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خصوصی سازی به سبک ایرانی 

خصوصی سازی در تونل زمان
خصوصی سازی در ساختار رانتی امکان پذیر نیست

حقوق مالکیت تضمین خصوصی سازی
خصوصی سازی واقعی  گامی به سوی بهبود وضعیت اقتصادی

آزاد سازی مقدم بر خصوصی سازی است
همدلی کارکنان، زمینه ساز رونق اقتصادی شرکت

در جریان واگذاری ها  به شایسته ساالری دقت نمی کنند
»خصوصی سازی«  و فرایند »دفع شر« که  در پی رفع مسئولیت از خود است، یکی نیستند.

هفت دلیل شکست خصوصی سازی
مزایا و معایب خصوصی سازی

حال و روز کنونی خصوصی سازی درایران
گزارش نشست هم اندیشی انجمن اقتصاددانان ایران ) شعبه شمال غرب(

یکسان سازی نرخ ارز

تاریخچه آزادسازی نرخ ارز در ایران
با تک نرخی کردن ارز تحت این شرایط، نه بازار متنوع صادراتی شکل خواهد گرفت و نه بازار ارز شفاف

تجربه ناموفق ایران در یکسان سازی نرخ ارز
موفقیت تک نرخی کردن ارز در گرو نگاه علمی به مشکالت اقتصادی

ایران تک

در حاشیه همایش » برترین شرکت های منطقه آذربایجان«

بررسی تاثیر دانش سرمایه گذاران در منطقه آزاد ارس بر تصمیمات سرمایه گذاری با تاکید بر نقش 
تعدیل گری مشاوره سرمایه گذاری

قراردادهای نفتی جدید و چالش های پیش رو

آلودگی هوا و اثرات آن
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خصوصی ســازی بــه ماننــد اغلــب مفاهیــم سیاســی شــایع دارای 
انبوهــی از تعاریــف و مفاهیــم همپوشــان اســت. گســترده ترین مفهــوم؛ 
ــه و  ــع جامع ــتفاده از مناب ــای خصوصــی در اس ــش بنگاه ه ــش نق افزای
تولیــد کاالهــا و خدمــات ازطریــق محدودســازی دولــت حــول چنیــن 
موضوعاتــی اســت کــه ایــن کار اغلــب ازطریــق انتقــال مالکیــت 
ــرد.  ــورت می گی ــی ص ــش خصوص ــه بخ ــی ب ــش دولت ــا از بخ دارایی ه
ــی آن هــا کــه  ــا تامیــن مال ــار اســتفاده از دارایی هــا ی ــا انتقــال اختی ی
ــه  ــه ک ــا آن گون ــرد. ی ــورت پذی ــف ص ــیوه های مختل ــه ش ــد ب می توان
می گوینــد: خصوصی ســازی  بین المللــی خصوصی ســازی  حامیــان 
ــای  ــردم در فعالیت ه ــردن م ــوول  ک ــارت از مس ــع عب ــاد، در واق اقتص
خصوصی ســازی،  وســیع  مفهــوم  در  امــا  می باشــد.  اقتصــادی 
ــای  ــام نهاده ــت و تم ــط آن دول ــه توس ــت ک ــی اس ــارت از فرهنگ عب
ــردم  ــه کار م ــد ک ــاور می کنن ــت را ب ــن واقعی ــده آن ای تصمیم گیرن
ــت کارهایــی  ــا کــه دول ــن معن ــه ای ــه مــردم واگــذار کــرد. ب ــد ب را بای
ــد و  ــذار می کن ــردم واگ ــه م ــد، ب ــام می دهن ــر انج ــردم بهت ــه م را ک
ــچ  ــه هی ــود ک ــام می ش ــی انج ــط در جاهای ــی فق ــرمایه گذاری دولت س

ــد. ــرمایه گذاری نباش ــه س ــر ب ــی حاض ــش خصوص بخ
از جملــه عمــده تریــن اســتدالل هایــی کــه در زمینــه خصوصی ســازی 
وجــود دارد، ایــن اســت کــه باعــث تحریــک توســعه بخــش خصوصــي، 
جــذب ســرمایه گذاري مســتقیم خارجــي، گســترش رقابــت، آزادســازي 
تجــارت و توســعه بازارهــاي ســرمایه مي شــود و همچنیــن »سیســتم 
ــر روي  ــه طــور ویــژه  ب حاکمیتــی شــرکت ها« را بهبــود مي بخشــد و ب
عملکــرد مالــي و عملیاتــي شــرکت ها تاثیــرات قابــل مالحظــه اي 
ــل  ــاي تعدی ــتاندارد برنامه ه ــر اس ــي از عناص ــذارد، آن را یک ــی گ م
ــي  ــه یک ــه ب ــد؛ ک ــول« می دانن ــي پ ــن الملل ــدوق بی ــاختاري »صن س
ــراي دســتیابي  ــه ب از اســتراتژي هاي اساســي کشــورهاي توســعه یافت
بــه کارایــي باالتــر و رشــد اقتصــادي بیشــتر همزمــان بــا کاهــش نیــاز 
بــه وام گیــري بخــش دولتــي تبدیــل شــده اســت. لــذا خصوصی ســازی 

ــا هــدف افزایــش کارایــی صــورت می گیــرد. اغلــب ب
 در ایــران کــه اقتصــاد آن همــواره یــک اقتصــاد مختلــط بــوده اســت، 
تاریــخ مســئله واگــذاری صنایــع دولتــی بــه بخــش خصوصــی در ســال 
ــش  ــه بخ ــه ب ــهام 330 کارخان ــال آن س ــد و بدنب ــرح ش 1352  مط
ــازی  ــی س ــای خصوص ــروع برنامه ه ــت.اما ش ــذار گش ــی واگ خصوص
ــادی  ــل اقتص ــت های تعدی ــو و سیاس ــازی الگ ــاده س ــه پی ــران ب در ای
ــر  ــازندگی ب ــی در دوران س ــک جهان ــول و بان ــی پ ــدوق بین الملل صن
ــش  ــدن بخ ــی ش ــه دولت ــر ب ــه منج ــالب )ک ــس از انق ــردد. پ می گ
عظیمــی از اقتصــاد ایــران شــد( بــه تدریــج حجــم دولــت بزرگتــر شــد. 
ــت محــول  ــه دول ــزرگ اقتصــادی ب تـــصدی بـــسیاری از واحدهــای ب

ــد  ــر تعــداد صنایعــی کــه تحــت مالکیـــت دولـــت درآمدن گردیــد و ب
به شدت افزوده شد. مالکیـــت دولتـــی نـــه تنهـــا تمـــام شـرکت هـای 
ــرق، گاز  ــون آب، ب ــی همچ ــات عموم ــا و خدم ــده کاالهـ تولیدکننـ
و مخابــرات را در برگرفـــت بلکـــه راه آهــن، هواپیمـــایی، کشــتیرانی، 
صنایــع بــزرگ و متوســط، شــبکه های پولــی و مالــی، انحصــار واردات 
بســیاری از کاالهــا و حتــی شــبکه های توزیــع خــرده فروشــی کاالهــا 
را نیز در اختیـــار خـود قـــرار داد. در چنـین شـرایطی، کاهش تدریجی 
قــدرت خریــد درآمدهــای نفتــی و افزایش جمعیـــت کـــشور در کنـــار 
بـــروز نتـــایج عملکــرد نامطلــوب اقتصــادی- مالــی شــرکت های دولتی 
و محدودیت هــای مالــی دولــت بــرای اداره و تصــدی فعالیت هــا 
ضــرورت تغییــر در شــیوه مدیریــت اقتصــادی کشــور را اجتنــاب ناپذیــر 
ساخت. پس از پایـــان جنـــگ تحمیلـــی و در راســـتای سیاسـت هـــای 
ــک  ــوان ی ــه عن ــازی ب ــت خصوصی س ــصادی، سیاسـ ــازی اقتـ آزادس
سیاســت مهــم و بــا هــدف ارتقــاء ســطح کارایــی فعالیت هــای دولــت 
در آغــاز تدویــن و تصویــب برنامه هــای بازســازی اقتصــادی، اجتماعــی 
کشــور در چارچــوب برنامـه هـــای اول و دوم توســعه مــورد توجــه قــرار 
ــه  ــاد برنام ــاس مف ــر اس ــازی ب ــه خصوصی س ــس ازآن برنام ــت. پ گرف
ســوم توســعه پیگیــری شــد. برنامــه چهــارم توســعه را نیــز مــی تــوان 
ادامه برنامه سوم توسعه دانست. بنابراین در طــــول اجــــرای برنامــــه 
چهــــارم توســــعه تغییــر و تحــــوالت بــسیار مهــــم و اساســی در 
برنامــــه خصوصــی ســازی کشــور ایجــاد گردید. عمده ایـــن تغییـــرات 
ابالغیـــه مقـــام معظـــم رهبـــری پیرامـــون سیاست های کلی اصل 44 
ــون اجــرای سیاســت های کلــی  ــالغ قان ــون اساســی و تصویــب و اب قان
ــا  ــن اســاس در ســال 77 ب ــر ای ــون اساســی می باشــد. ب اصــل 44 قان
ــاز  ــل 44 آغ ــون اص ــا پیرام ــی، بحث ه ــای کارشناس ــکیل کمیته ه تش
شــد و ســرانجام پــس از 5 ســال کار مســتمر و متنــاوب نتایــج در ســال 
82 بــه صحــن علنــی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ارائــه و 2 ســال 
بعــد نخســتین مصوبــات آن ابــالغ شــد. اجــرای سیاســـت خـــصوصی 
ــه  ــف در مجموع ــکال مختل ــه اش ــون ب ــال 1368 تاکن ــازی از سـ سـ
قوانیــن و مقــررات کشــور مطـــرح مـی باشـــد. خصوصی ســازی در ایران 
بــه ایــن معنــا، بــا ســرعت کــم  و بیــش بــه پیــش مــی رود؛ امــا شــاید 
ــت های  ــارات و خواس ــا انتظ ــق ب ــا مطاب ــازی، بعض ــداف خصوصی س اه
مدیریــت کالن اقتصــاد کشــور، پیــش نرفتــه اســت. در همیــن راســتا، 
بحــث هــای بســیاری از طــرف موافقــان و مخالفــان خصوصــی ســازی 
در گرفتــه اســت و عقایــد متعارضــی در ایــن راســتا عنــوان مــی گــردد.

ایــن شــماره ماهنامــه، پرونــده ویــژه ای را بــه مســاله خصوصــی ســازی 
و واگــذاری صنایــع دولتــی اختصــاص داده و بــه ویــژه مســاله واگــذاری 

شــرکت ماشــین ســازی تبریــز را مــورد توجــه قــرار مــی دهــد.

امــروز یکــی از چیزهایــی کــه از لحــاظ عملــی مهــم اســت، مســئله ی اقتصــاد اســت؛ دشــمن روی اقتصــاد کشــور 
ــا تکیــه ی بــر  مــا متمرکــز شــده. از نظــر دشــمن، اقتصــاد کشــور یــک نقطــه ی ضعفــی اســت کــه میتوانــد ب
آن نقطــه ی ضعــف، مقاصــد ســوء خــودش را در مــورد کشــور عزیــز مــا و در مــورد جمهــوری اســالمی اِعمــال 
ــد روی اقتصــاد کار کــرد. مــن گفتــم اقتصــاد مقاومتــی، یعنــی اقتصــادی کــه از درون میجوشــد و  بکنــد؛ بای
احتیــاج مــا را بــه دیگــران کــم میکنــد و اســتحکام کشــور را در مقابــل تکانه هــای خارجــی افزایــش میدهــد؛ 
ایــن معنــای اقتصــاد مقاومتــی اســت. »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل«، ایــن اقــدام و عمــل بایــد در جلــوی 
چشــم مــردم قــرار بگیــرد و مــردم ایــن را ببیننــد؛ ایــن توّقــع و خواســته ی مــا از مســئولین اســت کــه بــا آنهــا 
ــم.  ــا میگویی ــه آنه ــم و ب ــان میگذاری ــاً در می ــا مســئولین مرتّب ــا ب ــن مســائل را م ــم؛ ای ــان میگذاری هــم در می

ــد نشــان داد ــدام و عمــل را بای شــاخصه های اق

سرمقاله

سرمقاله
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قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت:
هفت هزار و 500 واحد صنعتی

 به چرخه تولید برمی گردند

واگذاری کارخانه ی 
ماشین سازی تبریز به شستا

رضا رحمانی در بازدید از واحدهای فعال تولیدی و صنعتی شهرستان شاهین 
واحدهای  احیای  و  انقالب  معظم  رهبر  رهنمودهای  تحقق  برای  افزود:  دژ 
تولیدی، رفع مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش، تالش برای رسیدن به رونق 
اقتصادی و بازگرداندن واحدهای نیمه تمام به مرحله تولید از جمله مهمترین 

سیاست ها و اقدامات این وزارتخانه است.
با احتساب واحدهای کشاورزی 16 هزار واحد صنعتی و  وی اظهار کرد: 

کشاورزی با 110 میلیارد ریال تسهیالت دوباره فعال می شوند.
رحمانی همچنین توجه به آموزش و ارتقای واحدهای کوچک را از مهمترین 
سیاست های این وزارتخانه دانست و گفت: بر این اساس 100 هزار نفر را 

آموزش خواهیم داد.

استانداری  انسانی  منابع  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  صفرزاده  نادر 
آذربایجان غربی نیز در این بازدید با بیان اینکه 424 طرح در کار گروه ها برای 
دریافت پنج هزار و 700 میلیارد ریال تسهیالت به بانک های عامل معرفی شده 

اند، افزود: 69 طرح گردشگری نیز در آذربایجان غربی ارایه شده است.
حسین عباسی فرماندار شهرستان شاهین دژ نیز در این بازدید با ارایه گزارش 
در خصوص آمار واحدهای تولیدی فعال و غیر فعال شهرستان شاهین دژ گفت: 
64 واحد تولیدی در سطح شهرستان وجود دارند که 24 واحد آن فعال و 40 
واحد نیز راکد و نیمه تمام هستند که بر اساس مصوبات کارگروه رفع موانع 

تولید تالش خواهیم کرد تا این واحد ها به چرخه تولید برگردند.

رئیس هیئت مدیره ی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)شستا( از در 
حال تصویب بودن واگذاری کارخانه ی ماشین سازی تبریز به شستا خبر داد و 
گفت: شستا اغلب به عنوان پیشتاز اقتصاد مقاومتی شناخته می شود و با این 

رویکرد کارخانه ی ماشین سازی تبریز را نیز متحول خواهیم کرد.
علی عبدلعلی زاده اظهار کرد: ماشین سازی به عنوان بنچ مارک و صنعت 
سرمایه گذاری  شرکت  و  نیست  وضعیتی  چنین  شایسته ی  تبریز  شاخص 
تامین اجتماعی )شستا( با اعالم آمادگی، سعی در بهتر کردن وضعیت کنونی 

کارخانه ی ماشین سازی دارد.
در  و  است  رسیده  اثبات  به  عرصه ها  اکثر  در  موفقیت شستا  افزود:  وی 
شرکت  مشارکت  اثر  داروسازی  شرکت های  و  سیمان  کارخانه های  اکثر 

سرمایه گذاری تامین اجتماعی به چشم می خورد.
وی عنوان کرد: یکی از قطب های اصلی ارتباط دانشگاه با صنعت، احیای 
کارخانه هایی از این قبیل است و ما با اعالم آمادگی خود به منظور واگذاری 
کارخانه ی ماشین سازی تبریز به شستا، منتظر تصویب آن در دولت هستیم.

عبدلعلی زاده از اقدام نمایندگان نیز در این راستا خبر داد و گفت: واگذاری 
ماشین سازی تبریز یکی از بهترین فرصت هایی است که می توان بار دیگر 

قابلیت های شستا را به نمایش گذاشت.
وی خاطرنشان کرد: ماشین سازی تبریز را تنها با مدیریت کوتاه مدت توسط 

شستا به جایگاهی که شایسته  ی آن است، خواهیم رساند.
رئیس هیئت مدیره ی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی متذکر شد: 
جای تاسف است که کارخانه ای به این عظمت را چنین ضعیف و کوچک 
جلوه  داده اند و در صورت واگذاری این کارخانه به شستا، بر همگان ثابت 
خواهیم کرد که این کارخانه نیز همچون سایر کارخانجات صنعتی بسیار 

عظیم است و جای پیشرفت دارد.
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ثبت نام بیش از 3575 واحد تولیدی و صنعتی 
برای دریافت تسهیالت بانکی

اسماعیل جبارزاده در دیدار با هیأت فناوری اتریشی در محل استانداری با بیان اینکه تبریز 
یکی از شهرهای علمی و فناوری ایران به مفهوم واقعی است، افزود: منطقه ویژه ربع رشیدی، 

دانشگاهی بوده که 700 سال قبل فعالیت می کرد.
وی با بیان اینکه ربع رشیدی،  دانشگاه کارآفرین به مفهوم واقعی بود، اظهار کرد: در این 
مرکز  به هفت زبان روز دنیا تدریس می شد و از 17 کشور دنیا در این دانشگاه، دانشجو 

وجود داشت.
جبارزاده گفت: استان آذربایجان شرقی، موقعیت بسیار ویژه ای دارد و تبریز در مرکزی واقع 

شده که توسط جاده ابریشم، شرق و غرب جهان را به یکدیگر وصل کرد است.
وی عنوان کرد: اسم منطقه ویژه را به یاد 700 سال قبل، منطقه ربع رشیدی گذاشته ایم و 

دوست داریم با کمک موسساتی همچون موسسه فناوری اتریش فعال تر کنیم.
جبارزاده ادامه داد: عالقه مندیم در این مرکز، توسعه را به تمامی محققان یاد دهیم؛ چرا که 
توسعه چیزی نیست که با اخذ مدرک از دانشگاه به دست آید و در درجه اول باید مغز افراد 

را با مقوله هایی همچون علم و فناوری آشنا کنیم.
وی با بیان اینکه عالقه مند به توسعه ارتباطات خود با انستیتو فناوری اتریش )AIT( و 
شورای عطف هستیم، اظهار کرد: می خواهیم در هر واحد تولیدی استان، شاخه ای از منطقه 

ویژه علم  و فناوری در قالب واحدهای تحقیق و توسعه رسوخ داشته باشد.
جبارزاده با بیان اینکه منطقه ویژه به عنوان موتور محرک استان است، تصریح کرد:  باید 

استان را بیش از پیش به حرکت در مسیر علم و فناوری واداریم.
جبارزاده گفت: تحریم ها باعث قطع ارتباط ایران و بسیاری از کشورها همچون اتریش شده 

بود ولی تالش می کنیم که در آینده نزدیک، این ارتباطات را بیش از پیش تقویت کنیم.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار آذربایجان شرقی از ثبت 
نام بیش از 3575 واحد تولیدی و صنعتی در سامانه بهین یاب برای دریافت 

تسهیالت بانکی خبر داد.
علی نواداد در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان که با حضور وزیر کشور 
برگزار  شد از ثبت نام  سه هزار و 575 واحد تولیدی و صنعتی در در سامانه 
بهین یاب خبر داد و افزود: از این تعداد یک هزار و 455 واحد، صنعتی و دو هزار 

و 120 واحد، کشاورزی است.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی استاندار و معاونین وی از واحدهای تولیدی 
و صنعتی و رفع مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی ابراز کرد:  تا زمان 
حاضر 16 جلسه در شهرک صنعتی و شهرستان به صورت میدانی در محل 
کارخانه ها با سفر شهرستانی استاندار و اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع 

تولید در سالجاری برگزار شده است.
به گفته وی از مجموع یک هزار و 690 مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید استان، 830 مصوبه در دست اجراست و 860 مصوبه نیز اجرایی شده است.

استاندار آذربایجان شرقی گفت:
عالقه مند به توسعه ارتباطات خود با اتریش هستیم
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خصوصی سازی 
به سبک ایرانی 
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خصوصی سازی در تونل زمان

ــر  ــه اخی ــی دو ده ــی ط ــش خصوص ــه بخ ــا ب ــذاری فعالیت ه ــت واگ سیاس
در جهــان رواج بی ســابقه  ای یافتــه اســت. بطوریکــه ایــن سیاســت ها در 
اکثــر کشــورهای درحــال توســعه درحــال اجراســت. خصوصــی ســازی یکــی 
از ویژگی هــای زمانــه ماســت.  فراینــدی کــه طــی آن کارایــی مکانیــزم بــازار، 
ــت و بخــش  ــد و عملکــرد فعالیــت اقتصــادی دول ــدا می  کن ــاره پی ــات دوب حی
ــدود  ــه مح ــر ب ــد منج ــرد و می توان ــرار می گی ــون ق ــک آزم ــی در مح عموم
ــک  ــت تمل ــادی تح ــای اقتص ــی از واحده ــت برخ ــا مدیری ــت ی ــدن مالکی ش
دولــت و واگــذاری آن بــه مکانیــزم بــازار شــود. درحالیکــه فقــرا ممکــن اســت 
ــاال  ــدان احتم ــی باشــند و ثروتمن ــی نظــم و ســلطه بخــش دولت بیشــتر حام
ــد، خصوصــی  ــه کنن ــت خصوصــی گســترده تر را مطالب آزادی بیشــتر و مالکی
ســازی بــا ســرعتی روز افــزون درحــال برهــم زدن تــوازن بیــن ســلطه دولتــی 
ــه ایــن  ــه بایــد ب ــه نفــع بخــش خصوصــی اســت. چگون و بخــش خصوصــی ب
مــوج اجتماعــی عظیــم در کشــور پاســخ دهیــم؟ هیــچ راهــی بهتــر از ارزیابــی 
شــواهد واقعــی ایــن فراینــد وجــود نــدارد. در ایــن نوشــتار بــا بررســی اجمالــی 
ــه  ــای آن ب ــداف و روش ه ــان، اه ــران و جه ــازی در ای تاریخچــه خصوصــی س
ایــن نتیجــه رســیدیم کــه خصوصــی ســازی در شــرایطی بــه نتایــج مثبــت و 
در شــرایطی دیگــر بــه بــروز پیامدهــای منفــی منتهــی شــده اســت. خصوصــی 
ــش  ــرای افزای ــزاری اســت ب ــه اب ــدف نیســت. بلک ــک ه ــی نفســه ی ســازی ف
ــی  ــرکت های خصوص ــد ش ــا نیازمن ــت. م ــش دول ــف نق ــه تضعی ــی و ن کارای
قدرتمنــد و کارگــزاری هــای دولتــی توانمنــد هســتیم کــه ماننــد شــریک بــا 
ــه،  ــال نظــارت عالمان ــق اعم ــد. در کشــورهای موف ــر همــکاری می کنن یکدیگ
ــای  ــه گام ه ــازی از جمل ــل خصوصی س ــی مراح ــر تمام ــتمر ب ــد و مس کارآم
ــر  ــالوه ب ــل نشــده اند. ع ــر هیچــگاه از آن غاف ــان ام ــه متولی اساســی اســت ک
ــب  ــاب روش مناس ــی،  انتخ ــن قبل ــالح قوانی ــد،  اص ــن جدی ــب قوانی آن تصوی
واگــذاری،  شفاف ســازی فرآینــد واگذاری هــا، توانمندســازی بخــش خصوصــی، 

ــرد آن،   ــر عملک ــارت ب ــذاری و نظ ــد از واگ پشــتیبانی از بخــش خصوصــی بع
توســعه شــبکه تامیــن اجتماعــی، برقــراری بیمــه بیــکاری،  آمــوزش کارگــران 
ــا  ــه جــذب مجــدد آن ه ــم نمــودن زمین ــه منظــور فراه ــکار ب ــدان بی و کارمن
ــئوالن  ــه مس ــورد توج ــه م ــوده ک ــی ب ــه اقدامات ــی از جمل ــش خصوص در بخ

ــت . ــه اس ــرار گرفت ــورها ق ــازی آن کش خصوصی س
مبانی نظری خصوصی سازی:

ــی کــه خصوصي ســازي باعــث تحریــک توســعه بخــش خصوصــي،  از آنجای
جــذب ســرمایه گذاري مســتقیم خارجــي، گســترش رقابــت، آزادســازي تجــارت 
و توســعه بازارهــاي ســرمایه مي شــود و همچنیــن »سیســتم حاکمیتــی 
ــي  ــرد مال ــر روي عملک ــژه  ب ــور وی ــه ط ــد و ب ــود مي بخش ــرکت ها« را بهب ش
ــل مالحظــه اي مــی گــذارد، آن را یکــي از  ــي شــرکت ها تاثیــرات قاب و عملیات
عناصــر اســتاندارد برنامه هــاي تعدیــل ســاختاري »صنــدوق بیــن المللــي پول« 
ــه یکــي از اســتراتژي هاي اساســي کشــورهاي توســعه یافتــه  می داننــد؛ کــه ب
بــراي دســتیابي بــه کارایــي باالتــر و رشــد اقتصــادي بیشــتر همزمان بــا کاهش 
ــذا خصوصی ســازی  ــه وام گیــري بخــش دولتــي تبدیــل شــده اســت. ل ــاز ب نی

ــا هــدف افزایــش کارایــی صــورت می گیــرد. اغلــب ب
ــی  ــایع دارای انبوه ــم سیاســی ش ــب مفاهی ــد اغل ــه مانن  خصوصی ســازی ب
از تعاریــف و مفاهیــم همپوشــان اســت. گســترده ترین مفهــوم؛ افزایــش نقــش 
بنگاه هــای خصوصــی در اســتفاده از منابــع جامعــه و تولیــد کاالهــا و خدمــات 
ــی اســت کــه ایــن کار  ــت حــول چنیــن موضوعات ازطریــق محدودســازی دول
اغلــب ازطریــق انتقــال مالکیــت دارایی هــا از بخــش دولتــی به بخــش خصوصی 
ــی  ــا تامیــن مال ــا ی ــار اســتفاده از دارایی ه ــال اختی ــا انتق ــرد. ی صــورت می گی
آن هــا کــه می توانــد بــه شــیوه های مختلــف صــورت پذیــرد. یــا آن گونــه کــه 
ــاد،  ــازی اقتص ــد: خصوصی س ــازی می گوین ــی خصوصی س ــان بین الملل حامی
در واقــع عبــارت از مســوول  کــردن مــردم در فعالیت هــای اقتصــادی می باشــد. 

الهه روحی
کارشناس ارشد علوم اقتصادی
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امــا در مفهــوم وســیع خصوصی ســازی، عبــارت از فرهنگــی اســت که توســط آن 
دولــت و تمــام نهادهــای تصمیم گیرنــده آن ایــن واقعیــت را بــاور می کننــد کــه 
کار مــردم را بایــد بــه مــردم واگــذار کــرد. بــه ایــن معنــا کــه دولــت کارهایــی را 
کــه مــردم بهتــر انجــام می دهنــد، بــه مــردم واگــذار می کنــد و ســرمایه گذاری 
دولتــی فقــط در جاهایــی انجــام می شــود کــه هیــچ بخــش خصوصــی حاضــر 
ــم تشــابه ظاهــری و زمینه هــای مشــترکی  ــه رغ ــه ســرمایه گذاری نباشــد. ب ب
ــا و  ــد، انگیزه ه ــت می کنن ــا فعالی ــی در آن ه ــی و دولت ــای خصوص ــه بنگاه ه ک
ــاوت از رفتارهــا و اهــداف بنگاه هــای  رفتارهــای بنگاه هــای دولتــی کامــال متف
ــت  ــر ســود و منفع ــال حداکث ــه دنب ــای خصوصــی ب خصوصــی اســت. بنگاه ه
ــد  ــه ی کارا به کارمی گیرن ــد بهین ــد را در ح ــل تولی ــد و عوام ــت می کنن فعالی
حــال آن کــه شــرکت های دولتــی یــک یــا چنــد هــدف را بــدون انگیــزه ســود و 
حتــی بــا هــدف غیراقتصــادی دنبــال می کننــد. همچنیــن بایــد توجــه داشــت 
کــه خصوصــی ســازی بــا مقــررات زدایــی و آزادســازی یکــی نیســت. مقــررات 
زدایــی بــه معنــی حــذف یــا تضعیــف محدودیت هــا و ممنوعیت هــای تحمیلــی 
از ســوی مقامــات دولتــی اســت. آزادســازی نیــز بــه معنــای اقدامــات دولتــی 
جهــت رونــق بخشــیدن بــه رقابــت بیــن شــرکت ها در بــازار اســت. گرچــه ایــن 

3 پدیده هایــی جداگانــه هســتند امــا غالبــا در کنــار یکدیگــر می آینــد. 
ــر  ــر را در ام ــداف زی ــعه اه ــال توس ــه و در ح ــعه یافت ــم از توس ــا اع دولت ه
واگــذاری فعالیت هــای افتصــادی خــود بــه بخــش خصوصــی دنبــال می کننــد:

• افزایش کارایی شرکت های تحت مالکیت دولت
• گســترش مالکیــت در بخــش خصوصــی و مشــارکت مــردم در فعالیت هــای 

قتصادی ا
ــه ســمت  • توســعه بازارهــای ســرمایه در اقتصــاد و هدایــت پــس اندازهــا ب

ــدی ــای تولی فعالیت ه
• کاهش درجه فعالیت انحصاری و ایجاد رقابت بیشتر

• رها کردن بودجه دولت از فشارهای مالی شرکت های دولتی

تاریخچه خصوصی سازی در جهان:
ــکه و  ــرب س ــه ض ــا ب ــت تنه ــای دول ــتم، فعالیت ه ــرن بیس ــل ق ــا اوای ت
انتشــار اســکناس، تدویــن قوانیــن و مقــررات، اخــذ مالیــات و تخصیــص آن بــه 
ــی و  ــت اجتماع ــرای عدال ــی، اج ــای اساس ــن نیازه ــون تامی ــی چ فعالیت های
حفــظ امنیــت محــدود می شــد. اقتصاددانــان کالســیک از  ایــن عقیــده راســخ 
اســمیت کــه» ســازوکار بــازار موجــب افزایــش ثــروت افــراد و در نهایــت افزایش 
ــای  ــه و تقاض ــزم عرض ــد و  مکانی ــروی می کردن ــردد« پی ــه می گ ــروت جامع ث
ــی اول )1918-1914(  ــود. جنــگ جهان ــت مطــرح ب ــت دول ــدون دخال ــازار ب ب
ــت  ــه جه ــر ب ــورهای درگی ــن کش ــدید بی ــت ش ــای کالن آن، رقاب و هزینه ه
افزایــش رشــد و توســعه و کمبــود امکانــات شــغلی و بیــکاری گســترده پــس از 
ــای شــرقی موجــب تشــویق و ترغیــب دولت هــا در  جنــگ در کشــورهای اروپ

گســترش دامنــه فعالیت هــای خــود در ســطح جامعــه و فعالیت هــای اقتصــادی 
گردیــد. در زمــان بحــران بــزرگ ) 1933- 1929 ( ظــرف مــدت چهــار ســال 
ــه 39  ــارد دالر ب ــکا از 87 میلی ــون امری ــرفته ای چ ــور پیش ــی کش ــد مل درآم
میلیــارد دالر تنــزل یافــت و اقتصــاد در کســادی محــض قــرار گرفتــه بــود. در 
ــن ترتیــب  ــه عمومــی خــود را منتشــر ســاخت و بدی ــز، نظری ــن زمــان کین ای
ــازار خاتمــه داده شــد و از آن پــس  ــه حضــور مطلــق بخــش خصوصــی در ب ب
ــرای  ــداول ب ــه امــری مت ــی ب ــه بخــش خصوصــی و بخــش دولت ترکیــب بهین
ــی دوم )1939- ــگ جهان ــد. جن ــل ش ــادی تبدی ــادی اقتص ــری از کس جلوگی

1945( رونــد فــوق را شــتاب بخشــید و زمینــه بنــگاه داری دولتــی را در 
صحنــه اقتصــاد کشــورهای غربــی و ســپس در اکثــر کشــورهای دنیــا فراهــم 
آورد. بــه ایــن ترتیــب حــوزه مالکیــت دولــت تــا اواخــر دهــه 1970گســترش 
ــالم  ــی اع ــا مل ــادی در اروپ ــای اقتص ــع و فعالیت ه ــیاری از صنای ــت و بس یاف
ــع  ــرمایه گذاری و صنای ــای س ــیاری از بانک ه ــا بس ــه در ایتالی ــد. بطوریک گردی
وابســته، در انگلســتان بانک هــا، صنایــع ذغــال ســنگی، راه آهــن، هواپیمایــی و 
گاز و در فرانســه مؤسســه های بیمــه، بانــک، اســلحه ســازی و هواپیماســازی و 
غیــره »ملــی« اعــالم شــدند. و ایــن امــر باعــث کاهــش بســیاري از مســائل و 
ــت  ــوان گف ــاي تجــاري شــد؛ مي ت ــا و چرخه ه ــا، بي ثباتي ه مشــکالت، تنگناه
میــزان قابــل توجهــي از پیشــرفت هاي اولیــه کشــورهاي اروپــاي شــرقي مدیــون 

ــت. ــت اس ــاي کاراي دول دخالت ه
ــادي  ــاي اقتص ــه فعالیت ه ــترش دامن ــا گس ــج ب ــه تدری ــن، ب ــود ای ــا وج   ب
دولــت در اواخــر دهــه 1970، کارایــي فعالیت هــاي اقتصــادي بنگاه هــا و 
موسســات دولتــي تنــزل یافــت و عواملــي چــون فقــدان انگیــزه کاري، تعــدد در 
اهــداف، حاکمیــت و اولویــت اهــداف سیاســي بــر اهداف اقتصــادي، بوروکراســي 
شــدید، اســتفاده نامطلــوب از انحصــارات، ضعــف مدیریــت، تغییــرات ســریع در 
ــدان،  ــان و کارمن ــاد کارکن ــزا، ازدی ــاداش و ج ــزم پ ــدان مکانی ــا، فق مدیریت ه
ــث  ــره، باع ــع و غی ــادي از صنای ــر اقتص ــاي غی ــت ه ــه و حمای ــت یاران پرداخ
»شکســت دولــت« شــد .حاصــل ایــن تجــارب کــه عــدم کارآیــی شــرکت هــای 
دولتــی بــود باعــث شــد شــعارهای ملــی کــردن بــه ضــد ملــی کــردن تبدیــل 
شــود. لیبرالیســم جدیــد ایــن بــار خشــنود از فعالیــت دولــت، پدیــده شکســت 
ــوب  ــه عنــوان اســتراتژی مطل ــت را مطــرح ســاخت و خصوصی ســازی را ب دول
ــگامی  ــه پیش ــازی ب ــد خصوصی س ــوج جدی ــرد و م ــه می ک ــان عرض ــه جه ب
انگلســتان سرتاســر جهــان را فــرا گرفــت .در انگلســتان زمانــی کــه مــارگارت 
ــد  ــه 11.5 درصــد از تولی ــک ب ــدرت رســید، نزدی ــه ق تاچــر در ســال 1979 ب
ــومین  ــان س ــود. در زم ــی ب ــرکت های دولت ــه ش ــوط ب ــی مرب ــص داخل ناخال
ــان  ــید و در جری ــد رس ــه 5.7 درص ــهم ب ــن س ــال 1987 ای ــروزی او در س پی
ــه بخــش خصوصــی انتقــال یافتنــد  ایــن تحــول بیــش از 500 هــزار کارگــر ب
ــا شــعار »دولــت  و 90 درصــد از آن هــا صاحــب ســهام کارخانــه شــدند.  وی ب
تاجــر خوبــی نیســت« سیاســت خصوصــی ســازی و واگــذاری ســهام بنگاه هــا 
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و موسســات دولتــی بــه بخــش خصوصــی را در دســتور کار خــود قــرار دهــد.
ــر شــوروی از  ــان فروپاشــی نظــام سوسیالیســتی اتحــاد جماهی ــن می  در ای
ــی  ــوی خصوص ــت بس ــن حرک ــرعت گرفت ــه در س ــود ک ــی ب ــن عوامل مهمتری

ــود. ــش نم ــای نق ــازی ایف ــازی و آزادس س
در بررســی رونــد خصوصــی ســازی در جهــان بــا اســتفاده از اطالعــات بانــک 
ــا 2005 در 62 کشــور درحــال توســعه  ــی در طــی ســال هــای 2004 ت جهان
400 معاملــه در جهــت خصوصــی ســازی بــه ارزش بالــغ بــر 90 میلیــارد دالر از 

بخــش دولتــی بــه خصوصــی انجــام گرفتــه اســت.
در کشــورهایی نظیــر  آلمــان، انگلســتان،  ترکیــه،  مالــزی، چین و...کــه برنامه ی 
خصوصی ســازی بــا انجــام مطالعــه و شناســایی کامــل شــرایط، مشــخص بــودن 
ــداف  ــده، اه ــرا گردی ــاز اج ــورد نی ــترهای م ــازی بس ــپس آماده س ــداف و س اه
ــد   ــورهایی مانن ــس در کش ــت. بر عک ــه اس ــق یافت ــی تحق ــو مطلوب ــه نح آن ب
بنــگالدش،  پاکســتان، فرانســه،  ایتالیــا و...کــه بــه الزامــات پیــش،  حیــن و پــس 
از خصوصی  ســازی توجــه کمتــری شــده، بــا اجــرای برنامــه ی خصوصی ســازی،  
ــا مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی جدیــدی روبــه رو شــده اند . آن کشــورها ب

تاریخچه خصوصی سازی در ایران:
اقتصــاد ایــران همــواره یــک اقتصــاد مختلــط بــوده اســت. تــا ســال 1279نقش 
ــور  ــه منظ ــی ب ــات خارج ــه مؤسس ــازات ب ــروش امتی ــه ف ــاد ب ــت در اقتص دول
ــرن بیســتم  ــاز ق ــود. در آغ ــع طبیعــی محــدود ب ــرداری از مناب تشــویق بهــره ب
ــران وجــود نداشــت. طــی ســال های 1279- ــزرگ در ای ــه ای ب ــع کارخان صنای
ــداد  ــه تع ــد ب ــه بع ــد و از 1308 ب ــیس ش ــد تاس ــه جدی ــت کارخان 1304 هش
ــد  ــد. در دوره بع ــی بودن ــا دولت ــن کارخانه ه ــیاری از ای ــا بس ــد ام ــه ش آن اضاف
ــا  از جنــگ جهانــی دوم رکــود فعالیت هــای صنعتــی پیــش آمــد. دوره 1335 ت
1342 بخــش عمومــی نقــش مســلطی در اقتصــاد کشــور بــه عهــده داشــت. بــا 
افزایــش درامــد نفــت مشــارکت دولــت در تولیــد کاال و خدمــات افزایــش یافــت. 
ــادن،  ــی، مع ــه حمــل و نقــل، بازرگان ــن دوره شــرکت های دولتــی در زمین در ای
ــرداری از  ــد. بهره ب ــر ش ــاری دای ــکل انحص ــه ش ــی ب ــی و مال ــات عموم خدم
ــه  ــول برنام ــود. در ط ــت ب ــار دول ــز در اختی ــت نی ــت و صنع ــای کش مجتمع ه
ــه  ــنگین و در ده ــع س ــت در صنای ــرمایه گذاری های دول ــوم 1342-1346 س س
50 در بخــش صنعــت صــورت گرفــت. در ســال 1352 مســئله واگــذاری صنایــع 
دولتــی بــه بخــش خصوصــی مطــرح شــد و بدنبــال آن ســهام 330 کارخانــه بــه 
بخــش خصوصــی واگــذار گشــت.  شــروع برنامه هــای خصوصــی ســازی در ایــران 
ــه پیــاده ســازی الگــو و سیاســت های تعدیــل اقتصــادی صنــدوق بین المللــی  ب
ــس از انقــالب )کــه  ــر می گــردد. پ ــی در دوران ســازندگی ب ــک جهان ــول و بان پ
منجــر بــه دولتــی شــدن بخــش عظیمــی از اقتصــاد ایــران شــد( به تدریــج حجم 
دولــت بزرگتــر شــد. تـــصدی بـــسیاری از واحدهــای بــزرگ اقتصــادی بــه دولــت 
محــول گردیــد و بــر تعــداد صنایعــی کــه تحــت مالکیـــت دولـــت درآمدنــد بــه 
شدت افزوده شد. مالکیـــت دولتـــی نـــه تنهـــا تمـام شـرکت هـــای تولیدکننـده 
کاالهـــا و خدمــات عمومــی همچــون آب، بــرق، گاز و مخابــرات را در برگرفـــت 
بلکـــه راه آهــن، هواپیمـــایی، کشــتیرانی، صنایــع بــزرگ و متوســط، شــبکه های 
ــع  ــبکه های توزی ــی ش ــا و حت ــی، انحصــار واردات بســیاری از کااله ــی و مال پول
خــرده فروشــی کاالهــا را نیز در اختیـــار خـــود قـــرار داد. در چنـــین شـــرایطی، 
کاهــش تدریجــی قــدرت خریــد درآمدهــای نفتــی و افزایــش جمعیـــت کـــشور 
در کنـــار بـــروز نتـــایج عملکــرد نامطلــوب اقتصــادی- مالی شــرکت های دولتی و 
ــر  ــا ضــرورت تغیی ــرای اداره و تصــدی فعالیت ه ــت ب ــی دول ــای مال محدودیت ه
در شــیوه مدیریــت اقتصــادی کشــور را اجتنــاب ناپذیــر ســاخت. پــس از پایـــان 
جنـــگ تحمیلـــی و در راســـتای سیاسـت هـــای آزادسازی اقتـــصادی، سیاسـت 
خصوصی ســازی بــه عنــوان یــک سیاســت مهــم و بــا هــدف ارتقــاء ســطح کارایی 
فعالیت هــای دولــت در آغــاز تدویــن و تصویــب برنامه هــای بازســازی اقتصــادی، 
اجتماعــی کشــور در چارچــوب برنامـه هـــای اول و دوم توســعه مــورد توجــه قــرار 
گرفــت. پــس ازآن برنامــه خصوصی ســازی بــر اســاس مفــاد برنامــه ســوم توســعه 
پیگیــری شــد. از نــکات برجســته قانــون برنامــه ســوم توســعه، پیش بینــی ایجــاد 
یـــک ســـازمان مســتقل بــرای واگــذاری ســهام شــرکت های دولتــی و وابســته 
بـــه دولـــت )ســـازمان خـــصوصی ســـازی( بوده اســت. اصول واگذاری در برنامه 
چهــارم همــان اصــول واگــذاری در برنامــه ســـوم توســـعه بـــوده اســت و در ایــن 
خصــوص می تــوان برنامــه چهــارم توســعه را ادامــه برنامــه ســوم توســعه دانســت. 
بنابراین در طــول اجــرای برنامــه چهــارم توســعه تغییــر و تحــوالت بــسیار 
مهــــم و اساســــی در برنامــــه خصوصی سازی کشور ایجاد گردید. عمده ایـــن 

تغییـــرات ابالغیـــه مقـــام معظـم رهبـــری پیرامـــون سیاست های کلی اصل 44 
قانــون اساســی و تصویــب و ابــالغ قانــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 44 
قانــون اساســی می باشــد. بــر ایــن اســاس در ســال 77 بــا تشــکیل کمیته هــای 
کارشناســی، بحث هــا پیرامــون اصــل 44 آغــاز شــد و ســرانجام پــس از 5 ســال 
کار مســتمر و متنــاوب نتایــج در ســال 82 بــه صحــن علنــی مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام ارائــه و 2 ســال بعــد نخســتین مصوبــات آن ابــالغ شــد. اجــرای 
سیاســـت خـــصوصی ســـازی از ســـال 1368 تاکنــون بــه اشــکال مختلــف در 
مجموعــه قوانیــن و مقــررات کشــور مطـــرح مـی باشـــد. خصوصی ســازی در ایران 
ــا ســرعت کــم  و بیــش بــه پیــش مــی رود؛ امــا شــاید اهــداف  بــه ایــن معنــا، ب
ــت کالن  ــت های مدیری ــارات و خواس ــا انتظ ــق ب ــا مطاب ــازی، بعض خصوصی س

اقتصــاد کشــور، پیــش نرفتــه اســت. 
بحــث حاضــر، از یــک ســو تحلیلــی اســت بــر آســیب شناســی خصوصی ســازی 
ــرای  ــه راهبــردی ب ــران و از ســوی دیگــر، ارائ ــه اهــداف آن در ای در دســتیابی ب
ــران  ــازی در ای ــه خصوصی س ــا تجرب ــت. ام ــش رو اس ــت پی ــت از بن بس برون رف
بــه خصــوص در چنــد ســال اخیــر نشــان داده اســت کــه چنیــن اهدافــی هرگــز 
تامیــن نگردیــده اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه مــا سیاســت های کلــی اصــل 44 
را در مســیری اشــتباه بــه پیــش می بریــم، چراکــه رونــد فعلــی خصوصی ســازی 
در ایــران نــه می توانــد موجــب ارتقــای کارآیــی شــرکت ها گــردد و نــه می توانــد 
ــک خصوصــی  ــرای ی ــود. ب ــم ش ــای فضــای کســب وکار اقتصــادی خت ــه ارتق ب
ســازی موفــق حداقــل نبایــد تــوان و کارایــی بخــش خصوصــی از دولــت کمتــر 
باشــد چــرا کــه در غیــر ایــن  صــورت هــدف اصلــی از خصوصی ســازی کــه همان 

افزایــش کارایــی اســت محقــق نمی شــود.
ایــن تفکــر ســاده کــه بــا واگــذاری مالکیــت شــرکت های دولتــی، بــه خصــوص 
روش هایــی ماننــد واگــذاری »ســهام عدالــت«، کارآیــی ایــن شــرکت ها افزایــش 
ــن  ــه ای از ای ــد، نمون ــاه اقتصــادی می گردن ــش رشــد و رف ــه و موجــب افزای یافت
نگــرش اســت. واگــذاری از طریــق توزیــع ســهام عدالــت کــه در دولــت نهم بخش 
ــردم  ــد، اگرچــه سیاســتی خوشــایند م ــر می گیری ــا را در ب مهمــی از واگذاری ه
اســت و در بهتریــن حالــت می توانــد هــدف بازتوزیــع ثــروت را تامیــن نمایــد و 
ــود فضــای کســب وکارمورد  ــی شــرکت ها و بهب ــای کارآی ــدف ارتق ــن ه در تامی
تحقیــق اســت، چراکــه چنیــن واگــذاری مالکیتــی نمی توانــد بــه تغییــر و تحــول 
ــده و  ــه نحــوی کــه حتــی آین ــود فرآیندهــای مدیریتــی منجــر گــردد، ب و بهب

سرنوشــت ایــن شــرکت ها در پــرده ای پرســش قــرار دارد .
مســئله اساســی ایــن اســت کــه موفقیــت اعمــال سیاســت های کلــی اصــل 44 
قانــون اساســی وابســته بــه تامیــن دو هــدف اصلــی اســت: اول، ارتقــای فضــای 
کســب وکار اقتصــادی و دوم، ارتقــای کارآیــی شــرکت های دولتــی در امــر تولیــد 
و تجارت.تامیــن هــدف اولــی، مســئله ای اســت مربــوط بــه ســطح کالن اقتصــادی 
ــه ســطح خــرد اقتصــادی؛  ــوط ب ــی مســئله ای اســت مرب ــدف دوم ــن ه و تامی
ــدف دوم  ــه ه ــتیابی ب ــرای دس ــروری ب ــرط ض ــدف اول، ش ــن ه ــالوه تامی به ع
می باشــد. تجربــه خصوصی ســازی در ســایر کشــورها حاکــی از آن اســت کــه نــه 
تنهــا رویکــرد جهانــی واحــد بــرای خصوصی ســازی وجــود نــدارد بلکــه اجــرای 
موفــق ایــن برنامــه تابــع عوامــل و شــرایط مختلفــی بــوده و الزامــات خاصــی دارد.

ــن  ــد کــه در صــورت تامی ــن نتیجــه می انجام ــه ای ــت ب ــا در نهای اســتدالل م
ــه  ــتیابی ب ــن راه دس ــگاه بهتری ــادی، آن ــرط بنی ــک ش ــوان ی ــه عن ــدف اول ب ه
هــدف دوم از مســیر تغییــر مدیریــت شــرکت ها و بنگاه هــای دولتــی از مدیریــت 
دولتــی بــه مدیریــت خصوصــی می گــذرد، نــه از راه واگــذاری مالکیــت دولتــی بــه 
مالکیــت خصوصــی؛ بــه عبــارت بهتــر، اصــل کالم اینکــه فرآینــد خصوصی ســازی 
در ایــران، بایــد معکــوس شــود، یعنــی کانــون مســئله بایــد بــه جــای تغییــر در 
مالکیــت، بــه تغییــر در مدیریــت معطــوف گــردد. در ایــن صــورت اســت می تــوان 

بــه دســتیابی خصوصی ســازی بــه اهــداف آن در ایــران امیدوارتــر بــود. 

منابع:
1(کتاب محدودیت های خصوصی سازی

ــی  ــای خصوص ــت ه ــون اساسی)سیاس ــل 44 قان ــرای اص ــی اج ــی فرهنگ ــیب شناس 2(آس
ــازی( س

3(سال ها خصوصی سازی ناموفق، ژیال علیزاده
4(خصوصی سازی؛ موانع و راهبردها

5(خصوصی سازی در برنامه اول توسعه، مهدی تقوی
6(خصوصی سازی و مشارمت مردم بعنوان ابزار تعدیل اقتصاد

7(واکاوی عملکرد هصوصی سازی اقتصاد ایران
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خصوصی سازی در ساختار رانتی امکان پذیر نیست
خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. مهمترین وظیفه خصوصی سازی، بهبود کارایی و 
افزایش بهره وری است. در کشوری که از فضای رقابتی و امنیت حقوق مالکیت برخوردار است، و رانت در خصوصی سازی سازمان ها 

نقش اندکی دارد با منتقل کردن سازمان های دولتی به بخش خصوصی می توان انتظار داشت که کارایی و بهره وری افزایش یابد.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه اهواز در گفتگو با نشریه کارایی درباره مشکالت ساختاری ایران در خصوص عدم موفقیت 
خصوصی سازی گفت: اصوالً درجایی که دولت ناکارآمد باشد، خصوصی سازی موفق نخواهد بود. ضمن اینکه گستردگی فساد اداری 
در ایران هم مزید بر علت شد و مسئله خصوصی سازی را به بستری برای رانت جویی کسانی که دسترسی به قدرت دارند تبدیل کرد. 

