


 

 (381فهرست مطالب بريده جرايد )شماره 

 
 تاریخ چاپ صفحه روزنامه روزنامه عنوان مطلب

 - - ایت تاجرانس بخش خصوصی، قدرت نرم ایران برای صلح و ثبات در منطقه

 29/05/96 4 سترش صمتگ المللیسازی راهبرد جهانی برای پیوستن به بازار بینهلدینگ

 29/05/96 3 هان صنعتج سیکل معیوب اقتصاد ایران

 29/05/96 3 نیای اقتصادد زیرپوست حمایت از تولید

 30/05/96 3 سترش صمتگ نویس باشد یا عملگراوزیر؛ برنامه

 30/05/96 3 هان صنعتج اقتصاد در انتظار معجزه

 30/05/96 3 نیای اقتصادد 2020های اقتصادی ایران تا افق شاخص

 31/05/96 4 سترش صمتگ شریعتمداری به رشد بخش خصوصی کمک کند

 31/05/96 3 هان صنعتج شوددولت فرمانده می

 31/05/96 3 نیای اقتصادد هاسه سطح رقابت بنگاه

 01/06/96 4 سترش صمتگ وزیر جدید باید بداندنکاتی در باب صادرات که 

 01/06/96 3 هان صنعتج اطاعت بانک ها زیر فشار دولت

 01/06/96 3 نیای اقتصادد سازی صنعتیمدل ترکیه در مهارت

 02/06/96 7 سترش صمتگ آوردرشد تجارت تولید را به حرکت در می

 02/06/96 3 هان صنعتج چرخش اقتصادی دولت دوازدهم

 02/06/96 3 نیای اقتصادد ترین کاالهای صادراتی ایرانگران

 04/06/96 4 گسترش صمت افزایش نرخ ارز تنگنای تولید

 04/06/96 12 جهان صنعت توهم صادراتی مسووالن

 04/06/96 3 دنیای اقتصاد حرکت آرام رقابت صنعتی ایران

 

در  www.aiti.ir قابل ذکر است کلیه مطالب عنوان شده در فهرست فوق در سايت انجمن به نشانی

 قابل رويت می باشد.« برگزيده نشريات»بخش 
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 بخش خصوصی، قدرت نرم ایران برای صلح و ثبات در منطقه
 هعلیزاد 

سیاستمداران و دولت های کارآمد همواره در حال باز تعریف خود و شرایط موجود و چشم اندازهای پیش رو هستند تا امکان 

به تامین حداکثری منافع ملی را فراهم کنند. ارزیابی این سیاستمداران بر اساس سه موئلفه شکل می گیرد: فلسفه سیاسی که 

آن معتقدند، ظرفیت های موجود داخلی و شرایط منطقه ای و بین المللی. امتزاج این موئلفه ها، در واقع امتزاج عملگرایی و 

اصولگرایی است که در شکل اعتدالگرایی تحقق می یابد. این اعتدالگرایی را می توان در سیاست خارجی و اقتصادی دولت 

 طرح شده است.« آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت»فتمان دوازدهم هم ردیابی کرد که در ذیل گ

تصویری که تیم دکتر روحانی درباره وضعیت کنونی بین المللی ارائه می کند حکایت از جهانی چند قطبی و گذار از جهان 

 دگرگونی دچار قدرت مفهوم پساغربی، دوران در آمده، ظریف دکتر سوی از شده ارائه طرح غرب محور دارد. همانطور که در

از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. هرچند که عناصر سخت افزاری قدرت هنوز هم مهم هستند، ولی  قدرت معنایی و شده

اکنون دوران اهمیت یافتن عناصر معنایی قدرت است. معناسازیها، روایت پردازیها و گفتمان سازیها، قدرت و ارزش راهبردی 

 مشروعیت بین المللی کافی نیست.یافته اند و مؤلفه های قدرت سخت به تنهایی برای مقبولیت و 

 بازخوانی از ای، منطقه های موازنه تغییر بر تاکید با دوازدهم، دولت برنامه در همین چهارچوب اهمیت یافتن قدرت نرم است که

 ایران از پیشگیری سیاست تداوم بر تکیه با روند این پیگیری خواستار و گوید می سخن کشور عمومی دیپلماسی بازسازی و

بحران های منطقه ای، تقویت جنبه های گفتمانی و ادبیات  و مسائل برابر در نظام مسئول و سازنده تصویر ارائه هراسی،

تولیدی برای ارتقای جایگاه الگویی جمهوری اسالمی ایران می باشد. در این راستاست که وزارت امور خارجه تاکید دارد که 

باید در سیاست خارجی دوران انزواجویی ارادی و داوطلبانه در روابط بین المللی سپری شده و بر همین سیاق، گفتمان اعتدال 

  ما و در مسیر تعامل سازنده با جهان نیز متحقق شود.

گیری یک نظم نوین جهانی تکثرگرا دارد. در این بسیاری از کارشناسان نیز قبول دارند که واقعیت های موجود نشان از شکل 

دیدگاه، شرق و به ویژه آسیا در این نظم نوین جهانی جایگاه قدرتمندی خواهد داشت. در ضمن موقعیت ژئوپولیتیکی ایران 

نطقه و در آسیا به عنوان یکی از کنشگران قدرتمند حائز اهمیت است. بنابر این اگر ما بخواهیم در صحنه پرآشوب سیاست م

بین الملل موقعیتی داشته باشیم باید در عین توجه به قدرت نظامی و امنیتی، به عنوان یک کشور صلح طلب و اهل مذاکره 

تلقی گردیم زیرا که در غیر این صورت، قدرت سخت ایران تصویری منفی از کشور ارائه خواهد داد و راه تعامل و برونگرایی 

عمل به معنی احترام بیشتر به قوانین بین المللی، مشارکت در دیپلماسی عمومی و سازمان را خواهد بست. چنین رویکردی در

 های بین المللی به منظور ایجاد یک منطقه امن و باثبات است.

در عین حال باید توجه داشت که شکل گیری دنیای چند قطبی و پساغربی به این معنی نیست که کشورهایی همچون چین و 

ی منطقه ای و فرامنطقه ای بی میل شده اند. وقوف به این نکته که در واقع شرط الزم رویکرد علمگرایانه روسیه به استیال

همه دلسوزان نظام و کشور باید باشد، ما را به متحدی مشروط در مناسبات با همه کشورها بدل خواهد کرد. دکتر روحانی در 

فکری در درون جامعه قابل حذف نیست. به همین سیاق، هیچیک از قدرت دوران مبارزات انتخاباتی مجددا تأکید کرد که هیچ ت

های جهان تک قطبی یا چند قطبی هم در تعامالت بین المللی قابل حذف نیستند. بنابر این بر ماست که با تکیه بر خرد جمعی 

 دازیم.برد به تعامل با جامعه بین المللی بپر-و در راستای صیانت از منافع ملی با رویکردی برد

چندقطبی شدن صحنه جهانی به این معنی نیز هست که کنشگران غیر دولتی هم نقش پررنگ تری در مناسبات بین المللی و 

شکل دهی به جو سیاسی و اقتصادی جهانی ایفا می کنند. این امر به معنی مهم تر شدن نهادهای غیر دولتی و بخش خصوصی 

شاهد به ثمر نشستن تالش های جمعی فعاالن اقتصادی در مسیر بسط گفتمان  1392در چند ماه منتهی به خردادماه  نیز هست.
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پیروزی بخش خصوصی در تغییر گفتمان اقتصادی  اقتصادی بودیم که در سرمقاله ای به قلم آقای هادی حدادی با عنوان

 بوده مجلس و دولت خصوصی، بخش میان تعامالت سطح افزایش در محسوسی رشد شاهد تاریخ آن از. شد یاد آن از کشور

 نیز سیاسی و اقتصادی های تشکل رابطه به اقتصادی فعاالن رویکرد و نگاه و شد تدوین خصوصی بخش مطالبات سند. ایم

 دوران این و شد آغاز پساتحریم دوران به ما گذار برجام، تاریخی توافق با در طول سال های اخیر تحول مثبتی داشت. 

 جایگزین متفاوت اندیشه این های شاخصه از. گشود اندیشه ای متفاوت عرصه دیگری از حیات ایرانی را با ملزومات جدید،

 خصوصی بخش اقتصادی فعاالن تالش. است سیاست شدن محور اقتصاد نیز و بازی سیاست جای به محوری سیاست شدن

 .است اصولی و نظر مورد های سیاست سازی عمومی مسیر، این در

 ضرورت از بسته پساتحریم بخش خصوصی ، مسعود نیلی، همزمان با فراخوان کارشناسان تاجران برای ارائه1394در آذرماه 

و اندیشه را دعوت  فکر صاحبان دیگر و رسانه اصحاب کارآفرینان، متخصصین، و گفت سخن گفتمان ملی پساتحریمیگیر شکل

به همگرایی کرد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اخیرا از برنامه ریزی جدید دولت برای انسجام تیم 

: بانک گفت اقتصادی سخن گفت. رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه نیاز به شورا و وحدت تصمیم گیری داریم،

مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور رئیس جمهوری و با تشکیل حلقه ای هفت یا 

هشت نفره، تصمیماتی را بر حسب موضوع می گیرند که بقیه دستگاهها باید اجرا کنند. نوبخت درباره وظایف معاونت 

ت: آقای نهاوندیان اقتصاددان هستند و وی می تواند در جهت انسجام و هماهنگی بیشتر اقدام اقتصادی رئیس جمهور هم گف

کند و این موضوع سبب می شود تصمیمات اقتصادی دولت جدی تر گرفته شود و مردم و فعاالن اقتصادی هم به این تصمیمات 

از سوی دیگر و در بخش خصوصی نیز شاهد تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق های بازرگانی، اصناف و  بیشتر اعتماد می کنند.

در درون خود با صدایی تعاون و بیانیه های مشترک آنها بوده ایم. برای اینکه بخش خصوصی نیز بتواند پس از تبادل افکار 

واحد با دولت و در خصوص سیاست گذاری ها سخن بگوید می توان از رویکرد پیشنهادی محسن جالل پور برای حرکت اتاق 

های اد شود که نهادها و تشکلایج شرایطی باید معتقد است پور جالل استقبال کرد. « تشکل محوری»به « عضومحوری»از 

متعدد از کف و سطح به تعداد زیاد در صنوف مختلف و نقاط جغرافیایی کشور ایجاد کنیم و به باال برسانیم تا جوابگوی 

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز  بندی و ارائه نظرات نهایی در اقتصاد کشور بشوند.نیازها از جهت جمع

که صدای بخش خصوصی باید در مجلس و سایر دستگاه های دولتی شنیده  تأکید کرد در جمع فعاالن اقتصادی اتاق بازرگانی

شود. اما به اعتقاد کارشناسان تاجران، نقش کلیدی بخش خصوصی محدود به سیاستگذاری های داخلی نیست. راهکارها و 

است خارجی تغییر رویکرد سی مطالبات بخش خصوصی و جامعه مدنی باید در سیاستگذاری های منطقه ای هم لحاظ شود.

. است خصوصی بخش برای عطفی نقطه راستا، این در معاونت اقتصادی نظام به سیاست خارجی اقتصاد محور و نوید احیای

 سازنده های حرکت از همواره و است شده اقتصادی رایزنان ارزیابی و تعیین در فعال مشارکت خواستار بارها بازرگانی اتاق

پرالتهابی که منتهی به توافق عزتمند برجام شد و چه در مسیر توسعه دیپلماسی  های ماه طی در چه خارجه امور وزارت

تجاری و اقتصادی حمایت کرده است. بخش خصوصی یکی از بهترین ساز و کارهای جذب سرمایه گذاری خارجی در اختیار 

 دارد که در نهایت به اشتغالزایی و توسعه پایدار می انجامد.

ای حضور فعال تر بخش خصوصی و جوامع مدنی در سیاستگذاری های منطقه را می توان در یکی از نمونه های عملی بر

: وقت آن است که جامعه مدنی و بخش خصوصی در می گوید مقاله اخیر نایب رئیس اتاق ایران، پدرام سلطانی دید. وی

د و اندازه ای که هستند، به غیبت جبری و تاریخی خود پایان دهند و برای حفظ صلح و توقف کشورهای منطقه، در همین ح

واگرایی و خصومت در این منطقه پا پیش نهند. مردم خاورمیانه، اعم از جامعه مدنی و بخش خصوصی، می توانند قواعد کهنه 

 و تکراری بازی را در این منطقه بهم بزنند و طرحی نو در اندازند.
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 4صفحه  843شماره  29/05/96روزنامه گسترش صمت / یکشنبه 

 المللیسازی راهبرد جهانی برای پیوستن به بازار بینهلدینگ

گیری ارتباط مفید بین توانند در شکلهای بزرگ توان باالیی برای صادرات دارند و میها و شرکتهلدینگ :منیر حضوری

المللی، اطالعات های هلدینگ با شناخت بازارهای بینشرکت .وثر باشندتولیدکنندگان داخلی و متقاضیان خارجی م

های هدف، خدمات، پشتیبانی مالی و اعتباری، خدمات پس از فروش، قوانین کشورها در پذیرش الزم از جمله قیمت

تی تاثیرگذار هستند. ها نسبت به اقدام مجزای هر واحد صنعکاال را در اختیار صنایع تولیدی قرار داده و در کاهش هزینه

های المللی شده و با شرکتهایمان را گسترش داده و تقویت کنیم تا وارد بازارهای بیندر این بین ما باید بتوانیم شرکت

 .بزرگ خارجی کار کنیم

 توانیم در دنیا حرف بزنیمسازی میبا هلدینگ

ا بیان اینکه برای جامعه ایران و مدیران صنعتی آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بسیدعبدالوهاب سهل

هایمان را گسترش داده و تقویت کنیم تر است اظهار کرد: ما باید بتوانیم شرکتسازی از نان شب هم واجبهلدینگ

های تولیدی در ایران های بزرگ خارجی است. او ادامه داد: متاسفانه شرکتهای آن مشارکت با شرکتو یکی از راه

های بزرگ انگشت شمارند. در این بین باید تالش کنیم های کوچکی هستند و در این بین شرکتر عمده شرکتبه طو

های بزرگتر آبادی بهترین اقدام برای توسعه صادرات را در ایجاد شرکتهای بزرگ را بیشتر کنیم. سهلکه تعداد شرکت

ذاری خارجی دانست. او در این باره بیان کرد: امیدوارم گایرانی، معرفی تولیدات ایران به جهان، مشارکت و سرمایه

خوانی تراز شوند و با آنها همهای بزرگ دنیا همهایی ایجاد کنند که در مقابل شرکتهای ما بتوانند هلدینگشرکت

نهادات ایم که به دنبال آن هستیم. یکی از پیشداشته باشند. این مدل فعالیت بسیار پسندیده است و ما بارها گفته

هایی ها سعی کنند هلدینگما به وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت همین است که در این راستا تالش کند. شرکت

 .را تشکیل دهند که بتوانند در دنیا حرفی بزنند

توانیم قابلیت رشد داشته باشیم رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پاسخ به این سوال که در چه صنایعی می

ایم. به طور مثال هایی را هم کسب کردهایم و موفقیتهایی داشتهظهار کرد: خوشبختانه ما در صنایع مختلف فعالیتا

ساز صنایع نساجی حوزه خوبی است یا در صنایع مصالح ساختمانی، تاسیسات لوازم ساختمانی و کارخانجات قطعه

تر عمل کنیم. همچنین در صنایع پتروشیمی برای تا قوی هایی داشته باشیمتوانیم موفق باشیم و مشارکتبسیار می

  .ایم موفق عمل کنیمسازی باید اقداماتی را انجام دهیم اما به دلیل کوچک بودن خیلی نتوانستهمثال در الستیک

 های صنعتی باید سعی کنندآبادی با تاکید بر اینکه چنین اقداماتی مورد نیاز اقتصاد کشور است گفت: تشکلسهل

این مسیر را دنبال کنند البته همه در این مهم نقش دارند و باید بتوانند فرهنگ و امکاناتش را ایجاد کنند. او با اشاره 

به مشکل فرهنگی و کار جمعی در کشور ادامه داد: متاسفانه در کشور ما فرهنگ شراکت مقداری سخت است، ما 

شکالت خاص خودمان را داریم. این در حالی است که اگر بخواهیم توانیم با هم کار کنیم و در این حوزه مهنوز نمی

  .زنده بمانیم و رشد کنیم باید از چنین اتفاقاتی استقبال کنیم

های خارجی وارد ایران های داخلی اشاره و تاکید کرد: تا ما قوی نباشیم شرکتاو در آخر بر لزوم بهبود شرایط بنگاه

 .ها هم عضو و شریک ما شوندهای بزرگ و قوی ایجاد کنیم تا خارجیدینگشوند. به این ترتیب باید هلنمی

 سازی، عاملی کلیدی برای فروش و صادراتهلدینگ

سازی را عاملی کلیدی برای فروش های صنعتی هلدینگفرشاد مقیمی، معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک

ان کرد: برای اینکه واحدهای صنعتی بتوانند خود را به وگو با صمت بیو صادرات محصوالت صنعتی دانست و در گفت

  .سازی استهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها همین بحث هلدینگبازارهای بزرگتر نزدیک کنند مکانیزم



او ادامه داد: برای یکپارچه شدن واحدهای صنعتی دو راه عمودی و افقی وجود دارد. به طور معمول برای ترکیب 

کنند که یکی از آنها توجه به بازار صادرات است. واحدهایی هستند که در یک از چند استراتژی استفاده می هاشرکت

رسانند و برای اینکه بتوانند کاالی خود را به بازارهای خارجی برسانند زمینه خاص تولیدی خود را به حدی از تولید می

توانند هایی که میشوند و یکی از روشها با هم همراه میباید یکسری امور را رعایت کنند. به همین دلیل شرکت

کنند که سهام آن را به ها در واقع یک شرکت باالدستی ایجاد مییکدیگر را کامل کنند بحث هلدینگ است. شرکت

گیرند تا بتوانند به بازارهای بیرونی هم دسترسی دهند و همه زیرمجموعه یک سیاست قرار میخود اختصاص می

  .ته باشندداش

سازی اشاره کرد و گفت: وقتی به بازار های صنعتی به مزیت دیگر هلدینگمعاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک

توانید وارد شوید. مثل یک فروشگاه که اگر فقط به طور خاص یک شوید با یک محصول یا خدمات نمیصادرات وارد می

جانبی هم داشته باشد. به این ترتیب کاالهای و باید یکسری لوازمتواند موفق باشد محصول را بفروشد خیلی نمی

شود هم باید مورد توجه قرار گیرد تا بتواند نیازهای طرف خارجی جانشین یا کاالهای تکمیلی آن محصولی که صادر می

ای کوچکتر چرا که ههای بزرگتری در ارتباط باشند تا شرکتدهند با شرکترا رفع کند. خیلی از بازرگانان ترجیح می

او ادامه داد: خوشبختانه ما در خیلی از  .آورنددست میتوانند با آن بازاریابی کرده و اعتباری بین مشتریان خود بهمی

اند و صنایع کوچک همه قابلیت رشد دارند. به عبارتی صنایع قابلیت رشد داریم، صنایعی که به بلوغ کامل نرسیده

مزیت رقابتی در جاهای مختلف دارند. به طور مثال در جنوب کشورمان شیالت و خرما مزیت صنایع مختلف در کشور ما 

تواند مزیت رقابتی تری داریم، صنایع معدنی مرتبط با آنجا میترند و صنایع یا معادن قویرقابتی دارد، در جاهایی که پرآب

مثل قطب صنایع غذایی که در مشهد یا تواند مهم باشد داشته باشد. در جاهایی صنایع تبدیلی کشاورزی می

غربی اتفاق افتاده و به واسطه وجود ظرفیت کشاورزی به عنوان مزیت رقابتی قابلیت توسعه دارد. بازارهای آذربایجان

او در پاسخ به این  .اندها شکل بهتری گرفتهصادراتی به کشورهای همسایه هم یکی از دالیلی است که این قطب

توانیم کمک کنیم صادرات این صنایع توسعه پیدا کند گفت: این یک مسئله فرهنگی است. اینکه سوال که چطور می

کنیم توانیم همکاری داشته باشیم خود یک مانع و مسئله بزرگ است. متاسفانه ما همواره فکر میبپذیریم با هم می

هایی توانیم کنسرسیوماریم. در این بین میکه به تخصص نیاز دهر چیزی را خودمان باید تولید و صادر کنیم در صورتی

های مدیریت صادرات بسپاریم تا برای ما صادر کنند. یادمان نرود که هر فرد مان را به شرکترا شکل دهیم و محصوالت

 .تواند باشدتولیدکننده به الزام صادرکننده موفقی هم نمی

 

 3صفحه  3709شماره  29/05/96روزنامه جهان صنعت / یکشنبه 

 سیکل معیوب اقتصاد ایران

کنون لطمات رود و تااقتصاد ایران به شمار مییارانه نقدی بار سنگینی بر دوش  -گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

؛ حال که کابینه اقتصادی تغییر کرده است مطالبه بسیاری از فعاالن ناپذیری به بدنه اقتصادی وارد کرده استجبران

های وزیر اما با توجه به برنامه.ای هدفمند استاقتصادی کشور در جهت تغییر مسیر دولت برای رسیدن به یارانه

ها خالی است و هنوز مشخص نیست برنامه دولت دوازدهم برای نهادی اقتصاد جای اصالح قانون هدفمندی یارانهپیش

ها به شکل هدفمند دنبال شود یا حذف های نقدی چیست و از چه سازوکاری قرار است وضعیت یارانهپرداخت یارانه

  کامل آن در دستور کار قرار گیرد؟

روی کار آمده و طی چند روز آینده تکلیف کابینه اقتصادی روحانی مشخص خواهد شد،  اکنون که دولت دوازدهمهم

های نقدی در این دولت هم ادامه خواهد یافت و مشخص نیست در دولت جدید گویا برنامه غیرهدفمند پرداخت یارانه

شنهادی برای اجرای ای خواهد رسید؛ به خصوص اینکه هنوز هیچ برنامه مشخصی از سوی وزرای پیبه چه نتیجه
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رسد طی چهار سال آینده نیز ها اعالم نشده است و به نظر میبندی شده قانون هدفمندسازی یارانهدقیق و زمان

های دولت از سویی دیگر که وعده.های نقدی ادامه پیدا خواهد کردیارانه گرایانه در حوزههای عوامهمچنان حرکت

ها و قطع یارانه نقدی افراد ثروتمند جامعه، در طول چهار سال گذشته عملی هسازی یارانیازدهم مبنی بر هدفمند

های زمانی مختلفی شد که آن هم با سعی و خطا بگیران در برههای از لیست یارانهنشد و صرفا محدود به حذف عده

 .و بدون هدفمندی صورت گرفت و نتوانست نتیجه مطلوب را حاصل کند

 پذیرتوپ در زمین اقشار آسیب

ها ، سازمان هدفمندسازی یارانه۱39۶قانون بودجه سال  ۱۴جاری مطابق با تبصره با توجه به این مسایل، در سال

هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها کند. به عبارت دیگر،  5/33مجاز است، فقط 

 ۶۱تواند به تومان به هر نفر یارانه پرداخت شود، دولت فقط می ۵00ار و هز ۴۵ماهیانه  ۱39۶اگر قرار باشد در سال 

شد؛ میلیون یارانه پرداخت می 7۵به حدود  ۱39۵ماه میلیون یارانه نقدی پرداخت کند و این در حالی است که در اسفند

تا به امروز و با گذشت حدود  با این حال .میلیون نفر را قطع کند ۱۴، دولت باید یارانه حدود ۱39۶این یعنی در سال 

، دولت هنوز یارانه هیچ شخصی را قطع نکرده است. در همین زمینه عبدهللا رضیان، عضو ۱39۶پنج ماه از سال 

: عنوان کرد 9۶ها در بازه زمانی انتخابات کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با عدم اقدام دولت برای قطع یارانه

 .های باالی درآمدی به تعویق افتاده دلیل انتخاباتی شدن فضای کشور، حذف یارانه دهکهای گذشته، بطی ماه

جمهوری دوره دوازدهم بود که حسن روحانی به هم های پیش از انتخابات ریاستگفتنی است درست هفته

نام آنها در فهرست متموالن بار دیگر یارانه نقدی افرادی که تا پیش از این هایش این چراغ سبز را نشان داد که یکتیمی

و متمکنان قرار گرفته بود، بار دیگر بدون مالحظه مشمول دریافت یارانه نقدی شوند و بتوانند همین رقم اندک را هم 

طبق آمار منتشر  .توانست وضعیت بسیاری از خانوارها را بهبود بخشددریافت کنند؛ رقمی که البته شاید جمع آنها می

های پیش از انتخابات ریاست هزار نفر خانوار که حدود چهار میلیون نفر است در ماه 200لیون و شده، یارانه یک می

جمهوری قطع شد که این کار عمدتا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت، اما در بحبوحه انتخابات 

م کرده بود که قطع یارانه برای افرادی همچون شد، در حالی که دولت پیش از آن اعالیارانه تمام این افراد واریز می

ها و افرادی از این دست صورت مدیره بانکپزشکان، وکال، اعضای هیات علمی، دارندگان خودروهای لوکس، هیات

شان اگرچه در فهرست پردرآمدها عنوان شده شدگان، افرادی نیز حضور داشتند که نامگرفته بود که البته در بین حذف

 .پذیر بودندا در حقیقت جزو اقشار آسیببود، ام

 یک میلیون و سیصد هزار شغل بر باد رفته

ماه در حالی به عنوان هفتاد و هشتمین یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوارها واریز گفتنی است یارانه مرداد

واقع در شرایط کنونی بیش از یک  شده است که پیش از این مقرر بود پرداخت یارانه شصت ماه در ایران تداوم یابد. در

ها نشان این در حالی است که بررسی .سال و نیم است که پرداخت یارانه نقدی از برنامه مصوب انحراف داشته است

دهد در شش سال و نیم گذشته هزینه ایجاد بیش از یک میلیون و سیصد هزار شغل در قالب یارانه نقدی میان می

های ناشی از رشد قیمت سوخت در پرداخت یارانه نقدی با هدف جبران بخشی از هزینه .ایرانیان توزیع شده است

کشور، در دستور کار قرار گرفت، اما در عمل به دلیل در رفتن لنگر نرخ ارز، نرخ تورم نیز به شدت رو به افزایش نهاد و 

که به صورت مساوی میان جمعیت شود چرادرآمد جامعه پذیر و کمها نتوانست کمکی برای اقشار آسیبدر نتیجه یارانه

ها در ایران بود، در در نتیجه پرداخت یارانه نقدی که بخشی از قانون هدفمندی یارانه .شودبرخوردار و فقیر توزیع می

تعیین شده دست یابد و در شرایط کنونی آنچه از بار سنگین اجرای های گذشته نتوانسته به اهداف از پیشسال

هدف به حساب دار، بیقانون بر دوش اقتصاد ایران مانده، تنها یارانه نقدی است که به جای توزیع هدف نادرست این

از سوی دیگر بارمالی یارانه توزیعی در ماه هزینه سنگینی را به دولت  .شودسرپرستان خانوار در کشور واریز می



اعتباری که طی هشتاد و  .شود... میشغل و های اصالحی با هدف ایجادکند و مانع از اجرای سیاستتحمیل می

میلیارد تومان است. به این  626هزار و  262های نقدی توزیع شده است، بیش از هشت ماه گذشته در قالب یارانه

توان چنین نتیجه میلیون تومان برآورد شود، می 200ترتیب اگر هزینه ایجاد یک شغل پایدار در کشور رقمی برابر با 

 .هزینه ایجاد بیش از یک میلیون و سیصد هزار شغل در ایران در کشور توزیع شده استگرفت که 

 هامقاومت اجتماعی در برابر قطع یارانه

های صورت گرفته رقمی در حدود سه میلیون نفر است. به این ترتیب در صورتی که شمار بیکاران ایران بنا بر بررسی

شد، یک سوم بیکاران مطلق در کشور صاحب شغل نظر گرفته می برنامه درستی برای تخصیص این اعتبار در

های پیش رو است. نرخ بیکاری های اقتصاد ایران در شرایط کنونی و طی سالبیکاری یکی از مهمترین چالش.شدندمی

ال رفتن نرخ در ایران بنا بر برآوردهای صورت گرفته از سوی مرکز آمار ایران بیش از دوازده درصد است. در این میان با

