عکس :علی محمدی/ایران

چند صدایی در اقتصاد ایران

شافعی ،رئیس پارلمان بخش خصوصی :مسئوالن تنظیم برنامه کشور در تقابل با هم ،یا مشغول موازی کاری هستند

اقت

صا
دی
www.iran-newspaper.com

سالنامه 1395

94

مرجــاناســامیفر/شــمردهشــمردهحــرفمیزنــدودوســتداردتجربیــاتخــودرابهگونــهایمنعکسکنــدتاحداقــلجامعه
فصلالخطابشبتوانندازآنبهرهایببرند.نقدهایشبرایدولتیهاتندوتیزاســتامابااوهمنظرهستندومیگویندبخشخصوصی
دیدهنشدهاست.شــایدهمینباورباعثشــدتاازابتدایفعالیتدولتیازدهمبخشخصوصیهمدرتصمیمگیریهاسهماندکی
داشــتهباشــد.هرچندکهاینســهمبرایخانوادهبخشخصوصیکهمیخواهداقتصادایرانرابهســمتجهشببردبسیارکماست.
گالیههایمرد65ســالهریاســتاتاقبازرگانیایرانکهدردودورهتوانســتبرکرســیریاســتتکیهزندشــنیدنیاســت.ویمیگوید
متأســفانهازاقتصادایرانصدایواحدیبهگوشنمیرسدوبرایآنکهاینرونداصالحشــودچارهایجزاصالحساختارهایاقتصادی
نیســت.اقتصادایــرانظرفیتوتواناییاینراداردکهبســیارقویترازوضعیتفعلــیورودکند .لذانبایدبراحتیفرصــتوزمانرااز
توگویماباغالمحسینشافعیرئیساتاقبازرگانی،صنایعومعادنایراندرادامهمیآید.
دستداد.متنگف 
شماازمهرســال92تاخرداد94ریاســتاتاقبازرگانیایران
رابرعهدهداشــتید(بعــدازخرداد94بهمدت14ماهمحســن
جاللپورریاســتاتاقایــرانرابرعهدهداشــتکهبهعلت
عارضهقلبیاستعفاددادومجدداًدرانتخاباتاتاقبازرگانی
شافعی رئیس اتاق بازرگانی شد)که در آن زمان کشور در اوج
تحریمهــابود،برایناســاستــاچهحدبخــشخصوصیو
اقتصادایراننیازبهتفاهمباجامعهبینالمللداشــت؟چه
مسائلومشکالتیبودکهبخشخصوصیمطالبهمیکرد؟
مکانیسم اقتصاد ایران بسیار پیچیده است ،بخشی از این پیچیدگی
بازمیگــردد به وابســتگی آن بــه درآمدهــای نفتی و میتــوان گفت
حداقل حدود  40درصد بودجه کل کشور در خوشبینان ه ترین شرایط
وابستهبهنفتاست.متأسفانهطی 100سالاخیرکهنفتدراقتصاد
ایران کشــف و اســتخراج شــد ،نتوانســتیم درحوزه کشــف ،استخراج
و تبدیــل نفــت بــه فرآوردههایی کــه ارزش افزوده خوبــی دراقتصاد
جهانی داشته باشــند ،قدمهای مثبتی در این راســتا برداریم و حتی
بهعنــوان یــک بخش پیشــرو در اقتصــاد جهانی بــا توجه بــه مزیت
نسبی که میتوانســتیم در این حوزه داشته باشــیم ،مطرح شویم .از
ســویی دیگر نبود برنامهریزی سیاسی مناسب در اوپک نیز وزنه این
کشــورها را در تعییــن قیمــت نفت تضعیف کــرد و در واقع بیشــتر از
آنکه بازیگر تعیین قیمت باشــیم ،توسط شرکتهای بزرگ به بازی
گرفته شدهایم .کشورهای منطقه خلیج فارس میتوانستند با ایجاد

