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دیباچه

هاینامبارک
پیشبینی
از فقدان آيندهنگري سياسي در مصر چه درسهايي بايد گرفت؟

در آيندهنگري از
خطاياستصحاب
در امور سياسي و
اقتصاديپرهيز
كنيد.برنامهريزي
براساساينكه
تاكنون چنين بوده
است ،پس در آينده
هم چنين خواهد
بود ،احتما ًال بسيار
پرهزينهخواهد
بود
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آيندهنگري ضرورت انكارناپذير فعاليت اقتصادي در
دنياي جديد است ولي اين ضرورت ويژه فعاليتهاي
اقتصادي نيس��ت ،بلكه در حوزهه��اي ديگر و به طور
خاص سياس��ت از اهميت زيادي برخوردار اس��ت .با
وجود اين ،در طول تاريخ و بويژه در يك قرن گذشته،
ش��اهد شكس��تهاي متع��ددي در آيندهنگريهاي
سياس��ي بودهاي��م و برخ��ي از اين شكس��تها نيز،
هزينههاي بس��ياري را به بشريت تحميل كرده است.
پ��س از آنكه هيتلر اتريش را به آلمان يا رايش س��وم
ضميمه كرد ،درصدد اشغال چكسلواكي برآمد ،در اين
شرايط ،چمبرلين نخست وزير بريتانيا به گمان اينكه
موافقت با اشغال سرزمينهاي مورد ادعاي هيتلر ،آتش
توسعهطلبي او را خاموش ميكند و مانع از بروز جنگي
فراگير و شکلگيري صلح ميشود ،عازم مونيخ شد و به
خواستههاي هيتلر تن داد و با آيندهنگري غلط خود كه
در همان زمان عدهاي به آن اعتراض داشتند ،مرتكب
اشتباه مهلكي شد و به خيال خود صلح را برقرار كرده
ب��ود ،در حالي كه در عمل مهمترين گام را به س��وي
بزرگترين و ويرانگرترين جنگ برداشته بود و اين يكي
از بدترين اشتباهات آيندهنگرانه در قرن بيستم بود.
سياهه اينگونه اشتباهات طوالني است و در نقطه
مقابل هم ميتوان موارد مثبت و موفق آيندهنگريها
را برش��مرد ،هرچند كه در مجموع م��وارد ناموفق و
شكست خورده ،بيشتر به چشم ميآيد .يكي از آخرين
نمونههايي كه پيشبيني نشده بود ،رويدادهاي جاري
در منطقه خاورميانه عربي اس��ت .ناتواني دولتهاي
ذينفع بويژه اياالت متحده آمريكا در پيشبيني اين
رويداده��ا را بايد به عنوان ي��ك نقطه ضعف جدي و
مهم در نظام اطالعاتي و تحليلي اين كشورها دانست.
پرسشي كه براي هر ناظري پيش ميآيد اين است كه
چ��را غرب و اياالت متحده با وج��ود ذينفع بودن در

تحوالت منطقه و نيز با وجود تسلط اطالعاتي بر اوضاع
اين كش��ورها و نيز با وجود داشتن تحليلگران خبره
و دس��تگاههاي عريض و طوي��ل اطالعاتي و تحليلي،
در پيشبيني و آيندهنگري چنين رويدادي شكس��ت
ميخورن��د؟ روي��دادي كه قطعاً نميتواند برحس��ب
تصادف رخ دهد ،بلكه عاليم و نشانههاي متعدد و حتي
مشهودي كه داللت بر وقوع احتمالي آنها بكند وجود
داشته است .بررسي علل اينگونه شكستها ميتواند
براي فعاالن اقتصادي نيز مفيد و آموزنده باشد.
در اين نوش��ته برخ��ي از مهمترين علتهاي عدم
موفقيت در پيشبينيهاي سياسي با تكيه بر وضعيت
مصر ارايه ميش��ود ،بدون آنكه اين علتها برحس��ب
اهميت مرتب شده باشند.