هر چند تجربه پرداخت .شودهای اقتصاد و اجتماع ایران تلقی میترین چالشبیکاری در میان تحصیلکردگان یکی از مهم

های هدف یارانه سراسری در هیچ کشوری جز ایران آزموده نشده است، اما کشورهایی که با تخصیص یارانه به گروه

سازی رای آنها ایجاد کنند، در کنار پرداخت یارانه، آن هم به صورت موقت، توانمندصددند قدرت خرید و امکان زندگی را بدر

ای برای توانمندسازی های گذشته هیچ برنامهدهند این در حالی است که در سالنظر قرار میاقشار هدف را نیز مد

ز جمعیت ایران هیچ نیازی به میلیون نفر ا 20دهد بیش از برآوردهای خوشبینانه نشان می.فقرا اجرایی نشده است

ثمر مانده های گذشته تالش دولت برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه بیدریافت یارانه ندارند، اما در سال

های سراسری دارد این در حالی است که تن ها حکایت از نوعی مقاومت اجتماعی در برابر قطع یارانهارزیابی.است

با این حال در دوازدهمین .تواند آتیه نسل آینده را با خطری جدی مواجه کندمدت میاسته کوتاهها به این خودادن دولت

دهندگان را های بیشتر، نظر رایدوره انتخابات ریاست جمهوری برخی از کاندیداها تالش کردند با وعده پرداخت یارانه

اع ایران به درستی تشخیص داده است که افزایش به خود جلب کنند. این در حالی است که ترکیب آرا نشان داد اجتم

با این تفاسیر بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت دوازدهم راه سختی .ها تاثیری در بهبود معیشت نداردرقم یارانه

را برای اصالح انحراف موجود در اجرای قانون هدفمندی در پیش دارد. نکته اینجاست که قرار بود اعتباراتی از محل 

های ای، خصوصا سوخت در اختیار تولید و بخش بهداشت و درمان قرار گیرد اما حجم یارانهزایش هزینه کاالهای یارانهاف

 .کاله ماندها بینقدی برای شهروندان به حدی باال بود که سر این دو بخش از نمد یارانه
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 گرایی در ایران نتیجه عکس داده است؟ن انبوه حمایتچرا قوانی

 زیرپوست حمایت از تولید

دنبال داشته است. بررسی قوانین مربوط به حمایت گرایی در ایران نتیجه عکس بهقوانین انبوه حمایت دنیای اقتصاد:

چه در ظاهر رویکرد حمایت از تولید دهد که استراتژی کلی اقتصاد ایران اگرقانون برنامه توسعه نشان می 6از تولید، در 

عنوان دلیل نگاه بخشی و بوروکراتیک، این موضوع پیگیری نشده است. آنچه همواره بهرا مدنظر داشته، اما در باطن به

گذاران کشور مطرح شده، حمایت از تولید ملی است. تقریبا این اجماع نیز شکل گذاران و قانوندغدغه اصلی سیاست

ویژه اشتغال را بهبود بخشید و های اقتصادی، بهتوان شاخصبنیان، میپذیر و دانشتقویت تولید رقابتگرفته که با 

های داخلی و خارجی مصون داشت. این در حالی است که قوانین انبوه کشور در جهت اقتصاد کشور را در مقابل شوک

وست حمایت از تولید را بررسی کرده است. های مجلس در گزارشی زیرپحمایت از تولید نبوده است. مرکز پژوهش

دهد که درک روشنی از منافع ملی و به تبع آن منافع جمعی تولیدکنندگان های این نهاد پژوهشی نشان میارزیابی



های رسد مشکل در کشورهایی نظیر ایران به بستر و ساختار انگیزهنظر میدر تصویب قوانین وجود نداشته است. به

گردد؛ به این معنا که اگر احتمال داشته باشد که یک قانون یا مقرره، منافع گروهی را تهدید دی بازمیسیاسی و اقتصا

 شود.رسد یا به نحو مناسبی تدوین نمیکند، یا آن قانون به تصویب نمیمی

صویب انبوه قوانین گونه نیست. تکند، اما در باطن ایناستراتژی کلی اقتصاد ایران اگرچه حمایت از تولید را دنبال می

گرا در ایران نتیجه معکوس به دنبال داشته است، این مشکل به دلیل نگاه بخشی و بوروکراتیک در تصمیم حمایت

قانون  6های حمایت از تولید در شود. رویکردها و روشقوانین کشور است که ثمره آن به حمایت از تولید منجر نمی

های بررسی شد. ارزیابی روند قانونی حاکی است طی اجرای برنامه برنامه توسعه کشور در گزارشی پژوهشی

های ها و بخشگانه رقم خورده است، اما نوع حمایتحکم مربوط به حمایت از تولید در انواع بیست 358ای، توسعه

های رشد نبود یک نگرش منظم و واحد درباره راهکار»، «گذارانتشتت آرا در سیاست»دهنده وجود حمایت شده نشان

کننده کننده و تعییننبود یک نهاد مرکزی مدیریت»، «فقدان وجود یک استراتژی مشخص توسعه صنعتی»، «تولید داخلی

دهد تصویب انبوه قوانین و مقررات صرفا بخشی از منظومه ضروری برای ها نشان میاست. بررسی« هانوع حمایت

عادالنه و »تولید کافی نیست، بلکه باید بستر و زمینه اجرای  تحقق حاکمیت قانون است و نه تنها برای حمایت از

های این تحلیل پژوهشی نشان این قوانین را در نظر داشت تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت. یافته« طرفانهبی

روشن  درک»شده برای حمایت از تولید به نتیجه مطلوب خواهند رسید که سه پارامتر دهد زمانی قوانین تصویبمی

اعمال قوانین بدون تبعیض و »و « ارجحیت منافع ملی و عمومی بر منافع بخشی»، «گذار از منافع تولیدکنندگانقانون

 در نظر گرفته شود.« اعمال سلیقه شخصی

گذاران کشور، حمایت از تولید ملی است؛ گذاران و قانونبیراهه نیست اگر بگوییم دغدغه اصلی این روزهای سیاست

های اقتصادی، توان شاخصمی« بنیاندانش»و « پذیررقابت»ای که به باور تحلیلگران اقتصادی با تقویت تولید دغدغه

ترین های داخلی و خارجی مصون نگه داشت. در تازهویژه اشتغال را بهبود بخشید و اقتصاد کشور را در مقابل شوکبه

ی برنامه اول تا ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفته روند حمایت از تولید ط« های مجلسمرکز پژوهش»گزارش 

، «ارزی»های اند که عبارتند از حمایتبندی شدهنوع دسته 20ها از تولید به است. براین اساس انواع حمایت

، «دسترسی به بازار»، «ایتعرفه»، «تضمین خرید محصوالت»، «تشکیالتی»، «ترجیحی»، «تامین مالی»، «ایبیمه»

، «کلی»، «قضایی»، «فنی و آموزشی»، «زیرساختی»، «رقابت و تسهیل ورود»، «تبلیغاتی-ایرسانه»، «یکدیپلمات»

های این پژوهش حاکی است که از یافته«. هایارانه نهاده»و « ایمنطقه»، «مقرراتی»، «مالیاتی»، «مالکیت معنوی»

درصد( به حمایت از تولید  ۱8پنجم؛ )حدود یک ماده ۱60( قانون مصوب در برنامه توسعه اول تا ششم، 872مجموع )

درصد( و کمترین این نوع  25اختصاص داده شده است. بیشترین مواد حمایت از تولید در قانون برنامه چهارم توسعه )

حکم مربوط به حمایت از تولید در انواع  358درصد( مقرر شده است. عالوه بر این،  ۱5حمایت در قانون برنامه اول )

حکم(  98قانون برنامه توسعه وجود دارد که بیشترین احکام حمایت از تولید در قانون برنامه چهارم توسعه ) 6انه در گ20

دهد ها نشان میحکم( مقرر شده است. ارزیابی۱۱و کمترین احکام با هدف مورد بحث در قانون برنامه اول توسعه )

حمایت »درصد و کمترین نوع حمایت،  22حکم؛  79ر مجموع د« حمایت از طریق تامین مالی»بیشترین نوع حمایت، 

های گذاران در برنامهحکم؛ یک درصد بوده است. به این ترتیب، به لحاظ کمی، قانون 2در مجموع « دسترسی به بازار

د اختصاص ویژه از طریق تسهیالت بانکی به تولیگانه، حدود یک پنجم از احکام حمایت از تولید را به تامین مالی بهشش

 اند.داده

 گانهحامیان بیست

ها و شناسی حمایتگذار از تولید، آسیبهای درک و تحلیل نوع حمایت سیاستبراساس این گزارش یکی از راه

گذار در این خصوص است. در نظام حقوقی ایران، این رویکرد بررسی نقش واقعی آنها در رونق تولید تبیین رویکرد قانون



ساله از سوی گذاری که در بازه پنجیابد. دولت نیز باید براساس ریلب قوانین برنامه توسعه تجلی میویژه در قالبه

های اعالمی را پیش برد. در این میان مقوله حمایت از تولید از ها و سیاستگذار صورت گرفته است، برنامهقانون

ای به ویژه رشتهو همچنین رویکردهای بین منظرهای مختلف و در تقاطع علومی از جمله مدیریت، حقوق، سیاست

های نوع حمایت که در متن احکامی برنامه 20شود. در این پژوهش، بندی میاقتصاد سیاسی و حقوق اقتصادی طبقه

است که منظور « حمایت ارزی»اند، استخراج و بررسی شده است. حمایت اول، ساله اول تا ششم مطرح شدهپنج

گذاری از طریق تخصیص ارز با نرخی کمتر از نرخ بازار آزاد یا تسهیالتی برای نقل و د و سرمایهاز آن حمایت از تولی

ای و تر بیمهقرار دارد که هرگونه کمک دولت به پوشش گسترده« ایحمایت بیمه»انتقاالت ارزی است. در گام دوم 

ای مانند بیمه محصوالت با عنوان حمایت بیمهای برای حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی ارائه خدمات بیمه

ویژه از به« حمایت تامین مالی»ها، از طریق ترین نوع حمایت از تولید توسط دولتشود. شایعکشاورزی را شامل می

ها های هر دولت به بخشها، نیازها و سیاستگیرد؛ تسهیالتی که براساس اولویتطریق تسهیالت بانکی صورت می

یابد. این نوع حمایت که در پله سوم حمایتی قرار گرفته به منظور پشتیبانی از تولید، وکارها اختصاص میبیا همه کس

 کارگیری امکانات تولیدی داخل کشور و حمایت از تولیدات داخلی انجام شده است.به

ز و ترجیحی به نفع آمیهای تبعیضدر مواردی دیگری هم دولت مکلف شده است در راستای حمایت از تولید، رویه

شود. مواردی از قبیل مکلف بودن دولت گفته می« حمایت ترجیحی»تولیدکنندگان داخلی را در پیش بگیرد که به آن 

 حمایت»های ترجیحی بوده است. ترین حمایت( قانون برنامه سوم توسعه(، یکی از مهم87به خرید از داخل )ماده )

شود. براساس این گزارش آنچه بسیار در کشور شایع است، ایجاد وب میپنجمین نوع از حمایت محس« تشکیالتی

گیرد. حمایت از تولید نیز یکی از کمیسیون، شورا، سازمان و نهاد برای پیشبرد امور است که به ُکندی صورت می

عنوان ز آن بهگذار قرار گرفته که اهایی است که همواره در تشکیل و تاسیس انواع نهادها مورد توجه قانونضرورت

حمایت تشکیالتی یاد شده است.اما در موادی، حمایت دولت از تولید از طریق تضمین خرید محصوالت داخلی صورت 

های گذشته بیشتر مورد که در ششمین نوع حمایتی قرار گرفته در سال« حمایت تضمین خرید محصوالت»گیرد. می

به ترتیب هفتمین و هشتیمن نوع حمایت از « سی به بازارحمایت دستر»و « ایحمایت تعرفه»توجه بوده است. 

ای اقسام مختلفی از تعیین تعرفه حقوق گمرکی و سود بازرگانی تولیدکنندگان در کشور هستند. در حمایت تعرفه

برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تعریف شده، این در حالی است که در حمایت دسترسی به بازار، تمهیداتی برای 

لیدکنندگان کاالها و خدمات به دسترسی و مذاکره تجاری با خریداران بالقوه محصوالت از سوی دولت فراهم شده تو

ای نیاز به رایزنی المللی و منطقههم در مواردی که در حمایت از تولید داخلی در عرصه بین« حمایت دیپلماتیک»است. 

 ربوطه به یاری تولیدکنندگان خواهند آمد.و مذاکره وجود دارد، وزارت امور خارجه و نهادهای م

گذار در قوانین برنامه توسعه، است که براساس آن گاهی قانون« تبلیغاتی -ایحمایت رسانه»دهمین نوع حمایت 

تواند گذار نمیدهد. البته با توجه به آنکه قانونتبلیغاتی از تولید اختصاص می-ایمفادی را به رویکردهای حمایتی رسانه

ای های رسانهچارچوب قانون اساسی، مستقیما تکلیفی را برای صداوسیما مقرر کند، اتخاذ و اجرای چنین حمایتدر 

وکار به بازارهای مورد حمایت رقابت و تسهیل ورود داوطلبان کسب»های کالن سیاسی است. نیازمند هماهنگی

شود که یازدهمین نوع حمایت از تولیدکنندگان وب مییکی از موثرترین راهکارها برای رقابتی کردن اقتصاد محس« عالقه

قرار دارد. در مواردی که « حمایت قضایی»و « حمایت فنی و آموزشی»، «حمایت زیرساختی»است. در جایگاه بعدی 

های زیرساختی به های فیزیکی و اجرای طرحگذار از طریق مکلف کردن دولت به ایجاد تاسیسات و زیرساختقانون

بندی شده است. همچنین هر نوع حمایت از تولید و پردازد، با عنوان حمایت زیرساختی دستهتولید می حمایت از

طور کلی ارتقای دانش و فناوری، آموزش نیروی انسانی، اعزام کارشناس متخصص، تدابیر تحقیقاتی و پژوهشی و به

اند. در موارد معدودی هم در قوانین شی قرار گرفتههای فنی و آموزامور مربوط به ارتقای فناوری تولید، در زمره حمایت



گذاران و تولیدکنندگان مقرر شده که با عنوان برنامه توسعه، تکالیفی برای قوه قضائیه در جهت حمایت از سرمایه

 حمایت قضایی از آنان یاد شده است.از سوی دیگر برخی مفاد حمایتی قوانین توسعه حاوی احكام دقیق و قابل ارزيابي

در واقع در اين نوع  شوند.محسوب مي« حمايت كلي»نوعي،  نیستند و اغلب ضمانت اجرای روشني هم ندارند و به

االجرا و توان از آنها حكمي الزمشوند كه دقیقا نميهايي در قالب جمالتي كلي بیان مياحكام قانوني، سیاست

ای گونهآن است که حکم به« کلی»صلي حمايت های اتكلیفي عیني برای دولت استخراج كرد. يكي از مشخصه

گذاران و نظران، قانونتوان ارزيابي عیني و قابل سنجش و همچنین قابل اجماع توسط صاحبتنظیم شده كه نمي

عبارت ديگر، اصطالحاتي نامفهوم يا تفسیرپذير، غیرقابل سنجش  مجريان، از اجرا يا عدم اجرای آن حكم ارائه داد. به

شود كه قابلیت كار برده ميها بهها و مكانشاخص، مبهم يا دارای مفاهیم مختلف و قابل بیان در همه زمانيا بدون 

های پشتیبانی از تولید نیز یکی دیگر از روش« حمایت از مالکیت معنوی»شدت محل ترديد است. سازی آنها بهاجرايي

چنین مالکیت معنوی ثبت شده فعاالن اقتصادی است. های تجاری و همشود که به نوعی حمایت از نشانمحسوب می

ضلع آخر حمایت از  4« هاحمایت یارانه نهاده»و « ایحمایت منطقه»، «حمایت مقرراتی»، «حمایت مالیاتی»

ها و بخشودگی مالیاتی در قوانین به منظور حمایت ها، معافیتتولیدکنندگان هستند. در حمایت مالیاتی انواع تخفیف

ترین تمایزها و کارکردهای قانون برنامه توسعه، مكلف ن اقتصادی در نظر گرفته شده است. اما یکی از مهماز فعاال

 گیرد.ای صورت ميكردن دولت به تهیه و ارائه لوايح و ديگر مقرراتي است كه با اهداف خاص برنامه

های خاص ه لوايح خاص يا تدوين و ابالغ برنامهدر موضوع حمايت از تولید نیز بسیاری از مواد قوانین برنامه توسعه، ارائ

بندی شده است. دسته« حمايت مقرراتي»اند. مجموع چنین تدابیری با عنوانبیني كردهحمايتي از سوی دولت را پیش

های ماندگي برخي مناطق محروم كشور و برقراری تعادلمنظور جبران عقبگذار بههم قانون« ایحمایت منطقه»در 

كند. اين رويه درخصوص تدابیر حمايتي خاص درخصوص هايي را با رويكرد تبعیض مثبت اعمال ميی، سیاستامنطقه

هایی که در راستای ارتقای ها برای نهادهگیرد. اما در بیستمین نوع حمایتی، انواع و اقسام یارانهتولید نیز صورت مي

قرار « هاحمایت یارانه نهاده»بندی گیرد که در دستهه، تعلق میتولید ملی به تولیدکنندگان و فعاالن اقتصاد گام برداشت

دهد قوانین تصویب شده برای حمایت از تولید برای اینکه به نتیجه مطلوب های این گزارش نشان میگرفته است. یافته

توجه بیشتری  مدنظر برسد، به محیط و شرایط خاصی نیاز دارد؛ شرایطی که باید برای رسیدن به آن به سه پارامتر

گذار باید درک روشنی از منافع ملی و به تبع آن، منافع جمعی تولیدکنندگان داشته باشد شود. در وهله نخست، قانون

جویان( های غیرمولد و رانتجوی خاص )بخشهای منفعتو این منافع برای وی قابل تشخیص است. در وهله دوم؛ گروه

ن و مقررات، اعمال نفوذ و فشار نكنند و باالخره در وهله آخر؛ قوه مجريه و نظام در تصویب و اجرای نابرابر اين قوانی

صورت برابر برای همه اجرا اداری نیز بدون تبعیض و اعمال سلیقه شخصي، قوانین را اعمال كنند، يعني قوانین به

گذاری در اظ رعايت اصول قانونگذاری ايران از لحشوند. اما جدای از مسائل مربوط به كیفیت قوانین در نظام قانون

گذار در حمايت از تولید را از توان عدم تحقق اراده قانونمراحل پیش از تصويب، در حین تصويب و پس از تصويب، مي

رسد مشكل اصلی در كشورهايي نظیر ايران، به بستر و نظر ميمنظر اقتصاد سیاسي نیز مورد توجه قرار داد. به

گردد؛ به اين معنا كه اگر احتمال برود يك قانون يا مقرره، منافع سیاسي سي و اقتصادی بازميهای سیاساختار انگیزه

نحو مناسب پیاده يا رسد و اگر هم تصويب شود، بهو اقتصادی صاحبان قدرت را تهديد كند آن قانون يا به تصويب نمي

 شود.يهای متعدد برای اجرا نشدن آن مطرح مشود و بهانهواقعا اجرايي نمی

نفعان سیاسي كلیدی و مجريان قانون همسو باشد، احتمال ای با منافع محسوس ذيبرعكس، اگر يك قانون يا مقرره

شوند، اين احتمال بااليي وجود دارد كه تنفیذ و اجرا شود. وقتي قوانین با ابهام و قابلیت تفسیرهای متعدد تدوين مي

تر، عبارت روشنافع سیاسي و اقتصادی شخصي و گروهي، اجرا شوند. بهنحو گزينشي، مطابق با منوجود دارد كه به

كند و اين منافع سیاسي و در چنین حالتي، اجرای قوانین در بستر ساختار انگیزش سیاسي و اقتصادی معنا پیدا مي



رهای در حال كند كدام قانون اجرا شود و كدام قانون اجرا نشود. نتیجه اينكه در كشواقتصادی است كه تعیین مي

معنای اين است كه قوانین، گردد. حاكمیت قانون بهتوسعه مانند ايران، مشكل اصلي به فقدان حاكمیت قانون بازمي

نحوی برابر بر همگان بدون توجه به درجه نفوذ و قدرت سیاسي و اقتصادی اشخاص بیني باشند و بهپیش شفاف و قابل

توانند های ضعیف و فاقد ظرفیت كه نميشود؛ دولتتوانايي حكومت مربوط مياعمال شوند. مساله ديگر، به ظرفیت و 

ماندگي كشورها محسوب رشدی و عقبهای ضروری را در اختیار جامعه بگذارند، يكي از علل اصلي كمخدمات و حمايت

های اقتصادی اهگیرد و بنگدرستي صورت نميشوند. بدون نظام اداری قوی و سالم، مقررات و اجرای آنها بهمي

های صالح و كارآمد، هیچ تضمیني سختي و با هزينه زياد قادر به فعالیت هستند. عالوه بر اين، بدون وجود دادگاهبه

 های نو خود را مطالبه و دريافت كنند.نیست كه كارآفرينان و نوآوران موفق شوند پاداش زحمات و ايده

 

 3صفحه  844ره شما 30/05/96روزنامه گسترش صمت / دوشنبه 

 نویس باشد یا عملگراوزیر؛ برنامه

بحث این است که وزیری که در وزارت اقتصاد یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر کار آمده آیا به طور  :منیر حضوری

 نویس باشد یا عملگرا؟حتم باید برنامه

کند؟ آیا وزیر باید رشته مربوط کفایت میتخصص و دانش آن حوزه را داشته باشد یا داشتن روحیه مدیریتی و اجرایی 

اش بیشتر مورد توجه است؟ به باور کارشناسان، آن زمان را در دانشگاه خوانده باشد یا برای پست وزارت کارنامه کاری

اش با کارش تطابق داشته باشد گذشته است و آنچه برای فعالیت در یک وزارتخانه کفایت که فرد باید رشته تحصیلی

 .وگو نشستیمتوان مدیریتی و عملگرایی است. در همین زمینه با کارشناسان حوزه اقتصاد به گفت کندمی

 تجربه مدیریتی کلیدی است

ای که بر سر وگو با صمت اظهار کرد: بحث اینکه وزیر در حوزهرئیسه خانه اقتصاد در گفتمسعود دانشمند، عضو هیات

د دیگر گذشته و قدیمی شده است. زمان قدیم بود که باید یک سرهنگ کار آمده به طور حتم باید صاحب تخصص باش

ای مهم است فقط بحث مدیریت است. او تاکید بود اما امروز چیزی که برای تعیین وزیر در هر حوزهو ژنرال وزیر دفاع می

د داشته باشد. در کرد: وزیر بیش از هر چیزی باید مدیر باشد و توان اینکه گروه کارشناسی را دور خودش جمع کن

کشورهای دیگر برای اینکه فردی بر سر کار بیاید و پست مهمی را بگیرد باید بتواند مدیریت خوبی داشته باشد. به 

طور مثال، در اسپانیا خانمی وزیر دفاع شده بود که باردار بود و چون مدیر و توانمند بود، موارد دیگر مانعی برای کار او 

کنیم رئیس بیمارستان باید پزشک باشد درست نیست بلکه این مهم است که بتواند ه ما فکر میایجاد نکرده بود. اینک

هایی نگاه کنیم که مدیر باشند و سوابق مدیریتی موفقی مدیریت کند و کاربلد باشد. بنابراین امروز باید در کابینه به آدم

اقتصاد بگذاریم خیلی الزم نیست که بگردیم ببینیم  خواهیم فردی مثل کرباسیان را در وزارتداشته باشند. اینکه می

کند چراکه مدیر تحصیالت و تخصص الزم را دارد یا خیر بلکه همین که مدیر موفق و توانمندی بوده است کفایت می

رئیسه اتاق بازرگانی تواند گروه کارشناسی را به عنوان اتاق فکر برای خود درنظر بگیرد. عضو پیشین هیاتموفق می

ساله محمد شریعتمداری در وزارت بازرگانی بیان کرد: او در آن دوره به عنوان وزیر  8تهران با اشاره به سابقه کاری 

ها به توانمندی او باور خوب شناخته شد. اکنون هم که به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است خیلی

اند. اما به باور من ممکن است وزیر معدن ندارد ابراز نگرانی کردهدارند. هرچند برخی به دلیل اینکه تخصصی در حوزه 

اش را زیر سوال ببریم! پیشنهادی دولت دوازدهم به هیچ معدنی نرفته باشد اما درست نیست که ما سابقه مدیریتی

ری که از تواند در این حوزه خوب کار کند. انتظادهد که آدم موفقی بوده است و میسابقه مدیریت وی نشان می

شریعتمداری وجود دارد این است که وقتی در آن حوزه مشغول به کار شد از گروه کارشناس و متخصص بهره ببرد. 

شان به عنوان مشاوره استفاده شود. دانشمند کسانی که اقتصاد و دارایی را خوب بلد هستند باید از نظرهای تخصصی



تواند تیم متخصص ها داشته میجموعه دارد و مدیریتی که سالادامه داد: شریعتمداری به دلیل شناختی که از م

تیم تخصصی و مشورتی را  ۴خوبی را دور خود جمع کند. از آنجایی که کار وزارتخانه گسترده است، شریعتمداری باید 

رئیسه خانه های بازرگانی، معدن، صنایع کوچک و بزرگ مشغول به کار شوند. عضو هیاتشکل بدهد که در بخش

کننده بین وزارتخانه و هیات دولت را دارد. او باید نظرهای دولت را در اقتصاد عنوان کرد: امروز وزیر نقش هماهنگ

های وزارتخانه را به هیات دولت ببرد. درنتیجه برای این کار باید مدیر خوبی باشد. گیریوزارتخانه ببرد و نتایج تصمیم

 .شونداین مسئله موفق می باور دارم که شریعتمداری و کرباسیان در

 تقویت همدلی با اعتماد به وزیران

وگو با صمت اظهار کرد: وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم باید عملگرا ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران در گفت

گرا د. ما باید نتیجهتوانند کشور را اداره کننباشند. امروز دیگر شرایطی نیست که فقط سخنرانی کنند و فکر کنند که می

تر تغییرش داد. او ادامه داد: همه چیز باشیم و ببینیم که نتیجه کارمان چه است؛ اگر منفی بود، باید هر چه سریع

ایم و ما برای حل آن به وزیرانی نیاز داریم که به دنبال حل مسئله باشند مشخص است، نقاط ضعف و قوت را فهمیده

کنند در چارچوب درست باشد. به این را تکرار کنند. وزیران باید تالش کنند حرکتی که می و نه اینکه پیوسته یک مبحث

 .های دولت قرار بگیردگرایی جزو کارهایی است که باید در صدر اولویتترتیب عملگرایی و نتیجه

رد: خوشبختانه در وزارت رئیس خانه اقتصاد ایران با مثبت دانستن پرونده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اظهار ک

اند که سابقه خوبی دارند. وظیفه ما این صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد و دارایی کسانی معرفی شده

شان کنیم تا موفق شوند. ما باید به آنها فرصت جمهوری اعتماد و کمکاست که به وزیران معرفی شده ازسوی رئیس

شان را اجرا کنند، کمتر نقد کنیم و بیشتر آنها را راهنمایی کنیم. او با اشاره به اهمیت هایکار کردن بدهیم تا برنامه

تواند همدلی را جمهوری نخستین اساسی است که میهمکاری در کشور گفت: اعتماد به وزیران پیشنهادی رئیس

نیم همدلی در کشور تقویت، در کشور تقویت و اختالفات را کاهش دهد. ما باید به این سمت و سو برویم تا کمک ک

انداز و بودجه ساالنه را هم ها اجرایی شوند. با توجه به اینکه برنامه ششم، سند چشماختالفات کاهش و برنامه

مان را باید آنقدر باال ببریم که دولت از انجام آن ناتوان باشد هایمحور حرکت کنیم. نه خواسته 3داریم باید در قالب این 

هایی که در بودجه درنظر گرفته شده به سرانجام نرسد. در این روند باید ید آنقدر سستی کند که برنامهو نه دولت با

ای ها باشد. اگر کاهش بودجهدر قالب حرکت متوازن پیش برویم. اگر رشدی هست باید متوازن و مربوط به تمام بخش

رئیسه اتاق بازرگانی اظهار عضو پیشین هیات هست نباید به یک بخش فشاراید بلکه باید کل سیستم درگیر باشد.

