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یعنی بخش خصوصی نتوانســت خودش را از این شــرایط
جداکند؟
بایــد عنوان کرد بخش خصوصی در اقتصاد ایــران تافته جدابافته از
کلیت اقتصاد و اجتماع ایران نیســت و مــا در اقتصاد ایران دو بخش
دولتی و خصوصی منفک از هم نداریم ،بخصوص که بخش دولتی
نیز با سهمبری از بخش بزرگی از شرکتهای دولتی و عمومی نقش
بســیار درخور توجهی در اقتصاد بازی میکند .بســیاری از مشــکالت
بخش خصوصی دامنگیر بخش دولتی نیز هست .وقتی رکود اتفاق
میافتــد ،همه اقتصــاد را دربرمیگیرد .زمانی کــه برنام ه ریزیهای
اقتصــادی در زمــان مشــخص و تعیینشــده نهایی نمیشــود ،هم
بخــش خصوصــی در قالــب ســاختار بههمریختــه اقتصــاد تــاوان
میدهــد و هم بخش دولتی بــه صورت طرحهای نیمــهکاره و دیون
ل دار میشود .البته واضح اســت که در شرایط بحرانی
معوقه مشــک 
بخش خصوصی بیشتر لطمه میبیند نسبت به بخشهای دولتی.
بــه هرحال بخــش دولتی تا حــدودی در تنگناها حمایت میشــود و
انتظار بخش خصوصی نیز این اســت که از یک سطح برابر حمایت
برخــوردار باشــد .دراقتصاد ایــران دولت با کســری بودجــه به دلیل
کاهش قیمت نفت مواجه شــد لذا دولت درصدد اســت از ابزارهای
مالیاتی و وصولیهای خود این خأل را برطرف کند .بخش خصوصی
و تولیدی کشــور نیز از کاهش وابستگی به نفت حمایت میکند ،ولی
از ســویی دیگر ازدولــت این انتظار را دارد کــه درهزین ه کردهای خود،
چارچوبهــای هزینــه فایــده -
الزم را رعایــت کنــد و بــه ســمت
بهر ه وری حرکت کند .قرار براین
نیســت که ملت در شــرایط رکود
از هزینه خانــوار کم کنند و دولت
برنامه مطلوبــی برای هزینهکرد
خود نداشــته باشــد .هزینهها به
دولت باید بســیار نظا م مندتر از
دریافتهایدولتباشد.
نکته دیگــر که میتوانــد بهعنوان
مطالبه بخش خصوصی مطرح
شــود،نحوهبرنام هریــزیکالندر
اقتصــادکشــوراســت.متأســفانه
از اقتصــاد ایــران صــدای واحدی
به گوش نمیرســد .ســازمانها و
ارگانهای بســیاری دستاندرکار
تنظیــم برنامــه کشــور هســتند،
ولــی بســیاری از ایــن امــور اگــر در
تقابــلبــاهمنباشــندبــهصورت
مــوازی انجام میشــود و لــذا ما با
تصمیمگیریهــای کارشناســی
و متحــد از طــرف دولــت مواجــه
نیســتیم .شــورای اقتصــادی
میتوانست و باید بسیار قویتر از
ایــندراقتصادعمل میکردولی
ایــن مهــم انجــام نگرفته اســت.
وظیفهاتاقهایبازرگانینیزطبق
قانون،کمکمشاورهایبهسهقوه
است،البتهدردولتقبلبایدعنوانکرداینمسألهبسیارکمرنگشده
بودولیدردولتیازدهمماشاهدآنهستیمکهتعامالتخوبیدولت
بااتاقهایبازرگانیوبخشخصوصیبرقرارکردهاســتوامیدواریم
کهاینتعامالتهرروزبهترومثمرثمرترباشند.
