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مهناز اعتدالی 

  در بحث آسیب شناســی فضای 
کســب و کار؛ پدیده خروج سرمایه در 
سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته 
اســت، ارزیابی جنابعالی از دالیل فرار 
ســرمایه در بخش تولیــد و تجارت 

چیست؟ 
 یکی از مهمترین مباحث آسیب شناســی 
فضــای کســب و کار ایران، موضــوع خروج 
سرمایه اســت. در نگاه اول زنجیره ای از موانع 
در بروز چنیــن پدیده ای تاثیرگذار اســت، 
اما علت اصلی رشد شــتابان خروج سرمایه از 
کشــور از یک ســو دافعه داخلی با عدم ثبات 
در سیاســت های اقتصادی و وضــع قوانین 
خلق الساعه است و از ســوی دیگر جاذبه ای 
اســت که در خارج از مرزهای ایــران وجود 
دارد و به واسطه آن در سال های اخیر سرمایه 
هنگفتی به سمت کشورهای اروپایی و آسیایی 
کوچ کرده است. وقتی در داخل کشور ناامنی 
در حوزه ســرمایه گذاری زیاد شــد، سرمایه 
میل به برون رفت پیدا  می کند؛ زیرا از آن ســو 
نیــز فرصت هــای قابل تاملی در قالــب ارائه 
پناهندگی، اقامت و ســرمایه گذاری مطرح 
 می شــود که با فراهم کردن امکان تجارت و 
حمایت از اعتبار کارآفرینان و فعاالن اقتصادی 
در فضاهای بین المللی؛ انگیزه فرار سرمایه را 

صدچندان  می کند.
در همین زمینه عملکرد برخی کشورهای 
عربی منطقه که فضای مناسبی را برای جذب 
کارآفرینان ما فراهم کرده است نشان  می دهد 
که در حوزه تســهیل گری فضای کسب و کار 
این کشــورها با ایجاد یک فرآیند ثابت و  ارائه 
مشــوق های تجاری، فرصت های مناسبی را 
برای مراودات بین المللــی فعاالن اقتصادی 
مهیا کرده اند و این درست همان خال موجود 
در داخل کشور اســت که سرمایه های ارزی و 
فکری نخبگان کسب و کار را به خروج از ایران 

ترغیب  می کند.
بر این اصل به جای اینکــه فقط نظاره گر 
رقابت کشــورها در جذب سرمایه های مادی 
و فکری ایران باشــیم، باید در دو حوزه دقت 
عمل و سرعت در اتخاذ تصمیم های درست، 
برنامه راهبردی داشته باشیم. هرچند ممکن 
است پیش از این در برخی مقاطع تصمیم های 
درستی نیز اتخاذ شده باشد اما در عمل باید به 
این پرسش پاسخ دهیم که چرا با وجود قوانین 

موجود شاهد اثربخشی چندان آنها نیستیم؟
ممکن اســت در ایــن مورد بســیاری از 
دســتگاه های مدیریتی مدعی باشند که در 
وقت مقتضــی تصمیــم الزم را گرفته اند، اما 
در بررســی برآیند عملکرد آنان  می بینیم که 
بجز ایجاد هزینه های هنگفت در بدنه دولت، 
این تصمیم ها اثربخشــی و کارآیــی الزم را 

نداشته اند.
بنابراین به ویژه در شرایط بحرانی کنونی 
ناشی از تحریم ها  می طلبد که سیاست گذاران 
اقتصادی بــه فضای کســب و کار توجه ویژه 
داشته باشــند و در زمان درست واکنش الزم 
را نسبت به رویدادها نشان دهند. به طور مثال 
سال گذشته در جریان سیاستگذاری ارزی؛ 
تعدد صدور بخشــنامه ها کــه هریک ناقض 
دیگری بود بخش خصوصی و تولید را با موانع 

فراوانی مواجه کرد. 
دولت بدون توجه به سرمایه گذاری بخش 
تولید در واردات ماشــین آالت و مواد اولیه به 
منظور توســعه و گسترش اشــتغال؛ با وضع 
قوانیــن بازدارنده شــرایطی را ایجاد کرد که 
بیش از یک سال این سطح از واردات در گمرک 
متوقف شــود زیرا هم زمانی ورود این کاالها 
با بخشــنامه های ذکر شــده موجب شد که 
مقررات عطف به ماسبق شود. یعنی در عمل 
ســرمایه گذار، فعال اقتصادی و تولید کننده 
با یک ســردرگمی  در منشــا تصمیم گیری 
اقتصــادی مواجه اســت و نمی دانــد اکنون 
که مبــادرت به تولیــد و صــادرات  می کند 
در وزارتخانه هــای دولتــی چه بخشــنامه 
خلق الســاعه ای در حال صدور است که مانع 

جدیدی ایجاد کند. 
برای مثال فعال اقتصادی از ســه ماه قبل 
تصمیم  می گیرد تولید و تجارت خود را با توجه 
به شرایط بین المللی برنامه ریزی کند و با گذر 
از موانع تحریمی  در بازارهای جهانی فعالیت 
تجاری خود را به ثمر برساند؛ اما بعد از گذشت 
این مدت یکباره و با صدور یک بخشنامه آنی 

تمام زحمات او بی نتیجه  می شود.
در این زمینــه بررســی رتبه ایــران در 
گزارش های صندوق بین المللی پول، شاخص 
رقابت پذیری جهانی، شاخص توانمندسازی 
تجاری و یا حتی گزارش های منتشــر شــده 

توسط مجمع جهانی اقتصاد نشان  می دهد که 
فضای کسب و کار در کشور ما از ابعاد مختلف 
آن یعنی از زمان تاســیس و راه اندازی تا اخذ 
مجوز و اســتخدام نیرو و یا به تعبیری فرصت 
استفاده از منابع انسانی در وضعیت مناسبی 
قرار نــدارد. اما نکته آزاردهنده تر این اســت 
که ســقوط مداوم شــاخصه های کسب وکار 
نشــان  می دهد که در عمل هیچ عزم جدی از 
سوی حکمرانان اقتصادی برای بهبود شرایط 

وجود ندارد.

