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تعامل کشــورهای توسعه یافته
با کشــورهای در حال توسعه در
خصوص سرمایه گذاری خارجی
می تواند به ایجاد نقاط مشترک
منجر شــود اما ایــن مقوله در
صورتی محقق می شود که بتوان از فرصتهای بوجود
آمده در این برهه از زمان یعنی ورود پتانسیل های
خارجی به خوبی استفاده کرد .به گفته منابع رسمی
از فروردینماه سال گذشته یعنی از زمانی که بعد از
اجرای برجام بهطور جدی پای هیأتهای تجاری و
اقتصادی به ایران باز شد تا اواخر سال گذشته حدود
١٣میلیارد دالر مجوز سرمایهگذاری خارجی صادر
شده است .البته از این میزان حدود ٣,٥میلیارد دالر
ورود سرمایه اتفاق افتاده اســت .پس از اینکه در
دیماهسال  94برجام بین ایران و گروه  ٥+١امضا
شد ،یکی از طبیعیترین انتظاراتی که از لغو تحریمها
میرفت افزایش سرمایهگذاری خارجی در کشور
بود .این انتظار از آنجا پررنگتر میشود که پس از
لغوتحریمهاگفتهمیشدحجمعظیمسرمایهگذاری
خارجی به سوی کشورمان سرازیر میشود و ارقام
باالتری نســب به آنچه اکنون اعالم میشود ،مورد
پیشبینی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بود.
می توان در آماری سرانگشتی میزان سرمایه گذاری
خارجی را ادر سال گذشته به بیش از 10میلیارد دالر
نسبت داد که از این میزان استان اصفهان توانسته
سهم یک میلیارد دالری را در کارنامه اقتصادی سال
 95به ثبت برساند .این روند باعث می شود تا معضل
فرار سرمایه و یا افزایش واردات بی رویه تحت تاثیر
قرار بگیرد و در آینده ای نه چندان دور به رشد صنایع
کمک بسزایی کند.
آمار جدید اعالم شده حکایت از آن دارد که ارزش
ســرمایه گذاری های خارجی در طرح های جدید
بیش از  11میلیــارد و  333میلیون دالر و افزایش
سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های موجود سرمایه
پذیر 496 ،میلیون دالر اســت .بیشتر این سرمایه
گذاری ها در طرح ها و پروژه های نفتی و یا وابسته به
نفت انجام می شد که در دوران پسابرجام حرکت به
سمت دیگر منابع از جمله انرژی های نو باب جدیدی
را در انتقال سرمایه گذاری و تنوع در آن ایجاد کرد.
حرکت به سمت منابع مالی جدید در سرمایه گذاری
های خارجی می تواند تنوع در سرمایه گذاری و ورود
ارزهای مختلف را در بازار افزایش دهد که این مساله
می تواند خطرات ریسک ارز واحد را کاهش دهد.
تک قطبی بودن یا محدودیت در سرمایه گذاری های
خارجی باعث می شــود تا پتانسیل های شهرهایی
همچون اصفهان جدی گرفته نشــود در حالی که
تقویت منابع دیگر سرمایه گذاری می تواند به رشد
فزاینده این حرکت کمک بسزایی کند .در نمونه بارز
می توان به سرمایه گذاری در بخش انرژی های نو و
گردشگری اشــاره کرد که اصفهان از این حیث می
تواند دستاوردهای خوبی در زمینه جذب منابع مالی
و سرمایه های خارجی داشته باشد .آمارها نشان می
دهد در  4ســال اخیر با ورود ایران به مناسبات بین
المللی و به تبع آن در دوران پسا برجام رشد گردشگر
خارجی در اصفهان به صورت منطقی افزایش پیدا
کرده است .به استناد آمارهای رسمی از سوی سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان در سال گذشته
مجموع در زمینه سفر گردشــگران خارجی با رشد
300درصدی روبهرو بودهایم و انتظار میرود این رشد
صعودی همچنان ادامهدار باشد .بسترهای متعدد و
متنوعی در استان اصفهان می تواند در جذب سرمایه
گذاری های خارجــی موثر باشــد و راه را برای فرار
سرمایه از این منطقه ببندد اما باید دانست که رشد
سرمایه گذاری خارجی تنها در صورت آماده سازی
بسترهای زیربنایی فراهم می شود .دولت یازدهم در
سه سال و نیم گذشــته تالش کرده در حوزه حذف
قوانین دست و پاگیر ،ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی و
شفاف سازی ،اقداماتی انجام دهد که نتایج نسبی نیز از
آن حاصل شده است .یکی از مشکالت اصلی کشور در
دولت گذشته ،بزرگ بودن آن بود .دولت یازدهم سعی
کرده است با کوچک کردن دولت و واگذاری بخش
های مختلف به بخش خصوصی ،شفافیت را باال برده و
فساد را کاهش دهد .این اقدامات در کنار متنوع سازی
منابع مالی سرمایه گذاری ،افزایش سرمایه گذاری در
کشور را در پی داشته است.از سرگیری همکاری با
نهادهای بین المللی که ایران پیش از این در آنها عضو
بوده ،عضویت در نهادهای جدیــد نیز یکی دیگر از
دستاوردهای دولت یازدهم در این عرصه به شمار می
رود .از جمله مهم ترین این موارد می توان به عضویت
ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا اشاره
کرد که از ارکان ورود ســرمایه های جدید به کشور
است.