آیابخشخصوصیتوانســتحقخودرادرمدت10سالکه
تحریمهابسیارسنگینشدهبود،ازجامعهبینالمللمطالبه
کنــد؟کشــورهایغربیادعــامیکردنددولتایــرانتحریم
استومردمموردهدفنیستند،بخشخصوصیهمجزئی
ازمــردمبودچرانتوانســتحقخــودرابگیردوبیــنخودو
بخشدولتیوجهتمایزایجادکند؟
نمیتــوان بین مردم و دولت وجه تمایز قائل شــد .شــما نمیتوانید
حتــی بیــن بخش خصوصــی و بخــش دولتــی در یک کشــور چندان
تفاوتقائلشوید.اینهامسائلیاستکهبیشترازآنکهجنبهواقعیت
داشــته باشد ،به نوعی طرح مسأله ،عوامفریبانه است .مگر میشود
شــما یک کشور را مورد حمله قرار دهید و ملت در آن کشورها صدمه
نبیند؟ مگر میشــود شــما اســاس تجارت و خرید نفت در یک کشور
را محدود کنید و جامعه که بخشــی از درآمد آنهــا و واردات مایحتاج
آنها از این درآمد تأمین میشــود ،آســیب نبیند .شــاید گفته شــود ما
واردات کاالهــای اساســی را اجازه دادیم صورت پذیــرد یا آنکه ملت

بتوانند دارو و غذا داشته باشند .یک ملت که تنها به غذا زنده نیست،
بایدکاروتولیدداشتهباشد.وقتیشمااساستولیدرابامشکلمواجه
میکنید ،کلیت یک جامعه مســألهدار میشود .زمانی که مناسبات
تجارت بینالملل براساس مبادالت بانکی است ،امکان ندارد شما
به شیوههای قدیمی خرید و فروش کاال به کاال کنید.
تحریمها وضع شــد و مــا بهعنوان بخــش خصوصی اعتقاد داشــته
و داریــم کــه حقوق اساســی ملــت در نظر گرفتــه نشــد و برحق خود
پافشاریکردیمکهدرستبودوجهاندرنهایتحقمارابهرسمیت
شــناخت .اما تمامی صحبت ما در این اســت که اگر برنامهریزیها و
تصمیم های اقتصادی شایستهای در ســالهای قبل اتخاذ میشد،
ما بســیار با قدرت بهتــری میتوانســتیم احقاق حق کنیــم و لزومی
نداشــت کــه ایــن موضوع چند ســال بــه درازا کشــیده شــود .جامعه
بینالملل نیز متوجه میشــد که اقتصاد ایران توانمندتر از آن است
که با فشارهای تحریم بخواهد ما را شکست دهد .اصوالًاین موضوع
اگــر ســاختارهای اقتصادی ما در ســالهای قبل درســت بنا میشــد
بهذهنآنهانیزخطورنمیکرد،
وقتی دولــت یازدهم بر ســر کار آمد ،اصلیتریــن مطلبی که
درآنزمــانمطــرحشــد،حــلمســائلبینالمللبــود.تیم
دولتدرمدتیکسالتوانستبرجامرابهنتیجهبرساند،
سؤالاینجاســتکهچراهمزمانبااینموضوعوپیشرفت
مذاکــرات،اتاقوبخــشخصوصینتوانســتفضایکاری
خــودرابــرایورودبهبرجام
مهیا کند و دیدیــم که بخش
تعارض بین
خصوصــی از دولت عقب
سیاستهای
ماند و خیلی از شــرکتهای
داخلی و خارجی
دولتــی رقیــب بخــش
یا بین گروههای
خصوصیشدند؟
مشکل اقتصاد ایران صرف
سیاسی دراقتصاد
برجام و توافق برجام نبوده
کشور سبب میشود
و نیســت .در کنار مشــکالت
تا سرمایهگذاری
ســاختاری کــه در اقتصــاد
بخصوص
داخلی وجود دارد و شماری
سرمایهگذاری
از آنهــا را شــمردیم نحــوه
خارجی دراقتصاد
تعامــل مــا بــا دنیــای خارج
یک مشــکل و مسأله خاص
ایران نتواند تحقق
برجام یا مباحث هســتهای
پیدا کند.
نیســت .ما در تعامالت مان
سرمایهگذاری
با دنیای خارج با یک مشکل
نیازمند برنامهریزی
عــام مواجه هســتیم .بعد از
بلند مدت است.
انقالب جامعه مــا مواجه با
بستری
الزم است
یک جنگ ناخواستهای شد
فراهم شود که
کــه در آن تمامی کشــورهای
جهان بجز شــمار معدودی
سرمایهگذار خارجی
بــه صــورت مســتقیم یــا
بتواند در بلند مدت
غیرمســتقیم در مقابــل ما و
برنامههای خود را
جامعه ما قــرار گرفتند .این
پیش ببرد
زخمی اســت که به ســادگی
التیاموبهبودنخواهدیافت.
