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  الملل؛ پاشنه آشيل حيات اقتصادي روابط بين
 وگو با محمدمهدي بهكيشبررسي موانع برونگرايي اقتصاد ايران در گفت

  
  25966 : سه خبرشنا

  259شماره  -تجارت فردامجله 

  )ايران (اقتصاد اخبار

   1396بهمن  28شنبه  :تاريخ انتشار
 

وكارها صنعتي تغيير ندهيم، رونق به كسب -نيازهاي تجاري المللي را متناسب باگويد: تا زماني كه روابط بينمحمدمهدي بهكيش مي
  .روز محدودتر خواهد شدبرنخواهد گشت و توليد و تجارت روزبه

» گيري از رابطه با جهان بيرون از خود، محكوم به نابودي است.هاي اقتصادي در هر كشوري بدون بهرهفعاليت«
هاي ، با تاكيد بر اهميت برونگرايي در فعاليت(ICC) الملليگاني بينمحمدمهدي بهكيش، دبيركل كميته ايراني اتاق بازر

گذاري خارجي هاي اخير بدون جذب سرمايهاي در دهههيچ كشور در حال توسعه«كند: اقتصادي كشورها، تصريح مي
ذاري گاز سرمايهبرداري رغم اهميت بهرهاين اقتصاددان در عين حال معتقد است به» به رشد مناسب دست نيافته است.
 تا زماني«گويد: المللي موجود جذب سرمايه خارجي عمالً بسيار مشكل شده است. او ميخارجي در ايران، در شرايط بين

» شود.كه شرايط ناامني فعلي ادامه داشته باشد، جذب سرمايه خارجي در حدي كه منجر به رشد شود غيرممكن مي
كننده مايحتاج كشور دو مشكل عمده به وان با همسايگان و كشورهاي تامينفقدان رابطه ر» :دهدبهكيش هشدار مي

دهند و رود و محصوالت توليدي قدرت رقابت خود را از دست ميآورد. از يك طرف هزينه توليد بسيار باال ميوجود مي
الي ديگر فساد در البه آورد كه نتيجه آن بيكاري گسترده است و از طرفكشور به صورت روزافزوني به واردات روي مي

او معتقد است اگر روابط خارجي سامان يابند، » گيرد.كند و چون سرطاني تمام وجود كشور را فرا ميها رخنه ميفعاليت
 .وكار داخلي هم شروع به بازسازي و نوسازي خواهد كردمحيط كسب

♦♦♦ 

وضعيت فعلي اقتصاد ايران، در نهايت به برونگرايي جويي براي خروج از هاي خود در چارهشما در بسياري از تحليل
 قدر اهميت دارد؟رسيد. چرا برونگرايي از نظر شما اينمي

گيري از رابطه با جهان بيرون از خود، هاي اقتصادي در هر كشوري بدون بهرهبه يك دليل كامالً مشخص. به اين دليل كه فعاليت
اند توداد كه يك كشور نميكشورهاي اقماري را به آن دليل به مجموعه خود پيوند مي محكوم به نابودي است. اتحاد جماهير شوروي

شماري را در قلمرو ارتباطي خود رغم اينكه اتحاد جماهير شوروي، كشورهاي بيتنهايي همه نيازهاي خود را تامين كند. ولي بهبه
منهدم شد. كشور ما نيز از اين قاعده  1991راييد و در سال درآورد، به دليل محدوديت روابط اقتصادي و فقدان رقابت به ضعف گ
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گيري از منابع خود با كشورهاي ديگر روابط تجاري روان و مستمر داشته باشيم تا امكان رشد مستثني نيست. ما مجبوريم براي بهره
 .مرا براي آنان تامين كني -ر شغلي مناسب يعني امكان اشتغال د -ترين نياز آنان و توسعه را براي مردم كشورمان فراهم آوريم و مهم

هاي گيرد. چند مورد در بخشبدون داشتن روابط روان تجاري با كشورهاي مختلف حيات اقتصادي ما در معرض خطر قرار مي
 .كندتر مياقتصادي موضوع را روشن

شود: گذاري از سه مسير تامين ميداريم. سرمايه گذارياولين نياز جامعه رشد و توسعه است. براي تحقق رشد اقتصادي نياز به سرمايه
 .گذاري خارجيگذاري خصوصي و سرمايهدولت (در قالب بودجه عمراني)، سرمايه