  تصدی گری دولت تا چه اندازه در 
بحران فضای کسب وکار تاثیرگذار است؟
-در بحث دخالــت و تصدی گری دولتی 
که منجر به از بین رفتــن آزادی عمل بخش 
خصوصی  می شــود باید گفت که بنگاه ها نیاز 
دارند که درجه آزادی اقتصادی بازتر شود یعنی 
به واسطه شاخص های اصولی سرمایه گذاری 
جدید داشته و درراســتای ارتقای بهره وری 
بتوانند نیــروی متخصص و ماهــر را جذب و 
نیــروی ناکارآمد را حذف کننــد؛ اما دولت با 
استفاده از ابزار قانونی به کارفرما حکم  می کند 
که حق تغییر و تعدیل نیرو را ندارد و در صورت 

اجرا باید هزینه های آن را متقبل شود.
بر این اصــل بنگاه های تولیــدی چطور 
 می توانند شــاخص بهره وری خود را افزایش 
دهند و در بازارهای جهانــی ورود کنند؟ در 
جایی که بــه دلیل دخالت هــای حکمرانان 
اقتصادی و صــدور مجوزهــای بازدارنده در 
مسیر تولید، اختیار از بنگاه های تولیدی سلب 
شده چگونه  می توان به توســعه بخش تولید 

امیدوار بود؟
در این زمینه با بررسی بازدهی بنگاه های 
کوچک و متوســط کــه عمده روند توســعه 
اقتصادی توســط آنان انجام  می شــود، این 
واقعیــت آشــکار  می شــود کــه بــا وجود 
بی مهری های بســیار از ســوی دولت به این 
بنگاه ها، نقش آنها در جهت توسعه اقتصادی 
قابل تامل است زیرا مهارت توسعه بازار را دارند 
و به دلیل چابکی و تســهیل در اتخاذ تصمیم، 
راحت تر  می توانند در فضای کسب و کارهای 
بین المللــی شــرکت کنند. تجارب کســب 
شــده در تجارت جهانی نیز نشــان  می دهد 
اقتصادهــای بزرگ بــرای نفــوذ در بازارها، 
بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد  می کنند و 
با ارائه اختیارات وسیع که قدرت عمل زیادی 
برای حضور در فضای کســب وکار بین المللی 
برای آنها ایجاد می کند، بسترســازی الزم را 
برای توسعه صادراتی فراهم  می کنند که این 
امر در آمارهای تجاری کشورهای توسعه یافته 

کامال مشهود است.
مورد دیگــر در این زمینه بحــث تهدید 
مالکیت خصوصی است که نقدهای بسیاری بر 
آن وارد است. در بحث شاخص انعطاف پذیری 
در حوزه نیروی کار که به صورت مســتقیم با 
قوانین کار در ســازمان های ذی ربط سروکار 
دارد؛ با وجود ارائه آمارهای خوش بینانه ازسوی 
دولتمردان؛ واقعیت نشــان از این دارد که در 
موضوع بهره وری، دانش تخصصی نیروی کار 
و بهبود فضای کسب وکار در شرایط مطلوبی 

قرار نداریم.
  با توجه به چالش های پیش گفته؛ 
تحوالت ســاختاری در حوزه تولید و 
تجارت در چــه بخش هایی باید صورت 

بگیرد؟

تحــول ســاختاری در گام اول بایــد در 
ساختارهای تجاری ایجاد شود. یعنی سیاست 
خارجی، نظام بانکی و تامین مالی بنگاه های 

تجاری باید با مدل های جدید تعریف شود. 
تحول در نظام تحقیقات و کسب فناوری، 
تحول در رویکرد حمایــت از تولید که یکی از 
مهمترین شاخصه های آن قوانین و روابط بین 
کارگر و کارفرما است باید مورد بازبینی جدی 
قرار گیرد چراکه نیروی انسانی به عنوان یکی 
از عوامل موثر تولیــد ارزش افزوده باید مورد 
توجه قرار گیرد. براین اساس روابط بین کارگر 
و کارفرما باید از شکل کلیشه ای و دستوری که 
بار زیادی را بر دوش کارفرما تحمیل  می کند 
خارج شود و با رعایت حقوق طرفین با توجه به 

نیازهای روز جامعه به روزرسانی شود.
اما در این زمینه تحوالت ساختاری زمانی 
صورت  می پذیرد و قدرت اجــرا پیدا  می کند 
که تحوالت ســازنده ابتدا در ذهن و دیدگاه 
سیاســتگذاران شــکل بگیرد تا براساس آن 
قوانین و اصول درســت تبیین و اجرایی شود. 
باید قبول کنیم که ما به قدر الزم زیرســاخت 
داریم؛ مشــکل معطوف به جای دیگری است 
که باید به آن توجه شود. به عنوان مثال نیازی 
نیســت که بنگاه های تولیدی در سایز بزرگ 
و تشکیالت اداری گســترده شروع به فعالیت 
کنند تا مورد توجه حاکمیت و سیاستگذاران 
اقتصادی قرار گیرند، بایــد بپذیریم آنچه که 
در دنیا در این زمینه تجربه شــده است نشان 
 می دهد کــه بنگاه های کوچک و متوســط 
در عرصه تولید و صــادرات چابک تر حرکت 