البته در ســالهای سازندگی
شماری از کشورها سعی کردند بامشــارکت در ساخت اقتصاد ایران
این موضوع را بر طرف کنند .اما این حرکتها به نظر ما بســیار اندک
و ناچیــز بوده اســت .نحوه تعامــل ما با دنیای خارج هنــوز پساز38
ســال ازگذشت انقالب بسامان نشده اســت و باید بپذیریم که در این
خصوص کارهای زیادی باید توسط دو طرف صورت پذیرد.
تعــارض بیــن سیاســتهای داخلــی و خارجــی یــا بیــن گروههــای
سیاســی دراقتصاد کشور سبب میشــود تا سرمایهگذاری بخصوص
ســرمایهگذاری خارجــی دراقتصــاد ایــران نتوانــد تحقــق پیــدا کند.
ســرمایهگذاری نیازمنــد برنامهریــزی بلند مدت اســت .الزم اســت
بســتری فراهم شــود که ســرمایهگذار خارجــی بتوانــد در بلند مدت
برنامههــای خود را پیش ببرد و این امر امکانپذیر نیســت مگر آنکه
اقتصاد و سیاســت از ثبات الزم برخوردار باشــند و متولی و پاســخگو
درچارچــوب تصمیــم گیریهــای سیاســی و اقتصــادی یــک نهــاد
مشخصباشدوما درجامعهمواجهباچند صدایینباشیم.
نکتــه دوم آنکــه وقتی شــما یک بنــا را خــراب میکنید بازســازی آن
بهســادگی امــکان پذیــر نیســت .درتولیــد و بازرگانــی نمیتوانید به
همان ســادگی که خارج میشــوید ورود پیدا کنیــد و محصوالت خود
را در بــازار عرضه کنید .رقبا در کوتا ه ترین مدت زمان جایگزین شــما
شــدهاند و ذائقه مردم تغییر پیدا میکند .تولیــد و بازاریابی در حوزه

بینالملل مستلزم سالها بررسی ،تحقیق ،بازارشناسی و بازاریابی،
کار و تالشی بلند مدت است.
چ گاه در بهبود مناســبات با
ما اعتقــاد داریم که بخش خصوصی هی 
خارج و کشــورهایی کــه منافع ملت مــا را در نظر داشــتهاند کم کاری
نکرد ه اســت .برعکس ما بسیار پرتوان در این خصوص ظاهر شدیم
چــون معتقد هســتیم کــه باید شــرایط اقتصــاد را بــا تکنولوژیهای
روزدنیــا پیــش ببریم و در بازارهای جهانی ســهم شایســته خود را به
دست آوریم .منتها گاهی اوقات میبینیم بخشی از درخواستهای
خارجــی صرفاًبــازار ما را هدف قــرار دادهاند و قصــد ندارند درتولید
یاســرمایهگذاریمشــارکت کننــد.ماهم ترجیحمیدهیم بیشــتر با
کشــورها یا شــرکتهایی کار کنیم که قصد مشــارکت واقعی و منافع
برد  -برد را در کشــور دارند .دولت دربعضی از مســائل توانسته است
به توافقهای خوبی برسد و ما در اینجا دست مریزاد به برنام ه ریزان
و سیاســتگذاران میگوییــم .البته این مســأله بیشــتر بواســطه نقش
پررنــگ دولت در اقتصاد و تولید بوده اســت بخصوص در بازار نفت
یاخریدهایانحصاریمانندهواپیمایاقراردادباشرکتهایبزرگ،
انحصار با دولت اســت و امیدواریم که بخش خصوصی نیز بتواند با
هموارتر شــدن امور به تسریع این موضوع کمک و بدنه تولید کشور را
در اینزمینهحمایتکند.
