معدن در ایران

پیشران رشد

معادن در تنگنای توسعه
حمید آذرمند از چگونگی تبدیل شدن بخش معدن به موتور محرک توسعه میگوید

بخش معادن غیرنفتی حتی با احتساب صنایع معدنی در حال حاضر سهم اندکی در تولید ناخالص داخلی دارد ولی بر اساس نتایج مطالعات ،بخش معادن کشور حتی با وجود این
سهم اندک ،میتواند در آینده یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی باشد .حمید آذرمند تحلیلگر اقتصادی با واکاوی ابعاد این مساله که بخش معدن چقدر پتانسیل تبدیل شدن به
پیشران توسعه اقتصاد ایران را دارد ،معتقد است در شرایط فعلی که تحریمهای نفتی در کانون توجهات دشمنان قرار دارد ،توسعه معادن و صنایع معدنی میتواند تا حدودی از
مشکالت اقتصادی کشور بکاهد .البته توسعه معادن و صنایع معدنی کشور به اقدامات و سیاستگذاریهای گسترده و جسورانهای نیاز دارد.

 Á Áاگر بخواهیم تصویری از ظرفیتهای معدنی کشــور ارائه
کنیم ،معادن و صنایع معدنی کشور در چه موقعیتی قرار دارند؟

ﺑﺎﺻﺮﻓﻪﺗﺮ از ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ واﮔﺬارى ﻣﻌﺎدن دوﻟﺘﻰ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﻰ
در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﻰ دورهﻫﺎى
ﻗﺒــﻞ ،واﮔﺬارى ﻣﻌﺎدن ﻓﻌﺎل ﮐﺸــﻮر در ﻗﺎﻟﺐ رد دﯾﻮن ،ﺳــﻬﺎم
ﻋﺪاﻟﺖ و واﮔﺬارى ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼﻰ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز
ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎرى ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ.
ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ .ﻣﻌﺎدن
ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر اﻏﻠﺐ ﻣﺘﮑﻰ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﯾﺎ ﻣﺘﮑﻰ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮردى و ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺤﺪود از ﺑﺮﺧﻰ اﺑﺰارﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﻰ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ
ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ ﻧﺎﮐﺎﻓﻰ اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر،
در ﻣﻘﯿﺎﺳﻰ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ راﯾﺞ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮمﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﻰ ،ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﮏﻫﺎى داﺧﻠﻰ و
ﺧﺎرﺟﻰ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ از ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺣﺘﻰ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎى ﺧﺮد ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾــﺮان ﺑﺮ روى ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﺲ ،ﻃﻼ و ﺳــﻨﮓآﻫﻦ ﻗﺮار
دارد .ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﺴــﯿﺎر ﻏﻨﻰ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﻨﮓآﻫﻦ ،ﻣﺲ،
زﻏﺎلﺳﻨﮓ ،آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ،ﺳﺮب ،روى ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎدر ﺧﺎﮐﻰ ،ﺳﻨﮓﻫﺎى
ﺗﺰﺋﯿﻨﻰ و ﺳــﻨﮓآﻫﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎزى ﺑﺮاى ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده اﺳــﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان از ﻣﺰاﯾﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺎر ﺑﺎﻻ،
ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز و ﺗﻨﻮع در ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﻤﺘﺎز ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ زﯾﺮزﻣﯿﻨﻰ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﻰ
اﺳﺖ .ﻧﺮخ اﺳﺘﺨﺮاج و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ اﺛﺒﺎتﺷﺪه ،در ﻣﻮرد
اﻏﻠﺐ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﻰ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ
و ﺑﺎ وﺟﻮد ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﻰ ،ﺳﻬﻢ ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﺻﺎدرات ﮐﻢ اﺳﺖ.

 Á Áباتوجه به اینکه ایران از کشورهای غنی از حیث ذخایر معدنی محسوب میشود ،چرا
سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است و چرا بخش معادن
ایران متناسب با ذخایر معدنی توسعهنیافته است؟

ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﻰ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﮐﺸﻮر ،رﯾﺸﻪ در ﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪدى
دارد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻰﺷﻮد .ﯾﮑﻰ از ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎى اﺻﻠﻰ ،ﺿﻌﻒ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﻻزم
ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ ﺣﻮزهﻫﺎى ﻣﻌﺪنﺧﯿﺰ ﮐﺸﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺮﮐﺰى و ﺷﺮﻗﻰ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ رﯾﻠﻰ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﻰ ،واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﺑﺮق و آب
دارد و ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺪنﺧﯿﺰ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮى ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰآﯾﺪ.
ﭘﺪﯾﺪه دﯾﮕﺮى ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮى
و ﺗﻮان ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى داﺧﻠﻰ را ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ ،ﻣﻌﺪنﮐﺎرى ﺧﺮدﻣﻘﯿﺎس و
ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻋﻤﺪه و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﻰ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪه ﻣﻌﺎدن ﮐﺸــﻮر واﺣﺪﻫﺎى ﺧﺮدﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﮐﻤﺘﺮ از دو درﺻﺪ
واﺣﺪﻫﺎى ﻣﻌﺪﻧﻰ ﮐﺸــﻮر واﺣﺪﻫﺎى ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  100ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮐﻦ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .در ﻣﻮرد
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎى ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ دوﻟﺘﻰ و ﺷﺒﻪدوﻟﺘﻰ،
ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﻰ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎى ﺧﺎرﺟﻰ از ﻣﻘﯿﺎس
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮى ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻣﻌﺎدن ﮐﻮﭼﮏﻣﻘﯿﺎس و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰات
اﺳﺎﺳﻰ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻏﻠﺐ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﮐﺸﻮر ﺗﻮان ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺟﺬب ﻓﻨﺎورى
ﻣﺤﺪودى داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺻﺮﻓﻪﻫﺎى ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ،ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎى ﻗﯿﻤﺘﻰ
دوﻟﺖ ،اﻟﮕﻮى ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎى ارزى ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز
ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر اﻓﺰوده اﺳﺖ .ﻃﻰ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺮخ ارز ﺣﻘﯿﻘﻰ
در ﮐﺸﻮر روﻧﺪى ﻧﺰوﻟﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ واردات ﻓﻮﻻد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﻰ
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 Á Áبه عنوان یک جمعبندی ،مهمترین چالشهای معادن کشــور را چگونه میتوان
دستهبندیکرد؟

مشکل مهم در
زمینه توسعه معادن
و صنایع معدنی
کشور ،مساله
تامین مالی است.
ساختار تامین مالی
معادن کشور بسیار
ناکارآمد است
اما این مشکل را
میتوان با تشکیل
کنسرسیومهای
بزرگ معدنی و
تنوعبخشی و توسعه
نظام تامین مالی
حل کرد.

ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﻰﺗﻮان
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد :از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻼن ﻣﻰﺗﻮان ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎى ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ارزى ،راﺑﻄﻪ
ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎ دوﻟﺖ و دﺧﺎﻟﺖﻫﺎى ﻗﯿﻤﺘﻰ را ﻧﺎم ﺑﺮد .از ﻣﻨﻈﺮ درونﺑﺨﺸــﻰ ﻧﯿﺰ ﻣﻰﺗﻮان ﺷــﮑﺎف
ﻓﻨﺎورى و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻰ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ،ﺿﻌﻒ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ ،ﻣﻌﺪنﮐﺎرى ﺧﺮدﻣﻘﯿﺎس
و ﺷﯿﻮه واﮔﺬارىﻫﺎ را ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار داد .از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦﺑﺨﺸﻰ ﻧﯿﺰ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار،
رﮐﻮد ﺑﺨﺶ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺿﻌﻒ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ را ﻣﻰﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد .اﯾﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﺸﮑﻼت
در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺿﻌﻒ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن را
ﻣﻰﺗﻮان ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ.

 Á Áسالهاست این مساله که بخش معدن میتواند موتور محرک توسعه اقتصادی کشور
باشد مطرح شده اما در میدان عمل این ایده به اجرا در نیامده است .اکنون با توجه به اینکه
اقتصاد ایران در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی قرار گرفته ،چگونه میتوان زمینه
برای اقتصاد بدون نفت با اتکا به معدن را اجرایی کرد؟

ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،درآﻣﺪﻫﺎى ﺳﺮﺷــﺎر ﻧﻔﺘﻰ ،اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﮐﺸﻮر را در
ﺣﺎﺷــﯿﻪ ﻗﺮار داده ﺑﻮد .ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞﻧﺸﺪه ﺑﺴﯿﺎرى را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از
اﻧﮕﯿﺰه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دارد .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ
در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻬﺎت دﺷــﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﻰ ﻗﺮار دارد ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ
ﺣﺪودى از ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدى ﮐﺸﻮر ﺑﮑﺎﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬارىﻫﺎى ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺴﻮراﻧﻪاى ﻧﯿﺎز دارد.

