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 :دستوركار جلسه 

 نآالزامات اجرايي  و اي تجربه شده جهانيهروش، گذاريتبيين سند سرمايه   

 

-گذاري، روشسرمايهين سند تبيگذاري و تأمين مالي اتاق بازرگاني خراسان رضوي با محوريت  جلسه كميسيون سرمايه نهمينبيست و 

ها و جمع كثيري از فعاالن اقتصادي، اعضاي تشكلبا حضور اعضاي اصلي كميسيون و  ،هاي تجربه شده جهاني و الزامات اجرايي آن
در . بازرگاني برگزار شداتاق  مركزيصبح در محل ساختمان  7:30ساعت  12/07/97 پنجشنبهروز  دولتي هايدستگاهمسئوالن اجرايي 

هاي اصلي كميسيون يكي از دغدغه به مهمانان، آمدگوييضمن خوشآقاي مهندس باقري رئيس محترم كميسيون جناب جلسه ابتداي 
هاي اي به فعاليتمنبع سرمايه بايد به گونه :هاي مولد عنوان كردند و فرمودندگذاري را بحث چگونگي هدايت سرمايه به فعاليتسرمايه

گذاري را مفيد و حاصل آن ايجاد ثروت و ارزش افزوده در استان باشد و به نوعي بتوان آن سرمايه اقتصادي مختلف اختصاص يابد كه
گذاري فراهم بوده خاطرنشان هاي بسيار مناسبي كه در دو سه سال اخير براي سرمايهايشان با اشاره به فرصت. اثربخش تلقي كرد

روسيه رخ داد، فرصت بسيار مطلوبي براي استان فراهم شد تا كاالهاي مورد نياز  پس از ايجاد مشكالتي كه در روابط بين تركيه و: كردند
روسيه را تأمين و به اين كشور صادر نمايد اما در عمل به دليل محدوديت در مقياس توليد استان، به توفيق چنداني در اين زمينه 

از هم با وجود تمايل قطر به استفاده از محصوالت ايراني، تركيه نمونه ديگر مربوط به اختالفات بين عربستان و قطر بود كه ب. نرسيديم
در شرايط كنوني نيز فارغ از نوسانات نرخ ارز، فعاالن . در آنجا هم نتوانستيم به طور مؤثري عمل كنيمگوي سبقت را از ما ربود و 

خلي صورت گيرد اما در اين زمينه نيز نتوانستيم اقتصادي مايل بودند كه با مديريت واردات توسط دولت، حمايت بيشتري از توليدات دا
مشكل كمبود كاال در كشور  به درستي عمل كنيم و به داليلي چون وابستگي به مواد اوليه خارجي و عدم كفايت توليدات داخلي، با

. ات خارجي بازنده ميدان هستندكه براي رفع آن واردات همچنان باال بوده و متأسفانه محصوالت داخلي در رقابت با توليد ايممواجه شده
ميليارد  1400سال گذشته بالغ بر  40در : گذاري اشاره كردند و فرمودندايشان همچنين به وجود منابع ارزي كافي براي تأمين سرمايه

عدم توفيق هاي مختلف است اما مشكل اصلي در گذاري در بخشدهنده منابع ارزي مناسبي براي سرمايهدالر نفت فروختيم كه نشان
بايستي . گذاري مؤثر و نيز نداشتن برنامه جامع و مشخص در اين زمينه استها بر سر راه سرمايهگذاري، وجود موانع و محدوديتسرمايه

اي با بخش ها و تسهيالت، تعامالت سازندهگذاري تهيه شده و درجهت تأمين زيرساختبا همكاري بخش خصوصي و دولتي، سند سرمايه
 . و منافع ملي است، صورت گيرد ي اثربخش كه نتيجه آن ايجاد ارزش افزودهيهاگذاريتا بدين ترتيب سرمايه نجام شودادولتي 