چه  با  ساختاری  نظر  از  ایران  در  خصوصی سازی  شما  نظر  به  کارایی: 
مشکالتی روبه رو است که غالباً همگان ترجیح می دادند خصوصی سازی به 

شکل موجود انجام نمی شد؟
افقه: از دوره ی آقای رفسنجانی که بحث خصوصی سازی مطرح شد، جزو مخالفین 
خصوصی سازی بودم و معتقد بودم فضای اقتصادی، نه از لحاظ تئوریک و نه از لحاظ 
ساختار موجود اقتصاد ایران برای خصوصی سازی مناسب نیست و االن هم معتقدم 
که بعد از حدود بیست سال که از طرح بحث گذشته، هدف های طرح، خیلی کمتر 
از آن چیزی که پیش بینی می شد و یا طرفداران آن توقع داشتند، محقق شده است. 
اصوالً در جایی که خوِد دولت ناکارآمد باشد که البته منظورم government  یا 
قوه مجریه نیست و کل state  و نظام تصمیم گیری را مدنظر دارم، ساختار یک 
ساختار ناکارآست در حا لی که خصوصی سازی در جایی موفق خواهدبود که دولت 
که خود متولی امر خصوصی سازی است، خود کارایی الزم را داشته باشد و پیش رو 
و پیش برنده امور باشد. ساختارهای دولتی ما اصوالً این زمینه را ندارند، ضمن این که 
ما بخش خصوصی قدرتمندی هم نداریم. توانمند شدن بخش خصوصی معموالً با 
مشارکت دولت محقق می شود. وقتی دولت خود در این زمینه ناکاراست، پس بخش 
خای واگذارشده تحت عنوان، بخش خصوصی هم ناکارا خواهد بود. نتیجه معلوم است؛ 
البته بعضی از بخش های کوچک که خصوصی سازی شده موفقیت هایی در پی داشته 

است، اما این آن چیزی نبود که خصوصی سازی دنبال می کرد. 
یکی از مشکالتی که ما در کشور داریم تقلیدهایی است که مسئولین و تصمیم گیران 
از جوامع دیگر انجام می دهند. هر طرحی که در کشورهای دیگر موفقیت آمیز بوده، 
الزاماً در سایر ساختارها منجر به موفقیت نمی شود. ما الگوی مناطق آزاد را درکنار 
خصوصی سازی داشتیم که تقریباً می توان گفت علی رغم همه سرمایه گذاری هایی که 
صورت گرفت، هیچ کدام از هدف های اولیه آن ها محقق نشد. در هر حال اگر بنادر آزاد 
در جاهای دیگر مثل سنگاپور یا کشورهای دیگر یا حتی جبل علی امارات موفق شدند، 
بواسطه ساختارهای مناسب برای پیشرفت و رشد اقتصادی بود ولی در ایران ساختارها 
آماده نبوده است و االن هم آماده نیست. ساختارهای سیاسی و اداری و همچنین 
بوروکراسی پر پیچ و خم از جمله عواملی است که مانع خصوصی سازی می شود؛ 
ضمن اینکه گستردگی فساد اداری هم مزید بر علت شد و مسئله خصوصی سازی را به 
بستری برای استفاده از رانت برای کسانی  که به قدرت دسترسی، دارند، تبدیل کرد. 

روند  در  باید  دولت  که  هایی  مولفه  ترین  مهم  شما  نظر  به  کارایی: 
خصوصی سازی لحاظ کند چیست؟

تغییرات جزیی کمکی نمی کند.  افقه: 
منظورم از دولت state  و نظام تصمیم 
گیری است. اگر بخواهیم خصوصی سازی 
به انجام برسد، جدای از تصمیم گیری های 
دولت در نظام اداری،  و حوزه های مرتبط 
با بوروکراسی که بایستی با هدف چابک 
سازی و فعال سازی آن ها باشد، یک نظام 
قضایی چاپک و فعال و همسو نیز الزم است 
که هم اکنون وجود ندارد. مجلس که یکی 
دیگر از ارکان نظام تصمیم گیری است، هم 
کارایی الزم را ندارد. وضعیت بقیه اجزایی 
که در تصمیم گیری موثر هستند، نیز به 
تنها  حاضر  حال  در  است.  ترتیب  همین 
کاری که دولت راساً می تواند انجام بدهد، 
این است که تالش کند تا موانع کسب و 

کار را از میان بردارد. همین بنگاه های کوچک و بزرگ خصوصی موجود، آن قدر موانع 
سیاسی، دولتی، بوروکراسی و فساد در مقابل خود دارند که آن ها را فرسوده و یکی 
پس از دیگری دچار مشکل می کند. با این حجم از مشکل چه معنایی دارد بخش هایی 
را هم به بخش مشکل دار خصوصی اضافه کنیم؟ وضعیت به گونه ای است که بخش 
خصوصی تنها در صورتی به سراغ واحدهای تولیدی می رود که رانت مناسبی از 
خصوصی سازی آن ها و جابجایی مالکیت ها نصیبش شود. تنها در این شرایط است که 
بخش خصوصی عهده دار مالکیت واحد مربوطه می شود. بعید می دانم در فضای فعلی 
ضد توسعه ای که در کشور حاکم است، بخش خصوصی مایل باشد که این کارخانه ها 
یا واحدهای اقتصادی مشکل دار دولتی را تحت تملک خود بگیرد؛ مگر این که به رانت 

قابل توجهی دسترسی پیدا کند. 
کارایی: خصوصی سازی صنایع بزرگ با توجه به کم رنگ بودن عنصر رقابت 

در کشورمان چه پیامدهای اقتصادی در پی دارد؟
افقه: به دلیل بی تدبیری هایی که در گذشته به خصوص در دولت قبلی وجود 
داشت، نابسامانی در ساختارهای اقتصادی آن قدر زیاد شده که دولت در عمل از 
اداره واحدهای بزرگ ناتوان است. از طرف دیگر یکی از اهداف انقالب کاهش فاصله 
طبقاتی بود که متاسفانه در یکی دو دهه اخیر به قدری بد عمل شده است که فاصله 
طبقاتی افزایش یافته و سرمایه دارانی ظهور پیدا کرده اند که بدون سابقه مناسب 
و صرفاً با استفاده از رانت های متعدد به قدرت های سیاسی و غیر سیاسی دست 
یافته اند. به نظر من االن خصوصی سازی 
که  مشکالتی  از  جدای  بزرگ  واحدهای 
نابرابری،  تشدید  به  بیشتر  کردم،  مطرح 
دوقطبی شدن جامعه و دوگانگی موجود در 
جامعه می انجامد. یعنی خصوصی سازی در 
این شرایط، هم به لحاظ اقتصادی کمکی 
نمی کند و هم به لحاظ اجتماعی دوگانگی 
در  می کند.  تشدید  را  جامعه  در  موجود 
حال حاضر می توانیم نشانه های این فاصله 
توده های  و  مرفه  به شدت  گرفتن بخش 
متوسط به پایین مردم را مشاهده کنیم که 
بخشی از آن بخاطر تقلیدهای کوری است 
که از سیاست های سایر جوامع شده است، 
بدون آن که زمینه های مناسب برای اجرای 

آن سیاست ها در کشور فراهم باشد.

یکی از مشکالتی که ما در کشور داریم، تقلیدهایی است 
انجام  دیگر  جوامع  از  گیران  تصمصیم  و  مسئولین  که 
می دهند. هر طرحی که در کشورهای دیگر موفقیت آمیز 
بوده، الزامًا در سایر ساختارها منجر به موفقیت نمی شود. 
ما الگوی مناطق آزاد را درکنار خصوصی سازی داشتیم 
سرمایه گذاری  همه  رغم  علی  گفت  می توان  تقریبًا  که 
اولیه  هدف های  از  هیچ کدام  گرفت،  صورت  که  هایی 
آن ها محقق نشد. در هر حال اگر بنادر آزاد در جاهای 
دیگر مثل سنگاپور یا کشورهای دیگر یا حتی جبل علی 
برای  مناسب  ساختارهای  بواسطه  شدند،  موفق  امارات 
ایران ساختارها  در  ولی  بود  اقتصادی  رشد  و  پیشرفت 

آماده نبوده است و االن هم آماده نیست.

گفت و گوی اختصاصی کارایی با مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه اهواز
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حقوق مالکیت تضمین خصوصی سازی

محمد قلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی در گفتگو با نشریه کارایی درباره خصوصی سازی در ایران گفت: علت اصلی 
که خصوصی سازی در ایران با ناکامی ها همراه بوده،این است که واگذاری  ها به صورت غیرشفاف و بدون حساب بوده است و معیاری برای 

قیمت گذاری آن ها در بازار نداشتیم.

کارایی:آیا به نظر شما خصوصی سازی با موفقیت همراه بوده است؟
تولید  عوامل  برای  بازار  وجود  مستلزم  خصوصی سازی  چون  خیر،  یوسفی: 
باشد.  بنگاه هایی که می خواهید واگذار بکنید، مشخص  باید قیمت  است.یعنی 
به  بازار  را در  بتوانید آن  باشید که  را داشته  زمانی می توانید قیمت یک چیز 
عرضه بگذارید. کسی نمی تواند بر روی بنگاه های دولتی قیمت گذاری کند. پس 
ما از کجا بفهمیم قیمت آن ها چقدر است. باید بتوانیم آن ها را در بازار عرضه 
این که  برای  می شود.  پیشنهاد  آن ها  برای  قیمتی  چه  شویم  متوجه  تا  کنیم 
بتوانیم این ها را در بازار عرضه بکنیم. باید حقوق مالکیت داشته باشیم. مالکیت 
خصوصی وجود داشته باشد یا حقوق مالکیت را تعریف کرده باشیم. چون بدون 
بازار بفروشید و تا زمانی هم که  حقوق مالکیت شما نمی توانید چیزی را در 
چیزی را نفروشید، قیمتی معلوم نمی شود و اگر قیمت معلوم نشود، کمیابی 
نسبی کاالها معلوم نمی شود. بنابراین تخصیص منابع با دشواری مواجه می گردد. 
مشکلی که ما در ایران داریم، همان تجربه  شکست خورده اتحاد جماهیر شوروی 
)روسیه ( است که عمده دلیل آن نبود نهاد ها است. ما نهاد های الزم را نداریم 
که یکی از مهمترین این نهادها، حقوق مالکیت و اجرای قراردادها است که همه 
این ها باید تعریف شود و بعد اجرا شوند. ما این نهادها را نداریم. وقتی نداریم، 
نمی توانیم بفهمیم که قیمت ها چقدر است. یعنی بازاری وجود ندارد. شما اگر 
که  بپرسید  و خارج  ایران  در  اقتصاد دانان  تمام  از  اقتصاد  دانشجوی  عنوان  به 
بازار را تعریف کنید؛ می بینید تعریف جامعی برای بازار ندارند. درحالی که باید 
بتوان از بازار تعریف کرد که بازار چیست .در نظریات نئوکالسیک، بازار را به 
عنوان یک نظریه بیان می کنند بدین ترتیب که بازار یک چیز ذهنی است که 
دو معادله عرضه و تقاضا داریم و بعد باید این ها را هم زمان مساوی هم قرار 
دهیم. اما به نظر نمی رسد این تعریف درستی باشد. بازار یک فرآیند است که 
طی آن نهادهای مختلف شکل می گیرد و از مبادالت بازاری پاسداری می کنند. 
مشکل ما تعریف درست بازار در ایران است که این تعریف انجام نشده است، 
حتی محافل دانشگاهی اصاًل بازار را تعریف نکردند و نمی دانند بازار چیست. در 
واقع یکی از مشکالتی که ما داریم همین است. بنابراین تا زمانی که بازار تعریف 
نشود، ما نمی فهمیم که این بازار جایی است که در آن کار آفرینان اقتصادی 

برای اینکه بتوانند منابع را به درستی تخصیص بدهند، به رقابت می پردازند و 
این زمانی ممکن است که شما بتوانید حقوق مالکیت را تعریف و اجرا کنید، 
است که  اجرا شوند. در چنین جایی  و  تعریف  به درستی  قرارداد ها  همچنین 
رقابت شکل می گیرد. بدون وجود این شرایط شما هرگز بازار نخواهید داشت. 
من کتابی دارم در مورد خطاهای علم اقتصاد در ایران که در حال چاپ است. 
در این کتاب به این نکته اشاره کردم که یک مشکل اساسی در این زمینه، این 
است که نئوکالسیک ها تعریفی از  بازار ندارند. من معتقدم که تا زمانی که ما 
واقعاً نهاد  های مربوط به حقوق مالکیت را به درستی تعریف و اجرا نکرده باشیم. 
اصاًل بازاری وجود ندارد. یعنی فقط وجود داد و ستد به معنای بازار نیست. یک 
به  بیاورد و تصمیم  برباید و سپس  از جایی  را  کسی ممکن است یک کاالیی 
فروش آن بگیرد در آن جا نیز داد و ستد صورت می گیرد ولی آیا مالک واقعی 
آن کاال، همان فردی است که آن را می فروشد؟ .بنابراین اساس کار این است 
که بدون بازار قیمت ها معلوم نمی شود و بدون قیمت ها خصوصی سازی امکان 
پذیر نیست. در بنگاه های دولتی ما شاهد چنین چیزی نیستیم؛ یعنی بازاری 
مانند  را  این  ما  که  است  این  علتش  ندارد  وجود  محصوالت  این  فروش  برای 
بخش خصوصی به فروش نمی رسانیم. روال اداری وجود دارد و باید مجوزهای 
مختلف اخذ شود و بعد همین طور اگر یک جا بخواهیم بفروشیم، همگی منابع 
کافی برای خرید این کاال ندارند .دستگاه های دولتی که اغلب بزرگ هستند، از 
طرفی بخش خصوصی ثروتمند که بخواهد یک مرتبه اقدام به خریداری نماید 
نیز نداریم. این ها همه جزو مشکالتی است که بروز می کند .من در جایی تاکید 
کردم که علت اصلی که خصوصی سازی در ایران با عدم موفقیت ها همراه بوده، 
بدون حساب صورت گرفته  و  به صورت غیر شفاف  واگذاری ها  این است که 
است و معیاری برای قیمت گذاری در بازار نداشتیم. بنابراین حتی اگر واگذاری 
هم صورت بگیرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که نتیجه مطلوب را در بر داشته 
باشد به دلیل این که انتقال مالکیت صرفاً مشکل را حل نمی کند. وقتی ما می 
گوییم خصوصی سازی، باید فرایندی داشته باشیم که افراد متناسب با سلیقه و 
توانشان و دانشی که دارند، بروند در بازار کاال را تولید کنند و آن را به فروش 
برسانند و امرونهی در بازار نباشد. اگر فرد ضرری کرد خود، باید متقبل پرداخت 

گفت و گوی اختصاصی کارایی با محمد قلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
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این ضرر شود. یعنی ما باید کاری کنیم که ریسک فعالیت های تولیدی را کاهش 
دهیم، نهاد ها شفافیت را ترویج دهند و ریسک ها را کاهش دهند و بعد هم بازده 

فعالیت ها را باال ببرند. این بسیار مهم است.
کارایی: آیا دولت ها باید تضمین کننده این حقوق مالکیت باشند؟ 

یوسفی: حتماً
 کارایی:در حال حاضر فکر می کنید دولت ها چه مولفه هایی را باید در 
بتواند  خصوصی سازی  روند  در  بگیرند،تا  نظر  مالکیت  حقوق  بحث  در 

موثر واقع شود؟
مشخصی  کار  یک  دولت ها  یوسفی: 
این  دولت ها  کار  حقیقت  در  دارند، 
بکنند،  برقرار  را  قانون  و  نظم  که  است 
مالکیت  حقوق  بکنند،  برقرار  را  امنیت 
را به درستی تعریف بکنند و بعد آن را 
اجرا بکنند. یعنی تمام تالش دولت باید 
به روی این قضایا متمرکز شود. در این 
خصوصی  بخش  که  جاهایی  در  حال، 
تمایل  خصوصی  بخش  یا  ندارد  وجود 
کردن  آباد  مانند  شود،  وارد  که  ندارد 
روستاها، جاده سازی روستاها، آموزش و 

بهداشت روستاها، در این قسمت ها  بهتر است که دولت وارد شود. در جاهایی 
کارهای  این ها  بدهد.  آموزش  دارد  وظیفه  دولت  می کند،  داد  بی  خرافات  که 
دولت است چون در تعریف نهادها دو گروه نهادهای رسمی و غیررسمی وجود 
مالکیت،  مقررات ، حقوق  و  قوانین  اساسی،  قانون  مانند  رسمی  نهاد های  دارد. 
دولتی هستند. در نهادهای رسمی شما می توانید به سرعت قانونی را تصویب 
رسوم  و  آداب  مانند  رسمی  غیر  های  نهاد  کنید.  ایجاد  را  تغییراتی  و  کنید 
بنابراین، آن  این ها به کندی تغییر می کنند.  فرهنگ ها، و سنت ها هستند که 
چیزی که ما مدنظر داریم، این است که هم نهادهای رسمی باید خود را اصالح 
کنند و هم نهادهای غیررسمی، اما نهادهای غیر رسمی خود به خود اصالح نمی 
توانند پیش قراول تغییرات  نهادهای رسمی می  این کار زمان بر است.  شوند و 
ایجاد  را  نهاد ها  این  ما  اقتصاد می طلبد که  بنابراین هرگونه تحول در  باشند. 
انجام دهد،  را  این وظایف  این می کنیم، که دولت  از  ما صحبت  بکنیم. وقتی 
آن موقع است که نظم خودجوش معنا پیدا می کند. نظم خودجوش با هرج و 
مرج تفاوت دارد. بسیاری از نظم های خودجوش مطلوب نیستند. تمام کارهای 
تروریستی نظم خودجوش هستند ،تمام خرافات و افکار عقب مانده نتیجه نظم 
های  نهاد  بستر  در  که  است  نظمی  مطلوب  .نظم خودجوش  است  خودجوش 
مناسب حرکت کند و جلو برود، یعنی درون زا باشد و گذشت زمان را نیز در بر 
بگیرد و از پایین به باال متغییرها را تغییر دهد این را نظم خودجوش می گویند. 
وجود  قانونی  بسترهای  بایستی  نمی شود  اجرا  خالء  در  خودجوش  نظم  یعنی 
داشته باشد، مردم از این که دولتی هست که از آن ها حمایت می کند اطمینان 
داشته باشند و قانون حاکم باشد. در آن موقع نظم خود جوش اتفاق می افتد. 
یعنی نظم خودجوش مانند چراغ راهنمایی به فرد عالمت می دهد که در جهت 
خصوصی سازی قدم بردارد. ولی در ایران قانونی که از شما حمایت کند وجود 
این  در  تنها  اقتصادی  فعاالن  است.  کار  اساس  قانون،  بنابراین حکومت  ندارد. 
می گوییم  ما  .چرا  بدهند  انجام  را  تولیدی  فعالیت های  می توانند  قانونی  بستر 
کم  اقتصاد  در  را  و سیاسی  دولتی  مداخالت  این که  دلیل  به  خصوصی سازی؟ 
به  نداریم  زمینه خصوصی سازی  در  خوبی  تجربه  ایران  در  ما  متاسفانه  کنیم. 
دلیل اینکه ما تعریف جامعی از خصوصی سازی و حقوق مالکیت نداریم، چرا که 

خصوصی سازی و حقوق مالکیت به هم تنیده و به یک معنی هستند. 
بنابراین زمانی ما می توانیم واقعاً حقوق مالکیت را به رسمیت بشناسیم که 
مالکیت خصوصی را تضمین کرده باشیم. نکته اول در این زمینه این است که 
هیچ کس به خودش حق ندهد به رفتار خصوصی دیگری دخالت بکند. نکته دوم 
هم این است که  من فقط مالک چیزی هستم که بتوانم بفروشم. هرچیزی را که 
نمیتوانم بفروشم جز امالک من نیست..دولت ها می آیند و می روند و اموالی که 
دولتی خوانده می شوند، در حقیقت متعلق به مردم هستند. در حقیقت به اسم 
مردم است که دولت مردان کشور را اداره می  کنند. درست مانند شرکت هایی 
هستند  مردم  کارمندان  حقیقت  در  مدیران  این   می کنند  استخدام  مدیر  که 
دولت ها کارمندان مردم هستند در حالی که می آیند آقا و ارباب مردم می شوند 
ندارد که سرمایه های پنج نسل پدربزرگ و پدران و  را  این حق  هیچ دولتی 
خودمان را تصاحب کند این که شرکت ها و کارخانه هایی را با زحمت و با گرفتن 

مالیات و با فروش منابع کشور تاسیس کرده ایم، یک دولت با یک وزیر به اسم 
خصوصی سازی به هرکس خواست بفروشد عادالنه نیست. این که نمی شود باید 
از این کار هدف داشته باشد. ما می گوییم شرکت های دولتی بد هستند، چون 
مدیری را می آورند که کارآمد نیست. پس در ابتدا باید سعی کنیم آنها را کارا 

کنیم .
کارایی: اصالح طلبان در این زمینه چگونه عمل کردند؟

یوسفی: یکی از مشکالت ما این است که خود اصالح طلبان هم نمی فهمند 
دارند چه می کنند خود آن ها بدتر از اصول گرایان دارند تبعیض گرایی و ناحق 
و  می کنند  دنبال  را  حق  دادن  جلوه 
قانون  و  شایسته ساالری  به  توجه ای 
نمی کنند. اساس کار این است که همه 
باید پایبند به قانون باشند و باید این را 
نهادینه بکنیم باید یک قانون بگذاریم و 
تمکین  همه  قانون  همان  چارچوب  در 
هرکسی  نمی کند  هم  فرقی  کنند. 
را  ها  اینکه صندلی  نه  باشد.  می خواهد 
خالی بکنیم. اصول گرایان بروند، اصالح 
حل  را  مشکل  که  این  بیایند.  طلبان 
مهم  افراد  کارکرد  مردم  برای  نمی کند. 
را جابه جا  افراد  اینکه  نه  را ساخت  نظام  باید  ما مهم است.  برای  نظام  است. 
کرد. اشکال کار ما این است که فکر می کنیم افراد را جابه جا کنیم مشکل حل 
می شود حال این که یک گروه برود و گروه دیگری بیاید، مشکلی حل نمی شود. 
ما با افراد مشکل نداریم ما با نظام تصمیم گیری مشکل داریم و می گوییم این 
غلط است و کارامد نیست. باید یک چارچوب قانونی بگذاریم و همه در چارچوب 
این قانون رفتار بکنند. به هرحال وقتی ما صحبت از خصوصی سازی می کنیم 
باید یک تعریفی از خصوصی سازی ارائه بکنیم شرایطی را ایجاد کنیم که همه 
احساس آزادی عمل داشته باشند. در چارچوب آن بتوانند سرمایه گذاری کنند؛ 

دانششان را بکار بگیرند و به پیشرفت کشور کمک بکنند. 
اجرای  راستای  در  یازدهم  دولت  برای  الزم  بایسته های  کارایی: 

خصوصی سازی چه می تواند باشد؟ 
یوسفی: این دولت کاری نمی تواند بکند. به علت این که وقت کافی برای اتخاذ 
تصمیمات بهتر ندارد. ضمن اینکه تصمیمات غلط زیاد اتخاذ کرده است.بدهی 
دولت به سیستم بانکی دو برابر دولت قبلی است. ارز بین بانکی از 1225 تومن 
2958 تومن رسیده است. مالیات ها را بین 84 درصد تا 110 درصد افزایش 
داده است. عوارض را 85 درصد افزایش داده است.67  درصد منابع بانکی را به 
بخش خدمات و واردات و تجارت و مسکن اختصاص داده است. نکته دیگر در 
زمینه خصوصی سازی بحث واگذاری ها است. یک دولتی باید باشد که به تولید 
بها بدهد؛ یعنی به صنعت و کشاورزی. و بر این نکته واقف باشد که اگر کشورها 
بخواهند توسعه یابند، باید روی بخش های صنعت و کشاورزی متمرکز بشوند. 
یعنی اگر واقعاً بخواهند به فکر آینده این کشور باشند و صرفه جویی های ارزی 
داشه باشند و یا منابع نفتی را به هدر ندهند، باید روی تولید در بخش کشاورزی 
نکرده است هیچ  پیشرفت  با تجارت  بیشتر کار کنیم. هیچ کشوری  و صنعت 
این موارد مقطعی  تاثیرات مربوط به  با خدمات پیشرفت نکرده است  کشوری 

و گذرا است آن چه که می ماند، صنعت، پیشرفت تکنولوژی و کشاورزی است.
رشد اقتصادی یعنی چی؟ دو متغیر اساسی که دولت و مشاوران آن به صورت 
مداوم آن را مورد تاکید قرار می دهند، عبارتند از رشد اقتصادی و تورم که هر 
دو متغییرهای سیاسی هستند نه متغییرهای اقتصادی. رشد اقتصادی یک چیز 
تو خالی است که سیاست مداران در مورد آن با مردم صحبت می کنند. در یک 
اقتصاد آزاد مردم آزادند هرطور بخواهند رفتار کنند. این  که بخواهید رشد را 
زیرمجموعه  در  و  بیایند  بایستی  همه  یعنی  این  ندارد.  معنی  کنید،  مدیریت 
چیزی که من تعیین کرده ام، رفتار کنند. این غلط است. از طرفی هزینه های 
جاری دولت از سال 91 تا 93، دو برابر شده است. به هرحال ببینید این دولت 
نشان داد که متاسفانه به جای تاکید بر روی متغییر های اساسی که برای توسعه 
بلند مدت کشور حیاتی هستند. به جای تاکید بر رفع ضعف ها به موارد غیرمهم 
دیگری پرداخته است. تنها اثرات مثبت و ارزشمند این دولت در حوزه سیاست 
بود.  به کشور  ارزشمندی  بسیار  که کمک  است  بوده  برجام  مسئله  و  خارجی 
چون کشور را از درگیر شدن و ورود به یک جنگ ناخواسته و خانمان برانداز و 
تبدیل شدن به سوریه،عراق و لیبی نجات داد. اما در زمینه مسایل اقتصادی آن 

گونه که باید عمل نکرد. 

زمینه  در  خوبی  تجربه  ایران  در  ما  متاسفانه 
جامعی  تعریف  اینکه  دلیل  به  نداریم  خصوصی سازی 
که  چرا  نداریم،  مالکیت  حقوق  و  خصوصی سازی  از 
خصوصی سازی و حقوق مالکیت به هم تنیده و به یک 
واقعًا حقوق  می توانیم  ما  زمانی  بنابراین  معنی هستند. 
مالکیت را به رسمیت بشناسیم که مالکیت خصوصی را 

تضمین کرده باشیم.
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شــما  نظــر  از  کارایــی: 
ــا  ــران ب ــازی در ای ــی س خصوص
ــت؟ ــوده اس ــراه ب ــت هم موفقی
ــداری  ــروش مق ــا ف ــه، ب ــوی: بل تق
از ســهام دولتــی و خریــداری آن از 
ســوی مــردم گام هــای رو بــه جلویــی 
در زمینــه خصوصــی ســازی برداشــته 
ــت  ــه دول ــه برنام ــه ب ــا توج شــده و ب
ــه  ــن ک ــر ای ــی ب ــم آن مبن و تصمی
ــذار شــود و چــه  چــه موسســاتی واگ
موسســاتی واگــذار نشــود، مــردم و 
بخــش حقوقــی پــس اندازهــای خــود 
را بــه خریــد همیــن ســهام هــای ارائه 

ــد. ــده اختصــاص دادن ش
کارایــی: بــه نظــر شــما مســیر 
آینــده  در  خصوصــی ســازی 

بایســتی چگونــه پــی گرفتــه 
ــود؟ ش

تقــوی: تعــدادی از موسســات دولتــی 
ــی  ــت خصوص ــر اس ــه بهت ــتند ک هس
نشــوند امــا تعــداد دیگــری از موسســات 
نیــز وجــود دارنــد که بــه دلیــل انگیزه و 
کســب ســودی کــه در بخــش خصوصی 
وجــود دارد، بهتــر اســت واگــذار شــوند 

ــکای  و همیــن مســئله ســبب مــی شــود کــه بنــگاه هــا ســودآورتر شــوند، ات
ایــن موسســات بــه دولــت کم تــر شــود و بهــره وری ایــن موسســات بــه دلیــل 

ســودآوری بخــش خصوصــی ســازی بــاال مــی رود.
اقتصــادی و  کارایــی: آثــار خصوصی ســازی روی متغیرهــای 

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــر و... چ ــد، فق ــد رش ــی مانن اجتماع
تقــوی: از نظــر رشــد چــون بنــگاه هــای خصوصــی انگیزه کســب ســود دارند 
و هــر چــه بهــره وری و کارایــی آن هــا باالتــر بــرود،  بــه نفــع ســهام داران اســت 
ــه بخــش خصوصــی  ــل اینک ــه دلی ــذارد. ب ــی گ ــی م ــر مثبت و روی رشــد تاثی

کارآمدتــر اســت؛ بنــگاه هــا و موسســات دولتــی را واگــذار مــی کننــد.
از نظــر فقــر نیــز اگــر ایــن موسســات بــه وســیله بخــش خصوصــی بتواننــد 
بهتــر از بخــش دولتــی حمایــت بشــود، تقاضــای آن هــا بــرای نیــروی کار بــاال 
مــی رود و اشــتغال افزایــش مــی یابــد. بدیــن ترتیــب افــراد جویــای کار توســط 
ایــن موسســات اســتخدام مــی شــوند. بنابرایــن بــرای دولــت هــم بهتــر اســت 
کــه تعــدادی از موسســات تابعــه خــود را بــه بخــش خصوصــی واگــذار نمایــد. 

بــه طــور کلــی خصوصــی ســازی 
ــت  ــود وضعی ــه بهب ــر ب ــی منج واقع

اقتصــادی مــی شــود.
کارایــی: بــه نظــر شــما دولــت 
ــی  ــی بایســتی چــه اقدامات کنون
ــازی  ــی س ــتای خصوص در راس

ــد؟ ــام ده انج
تقــوی: دولــت بایــد شــرکت هــای 
دولتــی کــه می تواننــد بــه بخــش 
ــاب  ــوند را انتخ ــذار ش ــی واگ خصوص
کنــد و ســهام آن هــا را از طریــق 
ــدی  ــاند. رون ــروش برس ــه ف ــورس ب ب
کــه دولــت یازدهــم در پیــش گرفتــه، 
بــر این کــه دارایــی هــای  مبنــی 
ــا  ــی ه ــبه دولت ــت ش ــه دس ــور ب کش
نیفتــد، مســیر درســت و ســالمی 
اســت. وضعیــت شــرکت هایــی کــه در 
دولــت گذشــته بابــت رد دیــون به شــبه 
ــر از  ــد، نامناســب ت ــا داده ش ــی ه دولت
ــان تصــدی  ــا در زم ــت اداره آن ه وضعی
دولــت شــده اســت و خصوصــی ســازی، 
ــی  ــاختار مدیریت ــری در س ــچ تغیی هی
ــن شــرکت هــا ایجــاد نکــرده اســت.  ای
نــه تنهــا ســاختار مدیریتــی و اقتصــادی 
ــن  ــد. ای ــم ش ــر ه ــت بدت ــه وضعی ــرد، بلک ــدا نک ــود پی ــا بهب ــرکت ه ــن ش ای
ــادی آن  ــه اقتص ــرکت ها و ترازنام ــروز ش ــرایط ام ــوان در ش ــوع را می ت موض

ــد. هــا نیــز دی
ــه بخــش خصوصــی   ــه طــور قطــع خصوصــی ســازی واقعــی و واگــذاری ب ب
ــذاری  ــدم در واگ ــا معتق ــود ام ــی ش ــادی م ــت اقتص ــود وضعی ــه بهب ــر ب منج
شــرکت هــا و بخــش هایــی کــه بــه مــردم خدمــات عمومــی ارایــه مــی دهنــد، 

دولــت بایــد بــا احتیــاط عمــل کنــد.
اگــر واگذاری هایــی کــه بابــت رد دیــون صــورت گرفتــه، یــک رویــه ســالم و 
کارآمــد بــود، تاکنــون مــی بایســت بدهــی هــای دولــت بــه شــرکت هــا رونــد 
کاهنــده ای داشــت امــا این گونــه نبــوده اســت. هــر چنــد کــه در دولــت گذشــته 
ــفانه  ــی متاس ــد ول ــذار ش ــون، واگ ــت رد دی ــت باب ــادی از دول ــای زی دارایی ه
هنــوز هــم دولــت بدهــکار اســت. خوشــبختانه در طــول دوره دولــت یازدهــم 
جلــوی ایــن واگــذاری هــا و خصوصــی ســازی هــای غیــر واقعــی گرفتــه شــده 

اســت.

بخش  به  واگذاری  و  سازی  خصوصی  قطع  طور  به 
می  اقتصادی  وضعیت  بهبود  به  منجر  واقعی  خصوصی 
هایی  بخش  و  ها  شرکت  واگذاری  در  معتقدم  اما  شود 
که خدمات عمومی به مردم ارایه می دهند، دولت باید با 

احتیاط عمل کند.

 خصوصی سازی واقعی
گامی به سوی بهبود وضعیت اقتصادی

خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابالغ گردید ، 
قرار بود خصوصی سازی ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد کند. حال با گذشت حدود 11سال از ابالغ این سیاست ها که 
بندهای الف و ج این سیاست ها به صراحت به توسعه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران اشاره دارد فرصت مطالعاتی 

مناسبی برای بررسی دستاوردهای ایران در زمینه خصوصی سازی به دست آمده است.
مهدی تقوی استاد دانشگاه عالمه طباطبایی در گفتگو با نشریه کارایی درباره آورده های خصوصی سازی در طی یازده سال 
اخیر گفت: به طور قطع گام های روبه جلو برداشته شده و مسلما خصوصی سازی و واگذاری به بخش خصوصی واقعی منجر به 
بهبود وضعیت اقتصادی می شود اما معتقدم در واگذاری شرکت ها و بخش هایی که خدمات عمومی به مردم ارایه می دهند، 

دولت باید با احتیاط عمل کند.

گفت و گوی اختصاصی کارایی با مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
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گفت و گوی اختصاصی کارایی با سعید لیالز، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

مــورد  در  پرونــده  ایــن  لیــالز،  آقــای  جنــاب  کارایــی: 
ــت موضــوع واگــذاری و خصوصی ســازی  ــا محوری خصوصی ســازی ب
شــرکت ماشین ســازی تبریــز اســت. مــن در همیــن زمینــه، چنــد 
ــران ارشــد صنعتــی اســتان رفتــم.  روز پیــش ســراغ یکــی از مدی
بــرای مــن جالــب بــود کــه ایشــان اذعــان مــی کردنــد کــه در طــی 
ــترش  ــازمان گس ــه س ــاله ک ــی 10-15 س ــبتاً طوالن ــک دوره ی نس ی
ــران  ــی در ای ــد صنعت ــی تولی ــت، متول ــات مدیری ــا ثب ــازی ب و نوس
ــن  ــت. بدی ــوده اس ــول ب ــل قب ــران قاب ــد در ای ــت تولی ــود، وضعی ب
ــرای مــن ایــن ســوال پیــش مــی آیــد کــه اگــر چنیــن  ترتیــب ب
چیــزی پیشــتر تجربــه شــده باشــد، آیــا نیــازی بــه انجــام مزایــده 
ــود دارد؟ و  ــی وج ــش غیردولت ــه بخ ــا ب ــرکت ه ــذاری ش ــا و واگ ه
ایــن کــه آیــا در دنیــا مــی تــوان مــواردی یافــت کــه کارخانجــات و 
واحدهــای تولیــدی بــدون خصوصــی شــدن، عملکــرد قابــل قبولــی 

ــه ذینفعــان داشــته باشــند؟  ــرای کلی ب
ــا مــوردی  ــه. در دنی ــالز: ببینیــد متاســفانه بایســتی پاســخ دهــم کــه ن لی
ــا  ــر ب ــی براب ــد حت ــته باش ــی توانس ــش دولت ــه بخ ــت ک ــده اس ــده نش دی
ــک  ــن ی ــد و ای ــته باش ــره وری داش ــابه به ــت مش ــی و در حال ــش خصوص بخ
ــر از  ــش ت ــره وری بخــش خصوصــی بی ــی و به ــواره کارای ــت اســت. هم واقعی
ــاً  ــا اساس ــاله م ــن، مس ــاد م ــه اعتق ــران ب ــت. در ای ــوده اس ــی ب ــش دولت بخ

ــا ایــن روش خصوصی ســازی از همــان  خصوصی ســازی نیســت اگرچــه مــن ب
ــاد دارم کــه  ــم چــون اعتق ــن االن مخالف ــا همی روز شــروع، در ســال 1369 ت
ــه  ــت ب ــت و دول ــت از حکوم ــال ران ــع انتق ــازی، در واق ــوع خصوصی س ــن ن ای
ــوان آن را در  ــی ت ــاًل نم ــت و اص ــا اس ــی ه ــبه دولت ــکان و ش ــی از نزدی بخش
ــن  ــت. چنی ــادی، دانس ــی و اقتص ــای صنعت ــدی بنگاه ه ــاء کارآم ــت ارتق جه
فرمــی از خصوصــی ســازی، در واقــع یــک نــوع خطــای عمــدی و ســازمان یافته 
اســت کــه شــکل قانونــی بــه خــود گرفتــه اســت. در بعضــی ســال ها و بعضــی 
ــری داشــت و در برخــی  ــر و کم رنگ ت ــت ضعیــف ت دولت هــا ایــن مســاله حال
ــان  ــک جری ــه ی ــل ب ــت و تبدی ــود گرف ــه خ ــترده تری ب ــت گس ــا حال دوره ه

ــکان شــد. ــه نزدی ــت ب ــت از حکومــت و دول ــع و ران ــم انتقــال مناب عظی
کارایــی: یعنــی شــما فکــر می کنیــد کــه مشــکل خصوصی ســازی 

صرفــاً در ســطح تکنیکی اســت؟ 
لیــالز: نــه، مــن اصــاًل معتقد نیســتم کــه مســاله االِن ایــران خصوصی ســازی 
ــرایط،  ــن ش ــت ای ــع و تح ــن مقط ــد در ای ــا نبای ــه م ــدم ک ــن معتق ــت. م اس
خصوصی ســازی کنیــم. بــرای ایــن کــه آزاد ســازی بــر خصوصی ســازی مقــدم 
ــتباه  ــه اش ــی ک ــم در حال ــی می گیری ــوالً یک ــن دو واژه را معم ــا ای ــت و م اس
ــما  ــر ش ــاد. اگ ــردن اقتص ــی ک ــی رقابت ــه یعن ــک کلم ــازی در ی است.آزادس
اقتصــاد را رقابتــی کنیــد، در ایــن صــورت مهــم نیســت کــه مثــِل امــروِز ایــران، 
چهــار خودروســازی فعــال باشــند یــا چهل و چهــار خودروســازی. وقتــی همیــن 

آزاد سازی مقدم بر خصوصی سازی است
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چهــار شــرکت نمی تواننــد بــا همدیگــر 
ــه  ــی دارد ک ــد، چــه اهمیت ــت کنن رقاب
دیگــران هــم اضافــه شــوند. وقتــی 
بانک هــای  تعــداد  کــه  االن  همیــن 
ــک  ــزده  بان ــت و پان ــت تاس ــران بیس ای
از ایــن بیســت بانــک خصوصــی اســت، 
امــا در عیــن حــال ایــن موسســات 
نمی تواننــد بــا هــم رقابــت کننــد و 
امــکان رقابــت کــردن در جهــت بهبــود 
ــی دارد  ــد، چــه اهمیت ــرد را ندارن عملک
کــه مــا صــد بانــک دیگــر هــم تاســیس 

کنیــم؟ وقتــی شــرکت های بیمــه قــادر بــه رقابــت بــا همدیگــر نیســتند، چــه 
فایــده ای دارد شــرکت های جدیــد اضافــه کنیــم؟ وقتــی شــرکت های موجــود 
ــیمی ها  ــوراک پتروش ــی خ ــتند، وقت ــم نیس ــت باه ــه رقاب ــادر ب ــی ق هواپیمای
ــه  ــی دارد ک ــه اهمیت ــد، چ ــن می کن ــت تعیی ــا را دول ــروش آن ه ــت ف و قیم
تعــداد شــرکت هــا افزایــش یابــد و تملکشــان هــم بــا بخــش خصوصــی باشــد؟ 
وقتــی شــرکت های مخابراتــی همــه تحــت تســلط حاکمیــت دولــت هســتند و 
فشــار دولــت بــر روی آن هــا بــه ســطح بــی ســابقه ای رســیده، حتــی اگــر صد 
شــرکت دیگــر هــم ایجــاد شــود، هیــچ اهمیتــی نــدارد. در واقــع ابتــدا بایســتی 
ــادی  ــود اقتص ــازوکارهای موج ــوب س ــد در چارچ ــود بتوانن ــای موج بنگاه ه
ــت تحقــق پیــدا کــرد، در جهــت  ــت کننــد و وقتــی ایــن رقاب باهمدیگــر رقاب
ــا باشــد. در  ــت در بنگاه ه ــت دول ــم شــدن تســلط و دخال ــی  و ک مقررات زدای
ایــن صــورت بنــگاه هــا می تواننــد بــه شــکوفایی برســند. آن دوره ای کــه شــما 
ــی  ــه دولت ــن اینک ــته در عی ــکوفایی داش ــز ش ــازی تبری ــد ماشین س می فرمایی
هــم بــوده بــرای ایــن بــوده کــه در همــان دوره اقتصــاد ایــران رقابتــی تــر از 
ــا ماشین ســازی  ــا تراکتورســازی یــا ب االن بــوده و ماشین ســازی می توانســته ب
ــد و در  ــت کن ــد رقاب ــه واردات می کردن ــرکت هایی ک ــا ش ــن ب اراک و همچنی
ــزار اقتصــاد در  ــی تمــام عناصــر و اب ــد. وقت ــی کار می کردن ــد رقابت ــن فراین ای
ــه  ــود را ب ــای موج ــا بنگاه ه ــه م ــی دارد ک ــت اســت چــه خاصیت ــار دول اختی
بخــش خصوصــی منتقــل کنیــم و از ایــن طریــق دســت بــه انتقــال میلیاردهــا 
ــم  ــه نامولده ــد ک ــد ثروتمن ــه جدی ــه ســمت طبق ــر ب ــردم فقی ــع م دالر مناب

هســت، ببریــم!
ــت از نظــر  نکتــه دوم ایــن اســت کــه همیــن االن در ســال 1394 کــه دول
ــت  ــرد، دول ــه ســر مــی ب ــی ســابقه ای ب ــی در شــرایط دشــوار و ب ــع مال مناب
حــدود 9 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری عمرانــی انجــام داده اســت. بنابرایــن تــا 
ــی 20 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری می کنــد،  ــی کــه دولــت ســالی 10 ال زمان
ــارد خصوصــی  ــی 4 میلی ــه از طــرف دیگــر، ســالی 3 ال ــی دارد ک چــه اهمیت
شــود؟ بهتــر اســت دولــت بــه ایــن توجــه کنــد کــه بیــش از وضــع فعلــی خــود 
بــزرگ تــر نشــود و تصــدی گــری خــود را افزایــش ندهــد و ســراغ کار جدیــدی 
نــرود. مثــال ایــن وضعیــت هماننداســتخری ســت کــه از یــک طــرف آن روزی 
صــد لیتــر آب وارد شــود و از آن طــرف دیگــر آن روزی بیســت لیتــر آب تحــت 
عنــوان خصوصی ســازی برداشــته شــود. خــب ایــن اســتخر در ایــن وضعیــت 
بــه طــور دائــم در حــال پرتــر شــدن خواهدبــود نــه خالــی شــدن. ممکــن اســت 
از دیــد یــک ناظــر خارجــی ایــن فراینــد غیرعقالنــی جلــوه کنــد امــا ایــن یــک 
نــوع سیاســت عمــدی نــاکارا بــه نظــر مــی رســد کــه خیلــی هــم هوشــمندانه 

ــود. ــرا می ش دارد اج
ــه  ــت ک ــن نیس ــًا ای ــاله اساس ــما مس ــر ش ــه نظ ــس ب ــی: پ کارای

بنــگاه تحــت تملــک چــه کســی 
ــود؟ اداره ش

بنگاه هــای  وقتــی  ابــداً،  لیــالز: 
اقتصــادی در فضــای اقتصــادی ناســالم 
ــی  ــد، مالکیــت شــان اهمیت کار می کنن
ــرخ  ــی ن ــه وقت ــدم ک ــن معتق ــدارد. م ن
پاییــن اســت، در بخــش  بهــره وری 
ــت  ــن اس ــدر پایی ــان ق ــی هم خصوص
ــد  ــما ببینی ــی. ش ــش دولت ــه در بخ ک
ــن  ــه ای ــران ب االن بخــش خصوصــی ای
ــر  ــه اگ ــت ک ــیده اس ــدی رس جمع بن
ــد و  ــت کن ــی کالن دریاف ــک وام بانک ی

هرگــز پــس ندهــد، بهتــر از تولیــد 
کــردن اســت. ایــن بــه خاطــر ذات 
ــی  ــاد ذات ــا فس ــی و ی ــش خصوص بخ
آن  نیســت، بلکــه بــه خاطــر سیســتمی 
اســت کــه مــا ایجــاد کــرده ایــم یعنــی 
بــه طــور کلی نظــام اقتصــادی ایــران به 
گونــه ای اســت کــه فعــاالن و بنگاه هــای 
ــوق  ــاد س ــمت فس ــه س ــادی را ب اقتص
می دهــد. می دانیــد کــه بســیاری از 
داخلــی  شــرکت های  و  کارخانه هــا 
ــد  ــه حداقــل ســطح تولیــد رســیده ان ب
ــد  ــوده اســت. وقتــی تولی ــه نیســت و نب ــه صرف ــد داخــل ب ــرای اینکــه تولی ب
ــز  ــازی تبری ــک ماشین س ــی دارد، مال ــه اهمیت ــت چ ــه نیس ــه صرف ــل ب داخ

ــی؟ ــا خصوص ــد ی ــی باش دولت
کارایــی: شــما از هوشــمندانه بــودن نحــوه طراحــی هــا و واگــذاری 
هــا صحبــت کــرده ایــد. آیــا ایــن بدیــن معناســت کــه واقعــا نیــت 
ســازمان یافتــه ای درپشــت پــرده نحــوه واگــذاری هــا وجــود دارد؟

لیــالز: در طــول ســی ســال گذشــته ده هــا میلیــارد دالر منابــع ایــران تحــت 
ــد  ــای نامول ــورژوازی نوپ ــه ب ــت ب ــت و دول ــازی از حکوم ــوان خصوصی س عن
منتقــل شــده اســت. واگــذاری هــای صــورت گرفتــه در پتروشــیمی ها، 
ــه و  ــرکت های بیم ــرات، ش ــوالد، مخاب ــع ف ــا صنای ــه، بانک ه ــرکت های بیم ش
شــرکت های خودروســازی نمــاد روشــنی از ایــن نحــوه واگــذاری هــا هســتند. 
تــا بــه حــال ســابقه نداشــته کــه بــه یــک فــرد یــا موسســه گمنــام حتــی در 

صورتــی کــه آورده نقــدی داشــته باشــد، واگــذاری صــورت گیــرد. 
ــت  ــه تقوی ــوف ب ــًا اراده ای معط ــم اساس ــر بپذیری ــی: اگ کارای
ــه اســت کــه  ــورژوازی ایجــاد شــده، وجــود داشــته اســت چگون ب
ــر دوره ای  ــعه و در ه ــای توس ــی برنامه ه ــازی در تمام خصوصی س

ــت؟  ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی م
لیــالز: شــما اگــر بــه ایــن موضــوع علمــی نــگاه کنیــد، ایــن ســوال شــما 
ــول  ــه ق ــم. ب ــراد کاری نداری ــک اف ــک ت ــه ت ــا ب ــون م ــت، چ ــوع اس بالموض
ــان  ــط می ــه رواب ــد بلک ــی ندارن ــا اهمیت ــا و آدم ه ــیاء، پدیده ه ــس، اش مارک
ــد  ــگاه کنی ــر ن ــما اگ ــرد. ش ــرار گی ــه ق ــورد توج ــتی م ــه بایس ــت ک آن هاس
ــدی  ــورت ج ــه ص ــوج ب ــن م ــد، ای ــر بودن ــر رانتی ــه کمت ــی ک در دولت های
ــا  ــه اســت ام ــو رفت ــری جل ــا ســرعت بســیار بســیار کمت ــرده و ب فروکــش ک
ــه جــد تشــدید  ــر ب ــن ام ــد ، ای ــر بودن ــه شــدت رانتیرت ــه ب ــی ک در دولت های
شــده اســت. بــه قــول مارکــس ممکــن اســت یــک سیســتم بتوانــد بــه دلیــل 
ــس از  ــه پ ــا آن طبق ــد ام ــق کن ــک سیســتم خل ــرای خــود ی ــع خــود ب مناف
ــِق خــود.  ــه منافــع خال ــه دنبــال منافــع خــود مــی رود ن اینکــه ایجــاد شــد ب
در دوره هایــی صدهــا میلیــارد دالر رانــت بــه طبقــه ای جدیــد منتقــل شــده 
ــه خصوصــی ســازی  ــی، میــل ب اســت. اساســاً در شــرایط فقــدان نقــد وارزیاب
ــار و  اینچنینــی هــم افزایــش مــی یایــد. وقتــی شــما حــق نقــد و بررســی آث
تبعــات خصوصی ســازی را نداشــته باشــید معلــوم اســت کــه نقــل و انتقــاالت 

ــود.  ــد ب ــی خواه ــه، رانت صــورت گرفت
ــی  ــه آگاه ــه ب ــا توج ــز ب ــازی تبری ــورد ماشین س ــی: و در م کارای
ــد،  ــری داری ــر نظ ــت، اگ ــته اس ــوع پیوس ــه وق ــه ب ــدی ک ار فراین

ــد. بفرمایی
ــز  ــازی تبری ــه ماشین س ــت ک ــن اس ــف م ــث تاس ــال باع ــه هرح ــالز: ب لی
ــی  ــکان صنعت ــوک پی ــه پیشــگام و ن ک
ــال  ــن ح ــه ای ــود، ب ــران ب ــازی در ای س
و روز افتــاده اســت. بســیار متاســفم 
ــادی  ــی اقتص ــت های صنعت ــه سیاس ک
ایــران کار را بــه جایــی رســاند کــه 
ــن ســطح  ــن تری ــه پایی ــن شــرکت ب ای
ــر  ــای اخی ــال ه ــود در س ــرد خ عملک
رســید امــا تمــام ایــن هــا، زمینــه ســاز 
خوبــی بــود تــا صدهــا هکتــار زمیــن و 
ــین آالت  ــع و ماش ــا دالر مناب میلیارده
ایــن شــرکت بــه جاهــای مختلــف 

ــردد.  ــذار گ واگ

ــران  ــاله االِن ای ــه مس ــتم ک ــد نیس ــاًل معتق ــن اص م
ــد  خصوصی ســازی اســت. مــن معتقــدم کــه مــا نبای
در ایــن مقطــع و تحــت ایــن شــرایط، خصوصی ســازی 
کنیــم. بــرای ایــن کــه آزاد ســازی بــر خصوصی ســازی 
ــی  ــوالً یک ــن دو واژه را معم ــا ای ــت و م ــدم اس مق
ــی کــه اشــتباه است.آزادســازی در  ــم در حال می گیری

ــاد ــردن اقتص ــی ک ــی رقابت ــه یعن ــک کلم ی

آن دوره ای کــه شــما می فرماییــد ماشین ســازی 
تبریــز شــکوفایی داشــته در عیــن اینکــه دولتــی هم 
ــاد  ــان دوره اقتص ــه در هم ــوده ک ــن ب ــرای ای ــوده ب ب
ایــران رقابتــی تــر از االن بــوده و ماشین ســازی 
ــازی  ــا ماشین س ــا ب ــازی ی ــا تراکتورس ــته ب می توانس
واردات  کــه  شــرکت هایی  بــا  همچنیــن  و  اراک 
می کردنــد رقابــت کنــد و در ایــن فراینــد رقابتــی کار 

می کردنــد.
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گفت و گوی اختصاصی کارایی با حابل زادبود، 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ماشین سازی تبریز

کارایی: آقای زادبود شما اعتقاد دارید فلسفه انتقال مالکیت از دولت 
تایید شده  به بخش خصوصی چیزی است که توسط کلیه کارشناسان 
است و در برنامه های توسعه هم بر روی آن تاکید شده است. اما در یک 
سطح تکنیکی و در سطح خود شرکت ماشین سازی واگذاری ها را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
زادبود: سازمان خصوصی سازی براساس رسالت اصلی خود و براساس اصل 44 
سازمان خصوصی سازی  اهداف  و  رسالت  به   هم  ما  که  است  وظایفی  عهده دار 
احترام می گذاریم . من حدود بیست و چهار سال است که در ماشین سازی سابقه 
فعالیت دارم. از آبان سال 1392 نیز به عنوان مامور به خدمت در »طرح نفلین 
سینیت سراب« فعالیت نموده ام. اما از اول شهریور 1395 به عنوان عضو هیات 
مدیره شرکت ماشین سازی تبریز و مدیرعامل به شرکت بازگشتم. ماشین سازی 
تبریز یک شرکت کالن، تکنولوژیکی و پایه ای است؛ یعنی هر شرکتی و یا هر 
کارگاهی ایجاد شود که در آن کار تکنیکی و تولیدی، نه خدماتی صورت بگیرد، 
به طور قطع ماشین سازی تبریز به عنوان تامین کننده در آن نقش خواهد داشت. 
یا از تولیدات خود این شرکت حتماً در آن کارگاه استفاده خواهد شد و یا این که 
از تولیدات مرتبط با محصوالت ماشین سازی تبریز در آن کارگاه استفاده می گردد. 
بنابرین رسالت ماشین سازی در کشور، رسالتی پایه ای است و از جمله اهدافش 
اشتغال زایی است. ماشین سازی تبریز شرکتی است که هر محصول و تولید آن 
اشتغال زایی ایجاد می کند. هر محصولی از آن که به بازار می رود یک خانواده، دو 

خانواده و یا تعدادی از خروجی آن درآمد دارند و ارتزاق می کنند.