 می کنند.
از سوی دیگر راه های دستیابی به فناوری 
تغییر کرده است که سیاستگذاران با توجه به 
این نکته باید اجازه بدهند بنگاه ها از مسیرهای 
جدید به فناوری های موردنیاز روز دست پیدا 
کنند. باید قبول کنیم که ســودجویی عملی 
نامشــروع نیست، بلکه کسب ســود مشروع 

مطابق با آموزه های دینی یکی از اصولی است 
که باید در فضای کسب وکار ترویج شود.

باید بپذیریم که منافع کارگر و کارفرما در 
تضاد با یکدیگر نیست و نظام حکمرانی اقتصاد 
اسال می  نیز با آن منافاتی ندارد زیرا ما نظریات 
مارکس را ترویج نمی کنیم که عنوان  می کند 
نظام سرمایه از تضاد بین منافع قشر کارگر و 
کارفرما به وجود  می آید و ارزش افزوده ای است 
که کارفرما  می برد. به نظر  می رســد باید نگاه 
به منافع کارگر و کارفرما همســو باشد تا در 
پیاده ســازی الگوهای جدید توسعه و تولید با 

مشکل مواجه نشویم.
یکی از تحوالت مهم که بایــد مورد توجه 
سیاســتگذاران اقتصادی قرار گیرد این است 
که برای شــروع کســب وکارهای جدید اخذ 
مجوزهــا از مســیر دولتی حذف شــود زیرا 
در شــاخص گذاری های بین المللــی فضای 
کســب وکار رتبه پایینی را کســب کرده ایم. 
بنابراین چنانچه دولت بپذیرد که برای شروع 
کسب وکار، اعتبارسنجی فعاالن اقتصادی را 
به بخش خصوصی و تشــکل های تخصصی 
واگذار کند امنیت ســرمایه گذاری بیشــتر 
 می شود و مجوزها از مسیر اصولی و در کمترین 

زمان صادر  می شود.
یک بحث جدی دیگری که وجود دارد این 
اســت که دولتمردان راه هــای مقابله با تورم 
حتی در کوتاه مدت را بــر پایه قیمت گذاری 
دستوری و برخورد از طریق سازمان تعزیرات 
حکومتی  می دانند که بــه اعتقاد بنده دیدگاه 
اشــتباهی اســت. زیرا باید اجــازه دهیم که 
نظام قیمت گذاری در عرصــه عرضه و تقاضا 
شــکل بگیرد نه اینکه به بهانه مقابله با تورم و 
تحریم، راه های امتحان شــده و غیراصولی را 

با برخوردهای تعزیراتی دوباره تجربه کنیم.
نظارت ها بر بــازار عرضه و تقاضــا باید بر 
محور تجارب فعاالن این حوزه باشــد تا نظام 
قیمت گذاری صحیح و کنترل کیفیت توسط 

تشکل های تخصصی شکل بگیرد. نکته آخر 
در این زمینه این است که دولت نباید منافع 
مصرف کننده را بر منافع تولیدکننده ترجیح 
دهد و بــه این بهانه به صدور بخشــنامه های 

خلق الساعه روی بیاورد.
برای دســتیابی به یک اقتصاد پویا منافع 
تولیدکننده، فعال اقتصادی و صادرکننده باید 
در اولویت قرار گیرد تا چرخ های اقتصاد کشور 
به حرکت درآید و صادرات محور تولید و تولید 
صادراتی محور اقتصاد شــود؛ از این رهگذر 
شکوفایی اقتصادی شکل می گیرد و تولیدات 

ما می تواند وارد کشورهای هدف شود.
در این زمینه ضمن رونق اشتغال، با ایجاد 
ارزش افزوده بیشــتر تولید ثروت ملی شکل 
 می گیرد و فعالیت اقتصادی در بستر اعتماد به 
بخش خصوصی تنها با نظارت دولت به هدف 

موردنظر نزدیک  می شود.
  با توجه به موانع بســیاری که در 
حوزه تجارت وجــود دارد، آیا الگوی 
راهبردی جهت حمایت از تولید ترسیم 

شده است؟ 
-الگــوی راهبــردی حمایت 
از تولیــد آن هم در ســالی که به 
تعبیری سال رونق تولید نام گرفته 

و به عنوان یک تکلیف به دستگاه ها و بنگاه های 
تولیدی ارائه شــده؛ متاسفانه در برنامه ریزی 
سیاستگذاران جایگاهی ندارد. در این زمینه 
تنها یک برنامه ریزی اشــتباه حاکم است که 
هر زمان که بحــث حمایــت از تولید مطرح 
 می شود مهمترین شاخصه ای که هدف قرار 
داده  می شود، اعمال محدودیت و ممنوعیت 
واردات است. یعنی حمایت از تولید را در قبال 
ممنوعیت واردات قرار  می دهند غافل از اینکه 
در خیلی از مــوارد ممنوعیت های وارداتی به 
تولید داخل آسیب بســیاری وارد  می کند به 
ویژه در جایی که بحث واردات ماشــین آالت 
و مواد اولیه موردنیاز تولید مطرح اســت. از 
سوی دیگر ایجاد این محدودیت ها در حوزه 
محصوالت سالمت محور، جامعه را با بحران 
سالمت مواجه کرده و واردات این کاالها را از 