گذاري و تأمين مالي نيز ضمن خير مقدم به مهمانان جلسه، از سرمايه به عنوان خانم مهندس بصيري دبير محترم كميسيون سرمايه
ايشان . دند و هدايت و استفاده صحيح از آن را عامل كليدي رشد و توسعه اقتصادي عنوان كردندترين منبع كمياب اقتصادي نام برمهم
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گذاري صرفا مشخص كردن نام چند رشته فعاليت اقتصادي نيست بلكه اين شناسايي، الزامات اجرايي هاي سرمايهفرمودند تعيين اولويت 
 . هيم پرداختطلبد كه در اين جلسه به جزئيات آن خوارا مي  متعددي

 يگذاراستيس و ياستراتژ ،يزيرحوزه برنامه ردمشاور  و محقق، پژوهشگر ،يعلم تئيهمحترم  عضوسپس جناب آقاي دكتر رضوي 
ايشان ورود به اين بحث را . تندپرداخ ييها، الزامات و مشكالت اجراضرورت، روش ؛يگذارهيسرما يهاتياولو حيبه تشر، يامنطقه

هاي شناسايي و گذاري و نيز تجارب جهاني، روشهاي سرمايهنظرات مختلف مكاتب اقتصادي در خصوص اولويتمستلزم بررسي 
تر از آن در فراهم آوردن الزامات ها و مهمها دانستند و اين سؤال را مطرح كردند كه چرا ما در تعيين اولويتمعيارهاي تعيين اولويت

-هاي متفاوت فعاليتوريها و بهرهگذاري را بازدهيهاي سرمايهمواجهيم؟ ايشان علت تفكيك اولويتها با مشكل اجرايي كردن اولويت

-و به شدت مورد نياز، بايد به فعاليتسرمايه به عنوان منبع بسيار كمياب اقتصادي : ساختندهاي اقتصادي عنوان كردند و خاطرنشان 

مدت كوتاهي اند فرايند صنعتي و رقابتي شدن را در كشورهايي كه توانستهلذا . ارددهايي هدايت شود كه بازدهي باالتري را به دنبال 
بدون مشخص كردن بنابراين . اندسو هدايت كردهتعيين كرده و بخش خصوصي را به آنرا گذاري هاي سرمايهطي كنند عموما اولويت

دامات دولت و بخش خصوصي افزايي و سينرژي ميان اقمكان همشده و ا اي مواجهها، اقتصاد با هدر رفت منابع كمياب سرمايهاولويت
 . شودحاصل نمي

ها، گذاري پرداختند و پنج مكتب نئوكالسيكبندي سرمايهايشان در ادامه به مكاتب اقتصادي مورد توجه در خصوص اولويت
در مكتب . ها، نوساختارگراها و در نهايت رويكرد فضاي محصولي هاسمن و هيدالگو را مورد بررسي قرار دادندساختارگرايان، شومپيترين

نام دارد كه براساس آن كشور  "مزيت نسبي"اصل اول . گذاري مطرح استهاي سرمايهها دو اصل براي تعيين اولويتنئوكالسيك
ها كه در آن داراي مزيت نسبي است را شناسايي كرده و منابع را به آن حوزه هايي رابايستي مطابق با امكانات در دسترس، حوزه

اصل دوم نيز به بحث تكنولوژي پرداخته و معتقد است از . براي مثال ايران در حوزه مسائل نفتي داراي مزيت نسبي است. اختصاص دهد
اد مختلف تكنولوژي دست يافت؛ لذا كشورها ضمن توجه به توان به ابعآنجا كه تسلط به تكنولوژي بسيار مشكل است و به آساني نمي

 . هايي ورود پيدا كنند كه تكنولوژي در آن نسبتا ثابت بوده و تغيير چنداني نكندمزيت نسبي بايد در حوزه

