
چه موانعي بر سر راه توسعه يافتگي 
ايران قرار دارد؟

ايران از مش��كل بسيار مش��هود منابع 
رنج مي ب��رد. افزايش بهره ب��رداري از منابع 
طبيعي كه سبب كاهش در ديگر بخش هاي 
مولد مي ش��ود. ما متاس��فانه داراي اقتصاد 
يك بخش��ي ب��وده و بنابراين مس��تعد به 
داشتن مشكالت بيش��تر در زمان تحريم ها 
هس��تيم. ما نياز داريم تا با ايجاد امكانات و 
س��رمايه گذاري در بخش هاي ديگر انگيزه 
ايج��اد كنيم. اي��ن لزوم��ا نباي��د در توليد 
باش��د بلكه مي توان اين ه��دف را در بخش 
كشاورزي ش��روع كرد، همان بخشي كه ما 
در حال از دس��ت دادن س��لطه خود بر آن 
هستيم. من اعتقاد دارم كه نوآوري، كليدي 
است كه مي تواند به افزايش رشد اقتصاد در 

ايران كمك كند. 
 ايران با آنكه زمين هاي حاصلخيزي 
در ش�مال و بخش هاي مركزي دارد اما 
صنع�ت كش�اورزي اش رو ب�ه نابودي 
اس�ت و به خاطر اس�تفاده بي برنامه از 
آب، سفره هاي زيرزميني و منابع آبي 
كشور را نيز خشكانيده. يعني به جاي 
سود، ضرر هم داش�ته است. همچنين 
كش�اورزان به خاط�ر نبود خري�دار و 
بازار مناس�ب زمين هايش�ان را تغيير 
كاربري مي دهند يا اينكه روس�تا را به 
مقصد ش�هرها ترك مي كنن�د. ايران 
چگونه مي تواند به توس�عه كشاورزي 
برسد؟ آيا مي تواند از تجربه كشورهاي 
پيشرفته يي مانند هند و برزيل و چين 

استفاده كند؟ 
متاسفانه موقعيت كش��اورزي و توسعه 
روستايي در ايران همان طور كه شما گفتيد 
خيلي خوب نيس��ت. ش��مال ايران به برنج 
با كيفيت و معروفش ش��ناخته شده است، 
اما آنگاه مي آيند و برنجي با كيفيتي پايين 

از هند وارد مي كنند و در همان ش��مال هم 
مي فروشند. كمترين كاري كه ما مي توانيم 
انجام دهيم اين است كه به جاي وارد كردن 
چنين محصوالت ارزاني، توجه بيشتري به 
كشاورزان خودمان داشته باشيم. در غرب 
كه از هر نظري صنعتي شده است اما بخش 
كشاورزي هرگز با مشكل مواجه نمي شود 
حتي اگر بخش كش��اورزي ديگر آن فوايد 
نس��بي س��ابق را هم نداشته باش��د. حتي 
امروزه، كش��اورزان در امريكا و اروپا مقدار 
بسيار بزرگي يارانه دريافت مي كنند تا قادر 
باش��ند با واردات كش��اورزي )محصوالتي 
با قيمت پايين( از كشورهاي كمتر توسعه 
يافت��ه رقابت كنند. ح��ال آن چيزي كه در 
كش��ور ما اتفاق افتاده است دقيقا بر عكس 
است. نتيجه اين شد كه كش��اورزان محل 
س��كونت و كار خ��ود را ك��ه هيچ س��ودي 

برايشان نداشت را ترك كنند. 
عالوه بر بخش كش�اورزي آيا ايران 
مي تواند ب�ا توجه به پتانس�يل هايش 
در تجارت بين الملل به موفقيت برسد 
و اقتصادي به دور از وابستگي به نفت 

داشته باشد؟
بازيگر بودن يا نقش داش��تن در تجارت 
امروز بين المللي بدون ش��ركت در سيستم 
تج��ارت جهان��ي خيلي مش��كل اس��ت. 
تجربه ها در دهه هاي گذش��ته نش��ان داده 
اس��ت كه تجارت آزاد پيش ش��رطي است 
براي رش��د س��الم يك اقتصاد. اي��ران بايد 
اعتماد جامع��ه جهاني را به دس��ت بياورد. 
در اي��ن ص��ورت وارد ش��دن در س��ازمان 
تجارت جهاني مي تواند سبب افزايش قابل 
مالحظه اي در اقتصادش ش��ود. براي انجام 
چني��ن چي��زي و دادن انگي��زه الزم براي 
نوآوري در يك ملت، ما نيازمند اين هستيم 
تا نهادهايمان را بهبود بخشيم تا به اجراي 
حفاظت حقوق مالكيت عقالني قادر باشيم. 