مسیر قاچاق فعال  می کند. 
بــر ایــن اصــل مهمتریــن سیاســتی 
که حکمرانــان اقتصادی بــرای حمایت از 
ســرمایه گذاری و تولید در ایــران باید اتخاذ 
کنند این اســت که در ابتدا راهبرد توســعه 
صنعتی ایجاد کنند زیرا مشــخص نیست که 
دغدغه سیاســتگذاران اقتصادی که در قالب 
حمایت های مستقیم، حمایت های یارانه ای 
و یا تســهیل گرایانه از طریق بخشنامه های 
محدودکننــده تعرفه ای صــورت  می گیرد 
تاکنون چه نتیجه ای برای اقتصاد داشــته 
است؟ یعنی در این زمینه هیچ گونه ارزیابی 

مشخصی وجود ندارد.
ابزار کنترلی دولــت در اقتصاد 
ســخت گیری و یا تسهیل گری از 
طریق اصالح مقــررات، اعمال 
حمایت های یارانه ای مستقیم 
و درنهایــت محدودیــت و 
ممنوعیت واردات اســت، 
اما در این زمینه به عنوان 
مثــال آیــا وزارت 

کشــاورزی  می تواند آمار مســتدلی از نتایج 
محدودیت و ممنوعیت واردات برنج خارجی 
را در قبال حمایت از تولید داخلی بدهد؟ این 
ممنوعیت ها چقدر توانسته در بحث صادرات 
برنج ایرانی موثر باشــد؟ و سوال مهمتر اینکه 
آیا مکانیزم فعلی دولت در حمایت از بنگاه ها 
و تولیدات داخلی موجب بهره وری آنان شده 

است؟
انچه اکنون در فضای کسب و کار وجود دارد 
این است که دغدغه تولید کننده ایرانی به جای 
حداکثرسازی بهره وری، تنها عبور از چالش ها 
و موانع است که بیشتر در حوزه مقررات وجود 
دارد و یا دریافت منابعی است که دولت با هدف 
حمایت از تولیدکننده عرضــه  می کند، ولی 
تولیدکننده با هدف جبران خسارت و زیان آن 
را دریافت  می کند تا بتواند سرمایه در گردش 

خود را ارتقا بدهد. 
  برای طراحی الگــوی راهبردی 

حمایت از تولید چه پیشنهادی دارید؟ 
در طراحی الگوی راهبردی حمایت از تولید 
توجه به چند نکته بسیار اهمیت دارد؛ اول آن 
که اصول سیاست های پیشنهادی حمایت از 
تولید باید اصالحات و تحوالت ســاختاری را 
رقم بزند، اما مهمترین مسئله این است که این 
تحوالت ابتدا باید در ذهن و شــیوه مدیریتی 

حکمرانان اقتصادی شکل بگیرد.
در مورد اصول پیشــنهادی سیاست های 
حمایت از تولید باید به چند ســرفصل توجه 
شود. اول آن که باید راهبرد توسعه تولید تبیین 
شــود و نظام توزیع حمایتی صرفا براســاس 
اصول راهبرد توسعه تولید صورت بگیرد یعنی 
منابع باید کنترل و به درســتی هدایت شود. 
مورد دیگر اینکه نظام وصول مالیات در فضای 
کسب و کار بازبینی شــود و با توجه به شرایط 
روز اعمال شود. ســومین اصل بهبود محیط 
کسب وکار و درنهایت تسهیل در صدور مجوزها 
از یک سو و حذف برخی مجوزهای غیرضروری 

از دیگر سو است زیرا دستگاه های مجوزدهنده 
باید تعهدات خــود را در قبال صــدور مجوز 
مشخص کنند و اینگونه نباشد که یک مرجع 
به عنــوان صادرکننده مجــوز صاحب امتیاز 
»امضای طالیی« شود و با یک فرآیند طوالنی 

و کند، عرصه را بر کارآفرینان تنگ کند. 

برای رســیدن بــه نتایج قابل قبــول باید 
تغییرات بنیــادی در سیاســت ها و مقررات 
صورت پذیرد زیرا انتظار بحق فعاالن اقتصادی 
این است که هر بخشنامه دولتی تاریخ صدور 
و اجرا در زمان خود را داشــته باشــد چراکه 
امروز بخشــنامه ای صادر  می شــود غافل از 
اینکه فعاالن عرصه تجارت تصمیم اقتصادی 
خود را از 3 ماه پیــش گرفته، کاالی مورد نظر 
را سفارش داده اند و با برنامه ریزی برای واردات 
هزینه الزم را انجام داده اند امــا با صدور یک 
بخشــنامه آنی بدون در نظــر گرفتن ضرر و 
زیانی که تولیدکننده و فعــال تجاری در این 
شرایط متحمل  می شود عرصه تولید و تجارت 
را با موانع بسیار روبرو  می سازند. به طور مثال 
صادرات رب گوجه را ممنوع  می کنند و هیچ 
توجهی ندارند که ممنوعیت ناگهانی صادرات 
یک کاال که برای بازاریابــی و عقد قرارداد آن 
مدت ها وقت صرف شده است، زیان فراوانی را 

به تولید و امر صادرات وارد  می کند. 
بر این اصل دولــت در رویکرد جدید خود 
برای حمایت از تولید و صــادرات باید از این 
تغییرات ناگهانی مقررات و سیاست ها بپرهیزد 
و با تاکید بــر ثبات فعالیت هــای اقتصادی و 
قوانین مربــوط به آن عرصــه را برای حضور 