اند و در برخي از آنان گذاري فعال بودهاگر به روال رشد كشورهاي همسايه دقت كنيم در برخي از آنان هر سه منبع سرمايه
گذاري خارجي به هاي اخير بدون جذب سرمايهاي در دههبوده است. ولي هيچ كشور در حال توسعهتر گذاري خارجي پررنگسرمايه

 .اندهاي خوبي در اين زمينهكشورهاي چين، كره جنوبي، مالزي و تركيه مثال .رشد مناسب دست نيافته است

ولي  .جه عمراني كشور بسيار محدود شده استخصوص كه بودبرداري كند بهگذاري خارجي بهرهكشور ما نيز مجبور است از سرمايه
تا زماني كه شرايط ناامني فعلي ادامه داشته باشد،  .المللي موجود جذب سرمايه خارجي عمالً بسيار مشكل شده استدر شرايط بين

 .شودجذب سرمايه خارجي در حدي كه منجر به رشد شود، غيرممكن مي

شود، توجه شده است اما امروز سنگيني از برونگرايي كه به واردات مربوط ميرسد در گذشته تنها به يك وجه به نظر مي
ها بر اين مساله متمركز شده كه براي دستيابي به رشد باال و پايدار بايد كاالي ايراني را صادر كرد. جز اين، چه تحليل

 الزامي براي برونگرايي داريم؟

المللي هستيم. خريد كاال از بازارهاي خارجي امري عادي در روابط در روابط بين شدت محتاج به تعاملبه جز اين، در بخش تجاري به
ورت ها به صيابد. فراتر از آن زماني كه بانكشدت افزايش ميها بهشود هزينهالمللي است ولي زماني كه ريسك كشور زياد ميبين

ارجي هاي خشود. اگر عالوه بر آن دو، بانكروند معامالت افزوده مي كنند عالوه بر هزينه، نااطميناني نيز بهعادي با كشورمان كار نمي
بتوانند پول فروش نفت را هرگاه كه دلشان بخواهد و در طريقي كه دوست داشته باشند به ما پرداخت كنند، مجموعه بزرگي از ناامني 

كنند و همه نوع فساد از هاي غيرعادي تبديل ميلهاي عادي را به رواكنند و از همه بدتر روالو هزينه را به كشورمان تحميل مي
هايي قدرت كار كردن دارند در چنين شرايطي فقط افراد و سازمان (شود (مانند اجبار به استفاده از صرافي به جاي بانكآن زاييده مي

رت بر اجراي قوانين مفهوم خود را شود كه تشخيص خوب از بد و نظاگونه مياند و اينهاي غيرعادي تبحر يافتهكه در مديريت روال
 الملليالمللي مجبوريم انطباق اعمال خود با قوانين بينپيوندد كه طبق مقررات بيندهد و اين اتفاق در حالي به وقوع مياز دست مي

(Compliance) را ثابت كنيم. 

وليدي را در حداقل قيمت با بهترين كيفيت شود. زيرا از يك طرف قادر نيستيم كاالهاي تتر ميدر بخش صادرات شرايط پيچيده
ود. به همان شتوليد كنيم و امكان رقابت داشته باشيم و از طرف ديگر دسترسي به بازارهاي صادراتي بسيار پرهزينه يا غيرممكن مي

حل اسامي در روي دليل بسياري از توليدكنندگان كشور مجبورند كاالي صادراتي خود را به بازار ثالثي صادر كنند و در همان م
شده ميلهاي تحبندي را تعويض كرده و به نام كشور ديگري كاالي خود را به بازار هدف صادر كنند. كااليي كه به دليل هزينهبسته

مايه رشد اقتصادي است رو به بسيار گران تمام شده و فقط با سوبسيد دولت قابل صدور است. در چنين شرايطي صادرات كه جان
شود در سال بيني ميگونه كه آمار صادرات كااليي كشور ما هم در چند سال اخير رو به كاهش بوده و پيشذارد همانگكاهش مي
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تواند انگيزه براي توليد را افزايش دهد و افزايش توجه داشته باشيم كه صادرات كاال مي .جاري و آينده نيز بيش از پيش كاهش يابد
در  جز پتروشيمي و ميعانات)شود. براي مقايسه توجه داشته باشيم كه صادرات كاال (بهتغال ميتوليد است كه منجر به افزايش اش