منظ�ور از بهب�ود نهادها چيس�ت؟ 
منظورتان كدام نهادهاس�ت؟ و از چه 

طريق مي توانيم اين كار را بكنيم؟
اول از هم��ه، دول��ت جديد م��ا در يك 
موقعيت عالي ق��رار گرفته تا اي��ران را وارد 
س��ازمان تجارت جهاني كند. من معتقدم 
اين اتفاق بايد يكي از نخس��تين هدف هاي 
برنامه هاي دولت جديد باش��د. منظور من 
از نهاده��ا، نهادها يا ش��رك ته��اي قانوني 
هستند كه بتوانند اجراي قانوني قراردادها 
را انجام دهند و از حق��وق مالكيت عقالني 
)IPRs( حفاظ��ت كنند. در زم��ان ورود به 
س��ازمان تجارت جهاني هر كش��وري بايد 
در ه��ر صورتي اي��ن حق��وق )IPRs( را به 
رسميت بشناسد. با انجام چنين چيزي نه 
تنها ما س��رمايه گذاري خارجي بيشتري را 
جذب مي كنيم بلك��ه انگيزه هاي الزم براي 
نوآوري و خالقيت توس��ط نيروي ماهر و با 
استعدادي كه در كش��ور وجود دارد ايجاد 
مي كنيم. وقتي كشوري نتواند فضاي كافي 
و مناس��ب براي نيروهاي ماهر و با استعداد 
جهت نوآوري و فعاليت هاي خالقانه ايجاد 
كند، هيچ كسي نمي تواند چنين فضايي را 
در جهت شكوفايي و نوآوري مطلوب بداند. 
براي مثال ما بايد توجه بيش��تري به ايجاد 
اداره انحصاري كار در ايران داشته باشيم كه 

خيلي در سطح جهاني موثر است. 
چ�ه ش�رايط ديگ�ري ب�راي جذب 
س�رمايه گذاري خارجي باي�د فراهم 

شود؟
عالوه ب��ر م��واردي كه در س��وال قبلي 
گفتم اجراي حق��وق مالكيت عقالني، كات 
كرن بروكراسي، و ش��فافيت مالي مي تواند 
س��رمايه  گذاري هاي م��ورد ني��از خارجي 
بيش��تري را به كش��ور جذب كند تا از اين 
طريق مشاغل بس��ياري ايجاد شود و درها 
ب��راي رقابت و س��رمايه گذاري بيش��تر به 

وسيله كارآفرينان محلي باز شود. 
چ�ه حوزه هايي از اقتص�اد در ايران 
مي توانند سرمايه گذارهاي خارجي را 

جذب كنند؟
حوزه هاي انرژي، خدمات و الكترونيك 
توانايي خوبي براي جذب س��رمايه گذاري 
خارج��ي دارند و ب��ا اين رويكرد س��رانجام 
س��ايت هاي تولي��دي مي توانند ب��ه مراكز 

توسعه يي و تحقيقي تبديل شوند. 
مراكز توس�عه يي و تحقيقاتي ايران 
چگونه مي توانند با كمك شركت هاي 
چند مليتي و بين المللي به نوآوري در 

اقتصاد برسند؟
اگرچه نوآوري كلي��د موفقيت طوالني 
مدت در اقتصاد مان اس��ت اما ما نمي توانيم 
بالفاصل��ه ش��ركت هاي چند مليت��ي را به 
مراكز توس��عه و تحقيقي در اي��ران جذب 
كنيم. البت��ه اين سياس��ت يعن��ي جذب 
ش��ركت هاي چند مليتي در روند توس��عه 
يافتگي در كش��ورهايي مانند چين و هند 
اتفاق افتاده اس��ت اما در آن كشورها امكان 

فعالي��ت ابتدايي ش��ركت هاي بين المللي 
تولي��دي  فعاليت ه��اي  برونس��پاري  و 
داخلي وجود داش��ت. اگر ما اي��ن زمينه را 
ممكن س��ازيم، يعني آزاد گذاشتن و دادن 
امكان��ات حقوق��ي ب��ه نهاده��اي توليدي 
بين الملل��ي، اين اس��تراتژي س��بب تولد 
تدريجي درگيرشدن كسب وكار ايراني در 

شبكه هاي نوآوري جهاني مي شود. 
در عي�ن ح�ال بس�ياري در اي�ران 
معتقدند ك�ه ورود ش�ركت هاي چند 
مليت�ي انحص�ار ب�ازار را ب�ه دس�ت 
خارجي ها مي س�پارد و در اين صورت 
اقتصاد ايران وابسته مي شود. از طرفي 
خيلي ها هس�تند كه دوس�ت ندارند 
حتي س�همي از قدرت اقتصادي را به 
خارجي ها بس�پارند. آيا فكر مي كنيد 
با اين شرايط، ايران توانايي جذب اين 