يك خطاي مهم تحليل��ي و اطالعاتي ،تمركز
بر امور جاري و بخشي و فراموشي فرآيندهاي
كالن سياس��ي و اجتماعي اس��ت .از منظر كالن ،هر
تحليلگر آش��نا به دانش سياسي و اجتماعي ،ترديد
ندارد ك��ه دير يا زود ادامه حيات رژيمهاي بس��تهاي
چون مصر ،با مانع و مشكل مواجه خواهد شد .به لحاظ
دانش اجتماعي در اين واقعيت ترديدي نيست ،فقط
گذشت زمان است كه نش��ان خواهد داد ،اين بحران
چه زماني بوجود ميآيد .اگر ناظر بيروني از اين زاويه
به وضعيت يك كش��ور چون مص��ر نگاه كند ،به طور
طبيعي درپي يافتن شواهد و اطالعاتي خواهد بود كه
او را به پيشبيني زمان اين بحران آگاه ميسازد .ولي
اگر به هر دليلي اين نگاه فرآيندي و كالن كنار گذاشته
و نگاه موردي و بخش��ي و جزيي جايگزين آن ش��ود،
اطالعات و ش��واهدي جمعآوري و ديده ميشوند كه
به كمك اين نگاه بخش��ي ميآيند و جالب اينكه اين
اطالعات بسيار وسيع و گسترده هستند و تحليلگر را در
خود غرق ميکنند ،اما در زماني كه جامعه دچار بحران
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ميشود ،معموالً هيچكدام از آنها به كار آيندهنگري و
تحليلنميآيند.
خطاي ديگري كه بيارتباط با مورد پيش��ين
نيست را میتوان خطاي استصحاب ناميد .در
امور فقهي وقتي در وضعيت فعلي پديدهاي شك شود،
ميگويند اصل را بر اس��تصحاب بايد گذاشت ،يعني
وضعيت قبلي آن كماكان معتبر است .براي مثال اگر در
حال حاضر در پاك يا نجس بودن چيزي شك داريد،
اصل را بر وضعيت پيشين آن قرار دهيد .اگر قب ً
ال پاك
بوده ،اكنون هم پاك است و برعكس .استفاده نامحدود
از اين قاعده منطقي در تحليل سياس��ي خطرآفرين
است .اينكه گمان كنيم ،رژيمي  20يا  30سال با يك
شيوه دوام داشته است ،پس در ادامه هم دوام خواهد
داشت ،لزوماً گزاره صحيحي نيست و چه بسا غلط هم
باشد .اگر در منطقهاي مثل تهران هر  150سال يك
بار زلزله مهيبي بيايد (بر اس��اس درك ما از فرآيند و
تحليل كالن پديده زلزله) و اكنون  120سال باشد كه
زلزلهاي در آن رخ نداده باشد ،نميتوانيم بگوييم چون
 120سال رخ نداده ،پس در آينده هم رخ نخواهد داد،
برعكس با گذش��ت زمان احتمال رخ دادن زلزله و نيز
شدت وقوع آن بيشتر ميشود ،در حالي كه صد سال
پيش چنين احتمالي بسيار كمتر بوده است.
محافظهكاري تصميمگيران سياسي علت ديگر
بروز اينگونه خطاهاس��ت .محافظهكاري وجه
روانشناسانه خطاي پيشين اس��ت كه خطاي فوق را
تشديد ميكند .محافظهكاري به معناي رضايت داشتن
به وضعيت فعلي و پرهيز از تن دادن به هرگونه تغييري
است؛ هرچند اين تغيير ضروري باشد .محافظهكاري
روحيهاي اس��ت كه نفع و ض��رر كوتاهمدت را مالك
ارزياب��ي و انتخاب خود قرار ميده��د و منافع و ضرر
بلندمدت را معموالً ناديده و نسيه ميانگارد .سياست
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برايآيندهنگري،
از غرق شدن در
محافظهكاري
پرهيزكنيد،
هرچند حدي
ازمحافظهكاري
مطلوب است ولي
تبديل شدن آن
به يك ويژگي
غالب،خطرناك
است .نفع و
ضرر بلندمدت را
فداي نفع و ضرر
كوتاهمدتنكنيد
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محافظهكارانه چون تغيير را مطلوب نميداند و از آن
پرهيز ميكند ،اطالعات و شواهد مناسب براي تغيير را
هم جمعآوري نميكند و بجاي آن شواهدي كه مويد
وضع موجود است را جمعآوري و تحليل ميكند.
