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گفت و گو با عدنان موسی پور  ،رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی

دیپلماسیاقتصادی،ضامنروابطتجاری
سهیال یادگاری
خبرنگار

تجربــه تحریمهــای قبــل به مــا نشــان داد کشــورهایی که با مــا مــراودات تجاری و
اقتصادی داشــتند با شــروع تحریم بالفاصله ایران را ترک کردند و بهخاطر متعهد
نبودن شرکای تجاری ،مشکالت زیادی بر اقتصاد و بویژه بخش تولید تحمیل شد و
نتیجه آن کاهش دسترســی بخش تولید به مواد اولیه مورد نیاز بود که این موضوع
منجــر به کاهش تولید و از دســت رفتن بــازار رقابتی ما در دورههای مختلف شــده
اســت .با وجود این تجربه ،دوباره شاهد بودیم کشــورهایی که در زمان پسا تحریم
بهمنظور ســرمایهگذاری در بخشهــای مختلف بویژه در بخشهــای صنعتی وارد
ایران شدند با بازگشــت تحریمهای امریکا ،از ایران رفتند .صاحبنظران اقتصادی
و سیاســی دالیل مختلفی برای پایبند نبودن کشــورهای دیگر به تعهدات اقتصادی
ارائه میکنند که از نبود منافع مشترک بین ایران و سایر کشورها تا مشکالت حقوقی
مربوط به قراردادهای دوجانبه را در بر میگیرد .در این خصوص عدنان موســیپور
رئیس کمیســیون توســعه صادرات اتاق بازرگانی به ســؤاالت ما در خصوص اینکه
چرا ما نتوانســتیم در دهههای گذشــته در زمان تحریم یا زمان شــکوفایی ،شــرکای
دائمی برای مراودات اقتصادی داشته باشیم ،پاسخ داد.
ëëتجربــه تحریمهای قبلی به ما نشــان داد
که بســیاری از کشــورهایی که با ایران رابطه
اقتصادی و تجاری داشــتند بعــد از تحریم
به تعهدات خود پایبنــد نبودند و بالفاصله
بــا شــروع تحریــم ایــران را تــرک کردنــد.
علت این موضوع در ضعــف قراردادهای
دوجانبه اســت کــه در آن این مــوارد دیده
نشده یا علتهای دیگری دارد؟
قراردادهــا ممکــن اســت از نظــر حقوقی
مشــکالتی داشــته باشــد امــا مهمتریــن
مشــکل مربــوط بــه منافــع مشــترک بین
ایــران و بقیــه کشــورها اســت .مثــاً اگر ما

قــراردادی تجاری با آلمــان ببندیم که در
آن ســرمایهگذاری مشــترک انجــام شــود
در زمــان تحریم ،آن کشــور بهخاطر حفظ
منافــع خودش حاضــر اســت براحتی زیر
تعهداتش بزند.
متأســفانه در بیشــتر قراردادهــا و روابــط
اقتصــادی تجــاری مــا بــا کشــورهای دیگر
بهدنبــال تعریف منافع مشــترک نبودیم.
ارتباطــات تجــاری مــا موقتــی و معمــوالً
بهخاطــر رفع نیازهای آنی اســت در زمان
تحریــم یا غیــر تحریم بهدنبــال رابطه ای
مســتمر و پایــدار چــه در واردات و چــه در