شركت هاي بزرگ را داشته باشد؟
اي��ن هزينه ب��راي هر كش��وري وجود 
دارد. ش��ما بايد اين اصل را قبول كنيد كه 
براي رش��د در آينده بايد بعض��ي چيزها را 
قرباني كنيد. ش��ما نمي تواني��د با حمايت 
از صنايع خانگي كم بازده و بس��تن مرزها، 
سرمايه هاي مستقيم خارجي و توليد كسب 
و كار و اش��تغال را به دس��ت آوري��د. بدون 
آن ش��ما به دام مي افتيد. با سرمايه گذاري 
مس��تقيم خارجي ش��ركت هاي كم بازده 
داخلي ممكن اس��ت از بازار خارج شوند. در 
اين بين بهترين راه براي بقا و بهبود وضعيت 
اين ش��ركت ها اين اس��ت كه چه از لحاظ 
تاكتيكي و چه از نظر ش��يوه هاي مديريتي 
پيش��رفته خيلي چيزها را از ش��ركت هاي 

چند مليتي ياد بگيرند. 
ع�الوه ب�ر ج�ذب س�رمايه گذاران 
خارجي چگونه مي توانيم سرمايه هاي 
انس�اني ايراني خ�ارج از كش�ور را به 

داخل جذب كنيم؟

شرايطي كه براي جذب سرمايه گذاري 
خارجي الزم است و در س��واالت قبلي هم 
به آنها اش��اره كردم- براي ج��ذب ايرانيان 
ماهري ك��ه در حال حاضر در سراس��ر دنيا 
پراكنده ش��ده اند ني��ز الزم اس��ت. با دادن 
مش��وق هاي مادي و معنوي ب��ه مهاجران 
و ترغيب آنها به س��رمايه گذاري و برگشت 
به ايران، مش��كل ف��رار مغزه��ا را مي توان 
تبديل به جذب مغزها كرد. در حال حاضر 
س��رمايه هاي انساني بس��ياري در خارج از 
ايران وجود دارند كه تاكنون از آنها استفاده 
نشده است. با كمك ايراني هايي كه در دنيا 
پراكنده ش��ده اند مي توان اين مغزها را در 
داخل ايران و در مسير موفقيت اقتصادي و 

رفاه كشور به كار گرفت. 
چگونه مي ت�وان ش�رايطي را مهيا 
كرد تا مغزهاي ايران�ي دوباره به ايران 

بازگردند و ماندگار شوند؟ 
ابتدا ما بايد از كشوري مانند كره جنوبي 
درس بگيري��م كه ب��ا ايجاد موسس��ات و 
نهادهايي و دادن يكسري امكانات توانست 
گروه هاي پراكنده فكري را تشويق كند تا با 
دانشمندان و محققان داخلي و خارجي در 
راستاي توسعه يافتگي كشور فعاليت كنند. 
دوم، م��ا بايد ش��رايطي را در كش��ور ايجاد 
كنيم ت��ا ايرانياني كه داراي س��رمايه هاي 
زيادي در سراس��ر جهان هستند را تشويق 
كنيم تا براي سرمايه گذاري داخل ايران به 
كشور برگردند. اين شيوه باعث مي شود آن 
دانش ممتازي كه آنها در طي اين س��ال ها 
در خارج از كش��ور ياد گرفته اند ب��ه ايران 
انتقال يابد. ي��ك مثال معروف ب��راي اين 
ش��يوه طرح »الك پش��ت هاي دريا« است 
كه در چين اجرا ش��د و مهاجران چيني به 
كشورشان برگش��تند و با خودشان حرفه، 
مهاجرت و س��رمايه به داخل چين آوردند. 
س��وم هم تاكيد دوباره من به ارتقاي نقش 
و كيفيت موسس��ات و نهادهاس��ت. اگر ما 
ش��رايطي براي بهبود حفظ ح��ق مالكيت 
عقالني، سيس��تم آموزش��ي و ش��يوه هاي 
مديريتي مهيا كنيم جذب سرمايه گذاري 
مس��تقيم خارج��ي و برانگيخت��ن ح��س 
نوآوري در ايران نيز مهيا مي شود، با چنين 
شرايطي است كه ما نشان خواهيم داد براي 
سرمايه انساني مان ارزش قائليم و از آنان در 
كشورمان بهره خواهيم برد. در اين صورت 
ايرانيان بس��يار كمي وجود خواهند داشت 
كه مايل نباش��ند به كشورش��ان برگردند 
 و آينده ش��ان را در س��رزمين بومي ش��ان 

دنبال كنند. 

