می شود. نتیجه آنکه بر اساس رهیافت جدید، به ویژه 
زمانی که موضوع قرار گرفتن تکنولوژی و سرمایه انسانی در محوریت رشد 
مطرح می شود، جنبه های دینامیک تجارت بین الملل، اثرات بسیار قوی تر 
و حائز اهمیت تری از خود نشان می دهد. رومر )برنده نوبل اقتصاد 2018( 
معتقد است آزادسازی تجاری باعث می شود بنگاه های داخلی به عوامل تولید 
در سطح گسترده به هزینه کمتر دست یابند که با انتقال تابع تولید به سمت 
بیرون )انتقال رو به باالی تابع تولید( همراه است. نکته قابل ذکر در تاکید 
بر نظریات رومر، نقش کلیدی تکنولوژی در مدل سازی های او در حوزه رشد 
است. اگر ایده رومر را با آزادسازی تجاری به عنوان عامل انتقال تکنولوژی 
و مدیریت تلفیق کنیم، نقش کلیدی تجارت در محوریت رشد به ویژه در 
کشورهای در حال توسعه که یکی از مهم ترین معضات آنها سطوح پایین 

تکنولوژی و بهره وری اســت، خود را بهتر 
نشان می دهد.

بین الملل  تجــارت  نظریه های جدید 
را اقتصاددانانی نظیر اســپینکر، هالفمن، 
گروسمن و... از اواسط دهه 1970 از تلفیق 
دو ایده »صرفه های ناشــی از مقیاس« یا 
»بازدهی صعودی نســبت به مقیاس« و 
»پیامدهای ســازمان صنعتی« که نتیجه 
بازی هــا و رقابت هــای بنگاه هــا با دیگر 
بازیگران بود، مطرح کردند. بر این اســاس 
نظریه های »یکپارچه ســازی« و »جهانی 
شدن« در نوشــته ها و نظریه های جدید 
تجارت بین المللی نیز جای خود را باز کرد 
و به آن توجه شد. رشد تجارت بین المللی، 
ســرمایه گذاری  فناورانه،  پیشــرفت های 
مســتقیم خارجی، تبادالت مالی از قبیل 
وام دهی و  پورتفوی،  ســرمایه گذاری های 
استقراض، مهاجرت نیروی کار و نهادهای 
بین المللی از جمله عوامل موثر در به وجود 
آمدن و تســریع روند یکپارچه ســازی و 

جهانی شدن اقتصاد بوده است.
در تئوری هــای جدیــد، اقتصاددانان، 
فرضیــه بازدهــی نزولــی را در زمینــه 
تخصص گرایی مورد پرســش قــرار داده 
و اســتدالل می کنند کــه تخصص گرایی 
باعــث افزایش بازدهی می شــود. به بیان 
دیگر به مــوازات افزایش تولید ناشــی از 
تخصص گرایی، توانایی کســب صرفه های 
ناشی از مقیاس هم بیشتر شده و در نهایت 
هزینه هــای یک واحد محصــول کاهش 
همچنین  جدید  نظریه پــردازان  می یابد. 
اســتدالل می کنند که به دلیل زیاد بودن 
مقدار هزینه های ثابت تولید و در نتیجه باال 
بودن صرفه های ناشی از مقیاس، تقاضای 
جهانی تنها می توانــد از تعداد معدودی از 

شرکت ها در صنایع مختلف حمایت کند.
مایــکل پورتر، علــت موفقیت یا عدم 
موفقیت کشــورها در رقابــت بین المللی 
در حوزه تجارت را به چهار عامل نســبت 

می دهد:
 برخــورداری از منابع اقتصادی و عوامل 

اولیه تولید
 شرایط تقاضا

 وجود صنایع مرتبــط و حمایت کننده 

)زنجیره ارزش(
 نوع استراتژی، ساختار و توان رقابتی شرکت های صنعتی و تجاری کشور

او عوامل تولید را در دو دسته عوامل اساسی یا پایه ای و عوامل پیشرفته 
طبقه بندی می کند.

دسته اول شامل منابع طبیعی، آب وهوا، موقعیت مکانی در نقشه دنیا و 
مشخصات دموگرافیک یا جمعیت شناختی.

دسته دوم شامل زیر ساخت های ارتباطی، نیروی کار ماهر و متخصص، 
امکانات پژوهشی و دانش فنی )تکنولوژی(.

از نظر او مشــخصات تقاضای داخلی در شــکل دادن به نوع و اجزای 
کاالهای تولیدشده در داخل و تشویق نوآوری و کیفیت حائز اهمیت است. 
پورتر معتقد است که شرکت های صنعتی و تجاری در یک کشور هنگامی 
مزیت رقابتی به دســت می آورند که مشــتریان داخلی آنها پیچیده اند و 
انتظارات آنها باالست. همچنین منافع هزینه های سرمایه گذاری در عوامل 
پیشــرفته تولید به وسیله شرکت ها یا صنایع مرتبط پشتیبانی کننده نیز 
می تواند اثرات مثبتی برای یک صنعت داشته و آن را در دستیابی به یک 

موقعیت رقابتی ممتاز بین المللی یاری رساند.
پورتر به دو نکته اصلی اشاره می کند. اول؛ کشورها با استراتژی مدیریتی 
شناسایی می شــوند که به آنها در کسب مزیت رقابتی بین المللی کمک 
می کند یا نمی کند و دوم؛ تسلط مدیرانی با گرایش مالی در تیم مدیریت 

عالی بسیاری از شرکت های موفق.
در کنار دفاع از آثار مثبت تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی، نظریه های 
مخالفی نیز مطرح شده است. رشد محدود تقاضای جهانی برای صادرات 
اولیه، بدتر شدن رابطه مبادله در مورد محصوالت اولیه کشورهای در حال 
توسعه، ظهور مجدد حمایت گرایی جدید ضدصادرات محصوالت صنعتی و 
کشاورزی کشورهای کمتر توسعه یافته، به وجود آمدن »دوگانگی اقتصادی« 
ناشــی از تجارت، تقویت و تشدید »اثر تقلید« و »اثر تظاهرات« از معایب 

توسعه تجارت بین الملل معرفی شده است.
به طور خاصه طرح مفاهیم توســعه بازار، تقسیم کار، بهبود مهارت 
کارگــران و ابداع و نوآوری کارگران، به خصــوص نظریه »روزنه هایی برای 
مازاد« و »صرفه های ناشــی از مقیاس« در توجیه تجارت توسط اسمیت، 
سنگ بنای نظریه های جدید تجارت و الگوهای رشد شده است که در نتیجه 
آن، تجــارت بین الملل که در نهایت، صادرات کاال و خدمات و دســتیابی 
کشورها به ارز خارجی به منظور واردات کاالهای سرمایه ای یا مصرفی که در 
آن مزیت نسبی ندارند، یکی از محوری ترین مباحث در حوزه اقتصاد کان 
است که سهم مهمی از تولید ناخالص داخلی هر کشور را تشکیل می دهد.

دیپلماسی تجاری •
اقتصاد سیاسی اصوالً مطالعه و مدل سازی رابطه متقابل میان سیاست 
و اقتصاد است. در این مبحث و از آنجا که تجارت بین الملل نقش محوری 
در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی بازی می کند، اقتصاد سیاسی بین الملل 
بر بررســی همزمان دو حوزه اقتصاد و روابط بین الملل متمرکز شده است. 
مساله ای که در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل نقش اساسی را بازی می کند 
پاســخ به این پرسش است که اصوالً هدف غایی از ایجاد هر نوع دپارتمان 
روابط خارجی که اغلب نیز دستگاهی عریض و طویل را تشکیل می دهد و 

قاتق نان یا قاتل جان؟
آیا تجار باید از دیپلماسی قطع امید کنند؟

مصطفی نعمتی 
نویسنده نشریه 
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دیپلماسی

بودجه و هزینه هنگفتی را هم برای دولت ها به وجود می آورد، چیست؟ قطعاً 
اقامه یک دلیل واحد برای همه کشورها و گنجاندن آنها ذیل یک مدل واحد، 
نظرگاه درســتی را ارائه نخواهد داد اما از جمله آ نها می توان به موضوعات 
امنیتی و اقتصادی اشاره کرد. به عبارت دیگر از جمله اهداف غایی هر رابطه 
خارجی، استفاده از ظرفیت های آن در حوزه روابط تجاری، افزایش میزان 
تجارت، استفاده از ظرفیت های کشورهای میزبان و میهمان و تبادل دانش 
به ویژه در حوزه های با محوریت تولید اقتصادی اشــاره کرد. در نتیجه، هر 
رایزن سیاسی مستقر در یک کشور میزبان، در درجات اولویت اول، باید بر 
حوزه های اقتصادی و تجارت بین الملل یا تسلط کامل داشته باشد یا حداقل 

از مشاوران قدر در این حوزه مدد جوید.
از آن  سو فرآیند جهانی شدن، به شدت حوزه تجارت، دیپلماسی و به تبع 
آن، دیپلماسی تجاری را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از تصورات سنتی در 
این حوزه را منسوخ کرده است. صاحب نظران این حوزه، دیپلماسی تجاری 
را به فعالیتی اطاق می کنند که از سوی نمایندگان دولت با هدف کسب 
دســتاوردهای بازرگانی در اشکالی چون تجارت، جذب سرمایه خارجی و 
ســرمایه گذاری در خارج با بهره گیری از ابزارهایی چون توسعه کسب وکار 
و کارآفرینی و اقدامات زمینه ســاز در کشور میزبان از طرقی همچون ارائه 
اطاعات در مورد فرصت های سرمایه گذاری و صادرات، برقراری ارتباطات 
با بازیگران کلیدی این حوزه و تداوم بخشــیدن به شبکه های ارتباطی در 
حوزه های مربوطه صورت می گیرد کــه اهداف آن ذیل پنج مقوله اصلی: 
توسعه تجارت، توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، همکاری در حوزه 
علم و فناوری -که دربرگیرنده تحقیق و توســعه است- توسعه توریسم و 

حمایت از جامعه تجار و بازرگانان یک کشور است.
دســتیابی به این اهداف نیز در گرو اقداماتی نظیر گردآوری اطاعات، 
شبکه سازی و برقراری ارتباطات، درگیر شدن در فعالیت های بدنه سازی و 
برندســازی، حمایت از مذاکرات تجاری و اجرای قراردادها و حل مسائل و 

معضاتی که در مذاکرات در روابط تجاری ایجاد می شود.
از ایــن منظر آنها دیپلمات های تجاری را به ســه گونه دیپلمات های 
توسعه دهنده کسب وکار و تجارت، دیپلمات های کارمندمنش و دیپلمات های 
تجاری کان نگر طبقه بندی می کنند که از میان این ســه دســته، گروه 
دیپلمات های توسعه دهنده کسب وکار و تجارت به عنوان پرچمداران توسعه 
کسب وکار خارجی یا دیپلماسی تجاری معرفی می شوند. به عبارت دیگر 
دیپلمات های توسعه دهنده کسب وکار و تجارت عماً بهترین عملکرد را در 

این حوزه از خود نشان می دهند.
موضوعی که در این میان بســیار حائز اهمیت است، نوع رابطه دولت 
و بخش خصوصی یا به عبارت وســیع تر، نــگاه کان حاکمیت به حوزه 
اقتصاد، تعریف نقش خود در آن و روابط متقابلش با بخش خصوصی است. 
دولت هایی که حوزه تولید و تجارت به مفهوم عام آن را به بخش خصوصی 
واگذار می کنند و خود در جایگاه تنظیم گر روابط قرار می گیرند، با نگاه عمیق 
به عنصر دیپلماسی تجاری خود، منبعث از استراتژی توسعه صادرات، نقش 
اصلی را به دیپلمات های توسعه دهنده کسب وکار و تجارت واگذار می کنند یا 
به نوعی، دیپلماسی خارجی آنان بر اساس دیپلماسی تجاری تدوین و اجرا 
می شــود یا حداقل وجه غالب را در دیپلماسی خارجی آنان بازی می کند. 
بنابراین به نوعی دیپلماسی تجاری یک کشور را باید یکی از خروجی های 
ساختار روابط داخلی میان دولت و بخش خصوصی، جهت گیری های کان 
اقتصادی و نقش و جایگاهی که آن کشــور در حوزه روابط بین الملل برای 
خود قائل است و نیز نگاه ساختاری و کان به نظم و روابط بین الملل دانست.

تسلط دو نگاه بر حوزه اقتصاد و سیاست خارجی در ایران، اولی مبتنی بر 
بی نیازی از خارج از مرزها یا اصطاحاً سوگیری هایی مبتنی بر خودکفایی و 
استقال اقتصادی و دومی نگاه امنیتی به مقوله روابط خارجی موجب شده 
اســت که طی 38 سال گذشته، مقوله روابط اقتصادی جز در مواردی که 
حوزه های بحرانی نظیر تامین نیازهای دوره جنگ بوده به فراموشی سپرده 

شود و به محاق رود که در نتیجه تسلط این 
دو نگاه، حوزه روابط تجاری جایگاه چندان 
مستحکم و قابل ذکری در سفارتخانه ها و 
دپارتمان های سیاست خارجی ایران نداشته 
باشــد که از جمله آن می تــوان به حذف 
معاونت اقتصــادی وزارت امور خارجه در 
دولت گذشته اشاره کرد. گویی که وزارت 
امور خارجه هدفی جز پیشبرد منافع ملی 
در چارچوب گسترش روابط تجاری با سایر 

کشورها را دنبال می کرده است!
حــذف یا به محــاق رفتــن معاونت 
اقتصــادی در وزارت امور خارجه و به تبع 
آن، حذف یا نزول جایگاه رایزنان اقتصادی 
ایران در سایر کشورها، حامل این پیام بسیار 
خطرناک بود که در راهبرد، سیاستگذاری 
و پارادایم فکری دستگاه دیپلماسی کشور، 
اصوالً روابط اقتصادی و تجاری، از نازل ترین 
ســطح ممکن برخوردار بوده است؛ حال 
آنکه پایدارسازی روابط سیاسی بین الملل 
از طریق گره زدن آن با روابط تجاری، درس 

اول دیپلماسی خارجی است!
به طور مثال، پس از برجام مشــخص 
شــد که دستگاه دیپلماســی کشور هیچ 
رایزن بازرگانی در کشــورهای اروپایی که 
یک طرف مهم در مذاکرات هسته ای بودند، 
ندارد! گویا در دولت دهم به دلیل کاهش 
سطح روابط خارجی با کشورهای مختلف، 
تعداد رایزنان بازرگانی ایــران در خارج از 

کشور به هفت نفر کاهش یافته بود!
نتیجــه این نگاه الجرم بــه  کارگیری 
اشخاصی در ســفارتخانه ها و رایزنی های 
خارجی جمهوری اسامی ایران است که 
نه تنها کمترین دانشــی در حوزه اقتصاد 
بین الملل ندارند به دلیل همان نگاه غالب 
در حوزه اقتصاد داخلی، اغلب سنگ بنای 
اخال در همان روابط نیم بند را هم باید در 

کارنامه آنها اضافه کرد.
از جمله وظایف رایزنان بازرگانی می توان 
به مواردی مانند بررسی محیط اقتصادی و 
میزبان،  کشور  سرمایه گذاری  فرصت های 
ارائه نظرات مشورتی به بازرگانان دو طرف، 
تاش برای جلب سرمایه گذاری خارجی از 
کشور میزبان، کسب اطاعات از فناوری های 
نوین و ارائه آن به فعاالن اقتصادی داخلی، 
ایجاد ارتباط مستمر با مقامات دو طرف و 
مانند آن اشــاره کرد که این مهم نیازمند 
حضور افــرادی در این جایگاه اســت که 
عاوه بر تســلط بر حوزه روابط بین الملل، 
بر ســاختار تجارت و بازرگانی خارجی و 
ساختارهای معامات کان بین المللی که 
اغلب در پوشــش شرکت های چندملیتی 
ساماندهی می شوند، تسلط باالیی داشته 

باشند.
یادآوری مجدد این موضوع نیز الزم است که دیپلماسی خارجی و به تبع 
آن، دیپلماسی تجارت خارجی برون داد جهت گیری کان هر کشوری در 
حوزه توسعه است. به عبارت دیگر هیچ کشوری نمی تواند دیپلماسی خارجی 
و تجارت خارجی خود را خارج از چارچوب های کان توسعه ای خود تصویب 
و اجرا کند. به همین دلیل نازل بودن ســطح رایزنی بازرگانی خارجی در 
دستگاه دیپلماسی خارجی کشور را نیز می باید بازتابی از سوگیری نامشخص 

در حوزه توسعه قلمداد کرد.
باستیا می گوید: وقتی کاالها از مرزها عبور نکنند، سربازان عبور می کنند! 
این بیان موجزی اســت از اهمیت نظریه وابســتگی متقابــل که به ویژه 
دیپلماسی تجاری نقش بسیار پررنگی در آن بازی می کند. وابستگی متقابل 
از جمله ابزارهای بسیار موثر در کاهش سطح و عمق تعارضات بین المللی 
اســت. وابستگی متقابل تنش بین دولت ها را به دلیل به مخاطره انداختن 
تجارت کاهش می دهد چراکه توسل به زور ضمن کاستن از سود ناشی از 
تجارت، جریان ضروری اطاعات را که به منظور افزایش فهم دوجانبه مورد 
نیاز است نیز مورد تهدید قرار می دهد. آنچه پشت مفهوم وابستگی متقابل 
وجود دارد این ایده اســت که دولت ها و جوامع جهان نسبت به حوادث و 
روندهایی که در دیگر کشورها روی می دهد آسیب پذیر هستند و پیش شرط 
رونق اقتصادی و ثبات سیاسی در یک کشور آن است که دیگر کشورها نیز 
از این شرایط مشابه بهره مند شوند. به عبارت ساده تر، پشت این تز، همان تز 
ساده مبادله آزاد اقتصادی نهفته است که هیچ مبادله آزادی ممکن نیست 
مگر آنکه طرفین مبادله به طور همزمان از سود و مزایای آن بهره مند شوند 
یــا تابع مطلوبیت هر دو به طور همزمــان افزایش یابد. توجه به این نکته 
ضروری اســت که لزوماً میزان افزایش مطلوبیت طرفین یک مبادله آزاد، 
یکسان نیست و لزومی هم به این یکسان بودن نیست، مهم و الزم آن است 
که جمع جبری افزایش مطلوبیت ها، جمع جبری دو عدد مثبت باشد یعنی 

یک بازی مجموع غیرصفر مثبت.
بنابراین نظریه وابستگی متقابل را  باید یکی از نظریه هایی دانست که 
ریشه در طرز تفکر جهانی شدن دارد که بر مبنای آن امور دنیا به طور عینی 
در جهت جهانی شدن اســت و این جریان عینی در روندهای سیاسی به 
شکل همکاری میان دولت ها منعکس می شود و در عین حال جریانی مثبت 

و در راستای صلح و رفاه بیشتر جهانی است.
با این تفاصیل و جایگاهی که نظریه کان ساختار سیاسی-اقتصادی 
در حوزه دیپلماسی تجاری ایفا می کند، به نظر می رسد مجموعه آنچه 
بخش خصوصی اقتصاد ایران تلقی می شود، طی چهار دهه گذشته به 
دلیل محوریت یافتن نوعی از جهان بینی ایدئولوژیک محور که فرضیات، 
ساختارها، فرآیندها و برون دادهای مکانیسم یادشده را یا به طور کامل رد 
و تخطئه می کند یا از آن نه به عنوان یک تز محوری و استراتژیک بلکه 
حداکثر به عنوان یک تاکتیک کوتاه مدت و گذرا بهره می گیرد، نه تنها 
نتوانسته از آثار و پیامدهای مثبت دیپلماسی تجاری بهره گیرد که نفوذ 
پرحجم و پرترافیک ایده ها، نظریات و ساختارهایی که عماً در تضاد و 
تقابل با مفاهیم درون یک ساختار کان تر به نام لیبرالیسم اقتصادی بوده، 
هرچه بیشتر بر سطح اصطکاک و ایستایی بخش خصوصی اقتصاد ایران 
در درون مرزهای جغرافیایی کشور، به شکل گلخانه ای، افزوده است. به 
عبارت ساده تر، دیپلماســی تجاری در درون تز وابستگی متقابل و آن 
نیز در درون یک نظریه بزرگ تر به نام لیبرالیسم اقتصادی که موجبات 
پویایی اقتصادی را فراهم می آورد، به دلیل تقابل ســاختاری به نظریه 
درون حاکمیت چهار دهه گذشــته، همواره به نوعی سنگ پیش پای 
تجارت برون مرزی و حتی درون مرزی ایران بوده و به یک بیان، فعاالن 
حوزه های مختلف اقتصادی از تولید تا بازرگانی را نه تنها یاری گر نبوده 
که مرزهایی را که آنها می توانســتند به تنهایی فتح کنند نیز به شدت 

محدود کرده است. 
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خودتحریمی

داوری درست و تلخی درباره ایران به ویژه در میدان اقتصاد در میان 
فعاالن اقتصادی وجود دارد که »ما ســلطان از دســت دادن فرصت 
هســتیم«. به طور مثال گفته می شود با آزاد شدن چندین کشور از 
وجود امپراتوری شــوروی در مرزهای ایران و آشــکار شدن فرصت 
اســتفاده از بازار بکر و دست نخورده برای صادرات انواع کاال، خدمات 
فنی و مهندســی و حتی خدماتی مثل گردشــگری برای ایران، اما 
هیچ اســتفاده کارآمدی از این بازارها نشــد. یا ایران اگر با برنامه ای 
از پیش اندیشیده با بازار کشوری مثل افغانستان برخورد می کرد یک 
بازار مطلوب و پایدار داشت اما این اتفاق نیز به شکل کارآمد و پایدار 
نیفتاد. در شرایطی که ایران آمادگی داشت در مسیر انتقال نفت و گاز 
کشورهایی مثل ترکمنستان و جمهوری آذربایجان قرار گیرد، عاوه بر 
اینکه درآمد قابل اعتنایی به دست می آورد، در تضمین ارضی و خاک 
میهن نیز فرصت ارزشمندی نصیبش می شد؛ اما این فرصت نیز از 
دست رفت. حاال و در شرایط پاییز 1397 ایران باید در مسیر توسعه 
صادرات غیرنفتی قرار گیرد تا در موقعیت تهدید درآمدهای نفتی به 
دلیل تحریم آمریکا، از محل های دیگر درآمد ارزی داشته باشد. اما به 

نظر می رسد باز هم قرار است فرصت سوزی کنیم.

راهبرد توسعه صادرات •
پیش از ورود به بحث اصلی -که موضوع خودتحریمی به مثابه 
سد راه توسعه صادرات در وضعیت ویژه ایران است- خالی از فایده 
نیســت که درباره راهبرد توسعه صادرات به طور مختصر نکاتی را 
یادآور شوم. در دنیا به ویژه برای کشورهای توسعه نیافته، این راهبرد 
پس از آن به مدار بحث هــای راهبردی آمد که راهبرد جایگزینی 
واردات با ناکامی مواجه شــد و کشورهایی در جنوب شرق آسیا از 
رفتن و ادامه دادن در مسیر آن راهبرد امتناع کردند. بر اساس راهبرد 
یادشده کشورهای توسعه یافته به جای تکیه بر واردات کاالهای بادوام 
مثل اتومبیل، یخچال، ماشین لباسشویی و دیگر کاالهای بادوام و 
حتی کاالهایی مثل پارچه و پوشاک از بازارهای جهانی، بهتر است با 
احداث واحدهای تولیدی، این کاالها را در داخل تولید کنند و ضمن 
حفظ ارزهای معتبر، به مرور به تولید همه این کاالها در داخل اقدام 
کنند و به یک کشــور صنعتی تبدیل شوند. بر اساس این راهبرد، 
این اتفاق موجب کاهش وابستگی کشورهای پیرامون به کشورهای 

مرکز خواهد شد.
این راهبرد بیشتر از سوی چپ اندیشانی مثل آندره گوندرفرانک 
ترویج می شد. ایران نیز متاسفانه به دالیل گوناگون در دام این راهبرد 
افتاد و با توجه به بیراهه روی ها به توسعه صنایعی به شدت نیازمند 
انواع حمایت اقدام کرد. کره جنوبی، برزیل، تایلند و برخی کشورها نیز 
این راهبرد را به دلیل اینکه نگاه ناسیونالیستی پشت آن بود، قبول 
کردند. اما کشورهایی مثل کره جنوبی و تایلند زودتر از بقیه کشورها 
به این نتیجه رسیدند که منابع کافی برای حمایت دائمی از تولیدات 
صنعتی غیررقابتی ندارند و نمی توانند تا ابد به مصرف کنندگان بگویند 
باید کاالی داخلی خریداری کنند. این کشورها به ویژه کره جنوبی 
از دهه 1970 راهبرد توســعه صادرات را برای توسعه انتخاب کردند 

و اکنون کره جنوبی یک کشور کامیاب 
در جهان به حســاب می آید. ترکیه در 
همســایگی ایران نیز از همین راهبرد 
پیروی کرده اســت و اکنــون یکی از 
صادرکنندگان بزرگ به حساب می آید.

هم راهبرد هم ضرورت روز •
اقتصاد ایران در همین دهه 1390 
با دو شــوک بزرگ مواجه شده است 
که به لحاظ شباهت شگفت انگیز و به 
لحاظ اجرایی تاسف آور است. ایران در 
اوایل دهه حاضر دو تنگنای پرش بلند 
ارز و تشدید تحریم ها را تجربه کرد که 
پیامدهای وحشــتناکی داشت. یکی از 
این پیامدها سقوط درآمد ارزی به دلیل 

تحریم صادرات نفت بود.
در حالی کــه تصور می شــد این 
تجربه تلخ منجر به اتخاذ راهبرد توسعه 
صادرات برای ایران شود، اما این رخداد 
را ندیدیم و ایران پــس از رفع تحریم 
نفتی دوباره در ریل قدیمی به حرکت 
ادامه داد تا اینکه دوباره در نیمه نخست 
امسال با همان دو تنگنا مواجه شدیم. 
آمریکا با همه نیروی تاریخی و اقتصادی 
و سیاسی خود ایران را زیر فشار تحریم 
قرار داده اســت و دوباره شاهد جهش 
نرخ ارز در بازار هســتیم. داستان تکرار 
می شود و ایران به زودی با کمبود درآمد 
ارزی مواجه خواهد شد. آیا ایران این دو 
تجربه تلخ را نادیده گرفته و به راهبرد 
توسعه صادرات احترام خواهد گذاشت؟ 
اگرچه با توجه به نکاتی که در ادامه به 
آن اشاره خواهد شــد، بعید است این 
اتفاق رخ دهد، اما از سوی دیگر می توان 
امید داشــت در این روزهای ســخت 
جامعه، رهبــران اقتصادی ایران به این 
نتیجه برسند که راهبرد یادشده را تمام 
و کمال و به صورت پایدار در دستور کار 

قرار دهند.
از ســوی دیگر در این وضعیت که 
ایران نیاز به درآمدهــای ارزی بزرگی 
به جای درآمد ارزی کاهش یافته نفت 
دارد، ضرورت ایجاد می کند که توسعه 

صادرات را در دستور کار قرار دهیم.

تنگناهای توسعه صادرات •
ایران در همه نیم قرن اخیر نشان داده است به لحاظ رشد و توسعه 
صادرات در مقایســه با کشورهایی مثل کره جنوبی، ترکیه، مالزی و 
سایر کشورهای توسعه خواه کمترین رشد کیفی و حتی کمی را داشته 
است. نخستین و بزرگ ترین دلیل عدم رشد و توسعه صادرات ایران به 
ذهنیت جامعه تصمیم گیر ایران در حوزه اقتصاد سیاسی برمی گردد. 
مدیران اداره کننده اقتصاد در نیم قرن اخیر اعتقاد به توسعه صادرات 
نداشــته و ندارند و تنها در حرف و بــر روی کاغذ از این مقوله دفاع 

می کنند.
پس از این عامل که در صدر عوامل ناکامی ایران قرار دارد، باید به 
سطح توسعه یافتگی صنعتی ایران اشاره کنیم. واقعیت تلخ این است 
که ایران به دلیل ناسازگاری با روندهای عمومی اقتصاد جهانی توانایی 
نوسازی تکنولوژیک در صنعت را تجربه نکرده است و به همین دلیل 
از بازار بزرگ صادرات صنعتی سهمی نزدیک به صفر دارد. بیشترین 
ارزش صادراتــی کاالهــای ایرانی در همین دهه اخیــر به صادرات 
فرآورده های پتروشــیمی و میعانات گازی برمی گردد که با صادرات 
نفت خام فاصله اندکی دارند. از ســوی دیگر ایران در همه دهه های 
اخیر و حتی پیش از استقرار نظام تازه سیاسی در بهمن 1357 نرخ 
ارز را مقوله ای تثبیت شده تلقی کرده است و به همین دلیل انگیزه های 

توسعه صادرات را از عاقه مندان و بازرگانان سلب کرده است.

خودزنی صادراتی •
پــس از آنکه دولت و بانک مرکزی در زمســتان 1396 به جای 
تاســیس بازار ارز و فراهم کردن شــرایط مساعد برای دادن عامت 
درست به بازارهای دیگر، تصمیم گرفت دالرپاشی کند، اقتصاددانان و 
فعاالن اقتصادی بارها به دولت هشدار دادند که این تصمیم پیامدهای 
همه جانبه و چندبعدی دارد، اما دولت کار خود را انجام داد. تصمیم 

یادشده به ازهم پاشی تعادل در بازارهای متعدد منجر شد.
فروریختن توازن قبلی، شــرایط را بــرای دولت آماده کرد که به 
سرعت خودزنی در ابعاد گوناگون را در دستور کار قرار دهد! دولت با 
صدور ده ها بخشنامه متضاد و متناقض پس از سیاست سرکوب ارزی 
به همه بخش های اقتصاد از جمله به صادرات نیم بند قبلی نیز آسیب 
زده است که در ادامه به برخی از دالیل آن اشاره خواهم کرد. بدیهی 
اســت ادامه این روند به تضعیف تاریخــی و بنیادین مقوله صادرات 

می رسد که امیدواریم در همین مرحله متوقف شود.

اولویت بازار داخل •
مدیران دولتی در ایران کارنامه و ســابقه ناکارآمدی در داســتان 
اســتمرار صادرات دارند و یکی از مسائلی که همیشه به آن استناد 
می کنند، توجه به بازار داخلی با نگاه سیاسی است. تاکنون بارها شاهد 
بوده ایم که وقتی نرخ ارزهای معتبر در بازار ایران روندی صعودی را 
تجربه می کند، صادرات کاالها واجد مطلوبیت می شــود و تمایل به 
توسعه صادرات افزایش می یابد. در این وضعیت که توسعه صادرات 
در دســتور کار قرار می گیرد، ناگهان معلوم نیست چرا بازار کاالهای 

چاقویی که دسته خود را می برد
مداخله دولت در فضای کسب وکار چگونه مانع رشد صادرات ایران شده است؟

حسین سالح ورزی 
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 
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خودتحریمی

صادراتی با کمبود آن کاال و افزایش شــدید قیمت مواجه می شود و 
کاســه و کوزه ها بر سر صادرات می شــکند. دولت های ایران و حتی 
دولت فعلــی در این موارد بافاصله تصمیم به منع صادراتی همین 

دسته کاالها می گیرند.
در روزهای تازه سپری شده شاهد بودیم که صادرات گوجه فرنگی 
ممنوع شد چون گفته شــد به دلیل توسعه صادرات گوجه فرنگی، 
بــازار داخلی با افزایش قیمت مواجه شــده اســت. اعام نارضایتی 
شهروندان از گرانی گوجه فرنگی با تصمیم شدید دولت برای ایجاد 
محدودیت همراه شد. این اتفاق به معنای بی اعتمادی بیشتر خریداران 
و واردکنندگان محصوالتی است که صادرات آنها با تهدید و تحدید 
دولتی مواجه شده است. کارشناسان باور دارند دولت به جای اینکه 
چنین تصمیم سختی بگیرد، می توانست با شهروندان صحبت کند و 
از آنها بخواهد به دلیل وضعیت موجود تحمل کنند تا توسعه صادرات 
ایران با شکست و نوسان مواجه نشود. این کار ساده و آسانی است که 
به محض ایجاد اندکی نارضایتی شهروندان، به یک مقوله با ارزش مثل 
توسعه صادرات دستور توقف بدهیم. در صورتی که توسعه صادرات 
نیاز به سعه صدر و شجاعت دارد و یک کار سخت و علمی و پیچیده 
اســت و نباید دولت به همین آسانی اقدام به توقف صادرات می کرد. 
چراکه کشور باید هزینه مادی و معنوی و سیاسی قابل توجهی برای 

ایجاد محدودیت بدهد.

پیمان سپاری ارزی •
در داســتان افزایش نرخ ارز در دو مقطع اوایل دهه 1390 و این 
روزهایی که در آن قرار داریم، روش ها و راهبردهای ثابت و زیان آوری 
را در ایران از ســوی مدیران اقتصادی شاهد بوده و هستیم. دقت در 
روش اداره افزایش نرخ ارز در نیمه اول امســال نشان می دهد دولت 
دوازدهــم همان روش دولت دهم را در دســتور کار قرار داد و آن را 
اجرا کرد. به این معنی که دولت یک نرخ میخکوب شــده را برای هر 
دالر آمریکا به مثابه نرخ رسمی اعام کرد و پس از آن به همه فعاالن 
اقتصادی دستور داد باید از این نرخ اطاعت کنند. دالر ۴200تومانی 
در شــرایطی نرخ رسمی شد که نرخ هر دالر در بازار در همان روزها 
حتی به هشــت هزار تومان هم رسیده بود. از پیش معلوم است که 
صادرکننــدگان کاال هرگز به لحاظ ذهنی و تئوریک آمادگی این را 
نداشتند که وقتی هر دالر آنها در بازار تا دو برابر نرخ رسمی خریداری 
می شد، این نرخ را بپذیرند. دولت قرص و محکم ایستاده بود که باید 
دالرهای صادراتی به نرخ هر دالر معادل ۴200 تومان فروخته شود و 

صادرکنندگان به لحاظ ذهنی این را نمی پذیرفتند.
پیمان سپاری ارزی سابقه 90ساله قانونی و اجرایی دارد و تجربه 
نشان داده است که این قانون به دلیل نادیده گرفتن منطق اقتصادی 
و ناســازگاری با منفعت شــخصی به مثابه عامل تحریک فعالیت 
اقتصادی، هرگز اجرای کامل را تجربه نکرده اســت. به نظر می رسد 
ادامه پیمان سپاری ارزی و مجبور کردن صادرکنندگان به اینکه دالر 
خود را به قیمت دولتی عرضه کنند هرگز فایده ای برای جامعه ندارد و 
به پنهان تر شدن مناسبات و رانتی تر و فاسدتر شدن فضای کسب وکار 

منجر خواهد شد.
دولت می داند و می بیند که صادرکنندگان حاضر نیستند با این 
وضعیت فعالیت کنند و بهتر اســت با واقعیت ها کنــار آید و اجازه 
دهد بازار آزاد ارز شــکل گیرد. در ماه های گذشته دیدیم که دولت 
با سرســختی مانع ایجاد بازار ثانویه می شد و ناگزیر شد بعدها این 
بازار را بپذیرد و حاال شــنیده می شود بازار سومی نیز شکل گرفته 
است. سختگیری دولت در این میدان بدون تردید به تاسیس بازارهای 
چهارم و پنجم منجر خواهد شد. اما اگر بازار آزاد شکل بگیرد از این 

رانت و هدرروی منابع ارزی و گسترش 
فساد دور خواهیم شد.

اگــر دولــت ادعــا می کنــد که 
پیمان ســپاری ارزی منجر به کاهش 
رشد نرخ تبدیل دالر به ریال شده است، 
باید سری به بازار بزند. در حالی که هر 
روز شاهد نرخ اعام شده در شبکه نیما 
و شبکه های دیگر هستیم، بازار آزاد ارز 
اســت که با وجود حجم شــاید کمتر 

دادوستد، آدرس قیمت ها را می دهد.
اتاق بازرگانی ایران با درک شــرایط 
و وضعیت خاص اقتصاد ایران از دولت 
تقاضا کرده است با پذیرش واقعیت ها، 
بهتر است به سوی بازار ارز آزاد حرکت 
کند اما اگــر تــا آن روز فاصله زمانی 
زیــادی مانده اســت، بهتر اســت که 
برخی ســختگیری ها را کاهش دهد. 
در صورتی که دارنــدگان ارز اعم از ارز 
صادراتــی که در آینده ممکن اســت 
حاصل شــود و دارندگان ارز از گذشته 
احســاس آرامش کننــد و بدانند که 
دولت و بانک مرکزی متعهد است که 
مالکیت آنها را محترم بشمارد، احتماالً 
با شتاب بیشــتری دالرهای خود را به 
بازار عرضه خواهند کرد. در این صورت 
می توان انتظار داشت در یک روند و بازه 
زمانی مطلوب، بازار ثانویه و بازار آزاد ارز 
به ســمت هم گرایش نشان دهند و از 
برآیند این برخورد نرخ تعادلی بازار ارز 
پدیدار شــود. این نرخ بدون تردید در 
صورت ثبات و پایداری و مصون ماندن 
از دســتکاری و دست اندازی مقام های 
دولتی و همچنین باز شدن روزنه های 
امید برای ثبــات در تصمیم گیری ها، 

منفعت عمومی را برآورده خواهد کرد.
دولت نیز می توانــد با پذیرش نرخ 
آزاد ارز و اطمینــان از ثبات قیمت در 
این بازار به منابع ریالی مطمئن دست 
یابد و با این منابع بخشی از قدرت خرید 
گروه های کم درآمد جامعه مثل معلمان، 
کارگران، کارمندان شاغل در پایین ترین 
رده شغلی و روستانشینان را جبران کند. 
این برای جامعه نخبگان و فرهیختگان 
یک اتفاق آزاردهنده اســت که هرگاه 
شرایط ســخت می شود، نهاد دولت به 
قانون های فرســوده و منسوخ شده 90 
سال قبل برگردد و از تجربه های جهانی 

استفاده نکند.
دنیای امروز با دانش نو و استفاده از 
تجربه های پیشین راه حل های کارساز 
در هر عرصه اقتصــاد از جمله بازار ارز 
را در دســت دارد و می تــوان به جای 

رفتارهای فرسایشی از این دانش استفاده کرد. نمی توان به صادرکننده 
امروز دســتور داد پیمان ارزی بسپار و چشم هایت را بر روی واقعیت 
ببند. نتیجه و برآیند پیمان سپاری ارزی و داستان های بعد از آن، خفه 

کردن صادرات به دست خودمان است.

تورم فزاینده و قیمت تمام شده •
نرخ تبدیل هر دالر آمریکا به ریــال ایران در یک دوره کوتاه مدت 
تقریباً سه برابر شده اســت. این رخداد، جز افزایش قیمت کاالها در 
اندازه های گوناگون راهی برای عرضه کنندگان کاال باقی نگذاشته است. 
مارپیچ افزایش نرخ ارزهای معتبر به ریال در بازار ایران و افزایش قیمت 
کاالها و خدمات که هنوز کامل نشده است و روندی عجیب را سپری 
می کند، به شــتابان شدن نرخ تورم منجر شده است. به همین دلیل 
است که تولید صنعتی با نرخ های جدید اتفاق می افتد. پیش بینی ها از 
نرخ تورم امسال دامنه بازی دارد و از 30 تا 60 درصد از سوی نهادهای 
گوناگون بر زبان آمده است. اگر این نرخ یعنی کف آن را در برابر نرخ 
متوسط تورم در جهان قرار دهیم، خواهیم دید نرخ تورم ایران دست کم 
پنج برابر میانگین نرخ تورم جهانی است. در این حالت است که قدرت 
رقابت پذیری تولیدات صادراتی ایران در دنیای پر از رقابت میلی متری 

برای به دست آوردن بازار تازه باز هم کاهش را تجربه خواهد کرد.
در دنیای امروز بازاریابــی صادراتی با روش های مدرن که پایین 
آوردن نرخ های فروش در اندازه های بسیار کوچک حرف اول را می زند، 
نمی توان به خریدار گفت منتظر باشد نرخ تورم در ایران آرامش الزم 
را به دست بیاورد یا اینکه مدارا کند تا نرخ تورم در ایران پایین بیاید و 

ایران بار دیگر قدرت رقابتی خود را به دست بیاورد.
در گذشته معموالً دولت برخی از کاالها را از پیمان سپاری معاف 
می کرد که البته این نوعی تبعیض و به هم خوردن تعادل خواهد بود. 
به طور مثال دولت تصمیم می گیرد صادرات فرش را به دلیل حفظ 
بازارهای سنتی از پیمان سپاری ارزی معاف کند؛ نخستین کاری که 
یک بازرگان می کند این است که سرمایه اش را به این بازار می آورد و 

انسجام بازار صادراتی این کاال را از تعادل خارج می کند.
دولت ممکن است برای حفظ بازارهای صادراتی و کاهش قیمت 
تمام شــده با هدف رقابت پذیر کردن صادرات نیز مزیت هایی را برای 
کاالهای خاصی لحاظ کند. اما در این صورت باز هم احتمال به هم 
خوردن تعادل در بازارها وجود دارد. در شرایط حاضر به نظر می رسد 
ماجرای افزایش قیمت تمام شــده با دست دولت به انداختن جسم 

فرسوده صادرات به چاه کمک خواهد کرد.

چه باید کرد؟ •
در ســطرهای باال یادآور شدم که رفتار دولت در جریان تحوالت 
ارزی راهی برای خفه کردن صادرات ایران است و می تواند این فرصت 
طایی را که برای توســعه صادرات فراهم شده است، به رغم فضای 
مساعدی که شاهد آن هستیم، به تهدید تبدیل کند که گویی این 

اتفاق افتاده است.
به نظر می رســد اگر قرار است توســعه صادرات به مثابه راهبرد 
توسعه ایران در کانون توجه باشد، باید از برخی دستورهای اکید دست 
برداریم. باز کردن راه برای واردات مواد اولیه و کاالهای واســطه ای و 
برداشتن دستور پیمان ارزی به عنوان گام های نخست یک ضرورت 
تمام عیار اســت. دولت دوازدهم باید راهبرد را انتخاب و برای یک بار 
دستور عمل اجرایی صادر کند و دست از سر بازار ارز بردارد تا توسعه 
صادرات رخ دهد. دولت می تواند دســت کم با رفع موانع مقرراتی و 
حذف بخشــنامه های متناقض فضای امــن را به متن فعالیت های 

صادراتی وارد کند. 
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میزگرد

میزگرد

عکس: مسعود زارعی

ابراهیم علیزاده: »جنگ کاال« تعبیری است که یحیی آل اسحاق برای صادرات 
غیرنفتی کشور از آن اســتفاده می کند. رئیس سابق اتاق تهران از سختی های 
تصاحب بازارها برای کاالهای صادراتی سخن می گوید و از جای خالی تولیدات 
صادراتی گالیه می کند. از نگاه وی، عالوه بر اینها قوانین و بخشنامه های متعددی 
که ناگهان مثالً صادرات محصولی را ممنوع می کند چالش جدی دیگر در حوزه 
صادرات است. محسن جالل پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران هم مصداقی تر 
درباره تبعات تصمیمات ناگهانی سخن می گوید. او خاطره تلخی را بازگو می کند از 
زمانی که دولت وقت در اوایل دهه 1390 تنها 24 ساعت صادرات پسته را ممنوع 
کرد و اینکه بعد از گذشت چند سال هنوز مشتریان به سبب چنین تصمیماتی 
از همکاری با ایرانی ها بیم دارند. جالل پور متذکر می شود با وجود چنین تبعاتی 
تصمیمات ناگهانی ممنوعیت صادرات محصوالتی مانند گوجه فرنگی، صادرات 
ایران را در شریک یابی با مشــکالت متعددی مواجه خواهد کرد. در عین حال 
در این میزگرد آل اســحاق و جالل پور، هر دو، درباره آینده صادرات ایران اظهار 
امیدواری می کنند البته مشروط به تغییر رفتار سیاستگذاران و دولتمردانی که 

هنوز صادرات را در اولویت اقتصاد ایران نمی دانند.
  

Á   نوسانات ارزی، تحریم ها و مسائل داخلی یا همان خودتحریمی ها سه چالش 

اصلی مقطع فعلی صادرکنندگان کشور به نظر می رسند. اگر بخواهیم از مشکالت 
حوزه داخلی شــروع کنیم به نظر شما سیاست های داخلی ما چقدر در راستای 
توسعه صادرات است. به عنوان مثال رفتارهایی مانند صدور بخشنامه های متعدد 

چه تاثیری بر وضعیت صادرات می گذارد؟
یحیی آل اسحاق: صادرات یکی از مظلوم ترین حوزه های اقتصادی است 
که مســائل آن هر روز به یک شکل جدید رخ می دهد. صادرات یک 
زنجیره است که حلقه های متعددی دارد. جمع این حلقه ها مجموعه 
مسیر صادراتی را شکل می دهند. اگر یک قسمت از این زنجیره ضعیف باشد کل 
زنجیره از همان نقطه پاره می شود. بنابراین اگر بخواهیم صادرات توسعه یابد باید 
همه اجزای این زنجیر را محکم کنیم تا حلقه ها دســت به دســت هم بدهند و 
صادرات ســامان بگیرد. یک قســمت از زنجیره صادرات تولیدات داخلی است و 
صادرات صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات و موارد دیگر را شامل می شود. یک 
قسمت دیگر مربوط به بازار و مشتری است و قسمت سوم هم قوانین، مقررات و 
بوروکراسی را شامل می شود. اگر ما به مجموعه این زنجیره یا همان سه حلقه بزرگ 
مورد اشاره نگاه کنیم، می بینیم در رابطه با مسائل مربوط به تولیدات باید علی القاعده 
محصولی تولید شود که برای آن مشتری باشد. اما ما در این رابطه مکرر با مشکل 
مواجه هســتیم یعنی تولیدات صادرات محور نیــاز داریم و در این مقطع یکی از 

جنگ کاال
موانع صادرات و چشم انداز پیش رو در میزگرد یحیی آل اسحاق و محسن جالل پور
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میزگرد

راه های نجات ما »صادرات« است که با توجه به رکود داخلی و با توجه به هزار و 
یک نکته باریک تر از آن باید صادرات اصل باشــد. در حال حاضر در شــعارهای 
موجود، در بیانات مقام معظم رهبری و در مصوبات قانونی مجلس بر صادرات تاکید 
می شود. اگر قرار است این قوانین و اهداف محقق شوند باید تولید صادرات محور 
داشته باشیم. البته داشتن تولید صادرات محور کار ساده ای نیست. تا همین جا هم 
ما راه زیادی آمده ایم تا به وضعیت فعلی برسیم. بعد از آن بحث های خودکفایی اول 
انقاب و صادرات مازاد و موارد مشابه دیگر، مدت زیادی زمان صرف شد تا به مقطع 
فعلی رسیدیم و حاال باالخره بعد از سی و چند سال به این نتیجه رسیده ایم که اگر 
تولید ما می خواهد در داخل سامان پیدا کند و حتی اگر می خواهیم جلوی قاچاق 
را بگیریم و اگر می خواهیم جلوی دامپینگ گرفته شــود و حتی اگر می خواهیم 
کیفیت و سطح استانداردهای تولیدات کشور باال برود باید تولیدات »صادرات محور« 
داشته باشیم. اما حاال باید نگاه کنیم که این شعارها در واقعیت تا چه حد به عمل 
تبدیل شــده اند؟ یعنی تولیدات ما از نظر رقابت، قیمت، کیفیت، بســته بندی و 
خدمات بعد از فروش به سطح قابل قبولی رسیده است یا نه؟ در حقیقت »صادرات« 
جنگ کاالســت یعنی مــا وقتی یک کاال را صادر می کنیم واقعــاً و دقیقاً داریم 

می جنگیم.
Á  .انگار منظور شما از جنگ کاال موضوعی فراتر از یک رقابت اقتصادی است 

خیلی باالتر اســت. مثاً رب گوجه فرنگی ساده ترین کاالی صادراتی 
است. نزدیک ترین بازار هم امارات است. شما اگر به سوپرمارکت های 
مواد غذایی در امارات بروید، این طور نیست که در آنجا رب نباشد بلکه 
چندین نوع رب گوجه در قفسه ها وجود دارد و شما برای اینکه رب ایرانی را به آن 
قفسه ببری خیلی کارها برای ارتقای کیفیت، قیمت و موارد دیگر باید انجام دهید. 
پایین آوردن رب گوجه های رقیب از آن قفسه ها به  مراتب سنگین تر از این است 
که رب ایرانی را به باالی آن قفسه بفرستید چراکه عوامل بسیار و ذی نفعان متعدد 
دست به دست  هم داده اند تا این رب گوجه ها به باالی قفسه برود و تنها با جنگ 
است که آن رب پایین می آید. منظور از جنگ توجه به قیمت، کیفیت، منافع آن 
فروشنده، منافع آن افراد فعال در حوزه حمل ونقل کاال و منافع مصرف کننده است 
که انتخاب کند رب شــما را بخرد. به هــر صورت محصوالتی که ما داریم تولید 
می کنیم باید در یک جنگ کاالیی موفق باشند. آن وقت وقتی این جنگ کاال را 
قبول کردیم، باید خودمان را آماده کنیم، نقشــه راه داشته باشیم و آمادگی هایی 
کسب کنیم. خب در اینجا ما این مســاله را داریم که تولیدات ما صادرات محور 

نیستند که بتوانند با تولیدات کشورهای همسایه رقابت کنند.
Á  .البته بعضاً در بازار داخلی هم محصوالت ما توان رقابت ندارند 

چرا این طور است؟ چون آن محصول خارجی با ویژگی های رقابت پذیری 
خود وارد بازار ما می شود و توجه مشتری را جلب می کند. بنابراین ما 
در این حلقه مشکل داریم. اگر بخواهیم واقعاً صادرات ما سامان پیدا 
کند باید تولید صادرات محور را آسیب شناسی کنیم. در حال حاضر عمده صادرات 
کشور مواد خام پتروشیمی، میعانات، محصوالت کشاورزی یا سنگ های معدنی 

است که بیشتر حاصل ظرفیت های داخلی و خدادادی کشور ما هستند.
 موضوع مهم دیگر بازار اســت. ما باید این حقیقت را قبول کنیم که بازارهای 
دنیا صاحب دارند و بی صاحب نیستند. باید با صاحب این بازارها کنار آمد. بهترین 
راه آن هم این است که باید شریک شد. آنها به رایگان صاحب بازار نشده اند. مثًا 
در صادرات میوه صادرکننده تبلیغات بسیار کرده و هزینه های زیادی داده است 
البته روی کیفیت و بومی سازی محصولش هم کار کرده و حاال صاحب بازار شده 
است. ما یا باید برویم با آنها شریک شویم یا توان خود را به توان آنها برسانیم. اگر 
ابزار و توان جنگ را داریم برویم بجنگیم وگرنه باید به شراکت فکر کنیم. آن وقت 
این شــراکت می تواند به تولید هم برســد تا شریک شما در تولیدات داخلی هم 
با شــما همکاری کند. در واقع مشارکت با صاحبان بنگاه های اقتصادی دنیا جزو 
ضرورت های ماست. این بد نیست بلکه خیلی هم ضروری است یعنی اگر واحدهای 
ما بتوانند با واحدهای همگن خود شراکت داشته باشند، به مزیت های بیشتری 
دست پیدا خواهند کرد. مثاً اکنون ما حدود 200 واحد موتورسیکلت سازی داریم 
امــا محصولی که تولید می کنیم از نظر کیفیت و قیمت اصاً قابل قیاس با رقبا 

نیست.
آخرین حلقه هم »قوانین و مقررات« است که اکنون مشکل اساسی ما محسوب 
می شود. اولین مساله ثبات نداشتن این قوانین و مقررات است. عاوه بر این، قوانین 
و مقررات متناسب با واقعیت ها نیست. مثاً در رابطه با مساله ارز ما هر دو روز شاهد 
یک تصمیم جدید بوده ایم. مثاً با توجه به مسائل ارزی در بخش سیمان قیمتی 

گذاشتند که اصاً نمی توان با آن قیمت به صادرات فکر کرد.
 اگر بخواهیم صادرات ســامان بگیرد باید مجموعه این سه حلقه را همزمان، 

هماهنگ و با توجه به واقعیت ها در نظر بگیریم و مسائل آنها را حل کنیم.
Á   آقای مهندس جالل پور از نگاه شما سیاست های داخلی ما در راستای توسعه  

صادرات است؟
محسن جالل پور: اجازه دهید به این موضوع بپردازم که به هر حال این 
موقعیت فعلی چرا ایجاب می کند که ما بــه صادرات بپردازیم. یادم 
هســت حضرت امام )ره( در ســخنرانی های خود چندین بار بر این 
موضوع تاکید داشتند که تا زمانی که اقتصاد ما به نفت و چاه های نفت وابسته است، 
ما هیچ حرکت و پیشرفت و توســعه پایداری نخواهیم داشت. بعدها این جمله 
مشــهور مقام معظم رهبری را خواندیم که آرزوی قلبی من این است که روزی 
چاه های نفت بسته شود و ما به آنچه صادرات محصوالت واقعی است، برسیم. خب! 
من همه معایب، مشــکات و همه هزینه هایی را که تحریم برای ما دارد، درک 
می کنم و با آنها درگیر هســتم و می دانم آنچه تحریم ایجاد کرده فضای بسته و 
محدود است اما توجه کنیم اگر تحریم تنها یک مزیت داشته باشد همین است که 
این آرزوی دیرینه مقام معظم رهبری و آن فرمایش حضرت امام یعنی جدا شدن 
اقتصاد ایران از منابع نفتی در این دوران تحریم می تواند محقق شود. ما ناخواسته 
در ایــن موقعیت قرار گرفته ایم. حتماً اگر ایــن اتفاق نمی افتاد و تحریم ها نبود، 
سال هایی که ما هنوز هم نفت داشتیم دولت ها و حاکمیت و مجموعه سیاستگذار 
با اتکا به منابع نفتی همین طور جلو می رفت، چون راحت ترین کار این است که از 
منابع زیرزمینی و بین نسلی استفاده کنیم و آنچه مجموعه شما در »تجارت فردا« 
و »دنیای اقتصاد« به اسم حق خوری از آن یاد کرده اید اتفاق بیفتد. اما به هر حال 
ما االن در دوره تحریم قرار گرفته ایم. تحریم هم عمدتاً مربوط به فروش نفت است. 
در این دوره ما باید مسیر را آزاد و برای صادرات آماده کنیم و برویم آرزوی رهبران 
کشــور را محقق کنیم. در شرایط فعلی همه مســائل به ما این نشانه )پالس( را 

می دهند که باید به دنبال تقویت صادرات برویم و راه را باز کنیم.
آقای دکتر اشــاره کردند که ما در صادرات باید محصولی را از قفسه فروشگاه 
پایین بیاوریم و بعد محصول خود را جایگزین کنیم. حال شما به بخش محصوالت 
گلخانه ای ما نگاه کنید. در حالی که محصوالتی از ترکیه و کشــورهای دیگر به 
روسیه می آمد ما با زحمت بسیار در این کشور بازاری برای محصوالت گلخانه ای 
خود به دست آوردیم، اما ناگهان صادرات گوجه فرنگی را ممنوع کردند. این یعنی 
همه آن زحمت هایی که آقای دکتر می فرمایند باید کشیده شود هم کشیده شد 
اما متاسفانه ناگهان یک تکه از زنجیره را پاره کردند و حاال ما ناگهان گفته ایم دیگر 
نمی توانیم به کشور مقصد محصول گوجه فرنگی بدهیم. در این شرایط آیا او به ما 
اعتماد خواهد کرد که به عنوان مثال از ما خیار بخرد؟ آیا اعتماد می کند پسته ما را 
بخرد؟ بهمن ماه سال 91 آقای رحیمی، معاون اول دولت وقت، 2۴ ساعت صادرات 
پسته را ممنوع کرد. امروز شش سال از آن تصمیم می گذرد ولی ما هنوز آثارش را 
در بعضی بازارهای خود می بینیم. وقتی من برای امضای قرارداد می روم می گویند 
با آمریکایی ها قرارداد می بندیم که اطمینان داریم همیشه در طول سال به ما پسته 
می دهند، کشور شما ممکن است صادرات پسته را ممنوع کند. البته آن دستور 
فقط 2۴ ساعت دوام داشت و در عمل هم ممنوعیتی اتفاق نیفتاد. من آن موقع 
نایب رئیس اتاق بودم. به کمک دوستان اتاق و با کمک نماینده های وقت مجلس 
حوالی ساعت 11 شب خدمت آقای معاون اول رسیدیم و باالخره همان شب قضیه 
را منتفی اعام کردند ولی فقط به این دلیل که ممنوعیت اعان عمومی شد، ما 
هنوز درگیر تبعات آن هســتیم. حاال هم صادرات گوجه را ممنوع کردیم و توقع 
داریم روس ها همچنان به جای محصوالت دیگر کشورها، از ما خیار و فلفل بخرند 

و پسته ما را وارد کنند.

یحیی آل اسحاق:
یکی از راه های 
نجات ما »صادرات« 
است که با توجه 
به رکود داخلی و 
با توجه به هزار و 
یک نکته باریک تر 
از آن باید صادرات 
اصل باشد. در حال 
حاضر در شعارهای 
موجود، در بیانات 
مقام معظم رهبری 
و در مصوبات 
قانونی مجلس 
بر صادرات تاکید 
می شود.

محسن جالل پور:
ما داریم با دنیا به 

دلیل اینکه دنیا 
می خواهد به ما زور 
بگوید و می خواهد 

ما را از پیشرفت 
بازدارد و می خواهد 

جلوی بسیاری 
از آمال ، آرزوها و 

اهداف ما را بگیرد 
می جنگیم. باید 

مردم هم قبول کنند 
که ممکن است در 
این شرایط گوجه 
هم در کشور کم 
بشود و پسته در 

کشور نباشد.

شرایط 
جنگی
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میزگرد

یکی دیگر از بخش های زنجیره صادرات »تولید« است. در این قسمت مساله 
نحوه تولید مطرح می شود. به عنوان مثال در همین محصوالت کشاورزی که مثال 
زدیم چقدر می توانیم اطمینان داشته باشیم که یک محصولی را هر سال داریم؟ 
ماجرای سیب زمینی و پیاز در کشور ما مشهور است دیگر؛ یک سال آن را به  شدت 

صادر می کنیم اما سال بعد هیچ برنامه ای برای صادرات نداریم.
مساله دیگر برای صادرات نرخ دالر است. امروز شش نرخ دالر داریم؛ یک دالر 
3900تومانی برای حج، یک دالر ۴200 تومانی، یک دالر ســامانه نیما، یک دالر 
سامانه سنا، نرخ ارز آزاد برای مسافر و نرخ بازار بیرون را هم می توان در نظر گرفت. 
به تولیدکننده می گویند برو در سامانه سنا ثبت نام کن و ارز خودت را بگیر اما آنقدر 
با مشکات مواجه می شود که در نهایت مجبور خواهد شد در بازار ارز تهیه کند، 
اما هنوز او از ارز بیرون نیاز خود را تامین نکرده، تولیدکننده ای دیگر که ارتباطات 
خوبی با بخش های مختلف دارد از رانت اســتفاده کرده و همین ارز را از سامانه 
مربوطه می گیرد. خب این تولیدکننده ها چطور با هم رقابت کنند؟ هزینه تولید 

اینها کاماً متفاوت است.
یا همین محصول پسته که ما اصاً برای آن ارز هم نیاز نداریم؛ شما باور بفرمایید 
در دو ماه گذشــته هیچ بازار باثباتی در پسته نداشتیم. یکی پسته را از روی ارز 
سامانه سنا حساب می کند، یکی پســته را از روی ارز آزاد حساب می کند، یکی 
می گوید 95 درصد از این ســامانه و پنج درصد آن آزاد است و خاصه هر کسی 

برای خودش یک نرخی دارد.
من می خواهم بگویم که االن قاچــاق کاالی معکوس هم داریم؛ وقتی امروز 
پسته با ارز سنا بنا باشد 8000 تومان بابت هر دالر بدهد، صرف می کند که طرف 
با کامیون یا با اسب، استر و قاطر پسته را بردارد و به آن طرف ببرد و با ارز 1۴000 
تومان بفروشد دیگر یعنی خود سیاستگذاران هم با این قوانین فضایی را به وجود 
می آورند که بازارهایمان را متزلزل، ناپایدار و شکننده می کند. متاسفانه همه این 
قوانین مخل است. راهکار درست این بود که امروز همه آنچه می خواهند به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم برای کمک به تامین معیشت به مردم بدهند در یک سبد 
جمــع کنند و همه کاالها را به قیمت واقعی خودش برگردانند. آن وقت نرخ ارز 
بازار هم پایین می آید و بازار ثبات پیدا می کند. بنابراین آنچه آقای دکتر در مورد 
قوانین فرمودند مساله ساز است. من هم همین جا عرض کردم که مسائل قانون و 
مقررات هم تولید را دچار مشکات و ابهامات فراوان کرده است و هم بازار را متزلزل 

و ناپایدار می کند.
به این مسائل، مشکات دیگری از قبیل بعضی ارتباطات، بعضی رانت ها، بعضی 
از منافذی که از آنها منافع فراوانی درز می کند و عده ای می برند را هم اضافه کنید. 
درواقع این مسائل در بازار رقابت جایی برای کار سالم و کار درست و بازار درست 
باقی نمی گذارند. بنابراین با اینکه در دوره ای قرار داریم که دوره صادرات اســت و 
ضمن اینکه باید همه آنچه در کشــور همت و توان داریم در امر صادرات به کار 
گرفته شود، متاسفانه همان خودتحریمی ها، همان قوانین غلط، سیاستگذاری های 
نادرست، رانت ها و فسادی که در این رانت ها به وجود می آید باعث شده ما عمًا 

از این قافله عقب بمانیم.
آقای مهندس جال پور به یک نکته به صورت خیلی ظریف اشاره 
کردند. ایشان فرمودند در مقابل این همه تغییرات و هزینه هایی که 
برای کشور ایجاد شد فرصتی هم به وجود آمد که آن صادرات است. 
توجه کنید شما سطح تعادل اقتصادی را یک پله باال بردید یعنی اقتصادی که مثًا 
با دالر ۴200 تومان یا 3800 تومان ســامان پیدا کرده بود، االن بر سطح تعادلی 
8000 تومان قرار گرفته است یعنی یکدفعه همه ارکان اقتصاد را باال آوردید. این 
از دستمزد گرفته اثر دارد تا کاال و مصرف و خدمات و... یعنی همه اقتصاد را به نوعی 

به هم زدید و حاال تا دوباره تعادل برقرار شود، زمان می برد.
تنها نقطه مثبت در مقابل همه این هزینه هایی که به کشور، معیشت مردم، 
زندگی، تولید، حقوق بگیران و کارگران تحمیل شــده این است که زمینه برای 
صادرات ایجاد شده است. در مقابل همه این هزینه های ملی حاال این مساله مثبت 
که آرزوی تاریخی ما هم شــده، این است که ما از مساله نفت بگذریم، اما آیا این 
نقطه مثبت در تصمیم گیری ها به محور اصلی تبدیل شده یا دوباره در حاشیه مانده 

اســت؟ ما باید صادرات را محور قرار دهیم. فرض کنید گوجه فرنگی ای که صادر 
می شد یا فان کاالیی که صادر می کردیم یکی یکی ممنوع می شوند. خب شما با 
این کار دارید ریشــه صادرات را می زنید. حداقل صادرات را محور اقتصاد کنید و 
در ســایه صادرات بقیه بخش ها را سامان دهید. نه اینکه صادرات به عنوان عامل 

تخریب مطرح شود.
Á   ،می دانید نگرانی سیاستگذار چیست؟ مثالً درباره ممنوعیت صادرات گوجه 

نگرانی از بازار داخل علت ممنوع شــدن صادرات است. به نظر شما نقطه بهینه 
صادرات و مصرف در داخل کجاست؟

بحث اولویت است. ما فکر می کنیم که کارها را باید بدون هزینه انجام 
داد. اصاً این فکر غلط است که ما فکر کنیم یک حادثه ای را به یک 
هدفی برسانیم و اصاً هزینه نداشته باشد. اصاً نه با عقل جور درمی آید، 
نه با عمل جور درمی آید و نه با علم و منطق و تجربه. ما در تجارت می گوییم که 
تاجر باید دو جیب داشــته باشد؛ یک جیب ضرر و یک جیب سود. اگر یک تاجر 
بیاید بگوید که من اصاً ضرر نکردم، من شخصاً کسی هستم که آن فرد را بیرون 
می کنم. اگــر واقعاً یک مدیر بیاید به من بگوید که من در طول تصمیم گیری ام 
هیچ گاه تصمیم اشتباهی نگرفته ام من قطعاً به این نتیجه می رسم که چنین مدیری 

سزاوار ادامه همکاری نیست.
 وقتی کســی مدعی است که هیچ تصمیم اشــتباهی نگرفته، من 
می فهمم که اصاً ماهیت کار را نمی فهمد و واقعاً کار نکرده اســت. 
درست می فرمایید. ما هم در بازار همین را می گوییم. اگر یکی گفت من 
هیچ وقت ضرر نکردم ما می گوییم اصاً حرف نامربوط می زنی و اهل کار نیستی. 