توان به رشد کرد: ما باید فضای انتخابات را فراموش کنیم، هر کسی از هر گروهی باید به فکر این باشد که چگونه می

درصدی رسید و از رکود اقتصادی خارج شد. دیگر زمان انتقاد نیست. اکنون زمان کمک کردن است و همه وظیفه  8

هایش را بازنگری و بررسی کند. در آخر عملکرد وزیران و ک کنند. باید فرصتی به دولت داده شود که حرکتدارند کم

ها باید مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد و وزیران باید بتوانند جوابگو باشند. او در آخر با اشاره به اهمیت سازمان

دار نظر و سابقهاندازی نیاز دارد و باید از کسانی که صاحبدادن فرصت به جوانان گفت: تیم مدیریتی کشور به پوست

هستند به عنوان مشاور و اتاق فکر استفاده کرد. زمانی که به جوانان اعتماد بیشتری شود تیم مدیریتی قالب جدیدی 

 .تواند بهتر پیش رودگیرد و میبه خود می
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 اقتصاد در انتظار معجزه

از نمایندگان مجلس توانست سکاندار یکی رای اعتماد  240مسعود کرباسیان با کسب  -گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

های دولت یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی شود و بار سنگین آن را برای چهار ترین وزارتخانهترین و مهماز کلیدی

http://jahanesanat.ir/95176-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87.html


های زیادی برای رساندن آن به مقصد وجود دارد و ها و چالشسال آینده بر دوش خواهد داشت؛ باری که دشواری

از همین رو با شروع به کار دولت دوازدهم، وظیفه  .کنددی کشور را در برهه حساسی از تاریخ تعیین میاوضاع اقتصا

های خطیر وزیر اقتصاد نیز آغاز شده است که در راس آنها ساماندهی مسایل کالن اقتصادی کشور همچون رکود فعالیت

نرخی ستانی، مشکالت نظام بانکی، تکمالیات سازی،گذاری، خصوصیتولیدی، بیکاری، پایین بودن میزان سرمایه

های متعددی است به طوری که هر کدام قابل توجه است که وزارت اقتصاد شامل سازمان.شدن ارز و... قرار دارد

ها. ها و بانکسازی و بیمهاعم از سازمان امور مالیاتی، گمرک، خصوصیتوانند یک وزارتخانه جداگانه قلمداد شوند می

های رشد و بیکاری و همچنین تورم تاثیرگذار است، برعهده ی دیگر مسوولیت سیاستگذاری مالی که بر شاخصاز سو

کرباسیان نیز که .کندها نقش حیاتی این وزارتخانه و سکاندار آن را گوشزد میوزیر این وزارتخانه است که این مولفه

ف داشته و عملکرد قابل قبولی در گمرک از خود بر جا های مختلوزارتخانه پیش از این سوابق متعددی در معاونت

رسد گری وزارتخانه عریض و طویل اقتصاد به نظر میگذاشته است، از لحاظ اجرایی گزینه بسیار مناسبی برای تصدی

های وی در هایی نسبت به بنیه کارشناسی و علمی برنامهاما عدم تحصیل در حوزه اقتصاد باعث بروز تردید

پی دررسد تشکیل جلسات پیبا این حال با توجه به روحیات شخصی وی، به نظر می.ری مالی شده استسیاستگذا

های اقتصادی و نیز حضور کارشناسان و مشاوران جوان با حضور فعاالن بخش خصوصی و مدیران وزارتخانه و سازمان

تر نظران راه را برای ادامه مسیر همواردر تیم اقتصادی کرباسیان از طریق استفاده از نظرات و عقاید تمام صاحب

های مردم باید راهبرد و سازد.کارشناسان حوزه اقتصاد نیز بر این باورند دولت با توجه به مشکالت اقتصادی و خواسته

تنها به معنای حفظ ثبات اقتصادی چهار سال های جدیدی در زمینه اقتصادی ارائه کند؛ تغییر راهبردی که نهبرنامه

سازی در کشور است بلکه باید در راستای شکوفایی اقتصادی و رونق تولید شکل گیرد تا بتواند به برآورده گذشته

 .مطالبات مردم از روحانی منتهی شود

 بخشی به بازار بورسعمق

مساله هایی که از نخستین روزهای دولت دوازدهم باید در دستور کار قرار گیرد، ترین برنامهدر این مسیر یکی از مهم

اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است که خود نیازمند بسترهای فراوان از جمله بازگشت رونق به فضای اقتصادی کشور 

های رونق تولید و خروج از رکود را فراهم است. اگر بخواهیم رونق را به کشور بازگردانیم، الزم است نخست زمینه

گذاری خارجی و بهبود روابط در این بین جذب سرمایه .هیمسازیم تا بتوانیم شاخص بیکاری در کشور را کاهش د

های دستیابی به رونق خواهد بود. از طرفی تا زمانی که نرخ شرطترین پیشالمللی شبکه بانکی یکی از اساسیبین

این  های کشور را نخواهند پذیرفت و درگذاران ریسک تزریق مالی در پروژهسود بانکی اصالح نشود، به یقین سرمایه

های ترین اولویتشرایط رکود در تولید و نرخ بیکاری همچنان باال خواهد ماند؛ بنابراین کاهش نرخ سود بانکی یکی از مهم

 .کندتیم اقتصادی دولت دوازدهم خواهد بود که نقش بانک مرکزی را در کنار وزارت اقتصادی بیش از پیش پررنگ می

درصدی  80بخشی به بازار بورس تاکید شده است و در حال حاضر که بار عمق در همین راستا در برنامه کرباسیان روی

ها به بازار بورس های اقتصادی کشور بر دوش نظام بانکی است، رونق بخشی و هدایت سرمایهتامین مالی بخش

موضوع  .ار گیردسازی کاهش نرخ سود و هدایت دقیق نقدینگی مورد توجه قرتواند یکی از اقدامات فوری برای زمینهمی

ها، بحران هزار میلیاردی بودجه دولتی، مشکالت ساختاری بانک 70هزار میلیارد تومانی دولتی، کسری  700بدهی

به نظر  .آیندهای بازنشستگی، نفتی بودن صادرات کشور از جمله دیگر مشکالت مهم اقتصادی به شمار میصندوق

تواند در عین دهای مالیاتی و مبارزه بیشتر با فرارهای مالیاتی میرسد کرباسیان با ادامه مسیر افزایش درآممی

های عنوان یکی از ریسکساز ایجاد شفافیت در اقتصاد که همواره بهکاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، زمینه

نیز امیدوارند کرباسیان  بسیاری از اقتصاددانان و فعاالن بازار  .شود، باشدگذاری خارجی در ایران نیز مطرح میسرمایه



نیا را تکمیل کرده و اقدامات تمام طیببا توجه به آگاهی نسبت به ظرفیت مهمی که در این حوزه وجود دارد کار نیمه

 .گذاری خارجی را در وزارت اقتصاد پیگیری کندالزم برای رفع سرمایه

 بستن پرونده ارزهای چندنرخی و رانتی

نرخی کردن ارز در در چهار سال آینده به طور جدی پیگیری و اجرایی شود، بحث تک رودموضوع دیگری که امید می

خواهد تا یک بار سازی نرخ ارز، شجاعتی میکشور است؛ این در حالی است که اکنون برخی بر این باورند که یکسان

که دولت دوازدهم، کی و با  حال باید منتظر ماند و دید  .برای همیشه، پرونده ارزهای چندنرخی و رانتی بسته شود

سازی نرخ ارز را صورت خواهد داد و آیا این شجاعت در این دولت وجود خواهد داشت که کار را ای یکسانچه شیوه

رسد کاسبان و فعاالن کلید زده و با کمترین تبعات اقتصادی و معیشتی برای مردم، اجرایی کند. اکنون نیز به نظر می

اند های وزرای پیشنهادی برداشت کردهول منتظر تصمیم کابینه هستند و هر یک سیگنالی از حرفارز در چهارراه استانب

رو هستند. با این حال کرباسیان معتقد است که هنوز های پیشبنابراین چشم انتظار روشن شدن تکلیف ارز برای سال

 .دنرخی کردن ارز فرانرسیده و باید الزامات و شرایط آن فراهم شوزمان تک

شد پس از برجام، تبادالت و روابط بانکی کشور در شرایط گوید: تصور میهللا سیف، رییس کل بانک مرکزی هم میولی

المللی سازی نرخ ارز را عملیاتی کنیم اما به دلیل عدم وجود روابط بینمطلوبی قرار گیرد و براساس آن بتوانیم یکسان

سازی نرخ ارز اکنون شرایط را مهیا برای یکساندر واقع بانک مرکزی، هم .دسازی نرخ ارز به تاخیر افتاکافی، یکسان

دهد که این عملیات که به زعم بسیاری از کارشناسان، واقعی کردن ارز به سمت افزایش داند و همچنان وعده مینمی

؛ نه اینکه همچون گذشته، سازی شود تا بلکه بتواند ماندگاری داشته باشدنرخ آن است باید در شرایط خاص خود پیاده

سازی، سازی نرخ ارز برای مدت زمان کوتاهی اجرایی شده و پس از آن، ارز به جای دونرخی پس از یکسانیکسان

یقینا تیم اقتصادی دولت دوازدهم نیز نسبت به این امر آگاهی کافی  .سه نرخی شود و بازار سیاه برای آن شکل گیرد

ای است که باید با هماهنگی کامل وزرا در شورای پول و اعتبار تگاهی و فراوزارتخانهدارد که نرخ ارز موضوعی فرادس

 .گیر، تعیین شود و به این راحتی قابلیت اجرای اثربخش را نداردو نهادهای تصمیم

 !ای جز اصالحات ساختاری نیستچاره

اش هستند و مطالبه نی و اعضای کابینهانتظار انجام یک جراحی اقتصادی از سوی دولت روحادر این میان همگان چشم

سازی اصالحات گسترده در جهت بهبود اوضاع اقتصادی از سوی دولت بسیاری از مردم و فعاالن اقتصادی، پیاده

کند بازگرداندن شفافیت و از بین بردن رانت و فساد در بازارهای پولی اصالحات است و آنچه اهمیت بسیاری پیدا می

زدگی، نفتی و دولتی بودن اقتصاد کشور، اعالم کرده بودن، سیاستیان نیز خود با اشاره به رانتیکرباس .و مالی است

ای نداریم جز اصالحات ساختاری برای حل مشکل تاریخی اقتصاد بزنیم. این کاری بزرگ و خطیر است. این است: چاره

های اقتصاد مقاومتی در ملیاتی کردن سیاستکار در دولت یازدهم آغاز شده و باید با سرعت بیشتری تداوم یابد. ع

ای چهار ساله آینده باید انجام شود. این مساله در برنامه ششم توسعه تجلی یافته است. برنامه ششم توسعه برنامه

های اقتصادی دولت دوازدهم تجلی یافته های بلندمدت است که همگی در برنامهمدت در چارچوب سیاستمیان

ساز رفع بسیاری از معضالت تواند زمینها در دستور کار قرار گرفتن اقتصاد مردمی و سالم، میاست.در همین راست

رسد با توجه به پیشینه کرباسیان و اعتقاد وی به بازار آزاد، شاهد تغییراتی در نحوه موجود باشد و به نظر می

رقابت »های وزیر اقتصاد، گسترش بتبا استناد به صح .های اقتصادی در دولت دوازدهم خواهیم بودسیاستگذاری

توان از محورهای مورد توجه تیم اقتصادی دولت در نظر گرفت. برای دستیابی به اقتصادی سالم و مردمی را می« مثبت

های اقتصادی اولویت دارد و نظام کار بر واگذاری بنگاهوهمچنین دستاوردهای دانش اقتصاد نشان داده که محیط کسب

کار، تسهیل واصالح شود. بهبود فرآیند واردات و صادرات در یک پنجره واحد، لغو مقررات مخل رونق کسب مالیاتی باید

وگو نیز از دیگر اقداماتی است که باید به شکل جدی در کار و استفاده از نظرات شورای گفتوصدور مجوزهای کسب



ن که از امروز مسعود کرباسیان در راس وزارتخانه اقتصاد دستور کار قرار گیرند. براساس آنچه گفته شد و با توجه به ای

ها و تصمیمات کالن اقتصادی را برای چهار سال آینده برعهده خواهد داشت، باید شاهد مسوولیت سیاستگذاری

ها باشیم و الزم است در این راه، انرژی تمام فعالیت دوچندان دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد نسبت به دیگر حوزه

سازی خواسته جامعه و نیاز شهروندان به شکلی همراستا و موثر به کار گرفته ضای تیم اقتصادی در جهت برآوردهاع

 .شود

 

 3صفحه  4۱24شماره  30/05/96روزنامه دنیای اقتصاد/ دوشنبه 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرد

 2020های اقتصادی ایران تا افق شاخص

را بر  2020های اقتصادی ایران تا سال ت، معدن و تجارت در گزارشی آینده برخی شاخصوزارت صنع دنیای اقتصاد:

 Trading»المللی اعالم کرده است. این گزارش که براساس اطالعات منتشر شده موسسه های بیناساس ارزیابی

Economics»تولید ناخالص داخلی»، «پول»، «بازار»حوزه  ۱0های مرتبط با ایران در ، تهیه و تنظیم شده، شاخص» ،

را مورد بررسی قرار داده است. در « وکارکسب»و « دولت»، «مالیات»، «تجارت»، «کنندهمصرف»، «هاقیمت»، «کار»

ارزیابی شده  2020بخش مختلف تا سال  5در « وکارکسب»بخش و 7در « تجارت»های رو افق شاخصگزارش پیش

 5387خود را با رقم « مازاد تجاری»، 20۱6ایران در سه ماهه چهارم سال  دهداست. آمارها در حوزه تجارت نشان می

 میلیون دالر بوده است. 76۱7برابر با  20۱6تا  ۱974های میلیون دالر به ثبت رسانده و متوسط تراز تجاری آن طی سال

دالر میلیون 4676به رقم ، 2020تراز تجاری ایران در متوسط فصلی سال  ها،بینیاین در حالی است که براساس پیش

کشور « صادرات»خواهد رسید که حکایت از کاهش تراز تجاری کشور دارد. اما در مقابل کاهش تراز تجاری ایران، افق 

 20۱6نسبت به سه ماهه سوم سال  20۱6روشن خواهد بود. براساس آمارها، ارزش صادرات سه ماهه چهارم سال 

 28404برابر  20۱6تا  ۱974های میلیون دالر افزایش یافته و متوسط آن طی سال 22۱48میلیون دالر به  ۱9239از رقم 

بینی دالر پیشمیلیون 2۱782رقمی برابر با  2020میلیون دالر بوده است. البته ارزش صادرات ایران در متوسط فصلی 

« واردات»تشر شده، ارزش کمتر خواهد بود. همچنین براساس آمارهای من 20۱6تا  ۱974های شده که از متوسط سال

 ۱676۱دالر به میلیون ۱5۱۱2از  20۱6با افزایش نسبت به سه ماهه سوم سال  20۱6در سه ماهه چهارم سال 

ها نشان بینیمیلیون دالر بوده است. پیش 20787برابر  20۱6تا  ۱974های دالر رسیده و متوسط آن طی سالمیلیون

دالر برسد که بیانگر افزایش ارزش این بخش میلیون ۱7202به  2020ل دهد بخش واردات تا متوسط فصلی سامی

های حوزه تجارت است که روند آن در این گزارش مورد توجه قرار یکی دیگر از شاخص« مازاد حساب جاری»است. 

یلیون م 3225، مازاد حساب جاری ایران برابر 20۱6دهد در سه ماهه چهارم سال ها نشان میگرفته است. ارزیابی

 میلیون دالر رسیده است. 5778نیز به میزان  20۱6تا  ۱975های دالر ثبت شده و متوسط آن طی سال

دست خواهد یافت. روند  4525افزایشی خواهد بود و به عدد  2020این در حالی است که افق این شاخص تا سال 

این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است؛ نیز در  2020تا سال « نسبت مازاد حساب جاری به تولید ناخالص داخلی»

درصد به ثبت  6 /30، مازاد حساب جاری نسبت به تولید ناخالص داخلی به میزان 20۱6آمارها حاکی است در سال 

شود این شاخص بینی میدرصد بوده است. پیش ۱ /49به میزان  20۱6تا  ۱980های رسیده و متوسط آن نیز طی سال

درصد دست یابد. ششمین شاخصی که در حوزه تجارت مورد واکاوی  6 /5دی را طی کند و به روند صعو 2020تا سال 

با کاهش نسبت به ماه مه  20۱7است که براساس آمارها تولید آن در ماه ژوئن سال « تولید نفت خام»قرار گرفته 

دهد تولید نفت خام شان میها نمیلیون بشکه رسیده است. ارزیابی 3 /880میلیون بشکه به  3 /893از  20۱7سال 



که « گذاری مستقیم خارجیسرمایه»میلیون بشکه در روز برسد.  4 /0۱3به  2020ایران تا متوسط فصلی سال 

میلیون دالر افزایش یافته  ۱262به میزان  20۱5عنوان آخرین شاخص تجارت مورد بررسی قرار گرفته است در سال به

دهد میزان ها نشان میدالر بوده است. ارزیابیمیلیون 2277برابر  20۱5تا  ۱998های و متوسط آن طی سال

 روند صعودی را دنبال کند. 2020گذاری خارجی تا افق سرمایه

وکار نیز پنج زیرمجموعه مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت درحوزه کسب

نسبت به دوره مشابه سال  20۱6، در سه ماهه چهارم سال «ید صنعتیرشد تول»های منتشر شده براساس داده

درصد بوده است. این در حالی  5 /94برابر  20۱6تا  ۱975های درصد افزایش یافته و متوسط آن طی سال ۱4 /60قبل، 

نیز « نه فوالدتولید ماها»درصد خواهد رسید.  ۱0 /23به  2020ها رشد تولید صنعتی تا سال بینیاست که بنا بر پیش

تن افزایش یافته و میلیون ۱ /785تن به میلیون ۱ /723نسبت به ماه مه همان سال، از رقم  20۱7در ماه ژوئن سال 

ها تولید بینیهزارتن بوده است. طبق پیش 767 /23برابر با  20۱7تا  ۱99۱های متوسط تولید ماهانه آن طی سال

وکار های بخش کسبرو خواهد شد. یکی دیگر از شاخصتنی روبهمیلیون ۱ /700با جهشی  2020ماهانه فوالد در افق 

است. براساس آخرین ارقام ساالنه بانک « وکارسهولت کسب»که از سوی وزارت صنعت مورد ارزیابی قرار گرفته، 

ه سال نسبت ب ۱20با رتبه  20۱6وکار، در سال کشور، ایران در شاخص سهولت کسب ۱90جهانی در مقایسه با 

بوده است.  ۱36برابر با  20۱6تا  2008های تری کسب کرده و متوسط آن طی سالموقعیت ضعیف ۱۱7با رتبه  20۱5

دار وکار در ایران همچنان ادامهها روند رو به افول شاخص سهولت کسببینیاین در حالی است که براساس پیش

هایی است که در نیز یکی دیگر از شاخص« دراک فسادا»خواهد رسید. شاخص  ۱29به  2020خواهد بود و در افق 

، رتبه و امتیاز ایران در «Transparency International»ها توفیق چندانی کسب نکرده است. در گزارش بینیپیش

تا  2003های ( بوده و متوسط آن طی سال۱00از ) 29( و ۱75از ) ۱3۱ترتیب به 20۱6شاخص ادراک فساد در سال 

دهد رتبه و امتیاز ایران در شاخص ادراک فساد تا سال ها نشان میبینیبوده است. پیش 26و  ۱24ترتیب به 20۱6

وکار مورد عنوان آخرین شاخص بخش کسبکه به« پذیریرقابت»خواهد رسید. شاخص  29و  ۱65ترتیب به به 2020

 Global»برد. در گزارش ط خوبی به سر نمیدر شرای 2020ارزیابی قرار گرفته است، همانند دو شاخص قبلی در افق 

Competitiveness Report»از  4 /۱2( و ۱38از ) 76ترتیب به 20۱6پذیری در سال ، رتبه و امتیاز ایران در شاخص رقابت

دهد امتیاز ها نشان میبینیبوده است. پیش 4 /25و  73ترتیب به 20۱7تا  20۱۱های ( بوده و متوسط آن طی سال7)

نخواهد  20۱6خواهد رسید که تفاوت چندانی با امتیاز کسب شده در سال  4 /۱به  2020پذیری در افق ص رقابتشاخ

 داشت.

 

 4صفحه  845شماره  3۱/05/96روزنامه گسترش صمت / سه شنبه 

 شریعتمداری به رشد بخش خصوصی کمک کند

 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی  -محمدرضا بهرامن 

کنم چرا که ایشان زحمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم قدردانی میای محمدرضا نعمتهاز اقدام

 .های زیادی را اعمال کردندزیادی در این وزارتخانه کشیدند و تالش

در ادامه امیدوارم با آمدن آقای محمد شریعتمداری این مسیر ادامه یابد و به طور خاص بخش خصوصی بیشتر از  

هایی که بخش خصوصی برای اقتصاد کشور ایجاد ها مورد توجه قرار بگیرد.با توجه به مزیتگذاریشته در سیاستگذ

توان گفت که بخش خصوصی به ویژه معدن این توانایی را دارد که به رونق کرده این مورد دور از انتظار نیست و می

هایی که دارد هادی دولت دوازدهم با روحیه و توانمندیکشور کمک کند. در این بین، محمد شریعتمداری، وزیر پیشن

ها از مدیرانی توانمند استفاده و به رشد بخش خصوصی کمک تواند در کنار فعاالن بخش خصوصی و تشکلمی



های بزرگ باز شد که در این راه دولت به طور عام و وزیر کند.خوشبختانه در دولت یازدهم پای بخش خصوصی به پروژه

معدن و تجارت به طور خاص زحمت زیادی کشیدند. امیدوارم این رویه در دولت دوازدهم هم ادامه پیدا کند تا صنعت، 

فعاالن بخش خصوصی بتوانند از مشکالت قانونی و سنتی رها شوند و در جهت باال بردن تولید ناخالص داخلی کشور 

بود فضای کسب و کار، ثبات در اقتصاد کالن، واقعی و ایجاد اشتغال، نقش بیشتری داشته باشند.ما در کل خواهان به

 .کردن نرخ ارز و دوری از هرگونه رانت با بکارگیری بخش خصوصی توانمند در اقتصاد کشور هستیم

 

 3صفحه  37۱۱شماره  3۱/05/96روزنامه جهان صنعت / سه شنبه 

 شوددولت فرمانده می

فربه شدن دولت و نفوذ آن در تمام سازوکارهای اقتصادی در جامعه انتقادی است که  -«صنعتجهان» :صفحه اقتصاد

ان و فعاالن اقتصادی نسبت به دولت وارد بوده است و به نظر از سالیان گذشته تاکنون همواره از سوی کارشناس

رسد که کابینه دوازدهم نه تنها برای مقابله با این امر و کوچک شدن دولت قدمی برنخواهد داشت، بلکه تعریف می

ختلف های مرساند که دولت قصد دارد در زمینههای جدید از سوی حسن روحانی این سیگنال را میها و معاونتپست

های سیاستگذار اقتصادی که در گری امور را در دست گیرد و از آزادی عمل و استقالل نهادبه ویژه حوزه اقتصاد، تصدی

شود که حسن روحانی طی یکی از اولین اقدامات خود در ماجرا از جایی آغاز می .تضاد با منافع دولت هستند، بکاهد

ای اقتصادی تعیین جمهور را ایجاد و برای آن فرماندهت اقتصادی رییسدولت حاضر، معاونت جدیدی تحت عنوان معاون

کند؛ معاونتی که اگرچه ممکن است کمک حال تصمیمات و اقدامات اقتصادی اعضای دولتی و حکومتی باشد اما می

ی بیشتر، کارای جز موازیگیرنده و سیاستگذار متعدد، نتیجهتجربه نشان داده است که ایجاد چنین مراکز تصمیم

در این میان ایجاد بی سر و صدای این  .های اجرایی به همراه نخواهد داشتپیچیده شدن فرآیندها و بوروکراسی

های اقتصادی به ویژه وزارت امور اقتصادی و معاونت به فاصله چند ساعت پس از مشخص شدن سکاندار وزارتخانه

های بسیاری را در پی داشته است و به سوی دولت، واکنشهای تشکیل آن از دارایی و عدم توضیح درباره ضرورت

ای در کنار وزرای اقتصادی جهت گذرد قرار دادن یک گزینه به عنوان سایهجمهور میرسد آنچه در ذهن رییسنظر می

های دیگر گیری و فرماندهی امور اقتصادی از سوی دولت و محدودتر کردن حیطه فعالیت نهادتقویت قدرت تصمیم

 .های غیردولتی، خواهد بودهای فعال زیر نظر دیگر ارگانچون بانک مرکزی یا سازمانهم

تر طلبی و گستردهمطابق قانون دولت باید سعی خود را مبنی بر کوچک شدن خود به مرور زمان به کار بندد اما قدرت

ی سیاستگذاری شده است که ها و نهادهاگیری چنین ارگانگری امور اقتصادی توسط دولت باعث شکلشدن تصدی

تاسیس هایی موازی و مخل با یکدیگر دارند؛ این در حالی است که از سوی این معاونت تازهبعضا وظایف و مسوولیت

وکار و فاصله گرفتن دولت از یعنی محمد نهاوندیان اعالم شده است این معاونت به دنبال برداشتن موانع کسب

فعالیت اقتصادی برای مردم است اما توضیح دقیقی مبنی بر چگونگی سازوکار و  تر کردن فضایگری و گستردهتصدی

گوید: اولویت جدی حذف موانع کسب و کار از سر راه مردم نهاوندیان می .های آن داده نشده استچارچوب فعالیت

مقرراتی و بوروکراسی های است؛ مقررات هرچه کمتر شود، شتاب برای تولید و اشتغال با کم کردن مجوزها و محدودیت

جمهور در پاسخ به این سوال که آیا معاونت اقتصادی معاون اقتصادی رییس  .اقتصادی شتاب کار بیشتر خواهد شد

وکار این مسوولیت تیم اقتصادی دولت را برعهده دارد و رابطه وزرای اقتصادی با آن چگونه خواهد بود، گفت: درباره ساز

نهاوندیان افزود: نکته مهم این است   .شودرسانی میبحث خواهد شد و به موقع اطالعکار در ستاد اقتصادی دولت 

گیری در مباحث اقتصادی فاصله خواهیم گرفت و سرعت در سازی و تصمیمکه ما از طوالنی شدن مسیر تصمیم

 .سازی با مشورت نخبگان بیشتر خواهد شدگیری و تصمیمتصمیم

 تقلیل نقش وزارت اقتصاد

http://jahanesanat.ir/95220-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
http://jahanesanat.ir/95220-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
http://jahanesanat.ir/95220-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.html


های اقتصادی اعم از وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وجود ر حالی است که تعدد دستگاهاین د

گیری مانند ستاد جمهور و تعدد ارکان تصمیمجمهور، مشاور اقتصادی رییسهایی مانند دستیار اقتصادی رییسسمت

گیری در حوزه اقتصاد مواجه کرده را با مشکل تصمیمفرماندهی اقتصاد مقاومتی، شورای اقتصاد و... همواره دولت 

   .کننداست. همچنان که بسیاری از اقتصاددانان از این مشکل تحت عنوان وجود چند پادشاه در یک ملک یاد می

بسیاری نیز معتقدند که دولت باید بسیاری از این مراکز را در یک دستگاه تجمیع کند. مثال پیشنهاداتی مطرح شده 

بنی بر اینکه دولت وظایف سازمان برنامه و بودجه را در وزارت اقتصاد تجمیع کرده و فرماندهی اقتصادی را نیز است م

 .به وزیر این حوزه که سیاستگذاری مالی و بخشی از سیاستگذاری پولی را به عهده دارد، واگذار کند

ها که هر یک دهد تعدد وظایف و دستگاهمی نکته قابل توجه در این میان این است که تجربیات سالیان گذشته نشان

که در یک بازه شود. مثال در حالیهای اقتصادی میزنند، تنها سبب چندپارچگی در سیاستگذاریساز خود را می