ازآنجاکهامسال،ســالپایانیدولتیازدهماستفعالیت
ســهســالونیــمدولــتراچگونــهارزیابــیمیکنیــدوچــه
فعالیتهاییمثبتومنفیراطیاینمدتشاهدبودید؟
بایــد بپذیریــم که دولت آقــای روحانی در شــروع به کار با مشــکالت
بســیاری مواجه بــود ،کاهش قیمت نفــت و نبود ذخیره مناســب در
صندوق توســعه ملــی از یک طرف و از ســویی دیگــر مطالبات عامه
مــردم در قالــب هدفمنــدی یارانههــا از ســویی دیگــر کــه اگــر بحث
بدهیهــای معوقه بخش دولتی به پیمانــکاران و بانکها را ب ه اینها
اضافــه کنیم در کنار تورم فزاینده ،نابســامانی در اقتصــاد و بیکاری و
کاهش ظرفیت تولید در بســیاری از بخشهای اقتصادی کشــور ،پی
میبریم که ،حل مشــکالت به ســادگی امکانپذیر نیســت اگر دراین
شــرایط بخشهایی از جامعه نیز به شــکل گروههای منفعتطلب
خواســتار حق و حقوقی باشــند و مســائل جامعــه یا نحــوه تعامل با
دنیــای خــارج و موضــوع برجام را به نوعــی دیگــر در اذهان عمومی
جامعــه مطــرح کنند ،مشــکالت شــما دوچنــدان خواهد شــد .اتاق
بازرگانی و صنایع در مجموع طی این ســالها فعالیتهای دولت را
مثبت ارزیابی میکند اگر چه معتقد اســت که ایــن امکان برقرار بود
گ تری از جامعه و طرح درســت و واقعی
که با مشــارکت بخش بــزر 
ب تری نیز رســید.دولت
مشــکالت در جامعه ،بــه راهکارهای مطلو 
قدم اول را در ثبات فضای سیاســی ،اقتصادی و اجتماعی جامعه به
شایستگی مدیریت کرده است و امروز انتظار بر این است تا به کمک
فضا و محیط سرمایهگذاری دربخشهای تولیدی و صنعتی بشتابد
و حرکت و رشــد اقتصادی و توســعه کشور را تســریع بخشد .تا زمانی
کــه محیط اقتصــاد داخلی برای ســرمای ه گذار داخلی فراهم نباشــد
نمیتوان از سرمای ه گذار خارجی انتظار حرکت خاص را داشت .الزم
است فعالیتهایی که ارزش ندارند محدود شوند باید به این سمت
حرکــت کرد که مالکیــت واقعی  ،ارزشهای حاصــل از تالش فکری
و خالقیتهای افراد باشــد نه صرفاًمالکیت بر زمین و مســتغالت و
کسانیکهصاحبانتفکرواندیشهدرجامعههستند.
اکنون فضای بخــش خصوصی را چگونه ترســیم میکنید؟
آیاایــنبخشتوانســتهبهحــدیازچابکیورشــدبرســدکه
در فعالیتهــای اقتصــادی و بخصــوص حــوزه بینالملل
کارآمدتــر ورودکنــد؟نقاطضعفــیکهاینبخــشداردرانیز
عنوانکنید؟
بایــد این واقعیــت را قبول کرد که بخش خصوصــی دراقتصاد ایران
ایــن ظرفیت و توانایی را دارد که بســیار قویتــر از وضعیت فعلی در
اقتصادورودپیداکند.البتهزمانیکهازبخشخصوصیناممیبریم
بایداینبخشراتفکیککنیمازسازمانهاییکهبهنوعیشبهدولتی
هســتند و با خصوصی ســازیهای ناکارآمــد ایجاد شــدهاند .در قدم
اول ما نیازمند برندســازی هســتیم از شــرکتهای خوب و مطرح و از
مدیران با تجربه کشور .در زمینه مدیران خوب و کارآمد دولتی نیز ما
نیازمند تشریح مسائل و برندسازی هستیم باید شفاف و دقیق نقاط
قوت جامعه را ترســیم کنیم ســپس با انتخاب افراد مطلع و مدیران
شایســته کشــور ،خط مشــیها و سیاســتگذاریهای آتی جامعه را از
آنها پیگیری کنیم .درخارج از کشــور نیز ایرانیان بسیاری هستند که با
تجربــه فراوانی که از اقتصاد جهانی ب ه دســت آوردهاند در این زمینه
میتواننــد بازوی عملی و فکری قوی برای جامعه جوان ما باشــند و
ما امیدواریم که این حرکتها بســرعت تســریع یابــد و جامعه ایران
بتواند خود را پیدا کند.

سالنامه 1395

95