صــادرات نبودهایــم .کشــور مــا چنــد دهه
تحریــم بــود و آرامــش و ثبــات در اقتصاد
نداریــم .در این شــرایط تصمیــم به ترک
تعهدهــا بــرای کشــورهای دیگــر راحتتر
است.
ëëچرا ایران نتوانسته در طول سالیان برای
خود شــرکای تجاری مطمئنی داشته باشد
که در زمان تحریم ،زمان شــکوفایی و زمان
غیرتحریــم بتوانــد مراودات دائمــی با این
کشورها برقرار کند؟
مراودات دائم در تجارت خارجی الزامات
زیــادی دارد کــه مهمتریــن آن داشــتن
روابط سیاســی محکم با کشــورهای هدف
اســت .نبایــد محوریــت روابــط سیاســی
صرفــاً موضوعــات اقتصــادی باشــد اگــر
اساس و محور روابط دیپلماسی و سیاسی
مــا بــا کشــورهای دیگــر بیشــتر بــه منظور
روابــط اقتصــادی باشــد در زمــان تحریم
یــا هر مانــع دیگری کشــور طــرف رابطه با
تکیــه بــر مشــکالت اقتصــادی تصمیم به
تــرک کشــور میگیــرد امــا روابط سیاســی
و بینالمللــی اســتوار مانــع از ایــن اقــدام
کشــورهای دیگر خواهد بود .مســأله دیگر
فقدان دیپلماسی اقتصادی برنامه محور
در روابــط مــا بــا کشــورهای دیگــر اســت.
رابطه اقتصادی باید همراه با دیپلماســی
و رابطه سیاسی باشد.
ëëشــما معتقدیــد بســتن قراردادهایــی
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رشــد اقتصادی عبارت از افزایــش بازدهی اقتصاد ،در طول
5
دور ه زمانــی کــه حداقــل  ۲دور ه ۳ماهــ ه متوالی هــر یک از
یادداشت زیر بخشهای آن اســت .در نظام اقتصادی کشورهای تک
محصولی بخصوص اگر با برداشت باز منابع تجدیدناپذیر
باشــد ،رشد تولید ناخالص آن تک محصول نقش محوری
درنوسانات اقتصادی دارد .در این رابطه حداقل در پنج دهه
عبدالحسین اخیر رشــد زیر بخش نفت افزایش معنیداری در میانگین
طوطیایی رشــد کل اقتصاد کشــور ایفا میکند .متوســط جهانی سهم
پژوهشگر کشاورزی بخــش کشــاورزی از تولیــد ناخالــص داخلی در ســال ۱۹۹۷
حدود شش درصد بوده که این نسبت در سال  ۲۰۱۵به 3.8
درصد کاهش یافته است ،اما در ایران سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی
دو روند متفاوت را طی کرده است.
از سال  ۱۹۹۷تا سال  ۲۰۱۱سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از 9.8
درصد به  5.9درصد کاهش یافته و بعد از آن سهم این بخش از تولید ناخالص
داخلــی روند فزایندهای را تجربه کرده اســت ،بهطوری که ســهم این بخش در
سال  ۲۰۱۵به 10.7درصد افزایش یافت .الزم به ذکر است که این افزایش سهم
بخش کشــاورزی بیشتر تحت تأثیر کاهش رشد ســایر بخشها ازجمله بخش
نفت و صنعت بوده است.
اطالعات دریافتی از وزارت جهاد کشــاورزی نشــان میدهد در ســال  1395و بر
اســاس محاســبات فصلی ،رشــد ارزش افزوده گروه کشــاورزی (به قیمتهای
ثابت  ،)1390نســبت به دوره مشابه ســال قبل  4.2درصد افزایش یافته است.
بنابراین با رشد  3.7درصدی رشد کل مالحظه میکنیم که بخش کشاورزی در
این سال پیشتاز دیگر زیر بخشهای مختلف بوده است.
به نظر میرســد در این ســالها با اعمال تحریمها و تحلیل رفتن نسبی درآمد
نفت عمالً شرایط رونق نسبی بخش کشاورزی فراهم شده است .اینکه در سال
 1396و بــر خــاف ســالهای  1394و  1395رشــد بخــش کشــاورزی حدود یک
درصد بوده است را بایستی به حساب افزایش نسبی درآمد نفت در این سال و
افزایش رشد در بخش خدمات و مهمتر از همه سختگیری شورای عالی اقتصاد
برای عدم افزایش نرخهای تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی تلقی کرد.
میزان متوســط درآمد ناخالص ساالنه یک خانوار شهری در ســال 439 ،1396
میلیون و  275هزار و  502ریال بوده که این میزان در مقایسه با سال گذشته 12
درصد رشد داشته است .از این میزان ،سهم درآمد پولی ناخالص  309میلیون
و  918هزار و  543ریال و ســهم درآمد غیرپولی  129میلیون و  356هزار و 959
ریال بوده اســت .درآمد پولی ناخالص و درآمد غیرپولی در ســال  96نسبت به
سال گذشته به ترتیب  13.9درصد و  7.5درصد رشد داشتهاند.
نکته بســیار حائزاهمیت رشد منفی درآمد از مشــاغل آزاد کشاورزی میباشد.
رشد درآمدی این زیربخش ،نسبت به سال گذشته منفی 2.1درصد بوده است.
یعنی درآمد مشاغل آزاد کشاورزی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است!
بــا توجه به افزایش وحشــتناک هزینههای کشــاورزی از جملــه افزایش قیمت
سموم ،افزایش هزینههای کارگر و ...و عدم افزایش خرید تضمینی محصوالت
کشــاورزی متناســب با ایــن هزینهها باعث شــده اســت تا درآمدهای مشــاغل