زمانی در دولت یازدهم، رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزیر اقتصاد خواهان کاهش نرخ سود بانکی به دلیل 

رییس کل بانک مرکزی با توجیهاتی مربوط به وضعیت نظم بانکی انتقاد جدی نسبت  اقتصادی بودند، مشکالت رکود 

شد که تصمیم واحدی برای نرخ سود بانکی گرفته نظر در نهایت سبب میبه نرخ سود بانکی نداشت و این اختالف

کند، از جمله اینکه مگر ذهن ایجاد می نشود.در چنین شرایطی ایجاد یک معاونت اقتصادی جدید سواالت بسیاری را در

ها حتی به تعداد طبق قانون، بنا بر کوچک کردن دولت نبوده است، چگونه است که به جای کاستن از تعدد دستگاه

های آن آفرینی خواهد کرد، حیطه اختیارات و مسوولیتشود، معاونت جدید چگونه در اقتصاد ایران نقشآن اضافه می

موضوع قابل توجه دیگر این است که این معاونت به چه نحوی تحت نظارت دستگاه ناظر خواهد بود  د،چگونه خواهد بو

هایی مانند اقتصاد کمرنگ شود و به این ترتیب و این نگرانی نیز وجود دارد که با ایجاد این معاونت تازه، نقش وزارتخانه

یکی دیگر از انتقاداتی که  .ستانی تقلیل یابدو مالیاتنقش وزیر اقتصاد به جای سیاستگذاری به اداره امور گمرکی 

پس از ایجاد معاونت اقتصادی مطرح شده، مبنی بر این است که اگر معاونت جدید برای افراد خاصی تدارک دیده شده 

ای با طرح این مساله که واکنش شدید مجلس نسبت به گزینه اولیه باشد، نتیجه چندان مطلوبی نخواهد داشت. عده

کنند که چنین جمهور برای وزارت اقتصاد منجر به ایجاد معاونت اقتصادی شد، این موضوع را مطرح میپیشنهادی رییس

تر شدن تواند برای اشخاصی که مدنظر دولت هستند مسوولیتی تعریف کند ولی به فربهاقدامی درست است که می

رد با تشکیل معاونت اقتصاد قطعا با مشکل تداخل وظایف در همین زمینه یک اقتصاددان عقیده دا .شوددولت منجر می

 .رو خواهیم شدروبه

 فلسفه وجودی معاونت اقتصادی

هایی است که از پیش مطرح بوده و آن حسین راغفر اعالم کرد: ایجاد یک معاونت اقتصادی جدید بر خالف آن بحث

ت باید به این سوال پاسخ داده شود که نقش کاهش اندازه دولت است. اکنون که یک معاونت موازی ایجاد شده اس

راغفر همچنین گفت: تاکنون هر یک از اعضای تیم اقتصادی   .های عریض و طویل چیستوزارت اقتصاد و سایر دستگاه

هایی داشتند. آیا اکنون معاونت اقتصادی اعم از رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد مسوولیت

ریزی کند، در چنین شرایطی قطعا با مشکل تداخل وظایف گیری و برنامهها تصمیمموازی با این دستگاه قرار است

شود؛ در شوند به تناسب آنها ظرفیت سازمانی ایجاد میجا میوی افزود: وقتی مسووالن جابه  .رو خواهیم شدروبه

 .اهی چه خواهد بودکه باید جوانب امر سنجیده شود که فلسفه وجودی چنین دستگحالی

 جایی بیهوده افرادبهجا

جمهور برای همچنین عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی اظهار کرد: ممکن است رییس

گفت: « صنعتجهان»وگو با محمدقلی یوسفی در گفت .های سیاسی قرار گرفته باشداجرای این اقدام تحت فشار

قانون حاکم نباشد و افراد نقش اصلی را ایفا کنند با مشکل مواجه خواهیم شد و بهتر است  متاسفانه وقتی در جامعه



وجوی افراد اصلح وی افزود: بهتر بود به جای اینکه به جست .ها باشیمبه جای تغییر افراد به دنبال تغییر سیاست

شد تالش در اختیار دارند، خواسته می های سیاسی و تمام کسانی که تریبونها، گروهبپردازیم از مسووالن، رسانه

خود را برای برقراری هرچه بهتر نظم و قانون به کار گیرند.یوسفی تصریح کرد: باید شرایطی فراهم باشد که افراد بدون 

توانستیم بگوییم گونه بود میدر نظر گرفتن رنگ، نژاد و عالیق سیاسی، توانایی ایفای نقش داشته باشند و اگر این

اکنون قانون از جایگاه کافی برخوردار نیست و به همین دلیل این افراد هستند قوی حاکم است ولی متاسفانه هم قانون

کند، تبدیل این کارشناس اقتصادی گفت: مشکلی که دولت با آن دست و پنجه نرم می .ها تاثیرگذارندکه بر سیاست

سازی فکر مردم باشیم و سعی خود را برای برآوردهشدن دولت به یک شرکت سهامی عام است و به جای اینکه به 

 .های سیاسی هستیمهای گروهمطالبات مردم به کار گیریم به دنبال رفع خواسته

های مردم و عملکرد مسووالن تفاوت ایجاد شده و حسن اکنون میان خواستهوی خاطرنشان کرد: به این طریق هم

 .ها را دنبال کندی آزاد کند که بر اساس خواست ملت سیاستروحانی نتوانسته است خود را از چنین اسارت

جایی آنها، عمال این سیگنال ارسال بهعضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد: با تغییر افراد یا جا

د توجه داشت وی تاکید کرد: البته بای.ای در زمینه مسایل اقتصادی در کار نخواهد بودشود که شاید تغییرات عمدهمی

های دولت همچون سیاست خارجی از مطلوبیت قابل قبولی برخوردار بوده اما در زمینه که برخی سیاستگذاری

های اقتصادی این توفیق حاصل نشده است. بنابراین دولت باید به مسایل اقتصادی توجه بیشتری نشان سیاست

 دهد.

جمهور اظهار کرد: برای این کار ممکن است دالیل قتصادی رییسیوسفی در زمینه انتصاب نهاوندیان به عنوان معاونت ا

این کارشناس .های سیاسی قرار گرفته باشدجمهور برای این اقدام تحت فشارزیادی وجود داشته باشد و شاید رییس

یس اقتصادی افزود: شاید در پس تصمیمات حسن روحانی این تفکر وجود داشته است که فرد دیگری را به عنوان ری

دفتر خود انتخاب و نهاوندیان را به شکلی محترمانه به عنوان یک گزینه دیگر در تیم اقتصادی خود منصوب کند.وی تصریح 

 .ها باشددهنده تغییر سیاستتواند نشانجایی افراد به طور کلی نمیبهکرد: با این حال مساله اینجاست که جا

 شودوضعیت اقتصادی بدتر می

انی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره اهمیت محاصره اقتصاد از سوی دولت به الرگناصر موسوی

های اخیر ترین مشکلی که در سالترین مشکالت کشور یا به تعبیری اساسیگفت: یکی از بزرگ« صنعتجهان»

ا اولویت تولید و اشتغال های اخیر به شدت بشاهد بودیم جریان معیشتی کشور بوده است.به گفته الرگانی، در سال

رسد دولت در راستای این مسایل اقدام به چنین چینشی کرده است. در چنین مواجه هستیم از همین رو به نظر می

رسد. به اعتقاد این نماینده مجلس، اولین تصوری شرایطی انتخاب مشاور و معاون اقتصادی دور از ذهن به نظر نمی

ت مسایل اقتصادی در بازه زمانی کنونی برای دولت است. این در حالی است که اگر آید اهمیکه در ذهن به وجود می

این تصور را جدی نگیریم، چنین عملکردی از سوی دولت به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.همچنین نایب رییس کمیسیون 

تصاد کشور پیدا کند باید کند تسلط بیشتری بر اقاقتصادی مجلس افزود: اگر تصور بر این باشد که دولت تالش می

هایی باالتر از وزارتخانه و چه در زیردست خیلی جدی نگران روند اقتصادی کشور باشیم. به هر روی این افراد چه در رتبه

وزارتخانه مشغول به کار شوند، خواسته و ناخواسته در روند کاری این وزارتخانه دخالت خواهند کرد.وی تاکید کرد: 

ه کنونی پیش رود موجب افزایش مشکل رکود خواهد شد. از همین حیث امید است دولت قصد شرایط اگر به گون

تر و بیشتر در مسایل اقتصادی را نداشته باشد تا در نهایت مصائب مربوط به معیشت مردم کمتر گریبان دخالت وسیع

 .جامعه را بگیرد
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 یافتگی کشورها بررسی شدبر اساس درجه توسعه

 هاسه سطح رقابت بنگاه

های هایی را در نظر بگیرند؟ ارزیابی تئوریها برای باقی ماندن در میدان رقابت باید چه مولفهبنگاه دنیای اقتصاد:

شوند به دلیل ارائه هایی که از یک سیستم رقابتی قوی داخلی، وارد بازار جهانی میدهد بنگاهاقتصادی نشان می

های پایین و کیفیت مناسب که از نتایج رقابت است؛ در بازارهای جهانی از شانس موفقیت باالیی کاالهای دارای قیمت

شود، نشان پذیری جهانی که هر سال از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر مینتایج گزارش رقابت برخوردارند.

رکن و در سه سطح توسعه تعیین شده است. به رغم اینکه  ۱2ها در پذیری بنگاهدهد عوامل موثر بر بقا و رقابتمی

ارکان رقابت برای تمام کشورها یکسان است، اما اثرات این عوامل بر کشورهای مختلف متفاوت بوده و بنا به سطح 

است که تنها بر « رمحونهاده»های متفاوتی برای ارتقای رقابت وجود دارد. سطح اول توسعه توسعه کشورها روش

گیرد. حفظ رقابت در این اساس عوامل طبیعی یعنی منابع طبیعی و نیروی کار بدون مهارت ابتدایی رقابت صورت می

، «هاتوسعه مناسب زیرساخت»، «عملکرد خوب نهادهای دولتی و خصوصی»مرحله از توسعه در درجه نخست به 

، بستگی خواهد داشت. «که حداقل آموزش نخستین را دیده است نیروی کار سالم»و « فضای باثبات اقتصاد کالن»

کارآیی »، «آموزش و تربیت در سطوح عالی»است. در این مرحله، رقابت از طریق « کارآیی محور»سطح دوم توسعه 

« های موجودیبرداری از مزایای فناورتوانایی بهره»، «یافتهبازارهای مالی توسعه»، «عملکرد خوب بازار کار»، «بازار کاال

« محورخالقیت»گیرد. اما در سطح سوم توسعه، کشورها در مرحله صورت می« یک بازار بزرگ داخلی یا خارجی»و 

ترین فرآیندهای ها باید با تولید کاالهای جدید گوناگون با استفاده از پیچیدهگیرند. در این مرحله بنگاه)نوآوری( قرار می

و « غیرمتمرکز»، «اقتصادهای باز»بت کنند. تجارب تاریخی بیانگر این موضوع است که های جدید رقاتولید و نوآوری

های سیاست»اند. براساس گزارش فصلنامه های اقتصادی داشتهعملکرد بهتری نسبت به سایر دستگاه« رقابتی»

یافتگی کشورها مورد سعهها با توجه به سطح تووزارت امور اقتصادی و دارایی مساله رقابت بنگاه« مالی و اقتصادی

توان گفت رقابت در تمام ابعاد سبب بهبود عملکرد طور کلی میبررسی قرار گرفته است؛ بر اساس این گزارش به

ارائه کاالها با »، «هاکاهش قیمت»ویژه در بازارهای صنعتی باعث شود. رقابت بهاقتصاد و افزایش کارآیی آن می

خواهد شد. از سوی دیگر « کنندگان به کاالها و خدماتبهبود دسترسی مصرف»و « های مختلفها و کیفیتخصوصیت

در اقتصاد جهانی که با سرعت باال به سمت جهانی شدن در حال حرکت است، کشورهایی در بازار جهانی موفق 

جهانی، شاخص  پذیریپذیری را تقویت کنند. در گزارش رقابتخواهند بود که در بازارهای داخلی خود بتوانند رقابت

گیری اصول بنیادین اقتصاد خرد و کالن رقابت ملی مورد عنوان ابزاری جامع برای اندازهبه (GCIپذیری )جهانی رقابت

های متعدد و متنوعی مورد مطالعه قرار گرفته تا توان رقابت اقتصادی استفاده قرار گرفته است. بر این اساس، شاخص

های مورد استفاده از پایگاه بررسی تامین رفاه برای شهروندان مشخص شود. داده و توانایی کشورها برای فروش در

یافته، کشور توسعه ۱68های رقابتی محاسبه شده درخصوص صورت شاخصاستخراج شده و به (GCIجهانی رقابت )

 اند.( به کار رفته20۱۱-20۱4یافته )در حال توسعه و توسعه

 هاسطوح توسعه بنگاه

شود. رقابت در بازار موجب آل اقتصاددانان و شرط بهینه تخصیص منابع در اقتصاد شناخته میعنوان دنیای ایدهرقابت به

خود، یکی از منابع رشد اقتصادی در کشورها به شمار وری به خودیشود و رشد بهرهوری میافزایش کارآیی و بهره

اند. بوده« وریرقابت و نرخ رشد بهره»و بین « ابت و کارآییرق»رود. بسیاری از مطالعات بیانگر رابطه مثبت بین می

ها عملیات خود را برای افزایش کارآیی و در نتیجه حفظ سودآوری براساس این گزارش در صورت وجود رقابت، بنگاه



شدن منابعی ها موجب آزاد های ناکارآمد نیز راهی جز خروج از بازار ندارند. خروج این بنگاهکنند و بنگاهتعدیل می

طور رغم اینکه ارکان رقابت برای تمام کشورها بهتوانند از آن استفاده کنند. اما بههای کارآمدتر میشود که بنگاهمی

خورد، مشخص است که اثرات این عوامل بر کشورهای مختلف متفاوت بوده و بنا به سطح توسعه یکسان به چشم می

رقابت وجود دارد. در واقع، در کشورهای جهان دستمزدها ضمن حرکت در های متفاوتی برای ارتقای کشورها روش

پذیری با وری نیز باید بهبود یابد. گزارش رقابتیابد و به منظور حفظ این درآمد باالتر، بهرهمسیر توسعه افزایش می

سطح توسعه یا مراحل گذار گانه رقابت و ارتباط این ارکان با سطوح توسعه، کشورهای جهان را در معرفی ارکان دوازده

های اقتصادی و به تعبیر گزارش رقابت جهانی، قرار داده است. براساس تئوری 3به  2یا از سطح  2از سطح یک به 

ها تنها براساس عوامل طبیعی خود شان است که مطابق با آن بنگاهبودن« محورنهاده»ها سطح اول توسعه بنگاه

ها محور بودن، بنگاهکنند. همچنین در سطح نهادهرقابت می« ار بدون مهارت ابتدایینیروی ک»و « منابع طبیعی»یعنی 

ها به دستمزدهای وری پایین آنکنند که این بهرههای پایه رقابت میدر فروش کاال و محصوالت خود براساس قیمت

نیاز دارد که در درجه نخست به هایی پایین منجر خواهد شد. حفظ رقابت در این مرحله از توسعه، قاعدتا به مولفه

نیروی »و « فضای باثبات اقتصاد کالن»، «هاتوسعه مناسب زیرساخت»، «عملکرد خوب نهادهای دولتی و خصوصی»

وری اقتصادی که در مرحله باالتری ، بستگی خواهد داشت.بهره«کار سالم که حداقل آموزش نخستین را دیده است

یابند، اما در این یافتگی افزایش یافته و در نتیجه دستمزدها نیز افزایش مین درجه توسعهاز رقابت قرار دارد، با باال رفت

پیش « محورکارآیی»توانند زیاد شوند. در این مرحله کشور به سوی سطح دوم توسعه یعنی ها نمیمیان قیمت

توانند زیاد شوند. در ها نمیما قیمتیابد، ارود. با افزایش کارآیی تولید، کیفیت تولیدات و دستمزدها افزایش میمی

عملکرد »، «کارآیی بازار کاال»، «رقابت از طریق آموزش و تربیت در سطوح عالی»هایی همچون این مرحله، شاخص

یک بازار بزرگ »و « های جدیدبرداری از مزایای فناوریتوانایی بهره»، «یافتهبازارهای مالی توسعه»، «خوب بازار کار

گیرد، دستمزدها قرار می« محورخالقیت»افزایش خواهد یافت. اما در کشوری که در مرحله نوآوری « ارجیداخلی یا خ

فرد را دارا باشد، افزایش خواهد یافت. در این وکار توان رقابت با محصوالت جدید و منحصربهتنها درصورتی که کسب

« های جدیدنوآوری»و « ترین فرآیندهای تولیدپیچیده»فاده از ها باید با تولید کاالهای جدید گوناگون با استمرحله بنگاه

 رقابت کنند.

 پذیریرکن رقابت 12

، OECDاند که عالوه بر کشورهای کشور جهان اقدام به تدوین قانون رقابت کرده ۱06های انجام شده، براساس بررسی

هستند. عالوه « آمریکای التین و کارائیب»شور از ک ۱7، «آسیا و اقیانوسیه»کشور از قاره  ۱8، «آفریقا»کشور از  26

ای که در این مطالعه اند؛ بنابراین مسالهکشور در حال انتقال نیز اقدام به تدوین قانون رقابت کرده ۱8بر این کشورها، 

ه وجود وجود دارد. باتوجه ب« تمرکز و انحصارهای فراوانی»مورد توجه بوده این است که در بازارهای صنعتی کشور، 

جای تسهیل قواعد بازی، شدت مانع ورود در بازارهای اقتصادی را افزایش نهادهای ناکارآمد نظیر نهادهایی که به

شود. همچنین تر میوکار انحصاریدهند و هرچه شدت ارتفاع ورود در بازارهای اقتصادی باالتر باشد، فضای کسبمی

ورهای دارای قانون رقابت طی زمان بیشتر شده، درآمد ناخالص دهد هرقدر تعداد کشهای تجربی نشان میبررسی

 ملی تجمعی کشورها با نرخ باالتری افزایش یافته است.

شود. بر این اساس هر چه شاخص به طور کمی محاسبه میبه 7تا  ۱پذیری کشورها در محدوده ارقام شاخص رقابت

ت. این شاخص متوسط وزنی اجزای گوناگونی است که پذیری کشور بیشتر استر باشد، قدرت رقابتنزدیک 7رقم 

« عوامل افزایش کارآیی»، «نیازهای اساسی»رکن کلی  3کند. این اجزا در گیری میهای مختلف رقابت را اندازهجنبه

 شوند.زیرشاخه تقسیم می ۱2پذیری خود به رکن اساسی رقابت 3گیرند؛ البته جای می« عوامل نوآوری»و 



کننده رکن تعیین۱2شود. زیرگروه تقسیم می ۱۱0پذیری نیز به بیش از گانه رقابت۱2است که ارکان این در حالی 

بهداشت و آموزش در »، «فضای اقتصاد کالن»، «زیربناها»، «نقش نهادها»شاخص رقابت جهانی عبارت است از:

توسعه »، «کارآیی بازار کاال»، «نیآموزش عالی و تربیت نیروی انسا»، «آموزش در سطوح ابتدایی»، «سطوح ابتدایی

در این میان سهم هر زیرگروه از «. وکارهای نوآوری و کسبمهارت»، «اندازه بازار»، «شعاع تکنولوژی»، «بازار مالی

های برابری دهنده این شاخص که سهمدرصد محاسبه شده است. اعضای تشکیل25« نیازهای اساسی»شاخص 

 ها، آموزش و بهداشت با نهادها هستند.محیط اقتصاد کالن، زیرساختدهند شامل به خود اختصاص می

درصدی از کل شاخص نیازهای اساسی را به خود  25دهنده شاخص محیط اقتصاد کالن که سهم اجزای تشکیل

بندی اعتبارات رتبه»و « بدهی دولت»، «تورم» ، «انداز ملیپس»، «توازن بودجه دولت»اختصاص داده است شامل 

 دهند.درصد را به خود اختصاص می 20است که هر یک از این اجزا سهم « ورکش

دهنده شاخص محیط اقتصاد کالن شاخص زیرساخت اقتصادی است که همان طور که اما یکی دیگر از اجزای تشکیل

حمل »رگروه دهد؛ این جزء به دو زیدرصد از شاخص محیط اقتصاد کالن را به خود اختصاص می 25بیان شد این جزء هم 

دهند. دو زیرشاخه درصدی را به خود اختصاص می 50شود که هرکدام سهم بندی میتقسیم« ونقل و صنعت ارتباطات

دیگر شاخص نیازهای اساسی شامل آموزش و بهداشت همراه با شاخص نهادها است که شاخص آموزش و بهداشت 

درصدی، از شاخص نیازهای اساسی را به  25سهم درصد در کنار بخش بهداشت با  50از دو بخش آموزش با سهم 

 75اند. اما آخرین زیرشاخه نهادها هستند که این زیرشاخه از ترکیب نهادهای عمومی با سهم هخود اختصاص داد

صورت ترکیبی درصدی تشکیل شده است. در شاخص افزایش کارآیی که به 25درصد همراه با نهاد خصوصی با سهم 

درصد از کل شاخص را به خود اختصاص داده است. اولین  ۱7م هر زیرشاخه از این شاخص شود، سهمحاسبه می

درصد تشکیل  33های برابر زیرشاخه این شاخص؛ آموزش و پرورش است که خود این زیرشاخه از سه بخش با سهم

اخص افزایش شده است که عبارت از کمیت تحصیالت، کیفیت تحصیالت و آموزش در حین کار است. دومین بخش ش

دهنده آن یعنی رقابت و کیفیت به شمار کارآیی؛ کارآیی بازار کاالها است که نحوه محاسبه و سهم دو بخش تشکیل

پذیری و فهای شاخص افزایش کارآیی است که از دو زیرگروه انعطارود. کارآیی بازار کار؛ یکی دیگر از زیرشاخهمی

دیگر؛ شاخص افزایش کارآیی توسعه بازار مالی است که کارآیی و امنیت خالقیت در کار تشکیل شده است. زیرگروه 

بازار مالی از اجزای این شاخص با سهم برابر است. اندازه بازار همراه با شاخص فناوری و تکنولوژی دو بخش پایانی 

ازار داخلی و دهند. شاخص اندازه بازار با دو بخش بدهنده شاخص افزایش کارآیی را به خود اختصاص میتشکیل

دهند و شاخص فناوری و تکنولوژی از دو بخش اقتباس های مساوی اجزای شاخص را تشکیل میخارجی با سهم

پذیری یعنی های برابر تشکیل شده است. آخرین بخش شاخص رقابتفناوری، استفاده از فناوری و ارتباطات با سهم

درصد  50های برابر با بخش تحقیق و توسعه با سهم شاخص پیشرفت و نوآوری است که پیشرفت کسب وکار همراه

 اند.صورت ترکیبی ایجاد کردهاین شاخص را به

 پذیرترین کشورهارقابت

وری را در ها و عواملی که سطوح بهرهای از نهادها، سیاستعنوان مجموعهپذیری جهانی، رقابت بهدر گزارش رقابت

پذیرترین رقابت 5 /67با شاخص رقابتی « سوئیس»براساس این گزارش، شود. کنند، تعریف مییک کشور تعیین می

های در رتبه« متحده آمریکاایاالت»و « آلمان»، «فنالند»، «سنگاپور»شود. اقتصاد کشورهای اقتصاد جهان محسوب می

را به خود  82رتبه کشور  ۱68بوده که در بین  4 /07پذیری ایران نیز گیرند. شاخص رقابتدوم تا پنجم جهان جای می

 اختصاص داده است.

های مورد بررسی بهترین رتبه را در این شاخص با بوده است که از بین شاخص ۱9رتبه ایران در شاخص اندازه بازار 

بوده است. از سوی دیگر  3 /02کار با اندازه ( در شاخص کارآیی بازار نیروی۱54دارد. بدترین رتبه ایران ) 5 /۱4اندازه 



و  ۱9با رتبه « متحدهامارات»، ۱3با رتبه « قطر»ترتیب به ها بهان کشورهای منطقه خاورمیانه بهترین رتبهدر می

-20۱4پذیری جهانی )کشور مورد مطالعه در گزارش رقابت ۱68تعلق دارد. در میان  20با رتبه « عربستان سعودی»

اقتصاد  ۱68در بین  66پذیری نسبت به شاخص رقابتبوده که  4 /07و شاخص آن  82پذیری ایران ( رتبه رقابت20۱0

پذیری بر دست آمده از تخمین مدل رقابتپله بدتر شده است. همچنین براساس نتایج به ۱6جهان در سال گذشته، 

المللی تاثیر مثبت و معناداری دارد و نهادهای مورد بررسی باعث افزایش پذیری کشورها در بازارهای بیندرجه رقابت

های مورد مطالعه شاخص کارآیی شوند. بدترین رتبه ایران در بین شاخصرقابت در بازار کشورهای مختلف می شدت

و مقدار  ۱9ها، شاخص اندازه بازار با رتبه است. بهترین رتبه ایران در بین شاخص 3 /02و اندازه  ۱45بازار کاال با رتبه 

 ور است.های کشها و پتانسیلاست که بیانگر ظرفیت 5 /۱4

 

 4صفحه  846شماره  0۱/06/96روزنامه گسترش صمت / چهارشنبه 

 نکاتی در باب صادرات که وزیر جدید باید بداند

 عضو هیات نمایندگان اتاق ایران  -اسحاق لیحیی آ

تولید باید صادرات محور باشد، در این بین واحدهای قدیمی که مجبور شدند تعطیل شوند به این خاطر بود که با همه 

 .دها نتوانستند محصولی صادر کننسختی و محدودیت

ها دچار مشکل و تواند کاال بفروشد و در هزینهوقتی یک تولیدکننده نتواند محصولی صادر کند در بازار داخلی هم نمی

اند. البته این واحد تولیدی در کشور تعطیل شده ۵000شود. براساس آمارها امروز در نهایت ورشکسته و تعطیل می

کنند بلکه نیاز در جامعه وجود دارد اما تولیدکننده مد ود را تامین نمیبه آن معنی نیست که مردم کاالهای موردنیاز خ

هایی که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید رعایت کند این است که تولیدات نظر قدرت رقابت ندارد. از اولویت

ایت کند که محصول به ها را به این سمت هدمحور باشند و به بحث کیفیت و خدمات توجه کنند. او باید قدیمیصادرات

روز تولید کنند تا در رقابت کاالیی چه در داخل و چه در خارج بتواند ماندگار باشند. نکته دیگر در رابطه با صادرات این 

گفتیم واردات برای تولید در جهت صادرات پس این را باید عملیاتی هم بکنیم. ما باید بستر، است که همیشه می

را در کشور فراهم کنیم یعنی به بروکراسی، قوانین و مقررات، نظام مالی و بازاریابی توجه  زمینه و الزامات صادرات

کنیم. یکی از مشکالتی که االن کشور ما دارد مسئله بازاریابی در داخل و خارج است که کامال تخصصی، فنی و 

فارش کاال را به چه کسی و برای ای است. امروز باید کسی به تولیدکننده مشاوره بدهد که چه تولید کند، سحرفه

ای و عوامل تاثیرگذار بر کدام بازار و با چه قیمتی بدهد. ما برای اینکه کاال صادر کنیم باید بازارهای جهانی و منطقه

ترین بازار هم امارات و عراق است. گوجه است و نزدیکترین کاالی صادراتی رببازارها را بشناسیم. به طور مثال ساده

شود اما پایین آوردن رب خارجی از سوپر اماراتی به مراتب شتر جاهای دنیا هم به این کشورها رب وارد میاز بی

تر از این است که یک رب را به بازار عرضه کنیم. اینکه کاالیی در یک بازار باال رفته کلی عوامل موثر داشته حاال سخت

ن رب را بخرند. به این ترتیب بازاریابی کار تخصصی است که نفعان متقاعد بشوند که آباید کاری کنیم که همه ذی

شود. یکی از کارهایی که وزیر جدید متاسفانه در دانشگاهای ما یک درس فرعی است و چندان به آن بهایی داده نمی

های نای است که کار تخصصی کرده و بتوانند با سازماهای بازاریابی مشاورهباید انجام دهد راه انداختن سازمان

بازاریابی جهانی همکاری کنند. وظیفه دیگر وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در ساماندهی شبکه توزیع است. این 

