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آينده نزديك است

نگر
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خرسنديم كه با ياري خداوند متعال ،يكمين
ش��ماره از نش��ريه آيندهنگر را تقديم شما
خوانندگان محت��رم ميكنيم آيندهنگر در
پي آن اس��ت كه خوانندگان خود را هر ماه
به سفري در اعماق آينده ببرد و ميكوشد
یحیی آلاسحاق آينده را به تصوير كشيده و در مسير شكل
رئیس اتاق بازرگانی بخش��يدن به آينده با عظمت و الهامبخش
و صنایع و معادن ايران اسالمي گام بردارد.
استان تهران جهان بشري در حال گذاري شتابان از عصر
صنعت��ي به عصر اطالعات و دانايي اس��ت
ويژگي بارز عصر اطالعات و دانايي ،افزايش يافتن سرعت
تغييرات در سطوح و حوزههاي گوناگون جامعه بشري
اس��ت .اين تغييرات پيامد پيشرفتهاي سرسامآور علم
و فناوري اس��ت كه با گذر زمان نيز در حال گس��ترش
هستند .عدم توجه به اين سوناميهاي تغيير ،غافلگيري و
پشيماني را به دنبال دارد.
انسانها پس از جنگ جهاني دوم و آشكار شدن اين
واقعيت كه رشد علم و فناوري ،تغييرات شگرفي به همراه
دارد و تغييرات كوچك ،پيامدهاي بزرگي ايجاد ميكنند
در پي شناسايي و بهكارگيري
ابزارهاي��ي برآمدن��د ك��ه از
آيندهنگر ،تنها يك رس��انهي
غافلگيري و شگفتزدگي در
اطالعرسانينيست،بلكهميتواند
برابر طوفان سهمگين تحوالت
پلي براي تعامل هر چه بيشتر
جلوگيري كنند .يكي از اين
بازرگان��ان ،فعاالن اقتص��ادي و
ابزاره��ا ،آيندهپژوهي بود كه
مديران دولتي كشور شود.
از ده��هي  1940مي�لادي
ب��ه انديش��كدهها و مراك��ز
سياستگذاري راه يافت .آيندهپژوهي دانشي است كه به
انس��ان ميآموزد در مصاف با آيندهي مبهم در پيشرو،
چگونه از كمترين زيان برخوردار شده و بيشترين سود
را به چنگ آورد .آيندهپژوهي در پي آن است كه انسان
را در مسير آينده كه سرشار از عدمقطعيت و آشوب است
همراهي كرده و او را در برابر هر رويداد غيرمنتظره آماده
سازد .آيندهپژوهي كار خود را با پيشبيني آغاز كرد و در
ابتدا آيندهپژوهان ميكوشيدند با بهرهگيري از روشها و
اصول علمي احتماالت آينده را شناسايي كنند .اما امروزه
انتظار آن است كه آيندهپژوهي پا را از اين فراتر گذاشته و
به معماري هوشمندانه آينده بپردازد .آيندهپژوهان امروز
بر اين باور هستند كه ميتوان در آينده تغييراتي ايجاد
كرد و آينده را آنگونه كه مطلوب ما است برپا كرد.
البته توجه به آينده و انديشيدن پيرامون آن ،مقولهاي
تازه نيس��ت و از ديرباز انسانها در پي پيشبيني آينده
بهمنظ��ور ارضاي حس كنجكاوي و بسترس��ازي براي
رسيدن به اهداف كوچك و بزرگ بوده است .طالعبيني
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و غيبگويي ،ش��واهدي بر اين مدعا هستند كه در ادوار
گوناگون تاريخ همراه انس��انها بودهان��د .حتا فريس از
جامعهشناسان معاصر معتقد است كه قابليت پيشبيني
آينده بهطور غريزي در انسان وجود دارد و از هنگام تولد
توانايي نگاه به آينده در انسانها شكل ميگيرد .نوزاد با
نخستين گريه ميآموزد كه ميتوان آينده را پيشبيني
كرد ،زيرا هر گري��ه بازخورد و مراقبت ديگران را در پي
دارد .هر چند اين پيشبيني تنها چند لحظه فراتر از زمان
حال را در برميگيرد ،اما با گذر عمر و رشد عقالني ،عمق
نگاه به آينده افزايش يافته و اين قابليت بيش از پيش در
اختي��ار ارادهي او قرار ميگيرد .با پيدايش آيندهپژوهي،
انس��انها امكان تغيير در آينده را باور كردند و آينده را
بهگونهاي نظاميافته مطالعه ميكنن��د .امروز جامعهاي
موفق اس��ت كه بتواند آينده را مطابق ميل خود تغيير
دهد.
براي مطالعهي نظاميافته آينده ،پرسشهايي از اين
دست مطرح ميشود:
براي انديشيدن پيرامون آينده ،چه روشها و الگوهايي
بايد بهكار گرفته شود؟
آيندهي مطلوب چگونه بايد طراحي شود؟
چه عواملي ما را در ش��كلدهي هر چه بهتر آيندهي
مطلوب ياري ميرسانند؟
چگون��ه بايد براي انجام طرحه��ا و برنامههاي آينده
آماده شويم؟
در برهههاي زماني گوناگ��ون ،انتخابهاي بديل ما
براي طرح و برنامهها چيست؟ و
پيامدهاي آتي گزينش هر ي��ك از اين بديلها چه
خواهد بود؟
هدف آيندهپژوه��ي از مطالع��ه و پژوهش پيرامون
آينده ،پاس��خگويي به اين ش��ش پرسش اساسي است.
در اين فرايند ،دان��ش آيندهپژوهي بر دورنماها و پيش
انگاش��تهاي ويژهاي استوار است كه با كمك آنها به
تفك��ر نظاميافته و صريح پيرامون آين��ده ميپردازد .در
اي��ن دانش ،نظريهها ،روشه��ا و ارزشهايي وجود دارد
كه با شناس��ايي آيندههاي بديل و تعيي��ن آيندههاي
ممكن ،محتم��ل و مرجح ،فرداها را ابهامزدايي ميكند.
به بياني روش��نتر ،آيندهپژوهي براي مطالعهي آينده و
تحقق اهداف كليدي خود ،در پي آن است كه انتظارات
ما از آينده را شناس��ايي ك��رده وكمك كند كه تمامي
توان و ظرفيت عوامل ش��كلدهنده در راس��تاي تحقق
مطلوبترين بديل آينده جهتدهي شوند.
در آيندهپژوه��ي همواره صحبت از آيندهها اس��ت و
اين اصل كه در پيشروي هر فرد ،س��ازمان و جامعهاي
آيندههاي متفاوتي وجود دارد به يكي از پيشفرضهاي

ورود به عرصهي آيندهپژوهي تبديل شده است .اما بايد
توجه داشت آيندهها زماني كه به حال تبديل شوند يكي
ميشوند و تمامي جوامع ،افراد و حوزهها را دربر ميگيرد.
بنابراين هنگامي ميتوان به موفقيت آيندهپژوهي اميدوار
بود كه آيندهپژوهي در تمامي حوزهها وارد شده و تمامي
افراد يك جامعه در مسير تحقق يك آيندهي مطلوب گام
بردارند .بنابراين آيندهپژوهان ميكوشند تا فعاليتهاي
آيندهپژوهانه در تمامي حوزههايي چون ،اقتصاد ،فرهنگ،
فن��اوري ،دفاع و  ...وارد ش��ده و افزون بر خلق آيندهاي
مطلوب براي آن حوزه ،آيندهي كل بش��ريت را به سوي
آرمانشهر جهتدهي كنند.
گام نخست ورود آيندهپژوهي به هر عرصهاي ترويج
آن و ايج��اد فرهنگ آيندهانديش��ي و توجه به آينده در
سطوح گوناگون آن است .ميبايست در ابتدا اين باور را
ايجاد كرد كه آينده ثمرهي عملكرد ديروز و امروز ماست
و ميتوان آينده را به گونهاي هوشمندانه برپا ساخت.
نشريه آيندهنگر با عنايت به اين مهم ،آغازي بر ترويج
آيندهپژوه��ي و ورود آن ب��ه عرصهي اقتصاد و بازرگاني
اس��ت .اين نش��ريه كه در اتاق بازرگاني و صنايع معادن
استان تهران شكل گرفته است تمامي فعاالن اقتصادي،
صاحبنظران ،بازرگانان و ...بخش اقتصادي كشور را هدف
خود گرفته و ميكوشد تا در برپايي آيندهي مطلوب براي
اقتصاد كشور تأثيرگذار باشد.
آيندهنگر ،تنها يك رسانهي اطالعرساني نيست ،بلكه
ميتواند پلي براي تعامل هر چه بيشتر بازرگانان ،فعاالن
اقتصادي و مديران دولتي كشور شود .آيندهنگر باور دارد
كه با همت جمعي و ايجاد جريان اجتماعي ،چش��مانداز
اقتصاد كشور ميتواند محقق باشد و فرداي ايران اسالمي
متف��اوت با امروز آن باش��د .اقتدار اقتصادي ،توس��عهي
پرشتاب و پايدار و افزايش روزافزون فرصتهاي اقتصادي،
شعاري است كه تمامي دستاندركاران اين نشريه آن را
وجههي همت خود قرار داده و به آن باور دارند.
ماهنامه ،هنوز نوپا است و قطعاً مخاطبان فضليتمند
آن ،كاستيها را به ديدهي اغماض خواهند نگريست و با
ارايهي بازخوردها ،نقدها و رهنمودهاي خود ،شكوفايي
اين حركت مقدس را به همراه خواهند داشت.
در پاي��ان برخ��ود الزم ميدانم از هم��كاري تمامي
عزيزاني كه در ش��كلگيري و انتش��ار نشريه مشاركت
داشتهاند ،صميمانه سپاس��گزاري كنم و بهطور ويژه از
آقايان دكتر سيد محمود حسيني ،مهندس محمدمهدي
راس��خ و دكتر جاويدان تشكر و قدرداني كرده و منتظر
پيشنهادهاي سازندهي صاحبنظران براي پربارتر كردن
نشريههستيم.
و منا ...التوفيق

یادداشتها

برنامه ،عمل و آینده
توصیههایی به صاحبان کسب و کار و مدیران شرکتها

1

ابهام راهنماي عمل
نيست!چه بايد كرد؟

2

آزمون و خطا كنيد! برنامه داشتن علمي
نيست!

نگر
آینده

صاحب��ان كس��ب و كار و مديران ش��ركتها و يا
سازمانها طرفدار اين منطق هستند كه كار خود
را با اين س��ؤالها ش��روع كنند كه در حال حاضر
کجا هستيم؟ و به كجا ميخواهيم برويم؟ و سپس
راهبردهاي خود را براي رفتن به س��وي آن آينده
طراح��ي مي كنند ،در اين رويك��رد اهداف از قبل
تعريف شده و تصميمات اصلي قبل از اجرا مشخص
شده اند .
آنها بر اين باورند كه در اتخاذ تصميمات مهم
بايد از فرايند زير پيروي كرد.
تجزيه و تحليل محيط رقابت و منابع س��ازمان
يا شركت
تدوين اهداف روشن ،عملي و منطقي
تجزيه و تحليل راههاي دس��تيابي به اهداف و
انتخاب بهترين راه يا راهبردها
اجرايتصميمات
اما چه كسي يا كساني ميتوانند در شرايط فعلي
ايران و اقتصاد جهان ادعا كنند كه
آينده را ميتوان پيشبيني كرد حداقل تا آنجا
كه بت��وان يك تصميم مطمئن ب��راي بلند مدت
گرفت.
ميتوان اهداف را به صورت روش��ن و مشخص
تعريف کرد؟
ميتوان مطمئن بود كه راه انتخاب شده ما را به
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برنامه ريزي بر دو فرض اساسي
تكي��ه دارد :اول ،جهان كس��ب
و كار جهان نس��بتاً مطمئن و
سيدمحمود حسيني ساختار يافته است .دوم ،امكان
پيش بيني روندها و رويدادها تا
حد قابل قبولي وجود دارد.
اما شواهد نشان ميدهد كه حداقل در ايران هر
دو فرض غلط اس��ت و اين به دليل آن نيست كه
كوششهاي انجام شده در حوزه پيشبيني ضعيف
است بلكه ناشي از شرايط ساختاري جامعه است
كه پيشبينيها را غيرممكن ساخته است چرا كه
آينده بستگي زيادي به انتخاب مقاماتي دارد كه از
حيطه اختيارات بسيار گستردهاي برخوردار هستند
و از آن مهمتر تابع هيچ برنامه مدون و تعريف شده
يا حداقل اصول ثابت و روشني هم نيستند بنابراين
پيچيدگ��ي و عدم اطمينان ذات��ي نظام اقتصادي
كشور بيشتر شده و طبعاً ابهام بر همه فضاي كسب
و كار حاکم است .اما عمل نيازمند عدم ابهام است.
ابهام راهنماي عمل نيست و لذا مديران براي تسلط
بر ابهام تالش زيادي از طريق جمع آوري اطالعات،
پردازش و تفسير آنها صورت مي دهند اما شرايط به
گونهاي است كه نميتوانند به صحت اين اطالعات
اطمينان كنند و نسبت به نتايج آن مطمئن باشند.
بنابراين صاحبان كس��ب و كار بايد بپذيرند كه
ابهام ،ذات كار آنها است و قادر نيستند با ابزارهاي
مديريتي آن را حذف كرده و در چارچوبي منطقي
تصميمگيري كنن��د .آنها بايد بپذيرن��د كه قادر
نيس��تند حوزههايي از محيط را م��ورد توجه قرار
بدهند كه امكان پيش بيني و در نتيجه برنامهريزي
وجود داش��ته باش��د پس چه بايد كرد؟ اگر آينده
ناش��ناخته باش��د چگونه ميتوان مسير و مقصود
راهبرد نهايي را بنا نهاد؟ و اگر آينده مقصدي روشن
و قابل پيشبيني نداش��ته باشد چگونه ميتوان بر
فعاليتهاي گوناگون سازماني نظارت كرد.
پاسخ به اين گونه سواالت بسيار سختتر از آن
اس��ت كه در يك مقاله بدان جواب داده ش��ود اما
يك راه پيشنهادي اين است كه به نكات زير توجه
خاصي مبذول نمائيد.
بپذيري��م كه ام��كان ابهامزداي��ي كامل از يك
موقعيت تصميم وجود ندارد.
تحت ش��رايط ابهام بايد تصميم را تا زماني كه
فرصت داريم به تاخير بيندازيم تا از ابهامات كاسته

شود.
انعطاف پذيري توس��عه شركت بايد تا آنجا كه
امكان دارد درخصوص اقدامات راهبردي باالرود.
چگون��ه خوب كاركردن در ش��رايط فعلي و در
آينده نزديك با اطالعات قابل اعتمادي كه در دست
داريم اصالت دارد ،نبايد مبناي كارمان را اهداف و
تصميمات اتخاذ شده در گذشته قرار بدهيم .بايد
اهدافم��ان را در دورههاي كوتاهم��دت با توجه به
اطالعات جديد از نو تعريف كنيم .به عبارت ديگر
مطلوب ب��ودن اهداف تعيين ش��ده را دائماً مورد
سنجش قرار بدهيم.
بهينه كردن اقدامات در كوتاهمدت و داش��تن
رضايت بلندمدت را بايد مد نظر قرار داد و باالخره
توسعه توانمنديهاي گفتوگو باصاحبان قدرت و
نفوذ و تكيه بر اطالعات ناقص از الزامات اين محيط
است .محيطي که تغييرات گسسته و ناگهاني ،ذات
آن هست.

اهداف مي رساند.
اگر ما از منافع كوتاه مدت چشم پوشي كنيم به
منافع بلند مدت دست پيدا خواهيم كرد؟
مناسبات سياسي و اقدامات غافلگيرانه دولت و
دست اندركاران قدرت را مي توان پيشبيني كرد.
پس چه باي��د كرد؟ چگونه عم��ل كنيم؟ اگر
نتوان برنامه داشت ،اگر نتوان اقدامات دولتمردان
را پيشبيني کرد؟ اگر درگير روابط پرتنش خارجي
باشيم اگر ورود بيحساب و کتاب کاالهاي رقيب را
با قيمتهاي بسيار پائين در بازار داشته باشيم آيا
راهي جز آزمون و خطا داريم؟ آيا راهي به جز تجربه
و حركت گام به گام و تدريجي داريم؟ آيا به غير از
اين است كه انتخاب بهترين گزينه معنا دار نيست؟
بنابراين انتخاب رويكرد آزمون و خطا تنها گزينه ما
اس��ت ،اما انتخاب اين رويكرد به معناي روزمرگي
نيست ،به معناي انفعالي كاركردن نيست؟ به معناي
عدم كوشش و تالش براي شناخت اوضاع كسب و
كار نيست بلكه به معناي درست آن بايد توجه كرد
و آن معنا در كار دانش��مندان يافت ميشود ،آنها
پس از همه تالشهاي علمي هنگامي كه به نتيجه
نميرسند دست به آزمايش زده و ازطريق آزمون و
خطا كار را پيش ميبرند .بنابراين مديران هم بايد
توجه كنند كه راهي ج��ز اين ندارند؟ و راهي جز
اين برايشان نگذاشتهاند! در اين رويكرد برنامهريزي
كوتاهمدت و واكنش س��ريع در مقابل رخدادها و
رويدادها اصالت داش��ته و بايد بر ش��م مديريت و
كارآفريني تاكيد كرد .بقاي شركتها در اين است
كه انعطاف پذير بوده و بتوانند با تغييرات ناگهاني و
دائمي روبرو شوند.
كاراي��ي عمليات خود را ب��اال بوده و بدانند كه
اقتص��ادي عمل كردن بهترين راهبرد اس��ت و تا
آنجا كه امكان دارد با سرمايهگذاريهاي كوچك و
متعدد در حوزه يا محصوالتي که داراي قابليتهاي
ممتاز بوده و يا توان ايج��اد اين قابليتها را دارند
اق��دام به آزم��ون آنها در عمل و در ب��ازار کرده و
بر مبناي تجربه حاصل از اين آزمونها راهبردهاي
خود را به تدريج ش��کل بدهن��د .اگرچه قطعاً اين
رويکرد توام با افزايش هزينههاي سرمايهگذاري و
کاهش انگيزههاي مدي��ران براي اجراي طرحهاي
بلندمدت ت��وام خواهد بود اما چه بايد کرد؟ وقتي
که نتوان برنامهريزي کرد؟ و يا با اقدامات نسنجيده
امکان پيشبيني را از صاحبان کس��ب و کار سلب
کنند براي فرار از روزمرگي جز آزمون و خطا راهي
نيست!
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معجزه اي رخ نخواهد داد

ش��كي نيس��ت كه بحرانه��اي اقتصادي،
سياس��ي و تحوالت فناورانه و جهانيشدن بازارها
وضعيت بسيار سخت و پيچيدهاي را براي صاحبان
كس��ب و كار ايجاد كرده اس��ت .هيچ چيز مصون
از تغيير نيس��ت و تغيير هم الزامات خاص خود را
دارد و نگرانيها را ايجاد ميكند ،روش��ن است كه
داش��تن تصويري واقعنگران��ه از موقعيت جاري و
شناسايي آثار انتخابهاي راهبردي در شكل دادن
به دنياي آيندهي كس��ب و كار از جمله مهمترين
وظايف مديران ،مشاوران و سرمايهگذاران است تا
بتوانند پاسخ صحيح و به موقعي به تغييرات سريع
و ناشناخته بدهند و يا اينكه آهسته آهسته حركت
كرده تا تقدير چه باشد و سرنوشت آنها چگونه رقم
زده شود اما آنچه مسلم است معجزهاي رخ نخواهد
داد و بايد ب��ا اتكا به خداوند ،خود تدبير كرده و تا
آنجا كه امكان دارد پاسخهاي مناسبتري به شرايط
جديد بدهيم.
توصيهه��اي مختلفي براي مدي��ران در چنين
وضعيتي شده است و هر محقق و مشاور از زاويهاي
به موضوع نگاه كرده و رهنمودهايي ارايه كرده است
ام��ا به لحاظ تاريخي دو رويكرد كلي يا دو پارادايم
راهنماي مديران بوده است كه توجه و تاكيد بر هر
دوي آنها از الزامات كار مديران در ش��رايط جديد
اس��ت پارادايم نخس��ت به لحاظ تاريخي پارادايم
بهرهوري بوده اس��ت اين پارادايم بيان ميكند كه
س��ودآوري در حد باال هنگامي حاصل ميش��ود
كه كاراي��ي بخشهاي مختلف باال رفته و مديران
بهرهوري نيروي كار را حداكثر كنند و به الزامات آن
توجه نمايند .گروه دوم نظر ديگري دارند آنها معتقد
هس��تند كه كاهش رشد و سودآوري شركتها به
دليل تغييرات سريع محيط كسب و كار و ناتواني
مديران در پاس��خ به تحوالت گسسته و ناشناخته
اس��ت بنابراين پاس��خ اثربخش به دگرگونيها و
روندهاي محيط عامل اصلي موفقيت ش��ركتها
خواهد بود.
مطالعات نش��ان ميدهد كه شركتهاي مدرن
و موف��ق بر هر دو موضوع تاكيد خاص دارند آنها
اقدامات س��ودآور كوتاه مدت را به موازات توسعه
راهبردي بلندمدت دنبال ميكنند و ميدانند كه
توسعه راهبردي و سودآوري كوتاهمدت به يك
اندازه براي موفقيت بلندمدت شركت حايز اهميت
هستند.
تخصيص منابع بايد بر مبناي شدت رقابت در
بازار براي سودآوري كوتاهمدت و نوسانات و تالطم
محيطي براي توس��عه راهبردي ص��ورت گرفته و
توازن مناسبي ميان آنها برقرار باشد.
و باالخره دوب��اره اين نكته را بايد تذكر داد كه
اين دو پارادايم يا رويكرد بايد به موازات هم به پيش
بروند نه اينكه به صورت متوالي اينكار انجام شود.
بديهي اس��ت شناسايي و انتخاب بازارهاي جذاب،
فناوريه��ا و محصوالت جديد و ارتباط مناس��ب
برقرار كردن با دولت و گروهها و سازمانهاي با نفوذ
براي ايجاد فضاي مطلوب جهت توسعه قابليتهاي
بلندمدت از الزامات اوليه پارادايم توسعه راهبردي
جهت سودآوري بلندمدت است.