ميليارد  150كه صادرات تركيه با جمعيتي معادل ايران در سال گذشته بيش از  ميليارد دالر بوده، در حالي 20سال گذشته كمتر از 
خوبي قابل مشاهده است. زمينه ديگر خريد تكنولوژي رات ايران و تركيه بهالمللي مناسب در صاددالر بوده است. تاثير روابط بين

ان تامين گونه روابط امكآالت و تكنولوژي از كشورهاي ديگر نياز به روابط بانكي گسترده است. در فقدان ايناست. براي خريد ماشين
شود. عدم توفيق در خريد نولوژي به ما خودداري ميهاي مختلف از فروش تكرود ضمن آنكه به بهانهمالي براي خريد از دست مي

 .هواپيما نشانه مناسبي از اين محدوديت است

تواند به كار خود ادامه دهد. اكثر واحدهاي كوچك يا المللي روان نميحتي يك بنگاه كوچك بدون در اختيار داشتن روابط بين
هاي ديگر تامين كنند. حتي زماني كه توليدكننده آن كاال در داخل كشور آالت يا مواد اوليه خود را از بازارمتوسط مجبورند ماشين

دهند از محل ديگري خريد كنند تا قدرت رقابت خود را باال ببرند. به عالوه واحدهاي كوچك و وجود داشته باشد برخي ترجيح مي
راحتي از هتواند بكنند. حال بنگاه ايراني نمييكنند بلكه عمده آنها از نوعي تامين مالي استفاده ممتوسط نيز فقط نقد خريد نمي

توانند استفاده گونه تامين مالي نميبايست اعمال شود و عمالً از هيچمي )Dual Useً ها نوع كنترل (مثالخارج خريد كند، زيرا ده
هاي چنين واحدي را اگر ريسك .آوردهاي الزم را فراهم ميتوانند اعتبار اسنادي باز كنند كه تضمينكنند و از همه بدتر آنكه نمي

كنيم يا آنقدر هزينه ريسك باالست كه خريد كاال يا مواد صرفه اقتصادي گيري كنيم قطعاً توصيه به عدم انجام معامله مياندازه
 .نخواهد داشت

ي كه برجام امضا شد همه اميدها ها پايان خواهند يافت و از زماناقتصاد ما در چنين شرايطي ادامه حيات داده، به اميد آنكه تحريم
 .هاي عادي به زندگي تجاري باز خواهند گشت ولي آنچه انتظار بود فراهم نشدآن بود كه روال

 چه كساني مانع تحقق اين اميدها و انتظارها شدند؟

كر آورد و لشبه وجود نمي دانيم كه ادامه اين شرايط رشد و توسعهكند ولي مياي را حل نمياينكه به دنبال مقصر بگرديم مساله
هاي اقتصادي بحث كنيم الزم است توجه خود را بر رسد قبل از آنكه بر سر روشتر خواهد شد. به نظر ميبيكاران هر روز بزرگ

، يير ندهيمصنعتي تغ -المللي را متناسب با نيازهاي تجاريچگونگي تغيير در روابط خارجي متمركز گردانيم. تا زماني كه روابط بين
 .روز محدودتر خواهد شدوكارها برنخواهد گشت و توليد و تجارت روزبهرونق به كسب

كند. در تحقيقي كه يكي از موسسات مطالعاتي دولتي انجام داده، نتايج هاي مردمي هر لحظه ثبات كشور را تهديد ميخطر اعتراض
هاي اخير با فقر و نابرابري بيشترين همبستگي را اعتراضها اين باشد كه قابل توجهي به دست آمده است. ممكن است تصور خيلي

كرده صيلها، بيكاري جوانان تحاند، در حالي كه بر اساس تحقيقات اين موسسه دولتي، دليل اصلي و شايد پيشران ثانويه اعتراضداشته
اند تا هزينه تحصيل خود را فراهم آورند، روختههاي زير پاي پدر و مادرشان را فكرده كه با هزار اميد قاليچهبوده است. جوانان تحصيل

امروز از مسووالن كشور انتظار دارند كه زمينه كار برايشان فراهم آيد و اين خواسته حداقل نياز يك جامعه است. مشابه اين اتفاق در 
 .كرده بيشترين نقش را داشتندمصر رخ داد و در اين كشور هم، جوانان بيكار تحصيل