یــک بــورس منطقهای نفــت ،تأثیر مشــخصی بــر قیمتهای نفت
داشتهباشند.
بخشیدیگرازپیچیدگیاقتصادایرانبهساختارسیاسیواجتماعی
آن بازمیگــردد .دولــت در اقتصــاد ایــران بشــدت بــزرگ اســت و از
بهرهوری مناســبی برخوردار نیست و از ســویی دیگر خواسته ملت از
دولت ،بهعنوان یک دولت رفاه همواره مطرح شــده است .در قانون
اساســی نیز به صراحت ،ملت از دولت میخواهــد که امکانات الزم
را بــرای کار و زندگــی آنهــا فراهم کنــد .انتظارات ملت وقتی تشــدید
میشــود که این ذهنیت نیز طی تاریخ در اذهان شکل یافته باشد که
درآمدحاصل ازنفتکفافمخارجهمه ایرانیانراخواهد داد،حتی
اگر به هیچ کاری نپردازند.
در بخــش تولیــد و صنعــت نیــز مــا گرفتاریهــای بســیاری داریــم.
اقتصــاد تولیدی ایران بشــدت نیازمنــد واردات کاالهای واســطهای
سرمایهگذاری است .باید عنوان کرد که در این زمینه نیز طی 50سال
اخیــر حرکتهای مثبتی در زمینه تولید ماشــینآالت و ابزارهایی که
میتوانند خود خالق کاالهای نهایی باشــند ،برداشــته نشــده است.
آنچــه اتفاق افتــاده ،صرفاًقدمهای کوچکی بوده اســت که مســلماً
نمیتوانــد جوابگوی نیازهــای مصرفی و تولیدی جامعه باشــد .لذا
میبینیــد در بخــش تولید نیز ما وابســتگی بــه ماشــینآالت داریم.
بخصــوص اگــر بخواهیم همپــای تغییــرات تکنولــوژی در جهان به
تجدید ســاختار ســرمایههای فیزیکی بپردازیم و توانایی این تجهیز

را در داخل کشــور فراهم کرده باشیم ،وابستگی به صورت پیوستهای
ن تر خواهد شد.
روز به روز افزو 
اقتصــاد ایــران اگرچــه در سیاســتگذاری عرف بینالملــل همواره
ندایحقطلبانبودهاستواستقاللسیاسیخودراهمیشهحفظ
کرده اســت و این بسیار زیبنده و نیکو اســت اما ناگزیر باید بپذیریم
کــه اقتصــاد در ایــن زمینه لطمــه دیده اســت و اقتصاد همــواره به
سیاســت یارانه داده اســت و اینها نشــان میدهد که بایــد ما توجه
خــود را دوچندان معطــوف بــه برنامهریزی و سیاســتگذاریهای
مناســب در اقتصــاد میکردیم تــا بدینمیزان شــکننده در مقابل
اقتصاد جهانی نباشــیم .خوشــبختانه نعمت الهی نفت فرصت
ذیقیمتــی را طــی ســالهای اخیــر در اختیارمان قــرار داد .ما طی
لهای  1382-1392شاهد اوج قیمت نفت و درآمدهای نفتی
سا 
بودیم و میتوان گفت حدود 850میلیارد دالر به صورت مستقیم
کســب درآمد کردیم .ایــن درآمدها چنانچه بــا برنامهریزی دقیق
هزینه میشــد ،میتوانســت ســاختارهای اقتصاد تولیدی ایران را
بشــدت رقابتی کرده و محیط مناسبی برای حرکتهای اقتصادی
جامعه فراهم کند و قدرت چانهزنی ما را در مطالبات بینالمللی
افزایش دهد .فرصتهای خوبی بواسطه برنامهریزیهای ناقص
از بین رفت یا طــرح هدفمندی حاملهای انرژی را ببینید ،آنهم
فرصت بســیار مغتنمی بود که میتوانست هم به توزیع متناسب
درآمدها در اقتصاد منجر شود و هم اینکه با سهمی که برای بخش
تولید منظور شــده بود ،برنامهریزی و سیاســتگذاری مناسب برای
بهبود بهــر ه وری انرژی در بخشهای تولیدی کشــور به ســرانجام
مطلوب برســد .متأســفانه نتیجه مطلوب حاصل نشد.درنهایت
آنکه به نظر ما دوران برنام ه ریزیهای خوب به ســر نیامده اســت
و نیاز داریم با شــناخت کاملی که از اقتصاد داخلی کشــور ،اقتصاد
جهانی و تغییرات علم و تکنولوژی در جهان به دســت میآوریم،
حرکتهای خوبی را شــروع کنیم .به نظر مــا اقتصاد ایران با توجه
بــه ظرفیتها و توانایی هــای بالفعل و بالقوهای کــه دارد ،براحتی
میتواند به رشدهای دورقمی دسترسی پیدا کند و در مدار توسعه
پایدارمستقرشود.