آزاد کشــاورزی نســبت به سال گذشته با رشــد منفی روبهرو شود .در شش ماهه
اول ســال  1397کاهش بیشــتر رشد بخش کشــاورزی را بایستی عمدتاً بهدلیل
شوکهای پرتنش کاهش شدید ارزش پول ملی دانست.
درآمد محصول ناخالص داخلی در مدت مشــابه سال قبل با نفت ۳۷۲۴۶۲۱
میلیــارد ریــال و بدون نفت  ۲۸۹۱۸۷۹میلیارد ریال بوده که نشــان از رشــد 0.4
درصدی محصول ناخالــص داخلی با نفت و 0.3درصدی محصول ناخالص
داخلی بدون نفت در شش ماهه اول سال  ۱۳۹۷دارد.
این نتایج حاکی از آن است که در شش ماهه نخست امسال رشته فعالیتهای
گروه کشــاورزی  ،-۲,۵گروه صنعت - ۱.۲و گروه خدمات  ۲.۳درصد نسبت به
دوره مشابه سال قبل ،رشد داشته است.
گرچه روند تدریجی کاهش رشد در دیگر بخشهای اقتصادی اتفاقاً به پایداری
و حتی افزایش در رشــد در بخش کشــاورزی میانجامد اما تکانههای شدید در
بــازار ارز در ســال  1397و ســایه غلیظ انســداد بر صدور محصوالت کشــاورزی،
کاهش توانایی عمومی در مواد غذایی و میوه و از آن ســو ادامه ســختگیریهای
شــورای عالی اقتصاد فرصت ارتقا و رونق را از بخش کشــاورزی ســتانده است.
بخشــی که در شــرایط بحران و بهدلیل نقش حیاتیاش بایســتی بیش از دیگر
حوزههای اقتصادی در کانون توجه و حمایت قرار گیرد.
گسترش بازار داخلی ،گسترش بازار خارجی یا صادرات ،تغییر در ترکیب تقاضا
بــرای محصــوالت داخلی و وارداتی یا جانشــینی واردات و تغییر تکنولوژی نیاز
بخش کشاورزی است.
از طرف دیگر تأثیر صادرات بخشهای مختلف اقتصاد بر رشد بخش کشاورزی
مورد بررســی قــرار گرفته اســت .نتایج حاصله نشــان میدهد که رشــد بخش
کشاورزی عمدتاً وابسته به بازار داخلی است.آن قسمت از رشد بخش کشاورزی
که متّکی به صادرات است باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
با عنایت به این دادهها و فراز و فرودهای بخش کشــاورزی در اقتصاد نفت زده
دهههای اخیر کشــور و نیز شــرایط شــکنندهای که متأثر از تحریمهای جهانی و
شوکهای پولی در کشور به وجود آمده است بایستی نگاهی محورانه به بخش
کشــاورزی داشــت .بخشــی که در این شــرایط نقش حیاتــی آن در ادامه حیات
اجتماعی و سیاســی کشور محرز میشود .جامعه کشاورزان که عمدتاً برخالف
ســایر مشــاغل در قالب یک حوزه کاری تحت پوشش قرار ندارند بیدفاعترین
گروه اجتماعی در برابر تندبادهای رکود و تورم اخیر هستند .در این شرایط دولت
باتمهیداتمختلفازقبیلافزایشسخاوتمندانهقیمتتضمینیمحصوالت
کشاورزی ،وامهای کم بهره ،توسعه کاربردی فناوریهای نوین وگشودن هرچه
ممکن دروازههای صادرات بایســتی به حمایت کشاورزان در سنگر تولید بیش
از پیش مبادرت کند.
سهم بخش کشــاورزی از تولید ناخالص داخلی  ۱۰درصد و بر اساس گزارش
بانــک مرکزی ارزش کل تولیدات بخش کشــاورزی هماکنون  ۷۰میلیارد دالر
است .اشتغال مستقیم بخش کشاورزی  ۱۹درصد است و با احتساب مشاغل
پیشین و پسین تولید در این بخش میتوان گفت که بخش کشاورزی یک سوم
اشــتغال کشور را برعهده دارد .سهم بخش کشــاورزی از ارزش افزوده فضای
کســب و کار  ۳۲.۵درصد و سهم بخش کشــاورزی از صادرات غیرنفتی بیش
از  ۲۰درصد اســت و در ســال  ۹۶ارزش صادرات این بخــش  ۶.۵میلیارد دالر
و در 9ماهه امســال حدود  ۵میلیارد دالر بوده اســت .متوســط ساالنه واردات
بخش کشــاورزی در سالهای گذشــته  ۱۰تا  ۱۳میلیارد دالر بوده است ،کسری
تراز تجاری بخش کشــاورزی و غذای کشــور در سال  ۹۲منفی  ۸.۱میلیارد دالر
بود که این میزان در ســال  ۹۵به منفی  ۲.۶میلیارد دالر کاهش یافت .کســری
تراز تجاری بخش کشاورزی و غذای کشور در سال گذشته منفی  ۴میلیارد دالر
بود و در  9ماهه امســال این کســری تجاری منفی  ۲.۸میلیارد دالر بوده است
و به عبارت دیگر در پنج سال اخیر تراز تجاری بخش کشاورزی و غذای کشور
 ۵میلیارد دالر بهبود یافته است .طی سالهای اخیر متوسط نرخ رشد ارزش
افزوده بخش کشاورزی ساالنه حدود  ۴درصد و تنها بخش اقتصادی کشور در
سالهای اخیر بوده که همواره رشد مثبت داشته است .سهم بخش کشاورزی
از متوســط کل ســرمایهگذاری کشــور در  ۳۰سال گذشته ســه درصد بود اما در
حال حاضر ســرمایهگذاری از چالشهای بخش کشاورزی محسوب میشود.
ســهم بخش کشــاورزی از کل تســهیالت بانکی  ۸.۵درصد اســت .با توجه به
مصوبات قانونی این سهم بسیار کم است .سهم تولیدات بخش کشاورزی از
تأمین انرژی غذایی  ۸۳درصد است .این سهم در سال  ۹۲حدود  ۵۳درصد
بوده اســت .مهمترین اقــام وارداتی بخش کشــاورزی ،ذرت ،ســویا ،روغن و
دانههای روغنی است.