بررسي توانايي هاي ايران در اقتصاد جهاني در گفت وگو با دكتر عليرضا نقوي

تجارت آزاد پيش شرط رشد اقتصادي است 
       بابك مهديزاده/ دكتر عليرضا نقوي، فارغ التحصيل دانشگاه دوبلين است و تحقيقات 
زيادي در حوزه تجارت بين الملل انجام داده اس�ت. او اكنون اس�تاديار دانش�گاه بولونيا 
ايتالياس�ت و اقتصاد تدري�س مي كند. ب�ا او درباره توس�عه در ايران گفت وگ�و كرديم. 
گفت وگويي كه از موانع توس�عه يافتگي ايران ش�روع ش�د، به پتانس�يل هاي ايران در 

راستاي توسعه يافتگي رس�يد، با توانايي ايران در جذب س�رمايه گذاران خارجي ادامه 
يافت و با ش�رايط جذب ايراني هاي مقيم خارج به پايان رس�يد. گفت وگوي�ي كه درباره 
جذب ايران در عرصه تجارت بين الملل بود و اينكه چگون�ه مي توان به دنياي تجارت راه 

يافت و به توسعه رسيد. 

ما ش�رايطي ب�راي بهبود 
حفظ حق مالكيت عقالني، 
و  آموزش�ي  سيس�تم 
مهيا  مديريتي  ش�يوه هاي 
سرمايه گذاري  جذب  كنيم 
و  خارج�ي  مس�تقيم 
برانگيختن ح�س نوآوري 
در ايران نيز مهيا مي شود، 
با چنين ش�رايطي اس�ت 
كه ما نش�ان خواهي�م داد 
براي س�رمايه انساني مان 
ارزش قائلي�م و از آنان در 
كش�ورمان به�ره خواهيم 
ص�ورت  اي�ن  در  ب�رد. 
ايرانيان بسيار كمي وجود 
خواهند داش�ت ك�ه مايل 
كشورش�ان  ب�ه  نباش�ند 
برگردند و آينده ش�ان را 
 در س�رزمين بومي ش�ان 

دنبال كنند

    نيم�ا صائ�ب/ س���ازم��ان ت�جارت 
جهان��ي در گ�����زارش ساالنه اش با بررسي 
معياره��اي آزادي در ام��ور اقتص��ادي از 
سرمايه گذاري گرفته تا مصرف در 185 
كش��ور جهان، آزادتري��ن اقتصادهاي 
دني��ا در س��ال 2013 را اع��الم ك��رد 
كه ب��راي نوزدهمي��ن س��ال متوالي، 
هنگ كنگ در صدر اين فهرس��ت قرار 
گرفت و بعد از آن نيز س��نگاپور؛ هر دو 

از جنوب شرق آسيا. 

هنگكنگ؛بهشتسرمايهگذاران
19 سال آزادترين اقتصاد دنيا بودن 
بي دليل نيس��ت. هنگ كنگ امروزه به 
عنوان پيشرفته ترين مركز مالي جهان 
ش��ناخته ش��ده اس��ت و حتي باالتر از 
اياالت متح��ده امري��كا. دليلش هم به 
گزارش مجم��ع جهاني اقتص��اد، نظام 
خدمات مال��ي هنگ كن��گ در عرصه 
عمومي و اوليه سهام ش��ركت ها و ارائه 

بيمه است. 
مرك��ز  هم اكن��ون  هنگ كن��گ 
بازرگاني دنياس��ت و ارتباط��ي قوي با 
س��رزمين مادري اش يعني چين دارد. 
ارتباطي ك��ه منجر به س��رمايه گذاري 
45 درص��دي هنگ كنگي ه��ا در چين 
و ايج��اد 10 ميلي��ون ش��غل در اي��ن 
كشور ش��د. چش��م بادامي ها البته رمز 
موفقيت ش��ان در بازاريابي ق��وي و در 
نتيجه فروش و پخش قوي كاالهايشان 
نهفته اس��ت. هنگ كنگي ه��ا مرزهاي 
خود را به س��وي همه بازگذاش��ته اند 