مگر می شود آدم کار کند و ضرر ندهد؟
ما یک مساله تاریخی از اول انقاب تا به حال داشته ایم که صادرات به 
عنوان امری که تا این حد مهم و حیاتی اســت، مثل امروز که چنین 
فرصتی برایش ایجاد شــده مدنظر قرار گیــرد. اما اینکه فکر کنیم 
می توانیم صادرات را رشــد دهیم و هیچ هزینه ای هم ندهیم شدنی نیست. این 
صادرات در مقطع فعلی نوعی جنگ است. در جنگ آدم کشته می شود، در جنگ 
خونریزی هســت و در جنــگ اتفاقات دیگری رخ می دهــد. وقتی تو می گویی 
می خواهی به جنگ کاالی عالم و جنگ اقتصادی بروی، باید بدانی که با ترتیب 

فعلی نمی توان در این جنگ موفق شد.
Á  خب مثالً درباره گوجه و پسته چه اصالحی را باید مدنظر قرار داد؟ 

این مطلبی که آقای دکتر مطرح کردند خیلی مطلب مهمی است. من 
فکر می کنم این پاشنه آشــیل است. این بحثی که شما شروع کردید 
سیاســتگذار چه باید بکند، باید بگویم سیاستگذار اگر به مردم اتکا و 
اعتماد دارد و واقعاً مردم را پشتیبان حکومت و نظام می داند باید با مردم صادقانه 
برخورد کند و صادقانه بگوید که واقعیت چیست. فکر می کنم اگر هم امروز نظرات 
مخالفی هســت و ما انعکاس هایی از این نظرات مخالف می بینیم، علت آن نبود 
شــفافیت است. عقیده من این است که مردم کاماً کشور و نظام و همه آنچه به 
 عنوان حاکمیت هســت را دوســت دارند اما صادقانه و شــفاف نه در یک فضای 
غیرواقعی که امروز وجود دارد. مردم از این صداقت نداشــتن ناراحت هستند. اگر 
مسووالن با مردم شفاف صحبت کنند، مردم این نظام و این اصول را قبول دارند، 
مردم می آیند در خیابان مرگ بر آمریکا می گویند، مردم می آیند از استقال دفاع 
می کنند، مردم می آیند از فلسطین پشتیبانی می کنند و دین و عرف و شرع و اخاق 
مردم ما در این است، خب باید با این مردم روراست بود و به آنها گفت که جنگیدن 
با دنیا هزینه دارد. مگر می شود ما به جنگ دنیا برویم و گوجه فرنگی مان را به قیمت 
همیشگی داشته باشیم و پسته مان را هم از همه بیشتر مصرف کنیم و بهره وری مان 
کمترین میزان در دنیا و مصرف مان باالترین میزان باشد!؟ خب اینها که با هم جور 
درنمی آید. مشکل اساسی ما این است که آنچه به  عنوان آرمان ها و ایده های نظام 
مطرح می شــود با آنچه در سیاستگذاری، سیاست ها و انتصابات و انتخابات اتفاق 
می افتد تفاوت و تمایز فراوانی دارد. شما نمی توانید حتی یک کاندیدای مجلس را 
پیدا کنید که در تبلیغات انتخاباتی گفته باشد که من می خواهم بروم پشت آمریکا 
را به خاک بنشانم. همه در تبلیغات انتخاباتی می گویند می خواهیم رفاه شما را بیشتر 

یحیی آل اسحاق: 
ما باید این حقیقت 

را قبول کنیم که 
بازارهای دنیا صاحب 

دارند و بی صاحب 
نیستند. باید با 

صاحب این بازارها 
کنار آمد. بهترین راه 
آن هم این است که 

باید شریک شد. آنها 
به رایگان صاحب 

بازار نشده اند.
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کنیم، می خواهیم کارخانه تأسیس کنیم، می خواهیم اشتغال ایجاد کنیم، می خواهیم 
قیمت ها را پایین بیاوریم، کشور ما روی گنج خوابیده و ما می خواهیم این گنج را به 
شــما بدهیم و... این وعده های انتخاباتی ماســت و آدم ها با این شعارها انتخاب 
می شــوند. اما بعد از انتخابات همین  افرادی که آن وعده ها را دادند، پشت تریبون 
مجلس می روند و برجام را آتش می زنند. کسی که این کار را می کند باید خودش 
برود جواب مردمی را که از گران شدن گوجه فرنگی ناراحت شده اند بدهد، اما می رود 
صادرات گوجه را ممنوع می کند یعنی می خواهم بگویم شعارها، انتخاب های ما و 
حتی انتصاب های ما با شعائر اصلی و اهداف اصلی اقتصاد ما همخوانی ندارد. در این 
سال ها بین اینها فاصله ای بسیار عمیق ایجاد شده است. تنها زمانی که اینها یکی بود 
دوران اول انقاب بود. من آن موقع 17-16ساله بودم و کاماً ماجراها را به یاد دارم. 
ما چند ســال اول انقاب که دوران جنگ بود، به هرچه می گفتیم، باور داشتیم و 
هرچه به آن عمیقاً اعتقاد داشتیم را هم می گفتیم و آدم هایی هم که پشت میزها 
بودند آدم هایی بودند که با آن اعتقاد به مسائل نگاه می کردند. االن طرف با شعار 
کارخانه و تولید و اشتغال و قیمت های ارزان و تامین رفاه برای مردم تبلیغ می کند 
و رای جمــع می کند اما بعد از انتخاب شــدن می خواهد برود با آمریکا و با دیگر 
کشورها مبارزه کند و اهداف و آرزوهای انقابی را محقق کند، اما چون آن وعده ها 
را هم داده، تنها چاره ای که به ذهنش می رسد این است که موقتاً برای پاسخ دادن 
به انتظارات و ناراحتی مردم تمهیدات اشــتباهی بیندیشــد که هزینه آن را هم 

تولیدکننده و صادرکننده و در نهایت مردم می پردازند.
مــا داریم با دنیا به دلیل اینکه می خواهد به ما زور بگوید و می خواهد ما را از 
پیشــرفت بازدارد و می خواهد جلوی بسیاری از آمال، آرزوها و اهداف ما را بگیرد 
می جنگیم. باید مردم هم قبول کنند که ممکن است در این شرایط گوجه هم در 
کشور کم بشود و پسته در کشور نباشد. مردم هم این را می پذیرند کمااینکه در 
جنگ پذیرفتند. من خودم یادم هست که در جنگ کوپن های مرغ خود را روی هم 
می گذاشتیم و دو سه بار مصرف مرغ خود را کم می کردیم تا بتوانیم یک مهمانی 
بدهیم و خیلی هم راحت می رفتیم شعار می دادیم و خیلی هم راحت در جنگ 
می جنگیدیم و اصاً هم مدعی نبودیم. خب! آن رفتارها به این دلیل بود که شعارها 
و اهــداف واقعی با هم همراه بودند. اینجا ما از این طرف این را می گوییم و از آن 
طرف به محض اینکه محصولی گران می شود می گوییم آقا! بگیرید و ببندید. اینها 

با همدیگر جور نیست.
 همه ما می گوییم اصاً محور تعارضات در دنیا اقتصاد است. مخصوصاً 
با ما امروز در اقتصاد می جنگند. خزانه داری آمریکا 300 نفر را گذاشته، 
نقشه راه کشیده و دارند با ما می جنگند. خیلی خب! پس ما نمی توانیم 
این جنگ اقتصادی را که علیه ماست نفی کنیم. در جنگ نظامی اولین کاری که 
شــما می کنید این است که به جای کت و شــلوار لباس سربازی بر تن نیروها 
می کنید، به آنها آموزش نظامی می دهید، نوع تغذیه آنها را تغییر می دهید و آنها را 
برای جنگ آماده می کنید. همه امکانات کشور را هم برای جنگ بسیج می کنید. 
حاال که جنگ امروز ما جنگ اقتصادی است، مگر می شود هیچ چیز را برای این 
جنگ آماده نکرد؟ مگر می شود بگوییم بجنگ اما لباس رزم نپوش و تغذیه ات را 
عوض نکن. حتی به دنبال آن رفاهی هم باش که در طول تاریخ در آرزوی آن بودی 

و به دست نیاوردی؟ نظام بزمی با نظام رزمی اختاف 180 درجه دارد.
Á   با تمام این اوصاف در شرایط فعلی چه چشم اندازی از صادرات دارید؟ با توجه 

به تهدید تحریم های 13 آبان فکر می کنید ممکن است عطش برای صادرات بیشتر 
شود؟

 من مسوول اتاق بازرگانی ایران و عراق هستم و دیده ام که در پنج ماه 
گذشته صادرات ما به عراق هم از لحاظ کاالیی و هم از لحاظ ارزشی 
31 درصد بیشتر شده است. اما در همین یکی دو ماه به خاطر مسائل 
ارز و مسائلی که اشاره شد، صادرات ما به این کشور نصف شده است. با وجود فضایی 
که هست و به رغم همه فشارها و کمبودها، به علت شدت نیاز هر دو طرف، مسائل 
داشت حل و فصل می شد. من با توجه به بازار اطراف کشورمان آینده صادرات را 
مثبت می بینم. مثاً کشور عراق به کاالها و خدمات ما از رب گوجه فرنگی گرفته تا 
محصوالت پاالیشگاه ها و نیروگاه ها هم احتیاج دارد. با توجه به سطح تکنولوژی، 

فرهنگ، مســائل استراتژیک و روابط دو کشور نیز حتماً عراق برای ما بازار بسیار 
خوبی است. بنابراین امکان اینکه ما در بازار عراق خودمان را مثاً تا حد 15-20 

میلیارد دالر برسانیم هست به شرط اینکه این زمینه را فراهم کنیم.
جالل پور: فکر کنم در سال های اخیر به 1۴ میلیارد دالر رسیدیم.

 بله؛ رسیدیم. همین االن هم اگر صادرات چمدانی، صادرات خدمات 
فنی مهندســی، انرژی و... را هم اضافه کنیــم،  رقم هایمان االن روی 
12-10 میلیارد دالر است. ولی اینکه به اینجا برسیم شدنی است. عین 
همین واقعاً اگر با ترکیه با همین فضایی که در ترکیه هست یا این 15 کشوری که 
در همســایگی مان داریم، امکان اینکه صادراتی در حد 100 میلیارد دالر داشته 
باشیم امر بعیدی نیست مخصوصاً با توجه به وضعیت نیازهای واقعی کشورهای 

اطراف ما.
من آتیه را مثبت می بینم به شرط اینکه آن حرفی که اول زده شد را یا پس 
بگیریم که آقا ما در جنگ اقتصادی نیســتیم یا ما این حرف را پس بگیریم که 
نمی خواهیم از نفت جدا شــویم یا ما ایــن حرف را پس بگیریم که نمی خواهیم 
صادرات محور باشــیم و این حرف هایی که خیلی شــعار دادیم را پس بگیریم یا 
اینکه این را از حاشــیه به متن بیاوریم. صادرات ما در حاشــیه است؛ در حاشیه 
تصمیم گیری های ماست. ما االن دست و پای آدم های خود را بسته ایم و می گوییم 
بدو. ما با فعاالنی که داریم و نیازهایی که در کشورهای اطراف می بینیم حتماً آتیه 
خوبی داریم به شــرط اینکه مجموعه اینها ما را از حاشیه و از تعارفات محترم به 
یک مولفه مفید برسانند. ما متاسفانه به صادرات به عنوان یک موضوع محترم نگاه 
می کنیم نه یک موضوع مفید. همین است که از اهمیت صادرات حرف می زنیم، اما 

در همه مقاطع اولین قربانی »صادرات« است.
نظر من درباره امید به آینده با نظر آقای دکتر یکسان است. فکر می کنم 
تحریم های 13 آبان شاید شرایط را برای فروش نفت و انتقال پول نفت 
سخت تر کند. در این شرایط اگر صادرات را آزاد بگذاریم، قوانین اضافه 
و عوامل بی ثباتی را حذف کنیم، اینها به یک سمت و سوی درست حرکت می کند. 
حتماً ما در صادرات افزایش خواهیم داشت و حتماً می توانیم جبران کنیم کمااینکه 
در سال 91 هم که ما در اوج تحریم ها بودیم با همه آنچه آن زمان هم به آن منتقد 
بودیم و با وجود مشکاتی که داشتیم، بیش از 30 درصد صادرات غیرنفتی ما در 
آن زمان افزایش پیدا کرد و صادرات نفتی ما به کمتر از نصف کاهش پیدا کرد و 
صادرات غیرنفتی واقعی ما افزایش پیدا کرد. به نظرم باالخره اگر امروز با دنیا شرایط 
مناســبی نداریم و فضا باز نیست که از نفوذ سیاســی در عرصه بین الملل برای 
اقتصادمان اســتفاده کنیم، حداقل باید موانع اقتصادی مان را در داخل به شدت 
کاهش دهیم، فضای کسب وکار را بهبود دهیم و امکان صادرات را برای همه کاالها 
حتی کاالهای مورد استفاده مردم در داخل کشور فراهم کنیم چون امروز به هر 
حال مردم می دانند که ما در یک فشار جدی هستیم. برای مردم انسجام، امنیت و 
آینده کشور بسیار مهم تر از آن است که امروز بخواهیم به بهانه ایجاد یک رفاه در 
واقع کاذب، محدودیت ها را برای صادرات بیشتر کنیم در حالی که توسعه صادرات 

می تواند به صورت واقعی خسارت های واردشده به کشور را جبران کند.
تاکنون هم در زمینه فضای کسب وکار، هم در زمینه سیاستگذاری ها و هم در 
زمینه نظام اداری مشــکات جدی ای پیش روی صادرات ایجاد شده که باید حل 
شود. از همه اینها مهم تر باز گذاشتن دست صادرکننده است و اگر برای حضورش 
در بازارها همت کنیم، من شخصاً معتقدم که صادرات می تواند کل واردات کشور 
را هم بپوشــاند. اینها همه کلی اســت. به صورت مصداقی هم باید دست از این 
چندنرخی ها و تغییراتی که این روزها در بحث هست برداریم و بگذاریم صادرکننده 
و واردکننده کاالیشان را در یک بازار مناسب رقابتی و عرضه و تقاضایی ارائه و صادر 
و وارد کنند و آنچه دولت می خواهد به عنوان یارانه به مردم بدهد چه به صورت 

کاالیی و چه به صورت نقدی به مردم بپردازد و از اقشار فرودست حمایت کند.
 ما باید صادرات را یک هدف جنگی بگیریم نه یک عامل رفاه برای یک 
عده صادرکننده. االن جنگ اقتصادی است و در جنگ اقتصادی هم 
محدودیت های اقتصادی داریم. اگر ما صادرات را به  عنوان بنزین جنگ 

نگاه کنیم، آن موقع دیگر جور دیگری فکر و رفتار می کنیم. 

محسن جالل پور:
بهمن ماه سال 91 
آقای رحیمی، معاون 
اول دولت وقت، 
24 ساعت صادرات 
پسته را ممنوع کرد. 
امروز شش سال از 
آن تصمیم می گذرد 
ولی ما هنوز آثارش 
را در بعضی بازارهای 
خود می بینیم.

یحیی آل اسحاق:
اگر می خواهیم 

جلوی قاچاق 
را بگیریم و اگر 

می خواهیم جلوی 
دامپینگ گرفته 

شود و حتی 
اگر می خواهیم 
کیفیت و سطح 
استانداردهای 

تولیدات کشور باال 
برود باید تولیدات 

»صادرات محور« 
داشته باشیم.

تولید 
صادراتی



صادرات و سیاست های ارزی
فصل دوم

تغییر پارادایم
پدرام سلطانی / نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

باید پذیرفت که زمان تغییر پارادایم سال هاست در اقتصاد و تجارت ایران فرا رسیده 
است. سال هاست که ما از ضرب االجل تغییر عبور کرده ایم؛ 

ولی حقیقت این است که ما مردان تغییر پارادایم را در سطح 
ارشد سیاستگذاری و اجرایی کشورمان نداریم. همین طور 

که انیشتین می گوید »با همان فکری که مشکالت را به وجود 
آوردید، نمی توانید مشکالت را حل کنید«؛ این بزرگمردانی 

که بر مسند سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرایی کشور ما 
هستند، همان هایی بودند که چهار دهه سکان این کشور را در دست دارند.

نبود قراردادهای دو طرفه در زمینه مبادالت بانکی و منعقد نشدن 
پیمان های پولی دوجانبه بین ایران و کشورهای هدف در شرایطی 

که تحریم های آمریکا مجدد از سر گرفته خواهد شد، مشکلی است 
که بایستی چاره ای برای آن اندیشیده شود. بحث FATF و مسائل 

مربوط به تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی که درگیری های 
جناحی بسیاری را به همراه داشته، ریسک های سیستم های بانکی 

را افزایش داده است. اگر موضوع FATF حل نشود، حتی اگر 
تحریم های بین المللی هم لغو شود باز مبادله با بانک های معتبر جهانی ممکن نخواهد بود.

FATF مساله
یلدا راهدار/ نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی

نوسانات ارزی و بخشنامه های پی در پی و ناگهانی دولت که 
هر یک برای تعدیل آثار مخرب بخشنامه قبلی صادر شده اند، 

تولیدکنندگان را برای تامین مواد اولیه تولیدی خود با مشکالت 
فراوانی مواجه کرده و فرآیند ثبت سفارش و تامین مواد اولیه 

تولید را به فرآیندی پر پیچ و خم، زمان بر و پرهزینه مبدل 
ساخته است که تولیدکنندگان، تامین کنندگان و در نهایت 

مصرف کنندگان نهایی پرداخت کنندگان کلیه این هزینه ها هستند.

هزینه بخشنامه های دولتی
کاوه زرگران/ دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

الزام مذاکره
آرمان خالقی / قائم مقام دبیرکل و عضو هیات مدیره خانه صنعت 

معدن و تجارت ایران

افزایش مذاکرات مستمر و موثر با سایر کشورها الزامی و حیاتی 
است و در هر صورت دولت باید همزمان با دیپلماسی سیاسی، 

دیپلماسی اقتصادی را نیز به پیش ببرد چرا که تحریم در هر 
صورت برای اقتصاد کشور هزینه در پی داشته و اقتصاد کشور را 
فرسوده و کم بهره می کند. به طور مسلم اگر بخش خصوصی نیز 

در مذاکرات حضور داشته باشد مذاکرات با سرعت بیشتری پیش 
خواهد رفت و نتایج مطلوب تری نیز به دست خواهد آمد.

صادرات برای واردات
امین مالکی/ عضو هیات علمی موسسه 

مطالعات و پژوهش های بازرگانی
متاسفانه هم اکنون سیاست های تجاری در دو حوزه واردات و 

صادرات در دو اتاق جداگانه تعیین می شوند و این همه ناشی از 
فقدان راهبرد تجاری است. تجارت خارجی شامل فرآیند صادرات برای واردات است 

و هر چه شرایط برای واردات اقالم مورد نیاز تولید داخل طی فرآیندهای ثبت سفارش، 
تخصیص و انتقال ارز و ترخیص کاال دشوارتر شود، رشد صادرات کمتر خواهد شد.

با نوسانات ارزی ممکن است این تصور به وجود بیاید که تنها برای وارد کننده 
ممکن است مشکالتی ایجاد کند در حالی که این 
مساله ارزی بر واردات و صادرات و همه چیز تاثیر 

دارد. صادرکننده هم می خواهد کاالیش را در داخل 
کشور تهیه کند! فرد صادر کننده االن نمی داند که 

امروز که مثاًل می خواهد این کاال را سفارش بدهد یا 
تهیه کند یا خرید کند و بعد این را صادر کند، در زمانی 

که آن دالر بخواهد به دستش برسد آن دالر با چه 
نرخی است و دولت چقدر این سیاستش را تغییر می دهد.

زیان دوسویه
محمد مهدی راسخ / دبیرکل پیشین اتاق بازرگانی تهران



آینده مه آلود
با وجود نوسان های ارزی چه چشم اندازی 
پیش روی صادرات است؟

فعاالن بخش خصوصی هرچند روز یک بار و شــاید هم هر روز با 
بخشنامه های متعدد دولتی مواجه اند. توجیه مقامات مسوول درباره 
بخشی از این بخشنامه ها ارتباط دادن آنها با نوسانات ارزی است. 
ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی تنها یکی از این بخشنامه های آنی 
بوده که بی ارتباط با نوســانات ارزی نبوده است. نرخ دالر افزایش 
قابل توجهی یافت، جذابیت برای صادرات هر نوع محصولی حتی 
محصوالتی مانند گوجه افزایش یافت و در نهایت رشــد صادرات 
گوجه فرنگی و افزایش قیمت آن در بازار داخل واکنش مسووالن را 
به همراه داشت و صادرات این محصول ممنوع شد. اما آیا نوسانات 
ارزی تنها از این طریق بر صادرات تاثیر گذاشــته است؟ به طور 
کلی باید نوسانات ارزی را فرصتی برای صادرات بدانیم یا تهدیدی 
برای آن؟ اگر وضعیت بازار ارز در نیمه دوم سال جاری مانند نیمه 
اول سال باشــد، چه چشــم اندازی در صادرات خواهیم داشت؟ 
عالوه بر این در آبان ماه امسال با تشدید تحریم ها آینده صادرات 
غیرنفتی ایران چقدر در خطر خواهد بود؟ آیا ممکن است با وجود 
تشدید تحریم ها روند صعودی صادرات غیرنفتی در نیمه دوم سال 
همچنان ادامه پیدا کند؟ چقدر محتمل است که صادرکنندگان 
نگران ایرانی در نیمه دوم سال با یک فضای امیدبخش مواجه شوند؟ 
اولویت دادن به صادرات غیرنفتی در برنامه های اقتصادی کشور چه 

تاثیری در ایجاد چنان فضای امیدبخشی خواهد داشت؟  

39 ویژه نامه روز ملی صادرات   مهر 1397

حکمرانی خوب
 فاطمه پاسبان/پژوهشگر اقتصادی

در شرایط دشوار کنونی )تحریم یکجانبه آمریکا و شوک ارزی و روند 
افزایشی تورم( دستیابی به هدف برنامه توسعه کشور، یعنی متوسط 

رشدکل صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی 21/8  درصدی، نیازمند دو 
بال حکمرانی خوب و مسوولیت پذیری اجتماعی بنگاه های اقتصادی است.

سال هاست بخش قابل توجهی از هزینه های جاری و عمرانی کشور از 
محل فروش نفت خام است. در حالی که می توان تصور کرد که اگر به واقع 
این طور نبود و اتکای دولت در تامین هزینه های کشور، به فعالیت های مولد اقتصادی مردم نهاد بود، 
امروز نیازی به طرح عنوان صادرات محوری نداشتیم؛ مردم باید اقتصاد را اداره می کردند تا دولت 

هم بتواند کشور را اداره کند.

اقتصاد مردم نهاد
بهروز حسن الفت / مدیر کل دفتر اروپا و آمریکا

سازمان توسعه تجارت ایران

جلوگیری از ضرر
فاطمه نوربخش / کارشناس ارشد پژوهشی 

گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی
کاهش ارزش پول ملی موجب می شود که صادرات توسعه و واردات کاهش 

یابد، زیرا بهای کاالی خارجی بیشتر از کاالی داخلی می شود. بر این اساس 
نیاز است که همزمان با افزایش نرخ تورم قیمت ارز به تناسب آن تغییر کند تا تولیدکنندگان داخلی 

متضرر نشوند.

اینفوگرافیک: مسعود زارعی
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گزارش تحلیلی

یلدا راهدار 
نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی 

در دنیایی که امروز سراســر رقابت و تالش برای دستیابی به توسعه 
اقتصادی است، آنچه باعث موفقیت کشورها در زمان می شود شناخت 
نقاط قوت و ضعف و بهره گیری از امکانات و مزیت های نسبی در همه 
ابعاد و زمینه ها برای رسیدن به رشد و توسعه است. در واقع هر کشوری 
که بتواند تهدیدهای پیش رو را به فرصت تبدیل کرده و از آن به نفع 
خود بهره بجوید، برنده این رقابت است. کشورهای توسعه یافته از طریق 
میدان عمل دادن به بخش خصوصی، زمینه را برای گسترش رقابت 
ســالم و کاهش هزینه های تولید که منتج به تحرک بیشتر اقتصاد 
می شود، فراهم کرده اند. یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کالن کشورها 
که آنها را به یکدیگر پیوند داده است، بازرگانی خارجی یا تجارت است. 
چه آن زمان که مبادالت پایاپای و به صورت کاالیی صورت می گرفت 
و چه در این زمان که تجارت تنها با کلیک بر یک دکمه انجام می شود، 
تجــارت ابزاری برای نشــان دادن قدرت و توانمندی های کشــورها 
محسوب می شود. مدل ها و الگوی های تجارت مختلف و برای هر کشور 
متناســب با مزیت هایی که دارند متفاوت است. همین موضوع است 
که کشورهایی مانند آمریکا و چین با شناسایی پتانسیل های طبیعی 
و غیرطبیعی خود توانسته اند با جذب سرمایه گذاری و فناوری هایی 
نوین توان تولید اقتصادی خود را افزایش داده، مازاد آن را صادر کرده 
و به اقتصادهای اول و دوم دنیا تبدیل شــوند. در واقع رشد اقتصادی 
کشورها به طور مستقیم با صادرات آنها ارتباط دارد که از طریق تقسیم 
کار، افزایش کارایی و بهبود بهره وری به توسعه دست می یابند. توسعه 
صادرات در بلندمدت باعث افزایش ذخایر ارزی، افزایش اشتغال، بهبود 
کیفیت تولیدات داخلی و کاهش قیمت آنها می شود. تجارت خود تابع 
متغیرهای درون زا و برون زایی است که به شدت از آنها تاثیر می پذیرد. 
این متغیرها شــاید در کوتاه مدت نمود عملی نداشــته باشند اما در 
بلندمدت اگر برنامه ای مدون برای آنها تعریف نشــود، تراز پرداختی 
کشور را با کسری مواجه خواهد ساخت. کشورهایی که صنعتی هستند 
طبیعتــاً کاالهای صنعتی با ارزش افزوده باال را صادر می کنند. برخی 
کشورهای در حال توسعه هم درگیر صادرات یک محصول که عمدتاً 
هم منابع طبیعی مانند نفت است، می شوند که اگر تنها به صادرات 
همین محصول بسنده کنند در مقابل نامالیمات و فشارهای خارجی 
شــکننده خواهند بود و آثار منفی در ساختار اقتصادی کشور ایجاد 
خواهند کرد. تجربه کشورهای در حال توسعه همچون مالزی حاکی 
از آن اســت که این کشور با بهره گیری و استفاده از الگوهای توسعه 
صادراتی کشورهایی همچون سنگاپور توانسته در استراتژی بلندمدت 
صادراتی خود با ایجاد تنــوع در صادرات محصوالت غیرنفتی ارزش 
صادرات خود را به طور چشــمگیری افزایش دهد. این نشان می دهد 
اگر کشورها از الگوی اقتصاد باز تبعیت کنند می توانند خود را همگام 
با کشورهای توسعه یافته به پیش ببرند. نگاهی به برنامه های توسعه ای 
تدوین شده کشور نشان می دهد پیش بینی های صادرات در هیچ یک از 
آنها )به جز در سال اول برنامه چهارم توسعه( 100 درصد محقق نشده 
است. قابل اثبات است که همواره رابطه ای مستقیم بین میزان تولید 
و حجم صادرات وجود دارد و این موضوع برای کشــوری مانند ایران 
که دستخوش تغییرات الگوهای اقتصادی و سیاسی از بعد از انقالب 

اسالمی بوده نتوانسته کارکرد مناسبی 
داشــته باشــد. در کنار این موضوع با 
افزایش روزافزون جمعیت و پایان پذیری 
منابع طبیعی، افزایش هزینه استخراج و 
نااطمینانی از شرایط آینده نفتی، راهی 
به جز تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی 
وجود ندارد. بودجه کشور نیز متکی به 
درآمدهای نفتی اســت تا بتواند هزینه 
واردات کاال و خدماتی را که تکنولوژی 
و فناوری آن در کشــور وجــود ندارد 
بپردازد. بودجه کشور همواره با کسری 
مواجه بوده است و این بدان معناست که 
دولت نیز همتی برای تاکید بر صادرات 

غیرنفتی ندارد.

از دریچه آمار •
مقــدار و ارزش صادرات غیرنفتی و 
همچنین گروه کاالهای دسته بندی شده 
بر اســاس آمار بانک مرکــزی در دوره 
1384 تــا 1396، دوره دولت های نهم، 
دهم، یازدهم و دوازدهم مورد تحلیل و 
بررسی قرار گرفته است. بیشترین مقدار 
و همچنیــن ارزش صــادرات غیرنفتی 
مربــوط به ســال 1396 و کمترین آن 
مربوط به ســال 1384 است. در میان 
بیشــترین  صادراتی،  کاالهــای  گروه 
میزان ارزش صادرات مربوط به کاالهای 
صنعتی و با اختالف پس از آن کاالهای 
سنتی و کشاورزی است. این روند در کل 

دوره مورد بررسی تکرار شده است.
بیشترین رشد مقدار صادرات مربوط 
به سال 1395 و برابر با 43/3 و کمترین 
آن مربوط به سال 1394 و برابر با منفی 
4/9 بوده اســت. در مــورد ارز صادرات 
بیشترین میزان رشــد مربوط به سال 
1390 و برابــر بــا 27/4 و کمترین آن 
مربوط به ســال 1390 و برابر با منفی 
3/7 است. بیشــترین و کمترین رشد 
صادرات کاالهای صنعتی نیز در همین 
ســال اتفاق افتاده است و این موید این 
مســاله اســت که مهم ترین کاالهای 
صادرات غیرنفتــی را کاالهای صنعتی 
تشکیل می دهند. از آنجا که بیشترین 
کاهش ارزش صادرات در ســال 1391 

اتفاق افتاده مشخص می شود که شروع تحریم ها یک شوک منفی به 
صادرات غیرنفتی به خصوص صادرات کاالهای صنعتی وارد کرده است. 
صادرات محصوالت کشاورزی و سنتی یک سال پس از آغاز تحریم ها 

کمترین رشد را از خود نشان داده اند.
نکته جالب توجه اینکه بیشــترین و کمترین رشد ارزش صادرات 
غیرنفتی مربوط به دولت دهم بوده اســت. بیشــترین رشد به دلیل 
افزایش بی ســابقه صادرات نفت خام بوده که بر صادرات غیرنفتی نیز 
تاثیر گذاشته و کمترین رشد هم به دلیل آغاز تحریم های مالی و بانکی 

بین المللی علیه ایران بوده است.
با این اوصاف، رشد اقتصادی نیاز به نیروی محرکه قوی و پیوسته 
دارد تا تحت تاثیر شوک های داخلی و خارجی دچار تغییرات و نوسانات 
شدید نشود. به همین دلیل است که صادرات غیرنفتی به دلیل داشتن 
پتانسیل های بالقوه و امکان ایجاد تنوع می تواند گام موثری در ایجاد 
شرایط باثبات تر برای تمامی بخش های اقتصادی محسوب شود. با توجه 
به اهداف چشم انداز بلندمدت و برنامه هایی که جهت توسعه صادرات 
غیرنفتی در نظر گرفته شده است، ایران کشوری توسعه یافته با کسب 
جایگاه اول در منطقه اســت اما تنها هفت سال تا دستیابی به اهداف 
مانده و کشور درگیر مشکالت عدیده در تمامی بخش هاست. صادرات 
به عنوان متغیر اصلی تولید ناخالص داخلی از یک طرف درگیر معضالت 
اقتصادی داخلی و از طرف دیگر قربانی مناقشات سیاسی خارجی شده 
اســت. از نوســانات نرخ ارز تا خروج آمریکا از برجام و شــروع مجدد 

تحریم ها فعالیت های صادراتی را تحت تاثیر قرار داده است.

تیشه بر ریشه خود زدن •
شاید به جرات بتوان گفت صادرات بیش از هر عاملی از سیاست ها 
و تصمیمات داخلی ضربه خورده اســت؛ تصمیماتی که طی سالیان 
طوالنی و بدون برنامه مدون اتخاذ شده است. مشکالت زیرساختی 
یکی از مهم ترین چالش های صادراتی است. از زمانی که بازار ارز دچار 
التهاب شد هر بخشنامه ای که صادر شد تنها بر نابسامانی بازار افزود 
و بخشــنامه های قبل از خود را نقض کرد. این عدم وفاق در صدور 
بخشنامه ها و نبود دیدگاه بلندمدت در رفع مشکالت ارزی به شدت 
صادرکنندگان را دچار سردرگمی کرد. تعدد بازارهای مختلف ارزی و 
وجود شکاف قیمتی میان کاالهای تولیدی و تعهد به بازگرداندن ارز 
حاصل از صادرات به قیمت سامانه نیما آن هم در حالی که قیمت پایه 
صادراتی افزایش یافته است، عمالً صادرات را متوقف ساخته است. از 
طرف دیگر وابستگی به واردات مواد اولیه و قطعات تجهیزات در کنار 
روند رو به رشد فرسودگی ماشین آالت و محدودیت های موجود در 
سرمایه گذاری خارجی و نوسانات نرخ ارز مانع از بازسازی و جایگزینی 
آنها می شود. همچنین پایین بودن سطح اطالعات فنی در کار با این 
ماشــین آالت باعث افزایش هزینه های تولید و در نتیجه بی میلی به 
صادرات شده است. حمل ونقل نیز با چالش های متعددی روبه روست. 
متاســفانه حمل ونقل هوایی نقش عمده ای در صادرات ندارد و تنها 
کاالهای فسادپذیر غذایی و گیاهی که سهم اندکی در ارزش صادراتی 
دارند با این وسیله صادر می شوند. خطوط انتقال زمینی و ریلی نیز 

ضربه سیاست های داخلی
موانع توسعه صادرات در اقتصاد ایران کدام اند؟
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گزارش تحلیلی

به دلیل کمبود انواع کانتینر و واگن مناسب و مقرون به صرفه نیست. 
حمل ونقــل دریایی هم با توجه به تحریم ها و محدود شــدن تعداد 
کشتی ها، صادرکننده را مجبور کرده محموله خود را به کشورهای 
همجوار از جمله امارات فرستاده و با پرداخت هزینه بسته بندی مجدد 

آن را به کشور مقصد صادر کند.
سختگیری بانک ها در اعطای تسهیالت به واحدهایی که در آستانه 
تعطیلی هســتند و دریافت وثیقه های کالن ملکی در قبال آن که از 
توان صادرکننده نیز خارج اســت، روند تولید را کند ساخته است تا 
جایی که حتی به دلیل بازپرداخت طوالنی این تسهیالت ممکن است 
قراردادهای خارجی آنها از بین برود. عدم اطمینان از آینده و بی ثباتی در 
بازار باعث شده بنگاه ها نتوانند از نظر زمانی کارکرد مالی مناسبی داشته 
باشــند و این امر نه تنها موجب افزایش هزینه های آنها می شود، بلکه 
کل عملیات تولید را نیز با خطر روبه رو می کند. بسیاری از مشکالت 
مربوط به کیفیت، نتیجه دانش ناکافی نسبت به نیازمندی های بازار، 
ویژگی محصول و تکنولوژی تولید است. باز بودن راه دخالت دولت در 
قیمت گذاری محصوالت نهایی و ممانعت در شکل گیری قیمت ها بر 
اساس عرضه و تقاضا در بازارها، سیگنال نادرست را به بنگاه ها فرستاده 
و باعث عدم تخصیص مناسب منابع در امر تولید می شود. دسترسی 
نداشتن به اطالعات و عدم شناخت کافی از استانداردهای مورد نیاز در 
بازارهای هدف باعث شده فرآیند اخذ برخی از گواهینامه ها با کندی 
بســیار مواجه شود تا جایی که برخی از بنگاه ها از دریافت آن انصراف 

می دهند.

فشارهای سیاسی؛ تهدیدهای خارجی •
ایران کشوری است که به دلیل موقعیت استراتژیک همواره مورد 
توجه کشورهای همسایه و به ویژه غرب، برای توسعه روابط سیاسی 
و اقتصادی بوده است و از همین موضع بسیار آسیب هم دیده است. 
تحریم های بین المللی از جمله محدودیت هایی است که برای ایران 
طی این ســالیان واژه ای بیگانه نبوده است. تجربه گذشته در دولت 
دهم حاکی از آن است که در دوران تحریم صادرات غیرنفتی کاهش 
چشمگیری داشته است. اکنون هم کشــور درگیر دور مجددی از 
تحریم از سوی آمریکاست که کشور را در شرایط بی ثباتی قرار داده 
است و تحریم های شدید نفتی به زودی شروع خواهند شد و هنوز 
برنامه مشــخصی برای بهره بردن از صادرات غیرنفتی توسط دولت 
ارائه نشده است. متاسفانه خبر این تحریم بر قیمت هر بشکه نفت 
صادراتی ایران افزوده است و مسووالن دلخوش به درآمدهای حاصل 
از فروش آن در این دوران شده اند حتی با وجود آنکه می دانند فروش 
آنها بسیار بسیار محدود خواهد شد. در این میان تنها تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان هستند که به دلیل نبود برنامه مدون و راهکارهای 
بهبود تولید و صادرات متحمل هزینه های گزاف و اکثراً به تعطیلی 
کشانده شده اند. در شــرایطی که تحریم ها مبادالت بانکی را نشانه 
گرفته اســت، صادرکنندگان چنانچه بتوانند صادرات داشته باشند 
با مشکل دریافت پول از طرف های خارجی مواجه هستند. استفاده 
از روش های غیرمعمول برای انتقال هم ریســک باالیی دارد و هم 
هزینه های زیادی را به صادرکننده تحمیل می کند. نبود قراردادهای 
دوطرفه در زمینه مبادالت بانکی و منعقد نشــدن پیمان های پولی 
دوجانبه میان ایران و کشــورهای هدف در شرایطی که تحریم های 
آمریکا مجدد از ســر گرفته خواهد شد، مشکلی است که بایستی 
چاره ای برای آن اندیشیده شــود. بحث FATF و مسائل مربوط به 
تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی که درگیری های جناحی 
بسیاری را به همراه داشته، ریسک های سیستم های بانکی را افزایش 
داده اســت. اگر موضوع FATF حل نشــود، حتی اگر تحریم های 

بین المللی هم لغو شــود باز مبادله با 
بانک های معتبر جهانی ممکن نخواهد 
بود. از طرف دیگر درگیری های سیاسی 
با کشورهایی همچون عربستان انگیزه 
برای تجارت و حضور سرمایه گذاران را 

کاهش داده است.

جمع بندی •
ســال های  در  غیرنفتی  صــادرات 
اخیر بســیار مورد توجــه رهبر معظم 
انقالب و ســایر مســووالن عالی رتبه 
کشــور قرار گرفته اســت به طوری که 
قوانین باالدســتی کشــور بــر مبنای 
توسعه صادرات غیرنفتی تدوین  شده و 
ســایر قوانین نیز در راستای نیل به این 
اهداف تنظیم می شود. ایران برای رشد 
اقتصــادی پایدار و توســعه همه جانبه 
راهی جز توسعه صادرات غیرنفتی ندارد. 
وابستگی به درآمدهای نفتی، کشور را در 
معرض نوسان ها، شوک ها و بحران های 
جدی قرار می دهد؛ چراکه قیمت نفت و 
میزان صادرات آن یک عامل برون زا بوده 
و به متغیرهــای غیراقتصادی و به ویژه 
سیاسی و بین المللی بسیار وابسته است. 
بنابراین مهم ترین و اساسی ترین راهکار 
برای توسعه همه جانبه، تصمیم گیری و 
هدف گذاری توســعه صادرات غیرنفتی 

کشور اســت. از این رو، برای توسعه این بخش مهم و حیاتی اقدامات 
اساسی زیر ضروری است.

مساله مهمی که بایستی در توسعه صادرات غیرنفتی مدنظر قرار 
گیرد، جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در همه محصوالت 
است. متاسفانه نمونه های زیادی در خصوص صادرات مواد فرآوری نشده 
وجــود دارد که می توان به عنوان نمونــه از مواد معدنی و فلزی خام، 
محصوالت باارزش کشاورزی و گیاهان دارویی نام برد که ایران در اغلب 
این محصوالت دارای مزیت رقابتی بــوده که برای ایجاد ارزش افزوده 
جذب سرمایه گذاری، به ویژه ســرمایه گذاری خارجی، الزم است. در 
این بــاره اقدام عاجل و اجرایی برای رفع موانع جذب ســرمایه گذاری 

خارجی بایستی در دستور کار سران قوا قرار گیرد.
اصالح سیاســت ها، قوانین و مقررات در راستای توسعه صادرات 
غیرنفتی بسیار حائز اهمیت است؛ بدین منظور همکاری و همفکری 
بخش خصوصی با دولتی ضروری است چراکه بخش خصوصی است 
کــه در بطن صادرات قرار گرفته و چم و خم آن را با تمام وجود حس 
می کنند. از این رو کمک بخش خصوصی برای تصمیم سازی ها در همه 
حوزه های اقتصادی و به ویژه صادرات غیرنفتی ضروری است؛ امری که 
متاســفانه نادیده گرفته شده و زیان های آن دامن کل کشور را گرفته 
اســت؛ نمونه بارز این تصمیم گیری پشت درهای بسته، سیاست ها و 
بخشــنامه های ارزی اخیر بدون توجه به نظر بخش خصوصی است. 
بهبود فضای کســب وکار، مبارزه با فســاد و ایجاد شــفافیت ریسک 
ســرمایه گذاری را کاهش و فضا را برای باز شــدن خطوط فاینانس و 
استفاده از وام خارجی باز می کند. باید این واقعیت را پذیرفت که رشد 
و شکوفایی اقتصاد در گرو مشارکت دولت و بخش خصوصی است که 
باید در جهت کاهش موانع کسب وکار و جلوگیری از تنش های سیاسی 
و جناحی گام بردارند و تمامی تالش خود را به ســمت اقتصاد آزاد و 

شفاف سوق دهند. 
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نمودار 2- مقدار صادرات 1384-1396

نمودار 1- ارزش صادرات 1384-1396
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نوسانات ارزی

صادرات و فعالیــت صادرکنندگان در اقتصاد همــواره از اهمیت 
باالیی برخوردار بوده اســت و نقش مهمی در رشد و توسعه کشور 
ایفــا می کند که به دلیل اهمیت موضوع همواره از موضوعات مهم 
مورد بررسی در میان اقتصاددانان بوده است. در تجارت بین الملل 
موضوع مورد بحث همواره تشــویق صادرات خارجی و به کارگیری 
نیروی بیکار در کشــور بوده است. توسعه صادرات می تواند به رشد 
و توسعه کشور کمک بسزایی کند بدین صورت که صادرکنندگان 
ملزم هستند که تولیدات خود را در سطح استانداردهای جهانی ارتقا 
دهند که قادر به رقابت در بازارهای جهانی باشند. این اتفاق باعث 
می شود بهره وری و توان رقابت شرکت ها در داخل و خارج افزایش 

پیدا کند که در نهایت منجر به شکوفایی و رشد اقتصادی می شود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی همواره به دنبال یافتن عوامل 
موثر بر رشــد صادرات اقتصاد هســتند که بدین شکل وضعیت 
اقتصادی را ارتقا دهند. یکی از عوامل موثر بر صادرات کشور، می تواند 
نرخ ارز و نوســانات آن باشد و نرخ ارز به عنوان رابط اقتصاد ایران با 
اقتصاد جهانی شناخته می شــود. به همین دلیل ارتباط نرخ ارز با 
صادرات و تجارت بین المللی از اهمیت باالیی برخوردار است. رشد 
صادرات غیرنفتی در اقتصاد دارای اهمیت است زیرا می تواند به رونق 
اقتصادی منجر شود. با توسعه صادرات غیرنفتی نیازهای ارزی کشور 
تامین می شود. طی یک سال گذشته، نرخ ارز نوسانات زیادی داشته 
است که بررسی اثرات آن بر صادرات غیرنفتی می تواند حائز اهمیت 
باشد. چنانچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش نرخ 
ارز می تواند اثر مثبتی بر توسعه صادرات داشته باشد اما نوسانات آن 
بر فعالیت صادرکنندگان می تواند اثر معکوس داشته باشد. نرخ ارز 
یکی از عوامل مهم در تعیین رقابت پذیری شــرکت های صنعتی و 
تجارت بین المللی است. در رابطه با اثرات نرخ ارز و صادرات و تجارت 
بین المللی نظرات مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند افزایش نرخ 
ارز می تواند به توسعه و سودآوری صادرات کمک کند، در عین حال 
بسیاری اعتقاد دارند که نوسانات نرخ ارز می تواند فضای نااطمینانی 
را در بــازار ایجاد کند که قیمت گذاری کاالهــای تجاری و میزان 
پرداخت ها برای خرید و فروش کاالها در آینده را با مشــکل مواجه 
کند و هزینه بازرگانان ریســک گریز را افزایش دهد. در نتیجه این 
موارد تجارت بین الملل می تواند کاهش یابد. از سوی دیگر بسیاری 

معتقدند با افزایش نــرخ ارز بازرگانان 
تشویق می شوند که برای حفظ درآمد 
باالی خود، حجم تجــارت خود را در 

قیمت فعلی افزایش دهند.
هنگام افزایش نرخ ارز و ریسک، دو 

اتفاق ممکن است بیفتد:
کم ریســک تر  فعالیت هــای   -1
جای خود را به فعالیت های پرریسک 
می دهند. در این صــورت مطلوبیت 
حاصل از تجارت بین المللی و صادرات 

غیرنفتی کاهش می یابد.
2- بــا وقــوع افزایش ریســک، 
مطلوبیت حاصــل از درآمد صادرات 
کاهــش می یابــد که ایــن کاهش با 
افزایش منابع حاصل از صادرات جبران 
می شــود. چنانچه اتفاق دوم بر اولی 
غالب شــود، حجم صادرات و تجارت 
بین المللی افزایش پیــدا می کند. به 
منظور بررسی اثرات نرخ ارز بر حجم 
صادرات غیرنفتی، الزم است که روند 
تاریخــی صادرات در ایــران را پس از 

انقالب مورد بررسی قرار دهیم.
در دهه اول انقالب، مصادف با جنگ 
تحمیلی، برنامه توســعه برای اقتصاد 
وجود نداشت و هدف بیشتر خودکفایی 
و کاهــش واردات بود. اما پس از پایان 
جنگ تحمیلی برنامه توسعه پنج ساله 
تدوین شد که اولین آن از سال 1368 
تــا 1372 را در بر می گرفت. در برنامه 
اول توسعه هدف رونق و بهبود کیفیت 
کاالهای صادراتی بود و دولت بیشــتر 
صادرکننــدگان را مورد حمایت خود 
قرار داد. بدین صورت که سهم صادرات 

محصوالت نهایی افزایش یافت و ســهم مواد خام صادراتی کاهش 
یافت. در دوره پس از جنگ، تمرکز بیشــتر بر بازسازی واحدهای 
تولیدی، صنعتی و معدنی بود که از این طریق نیازهای داخلی تامین 
و مازاد آن به خارج صادر می شد. در عین حال هم فشارهای تورمی، 
آزادسازی قیمت ها و کنترل واردات منجر به مشکالتی در حساب ها 
شــد که بعدها به دلیل اعمال کنترل برای مقابله با مشــکالت به 
صادرات غیرنفتی صنعتی آســیب وارد کرد. در این دوره صادرات 
غیرنفتــی و نرخ ارز هم جهت با یکدیگر صعودی بودند. این روند از 
ســال 1371 آغاز شد و تا سال 1371 نرخ ارز روندی نزولی داشت. 
اما از بعد از آن روند سریع صعودی را در پیش گرفت. میانگین رشد 
ساالنه صادرات غیرنفتی طی سال های برنامه اول توسعه در حدود 
6/9 محاســبه شده است اما با رشــد مورد هدف در برنامه توسعه 
همچنان فاصله داشته است که این فاصله به دلیل مشکالت پس 
از جنگ تحمیلی و نوسانات نرخ ارز در آن سال ها بوده است. برنامه 
دوم توسعه طی سال های 1374 تا 1378 انجام شده است که هدف 
آن بیشــتر افزایش تولیدات صنعتی و بهبود تراز تجاری بوده است 
و همچنیــن دولت به دنبال افزایــش کیفیت تولیدات صنعتی در 
بازارهای جهانی و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور بوده 
است. در این سال ها دولت به اصالح نظام تجارت بین المللی و اصالح 
نظام ارزی پرداخته اســت. همچنین در این برنامه اعمال سیستم 
دونرخی ارز به عنوان ارز صادراتی در کنار ارز شــناور و پیاده سازی 
سیاست های کنترلی نیز مورد بحث و بررسی بوده است. در این دوره 
قوانین دســت و پاگیر گمرکی حذف شد و مراحل ترخیص کاالها 
راحت تر انجام می شد. همچنین اصالح نظام تعرفه های گمرکی در 
جهت حمایت معقول از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی 
صورت پذیرفت که در نهایت مزیت های نسبی در کشور زمینه سازی 
شــد. در این دوره متوسط رشد صادرات غیرنفتی نسبت به برنامه 
توسعه اول نیز کاهش یافت. طی سال های 1379 تا 1383 برنامه 
ســوم توسعه پنج ساله اجرا شد که سیاست تجاری آن دوره بیشتر 
در جهت بهره گیری از مزیت های نسبی موجود و خلق مزیت های 
نسبی جدید در تجارت بین المللی برای افزایش صادرات بود. در این 
دوره دولت رویکرد خلق مزیت در تولیدات غیرنفتی را داشته است 
که از این طریق این صنایع بتوانند در بازار جهانی و در شرایط آزاد 
رقابت کنند. همچنین طی سال های برنامه سوم توسعه سیاست های 
تجاری بر پایه کاهش موانع صادرات و واردات، یکسان ســازی نرخ 
ارز و ارائــه امتیازات صادراتی بود. از جمله این امتیازات می توان به 
اختصاص یارانه به صادرکنندگان اشاره کرد همچنین در این دوره 
رویکرد دولت بیشتر سیاست کاهش هزینه های صادراتی و کاهش 
قیمت تمام شــده کاالهای صادراتی بوده است. با اعمال و اجرایی 
شدن این سیاســت های تجاری برنامه سوم توسعه، متوسط رشد 
صادرات کاالهای صنعتی و غیرنفتی به 21 درصد رسید که نسبت 
به دوره های گذشته بیشتر بوده است. پیش از برنامه چهارم توسعه 
برنامه ای بلندمدت به نام سند چشم انداز 20 ساله نیز تدوین شد که 
برنامه چهارم توسعه نیز بر مبنای آن بود. چشم انداز 20 ساله بیشتر به 

عدم اطمینان
تاثیر نوسانات ارزی بر صادرکنندگان چه بود؟

فاطمه نوربخش 
کارشناس ارشد پژوهشی گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی 
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نوسانات ارزی

دنبال ارتقای اقتصادی، علمی و فناوری کشور به جایگاه اول منطقه 
بود که بر همین اســاس به دنبال رشد مستمر اقتصادی و تعامل 
سازنده با جهان با توسعه صادرات غیرنفتی بوده است. در این برنامه 
دولــت همچنین برای حفظ قدرت خرید تدابیری را برای مقابله با 
نوسانات نرخ ارز اندیشید. در نمودار 1 شاخص صادرات غیرنفتی و 
نرخ واقعی ارز طی سال های 1367 تا 1389 نشان داده شده است.

نمودار 2 نیز شــاخص نوســانات نرخ ارز در سال های 1367 تا 
1389 را نشان می دهد.

نمودار 3 شاخص نوسانات نرخ ارز در سال های 1360 تا 1392 
را نشان می دهد.

با توجه به بررســی روند تاریخی نوســانات نرخ ارز و شاخص 
صــادرات می توان دریافت که نــرخ ارز رابطه تنگاتنگی با صادرات 
و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری کشــور دارد. این 
نرخ نقشی موثر در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در 
برابــر رقبای خارجی در بازارهای داخلــی و خارجی دارد. چنانچه 
می دانیم همــه این عوامل در نهایت آثار خــود را در میزان تولید 
و اشــتغال دارند. بســیاری از فعاالن اقتصادی معتقدند مبادالت 
ارزی و نوســانات نرخ ارز یکی از مهم ترین موانع صادرات است. در 
ماه های اخیر، رشد قیمت ارزهای خارجی منجر به عدم اطمینان در 
اقتصاد کشور شده است. بسیاری معتقدند پایان مهلت سپرده های 
بلندمدت، صورت های مالی بانک ها، کاهش سود سپرده، حجم انبوه 
نقدینگی ســرگردان، تقویت انگیزه مردم برای شرکت در بازارهای 
موازی از جمله بازار طال و ارز و در نهایت حمالت سوداگرانه به پول 
کشور منجر به کاهش ارزش پول ملی و نوسانات نرخ ارز شده است. 
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که یکی از علل اصلی نوسانات 
اقتصادی، فشار نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور است. ضرورت 
مدیریت نقدینگی بدین جهت است که نقدینگی سرگردان در چرخه 
اقتصادی می تواند حمالت سوداگرانه به ارز کشور را به دنبال داشته 
باشد که این حمالت در شرایط عدم اطمینان منجر به کاهش ارزش 
پول ملی می شود. با توجه به چالش نرخ تبدیل ارز و همچنین هجوم 
سرمایه های نقدی ســرگردان به آن سمت برای سودآوری بیشتر 
و جلوگیری از کاهش ارزش ســرمایه، این مشکل نیز تشدید شده 
است. از طرفی مشکالت توزیع ارز و تحویل آن به متقاضیان و بحث 
عرضه و تقاضا مشــخص است که هرچه تقاضا باالتر باشد و عرضه 
کمتــر، ارزش کاال  باال می رود که در نتیجه این روند قیمت ارز نیز 
افزایش یافته است. در چنین شرایطی صادرکنندگان دچار مشکل 
می شوند. بدین شکل که در ایران قیمت آن به ریال محاسبه می شود 
ولــی هنگام صادرات و فروش آن در خارج از ایران برای تبدیل نرخ 
محصول خود به دالر دچار مشکل می شوند. در شرایط کنونی تفاوت 
زیــادی میان نرخ تبدیل با نرخ دولتی وجود دارد که در نتیجه آن 

فروش کاالی صادراتی را با مشکل مواجه می کند.
از سوی دیگر چنانچه سیاست و استراتژی فعلی نتواند بازار سیاه 
ارز و تفاوت قیمت این بازار را با قیمت تعیین شده از سوی دولت از 
بین ببرد و این تفاوت کماکان وجود داشته باشد مشکل بیشتر هم 
می شــود، زیرا طبق قوانین، صادرکننده موظف است ارز حاصل از 
صادرات خود را وارد سیســتم بانکی کند و با نرخ تبدیل ارز دولتی 
ریال دریافت کند. این به معنای کاهش سود صادرات به میزان تفاوت 
نرخ تبدیل ارز دولتی و آزاد است. این اتفاق در نهایت باعث کاهش 
صادرات و توان صادراتی کشور می شود. همچنین مشکل دیگری 
که در صادرات وجود دارد، مشکل تبادالت ارزی در زمینه صادرات 
است. همچنین هنگام نوســانات نرخ ارز، واردات هم دچار مشکل 
می شود و این مشکل در مرحله ای بروز می کند که واردکننده بخواهد 

روی کاالی وارداتی خود قیمت بگذارد. 
در این زمان واردکننده نمی داند که بر 
اســاس چه نرخی روی کاالی وارداتی 
قیمت گذاری کند. هم اکنون سیاست 
دولت در راستای کاهش واردات و رونق 
در صادرات اســت. در این صورت نیاز 
اســت که صادرکننده کاالی تولیدی 
خود را در حد استاندارد جهانی باال ببرد 
و در این راستا نیاز دارد که مواد اولیه 
با کیفیت وارد کند که بتواند با آن کاالی 

باکیفیت استاندارد جهانی تولید کند.
در میان اقتصاددانــان همواره این 
اعتقاد وجود داشته است که نرخ رسمی 
ارز به میزان مابه التفاوت تورم داخلی و 
خارجی تعدیل شود. در اقتصاد ایران 
نرخ تورم بــه مراتب باالتر از نرخ تورم 
جهانی بوده است، در نتیجه الزم است 
نرخ ارز به میزان مابه التفاوت یادشده 
افزایش یابد تا صادرات غیرنفتی کشور 
رونق بگیرد. اما در شرایط کنونی، که 
نوسانات نرخ ارز شدید بوده است کشور 
دچار عدم ثبات اقتصادی شده است که 
بی ثباتی در نرخ ارز به صادرات غیرنفتی 
کمکی نمی کنــد بلکه به ضرر آن هم 
هست. زیرا برخی از تولیدات صادراتی 
وابسته به واردات است و نوسانات شدید 

ارزی منجر می شــود که پیش بینی آینده را سخت کند و صادرات 
غیرنفتی را کاهش دهد.

چنانچه می دانیم کاهش ارزش پول ملی موجب می شــود که 
صادرات توســعه و واردات کاهش یابد، زیــرا بهای کاالی خارجی 
بیشتر از کاالی داخلی می شود. بر این اساس نیاز است که همزمان با 
افزایش نرخ تورم قیمت ارز به تناسب آن تغییر کند تا تولیدکنندگان 
داخلی متضرر نشوند. از طرف دیگر در اقتصاد یک کشور نیاز است 
که نظام بانکی درست عمل کند، زیرا نظام بانکی به عنوان مهم ترین 
بخش نظام مالی است و در بدنه اقتصادی یک کشور می توان آن را 

به قلب تشبیه کرد. 
با توجه به نقش حیاتی نظام مالی و بانکی در بدنه اقتصاد، بهبود 
و بهینه سازی عملکرد نظام بانکی به عنوان یکی از مهم ترین ابزار و 
اهداف در برنامه های توســعه پایدار جای گرفته است. نظام بانکی 
کشور وظیفه دارد تسهیالتی را به مردم و فعاالن اقتصادی پرداخت 
کند، بدین شکل که هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه را از حالت 
رکود خارج کند و رونق بدهد. این اقدامات می تواند منجر به بهبود 

وضعیت اقتصادی کشور شود.
در نهایت نیاز اســت که همواره شــرایط برای بهبود صادرات 
به خصوص صادرات غیرنفتی هموار شود زیرا در این صورت رونق و 
بهبود اقتصادی در پیش خواهد بود. به این منظور سیاستگذاران باید 
در نظر داشته باشند که به دلیل ارتباط تنگاتنگ نرخ ارز و صادرات 
غیرنفتی، سیاست های در جهت ثبات نرخ ارز به خصوص در شرایط 
کنونی از اولویت و اهمیت باالیی برخوردار است و با اینکه افزایش 
نرخ ارز می تواند منجر به سودآوری و تشویق صادرکنندگان شود ولی 
در بلندمدت نوسانات ارزی با ایجاد شرایط عدم اطمینان اثر منفی بر 

صادرات کشور دارد. 
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صادرات غیرنفتی

مقولــه صــادرات آن هم از نوع غیرنفتی اش همــواره در لفظ و 
بیان مســووالن و مدیران و فعاالن اقتصادی کشور تحبیب شده 
و همواره دم از سیاســت حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و 
کاهش و خودداری از خام فروشــی نفت و مواد معدنی و افزایش 
ارزش افزوده این محصوالت زده می شــود و در واقع این موضوع 
به یک گفتار همیشــگی در سخنرانی ها و مقاالت و مصاحبه ها 

تبدیل شده است.

بررسی عملکرد سازمان ها •
بررسی عملکردها و رفتارهای سازمان های متولی در عرصه های 
سیاستگذاری، اجرا و نظارت نشان می دهد که گویا هر سازمانی 
ساز خود را می نوازد و در جزیره خود حکمرانی می کند. تعارض 
ناهمگونی در اقدامات این ســازمان ها نشان می دهد که اهتمام 
جــدی و تمرکز در مدیریت امری به این خطیری وجود ندارد و 

متولیان امر به بیان شعارها بسنده کرده اند.
موضــوع صادرات را بایــد در چرخه وجــود کاالهای تولید 
داخل که واجد کیفیت و قیمــت رقابتی در عرصه جهانی بوده 
و سازوکارهای مناســب برای بازاریابی و فروش و خدمات پس 
از فروش و تداوم و بهبود مســتمر این فرآیند را داشــته باشند، 

جست وجو کرد.
از آنجا که هنوز دولتمردان ما گرفتار اعتیاد به دالرهای نفتی 
هســتند، به تبع آن ضرورت تامین ارز مورد نیاز کشور در قبال 
صادرات کاالهای غیرنفتی را حس نکرده و جدی نگرفته اند و باید 
همچنان منتظر ماند که یا ذخایر نفتی به اتمام برسد یا خریداری 
برای آن وجود نداشــته باشد و شــاید هم فروش آن امکان پذیر 

نباشد.
اگر روزی از روزهای خدا فرابرسد که ما بخواهیم به کشوری 
تولیدگر نه مصرف گرا تبدیل شویم که بناست در آن کاالهای با 
ارزش افزوده حداکثری تولید شود و بر مدار توسعه پایدار بگردد، 
آنگاه باید ماحصل فعالیتمان این باشد که شاهد صادرات واقعی 
باشــیم نه صادرات کاالی خام، نه صــادرات اتفاقی، نه صادرات 

مقطعی و نه صادرات کور و بی هدف.
این موضوع را که هنوز این آرزو در افقی نزدیک قابل دسترس 
نیست به عنوان پیش فرض داشته باشید تا وضعیت و اثر عوامل 

سیاسی بین المللی را هم بر این موضوع بررسی کنیم.
سیاست اعالمی مورد نظر تحریم های آمریکا برای فلج کردن 
اقتصاد ایران شــامل اقداماتی است که تبادالت پولی، معامالت 
تجاری، کشتیرانی و حمل ونقل ایران با سایر کشورها را قطع یا 
حداقل با دشــواری مواجه سازد و صدالبته در صدر این اقدامات 

مختل کردن صادرات محصوالت و خدمات ایرانی قرار دارد.

تداوم سیاست های اشتباه •
در پی تداوم سیاست های اشتباه اقتصادی دولت در بعد کالن 
و اعالم فاز نخســت تحریم های جدید آمریکا و آثار مخرب آنها 

بر اقتصاد ایران که منجر به ســقوط 
شدید ارزش ریال و به تبع آن کاهش 
شدید قدرت خرید مردم شده است، 
سایه فاز دوم تحریم ها نیز اقتصاد و 
بازارمان را همچنــان در تزلزل نگه 

داشته است.
آنچه در روزهای گذشــته دیدیم 
این بود که عمــوم مردم با هراس از 
کاهش هرچه بیشتر قدرت خریدشان 
و نایاب شدن مایحتاج مورد نیازشان 
به فروشگاه ها هجوم بردند و قفسه ها 
بارها و بارها خالی شد. موجی که هر 
روز باعــث ناپدیدی یک کاال در بازار 
شد و در کنار میل شدید خریداران 
خارجــی به ویژه مردم کشــورهای 
همسایه به خرید کاالهای ایرانی به 
دلیل ارزانی قابل توجه آنها، دولت هم 
خود را ناچار دید تا از صادرات هر یک 

از آن کاالها ممانعت کند.
داســتان گوجه فرنگی مانند پیاز 
و سیب زمینی برای سالیان سال در 
حافظه تاریخ اقتصاد این کشــور به 
یادگار خواهد ماند. در فصل برداشت 
گوجه فرنگی قیمــت ارزان آن باعث 
شد که تقاضای خرید برای صادرات 
افزایش یافتــه و قدری نیز قیمت ها 
در کام کشــاورزان شــیرین تر شده 
و گوجه فرنگــی بــرای تولید رب به 
سرعت ناپدید شود. در نهایت قیمت 
رب گوجه فرنگی افزایش یافت و راه 
چــاره در ورود رب فله گوجه فرنگی 
خارجــی و ممنوعیــت صــادرات 
گوجه فرنگی دیده شد. یعنی صادرات 
گوجه فرنگــی در اثر ایجــاد مزیت 
قیمتی که از کاهش ارزش پول ملی 
ناشی شد، افزایش یافت. این آشفتگی 
و اغتشــاش اقتصــادی در صورت 
تداوم وضعیت فعلــی اقتصاد، برای 
محصوالتی از قبیل ســیب زمینی و 
پیاز و خرما و سیب و سایر محصوالت 
کشاورزی و محصوالت صنایع تبدیلی 
آن تکرارپذیر است. به طور خالصه با 
ورود فصلی هر محصول کشــاورزی 
باید منتظر افزایش تقاضای صادراتی 

و افزایش قیمت و سپس کمیابی و بعد اعالم ممنوعیت صادرات 
آن باشیم!

این یعنی ما همواره دانسته غافلگیر می شویم و در چرخه تکرار 
اشتباهات مدیریتی گرفتار آمده ایم.

برابر آنچه اعالم شــده، در طول شــش ماهه اول سال جاری 
صادرات محصوالت غذایی از نظــر وزنی و دالری افزایش یافته 
ولی نسبت افزایش وزنی به افزایش ارزش دالری آن بیشتر بوده 
که از سویی موید این مطلب است که این محصوالت به  رغم اینکه 
افزایش قیمت داشته اند ولی افزایش آن به نسبت کاهش ارزش 
ریال نبوده است و در اصل تولیدکنندگان این محصوالت به  رغم 
افزایش قیمت نتوانسته اند کاهش قدرت مالی خود را جبران کنند 
و از ســوی دیگر نشــان می دهد مایی که برای افزایش صادرات 
تالش خاصی نداشته ایم، به لطف مزیت قیمتی ایجادشده برای 

خریداران خارجی موفق )!( به افزایش صادرات شده ایم.

تقابل با تحریم های ظالمانه •
اگر بنایمان بر این باشــد که در مقابل تحریم های تحمیلی 
و ســلطه جویانه آمریکا از خود اقدام متقابلی نشــان دهیم و از 
رفتارهای احساســی، هیجانی و منفعالنه پرهیز کنیم، با علم به 
اینکه دولت آمریکا با جدیت، ســازوکاری نظام مند و ســازمانی 
متشکل از کارکنان حرفه ای و تیم های مذاکره کننده  منسجم -
برخوردار از پشتیبانی اتاق های فکر مراکز علمی و تحقیقاتی- در 
خزانه داری خود فراهم آورده که وظیفه پایش و رهگیری راه های 
ارتباطی اقتصادی ایران با سایر کشورها و تالش برای قطع آن با 
توسل به هر شیوه ای از جمله مذاکره، اقناع، تطمیع، امتیازدهی، 
تهدیــد و ارعاب و... را بر عهــده دارد، باید ما نیز با بهره گیری از 
ظرفیت و توان بخش خصوصی، ستادی توانمند از کلیه بخش های 
مرتبط قوای سه گانه مرتبط با بخش های دانشگاهی سازمان دهی 
کنیم که مجهز به اختیارات کافی تصمیم گیری و اجرا و نظارت 
باشــد و از این ســتاد برای مقابله به مثل و عقیم سازی اقدامات 
تحریمی دولت آمریکا استفاده کنیم. این ستاد باید مکلف شود 
که همه اختیارات خود را برای هموارسازی راه تجارت بین الملل 

بخش خصوصی به کار گیرد.

افزایش مذاکرات مستمر •
افزایش مذاکرات مســتمر و موثر با ســایر کشورها الزامی و 
حیاتی اســت و در هر صورت دولت باید همزمان با دیپلماسی 
سیاسی، دیپلماسی اقتصادی را نیز به پیش ببرد چراکه تحریم در 
هر صورت برای اقتصاد کشور هزینه در پی دارد و اقتصاد کشور 
را فرسوده و کم بهره می کند. به طور مسلم اگر بخش خصوصی 
نیز در مذاکرات حضور داشته باشد مذاکرات با سرعت بیشتری 

پیش خواهد رفت و نتایج مطلوب تری نیز به دست خواهد آمد.
اما چه این ســتاد تشکیل بشــود و چه تشکیل نشود، اولین 
اقدام مورد انتظار با این فرض که دیگر در شرایط عادی اقتصادی 

در بند بالتکلیفی
صادرات، چگونه و به چه قیمتی؟

آرمان خالقی  
قائم مقام دبیرکل و عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 



صادرات و سیاست های ارزی

4445 ویژه نامه روز ملی صادرات    مهر 1397ویژه نامه روز ملی صادرات   مهر 1397

صادرات غیرنفتی

به سر نمی بریم، می بایست با رفع خودتحریمی ها، سیستم اداری 
و محیط کسب وکار کشــور به نحوی اصالح شود که یک فعال 
اقتصادی بتواند با کمترین هزینه و کوتاه ترین زمان ممکن امور 

اداری مربوط به کسب وکار خود را به انجام برساند.
مصائب صادرات گویا تمامی ندارد و اگر از افزایش هزینه های 
حمل ونقل بگذریم، در روزهای گذشته ناوگان حمل ونقل جاده ای 
نیز به دلیل گریبانگیری مشکالت عدیده خود، ساز مخالف نواخت 

و حجم زیادی از کاالها منتظر جابه جایی بر زمین ماند.

توان تولید معطوف به بازار داخل •
تجربه گذشته کشور در زمان درگیری با مشکل تحریم نشان 
می دهد در صورتی که تحریم ها به ترتیبی تشــدید شــود که 
شــرکت های صادراتی امکان صادرات را از دست دهند، به ناچار 
تــوان تولید خود را معطوف به عرضــه کاال در بازارهای داخلی 
خواهنــد کرد و این موضوع منجر بــه کاهش تولید یا تعطیلی 
واحدهای کوچک و متوســط غیرصادراتی خواهد شــد. به نظر 
می رسد که اتخاذ سیاست توانمندســازی واحدهای کوچک و 
متوسط ایرانی که بتوانند با واحدهای مشابه خود در سایر کشورها 
ارتباط تجاری برقرار کرده و جایگزین بنگاه های بزرگی که هدف 
تحریم ها قرار خواهند گرفت شوند، هم می تواند تا قدری فضای 
صادرات دوران تحریم را مدیریت کرده و هم از تعطیلی واحدهای 
کوچک و متوســط جلوگیری کند. ایجاد شرکت های مدیریت 
صادرات و کنسرســیوم های صادراتی از راه هــای موثر و موفق 
توانمندســازی بنگاه های کوچک و متوسط صادراتی محسوب 
می شوند که تابه حال به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است.