که نظام توزیع جهانی شکل دیگری دارد. میلیون شاغل دارد و باید در آن به طور جدی کار کرد. در حالی۴بخش حدود 

کننده وظیفه دیگر وزیر است، وزیر جدید باید بتواند بازار مصرفوضعیت سنتی را به وضعیت مدرن منتقل کند. تنظیم 

کننده در تعادل بازار، ذخیره کاال، قیمت، کننده را در مقابل تهدیدهای مختلف حفظ کند. چشم مصرفمنافع مصرف

 .اندازدای را به گردن وزیر میجلوگیری از انحصار و قاچاق کاال است و اینها همه وظیفه عمده



 3صفحه  37۱2شماره  0۱/06/96روزنامه جهان صنعت / چهارشنبه 

 اطاعت بانک ها زیر فشار دولت

های بانکی همواره به عنوان یکی از در نظام اقتصادی کشور، نرخ سود سپرده -گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

و به ها ترین موضوعات در شبکه پولی و بانکی مورد توجه مسووالن، فعاالن اقتصادی، بانکترین و چالشیبرانگیزبحث

کنون نتوانسته به هیچ نقطه تعادل پایدار و مورد رضایت ویژه مردم کشور بوده است و این در حالی است که دولت تا

های دستوری برای کنترل ای جز اعمال فشار و اتخاذ سیاستهای اقتصادی جامعه دست یابد و چارهبرای تمام بخش

ها به تبعیت از یک نرخ به تبعات و نتایج منفی تکلیف کردن بانکبا این وجود دولت و بانک مرکزی نسبت  .آن ندارد

هاست، به طوری که در طول دولت یازدهم شاهد عدول مشخص، به خوبی آگاه هستند و گواه آن شرایط کنونی بانک

لیل در شرایطی که شبکه بانکی به د .ها و موسسات مالی و اعتباری کشور از نرخ سود مصوب بودیمبسیاری از بانک

ها، با مشکل تامین هزار میلیارد تومانی دولت به بانک 700ای از منابع خود و همچنین بدهی قفل شدن بخش عمده

های خود و جبران نقدینگی هایی برای پرداخت بدهیرو است، باید به دنبال روش ای روبهمنابع مالی به شکل گسترده

 -مدت به همراه داردهای کالن در بلندکه البته زیان -ها برای بانکرین راهتترین و موثراز دست رفته باشد و یکی از ساده

های بانک وارد شده و مسکنی هاست تا به این طریق منابع مالی بیشتری از مردم به حسابباال بردن نرخ سود سپرده

نیز که نسبت به تنگنای  دولت و بانک مرکزی .شان به طور موقتی باشدها و معضالتبرای التیام بخشیدن به بحران

ها کنند با سکوت اختیار کردن و باز گذاشتن دست بانکاعتباری سیستم بانکی کشور، کامال آگاه هستند، سعی می

های ها و نشستمدیریت خود شانه خالی کنند و تنها در صحبتهای کالن و سوءبرای دور زدن قانون، از زیر بار بدهی

ای با ولی به هیچ وجه برخورد قاطعانه کنندبرای پیروی از نرخ سود مصوب تاکید میها خود نسبت به الزام بانک

های توان یافت که سوداکنون کمتر بانکی را میاین در حالی است که هم .های متخلف صورت نداده و نخواهند دادبانک

ها در سطح جو در شعب بانکوجستو با کمی  درصدی را رعایت کند و این رقم تنها عددی است روی کاغذ ۱8تا  ۱5

درصد بهره از سوی بانک به  25تا  20ساله دست یافت که بین مدت یا یکمدت، میانهای کوتاهتوان به طرحخیابان می

 .شودگذار اعطا میسپرده

 مالیمت دولت در برخورد با متخلفان

توان در مساله تخلف آشکار قانونی شده است را میهای ناظر و سیاستگذار با این کنون باعث کنار آمدن نهادآنچه تا

کابینه اقتصادی حسن روحانی  ای که باعث شددستاورد کنترل تورمی دولت یازدهم مورد بررسی قرار داد؛ مساله

های اقتصادی خود را حول محور کنترل نرخ تورم بنا کند و یکی از راهکارهای دستیابی به این امر را تمام سیاست

های شبکه بانکی و جلوگیری از ورود این منابع به بازارهایی چون ارز و ر جذب منابع مالی مردم به حسابشد دمی

با این حال آنطور که از شواهد و قرائن  .های سوداگرانه در بازار را دارد، جست و جو کردسکه که امکان باال رفتن قیمت

شود و مطالبه مردم و ود، دیگر در مقوله تورم خالصه نمیشآید، فشاری که عمدتا متوجه دولت دوازدهم میبر می

رسد در چهار سال فعاالن اقتصادی بهبود رونق اقتصادی و افزایش میزان اشتغال در سطح جامعه است و به نظر می

ی در آینده شاهد کنترل کمتری بر نرخ تورم خواهیم بود تا از این طریق این امیدواری ایجاد شود که رشد اقتصادی نسب

جامعه به واسطه تورم حاصل خواهد شد، که البته فرضیات و موانعی که در عمل وجود دارد باید به دقت کارشناسی 

ها و موسسات مالی و رسد دولت قصد دارد با فشار بیشتر بر بانکدر واقع به نظر می .شده و مورد بررسی قرار گیرد

های مولد نرخ سود مصوب کند تا بخشی از منابع مالی به سمت بازاراعتباری، به هر نحوی آنها را مجاب به تبعیت از 

همچون بازار سرمایه یا مسکن هدایت شود، با این حال خطر ورود این منابع به بازارهای سوداگرانه همچون ارز و سکه 

گیری چه مراهی تصمیتواند سیاست دولت را با مشکل مواجه کند. حال باید دید دولت بر سر این دوبه شدت می

 .تدبیری از خود نشان خواهد داد

http://jahanesanat.ir/95401-%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA.html


 زننده تعادلهمعوامل بر

یک مقام مسوول در بانک مرکزی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم در دولت یازدهم عنوان کرد که با وجود کاهش 

بودن  محورشود و با توجه به بانکتورم، چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی از معضالت عمده کشور محسوب می

 .اقتصاد، این چسبندگی در سود موجب تحت تاثیر قرار دادن تامین مالی از مجرای بانکی شده است

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی از دستورالعمل جدید این بانک در رابطه با سود بانکی خبر داد و گفت که 

درصد و برای  ۱۵ساله را حداکثر های یکسپردهالحساب ها مکلف خواهند بود نرخ سود علیاز هفته آینده بانک

در نشست خبری روز گذشته که با محوریت سود بانکی  وی .درصد تعیین کنند ۱0های کوتاه مدت و روزشمار تا سپرده

برگزار شد با تشریح ابعاد دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با سود بانکی، گفت: وجود موسسات غیر مجاز، 

فعالیت غیرمتعارف خودروسازان در جذب سپرده یا فعالیت برخی نهادهای مالی غیر بانکی، برخی عوامل بر هم زننده 

 .ل در سود بانکی بودند که در راستای رفع این موانع اقداماتی انجام شد که اهم آن اصالح نظام بانکی استتعاد

: دستاوردهای تورمی خبر داد و گفت 9۵قربانی همچنین از اعالم نرخ تورم در یکشنبه هفته آینده بر اساس سال پایه 

وجود کاهش نرخ تورم یکی از معضالتی که اکنون با آن مواجه دولت یازدهم همچنان ادامه دارد اما باید توجه داشت با 

 .محور استهستیم چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی است که از این جهت اهمیت دارد که اقتصاد ایران بانک

ی گذاری و تولید از این نرخ اثر منفی بپذیرند که البته بانک مرکزشود سرمایهوی افزود: چسبندگی نرخ سود باعث می

و نظام بانکی همواره تالش دارند در مبارزه با تورم حداکثر مساعدت را داشته باشند و با توجه به پرداخت منابع به 

های با های کوچک و متوسط و طرحهزار میلیارد تومان به بنگاه ۵00های کوچک و متوسط امسال نیز قرار است بنگاه

ادی بانک مرکزی گفت: کماکان نرخ سود برای بانک مرکزی بسیار معاون اقتص .درصد تخصیص یابد ۶0پیشرفت باالی 

ها، موسسات غیر مجاز و برخی های سود نیز به عواملی همچون انجماد داراییمهم بوده و البته چسبندگی نرخ

ها از جمله خودروسازان بستگی داشت که منجر شد کاهش اقدامات جذب سپرده توسط برخی نهادهای خارج از بانک

 .سود با وقفه مواجه شود نرخ

 جزییات نرخ جدید سود بانکی

قربانی در تشریح نکات مهم بخشنامه بانک مرکزی در خصوص نرخ سود خاطرنشان کرد: یکی از موارد مهمی که الزم 

ها و است در این بخشنامه مورد توجه قرار گیرد آن است که از ابتدای روز شنبه یازدهم شهریور ماه تمامی بانک

حداکثر  9۵تیرماه  ۱۴گذاری یکساله را که در های سرمایهالحساب سپردهات اعتباری موظفند نرخ سود علیموسس

الحساب مذکور برای وی افزود: ضمن اینکه نرخ سود علی .درصد اعالم شده بود، به صورت دقیق رعایت کنند ۱۵

مدت ماه جاری هر گونه افتتاح حساب بلندشهریور ۱۱درصد ساالنه خواهد بود لذا از  ۱0مدت حداکثر های کوتاهسپرده

مدت عادی های کوتاهالحساب سپردهدرصد خواهد داشت و نرخ سود علی ۱۵الحساب حداکثر یک ساله نرخ سود علی

این مقام مسوول اظهار داشت: برابر موازین بانکداری اسالمی،  .درصد ساالنه خواهد بود ۱0روزشمار نیز حداکثر 

الحساب بوده و تسویه کامل آن صرفا پس از تسویه کامل و گذاران به صورت علید پرداختی به سپردههای سونرخ

قربانی خاطرنشان کرد: ارائه هر گونه  .پذیر خواهد بودالحساب از آنها امکانمحاسبه سود قطعی و کسر سود علی

 .و نیازمند تاییدیه بانک مرکزی است ها و موسسه اعتباری منوط به تاییدیهمحصول و خرید جدید از سوی بانک

 شودتکلیف قراردادهای قبلی چه می

گذاران تا پایان مدت قرارداد به قوت خود باقی است اما قابلیت قربانی تصریح کرد: کلیه قراردادهای نظام بانکی با سپرده

ماه به بعد منعقد شهریور ۱۱که از هایی است های قبلی را ندارد و بخشنامه بانک مرکزی ناظر بر سپردهتمدید با نرخ

های جدید باشد و افزایشی نیز در رقم موجودی خواهد شد، ضمن اینکه تمدید قراردادهای قبلی نیز باید در چارچوب نرخ

 .پذیر نخواهد بودگذاری که در گذشته انجام شده امکانهای سرمایهسپرده



قرارداد اقدام به برداشت یا بستن حساب خود کند نرخ گذار قبل از پایان مدت وی گفت: در صورتی که سپرده

مدت که در بخشنامه جدید لحاظ شده، خواهد بود. به عبارت دیگر اگر گذاران با نرخ جدید کوتاهالحساب سپردهعلی

الحساب سپرده خواهد پیش از سررسید آن را برداشت کند، نرخ سود علیساله دارد و میای یکفردی سپرده

ها باید یک ماه درصد است به او اختصاص خواهد یافت. ضمن اینکه حدقل ماندگاری سپرده در حساب ۱0ت که مدکوتاه

 .باشد

  کاهش هزینه تامین مالی

ای های اخیر توجه ویژهمعاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و نظام بانکی همواره تالش کرده تا طی سال

های کوچک شته باشد و به همین منظور عملکردی مناسب در خصوص تامین مالی بنگاهرا به مقوله تولید و اشتغال دا

های بلندتری را برخواهد داشت، ولی های بانک مرکزی گامو متوسط صورت گرفته است که امسال نیز در بخشنامه

همین دلیل باید مجموعه اقداماتی برد و به در کنار این مقوله، تامین سود هزینه تامین مالی را برای اقتصاد ایران باال می

مدت هم نیست، در دستور کار قرار گرفته که وی تصریح کرد: طرح اصالح نظام بانکی که یک مقوله کوتاه .صورت گیرد

از سال گذشته مقدمات آن فراهم شده است ضمن اینکه در زمینه معضل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز بانک 

ارد عمل شده و توانسته این معضل را حل کند به نحوی که این موسسات همچون گذشته مرکزی با برخورد جدی و

های بعد کشور از وجود آنها پاک خواهد شد.قربانی به هماهنگی موجب اختالل در نظام بانکی نخواهند بود و در ماه

نکی دانست و خاطرنشان کرد: در در بازار پول و سرمایه اشاره کرد و آن را به عنوان یکی از عوامل کاهش نرخ سود با

هایی در حال انجام است ضمن اینکه بانک مرکزی به بازار بین بانکی نیز ورود جدی خصوص سحاب نیز هماهنگی

درصد  ۱9تا  ۱8بانکی نیز در روزهای اخیر به محدوده های سود در بازار بینداشته است که همین امر سبب شده نرخ

ماکان در حال انجام است.معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: تصمیم مهمی که طی کاهش یابد و این کاهش نیز ک

ها به خطوط اعتباری بود که در این زمینه روی های گذشته در بانک مرکزی اتخاذ شد، تبدیل اضافه برداشت بانکهفته

برداشت در اختیار به جای اضافه های سود تسهیالت و خطوط اعتباری کههای نظارتی بانک مرکزی انجام شد، نرخحوزه

درصد هم خواهد رسید اما مشروط  ۱۶درصد کاهش یافت و اگر این روند همواره ادامه یابد، به  ۱8ها قرار گرفته به بانک

گذاری های سود مثبت باشد یعنی سپردهبه منابع و مصارف است.وی خاطرنشان کرد: در این زمینه تالش شده نرخ

های مردم به خوبی حفظ خواهد شد، ضمن اینکه برای م را جبران کرده و قدرت خرید سپردهدر نظام بانکی تور

گیرندگان نیز هزینه تامین مالی کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر منافع سهامداران حفظ خواهد شد که در تسهیالت

مایه خواهد بود و رونق را در زمینه این راستا تصمیماتی که در بانک مرکزی اتخاذ شد، دارای آثار مثبتی در بازار سر

 .آوردتولید و اشتغال فراهم می

 هانسخه فوری نجات بانک

های بانکی اعالم کرد: نسخه فوری در این رابطه یک اقتصاددان با اشاره به بدهی دولت به عنوان درد امروزه شبکه

اه فکر اساسی برای تبدیل بدهی خود گغالمرضا سالمی گفت: دولت هیچ .ها، پرداخت بدهی دولت استنجات بانک

مدت با نرخ بهره خیلی باال ها و فعاالن اقتصادی نکرده است. اگرچه دولت اقدام به انتشار اسناد خزانه کوتاهبه بانک

گویند یکی از ها میوی افزود: بانک .تنها مشکل را حل نکرده، بلکه به مشکالت نیز دامن زده استکرد، این کار نه

شود، بنابراین دیگر کسی سراغ ما درصد در بازار معامله می 24، 23ا اوراق اسناد خزانه است که با نرخ رقبای م

که راه نیز در اختیار دولت گذاشته شد، اما متاسفانه راه را اشتباه آید. بر این اساس، برای ایجاد بازار بدهی با ایننمی

فق کاهش نرخ سود بانکی هستند، زیرا آنها تفاوت بین نرخ سود ها حتما مواسالمی به خبرآنالین گفت: بانک .رفت

گیرند، بنابراین هر چه نرخ سود سپرده پایین آید، نرخ سود تسهیالت هم پایین خواهد دریافتی و پرداختی را در نظر می

 .آمد



دو سال این رقم دو برابر  درصد سود بگیریم، بعد از 30تا  25گیرنده این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر از تسهیالت

وکار شود و به همین دلیل پرداخت آن خیلی سنگین خواهد شد. این در حالی است که کسانی که واقعا کسبمی

هاست که نرخ بهره را پایین آورند، هم توانند ایجاد کنند. بر این اساس، هم به صالح بانکدارند، چنین درآمدی را نمی

سالمی با اشاره به دالیل عدم کاهش نرخ سود در شبکه بانکی،  .ح کل اقتصاد کشورشان است و هم به صالبه نفع

ها با شود و عامل آن این است که بانکاظهار کرد: در شرایط کنونی آشکار است که کاهش نرخ سود بانکی اجرا نمی

های خود را نیز باید بدهیشود؛ این در شرایطی است که شان وصول نمیاند و مطالباتتنگنای اعتباری مواجه شده

که اعتبار خود را وی افزود: بانک برای این .ها پرداخت کنندهای مردم را باید بانکپرداخت کنند. در واقع سود سپرده

دهد. بر این اساس، یک کالف سردرگم اتفاق افتاده و این ناشی از رکودی است های باال میحفظ کند، سود سپرده

آید، نرخ بهره نیز باید کاهش یابد، درست شود وقتی نرخ تورم پایین میکه گفته میت. اینکه بر اقتصاد حاکم اس

کنندگان تسهیالت بابت است و این یک قاعده است، اما استثناهایی هم وجود دارد؛ وقتی وضع اقتصادی دریافت

شوند نرخ سود ها ناچار مینکتوانند تعهدات خود را نسبت به بانک ایفا کنند، باوکارشان خوب نیست و نمیکسب

 .کندرود و این روند به همین شکل ادامه پیدا میبانکی را باال ببرند. نرخ سپرده هم که باال رود، نرخ تسهیالت باال می

سالمی تصریح کرد: این ُمَسکن به طور کلی برای یک دوره موقت الزم است، اما به شرطی که درمان ادامه پیدا کند 

اکنون بدهی دولت معادل تولید ناخالص ملی کشور و نشان کرد: همدان خاطرشروع شود.این اقتصاد و درمان اصلی

هزار میلیارد تومان بدهی دولت  700معادل هزار میلیارد تومان است. البته وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته نزدیک به 

ه طور مستقیم و غیرمستقیم دست دولت است، کننده است. به عبارتی، پول بانک باست. این رقم خیلی نگران

ماند که اعتبار جدید به فعال اقتصادی بدهد و زمانی که کمبود منابع وجود داشته باشد، بنابراین پولی برای بانک نمی

مانی وار به یکدیگر مرتبط هستند. تا زموارد به طور زنجیره وی ادامه داد: همه این .رودبالطبع نرخ سود بانکی باال می

شود، چون تر میروز بزرگها بدهکار است، روزبهکه دولت به بخش خصوصی و غیردولتی و نیز فعاالن اقتصادی و بانک

ای ندارند. بر دهند و توان توسعهشوند و در حقیقت توان خود را از دست میهای دیگر ورشکست میروز بخشروزبه

بکشد.سالمی گفت: اگر دولت عزم خود را جزم کند که بدهی خود  شود که جور توسعه رااین اساس، دولت ناچار می

 .شودهای بازنشستگی پرداخت کند، بخش زیادی از مشکالت حل میها و صندوقرا به فعاالن اقتصادی، بانک

شود، گفت: به ها منتشر میهای مختلفی که درباره ورشکستگی بانکاین کارشناس اقتصادی با اشاره به گزارش

شوند. به نظر ها نتوانند مطالباتشان را وصول کنند و درآمد نداشته باشند، دچار چالش میی وقتی که بانکطور کل

ها به سمت اما اگر این روند ادامه پیدا کند، این امکان وجود دارد که بانک شود گرفترسد جلوی این وضعیت را میمی

 .ورشکستگی بروند

 

 3صفحه  4۱26شماره  0۱/06/96روزنامه دنیای اقتصاد/ چهارشنبه 

 در یک گزارش پژوهشی بررسی شد

 سازی صنعتیمدل ترکیه در مهارت

های تولید در بخش صنعت های سریع فناوری که سبب تجدید سیستمبحران اقتصادی جهانی و نوآوری دنیای اقتصاد:

تر نه تنها بیکاران بلکه حتی شاغالن شد تاثیر عظیمی بر بازار کار داشته است؛ روندی که موجب شد تا از منظری دقیق

های جدید شوند. رویکرد کشورها نسبت به مقوله های شغلی خود و همگامی با فناورینیز نیازمند بهبود مهارت

شود؛ های مختلفی برای غلبه بر این بحران میبیکاری در مناطق مختلف جهان متفاوت است که سبب اتخاذ سیاست

با بحران جدی بیکاری مواجه  2009نوان یکی از کشورهایی که بعد از بحران اقتصادی سال عدر این خصوص ترکیه به



ای را به منظور غلبه بر مشکل روزافزون بیکاری و های فنی و حرفهشد برای عبور از این بحران، بهبود و ارتقای آموزش

عنوان ابع انسانی میان کشورها آنچه از آن بهنظر از عملکرد اقتصادی و توسعه منصرف تولید در دستور کار قرار داد.

های اقتصادی و ممانعت از بیکاری این قشر است. شود ورود جوانان به عرصهچالشی مشترک میان کشورها یاد می

اگرچه اغلب دالیل این بیکاری مشخص شده اما هنوز راه حل قطعی برای این مشکل با وجود توجه روزافزون بخش 

ای خصوصی پیدا نشده است. آنچه مسلم است بیکاری جوانان خود نمایانگر عدم کارکرد درست هدولتی و سازمان

های مناسب منطبق با نیازهای بازار کار و عدم هماهنگی های آموزشی است. فقدان مهارتها و برنامهسیاست

 شود.بیکاری می ترین مشکالت آموزشی است که منتج بههای دانشگاهی با نیاز بازار از جمله مهمظرفیت

توان گفت رویکرد کشورها براساس گزارشی که از سوی بازوی پژوهشی بخش خصوصی گردآوری شده است، می

های مختلفی برای غلبه بر این نسبت به مقوله بیکاری در مناطق مختلف جهان متفاوت است به همین دلیل سیاست

های شغلی جدید از طریق افزایش ان، از رویکرد ایجاد فرصتشود. در این زمینه برخی از کشورهای جهبحران اتخاذ می

گذاری روی برند؛ در حالی که سایر کشورها از سیاست حمایت از توریسم و سرمایهپویایی در صنایع خود بهره می

کنند. با توجه به پویایی شهر استانبول، ای به منظور تقاضاهای بخش صنعت استفاده میهای فنی و حرفهآموزش

حل برای غلبه بر بیکاری در این شهر گسترش ترین راهگذاران ترک به این نتیجه رسیدند که بهترین و عینییاستس

درصد از درآمد  25شهرهای ترکیه که ترین کالنعنوان یکی از پرجمعیتای است. استانبول بههای فنی و حرفهآموزش

التر از متوسط کشور ترکیه برخوردار است. اعضای اتاق استانبول کند حتی از نرخ بیکاری باملی این کشور را تولید می

کنند، همین موضوع سبب درصد از درآمدهای مالیاتی ترکیه را ایجاد می 44درصد از تولید ناخالص ملی ترکیه و  22

شد. از جمله جویی باشد تا اتاق استانبول به منظور ایجاد اشتغال در این شهر و غلبه بر مشکل بیکاری به فکر چاره

های آموزشی اقدامات اتاق بازرگانی استانبول در این زمینه مشارکت و حمایت از اجرای پروژه اداره تخصیص دوره

 اجرای آن آغاز شد. 2007بود که در سال  (OZIMEKشغلی )

ل و اداره اشتغال با همکاری اداره مدیریت استانی استانبول، اداره استانی آموزش ملی ترکیه، اتاق بازرگانی استانبو

های مشترک بخش خصوصی و دولتی برای حل مشکل ترکیه برای استان استانبول انجام شد، یکی از این تالش

های اجتماعی بود. هدف اصلی های آموزش شغلی به طیف وسیعی از گروهبیکاری در استانبول از طریق ارائه دوره

های سازی تحصیل در سازمانکاهش بیکاری از طریق زمینهحفاظت، توسعه و افزایش اشتغال و  (OZIMEKپروژه )

های آموزشی مشتمل بر برگزاری دوره OZIMEKای برای افراد مختلف جویای شغل است. پروژه آموزش فنی و حرفه

ای خود برای تغییر شغل یا های حرفهبرای همه کسانی است که از حق تحصیل محروم شده و به دنبال بهبود مهارت

کنندگان در ل جدید هستند. آمار اعالم شده از روند اجرای این شاخص بیانگر افزایش قابل مالحظه شرکتکسب شغ

های شغلی در استانبول داشته مدت است. در بلندمدت نیز این پروژه تاثیر زیادی بر اشتغال و جایگاهاین پروژه در کوتاه

 ۱۱.288نی استانبول منتشر شده بیانگر آن است که از است، نتایج حاصل از یک نظرسنجی که از سوی اتاق بازرگا

درصد از  ۱5 /۱کنندگان بیکار موفق به یافتن شغل شدند، درصد از شرکت 24 /4نفر از فارغ التحصیالن این پروژه 

 ادند.التحصیالن درآمد خود را افزایش ددرصد از فارغ 39 /6کارآموزانی که شاغل بودند موفق به تغییر شغل خود شدند و 

های به موقع، این پروژه موفق شد امید نسل جوان استانبول را به زندگی در در نتیجه مشارکت سازنده و پاسخگویی

توان ایجاد امید در کارآموزان برای یافتن شغل را می OZIMEKترین نتیجه شهر استانبول حفظ کند. در واقع روشنکالن

در شناسایی عرضه و تقاضا در حوزه آموزشی بسیار  OZİMEKپروژه  مناسب یا درآمد بیشتر دانست. از سوی دیگر

های خود را بدون تقلید و کپی از روی آنها انتخاب دوره BELTEKو  İSMEKموفق عمل کرده و با تجزیه و تحلیل پروژه 

گیرد تابه  هایی برای دوری از رقابت غیرضروری با بخش خصوصی در نظرکرد. همچنین این کشور سعی کرده تا پروژه

 اند خودداری شود.ای به خوبی پوشش دادههایی که سایر موسسات آموزش فنی و حرفهاین طریق از ارائه دوره



 ایهای فنی و حرفهترکیه و آموزش 

های شغلی سوال اساسی سیاست گذاران و مجریان سیاستی و مخصوصا بخش خصوصی در ترکیه در حوزه آموزش

های پنهان نیروی کار خود را که بیش از نیمی از جمعیت نیروی کار تواند پتانسیلچگونه می این موضوع است که ترکیه

دلیل پیچیدگی سیستم آموزش ملی در ترکیه وزارت طور کلی بهدهند به تحرک وادارد. بهاین کشور را تشکیل می

توان دهد. از جمله این نهادها میانجام می آموزش ملی امور مرتبط با این وزارتخانه را با همکاری برخی از نهادهای دیگر

های کارگری و های بازرگانی و بورس کاالی ترکیه، اتحادیهبه کنفدراسیون تجار و صنعتگران ترکیه، اتحادیه اتاق

 کارفرمایی، شورای تحقیقات فناوری و علمی ترکیه و اداره اشتغال ملی ترکیه اشاره کرد.

 8۱دفتر موجود این اداره در  ۱09ت اصلی ارائه خدمات به افراد بیکار ثبت نام شده در اداره اشتغال ملی ترکیه مسوولی

های ترین برنامه این نهاد برای ایجاد تحرک در بازار کار است. اکثر دورههای آموزشی مهماستان را بر عهده دارد. برنامه

ها دهد. دورهمشاغل را پوشش می های آموزش شغلی عمومی است که طیف وسیعی ازآموزشی ارائه شده دوره

معموال رایگان هستند اما هر کارآموز فقط حق شرکت در یک دوره مورد حمایت از سوی اداره اشتغال ملی ترکیه را در 

ها و های شغلی در این کشور طرحسال دارد. عالوه بر این دولت ترکیه به منظور توسعه و بهبود آموزش 5بازه زمانی 

توان به سند استراتژیک وزارت آموزش ملی ترکیه، یک زیادی را نیز به تصویب رساند. از آن جمله میسندهای استراتژ

العمر ای، استراتژی تحصیالت عالیه ترکیه، استراتژی آموزش ماداماستراتژی ملی برای آموزش و پرورش فنی و حرفه

ژی اشتغال ملی و طرح عملیاتی برای برابری ملی، طرح عملیاتی برای تقویت رابطه میان آموزش و اشتغال، استرات

 جنسیتی اشاره کرد.