و محدوديت��ي در انتق��ال س��رمايه و 
ورود و خ��روج كاال قاي��ل نش��ده اند. 
همين تجارت آزاد و ع��دم محدوديت 
براي س��رمايه گذاران خارجي و خريد 
راحت ملك و جابه جايي آزاد س��رمايه 
باعث اس��تقبال اكثري��ت ثروتمندان 
جهان از اين كش��ور، آن ه��م به مدت 
دو دهه، ش��ده اس��ت. همي��ن راحتي 
س��رمايه گذاري موج��ب ج��ذب 43 
ميلي��ارد دالر س��رمايه امريكايي ه��ا 
شده اس��ت و هنگ كنگ را بعد از چين 
ب��ه بزرگ ترين كش��ور آس��يايي براي 
سرمايه گذاري امريكايي ها تبديل كرده 
اس��ت. هنگ كنگي ها هيچ مانعي براي 
ثروت اندوزي ايجاد نكرده اند و از مجوز 
هم براي صادرات و واردات نياز چنداني 
نيست مگر اينكه اين تجارت مربوط به 
س��المت عمومي و امنيتي شهروندان 

هنگ كنگي باشد. 
هنگ كن��گ دومي��ن ب��ازار بورس 
در آس��يا و شش��مين در دنيا به ارزش 
دو ه��زار و 650 ميلي��ارد دالر را دارد 
و از نظر ذخيره ارزي ب��ا 223 ميليارد 
دالر ذخي��ره داراي جاي��گاه هفت��م 
جهان است. 1300 ش��ركت در بورس 
هنگ كن��گ ثبت نام كرده ان��د و تعداد 
موسس��ات بانكي اين كش��ور به 285 
عدد مي رسد كه بسياري شان در زمره 

150 بانك برتر دنيا هستند. 
در اين دني��اي آزاد، هنگ كنگي ها، 
خشكبار، گوشت مرغ و مواد خوراكي، 
چ��رم و پوس��ت، پليمرهاي اس��تيرن، 
س��نگ آهن، سنگ هاي س��اختماني، 
م��واد پالس��تيكي و برخي مش��تقات 
پتروش��يمي و... ص��ادر مي كنن��د و از 
كشورهاي ديگر نيز قطعات كامپيوتر و 
ماشين هاي اداري، تجهيزات مخابراتي 
و قطع��ات مربوط��ه، س��اعت، راديو و 
ضبط ص��وت، ماش��ين آالت و قطعات 
برقي، پوشاك، لوازم خانگي، مدارهاي 
الكترونيك��ي وارد مي كنن��د. اين آمار 
كوت��اه به خوبي نش��ان مي دهد كه چرا 
هنگ كنگ به مدت 19 س��ال بهش��ت 

سرمايه گذاران دنياست. 

سنگاپور؛امريكايآسيا
قدم��ت كش��ور مس��تقلي ب��ه نام 
س��نگاپور تنها ب��ه نيم قرن مي رس��د. 
اين كش��ور آسيايي س��ال ها مستعمره 
بريتاني��ا بود و دو س��ال هم ب��ه عنوان 
عض��وي از فدراس��يون مال��زي. ام��ا 
ثروتمندتري��ن  از  يك��ي  هم اكن��ون 
كش��ورهاي دنيا و يكي از مراكز بزرگ 
تج��اري داد و س��تد كاالس��ت. جالب 
اينجاست كه اين كشور متشكل از چند 
جزيره از لحاظ ذخاير معدني كشوري 

فقير اس��ت اما با اتكا بر بخش خدمات 
و صنع��ت در كمتري��ن زم��ان ممكن 
تبديل به چهارمين مركز اقتصادي دنيا 
شد. ش��روع پروژه توسعه س��نگاپور به 
نوامبر 1990 برمي گردد كه بيشترين 
توجه اين برنامه متكي به توسعه منابع 
انساني بود. توجه مقامات اين كشور به 
نيروي انساني باعث شده كه سنگاپور، 
بهشت نيروي كار شود و سنگاپوري ها 
نيز از باالترين كيفي��ت زندگي در دنيا 

برخوردار شوند. 
 بدي��ن ص��ورت س��نگاپوري ها ب��ا 
توس��عه منابع انس��اني خود به س��راغ 
توس��عه علم��ي، تكنول��وژي و تحقيق 
رفتن��د و نتيجه اش رهنمون س��اختن 
اين كش��ور به س��مت اقتصاد آزاد بود. 
نتيجه اي��ن برنام��ه تبديل س��نگاپور 
به دومين مرك��ز صادرات جه��ان بود 
و اكثرا مرب��وط به ص��ادرات كاالهاي 
الكترونيك و تجهيزات پزشكي مي شد. 
اكنون مي��زان رش��د تولي��د ناخالص 
سنگاپور 9/1 درصد است و بخش هاي 
اقتص��ادي خدمات��ي اين كش��ور هم 
به 7/6 درصد رس��يده اس��ت. واردات 
اين كش��ور نيز شامل ماش��ين آالت و 
تجهيزات، س��وخت هاي معدني، مواد 
ش��يميايي و مواد غذايي است. در اين 
صادرات و واردات بزرگ ترين ش��ركاي 