بنگاه های اقتصادی تولیدی کوچک و متوســط ایران حدود 
92 درصد بنگاه های اقتصادی کشور را از نظر تعداد و حدود 60 
درصد را از نظر ارزش و حجم سرمایه گذاری و اشتغال زایی و ایجاد 
ارزش افزوده به خود اختصاص داده اند. البته باید توجه داشت که 
فناوری رایج در کشــور بیشتر متکی به منابع است نه متکی به 

فناوری های برتر )های تک(.

صادرات غیرنفتی •
از نظر صادرات غیرنفتی با توجه به اینکه سهم بخش تولیدی 
کشــور حدود 15 درصد کل صادرات بوده و با کســر صادرات 
کاالهای کشاورزی و صنایع دستی، حدود 10 درصد کل صادرات 
کشــور متعلق به کاالها و خدمات تولیدی صنعتی است، بنا بر 
یک برداشــت یعنی باید تولیدات واحدهای کوچک و متوسط 
کشور معادل شــش درصد کل صادرات غیرنفتی باشد، ولی به 
نظر می رسد از نظر صادرات غیرنفتی سهم این بخش از اقتصاد 
- صنایع کوچک و متوسط- بسیار کمتر از حجم توان تولیدی آنها 

و رقم تخمینی اخیر است.
بــا توجه به اینکه ورود به مقوله صــادرات نیازمند امکانات و 
هزینه هــای بازاریابی و بازارســنجی و امــوری مانند حضور در 
نمایشــگاه های بین المللی و انجام تبلیغات محلی در کشورها و 
بازارهای مبدا و هدف اســت، این مهــم خارج از توان بنگاه های 

کوچک و متوسط تولیدی و صادراتی است.
اصوالً ضرورت ایجاد و شــکل گیری کنسرسیوم ها و به ویژه 
کنسرســیوم های تخصصی با هدف انجام پروژه های مشارکتی، 
ارتقــای تــوان عملیاتــی و کمــی و کیفی تولیــد و خدمات، 
سرشــکن کردن هزینه ها، بهره مند شدن از نتایج بازارسنجی ها 
و بازاریابی های مشــترک هدفمند، انتقال تجربیات مابین اعضا 

و شرکای کنسرســیوم، بهره مندی 
از تیم هــای تخصصــی بازاریابی و 
صادراتی، استانداردسازی محصوالت 
و خدمــات، ارتقــای توانایــی ارائه 
خدمات پس از فــروش،  اطالع یابی 
از جزئیــات و راهکارهــای صادراتی 
و گمرکــی، امکان تامین هزینه های 
نیروی انســانی متخصــص به طور 
مشــترک، امکان تامین سرمایه در 
گردش الزم، تحقق کیفیت مطلوب 
بازارهای جهانــی و افزایش ظرفیت 
تولید برای پاسخگویی به سفارش ها 

معنا و مفهومی خاص می یابد.

کاهش دیوانساالری •
چنانچــه یکی از سیاســت های 
تقویت بنیه صادراتی کشور به موضوع 
کمک به شکل گیری کنسرسیوم های 
صادراتی معطوف شــود، باید توجه 

داشت که کاهش دیوانســاالری، اتخاذ ترتیبات الزم برای ایجاد 
حس امنیت سرمایه گذاری مشترک، تقویت فرهنگ مشارکت و 
سرمایه گذاری های مشترک، ایجاد سهولت در تامین منابع مالی 
مورد نیاز صادرکنندگان، در دســترس قــرار دادن آموزش های 
تخصصی مورد نیاز، اتخاذ سیاســت های تشویقی از قبیل جوایز 
ویژه صادراتی، تســهیالت سفر و یارانه های ویژه برای حضور در 

نمایشگاه های خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
الزم اســت مزیت های کشــور و پتانســیل های موجود در 
بخش های مختلف مانند نفت، پتروشیمی، کشاورزی، دامداری، 
معدن، صنعت، گردشــگری، خدمات و فناوری های نو شناسایی  
شــده و بر مبنای آن بر روی صادرات این قبیل کاالها و خدمات 
برنامه ریــزی دقیق انجام گیرد و ســرمایه گذاران بــرای انجام 

فعالیت های تولیدی صادرات گرا در این زمینه ها تشویق شوند.
در خصوص طرح موضوع لزوم پیمان ســپاری ارزی از سوی 
صادرکنندگان در شرایطی که کشور با کاهش منابع ارزی روبه رو 
شــده اســت نیز باید گفت اصوالً بخش خصوصی عالقه ای به 
پیمان ســپاری ارزی ندارد، ولی اگر دولت اصرار به اجرای چنین 
روشــی داشته باشد، باید به گونه ای اجرا شود که بیش از این به 

فعاالن اقتصادی خسارتی وارد نیاید. 
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سیاست های مبهم

ممکن است این سوال که سیاست های ارزی در کشور چه چشم اندازی 
را بــرای صادرکنندگان به وجود آورده مطرح باشــد و اینکه آیا ابهام در 
سیاست های ارزی می تواند برای بحث صادرات در کشور چالش درست 
کند؟ باید گفت متاسفانه تالطم هایی که در بازار ارز و نرخ ارز وجود دارد 
بــر تمامی ابعاد اقتصاد تاثیر می گذارد و یکی از متغیرهای مهم اقتصاد 
کالن همین مســاله ارز و نوسانات ناشی از آن است. این وضعیت قطعاً 
به هیچ وجه نه برای اقتصاد کشور مفید است نه برای صادرات و نه برای 
صادرکنندگان! شوک های اینچنینی که به نرخ ارز وارد می شود، امکان 
دارد در مقطع کوتاهی یک صادرکننده از آن نفع ببرد و یک صادرکننده 
دیگر زیان ســنگینی را متوجه خود ببیند ولی شــوک های اینچنینی 
در طوالنی مدت به زیان صادرات کشــور اســت. متاســفانه عدم اجرای 
سیاست های صحیح اقتصادی موجب می شود که ما هرچند سال یک بار 
یک شوک ارزی اینچنینی داشته باشیم که کشور را با معضل و مشکل 
سختی روبه رو می کند که این چند ماه اخیر هم یکی از همین دوره ها بوده 
که متاسفانه به خاطر سیاست های غلطی که در سال های گذشته اعمال 
شده، این شوک ارزی ایجاد شد و چنین نابسامانی ای در وضعیت اقتصاد 
کشور به وجود آمد و برای صادرات مشکالت زیادی ایجاد کرد و حتی برای 
واردکنندگان نیز مشکالتی را ایجاد کرد و اصوالً یک نابسامانی برای همه 
اجزای کشــور به وجود آورده است. باید در نظر داشت که عدم اطالع از 
شرایط - حتی فردا- برای هیچ کس در حقیقت مفید نیست و این روشن 
نبودن وضعیت و آینده می تواند اوضاع اقتصادی را از آنچه اکنون وجود 
دارد بدتر کند. این نامشخص بودن شرایط ارزی موجب شده بسیاری از 
بنگاه های اقتصادی ما دچار مشکل شوند و نمی توانند تصمیم بگیرند که 

در ارتباط با حوزه اقتصادی خودشان چه اقداماتی را باید انجام دهند!
اگر بخواهیم مصداقی بحث کنیم باید به نکاتی نیز اشاره کنیم. یک 
نکته خیلی مهم تحت عنوان »نقدینگی« داریم. در چند ســال گذشته 
نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرد. از حدود 500 هزار میلیارد تومان به 
باالی 1600 هزار میلیارد تومان رسید یعنی تقریباً سه برابر شده است. از 
آن طرف نرخ ارز در ابتدای شــروع دولت یازدهم حدود سه هزار و 500 
تومان بود و این رقم تقریباً در این چند سال ثابت نگه داشته شد تا همین 
چند ماه اخیر که در این تالطمات ارزی اشکال هایی به وجود آمد. از آن 
طرف ما در قوانین برنامه های قبلی داشتیم که هر سال دولت مابه التفاوت 
نــرخ تورم داخل و تورم خارج را به نرخ ارز اضافه کند. متاســفانه همه 
دولت های ما به خصوص دولت های اول وقتی بر سر کار می آیند و شروع 
به فعالیت می کنند، تالش شان بر این است که با غیرواقعی نگه داشتن 
نرخ ارز قیمت ها را ثابت نگه دارند و تورم را پایین بیاورند. طبیعتاً این باعث 
می شود که واردات در کشور رشد کند و واردات کاال برای واردکنندگان، 
کامالً مقرون به صرفه شــود و صادرکنند گان مــا روزبه روز قدرت رقابت 
خودشان را از دســت بدهند. علت آن هم این است که در کشور هدف 
که واردات از آن صورت می گیرد عموماً تورمی وجود ندارد و در کشور ما 
تورم وجود دارد و وقتی تولیدکننده ما به دلیل آن تورمی که وجود دارد 
کاالیش را با قیمت باالتری تولید می کند و نرخ فروشش ثابت است، اگر 
نرخ ارز همواره آن افزایش را نداشته باشد قدرت رقابت پذیری خود را از 
دســت می دهد. ما در شش سال گذشــته از یک طرف هم رشد شدید 

نقدینگی داشتیم و هم تورم کاهش پیدا 
کرده است ولی تورم هر سال وجود داشته 
و از طرف دیگر دولت و بانک مرکزی در 
حقیقت نرخ ارز را سرکوب کردند و با ثابت 
نگه داشتن نرخ تالش داشتند وضعیت را 
به سود مدیریت خود تغییر دهند. طبیعت 
اقتصاد این است که یکدفعه چنین شوک 
بزرگ ارزی به وجود بیاید. در ســال های 
92-91 هم این اتفاق افتاد به خاطر اینکه 
در آن زمان هم می شــود گفت نرخ ارز را 
حدود هشت سال ثابت نگه داشته بودند 
و موجب شد در دو سال آخر دولت دهم 
هم عین همین وضعیت به وجود آید و یک 
شوک ارزی ایجاد شــود. از دو سال آخر 
دولت هشــتم تا دو سال آخر دولت دهم 
چون نرخ ارز ثابت مانده بود، آن شــوک 
به وجود آمد یعنی ما هر هشت سال یک 
بــار به دلیل نوع سیاســتگذاری مان یک 
شوک ارزی را داریم. آن زمان حدود هشت 
سال طول کشید چون آخرین سالی بود 
که در دو سال آخر دولت هشتم نرخ ارز 
را ثابت نگه داشتند یعنی سیاست ها در 
شش ســال قبل تر از آن منطقی تر بوده 
است. دلیل آنکه سیاست های شش سال 
قبل منطقی بــود، بحث قیمت ارز بود و 
باالخره با مشــکالتی که داشــت خوب 
پیش رفت ولی دو سال آخر شروع کردند 
به ثابت نگه داشتن نرخ ارز و شش سال 
هم در دولت هــای نهم و دهم بود که ما 
دیدیم که دو سال آخر دولت دهم، همین 
اتفاق افتاد ولی به هر حال آن اتفاقی که 
باز در آن سال افتاد، دولت خیلی سریع تر 
کمــک کرد که بازار را جمع کند. این بار 
البته هم نوسان و افزایش قیمت ارز خیلی 
شدید بوده که دالیل آن دیگر بر همگان 
روشــن است و هم بی برنامگی و نداشتن 
یک سیاست مشخص برای برخورد با این 
قضیه در دولت وجود داشت که مدیریت 
صحیح این قضیه را طوالنی کرده است. 
االن ما داریم وارد هفتمین ماه تالطم ارزی 
می شویم در حالی که هنوز سیاست های 
ارزی کشــور و بانک مرکزی مشــخص 

نیست.
ایــن وضعیت روی همــه چیز تاثیر 

می گذارد. ممکن اســت این تصور به وجود آید که تنها برای واردکننده 
ممکن است مشکالتی ایجاد کند در حالی که این مساله ارزی بر واردات 
و صــادرات و همه چیز تاثیر دارد. صادرکننده هم می خواهد کاالیش را 
در داخل کشــور تهیه کند! فرد صادرکننده االن نمی داند امروز که مثاًل 
می خواهد این کاال را سفارش دهد یا تهیه کند، یا خرید کند و بعد این 
را صادر کند، در زمانی که آن دالر بخواهد به دســتش برسد آن دالر با 
چه نرخی اســت و دولت چقدر سیاستش را تغییر می دهد. در حقیقت 
وضعیت عدم اطالع از آینده حتی آن زمانی هم که بحث می کردیم که 
دولت باید ســاالنه نرخ ارز را بر اساس میانگین تفاوت نرخ تورم داخلی 
و خارجــی افزایش دهد، اعتقادمان هم این بود کــه باید با یک روند و 
شــیب مالیمی اتفاق بیفتد که همه هم از آن اطالع داشته باشند یعنی 
بدانند که مثالً اگر فرض کنید امروز دالر A تومان اســت مثالً آخر سال 
A تومان + مثالً 10 یا 15 درصد می شــود و این کامالً شــفاف باشد و 
همه هم از این وضعیت اطالع داشــته باشند. ولی االن متاسفانه اینکه 
شــرایط نابسامان اســت، از آن طرف آینده هم روشن نیست و هر روز 
هم شما می بینید دارد بخشنامه های مختلفی صادر می شود که بعضی 
از این بخشنامه ها ناقض بخشنامه های قبلی است و بعضی هایش ناقض 
بخشنامه های وزارتخانه های دیگر است و اقتصاددانان ما همین طور دارند 
در بالتکلیفی حرکت می کنند و آینده اصالً برایشان روشن نیست. از طرف 
دیگر متاســفانه دولت آمده بحثی را تحت عنوان »پیمان سپاری ارزی« 
مطرح کرده که این به هیچ وجه مورد تایید ما نیست و این را نمی پذیریم 
و درست و به صالح هم نیست. به خصوص برای بخش خصوصی کشور 
که از امکانات و یارانه خاصی استفاده نمی کنند. وقتی دولت می خواهد 
روی بخش پتروشــیمی، فوالد، مس، آلومینیوم و... اقداماتی انجام دهد 
که اصوالً هم این واحدها متعلق به دولت و نهادهای وابســته به دولت 
است که این بحث دیگری است و حتی در مورد آن هم اعتقاد داریم که 
دولت باید رانتش را از بین ببرد و از آن طرف پیمان سپاری برای آنها هم  
نباشد ولی این قضیه واقعاً برای صادرکنندگان مثالً صنعتی ما که االن 
مواد اولیه شــان را دارند از بازارهای با نرخ ارز روز محصول شان را تولید 
می کنند یا بقیه صادرکنندگانی که کاالیی که دارند می خرند با قیمت 
بســیار گرانی دارند تهیه می کنند، این هیچ دلیل و توجیهی ندارد که 
بخواهند پیمان ســپاری کنند که این را بعداً وارد سامانه نیما کنند و در 
حقیقت یک مکانیسم اضافی و چیزی را که در دولت های قبلی هم تجربه 
شده و دیدند که این نتیجه ای نمی گیرد و هرچقدر که اجازه دهیم اقتصاد 
کشور در یک فضای رقابتی فعالیت کند، اگر رانت ها را از بین ببریم و به 
جایش فضای رقابتی به وجود بیاوریم همه مسائل و مشکالت خودبه خود 
حل خواهد شد و این گونه مقررات دست وپاگیر به خصوص همین بحث 
پیمان سپاری ارزی مطمئناً در طوالنی مدت به ضرر صادرات کشور خواهد 
بود. موســی غنی نژاد در مقاله ای نوشته است: »برخالف آنچه طرفداران 
پیمان سپاری ارزی ادعا می کنند این سیاست بیش از آنکه ناظر بر ممانعت 
از خروج سرمایه باشد ناظر بر وادار کردن صادرکنندگان به فروش ارز به 
قیمت دستوری دولتی است. در واقع هر صادرکننده حرفه ای برای ادامه 
فعالیت اقتصادی خود در داخل کشــور ناگزیر از تبدیل ارز خود به پول 
ملی است. بنابراین سرمایه صادرکننده حرفه ای هیچ گاه به طور دائم از 

آینده روشن نیست
ابهام در سیاست های ارزی چه چشم اندازی پیش روی صادرکنندگان گذاشته است؟

محمدمهدی راسخ 
دبیرکل سابق اتاق بازرگانی تهران 
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سیاست های مبهم

کشور خارج نمی شود مگر اینکه شغل خود را بخواهد برای همیشه ترک 
کند. به این ترتیب می توان گفت هر صادرکننده ای تنها یک بار می تواند 
سرمایه از کشور خارج کند و صادرات به طور کلی و منطقی مسیر اصلی 
خروج سرمایه از کشور نیســت. اما آفت بزرگ سیاست پیمان سپاری، 
همچنان که تجربه های گذشــته نشان داده، فساد اقتصادی گسترده ای 
اســت که به همراه خود می آورد و هزینه این فساد را البته بیش از همه 
بخش خصوصی واقعی می پردازد. شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی 
)خصولتی ها( که از انواع رانت ها و امتیازات تبعیض آمیز سود می برند و از 
همه مهم تر پاسخگوی عملکرد خوب یا بد خود نیستند و عمالً پشتیبانی 
قدرت سیاسی را دارند چندان مشکلی با مقررات گذاری دستوری در بازار 
ارز از هر نوع آن ندارند. اما بخش خصوصی بی پناهی که هزینه هایش در 
بازار با تورم قیمت ها و باال رفتن دستمزدها افزایش می یابد ناگزیر می شود 
با پیمان ســپاری ارزی درآمدهای حاصل از صادرات خود را به نرخ ثابت 
و دســتوری دولت که کمتر از قیمت تعادلی بازار آزاد است به پول ملی 

تبدیل کند.«
باید در نظر داشت که مطلوب اقتصاد کشور در حوزه سیاستگذاری 
ارزی که بتواند صادرات را پوشــش دهد چه نوع سیاســتگذاری ای باید 
باشد و این سیاست چه نوع مطلوبیتی باید داشته باشد؟ می تواند پرسش 
بسیاری از صادرکنندگان و مردم باشد. باید پذیرفت کشور نیاز دارد یک 
مجموعه سیاســتگذاری های صحیحی در اقتصاد کالن داشته باشد. ما 
نمی توانیم مثالً از یک طرف بگوییم رشــد نقدینگی را رها می کنیم و 
همین طور سال به سال و ماه به ماه نقدینگی در کشور رشد زیادی داشته 
باشــد و از آن طرف بخواهیم در مقابلش نرخ ارز را ثابت نگه داریم یا در 
حقیقت بخواهیم نرخ ارز را با قیمت گذاری سرکوب کنیم یا نرخ خرید 
و فــروش کاال را ثابت نگه داریم. اینها همه نیــاز دارد که برنامه ریزی و 
سیاستگذاری جامعی در ارتباط با سیاست های کالن اقتصادی در کشور 
شکل بگیرد و نهایتاً تا زمانی که ما در کشور تورم داریم و تورم مان نزدیک 
به صفر نرسیده، هر ســاله نرخ ارز را بر اساس همان چیزی که االن در 
برنامه سوم، چهارم و پنجم بود نرخ ارز را بر اساس تفاوت نرخ تورم داخلی 
و تورم کشورهای هدف با شیب مالیمی افزایش دهیم تا صادرکنندگان ما 
توان رقابتشان را از دست ندهند. این نکته بسیار مهمی است چون تورم 
در بســیاری از کشورهای دنیا که ما داریم با آنها تجارت انجام می دهیم 
موضوعی حل شده است یا تورم ندارند یا تورم شان عدد بسیار پایینی است؛ 
در کشور ما تورم وجود دارد و االن هم که در این چند ماه اخیر تورم مان 
متاسفانه به خاطر همان رشد نقدینگی بسیار شدید دارد شدت می گیرد و 
رشد زیادی خواهد داشت بنابراین این را باید بپذیریم که به صالح کشور 
است که نرخ ارز ما افزایش پیدا کند البته نه به صورت شوک اینچنینی که 
یکدفعه ای انجام شد بلکه باید در طول سال با یک روند یکنواخت، مناسب 
و شفافیت که همه فعاالن اقتصادی بتوانند برنامه ریزی کنند و بدانند که 
چه چیزی پیش رو دارند و بر اســاس آن برنامه های مختلف خودشان را 
تنظیم کنند. اگر غیر از این اتفاق بیفتد، مطمئناً فعالیت اقتصادی 15:19 

ما به مشکل خواهد خورد.
پیش بینی من از وضعیــت بازار )وضعیت ارز( به عنوان کســی که 
در حوزه صادرات فعالیت دارد، این اســت که امیدی به بهبود وضعیت 
ندارم چراکه به نظرم شــرایط کشور نشان می دهد دولتمردان و مجریان 
ما به دنبال یکســری سیاست های غلط هســتند که یکی از آنها بحث 
پیمان سپاری ارزی است؛ سیاستی که در گذشته شکست خورده است. 
یکی اینکه نظام ارزی کشــور را با سیاســت بگیر و ببند، در حقیقت به 
سیستم امنیتی تبدیل کرده ایم که ضمانتی برای آرامش و بهبود وضعیت 
ندارد. باید از فضای امنیتی خارج شویم و فضای کشور به یک فضای امن 
تبدیل شــود و فضا تبدیل به فضای آرامش شود. البته کسی هم نباید 
تخلفی کند و این طور نباشد که اگر کسی خالف کرد با او برخورد نکنند 

ولی فضا نباید امنیتی باشد چراکه اقتصاد 
در بستر امنیت و آرامش به ثبات می رسد 

و می تواند بهبود را طی کند.
سیاســت »برخورد« سیاست غلطی 
است. این اســت که در حقیقت هر روز 
یک بخش از کشور و اقتصاد مملکت دچار 
مشکل است. ثبات قوانین و مقررات یکی 
از بخش های مهمی است که در هر جای 
دنیا پاســخ داده و هر چقدر که توانستند 
قوانیــن و مقرراتشــان را باثبات تر کنند 
موفقیت های بیشتری کسب کردند. همین 
چند وقت گذشته شاید 50-40 یا حتی 
بیشتر بخشنامه از طرف بانک مرکزی و 
وزارتخانه های دیگــر در ارتباط با همین 
مســائل ارزی و واردات و صادرات صادر 
شده است. این ناشی از عدم سیاستگذاری 
صحیح و عدم برنامه ر یزی اســت. اگر ما 
سیاستگذاری صحیحی داشته باشیم بر 
اســاس آن برنامه ریزی می کنیم و اصاًل 
هم نیازی نیست که این همه بخشنامه، 
آیین نامه، مقررات و... صادر کنیم. ضمن 
اینکه اصوالً سیســتم های بگیروببندی 
جوابگو نخواهد بود. شاید هم اگر سیاست 
غلطی داشــته باشــیم وقتی نرخ ارزتان 
مثــالً فرض کنید خیلی بیشــتر از عدد 
4200 تومان باشــد، بیاییــد به همه ارز 
4200 تومانی بدهید و بعد وقتی فهمیدید 
که نباید این طور باشــد، در آن موقع هم 
حرف کسی را گوش نکنید و وقتی متوجه 
شدید که این سیاست ها غلط بوده، حاال 
بخواهید دوباره سراغ کسانی بروید که این 

ارز را گرفتنــد و پیگیری کنید و ببینید با چه قیمتی فروخته و کار به 
بگیر و ببند برسد! این امر شدنی نیست. باید دید این وضعیت چه حجم 
نیرویی می طلبد. اگر همه ســازمان های بازرسی و تمام قوه قضائیه هم 
بخواهند دنبال این روند بروند، طبیعتاً موفق نخواهند شد. چرا ما این کار 
را بکنیم؟ چرا از اول وقتی می گوییم که این عدد غلط اســت و این عدد 
درست نیست، گوش نمی کنید؟ چرا وقتی در طول این شش سال مرتباً 
گفته شد که این نقدینگی خیلی دارد گسترش پیدا می کند و گفته شده 
قیمت ارز را ثابت نگه ندارید و خب متاسفانه ثابت نگه داشتند چرا کسی 

به حرف این همه منتقد دلسوز اقتصاد کشور گوش نداد؟
مشکالت آینده نیز باید در نظر گرفته شود. بخشی از مشکالت هم 
مربوط به بازگشت سیاست پیمان سپاری خواهد بود که سیاست غلطی 
است و قطعاً ناکارآمد خواهد بود. باید این پرسش اساسی مطرح شود 
که سیاستگذاران ما واقعاً علم و آگاهی نسبت به این موضوعات ندارند؟ 
یعنی تصور غلطی از وضعیت بازار و تورم جامعه دارند؟ یا دالیل دیگری 
دخیل است؟ باید بررسی شود و ببینیم وقتی کارشناسان و متخصصان 
می گویند این سیاست ارزی به صالح کشور نیست و هیچ کس گوش 
نمی دهد کشور به تالطم می افتد و بعد دوباره همان سیاست های غلط 
دوباره پیگیری می شود! منظورم این است که می خواهم ببینم اینها به 
چه فکر می کنند؟ اصالً نمی دانند یا نه، دالیل دیگری دخیل است؟ اما 
واقعیت این است که در کشور ما عمدتاً سیاستمدارانی بودند و هستند 
که این مســائل را درک می کنند. و این تصور که این افراد تاثیرگذار 
دانایی یا اطالع کافی از این مســاله نداشته باشند، اشتباه است. همه 
افرادی که ســالیان سال تجربه داشتند و مدیریت اقتصاد کشور را در 
دست داشته اند همه این مسائل را می دانند. متاسفانه در کشور ما به 
سخنان کارشناسی بی توجهی می شود و بعضی از مسووالن می شود 
گفت به خاطر حفظ صندلی های خودشان به بعضی از دستورات غلطی 
که به آنها ابالغ شده، سر فرود آوردند و آن کار را انجام دادند. سخنان 
و انتقادات کارشناســان و متخصصان امر را هم کامالً کنار گذاشتند و 
بحران ایجاد شد. وقتی بحران ایجاد شد، باز شروع کردند با سیاست های 
غلط دیگری جبران مافات کنند که این خودش در حقیقت وضعیت 

را بدتر کرد. 
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صادرات محوری

نگاهی به عملکرد مجریان قوانین و برنامه های توســعه ای ایران در ادوار 
گذشــته به روشنی نشان می دهد که اصوالً سیاست توسعه صادرات به 
صورت یک برنامه منســجم و بلندمدت در دستور سازمان ها و نهادهای 
دولتی کشور قرار ندارد، به طوری که تمرکز این ارگان ها عمدتاً بر تولید 
بــرای رفع نیاز داخل و افزایش آن به منظور رســیدن به خودکفایی در 
تولید محصوالتی خاص بوده اســت و قوت گرفتن صادرات غیرنفتی در 
ادوار گذشته تحت تاثیر عوامل مقطعی چون تغییر در قیمت های جهانی، 
کاهــش هزینه های تولید محصول یا افزایش تولید به صورت مقطعی و 
تحت تاثیر شرایط خاص ایجاد مازاد عرضه محصول بوده است و نه برنامه 

و سیاست بلندمدتی برای توسعه صادرات محصوالت غیرنفتی.

اصلی ترین مانع صادرات محوری •
به نظر می رســد در حال حاضر اصلی ترین چالش اقتصاد ایران برای 
صادرات محوری عدم اجرای سیاست های بلندمدت تدوین شده برای فاصله 
گرفتن از اقتصاد تک محصولی است. به بیان دیگر به طور کلی بدنه دولت 
به عنوان مجری قوانین تصویب شده از سوی نهاد قانونگذار در برابر اجرای 
مواد قانونی حرکت به سمت توسعه صادرات محصوالت غیرنفتی از خود 
مقاومت نشــان داده و به همین دلیل اســت که تا امروز زیرساخت های 
صادراتی به عنوان مهم ترین عامل در توســعه صــادرات مورد توجه قرار 
نگرفتــه و در نتیجه حمایت نهادهای دولتی از تولیدکنندگان تنها برای 
رفع نیازهای داخلی و با هدف پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و 
جلوگیری از واردات به منظور حمایت از تولید داخلی بوده است و افزایش 
صادرات محصوالت غیرنفتی چــون محصوالت تولیدی صنایع تبدیلی 
به دنبال تالش های فعاالن بخش خصوصی در جهت توســعه صادرات و 
گرفتن سهمی از بازارهای صادراتی جدید به دنبال توافق برجام بوده است، 
به طوری که امروز بخش خصوصی خود توانسته با وجود موانع صادراتی 
فراوان که مهم ترین آنها باال بودن هزینه تمام شده تولید محصوالت بوده 
است، سهمی از بازارهای صادراتی باالخص کشورهای همسایه به دست 
آورد. همین مساله عدم سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت های صادراتی 
کشور سبب شده کشور ما به رغم پتانسیل های صادراتی باال در مورد برخی 
محصوالت، بازارهای صادراتی را به کشورهای دیگر باالخص کشور همسایه 
ترکیه واگذار کند و همچنین نتواند در بزنگاه های فتح بازارهای صادراتی 
عکس العمل به موقع از خود نشان دهد، نمونه بسیار متاخر آن تحریم قطر 
از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس بود که ایران می توانست از امتیازات 
روابط سیاسی مثبت و موقعیت جغرافیایی مناسب خود با قطر استفاده کند 
و به این ترتیب صادرات محصوالت غذایی خود را به این کشور واردکننده 
مواد غذایی افزایش دهد، اما زیرساخت های صادراتی قوی تر ترکیه سبب 
شد این کشور رقیب ایران، این فرصت را مغتنم شمرده و از همان روزهای 
آغازین شــروع تحریم ها، هواپیماهای حامل محصوالت غذایی خود را به 
سمت بازارهای این کشور گسیل دارد و از مرزهای زمینی ایران نیز برای 

ترانزیت کاال و کاهش هزینه های حمل هوایی کاال به قطر استفاده کند.

بخشنامه های مخرب •
نوسانات ارزی که از روزهای پایانی سال گذشته آغاز شد که همچنان 

تا امروز هم اقتصاد ایــران را تحت تاثیر 
خود قرار داده اســت و بخشــنامه های 
پی درپــی و ناگهانی دولــت که هر یک 
برای تعدیل آثار مخرب بخشــنامه قبلی 
بر بخشی از اقتصاد کشور صادر شده اند، 
تولیدکننــدگان را برای تامین مواد اولیه 
تولیدی خود با مشــکالت فراوانی مواجه 
کــرده و فرآیند ثبت ســفارش و تامین 
مواد اولیه تولید را به فرآیندی پرپیچ وخم، 
زمان بر و پرهزینه مبدل ساخته است که 
تولیدکنندگان، تامین کنندگان و در نهایت 
مصرف کنندگان نهایی پرداخت کنندگان 
کلیه این هزینه ها هستند. اعالم تخصیص 
ارز با نرخ دولتی 4200تومانی در ماه های 
ابتدایی سال جاری به کلیه کاالها و هجوم 
برای ثبت سفارش واردات با این نرخ سبب 
شد در عمل موارد فراوانی از سوءاستفاده 
را شاهد باشیم، به طوری که دولت برای 
اصالح شــرایط ایجادشده در یک مصوبه 
غیرکارشناسی دیگر تنها چند قلم کاالهای 
اساسی را در شمول دریافت ارز دولتی با 
نرخ 4200تومانی قرار داد و سایر کاالها 
را برای ترخیص از گمرکات کشور موظف 
به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و 
بازار آزاد کرد، که تبعات مخرب ناشــی 
از این مصوبه های غیرکارشناســی هنوز 
هم دامن تولیدکننــدگان را رها نکرده و 
ذخایر کاالهای اساسی کشور را در آستانه 
تحریم های اقتصادی آمریکا علیه اقتصاد 

کشورمان تحت تاثیر قرار داده است.

راه جلوگیری از کمبود در  •
بازارهای داخلی

خام  محصــوالت  معکــوس  قاچاق 
کشــاورزی، هجوم شهروندان کشورهای 
همسایه چون عراق برای خرید و در نهایت 
عدم توانایی دولت در کنترل این شرایط 
ســبب شــد ناگزیر صادرات محصوالت 
صنایع تبدیلی چون رب گوجه فرنگی که 
در سال های گذشته توانسته بود به یکی از 
محصوالت اصلی صادراتی صنعت غذایی 
کشور تبدیل شــود با اعالم ممنوعیت از 
ســوی وزارت صنعت متوقف شود. رب 
گوجه فرنگی پس از لبنیات و شیرینی و 

شــکالت در سال گذشته با صادرات حدود 136 هزار تن به ارزش 192 
میلیون دالر بیشترین صادرات را در میان اقالم صنایع غذایی در کشور 
داشته است. در حالی که سیاست جایگزینی که می توانست در این شرایط 
برای جلوگیری از کمبود در بازارهای داخلی اتخاذ شود آزادسازی واردات 
در کنــار صادرات بود که از مواجهه بازارهای داخلی با کمبود جلوگیری 
می کرد، چراکه تجربه های متعدد ادوار گذشته گویای آن هستند که دولت 

قادر به کنترل پدیده قاچاق نیست.

چالش پیمان سپاری ارزی •
یکی از اصلی ترین بخشنامه هایی که در پی وقوع بحران های ارزی و 
با هدف افزایش عرضه و ایجاد تعادل در نرخ ارز صادر شد، پیمان سپاری 
ارزی اســت، بخشنامه ای که در شــرایط حال حاضر گردش چرخ های 
صادرات را کندتر کرده و به یکی از موانع صادراتی این روزهای کشورمان 
تبدیل شده است. این بخشنامه صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز 
حاصل از صادرات خود با نرخ سامانه نیما، که در حال حاضر حدود 8200 
تومان است، می کند در حالی که تفاوت چندانی در نرخ های خرید ریالی 
واسطه ها از صادرکنندگان محصوالت غذایی به کشورهایی چون عراق، 
که از اصلی ترین مقاصد صادراتی محصوالت غذایی ایرانی اســت، ایجاد 
نشده است چراکه عمده مبادالت تجاری کشورمان با کشورهای همسایه 
به صورت ریالی صورت می گیرد؛ مطابق آخرین آمارها حدود 42 درصد 
از حجم تجارت ایران در نیمه نخست سال جاری با کشورهای پیرامونی 
خود بوده است و ایران بیشــتر صادرکننده کاال به این کشورهاست به 
همین علت قانون پیمان سپاری ارزی تجار صادرکننده کاال به کشورهایی 
چون عراق و افغانســتان را با چالش های جدی و مسائل اساسی روبه رو 

کرده است.

تغییر نگاه خریداران خارجی به بازار ایران •
شرایط متالطم اقتصادی کشور بیش از پیش قدرت تصمیم گیری و 
برنامه ریزی حتی برای مدت زمان کوتاه چندماهه را از فعاالن اقتصادی 
گرفته و نگاه خریداران خارجی را به بازار ایران به عنوان بازاری بی ثبات 
که نمی توان برای تامین کاال در بلندمدت روی آن حســاب کرد، تغییر 
داده است. سیاست ممنوعیت صادرات برخی محصوالت صنایع تبدیلی 
شاید در حال حاضر و با توجه به شرایط ایجادشده برای بازار داخلی قابل 
توجیه باشــد، ولی این شرایط ماحصل سیاست های گذشته و تاخیر در 
ممنوعیت صادرات مواد خام کشاورزی است و صادرکنندگانی که برای 
به دســت آوردن این بازارها سال ها برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرده اند 
باید هزینه این سیاســت ها را بپردازند، هزینه از دســت رفتن بازارهای 
صادراتی که بازگرداندن آنها، در صورتی که عزمی برای بازگرداندنشــان 
وجود داشــته باشد، شاید به ســال ها زمان نیاز داشته باشد. مهم ترین 
نکته در ارتباط با اتخاذ سیاســت های غلط و اشــتباهات مکرر اما عدم 
پاسخگویی اتخاذکنندگان آنها در ارتباط با نتایج و هزینه هایی است که 
این تصمیمات بر کشور تحمیل می کنند، عدم پاسخگویی که احتمال 
تکرار این اشتباهات در آینده و تحمیل هزینه های بیشتر بر اقتصاد کشور 

در آینده را قوت می بخشد. 

مقاومت بدنه دولت در مقابل توسعه صادرات
اقتصاد ایران برای توسعه صادرات با چه چالش ها و موانعی روبه رو است؟

کاوه زرگران 
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران 
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صادرات محوری

متاسفانه روند بروز مسائل و مشکالت پیرامون صادرات غیرنفتی در 
کشــور به  ویژه در ماه های اخیر رو به افزایش بــوده و مطرح کردن 
مصادیق آن برای بسیاری از خوانندگان این سطور تکراری و کسالت آور 
است. اما از آنجا که ریشه مشکالت در موضوعات باالدستی صادرات 
قرار دارد، برای بیان صحیح مساله ضروری است بر موضوعات باالدستی 
که صادرات کشور متاثر از آن است مروری هرچند کوتاه داشته باشیم 
چراکه یادآوری آنها خالی از فایده نخواهد بود. به دلیل ضرورت رعایت 
اختصار، بهتر دیدم از تحلیل جامع انجام شــده در خصوص وضعیت 
کالن اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و... کشور که در قالب نامه های اول 
و دوم جمعی از اقتصاددانان به رئیس جمهور و ملت شریف ایران طی 
مرداد و مهرماه 1397 مطرح شده است، اقتباس گیرم. کلیدواژه های 
این نامه ها را می توان بدین صورت بیان کرد: »انحراف از مسیر اقتصاد 
تولیدمحور و مردمی و حرکت به ســمت اقتصاد خصولتی و رفاقتی 
رانت محور«، »وابستگی به صادرات مواد خام و اولیه صنعتی و معدنی 
با تکیه بر رانت گسترده منابع و انرژی و تعمیق اتکای اقتصاد کشور 
به درآمدهای ناشی از خام فروشی«، »تضعیف و تحدید مستمر بخش 
خصوصی واقعی و به ویــژه بخش خصوصی مولد )صنایع کوچک و 
متوســط(، »غیرمردمی شــدن اقتصاد و در نهایت تشدید رکود در 
فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی واقعی«، »کاهش سطح درآمد و 
معیشت عامه مردم و تشدید فقر و نابرابری های اقتصادی- اجتماعی«، 
»عدم انسجام و بی ثباتی در موضع گیری های داخلی در برابر تنش های 
خارجی«، »ناکارآمد و غیرتوســعه ای بودن الگــوی کنونی صادرات 

غیرنفتی«.
 اگر این کلیدواژه ها را که بخش کوچکی از وضعیت کشور را به تصویر 
می کشد، بپذیریم و به اساتید و متخصصان کشور هم اعتماد داشته 
باشــیم، آنگاه به  راحتی می توان دریافت که با ادامه این روند هیچ گاه 
صادرات »محور« نخواهد شد. به یک دلیل بسیار ساده که عبارت است 
از عدم هم پیوندی صادرات با مردم به عنوان ارزشمندترین دارایی یک 
جامعه و کشور. وقتی گفته می شود مردم یعنی منافع، اشتغال، سطح 
رفاه و زندگی، کســب علم و دانش و بســیاری از پارامترهایی که به 
زندگی آنها ارتبــاط دارد. صادرات باید با زندگی روزمره مردم درگیر 
شود. معلم، کارمند، کارگر، خانه دار و همه اقشار جامعه باید در فرآیند 
صادرات نقش عملی داشته باشند به نحوی که ایجاد هرگونه نوسان در 
روند صادرات به طور مستقیم بر زندگی آنها اثر داشته باشد و در نتیجه 
برای حفظ و حراست از کیان صادرات چه در داخل و چه در خارج از 
کشور با تمام توان تالش کنند و به هیچ عنوان از دستاوردهای خود 
کوتاه نیامده بلکه برای ارتقای آنها بکوشند. واقعیت این است که امروز 
در ایران صادرات مردم نهاد نیست، اگرچه از فرازهای مهم سیاست های 
اقتصاد مقاومتی نیز تکیه بر همین اصل بود که اقتصاد کشور مردم نهاد 
باشد ولی نشد. بنابراین با دستور، توصیه و تقاضا نمی توان یک امر را 
مهم تلقی کرد بلکه برای مهم شدن آن امر باید فرآیندی شکل گیرد 
که آن موضوع در زندگی مردم نمود عینی داشــته باشد. سال هاست 
بخش قابل توجهی از هزینه های جاری و عمرانی کشور از محل فروش 
نفت خام است. در حالی که می توان تصور کرد که اگر به واقع این طور 

نبود و اتکای دولت در تامین هزینه های 
کشــور، به فعالیت های مولد اقتصادی 
مردم نهاد بود، امروز نیازی به طرح عنوان 
باید  نداشــتیم. مردم  صادرات محوری 
اقتصــاد را اداره می کردند تا دولت هم 

بتواند کشور را اداره کند.
 همان طور که در باال اشــاره شــد، 
کشــور به الگوی مناسب برای صادرات 
و حتــی مدیریت اقتصــادی خود نیاز 
دارد. اســتفاده از تجربیــات جهانی در 
قالب الگو گرفتن و ســپس بومی سازی 
آنهــا - به معنای علمی نــه به صورت 
ناکارآمــد کردن آنها- بــه وفور در دنیا 
وجود دارد. تجربه جهانی به ما می گوید 
حاکمیت تجارت جهانی و سرمایه گذاری 
همچنان در جریان است، موضوعات و 
ایده های جدیــدی همواره به آن اضافه 
می شــود. در حال حاضر مشــروعیت 
سیستم تجارت جهانی با سازمان تجارت 
جهانی است و این سازمان در هسته آن 
قرار دارد. سیاستگذاران سعی می کنند 
در چارچــوب این ســازمان به انقالب 
صنعتــی چهارم کــه انقالبی صنعتی، 
اقتصادی و اجتماعی است دست یابند. 
اگر برنامه 2030 ســازمان ملل متحد 
برای توســعه پایدار و توافقنامه پاریس 
در مورد تغییــرات آب وهوایی فرصتی 
برای موفقیت داشته باشد، باید چندین 
میلیارد دالر سرمایه گذاری مجدد شود و 
جست وجو برای یک دستور کار جامع 
جهانی که به طور موثر آن روند را ادامه 
دهد، آغاز خواهد شد. نمودار شماره یک 
مولفه های اصلی این رویکرد را نشــان 
می دهد و هــر کدام نیز زیربخش هایی 
را بــه خود اختصــاص می دهند. البته 
زیربخش ها نیز بــه صورت منحصر به 
مولفــه خاصی تعلق ندارند و با ســایر 

مولفه ها ارتباط خواهند داشت.
بنابراین صادرات اساساً یک زنجیره 
است. زنجیره ارزش صادرات دربرگیرنده 
عناصر متعددی است که با مقیاس های 
داخلــی و بین المللی می تــوان آن را 
تعریف و تبیین کرد. ولی به نظر نگارنده 
عناصری چون مــردم، دانش، مهارت، 

عوامل و نهاده های تولید، نوآوری، مدیریت، لجستیک، منابع و ارتباطات 
مالی و بین المللی و البته امنیت از مهم ترین آنها در ایران است. تا زمانی 
که این عناصر نتوانند در هر شرایطی در کنار هم برای انجام صادرات 

قرار گیرند، نمی توان انتظار داشت که صادرات محور باشند.
 امروز امنیت اقتصادی کشور مورد تهدید واقع شده. پاسخ به این 
تهدید نه از راه غیراقتصادی بلکه کامالً اقتصادی است. کشور ما تجربه 
این گونه تهدیدها را نیز قبالً داشته است و به نوعی از آن هم عبور کرده، 
اقتصاد مبتنی بر تولید نوآور و مردم نهاد و هم پیوند با نظام بین الملل 
به نوعی که بتواند کم کم در زنجیره جهانی ارزش در مقیاس خود قرار 
گیرد، می تواند پاسخ مناسبی به این تهدیدات باشد. صادرات و به بیان 
کامل تر تجارت حلقه واسط این پیوند است. آنچه در تضاد با این مقوله 
است باید از سر راه برداشته شــود. اگر به  درستی این موضوع درک 
نشود تهدید امنیت اقتصادی می تواند به سایر حوزه ها هم کشیده شود. 
اقتصاد ایران به  راحتی ظرفیت گذر از این شرایط را دارد به شرطی که 

تغییر روندهای اساسی در آن در دستور کار قرار گیرد.
 تحریم نفــت و برخی دیگر از اقالم، می تواند فرصتی برای محور 
قرار دادن صادرات و زنجیره ارزش آن و بازخوانی موانع و چالش های 
داخلی و خارجی باشد. تقریباً تمامی راهکارهایی که اقتصاددانان به 
رئیس جمهور محترم داده اند، عملی و شدنی است. این راهکارها مبتنی 
بر نظریات و دیدگاه های علمی و اقتصادی است. و برای اجرای آنها نیاز 
به تصمیمی متهورانه است که اخیراً نیز مقام معظم رهبری در دیدار با 

سران قوا به آن اشاره کردند.
 روز ملی صادرات، بهانه ای برای طرح این گونه دیدگاه ها با هدف 
توجه بیشــتر همگان به اهمیت و نقش صادرات در کشــور است. 
صادرات به آموزش و تربیت نیاز مبــرم دارد، و این مقوله باید برای 
نسل های بعدی بسیار جدی گرفته شود. باید نسلی را تربیت کرد که 
محور بودن صادرات در ذهن آنها نقش بســته باشد و با قرار گرفتن 
در نظام اجرایی، قانونگذاری و قضایی کشــور آن را به اجرا درآورند. 

به امید آن روز. 

صادرات باید مردم نهاد شود
آیا زمان آن نرسیده که صادرات محور شویم؟

 بهروز حسن الفت
 مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا، سازمان توسعه تجارت ایران

 نمودار 1- زنجیره ارزش تجارت و سرمایه گذاری بین الملل

منبع: مجمع جهانی اقتصاد 2018
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صادرات، محصول یک اقتصاد باثبات و دارای محیط کسب وکار شفاف، آزاد 
و رقابتی اســت. هرچقدر که اقتصاد یک کشور از این ویژگی ها دور باشد، 
طبیعتاً صادراتش کمتر، ناپایدارتر و با ارزش افزوده پایین تری خواهد بود. 
اقتصاد کشــور ما هم در طول تمام این ســال ها شاید در مقاطع کوتاهی 
توانسته به طور نسبی چنین محیطی را که محیط مساعد برای تولید، تولید 

صادراتی و صادرات باشد، فراهم کند.
غیــر از جهش صادراتی که ما از قَِبل توســعه صنایع پتروشــیمی و 
همین طور سرمایه گذاری در میادین گازی مان که منجر به تولید میعانات 
گازی شد، داشته ایم، عمالً اتفاق جدی که تحول را در تولید و صادرات ما 

به وجود آورد، نیفتاده است و نتیجه این است که می بینیم!

نداشتن راهبرد بلندمدت •
جهــش صادرات ایران از 10 میلیارد دالر تا نزدیک به 40 میلیارد دالر 
عموماً مرهون صادرات حدود 15 تا 18 میلیارد دالری پتروشــیمی و نیز 
صادرات 12 تا 15 میلیارد دالری میعانات گازی است. چنانچه این موارد را 
از صادراتمان حذف کنیم، صادرات سایر محصوالت و اقالم صادراتی ما که 
در دهه 70 تقریباً به چهار میلیارد دالر می رسید، در دهه 80 و در دهه 90 
مجموعاً به کمتر از 10 میلیارد دالر بالغ شده است. اگر باز هم در آن مداقه 
کنیم، درمی یابیم که صادرات محصوالت معدنی خصوصاً سنگ آهن و سایر 
کانی های فلزی بخش عمده باقیمانده رشد صادرات ما را به خود اختصاص 
داده است و توسعه صادرات در سایر بخش ها قابل مالحظه نیست. نداشتن 
یک راهبرد بلندمدت و نگاه راهبردی به توسعه صنعتی کشور عمالً موجب 
شده است که توسعه صنعتی ما در یک حلقه پس از منابع زیرزمینی متوقف 
بماند. بدین معنی که ما نمی دانیم و برنامه ای نداریم که چگونه از مواد اولیه 
پتروشیمی، فوالد، مس، آلومینیوم، فرآورده های پایه نفتی و مانند اینها به 
صنایع مکمل و پایین دستی مربوطه عبور و این صنایع را رقابتی و صادراتی 
کنیم. توســعه صنعتی ما در چنبره صنایع بزرگ بر منابع زیرزمینی گیر 
افتاده است و قلب مفهوم یافته است. افتخار مدیران دستگاه های صنعتی و 
اقتصادی کشور هم همین است که آمار کمی احداث واحدهای پتروشیمی، 
فوالد، سیمان و امثالهم را باال ببرند و بقیه را به امان خدا رها کنند. اینچنین 
است که شهرک های صنعتی در جوار صنایع بزرگ بدل به گورستان های 

ماشین آالت و سوله های نیمه کاره شده اند.
با نگاهی به کارنامه مدیریتی اقتصاد کشــور، امروز می توان گفت عماًل 
مدیریت جزیره ای بدون داشتن چشم انداز، بدون داشتن راهبرد مشخص 
و بدون وفادار ماندن به اهداف برنامه های توسعه، دستاورد خاصی نداشته 
اســت. برای یک اقتصاد نفتی کمترین دستاورد، توسعه تولید و صادرات 
میعانات گازی، مواد اولیه پتروشــیمی و فرآورده های نفتی است که عماًل 
زائده ای اســت از این اقتصاد و ما در تمام این سال ها تنها به این کمترین 

دستاورد متصل و مفتخر مانده ایم.

زمان تغییر پارادایم گذشته است •
باید پذیرفت که زمان تغییر پارادایم سال هاست در اقتصاد و تجارت ایران 
فرا رسیده است. سال هاست که ما از ضرب االجل تغییر عبور کرده ایم ولی 
حقیقت این است که ما مردان تغییر پارادایم را در سطح ارشد سیاستگذاری 

و اجرایی کشورمان نداریم. همین طور که 
اینشــتین می گوید »با همــان فکری که 
مشــکالت را به وجود آوردید، نمی توانید 
مشــکالت را حل کنید«؛ این بزرگمردانی 
که بر مسند سیاســتگذاری، قانونگذاری 
و اجرایی کشــور ما هســتند، همان هایی 
هستند که چهار دهه سکان این کشور را 
در دست دارند و در عین حال اینکه تالش 
فراوانی کردند و در عین حال اینکه حسن 
نیت، صداقت، دلسوزی و وطن دوستی دارند 
اما مردان تغییر این پارادایم نیستند و اصوالً 
باورهایشان برای تغییر این پارادایم شکل 
نگرفته است. تفکری که می خواهد هر کاری 
را از دریچه دولت ببیند، مدیریت کند، حل 
کند و نمی خواهد اقتصاد را به حال خودش 
رها کند و تا نوسانی ایجاد می شود و دری 
به تخته ای می خــورد می خواهد بالفاصله 
سیطره اش را بر اقتصاد بیشتر و دستوری تر 
کند، بگیروببند راه بیندازد و بخشنامه صادر 
کند، این تفکر هیچ گاه نخواهد توانســت 
صادرات این کشور را توسعه دهد. این تفکر، 
تفکر غلطی است که مبتنی بر بی اعتمادی 
به بخش خصوصی و توسعه ظرفیت آن و 

سپردن کارها به شهروندان است.
هیچ گاه فراموش نخواهد شد که در به 
اصطالح »خصوصی سازی« چه ظلمی به 
اقتصاد کشور شده اســت، آن گونه که به 
نام خصوصی سازی، تنها اقتصاد دولتی را 
بیش از گذشته از شفافیت خارج کردند و 
در اختیار مجموعه هایی قرار دادند که کمتر 

از دولت نظارت پذیر و شفاف هستند.
از دیگر سو پارادایم موجود ما، پارادایمی 
نیست که مجال کار باثبات با دنیا را فراهم 
آورد. صادرات نیاز به تعامالت بین المللی، 
حضور موثــر در موافقت نامه های دوجانبه 
و چندجانبــه تجــارت آزاد، پایین آوردن 
دیوارهای تعرفه ای، رفع موانع غیرتعرفه ای 
و درنتیجه مشترک شدن مسیر راهبردی 
کشور با سایر کشورها دارد، به نحوی که آنها 
از تعامالت اقتصادی و تجاری با کشــور ما 

استقبال کنند.
ولی ما تاکنون در تعامالت بین المللی 
چه کرده ایم؟ آیا امروز می توانیم کشوری را 
نام ببریم کــه با آن اتحاد راهبردی داریم؟ 

حتی همسایگان مان که مهم ترین بازارهای ما هستند نیز شریک استراتژیک 
ما نیستند و تعامالت ما با دیگر کشورها بیشتر مقطعی، دوره ای، تاکتیکی 
و پروژه ای بوده اســت. ایران شریک تجاری کم ندارد اما شریک راهبردی 
تجاری ندارد. در اصطالح بین المللی شــریک تجاری به کشورهایی اطالق 
می شود که با ما مراوده تجاری دارند. ما با کشورهای همسایه، چین، هند 
و اروپا و بســیاری از کشورهای دیگر کار می کنیم و در آمار ساالنه تجارت 
خارجی ما نامشان برده می شود. مشکل ما این است که شرکای راهبردی 
تجاری نداریم یعنی کشــورهایی که توانسته باشیم با آنها منافع تجاری و 
اقتصادی طوالنی مدت تعریف کرده باشیم و با یکدیگر همگرایی و هم افزایی 
به وجود آورده باشیم و وزن و اهمیت تعامالت تجاری ما با آنها در اندازه ای 
باشد که مالحظات سیاسی به آن خدشه وارد نکند و آن را به حاشیه نبرد.

عضو هیچ توافق نامه تجاری موثری نیستیم •
ما متاســفانه در هیــچ توافق نامه تجاری موثــر و راهبردی منطقه ای 
و بین المللــی قرار نداریــم. توافق نامه های دوجانبــه و چندجانبه تجاری 
نشــان دهنده گره خوردن و یکپارچگی بیشتر اقتصاد کشورها در یکدیگر 
است. ما به صورت نمادین در چند توافق نامه مثل »اکوتا« یا D8 یا کشورهای 
اسالمی حضور داریم که همه اینها نمادین است و هیچ کدام از اینها اجرایی 
نشــده اند یا به جهت تضاد منافعی که کشورهای عضو با هم دارند قابلیت 
اجرایی شــدن را ندارند؛ توافقاتی که تشریفاتی هستند و نگاهشان بیشتر 

سیاسی است.
با وجود چنین شــرایطی نمی توانیم انتظار داشــته باشیم بدون نگاه، 
برنامه ریزی و شراکت بلندمدت با سایر کشورها و به ویژه با همسایگان مان، 
توسعه صادرات داشته باشیم. ما با اغلب همسایگان مان به نوعی مشکل داریم 
اگرچه حفظ ظاهر می کنیم ولی در عمل دارای اختالف نظرهای عمیقی در 
موضوعات منطقه ای هستیم. این یعنی سیطره امر سیاست بر موضوعات 
اقتصادی! عراق که شــاید بعد از دوره صدام باید نزدیک ترین شریک ما و 
شریک راهبردی ما در منطقه باشد، عمالً چه وضع و اوضاعی در حال حاضر 
دارد؟ سیطره مسائل سیاسی و امنیتی عمالً در تجارت ما با عراق اختالل 
به وجود آورده است به نحوی که عراق بی اعتنا به تجارت با ما هر کاری که 
دلش می خواهد انجام می دهد. یک روز تعرفه سیمان را باال می برد، یک روز 
واردات میــوه را ممنوع می کند، یک روز دیگر هزینه های گمرکی را برای 
محصــوالت لبنی باال می برد و... طبیعتاً هر طور که فقط مصلحت اقتصاد 
خودش باشد تصمیم می گیرد. این یعنی برای دولت عراق مهم نیست که 
شــریکی به نام ایران چه اتفاقی برایش می افتد. سرنوشت روابط اقتصادی 
ما در عراق به دست مدیران اقتصادی نیست و رویکرد امنیتی را باالدست 
رویکرد اقتصادی نگه داشــته ایم. به همین دلیل ما نتوانستیم خودمان را 

هم رویکرد و هم نظر کنیم.
وضع مان با افغانستان چطور است؟ به جهت مسائل و مالحظات سیاسی 
ما با یک رابطه کج دار و مریز کار می کنیم. آنها از ســر ناگزیری دارند با ما 
کار می کنند چون کشوری هستند که محصور در خشکی هستند و بسیاری 
از نیازهایشــان را یا از طریق ایران یا از ایــران باید تامین کنند ولی واقعاً 
اولویت در سطح حاکمیت و دولت افغانستان کار با ایران نیست. وضع مان با 
ترکمنستان هم باز کم وبیش همین طور است. با پاکستان نیز حتی به رغم 

تغییر در چشم انداز اقتصاد و سیاست
آیا زمان تغییر پارادایم در سیاست تجاری ایران فرا رسیده است؟

پدرام سلطانی  
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
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عالقه ای که در دولت پاکســتان به کار با ایران وجود دارد ما نتوانستیم به 
یک تعامل سازنده برای دو طرف برسیم. راجع به کشورهای حاشیه خلیج 
فارس که اصالً دیگر بحثی نکنیم بهتر است، چون غیر از عمان، با هیچ یک 
از آنها رابطه پایدار، بلندمدت و ماندگاری نداریم و اختالفات مرتباً پررنگ تر 

از اشتراکات می شوند.
حتی قطر اگر همسایگانش )کشورهای عربی( برایش فرصتی ایجاد کنند 
که به دامــان آنها برگردد، مطمئناً ایران را به آنها ترجیح نخواهد داد. این 
فضاهای سیاسی محصول خطاهای راهبردی ما هستند. می شود گفت که 
نگاه سیاسی و ایدئولوژیک، تمام بازارهای صادراتی ما را مین گذاری کرده 
است و صادرات ما را نامطمئن، ناپایدار و بدون چشم انداز به این کشورها و 

آنها را به کار با ما کم عالقه کرده است.
ناگزیر هســتیم توضیح دهیم که باید پیونــدی هم افزا بین »امنیت« 
اقتصــادی که به معنای فضای امن و باثبات و چشــم انداز مثبت فعالیت 
اقتصادی اســت و امنیت عمومی که مبتنی بر توان نظامی و انتظامی یک 
کشــور اســت به وجود آید. راهبردهای نادرست می تواند این دو بعد مهم 
امنیت را در اصطکاک و تزاحم با هم قرار دهد و این هنر حکمرانی است که 

از این اتفاق جلوگیری کند.

توقع صادرکنندگان و واردکنندگان از دولت •
تمام این بحث ها توقعات صادرکنندگان و »تولیدکنندگان« از دولت 
اســت. تاکید من بر تولیدکنندگان از این روی است که صادرات بدون 
تولید اصالً مقدور نیســت و تولید بدون صادرات، پایدار و رو به رشــد 
نخواهد بود. تولیدی که فقط نگاه به بازار داخل داشته باشد اصطالحاً 
میراســت که رو به افول می گذارد، به این جهت که رقابت جهانی در 
بهره وری و فناوری از سوی تولیدکنندگان کشورهای دیگر به تدریج سهم 
بازار تولیدکنندگان را در داخل کشورشــان می خورد. به همین جهت 
تولید پایدار تولیدی است که بتواند با دنیا ارتباط بگیرد و ارتباطش با 
دنیا باید از طریق صادرات باشد. اگر امروز تولید ما ضعیف است به خاطر 
این است که صادرات ما ضعیف است و اگر صادرات ما ضعیف است به 
جهت این است که در راهبردهای کالن ما، اقتصاد زائده ای از سیاست و 
امنیت است. پس خواسته اصلی فعاالن اقتصادی تغییر این رویکرد است 
و این رویکرد تغییر نمی کند تا زمانی که تغییر نســل در مدیریت مان 

نداشته باشیم.
ضمن تایید خدماتی کــه مدیران کنونی به اقتصاد ما کردند، معتقدم 
آنها سال هاســت که باید بازنشسته می شدند و نسل دیگری از مدیریت با 
نگاه امروزی تر، نگاه به دنیا و نگاه به تعامل با دنیا جایگزین می شد و شرایط 
اقتصاد کشــور را بهبود می بخشید ولی این اتفاق نیفتاد و تقریباً می توان 

گفت از سال 84 به این طرف مسیر افول 
و تکینگی اقتصادمان را شــاهد هستیم. 
گول این را نخوریم که از ســال 84 تا 90 
صادرات ما به جهــت افزایش تولید مواد 
اولیه پتروشــیمی و میعانات گازی رشــد 
چندده میلیاردی داشــته است؛ بذر تمام 
اینها در ســال های قبل از 84 )بین 78 تا 
84( کاشته شــده و ما فقط میوه اش را از 
سال 84 به بعد درو کردیم و این درختانی 
هم که در آن موقع بذرشــان کاشته شده 
بود آرام آرام به سمت سالمند شدن پیش 
می روند و اگر سرمایه گذاری مجددی حتی 
به صنعت پتروشیمی ما تزریق نشود، آن 
هم در سال های آینده رونق دوران طالیی 

خودش را نخواهد داشت.
اگر بخواهیم مشفقانه به حاکمیت و 
دولت توصیه هایی داشته باشیم، به عنوان 
متخصص این امر باید راهکاری را جلوی 
حاکمیت و دولت گذاشت که چه کار کند 
که ما بتوانیــم از این وضعیت گذر کنیم 
و امید به فضای اقتصاد کشــور برگردد. 
هر گاه حکمرانی مــا بتواند اقتصاد را به 
میزان الحــراره حکمرانی خوب و قضاوت 
راجــع به خــودش تبدیل کند، نشــان 
می دهد کــه تصمیم گرفتــه روش اش 
را تغییر دهد. نکته دوم این اســت که تا 
زمانی که بند نــاف دولت های ما با نفت 
و فروش نفــت و اداره کشــور از طریق 
درآمدهای نفتی گره خورده، ما نمی توانیم 
صادرات مان را رونق و توسعه دهیم چراکه 
مدیرانــی را برای مدیریت متوازن نفت و 
تربیــت نکرده ایم.  تولید غیرنفتی اصالً 
مدیران ما چنان آلوده به سم شیرین نفت 
شدند که به بقیه بخش های اقتصاد کشور 
اعتنا و توجه الزم را ندارند. پس مهم این 
اســت که ما بتوانیم مدل حکمرانی مان 
را از ارتــزاق درآمدهــای نفتی به ابتنای 

درآمدهای ناشی از چرخش اقتصاد و کسب وکار در کشور تغییر دهیم. 
امروز را ببینید یا سال های 90 و 91! به محض اینکه فروش نفت افت پیدا 
می کند، بحران در اقتصاد کشور به وجود می آید. کشوری که سرنوشت 
اقتصادش به فروش یک میلیون بشکه نفت باالتر یا پایین تر بسته باشد، 

یک اقتصاد پایدار نیست.