مذاکره یا سازش؟
آينده نگري سياسي ايران
آيندهنگري س��طوح مختلفی
دارد ،براي يك توليدكنندهي
ف��رش دس��تباف ،آين��دهي
تقاضا ب��راي ف��رش در داخل
و خ��ارج ،آين��دهي نيروي كار
عباس عبدی توليدكنن��دهي فرش ،آيندهي
تولي��د و عرضهي م��واد ا ّوليه،
مق��ررات صادرات از كش��ور و واردات در
آيندهي
ّ
كشورهاي مقصد و نيز آيندهي كاالهاي جايگزين
مث��ل موكت ،ف��رش ماش��يني و  ...تمام��اً براي
اهم ّيت دارد .اين پايينترين سطح
برنامهريزي او ّ
آيندهنگري براي چنين توليدكننده است ،در سطح
تورم و  ...نيز مهم است و در سطح
باالتر قيمت ارزّ ،
وضعيت
نيز
و
كالن
اقتصاد
هاي
كالنتر ش��اخص
ّ
اهم ّيت پيدا
رواب��ط خارجي و سياس��ت داخل��ي ّ
ميكند .تا هنگاميكه سطوح باالتر آيندهنگري از
ثبات نسبي برخوردارند ،ف ّعال اقتصادي بايد سطوح
پايينتر را موض��وع آيندهنگري خود قرار دهد .ا ّما
هنگاميكه س��طوح باالتر دس��تخوش تح ّوالت
و تغييرات هستند ،بس��نده كردن به آيندهنگري
سطوح پايينتر براي برنامهريزي كفايت نميكند.
ذهنيت عموم ف ّعاالن
در شرايط كنوني ايران نيز،
ّ
متوجه احتماالت مختلف سياسي است،
اقتصادي
ّ
بهويژه اتّفاقات رخ داده در س��ال جاري ،بحراني را
متغيرهاي ديگر را تحت تأثير
رقم زده كه همهي ّ
خود قرار داده اس��ت .از اين رو در ش��رايط كنوني
پرداختن به سناريوها و احتماالت مختلف آيندهي
اهم ّيت
سياس��ي ايرن براي هر گونه آيندهنگري ّ
فراوان دارد.
روشن است كه براي آينده سياسي ايران مي توان
با توجه به روندها و رويدادهاي مختلف سناریوهای
متعددي طراحي كرد كه ه��ر كدام از آنها جهت
تحليل حوزه اي از محيط سياسي آينده كسب و
كار مفيد باش��ند .اما براي صاحبان كسب و كار و
مديران شركت ها توصيف سناریوهایی که احتمال
رخ دادن آنها باالس��ت حائز اهميت ميباشد ،اين
گروه خواهان آن هستند كه بدانند بر اساس شواهد

موجود و دانش و اطالعات در دسترس چه آينده
اي در امتداد وضعيت فعلي رخ خواهد داد و آيا مي
توان با استفاده از منطق حاكم بر روندهاي گذشته
و جاري آين��ده را تا حدودی براي تصميم گيري
هاي مهم كشف كرد و يا به دليل ناشناخته بودن
اوضاع سياس��ي و بحران هاي داخلي و خارجي و
سرعت تغييرات محيط امكان شناخت معتبر آينده
وجود ندارد و صاحبان كسب و كار چاره اي ندارند
ج��ز اينكه با اتكاء به رويك��رد گام به گام و اهداف
كوتاه مدت به استقبال رويدادهاي ناشناخته رفته و
از برنامه هاي بلندمدت اجتناب نمايند .بديهيست
حالت اخير مدنظر اين نوشته نبوده و فرض بر اين
است كه مي توان با شناخت و تبيين وضع موجود
و روندها و رويدادهاي احتمالي آينده سناریوهای
محتمل و واقع بينانه اي را شناسايي كرد به همين
دليل س��ناریوهای محتمل را از دي��دگاه دولت و
منتقدين مورد بررسي قرار داده و نشان مي دهيم
كه محتملترين حالت ها براي سال آينده چه حالت
هايي خواهد بود.
قب��ل از هر چيز بايد اذعان كرد كه پيشبيني
آيندهي سياس��ي به طور عام و آيندهي سياس��ي
در ايران به طور خاص بس��يار سخت است ،زيرا بر
خالف اقتصاد يا برخي زمينههاي اجتماعي مثل
متغيره��اي آن از د ّقت و وضوح قابل
جمعيت كه ّ
ّ
توجهي برخوردارند و كنشگران آن نيز از قاعدهي
ّ
تبعيت ميكنند و نيز رفتارها
روشن هزينه و فايده ّ
تكرارپذيرند ،در نتيجه آيندهنگري در اين زمينهها
توجه��ي امكانپذير اس��ت .ا ّما در
با د ّق��ت قابل ّ
سياست هيچكدام از اين تقاط ق ّوت وجود ندارد .از
متغيرهاي آن شفّاف و قابل سنجش دقيق
يك سو ّ
نيست ،از سوي ديگر معيارهاي رفتاري كنشگران
تبعيت نميكند
آن لزوماً از قاعدهي هزينه و فايده ّ
و ترجیح��ات ایدئولوژیک هم ب��ه میان می آید و
باالخره اتّفاقات سياسي بيش از آنكه از الگوهاي
تبعيت كند ،هر كدام يك مورد
گذشته و تكرارپذير ّ
خاص است؛ كه اين نكات مجموعاً موجب كمد ّقتي
در آيندهنگري سياس��ي ميش��ود .ا ّما كمد ّقتي و

تعين كافي در اين زمينه موجب نميش��ود
عدم ّ
كه آيندهنگري آن تعطيل ش��ود ،زيرا تأثيرگذاي
متغيرهاي سياسي در جوامعي چون ايران تا بدان
ّ
ذهنيتي ولو تقريبي از
اهم ّيت دارد كه داشتن
حد ّ
ّ
سناريوهاي محتمل از آيندهي سياسي كشور ،براي
ف ّعاالن عرصهي اقتصاد اولويّت خواهد داشت .ضمن
اينكه كنشگران اقتصادي نيز ميتوانند بر حسب
اولويتهاي خود به نحوي رفتار كنند كه وقوع يكي
از سناريوهاي مطلوب را در آينده تقويت نمايند و
احتمال وقوع سناريوهاي نامطلوب را کم كنند.
آيندهنگري سياسي ايران را در دو بعد خارجي و
داخلي بايد تفكيك كرد ،گرچه اين دو بعد كمابيش
بر يكديگر تأثير متقابل دارند.
روابط خارجي

سياست داخلي
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اتّفاق��ات انتخابات و  22خردادماه س��ال ،88
منجر به شكافهاي عميق سياسي گرديده است
جدي
مدت بسيار ّ
مدت و بلند ّ
كه آثار آن در كوتاه ّ
خواه��د بود .اين اتّفاقات ب��ه طور معمول موجب
انتقال طيفهاي سياسي به تناسب موقعيت آنان از
داخل به بيرون شده است .موازنهي قواي سياسي
همچنان ب��ه نفع حكومت اس��ت ،جريان منتقد
فاقد رهبري صاحب نفوذ كالم اس��ت ،در نتيجه
ادام��هي بحران در خيابانها منج��ر به راديكالتر
شدن انتقادات و مطالبات ميشود .چنين اتّفاقي
از يك س��و ميان منتقدان ش��كاف ايجاد نموده و
آنها را تضعيف ميكند ،و از س��وي ديگر دس��ت
دولت را براي برخورد و مواجهه بازتر ميكند .اين
مدت به نفع ساختار
اتّفاق ممكن اس��ت در كوتاه ّ
سياسي باشد ،ا ّما قطعاً بحران را حل نخواهد كرد
و صرفاً بروز آن را به تأخير خواهد انداخت .به ويژه
آنكه در چنين وضعي ،شكافهاي داخلي ساختار
قدرت نيز تش��ديد خواهد شد و بنيان سياسي را
نيز ناپايدار ميكند و كافياست كه كلّيت ساختار
سياس��ي با شو ّكي پيشبينينش��ده مواجه شود،
چنين شو ّكي ميتواند ناشي از اجراي طرح اصالح
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وضعيت كنوني ايران در روابط خارجي ناپايدار
ّ
مدت نميتواند به همين شكل
اس��ت و در ميان ّ
امنيت
ادامه يابد ،زيرا ايران تحت تحريم ش��وراي ّ
ق��رار دارد و چند قطعنامه عليه آن صادر ش��ده و
تحريمهاي اياالت متّحده نيز مزيد بر مشكل شده
اس��ت .ناپايداري اين وضع از آنجا ناشي ميشود
كه؛ تا هنگاميكه زمينهه��اي ايجادكنندهي اين
تحريمها به ق ّوت خويش باقي بماند ،طبعاً شوراي
امنيت گرايش به تش��ديد اي��ن تحريمها خواهد
ّ
حدي گس��ترش ميدهد كه
داش��ت و آنها را تا ّ
تحمل فشار آن براي ايران سخت باشد و با اتّفاقي
ّ
كه براي ليبي رخ داد ،مواجه شود .طبيعي است كه
مسائل منطقهاي چون عراق و افغانستان يا لبنان و
فلسطين و يا قيمت نفت ميتواند موجب تشديد
يا تضعيف اين جريان تحريم ش��ود ،ا ّما نميتواند
رون��د آن را بکلی متو ّقف كند و از این مهمتر این
روند را تغییر جهت عکس دهد .از سوي ديگر اين
احتمال هم وج��ود دارد كه ايران در برابر افزايش
فشارهاي تحريمي ،سكوت نكند و واكنش نشان
دهد كه اين مسأله به نوبهي خود عامل ديگري در
تأييد ناپايداري وضع وجود است .از همه مهمتر اين
كه تغيير روز به روز در موازنهي نظامي ،موجبات
ناپاي��داري موازنهي سياس��ي را فراهم ميكند و
مدت
آيندهي روابط سياس��ي خارجي را در كوتاه ّ
دچار ناپايداري ريشهدارتري مينمايد.
موضوع��ات اصلي كه زمينهس��از اي��ن بحران
هستند ،جدا از رقابت سياسي منطقهاي ،به چند
مورد اصلي هستهاي ،فلسطين ،كشورهاي همسايه
و حقوق بشر محدود ميشوند ،كه در اين ميان از
نظر غربيها ف ّعاليتهاي هستهاي نقطهي محوري
اين چالش اس��ت .زيرا از يك سو آنان توانستهاند
جدي در اين زمينه عليه اين ف ّعاليتها
اجماع��ي ّ
ايجاد كنند و صدور چند قطعنامه با اتّّفاق آرا عليه
ايران مصداق اين اجماع است ،و در مرحلهي بعد
جدي تاريخي اسرائيل و فلسطين قرار
كشمكش ّ
دارد كه به نحوي به موضوع هس��تهاي نيز ارتباط
پيدا ميكند ،در مراحل بعدي موضوعاتي از قبيل
عراق و افغانس��ان و رعايت حقوقبش��ر در داخل
كشور قرار دارد.
در این میان مسألهي هستهاي از يك جهت
وضعيت حيثيتي هم پيدا كرده است و
براي ايران
ّ

عقبنشيني از آن آثار و عوارض سوئي بر سياست
رس��می داخلي خواهد گذاش��ت .هر چند دولت
درصدد پيدا كردن راههايي براي حل اين چالش
از موضوع دفاع از منافع ملي نيز مي باشد از جمله
تالش هايي كه از حدود شش ماه پيش و با قول و
قرارهاي ژنو آغاز گرديده و تا كنون نيز ادامه دارد
اما با اين وج��ود حتي اگر توافقي در مورد مبادله
سوخت ميان ايران و كشورهاي غربي صورت بگيرد
بعيد به نظر مي رسد كه تحريم ها به اين زودي و
حداقل در سال آينده برطرف گردند و فرآيند عادي
س��ازي روابط ايران با غرب فرايندي روبه رشدی
شود بلكه بالعكس احتمال به توافق رسيدن طرفين
در موضوع هس��ته اي در كوتاه مدت چندان زياد
نيست .ضمن اينكه ايجاد تفاهم در ميان نيروهاي
موث��ر برفرايند تصميم گي��ري در داخل هم كار
آساني نبوده و زمان بر است .و بعالوه قابليت انجام
گفتگوهاي سازنده ميان جريان هاي مختلف هم
در شرايط پر تنش فعلي بسيار پائين است .بنابراين
عادي سازي روابط با غرب نسبت به گذشته مشكل
تر گرديده و حداقل تصور روابط دوستانه و تعامل
موفقيت آميز تص��وري دور از واقعيت هاي جاري
خواهد بود.
از سوي ديگر مش��كل بحران سياسي داخلي
و برداش��تهاي غربيها از مسألهي حقوقبشر در
ايران نيز به تشديد بحران در روابط ميان طرفين
وضعيت
افزوده است .در مجموع ميتوان گفت كه
ّ
مدت يا پيچيدهتر
روابط خارجي اي��ران در كوتاه ّ
و بحرانيتر ميشود ،يا در بهترين سناريو ،مطابق
مدت،
وضع موجود ادامه خواهد يافت .ا ّما در ميان ّ
وضعيت نيز قابل دوام نخواهد بود و بس��تگي
اين
ّ
نزديكي به تح ّوالت داخلي و نيز تح ّوالت منطقهاي
خواهد داشت كه شرايط به سوي عا ّديسازي پيش
برود يا به سوي تشديد و كشمكش.

اقتصادي و افزايش قيمت حاملهاي انرژي يا ناشي
از مشكالت در روابط خارجي يا تغييرات مهم در
منابع ارزی و درآمدهاي نفتي دولت باشد.
در شرايط كنوني چشمانداز روشني از مصالحه
و سازش ميان رهبران منتقد و حكومت به چشم
وضعيت سياسي
نميآيد و اين ابهام ،نقطهضعفي در
ّ
ايران است .بنابراين محتملترين حالت در ساختار
ي نشدن
سياسي ايران ،ادامهي وضع موجود و راض 
منتقدين است و بحران سياسي موجود ادامه خواهد
يافت و اگر مجال بروز پيدا
وضع ّيتروابطخارجيايران
نكند ،در اليههاي زيريني
جامع متراكم خواهد شد در كوت��ا ه مدّ ت ي��ا پيچيدهتر
و در پي فرصت مناس��ب و بحرانيت��ر ميش��ود ،يا در
ب��راي ابراز وج��ود خواهد بهترين سناريو ،مطابق وضع
مان��د .وضعی��ت کنون��ی
موجود ادامه خواهد يافت .ا ّما
سیاس��ی در داخل کشور
به نحوی موجب تضعیف در ميان مدّ ت ،اين وضع ّيت نيز
سیاست خارجی کشور هم قابلدوامنخواهدبودوبستگي
تح��والت داخلي و
شده اس��ت و ادامه آن نیز نزديكي به
ّ
تحوالت منطقهاي خواهد
به استهالک بیشتر سرمایه نيز ّ
سیاسی کش��ور در خارج
داش��ت كه ش��رايط به سوي
از مرزها منجر می ش��ود.
مطلوبترین س��ناریوهای عا ّديس��ازي پيش برود يا به
سیاس��ی در ایران کنونی سوي تشديد و كشمكش.
سازش و مصالحه در داخل
کشور و سپس تعدیل در مناسبات خارجی مطابق
منافع کشور است؛ که اگر چه چشم انداز روشنی
برای تحقق این سناریو مشاهده نمی شود اما غیر
محتم��ل نیز نخواهد بود .در پایان یادآوری اين
نكته مهم  ،ضروري اس��ت كه مديران و صاحبان
كس��ب و كار در انتخاب تصميمات استراتژيك به
همه س��ناريوها توجه كرده و تصميماتي را اتخاذ
نمايند كه در صورت وقوع هركدام از س��ناريو ها
كمترين خسارت را نصيب آنها كند ،به عبارت ديگر
ارزشمند بودن يا خوب بودن تصميمات را بايد در
پرتو همه س��ناريوهاي محتمل مورد س��نجش
قراردارد.
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آینده پژوهی ،اصطالحی که فرهنگستان
زبان و ادب فارسی از میان معادل های
دیگری نظیر آینده نگری ،آینده اندیشی،
آینده شناسی ،و  ...به عنوان برابر فارسی
برای واژه انگلیسی Futures Studies
علی پایا برگزیده اس��ت ،نام یک دانش-فناوری
استاد دانشگاه است که هرچند از دهه  1940به اینسو
ب��ه تدریج به صورت یک فعالییت نظام
مند در سطح بین المللی گس��ترش پیدا کرده اما
هنوز چنان که باید و شاید در قلمرو های دانشگاهی
استقرار پیدا نکرده است .البته در برخی از دانشگاه
ها و مراکز تحقیقاتی در ش��ماری از کشور ها ،این
رش��ته به عنوان یک دوره فوق لیسانس یا دکتری
ارائه می ش��ود ،ولی بیشترین میزان بهره گیری از
ظرفیت های این دانش-فناوری به وس��یله شرکت
ها و موسساتی صورت می گیرد که دستی از نزدیک
بر عمل دارند.
به عنوان مثال بنیاد َرند  RANDدر آمریکا ،که
به یک اعتبار بنیانگذار این دانش-فناوری (در شکل
نخستین آن) به شمار می آید ،در زمره آن دسته از
کانون های تفکر و تولید اندیشه است که به وزارت
خان��ه های دفاع ،انرژی ،امور خارجه و  ...در آمریکا
و نیز موسسات تجاری بزرگ در این کشور و احیانا
دیگر نقاط جهان ،مش��اوره های آینده پژوهانه ارائه
می دهد .ش��رکت بزرگ شل که در زمره بزرگترین
غول های نفتی است ،بخش مستقلی برای پژوهش
های آینده پژوهانه و نیز آموزش روش��ها و تکنیک
های آن به کارمن��دان خویش دارد .این هر دو الگو
در بسیاری دیگر از کشور ها و در سطح شرکت های
بزرگ و کانون های تفکر عینا دنبال می شود.
در تراز موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی نیز مراکز
نظیر موسسه س��انتافه در آمریکا ،جیمز مارتین در
انگلستان  ،و ماکس پالنک در آلمان نیز فعالییت های
پژوهشی و آموزشی در حوزه آینده پژوهی به صورت
همزمان دنبال می شود .برخی دانشگاهها و موسسات
آموزشی نیز مانند دانش��گاه هوستن در آمریکا و یا
دانشگاه استراثکالید در انگلستان دوره های آموزشی
این حوزه را تدریس می کنند .ش��مار بسیار زیادی
از موسس��ه های خصوصی نیز در سطح بین المللی
خدمات آینده پژوه��ی را در قالب انجام پروژه برای

سفارش های متقاضیان و یا دوره های آموزش روش
ها و متد های آینده پژوهی ارائه می دهند.
آینده پژوهی در ایران در دوران پس از انقالب با
عالقه و جدیت بیشتری در قیاس با اقدامات محدودی
که در سال های پیش از انقالب صورت گرفت ،دنبال
شده است .از نهاد های پیشتاز در این قلمرو می توان
به س��ازمان برنامه و بودجه و نیز وزارت دفاع اشاره
کرد که در دهه  1360نخس��تین گام ها را در این
زمینه با ترجمه برخی منابع و برگزاری ش��ماری از
کارگاه های آموزشی برداشتند .در دهه  1380مرکز
تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری مجموعه
ای از نهاد های دولتی نخستین فعالییت در خصوص
بومی س��ازی یکی از روش های اساس��ی در آینده
پژوهی موس��وم به آینده ن��گاری  foresightرا به
مرحله اجرا در آوردند .این حرکت با انجام پروژه ای
موسوم به “پروژه آینده نگاری مناسب ترین فناوری
ها برای ایران ( 1404پامفا)” آغاز شد .فاز دوم پروژه
در تابستان سال جاری به پایان رسید و پنج کتاب
به عنوان محصول پژوهی آن انتشار یافت .اجرای این
پروژه از آن حیث واجد اهمیت بود که فناوری آینده
نگاری در تقریبا همه کش��ور ها مورد استفاده واقع
شده است و ایران شاید تنها کشوری بود که در این

آینده پژوهی در ای��ران در دوران
پ��س از انق�لاب با عالق��ه و جدیت
بیش��تری در قی��اس ب��ا اقدام��ات
محدودی که در س��ال های پیش از
انق�لاب صورت گرفت ،دنبال ش��ده
اس��ت .از نهاد های پیش��تاز در این
قلمرو می توان به س��ازمان برنامه
و بودج��ه و نیز وزارت دفاع اش��اره
کرد که در دهه  1360نخستین گام
ها را در این زمینه با ترجمه برخی
منابع و برگزاری ش��ماری از کارگاه
های آموزشی برداشتند.

زمینه ،در سطح ملی ،گامی برنداشته بود.
اما اجرای آزمایشی پروژه آینده نگاری ،به همراه
فعالییت های متعدد دیگری که در بسیاری از نهاد
ها و موسسات دولتی و خصوصی که به آینده پژوهی
روی آورده ان��د به انجام می رس��د ،و نیز تاس��یس
دوره دکتری رش��ته آینده پژوهی در کشور و ایجاد
پژوهشکده آینده نگری ،در عین آن که اخباری نوید
بخش و امیدآفرین به شمار می آیند ،زنگ خطری
را نیز به صدا در آورده است که طنین آن را در حال
حاضر ناظران بصیرتر به روشنی و وضوح می شنوند.
این زنگ خطر به مساله واردات فناوری ها و ظرائف و
دقت های مربوط به بومی سازی آنها ارتباط دارد.
تجربه های تلخ کش��ور های در حال توسعه در
دهه های متمادی طی قرن بیس��تم بخوبی نشان
می دهد که اگر در اخذ و اقتباس فناوری ها ،دقت
های الزم صورت نگیرد ،ورود آنها نه تنها کمکی به
رشد و توسعه موزون و پایدار کشور نمی کند که می
تواند تبعات و نتایج ناخواسته و نامطلوب فراوانی را
به همراه بیاورد.
آینده پژوهی چنان که اش��اره ش��د یک دانش-
فناوری است .بخش��ی از آن با آموزه های معرفتی
همراه است و بخشی نیز با روش ها و تکنیک های
فناورانه و مهندس��ی .اما کاربرد صحیح روش ها و
تکنیک ها با تکیه به چارچ��وب های متدولوژیک
صورت می گیرد .چارچوب های متدولوژیک نیز به
نوبه خود با دیدگاه ها و چش��م انداز های فلسفی و
نظری ارتباطی تنگاتنگ و وثیق دارند .تجربه شکست
خورده کشور های در حال توسعه در اخذ تکنولوژی
ها ،عمدتا ناشی از این تلقی نادرست بوده است که
می توان به صرف وارد کردن محصول تکنولوژیک و
یا روش های کاربرد آن ،بر فناوری تسلط پیدا کرد.
اما کاربرد بهینه فناوری و توفیق در بسط و بهبود آن
تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که به جنبه
های نظری و فلس��فی زیرساز آن نیز توجه دقیق و
نقادانه مبذول شود.
اتخاذ رویکردی عقالن��ی و نقاد در قبال فناوری
های نو ،از جمله آینده پژوهی ،ضرورتی اس��ت که
غفلت از آن می تواند نتایجی ناگوار به همراه بیاورد.
در ای��ن خصوص می باید در موقعیت های دیگر با
تفصیل بیشتری سخن گفت.

آینده ایران

اقتصاد بر دوش نفت
دورنماي اقتصاد ايران در افق پنج ساله
عبدالرحيم پدرام

پيشبينيها از رش��د توليد ناخالص داخلي واقعي
ايران ،نش��ان از كاهش تدريجي آن در س��الهاي
آينده از  4/9درصد در س��ال  1387به  3/6درصد
درسال  1392است .با توجه به افزايش هزينههاي
توليد ناخالص داخلي واقعي ،انتظار ميرود مصرف
ل  ،1387پنج درصد رشد كند اما
خصوصي در سا 
در مقايسه با رقم رسمي  9/1درصد در  1386كمتر
اس��ت .پس از آنكه رشد ساالنه به  5درصد برسد،
شاهد كاهش بيش��تر آن و رسيدن به سطح چهار
درصد در پنج س��ال آينده خواهيم بود .همچنين
ايران ش��اهد كاهش تدريجي رش��د ش��كلگيري
سرمايهي ثابت ناخالص خود از رقم رسمي  6درصد
در سال  1386به  3/6درصد در سال  1392خواهد
بود.
اقتصاد ايران ،افزون بر تحريمهاي اقتصادي در
مقابل اقتصاد جهاني فاقد عايق و حفاظت اس��ت.
در نتيجه با كاهش سرعت رشد اقتصاد جهاني در
سالهاي آتي ،سرعت رشد اقتصاد ايران نيز كاهش
خواهد يافت .اگر بخواهيم به ش��يوهاي خاص و با
جزييات بيشتر در مورد آن صحبت كنيم بايد بگوييم
كه ايران بهعنوان چهارمين كشور صادركنندهي نفت

در جهان ،روزانه بيش از  2/5ميليون بش��كه نفت
صادر ميكند و با توجه به قيمتهاي جهاني ،درآمد
اين كشور در دورهي زماني پيشبينيشده به بيش
از  100ميليارد دالر نخواهد رسيد ،و شاهد فشار بر
روي نرخ رش��د خود خواهد بود .افزون بر اين ،تورم
بسيار شديد (در سال گذشته به  29/4درصد رسيد)
سبب كاهش رشد اقتصادي اين كشور خواهد شد.
اگرچه انتظار ميرود كه در پنج س��ال آينده شاهد
كاهش تورم باشيم اما نرخ آن دو رقمي باقي خواهند
ماند و اثر منفي بر رشد خواهد داشت.
اين نكته قابل توجه است كه با حركت به سمت
تولي��د ناخالص داخلي واقعي براس��اس خروجي و
محصول توليد ش��ده ،در دورهي پيشبيني ش��ده
بخش غيرنفتي از بخش نفت پيشي خواهد گرفت
چرا كه بخش غيرنفتي در پنج س��ال آينده داراي
متوس��ط رش��د  4/6درصد خواهد بود در حاليكه
رشد بخش نفت تنها  5درصد خواهد بود .با وجود
اين واقعيت كه ايران داراي دومين ذخاير نفتي اثبات
شدهي جهان است ،اما انتظار نميرود كه ايران توان
بالقوهي اكتشاف و بهرهبرداري خود را محقق سازد.
افزايش متوسط در توليد نفت از  4/3ميليون بشكه
در روز در سال  1387به  4/53ميليون بشكه در
روز در سال  1392پيشبيني ميشود .بخش
غيرنفتي سهم اعظم توليد ناخالص داخلي
واقع��ي را در س��الهاي آت��ي در اختيار
خواهدگرفت بهطوري كه در سال 1392
اين رقم به  92درصد خواهد رسيد.
با اين وجود ،بخش نفت همچنان
يك عنصر كليدي اقتصاد ايران باقي

خواهد ماند .س��هم نفت در مجموع صادرات ايران
در سال گذش��ته در حدود  85درصد كل صادرات
بود و اين رقم در پنج سال آينده كاهش يافته و به
 71درصد خواهد رس��يد و بخش اعظم درآمدهاي
دولت را تشكيل خواهد داد .از اين گذشته ،براساس
شرايط اسمي ،بخش نفت
در سال گذشته 27 ،درصد
س��هم نف��ت در مجم��وع
توليد ناخالص داخلي ايران
را پدي��د آورد و با توجه به صادرات ايران در سال گذشته
افزايش به��اي نفت انتظار در ح��دود  85درص��د كل
ميرود اين رق��م در پايان صادرات بود و اين رقم در پنج
امس��ال ب��ه  29/2درصد سال آينده كاهش يافته و به
برسد .باحركت رو به جلو
ش��اهد كاه��ش تدريجي  71درصد خواهد رسيد.
اهميت نس��بي اين بخش
خواهيم بود؛ براس��اس ارزيابي مج��دد فرضهاي
جهاني و بازنگري پيشبينيهاي كاهش قيمت نفت
كه در سال  2008به اوج خود رسيد ،انتظار ميرود
كه در سال  2009نرخ متوسط سبد اوپك 71/50
دالر باش��د و در س��ال  2010اين رق��م به 81/50
دالر برسد .بخش نفت ايران در سال 11/6 ،1392
درص��د توليد ناخالص داخلي اس��مي را در اختيار
خواهد داشت.
تحريمهاي بينالملل��ي و ركود اقتصاد جهاني،
افزون بر قيمتهاي پايينتر نفت و افزايش سطوح
تورم موجب كاهش رش��د اقتصادي ايران در پنج
س��ال آينده ش��ده و اين رقم از  4/9درصد در سال
 1387به  3/6درصد در سال  1392كاهش خواهد
يافت.
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گفتوگو

سود اين قانون به جيب فقرا ميرود
آیندهنگری قانون تثبیت قیمتها در گفتوگو با جمشيد پژويان
هومان دوراندیش

جمش�يد پژويان ،معتقد است
قان�ون تثبي�ت قيمته�ا بهرغم
اينكه به افزايش رفاه افراد و اقشار
كمدرآمد جامعه منجر ميش�ود،
تاثير منفي چنداني بر سطح رفاه
اقشار فرادست جامعه نيز نخواهد
داش�ت .متن زير حاصل گفتوگو
ب�ا پژوي�ان در باب قان�ون تثبيت
قيمتها و پيامدهاي آن براي اقشار
گوناگون جامعه است.