نايع جايگزين در اين رويكرد، اولويت با ص: فرمودند آقاي دكتر رضوي سپس به مكتب دوم كه مربوط به ساختارگراهاست اشاره كردند و
 بايستيدر اين جا براي رسيدن به پيشگامان و غلبه بر وابستگي تكنولوژيك، . واردات در جهت بهبود تراز تجاري و حساب جاري است

تراك، پمپ،  سازي، ساخت تراكتور، كمپرسور، ليفتماشين شامل مجموعه صنايع ايجاد شده در تبريزاي مانند توسعه صنايع سرمايه
 . مورد توجه قرار گيرد... و  دمگيربكس، اي

داري و دنياي سرمايهبه اعتقاد شومپيتر، : ها به عنوان سومين مكتب مورد بررسي ياد كردند و فرمودندايشان از مكتب شومپيترين
هاي قديمي را حوزههاي جديدي را به وجود آورده و اين فرآيند به طور پيوسته حوزه. صنعتي در يك فرآيند تخريب خالقانه درگير است
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هاي منسوخ شده خود توليد تواند براساس تكنولوزيها كشوري كه به دنبال تحركي جدي است نميبه اعتقاد شومپيترين. برداز بين مي 
زارهاي گيري باهايي كه نه مبتني بر مزيت نسبي بلكه مبتني بر هدفسواري فناورانه و انتخاب اولويتدر واقع در اين مكتب موج. نمايد

اي موفق در اين به عنوان تجربه (MITI)الملل و صنايع ژاپن ايشان از تجربه وزارت تجارت بين .گيردآتي است مورد تأكيد قرار مي
تصميم به توسعه صنايعي گرفت كه به سطح بااليي از  )MITI(وزارت تجارت بين الملل و صنايع ژاپن : زمينه ياد كردند و فرمودند

 صنايعي مانند. شد اساسا مناسب ژاپن نبودندمنظر هزينه نسبي به آنها نگاه ميصنايعي كه اگر از . سرمايه و تكنولوژي نياز داشتند
عقالنيت و ايستا، تشويق چنين صنايعي با از منظر كوتاه مدت . آالت صنعتي و الكترونيكمي، خودرو، هواپيما، انواع ماشينفوالد، پتروشي

و  پيشرفت تكنولوژي سريع،بود،  كشش درآمدي تقاضا باالها صنايعي بودند كه در آنها اما از منظر درازمدت اين. اقتصادي در تضاد بود
يه محدودش را به خوبي در بنابراين با نگرش سنجيده و شانس خوب، ژاپن موفق شده سرما. كردپيدا مي وري كار به سرعت افزايشبهره

 .صنايع استراتژيك متمركز كند

ها و در اين مكتب مباحث مربوط به نئوكالسيك: مكتب چهارم يعني نوساختارگراها پرداختند و اظهار كردندبررسي ايشان سپس به 
ود بايستي عالوه بر تأكيد بر مزيت ، كشورها در توليد محصوالت خگيرد و براساس آنساختارگراها به صورت توأمان مورد بررسي قرار مي

اين الگو به . دآنها باشنسبي خود، كاالهايي را انتخاب نمايند كه با نگاه بر سطح توسعه و تكنولوژي كشورهايي نزديك به ساختار كشور 
خود را با توجه به گذاري شود كه كشور بايد الگوي سرمايهمعروف است و در آن توصيه مي "الگوي غازهاي وحشي در حال پرواز"

ايشان همچنين . كشورهايي كه حداكثر سه برابر درآمد خالص سرانه و نيز وضعيت مزيت نسبي مشابهي با آن كشور دارند انتخاب نمايد
ها به آن سمت هايي كه يك اقتصاد در آن مزيت نسبي نهفته دارد شناسايي شده و سرمايهدر اين مكتب بايد فعاليت: خاطرنشان كردند