بیشتر فعاالن اقتصادی مهیا کند.
  بحث رانت اطالعاتی و عدم شفافیت 
گردش اطالعــات در این عرصه یکی از 
دغدغه های فعاالن تجاری اســت، این 
مسئله چه موانعی را برای بخش تولید و 

صادرات ایجاد کرده است؟
رانت اطالعاتــی و عدم گــردش صحیح 
اطالعات یکی از چالش های بزرگ در اقتصاد 
ایران است زیرا اطالعات تنها در اختیار بخش 
خاکســتری اقتصاد قرار  می گیرد تا با میل و 

اراده خود فعالیت بازارها را کنترل کنند. 
در ایــن زمینه خواســته جــدی بخش 
خصوصی شــفاف کردن فضــای اطالعاتی و 
دسترســی آزاد به آن برای تما می  فعاالن این 
عرصه اســت. به عبارت دیگر فعال اقتصادی 
نباید حلقه آخر دریافت اطالعات باشــد بلکه 
باید در تصمیم گیری ها مورد مشــورت قرار 
گیرد تا در هنگام وضع مقررات جدید از ایجاد 
شــرایط محدودکننــده برای بخــش تولید 
و صادرات اجتنــاب شــود. بنابراین گردش 
صحیح اطالعات در عرصه تولید و تجارت یکی 
از ابزارهای تاثیرگذار در رونق اقتصادی است.

  دولت به ســبب تحریم ها و موانع 
پیش آمده برای فروش نفــت با اتخاذ 
رویکرد جدید، تاکید زیادی برای وصول 
مالیات دارد تــا از اقتصاد متکی بر نفت 
عبور کند، اما اکنون بــا توجه به رکود 
تور می  موجود شــیوه مالیات گیری از 
بنگاه هــای اقتصادی مــورد اعتراض 
بسیاری از فعاالن این عرصه است، در این 
زمینه راهکار صحیح اخذ مالیات چگونه 

باید باشد؟
این بحث که اقتصاد مــا باید از نفت فاصله 
بگیــرد مورد تاییــد همه فعــاالن اقتصادی 
است. یک اقتصاد سالم باید برمبنای دریافت 
مالیات از ارزش افزوده بنا شود؛ بر این اصل ما 

نیز در مسیر اصالحات باید از یارانه های نفتی 
فاصله بگیریم چون این امر نه تنها بنیان های 
کارآفرینی را تقویت نمی کنــد بلکه موجب 
تضعیف ان نیز  می شود و حتی سرمایه آیندگان 
را نیــز هدر  می دهــد. پس این یــک راه حل 
پذیرفته شده است، اما اینکه چطور اجرا شود 
قابل بحث است. ما معتقدیم که همه بنگاه ها 
باید براســاس فعالیت خود مالیات منطقی را 
پرداخت کنند. تاکید  می کنم مالیات منطقی 
براساس ارزش افزوده باید اخذ شود و این شیوه 
مالیات ستانی در مورد تما می کسب و کارها به 
صورت زنجیره ای دریافت شود. یعنی اینگونه 
نباشد که تنها بخش خصوصی هدف دریافت 
مالیات قرار گیرد اما بخــش پنهان اقتصاد از 
مالیات دهی معاف باشــد و همچنان در خفا 
باقی بمانــد. در این زمینه چرخــه دریافت 
مالیات باید تصحیح شود و به اصناف و بخش 
خاکستری اقتصاد نیز تســری پیدا کند. در 
شیوه کنونی مالیات ستانی، بار اصلی بر دوش 
تولید کننــده و مصرف کننده نهایی اســت 
و بخــش قابل توجهی از بخش هــای پنهان 

اقتصادی از مالیات دهی معاف هستند.
  یکی از مشکالت بنگاه های کوچک 
و متوسط در شرایط رکود تور می  فعلی، 
بازپرداخت وام اســت که با بهره های 
زیادی همراه شده و این درحالی است که 
به دلیل تحریم ها، کمبــود منابع مالی، 
کمبود مواد اولیه و موانع صادراتی بخشی 
از خطوط تولید غیرفعال شــده است، 
راهکار تسهیل در روند با پرداخت وام 

بنگاه های صنعتی چیست؟
باید بپذیریم که رابطه بین بخش خصوصی 
و دولتی یک رابطه دوطرفه اســت، اما اکنون 
کارفرمــای بخــش دولتــی در مقابل بخش 
خصوصی در بسیاری از موارد به تعهدات خود 
عمل نمی کند و پاســخگو نیست. اما در نقطه 
مقابل کوچکترین دیرکــرد و قصور از تعهد را 
از ســوی بخش خصوصی تحمل نمی کنند و 
در این زمینه بنگاه های اقتصادی را مشــمول 
جریمه دیرکرد  می کننــد و در مراحل بعد با 
بلوکه کردن حســاب های آنها عرصه را برای 

ادامه فعالیت شان محدود  می کنند. 
ســازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی 
نیز با اعمــال محدودیت هــای مقرراتی، این 
بنگاه ها را به ســمت کوچک شدن و حذف از 
فعالیت اقتصادی هدایــت  می کنند چراکه با 
وضع جریمه های ســنگین و مسدود کردن 
حســاب های بانکی از یک ســو و ایجاد مانع 
در قراردادهــای این بنگاه ها بــا بخش های 
زیرمجموعه خــود در عمل عرصــه را برای 