آلوده شدن به ويروس كشنده استبداد مشكل
ديگري است كه براي تحليلگران و دستگاههاي
اطالعاتي غرب در اين نوع از کش��ورها بوجود ميآيد.
نظامهاي دموكراتيك در داخ��ل خود از فضاي آزاد و
گردش اطالعات و افكار حراست ميكنند و نقطه قوت
آنان نيز همين آزادي و نيز شفافيت متغيرهاي جامعه
آنهاست .براي شکلگيري يك آيندهنگري و پيشبيني
درس��ت چند شرط الزم اس��ت .اول اينكه متغيرهاي
محيطي ش��فاف و به طور نس��بي با انواع ابزارها قابل
دي��دن و اندازهگيري باش��ند .دوم اينك��ه جمعآوري
و انتق��ال اطالعات اين متغيرها بيطرفانه ،درس��ت و
كامل انجام شود .سوم اينكه تحليل اطالعات به دست
آمده از سوي كساني باشد كه محدوديتهاي بيروني؛
ذهن و انديش��ه آنان را جه��تدار و منحرف نكند .در
يك محيط دموكراتيك اين ش��رايط به تناسب فراهم
ميش��ود ولي در يك محيط بس��ته هيچكدام از اين
شرايط وجود ندارد .اول اينكه متغيرها شفاف نيستند
و در نتيجه به خوبي ديده نميشوند .مث ً
ال متغير افكار
عمومي که بس��يار مهم اس��ت در يك نظام باز و آزاد؛
ش��فاف و قابل سنجش است ولي سنجش اين متغير
در يك جامعه بسته بسيار سخت و پيچيده است و تا
حدي هم ناشدني است .در يك نظام باز در هر حوزهاي
اطالعات مناسب و الزم و درست توليد و عرضه ميشود
ولي در يك جامعه بسته اين اطالعات محدود و حتي
مخدوش اس��ت .و باالخره اينكه در يك جامعه بسته
تحليلگر استقالل کافي و آزادي براي تركيب و استنتاج
از اطالع��ات را ندارد و هنگامي كه نظامهاي غربي ،از

چنين نظام بستهاي حمايت ميكنند ،به طور طبيعي
اين ويروسهاي مخرب به آنها نيز سرايت (در رابطه با
تحليل و شناخت وضع اجتماعي اين نوع از جوامع) و
آنان را به استبداد آلوده ميكند و همين مساله مانعي
اساس��ي در راه دستيابي به شناخت و تحليل صحيح
از واقعيت اين كش��ورها ميش��ود .در واقع حمايت از
اين رژيمها بيهزينه نيس��ت وکمترين هزينهاش اين
اس��ت که عينك استبداد بر چشم حمايت کنندگان
س��نگيني خواهد كرد .جالب اينكه مدي��ران اين نوع
رژيمها هم دچار اين مش��كل ميشوند و توانايي آنان
براي شناخت جامعه خودش��ان از ميان ميرود ،آنان
ن��ه تنها ديگران ،بلكه خود را هم فريب ميدهند .اين
اتفاق در جريان انقالب اسالمي ايران به وضوح رخ داد
و رژيمي كه با حمايت غرب و اياالت متحده مس��تقر
شده بود ،در ادامه راه ،كشورهاي غربي و اياالت متحده
را به ويروس اس��تبدادي خود آلوده كرد ،به طوري كه
از وزارت امور خارجه آمريكا صريحاً دس��تور داده شده
بود كه س��فارت آمريكا در ايران از ارسال اخبار منفي
درباره رژيم به واش��نگتن پرهيز كند .اينها داليلي بود
كه تا حدي توضيح ميدهند چرا يك جامعه بسته غير
قابل پيشبيني ميش��ود و چرا چشم و ذهن ناظران
چنين جامعهاي اعم از حاكمان يا حاميان جهانياش
نيز از ديدن و تحليل واقعبينانه اين جامعه دچار اختالل
ميشود .هرچند اين تحليل ناظر به پديدهاي سياسي
است؛ ولي كارآفرينان و فعاالن اقتصادي هم ميتوانند
از غرق شدن در چنين اشتباهاتي پرهيز كنند ،در اين
صورت توصيه ميشود كه:
اگرچه جمعآوري اطالعات درباره امور بخش��ي و
جزيي و تحليل آنها مهم اس��ت ولي توصيه ميش��ود
كه هيچگاه از روندهاي كالن و فرآيندهاي اصلي غافل
نش��ويد .اين غفلت ممكن است به يك عادت تبديل

شود و با گذشت زمان انطباق دادن فعاليت اقتصادي
ش��ما با اي��ن روندهاي کالن و ض��روري پرهزينهتر و
سختتر باشد.