قان�ون تثبي�ت قيمتها،
دقيق�ا ب�راي تحق�ق چه
اهداف�ي تصوي�ب ش�ده
است؟

در واقع اينجا بحث تثبيت
قيم��ت مطرح نيس��ت بلكه
مس��اله اص�لاح قيمته��اي
نس��بي اس��ت .طي سالهاي
گذش��ته ،ارائه كاال و خدمات
توس��ط دولت ،متاسفانه توام
ب��ا قيمتگذاريهاي منطبق
بر نظريههاي اقتصادي كاراي
اقتصادي نبوده اس��ت؛ بهويژه بعد از آنكه براساس
يك طرح در مجل��س ،قيمت كاال و خدمات ارائه
ش��ده توسط دولت تثبيت ش��د ،ما شاهد فاصله
گرفتن قيم��ت مثال حاملهاي ان��رژي از قيمت
واقع��ي اين حامله��ا بوديم .يعني ت��ورم قيمت
كاالهاي ديگر را افزايش م��يداد ولي قيمت اين
نوع كاالها و خدمات ثابت باقي ميماند .از ديدگاه
نظريههاي اقتصادي ،اين امر يكي از تخريبيترين
مواردي است كه اقتصاد را دچار اختالل و الگوهاي
مصرف و توليد را براي مصرفكننده و توليدكننده،
دچار اشكال ميكند.
اجراي اين قانون چه تاثيري روي تورم خواهد
گذاشت؟
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متاسفانه ما عادت نداريم كه در زمينه مسائل
اقتصادي جامعه ،به نظريات اقتصادداناني كه واجد
شرايطاند و مطالعات به روز دارند ،توجه كنيم .به
همين دليل هر كس��ي اظهارنظري ميكند .من
نميگويم تورم وجود نخواهد داش��ت ولي به نظر
من ،مساله تورم يك موضوع كامال متفاوت است و
ابزارهاي كنترل آن چيزهاي ديگري هستند و دولت
ميتواند آن را كنترل كند .پس اينكه ما در آينده
چقدر تورم خواهيم داشت ،به هيچ وجه منطبق با
گفتهها و ش��ايعاتي كه از اينسو و آنسو به گوش
ميرسد ،نخواهد بود بلكه اين امر به سياستهاي
دولت و بانك مركزي مربوط ميشود.
يعن�ي اين قان�ون لزوما باع�ث افزايش تورم
نخواهد شد؟

بله ،لزومي ندارد.

به نظر ش�ما چه طبقات و اقش�اري از اجراي
اين قانون س�ود ميبردند و چه اقشاري زيان
ميكنند؟

بدون ترديد اين قانون باعث ميش��ود كه پول
از جيب ثروتمندان به جيب فقرا منتقل شود .اين
قانون بايد به بهب��ود رفاه افراد كمدرآمد و كاهش
رفاه افراد دارا منتهي شود .از آنجايي كه اين مقدار
كاهش ،نسبت به رفاهي كه آنها دارند جزئي است،
اثر منفي قابل توجهي بر قشر مرفه جامعه نخواهد
گذاشت.
اي�ن قانون چه تاثي�ري روي صنعت و توليد
خواهد گذاشت؟

مهمترين مساله و ش��ايد پايه اصلي اصالحات
ناش��ي از اين قانون ،آثاري است كه بايد بر بخش
صنعت و توليد بر جاي بگذارد .ما انتظار داريم كه با
سياستهاي جانبي و مكملي كه دولت بايد اتخاذ
كند ،صنايع ما به س��رعت تجديد سرمايهگذاري
كنند و به سمتي حركت كنند كه نه تنها كارآيي
اقتصادي افزايش يابد ،توليد رش��د داشته باشد و
در نتيجه اشتغال افزايش يابد ،بلكه مساله افزايش
هزينه يا مساله قيمتها هم منتفي شود .مثال ما
االن ميتوانيم از توليداتي صحبت كنيم كه مبتني
براستفادهبسيارباالازنهادهايمثلگازوئيلهستند.
فرض كنيد مجموعهاي از ماشينآالت  1500ليتر
گازوئيل مصرف ميكنند تا مقدار مشخصي توليد
داشته باشند؛ در صورتي كه تكنولوژي موجود در
دنيا به گونهاي اس��ت كه اين ماش��ينآالت براي
همان مق��دار توليد  300ليت��ر گازوئيل مصرف
ميكنند .اگر بنگاهي كه اين ماش��ينآالت را در
اختيار دارد ،بتواند هر چه س��ريعتر آن تكنولوژي
را جايگزين تكنولوژي كنونياش س��ازد ،خود به
خود مقدار مصرفش يكپنجم ميش��ود .در اين
صورت اگر قيمت را  5برابر هم كند ،هيچ تاثيري
در هزينهاش ن��دارد و حتي اگر قيمت را كمتر از
 5برابر كند ،هزينهاش كاهش هم مييابد و عالوه
بر اين ،محصول توليدياش نيز از كيفيت باالتري
برخوردار است و طبيعتا قابليت رقابت باالتري در
بازار دارد.

منتهاي توليدگران و صنعتكاران ،اين قانون بر
وضعيت ساير حرف هم تاثيري ميگذارد؟

ب��دون ترديد اثر اين قانون ابتدا در آن بخش از
اقتصاد اس��ت كه از نهادههاي عرضه شده توسط
دولت ،كه عمدتا از حاملهاي انرژياند ،اس��تفاده
ميكند اما وقتي كه ما اصالحي در بخشي از فرآيند
توليد اقتصادي داشته باشيم ،حتما انتظار داريم كه
آثار آن به بقيه بخشها هم منتقل شود .يعني اگر
ما از اتومبيلها و كاميونهايي اس��تفاده كنيم كه
ميزان مصرف سوخت آنها به يكسوم رسيده باشد،
اينها ماش��ينهاي مدرنتري هستند كه امكانات
بيش��تري هم دارند و در نتيجه ما انتظار داريم كه
در حمل مسافر و بار كيفيت بهتري داشته باشند.
بدي��ن ترتيب اثر اصالح در آن بخش از اقتصاد ،به
بخش حمل و نقل منتقل ميشود .ما انتظار داريم
با بهبود تكنيك توليد توليدكنندگان الكتريسيته
در ايران ،كه تقريبا ش��ايد براي توليد الكتريسيته
 3تا  4برابر توليدكنندگان الكتريس��يته در ساير
كشورهاي دنيا انرژي مصرف ميكنند ،هزينه توليد
برق در ايران كاهش يابد .در اين صورت جهش در
قيمت برق به سرعت تعديل خواهد شد.
اي�ن قان�ون ش�امل كااله�اي واردات�ي هم
ميشود؟

ما كاالهاي وارداتي را توليد نميكنيم .اين كاالها
در ج��اي ديگري توليد ميش��وند .ما به كاالهاي
واردات��ي نهاد انرژي نميدهيم .در واقع اين كاالها
مشمول قوانين ديگري ميشوند .مثال ممكن است
كه ما سياس��تهايي را اتخاذ كنيم ك��ه در دوره
گ��ذاري كه صنايع در حال عب��ور از فضاي توام با
استفاده زياد انرژي و كيفيت پايين توليد به فضاي
مبتني بر تكنولوژي جديد كارآمد ،بهبود كيفيت
و كاهش در قيمت هس��تند ،حمايتي از كاالهاي
وارداتي بكنيم؛ زيرا ممكن اس��ت در كش��ورهاي
صنعتي دامپينگ صورت گيرد و ما بايد هوش��يار
باشيم تا به صنايع داخليمان صدمه نخورد.

برخي معتقدند كه متغير بودن بهاي كاالهاي
وارداتي با تثبيت قيمتها جمع نميشود.

ب��ا پ��وزش از اي��ن عزيزان��ي كه حتم��ا افراد
غيرمتخصصاند ،بايد بگويم كه اينها هيچ ربطي

به هم ندارد .كاالهاي وارداتي از جاي ديگري وارد
ميشوند و قيمتشان متغير است و ما هم داريم
تولي��د خودمان و نيز قيمت كاالهايمان را بهينه
ميكنيم .البت��ه از آنجايي كه در مرحله گذار قرار
داريم ،اگر در جايي قيمت كاالهايمان افزايش يافته
باشد ،ما ميتوانيم واردات را كنترل كنيم ،االن ما
از توليدات هر كشوري در دنيا وحشت داريم .همه
توليدكنندگان داخلي ما به دنبال اين هستند كه از
ورود كاالهاي مشابه به كشور ،كامال جلوگيري شود،
زيرا توان رقاب��ت ندارند و از تكنولوژي ناكارآمدي
استفاده ميكنند .وضع ما در آينده به مراتب بهتر
ميشود نه اينكه بدتر شود .من اميدوارم كه ما در
آينده نه تنها از واردات كش��ورهاي ديگر وحشتي
نداشته باشيم بلكه وحشت را در آنها ايجاد كنيم كه
قرار است كاالهايمان را به كشورشان صادر كنيم.
من هيچ دليلي نميبينم كه اين اتفاق رخ ندهد.

حذف يارانهها و آزاد كردن قيمت ،تاثيري بر
قانون تثبيت قيمتها ميگذارد؟

يارانهها به دليل تثبيت قيمت به برخي كاالها
اختصاص ميياف��ت و اين كاالها عمدتا كاالهايي
مورد استفاده گروههاي ثروتمند بودند و در نتيجه
آن يارانهها متوجه ثروتمندان ميشد .حاال حذف
يارانهها ،از يك سو منجر به تحقق بيشتر عدالت و
اصالح قيمتهاي نسبي ميشود.
اجراي اين قانون در مجموع براي عموم افراد
جامعه پيامدهاي مثبت دارد يا منفي؟

بدون ش��ك اين قانون بايد ب��راي اقتصاد آثار
مثبت در برداش��ته باش��د كه ش��امل همه افراد
جامعه شود چراكه اين قانون ايجاد رشد اقتصادي
و كارآيي اقتص��ادي ميكند اما اجراي اين قانون،
بدون ترديد نيازمند دقت و اس��تفاده از خبرگاني
است كه دائما آن را رصد و كنترل كنند .در غير اين
صورت ،اگر دولت بخواهد براساس بعضي از اعمال
گذش��ته كه از سوي اين دولت يا دولتهاي قبلي
صورت ميگرفت يا براساس بعضي مديريتهاي
خودسرانه ،عمل كند ،اجراي اين قانون با شكست
مواجه خواهد شد.
پيشبيني شما درباره سرنوشت اين قانون در
مقام عمل چيست؟

من نميتوانم در مورد اعمال انساني پيشگويي
كنم ولي انتظار دارم كه دولت در اين مورد هوشيار
باش��د و ب��راي اجراي اين قانون حتما به س��خن
خبرگان گوش بدهد .بهخصوص حضور ش��وراي
رقابت براي كنترل رقابت ،چه در واردات و چه در
بازارها ،ميتواند كمك كننده باشد.
شما موانع اجراي اين قانون را چه ميدانيد؟

آیندهنگری اجراي طرح هدفمندكردن يارانهها و تورم
در گفتوگو با دكتر عباس شاكري
عضو هيئتعلمي دانشگاه عالمه طباطبائي
پيشبيني ش�ما از تورم پس از اجراي طرح
هدفمندكردنيارانههاچيست؟

پيشبين��ي در كش��ور م��ا ك��ه روندها
ضابطهمند و منظم نيستند و عوامل متعدد
و برونزا بر پديدهها تأثيرگذار هس��تند آن
هم عواملي كه در معرض تغييرات نوساني
ميباشند براي افقهاي كوتاهمدت كار سختي است اما
پيشبيني روندهاي بلندمدت امكانپذير است.
اگ�ر نتوان از روشهاي پيشبيني براي رفتار يك
پديده اس�تفاده كرد آيا ميت�وان با تحليل علل
تورم و گزينههاي در دس�ت اجرا نتايج را تحليل
و تعيين كرد؟

اين امكان پذير است ما بايد علل تورم را بيان كنيم.
آنهم عللي كه مورد توافق همه اس��ت و از اين روش
براي فهم آينده اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها و
تاثير آن بر تورم استفاده نمائيم.

ديدگاهه�ا و رويكرده�اي متفاوت�ي براي تعيين
پديده تورم مطرح اس�ت .كدام ديدگاه با ساختار
جامعه ايران سازگارتر است؟

ک�دام رويكرد ي�ا ديدگاه در اي�ران براي تحميل
پديده تورم از اعتبار بيشتري برخوردار است؟

آنچه كه مسلم است نقدينگي ما ثبات ندارد ،دهها
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اختالف نظرها در اين موضوع بسيار قابل تامل است
و لذا ابتدا ايده محوري اين رويكردها را مطرح كرده و
سپس در رابطه با ايران جمع بندي ميكنيم.
ديدگاه طرفداران نظريههاي پولي چنین است :يك
علت معروف و تعيينكنندهي پديدهي تورم كشش و
جاذبه تقاضاست ،اگر تقاضا در اقتصاد باال رود اما عرضه
با آن همراهي نكند طبيعتاً با تورم روبرو مي شويم مث ً
ال
اجراي طرحهاي عمراني بلندمدت تا زمان بهرهبرداري
ب��ه تورم دامن ميزند كه طرف��داران نظريهي پولي از
جمله فريدمن معتقدند كه تورم همه جا و هميشه يك
پديدهي پولي است ،رشد پول و نقدينگي ميتواند كل
تقاضا را تحت تاثير قرار بدهد .اين رويكرد بر آن نيست
ك��ه مطلق انگاري كند و نقش س��اير عوامل را ناديده
بگيرد بلكه يك تاكيد اس��ت تا كسي نقش پول را كم
اهميت تلقي نكند.
ديدگاه دوم دیدگاه «فشار هزينه» است .اين ديدگاه
بر بهاي تمام شده نهادهها و توليد محصول يا خدمات
تاكيد كرده و ميگويد اگر هزينهي توليد باال رود ،تورم
ه��م باال ميرود .آنها اين نظري��ه پولگرايان را قبول
ندارن��د كه اگر قيمت نهادهها ب��اال رود اما پول اضافه

نشود قيمتها در جايي ديگر پائين ميآيد
و بنابراي��ن تورم كه همان رش��د ميانگين
وزني نسبت قيمتها است تغيير نميكند.
رابينسون ميگويد چه كسي گفته كه اگر
 40درصد قيم��ت نهادهها ب��اال رود ،تورم
ب��ه وجود نميآي��د مگر اينكه پ��ول بيايد،
طرفداران نظريه پولي در جواب ميگفتند ما سر حرف
خود هستيم ،هرجا كه پول اضافه شده تورم به وجود
آمده است ،اگر پول نبود ،تورم هم نبود رابينسون مي
گويد اين علت يابي نيست ،در نهايت شما همبستگي
را نشان ميدهيد نه علت را؛ همبستگي عليت را نمي
رساند ،وقتي  40درصد قيمت نهادهها باال رفت ،قيمت
باال مي رود و پول به صورت انفعالي تبعيت مي كند (
پول  )passiveيا سرعت گردش پول تعديل ميشود
تا چنين كاري امكانپذير شود .اين گروه نيز منكر تاثير
رشدنقدينگينيستند.
سومین گروه ساختارگراها هستند .اين نظريه عموماً
در رابطه با جهان س��وم و كش��ورهاي در حال توسعه
مطرح است .منشاء تورم تضادها و تعارضات ساختاري
و توزيعي اس��ت .اگر در اقتصادي قدرت قيمتگذاري
براي عوامل وجود داشته باشد ،صاحبان چنين قدرتي
براي باال بردن سهم نسبي خود قيمتها را به صورت
ناهماهنگ ب��ا ديگران باال ميبرن��د و لذا قيمتها به
صورت مستمر باال ميروند و ديگران هم تقريباً همين
طور عمل ميكنند (اما ناهماهنگ) .عواملي كه قدرت
قيمتگ��ذاري دارند به طور موقت س��ه م خود را باال
ميبرند .بايد متذكر شد اين پديده در بازارهاي رقابتي
چندان موضوعيت ندارد.
بنابراين وج��ود قدرت قيمتگذاري ب��اال و اضافه
قيمتهايدلخواهتوسطعوامليكهقدرتقيمتگذاري
دارند از جمله علل تورم در كشورهاي در حال توسعه
است .در اين اقتصادها به دليل اينكه ثبات حاكم نيست
و بازارها عمق ندارند ،قدرت قيمتگذاري وجود دارد و
تورم نيز تاثير يكساني بر همگان ندارد .فرض كنيد بر
يك صنف تاثير زيادي مي گذارد و بر صنف ديگر تاثير
كم چرا كه قيمتها نامتناسب تغيير ميكند.
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مهمترين مانع اجرا ،پارهاي از تبليغات اس��ت.
يعني كساني كه در نتيجه اجراي اين قانون صدمه
ميبينند يا حتي فكر ميكنند كه صدمه ميبينند،
چراكه بعضيها نميتوانند متوجه ش��وند كه اين
قان��ون در نهايت به نفع آنها اس��ت ،از آنجايي كه
جزو همان گروههاي ثروتمند يا بخشهاي توليدي
ناملتفت به پيامدهاي مثبت اين قانون هس��تند،
ممكن اس��ت موانعي در مس��ير اجراي اين قانون
پديد آورند يا تاثيرات منفي بر اجراي آن بگذارند؛
بهويژه اينكه اين گروهها صدايشان هم بلند است.

توفان تورم در راه است

11

هزار ميليارد تومان معوقه بانكي داريم ،رشد نقدينگي
با نوس��ان همراه است ،لذا ما از ناحيه منبع پولي تورم
آسيبپذير هستيم ،اعتبارات هم تسهيل كننده توليد و
خدمات همراه آن نيست.
وج��ود قدرت قيمتهاي دلخواه توس��ط صاحبان
ق��درت در اقتصاد ايران مش��هود اس��ت فرضاً قيمت
خدمات را هرچه امكانپذير باشد باال ميبرند ،يا تفاوت
ميان قيمت خري��د محصول از کش��اورز و فروش به
مصرفكننده بسيار باال است .يا در مسكن و بازار سهام
ما حباب شكل ميگيرد  ،حباب در اقتصادها يك استثنا
است ،اما در اقتصاد ما به صورت يك اصل عمل ميكند.
آن قدر در اقتصاد ما شدت دارد كه عالمتدهي قيمتها
را به عنوان يك امتياز براي اقتصاد از كار انداخته است
و قيمت محصوالت ،اطالعات درست و ارزشمندي به
صاحبان كسب و كار و مردم نميدهند .افزايش هزينه
تمام ش��ده محصوالت نيز به طور طبيعي در اقتصاد
ايران با افزايش قيمتها همراه بوده است.
بنابراين نظرات مطرح ش��ده هر كدام بخش��ي از
واقعيت تورم را در اقتصاد كشور
منعكس ميكنند و لذا نبايد صرفاً
انتظار ميرود كه تورم
بر يك عامل تمركز نماييم و در
حاص��ل از اج��راي اين تحليل نتايج اجرا ش��دن طرح
طرحبسيارقابلمالحظه يارانهه��ا تاثير همه عوامل را مد
باشد .مراكز رسمي مانند نظر قرار بدهيم.

مرك��ز پژوهشه��اي
مجلس و چند جاي ديگر
به طور رس��مي ب��رآورد
ت��ورم كردهان��د ك��ه اين
برآوردها بسيار متفاوت
هستند كه خود اين امر
گوياي آن است كه ميزان
تورم ،نامطمئن است

نگر
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روش�نتر و ش�فافتر در
اين زمين�ه صحبت كنيم؟
حامي�ان اج�راي ط�رح
هدفمند ك�ردن يارانهها بر
كدام دي�دگاه تمركز دارند
و رونده�ا در چه جهتي در
حركتهستند؟

نظرات مطرح شده از انسجام
و وحدت مناس��بي برخ��وردار
نيس��تند ،ع��دهاي بر اي��ن باور
هس��تند كه اگر مقامات كشور
پول را كنترل كنند ،تورم مهار ميشود ،اما بايد گفت كه
اين شوك درماني در صورتي منجر به تورم نميشود كه
پول منفعل نباشد و سرعت گردش پول نيز انعطافپذير
نباشد .اما ممكن است پول به صورت قابل مالحظهاي
منفعل باشد كه در آن صورت با بروز كسري بودجه در
آخر سال ما با نشر انفعالي پول و تورم روبهرو خواهيم
ش��د از طرف ديگر انعطاف س��رعت گ��ردش پول در
اقتصاد خيلی باال است .مث ً
ال در سال  74نرخ رشد پول
 36درصد ،تورم عمده فروش��ي در حدود  60درصد و
تورم خرده فروشي در حدود  50درصد بوده است ،چرا
با وجود رشد  36درصد نقدينگي تورم  50درصد بوده
اس��ت؟ به نظر مي رسد كه سرعت گردش پول عامل
آن بوده اس��ت و يا در سال  85نرخ رشد نقدينگي 40
درصد بوده اس��ت اما تورم  13/6درصد ش��ده است و
 6درصد هم رش��د توليد ناخالص ملي داش��تهايم .لذا
بايد سرعت گردش پول كم شده باشد .اما واقعيت اين
است كه چرخش پول تغيير نكرده است ،بلكه پولها
به سمت معامالت نامرتبط با توليد ناخالص ملي رفته
است ،معامالت زمين ،مسكن (غير نوساز) كه دست به
دس��ت شدن متعدد كاالها و شكل گرفتن حبابها و
افزايش تعداد معامالت را در پي داشته است ،بنابراين

در اقتصاد ايران اينطور نيس��ت كه اگر يك واحد پول
اضافه ش��ود و توليد اضافه نش��ود تورم ايجاد ميشود
بلكه پول به سمت معامالت نامرتبط با توليد ناخالص
ملي ميرود و تركيب معامالت به هم ميريزد نه اينكه
سرعت گردش پول عم ً
ال كند ميشود .به عبارت ديگر
تغيير توزيع پول ميان معامالت مرتبط با رش��د توليد
ناخالص ملي و نامرتبط در اقتصاد ايران معنادار است كه
در اقتصاد رقابتي اين موضوع مطرح نيست .و لذا خيلي
ساده انگارانه است كه با كنترل نقدينگي بتوان تورم را
كنترل كرد .بلكه اگر اقتصاد با ثباتي داشتيم با كنترل
نقدينگي تورم كنترل ميشد اما نقدينگي دست شما
نيست ،آن قسمت كه منفعل است دست شما نيست.
تعديل س��رعت را چه كار ميكنيد .به عنوان مثال در
برنامه اول و دوم و س��وم نرخهاي مصوب نقدينگي را
ببينيد و عملكرد را هم مشاهده كنيد .طبق برنامه رشد
نقدينگي  8درصد بايد باشد عملكرد  26درصد است.
طبق برنامه 10درصد بايد باشد عملكرد  30درصد است
رشد  11درصد را تصويب كردهاند عملكرد  33درصد
است اين نشان ميدهد كه بخشي از پول منفعل است.
طرفداران نظريه فش��ار هزينه هم ظاهرا ً فعال شدهاند
و نهضت كاهش قيمت تمام ش��ده را مطرح كردهاند
كه اين موضوع را در دو س��طح خرد و كالن پيگيري
مينمايند كه با واكنش نسبتاً منفي بخش خصوصي
روبهرو شده اس��ت و ابهامات زيادي براي آنها مطرح
ش��ده اس��ت كه چگونگي ورود به اين بحث و مطرح
شدن در چارچوب دستورالعملها و بخشنامهها نشان
ميدهد كه نبايد انتظار جدي از اين به اصطالح نهضت
بهاي تمام شده داشت.
از اظهارنظرها و رفتارهاي دولت اين برداشت ميشود
كه قضيه يارانهها بيشتر به رويكرد پولي تاكيد دارد و
يكي هم بر اس��اس ضرايب ارتباط كاالهاي مش��مول
يارانهه��ا با كاالهاي ديگر ،به عن��وان مثال در حوزهي
توليدات صنعتي ،پتروشيمي و حمل ونقل .اما ما بعضاً
خدايان قيمتگذاري داريم كه آنها به حد تناس��ب و
ضرايب واقعي قيمته��ا را باال نميبرند ،با اجراي اين
طرح مجالي پيدا ميكنند كه قدرت قيمتگذاري خود
را اعمال كنند .نتيجه اينكه:
انضباط پولي در حد مناسب نداريم و نوسانات پولي
را خواهيم داشت.
قدرت قيمتگذاريهاي دلخواه در اقتصاد بس��يار
باال است.
فشار هزينهها نيز آثار خود را دارد.
ه��رج و مرج قيمتها در اقتصاد ايران وجود دارد و
تثبيت كردن آن هم کار سادهای نيست.
قيمت پايين انرژي براي توليد ما تاكنون يك امتياز
بوده اس��ت ،با وجودي كه توليد ما فناوري پويا ندارد،
 R&Dن��دارد و از روشهاي م��درن مديريت بيبهره
اس��ت اما پايين بودن قيمت انرژي مزيت محصوالت
داخل��ي را كم و بيش حفظ كرده اس��ت .با حذف اين
امتياز آيا مطمئن هستيم كه ميتواند بماند ،آيا ميتواند
ب��ا كاالهاي قاچ��اق و واردات رقابت كند؟ يك نگرش
س��طحي در اينجا وج��ود دارد و ميگويند قيمتها
عالم��ت ميدهند و س��اختار توليد اصالح ميش��ود،
فناوري بهروز ميش��ود اما واقعيت آن است كه مسير
اين تحول و تغيير حداقل در كوتاهمدت فراهم نيست
و افزون بر واردات از جمله عواملي است كه به احتمال

فراوان براي جلوگيري از ش��تاب تورم مورد توجه قرار
ميگيرد اما اين موضوع گرچه براي كاهش شتاب تورم
خوب است اما آسيب زننده به توليد است.
به ط��ور طبيعي قيمت خدم��ات در حمل و نقل
باال ميرود ،در بخش كش��اورزي هزينههاي توليد باال
ميرود .بنابراين احتم��ال دارد كه توليد به طور قابل
مالحظهاي آسيب ببيند چون قدرت تعديل شوندگی
ماشين توليد ما بسيار پايين است و نميتواند در مقابل
افزايش قيمته��ا خود را تعديل كن��د ،انعطافپذير
نيس��ت ،س��اختار مدرن و قوي در توليد نداريم .بين
بخشها تعامل منطقي و درون زا وجود ندارد.
در ح��وزهي ش��ركتها ه��م معل��وم اس��ت ك��ه
استفادهكنندگان مس��تقيم يا غيرمستقيم از يارانهها
بيشتر تحت تاثير قرار مي گيرند .اما افزايش هزينههاي
توليد و حذف امتياز رقابتي اين بخش توام با مقرون به
صرفهتر ش��دن واردات رسمي و غيررسمي شده و به
احتمال زياد باعث ميشود كه سرمايهها از بخشهای
مولد به س��وي بخشهاي غيرمولد بروند و در صورت
رونق يافتن بازارهاي جهانی مانند دبي فرار سرمايهها
افزايش يابد.
اين احتمال هم هس��ت كه ب��ا افزايش بيثباتيها
كنترلهاي نامعقول دولت هم افزايش يابد .و به فرض
تعزيرات دولتي فعال ش��ود كه اين امر به نوبهي خود
مسالهآفرين بوده و بر پيچيدگي موضوع ميافزايد.
بر صادرات و واردات چه تاثيري دارد؟

آنچه مسلم است اجراي اين طرح بر صادرات تاثير
دارد و اگر نظام تعرفهاي هوش��مند نباشد واردات زياد
ميشود.