اده است. ما براي اينكه بيكاري را كم كنيم، نياز به رشد اقتصادي باال و پايدار داريم. رشد اقتصادي پايدار هم نياز به مساله خيلي س
سرمايه دارد. بخش مهمي از اين سرمايه بايد از خارج تامين شود و ما براي اينكه بتوانيم اين سرمايه را جذب كنيم، بايد رابطه خوبي 

 .با جهان داشته باشيم
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ز المللي است تا كشاورهاي فني اقتصادي بسيار راهگشاست ولي اولويت امروز بحث درباره چگونگي برقراري روال عادي بينبحث
سيستاني يا كرماني يا مازندراني بتواند با خيال راحت محصول خود را به بازار مورد عالقه صادر كند و گردش كار خود را تامين مالي 

المللي تصحيح نشود، گردش كاال به رشد و درستي در جاي خود قرار گيرند ولي روابط بين اي اقتصادي بههكند. اگر همه تكنيك
آيد. بازارهاي داخلي بيش از آنچه فكر كنيم محدود هستند و انتظارات جامعه را شود و اشتغال جديد به وجود نميتوسعه منجر نمي

 .توانند برآورده سازندنمي

الجيشي كشور ما تجارت است و به همين دليل ايرانيان بيشتر به تاجر خوب اي تاكيد كردم كه مزيت سوقالهچند سال پيش در مق
بايست الجيشي كشور براي رفاه بيشتر استفاده كنيم، مياند تا صنعتگر مجرب بودن. بنابراين اگر بخواهيم از موقعيت سوقبودن معروف

ها و وسايلي است كه ترانزيت را ساده و سهل و هيم كه الزمه آن گسترش بنادر، جادهجريان ترانزيت كاال از كشور را گسترش د
ي كشور اند. قدرت ديپلماسكند. گسترش ترانزيت نياز به اعتمادسازي با همسايگان دارد كه در شرايط فعلي لطمه ديدهپذير ميامكان

 .جامعه را جوابگو باشدتواند نياز به توسعه در آينده ثابت خواهد كرد كه تا چه حد مي

كند اشاره كرديد. به نظر شما با تداوم شرايط كنوني و با ضعفي هاي مردمي كه ثبات كشور را تهديد ميبه خطر اعتراض
 كند؟كه در زمينه برونگرايي به آن دچار هستيم، چه خطراتي آينده كشور را تهديد مي

فقر با توزيع نامناسب ثروت و درآمد و فساد همراه شود و اميد به بهبود را از اي كه گويد در جامعهتجربه سياسي خانوادگي من مي
ال طلب و عموماً ويرانگر را به اقبهاي مبارزهدواند و دلباختگي به ايدئولوژيجامعه بگيرد، مبارزه قهرآميز (در سابق چريكي) ريشه مي

رعت سماند، به آميز بسته ميهاي مسالمتاست و راه براي ابراز اعتراض هاي تخليه مسدودها زماني كه دريچهگونه گرايشآورد. اينمي
حاكي  هاي ابتداييگونه باشند. نشانهرسد از همينهاي اخير در كشورمان به نظر ميشود. اعتراضعصبي مي -تبديل به تخليه رواني

محل فروش وسايل ساده زندگي چون فرش زير پاي  ها و روستاها كه اغلب هزينه تحصيل خود را ازاز آن است كه جوانان شهرستان
اند و كاسه صبرشان لبريز شده است و در اند، از بيكاري، فقر و خجالت در مقابل خانواده و جامعه به عصيان آمدهخانواده، تامين كرده

 .اندداري فرهنگي شدهاي، حاضر به زير پا گذاشتن خويشتننتيجه با اشاره

م؟ هاي خاصي نياز داريزمينهخطرات چقدر زمينه فراهم است؟ اساساً آيا براي برونگرايي به پيش براي پيشگيري از اين
 ها در اقتصاد ايران فراهم است؟در حال حاضر چقدر اين زمينه

ورد. آميكننده مايحتاج كشور دو مشكل عمده به وجود گونه كه اشاره كردم فقدان رابطه روان با همسايگان و كشورهاي تامينهمان
دهند و كشور به صورت روزافزوني رود و محصوالت توليدي قدرت رقابت خود را از دست مياز يك طرف هزينه توليد بسيار باال مي