 های شغلی در دنیااهمیت آموزش

یک چالش مشترک میان همه کشورها صرفنظر از عملکرد اقتصادی و توسعه منابع انسانی آن کشور، ورود جوانان به 

درصد بود. هرچند خاورمیانه  ۱3 /56وانان نرخ جهانی بیکاری ج 20۱6اقتصاد است. بر اساس آمار بانک جهانی، در سال 

درصد دارند اما این به آن معنی نیست که آمار اروپا  30 /37و آفریقای شمالی باالترین نرخ بیکاری جوانان را با 

درصد و باالتر از بیکاری کل در این قاره  20 /89بخش است. نرخ بیکاری جوانان در اتحادیه اروپا در همان سال رضایت

اگرچه اغلب دالیل این بیکاری مشخص شده اما هنوز راه حل قطعی برای این مشکل با وجود توجه روزافزون بخش  بود.

های پیشرو پیدا نشده است. آنچه مسلم است بیکاری جوانان خود نمایانگر عدم کارکرد درست دولتی و سازمان

ه عدم تخصیص مناسب بودجه دولتی است دهندهای آموزشی است. این موضوع همچنین نشانها و برنامهسیاست

اند وجوی کار در نهایت شغلی به جز آنچه که برای آن آموزش دیدهالتحصیالن در جستکه در نتیجه تعداد زیادی از فارغ

ها برای رشد و پایداری همه اقتصادهای در حال توسعه امری حیاتی است. نتیجه آنکه گزینند. توسعه مهارترا برمی

ای برخوردار است. در تحقیقات در رابطه با منافع آموزش و ای در دنیای امروز از جایگاه ویژهفنی و حرفه هایآموزش

ها های اخیر رشد زیادی داشته است. در واقع با توجه به اینکه اینگونه آموزشدر سال (VETای )پرورش فنی و حرفه

وری طور مستقیم با بهرهاند بنابراین بهتخصصی طراحی شدهسازی افراد برای شغل آینده یا یک پیشه به منظور آماده

 ای نیست.های فنی و حرفهپذیری یک کشور در ارتباط هستند. اما این تنها مزایای آموزشو رقابت

ای انجام شد مزایای این های فنی و حرفهبندی که از سوی مرکز اروپایی برای توسعه آموزشبر اساس یک تقسیم

شود که هر دو این موارد هم در سه سطح خرد، کالن و میانی دو دسته اقتصادی و اجتماعی تقسیم میها به آموزش

شوند. در سطح اقتصادی و به لحاظ کالن اقدامات صورت گرفته بازده اقتصادی و اثرات بر بازار کار را به بررسی می

همچنین در سطح  شود،وری نیروی کار میها و بهرههمراه دارد. اثراتی که در بخش میانی مشمول عملکرد شرکت

خرد نیز در این بخش شاهد منافع آموزش و پرورش شغلی برای افراد هستیم. اما در بعد اجتماعی نیز در سطح کالن 

ها های درون یک خانواده و اینکه چگونه خانواده بر توسعه مهارتای بر نسلهای فنی و حرفهتوان گفت اثرات آموزشمی



ای و با شرایط مساعد های حاشیهگذارد، اشاره کرد. از سوی دیگر سطح میانی نیز در این بعد مشمول گروهیتاثیر م

شود، اثراتی در رفاه شود. سومین سطح نیز که در برگیرنده سطح خرد میای میهای فنی و حرفهاز طریق آموزش

ای در مباحث توسعه، هنوز این فنی و حرفه هایشخصی و بهبود کیفیت زندگی دارد. با وجود نقش حیاتی آموزش

توان به کمبود ساختارهای آموزشی، ها میرو است. از جمله این چالشهای جدی در سراسر دنیا روبهموضوع با چالش

حقوقی و تسهیالتی، نداشتن همکاری میان بخش خصوصی و بخش آموزشی و در آخر مشکالت مالی اشاره کرد. 

ای بیشتر با هدف های فنی و حرفهای در حوزه آموزشهای فنی و حرفهبرای توسعه آموزش مطالعات مرکز اروپایی

های جدید در این گذاران عرصه اقتصادی و ارائه مسیر نو برای طرح سیاستسازان و سیاستبخشی به تصمیمآگاهی

 زمینه است.

 

 7صفحه  847شماره  02/06/96روزنامه گسترش صمت / پنج شنبه 

 آوردرت تولید را به حرکت در میرشد تجا

 300میلیارد و  2ماه اول امسال واردات از صادرات پیشی گرفت و باعث شد تراز تجاری کشور  ۴در  :منیر حضوری

میلیارد  ۱۵/8میلیارد دالر بوده،  29 /272بر اساس آمار گمرک مجموع تجارت خارجی ما حدود .میلیون دالر منفی شود

دالر در هر تن بوده که  ۱399درصدی است. میانگین نرخ واردات  2۴اشتیم که نشان از رشد حدود دالر تومان واردات د

 ۱3 /۵درصد رشد داشته است. صادرات ما هم حدود  23 /97درصد رشد داشته اما از نظر وزنی  9از نظر ارزشی 

ه است.تجارت جاده دو طرفه درصد نسبت به همین زمان در سال قبل رشد منفی داشت 9 /۵میلیارد دالر بوده که 

است به این معنی که ما باید صادرات و واردات را در کنار هم داشته باشیم. در این شرایط واردات سهم خود را افزایش 

داده اما اشکال در این است که چرا صادرات نتواسته جایگاه خود را حفظ کند و سهم بیشتری بگیرد. این در حالی 

 .ها مثبت شده بود و آمار صادرات از واردات پیشی گرفته بودان در سال گذشته بعد از مدتاست که تراز تجاری ایر

  کاهش صادرات ارزشی است

وگو با صمت اظهار مسعود دانشمند، عضو هیات رئیسه خانه اقتصاد درباره افزایش واردات و کاهش صادرات در گفت

نظر ارزشی کاهش یافته است. بر اساس آمارها صادرات از نظر  کرد: صادرات از نظر وزنی خیلی تغییر نکرده بلکه از

درصد کاهش داشته است.این مسئله هم خیلی دست ما  9 /۵درصد رشد داشته ولی از نظر ارزشی  2 /۵وزنی 

افتد و کند برای همه دنیا اتفاق مینیست بلکه تحت تاثیر نرخ جهانی کاالهاست. وقتی نرخ کاالها کاهش پیدا می

مان را ایم بیان کرد: اگر صادراتک کشور نیست. او با اشاره به اینکه به رشدی که انتظار داشتیم نرسیدهخاص ی

بینیم که خیلی تغییر نکرده اما مسئله اصلی این است که واردات کاالهای ماه سال قبل مقایسه کنیم می۴بخواهیم با 

ای افزایش پیدا کند مشکلی نیست و نگرانی الهای واسطهمان افزایش یافته است. در این بین اگر واردات کامصرفی

شوند اما کاالی آماده و مصرفی وقتی افزایش پیدا کند ایراد دارد. ندارد به این دلیل که آنها به خط تولید وارد می

به کشور افزایش یافته  خودرو ره کرد و گفت: چند وقتی است که وارداتاشاخودرو دانشمند به طور مثال به واردات

بینید. در این بین وقتی حجم واردات افزایش یابد و است، نمونه آن هم انواع خودروهایی است که در داخل شهر می

ه تراز بازرگانی منفی شود. عضو هیات رئیسه خانه اقتصاد به عنوان راهکار اظهار صادرات تغییری نکند طبیعی است ک

شود گرفت چراکه اگر این اتفاق بیفتد کاالی قاچاق افزایش پیدا کرده و ما از راه غیرقانونی کرد: جلوی واردات را نمی

رکود خارج شود و افزایش یابد. او تاکید دهیم کاال وارد شود در حالی که باید کاری کنیم تولیدمان از حالت اجازه می

کرد: باید تدابیری بیندیشیم که کاالی داخلی مصرف شود. در این راه نخستین قدم برای خروج از رکود و افزایش صادرات 

 .شان را حل کننداین است که صنایع کوچک و متوسط به سمت تولید بروند تا مشکالت
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 ضعف تولید، عامل افزایش واردات

وگو با صمت ضمن اشاره به آمار رسمی واردات و زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران در گفتمهدی رئیسمحمد

میلیون  ۴۵9میلیارد و  ۱3بر اساس آمار رسمی گمرک کل صادرات غیرنفتی  9۶ماه اول سال  ۴صادرات اظهار کرد: در 

 ۱۵درصد کاهش داشته است. کل واردات ما هم  9 /۵۴دهد صادرات ما نسبت به سال قبل دالر بوده که نشان می

درصد رشد داشته است. او سپس به  23 /97میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  8۱3میلیارد و 

رشد واردات در حوزه نساجی اشاره و تصریح کرد: در بخش پارچه ما دچار کمبود هستیم درنتیجه واردات افزایش یافته 

میلیون دالر است اما  ۱2ایم که البته رقم آن جزئی است و چیزی حدود وشاک افزایش واردات داشتهاست. در بخش پ

 .های قاچاق استکننده است افزایش واردات پوشاک از راهآنچه نگران

زاده افزایش واردات پارچه را از جهت دیگری مثبت دانست و بیان کرد: این امر نشان مثبتی از رشد تقاضاست رئیس

درصد تقاضای  70دهد. در بخش پارچه کل ظرفیت داخلی ما ه اندکی تحریک بازار را در مقایسه با سال قبل نشان میک

هایی مثل مد هم تواند پاسخ بدهد بنابراین اندکی کمبود داریم که باید منجر به واردات شود البته بحثبازار را می

شود. او در ادامه واردات کاالهای مصرفی به کشور را امری  شود از واردات کاال استقبالمطرح است که باعث می

میلیون دالر بوده که اتفاق مثبتی است. در واقع  ۱73آالت ما منفی دانست و اظهار کرد: طبق آمار واردات انواع ماشین

آنچه مضر است آالت وارد کنیم اگر مرتبط با فناوری روز باشد چیز خوبی است اما ای و ماشینهرچه کاالهای سرمایه

ایم. وقتی وارداتی در آن کنیم در حالی که تولیدات داخلی داشتهدر مواردی است که ما کاالی مصرفی را وارد می

شود و آن وقت است که به اقتصاد کشور ضربه حوزه داشته باشیم موجب بسته شدن واحدهای تولیدی داخلی می

ای و مصرفی را از هم تفکیک کنیم یعنی د واردات کاالهای سرمایهزنیم.او تاکید کرد: برای حل این مشکل ما بایمی

ای و چه بخشی کاالهای مصرفی هستند. دبیرکل انجمن آالت، واسطهای، ماشینببینیم چه بخشی کاالهای سرمایه

افزایش کند. این صنایع نساجی ایران ادامه داد: وقتی تولید داخلی نداریم طبیعی است که واردات افزایش پیدا می

 .تواند رونق بگیرد و منجر به صادرات بیشتر شودنشان از این دارد که اگر همان کاال را در داخل تولید کنیم می

 دالیل منفی شدن تراز تجاری ایران

وگو با ایسنا اظهار کرد: افت شدید صادرات به امارات و هند بوده محمد الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت

ای بودند که ما معموال کاالهایمان را در زمان تحریم کنم، چراکه این بازارها واسطهتفاق را مثبت ارزیابی میکه این ا

هایی که با تاجران ایرانی کرده سهمش کاهش پیدا کرده و صادرات به امارات کردیم. هند به دلیل بدحسابیصادر می

اجه شده است.الهوتی اضافه کرد: امارات در عمل خریدار ها و مراودات مستقیم با کاهش موبه دلیل کاهش تحریم

ای بوده که در زمان تحریم به آن بازار و از آن بازار به کشورهای دیگر کاالهای ما صادر کاال نیست و بیشتر واسطه

شود که اتفاق مثبتی است، چون حذف واسطه در تجارت شد اما اکنون صادرات به صورت مستقیم انجام میمی

اند و جنوبی و هند بودهمان به ترتیب چین، عراق، امارات، کرهنرخ را در پی دارد.همچنین بازارهای صادراتی کاهش

کشور  ۵جنوبی در میان ترین نکته آن حضور کرهاند که مهممان چین، امارات، کره، ترکیه و هند بودهبازارهای وارداتی

 .اول صادرات و واردات است

 

 3صفحه  37۱3شماره  02/06/96پنجشنبه  /روزنامه جهان صنعت 

 چرخش اقتصادی دولت دوازدهم

های جدید از سوی بانک مرکزی به فاصله چند روز پس از روی کارآمدن اتخاذ سیاست -گروه اقتصادی :صادصفحه اقت

دهنده یک چرخش سیاسی از سوی این نهاد ناظر و همچنین تیم اقتصادی دولت دولت دوازدهم به طور آشکارا نشان

های بسیاری نده با تغییرات و سختگیریهای در نظر گرفته شده برای چهار سال آیرسد برنامهاست و به نظر می
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های یادشده که ها برای اجرای طرحها و اطالعیهصدور ابالغیه  .نسبت به دولت اول حسن روحانی همراه خواهد بود

اند به خوبی این سیگنال را های خصوصی، دولتی و موسسات مالی و اعتباری کشور را هدف قرار گرفتهبانک

ها و موسسات اعتباری در جذب های ناموجه بین بانکزدهم تاکید زیادی بر اجتناب از رقابترسانند که دولت دوامی

کند به هر قیمتی که شده، نقدینگی را به بازارهای مولد هدایت و از ورود آنها به بازارهای ها دارد و سعی میسپرده

ی اقتصادی دولت یازدهم برپایه هاطور مشخص سیاستاین در حالی است که به .سوداگرایانه جلوگیری کند

های انقباضی بنا شده بود؛ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز تمام تالش خود را برای عدم ورود منابع مالی به سیاست

ها را برای جذب نقدینگی باز گذاشتند بازارهایی چون ارز، سکه و بازارهای سیاه به کار بستند و در این راه، دست بانک

ها و موسسات شوند تا به این طریق، کنترل و گذاری در بانکاعطای سودهای باال، مردم مجاب به سپردهتا از طریق 

های انقباضی از سوی دولت تنها به سکون هرچند اتخاذ سیاست  .مقابله با نرخ تورم با سهولت بیشتری صورت پذیرد

منابع به سمت بازارهای مولد و صنعتی کشور  های درشت در جامعه منجر شد و راهکار مناسبی برای هدایت اینپول

های اقتصادی کشور بود و انتقادات فراوانی را متوجه تدارک دیده نشده بود که نتیجه آن بروز رکود در بسیاری از بخش

به همین دلیل دولت دوازدهم با یک چرخش سیاسی و با هدف بازگرداندن   .های پایانی حیاتش کرددولت در سال

های جدید در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و همچنین امعه پای در کارزار نهاده است و با توجه به قرارگیری گزینهرونق به ج

هایی که به فاصله چند ساعت پس از شروع جمهوری و جا به جاییتشکیل یک معاونت جدید اقتصادی زیرنظر ریاست

های جدید انبساطی جزم شده ت برای اجرای سیاسترسد عزم دولبه کار کابینه دوازدهم صورت گرفت، به نظر می

 .است

 گذاریهای سرمایهگیری نسبت به صندوقموضع

ها و ابالغ بخشنامه هشت ساله از سوی بانکیک الحساب سپردهدرصدی سود علی ۱5رسد اعمال نرخ به نظر می

بینی شده خواهد بود اف اقتصادی پیشبندی الزامات سود بانکی از سوی بانک مرکزی، قدم اول برای رسیدن به اهد

ها از نرخ و این در حالی است که تا پیش از این رییس کل بانک مرکزی و معاونان وی به خوبی نسبت به تخطی بانک

های ها و عدم اعمال سختگیری و فشار، سیاستسود مصوب در سال گذشته آگاه بودند ولی با باز گذاشتن دست بانک

دار با جدیت گذاری مدتهای سرمایهاما اکنون شیوه پرداخت سود به سپرده  .پیش گرفته بودند تری را درمحتاطانه

ای باشد که نرخ موثر سود پرداختی در چارچوب مقررات ها باید به گونهبیشتری دنبال خواهد شد و عملکرد بانک

دار و بخشنامه بانک گذاری مدتمایههای سرالحساب سپردهبانکداری بدون ربا، درخصوص نحوه تعیین نرخ سود علی

های الحساب پرداختی به سپردههای سود علیهمچنین در این بخشنامه آمده است که نرخ  .مرکزی صورت پذیرد

های الحساب مقرر است، در واقع آنگونه که صندوقگذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علیهای سرمایهصندوق

با پشتوانه نام بانک، در بازارهای سرمایه، اوراق بدهی و به طرقی دیگر به دنبال جذب سود و ها گذاری بانکسرمایه

هایی نسبت به سپرده بانکی بیشتر است، گذاری در چنین طرحاعطای آن به مشتریان خود هستند و جذابیت سرمایه

گذاری های سرمایههایی در صندوقطرحطبیعی خواهد بود که مردم پول خود را از بانک خارج نخواهند کرد و در قالب 

بنابراین بانک مرکزی   .رسد، نزد بانک به امانت خواهند گذاشتدرصد هم می 23هایی که بعضا به بیش از با سود

ها گذاری با درآمد ثابت بانکهای سرمایهدرصدی، صندوق ۱5برای نشان دادن جدیت خود در اجرای نرخ سود مصوب 

گذاران الحساب مقرر کرده است و به این طریق راه را برای اعطای سود باال به سپردهود علیرا نیز مشمول نرخ س

های در واقع در حال حاضر بانک مرکزی علیه صندوق  .ها و موسسات مالی و اعتباری خواهد بستتوسط بانک

شوند ها باعث میند که این صندوقگذاری با درآمد ثابت موضع گرفته و مسووالن این نهاد سیاستگذار عقیده دارسرمایه

گذاری با درآمد های سرمایههای بهره به سمت پایین چسبنده باشند. قابل توجه است که اکثر مشتریان صندوقنرخ

  .گریزی هستندها مشتریان ریسکثابت در بانک



 ها در بازار سرمایهمحدود کردن فعالیت بانک

های اقتصادی خود، بخش بودن سیاستاند و برای نتیجهاین هم فراتر گذاشته با این حال دولت و بانک مرکزی پا را از

ها برای فعالیت در معامالت ثانویه اوراق بهادار در بورس دارند. به همین دلیل بانک مرکزی سعی در محدود کردن بانک

انویه اوراق بهادار در بورس خودداری ها و موسسات مجاز کشور را مکلف کرد تا از معامله ثای تمام بانکبا صدور اطالعیه

بر این اساس هماهنگی صورت گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شده است کلیه معامالت ثانویه  .کنند

اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسالمی )صکوک( از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسالمی صرفا در بازارهای 

ها و هادار تحت نظارت سازمان بورس و با رعایت مقررات این بازارها صورت پذیرد. در واقع از امروز، بانکمتشکل اوراق ب

  .یک از انواع اوراق مالی اسالمی در خارج از بازارهای فوق نیستندموسسات اعتباری مجاز به انجام معامالت ثانویه هیچ

دلیل بازدهی بیشتر موجب شده تا جذب نقدینگی در بورس کی بهبه باور کارشناسان انتشار اسناد خزانه اسالمی بان

 35در بازاری غیرمتشکل و خارج از مکانیسم عرضه و تقاضا با سود بیش از « سخاب»کاهش پیدا کرده و دادوستد 

های گذشته، دولت یازدهم که گفته در طول سال .های خاص خود را دارددرصد انجام شود که این موضوع ریسک

حل را در انتشار اوراق بدهی یافت. با این کار با تایید مجلس انتشار هزار میلیارد تومان بدهی دارد، راه 700ود شمی

« سخاب»اوراق بدهی به نام اسناد خزانه اسالمی آغاز شد و دولت این اوراق را از طریق شبکه بانکی تحت نام 

مانه نظارتی فرابورس، نرخ سود این اوراق به شدت افزایش یافته اما به دلیل انتشار این اوراق خارج از سا .منتشر کرد

درصد  35گذاری شفاف این اسناد وجود ندارد و در نتیجه نرخ سود این اوراق به بیش از است چراکه تابلویی برای قیمت

رسد تیم میهای زیادی ایجاد شده و به نظر درصد هم رسیده است. به واسطه همین روند نگرانی 40و حتی به مرز 

 خورده را به هر قیمتی که شده، بگیرد. اقتصادی دولت دوازدهم قصد دارد جلوی تبعات و نتایج منفی این طرح شکست

های اقتصادی جدید در کابینه خود و همچنین تغییر در رسد دولت دوازدهم با قرار دادن برخی مهرهنابراین به نظر میب

های امید کنترل بیشتر بر سیستم بانکی کشور است و با بستن روزنه های کالن خود به دنبال تسلط وسیاست

های مردمی، قصد دارد جریان نقدینگی موجود درجامعه را از شبکه بانکی خارج و به سمت ها برای جذب سپردهبانک

ر های اشتغالزا و محرک اقتصادی سوق دهد. به نظبازارهای مولدی همچون صنعت، معدن، مسکن یا دیگر بخش

اند، مسیری پرچالش و دشوار خواهد رسد راهی که دولت و بانک مرکزی برای نیل به این اهداف در پیش گرفتهمی

  .تواند دستاوردهای دولت را بر باد دهدترین لغزشی میبود و با کوچک

 های انبساطی در بازار پولسیاست

 رییس خانه اقتصاد ایران* -ابراهیم جمیلی

های انقباضی اقتصاد در پیش گرفته بود. این در حالی برد سیاستدولت دوازدهم همه تالش خود را در راستای پیش

رسد. کاهش جدی سود های مالی متفاوتی در دولت دوازدهم به گوش میاست که هر روز اخباری مبنی بر سیاست

لت های انبساطی دوها از حضور در بازار ثانویه بورس همگی خبر از سیاستها و از سوی دیگر منع بانکسپرده بانک

ای چرخشی یکباره در روش و نگاه اقتصادی دولت است. نگاهی های انبساطی به گونهاما این سیاست  .دهندمی

مدت رکود و انباشت که در چهار سال قبل در راستای مدیریت و مهار تورم با رویکردی انقباضی، یک دوره طوالنی

های ته حجم پول کشور را از سرازیر شدن به سمت بازاردوران رکودی که الب .ها در بانک را به همراه داشتسرمایه

  .ای تغییر خواهد دادموازی دور کرد. این چرخش در عملکرد اقتصادی اما روند اقتصادی را به گونه

ها اگر همراه کنند. از همین رو کاهش نرخ سود بانکواسطه بنگاهداری میها با واسطه و بیدر شرایط کنونی بانک

های بانکی واقعی و نه ها را به سیاستتواند بانکهای اجرایی مناسب و جدی باشد در نهایت میهنامبا آیین

  .روی کندهای کاهشی باید با مدیریتی بسیار جدی پیشنامهبنگاهداری بازگرداند. فراموش نکنیم که این آیین



کنند موجب بیرون ها امرار معاش میسرمایهای از مردم با سود این از سوی دیگر کاهش سود بانکی از آنجایی که عده

ها مطرح شود که آزاد شدن ها خواهد شد. از همین رو ممکن است این مساله از سوی بانکآمدن سرمایه از بانک

توان مثبت در چنین شرایطی نمی  .اندرو شدهمنابع، منابع در دست بانک را کاهش داده و در نهایت با کسری روبه

انک مرکزی را کتمان کرد. بانک مرکزی تصمیم درستی گرفته است اما در نهایت باید ماهانه آمار و ارقام بودن عملکرد ب

ها از شفافی منتشر کند تا نتیجه این کاهش سود نرخ بانکی مورد بررسی جدی قرار گیرد. از سویی دیگر منع بانک

سرمایه سرازیر خواهد کرد و باید دید در مقابل این های تامین حضور در بازار ثانویه بورس، سرمایه را به سمت شرکت

های بانکی دولت از روشی انقباضی به سوی روندی گردش سیاست  .العملی شکل خواهد گرفتنامه چه عکسآیین

انبساطی و همچنین کاهش نرخ سود بانک، عواقب مختلفی خواهد داشت. در این بین اما از آنجایی که مردم بخشی 

در   .اند احتمال مسایل موازی خطرآفرینی وجود داردها سپرده کردهرا برای کسب معاش در بانک از سرمایه خود

شد. از کردند و امکان مشکالت بعدی فراهم میهای مردم را جذب میها سرمایههایی قبل از بانکگذشته شرکت

انه باید تصمیم بگیرند. امید است بانک های کافی را ارئه دهد و در پی آن مردم نیز آگاههمین رو دولت باید آموزش

ریزی در راستای خروج های هدفمندی انجام دهد. این برنامهریزیمرکزی با مدیریت درست تصمیمات جدید دولت برنامه

های اقتصادی کشور از انقباضی به انبساطی به هر روی تغییر سیاست  .از رکود اقتصاد امروز الزم و ضروری است

درصدی از تورم نیز خواهد شد اما از آنجایی که در در دولت یازدهم شاهد مهار جدی تورم بسیار باال  موجب پیش آمدن

قطعا برای رسیدن به رونق   .توانند تورم بسیار باالیی در پی داشته باشندهای انبساطی نیز نمیایم، سیاستبوده

درصدی از تورم را در پی خواهند داشت اما در نهایت این اقتصادی تغییراتی باید روی دهد. این تغییرات نیز به طور قطع 

های یک یا دو درصدی و نه بیشتر بینی است افزایش قیمتکننده و جدی نیست. آنچه قابل پیشتورم خیلی نگران

  .است. برای رسیدن به رونق اقتصادی باید به این جراحی مهم کمک کنیم

 

 3صفحه  4۱27شماره  02/06/96اقتصاد/ پنجشنبه روزنامه دنیای 

 های اقتصادی اتاق تهران معرفی کردمعاونت بررسی

 ترین کاالهای صادراتی ایرانگران

ترین کاالهای صادراتی ایران معرفی شدند. هرچند نام آمار گمرک با کلماتی همچون تراز قیمتگران دنیای اقتصاد:

عمده صادراتی و وارداتی و کشورهای عمده مقاصد صادرات و مبادی واردات  تجاری، حجم تجارت خارجی، کاالهای

های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به آمارهای گمرک از زاویه دیگر نگاه کرده گره خورده، اما این بار معاونت بررسی

رسی قرار داده که در آن خبری از ای مورد برمردادماه را به گونه 28ای که آمار صادرات از ابتدای امسال تا است. زاویه

های صادرات نیست. اما از فرش ، بستنی و شکالت گرفته تا دارو عنوان سرلیستمیعانات گازی و مواد پتروشیمی به

 توان در این لیست دید.و کاالهای صنعتی را می

ای هستند. بنابراین بدیهی است کاالهایی که بیشتر آنها کاالهای تمام شده با ارزش افزوده باال یا کاالهای واسطه 

شوند در این لیست جایی نداشته صورت خام صادر میکه موادی همچون میعانات گازی و مواد پتروشیمی که به

باشند. عمده کاالهای صادراتی ایران در آمارهای گمرک، کاالهایی هستند که ارزش افزوده کمتری دارند؛ اما به لحاظ 

 30اند صدرنشین کاالهای صادراتی باشند. اما در لیست شوند. در نتیجه توانستها صادر میوزنی بیشتر از سایر کااله

شوند. بر اساس قیمت، جایی ندارند. چراکه آنها به دلیل خام فروشی با قیمت ارزان تر صادر میکاالهای صادراتی گران

رداد سال جاری دارای باالترین قیمت صادراتی م 28قلم عمده صادراتی که از ابتدا تا  30آمارهای این گزارش، از بین 

 66با میانگین قیمت صادراتی بیش از « بافهای نسجی، از سایر مواد نسجی، گرهپوشفرش و سایر کف»هستند، 



ها، دیگر مشتقات خونی و آنتی سرم»هزار دالر به ازای هر تن، رتبه اول را به خود اختصاص داده است. پس از آن 

های دوم و سوم این فهرست جای دارند که به در رتبه« های بخاراجزا و قطعات توربین»و « ت بخشمحصوالت مصونی

اتیلن گرید نساجی)پلی»هزار دالر به ازای هر تن هستند. همچنین  52و  54ترتیب دارای میانگین قیمتی نزدیک به 

 ر این فهرست دارد.دالر به ازای هر تن کمترین قیمت را د 949با میانگین قیمتی « فتاالت(

با میانگین « بافهای نسجی، از سایر مواد نسجی، گرهپوشفرش و سایر کف»بر اساس این گزارش، میزان صادرات 

میلیون دالر بوده است. همچنین صادرکنندگان  30تن و با ارزشی نزدیک به  450هزار دالر، معادل  66قیمتی بیش از 

با ارزشی « ها، دیگر مشتقات خونی و محصوالت مصونیت بخشآنتی سرم»تن از  230اند به میزان در این دوره توانسته

هزار دالر به ازای هر تن برای آن به ثبت رسیده  54میلیون دالر را صادر کنند که میانگین قیمتی نزدیک به  ۱2بیش از 

ار دالر به ازای هر تن از دیگر اقالم هز 52با میانگین قیمتی نزدیک به « های بخاراجزا و قطعات توربین»است. پس از آن 

 میلیون دالر داشته است. ۱78هزار تن و ارزشی بیش از  3عمده با میانگین قیمتی باال است که وزنی معادل 

عنوان چهارمین کاال از نظر باال بودن قیمت صادراتی، با به« کننده واکنش شیمیاییکننده و مواد تسریعمواد شروع»

هزار دالر به ازای هر تن  ۱7میلیون دالر گزارش شده که میانگین قیمتی آن به بیش از 85با ارزش هزار تن و  5وزن 

در این مدت، معادل « های توخالی بدون درز از فوالد ممزوج با مقطع غیرمدورها یا پروفیللوله»رسد. میزان صادرات می

هزار دالر به ازای هر تن  ۱2میانگین قیمتی آن بیش از میلیون دالر به ثبت رسیده و ۱7یک هزار تن و با ارزش بیش از 

ثبت شده که به ترتیب دارای وزن و « ها یا پوست تازه یا خشکپسته»بوده است. در ردیف ششم این فهرست، 

هزار دالر به ازای هر تن گزارش شده  9میلیون دالر است و میانگین قیمتی آن،  ۱26هزار تن و  ۱4ارزشی معادل 

میلیون دالر صادرات صورت گرفته که با میانگین قیمتی  ۱6هزار تن و با ارزشی بیش از 2نیز معادل « انواع دارو»است. از 

« های منگوله باف از مواد مصنوعیپوشکف»هزار دالر به ازای هر تن در ردیف هفتم این فهرست قرار دارد. پس از آن  9

میلیون دالر در این  35هزار تن و با ارزشی بالغ بر 4ار دارد که به میزان هزار دالر به ازای هر تن، قر 9با میانگین قیمتی 

هزار تن و  ۱5هم به ترتیب با وزن و ارزش معادل « شدهکاتد و قطعات کاتد از مس تصفیه»مدت صادرات داشته است. 