کنیم.  نگاه  قضیه  این  به  انتقادی  دیدگاه  از  بدهید  اجازه  اگر  کارایی: 
نظر  به  این طور  اما  است  پایه ای  شرکت  یک  ماشین سازی  که  فرمودید 
می رسد که این ماموریت که شما از آن صحبت می کنید شاید چهل یا 
پنجاه سال پیش می توانست بدان کیفیت طرح گردد. امروز تولیدکنندگان 
قطعات و ماشین ابزار می توانند چابک تر و با قیمت تمام شده کمتر در این 
با این  به این سازمان  حوزه فعالیت نمایند. آیا فکر نمی کنید احتیاجی 

ابعاد نیست؟
زادبود: اما هدف و خروجی ماشین سازی تولید قطعه نیست. بلکه تولید ماشین 
است که برای همان کارگاه های کوچک و یا شرکت های بزرگ و کوچک مورد 

استفاده قرار می گیرند.
کارایی: می خواهم بدانم این که این شرکت تولید کننده انحصاری است، 
این انحصار از کجا نشات می گیرد؟ آیا مربوط به تکنولوژی است یا نه در 

ارتباط با کیفیت و کارکرد کارکنان است؟
زادبود: ماشین سازی تبریز یک شرکت پایه ای است، شرکتی است که بر روی 
پیش  سال  چهل  به  نزدیک  شرکت  این  می گذارد.  تاثیر  مملکت  اشتغال زایی  
و  نداشت  وجود  تشکیالتی  چنین  کشور  در  که  زمانی  در  است.  شده  تاسیس 
ضرورت آن احساس می شد. امروز هم همان نیازها وجود دارد و حتی بیش تر هم 
شده است. چون آن زمان صنعت چندان پا نگرفته بود و بنگاه ها و شرکت های 
بزرگ و کوچک هنوز ایجاد نشده بودند تا از محصول ماشین سازی استفاده کنند؛ 
اما امروز شرکت ها و کارگاه های زیادی وجود دارد در نتیجه به تعداد ماشین هایی 

همدلی کارکنان
 زمینه ساز رونق اقتصادی شرکت
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است،  تبریز  ماشین سازی  محصول  که 
احتیاج فراوان وجود دارد. پس نیاز کشور 
از  بیش تر  بسیار  امروز  ماشین سازی  به 
انحصاری  این که ما چرا  قبل است. حاال 
تنها  ما  که  است  دلیل  بدین  هستیم؟ 
تولیدکننده هستیم نه تنها در ایران بلکه 
تیپ  این  تولید  تخصص  خاورمیانه.  در 

ماشین های صنعتی در ایران با ماست.
کارایی: آیا فکر می کنید که تولید 
که  شرایطی  در  است؟  رقابتی  شما 

کماکان رقابت وجود داشته باشد؟
در  ما  محصوالت  بازار  فعاًل  زادبود: 
مشابه  چون  است  انحصاری  شرایط 

ماشین سازی تبریز در ایران وجود ندارد و سایرین فقط تامین کننده هستند.
کارایی: این امر به زعم شما مثبت است یا منفی؟

زادبود: این امر هم حسن دارد و هم عیب. حسنش شاید این باشد که در زمینه 
مشتری انحصار داریم ، اما خب رقابت تحت الشعاع قرار می گیرد.

ثابت  مشتری  سال ها  این  تمام  در  می گویید  که  آن طور  اگر  کارایی: 
داشته اید آیا این قابل توجیه و تبیین است که چرا شرکت با مشکالت 

مالی مواجه شده است؟
شاید  مواجه شده،  مالی  با مشکالت  که شرکت  گفته می شود  وقتی  زادبود: 
اعتقاد دارم که از پارامترهای اصلی  کمی بحث غیرتخصصی باشد. بنده شخصاً 
رونق اقتصادی شرکت، کارکنان آن است. اگر کارکنان واقعاً هم دل نباشند و باهم 
کار نکنند، شرکت رونق اقتصادی نخواهد داشت. پس از پارامتر اصلی، ارتباطات 
بین کاری است و دیگری هم شرایط کالن و متغیرهای کالن است. وقتی رکودی 
وجود داشته باشد، بالطبع ماشین سازی تبریز هم از آن تاثیر می پذیرد.  دولت 
تالش کرده که رکود از میان برداشته شود. خب طبیعی است که این روند تاثیر 
مثبتی بر روی فعالیت ما نیز بگذارد مشتری های ماهم به تدریج باز می گردند اما 
مشتری اولیه و کالن قبلی ما هنوز بازنگشته است و برای رسیدن به آن مقطع ، 

یک مقدار زمان الزم است.
کارایی: پس به نظر شما مشکالت فعلی را بایستی در دو سطح داخلی 
و کالن مورد توجه قرار داد. اگر ابعاد مساله واگذاری را بخواهیم در سطح 
داخل بنگاه مورد بررسی قرار دهیم، لطفاً به تاثیرگذارترین موارد اشاره 

بفرمایید.
هر  دولت   44 اصل  به  بنا  نشویم.  واگذاری  بحث  وارد  بدهید  اجازه  زادبود: 
تصمیمی بگیرد برای ما محترم است. ایمان داریم که عوامل واگذارکننده به دنبال 

این هستند که کیفیت واگذاری در حد ایده آل انجام شود.
کارایی: آیا برای این امر ابزار و یا مقیاسی وجود دارد؟

زادبود: واگذاری ها شاید از شرایط جاری تاثیر بپذیرند. به هرحال در شرایط 
تاثیر  واگذاری ها  روند  بر  دارد،  وجود  کالن  سطح  در  که  مولفه هایی  جاری، 
و  تاثیر می گیرد  آن  از  واگذاری هم  دارد، شرایط  اگر رکودی وجود  می گذارند. 
سرمایه گذار با شک و تردید به موضوع نزدیک خواهد شد و در این شرایط تعداد 
مشتری برای چنین شرکتی کم و محدود می شود. وقتی تعداد خریداران محدود 
و کم باشد، واگذارکننده  یا سازمان خصوصی سازی ناچار می شود در میان این 
تعداد کم، انتخاب کند و در این حالت ممکن است که یک سری نواقصی هم به 
وجود بیآید. اگر شرایط بهتر و ایده  آل باشد و افراد خواهان خرید بیشتر باشند، 
واگذارکننده هم بهتر تصمیم می گیرد که در میان متقاضیان کدام ها اولویت داشته 

و کدام ها متخصص تر هستند.
فکر  چون  نمی کنند  اشاره  موضوع  این  به  کارشناسان  اتفاقٌا  کارایی: 
می کنند جذابیت هایی برای خرید شرکت هایی که قباًل انحصاری بودند 
و یا تحت تملک سازمان گسترش نوسازی صنایع بوده اند، وجود دارد که 

قابل چشم پوشی نیست همانند دارایی های ارضی.
زادبود: به هرحال تمام شرکت ها حسن و عیب هایی دارند. شاید ارزشمند بودن 
زمین های با کاربری تجاری و مسکونی ماشین سازی از حسن های آن باشد. اما  در 
شرکت معایبی هم وجود دارد مثاًل خط تولید ما باالی سی سال عمر دارد و تبدیل 
به یک خط تولید پیر شده است و نیاز است که در این زمینه سرمایه گذاری صورت 
گیرد. در نتیجه این که شرکت ما از لحاظ مالی اقتصادی رونق ندارد که البته من 
به این مورد اعتقاد ندارم یکی از عوامل دخیل در آن پیری خط تولید است. یعنی 
ماشین هایی که از آن بهره می گیریم پیر شده است. اگر در این زمینه به روز رسانی 

کاهش  هم  ما  هزینه های  گیرد،  صورت 
پیدا خواهند کرد، در نتیجه قیمت تمام 
شده خروجی محصولمان نیز کاهش پیدا 
می شویم.  رقابتی تر  بیش تر  و  می کند 
هرچند که هم اکنون هم رقابتی هستیم. 
ما امروز به ترکیه صادرات داریم. ترکیه 
گزینه های  محصول  کردن  وارد  برای 
هرجایی  از  و  دارد  اختیار  در  متفاوتی 
را  ما  چرا  اما  کند  وارد  ماشین  می تواند 
رقابتی  قدرت  ما  انتخاب می کنند؟ پس 
داریم. شاید ما را با یک سری محصوالت 
که  می کنند  مقایسه  بی کیفیت  چینی 

مشتری های خاص خودش را دارد. 
سازمان  که  می کنند  اشاره  این  به  کارشناسان  زادبود  آقای  کارایی: 
گسترش و نوسازی صنایع حداقل در یک بازه ده الی پانزده سال که ثبات 
مدیریت در آن وجود داشت، شرکت ها به خوبی اداره شده است و اتفاقاً در 
دوره بعدی و دوره واگذاری هایی که بدین ترتیب صورت گرفت، شرکت ها 

با معضالت و مشکالت بیشتری مواجه شدند. نظر خود شما چیست؟
زادبود: به هرحال در کشور یک سری قوانین و اصولی جاری وجود دارد که 
شاید در آن مقطع دولت یا قانون گذار تصمیم گرفته بود که این قوانین و اصل 
جاری نشود. اما پس از ابالغ اصل 44 بالطبع باید الزامات قانونی ساری و جاری 

گردد.
قانونی  الزامات  از یک سری  ناشی  امر  این  کارایی: پس فکر می کنید 

است؟
زادبود: این اصل است و اصل بالطبع باید جاری شود. اگر امسال نشود سال های 
بعد خواهد شد. این تصمیم بر این اساس گرفته شده است که دولت در بنگاه داری 
آن طور که باید و شاید موفق نیست دلیل این امر شاید پاره ای قوانین و مقررات 
دست و پا گیر است، در بخش خصوصی بنگاه داری به راحتی اتفاق می افتد اما بهتر 
است که سیستم واگذاری رقابتی تر شود و در آن حالت که واگذاری  ها رقابتی 
تر و تخصصی تر باشد، اهلیت این واگذاری هم بهتر خواهد شد. شرایط گاهی در 
بعضی مواقع محدودیت هایی ایجاد می کند که سیستم واگذاری هم به مشکالتی 
بر می خورد. در مورد ماشین سازی و ریخته گری رد دیون صورت گرفته است و به 

صندوق بازنشستگی فوالد واگذار گردیده است.
کارایی: دقیقاً سوالم این است که آیا رد دیون به معنی خصوصی سازی 

است؟
و  داریم  نقشی  نه  آن  اتخاذ  در  ما  که  است  کالن  تصمیمات  این ها  زادبود: 
اظهار نظری نمی توانیم بکنیم. واقعیت این است که رد دیون به این صورت انجام 
پذیرفته و چون رسالت صندوق بازنشستگی فوالد هم بنگاه داری نیست، این امر به 
سازمان خصوصی سازی تفویض گردیده است. بنابراین ماشین سازی تبریز به این 
ترتیب واگذار و خصوصی  شده است. ولی خب این مجموعه همچنان از قوانین 
مملکت تبعیت می کند. براساس اساسنامه وظایفی به هیات مدیره محول شده 
است و هیات مدیره در بیش تر موارد به طور مستقل تصمیم می گیرد و در نهایت 
تصمیمات اخذ شده به سازمان خصوصی سازی ارسال می گردد. ما اکثرمواقع فقط 
اطالع رسانی می کنیم و از طرف آن ها هیچ گونه الزامی وجود ندارد. ولی خب باید 

در چارچوب قوانین حرکت کرد.
ماشین سازی تبریز در یک سال اخیر دچار یک بحران شده بود که بر آن اساس 
با حضور مسئولین استان، مسئولین کشور و مسئولین سازمان خصوصی سازی 
جلساتی برگزار گردید و تصمیماتی اتخاذ شد که در نهایت ماحصل این جلسات 
این بود که حدود سه ماه پیش هیات مدیره جدید معرفی شد. هیات مدیره جدید 
به  از ورود  تولید محصوالت ماشین سازی و پرهیز  بر  را تمرکز  اساس کار خود 
حاشیه ها گذاشته است. الحمداهلل بر رسالت اصلی تمرکز داریم و در این مدت به 
رونق بسیار خوبی رسیده ایم. پرداخت  حقوق ها به روز شده است. اگرچه بدهی هایی 
داریم و آن را انکار نمی کنیم اما سعی داریم از میزان این بدهی ها هم کم کنیم. 
مسئولین استان، کشور و علی الخصوص سازمان خصوصی سازی از ما هم حمایت 
مالی کرده اند و هم حمایت معنوی و از آن ها تشکر می کنیم. االن در کارگاه های 
تولید ما آرامش برقرار شده است و مشغول کار و وظیفه خودمان هستیم و در 
این مدت بین کارکنان عالمت های سوال این که حقوق و امنیت شغلی چه خواهد 
شد از بین رفته است و تولیدات مان نزدیک به حداکثر ظرفیت است و اگر چنین 
پیش رود در آینده نزدیک ماشین سازی نامی نیک از خود به جای خواهد گذاشت.

19

واگذاری ها شاید از شرایط جاری تاثیر بپذیرند. به هرحال 
وجود  کالن  سطح  در  که  مولفه هایی  جاری،  شرایط  در 
رکودی  اگر  می گذارند.  تاثیر  واگذاری ها  روند  بر  دارد، 
و  می گیرد  تاثیر  آن  از  هم  واگذاری  شرایط  دارد،  وجود 
سرمایه گذار با شک و تردید به موضوع نزدیک خواهد شد 
و در این شرایط تعداد مشتری برای چنین شرکتی کم و 
محدود می شود. وقتی تعداد خریداران محدود و کم باشد، 
واگذارکننده یا سازمان خصوصی سازی ناچار می شود در 
این حالت ممکن  انتخاب کند و در  این تعداد کم،  میان 

است که یک سری نواقصی هم به وجود بیآید
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کارایی: موضوع پرونده این است که آیا آن چیزی که در ایران به نام 
به  که  است  اهدافی  تحقق  مثابه  به  است  افتاده  اتفاق  خصوصی سازی 
را رها کند؟ در  بنگاه داری  نهایت دولت،  این که در  بوده ایم؟  دنبال آن 
مورد شرکت ماشین سازی که حواشی زیادی در استان ما داشته، دیده 
انگاریم.  می  مثابه خصوصی سازی  به  را  دیون  رد  ما  گاهی  که  می شود 
آیا رد دیون شرکت ها به معنای خصوصی سازی است؟ آیا وقتی که ما 
به این اشاره داریم که دولت بنگاه دار خوبی نیست، به این معنی است 
که بانک ها یا شرکت های بیمه ای بنگاه داران بهتری هستند؟ آیا چنین 
روالی معیوب است یا معیوب نیست؟ شاخص های یک خصوصی سازی 
مورد  روی  بر  مشخصًا  ما  تاکید  باشد؟  می تواند  چیزهایی  چه  واقعی 

شرکت ماشین سازی است.
فروغی: برای  شروع می خواهم به تجربه موفق ترین نمونه خصوصی سازی در 
دنیا اشاره کنم. اقتصادهای آلمان غربی و آلمان شرقی در زمان اتحاد بسیار شبیه 
به هم به نظر می رسیدند. اما تفاوت بنیادین در این بود که اقتصاد آلمان شرقی 
به شدت متمرکز بود و توسط یک نظام برنامه ریزی متمرکز و ظاهراً دقیق هدایت 
می شد که در آن مالکیت خصوصی جا نداشت و فرصتی برای تصمیم گیری و 
نهادی تحت عنوان تروی هند  آلمان،  اتحاد دو  با  اختیار نمی گذارد.  ابتکار در 
نهاد  این  تاسیس شد.  بود،  اقتصاد  و  دارایی  وزارت  تابع  نهاد  انشتالت که یک 
وظیفه داشت که به خصوصی سازی پرداخته و در عین حال، حمایت از قوانین 
رقابتی را در دستور کار قرار داده بود. وقتی آلمان شرقی و غربی متحد شدند 
تمام صنایع آلمان شرقی دولتی بود و تمام صنایع آلمان غربی هم خصوصی. 
رویکرد اساسی در واگذاری ها، این بود که هر صنعت به متخصصین همان حوزه 
واگذار گردد. مثاًل کارخانه خودروسازی اشکودا به کارخانه BMW ، واگذار شد. 

اساس کار، واگذاری هر صنعت به افراد متخصص در همان حوزه بود.
کارایی: آیا دولت در آلمان چنین تصمیمی گرفت؟

فروغی: بله دولت تصمیم گرفت که روش واگذاری صرفاً انجام مزایده نباشد 
و پیچیدگی های این کار هم لحاظ گردد.

کارایی: پس متولی این امر در خصوص آلمان خود دولت بود ؟
فروغی: بله، دولت تشخیص می داد که صنایع به چه کسی واگذار شوند. ولی 
در ایران کارخانه ها را به مزایده می گذارند و هرکسی که پول بیشتری پرداخت 
کند، کارخانه به او واگذار می گردد. بدِی این روش، این است که عالوه بر یک 
سری زد و بندها، عموماً کارخانه ها به افرادی واگذار می شوند که مشترِی زمین 
و ملک آن هستند. برای خود ما هم چنین اتفاقاتی افتاد؛ هم در کارخانه بنیان 
دیزل که من خود در فاصله سال های 60 الی 65 مدیرعامل آنجا بوده ام و هم در 
مورد کارخانه کمپرسورسازی و ماشین آالت صنعتی که در آن ها هم مدیرعامل 
به  را  آن  من  و  بود  زیان ده  که  ماشین آالت صنعتی  کارخانه  بوده ام. مخصوصاً 
سمت سوددهی بردم. بعد از رسیدن به سوددهی کارخانه را به بورس بردیم و 
قیمت سهام آن بیشتر شد و بعد از این که  کارخانه را به مزایده گذاشتیم، این 
کارخانه واگذار شد. اما متاسفانه افرادی که این کارخانه را تصدی کردند، آن را 
به ورشکستگی کشاندند. یعنی می توان گفت به جز شرکت هایی که یک طرف 
آن ها به دولت وابسته است، مثل بانک ها و شستا، افراد دیگری که این کارخانه ها 

را تصاحب می کنند درصدد استفاده و تصاحب اراضی آن کارخانجات هستند.
کارایی: یعنی در مزایده، قیمت زمین هم محاسبه می شود؟

فروغی: بله، حتماً زمین هم قیمت دارد. من مشخصاً از شرکت ماشین  آالت 
صنعتی تراکتورسازی ایران مثال می زنم. در سال 1380 این شرکت، یک شرکت 
زیان ده بود. زمانی که من به آن شرکت رفتم، تعداد پرسنل آن 460 نفر بود 
اما ما پرسنل را به 260 نفر رساندیم و در مقابل تولید را پنج برابر کردیم. یعنی 

تقریباً تولیدی را که 100 عدد در سال بود. به 460 عدد رساندیم. بدین ترتیب 
بهره وری بیشتر از 10 برابر شد. زمانی که شرکت به سوددهی رسید، آن را به 
بورس بردیم و در آن جا شرکت به فروش رفت و سهمی که 180 تومان بود را 
افرادی که این سهم ها را خریدند، بالفاصله 200 نفر  اما  970 تومان خریدند. 
به تعداد پرسنل افزودند چون دولت به ازای هر فردی که استخدام می شد، 50 
از همین محل 10 میلیارد تومان کمک و وام  میلیون تومان کمک می کرد و 
ادامه مجدداً  در  افراد  این  دریافت شد.  دولت  از  مالکین جدید  توسط  کم بهره 
وثیقه گذاشتند و وام های دیگری دریافت کردند و یا محصوالت را پیش فروش 
کردند، چون کارخانه هنوز خوشنام بود. با توسل به این روش   ها، مالکان جدید 
حدود 60 الی 70 میلیارد تومان پول گرفتند، سپس اعالم کردند که این کارخانه 

ورشکست شده است. در نتیجه رفتند و کارگرهای آن بیکار شدند.
افراد  فاقد  اغلب  چون  می گیرد،  تحویل  را  کارخانجات  که  خصوصی  بخش 
متخصص آن حوزه است، کارخانه را به دالیلی غیر از تولید و کار تصاحب می کند 
و عمدتاً هدِف استفاده از مزایای جانبی تصدی گری را در سر دارد. این، یکی 
از سیاست های اشتباه دولت است که در جریان واگذاری ها به شایسته ساالری 
دقت نمی کند و مکانیزم واگذاری فقط از طریق مزایده است؛ گویی که صرفاً یک 

ماشین می فروشند.
کارایی: من از صحبت های شما می توانم این نتیجه گیری را داشته باشم 
که این روال معیوبی که تحت عنوان خصوصی سازی اتفاق می افتد، در 
واقع خشت اول این دیوار کج است، این که در واگذاری ها اهلیت در نظر 

گرفته نمی شود؟
فروغی: بله، همین االن هم روش واگذاری از طریق مزایده است. ولی وقتی به 
قول شما خشت اول را کج می گذاریم، نتیجه این چنین خواهد شد. روشی که 
دولت پیشه کرده، این است که هرکسی که پول بیشتری بپردازد، اولویت دارد 

و به اهلیت توجهی نمی کند.
کارایی: در مورد همین مثالی که در رابطه با  شرکت ماشین آالت زدید 
بوده  و شرکت خوشنامی  بوده  در مرحله سوددهی  که  اشاره کردید  و 
است، آیا لزومی به واگذاری آن به بخش خصوصی وجود داشت؟ آیا الزام 

قانونی برای فروش آن در بورس وجود داشت؟
فروغی: بله، البته خصوصی سازی به خودی خود یک روند و اتفاق خوب است.
کارایی: چرا؟ وقتی وضع یک شرکتی خوب است، اشتغال پایدار ایجاد 

در جریان واگذاری ها به 
شایسته ساالری دقت نمی کنند

گفت گوی اختصاصی کارایی با محمد فروغی اصل،
 عضو هیات مدیره شرکت ماشین سازی تبریز
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کرده است، حاشیه سود قابل قبولی 
که  دارد  لزومی  چه  اساسًا  دارد، 

واگذار شود؟
فروغی: ببینید اصاًل امکان ندارد که 
یک مدیر صنعتی بتواند براساس ضوابط 
و در عین  فعالیت کند  معامالت دولتی 
حال مدیری تقریباً موفق هم باشد. تمام 
کشورهای صنعتی پیشرفته هم این راه 

را رفته اند.
می گویید  یعنی  کارایی: 
مدل  و  الگو  یک  خصوصی سازی 
مثالی  هیچ گونه  و  است؟  الزام آور 
در دنیا سراغ ندارید که متولی یک 

شرکت صنعتی موفق دولت باشد؟
فروغی: بله، من فکر می کنم الزام  آور 
با سوال دوم شما هم  رابطه  و در  است 
در  خوبی  مثال  شوروی  جماهیر  اتحاد 
دولت  تمام  و  تام  گری  تصدی  زمینه 
بود که به سرنوشت شومی دچار شد. در 
بقیه کشورهای صنعتی دولت دخالتی در 

صنعت نمی کند، حتی چین هم  بواسطه بخش خصوصی  خود پیشرفت کرد.
برشمردید،  را  ایجاد کرده  این روند واگذاری  کارایی: آسیب هایی که 
برای  نبوده است. خب  بنگاه دار صنعتی خوبی  در عین حال دولت هم 
درست شدن این روال معیوب چه تغییراتی الزم است، مثاًل به غیر از 
الزاماتی  این که صاحبان جدید بایستی اهلیت داشته باشند، دیگر چه 

مورد نیاز است؟
هولدینگ های  اول،  گام  در  است.  اهلیت  بحث  همان  بحث،  اولین  فروغی: 
هم  دولتی  هودلینگ های  سری  یک  همچنین  شوند.  شناسایی  باید  ذی صالح 
وجود دارند که به بانک ها تعلق دارند که اهلیت نسبتاً باالتری دارند چون ثبات 
مدیریتی در بانک ها وجود دارد و همچنین بانک ها در حوزه امور خود تخصص 

دارند.
کارایی: امروز شستا و سازمان گسترش نوسازی به لحاظ ماهیت چه 

فرقی دارند ؟ 
مساله  یک  مساله  این  اما  ندارند  فرقی  که  است  این  واقعیت  فروغی: 
چندپارامتری است. تجزیه این امر یک بحث پیچیده است. هر واحد صنعتی باید 
استراتژی مشخص داشته باشد، بازار را توسط کارشناسان خبره مطالعه کند و بر 
اساس آن استراتژی درست را مشخص و سرمایه گذاری کنند و به سوددهی برسد. 
به نظر من آن زمانی که ثبات مدیریت وجود داشت، سازمان گسترش که زیر 
نظر صنایع سنگین فعالیت می کرد، عملکرد قابل دفاعی داشت. این سازمان، در 
زمینه اداره شرکت های صنایع سنگین همانند خودروسازی دارای تخصص قابل 
توجهی بود. این سازمان که قبل از انقالب در سال 46 ایجاد شد، یک سازمان 
اقمار ماشین سازی  توسعه ای بود که کارخانجات تراکتورسازی، ماشین سازی و 
را  آلومنیوم سازی  و  اراک  ماشین سازی  هم  اراک  در  و  پایه گذاری  تبریز  در  را 
تاسیس کرد. هدف از تاسیس این سازمان، دستیابی ایران به توسعه صنعتی بود. 
در ضمن وظیفه دیگر این سازمان خریداری، نوسازی و فروش کارخانجاتی  بود 
که مدیران آن نمی توانستند آن ها را به خوبی اداره کنند. مثاًل قبل از انقالب، 
زیان ده  که  نساجی  کارخانجات  از  تعدادی  نوسازی صنایع  و  سازمان گسترش 
بودند را در راستای همین هدف خریداری نمود، آن ها را به بنگاه هایی سودده 
تبدیل کرد و دوباره به فروش رساند. این کار در سایر کشورهای دنیا هم مسبوق 
به سابقه است مثاًل در آمریکا که دولت آمریکا برای کارخانه ماشین سازی فورد 
اما  بود  کارآمدی  ابتدا سازمان  در  داد. سازمان گسترش  انجام  را  چنین کاری 

بعدها ثبات مدیریت در آن از بین رفت. 
کارایی: به هرحال هر قدر هم که سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران در یک دوره عملکرد موجهی داشته است، اما الزامات برنامه های 
توسعه ای بنگاه ها و شرکت را به سمت خصوصی شدن پیش راند. با این 
صحبت  کالن  سطح  در  خصوصی شدن  موانع  از  بخواهیم  اگر  تفاسیر 
کنیم، آیا می توانیم بگوییم تا زمانی که تجارت پول در ایران سودآورتر 

است، روند خصوصی سازی همواره معیوب خواهد بود؟ 

وقتی  است.  درست  دقیقاً  فروغی: 
می گویم این مساله چند پارامتری است، 
بحثی  این  است.  مسائل  همین  منظور 
پارامترهای  از  کردید،  مطرح  شما  که 
در  بحث ها  سری  یک  است.  عمده 
و  اقتصادی  کالن  وضعیت  با  ارتباط 
وقت  چند  مثاٌل  دارد.  وجود  اجتماعی 
در  ژاپن  که  بود  آمده  اخبار  در  پیش 
 0.25 افزایش  برای  برنامه ریزی  حال 
ناخالص ملی خود است.  درصدی تولید 
ایران تنها 250 روز  در حالی که ما در 
کاری داریم و ارزش هر یک روزی را که 
دولت تعطیل اعالم می کند، برابر با 0.25 
درصد تولید ناخالص ملی است. یعنی ما 
در نوع تصمیم گیری ها هم اشکال داریم. 
اشاره  شما  که  بانکی  بهره  با  رابطه  در 
مشکالت  از  عمده ای  بخش  بله  کردید، 
واحد  یک  می گردد.  باز  مساله  این  به 
تولیدی سراغ دارم که در سال 87 حدود 
گرفته  وام  بانک  از  تومان  میلیون   500
است و مقداری از اقساطش را باز پرداخت کرده ولی همان 500 میلیون تومان 

هم اکنون تبدیل به 3 میلیارد تومان شده است.
کارایی: در واقع آیا می توان  گفت کسانی که به صورت مستقیم از این 
روند آسیب می بینند، کارگران  هستند و البته کلیه ذی نفعان و جامعه 

نیز به صورت غیرمستقیم؟
فروغی: بله دقیقاً، چون اکثریت جامعه کارگر هستند و با تولید در ارتباطند. با 
این بهره بانکی، همه اعم از کشاورزان، صنعتگران و تمامی افرادی که می خواهند 

غیر از معامله پول، کاری انجام دهند ضرر می بینند.
کارایی: و اما روایت شما از واگذاری شرکت ماشین سازی چیست؟

فروغی: من از سال 1360 در تبریز هستم، روز اولی که به این جا رسیدم، 
بنابراین  انتخاب شدم.  فعلی،  بنیان دیزل  یا  به عنوان مدیرعامل دورمن دیزل 
آشنایی مفصلی با صنایع این منطقه دارم. ماشین  سازی در سال 1346 تاسیس 
شد. هر چهار شرکت ماشین سازی، تراکتورسازی، ماشین سازی اراک و ذوب آهن 
اصفهان به صورت همزمان تاسیس شدند. قبل از انقالب تصمیم بر این بود که 
این ها مراکز صنعتی باشند و بعد از آن ها سازمان گسترش ایجاد شد تا این   بنگاه 
اداره کند. اصطالحاً می گویند که سازمان گسترش مادری است که بعد  ها را 
از فرزند متولد شده است. پس از آن شرکت چرخشگر، ایدم، بلبرینگ سازی و 
پیستون را ایران ناسیونال تاسیس کرد و درمن دیزل یا بنیان دیزل را هم یک 
شرکت انگلیسی تاسیس کرد. هدف از ایجاد شرکت ماشین سازی، پیاده کردن 
انقالب صنعتی در ایران بود؛ اما در ایران و براساس قوانینی که بعد از انقالب 
وجود داشت، درون زایی تکنولوژی محقق نشد. ما تکنولوژی را خریدیم بدون 
از آن استفاده  اینکه بتوانیم آن را توسعه دهیم و یا آن را بومی کنیم و صرفاً 

کردیم.
کارایی: ارزیابی شما در مورد فرایند واگذاری شرکت ماشین سازی به 

بخش خصوصی چیست؟
برای ماشین سازی 250  بدبینانه کنم.  بدهید یک پیش بینی  اجازه  فروغی: 
این شرکت در سال  فروش  قیمت گذاشته اند در حالی که کل  تومان  میلیارد 
پیش برابر با 50 میلیارد تومان بوده است.  این یعنی هیچ کس شرکتی در این 
شرایط را نمی  خرد. البته اگر متقاضی واقعاً از بخش خصوصی باشد و قصد سوء 
استفاده در سر نداشته باشد. اما اگر بهره پول پایین بیاید و ساختار پرسنلی این 
شرکت اصالح شود و یا بحث حقوق مبتنی بر شایسته ساالری شود نه بر اساس 

کسب غنائم می توان اندکی امیدوار بود.
از سودهای  یا منتفع شدن  و  اراضی ماشین سازی  آیا تملک  کارایی: 
جانبی، آن قدر ارزش ندارد که فرد یا سازمانی متقاضی دریافت آن باشد؟

فروغی: چرا، اگر 3 الی 4 سال از این شرکت انتظار سودآوری وجود نداشته 
باشد، بر روی تکنولوژی مبتنی بر استراتژی کار شود و اصالح پرسنل صورت 
تکنولوژی  و  پیش  سال   50 به  متعلق  که  تولیدی  خطوط  همچنین  و  پذیرد 

قدیمی آن نیز تغییر یابد، می  توان به آینده این شرکت امیدوار بود. 

اتحاد  زمان  در  شرقی  آلمان  و  غربی  آلمان  اقتصادهای 
بسیار شبیه به هم به نظر می رسیدند. اما تفاوت بنیادین 
در این بود که اقتصاد آلمان شرقی به شدت متمرکز بود 
دقیق  ظاهراً  و  متمرکز  برنامه ریزی  نظام  یک  توسط  و 
هدایت می شد که در آن مالکیت خصوصی جا نداشت و 
فرصتی برای تصمیم گیری و ابتکار در اختیار نمی گذاشت. 
با اتحاد دو آلمان، نهادی تحت عنوان تروی هند انشتالت 
که یک نهاد تابع وزارت دارایی و اقتصاد بود، تاسیس شد. 
و  پرداخته  به خصوصی سازی  که  داشت  وظیفه  نهاد  این 
از قوانین رقابتی را در دستور کار  در عین حال، حمایت 
قرار داده بود. وقتی آلمان شرقی و غربی متحد شدند تمام 
صنایع آلمان شرقی دولتی بود و تمام صنایع آلمان غربی 
هم خصوصی. رویکرد اساسی در واگذاری ها، این بود که 
مثاًل  گردد.  واگذار  متخصصین همان حوزه  به  هر صنعت 
واگذار   ،  BMW کارخانه  به  اشکودا  خودروسازی  کارخانه 
شد. اساس کار، واگذاری هر صنعت به افراد متخصص در 

همان حوزه بود.
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هـر  تحـت  خصوصی سـازی  آیـا  کارایـی: 
در  موجـود  تکنولـوِژی  از  فـارغ  و  شـرایط 
تولید، سـاختار سـازمانی، فرهنگ سـازمانی 
و متغیرهـای کالن اقتصـادی مـی توانـد بـه 

اهـداف تدویـن شـده خـود دسـت یابـد؟
امین زاده: خصوصی سـازی در کشـور ما همیشـه 
یـک مشـکل دارد. بخـش خصوصـی اغلب بـه دنبال  
ایـن  مـی رود.  غیرپایـدار  و  مـوردی  سـوددهی های 
چنیـن اسـت کـه زمانی کـه مـا شـرکت های بزرگ 
را واگـذار می کنیـم، تغییـر رویـه عمـده ای صـورت 
نمی پذیـرد. مثـاًل وقتـی یـک شـرکت را بـه بخـش 
خصوصـی، می سـپاریم، ممکـن اسـت بنابـر تحلیل 
بخـش خصوصـی، امـروز و هـم اکنـون سـود در آن 
فعالیت خاص باشـد، اما چند سـال بعد ممکن اسـت 
سـود در قطـع فعالیـت قبلـی و ایجـاد یـک فعالیت 
جدیـد باشـد. بایـد در ایـن زمینـه فرهنگ سـازی 
نمی شـود.  انجـام  عمـل  در  امـا  بگیـرد  صـورت 
اصطالحـی اخیـراً باب شـده بـه نـام »خصولتی« که 
می تـوان گفـت بـر اسـاس آن صنایعی نسـبتاً موفق 
هسـتند کـه فرایند خصولتی شـدن را طـی کرده اند 
یعنـی به طور تـام و تمام خصوصی نشـده اند همانند 
تراکتورسـازی. این شـرکت اگر موفق اسـت، به دلیل 
این اسـت که بـه هولدینگی بسـیارقوی اتصـال دارد 

کـه اگـر دولتـی هم نباشـد یک مجموعه شـبه دولتی اسـت. من نمی توانـم موردی 
را در عرصـه صنعـت نشـان دهـم کـه صددرصـد خصوصی شـده و موفق باشـد اما 
مـوارد ناموفـق را هرچقـدر بخواهیـد می توانم معرفی کنـم. الزم اسـت در واگذاری 
شـرکت ها عمـاًل فراینـد واقعـی خصوصی سـازی یعنـی سـودده بودن یک شـرکت 
بـه مدت سـه سـال و عرضـه از طریق فراینـد بورس یـا فرابورس طی شـود. اگرچه 
گاهـی حتی آن  شـرکت هایی کـه این فراینـد را طی کرده اند نیـز همانند بلبرینگ 
سـازی، ناموفـق بوده انـد. بخشـی از ایـن مسـاله بـه ایـن بازمی گـردد کـه در ایران 
بخـش خصوصـی بـه معنـای واقعـی نهادینه نشـده اسـت. کارخانـه ای خریـداری 
می شـود صرفـاً چون فعالً سـود ده اسـت ولی سـه سـال بعـد مالـک آن، صنعت را 
رهـا می کنـد و به سـراغ یک صنعت و فعالیت دیگر مثأل سـاختمان  سـازی می رود 
و تمـام سـرمایه و امکانـات شـرکت  و وام هـای دریافتـی را نیز به آن سـمت می برد. 

نتیجـه می شـود همیـن شـرایطی کـه مـا در آن حضـور داریم.
کارایـی: ایـن اسـتدالل در برنامـه های توسـعه وجـود دارد کـه دولت 
هیـچ گاه بنـگاه دار خوبی نبوده اسـت ولی زمانی که به عملکرد سـازمان 
گسـترش و نوسـازی در یـک دوره زمانی حدود 15 سـاله نـگاه می کنیم 
مـی بینیم کـه وضعیت بنـگاه هایی کـه در آن زمان تحت تصـدی دولت 
قـرار داشـته اند، بهتر از زمانی اسـت که خصوصی سـازی شـده اند، نظر 

شـما در رابطه با این اسـتدالل چیسـت؟
امیـن زاده: رسـالت سـازمان گسـترش و نوسـازی همیـن بـود که شـرکت های 
ضـررده را خریـداری نمایـد و پـس از بازسـازی و نوسـازی آن هـا، ایـن شـرکت ها 
را آمـاده واگـذاری نماید. منتها مسـاله این اسـت که سـازمان گسـترش و نوسـازی 
پول هایـی به شـرکت هایـی که وضعیـت مطلوبی ندارنـد، تزریق می کنـد که البته 
بعـد از واگـذاری ایـن شـرکت ها بـه بخش خصوصـی این امـر متوقف می شـود. به 
طـور مثـال خـود مـا در سـال 74 بـرای کل مجموعـه ماشین سـازی و ریخته گری 
30 میلیـارد تومـان اعتبـار تحت عنـوان بازسـازی ماشین سـازی و ریخته گری پول 

دریافـت کردیـم کـه اگـر بخواهیـم بـا مبنـای امروز 
حسـاب کنیـم، مبلـغ  بسـیار زیـادی اسـت. خـب، 
اگـر ایـن شـرکت واگـذار می شـد آن پـول دیگـر در 
اختیار این شـرکت قـرار نمی گرفت. بـه همین دلیل 
می گوییـم، سـازمان گسـترش و نوسـازی عملکـرد 
خوبـی داشـت، چـون یـک بنـگاه دولتـی بـود و بـه 
دولـت وصـل بـود و هـر از چندگاهی تحـت عناوین 
مختلـف کمک هـای مالـی اعطـا می کرد. امـا بخش 
خصوصـی قـدرت آن را نـدارد کـه در عیـن حال که 
یـک مجموعـه را خریداری می کنـد، در مواقـع لزوم 
پـول هـم بـه آن تزریـق نماید مگـر این کـه از طریق 
بانک هـا و تسـهیالت چنیـن چیـزی انجـام گیرد که 
البتـه حاشـیه سـود صنعت مـا آن قدری نیسـت که 
یـک نفـر صرفاً و بـا سـرمایه گذاری در عرصه صنعت 

آن پـول و یـا بهـره آن را بـه دسـت بیارد.
بـرای  ضرورتـی  واقعـاً  آیـا  کارایـی: 
شـما  داشـت؟  وجـود  خصوصی سـازی 
ایـن سـازمان گسـترش و  می فرماییـد کـه 
نوسـازی بـه عنـوان یک واسـطه عمـل کرده 
اسـت کـه شـرکت ها را آمـاده و سـپس رهـا 

؟ می کنـد
امیـن زاده: عمالً همان طور اسـت. ببینید ضرورت 
را بایـد این طـوری بیـان کنیـم. اگر بـه مجموعه های 
دولتـی نـگاه کنیم، شـاید ده شـرکت خـوب وجود داشـته باشـد. در کنـار آن پنج 
شـرکت ضعیـف هـم وجـود دارد. مسـاله این اسـت که رفـع تکلیـف در واگذاری ها 
و همچنیـن خصوصی سـازی تحمیلـی مشـکلی را حـل نمی کند بلکه مشـکل را از 
یـک بخـش بـه بخش دیگـر منتقـل می کنـد. در عمل هـم زمانی که شـرکتی که 
امـروز مشـکل دارد را بـه بخـش خصوصـی منتقل می کنیم، این مشـکل اسـت که 
منتقل می شـود و نه چیز دیگر. تا دیروز صاحب این مشـکالت سـازمان گسـترش 
و نوسـازی بود، االن سـازمان خصوصی سـازی میراث  دار این مشـکالت شده است و 
فـردا هـم خریدارجدیـد. در این فرایند چیـزی تغییر نمی کند، بلکه مشـکل انتقال 
می یابـد. کاش سـازمان گسـترش و نوسـازی همچنـان متولـی ایـن امـر می ماند و 
تعییـن تکلیـف نهایـی صورت می گرفـت و اگر هم مبنا بـر واگذاری بود، شـرکت ها 
بـه صورت شسـته و رفته واگذار می شـدند. مـن از سـال 1370 در رده های مختلف 
ماشین سـازی بـوده ام، بـه راحتی می توانم بگویـم که طی فرایند هـای مختلف، این 
شـارژ مالی سـازمان گسـترش و نوسـازی بوده اسـت که چرخه ما را چرخانده است 
و از هـر سـه الـی چهـار سـال یک بـار تحـت عناوین مختلف بـه نوعی بـه ما کمک 

مالـی صورت گرفته اسـت.
کارایـی: و در رابطـه بـا خود ریخته گری ماشین سـازی تبریـز و فرایند 

واگـذاری آن و پیش بینی شـما در خصـوص روند آتی ایـن واگذاری؟
امیـن زاده: فراینـد حداقـل در گذشـته که یـک فرایند اصولـی نبوده اسـت. در 
آینـده هـم پیش بینـی بنده این اسـت که چون شـرکت ماشین سـازی یک سـری 
ملک و امالک در منطقه ائل گلی دارد، شـاید کسـی ترغیب شـود و آن را خریداری 
نمایـد. چـون خریـد ایـن مجموعـه بـه صـورت یک بسـته تعریف شـده اسـت. اما 
بـرای خریـد مجموعه ماشین سـازی یک تیم قوی و قدرتمند الزم اسـت؛ چه شـبه 
دولتـی باشـد و چـه خصوصی. یقینـاً اگر فرد یا هـر ارگان خصوصی یا شـبه دولتی 
بـا برنامـه مبـادرت به خریـد این مجموعـه نماید، خواهد توانسـت بـه بهترین نحو 
ممکـن از آن بهره بـردای کنـد. امـا در حـال حاضر بـا ایـن فرایندها، با ایـن قوانین 

»خصوصی سازی«  و فرایند »دفع شر« که
 در پی رفع مسئولیت از خود است، یکی نیستند.

گفت و گوی اختصاصی کارایی با حبیب امین زاده قوی فکر
 مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ریخته گری گروه ماشین سازی تبریز
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تولیـد و بـا ایـن رکـود، بعید می دانم کـه واگذاری موفقـی اتفاق بیافتـد؛ مگر اینکه 
همان گونـه کـه عـرض کردم یـک هولدینگ قوی همانند شسـتا این مسـئولیت را 
بپذیـرد. همان طـور که پیش تر گفتم شـاید یک انتقـال صوری صـورت بگیرد، ولی 
یقیناً این مشـکل خواهدبود که منتقل می شـود و چیزی حل نخواهد شـد. همین 
ریخته گری ماشین سـازی شـرکتی اسـت که ده سـال از تاسـیس آن می گذرد. در 
ایـن ده سـال نزدیـک بـه 68 میلیـارد تومـان بدهی جاری ایجاد شـده اسـت. هیچ 
بنـگاه اقتصـادی نمی تواند به این سـرعت به ضرر برسـد و شـاید در ایـن کار رکورد 
زده ایـم. خریـدار بـا چه امیدی بیاید و این جـا را خریداری کند؟ چـه  کاری می تواند 

انجـام بدهـد که این ضـرر و زیان جبران شـود؟
کارایـی: ایـن ضرری کـه می فرماییـد دقیقاً از کجا ناشـی می شـود؟ از 

نبـود تکنولـوژی خوب یا سـاختار و یا کیفیـت محصول؟
امیـن زاده: یـک سـری از فرایند هـای مـا هزینـه زا هسـتند و بهـره ور نیسـتند. 
فراینـدی کـه هفتاد سـال قبل چک ها پایه گـذاری کرده اند همچنان مورد اسـتفاده 
اسـت. به عـالوه یک سـری ضعف های مدیریتـی غیرقابل کتمان هم وجـود دارد که 
در ایـن امـر دخیل بوده اسـت. خوشـبختانه امـروز بهره وری نیروی انسـانی اهمیت 
خـود را نشـان داده اسـت و بـرای ادامـه حیـات هـر بنـگاه الزم اسـت. بدهی هـای 
انباشـته بانکـی که هـر روز افزایش می یابـد، از دیگر عوامل موثـر در ایجاد این ضرر 
و زیان اسـت. بدهی های انباشـته مالیاتی و بدهی های انباشـته تامین اجتماعی که  
بـه صـورت مـداوم جریمه هـای آن افزایـش می یابنـد، همـه و همه باعث می شـود 
علی رغـم این کـه شـاید در تولیـد عملیاتی سـودده نشـان داده  شـودولی در فرایند 
کلـی نمی توانیم سـودده باشـیم چون ضررهای انباشـته و هزینه هـای اداری فروش 
بسـیار زیـاد اسـت. امـا این کـه امـروز محصولمـان را بـه ترکیـه و یـا آلمـان صادر 
می کنیـم، نشـان می دهـد کـه محصـول مـا از نظر کیفـی قابلیـت پذیـرش را دارد 
ولـی از نظـر عـددی و هزینه قابل رقابت نیسـت. ما از کانال ماشین سـازی به ترکیه 
صادرات داریم چون محصوالت جزو محصوالت پایین دسـتی ماشین سـازی اسـت.