گپ و گفتی با علی الماسی  ،عضو هیأت مدیره خانه معدن

راهکارهایی برای داشتن شرکای تجاری دائم

گــروه اقتصــادی /کشــورها بــرای مــراودات
اقتصادی خود معموالً شــرکای تجاری دارند
که روابط آنها روابطی پایدار و مســتمر اســت.
بر این اساس برنامهریزی در تولید ،صادرات و
واردات بر مبنای همین مراودات دائمی شکل
میگیرد و به زبان ســاده تکلیف برای فعاالن
تولید و تجارت مشخص است.
ایــران نیــز بــا برخــی کشــورها روابــط دائمــی
در مــراودات دارد امــا برخــی شــرکای تجاری
ارتباطــات دائمــی تجــاری بــا مــا ندارنــد و در
زمانهایــی مانند تحریم رابطه خــود را قطع
میکنند .کارشناســان اقتصــادی و بین الملل
معتقدند برای حفظ شرکای تجاری در زمانی
مانند تحریم مهمترین موضوع ایجاد انگیزه
بین کشــورهای طرف رابطه بــرای حمایت از
منافع ایران است ،اگر کشورها منافع مشترکی
با ایران داشــته باشــند در برابر فشــارهای یک
جانبــه و تحریمهــای اخیــر کــه یکجانبــه از
طرف امریکا بر ایران تحمیل شــده ایستادگی
میکنند.
کشــورهایی که در زمــان تحریم ایــران را ترک
میکنند منافع مشــترک بســیاری کمــی با ما
دارنــد و این منافع اندک انگیزه الزم را به آنها
برای ماندن نمیدهــد .بهدلیل نبود منافع یا
مشوقهای اقتصادی و تجاری ،برخی کشورها
انگیزه کمتــری برای ماندن در ایــران با وجود
فشارهای امریکا دارند.