چشم انداز نگران کننده است •
می توان چشــم انداز نگران کننده ای را از این شرایط تصویر کرد که بر 
اســاس واقعیت است. ما در شرایط ســختی قرار داریم و این باید به باور 
مســووالن بنشیند تا تصمیمات اساسی بگیرند. مادامی که در این شرایط 
پشــت تریبون قرار می گیرند و اعالم می کنند که ما مشکلی نداریم، عماًل 
طفره رفتن از پذیرش واقعیت و مشــکالت است و معنایش این است که 
نمی خواهیم مشکل را حل کنیم بلکه فعالً می خواهیم عوارض آن را تا جایی 

که می توانیم کنترل کنیم و امروز را به فردا بیندازیم.
باید حاکمیت و دستگاه اجرایی کشور را به تغییر چشم انداز توصیه کرد. 
به دلیل پیوستگی امور به هم، جامعه شناسان هم وضعیت بسیار پیچیده ای 
را پیش بینــی می کنند ولی یک حوزه مهم تر از اقتصاد هــم داریم و آن، 
حوزه »اعتماد عمومی« اســت. کشورهای متعددی را می توان مثال زد که 
اقتصادشان دچار بحران شده ولی چون اعتماد عمومی به دولت وجود داشته 
و دولت سرمایه اجتماعی الزم را داشته، توانسته از بحران عبور کند و لطمات 
بحران را به اقتصاد و کلیت کشور به حداقل برساند. امروز ما بحران کمبود 
»اعتمــاد اجتماعی« داریم. تا زمانی که دولت و حاکمیت تالش نکنند که 
افول اعتماد اجتماعی را در کشور اصالح کنند، هیچ برنامه اصالح اقتصادی 
فراگیری را نمی توان اجرا کرد. ما اکنون مجموعه ای از دردهای جانکاه در 
اقتصاد و اجتماع و محیط زیست داریم که درمانشان نیاز به اعتماد عمومی 
باال دارد. کشــور مانند بدنی است که باید قلبی قوی در آن بتپد تا بتواند 
تاب یک عمل جراحی وســیع را بیاورد. این قلب قوی »مردم« و »اعتماد 
عمومی« آنهاست. افول اعتماد عمومی را باید سریعاً متوقف و جبران کرد و 
چنین کاری نیاز به اقرار به اشتباهات، اصالح خطاها، گشایش های اجتماعی 
و اعتمــاد به مردم دارد. از آن پس می توان زمینــه را برای اصالح اقتصاد 

کشورمان فراهم کرد.
مادامی که پارادایم ما چنین باشد، کشــورمان روی توسعه صادرات 
پایدار، رونق صنایع کوچک و متوسط و رشد مستمر تولید ناخالص داخلی 
و درآمد سرانه را نخواهد دید. نمودارهای اقتصادی ما بر موج قیمت های 
نفت می نشــینند و با آنها بــاال و پایین می رونــد و دولت های ما موتور 
کشورداری خود را با دالرهای نفتی روشن می کنند. و باز هم پرسش اصلی 

این است که آیا می توان به تغییر این پارادایم امیدوار بود؟  
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در ادبیات توســعه، حکمرانی خوب موضوعی مهم و اساسی تلقی 
می شود. حکمرانی مجموعه ای از اقدامات فردی و نهادی، عمومی 
و خصوصی برای برنامه ریزی و اداره مشــترک امور است و فرآیند 
مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در 
قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت می کند و شامل نهادهای 
رسمی و ترتیبات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است 
)UN-HABITAT,2002,p5(. هنگامی که واژه حکمرانی به کار برده 
می شود باید به دو نکته توجه شود؛ نخست اینکه حکمرانی، حکومت 
نیست. حکمرانی به عنوان یک مفهوم، مشخص می سازد که قدرت 
در داخل و خارج از اقتدار رســمی و نهادهای حکومت وجود دارد. 
غالباً حکمرانی ســه گروه اصلی از بازیگران را شــامل می شــود؛ 
حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی. دوم اینکه حکمرانی بر 
»فرآیند« تاکید دارد و مشخص می سازد که تصمیمات با توجه به 
روابط پیچیده بین تعدادی از بازیگران با اولویت ها و سالیق متفاوت 
گرفته می شوند. حکمرانی، توافقی را بین اولویت ها و سالیق رقیب و 
متضاد برقرار می کند و این، اساس و شالوده مفهوم حکمرانی است 

.)UN-HABITAT,2002,p6(
برای اداره امور عمومی دو پارادایم وجود دارد؛ در پارادایم نخست 
که حکومت نام دارد مسوولیت تمام امور را بر عهده دارد. حکومت 
موظف اســت که تمام خدمات را برای جامعه مدنی یا شهروندان 
فراهم کند. در پارادایم دوم که حکمرانی نام دارد مســوولیت اداره 
عمومی میان ســه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی 
تقسیم شده اســت، ضمن آنکه هر سه بخش مذکور در تعامل با 
یکدیگر قرار دارند به گونه ای که ضعف و قدرت بیش از حد یکی از 
آنهــا تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد. لذا ایجاد ارتباط و تعادل 
الزم و تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش امکان بهتر زیستن را 
در یک جامعه مطلوب فراهم خواهد کرد )ایمانی جاجرمی و دیگران، 

1381، ص 9(.
از منظر دیگر، دولت ها همواره سعی می کنند از تکرار اشتباهاتی 
که محبوبیت و کارآمدی دولت را زیر ســوال می برد پرهیز کنند. 
بــه عبارت دیگر هر نوع رفتار و سیاســتگذاری دولت، انتظارات و 
ترجیحات مردم را تغییر می دهد که لزوم سیاســتگذاری عقالیی 
دولت را ایجاب می کند تا سیاســت هایی تدوین کند که انتظارات 
مــردم از دولت را نه در مداخله بلکــه در هدایت و راهبری دیده و 
کار مردم را به خود مردم بســپارد. در این فرآیند، مردم و نهادهای 
مردمی در سایه هدایت، نظارت و حمایت دولت، خود امور مملکت 
را به سرانجام مطلوب می رسانند که منافع آن همراهی مردم با دولت 
و احساس رضایت از مشارکت در طرح های ملی است که منافع ملی 

را به همراه دارد.
موضوع صادرات غیرنفتی یکی از موضوعاتی اســت که تعامل و 
همکاری هر ســه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را 
در قالــب مفهوم حکمرانی ایجاب می کند. تعداد بازیگران متفاوت 
در بــازار و زنجیره عرضــه و ارزش هر محصول، اولویت ها، منافع و 
ســالیق متفاوت و گاه متضاد با هم و پیچیده در میان آنان طلب 

می کند فرآیندی بــرای توافق و بازی 
برد-بــرد میــان بازیگــران مختلف 
زنجیــره، طراحی و اجرا شــود یعنی 
همــان حکمرانــی خوب تــا اهداف 
پیش بینی شده محقق شود. بررسی و 
توجه به تاریخ توسعه اقتصادی کشور 
نشــان از آن دارد که همواره به دنبال 
کلید طالیی برای رهایی از وابستگی به 
درآمدهای نفتی بوده و خواهیم بود و 
آن، چیزی جز توسعه صادرات غیرنفتی 
محصوالت با ارزش افزوده باال و دارای 
مزیت نبوده اســت به طــوری که در 
برنامه های توسعه کشور همواره توسعه 
صادرات غیرنفتی یکی از مواد قانونی 
بوده و برای دســتیابی بــه این هدف 
سیاستگذاری های مختلفی شده است. 
به عنوان نمونه در برنامه ششم توسعه 
کشور بر اســاس اهداف کمی بخش 
تجارت خارجی، پیش بینی می شود کل 
صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی 
در ســال 1396 معادل 56 میلیارد و 
211 میلیــون دالر، در ســال 1397 
به میــزان 70 میلیارد و 204 میلیون 
دالر، در ســال 1398 به 88 میلیارد 
و 801 میلیون دالر و در ســال 1399 
به 112 میلیــارد و 689 میلیون دالر 
برسد به گونه ای که متوسط رشد کل 
صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی 
در برنامه ششــم توسعه، 21/8 درصد 
خواهد بود. برنامه ششم توسعه شاید 
آخرین فرصت بــرای تامین و تحقق 
اهداف و سیاست های پیش بینی شده 
در سند چشم انداز 1404 باشد. آنچه 
مسلم است دســتیابی به این اهداف 
جز در ســایه حکمرانی خوب محقق 
نمی شــود. هر چه تعامل، مشــارکت 
و ارتباط ســازنده دولــت و حاکمیت 
با بخــش خصوصــی و جامعه مدنی 
ذی نفــع در زنجیــره ارزش محصول 
صادراتی از نظر کمــی و کیفی ارتقا 
یابد، دستیابی به این هدف توسعه ای 
امکان پذیرتر خواهد شد. در این میان 
چابــک بودن بخــش خصوصی برای 
ایجاد تشــکل اقتصادی و حرفه ای در 

خصوص صادرات غیرنفتــی در درون زنجیره عرضه محصول رمز 
موفقیت به ثمر نشستن حکمرانی خوب در بخش صادرات غیرنفتی 
است. بخش خصوصی متشــکل و حرفه ای، کارآمد و در تعامل با 
بقیه بازیگران زنجیره ارزش و عرضه محصول خواهد توانســت در 
عین دســتیابی به ســود معقول اقتصادی فردی در جهت ایفای 
مســوولیت پذیری اجتماعی خود نیز گام بــردارد؛ صادرکننده ای 
که بازار خود را خوب بشناســد، مشــتری مدار باشد، خصوصیات 
کاالی مورد تقاضای مشــتری را به تولیدکننده منتقل و با درایت 
و هوشــمندی از تولید حمایت منطقی کند، رعایت استانداردهای 
بهداشتی و غذایی ســالم برای انتخاب محصول صادراتی را بکند، 
خلق ارزش و ثروت کند و به دنبال ایجاد مزیت باشــد، دوســتدار 
محیط زیست و منابع طبیعی باشد و با ایفای مسوولیت اجتماعی در 
 جهت منافع ملی گام بردارد. مسوولیت اجتماعی شرکتی یا سازمانی 
»اخــالق  حیطــه  در   )Corporate Social Responsibility(
کسب وکار« اســت که به نقش شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در 
مسائل مرتبط با جامعه اشــاره دارد. مسوولیت اجتماعی سازمانی 
مجموعه وظایف و تعهداتی است که بنگاه اقتصادی باید در جهت 
حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام 
دهد. مسوولیت اجتماعی شرکتی یا سازمانی در یک تعریف ساده 
یعنی اینکه سازمان ها در مقابل جامعه ای که در آن فعالیت می کنند 
مسوول هستند چراکه از منابع انسانی، طبیعی و اقتصادی آن جامعه 
اســتفاده می کنند. مسوولیت اجتماعی بنگاه اقتصادی در تعریفی 
روشن تر این گونه تعریف شده اســت: »مسوولیت اجتماعی بنگاه 
اقتصادی فعالیت هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی 
بوده و فراتر از منافع ســازمان و آن چیزی اســت که قانون بایسته 
می دارد.« »نگاه مبتنی بر مســوولیت پذیری« مترادف با این است 
که به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی تصمیمات و 
اقدامات خود در تمامی ســطوح توجه کرده و در جهت صیانت و 
محافظت از محیط )انسانی و طبیعی و جانوری( تالش های آگاهانه 
کرد. مطالبه از بنگاه ها برای »مسووالنه عمل کردن« در قبال جامعه 
موضوعی است که با گسترش روزافزون اثرگذاری آنها بر محورهای 
تشکیل دهنده توسعه پایدار یعنی »اقتصاد«، »جامعه« و »محیط 
زیســت« شدت گرفته است که موضوع مسوولیت اجتماعی بیش 
از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در بخش صادرات غیرنفتی 
که یکی از راهبردهای دستیابی به توسعه پایدار است، همه بنگاه های 
اقتصادی زنجیــره ارزش محصول اعم از تولیدکننده، صادرکننده، 
حمل ونقل کننده، بسته بندی کننده، عمده فروش و... ضمن دستیابی 
بــه منافع و ســود اقتصادی خود از منظر اخالقــی ملزم به ایفای 
مسوولیت اجتماعی خود بوده به طوری که مدافع منافع نسل فعلی 
و نسل های آتی باشند. مروری بر مطالعات جهانی نشان می دهد که 
شرکت ها و بنگاه های اقتصادی هر روز فعاالنه تر در پروژه های ملی 
مشارکت می کنند و بیشتر مسوولیت پذیر می شوند. نوشتن قوانین و 
مقررات به منظور توسعه صادرات غیرنفتی دارای مزیت )اقتصادی 
و محیط زیستی در راستای اقتصاد سبز( به تنهایی چاره ساز نبوده 

شرط های خروج از بحران
چشم انداز صادرات در نیمه دوم سال چگونه است؟

فاطمه پاسبان 
پژوهشگر اقتصادی  چشم انداز
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چشم انداز

و شــرط الزم اما کافی نیست. شرط کافی، همان مسوولیت پذیری 
بنگاه های اقتصادی و حکمرانی خوب است. اگر اقتصادی مجهز به 
این دو بال شده یعنی حکمرانی خوب و مسوولیت پذیری اجتماعی 
بنگاه های اقتصادی، در هر بزنگاه اقتصادی خواهد توانســت با قوه 
عاقله جمعی مبتنی بر مشارکت، مشکالت را شناسایی و مدیریت 
کارآمدی را برای خروج از بحران پیاده ســازی کند. مدیریت بحران 
فرآیند پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران، برخورد و مداخله در 
بحران و سالم ســازی بعد از وقوع بحران را شامل می شود. توجه به 
همه اجزای مدیریت بحران، پیشگیری، اقدام و عمل مناسب و در 
نهایت جبران آثار منفی ضرورت دارد. این مهم در شــرایط بحرانی 
هنگامی اتفــاق می افتد که حکمرانی خوب و مســوولیت پذیری 
اجتماعی بنگاه های اقتصادی وجود داشته باشد. در غیر این صورت 
به هم ریختگی، روزمرگی، نااطمینانی، رقابت منفی، انحصار، آشفتگی 
بازار، کاهش رفاه، به خطر افتادن منافع ملی و بسیاری از پدیده های 
نامطلوب اقتصادی اتفاق خواهــد افتاد که هزینه های آن بر دوش 
مردم و دولت در حال حاضر و افق پیش رو )نسل فعلی و نسل های 

آینده( خواهد بود.
در شرایط کنونی کشور )تحریم یکجانبه آمریکا و شوک ارزی 
و روند افزایشــی تورم( دســتیابی به هدف برنامه توســعه کشور 
یعنی متوســط رشــد کل صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی 
21/8درصدی، نیازمند دو بال حکمرانی خوب و مسوولیت پذیری 
اجتماعی بنگاه های اقتصادی است. در شرایط حاضر آمار ارائه شده 
توسط سازمان توسعه تجارت نشان می دهد که در شش ماهه ابتدای 
ســال 1397 در حدود 27/5 میلیارد دالر ارزش صادرات غیرنفتی 
بدون میعانات گازی هدف گذاری شــده که حدود 20/7 میلیارد 
دالر آن تحقق یافته یعنی در حدود 75/4 درصد از ارزش صادرات 
غیرنفتی هدف گذاری شده محقق شده است. بر این اساس به منظور 
دستیابی به هدف صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی در سال 
1397 در حــدود 34/2 میلیارد دالر صادرات در شــش ماه دوم 
سال 1397 باید محقق شود. اطالعات نشان می دهد که صادرات 
غیرنفتی کشــور در شش ماهه ابتدای سال 1397 در حدود 20/7 
میلیارد دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که در حدود 
17/1 میلیارد دالر بوده حدود 21 درصد افزایش نشــان می دهد. 
مقایسه آمار شش ماهه ابتدای سال 1397 در مقایسه با مدت مشابه 
ســال قبل حاکی از آن است که صادرات پتروشیمی در حدود 24 
درصد، صنعت 24 درصد و کشــاورزی در حدود 34 درصد از نظر 
ارزشــی افزایش داشته و فرش و صنایع دستی در حدود 6 درصد و 
معدن در حدود 34 درصد کاهش نشــان می دهد. همچنین آمار 
نشان می دهد که از مجموع ارزش صادرات غیرنفتی بدون میعانات 
گازی در حدود 36 درصد سهم محصوالت پتروشیمی، 52 درصد 
سهم صنعت، یک درصد سهم فرش و صنایع دستی، 8 درصد سهم 
کشاورزی و 3 درصد سهم معدن است. بر اساس این ارقام مالحظه 
می شود که بخش صنعت و پتروشــیمی که در حدود 88 درصد 
صــادرات غیرنفتی بدون میعانــات گازی را از آن خود کرده اند در 
شــش ماهه ابتدای سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل با 
افزایش صادرات روبه رو شــده اند. اگر فرض کنیم همین شــرایط 
شش ماهه ابتدای سال 1397 برای شش ماهه دوم سال اتفاق بیفتد 
و در حــدود 20/7 میلیارد دالر صــادرات غیرنفتی رقم بخورد در 
حــدود 13/5 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی تحقق نیافته با توجه 
به هدف گذاری صادرات غیرنفتی سال 97 خواهیم داشت )درصد 

تحقق 75/4 درصد(.
تحقق ارقام برنامه توســعه و حتی تکرار ارقام صادرات غیرنفتی 

شش ماهه اول ســال 1397 منوط به 
تحقق فروضی اســت کــه در صورت 
عدم تحقق آن انتظار کاهش صادرات 
غیرنفتی مــی رود؛ اول اینکه بازارهای 
عمده صادراتی کشور ما یعنی چین، 
عراق، امارات متحده عربی و افغانستان 
که در حدود 65 درصد سهم ارزش کل 
صادرات غیرنفتی شــش ماهه ابتدای 
سال 97 را به خود اختصاص داده اند، 
تقاضای موثر برای کاالهای غیرنفتی 
کشــور ما را داشته باشــند. از طرف 
دیگر با توجه به شــوک ارزی و تورم 
ایجادشده، تولید باکیفیت و پایدار برای 
عرضه به بازارهای خارجی وجود داشته 
باشــد. همچنین در صــورت اجرایی 
شدن تحریم ها در 13 آبان که به دنبال 
خود مشــکالت عدیده ای را از منظر 
انتظارات تورمی و افزایش هزینه های 
تولید و معامالتــی و پنهان )همانند 
جابه جایی پــول و...( را ایجاد می کند، 
قدرت رقابت پذیری با محصوالت مشابه 
در بازارهای خارجی برای محصوالت 
ما وجود داشــته باشد. عالوه بر این با 
توجه به شرایط بحرانی کشور، صادرات 
محصول از دیدگاه صادرکننده سودآور 
بوده و صادرکننده از منظر شخصیتی 
ریسک پذیر باشــد. در حال حاضر با 
توجه به شوک های واردشده به اقتصاد 
کشــور احتمال عمیق تر شدن رکود 
و ورشکستگی کســب وکارها افزایش 
یافته و از سوی دیگر الگوهای متفاوت 
انتظارات قیمتی شــکل می گیرد که 
خود بــه افزایش تــورم و بر هم زدن 
بازار کاال کمک می  کند. وجود انحصار 
و رانت و فســاد به برهــم زدن اوضاع 
بازار کمک کرده و عدم رضایت فعاالن 

اقتصادی و مصرف کنندگان را به دنبال خواهد داشت که همه اینها 
به دلیل نبود حکمرانی خوب و مقتدر و کمرنگ بودن مســوولیت 
اجتماعی بنگاه های اقتصادی منجر به بروز ازهم پاشیدگی اقتصادی 
و روزمرگی می شــود که نمونه آن در چند ماه اخیر مشاهده شده 
است. تصمیمات عجوالنه و بدون کار کارشناسی و بدون اخذ نظرات 
بازیگران زنجیره ارزش و عرضه محصول و تغییر مداوم بخشنامه ها 
و دستورالعمل ها به نااطمینانی و بی ثباتی فضای موجود دامن زده و 
اوضاع را وخیم تر می سازد به طوری که شاهد بودیم به دلیل افزایش 
قیمت محصوالت در بازار خرده فروشی و کاهش قدرت خرید واقعی 
مصرف کننده بخشنامه های متوالی برای ممنوعیت صادرات از شیر 
خشک تا گوشت و رب و گوجه و سیب زمینی و... برای کاهش قیمت 
بازار صادرشده که برآیند آن نه تنها کاهش قیمت در بازار را به همراه 
نداشته و باعث کاهش صادرات شده بلکه بی اعتمادی بیشتر به دولت 
و حاکمیــت در کنترل و مدیریت اوضاع و سوءاســتفاده عده ای از 
فرصت های موجود را به دنبال داشته است. عدم اطمینان به دولت 
و سیاســت های آن برای خروج از بحران موجود، دولت را ضعیف 
کرده و در مقابل، بازیگران اقتصاد پنهان و ســایه را قوی می سازد 
که برآیند آن تضعیف اقتصاد ملی است و دور شدن بیشتر از مسیر 

توسعه پایدار.
شــاید بتوان گفت در شرایط فعلی می توان تهدید را تبدیل به 
فرصت کرد که این مهم بستگی به نوع نگاه و رویکرد سیاستگذاران 
و تجار به صادرات غیرنفتی دارد؛ اینکه به فرصت های موجود به طور 
موقت یا دائمی، توجه شود. اگر نوع نگاه، تسخیر بازار و دستیابی به 
سهم بیشتر در بازار باشد، می طلبد که با شناخت کامل بازارهای 
هدف و نیازهای تقاضای خارجی و عملکرد رقبا، مزیت های صادراتی 
کشور )با توجه به محدودیت های آب و خاک و منابع و حفظ محیط 
زیست( شناخته شده و برنامه ای منسجم، پایدار و روزآمد برای این 
منظور تدوین، اجرا و نظارت و کنترل و رصد شــود. در این میان 
ظهور و جاری شدن مسوولیت پذیری اجتماعی بنگاه های اقتصادی 
کمک می کند که منافع حاصل از صادرات که در شرایط کنونی نه 
بــه دلیل خلق مزیت بلکه تنها به دلیل تضعیف پول ملی، حادث 
شــده بین بازیگران زنجیره ارزش محصول بازتوزیع شود تا ضمن 
رعایت عدالت هدف زنجیره کــه همانا افزایش کارایی و بهره وری 
و حفاظت از محیط زیســت و منابع بوده محقق شود که هم سود 
معقول اقتصادی شخصی و هم منفعت اجتماعی را به همراه خواهد 

داشت. 
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الگوی توسعه

امین مالکی 
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 

تجارت خارجی ایران که در سال 1396 محدوده 180 میلیارد دالر را 
پشت سر گذاشت، در مقایسه با ظرفیت های انسانی و طبیعی کشور 
و موقعیت ژئواکونومیک آن هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است. 
حداقل برای دستیابی به اهداف اسناد باالدستی مانند سند چشم انداز 
و رتبه اول خاورمیانه،  کشــور نیاز به 400 میلیارد دالر تجارت دارد 
که بیش از دو برابر میزان فعلی اســت. در حال حاضر تجارت سرانه 
2350دالری کشــور هرچند از متوسط کشــورهای با درآمد پایین 
)1800 دالر( و با درآمد متوسط )2000 دالر( باالتر است، اما کماکان 
پایین تر از کشــورهای عربی )4200 دالر(، ترکیــه )4462 دالر( و 

خاورمیانه )4767 دالر( است.
صادرات غیرنفتی کشــور )با خدمات و بدون میعانات( با تزریق 
متوســط 12 میلیارد دالر در هر فصل طی پنج سال گذشته امروز 
به متغیری اثرگذار در اقتصاد کالن تبدیل شده و الزم است در تاریخ 
اقتصاد ایران ثبت شــود که برای نخستین بار و به مدت یک سال و 
نیم از زمســتان 1393 تا بهار 1395، صادرات غیرنفتی از صادرات 
نفتی پیشی گرفته است. توجه به رشد متناسب هر دو مولفه تجارت 
خارجی یعنی صادرات و واردات، سیاســتگذاری در راستای هدایت 
واردات در مسیر کمک به صادرات و جلوگیری از تعمیق چالش هایی 
که ماهیت و رشد صحیح صادرات را دچار اخالل می کند، برای ادامه 
روند مناسب صادرات غیرنفتی امری ضروری است. برای این منظور 
نگاهی نو و آماری خواهد شــد به سه مقوله مهم در حوزه صادرات 

غیرنفتی: فراگیری، برهمبستگی و خام فروشی.

نگرشی نو به »فراگیری« •
همان گونه که نمودار 1 نشــان می دهد، رابطه همبستگی باالی 
بین رشد تولید ناخالص داخلی و رشد صادرات نفت، میان صادرات 
غیرنفتی و اقتصاد بدون نفت روند مشابهی وجود ندارد و گاه مشاهده 
می شــود که در روندهای صعودی رشد صادرات، اقتصاد بدون نفت 
دچار رکودهای عمیق می شــود و بالعکس. دلیل اصلی این فقدان 
»صادرات فراگیر« و به عبارت بهتر اشــتغال پایین بخش های اصلی 
صادرات غیرنفتی ناشــی از ســاختار تکنولوژی بــر صنایع و موانع 

اطالعاتی، نهادی و قانونی متعدد است 
که انحصــارات متعــددی را در بدنه 
صادرات ایجاد و اصلی ترین موتور رشد 
اقتصادی و توزیع منافع حاصل از آن را 
تضعیف کرده است. نگاهی به بهترین 
تجربه هــای فقرزدایی طــی یک دهه 
گذشــته از بنگالدش، هند، اندونزی و 
ویتنام تا غنا، تونــس، اوگاندا و برزیل 
نشــان می دهد کــه اصلی ترین موتور 
توزیع منافع رشــد اقتصادی، صادرات 
اســت. عدم به  کارگیــری راهبردهای 
مشخص تجاری به نفع بسط منافع رشد 
و اشتغال، باعث شــده تا دستگاه های 
متولی تجارت خارجی بیشــتر متولی 
پــاره ای امور بوروکراتیک باشــند. این 
مهم نیازمند تمرکز سیاست های تجاری 
بر سطح خرد اقتصادی است که بسیار 
به ندرت در کشــور مــورد توجه قرار 
»هدف گذاری«  هنگام  اســت.  گرفته 
کالن صادرات غیرنفتی عموماً صنایعی 
مورد توجه قرار گرفته اند که به منظور 
کسب قابلیت های رقابت و کاهش هزینه 
تمام شده، در حجمی باال، سرمایه های 
»کاراندوز« را مورد اســتفاده قرار داده 

و در پایین دست ظرفیت های اشــتغال زایی پایینی ایجاد کرده اند و 
هنگام بیان »عملکردها«، ارزآوری صادرات غیرنفتی پوششــی برای 
اشتغال زایی پایین آنها قرار گرفته اند. در حالی که در کشورهایی که 
صادرات را موتوری برای رشــد بیشتر و توزیع بهتر منافع رشد قرار 

داده اند، عموماً یک راهبرد سه سطحی مورد توجه قرار گرفته است.
در ســطح اول هدف اصلی »توسعه قابلیت ها« است که با اجرای 
سیاست های »توانمندســازی« شــامل فعالیت های کوچک کاربر، 
آموزش های کاربردی نیروی کار بــه ویژه نیروی کار زنان، کمک به 
تجاری ســازی محصوالت صنایع پایین دســت و روستایی و انتخاب 
هوشــمندانه »تکنولوژی کاربــر« صنعتی و کشــاورزی و برقراری 
حمایت های الزم برای ارتقای توان رقابت این بنگاه ها در کوتاه مدت، 
سعی می شود تا حد ممکن درصد بیشتری از جمعیت بیکاران جذب 
بازار کار شــوند. دستاورد اصلی ســطح اول سیاست ها، کاستن از بار 
صنایع پیشرو در به  کارگیری نیروی کار غیرماهر به شکل مازاد، ایجاد 
شغل های )هرچند( موقت و ایجاد تقاضا برای بخش غیرقابل مبادله 
)غیررســمی( اســت که در حال حاضر از رکود و تله رشد پایین رنج 
می برد. سرریز تقاضا از جانب زیربخش های قابل مبادله صنعتی، معدنی 
و کشاورزی به سمت بخش غیرقابل مبادله که انباره بیکاران است، در 
سطح دوم سیاست ها دستاوردهای فراوانی دارد. مقررات زدایی، توسعه 
زیرســاخت های نرم افزاری و ســخت افزاری به نفع حوزه های نوپای 
کشــاورزی و صنعتِی کاربر که در فاز اول توسعه یافته اند و حرکت به 
سمت واردات سطح باالتری از تکنولوژی تولید، ارکان سیاستگذاری 
سطح دوم را تشکیل می دهند. به ویژه سرمایه گذاری های زیرساختی 
کاهش قابل توجهی در هزینه ارتباطات بازاری بین بخش های نوپای 

راهبردهای چاره ساز
نگرش های نو به صادرات غیرنفتی به روایت آمار

 نمودار 1- صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی و صادرات کل )میلیارد دالر(  
منبع: گمرک جمهوری اسالمی ایران، بانک مرکزی و محاسبات مطالعه

 نمودار 2- عدم انتفاع متناسب اقتصاد از رشد صادرات غیرنفتی - منبع: مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسالمی ایران و 
محاسبات مطالعه

 نمودار 3- برهمبستگی صادرات و واردات صنعتی - منبع: مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسالمی ایران و محاسبات مطالعه
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صادرات و سیاست های ارزی

5455 ویژه نامه روز ملی صادرات    مهر 1397ویژه نامه روز ملی صادرات   مهر 1397

تجاری و بخش غیرقابل مبادله ایجاد کرده، همچنین افزایش بهره وری 
را نیز به همــراه می آورد. پایین آوردن هزینه های معامالتی از طریق 
باال رفتن ســرمایه گذاری بخش عمومی و بهبود و ارتقای مقررات به 
نفع تجاری سازی فعالیت ها همگی در سطح دوم سیاستگذاری، حامی 
توسعه بازار و ارتباط منافع رشد به جمعیت گسترده تری از نیروی کار 
فعال در اقتصاد هستند. نهایتاً هدف اصلی سیاست های سطح سوم، 
»تثبیت تقاضا« با حفظ و توسعه صادرات و حرکت به سمت صادرات 
صنعتی سرمایه بر است. با اجرای این سیاست ها کیک صادرات رشد 
قابل توجهی یافته، تنوع پذیــری آن به ویژه در حوزه صنعتی افزوده 
شده و نسبت صادرات کاربر از کل صادرات کاهش یافته است. کاهش 
نسبت »صادرات کاربر« از کل صادرات در نتیجه افزایش حجم صادرات 
باعث می شود جمعیت نیروی کار شاغل در این حوزه به مراتب بیش 
از ابتدای دوره و قبل از اجرای راهبرد ســه گانه باشد. در سطح سوم 
سیاســت ها نگاه به نرخ ارز بیشتر به عنوان یک ابزار سیاستی بود تا 
یک هدف و سیاستگذاران نرخ ارز را به منظور حفظ سودآوری تولید 
کاالهای قابل مبادله به  ویژه در بخش کشــاورزی مدیریت می کنند. 
مهم ترین نکته در بررسی هر سه سطح سیاستگذاری، توجه به نقش 
سیاست های تجاری به عنوان یک کاتالیزور و مکمل دیگر سیاست ها 
در دستیابی به اهداف است. سیاســت های تجاری در سطح اول در 
توانمندسازی و تجاری ســازی و گزینش تکنولوژی کاربر، در سطح 
دوم در توســعه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری و دستیابی 
به ســطوح باالتری از تکنولوژی و در سطح سوم در صادرات و اتخاذ 

سیاست های ارزی متناسب نقشی فعال و تعیین کننده دارند.
خالصه آنکه توجه به بخش صادرات غیرنفتی به عنوان موتور رشد 
و اشــتغال، در وهله اول نیازمند درک این موضوع است که تاکنون 
بخش عمده ای از ظرفیت های صادراتی کشور اجرایی نشده و سطح 
صادرات فعلی با توجه به منابع انســانی،  ابزاری و طبیعی موجود به 
شدت پایین است و دیگر آنکه راهبردهای صادراتی بلندمدتی برای 
بهره برداری هرچه بیشتر اقتصاد از منافع صادرات غیرنفتی مورد نیاز 

است.

نگرشی نو به »برهمبستگی« •
سه دهه از انتخاب 29 مهر به عنوان روز ملی صادرات می گذرد اما 
از روز نخست، برگزاری این روز با یک اشتباه راهبردی ناشی از عدم 
شناخت صحیح فعل صادرات همراه بوده است. اشتباه در این است 
که »واردکنندگان« در این روز جایگاهی ندارند و سیاستگذار توجهی 
نداشته که واردات مواد اولیه، اقالم سرمایه ای و دانش انسانی و ابزاری 
از اولین راهبردهای توسعه صادرات است. از این رو یکی از مولفه هایی 
که کماکان باید مورد تاکید قرار گیرد، برهمبستگی صادرات غیرنفتی 
و واردات است. کمک به تسهیل واردات در بخش های مرتبط با مواد 
اولیه، واسطه ای و سرمایه ای عین تشویق صادرات است و برقراری موانع 
وارداتی در این زمینه به ویژه طی ماه های اخیر که اتخاذ سیاست های 
ارزی ناکارآمد، نابازار چندنرخی ارز را ایجاد کرده، اولویت بندی های 
غیرتخصصی و تخصیص ناهمگون ارز روزبه روز دســتیابی به اهداف 
صادراتی را دور از دســترس می کنــد. در این زمینه نمودار 3 برخی 

واقعیت های صحنه تجارت خارجی را نمایان می کند.
 طی شــش سال گذشته با عبور کشور از تالطم تحریم ها، تغییر 
دولت، شروع مذاکرات، برجام، بحران ارزی و خروج آمریکا از برجام، 
واردات اقالم واسطه ای متناسب با تغییر چشم اندازهای مثبت و منفی، 
با یک وقفه شــش ماهه، واکنش الزم را نشــان داده و رشد صنعتی 
نیز حداکثر با وقفه سه ماهه روندی مشــابه واردات اقالم واسطه ای 
می یابد. وقفه شــش ماهه را می توان زمــان الزم برای تصمیم گیری 

و اقــدام به کاهش )افزایــش( واردات 
و طــی فرآیندهای ثبت ســفارش تا 
ترخیص دانست. این روند را می توان در 
تحریم های اروپایی بانک مرکزی )نقطه 
1: تیرماه 1391(، تغییر فاز مذاکرات به 
سمت توافق در ژنو 4 )نقطه 2: شهریور 
1392(، اجرایی شدن برجام )نقطه 3: 
بهمن 1394( و خروج آمریکا از برجام 
)نقطه 4: اردیبهشت 1397( مشاهده 
کرد. ذکر این نکته ضروری اســت که 
بخش صنعت از بهار 1394 تا زمستان 
1394 برای چهار فصل رشــد منفی 
حدود 10 درصد داشته است که یکی 
از عمیق ترین بحران های صنعتی کشور 
به حساب آمده و رکود دوساله واردات 
اقالم واســطه ای شش ماه قبل و بعد از 
این دوره نشــان می دهد که خروج از 
رکود صنعتی صرفاً با نرخ های رشد به 
مراتب پایین تری نسبت به دوره رکود 
صورت گرفته و از این رو این بخش هنوز 
نتوانسته است با گذشت دو سال از آن 
تاریخ، شرایط رونق مساعدی را تجربه 
کنــد و ورود به دوره رکــود احتمالی،  
نتایج به مراتب مخرب تری را برای این 
بخش به همراه خواهد داشت. در بهار 
1397 رشد منفی 1/1درصدی بخش 
صنعت و نرخ رشد منفی 8/8درصدی 
واردات اقالم واسطه ای که تقریباً شش 
ماه بعد از تهدید رسمی ترامپ به خروج 
از برجام و شروع بحران ارزی در شهریور 
1396 صورت می گیرد، نشان می دهد 
برای برهمبســتگی صادرات و واردات 
در کشور،  می توان نشانه های مختلفی 
اقامه کرد اما شاید مهم ترین این نشانه ها 
روند مشابه واردات و صادرات صنعتی 
باشد. قســمت سمت راســت نمودار 
2 تشــابه را به خوبی نمایش می دهد. 
در آمــار »واردات ماهانــه گمرک« از 
مجموع چهار گروه مواد اولیه صنعتی 
خام، محصوالت ســرمایه ای، قطعات و 
لوازم کاالهای سرمایه ای و محصوالت 
مصرفی کم دوام متغیر شاخص »واردات 
صنعتی« به دست می آید. نتیجه ترسیم 
این متغیر شــاخص در کنار صادرات 
صنعتی ماهانه، خیره کننده و حامل سه 

پیام اصلی است:
* برهمبســتگی صادرات و واردات 
به گونه ای که هر کاهشــی در واردات 
صنعتی، تنزل شدیدتری را در صادرات 

صنعتی سبب می شود و بالعکس.
* تغییر روندهای مشــابه فواصل 
زمانــی کوتــاه کــه امــری منفی و 

نشان دهنده تزریق ارزش افزوده پایین در پروسه تولید و صادرات در 
داخل است.

* افزایــش فاصله این دو نمودار از شــهریور 1396 که به دلیل 
افزایش مابه التفاوت نرخ ارزی است که در واردات مواد اولیه صنعتی )با 
نرخ نیما( و صادرات صنعتی )با نرخ بازار( مورد مبادله قرار گرفته است.

متاســفانه هم اکنون سیاســت های تجاری در دو حوزه واردات و 
صادرات در دو اتاق جداگانه تعیین می شوند و این همه ناشی از فقدان 

راهبرد تجاری است.
تجارت خارجی شامل فرآیند صادرات برای واردات است و هر چه 
شرایط برای واردات اقالم مورد نیاز تولید داخل طی فرآیندهای ثبت 
ســفارش، تخصیص و انتقال ارز و ترخیص کاال دشوارتر شود، رشد 

صادرات کمتر خواهد شد. 

نگرشی نو به »خام فروشی« •
هر توســعه صادراتی در اقالم خام سبد صادراتی، »خام فروشی« 
نیست. خام فروشی در حوزه های مختلف بسته به ظرفیت های مصرف 
و امکان فرآوری داخل و شــدت رقابت در بازار خارجی و هزینه های 
صادراتی، تعاریف مختلفی دارد. فقدان امکانات فرآوری و ظرفیت های 
پایین مصرف در داخل، از دست دادن بازار صادراتی در صورت عدم 
پاسخگویی به سفارش جدید و افزایش هزینه های عملیاتی صادرات 
و از ایــن رو افزایش تناژ صادراتی برای بهره برداری از مولفه مقیاس و 

کاهش هزینه، خام فروشی نیست.
با چنین نگاهی، ابتدا اقالم صادراتی کشور بر اساس سطوح فناوری 
مختلف دسته بندی شده و سطح فاقد فناوری و ساده آن اقالم خام 
نــام می گیرند. همچنین نگاهی به روند قیمت صــادرات اقالم خام 
صادراتی نشــان می دهد که از ابتدای سال 1394 به این سو دو روند 
کاهش قیمت محصوالت خام صادراتی وجود دارد که روند نخستین 
از دی ماه 1394 شروع شده تا پایان سال 1395 ادامه می یابد. با توجه 
به روند مشــابه قیمت و مقدار صادراتی در این دوره، مشخص است 
که حســب قیمت پذیر بودن صادرکننده از بازارهای جهانی،  در این 
بازه زمانی توسعه خام فروشی در صادرات به طور جدی وجود نداشته 
است. اما از شروع سال 1396 کاهش قیمت اقالم صادراتی با افزایش 
چندین برابر وزن صادراتی آنها همراه شده که مصداق بارز خام فروشی 
است. همان گونه که در ابتدا گفته شد،  تحلیلگر اقتصادی برای اینکه 
رای به خام فروشــی دهد باید به دقــت اقالم صادراتی،  ظرفیت های 
داخلی و بازارهای جهانی آن را بررسی کند. برای این منظور تحلیل 
صورت گرفته نشان می دهد که از میان 300 قلم تعرفه خام صادراتی، 
خام فروشــی صرفــاً در خصوص صادرات »ســنگ آهن مگنتیت«، 

»کنسانتره آهن«، »گوجه فرنگی« و »سیب زمینی« تایید می شود. 

الگوی توسعه

 نمودار 4- وزن )میلیون تن( و قیمت )تن/دالر( محصول خام صادراتی - 
منبع: گمرک جمهوری اسالمی ایران، بانک مرکزی و محاسبات مطالعه
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سرمایه گذاری

  )FDI inflows( امروزه عالوه بر جذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی
که اولویت همه کشورهای جهان است، کشورها متمایلند با سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در سایر کشورها )FDI outflows( عالوه بر کسب سود، 
نقش فعال تری در اقتصاد جهانی ایفا کنند. در ایران اما اهمیت سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی در خارج مورد توجه قــرار نگرفته و حتی در پژوهش ها 
هم به نحو بایســته به آن پرداخته نشده است. بنابر اخبار موجود، برخی از 
این ســرمایه گذاری ها که قبل از انقالب صورت گرفته بود نیز متناســب با 
استراتژی های جدید به فروش رفته اند یا تقلیل یافته اند که برای نمونه هایی 
از آن می توان به سرمایه گذاری ایران در پاالیشگاه سانسول آفریقای جنوبی 
یا شرکت تیسن کروپ آلمان اشاره کرد. این موضوع در آمار سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی که ساالنه توسط کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد 
)آنکتاد( منتشــر می شود نیز آشکار است. مطابق با گزارش آنکتاد در سال 
2018، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده در ایران در سال 
2017 بالغ بر 5/019 میلیارد دالر ذکر شــده است. در مقابل در خصوص 
میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در سایر کشورها در سال 2017 
عددی ذکر نشده است. در این گزارش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران 
در سایر کشورها در سال 2016 بالغ بر 104 میلیون دالر، 2015 بالغ بر 120 
میلیون دالر، 2014 بالغ بر سه میلیون دالر، 2013 بالغ بر 189 میلیون دالر 

و 2012 بالغ بر 1/356 میلیارد دالر ذکر شده است.
بنابر اظهارات برخی مسووالن خروج سرمایه از ایران زیاد است، اما این 
خروج سرمایه برای مثال به خرید ملک در خارج اختصاص می یابد و عمدتاً 
در قالب ســرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت نمی گیرد تا منافع آن به 
کشور برســد. طبق گزارش آنکتاد، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
توسط کشورهایی همچون آمریکا و چین در سایر کشورها در سال 2017 
باالتر از میزان مبالغ جذب شده سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا نزدیک به 
آن و حتی در خصوص ژاپن چندین برابر آن بوده است. به نظر می رسد این 
کشورها به اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سایر کشورها و اعمال 
نفوذ در تجارت بین الملل از این طریق آگاهی پیدا کرده و در راســتای آن 
برنامه ریزی و عمل می کنند. شاید برخی استدالل کنند که ایران خود نیازمند 
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است تا سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در ســایر کشورها. در پاســخ باید گفت مبانی توجیه کننده سرمایه گذاری 
در سایر کشــورها و فواید آن عبارتند از: توسعه تجارت و استفاده از منابع 
بین المللی، کسب دانش مدیریت و تجربه سرمایه گذاری در سطح بین المللی، 
شناخته شدن برندها در سطح بین المللی، باال رفتن توانایی ها و امکان رقابت 
با شرکت های بین المللی، به روزآوری و انتقال تکنولوژی ها و دانش فنی، نفوذ 
در بازارهای بین المللی و ایفای نقش مهم تر در بازار بین المللی و اخذ سهم 

بیشتر در بازار بین المللی همچون افزایش صادرات.

ابعاد حقوقی سرمایه گذاری در خارج •
یکی از پیش شرط های اساسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سایر 
کشورها کسب دانش حقوقی است. سرمایه گذاری ایران یا ایرانیان در خارج از 

کشور به طور کلی می تواند مشمول سه گروه از مقررات قرار گیرد.
1- قوانین داخلی ایران برای ســرمایه گذاری در خارج: مطابق با ماده 1 
قانون اساســنامه سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران 
)سازمان سرمایه گذاری( مصوب 1354، مسوولیت تمرکز، تنظیم و انجام امور 

مربوط به سرمایه گذاری های ایران در خارج 
بر عهده سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
اقتصــادی و فنی ایران اســت. وفق بند 4 
ماده 8 اساسنامه مذکور، تصویب طرح های 
ســرمایه گذاری ایران در خــارج بر عهده 
شــورای عالی سازمان سرمایه گذاری است 
که طبق ماده 7 اساسنامه مذکور تشکیل 
می شــود. در اجرای ماده 1 و بند 4 ماده 8 
اساسنامه سازمان سرمایه گذاری، آیین نامه 
سرمایه گذاری های ایران در خارج از کشور 
نیــز در 1376 توســط هیــات وزیران به 
تصویب رسید. طبق ماده 1 آیین نامه مزبور، 
سازمان سرمایه گذاری با دریافت اطالعات و 
مدارک مورد نیاز به شرح ماده 4 آیین نامه، 
هریک از طرح های سرمایه گذاری ایران در 
خارج از کشــور را در هیات فنی ســازمان 
مطرح نموده و پــس از حصول نظر هیات 
فنی، طرح مزبور را جهت اتخاذ تصمیم در 
شورای عالی سرمایه گذاری مطرح می کند. 
در ماده 2 آیین نامه نیز شــرایط اساســی 
طرح های ســرمایه گذاری ایران در خارج از 
کشور مورد توجه قرار گرفته است. این ماده 
مقرر کرده اســت طرح های سرمایه گذاری 
ایران در خارج از کشــور عالوه بر داشــتن 
توجیهات الزم باید الزامــات زیر را تامین 
کنند: الف- بازدهی طرح ســرمایه گذاری 
به میزانی باشــد که مجموع سرمایه نقدی 
و غیرنقدی ســرمایه گذار ایرانی، حداکثر 
ظرف پنج سال پس از بهره برداری،  بازگشت 
داده شــود. ب- حداقل 80 درصد سرمایه 
ســرمایه گذار ایرانی به صــورت غیرنقدی 
شــامل کاالهای ســرمایه ای، واسطه ای و 
مواد اولیه، دانش فنــی، خدمات و نیروی 
انسانی، از داخل کشور تامین شود. ج- نحوه 
تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری 
پیش بینی شــده باشــد. تبصره 1 ماده 3 
آیین نامه نیز مقرر کرده است محدودیت ها 
و ممنوعیت های ناشی از مقررات عمومی 
صادرات و واردات برای کاالهای سرمایه ای، 
واسطه ای و مواد اولیه ای که به عنوان سرمایه 
غیرنقدی سرمایه گذار ایرانی از کشور خارج 
می شوند بر طرح های سرمایه گذاری هایی که 
توسط شورای عالی تصویب می شوند اعمال 
نمی شــود. عالوه بر این، به موجب قانون 
تشکیل شرکت سرمایه گذاری های خارجی 

ایران )ایفیک( در ســال 1371، ایفیک در اجرای ماده 2 اساسنامه سازمان 
سرمایه گذاری به منظور سرمایه گذاری و همکاری مشترک با اشخاص اعم 
از حقیقی و حقوقی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و 
خدماتی در خارج از کشور، در سال 1376 در اداره ثبت شرکت ها ثبت شد. 
به دنبال تاسیس ایفیک، سرمایه گذاری های انجام شده دولت ایران در خارج، 

در دوره قبل از انقالب اسالمی هم به این شرکت واگذار شد.
2- قوانیــن ســرمایه گذاری خارجــی ســرمایه پذیر: علی االصــول 
ســرمایه گذاری ها تابع قوانیــن و مقررات قابل اعمال کشــور محل انجام 
سرمایه گذاری همچون قوانین ورود و خروج سرمایه، مالیاتی، پولی و بانکی 
و... است. در همین راستا بند 7 از ماده 4 آیین نامه فوق مقرر کرده است که 
متقاضی سرمایه گذاری در خارج از کشور باید اطالعات و مدارک مربوط به 
قوانین و مقررات کشــور محل سرمایه گذاری در خصوص نحوه حمایت از 
سرمایه گذاری خارجی و ورود و خروج سرمایه خارجی همچنین مالیات و 
دیگر کسور قانونی که به درآمد خالص شرکت مشترک و سود سهامداران آن 

تعلق می گیرد را به سازمان سرمایه گذاری ارائه دهد.
3- معاهدات دوجانبه یا چندجانبه سرمایه گذاری خارجی: ایران تاکنون 
بیش از 60 معاهده سرمایه گذاری خارجی با سایر کشورها امضا کرده است. 
به طور کلی این معاهدات برای حمایت از سرمایه گذاران تنظیم شده است 
و توسط اتباع کشورهای توسعه یافته بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد زیرا 
غالب سرمایه گذاری ها در سایر کشورها به وسیله کشورهای توسعه یافته و 
اتبــاع آنها صورت می گیرد. با وجود این، متن این معاهدات برای حمایت از 
سرمایه گذاران هر یک از طرفین متعاهد تنظیم شده و از این رو سرمایه گذاری 
ایرانیان نیز می تواند در قالب آن انجام گرفته و از مزایای آن بهره مند شــود. 
به منظور بهره مندی از حمایت های مقررشــده در معاهدات سرمایه گذاری 
خارجی، سرمایه گذار ایرانی الزم است شرایط مقررشده در معاهده مربوطه 
برای سرمایه گذاری در کشــور میزبان همچون اخذ مجوز ورود سرمایه را 
رعایت کند. ایران همچنین در سال 1382 عضو کنوانسیون تاسیس آژانس 
تضمین سرمایه گذاری چندجانبه )میگا( شده است. با توجه به عضویت ایران 
در این کنوانسیون، سرمایه گذاران ایرانی در خارج می توانند با رعایت شرایط 
آن برای پوشش ریسک های غیرتجاری سرمایه گذاری خویش در کشورهای 

در حال توسعه )عضو میگا( اقدام کنند.
ایــران با وجود ظرفیت هــای باالیی که دارد و همچنیــن تعداد باالی 
معاهدات ســرمایه گذاری که با سایر کشورها منعقد کرده است، در زمینه 
جذب سرمایه گذاری خارجی یا سرمایه گذاری در خارج موفق عمل نکرده 
است. باید توجه شــود اگر میزان این نوع ســرمایه گذاری ها افزایش یابد، 
اثرگذاری ایران در تجارت بین المللی بیشتر شده و تحریم ایران نیز سخت تر 
می شود. پیشنهاد می شود دولت با استفاده از کارشناسان داخلی و بین المللی 
آشــنا به ســرمایه گذاری خارجی برنامه مدونی در این خصوص به صورت 
بلندمدت تنظیم و در راستای آن عمل کند. در این راستا می توان از تجربه 
کشورهای موفق نیز اســتفاده کرد و آن را با ویژگی های ایران تطبیق داد. 
متاسفانه با وجود برنامه های متعددی که در کشور تنظیم می شود، در اجرا، 
معیارهای طرح توجیهی زمان تنظیم بســیاری از آنها محقق نمی شود. از 
این رو الزم است در کنار تنظیم برنامه کارشناسی شده، تیم اجرایی آن نیز 
کامالً مناسب با طرح مربوطه چیده شود تا حصول اهداف برنامه ریزی شده 

ممکن شود.

صادرات سرمایه
سرمایه گذاری خارجی ایرانیان در سایر کشورها چه وضعیتی دارد؟

علی درزی نفت چالی 
کارشناس قراردادهای بین المللی 
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»هیــچ نگرانی از بابت صــادرات نداریم و 
وضعیت تولید، معادن و پیمانکاران هم بسیار 
بنی اسدی راد  محمدرضا  اســت.«  مطلوب 
مدیرعامل شرکت صنایع ملی مس با تاکید 
بر این جمله شایعات پیرامون توقف صادرات 
این شرکت را رد کرد. او حتی تاکید دارد که تحریم هیچ تاثیر و مشکلی 
برای صادرات ایجاد نکرده است. فرق تحریم های جدید با تحریم های 
قبلی این است که تحریم های قبلی تحریم های سازمان ملل بودند؛ اما 
تحریم های جدید تحریم آمریکا هستند بنابراین مسیر اتحادیه اروپا و 

سایر کشورها باز است.
  

Á   در نیمه نخست سال جاری در حوزه های مختلف شرکت مس ایران  
چه عملکردی داشته است؟

شــرکت ملی صنایع مس ایران در شــش ماهه نخست سال جاری 
وضعیت بسیار مناسبی داشت. در تولید باالی 10 درصد برنامه در همه 
زمینه ها هدف گذاری شــده است تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن نیاز 
بازار داخلی را تامین کنیم و هیچ نگرانی در بازار داخلی ایجاد نشــود و 
مازاد بر نیاز بازار داخل را صادر می کنیم. تاکنون نیز در سال جاری این 
هدف محقق شده است؛ یعنی ابتدا قرار بود از کل تولید شرکت مس 60 
درصد به بازار داخلی و 40 درصد به صادرات اختصاص یابد که این نسبت 
تاکنون رعایت شده است. برای نیمه دوم امسال یک پکیج صادراتی داریم 
و همچنین به صورت هفتگی 3000 تن کاتد را به همراه 1000 تن مفتول 

به بازار داخلی تزریق می کنیم.
Á   یعنی خبری که اخیراً منتشر شد مبنی بر توقف صادرات مس صحت 

ندارد؟
به  هیچ  عنوان این خبر صحت ندارد و صادرات شرکت مس متوقف 
نشده است. صرفاً محصوالت جانبی را صادر نخواهیم کرد و فقط به بازار 
داخلی عرضه می کنیم. در نیمه نخست امسال حدود 115 هزار تن تولید 
کاتد داشتیم که در پایان سال امیدواریم تولید کاتد به حدود 230 هزار تن 
برسد. از این رقم حدود 140 هزار تن کاتد به همراه مفتول به بازار داخلی 
عرضه خواهد شد و مابقی به صادرات اختصاص خواهد یافت. تاکنون نیز 
در سال جاری حدود 40 هزار تن کاتد صادر کرده ایم. با وجودی که باید 
برای تامین نیاز بازار داخلی حدود 105 هزار تن عرضه داشته باشیم اما 
ما این رقم را 125 هزار تن تعیین کردیم که جای هیچ گونه نگرانی وجود 

نداشته باشد. در زمینه صادرات هم هیچ مشکلی نداریم.
هیــچ نگرانی از بابت صــادرات نداریم و وضعیت تولیــد، معادن و 
پیمانکاران هم بسیار مطلوب است. سال قبل حدود 296 هزار تن مس 
محتوی تولید داشتیم که این رقم امسال به 310 تا 315 هزار تن خواهد 

رسید.
Á  عمده صادرات شرکت مس به کدام بازارها انجام می شود؟  

ترکیه، اروپا و چین. باید بگویم که تحریم هیچ تاثیر و مشکلی برای 
صادرات ایجاد نکرده است. فرق تحریم های جدید با تحریم های قبلی این 
است که تحریم های قبلی تحریم های سازمان ملل بودند؛ اما تحریم های 
جدید تحریم آمریکا هستند بنابراین مسیر اتحادیه اروپا و سایر کشورها باز 
است. راه های مختلفی برای صادرات وجود دارد و اگر هم بسته حمایتی 

اروپا مطرح شــود اوضاع بهتر هم خواهد 
شد. هیچ نگرانی از بابت صادرات نداریم 
و وضعیت تولید، معادن و پیمانکاران هم 
بسیار مطلوب است. سال قبل حدود 296 
هزار تن مس محتوی تولید داشتیم که 
این رقم امســال به 310 تا 315 هزار تن 

خواهد رسید.
Á   وضعیت همکاری صنایع ملی مس با  

شرکت اتوتک به کجا رسید؟
اصلی  تجهیزات  همه  خوشــبختانه 
سفارش داده شده به اتوتک برای احداث 
دو کارخانــه اسیدســولفوریک به ایران 
آمده اســت. تا دو ماه دیگر هم کار تمام 
و نصب انجام خواهد شد. این دو کارخانه 
هر یک به ظرفیت 600 هزار تن یکی در 
سرچشمه و دیگری در خاتون آباد در حال 
احداث هستند. کارخانه اسید سرچشمه تا 
پایان آذرماه راه انــدازی و در دی ماه وارد 
مدار می شود. در مورد پروژه خاتون آباد هم 
قرار است ظرفیت ذوب آن از 80 به 120 
هزار تــن افزایش یابد و تجهیزات آن هم 
تامین شــده است. به همین علت حدود 
چند ماه ابتدایی سال توقف وجود خواهد 
داشت؛ بنابراین با این اوصاف فرصت کافی 
برای راه اندازی کارخانه اســید خاتون آباد 
خواهیم داشــت و پیشرفت این کارخانه 
هم اکنون بالغ بر 76 درصد است و در سال 

آینده به بهره برداری خواهد رسید.
Á  مشکل پروژه فلش برطرف شد؟  

فلش در حال حاضر بــا راندمان 93 
درصــد در حال کار اســت، یعنی از 68 
درصد در زمان شروع به 93 درصد رسیده 
است. همه مشکالت آن حل شده است. 
کارخانه اســید راه بیفتد با ظرفیت باالتر 

می تواند کار کند.
Á   طرح های توســعه ای دیگر در چه  

وضعیتی قرار دارد؟
کار در معدن دره آلو به نیمه راه رسیده 
است و تا پایان سال آینده وارد مدار تولید 
خواهد شــد. با راه اندازی این طرح 100 
هزار تن کنســانتره تولید خواهد شد که 
حدود 25 هزار تــن کاتد می توان از این 
محل تامین کرد. در نیمه نخست امسال 
بیش از 700 میلیارد تومان در طرح های 
توســعه ای هزینه کردیــم و پیش بینی 

می شــود این رقم تا آخر سال به بیش از 1400 میلیارد تومان برسد. در 
شرکت مس آینده بسیار عالی داریم. تحریم ها تاثیر خاصی روی دسترسی 
ما به تکنولوژی نخواهد گذاشت. تجهیزات مورد نیاز طرح های توسعه وارد 
شده است و تنها بخش ساخت در ایران باقی مانده است. برای مقابله با 
تحریم ها تولید با تمام توان، توسعه پرقدرت و بومی سازی هرچه بیشتر را 

در دستور کار قرار داده ایم.
متولی بومی سازی در چارت جدید شرکت مشخص شده است و به 
سمت داخلی ســازی و بومی سازی و استفاده از شرکت های دانش بنیان 
خواهیم رفت. به شرکت خدمات بازرگانی که در سال 800 میلیارد تومان 
قطعه می خرد و همچنین مجتمع ها بخشنامه بومی سازی ابالغ شده است. 
در زمینه مواد شیمیایی که از خارج خرید می کنیم هم تفاهم نامه ای به 
 منظور داخلی سازی این مواد امضا شده است. ساالنه حدود 12 میلیون 
یورو از خارج مواد شیمیایی مورد نیاز را خریداری می کنیم که اگر بتوانیم 

آنها را داخلی سازی کنیم اتفاق مهمی خواهد بود.
Á  وضعیت حمل ونقل مواد معدنی در شرکت چطور است؟  

طی چهار ســال آینده حمل ونقل خاک در شــرکت از حدود 200 
میلیون تن به دو برابر خواهد رسید، بنابراین به ماشین آالت بیشتری نیاز 
خواهیم داشت. در همین راستا هم قرار است یک مجموعه ماشین سازی 

را در منطقه احداث کنیم.
Á  پروژه انتقال آب خلیج فارس به کجا رسید؟  

پایدار کردن آب در صنعت مس بسیار مهم است. برای اینکه بتوانیم 
آب مورد نیاز طرح های توسعه را با روند فعلی خشکسالی تامین کنیم، 
بهترین کار احداث خط انتقال آب خلیج فارس به سرچشــمه بود که 
ســهم ما از این پروژه 40 میلیون مترمکعب اســت. البته 30 درصد 
هزینه های پروژه هم بر عهده شرکت مس است. پیش بینی ما این است 
که تا پایان 98 آب به گل گهر ســیرجان برسد و در سال 99 هم آب 
به سرچشمه برســد. در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز این پروژه 
مشکالتی وجود داشت که قرار است پیش خرید آب از آنها داشته باشیم 
تا در تامین منابع مالی کمک کنیم چراکه فاینانس های این پروژه هم 
مشکل دار شده است. اینکه آب پایدار در سال 1399 به ما برسد قطعی 
اســت. در آذربایجان هم هم اکنون از سد اهر آب گرفته می شود. سد 
حاجی لر چای هم اگر آبگیری شــود، از این سد تا کارخانه سونگون 
46 کیلومتر خط است که با دو ایستگاه پمپاژ آب منتقل خواهد شد. تا 
پایان امسال این پروژه انتقال آب هم وارد مدار خواهد شد. اگر این سد 
آبگیری شود حدود 10 میلیون مترمکعب ظرفیت خواهد شد بنابراین 
برای ســال آینده نگرانی ما از بابت تامین آب پایدار مورد نیاز صنعت 
مس برطرف می شــود. با وجود ســد اهر و سد حاجی لر چای حتی 
امکان اجرای کنســانتره شماره 3 سونگون هم وجود دارد که در حال 

برنامه ریزی برای آن هستیم.
Á  استقالل شرکت های زیرمجموعه شرکت به کجا رسید؟  

طرح تبدیل شرکت ملی صنایع مس ایران به هلدینگ مس و تبدیل 
شدن دو شرکت کرمان و یک شرکت آذربایجان به شرکت های مستقل را 
به بورس بردیم و در صورت موافقت در سال آینده عملیاتی خواهد شد. 
هلدینگ مس عمالً فقط سهامداری خواهد کرد و سه شرکت عملیاتی 

نیز خواهد داشت. 

مسیر باز صادراتی
محمدرضا بنی اسدی راد از چگونگی ادامه صادرات شرکت مس می گوید

صادرات مس
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صادرات ضامن بقای تولید و موجب ایجاد 
اشتغال اســت. با ورود به بازار صادرات، 
ارزآوری برای کشــور محقق شــده و با 
کشور  توسعه  زیرساخت های  ارز،  جذب 
نیز فراهم خواهد شد. همچنین صادرات 
ضمن ایجاد اشتغال مســتقیم و غیرمستقیم، موجب گسترش 
دامنه ایجاد مشاغل در دیگر صنعت ها می شود. به منظور بررسی 
وضعیت صادرات در صنایع مختلف کشــور و به خصوص صنعت 
غذا با مسعود توتونچیان مدیرعامل شرکت صنایع غذایی سحر 
به گفت وگو پرداختیم. توتونچیان معتقد است که صادرات باید در 
کشور و نزد آحاد مردم جامعه به عنوان یک ارزش و نه ضدارزش 
شناخته شود. صادرات به عنوان یکی از منابع تولید ثروت که منجر 
به توسعه و تجهیز زیرساخت ها می شود باید به عنوان فرهنگ در 
جامعه نهادینه شود؛ و این مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر با همت 

معلمان، استادان دانشگاه و رسانه های جمعی.
  

Á   با توجه به اهمیت رشــد درآمدهای صادرات غیرنفتی در  
توسعه کشورها چرا تاکنون در اقتصاد ایران این مساله مورد غفلت 

بوده است؟
معتقدم صادرات ضامن بقای تولید و ایجاد اشتغال است. کشور 
ما در بخش کشاورزی دارای پتانسیل های ویژه ای است و می توانیم 
با رشــد و توسعه واحدهای صنایع تبدیلی هم صنعت کشاورزی 
را حفظ و هم اشــتغال ایجاد کنیم. ورود بــه بازار صادرات عامل 
ارزآوری برای کشــور اســت و جذب ارز، زیرساخت های توسعه 
کشور را فراهم می کند. حضور پررنگ در عرصه صادرات، مستلزم 
توسعه زیرساخت های تولیدی، بهبود فرآیندها و توسعه اشتغال 
اســت. همچنین، دارا بودن کیفیت و بسته بندی های قابل رقابت 
در عرصــه بین المللی موجب پیشــرفت خودبه خودی واحدهای 
تولیدی و ارائه محصول باکیفیت به مصرف کننده می شــود. اگر 
صادرات و مشارکت های بین المللی را در دستور کار خود قرار دهیم 
صادرات فواید جانبی دیگری نیز برای ما دربر خواهد داشــت. باال 
رفتن استانداردها و کیفیت محصوالت صادراتی منجر به افزایش 
اســتانداردها و کیفیت داخلی خواهد شــد. از دیگر سو صادرات 
یادگیری سازمانی را افزایش خواهد داد. یکی دیگر از فواید صادرات 
افزایــش اعتماد به نفس تولیدکنندگان داخلی اســت. مثل تیم 
والیبــال ما که با بازی در عرصه جهانی و با تیم های بزرگ اعتماد 
به نفِس دست یافتن به توفیقات جهانی را به دست آورد. با حضور 
در بازارهــای صادراتی و در کنار برندهای جهانی اعتماد به نفس 
تولیدکنندگان ما افزایش یافته و در صورت حضور برندهای خارجی 

در داخل کشور نیز توان رقابت با آنان را خواهند داشت.
Á   در شرایط فعلی صنایع داخلی مان به ویژه صنعت غذا که حوزه 

فعالیت شماست در زمینه رشد صادرات با چه موانعی مواجهند؟
ورود به بازارهای بین المللی کار بسیار سخت و پیچیده ای است. 
اخذ مجوزهای الزم و متداول در کشور مقصد، ارائه طراحی متفاوت، 
بسته بندی متناسب، شناخت ذائقه مشتری و توسعه برند از الزامات 

ورود بــه ایــن بازارهاســت. از دیگر 
مشکالت مهم ما، وجود صادرکنندگان 
غیرحرفه ای و مقطعی اســت و چون 
نمی شناســند،  را  الفبای صــادرات 
موجــب ضــرر و زیان خود، ســایر 
تولیدکنندگان و همچنین بازار هدف 
می شوند که به اعتقاد بنده دولت باید 
فکر عاجلی در این مورد کند. از دیگر 
مشــکالت ما اخذ و ابالغ تصمیمات 
غیرکارشناسی و یک شــبه از سوی 
نهادهای ذی ربط اســت. نباید مقوله 
صادرکننده و صادرات را به شوخی و 
بازی بگیریم. متاسفانه صادرات برای 
مســووالن ما جزو اولویت ها نیست. 
چه خوب بود اگر سیاســتگذاران ما 
از کشــورهای موفق در امر صادرات 
 )Benchmarking( الگــوبــــرداری
بررســی سیاســتگذاری  می کردند. 
این کشــورها در زمینه صــادرات و 
تســهیالتی که برای صادرکنندگان 
فراهم می کنند راهگشاست. الزم هم 
نیست ســراغ بهترین های صادراتی 
برویم. از همین کشــورهای همسایه 
که به طور نســبی در امــر صادرات 
موفــق عمــل کرده اند الگوبــرداری 
کنیم. دولت در سیاســتگذاری ها و 
قانونگذاری هــا اقدامات آنها را مبنای 
کار و تصمیم گیــری قــرار دهــد. 
چنــد وقت پیــش بنده بــه یکی از 
فروشگاه های معروف در آلمان مراجعه 
کردم و با اینکه نمونه محصول را بسیار 
پسندیدند اما با طرح این موضوع که 
کشور شما بی ثبات و فاقد سیاست های 
بلندمــدت و پایدار اســت حاضر به 
اختصاص قفسه به محصول ما نشدند. 
مشــکل دیگر این اســت که به رغم 
وجود مزیت هــای جغرافیایی، آفتاب 
مناســب و نیروی کار ارزان، برداشت 
در هکتار محصوالت کشــاورزی در 
کشــور ما به مراتب پایین تر از سایر 
کشورهاست. این امر منجر به کاهش 
بهره وری و افزایش قیمت تمام شــده 
محصوالت می شــود. همچنین عدم 
 حمایت ارگان ها و بخش های دولتی از 
صادرکنندگان، وجود مشکل در نقل و 

انتقال وجوه صادراتی، مشکالت حمل ونقل، ترانزیت و انجام امور 
گمرکی از مواردی است که در امر صادرات با آن مواجه هستیم.

Á   توسعه صادرات کشور با توجه به شرایط اقتصاد ایران به چه  
مولفه هایی نیاز دارد؟

مهم ترین موضوع فرهنگ ســازی است. صادرات باید فرهنگ 
شود. توسعه صادرات محقق نمی شود مگر اینکه این فرهنگ در 
آموزش و پرورش، دانشگاه ها، صداوسیما، مطبوعات و رسانه ها به 
 طور جدی و مســتمر تقویت شــود که ما در برخی از کشورهای 
هم جوار شــاهد این اتفاق مهم هستیم. متاسفانه فضای عمومی 
جامعه، فضای حمایت از صادرات نیســت و تا زمانی که صادرات 
به عنوان امری مقدس شــناخته نشود، نمی توانیم در این زمینه 
به توفیق خاصی دســت پیدا کنیــم. همچنین، افزایش کیفیت 
محصوالت تولیدی و بسته بندی مناسب، قابل رقابت بودن قیمت 
تمام شده محصوالت، تسهیل قوانین صادراتی و گمرکی، تسهیل 
فرآیند نقل و انتقال وجوه صادراتی، افزایش حمایت های دولتی از 
فعاالن صادراتی از عواملی است که در توسعه صادرات کشور نقش 

بسزایی دارد.
Á   در این شرایط که طبقه بندی فعاالن صادراتی در اتاق بازرگانی 

انجام شده چه کمکی به توسعه صادرات می کند؟
طرح طبقه بندی فعاالن اقتصادی در اتاق انجام شده اما متاسفانه 
طرح طبقه بندی فعــاالن صادراتی خیر. باید عرض کنم تا وقتی 
طرح رتبه بندی فعاالن صادراتی اجرایی نشود، تا وقتی در کشور 
صادرکننده واقعی با صادرکننده فلــه ای و صادرکننده رانت خوار 
تفاوتی نداشته باشد شاهد بهبودی در اوضاع صادرات نخواهیم بود. 
باید تفاوت باشد میان واحد صنعتی که 20 سال سابقه درخشان 
صادراتی در کارنامه خود دارد، دفاترش قانونی اســت، دیون خود 
را بــه موقع پرداخت می کند با صادرکننده غیرحرفه ای که حتی 
حاضر به پرداخت دیون معوقه خود نیست. در تمامی دنیا خط کش 
امتیازدهی به فعاالن اقتصادی پرداخت دیون دولتی شامل مالیات، 
حقوق و حق بیمه تامین اجتماعی اســت. در دریافت تسهیالت 
این واحدها نیازی به ارائه وثایق بالمعارض شهری ندارند. بانک های 
عامل در زمینه اعطای تســهیالت صادراتــی در این زمینه چه 
تسهیالتی برای صادرکنندگان واقعی در نظر گرفته اند؟ متاسفانه 
شاهدیم که در کشور ما جوایز و بخشودگی ها به واحدهایی تعلق 
می گیرد که در پرداخت دیون دیرکرد دارند یا حاضر به برگرداندن 

دیون خود نیستند. 
در پایان عرض می کنم که باید تعریف صادرکننده مشــخص 
باشد. ارسال فله ای محصول خام به خارج از کشور اسمش صادرات 
نیســت. چرا باید صادرات محصول فرآوری شــده و محصولی که 
ارزش افزوده و اشــتغال ایجاد کرده است در ردیف صادرات سایر 

محصوالت خام قرار گیرد.
Á   در این زمینه آیا تحریم هــا باعث ایجاد اختالل در فعالیت 

صادراتی شما شده اند؟
با توجه به کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه و بسته بندی تولید 
محصوالت، زمینه هــای صادرات کاال کاهش یافته در صورتی که 

صادرات و صادرکننده را نباید به بازی گرفت
مسعود توتونچیان از موانع ساختاری بر سر راه صادرات محوری می گوید

صنعت غذا
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١٣٩٦شش ماهه  ١٣٩٧شش ماهه 

 میزان پوشش ریسک صندوق طی شش ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته )میلیون دالر(

 پوشش بیمه نامه های کوتاه مدت صندوق طی سال های 
1396-1394 )میلیارد ریال(

 میزان پوشش صندوق طی سال های 1394-1396 
)میلیارد ریال(

رو به رشد

 سیدکمال سیدعلی
 مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات

نگاهی به دستاوردهای صندوق ضمانت صادرات ایران

تقاضای بازارهای صادراتی بیش از گذشته است. به موضوع ابالغ 
تصمیمات غیرکارشناسی و یک شبه از سوی دولتمردان قبالً اشاره 
شد. همچنین به افزایش قیمت و مشکالت حمل ونقل کاال با توجه 
به شرایط کنونی صنعت حمل ونقل، مشکالت جابه جایی و انتقال 
ارز و راه اندازی سامانه نیما که باعث کاهش جذابیت های صادرات 
کاالست، عدم طبقه بندی صادرکنندگان اقتصادی و عدم اختصاص 
جوایز و مشوق های صادراتی به صادرکنندگان فعال و عدم سهولت 
در فرآینــد بارگیری و تخلیه کاال در گمرکات مرزی هم می توان 

اشاره کرد.
Á   تاکنون چه اقداماتی در ســطح بین الملل در افزایش سهم 

صادرات شرکت انجام داده اید؟
عمده سیاست های شرکت سحر در زمینه صادرات، شناسایی 
و تولید محصوالت صادراتی بر پایه ذائقه ایرانی و شــرقی در سایر 
کشورهاســت. به طور مثال با شناسایی ذائقه مصرف کنندگان در 
کشور روسیه به تولید محصوالتی مثل گوجه ملس و خیار ملس 
اقدام کرده و سعی داریم تا در کنار صادرات محصوالت بر پایه ذائقه 
ایرانی بخشی از محصوالت ویژه سایر کشورها را نیز در سبد کاالی 

صادراتی خود لحاظ کنیم.
نگاه ما به مقوله صادرات کیفی اســت و نه کمی. مزیت ما در 
صادرات در تنــوع محصوالت صادراتی )40 نــوع محصول(، در 
برندسازی و ثبت برند، در اعزام مکرر و هدفمند گروه های تحقیقات 
بازار و R&D به بازارهای صادراتی است. ما معتقدیم محصول صادر 
نمی کنیم، ما برند صادر می کنیم. ما با صادرات برند، نام ایران را و 
در کنار نام ایران نام سحر را به بازارهای بین المللی صادر می کنیم. 
در کنار این فعالیت ها افتخاراتی هم کسب شده و شرکت به عنوان 
صادرکننده نمونه استان همدان در سال های 86 تا 96، صادرکننده 
برتر کشــوری در ســال 89، کارآفرین برتر کشوری در سال های 
92، 94، 95، واحد صنعتی نمونه کشوری در سال 90، واحد برتر 
کیفیت کشوری در سال 90، واحد برتر کیفیت از موسسه استاندارد 
استان در سال های 86 تا 97 و واحد نمونه صنایع غذایی به انتخاب 

مصرف کنندگان در سال 92 شناخته شده است.
Á   محصــوالت شــرکت شــما، دارای چه میزان از ســطح 

استانداردهای بین المللی است؟
این شرکت در راســتای تکریم از مشتریان داخلی و خارجی 
تمامی اســتانداردهای الزم را بر اســاس موازین FDA کسب و 
رعایت کرده و در برخی موارد سعی کرده ایم فراتر از استانداردهای 
موجود حرکت کرده و به اخذ استانداردهای منطقه ای خاص هر 
کشور اقدام کنیم. در کل با رعایت حداقل استانداردهای بین المللی، 
فراتر از استانداردهای داخلی حرکت می کنیم؛ اما باید توجه کنیم 
که اســتاندارد، رضایت مردم و مصرف کنندگان بوده و وظیفه ما 
مدیریــت حفظ کیفیت طی فرآیند تولیــد و تحویل محصول با 

باالترین کیفیت به مصرف کننده است.
شرکت صنایع غذایی سحر در ســال 1370 در شهر همدان 
تاسیس شد و در ســال 1373 فعالیت تولیدی خود را آغاز کرد. 
شرکت ابتدا با همکاری 13 پرسنل آغاز به کار کرده و در حال حاضر 
در قالب چهار شرکت از وجود 1100 نیروی حرفه ای و کارآمد در 
بخش های مختلف استفاده می کند. زمینه فعالیت شرکت، تولید 
کنسروهای غیرگوشتی شامل انواع رب گوجه فرنگی و رب انار، انواع 
سس های سرد و گرم، کنسروها، کمپوت ها، ترشیجات، شوریجات، 
مرباها و عســل، همچنین بســته بندی انواع حبوبات، سبزیجات 
خشک، ادویه جات، قند و شکر و در آینده نزدیک و با اجرای طرح 

توسعه، بسته بندی انواع میوه های خشک است. 

صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان تنها موسسه 
بیمه اعتبار صادراتــی )ECA( ایران بــا صدور انواع 
بیمه نامه و ضمانت نامه های اعتباری نقش مهمی در 
توســعه صادرات غیرنفتی ایفا می کند. در شرایطی 
که مشــکالت عدیده روابط بانکی و بیمه ای ناشی از 
تحریم های ناعادالنه مجامع بین المللی تاثیر نامطلوبی 
بــر روابط تجاری کشــورمان با بازارهــای خارجی 
ایجاد کرده اســت، صندوق ضمانت صــادرات ایران 
دســتاوردهای مهمی در ســال 1396 و سال جاری 

کسب کرده است که به این شرح است:
حجم کلی پوشش های بیمه ای و ضمانتی صندوق 
در سال 1396 به رقم 74،787 میلیارد ریال رسید که 
رشد 45درصدی نسبت به سال 1395 نشان می دهد.

1- حجم عملکرد پوششی در بخش بیمه نامه های 
اعتبار صادراتی کوتاه مدت با رکورد 15.686 میلیارد 

ریال رشد 152درصدی نسبت به سال 1395 دارد.
2- حجم عملکرد پوشش های بیمه ای و ضمانتی 
صندوق در شش ماهه سال جاری به رقم 675 میلیون 
دالر رسید که نسبت به مدت مشابه در سال 1396، 

67 درصد رشد داشته است.
3- با افزایش دقت اعتبارســنجی های انجام شده، 
میزان خسارت پرداختی در سال 1396 بیش از 48 

درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
4- زمینه سازی برای اجرای خطوط اعتبار خریدار 
از طریق همکاری و هماهنگی با ســازمان توســعه 

تجــارت ایران، بانک مرکزی، صندوق توســعه ملی 
و نظام بانکی و شناســایی و اعتبارسنجی بانک های 
خارجی دریافت کننــده خطوط اعتباری و در نهایت 

تعیین سقف جذب اعتبار کشورهای هدف صادراتی
5- ظرفیت ســازی جدید برای تســهیل تجارت 
خارجی با همکاری با موسســات همتا و انعقاد 12 

موافقت نامه جدید همکاری استراتژیک
6- عقــد قــرارداد اتکایــی با کنسرســیومی از 
معتبرترین شــرکت های بیمه اتکایــی جهان، برای 
اولیــن بار در طــول فعالیت صندوق در 20 ســال 
گذشته، یکی از دســتاوردهای منحصر به فرد سال 
 1396 به شــمار می رود. قرارداد اتکایی مشــارکت 
)Quota- share Treaty( بــا بزرگ ترین اتکایی گر 
جهان، به  منزله مهر تایید بر فرآیندهای اعتبارسنجی 
صندوق و پذیرش خودکار درصدی از ریســک های 

صندوق توسط شرکت های مذکور است.
7- تعامل موثر با سیستم بانکی به  منظور ترغیب 

سیستم بانکی برای تامین مالی صادراتی
8- گســترش چتر اطالع رســانی و بازاریابی از 
طریق برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی در 
سطح کشور، حضور منظم در کمیسیون های توسعه 
صادرات اتاق هــای بازرگانی، اتحادیه های صادراتی و 
نمایشــگاه های داخلی و خارجی، مشارکت فعال در 
اتحادیه های منطقه ای و بین المللی نظیر اتحادیه برن، 

 .ICIEC کلوپ پراگ، اتحادیه امان و

صندوق ضمانت
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امروزه در دنیا از توسعه صادرات به عنوان یکی از مهم ترین 
عوامل موثر در تحقق رشد اقتصادی پایدار یاد می شود. توسعه 
صادرات و حضور مستمر در بازارهای جهانی با ایجاد رشد تقاضا 
در اقتصاد کشورها، از یک سو ظرفیت های معطل مانده در اقتصاد 
را فعال کرده و از ســوی دیگر با فراهم آوردن منابع ارزی الزم، 
امــکان انتقال تکنولوژی، دانش فنی و واردات ماشــین آالت و 
تجهیزات را برای توســعه ظرفیت های تولید میسر می کند. در 
چنین اقتصادی بنگاه ها با تمرکز بر مزیت های نسبی و تخصیص 
هدفمنــد منابع، امکان آن را می یابند تا ضمن افزایش مقیاس 
تولیــد و قابلیت ها، از طریق کاهش هزینه تمام شــده، قدرت 
رقابت پذیری خود را افزایش دهند و کل اقتصاد ملی را از منافع 

آن منتفع سازند.
فوالدمبارکــه از ابتــدای بهره برداری در ســال 1371 که 
با ظرفیت اســمی 2/4 میلیون تن شــروع به کار کرد توجه به 
صادرات را به عنوان یک رویکرد استراتژیک مورد توجه قرار داده 
و طی حدود 26 ســال فعالیت خود، عالوه بر تامین حداکثری 
نیاز داخل با حضور موثر و مستمر در بازارهای صادراتی هدف، 
توانســته از طریق تامین منابع ارزی الزم ضمن برآورده سازی 
نیازمندی های تجهیزاتی و تکنولوژیک و تامین نهاده های مورد 
نیاز تولید نظیر الکترود و فروآلیاژ، سرمایه گذاری های توسعه ای و 
بازپرداخت فاینانس های طرح های توسعه را انجام داده و در یک 
چارچوب نظام مند اجرای طرح های توسعه را به خوبی در شرایط 
مختلف به ثمر رساند و با رشد حدود 330درصدی ظرفیت های 
تولید و دستیابی به ظرفیت 10/3 میلیون تنی نقشی پیشرو در 
توسعه و به ثمر نشاندن ظرفیت های تولید فوالد کشور و به تبع 
آن رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور و شکوفایی صنایع 

پایین دستی ایفا کند. 
باالتریــن نرخ رشــد ظرفیت های تولید فــوالد در منطقه 
خاورمیانه و شــمال آفریقا، سهم پنج درصدی از تولید ناخالص 
داخلــی بخش صنعت کشــور و ایجاد اشــتغال مســتقیم و 
غیرمســتقیم برای بیش از 350 هزار نفر و هدف گذاری برای 
دســتیابی به 25 میلیون تن ظرفیت تولید در افق چشم انداز 
1404، موید دستاوردهای بزرگ فوالد مبارکه در این راستاست.

فوالد مبارکه با تولید نیمی از فوالد کشور و میانگین صادرات 
1/5 میلیون تن در سال توانسته نام فوالد ایران را در بازارهای 
بین المللی به ویژه حوزه های اروپا، آمریکا، شرق آسیا و خاورمیانه 
مطرح و برند خود را در بازارهای مذکور تثبیت کند. به طوری 
که امروزه کمتر مشــتریان فوالد در دنیا یافت می شوند که با 
نام فوالد مبارکه آشنا نبوده و کیفیت محصوالت آن را هم تراز 

بزرگ ترین تولیدکنندگان جهانی فوالد قلمداد نکنند.
 فوالدمبارکه در شرایط سخت رقابتی و با وجود تحریم های 
بین المللی در ســال های گذشته توانسته ضمن حفظ کمیت و 
کیفیت محصوالت تولیدی خود در باالترین ســطح ممکن و 
تامین بخش عمده نیاز بازار داخلی روند حضور خود در بازارهای 
جهانی را تداوم بخشد به طوری که در سال 1392 حدود یک 

میلیون تن، سال 1393 حدود 1/5 
میلیون تن، سال 1394 حدود 1/8 
میلیون تن، سال 1395 حدود 1/5 
میلیون تن، سال 1396 حدود 1/3 
میلیون تن و در شش ماهه نخست 
ســال 1397 حدود 700 هزار تن 
محصوالت خــود را صــادر کند و 
بازارهای مهمــی را در اروپا، جنوب 
شــرق آســیا، منطقه خاورمیانه و 
به  کشــورهای جنوب خلیج فارس 
تســخیر خود درآورد و در مجموع 
طی پنج سال گذشــته حدود 1/1 
میلیــون تن تختال، پنــج میلیون 
تن محصوالت گــرم، 350 هزار تن 
محصوالت سرد و حدود 100 هزار 
تن گالوانیزه را به حدود 40 کشــور 

در اقصی نقاط دنیا صادر کند.
بدیهی اســت ایــن موفقیت ها 
مرهــون  جهانــی  بازارهــای  در 
باالی محصــوالت، رعایت  کیفیت 
استانداردهای بین المللی، توجه ویژه 
به اصول مشــتری مداری و تولید بر 
اساس نیاز مشتریانی که بیش از 60 
درصد آنها مصرف کنندگان نهایی و 

تولیدکنندگان بخش پایین دستی هستند بوده است.
بنابراین تجربه عملی دوره گذشته تحریم نشان داد که یکی 
از موثرتریــن راهکارهای ایجاد رونق در بخش تولید، توســعه 

صادرات است. 
بــه ویژه در شــرایطی که نبود رونــق در برخی بخش های 
اقتصادی چالش کمبود تقاضا را بــرای تولیدکننده داخلی به 
همراه آورده بود و ظرفیت بهره برداری شده تولید فوالد کشور به 
حدود نیمی از ظرفیت های موجود کاهش یافت، فوالد مبارکه 
توانست با تکیه بر مزیت های صادراتی خود کمترین تاثیرپذیری 

را تجربه کند.
از این رو اتخاذ سیاست های حمایتی از سوی دولت در جهت 
تســهیل صادرات، به ویژه در شــرایط پیش رو که تحریم های 
یک جانبه و ظالمانه اخیر به همراه رکود دامنه دار در بخش هایی 
نظیر ساخت وساز، حجم تقاضای فوالد داخل را مورد تهدید قرار 
داده است می تواند گره گشای تولید داخل باشد و باید به عنوان 

یکی از اولویت ها مورد توجه واقع شود.
واقعیت امر این اســت که تولیدکننــدگان داخلی در حوزه 
صادرات باید در فضای پررقابتی به فعالیت بپردازند که بازیگران 
آن از مزیت هایی نظیر تســهیالت بلندمدت با نرخ پایین بهره 
بانکی، ارتباطات گسترده و سهل الوصول بانکی، زیرساخت های 
مناســب لجســتیک و حمل ونقــل، جوایز صادراتی و ســایر 
حمایت های دولت هایشان سود می برند این در حالی است که 
تولیدکنندگان کشــور نه تنها از بسیاری از آنها برخوردار نبوده 
بلکه با مشکالت زیرساختی نظیر فقدان خطوط کشتیرانی روان 
و سهل الوصول، محدودیت بارگیری و تخلیه در بنادر، عدم ثبات 
در آیین نامه ها و دستورالعمل های ابالغی، اعمال محدودیت های 
غیرکارشناســی بر صادرات، روند افزایشی هزینه های گمرکی، 
نبود پشتوانه های حمایتی در زمینه تجارت بین الملل در جهت 
رفع مشکالت و مســائل صادرکنندگان و... دست و پنجه نرم 

می کنند.
انتظــار می رود در این شــرایط ســخت دولــت در جهت 
حمایت از صادرات اهتمام بیشــتری کــرده و از طریق فعال تر 
کردن دیپلماســی اقتصادی و تسهیل مبادالت از طریق انعقاد 
تفاهم نامه های تجاری و الحاق به پیمان های تجاری منطقه ای و 
همچنین فراهم آوردن امکان تبادالت مالی با پول رایج داخلی 
شــرایط حضور تولیدکنندگان داخلی در بازارهای پرکشــش 

منطقه و بین الملل را تسهیل کند.
در این راســتا الزم است برخی نهادها و تشکل های صنفی 
که وظیفــه ایجاد هماهنگی بین بازرگانان و صاحبان صنایع و 
تعامل با دولت در جهت تسهیل امور کسب وکار را دارند به جای 
رویه گذشــته که عمده تمرکز فعالیت هایشان در حوزه واردات 
بــوده موضوع صادرات را بیــش از پیش جدی بگیرند و بخش 
خصوصی در کنار دولت، با بازنگری رویکردهای گذشته شرایط 
را به گونه ای رقم زنند تا نگرانی هایی که توسعه صادرات و تداوم 

رشد و بالندگی صنعت را تهدید می کند کمرنگ تر شود.

گام های محکم
فوالد مبارکه چه سهمی در توسعه صادرات دارد؟

محمود اکبری 
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه 

رقابتی  فوالدمبارکه در شرایط سخت 
در  بین المللی  تحریم های  وجود  با  و 
توانسته ضمن حفظ  سال های گذشته 
تولیدی  محصوالت  کیفیت  و  کمیت 
خود در باالترین سطح ممکن و تامین 
روند  داخلی  بازار  نیاز  عمده  بخش 
حضور خود در بازارهای جهانی را تداوم 
 1392 سال  در  که  طوری  به  بخشد 
 1393 سال  تن،  میلیون  یک  حدود 
 1394 سال  تن،  میلیون   1/5 حدود 
 1395 سال  تن،  میلیون   1/8 حدود 
 1396 سال  تن،  میلیون   1/5 حدود 
حدود 1/3 میلیون تن و در شش ماهه 
نخست سال 1397 حدود 700 هزار تن 
محصوالت خود را صادر کند و بازارهای 
اروپا، جنوب شرق آسیا،  در  را  مهمی 
و کشورهای جنوب  منطقه خاورمیانه 
و  به تسخیر خود درآورد  خلیج فارس 
در مجموع طی پنج سال گذشته حدود 
1/1 میلیون تن تختال، پنج میلیون تن 
محصوالت گرم، 350 هزار تن محصوالت 
سرد و حدود 100 هزار تن گالوانیزه را 
به حدود 40 کشور در اقصی نقاط دنیا 

صادر کند.

صادرات فوالد



صادرات و سیاست های ارزی
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مواد غذایی

در تمام کشورهای توسعه یافته، صادرات، 
مهم ترین نقش را در ثبات اقتصادی دارد 
و موجب افزایش تــراز تجاری و تولید و 
نیز ایجاد اشتغال می شود که از مهم ترین 
پارامترهای توسعه یافتگی کشورهاست. با 
توجه به این موارد و اهمیت صادرات باید زیرساخت های آن برای 
ایجاد امنیت کشور فراهم شود. اکنون در شرایطی به سر می بریم 
که صادرات کاال و خدمات در صنایع مختلف از جمله صنعت غذا 
با چالش های زیادی مواجه شده است که می توان به شرایط سخت 
تحریــم و به دنبال آن چالش های فــراوان در تامین مواد اولیه و 
تراکنش های ارزی و بین المللی اشاره کرد. همچنین، عدم ثبات رویه 
در قوانین، مقررات و تصمیمات ناگهانی و بخشنامه های روزانه از 
موانع داخلی بوده که دامنگیر حوزه صادرات کشور شده است. باید 
توجه داشت که ثبات در قوانین و رویه های اقتصادی و به کارگیری 
افراد و تیم های متخصص در زمینه صادرات از پیش نیازهای صادرات 
پایدار و در نتیجه توســعه پایدار است. در همین راستا و به منظور 
بررسی وضعیت صادرات در صنعت غذا و دغدغه های فعاالن این 
صنعت، با قاضی عســگر مدیرعامل شرکت بیسکویت اصفهان 

فرخنده به گفت وگو پرداختیم.
  

Á   در شــرایط فعلی اقتصاد ایران یکی از راهکارهای خروج از  
بحران صادرات محوری است اما به رغم تالش هایی که در این زمینه 
در ســالیان اخیر انجام شده اقتصاد ایران نتوانسته در این زمینه 
موفق شــود. اکنون  بازگشت تحریم سد جدی در این حوزه است 
با توجه به این مســاله صادرات محوری چه اثری بر بهبود شرایط 

اقتصادی کشور دارد؟
صادرات، مهم ترین نقش را در ثبات اقتصادی کشــورها دارد و 
با نگاهی به موقعیت ژئوپولتیک کشورمان درمی یابیم حدود 400 
میلیون نفر جمعیت اطراف ایران ساکن هستند که می توانند جزو 
حوزه نفوذ و ارتباطی کشور ما محسوب شوند و این موضوع، امکان 
توسعه صادراتمان به این کشورها را به وجود می آورد. همچنین، در 
صورت صادرات محصوالت بیشــتر به کشورهای اطراف با به خطر 
افتادن امنیت کشــور ما، امنیت غذایی و تامیــن کاالی صادراتی 
ســرزمین های اطرافمان نیز دچار تهدید می شود و این امر نوعی 
وابستگی کشورها را به ایران به همراه دارد. بنابراین، همه کشورهای 
مقصــد به طور ناخــودآگاه تالش می کنند تا امنیــت ایران حفظ 
شــود و این موضوع ثبات اقتصادی، امنیتی و تجاری را به ارمغان 
می آورد. همچنین، صــادرات موجب افزایش تراز تجاری و تولید و 
نیز ایجاد اشتغال می شود که از مهم ترین پارامترهای توسعه یافتگی 

کشورهاست.
Á   با این اوصاف مهم ترین چالش ها در صادرات تولیدات داخلی و  

به خصوص صنعت غذا چیست؟
مهم ترین چالش در صادرات تولیدات داخلی و به خصوص صنعت غذا، 
عدم ثبات رویه در قوانین، مقررات و شرایطی است که حاکمیت و دولت 
تعریف می کند و شرایط صادرات با تصمیمات ناگهانی و بخشنامه های 

روزانه بســیار سخت شــده است. باید 
توجه داشت که ثبات در قوانین، شرایط 
اقتصادی و اجتماعی پیش نیاز صادرات 

پایدار و توسعه پایدار است.
Á   با توجه به شــرایط تحریم که  

در آن قــرار داریم، بــرای صادرات 
محصوالت شــرکت با چه مشکالتی 
مواجه هســتید و برای رفع آن چه 

تمهیداتی اندیشیده اید؟
شرایط سخت تحریم و مشکالتی 
که ایجاد کرده بر کسی پوشیده نیست. 
در این شرایط، برای تامین مواد اولیه و 
استفاده از منابع بین المللی بانکی برای 
خریدهای خارجی دچار مشــکالتی 
شــده ایم. همچنین، وصول مطالبات 
از مشــتریان صادراتی بسیار سخت و 
پیچیده شــده است. مشکالت تحریم 
و وضعیت نابسامان اقتصادی در داخل، 
دست به دست هم داده و موجب شده 
تا نتوان بهره مناسب از پتانسیل های 
مجموعه خودمان و کشــور در زمینه 
صادرات ببریــم و در صورت رفع این 
مشکالت، شرایط بهتری برای وضعیت 

صادرات کشور به وجود می آید.
Á   آیا طبقه بندی فعاالن اقتصادی  

در اتاق بازرگانی انجام شده است؟ این 
امر چه کمکی به توسعه صادرات کشور 

می کند؟
طرح رتبه بندی شرکت ها و فعاالن 
اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران مطرح 
شــد که طبق این طرح، همه اعضای 
عضو اتاق بازرگانی بر اساس پارامترها 
و شاخص های تعریف شده توسط این 
اتاق، رتبه بندی می شوند و کار بسیار 
سنگین و وزینی انجام گرفت اما از مزایا 
و منافع آن به طور کامل نتوانســته ایم 
استفاده کنیم. با این حال، اگر تعریف 
درستی از مزایا و شرایط این طرح در 
اختیار فعــاالن اقتصادی قرار بگیرد و 
این امر بهتر اجرایی شود، قطعاً کمک 
شایانی به دست اندرکاران این حوزه و 

اقتصاد کشور خواهد کرد.
Á   در سال های اخیر شرکت فرخنده  

با چه فراز و نشیب هایی مواجه شده 
است؟

ابتدا باید بگویم شرکت بیســکویت اصفهان فرخنده در سال 
1340 با نام تجاری »آســتارا« توسط مرحوم حاج عبداهلل واعظ 
شوشتری تاسیس و راه اندازی شــد و با توجه به استقبال فراوان 
مردم از محصوالت این شرکت، در سال 1370 به شهرک صنعتی 
»جی« منتقل شد و برند »فرخنده« را برای خود انتخاب کرد. این 
مجموعه در سال های اولیه با یک خط تولید و قالب هایی با اشکال 
گوناگون وارد بازار شــد و در سبد محصول مصرف کنندگان قرار 
گرفت و افتخار اولین تولیدکننده بیسکویت دارای مهر استاندارد در 

استان اصفهان را به خود اختصاص داد.
در همین راســتا، در ســال 1378 بنابر طرح های توسعه ای 
شــرکت، خط تولیدی با تکنولوژی روز تهیه شد، تولیدات خود را 

افزایش داد و صادرات محصوالت خود را آغاز کرد.
در ادامه مسیر و با پیشرفت های روزافزون، در سال 1384 فاز 
دوم شرکت با محصوالت جدید و نام تجاری»بوک«کار خود را آغاز 
کرد و با دو خط تولیدی با تکنولوژی آلمان توانست به عنوان اولین 
شرکت تولیدکننده بیسکویت نوع سخت در اصفهان معرفی شود.

در حال حاضر این شرکت با به کارگیری خطوط تولیدی مدرن 
و اشتغال بیش از 340 نفر نیروی انسانی، تولید انواع محصوالت در 
اشکال مختلف و طعم های متنوع و مورد پسند ذائقه های مشتریان 
با بهترین کیفیت، توانسته است سهم مناسبی از بازار تولید و عرضه 

صنعت بیسکویت را به خود اختصاص دهد.
Á   در سطح زمینه توسعه صادرات تاکنون چه دستاوردهایی  

داشته اید؟
در حال حاضر، شرکت بیســکویت فرخنده محصوالت خود 
را به پنج قاره صادر می کند که دربرگیرنده 30 کشــور در جهان 
می شــود. صادرات شــرکت، حوزه بسیار گســترده ای از غرب و 
شــرق آفریقا، آمریکای شمالی، اروپای شــرقی و غربی، استرالیا، 
چین، کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه و کشورهای 
همسایه را شامل می شود. نتیجه این فعالیت های صادراتی، کسب 
مقام صادرکننده نمونه اســتانی طی 11 ســال متوالی در استان 
 اصفهان بود که جزو افتخارات و موفقیت های شــرکت بیسکویت 

فرخنده است.
Á   محصوالت شــرکت شــما، دارای چه میزان از ســطح  

استانداردهای بین المللی است؟
محصوالت شرکت دارنده استانداردهای مورد نیاز صنایع غذایی 
 است از جمله FDA آمریکا و ایزوهای کیفیت، آموزش، بهداشت و ایمنی 
 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 18001:2007,

از  را   ISO 22000:2005, ISO1002:2014, HACCP ANCI

شــرکت »TUV NORD« آلمان دریافت کرده اســت که شرکت 
مذکور برای صدور این استانداردها، ممیزی های بسیار سرسختانه ای 
را برای تایید شرکت در نظر می گیرد. بنابراین، شرکت همواره تحت 
نظارت ممیزی های خارجی است و باید توجه داشت که اخذ این 
اســتانداردها و گواهینامه ها پیش نیاز صادرات محصوالت شرکت 
فرخنده به آمریکا، کانادا، استرالیا و اروپا بوده و نیز سبب استمرار و 

ثبات ما در امر صادرات به این کشورها بوده است. 

 ثبات در قوانین پیش نیاز صادرات پایدار
قاضی عسگر از اثر توسعه صادرات در بهبود مشکالت اقتصادی می گوید
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نقش اگزیم بانک

 مرتضی مرادی

اگرچه رشد تنها یکی از مولفه های توسعه است اما بدون رشد اقتصادی، 
توســعه اقتصادی ممکن نیســت. یکی از اســتراتژی های رشد که طی 
دهه های گذشــته بسیاری از کشورها از جمله کشورهای آسیای جنوب 
شرقی را وارد مسیر رشد اقتصادی و متعاقباً توسعه اقتصادی کرد، رشد 
صادرات محور است بدین معنا که کشورهایی همچون چین، کره جنوبی، 
ســنگاپور، تایلند، مالزی و اخیراً هم هند و بسیاری از کشورهای دیگر به 
این نتیجه رسیدند که برای اینکه بتوانند مردم خود را از فقر نجات دهند، 
اســتانداردهای زندگی را باال ببرند و در جامعه جهانی حرفی برای گفتن 

داشته باشند، توسعه صادرات را به عنوان یک استراتژی برگزیدند.
این کشورها برای اینکه بتوانند صادرات را به پیشران رشد و توسعه خود 
تبدیل کنند، به آزادسازی فضای اقتصادی خود و کسب وکارها روی آوردند 
و صادرکنندگان خود را از طریق سیاست های مختلف مانند معافیت های 
مالیاتی یا تامین مالی آنها تشویق کردند. اما در کنار این سیاست ها جای 
نهادی که بتواند صــادرات را تامین مالی و بیمه کند خالی بود بنابراین 
یکی یکی به تاســیس اگزیم بانک ها روی آوردند. زیرا می دانستند که در 
مواردی برای اینکه صادرکننده انگیزه تولید و صادرات را داشته باشد تنها 
نمی توان به معافیت های مالیاتی و آزادسازی فضای کسب وکار بسنده کرد 
و باید کمک های بیشتری به آنها شود تا صادرات به عنوان موتور محرک 
رشد و توسعه اقتصادی بتواند درست عمل کند. برای مثال کره جنوبی در 
ســال 1976، هند در سال 1982، چین در سال 1994 و تایلند در سال 
1994 اگزیم بانک های خود را تاســیس کردند. البته قبل از این کشورها 
اگزیم بانک ها در جهان وجود داشتند و برای مثال می توان به اگزیم بانک 
ایاالت متحده که در ســال 1934 و به دست فرانکلین روزولت تاسیس 

شد، اشاره کرد.
بانک های صادرات- واردات )Export Import Bank( یا اگزیم بانک ها 
)EXIM Bank( ســازمان های دولتی هستند که از امنیت و رشد تجارت 
خارجی کشورها حمایت می کنند. اگزیم بانک ها ابزارهای مالی ویژه ای را 
برای حمایت از منافع صادرکنندگان در برابر نکول یا عدم پرداخت بدهی 
به آنها از طرف واردکنندگان ارائه می دهند. به عبارت دیگر و به زبان ساده، 
اگزیم بانک ها به صادرکنندگان این تضمین را می دهند که پولشان از دست 
نخواهد رفت و منافع شــان به آنها خواهد رســید و در عین حال به آنها 
برای صادرات کمک می کنند. تسهیل تامین مالی برای تجارت خارجی، 
تســهیل قوانین تجارت و تسهیل شــرایط تجارت از جمله کارکردهای 
اگزیم بانک هاســت. اگزیم بانک ها روی تجارت خارجی متمرکز هستند و 
خودشان را درگیر تراکنش های داخل کشور نمی کنند. آنها به طور نزدیک 
با سازمان های دولتی و شرکت های لجستیک خارجی در ارتباط هستند 
تا از خط مشــی های صادراتی دولت حمایت و از منافع مردم در تجارت 

حفاظت کنند.
فرض کنید آقای E در کشــور X دارای یــک کارخانه تولید صنایع 
دســتی است و از آقای I که ساکن کشــور Y است سفارش خرید دارد. 
در حالی که این تجارت کامالً مشــابه با تجارت سنتی )تجارتی که یک 
فرد متقاضی یک کاالست و یک فرد نیز عرضه کننده یک کاال و آن دو بر 

سر قیمت در چارچوب بازار و نظام عرضه 
و تقاضا به توافق می رسند و تجارت انجام 
می شــود( اما نکته اینجاســت که وقتی 
تجارت بین کشــوری در حــال رخ دادن 
است، ریســک باال می رود. ریسک اینکه 
کاالی ارسال شــده از آقای X به آقای I از 
طرف گمرک برگشــت بخورد و مرجوع 
شــود یا اینکه به دلیل مسائل مربوط به 
کیفیت کاال، تاخیر در ارسال محصول یا 
تاخیر در پرداخت قیمت محصول، به مفاد 
قرارداد عمل نشــود. اگزیم بانک ها چنین 
ریسک هایی را پوشش می دهند و از این 

طریق، انگیزه صادرات را باال می برند.

سازمان های اعتبار صادرات •
اگزیم بانک هــا در اصل ســازمان های 
 )export credit agency( اعتبار صادرات
یا ECA هستند که همچنین در تامین مالی 
 تجاری با عنوان سازمان بیمه سرمایه گذاری 
 )investment insurance agency(
نیز شــناخته می شــوند. ســازمان های 
اعتبار صادرات به عنوان واســطه ای میان 
دولت هــا و صادرکنندگان بــرای تامین 
می کنند.  عمــل  صادرکننــدگان  مالی 
ایــن تامین مالــی می تواند در شــکل 
 اعتباردهــی )credit( و بیمــه اعتبــار 
)credit insurance( و گارانتی )پوشــش 
کامل( یا هر دو باشد که بستگی به آزادی 
عملــی دارد که دولت به ECAها می دهد. 
همچنین ECA ها می توانند به حســاب 
خودشــان به صادرکنندگان پیشــنهاد 
اعتباردهــی با پوشــش ریســک دهند. 
ECA ها اخیراً حــدود 430 میلیارد دالر 

از فعالیت های تجــاری خارجی را تامین 
مالــی کرده اند که حدود 55 میلیارد دالر 
از ایــن پول، صرف تامیــن مالی پروژه ها 
در کشورهای در حال توسعه شده است. 
همچنین ECA ها 14 میلیارد دالر را صرف 
بیمه ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی 

کرده اند.

نمونه هایی از اگزیم بانک ها •
- اگزیم بانــک هند. بانــک صادرات- 
واردات هنــد، اولیــن نهــاد تامین مالی 

صادرات در هند است که در سال 1982 تاسیس شد. اگزیم بانک هند از 
زمان تاسیس به عنوان کاتالیست و بازیگر کلیدی در ارتقای تجارت خارجی 
و سرمایه گذاری برای صادرات عمل کرده است. اگزیم بانک هند مانند دیگر 
سازمان های اعتبار صادرات در جهان به سازمانی تبدیل شده است که که 
نقش بسیار مهمی در همکاری با صنایع هند به ویژه بنگاه های کوچک و 
متوسط )small and medium enterprises( ایفا می کند. اگزیم بانک هند 
که 36 سال پیش تاسیس شد، واحد اصلی آن در بمبئی است و در حال 
حاضر دیوید راسکوئینها )David Rasquinha( مدیریت آن را بر عهده دارد. 
کارکردهای اگزیم بانک هند بخش بندی شده است که گروه های مختلف آن 
را انجام می دهند. این گروه ها شامل گروه بانکداری شرکتی، گروه تامین 
مالی تجارت و تامین مالی پروژه ها، گروه تامین مالی بنگاه های با مقیاس 
کوچک و متوسط، گروه صادرات خدمات، گروه صادرات خدمات بازاریابی، 
گروه تحقیق و برنامه ریزی، گروه خزانه داری و حسابداری، گروه حسابرسی 
داخلی، گــروه مدیریت اطالعات و فناوری اطالعات، گروه حقوقی، گروه 

منابع انسانی و گروه روابط عمومی شرکتی هستند.
- اگزیم بانک چین. بانک صادرات- واردات چین یکی از سه بانک نهادی 
چین اســت که برای کمک به اجرای خط مشی های دولت این کشور در 
حوزه صنعت، تجارت خارجی و دیپلماسی به منظور ارتقای صادرات کاالها 
و خدمات چین در ســال 1994 تاسیس شد. مقر اصلی این بانک نیز در 
پکن است. بخش های داخلی بانک صادرات- واردات چین شامل موارد زیر 
هستند: اداره اجرایی، اداره مدیریت منابع انسانی، بخش توسعه کسب وکار 
و نوآوری، بخش کسب وکار شرکتی، بخش تامین مالی بارگیری و ارسال 
کاالها از طریق کشتی، بخش ارزیابی، بخش حسابرسی داخلی، بخش امور 
حقوقی، بخش مدیریت ریسک، بخش تحقیقات اقتصادی و چندین بخش 
دیگر که همگی با تمرکز روی تجارت و تامین مالی و بیمه صادرات سعی 

در ارتقای تجارت خارجی چین دارند.
- اگزیم بانــک ایاالت متحده. بانک صــادرات- واردات ایاالت متحده 
سازمان اعتبار صادرات رسمی دولت این کشور است که به عنوان شرکتی 
که به طور کامل تحت مالکیت دولت اســت عمل می کند. این بانک در 
ســال 1934 تاسیس شد و مقر اصلی آن در واشنگتن است. اگزیم بانک 
ایاالت متحده به تامین مالی و تسهیل کاالها و خدمات این کشور کمک 
می کند و نکته قابل توجه آنکه این بانک با بخش خصوصی رقابت نمی کند 
بلکه در حوزه هایی فعالیت می کند که بخش خصوصی قادر به فعالیت در 
آنها نیست یا نمی خواهد ریسک سیاسی و تجاری آن فعالیت ها را بپذیرد. 
هزینه و اثربخشی اگزیم بانک ایاالت متحده موضوعی بسیار جدال برانگیز 
اســت به طوری که اگزیم بانک ایاالت متحده عنوان می کند که طی 10 
سال آینده ســاالنه به طور میانگین معادل 1/4 میلیارد دالر برای دولت 
آمریکا درآمد دارد در حالی که اداره بودجه کنگره به این نتیجه رســیده 
است که در همین دوره، پروژه های اگزیم بانک آمریکا منجر به دو میلیارد 
دالر ضرر خواهد شد. بخشی از این تفاوت به دلیل این است که اگزیم بانک 
ایاالت متحده و کنگره، روش های مختلفی را برای محاسبه ریسک اعتبار 
در نظر می گیرند. همچنین اخیراً هم محافظه کاران و هم لیبرال های کنگره 
منتقد عملکرد این بانک بوده اند و بعضی از آنها حتی خواستار پایان کار 

آن هستند. 

اسب تك شاخ صادرات
اگزیم بانک ها چه نقشی در توسعه اقتصادی دارند؟
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افزایش سرمایه

بانک توسعه صادرات یا اگزیم  بانک ایرانی به عنوان پشتیبان 
اعتباری صادرات ایران، چند ماه پیش وارد بیست و ششمین 
سالگرد فعالیت خود شــد. به واسطه پایین تر بودن نرخ بهره 
این بانک از یک سو و شعبه محور نبودن بانک توسعه صادرات 
از سوی دیگر، منابع مالی این بانک نه از سوی سپرده گذاران 
کــه عمدتاً از محل تامین مالی دولتی، خطوط اعتباری بانک 
مرکزی و منابع صندوق توســعه ملی تامین می شود. بررسی 
آمارها نشان می دهد که سرمایه اگزیم  بانک ایرانی طی یک و 
نیم دهه گذشــته با نرخ میانگین 5/7 درصد در سال افزایش 
یافته اســت و ارزش حقیقی آن در حــال حاضر به بیش از 
شش برابر سال 1370 رسیده اســت. افزون بر این برخی از 
تحلیل های داخلی و بین المللی، بانک توســعه صادرات را به 

عنوان یکی از سالم ترین بانک های کشور معرفی کرده است. 
به واسطه نقش تسهیل کننده این بانک در فرآیند صادرات 
و با توجه به قطعیت نیاز اقتصادی ایران به گسترش صادرات 
غیرنفتی و تکیه بر ارزآوری بخش خصوصی، افزایش توان مالی 
و بهبود چارچوب قانونی فعالیت این بانک اقداماتی است که 
می تواند در شرایط فعلی به تقویت پشتیبان اعتباری صادرات 
در کشــور بینجامد به خصوص اینکه با بازگشت تحریم ها اثر 
گشایش های محسوس حاصل برای اگزیم  بانک ایرانی در حال 

رقیق تر شدن است.

پشتیبان اعتباری تجارت •
بانک توســعه صــادرات در ادبیات بانکداری در دســته 
بانک های اگزیم )EX-IM( یا بانک های توسعه دهنده صادرات 

و واردات شناخته می شود، به عنوان 
تنها بانک تخصصی و توســعه ای و 
مجری سیاســت های دولت در امر 
تامیــن مالی و تســهیل صادرات 
کشور و گسترش مبادالت تجاری 
بین المللی، تــالش می کند با اتکا 
به نیروی انسانی خود و استفاده از 
سرمایه دولت و سایر منابع مالی و 
روش ها  استانداردها،  از  بهره گیری 
بانکداری،  نویــن  فناوری هــای  و 
انواع خدمات بانکــی و بیمه ای را 
به صادرکنندگان کاالها و خدمات 

ارائه دهد. 
در نظام بانکداری ایران که سهم 
عمده تامین مالی بــر دوش نظام 
بانکی قــرار دارد و بازارهای ثانویه 
بــرای پشــتیبانی از بخش واقعی 
اقتصاد به عمق کافی نرســیده اند 
تامین منابع برای پشتیبان مالی و 
اعتباری از صادرات و واردات کشور 
به طور ویژه ای بر دوش »اگزیم بانک 
ایران« یعنی بانک توسعه صادرات 

قرار دارد. 
بنابرایــن می تــوان گفــت که 
رابطه مســتقیمی بین توان فنی 

و سرمایه ای بانک توســعه صادرات و هارمونی تجاری کشور 
برقرار اســت. بر مبنای آمارهای موجود بانک توسعه صادرات 
ایران طی ســال گذشته بالغ بر شــش هزار میلیارد تومان و 
طی سه ماهه ابتدایی سال جاری در حدود 1/5 هزار میلیارد 
تومان اعتبار به بازرگانان ایرانی پرداخت کرده اســت. با کنار 
رفتن تحریم ها در سال گذشته بانک توسعه صادرات که سابقه 
همکاری بانکی با بیش از 100 کشور مختلف را دارد، نقش به 
مراتب پررنگ تری نسبت به گذشته  در اقتصاد ایران ایفا کرد. 
هرچند خروج ترامپ از برجام ابهاماتی را برای کل اقتصاد 
ایران و باالخص صنعت بانکداری کشور پدید آورده است، اما 
احتمال همکاری  ها و خطوط ارتباطی مالی جدید کشــور با 
سایر اعضای توافق هسته ای، امیدواری ها را نسبت به حداقل 
حفــظ وضعیت کنونی تقویت کرده اســت و می توان انتظار 
داشــت که صنعت بانکداری از خطوط جدید بتواند استفاده 

بهینه را برده و مشکالت احتمالی را دور بزند.

وضعیت سرمایه ای اگزیم بانک ایران •
بخــش قابل توجهــی از منابع بانک های کشــور در حال 
حاضر از ســوی سپرده گذاران تامین می شود اما بانک توسعه 
صادرات که در حال حاضر در حدود 40 شعبه در کشور دارد 
به واســطه شعبه محور نبودن نمی تواند مانند سایر بانک های 
دولتی و خصوصی از منابع حاصل از ســپرده گذاری بهره مند 
شود به خصوص اینکه به نظر می رسد نرخ سود سپرده گیری 
این بانک در سال های اخیر کمتر از نرخ های جذاب ارائه شده 
در جنگ پولی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بوده است. 
پس ســپرده گذاران هم دسترسی کمتری به شعب و هم به 
احتمال فراوان تمایل کمتری به ســپرده گذاری در این بانک 
دارنــد. بنابراین بخش قابل توجهــی از منابع مورد نیاز برای 
فعالیت بانک توسعه صادرات به عنوان پشتیبان رشد تجاری 

کشور، باید از محل منابع عمومی کشور تامین شود. 
می توان گفت که اتکای مالی بانک توســعه صادرات ایران 
عموماً بر تامین بخشی از منابع مالی از سوی دولت، خطوط 
اعتباری بانک مرکزی و صندوق توســعه ملی قرار دارد. این 
بانک در سال گذشته از منابع صندوق توسعه ملی رقمی در 

حدود 800 میلیارد تومان جذب کرده است.
به گفته مدیرعامل بانک توســعه صادرات در حال حاضر 
عمــده اتکای این بانــک بر منابع بانک مرکزی قــرار دارد و 
منابع صندوق توســعه ملی عموماً منابع ارزی را در سه قالب 
»ســپرده گذاری ریالی«، »عاملیت ارزی« و »ســپرده گذاری 

ارزی« در اختیار این بانک قرار می دهد.
بانک توســعه صــادرات فعالیت خود را با ســرمایه پنج 
میلیاردتومانی آغاز کرد. همان طور که در نمودار یک مشهود 
اســت، میزان سرمایه بانک توســعه صادرات در ابتدای دهه 
80 به حدود 155 میلیارد تومان رسیده و در دو سال پایانی 

پشتیبان اعتباری صادرات 
افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات چقدر ضرورت دارد؟ 

بابک صحراگرد 
تحلیلگر اقتصادی 

 روند سرمایه بانک توسعه صادرات از سال 1381 تا 1396 )میلیارد ریال(
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افزایش سرمایه

دولت اصالحات با افزایش بیش از 90درصدی به 307 میلیارد 
تومان نزدیک شد. این روند همچنان به شکل صعودی ادامه 
یافت تا اینکه در سال 1386 با افزایشی چشمگیر به بیش از 
1600 میلیارد تومان رسید. در دومین سال دهه 90 نیز میزان 
سرمایه این بانک ابتدا حدود 1800 میلیارد تومان، سپس در 
سال 1395 بیش از 2500 میلیارد تومان و درنهایت در سال 
1396 با هزار میلیارد تومان افزایش، حدود ســه هزار و 600 

میلیارد تومان شده است.

توسعه همگام با صادرات •
بر مبنای آمارهای بانک مرکزی طی ســال های 1370 تا 
1396 شاخص مصرف کننده در اقتصاد ایران 114 برابر شده 
است. در صورتی که سرمایه بانک توسعه صادرات را بر حسب 
متغیر تورمی تعدیل کنیم در این صورت ارقام حاصل حکایت 
از افزایش 530درصدی ارزش حقیقی ســرمایه بانک توسعه 

صادرات در ربع قرن گذشته دارد. 
به عقیده کارشناســان به واسطه ایفای نقش بانک توسعه 
صادرات به عنــوان متولی اعتباری صادرات در کشــور باید 
تناسب نسبی بین رشــد اقتصادی کشور و رشد سرمایه این 
بانک وجود داشــته باشــد. طی دو و نیم دهه گذشــته نرخ 
متوسط رشــد اقتصادی در کشور رقمی در حدود 2/1 واحد 

درصد بوده است. 
این در حالی اســت که طی 25 سال گذشته سرمایه این 
بانک به طور متوســط ســاالنه چیزی در حدود 7/5 درصد 
افزایش یافته است. با وجود این بررسی آمار تغییرات سرمایه 
این بانک نشــان می دهد که این میزان افزایش نه به صورت 
پیوســته بلکه به صورت مقطعی و معموالً در پی مصوبه های 
حمایت از صــادرات افزایش یافته اســت. می توان گفت در 
صورتی که این رقم در یک روند ثابتی افزایش می یافت توان 
پشتیبانی اعتباری بانک توسعه صادرات در مقایسه با حالت 

فعلی بیشتر بود.
از آنجا که یکی از رســالت های بانک توســعه صادرات در 
کشور تامین ســرمایه در جریان واحدهای تولیدی صادراتی 
با نرخ ترجیحی اســت، یک رابطه دوســویه بین توان مالی 
این بانک و وضعیت جریــان نقدینگی در واحدهای تولیدی 
و صادراتی وجــود دارد. اگرچه این بانک احتماالً تمایل دارد 
نرخ سود تســهیالت خود را در راستای افزایش توان رقابتی 
صادرکنندگان کاهش دهد اما چســبندگی نرخ سود در بازار 
پول که از معضل جریان نقدی در شــبکه بانکی کشور ناشی 
می شود، تا حدودی دست این بانک را برای تامین منابع مالی 

با نرخ های پایین تر بسته نگه داشته  است. 
بنابراین به نظر می رســد که باید یک راه حل کوتاه مدت و 
یک راه حل بلندمدت برای افزایش توان اعتباردهی این بانک 

در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد. 
بنابر اهداف کالن برنامه پنج ساله این بانک سهم محصوالت 
دانش بنیان و تعداد مشتریانی که با حمایت بانک صادرکننده 
می شوند باید به طور پیوسته افزایش یابد و شاخص اثربخشی 
تامین مالی صادرات  توســط این بانک باید از میانگین رشد 
مطلوبی برخوردار باشــد چون این بانک در مقایســه با سایر 
اعضای شــبکه بانکی کشــور به صورت تخصصی ماموریت 
تامین مالی  و تســهیل صادرات کشور و گسترش مبادالت 
تجاری بین المللی را بر عهده دارد و بانک هایی از این دست در 

سطح جهان با سرمایه دولت برای 
افزایش  و  ارزی   کسب درآمدهای 
اشــتغال در کشــورهای متبــوع 

خود تالش می کنند. 
بنابراین ســرمایه بانک توسعه 
صادرات به عنوان اگزیم  بانک کشور 
باید متناســب با رشــد صادرات 
کشــور افزایش یابد و ایــن امر از 
خواسته های جامعه صادرکنندگان 

و بخش خصوصی کشور است.
عــالوه بر اقدامــات کوتاه مدت 
بــرای تامین منابع بانک توســعه 
صــادرات از محــل منابع صندوق 
توســعه ملــی تغییــر نــوع نگاه 
قانونگذار به بانک های توسعه ای در 
برنامه آتی توســعه کشور ضرورت 
دارد چــون هدف اصلی تاســیس 
بانک های تجاری فعالیت بازرگانی 
و ســودآوری اســت و هدف اصلی 
تاســیس  بانک های توسعه ای که 
توسط بخش های دولتی و عمومی 
صورت می گیرد، رشــد و توســعه 
اقتصــادی و نهایتــاً افزایش رفاه 
اجتماعی از یک سو و پیگیری امور 
حاکمیتی در حوزه های تامین مالی 

از سوی دیگر است.

مشکالت بین المللی •
صــادرات،  توســعه  بانــک 
درهم تنیدگــی فراوانــی با بخش 
تجــارت خارجی به خصوص بخش 
خصوصــی ارزآور در کشــور دارد. 
به همین واســطه موانع تحریمی 
عــالوه بر ایجاد چالش در مســیر 
صادراتی،  تســهیالت  بازپرداخت 

فرصت های ایجادشده پس از کنار رفتن مانع سیاسی توسعه 
روابط بین المللی این بانک را نیز از بین برده اســت.  موسسه 
بین المللی کاپیتال اینتلیجنس )Capital Intelligence( در 
آخرین گــزارش خود در تیرماه 1397 درباره این بانک گفته 
اســت که از زمان لغو تحریم ها در ژانویــه 2016 روند رو به 
رشــدی در فعالیت های بانک توسعه صادرات ایران مشاهده 
می شود. همچنین این موسســه در توصیف عملکرد مثبت 
اگزیم  بانــک ایران از تعابیر مدل مطلوب کســب وکار، بهبود 
نسبت کفایت سرمایه و نسبت های نقدینگی مطلوب استفاده 

می کند. 
انعقاد قرارداد فاینانس هشت میلیاردیورویی با اگزیم  بانک 
کــره جنوبی، انعقاد قرارداد یــک میلیاردیورویی با اوبر بانک 
اتریش، انعقاد قرارداد 10 میلیاردیورویی با موسسه سیتیک 
تراســت چین، انعقاد قرارداد با اگزیم  بانک روســیه به مبلغ 
نامحدود، از جمله فرصت هایی بود که کنار رفتن تحریم های 

سیاسی برای بانک توسعه صادرات ایران ایجاد کرد.

وضعیت استحکام مالی •
بررسی سنجه های سالمت بانکی در نظام بانکداری ایران 
نشان می دهد که پس از توسعه نامتوازن نیمه دوم دهه 80، 
نظام بانکداری ایران در یک روند مســتمر از وضعیت سالمت 
فاصله گرفته است به نحوی که سال هاست برخی از سنجه های 
سالمت بانکی در حال حاضر در وضعیت هشدار قرار گرفته اند. 
با وجود این به نظر می رسد که وضعیت بانک توسعه صادرات 
از لحاظ سالمتی به مراتب بهتر از بسیاری از بانک های دولتی 

و خصوصی است. 
با توجه به برنامه های پیش رو و سیاســت های مستحکم 
اعتبارسنجی در شناسایی و ارزیابی مشتریان، به  نظر می رسد 
کــه رتبه اعتباری بانک در گزارش های موسســات معتبر، با 
ارتقا روبه رو شــود. همچنین با افزایش سرمایه بانک، طراحی 
و پیاده سازی و اجرای سامانه های اعالمی سازمان های نظارتی 
و همچنین سامانه های تخصصی مورد نیاز، کسب و کار اصلی 
بانک رونق یافته و در کنار آن، نسبت کفایت سرمایه مطلوب 

بانک، ضربه گیر هر نوع تهدید اعتباری خواهد بود.
بررســی ها نشان می دهد که نســبت دارایی به بدهی این 
بانک طی ســه سال گذشــته در یک روند افزایشی از 1/25 
به بیش از 1/28 واحد رسیده است. با وجود این حجم باالی 
مطالبات معوق در مقایسه با استانداردهای جهانی به خصوص 
در شرایط رکود احتمالی ناشی از تحریم ها می تواند برای این 

بانک چالش های جدیدی ایجاد کند. 
بر مبنای آمارهای ارائه شــده در مجمع ساالنه بانک توسعه 
صادرات در حال حاضر 11 درصد از مطالبات معوق این بانک 
در دسته مشکوک الوصول قرار می گیرد. اگرچه روند حرکت این 
متغیر نشان دهنده بهبود در وضعیت این شاخص طی سه سال 
گذشته و عملکرد قابل قبول این بانک در مقایسه با کل نظام 
بانکی کشور )با نسبت مطالبات معوق 15/3درصدی( است. اما 
از نگاه طراحان استانداردهای بین المللی، با عبور این نسبت از 

پنج درصد ریسک مطالبات معوق افزایش خواهد یافت. 
بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی بانک توسعه صادرات، 
این بانک سال گذشته حدود 15 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
پرداخت کرده که از این میــزان 1/7 هزار میلیارد تومان در 

دسته مطالبات مشکوک الوصول قرار می گیرد. 

سرمایه بانک توسعه صادرات به عنوان 
اگزیم  بانک کشور باید متناسب با رشد 
صادرات کشور افزایش یابد و این امر 
از خواسته های جامعه صادرکنندگان و 

بخش خصوصی کشور است.
عالوه بر اقدامات کوتاه مدت برای تامین 
از محل  توسعه صادرات  بانک  منابع 
منابع صندوق توسعه ملی تغییر نوع 
نگاه قانونگذار به بانک های توسعه ای در 
برنامه آتی توسعه کشور ضرورت دارد 
بانک های  تاسیس  اصلی  چون هدف 
بازرگانی و سودآوری  فعالیت  تجاری 
است و هدف اصلی تاسیس  بانک های 
توسعه ای که توسط بخش های دولتی 
و  رشد  می گیرد،  صورت  عمومی  و 
توسعه اقتصادی و نهایتاً افزایش رفاه 
امور  پیگیری  و  یک سو  از  اجتماعی 
حاکمیتی در حوزه های تامین مالی از 

سوی دیگر است.
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بررسی صورت وضعیت شرایط امروز کشور با توجه به اتفاقاتی 
که در مورد مســائل ارزی افتاده اســت، نشان می دهد که در 
حال حاضر در حوزه صادرات بهترین فرصت و موقعیت ایجاد 
شده تا حجم صادرات کشور و درآمدهای ناشی از آن در مدار 
صعودی قرار گیرد. اما به نظر می رسد با توجه به شرایطی که 
در اقتصاد کشــور وجود دارد و اقداماتی که توسط دستگاه ها 
انجام می شــود، بخش عمــده ای از فعالیت ها که تحت عنوان 
افزایش سهم صادرات انجام می شود با محدودیت هایی مواجه 
شده است. در حال حاضر به دلیل عدم تامین منابع مالی الزم 
برای سرمایه در گردش واحدهای تولید، بخشی از این بنگاه ها 
که تولیدات آنها در قالب صادرات انجام می شد، اکنون با کسری 

منابع مواجه شده اند. 
در بخش تهیه مواد اولیه برای تولید در جهت صادرات نیز 
طی ماه های اخیر وقفه هایی در ورود مواد اولیه مورد نیاز برای 
واحدهای تولیدی ایجاد شده که فعاالن اقتصادی را با چالش 
روبه رو کرده است. به  طور کلی می توان گفت در شرایط فعلی 
چالش هایی که در بخش تامین مالی و تهیه مواد اولیه مورد نیاز 
برای تولید شــکل گرفته است، نه تنها دست اندازهایی در روند 
توسعه کشور ایجاد کرده بلکه صادرکنندگان را نیز تا حدودی 

از فعالیت بازداشته است. 
چالش بعدی اما بخشنامه های پی درپی متناقض و متفاوتی 
را کــه از ســوی بانک مرکزی و در حوزه ســازمان توســعه 
تجارت و بخــش بازرگانی داخلی و خارجــی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از ســوی متولیان صادر می شود نشانه گرفته 
است. این بخشــنامه های متناقض و متفاوت باعث شده عماًل 
سیاستگذاری ها به مفهوم یک رویکرد کالن دچار چالش شود 
و انجام فعالیت هــا در بخش های اقتصادی مخصوصاً در حوزه 
صادرات با محدودیت های بی شــماری روبه رو شود. طبیعتاً در 
این شرایط انتظار می رود این چالش ها هرچه سریع تر از پیش  
روی فعاالن اقتصادی برداشــته شود. البته این نکته را باید در 
نظر داشت که در کنار شوک های ارزی، برخی مواقع اتفاقاتی 
رخ می دهد که صدور بخشــنامه ها و اقدامات را اجتناب ناپذیر 
می کند. این در حالی است که معتقدم اگر این مسیر حرکتی 
بخواهد اســتمرار یابد، به نظر می رســد بخشــی از مشکالت 
صــادرات متوجه همین بخشــنامه های دولتی خواهد بود که 
البته در ماه های اخیر ایــن موضوع تا حدودی به مانعی برای 
صادرکنندگان تبدیل شــده اســت. طبیعتاً این چالش ها باید 
سریعاً ســاماندهی شــود و یک رویه ثابت در حوزه صادرات 
فراهم شود تا تکلیف صادرکنندگان روشن شود. در موضوعات 
خارج از کشور هم چند موضوع قابل بررسی است؛ یکی از این 
موضوعات عدم انسجام و هماهنگی بین تیم های صادرکننده 
کشور در خارج از کشور است و دیگری ایجاد رقابت های ناسالم 
در خارج از مرزهاست به  نحوی که تا زمانی که صادرکنندگان 
از مرز ایران خارج نشده اند و کاالی خود را خارج نکرده اند با هم 
هماهنگ هستند و به  محض اینکه به خارج از کشور می روند 

به رقیبی سرسخت در عرصه تجاری 
تبدیل می شوند. 

این موضوع حاکی از آن اســت 
کــه هیــچ اســتراتژی و رویکرد 
تجــاری واحدی بــرای موضوعات 
اتاق  توســط  صادرکننــدگان چه 
بازرگانــی و تشــکل های بخــش 
خصوصی و چه از ســمت دولت در 
نظر گرفته نشــده اســت. بنابراین 
بســیاری از فعاالن اقتصــادی در 
خــارج از مرزهــا آتش بــه اختیار 
عمــل می کنند و ایــن بزرگ ترین 
چالشی است که در خارج از کشور 
بابــت صادرات در طول ســال های 
اخیر وجود داشــته اســت. در این 
میان قطعاً بانک هایی که در عرصه 
صــادرات و واردات اقدامات خاص 
و تخصصی را در دســتور کار دارند، 
می توانند برای انسجام این چالش ها 
مثمرثمر عمل کنند. نمونه ای از این 
بانک های توســعه ای، بانک توسعه 
صادرات است که در بخش صادرات 
از مهم ترین محور تصمیمات  یکی 
به شــمار می رود. البته معموالً این 
بانک ها در شــرایط عــادی پس از 
انجــام ماموریت های خود به نحوی 
عمل می کنند که بتوانند پشتیبانی 
کنند. آنان ابتدا ماموریت تامین مالی 
در حوزه صادرات را بر عهده دارند و 
در کنار تامیــن مالی موضوع بحث 
ارائه خدمات مالی به صادرکنندگان 
بانکی،  مثل صدور ضمانت نامه های 
ارائه خدمــات صرافی و موضوعاتی 
شــبیه این در مجموعه ســبدهای 

تصمیم گیری آنها قرار می گیرد. 
بانک های  این  اقدامات  در حوزه 
توسعه ای در کشــور ذکر برخی از 
مثال ها خالی از لطف نیست. آمارها 
حاکی از آن اســت که بانک توسعه 
صادرات روند قابل قبولی در موضوع 
تامیــن منابــع مالی بــرای بخش 
صادرات کشور از خود به جا گذاشته 
است. آخرین آمار که مربوط به سال 
96 است، بیانگر آن است که شش 
هزار میلیارد تومان تسهیالت ریالی 

از سوی این بانک به فعاالن اقتصادی پرداخت شده که نسبت 
به سنوات گذشته رشد افزونی داشته است. همچنین این بانک 
حــدود 14 میلیارد دالر تامین مالی ارزی برای صادرکنندگان 
انجام داده اســت که در هر صورت بخش زیادی از منابع مورد 
نیاز آنها را که در حوزه های مختلف مورد نیاز بوده پوشش داده 

است. البته این ظرفیت باید به شدت افزایش پیدا کند. 
بنابرایــن می توان گفت صــدور ضمانت نامه هــای ارزی، 
حوالجــات ارزی، ال ســی های صادراتی و وارداتی در کشــور، 
نمونه هایــی از خدماتی هســتند که از ســوی اگزیم بانک ها 
بــه صادرکننــدگان ارائه می شــود که نقش بســیار مهمی 
در تقویــت و کمــک به توســعه صادرات کشــور بــر عهده 
دارنــد. امــا آنچه مهم اســت ظرفیت ایجادشــده ای اســت 
 که بانک های توســعه ای بــرای تامین مالــی صادرکنندگان 

فراهم کرده اند. 
در ایران این روند از گذشته تاکنون ادامه داشته است، البته 
مجموعه هایی مانند صندوق ضمانت صادرات هم در ارتباط با 
ضمانت بازپرداخت تعهدات ناشــی از منابع صادراتی، در این 
امر حضور داشــته اند. در این میان باز هم این محدودیت های 
ناشــی از وضعیت تحریم هاست که مسیرهای این نوع بانک ها 
را تــا حدودی محــدود کرده تا در بخش تامیــن منابع مالی 
دست اندازهایی به وجود آید. این موضوع در شکل های مختلفی 
اثرگذار بوده اســت، البته بر اساس آمارها به رغم وجود شرایط 
تحریمی، ایــن بانک ها بخش های زیادی را پوشــش داده اند. 
طبیعتاً وجود محدودیت ها تا حــدودی بر افزایش روند رو به 
رشــدی که بانک های توســعه ای صادراتی ما و مجموعه های 
مرتبــط با آنها در ارتبــاط با خدمات بخــش خصوصی ارائه 
می کنند، اثرگذار بوده اســت. اما بخش دیگری از مســائل و 
محدودیت های ناشــی از این حوزه هم به شرایطی بازمی گردد 
که خود صادرکنندگان و فعاالن این بخش در شکل گیری آن 

نقش بسزایی داشته اند. 
در ایــن بخش رفتار دقیقی از ســوی تشــکلی مانند اتاق 
بازرگانــی، اتاق اصناف یا اتاق تعاون بروز پیدا نکرده اســت و 
انســجامی که باید میان فعاالن اقتصادی وجود داشته باشد، 
شــکل نگرفته اســت. بنابراین این حوزه نیازمند آن اســت 
که از ســوی متولیان مربوطه ســاماندهی شــود. با این حال 
محدودیت هایی که در اقدامات و فعالیت های بخش خصوصی 
قرار گرفته اســت در کنار محدودیت هایی که در بخش تامین 
منابع مالی برای خدمات صادراتی کشــور قرار گرفته اســت، 
شــرایطی را ایجاد کرده است که ما از آن ماموریت های اصلی 
که در این حوزه اســت مقداری فاصلــه بگیریم. اما امیدواریم 
به رغم همــه این چالش ها، با یــک برنامه ریزی جامع بتوانیم 
مسیر حرکت را برای افزایش میزان حجم صادرات در کشور که 
بیشترین حجم صادرات ما بر اساس ترکیبی از اقالم صادراتی 
 تعریف شــده و کشورهای هدف ما هم مشخص است، بتوانیم 

داشته باشیم. 

ضربه گیر موانع صادراتی
اگزیم بانک چگونه رشد صادرات را شدت می بخشد؟

محمدرضا پورابراهیمی 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  جایگاه اگزیم بانک ایرانی
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جایگاه اگزیم بانک ایرانی

تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد که روی 
آوردن به رشد و توسعه صادرات محور یکی از استراتژی هایی است که 
می تواند رشد بلندمدت را تضمین کند. از این رو دولت های این کشورها 
در کنار آزادســازی فضای کسب وکار و روی آوردن به خط مشی هایی 
که صادرکنندگان را تشــویق می کند، اقدام به تاســیس بانک های 
صــادرات-واردات یا همان اگزیم بانک ها کردند. برای مثال اگزیم بانک 
ایاالت متحده در دهه 30 میــالدی، اگزیم بانک کره جنوبی در دهه 
70 میــالدی و اگزیم بانک چین در دهه 90 میالدی با هدف حمایت 
از صادرات و تسهیل آن از سوی دولت این کشورها تاسیس شدند. در 
ایران نیز »بانک توســعه صادرات« در سال 1370 شمسی به عنوان 

اگزیم بانک ایران آغاز به کار کرد. 

مسایل  پیش روی بانک توسعه صادرات •
تحریم: بانک توســعه صادرات ایران بانکی است که همان طور که از 
اســمش پیداست با هدف توسعه صادرات تاسیس شده است. درک این 
موضوع بسیار ساده است که در شرایط تحریم و مشکالت سیستم بانکی 
بین المللی که صادرکنندگان با مشکالت متعدد مواجه هستند عملکرد 
بانک توسعه صادرات نیز با مشــکل مواجه می شود؛ شرایطی که اگر با 
گذشــت زمان همین گونه ادامه پیدا کند یا شدیدتر شود می تواند بانک 
توسعه صادرات ایران را بیش از پیش از اهدافی که در زمان تاسیس آن 
مدنظر بود دور سازد و این بانک نتواند به عنوان یک نهاد مالی تامین کننده 

و بیمه کننده به روند تجارت خارجی کشور آن طور که باید یاری رساند.
FATF : گروه ویژه اقدام مالی که کارگروهی است که با هدف مبارزه با 

پولشویی و تروریسم فعالیت می کند ایران را به عنوان کشوری که ریسک 
ســرمایه گذاری در آن باالست معرفی می کند و جریانات اخیر در مورد 
تصویب FATF در مجلس هنوز نتوانسته ابهامات را رفع کند. همچنین این 
کارگروه هنوز تصمیم نهایی خود را در مورد ایران اعالم نکرده است. در 
چنین شرایطی کشورها از انجام مبادالت با ایران خودداری می کنند و این 
به معنای مشکل شدن روند صادرات کشور است. در وضعیتی که کارگروه 
ویژه اقدام مالی ایران را به عنوان کشوری که ریسک سرمایه گذاری در آن 
باالست معرفی می کند جذب سرمایه برای تامین مالی تولید با مشکل 
مواجه می شود و در نتیجه اگزیم بانک ایران نمی تواند به اهدافی که برایش 

تعیین شده است برسد.
البته الزم به ذکر است که بانک توسعه صادرات ایران با تدوین، تصویب 
و ابالغ خط مشــی  رعایت قوانین و مقررات )تطبیق( و مدیریت ریسک 
عدم رعایت قوانین و مقررات، تکمیل و مبادله 82 مورد پرسشنامه هاي 
AML-CFT با کارگزاران بانک و پایش کارگزاران در راستاي توسعه روابط 

بانکي بین المللي، دریافت، بررسي و ارسال گزارش هاي معامالت و عملیات 
 )CTR( و گزارش هاي واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر )STR( مشکوک
به مرکز اطالعات مالي و مبارزه با پولشویي، برگزاري دوره هاي آموزشي 
متعدد از جمله »نقش مبارزه با پولشــویي و تامین مالي تروریســم در 
پیشــگیري و مبارزه با قاچاق کاال و ارز« و »آشنایي با توصیه هاي گروه 
ویژه اقدام مالي« و شــرکت کارشناسان ذي ربط در دوره هاي بین المللي 
استاندارد و معتبر و در نهایت همکاري ویژه با کارشناسان بانک جهاني 
در تدوین سند ریسک ملي پولشویي و تامین مالي تروریسم جمهوری 

اســالمی ایران )IR Iran NMLTFRA( به 
همراه بانک ملي و بانک خاورمیانه سعی 
کرده اســت کــه طبق شــرایط موجود 

عملکردی قابل توجه از خود نشان دهد.
نوســان ارزی: بازار ارز طی سال های 
گذشــته بسیار پرنوســان بوده است. در 
چنین شرایطی یک اگزیم بانک به سختی 
می تواند به وظایف خود به درستی عمل 
کند چراکه در مرحله اول صادرکنندگان 
به دلیل ریسک انگیزه خود را برای تولید 
و صادرات از دست می دهند و در مرحله 
دوم بانک توســعه صادرات نمی تواند به 
عنوان تامین کننــده مالی صادرات نقش 
خود را ایفا کند. این در حالی است که در 
صورتی که ثبات به بازار ارز برگردد بانک 
توســعه صادرات ایران می تواند بیش از 

پیش به توسعه صادرات کمک کند.
اقتصاد نفتی: کشــورهایی همچون 
چیــن، تایوان، کره و هند در شــرایطی 
اقدام به تاســیس اگزیم بانک کردند که 
به آزادســازی اقتصاد و حمایت از صنایع 
کوچــک و متوســط روی آورده بودند و 
می دانستند به جز این طریق نمی توانند 
به بقای اقتصادشــان امید داشته باشند. 
اما در ایران به رغم اینکه همواره دولت ها 
سعی کرده اند از اقتصاد نفتی گذر کنند، 
هیچ گاه چنین چیزی محقق نشده است و 
فقط در سال های مختلف درصد وابستگی 
به نفت نوســان داشته است. تامین مالی 
صادرکنندگان به منظور توسعه صادرات 
زمانی می تواند کشــور را وارد مسیر رشد 
و توسعه پایدار و بلندمدت کند که اوالً در 
حوزه حمایت از صادرات غیرنفتی باشد و 
ثانیاً با مجموعه ای از خط مشی های مالی و 

پولی هماهنگی داشته باشد. 