کارایـی: آیـا هم اکنون که شـرکت ریختـه گری ماشین سـازی در قبال 
رد دیـون بـه صندوق بازنشسـتگی فـوالد واگذار شـده، می تـوان گفت 

کـه فراینـد خصوصی سـازی در آن صورت گرفته اسـت؟
امین زاده: ماشین سـازی از طرف سـازمان گسـترش و نوسـازی برای فروش در 
اختیـار سـازمان خصوصی سـازی قرار گرفتـه بود اما بـه علت بدهی  هـای دولتی به 
صنـدوق بازنشسـتگی فـوالد واگذار گردیـد. بعد صندوق بازنشسـتگی فـوالد برای 
رد دیـن، ایـن مجموعـه را بـه سـازمان خصوصی سـازی منتقـل کـرده و هم اکنون 
سـازمان خصوصی سـازی دنبـال مشـتری بـرای شـرکت ماشین سـازی اسـت. این 
یعنی مالکیت شـرکت در اختیار صندوق بازنشسـتگی فوالد اسـت که به سـازمان 
خصوصی سـازی وکالـت واگـذاری داده اسـت. پـس هـم اکنـون شـرکت متعلق به 

صندوق بازنشسـتگی فوالد می باشد، ولی 
بـه واسـطه رد دین صندوق بازنشسـتگی 
فـوالد، در اختیـار خزانـه اسـت، در نهایت 
شـرکتی دولتی اسـت. من دقیقاً نمی دانم 

در کجـای ایـن فرایند واگذاری هسـتیم.
کارایی: اشـاره بـه رد دیون کردید. 
را  شـرکت ها  ایـن  این کـه  از  آیـا 
بانک هـا  یـا  و  بیمـه  اختیـار  در 
نتیجـه  می تـوان  می گذارنـد، 
بنگاه دارهـای  آن هـا  کـه  گرفـت 
قابـل اعتمادتـری نسـبت بـه دولت 

؟  هسـتند
نمی شـود.  باعـث  نـه،  امیـن زاده: 
بانک هـا و بیمه ها نسـبت بـه برخی دیگر 
از سـازمان هایی کـه شـرکت های صنعتی 
بـه  آن هـا سـپرده می شـود، حرفه ای تـر 
فراینـد  یـک  مـن  نظـر  بـه  هسـتند. 
»خصوصی سـازی« داریـم و یـک فراینـد 

»دفـع شـر« کـه در پـی رفـع مسـئولیت از خود اسـت. بعضـی از واگذاری هـا نماد 
دفع شـر هسـتند. ماحصـل چنین نگاهـی به خصوصی سـازی همان سرنوشـتی را 
بـرای صنایـع رقـم مـی زند کـه منطقه صنعتـی تبریز بدان دچار شـده اسـت. باید 
ایـن فراینـد را اصـالح کنیم؛ یعنی فرایندی که برای خصوصی سـازی تعریف شـده 
که طی آن شـرکت باید سـه سال سـودده باشـد و صورت های مالی آن در فرابورس 
تاییـد شـود و بعـد از طریق بورس واگذار شـود. البته در بعضی موارد حتی شـرکت 
هایـی کـه فراینـد مذکور را طی کرده اند نیز، دچار مشـکل هسـتند. دیگر شـرکتی 

مثـل ماشین سـازی کـه این فراینـد را طی نکـرده ، جـای خـود را دارد. یک بحثی 
هـم وجـود دارد مبنـی بر اینکه ما گاهی از خود کشـورهای غربی هـم در این مورد 
جلـو می زنیـم. مـن در آلمـان هم بـوده ام از جمله شـرکت هایی کـه در آلمان هنوز 
هـم در اختیـار دولـت اسـت، اداره راه آهـن و قطار اسـت. ما امـا لوکوموتیو ها را هم 
واگـذار کرده ایـم. برخـی فرایندها نباید اساسـاً خصوصی  شـود از جمله صنایع ملی 
کـه ماشین سـازی هم جزو آن هاسـت. بـه اعتقاد خود من ماشین سـازی نبایسـتی 
واگـذار می شـد و حتـی اگـر الزم بـود دولـت یارانـه ای هـم بـه ایـن امـر اختصاص 
دهـد، می بایسـت بـه دید سـرمایه  گـذاری بـه آن نگاه می شـد نه به عنـوان هزینه. 
چون یکی از شـاخص های صنعتی هر کشـور وجود صنعت ماشـین ابزار اسـت. به 
طـور مثـال وقتـی می خواهیم قطعـه ای با دقت بسـیارباال تولید کنیم؛ بـرای تولید، 
احتیـاج بـه ماشـینی داریم که ده برابر بیشـتر دقت داشـته باشـد. بـه همین دلیل 
واگـذاری یـک سـری صنایع مثـل ماشین سـازی به عنـوان یک صنعـت زیربنایی، 
اصـاًل نبایـد در دسـتور کار دولـت می بـود حـاال اگـر هـم آمـده اسـت بـه نظر من 
اشـتباه اسـت. شـاید بهتـر بـود کـه بـرای ایـن واگذاری ها یک سـری اسـتثنائاتی 

می شـدند. قائل 
کارایـی: آیا فکـر نمی کنید که امروز روند تولید شـرکت ماشین سـازی 
کنـد شـده و تکنولـوژی آن قدیمـی اسـت؟ آیا این مـورد جایـی برای 

رقابتـی بـودن محصول شـما می گذارد؟ 
امیـن زاده: موردی که شـما فرمودید کامالً درسـت اسـت. اما بایـد به یک نکته 
هم توجه کنیم. پیش از تاسـیس شـرکت ماشین سـازی، مطالعات اولیه کارشناسی 
تائیـد کردنـد کـه منطقـه تبریز پتانسـیل تبدیـل به یک قطـب صنعتـی را دارد  و 
می تـوان در ایـن منطقـه چنیـن کارخانه ای احـداث کـرد. توجه کنید کـه گزارش 
اشـاره مـی کند کـه مردم منطقه در زمان مـورد بحث صرفاً دو تصـور از کاربردهای 
فوالد داشـته اند؛ یکی اسـتفاده از فوالد در سـاخت شمشـیر و دیگری هم اسـتفاده 
از آن در سـاخت نعـل اسـب. پـس نباید فراموش کنیم که کارخانه ماشـین سـازی 
در چـه شـرایط مکانـی و زمانی این کارخانه احداث شـده اسـت. حتی امـروز بعد از 
هفتـاد سـال وقتـی با یک نفر کـه حتی مثالً مدرک تحصیلی مهندسـی اسـت، در 
خصـوص شـرکت ماشین سـازی صحبـت می کنیـم، می پرسـد چه ماشـینی تولید 
می کنیـد؟ پرایـد یـا پـژو؟ ایـن فـرد هنـوز نمی دانـد که محصول شـرکت ماشـین 
سـازی، ماشـین ابزار اسـت. این مسـاله نشـان می دهد که هنوز بعد از هفتاد سـال 
فعالیت هـای ایـن مجموعـه عظیـم نهادینه نشـده اسـت، حسـاب کنید کـه هفتاد 
سـال پیـش در یـک کشـور که اقتصـاد آن به غیـر از نفت فقـط به کشـاورزی اتکا 
داشـت و در آسـتانه راه صنعتـی شـدن قرار داشـت، چـه کار بزرگی صـورت گرفته 
اسـت. اگـر تکنولوژی شـرکت ریخته گری ماشین سـازی هنوز قدیمـی و مکانیکی 
اسـت، بـه نظـر مـن این ضعـف ماشین سـازی نیسـت، بلکـه ضعف صنعت کشـور 
اسـت. همان طـور که مـا نتوانسـتیم ایران 
خـودرو را بـه کیـا موتـورز تبدیـل کنیم، 
صنعـت ماشـین ابزار را هـم نتوانسـته ایم 
بـه روز کنیـم و تقریباً همانطور کـه آن را 
تحویل گرفته ایـم، همان طورهم آن را نگه 
داشـته ایم. فراینـد نوسـازی و بهره گیـری 
از روندهـای الکترونیکـی و مکاترونیکـی 
بایسـتی توسـط عوامل و مدیـران اجرائی 
صـورت می گرفـت کـه عمـاًل آن طـور که 
بایـد اتفـاق نیفتاده اسـت ولی مـا در حد 
ماشـین های درجـه دو و درجه سـه سـی 
ان سـی تولیـد می کنیم. این شـاید ضعف 
کشـور اسـت کـه در ایـن زمینـه بایـد به 
شـاید  می کـرد.  کمـک  ماشین سـازی 
چـون مـا شـرکت زیمنـس نداشـته ایم تا 
بـه عنـوان تامین کننـده ماشـین ابزار آن، 
محصـول تولیـد کنیم، بـه روز نشـده ایم. 
هم اکنـون چنـد شـرکت الکترونیکـی بـا 
کمـک ماشین سـازی سـعی کـرده اند بـه تولید محصـوالت مرتبـط بپردازنـد ولی 
آن طـور کـه باید نیازهـای بازار را بـرآورده نکردنـد. اگر بخواهیـم کل خطوط تولید 
را تغییـر دهیـم، احتیاج به یک حمایت ملی احسـاس می شـود و این بـه تنهایی از 
عهـده ما خارج اسـت. ما قرار اسـت ماشـین طراحی کنیـم، نیازمـان را اعالم کنیم 
تـا نیـاز مـا تامیـن گـردد چون هنـوز امـکان رفـع نیازهـا از طریـق تولیدکنندگان 
داخلـی وجـود نـدارد، هنـوز هـم خریـد خارجـی می کنیـم. چـون خریـد خارجی 
می کنیـم، عمـاًل چیـزی را کـه می خواهیم به آن نمی رسـیم و مثـاًل در یک مقطع 
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واقعی  فرایند  عماًل  شرکت ها  واگذاری  در  است  الزم 
خصوصی سازی یعنی سودده بودن یک شرکت به مدت 
سه سال و عرضه از طریق فرایند بورس یا فرابورس طی 
شود. اگرچه گاهی حتی آن  شرکت هایی که این فرایند 
را طی کرده اند نیز همانند بلبرینگ  سازی، بازهم ناموفق 
در  که  بازمی گردد  این  به  این مساله  از  بوده اند. بخشی 
نشده  نهادینه  واقعی  معنای  به  خصوصی  بخش  ایران 
فعاًل  چون  صرفًا  می شود  خریداری  کارخانه ای  است. 
را  صنعت  آن،  مالک  بعد  سال  سه  ولی  است  ده  سود 
رها می کند و به سراغ یک صنعت و فعالیت دیگر مثأل 
ساختمان  سازی می رود و تمام سرمایه و امکانات شرکت  

و وام های دریافتی را نیز به آن سمت می برد
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بـه دلیـل تحریـم به مـا کاال و ملزومـات نمی دهنـد و در مقطع دیگری بـه بهانه ای 
دیگـر. جهـت اطالع شـما بایسـتی عـرض کنـم؛ فانوک یـک سیسـتم الکترونیکی 
اسـت کـه در 60 درصـد از ماشـین ابزارهـا در سراسـر دنیـا مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیـرد امـا شـرکت سـازنده آن از سـال 57 ایـران را تحریـم کرده اسـت. چنین 
تکنولـوژی و صنعتـی وجـود دارد کـه 60درصـد ماشین سـازان دنیا از آن اسـتفاده 
می کننـد و مـا قـادر بـه اسـتفاده نیسـتیم. البتـه ایـن مسـاله را از بعـد فرایندهای 
شـرکت ماشین سـازی می گویـم وگرنـه این امر صددرصـد به ریخته گـری ارتباطی 
نـدارد. ولـی در ریخته گـری هـم مـا بایـد خطـوط تولیـد را پیشـرفته تر و بهره ورتر 

می کردیـم.
در نهایـت در مـورد خصوصی سـازی می توانـم بگویـم کـه واژه ای هسـت بـه نـام 
اهلیـت. واقعـاً هـم اهلیت بایسـتی در کلیه واگذاری هـا مورد توجه قـرار گیرد. مثاًل 
در مـورد واگـذاری ماشین سـازی، چـون کاربـری زمین هـای ائل گلـی بـا کاربـری 
کارخانـه یکـی نیسـت، اگر کسـی صرفـاً به خاطـر آن اراضـی شـرکت را خریداری 
کنـد، چرخـه اتفاقـات معیـوب گذشـته تکرار خواهد شـد. ولـی اگر خریـدار فردی 
چنـد بعـدی باشـدکه هـم در بعـد صنعت و هـم در کاربـری سـاختمانی و عمرانی 
متخصـص باشـد، مـی تـوان گفت واجـد اهلیت اسـت، چنین فـردی شـاید بتواند 
کارهایـی از پیـش ببـرد. ایـن امـر مسـتلزم ایـن اسـت کـه یـک کنسرسـیوم و یا 
هولدینـگ بـزرگ ماشین سـازی را خریـداری کنـد. بـا هـر نماینـده  ای کـه در این 
زمینـه صحبـت می کنیـم به مـا می گوید که ماشین سـازی به شسـتا واگـذار و کار 
تمـام شـده اسـت. اگـر چنین شـرکتی کـه در ابعاد مختلـف واجد تجربـه و اهلیت 
و صالحیـت اسـت، مجموعـه ماشـین سـازی را خریـداری کنـد، می تـوان امیدوار 
بـود. ولـی اگـر فـردی صرفاً به دلیـل ارزش مـادی اراضـی شـرکت، آن را خریداری 
کنـد، هـم زمیـن بـه باد مـی رود و هـم شـرکت و به همین دلیل وسـواس سـازمان 
خصوصـی سـازی در واگذاری این شـرکت ها و احراز اهلیت متقاضیـان جای تقدیر 

و تشـکر دارد.
کارایـی: اساسـاً تفـاوت سـازمان خصوصی سـازی کـه عنـوان شـد و 

شسـتا در چیسـت؟ ایـن دو در واقـع یـک چیز نیسـتند؟
امیـن زاده: تا دیروز متولی مجموعه ماشین سـازی، سـازمان گسـترش بود و این 
سـازمان موظـف بـود مشـکالت را حل کند. امـا بعد از واگـذاری به صنـدوق فوالد، 
آن مجموعه موظف به حل مشـکالت شـد و امروز مسـاله واگذاری ماشین سـازی از 
طریـق رد دین بر عهده سـازمان خصوصی سـازی قـرار گرفته اسـت و آن ها موظف 
هسـتند که مشـکالت را حـل کنند. البتـه واقعاً هم به مـا کمک کرده اند. سـازمان 
خصوصی سـازی تنها ارگانی بود که از نظر مالی شـرکت را پشـتیبانی نموده اسـت 
و مـا در ایـن مـورد از آن هـا تشـکر ویـژه داریم بـه ویژه آقـای پورحسـینی معاونت 
محتـرم وزیـر و ریاسـت سـازمان خصوصی سـازی کـه بـه مـا کمک های بسـیاری 
کرده انـد کـه اگـر آن کمک هـا نبـود، کاراین جـا بـه تعطیلـی مطلـق مـی کشـید. 
واقعیـت ایـن اسـت که از اول سـال تا شـهریور امسـال که هیـات مدیـره جدید بر 
سـر کار آمده انـد، تنهـا معـادل 15 روز کاری تولیـد صـورت گرفته بـود. این تقریبا 

یعنـی تعطیلـی کارخانـه. در حالـی کـه هزینه ها بر سـر جای خـود بود.

کارایی: وضعیت امروز چگونه است؟
امیـن زاده: امـروز ما بـه ظرفیت اسـمی روزهای اوج شـرکت نزدیک شـده ایم و 
در ایـن دو مـاه بـا تزریقـات مالـی از طریق سـازمان خصوصی سـازی اتفـاق افتاده 
اسـت. آمـار خوبی درتولیـد داریم ولـی ضررهای انباشـته قبلی کماکان سـایه وار با 
مـا می آینـد و باعـث می شـوند که عملکرد مـا آن طور کـه باید خود را نشـان ندهد.

در زمینـه قطعـات هـم بـه جایی رسـیده ایم کـه در هر خـودرو ایرانی قطعـه ای از 
تولیـدات ایـن شـرکت اعم از کاسـه چرخ ، دیسـک ترمز و هر قطعـه ای دیگر مورد 

اسـتفاده قرار مـی گیرد.
کارایـی: بـا توجـه بـه تجربـه شـما در عرصـه مدیریت صنعتـی فکر 
می کنیـد کـه خصوصی سـازی در کل و بـه صـورت یـک رونـد چقـدر 
می توانـد اهمیـت داشـته باشـد و یا انجـام آن در شـرایط فعلـی چقدر 

دارد؟ ضـرورت 
امیـن زاده: مـا در بخـش  دولتـی در زمینـه اداره شـرکت ها، کنتـرل هزینه هـا 
مشـکالت و نواقصـی  داریـم. امـا حـرف من این اسـت کـه در این بین سـازمانی به 
نـام سـازمان خصوصی سـازی مقصر نیسـت. شـرکت ریخته گـری ماشین سـازی تا 
عیـد سـال 95 در اختیـار دولـت  و سـازمان گسـترش و نوسـازی بوده اسـت و 95 
درصـد از ضـرر مـا هـم مربوط به همـان دوران اسـت. این شـرکت طی ده سـال از 
سـال 85 تا 95 نزدیک به 60 میلیارد تومان ضرر انباشـته داشـته اسـت. سـوال من 
ایـن اسـت که در طی این سـال ها، دسـتگاه های نظارتـی کجا بودند کـه مثالً فقط 
از عملکرد سـال اول برآوردی از فعالیت این شـرکت، داشـته باشـند و با مشـارکت 
مدیـران، برنامـه  ای بـرای رفـع ضرر تدویـن کنند. همین طـور در سـال های بعدی؟ 
امـا آنقـدر ایـن کار انجـام نگرفـت کـه یک شـرکت با ایـن وضـع و بعد از ده سـال 
ضرردهـی در نهایـت به دامان شـرکت خصوصی سـازی انداخته شـد. خوب طبیعی 
اسـت کـه در این شـرایط سـازمان خصوصی سـازی نمی توانـد کاری صـورت دهد. 
بـه نظـر مـن همان طور کـه گفتم اساسـاً برخـی صنایـع نباید واگـذار شـوند. باید 
ابتـدا شـرایط ایـن صنایع بـرای واگـذاری فراهم گردد که شـاید این فرایند سـال ها 
طول بکشـد. لذا قبل از فرایند خصوصی سـازی بایسـتی یک کار کارشناسـی عمیق 
صـورت پذیـرد کـه آیـا اساسـاً ایـن صنعـت بـرای واگذاری مناسـب اسـت یـا نه؟ 
درسـت اسـت که بخـش خصوصـی در اتخاذ تصمیم هـا و تغییر فرایند هـا راحت تر 
عمـل می کنـد و تصمیماتـی ماننـد افزایـش سـرمایه و یا اصالح سـاختار را بسـیار 
سـریع تر اتخـاذ می کنـد، در حالـی کـه همیـن تصمیمات و اعمـال آن هـا در قالب 
بوروکراسـی اداری دولتـی مسـتلزم صـرف چندسـال زمـان اسـت، اما بـا این حال 
و بـه رغـم ایـن مسـائل بـاز برخی صنایـع بـرای واگذار شـدن به بخـش خصوصی 
مناسـب نیسـتند. فکـر می کنـم بایـد روی مسـاله واگـذاری صنایع مختلـف وقت 
بیشـتری گذاشـت. در پایان از زحمات مسـئولین محترم سـازمان خصوصی سازی 
و همچنیـن مسـئولین اسـتانی خصوصـأ فرماندار محتـرم شهرسـتان تبریز جناب 
آقـای دکتـر شـهرتی فـر کـه بـا اعتمـاد و حمایـت های بـی دریـغ خـود ، اعضای 
هیئت مدیره این شـرکت را در تحقق اهداف عالیه آن  یاری رسـانده و می رسـاند 

تقدیر و تشـکر مـی گردد.
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امــروزه کمتــر کارشــناس اقتصــادی را مــی تــوان یافــت کــه اصــل خصوصــی 
ــود  ــن وج ــا ای ــد. ب ــی نمای ــعه ای نف ــرد توس ــک راهب ــوان ی ــه عن ــازی را ب س
ــازی در  ــه خصوصی س ــد ک ــی ده ــی نشــان م ــود جهان ــه تجــارب موج مطالع
کشــورهای مختلــف نتایــج بســیار متفــاوت وبعضــا برخــالف یکدیگــر بــه همراه 
ــه  ــا دســتیابی ب داشــته اســت. امــا چــرا ایــن فراینــد در برخــی از کشــورها ب
بخــش عمــده اهــداف خــود بــه ایفــاء نقــش موثــر در توســعه آن هــا پرداختــه  
ــار  ــورد انتظ ــات م ــه توفیق ــا ب ــه تنه ــورها ن ــر از کش ــی دیگ ــی در  برخ ول
ــار آوردن نتایجــی عکــس  ــه ب ــا ب ــددی ب ــوارد متع ــه در م ــه بلک دســت نیافت
ــی  ــا دالیل ــل وی ــه دلی ــت؟ چ ــزوده اس ــز اف ــا نی ــده آن ه ــکالت عدی ــه مش ب
وجــود دارد کــه  خصوصی ســازی در یــک کشــور بــه عنــوان عنصــری از یــک 
بســته جامــع اقتصــادی، موجــب تحریــک ســرمایه گذاری خصوصــی، افزایــش 
رقابــت، بهبــود کارایــی و ارتقــاء بهــره وری شــده ودر کشــور دیگــر بیشــتر بــه 
ــوب و  ــای مطل ــراد و گروه ه ــه اف ــی ب ــرکت های دولت ــذاری ش ــراج و واگ ح
مــورد نظــر شــباهت یافتــه تــا بــه جــزء صحیحــی از یــک اســتراتژی منســجم 
کــه بــه منظــور تشــویق ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی ودســتیابی بــه ســایر 
اهــداف متعالــی تعییــن شــده، اجــرا مــی گــردد. یادداشــت حاضــر ســعی دارد 
ــه  ــی هفــت دلیــل شکســت خصوصــی ســازی را کــه ب ــه صــورت اجمال ــا ب ت
ــا انتخــاب  ــل ب ــق درخصوصــی ســازی حداق نظــر می رســد کشــورهای ناموف
ــان  ــد را بی ــاده ان ــا افت ــه دام آن ه ــورد ب ــد م ــا چن ــک ی نادرســت خــود در ی

نمایــد:

ــداف  ــی از اه ــرد: یک ــورت گی ــتباه ص ــی اش ــه دلیل ــازی ب ــی س 1. خصوص
ــی  ــازه زمان ــک ب ــرای ی ــی ب ــای رقابت ــاد بازاره ــازی ایج ــی س ــی خصوص اصل
بلندمــدت مــی باشــد. حــال آنکــه تعــداد زیــادی از کشــورهای ناموفــق اذعــان 
ــازی  ــا، حداکثرس ــازی آن ه ــتراتژی  خصوصی س ــدف اس ــه ه ــد ک ــوده ان نم
درآمــد کوتاه مــدت بــوده اســت. بــرای مثــال، در فراینــد فــروش یــک شــرکت 
ــا  ــدار، تنه ــط خری ــری توس ــت بهت ــه قیم ــاالً ارائ ــی، احتم ــاری مخابرات انحص
ــوده اســت. در ایــن دســت از مــوارد هرچنــد  مــالک و معیــار واگــذاری هــا ب
ــان آورده  ــه ارمغ ــت ب ــرای دول ــی ب ــای کوتاه-مدت ــازی، درآمده خصوصــی س
ــه  ــدگان والبت ــرای مصرف کنن ــم ب ــت وه ــرای دول ــم ب ــدت ه ــد م ــی دربلن ول
کارایــی کل اقتصــاد زیان هــای جــدی ایجــاد نمــوده کــه رفــع آثارشــان بســیار 
ــروری  ــی در م ــک جهان ــه بان ــت ک ــن روس ــود. از همی ــد ب ــه خواه ــر هزین پ
ــای  ــردن درآمده ــر ک ــد، حداکث ــوان می کن ــازی عن ــه خصوصی س ــر تجرب ب
کوتاه مــدت جریــان خصوصی ســازی بــه هیــچ وجــه نبایــد بــه هــدف نخســت 
تبدیــل شــود و دولــت هــا درایــن فراینــد بایــد بــر ایجــاد یــک محیــط رقابتــی 

ــد. متمرکــز گردن

ــا  ــازی تنه ــرد: خصوصی س ــتباهی گی ــط اش ــازی در محی ــی س 2. خصوص
ــی  ــادی، در محیط ــای اقتص ــه بنگاه-ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی ب ــی منطق زمان
رقابتــی و کارآمــد فعالیــت کننــد. در جایــی کــه بــازار ضعیــف عمــل می کنــد 
و بنگاه هــای اقتصــادی همچنــان در مقابــل قوانیــن دولتــی آســیب پذیر 
ــده  ــی فای ــش خصوص ــه بخ ــت ب ــال مالکی ــه انتق ــت ک ــد اس ــتند، بعی هس
چندانــی داشــته باشــد. در ایــن حالــت ممکــن اســت صرفــاً مالکیــت رانت هــا از 
دولــت بــه بخــش خصوصــی خــاص منتقــل گــردد. بــه طــور مشــابه، بــه وجــود 
ــرل و نظــارت  ــر کنت ــک سیســتم مؤث ــدون ی ــای خصوصــی ب آوردن انحصاره

ــی دارد. ــدگان را  در پ ــتثمار مصرف کنن ــر اس ــازار، خط ب

ــی  ــرد: گاه ــام پذی ــفاف انج ــر ش ــای غی ــا رویه ه ــازی ب ــی س 3. خصوص
خصوصی ســازی بــا فســاد همــراه اســت و تنهــا تعــداد کمــی از نزدیــکان گــروه 
ــنی  ــه روش ــازی ب ــق خصوصی س ــتی منط ــازد. بایس ــع می س ــم را منتف حاک
ــد  ــت فراین ــن الزم اس ــود. همچنی ــاز ش ــروش آغ ــپس ف ــردد  و س ــن گ تبیی
مناقصــه رقابتــی و جابه جایــی ســهام بــا شــفافیت تبییــن گــردد. کل فراینــد 
انتقــال مالکیــت نیــز بایــد بــرای بررســی توســط همــه ذی نفعــان در اختیــار 
ــی  ــد خصوصی ســازی در پ ــه فراین ــی ک ــداف مل ــد اه باشــد و همین طــور بای

ــه آن هاســت، نیــز بــه وضــوح بیــان شــود. دســتیابی ب

4. خصوصــی ســازی صرفــاً بــرای تأمیــن کســری بودجــه دولــت اجــرا شــود: 
در اغلــب مــوارد، دولت مــردان در زمــان مواجهــه بــا کســری بودجــه بــه فــروش 
ــروش  ــا ف ــد. ام ــا آن را پوشــش دهن ــت وسوســه می شــوند ت ــای دول دارایی ه
دارایی هــای عمومــی نبایســتی بــه عنــوان راهــی بــرای کاهــش بدهــی کشــور 
ــع  ــی در واق ــن تعهــدات فعل ــه منظــور تأمی ــا ب ــروش دارایی ه ــی  شــود. ف تلق

گــرو گذاشــتن اختیــارات نســل های آتــی اســت.

5. خصوصــی ســازی براســاس  یــک اســتراتژی مالــی ضعیــف بنیــان نهــاده 
شــود: بهتریــن راه بــرای فــروش دارایی-هــا از طریــق بازارهای ســرمایه و فروش 
ــه عمــوم مــردم اســت کــه البتــه ایــن کار در بســیاری از کشــورهای  آن هــا ب
ــه ای وجــود  در حــا ل  توســعه  کــه در آن هــا بازارهــای ســرمایه ی توســعه یافت
ــی بســیاری  ــتراتژی های مال ــورد، اس ــن م ــوار اســت. در ای ــدارد، بســیار دش ن
ــا  ــور می شــود. بســیاری از دولت ه ــر شــدن ام ــب موجــب بدت ــا اغل از دولت ه
ــاال و ریســک کــم و معــاف از  ــا بازدهــی ب در حالی کــه اوراق قرضــه دولتــی ب
مالیــات در دســترس ســرمایه گــذاران هســتند، خصوصــی ســازی را آغــاز مــی 

کننــد کــه احتمــاال نتایــج منفــی بســیاری را بــه همــراه خواهــد داشــت. 

ــر  ــر واقعــی و متاث 6. نحــوه خصوصــی ســازی براســاس  اســتراتژی های غی
ــیاری در  ــی بس ــا نگران ــی از دولت ه ــود: برخ ــم ش ــری تنظی ــائل کارگ از مس
خصــوص اشــتغال و آثــار و تبعــات بیــکاری دارنــد. از همیــن روی  ضمانت هایی 
از خریــداران شــرکت هــای در حــال واگــذاری تقاضــا مــی  نماینــد مبنــی بــر 
ایــن کــه هیــچ کارگــری نبایــد از کار اخــراج شــود. امــا تجربــه نشــان می دهــد 
کــه بهتــر اســت بــه جــای چنیــن اقداماتــی، یــک گفت و گــوی آزاد، روشــن و 
واقعــی میــان خریــداران و دولــت برنامــه ریــزی گــردد. ایــن گفتگــو بایســتی 
مشــتمل بــر مســائل کارگــری و برنامه هــای بازآمــوزی و ســایر مــوارد اجتنــاب 
ــل  ــح در مراح ــای ناصحی ــد. ارزیابی ه ــران باش ــراج کارگ ــون اخ ــر همچ ناپذی

ــه وجــود آورد. ــد بعــداً مشــکالت بیشــتری را ب اولیــه می توان

نگیــرد:  صــورت  سیاســی  توافــق  ســازی  خصوصــی  جریــان  در   .7
ــت؛  ــه ای نیس ــی و حرف ــطح تکنیک ــدام در س ــک اق ــط ی ــازی فق خصوصی س
ــر  ــه ب ــه ک ــازی عجوالن ــت. خصوصی س ــز هس ــی نی ــدی سیاس ــه فراین بلک
اســاس دســتورات اجرایــی الــزام آور صــورت می پذیــرد، خطــر بــه وجودآمــدن 
تضادهــای آنــی و نقــض توافقــات صــورت گرفتــه شــده پــس از تغییــر دولــت 
هــا و روی کار آمــدن دولــت جدیــد را در پــی دارد. دولت هــا بایــد در تــالش 
بــرای ایجــاد فرایندهایــی باشــند کــه تــا حــد امــکان رضایــت و توافــق وســیع و 

ــد. ــل برس ــه حداق ــت ها ب ــت سیاس ــا شکس ــد ت ــاد کن ــر ایج همه گی

هفت دلیل شکست خصوصی سازی
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خصوصی سـازی عبـارت  اسـت از فـروش دارایی های دولت بـه بخش خصوصی 
که اغلب از طریق انتقال مالکیت سـهام شـرکت های دولتی به اشـخاص حقیقی 
و حقوقـی خصوصـی در بـازار سـهام صـورت مـی پذیـرد. در دهه هـای هشـتاد و 
نـود میـالدی، دول بسـیاری از کشـورهای توسـعه یافتـه بلـوک موسـوم به غرب 
بخـش عمده شـرکت های بـزرگ خود در صنایـع مختلف از نفـت و گاز گرفته تا 
حمـل و نقـل، مخابـرات و الکترونیـک را خصوصـی کردنـد. درهمان سـال ها بود 
کـه انگلسـتان بـه عنـوان یکـی از کشـورهای پیـش رو در اتخاذ چنیـن رویه ای، 
شـرکت های معظمی نظیر بریتیـش پترولیوم )BP(، مخابـرات )BT(وهواپیمایی 
بریتانیـا)British Airways(را کـه همـواره از اهمیت اسـتراتژیکی برخـودار بوده 
و در توفیقـات تاریخـی ایـن کشـور از جملـه جنگ جهانـی دوم نقش به سـزایی 
ایفـاء نمـوده بودنـد را نیـز بـه دسـت سـهامداران خصوصی سـپرد. سـال ها بعد 
کشـور هـای زیـادی به این جرگه پیوسـتند و یکی پس از دیگری سیاسـت هایی 
را جهـت واگـذاری دارایـی هـای خـود به بخش خصوصـی تدوین و اجـرا نمودند. 
همیـن امـر موجـب گردیـد تا بحث و قلم فرسـایی کارشناسـان در دفـاع و یا نقد 
خصوصـی سـازی روز بـه روز فزونـی گیـرد. ذیال سـعی گردیـده تا خالصـه ای از 
مزایـا و معایـب مطرح شـده خصوصی سـازی کـه در بخش عمـده ای از بحث ها 

واسـناد کارشناسـی به چشـم می خورد، تشـریح گردد.

مزایای خصوصی سازی
1. بهبود کارایی

بحـث اصلـی خصوصی سـازی ایـن اسـت کـه شـرکت های خصوصی بـا انگیزه 
کسـب سـود بیشـتر، بـا توجـه جـدی بـه اسـتفاده بهینـه از منابـع، هزینه هـا را 
بـه صـورت قابـل توجهـی کاهـش مـی دهنـد و از ایـن رهگـذر کارایـی باالتـری 
را بـه ثبـت مـی رسـانند.  برخـالف صنایـع دولتـی کـه معمـوالً سـودی را بیـن 
مدیـران خـود تسـهیم نمی کنند، مدیـران بنگاه هـای خصوصی به دلیـل اهداف 
و انتظارات طبیعی سـهامداران درراسـتای کسـب سـود و ارتباط معنی داری که 
تامیـن ایـن انتظـارات بـا حفظ شـغل و مزایای جبـران خدمتشـان دارد، به ایجاد 
سـود حداکثـری عالقه منـدی باالیی نشـان مـی دهنـد. ازهمین رو شـرکت های 
خصوصـی در اغلـب مـوارد -درقیـاس بـا بنـگاه های دولتـی- به کاهش مسـتمر 
هزینـه هـا از طـرق مختلف ودر راسـتای کارایـی بیش از پیش حساسـیت باالیی 
نشـان مـی دهند. ایـن موضوع در عمـل نیز تجربه شـده و مصادیـق متعددی در 

اثبـات آن وجـود دارنـد. بـرای مثال شـرکت های مخابـرات و حمل و نقـل هوایی 
بریتانیـا پـس از خصوصی سـازی درجات قابل توجهـی از بهبود کارایـی و افزایش 

سـودآوری را ثبـت نمودند.
2. عدم وجود مداخله سیاسی 

تجربـه موجـود کشـورهای مختلف نشـان دهنده ایـن واقعیت اسـت که بخش 
قابـل توجهـی از تصمیمـات و رفتـار مدیـران دولتی غالبـا تحت تاثیر فشـارهای 
سیاسـی شـکل مـی گیـرد تـا براسـاس مالحظـات جـدی و عمیـق اقتصـادی و 
تجـاری. مثال های بسـیاری وجـود دارد که بنگاه هـای دولتی به اسـتخدام تعداد 
زیـادی از افـراد مبـادرت ورزیـده انـد کـه اساسـا نیـازی بـه آن هـا نداشـته اند و 
تمایلـی بـه حـذف کارکنـان ناکارآمـد و اضافی خود نیز نشـان نمی دهند. سـاده 
تریـن و واضـح تریـن دلیـل ایـن موضـوع وعـده هـای سیاسـی دولت هـا جهت 
ایجـاد اشـتغال -دسـت کم بـرای هـواداران خود- ویـا تبلیغات منفی بیکارشـدن 
شـاغلین بخـش دولتـی اسـت. بنابراین بنگاه هـای دولتـی اغلب کارکنـان زیادی 
در اسـتخدام دارنـد کـه الزمـا بـه حضورشـان در شـرکت نیـازی نبـوده و همین 
ناکارامـدی آن هـا را بـه ارمغـان مـی آورد. ایـن درحالـی اسـت کـه سـهامداران 
خصوصـی همـواره بـا انگیـزه کسـب سـود باالتر توجـه وافری بـه اصـول ومبانی 
تجـارت و تولیـد از جملـه کسـب رضایـت مصـرف کننـده نشـان مـی دهـد و 
تصمیمـات روزمـره خـود را بـا منافـع و انگیزه های سیاسـی کوتاه مـدت در نمی 

آمیزد. 
3.  نگاه کوتاه مدت سیاسی

دولـت هـا ممکـن اسـت بیـش از هـر چیز دیگـر بـه موضـوع انتخابـات بعدی 
فکـر کننـد. بـه تبع همین امـر احتمال زیـادی وجـود دارد تا مدیـران بنگاه های 
تحـت تملـک دولـت نیز به سـرمایه گذاری های مرتبـط با بهبود زیرسـاخت ها که 
بنـگاه هـا را در بلندمـدت منتفع می سـازد، توجهی ننمـوده ومنابع را مسـتقل از 
مبانـی کارشناسـی به سـوی پروژه هایـی که میـزان محبوبیت باالتر -ولـو آنی- و 
جـذب آراء بیشـتر بـرای دولـت را باعـث می شـود، هدایـت نماینـد. درحالی که 
بخـش خصوصـی بیشـتر به حیـات بلندمـدت خویش مـی اندیشـد و ازهمین رو 
بـه صـورت مسـتمر سـعی دارد تا بـر روی پـروژه های سـرمایه گـذاری نماید که 

بـا تضمیـن حضـورش در بازار سـود را نیز بیشـینه نماید. 
4. بهبود عملکرد به واسطه فشار سهام داران

مدیریـت بنگاه هـای خصوصـی بـه صورت مسـتمر تحت نظـارت سـهام داران با 

مزایا و معایب خصوصی سازی 

 نفیسه ناصری
کارشناس ارشد علوم اقتصادی

نگاهی کوتاه به نظریات کارشناسی و تجارب جهانی

26
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انگیزه ای هسـتند که همواره توسـعه بیش از پیش شـرکت را مطالبه می نمایند 
و همزمـان هیـچ گونـه اتالف منابـع و هدررفت فرصـت ها را نیز به سـادگی نمی 
پذیرنـد کـه همیـن امر موجـب عملکرد بهتر ایشـان می گـردد. به عبـارت دیگر 
مدیـران این دسـته از شـرکت ها با مشـاهده کوچکتریـن ناکارایی مـورد مواخذه 
سـهامداران قـرار خواهـد گرفـت. درحالـی کـه مدیران بنـگاه هـای دولتی چنین 
فشـاری را بـر روی خـود احسـاس نمـی کننـد وبیشـتر بـه دنبال جلـب رضایت 
گـروه هـای سیاسـی تاثیر گذار می باشـند تـا افزایـش کارایی، بهـره وری ونهایتا 
بازدهـی وسـود آوری و از همیـن رو بـه آسـانی تبدیـل بـه مجموعـه ای ناکارآمد 

می شـوند.
5. افزایش رقابت

معمـوالً خصوصی سـازی بـا رفـع انحصارهـای دولتـی در کنـار مقررات زدایـی 
همـراه اسـت. ایـن امر بـه بنگاه های بیشـتری اجـازه ورود به صنعـت را می دهد 
کـه یکـی از پیامدهـای آن افزایـش رقابت در بازار می باشـد. رقابتـی که می تواند 
بـا تحریـک نـوآوری و خالقیت شـرکت ها بـه بزرگتریـن عامل بهبـود در کارایی 
وارتقـاء بهـره وری و نهایتا کیفیـت خدمات و محصوالت تولیدی بدل شـود. البته 
خصوصـی  سـازی لزومـاً رقابـت را افزایـش نمی دهـد و این مسـاله تا حـدودی به 
ماهیـت بـازار هـم بسـتگی دارد. بعضـی بازارهـا از جملـه بـازار آب شـرب دارای 
انحصـار طبیعـی هسـتند و دربعضـی بازارهـا همچون صنعـت راه آهن نیـز رقابت 

بسـیار اندکی وجـود دارد. 
6. افزایش درآمد دولت از طریق فروش دارائی ها

فـروش دارایی هـا بـه بخـش خصوصی درآمـد قابل  مالحظـه ای بـرای دولت ها 
ایجـاد مـی کند کـه می توانـد از طریق تامین مالی اجرای سیاسـت های توسـعه 

ای کمـک شـایان توجهی به آن هـا نماید.

معایب خصوصی سازی
1. به مخاطره افتادن نفع جمعی

صنایـع زیـادی هسـتند کـه خدمـات عمومـی مهمـی ماننـد بیمـه سـالمت، 
آمـوزش و حملونقـل عمومـی را ارائـه می-دهنـد. بسـیاری معتقدنـد کـه در این 
دسـته از صنایع، انگیزه سـود نبایسـتی هدف اصلـی بنگاه ها و صنعت باشـد. این 
گـروه بـزرگ مثال هـای متعددی ازجمله بیمه سـالمت را در اثبـات مدعای خود 
طـرح واز ایـن که به واسـطه خصوصی سـازی، اولویت اصلی این صنایع به کسـب 

سـود اختصـاص یابد، ابـراز نگرانی مـی کنند.
2.  از دست دادن سودهای بالقوه از جانب دولت

اسـناد مالـی نشـان دهنده این اسـت کـه تعداد زیـادی از بنگاه هـای خصوصی 
شـده به ویژه در کشـورهای توسـعه یافته نسـبتاً سـودآور بوده اند. به این معنی 
کـه دولـت هـا با خصوصی سـازی این صنایع سـودهای قابـل توزیع آن هـا را نیز 

به نفـع سـهامداران ثروتمند از دسـت می دهند.
3. ایجادانحصـار طبیعی و مشـکل بودن مدیریت تنظیـم انحصارهای 

صی  خصو
شـواهد و تجـارب جهانـی نشـان می دهد کـه خصوصی سـازی دربرخی صنایع 
باعـث ایجـاد انحصارهای خصوصی شـده اسـت. برای مثال آب شـرب لوله کشـی 
و یـا احـداث خـط راه آهـن هزینـه ثابـت قابـل توجهـی دارد کـه عرصـه را برای 
ورود بنـگاه هـای جدید و رقابـت تنگ می نماید. بنابراین خصوصی سـازی چنین 
صنعتـی تنهـا یـک انحصـار خصوصـی را ایجـاد می کند که ممکن اسـت مشـوق 
تعییـن قیمت های باالتر برای اسـتثمار مصرف کنندگان باشـد. جلوگیری از سـوء 
اسـتفاده از قـدرت انحصـاری، نیـاز بـه تنظیـم و نظـارت مسـتمر توسـط دولـت 
خواهـد داشـت که می تواند بسـیار پیچیده باشـد ویا یـا ناکارآمد باشـد. ازهمین 
رو بسـیاری چنیـن طـرح مـی کننـد که یـک انحصـار دولتی بـه مراتـب بهتر از 
یـک انحصـار خصوصی اسـت کـه ممکن اسـت زمینـه اسـتثمار مصرف کنندگان 

را فراهـم نماید!
4. تکه تکه شدن صنایع

خصوصـی سـازی در برخـی صنایـع ممکـن اسـت بـه تکـه تکـه شـدن آن ها 
بیانجامـد کـه کمتریـن آثـار منفـی آن کاهش بازده نسـبت به مقیـاس و افزایش 
پچیدگـی مدیریـت صنعـت مـی باشـد. بـرای مثـال خصوصی سـازی راه آهـن 
درانگلسـتان باعـث تجزیه شـبکه یکپارچـه راه آهن به شـرکت های زیرسـاخت و 
عملیـات راه آهـن متعدد شـد و این مسـئله ناهماهنگی گسـترده و ایجاد مناطقی 

را موجـب شـد کـه هیـچ شـخصی مسـولیت آن هـا را برعهده نمـی گرفت.
5.  افتادن در دام کوتاه مدت گرائی 

همان طـور کـه ممکـن اسـت مدیـران دولتـی براسـاس فشـارهای مـوردی و 
اهـداف کوتاه مـدت همچـون الزامـات مربـوط بـه انتخابـات منافـع بلنـد مدت و 
اساسـی تـر بنـگاه را نادیـده بگیرنـد؛ مدیران شـرکت هـای خصوصـی نیز ممکن 
اسـت در دام کوتـاه مـدت گرایـی گرفتـار شـوند. بـه عبـارت دیگـر ایـن احتمال 
نیـز وجـود دارد تـا مدیـران بنگاه هـای اقتصـادی بـرای جلب سـریع تـر رضایت 
سـهامداران بـا غافل شـدن از تمرکز و سـرمایه گذاری در پروژه هـای آینده نگرانه، 
بـه دنبـال راهبردهایـی باشـند کـه مـی تواند سـودهای کوتاه مـدت و آنـی را به 

دنبال داشـته باشـد. 

27
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ســـازمان خصوصی ســـازی، آخریـــن لیســـت از شـــرکت هایی کـــه بایـــد 
ـــابق  ـــه روال س ـــال و ب ـــار امس ـــوند را دربه ـــذار ش ـــاری واگ ـــال ج ـــان س ـــا پای ت
ــام 201 شـــرکت کـــه در  ــر نمـــوده اســـت. فهرســـتی طویـــل از نـ منتشـ
ـــزات اساســـی،  ـــه پتروشـــیمی و نفـــت، کشـــاورزی، فل ـــع مختلفـــی از جمل صنای
ــردی و  ــاختمان، جهانگـ ــاجی، سـ ــرق، نسـ ــل، بـ ــازی، حمل و نقـ ماشین سـ
ـــین  ـــان، ماش ـــوالد آذربایج ـــران، ف ـــای ای ـــند. آلومین ـــی باش ـــال م ـــزات فع تجهی
ـــز و  ـــیمی تبری ـــوب، پتروش ـــوم جن ـــع آلومینی ـــع صنای ـــز، مجتم ـــازی تبری س
ـــی  ـــارس، هواپیمای ـــج ف ـــی خلی ـــن الملل ـــل بی ـــد، حمل ونق ـــیمی دماون پتروش
کیـــش، بانـــک رفـــاه و بیمـــه اتکایـــی امیـــن فقـــط تعـــدادی از فهرســـت 

ـــد. ـــی دهن ـــکیل م ـــال را تش ـــذاری امس ـــل واگ ـــای قاب ـــرکت ه ش
ـــان در دو  ـــذاری همچن ـــای واگ ـــرکت ه ـــی ش ـــت اعالم ـــاس فهرس ـــر اس ب
دســـته طبقـــه بنـــدی مـــی شـــوند کـــه بـــه  اســـتناد مـــاده 2 فصـــل دوم 
ـــف  ـــاز و مکل ـــت مج ـــی، دول ـــون اساس ـــل 44 قان ـــی اص ـــت های اجرای سیاس
اســـت تـــا 100 درصـــد ســـهام شـــرکت های »گـــروه یـــک« و مطابـــق بـــا 
ـــروه  ـــرکت های »گ ـــهام ش ـــد س ـــا 80 درص ـــل 2 ت ـــاده 3 فص ـــای م تبصره ه
2« را بـــه بخش هـــای خصوصـــی، تعاونـــی و عمومـــی غیردولتـــی واگـــذار 
کنـــد. از مجمـــوع ایـــن شـــرکت هـــا بخـــش نفـــت و گاز بـــا 52 مـــورد وصنعـــت 
ـــع  ـــاص داده و صنای ـــود اختص ـــه خ ـــهم را ب ـــترین س ـــورد بیش ـــا 43 م ـــرق ب ب
ـــا  ـــی ب ـــع خدمات ـــورد وصنای ـــا 31 م ـــگل داری ب ـــروری و جن ـــاورزی، دامپ کش
24 مـــورد در مقام هـــای بعـــدی قـــرار گرفته انـــد. بـــا نـــگاه اســـتانی نیـــز  
ـــترین  ـــرکت، بیش ـــا 10 ش ـــتان ب ـــس از آن خوزس ـــرکت و پ ـــا 36 ش ـــران ب ته

ـــد.  ـــاص داده ان ـــود اختص ـــه خ ـــور ب ـــای کش ـــتان ه ـــان اس ـــار را درمی آم
ـــال  ـــازی، امس ـــاز خصوصی س ـــان آغ ـــاله از زم ـــت 10س ـــه فرص ـــه ب ـــا توج ب
ـــن  ـــت. ای ـــا دانس ـــرکت ه ـــن ش ـــذاری ای ـــی واگ ـــت قانون ـــن مهل ـــد آخری را بای
درحالـــی اســـت کـــه 101 مـــورد از مجموعـــه منتشـــره علـــی رغـــم قـــرار 

ـــک  ـــان درتمل ـــل همچن ـــای قب ـــال ه ـــذاری س ـــای واگ ـــت ه ـــن در لیس گرفت
دولـــت باقـــی مانـــده انـــد وچنـــد مـــاه باقـــی مانـــده ســـال نیـــز فرصـــت 
زیـــادی بـــرای فـــروش ایـــن شـــرکت هـــا در کنـــار معرفـــی 100 شـــرکت 
دیگـــر لیســـت بـــه ســـرمایه گـــذاران بخـــش خصوصـــی بـــه شـــمار نمـــی 
ـــی  ـــد، م ـــن فراین ـــاله ای ـــوابق ده س ـــه س ـــا ب ـــف و توجه ـــن وص ـــا ای ـــد. ب آی
ـــن  ـــی تعیی ـــداف کم ـــه اه ـــتیابی ب ـــت دس ـــازی را از باب ـــی س ـــوان خصوص ت

ـــت.  ـــق دانس ـــده ناموف ش
ـــا  ـــاع از آنچـــه ب ـــه دف ـــه ب ـــر کارشناســـی اســـت ک ـــز کمت ـــی نی از لحـــاظ کیف
ـــود  ـــار موج ـــاس آم ـــردازد. براس ـــه، بپ ـــورت پذیرفت ـــازی ص ـــی س ـــام خصوص ن
حـــدود 21 درصـــد از واگذاری هـــا )از ســـال 80 تـــا نیمـــه اول94( بابـــت 
انتقـــال ســـهام یـــا دارایـــی بـــه اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی طلبـــکار از 
ـــم  ـــد از کل حج ـــل 21 درص ـــر حداق ـــارت دیگ ـــه عب ـــت. ب ـــوده اس ـــت ب دول
خصوصی ســـازی از ســـال 80 تـــا کنـــون درقبـــال تســـویه بدهـــی دولـــت 
انجـــام شـــده اســـت. دولـــت، بـــه دلیـــل پیشـــقدم نشـــدن جـــدی بخـــش 
ـــی  ـــل توجه ـــش قاب ـــر، بخ ـــل دیگ ـــر دلی ـــه ه ـــا ب ـــد و ی ـــرای خری ـــی ب خصوص
از بنـــگاه هـــای اقتصـــادی موجـــود در لیســـت واگـــذاری را بابـــت تســـویه 
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــوده اس ـــذار نم ـــی واگ ـــبه دولت ـــای ش ـــه ارگان ه ـــود ب ـــی خ بده
ـــی  ـــمار م ـــه ش ـــن ب ـــت ممک ـــن حال ـــی بدتری ـــری و عمل ـــاظ نظ ـــه لح ـــد ب رون
ـــورد  ـــاله م ـــی دوره ده س ـــا در ط ـــذاری ه ـــد از کل واگ ـــدود 22 درص رود. ح
ـــااز  ـــت آن -تقریب ـــه وضعی ـــده ک ـــام ش ـــت انج ـــهام عدال ـــب س ـــز درقال ـــر نی نظ
همـــه جهـــات- همچنـــان در هالـــه ای از ابهـــام قـــرار دارد. بـــه عبارتـــی 
ودریـــک کالم مـــی تـــوان گفـــت کـــه بخـــش اعظـــم خصوصی ســـازی ها 
ـــده  ـــام ش ـــه انج ـــه خزان ـــی ب ـــز وجه ـــدون واری ـــال ب ـــاری و عم ـــکلی، اجب ش
و بخشـــی هـــم کـــه از قبـــل از آن درآمـــدی نصیـــب دولـــت گردیـــده بـــا 
ــت  ــوده اسـ ــراه بـ ــی همـ ــبه دولتـ ــای شـ ــری بخش هـ ــتازی و درگیـ پیشـ

حال و روز کنونی خصوصی سازی درایران
ایمان طاهریان
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ـــش  ـــوان بخ ـــه عن ـــل ب ـــورت کام ـــه ص ـــل ب ـــا را حداق ـــوان آن ه ـــی ت ـــه نم ک
ـــورد  ـــه م ـــک از س ـــچ ی ـــوان هی ـــاید اصـــال نت ـــاب آورد و ش ـــه حس خصوصـــی ب
فـــوق را بـــا تعاریـــف متعـــارف علـــم اقتصـــاد خصوصی ســـازی نامیـــد. در 
ـــورت  ـــی ص ـــش خصوص ـــه بخ ـــت ب ـــال مالکی ـــه انتق ـــز ک ـــواردی نی ـــدک م ان
پذیرفتـــه، صالحیـــت فنـــی چنـــدان مـــورد توجـــه قـــرار نگرفتـــه اســـت. 
ـــد  ـــه درآم ـــردد ک ـــی گ ـــاز م ـــت ب ـــن واقعی ـــه ای ـــر ب ـــن ام ـــل ای ـــی از عل یک
ـــاالنه  ـــه س ـــدی در بودج ـــع درآم ـــوان منب ـــه عن ـــازی، ب ـــل از خصوصی س حاص
ـــت  ـــده دول ـــوان نماین ـــه عن ـــازی ب ـــی س ـــازمان خصوص ـــردد و س ـــاظ می گ لح
ـــدی  ـــه بن ـــاس بودج ـــل براس ـــذاری کام ـــت واگ ـــود را در جه ـــالش خ ـــا ت صرف
تکلیفـــی، معطـــوف مـــی دارد. در چنیـــن حالتـــی جـــای تعجبـــی نیســـت 
ـــی  ـــی متقاض ـــت مال ـــا وضعی ـــده و تنه ـــگ ش ـــی کمرن ـــای فن ـــه صالحیت ه ک
ـــد از  ـــرکت بع ـــت ش ـــر سرنوش ـــف ب ـــام تکلی ـــی انج ـــه عبارت ـــردد. ب ـــاظ گ لح
ـــی و  ـــش خصوص ـــه بخ ـــود ک ـــی ش ـــه نم ـــد و توج ـــی یاب ـــت م ـــذاری اولوی واگ
ـــذر  ـــن رهگ ـــه در ای ـــی هســـتند ک ـــر دو ســـرمایه مل واحـــد خصوصـــی شـــده ه