ایجــاد انگیزه به روشهــای مختلف راهکاری
اســت کــه صاحبنظــران بــرای حفظ شــرکای
تجاری بر آن تأکید دارند .از طرف دیگر تقویت
بخش خصوصی و حضور این بخش در روابط
تجــاری ایران با کشــورها راهــکار مهم دیگری
برای حفظ شرکای تجاری است.
بخــش خصوصــی بســیاری از قیــد و بندهای
دولتــی را نــدارد بخــش خصوصــی توانمنــد
راهگشای برقراری و تداوم روابط در زمانهایی
مانند تحریم اســت .در شــرایط جدید بعد از
تحریمها بخش خصوصی میتواند بهعنوان
پیشرو عمل کند و دولت با تسهیل گری نقش
بخش خصوصی را پررنگ کند .علی الماسی،
فعــال اقتصــادی و عضــو هیأت مدیــره خانه
توگو با «ایران» به این موضوع
معــدن در گف 
اشــاره کــرد که منافــع کشــورها در ارتباطات با
ایران نباید کمتر از روابط آنها با دیگران باشــد
بــه اعتقاد او با رفع نواقــص موجود در قوانین
میتوان ورود سرمایهگذاران به کشور را تسهیل
و حتی تجارت مطمئن تری با آنها برقرار کرد.
به گفته این فعال اقتصادی نبود شفافیت در
قوانین تجاری و ســرمایهگذاری دلیلی اســت
کــه کشــورهای دیگر با توســل بــه آن از حضور
و ادامــه همــکاری بــا بخشهــای صنعتــی و
تولیــدی در کشــور خــودداری میکننــد .او نیز
معتقد است باید انگیزههای الزم برای ماندن
ســرمایهگذاران و طرفهای قــرارداد را فراهم

دوجانبه که پشــتوانههای محکم اقتصادی
و سیاســی و حقوقی داشــته باشــد در حفظ
شرکای تجاری مؤثر است.
بلــه .قطعــاً .یکــی از رویکردهــای مهم در
عبــور از تحریمهــای اقتصــادی ،انتخــاب
شـرکای تجـاری بـا توجـه بـه عالیق ،نیازها،
روابط اقتصادی و سیاســی و رفتار کشورها
در شرایط تحریم است .در ایـن خصوص،
بازبینــی در روابــط تجــاری بــا کشــورها در
شکل و محتوا به ایجاد انگیـزههای مثبـت
و منفی و تغییر در رفتار تجاری کشورها در
عرصه بینالمللی منجر میشود.
ëëمثــاً در طــرح توســعه چابهــار فشــار
کشــورهای ذی نفــع باعث شــد امریکا این
منطقــه را از تحریــم معــاف کند .آیــا ایران
نیاز به روابط اینچنینــی دارد که وارد کردن
کشورهای دیگر و ذی نفع بودن آنها مانعی
برای تحریم باشد؟
بلــه .اینجا همــان موضوعی که در پاســخ
بــه ســؤال اول گفتم مطــرح میشــود .اگر
در نــوع مــراودات منافع دوجانبــه یا چند
جانبه مطرح باشد کشورهای دیگر حاضر
نیستند بهخاطر تحریم یک کشور منافع و
ســرمایهگذاری خــود را به خطــر بیندازند.
در زمــان تحریــم ریســک ســرمایهگذاری

قدرترقابتدرمنطقهوجهانمؤثراست؟
در ســالهای گذشــته محدودیتهــای
صادراتــی و وارداتــی ،موجــب ضعیــف
شــدن تولید شده اســت .در نتیجه تحریم
هزینــه مبادالت بـــرای ایـــران بشــدت باال
رفته اســت و ایــن مبادالت بــا پیچیدگی و
سختی بیشتری انجام میشـود .تحـریمها
موجــب تــرس شــرکتهایی کــه بــا ایران
همــکاری اقتصــادی دارنــد میشــود و
شــرکتهایی کــه تصمیــم بــه همــکاری
بــا ایــران دارنــد از این اقــدام صــرف نظر
میکننــد .افزایــش قیمــت کاالهــا ،موانــع
بــرای صــادرات نفــت و تبــادالت پولــی و
مالــی از آثار دیگر تحریمها اســت .بخش
کشــاورزی و تولیــد از حوزههــای بســیار
حســاس اســت کــه تولیــد آن بــا امنیــت
غذایــی مــردم در ارتباط اســت و در زمان
تحریــم تأمین مواد غذایی اهمیت زیادی
پیدا میکند.
ëëبرای حفظ روابط تجاری در زمان تحریم
راهکارها چیست؟
بــرای رهایی از ایــن مشــکالت دولت باید
بخــش خصوصــی را در روابــط سیاســی
–اقتصــادی خــود وارد کنــد .در کشــور مــا
دولتها بخــش خصوصی را کمتر در کنار