هايي چون مؤلفه. هاي نرم و سخت مورد نياز بپردازدها دولت مكلف است تنها به تهيه زيرساختپس از شناسايي اولويت. دايت شوده
گيرد كه بايستي دولت به هاي ويژه در حوزه زيرساخت نرم قرار ميهاي مهارتي الزم براي تهيه تخصصها و دورهاستاندارد و ارائه آموزش

 . ندكپيدا آن ورود 

 يفضا سهيبا مقا وند مطرح كرد يمكتب اقتصاد نيگذرد را به عنوان پنجميكه ده سال از عمر آن م »يمحصول يفضا« كرديرو ايشان
 يارتقا د،يآيبرم نيكشور چ يديمحصوالت تول يآنچه از بررس: ند، اظهار كرد2009و  1983 يهادر سال نيكشور چ يمحصول
محصوالت با  نيا. ها شده استسال نيا يط نيدر آن است كه منجر به رشد چ شتريب يبا دانش كاربرد يمحصوالت ديو تول يتكنولوژ
دور بوده  يمحصول ياز مركز فضا ن،ييپا يكه محصوالت با تكنولوژ يدر حال رديگيقرار م يمحصول يباال در مركز متراكم فضا يتكنولوژ

 نيبه ا يگذارهيسرما يهاتياولو نييدر تع يستيبا نيبنابرا. داشتكشور نخواهد  شرفتيبر رشد و پ يچندان ريثأآنها ت ديو در واقع تول
را  يباالتر يتر بوده و تكنولوژكينزد يمحصول يكه به مركز متراكم فضا ميده اختصاص ييكاالها دينكته توجه داشته و منابع را به تول

 . آورديكشور به ارمغان م يبرا

احصا  يهااستيو س يقيبراساس مطالعات تطب يگذارهيسرما يهاتياولو نييتع يارهايمع يبرخ ارائه خود،آقاي دكتر رضوي در پايان 
 جاديتحرك باال در ا ،يو توان صادرات يريپذاز رقابت يبرخوردار ،يجهان يشده از اسناد باالدست را شامل بازار رو به رشد تقاضا
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 يفناور يباال زيو سرر يريادگي ،يدسترس زيدر رشد و ن يداريارزش افزوده و پا يتوان ارتقا ،ييزااشتغال ن،يشيو پ نيپس يوندهايپ 
ر شده مشخص و جهت ذك يارهايخود را در مع امههدف و برن ،يگذار هيسرما يهاتيهركدام از اولو يبرا ديبا تأكيد كردند و ندبرشمرد

 . ميو اقدام كن يزيربرنامه ،تحقق آن
گذاري استانداري خراسان رضوي با اشاره به اينكه دولت مهندس ميرشاهي مديركل محترم دفتر جذب و حمايت از سرمايهسركار خانم 

ها، هاي اجرايي و وزارتخانهدر دستگاه: گذاري را به عهده دارد خاطرنشان كردندهاي مورد نياز در حوزه سرمايهوظيفه تأمين زيرساخت
شود و در دو سال گذشته نيز ده است و در وزارت كشور نيز اين مقوله در معاونت اقتصادي پيگيري ميگذاري ايجاد شمعاونت سرمايه

گذاري وجود دارد اي كه در حوزه سرمايهرسد مشكل عمدهبه نظر مي. گذاري در استانداري شكل گرفته استاداره كل جذب سرمايه
گذار را از ادامه كار هار سال طول بكشد كه اين تأخير، سرمايهچه تا صدور مجوز ممكن است بين س. مربوط به صدور مجوزها است

گذاري و نيز تأمين مالي مطالعه ها، محل استقرار سرمايهها در اين حوزه مربوط به تأمين زيرساختيكي ديگر از بحث. نمايدمنصرف مي
-هاي اجرايي است كه در اختيار مركز خدمات سرمايهدستگاهگذاري است كه مورد آخر مربوط به اعتبارات پژوهشي هاي سرمايهفرصت