فرصت های پیش روی بانک  •
توسعه صادرات

مواد  در صادرات  افزوده  ارزش  خلق 
معدنی:  طبق گزارش های رسمی1، ایران 
حــدود هفت درصد کل معــادن جهان، 
شامل بزرگ ترین ذخایر روی، سنگ آهن 
و کرومیــت را در اختیار دارد. همچنین 
به گزارش سازمان نظام مهندسی معدن 
ایران2، حــدود 12 هزار معدن کوچک و 

بزرگ در ایران وجود دارد کــه از این تعداد، تقریباً 7000 معدن، فعال  
هستند و مورد بهره برداری قرار می گیرند. با این حال، قریب به تنها 100 
هزار نفر به طور مستقیم در بخش معدن مشغول به فعالیت اند؛ یعنی سهم 

نیم درصدی از کل اشتغال ایران. 
البته مدیران بانک توســعه صــادرات ایران تا پیــش از این نیز به 
پتانسیل های بخش معدن در خلق ارزش افزوده برای صادرات پی برده اند. 
به طوری که در ســال 1396 مدیران این بانک توجه بیشــتری نسبت 
به گذشته در حوزه تسهیالت دهی به بخش معدن داشتند و تسهیالت 
اعطایی به این بخش در سال 95 برابر با 77 میلیارد ریال بود. اما در سال 
96 این عدد 2247 میلیارد ریال بود )2204 میلیارد ریال تسهیالت ریالی 
و معادل 43 میلیارد ریال ارزی(. بانک توسعه صادرات از این نظر در مسیر 
درستی گام نهاده و در شــرایطی که فرصت های زیادی پیش روی آن 
نیست تا بتواند به آنچه در اساسنامه اش آمده است به درستی عمل کند 
استراتژی حمایت از بخش معدن یکی از فرصت هایی است که می تواند در 

بلندمدت به تغییر شرایط کمک کند.
دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی: منابع دریافتی بانک توسعه 
صادرات ایران از صندوق توسعه ملی در سال 1394 برابر با 4 هزار میلیارد 
ریال، در ســال 1395 برابر با 8 هزار میلیارد ریال و در سال 1396 برابر 
بــا 12 هزار و 600 میلیارد ریال بود. این دسترســی این امکان را برای 
بانک توسعه صادرات ایران فراهم می کند تا به اجرای طرح های عمده ای 
تسهیالت بدهد و موتور رشد اقتصادی را روشن نگه دارد. عملکرد اعتباری 
بانک توسعه صادرات ایران در سال های 95 و 96 بسیار قابل توجه است. 
به طوری که این بانک در ســال 95 بیش از 64 هزار میلیارد ریال و در 
سال 96 بیش از 61 هزار میلیارد ریال تسهیالت را به بخش های مختلف 
اقتصتدی ازجمله کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی، معدن، صنعت، 
تامین برق و گاز و آب، ساختمان، حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات و 

بازرگانی داخلی و خدمات اعطا کرده است. 
بانک توسعه صادرات ایران در سال 95 تنها در یک فقره 800 میلیون 
دالر به شرکت نفت و گاز از محل منابع صندوق توسعه ملی تسهیالت داد. 
این دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی اگر به صورت کارا صورت گیرد 
می تواند فرصت بسیار بزرگی برای اگزیم بانک ایران باشد تا به بهترین شکل 
ممکن منابع این صندوق را وارد جریان تولید و کمک به صادرات کند. البته 
دسترسی این بانک به منابع صندوق توسعه ملی محدود است اما از آنجا که 
این بانک دولتی است در صورتی که خط مشی های دولت همگام با اهداف 
اگزیم بانک ایران باشد هم تنگنای اعتباری این بانک برطرف خواهد شد و 
هم صادرات رونق خواهد یافت. البته همان طور که گفته شد چالش های 
پیش روی بانک توســعه صادرات ایران در کنار مشکالت بزرگ سیستم 
بانکی باعث می شوند چندان نتوان به این فرصت ها دل خوش کرد و فقط 
روی کاغذ در مورد آنها صحبت به میان آورد چراکه بدون رفع چالش های 
باال که عمدتاً هم قابل حل توسط خود بانک توسعه صادرات ایران نیستند 
و نیاز به تغییرات اساسی از سوی دولت و بانک مرکزی دارند، فرصت هایی 

که ذکر شدند عمدتاً روی کاغذ باقی خواهند ماند. 
پی نوشت ها:

1- www.hannamandpartners.com/uploads/2015/10/Iran
2- http://www.ime.org.ir

اشك ها و لبخندها
مسائل و فرصت های پیش روی اگزیم بانک ایرانی کدام اند؟
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حمایت از شرکت های دانش بنیان

بانک توســعه صادرات ایران برای حمایت همه جانبه از توســعه صادرات 
غیرنفتی کشور و همراه با سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی، حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان را متناسب با امکانات و منابع خود در دستور کار 
قرار داده اســت. در این راســتا حجم تسهیالت اعطایی بانک در خصوص 
دانش بنیان ها از میزان 518 میلیارد ریال در ســال 1395 به 940 میلیارد 
ریال در ســال گذشته رسیده اســت. این رقم تا پایان شهریورماه گذشته 
به 407 میلیارد ریال رســیده است.  تامین مالی شرکت های دانش بنیان 
ارزش آفرینی بسیاری را به همراه داشته و به همین دلیل روند رو به رشدی 
را در سال های اخیر تجربه کرده است. این در حالی است که در ایران نیز با 
تاکید بر توسعه اقتصاد مقاومتی، سرمایه گذاری در طرح های دانش بنیان از 

اهمیت زیادی برخوردار است.

توسعه صادرات با حمایت از دانش بنیان ها •
حمایت از شــرکت های دانش بنیان به دلیل اهمیت آنها در توســعه 
اقتصادی کشــورها، همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. در ایران 
نیز با گسترش همه جانبه تحریم های اعمال شده از سوی کشورهای غربی، 
تاکید بر توســعه اقتصاد مقاومتی که حمایت از شرکت های دانش بنیان از 
ارکان آن است، بیش از پیش محسوس است. در این راستا و در سال های 

اخیر تالش های بسیاری برای حمایت از این شرکت ها به عمل آمده است.

روند داخلی تامین مالی دانش بنیان •
روند حمایتی از شــرکت های دانش بنیــان در قالب های مختلفی 

ارزان قیمت،  چون تامین منابع مالــی 
تسهیل در قوانین و مقررات و مورد تاکید 
تصمیم گیران ارشد کشور بوده است. با 
توجه به اهمیت حضور این شــرکت ها 
در عرصه اقتصاد مقاومتی و نیز رشــد 
روزافزون آنها، توسعه هرچه بیشتر این 
حمایت ها ضروری اســت. در این راستا 
عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی به 
عنوان نهاد تخصصی حامی شرکت های 

دانش بنیان مدنظر قرار گرفته است.
در نمودار 1 تعداد کل شــرکت های 
دانش بنیان ایرانی و شــرکت های دارای 
درخواست به تفکیک نوع آنها مشخص 
است. از مجموع سه هزار و 555 شرکت 
دانش بنیــان تاکنون دو هــزار و 619 
شرکت درخواست خود را به این صندوق 
ارائــه کرده اند که طبق نمودار 2، حدود 
36 درصد از درخواســت های ارائه شده 
مصوب شده یا در دست بررسی هستند. 
با بررسی درخواست های ماهانه ارائه شده 
بــه صنــدوق، می تــوان دوره اوج این 
درخواست ها را در سال 1395 مشاهده 

کرد. همچنین با در نظر گرفتن روند افزایشــی خدمات توسعه بازار، 
توانمندسازی و دفاتر کاری، می توان به تغییر رویکرد تکامل شرکت های 
دانش بنیــان از مراحل اولیه بلوغ به مراحل باالتر اشــاره کرد )نمودار 
3(. بیشترین سهم تســهیالت با درنظرگیری تعداد و مبلغ مصوبات 
در بخش هــای مختلف در حوزه فناوری اطالعات، فناوری زیســتی، 
الکترونیک، تجهیزات ساخت و تولید هستند. سهم اندک انرژی های 
نو و تجهیزات پزشکی قابل توجه است )نمودار 4(. همچنین بررسی 
نوع تســهیالت اعطایی به شرکت های دانش بنیان، نشان می دهد که 
تسهیالت سرمایه در گردش و تولید صنعتی بیشترین میزان را به خود 
اختصاص داده اند. میزان تسهیالت اعطایی به بخش های قرض الحسنه 

و قبل از تولید صنعتی در مراتب بعدی هستند )نمودار 5(.
با بررســی تفکیک جغرافیایی مصوبات صندوق، سه استان بسیار 
فعال )باالی یکصد مصوبه(، چهار استان فعال )50 تا 100 مصوبه( و 

10 استان نیمه فعال )25 تا 50 مصوبه( بوده اند )نقشه 1(.

عملکرد بانک توسعه صادرات ایران •
بانک توســعه صادرات ایران برای حمایت همه جانبه از توســعه 
صادرات غیرنفتی کشور و همراه با سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی، 
حمایت از شرکت های دانش بنیان را متناسب با امکانات و منابع خود در 
دستور کار قرار داده است. در این راستا حجم تسهیالت اعطایی بانک 
در خصوص دانش بنیان ها از 518 میلیارد ریال در سال 1395 به 940 
میلیارد ریال در سال گذشته رسیده است. این رقم تا پایان شهریورماه 

صادرات خالق
چرا شرکت های دانش بنیان  بر توسعه صادرات باید در اولویت باشند؟
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حمایت از شرکت های دانش بنیان

گذشته به 407 میلیارد ریال رسیده است )نمودار 6(.

تسهیالت پرداختی •
با بررسی مشخصات تســهیالت پرداختی در سال های مورد نظر، 

موارد زیر مشاهده می شود:
89 درصــد از تســهیالت پرداختی بانک توســعه صــادرات به 
شــرکت های دانش بنیان از محل منابع بانک و مابقی از محل منابع 
صندوق توسعه ملی تامین مالی شده اند. اما برخالف سال 1395، 72 
درصد از تسهیالت پرداختی بانک توسعه صادرات از محل منابع بانک 

بوده و بقیه از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی شده اند.
بر اساس این گزارش عقد فروش اقساطی بیشترین سهم را به میزان 
78 درصد در تسهیالت پرداختی داشته است و عقود مشارکت مدنی و 

سلف هریک با 11 درصد در مراتب بعدی قرار دارند.
عقد فروش اقســاطی در ســال 1396 نیز بیشــترین سهم را در 
تســهیالت پرداختی به میزان 83 درصد داشته است. همچنین عقد 
ســلف با 13 درصد و عقد مشارکت مدنی با 4 درصد در مراتب بعدی 

قرار دارند.
56 درصد از تســهیالت پرداختی فوق در کمیته اعتباری مرکز، 
25درصد در کمیته اعتباری شــعبه، 15 درصــد در هیات مدیره و 4 
درصد در مدیریت اعتباری به تصویب رســیده اند. تسهیالت دریافتی 
شــرکت های دانش بنیان دارای ضمانت های مختلفی از جمله وثیقه 
ملکی بــا 47 درصد، ضمانت نامه با 20 درصد و ســفته با 12 درصد 
بوده است. در سال گذشته 68 درصد از تسهیالت پرداختی در کمیته 
اعتباری مرکز مصوب شــده اند و کمیته اعتباری شعبه با 22 درصد، 
هیات مدیره با 8 درصد و مدیریت اعتباری با 2 درصد در رتبه های بعدی 
قرار دارند. 29 درصد از شــرکت های دانش بنیان تسهیالت گیرنده در 
سال گذشته سفته را برای ضمانت قرار داده اند و 19 درصد ضمانت نامه 
و 25 درصد سهم وثیقه ملکی بوده است. اما آمارهای فوق در نیمه اول 
امسال به این صورت بوده است که 68 درصد از تسهیالت پرداختی به 
این بخش از محل منابع بانک همچون سال گذشته و مابقی از محل 

منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی شده اند.
برخالف سال گذشته عقد سلف بیشترین سهم را به میزان 70 درصد 
در تسهیالت پرداختی داشته است در حالی که عقد فروش اقساطی 
با 27 درصد و عقد مشــارکت مدنی با 3 درصد در مراتب بعدی قرار 
دارند. عمده تسهیالت پرداختی در کمیته اعتباری مرکز به میزان 52 
درصد مصوب شده اند و سهم کمیته های مدیریت اعتباری 41 درصد، 
شعبه 4 درصد و هیات مدیره 3 درصد در نیمه اول امسال بوده است. 
از میان انواع وثایق دریافتی در نیمه اول امسال وثیقه ملکی 27 درصد، 
ضمانت نامه 12 درصد و ســفته 6 درصد را به خود اختصاص داده اند. 
تسهیالت بانک توسعه صادرات در بخش شرکت های دانش بنیان در 

سه دوره گذشته نشان می دهد نوع عقد 
به کار گرفته شــده از فروش اقساطی به 
سلف تغییر یافته و سهم عقد مشارکت 
مدنی همواره ناچیز بوده است. هرچند 
عمده محل تامین منابع تسهیالت فوق 
منابع بانک توسعه صادرات بوده اما سهم 
صندوق توســعه ملی در سه سال اخیر 
تقویت شده است. سهم وثیقه ملکی در 
میان انواع وثایق کاهش یافته و مواردی 
چون ســفته و ضمانت نامه تقویت شده 
است. همچنین بیشترین محل تصویب 
تســهیالت پرداختی از محل مصوبات 
مرکز بوده است. تامین مالی شرکت های 
دانش بنیان ارزش آفرینی بسیاری را به 
همراه داشته و به همین دلیل روند رو به 
رشدی را در سال های اخیر تجربه کرده 
است. این در حالی اســت که در ایران 
نیز با تاکید بر توسعه اقتصاد مقاومتی، 
سرمایه گذاری در طرح های دانش بنیان 
از اهمیتی دوچندان برخوردار است. در 
این راســتا و با بررسی عملکرد صندوق 
نوآوری و شکوفایی، روند رو به رشد در 
این حوزه مشخص است.  بانک توسعه 
صادرات ایران نیز برای حمایت از توسعه 
صــادرات غیرنفتی و تاکیــد بر جایگاه 

اقتصاد دانش بنیان در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، اقداماتی همچون 
ارائه خدمات مشاوره ای، تخصیص خطوط اعتباری با نرخ های ترجیحی، 
بررسی طرح های دانش بنیان در کمیته های مستقل و در کمترین زمان 
ممکن را مدنظر قرار داده اســت و دستاوردهای قابل قبولی را نیز )در 
سطح امکانات و منابع موجود( به دست آورده است. این در حالی است 
که توجه به برخی نکات بااهمیت، می تواند در اثربخشی هرچه بیشتر 
این مسیر مفید واقع شــود. اما بانک برای تامین مالی این شرکت ها 
به این نکته نیز توجه دارد که کاالها و خدمات مورد ســرمایه گذاری 
در حوزه فناوری ساخت از قابلیت رقابت در بازارهای جهانی برخوردار 
باشد. در عین حال بانک توسعه صادرات به این نکته نیز توجه دارد که 
در تامین مالی طرح های دانش بنیان، توجه به تمرکززدایی جغرافیایی 
است. در سال های اخیر و با حذف عاملیت تنها یکی از شعب بانک در 
تهران )بلوار کشاورز(،  زمینه برای تمرکززدایی و مشارکت همه شعب 
در تامین مالی دانش بنیان فراهم شده است. تجاری سازی نیز از دیگر 
موارد مورد توجه بانک توســعه صادرات برای شرکت های دانش بنیان 
اســت. به عبارت دیگر به رغم روند رو به رشد و افزایشی شرکت های 
دانش بنیان و نهادهای حمایتی از آنها، در زمینه تجاری سازی کمتر کار 
شده است که این مساله نیز مورد توجه بانک است. به نظر می رسد که 
این شرایط در بانک توسعه صادرات ایران نیز کمابیش وجود داشته که 
به کارگیری عقود مشارکت مدنی و فروش اقساطی )که عمدتاً در تامین 

مالی شرکت های فعال تجاری مرسوم هستند( از نشانه های آن است. 
منابع:

- گزارش عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی
- گزارش عملکرد بانک توسعه صادرات ایران در تامین مالی دانش بنیان

- اداره کل پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات
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 نقشه 1



مدیریت نیروگاه
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ساختار مالی و مالکیت

بانک توسعه صادرات
گفت وگو

عكس: سعید عامری

این روزها موضوع نرخ ارز سایه سنگین خود را روی بسیاری از فعالیت های اقتصادی 
گسترانده است و اگرچه با افزایش آن، صادرات در کشور جذابیت پیدا کرده اما مسائل 
و مشکالت پیرامونی این اتفاق، شرایط را برای بسیاری از صادرکنندگان سخت کرده 
است، به خصوص در حوزه تامین مالی که افزایش نرخ ارز، نیاز بسیاری از تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان به منابع را دوچندان کرده است. در این میان اما اگزیم بانک ها به عنوان 
پشتیبانان صادرات غیرنفتی نیز بار سنگینی را به دوش کشیده و در چنین شرایطی 
در تمام کشورهای دنیا، تالش می کنند زمینه ساز پشتیبانی از صادرات باشند. علی 
صالح آبادی، مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران می گوید آمار تسهیالت بانک 
توسعه صادرات ایران تاثیر عمده ای از نوسانات ارزی نپذیرفته است. کل تسهیالت 
اعطایی ریالی و ارزی در پایان اسفند 96، بیش از 195 هزار میلیارد ریال بوده که این 
رقم در پایان شهریور 97 بالغ بر 209 هزار میلیارد ریال است. او همچنین به این نکته 
اشاره می کند که تســهیالت اعطایی ارزی پرداخت شده در شهریور از ابتدای سال 
تاکنون نزدیک به 126 هزار میلیارد ریال بوده اســت در حالی  که این رقم در پایان 
اسفند 96 قریب به 116 هزار میلیارد ریال محاسبه شده است. بانک توسعه صادرات 
ایران با توجه به اهداف استراتژیک پنج ساله خود، تامین قسمتی از نیازهای اعتباری 
صادر کنندگان در طرح های سرمایه گذاری داخلی و خارجی و سرمایه در گردش آنها را 
بر عهده داشته که میزان کل تسهیالت ارزی و ریالی اعطایی بانک طی سال های 92 تا 

97 )شهریورماه 97(، 330/386 میلیارد ریال بوده که حدود 105/685 میلیارد ریال 
به طرح ها و 224/711 میلیارد ریال به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. همچنین 
میزان تامین اعتبار ارزی اختصاص یافته در قالب تسهیالت کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت به مشــتریان در دوره شش ساله فوق 4/432 میلیون دالر و میزان تامین 
اعتباری ریالی تسهیالت مذکور در دوره فوق 165/868 میلیارد ریال است. در ادامه 

شرح این گفت وگو را می خوانید.
  

Á   فلسفه شکل گیری بانک توسعه صادرات به عنوان اگزیم بانک ایران چیست؟ می شود
گفت که این بانک مجری سیاست های دولت در زمینه تامین اعتبار فعالیت های تجارت 

خارجی است؟
بانک توسعه صادرات ایران یک بانک دولتی و در عین حال تخصصی و توسعه ای 
است. اگزیم بانک ها در دنیا به عنوان پشتیبانی کننده از صادرات و واردات و حامی 
سیاست های دولت در زمینه تحقق اهداف تجارت خارجی تعریف می شوند. بانک 
توسعه صادرات ایران هم به  عنوان اگزیم بانک ایران با هدف توسعه صادرات غیرنفتی 
ایجاد و با ارائه خدمات بانکی تخصصی ریالی و ارزی نظیر اعطای تسهیالت، اعتبارات 
اسنادی، نقل و انتقاالت ارزی، روابط کارگزاری، ضمانت نامه ها و... موجب تسهیل در 

روند صادرات کاال و خدمات شده است.

الگوی پیشرفت
علی صالح آبادی از چگونگی توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی اقتصاد می گوید



بانک توسعه صادرات ایران
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Á  زمینه های تخصصی بانک توسعه صادرات و بازارهای هدف شما کدام اند؟
بانک توســعه صادرات ایران با توجــه به بازارهای هدف صــادرات خدمات ایران در 
کشورهای آسیایی )عمدتاً کشورهای همسایه(، آفریقایی و آمریکای جنوبی نسبت به ارائه 
تســهیالت و مشاوره های تخصصی در زمینه خدمات فنی مهندسی در بخش های سد و 
نیروگاه، محصوالت صنعتی، راه ســازی، تجهیزات برق، آب و فاضالب، تجهیزات نیروگاه 
گازی، بهداشت و ورزش، تجهیزات ذخیره سازی غالت و انرژی اقدام کرده که نمونه ای از آن 
را می توان به احداث سد و نیروگاه در تاجیکستان، بازسازی و نوسازی جاده هرات-ترغندی 
در افغانستان، احداث خط انتقال برق 220 کیلوولت در پاکستان و... اشاره کرد. در مجموع 
می توان گفت بالغ بر 90 طرح در بیش از 30 کشور توسط این بانک تامین مالی شده است.

Á  قراردادهایی هم با بانک های خارجی در قالب فاینانس و ریفاینانس منعقد کردید؟
بله، پیرو مذاکرات و پیگیری های انجام شده با بانک های مختلف خارجی و همچنین 
هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، در سال گذشته قراردادهای دریافت 
خطوط اعتباری ریفاینانــس )کوتاه مدت( به منظور تامین مالی واردات کاالها و خدمات 
با دوره بازپرداخت حداکثر یک ســال مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس سیاست های 
ابالغی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران این خطوط برای تامین مالی واردات کاالهای 
اساســی، مواد اولیه، دارو و تجهیزات پزشکی و با اخذ مجوز از وزارتخانه ذی ربط )وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دارو و تجهیزات پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی 
برای محصوالت مرتبط با کشــاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سایر کاالها( 
امکان پذیر اســت. همچنین قرارداد با بانک هایی چون بانک تجارت پاریس به مبلغ 25 
میلیون یورو و اگزیم بانک کره جنوبی 100 میلیون دالر با ابزار پرداخت اعتبار اســنادی 

منعقد شده است.
همچنین قرارداد ریفاینانس با اکوبانک ترکیه به مبلغ 25 میلیون یورو امضا شده است. 
به عالوه دریافت خطوط اعتباری کوتاه مدت از بانک های اگزیم بانک روسیه، میربیزنس بانک 

مسکو و ملت سئول نیز در برنامه کار بانک قرار دارد.
خطوط اعتباری ریفاینانس با در نظر گرفتن این امر که نرخ سودشان نسبت به نرخ سود 
تسهیالت داخل کشور )ریالی( بسیار کمتر است، می توانند کمک موثری برای تجار جهت 

کاهش هزینه های تمام شده باشند.
از سوی دیگر خطوط دریافتی میان مدت و بلندمدت یا فاینانس نیز به منظور تامین 
مالی واردات کاالهای ســرمایه ای و خدمات یا اجرای طرح در کشــور با دوره بازپرداخت 
بیش از یک سال مورد استفاده قرار می گیرد که این تسهیالت معموالً با محوریت بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، با تضمین دولتی و با مشارکت سایر بانک ها اعطا می شود. 
قراردادهای منعقده بانک توســعه صادرات در این زمینه شــامل اگزیم بانک کره جنوبی 
)میان مدت و بلندمدت( به مبلغ هشت میلیارد یورو، موسسه تامین مالی چین )میان مدت 
و بلندمدت( به مبلغ 10 میلیارد یورو، بانک اوبر اتریش )میان مدت و بلندمدت( به مبلغ یک 
میلیارد یورو است. همچنین به قرارداد بدون سقف با اگزیم بانک روسیه می توان اشاره کرد. 

نرخ سود و دوره بازپرداخت به صورت موردی در هر قرارداد فرعی تعیین می شود.
Á   این بانک برخالف سایر بانک ها یک بانک شعبه محور نیست یعنی سپرده گذاران سهم

کمی در تامین منابع دارند. منابع بانک توسعه صادرات از کجا تامین می شود؟
این بانک با استفاده از منابع دولتی نظیر منابع صندوق توسعه ملی، خطوط اعتباری 
بانک مرکزی و خطوط اعتباری بین المللی و استفاده از شیوه های نوین خدمات بانکی نظیر 

بانکداری شرکتی به ارائه خدمات به مشتریان می پردازد.
دیگر منابع عمده درآمدی بانک توســعه صادرات ایران شامل سود دریافتی از محل 
پرداخت تسهیالت صادراتی )ریالی و ارزی(، سود حاصل از ارائه خدمات و دریافت کارمزد 

است.
اولویت اول بانک توسعه صادرات ایران به عنوان تنها بانک تخصصی حامی صادرکنندگان 
در کشور، همانند دیگر اگزیم بانک های جهان، افزایش سطح صادرات غیرنفتی کشور است. 
در واقع وجه تمایز اگزیم بانک از بانک های تجاری، همین امر است؛ بانک های تجاری در پی 

کسب سود هستند، اما در اگزیم بانک ها، کسب سود هدف محوری نیست.
با توجه به آنکه تامین مالی صادرکنندگان غیرنفتی، مهم ترین وظیفه بانک توســعه 
صادرات ایران است، اعطای تســهیالت ریالی و ارزی، مهم ترین خدمت این بانک است. 
در همین راســتا نیز مهم ترین منبع درآمدی بانک، سود دریافتی از محل ارائه خدمات و 

تسهیالت به صادرکنندگان است.

Á   برخی عقیده دارند با وجود برداشته شدن تحریم ها پیش از خروج ترامپ از برجام
نظام مالی ایران محدودیت های زیادی در ازسرگیری ارتباط بین المللی داشت. آیا پس از 
برجام و پیش از خروج آمریکا از برجام وضعیت مراودات بین المللی بانک توسعه صادرات 

تغییر معناداری کرد؟
اصوالً برقراری و توســعه روابط کارگزاری با بانک های دنیا تحت تاثیر مستقیم روابط 
سیاسی کشورهای ذی ربط است. لذا با توجه به باقی ماندن تحریم های آمریکا علیه ایران 
و خروج آمریکا از برجام و نیز سایر چالش های بین المللی، سختگیری بانک ها در رعایت 
قوانینی مانند مبارزه با پولشــویی و در مجموع تطبیق، قانون FATCA و احتیاط و اجتناب 
بانک های بزرگ و ســایر بانک های وابسته به آنها به همکاری با ایران، برنامه های توسعه 
روابط بین الملل بانک های ایرانی و از جمله این بانک با محدودیت هایی مواجه است. ولی 
در چارچوب محدودیت های مورد اشاره حداکثر تالش در راستای حفظ،  نگهداری و توسعه 
روابــط مطلوب و پایدار با کارگزاران فعلی بانک بوده ضمن اینکه برنامه ریزی الزم جهت 
برقراری روابط کارگزاری در کشــورهای هدف بانک و خاصه در کشــورهای هدف بسته 

صادرات غیرنفتی انجام شده است.
Á  در حال حاضر مهم ترین چالش پیش روی اگزیم بانک ایران چیست؟

چالش های فراروی بانک های توسعه ای کشور از جمله بانک توسعه صادرات ایران نیز 
طی مدت فعالیت خود شامل مواردی چون کارکرد تجاری و تخصصی در برخی بانک های 
توسعه ای، اعمال قوانین و مقررات یکسان برای بانک های توسعه ای و تجاری و محدودیت 

در به کارگیری روش های تامین مالی بوده است.
Á  راهکار پیشنهادی شما در این خصوص چیست؟

راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با چالش های برشمرده در دو بخش بانکداری تجاری 
و تخصصی/توســعه ای را موضوعاتی نظیر تبیین تعریف مشخصی از بانک های توسعه ای 
کشور در قوانین و مقررات، تبیین تفاوت اهداف و فعالیت های بانک های تجاری و توسعه ای 
در قوانین و مقررات نظام بانکی، متفاوت بودن نرخ جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی 
و اعطای خطوط اعتباری برای بانک های توسعه ای، تجهیز و تامین منابع مالی بلندمدت 
بانک های توسعه ای، افزایش سرمایه بانک های توسعه ای و اختصاص سود پایان سال مالی 
این دسته از بانک ها به حساب افزایش سرمایه آنها و تبیین شاخص های ارزیابی عملکرد 

مختص بانک های توسعه ای تشکیل می دهد.
Á   طی ماه های اخیر و پس از خروج آمریکا از برجام بازار دالر نوســانات بی سابقه ای را

پشت سر گذاشــت. افزایش نرخ ارز باید بر تامین کننده اعتبار تجاری ایران اثر فراوانی 
داشته باشــد. طی این ماه ها افزایش نرخ ارز چه چالش هایی برای بانک توسعه صادرات 

ایجاد کرده بود؟
 به رغم اینکه افزایش نرخ ارز باعث افزایش درآمدهای صادراتی می شود اما هزینه های 
تامین مواد اولیه و خرید کاال نیز افزایش می یابد و صادرکنندگان ترجیح می دهند که تعدیل 
نرخ ارز به  صورت تدریجی و بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی باشد تا توان برنامه ریزی 
با سهولت بیشتری را داشته باشند، از این رو بهتر است سیاست های اقتصادی کشور در تمام 
بخش ها به گونه ای اعمال شود که اجازه نوسانات شدید نرخ ارز داده نشود چراکه به دنبال 

گرانی دالر، واردات نیز قطعاً گران تر تمام خواهد شد.
دولت تعهد کرده ارز مربوط به واردات در کاالهای اساسی وجود داشته باشد. بر این مبنا 
مشکلی برای تهیه ارز مورد نیاز فاینانس ها برای پیش پرداخت و سایر هزینه هایی که قبل 
از شروع انجام کار باید پرداخت شود، وجود ندارد. بر اساس قوانین و مقررات جاری یکی 
از مجوزهای الزم برای تخصیص فاینانس، مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی به لحاظ 
مدیریت تراز ارزی کشور است بر همین مبنا تمهیدات الزم برای تامین ارز مورد نیاز جهت 
بازپرداخت فاینانس ها انجام خواهد شد. به هر حال امیدوارم همه ما به سمت نوعی ثبات 

حرکت کنیم و جلوی نوسانات یکباره و شدید را بگیریم.
در شرایط فعلی بازار ارز، با طراحی سامانه »نیما« مشکالت شناسایی ورود و خروج و 
تامین ارز و تبدیل آن به پول ملی تا حدودی برطرف شده است و با رفع ایرادات این سامانه 
مشکالت تا حدودی قابل رفع خواهد بود. در این سامانه باید تمام صرافی ها ثبت نام کنند و 
از آنجا که نرخ گذاری ارز در این سامانه از طریق نرخ ثانویه انجام می شود، در جهت تمایل 

صادرکنندگان به استفاده از این سامانه برای تبدیل ارز به ریال تالش شود.
Á   آیا با ملتهب شدن بازارهای دارایی آمار تسهیالت دهی بانک توسعه صادرات ایران

تغییر معناداری کرده است؟ خصوصاً طی نیمه نخست سال جاری وضعیت تامین اعتبار 

بانک توسعه 
صادرات با استفاده 
از منابع دولتی 
نظیر منابع صندوق 
توسعه ملی، خطوط 
اعتباری بانک 
مرکزی و خطوط 
اعتباری بین المللی 
و استفاده از 
شیوه های نوین 
خدمات بانکی نظیر 
بانکداری شرکتی 
به ارائه خدمات 
به مشتریان 
می پردازد.

اولویت اول 
بانک توسعه 

صادرات ایران به 
عنوان تنها بانک 
تخصصی حامی 

صادرکنندگان در 
کشور،  افزایش 
سطح صادرات 

غیرنفتی کشور 
است.

حامی
صادرات

گفت وگو



بانک توسعه صادرات ایران

7273 ویژه نامه روز ملی صادرات    مهر 1397ویژه نامه روز ملی صادرات   مهر 1397

گفت وگو

بانک توسعه صادرات چه تغییر معناداری در مقایسه با سال گذشته داشت؟
در حال حاضر آمار تسهیالت بانک توسعه صادرات ایران تاثیر عمده ای از نوسانات ارزی 
نپذیرفته است. کل تسهیالت اعطایی ریالی و ارزی در پایان اسفند 96 بیش از 195 هزار 

میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان شهریور 97 بالغ بر 209 هزار میلیارد ریال است.
تسهیالت اعطایی ارزی پرداخت شده در شهریور از ابتدای سال تاکنون نزدیک به 126 
هزار میلیارد ریال بوده اســت درحالی که این رقم در پایان اسفند 96 قریب به 116 هزار 

میلیارد ریال محاسبه شده است.
Á   در حال حاضر چه راهکاری برای مقابله با چالش های ارزی یا به عبارت دیگر خنثی

کردن اثر ریسک ارز در سازوکار اعتباری بانک توسعه صادرات در نظر گرفته شده است؟ 
مهم ترین چالش بانک توسعه صادرات در تامین مالی ارزی صادرکنندگان چیست؟

باید اذعان داشت نوســانات نرخ ارز از عوامل مهم تاثیرگذار بر فعالیت بانک هاست و 
به عنوان یک منشأ ریسک می تواند از جنبه های مختلف، بسیاری از تعامالت ارزی بانک 
همچون اعطای تسهیالت، وثایق ماخوذه و نحوه ارائه خدمات از سوی بانک ها را تحت الشعاع 
قرار دهد، به طوری که اهمیت مدیریت مطلوب منابع ارزی و ریسک های مترتبه را بیش 
از پیش نمایان می ســازد. زمانی که صادرکنندگان می خواهند تسهیالت ارزی را به بانک 
بازپرداخت کنند ممکن اســت نرخ ارز تفاوت قابل مالحظه ای پیدا کند یعنی زمانی که 
از ارز اســتفاده کردند نرخ عدد خاصی بوده و زمانی که می خواهند تســهیالت ارزی را 
بازپرداخت کنند نرخ ارز عدد دیگری را نشان می دهد. از طرف دیگر یکی از محدودیت های 

سرمایه گذاری خارجی در کشور هم مکانیسم پوشش ریسک نرخ ارز است.
یکی از مکانیســم های شناخته شده این اســت که بازار آتی ارز داشته باشیم که فکر 
می کنم در شــرایط پس از تحریم و در شــرایطی که نقل و انتقاالت ارزی در بانک های 
بین المللی برای شرکت ها، بنگاه ها و دولت فراهم باشد و هزینه های نقل و انتقال به شدت 
کاهش پیدا کند، نقل و انتقاالت ارزی به سهولت صورت گیرد و منابع ارزی بانک مرکزی 
در بانک های مختلف دنیا وجود داشته باشد و بتواند تامین شود، شرایط برای راه اندازی بازار 
ارز فراهم می شود. معتقدم یکی از ضرورت های سرمایه گذاری خارجی و استفاده شرکت ها، 
بنگاه ها و فعاالن اقتصادی از تســهیالت ارزی در شرایط پس از تحریم ایجاد بازار آتی ارز 

است که امید داریم در شرایط پساتحریم این شرایط برای کشور ما فراهم شود.
در خصوص وضعیت کنونی باید گفت که نوسانات شدید نرخ ارز پدیده مبارکی نیست و 
باید راهکارهای عملی برای کنترل آن به کار گرفته شود. در حال حاضر که تسهیالت ارزی 
بانک ها یک ساله است و عمدتاً در قبال دریافت ریال و ثبت در سامانه بانک مرکزی پرداخت 
می شود تا حدی سعی شده نوسان نرخ ارز برای بازرگانان تحت کنترل درآید. تسهیالت 
ارزی بانک توســعه صادرات نیز چون برای صادرات پرداخت می شود لذا صادرکننده هم 
از طرف خارجی ارز دریافت می کند بنابراین مشــکلی در بازپرداخت آن ندارد. زمانی هم 
که مثالً برای خرید ماشــین آالت تسهیالت ارزی دریافت کند چون بانک به شرکت های 
صادراتی تسهیالت می دهد لذا محصوالت و کاالهای تولیدی آن شرکت هم صادر می شود 
و آن شرکت ارز دریافت می کند. ولی به هر حال مشکالتی برای این افراد به وجود می آید 

مخصوصاً کسانی که این تسهیالت را در داخل هزینه می کنند.
بنابراین نوسانات نرخ ارز هم برای تجار و بازرگانان ریسک اقتصادی دارد و هم بخشی 
از این ریسک ها در مواردی همچون فاینانس ها متوجه نظام بانکی خواهد شد. لذا با توجه 
به نوسانات نرخ ارز موضوعی که بیشتر نمایان می شود، ضرورت استفاده از ابزارهای مشتقه 
ارزی مانند سوآپ و آپشن است که البته پیش از این هم در بانک استفاده می شد ولی الزمه 
اجرای مجدد آن، این است که نهادی پشتوانه بانک توسعه صادرات باشد تا بتواند در این 

نوسانات شدید ارزی این ریسک را جبران کند.
Á   سیاست های ارزی دولت و بانک مرکزی را در شرایط فعلی چگونه ارزیابی می کنید؟

چرا تاکنون برنامه دولت از فرصت افزایش ارز و تبدیل کردن تهدید جهش ارزی به فرصت 
در صادرات محوری و توسعه صادرات نیست؟ در این زمینه چه باید کرد؟

اگــر ارزش پولی صادرات کلیه اقالم اعــم از کاال و خدمات در مقطع زمانی معین بر 
واردات پیشی بگیرد، تراز تجاری مثبت شده و اگر ارزش پولی واردات بر صادرات افزایش 
پیدا کند، کســری تجاری بروز خواهد کرد. ترکیب صادرات و واردات کشور در مقایسه با 
کشورهای توسعه یافته متفاوت است. بسیاری از کشورهای پیشرفته بدون صادرات مواد 
خام و با تکیه بر صادرات کاالهای ساخته شده و نیمه ساخته شده صنعتی یا تولیدات بخش 
کشاورزی موفق به صادرات باالتر از واردات شده اند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور ما 

این امر به شکلی که گفته شد صدق نمی کند و باید با تکیه بر صادرات دارای ارزش افزوده 
داخلی و بدون نیاز به مواد اولیه که از خارج از کشور واردات آن انجام شود، این تهدید را 
تبدیل به فرصت کنیم. افزایش نرخ ارز با تشویق صادرکنندگان به بهبود وضعیت صادراتی 
کشور منجر خواهد شد لکن بررسی سایر عوامل موثر در امکان افزایش صادرات نیز ضروری 
به نظر می رسد. به  عنوان مثال می توان به اثرات ناشی از تحریم های ناعادالنه، توانمندی 
صادرکنندگان با توجه به نوع و کیفیت محصول صادراتی و در نهایت اثرات نوسانات نرخ 
ارز بر حجم باالی واردات کشور که بخش عمده ای از آن نیز به بخش تولید مربوط است، 
اشاره داشت که الزم است به طور جدی مدنظر قرار گیرد. البته به نظر می رسد در شرایط 
التهاب ارزی، باید به تناســب کاهش عرضه ارز، تقاضا را نیز کم کرد. کم کردن تقاضا از 
طریق مدیریت تخصیص ارز به گروه های کاالیی میسر است؛ با اشراف به آمار حجم واردات 
گروه های مختلف کاالیی در ســال می توان گروه های کاالیی را که ممنوعیت واردات آن 
لطمه ای به بازار نمی زند مشخص و با حذف آنها از لیست واردات این سیاست را اجرایی 
کرد. خودروهای لوکس، لوازم خانگــی غیرضروری و کاالهایی از این قبیل از این جمله 
هستند و دلیلی ندارد در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم برای تهیه آنها ارز مصرف کرد. 
با توجه به عدم تمایل برخی تولیدکنندگان و صادرکنندگان به عرضه ارز خود به سامانه 
نیمــا و اختالف قیمت بازار ثانویه و بازار آزاد می توان گفت زمانی که اختالف بین قیمت 
سامانه نیما و بازار آزاد زیاد می شود به طور طبیعی تقاضا در بازار ثانویه باال می رود و متقاباًل 
عرضه کاهش می یابد، کمااینکه در مقطعی که دالر 4200 تومان بود، با افزایش اختالف 
قیمت دالر با بازار آزاد، شاهد افزایش تقاضای انباشته روی دالر 4200تومانی و همزمان 

کاهش عرضه آن بودیم.
بهترین راهکار در این شرایط به منظور ایجاد تعادل در بازار و متعادل شدن قیمت کاالها 
این است که درصد حجم معامالتی که در سامانه نیما انجام می شود به همراه قیمت های 
آن، به صورت شفاف به مردم اعالم و در کنار آن درصد حجم معامالت با اسکناس ارز و نرخ 
آزاد نیز به مردم اطالع رسانی شود و این آگاهی به طور قطع بر نرخ دالر آزاد و همچنین 

قیمت کاالها در بازار تاثیرگذار است و آن را کاهش می دهد.
به منظور ایجاد تعادل در نرخ ها در بازار اگر بخشی از ارز غیرنفتی که در سامانه نیما 
عرضه می شود، از سوی بانک ها و صرافی ها خریداری و معادل آن اسکناس به داخل کشور 
آورده و به نرخ آزاد در بازار آزاد عرضه شود نقش موثری در کاهش قیمت ها دارد و نرخ ها 

به مرور و ظرف چند روز روند کاهشی در پیش می گیرد.
راهکار ورود ارزهای خانگی به بازار، شکل گیری سپرده های ارزی در بانک ها با ضمانت 

بانک مرکزی و اختصاص سود ارزی به این سپرده هاست.
با توجه بــه احتمال تاثیر تحریم ها و ضرورت تغییرات الزم در سیاســت های ارزی، 
مدیریت ورودی ارز و تقاضا برای آن در بازار با شدید شدن تحریم ها علیه ایران از اهمیت 
بیشتری برخوردار می شود. به منظور تحقق این هدف، باید در بخش هایی که کاالی ایرانی 
تولید می شود، واردات کاالهای لوکس خارجی ممنوع شود و بر روند این کار نیز نظارت 

دقیقی برای وارد نشدن کاالهای غیرضروری به کشور صورت گیرد.
یکی از مزیت های کشور، تولید داخلی در حوزه های غذایی، کشاورزی، لوازم خانگی و 
سایر بخش های موردنیاز مردم است از این رو باید واردات منحصر به کاالهای اساسی، دارو 
و مواد اولیه کارخانه های داخلی شود زیرا با توجه به تولیدات داخلی باید واردات کاالهای 
غیرضروری را محدود کرد و با این رویکرد، میان عرضه و تقاضای ارز تناســب ایجاد و آن 
را مدیریت کرد. در چند سال گذشته و قبل از برجام، تحریم هایی مشابه آنچه قرار است 
اعمال شود، بر کشور حاکم بود و تحریم های جدید مشابه آن است که در سال های 90 و 
91 بر کشور اعمال  شده بود زیرا بر اساس مصوبات قرار است همان تحریم هایی که قبل از 

برجام بود، دوباره اجرایی شود.
Á   بانک توسعه صادرات به واسطه درهم تنیدگی با تجارت خارجی به سطحی از ارتباطات

بین المللی نیاز دارد. در حال حاضر وضعیت روابط کارگزاری بانک توسعه صادرات چگونه 
است؟

پس از رفع تحریم ها در دو سال گذشته، بانک توسعه صادرات ایران، اولویت فعالیت های 
برون مرزی خود را در احیای روابط کارگزاری، انعقاد قراردادهای فاینانس با بانک های خارجی 
و صدور حوالجات، ضمانت نامه ها و گشایش اعتبارات اسنادی قرار داد تا صادرکنندگان برای 
انجام پروژه های بین المللی خود با فراغ بال بیشتری در فضای رقابت بین المللی حضور یابند.

این تالش ها به گونه ای بود که رشد قابل توجهی در فعالیت های بین المللی بانک به وجود 

نوسانات نرخ ارز 
از عوامل مهم 

تاثیرگذار بر فعالیت 
بانک هاست و به 
عنوان یک منشأ 

ریسک می تواند از 
جنبه های مختلف، 
بسیاری از تعامالت 
ارزی بانک همچون 

اعطای تسهیالت، 
وثایق ماخوذه و 

نحوه ارائه خدمات 
از سوی بانک ها را 
تحت الشعاع قرار 

دهد.
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آمد به گونه ای که موسسه بین المللی کاپیتال اینتلیجنس )Capital Intelligence( در 
آخرین گزارش خود در تیرماه 1397 درباره این بانک گفته است که از زمان لغو تحریم ها در 
ژانویه 2016 روند رو به رشدی در فعالیت های بانک توسعه صادرات ایران مشاهده می شود. 
همچنین این موسسه در توصیف عملکرد مثبت اگزیم بانک ایران از تعابیر مدل مطلوب 
کسب وکار، بهبود نسبت کفایت سرمایه و نسبت های نقدینگی مطلوب استفاده می کند. 
بانک توســعه صادرات پس از انعقاد توافق برجام توانست با 138 بانک خارجی و شعب و 
بانک های تابعه بانک های ایرانی در خارج از کشور ارتباط کارگزاری برقرار کند که در حال 
حاضر این بانک دارای حساب فعال با 38 بانک به ارزهای مختلف و روابط کارگزاری فعال 
با بیش از 90 بانک است. همچنین در حال حاضر امکان صدور حواله، برات، ضمانت نامه 
و گشــایش اعتبارات اسنادی به  صورت مستقیم و غیرمستقیم در این بانک وجود دارد. 
ارزهای ممکن جهت انجام مبادالت بین المللی شامل یورو، ریال عمان، وون کره جنوبی، 
ین ژاپن، روپیه هندوستان، روبل روسیه، یوآن چین و لیر ترکیه است و بانک هایی که بانک 
توسعه صادرات با آنها ارتباط برقرار کرده است در کشورهایی چون ایتالیا، اسپانیا، آلمان، 
فرانسه، بلژیک، اتریش، روسیه، ترکیه، چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، عراق و عمان و برخی 
کشورهای آفریقایی از جمله الجزایر، تونس، اوگاندا، الجزایر، غنا و... قرار دارند. درباره تعداد 
کشــور و روابط با کارگزاران فعال قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام باید گفت روابط با 
کارگزاران فعال تا قبل از این رخداد با 45 کشور بالغ بر 89 کشور اروپایی، آسیایی، آفریقایی 

و آمریکای جنوبی بوده است.
Á   در زمینه تسهیالت و اعتبارات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت طرح دوره های زمانی

پنج ساله اخیر و بازه های زمانی پیش از آن، چه اقداماتی انجام شده است؟
در حال حاضر تســهیالت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در بانک توسعه صادرات 
ایــران در قالب طرح های ســرمایه گذاری داخلی و خارجی )بلندمــدت و میان مدت( و 
سرمایه در گردش )کوتاه مدت( به مشتریان ارائه می شود. تسهیالت اعطایی به طرح های 
ســرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور تامین بخشــی از هزینه های ارزی و ریالی از 
قبیل هزینه های ساختمان، ماشین آالت، تجهیزات، تاسیسات و... مورد نیاز به منظور اجرای 
طرح های ســرمایه گذاری از محل منابع بانک یا منابع صندوق توسعه ملی و تسهیالت 
اعطایی به سرمایه در گردش به صورت ریالی به منظور تامین سرمایه در گردش برای تهیه 

یا تولید کاال و صدور آن نیاز مالی دارند، پرداخت می شود.
بر این اساس، بانک توسعه صادرات ایران با توجه به اهداف استراتژیک پنج ساله خود، 
نســبت به تامین قسمتی از نیازهای اعتباری صادرکنندگان در طرح های سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی و سرمایه در گردش آنها را بر عهده داشته که میزان کل تسهیالت ارزی و 
ریالی اعطایی بانک طی سال های 92 تا 97 )شهریورماه 97(، 330/386 میلیارد ریال بوده 
که حدود 105/685 میلیارد ریال به طرح ها و 224/711 میلیارد ریال به سرمایه در گردش 
اختصاص یافته است. همچنین میزان تامین اعتبار ارزی اختصاص یافته در قالب تسهیالت 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به مشتریان در دوره شش ساله فوق 4/432 میلیون دالر 
و میزان تامین اعتباری ریالی تسهیالت مذکور در دوره فوق 165/868 میلیارد ریال است.

Á   با این اوصاف با خدمات بانک توســعه صادرات چه تاثیری در نسبت میزان صادرات
نفتی و غیرنفتی مشاهده می شود؟

هدف از تاســیس بانک توسعه صادرات، توسعه صادرات کشور بوده و یکی از راه های 
حمایت از بخش تولیدی کشــور، کمک به افزایش صادرات غیرنفتی است. متاسفانه این 
بخش در حال حاضر بنا بر دالیل متعددی از جمله افزایش هزینه های تولید در ایران نسبت 
به ســایر کشورها، با مشکالت جدی روبه رو است. لذا بانک توسعه صادرات تالش کرده با 
حمایت از تولیدکنندگان بتواند شرایطی را فراهم کند که آنها قادر به رقابت با تولیدکنندگان 
خارجی بوده و همچنین مانع از سوق پیدا کردن آنها به حوزه صرفاً واردات شود. بانک در 
سه دهه فعالیت خود نقش موثر و بسزایی در رشد صادرات غیرنفتی داشته است که اهم 
این فعالیت ها شامل تامین سرمایه در گردش برای تولید و صدور کاال، تامین مالی ترانزیت 
و حمل ونقل بین المللی کاال، حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، تخصیص 
تسهیالت ارزی و ریالی با هدف توسعه صنعت گردشگری و توریسم، حمایت از طرح ها و 
تولیدات صنایع دارویی و تامین مالی شرکت های دانش بنیان است که موجب شده سهم 

صادرات غیرنفتی نسبت به صادرات کل کشور افزایش یابد.
Á   در تامین مالی صادرکنندگان چه دستاوردی داشته اید و در حال حاضر چه پروژه هایی

در دست اجرا دارید؟

نگاهی به عملکرد بانک توسعه صادرات ایران طی مدت فعالیت آن آشکار می سازد 
که این بانک در تحقق اهداف توســعه صادراتی خود عملکرد موفقی داشــته است و با 
عنایت به اهمیت و نقش بانک در حمایت از زنجیره صادرات و در راستای اهداف اقتصاد 
مقاومتی، با اهتمام مضاعف در خصوص فعال سازی ظرفیت های تولیدی، صادراتی موجود 
و افزایش و ارتقای توان رقابت پذیری آنها در عرصه بین المللی اقدام کرده اســت که در 
ادامه به برخی از این اقدامات در بخش های مختلف اشاره می شود. با توجه به تاکید مقام 
معظم رهبری، رئیس جمهوری و عزم جدی دولت مبنی بر توسعه بنادر و توجه بیشتر 
به توسعه جنوب شرقی کشور خصوصاً سواحل مکران، بانک توسعه صادرات این موضوع 
را در چارچوب توسعه زیرساخت های صادرات کشور در اولویت طرح های حمایتی خود 
قرار داده است. مشارکت بانک برای اجرا و تجهیز فاز یک بندر شهید بهشتی از جمله این 
موارد بوده است. همچنین با توجه به سیاست های کالن در نظر گرفته شده در کشور در 
جهت حمایت و پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان، این بانک طی سال 1396 مبلغ 
940 میلیارد ریال و در چهارماهه سال 1397 بالغ بر 295 میلیارد ریال به شرکت های 
دانش بنیان تسهیالت اعطا کرده است. همچنین تالش در جهت تامین منابع الزم برای 
حمایت از شرکت های دانش بنیان صادراتی )200 شرکت معرفی شده از طرف معاونت 
محترم علمی فناوری ریاست جمهوری( نیز از جمله فعالیت هایی است که در دستور کار 

این بانک قرار دارد.
همچنین با توجه به اهمیت شرکت های دارویی در نظام سالمت کشور، تامین مالی این 
شرکت ها به وی ژه آن گروه که محصوالت صادراتی با ارزش افزوده باالتری تولید می کنند، 
وجهه همت بانک قرار گرفته اســت به طوری که طی ســال 1396، 817 میلیارد ریال 
و در چهارماهه ســال 1397 بالغ بر 76 میلیارد ریال به شــرکت های دارویی تسهیالت 
پرداخت شده است. در زمینه مساعدت های بانک با واحدهای تولیدی با هدف حفظ تولید 
داخلی و اشتغال واحدهای فعال و همچنین احیای واحدهای غیرفعال، بانک توسعه صادرات 
ایران ضمن بررسی کارشناسی وضعیت واحدهای تولیدی دارای مشکل نقدینگی با اعمال 
حمایت های قانونی از جمله اعطای مهلت مناسب برای بازپرداخت بدهی های غیرجاری، 
بخشش جرایم تاخیر و اعطای تسهیالت سرمایه در گردش تحت نظارت مستقیم بانک، 
ســعی در رونق تولید و اشــتغال جلوگیری از بروز بحران های مالی و حتی کارگری در 
واحدهای تولیدی دارد. بانک توســعه صادرات در راستای حمایت از بنگاه های کوچک و 
متوسط که از محورهای اقتصاد مقاومتی است طی سال 1396، مبلغ 6306 میلیارد ریال 
و در چهارماهه ســال 1397 بالغ بر 1356 میلیارد ریال به این شرکت ها تسهیالت اعطا 

کرده است.
Á   قوانین و اسناد باالدستی هم برای بانک توسعه صادرات برنامه هایی را تعیین کرده

است. مهم ترین این برنامه ها کدام اند؟
بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب قوانین و اسناد باالدستی )سند چشم انداز 
20ساله کشور، برنامه جامع اصالح نظام اداری مصوبه هیات وزیران، قانون برنامه پنج ساله 
ششــم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران،  قانون مدیریت 
خدمات کشوری و...(، یکسری اهداف، برنامه ها و اقدامات اجرایی برای واحدهای مختلف 
خود در سال 1397 مشخص کرده است. ازجمله برنامه های بانک در حوزه امور اعتباری،  
تمدیــد و اخذ خطوط اعتباری ارزی برای حمایت از صــادرات کاال و خدمات فنی و 
مهندسی و افزایش سهم تسهیالت اعطایی بانک از محل صندوق توسعه ملی )ارزی و 
ریالی( است که بدین منظور دستیابی به الگوی بهینه تخصیص منابع با بررسی توزیع 
بخشــی از پورتفوی بانک در دستور کار قرار دارد. همچنین در حوزه امور بین الملل و 
همکاری خارجی، تداوم انعقاد قراردادهای اعتبار خریدار و اجرایی ساختن فاینانس ها 
و ریفاینانس های خارجی اخذشــده )از کشورهای اروپایی، چین،  کره و...( از مهم ترین 
برنامه های بانک بوده و خدمات بانکی نظیر اعتبارات اسنادی صادراتی و وارداتی،  بروات، 
ضمانت نامه های ارزی و ریالی در حداقل زمان ممکن و با بهترین کیفیت نیز در سال 
97 مدنظــر قرار می گیرد. برای تحقق برنامه های فوق وجود بســترهای نرم افزاری و 
سخت افزاری در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و بانکداری الکترونیک الزم است که 
در این حوزه پیاده سازی و اخذ گواهینامه مدیریت امنیت اطالعات )ISMS( و همچنین 
نصب و راه اندازی ســامانه جامع مانیتورینگ و نظارت غیرحضوری بازرســی، از دیگر 
برنامه های بانک خواهد بود. در نهایت، پیگیری برای وصول مطالبات معوق و همچنین 

افزایش سرمایه بانک از دیگر برنامه ها و اقدامات بانک برای سال 97 است. 

با توجه به نوسانات 
نرخ ارز موضوعی 
که بیشتر نمایان 
می شود، ضرورت 
استفاده از ابزارهای 
مشتقه ارزی مانند 
سوآپ و آپشن 
است که البته پیش 
از این هم در بانک 
استفاده می شد 
ولی الزمه اجرای 
مجدد آن این است 
که نهادی پشتوانه 
بانک توسعه صادرات 
باشد تا بتواند در 
این نوسانات شدید 
ارزی این ریسک را 
جبران کند.

بانک توسعه 
صادرات تالش 
کرده با حمایت 

از تولیدکنندگان 
بتواند شرایطی 

را فراهم کند که 
آنها قادر به رقابت 

با تولیدکنندگان 
خارجی بوده و 

همچنین مانع از 
سوق پیدا کردن 

آنها به حوزه صرفًا 
واردات شود.

رشد 
صادراتی

گفت وگو
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تامین مالی صادرکنندگان

اینفوگرافیک: مسعود زارعی
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سهم مشتریان اعتباری بانك از صادركنندگان نمونه كشوری

سهم بانك توسعه صادرات از صادركنندگان نمونه كشوری
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بازیگردانان اقتصاد ایران از دیرباز استفاده از ظرفیت بانک های توسعه ای 
را یکی از راهکارهای عبور از رکود اقتصادی برشــمرده اند؛ نسخه ای که 
سیاستگذاران بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز در دوران رکود برای 
عبور فعاالن اقتصادی از مسیرهای سنگالخی می پیچند. این در حالی 
است که مطابق با ارزیابی ها، گســترش بانک های توسعه ای در سراسر 
جهان نشــان از مقبولیت نقش و کارکرد این نوع بانک ها دارد و از طرف 
دیگر نشان می دهد که این تلقی پذیرفته شده است که دولت کارآمد و 
توســعه خواه می تواند نقش محوری و قابل توجهی در فرآیند توسعه ایفا 
کند. به همین دلیل تحلیلگران اقتصادی معتقدند بانک های توسعه ای 
یکی از ابزارهای مهم اجرای راهبردهای توســعه ای هر کشــور به شمار 
می روند که با تمرکز بر آنها می توان راه های سنگالخی اقتصادی را هموار 
کرد. حال این سوال در ذهن متبادر می شود که نقش بانک های توسعه ای 
در توســعه اقتصادی کشــور تا چه حد پررنگ و قابل اتکاست؟ بهبود 
نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاهداری و فروش امالک و اموال مازاد، 
کاهش مطالبات معوق، اولویت بخشی واحدهای کوچک و متوسط برای 
پرداخت تسهیالت، استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی و حمایت 

از صــادرات غیرنفتــی از جمله مواردی 
هستند که کارایی اگزیم بانک ها در کشور 
را به آنها نسبت می دهند. از سوی دیگر 
به دلیل اینکه بازیگران اصلی در اقتصاد 
مردم هستند و وظیفه دولت کاهش هزینه 
ســرمایه گذاری، مبــادالت و معامالت و 
کاهش عدم اطمینان محیطی است، دولت 
برای اجرای سیاســت های خود نیازمند 
ابزارهای مختلفی اســت که از جمله این 
ابزارها نهادهایی مانند بانک های توسعه ای 
هســتند. بر همیــن مبنا کارشناســان 
معتقدند دولت همواره باید بستر الزم را 
بــرای فعالیت بخش خصوصی در عرصه 
اقتصاد فراهم کند و در این میان حمایت 
اگزیم بانک ها برای تحقق این مهم اهمیت 
بســزایی دارد. اما بانک های توســعه ای 

در ایران با چه مشــکالتی دست و پنجه نرم می کنند؟ به اعتقاد فعاالن 
اقتصادی اعطای وام با حداقل نرخ سود، بازگشت طوالنی مدت سرمایه در 
گردش برای واحدها، سرمایه محدود، عدم جمع آوری سپرده های مردمی، 
عدم جذب ســپرده های ارزی به دلیل تحریم ها، عدم استفاده از خطوط 
اعتباری سایر کشورها و... تنها بخشی از مشکالت این نوع از بانک ها به 
شمار می روند که عملکرد کارآمد آنها را نیز تا حدودی تحت الشعاع قرار 
داده است. این چالش ها در حالی بر سر راه بانک های توسعه ای در کشور 
قرار دارد که بسیاری از فعاالن بخش خصوصی و صادرکنندگان در دور 
جدید تحریم ها، موفقیت این بانک ها را مرهون افزایش سرمایه می دانند تا 
قدرت رقابت پذیری این نوع از بانک های توسعه ای را میان رقبای خارجی 
بیشتر کند. »دنیای اقتصاد« در پرونده پیش رو به این موضوع پرداخته که 
بانک توسعه صادرات چگونه از صادرکنندگان حمایت می کند و ضرورت 
تامین مالی صادرکنندگان از طریق اگزیم بانک ها به چه بخش هایی تقسیم 
می شود. همچنین در این پرونده می خواهیم نقش بانک توسعه صادرات 
در حمایت از صادرکنندگان در توسعه صادرات و رفع موانع موجود و نحوه 

تامین مالی صادرکنندگان را بررسی کنیم. 

چتر نجات
بانک توسعه صادرات چگونه از صادرکنندگان حمایت می کند؟

بانک توسعه صادرات ایران



بانک توسعه صادرات ایران

7475 ویژه نامه روز ملی صادرات    مهر 1397ویژه نامه روز ملی صادرات   مهر 1397

تامین مالی صادرکنندگان



صادرات جهان
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421
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410
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کلمبیا32

38
پرو
45 برزیل

218

آرژانتین
58

شیلی
68

آلمان
1448

جغرافیای صادرات
سهم هر کشور از صادرات چقدر است؟

بیشتر از 2000 میلیارد دالر

بین 1000 تا 2000 میلیارد دالر

بین 500 تا 1000 میلیارد دالر

بین 20 تا 100 میلیارد دالر

بین 100 تا 500 میلیارد دالر



دور دنیا
وضعیت کشورهای جهان 
در صادرات چیست؟

 مرتضی مرادی

با جهانی  شــدن و بعد از اینکه »توسعه صادرات محور« به عنوان 
یک استراتژی و خط مشی توسط کشــورهای توسعه یافته و در 
حال توسعه برای تضمین رشد اقتصادی پذیرفته شد، اقتصاددانان 
بیــش از پیش به مباحثات مربوط به توســعه تجارت و صادرات 
پرداختند. به طوری که ادبیات موجــود در حال حاضر در مورد 
سیاستگذاری هایی که صادرات را تشویق می کند بسیار گسترده تر 
از قبل است. به طور کلی کشــورهای جهان با آزادسازی فضای 
کسب وکار، ایجاد پناهگاه های مالیاتی و ارائه معافیت های مالیاتی، 
تقویت مزیت های نسبی خود، تنظیمات نرخ ارز و تسهیالت کمی 
به توسعه صادرات خود کمک کرده اند. البته این اقدامات در همه 
کشورها نتیجه یکسانی ندارند اما همان طور که تجربه کشورهای 
آسیای جنوب شرقی نشان داده است غالباً استراتژی های تشویق 

صادرات از یک جنس هستند.
در این پرونده ســعی کرده ایم به این ســواالت پاسخ دهیم که 
چشــم انداز صــادرات جهان چیســت، سیاســت صادراتی چه 
سمت وسویی دارد، کشــورهای موفق و ناکام در توسعه کدام ها 

هستند و کدام کاالها در صدر جریان صادرات قرار دارند؟ 
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مبادالت جهانی
حجم کاالی مبادله شده در جهان

سال های 1950 تا 2017 )میلیارد دالر(
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آینده صادرات

بخش مهمی از رویکرد سیاســت در بسیاری از اقتصادها ایجاد رشد 
از طریق صادرات است. برای چندین دهه بسیاری از کشورهای عضو 
سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه )OECD( در رقابت عادالنه 
در جهت منافع صادرکنندگان ملی خود با یکدیگر همکاری داشته اند. 
اقتصاد جهانی طی 30 سال گذشته با سرعت چشمگیری رشد کرده 
است و اهمیت تکنولوژی و فناوری اطالعات )IT( در جهت تسهیل 
تجارت جهانی بر کسی پوشیده نیست. با پیشرفت روزافزون تکنولوژی 
اقتصادها به یکدیگر وابســته تر شــدند و انقالب فناوری اطالعات، 
خریداران و فروشــندگان در سرتاسر جهان را به هم نزدیک تر کرده 
است. الگوی تجارت جهانی طی 20 سال گذشته به طور قابل توجهی 
تغییر کرده است. در سال 1990 اقتصادهای توسعه یافته نظیر اروپا در 
نقشه تجارت جهانی غالب بودند )شکل 1(. اما به سرعت کشورهایی 
مانند چین با داشــتن نیــروی کار ارزان و ارتباطات خوب تجاری 
توانستند بازارهای غربی را با کاالهای مصرفی ارزان قیمت قبضه کنند 
و سهم قابل توجهی در توزیع صادرات جهانی برای خود ایجاد کنند.