ـــد. ـــن برون ـــت از بی ـــن اس ـــی ممک حت
ـــتان  ـــز داس ـــد نی ـــی افت ـــاده و م ـــاق افت ـــا اتف ـــذاری ه ـــس از واگ ـــه پ آنچ
دیگـــری اســـت کـــه چشـــم انـــداز نـــا مطلوبـــی بـــرای مشـــارکت بخـــش 
ـــت.  ـــوده اس ـــاد نم ـــدی ایج ـــای بع ـــذاری ه ـــد در واگ ـــی و مول ـــی واقع خصوص
تغییـــر دفعتـــی سیاســـت هـــای دولـــت در قبـــال شـــرکت هـــای واگـــذار 
ـــت  ـــت جه ـــه رقاب ـــد ب ـــی مول ـــش خصوص ـــه ورود بخ ـــت ک ـــی اس ـــده مانع ش
ـــس از  ـــال پ ـــرای مث ـــد. ب ـــی نمای ـــه نمـــوده و م ـــارا بســـیار پرهزین ـــاع آن ه ابتی
ـــه  ـــه گرفت ـــره مالکان ـــت به ـــر دریاف ـــم ب ـــی تصمی ـــرکت های معدن ـــذاری ش واگ
ـــد  ـــوراک چن ـــرخ خ ـــیمی ن ـــای پتروش ـــرکت ه ـــذاری ش ـــس از واگ ـــا پ ـــدو ی ش
ـــد  ـــد در فراین ـــه بای ـــه هم ـــت ک ـــش  یاف ـــی افزای ـــرف جهان ـــارج از ع ـــر و خ براب
ـــد  ـــی گردی ـــانی م ـــالع رس ـــفاف واط ـــذاری ش ـــل از واگ ـــازی و قب ـــی س خصوص
ـــه  ـــردد. تجرب ـــاظ گ ـــم او لح ـــدار وتصمی ـــادی خری ـــای اقتص ـــی ه ـــا در ارزیاب ت
ـــت  ـــرد دول ـــر رویک ـــری از تغیی ـــداق دیگ ـــز مص ـــدرا نی ـــازی ص ـــی س خصوص
نســـبت بـــه شـــرکت پـــس از واگـــذاری دارد. ایـــن مجموعـــه بـــه عنـــوان 
ـــازی،  ـــتی س ـــی و کش ـــات دریای ـــوزه تاسیس ـــور در ح ـــرکت کش ـــن ش قویتری
ـــد  ـــد و چن ـــروم ش ـــت مح ـــن و حمای ـــروژه گرفت ـــازی از پ ـــس از خصوصی س پ
ـــف و  ـــت ضعی ـــا در نهای ـــد ت ـــش گردی ـــدم نصیب ـــت چن ـــک دس ـــروژه کوچ پ
ـــتوانه  ـــا پش ـــی ب ـــم مل ـــرمایه عظی ـــک س ـــی ی ـــه راحت ـــد و ب ـــر ش ـــف ت ضعی

ـــاد. ـــول نه ـــه اف ـــان رو ب ـــش بنی ـــد دان ـــر تولی ـــی ب ـــی مبتن فن
ــر  ــی در برابـ ــولین محلـ ــگاه و مسـ ــطح بنـ ــه در سـ ــری کـ ــع دیگـ مانـ
ـــی  ـــان و برخ ـــالل کارکن ـــت و اخت ـــد مقاوم ـــی یاب ـــروز م ـــازی ب ـــی س خصوص
ـــش  ـــه بخ ـــی ب ـــات دولت ـــرکت ها و کارخانج ـــذاری ش ـــی در واگ ـــولین محل مس
ـــد  ـــی کنن ـــتدالل م ـــی اس ـــال های ـــرح مث ـــا ط ـــروه ب ـــن گ ـــت. ای ـــی اس خصوص
کـــه شـــرکت هـــای قبلـــی بـــه شـــکلی نامطلـــوب و بســـیار پاییـــن تـــر از 

قیمـــت واقعـــی خـــود واگـــذار شـــده انـــد -کـــه البتـــه حداقـــل دربرخـــی 
مـــوارد مدعـــای درســـتی اســـت- ولـــی بـــه هـــر روی حتـــی در صـــورت 
ـــا  ـــت ه ـــه مقاوم ـــن گون ـــت ای ـــد اس ـــم بعی ـــا ه ـــذاری ه ـــوب واگ ـــام مطل انج
ـــی  ـــت های ـــا و مقاوم ـــت ه ـــت مخالف ـــن اس ـــرا گاه ممک ـــند، زی ـــر برس ـــه صف ب
ـــاز  ـــا نی ـــع آن ه ـــه رف ـــورت پذیردک ـــناخت، ص ـــراف و ش ـــدم اش ـــت ع ـــه جه ب
ـــان  ـــه آن ـــد داشـــت و البت ـــات درســـت خواه ـــه اطالع ـــانی و ارائ ـــه اطـــالع رس ب
ـــتان  ـــره دوس ـــازی دای ـــا خصوصی س ـــته و ب ـــادت داش ـــی ع ـــت دولت ـــه ران ـــه ب ک
ـــی  ـــش خصوص ـــور بخ ـــا حض ـــی ب ـــد، حت ـــر  ببینن ـــود را در خط ـــع خ و مناف
مولـــد و واقعـــی و علیرغـــم شـــفاف ســـازی و اطـــالع رســـانی بـــه دلیـــل 
احتمـــال تغییـــر مدیریت هـــا مخالفـــت خواهنـــد نمـــود. چنیـــن مقاومتـــی 
ـــا  ـــه تنه ـــرایط عادالن ـــت و ش ـــه قیم ـــی و ب ـــازی واقع ـــل خصوصی س در مقاب
ـــه  ـــی را ب ـــع عموم ـــته و مناف ـــی داش ـــخصی و گروه ـــع ش ـــن مناف ـــا تامی منش
خطـــر می انـــدازد. زمانـــی کـــه سیاســـت های اصـــل 44 وهمچنیـــن یکـــی 
ــازی  ــر خصوصی سـ ــد بـ ــی، تاکیـ ــاد مقاومتـ ــی اقتصـ ــای اساسـ از مولفه هـ
ــور را در  ــع کشـ ــس منافـ ــت و مجلـ ــاد دارد و دولـ ــازی اقتصـ و مردمی سـ
خصوصی ســـازی واقعـــی می داننـــد، مقاومت هایـــی از جنـــس منفعـــت 
ـــر روی  ـــه ه ـــی ب ـــت ول ـــند اس ـــده و ناپس ـــیار نکوهی ـــی بس ـــخصی و گروه ش
ـــد خصوصـــی  ـــری بخـــش مول ـــم گی ـــی و تصمی ـــا در ارزیاب ـــت ه ـــن مقاوم همی
ـــا  ـــواره آن ه ـــوده و هم ـــذار ب ـــر گ ـــیار تاثی ـــد بس ـــن رون ـــارکت در ای ـــرای مش ب
ـــاند.  ـــی هراس ـــاالی آن م ـــای ب ـــه ه ـــل هزین ـــن وادی وتحم ـــه ای را از ورود ب
ـــای  ـــرکت ه ـــا ش ـــپولیس وی ـــتقالل و پرس ـــگاه های اس ـــذاری باش ـــی واگ حواش
احـــداث صنعـــت، ماشـــین ســـازی تبریـــز، ســـنگ آهـــن مرکـــزی، فـــوالد 
ـــزوده  ـــراس اف ـــرس و ه ـــو ت ـــن ج ـــر ای ـــدی ب ـــوم المه ـــان و الومینی آذربایج
اســـت و موانـــع جـــدی دیگـــری را بـــر راه خصوصـــی ســـازی واقعـــی بـــا 

ـــت. ـــوده اس ـــاد نم ـــی ایج ـــش خصوص ـــد بخ ـــخاص مول ـــور اش حض
ــت های  ــل 44 و سیاسـ ــت های اصـ ــالف سیاسـ ــیاری برخـ ــع بسـ در واقـ
ـــا  ـــه ب ـــه مقابل ـــال ب ـــی، عم ـــبه دولت ـــی و ش ـــش دولت ـــی در بخ ـــاد مقاومت اقتص
ـــت  ـــای نادرس ـــه ه ـــالح روی ـــف اص ـــن وص ـــد. باای ـــازی پرداخته ان خصوصی س
ـــور  ـــذار کش ـــر گ ـــطوح تاثی ـــام س ـــم تم ـــد تفاه ـــح آن نیازمن ـــداوم صحی و ت
ـــت  ـــام وماموری ـــا ن ـــی ب ـــتاد فعال ـــکیل س ـــاید تش ـــت. ش ـــی اس ـــی مل و عزم
ـــکل  ـــی از مش ـــد بخش ـــوه  بتوان ـــه ق ـــطح س ـــازی در س ـــت از خصوصی س حمای
را حـــل کنـــد ســـتادی کـــه پـــس از واگـــذاری نیـــز، ضمـــن حمایـــت از 
بخـــش خصوصـــی مشـــارکت کننـــده در مقابـــل هجمه هـــا و فشـــارها، بـــر 
ـــت  ـــن حال ـــد. در ای ـــارت کن ـــطوح، نظ ـــه س ـــت درهم ـــدات دول ـــرای  تعه اج
ـــام  ـــت تم ـــا جدی ـــش ب ـــش از پی ـــز بی ـــد نی ـــی و مول ـــی واقع ـــش خصوص بخ
وبـــدون نگرانـــی از عـــدم التـــزام دولـــت بـــه تعهـــدات خـــود، دراجـــرای 
سیاســـت هـــای باالدســـتی نظـــام در حـــوزه خصوصـــی ســـازی مشـــارکت 

ـــرد. ـــد ک خواه
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کلینی: ضمن تشکر از انجمن اقتصاددانان 
نمودن  فراهم  دلیل  به  )شمال غرب(  ایران 
الزامات  زمینه های علمی گفتگو در خصوص 
حضور یک بخش خصوصی مقتدر و توانمند، 
مایل هستم در خصوص مسائل واقعی که در 
را  مطالبی  هستیم،  درگیر  آن  با  زمینه  این 
عنوان کنم. سوال اساسی این است که آیا امروز ما در کشور یک بخش خصوصی 
در  که  است  قادر  تنها  هم اکنون  خصوصی  بخش  نه؟  یا  داریم  مقتدر  و  توانا 
تنگناهای مشکالتی که با آن دست و پنجه نرم می کند، خود را به سختی جلو 
بکشد و آنقدر گرفتار مسائل خاصی است که توانایی ها و پتانسیل های کارآفرینی  
خود را در درون خیل عظیم مشکالت گم کرده است. ببینید اقتصاد ما از بدو 
تعاونی و  اقتصاد  اقتصاد دولتی،  یافته است؛  انقالب در سه بخش عمده ظهور 
تافته  ای جدا  بخش خصوصی  که  می دانید  البته همه  بخش خصوصی.  اقتصاد 
را  الزم  توانایی  که  مردمی  مردم هستند؛  همان  بخش خصوصی  نیست؛  بافته 
بغض  خصوصی  بخش  به  نسبت  انقالب  بدو  در  دارند.  اقتصادی  فعالیت  برای 
عجیبی وجود داشت و صرفاً بخش تعاونی مورد توجه دولت مردان بود. تالش بر 
این بود که بخش تعاونی در اقتصاد کشور ما جایگاه مناسبی پیدا کند و بتواند 
بخش عظیمی از اقتصاد کشور را در دست بگیرد ولی متاسفانه این بخش به 
علت برخی مسائل فرهنگی دیرپای ما و این که ما نسبت به کارهای جمعی عالقه 
چندانی نداریم، کارایی چندانی نیافت. به گونه ای که امروز بعد از گذشت سی 
و چند سال، می بینیم که بخش تعاونی هیچ جایگاهی در اقتصاد ما ندارد و اما 
بخش دولتی که قسمت اعظمی از اقتصاد کشور یعنی چیزی حدود 85 درصد 
را در دست دارد، از منابع ملی استفاده می کند و با پول مملکت فربه شده و 
در مقابل کاری هم برای اقتصاد ما انجام نداده است. این چیزی است که خود 
دولت مردان هم به آن اذعان دارند و معترفند که اقتصاد دولتی امکانات را بلعیده 
و کارایی هم نداشته است. من به عنوان مثال می توانم به شرکت ماشین سازی 
تبریز اشاره کنم که روزگاری یک کارخانه مقتدر و قدرتمند بود اما ببینید امروز 
به چه روزی افتاده است؟ این کارخانه تا همین امروز  هم به مدد منابع دولتی 
توانسته سرپا بماند. امروز بخش خصوصی ما از هر زمان دیگری در طول این 
امروز یک بخش خصوصی  ما  است.  تر  و مشکل دار  سی و چند سال ضعیف تر 
گرفتار داریم این بخش به حدی گرفتار است که صرفاً به بودن و نبودنش فکر 
می کند این وضعیت بخش خصوصی است و واقعاً مشکالت بخش خصوصی حد 
و مرزی ندارد. به نظرم همین که بخش خصوصی تا همین امروز هم سرپا مانده، 
توانایی آن را نشان می دهد. من یک مثال ساده از مساله مالیات ها بزنم، ما امروز 
بر مبنای ارزش دفتری و ارزش معامالتی خودمان مالیات نمی دهیم بلکه مالیات 
را برای ما تکلیف می کنند. این باعث می شود که ندانیم که امسال چقدر مالیات 
خواهیم داد. همه می دانیم که اقتصاد ما در بحران است اما برای این بحران چه 
کاری انجام شده است ؟ مثاًل یکی از کارهایی که اخیراً صورت گرفت این بود که 
دولت پول هایی را برای گرم شدن موتور اقتصاد تزریق کرد اما مطمئن باشید که 

آن پول ها برنمی گردد چون همه واحدهای تولیدی، آن منابع مالی را به زخم های 
سابق خود زدند و چون گردش کاری وجود ندارد، درآمد هم وجود ندارد. باید 
گردش کاری وجود داشته باشد که درآمد ایجاد شود تا واحد بتواند کار کند و 
مبالغی که از بانک گرفته است را بازگرداند. اما مساله این است که در کش و 
قوس همین بحران مالیات های سنگینی را برای ما تعیین می کنند. در گذشته 
انعطاف بیشتری از خود  این مالیات ها را تقسیط می کردیم و اداره دارایی هم 
نشان می داد اما االن تقسیط ها با نرخ بهره ای حدود 30درصد انجام می گیرد. 
آیا این کار مصداق حمایت از تولید است؟ در این وانفسا چه کسی می تواند با 
بهره 30درصدی مالیات خود را تقسیط کند؟ این کار کاماًل ضد تولید و به مثابه 
در  واحدهای بخش خصوصی  است.  تولیدی  فعالیت های  و کشتن  خفه کردن 
داالن های دور دراز ادارات گرفتارند و هیچ دوره ای مشکالت این قدر پردامنه و 
عمیق نبوده است. بر همین مبنا ما وقتی از بخش خصوصی صحبت می کنیم 
باید تنگناهای آن را در عمل و در عالم واقع مطرح کنیم. قابل انکار نیست که 
دولت کنونی خود نیز بسیار گرفتار است برای این که میراث بسیار پردردسری 
را تحویل گرفته که به این زودی ها امکان ترمیم آن وجود ندارد. ما این را درک 
می کنیم و این یک واقعیت است بخشی از مشکالت اساساً به این دوره ربطی 
ندارند و مربوط به دوره های پیشین است. مثاًل طرح های زودبازده که ما از آن 
به عنوان طرح های زود بر باد ده یاد می کنیم، به جز بدنام کردن بخش خصوصی 
چه کمکی به آن کردند؟ در طول سی وچند سال اخیر حتی طرح هایی که در 
مرحله تدوین با هدف حمایت از بخش خصوصی به رشته تحریر درآمده اند. در 
از بین رفته  بالقوه مثبت آن هم  اثرات  عمل آنقدر بد اجرا شده است که کل 
به  از دو سال زمان می برد مثاًل زمانی که  است. هم اکنون گرفتن مجوز بیش 
اخذ  را  مربوطه  مجوزهای  تا  می کنیم  رجوع  زیست   محیط  از  حفاظت  اداره 
کنیم آنجا گرفتار می شویم که مجوزهای قبلی ما هم از انتفاق ساقط می شوند. 
این ها واقعیت بخش خصوصی است و ما باید به این مسائل واقف باشیم اقتصاد 
ما در بخش خصوصی موفق نبوده است بخش خصوصی اگر مقتدر و توانا نباشد. 

اقتصاد کشور، راهی به پیش نخواهد برد.
که  است  این  است  خصوصی  بخش  گریبان گر  که  دیگر  مسائل  جمله  از 
در  حتی  ما  ندارند.  نقشی  بین المللی  تعامالت  در  خصوصی  بخش  نمایندگان 
وطن خویش هم غریبیم و وقتی در وطن خویش چنین هستیم، چطور می توانیم 
در عرصه بین المللی برای خودمان جایی پیدا کنیم. باید بدون تعارفات معمول، 

مشکالت بخش خصوصی را تبیین و برای رفع آن چاره ای اندیشیده شود.

خدمت  خیرمقدم  عرض  ضمن   : ژائله 
انجمن  از  محترم  دانشجویان  و  اساتید 
فراهم  برای  )شمال غرب(  ایران  اقتصاددانان 
آوردن این فرصت تشکر می کنم به نظرم اول 
بایستی ببینیم ما االن از لحاظ اقتصادی در 
کجا قرار داریم و این که اساساً رویکرد دولت ها 

عنوان  تحت  غرب(  شمال  شعبه  ایران)  اقتصاددانان  انجمن  اندیشی  هم  نشست  ماه  آبان  ام   27 مورخ  شنبه  پنج  روز 
این نشست، جناب آقای پرویز  برگزار شد. سخنران  یا ضرورت های تقویت بخش خصوصی  توانمندشدن بخش خصوصی 

محمدزاده، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز و عضو انجمن اقتصاددانان ایران بود. 
ایشان سخنرانی خود را با طرح موضوع تمدید مجدد تحریم های ده ساله آمریکا علیه ایران شروع کردند و این که فضای 
کسب و کار در دنیا و به ویژه در کشور ما فضایی بسیار متالطم می باشد که الزم است بخش خصوصی  به اندازه ای توانمند 
شود که قابلیت انعطاف پذیری آن در برابر تغییرات حداکثر گردد.  وی در ادامه به ویژگی های بازار ایران از لحاظ جمعیتی، 
تولید ناخالص ملی، تولید اسمی، قدرت خرید، نرخ شهرنشینی و مولفه های سنی پرداخت. موضوع اصلی بحث ایشان، مساله 

تحریم ها و تاثیر آن بر روی مراودات اقتصادی بنگاه ها و شرکت های ایرانی و بین المللی بود.
در ادامه این نشست، پنلی با حضور پرویز کلینی، مدیر عامل شرکت نوش ایران و یونس ژائله، رییس هیات مدیره گروه 

صنایع غذایی شیرین عسل تشکیل شد که گزاش مبسوط آن در پی می آید:
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در خالل تمام سال ها در قبال بخش خصوصی چه بوده است؟ هنوز 85 درصد 
اقتصاد در دست بخش دولتی است و بخش دولتی به این سادگی ها هم حاضر 
نیست این سهم را از دست بدهد و در مقابل بازارها هر روز کوچک و کوچک تر 
می شود و دولت بزرگ و بزرگ تر. ممکن است عده ای پاسخ دهند که با وجود 
این تفسیری که شما از شرایط دارید همچنان شرکت هایی هستند که در همین 
شرایط رشد می کنند اما این ها غافل هستند که بایستی همه رشد کنیم ما در 
با  امروز  افتادیم. ما  از کشورهای رقیب، عقب  اقتصادی منطقه و  مقیاس رشد 
جمعیت 82 میلیون نفری که 60درصد از آن زیر 35 سال یعنی جمعیت جوان 
هستند باز رشد اقتصادی منفی داریم و از طرف دیگر می بینیم که نرخ تورم را 
کاهش داده ایم  و دولت به این مساله افتخار می کند اما می بینیم که مشکالت 
بخش تولید و بخش خصوصی هر روز بیش تر می شود. وقتی مساله مورد بررسی 
قرار می گیرد، می بینیم که در سه سال گذشته رشد نقدینگی دوبرابر شده یعنی 
یک عده نشستند بالوقفه پول چاپ می کنند. تا زمانی که حاکمیت قانون وجود 
ندارد و هرکسی هرکاری می خواهد انجام می دهد، همین وضع مستدام خواهد 

بود.
 5000 تا  آن  افزایش  پیش بینی ها  و  است  رسیده   3700 به  امروز  ارز  نرخ 
تومان را هم نشان می دهند برخی از بانک ها ورشکسته شده اند و در بورس هم 
مشکالت فراوانی وجود دارد. هم بخش مالی و هم بخش تولید وضع نامناسبی 
دارند را می بینید وضعش خراب است. بخش صادرات هم با کاهش حجم مواجه 
این ها را همه می دانند ولی راهکار چیست ؟ به نظر من گام  است. خب همه 
اول در حل مشکالت بخش آموزش است. امروز کیفیت خروجی دانشگاه های 
ما بسیار پایین است و این یعنی بزرگترین ضربه به اقتصاد کشور. دانشگاه های 
کار  نیروی  االن  اما  نمی دهند..  را  کار  بازار  در  دانشجویان روحیه حضور  به  ما 
تحصیل کرده ای الزم داریم که در بازار بین المللی حضور پیدا کند و شروع به 
رقابت کند این نیروهای تحصیل کرده توانمند هستند که می توانند محصوالت 
نقطه  ما  آموزش  پس  کنند  تولید  کمتر  شده  تمام  قیمت  با  را  باال  کیفیت  با 
ضعف اساسی ماست و بایستی برای این مساله یک راه حل اساسی پیدا کنیم. 
می توان الگوهای موجود در دنیا را بررسی کرد. باز هم تاکید می کنم که آموزش 
ارتباط  بسیار مهم است. ما در حوزه آموزش  بسیار ضعیف عمل می  کنیم و 
بین صنعت و دانشگاه هم در حد صفر است. تا زمانی که ما از منابع علمی و 
تجربه های بین المللی جدا باشیم و نتوانیم از آن استفاده کنیم موفقیت از ما 
دور خواهد بود. موضوع بعدی به مساله اهلیت برمی گردد ، ببینید قرار نیست 
همه کشور صنعتگر بشوند باید این تصور را از مغزمان بیرون بیاوریم، اصاًل به 
ده هزار واحد صنعتی  نیاز نداریم. ما اگر تنها دویست واحد استاندارد و درست 
دارد،  مالی  میلیارد دالر گردش  باشیم که 140  داشته  نستله  اندازه  و  در حد 
برخورد  نحوه  نمی افتد؟ چون  اتفاق  امر  این  چرا  ولی  می شود.  ما حل  مسائل 
حاکمیت با بخش خصوصی این است که بخش خصوصی نباید از یک سطحی 
فراتر برود و بزرگ شود.اول باید این فرهنگ در سطح باالی نظام اصالح شود و  
که بزرگ شدن و قوی تر شدن بخش خصوصی مانعی برای کشور تلقی نشود. 
زمانی که یک نفر بزرگ می  شود از چند جبهه به آن حمله می  شود و آن قدر 
از همه طرف به او فشار می آوردند که فقط مانند الک پشت سرش را در الک 
خود بکند و حرکت نکند. رشد و بالندگی بایستی به ارزش تبدیل شود و اگر 
کسی بزرگ شد، بایستی به او بیشتر کمک کنیم. آیا به درختی که خوب میوه 
می دهد بیشتر رسیدگی می کنید یا به درختی که میوه نمی دهد ؟ هر باغبانی 
به درختی که میوه خوب می دهد بیشتر رسیدگی می کند حتی از شاخه های آن 
درخت ها هم برای توسعه دیگر درختان و پیوند زدن استفاده می کنند اما ما در 
کشور خودمان این را قطع می کنیم. اصالح این فرهنگ و رویکرد به عهده دولت 
است. حال ببینیم آیا صرف حل شدن  این مسائل یعنی در اولویت قرار گرفتن 
مساله آموزشی و اصالح فرهنگ کار و مواجهه با بخش خصوصی، کل مشکالت 
ما را رفع و رجوع می کند. پاسخ منفی است. چون ما عماًل با مسائل دیگری نیز 
سروکار داریم . از سال 1387 یک قانون بسیار خوب که در دنیا هم به خوبی 
کردیم.  اجرا  کشور  در  را  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  نام  به  می شود،  اجرا 
غافل از این که با تصویب و اجرای این قانون چه بالیی سر کشور می آید. این 
قانون را طوری اجرا می کنیم که امروز صنعت ما قیمت تمام شده 42 درصدی 
تحمل می کند. یعنی 42درصد بر میانگین قیمت تمام شده محصوالتی که تولید 
در  مرحله ای که صندلی  آن  تا  بری  مرحله چوب  از  و  اضافه می شود  می شود 
مغازه به فروش می رسد در تمامی کاالها در چند مرحله، مالیات بر ارزش افزوده 
اما  با این که در شرایط رکود به سر می بریم  این باعث شده  دریافت می کنیم. 

درآمدهای مالیاتی کشور چند برابر شود.

پس وضعیت بدیت ترتیب است که 85 درصد از اقتصاد کشور دولتی و 15 
درصد مابقی در دست بخش خصوصی است که توان حضور در بازار را به طور 
روزافزونی از دست می دهد. بخش دولتی زمانی که با این مساله مواجه می شود 
در نهایت هیات مدیره خود را عوض می کند اما بخش خصوصی مجبور است 

کرکره خود را پایین بکشد و هر روز کوچکتر شود.
قیمت تمام شده محصوالت ما اقتصاد ما را نابود کرده است و ما نمی توانیم 
در رقابت جهانی حضور داشته باشیم میزان صادرات ما  72 میلیارد دالر بود 
یافته است و هر روز هم کمتر می شود و  که هم اکنون به 40 میلیارد کاهش 
هر روز داریم کمتر می شویم پس قیمت تمام شده اثر بسیار مهمی بر اقتصاد و 
سرمایه گذاری خارجی دارد. من و سایر دوستان شاغل در بخش خصوصی که 
بایستی در  این چنینی  این مورد صورت دهیم. مسائل  برای  نمی توانیم کاری 
سطح کالن نظام مورد بررسی قرار گیرند اما اکثر مسائلی که بنگاه های خصوصی 
را تحت تاثیر قرار می دهند، خارج از حیطه کنترل فعالیت بخش خصوصی قرار 
می گیرند. بنگاه های ما توانسته اند رشد کنند و موفق عمل کرده اند ولی این که 
امروز و با وجود این مسائل چه اتفاقی برای صنعت کشور خواهد افتاد مبهم و 

جای سوال است.
ببینید یکی از مسائل مهم بنگاه ها و شرکت های خصوصی مساله تامین مالی 
است اگر این استان نتواند در آینده نزدیک منابع خود را مدیریت کند به گونه ای 
که این منابع در اختیارتولید و اقتصاد این استان قرار گیرد. مشکالت وخیم تر 
این استان جمع  بانک هایی را می شناسیم که منابع را در  خواهد شد. االن ما 
می کنند و به استان های دیگر یعنی با یک سومدیریت در سیستم بانکی تمام 
منابع به هدر می رود و فقط روی کاغذ و عدد رقم می بینیم که پولی وجود دارد 
باید جلوی این رویه ها را بگیریم و منابع مالی استان باید همین جا خرج شوند، 
اتاق های  نقش  توسعه  استان  توسعه  برای  هستند.  استان  این  به  متعلق  چون 
بازرگانی و ان جی او ها هم بسیار با اهمیت است. بخش خصوصی هم بایستی 
بتواند هم راستا با این نهادها حرکت کند اما متاسفانه بخش خصوصی درگیر 
مشکالت خود است. امروز بخش خصوصی نتواند کنسرسیوم های صادراتی ایجاد 
کند و نتواند جایگاه خود را  در بازارهای بین المللی حفظ کند چه بالیی سر 
صادرات می آید؟ هنوز ما نمی دانیم برای چه کشوری چه کاالیی تولید کنیم ؟ 
خب، یک کارآفرین خرده پا که در آغاز راه است قادر به تشخیص این اولویت 
نیست. ولی اگر اتاق بازرگانی و ان جی اوها تالش کنند که زمینه را فراهم کنند 
و بسترسازی کنند و مشخص نمایند که در چه زمینه ای بایستی سرمایه گذاری 

صورت بگیرد، راه بسیار هموار خواهدشد. 
هیات های خارجی زیادی آمدند و رفتند ولی بخش خصوصی چه استفاده ای 
از این هیات ها کرد ؟ بخش خصوصی باید نظر بدهد که از چه شرکت هایی برای 

همکاری و سرمایه گذاری دعوت شود 
رغم  به  نه،  ؟  بزنیم  یاس  از  حرف  باید  فقط  آیا  شد؟  امید  نا  باید  آیا  ولی 
همین  و  می کنیم  عمل  موفق  خودمان  شرکت های  در  ما  جاری،  واقعیت های 
امسال 43درصد رشد صادرات داریم. بنابرین می توان در همین شرایط بد نیز 
موفقیت را ساخت اما چگونه؟ باید بنشینیم و با یکدیگر بررسی کنیم نشست ها، 
این ها،  تمام  کنار  در  و  شود.  تشکیل  باید  مرتبطی  کمیسیون های  و  جلسات 
تولیدکننده ها اول بایستی بازار ایران را هدف قرار دهند. اگر من در استان خودم 
بتوانیم  خودمان  استان  در  اگر  می شوم  موفق  هم  دنیا  در  حتماً  بشوم،  موفق 
هم گرایی، هم جهت بودن و همفکر بودن را ایجاد کنیم، حتماً می توانیم از بازار 
کشور سهم بزرگی را نصیب استانمان کنیم. در کنار این تمرین بزرگ، می توانیم 
در همین کشورهای اطراف خودمان هم موفقیت ایجاد کنیم و بعد می توان به 
بازارهای بین المللی اندیشید. همین شرایط سخت را باید قبول کرد و مبارزه را 
ادامه داد. بالخره دولت و حاکمیت هم در یک جایی متوجه خواهند شد که 
زمانی که فردی که  سرمایه اش را صرف تولید این کشور می کند و کل درآمد 
خود را صرف اشتغال می کند، بایستی از او حمایت صورت گیرد و نباید مالیات 
او  به  باید  افزوده آن را به عنوان اهرم فشار بر روی وی اعمال نمود.  و ارزش 
کمک شود و باید این انگیزه ها در بخش خصوصی ایجاد شود تا بخش خصوصی 
بزرگی در کشور ایجاد گردد و همگان تحمل حضور آن بخش خصوصی بزرگ 
را داشته باشند. این تحول در دولت فعاًل وجود ندارد ولی ما تالش داریم که 
گفتگویی با نمایندگان دولت آغاز شود. تنها راه نجات اقتصاد ایران بزرگ شدن 
بخش خصوصی است. اگر بخش خصوصی بتواند دولت را هم به کار بکشد، اتفاق 
بزرگی می افتد  برای موفقیت بایستی دولت و بخش خصوصی به یک مفاهمه 
برسند نه این که هرچه بخش خصوصی می گوید دولت مخالف باشد و بالعکس. 

باید همگرایی ایجاد شود.
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یکی از مسایل مهم بحث اقتصاد ایران، نرخ ارز می باشد که بر تمامی ابعاد اقتصادی 
کشور از جمله معیشت مردم تاثیر می گذارد. از این حیث توجه به سیاست گذاری 
پولی و مدیریت ارزی کشور نیازمند دقت بیشتری از طرف مسئولین و سیاست 
گذاران متخصص در این حوزه است. افزایش پی در پی نرخ ارز در سال های اخیر و آثار 
تاسف بار آن بر اقتصاد ایران، دولت یازدهم را بر آن داشت تا تصمیم های اساسیتری 
در جهت مدیریت ارزی کشور بگیرد و وعده تک نرخی کردن ارز را از ابتدای روی 
کار امدن،در دستور کار خود قرار دهد.حدود سه سال و نیم از روی کار امدن دولت 
یازدهم می گذرد، اما این امر تاکنون محقق نشده است.یکسان سازی نرخ ارز مستلزم 
بسترهای مناسب قانونی و اقتصادی است از جمله این بسترها می توان به افزایش 
عرضه ارز اشاره کرد، به عبارت دیگر باید بتوانیم مجاری ارزآوری کشور را گسترش 
و این منبع را از حالت تک بعدی وابسته به نفت نجات بدهیم. بنابراین دولت نباید 
از تقویت برنامه های تولید محور، برنامه هایی که به تولید و صادرات کاالهای متنوع 
میانجامد غافل شود .استفاده از تجربیات دهه های گذشته می تواند پیامدهای احتمالی 

طرح را به حداقل برساند.
تاریخچه خصوصی سازی در ایران:

نظام ارزی کشور در دهه 50 نظام نرخ ارز ثابت بوده است؛ به طوری که در مقابل 
هر دالر آمریکا حدود 70 ریال مبادله انجام می شد. درآمدهای حاصل از نفت در سال 
53 و 54 به اوج خود رسید و برای مدت کوتاهی، دولت را با مازاد ارز مواجه کرد. 
به عبارت دیگر افزایش عرضه ارز، زمینه برای تک نرخی کردن را بوجود آورد ولی 
دولت تصمیم گرفت قسمتی از ذخایر و درآمدهای ارزی خود را صرف سرمایه گذاری 
در خارج و اعطای وام با بهره ارزان به کشورهای در حال رشد کند ولی این وضع 
دوام نیاورد و بار دیگر دولت مواجه با عدم موازنه پرداخت ها و کسری بودجه شد. 
همزمان با این تحوالت و آزادسازی خروج ارز، تورم داخلی با سرعت بیشتری نسبت 
به میزان تورم در کشورهای طرف تجارت با ایران رو به افزایش گذاشت و نرخ دالر به 
ریال محل بحث های جدی میان صاحب نظران و مقامات دولتی شد. همزمان با این 
تحوالت و آزادسازی خروج ارز، تورم داخلی با سرعت بیشتری نسبت به میزان تورم 
در کشورهای طرف تجارت با ایران رو به افزایش گذاشت و نرخ دالر به ریال محل 
بحث های جدی میان صاحب نظران و مقامات دولتی شد. در آن زمان نظام نرخ گذاری 
بر روی ارز سازوکار ساده ای داشت فروش ارز بر عهده بانک مرکزی بود و این مرجع 
به بانک های مجاز، اعتبار اسنادی به نرخ قبالً تعیین شده می فروخت. انتظار می رفت 
با برقراری بازار غیر بازرگانی نرخ ارز،تناسب بین عرضه و تقاضا ایجاد شود ولی برای 
اینکه نرخ ارز یکسان باشد، بانک مرکزی فروشنده اصلی این ارز بود که طی این روند 
رونق بازار صرافان محدوده فردوسی روز به روز کم رنگ تر می شد. بانک مرکزی در 
مقطعی برنامه ای برای کنترل عرضه ارز به بازار اجرا کرد تا متقاضیان بدون محدودیت 
ارز خریداری نکنند اما با اجرای این سیاست، بازار بالفاصله از نظام تک نرخی خارج 
شد و دالر رو به گرانی رفت و به 70٫5 ریال رسید. طی دوران پیش از انقالب با وجود 
اینکه متوسط نرخ تورم بیشتر از متوسط نرخ تورم در کشورهای اصلی طرف تجاری 
بود، اما نرخ ارز همچنان ثابت ماند و آن ثبات موجب تضعیف موقعیت رقابتی کاالهای 

صادراتی در بازارهای هدف خارجی و رواج واردات در ایران شد.
اوایل دهه 70  و بعد از دوران جنگ، حدود 12 نرخ برای ارز وجود داشت و به 
تدریج تعداد این نرخ ها کم شد. سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز بار دیگر در سال 
1371 اجرا شد. در آن سال بانک مرکزی نرخ رسمی ارز را 1450 ریال که نرخ جدید 
و باالیی محسوب می شد، تعیین کرد اما به دالیل مختلفی نرخ بازار افزایش یافت. در 
این سال ها با پایان جنگ واردات زیادی که به صورت نقد و نسیه صورت گرفته بود باید 
تا سال 70 و71 پرداخت می شد همین امر باعث کاهش منابع بانک مرکزی می شد. 
همچنین در آن زمان صادر کنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی 
می فروختند و ارز خدماتی که ارائه می شد هم محدود بود به عبارت دیگر بانک مرکزی 
توانایی پوشش تقاضای یک نرخ ارز را برای همه واحد ها را نداشت.در همین شرایط 
بانک مرکزی در فروردین سال 72 نرخ ارز را  به 175 تومان افزایش داد و برای مدت 
دو سال ثابت ماند. پس از ان در اردیبهشت 1374 نرخ ارز به 3000 ریال افزایش 
یافت.و در سال 1374 و 1375 واریزنامه ارزی بوجود امد. به این شکل که صادرکننده 
ارز حاصل از صادرات را به نرخ رسمی به سیستم بانکی می فروختند و عالوه بر دریافت 

معادل ریالی ارز به نرخ 3000 ریال یک واریزنامه هم دریافت می کردند که امکان 
خرید و فروش آن وجود داشت به این شکل که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را 
به نرخ رسمی به سیستم بانکی می فروختند و عالوه بر دریافت معادل ریالی ارز به نرخ 
3000 ریال یک واریزنامه هم دریافت می کردند که امکان خرید و فروش آن وجود 
داشت.از عوامل شکست تک نرخی ارز در ان زمان می توان به کاهش شدید درامدهای 

نفتی و همچنین نبود یک بازار متشکل رسمی اشاره کرد.
تجربه دیگر در زمینه ازادسازی نرخ ارز به دهه 80 برمی گردد که نسبت به دهه 70 
به مراتب تجربه موفق تری است. از ابتدای سال 80 یک سال قبل از اعالم ارز تک 
نرخی، کمیته آموزش، کمیته حسابداری و کمیته هماهنگی مناطق آزاد توسط بانک 
مرکزی تشکیل و ترتیبات الزم برای تک نرخی کردن ارز فراهم شد. به همین دلیل 
روز اعالم ارز تک نرخی نرخ بازار حدود 800 تومان بود و بانک مرکزی یک تومان باالتر 
از نرخ روز بازار ارز یعنی 798 تومان نرخ شناور را تعیین و اعالم کرد. به همین دلیل 
فشاری بر بازار ارز و واردکنندگان وارد نشد. از سال 81 تا 85، نرخ ارز سالی 7 درصد 
نسبت به سبد ارزها تعدیل شد. یورو از 600 تومان به 1400 تومان رسید و دالری که 
حداقل 30 درصد در برابر یورو تضعیف شده بود در طی 5 سال 100 تومان افزایش 
یافت. از سال 85 تا 90 نرخ ارز نسبت به سبد ارزها تغییری نداشت و ثابت مانده بود. 
از دالیل موفقیت یکسان سازی نرخ ارز در دهه 80 می توان به کافی بودن منابع ارزی 
در ان زمان و همچنین انضباط مالی و کاهش کسری بودجه از جمله ایجاد ردیف 

بودجه ای تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز کاالهای یارانه ای اشاره کرد.
بعد از افزایش تحریم ها در سال 90 و محدودیت نقل و انتقال ارز و فروش نفت، 
اقتصاد ایران دوباره با محدودیت در منابع ارزی مواجه شد.گستره این محدودیت به 
حدی بود که نرخ ها در بازار ارز روزانه در نوسان بود و در مقاطعی به 37000 ریال هم 
رسید.در سال 91 همزمان با اوج گرفتن مشکالت در بازار ارز مسئوالن دولت دهم 
برای کنترل بازار مرکز مبادالت ارزی را تاسیس کردند و این موضوع موجب شد تا 
ارز 3 نرخی شود،برای چند سالی ارز سه نرخی عرضه می شد؛ بخشی با نرخ مرجع 
یا دولتی، بخشی با نرخ مبادله ای و بخشی نیز با نرخ آزاد. اما از زمانی که ارز مرجع از 
عرصه بازار حذف شد، ارز دونرخی میدان  بازار ارز را در دست گرفته است. ان نرخی 
که روزانه بانک مرکزی اعالم می کند و تنها در اختیار بازرگانان و تجار قرار می گیرد 

و یا نرخ آزاد که در بازار و آن هم با نرخ روزانه به فروش می رسد.
پیشنهادات:

که  است  پیچیده ای  فرآیند  ارز  نرخ  یکسان سازی  که  است  این  گام  نخستین 
اجرای موفق آن مستلزم ایجاد بسترهای مناسب قانونی و اقتصادی و تعدیل رفتار 
شرکت کنندگان بازار است. این گام در حالی پیشنهاد می شود که بخشی از انتظارات 
تورمی مربوط به انتظار تورم در بازار ارز است و این موضوع مانعی برای کاهش نرخ 
تورم است. تا زمانی که بازار ارز در انتظار افزایش قیمت ارز باشد نمی توان به هدف 
نهایی که تورم تک نرخی پایدار است امیدوار بود. بر همین اساس باید به منظور رسیدن 
به تورم تک نرخی پایدار موانع انتظارات تورمی در بازار ارز را کنار زد. گام دوم تداوم 
نظام تک نرخی ارز نیازمند تداوم هماهنگی سیاست های پولی، ارزی، مالی و بازرگانی 
است. سومین گام  این است که بانک ها باید مدیریت ریسک ارزی خود را تقویت کنند 
و بانک مرکزی باید بر وضعیت باز ارزی بانک ها نظارت مستمر داشته باشد. بر اساس 
چهارمین گام به دست آمده از مطالعه مذکور یکسان سازی نرخ ارز باید با فعال سازی 
نظام شناور مدیریت شده ارز و تعمیق بازار بین بانکی ارز همراه شود. همچنین گام 
پنجم مطالعه مذکور داللت بر آن دارد که زمان یکسان سازی نرخ ارز نباید به طور دقیق 
از پیش اعالم عمومی شود و انجام یکباره آن، پس از فراهم شدن پیش نیازهای مطرح 

شده در این سخنرانی، باید موکول به بهبود فضای خارجی موجود شود.
می توان از تجربه کشور در خصوص تک نرخی کردن ارز در طی دهه های گذشته 
اینگونه استدالل کرد که با توجه به جایگاه ویژه این مسئله در اقتصاد ایران و تصمیم 
دولت یازدهم در جهت تک نرخی کردن در ابتدا باید تمامی ابعاد یکسان سازی کردن 
نرخ ارز در فضای ایران به صورت چند بعدی مطالعه شود همچنین الزم است دولت 
ابتدا فضایی در جهت افزایش عرضه ارز به کشور فراهم کند سطح تولید کشور را از 
حیث کیفیتی باال ببرد و صادرات غیر نفتی را افزایش بدهد تا بتواند عرضه ارز را برای 

تمامی واحدهای اقتصادی تامین کند.

تاریخچه آزادسازی نرخ ارز در ایران  
سارا ربیعی

کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزی
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با تک نرخی کردن ارز تحت این شرایط،
 نه بازار متنوع صادراتی شکل خواهد گرفت و

 نه بازار ارز شفاف

ــرخ ارز در  ــازی ن ــت یکسان س ــاره سیاس ــان درب ــی: نظرت کارای
ماه هــای پایانــی دولــت یازدهــم چیســت؟ آیــا اجرایــی شــدن ایــن 

طــرح در ایــن مــدت امــکان پذیــر اســت؟
ــور  ــوالً منظ ــم و معم ــرخ داری ــازار ارز دو ن ــر در ب ــال حاض ــاکری: در ح ش
دولــت از تــک نرخــی کــردن آن اســت کــه نــرخ پاییــن تر)نــرخ مبادلــه ای( را 
بــه نــرخ باالتر)نــرخ بــازار آزاد( برســاند. لــذا از ایــن جهــت موضــوع تک نرخــی 
ــه  ــردن ارز« ب ــال »تک نرخی ک ــه دنب ــر ب ــا اگ ــت. ام ــر اس ــکان پذی ــدن ام ش
ــردن  ــی ک ــک نرخ ــه ت ــی قضی ــر علم ــیم؛ از نظ ــه باش ــی کلم ــای واقع معن
هنگامــی صــورت می گیــرد کــه مــا بــازار عمیــق رقابتــی ارز ایجــاد کنیــم و بــا 
ایجــاد صــادرات متنــوع غیرنفتــی و ارتقــاء آن و متنوع ســاختن منشــاء ارزآوری 
زمینــه را بــرای تک نرخــی شــدن فراهــم نماییــم. در ایــن شــرایط طــرف عرضــه 
ــن صــورت  ــن می شــود، در ای ــی تامی ــر نفت ــق صــادرات غی ــاً از طری ارز عمدت
ــرخ ارز  ــم داده و ن ــه دســت ه ــادی اقتصــادی دســت ب ــط بنی ــای مرتب نیروه
ــده،  ــد عالمــت دهن ــرخ می توان ــد کــه آن ن ــازار شــکل می دهن ــی را در ب تعادل
ــازار ارز  ــران یــک ب مفهــوم و تک نرخــی باشــد. امــا هــم اکنــون در اقتصــاد ای

مدیریــت شــده داریــم کــه نــرخ مبادلــه ای را بــه دســت می دهــد و یــک بــازار 
آزاد نســبتاً مدیریــت شــده هــم داریــم کــه نــرخ حــدود 3600 تومــان و کمــی 
ــدام  ــچ ک ــا هی ــا این ه ــد. ام ــه می کن ــازار آزاد ارائ ــرخ ارز ب ــوان ن بیشــتر را بعن
بــازار ارز بــه مفهــوم فنــی کلمــه نیســتند. چــون همان طــور کــه عنــوان شــد 
بــازار واقعــی ارز، بــازاری اســت کــه در طــرف عرضــه عوامــل زیــادی ارزآوری 
ــه ارز داشــته باشــند و  ــاز ب ــادی نی ــل زی ــم عوام ــد و در طــرف تقاضــا ه کنن
ــرون زا در  ــورت ب ــه ص ــی ب ــراوان نفت ــای ارزی ف ــد. درآمده ــای ارز کنن تقاض
ــا را  ــیده، م ــه ای بخش ــل مالحظ ــوع قاب ــا را تن ــده و واردات م ــاد وارد ش اقتص
ــه کاالهــای اساســی مختلــف وابســته کــرده، در مــورد کاالهــای ســرمایه ای  ب
و واســطه ای نیــز در حــوزه تولیــد بــه شــدت وابســته کــرده اســت؛ امــا طــرف 
عرضــه آن عمدتــاً از ناحیــه صــادرات نفــت و محصــوالت پتروشــیمی و میعانــات 
ــر  ــازاری منج ــاختار ذره ای ب ــه س ــن ب ــاً ای ــود و طبیعت ــن می ش گازی تامی
نمی شــود. فــرض کنیــد، هم اکنــون نــرخ ارز چهارهزارتومــان اعــالم شــود امــا 
ــش  ــای ارز افزای ــه درآمده ــت ک ــش قیمــت نف ــا افزای ــا ی ــا کاهــش تحریم ه ب
ــود  ــا وج ــی ارزه ــروش تمام ــکان ف ــویم و ام ــه رو می ش ــازاد روب ــا م ــد ب می یاب

کنترل بازار ارز همواره از اولویت های اقتصادی دولت های مختلف به شمار می رفته است. طی سال های مختلف در ایران این 
بازار گرفتار چند نرخ اعم از نرخ مبادله ای و نرخ ارز آزاد بوده است. یکی از آسیب هایی که چند نرخی بودن نرخ ارز به اقتصاد 
ایران وارد می کند، ایجاد فساد و رانت است و همین موضوع در شرایط فعلی تک نرخی شدن ارز را ضروری می کند. بیش از 
دو دهه است که اجرای یکسان سازی نرخ ارز توسط مقامات پولی در دستور کار می باشد. اما تاکنون جنبه عملیاتی به خود 
نگرفته است. در این رابطه در مصاحبه ای با عباس شاکری  عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی نظر ایشان را در رابطه 
با دستیابی به ارز تک نرخی در شرایط فعلی جویا شدیم. به گفته ایشان تا زمانی که بازار ارز برمبنای عرضه و تقاضا در ایران 

شکل نگیرد تک نرخی به معنای واقعی و علمی اجرایی نخواهد شد.

گفت و گوی اختصاصی کارایی با عباس شاکری استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
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نداشــته و بایــد قیمــت آن کاهــش یابد. 
اگــر نــرخ ارز را کاهــش دهیــم چــون بــا 
تــورم مواجــه هســتیم صــادرات صدمــه 
می بینــد. امــا اگــر نرخــی کــه بــرای ارز 
ــای  ــه و تقاض ــم از عرض ــالم می کنی اع
صــادرات  محــل  از  ارز  عرضــه  و  ارز 
ــاده  ــا افت ــبتاً ج ــوع و نس ــای متن کااله
ــد،  ــاال حاصــل می ش ــوژی ب ــا تکنول و ب
دیگــر چنیــن چیــزی امکان پذیــر نبــود 
ــا  ــود و ب ــداری ب ــرخ پای ــرخ، ن ــن ن و ای
ــارت  ــه عب ــرد. ب ــت می ک ــاد حرک اقتص
دیگــر، در اقتصــاد ایــران، نفــت هماننــد 
ــر  ــه اگ ــت ک ــدی اس ــو پیون ــک عض ی

مقــدار زیــادی از آن را بفروشــیم قیمــت ارز کاهــش می یابــد و در مقابــل، اگــر 
درآمدهــای ارزی حاصــل از صــادرات کاهــش یابــد، معامــالت ســوداگرانه بــه آن 
ــه  ــی ک ــن وقت ــود. بنابرای ــات می ش ــاًل بی ثب ــت ارز کام ــود و قیم ــه می ش اضاف
از تک نرخــی شــدن ارز بحــث می کنیــم، بایــد بــه ایــن موضــوع بپردازیــم کــه 

ــم. ــالم کنی ــم انتخــاب و اع چــه نرخــی را می خواهی
ــوان  ــی می ت ــرایط کنون ــت و در ش ــت اس ــتورکار دول ــه االن در دس کاری ک
ــا  انجــام داد؛ ایــن اســت کــه نــرخ ارز مبادلــه ای را حــذف کنیــم و همــه را ب
ــه  ــم. ک ــش دهی ــم و افزای ــی بیاوری ــالح آزادی کنون ــه اصط ــرخ ارز ب ــان ن هم
ــش  ــه بخ ــرا ک ــذارد چ ــر می گ ــد تاثی ــای تولی ــاً روی هزینه ه ــم طبیعت آن ه
قابــل مالحظــه ای از واردات مــا بــه مــواد اولیــه، کاالهــای واســطه ای و کاالهــای 

ــز دچــار مشــکل می شــوند.  ــا نی ــوط اســت.و آن ه ســرمایه ای مرب
ــرروی  ــت ب ــن سیاس ــات ای ــار و تبع ــما آث ــر ش ــه نظ ــی: ب کارای

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــور چ ــد در کش ــای نامول ــد فض ــا رش ــذف ی ح
شــاکری:من متعجبــم بــه هرحــال از روز نخســت کــه دولــت محتــرم روی 
کار آمــده اســت مرتبــاً اعــالم کــرده کــه می خواهنــد ارز را تک نرخــی کننــد. 
تک نرخــی کــردن  بــا همــان اســتداللی کــه ذکــر کردیــم امکان پذیــر نیســت 
ولــی اگــر منظــور آن باشــد کــه نــرخ مبادلــه ای را بــه نــرخ آزاد برســانیم گفتــه 
ــوی  ــد جل ــذا بای ــد و ل ــاد می کن ــده ای ایج ــرای ع ــاد ب ــت و فس ــود ران می ش
ــج  ــرخ رای ــالف دو ن ــود در اخت ــت موج ــع از ران ــای ذی نف ــردن گروه ه ــره ب به
ــه  ارز را گرفــت. زیــرا اکنــون بخــش قابــل مالحظــه ای از واردت مــا مربــوط ب
نهادهــای تولیــد اســت. ازطرفــی منحنــی عرضــه کل را بــه ســمت بــاال و چــپ 
ــن  ــد. بنابرای ــود ایجــاد می کن ــورم و رک ــان ت ــرده و درنتیجــه همزم ــل ک منتق
ــد احتیــاط کــرد. درســت اســت اگــر قیمــت کاالی صادراتــی مــا در دنیــا  بای
تغییــر نکنــد چــون هزینه هایمــان براســاس تــورم بــاال مــی رود نــرخ ارز را بایــد 
ــی از آن طــرف انتظــارات  ــم ول ــر دهی ــورم تغیی ــه ت ــک ب ــا نزدی متناســب و ی
ــه ارز  ــاز ب ــی نی ــالم اساس ــی از اق ــد و واردات بعض ــای تولی ــی، هزینه ه تورم
دارد و گــران شــدن آن هــا در جاهــای دیگــر ایجــاد مشــکل می کنــد کــه بــه 

ــا احتیــاط  ــت بایســتی ب نظــر مــن دول
بــه ایــن قضایــا نــگاه کنــد.