گذاري در استان استفاده كنيم هاي سرمايهتوانيم از هر پنج مدل تعيين اولويتما مي: ايشان در ادامه تأكيد كردند. گيردگذاري قرار مي
 . به مسير درست هدايت نماييمخش خصوصي، مبالغي كه براي اين كار در نظر گرفته شده است را با تعامل دولت و ب و

، در ابتدا به استان يهابانك يهماهنگ يشورا ريدبي و استان خراسان رضو ياداره امور شعب بانك مل محترم سيرئجناب آقاي مونسان 
يار مهم است اما وري و ارتقاي تكنولوژي بسها، افزايش بهرهاستفاده از فرصت: ارائه آماري از ظرفيت منابع استان پرداختند و فرمودند

اي را با همكاري دولت و لذا كميته. رسد از اين منابع محدود به درستي استفاده نشده استمنابع مالي كشور محدود بوده و به نظر مي
در حال حاضر ميزان . وري اين منابع محدود را باال ببريمگذاري، بهرهبخش خصوصي تشكيل داديم تا با ترسيم مسير درست سرمايه

هزار ميليارد ريال است و متأسفانه امسال از رشد خوبي برخوردار نبوديم و اين امر حاكي از آن  762شبكه بانكي استان منابع موجود در 
درصد است و  45نابع به مصارف حدود در استان خراسان رضوي نسبت م. شوداست كه منابع در اقتصاد كاذب و غير مولد خرج مي

اما باز هم منابع استان تضعيف شده و بايد . درصد رسيده است 78/67گذاري كه انجام شد، از نظر كمي اين نسبت به امسال با هدف
ريال عنوان هزار ميليارد  480ايشان همچنين ميزان تسهيالت تخصيص يافته به استان را . براي حفظ اين منابع فكري انديشيده شود

هزار ميليارد ريال بوده است كه براي تخصيص  95حجم تسهيالتي كه تا مردادماه امسال پرداخت شده : كردند و خاطرنشان ساختند
 . هايي صورت گرفته استبينيهاي مولد پيشبهينه اين تسهيالت به بخش

هايي منابع بانكي معموال در فعاليت: ر استان تأكيد كردندايشان در ادامه با اشاره به حجم عظيم منابع منجمد شده و بدون بازده د
-ريزي كنيم كه اين منابع در مسير فعاليتاي برنامهلذا بايستي به گونه. شود كه هيچ گونه اطميناني از بازده آن وجود نداردمصرف مي

رفت دهاي توليدي را يكي از راهكارهاي برونايشان همچنين در نظر گرفتن سقف اعتباري براي واح. هاي مولد اقتصادي به مصرف برسد
توانند منابع را به طور شناور در اختيار هاي اقتصادي ميبنگاهبا در نظر گرفتن سقف اعتباري، : از شرايط حاضر عنوان كردند و فرمودند

د، با ابراز نارضايتي از وابستگي شديد ايشان در پايان سخنان خو. گرفته و متناسب با مبلغ و مدت زمان وام، هزينه آن را پرداخت نمايند
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ها و منابع استاني را الزمه گذر از شرايط اقتصاد كشور به سيستم بانكي، افزايش اختيارات استاني و مطالعه نحوه استفاده از ظرفيت 
 . نامطلوب حال حاضر اقتصاد كشور دانستند

با اشاره به سياست صنعتي ژاپن براي رسيدن به ردوسي مشهد، الساداتي عضو محترم هيئت علمي دانشگاه فجناب آقاي دكتر ملك
اجماع بر سر اهداف توسعه به اين معني كه تمام نهادها و  اول :شرط مهم مطرح استدر سياست صنعتي ژاپن سه پيش: توسعه فرمودند

اما ذكر اين . خبرگان و سوم ابزار سياستي مناسبآوري ها درباره اهداف توسعه به اجماع برسند، دوم توان كارشناسي باال و گردهمتشكل
هاي خاص خود الگوي توسعه توان الگوي ژاپن را براي كشورمان پياده كرد زيرا هر كشور بايستي براساس ويژگينكته الزم است كه نمي
 . متناسبي را تعيين نمايد