دولت مدعي است كه با پرداخت پول فشار آن را
به دوش مردم كم ميكند .ديدگاه شما چيست؟

دولت نميتوان��د با پرداخت پول مس��الهي مردم
را ح��ل كند .چرا كه تورم متناس��ب عمل نميكند و
قدرت خريد قشرهاي پايين به شدت كاهش مييابد و
همچنين اين پول آنقدر كه ميگويند محقق نميشود
و بخشي از آن را هم دولت با افزايش هزينههاي خود
مصرف خواهد كرد و از آن گذشته قادر نخواهد بود كه
به طور مستمر اين پول را پرداخت كند.
م��ا نظرمان اين بود كه قبل از اينكه از اهرم قيمت
استفاده كنيم بايد بسترها را فراهم كرد ،به فرض حمل
و نقل شهري را توسعه داد ،بهينه سازي مصرف انرژي
را در صنايع انجام داد .انضباط مالي و پولي را توس��عه
داد و باالخره حداقلي از اصالح س��اختارها را به انجام
ميرسانديم.
سخن آخر این که  ،انتظار ميرود كه تورم حاصل از
اجراي اين طرح بسيار قابل مالحظه باشد .مراكز رسمي
مانند مركز پژوهشهاي مجلس و چند جاي ديگر به
طور رسمي برآورد تورم كردهاند كه اين برآوردها بسيار
متفاوت هس��تند كه خود اين امر گوياي آن است كه
ميزان تورم ،نامطمئن است چرا كه اختالف نظر ميان
آنها بسيار زياد است و لذا تورم مشكل غيرقابل اجتناب
اي��ن اقدام خواهد بود و انضباط پولي هم با اين وصفي
كه در عملكرد پولي داريم به يكباره تحقق پذير نيست
و در خص��وص انتظارات تورمي و تاثير اقدامات عوامل
قيمتگذار و وضع قيمتهاي دلخواه دغدغه داشته و
دلواپس هستيم  .بايد متذكر شد اينها همه عالوه بر
افزايشهاي الزم مرتبط با افزايش هزينهها است.

آینده نگرانکننده است
پيامدهاي سياسي هدفمند كردن يارانهها در  گفتگو با جمشيد انصاري عضو كميسيون اقتصادي مجلس
هدفمند كردن يارانهها،تامين چه اهدافي است؟

مجلس است؟

همان طور كه از اسم قانون بر ميآيد فرض بر اين است
كه يارانههايي كه االن در كش��ور در حوزههاي مختلف به
ويژه در زمينه حاملهاي انرژي پرداخت ميش��ود ،آنگونه
كه بايد به گروههاي هدف نميرس��د و اين قانون به دنبال
اين است كه ياران ه را از طريق روشهايي به گروههاي هدف
برساند .بخشي از اين روشها در قانون مشخص شده است
و بخش��ي از آنها را دولت در زمان اجراي قانون مش��خص
خواهد كرد.

در اين قانون چارچوبهاي كلي اين كار مشخص شده
اس��ت .گزينههاي اجرايي را مجلس مشخص نكرده است
زيرا اين امر در گرو نح��وه قيمتگذاري حاملهاي انرژي
و ش��يب اين قيمتگذاري است .تصميمگيري در اينباره
به دولت واگذار ش��ده است .پس از اتخاذ تصميم از سوي
دولت در اين زمينه ،ميتوان ارزيابي كرد كه تصميم دولت
چه پيآمدهايي دارد و تاثيرات مثبت و منفياش براي اقشار
گوناگون جامعه چيست.

ممكن است .چنانكه گفتم ،بخشي از روشهاي اجراي
اين قانون توسط دولت مشخص خواهد شد .ممكن است
دولت روشهايي را براي اجراي اين قانون انتخاب كند كه
موجب وارد شدن فشار بر برخي از اقشار جامعه شود .شايد
هم اين روشها به گونهاي انتخاب شوند كه در مقام عمل،
فش��ار كمتري بر اين اقش��ار وارد شود .اين امر بستگي به
روشهايي دارد كه براي اجراي اين قانون اتخاذ ميشوند.

قطعا اج��راي اين قان��ون آثار تورمي خواهد داش��ت؛
چه تورم عملكردي و چه ت��ورم انتظاري ولي ميزان تورم
عملكردي و انتظاري دقيقا بستگي به شيبي دارد كه دولت
براي اج��راي اين قانون انتخاب ميكند .اگر دولت در يك
بازه زماني طوالنيتري اين قانون را اجرا كند ،يعني افزايش
قيمتها در هر سال در حد مشخصي مثال بين  15تا 20
درصد باشد ،طبيعتا آثار تورمياش پايينتر خواهد بود ولي
اگر افزايش قيمتها از شيب تندتري برخوردار باشد ،آثار
تورمياش نيز بيشتر خواهد بود.

خيليها معتقدند كه اجراي اين قانون منجر به افزايش
فش�ار اقتصادي بر گروههاي هدف اين قانون خواهد
شد .آيا اين تحليل درست است؟

اگر روشهاي دولت موجب فشار بر بخشي از جامعه
شود ،كدام طبقات در اين بخش قرار ميگيرند؟

طبيعتا طبقات متوسط به پايين را شامل ميشود.

برخي هم معتقدند كه دولت احمدينژاد با هدف تحت
فشار قرار دادن طبقه متوس�ط جديد ،در پي اجراي
قانون هدفمند كردن يارانههاست؟

ن��ه ،من چنين برداش��تي ن��دارم .به هر ح��ال دولت
مشكالتي در تنظيم بودجه كشور دارد و نيازمند دستيابي
به منابع جديدي براي تنظيم بودجه اس��ت .از آنجايي كه
اين قانون اين اجازه را به دولت ميدهد كه با افزايش قيمت
حاملهاي انرژي ،به منابع جديدي دست يابد ،شايد يكي
از هدفهاي درس��ت از اجراي اين قانون ،دستيابي به اين
منابع بوده باش��د .من با اين تحليلي كه شما به آن اشاره
كرديد ،چندان موافق نيستم يا اينكه حداقل من خيلي به
اين موضوع دقت نكردهام.

آيا ميتوان گفت كه اين قانون در صورت اجرا شدن،
به سود برخي از اقشار و طبقات هم خواهد بود؟

هر قانون وقتي كه اجرا شود ،گروههايي هم از آن منتفع
ميشوند .بستگي به روشهاي اجراي اين قانون دارد.

من اعتقاد ندرام كه چنين كاري ش��دني نيس��ت ولي
معتق��دم ضمانت اجراي قان��ون ،روش اجراي آن اس��ت.
اگر روشهاي حساس��يتبرانگيز و نادرس��تي براي اجراي
اين قانون در نظر گرفته ش��ود ،ممكن اس��ت مسووالن و
تصميمگيرندگان را به جايي برساند كه اجراي آن را متوقف
كنند .همه چيز به تصميماتي بستگي دارد كه در مقام اجرا
اتخاذ ميشوند.
لطفا يكي ،دو نمونه از روشهاي نادرس�ت اجراي اين
قانون را مثال بزنيد.

يكي از همان نحوه تعيين شيب افزايش قيمتهاست
و ديگ��ري حوزههايي اس��ت كه از اي��ن افزايش قيمتها
متاثر ميشوند .مثال فرض كنيد دولت بخواهد  50درصد
افزايش قيمتها را در سال اول اعمال كند .تورم عملكردي
و انتظاري ناشي از چنين اقدامي بسيار باال و آستانه تحمل
جامع��ه در برابر اين حد از ت��ورم پايين خواهد بود .ضمن
اينكه در همين افزايش قيمتها تا  50درصد ممكن است
دول��ت قيمت حاملهاي��ي را افزايش دهد ك��ه گروههاي
بيشتري از طبقات پايين جامعه از آنها بهرهمند هستند يا
برعكس؛ به سمت افزايش قيمت حاملهايي برود كه چنين
ت گازوئيل را افزايش
ويژگ��ياي ندارند .مثال اگردولت قيم 
دهد ،از آنجايي كه مصرفكنندگان گازوئيل وسايل عمومي
حملونقل هستند ،طبيعتا در اينصورت هزينههاي عمومي
حملونق��ل افزايش مييابد و اين امر ممكن اس��ت براي

دولت طبق قانون بايد از همان
حاملهاي انرژي شروع كند و پس
از آن به ساير كاالهايي بپردازد كه
االن به آنها يارانه پرداخت ميشود.
شما در مجموع به اجراي اين قانون
خوشبينهستيد؟

نه.

چرا؟

به نظر م��ن دولت براي اجراي
اين قانون روشهايي مورد نظراش
است كه چندان مطلوب نيستند.
زمانيكه دول��ت اين اليحه را ارائه
كرد ،با مجلس بر سر اين روشها
اختالف داشت بهرغم اينكه مجلس
چارچوبه��اي مش��خصي براي
اجراي اين قانون مش��خص كرده
اس��ت ،دولت اصرار دارد كه همان
روشها و چارچوبهاي خودش را مبناي اجراي اين قانون
قرار دهد .مجلس به دليل زيانهاي مترتب بر اين روشها
و چارچوبها ،آنها را تاييد نكرد و روشها و چارچوبهاي
ديگري را جايگزين آنها كرد .اگردولت به آنچه كه مجلس
ب��ه عنوان قانون تصويب كرده تن بدهد ،ميتوانيم اميدوار
باش��يم كه اين قانون با مشكالت كمتري اجرا شود اما اگر
دولت اصرار داشته باشد كه از چارچوبهاي مشخص شده
از س��وي قانونگذار خارج شود و به چارچوبهاي خودش
تكيه كند ،طبعا با پيآمدهاي نامطبوعي روبهرو خواهد شد
كه نمايندگان مجلس در زم��ان تصويب اين قانون به آن
اش��اره كردند .در مجموع عملكرد و رفتارهاي دولت نشان
ميده��د كه دول��ت به همان روشهاي خ��ودش گرايش
دارد ك��ه در چارچوب مصوب مجلس نيس��تند و اين امر
نگرانكنندهاست.

نگراني شما اقتصادي است يا سياسي هم هست؟

هر دو .وقتي كه در كش��ور مش��كالت اقتصادي وجود
داش��ته باشد و اين مشكالت اقش��ار قابل توجهي را در بر
بگيرد ،طبيعتا اين امر پيآمدهاي اجتماعي و سياسي هم
پيدا ميكند.
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در بين اي�ن مدلها ،گزينه خاصي مدنظر نمايندگان

برخي نيز معتقدند كه اين قانون ،فارغ از اينكه كدام
دولت بر س�ر كار باش�د ،نهايتا اجرا نخواهد شد زيرا
نظام جمهوري اسالمي اساسا توان انجام چنين كاري
را ندارد .نظر شما در اينباره چيست؟

دول�ت اج�راي اي�ن قان�ون را با
افزاي�ش قيمت ك�دام كاالها باید
شروع كند؟

نگر
آینده

شما روشهاي خاصي را مدنظر داريد؟

اول دولت بايد روشهايش را اعالم كند تا بتوان درباره
آنها اظهارنظر كرد؟ اما درجواب شما بايد بگويم كه اين كار
را با مدلهاي مختلفي ميتوان انج��ام داد .هر يك از اين
مدلها نيز پيآمدهاي خ��اص خودش را دارد .تا زمانيكه
دولت مدل مدنظر خودش را مشخص نكرده باشد ،نميتوان
درباره پيآمدهاي آن اظهارنظر كرد.

اين قانون چه تاثيري روي تورم خواهد گذاشت؟

استفادهكنندگان از وسايل عمومي
حملونق��ل ،قابل تحمل نباش��د.
اينكه دولت كدام يك از حاملهاي
انرژي را چه ميزان و نيز متوس��ط
آنها را به چه ميزان افزايش دهد ،در
موفقيت طرح و امكان تداوم اجراي
آن بسيار موثر است.

جمش�يد انصاري ،نماين�ده مردم
استان زنجان در مجلس شوراي اسالمي
و عضو كميس�يون اقتص�ادي مجلس
اس�ت .وي اگر چه معتقد است اجراي
درست قانون هدفمند كردن يارانهها،
مانع از آن ميش�ود ك�ه طبقات پايين
جامعه تحت فشار اقتصادي قرار گيرند،
ولي به اجراي درست اين قانون از سوي
دولت چندان اميدوار نيس�ت .انصاري
حدس ميزند كه درست در مقام اجراي
اين قانون ،به چارچوب تعيين ش�ده از
سوي مجلس پايبند نميماند و همين
امر س�رآغاز ايجاد مش�كالتي تازه در
اقتص�اد كش�ور ميش�ود .گفتوگوي
زير حاوي نظرات جمش�يد انصاري در
باب قان�ون هدفمند ك�ردن يارانهها و
پيامدهاي اجراي اين قانون است.
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خبر و تحلیل

ریسک در پتروشیمی
پيشبيني بازار مواد پتروشيمي
عبدالرحيم پدرام

براس��اس آخرين گزارش مواد پتروشيمي ايران که
توس��ط بيزنس مانيتور ارايه ش��ده ،پروژهي خط لوله
 2400کيلومتري اتيلن غرب که براي توسعهي صنعت
پتروشيمي ايران بسيار مهم است و تأخيرهاي احتمالي
ب��ر زنجيرهي توليد آن اثر ميگذارند ،پيش��رفت کرده
اس��ت .در چهار ماه نخست س��ال گذشته ،حدود 25
ميليون دالر براي اين خط لوله س��رمايهگذاري ش��د.
اين خط لوله پس از پنج س��ال از آغاز کار ساخت آن،
 52درصد کار انجام شده است .مجموع سرمايهگذاري
انجام ش��ده در اين پروژه  1/5ميليارد دالر تخمين زده
ميش��ود و باي��د در س��ال 2010ـ 2009خاتمه يابد.
مؤسس��ه بيزنس مانيتور با توجه به آنکه تنها نيمي از
پروژه انجام گرفته و احتمال وجود دش��واريهاي مالي
هم ميرود بر اين باور اس��ت که تکميل پروژه با تأخير
صورت خواهد گرفت و گس��ترش بخش پتروش��يمي
ايران با خطر روبهرو ميش��ود .اين خط لوله در مسير
خود به يازده مجتمع اتيلن ميرساند و داراي ظرفيت
 2/8ميليون تن در سال خواهد بود .مجتمع شمارهي
هشت الفين گچس��اران که در سال  1392به ظرفيت
 1ميليون تن اتيلن فعال خواهد شد و مجتمع شماره
ي��ازده الفين کاويان داراي دو کارخانه اتيلن  1ميليون
تني که در سال  1389فعال ميشوند ،اين خط لوله را
تغذيه خواهند کرد .براساس طرحهاي تجديدنظر شده
اين خط لوله توسط دو شرکت پتروشيمي باختر که بر
مسير  2200کيلومتري خط لوله از عسلويه در جنوب
ايران تا مهاباد در ش��مال و ش��رکت منطقهي دنا که

نگر
آینده
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مسووليت اين خط لوله در جنوب شرقي ايران را بهعهده
دارد ،کنترل خواهد ش��د .تأخير در ساخت و بهرهبرداري
از اي��ن خط لوله موجب تضعيف توس��عهي کارخانههاي
پلياتيلن موجود در مسير آن ميشود .اگرچه نشانههايي
در مورد کمبود اعتبار بخش صنعت پتروشيمي به چشم
نميآيد .علي ديواندري رييس هيئت مديره و مديرعامل
بانک ملت (تهران) که در مسايل مالي بخش انرژي تبحر
و مهارت دارد اظهار داشت که هدف ايران در تبديل شدن
به بزرگترين توليدکنندهي مواد پتروشيمي در خاورميانه
در مجموع نياز به سرمايهگذاري 70ـ 65ميليارد دالري ،از
جمله  30ميليارد دالر در برنامههاي چهارم و پنجم توسعه
دارد .دولت ايران اميدوار است که تا پايان پنجمين برنامه
توس��عهي اقتصادي پنجسالهي ايران با ايجاد  47مجتمع
پتروشيمي ،در مجموع 43ميليون تن به ظرفيت اين بخش
بيفزايد .براساس اظهارات مقامات رسمي ايران ،در صورت
عملياتي شدن اين پروژهها ،ايران حداقل  5/3درصد توليد
جهاني پتروشيمي و  36درصد توليد خاورميانه را در اختيار
خواهد داشت .يک چالش کليدي فراروي رشد اين بخش
تأمين امنيت بخش سرمايهگذاري و تأمين مالي گسترش
آن است ،ب ه ويژه قوانين جديدي که براساس آنها شرکت
ملي پتروش��يمي ايران از در اختيار داش��تن بيش از 20
درصد هر پروژهاي منع ش��ده است .اين وضعيت بايد در
حالي به سرانجام برسد که ايران با تحريمهاي بينالمللي
روبهرو اس��ت که اثر منفي بر دورنماي مخاطرات آن دارد.
بخش صادرات پتروش��يمي فعال و پررونق است .براساس
آمار وزارت نفت ،ايران در چهار ماه نخس��ت س��ال 2/95
ميليارد دالر محصوالت پتروشيمي صادر کرد .که نسبت
به سال گذشته افزايش حدود  20درصد را نشان ميدهد.
حجم آن به  3/36ميليون تن رسيد .براساس نتايج چند ماه
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نخست و افزايش ظرفيتبخش پتروشيمي در طول سال
پيشبيني ميشود که صادرات ايران به  9/5ميليارد دالر
خواهد رسيد .از دوازده پروژهي پتروشيمي که بايد در
س��ال  1387خاتمه مييافتند ،تنها سه پروژه به اتمام
رسيدهاند .محيط کلي کسبوکار و تجارت ايران در بافت
منطقهاي فاقد جذابيت اس��ت .در حاليکه مخاطرات
اقتصاد بلندمدت ،معتدل و متوس��ط اس��ت ،ريس��ک
سياسي باالتر از حد متوسط است .تحريمها اثر مخربي
بر صنايع دارند که تأخيرها ناشي از مشکالت مهندسي،
دسترسي محدود به بازارهاي بينالمللي مالي ،ريسک
باالي وامگيري و مش��کالت عرضه است .ايران رتبهي
پنج خود در محيط کسبوکار پتروشيمي خاورميانه را
با امتياز  56/9حفظ کرده اس��ت .اين کشور  2/3امتياز
عقبت��ر از کويت و تنها 5درص��د امتياز جلوتر از رژيم
صهيونيستي اس��ت .با توجه به آن صنعت پتروشيمي
ايران تحت سيطرهي دولت است ،نمرهي ريسک بازار
آن پايين اس��ت در حاليکه ريسک سطوح اقتصادي و
سياس��ي آن باال اس��ت .انتظار ميرود که تا پايان سال
شرکت بازرگاني پتروشيمي ايران بهعنوان صادرکنندهي
محصوالت پتروشيمي ،صادراتي معادل  9ميليارد دالر
داشته باش��د که معادل  62درصد ارزش کل صادرات
است .اگر چنين تحقق يابد شاهد افزايش  63درصدي
ارزش صادرات پتروشيمي و  96درصدي فروش داخلي
آن خواهيم بود .پيشبيني شرکت بازرگاني پتروشيمي
ايران باالتر از هدف  8ميليارد دالري وزارت نفت است.
مؤسسهي بيزنس مانيتور براساس نتايج چند ماه نخست
سال شمس��ي و افزايش ظرفيتبخش پتروشيمي در
مابقي سال ،پيشبيني ميکند که حجم صادرات ايران
به  9/5ميليارد دالر خواهد رسيد.
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در جستجوی بنزین
ابتكار ايران براي تامين بنزين خود
در شرايط تحريم
اي�ران در نظ�ر دارد در ص�ورت تحري�م
ص�ادرات بنزي�ن ،تولي�د داخلي خ�ود را با
استفاده از پااليشگاههاي پتروشيميافزايش
دهد .اين روش هزينه تمام ش�ده را افزايش
ميدهد و در نتيج�ه كوتاهمدت خواهد بود.
ماه گذش�ته ايران در اقداميآزمايش�ي در
قالب اين طرح به توليد بنزين اقدام كرد .وزير
نفت ايران در همان زمان گفت« :ميخواهيم
به غرب نش�ان دهي�م نميتوانند ب�راي ما
محدوديت ايجاد كنند”.
رويترز به اب�راز ترديد تحليلگران غربي
در اين زمينه اش�اره كرد و مدعي شد :بدون
داش�تن مولفههاي اساس�ي نفت نميتوان
ي بنزي�ن توليد كرد.
در كارخانه پتروش�يم 
براساس تحليل رويترز ،اگر ايران ميتوانست
بااستفادهازكارخانههايپتروشيميدرتوليد
بنزين خودكفا شود اين كار را زودتر از اينها
انجام ميداد .چن�دي پيش نيز ميركاظمي،
وزي�ر نفت ايران در م�ورد دليل عدم اجراي
اي�ن طرح قب�ل از تحريمها گف�ت :در حال
حاضر قيمت تمام شده بنزين در اين طرح 30
درصد بيشتر از قيمت بنزين وارداتي است .با
استفاده از صنعت پتروشيميايران ميتواند
14ميليون ليت�ر در روز بنزين توليد كند كه
ب�ه اين ترتيب توليد بنزين اي�ران به 58/5
ميليون ليتر در روز افزايش مييابد .متوسط
مصرف بنزين در اي�ران  66/5ميليون ليتر
در روز است .يك كارشناس نفتي به رويترز
گفت :راههاي مختلفي براي توليد بنزين در
كارخانههاي پتروشيميوجود دارد و گفت:
استفاده از گاز طبيعي مسير سادهتري است.
وي افزود :ما احساس ميكنيم ايران در حال
كاهش توليد بنزن ،تولوئن و اكس�يلن خود
است و در مقابل در حال افزايش توليد بنزين
از اين روش است.
منبع:رويترز

کدام صنايع از افزايش قيمت انرژی
آسيب خواهند پذیرفت؟
نام کاال
قند و شکر
شیشه تخت
سیمان
ریخته گری
روی
مس
شمشآلومینیوم
کنسانتره سنگ اهن
فرو آلیاژ
تیر آهن 18-14
نئوپان
کاغذبستهبندی
ظروف شیشه ای

قیمت فروش مصرف برق مصرف گاز
(هزار ریال (کیلوواتساعت (متر مکعب
بر تن)
بر تن)
بر تن)
1500
250
5600
300
200
3000
110
100
540
1200
0
6200
4500
1000
15810
4200
430
30/000
15900
223
22300
60
193
500
10590
22000
263
420
7050
260
105
2350
1150
350
6000
550
538
10000

طرح تحول اقتصادي فضاي كس��ب و كار كشور را
ارتفاء خواه��د داد و نقطه عطفي براي بخش صنعت و
معدن كشور خواهد بود .يكي از محورهاي طرح تحول،
هدفمندس��ازي يارانه ها مي باشد كه آثار آن بر بخش
صنعت و معدن عبارتست از:
 -1آزاد شدن منابع انرژي براي استفاده در بخش توليد
 -2تغيير تقاضاي محصوالت از جمله:
 -2-1ايج��اد تقاضا براي محصوالت و خدمات موثر در
ارتقاء بهره وري انرژي
 -2-2كاهش تقاضاي خريد كاالهاي پر مصرف و يا كم
بازده
 -2-3كاهش تقاضاي خريد برخي محصوالت به دليل
تغيير تركيب مصرف خانوار
 -3افزايش هزينه هاي توليد خصوصاً هزينه هاي حمل
ونقل
آسيب پذيري بنگاه ها

آس��يب پذيري يك بنگاه بايد از دو جهت بررس��ي
شود:
 -1افزيش هزينه توليد هر واحد محصول
 -2كاهش سود به دليل كاهش تقاضا

 -3س��يمان ،كاشي ،سراميك ،شيش��ه تخت ،چيني
بهداشتي ،آجر ،گچ ،آهك ،سنگ
 -4صنايع غذايي با اولويت قند و شكر و روغن نباتي
جدول زير تاثير هدفمند سازي يارانه ها را بر تعدادي
از كس��ب و كارها به صورت نمونه با توجه به مفروضات
بيان شده نشان مي دهد.
راهبردهاي جبران آثار افزايش قيمت انرژي

بر اساس تحليلی از وزارت صنايع و معادن
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راهبردهايي كه دولت براي مواجهه با اين مساله پيش
بيني كرده است عبارتند از:
 -1طراحي سناريوي مناسب براي افزايش قيمت انرژي
 -2افزايش بهره وري
 -3حمايت هاي اقتصادي
طراحي سناريوي مناسب براي افزايش قيمت انرژي
ب��ه عنوان يك ايده مطرح اس��ت و هن��وز طرحي ارائه
نگرديده است .همچنین دولت درصدد است با افزايش
به��ره وري انرژي و كاهش هزينه هاي بخش صنعت و
مع��دن تا حدودي هزينه هاي تولي��د را كاهش دهد و
در م��واردي كه هزينه ه��ا تا حد مطلوب پائين نميآيد
پيشنهاد حمايت هاي اقتصادي از واحدهاي صنعتي
ارائه شده است كه محورهاي كالن آن عبارتند از:
 -1تغيير تعرفه هاي واردات
 -2اعطاي تسهيالت بانكي خاص
 -3كمك بالعوض
 -4پرداخت سهم بيمه كارفرما
اما تاكنون هيچكدام از راهبردهاي پيش��نهادي به
صورت برنامه عملياتي تعريف نش��ده ان��د و يا حداقل
اطالعات آن در دسترس نيست.

قيمت ه�ا مرب�وط به
پايان س�ال  1387مي
باشد /قيمت دالر 9300
ريالدرنظرگرفتهشده
اس�ت /در محاسبات
از سناريوي بیشترین
افزايش قيمت با فرض
اصالح يكب�اره قيمت
ها استفاده شده است
(بدترينحالت).