ســیر  بــه  باتوجــه  کارایی: 
ــدن  ــی ش ــه تک نرخ ــی ک تاریخ
کــرده  طــی  مــا  کشــور  در 
سرنوشــت ایــن سیاســت بــا 
شــرایط فعلــی مــا را چگونــه 

می کنیــد؟ پیش بینــی 
شــاکری: تــک نرخــی شــدن دوبــار 
مطــرح شــده اســت؛ یــک بــار در ســال 
1372 صحبــت تــک نرخــی کــردن ارز 
ــای  ــون تقاض ــا  چ ــد، ام ــان آم ــه می ب
ارز بســیار زیــاد بــود و منابــع انــدک از 
ــل  ــرش قاب ــرخ ارز پ ــه ن ــد. در ســال 1374 هــم ک اجــرای آن صرفنظــر کردن
ــرخ ارز را  ــرد، ن ــاد ک ــی ایج ــی باالی ــای قیمت ــرد و بی ثباتی ه ــه ای ک مالحظ
تثبیــت کردنــد. در بقیــه ســال ها نــرخ ارز مدیریــت شــده بــود.در ســال 1381 
کــه سیاســت یکسان ســازی نــرخ ارز انجــام شــد، عمــال »دو نــرخ« بــه »یــک 
نــرخ« تبدیــل شــد؛ ولــی آن »یــک نــرخ«، نرخــی کــه توســط نیروهــای بــازار 
ــود  ــه وج ــاد ب ــی در اقتص ــتاورد چندان ــن دس ــود؛ بنابرای ــود، نب ــن می ش تعیی
ــک  ــددی نزدی ــازی، ع ــت یکسان س ــان سیاس ــا زم ــال 1378 ت ــد. از س نیام
ــرای واردات کاالهــای اساســی  ــی ب ــرخ 175 تومان ــا ن ــه پنــج میلیــارد دالر ب ب
ــت در  ــن بودجــه دول ــرای تامی ــی ب ــای نفت ــی دالره پرداخــت می شــد و مابق
ــر  ــا نــرخ 800 تومــان فروختــه می شــد. در آن زمــان سیاســت ها ب ــازار ازاد ب ب
ایــن محــور قــرار داشــت کــه هــر دو نــرخ را 800 تومــان قــرار دهیــم و بــرای 
کاالهــای اساســی جبــران ریالــی بپردازیــم کــه ایــن سیاســت همزمانــی کــه 
اجــرا شــد، چنــدان تحــول جــدی در اقتصــاد ایجــاد نکــرد. اگرچــه در مجمــوع 
بــه خاطــر وجــود درآمدهــای ارزی فــراوان ایــن نــرخ قابلیــت پایــداری داشــت.

 بــه هرحــال بــه نظــر مــن دولــت بایــد احتیــاط کنــد چــون آنقــدر کــه مــا 
روی ایــن موضــوع تک نرخــی مانــور می دهیــم شــرایط اقتصــاد ایــران نســبت 
ــه  ــن معناک ــه ای ــی ب ــک نرخ ــون ت ــت. چ ــرده اس ــری نک ــته تغیی ــه گذش ب
بخواهیــم یــک نــرخ را بــه نــرخ دیگــر برســانیم، نــوآوری اقتصــادی نیســت. و بــا 
ــازار متنــوع صادراتــی شــکل  ــه ب تک نرخــی کــردن ارز تحــت ایــن شــرایط، ن
خواهــد گرفــت و نــه بــازار ارز شــفاف. حتــی منافــع آن هــم محــدود اســت و 
هزینه هایــی را در پــی دارد. یعنــی صــادرات مــا، گاز و میعانــات گازی، معــادن 
ــن  ــد و تامی ــای تولی ــی هزینه ه ــود ول ــر می ش ــان بهت ــیمی وضعیتش و پتروش
ــت و مشــکل  ــه دچــار محدودی ــواد اولی ــای واســطه ای و ســرمایه ای و م کااله
ــبی  ــدام مناس ــدت اق ــد در کوتاه م ــر می توان ــن ام ــه ای ــد. اگرچ ــد ش خواهن
ــل از  ــازد، قب ــن می س ــی« را ممک ــردن واقع ــی ک ــه »تک نرخ ــا آنچ ــد، ام باش
همــه، اهتمــام بــه تولیــد، مهــار و محــدود کــردن بخــش نامولــد و توجــه بــه 

ــت. ــر اس ــب و رقابت پذی ــای مناس ــا فناوری ه ــوع ب ــادرات متن ص

35

صورت  هنگامی  کردن  نرخی  تک  قضیه  علمی  نظر  از 
با  و  کنیم  ایجاد  ارز  رقابتی  عمیق  بازار  ما  که  می گیرد 
متنوع  و  آن  ارتقاء  و  غیرنفتی  متنوع  صادرات  ایجاد 
تک نرخی شدن  برای  را  زمینه  ارزآوری  منشاء  ساختن 
از  ارز عمدتًا  این شرایط طرف عرضه  نماییم. در  فراهم 
طریق صادرات غیر نفتی تامین می شود، در این صورت 
هم  دست  به  دست  اقتصادی  بنیادی  مرتبط  نیروهای 
داده و نرخ ارز تعادلی را در بازار شکل می دهند که آن 

نرخ می تواند عالمت دهنده، مفهوم و تک نرخی باشد
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گفت و گوی اختصاصی کارایی با فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

ــرخ ارز  ــازی ن ــئله یکسان س ــاره مس ــما درب ــر ش ــه نظ ــی: ب کارای
ــت؟ ــر گرف ــد در نظ ــی را بای ــای اصل ــه مولفه ه چ

ــم  ــی مه ــه خیل ــرخ ارز ســه نکت ــاره مســئله یکسان ســازی ن ــی: درب مومن
وجــود دارد کــه بــه نظــر مــن دقــت دربــاره هرکــدام از آن هــا مــی توانــد بــه 
ــر  ــت تر و دقیق ت ــدور درس ــی المق ــئله را حت ــم مس ــه ه ــد ک ــک کن ــا کم م
ببینیــم و هــم بــا یــک برخــورد واقــع بینانــه، مالحظاتــی را کــه از ســر منافــع 
شــخصی، بانــدی و گروهــی در ایــن چارچــوب وجــود دارد از مالحظاتــی کــه 
ــر  ــرد بهت ــدی و عملک ــه تولی ــا بنی ــردم و ارتق ــه م ــی عام ــت زندگ در کیفی
ــه  ــن اســت ک ــه اول ای ــم. نکت ــک کنی سیســتم اقتصــادی وجــود دارد، تفکی
ــم را گوشــزد  ــی مه ــا دو مســئله خیل ــه م ــه ب ــن زمین ــه تاریخــی در ای تجرب
ــوان  ــه عن ــرخ ارز ب ــازی ن ــه یکسان س ــت ک ــن اس ــئله اول ای ــد، مس می کن
یــک رویکــردی کــه در آن خیــر مطلــق وجــود دارد نبایــد نگریســته بشــود. 
ــه راه گشــای توســعه ای و یــک  ــک برنام ــاب ی ــرخ ارز در غی یکسان ســازی ن
سیاســت و اســتراتژی توســعه صنعتــی دقیــق، در کنــار هزینه هایــی کــه دارد، 
ــد.  ــی وارد بکن ــه اقتصــاد مل ــم ب ــی را ه ــی بزرگ ــد خســارت های خیل می توان
ــا  ــه م ــر دوره ای ک ــه در ه ــت ک ــن اس ــان دهنده ای ــا نش ــی م ــه تاریخ تجرب
ــزرگ  ــر شــده ایم هزینه هــای ب ــم، ناگزی ــرخ ارز را یکســان بکنی خواســته ایم ن
ارزی و ریالــی را بپردازیــم. مــواردی اســت کــه معمــوالً در مــورد آن صحبــت 
نمی شــود و واکاوی ریشــه های این کــه چــرا نوعــی اراده نانوشــته و غیــر 
ــرار  ــر ق ــه اگ ــاره این ک ــی درب ــه کس ــود دارد ک ــه وج ــن زمین ــفاف در ای ش
باشــد مــا از دســتاوردهای مثبــت یکسان ســازی اســتفاده بکنیــم حتمــاً بایــد 
بهــای بــه نســبت گزافــی بــرای آن بپردازیــم، ســخن نمی گویــد و بــا رویکــرد 
ــای  ــه هزینه ه ــه چ ــن زمین ــه در ای ــم ک ــان بدهی ــم نش ــی می توانی تاریخ

ــه تاریخــی کــه مســئله را  بزرگــی پرداخــت شــده اســت. نکتــه دوم در تجرب
یــک مقــدار مشــکوک می کنــد، ایــن اســت کــه بــه لحــاظ تاریخــی در همــه 
دوره هایــی کــه ایــن عنــوان در دســتور کار قــرار گرفتــه، عمــاًل مشــاهده شــده 
ــان  ــرای پنه ــت ب ــوده اس ــزی ب ــم رم ــرخ ارز اس ــازی ن ــده یکسان س ــه پدی ک
کــردن نیــت واقعــی، یعنــی افزایــش نــرخ موثــر ارز بــرای بازیگــران اقتصــادی 
کــه بــه نظــر مــن هزینه هــا و خســارت های ایــن جنبــه اخیــر بــرای اقتصــاد 
ــه آن  ــوالً ب ــوده و معم ــنگین تر ب ــیار س ــا بس ــعه م ــداز توس ــم ان ــی و چش مل
توجــه نمی شــود مــا بایــد همــواره بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه در اقتصــاد 
ایــران بــه دالیــل طیــف متنوعــی از مســائل ســاختاری و نهــادی و زیرســاختی 
مــا بــرای ایجــاد ظرفیت هــای جدیــد تولیــدی بــه شــدت نیازمنــد ارز 
هســتیم، چــرا کــه کشــور مــا در زمــره کشــورهایی کــه صنعــِت صنعــت ســاز 
دارنــد قــرار نــدارد و همــواره بــرای خلــق ظرفیت هــای تولیــدی جدیــد بایــد 
ــر  ــت ه ــن تح ــم و بنابرای ــارج وارد بکنی ــزات را از خ ــین االت و تجهی ماش
عنوانــی نــرخ ارز افزایــش پیــدا بکنــد ایــن بــه معنــای ایجــاد اختــالل در رونــد 
ــد  ــالل در تول ــدی کشــور و همینطــور ایجــاد اخت ــش ظرفیت هــای تولی افزای

ــود.  ــد ب ــد در کشــور خواه ــدی جدی ــای تولی بنگاه ه
ــی  ــی واردات ــئله، یعن ــن مس ــطه همی ــه واس ــه ب ــت ک ــن اس ــه دوم ای نکت
بــودن ماشــین آالت و تجهیــزات تولیــدی درایــران افزایــش نــرخ ارز تحــت هــر 
ــزات  ــی ماشــین آالت و تجهی ــکان جایگزین ــاًل ام ــرد، عم ــی صــورت بگی عنوان
ــای  ــی بنگاه ه ــن ناتوان ــد، و بنابرای ــش می ده ــم کاه ــده را ه ــتهلک ش مس
ــش  ــای کاه ــه معن ــده ب ــتهلک ش ــین آالت مس ــی ماش ــدی در جایگزین تولی
ــت  ــوان رقاب ــش ت ــره کاه ــد و باالخ ــای تولی ــش هزینه ه ــره وری، افزای به
ــت از  ــه می بایس ــن زمین ــری در ای ــن تصمیم گی ــت. بنابرای ــی اس ــاد مل اقتص

تجربه ناموفق ایران در 
یکسان سازی نرخ ارز

ساخت های نهادی ایران در کلیت خود و به صورت نظام وار، بیش از آنکه مشوق تولید و دانایی و کارایی و بهره وری باشد 
مشوق رانت،ربا و فساد است. بنابراین اگر قرار است ما به سراغ یکسان سازی نرخ ارز با هدف رفع گرفتاری های تولیدکنندگان 
و عامه مردم و کمک به توسعه کشور برویم، ابتدا باید یکسان سازی نرخ ارز براساس اقتضائات بخش های مولد تعریف شود. در 

این راستا با فرشاد مومنی درباره یکسان سازی نرخ ارز و تجربه تاریخی ایران گفتگو کردیم.
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یــک ســطح حداقلــی از خــرد و دانایــی 
ــرای توســعه ملــی  و مصلحت ســنجی ب
ــران  ــرای جب ــنجی ب ــه مصلحت س و ن
ــت  ــی دول ــری مال ــدت کس ــاه م کوت
ــه بهــای هزینه هــای  ــد و ب تبعیــت کن
و  میان مــدت  افــق  در  ســنگین 

ــد. ــدت نباش بلندم
ــه  ــت مجموع ــن اس ــوم ای ــه س نکت
مطالعاتــی کــه در حــوزه اقتصــاد ایــران 
می دهــد  نشــان  گرفتــه،  صــورت 
ــاق  ــه اتف ــب ب ــت قری ــالف اکثری برخ
کشــورهای صنعتــی دنیــا، در ســاختار 
ــی  ــدی صنعت ــای تولی ــه بنگاه ه هزین

ــای  ــن کااله ــه تامی ــوط ب ــا مرب ــای بنگاه ه ــران 60 درصــد کل هزینه ه در ای
ــا  ــتند، ب ــی هس ــاً واردات ــه عمدت ــت ک ــد اس ــه تولی ــواد اولی ــطه ای و م واس
ــه وارداتــی بــودن بخــش بزرگــی از ایــن مــواد اولیــه افزایــش نــرخ  توجــه ب
ــد  ــور می کن ــدی را مجب ــای تولی ــگاه ه ــاًل بن ــی، عم ــر عنوان ــت ه ارز تح
ــی در  ــر ناتوان ــن ام ــد. دلیــل ای کــه از ظرفیت هــای تولیــدی خــود کــم کنن
تامیــن مالــی و تجهیــز ســرمایه در گــردش مــورد نیــاز اســت. یــک اثــر غیــر 
ــت  ــن اس ــم ای ــود دارد و آن ه ــا وج ــز در این ج ــدی نی ــر تولی ــتقیم غی مس
کــه افزایــش نــرخ ارز، تحــت هــر عنوانــی بــه معنــای ایــن اســت کــه یــک 
ــرخ  ــر، ن ــن ام ــود و ای ــول وارد می ش ــازار پ ــا در ب ــمت تقاض ــه قس ــوک ب ش
بهــره را هــم تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. از ایــن زاویــه هــم افزایــش نــرخ ارز 
ــه  ــد هزین ــه بای ــل می شــود ک ــا تبدی ــرای تولیدکننده ه ــت ب ــک مصیب ــه ی ب
ــردش  ــرمایه در گ ــع س ــرای مناب ــاز ب ــورد نی ــع م ــرای مناب ــری ب ــنگین ت س

ــد. خــود، پرداخــت کنن
کارایــی: تجربــه تاریخــی ایــران دربــاره مســئله یکسان ســازینرخ 

ارز بــه چــه شــکل بوده اســت؟
مومنــی: مســئله بســیار مهــم دیگــر کــه بــه وضــوح می تــوان در 
ــع  ــان مناف ــز می ــتایی حیرت انگی ــرد، هم راس ــاهده  ک ــی مش ــه تاریخ تجرب
تولیدکننــدگان بــا عامــه ی مــردم اســت. بــه ایــن معنــا کــه وقتــی 
ــرخ ارز  ــق ن ــردم، از طری ــاره ک ــه اش ــی ک ــار کانال ــدگان از آن چه تولیدکنن
دچــار اختــالل می شــوند بــا توجــه بــه این کــه بخــش قابــل اعتنایــی از اقــالم 
مصرفــی مــورد نیــاز خانوارهــا وارداتــی هســتند و بخــش زیــادی از آن نیازهــا 
ــن در  ــتند، بنابرای ــی نیس ــد داخل ــا تولی ــی ب ــل جایگزین ــدت قاب در کوتاه م
کنــار تولیدکننــدگان، کیفیــت مصرف کننــدگان هــم دچــار اختــالل خواهــد 
شــد و بنابرایــن سیاســت گــذار کــه کوتــاه نگرانــه اســم های زیبــا را قربانــی 
واقعیتــی بــه نــام راه هــای ضدتوســعه ایــی بــرای جبــران کســری مالــی خــود 
ــرخ ارز را افزایــش  ــا ن ــی وقتــی کــه م ــا هرعنوان ــد کــه ب ــد بدان می کنــد، بای
ــی  ــه مــردم و اختالل هــای خیل ــم، فشــارهای معیشــتی ســنگین تر ب می دهی
بــزرگ بــه فراینــد تولیــد کشــور وارد می شــود و ایــن از هــر دو زاویــه بحــران 
ــت  ــن اس ــه ای ــن زمین ــه دوم در ای ــد. نکت ــدت می بخش ــی را ش ــود تورم رک
ــه از  ــی ک ــای اندک ــوی گروه ه ــکوکی از س ــهل انگارانه و مش ــورد س ــه برخ ک
افزایــش نــرخ ارز، ســود می برنــد، صــورت می گیــرد و آن هــم ایــن کــه ادعــا 
می شــود اگــر مــا نــرخ ارز را یکســان کنیــم، باعــث کاهــش فســاد می شــود. 
مــن می خواهــم ایــن مســئله را عــرض کنــم کــه صــرف نظــر از مالحظــات 
ــا  ــرخ ارز مطــرح مــی کننــد. ت ــه مفهومــی کــه طرفــداران افزایــش ن فنــی ب
ــود  ــا وج ــتیم، ب ــی داش ــک نرخ ــرخ ارز ت ــان ن ــا همچن ــه م ــال  1390 ک س
ــا 1390  ــال های 1388 ت ــاد س ــق فس ــتره و عم ــودن ارز، گس ــی ب تک نرخ
ــن  ــت. بنابرای ــوده اس ــرد ب ــران منحصربه ف ــر ای ــاله اخی ــد س ــخ یکص در تاری
ــده گرفتــن  ــا مســئله فســاد و نادی ــه ب ــی و تک ســبب بینان برخــورد تک عامل
ــترش و  ــه گس ــروی محرک ــه نی ــائلی ک ــل و مس ــوع، عوام ــیار متن ــف بس طی
ــا  ــئله ب ــن مس ــردن ای ــط ک ــتند و مرتب ــران هس ــی در ای ــاد مال ــق فس تعمی
دســت کاری نــرخ ارز، یــک خطــای روش شــناختی بســیار بــزرگ اســت کــه 
ــه از محــل تک نرخــی شــدن ارز،  ــرادی ک ــی اف ــم حت ــا می بینی متاســفانه م
ــدون از  ــن فکــر می افتنــد کــه ب ــه دام ای ــز،  ب ــد نی اســتفاده رانتــی نمی کنن
میــان رفتــن بســترهای نهــادی و ســاختاری مشــوق گســترش و تعمیق فســاد 
یکسان ســازی نــرخ ارز  مفیــد خواهــد بود.امــا تجربــه تاریخــی می گویــد بــه 
هیــچ وجــه این طــور نیســت بنیان هــای روش شــناختی مســئله هــم بــه مــا 
می گوینــد کــه بــه طــور کلــی هیــچ پدیــده انســانی و اجتماعــی وجــود نــدارد 

کــه بتــوان فقــط بــا یــک عامــل آن را 
ــردن  ــط ک ــن مرتب ــح داد. بنابرای توضی
فســاد گســترده و عمیقــی کــه کشــور 
ــا آن دســت بــه گریبــان هســت، بــه  ب
یــک عامــل در واقــع نســبتی بــا عقــل 
ســلیم و شــواهد تاریخــی و مالحظــات 
اقتصــاد  حیطــه  در  شــناختی  روش 

نــدارد.
سیاســی  لحــاظ  از  کارایــی: 
اقتصــاد ایــران قــادر بــه اجــرای 
ــرخ ارز  ــازی ن ــت یکسان س سیاس

می باشــد؟ 
مومنــی: مســئله اصلــی در اقتصــاد 
سیاســی ایــران کــه کانــون اصلــی بحران هــای کوچــک و بــزرگ اســت ایــن 
ــه صــورت نظــام  ــران در کلیــت خــود و ب اســت کــه ســاخت های نهــادی ای
وار بیــش از آن کــه مشــوق تولیــد، دانایــی، کارایــی و بهــره وری باشــد، مشــوق 
رانــت، ربــا و فســاد اســت. بنابرایــن اگــر قــرار اســت ما به ســراغ یکسان ســازی 
نــرخ ارز بــا هــدف رفــع گرفتاری هــای تولیدکننــدگان، عامــه مــردم و کمــک 
ــات  ــرخ ارز براســاس اقتضائ ــه توســعه کشــور بکنیــم، بایــد یکسان ســازی ن ب
ــه  ــود در زمین ــای موج ــتی ولنگاری ه ــود بایس ــف ش ــد تعری ــای مول بخش ه
ــه مســئله ی فاجعه آمیــز قاچــاق  آزادســازی افراطــی واردات تغییــر نمایــد. ب
کــه ســتون فقــرات تولیدکننــدگان مــا را هــدف قــرار داده،بــه صــورت جــدی 
ــه  ــرای ارز از جمل ــعه ای ب ــد توس ــای ض ــرد و تقاضاه ــرار گی ــه ق ــورد توج م
ــه  ــه صــورت بی ضابطــه ب ــت ســفرهای خارجــی ب ــه باب ــای درشــتی ک ارزه
افــراد داده می شــود از میــان برچیــده شــود. در شــرایط فعلــی یکسان ســازی 
بــه معنــای افزایــش نــرخ ارز اســت. ایــن افزایــش نــرخ نیز تمــام  آســیب هایی 
را کــه مــن بخــش کوچکــی از آن را برشــمردم، بــه همــراه خواهــد داشــت. امــا 
اگــر بــه صــورت سیســتمی برنامــه ای تدویــن کنیــم کــه انگیــزه بــرای خلــق 
ــتهالکات  ــی اس ــکان جایگزین ــد، ام ــاد کن ــد ایج ــدی جدی ــای تولی ظرفیت ه
تولیــد صنعتــی را فراهــم نمایــد و امــکان ســهم 60 درصــدی مــواد اولیــه و 
ــه واردات  ــا ب ــه این  ه ــدگان و وابســتگی هم ــاز تولیدکنن ــورد نی واســطه ای م
ــی  ــد اقدام ــرخ ارز می توان ــازی ن ــورت یکسان س ــن ص ــد، در ای ــاظ کن را لح
ــای  ــرای افزایش ه ــازی پوششــی ب ــر یکسان س ــا اگ ــود. ام ــداد ش ــت قلم مثب
ــه  ــته ب ــاله گذش ــای 27 س ــر تجربه ه ــه ب ــا تکی ــد، ب ــرخ ارز باش ــد در ن جدی
ــه  ــی ب ــالق اســت و کمک ــن پیشــروی در بات ــه ای ــت ک ــوان گف ــرات می ت ج
اقتصــاد ملــی نخواهــد کــرد و قطعــاً در کنــار همــه آســیب ها و عوارضــی کــه 
دارد، زمینــه جدیــدی بــرای رانــت و ربــا و فســاد ایجــاد می کنــد و فشــارهای 

جدیــدی را بــر  تولیدکننــدگان و عامــه ی مــردم وارد خواهــد کــرد.
حامــی  تشــکل های  و  صنعتــی  تشــکل های  کــه  امیــدوارم  مــن 
ــازه  ــد اج ــران دارن ــعه ای ــرو توس ــه دل در گ ــی ک ــدگان و آن های مصرف کنن
ــار دیگــر فریــب جدیــدی اینبــار ذیــل یــک شــعار زیبــا و  ندهنــد کــه یک ب
جــذاب بــه نــام یکسان ســازی نــرخ ارز در دســتور کار قــرار بگیــرد. واقعیــت 
ــه  ــه اقتصــاد ب ــی دارد و در شــرایطی ک ــت کســری مال ــه دول ــن اســت ک ای
رکــود عمیــق فــرو رفتــه دولــت از کانال هــای ســالم مثــل مالیــات گیــری از 
ــد نیازهایــش را  ــد، نمی توان ــرار دارن ــق ق ــی کــه در شــرایط رون تولیدکنندگان
تامیــن کنــد و بنابرایــن در جســتجوی راه حل هــای ســهل انگارانــه، زود بــازده 
و پرخســارت مــی رود کــه یکــی از آن هــا وارد کــردن شــوک بــه حامل هــای 
ــه شــد و یکــی دیگــر از  ــژاد تجرب ــود کــه در دوره آقــای احمــدی ن ــرژی ب ان
آن هــا شــوک بــه نــرخ ارز بــود کــه در دوره آقــای هاشــمی رفســنجانی تجربــه 
ــورمان  ــرای کش ــعه ای ب ــز و ضدتوس ــراث غم انگی ــا می ــر دوی آن ه ــد و ه ش
ــد  ــار گــروه هــای مول ــد. حداقــل انتظــار ایــن اســت کــه این ب ــار آوردن ــه ب ب
و حامــی عامــه مــردم بتواننــد هوشــمندانه تــر بــا دولــت وارد گفتگــو شــوند. 
ــزه  ــا انگی ــت ب ــه دول ــی ک ــته وقت ــال گذش ــه 27 س ــده تجرب ــه قاع ــون ب چ
رفــع کســری مالــی بــه افزایــش قیمــت هــای کلیــدی اقــدام مــی کنــد، در 
ــن  ــن ای ــت هــم شــدیدتر می شــوند بنابرای ــی دول عمــل بحــران کســری مال
یــک بــازی خطرنــاک اســت کــه همــه کســانی کــه می تواننــد بــرای کشــور 
ــدگان و  ــت، تولیدکنن ــی دول ــد، یعن ــا کنن ــالی آن نقــش ایف و توســعه و اعت
عامــه مــردم در ایــن ماجــرا لطمــه می بیننــد و صرفــاً تعــدادی فرصت طلــب، 
ــه بعــد ســطح  ــد. ان شــااهلل کــه از ایــن ب ــد و رانت جــو بهــره مــی برن غیرمول
ــرار نشــود. ــته تک ــردی گذش ــای راهب ــرود و آن خطاه ــر ب ــیاری ها باالت هوش
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ــه راه  ــک برنام ــاب ی ــرخ ارز در غی ــازی ن یکسان س
ــتراتژی  ــت و اس ــک سیاس ــعه ای و ی ــای توس گش
ــه  ــی ک ــار هزینه های ــق، در کن ــی دقی ــعه صنعت توس
را  بزرگــی  خیلــی  خســارت های  می توانــد  دارد، 
ــه تاریخــی  ــه اقتصــاد ملــی وارد بکنــد. تجرب هــم ب
ــر دوره ای  ــه در ه ــت ک ــن اس ــان دهنده ای ــا نش م
ــم،  ــان بکنی ــرخ ارز را یکس ــته ایم ن ــا خواس ــه م ک
ــی  ــزرگ ارزی و ریال ــای ب ــده ایم هزینه ه ــر ش ناگزی

ــم. را بپردازی
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موفقیت تک نرخی کردن ارز در گرو 
نگاه علمی به مشکالت اقتصادی

فلسفه مطرح شدن تک نرخی شدن ارز در ایران به زمانی برمی گردد که بودجه 
سال 1380 طرح ریزی شد. بحث ها و پژوهش های مختلفی در این باب انجام شد 
که ما باید چکار کنیم تا بودجه از وضعیت اسفناک خود خارج شود محوری که 
معرفی و انتخاب شد، این بود که باید در بودجه سوء استفاده از پول ملی را متوقف 
کرد. هدف این بود که اقتصاد ملی زیر دستکاری نرخ ارز از سوی دولت قرار نگیرد 
و بعد از این، ارزش پول ملی جایگاه مناسب خود را به دست بیاورد حال باید 

ببینیم در سال 1395 هدف دولت با توجه به شرایط اقتصادی کشور چیست؟ 
اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز در دولت یازدهم نیازمند توجه ویژه به 
فضای اقتصادی حاکم بر کشور است باید یک نگاه عمیق به مسئله رکود، تولید، 
صادرات غیر نفتی کشور و بخش بهداشت داشته باشیم. کشور ما به دلیل اینکه 
در شرایط رکود  به سر میبرد مسئله تولید به شدت در آن حائز اهمیت است اگر 
یکسان سازی نرخ ارز در جهت نزدیک شدن به نرخ بازار آزاد باشد، هزینه های 
وارداتی تولیدکنندگانی که نیازمند ارز برای تامین مواد اولیه خود هستند افزایش 
می یابد و در این صورت بنگاه ها با بحران مدیریت روبه رو می شوند و در نتیجه 
به تعدیل نیرو روی می آورند درحالی که  بخش های تولیدی با کمتر از ظرفیت 
انبوه بیکاران جامعه اضافه خواهد کرد و  موجود فعالیت می کنند این اقدام به 
شرایط رکودی کشور را تشدید خواهد کرد. از طرفی دیگر اگر بخواهند نرخ پایین 
از صادرکنندگان دچار مشکل  را لحاظ کنند در حمایت  نرخ مبادله ای  یعنی 
خواهند شد در نتیجه صرف تعیین یک نرخ ارزی چه در جهت نرخ مبادله ای چه 
در جهت نرخ بازار آزاد گره گشا نخواهد بود آنچه که مهم است این است که دولت 
باید بتواند یک سیستم پوششی برای حمایت از تولیدکنندگان و یا صادرکنندگان 
تعریف کند و همه نهادها را ملزم به اجرای آن نماید در آمریکا وقتی دو برج 
تجارت جهانی خراب می شود. میلیاردها دالر خسارت ایجاد می شود اما این مساله 
به مردم زیان وارد نمی کند؛ علت آن است که نهادی برای پوشش وجود دارد. این 
نهادهای پوشش ارزی در همه جای دنیا وجود دارند و ما باید این گونه نهادها را در 

داخل کشور به وجود بیاوریم. این نهادها کمک می کنند که اقتصاد ملی در برابر 
نرخ ارز تاب آور شود و نرخ ارز در هر جهتی بنابر ساختار حاکم بر اقتصاد کشور 
تعیین شود تا ذینفعان متضرر نشوند. نکته دیگر این است که اعمال سیاست تک 
نرخی باید به گونه ای باشد که نرخ کاالهای اساسی و خدماتی که نرخ ارز آن 
دولتی است، افزایش پیدا نکند. در بخش بهداشت اکثر داروهایی که به کشور وارد 
می شوند داروهایی هستند که به طور مستقیم با مسئله حیات مردم درگیرند و جز 
نیازهای ضروری آن ها به حساب می آید و مصرف کننده توان چانه زنی در مقابل 
قیمت آن ها را ندارد و در شرایطی که مردم با پس اندازهای منفی روبه رو هستند 
دچار مشکل می شوند و این امر هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی برای 

کشور پیامدهای جدی را ایجاد خواهد کرد.
در پایان پیشنهاد می شود دولت در قدم اول شاخص های رفتاری و حرکتی نرخ 
ارز را تعیین کند و با استفاده از این شاخص ها تغییرات ارزی را پیش بینی کند اگر 
در سیستم شاهد این بودیم که درآمدهای با ثبات در حال افزایش است، احتماالً 
سیستم می تواند نرخ تعادلی داشته باشد. عالوه بر این باید بتوانیم سیاست هایمان 
فعلی  مثال شرایط  عنوان  به  کنیم.  روبه هدف هدایت  های  ارزش  به طرف  را 
کشور حکم می کند که تجارت خارجی و بخش صادرات پویا و پایا نگه داشته 
شود. می توانیم سیاست تشویقی لحاظ کنیم که هرکس به سبد دارایی های ارزی 
کشور مبلغی را اضافه بکند، به همان میزان می توانند از پول ملی سهم داشته 
باشند. یعنی اگر خالص ارزآوری هر عمل صادراتی باال برود. آن صادرکننده پاداش 
بیشتری به پول ملی دریافت خواهد کرد. لذا این مکانیزم مرتباً سبد ارزی کشور 
را تقویت می کند و سبد غیر نفتی به صورت یک عینیت پویا و پایدار به مجموعه 
ارزآوری های کشور اضافه می شود در نتیجه سبدی که برپایه آن کشور بتواند نرخ 
ارز تعیین کند قطعاً سبد بهتری خواهد بود و نسبت به سبدی که از ارز نفتی 
تامین می شود از تعادل و تاب آوری بیشتری برخوردار است و در مقابل شوک های 

اقتصادی داخلی و خارجی کمتر واکنش نشان می دهد.

 مهسا کریمی
کارشناس ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
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کارایی: با تشـکر از حضور شـما، لطفاً در مورد تاثیرپذیری تشـکل های 
اقتصادی و فضـای کسـب و کار از برگزاری چنیـن همایش هایی بفرمایید 

آیـا ایـن فرایند می تواند تاثیر مثبتی در اقتصاد کشـور داشـته باشـد؟
شـکوهی: اهمیـت اصلـی برگـزاری ایـن همایـش و البتـه فرایند کلـی معرفی 
برترین هـا در شـمال غـرب کشـور ایـن اسـت که این امر توسـط بخـش خصوصی 
برگـزار می گـردد و در انتخـاب برترین ها بخـش خصوصی خود نقـش ایفا می کند. 
کـه ایـن خود یـک نقطه قوت اسـت؛ این که بخش کـه بخش خصوصی مـا آن قدر 
توانمند باشـد که شـرکت های برتر اسـتان و منطقه شمال غرب کشـور را شناسایی 
کنـد و بعـد آن هـا را داوری و ارزیابـی نمایـد و بـه جامعـه معرفی کند. بـه نظر من 
معرفی شـرکت های برتر در توسـعه اقتصادی و اجتماعی هر کشـوری موثر اسـت. 

بخش خصوصی در کشـورهای جهان سـوم غالباً درگیر مسـائل خود اسـت و شاید 
در بسـیاری از مواقـع نتوانـد خـود را به آن شـکلی کـه باید، معرفی کنـد. برگزاری 
چنیـن همایش هایـی می توانـد به بخش  خصوصی و شـرکت های برتر فعال بسـیار 
درگیـر مسـائل خـود هسـتند و زمـان کافی بـرای برندسـازی و معرفـی خدمات و 
محصـوالت خـود ندارنـد، برگـزاری ایـن همایش هـا می تواند بسـیار موثر باشـد. و 
امـروز مـا خوشـحال هسـتیم کـه در منطقـه شـمال غرب ایـران و در سـطح چهار 
اسـتان شـرکت های برتر معرفی شـدند و امیدوار هسـتیم که این همایش ها ادامه 
پیـدا کنـد و روز بـه روز تجـارب موفـق ما در این همایش  ها بیشـتر شـود و بتوانیم 

در سـطح ملی هـم فعالیت هـای خودمـان را افزایش دهیم.
کارایی: پیشنهاد شما برای دوره های آتی این همایش چیست؟

شـکوهی: برداشـت مـن این اسـت کـه باید بتوانیـم دبیرخانـه ایـن همایش را 
فعال تـر کنیـم بـه گونـه ای کـه در طول سـال همـه مردم مـا، بخـش خصوصی و 
حتـی دسـت اندرکاران دولتـی را درگیر خودش کند. چون در بسـیاری از مواقع ما 
درگیـر روزمرگی هسـتیم. فعال شـدن دبیرخانه این همایش می توانـد در برگزاری 
ایـن همایش هـا و برند سـازی بسـیار موثر واقع شـود به نظر من روی ایـن کار باید 
دقـت کنیـم چون دولت هم سـعی دارد که چنیـن فعالیت هایی را بـه پارلمان های 
بخـش خصوصی بسـپارد. دولت سـعی دارد که صرفاً در کارهـای حاکمیتی حضور 

پیـدا کنـد. اما دولت بایسـتی حمایت هـای الزم را به عمل آورده باشـد.

ــد  ــح بفرمایی ــان توضی ــش خودت ــای دروی ــاب آق ــی: جن کارای
ــای  ــی از قطب ه ــی در یک ــاق بزرگ ــش و اتف ــن همای ــزاری چنی برگ
ــد  ــی می توان ــه کمک ــرب چ ــمال غ ــه ش ــی منطق ــور یعن ــم کش مه
بــه صنعتگــران و شــرکت های ایــن منطقــه بــرای شناســاندن برنــد 

خــود انجــام دهــد.
ــش  ــور نق ــادی در کش ــای اقتص ــه بنگاه ه ــه این ک ــه ب ــا توج ــش: ب دروی
ــث  ــه بح ــه ب ــا توج ــژه ب ــه وی ــد ب ــادی دارن ــعه اقتص ــد و توس ــی در رش مهم
ــطح  ــر در س ــق و برت ــرکت  های موف ــی ش ــور، معرف ــازی در کش ــی س خصوص
منطقــه آذربایجــان نقــش مهمــی را دارد در تشــویق ایــن بنگاه هــای اقتصــادی 
ــال بحــث  ــه هرح ــای اقتصــادی دارد. ب ــن بنگاه ه ــن ای ــت بی و گســترش رقاب
ــن  ــد همچنی ــک کشــور کمــک می کن ــه پیشــرفت اقتصــادی ی ــت هــم ب رقاب
ــا و  ــری ه ــادی در تصمیم گی ــای اقتص ــگاه ه ــورد بن ــات در م ــد اطالع تولی
سیاســت گذاری هــای مســئولین حائــز اهمیــت اســت بــه عــالوه ایــن اطالعــات 
بــه خــود مدیــران بنــگاه هــای اقتصــادی نیــز کمــک قابــل توجهــی می کنــد

حمید عباس شکوهی 
مشاور اقتصادی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی

مجید درویش 
مدیر مرکز رتبه بندی شرکت های برتر،

 سازمان مدیریت صنعتی

ماهنامه کارایی، در حاشیه همایش » برترین شرکت های منطقه آذربایجان« که در تاریخ هشتم مهرماه سال جاری در محل همایش های 
مصلی تبریز برگزار شد، گفتگوهایی اختصاصی با دست اندرکاران، سیاست گذاران، اساتید و فعالین بخش دولتی و خصوصی که در این 
مراسم حاضر شده بودند، ترتیب داد. مقرر است در هر شماره نشریه، بخشی از ماحصل این گفتگوها به سمع و نظر مخاطبان محترم 

برسد. آنچه در پی می آید گفتگوی ماهنامه کارایی با :
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ــاق  ــس ات ــوان رئی ــه عن ــن زاده ب ــای حس ــاب آق ــی: جن کارای
ــن  ــدگان همی ــی از برگزارکنن ــال یک ــن ح ــه در عی ــی ک بازرگان
ــی  ــش و معرف ــن همای ــزاری ای ــر برگ ــاً تاثی ــد، لطف ــش بوده ای همای

شــرکت های برتــر را در چــه می دانیــد؟
حســن زاده: مــن اعتقــاد داریــم ایــن مســاله یــک مســاله بســیار مهم اســت. 
ــد  ــاً می توانن ــرکت ها حتم ــن ش ــم ای ــکل داری ــان مش ــروز در اقتصادم ــر ام اگ
بیشــتر مشــکالت اقتصــادی کشــور را حــل کننــد. ایــن همایــش هــم چندیــن 
ــزار می شــود و در اســتان آذربایجــان در  ــی برگ ــت خوب ــا وضعی ســال اســت ب
منطقــه شــمال غــرب نهادینــه شــده اســت. شــرکت هایی کــه بــا رســیدگی ها 
ــاً از  ــی شــدند. واقع ــر معرف ــوان شــرکت های برت ــه عن و تحقیقــات ارزشــمند ب
ــا حضــور خودشــان در  شــرکت های برتــر کشــورمان هســتند کــه می تواننــد ب

بازارهــای جهانــی بــرای کشــورمان بســیار تاثیرگــذار باشــند.

ــرح  ــن دوره ط ــش چهارمی ــورد همای ــر در م ــم دکت ــی: خان کارای
معرفــی برتریــن شــرکت های منطقــه شــمال غــرب صحبــت 
ــا را  ــه برترین ه ــی ک ــزاری طرح های ــا برگ ــه آی ــد و این ک بفرمایی
معرفــی می کننــد، می توانــد تاثیــر مثبتــی بــر روی پویایــی اقتصــاد 

ــد؟ ــته باش داش
آقاپــور: برگــزاری ایــن همایش هــا نشــان می دهــد کــه نهادهــای تاثیرگــذار 
ــار  ــه در کن ــوه مقنن ــی و ق همچــون دانشــگاه، بخــش خصوصــی، بخــش دولت
ــعه  ــال توس ــورهای در ح ــفانه در کش ــود. متاس ــی می ش ــث هم افزای ــم باع ه

ایــن چرخ دنده هــا باعــث حرکــت نمی شــوند و بازدارنــده هســتند. ایــن 
ــد.  ــی کن ــاد هم افزای ــد و ایج ــاز باش ــد کارس ــا می توان ــی ها و تعامل ه هم اندیش
در دنیــای کنونــی در قــرن 21، حلقــه مفقــوده فقــط مدیریــت و در کنــار هــم 
ــه  ــه موقــع در زمــان ب بــودن اســت؛ یعنــی مدیریــت تحــول و تصمیم گیــری ب
ــا طمانینــه تصمیــم بگیریــم بلکــه در حــال  موقــع. دنیــا نمی ایســتد کــه مــا ب
حرکــت اســت. مــا بایــد حرکــت خــود را تســریع کنیــم چــون ایــن قابلیت هــا در 
مــا موجــود اســت، ســرمایه  اجتماعــی، نیــروی انســانی، منابــع فیزیکــی و منابــع 
مالــی داریــم هــزار هــزار میلیــارد تومــان نقدینگــی فعلــی کشــور اســت امــا چــرا 
کشــور در حالــت رکــود بــه ســر می بــرد؟ بــه خاطــر اینکــه ســرمایه در گــردش 
آن در بخــش تولیــد و در بخــش خصوصــی راکــد باقــی مانده انشــاهلل همه دســت 
بــه دســت هــم بدهیــم و بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری کــه توجــه بــه 

الزامــات اقتصــاد مقاومتــی اســت. پایبنــد باشــیم، صحنــه ظهــور برســانیم.
ــش  ــه بخ ــه ب ــش ک ــن همای ــزاری ای ــدرکاران برگ ــت ان ــه دس ــن از هم م
ــه سلســله مراتــب  ــد و در ایــن شــرایط را بــدون هیچ گون خصوصــی تعلــق دارن
ــد، تشــکر  ــش را  فراهــم کــرده ان ــن همای بروکراتیــک زمینه هــای برگــزاری ای

می کنــم. 

صمد حسن زاده 
اتاق بازرگانی صنایع و معادن و 

کشاورزی تبریز

معصومه آقاپور علیشاهی
نماینده شبستر، در دهمین مجلس 

شورای اسالمی
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کارایــی: بــه عنــوان رییــس ســازمان کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی 
ــن شــرکت های  ــی و برداشــت خــود را از همایــش برتری ــاً ارزیاب لطف

منطقــه شــمال غــرب عنــوان بفرماییــد.
حســینی: ایــن همایــش در رابطــه بــا معرفــی شــرکت های برتــر در 
شــمال غــرب کشــور اســت کــه حرکــت فوق العــاده ارزشــمندی اســت. چنیــن 
ــا  ــان م ــه کارآفرین ــد و ب ــاد می کن ــه ایج ــزه و عالق ــق، انگی ــی عش همایش های
قــوت قلــب می دهــد تــا بتواننــد در رابطــه بــا توســعه صنعــت  کشــورمان بــه 
ــش  ــت، بخ ــش صنع ــم از بخ ــادی اع ــف اقتص ــای مختل ــوص در عرصه ه خص
کشــاورزی و خدمــات بتواننــد رســالتی کــه بــر عهــده دارنــد را در جامعــه محقق 
ــاخص   های  ــررات و ش ــوب مق ــا در چارچ ــاب برترین ه ــه انتخ ــد. این ک نماین
معتبــر واحدهــای برتــر صنعتــی و تولیــدی و خدماتــی بــه عهــده یــک ســازمان 

خصوصــی اســت، بســیار هائــز اهمیــت اســت.

کارایــی: جنــاب آقــای صــادق زاده بــه عنــوان رئیــس خانــه کارگــر 
تبریــز، نظــر خــود را در ارتبــاط بــا برگــزاری ایــن همایــش و طــرح 

برتریــن شــرکت های منطقــه شــمال غــرب بیــان کنیــد.
ــزرگ کارگــر در  ــه عنــوان یکــی از خادمیــن جامعــه ب ــادق زاده: بنــده ب ص
ســنگر خانــه کارگــر،  یکــی از حامیــان ایــن همایــش بــزرگ هســتم و افتخــار 
ــی  ــم رخ داده اســت. ول ــداد مه ــن روی ــز ای ــهر تبری ــن کالن ش ــم در ای می کنی
ــش  ــن همای ــه ای ــم این ک ــه امســال علی رغ ــن هســتیم ک ــاهد ای ــفانه ش متاس
ــال  ــوری اقب ــتانی و کش ــئولین اس ــد، مس ــزار می ش ــر برگ ــگ ت ــتی پررن بایس
ــی عالقگــی  ــد و انشــاهلل ایــن امــر نشــان دهنــده ب ــه آن نشــان دادن اندکــی ب
آن هــا بــه صنعــت و تولیــد نباشــد ولــی نکتــه مهــم ایــن اســت کــه امــروز در 
ایــن شــهر بــزرگ صنعتــی 4800 کارگاه فعــال و 453 هــزار کارگــر بیمــه شــده 
ــتان  ــر از اس ــرکت های برت ــن ش ــا از ای ــن 330 ت ــن ای ــود دارد و همچنی وج
ــان  ــی و زنج ــان غرب ــتان های آذربایج ــا آن از اس ــرقی  و 170 ت ــان ش آذربایج
ــتان  ــهر و اس ــت ش ــی صنع ــان از پویای ــوع نش ــن موض ــتند. ای ــل هس و اردبی
ــه  ــذاری شــوند. ب ــد ارزش گ ــان زحمــت کشــیده اند و بای ــه کارآفرین ماســت ک

ــا همــکاری  هرحــال ایــن کار بزرگــی اســت کــه ســازمان مدیریــت صنعتــی ب
اتــاق بازرگانــی انجــام داد. نبایســتی همیشــه شــرکت هایی کــه دچــار بحــران 
هســتند را در رســانه ها و مجامــع بــه نمایــش بگذاریــم و بایســتی بدانیــم کــه 

ــد. ــود دارن ــم وج ــق ه ــرکت های موف ــا ش ــار آن ه در کن
ــر  ــزار کارگ ــرقی، 110 ه ــان ش ــه آذربایج ــق ب ــرکت متعل ــن 330 ش در ای
ــه  ــواره ب ــوق هم ــه، حق ــق بیم ــت ح ــر پرداخ ــه از نظ ــد ک ــت می کنن فعالی

ــد.  ــد بوده ان ــود پایبن ــدات خ تعه

میر احد حسینی
 رییس سازمان کار، تعاون و رفاه 

اجتماعی آذربایجان شرقی

کریم صادق زاده
 دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز

ک
 ت

ن
را

ای
ه 

د
ون

ر
پ



13
95

ر  
آذ

 . 2
ه 5

مار
 ش

ی .
رای

کا

46

بررسی تاثیر دانش سرمایه گذاران در منطقه آزاد 
ارس بر تصمیمات سرمایه گذاری با تاکید بر نقش 

تعدیل گری مشاوره سرمایه گذاری 

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دانش سرمایه گذاران بر تصمیمات آنان با نقش 
تعدیل گری مشاوره سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری است. پژوهش حاضر، با 
تعریف ویژه ای از دانش سرمایه گذاران، به تحقیق می پردازد و دانش را مترادف با 
آگاهی و اطالع سرمایه گذاران از شرایط سرمایه گذاری دانسته است. قبال پژوهشی 
در این قالب و با این تعریف از دانش برای بررسی تاثیر مشاوره سرمایه گذاری بر 
دانش سرمایه گذاران و تصمیمات آنان انجام نشده است. روش مورد استفاده در این 
پژوهش، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی سرمایه گذاران 
فعال در منطقه آزاد است که تعداد آن ها بر اساس آمار رسمی سازمان منطقه آزاد 
ارس در پایان سال 1393، 310 نفر بوده است. نمونه آماری پژوهش با استفاده از 
فرمول کوکران، 73 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری اطالعات، پرسش نامه است. در 
پژوهش حاضر از روش روایی مفهومي استفاده شد و پرسش نامه به وسیله اساتید 
راهنما و مشاور و همچنین خبرگان و کارشناسان مناطق آزاد مورد تأیید قرار 
گرفت. ضریب پایایي پرسشنامه پژوهش، 82 درصد به دست آمد. برای تحلیل 
استفاده شد.  رگرسیون  آزمون ضریب همبستگی  از  فرضیه ها،  آزمون  و  داده ها 
نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مشاوره سرمایه گذاری، اثر دانش سرمایه گذاران و 

مولفه های آن بر تصمیمات آنان را تعدیل می کند. 
مشاوره  گذاری،  سرمایه  تصمیمات  گذاری،  سرمایه  کلیدی:دانش  zzواژگان 

سرمایه گذاری

مقدمه
مرتب شده  داده هاي  همان  را  »اطالعات«  بوتکین،  جیم  و  دیویس  اِستان 
طبق الگوهاي معنادار بیان مي کنند و »دانش« را »کاربرد یا استفاده کاربردي 
تولید  برای  است  دانش، ساختاری  کلی،  به طور  تعریف می کنند.  اطالعات«  از 
و ساماندهی یافته ها درباره جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیش بینی های 
آزمایش شدنی. علم دانش شناسی، با سه عنصر داده، اطالعات و دانش سر و کار 

پیرامون دانش و عناصر  بررسی  به بحث و  به عبارت دیگر، دانش شناسی  دارد. 
سازنده آن، یعنی داده و اطالعات می پردازد )پاک سرشت، 1382(.