تجاري سنگاپور، مالزي، امريكا، ژاپن، 
اتحادي��ه اروپ��ا و هنگ كنگ هس��تند 
و بي��ش از 10 هزار ش��ركت تجاري از 
سراسر دنيا به اين كشور آمده اند. دليل 
اين همه اطمينان نيز تنها به يك اصل 
برمي گ��ردد و آن اينك��ه در س��نگاپور 
اثري از فس��اد مالي نيس��ت. سنگاپور 
چهارمين كش��ور دنيا از نظر نبود فساد 
مالي اس��ت و رش��وه يكي از جرم هايي 
است كه مجازات سنگيني در پي دارد. 
ميزان ماليات نيز چندان زياد نيس��ت 
و پولدارترين ش��هروندان بايد فقط 20 
درصد مالي��ات بپردازند. اين ش��رايط 
عالي براي س��رمايه گذاران خارجي نيز 
برقرار اس��ت و مقامات س��نگاپور هيچ 
تبعيضي بين س��رمايه گذاران خارجي 
و همتايان داخلي ش��ان قايل نيستند. 
كاالهاي وارداتي بدون تعرفه ترخيص 
مي شوند و قانون س��نگاپور از حاميان 
سرس��خت مالكيت خصوصي در كشور 
اس��ت. به طوري كه هيچ گون��ه قانوني 
مبني بر مص��ادره اموال وج��ود ندارد. 
اما توجه دولت تنها به س��رمايه گذاران 
محدود نمي ش��ود كه نحوه اس��تخدام 
كارگران بس��يار راحت و ساعت كاري 
نيز بس��يار انعطاف پذير اس��ت اگرچه 
مي��زان حقوق بي��كاري ك��م و مخارج 
حاصل از تعديل نيرو نيز براي كارفرما 

قابل تحمل اس��ت. اين ش��رايط عالي، 
زندگي ك��ردن را براي چه��ار ميليون 
س��نگاپوري س��هل و خوش��ايند كرده 
اس��ت. به گزارش بان��ك جهاني درآمد 
ناخالص س��رانه اين س��رزمين برابر با 
29 هزار و 320 دالر در هر س��ال بوده 
اس��ت. طبق اين گزارش در اين كشور 
براي يك س��رمايه گذاري و آغاز به كار 
اقتصادي خبري از كاغذبازي نيس��ت و 
كل كار در عرض 47 تا 102 روز انجام 
مي ش��ود. درحالي كه براي آغاز به كار 
در يك كشور جنوب شرقي آسيايي به 
طور متوسط بايد 175 روز وقت صرف 

كرد. 
آري در اواخ��ر س��ال 1950 ب��ود كه 
انجمن اقتصاد و بازرگاني سنگاپور تصميم 
گرفت كه به جاي واردات، به امر صادرات 
بپردازد. بعد از موفق بودن اين سياس��ت 
در س��ال 1965 و با جدا ش��دن از مالزي 
صنعتي س��ازي س��نگاپور هم به سياست 
صادراتش اضافه شد. از اين رو درهاي خود 
را به سوي سرمايه گذاران خارجي باز كرد 
و هجوم شركت هاي چند مليتي آغاز شد. 
از آن زمان تاكنون سنگاپور دومين كشور 
زيباي دنيا و دومين كش��ور آزاد اقتصادي 
دنيا شده اس��ت. كس��اني كه از مالزي به 
سنگاپور سفر كرده اند، خوب مي دانند كه 
تا چه اندازه فاصله هس��ت بين سنگاپور و 
ساير كشورهاي جنوب شرق آسيا. تعداد 
باالي خارجي هاي ساكن در سنگاپور اين 
كش��ور را معروف به امريكاي آس��يا كرده 

است. 