طبق گفته سازمان تجارت جهانی )WTO(، رشد تجارت جهانی در 
سال 2017 تسریع شده و حجم تجارت کاال در سال 2017 به میزان 
4/7 درصد افزایش یافته اســت که علت آن افزایش چشمگیر رشد 
سرمایه گذاری در اقتصادهای توسعه یافته است. طبق پیش بینی های 
سازمان توســعه جهانی، تجارت به عنوان بخشی از تولید ناخالص 
داخلی جهان در کوتاه مدت همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد، 
اما با سرعت نسبتاً مالیم تری نسبت به قبل پیش می رود. همچنین 
پیش بینی ها حاکی از آن اســت که رشد حجم تجارت کاال در سال 
2018 بــه میــزان 3/9 درصد خواهد بــود، در حالی که تجارت در 
ســال 2019 به میزان 3/7 درصد کاهش می یابد. زیرا ممکن است 
محدودیت هایــی مانند جغرافیا و هزینه هــای حمل ونقل در توزیع 
زنجیره تامین وجود داشته باشد. همچنین محدودیت هایی در رابطه 
با تعامالت بین کسب وکارها و مصرف کنندگان وجود دارد. به این معنا 
که یک سطح بهینه جهانی سازی وجود دارد که بهره وری را به حداکثر 
می رســاند اما باالتر از آن ممکن است هزینه مصرفی برای صادرات 
بیشتر از مزایای آن باشد. روندی که انتظار می رود تجارت جهانی را 
در آینده نزدیک تر تحت تاثیر قرار دهد اقتصادهای نوظهور است که 
بین مصرف داخلی )و واردات( و توسعه خود از طریق صادرات تعادل 

ایجاد می کنند.
نرخ رشد پیش بینی شده برای اقتصادهای توسعه یافته به ترتیب 
در ســال های 2018 و 2019 به میزان 2/3 و 2/2 درصد خواهد بود. 
در سال 2014 مقدار نهاده های وارداتی برای سرمایه گذاری ، به طور 
متوســط بیش از 40 درصد در اتحادیــه اروپا و تقریباً 20 درصد در 
آمریکا و چین بوده است )شکل 2(. این به بدان معناست که هرگونه 
شوک به تقاضای سرمایه گذاری جهانی تاثیر عظیمی بر چشم انداز 
تجارت جهان دارد. عوامل احتمالی مانند افزایش تنش های تجاری 
و نگرانی های ژئوپولتیک موجب کاهش اطمینان در سرمایه گذاری 
می شود. افزایش تنش های ژئوپولتیک می تواند گرایش به سیاست های 
یکجانبه و انزواطلبانه را تشدید کند. چشم اندازهای اقتصادی همچنان 

در معرض تغییرات در سیاســت های 
تجاری قرار دارند و یک وضعیت ناگهانی 
در شــرایط مالــی جهانــی و افزایش 
تنش های ژئوپولتیک می تواند تجارت 
جهانی را تحت تاثیر قرار دهد. اخیراً در 
برخی از نقاط جهان مذاکراتی در قالب 
کاهش موانع تعرفــه ای و غیرتعرفه ای 
بین شــرکای تجاری در حــال انجام 
اســت که می تواند به گسترش شبکه 
تجاری منطقــه ای و افزایــش تولید 
ناخالص داخلی منجر شــود. از جمله 
مذاکرات اخیر می توان به توافق آفریقا 
و آمریکای جنوبی و همچنین توافقنامه 
بین اتحادیه اروپا و مکزیک در اوایل ماه 
آوریل اشــاره کرد. با این حال، خطرات 
برای چشــم انداز تجارت  چشمگیری 
جهانی وجود دارد که ناشی از افزایش 
تنش های تجــاری در میــان بزرگان 

اقتصاد جهان است.

تنش های تجاری بین آمریکا و  •
چین و تاثیر آن بر تجارت جهانی

 ،2018 ســال  اول  ســه ماهه  در 
ایاالت متحده در یک اقدام حمایتگرانه 
از محصــوالت داخلــی تعرفه هــای 
جدیــدی را بر واردات خــود از جمله 
و  ماشین لباسشویی  آلومینیوم،  فوالد، 
سلول های خورشیدی اعمال کرد. پس 
از آن، ایاالت متحده اعالم کرد که قصد 
دارد متوسط تعرفه 25درصدی را برای 
واردات بیش از 1000 محصول چینی به 
ارزش 50 میلیارد دالر اعمال کند. چین 
هم در پاسخ به این اقدام آمریکا، برای 
کاالهای وارداتی از کشور آمریکا مالیات 
در نظــر گرفت. آمریکا هم در پاســخ، 
افزایــش میزان تعرفه بــه ارزش 150 
میلیارد دالر را بــرای کاالهای وارداتی 
اعمال کرد. تاثیر مستقیم اقداماتی که 
در ماه های اخیر مطرح شده احتماالً در 
سطح اقتصاد کالن نسبتاً متوسط باشد. 
تعرفه های پیشنهادی 50 میلیارددالری 
صــادرات از چین به ایاالت متحده تنها 
بیش از دو درصد کل صادرات کاالهای 
چیــن را تحت تاثیر قرار می دهد. اما با 

توجه به میزان واردات و صادرات، تقریباً 15 تا 20 درصد از ضرر ناشی 
از اعمال تعرفه بر کاالهای صادراتی چین به شرکای تجاری درگیر در 
زنجیره های تولید اثر می گذارد. کمتر از 0/3 درصد تولید ارزش افزوده 
در چین به طور مستقیم تحت تاثیر این تعرفه قرار خواهد گرفت. اگر 
تعرفه هــا به مقدار 150 میلیارد دالر صادرات افزایش یابد، این تاثیر 
مستقیم سه برابر خواهد شد. تعرفه های صادراتی از ایاالت متحده به 
چین برابر با بیش از سه درصد کل صادرات کاالها از ایاالت متحده یا 
در حدود 0/2 درصد تولید ناخالص داخلی است. این در حالی است 
که اقتصادهای کوچک تر که در زنجیره تامین چین و ایاالت متحده 

قرار دارند، ممکن است اثرات منفی قابل توجهی را متحمل شوند.
 ارزیابی تاثیر تعرفه بر اقتصاد کالن نیاز به درک هر دو اثر مستقیم 
و غیرمســتقیم در بخش هــای دیگر اقتصاد دارد. بــه عنوان مثال، 
تعرفه بر فوالد ممکن است از تولید صنعت فوالد حمایت کند، زیرا 
بــا اعمال تعرفه بر واردات، تولیدکنندگان داخلی قادر خواهند بود با 
تولیدکنندگان کم هزینه در خارج از کشور مانند چین رقابت کنند. اما 
اعمال تعرفه ممکن است هزینه های تولید را افزایش دهد. در نتیجه 
شــرکت ها مجبور خواهند شد سود خود را کاهش دهند که به طور 
بالقوه منجر به کاهش دســتمزد و کاهش شغل می شود. از طرفی 
ممکن اســت افزایش قیمت فوالد باعث کاهش تقاضا شود. انتظار 
می رود تاثیر مستقیم تعرفه فوالد که توسط ایاالت متحده اعمال شده 
روی صنعت فوالد ژاپن کم باشد. در سال 2017، تنها هشت درصد 
از صادرات محصوالت فوالدی و آلومینیومی ژاپن به آمریکا صادر شده 
است. در کوتاه مدت، هزینه این تعرفه ها تا حد زیادی به مصرف کننده 
منتقل خواهد شــد، زیرا خصوصیات باالی کیفی محصوالت ژاپنی 
را نمی تــوان به راحتی بــا محصوالت کشــورهای دیگر جایگزین 
کرد. با وجود این، تنش های تجــاری بین چین و ایاالت متحده که 
از بزرگ ترین شــرکای تجاری ژاپن محسوب می شوند بر چشم انداز 

اقتصاد ژاپن سایه می اندازد.
 عدم اطمینان و از دســت رفتن اعتماد به نفس کســب وکارها، 
در مواجهه با تغییرات ســریع در چشــم انداز سیاست های تجارت 
می تواند منجر به کاهش شــدید سرمایه گذاری در کوتاه مدت شود. 
زیرا شــرکت ها تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری خود را تا زمانی 
که تنش ها حل و فصل نشود، به تاخیر می اندازند که در میان مدت، 
تجــارت و فعالیــت ســرمایه گذاری را تضعیف می کنــد و به طور 
چشمگیری بر چشم اندازهای رشد اقتصاد جهانی با توجه به ارتباطات 
عمیق بین تجارت، ســرمایه گذاری و رشــد بهــره وری تاثیر منفی 
خواهد گذاشــت. تاثیرات خالص هرگونه تعرفه در اقتصاد کالن نیز 
به واکنش های سایر نقاط جهان بستگی دارد. اقدامات محدودکننده 
تجاری می تواند شــبکه های پیچیده تولید جهانی و منطقه ای را که 
طی دهه های گذشته با اقدامات مختلف تجاری شکل گرفته است، 
مختل کند و اثرات بالقوه آن در بســیاری از کشــورهای کوچک در 
حال توســعه که در زنجیره های تامین قرار دارند بزرگ تر باشد. در 
صورتی که تنش ها و موانع تجاری تشدید شود می تواند باعث کاهش 
ســرمایه گذاری و تجارت جهانی شــود. طبق پیش بینی ها، افزایش 

آینده از آن کیست؟
چشم انداز صادرات جهانی
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آینده صادرات

موانع تجاری جهانی باعث می شود که 6 درصد از سرمایه گذاری در 
کشورهای توسعه یافته از جمله چین در سال 2019 به تاخیر بیفتد. 
پیش بینی ها حاکی از آن است که افزایش شدید موانع تجاری جهانی 
می تواند رشد ناخالص جهانی را در سال 2019 به مقدار 1/4 درصد 
کاهــش دهد. اگر روند اخیر در رابطه با افزایش اختالفات تجاری به 
تقویت اقدامات تالفی جویانه منجر شود، پیامدهای اقتصادی آن به 
ویژه در بســیاری از کشورهای در حال توسعه، می تواند شدید باشد. 
اثرات مستقیم اقتصادی این اقدامات تا به امروز نسبتاً کم بوده است، 
اما نااطمینانی که به واسطه این تنش ها ایجاد می شود ممکن است از 
طریق کاهش هزینه های سرمایه گذاری اثرات منفی زیادی به همراه 
داشته باشد. اجتناب از اقدامات حمایتگرانه و پیدا کردن یک راه حل 
همکاری که باعث رشد مداوم در تجارت کاالها و خدمات شود برای 

حفظ جهانی شدن ضروری است.

تاثیر برگزیت )Brexit( بر تجارت جهانی •
کاهش ارزش پوند پس از همه پرســی برگزیــت )Brexit( در 
ماه ژوئن 2016 تاثیر قابل توجهی بر جریان های تجاری بریتانیا و 
اتحادیه اروپا داشته است. درحالی که تاریخ خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا یعنی 29 مارس 2019 به سرعت در حال نزدیک شدن است 
اما روابط آتی بریتانیا و اتحادیه اروپا همچنان در هاله ای از ابهام قرار 
دارد و توافقات به منظور ادامه روابط در حال حاضر متوقف شــده 
اســت. نتیجه حاصل از رای گیری خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را 
می توان هم اکنون در جریان تجارت بین بریتانیا و سایر نقاط اتحادیه 
اروپا مشــاهده کرد و تاثیرات منفی آن بر صادرات اروپا به بریتانیا 
قابل پیش بینی است. این امر باعث تضعیف ارزش پوند شده است 
و رشد آهسته تولید ناخالص داخلی بر میزان تقاضا تاثیر می گذارد. 
در مقابل، افزایش رقابت پوند باعث افزایش رشد صادرات بریتانیا به 
اتحادیه اروپا شده اســت که با تقاضای بیشتر در بازارهای اروپایی 
همراه است. آمارها نشان دهنده رشد 6/8درصدی در صادرات بریتانیا 
به سایر نقاط اتحادیه اروپاست. پیش بینی ها نشان می دهد که این 
روند ممکن است با این شدت ادامه پیدا نکند. زیرا انتظار می رود نرخ 
ارز در ســال های 2018 و 2019 تثبیت شود و در آن زمان اثر نرخ 
ارز از بین خواهد رفت که باعث کاهش صادرات بریتانیا و همچنین 
کاهش فشار صادرکنندگان اتحادیه اروپا به بریتانیا خواهد شد. با این 
حال، عدم پیشرفت در مذاکرات می تواند باعث افزایش فشار بر پوند 
شود که به کاهش فرصت های صادراتی به بریتانیا و افزایش صادرات 

بریتانیا منجر خواهد شد.
روابط تجاری میان بریتانیا و 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بسیار 

گسترده است. صادرات کاالهای بریتانیا 
به سایر کشــورهای اتحادیه اروپا 48 
درصــد از کل صادرات این کشــور را 
تشــکیل می دهد و تنها 16 درصد از 
صادرات اتحادیه اروپا، به بریتانیا هدایت 
می شود. با توجه به حجم زیاد صادرات، 
هرگونه مانعی برای تجارت مانند اعمال 
تعرفه بــر کاال می تواند تاثیر منفی بر 
تجارت داشته باشــد. برخی از تجزیه 
و تحلیل ها، کشــورهای ایرلند، هلند 
و بلژیک را به عنوان آســیب پذیرترین 
اقتصادها از نظر وابســتگی صادرات به 
بریتانیا شناســایی کرده اند. همچنین 
کشــورهای آلمان و پس از آن فرانسه 
بیشــترین حجــم کاال را بــه بریتانیا 
صــادر می کنند که کاهــش صادرات 
این کشــورها به بریتانیا به بخش های 
تولیدی این کشورها آسیب خواهد زد. 
با مقایسه بخش های مختلف صادراتی 
می توان نتیجه گرفت بخش تجهیزات 
حمل ونقل از آسیب پذیرترین بخش ها 
در اروپاســت و صادرات آن به بریتانیا 
11/3 درصــد از کل ارزش افزوده این 
بخش را به خود اختصاص می دهد. پس 
از آن، بخش مواد غذایی و منســوجات 
از جمله آســیب پذیرترین بخش ها در 
اروپا هســتند. بخش خودروسازی در 
فرانسه بیش از سایر بخش ها از کاهش 
صادرات به بریتانیا متضرر خواهد شد. 
ایرلند هم با کاهش صادرات به بریتانیا 
بخشــی از بازار خود را در بخش مواد 
غذایی از دست می دهد. صادرات ایرلند 
به بریتانیــا 44/2 درصد از ارزش افزوده 
در بخــش تولیدی خود و 40/3 درصد 
ارزش افزوده در بخش مواد غذایی خود 
را تشکیل می دهد و در صورت کاهش 
صــادرات به بریتانیا تبعــات منفی بر 
بخش های مختلف این کشور به همراه 

خواهد داشت.
همچنین انتظار می رود که رشد صادرات به بریتانیا در سال 2018 
و 2019 همچنان کم باشد، اما در مقایسه با سال 2017 ممکن است 
به میزان کمی بهبود یابد. چشم انداز صادرات در میان مدت و همچنین 
عملکرد صادرات به داخل و خارج از انگلستان تا حد زیادی بستگی به 
روابط تجاری آینده دارد. ارز همچنان به جریان اخبار برگزیت حساس 
است. بنابراین یک بن بســت یا حتی شکست در مذاکرات می تواند 
اثرات نزولی بر پوند داشته باشد و چالش هایی را برای صادرکنندگان 
اتحادیه اروپا به وجود آورد. این امر همچنین سبب افزایش نااطمینانی 

در این قاره و سبب پیدایش محدودیت در عرضه می شود.
 برگزیت همچنین بر تجارت بریتانیا با ســایر نقاط جهان تاثیر 
می گذارد. در طول 20 ســال گذشــته، اتحادیه اروپا 36 توافق نامه 
تجارت آزاد با 58 کشــور غیر عضو اتحادیه اروپا امضا کرده اســت و 
در حال مذاکره یا تصویب چند توافق نامه تجاری دیگر است. بنابراین 
بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا دیگر از مزایای این توافق نامه ها منتفع 
نخواهد شــد و ممکن اســت برای توافق معامالت تجاری دوباره با 
تمام این کشــورها وارد مذاکره شــود که این فرآیند بسیار زمانبر و 
پرهزینه خواهد بود. همچنین ممکن است با کاهش نفوذ بریتانیا در 
سطح جهان و همچنین دسترسی محدود به بازارهای اتحادیه اروپا، 
شرکت های چندملیتی و همچنین کشورهای اصلی در زنجیره تامین 

جذابیت بازار بریتانیا را مورد بازنگری قرار دهند.
پیش بینی های مربوط به اینکه چگونه برگزیت بر رشد اقتصادی 
تاثیر می گذارد، به چهار عامل بستگی دارد: 1- اینکه آیا اتحادیه اروپا 
اصالحات را می پذیــرد 2- نتیجه طرح منطقه تجارت آزاد اتحادیه 
اروپا-آمریــکا تحت عنوان تجارت جامع فرااقیانوســی و شــراکت 
ســرمایه گذاری )TTIP( و دیگر موافقت نامه های تجاری که اتحادیه 
اروپا در حال مذاکره با آنهاســت 3-  تا چه اندازه بریتانیا مایل است 
کــه خود را به یک اقتصاد تجاری آزاد بدون محدودیت تبدیل کند؛ 
4- نوع رابطه ای که بریتانیا تصمیم می گیرد نسبت به بازار مشترک 
اتحادیه اروپا داشــته باشد. با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن تمام 
این عوامل، پیش بینی های رشد بسیار زیادی را می توان برای بریتانیا 
و اتحادیه اروپا متصور شد. با توجه به پیش بینی های خوش بینانه، اگر 
بریتانیا بتواند به سطح باالیی از بازار دسترسی پیدا کند، شاهد کاهش 
2/2درصدی در تولید ناخالص داخلی خواهد بود و با خروج از اتحادیه 
اروپا از 1/6 درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر در سال 2030 بهره مند 
خواهد شد. اما طبق پیش بینی های بدبینانه، بریتانیا با کاهش درآمدی 
بین 3/1 درصد )50 میلیارد پونــد( و 9/5 درصد در تولید ناخالص 

داخلی مواجه خواهد شد. 

  شکل 2- سهم اتحادیه اروپا، چین و آمریکا در مقدار نهاده های وارداتی برای سرمایه گذاری    شکل 1- الگوی توزیع صادرات کاالهای جهان توسط کشور صادرکننده/ منطقه در سال 1990
در سال 2014
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خط مشی صادراتی

بعد از اینکه کشــورهای جنوب شــرق آســیا در نتیجه حرکت به 
ســمت اقتصاد صادراتی به موفقیت دست یافتند، »صنعتی  شدن 
صادرات محور« از سوی بسیاری از کشورهای جهان در حال توسعه 
مورد استقبال قرار گرفت. در مورد ببرهای آسیایی، تولید و صادرات 
کاالهای کارخانه ای، پایه و اســاس موفقیت را به وجود آورد. دلیل 
اصلی اینکه کشورهای در حال توسعه به سمت استراتژی صنعتی 
شــدن صادرات محور روی آورده و می آورند این است که دولت های 
این کشــورها، برای حمایت از ایــن صنایع، منابع مالی هنگفتی را 
اختصاص می دهند. شاید به این خاطر که سیاستگذاران کشورهای 
در حال توســعه به این نتیجه رسیده اند که در جهان امروز، تنها راه 
گذر از مســیر توسعه و تبدیل شــدن به کشوری پرقدرت از منظر 
اقتصادی، توسعه صادرات و رسیدن به سهمی قابل قبول در بازارهای 

جهانی است.
یکی از شاخص های توسعه اقتصادی یک کشور، میزان صنعتی 
شدن آن است. بسیاری از مطالعات تجربی ثابت می کنند که دلیل 
اصلی افزایش واگرایی در اســتانداردهای زندگی میان کشــورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه، میزان صنعتی شدن آنهاست. پس از 
پایان جنگ جهانی دوم، کشورهای در حال توسعه، آگاهانه استراتژی 
صنعتی شدن را به منظور پیشرفت اقتصادی اتخاذ کردند. زیرا آنها 
به صادرات مواد اولیه کم ارزش و واردات کاالهای باارزش وابســتگی 
آسیب پذیر داشتند. صنعتی شدن برای کشورهای در حال توسعه 
 بنا به دالیل مختلف بسیار حائز اهمیت است. این دالیل عبارتند از: 
1- وابســتگی آنها را به سایر کشورها کاهش می دهد 2- روند رشد 
اقتصادی آنها را ســرعت می بخشــد 3- اقتصاد را به واسطه اثرات 
خارجی مرتبط با صنعتی شدن مدرنیزه می کند 4- برای جمعیت 
بیشتری از مردم در بخش کشاورزی روستایی اشتغال فراهم می کند 
5- ارز بیشــتری به واسطه صادرات تولید می کند که باعث کاهش 
مشکالت پرداخت می شود. کشورهای جهان برای توسعه صادرات 

خود استراتژی ها و خط مشی های مختلفی را برمی گزینند.
خط مشــی هایی همچون آزادسازی فضای اقتصاد و کسب وکار، 
معافیت های مالیاتی، ایجاد پناهگاه های مالیاتی، تاسیس اگزیم بانک ها 
و پایین نگه داشــتن ارزش پول ملی از جمله اقداماتی هستند که 
کشورهای مختلف برای حمایت از صادرات خود انجام می دهند. در 
این گزارش با توجه به تجربه چین به عنوان بزرگ ترین صادرکننده 
جهــان توضیح می دهیم که خط مشــی صادراتی این کشــور چه 
سمت وسویی داشته و دارد و همچنین سیاست نرخ ارز را برای توسعه 

صادرات بررسی می کنیم.

مدل توسعه صادرات چین •
مدل اقتصادی و بنیادی مورد اتکای چین در دو دهه گذشــته 
اقتباس شده از ژاپن بوده و متضمن تولید کاالهای صادراتی کم هزینه 
برای تامین مالی سرمایه گذاری در داخل بوده است. ضرورتاً همین 
مدل توســط کشــورهای تایلند، ویتنام، تایوان، مالزی، سنگاپور، 
فیلیپین و اندونزی پیگیری و اعمال می شود. داستان آنچه در ژاپن 

در اثر پیگیری این استراتژی اتفاق افتاد 
باید داستانی اخطارآمیز و احتیاط آمیز 
برای همســایگان او و به خصوص برای 

چین باشد.
افزایش و توسعه صادرات ژاپن پس از 
جنگ منجر به رشد اقتصادی چشمگیر 
برای چهار دهه شــد ولی تضعیف ین 
ژاپن در نهایت سبب رکود ضدتورمی 
اقتصاد ژاپن شد. دالیل موجهی وجود 
دارد که همان سیاست ها منجر به همان 
نتایج در چین خواهد شد. با وجود این 
قابل ذکر است که چین بسیار بزرگ تر 
از ژاپــن بوده و اقتصــاد جهان اکنون 
بسیار شــکننده تر از اواخر دهه 1980 
یعنی زمانی که حباب ژاپن ترکید است 
و از این رو تبعات جهانی سقوط ناگهانی 
اقتصاد چین بسیار عظیم تر خواهد بود.

 بعد از جنگ جهانی دوم ژاپن ین 
خود را ضعیف نگه داشت و صادرات این 
کشور را برای خریداران خارجی ارزان 
کرد. ژاپن همچنین از نرخ پس انداز باال 
بهره مند شد که سرمایه گذاری عظیم 
در امور زیر بنایی و ایجاد ظرفیت های 
صنعتی را میســر کرد. تولید ناخالص 
داخلــی )GDP( کشــور از 1950 تــا 
1970، 600 درصــد بزرگ تر شــد و 
تعداد بیشــتری از مردم را با سرعتی 
بســیار بیشــتر از هر جای دیگری در 

گذشته از فقر نجات داد.
و  صــادرات  از  ناشــی  رشــد   
سرمایه گذاری معموالً به لحاظ حفظ 
قیمت های داخلی در سطح باال و حقوق 
و دستمزد در سطح پایین )برای رونق 
صادرات(، میزان مصــرف را تضعیف 
می کند. در مورد ژاپن ســود پس انداز، 
برای جاری شــدن سرمایه ها به سوی 
شــرکت ها و بخش دولت، پایین نگه 

داشته شد.
 ایــن سیاســت ها در کل منجر به 
یک اقتصاد نامتعادل شــد. در بیشتر 
اقتصادهای مــدرن مبتنی بــر بازار، 
مصرف حــدود 65 درصــد GDP )در 
ایاالت متحده نســبت بــه 70 درصد 
می رســد( را تشــکیل می دهــد در 

حالی که ســرمایه گذاری در دارایی های ثابت نظیر امور زیربنایی و 
ظرفیت های صنعتی 15 درصد GDP را تشــکیل می دهد. در سال 
1970 سهم مصرف داخلی در اقتصاد ژاپن 48 درصد بوده در حالی 
که سهم سرمایه گذاری ثابت 40 درصد بوده است. همان طور که اتان 
دواین در مقاله خود »سندرم ژاپن« در فارین پالیسی اشاره می کند 
»به زبان انگلیسی ساده ژاپنی ها نسبتاً به میزان کم مصرف می کردند 
ولی به طور ســنگینی در کارخانه های فوالدسازی و آسمانخراش ها 
سرمایه گذاری کرده به طوری که جایی برای ماهیگیری و توریسم 
باقی نمی ماند. با تاخیر، توکیو تشــخیص داد که در اقتصاد متوازن 
باید مصرف موجه وجود داشته باشد و پوشاندن کشور با کارخانه ها 
و زیربناها کل مشــکالت را برطرف نمی کند«. ژاپن هنوز بر اساس 
صادرات اداره می شود ولی اکنون مخارج دولت یک محافظ و نگه دار 
ضروری برای اقتصاد است. 20 سال محرک مالی کمی بیش از عمل 
دفع رکود جدی اقتصادی را انجام داده است و این در حالی است که 

بدهی دولت به نزدیک 200 درصد GDP رشد یافته است.
 برگردیم به داســتان چین. چین هماننــد ژاپن عمدتاً همراه با 
صادرات سرمایه گذاری سنگینی در امور زیربنایی می کند و این در 
حالی است که سرمایه گذاری از طریق پس انداز خصوصی که ناشی از 
فشار بر مصرف است تامین می شود. پکن مدل رشد اقتصادی ژاپن 
در دهــه 1990 را به کار گرفت و مقررات زدایی و باز کردن اقتصاد 
کشور به طور گسترده ای مورد ستایش قرار گرفت. در حالی که این 
سیاست ها ده ها میلیون شــغل خلق کرده و هزاران جاده جدید و 
میلیون ها ساختمان جدید ایجاد کرده عدم توازن را که یادآور ژاپن 
دهه 1980 بود نیز به وجود آورده با این اســتثنا که چین حتی از 

بسیاری جهات از حاشیه بیشتر خارج شده است.
چین بیشــتر از ژاپن به صادرات و ســرمایه گذاری وابسته است 
و ارقام هنوز در جهت خطا حرکت می کنند. ســرمایه گذاری نصف 
اقتصاد چین را تشکیل می دهد و این در حالی است که مصرف فقط 
سهم 36درصدی از GDP را دارد که پایین ترین در جهان است که به 
طور چشمگیری حتی از اقتصادهای نوظهور نظیر هندوستان و برزیل 
نیز کمتر است. ولی همان طور که نمونه ژاپن نشان می دهد مصرف 
پایین منجر به پس انداز باال می شود و شهروندان صرفه جوی چینی به 
همراه خالص صادرات پررونق، بزرگ ترین مازاد حساب جاری جهان 
را که سه برابر مازاد حساب جاری ژاپن در 1985 است برای کشور 

فراهم کرده اند.

سیاست های ارزی •
از زمان شروع بحران اقتصادی، فشــارها در تجارت بین ایاالت 
متحده و چین منجر به اظهارنظرهای رسمی غیردوستانه از هر دو 
طرف در رابطه با پول طرف مقابل شــده است. برخی مفسران مالی 
پیشنهاد می کنند که جنگ ارزها که ممکن است اتحادیه اروپا را نیز 
درگیر کند ممکن است در آینده قابل پیش بینی باشد و از این رو، این 
موضوع می تواند نهایتاً تبدیل به جنگ تجاری یا حتی جنگ نظامی 
شود. دالر آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی و پول ملی کشور که در 

همه به پیش
سیاست صادراتی در جهان چه سمت و سویی دارد؟
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حال هدایت جهان به دوره پس از رشد است به نظر می رسد که در 
کانون این جنگ ارزها قرار داشته باشد.

برای اینکه بدانیم برخورد ارزها چیست میزانی از درک تاریخ الزم 
اســت. قبل از قرن بیســتم اکثر ارزهای ملی یا حاوی طال بودند یا 
اتصال به طال داشــتند و از این رو ارز یک کشور به طور نسبتاً ساده 
قابل تبدیل به ارز کشــور دیگر بود. ذخایر پولی ملی شامل طال بود 
و کسری تراز پرداخت ها با طال موازنه می شد. موجودی محدود طال 
مخارج عمومی را در یک محدوده نسبتاً تنگ )باریک( حفظ می کرد. 
تورم منجر به کم بها شدن )کم اعیار شدن( یک ارز منجر به عدم قبول 
آن ارز توسط سایر ملل در تجارت می شد. به عنوان مثال تامین مالی 
جنگ ها تنها عالج فوری و قوی بود که بر این کم بها شدن )کم عیار 

شدن( فائق می آمد.
جنگ جهانی اول که 17 کشــور را درگیر کرد، اولین مناسبت 
بود که تعداد زیادی کشورها به طور همزمان از سیاست پول سخت 
دست کشیدند. بریتانیا بر اخذ وام های جنگ بلندمدت مبادرت کرد 
در حالی که آلمان نسبت به صدور اوراق قرضه کوتاه مدت اقدام کرد. 
تامین مالی از طریق کسری بودجه جنگ را طوالنی کرد و منجر به 
میلیون ها تلفات غیرضروری شد. گرچه آلمان با یک اقتصاد در حال 
ترقی وارد جنگ شــده بود وام های کوتاه مدت آن به وسیله شرایط 
سخت معاهده ورسای )Versailles Treaty( انباشته شد و منجر به 
ویرانی اقتصادی از طریق تورم لگام گســیخته شد که نابودی طبقه 
متوسط و قیام هیتلر را به همراه داشت که شرایط بروز جنگ جهانی 

دوم را برقرار ساخت.
در کنفرانس ژنو در 1922 بازگشت نسبی به استاندارد طال برقرار 
شد به طوری که بانک های مرکزی کشورهای قدرتمند اجازه یافتند 
بخشی از ذخایر خود را به صورت ارزها )از جمله دالر آمریکا( نگهداری 
کنند که مستقیماً قابل مبادله با سکه های طالی دولت های دیگر بود. 
لکن تحت این اســتاندارد طالی جدید شهروندان نمی توانستند با 
اسکناس های بانکی ملی خود سکه طال را بازخرید کنند. اکنون دالر 
و پوند به طور موثر برای منتشرکنندگان ارز معادل طال بود ولی نه 
بــرای اکثر دارندگان ارز. این موضوع از  نظر پیروان مکتب پول یک 
تحول ذاتاً تورمی بود )به این معنی که پول می توانست به طور عمده 
بیش از ذخایر طال منتشــر شود(. با وجود این، عرضه در حال رشد 
انرژی در ســطح جهان و ظرفیت صنایع نیاز به افزایش حجم پول 
داشت و از این رو برای اکثر کشورها و در اکثر سال ها نرخ های تورم 

قیمت های قابل اندازه گیری نسبتاً پایین ماند.
همان طور که جنگ جهانی دوم رو به پایان بود، ژاپن و قدرت های 
اروپایی به صورت ویران درآمده بودند ولی ایاالت متحده صدمه ندید. 
در کنفرانس پولی برتون وودز در ســال 1944 متفقین سنگ بنای 
سیســتم اقتصادی بین المللی بعد از جنگ را گذاشتند که شامل 
موسســات جدیدی نظیر صندوق بین المللی پــول )IMF( و بانک 
بین المللی توسعه و بازسازی )IBRD( که امروز بخشی از بانک جهانی 
شده، است. ایاالت متحده دارای نقش مسلط در این موسسات بود و 
دالر ارز جهانی شد. در طول نیم قرن بعدی شهروندان و پیشه وران در 
کشورهای مختلف جهان حتی اتحاد جماهیر شوروی، برای اقدامات 
تامینی در مقابل بی ثباتی ارزهای خود نســبت به ذخیره دالر اقدام 

می کردند.
در اواســط دهه 1970 همان طور که ایاالت متحده برای تامین 
مالی جنگ ویتنام به طور سنگینی استقراض کرد، فرانسه اصرار به 
مبادله دالر اضافی خود با طال کرد که در اثر آن ذخیره طالی آمریکا 
خالی شد. ظاهراً تنها گزینه رئیس جمهور نیکسون رها کردن باقی 
استاندارد طال بود. از آن موقع به بعد دالر هیچ تعریف ثابتی به جز 

»پول رسمی ایاالت متحده« ندارد.
بعد از سال 1973 بسیاری از ارزها 
یک نرخ برابــری ثابت با دالر را حفظ 
کردنــد. در ســال 2008 حداقل ارز 
17 کشــور هنوز به دالر آمریکا با نرخ 
ثابت اتصال داشــت. در حالی که دالر 
آمریکا هیچ پشــتوانه طالیی نداشت 
ولی پشــتوانه آن، نفت تعــداد زیادی 
از کشــورهای کلیدی خاورمیانه بود 
که نفت خــود را در مقابل دالر آمریکا 
می فروختنــد )و از ایــن رو تقاضــای 
جهانــی برای دالر ایجــاد و نگهداری 
می کردند که با آن هزینه نفت پرداخت 
می شد( و ســپس درآمد سرشار خود 
را در بانک های آمریکا ســپرده گذاری 
می کردند کــه با آن وام هــای دالری 
در سراســر جهان پرداخت می کردند، 
وام هایی که باید )بــا بهره آن( به دالر 
پرداخت شــود. در ضمن نرخ مبادله 
ارز برای اکثر ارزهــا )از جمله ارزهای 
کشورهای اروپایی( نسبت به یکدیگر 
و نسبت به دالر شــناور شد. در سال 
1999 اکثــر اعضای اتحادیه اروپا پول 
مشــترک یــورو را برگزیدند که نظیر 
ین ژاپن شناور شــد. یکی از انگیزه ها 
در خصوص این اتحادیه پولی خواست 
دستیابی به ارزی قوی تر بود که در برابر 

دالر آمریکا باثبات تر و رقابتی باشد.
برای دهه ها چین یکی از کشورهایی 
بود کــه ارز خود را با نرخ ثابت متصل 
به دالر نگهداری می کرد. این موضوع 
کشور را قادر می ساخت که ارزش پول 
خود را پایین نگه داشته و صادرات چین 
را ارزان و جذاب کند به خصوص برای 
ایاالت متحده. لکن برای کشــورهای 
کوچک تــر نــرخ ارز ثابت بــه معنی 
آسیب پذیری در مقابل حمالت ارزی 
بود. اگر سفته بازان تصمیم می گرفتند 
که میزان زیادی از ارز کشور را بفروشند 

فقط اگر کشور میزان زیادی ذخیره ارز خارجی به اندازه کافی داشت 
که نرخ ارز ثابت خود را پابرجا نگه دارد در آن صورت می توانســت 
از ارزش ارز خود دفاع کند. این الزام داشــتن ذخیره ارز خارجی به 
طور موثر دست رهبران کشور را در طول حمله می بست و مانع آنها 
می شد که آن را هزینه کنند )فی المثل برای تقویت بانک ها(. اگر ارز 
متصل شده در چنین شرایطی رها شود ارزش ارز کشور سقوط خواهد 
کرد. در هر حالت کشــور با ریسک رکود اقتصادی یا سقوط مواجه 
خواهــد بود همان طور که در مورد آرژانتین و بحران مالی آســیای 

شرقی اتفاق افتاد.
در مجموع حتی به ســختی می توان گفت ارزهای جهان دارای 
سیستم همخوانی هستند. سازگاری و هماهنگی فقط تحت شرایطی 
و همراه با هزینه زیاد برقرار می شود )عمده هزینه منتهی به سودآوری 
برای تجار ارز و سفته بازان می شود(. لکن همان طور که رشد اقتصاد 
جهان در جهت خالف حرکت می کند فشارها در بطن فضای جهانی 

ارزها ممکن است غیرقابل تحمل شود.
ایاالت متحده با داشــتن انبوهی از بدهی عمومی و خصوصی و 
کســری تجاری مداوم از ارزش پایین دالر سود می برد. این موضوع 
کاالهــای صادراتی را برای خریداران خارجی جذاب تر می کند و در 
ضمن از طریق گران تر کردن واردات پس انداز و ســرمایه گذاری در 
تولید داخلی را تشویق می کند. همچنین کشور را قادر خواهد ساخت 
که بدهی دولت را با ارز با ارزش پایین تر بازپرداخت کند و به صورت 
موثری بخشی از بدهی را حذف کند. حفظ نرخ های بهره پایین به 
کاهش ارزش دالر کمک می کند و ایاالت متحده از زمان آغاز بحران 
نرخ بهره را پایین نگه داشته است. لکن ایاالت متحده نمی خواهد به 
دنیا اعالم کند که در تالش برای کم ارزش کردن دالر است زیرا این 
موضوع مانــدگاری دالر را به عنوان ارز ذخیره پایین می آورد یعنی 
وضعیتی که برای اقتصاد آمریکا امتیازات چندگانه دارد که به طور 

فزاینده ای مورد چالش قرار دارد.
به عــالوه پول داغ )hot money( دارای اثر افزایش دهنده ارزش 
ارزهای کشــورهایی است که فرصت های ســرمایه گذاری و کسب 
درآمدهای باال در آنها وجود دارد، یعنی در وضع جاری کشــورهای 
جوان در حال صنعتی شــدن آسیا. چین و سایر کشورهای در حال 
صنعتی شــدن در پاسخ به این وضعیت دست به هر کاری می زنند 
که بتوانند ارزش ارز خود را نسبت به دالر پایین نگه  دارند که امتیاز 
تجاری خود را حفظ کنند و اثرات هجوم پول داغ را به داخل کشور 

کاهش دهند.
چین در مقوله تضعیف پول ملی در عرصه رقابت بین المللی رهبر 
شده است ولی ژاپن و ایاالت متحده نیز به ترتیب در پی تضعیف ین 
و دالر هســتند. اتحادیه اروپا با رهبری آلمان اجازه داده که یورو در 
مقابل بسیاری از ارزهای دیگر تقویت شود. صادرات  آلمان می تواند 
تاب یورو قوی را داشته باشد ولی یونان، اسپانیا و پرتغال نمی توانند 
تحت یورو قوی به طور موفقیت آمیزی صادرات داشــته باشــند و 
بحران های اقتصادی از قبل شــدید آنها می تواند بسیار بدتر شود. 
ایرلندی ها مشــکالت جدی خواهند داشت و اگر آن کشور پناهگاه 
مالیات برای شرکت ها نبود مشکالت صادراتی آنها فلج کننده می بود. 
همچنین توان ایتالیایی ها به خصوص ایتالیای جنوبی در خصوص 

صادرات موفقیت آمیز شک برانگیز است. 
 منابع:

1- کتاب پایان رشد، نوشته ریچارد هاینبرگ، ترجمه محمدحسین 
قادری، انتشارات دنیای اقتصاد

2- مقاله صنعتی شدن صادرات محور، هفته نامه تجارت فردا، ویژه نامه 
بار کج

  کتاب پایان رشد نوشته ریچارد 
هاینبرگ، ترجمه محمدحسین قادری
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بزرگ ترین ها

 سیدمحمدامین طباطبایی

از دیرباز گسترش تجارت و مراودات تجاری به عنوان یکی از ملزومات رشد 
و توســعه در ادبیات اقتصادی مطرح بوده است. از این نظر چیزی که طی 
زمان به این ایده کلی تنوع می بخشــیده مســاله نحوه تجارت و اینکه در 
مقابل آن چه کاال یا وجهی باید ســتانده شــود بوده است. تنوع بخشی به 
محصوالت صادراتی و توجه به مزیت نسبی کشورها در مبادالت نیز از جمله 
نکاتی است که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. همین مساله به 
صورت تاریخی کشورها را به سوی صادرات و مثبت ساختن تراز تجاری شان 
ســوق داده و سبب شده اســت تا یکی از عوامل مهم قدرت اقتصادی در 
کشــورها همین مساله صادرکنندگی باشد. عالوه بر این نقش صادرات در 
رشد اقتصادی کشورها نیز بر کسی پوشیده نیست چراکه مثبت شدن تراز 
پرداخت ها و به تبع آن افزایش ثروت و اشتغال می تواند مستقیماً به مصرف 
و رفاه اقتصادی تبدیل شود تا معیشت را برای یک ملت آسان تر کند. این 
امر البته خود به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله آنکه چه کاالیی با چه 
مزیتی در حال داد و ستد شدن است. اما به صورت یک اصل کلی همان طور 
که اشاره شد کشورها تالش می کنند در تولید صادرات محور سرمایه گذاری 
کنند یعنی تولیدی که با هدف گذاری بازار خارجی تقاضایی بیش از تقاضای 

داخلی برای خود ایجاد می کند.

مالحظه استراتژیک •
واضح اســت کــه یکی از پیش شــرط های اصلی ایــن هدف گذاری 
رقابت پذیری در بازارهای بین المللی اســت. روی دیگر ســکه اما میزان 
وابستگی اقتصاد یک کشور به صادرات است که به صورت سهم صادرات از 
تولید ناخالص داخلی قابل تعریف است. منطق این وابستگی به نوع کاالی 
تولیدی و صادراتی کشورها بازمی گردد به عبارت بهتر بسته به آنکه کشورها 
سیاست های حمایتگرانه خود را بر روی چه کاالیی قرار می دهند می توان 
گفت که فرضاً در صورت خدشــه وارد شدن به جریان صادراتی کاالهای 

تولیدی آن کشور اقتصادش تا چه حد متضرر خواهد شد.
همچنین در تجارت بین الملل این ریســک پذیری در قبال کاالهای 
اســتراتژیک می تواند به موضع پایین تر در صورت وقوع منازعات سیاسی 
ختم شود. یک توضیح ساده می تواند این باشد که کشوری که در مجموع 

صادرکننده کاالهای غیرضروری و دارای 
جایگزین به دنیا محســوب می شــود و 
صــادرات، بخش قابل توجهــی از تولید 
ناخالص داخلی آن را تشــکیل می دهد، 
همواره با خطر کاهش یا مثالً قطع سفارش 
در صورت تحریم و در نتیجه کاهش درآمد 
ملی روبه رو اســت و در منازعات سیاسی 
ممکن است مجبور به جلب نظر شرکای 
تجاری خود شود. البته می توان استدالل 
کرد که وجه دیگر این امر تالش و تکاپوی 
کشورها برای سرمایه گذاری روی تحقیق 
و توســعه اســت که آنها را وادار می کند 
کاالیی خاص با ویژگی های منحصر به فرد 
تولید کنند تا بدین ترتیب قدرت چانه زنی 
خــود را در صورت بروز چنین تنش هایی 
همچنان باال نگــه دارند. اما آنچه اهمیت 
دارد این است که به هرروی صادرات یکی 
از اصلی ترین راهبردهای توسعه یافتگی و از 
نخستین گام های مربوط به آن محسوب 
می شــود. از همین رو با وجود تمامی این 
مالحظــات تالش برای بهبــود وضعیت 
صادراتی از سوی کشــورها امری بدیهی 

قلمداد می شود.

سال رکوردها •
در ادامه این نوشــتار با استناد به یکی 
از جدیدترین گزارش های سازمان تجارت 
جهانی با عنوان مرور آماری تجارت جهان 
2018 به بررســی مهم تریــن روندهای 
تجاری که با اســتفاده از آمارهای موجود 
تا پایان ســال 2017 جمع آوری شــده 
است، می پردازیم. تمرکز اصلی بر شناسایی 

جهش ها و رشدهای بزرگ و به طور کلی پیشتازان صادراتی در این گزارش 
است.

نکته قابل توجهی که بخش عمده آن هم در مورد برترین های صادرات 
اتفاق افتاده ثبت رکورد خارق العاده باالترین رشــد طی شش سال اخیر 
یعنی 4/7 درصد بوده اســت که عمالً بهترین عملکــرد را در دوران پس 
از بحران مالی 2008 از خود نشــان می دهد. این رشــد به طور میانگین 
1/5 درصد برآورد شــده است. بهبود محیط داد و ستد قوانین و مقررات 
و تفاهم نامه های تجاری به همراه چشم انداز بهتر سیاست های مربوط به 
اشتغال در ثبت این رکورد موثر بوده  است. گفتنی است حدود 98 درصد از 
حجم مبادالت در بازه منتهی به سال 2017 تحت قوانین سازمان تجارت 
جهانی صورت گرفته است. در میان مناطق مختلف دنیا آسیا با رشد بیش از 

هشت درصدی در حجم مبادالت رکورددار صادرات در جهان بود.
بر اساس داده های موجود در گزارش کشورهای درحال توسعه و به ویژه 
اقتصادهای نوظهور سهم قابل توجهی را در سال 2017 از تجارت جهانی 
و به طور خاص صادرات به خود اختصاص داده اند. این سهم چیزی حدود 
44 درصد برآورد شده است. همچنین حجم کل صادرات کشورهای عضو 

سازمان تجارت جهانی حدوداً برابر با 17430 میلیارد دالر بوده است.

صدرنشین ها •
هنگامی که صحبت از صادرات به میــان می آید تعجبی ندارد که نام 
چین در صدر دیده شــود. مطابق انتظار چین سهمی حدود 13 درصد از 
کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده است. البته نکته قابل توجه در 
بازه زمانی منتهی به 2017 رشد هشت درصدی چین در این متغیر بود. در 
سال های اخیر شنیدن نام چین در بحث های مربوط به تجارت و توسعه به 
امری عادی بدل شده است. در واقع توسعه در چین از دهه 1970 میالدی 
و با روی کار آمدن دنگ شــیائوپینگ آغاز شد. او با اتخاذ سیاست درهای 
باز شــروع به تغییر قوانین بازی در این کشور کرد. در نتیجه طی بیش از 
یک دهه اقتصاد این کشور شاهد جراحی های بزرگ اما تدریجی بود و از 
یک اقتصاد متمرکز و برنامه ریزی شده دولتی به سمت مرکز سرمایه گذاری، 
تولید و صادرات حرکــت کرد. در نتیجه این تغییرات فقر به میزان قابل 
توجهی در این کشــور افزایش یافت و چین به یکی از افســانه های رشد 

و توسعه با رشدی بیش از 10 درصد برای نزدیک به سه دهه بدل شد.

 پیشگامان صادرات
نگاهی به گزارش آماری سازمان تجارت جهانی ۲۰۱۸

 نمودار2- ارزش و حجم تجارت کاالیی جهان از 2012 تا 2017 نمودار1- دریافتی در ازای استفاده از پروتکل های اینترنتی در کشورهای در حال توسعه صادراتی
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آمریکا و آلمان دو تعقیب کننده چین از نظر صادرات هستند که هرچند 
به یکدیگر نزدیک اند اما هردو از نظــر ارزش دالری صادرات فاصله قابل 
توجهی با رقیب صدرنشین خود دارند. بنابراین به نظر نمی رسد در آینده 
نزدیک جایگاه چین به چالش کشیده شود. همچنین ژاپن و هلند نیز در 
این گزارش رده های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده اند. سه کشور 
اول این رده بندی در مجمــوع رقمی معادل 5300 میلیارد دالر صادرات 

داشته اند.
آمریکا که بیش از یک قرن اســت بزرگ ترین اقتصاد جهان محسوب 
می شــود کاالهای صادراتــی متنوعی دارد؛ از کاالهــای صنعتی گرفته 
تا کاالهای مصرفی. همچنین شــرکای مهم تجاری این کشــور شامل 
همســایگانش یعنی کانادا و مکزیک و نیز چین و ژاپن و بریتانیا هستند. 
آلمان که در جایگاه ســوم این فهرســت قرار دارد از منابع چندان زیادی 
برخوردار نیست اما به گونه ای کامالً بهره ور از آنها استفاده می کند. همین 
امر در کنار نیروی کار ماهر آلمان را به صنعتی ترین کشور قاره سبز تبدیل 
کرده اســت. عمده محصوالت صادراتی این کشــور شامل ماشین آالت 
و خودرو و لوازم خانگی اســت. در مورد شــرکای تجــاری اش هم به جز 

همسایگان اروپایی می توان از ایاالت متحده و چین نام برد.
ژاپــن اما در یــک دهه اخیر و بــه ویژه پس از بحــران مالی 2008 
دوران ســختی را پشت سر گذاشت اما صنعت خودروسازی اش همچنان 
پیشتاز است. صادرات اصلی این کشور محصوالتی از جمله خودرو، موارد 
نیمه رساناها و وسایل نقلیه موتوری را در بر می گیرد. شرکای تجاری عمده 
این کشور نیز گستره متنوعی را به لحاظ جغرافیایی شامل می شود از چین 

و ایاالت متحده گرفته تا استرالیا و امارات.
در این میان هلند رده پنجمی  داســتان جالبی دارد. هرچند که این 
کشور هم مانند اکثر کشورهای توسعه یافته از بحران مالی متاثر شد اما در 
حال حاضر وضعیت چندان بدی ندارد. به عالوه درآمد سرانه و رفاه باالی 
این کشور همچنان در دهه های اخیر تضمین شده است. اقتصاد هلند به 
صورت قابل توجهی به صادرات وابسته است. به عبارت بهتر سهم صادرات 
در اقتصاد این کشور بیش از سه چهارم است. شرکای تجاری این کشور نیز 

آلمان، ایتالیا، انگلستان و بلژیک هستند.
همچنین نکته قابل توجه دیگر این گزارش نگاهی ویژه به کشورهای 
درحال توسعه و پیشرفت های آنها در این زمینه است. طبیعتاً چین را 
باید اقتصادی در حال توسعه دانست بنابراین پس از چین، کره جنوبی 
و هنگ کنگ بهترین عملکرد را در این فهرست داشته اند. در اینجا نیز 
سه کشــور اول روی هم رقمی معادل 3400 میلیارد دالر را از خود به 

ثبت رسانده اند.

ایران زیر ذره بین •
جالــب توجــه اســت کــه در این 
رتبه بندی نام ایران نیز به چشم می خورد. 
در این باره، در سال 2017 ایران با حجم 
صادرات 92 میلیــارد دالری در جایگاه 
ســی و هفتم بزرگ ترین صادرکنندگان 
کاالی جهان و باالتر از کشورهایی نظیر 
جنوبی قرار  فنالند، پرتغال و آفریقــای 
گرفته اســت. درصورتی کــه 28 عضو 
اتحادیــه اروپا را به عنوان یک کشــور 
واحد در نظر بگیریم اتحادیه اروپا جایگاه 
آمریکا را در رده دوم این فهرســت از آن 
خود خواهد کرد. در چنین حالتی شاهد 
بهبود 13 رتبه ای جایــگاه ایران در این 
فهرست هستیم. هرچند تمرکز اصلی ما 
در این نوشتار بر صادرات است اما هنگام 
صحبت از تجارت جهانی نمی توان فقط 
از صادرات ســخن گفت و باید به روی 
دیگر آن یعنی واردات هم اشاره داشت. 
بر همین اســاس در این گزارش آمریکا 
با تصاحب سهمی13 درصدی از جریان 
واردات جهــان به عنــوان بزرگ ترین 
واردکننده جهان معرفی شــده اســت. 
چین، آلمان، ژاپن و انگلیس در رده های 
بعدی این فهرست قرار دارند. همچنین 
بازهــم با در نظر گرفتــن اتحادیه اروپا 
در جایگاه دوم می تــوان ایران را در رده 

سی و سوم این فهرست مشاهده کرد.

پیشتازان خدمات •
یکی از قسمت های جالب این گزارش 
اشاره به خدمات بازرگانی است که از رشد 
خوبی یعنی تقریباً معادل هشــت درصد 
برخوردار بوده است. آمریکا مطابق انتظار 
با ســهمی14 درصدی در این فهرســت 
مقام اول را داراست. بریتانیا که اقتصادی 

خدمات محور دارد در رده دوم جای گرفته و آلمان و فرانســه و چین در 
رده های بعدی هســتند. ارزش خدمات بازرگانی سه کشور اول یاد شده 
روی هم 1400 میلیارددالر برآورد شده است. در این زمینه نیز می توان 
به کشورهای پیشــتاز در گروه در حال توسعه های این فهرست از نظر 
صادرات خدمات بازرگانی اشاره داشت که بعد از چین، کشورهای هند و 
سنگاپور در جایگاه دوم و سوم قرار می گیرند. این سه کشور هم درمجموع 
عملکردی معادل 600 میلیارد دالر داشــته اند. البته هنگامی که مناطق 
مختلف جهان را بررســی می کنیم نمی توان بر پیشــرفت خیره کننده 
آفریقا در این مورد چشم پوشید چراکه رشدی 25 درصدی از نظر میزان 

مسافرت های گردشگری را در سال 2017 تجربه کرده است.
طبق این گزارش یکی دیگر از بخش های جذاب صادرات و تجارت 
بین الملل به خدمات مرتبط با مالکیت معنوی اختصاص دارد که در آن 
نام سنگاپور به عنوان صدرنشین به چشم می خورد. البته در این بخش 
نیز طبیعتاً تراکم کشورهای توسعه یافته بیشتر است اما موقعیت سنگاپور 
در این مورد خاص قابل توجه اســت. این کشور در این زمینه رشدی 
36 درصدی را تجربه کرده است که در نوع خود کم نظیر قلمداد می شود.

جمع بندی •
در نهایت باید گفت ســال گذشــته میالدی به گواهی آمار و ارقام 
نشانگر نقطه عطفی در یک دهه گذشته بوده است. عالوه بر رکوردهایی 
که در این مطلب به آنها اشاره شــد موارد امیدبخش بسیاری در این 
گزارش اخیر ســازمان تجــارت جهانی یافت می شــد که درمجموع 
نشــان از پایان یافتن اثــرات رکودی بحران یک دهه گذشــته دارد. 
امیدوارکننده ترین نکته این گزارش اما رشــد قابل مالحظه در آیتم ها 
و مناطقی اســت که پیش از این دچار لختی و سکون بودند. اتفاقات 
خوشــایند در حوزه خدمات و سرویس های مبتنی بر مالکیت معنوی 
و همچنین پیشــرفت های قابل توجه قاره آفریقا در حوزه گردشگری 
همه و همه نشــان از تغییر اوضاع دارد. از همین رو شاید بیراه نباشد 
اگــر این گزارش و تصویــری را که از جهان ارائه می دهد نقطه عطفی 
در شش سال گذشــته بدانیم. آنچه مسلم است تجارت و در راس آن 
صادرات محور بودن به یکی از کلیدهای اصلی توسعه یافتگی یا حداقل 
شروع فرآیند توسعه یافتگی در دنیای امروز بدل شده است. درسی که 
دنیا از تجربه چین، کره جنوبی و حتی سنگاپور گرفته فراموش ناشدنی 
است. در واقع این کشورها نمونه های شگفت انگیز و الگوهایی برای رشد 
و توسعه محسوب می شوند که می توانند سایر کشورهای در حال توسعه 

را به حرکت و انگیزش وا دارند. 
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 محمد علی نژاد

آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل می گوید: »یک قاعده کلی در هر خانواده 
حزم اندیش وجود دارد که هیچ گاه چیزی را که ساخت آن هزینه بیشتری 
نســبت به خریدش دارد نباید در خانه تولید کرد. همین قاعده را می توان 
برای یک کشور نیز به کار برد. اگر یک کشور خارجی می تواند برای ما یک 
کاال را ارزان تر از آنچه خودمان می توانیم تولید کنیم، عرضه کند، بهتر است 

آن را با بخشی از محصول صنعت خود خریداری کنیم.«
جهان سال هاســت از این اصل ساده برای دادوســتد استفاده کرده و 
کشورهای مختلف با واردات اقالم مورد نیاز خود از کشورهای دیگر موجب 
رونق صادرات جهانی شده اند. اما آیا در این بازی جهانی همواره همه کشورها 
به صورت یکسان سود می برند؟ بسیاری از مردم نسبت به این موضوع که 
تجارت بین الملل همانند یک بازی حاصل جمع صفر عمل می کند، تردید 
دارند. آنها معتقدند تجارت جهانی همانند یک مسابقه ورزشی، رقابتی است 
قانونمند که در نهایت در آن برنده و بازنده وجود دارد. این دیدگاه در بسیاری 
از مردم وجود دارد که اگر شریک تجاری کشورشان از معامله ای سود ببرد 
کشــور آنها حتماً باید بازنده باشد. در چنین دیدگاهی، کاالهای صادراتی 
نشان دهنده برد و کاالهای وارداتی نشان دهنده باخت یک اقتصاد خواهند 
بود، بنابراین اگر تراز تجاری یک اقتصاد مثبت باشد آن کشور برنده بوده و 
هرچقدر میزان واردات از صادرات بیشتر باشد، آن اقتصاد باخت سنگین تری 
را متحمل شده است. البته این ایده تازه ای نیست، چنین تفکری در سیاست 
و اقتصاد دهه های شانزدهم تا هجدهم وجود داشته است. تفکری که بعدها 
به عنوان »مرکانتالیسم« شناخته شد منجر به سیاست هایی شد که دولت 
را تشــویق به صادرات بیشترکرده و از واردات منع می کرد. در واقع یکی از 
اهداف آدام اسمیت در نوشــتن کتاب ثروت ملل این بود که افسانه بازی 

حاصل جمع صفر پشت مرکانتالیسم را باطل کند.
با این اوصاف بازندگان تجارت جهانی چه کســانی هســتند؟ از منظر 
اقتصادی کشورهای واردکننده و صادرکننده همانند خریداران و فروشندگان 
یک کافه هســتند کــه هر دو از خرید و فروش نفــع می برند. با این حال 
شخص سومی وجود دارد که از تجارت جهانی متضرر می شود. مشخص ترین 
این گروه ها، کشورهایی هستند که محصوالتی را به فروش می رسانند که 
تــوان رقابت در بازارهای جهانی را ندارند. در واقع کشــورهایی که کاالیی 

را با هزینه تمام شــده باالتری نســبت به 
قیمت بازارهای جهانی تولید می کنند. این 
کشورها باید راهی پیدا کنند تا محصوالت 
رقابتی تری تولید کنند یا ریســک خارج 
شــدن از کســب وکار جهانی را بپذیرند. 
زمانی که کســب وکاری تعطیل می شود، 
مردم آن جامعه بیکار شــده و این موضوع 
فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد می کند. 
با این بحث مختصر در ادامه از نظر آمار و 
ارقام به کشورهای ناکام در زمینه صادرات 

پرداخته ایم.
 در حالی که بــازار تجارت جهانی در 
سال های 2017 و 2018، به شدت تحت 
تاثیر جنگ تجاری آمریکا با چین و اتحادیه 
اروپا قرار داشــت اما آمار نشــان می دهد 
حجم مبادالت تجاری در جهان رشــدی 
4/7درصدی را در یک سال گذشته تجربه 
کرده که بسیار بیشتر از متوسط رشد ساالنه 
سه درصدی پس از بحران جهانی است. با 
این حال پیش بینی های اقتصادی موجود 
نشــان می دهد که با وجود جنگ تعرفه ها 
چشم انداز تجارت جهانی همچنان مثبت 
باقی خواهد ماند. اگرچه تنش ها مبادالت 
تجــاری جهان را تحت تاثیر قــرار داد اما 
افزایش ســرمایه گذاری ها و رشد اشتغال 
موجب شــد اعتمــاد مصرف کنندگان و 
کسب وکارها بیشتر شده و تولید ناخالص 

جهانی روندی صعودی به خود بگیرد.
به طور کلی نوســانات شــدید قیمت 
کاالهای اساســی در ســال های اخیر به 
شدت بر روند صادرات تاثیرگذار است، اگر 
در چند سال گذشته جهان به دلیل رکود 

مصرف جهانی و افت قیمت مواد خام با بحران صادرات مواجه شــده بود 
اینک ریشه این بحران متاثر از بحران مالی سال 2008 نیست بلکه جنگ 
تعرفه ها و تنش میان ایاالت متحده و چین و اتحادیه اروپا موجب بی ثباتی 
در بازارهای جهانی و کشورهای وابسته به صادرات شده است. هرچند میل 
به مصرف گرایی در کشورهای پرجمعیتی چون چین و هند و از سوی دیگر 
افزایش قیمت کاالهای اساسی و به خصوص قیمت نفت و گاز موجب شده 
تا افت ناشی از این تنش تجاری کمتر احساس شود. تنش هایی که منجر به 
اعمال تعرفه های سنگین بر واردات بسیاری از کاالهای چینی و اروپایی در 
آمریکا و اقدامات تالفی جویانه از سوی چین و اتحادیه اروپا در قبال اجناس 
آمریکایی شــد. از این رو شاید باید برای یافتن بازندگان و کشورهای ناکام 
عرصه صادرات در سال 2018 نگاهی به روند صادرات و واردات کشورهای 

وابسته به صادرات این سه کشور بیندازیم.

ناکام های بزرگ عرصه صادرات •
در حالی که پیش از آغاز جنگ تجاری بسیاری از تحلیلگران به دنبال 
برنده و بازنده این جنگ از میان آمریکا و چین بودند، اما آمار تجارت جهانی 
پس از شروع این تنش نشان داد که باید برنده و بازنده های اصلی را در میان 

کشورهایی جز این دو اقتصاد بزرگ دانست.
پیش از آغاز رسمی جنگ تعرفه ها، مدل شبیه سازی شده بانک مرکزی 
اروپا نشان داد ایاالت متحده بزرگ ترین بازنده جنگ تجاری جهانی خواهد 
بود. مطالعه بانک مرکزی اروپا که هزینه ایاالت متحده را در مورد کل واردات 
این کشور بررسی کرده بود، تاکید کرد جنگ تجاری موجب کاهش تجارت 
و صدمه به اعتماد مصرف کنندگان و سرمایه گذاران می شود. بانک مرکزی 
اروپا تخمین می زند که رشــد اقتصادی ایاالت متحده به بیش از دو درصد 
کاهش یابد، در حالی که صندوق بین المللی پول انتظار دارد رشد اقتصادی 
2/9 درصد در سال جاری ایاالت متحده و 2/7 درصد در سال آینده به دست 
آورد. چین از افزایش صادرات به کشــورهای ثالث که در معرض کاالهای 
آمریکایی هستند بهره مند  است، اما این افزایش ناچیز موقت خواهد بود و 
تا حدی تاثیر منفی بر اعتماد خواهد داشــت. بر اساس این گزارش، ارزش 
کل تجارت جهانی می تواند به میزان ســه درصد در مقایســه با دوره پایه 

کاهش یابد.
بــا نگاهی به تراز تجاری چیــن در ماه های پس از آغاز جنگ تعرفه ها 

متاثر از جنگ تجاری
کشورهای ناکام در زمینه صادرات کدام ها هستند؟
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می توانیم دریابیم که این کشــور در سال 2018 با رشد مازاد تجاری خود 
مواجه بوده و این بدان معناســت که میزان صادرات این کشور نیز در کنار 
واردات روزافزون، رشد داشته است. چین که یکی از موتورهای رشد صنعتی 
جهان محسوب می شــود با کند شــدن اقتصادش در سال های گذشته، 
بســیاری از بازارهای جهانی از جمله بازار نفت و مواد معدنی نظیر مس و 
ســنگ آهن را تحت تاثیر قرار داده بود و بــا کاهش صادرات خود موجب 
بحران جهانی صادرکنندگان شده بود. بحرانی که برای صادرکنندگان نفت 
بسیار وخیم تر بود چراکه قیمت نفت برای مدتی در سال های گذشته به مرز 
بشکه ای 30 دالر هم رسید و همین موضوع موجب سقوط ارزش صادرات 
پس از ســال 2014 شد. با وجود این، رشد قیمت نفت از یک سو و شرایط 
بهتر تقاضا در طرف مصرف کنندگان باعث شد تا از سال 2014 به بعد بازار 

صادرات با روندی رو به رشد مواجه شود.
با وجود این، بدون شک کشورهای ناکام بزرگ صادرات در سال 2018، 
کشورهایی بودند که بیشتر از سایر کشورها تحت تاثیر جنگ تجاری میان 
ایاالت متحده و چین قرار گرفته اند. آمار نیمه نخســت ســال 2018 نشان 
می دهد که اقتصادهای صادرکننده آســیایی که با چین و آمریکا مبادالت 
تجاری داشــته اند، شاید بزرگ ترین بازندگان سال 2018 لقب بگیرند. کره 
جنوبــی، تایوان، ویتنام و مالزی همگــی کاالهایی )نظیر قطعات خودرو و 
تجهیزات ارتباطاتی( را صادر می کنند که در تولید وســایلی در چین مورد 
استفاده قرار می گیرد که تا پیش از این به آمریکا صادر می شد، حاال که آمریکا 
برای بســیاری از اقالم وارداتی چین تعرفه های سنگین وضع کرده، میزان 
صادرات این کشــورها به چین نیز تحت تاثیر قرار گرفته و همین موضوع 
موجب نگرانی شدیدی در این اقتصادهای آسیایی شده است. ژاپن را می توان 
یکی از بزرگ ترین ناکام های صادرات جهانی دانســت چراکه این کشور در 
مجموع حدود 700 میلیارد دالر به دو کشور آمریکا و چین کاال صادر کرده و 
اکثر صادرات این کشور خودرو، کامپیوتر، آهن و فوالد و تجهیزات الکترونیک 
بوده که همگی تحــت تاثیر تنش های تجاری میــان آمریکا و چین قرار 
گرفته اند. از سوی دیگر کشورهای سازنده تراشه های الکترونیکی نظیر کره 
جنوبی، ژاپن و تایوان نیز با تغییر سیاست چین در تامین مواد نیمه رسانای 

مورد نیاز خود با دردسر بزرگی دست وپنجه نرم می کنند.
بــا وجود ایــن اتحادیه اروپا که پــس از چین به عنــوان بزرگ ترین 
صادرکننده دنیا به حساب می آمد نیز در سال جاری با مشکالت فراوانی در 
صادرات مواجه شده که عمده آن ناشی از همین جنگ تجاری بوده است. 
منطقه یورو و به ویژه فرانسه، در بخش صادرات خدمات به خصوص بخش 
مالی با موانعی مواجه شدند چراکه هیچ بازار واحدی برای خدمات در اروپا 
وجود نداشته و همین موضوع کار این اتحادیه را برای تعریف یک سیاست 

مشخص برای مذاکره با چین و آمریکا بسیار دشوار کرده است.
از ســوی دیگر، با آغاز جنگ تجاری میان آمریکا و چین و وارد شدن 

اتحادیه اروپا در این نزاع، جز این سه غول 
اقتصادی، کشورهای دیگری نیز با مشکالت 
فراوانی مواجه شدند. اعمال تعرفه ها که از 
سوی وزیر بازرگانی چین، »گشودن آتش 
به کل جهان« خطاب شد، در واقع اثر خود 
را از همین حاال بر اقتصاد جهانی گذاشته 
است. اما در این میان کشورهایی هستند 
که از تعرفه های آمریکا بر کاالهای چینی 
ضربه بیشــتری می خورند چراکه ســهم 
صادرات آنها در زنجیره تامین بین المللی 
بیشتر است. بر اســاس مدلی که از سوی 
برخی اقتصاددانان شرکت مدیریت سرمایه 
پیکتت ارائه شده، کشــورهایی که از باال 
گرفتن جنگ تجاری جهانی بیشترین ضربه 
اقتصــادی را می خورند، معرفی شــده اند. 
در واقع معیار ســنجش این تاثیرپذیری، 
چگونگی یکپارچگی آنها در زنجیره ارزش 
جهانــی بوده اســت. کشــورهایی که به 
کشورهای دیگر مواد خام صادر می کنند، 
بیش از کشورهایی که از مواد خام وارداتی 
برای تولید محصوالت صادراتی اســتفاده 
می کنند، در معرض خطر قرار دارند. بر این 
اساس، تایوان، کره جنوبی، سنگاپور و ایرلند 
همگی کشــورهایی آسیب پذیر در جنگ 

تجاری جهان به شمار می آیند.
ایرلنــد کــه مقــر گــوگل در اروپا و 
اقتصادی پیشرفته در زمینه خدمات بانکی 
محسوب می شود یکی از کشورهایی است 
که در معــرض خطر و افت صــادرات در 
صورت تــداوم جنگ تجاری قرار دارد. این 
کشــور هم اکنون هم یکــی از بازنده های 
بزرگ محســوب می شــود چراکه میزان 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آن بسیار 
باال بوده و نسبت به نوسانات اقتصاد جهانی 

بسیار آسیب پذیر است.
ایسلند نیز کشور کوچکی است که به 
شدت به نوسانات بازار جهانی حساس است. 
صنایع اصلی این کشور شامل گردشگری، 

شیالت و ذوب آلومینیوم بوده و اکثر صادرات آن نیز رهسپار اتحادیه اروپا، 
آمریکا و ژاپن می شود.