نگر
آینده

شناسايي رشته هاي صنعتي آسيب پذير

با توجه به نتايج بررسي ها 4 ،گروه از صنايع آسيب
پذير در حوزه ماموريت وزارت صنايع و معادن عبارتند
از:
 -1نساجي ،ظروف شيشه اي و چيني ،كاغذ چوب
 -2ف��والد ،م��س ،آلوميني��وم ،فروآلياژ ،س��رب ،روي،
ريختهگري

سهم انرژی میزان افزایش میزان افزایش
در ستانده قیمتمستقیم قیمتمستقیم
(درصد) (هزار ریال بر تن) (درصد)
33/63
1883/5
5/35
13/36
462
0/25
27/47
178/58
8/2
10/99
682
4/82
23/51
3717
6103
9/62
2884/83
3/73
38/17
9290
16/48
47/83
239/13
7/42
27/34
6015/1
12/3
9/04
637
1/87
11/47
269/5
3/47
17/66
1059
5/71
9/37
937/2
2/23
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در مسیر سراشیبی
نگاهي آيندهپژوهانه به آسيبپذيريهاي اقتصاد ايران
مسعود منزوي

يكي از كليديترين فعاليتها براي ترسيم و برپايي
آيندهي مطلوب ،شناسايي وضع موجود است .بنابراين
در گام نخس��ت براي حركت در مسير شكل بخشيدن
به چشماندازهاي الهامبخش اقتصادي ايران ،بايد وضع
موج��ود را بهدرس��تي درك ك��رده و با عناي��ت به آن
مسيرحركت آينده را مشخص ساخت.
اقتص��اد اي��ران ،ويژگيهاي
خاص��ي دارد ك��ه آن را ب��ا
بهگزارشبانكجهاني،
اقتصاده��اي ديگر كش��ورهاي
از
ايران در س��ال 2005
جهان متمايز ميسازد .يكي از اين
نظ��ر درآمد س��رانه در وجوه تمايز در آسيبپذيريهايي
بين  208كشور ،در رتبه اس��ت كه بهش��دت بر عرصهي
 107قرار گرفت و درآمد اقتصادي كشور سايه افكندهاند.
آيندهپژوه��ان و اقتصاددان��ان
س��رانه اي��ران از فروش
بر اي��ن باور اتفاقنظ��ر دارند كه
نفت تا س��ال  2015نيز ايجاد تغيير اساس��ي در وضعيت
بهرقمبسيارنااميدكننده اقتصادي ايران نيازمند توجه ويژه
به آسيبها و چارهانديشي و ارايه
 1456دالر ميرسد.
راهحلهاي اثربخ��ش و خالقانه
براي برونرفت از اين چالشها است .عدم توجه به اين
واقعيت كه اقتصاد ايران از نقاط آس��يبپذير بس��ياري
برخوردار اس��ت ،پيامدهاي ناگواري به همراه داش��ته
و تحقق چش��ماندازهاي ملي و بخش��ي را با دشواري
روبهرو ميسازد .وابستگي بس��يار شديد به درآمدهاي
بخش نفت و گاز ،شمار باالي بيكاران بهويژه در سنين
 19تا  30س��ال ،تورم غيرقابل مهار دو رقمي ،توزيع نه
چن��دان مطلوب درآمدها و اقتص��اد دولتي ناكارآمد ،از
جمله مهمترين آسيبپذيريهاي اقتصاد ايران بهشمار
ميآين��د .اي��ران از  10/3درصد ذخاير نف��ت و 15/8

نگر
آینده
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درصد ذخاير گازي جهان برخوردار اس��ت اما به دليل
عدم سرمايهگذاريهاي مناسب و استفاده از فناوريهاي
سطح پايين در استخراج و استحصال نفت و گاز سبب
شده است كه در چند سال آينده حفظ سطح توليدي
كنوني نيز ممكن نباشد تا جايي كه برخي كارشناسان
معتقدند كه در صورت ادامه روند كنوني در توليد نفت و
مصرف داخلي آن در پنج سال آينده ،ايران به واردكننده
نف��ت تبدي��ل ميش��ود .درآمدهاي نفت��ي  85درصد
درآمدهاي صادراتي ايران را در سال  2006و  70درصد
درآمدها را در س��ال  2007تشكيل ميداد كه از دست
رفتن اين درآمد اقتصاد ايران را فلج ميكند.
بخش نف��ت و گاز  23درصد توليد ناخالص داخلي
ايران را شكل ميدهد اما در واقع ،اقتصاد ايران وابستگي
شديدي به درآمدهاي نفتي دارد و هر گونه افت و خيز
در به��اي نف��ت و گاز ،اثرات عمدهاي ب��ر اقتصاد ايران
وارد ميس��ازند و حتا ميتوان گفت با كاهش يك دالر
از درآمده��اي نفتي چندين دالر از توليد ناخالص ملي
كاسته ميشود .از سوي ديگر ميزان قابلتوجه يارانههاي
حاملهاي انرژي و بنزين ،فشار خردكنندهاي بر اقتصاد
ايران وارد ساخته است.
اين در حالي اس��ت ك��ه درآمد س��رانه در ايران در
مقايس��ه با ديگر كش��ورهاي صادركننده بسيار پايين
است كه نشاندهندهي بهرهوري پايين اقتصادي است.
بهعنوان مثال درآمد س��رانه كش��ورهاي كويت ،قطر و
امارات در س��ال  16 ،2006برابر درآمد سرانه در ايران
بود كه حتا اگر جمعيت باالي ايران را نيز در نظر بگيريم
باز هم رقم مطلوبي نيست .به گزارش بانك جهاني ،ايران
در سال  2005از نظر درآمد سرانه در بين  208كشور،
در رتبه  107قرار گرفت و درآمد س��رانه ايران از فروش

نفت خام تا س��ال  2015نيز به رقم بسيار نااميدكننده
 1456دالر ميرس��د .ش��ركتهاي دولتي  70درصد
ارزش افزوده اقتصاد ايران را توليد ميكنند كه نش��ان
از عدم حضور فعال بخش خصوصي در ايران اس��ت كه
اين مسأله رقابتپذيري اقتصادي را بهشدت كاهش داده
است .بخش دولتي با تراكم نيروي ناكارآمد روبهرو است
و نقش فعالي در كارآفريني ندارد .هر چند مس��ووالن
كشور در پي خصوصيسازي هستند اما فرايند آن نيز
بسيار كند بوده و اغلب واگذاريها به مراكز شبه دولتي
صورت ميگيرد.
در س��ال  ،2005نيروي بالقوه كار در ايران (در سن
 15-24سالگي)  16/47ميليون نفر برآورده شده است
كه در مقايسه با سال  6/9 1986ميليون نفر رشد داشته
اس��ت و در سالهاي بعد نيز هر سال حدود  750هزار
نفر به ش��مار جويندگان كار افزوده شده است .اين امر
س��بب شده كه نرخ بيكاري بر پايه آمار رسمي در سال
 10/2 ،2007درصد باشد يكي ديگر از نقاط آسيبپذير
اقتصاد ايران شهرنشيني نامناسب در ايران است .رشد
شهرنشيني در ايران شتابان و بدون ايجاد زيرساختهاي
الزم صورت گرفته است .در سال  ،1970تنها  42درصد
جمعيت ايران شهرنشين بودهاند اما در سال  2000اين
رقم به  62درصد افزايش يافته است و اين روند در حال
حاضر نيز ادامه دارد.
منابعاصلي
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در زیر چتر حمایتی قانون کار چه میگذرد؟
چالشهاي نيروي كار در ايران
عبدالرحيم پدرام

اگرچه دولت بر روي بهبود ش��ماري از مناطق
محيط كسب وكار -از جمله قابل توجهترين آنها
ميتوان به زيرساختهاي فيزيكي ،قوانين مالياتي
و سياستهاي سرمايهگذاري خارجي اشاره كرد-
بوكار در
كار ميكند اما شماري از چالشهاي كس 
ايران باقيماندهاند .در واقع ،هنوز هم فساد رايج و
متداول است و قانون كار همچنان پيچيده و داراي
چالش است.
تخمين زده ميشود شمار نيروي کار ايران 26/2
ميليون نفر از مجموع  70ميليون نفر جمعيت اين
کش��ور باشد .تخمين زده ميش��ود که  15درصد
جمعيت فعال ايران بيکار باش��د .حدود  30درصد
نيروي کار در بخش کشاورزي 25 ،درصد در صنعت
و  45درصد در بخش خدمات فعاليت ميكنند .در
س��الهاي اخير بهدليل وجود درآمد پايدار نفت و
گاز که خود ناش��ي از قيمتهاي باالي نفت است
اقتصاد ايران گسترش يافته و منجر به رشد اشتغال

روسيه ،ايران و قطر تنها
صادركنندگان آتی گاز

اي��ران و تركي��ه توافق خود بر س��ر تقويت روابط
موج��ود در حوزههاي ان��رژي ،بانكداري و حملونقل
جهت رس��اندن سطح مبادالت تجاري خود به سطح
 20ميليارد دالر در س��الهاي آينده را اعالم داشتند.
محمدرضا رحيمي معاون اول رئيسجمهور ايران در
جريان كنفرانس خبري مش��ترك ب��ا طيب اردوغان
نخس��ت وزير تركيه چنين گفت“ :دوكش��ور بهطور
جدي مصمم به گس��ترش روابط دو جانبهي خود در
تمام حوزهها هس��تند ”.اردوغ��ان از طرحهاي تركيه
جهت افزايش حجم تجارت بين دو كش��ور تا سطح
 20ميليارد دالر در سال  2011سخن گفت و از طرح
ايران براي رس��اندن حجم مبادالت تجاري دو كشور
به سطح س��ي ميليارد دالر ،در نهايت ،استقبال كرد.
تانريلديز وزير انرژي تركيه در هفتهي گذشته حجم
مبادالت تجاري دو كشور در سال  2008را  7ميليارد
اعالم كرد .رحيم��ي از توافقهاي دو جانبه موجود از
جمله ساخت دو نيروگاه ،ايجاد منطقهي آزاد صنعتي
در دو سوي مرز دو كشور و تأسيس شعب بانكهاي
ايران و تركيه در هر دو كش��ور خبر داد .او همچنين
از توافقهاي صورت گرفته بر س��ر صادرات گاز ايران
به اروپا از طريق تركيه و سرمايهگذاريهاي تركيه در
ميدان گازي پارس جنوبي و درياي خزر سخن گفت
اما جزييات بيشتري را اعالم نكرد.
منبع :پايگاه اخبار اقتصادي بالکان

براس��اس گ��زارش تريد
اربيا چند ش��رکت خارجي
از عربس��تان س��عودي،
فرانس��ه ،اندونزي ،روسيه و
همچنين ش��رکت امتيان
آفريقاي جنوبي تمايل خود
را برای س��رمایه گذاری در
ب��ازار تلفن هم��راه در ایران
ابراز داش��تهاند .به احتمال
ف��راوان اين تح��ول موجب
س��رمايهگذاري عظيمي در
اين بخش ميش��ود و انتظار ميرود در سالهاي
آتي به سرعت گسترش يابد .شمار مشترکان تلفن
همراه در ايران در س��ال  2008به  45/8ميليون
رسيد و تا سال  2012با افزايش  132درصدي به
 106/5ميليون خواهد رسيد.
پيشبيني ميش��ود در طي اين دوره ،ضريب
نفوذ از  63/4درصد به  139/7درصد برسد .افزون
ب��ر اين ،ايران در ح��ال برنامهريزي براي برگزاري
مناقصه مجوز س��وم جياسام اس��ت که در حال
حاض��ر تنها ش��رکت ارتباط��ات راه دور و رقيب
کوچکتر آن ايرانس��ل اين مجوزه��ا را در اختيار
دارند.

منبع:موسسهبينالملليپايشكسبوكار

نگر
آینده

منبع:ريانووستي

هدف :تجارت  20ميليارد
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ب�ر پايه اظه�ارت “الکس�اندر مدويديف”
معاون مديرعام�ل “گازپروم” تا س�ال 2030
روسيه ،ايران و قطر تنها صادركنندگان گاز در
جهان خواهند بود .به گزارش «ريا نووستي»
از شبکه خبري “وستي” ،الکساندر مدويديف
معتقد است که باقي کشورهاي عرضه کننده
پس از س�ال  2030نميتوانن�د گاز الزم براي
پرکردن ش�بکههاي انتقال گازي که ساخت
آنها برنامهري�زي ميش�ود را تامين کنند.
افزون بر اين ،وي با اطمينان گفت که در آينده
نه چندان دور مصرفکنندگان اروپايي نياز به
گاز بيشتري خواهند داشت که اين نميتواند
عرضه گاز مايع را پوشش دهد .افزايش تقاضا،
نيازمند توسعه در آينده و تحقق پروژه هاي
انتقال گاز ،را انكارناپذير ميسازد.

شده است .رشد اقتصادي کشور همگام با افزايش
شمار نيروهاي تازه وارد به بازار کار ،بهطور متوسط
 750000نفر در سال ،پيش نميرود و اشتغالزايي
در ايران يک چالش کليدي است .بانک جهاني به
پديدهي جهش مشارکت زنان در نيروي کار ايران
که در پنج س��ال اخي��ر از  33درصد به  41درصد،
بهعنوان گامي مثبت مينگرد.
دولت با دش��واري جدي اصالح قانون به شدت
پيچي��ده کار ايران روبهرو اس��ت که همچنان يک
مشکل برجسته در هدايت کسب و کارهاي کشور
است .در بعضي موارد ،قوانين کار به نفع مراکز کسب
و کار هستند .بازار کار تحت مقررات محدودکنندهاي
که مانعي فراروي اشتغال و رشد بهرهوري و توليد
است ،فعاليت ميکند .هزينهي بهکارگيري نيرو باال
است و اخراج نيروي مازاد هزينهبر است.
از اين گذشته ،مقررات افزايش يا کاهش ساعات
کار بس��يار س��خت و انعطافناپذير اس��ت .اخراج

يک کارگر نياز به تأيي��د اداره کار دارد .هزينههاي
بهکارگيري و اخراج افراد خود يک مانع محس��وب
ميشوند و مجموع پرداختهاي تأمين اجتماعي و
ماليات حقوقبگيران بهعنوان درصد حقوق کارگر در
مقايسه با معيارهاي بينالمللي باال است .براساس
گزارش کس��ب و کار  2009بانک جهاني ،در حال
حاضر هزينههاي اخراج معادل دستمزد  91هفته
است.
در حوزهي سختي شاخص اشتغال که برگرفته
از متوسط سه شاخص فرعي است :سختي شاخص
بهکارگيري ،س��ختي ش��اخص س��اعتهاي كار و
سختي شاخص اخراج ،ايران نمرهاي به نسبت باال
يعني  40از  100گرفته است .در مجموع ،اصالحات
اقتص��ادي بر محل کار اثر ميگذارد .در س��الهاي
اخير ،چتر حمايتي قانون کار از کارگاههايي با کمتر
از ده نيرو و صنعت فرش ايران برداشته شده است تا
شرکتها رقابتيتر باشند.
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سبقت بخش دولتی بر بخش خصوصی
پيشبيني دهساله اقتصاد ايران
ترجمه :عبدالرحيم پدرام

تولي��د ناخالص داخلي واقعي در پنج س��ال آينده
 4/4درصد و بين سالهاي  1392تا 1397به 3/4
درصد برسد .در حالي كه پيشران اصلي اين كاهش،
بخش نفت خواهد بود كه در ده سال آينده تنها 7/9
درصد افزايش خواهد يافت ،تحريمهاي بينالمللي
همچنان بر اقتصاد ايران سايه خواهند افكند و بخش
انرژي شاهد كمبود سرمايهگذاري خارجي و واردات
سرمايه خواهد بود .انتظار ميرود كه در طي ده سال
آينده شكلگيري سرمايهي ثابت در هر دو بخش
خصوصي و دولتي كاهش يابد ،اگرچه بخش دولتي
بر بخش خصوصي پيشي خواهد گرفت ،زيرا اقتصاد
ايران بهطور فزايندهاي به دولت وابسته است.
تحريمهاي خارجي به ديگر عرصههاي اقتصاد،
بهويژه بخش خارجي ،گسترش خواهند يافت
و مازاد بودجه جاري ايران به ميزان
زيادي در طي ده سال آتي
كاهش يافته و در س��ال
 1397تنه��ا ب��ه 1/1
درص��د توليد ناخالص
داخلي خواهد رسيد.
اي��ن مس��اله تا حد
زي��ادي ناش��ي از افت
بخ��ش نفت اس��ت
ـ ص��ادرات نف��ت و
گاز اي��ران از 101/5
ميليارد دالر در س��ال
 1387به  98/1ميليارد
دالر در سال  1397خواهد
رس��يدـ اگرچ��ه كاهش

پيشبينيهاي اقتصادي مبتني بر عوامل مختلف
كمي و كيفي است .فرض اين پيشبينيها آن است
كه در بيشتر موارد رشد اقتصادي سرانجام تبديل به
يك روند بلندمدت ميشود و توان بالقوهي اقتصادي
توسط عواملي همچون سرمايهگذاري سرمايهاي،
جمعيتشناسي و رش��د توليد و بهرهوري تعيين
ميشود .به دليل آنكه چارچوبهاي كمي اغلب در
درك پويايي عوامل تعيينكنندهي رشد بلندمدت
ناتوانهستند،پيشبينيها،عمقدانشتحليلگران
در م��ورد عوامل ذهني همچون ق��درت نهادي و
ثبات سياسي را منعكس ميسازند .اين نوشتار به
ارزياب��ي روندها در تركيب اقتص��اد ايران بهمنظور
تعيين مي��زان بودجه دول��ت و بخش خصوصي،
س��رمايهگذاري ثابت و بخ��ش صادرات
جهت هدايت رش��د اقتصادي در
آينده خواهيم پرداخت.
در حال��ي ك��ه انتظار
ميرود رشد توليد ناخالص
داخلي واقعي ايران در طي
ده س��ال آين��ده بيش از
سه درصد باشد ،كاهش
رشد توليد نفت ،كاهش
بلندمدت به��اي نفت و
تحريمهاي بينالمللي
بر رش��د و گس��ترش
اقتص��ادي ايران فش��ار
خواهن��د آورد .در واق��ع،
انتظار ميرود كه متوسط رشد

تولید ناخالص داخلی اسمی (میلیارددالر)
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (درصد تغییر ساالنه)
3
جمعیت (میلیون نفر)
1و4
سرانه تولید ناخالص داخلی (دالر)
5
متوسط رشد قیمتهای مصرف کننده (درصد سال)
1و4
بودجه جاری (درصد تولید ناخالص داخلی)
3
متوسط نرخ ارز (ریال درمقابل دالر)
1و2

1و2

نگر
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پی نوشتها:

 -1پیشبینی در پایان سال

رش��د صادرات غيرنفتي و رش��د نيرومند واردات
غيرسرمايهاي از شرق دور در تضعيف مازاد تجاري
ايران سهم خواهند داشت .نقطهي مثبت وضعيت
اقتصادي ايران كاهش تورم اس��ت كه در ده س��ال
آينده به دليل كاهش بهاي جهاني غذا و اثرات آن
به  10درصد كاهش خواهد يافت.
براساس چشمانداز بيستس��اله ايران ،تا سال
 1404ميبايست  3/7تريليون دالر سرمايهگذاري
در كشور صورت گيرد كه  1/3تريليون دالر آن بايد
به شكل سرمايهگذاري مستقيم خارجي در بيست
س��ال آينده باشد ،رقمي كه با توجه به تحريمهاي
اقتصادي كنوني غيرمحتمل به نظر ميرسد واين
واقعي��ت را بايد در نظر گرفت كه س��رمايهگذاري
مس��تقيم خارجي صورت گرفته در س��ال 2006
مع��ادل  3/47ميليارد دالر بوده اس��ت .اين س��ند
شماري از اهداف جاهطلبانهي بخش انرژي را مطرح
ميسازد تا ايران همچنان دومين توليدكنندهي نفت
سازمان اپك و دومين توليدكنندهي گاز جهان باقي
بمان��د .در حاليكه با اطمينان ميتوان گفت ايران
داراي ذخاير دس��تيابي به اين دو هدف است ولي
فاقد تجهيزات و فناوري مدرن است ،كه موضوعي
كليدي در هنگام اجراي تحريمهاي اقتصادي است.
محمدباقر نوبخت معاون مركز مطالعات راهبردي
مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اين امر تأكيد كرده
كه ايران نياز به  175ميليارد دالر سرمايهگذاري در
منابع نفت ،گاز و پتروشيمي و همچنين پروژههاي
نگهداري ،پااليش و توزيع انرژي تا سال  2015دارد
تا بتواند به اهداف فوق جامهي عمل بپوشاند.

منبع :موسسه جهانی پایش کسب و کار

1397
1396
1395
1394
1393
1392
1391
1390
1235/64 1107/32 992/08
888/77
783/56
680/33
592/72
514/22
3/1
3/2
3/3
3/5
3/6
3/6
3/5
4/4
82/33
81/33
80/35
79/39
78/32
77/27
76/23
75/21
15009
13614
12346
11196
10004
8805
7775
6837
10/0
10/0
10/0
12/0
14/0
14/0
15/0
16/0
1/13
1/46
1/85
2/52
2/89
3/24
3/84
4/36
11452/72 11339/33 11227/06 11115/90 11005/84 10896/87 10783/67 10666/34

 -2بانک مرکزی ایران /محاسبات بیزینس مانیتور

 -3صندوق بینالمللی پول

 -4محاسبات بیزینس مانیتور  -5بانک مرکزی ایران

آینده جهان

ش بهسوی
پي 
انرژیهای نوشونده
پيشبيني افزايش تقاضاي انرژي در جهان
تا سال 2030
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توني هيوارد مديرعامل ش�رکت نفتي بريتيش پتروليوم انگليس در جريان
بيست و چهارمين کنفرانس بين المللي گاز که در کشور آرژانتين برگزار شد ،از
رشد بيش از  45درصدي تقاضاي انرژي جهان تا سال  2030خبر داد .وي با اعالم
اين خبر هش�دار داد :به دليل اين افزايش چشمگير تقاضا ما بايد در محاسبات
خود از ميزان توليد کشورها و ساير مسايل مرتبط با آن دقت زيادي به کار ببريم».
هيوارد در ادامه افزود« :براي تامين تقاضاي انرژي جهان تا سال  2030ما نيازمند
ساالنه يک هزار ميليارد دالر سرمايهگذاري هستيم ».وي مجموع سرمايهگذاري
مورد نياز در صنايع نفت و گاز تا سال  2030را حدود  25هزار ميليارد دالر اعالم
کرد .مدير ش�رکت بيپيبا اش�اره ب�ه کاهش ظرفيت تولي�د چاههاي نفت طي
س�الهاي آينده و افزايش تقاضا در اين مدت گفت« :با توجه به اين ش�رايط ما
بايد تا سال  2030روزانه حدود  50ميليون بشکه به توليد نفت خام جهان اضافه
کنيم .اين رقم تقريب ًا دو برابر ميزان توليد کنوني خاورميانه است ».وي در بخشي
از س�خنان خود درباره تامين قس�متي از انرژي مورد نياز جهان از طريق انرژي
هاي نوش�ونده گفت« :بي ش�ک اين انرژيها نقش مهمي در آينده انرژي جهان
ايفا خواهند کرد .با اين حال ،استفاده گسترده از اين منابع انرژي در کوتاه مدت
امکان پذير نخواهد بود ».مدير بي پي افزود« :تا س�ال  2030نفت و گاز همچنان
 80درصد انرژي مورد نياز جهان را تامين خواهند کرد ».او که در کنفرانس بين
المللي گاز سخن مي گفت ،گاز طبيعي را سوختي معرفي کرد که عالوه بر تاثير بر
کاهش گازهاي گلخانهاي ،از ذخاير بااليي نيز برخوردار است .براساس ارزيابيهاي
ش�رکت بي پي ،حجم ذخاير اثبات ش�ده گاز جهان در پايان س�ال  2008حدود
 6500تريليون فوت مکعب (معادل  1/2هزار ميليارد بش�که نفت خام) بوده که
براي مصرف  60سال جهان کفايت مي کند .شرکت بي پي در گزارشي جداگانه
اعالم کرد« :با در نظر گرفتن ميزان مصرف کنوني گاز جهان ،ميزان ذخاير اثبات
شده گاز براي  100سال کافي است ».به گفته کارشناسان ،هنوز ذخاير ناشناختهاي
وجود دارد که با کش�ف و استخراج گاز آنها ،مدت زمان مصرف گاز در جهان باز
هم افزايش خواهد يافت.
منبع:رويترز
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پیشتازی چين و هند
قدرتهاي اقتصادي جهان در آينده
کدام کشورها خواهند بود؟
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قدرتهاي اقتصادي آس��يا ،چي��ن و هند ،در حال
احياي جايگاه خود در دو قرن گذش��ته هستند يعني
هنگام��ي كه چين تقريباً  30درصد و هند  15درصد
ثروت جهاني را توليد كردند .چين و هند براي نخستين
بار از قرن هجدهم تاكنون تبديل به بزرگترين عوامل
رش��د اقتصادي جهان خواهند ش��د .اين دو كشور به
احتمال فراوان تا سال  2025از توليد ناخالص داخلي
تمام اقتصادهاي ديگر به استثناي آمريكا و ژاپن پيش
خواهند افتاد ،اما درآمد سرانهي آنها براي مدت چند
دهه همچنان عقب خواهد بود .جهان در حدود س��ال
 2025ش��اهد “هويت دوگانه” اين غولهاي آسيايي
خواهد بود :نيرومند ،اما بس��ياري از اتباع چين يا هند
در مقايس��ه با اتباع غربي ،خود را نس��بتاً فقير فرض
ميكنند.
برآورد رش��د اقتصادي كش��ورهاي برزيل ،روسيه،
هند وچين در مجموع معادل سهم اوليه توليد ناخالص
گروه هفت از توليد ناخالص جهاني تا سالهاي -2050
 2040خواهد بود .براس��اس همين برآوردها ،هش��ت
كش��ور بزرگ اقتصادي در سال  2025به اين ترتيب
خواهندبود :آمريكا ،چين ،هند ،ژاپن ،آلمان ،انگلستان،
فرانسه و روسيه.
ب ه ويژه چين بهعنوان يك قدرت عظيم مالي جديد
ظاهر شده اس��ت و در سال  2008حجم ذخاير ارزي
آن به  2تريليون دالر رسيد .كشورهايي همچون چين
و روسيه كه بهسرعت توس��عه مييابند صندوقهاي
سرمايهي مستقلي با هدف بهرهگيري از صدها ميليارد
دالر ث��روت آنها بهمنظور دس��تيابي به درآمد باالتر
جهت كمك به مقابله با طوفانهاي اقتصادي تشكيل
دادهاند .س��رمايهي بعضي از اين صندوقها بهصورت
س��رمايهگذاري به غرب باز خواهند گشت و در نتيجه
موجب ارتق��اي بهرهوري و رقاب��ت اقتصادي بيشتر
خواهد شد .به هر حال سرمايهگذاري مستقيم خارجي
قدرتهاي نوپديد در جهان در حال توس��عه به ميزان
زيادي افزايش مييابد.
نسل شركتهاي رقيب جهاني از قدرتهاي جديد
ظهور ميكند و به تثبيت بيشتر آنها در بازار جهاني
كم��ك ميكند؛ در برزيل كس��ب و كار كش��اورزي و
اكتشاف انرژي در س��احل ،در روسيه صنايع انرژي و
فلزات ،در هند خدمات فناوري اطالعات ،پزش��كي و
قطعات خودرو و در چين فوالد ،لوازم خانگي وتجهيزات
ارتباط راه دور رونق خواهند داشت .از ميان صد شركت
جديد برتر جهاني خارج از دنياي توس��عهيافته كه در
گزارش  2006گروه مش��اوره بوس��تون ذكر شده84 ،
شركت در برزيل ،روسيه ،چين و هند مستقرند.
منبع :شوراي ملي اطالعات اياالت متحده

همچنان كاهش بهاي خان ه در دبي
بان��ك دويچه گ��زارش داد كه به��اي امالك و
مس��تغالت دبي در شش ماه گذشته چهار درصد
كاهش يافته اس��ت و به دليل عرضه مس��كن در
آينده ،اين امر در كوتاهمدت بهبود نخواهد يافت و
متوقف نخواهد شد .بهاي امالك و اجارهها در ماه
گذشته ثابت بود كه نشاندهندهي ثبات بازار است،
اما قيمتها همچنان نسبت به دوران اوج آنها 52
درصد كاهش يافته است.
نبيل احمد و عثمان بنزروگ دو تحليلگر عرب

در يك گزارش تحقيقي چنين نوشتند“ :در حاليكه
عاليم حي��ات در بازار امالك و مس��تغالت افزايش
يافته است ولي مخاطره اصلي عرضهي تازه است كه
مانع ازهر گونه بهبود معنادار اين بازار در كوتاهمدت
ميش��ود ”.آنها در ادامه گزارش چنين نوش��تهاند:
حدود توليد  30هزار واحد مسكوني جديد تا پايان
سال آينده به بازار دبي ضربه ميزند و بهاي خانه باز
هم كاهش مييابد.