دهمین کاال از نظر دارا بودن  هزار دالر به ازای هر تن را داراست.5میلیون دالر، میانگین قیمتی نزدیک به  72نزدیک به 

هزار  23است که با وزنی معادل « های یخ زده، حتی دارای کاکائوبستنی و سایر شربت»میانگین قیمت صادراتی باال، 

هزار دالر به ازای هر  4میلیون دالر داشته و میانگین قیمتی آن در دوره مذکور به بیش از  ۱02تن، ارزشی نزدیک به 

 4نیز با میانگین قیمتی بیش از« صورت غیر از بلوک، تخته، میله یا قلمشکالت، حاوی کاکائو، به» زا تن رسیده است.

سایر »میلیون دالر صادر شده است. همچنین در  28هزار تن و با ارزشی بیش از  7هزار دالر به ازای هر تن، به میزان 

ه این قلم کاالیی دارای وزن و ارزشی به ترتیب معادل هزار دالر ثبت شده ک 3میانگین قیمت صادراتی بیش از « پنیرها

هزار تن و  40وزنی معادل « دیکان و ایزوپرن اشباع نشده 3، ۱بوتا »میلیون دالر را دارد.  7۱هزار تن و نزدیک به  2۱

سیزدهمین هزار دالر به ازای هر تن،  3میلیون دالر داشته که با داشتن میانگین قیمتی بیش از  ۱23ارزشی نزدیک به 

شیرینی )همچنین شکالت »قلم کاالیی از نظر باالبودن میانگین قیمت صادراتی گزارش شده است. همچنین در گروه 

میلیون دالر از این کاال  66هزار تن و به ارزش بیش از  24اند به میزان نیز صادرکنندگان توانسته« سفید(، بدون کاکائو

 دالر به ازای هر تن صادر کنند. هزار 3را با میانگین قیمتی نزدیک به 

صورت درصد وزنی به 99 /99تا  99 /95روی غیرممزوج محتوی »هزار تن  53از ابتدا تا مرداد سال جاری نیزبه میزان 

هزار دالر به ازای هر تن صادر شده است. پس 2میلیون دالر و میانگین قیمتی بیش از ۱23با ارزش بالغ بر « کار نشده

الیه مقاوم در مقابل نفوذ هوا و  5جز کیسه خون، کیسه اسپتیک ، کیسه کوچک از پلی اتیلن بهسهسایر کی»از آن 

هزار تن  ۱3هزار دالر به ازای هر تن، به ترتیب وزن و ارزشی معادل  2قرار دارد که با میانگین قیمتی بیش از« اکسیژن

صورت کار شده بهسرب تصفیه»این فهرست،  ۱7 میلیون دالر را به خود اختصاص داده است. در ردیف 28و بیش از 



میلیون دالر قرار دارد که میانگین قیمتی آن نزدیک به  59هزار تنی و به ارزشی نزدیک به  3۱با میزان صادرات « نشده

سایر پلی کلروروینیل، مخلوط نشده با سایر مواد به غیر از »هزار دالر به ازای هر تن گزارش شده است.  2

هزار تن و به  83با میانگین قیمتی بیش از یک هزار دالر به ازای هر تن، صادراتی معادل « ن و امولسیونسوسپانسیو

صورت کار نشده، آلومینیوم به»هزار تن  78میلیون دالر داشته است. همچنین در این مدت، بالغ بر  ۱45ارزش بیش از 

میانگین قیمتی بیش از یک هزار دالر به ازای هر تن  میلیون دالر صادر شده که ۱33با ارزش نزدیک به « غیرممزوج

میلیون دالر داشته که میانگین  7۱هزار تن، ارزشی نزدیک به  5۱نیز با وزنی معادل « فرنگیرب گوجه»داشته است. 

 قیمتی بیش از یک هزار دالر به ازای هر تن را به خود اختصاص داده است.

با میانگین قیمتی بیش از یک هزار دالر به ازای هر تن در ردیف بعدی قرار « پلی استایرن غیرقابل انبساط معمولی»

اتیلن گرید تزریقی با سایر پلی»میلیون دالر صادر شده است.  29هزار تن و با ارزشی بیش از  24دارد که به میزان 

میلیون دالر در رده  290ش از هزار تن و با ارزشی بی242نیز با وزنی معادل « جز نوع پودریدرصد یا بیشتر به94چگالی 

پلی اتیلن گرید فیلم با »بعدی قرار دارد که دارای میانگین قیمتی بیش از یک هزار دالر به ازای هر تن است. پس از آن 

با میانگین قیمتی بیش از یک هزار دالر به ازای هر تن، به ترتیب وزن و « جز نوع پودریدرصد به 94چگالی کمتر از 

 94سایر پلی اتیلن گرید لوله با چگالی »میلیون دالر داشته است. میزان صادرات  633هزار تن و  53۱ارزشی معادل 

میلیون دالر بوده که  ۱2هزار تن و با ارزشی نزدیک به  ۱0هم در این مدت بالغ بر «جز نوع پودریدرصد یا بیشتر به

 ۱0نیز با وزنی معادل  «(LABالکیل بنزن خطی)»قیمتی بیش از یک هزار دالر به ازای هر تن داشته است. همچنین 

میلیون دالر،میانگین قیمتی بیش از یک هزار دالر به ازای هر تن را از آن خود کرده  ۱۱هزار تن و ارزشی نزدیک به 

هزار تن و بیش از ۱5هم به ترتیب با وزن و ارزشی معادل « هاسایر پلیمرهای پروپیلن یا پلیمرهای سایر الفین» است.

میلیون دالر صادر شده که میانگین قیمت صادراتی آن یک هزار دالر به ازای هر تن گزارش شده است. صادرکنندگان  ۱5

به « جز نوع پودریدرصد یا بیشتر به 94سایر پلی اتیلن گریدبادی با چگالی »اند از گروه کاالیی در این مدت توانسته

لیون دالر و با میانگین قیمتی یک هزار دالری به ازای هر تن صادر کنند. می ۱32هزار تن با ارزشی نزدیک به  ۱23میزان 

هزار تن  ۱8به « درصد به غیر از پودری 94سایر پلی اتیلن با چگالی کمتر از »همچنین در این مدت، میزان صادرات

ی هر تن به ثبت رسیده میلیون دالر داشته و میانگین قیمتی آن نیز یک هزار دالر به ازا ۱9رسیده که ارزشی بیش از 

قرار دارد که « درصد یا بیشتر 94صورت غیر پودر با وزن مخصوص پلی اتیلن گرید فیلم به»است. بعد از آن قلم کاالیی

میلیون دالر صادر شده و میانگین قیمتی یک هزار دالر به ازای هر تن  3۱7هزار تن و با ارزشی بیش از  302به میزان 

 39دالر به ازای هر تن، به میزان  949با میانگین قیمتی « گرید نساجی)پلی اتیلن فتاالت(»نیز را داشته است. در آخر 

 میلیون دالر صادر شده است. 37هزار تن و با ارزشی نزدیک به 

 

 4صفحه  848شماره  04/06/96روزنامه گسترش صمت / شنبه 

ر صورت رکود صادرات خبر و گو با صمت از اثر منطقی افزایش نرخ دالر دکارشناسان در گفت

 دادند

 افزایش نرخ ارز تنگنای تولید

تومان  700هزار و  3نرخ دالر در یک ماه گذشته با شیبی مالیم و روند صعودی بعد از چند ماه از کانال  :منیر حضوری

 .تومان وارد شده است 800هزار و  3خارج و به کانال 

تومان و بعد  779هزار و  3زار آزاد فروخته شد و در ادامه با روند صعودی به تومان در با 77۵هزار و  3دالر امریکا با نرخ 

تومان رسید و در  8۱2هزار و  3تومان رسید. این نرخ با ادامه حرکت خود در مسیر افزایشی به  800هزار و  3هم به 



 828هزار و  3مرداد نرخ دالر به  تومان عرضه شد. در نهایت در آخرین روز 82۱هزار و  3و  8۱9هزار و  3ادامه این روند 

آید. به این ترتیب دالر امریکا به شمار می ۱39۶تومان رسید که باالترین نرخ دالر در یک ماه گذشته و همچنین در سال 

ترین ماه خود را در امسال طی کرده است. فعاالن بازار ارز بخشی از این افزایش را ناشی از رشد در این ماه پرنوسان

دانند که به دلیل شروع فصل تابستان و موسم حج است. اما بخشی از این افزایش نیز ناشی از رشد نرخ میتقاضا 

هزار  32ریال بود، ابتدای مرداد به عدد  ۴۱8هزار و  32دالر بانکی است. نرخ دالر بانکی که در ابتدای فروردین امسال 

ریال رشد کرد. اصغر 233، اما فقط در مرداد این ارز ریال افزایش نرخ داشت 2۵2ماه  ۴رسید، یعنی ظرف  ۶70و 

ها در بازار آزاد را متناسب با نرخ تورم و حتی کمتر وگو با ایرنا افزایش نرخسمیعی، رئیس سابق کانون صرافان در گفت

مرکزی نرخ درصد افزایش داشته در حالی که بانک  7از آن دانسته و گفت: نرخ دالر از مرداد سال گذشته تاکنون حدود 

درصد اعالم کرده است. او افزود: اگر از نرخ تورم داخلی، میزان تورم امریکا که  ۱0تورم را در پایان تیر امسال حدود 

بینیم نرخ دالر در محدوده متعادلی افزایش یافته است و امر پیچیده و عجیبی درصد است را کم کنیم، می 3حداکثر 

دهند در حالی که بازدهی دالر در یک سال گذشته رصدی به مشتریان خود مید 20ها نرخ سود نیست. اکنون بانک

 .درصد بوده است 7تاکنون فقط 

 افزایش نرخ ارز طبیعی است

وگو با صمت به دالیل افزایش نرخ ارز اشاره و بیان کرد: توان تولید داخل، تورم، جواد صالحی، استاد دانشگاه در گفت

تواند عاملی برای افزایش نرخ ارز باشد. او با اشاره به نظام دونرخی سیاسی هر کدام مینرخ بهره، عوامل اجتماعی و 

ای و آزاد است که البته بیشتر با نرخ ارز بازار آزاد مبادله انجام شود. متاسفانه ارز در کشور بیان کرد: نظام ارزی ما مبادله

نرخی ا به امتیازاتی برسند. صالحی با تاکید بر لزوم تکاین وضعیت باعث شده برخی از رانت استفاده و رقابت کنند ت

نرخی کند. برای این مهم دولت باید شرایطی را شدن ارز اظهار کرد: برای اینکه رانت از بین برود دولت باید ارز را تک

ا این است که هشود. یکی از این راهرو میفراهم کند تا بازار هم شوک نشود در غیراین صورت جامعه با بحران روبه

تر شود سپس دولت ها کمی سبکرو نشود. مورد دیگر اینکه باید صبر کرد تا تحریمورود و خروج ارز با محدودیت روبه

های تجاری نرخی کند. این استاد دانشگاه ادامه داد: نرخ ارز ساالنه باید به اندازه تفاوت تورم ایران و تورم طرفارز را تک

این قاعده باید عملی شود تا صادرات ضربه نبیند چراکه افزایش نرخ ارز به نفع تولید داخلی و  مورد توجه قرار گیرد.

این عدد  OECDدرصد است در کشورهای طرف تجاری از قبیل کشورهای ۱0صادرات است. به طور مثال، وقتی تورم 

ایم. پذیری و صادرات کاالی خود ضربه زدهتگان را حمایت نکنیم به رقابدرصد است. بنابراین اگر ما از تولیدکننده 3زیر 

 .افزایش نرخ ارز در امتداد بازار است به این معنی که بازار واکنش نشان داده و شوک عجیبی نبوده است

  افزایش نرخ ارز روندی طبیعی است

اضای روزانه بازار وگو با صمت مطرح کرد: افزایش نرخ ارز به دلیل عرضه و تقوحید شقاقی، کارشناس اقتصاد در گفت

ماند. او ادامه داد: هیچ است، بنابراین این مسئله روندی طبیعی است که تداوم ندارد و در همین حدود باقی می

های هایی برای تاثیرگذاری بر افزایش نرخ دالر در بازار باشیم. در آینده سیاستاتفاقی نیفتاده که ما شاهد پیشران

سازی نرخ زایش یا کاهش دهد و باید منتظر بمانیم که ببینیم سیاست دولت برای یکسانتواند نرخ دالر را افدولت می

سازی نرخ ارز اقدام کند سازی نرخ ارز بیان کرد: اگر دولت بخواهد برای یکسانارز چیست. شقاقی با اشاره به یکسان

الر بر تولید گفت: در هر اقتصادی افزایش نرخ باید منتظر افزایش نرخ دالر در بازار باشیم. او درباره تاثیر افزایش نرخ د

دالر بر بحث تولید و صادرات هم تاثیرگذار است. در این روند تولیدکنندگان کشور در بخش مواد اولیه و واسطه گاهی 

مدیرانش رفت خودرو را درنظر بگیرید وقتی دالر باال میساز شود. به طور مثال، ایرانتواند مشکلبه ارز نیاز دارند که می

از افزایش قمیت دالر ناراحت بودند چرا که تولیداتشان ارزبری باالیی دارد و وابستگی باالیی به دالر در حوزه مواد اولیه 

شان داخل کشور شدند چون مواد اولیهمند میو کاالی واسطه دارند. درمقابل برخی صنایع هم از افزایش دالر بهره



تواند به نفع ویی. به این ترتیب افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی زمانی میاست مثل صادرکنندگان گیاهان دار

اقتصاد و تولید باشد که تولیدکنندگان کشور در حوزه تامین مواد اولیه و واسطه ارزبری باالیی نداشته باشند و مواد 

د به وضعیت کشورهای دیگر اشاره کرد و مورد نیاز خود را بتوانند تا حد امکان از داخل تهیه کنند. این کارشناس اقتصا

ها برنامه تواند به افزایش صادرات غیرنفتی منجر شود که دولتادامه داد: در دنیا هم کاهش ارزش پول ملی زمانی می

های تولیدی تا حد امکان کاهش پیدا ای بنگاهاند و ارزبری مواد اولیه و واسطهمشخص برای صادرات غیرنفتی داشته

طور قطع در اقتصاد ایران به افزایش . او درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر اقتصاد کشور گفت: این مسئله بهکرده است

شود. اقتصاد ایران به طور عمده در حوزه مواد مصرفی بیشترین تامین را از واردات انجام های زندگی منجر میهزینه

میلیارد دالر واردات داریم و عمده  ۵0مارها ما سالی بیش از دهد و عمده مواد مصرفی ما وارداتی است. بر اساس آمی

شود. بنابراین اقتصاد ایران با نرخ دالر ارتباط تنگاتنگی دارد و افزایش مواد مصرفی یا به صورت مستقیم یا قاچاق وارد می

د کند. بعد از آن فشار بر تواند بر تولیدکنندگان فشار وارنرخ دالر بر افزایش تورم تاثیر مستقیمی دارد و آن هم می

 .یابدکند و این دور ادامه میکننده است که در نهایت درخواست دستمزد بیشتر میمصرف

 

 ۱2صفحه  37۱4شماره  04/06/96روزنامه جهان صنعت / شنبه 

 های تجاری دولت؛بررسی کارشناسان نسبت به تحقق وعده

 توهم صادراتی مسووالن

سال گذشته که دولت از مثبت شدن تراز تجاری و افزایش صادرات  -بکیاننسترن یوسف :صفحه کشاورزی و بازرگانی

کرد که سال بعد اوضاع جور دیگری رقم بخورد. اما همانطور که نفتی کشور خوشحال بود، فکرش را هم نمیغیر

تواند حقیقت های مختلف نمیبودند، دستکاری آمار صادراتی و جابه جا کردن کاالها در گروه کارشناسان هشدار داده

  .اندازدماجرا را تغییر دهد و اوضاع صادرات را با بهبود مواجه کند بلکه تنها بیان واقعیت را به تاخیر می

ماهه اول سال از کاهش قابل توجه خارجی چهارماه مثبت بود اما آمار تجارت با وجود اینکه تراز تجاری کشور تا فروردین

ماهه تجارت نفتی و همچنین تراز تجاری منفی حکایت داشت. این در حالی است که این روزها باید آمار پنجصادرات غیر

خارجی توسط گمرک اعالم شود اما حتی اگر آمار، شرایط صادرات را خوب جلوه دهد، واقعیت تغییر نخواهد کرد، چرا 

سازی نرخ ارز، منطقی شدن ه گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران برای بهبود صادرات، باید پنج اولویت واقعیکه ب

های حمایتی ونقل، احیای ارتباطات بانکی با سایر کشورها و ارائه بستهنرخ تسهیالت بانکی، ساماندهی وضعیت حمل

ا توجه به اینکه دولت پول چندانی در بساط ندارد و همچنین های دولت قرار گیرد. در غیر این صورت بدر صدر برنامه

 .تر نیز خواهد شد، از این پس شرایط صادرات وخیمبودجه محدودی را برای صادرات در نظر گرفته است

های صادراتی را مطرح کرده و نسبت به های گوناگون چالشخصوصی و فعاالن اقتصادی بارها در نشستالبته بخش

اند اما دولت به جای اینکه برای توسعه صادرات فکری جدی کند، در توهم ت خارجی کشور هشدار دادهآینده تجار

نفتی در برنامه ششم توسعه میلیارد دالر صادرات غیر ۱20بر همین اساس عالوه بر اینکه   .بردصادراتی به سر می

را در دستور کار قرار داده است؛  96ن سال نفتی تا پایادرصدی صادرات غیر 25بیان شده است، دولت نیز افزایش 

ماه امسال، شاه بیت توسعه صنعتی کشور را زاده، وزیر صنعت دولت گذشته در خردادهمانطور که محمدرضا نعمت

با توجه به آمار مربوط  .درصدی صادرات غیرنفتی تا پایان سال خبر داد 25ریزی برای افزایش صادرات برشمرد و از برنامه

میلیون دالر بود، بنابراین طبق این هدفگذاری، باید تا شش  930میلیارد و  43که حدود  95رات غیر نفتی در سال به صاد

میلیارد دالری دست پیدا کنیم در حالی که به گفته کارشناسان، باز هم از دستیابی به این  55ماه دیگر به صادرات 

ندگان هنوز به قوت خودش باقی است. از این رو همانطور که آمار عقب خواهیم ماند چرا که موانع پیش روی صادرکن
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زاده محقق نشد، امسال نیز بعید نیست که دچار عقب ماندگی میلیارد دالری نعمت 68سال گذشته وعده صادراتی 

ت، البته با توجه به تغییر دولت و روی کار آمدن محمد شریعتمداری در راس وزارت صنعت، معدن و تجار .صادراتی شویم

تجار و صادرکنندگان نسبت به آینده تجارت کشور امیدوار هستند اما معتقدند اگر خیلی خوب هم کار کنیم، نهایتا به 

های خود در میلیارد دالری دست پیدا خواهیم کرد. این در حالی است که شریعتمداری نیز در صدر برنامه 50صادرات 

اشاره کرده است که باید دید از این پس  ۱400دالری تا پایان سال  میلیارد ۱30نفتی دولت دوازدهم به صادرات غیر

وگو با کارشناسان در همین راستا در گفت  .برای توسعه صادرات در کشور، چه اقداماتی از سوی او انجام خواهد گرفت

از آینده تجاری  بینی هر یک راهای موجود در حوزه صادرات کشور، پیشفعال در حوزه صادرات، عالوه بر بیان چالش

 :خوانیدبا آنها را می« صنعتجهان»وگوی کشور جویا شدیم که در ادامه گفت

 ای ندارداعداد از پیش تعیین شده، فایده

گذاری شده برای صادرات، گفت: مبحث عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در مورد آمارهای هدف

ل بنیادی است که تا وقتی حل نشود، ارائه اعداد و ارقام از پیش تعیین شده صادرات در کشور ما دارای چندین مشک

حمیدرضا صالحی با تاکید بر اینکه صادرات در چهار ماهه  .ای ندارد و شاید نتوانیم به آنها دست پیدا کنیمچندان فایده

ید اصالح شود. از این رو تا های اقتصاد کالن باساختنیز کاهش داشته است، اظهار کرد: مساله زیر 96اول سال 

 .کندزمانی که عدد واقعی نرخ ارز را در نظر نگیریم، بازار رقابتی نخواهد شد و صادرات هم رشد نمی

وی افزود: طبق قانون، تعیین نرخ ارز متناسب با تورم داخلی منهای تورم خارجی تکلیف شده است و بانک مرکزی فقط 

توانیم به نفع واردات، نرخ ارز را ثابت نگه تعیین نرخ را مدیریت کند. بنابراین ما نمی به عنوان ناظر باید به صورت شناور

یافته دنیا داریم و انتظار داشته باشیم که بدون در نظر گرفتن فرمول جهانی تعیین نرخ ارز، پا به پای کشورهای توسعه

ل، تبعات خاص خود را دارد اما برای دستیابی در صادرات پیش رویم. صالحی بیان کرد: اگرچه عمل کردن به این فرمو

مدیره خانه عضو هیات .رسد این تبعات قابل کنترل باشدبه اهداف صادراتی باید این تبعات را بپذیریم. البته به نظر می

صنعت و معدن تهران گفت: محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت قبل از کسب رای اعتماد مجلس، اظهار 

ی خوبی در این زمینه ارائه کرد و مشکالت ارز را پذیرفت. بنابراین قرار است با مذاکره با وزارت اقتصاد و شورای نظرها

پول و اعتبار، برای مبدا قرار دادن فرمول تعیین نرخ ارز متناسب با تورم داخلی منهای تورم خارجی اقدام کند. صالحی 

انی، عنوان کرد: همچنین یکی دیگر از مشکالتی که در حال حاضر وجود با اشاره به رقابتی نبودن قیمت کاالهای ایر

دارد، فاصله بسیار زیاد نرخ بهره بانکی در داخل کشور با خارج است. به عنوان مثال نرخ بهره بانکی برای تولیدکنندگان 

درصدی بهره  ۱8تالف دو درصد است. بنابراین اخ های خارجی،درصد است در حالی که این نرخ برای طرف 20ایران 

شود که در نهایت کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان کشور باعث گران تمام شدن تولید در ایران می بانکی برای تولید،

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه وزیر صنعت جدید باید در جهت کاهش   .را در پی دارد

کنندگان افزود: برای دستیابی به این منظور باید نرخ بهره بانکی کاهش یابد تا تولید دارد،قیمت تمام شده تولید گام بر

 .امیدوار بودتوان به توسعه صادرات نیزمیصورت دستیابی به این هدف،درداشته باشند.کاالهای خارجی راتوان رقابت با

 نقش مهم دیپلماسی اقتصادی

مسایل بنیادی بسترساز توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: دیپلماسی اقتصادی نیز صالحی در ادامه به یکی دیگر از 

مدیره خانه صنعت و معدن تهران با انتقاد از اینکه ما هنوز در کشورمان متولی عضو هیات  .در این بین بسیار نقش دارد

هدف را به درستی دنبال کند و با اظهار کرد: برای افزایش صادرات باید نهادی تشکیل شود که این  صادرات نداریم،

صالحی با اشاره به اینکه اگر   .استفاده از دیپلماسی اقتصادی و سیاسی، برای افزایش صادرات بسترسازی شود

هایش در خصوص دستیابی به اعداد بزرگ دست پیدا کند، باید روی برخی مسایل مندیخواهد به عالقهدولت می

های ... مشوقچرم و ساالمبور، پسته وخدمات فنی مهندسی، گاز، درات پتروشیمی، متمرکز شود، گفت: باید برای صا



عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق  .صادراتی اعطا شود تا به این صورت درآمدهای ارزی کشور افزایش پیدا کند

صادرات اشاره کرد و گفت: های پیش روی افزوده به عنوان یکی دیگر از چالشبازرگانی در ادامه به مالیات بر ارزش

افزوده به معنای شود چراکه اخذ مالیات بر ارزشافزوده محصوالت صادراتی در هیچ کجای دنیا گرفته نمیمالیات بر ارزش

شده محصول صادراتی و از بین رفتن فاکتور رقابتی آن است. در کشور ما نیز با اینکه طبق قانون، افزایش قیمت تمام

گیرد به امید اند اما دولت این مالیات را از صادرکنندگان میافزوده معاف شدهرداخت مالیات بر ارزشصادرکنندگان از پ

این فعال اقتصادی در ادامه افزود: چرا باید این هزینه را به دولت پرداخت کنیم و بعد   .اینکه دوباره آن را به آنها بازگرداند

افزوده را از اخت کند، بنابراین بهتر است که دولت از ابتدا مالیات بر ارزشبه این امید باشیم که دولت آن را به ما پرد

  .صادرکنندگان دریافت نکند

 مساله را پاک کنیمتوانیم صورتنمی

صالحی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نپیوستن به سازمان تجارت جهانی چه تبعاتی برای ایران به دنبال خواهد 

توانیم صورت هنوز در ایران به وجود نیامده است اما نمی WTO ه بلوغ الزم برای ملحق شدن بهداشت، اظهار کرد: اگرچ

مساله را پاک کنیم چرا که سازمان تجارت جهانی شرایطی را در دنیا به وجود آورده است که عدم الحاق ایران به این 

خصوصی با بیان اینکه تا امروز در حال بخش عضو پارلمان  .سازمان، باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد

ریزی و حرکت آهسته و پیوسته برای ملحق شدن پاک کردن صورت مساله بودیم، بیان کرد: باید در دولت جدید با برنامه

به این سازمان گام برداریم. در غیر این صورت، سهم ایران در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت در حالی که نباید 

وی ادامه داد: در این راستا باید   .بلکه باید سهم خود را در این بازارها افزایش دهیم ازارهای جهانی غافل شویماز ب

توان انتظار داشت کشورها روابط سیاسی خود را نیز با کشورها تقویت کنیم. زیرا اگر روابط سیاسی خوب نباشد، نمی

وار به یکدیگر متصل هستند، صالحی با بیان اینکه این مسایل زنجیره  .هندبازار خود را در اختیار کاالهای ایرانی قرار د

خصوصی در کنار رسد شریعتمداری در تحقق این اهداف جدی است اما ما نیز به عنوان فعاالن بخشگفت: به نظر می