فعالیت آنها غیرممکن  می سازند.
این در حالی اســت که دولت برای ایفای 
تعهدات خود در زمان الزم مســئولیت پذیر 
نیست زیرا جبران خسارت و پرداخت دیرکرد 
وام ها بر عهده بنگاه اقتصادی و بخش مصرفی 
کشور است. بنابراین تحمیل مدیریت ناکارآمد 
دولتی بر بخش خصوصی و سرمایه در گردش 
بنگاه ها، زیان قابل مالحظه ای را به بخش های 
تولید وارد کرده اســت. واقعیت این است که 
تولید در اقتصاد کشــور با هزینه تامین مالی 
باالیی مواجه است که ناشی از عدم کارآمدی 
نظام بانکی است و از این جهت نظام بانکی باید 

در راستای حمایت از تولید اصالح شود.
  با توجه به موانع موجود در مســیر 
تولید و صادرات آیا امکان رشد اقتصادی 

ایران در کنار تحریم ها وجود دارد؟
اکنون در مناسبات جهانی قدرت هر کشور 
بر پایه رشــد و جایگاه اقتصــادی آن تعیین 
 می شود. در این زمینه منابع ارزی باال قدرت 
چانه زنی در عرصه سیاست و اقتصاد را چندین 
برابر  می کنــد زیرا دیگر زمان لشگرکشــی و 
جنگ های فیزیکی بین کشورها جهت اثبات 

برتری معنا و مفهوم خود را از دســت داده و 
جنگ های اقتصادی و دستیابی به اطالعات 

جای آنها را گرفته است. 
براســاس آنچه که در واقعیــت اقتصاد ما 
وجود دارد اگر صادرات دولتی و پروتکلی را از 
دستور کار حذف کنیم به این نتیجه خواهیم 
رسید که صادرات واقعی و غیرنفتی ما بسیار 
اندک اســت که این میزان نیز به دست بخش 

خصوصی واقعی انجام می شود.

بنابرایــن رشــد و شــکوفایی اقتصاد هر 
کشوری مستلزم تحقق برنامه ها و فاکتورهای 
مختلفی اســت کــه در مورد اقتصــاد ایران 
آنچه موردنیاز اســت وجود برنامه صحیح و 
سیاست های درست و مدون اقتصادی، پرهیز 
از خام فروشی، ایجاد درآمدهای جدید ارزی 
به منظور پشتیبانی و جایگزینی درآمدهای 
دولت از محل فــروش نفــت، تعین تکلیف 
بدهی هــای کالن دولــت بــه شــرکت ها و 
پیمانــکاران و برنامه ریزی جهت تســویه با 
آنان، اجرای صحیح و عادالنــه توزیع  یارانه 
نفتی به صنایع و بخــش تولید، درک صحیح 
همکاری بیــن فعاالن اقتصــادی و ادارات و 
ســازمان های تأمین اجتماعی، کار، صنعت، 
معدن و تجارت، شــرکت های آب و برق و گاز 
که با تعامل و تســهیل امور زمینــه فعالیت 
صنایع و بنگاه هــای اقتصادی را فراهم کنند، 
بازبینــی در روش مالیات ســتانی دولــت از 
فعاالن اقتصادی، بازنگری در ضوابط و شیوه 
وام دهی و نرخ ســود تسهیالت بانکی، اجرای 
راهبرد صحیح در جهت حمایت از تولید ملی 
و صادرات غیرنفتی، گردش صحیح اطالعاتی 
و جلوگیری از دستیابی بخش خاکستری به 
رانت اطالعاتی و پرهیز از اتخاذ سیاست های 
جزیره ای اســت زیرا تجربه اقتصاد ایران در 
دهه های گذشــته نشــان داده که جزیره ای 
هدایت کردن اقتصــاد نتیجه ای جز تضعیف 

هرچه بیشتر ساختارهای آن ندارد. 
همچنین شناســایی تولیــدات مدرن، 
دانش بنیــان و صنایــع خالق اســت که با 
رتبه بنــدی و هدایت آنها ســایر بخش های 
اقتصادی نیز در مسیر رشــد قرار  می گیرند. 
استفاده از مشــوق های حمایتی دولت برای 
رونق تولید با اســتفاده از ابزارهای حمایتی 
نیز  می تواند در سرمایه گذاری های توسعه ای 
بخش خصوصــی با قابلیت افزایــش تولید و 

اشتغال نقش تاثیرگذاری داشته باشد.
براین اساس دولت برای رونق بخشیدن به 

تولید در شرایط تحریم های 
فعلــی، نیــاز دارد 

کــه به گونــه ای 

اجتناب ناپذیر بــه بازنگری در اولویت گذاری 
سیاســت های حمایتی خــود از بخش های 
اقتصادی بپــردازد. تمرکز بر بــازار به عنوان 
اولین عامل و هدایت سرمایه که در این زمینه 
1800 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور 
وجود دارد، اما هدایت نشــده است و بیشتر 
در بازارهای ســفته بازی در چرخش است که 
اگر این حجم از نقدینگی به ســمت تولید و 
فعالیت های مولد سوق داده شود رکود تور می 

 از بین  می رود.
مورد دیگر عامل نیروی کار متبحر است که 
در این زمینه ایران حدود 33 میلیون نیروی 
کار با توانمندی بــاال دارد. براین اصل ارتقای 
بهره وری شرط اصلی است که این امر باید در 
بلندمدت انجام پذیرد و مستلزم نظام آموزشی 

همگام با علم روز است. 
  تبعات سیاســت ارزی دولت چه 
بحران هایی را در حوزه کســب و کار و 