ترين كار در برهه كنوني اقتصاد هاي موجود را مهمسرمايهسركار خانم مهندس غفارنيا مديرعامل محترم خانه شكالت، تالش براي حفظ 
 . حل در اين زمينه شدنداي كه در حال خارج شدن از كشور است، خواهان ارائه راهكشور عنوان كردند و با اشاره به حجم عظيم سرمايه

هزار  1620با اشاره به حجم نقدينگي ، شركت تأمين سرمايه نوين و تحقيقات محترم منطقه شرق سرپرستجناب آقاي دكتر غالمپور 
هاي اخير نيز به بخش سيال نقدينگي انتقال يافته است، فرمودند حجم درصد رشد كرده و در ماه 25ميليارد توماني كه با نرخ 

ذا الزم ل. هاي اقتصادي خواهد انجاميددرصد كاهش يافته است و ادامه اين روند قطعا به ورشكستگي بنگاه 25ها دهي بانكتسهيالت
 . هاي مولد مورد بحث و بررسي قرار گيرداست بحث اشتغال و نيز نحوه هدايت صحيح منابع به فعاليت

-بخشي از مشكالتي كه در حال حاضر در حوزه سرمايه: بندي مباحث طرح شده در جلسه فرمودندجناب آقاي دكتر رضوي در جمع

گذاري را بر عهده داشتند اما از هاي سرمايهاست كه مسئوليت شناسايي اولويتربطي افراد ذي دارد مربوط به قصورگذاري وجود 
اما الزم است بررسي شود كه در صورت احصاء منابع . اند و شرايط كنوني محصول كوتاهي اين افراد استمسئوليت خود شانه خالي كرده

بر فعال ان خراسان رضوي را بسيار ويژه دانسته و با تأكيد محدود استان، اين منابع بايد به چه سمتي هدايت شود؟ ايشان شرايط است
ضمن اينكه ارزيابي . ببريمخاطرنشان كردند بايد با همياري نهادهاي مدني و بخش دولتي، كار را پيش  بودن بخش خصوصي در استان

تواند در ادامه مسير ها ميدوديتگذاري صورت گرفته بسيار مهم بوده و شناسايي نواقص و محعملكردي كه تاكنون در خصوص سرمايه
ايشان در پايان اظهار كردند داشتن سناريوهاي مختلف براي شرايط متفاوت اقتصادي بسيار مهم است به طوري . پيش رو مؤثر واقع شود

-ولويتكه سناريو نويسي و رسيدن به وفاق جمعي و اجماع مشترك بخش خصوصي و دولتي الزمه گذر از شرايط كنوني و شناسايي ا

 . هاي مختلف اقتصادي استگذاري در بخشهاي سرمايه
 يهااز بخش ياز حضور فعال مهمانان يضمن قدردان يمال نيو تأم يگذار هيسرما ونيسيكم سيرئ يباقرآقاي مهندس جلسه  انيپا در

و  يمباحث مطرح شده و تعامل بخش خصوص يبندبا جمع ميكه بتوان ندكرد يدوارينشست، ابراز ام نياستان در ا يمختلف اقتصاد
 . مياستان شاهد باش يگذارهيمثبت كوتاه مدت و بلند مدت را در حوزه سرما راتاث ،يگذارهيسرما يهاتياولو نييدر تع يدولت
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 : مصوبات جلسه

-دفتر جذب و حمايت از سرمايهگذاري اتاق بازرگاني با همكاري گذاري، كميسيون سرمايههاي سرمايهبه منظور تعيين اولويت

هاي الزم انجام و هاي ذيربط، همكاريگذاري استانداري، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اقتصادي و دارايي و دستگاه
 .اقدامات مؤثر صورت پذيرد
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