توجه ویژه ی، گیرهای تصمیمخصوصی و حضور آنها در نشستخواهیم برای مشورت با بخشاو هستیم و از دولت می

توان به داشته باشد. عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه می

های صادراتی در دولت دوازدهم امیدوار بود، گفت: شرایط صادرکنندگان ایرانی با همتایان خارجی خود پرداخت مشوق

ای برای معطل ماندن مشکالتی مانند کمبود بودجه به عنوان بهانه بسیار متفاوت است. این در حالی است که

شود. در حالی که به عقیده من، اراده دولت در این مساله بیشتر دخیل است تا میزان های صادراتی عنوان میمشوق

ابد، بیان کرد: ها به درستی تخصیص یوی با بیان اینکه امیدواریم در دولت دوازدهم بودجه برای پرداخت مشوق .بودجه

هایی که ما با شریعتمداری باید دولت برای تحقق این مساله اراده داشته باشد و این کار را عملی کند. البته در صحبت

  .های صادراتی جدی استداشتیم، برداشت ما از اظهارنظرهای او این بود که ایشان در پرداخت مشوق

 میلیارد دالری 50امیدواری به صادرات 

درصدی صادرات غیر نفتی در شرایطی که حدود شش  25همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا رشد صالحی 

گفت: در شرایط فعلی شرایط مناسبی برای افزایش صادرات  قابلیت تحقق دارد یا خیر، ماه از سال سپری شده است،

خصوصی افزود: چین مشکالتی را برای ن بخشعضو پارلما .وجود ندارد و بنده چندان به این موضوع امیدوار نیستم

توان اوضاع خیلی خوبی را انتظار نمی صادرات پتروشیمی ایران به وجود آورده و تا زمانی که این مشکالت حل نشود،

ها و مشکالت بانکی یکی دیگر از موانع موجود بر سر راه صادرات است، وی با تاکید بر اینکه روابط کارگزاری .داشت

روز برای حل مشکالت کارگزاری بانکی تعیین کند تا با پیگیری آنها، این کرد: دولت باید اشخاصی را شبانه عنوان

جمهور نیز باید سفرهایی را برای رایزنی برای حل مشکالت بانکی . همچنین رییستر حل شودمشکالت هرچه سریع

  .ی برای تسهیل تجارت و توسعه صادرات اصالح شودهای مالبستاندر برنامه خود قرار دهد تا روابط بانکی و بده



عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی با بیان اینکه اگر مشکالت چین برای صادرات پتروشیمی حل شود و 

امیدوار بود،  96میلیارد دالری تا پایان سال  50توان به صادرات اقدامات موثر دیگری هم در دستور کار قرار گیرد، می

صالحی اظهار کرد: البته   .ت: البته دستیابی به این عدد هم بد نیست اما ظرفیت کشور بیش از این میزان استگف

دولت باید خودش هم در این زمینه گام بردارد و سفرهای خود را تنها به دیپلماسی سیاسی اختصاص ندهد بلکه 

   .بازارهای جدید صادراتی را برای ایران مهیا و بازار ایجاد کند

   رسیممیلیارد دالری نمی 55به صادرات 

 

های همچنین در ادامه دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق بیان کرد: در صورتی که روند قیمت نفت صعودی باشد، تشنج

های سیاسی در کشورهای همسایه کاهش پیدا کند و مشکل نقل و انتقال پول در زمینه صادرات پتروشیمی و فرآورده

حمید حسینی درباره .توان به افزایش صادرات امیدوار بود، با توجه به افزایش قیمت جهانی فلزات مینفتی حل شود

نفتی نفتی تا پایان سال محقق خواهد شد یا خیر، گفت: اگرچه صادرات غیردرصدی صادرات غیر 25اینکه آیا رشد 

رو شده درصدی روبه 5/6ان به عراق با رشد کشور در چهار ماهه اول سال کاهش قابل توجهی داشته اما صادرات ایر

درصدی حجم صادرات ایران به نیجریه در چهار ماهه اول سال  69دهنده افزایش است یا به عنوان مثال آمارها نشان

وی اظهار کرد: اگر این روند افزایشی ادامه داشته باشد،  .در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است 96

میلیارد دالری تا پایان امسال دست پیدا  55درصدی یا به عبارتی صادرات  25ست که به افزایش این اام بینیپیش

  .میلیارد دالری دور از انتظار نیست 50نخواهیم کرد اما صادرات 

  کاهش واردات عراق

تحقق اهداف  ثباتی منطقه خاورمیانه برعضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه عالوه بر قیمت نفت، عواملی همچون بی

ثباتی منطقه در عراق و بیان کرد: ورود داعش به برخی کشورها و همچنین بی صادراتی ایران تاثیرگذار است،

میلیارد دالر  70افغانستان، صادرات نفت به این کشورها را دچار مشکل کرده است. از این رو عراق که تا پیش از این 

دهنده نصف شدن میزان صادرات ایران میلیارد دالر کاهش داده که نشان 32 واردات از ایران داشت، واردات خود را به

است. حسینی ادامه داد: به دلیل مشکالت سیاسی، بخشی از نیازهای وارداتی عراق به سمت تجهیزات نظامی و 

گردد میبر های داخلیگیریوی افزود: بخشی دیگر از مسایل صادراتی ایران به تصمیم  .اسلحه سوق پیدا کرده است

خصوصی اظهار این فعال بخش  .ریزی آنها داردو دستیابی به اهداف صادراتی بستگی به عملکرد آقایان و نحوه برنامه

ای از تواند بخش عمدهمیلیون تنی محصوالت پتروشیمی محقق شود، این محصول به تنهایی می ۱20کرد: اگر تولید 

  .صادرات را به خود اختصاص دهد

 ه چیزی کم نداریماز ترکی

میلیارد دالری در برنامه ششم توسعه  ۱20دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه دستیابی به صادرات 

 ۱40ای نیست، گفت: مگر ترکیه نسبت به ایران چه مزیت و پتانسیلی دارد که توانسته به صادرات خیلی کار نشدنی

های ترکیه چندان تفاوتی با ایران ندارد، اظهار کرد: ایران ساختی با بیان اینکه زیرحسین میلیارد دالری دست پیدا کند؟

های فراوان است که اگر از سوی همه نهادها اراده ملی برای افزایش و توسعه دارای موقعیت استراتژیک و پتانسیل

و اتاق بازرگانی در مورد شریعتمداری عض  .صادرات ایجاد شود، دستیابی به چنین اعداد و ارقامی دور از انتظار نیست

تجربه و موفق است که در دوران حضورش در وزارت بازرگانی به عنوان وزیر صنعت دولت دوازدهم گفت: وی فردی با

توانست در صادرات تحول ایجاد کند. وی ادامه داد: معاف کردن صادرات از مالیات، اعطای وام با کارمزد کم به صادرات 

اخت جوایز صادراتی نیز از جمله اقدامات او در دوره وزارتش بود. بنابراین در حال حاضر هم همه امیدوار و همچنین پرد

 .هستیم تا وی اقدامات موثری را در این وزارتخانه دنبال کند



حسینی بیان کرد: جلوگیری از تثبیت قیمت ارز به نفع واردکننده، تقویت روابط با کشورهای همسایه و استفاده 

های ما از دولت جدید است که امیدواریم با توجه وزیر صنعت، تحقق خصوصی از خواستههای بخشاکثری از ظرفیتحد

 .یابد

 تجارت محرک تولید

توجهی به های موجود در مورد قوت گرفتن حوزه بازرگانی و بیدبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در واکنش به شائبه

یعتمداری، گفت: باید قبول کنیم که تولید و تجارت جدا از یکدیگر نیستند و تجارت محرک وزارت صنعت در دوران وزارت شر

افزود: افرادی که از فرآیند تولید و فروش  حسینی با تاکید بر اینکه چرخ لوکوموتیو صنعت، تجارت است،  .تولید است

هم جدا هستند. در حالی که واقعیت این  آورند که این دو ازهایی را به میان میکاال اطالعی ندارند، چنین صحبت

است که اگر در زمینه تجارت اقدامات قابل توجهی انجام نشود، حتی اگر تولید هم رونق پیدا کند، کاالها در انبار باقی 

ماند چرا که به هر حال ما نیازمند توسعه تجارت و افزایش صادرات هستیم. پس باید در جهت رونق بازار داخل، می

وی با انتقاد از اینکه قاچاق به  .صادرات، جلوگیری از قاچاق و یافتن بازارهای جدید صادراتی گام برداشته شودتوسعه 

های کرباسیان در حوزه بازار کاالهای تولید داخل و همچنین صادرات لطمه زده است، اظهار کرد: امیدواریم پیگیری

سازی ورود و خروج کاال در گمرک ادامه یابد تا ست هوشمندنتیجه نماند و همچنان سیافناوری اطالعات و گمرک بی

عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد مشکل تولید نداریم بلکه مشکل   .قاچاق کاهش پیدا کند

ال کمک گرفت توانیم کاالهای خود را صادر کنیم. بنابراین باید در این زمینه از تجار قابل اعتماد و فعفروش داریم و نمی

  .تا توسعه اقتصادی در کشور حاصل شود

 از قافله تجارت جهانی عقب نمانیم

کننده حسینی در ادامه با تاکید بر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی عنوان کرد: وضعیت صادراتی کشور نگران

توانیم از لحاظ سال دیگر نمی دست به کار شویم وگرنه تا چند WTO تر برای پیوستن بهاست و باید هر چه سریع

  .ها با سایر کشورها رقابت کنیم و قدرت رقابت ما بیش از حاال کاهش پیدا خواهد کردشده و تعرفهقیمت تمام

وی گفت: نباید از ترس ضربه خوردن به برخی صنایع یا ترس از واردات کاال، از تالش جدی برای پیوستن به این سازمان 

هایش را هم بدهیم که ممکن مانیم و باید خسارته با این کار از قافله تجارت جهانی عقب میکچرا جلوگیری کنیم

زند اما آنها باید است قابل جبران نباشد. پس اگرچه پیوستن به سازمان تجارت جهانی به برخی صنایع آسیب می

  .ریزی کنندای جز این کار نیست و برای نجات خود برنامهبپذیرند که چاره

 خفی شدن دولت پشت آمارهام

نفتی کشور در چهار ماهه امسال بیان دبیرکل انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران نیز در رابطه با میزان صادرات غیر

هاست که نسبت شاهد بودیم، مساله جدیدی نبود و ما مدت 96کرد: افتی که در آمارهای مربوط به چهار ماهه سال 

ایم خودمان را پشت یکسری آمار مخفی کنیم، فراز جبلی با بیان اینکه عادت کرده  .ایمادهبه این موضوع هشدار د

گاز طبیعی و محصوالتی از این دست به گروه صادرات شود که میعانات گازی، پتروشیمی، گفت: چند سالی می

ا واقعیت این است که اگر عدد صادراتی نفتی رشد کند امآمار مربوط به صادرات غیر نفتی اضافه شده تا با کمک اینهاغیر

  .های قبل هم عدد خوبی نداشته استنفتی کم کنیم، صادرات در سالها را از آمار صادرات غیرمربوط به این گروه

های آن نبود، از اول هم شرایط خوبی وی با اشاره به اینکه بخش کوچکی از صادرات که مربوط به نفت و فرآورده

شکالتی که طی چند ماه اخیر بر سر راه صادرات چند قلم کاالی صادراتی قابل توجه ایران همچون نداشت، افزود: م

 .پتروشیمی به وجود آمد، افت صادرات را رقم زد

 

 



 بازار صادراتی محدود

اگر به  ها را در یک سبد بگذاریم، اظهار کرد:مرغعضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه نباید به اصطالح همه تخم

آمارهای صادراتی کشور طی چند سال اخیر توجه کنیم، خواهیم دید که بازارهای صادراتی ایران محدود است. جبلی 

گفت: باید نگاه خود را به بازارهای متفاوتی جز کشورهای همسایه متمرکز کنیم چرا که حتی افغانستان هم عضو 

د برای تجارت خود با کشورهای دیگر ایجاد کند. در این میان توانسازمان تجارت جهانی شده و شرایط جدیدی را می

شرایط بازار عراق هم برای صادرات کاالهای ایرانی پایدار نیست و به علت شرایط جنگی که در آن حاکم است، 

داد بازارهای تواند بازار مطمئنی برای ایران باشد. دبیرکل انجمن صادرکنندگان نمونه با تاکید بر اینکه نیاز داریم تعنمی

صادراتی خود را گسترش دهیم و سهم خود را از آنها کم کنیم، بیان کرد: اگر این کار انجام شود، کل بازار صادراتی 

ایران با اندک تنشی در بازارهای منطقه و کشورهای همسایه، از دست نخواهد رفت. این در حالی است که ما 

ایم که اگرچه سهم ما از بازارهای آنها زیاد است اما با اندک گرفتهکشورهای محدودی را برای صادرات خود در نظر 

ها، خود به وی افزود: البته بعد از اعمال تحریم  .گیردالشعاع قرار میتغییری در شرایط آنها، کل صادرات کشور تحت

شده لیل افزایش قیمت تمامخود بازارهای ایران محدود شد و ناچار بودیم روی بازارهای محدودی کار کنیم. چرا که به د

ها ها، امکان دسترسی به بازارهای جدید را هم نداشتیم اما در حال حاضر با وجود اینکه بخشی از تحریمو وجود تحریم

توان برای دستیابی به بازارهای جدید صادراتی رفع شده و همچنین فضای سیاسی کشور رو به بهبود است، می

 .دست به کار شد

 اعداد آرمانی

دست  ۱400گذاری شده برای صادرات تا سال توان به اعداد هدفجبلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا می

اندازهایی که ترسیم شده، کار یافت یا خیر، خاطر نشان کرد: با توجه به شرایطی که وجود دارد، رسیدن به چشم

نه تنها آرمانی است بلکه چیزی فراتر از این  بسیار دشواری است. بنابراین به عقیده من اعالم چنین آماری

ها یا ناتوانی هاست. زیرا در حال حاضر ایران با مشکالت زیادی همچون تولید نامتناسب صادراتی در برخی گروهصحبت

ت دبیرکل انجمن صادرکنندگان نمونه ادامه داد: در این میان نرخ ارز نیز مشکال .رو استالمللی روبهدر بازاریابی بین

صادرات را افزون کرده است. البته در حال حاضر برخی کارشناسان معتقد هستند که باید ارز هرچه زودتر تک نرخی 

عضو اتاق بازرگانی  .تر استشود اما بنده معتقدم هرچند تک نرخی شدن ارز سود زیادی دارد اما تثبیت نرخ آن واجب

رود، گفت: درست است که برخی معتقدند باال رفتن نرخ ارز، سود  تهران با بیان اینکه نرخ ارز نباید باال و پایین

کننده هم هستند، باال رفتن نرخ ارز دهد اما با توجه به اینکه بسیاری از صادرکنندگان، تولیدصادرکنندگان را افزایش می

کنند. بنابراین در نهایت قیمت  کند چرا که ناچارند مواد اولیه و تجهیزات را با نرخ جدید واردآنها را با مشکل مواجه می

های وی ادامه داد: پس ممکن است با افزایش نرخ ارز، حتی برخی حوزه  .یابدشده برای آنها نیز افزایش میتمام

صادراتی به صادرات آسیب بزنند. بنابراین نرخ ارز باید تثبیت شود تا صادرکنندگان و همچنین فعاالن اقتصادی از وضعیت 

  .اشند و تکلیف خود را بدانندآینده مطمئن ب

 تا کی چوب برخی صنایع را بخوریم

دبیرکل انجمن صادرکنندگان نمونه همچنین در رابطه با لزوم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی افزود: با اینکه 

، برای ایران گویند هنوز ایران آماده پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیست اما پیوستن به این سازمانبرخی می

جبلی اظهار   .ملحق شویم WTOکه ما برای از دست نرفتن بازارهای صادراتی خود، مجبور هستیم بهاجباری است چرا

کرد: با توجه به قیمت تمام شده باالیی که برای تولیدات ایرانی وجود دارد، اگر تا چند سال دیگر به این سازمان ملحق 

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه   .اعمال شده حرفی برای گفتن داشته باشیمهای توانیم با تعرفهنشویم، نمی



زند و نباید در به صنایع داخلی ایران همچون صنعت خودروسازی آسیب می WTO ها معتقدند پیوستن بهبرخی گروه

  دانند؟می توانیم چوب صنایعی را بخوریم که خود را نوزاداین مسیر گام برداریم، گفت: تا کی می

وی افزود: صنایع ما باید قبول کنند که پیوستن به این سازمان اجباری است و آنها باید خودشان را رشد دهند. در غیر 

دبیرکل انجمن   .شوندمانده هم میاین صورت، تا چند سال دیگر این صنایع نه تنها نوزاد باقی خواهند ماند بلکه عقب

برد، گفت: نکه پروسه پیوستن به سازمان تجارت جهانی دشوار است و چند سال زمان میصادرکنندگان نمونه با بیان ای

 کشد. بنابراین اگر از امروز هم برای پیوستن به این سازمان تالش کنیم، برای دستیابی به هدف چند سال طول می

  .س صنایع هم چند سال وقت دارند که خودشان را آماده کنندپ

 !اظهار نظر صادقانه

اند ساختی ایران را داشتند اما به این سازمان ملحق شدهلی خاطر نشان کرد: بسیاری از کشورها هم مشکالت زیرجب

پیوسته راضی بوده و درخواست خارج شدن از این  WTO کنون هم هر کشوری بهای جز این نیست و تاچرا که چاره

سال اخیر روند  ۱2تا  ۱0تهران با انتقاد از اینکه طی  عضو اتاق بازرگانی .سازمان را نداشته اگرچه کار راحتی است

پیوستن ایران به این سازمان متوقف شده است، اظهار کرد: اخیرا هم رییس کل سازمان توسعه تجارت اعالم کرد که 

پیوستن به سازمان جهانی تجارت اولویت ایران نیست. البته با وجود اینکه این اظهار نظر موجب تاسف بسیاری از 

 .فعاالن اقتصادی شد اما متشکریم که خود سازمان توسعه تجارت هم این موضوع را تایید و صادقانه آن را اعالم کرد

وی با اشاره به حضور محمد شریعتمداری در کابینه دولت دوازدهم بیان کرد: با توجه به سوابق وی در مورد تالش برای 

تر شروع شود با حضور او در وزارت صنعت، این پروسه هرچه سریع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، امیدواریم

  .هم محقق نشود ۱400کشد و ممکن است تا سال چرا که این روند چند سال طول می

 درصد، ممکن نیست 10افزایش بیش از 

ی صادرات غیر درصد 25توان به افزایش دبیرکل انجمن صادرکنندگان نمونه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا می

بینی این موضوع دشوار است اما به عقیده من در زمان باقی مانده تا خوشبین بود، گفت: پیش 96نفتی تا پایان سال 

جبلی با بیان اینکه معموال قیمت جهانی  .نفتی میسر خواهد شدپایان سال، رشد شش تا هفت درصدی صادرات غیر

 35تا  30اظهار کرد: با توجه به اینکه  ای چین و عملکرد این کشور است،محصوالتی مانند پتروشیمی تحت تاثیر تقاض

بینی توان در این خصوص پیشدرصد صادرات غیر نفتی کشور ما نیز وابسته به چنین محصوالتی است، پس نمی

 ۱0توانیم ینفتی نگاه کنیم، در نهایت ممانده از کاالهای صادراتی در حوزه غیرخاصی داشت اما اگر به بخش باقی

  .درصد رشد داشته باشیم. این در صورتی است که در حوزه صادرات غیرنفتی خیلی خوب کار کنیم
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 یونیدو مشخص شد 2017براساس گزارش 

 حرکت آرام رقابت صنعتی ایران

شاخص عملکرد »ای ایران در تی ملل متحد )یونیدو( از صعود یک پلهاطالعات جدید سازمان توسعه صنع دنیای اقتصاد:

به  58کشور، جایگاه  ۱48در میان  20۱7حکایت دارد؛ بر اساس ارزیابی صورت گرفته در سال « پذیری صنعتیرقابت

ن شاخص حکایت المللی از بهبود جایگاه ایران در ایهای بینها پس از لغو تحریمبینیایران اختصاص یافته است. پیش

دهنده تحقق آن است و با این شرایط بینی که جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی یونیدو نشانپیش داشت؛

 توان گفت ایران حرکت آرام در راستای بهبود رقابت صنعتی را پیش گرفته است.می

  



المللی ضمن هاي داخلی و بینپذیري صنعتی عبارت است از توان کشورها براي افزایش حضورشان در بازاررقابت

پذيري صنعتي كشورها هایی با ارزش افزوده باالتر و حجم فناوری بیشتر. توان رقابتهاي صنعتی و فعالیتتوسعه بخش

شود و تغییر موقعیت كشورهاي نوظهور و صنعتي شده يكي از عوامل اساسي رشد پايدار در بلندمدت محسوب می

پذيري صنعتي آنها است. طي صادرات صنعتي به شدت ناشي از تغییرات رقابت به لحاظ ارزش افزوده صنعتي و

پذيري صنعتي كشورها به کار گرفته شده که در این میان هاي متعددي براي ارزيابي رقابتهاي اخیر، شاخصسال

تر مورد توجه بیش« پذیری جهانیرقابت»و « پذیری صنعتی جهانیرقابت»، «پذیری صنعتیعملکرد رقابت» سه شاخص

پذيري صنعتي ها مربوط به شاخص عملكرد جهاني رقابتترين آمار منتشر شده از اين شاخصتازه قرار گرفته است.

گیري و آنها را است كه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو( هر ساله آن را روی تعدادي از كشورها اندازه

کشور ارزیابی کرده و ارزیابی صورت گرفته  ۱48این شاخص را روی نیز یونیدو  20۱7كند. در سال بندي ميرتبه

ای را در پله ۱3دهنده آن است که قطر در میان کشورهای مورد ارزیابی، بیشترین بهبود رتبه را داشته و صعود نشان

ر گرفته قرا 48پله صعود نسبت به سال قبل در جایگاه  ۱3ثبت کرده است. این کشور با  20۱7این شاخص در سال 

در مقایسه با گزارش  20۱7ای در سال پله6است. ارزیابی صورت گرفته همچنین بیانگر آن است که عراق نیز با صعود 

عنوان یکی از همسایگان ایران نیز بدون تغییر وضعیت را به خود اختصاص داده است و ترکیه به ۱29سال قبل جایگاه 

کشورهای جهان قرار دارد. براساس اطالعات منتشر شده در  29گاه پذیری صنعتی در جایهمچنان از لحاظ رقابت

به ایران اختصاص یافته که در بین كشورهاي منطقه تركیه،  58درحالی رتبه « پذيري صنعتيشاخص عملکرد رقابت»

 اند.هاي باالتر از ايران قرار گرفتهعربستان، امارات، بحرين، كويت، عمان و قطر در رتبه

پذیری صنعتی به ترتیب به کشور اول در شاخص عملکرد رقابت ۱0با توجه به گزارش منتشر شده،  از سوی دیگر،

اختصاص داشته است. « بلژیک، هلند و ایتالیاسوئیس، سنگاپور،  جنوبی،کره ژاپن، چین، ایاالت متحده آمریکا، آلمان،»

 20۱7ل در این شاخص تنها چین و سنگاپور در سال کشور او ۱0دهنده آن است که از میان ارزیابی صورت گرفته نشان

اند و سایر کشورها نسبت به گزارش سال قبل یا تغییری در وضعیت آنها حاصل نشده یا افت رتبه را بهبود رتبه داشته

ست. دو پله و رتبه سنگاپور نیز یک پله صعود را ثبت کرده ا 20۱7اند. بر اساس این گزارش، رتبه چین در سال ثبت کرده

شان نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. اما کشورهای ایاالت آلمان، ژاپن، سوئیس، هلند و ایتالیا نیز جایگاه

 اند.جنوبی و بلژیک یک پله نزول رتبه داشتهمتحده آمریکا، کره

 پذیري صنعتیابعاد رقابت

یابی توان رقابت و عملکرد صنعتی هایی است که برای ارزپذیری صنعتی یکی از شاخصشاخص عملکرد رقابت

ها، توان تولید ای از زیرشاخصگیری از مجموعهگیرد. در این شاخص با بهرهاقتصادهای مختلف مورد استفاده قرار می

شود. گیرد و با سایر کشورها مقایسه میو صادرات کاالهای صنعتی یک اقتصاد مورد سنجش و ارزیابی قرار می

ای طوالنی در تعیین عملکرد صنعتی کشورها دارد، نخستین بار لل متحد )یونیدو( که سابقهسازمان توسعه صنعتی م

پذیری صنعتی را با هدف تعیین توان تولید و صادرات کشورها شاخص عملکرد رقابت 2002-2003در گزارش توسعه 

نعتی شـامـل پذیري صبراساس مدل تعریف شده از سوی این سازمان، شاخص عملکرد رقابت بررسی کرد.

ظرفیت »گیرند. اولین بعد مربوط به پذیري صنعتی را در بر میشود که سه بعد رقابتهای فرعی میزیـرشـاخص

سرانه صادرات »و « سرانه ارزش افزوده صنعتی»است و به وسیله « کشورها از نظر تولید و صادرات محصوالت صنعتی

گیري گیرد. به منظور اندازهکشورها را در برمی« و تعمیق فناوریارتقا »شود. بعد دوم کشورها سنجیده می« صنعتی

در نظر گرفته شده است. شدت « کیفیت صادرات»و « شدت )تراکم( صنعتی شدن»این بعد پیچیده، دو زیرشاخص 

)تراکم( صنعتی شدن کشورها از طریق سهم ارزش افزوده صنایع با تکنولوژي پیشرفته و متوسط ارزش افزوده کل 

شود. کیفیت ت از یکسو و سهم ارزش افزوده صنعت از مجموع تولید ناخالص داخلی از سوی دیگر، سنجیده میصنع



صادرات کشورها نیز از طریق دو معیار سهم صادرات صنعتی از کل صادرات و سهم صادرات صنعتی با تکنولوژی پیشرفته 

 شود.و متوسط از مجموع صادرات صنعتی سنجیده می

پذیري صنعتی در برگیرنده اثرات کشورها روي تولیدات صنعتی جهان است که از آن با مین بعد رقابتدر نهایت، سو

سهم ارزش افزوده هر کشور در ارزش افزوده صنعت جهان و سهم »کنند. این اثر از طریق یاد می« اثر جهانی»عنوان 

پذیري ه به اجزاي شاخص عملکرد رقابتشود. با توجارزیابی می« ارزش افزوده هر کشور در تجارت صنعتی جهان

توان گفت وضعیت این شاخص در کشورهاي مختلف منوط به وضعیت تولید و صادرات محصوالت است. از صنعتی، می

منظر تولید محصوالت، سرانه ارزش افزوده صنعت در هر کشور محاسبه و با ارزش افزوده صنعتی جهان و کل تولید یک 

هاي نظر صادرات محصوالت نیز کیفیت صادرات به لحاظ صنعتی بودن و استفاده از تکنولوژي شود. ازکشور مقایسه می

 شود.شود و سرانه صادرات صنعتی آن با سایر کشورها مقایسه میپیشرفته سنجیده می

شاخص عملکرد »ترین ابعاد عنوان یکی از اصلیبه« شدت )تراکم( صنعتی شدن»های صورت گرفته از در ارزیابی

یاد شده است. این شاخص به وسیله دو معیار سهم ارزش افزوده صنعت از مجموع تولید ناخالص « پذیری صنعتیرقابت

شود. داخلی و سهم ارزش افزوده صنایع با تکنولوژي پیشرفته و متوسط از ارزش افزوده کل صنعت سنجیده می

ي اهمیت است که رشد اقتصادي و توسعه های منتشر شده شاخص ضمنی مذکور از این جهت دارابراساس گزارش

شود. از این رو، کشورهاي مختلف براي دستیابی به رشد مطلوب صنعتی در بلندمدت توسط رشد فناوري تعیین می

اقتصادي، ضمن اهتمام به رفع موانع کارکرد صحیح نظام اقتصادي، تالش خود را بر ارتقای توانمندي تکنولوژیک متمرکز 

ترین عامل، گذارد، لیکن در بلندمدت مهمدر میان مدت انباشت سرمایه بر عملکرد اقتصاد تاثیر می اند. هر چندکرده

 عنوان مهم ترین مولفه رشد اقتصادي در جهان و در قرن گذشته یاد شده است.رشد فناوري است و از این عامل به

 

 