نفر می توانست  بود و گاهی حتی یک  در زمان های قدیم دانش بشر محدود 
بیشتر دانش بشری را در حافظه خود جای دهد. اما به تدریج با رشد معلومات، 
دانستنی های بشر طبقه بندی شدند و حوزه های مختلف و تخصصی دانش شکل 
گرفت. دانش، مجموعه ای جامع تر و کلّی تری نسبت به علم است و علم  را می توان 
به نحوی زیر مجموعه دانش به عنوان تمامی آگاهی های انسانی تلقی کرد )الودن، 

.)2014
در مورد سرمایه گذاری، هر قدر دانش و آگاهی افراد از شرایط سرمایه گذاری 
مناسب باشد آنان با اطالع بیشتری سرمایه گذاری خواهند کرد. لذا سازمان ها در 
این زمینه می کوشند به روش های مختلف، از جمله استفاده از تبلیغات، حضور در 
نمایشگاه ها، برگزاری همایش ها، حضور در فضاهای مجازی و راه اندازی سایت های 
بسته های  و  و فرصت ها  امکانات خود  از  را  افراد  آگاهی  و  دانش   ... و  اینترنتی، 
سرمایه گذاری ارتقا دهند. سازمان منطقه آزاد ارس از بدو تاسیس در تالش بوده 
با جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، به رونق اقتصادی دست یابد. لذا در این 
راه، با اتخاذ سیاست ها و خط مشی های گوناگون و ارائه بسته های سرمایه گذاری و 
حضور در نمایشگاه ها و رسانه های حقیقی و مجازی، آگاهی و دانش سرمایه گذاران 
را راجع به فرصت های سرمایه گذاری در منطقه افزایش دهد و از این رهگذر، آنان 
را به سرمایه گذاری در منطقه جذب کند. پس از نزدیک به 10 سال فعالیت مستمر 
سازمان منطقه آزاد ارس مناسب است در زمینه دانش و آگاهی سرمایه گذاران در 
زمینه منطقه آزاد ارس و شرایط سرمایه گذاری در آن پژوهشی صورت گیرد. با 
توجه به اهمیت شناسایی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاران، در این پژوهش، 
تاثیر دانش سرمایه گذاران با نقش تعدیل گری مشاوره سرمایه گذاری بررسی شده 
است. لذا پژوهش حاضر، در پی پاسخگویی به این پرسش است که »آیا دانش 
سرمایه گذاران بر تصمیمات آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد ؟ و آیا مشاوره 

سرمایه گذاری، تصمیمات سرمایه گذاران را تعدیل می کند؟«.
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مبانی نظری 
این  است  ممکن  که  است  کسب وکار  شکل گیری  اساسی  عامل  سرمایه، 
کسب وکار در بخش های مختلف اقتصادی، از جمله خدمات )بانکی، حمل ونقل، 
فرهنگی ورزشی، و ...(، بازرگانی )صادرات و واردات، خرید و فروش کاال، و ....(، 
و تولیدی )کشاورزی، صنعتی و...( صورت پذیرد )عبده تبریزی،1376(. یکی از 
عواملی که سبب سرمایه گذاری آگاهانه و موفقیت سرمایه گذاری می شود آگاهی 
سرمایه گذار از حوزه و مکانی است که سرمایه اش را در آن به کار می گیرد. آگاهی 
سرمایه گذار از وضعیت سرمایه گذاری و مزایا و معایب سرمایه گذاری در یک حوزه 
از سرمایه اش  بهینه ای  بهره گیری  بتواند  مکان موجب می-شود سرمایه گذار  یا 

داشته باشد )مقدم، 1387(. 
تعداد زیادي از تئوریسین هاي مدیریت دانش، تکامل بحث مدیریت را به عهده 
داشتند. درلکه و استرلوس، بیشتر در زمینه اهمیت ارتقا اطالعات و دانش ساده 
ابعاد  به عنوان منابع سازماني و سنگه با تمرکز بر روي سازمان هاي یادگیرنده 

فرهنگي مدیریت دانش را بوجود آورده اند )حسن زاده، 1386(.
اورت راجرز در دانشگاه استنفورد با پرداختن به مفهوم نوآوري و نیز توماس 
آلن  در دانشگاه اِم آی تی  با تحقیق در خصوص انتقال اطالعات و فناوري در دهه 
1970 به انجام رسانیدند کمک بزرگي برای پاسخدهی به این پرسش ها کردند: 
درک اینکه مدیریت دانش چیست؟ دانش چگونه تولید مي شود؟ چگونه استفاده 

مي شود؟ و به چه طریقي در سازمان ها نفوذ مي کند؟ )داونپورت، 1392(.
در اواسط سال 1980 اهمیت دانش به عنوان دارایي رقابت در بین سازمانها 
مشهور گردید. در سال 1980 توسعه سیستم هاي مدیریت دانش بوجود آمدند 
که استفاده پژوهش های انجام گرفته در زمینه هوش مصنوعي و سیستم هاي 
هوشمند باعث شدند تا مفاهیم تازه اي به عنوان دانش اکتسابي مهندسي دانش، 
سیستم هاي بر پایه دانش و هستي شناسي بر پایه کامپیوتر به جهان عرضه شود 

)حسن زاده، 1386(. 
اخیرا واژه مدیریت دانش در فرهنگ لغات جاي گرفته است. در سال 1989 براي 
آماده سازي مدیریت دانش بر پایه فناوري کنسرسیومي از سازمانها در آمریکا کار 
خود را آغاز نمود تا پیشگامي خود را براي منظور نمودن مدیریت دانش به عنوان 
سرمایه در سازمان ها اعالن نماید. در سال 1991 و براي اولین بار مطالبي درباره 
مدیریت دانش در مراکز انتشاراتي مشهور به چاپ رسید. شاید بتوان گفت که 
وسیع ترین کار تحقیقاتي در زمینه مدیریت دانش تا امروز در سال1995 توسط 
کوجیه و نافوکا، شي در سازمان خلق دانش بنام چگونه شرکت هاي ژاپني نوآوري 

و پویایي را به وجود مي آورند؟ صورت پذیرفته است )رادینگ، 1998(. 
عصر حاضر، عصر تغییر و تحول سریع دانش است. در چنین شرایطي دانش به 
عنوان یک دارایي و منبع ارزشمند استراتژیک مطرح مي شود که نیازمند مدیریت 
است. با توجه به شرایط عنوان شده اگر رقابت شدید موجود در بازارهاي جهان را 
نیز اضافه نماییم، اهمیت دانش هاي سازمان به عنوان یک مزیت رقابتي در اقتصاد 
دانش محور کنوني دو چندان مي شود. هرچه حجم و پیچیدگی عملیات سازمانی 
وسیع تر گردد، اهمیت دانش بیشتر و نیاز به اداره شدن در سطح وسیع تری را 

پیدا می کند.
امروزه سازمان ها سخت تالش می کنند تا به عنوان پیشگامان مهارت های مدیریت 
دانش شناخته شوند و از این طریق مزد تالش و کوشش خود را بگیرند. این مهم 
از طریق کاربرد دانش برای مقاصد نوآوری امکانپذیر است. امروزه در سازمان هاي 
پیشرو دانش به عنوان یک عنصر توانمندساز شناخته می شود که مي تواند سازمان 
را آن چنان متحول کند که قادر باشد قابلیت هاي شگرفي را از دیدگاه بهره وري و 

کارایي ارائه دهد )داونپورت، 1392(.
یکي از اساسي ترین فعالیتها در سازمانها گرفتن تصمیم گیری است. تصمیم گیری 
مذکور ممکن است جهت راهبردي داشته باشد یا صرفاً با فعالیتهاي روزانه کارکنان 
سرو کار داشته باشد و بعد از ماهها جمع آوري اطالعات و تبادل نظر یا اینکه 
بدون هیچ توجه و بررسي در یک لحظه گرفته شوند، توسط افراد یا گروهها اتخاذ 

شوند )لوایز، 1384(. 
در نظریه هاي سنتي رفتار سازماني تصمیم گیري فرآیندي کاماًل منطقي و 
استداللي است. فعاالن سازماني در ابتدا متوجه مشکلي مي شوند که مي بایست 
را که  تعریف دقیق مشکل،  کلیه اطالعات مربوطه  از  بگبرند. پس  را  تصمیمي 
ممکن است به مشکل کنوني ربط داشته باشد جستجو می شوند و سپس مجموعه 
اي از تصمیمات احتمالي ارائه مي شوند و با دقت ارزیابي مي شوند و هنگامي که 
مناسب ترین تصمیم مشخص گردد فرآیند تصمیم گیري به پایان مي رسد و اعمال 

تصمیم آغاز مي شود. 
نات  این مدل منطقي و استداللي تصمیم گیري را به عنوان روش تجویزي 

توصیه شده براي مدیران مورد بحث قرار مي دهد. این مدل تجویزي شامل 5 
مرحله است: تدوین، بسط مفهوم، تشریح جزئیات، ارزیابي و اعمال. 

پژوهشگران سالها قبل دریافتند که این مدل منطقي به خوبي نشان نمي داد 
اولین نظریه-پردازاني که  که تصمیم گیرندگان سازماني چگونه کار مي کنند. 
شیوه جایگزیني این مدل را پیشنهاد نمودند مارچ  و سایم ون بودند. آنها رویکرد 
سنتي به تصمیم گیري را به عنوان یک مدل بهینه سازتوصیف کردندکه در آن 
تصمیم گیرندگان مي کوشند بهترین راه حل منحصر براي یک شکل سازماني 
را بیابند. آنها اعتقاد داشتند که به تصمیم گیري سازماني به عنوان یک فرآیند 
بسنده و راضي کننده نگریسته شود که در آن جستجو براي یافتن یک راه حل 
بهینه منحصر نمي باشد بلکه باید براي برخورد با موقعیت به اندازه کافي موثر 

باشد)داونپورت، 1392(.
اکثر تصمیمات در رابطه با جستجو براي تیزترین سوزن نیست بلکه جستجو براي 
سوزني است که براي دوختن به اندازه کافي تیز باشد. مدیراني که در حد بسنده و 
راضي کننده عمل مي کنند قادرند بدون جستجو کردن براي همه راههاي ممکن 
تصمیم بگیرند و قواعد کلي نسبتاً ساده را به کار مي گیرند آنها به دنبال حداکثر 
سود نیستند بلکه به دنبال سود کافي اند. تصمیم گیرندگان سازماني از راهبردهاي 
بسنده و راضي کننده استفاده مي کنند زیرا ممکن نیست راه حل آرماني منطقي 
یافت شود. تصمیم گیرندگان سازماني با خصوصیت عقالنیت محدود شده توصیف 
مي شوند یعني اینکه تصمیم گیرندگان مي کوشند تصمیماتي منطقي اتخاذ کنند 
ابعاد عملي زندگي سازماني  با  از نظر شناختي محدودند و همین طور  آنها  اما 
محدود هستند. در سالهاي اخیر، برخی، مدلهاي تصمیم گیري را پیشنهاد داده اند 
که حتي بیش از مدل بسنده و راضي کننده از مدلهاي بهینه ساز فاصله گرفته 
اند. سایمون اظهار داشته است که بسیاري از تصمیم گیري هاي سازماني را مي 
توان ناشي از فرآیند شهودي مدیران دانست. سایمون توجه زیادي به کار پیشین 
بارنارد مي کند که بین فرآیندهاي مدیریت منطقي و غیر منطقي تمایز قائل شد. 
بارنارد مي گوید تصمیم گیرندگان اغلب مجبور مي شوند بدون داشتن فرصت براي 

جستجوي اطالعات و مباحثه تصمیمات سریعي اتخاذ نمایند)آقایی، 1389(.
منابع این فرآیندهاي غیرمنطقي در شرایط یا عوامل فیزیولوژیکي یا در محیط 
فیزیکي و اجتماعي وجود دارند که غالباً ناآگاهانه یا بدون تالش آگاهانه از طرف 

ما،  روي ما تاثیر مي گذارند. 
همچنین آنها از مجموعه اي از واقعیات، الگوها،  مفاهیم،  فنون،  امور انتزاعي و 
عموماً آنچه که ما دانش رسمي یا عقاید مي نامیم  تشکیل شده اند که کمابیش با 
تالش و مطالعه آگاهانه روي ذهن ما اثرگذار هستند. این منبع دوم فرآیندهاي 
مي یابد.  زیادي  مستقیم  افزایش  آموزش  و  تجربه،  مطالعه  با  ذهني  غیرمنطقي 
سایمون می گوید اگرچه تصمیم گیري بر پایه شهودي،  منطقي نیست غیرمنطقي 
هم نیست. بلکه این نوع تصمیم گیري بر اساس تجربیات گذشته در موقعیتهاي 
مشابه استوار است. مي توان گفت که این نوع تصمیم گیري منطقي نیست اما 
به  که  دارد  تصمیم گیرنده اي  به  بستگي  شهودي  تصمیم گیري  است.  قیاسي 
دسته هاي مربوطه اطالعات دسترسي دارد و آنها را به کار مي گیرد. در مدل سطل 
آشغال )الگوي نظام ناشناخته( تصمیم گیران خود جرات مي کنند از معیارهاي 
منطقي فاصله بگیرند و پیشنهاد مي کنند که تصمیم گیري، فرآیندي است که 
در آن مشکالت، راه حلها، شرکت کنندگان و انتخابها همگي به صورتي نسبتاً 

مستقالنه با همدیگر مي آمیزند )آقایی، 1389(. 
پژوهش حاضر، با تعریف ویژه ای از دانش سرمایه گذاران، به تحقیق می پردازد، 
در نتیجه، قبال در ادبیات نظری مرتبط با موضوع و حوزه پژوهش، پژوهش هایی 
در این قالب انجام نشده است. لذا در این بخش، به پژوهش هایی اشاره می شود که 
در زمینه سرمایه گذاری و تصمیمات سرمایه گذاران انجام شده اند یا از متغیرهای 

مشابه با تحقیق حاضر استفاده کرده اند. 
موسوی شاهرودی )1393( در پژوهشی با عنوان »بررسی رابطه هوش هیجانی 
با گرایش های رفتاری در تصمیمات سرمایه گذاری« ارتباط بین هوش هیجانی 
سرمایه گذار و نتایج تصمیمات وی از منظر، توانایی وغلبه بر گرایشات رفتاری که 
غالبا سرمایه گذاران به ان مبتال هستند را مورد بررسی قرار می دهد. بر مبنای داده 
هایی که از سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران از طریق دو پرسشنامه »مالی 
رفتاری« و »هوش هیجانی« بدست آمد، مقدار ابتال به پنج گرایش رفتاری شامل 
نمایندگی، حساب داری ذهنی، زیان گریزی، اعتماد بیش از اندازه، خودکنترلی 
و همچنین بهره هوش هیجانی سرمایه گذاران مورد سنجش قرار گرفت. نتایج 
حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس آزمون همبستگی ناپارامتری اسپیرمن 
ارتباط معنی داری بین هوش هیجانی و گرایش های رفتاری در  در اکثر موارد، 
)همبستگی  معنی داری  ارتباط  نتایج  نشد.  مشاهده  سرمایه گذاری  تصمیمات 
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منفی( بین گرایش »اطمینان بیش از اندازه« و هوش هیجانی نشان می دهد، 
یعنی افرادی که هوش هیجانی باالتری دارند، کمتر به گرایش اطمینان بیش از 
اندازه غلبه دارند. افرادی که نمره شاخصه مدیریت استرس هوش هیجانی آنها 
کم،  تجربه  دارای  افراد  دارند.  غلبه  »نمایندگی«  گرایش  به  بیشتر  است،  باالتر 
هوش  بین  داری  معنی  ارتباط  و  دارند  باالتری  هیجانی  هوش  نمرات  میانگین 
با تجربه سرمایه  ان،  انطباق پذیری  و  هیجانی کلی و دو شاخصه درون فردی 
گذاری دیده می شود، همچنین افراد با تجربه کم، بیشتر به گرایش »نمایندگی« 
مبتال هستند و تفاوت معنی دار است. افراد با سطح تحصیالت بیشتر از هوش 
هیجانی بیشتری بر خوردار ولی بیشتر به گرایش »حسابداری ذهنی« مبتال بودند 

و تفاوت معنا دار است. 
درویش متولی و همکاران )1391( در پژوهشی با عنوان » شناسایي و رتبه بندي 
عوامل موثر بر جذب سرمایه گذار در حوزه هاي اقتصادي و صنعتي شهرستان 
فیروزکوه با استفاده از تکنیک تصمیم گیري چند شاخصه AHP« به شناسایی 
و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاران می پردازد. این پژوهش، عوامل 
امکانات، و سیاستگذاری.  از مدیریت، قوانین و مقررات،  موثر را عبارت می داند 
سپس عامل مدیریت را به سه زیربخش تقسیم می کند: زیرساخت ها، خدمات 
عمومی، زیربنایی. عامل مدیریت را به شناخت از کارکردها و اهداف، نظام اداری 
بازاریابی، عامل قوانین و مقررات را به ثبات و شفافیت،  روان، و اطالع رسانی و 
امنیتف و تشویق های مالی، و عامل سیاستگذاری را به آزادسازی و خصوصی سازی، 

اختصاص بودجه، و گسترش روابط با بخش خصوصی بخش بندی می کند.
ودیعی و شکوهی زاده )1390( در پژوهشی با عنوان »بررسی معیارهای مالی 
موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار« معیارهای مالی موثر 
بر تصمیم گیری سرمایه گذاران را بررسی کرده اند. به این منظور 15 معیار مالی 
که با توجه به پژوهش های پیشین و نظرتحلیلگران ومتخصصین بازار سرمایه 
می توانند بر تصمیم گیری سرمایه گذاران موثر باشند،مطرح گردیده است. این 
عوامل، به طور کلی تحت عنوان گروه معیارهای مالی مورد بررسی قرار گرفته اند 
و میزان اهمیت آن ها نیز از نظر سرمایه گذاران سنجیده شده است. نتایج حاصل 
از ازمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که معیارهای مالی برای سرمایه گذاران 
با اهمیت است. در بررسی تاثیر 15 عامل بر تصمیمات سرمایه گذاران مشخص 
گردید معیارهایی چون سرعت و قدرت نقدشوندگی سهام، روند قیمت سهام و 
وضع بازار سهام از فاکتورهای معروفی چون سود هر سهم و نسبت قیمت به سود، 

با اهمیت تر بودند.
خلیلی عراقی و قربانی )1390( در پژوهشی با عنوان »بررسی تاثیر ویژگیهای 
شخصیتی در ریسک گریزی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران« به بررسی 
تاثیر ویژگی های شخصیتی در رفتار ریسک گریزی سرمایه گذاران بورس اوراق 
بهادار تهران پرداختند. به این منظور از بین جامعه آماری پژوهش تعداد 384 نفر 
از سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران به روش نمونه گیری تصادفی ساده 
به عنوان نمونه انتخاب و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری 
شده است. پرسشنامه ای که برای سنجش ویژگیهای شخصیتی مورد استفاده قرار 
گرفت آزمون نئو شصت سوالی می باشد که یکی از جدیدترین و پر کاربردترین 
آزمونهای شخصیت است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که ریسک گریزی 
دارای رابطه معنا داری با ویژگی برون-گرایی وجود دارد. نتایج پژوهش نشان می 
دهد که بین ویژگیهای شخصیتی وظیفه شناسی، گشودگی نسبت به تجربه، روان 

آزرده گرایی، موافق بودن و ریسک گریزی رابطه معناداری وجود ندارد. 
تصمیم گیری  بر  موثر  عوامل  »بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در   )2014( رانی 
سرمایه گذاران در بازار سهام« نتیجه می گیرد که عوامل موثر بر تصمیم گیری 
سن،  جمعیت شناختی،  مولفه های  از  عبارتند  سهام  بازار  در  گذاران  سرمایه 

جنسیت، سطح تحصیالت، پیشینه اجتماعی و اقتصادی. 
با عنوان »بررسی عوامل موثر بر  جاگونگو و موستونگ )2014( در پژوهشی 
بررسی 42  از  NSE« پس  در  فردی  تصمیمات سرمایه گذاری: سرمایه گذاران 
سرمایه گذار فردی با پرسشنامه ای 28 سئوالی به این نتیجه رسیدند که عوامل 
موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران فردی عبارتند از شهرت و وجهه شرکت، موقعیت 
شرکت در صنعت، درآمدهای پیش بینی شده شرکت، سود شرکت، عملکرد گذشته 

شرکت در زمینه سهام، نسبت قیمت به سهم.
لیو همکاران )2014( در پژوهشی با عنوان »رفتار سرمایه گذاری، عوامل موثر بر 
تصمیم گیری، و نقش آن ها در سرمایه گذاری در بازار سهام تایوان« به این نتیجه 
رسیدند که میزان سرمایه، مهمترین عامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری است. 
ولی ارتباط معناداری میان جنسیت، سن، تحصیالت و تصمیمات سرمایه گذاری 

نیافتند. 

و تصمیمات  مالی  عنوان »دانش  با  پژوهشی  بنکالی )2009(، در  و  التمیمی 
سرمایه گذاری در امارات متحده« در پی بررسی تاثیر دانش مالی بر سرمایه گذاری 
در بازارهای مالی امارات متحده عربی بوده اند و به این نتیجه که دانش مالی، فاصله 
زیادی با سطح مطلوب دارد. این دانش، از سطح درآمد، سطح تحصیالت، میزان 

فعالیت اقتصادی اشخاص متاثر است.

فرضیه های تحقیق
فرضیه کلي:

تاثیر مثبت و  آنان در منطقه آزاد ارس  بر تصمیمات  - دانش سرمایه گذاران 
معنی داری دارد.

فرضیه هاي جزئي:
بر  ارس  آزاد  منطقه  آتی  زمینه سیاستگذاری های  در  دانش سرمایه گذاران   -

تصمیمات آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
- دانش سرمایه گذاران در زمینه کیفیت خدمات منطقه آزاد ارس بر تصمیمات 

آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
بر  ارس  آزاد  منطقه  مالیاتی  معافیت های  زمینه  در  سرمایه گذاران  دانش   -

تصمیمات آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
- دانش سرمایه گذاران در زمینه عوارض گمرکی منطقه آزاد ارس بر تصمیمات 

آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
بر  آزاد ارس  - دانش سرمایه گذاران در زمینه زیرساخت های فیزیکی منطقه 

تصمیمات آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
- دانش سرمایه گذاران در زمینه زیرساخت های نرم افزاری منطقه آزاد ارس بر 

تصمیمات آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
بر  ارس  آزاد  منطقه  حمل ونقل  سیستم  زمینه  در  سرمایه گذاران  دانش   -

تصمیمات آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. 
- دانش سرمایه گذاران در زمینه مشوق های سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس بر 

تصمیمات آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
- مشاوره سرمایه گذاری تاثیر دانش سرمایه گذاران بر تصمیمات سرمایه گذاران 

را تعدیل می نماید.
روش تحقیق

 این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطالعات از نوع 
توصیفی_ پیمایشی می باشد.

 جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی سرمایه گذاران فعال در منطقه آزاد است 
که تعداد آن ها در پایان سال 1393، 310 نفر بوده است. نمونه آماری پژوهش با 
استفاده از فرمول کوکران، 73 نفر تعیین شد. فرمول کوکران یکی از پرکاربردترین 
روش ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. در این بخش برنامه ای نوشته شده 
براساس فرمول کوکران  را  نمونه مورد نظر خود  براحتی حجم  از  استفاده  با  تا 
محاسبه کنید. تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران نیازمند آن است که 
حجم جامعه را بدانید. روش نمونه گیری، تصادفی ساده بوده است. در این روش، 
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تعداد نمونه موردنیاز، به صورت تصادفی، از کل جامعه آماری انتخاب می شود. در 
این روش، تمام اعضای جامعه، امکان برابری برای انتخاب دارند. برای اطمینان از 
روایی پرسش نامه های پژوهش، پیش از توزیع میان نمونه آماری، به رویت اساتید 
راهنما و مشاور رسیدند و پس از تایید، برای کسب روایی میان 30 نفر از نمونه 
آماری توزیع شدند، و پایایی آنها نیز توسط آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب، 0/82 

محاسبه گردید که نشانگر پایایی خوب پرسشنامه ها می باشد. 

یافته ها
- آزمون فرضیه فرعی اول:

بر  ارس  آزاد  منطقه  آتی  سیاستگذاری های  زمینه  در  سرمایه گذاران  »دانش 
تصمیمات آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد«.

با توجه به فرضیه فوق، در جداول زیر، اثر تعدیل گرِی متغیر »سیاستگذاری های 
آتی« بر تصمیمات سرمایه گذاران بررسی می شود

یافته ها نشان می دهد در سطح اطمینان 95 درصد، مشاوره سرمایه گذاری، اثر 
تعدیل گری معناداری بر تصمیمات سرمایه گذاران دارد. در نتیجه، فرضیه فرعی 
اول پژوهش مبنی بر این که »دانش سرمایه گذاران در زمینه سیاستگذاری های 
تایید  تاثیر مثبت و معنی داری دارد«  آنان  بر تصمیمات  ارس  آزاد  آتی منطقه 

می شود.
- آزمون فرضیه فرعی دوم:

»دانش سرمایه گذاران در زمینه کیفیت خدمات منطقه آزاد ارس بر تصمیمات 
آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد«.

با توجه به فرضیه فوق، در جداول زیر، اثر تعدیل گرِی متغیر »کیفیت خدمات« 
بر تصمیمات سرمایه گذاران بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد  در سطح 
اطمینان 95 درصد، مشاوره سرمایه گذاری، اثر تعدیل گری معناداری بر تصمیمات 
سرمایه گذاران دارد. در نتیجه، فرضیه فرعی دوم پژوهش مبنی بر این که »دانش 
سرمایه گذاران در زمینه کیفیت خدمات منطقه آزاد ارس بر تصمیمات آنان تاثیر 

مثبت و معنی داری دارد« تایید می شود.
- آزمون فرضیه فرعی سوم:

بر  ارس  آزاد  منطقه  مالیاتی  معافیت های  زمینه  در  سرمایه گذاران  »دانش 
تصمیمات آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد«.

مشاوره  درصد،   95 اطمینان  سطح  در  که  دهد  می  نشان  فرضیه  آزمون 
در  دارد.  سرمایه گذاران  تصمیمات  بر  معناداری  تعدیل گری  اثر  سرمایه گذاری، 
نتیجه، فرضیه فرعی سوم پژوهش مبنی بر این که »دانش سرمایه گذاران در زمینه 
معافیت های مالیاتی منطقه آزاد ارس بر تصمیمات آنان تاثیر مثبت و معنی داری 

دارد« تایید می شود.
- آزمون فرضیه فرعی چهارم:

»دانش سرمایه گذاران در زمینه عوارض گمرکی منطقه آزاد ارس بر تصمیمات 
آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد«.

با توجه به فرضیه فوق، در جداول زیر، اثر تعدیل گرِی متغیر »عوارض گمرکی« 

بر تصمیمات سرمایه گذاران بررسی می شود. در این قسمت هم آزمون ها نشان 
می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد، مشاوره سرمایه گذاری، اثر تعدیل گری 
معناداری بر تصمیمات سرمایه گذاران دارد. در نتیجه، فرضیه فرعی چهارم پژوهش 
مبنی بر این که »دانش سرمایه گذاران در زمینه عوارض گمرکی منطقه آزاد ارس 

بر تصمیمات آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد« تایید می شود.
- آزمون فرضیه فرعی پنجم:

بر  ارس  آزاد  منطقه  فیزیکی  زیرساخت های  زمینه  در  سرمایه گذاران  »دانش 
تصمیمات آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد«.

در این قسمت هم آزمون فرضیه ها نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 
درصد، مشاوره سرمایه گذاری، اثر تعدیل گری معناداری بر تصمیمات سرمایه گذاران 
دارد. در نتیجه، فرضیه فرعی پنجم پژوهش مبنی بر این که »دانش سرمایه گذاران 
در زمینه زیرساخت های فیزیکی منطقه آزاد ارس بر تصمیمات آنان تاثیر مثبت و 

معنی داری دارد« تایید می شود.
- آزمون فرضیه فرعی ششم:

»دانش سرمایه گذاران در زمینه زیرساخت های نرم افزاری منطقه آزاد ارس بر 
تصمیمات آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد«.

براساس نتایج جداول و آزمون ها، می توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 
تصمیمات  بر  معناداری  تعدیل گری  اثر  سرمایه گذاری،  مشاوره  درصد،   95
سرمایه گذاران دارد. در نتیجه، فرضیه فرعی ششم پژوهش مبنی بر این که »دانش 
سرمایه گذاران در زمینه زیرساخت های نرم افزاری منطقه آزاد ارس بر تصمیمات 

آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد« تایید می شود.
- آزمون فرضیه فرعی هفتم:

»دانش سرمایه گذاران در زمینه سیستم حمل ونقل منطقه آزاد ارس بر تصمیمات 
آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد«.

آزمون فرضیه در این ارتباط نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد، 
مشاوره سرمایه گذاری، اثر تعدیل گری معناداری بر تصمیمات سرمایه گذاران دارد. 
این که »دانش سرمایه گذاران  بر  نتیجه، فرضیه فرعی هفتم پژوهش مبنی  در 
در زمینه سیستم حمل ونقل منطقه آزاد ارس بر تصمیمات آنان تاثیر مثبت و 

معنی داری دارد« تایید می شود.
- آزمون فرضیه فرعی هشتم:

»دانش سرمایه گذاران در زمینه مشوق های سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس بر 
تصمیمات آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد«.

همچنین آزمون فرضیه مربوط به این قسمت هم موید این نکته است که در 
بر  معناداری  تعدیل گری  اثر  اطمینان 95 درصد، مشاوره سرمایه گذاری،  سطح 
تصمیمات سرمایه گذاران دارد. در نتیجه، فرضیه فرعی هشتم پژوهش مبنی بر 
این که »دانش سرمایه گذاران در زمینه مشوق های سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس 

بر تصمیمات آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد« تایید می شود.
- آزمون فرضیه فرعی نهم

»مشاوره سرمایه گذاری بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر مثبت و معنی داری 
دارد«.

نتیجه گیری
یافته های پژوهش بیانگر این مطلب است که دانش سرمایه گذاران بر تصمیمات 
آنان در منطقه آزاد ارس تاثیر مثبت و معنی داری دارد. این یافته با نتایج پژوهش 
درویش متولی و همکاران )1391(، لی و همکاران )2014(، التمیمی و بنکالی 
بر  دانش  تاثیر  بررسی  در   )2009( بنکالی  و  التمیمی  دارند.  انطباق   )2009(
سرمایه گذاری در بازارهای مالی امارات متحده عربی به این نتیجه می رسند که 
از سطح  دانش،  این  دارد.  مطلوب  با سطح  زیادی  فاصله  دانش سرمایه گذاران، 
نتایج  است.  متاثر  اشخاص  اقتصادی  فعالیت  میزان  تحصیالت،  سطح  درآمد، 
پژوهش حاکی از این هستند که دانش سرمایه گذاران در زمینه سیاستگذاری های 
آتی منطقه آزاد ارس بر تصمیمات آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. این نتایج 
با نتایج پژوهش ودیعی و شکوهی زاده )1390(، خلیلی عراقی و قربانی )1390(، 
و جاگونگو و موستونگ )2014( همسو هستند. یافته های پژوهش نشانگر این 
مطلب است که دانش سرمایه گذاران در زمینه کیفیت خدمات منطقه آزاد ارس 
بر آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. این یافته ها با یافته های موسوی شاهرودی 
)1393(، خلیلی عراقی و قربانی )1390(، التمیمی و بنکالی )2009(، جاگونگو 
و موستونگ )2014(، و لی و همکاران )2014( انطباق دارند. یافته های پژوهش 
نشان می دهند که دانش سرمایه گذاران در زمینه معافیت های مالیاتی منطقه آزاد 
ارس بر تصمیمات آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. این یافته ها با یافته های 
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درویش متولی و همکاران )1391(، ودیعی و شکوهی زاده )1390(، التمیمی و 
بنکالی )2009(، و رانی )2014( منطبق هستند. نتایج پژوهش حاکی از این است 
که دانش سرمایه گذاران در زمینه عوارض گمرکی منطقه آزاد ارس بر تصمیمات 
آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. این نتایج با نتایج پژوهش موسوی شاهرودی 
التمیمی و بنکالی )2009(، و لی و  )1393(، خلیلی عراقی و قربانی )1390(، 
دانش  که  می دهند  نشان  پژوهش  یافته های  دارند.  انطباق   )2014( همکاران 
بر تصمیمات  آزاد ارس  سرمایه گذاران در زمینه زیرساخت های فیزیکی منطقه 
آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. این یافته ها با یافته های موسوی شاهرودی 
 )1390( قربانی  و  عراقی  خلیلی  و   ،)1390( شکوهی زاده  و  ودیعی   ،)1393(
منطبق هستند. نتایج پژوهش حاکی از این هستند که دانش سرمایه گذاران در 
زمینه زیرساخت های نرم افزاری منطقه آزاد ارس بر تصمیمات آنان تاثیر مثبت و 
معنی داری دارد. این نتایج با نتایج پژوهش ودیعی و شکوهی زاده )1390(، خلیلی 
عراقی و قربانی )1390(، و رانی )2014( همسو هستند. یافته های پژوهش نشانگر 
این مطلب است که دانش سرمایه گذاران در زمینه سیستم حمل ونقل منطقه آزاد 
ارس بر تصمیمات آنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. این یافته ها با یافته های 
رانی  و   ،)1390( شکوهی زاده  و  ودیعی   ،)1391( همکاران  و  متولی  درویش 
)2014( انطباق دارند. یافته های پژوهش نشان می دهند که دانش سرمایه گذاران 
در زمینه مشوق های سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس بر تصمیمات آنان تاثیر مثبت 
و معنی داری دارد. این یافته ها با یافته های موسوی شاهرودی )1393(، ودیعی و 
شکوهی زاده )1390(، خلیلی عراقی و قربانی )1390(، و لی و همکاران )2014( 

منطبق هستند.

پیشنهادهای درخواسته از پژوهش
یافته های پژوهش بیانگر این مطلب است که دانش سرمایه گذاران بر تصمیمات 
پیشنهاد می شود  لذا  دارد.  معنی داری  و  مثبت  تاثیر  ارس  آزاد  منطقه  در  آنان 
مسئوالن سازمان منطقه آزاد ارس با بهبود دانش سرمایه گذاران و ارائه مشاوره و 
آگاهی رسانی در مورد ویژگی های فعالیت در این منطقه، تصمیمات آنان را ارتقا 
دهند و به مسیر نیازهای منطقه و کشور سوق دهند. بهبود دانش سرمایه گذاران 
و ارتقای تصمیمات آنان، موجب رفع بهتر نیازهای کشور، اشتغال اهالی منطقه، 
و کمک به توسعه کشور خواهد شد. یافته های پژوهش بیانگر این مطلب است 
که مشاوره سرمایه گذاری بر دانش سرمایه گذاران تاثیر می گذارد. این امر، نشانگر 
اهمیت مشاوره دهی به سرمایه گذاران در جذب آنان به سرمایه گذاری در منطقه 
است. لذا پیشنهاد می شود مسئوالن سازمان منطقه آزاد، با اندیشیدن تمهیدات 
مناسب، زمینه ارائه مشاوره نظام مند و تخصصی به سرمایه گذاران را فراهم آورند. 
در این راستا، مسئوالن می توانند دفتری برای مشاوره دهی دایر کنند و از طریق 
سایت سازمان نیز به مشاوره آنالین و آفالین بپردازند. با توجه به این که سیاست 
کالن برای منطقه آزاد ارس، صنعتی شدن آن است و این منطقه را صنعتی ترین 
منطقه آزاد کشور می شناسند لذا طبیعتا سیاست های سازمان معطوف است به 
صنعتی کردن منطقه. پیشنهاد می شود سازمان با استفاده از ابزارهای کالن ارتباطی 
و تبلیغی بکوشد تا دانش سرمایه گذاران در این زمینه را ارتقا بخشد و آن دسته از 
فعاالن اقتصادی را که در حوزه تولیدات صنعتی به فعالیت می پردازند به سوی خود 
جذب کند. یافته های پژوهش حاضر، تاثیر دانش سرمایه گذاران در زمینه کیفیت 
خدمات بر تصمیمات آنان را تایید کرد. سازمان منطقه آزاد ارس، در سال های 
گذشته با اجرای طرح های مختلف کوشیده سطح کیفی خدمات خود به مشتریان 
را بهبود دهد که از آن جمله اند پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری، مهندسی 
مجدد فرایندها، طرح دریافت ایزو، و ... . پیشنهاد می شود سازمان با ارتقای عملکرد 
این سیستم ها و نیز پیاده سازی سیستم های به-روزتری مانند داشبورد مدیریتی، 
پنجره واحد، و ... کیفیت خدمات خود به مشتریان و از جمله سرمایه گذاران را 
ارتقا دهد و از این راه، رضایت بیشتر آنان را کسب کند. نتایج پژوهش حاضر، بر 
بر  عوارض گمرکی  و  مالیاتی  معافیت های  زمینه  در  دانش سرمایه گذاران  تاثیر 
تصمیمات آنان صحه گذاشت. معافیت مالیاتی و کاستن از عوارض گمرکی، از 
عوامل اصلی جذب سرمایه-گذاران در هر حوزه ای هستند. می دانیم که ویژگی 
مهم مناطق آزاد، استقالل در سیاست گذاری هاست، با توجه به ایجاد مناطق آزاد 
در استان های مجاور آذربایجان شرقی )انزلی و ماکو( و ارائه معافیت های مالیاتِی 
جذاب و کاستن از عوارض گمرکی از سوی آن ها پیشنهاد می شود سازمان منطقه 
آزاد ارس گرچه در سال ها و ماه های اخیر، معافیت های جذابی به سرمایه گذاران 
ارائه کرده و عوارض گمرکی را تعدیل کرده است اما این معافیت ها و عوارض را 
با توجه روزمره به میزان معافیت و عوارض در مناطق آزاد مجاور، تعدیل کند و 
بدین ترتیب، در رقابت با آنان در جذب سرمایه گذاران، توفیق بیشتری کسب کند. 

یکی از روش های موثر بهبود دانش سرمایه گذاران، تبلیغات کارآمد و هوشمند 
کادر  از  استفاده  با  ارس،  آزاد  منطقه  پیشنهاد می شود مسئوالن سازمان  است. 
سازمان و نیز شرکت های مجرب در زمینه ساخت تبلیغات موثر، سازمان منطقه 
مزایای سرمایه گذاری در  از  را  آنان  و  بشناسانند  به سرمایه گذاران  را  ارس  آزاد 
این منطقه آگاه کنند. در این راستا، سازمان می تواند از روش های حقیقی مانند 
تبلیغ در شبکه صداوسیمای استان و در اماکن عمومی، و نیز از روش های مجازی 
اولویت های  از طریق سایت سازمان و شبکه های اجتماعی،  مانند آگاهی رسانی 
بلکه نوعی  امروزه تبلیغات را نه هزینه  خود را به اطالع سرمایه گذاران برساند. 
سرمایه گذاری برای سازمان می دانند. لذا پیشنهاد می شود سازمان با حضور در 
عرصه کشوری و استانی و نیز حضور در حوزه های ملموس و مجازی، سیاست-

های کنونی و آتی سازمان را در زمینه نوع و زمینه های فعالیت و استعدادهای 
به سرمایه گذاران کشور  را  منطقه و ترجیحات سازمان در حوزه سرمایه گذاری 
بشناساند. جدا از تبلیغات هوشمندانه و آگاهی رسانی به سرمایه گذاران، یکی از 
پشتوانه های مستحکم سرمایه گذاری در منطقه، عملکرد سازمان است. پیشنهاد 
و  بلندمدت  سیاست های  پیش گرفتن  در  با  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  می شود 
کوتاه مدِت برآمده از استراتژی های مناسب و بهبود عملکرد خود، پشتوانه محکمی 
باشد برای سرمایه گذاری در منطقه. در این صورت، سرمایه گذاران نیز با تبلیغات 
شفاهی خود، تصویر سازمان را بهبود خواهند بخشید. سرمایه گذاران برای فعالیت 
مالی  اسناد  مطالعه  با  فیزیکی هستند.  زیرساخت های  نیازمند  تولید صنعتی  و 
سازمان منطقه آزاد ارس درمی یابیم که بخش چشمگیری از بودجه سازمان به 
تامین زیرساخت های فیزیکی برای سرمایه گذاران می شود. با این همه پیشنهاد 
می شود سازمان با تجمیع بیشتر امور و منوط کردن صدور مجوز فعالیت به وجود 
زیرساخت های فیزیکی، یکی از دالیل مهم ناخشنودی سرمایه-گذاران را خنثی 
کند و توان فعالیت اقتصادی و تولید صنعتی آنان و کاهش بیکاری را بیش از 
بسیاری  تالش  اخیر،  سال های  در  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  کند.  فراهم  پیش 
کرده برای تامین زیرساخت های نرم افزاری، مثل پیاده سازی سیستم اتوماسیون 
اداری و پیوستن تمام واحدهای سازمانی به همدیگر و تسهیل ارتباط آنان با هم. 
و نیز سازمان با راه اندازی سایت اینتنرنتی به اطالع-رسانی مدارم به مشتریان 
همه  این  با  می پردازد.  سرمایه گذاری  بسته های  و  اخبار  از  آنان  آگاه سازی  و 
اینترنتی کارها  و  انجام غیرحضوری  امکان  افزایش  با  پیشنهاد می شود سازمان 
برای سرمایه گذاران و پیاده سازی کامل سیستم پنجره واحد و داشبورد مدیریتی، 
و اصالح و مهندسی مجدد و مداوم فرایندها، خدمات کیفی تری به مشتریان عرضه 
کند. در این راستا و با عنایت به این که بسیاری از شرکت های فعال در این منطقه، 
به صادرات محصوالت خود می پردازند لذا برای آگاهی از مکان دقیق محموله های 
اجرای طرح  به  پیشنهاد می شود سازمان  اساس آن  بر  برنامه ریزی  و  شرکت ها 
لجستیک الکترونیکی در منطقه بپردازد و بدین ترتیب، زیرساخت های نرم افزاری 
منطقه را بیش از پیش بهبود بخشد و موجبات خشنودی سرمایه گذاران را فراهم 

آورد.
 

پیشنهاد برای پژوهش های آتی
* پژوهش حاضر، تاثیر دانش سرمایه گذاران بر تصمیمات آنان با نقش تعدیل گری 
مشاوره سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس را بررسی کرد. پیشنهاد می شود سایر 
از  انصراف  مانند  دیگر،  مولفه های  بر  را  دانش سرمایه گذاران  تاثیر  پژوهشگران، 
و  سرمایه گذاران  رضایت  سرمایه گذاری،  در  ناکامی  یا  موفقیت  سرمایه گذاری، 

تبلیغات شفاهی آنان، و ... مورد بررسی قرار دهند.
نقش  مشاوره سرمایه گذاری،  به جای  پژوهشگران،  سایر  پیشنهاد می شود   *
تعدیل گری سایر عوامل موثر بر سرمایه گذاری، مانند موقعیت مکانی منطقه آزاد 

ارس، پتانسیل های صادراتی منطقه، و ... را مورد بررسی قرار دهند
* پیشنهاد می شود پژوهشگران، به جای دانش سرمایه گذاران، تاثیر سایر عوامل، 
مثل موقعیت مکانی، تصویر ذهنی سرمایه گذران از سازمان، و ... را بر تصمیمات 

سرمایه گذاران بررسی کنند.
*  موضوع »سرمایه گذاری«، در مناطق آزاد، امری حیاتی است و مناطق آزاد 
پیشنهاد  لذا  یابند.  دست  اهداف شان  به  نمی توانند  سرمایه گذاران  جذب  بدون 
می شود پژوهشگران آتی، به طور خاص، موضوع سرمایه گذاری را از ابعاد مالی و 
اقتصادی و به روش اسنادی بررسی کنند و نتایج آن را با پژوهش های مشابه در 

سایر مناطق آزاد کشور و جهان مقایسه کنند.
*  پژوهش های آتی می توانند تاثیر دانش سرمایه گذاران بر تصمیمات آنان را در 
سایر مناطق آزاد و ویژه کشور بسنجند و سپس نتایج یافته های خود را با یافته های 

پژوهش حاضر مقایسه کنند.
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عنـوان بحـث را توسـعه باالدسـتی قـرار داده ام به دلیـل اینکـه فکـر می کنـم 
شـروع کردن بحـث با قراردادهـای IPC انحرافی اسـت و به جای اینکه مسـئله را 
درسـت و ریشـه ای بررسـی کنیـم اگر از قرارداد شـروع کنیم مسـئله آخـر را اول 
گذاشـته ایم. اهـداف موردنظـر از عقـد یـک قـرارداد با شـرکت خارجی چیسـت؟ 
بیـن دولـت صاحـب نفـت و یک شـرکت بین المللـی با چـه هدفی قرارداد بسـته 
می شـود؟ بـه نظـرم، یکـی از دالیـل، تأمیـن سـرمایه بـرای تولیـد میدان اسـت. 
سـرمایه گذاری در بخـش باالدسـتی سـنگین اسـت و می خواهیـم از طریـق عقد 
قـرارداد تأمین سـرمایه کنیم. دلیـل دیگر تأمین تکنولوژی موردنیاز برای توسـعه 
میـدان یـا بـرای افزایـش بازیافـت یا تولیـد بهینه از میـدان اسـت و معموال یکی 
دیگـر از اهداف قراردادها تقسـیم ریسـک اسـت. میادیـن نفتی، پدیده ریسـک و 
عـدم اطمینـان هسـتند و هیـچ متخصـص مخـزن نفتـی نمی توانـد بـا اطمینان 
بگویـد برنامـه تولیـد تعیین شـده حتما تحقـق پیدا خواهـد کرد. البتـه گاهی هم 
بـه طـور تلویحی هـدف چهارمی مطرح می شـود؛ اینکـه منافعی بـرای خارجی ها 
ایجـاد کنیـم کـه آنها بـه دولت هایشـان فشـار بیاورند و اگـر قرار باشـد تحریم ها 
دوبـاره برقرار شـود منافع اقتصادی مانع هدف سیاسـی شـود که البتـه در این باره 
بایـد ببینیـم حـق داریم منافع نسـل آینـده را در ایـن راه صرف کنیم یـا نه؟ این 
هـدف فراتـر از صنعـت نفـت اسـت و همان قدر که بنـده صالحیت ورود بـه آن را 
نـدارم، مقامـات وزارت نفـت هـم ندارنـد و اگر این هـدف را مطـرح می کنند مثال 
بایـد برویـم در دفتـر مطالعـات سیاسـی و بین المللـی وزارت خارجه بنشـینیم و 
بحـث کنیـم. حـال سـؤال این اسـت آیا عقد قـرارداد بـه خودی خود هدف اسـت 
یـا وسـیله ای بـرای تأمیـن سـرمایه و تکنولوژی و تقسـیم ریسـک اسـت. قبال در 
جایـی گفتـه بـودم ما گرفتـار اصالت قـرارداد شـده ایم یعنـی گویا قـرارداد هدف 
اسـت و حتمـا بایـد قـرارداد بسـته شـود صرف نظـر از اینکـه ایـن اهـداف محقق 
شـود یا نه! خب، اگر تحقق اهداف تأمین سـرمایه و تکنولوژی و تقسـیم ریسـک 
مطـرح اسـت، حـاال باید بدانیـم میادین تفاوت هـای فراوانـی با هم دارنـد. میدان 
هیدروکربنی مسـتقل اسـت یا مشـترک، نوع سـیالش چیست، نفت اسـت یا گاز، 
)چـون دربـاره گاز، پیچیدگی هـای نفـت مطـرح نیسـت(. نفـت سـبک اسـت یـا 

سـنگین. اینهـا بعضـی از تفاوت هـای میادین هیدروکربنی اسـت. تفـاوت میادین 
از نظـر بزرگـی و کوچکـی نیـز قابل توجه اسـت. عمـق الیه نفتـی، ضخامت الیه 
نفتـی، نـوع سـنگ مخـزن، فشـار مخـزن، بازدهی سـنگ مخـزن، ازجملـه دیگر 
تفاوت هـای میادیـن اسـت. اینکـه مخـزن در خشـکی اسـت یـا دریـا، از نظـر 
سـرمایه بری و نـوع تکنولـوژی و هزینه متفاوت اسـت. بـا این اوصاف، سـؤالی که 
مطـرح می شـود ایـن اسـت آیـا میـزان نیـاز بـه سـرمایه  و تکنولـوژی و میـزان 
ریسـک توسـعه و بهره بـرداری، در همـه میادیـن بـا وجـود همه ایـن تفاوت ها در 
یـک حد اسـت کـه دنبـال فرمول یکسـانی برای همه شـان هسـتیم؟ اگـر جواب 
منفـی اسـت چـرا هر بـار به یـک نوع قـرارداد خاص متوسـل می شـویم؟ بـا این 
 IPC دیـد همان قـدر که توسل جسـتن بیع متقابل اشـتباه بـوده، همان قـدر بحث
هـم اشـتباه اسـت. چرا بایـد در میدانی که احیانا ریسـک کمـی دارد و پیچیدگی 
سـاختاری نـدارد، یـا سـرمایه زیـادی نیـاز نـدارد و تکنولـوژی پیچیـده ای بـرای 
بهره بـرداری الزم نـدارد، تعهـد 20 تـا 25سـاله بـرای کشـور ایجاد  کنیـم؟ با این 
نگـرش طبیعتا بایـد ابتدا طرح جامعی برای توسـعه میادین هیدروکربنی داشـته 
باشـیم. بایـد مطالعات اکتشـافی میادین را تکمیـل کنیم، مدل های شبیه سـازی 
میـدان را به دسـت آورده و طرح توسـعه هر میدان را تدویـن کنیم و بعد میادین 
را بـرای توسـعه اولویت بنـدی کنیـم. طبیعتـا میادیـن بایـد اولویت بندی داشـته 
باشـند حتـی در میـان میادیـن مشـترک هـم باید بـر ایـن مبنا که طـرف مقابل 
چـه می کنـد، اولویت بنـدی داشـته باشـیم. یعنـی میدانـی کـه فرضـا از نظـر 
اقتصـادی ضعیف اسـت و طرف مقابل بـه آن نپرداخته را ممکن اسـت رها کنیم. 
میدانـی کـه طـرف مقابـل با سـرعت از آن بهره بـرداری می کنـد، بایـد در اولویت 
باشـد. بعـد از آن میـزان ریسـک و کمبودهایی که برای توسـعه هر میـدان داریم 
و تکنولوژی هایـی کـه نیـاز دارند و هر نیـازی که وجود دارد را مشـخص می کنیم 
و بعـد بایـد دنبـال کم هزینه ترین و آسـان ترین راه تأمین نیازها باشـیم. بشـخصه 
حساسـیتی بـه اسـتفاده از طـرف خارجـی نـدارم. در دنیـای امـروز مـا بی نیـاز 
نیسـتیم. امـا ممکـن اسـت جایـی قـرارداد مشـارکتی کارمـان را راه بینـدازد. یـا 
قـرارداد خدماتـی از نـوع بیع متقابل، یـا قـرارداد EPC، حتی قرارداد مشـاوره ای. 