اگر اساس و محور روابط دیپلماتیک و سیاسی ما با
کشورهای دیگر بیشتر حول روابط اقتصادی باشد در
زمان تحریم یا هر مانع دیگری کشور طرف رابطه با تکیه
بر مشکالت اقتصادی تصمیم به ترک کشور میگیرد
اما روابط سیاسی و بینالمللی استوار مانع از این اقدام
کشورهای دیگر خواهد بود .مسأله دیگر فقدان دیپلماسی
اقتصادی برنامه محور در روابط ما با کشورهای دیگر
است .رابطه اقتصادی باید همراه با دیپلماسی و رابطه
سیاسی باشد

و تجــارت بــاال اســت بنابرایــن مــا بایــد با
اجــرای برنامهها و اهدافی ریســکپذیری
ســرمایهگذاری را در کشــور پاییــن بیاوریم
و بــه ایــن ترتیــب اعتمــاد شــریک تجاری
خــود را جلب کنیــم .همچنین باید قدرت
چانــه زنی ایران را در مذاکــرات اقتصادی
افزایــش دهیم و با بــه کار بردن ابزارهایی
سایر کشورها را به نادیده گرفتن تحـریمها
تشـویق کنیم.
ëëنداشــتن شــرکای دائمــی قــوی و مطمئن
تجاریچهتأثیریبرتولیداتماگذاشتهوالغر
شدن بدنه تولید چه میزان در از دست دادن

خــود میبینند .دولت باید منافع کشــور را
در کنــار بخــش خصوصــی قــوی ببیند .در
ســالهای گذشــته دولت میداندار اقتصاد
بــود امــا بایــد متوجــه باشــیم میدانداری
دولــت بــه تنهایــی هزینههــای زیــادی بر
کشــور تحمیــل میکنــد .پیشــنهاد فعاالن
بخش خصوصی این است که باید نهادی
در ایــران بهطور مســتمر اقدامــات امریکا
در اعمــال تحریمهــا را رصــد کند و بخش
خصوصــی نیــز میتوانــد با پیشــنهادهای
خــود نقش مؤثری در مقابلــه با تحریمها
ایفا کند.

توتال فرانســه ،تمام هزینهها توســط شرکت
توتــال صــورت پذیرفت کــه بنا به گــزارش ها
در فاز  ،11این شرکت تا  90میلیون دالر هزینه
کرده اســت .اما با آغاز تحریمهای جدید این
شــرکت ریســک آن را میپذیــرد کــه پــروژه را
نیمه تمام رها کند .چرا که این شرکت در سال
 2017از کشــور امریکا ،درآمد خالصی معادل
 10میلیارد دالر داشــته است .متأسفانه وجود
منافع مشــترک بین شرکتها و امریکا باعث
شــده تا این شرکتها به تعهدات خود پایبند
نباشند.
ëëباتغییرقوانینباتضمینهایسرمایهگذاری
میتوان شــرکای تجاری را به تعهــدات پایبند
کرد؟
عوامــل متعــددی در ایــن قضیــه دخیــل
است .نبود شــفافیت در آینده سرمایهگذاری
در ایــران ،نواقــص موجــود در قوانیــن و
مقــررات مربــوط بــه ورود و نحــوه فعالیــت