منبع :عرب نيوز

رشد عرب های همسایه
صندوق بينالمللي پول افزايش رشد اقتصادي کشورهاي حوزه خليج فارس
در سال  2010را پیشبینی کرد
رشد اقتصادي کش��ورهاي عرب عضو شوراي
همکاري خليج فارس در سال  2010به حدود 5/2
درصد خواهد رسيد .صندوق بينالمللي پول دليل
اين پيشبيني خ��ود را افزايش بهاي نفت و ثبات
مالي اين کشورها اعالم کرده است.
براساس اعالم صندوق ،طي سالهاي  2009و
 2010رشد اقتصادي منطقه خاورميانه به ترتيب 2
و  4/2درصد خواهد بود .همچنين رشد اقتصادي
صادرکنندگان نفت خام منطقه خليج فارس نيز به
 1/3و  4/2درصد خواهد رس��يد .طي سال 2009
باالترين نرخ رشد اين منطقه با  1/5درصد متعلق
به اي��ران خواهد بود .پايينترين رقم رش��د نيز با
منف��ي  1/5درصد مربوط به کوي��ت خواهد بود.
اين وضعيت در س��ال  2010تغيير خواهد يافت.
ب��ه پيش بيني صندوق باالترين و پايينترين نرخ
رشد اقتصادي منطقه خليج فارس در سال آينده به
ترتيب مربوط به عربستان ( 4درصد) و ايران (2/2
درصد) خواهد بود .بهاي نفت خام از  32/4دالر در
پايان دسامبر  2008به سطح  70دالر در هر بشکه
افزايش يافته است .صندوق ،نرخ رشد  5/2درصدي
ش��ش کشور عرب منطقه خليج فارس را براساس
ميانگي��ن بهاي  76/5دالري نفت خام پيش بيني
کرده اس��ت .در همين حال نرخ رش��د کشورهاي
منطقه خليج فارس در سال جاري ميالدي به 0/7
درصد خواهد رسيد .به گفته صندوق ،اين کشورها
زودتر از س��ايرين بحران اقتصادي جهان را پشت
سر خواهند گذاشت .در بخشي از گزارش چشم
ان��داز اقتصادي جهان ،ميزان نرخ تورم منطقه
خاورميانه در س��ال ه��اي  2009و  2010به
ترتيب مع��ادل  8/3و  6/6درصد پيش

بيني شده است .اين ارقام براي صادرکنندگان نفت
خ��ام منطقه به ترتي��ب  7و  6/3درصد خواهد بود.
بيشترين و کمترين نرخ تورم در سال آينده مربوط به
ايران ( 10درصد) و کويت ( 4/4درصد) خواهد بود.
صن��دوق بين المللي پول در گزارش��ي جداگانه
اعالم کرد :ميزان ذخاير ارزي کشورهاي صادرکننده
نفت خام در منطقه منا (خاورميانه و شمال آفريقا)
طي سال  2010به بيش از  100ميليارد دالر خواهد
رسيد .به گفتهي اين نهاد بين المللي ،افزايش ذخاير
ارزي ک��ه بر اثر افزايش به��اي نفت خام رخ خواهد
داد ،به دولت هاي اين منطقه کمک خواهد کرد که
با افزايش هزينههاي عمومي تاثير پيامدهاي منفي
بح��ران بر اقتصاد خ��ود را کاهش دهند .به گفتهي
کارشناسان ،در صورتي که پيش بيني بهاي نفت سه
رقمي محقق شود ،ميزان ذخاير ارزي اين کشورها
بي��ش از پيش افزايش خواهد يافت .افزايش رش��د
اقتصادي کش��ورهاي منطقه خلي��ج فارس در
حالي ارايه ميشود که کارشناسان از ادامه روند
صعودي تقاضاي انرژي جهان خبر دادهاند.
منبع:بلومبرگ

عبور از بحران
پيشبينيهاي اقتصادي از جهان در سال 2025
مداوم خواهند بود .روسيه ،چين و هند امنيت ملي
خود رابه افزايش كنترل دولتي و دسترسي به منابع
و بازارهاي انرژي از طريق شركتهاي دولتي انرژي
پيوند زدهاند .كش��ورهاي خليجفارس نيز به اجاره و
خريد زمين در نقاط ديگر جهت كسب اطمينان از
تأمين منابع غذايي كافي عالقمند هستند.
آهستهشدنفراينددمكراتيكسازي.بهخصوصچين
يك مدل بديل براي توسعهي سياسي عالوه بر مسير
متفاوت اقتصادي خود ارايه ميكند .اين مدل ممكن

است براي رژيمهاي اس��تبدادي با عملكرد و كارايي
پايين جذاب باش��د و عالوهبراين براي دمكراسيهاي
ضعيفي كه در طي س��الها از عدم كارايي مناس��ب
اقتصادي رنج بردهاند نيز جذابيت داشته باشد.

نگر
آینده
شماره اول  /اسفند 88

ع��دم پذيرش افزايش نقدينگي موجود توس��ط
بازارهاي نوظهور با وجود اقتصادهاي رو به پيشرفت
و جهش آنها همراه ب��ا تمايل و گرايش آمريكا به
افزايش بدهي خود ،با وجود پديد آوردن ناپايدار عدم
به حاش�يه رانده ش�دن نهادهاي مالي بينالمللي.
توازن ،موجب حمايت متقابل شده است.
صندوقهاي س��رمايهي مس��تقل بيش از تركيب
در واقع رويدادهاي بازار بورس وال اس��تريت در
صن��دوق بينالمللي پول و بانك جهاني به بازارهاي
ل آغازين داستان بزرگتر برقراري
س��ال  2008فص 
نوظهور سرمايه تزريق كردهاند و اين روند حتا با رفع
مجدد توازن و تصحيح اين عدم توازنها است .مسير
عدم توازنهاي جهاني ادامه خواهد يافت .چين پيش
تصحيح اين عدم توازنها ناهموار خواهد بود تا بتوان
از اين شروع به تركيب سرمايهگذاريهاي صندوق
اقتصاد جهاني را به س��مت مرزبندي جديدكشاند.
سرمايهي مستقل با كمك مستقيم و خارجي كرده
مشكالت هماهنگسازي سياست اقتصادي جهان
كه اغلب بهطور مستقيم فراتر از سهم بانك جهاني
كه خود محصول فرعي افزايش س��طح چندقطبي
در پروژههاي توس��عه است .سرمايهگذاري خارجي
بودن سياس��ي و مالي موجود است موجب افزايش
كشورهايي كه به تازگي ثروتمند شدهاند ،همچون
فرصتهاي يك حركت ناهموار ميشود.
چين ،روس��يه و كش��ورهاي خليجفارس ،منجر به
يكي از تحوالت زير يا تركيب آنها موجب تعديل
اتحادهاي ديپلماتيك و روابط جديد بين اين كشورها
و تنظيم شرايط ميش��ود :كاهش مصرف آمريكا و
و دنياي در حال توسعه خواهند شد.
افزايش نرخ پسانداز در اين كش��ور و افزايش تقاضا
كاهش نقش بينالمللي دالر .با وجود تقويت دالر و
از بازاره��اي نوظهور آس��يا بهخصوص چين و هند.
افزايش بهاي آن ،ارزش آن در سال  2025بهعنوان
ثبات يافتن يا بازگشت عدم توازنها تا سال 2025
ي��ك پول رايج و بينظير ذخاير ارزي جهان كاهش
تا حدي به درسهاي خاصي كه قدرتهاي نوظهور
خواهد يافت و در سبد بازار پولهاي رايج تبديل به
از اين بحران مالي ميگيرند بستگي خواهد داشت.
پول نخس��ت ومعمولي خواهد شد .اين امر ممكن
ممكن اس��ت بعضي اف��راد اين بح��ران را بهعنوان
است آمريكا را وادار به دقيقتر نگريستن به نحوهي
منطق پسان��داز داخلي تعبير كنن��د در حالي كه
اثرگذاري سياست خارجي آن بر دالر
ديگ��ران ،درك بحران به اين ش��كل
كند .ممكن اس��ت اقدامات سياست
كه اقتصادهاي نوظهور در مقابل ركود
پيشبيني بخش خردهفروشي خاورميانه
خارجي آمري��كا ب��دون وجود يك
گسترده ايمن هستند ،براي اندوختن
تا سال 2013
منبع پايدار تقاض��اي خارجي براي
ذخاير خود اولويت كمتري قايل شوند.
در س��ال  ،2003صنعت خردهفروشي خاورميانه داراي ارزشي معادل  200دالر منجر به شوك ارزي و نرخهاي
حماي�ت بيش�تر از تج�ارت و
س�رمايهگذاري .افزاي��ش ج��ذب ميليارد دالر بود و در پايان س��ال  2008اين رقم به بيش از  400ميليارد دالر بهرهي باالتر براي آمريكاييها شود.
رشد اس��تفاده از يورو پيش از اين
سرمايههايخارجيتوسطشركتهاي آمريكا رسيد .پيشبيني ميشود كه بحران مالي سال كنوني تأثير حاشيهاي بر
مستقر در اقتصادهايي كه به سرعت بازار خردهفروشي خاورميانه خواهد داشت واين بخش در سالهاي  2009-2013آشكار شده و بهطور بالقوه فضاي حركت
ظاهر ميش��وند و بس��ياري از آنها شاهد رشدي معادل  14درصد خواهد بود .بنيانهاي اقتصادي نيرومند و نظام آمريكا در آينده جه��ت بهرهبرداري از
دولتي خواهند ب��ود ،موجب افزايش بانكي بهخوبي محافظت شده همچون سپري در مقابل بحران مالي عمل خواهند نقش منحصر بف��رد دالر در تجارت و
تنشهاي سياسي و بهطور بالقوه خلق كرد .اگرچه كاهش قيمتهاي نفت موجب نگراني اكثر كشورهاي صادركنندهي سرمايهگذاري بينالمللي جهت توقف
نارضايتي عمومي در كشورها نسبت نفت خواهد شد اما اين مسأله كوتاهمدت است و بهبود شرايط اقتصادي و افزايش سرمايهها و ايجاد اختالل در جريانهاي
به تجارت و س��رمايهگذاري خارجي مصرف سوخت موجب افزايش قيمت نفت خواهد شد“.پيشبينيها از بخش مالي برخي كش��ورها كه ب��ه تازگي با
خواهند شد .رسيدن به ديدگاه وجود خردهفروش��ي خاورميانه” ،بازارهاي عربستان سعودي و امارات متحده عربي را تحريمه��اي مالي عليه رهب��ري كره
منافع نابرابر در فرايند جهاني شدن در بهعنوان پوياترين و بالقوهترين بازارهاي خردهفروشي منطقه تا سال  2013نشان ش��مالي و ايران انجام گرفته ،دشوارتر
آمريكا ممكن اس��ت منجر به تقويت ميدهند .اين دو بازار به مدت بيش از يك دهه بر صنعت خردهفروشي منطقه ميش��ود .با توجه به عدم قطعيتها و
س��لطه داشتهاند و در سالهاي آتي نيز چنين خواهد بود .حضور حجم عظيم بيثباتيهاي موجود در نظام بينالمللي
نيروهاي حمايتگر شود.
تش�ديد چنگ افكن�دن ب�ر منابع .جمعيت مهاجر و بخش اعظم س��رمايهگذاري خردهفروشي منطقه در اين دو مالي محركها و تمايل به جدا شدن از
دالر تعديل خواهد شد.
قدرتهاي جديد بهط��ور فزايندهاي كشور به تداوم رشد آنها كمك كرده است.
منبع :شوراي ملي اطالعات
داراي ابزار اكتساب كاالهاي موردنياز در
منبع :نشريه ايكامرس
تالش جهت اطمينان از وجود توسعهي
آمريکا
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يک گروه پژوهش��ي به سرپرس��تي دانشمندي به نام شيميايي برخوردار از خواص چندگانه کاربرد داشتند .شايد ترکيبي و شناسايي عرصههاي نوين براي آنها از يک سو با
“آميت لعل” در دارپا (آژانس پروژههاي پژوهشي پيشرفته کسي فکر نميکرد شکلهاي نويني از فناوريهاي ترکيبي نفوذ اين فناوريها در حوزههاي گوناگون رو به رو هستيم،
دفاعي اياالت متحده) سرگرم فعاليت بر روي گونه جديدي قابل گسترش باشند و جهان امروز و آينده ما را دستخوش و از س��وي ديگر شاهد تکامل خود اين فناوريها خواهيم
از فناوريهاي ترکيبي هس��تند که بسيار شگفتانگيز به تغييرات شگرفي نمايند .به نظر ميرسد با ظهور نانوفناوري بود .با نگاهي عميقتر در مييابيم فناوريهاي ترکيبي به
نظر ميرسد .لعل و همکاران او ريزتراشههاي بسيار کوچک روند تکامل فناوريهاي ترکيبي شتاب يافته است و ترسيم عنوان يک کاتاليزور يا عامل تسهيل کننده مسير ميانبري
مجهز به رديابهاي س��امانه موقعيتياب جهاني را درون چشمانداز آنها شايد در قالب تدوين سناريوهاي بديل قابل را در اختيار مخترعان و پژوهشگران ميگذارند و آنها را
بدن الروها يا همان کرمهاي حش��رات به ويژه حش��رات پيشبيني باشد .تنها ميتوان اميدوار بود با توجه به عمق قادر به انجام فعاليتهايي ميسازند که پيش از اين دشوار
ب��الدار و به اصطالح پرنده تعبيه و جاس��ازي ميکنند و تاثيرگذاري اين فناوريها و تغييرات راديکال يا چشمگيري يا حتا غيرممکن به نظر ميرسيد .دانشهاي ميان يا چند
پس از رس��يدن حش��ره به مرحله بلوغ از آن براي انجام ک��ه در حوزههاي فناورانه و صنعتي پديد ميآورند ،تبلور رشتهاي بخش نظري اين فناوريها را تکميل ميکنند ،اما
ماموريته��اي وي��ژه مانند گش��تزني و پايش محيطي کاربردهاي آنها مانيفستهاي تعيينکنندهاي را رقم خواهد فناوريهاي ترکيبي جامهي عم��ل را به تن اين دانش و
زد و جهت و مسير تکامل فناوري را با توجه به ويژگيهاي علوم ميپوشانند .موفقيت پروژههاي ابتدايي نظير آنچه
استفادهميکنند.
که توسط لعل و همکاران او در جريان است ،ميتواند اين
ريزتراشههاي به کار رفته در بدن اين حشرات مجهز خاص خود تعيين خواهند كرد.
به بياني ديگر با گسترش حوزههاي کاربرد فناوريهاي اميد را زنده کند که در آيندهاي نه چندان دور ش��اهد به
به حسگرهاي محيطي نظير رطوبت ،گاز ،عوامل شيميايي،
کارگيري ش��کل جدي��دي از آن در بدن
زيستي و غيره ميباشد و فعاليت حرکتي
انسان خواهيم بود .پيدايش فناوريهاي
حشره از راه دور قابل کنترل است و ميتوان
پيشبيني بازار جهاني فناورينانو
ميانجي انس��ان -ماشين که پيش از اين
با اس��تفاده از رديابهاي ماهوارهاي آن را
در حوزههاي��ي مانن��د روباتيک يا هوش
مش��خص كرد .براي به حرکت انداختن
تا سال 2013
مصنوعي مطرح ب��وده ،در واقع گامهاي
حشره پالسهاي الکتريکي بسيار خفيفي
فناورينانو باعث ايجاد تحول در حوزههاي مواد ،فناوري اطالعات و ارتباطات ،اوليه براي رس��يدن ب��ه چنين جايگاهي
از طريق تراشههاي يادشده به بافتهاي
ماهيچه مانند حشره ارسال ميشود .لعل پزش��كي و ژنتيك خواهد شد .ما هر روز شاهد ورود محصوالت جديد مبتني بر است .بدون شک ترکيب راهبردي “بافت-
به همراه همکاران خود ريزتراش��هها را به فناورينانو به بازار هستيم و نتايج تحقيقات اين حوزه به سرعت در حال تجاريشدن تراشه” يا “انس��ان -ماشين” در آينده به
دقت درون بدن حشره نوزاد فرو ميکنند هس��تند .اين فناوري به بهب��ود محصوالت و فرايندهاي توليد با مش��خصات و رهيافتي مهم در س��اختن محصوالت و
و طبيعي اس��ت که اين کار جراحتهاي كاركردهاي جديد كمك ميكند .انتظار ميرود كه در سالهاي آينده ،كاربردهاي مصنوعات منحص��ر به فرد مبدل خواهد
جزئي را به همراه دارد .اما رشد تدريجي مبتني ب��ر فناورينانو ،تقريبا تمام بخشهاي صنعتي را پوش��ش داده و به طور ش��د .در آن هنگام ديگر انسان يا ماشين
حشره و تکامل بافتهاي بدن او به عنوان گسترده وارد بازار محصوالت مصرفي شود .با توجه به آينده درخشان اين صنعت ،خوان��دن محص��ول نهايي کار دش��واري
يک عامل ترميمکنن��ده عمل ميکند و كشورهاي گوناگون جهان سرمايهگذاريهاي كالني در اين زمينه انجام ميدهند .خواهد بود.
آنچه که امروزه اندامواره يا س��ايبرگ
پس از مدت کوتاهي هيچ اثري از جراحت موسسه تحقيقات و بازار به تازگي گزارشي باعنوان «پيشبيني بازار فناورينانو تا
بر روي بدن حش��ره مش��اهده نميشود .سال  »2013منتشر كرده است .بر پايهي اين گزارش ،پيشبيني ميشود كه نرخ ( )Cyborgنامي��ده ميش��ود ،مقدمه و
تلفيق بافت حشره و ريزتراشه که در واقع رشد تركيبي ساالنه ( )CAGRبازار جهاني فناورينانو تا سال  2013بيش از 20درآمدي است براي رسيدن به اين هدف.
ماش��يني بسيار کوچک است ،ترکيبي را درصد باش��د .همچنين اين گزارش پيشبيني ميكند كه ارزش بازار محصوالت گسترش و تکامل س��ايبرگها و تدوين
پدي��د آورده که مي تواند در محيطهايي مبتني بر فناورينانو تا سال  2013به بيش از  1600ميليارد دالر افزايش يابد ،كه سامانههاي يکپارچهاي که اين انداموارهها
که نياز به اس��تفاده از وسايل پرنده بدون اين ميزان رشد ،نشان دهنده نرخ رشد تركيبي ساالنه  49درصد ،بين دوره زماني در آنها قادر ب��ه ايفاي نقش هاي حياتي
 2009تا  2013است .اين ميزان رشد ،ناشي از سرمايهگذاريهاي كالن دولتها و خود باش��ند ،اين روياي ديرينه را محقق
سرنشين است ،بسيار موثر باشد.
ب��ه طور حتم اين پروژه يکي از صدها شركتهاي مختلف در تحقيق و توسعه علم و فناورينانو است .طبق يافتههاي اين خواهد ساخت .تداوم اين روند در نهايت
فعاليت پژوهش��ي اس��ت که ه��م اينک گزارش ،بيشترين نرخ رشد بازار محصوالت مبتني بر فناورينانو متعلق به منطقه ميتواند آفرينش “ابر انسان” و ايجاد نسلي
در گوش��ه و کنار جه��ان با هدف تکامل حوزه اقيانوس��يه با نرخ رشد تركيبي س��االنه  52درصد ،در دوره زماني  2009تا از بشر را در پي خواهد داشت که نه تنها
فناوريهايترکيبييابهاصطالح“هيبريد”  2013خواهد بود .بعد از اين منطقه ،كشورهاي اروپايي در جايگاه بعدي قرار دارند .ضعفها و ناتواني نسلهاي پيشين خود
( )Hybridدر جريان هس��تند .پيش از با سرمايهگذاريهاي كالن كشورهاي چين ،هند و روسيه در اين زمينه ،در آينده را ندارد ،بلک��ه از توانمنديهاي جديدي
برخوردار شده و در نوع خود شاهکاري از
اين فناوريهاي ترکيبي در زمينه حمل شاهد رشد چشمگير بازار فناورينانو در اين كشورهاي خواهيم بود.
منبع:پايگاهاينترنتيتحقيقاتبازار “تمدن سايبر” است.
و نقل از جمله ساخت خودروهاي دوگانه
منبع  :مجله تايم
سوز و علوم و صنايع شيميايي به ويژه مواد

از کارآفرینان الکترونیکی تا کالهبرداری بینالمللی
روند ادغام روزافزون اقتصادهاي جهاني ادامه دارد
گ جهان ،وابس��ته
تنها نيمي از يكصد اقتصاد بزر 
به دولت ملي هستند .اقتصادهاي ديگر ،سازمانهاي
چندمليتي هس��تند .آس��انتر ش��دن کنترل مرزي
و جابهجاي��ي س��رمايه ،انتخاب واحد پول مش��ترک
و اس��تانداردهاي يکپارچ��ه ب��راي محص��والت در
اتحادي��هي اروپا ،همچنان توزي��ع کا ال و کارکردهاي
پش��تيباني محصوالت در سراس��ر اين قاره را سادهتر
ميكند .اينترنت ،در عمل ،همچنان س��ازندگان را به
عرضهکنندگان و مشتريان راه دور نزديکتر ميكند.
شرکتها هر چه بيشتر در حال واگذاري کارکردهاي
پرهزين��ه و کمبازده��ي خ��ود به عرضهکنن��دگان،
شرکتهاي خدماتي و مشاوراني هستند که بسياري
از آنها در کش��ورهاي ديگراس��تقرار دارند .شرکتها
در کش��ورهاي با دس��تمزد باال نيز در حال واگذاري
(برونسپاري) مديريت و مشاغل خدماتي به کشورهايي
با دستمزد پايين هستند .يک روند وارونهي نوپديد در
ميان کشورهاي پذيراي نيروي انساني ايجاد نمايندگي
در س��رزمينهايي اس��ت که کارها را واگذار ميکنند.
براي مثال ،در س��پتامبر  ،2007شرکت ويپرو در هند
اعالم کرد در حال راهاندازي يک واحد برنامهنويس��ي
در ويرجينيا به منظور اس��تخدام برنامهنويس��ان برتر
امريكايي و اس��تفاده از بازار دولتي پردرآمد اين کشور
اس��ت .مش��اغل در اروپاي غربي در حال مهاجرت به
اروپاي شرقي ،شوروي پيشين و مستعمرههاي پيشين
انگليسي و فرانسويزبان آفريقا است .هندوستان حتا
در کشورهاي کمهزينهتر آفريقايي ،فرصتهاي شغلي
ايجاد کرده است.
ارزيابي و پيامدها