در آيندهنگري از خطاي استصحاب در امور سياسي
و اقتص��ادي پرهيز كنيد .برنامهريزي براس��اس اينكه
تاكنون چنين بوده اس��ت ،پ��س در آينده هم چنين
خواهد بود ،احتماالً بس��يار پرهزين��ه خواهد بود .در
برخي از موارد ،تداوم بيشتر يك وضعيت ،ممكن است
ت بيشتر فراهم كند.
احتمال تغيير آن را با شد 
براي آيندهنگري ،از غرق ش��دن در محافظهكاري
پرهيز كني��د ،هرچند حدي از محافظهكاري مطلوب
اس��ت ولي تبديل ش��دن آن به يك ويژگ��ي غالب،
خطرناك اس��ت .نفع و ضرر بلندم��دت را فداي نفع و
ضرر كوتاهمدت نكني��د .دفاع از وضع موجود نبايد ما
را اسير خود كند ،به طوري كه فقط اطالعات مرتبط
با اين ايده را جمعآوري كنيم .هميش��ه درپي يافتن
اطالعات و ش��واهدي باش��يد كه در نقد وضع موجود
باشند ،اگر چنين شواهدي يافت نشد ،باز هم بكوشيد
و اگر نيافتيد ،آنگاه از وضع موجود دفاع كنيد.مهمتر از
همه خود را در برابر بيماري استبداد واكسينه كنيم و
اجازه ندهيم كه آزادي كسب اطالعات ،آزادي تحليل
و نيز اصل شفافيت متغيرها در فضاي كسب و كار ما
از ميان برود .اگر چنين نكنيم ،نه تنها ديگران را قرباني
اين خطاي خود كردهايم ،بلكه خودمان هم قرباني اين
وضع خود ساخته خواهيم شد .ترس و فقدان اعتماد
بهنفس مهمترين ويژگي وضعيت بس��ته و استبدادي
است .انسان به واس��طه نداشتن اعتماد بهنفس و نيز
ترس از رقبا يا ديگران ،اقدام به انسداد مجاري اطالعاتي
و فضاي تحليلي ميكند .ولي روشن است كه چنين
افرادي موفق نخواهند ش��د و شكست خواهند خورد،
حتي اگر دير و زود داشته باشد ،سوخت و سوز ندارد.