نگاهي به دو كشور آسيايي موفق در تجارت جهاني
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شرايطي براي ورود به تجارت جهاني
اقتصادي درون زا و برون زاي  ايران داراي توانايي هاي 
زيادي است اما براي فعال كردن اين توانايي ها شرايط خاصي 
بايد تحقق يابد. ابتدا بايد اين اصل را قبول كرد كه مسائل 
اقتصادي به مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي وابسته 
است و اين شاخه ها به يكديگر پيوسته اند. به عبارتي بدون رفع 
مشكالت سياسي، تحريم هاي بين المللي و رفع تنگناهاي 
اقتصادي، دسترسي ايران به بازارهاي بين المللي با موانع 
جدي اي روبه رو است و حتي رونق تجارت و اقتصاد در داخل 
نيز غيرقابل دسترسي مي نماياند چه برسد به توفيق ايران در تجارت جهاني. بعد از اين 
مقدمه به عنوان اصل بديهي ورود ايران به بازارهاي بين المللي بايد به توانايي هاي 
ايران در اين حوزه اشاره كنم. ايران در دو بخش نفت و صادرات مواد غيرنفتي از 
پتانسيل بااليي براي تجارت برخوردار است. با آنكه بيشترين پتانسيل ايران در 
بخش نفت، گاز و مواد معدني است اما توانايي هاي فوق العاده يي نيز در حوزه صادرات 
غيرنفتي دارد. به عنوان مثال صنعت گردشگري مي تواند يكي از پردرآمدترين 
بخش هاي اقتصادي ايران شود و سهم قابل مالحظه يي در بازارهاي جهاني ايفا كند. 
همين طور است توانايي ايران در بخش خدمات فني مهندسي. يا در كشاورزي كه 
تجربه دهه ها فعاليت در اين حوزه مي تواند راهگشاي اقتصاد ايران باشد و محصوالت 
غني كشاورزي كشور بازار خوبي در كشورهاي مختلف پيدا كنند و ايران يكي از 
فعال ترين كشورهاي دنيا در حوزه تجارت محصوالت كشاورزي باشد؛ محصوالتي 
از قبيل پسته، زعفران و حتي صنايع دستي مانند قالي و فرش. اما براي حضور قوي 
در بازارهاي خارجي بايد در وهله اول زيرساخت ها و پايه هاي اقتصادي تقويت شود. 
به عنوان فردي كه سال ها در كميسيون برنامه و بودجه مجلس بودم و بر تنظيم 
بودجه كشور نظارت داشتم، مي گويم كه در ايران بيش از 80 درصد بودجه براساس 
نفت بسته مي شود. شايد در آمار ها رقم 50 درصد عنوان شود و مسووالن اذعان كنند 
نيمي از بودجه از راه ماليات و صادرات محصوالت غيرنفتي و بخش هاي ديگر تامين 
مي شود اما وقتي دولت ها نمي توانند تمام اين 50 درصد را از اين راه ها تامين كنند 
ناچار مي شوند دوباره از حساب هاي نفتي مانند صندوق ذخيره يا صندوق توسعه و 
تعاون برداشت كنند و به اين صورت نفت سهم عمده تامين بودجه كشور را برعهده 
مي گيرد. بنابراين ما ابتدا بايد اين معضالت را حل كنيم و از آن هم مهم تر بايد به فكر 
سياست خارجه مان باشيم. موفقيت ايران در بازارهاي خارجي و تجارت جهاني به 
تعامل سازنده اش با دنيا بستگي دارد. تا تحريم ها قطع نشود و تا مسائل منطقه يي حل 
نشود ما نمي توانيم نه تنها در تجارت جهاني كه در حل معضالت اقتصادي داخلي نيز 
موفق شويم. پس بايد بدانيم كه هر راهي به جز تعامل با دنيا براي شكوفايي اقتصادي 
كشور، راهي غلط و گمراه كننده است. خالصه آنكه راه حل ايران براي ورود به بازارهاي 
بين المللي و شكوفايي اقتصادي در برقراري امنيت اقتصادي داخلي، امنيت سياسي 
و امنيت منطقه يي نهفته است و تا زماني كه زمينه براي جذب سرمايه گذاري مطمئن 
خارجي، تنش زدايي از روابط بين الملل، وفاق ملي سياسي و فروكش كردن آتش 
جنگ در كشورهاي همسايه فراهم نشود موفقيت ايران در تجارت خارجي دور از 
٭نماينده دوره هاي پنجم و ششم مجلس ذهن خواهد بود.   

تعطيلي پروژه هاي عمراني به بهانه تورم
     سيد  محمد حسين ميرمحمدي*/

تدبير اقتصادي دولت در اين شش ماه اعمال سياست هاي انقباضي بوده كه 
در جهت كاهش تورم تا حدودي تاثيرگذار بوده است، ولي براي سال آينده بايد 
كاري كرد كه رونق به توليد بازگردد و براي اين كار نگاه دولت بايد حد وس��ط 
بودجه انقباضي و انبساطي باشد. توصيه مي كنم با توجه به معضل ركود تورمي 
كه امروز اقتصاد ايران با آن روبه رواس��ت، براي خروج از شرايط نامناسب امروز 
نبايد به سراغ نوشتن بودجه انقباضي رفت. البته دولت دهم با تمركز بر مسكن 
مهر و عملكرد انبساطي باعث بروز تورم و به تبع آن ركود در اقتصاد شد. در حال 
حاضر راه مقابله با اين شرايط اتخاذ سياست هاي بودجه يي معتدل است. نبايد به 
بهانه تورم تمام پروژه هاي عمراني تعطيل شود و پروژه هاي باالي 50 درصد بايد 
تامين اعتبار شوند. بايد با حمايت از توليد به مقابله با اين شرايط رفت و نقدينگي 
به سمت توليد هدايت شود. كم كردن از هزينه هاي دولت درست است كه تورم 
را تا حدي كاهش مي دهد، ولي رك��ود را در پي دارد كه به مراتب خطرناك تر از 
* عضو كميسيون اقتصادي مجلس تورم است.   