تحليل

کالهبرداري بينالمللي ،پولش��ويي و جرايم ديگر
اقتصادي (بهوي��ژه جرايمي ک��ه از راه اينترنت انجام
ميش��ود) مش��کل فزايندهاي اس��ت و چالشي است
که ميتوان انتظار داش��ت گسترش بيشتري يافته و
يا دس��ت کم ،نياز مالي جنبشهاي تروريس��تي را تا
حدودي تامين كند .افزون بر اين ،کاميابي کارآفريني
در بازارهاي جهاني ميتواند ش��کاف بين فقير و غني
را بيشتر کند و موجب تشديد تنشهاي اجتماعي در
کشورهايي شود که خطر جنبشهاي تندرو از گذشته
در آنها وج��ود دارد .به احتمال فراوان ،اين ش��رايط
موجب پيچيدگي بيشتر مسالهي تروريسم بينالمللي
خواهد شد.
تجارت از طريق تلفن همراه آيندهي تجارت
الكترونيكي

منبع :نشريه ايكامرس

نگر
آینده

گروه مش��اورهي مركاتور پيشبيني ك��رده كه تا
س��ال  ،2014ارزش پرداخته��اي ص��ورت گرفته از
طري��ق تلفنهاي همراه ب��ه  8/6ميليارد دالر
خواهد رس��يد .جورج پيبادي مدير بخش
فناوريهاي نوپديد گروه مشاور مركاتور
چنين گفت :با وجود ركود اقتصادي،
بازرگانان وب هوش��مند از فرصت
ارايهي خدم��ات خود در جيب
مش��تريان اس��تفاده ميكنند.
مجم��وع ارزش پرداختهاي
امس��ال از طري��ق تلفنهاي
همراه ب��ه  389ميليون دالر
خواهد رسيد و شمار كاربران
ش��بكه تلف��ن همراه ت��ا 50
درصد رش��د خواهد داش��ت.
وي در ادام��ه چني��ن گفت:
با توجه به دانل��ود برنامههاي
تلفن هم��راه و افزايش حجم
معامالت مشتريان ،نوآوري و
فرصتسازي در سالهاي آينده
برجسته خواهد شد.
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اين روند دس��ت کم به مدت
دو ده��ه ادام��ه خواه��د يافت.
رش��د تج��ارت الکترونيک��ي،
کسبوکارها را قادر ميسازد
در سطح جهاني ارزانترين
م��واد خام و تجهي��زات را
خريداري کنن��د .در بازارهاي
ويژه ،اينترنت نيز شرکتهاي کوچک
را توانا ميسازد تا از راه سرمايهگذاري
اندک با غولهاي جهاني رقابت کنند.
اينمسالهبرايچالشهايکنترلکيفي
و کاستن فريبکارانهي هزينهها از سوي
عرضهکنندگان ،فرصتهاي تازهاي را به
همراه داشته است ،چنان که بهتازگي در
سرازير شدن غذاها و ديگر محصوالت

آلوده از چين مشاهده شد .همچنين ،شبکهي اينترنت
نسلي از «کارآفرينان الکترونيکي» پديد آورده است که
تمامي کس��بوکار آنان در اينترنت خالصه ميشود و
توليد ،انجام و ديگر کارکردها همگي به ش��رکتهاي
تخصصي مرتبط واگذار ميشود .جنبههاي گوناگون
تجارت در کش��ورهاي خارجي همچنان ادامه خواهد
داش��ت ،اما به احتمال فراوان ،تقاضاي روزافزون براي
آم��وزش زبان خارجي پديدهاي گذرا خواهد بود ،زيرا
کش��ورهاي بيشتري انگليس��ي را بهعنوان بخشي از
برنامهي درسي مدرسههاي خود برميگزينند.
شايد س��رانجام ش��رکتهاي غربي اين واقعيت را
بپذيرند که اطالعات انحصاري خود را ،نهتنها با شريکان
جداييناپذير خود در کسبوکارهاي مشترک با آسيا به
اش��تراک گذارند ،بلکه اين اطالعات را در اختيار ديگر
اعضاي ش��رکتهاي ادغام ش��ده و در حال دادوستد
با ش��ريکان نيز قرار دهند .در فن��اوري برتر و هوافضا،
اين مس��اله ميتواند شرکتها را در برابر ژرفانديشي
بيش��تري به دليل دغدغههاي امنيت ملي قرار دهد.
برپا ساختن ش��عبههاي خارج از کشور اين دغدغه را
کاهش ميدهد ،زيرا با وجود برخورداري از مزيتهاي
نيروي کار و ديگر منابع ارزانتر خارجي ،اسرار تجاري
در درون ش��رکت باقي ميماند .رابطههاي اقتصادي
ميتواند نفوذ کش��ورهاي ثروتمندتر و قدرتمندتر بر
شريکان کوچکتر را به گونهاي چشمگير افزايش دهد.

تا کنون ،چين کاميابترين کشور در بهکارگيري اين
قدرت «نرم» بوده است .اين مساله موجب شده است
كه چين بتواند سياست خارجي آمريكا را ضعيف كرده
و در همين حال ،برآورده ش��دن نيازهاي انرژي و مواد
خام خود را تضمين ميکند.
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چهار سناريو
برای آيندهي جهان
در تمامي چهار سناريو
تاثيرات حاکميت اياالت متحده رو به کاهش است
مسعود منزوی

چندي پيش دو کارگاه با حضور آيندهپژوهاني
از کشورهاي گوناگون تش��کيل شد که در آن 4
سناريو در مورد آينده جهان نگارش شد.
در کارگاه نخست بر عوامل و رويدادهاي عمده
و پيشرانهاي آيندهي جهان تا سال 2015تمرکز
شد .اين عوامل و رويدادها شامل جمعيتشناسي،
منابع طبيعي ،علم و فناوري ،هويتهاي فرهنگي و
اجتماعي و منازعات و شناسايي روندها و تغييرات
منطقهاي بود .اين مطالعات ،پايهاي براي سناريوها
بود.
کارگاه دوم ب��ر تعامالت ميان اين پيش��رانها
متمرکز بود .در هر سناريو تالش شد تا داستاني
قابل پذي��رش و مرتب��ط با سياس��تها نگارش
ش��ود تا آيندهه��اي بديل توصيف ش��ود .در هر
س��ناريو همچنين بايد عدمقطعيتهاي کليدي،
ناپيوس��تگيهاي تاريخي و شگفتيس��ازها مورد
شناس��ايي قرار گيرد و چالشه��اي اطالعاتي و
سياستي مربوط به آن مشخص شود.
سناريوي نخست :جهانيشدن فراگير

نگر
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توس��عهي فناوري ،رش��د اقتص��ادي ،عوامل
جمعيت��ي و حاکمي��ت اثربخ��ش ،بخشه��اي
عمدهاي از جهان را از منافع جهاني شدن بهرهمند
ساختهاند .گسترش فناوري و انتشار آن در جهان
در حال توسعه در فايق آمدن بر مشکالت کمک
کرده است .رشد اقتصاد جهاني پابرجا ،که ناشي از
اجماع بر سياس��تهاي آزادسازي است ،به توزيع
گس��تردهي ثروت و کاهش مس��ايل جمعيتي و
مرتبط به منابع کمک کرده است .حاکميت در هر
ش ميشود .بسياري از
دو سطح ملي و فراملي اثربخ 
دولتها انقباض يافتهاند و بسياري از مسووليتهاي
پيشين خود را به صورت خصوصيسازي کاهش
داده يا با همکاري سازمانهاي عمومي -خصوصي
انجام ميدهند .همکاريهاي بينالمللي بسياري

از موضوعات را تش��ديد ميکند و در کل نوعي از
آرايش بينالمللي جديد را ايجاد ميکند .منازعات
نيز به خاطر سود ناشي از جهانيشدن به کمترين
ميزان خود ميرسد.
هنوز بخش کمي از جهان ،که در مناطق آفريقا،
خاورميانه ،آسياي جنوبي و مرکزي و منطقهي آند
هس��تند ،از اين تغييرات مثبت بيبهره هستند و
منازعات داخلي با پش��تيباني دولتها همچنان
پابرجا است.
سناريوي دوم :جهانيشدن نابودگر

نخب��گان جهاني از منافع جهانيش��دن بهره
ميبرند ،حال آنکه اغلب بخشهاي جهان از اين
منافعبيبهرههستند.رشدجمعيتوکميابيمنابع

در تمامي سناريوها و به صورت
ويژه در سناريوي اول ،جهانيشدن
در تمامي جهان گسترده نميشود.
ب��ه اندازه بيش��تري در س��ناريوي
دوم اثرات منفي جهانيشدن ،باعث
افزاي��ش درگيريه��ا و ش��کافها
در جه��ان ميش��ود .در س��ناريوي
س��وم و چه��ارم ب��ه منطقهگرايي
پرداخته ميش��ود .در تمامي چهار
سناريو ،کش��ورها با ضرر از اثرات
منفي رشد جمعيت ،کميابي منابع
و حاکمي��ت بد ،و ع��دم بهرهمندي
از منافع جهانيش��دن ،به وضعيت
افزايش درگيريهاي داخلي و خطر
شکستهاي دولتي در رويارويي با
آنها ميرسند.

به عنوان مساله اصلي در بسياري از کشورهاي در
حال توس��عه ،به همراه مهاجرت ،تبديل به منبع
عمده تنشهاي ميان دولتي ميشود .فناوري نه
تنها به عنوان راه حل مسايل کشورهاي در حال
توس��عه عمل نميکند ،بلکه مورد سو استفادهي
شبکههاي غيرقانوني قرار ميگيرد و در تسليحات
مخرب اس��تفاده ميشود .جهان به  3گروه عمده
تقسيمميشود:
کشورهاي توسعهيافته با رشد پيوسته
تعداد زيادي از کش��ورهاي در حال توسعه که
با رش��د کم و يا منف��ي در درآمد س��رانه روبهرو
ميشوند و شکاف ميان آنها با کشورهاي توسعه
يافته افزايش مييابد.
کشورهاي با رشد اقتصادي نامشروع
حاکميت و رهبري سياسي در هر دو سطح ملي
و بينالمللي ضعيف اس��ت .درگيريهاي داخلي
افزاي��ش مييابد .درگيريه��اي بينتيجهاي که
همراه با افزايش تنشهاي گروهي و بيعدالتيها
است .دس��تكم يکبار تسليحات کشتار جمعي
در يکي از درگيريهاي داخلي مورد استفاده قرار
ميگيرد.
سناريوي سوم :رقابت منطقهاي

هويتهاي منطقهاي در اروپا ،آس��يا و آمريکا
مطرح ميشود .پيش��ران اين موضوع ،ايستادگي
سياسي اروپا و شرق آسيا در مقابل برتري يافتن
آمريکاييها و جهانيشدن آمريکاييمحور است.
اي��ن هويتهاي منطقهاي تمايل به برتري يافتن
همراه با اولويتهاي سياس��ي و اقتصادي خود را
دارند.
فناوري به صورت ناهمواري انتشار مييابد ،که
اين امر بازتاب تف��اوت در مفهوم حقوق مالکيت
فکري و طرز تلقي در مورد زيس��تفناوري است.
يکپارچگي اقتصاد منطقهاي در حوزهي تجارت و

مالي افزايش مييابد ،در نتيجه به صورت همزمان
سطح رش��د اقتصادي را ارتقا ميدهد و از سوي
ديگر رقابت را باال ميبرد.
وضعي��ت و نهادهاي حاکمي��ت منطقهاي در
کشورهاي توسعه يافته و نوظهور افزايش مييابد.
به عنوان مثال ،دولتها براي حل مسايل منطقهاي
از نهاده��اي جهاني به نهاده��اي منطقهاي روي
ميآورند 3 .منطقه را بايد مورد توجه خاص خود
قرار داد:
کشورهايي که خارج از اين مناطق در صحراي
آفريقا قرار دارند.
خاورميانه
مرکز و جنوب آسيا
اي��ن کش��ورها فضاي کم��ي ب��راي تغيير در
پشتيبانيهاي سياسي و يا منابع خود دارند.
درگيريهاي نظام��ي در اين  3منطقه ايجاد
نميش��ود ،اما درگيريهاي داخلي ميان آنها و
با کش��ورهايي که حامي اين درگيريها هستند،
افزايش مييابد.
سناريوي چهار :جهان پسا قطبي

يك شركت فعال در راهاندازي هتلهاي فضايي
در پي پذيرش نخس��تين مهمانان خود در س��ال
 2012اس��ت .شركت گالكتك سوت اسپيس ري
سورت مس��تقر در بارسلونا اعالم كرد كه هزينهي
سه شب اقامت در اين هتل همراه با آموزش هشت
هفتهاي در يك جزيرهي اس��توايي  3ميليون يورو
( 4/4ميليون دالر) است .اتوبوس فضايي اين هتل
با سرعتي برابر  300هزار كيومتر بر
ساعت ،چهار مهمان و دو فضانورد را
در مدت  36س��اعت به محل اقامت
منتق��ل ميكند .مهمان��ان هتل در
جريان اقام��ت در اين هت��ل روزانه
ش��اهد  15بار طلوع خورشيد و سفر
به دور زمين در هر  80دقيقه خواهند
ب��ود .آنها همچون م��رد عنكبوتي
ميتوانند به محي��ط پيراموني اتاق
خود بچس��بند .خاوي��ر كالرامونت
مديرعامل اين شركت اظهار داشت:
اين پروژه ،ش��ركت را در خط مقدم
يك صنع��ت نوپدي��د با آين��دهاي
شكوهمندو تضمين شده قرارميدهد
و پيشبيني ميشود كه سفر به فضا
در آينده تبديل به مسألهاي عادي و
متداول شود .بسيار طبيعي است كه
تصور شود فرزندان شما به احتمال فراوان در مدت
پانزده س��ال آينده قادر خواهند بود تعطيالت آخر
هفته را در فضا بگذرانند .صنعت نوپاي گردشگري
فضايي با توجه به تأسيس��ات موجود در اس��پيس
فورت آمريكا نيومكزيكو كه نخس��تين مكان براي
ساخت تجهيزات فضايي براي مشتريان تجاري و
مسافران معمولي اس��ت ،شروع به كار كرده است.
ش��ركت تورهاي فضايي بريتيش تايكون ريچارد

برانسون ،ويرجين گالكتيك ،از اين امكانات جهت
جذب گردش��گران براي يك سفر فضايي در مدار
پايين با هزين��هاي معادل  20هزار دالر اس��تفاده
خواهد كرد .هنگامي كه مسافران به موشك برسند
براي مدت س��ه روز در موش��ك و كپسول به سر
خواهند برد .اين مس��أله به گردشگر اين اعتماد را
ميدهد كه به حال خود رها نش��ده است و پس از

س��ه روز به موشك حملونقل بازگشته و به زمين
برميگردد .بيش از دويست نفر تمايل خود را براي
اقامت در هتل فضايي اعالم داش��تهاند و دست كم
 43نفر نيز از هماكنون براي خود جا ذخيره كردهاند.
يك ميلياردر ناشناس كه به مسايل فضايي عالقمند
اس��ت سه ميليارد دالر براي تأمين هزينههاي اين
پروژه تخصيص داده است.
منبع:رويترز

متروپليس دريايي :شهر شناور آينده
يك طراح بلژيكي به نام ونسان كاله باوت سازنده
و طراح ش��هري ش��ناور اس��ت كه آن را “ليليپاد”
نامگذاري كرده است .در حقيقت اين شهر محيطي
مساعد براي كساني است كه از شر يا آسيب تغييرات
شديد آب و هوايي به آن پناه ميبرند ،اما بيشتر به
يك شهر رويايي شبيه اس��ت تا يك جانپناه .اين

ش��هر كه براي س��اخت آن از طبيعت الهام گرفته
ش��ده است ،براي اسكان  5هزار نفر طراحي شده و
پناهگاهي مناسب براي كساني است كه از تاثيرات
گرم ش��دن جهان و ديگر بالياي طبيعي به آن پناه
ميبرند.
منبع :روزنامه تلگراف

نگر
آینده

منبع :شوراي ملي اطالعات آمريکا

آغاز به كار هتلهاي فضايي در سال 2012
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به دليل رشد اقتصادي کند اين کشور و سپس
رکود اقتصادي توجه و تعلق خاطر اياالت متحده به
اوضاع داخلي افزايش مييابد .تنشهاي اقتصادي
و سياسي اين کشور با رشد اروپا منجر به وخامت
در اتحاد راهبردي اروپا و آمريکا ميشود .در نتيجه
اياالت متحده نيروهاي خود را از آن منطقه عقب
ميکش��د و اروپاييان به نهادهاي منطقهاي خود
تکيهميکنند.
درست در همان زمان افزايش بحران حاکميت
در آمريکاي التين ،به ويژه در کلمبيا ،کوبا ،مکزيک
و پاناما ،اياالت متحده آمريکا را مجبور به تمرکز بر
اين منطقه ميکند .در اندونزي نيز بحران داخلي و
خطر تجزيه افزايش مييابد و چين نيروهاي خود
را براي يک صلح موقت آماده ميسازد .آسيا داراي
پايداري و ش��کوفايي اس��ت که اين امر به آمريکا
اجازه ميدهد به ساير مناطق بپردازد.
فرايند غيررس��مي ب��راي يکپارچگي دو کره
ادامه دارد ،چين و ژاپن پشتيباني مالي الزم براي
تحقق يکپارچگي را فراهم ميسازند .اياالت متحده
خروج نيروهاي خود را از ژاپن و کره آغاز ميکند.
با گذش��ت زمان ،در اين مناطق راهبردي ،رقابت
ديرپا ميان قدرتهاي آس��يايي مشتعل ميشود.
تدارکات و برنامههاي تسليحات کشتار جمعي ،که
ت��ا پيش از اين به صورت مخفيان��ه و يا با تاخير
انجام ميگرفت ،افزايش مييابد .نهادهاي جهاني
و منطق��هاي در اين رقابت تس��ليحاتي مداخله
نميکنند.
به عنوان مثال چين به ژاپن هشدار ميدهد که
دست از برنامههاي هستهاي خود بردارد .ژاپن نيز
بر اساس معاهدهي دو جانبه خود با آمريکا از اين
کشور ميخواهد تا در منطقه مداخله كند .آسيا
تبديل به اولويت اول آمريکا و اروپا ميشود ،و ساير
کشورها ،بدون پشتيباني مالي و سياسي در حاشيه
قرار ميگيرند.

گردشگری فضایی در راه است
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از سناريوي دالر ضعیف تا سناریوی دالر قوی
سناريوها آيندههاي اقتصادي متفاوتي را به تصوير ميكشند
عبدالرحيم پدرام

نگر
آینده

تاريخچهي كاربرد واژهي سناريو به دههي 1940
ميالدي باز ميگردد .در آن برهه ،واژهي سناريو در
گفتمان سياس��ي كاربردهاي فراواني داش��ت ،اما
هنوز بهعنوان روشي نظاميافته شناخته نميشد.
سناريوها با اين هدف آفريده ميشوند كه داستاني
را به شيوهاي باورپذير به تصوير كشند .سناريوها،
تصويرهايي از آيندههاي
محتم��ل هس��تند.
با توج��ه به حجم بحران
س��ناريوها از س��ازگاري
اقتص��ادي و گس��تردگي دروني برخوردار هستند
اقتصادهاي تأثير پذيرفته ،و بر پاي��هي ارزيابي ما از
نميتوان تغيي��رات رخ داده تأثير روندها و پيشرانها
در تولي��د ناخال��ص داخلي س��اخته ميش��وند .در
پروژههاي آيندهپژوهي در
را از تغيي��رات نرخه��اي
عرصهي موضوعي خاص،
مبادل��ه ارزي ،ت��ورم و ديگر اغلب  3يا  4سناريو تدوين
متغيره��اي اقتصادي كالن ميش��ود .هر كدام از اين
سناريوها ،به پرسشهاي
جدا ساخت.
اصلي موض��وع پژوهش،
پاسخهاي متفاوتي ميدهند ،اما تمامي اين پاسخها
مس��يري را پيش روي ما ميگشايند كه آينده را
از زوايايي متفاوت روش��ن ميسازند .سناريو ،نگاه
به آينده از دريچ ه و چشماندازي ويژه است كه در
چارچوب آن ،داستان تصوير شده داراي سازگاري
منطقي است و رخدادهاي بيرون از حقيقتنمايي و
خردورزي در تار و پود آن راهي ندارد.
هدف از تدوين س��ناريوها ،خلق فضاي بررسي
احتمال آيندهه��اي ممكن ،بهگونهاي اس��ت كه
بتوان پابرجاي��ي سياس��تها را در برابر طيفي از
چالشهاي آينده آزمود .سناريوها همچنين به ما
كمك ميكنند عوامل شگفتيساز را در چارچوب
چالشها يا فرصتهاي بالقوه بشناسيم .سناريوها
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ابزارهايي ارزش��مند براي كاوش محيطي هستند
ك��ه در آن راهبردها و سياس��تهاي ما به اجرا در
خواهند آمد.
هر سناريو ،بيانگر وضعيتهاي محتملي از آينده
اس��ت كه از سوي نگارندگان س��ناريوها بهعنوان
آيندهه��اي در خور توجه مطرح ش��ده اس��ت؛ به
احتمال فراوان ،اين س��ناريوها سازمانها و جوامع
را براي رويارويي ب��ا دگرگونيهاي بنيادين آينده
آماده ميسازند .در زمان طراحي سناريوها نميتوان
با قطعيت و دقت مش��خص ساخت كه كدام يك
از اين آيندهه��ا رخ خواهند داد .مجموعهي درهم
تنيدهاي از عوامل گوناگون كه س��ناريوها را شكل
ميدهند ،عوامل ثابت و از پيش مشخصي نيستند و
ميتوانند حالتهاي گوناگوني داشته باشند.
روش سناريونويس��ي ،يك��ي از كليديتري��ن
روشهاي آيندهپژوهي است و شيوهاي براي بهبود
تصميمگيري در برابر آيندههاي ممكن و محتمل
است .تمركز اصلي اين روش ،بر چگونگي گسترش
محيط فعاليت بيروني س��ازمان (كالن محيط) با
توجه به محيط دروني آن در آينده است .بنابراين
يك سازمان ميتواند گسترهي فراخي از سناريوهاي
احتمالي آينده را گس��ترش دهد كه در چارچوب
آنها ،عوامل غيرمرتبط در محيط فعاليت بيروني
سازمان اهميت مييابند و شيوهي رفتار و واكنش
سازمان در برابر عدمقطعيتهاي هر بحران ،در اين
سناريوها مشخص ميشود.
آيندهپژوهان در سال 2008براي بازتاب دادن آغاز
بحران اقتصادي ،سناريوي مرجعي ترسيم كردند كه
به تغييرات فرضي در عدم توازن و موازنهي اقتصادي
كالن ناشي از اين بحران بپردازد .سناريوي مرجع
ت و موازن��هي اقتصاد جهان را
برآوردهاي بلندمد 
بررسي ميكند كه با استفاده از اطالعات شبيهسازي