معاونانجمنکشاورزیآلمان:

جشنوراهشیخبهایی

عاقدعقد
رویدادهای
تجاری
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کوروش خسروی ،دبیر جشنوراه فن
آفرینی شیخ بهایی

تبدیل به ثروت ،از
ویژگی ایده های
جشنواره شیخ بهایی
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یادداشت های اقتصادی

شوک ناشی از کاهش ناگهانی نرخ تورم
رضا چینی ،مدیر عامل شرکت آجر نماچین

اقدامات دولت در ســه ســال گذشته در
راســتای کاهش تورم را می توان بی نظیر
یاد کرد چرا که کاهش نرخ تورم آن هم در
زمان  3سال کار بسیار مشکلی است .مسئله
کاهش تورم دستوری بود که از سوی رهبر
معظم انقالب صادر شد و دولت هم بدان توجه کرد و در راستای
کاهش آن برنامه ریزی های دقیقی صورت گرفت.
اما باید توجه داشت که کاهش ناگهانی نرخ تورم باعث شوکی به
بازار شد و بازار را با رکود مواجه کرد .با این حال چندین مسئله
برای رســیدن به بازاری متعادل و رونق یافته باید انجام داد که
اولین آن را تکیه بر رونق صادرات می توان عنوان کرد.
با شرایط فعلی که در حوزه روابط خارجی شاهدیم خوشبختانه
به این مسئله می توان اهتمام ورزید و این درحالی است که علی
رغم وجود تحریم ها هنوز روزنــه های کوچکی برای صادرات به

چشم می خورد.
البته مســئله صادرات موضوعی است که واحد های تولیدی هم
باید بدان توجه داشته باشند و تا حدودی نسبت به کسب سهمی
از بازار های جهانی اقدام کنند و این مسئله بسیار مهمی است.
همچنین نباید فراموش کرد که واحد های تولیدی  25درصد از
مشاغل کشور را تشــکیل می دهند و تنها بر این واحد ها تاکید
داشت .این درحالی اســت که واحد های خدماتی  75درصد از
مشاغل را تشکیل می دهند که این واحدها باید بوسیله نوآوریها
و برنامه ریزی های دقیق موجبات رشــد و رونــق اقتصاد را نیز
فراهم کنند.
به عنوان نمونه یکی از صنایعی که بخش خدماتی باید بدان توجه
جدی داشته باشد گردشگری و صنایع دستی است.
گفتنی است شعار امســال ،هم به اشــتغال تاکید دارد و هم به
تولید و باید بین این دو مسئله تفکیک قائل شد و به هر دو توجه
کرد.

عوارضیکهمنجربهتعطیلیمیشوند
زهره کیا ،مدیر عامل شــرکت مروارید شیمی
(صادرات مواد شیمیایی)

عوارض هایی که از شــرکت های بازرگانی در
راستای فعالیت های آنان اخذ می شود صرفه
اقتصادی فعالیت های این شرکت ها را از بین
می برد و ادامه فعالیت های آنان را با مشکالتی
روبرو می ســازد.به عنوان مثــال واردات محصوالت شــیمیایی که
تا حدودی ناگزیر از وراد کردن آنها به داخل کشــور هســتیم با اخذ
عوارض ها و یا حتــی کرایه حمل بار هایی مواجه می شــود که روند
فعالیت های چنین شرکت هایی را مختل می کند.این مسئله حتی
در مورد صادرات هم صدق می کند و عدم صرفه اقتصادی آن منجر
می شود محصوالت داخلی روی دســت تولیدکننده بماند و در ادامه
این واحد های تولیدی منحل شوند.نوســانات قیمتی هم یکی دیگر
از مشکالتی اســت که فعاالن اقتصادی با آن روبرو هستند به نحوی