مالزی و سنگاپور دو کشوری هستند که به دلیل اینکه بزرگ ترین شریک 
تجاری آنها چین است، بیش از هر کشور دیگری تحت تاثیر جنگ تجاری 
چین و آمریکا قرار گرفته اند. مالزی که به عنوان قطب صنعت مالی، روغن 
پالم، چرم و قلع جهان اســالم مطرح است، به شدت از باال گرفتن جنگ 
تجاری جهانی لطمه خواهد خورد. از سوی دیگر سنگاپور که یکی از بازترین 
اقتصادهای دنیا را دارد و خدمات مالی، مواد شیمیایی و الکترونیکی به جهان 
صادر می کند نیز به دلیل تجارت دوجانبه ساالنه 100 میلیارددالری با چین 
تحت تاثیر جنگ تجاری قرار گرفته است. کره جنوبی یکی از کشورهایی 
است که با مشکل دوطرفه مواجه است. این کشور هم یکی از شرکای تجاری 
آمریکا و هم یکی از بزرگ ترین شــرکای تجاری چین محسوب می شود و 
همین موضوع موجب شــده این کشور به شدت تحت تاثیر جنگ تجاری 
میان این دو ابراقتصاد قرار بگیرد. ســه کشور شرق اروپای اسلواکی، چک 
و مجارستان نیز وابستگی زیادی به تجارت خارجی دارند و همین موضوع 

اقتصاد این کشورها را در بازار صادرات جهانی تضعیف کرده است.
یکی دیگر از کشورهایی که آن را می توان یکی از ناکامان عرصه صادرات 
نامیــد، آفریقای جنوبی نام دارد. حــدود 31 درصد تولید ناخالص داخلی 
آفریقای جنوبی از صادرات تامین می شود و 40 درصد صادرات به فلزات و 
سوخت های فسیلی به ویژه زغال سنگ اختصاص دارد. در سال 2017 این 
کشور 15 درصد از صادرات زغال سنگ خود را به چین فرستاد و در همان 
ســال به آمریکا نزدیک 10 درصد زغال سنگ صادر کرد. اما با باال گرفتن 
تنش میان این دو کشور، آفریقای جنوبی به نوعی نتوانست به آن اندازه که 

انتظار می رفت از این تنش سود ببرد.
هرچند به نظر می رســد اقتصاد آلمان آنقدر قوی باشــد که نسبت به 
تنش هــای تجاری و بحران صادرات آســیب جدی نبیند اما مطمئناً این 
کشــور سال 2018 را همانند ســال 2017 با عملکرد فوق العاده به پایان 
نخواهد رســاند. آلمان به لطف صادرات محصوالت متعددی از پیچ گرفته 
تا فولکس واگن و آئودی توانست خود را به عنوان بزرگ ترین اقتصاد اروپا و 
چهارمین اقتصاد جهان مطرح کند. کشوری که نزدیک به نیمی از اقتصادش 
را از منابــع صادراتی تامین می کند به نظر از جنگ تعرفه ها نه تنها ســود 
نخواهد برد بلکه شاهد خدشه وارد شدن به اقتصاد تنومندش خواهد بود. 
اگر اقتصاد آلمان آســیب ببیند بدون شک این خراش به بازارهای اروپایی 
نیز سرایت خواهد کرد. در جهانی که به نظر می رسد آمریکا با سیاست های 
حمایت گرایانه ترامپ در بلندمدت با مشکالت اقتصادی جدی مواجه شود و 
روسیه و چین و خاورمیانه نیز چشم انداز چندان مناسبی ندارند، شاید هند 
بتواند از این فرصت اســتفاده کرده و خود را به عنوان ابرقدرتی جدید در 

عرصه تجارت جهانی معرفی کند. 

 نمودار4- قیمت های کاالهای اساسی، ژانویه 2014 تا فوریه 2018 نمودار3- نوسانات قیمت های بین المللی کاالها
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هرســال ســازمان تجارت جهانی در گزارشی به بررســی آمار تجارت 
جهانــی می پردازد که در آن تازه ترین روندهای تجارت جهانی، تجارت 
اجناس، توســعه سیاستگذاری های تجاری، چشــم اندازهای جهانی و 
تعاریف و روش های ارزیابی معامالت جهانی شــرح داده شده است. بر 
اساس گزارش ســازمان تجارت جهانی که به کل سال 2017 و شش 
ماه نخســت سال 2018 پرداخته است، پس از دو سال افت متوالی در 
سال های 2015 و 2016، ارزش صادرات کاالهای جهانی در سال 2017 
با رشــدی 11 درصدی مواجه شد و به 17/73 هزار میلیارد دالر رسید 
این در حالی بود که صادرات خدمات تجاری نیز رشدی هشت درصدی 
را تجربه کرده و ارزشی معادل 5/28 هزار میلیارد دالر را به ثبت رساند. 
دلیل اصلی رشد چشمگیر صادرات اجناس، افزایش 28 درصدی صادرات 
ســوخت ها و محصوالت معدنی بود. از نظر حجمی نیز میزان تجارت 
جهانی کاالهای مختلف رشدی 4/7 درصدی را تجربه کرده که باالترین 
رشــد در شش ســال اخیر بوده اســت. با نگاهی به آمار سال 2016 و 
رشــد 1/8 درصدی حجم کاالهای معامله شده می توان بهتر به عملکرد 
خوب جهان در این زمینه پی برد. این رشد در حجم در تمامی مناطق 
جهان به جز خاورمیانه وجود داشته است. از آنجا که خاورمیانه یکی از 
بزرگ ترین صادرکنندگان نفت و گاز جهان به حســاب می آید، صعود 
قیمت حامل های انرژی در ســال 2017 موجب افزایش ارزش صادرات 
این منطقه نیز شده است. علت اصلی رشد در حجم صادرات را باید ناشی 

از عوامل ادواری نظیر رشــد جهانی سه 
درصد GDP دانست. این فعالیت اقتصادی 
ناشــی از رشد هزینه های سرمایه گذاری 
به ویژه از سوی ایاالت متحده و افزایش 
مصــرف به خصوص از ســوی ژاپن بوده 
است. این در حالی است که اتحادیه اروپا 
و چین نیز همچنان به افزایش تقاضای 
مصرف خود با نرخ ثابت ادامه می دهند. 
رشد در حجم صادرات در سال 2018 در 
حالی حاصل شده که تنش های تجاری 
در اواخر سال گذشته کمی بازار تجارت 
جهانی را تحت تاثیر قــرار داد. با وجود 
این، صادرات محصوالت کشــاورزی در 
حالی رشــدی 9 درصدی را تجربه کرد 
که کاالهای تولیدی کارخانجات افزایشی 
هشت درصدی را به ثبت رساندند. بدین 
ترتیب ســهم ســوخت ها و محصوالت 
معدنــی در صادرات جهانی از 13 درصد 
در ســال 2016 به 15 درصد در ســال 

2017 افزایش یافت.

درصد تغییرات ساالنه ارزش و حجم تجارت جهانی کاال از  •
2012 تا 2017

محصوالت کشاورزی: با وجود رشــد صــادرات تمامی گروه های 
محصولی اصلــی، ارزش کل صادرات اجنــاس همچنان کمتر 
از سطوح ســال 2014 به ثبت رسیده است. با وجود این، شش 
صادرکننده برتر محصوالت کشاورزی در سال 2017، همان هایی 
هستند که در سال گذشته نیز بهترین عملکرد را به نام خود به 
ثبت رسانده اند. اتحادیه اروپا، ایاالت متحده، برزیل، چین، کانادا و 
اندونزی. در این رتبه بندی تایلند از رتبه هشتم به رتبه هفتم آمده 
و آرژانتین که پیش از این جایگاه هفتم را در اختیار داشت با سه 
پله ســقوط به رتبه دهم تنزل یافته است. استرالیا و هند نیز به 
ترتیب رده های هشتم و نهم را از نظر بهترین عملکرد در صادرات 
محصوالت کشاورزی به خود اختصاص داده اند. در میان 10 کشور 
برتر در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی، جز آرژانتین که افتی 
چهار درصدی را به ثبت رســانده است، مابقی کشورها نرخ رشد 
مثبت پنج درصد )چین و آمریکا( تــا 24 درصد )اندونزی( را به 
ثبت رسانده اند. رشد چشــمگیر صادرات محصوالت کشاورزی 
اندونزی عمدتاً ناشــی از افزایش صــادرات چربی ها و روغن های 
گیاهی و جانوری و همچنین محصوالت چرمی بوده است. این 10 
کشور روی هم رفته بیش از 73 درصد از کل صادرات محصوالت 

سرخوش از رشد
در یک سال گذشته بازار صادرات کدام کاالها داغ بود؟

 نمودار3- ده صادرکننده برتر محصوالت کشاورزی در سال 2017

 نمودار1- ارزش و حجم تجارت جهانی اجناس 2012-2017

 نمودار4- ده صادرکننده برتر سوخت ها و محصوالت معدنی در سال 2017

 نمودار2- صادرات جهانی اجناس به تفکیک گروه های محصولی در سال 2017
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کشاورزی جهان را در سال 2017 به نام خود ثبت کردند.
سوخت ها و محصوالت معدنی: 10 صادرکننده برتر سوخت ها و 
محصوالت معدنی در سال 2017، همگی در مقایسه با سال 2016 
با رشــد میزان صادرات خود مواجه شــدند. اگر چه این رشد در 
میان کشورهای مختلف از 11 درصد )روسیه( تا 43 درصد )عراق( 
متغیر بوده است. عمده این رشد به دلیل افزایش قیمت حامل های 
انرژی بوده است. با وجود این، ارزش صادرات این 10 کشور برتر 
در مقایسه با سال 2014 همچنان کمتر گزارش شده است. شش 
صادرکننده برتر این بخش )اتحادیه اروپا، روسیه، ایاالت متحده، 
عربستان، استرالیا و کانادا( ترتیبی همانند سال گذشته داشته اند 
اما امارات متحده عربی توانست جای نروژ را در رتبه هفتم از آن 
خود کند. در این میان چین و عراق نیز رتبه های نهم و دهم را به 
خود اختصاص دادند و قطر دیگر جایی در میان 10 صادرکننده 

برتر این حوزه نداشت.
تولیدات کارخانجات: اتحادیه اروپا در این بخش نیز بزرگ ترین 
صادرکننده به حســاب می آیــد، این اتحادیــه 29 عضوی )که 
البته از ســال آینده با خروج بریتانیا مواجه خواهد شد( با ارزش 
صادراتی معادل 4/67 هزار میلیارد دالر آمریکا در ســال 2017 
و رشــدی 9 درصدی در صــدر بزرگ ترین صادرکنندگان بخش 
تولید قرار دارد. سهم این اتحادیه در کل صادرات جهانی تولیدات 
کارخانه ها تقریباً 39 درصد محاســبه شده است. پس از اتحادیه 
اروپا، چین با ارزش صادراتی بالغ بر 2/13 هزار میلیارد دالر )رشد 
هشت درصدی( و سهم 18 درصدی از صادرات جهانی، رتبه دوم 
را به خود اختصاص داده است. ایاالت متحده با سهمی 9 درصدی 
و ارزش 1/13 هزار میلیارد دالر )رشدی چهار درصدی( رتبه سوم 
و ژاپن، کره و هنگ کنگ رتبه های چهارم تا ششــم را از آن خود 
کرده اند. مکزیک، سنگاپور، چین تایپه و کانادا چهار کشور دیگری 
هستند که همانند سال گذشــته در رتبه های هفتم تا دهم جا 
خوش کرده اند. بیشترین افزایش در صادرات تولیدات کارخانجات 
را کره جنوبی با افزایشــی 15 درصدی و کمترین میزان افزایش 
صادرات را کانادا )یک درصد( به نام خود ثبت کرده اند. بر اســاس 
گزارش سازمان تجارت جهانی این 10 کشور برتر در مجموع 84 
 درصد از کل صادرات جهانــی بخش تولید را به خود اختصاص 

داده اند.
محصوالت شیمیایی: کره جنوبی بیشترین افزایش را در صادرات 
مواد شیمیایی به ثبت رساند. به جز کانادا که در این بخش افتی 
چهار درصدی را تجربه کرد، بقیه کشورهای حاضر در فهرست 10 
صادرکننده برتر محصوالت شیمیایی، با افزایش ارزش صادرات 
محصوالت شــیمیایی در سال 2017 مواجه شدند. در این میان 

ســوئیس با چهار درصد کمترین و 
کره جنوبی با 17 درصد بیشترین رشد 
را به خود اختصاص دادند. ترتیب 10 
کشــور برتر این حوزه در مقایسه با 
سال گذشته تقریباً دست نخورده باقی 
ماند و تنها جای چین تایپه و کانادا در 
رتبه های دهم و نهم عوض شــد. در 
این بخش، اتحادیه اروپا تقریباً نیمی 
از کل صادرات محصوالت شیمیایی را 
در سال 2017 به خود اختصاص داد 
و پس از آن آمریکا با سهم 10 درصدی 
و چیــن با ســهم هفت درصدی در 

رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.
اداری:  و  مخابراتــی  تجهیــزات 
کره جنوبی با رشدی 29 درصدی در 
صادرات محصوالت مخابراتی و اداری 
در میان 10 کشــور برتر عملکردی 
خیره کننده داشته است. دومین رشد 
در این زمینه از آن ویتنام بوده که با 
رشــدی 26 درصدی توانسته خود را 
در میان 10 کشــور برتر صادرکننده 
محصوالت مخابراتــی و اداری جای 
دهد، رشــدی که به لطــف افزایش 
چشــمگیر صادرات این کشــور به 
چین بوده اســت. با وجود این، چین 
با ســهمی 32 درصدی همچنان به 
عنوان برترین صادرکننده محصوالت 
مخابراتی و اداری به شــمار می رود 
و پــس از آن اتحادیه اروپا با ســهم 

20 درصدی جای دارد. 
صــادرات چین در حالی رشــد 
9 درصدی را تجربه کرده که افزایش 
صادرات اتحادیه اروپا 12 درصد بوده 
است. 10 صادرکننده برتر این حوزه 
91 درصد کل صــادرات محصوالت 
مخابراتی و اداری را از آن خود کردند، 
ســهمی که در ســال 2010 معادل 

86/7 درصد بوده است.
خودروسازی: اتحادیه اروپا سهم خود 

را در صــادرات خودرو و قطعات دنیا با رشــدی 0/5 واحدی در 
ســال 2017 به 50/6 درصد رســاند. پس از اتحادیه اروپا، ژاپن، 
ایــاالت متحده و مکزیک همچنان به عنــوان غول های صنعت 
خودروسازی مطرح هستند. در میان 10 صادرکننده برتر، برزیل 
با رشد 32 درصدی بیشترین میزان افزایش در صادرات خودرو و 
محصوالت وابسته به صنعت خودروسازی را به خود اختصاص داده 
و پس از آن ترکیه با 22 درصد و مکزیک با 14 درصد قرار دارند. 
با وجود بهبود ســهم ترکیه از 1/4 درصد به 1/6 درصد کل بازار 
صادرات جهانی، این کشور همچنان در رتبه نهم جا خوش کرده 
است. در این میان کره جنوبی نیز با یک پله صعود رتبه پنجم را 
از آن خود کرده و کانادا با تنزلی یک پله ای جای کره جنوبی را در 
رتبه ششــم گرفته است. در میان 10 کشور برتر برزیل به عنوان 
یک تازه وارد نام خود را مطرح کرده و با دو پله صعود نســبت به 
سال 2016 جایگاه دهم هند را به خود اختصاص داده است. هند 
نیز با یک پله ســقوط دیگر جایی در میان 10 کشــور برتر دنیا 
ندارد. کانادا و کره جنوبی بــه ترتیب با افتی چهار و دو درصدی 
در ارزش صادرات خودرو و محصوالت وابســته این صنعت تنها 
دو اقتصادی هســتند که در میان 10 کشــور برتر با افت میزان 
صادرات در ســال 2017 مواجه شــده اند. در مجموع، 10 کشور 
برتر تقریباً 95 درصــد از کل ارزش صادرات جهانی محصوالت 
 وابســته به صنعت خودروســازی را در ســال 2017 از آن خود 

کرده اند.
آهن و فوالد: پس از ســه ســال ثابت ماندن قیمت ها و تقاضای 
ضعیف، 10 صادرکننده برتر آهن و فوالد دنیا شاهد افزایش ارزش 
صادرات خود بودند. در این میان هند بیشترین رشد را از آن خود 
کــرد )69 درصد( و پس از آن روســیه )39 درصد( و برزیل )37 
درصد( قرار داشتند. چین نیز با نرخ رشد صادرات تنها یک درصدی 
ضعیف ترین عملکرد را در میان کشورهای بزرگ این حوزه به نام 
خود ثبت کرد. با وجود این تغییرات اتحادیه اروپا با ســهم بازار 
38 درصدی همچنان به عنوان بزرگ ترین صادرکننده آهن و فوالد 
دنیا به حساب می آید و پس از آن چین و هند جایگاه های بعدی 
را به خود اختصاص داده اند. هند و برزیل تنها دو کشــوری بودند 
که توانســتند از نظر ارزش صادرات از سطوح سال 2014 عبور 
کنند و هشت صادرکننده بزرگ دیگر همگی مقادیری کمتر از 
اوج صادرات خود در ســال 2014 را به ثبت رساندند. در مجموع 
10 صادرکننده برتر فوالد و آهن جهان ســهمی 85 درصدی در 
صادرات این محصوالت را در سال 2017 به خود اختصاص دادند 
و این رقم در حالی حاصل شده که سهم 10 کشور نخست در سال 

2010 معادل 83 درصد گزارش شده بود. 

 نمودار6- ده صادرکننده برترمواد شیمیایی در سال 2017 نمودار5- ده صادرکننده برتر اجناس تولیدی کارخانجات در سال 2017

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

500
0

16

14

12

10

8

6

4

2

%0

20

15

10

5

0

-5

-10

درصد تغییر ساالنهدرصد تغییر ساالنه صادرات میلیارد دالرصادرات میلیارد دالر

وپا
ار

ه 
دی

حا
ات

ین
چ

کا
ری

آم

پن
ژا ره
ک

گ
کن

گ 
هن

ک
زی

مک

ور
گاپ

سن

په
تای

ین 
چ

دا
انا

ک

وپا
ار

ه 
دی

حا
ات

کا
ری

آم

ین
چ

س
وئی

س

پن
ژا ره
ک

ور
گاپ

سن ند
ه

په
تی

ن ا
چی

دا
انا

ک

1200

1000

800

600

400

200

0



گزارش ویژهگزارش ویژه

88PP ویژه نامه روز ملی صادرات    مهر 1397ویژه نامه روز ملی صادرات   مهر 1397

شرکت■آلومینای■ایران■در■سال■96■چه■فعالیت■هایی■را■■■
انجام■داده■و■چه■برنامه■های■توسعه■ای■را■در■دستور■کار■خود■

گنجانده■است؟
در ســال 96 اولویت شــرکت، تکمیل فعالیتهای پروژه 
»شــمش آلومینیوم« بــود، به طوری که نه تنهــا موفق به 
پیشرفت فیزیکی حدود 20 درصدی این پروژه شدیم، بلکه 
کار به گونه ای پیش رفته است که امسال مراحل بهره برداری 
آن به پایان خواهد رسید. در این میان باید این نکته را هم در 
نظر داشت که زنجیره آلومینیوم جزء صنایع سرمایه بر است 
و برای پروژه جاجرم نیز در مجموع بیش از 1000 میلیارد 
تومان سرمایه  نیاز بود. بدون شک در دور تحریم ها، تامین 
این میزان ســرمایه کار بسیار سختی بود، اما با برنامه ریزی 
و مهندســی مالی و کمک های ایمیدرو توانسته ایم در این 
شــرایط نامطلوب اقتصادی، پروژه را به مرحله بهره برداری 
برســانیم. یکی از اهداف ساخت این پروژه، استفاده از توان 
و پتانسیل های داخلی کشور بود، به همین دلیل در بسیاری 
از بخش های اجرایی بیشــترین اســتفاده را از دانش فنی 
داخلی داشــته ایم. همچنین در ســال 96 توانستیم 241 
هزار تن آلومینا تولید کنیم که یکی از بهترین ســال ها از 
نظر بهینه سازی در حوزه تولید بود. از سوی دیگر همچنین 
می توانستیم بوکسیت های خوب از معادن استخراج کنیم و 
تولید را افزایش دهیم، اما باتوجه به اینکه اگر از بوکسیت های 
پرعیار استخراج می شد، در سال های آینده با مشکالت کم 
عیاری بوکسیت مواجه می شدیم، بر همین اساس تصمیم 
بر این شــد که با مدول و کیفیت پایین کار را دنبال کنیم. 
از این رو ســال 96 یکــی از بهترین ســال های بود که با 
بوکسیتی که کیفیتی پایین تری داشت، میزان قابل توجهی 
تولید به ثبت رسید. اما موضوع دیگری که باید گفته شود 
مصرف بهینه افزودنی های فرآیند اســت که در این سال، 
مصرف سود کاستیک باتوجه به بوکسیت مصرفی نیز یکی 
از بهینه ترین مصارف در سال های اخیر به شمار می رفت. در 
بحث معادن هم اکتشافات جزء اولویت های مهم ما محسوب 
می شــود. در ســال 96، حدود 15 هزار متر حفاری انجام 
شــد که در مقایسه با سال های قبل از 95، حداقل افزایش 
هشــت برابری را تجربه کرده است. این موضوع باعث شد 
که ذخیره معادن بوکسیت 20 میلیون تن افزایش یابد که 
این ذخیره قابل اســتخراج می تواند جاجرم را تا حدود 20 
ســال آینده بیمه کند. ضمن اینکه حدود 15 میلیون تن 
ذخیره نیز از قبل وجود دارد که با احتســاب آن می توان تا 

30 ســال تامین بوکسیت را تضمین کرد. این مساله بسیار 
اهمیت دارد، زیرا ایران کشــوری بوکسیت خیز نیست، هر 
چند تاکنون اکتشــافات خوبی در بوکســیت انجام نشده 
است. عملکرد های شاخص شرکت آلومینا در سال گذشته 
عالوه بر پیشــرفت پروژه شمش، اکتشافات و تولید بهینه، 
شروع پروژه »هیدرات ریزدانه« بوده است که دانش فنی آن 
متعلق به کارشناسان با تجربه شرکت آلومینا بوده است. در 
حال حاضر این محصول تماما وارداتی و در تولید نسوزهای 
خاص، لوله های پلی اتیلن و کابل های نسوز کاربرد دارد. 

در■حوزه■کارخانه■ها■تا■چه■حد■بهینه■سازی■ها■انجام■شده■■■
است؟

بهینه سازی های زیادی در حوزه کارخانه انجام شده است. 
»پمپ هملمن« که برای رســوب  زدایــی لوله های انتقال 
دوغاب اســتفاده می شــود را از خارج وارد کرده ایم و نصب 
آن را به دست همکارانمان انجام داده ایم. در این میان زمان 
رسوب زدایی ها را از هفت روز به پنج ونیم روز کاهش داده ایم 
که این موضوع می تواند موجب افزایش تولید در حد 1500 
تن شود. خوشبختانه در جاجرم با استفاده از توان داخلی و 
مهندسی مالی که در مجموعه انجام شد، سرمایه گذاری بیش 
از 1000 میلیارد تومانی صورت گرفت. نکته دیگر این است 
که باید بدانیم در کدام بخش ها سرمایه گذاری کنیم. به طور 
مثال روند عمدتا به ســمت شمش آلومینیوم بوده است، در 
حالی که معتقدم در حوزه تامین مواد اولیه آلومینا عملکرد 
ضعیفی داشــته ایم و باید ســرمایه گذاری ها به این سمت 
هدایت شوند. به طور کلی می توان گفت »سرمایه گذاری در 
حوزه آلومینا« و »اکتشافات در حوزه معادن بوکسیت« دو 
کار بزرگ و بااهمیتی هستند که باید در سرلیست اولویت ها 

قرار گیرند.
از■دیدگاه■شما■مهمترین■چالش■های■معادن■ایران■از■کجا■■■

نشات■می■گیرند؟
معادن کشــور با مشکالت بی شــماری دست به گریبان 
هســتند. متاسفانه مرز میان معدن کاران و محیط زیستی ها 
مشخص نیست. این موضوع در دنیا استانداردهای ویژه خود 
را دارد و هیچ کشوری یک ذخیره ارزشمند را به دالیل گاها 
واهی محیط زیستی از دست نمی دهد. محیط زیست موضوع 
مهمی اســت و ما معدنی ها هم می گوییم باید معدن کاری 
پاک انجام داد. اما متاســفانه گاهی فضای اجتماعی ایجاد 
می شود که سیاسیون هم در این موضوعات ورود می کنند و 
این قضایا مورد بهره برداری آنان قرار می گیرد. در نتیجه تولید 

از این حیث ضرر می کند. انتظار این است که محیط زیستی ها 
و منابع طبیعی با اســتاندارد مشخصی با معدن کاران رفتار 
کنند. معدنی ها هم پایبند به احترام گذاشتن به محیط زیست 
هستند؛ مثال در معدن تاش هر ماه پایش آب صورت می گیرد 
و طرح احیا و بازسازی انجام می شود. کل محدوده معدن کاری 
ما 200 هکتار است اما باتوجه به حجم کاری پایین، نمی تواند 
مشــکالت محیط زیستی زیادی از جانب ما ایجاد شود. این 
در حالی اســت که فعالیت ما برای کشور منافع بی شماری 
فراهم می کند، به طوری که بیش از 500 هزار نفر در صنعت 
آلومینیوم فعالیت دارند و پایه آن آلومینا است. برای تامین 
آلومینا هم بوکســیت یکی از مهم ترین ها است و تاش هم 

معدنی است که می تواند خوراک ما را تامین کند. 
در■کارنامه■فعالیت■های■خود■در■حوزه■صادرات■چه■■■

عملکردی■داشته■اید؟
آمارها نشــان می دهد در ســال های قبل تا 50 هزار تن 
صادرات را ثبت کرده ایم. ســال گذشته حدود 35 هزار تن 
صادرات ثبت شده که ارزشی بالغ بر 15 میلیون دالر داشته 
است. اما امسال به دلیل دور جدید تحریم ها شرایط ویژه ای 
حاکم شده است که خود وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
ما خواســت که به دلیل تامین نیاز داخل، صادراتی نداشته 
باشــیم. البته بازارهای صادراتی خوبی در کشورهایی مانند 

تاجیکستان و آذربایجان داریم.
در■حوزه■بهره■گیری■از■دانش■و■فناوری■های■روز■دنیا■در■■■

چه■شرایطی■هستید؟
متاســفانه چه در حوزه آلومینیوم و چه در حوزه آلومینا 
دانش ما دانشی به روز و جدید نیست. در حال حاضر نمی توان 
برای واحدهای موجود کاری انجام داد، اما برای کارخانه های 
جدید ســعی بر این است که از به روز ترین دانش ها استفاده 
شــود. این روند هم توجیه اقتصادی دارد و هم هزینه ها را 
کاهش می دهد. انتظار ما این است که وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تسهیالتی در اکتشافات به ما اعطا و در حوزه تجهیز 
معادن بوکسیت نیز شرکت کند. البته در حال حاضر صندوق 
بیمه در این مســیر کمک حال معدنکاران است که نیاز به 
آموزش بیشتری برای فعاالن این بخش دارد. با این حال باید 
این موضوع را در نظر داشت که زنجیره آلومینا و آلومینیوم، 
زنجیره ای اشــتغال زا و صنعت پایه کشور است و با توجه به 
اینکه مــا انرژی داریم و این زنجیره جــزو صنایع انرژی بر 
دسته بندی می شــود؛ هم اشتغال زاست و هم ارزش افزوده  

ایجاد می کند و هم نیاز کشور است.

بازدهی یک فلز در چند پالن
ریشه■یابی■چالش■ها■و■مزیت■های■»آلومینا«■در■گفت■وگو■با■تورج■زارع

بیشترین نرخ رشد مصرف در میان فلزات طی سه دهه اخیر در کنار سازگاری با محیط زیست، قابلیت تبدیل به مواد متنوع و اشتغال زایی 
باال، مهمترین ویژ گی هایی هســتند که آلومینیوم را طی سال های گذشته به عنوان یکی از استراتژیک ترین فلزات در کشورهای مختلف از 

جمله ایران تبدیل کرده اســت. این در حالی است که ارزیابی ها نشان می دهد این عنصر نقره ای و انعطاف پذیر طی 30 سال آینده همچنان 
به عنوان یکی از پرطرفدارترین فلزات در صدر پرمصرفان دنیا قرار خواهد داشت و ایران نیز می تواند از این پتانسیل ها بهره گیری الزم را 

داشته باشد. در این میان یکی از مواد اولیه و اصلی که حدود 90 درصد بدنه آلومینیوم را شکل می دهد، »اکسید آلومینیوم یا آلومینا« 
اســت که برای تولید هر تن آلومینیوم در جهان به 2 تن از آن نیاز است و هر یک تن آلومینا نیز با استفاده از 2 یا 3 تن بوکسیت 

مقدور خواهد بود. »دنیای اقتصاد« در گفت وگو با تورج زارع، مدیرعامل شرکت آلومینای ایران نه تنها مهمترین چالش های تولید 
این فلز و مواد اولیه اصلی آن در ایران را مورد بررســی قرار داده است، بله تصویری از میزان تولید، میزان صادرات، وضعیت 

بهینه سازی کارخانه ها و استفاده از دانش و فناوری روز دنیا در آلومینا را ارائه کرده است که در ادامه این گفت وگو می خوانید.
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گزارش ویژهگزارش ویژه

کلنگ عملیات اجرایی سیمان سامان غرب که در حال حاضر به 
عنوان بزرگترین صادرکننده استانی و کشوری است، در آذرماه سال 
1386 به زمین زده شد و بعد از 36 ماه کار بی وقفه، درچهارچوب 
برنامه زمان بندی مصوب در آذرمــاه 1389 خط اول آن راه اندازی 
شد. خط دوم این پروژه در دی ماه همان سال به بهره برداری رسید 
تا ضمن پاسخگویی به نیازهای داخلی جوابگوی تقاضای رو به رشد 

کشورهای همسایه به خصوص کشور عراق باشد.
شــهریار گراوندی، مدیرعامل شرکت ســیمان سامان غرب با 
بیــان مطلب فوق گفــت: کیفیت 
برتــر محصوالت، حفظ و توســعه 
پایدار زیست محیطی از همان ابتدا 
به عنوان خط مشی و چراغ راه انتخاب 
مــــورد  فن آوری های  و  تجهیزات 
نیاز، مبنای انتخاب تامین کنندگان 
خارجی و داخلی شرکت قرار گرفت تا 
ضمن حفظ محیط زیست، محصولی 
با کیفیــــت باال که شایسته مشتریان باشــد تولید و ارائه کند. 
شهریار گراوندی افزود: این کارخانه دارای دو خط تولید یکسان با 
ظرفیت تولید هر خط 4000 تن کلینکر در روز و در مجــــموع 
8000 تن کلینکر می باشد، اما ظرفیت تولید سیمان با توجه به 
تجهیزات انتخابی و تحویل ســیمان، 10 هزار تن در روز اســت. 
وی بیان کرد: در این کارخانه سعی شده که از آخرین تکنولوژی 
روز دنیا برای تجهیزات )محیط زیســت و مصرف انرژی( استفاده 
شــود که در این زمینه لوح صنعت ســبز کشوری را نیز دریافت 
کرده ایم. همچنین در بخش انرژی همه استانداردهای مربوط به 
سازمان استاندارد رعایت شده که همین امر سبب شده این واحد 
از ابتدای راه اندازی )اواخر سال 89 و اوایل 90( عالوه بر نیازهای 
داخلی، بخش عمده ای از محصوالت خود را به کشور عراق صادر 
کند. گراوندی درباره صادرات این شــرکت گفت: طی سال های 
بهره برداری به عنوان بزرگ ترین صادرکننده اســتانی و کشوری 
مطرح شــدیم و توانستیم کیفیت و برند سامان غرب را در عراق 
و کشــورهای هدف مطرح کنیم. همچنین در کشورهای مقصد، 
توانستیم گوی رقابت را از سایر رقبا برباییم و با محصوالت کیفی 
خود به یک برند شــناخته شــده تبدیل شویم. این عضو انجمن 
صنفی کارفرمایان صنعت کشــور افزود: در حال حاضر در کشور 
82 میلیون تن ســیمان تولید می شود که با راه اندازی طرح های 
نیمه کاره، حجم تولید افزایش پیدا می کند، این در حالی است که 
مصرف داخلی ما کمتر از 50 میلیون تن برآورد شده و مازاد آن، 

راهی جز صادرات ندارد.
گراوندی گفت: هم  اکنون صادرات سیمان و کلینکر به دو کشور 
عراق و افغانستان صورت می گیرد و بخش دیگری نیز از مرزهای 
جنوبــی و از طریق دریا به بنگالدش، کویت، کشــورهای حوزه 
خلیج فارس و ســایر کشورهای آفریقایی صورت می گیرد. با توجه 
به محدودیت های عراق، کلینکر را به حوزه خلیج فارس و بنگالدش 

صادر کردیم تا مقداری از خالء بازار عراق را پوشش دهیم.
وی به معضالت موجود در بخش صادرات اشــاره کرد و افزود: 
متاسفانه از اواخر سال 95 با افزایش تعرفه های واردات سیمان از 
ســوی دولت عراق، باعث شد که حجم صادرات سیمان و کلینکر 
به عراق کاهش پیدا کند، البته اقلیم کردســتان به طور کامل از 

این موضوع تبعیت نکرد اما افزایش تعرفه شــان به اندازه ای بود که 
ما توانستیم تنها حضوری اندک داشته باشیم.

گراونــدی با بیان اینکه جهش بی رویه قیمت  دالر، چالش های 
بزرگتری را پیش روی صنعت سیمان قرار داده است، گفت: صنعت 
ســیمان از معدود صنایعی بود که توانســت براساس برنامه های 
توسعه ای کشــور ظرفیت سازی کند و سرمایه ای بسیار باال برای 
آن پایه ریزی شــد و بخش خصوصی نیز به این صنعت ورود پیدا 
کرد. متاســفانه به دلیل رکود بازار در پروژه های عمرانی و بخش 
ســاختمان، صنعت سیمان طی سه سال گذشته با چالش جدی 
مواجه بوده و با جهش های ارزی صورت گرفته، در صورتی که دولت 
در این زمینه کمکی نکند منجر به توقف واحدهای سیمانی خواهد 
شــد. پیش بینی می شود در صورت استمرار این روند تا سال 98 
با توقف، بیکاری نیروهای شاغل در این صنعت مواجه شویم. وی 
بیان کرد: اغلب واحدهای ســیمانی طی سه سال گذشته نهایت 
با 70 درصد ظرفیت اســمی خود کار کردند که همین امر باعث 
رشد هزینه های تولید شده است. وی گفت: با صدور بخشنامه ها 
و مصوباتی که طی چند ماه گذشته درخصوص ارز صورت گرفت، 
سبب شد که هزینه های تولید بیشتر از گذشته افزایش پیدا کند. 
گراوندی افزود: با توجه به قیمت هایی که هم اکنون در تامین مواد 
اولیــه و قطعات یدکی رخ داده تامین برخی از این مواد از خارج 
حدود 4 تا 5 برابر نسبت به سال گذشته رشد داشته است. همچنین 
تهیه برخی از تجهیزات ساخت داخل به واسطه افزایش نرخ ارز، 
بین دو تا 4 برابر افزایش پیدا کرده است. به طور مثال قیمت آجر 
نسوز  از 4 هزار تومان در هر کیلوگرم به 16 هزار تومان رسیده و 
قطعات سایشی و مصرفی نیز به همین نسبت افزایش پیدا کرده 
اســت. قیمت پاکت سیمان نیز )پاکت  کاغذی از یک هزار تومان 
به ســه هزار تومان، پاکت پلی پروپیلن از 500 تومان به 1.500 

تومان رسیده است.
وی افزود: به رغم اینکه صنعت سیمان از مشمول قیمت گذاری 
خارج شــد اما به علت افزایش هزینه های اســتخراج، حمل مواد، 
دســتمزد و به دلیل محدودیت های اعمال شده از طرف سازمان 

حمایت، این افزایش نرخ کفایت هزینه های تولید را ندهد.
این عضو انجمن صنفی صنعت ســیمان کشــور گفت:  یکی از 
مهم ترین راه های حفظ این صنعت، صادرات محصوالت آن است 
که متاسفانه با بخشنامه های مکرر صادره و همچنین تعهد ارزی 
باعث شده که این صنعت نتواند استراتژی یکنواخت و پایداری را 

طرح ریزی کند. گراوندی افزود: در حال حاضر بازار عراق و افغانستان 
دو بازار صادراتی صنایع ســیمان اســت که بیش از هفت درصد 
صادرات ســیمانی را به خود اختصاص داده است که طی سنوات 
گذشــته محصوالت خود را به صورت ریالی صادر می کردیم، اما 
بخشنامه جدید ارزی اواخر مردادماه مبنی بر تعهد بازگشت ارز به 
چرخه اقتصادی توسط صادرکنندگان چالش دیگری را پیش روی 
این صنعت فراهم آورد. در گذشــته واردات به شکل ریالی مرسوم 
بوده که این تغییر ذائقه نیاز به زمان و برنامه ریزی داشت. در این 
راستا بسیاری از تولیدکنندگان قراردادهایی را با این کشورها داشتند 
و پیش دریافت هایی را بابت محصوالت خود دریافت کرده بودند، 
اما بخشــنامه اخیر کارخانه ها را از حیث حقوقی متضرر کرده که 
به نظر می رســد دولت باید اقدامات ذیل را برای افزایش صادرات 
و یا به عبارتی حفظ بازارهای صادراتی که سال ها برای آن تالش 

شده است، انجام دهد.
الف( معامالت تولیدکنندگان و صادرکنندگان به کشورهای عراق 
و افغانستان ریالی شــود و در صورتی که ارزی باقی ماند، تعدیل 
نرخ اظهارنامه های گمرکی بابت واردات و صادرات براســاس نرخ 

واقعی دالر اصالح شود.
ب( در صورت اصرار دولت مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، 
اعالم زمان چند ماهه برای تکمیل قراردادهای قبلی و مهم تر از همه 

اصالح تعرفه های صادراتی صورت گیرد.
ج( تسهیل در امر صادرات با کاهش هزینه های بندری و حمل 
دریایی به خصوص توسط کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران برای 

صادرکنندگان فراهم شود.
وی بیان کرد: تعرفه های صادرات برای واردات و صادرات مربوط به 
زمانی تهیه شده بود که نرخ دالر جهش فعلی را نداشت. در جلسات 
مکرری که با حضور وزرا، مدیران مربوطه انجام شد اذعان به لزوم 
اصالح تعرفه ها از طرف ایشان تاکید شد که متاسفانه تاکنون اقدامی 
صورت نگرفته است.گراوندی ادامه داد: با توجه به تحریم های صورت 
گرفته از سوی آمریکا علیه شرکت های خارجی طرف قرارداد با ایران 
و شرکت های ایرانی، حجم صادرات کاهش یافته است. همچنین 
با رشد چشمگیر هزینه های حمل دریایی، سبب شده که مقبولیت 
صادرات سیمان و کلینکر نزد خریداران خارجی به حداقل برسد.

وی به موضوع داخلی سیمان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه 
طی چند سال گذشته رشد مصرف داخلی منفی بوده، پیشنهادات 

ذیل برای افزایش مصرف داخلی ارائه می شود.
افزایش مصرف بتن در امر جاده سازی و جایگذاری بتن به جای 
آسفالت، ارائه مشوق هایی برای جایگزینی سازه های فلزی با بتنی 
در امر ساختمان سازی و واقعی کردن قیمت فروش سیمان براساس 
واقعیات هزینه های تمام شده و تطبیق آن با قیمت سیمان در سایر 
کشورهای همجوار شاید بتوان امیدوار بود که از توقف کارخانه های 
ســیمان جلوگیری شــود و فرصتی برای نوسازی و بهینه سازی 

واحدهای سیمانی فراهم شود.

سیمان سامان غرب بزرگترین صادرکننده استانی و کشوری
کیفیت برتر                   صنعت سبز

صادر کننده برتر سیمان 
کشور در سال های

تولید و تحويل انواع سیمان 
تا ده هزار تن در روز

815,068 تن صادرات1390

1,120,000 تن صادرات1391

1,645,458 تن صادرات1392

1,761,747 تن صادرات1393      

1,865,000 تن صادرات1394     

1,286,913 تن صادرات1395    

703,646 تن صادرات1396    

602,616 تن صادراتشش ماهه اول 1397  
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ابتدا■کمی■درباره■تاریخچه■و■زمینه■فعالیت■های■شرکت■■■
توضیح■بفرمایید.

در سال 1365 طرح اولیه احداث این کارخانه مطرح و سال 
1372 به بهره برداری رسید. به دلیل نزدیکی منابع مورد نیاز 
تولید فروسیلیسیم)سنگ سیلیس(، کارخانه اصلی شرکت در 

شهرستان ازنا قرار دارد.
در ابتــدا تمامی مجموعه صنایع فــرو آلیاژ ایران به بانک 
صنعت و معدن تعلق داشت. در سال 1381 بانک در مزایده ای 
اقــدام به واگذاری این مجموعه کرد و علی اصغر حاجی بابا 
توانست در آن مزایده پیروز شود. در همان سال ها چند سالی 

مسئولیت اداره این شرکت بر عهده بنده بود.
برای تولید فروسیلیســیم، سنگ سیلیس در فرآیندی با 
افزودن مواد کربنی مختلف مانند ذغال ســنگ، کک، ذغال 
چوب، کک متالورژی و ... در کوره های قوس الکتریکی، قرار 
می گیرد. این ماده یک ماده اولیه اکســیژن زدا برای صنایع 
ذوب کشــور و تولید فلز است که همه شرکت های فوالدی و 

ذوب برای تولید محصول به آن نیاز دارند.
شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران هم اکنون با بیش از 91 درصد 
از توان اســمی و تولید 60 هزار تن فروسیلیســیم در سال، 
بزرگترین تولید کننده این محصول در منطقه خاورمیانه است.

گویا■محصول■دیگری■به■اسم■میکروسیلیکا■هم■تولید■■■
می■کنید.■درباره■این■محصول■کمی■توضیح■بفرمایید.

بله؛ البته میکروســیلیکا تولید محســوب نمی شود. این 
محصول در واقع غبار حاصل از تولید فروسیلیســیم اســت 

که بیشــترین کاربرد را در تولید سیمان و بتن های با موارد 
مصرف خاص دارد.

در■حال■حاضر■چه■میزان■از■حجم■تولیدات■شرکت■به■چه■■■
کشورهایی■صادر■می■شود؟

حدود 60 درصد از تولیدات مجموعه صنایع فرو آلیاژ ایران 
در بازارهــای داخلی عرضه و 40 درصد دیگر به 25 کشــور 
از جمله ترکیه، آلمان، امارات، ایتالیا، پاکســتان، صربستان، 

اتریش، جمهوری مقدونیه، بلژیک و ... صادر می شود.
آیا■در■بازار■داخلی■رقیب■دیگری■دارید؟■■

بله، از ســال 1393 مجموعه های دیگری وارد این عرصه 
)تولید فروسیلیسیم( شدند. در حال حاضر نیاز بازار ایران به 
فروسیلیسیم، 100 هزار تن در سال است که ما با تامین 85 
هزار تن از این میزان، بزرگترین سهم بازار را در اختیار داریم. 

درحالیکه مجموع تولید داخل بالغ بر 154 هزارتن است.
مجموعه■صنایع■فرو■آلیاژ■ایران■در■زمینه■اشتغال■زایی■■■

نقش■موثری■داشته■است.■کمی■در■این■مورد■توضیح■بفرمایید.
هم اکنــون در کل مجموعه صنایع فرو آلیاژ ایران، حدود 
700 نفر به صورت مســتقیم مشــغول به کار هستند. این 
مجموعه همچنین برای صدها نفر به صورت غیرمســتقیم 

اشتغال زایی ایجاد کرده است.
یکی■از■مهم■ترین■و■شاید■اصلی■ترین■چالش■صنعتگران■■■

ایرانی■پس■از■خروج■آمریکا■از■برجام،■جابه■جایی■پول■و■حمل■
و■نقل■کاال■است.■آیا■برای■رویارویی■با■این■مشکل■راهکاری■

دارید؟

بله؛ متاسفانه موردی که به آن اشاره کردید هم اکنون به 
یکی از اصلی ترین دغدغه های مدیران تبدیل شده است. برای 
مورد نخســت، راهکارهایی را پیش بینی کرده ایم. به عنوان 
مثال ایجاد دفتر در کشــورهای ثالث یا کار با بانک هایی که 
اهمیتی به تحریم های آمریکا نمی دهند، 2 راهکار اساســی 

برای مقابله با تحریم های پولی و بانکی است.
در خصوص مورد بعدی یعنی بحث حمل و نقل نیز، با توجه 
به عدم حضور شرکت های کشتیرانی بزرگ در ایران پس از 
تحریم هــای آمریکا، بخش بزرگی از صــادرات ما از راه های 

زمینی ادامه خواهد داشت.
با وجود این پیش بینی ها، همواره تصمیم گیری برای آینده 
در وضعیت فعلی بسیار دشــوار است. امیدواریم دیپلماسی 

اقتصادی بتواند راه چاره ای برای خروج از این بحران بیابد.
بجز■این■موارد■مشکل■دیگری■که■منحصر■به■حوزه■کاری■■■

شما■باشد■چیست؟
اگــر بخواهیم به طور ویژه در زمینه مشــکالت مربوط به 
بحث صادرات صحبت کنیم، بجز موارد یاد شده، سواستفاده 
مشتریان خارجی از وضعیت اقتصادی و بین المللی جمهوری 
اسالمی ایران نیز یکی دیگر از موارد چالش برانگیز در صنعت 
ما اســت. همان طور که می دانیــد قیمت محصوالتی مانند 
فروسیلیسیم، جهانی است و کسی نمی تواند به دلخواه خود 
برای اینگونه محصوالت نرخی تعیین کند. اما همان طور که 
گفتم، برخی از بازارهای هدف ما در صادرات، به دلیل اطالع 
از وضعیت حســاس ایران در جامعه بین الملل و تحریم های 

توسعه روز افزون صادرات غیر نفتی با کمک صنایع فرو آلیاژ ایران
فروسیلیســیم یکی از مواد راهبردی در صنعت ذوب، فوالد و ریخته گری محســوب می شود. عملکرد این ماده به این صورت است که با اکسیژن زدایی از مواد 
در حال ذوب، مولکول های سازه را منظم و موجب استحکام حداکثری سازه فلزی می شود. شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران که یکی از مجموعه های تحت مدیریت 
علی اصغر حاجی بابا یکی از پدران صنعت ایران است، با بیش از 2 دهه فعالیت در زمینه تولید فروسیلیسیم و میکروسیلیکا، بزرگترین تولیدکننده این محصول 
در خاورمیانه است. به گفته مدیرعامل شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران، توسعه صادرات فروسیلیسیم به دلیل ارزش افزوده باالی آن، ارزآوری بسیار قابل توجهی 
برای کشور دارد. این محصول راهبردی در حال حاضر به 23 کشور مختلف جهان صادر شده و در سال های گذشته سهم بزرگی از صادرات غیرنفتی ما را به خود 
اختصاص داده است. در ادامه گفت و گوی دنیای اقتصاد با عباس منصوریان مدیرعامل شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران و رییس انجمن صنفی صادرکنندگان کاالهای 

صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی را مطالعه می کنید:
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آمریکا علیه اقتصاد کشور، محصوالت را با قیمت 
پایین تر از نرخ مصوب از ما خریداری می کنند.

این مشــکل تنها به اینجا ختم نمی شــود. در 
سال های اخیر بروز این حاشیه باعث شده بازرگانان 
غیرحرفــه ای و غیرواقعی نظم بازار را برهم بزنند. 
به این صورت که شــرکت های کاغذی محصول 
را در بــازار داخلی به قیمــت ارزان تهیه کرده و 
سپس بدون اینکه تعهدی در بازگشت ارز حاصل 
از صادرات به کشــور داشته باشند، محصول را به 

کشورهای دیگر صادر می کنند.
هم■اکنون■چند■درصد■از■مواد■اولیه■را■طریق■■■

واردات■تامین■می■کنید؟
حــدود 30 درصد از مواد اولیه ما که بیشــتر 
کک و خمیــر الکترود اســت، از طریــق واردات 

تامین می شود.
در■ساختارهای■داخلی■با■چه■مشکالتی■مواجه■■■

هستید؟
مشکالت تولید به دلیل وسعت آن دراین مجال 
نمی گنجد ولی برای بهبود ســاختار تولید، قانون 
پیشرفته بهبود فضای کسب و کار تصویب و ابالغ 
شد. هرچندمشکالتی داشــت ولی همین قانون 
نیز بصورت کامل اجرا نمی شود. مثال طبق قانون 
»بهبود فضای کسب و کار« تشکل های موازی نباید 
تشکیل شود. اما متاسفانه نه تنها این مورد، بلکه 
بســیاری از مواردی که در این قانون آمده رعایت 
نمی شود. به نظرم وجود این تشکل های موازی تنها 
موجب تضعیف قدرت بخش خصوصی شده و هیچ 

فایده دیگری ندارد.
البته امروز در جلســه ای کــه در اتاق بازرگانی 
داشــتیم، گویا تصمیماتی مبنی بر تدوین رسالت 
انجمن هــا ادغام آن ها با یکدیگر اتخاذ شــده که 

امیدواریم نتیجه بخش باشد.
به■طور■کلی■چشم■انداز■این■صنعت■را■چطور■■■

ارزیابی■می■کنید؟
همان طــور کــه می دانید بیشــترین کاربرد 
فروسیلیسیم در فوالد سازی است. به طور طبیعی 
هنگامی که صنعت ســاختمان دچار رکود باشد، 
صنعت فوالد و به دنبال آن فروش فروسیلیســیم 

نیز نمی توانند در بازارهای داخلی رونق داشته باشد 
بنابرایــن در چنین وضعیتی ما ناگزیر به صادرات 
محصول هســتیم. در حال حاضر وضعیت تولید 
کننــدگان فوالد به لحاظ ارزآوری و ســود دهی 
وضعیت مناســبی اســت؛ زیرا صنعت فوالد یک 
صنعت صادرات محور است و تا زمانی که فعالیت 
آن ادامه دارد، وضعیت ما هم به لحاظ سودآوری 

مطلوب است.
طبق■سند■چشم■انداز■»ایران■در■افق■1404«،■■■

ظرفیت■تولید■فوالد■در■ایران■در■آن■سال■باید■به■55■
میلیون■تن■برسد.■به■نظرتان■این■مهم■تا■چه■میزان■
محقق■خواهد■شد؟■با■توجه■به■اینکه■هم■اکنون■تولید■
فوالد■در■ایران■حدود■22■میلیون■تن■در■سال■است،■
آیا■می■توانیم■در■کمتر■از■هفت■سال■به■ظرفیت■55■

میلیون■تن■در■سال■دست■پیدا■کنیم؟
بدیهی است که خیر؛ به گمانم در بهترین حالت 
ایران در ســال 1404 بتواند حداکثر به تولید 35 

میلیون تن فوالد در سال تولید کند.
آیا■در■سال■97■افزایش■تولید■هم■داشته■اید؟■■

بله؛ تولید ما در شش ماهه نخست سال جاری 
نســبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد 

داشته است.
چه■برنامه■هایی■به■منظور■توسعه■فعالیت■های■■■

شرکت■در■زمینه■های■تولید،■فروش■و■صادرات■در■
دستور■کار■دارید؟

نخستین اقدام ما به منظور توسعه کسب و کار، 
افزایش میزان بهره وری است. البته در سال های 
اخیر در زمینه های تولید محصوالت و کارخانه های 
جدید هم فعالیت داشــته ایم کــه در ادامه به آن 

می پردازم.
در بحث افزایش بهره وری، با مطالعه و تحقیق بر 
روی استانداردهای جهانی، اقدامات خوبی به منظور 
کاهش مصرف انرژی و مواد مصرفی انجام شــده 
است. این موضوع ضمن افزایش کیفیت محصول، 
موجب رقابت پذیر شدن محصوالت ما در دنیا شد.

از طرح های دیگر توسعه شرکت صنایع فروآلیاژ 
ایران، ایجاد کارخانه تولید شمش منیزیم در استان 
لرستان است. در صورت راه اندازی این کارخانه که 

چند روز پیش در شهر ازنا کلنگ خورد، جمهوری 
اســالمی ایران برای نخستین بار صاحب کارخانه 
تولید شمش منیزیم می شود که رخدادی بزرگ 

و ارزشمند است.
طبق محاسبات انجام شده، این کارخانه که در 
زمینی به مســاحت 10 هکتار در جوار کارخانه 
فعلی شــرکت صنایع فرو آلیــاژ ایران قرار دارد، 
ظرفیت تولید بیش از 12 هزار تن شمش منیزیم 
فعال در سال را دارد. دلیل انتخاب این محصول 
برای تولید، دسترسی راحت و فراوانی مواد اولیه، 
خروج شــرکت از تولید تــک محصول و ارزش 
افزوده باالی این محصول اســت. شمش منیزیم 
بــه دلیل قابلیت و انعطاف پذیــری باال، قابلیت 
تبدیل شــدن به یک تولید ارزآور برای کشور را 
دارد. الزم به توضیح اســت که ماده اصلی تولید 
شــمش  منیزیم، محصول تولیدی شرکت یعنی 

همان فرو سیلیسیم است.
تولید انواع فروسیلیسیم با درجات مختلف، خرید 
معدن ذغال سنگ و ایجاد کارخانه شست و شوی 
ذغال سنگ در شــمال ایران، از دیگر برنامه های 
توسعه ای شرکت در این سال ها بوده که به منظور 
تکمیل زنجیره مواد باالدستی اجرایی شده است.

آخرین موردی کــه الزم می دانم در این بخش 
به آن اشــاره کنم، مطالعــه و تحقیق برای تولید 
خمیر الکترود در داخل کشور است که در صورت 
به نتیجه رســیدن این مطالعات، یک اتفاق بزرگ 
دیگــر در ایران رقم می خورد و زنجیره مواد اولیه 

به طور تقریبی تکمیل خواهد شد.
برای■احداث■کارخانه■تولید■شمش■منیزیم■■■

در■استان■لرستان■از■تسهیالت■بانکی■هم■استفاده■
کردید؟

بله؛ این پروژه با کمک و همکاری بانک توسعه 
صادرات و بانک صنعت و معدن انجام می شــود. 
معتقدم بــرای انجام چنیــن طرح هایی صندوق 
توســعه ملی و بانک ها بایــد نهایت همکاری را با 
بخش خصوصی داشته باشــند؛ زیرا این طرح ها 
موجب آبادانی و توسعه اقتصادی پایدار و اشتغال 

زایی حداکثری است.

■در■خصوص■مورد■
بعدی■یعنی■بحث■حمل■

و■نقل■نیز،■با■توجه■به■
عدم■حضور■شرکت■های■

کشتیرانی■بزرگ■در■
ایران■پس■از■تحریم■های■
آمریکا،■بخش■بزرگی■

از■صادرات■ما■از■راه■های■
زمینی■ادامه■خواهد■

داشت.■با■وجود■این■پیش■
بینی■ها،■همواره■تصمیم■
گیری■برای■آینده■در■
وضعیت■فعلی■بسیار■

دشوار■است.■امیدواریم■
دیپلماسی■اقتصادی■

بتواند■راه■چاره■ای■برای■
خروج■از■این■بحران■بیابد

■طبق■قانون■»بهبود■
فضای■کسب■و■کار«■

انجمن■های■موازی■نباید■
تشکیل■شود.■اما■متاسفانه■

نه■تنها■این■مورد،■بلکه■
بسیاری■از■مواردی■که■در■
این■قانون■آمده■رعایت■

نمی■شود.■وجود■این■
تشکل■ها■موازی■تنها■

موجب■تضعیف■قدرت■
بخش■خصوصی■شده■و■
هیچ■فایده■دیگری■ندارد
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شــرکت صنعتی دوده فام چهارمین تولید کننده دوده 
صنعتی در کشــور با تکنولوژی نوین اســت که در سال 
1391 در شهرســتان دزفول به بهره برداری رســیده و 
با تکیه بر مزایــای تکنولوژی، تدابیر مدیریتی و تخصص 
پرسنل آموزش دیده خود، ضمن تولید محصوالت جدید 
مورد نیاز بازار و بی نیاز کردن صنعت تایر و الســتیک از 
واردات آن ها، با ورود به بازارهای جهانی، سهم قابل توجهی 
از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. 
شرکت صنعتی دوده فام در  سال 1383 به صورت شرکت 
سهامی خـــاص تاســیس و در حال حاضر جز واحدهای 
تجاری تحت مدیریت شــرکت گسترش پایا صنعت سینا 

وابسته به بنیاد مستضعفان است.
کسب■سهم■63■درصد■ازصادرات■در■سال■96■و■68■■■

درصد■در■شش■ماهه■سال■97
ظرفیت فعلی اجرا شده 40 هزار تن شامل دو خط نرم و 
سخت هر کدام 20 هزار تن در زمینی به مساحت 110778 
مترمربع  با ســرمایه گذاری بیــش از 405 میلیارد ریال 
می باشــد که خط سخت به ظرفیت 20 هزار تن در سال 
1391 و خط نرم با ظرفیت 20 هزارتن در آبان ماه سال 
1392 به بهره برداری رســیده است. در سال 96 شرکت 
موفق به بهره برداری بیش از 96 درصد ظرفیت اســمی 
شــد که این مقدار در شش ماهه سال 97 به 100 درصد 

افزایش پیدا کرده است.
شرکت صنعتی دوده فام در سال 1394 موفق به احراز 
عنوان دانش بنیان به عنوان اولین شرکت دوده صنعتی شد.
با توجه به زیر ســاخت 80 هزار تنی شــرکت و وجود 
بازار مناســب و همچنین توان باالی تکنولوژیکی شرکت 
که منجر به امکان رقابت در سطح قیمت های جهانی می 
باشد، مطالعات الزم در این خصوص در حال انجام می باشد.

کسب■سه■لوح■حمایت■از■حقوق■مصرف■کنندگان■■
شــرکت صنعتــی دوده فام با بهره گیری از سیســتم 
 ISO9001، و اخذ گواهینامه های IMS مدیریت کیفیت
اخــذ  همچنیــن  و   OHSAS18001 و    ISO14001
گواهینامه بین المللی ISO 17025 )آزمایشگاه مرجع( با 
رویکــرد صادراتی موفق به افزایش مقاصد صادراتی از 4 
کشور در سال 1394 به 16 کشور درسال 96 13گردیده 
که این ســیر صعودی همچنان ادامه دارد. شــایان ذکر 
اســت مقادیر صادراتی از 947 تن انــواع دوده صنعتی 
در ســال 1394 به بیش از 26.180 تن در سال 1396 
افزایــش یافته که این امر خود منجر به ارزآوری بیش از 
20 میلیون دالر در سال 96 برای کشور شده است.  اخذ 
ســه لوح حمایت از حقوق مصرف کنندگان موید توجه 
ویژه شرکت صنعتی دوده فام به مشتری مداری و حفظ 

کیفیت کاالی خود دارد.
این مهم در راستای حمایت از تولید داخل در حالی رقم 
خورد که ضمن برطرف نمودن نیاز بازار داخلی از گریدهای 
معمول از واردات، گریدهای ویژه که پیش از آغاز به بهره 
برداری شــرکت صنعتی دوده فام، از خارج از کشور وارد 

 04افزایش یافته که این امر خود منجر به ارزآوری بیش از  1939تن در سال  09.134به بیش از  1930سال 

ز حقوق مصرف کنندگان موید توجه اخذ سه لوح حمایت ا برای کشور شده است.  39میلیون دالر در سال 

 ویژه شرکت صنعتی دوده فام به مشتری مداری و حفظ کیفیت کاالی خود دارد.

این مهم در راستای حمایت از تولید داخل در حالی رقم خورد که ضمن برطرف نمودن نیاز بازار داخلی از 

اری شرکت صنعتی دوده فام، از خارج گریدهای معمول از واردات، گریدهای ویژه که پیش از آغاز به بهره برد

 از کشور وارد می گردید نیز توسط این شرکت پاسخ داده شد. 
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درصدی از تولید کل کشور  91در کنار سهم  1939از کل صادرات کشور در سال  %93کسب سهم بیش از 

 نشانگر عزم جدی شرکت صنعتی دوده فام در نقش آفرینی جدی در عرصه صادرات دارد. 

 صنعتی دوده فام به تفکیک کشورهای هدف صادرات شرکت

 (1939ماهه  10) 
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می گردید نیز توسط این شرکت پاسخ داده شد. 
صادرات■به■بیش■از■16■کشور■■

کســب سهم بیش از 68 درصد از کل صادرات کشور در 

ســال 1396 در کنار سهم 31 درصدی از تولید کل کشور 
نشانگر عزم جدی شرکت صنعتی دوده فام در نقش آفرینی 

جدی در عرصه صادرات دارد. 

نخستین و تنها شرکت دانش بنیان 
صنعت دوده ایران



گزارش ویژهگزارش ویژه

9293 ویژه نامه روز ملی صادرات    مهر 1397ویژه نامه روز ملی صادرات   مهر 1397

 

درصدی از تولید کل کشور  91در کنار سهم  1939از کل صادرات کشور در سال  %93کسب سهم بیش از 

 نشانگر عزم جدی شرکت صنعتی دوده فام در نقش آفرینی جدی در عرصه صادرات دارد. 

 صنعتی دوده فام به تفکیک کشورهای هدف صادرات شرکت

 (1939ماهه  10) 

 

6,648

3,1092,697
4,739

21,490

41,291

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

139113921393139413951396

پاکستان

ترکیه

فیلیپین

هند
امارات عربی

ویتنام

اندونزی

آذربایجان لهستان تایلند
عربستان کره جنوبی  چین مالزی

30%

12%

10% 41%

 تن-صادرات

 

درصدی از تولید کل کشور  91در کنار سهم  1939از کل صادرات کشور در سال  %93کسب سهم بیش از 

 نشانگر عزم جدی شرکت صنعتی دوده فام در نقش آفرینی جدی در عرصه صادرات دارد. 

 صنعتی دوده فام به تفکیک کشورهای هدف صادرات شرکت

 (1939ماهه  10) 

 

6,648

3,1092,697
4,739

21,490

41,291

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

139113921393139413951396

پاکستان

ترکیه

فیلیپین

هند
امارات عربی

ویتنام

اندونزی

آذربایجان لهستان تایلند
عربستان کره جنوبی  چین مالزی

30%

12%

10% 41%

 تن-صادرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنعتی دوده فام به تفکیک کشورهای هدف صادرات شرکتمقایسه 
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گروه خودروســازي ســايپا به عنوان پرافتخارترين 
شركت خودروســاز ايراني در زمينه صادرات، مسير 
پرفراز و نشــيبي را در فروش خارجي خود طي كرده 
است؛ اين شركت در حالي از ابتداي دهه 80 شمسي 
دســتيابي به اهداف صادراتي را جزو اســتراتژي هاي 
خــود منظور كرد كه پيش از آن، يعني از اواخر دهه 
70 شمسي، اســتفاده از روش هاي روزآمد، علمي و 
سيستماتيك بازاريابي را در دستور كار خود قرارداده 

بود.
گروه خودروسازي سايپا فعاليت خود را بر دو محور 
بــازار و محصول و رابطه پوياي اين دو متمركز كرده 
است؛ به عبارت ديگر، براي كسب موفقيت مي بايست 
از يك طرف بازار مناسب را براي محصول پيدا كرد و 
از طرف ديگر، محصول را بر نياز بازار منطبق ساخت.

در زمينه بازار، بر اساس مطالعات و اولويت بندي انجام 
شده، مناطق صادراتي داراي اولويت براي محصوالت 
سايپا مشخص شده كه عبارتند از خاورميانه، آفريقا، 
كشورهاي CIS و آمريكاي التين؛ و در زمينه محصول، 
خودروهاي ساينا و كوييك اتوماتيك به نياز مشتريان 
درخصوص خودروهاي با طراحي جديد و مجهز به دنده 
اتوماتيك پاسخ مي دهند؛ همچنين محصول رهام از 
پلت فرم جديد سايپا با توجه به استاندارد يورو 5 امكان 
ورود به بازارهاي جديد از جمله روســيه و قزاقستان 

را فراهم مي كند.

شركت سايپا در اولين تجربه صادراتي خود با طراحي 
محصولي منطبق بر خواســت مشتريان و متناسب با 
شرايط بازار موفق به نفوذ به بازار رقابتي سوريه شد. 
پس از آن ســايپا بيش از 60 هزار دستگاه خودرو را 
در ايــن بازار به فروش رســاند و عليرغم بروز جنگ 
در اين كشــور، تا امروز به ارائه محصول و خدمت به 
مشتريان مشغول بوده اســت. از ديگر بازارهاي مهم 
صادراتي ســايپا مي توان به بازار عراق اشاره كرد كه 
بيش از 160 هزار دستگاه از محصوالت سايپا به اين 

كشور صادر شده است.
ســايپا همچنين به بازارهاي لبنان، سودان، مصر، 
ونزوئــال، الجزاير، آذربايجان، تركمنســتان، بالروس 
ارمنستان، افغانستان، اوكراين، سنگال، نيجر، نيجريه، 

كامرون، ساحل عاج و غنا نيز صادرات داشته است.
با توجه به اســتقبالي كه از محصوالت ســايپا در 
بازارهاي عراق و ســوريه به عمل آمد، شركت سايپا با 
هدف افزايش ميزان صادرات و به منظور برخورداري از 
حمايت هاي تعرفه اي ناشي از توليد، اقدام به تأسيس 
خط توليد در هر دو بــازار كرد زيرا صادرات قطعات 
منفصله كــه پس از راه اندازي خطوط توليد شــكل 
مي گيرد از ثبات و استمرار بيشتري نسبت به صادرات 

خودروي كامل برخوردار است.
خط توليد شــركت سايپا در كشور سوريه در سال 
1386 و خط توليد شــركت ســايپا در عراق در سال 

1392 افتتاح شــد. خــط توليد ســوريه در تمامي 
ســال هاي جنگ توانايي توليد خود را با توليدي ولو 
انــدك حفظ كرد و خط توليد عــراق حتي در زمان 
حمله داعش با تمام ظرفيت مشغول كار بود. به واسطه 
راه انــدازي خطوط توليد، در كنــار صادرات قطعات 
منفصله، صادرات خدمات فني و مهندســي به عنوان 
مقوله متفاوتي در صادرات شــكل مي گيرد كه زمينه 
جديــدي از فعاليت هاي صادراتــي را با ارزش افزوده 

فوق العاده باال مهيا مي كند.
در نتيجه اين فعاليت ها، ســايپا موفق شده تاكنون 
هشــت بار عنوان صادركننده نمونه و دو بار به عنوان 
صادركننده ممتاز كشــوري انتخاب شود و در هشت 
سال اخير رتبه اول فروش خودرو سواري در بازار عراق 

را از آن خود كند.
شركت سايپا در شش ماهه سال جاري نيز عليرغم 
تالطمــات اقتصادي و محدوديت هــاي بين المللي 
رشــد 50 درصدي را در صادرات خود تجربه كرده 
و به رغم وجود محدوديت هاي فزاينده اميدوار است 
برنامه هــاي صادراتي خود را تا پايان ســال جاري 
محقــق كند. تحريم هــاي ظالمانــه جديد اگرچه 
محدوديت هايــي براي صادرات خــودرو و قطعات 
ايجاد كرده است، اما اين گروه مصمم است با حفظ 
بازارهاي صادراتي، از ارزش هاي ايجاد شده توسط 

برند سايپا حفاظت كند.

سايپا، به دنبال حفظ و ارتقاي ارزش برند در خارج از كشور
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