شدهي اقتصادي و بررسي متغيرهاي اقتصادي كالن
بهدست آمدهاند .اين سناريوي مرجع با دو سناريوي
بديل همراه ميشود.
دو سناريوي بديل براي ايجاد موازنههاي جهاني
ب�� ه ويژگيه��اي دو وضعيت ممك��ن از نرخهاي
واقعي ارز و نرخهاي رش��د واقعي اقتصادي و ديگر
متغيرهاي كالن اقتصادي ميپردازند .س��ناريوي
نخس��ت به تداوم عدم موازنههاي تجاري عمده و
پساندازها ميپردازد و فرض ميكند كه آنها منجر
به حركت پايدار به سمت تقويت دالر ميشوند ،در
حاليكه س��ناريوي دوم مبتني بر اين فرض است
كه كاهش عم��دهاي در عدم موازنههاي تجاري و
پساندازها رخ ميدهد و ارزش دالر آمريكا كاهش
عمدهاي خواهد يافت.
س��ناريوي مرجع .س��ناريوي مرجع مبتني بر
پيشبينيهاي بلندمدت از اقتصاد جهاني اس��ت.
بر اين اس��اس اين مدل يك ديدگاه جمعي وجود
داشت كه وضعيت اقتصادهاي آمريكا و جهان در
اواخر سال  2009بهبود خواهد يافت .اين سناريو به
تنظيم و تعديل معتدل پساندازهاي داخلي آمريكا،
ترقي آرام بهاي دالر اين كشورـ  19درصد در طي
 10س��الـ و رشد متوسط توليد ناخالص داخلي
آمريكا و جهان ميپردازد .رش��د اقتصادي آمريكا
تا س��ال  2/5( 2017درصد در هر س��ال) كمتر از
رشد تجربه شده در طي ده سال گذشته (ساليانه
سه درصد) است .همچنين فرض ميشود كه رشد
اقتصادي آينده در ديگر اقتصادهاي جهان اندكي
باالتر خواهد بود ،ساليانه  4درصد ،و باالتر از رشد
دههي گذشته است.
از دس��امبر  ،2008هنگام��ي ك��ه فرضه��ا
فرمولبندي شدند ،تا اواس��ط  ،2009دورنماهاي
نزديك رشد اقتصادي آمريكا تخريب شدهاند .در سه
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ماههي نخست سال  ،2009توليد ناخالص داخلي اقتصادي آهستهتر آمريكا و ديگر كشورهاي جهان آنها بخش باالي��ي از درآمد خود را به خريد غذا
 5/5درصد كاهش يافته است و ارزش دالر در حال نس��بت به س��ناريوي مرجع هماهنگ و منطبق اختصاص ميدهند و تغيير قيمتهاي محصوالت
افزايش است .صرفنظر از تأثير اين رويدادها بر رشد هستند .دالر ضعيفتر آمريكا به معناي نرخ مبادله كش��اورزي در س��طح جهان اثر مهمي بر مصرف
اقتصادي در كوتاهمدت ،آنها عامل تعيينكنندهي كمتر ارز خارجي و ارزانتر شدن محصوالت صادراتي غذاي��ي اي��ن اقتصادهاي در حال توس��عه خواهد
گذاشت .ما به منظور تبيين پاسخهاي مختلف به
الگوي نرخ مبادله و ارز در بلندمدت يا دورنماهاي كشاورزي آمريكا به ديگر نقاط جهان است.
اثر اين تغييرها بر يك كشور خاص به گستردگي اين تغيير ش��رايط اقتصادي كالن از مدل تجارت
رشد بلندمدت آمريكا و كشورهاي ديگر نيستند.
در حاليكه پيشبيني دس��امبر  2008اكسفورد تغيير درآمده��ا و نرخهاي مبادله و پاس��خگويي كشاورزي جهاني پويا كه ديناميك پيتسيم ناميده
نسبت به آنچه كه در حال حاضر رخ داده از شدت بازارهاي كش��اورزي آنها وابس��ته است .از اينرو ،ميشود استفاده ميكنيم (مدل پيتسيم به انطباق
كمتري برخوردار است ولي بخش اعظم الگوي در اثر اين تغييرات با توجه به هر كش��ور و محصول فعاليتهاي كش��اورزي هر كش��ور در برآوردهاي
ح��ال تكامل و الگوي كل��ي بلندمدتتر تنظيم و و كااليي متفاوت خواهد بود .افزون بر اين ،بعضي بلندمدتميپردازد).
از م��دل اكس��فورد ( ،)2008يك مدل جهاني
تعديل احتمالي در گسترهي بديلهاي موجود را كشورها س��هم بزرگي در بازار صادرات بينالمللي
دارند و واكنشهاي آنها اثر مهمي بر قيمتهاي اقتصاد كالن ،جهت توسعهي برآوردهاي منطبق
در بر دارد.
س��ناريوي دالر با قيمت باال .س��ناريوي بديل جهاني خواهد گذاشت .اتباع اكثركشورهاي در حال با متغيرهاي مختلف اقتصاد كالن از جمله توليد
نخس��ت (س��ناريوي دالر با قيمت ب��اال) اقتصاد توسعه سهم كوچكي در تجارت بينالمللي دارند و ناخالص داخلي ،نرخهاي مبادله ارزي ،شاخصهاي
كالن جهاني وضعيتي را مش��خص ميس��ازد كه بر قيمته��اي كاالهاي جهاني اثر چنداني ندارند .به��اي مصرفكننده و قيمتهاي نف��ت براي هر
س��ناريو يا مس��ير تنظيم و تعديل
در آن نرخهاي مبادل��ه و ارز و عدم
استفاده ش��د .اين برآوردها با طرح
موازنههاي مال��ي و اقتصاد كالن به
روند افزايش بيكاري در جهان
فرضهاي��ي درب��ارهي تنظيمهاي
سطوح پيش از بحران ميرسند .اگر
تج��اري و عدم موازنههاي پسانداز
كش��ورهاي در حال توسعه از جمله
همچنان ادامه دارد
و مالحظ��هي اثر حاص��ل از آن بر
چين همچنان داراي مازادهاي عظيم
با وجود ظاهر شدن عاليم اوليهي رشد اقتصادي در سال آينده ،عوامل زيادي اقتصاد كالن و متغيرهاي فوق خلق
تجاري با اقتصادهاي توس��عه يافته
ً
همچون آمريكا ب��وده و همچنان به مانع از بهبود اوضاع مشاغل براي يك مدت طوالني خواهند شد .تقريبا دو سال ميشوند .بعضي از نتايج اكسفورد
س��رمايهگذاري پساندازه��اي خود پس از پايان ركود  2001طول كشيد تا اقتصاد شروع به افزايش اشتغالزايي (رش��د اقتصادي ،نرخه��اي مبادله
در اي��ن كش��ور ادام��ه دهن��د ،اين ثابت و پايدار كند و در اوايل سال  2005بود كه بازار كار به سطوح اشتغال چهار ارزي و ت��ورم) در م��دل پيتس��يم
پيشبين��ي رخ خواهد افتاد .اگر اين سال پيش از آن بازگشت .بعضي اقتصاددانان بر اين باور هستند كه از دست بهعنوان متغيرهاي خارجي جهت
الگو ادامه داشته باشد ،نرخهاي بهره رفتن مشاغل كارفرمايان را وادار به آغاز رشد سريع اشتغالزايي اندك زماني پس تعيين اث��ر بالقوهي اي��ن نتايج بر
را در سطح پايين نگه خواهد داشت از شروع بهبود اوضاع اقتصادي خواهد ساخت .رابرت بروسكا از فائوايكناميكز قيمتهاي محصوالت كش��اورزي،
منجر به شكلگيري سرمايه و رشد چنين ميگويد :افراد بهسرعت آنچه را كه نبايدحذف كنند حذف ميكنند ،مصرف ،توليد و تجارت در كشورها
اقتصادي در آمريكا و افزايش ارزش آنها نه تنها چربي بلكه عضله و اس��تخوان را نيز حذف ميكنند .بس��ياري از و مناط��ق مختلف جه��ان معرفي
دالر آمريكا خواهد ش��د .در نتيجه ،پيشبينيهاي  44اقتصاددان ارش��د دربردارندهي افزايش تنها  12000شغل شدند.
در سه ماههي نخست سال بعد است .پيمايش اقتصاددانان همچنين نشان داد
با توجه به حجم بحران اقتصادي
رشد اقتصادي آمريكا در سال 2017
موردنياز
كه آنها انتظار ندارند كه شمار مشاغل به  150000برسد كه سطح
و گس��تردگي اقتصاده��اي تأثي��ر
بي��ش از حالت پيشبيني ش��ده در
س��ناريوي مرجع خواهد بود و رشد براي همگامي با رشد جمعيت تا پايان سال  2010است .و مشكلآفرينترين پذيرفت��ه ،نميتوان تغيي��رات رخ
اقتص��ادي ديگر كش��ورهاي جهان عالمت آن اس��ت كه بيش از نيمي از اقتصاددان��ان اظهار ميدارند كه انتظار داده در تولي��د ناخالص داخلي را از
كمتر خواهد ب��ود .ترقي ارزش دالر ،بازگشت به سطح پيش از ركود در بازار كار پيش از سال  2012بيهوده است تغييرات نرخهاي مبادله ارزي ،تورم
ت��ا چهل درص��د در فاصلهي زماني و يك س��وم آنها اظهار ميدارند كه بهبود كامل تا س��ال  2013يا پس از آن و ديگ��ر متغيرهاي اقتصادي كالن
رخ نخواهد داد.
جدا ساخت .همگي آنها به يكديگر
 ،2008-2017ارزش دالر را بي��ش
وكار
ب
كس
اقتصاد
ملي
انجمن
پيمايش
منبع:
ارتباط دارند و بهطور همزمان تعيين
از هر دورهي زماني ديگري از س��ال
و مشخص ميشوند .اين تعاملهاي
 1990تاكنون ميكن��د و ارزش آن
پويا ميان متغيرهاي اقتصادي كالن
بيست درصد باالتر از آخرين رشد آن
توس��ط مدل اكس��فورد مشخص
در سال  1991است.
شدهاند .در نتيجه ،سناريوهاي مورد
س��ناريوي دالر ضعيف .س��ناريو
استفاده در پيتسيم قادر نيستند به
بدي��ل دوم (س��نايوي دالر ضعيف)
طور ق��راردادي اين امكان را فراهم
اقتص��اد كالن جهان��ي به تش��ريح
س��ازند كه متغيري همچون توليد
وضعيتي ميپردازد كه در آن تجارت
ناخال��ص داخل��ي تغيير كن��د ،در
جهاني و عدم موازنههاي مالي كاهش
حاليكه متغيرهاي ديگر ثابت باقي
مييابند و رشد اقتصادي در نرخهاي
بمانند و اين امر هيچگونه ارتباطي
پايدار بلندمدت تجديد ميش��ود .از
به مس��ير مرتبط تعديل و تنظيم
منظر آمريكا ،اين به معناي كاهش
اقتصاد كالن ندارد .در نتيجه ،مدل
واقعي جريان پساندازهاي كشورهاي
پيتسيم كش��اورزي با بهرهگيري از
در حال توسعه ،افزايش كسريهاي
اين سناريوها ،مس��يرهاي مرتبط
تجاري آمريكا ،پساندازهاي داخلي
باالتر و س��رمايهگذاري واقعي نسبتاً
تنظيمه��اي مجموع��هي مرتبط
متغيره��اي اقتص��ادي كالن خلق
پايين اس��ت .اين به معناي كاهش
ش��ده توس��ط مدل اكس��فورد را
ارزش دالر در مقابل ارزهاي خارجي
منعكسميسازد.
عمده اس��ت .اين فرضها با رش��د
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امالك هندي
پيشبيني جهش بهاي امالك تجاري
در هند در سالهاي  2010تا 2013
پيشبيني ميش��ود كه افزايش تقاضا براي
فضاهاي تجاري در هند منجر به بروز انقالب در
بازار امالك تجاري در فاصلهي زماني منتهي به
سال  2013شود .براساس گزارش سرمايهگذاري
شركت مش��اوران كاش��من و ويكفيلد ،انتظار
ميرود تقاض��اي هنديان براي فضاهاي تجاري
تا ح��د  196ميليون فوت مرب��ع افزايش يابد.
تحليلگران پيشبيني ميكنند كه تقاضا براي
فضاهاي خردهفروش��ي و بخش مهمانپذيري
و اقامت نيز افزايش يابد و بخش خردهفروش��ي
رش��دي معادل  43ميليون فوت مربع و بخش
اقامت به  690هزار اتاق براي اقامت ش��بانه نياز
داشته باش��ند .آنورگ ماتور مديرعامل شركت
كاشمن و ويكفيلد چنين ميگويد :اگرچه رشد
باالي صورت گرفته در سالهاي اخير بر اثر ركود
اقتصادي جهان دچار وقفه شده ،اما بنيانهاي
اقتصادي قوي ،بدهي اندك و مداخلهي دولت به
اين بخش كمك ميكند كه به آرامي به مسير
بهبود بازگردد و شاهد تقاضاي ثابت و پايدار براي
امالك و مستغالت در بخشهاي مختلف باشد.
گزارش “بقا تا بهبودـ بخش مستغالت هند در
مسير بهبود” نيز بر رسيدن حجم تقاضاي امالك
مس��كوني به بيش از  7/5ميليون واحد در سال
 2013اش��اره دارد كه انتظار ميرود  85درصد
اين تقاضا توسط بخش متوس��ط ارايه شود .از
مجموع تقاضاي مورد انتظار در بخش امالك و
مس��تغالت 60 ،درصد آن در هفت شهر بزرگ
هند خواهد ب��ود .انتظار م��يرود كه بمبئي تا
سال  2013شاهد باالترين تقاضا به ميزان 1/6
ميليون واحد باشد و شهرهاي بنگلور و حيدرآباد
داراي باالترين رش��د ساليانهي تقاضا به ميزان
 14درصد باشند .ابتكارهاي مختلف دولت هند
جهت ارتقاي فعاليتهاي تجاري و گردشگري در
اين شهرها به رشد آنها خواهد افزود.
منبعpropertywire. :
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جهان منحني شده
حاشیهای بر کتابی از دیوید اسمیک
مسعود منزوي

ي طوالني در
ديويد اس��ميك ف��ردي با س��ابق ه 
حوزهي اقتصاد بهش��مار نميآيد اما كارشناس��ان و
متخصص��ان اين ح��وزه ،وي را يك��ي از بصيرترين
راهبردنويسان بازارهاي مالي جهان ميشناسند .وي
در طي دو دههي گذشته با رؤساي بانكهاي مركزي
(همچون آلن گريناس��پن و بن برناك) و مسووالن
و سرمايهگذاران ارش��د بورس والاستريت از جمله
جورج سورس ،مايكل استينهارت و استان دراكنميلر
مش��اوره داده اس��ت .رهبران سياسي (از جمله بيل
برادل��ي و جك كمپ) بهطور منظ��م از توصيههاي
سياستي وي برخوردار بودهاند.
كتاب “جهان منحني شده” به حوزهاي پرداخته كه
كتاب “جهت تخت” توماس فريدمن بدان نپرداخته
است و خوانندگان خود را به يك سفر دروني در دفاتر
خصوصي رؤس��اي بانكهاي مركزي ،وزراي اقتصاد
و حتا نخس��توزيران ميبرد .اسميك در اين كتاب
نشان ميدهد كه چگونه محيط مخاطرهآميز كنوني
پديد آمده اس��ت و چرا حجم باالي رهن مس��كن
نشانهي بالقوهي مشكلي بس��يار مخربتر است .او
به دو پرسش��ي ك��ه در ذهن هر كس��ي وجود دارد
ميپردازد :ترتيب امور در اقتصاد آش��وبناك امروز تا
چه حد با دشواري روبهرو خواهند شد؟ ما چه كاري
ميتوانيم انجام دهيم؟
اسميك با بيان حكايتهاي جالب در قالب يك
زبان همه فهم به شرح و بسط مسايل زير ميپردازد:

چرا اين نكته كه چين را ديگ كرهگيري ميناميم
(حب��اب بزرگي كه خواهد تركيد) بيانگر وجود يك
تهديد قوي براي دفترچه يادداشت جيبي هر فردي
است.
چگون��ه زنان خانهدار ژاپن ب��ر پساندازهاي اين
كش��ور كنترل دارند و چرا اين مسأله براي ما مهم
است.
چگونه بانكداران و سرمايهگذاران حريص بانكها
سرمايههاي همه را در معرض خطر قرار دادهاند.
چرا با وجود كاهش غيرقابل باور حجم بانكهاي
مركزي ،اين امر قادر به نجات ما در هنگام بروز بحران
بعدي نخواهد بود.
چرا صندوقهاي پر پول روسيه ،چين ،عربستان
سعودي و دبي كه نشانگر يك تغيير بزرگ در قدرت
مالي جهان هستند از آمريكا ،اروپا و ژاپن دورند.
چرا جهان نياز مبرمي به يك دكترين مالي “تفكر
بزرگ” جهت هدايت اقيانوس خطرناك پولي جهان
دارد .كتاب جهان منحني شده كتابي نادر است كه
همزمان از والاس��تريت ،واشنگتن و نخبگان لندن
س��خن ميگويد و با اين حال با بهرهگيري از قدرت
رواي��ي عالي خ��ود به خوانندگان عادي نيز نش��ان
ميدهد كه چگونه در اين دوره اوضاع آش��وبناك به
زندگي خود ادامه دهند.
اين كتاب در سال  2008در  305صفحه به زبان
انگليسي انتشار يافته است.

نزول رشد چينی
آهسته شدن حركت اقتصاد چين در سال آينده
اس��تفان روچ رئيس مورگان استنلي آسيا اظهار
داشت كه ممكن است رشد اقتصادي چين در اواسط
سال آينده كاهش يابد چرا كه مدل رشد اين كشور
ناپايدار است.
رشد اقتصادي چين در س��ه ماه گذشته به 8/9
درصد رسيد كه ناشي از محركهاي دولتي و اعطاي
بيش از يك تريليون دالر وام جديد توسط بانكهاي
آن كشور بود .روچ در يك مجمع مالي در شانگهاي
چنين گفت :اين بهبود اوضاع موجب رضايتخاطر
اتباع چين شد كه هنوز با چالشهاي شديد سالهاي
آينده روبهرو است .روچ در ادامه چنين گفت :مدل
رش��د چين بيشتر به عرضه و نه تقاضا ميپردازد و
يك مدل پايدار براي چين يا هر كشور ديگري نيست.
ش از حد چين به
عدم توازن ناش��ي از وابستگي بي 
صادرات براي رس��يدن به رش��د با تالشهاي دولت

اين كشور جهت تقويت سومين اقتصاد بزرگ جهان
و رك��ود جهاني كاهش تقاضا براي اس��باببازيها،
پوشاك و لوازم الكترونيك ساخت چين همراه شده
اس��ت .همچنين ارايهي محركهاي چين موجب
افزاي��ش نگرانيها در مورد ظرفي��ت بيش از حد و
حبابهاي س��رمايه شده است .روچ در ادامه چنين
گفت“ :عدم توازنهاي كالن در حال حاضر اهميت
خاصي دارند و مخاطرات اقتصاد چين موجب كاهش
سرعت حركت آن در اواسط سال  2010خواهدشد.
صادرات چين در ماه سپتامبر نسبت به گذشته
اوايل س��ال  15/2درصد كاهش يافت كه كمترين
كاه��ش در نه ماه اخير اس��ت .دول��ت چين براي
يازدهمين ماه متوالي كاهش صادرات اين كشور را
اعالم داشته است.
منبع:بلومبرگ

عرضه و تقاضاي گاز
در آينده نزديک تقاضا براي گاز بيش از عرضه خواهد بود
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منبع:بلومبرگ

خدم�ات بانك�داري خصوص�ي براي
افرادي كه داراي گردش مالي باال هستند
به س�رعت افزايش خواهد يافت .اگرچه،
مجم�وع ث�روت مش�تريان بانك�داري
خصوصي در بس�ياري از كشورها كاهش
يافت�ه اما هر س�اله چند ميلي�ون نفر به
دليل ظهور و رش�د اقتصادهاي نوپديد و
رشد سريع كسبوكارهاي خانوادگي وارد
اين شبكه ميشوند .درنتيجه ،بانكداري
خصوصي تداوم خواهد داشت.
انتظ�ار ميرود ك�ه ارايهي مش�اوره و
خدمات رايگان متوقف شده و توصيههاي
واقع ًا مستقل با دريافت هزينه ارايه شوند.
همچنين انتظار م�يرود كه در مديريت
سرمايهگذاريهاي افراد تغييراتي صورت
بگيرد و اين امر بهصورت مشترك انجام
ش�ود و اف�راد ثروتمن�د در بهكارگيري
پولهاي خود فعالتر شوند .شاهد وقوع
انقلاب در بانك�داري در ده�هي آينده
خواهي�م بود چرا ك�ه تريليونها دالر به
نس�ل بعد انتقال مييابد كه بهطور عمده
از زناني كه در س�ن باالي هشتاد سالگي
ف�وت ميكنند به فرزندانش�ان كه هنوز
بازنشس�ته نش�دهاند و داراي رفتاره�ا،
نگرشه�ا و اولويتهاي بس�يار متفاوت
هستند،انتقالمييابند.
منبع :گلوبال چنج
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العطي��ه وزير صنعت و انرژي قطر ،اظهار داش��ت:
بهاي جهاني گاز طبيعي که امس��ال در آمريکا با 18
درصد کاهش روبه رو شد ،بسيار پايين است و تقاضاي
جهاني براي آن در سالهاي آينده افزايش خواهد يافت.
العطيه با بيان اين که کاهش کنوني س��طح تقاضاي
جهاني گاز طبيعي کوتاه مدت خواهد بود ،پيش بيني
کرد :س��طح تقاضاي گاز طبيعي جهان در سالهاي
 2012و  2013از مي��زان عرض��ه اين ماده نيز فراتر
خواهد رفت .كاهش موقتي در بهاي گاز در پي بحران
جهاني اقتصاد و به دنبال آن کاهش س��طح تقاضاي
انرژي ،در بازارهاي تک محموله آمريکا و انگلس��تان،
بوده است .روزنامه فاينانشيال تايمز روز پنجم نوامبر

به دنبال انتشار گزارش چشمانداز انرژي جهان توسط
آژان��س بينالملل��ي انرژي در ماه گذش��ته ميالدي،
گزارش داد :عرضه بيش از حد گاز در بازارهاي جهاني
به کاهش بهاي اين ماده منجر ميشود .بهاي نفت که
در س��ال جاري ميالدي با  74درصد افزايش همراه
بوده ،زماني که بر اس��اس واحد بيتييو ارزشگذاري
ميشود ،تقريبا سه برابر بهاي گاز طبيعي است .قطر
س��ومين دارنده ذخاير گاز طبيعي جه��ان ،در نظر
دارد سال آينده ميالدي توليد گازطبيعي مايع شده
(الانجي) خ��ود را از رقم کنوني  54ميليون تن در
سال به  77ميليون تن در سال افزايش دهد.

آيند ه
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چراغ قو ه جادويي
انتشار نور تا چهار مايلي

اخبار آخر
حذف تعرفهها و شكلگيري منطقهي
آزاد تجاري در جنوب شرقي آسيا
اتحاديه كش��ورهاي جنوب شرقي آسيا در
مسير دستيابي به هدف حذف تعرفههاي اكثر
كاالهاي مبادله شده در اين منطقه تا آغاز سال
 2010گام برميدارد.
هدف اين گروه شكلگيري منطقهي تجاري
آزاد و ح��ذف تعرفهه��اي بي��ش از  87درصد
واردات كش��ورهاي منطقه است ،اين هدف در
بيانيهي رهبران جنوب شرقي آسيا كه هفتهي
گذش��ته در شهر چاـ آم تايلند گردهم آمدند،
مطرح شد .شش كشور از ميان ده عضو آسهآن
حذف تعرفهها را اجرا خواهند كرد و كشورهاي
ديگر كه كمتر توسعه يافتهاند اين كار را با تأخير
زماني انجام خواهند داد.
آس��هآن در ت�لاش براي خل��ق يك مدل
منطقهي اقتصادي همچون اتحاديه اروپا ،بدون
يك پول مشترك ،تا سال  2015است.
منبع:بلومبرگ

ساخت نخستين جنين انسان
با شبيه سازي
نشريه علمي نيوساينتيست با درج خبری
در پايگاه اينترنتي خود از کوش��شهايي پرده
برداشت که به کمک زيستفناوري هم اينک
براي آفرينش انس��انهاي شبيهسازي شده در
گوش��ه و کنار جهان در جريان است .به گفته
اين نش��ريه هدف از شبيهسازي انسان ،کمک
به بيماران و معل��والن به ويژه در زمينه پيوند
اعضا ميباشد.
منبعنيوساينتيست
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ي��ك مهندس هلن��دي به نام رال��ف اوتو
يك چراغ فوق درخش��ان را س��اخته است كه
قدرت آن به اندازه  38ميليون نور ش��مع است
و پرتوي قدرتمندي را ميتاباند كه قادر اس��ت
اشيايي را در فاصلهي  4مايلي و در شب تاريك
مشاهدهپذير كند .اين چراغ قوه از برقي معادل
 54باتري اس��تفاده ميكند .اوتو اين چراغ قوه
را براي كاربردهاي تجاري س��اخته است و در
آن ،چ��راغ اصلي به ج��اي چراغهاي معمولي
يك حباب منحني جيوهاي اس��ت .اين حباب
نور بسيار زيادي را توليد ميكند و با يك فيلتر
فرابنفش تنظيم ميشود.
حرارت حاصل از اين پرتو در فواصل نزديك
زياد اس��ت و به گفتهي اوتو استفاده از آن در
مص��ارف خانگي نيازمند دقت و هوش��ياري
است.
منبع :پايگاه اينترنتيDvice

ادامه روند نزولي
نرخ ارزهاي آسيايي
در پي كاهش غير منتظره فروش مسكن در
آمريكا و كاهش سطح عمومي اعتماد در اين
كشور و نگراني نسبت به وضعيت رشد و رونق
اقتصاد جهاني ،نرخ ارزهاي گوناگون آسيايي در
بازارهاي بينالمللي در حال كاهش است.
روپي��ه اندون��زي و روپيه هند بيش��ترين
كاهش ارزش را داش��تند .ش��اخص جي پي
مورگان بلومبرگ كه  10نرخ ارز مهم و فعال
آس��يا را به غير از ين ژاپن پوش��ش مي دهد،
طي هفته گذشته به پايين ترين حد خود در
اين ماه رسيده است .البته بهبود نسبي رشد
اقتصادي آمريكا طي سه ماهه سوم امسال و
كاهش نرخ بيكاري در ژاپن و آلمان تا حدي
از كاهش بيشتر اين شاخص جلوگيري كرده
است .
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي ،مخاطرات
بسياري همچنان اقتصاد جهان و اقتصاد آسيا
را در بلندم��دت تهديد ميكند .البته با بهبود
شرايط اقتصادي جهان ،ارزش ارزهاي آسيايي
در براب��ر دالر آمريكا افزاي��ش خواهد يافت .
پيشبيني ميشود بيشتر اقتصادهاي آسيا طي
سه ماهه چهارم امسال با رشد مثبت اقتصادي
روبهرو شوند.
رشد اقتصادي آسيا سال آينده به بيش از
 5/8درصد خواهد رس��يد .اين رقم امسال به
كمتر از  2/8درصد ميرس��د .ميانگين رشد
اقتصادي آس��يا طي ده سال گذشته بيش از
 6/8درصد بوده است.
منبع:بلومبرگ

تجارت از طريق تلفن همراه
آيندهي تجارت الكترونيكي
گروه مش��اورهي مركاتور پيشبيني كرده
كه تا سال  ،2014ارزش پرداختهاي صورت
گرفته از طريق تلفنهاي همراه به  8/6ميليارد
دالر خواهد رسيد .جورج پيبادي مدير بخش
فناوريهاي نوپديد گروه مشاور مركاتور چنين
گفت :با وجود ركود اقتص��ادي ،بازرگانان وب
هوش��مند از فرصت ارايهي خدم��ات خود در
جيب مشتريان استفاده ميكنند.
مجموع ارزش پرداختهاي امسال از طريق
تلفنهاي همراه ب��ه  389ميليون دالر خواهد
رسيد و شمار كاربران شبكه تلفن همراه تا 50
درصد رشد خواهد داشت.
وي در ادامه چنين گفت :با توجه به دانلود
برنامههاي تلفن همراه و افزايش حجم معامالت
مشتريان ،نوآوري و فرصتسازي در سالهاي
آينده برجسته خواهد شد.
منبع :نشريه ايكامرس

احياي رشد اقتصادي روسيه
در سال 2010
“والديمير پوتين” نخس��ت وزير روسيه بر
احياي رش��د اقتصادي روس��يه در سال آينده
اميدوار است .وي در جلسه امور اقتصادي دولت
اعالم کرد :شواهدي وجود دارند که بر پايه آنها
ميتوان اميدوار بود که طي سال  2010موتور
اقتصادي کشور ما شتاب خواهد داشت.
پوتي��ن اعالم تاريخ دقيق خ��روج از بحران
را س��ادهلوحانه ناميد و گفت :ما امروز ش��اهد
روندهاي هرچند بس��يار ناچيز اما در هر حال
مثبت در برخي از بخشهاي اقتصاد هستيم.
همچنين ثمره اجراي برنامههاي مقابله با بحران
نيز احساس ميشود.
وي تاکيد کرد :ما اميدواريم که س��ه سال
آينده شاهد خروج از فاز شديد بحران به سمت
مرحلهاي جديد از توس��عه پاي��دار در اقتصاد
روسيه باشيم.
منبع:ريانووستي

Ayandenegar

بهترين راه پيشبيني آينده
ساختن آن است
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