که هر از چند گاهی شــاهد نوسانات قیمتی هســتیم این موضوع
هم باعث مشــکالتی در روند کارها شده اســت.به نظر می رسد اگر
با همگاری اتــاق بازرگانی زمینه ای برای ارائه تســهیالت به فعاالن
اقتصادی فراهم شود روند بهتری را هم در حوزه اقتصاد شاهد باشیم.
در صورتی که این مهم محقق شود به طور یقین می توان شاهد روشد
و شــکوفایی اقتصاد داخلی هم بود.اما از دیگر مشکالتی که فعاالن
اقتصادی با آن روبرو هستند تحریم هایی است که بر علیه ایران وضع
شد؛ پیامد های منفی این موضوع هم شــامل عدم اعتماد مشتریان
خارجی به تولیدکنندگان داخلی و کندی روند صــادرات و واردات
شد.برای مقابله با این معضل هم پیشنهاد می شود تولیدات خود را در
سطح متوسط و در بازار های داخلی تقویت کنیم تا کمبود های این
حوزه که ناشی از تحریم هاست از بین برود.افزایش تولیدات داخلی هم
در گرو توجه به استفاده از تولیدات داخلی و توسعه آنهاست و با عمل به
این مهم در پایان سال می توان شاهد تحقق شعار سال نیز بود.

الزمه توسعه صنعت وجود بازار است
عباس رحیمی ،مدیر عامل شرکت

سوالر پالر

رســانه های مختلف به کرار می
گویند که باید به توسعه صنعت
و تولیدات دســت پیــدا کنیم
درصورتی که از مهم ترین ارکان
تولیدات یعنی بازار کمتر سخنی
به میان می آید و در صورت نبود بــازار برای محصوالت،

تولیدکنندگان با شکســت روبرو می شوند.پس از توجه
به موضوع بــازار ،حال تولید کننده درصــدد جذب بازار
محصوالت خود بر می آید که عمدتا با تبلیغاتی هم همراه
است و هزینه هایی برای جذب مصرف کننده صرف می
شود.اما برای این کار از جمله مشکالت به سود باالی وام ها
می توان اشاره کرد که بازپرداخت همین وام ها دغدغه ای
را برای تولید کننده اضافه می کند.
مسئله بعدی نبود زیرســاخت های الزم مانند ابزارآالت

مهارافسا ِرگسیختهتورم
رحیم نصر ،رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی
اشترجان

هر ســاله از ســوی رهبر معظــم انقالب
شعارهایی برای ســال در نظر گرفته می
شود که تحقق واقعی آنها تنها در گرو اعتقاد
واقعی به آن موضوع توسط مسئوالن زیربط
است.اما با نگاهی به عملکرد دولت فعلی در خصوص تحقق شعار
سال گذشــته که "اقتصاد مقاومتی" وجه اشتراک آن با شعار
امسال است باید گفت که افســار گسیخته تورم توسط دولت به
خوبی مهار شد و شاهد تورم تک رقمی شدیم.
البته این تورم تا حدی کاهش داشــته که شاهد رکودی در بازار
بودیم و بهتر بود که این نرخ روی عدد  12یا  15ثابت نگه داشته
می شد.از طرفی مسئله ای که در رابطه با تحقق شعار سال حیاتی
به نظر می رسد ایجاد اشــتغال پایدار است.ایجاد اشتغال پایدار
نیز وابســته به عدم وارد کردن محصوالت از کشورهای خارجی

اســت .در این صورت عالوه بر تامین نیازهای مردم کشور شاهد
ایجاد اشــغالی پایدار هم خواهیم بود .باید توجه داشت واردات
کاالهایی که بعضا شاهد آن هستیم ناشی از درآمدهای حاصل از
فروش نفت است ،مسئله فروش نفت خام نیز به معضلی تبدیل
شده است چرا که نفت خود را می فروشیم و بعد مصنوعات نفتی
را به کشــور وارد می کنیم.در صوتی که باید این نفت در کشور
خودمان تبدیل به محصوالت شود و آن را به کشور های خارجی
صادر کنیم.نکته ای که در این میان نباید فراموش شود تعطیلی
واحد های تولیدی داخلی است که می توانستند این محصوالت را
تولید کنند ولی از خارج وارد شدند .پس یکی از مهم ترین برنامه
ها در راستای رونق اقتصاد توجه به عدم واردات کاالهایی است که
از نفت ساخته می شوند.
با توجه به این مهم اســت که می توان شاهد گردش چرخ های
صنایع داخلی ،تولید و در نتیجه اشتغال پایدار بود و با ادامه این
روند می توان از وابستگی به درآمد های نفتی دوری جست.