تجارت ایجاد کرد؟ 
بحــران ارزی اخیر در بســتری از فســاد 
شبکه ای، بیشــترین آســیب را برای بخش 
تولید و تجارت به همراه داشت. سال ها است 
که دیوان ساالری متورم دولت متقاضی عمده 
ارز است و اجازه نمی دهد که بخش خصوصی 
و بنگاه های تجاری که بار اصلی تولید و تجارت 
را برعهده دارند، از این امکان بهره مند شوند. 
دولت با اجرای سیاســت تزریق ارز به بازار و 
تاکید بر ثبات آن در نــرخ 3800 تومان، در 
مرحله اول 35 میلیــارد دالر ذخیره ارزی را 
مصرف کرد در حالی که این ارز قابلیت انتقال 
جهت تجارت را داشت.  پس از آن در حالی که 
تقاضای زیادی برای دریافت این ارز مطرح شد 
دولت دریافت که باید در سیاست های ارزی 
خود تجدیدنظر کند، اما با ورود به ســال 97، 
نرخ ارز با جهش از مرز 6 هزار تومان گذشت و 
با این افزایش ناگهانی 60 درصد از ارزش پول 
ملی کاسته شد.  تغییر رویکرد دولت با توجه 
به تحریم هایی که پیش رو بود نتوانست موثر 
واقع شود و ناکارآمدی خود را زمانی نشان داد 
که 18 میلیارد دالر ارز و 62 تن طال با سیاست 
ارزی نرخ 4200 تومانی به حراج گذاشته شد 
و ســقوط دوباره ارزش پول را رقم زد تا جایی 
که دالر به مرز 19 هزار تومان رســید و ریال 
حدود ســه چهارم قدرت خریدش را در قبال 

ارزهای خارجــی از دســت داد.  این فرآیند، 
فساد بی سابقه ای را دامن زد تا جایی که ارزی 
که برای بخــش تولید و تجــارت باید در نظر 
گرفته  می شــد با رانت ارزی به عده ای خاص 
تعلق گرفــت و رکود تور می  را تشــدید کرد. 
کاهش ســرمایه ضد رونق تولید عمل کرد و 
تورم فزاینده، قدرت خریــد حقوق بگیران را 
به شدت کاهش داد. از سوی دیگر هزینه تولید 
به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین آالت 
وارداتی افزایش یافت کــه نتیجه آن کاهش 
تولید و تنزل ســرمایه گذاری شــد. در این 
شرایط بسیاری از بنگاه های تولیدی یا تجاری 

تعطیل و هزاران نفر بیکار شدند.
همچنیــن فــرار ســرمایه از یک ســو و 
بی اعتمادی ســرمایه گذار داخلی و خارجی 
برای ماندن در این بازار از دیگر سو بخش تولید 
و تجارت را با رکود مواجه ساخت زیرا در این 
شرایط بنگاه های تولیدی چند برابر بیشتر به 

سرمایه نیاز داشتند.
در واقع تالطم صعودی قیمت ارز، از ســه 
طریق به تورم دامــن زد؛ اول افزایش قیمت 
تمام شــده تولید بــه دلیل افزایــش قیمت 
ماشــین آالت و مواد اولیه شــکل گرفت، در 
مرحله بعــد کاهش عرضه ناشــی از افزایش 
هزینه تولید تاثیر خود را بر بازار اشــکار کرد 
و در آخرین مرحله تورم ناشی از فشار هزینه 
موجب شــد که بخش تولید و تجارت با رکود 

دامنه دار مواجه شود.
  کارشناسان معتقدند که شاه بیت 
توسعه صادرات غیرنفتی با رونق تولید 
شــکل  می گیرد. در این زمینه راهکار 

پیشنهادی شما چیست؟
 بررسی ها نشان  می دهد که هرگاه که رشد 
اقتصاد ایران بیش از میانگین 4 درصد بود، این 
امر ناشــی از افزایش صادرات نفتی است و در 
نقطه مقابل هرگاه دچار رشد اقتصادی منفی 
شدیم، ناشی از کاهش قیمت نفت یا کاهش 
صادرات نفت بوده اســت، به عبــارت دیگر 
رشــد یا رونق اقتصاد ایران متغیری است که 

وابستگی مستقیم به نفت دارد.
براین اســاس حرکت به ســمت توسعه 
صادرات غیرنفتی رویکردی اســت که دولت 
با توجه به تحریم هــا بیش از گذشــته باید 
به آن توجه کنــد و با رفع موانــع پیش روی 
صادرکنندگان، از صــادرات غیرنفتی بیش 
از پیــش حمایت کند. از دیگــر راهکارهایی 
که به رشــد اقتصــادی و توســعه صادرات 
غیرنفتــی کمــک می کند توجه بــه نیروی 
انســانی کارآمد اســت زیرا ما به اندازه کافی 
در اقتصاد ایران زیرســاخت فراهم کرده ایم؛ 
بنابراین مشکل اصلی اقتصاد ایران نرم افزاری 
و یا به عبــارت دیگر عــدم مدیریت صحیح 
بنگاه های اقتصادی است. سهم بخش دولتی 
در اقتصاد ایران نیز مانع اساســی دیگری 
اســت که حتی در بودجه 98 نیز شاهد 
آن بودیم. در بودجه ســال جاری سهم 
بودجه عمو می 500 هزار میلیارد تومان 
و سهم شرکت های دولتی یک میلیون و 
200هزار میلیارد تومان اســت. این عدد 
نشــان می دهد که دولت در اقتصاد ایران 
چه میزان ســهمی  دارد. براین اساس اگر 
قرار است اقتصاد ایران رونق بگیرد، در ابتدا 
باید با اعتماد به بخش خصوصی؛ سهم دولت را 
در اقتصاد کم کنیم و در مرحله بعد با تسهیل 
مسیر درمورد مسائل بانکی، بیمه ای و فضای 
کســب و کار بخش خصوصــی را مورد 