قراردادهای نفتی جدید و 
چالش های پیش رو

متن سخنرانی غالمحسین حسنتاش،
 کارشناس ارشد نفتی در همایش بین المللی »بهینه سازی قراردادهای باالدستی نفت و 

گاز« در دانشگاه عالمه  طباطبایی 
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کنسرسـیوم قبـل از انقالب 70 مشـاور داشـته اسـت کـه در زمینه هـای مختلف 
فنـی مشـاوره می دادنـد کـه بـرای افزایش ضریـب بازیافـت در هر میـدان چه کار 
کننـد. شـاید جمـع قـرارداد سـاالنه ایـن مشـاوران حدود صـد میلیـون دالر هم 
نمی شـده، امـا مشـاوره های خوبـی می دادنـد. حتـی اگـر الزم اسـت بـر مبنـای 
منافـع ملـی در جایـی از قـرارداد مشـارکتی اسـتفاده کنیـم. مثال دربـاره دریای 
خـزر در دولـت آقای خاتمی گفته شـد قـرارداد مشـارکتی ببندیم، چـون دریای 
خـزر در شـمال ایـران پدیـده ای شـگفت و دارای آب عمیـق اقیانوس گونه اسـت. 
وقتـی آب عمیـق می شـود مسـئله حفـاری پیچیده اسـت ضمن اینکـه رقبای ما 
مشـارکت در تولیـد می دهنـد و شـرکت ها بـا ایـن ریسـک بـاال در بیع متقابـل 
شـرکت  نمی کردنـد. در میدانـی ماننـد الیه نفتـی پارس جنوبـی، قطری ها حدود 
یـک سـال قبل برداشـت یک  میلیارد بشـکه نفت را جشـن گرفتنـد و اکنون هم 
بیشـترین تولیـد نفـت قطـر از این میدان اسـت و توتال کـه با ما ادعای دوسـتی 
دارد، دو، سـه هفتـه قبل با قطر در زمینه اسـتخراج بیشـتر از این میـدان قرارداد 
بسـت و مـا هنـوز یک بشـکه از ایـن میدان برداشـت نداشـته ایم. این میـدان هم 
در دریاسـت، هـم ریسـک خیلـی باالیی دارد، هـم ضخامت الیه به گونه ای اسـت 
کـه پیچیدگـی تکنولوژیکـی دارد و به همین دلیـل ممکـن اسـت اگـر شـرکت ها 
اسـتقبال کننـد حتی مشـارکت در تولید دهیم بـرای اینکه هرچـه زودتر بتوانیم 
برداشـت داشـته باشـیم و حقمان را احقاق کنیم.   چرا ردپاها پیگیری نمی شـود؟ 
تعجـب می کنـم معـاون محتـرم رئیس جمهـور می گوینـد ردپاهایـی داریـم کـه 
کشـورهای مقابلمـان خـرج می کنند که جلو توسـعه میادین مشـترک را بگیرند. 
چـرا ایـن ردپاهـا را پیگیـری نمی کننـد؟ یـادم هسـت در دولـت اصالحـات وزیر 
وقـت می گفـت مافیایـی در نفـت هسـت کـه نمی گـذارد مـا کار کنیـم. روزنامـه 
»ایـران« کـه وابسـته بـه دولـت بـود، چهـار صفحه مطلـب دربـاره مافیـای نفت 
نوشـت کـه ظاهرا نشـان مـی داد اطالعاتـی دارد اما با کمال تعجب کسـی سـراغ 
اولویـت  پارس جنوبـی  نفتـی  الیـه  بـه  چـرا  گفتـه ام  بارهـا  نمی رفـت.  مافیـا 
نمی دهید؟ به تازگی شـنیده ام در دولت اصالحات شـرکت »مرسـک« که بعدا در 
قطـر کار کـرد و الیـه نفتـی پارس جنوبـی را در قطر توسـعه داد )کـه قطری ها به 
آن الشـاهین می گوینـد(، پیشـنهاد داده بـوده این الیه را در سـمت ایران توسـعه 
دهـد و ظاهـرا آن زمـان گفته انـد این الیه سـاده اسـت و مـا این الیـه را خودمان 
توسـعه می دهیـم! و مرسـک رفـت و برای قطـر 500  هزار بشـکه ظرفیـت ایجاد 
کـرد. ایـن مـوارد بـه نظـرم واقعـا عـادی نیسـتند امیـدوارم این شـنیده درسـت 
نباشـد. معـاون اول محتـرم کجـا دنبـال ردپـا می گردنـد؟ آیـا نحـوه برخـورد بـا 
مسـئله یعنـی تقلیـل دادن همـه مسـائل توسـعه باالدسـتی بـه قـرارداد در کنار 
فهرسـت میادینـی کـه گاه بـه گاه برای توسـعه مطـرح می شـود و خیلی هایشـان 
اولویـت دار نیسـتند، نشـان دهنده ایـن نیسـت کـه طـرح جامـع توسـعه میادین 
وجود نداشـته و سـرگردانی در توسـعه باالدسـتی نفت وجود دارد؟ دائم می گویند 
بیـع متقابل برای شـرکت های خارجی جذاب نیسـت. همان زمـان هم می گفتیم 
شـرکت های خارجـی طبیعـی اسـت کـه بـرای چانه زنـی بایـد چیـزی بگویند و 
به نظـر مـن دروغ می گفتنـد چون اکنون در دنیا کمترکشـوری اسـت کـه قرارداد 

مشـارکتی ببنـدد. آیا بهتر نبـود اگر مشـکلی در بیع  متقابل بود، گـزارش دقیقی 
از وزارت نفـت دربـاره عملکرد بیع  متقابل خواسـته می شـد که مشـکل و اشـتباه 
کجاسـت تـا آنهـا را دیگر تکـرار نکنیم؟   منافع صاحـب میدان و مخـزن با منافع 
سـرمایه گذار منطبق نیسـت بایـد توجه کرد در هیـچ قراردادی لزومـا منافع ملی 
یعنـی منافـع صاحـب میـدان و مخـزن بـا منافـع سـرمایه گذار منطبـق نیسـت؛ 
بنابرایـن نبایـد خوش خیـال بـود که اگر شـرکت خارجـی در بهره بـرداری حضور 
داشـته باشـد، سـر مـا کاله نمی گـذارد. مسـئله دیگر انتقـال و جـذب تکنولوژی 
اسـت کـه بـه نظـرم بـا آن برخـوردی ساده اندیشـانه می شـود، به این معنـا کـه 
خیلـی وقت هـا گفته می شـود از مدیریـت میـدان و تکنولوژی چیـزی نمی دانیم. 
بنابرایـن بایـد قـرارداد ببندیم که تکنولـوژی را جذب کنیم. اگر درباره مسـئله ای 
چیـزی نمی دانیـد، چطـور می توانیـد آن را جـذب کنیـد؟ بنـده اگـر از اقتصـاد 
چیـزی ندانـم و مثـال در کالس اقتصـاد کالن حاضـر شـوم، آیـا آموزشـی خواهم 
دیـد؟ وقتـی اعتـراف داریـد چیـزی نمی دانیـد از کجـا متوجـه می شـوید آنچـه 
نمی دانسـتید را به شـما آموزش داده اند یا نه. ضمن اینکه زشـت اسـت با سـابقه 
107سـاله در صنعـت نفـت بگوییـم ما چیـزی نمی دانیـم و شـرکت های خارجی 
بلـد هسـتند و بایـد بـا آنها قـرارداد ببندیـم، به امیـد یادگیـری تکنولـوژی. باید 
تکنولـوژی را جـذب کنیـم. بـه نظـرم کسـانی کـه ایـن حرف هـا را می زننـد، 
خودشـان حاضـر نشـده اند آسـتین را بـاال بزننـد و ببیننـد طبیعـت باالدسـتی 
صنعت نفت چیسـت و با مخازن و میادین آشـنا نیسـتند و حوصله یادگیری هم 
ندارنـد و بـه نوعـی قیـاس  به  نفـس می کننـد. مطلب دیگـر اینکـه IPC در همه 
جـا و خصوصـا در میادیـن توسـعه یافته و در حـال بهره بـرداری آثـار و تبعاتـی 
خواهـد داشـت کـه باید به دقت دیده شـود. اکنـون در دنیا »ایمپکت اسسـمنت« 
یـا بررسـی و ارزیابـی دقیق آثار و تبعـات مبنای تصمیم گیری اسـت یعنی اکنون 
در دولـت مـدرن می گوینـد پیشـنهادی کـه ارائـه می دهـی و تصمیمـی کـه 
می خواهـی بگیـری، بایـد تمـام آثـار و تبعاتـش را پیش بینـی کرده باشـی و بعد 
تصمیم گیـری کنـی. خصوصـا در میادینی که 50 تا صد سـال اسـت بهره برداری 
می کنیـم، ایـن میادیـن سـازمان و سـاختاری دارد و حـاال می خواهیم با شـرکت 
خارجـی قـراردادی ببندیـم که تولیـد را افزایش دهـد؛ ضمن اینکـه می دانیم اگر 
ایـن قـرارداد بسـته نشـود، افـت طبیعـی تولیـد سـاالنه هـم وجـود دارد. چطور 
می تـوان دقیـق روشـن کـرد کـه تولید میـدان چقدر بـوده یا اگـر قرارداد بسـته 
نمی شـد چـه اتفاقـی می افتـاد؟ پرداخت هـا به شـرکت خارجـی چگونـه و به چه 
صـورت خواهـد بـود؟ و آیـا سیسـتم صنعـت نفـت را بـه هـم نخواهـد ریخـت؟ 
خصوصا آثار و تبعات روی نیروی انسـانی مسـئله بسـیار خطیری اسـت و آیا این 
تبعـات دیـده شـده؟ مـدام گفتـه می شـود می خواهیـم بـرای تولیـد بهینـه از 
میادیـن ایـن قراردادهـا را منعقـد کنیـم و خیلی هـا ظاهـرا غصـه می خورنـد که 
ضریـب بازیافت پایین اسـت. همان کشـورهایی که می گویید ضریب بازیافتشـان 
خیلـی باالتـر از ماسـت و می گوییـم چرا آنهـا 37 درصد نفت اسـتخراج می کنند 
و مـا 17 درصـد؟ یکـی از کارهـای اجتناب ناپذیـر و قطعی برای باالبـردن ضریب 
بازیافـت و تولیـد بهینـه از میادیـن نفتی، تزریـق گاز به میزان کافی اسـت. حتی 
اگـر اسـید یـا پلیمـر تزریـق می شـود که بـه بازده سـنگ مخـزن کمک کنـد، از 
طریـق گاز انجـام می شـود. از کسـی که ادعا می کنـد دلش برای ضریـب بازیافت 
میادیـن می سـوزد، سـؤالم این اسـت چـرا دلتان بـرای تزریـق گاز نمی سـوزد. از 
برنامـه اول از 270  میلیـون مترمکعب در روز شـروع کردیم و قرار بود حدود 300  
میلیـون مترمکعـب گاز، روزانـه بـه میادیـن مختلـف تزریـق کنیـم کـه تولیـد 
صیانتـی داشـته باشـیم و فشـار مخـزن را حفـظ کنیم و نفـت را بهتر اسـتخراج 
کنیـم، امـا بیـن 70 تا 80  میلیون مترمکعـب یعنی کمتر از یک سـوم تحقق پیدا 
کـرده اسـت. این نقد را به دوسـتان مناطـق نفت خیز و شـرکت های بهره بردار که 
بحـق بـا بعضـی رفتارهـای مرکـز مخالف هسـتند، نیـز دارم کـه بحـث تزریق به 
میـزان کافـی را همـواره بایـد به عنـوان مطالبـه جـدی از مرکـز و وزارت نفـت 
می داشـتند کـه چـرا گاز کافـی به آنهـا داده نمی شـود. اگـر این مطالبـه را مکرر 
داشـتند، بعضـی بـه خودشـان اجـازه نمی دادنـد بحـث ضریـب بازیافـت را بهانه 
کننـد. همچنیـن بـرای مدیریت مخـزن و انتقال ضریـب بازیافت از مشـاوره ده ها 
شـرکت تخصصـی می تـوان بهـره بـرد و لزومـی نـدارد بـرای مدیریـت مخـزن و 
تولیـد بهینـه حتمـا قرارداد IPC منعقد شـود و این مطالبه دیگری اسـت که باید 
شـرکت های بهره بـردار می داشـتند.   مـرز ایـن قرارداد بیشـتر از یک دولت اسـت 
نکتـه دیگـر ایـن اسـت. مرز این قـرارداد بیشـتر از یـک دولت اسـت. دولت فعلی 
نهایتـا پنـج سـال دیگـر سـر کار خواهـد بود اما قـراردادی بسـته خواهد شـد که 
دوره آن حداقـل 15 سـال فراتـر از ایـن دولت خواهد بود. سـازوکار قـراردادی که 
بـرای دولت هـای آینـده، تعهـد ایجـاد می کنـد و حتـی بـرای یـک نسـل دیگـر 
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تعهداتـش ادامـه پیـدا می کنـد، باید چه باشـد؟ برای مثـال بنده که سال هاسـت 
در ایـن زمینـه کار می کنـم، هنـوز نمی دانـم مـدل مالـی و نحـوه بازپرداخت این 
و  دارد  فـرق  هـم  بـا  میادیـن  می گوییـد  شـما  می گوینـد  چیسـت؟  قـرارداد 
قراردادهـای مـا هـم انعطـاف دارنـد. امـا بـه هـر حـال قـرارداد 20سـاله اسـت و 
شـرکت خارجـی عـالوه بـر سـاخت و توسـعه میـدان در بهره بـراری هـم حضـور 
خواهـد داشـت. مـن می گویـم دربـاره بعضـی میادیـن کم ریسـک کـه نیازمنـد 
تکنولـوژی پیچیده نیسـت، چـه دلیلی دارد که قـرارداد 20سـاله ببندیم؟ به نظر 
مـن دربـاره قـراردادی کـه بـرای نسـل و دولت هـای آینده تعهـد ایجـاد می کند، 
بایـد شـفافیت کامـل وجـود داشـته باشـد. مـا را نقـد می کننـد کـه اینهـا اجازه 
نمی دهنـد سـرمایه وارد کشـور شـود. مـن می گویـم جـواب ایـن حـرف را در 
آسیب شناسـی بیـع متقابـل می توانیـد پیـدا کنیـد. کدام بیـع  متقابل بـه اهداف 
تولیـد رسـید؟ هزینه هایـش بـرای کشـور چقدر بود و چقـدر تولید شـما را اضافه 
کـرد؟ چـرا هیـچ کـدام از قراردادهـای بیـع  متقابـل نفتـی کـه بـا شـرکت های 
خارجـی بسـته شـد، در میادیـن مشـترک نبـود؟ میدان سـروش و نـوروز با نفت 
سـولفور باال و سـنگین که همیشـه این نفت روی دسـت شـرکت نفت مانده، چه 
اولویتی داشـت که با شـل برای توسـعه میدان، قرارداد بسـتیم و چرا شـل را که 
حاضـر شـد بـا بیـع  متقابـل بیاید، بـه میدان مشـترکی نبردیـم که طـرف مقابل 
بیشـتر از مـا تولیـد و برداشـت دارد؟ پـس اگـر بـه عملکـرد بیـع متقابـل و 
دسـتاوردهایش دقـت کنیـم، می بینیـم کار نپختـه بـا ایـن همـه اشـکاالت بـه 
توسـعه صنعـت نفت کمـک نخواهد کـرد. نهایتا وقتی نقشـه راه توسـعه میادین 
وجـود نـدارد و قـراردادی ارائـه می شـود کـه در اولین بررسـی ها ده ها اشـکال در 
آن وجـود دارد و چندیـن بـار اصالح می شـود و هنـوز هم ابهامـات فراوانی در آن 
هسـت، چگونـه اعتماد کنیم که چنین دسـت اندرکارانی درسـت مذاکـره کرده و 
قراردادهـای خوبـی امضـا خواهنـد کـرد و منافـع ملـی لحـاظ خواهـد شـد! باید 
اعتـراف کنـم باورم نمی شـد با وجود همه مشـکالت کـه در تأمین قطعـه و انجام 
تعمیـرات به موقـع در دوره تحریـم داشـتیم و بـا وجود مشـکالتی کـه در افزایش 
مجـدد تولیـد میادینی که تولیدشـان کاهش داده می شـود وجـود دارد، همکاران 
صنعـت نفـت بعـد از برجـام بتواننـد بـه این سـرعت ظرفیـت را به سـطح قبل از 
تحریم هـا برگرداننـد. ایـن امر مشـخص می کنـد توانایـی  باالیـی در صنعت نفت 
وجـود دارد کـه بایـد آنهـا را ارج نهـاد. کاری نکنیـم کـه افسـردگی و انـزوا ایجاد 
شـود.   جلسـه پرسـش و پاسـخ   قـرارداد بخـش خصوصـی داخلـی در برخـی 
مناقصات یک طرفه باطل شـد حسـنتاش در جلسـه پرسـش  و پاسـخ در مواجهه 
بـا ایـن پرسـش کـه »وقتـی می گوییـم قراردادهـا را بـه سـرمایه گذاران داخلـی 
واگـذار کنیـم، آیـا واقعـا ایـن پتانسـیل وجـود دارد کـه بتواننـد بـا توتال و شـل 
رقابـت کننـد؟ آیـا سـرمایه گذار داخلی ایـن قـدرت را دارد یا دولت مجبـور بوده 
بـه  را  قـرارداد  نگفتـم  مـن  گفـت:  بـرود«،  خارجـی  سـرمایه گذار  سـمت  بـه 
سـرمایه گذار داخلـی یـا خارجـی بدهیـم. حـرف مـن ایـن اسـت کـه مسـئله را 
جامع تـر ببینیـم و طرح جامع توسـعه میادیـن را تدوین کنیـم و نیازهایمان را به 
تفکیـک میـدان بـه میدان بررسـی کنیم. خیلـی از کارهـا را شـرکت های داخلی 
می تواننـد انجـام دهند و در بعضی جاها نیازمند سـرمایه گذاری خارجی هسـتیم. 
روش هـای مختلفـی هـم می توان بـه کار گرفت. مثـال ممکن بود به شـرکت های 
توانمنـد داخلـی بگوییـم میادیـن را بـه شـما واگـذار می کنـم بـه شـرطی که در 
جاهایـی کـه کمبـود دانـش داریـد، از کمـک خارجـی اسـتفاده کنیـد و همـکار 
خارجـی پیـدا کنید و کنترل در دسـت شـرکت داخلـی باشـد و در مراحل بعدی 
داریـم کـه  و کوچکـی  میادیـن مسـتقل  ادامـه دهـد.  را  کار  بتوانـد  خـودش 
شـرکت های داخلـی از عهـده انجـام آن برمی آینـد. تعجـب می کنـم در چند ماه 
گذشـته چنـد مناقصه کـه بعضی شـرکت های توانمند داخلی در آن برنده شـدند 
و شـرایط خوبـی هـم داشـتند یک طرفـه باطـل شـده. بخـش خصوصـی مـا کـه 
عمدتـا بـا دولـت کار می کنـد، معموال جرئت شـکایت و اعتراض ندارد. کسـی هم 
بررسـی نمی کنـد کـه پـس چـرا مناقصـه برگـزار و چـرا آن را باطـل می کننـد؟ 
شـرکت ها هـم از تـرس همـکاری آینده شـان بـا صنعـت  نفـت جرئـت اعتـراض 
ندارنـد. بعـد می گوینـد داخلـی نمی توانـد. این کارشـناس نفتی در پاسـخ به این 
پرسـش کـه »بعد از خـروج خارجی ها، نتوانسـتیم عملکرد خوبی داشـته باشـیم 
انجـام  و پارس جنوبـی آن چنـان پیشـرفتی نداشـت و اگـر می توانسـتیم چـرا 
ندادیـم؟« گفـت: در پارس جنوبـی بـه جـز فاز دو و سـه که شـرکت توتـال انجام 
داد، بـا چـه کسـانی قـرارداد بسـتند؟ کنسرسـیوم های داخلـی و خارجـی یا کال 
داخلـی بودنـد. تـازه اگـر بـا طرح توسـعه میـدان رفتـار دقیق تـری کـرده بودیم، 
اوضاعمان خیلی بهتر بود. توسـعه پارس جنوبی را در شـرایطی شـروع کردیم که 
حتـی مطالعـات اکتشـافی مان کامـل نبـود و بـه همیـن دلیـل فازبندی مـان نیز 

درسـت نبـوده اسـت. مـا با تصور دو، سـه فازی شـروع کردیم کـه به تدریج به 28 
فـاز رسـید. اگـر از ابتـدا مطالعـات درسـتی انجـام داده و طـرح جامـع توسـعه 
داشـتیم، بـه ایـن صـورت حرکـت نمی کردیـم. مـن بـه سـهم خـود قدردانـی 
می کنـم از آقـای زنگنـه که در دوره جدیـد وقت زیـادی را در پارس جنوبی صرف 
کرده انـد امـا در دوره قبلـی کـه پارس جنوبـی را شـروع کردنـد، اگـر بـر مبنـای 
درسـتی رفتـار شـده بـود، مطمئـن باشـید سـریع تر پیـش می رفتیـم و بهتـر 
تکنولـوژی را انتقـال می دادیـم. عـالوه بـر ایـن اگـر می خواهیم بین شـرکت های 
داخلـی و خارجـی مقایسـه کنیـم بایـد عادالنه باشـد. بایـد ببینیم بـا پیمانکاران 
داخلـی چـه رفتـاری داریـم؟ دولـت چنـد  هـزار  میلیـارد بـه پیمانـکاران داخلی 
داشـته ایم؟  عادالنـه ای  رفتـار  داخلی هـا  و  خارجی هـا  بـا  آیـا  اسـت؟  بدهـکار 
حساسـیتی در اسـتفاده از خارجی هـا نـدارم و حتما بایـد ایـن کار را انجام دهیم 
چون نیاز کشـور اسـت اما اگر می خواهیم سـنجش درسـتی داشـته باشـیم، باید 
مقایسـه رفتـاری بـا داخلی هـا و خارجی ها را هم داشـته باشـیم. چرا بعـد از 107 
سـال هنـوز بایـد بـرای توسـعه صنعـت نفـت نیازمنـد خارجی هـا باشـیم. ما در 
1908 نفتـی شـدیم، مالـزی در 1978، نـروژ در 1978 یعنـی 70 سـال بعد از ما 
امـا ایـن کشـورها اکنون صادرکننـده کاالها و خدمـات نفت هسـتند. اکنون نروژ 
و مالـزی بیـش از اینکـه از صنعت نفتشـان درآمد داشـته باشـند، شـاید از صدور 
کاال و خدمـات بخـش نفـت درآمـد دارنـد. چـرا مـا بـه ایـن مرحله نرسـیده ایم؟ 
چـون بـا شـرکت های داخلی درسـت رفتـار نکـرده و هزینـه پرداخـت نکرده ایم. 
اکنـون وقتـی بحـث IPC مطـرح می شـود، تـن شـرکت های داخلـی می لـرزد. 
می گوینـد تحریم هـا برطـرف شـده و می خواهند با طـرف خارجـی کار کنند و به 
مـا توجـه نمی کننـد. بارهـا گفتـه ام اگر بـه این مسـئله عنایت داشـتیم کـه این 
صنعـت را بومـی کنیـم و یـک روز صادرکننـده خدمـات نفـت شـویم، بایـد مثال 
کمیتـه ای هم تشـکیل می  دادیم که در دوره جدید سـرمایه گذاری ضمن توسـعه 
یـک میـدان چگونـه توانایـی داخلی مـان را هـم ارتقا دهیـم، اما دغدغـه این بوده 
کـه زودتـر با شـرکت های خارجـی قرارداد ببندیـم. او با بیان اینکه اکنـون با بیان 
ایـن اظهارنظرهـا متهـم بـه مقابلـه با دولـت خواهد شـد، می گوید: در کشـورمان 
متأسـفانه جـو سیاسـت زده ای داریـم. مـن واقعـا بـا تردیـد بـه این جلسـه آمدم. 
به شـدت سیاسـت زده هسـتیم. اکنون ممکن اسـت بنده متهم به مقابله با دولت 
شـوم. قطعـا دولـت آقـای روحانـی را نسـبت بـه بـرادر دیگـر کـه رأی مـی آورد، 
ترجیـح مـی دادم امـا اشـتباهی که بـه این صورت شـکل می گیـرد می توانـد آثار 
بلندمدتـی داشـته باشـد. بعضی هـا دنبـال سـوژه هسـتند که بـدون اسـتدالل و 
منطـق بـه دولت یورش ببرند. سـخت اسـت که به گونـه ای وارد جریان شـویم که 
جزء دلواپسـان حسـاب نشـویم. گاهی وقت ها خودم را جای مسـئوالن می گذارم 
و بـه آنهـا حـق می دهم چـون ناخـودآگاه وارد موضعی می شـوند کـه می خواهند 
بـه هـر صـورت که هسـت، کارها را پیش ببرنـد. اما باید کارها را اصولی و درسـت 

انجام داد وگرنه اثربخشی و بهره وری آن بسیار کم خواهد بود.
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بهنازالسادات واعظ مدنی

گسترش سریع شهرنشینی، رشد جمعیت و صنعتی شدن باعث ایجاد مشکالت 
متعدد زیست محیطی شده است. آلودگی هوا یکی از مهم ترین این معضالت بوده 
که همواره تهدیدی دائم و جدی برای سالمت و بهداشت جامعه و همچنین محیط 
زیست می باشد. در واقع این آلودگی ها به دست خود انسان به وجود آمده و خود او 
را نیز مورد آسیب قرار می دهند. در کشور ایران تالش در راستای پیشرفت هر چه 
سریع تر در زمینه ی صنایع و تکنولوژی های مدرن، توجه افراد جامعه را از پرداختن 
به مسائل زیست محیطی بازداشته است. این در حالی است که کشورهای توسعه 
یافته ، در راستای ایجاد تکنولوژی برای کاهش عوامل آلوده  کننده اقداماتی اساسی 

انجام می دهند.
هوا یکي از پنج عنصر ضروري )هوا، آب، غذا، گرما و نور( براي ادامه حیات انسان 
است. هر فرد روزانه نزدیک 22000 بار تنفس مي کند و تقریبا به 15 کیلوگرم هوا در 
روز نیاز دارد. معموال انسان مي تواند به مدت 5 هفته بدون غذا و مدت 5 روز بدون 
آب زنده بماند، اما نمي تواند بدون هوا حتي 5 دقیقه زنده بماند. فلذا شناخت و آگاهي 
نسبت به مسئله آلودگی هوا، منابع آالینده و راهکارهای مقابله با آن ضرورتی انکار 

ناپذیر دارد.
است.  شهری  و  صنعتی  فعالیت های  هوا،  آلودگی  ایجادکننده ی  مهم  عوامل  از 
بطوریکه طی سال های گذشته، توسعه ی صنایع و تخلیه ی گازها ) بخصوص گازهاي 
مخرب و سمي (، گرد و غبارهای ناشی از فرآیند کارخانه جات و معادن و همچنین گرد 
و غبارهای طبیعی بر کیفیت هوای اطراف، تاثیر جدی داشته است. بطوریکه جامعه ما 
را با چالش های زیست محیطي مهمي روبرو ساخته است. حتی روند تغییرات جوي 
در دو دهه ی اخیر در منطقه خاورمیانه و حدود 22 استان غربي، جنوبي و مرکزي 
ایران تحت تاثیر طوفان هاي گرد و غباري یا به عبارتي ریزگردي قرار گرفته است که 

باعث تشدید این وضعیت نامطلوب شده است.

آلودگی هوا
آلودگی هوا به وجود یک یا چند آالینده در هوای آزاد به مقدار، مدت و ویژگی هایی 
که برای زندگی انسان، حیوان و گیاه خطرناک بوده و برای اشیاء و متعلقات زندگی 

مضر باشد، به طوری که باعث اختالل در رفاه نسبی انسان گردد، اطالق می گردد.

منابع آالینده هوا: 
براي سهولت مطالعه و تحقیق وضعیت کیفیت هوای شهرها، منابع مختلف آلودگي 

هوا بصورت ذیل دسته بندي مي شوند: 
- منابع طبیعي

- منابع مصنوعي 
منابع طبیعي:

جنگلها،  آتش سوزي  غبار،  و  گرد  طوفانهاي  قبیل  از  هوا  آلودگي  طبیعي  منابع 
آتشفشانها، گرده گیاهان و نشت گاز طبیعي مي باشد و آلودگي ناشي از آنها یک پدیده 
دائمي است که بعلت گردش فرآیندهاي طبیعي مقدارش کما بیش در سطح زمین 
ثابت است. مقدار آلودگي طبیعي در مقایسه با آلودگي مصنوعي خیلي بیشتر و قابل 

توجه مي باشد. اما در طبیعت چندین مکانیسم خودپاالیي وجود دارد که سطح زمین 
را براي حیات موجودات مناسب و قابل تحمل مي سازد. نقش انسان در کنترل آلودگي 
ناشي از منابع طبیعي خیلي کم است. اما انسان بوسیله بر هم زدن تعادل اکولوژیکي 
و طبیعي ناشي از آلودگي مصنوعي مي تواند وضع را بدتر نماید و به آلودگي طبیعي 

بیافزاید. 

منابع مصنوعي: 
1- آلودگي خانگي

آلودگي خانگي در اثر فعالیتهاي خانگي یا نظافت منازل یا استفاده از حشره کشها 
جهت نظافت و نگهداري منازل ایجاد مي شود. اگرچه مقدار این آلودگي در مقایسه با 
منابع دیگر زیاد نیست اما همین مقدار به تغییر کیفیت محیط شهري کمک مي کند. 

2- آلودگي صنعتي
آلودگي ناشي از صنایع منبع اصلي آلودگي است که در اثر فعالیتهاي مصنوعي 
ایجاد مي شود. در میان صنایع نیروگاههاي حرارتي، کارخانه هاي تولید مواد شیمیایي، 

سیمان سازي، کاغذسازي، نساجي، دباغي و غیره منابع اصلي آلودگي هوا هستند. 
3- آلودگي ترافیک )حمل و نقل(

آلودگي ناشي از حمل و نقل بعلت شهرسازي بي رویه و سریع به اندازه آلودگي 
صنعتي مهم و از اهمیت باالیی برخوردار مي باشد. آلودگي ناشي از حمل و نقل و 

وسایل نقلیه به شکل گازهاي خروجي از اگزوز، ذرات معلق، صدا و غیره مي باشد. 
* مؤسسه حفاظت از محیط زیست آمریکا EPA، شش آالینده اصلي را به عنوان 

معیار انتخاب نموده و اینها را به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم کرده است. 
وارد  محیط  هواي  به  مستقیماً  منابع  از  که  هستند  موادي  اولیه  آالینده هاي 
 ،)NO2( دي اکسیدنیتروژن ،)CO( مي شوند و شامل پنج آالینده منواکسیدکربن
دي اکسیدگوگرد )SO2(، ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون )PM10(  و 

سرب )Pb( مي باشد.
آالینده هاي ثانویه به موادي اطالق مي شود که در اثر فعل و انفعاالت موجود در 

هواي اطراف زمین بوجود مي آید و در این گروه مي توان ازن )O3( را نام برد.
نتایج  بریگام،  دانشگاه  با همکاری محققان  دانشگاه هاروارد،    محققان 
هوای  آلودگی  کردن  کم  با  می دهد  نشان  که  کرده اند  چاپ  را  مطالعه ای 
شهرهای صنعتی، می توان تا 5 ماه به عمر افراد اضافه کرد. اهمیت نتایج 
بزرگترین آالینده ها و  قبیل، آن است که می تواند منشا  این  از  مطالعاتی 
و  بودجه  وقتی  کند.  مشخص  انسان  سالمت  برای  را  آنها  خطرناک ترین 
با آلودگی هوا داریم، مهم است که  امکانات و توان محدودی برای مبارزه 
بدانیم کدامیک از آالینده ها برای سالمت بشر بیشترین اثر منفی را دارند که 

بودجه محدود خود را صرف مقابله با آن کنیم.
 )CO( منواکسیدکربن -

گازي است بي رنگ و بي بو ولي بسیار سمي. منبع اصلي تولید این گاز اتومبیلها 
هستند. گاز منواکسید کربن در هواي آزاد و به مقدار کم، زندگي بیماران قلبي و ریوي 
را به خطر مي اندازد و در افراد سالم باعث سردرد، سرگیجه، خستگي زیاد و تحریک 

آلودگی هوا و اثرات آن
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اعصاب مي شود. استنشاق این گاز در محیط هاي در بسته و سقف دار باعث خفگي 
و مرگ مي شود.

منو اکسید کربن 200 برابر سریعتر از اکسیژن با هموگلو بین خون ترکیب شده 

و تولید کربوکسي هموگلوبین مي کند. این گاز نه تنها با اتصال به هموگلوبین مانع 
چسبیدن اکسیژن به آن مي شود، بلکه از آزاد شدن اکسیژن از اکسي هموگلوبین 

باقیمانده نیز جلو گیري مي کند. 
به این ترتیب نسوج بدن با کمبود اکسیژن روبرو شده و اعضاي حیاتي بویژه قلب 
آسیب مي بیند، گذشته از این منواکسیدکربن خود، به طور مستقیم نیز به سلولهاي 

قلب آسیب رسانده و به روند تنگي عروق سرعت مي بخشد.
 )NOX( اکسید هاي نیتروژن -

دي  اکسید  نیتروژن که بیشتر از سایر اکسیدهاي نیتروژن در هوا منتشر مي شود، 
گازي است قهوه اي رنگ و بدبو که به وسیله وسایل نقلیه موتوري و کارخانجاتي که از 
موتورهاي درون سوز استفاده مي کنند وارد هوا مي شود. این گاز باعث تحریک چشمها 
و قسمتهاي عمقي ریه ها شده و موجب بروز خستگي مفرط و افزایش موارد بیماري 

مي گردد. عالوه بر این به گیاهان نیز صدمات زیادي وارد مي کند.
 )SOX( اکسیدهاي گوگرد -

دي اکسید گوگرد که بیشتر از دیگر اکسیدهاي گوگرد در هوا منتشر مي شود، گازي 
است بي رنگ و بدبو که باعث تحریک مجاري تنفسي بخصوص حلق، بیني و حنجره 
شده و ایجاد برونشیت هاي مزمن، آسم و آمفیزم مي کند. منبع اصلي تولید این گاز، 
احتراق گازوئیل و مازوت در منازل، کارخانجات و وسایل نقلیه موتوري است. دي اکسید 
گوگرد وقتي با بخار آب موجود در هوا ترکیب مي شود تبدیل به اسید شده و بارش 
آن بصورت باران اسیدي، باعث خوردگي فلزات، سنگ و پارچه مي شود. این گاز نیز 
همچون دي  اکسید  نیتروژن بر گیاهان اثر گذاشته و باعث از بین رفتن آنها مي شود. 

) )PM10ذرات معلق -
ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرومتر بدلیل راهیابي به سیستم تنفسي تحتاني به 
عنوان شاخص اصلي مواد معلق در هوا معرفي مي شوند. بر اساس مطالعات ذرات معلق 
در مقایسه با اکسیدهاي گوگرد و اکسیدهاي ازت براي سالمتي مخاطره آمیزتر است 
و مقدار PM10  در تشدید بیماریهاي قلبي _ ریوي، کاهش مقاومت سیستم ایمني 
بدن در مقابل بیماریها، از بین رفتن بافت ریه، آسم کودکان، مرگ و میر زودرس و 

سرطان نقش عمده اي دارد..
 )O3( ازن -

ازن در اثر واکنش هاي فتوشیمیایي توسط هیدروکربنهاي خروجي از اگزوز ماشینها 

و اکسیدهاي نیتروژن در اتمسفر بوجود مي آید و به این ترتیب جزء آالیند هاي ثانویه 
بشمار مي رود. 

از جمله اثرات مضر این آالینده بر سالمتي انسان، سوزش چشم  و ریه ها مي باشد. 
آمارها نشان مي دهد که حمالت آسم در روزهایکه غلظت باالیي از این آالینده مشاهده 
شده بطور مشخصي افزایش یافته است. ازن موجود در هوا آسیب هاي شدیدي به 
کودکان، افراد سالخورده و افراد داراي ناراحتي تنفسي وارد مي کند. ازن همچنین 
موجب کاهش بازدهي محصوالت کشاورزي و از بین رفتن جنگل ها و اکوسیستم 

گیاهي مي شود. 
 )VOCs( هیدروکربن هاي فرار -

برخي از بخارات هیدروکربن ها در اتمسفر نقش بالقوه اي در تخریب سالمتي انسانها 
دارند. بنزن بعنوان یکي از مهمترین هیدروکربن هاي فرار با وجودیکه بعلت حاللیت 
باال نقش عمده اي در صنعت بعهده دارد ولي استنشاق آن موجب جلوگیري از تشکیل 
گلبول قرمز در مغز استخوان مي شود. منبع اصلي تولید بنزن، بنزین مورد استفاده در 
خودروهاست. در مواردي چند، سرطان خون )لوسمي( در افرادیکه بعلت مسایل شغلي 

براي طوالني مدت در معرض بخارات بنزن بوده اند، گزارش شده است. 

اثرات زیست محیطي آلودگي هوا 
- اثرات آلودگی هوا بر سالمت انسانها

 در جهان »آلودگی هوا« چهارمین عامل مرگ و میر است. به گزارش سازمان ملل 
متحد هر ساله 3 میلیون نفر از مردم جهان به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست 
می دهند. این نوع مرگ و میر بیش از 4 برابر نرخ مرگ ناشی از ایدز، 2/6 برابر نرخ 
مرگ ناشی از سرطان خون و 1/5 برابر تلفات ناشی از تصادفات رانندگی برآورد شده 

است.
 بیماریهاي ناشي از آلودگي هوا

*  آمفیزم 
این بیماري در نتیجه انقباض لوله هاي بونشیال وتخریب کیسه هاي هوایي توسط 

آالینده ها به وجود مي آید و باعث کوتاهي نفس در فرد بیمار مي شود. 
*  برونشیت مزمن 

از مشخصات این بیماري  سرفه هاي پي در پي و جریان خلط مستمر در شخص 
مبتال است. مواد آلوده کننده باعث تخریب مژک هاي مجاري تنفسي - که مواد محرک 
را از ریه خارج مي کنند – شده و در نتیجه سرفه تنها راهي خواهد بود که ذرات 
از ریه بیرون رانده شوند. در صورتي که برونشیت مزمن درمان نشود، منجر به مرگ 

بیمار خواهد شد. 
*  حساسیت 

مواد آالینده مي تواند باعث عکس العمل هاي آلرژیکي مختلف از جمله آبریزش بیني، 
تنگي نفس، خارش پوست، اشک چشم و عسطه هاي پي در پي شوند. 

*  آسم 
عبارت است از مقاومت مجراي تنفسي در مقابل عبور هوا، دریک حمله آسمي، 
مجاري تنفسي باریک شده و عبور هواي تنفسي به حداقل مي رسد و در نتیجه بیمار 

دچار تنگي نفس مي شود. 
مي تواند موجب انفارکتوس یا التهاب قلب گردد که عمدتاً به صورت سینه درد، تپش 

قلب، تنگي نفس و اختالل در سیستم قلب تظاهر مي کند.
*  سرطان ریه، معده و بیماریهاي قلبي 

هر چندکه این بیماریها مستقیماً و منحصراً مربوط به آلودگي هوا نیست، اما آلودگي 
هوا یکي از عوامل مهم به وجود آورنده و تشدید کننده آنها به حساب مي آید.

- اثرات آلودگي هوا بر گیاهان 
آلودگي هوا در متابولیسم )سوخت و ساز( گیاهان نیز تأثیر سوء داشته و ضمن 
ضعیف کردن گیاه، موجب پدید آمدن امراض و آفات مختلف در آنها مي شود. این 
مسئله بخصوص با گسترش روزافزون شهرها و تبدیل مناطق روستایي و کشاورزي به 
مناطق صنعتي، فزوني مي یابد. به طور کلي اثر ناشي از آلودگي هوا بر گیاه مي تواند به 
صورت ظاهر شدن لکه هاي خشکیده در برگ، از دست دادن رنگ، کاهش رشد گیاه، 

کاهش محصول و حتي از بین رفتن گیاه جلوه گر شود. 
توجه به نقش مهم گیاهان در پاکیزگي هوا سبب شده تا اقداماتي جدي در حفظ 
و نگهداري و افزایش فضاهاي سبز صورت گیرد. با این همه آلودگي هوا براي گیاهان 
خطري جدي محسوب شده و فضاهاي سبز را تهدید به نابودي مي کند. بنابراین دادن 
آگاهي به مردم و انجام اقدامات جدي و سریع براي جلوگیري از تخریب بیش از پیش 

جنگلها و منابع طبیعي و ایجاد فضاهاي سبز امر حیاتي است. 
- اثرات آلودگي هوا بر جو 

* وارونگي جوي 
معموالً در الیه پایین جو، درجه حرارت هوا با افزایش ارتفاع کاهش مي یابد، بنابراین 
طبیعي است که یک حرکت صعودي هوا به وجود مي آید و آلودگي ها را با خود به 
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طبقات باالي جو برده و از محل تنفس دور مي سازد. اما در بعضي شرایط جغرافیایي 
– یک الیه هواي گرم،  به وسیله کوهها  احاطه شدن یک شهر  مانند   – خاص 
همچون سقف شیشه اي که باالي شهر را پوشانده باشد، هواي سرد پایین را محبوس 
مي کند و مانع از باال رفتن و دور شدن آلودگي ازسطح شهر مي شود. در این حالت 
جریان هوا بر عکس شده و باعث پایداري بیشتر هوا و تراکم گازهاي آالینده تا حد 
بسیار خطرناک مي شود که به این حالت وارونگي جوي اطالق مي شود. این حالت 

بیشتر در پاییز و زمستان روي مي دهد. 
*  اثر گلخانه اي 

فعالیت و تحرکت جو زمین نتیجه جریان مداوم انرژي از خورشید به زمین و از 
زمین به فضاست. حدود 3 درصداز انرژي خورشید، دوباره به فضا منعکس مي شود و 
قسمتي از این انرژي منعکس شده، به وسیله گازهاي معروف به گازهاي گلخانه اي 
- شامل دي اکسیدکربن، متان و اکسید نیترو و غیره – دوباره به سطح زمین باز 
تابانیده مي شود. این پدیده که به اثر گلخانه اي معروف است، خود باعث افزایش 
درجه حرارت در مناطق آلوده مي شود. در هواي محبوس، میزان آلودگي نیز بیش از 
پیش افزایش یافته و به دنبال آن خطرات ناشي از آلودگي نیز تا میزان قابل توجهي 
باال رفته و شهرنشینان را به طور جدي تهدید مي کند. بدیهي است در صورت کاستن 
از گازهاي گلخانه اي با از بین بردن و یا محدود کردن منابع تولید کننده آن مي توان 

از بروز اثر گلخانه اي و خطرات ناشي از آن جلوگیري کرد.
*  بارش اسیدي 

بارش اسیدي، به باراني اطالق مي گردد که نسبت به باران معمولي اسیدي تر 
است؛ )معموالً خصوصیات اسیدي آب توسط PH اندازه گیري مي شود که گسترة 
طبیعي آن بین »5 - 6« تا »5 - 8« قرار دارد. اگر PH باران کمتر از 6 باشد، به 
عنوان بارش اسیدي منظور مي شود. ماهیت اسیدي شدید آب به علت آلودگي وسیع 

هوا ناشي از صنعتي شدن است.
اکسیدهاي گوگرد، نیتروژن و هیدروکربنها پارامترهاي اصلي کمک کننده به 
بارش اسیدي هستند. سوزاندن سوختهاي فسیلي براي تولید انرژي عامل اصلي 
)60-70 درصد( ورود اکسیدهاي گوگرد به اتمسفر است. همچنین ذوب سنگهاي 
معدن گوگرد بویژه سرب، روي و مس، عامل افزایش در مقدار اکسیدهاي گوگرد 
اتمسفر محسوب می شوند. عوامل اصلي اکسیدهاي نیتروژن، آالینده هاي خروجي 
از اگزوز اتومبیلها، نیروگاه ها و واحدهاي ذوب کننده هستند. زمانیکه این آالینده ها 
در حضور رطوبت واکنش مي دهند. آالینده هاي ثانویه را تشکیل مي  دهند. اغلب 
آالینده هاي ثانویه حاصل از واکنش هاي فتوشیمیایي از امواج خورشیدي انرژي مورد 

نیاز خود را بدست مي آورند.
- اثرات بارانهای اسیدی

الف: بارش اسیدي باعث کاهش PH آب رودخانه  و دریاچه ها مي شود که این 
امر نیز نابودي موجودات آبزي )ماهي و غیره( را در پي دارد و منجر به کاهش رشد 
پالنکتونها و تکثیر ما هي ها مي شود. تغییر در PH مانع از بیرون آمدن ماهي ها از 
تخم مي شود. جلبکهاي سبز و چندین نوع باکتري که براي ادامة حیات موجودات 

آبزي ضروري هستند، در محیط اسیدي قادر به ادامه بقاء  و حیات نیستند.
ب: بارش اسیدي براي جنگلها و مراتع مضر هستند. بدین ترتیب که به برگهاي 
درختان صدمه زده و فرسایش سطح برگ را تسریع مي کنند، با کاهش رشد برگها 

موجب نابودی گیاهان سبز می گردد.
ج: بارانهای اسیدی بر روي خاک تأثیر مي گذارند. یک عنصر مغذي براي گیاه 
نظیر پتاسیم به تدریج از خاک شسته و خارج مي شود. و موجب تجمع فلزات سمی 

در خاک می شود.
د: همچنین بارش اسیدي فعالیت میکروبهایي را که مواد آلي موجود در خاک 
را به عناصر مغذي مورد نیاز گیاه تبدیل مي کنند، مختل مي نمایند. چراکه برخی 
از میکروارگانیسم ها قادر به تحمل محیط اسیدي خاک نیستند، فلذا با کاهش 

جمعیت میکروبی، چرخه حیات نیز مختل می گردد.
اقدامات مهم و  از  ارزیابي است. یکی  اولین گام براي حل مشکل آلودگي هوا 
موثر در این راستا، تعیین میزان واقعی آالینده های هوا و توصیف کیفیت هوا در 
مقایسه با شرایط استاندارد و اطالع رسانی ساده و صحیح به مردم و نیز وضع اقدامات 
احتیاطی و پیشگیرانه در مواردی که کیفیت هوا نامطلوب و آلودگی فراتر از حد 

استاندارد است.
در مرحله بعد مي توان گامهایي براي کاهش آلودگي هوا برداشت. تنظیم مقرراتي 
براي موادي که در اثر فعالیتهاي انساني در فضا منتشر مي شود این هدف را تکمیل 
صنایع  و  خودروها  آالینده هاي  انتشار  میزان  براي  کشورها  از  بسیاري  مي کند. 
محدودیت هایي را اعمال کرده اند. این کار از طریق سازمانهاي هماهنگ کننده که 

وظیفه نظارت بر محیط زیست و هوا را به عهده دارند انجام مي شود.
راهکارهایی که در کاهش آلودگی هوا می تواند موثر واقع شود، عبارت اند از: 

1- افزایش ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی.

2- جایگزینی سوختهای فسیلی و استفاده از سوختهای طبیعی و پاک.
3- الزام عملیات ها و برنامه های کنترل کننده ی شهرداری نسبت به راه اندازی مرکز 

معاینه ی فنی خودروها. 
4- تسریع در جایگزینی خودرو های فرسوده ی شهری به ویژه سیستم اتوبوس رانی 

شرکت واحد.
5- بکارگیری تجهیزات کنترل آلودگی هوا در صنایع و کارخانجات و پایش آنالین 

)Monitoring( صنایع آالینده.
6.- افزایش فضای سبز سطح شهری و پارک های جنگلی و پوشش گیاهی سبز در 
حومه ی شهر مخصوصا به کارگیری گیاهانی که توانایی جذب آالینده های هوایی را 

داشته و یا نسبت به آلودگی هوا مقاوم هستند.
7- افزایش ایستگاه های سنجش آلودگی هوا جهت پوشش دادن فضای شهری در 
راستای سنجش آلودگی هوای شهرها به منظور داشتن به روزترین اطالعات برای 

برنامه ریزی های دقیق کنترل کننده ی آلودگی.

در این میان یک استراتژی مهم و راهبردی در راستای کاهش آلودگی هوا 
»طراحی و اجرای معماری پایدار در قالب معماری سبز« توصیه می گردد..

- تجربه های موفق کشور مکزیک و آلمان در راستای کنترل آلودگی هوا
تجربه موفق کشور مکزیک )شهرمکزیکوسیتی(:

یکی از موفق ترین تجربه ها در کنترل آلودگی هوا مربوط به کشور مکزیکوسیتی 
است. مکزیکوسیتي 18سال پیش آلوده ترین شهر دنیا بود، به طوري که سازمان 
ملل متحد این شهر را به عنوان آلوده ترین شهر جهان معرفي کرد و به همین دلیل 

مکزیکوسیتي آن سال »خطرناک ترین شهر دنیا براي کودکان« نامیده شد.
در 20 سال گذشته مسئوالن کشور مکزیک و شهر مکزیکوسیتي اقدامات بسیاري 
را در جهت کاهش آلودگي هوا انجام داده اند تا جایي که امروزه این شهر دیگر نه 
تنها آلوده ترین شهر دنیا نیست، بلکه نام آن در فهرست 20 شهر اول آلوده جهان 

نیز به چشم نمي خورد.
مهم ترین برنامه اي که در مکزیکوسیتي به اجرا در آمد، برنامه بلند مدت ارائه 
خدمات حمل و نقل عمومي بر محور توسعه مترو و ایجاد خطوط اتوبوسراني تندرو 
بود. طرح دوچرخه همگاني از طریق ساخت 21 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه سواري 
در سال 2009 به عنوان یکي دیگر از برنامه هاي مکزیکوسیتي اجرا و این شهر به 

عنوان شهر دوستدار دوچرخه معرفي شد.
تست آالیندگي و معاینه فني خودروها به فاصله هر شش ماه یک بار و محدودیت 
خودروها از ورود به معابر شهري حداقل یک بار در هفته از جمله دیگر برنامه هاي 
مکزیکوسیتي برای کنترل آلودگی هوا در این شهر بود. عالوه بر این 50 هزار کارخانه 
از داخل و اطراف شهر جا به جا شدند. و نهایتا طراحی انواع مختلف خودروهای 
غیر وابسته به بنزین فراهم شد به این ترتیب که موفق ترین این طرح ها مربوط 
به خودروهای گازسوز بوده چراکه سوخت گاز بعلت ازران بودن و آالیندگی کمتر 

جایگزینی مناسبی برای بنزین محسوب می شد. 
تجربه موفق کشور آلمان:

در آلمان از آغاز سال 2005 قوانین تصویب شده در اتحادیه  اروپا برای مقابله با 
ذرات معلق آالینده ی هوا اجرا می شوند. بر اساس این قوانین حد این ذرات نباید در 
بیش از 35 روز از سال از50 میکروگرم در مترمربع هوا گذر کند. در آلمان بیش از 

400 ایستگاه اندازه گیری ذرات معلق وجود دارد.
مسئولیت مقابله با این آالینده  ها بر عهده  خود ایالت ها نهاده شده است. مقامات 
محلی موظفند از مناطقی که در آنها ذرات معلق از حد مجاز عبور کرده اند، فهرستی 
تهیه کنند. و به عوامل متخلف رسیدگی کنند. همچنین در راستای کنترل آلودگی 
هوای ناشی از سوخت خودروها، سیستم سوخت موتور اتومبیل را از فرم بنزینی به 

شکل گازسوز تغییر دادند.
شایان ذکر است؛ طبق برنامه های جهانی تا پایان سال 2020 قرار است 
بیش از 65 میلیون خودرو در سراسر جهان گازسوز باشند. میزان تولید 
مونو اکسید کربن در این خودروها 93 درصد کمتر از خودروهایی با موتور 
بنزینی است و عالوه بر آن اکسید نیتروژن تولید شده توسط خودروهای 

گازسوز هم 33 درصد کمتر از انواع بنزینی تخمین زده می شود.

در مواقع آلودگي هوا چه باید کرد ؟
در روزهاي بحراني آلودگي هوا حتي االمکان از تردد در محدوده هاي مرکزي و 
پر ترافیک شهر اجتناب کنیم. استفاده از وسایل حمل و نقل عمومي در سفرهاي 
روزانه درون شهري خود را جایگزین خودروهاي شخصي نمائیم . مانع فعالیت یا 
بازي کودکان در محیطهاي باز و خروج افراد مسن یا افراد با بیماریهاي قلبي، ریوي 

نظیر آسم، برونشیت مزمن و نارسائي قلبي از خانه شویم.
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