 Á Áبا توجه به نگاهی که میگوید بسیاری از توسعهها و زیربناها بر مبنای صنعت فوالد

معدن در ایران
پیشران رشد

بوده ،آیا در شرایط فعلی اقتصاد ایران ،توسعه بخش معدن و صنایع معدنی سبب توسعه
کشور هم میشود؟

ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻰ اﺳﺖ .اوﻻً ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﻧﻬﺎدهﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎرى از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدروﺳﺎزى ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت
و ...را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﮐﻨﺪ .وﻟﻰ ﻧﮑﺘﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر
ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از آن اﺳﺖ.
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻧﻬﺎدهﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺴﯿﺎرى از ﺻﻨﺎﯾﻊ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﮐﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﺧﻮد ،ﺑﺮاى ﺑﺴــﯿﺎرى از ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺧﺪﻣﺎت
اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻰﮐﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ رﺷــﺪ ﺳــﺮﯾﻊ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن
ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎى رﺷــﺪ اﻗﺘﺼﺎدى ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪارى رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدى ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻى
ﺟﺬب  FDIﺣﺘﻰ در دورهﻫﺎى رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدى ،ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرى ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارىﻫﺎ ،ﮐﻤﮏ
ﺑــﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎرى و ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸــﻮر ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺠﻤﻮع
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از ﺑﺨﺶﻫﺎى ﮐﻠﯿﺪى اﻗﺘﺼﺎد و ﯾﮑﻰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
ﺗﺒﺪﯾﻞﮐﻨﺪ.

تفکیک نقش
دولت و بخش
خصوصی در
توسعه معادن
بسیار حائز اهمیت
است .نقش دولت
باید متمرکز بر
ایجاد زیرساختها،
سرمایهگذاری در
اکتشافات ،بهبود
محیط کسبوکار
و افزایش شفافیت
و رقابت و
زمینهسازی برای
جذب سرمایههای
خارجی باشد.

 Á Áبا توجه به سهم پایین بخش معدن در اقتصاد ،این بخش تا چه اندازه قابلیت آن را
دارد که پیشران رشد باشد؟ مزیت بخش معدن نسبت به دیگر بخشها در پیشرانی رشد
اقتصادیچیست؟

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدن ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﻰ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻬﻢ اﻧﺪﮐﻰ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻰ دارد وﻟﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﺣﺘﻰ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ﺳﻬﻢ اﻧﺪك ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﯾﮑﻰ از ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎى رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاى اﯾﻦ ادﻋﺎ
ﻣﻰﺗﻮان دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ اراﺋﻪ ﮐﺮد از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ،ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎى ﭘﺴﯿﻦ و ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮى ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهاى از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى دارد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﻰ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﺧﻮردارى ﮐﺸﻮر از ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻌﺪﻧﻰ ،ﺑﺮﺧﻮردارى از ذﺧﺎﯾﺮ
اﻧﺮژى ﮔﺴﺘﺮده ،ﭘﺎﯾﺪارى ﺑﺎﻻ و ﻧﻮﺳﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﻣﻌﺪﻧﻰ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﯾﮏ دﻟﯿﻠﻰ
ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﺪن اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدن اﺳﺎﺳﺎً ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﻰ در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﻰ دارد .در ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻣﻌﺪنﺧﯿﺰ ،ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪهاى از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﺣﺘﻰ در دورهﻫﺎى رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدى،
ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدن در ﮐﺸــﻮرﻫﺎى ﻣﻌﺪنﺧﯿﺰ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳــﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى در ﺟﺬب
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﻰ دﯾﮕﺮ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدن آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهاى ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ

 Á Áدر این صورت نقش دولت و بخش خصوصی در توســعه بخش معدن چگونه باید
تفکیک شود؟ تجربه دیگر کشورها در این زمینه چگونه است؟

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ در ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻌﺎدن ﺑﺴــﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى در اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ،ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺴﺐوﮐﺎر و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و رﻗﺎﺑﺖ و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزى ﺑﺮاى ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎى ﻣﻌﺪﻧﻰ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﻨﮕﺎﻫﺪارى ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل دوﻟﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﻰ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯿﺪى و ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﺮخ ارز ﺧﺎﺗﻤﻪ داده و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از دﺧﺎﻟﺖ
در ﻗﯿﻤﺖﮔﺬارىﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﺷــﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻟﻰ دوﻟﺖ و ﻣﻌﺎدن و ﺑﺮﻗﺮارى
ﯾﮏ اﻟﮕﻮى ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .از
ﺳﻮى دﯾﮕﺮ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،اﻧﺮژى ،آب و ﺑﻨﺎدر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﻌﺪﻧﻰ ،ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎﯾﺪ
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

 Á Áچه شــرایط و سیاســتهایی باید در اقتصاد ایران حاکم باشد که بهجای نفت ،بر
ارزشافزوده حاصل از بخش معدن تکیه کرد؟

اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ﺟﺎى ﻧﻔﺖ را ﺑﮕﯿﺮد .ﻧﻔﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ
ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﯾﮑﻰ از ﺑﺨﺶﻫﺎى ﮐﻠﯿﺪى و ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﻃﺮحﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﻰ و
ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎدهﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺴﯿﺎرى از ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺟﺪاى از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ،
ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮازات ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ،ﺑﺮاى اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
اوﻻً در ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎى ارزى اﺻﻼح ﺷﻮد ،از دﺧﺎﻟﺖ در ﻗﯿﻤﺖﮔﺬارىﻫﺎ
اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد ،راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻟﻰ دوﻟﺖ و ﻣﻌﺎدن ﺑﺎزﻧﮕﺮى و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ،
اﻧﺮژى ،آب و ﺑﻨﺎدر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰارﻫﺎى ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ
ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن را ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮمﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻣﻌﺪﻧﻰ و ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺣﻞ ﮐﺮد.
ﺛﺎﻟﺜﺎً اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮى ﻫﻢ ﺑﺮاى رﻓﻊ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴــﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى
ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﺷﻮد و ﻣﺪل اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد .ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮان
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزى ﮐﺮده و اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴــﺐوﮐﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﻣﻌﺪﻧﻰ ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﻘﺎى ﺣﻘﻮق
اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ،اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﻰ ﺷﻔﺎف و رﻗﺎﺑﺘﻰ ﺑﺮاى واﮔﺬارى ﻣﻌﺎدن و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى
ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

رﯾﻠﻰ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى اﻧﺮژى ،ﻃﺮحﻫﺎى اﻧﺘﻘﺎل آب و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﻰﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﺧﺎرﺟﻰ در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و اﻧﺮژى ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﻰﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴــﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدى ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﻰ ،ﺟﺪاى
از ﻓﺮاﻫﻢ ﺳــﺎﺧﺘﻦ اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎرى ﮐﺸﻮر ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎى
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهاى از ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﻰ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻌﺪﻧﻰ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدن ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﺧﺎرﺟﻰ،
ﭘﺎﯾﺪارى ﻧﺴﺒﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﻣﻌﺪﻧﻰ ،ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرى ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارىﻫﺎ ،ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎى ﭘﺴﯿﻦ
و ﭘﯿﺸــﯿﻦ ﻗﻮى ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎرى ،ﻣﻰﺗﻮان ادﻋﺎ
ﮐﺮد ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎى رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدى را در آﯾﻨﺪه دارد.

 Á Áتحریمهای خارجی تا چه میزان مانع فعالیتهای معدنی خواهد شد و چه باید کرد؟

قابلیت
موجود
در مجموع با
توجه به ذخایر
گسترده معدنی،
قابلیت رشد سریع
بخش معادن،
قابلیت جذب
سرمایهگذاری
خارجی ،پایداری
نسبیفعالیتهای
معدنی ،ماندگاری
طوالنی
سرمایهگذاریها،
پیوندهایپسین
و پیشین قوی با
سایرفعالیتهای
اقتصادی و کمک
به بهبود تراز
تجاری ،میتوان
ادعا کرد بخش
معادن و صنایع
معدنی کشور
قابلیتتبدیل
شدن به یکی از
پیشرانهای رشد
اقتصادی را در
آینده دارد.

ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ،ﻣﺸــﮑﻼت ﮔﺴﺘﺮدهاى ﺑﺮاى ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ اﯾﺠﺎد
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ از ﺳــﻪ ﺣﻮزه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اول آﻧﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاى از آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻰﺷﻮد .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﻰ ،از
ﯾﮏ ﻃﺮف ﻧﺮخ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ واردات رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺴﯿﺎرى از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﺻﺎﺣﺐﻧﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪه
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻌﺪﻧﻰ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
داﺷــﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎورى و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺎرى و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن
ﮐﺸﻮر را دﭼﺎر ﻣﺸــﮑﻼت ﺟﺪى ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .دوم آﻧﮑﻪ ،ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ از ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﻌﺪﻧﻰ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ،ﻣﺰﯾﺘﻰ
ﺑﺮاى ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﻰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ،
اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺰرگ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارز ﺻﺎدراﺗﻰ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﻰ روﺑﻪرو ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﻰ را ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎى ﺟﺪى ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺳﻮم آﻧﮑﻪ ،ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺴﯿﺎر
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺧﺎرﺟﻰ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ .اﺳﺎﺳﺎً ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﻌﺪﻧﻰ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ
ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﻰ و ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﺑﺰرگ ﺧﺎرﺟﻰ
اﻣﮑﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﻣﻌﺪﻧﻰ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪى ﻧﮑﺎت ﻓﻮق ،ﻣﻰﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺴــﯿﺮ
اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎورى ،ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل و ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از رﮐﻮد ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮان اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ را اﻧﺠﺎم
داد از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﺴﺮﺳــﯿﻮمﻫﺎى داﺧﻠﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﺮاى ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﻣﻌﺪﻧﻰ ،اﻧﺘﺸــﺎر اوراق دوﻟﺘﻰ ﺑﺮاى ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﻣﻌﺎدن ،ﺣﺬف ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎى ﺻﺎدراﺗﻰ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻌﺪﻧﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮحﻫﺎى زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻰ از ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاى
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﻰ.
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