حمایت قرار دهیم.
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معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

ین  مانع  تولید و تجارت هستند صاحبان » امضاهای طالیی  « مهمتر
هومن حاجی  پور: رانت اطالعاتی  یکی از چالش های بزرگ در اقتصاد ایران و تقویت کننده بخش خاکستری اقتصاد است

هومن حاجی  پور، معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران و دبیر کنفدراسیون واردات ایران، در گفت وگو با »توسعه ایرانی«؛ صاحبان »امضاهای طالیی« را مهمترین مانع و چالش  بخش تولید و 
تجارت می داند که با ایجاد فرآیند طوالنی و کند صدور مجوزها، عرصه را بر کارآفرینان تنگ کرده اند.  وی همچنین معتقد است رانت اطالعاتی و عدم گردش صحیح اطالعات یکی از چالش های بزرگ 
در اقتصاد ایران است؛ زیرا اطالعات مهم تنها در اختیار بخش خاکستری اقتصاد قرار  می گیرد تا با میل و اراده خود مسیر بازارها را تغییر دهند.  حاجی  پور خواسته جدی بخش خصوصی را شفاف کردن 

فضای اطالعاتی و دسترسی آزاد به آن  می داند و تاکید دارد که فعال اقتصادی نباید حلقه آخر دریافت اطالعات باشد، بلکه باید در تصمیم گیری ها و وضع مقررات جدید مورد مشورت قرار گیرد تا از ایجاد 
شرایط محدودکننده برای بخش تولید و صادرات اجتناب شود.  »فرار بخش پنهان اقتصاد از پرداخت مالیات«، موضوع دیگری است که در این گفت وگو مورداشاره معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران 
قرار می گیرد.  حاجی لو می گوید: »مالیات منطقی باید براساس ارزش افزوده اخذ شود و شیوه مالیات ستانی باید در مورد تما می  کسب و کارها به صورت زنجیره ای اجرا شود. یعنی اینگونه نباشد که تنها 

بخش خصوصی هدف دریافت مالیات قرار گیرد، اما بخش پنهان اقتصاد از مالیات دهی معاف باشد و همچنان در خفا باقی بماند.« به گفته وی، در شیوه کنونی مالیات ستانی، بار اصلی بر دوش تولیدکننده و 
مصرف کننده نهایی است و بخش های پنهان اقتصادی غالبا از مالیات دهی معاف هستند. در ادامه،  مشروح این گفت وگو از نظرتان می گذرد.

بحران ارزی اخیر در بستری از 
فساد شبکه ای، بیشترین آسیب 

را برای بخش تولید و تجارت 
به همراه داشت. سال ها است 

که دیوان ساالری متورم دولت 
متقاضی عمده ارز است و اجازه 

نمی دهد که بخش خصوصی و 
بنگاه های تجاری که بار اصلی تولید 

و تجارت را برعهده دارند، از این 
امکان بهره مند شوند

 در ایران سرمایه گذار، 
فعال اقتصادی و 

تولید کننده با یک سردرگمی  
در منشا تصمیم گیری 

اقتصادی مواجه است و 
نمی داند اکنون که مبادرت 

به تولید و صادرات  می کند در 
وزارتخانه های دولتی چه بخشنامه 
خلق الساعه ای در حال صدور است 

که مانع جدیدی ایجاد کند 

هر زمان که بحث حمایت از 
تولید مطرح  می شود؛ ممنوعیت 
واردات موردتوجه قرار می گیرد، 

غافل از اینکه در خیلی از موارد 
ممنوعیت های وارداتی به تولید 

داخل آسیب بسیاری وارد  می کند 
به ویژه در جایی که بحث واردات 

ماشین آالت و مواد اولیه موردنیاز 
تولید مطرح است

رانت اطالعاتی و عدم گردش 
صحیح اطالعات یکی از چالش های 

بزرگ در اقتصاد ایران است زیرا 
اطالعات تنها در اختیار بخش 

خاکستری اقتصاد قرار  می گیرد تا 
با میل و اراده خود فعالیت بازارها را 

کنترل کنند 

مالیات منطقی باید براساس 
ارزش افزوده و درمورد تما می  

کسب و کارها به صورت زنجیره ای 
دریافت شود. یعنی اینگونه نباشد 

که تنها بخش خصوصی هدف 
دریافت مالیات قرار گیرد، اما بخش 
پنهان اقتصاد از مالیات دهی معاف 

باشد

1800 هزار میلیارد تومان نقدینگی 
در کشور وجود دارد، اما هدایت 
نشده است و بیشتر در بازارهای 
سفته بازی در چرخش است که 

اگر این حجم از نقدینگی به سمت 
تولید و فعالیت های مولد سوق داده 

شود رکود تور می  از بین  می رود

یکی از تحوالت ساختاری در حوزه 
تولید و تجارت این است که روابط 

کارگر و کارفرما از شکل کلیشه ای و 
دستوری که بار زیادی را بر کارفرما 

تحمیل  می کند خارج شود و با 
رعایت حقوق طرفین با توجه به 
نیازهای روز جامعه به روزرسانی 

شود 