عزم ملی موجب تحقق شعار سال می شود
عبدالرضا کاظمینــی مدیر عامل شــرکت آرتا
(صادرات و واردات دارو)

تحقق شعار سال توجه و عزم جدی دولت ،قوه
قضائیه و مجلس را می طلبد و رونق اقتصادی که
همه انتظارش را می کشیم تنها با تحقق مبانی
اقتصاد مقاومتی محقق می شود چراکه این برنامه
اقتصادی حاصل تفکر و برنامه ریزی عالی ترین رکن جامعه است و تمامی
زوایای پیدا و پنهان اقتصادی در آن دیده شده است.گفتنی است یکی از
تاکیدات این برنامه ایجاد اشتغال است که در صورت تحقق این موضوع
قسمت دوم شعار ،یعنی تولید نیز که رابطه تنگاتنگی با قسمت اول دارد
محقق می شود .البته بخش عمده ای از توسعه تولیدات و در نتیجه ایجاد
اشتغال بستگی به وحدت دستگاه های حاکمیتی دارد.مهم ترین دغدغه
نظام جمهوری اسالمی درسالهای اخیر موضوع اقتصاد بوده که می توان
به نوعی گفت شعار سال ،رونق اقتصادی را در گرو تولید و اشتغال دانسته

و فناوری های نو برای تولید محصولی نو اســت؛ چرا که
محصوالتی کــه از فناوریهای روز دنیا بهره مند نباشــند
مشتری هم ندارد.پس باید دولت زیرساخت های الزم مانند
زمین ،مکان کارگاهی و تسهیالت برای تهیه فناوریهای
روز دنیا را به تولید کننده داخلی بدهد تا این محصوالت
حرفی برای گفتن در میان سایر رقبا داشته باشد.موضوع
فناوریهای روز دنیا برای تولیــد محصولی نوین به یکی از
مشخصه های ذهنی خریداران تبدیل شده است و فقدان
مشاهده محصوالنی نو در بین کاالهای داخلی باعث تردید
نسبت به این محصوالت شــده است.از طرفی محصوالت
داخلی از قیمت های باالتری هم همراه هســتند که این

است .یکی از مهم ترین مسائلی که می تواند تولیدات را افزایش دهد کاهش
واردات کاالهای مشابه داخلی از کشــور های خارجی است که این مهم
گردش چرخ صنعت داخلی را تضمین می کند.همانطور هم که مشخص
است رونق اقتصادی در گرو افزایش تولیدات است تا با یک گردش مالی
مثبت روبرو باشیم .همچنین برای گردش مالی مثبت باید شاهد انسجام
در تمامی سطوح جامعه باشیم که این مسئله کشــور را از رکود فاصله
و به سمت رونق سوق می دهد .البته در ســالهای اخیر هماهنگی های
بین دســتگاهی برای این منظور صورت گرفته است لکن هماهنگی از
سطوح باالی جامعه می تواند تحقق شعار ســال و رونق اقتصاد را منجر
شود.از جله مهم ترین قسمت هایی که نیاز به انسجام دارد نهاد قانونگذار
جامعه است؛ پس از مجلس شورای اسالمی نیز دولت و قوه قضائیه باید
در این راستا هماهنگ عمل کنند .پس به طور کلی می توان نقش نهاد
های حاکمیتی را در تحقق شعار سال انکار ناپذیر و مهم تر از سایر نهادها
دانست.

موضوع هم باعث فاصله گرفتن مردم از اجناس داخلی شده
است.در کل باید با برنامه ریزی های دقیق و فرهنگ سازی
از طریق رسانه ملی تولیدات داخلی جایگاه مطلوبی را دربین
بازار داخلی پیدا کنند که البته کار زمان بری هم هست.یکی
دیگر از برنامه هایی که برای رونق تولیدات داخلی می توان
پیشنهاد کرد؛ اولویت بندی تولیدات است .در این صورت
ضمانت فروش کاالهای داخلی باالتر رفته و به مررور زمان
می توان جایگاه سایر تولیدات را هم مشخص کرد.یکی از
مصادیق تحقق اقتصاد مقاومتی بهینه سازی مصرف انرژی
است .در این راستا دولت فعلی زمینه های مساعدی را برای
فعالیت های شرکت هایی که در زمینه انرژی های تجدید

پذیر فعالیت می کنند فراهم کرده است.به عنوان نمونه در
حوزه انرژی های خورشیدی زیرساخت های مناسبی تهیه
شده است و این در حالی است که در دولت قبلی فعالیت
های این عرصه به کندی پیش می رفت.تنها  40درصد از
گاز کشور صرف مصارف خانگی می شود و ادامه این روند
قطعا مشکالتی را برای کشور به همراه خواهد داشت .البته
هزینه پائین انرژی در کشور و عدم اجبار شهرداریها برای
عایق کاری و مصرف بهینه انــرژی هم به افزایش این آمار
کمک کرده اســت.با این حال توجه به توسعه انرژی های
تجدید پذیر با وضع قوانین جدید محقق شده است گرچه
هنوز برخی از قوانین در این زمینه با هم مغایرت دارند.