اجراي اصل 44 مقدمه ورود به تجارت جهاني
       دكتر حميد عليپور/

كشورهاي ضعيف تر از ايران نيز وارد بازارهاي جهاني شده اند و اتفاقا موفق نيز 
بوده اند اما ايران با مزيت هاي نسبي كه دارد هنوز نتوانسته در تجارت جهاني عملكرد 
مناسبي داشته باشد. جالب آنكه مزيت هاي نسبي ايران در عرصه تجارت جهاني، نه 
فقط كاالهاي نفتي كه از قضا كاالهاي غيرنفتي نيز هستند. كاالهايي كه در دو حوزه 
كشاورزي و صنعت از ظرفيت بااليي براي ورود به عرصه رقابت در بازارهاي جهاني 
برخوردار هستند. كافي است نيم نگاهي داشته باشيم به محصوالت غني كشاورزي 
كشور. به عنوان مثال چاي ايراني كه يكي از مرغوب ترين چاي هاي دنيا است نه تنها 
راهي به بازارهاي دنيا پيدا نكرده است كه به خاطر سوءمديريت و مسائل عديده ديگر 
در انبارهاي داخلي در حال پوسيدن است. در حالي كه مي توان با مديريت درست 
و برنامه ريزي دقيق اين محصول را با قيمت مناسب در بازارهاي جهاني به فروش 
رساند. برنج محصول ديگر بخش كشاورزي ايران است كه مي تواند درآمد بااليي را 
در بازارهاي بين المللي براي كشور كسب كند. برنج ايراني از كيفيت بااليي برخوردار 
است و از اين رو مي توان آن را با قيمتي باال در دنيا به فروش رساند. محصولي كه به 
خاطر كيفيت برترش نسبت به همتايان هندي و پاكستاني اش طبيعي است از قيمت 
باالتري نيز برخوردار باشد. جهانيان مي توانند از برنج ايراني لذت ببرند و ايراني ها نيز 
مي توانند برنج شمال ايران را با قيمت باال در دنيا بفروشند و برنج خارجي را با قيمت 
بسيار پايين تر براي مصرف بخشي از مردم داخل بخرند. به اين صورت توليد برنج در 
ايران باال مي رود و رونق مي گيرد. همان كاري كه در صنعت فرش نيز انجام گرفت 
و بايد بهتر و بيشتر هم انجام شود. فرش ايران در دنيا و مشخصا در آلمان حرف 
اول را مي زند و بيشترين خريدار را دارد با آنكه بسيار گران تر از همتايان خارجي اش 
است اما فرش هاي به ظاهر زيبا و در عين حال ارزان خارجي نتوانستند بازار جهاني 
فرش ايراني را از آن خود كنند. همين طور است توانايي كشور در محصوالت ديگر 
كشاورزي و صنايع دستي مانند زيتون و خرما و گليم و قالي. بنابراين بايد اين فكر 
را به كنار نهيم كه براي حمايت از محصول داخلي مرزها بايد بسته شود و محصول 
در داخل به فروش برسد. در حوزه صنعت نيز ايران از توانايي بااليي برخوردار است. 
همين 5، 6 سال پيش ايران، اتوبوس و خودرو به برخي كشورهاي خارجي صادر 
مي كرد و حتي در صادرات يخچال و ماشين لباسشويي نيز فعال بود اما به خاطر 
تحريم ها بازارهاي خارجي زيادي را از دست داد. ايران در حال تبديل شدن به يك 
كشور نيمه صنعتي بود و همچنان نيز مي تواند اين راه را ادامه دهد. براي ادامه اين 
مسير نيز از مشكالت سياسي و تحريم ها كه بگذريم، يكي از راه حل هاي ديگرش 
اجراي اصل 44 قانون اساسي و رشد خصوصي سازي است. ما بايد فرآيند رقابت 
مكانيسم بازار را فعال كنيم و دولت نيز بايد در قدم اول ورود به تجارت جهاني را 
نظارت كند. دولت بايد براي فعال كردن رقابت مكانيسم بازار به سياست هاي 
پيش بيني شده در برنامه توسعه پنجم عمل كند و درصورت اجراي اين برنامه است 

كه ورود ايران به بازارهاي جهاني با موفقيت روبه رو خواهد شد. 
٭استاد اقتصاد دانشگاه
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