 كند و چون سرطانيها رخنه ميالي فعاليتآورد كه نتيجه آن بيكاري گسترده است و از طرف ديگر فساد در البهبه واردات روي مي
 .گيردرا فرامي تمام وجود كشور

اگر حساسيت  .حلي براي برقراري روابط روان با ديگر كشورها پيدا كنداگر كشور نسبت به اين دو مشكل حساس باشد، طبيعتاً بايد راه
د هاي خياباني تبديل خواهبرد و بيكاري گسترده به شورشهاي ارتباطي را از بين ميوجود نداشته باشد، فساد چون موريانه بافت

شوند  ها شناختهتوان انتظار داشت كه روزي ريشه. معموالً هيچ دولتي آماده براي مواجهه با چنين اتفاقاتي نيست و بنابراين ميشد
 .هاي غيرعادي تجارت و صنعت در كشور است خواهد پرداختها كه همان روالو به جاي پرداختن به معلول (فساد و بيكاري) به علت
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هاي اصلي مشكالت كه همان فقدان رابطه سالم، قانونمند و روان با كشورهاي معه كارشناسي كشور ما به ريشهمتاسفانه تا به حال جا
ولي در چند ماه اخير توجه به اهميت رابطه با خارج كشور  .طرف مبادله است نپرداخته و بيشتر معلول را مورد دقت قرار داده است

سازي روابط نياز به ديپلماسي عادي .كشور به اين امر مهم توجه بيشتري خواهند كردتر شده و تصور من آن است كه مسووالن روشن
 .اقتصادي دارد كه تخصص و تجربه آن در كشور وجود دارد -قوي سياسي

 گذاري داخلي و خارجي در اقتصاد ايران بيشتر از جنس موانع سياسي است يا مشكالت ساختاري؟موانع كنوني سرمايه

شود كه در درجه اول امنيت داشته باشد و در درجه بعدي به فعاليتي مشغول شود كه سودآور به محلي سرازير مي معموالً سرمايه
گذاري است. اگر نكول در تعهدات كننده امنيت سرمايهكننده سرمايه تعريفباشد. نوع روابط ما با كشورهاي خارجي و منابع تامين

جا شدن باشند، امنيت براي حركت سرمايه فراهم آمده است. ربوطه به راحتي قابل جابهنداشته باشيم و خروج سرمايه و سودهاي م
وكار، فضاي كافي براي رقابت سالم را وكار در داخل كشور دارد. اگر محيط كسبها بستگي به محيط كسبولي سودآوري فعاليت

 .گذار به آن كشور نخواهد آمدود، سرمايهوري سرمايه ناچيز شفراهم نياورد يا موانع توليد آنچنان باشد كه بهره

 اي به نفوذ در كشور ماها نداريم. بنابراين سرمايه عالقهما در هر دو زمينه مشكل داريم. روابط روان با كشورهاي طرف مبادله و بانك
ور باشند مگر از رانت استفاده توانند سودآها نميوكار هم در كشور ما نامساعد است و بنابراين فعاليتندارد. به عالوه محيط كسب

 .كنند

 .وكار داخلي هم شروع به بازسازي و نوسازي خواهد كردتصور من آن است كه اگر روابط خارجي سامان يابند، محيط كسب

 رفت از اين وضعيت و گذر از موانع برونگرايي چيست؟راه برون

گاه تجربه ادالت تجاري و صنعتي است. برخي از مسووالن كشور هيچهاي مبرفت، آشنايي بيشتر مسووالن كشور با مكانيسمراه برون
چرخاني به رموز كار آشنا هستند ولي تصميماتي كه در اند. البته وجود دارند مسووالني كه بدون بنگاهگرداندن يك بنگاه را نداشته

هاي اقتصادي دارد. زيرا بسيار بعيد كار فعاليتسازان از سازوگيران يا تصميمشود نشانه قوي از عدم اطالع تصميمكشور اتخاذ مي
است كه فردي حاضر باشد چنين هزينه هنگفتي را به جامعه تحميل كند بدون آنكه رهيافت مهمي در جهت تامين منافع ملي به 

ع جلب و المللي چون مشكالت داخلي بحث كافي صورت گيرد، توجه مسووالن به اهميت موضوهاي بيندست آورد. اگر در زمينه
  .قطعاً تصميم مناسب اتخاذ خواهد شد

  

  