تجاری تسهیل نماید .بندر چابهار نمونه ای از
روابط تجاری با حفظ منافع مشترک است.
ëëقرارداد توســعه چابهار را میتــوان بهعنوان
نمونــهای بــرای روابــط تجــاری خــود در نظــر
بگیریم؟
بنــدر چابهــار بنــدری اســتراتژیک بــرای هند
اســت چرا که از یــک طرف دسترســی هند به
ایران را افزایش میدهد و از طرف دیگر دروازه
اصلی حمل و نقل بینالمللی ،کریدور حمل
و نقــل دریایــی ،راهآهــن و جــادهای بین هند،
روســیه ،ایــران ،اروپا و آســیای مرکــزی خواهد
بــود .فعالیــت ایــن بنــدر ،موجــب ســهولت
واردات سنگ آهن ،شکر و برنج به هند خواهد
شد و هزینه واردات نفت به هند را نیز کاهش
چشــمگیری خواهــد داد .از طرفــی میتوانــد
بــه توســعه اقتصــادی افغانســتان نیز کمک
کنــد .بنابراین وجود اهداف و منافع مشــترک
بین کشــورها میتواند به رونــق اقتصادی این

 متأسفانه وجود منافع مشترک بین شرکتها و امریکاباعث شده تا این شرکتها به تعهدات خود پایبند نباشند
 قطعاً توسعه روابط تجاری از طریق قراردادهای تجاریدوجانبه با کشورها ،مزیتهایی دارد که میتواند با کمترین
هزینه و در کوتاهترین زمان ایران را به اهداف تجاری خود
در اقتصاد مقاومتی برساند
کرد که یکی از این انگیزهها شفافیت قوانین و
تسهیل قوانین دست و پا گیر است.
ëëکشــورهایی کــه بــا ایــران رابطه اقتصــادی و
تجــاری دارند بعــد از تحریم به تعهــدات خود
پایبنــد نبودند و با شــروع تحریم ایــران را ترک
کردند .دالیل آنهــا برای ترک تعهدات خود چه
بود؟
مهمتریــن عامــل بــرای هــر ســرمایه گــذار،
نــرخ بازده اســت .البتــه عواملــی مانند ثبات
سیاســی ،نیــروی کار ماهــر و ارزان ،امنیــت،
زیرســاختهای توســعه یافته و نرخ بهره نیز
تأثیرگــذار هســتند .امــا غیرقابــل پیشبینــی
بــودن آینــده هــر ســرمایه گــذاری ،بــا وجود
ســوددهی بــاال ،میتوانــد ســرمایهگذار را از
انجــام آن منصــرف کند .در قــراردادی مانند
قــرارداد شــرکت ملــی نفــت ایران و شــرکت

ســرمایهگذاران خارجــی ،نحــوه عملکــرد و
میزان کارایی بازارهای محلی و سیاستهای
خصوصیســازی را میتــوان از جمله عوامل
بازدارنــده دانســت .امــا بــا انجــام اقدامــات
تسهیل تجارت مانند ارتقای سرمایه گذاری،
بهبــود امکانات رفاهی و اقدامــات مؤثر برای
کاهش هزینههای انجام کســب و کار در ایران
یا با ایجاد مناطق ویژه برای صادرات و در نظر
گرفتن معافیتهای ویژه برای سرمایهگذاران
جدید میتوان شرکای مطمئن تری را جذب
کــرد .قطعــاً توســعه روابــط تجــاری از طریق
قراردادهــای تجــاری دوجانبــه بــا کشــورها،
مزیتهایی دارد که میتواند با کمترین هزینه
و در کوتاهترین زمان ایران را به اهداف تجاری
خود در اقتصاد مقاومتی برساند و زمینه را نیز
برای ورود به بازارهای جهانی و حفظ شرکای

کشورها و حتی منطقه منجر شود.
ëëنداشتنشرکایدائمیقویومطمئنتجاری
برکندیرونداقتصادیکشوروتولیدمستمرچه
تأثیریدارد؟
متأســفانه شــاهد ایــن هســتیم کــه بهدلیــل
نداشــتن شــرکای مطمئن تجاری و بدعهدی
آنــان ،بســیاری از تولیدکنندگان بــرای تأمین
مــواد اولیــه بــا مشــکل روبــهرو هســتند .بــا
افزایــش قیمت مواد اولیه ،قیمت تمامشــده
محصــوالت افزایش یافته و نتیجه آن گرایش
به سمت واردات بیکیفیت و بدون استاندارد
از کشــورهای دیگــر خواهــد بــود ،در مجمــوع
این شــرایط کار را برای تولیدکنندگان صنعت
دشــوار کــرده و متأســفانه منجر بــه زمین گیر
شدن یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی
خواهد شد.