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نویسندگان ایرانی

یادداشتها

مسکن ايراني در چنبره رکود
پيش بينيهايي درباره بازار مسکن که فعاالن اقتصادي بايد بدانند
در روزهاي پاياني سال
 1389به س��ر ميبريم
و ب��ه رغم آنکه نرخ رش��د 8
درص��دي در برنام��ه پنجم
توس��عه براي بخش مسکن
پيش بيني ش��ده ب��ود ،اما
محمد خوش چهره برآوردها و آمارهاي رس��مي
استاداقتصاد وحتي دولتي رقم نرخ رش��د
اقتصادي زير يک درصد (57
ده��م درصد) را براي اين بخش اع�لام کردهاند .اين
درحالي است که برآوردها و مطالعات منابع و نهادهاي
آماري خارجي نيز نرخ رشد اقتصادي در بخش مسکن
را پايينتر از اين رقم ذکر کردهاند .بنابراين درحاليکه
اقتصاد ما نيز متاثر از شرايط حاکم بر اقتصاد جهاني
است ،طبيعي اس��ت که نرخ رشد اقتصادي در ايران
بس��ي پايينتر از ميزان پيش بيني شده باقي مانده
باشد؛ و جاي تعجب نيست که در چنين فضايي بخش
مسکن که متاثر از عوامل مختلفي است ،کماکان در
رکود به سر ببرد .اين درحالي است که اجراي قانون
هدفمندسازي يارانهها و به دنبال آن افزايش قيمت
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حاملهاي انرژي نيز در آينده نزديک تاثير مستقيمي
بر بخش مس��کن خواهد گذاش��ت .مصال��ح و مواد
س��اختمان بر اس��اس اين تحوالت با افزايش قيمت
مواجه خواهد شد اما بايد توجه داشت که اين افزايش
قيمت را نبايد در افزايش قيمت نهايي و فروش مسکن
موثر دانس��ت .به ديگر سخن اگرچه از يک طرف ما
با افزايش قيمت س��اخت و هزينه تمام شده مسکن
مواجهيم اما در مقابل قيمت نهايي فروش مس��کن
افزايش پيدا نميکند و اين مس��اله کاهش نرخ سود
توليد کنندگان بخش مسکن را درپي خواهد داشت.
بنابراين به راحتي قابل پيش بيني است که در آينده،
بخش س��اخت و ساز مس��کن ،غير از بخش لوکس
س��ازي ،با کاهش انگيزه س��اخت مواجه خواهد شد
و لذا کماکان در وضعيت تش��ديد رکود مسکن بسر
خواهيم برد .پس اگر بخواهيم نگاهي آيندهنگرانه به
وضعيت مسکن داشته باش��يم و آينده اين بخش را
پي��ش بيني کنيم بايد تاکيد کنيم که اگرچه برخي
بخشها و نهادها همچون شهرداريهاي کالن شهرها
و معامله کنندگان بخش مسکن تالش خواهند کرد با
ايجاد فضايي رواني افزايش قيمت مسکن را به جامعه

القا کنند اما واقعيتهاي اقتصادي مبين عدم افزايش
قيمت مسکن در شهرهاي بزرگ خواهد بود .رکود در
بخش مسکن به لحاظ اقتصادي به معناي کاهش نرخ
رشد در اين بخش اس��ت و آمارهاي تدوين شده در
شهرداريها که مستندترين آمار درباره رونق و عدم
رونق س��اخت و ساز مس��کن در شهرها است ،نشان
ميدهد که صدور پروانه س��اختماني ت��ا  70درصد
کاهش يافته اس��ت .اتفاقي که البته نبايد از کنار آن
به راحتي گذش��ت و براي آينده اقتصاد ايران بسيار
خطرناک اس��ت .ناگفته پيداس��ت که ظرفيت رونق
اقتصادي در بخش مسکن بسيار باال است و تقاضاهاي
فراوان اجابت نشده در اين بخش زياد است و تنظيم
چگونگي پاس��خگويي به اين تقاضا اس��تراتژيهاي
آيندهنگرانه خاص خود را ميطلبد .بدين ترتيب دولت
براي نشاط بخش مسکن بايد سود  40تا  50درصدي
براي سازندهها در نظر گيرد و البته تحقق حصول آن
را نيز تضمين کند.
اگرچه دولت آيندهنگري خود براي حل مشکل
مسکن را در برنامه «مسکن مهر» نشان داده
است اما مس��اله محوري و اصلي طرح مسکن مهر،
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پيش به سوي الکترونيکي شدن
در ضرورت برخورداري از يک استراتژي توسعه براي صنعت فنآوري اطالعات
حسين رفعتي
دبيرسنديکاي
توليدکنندگان
تجهيزاتفنآوري
اطالعاتايران
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فنآوري اطالعات مفهومي نو در هزاره سوم بود.
موضوعي که توجه بس�ياري را در قرن تازه به خود
معطوف کرده اس�ت .همانطور که همگان ميدانند
صنعت فنآوري اطالعات از س�رعت رش�د بااليي
برخوردار است که در اين خصوص نياز به همگام بودن
با آن از الزامات هر کشور به شمار ميآيد .در ايران به
عنوان کشور در حال توسعه ميبايست توجه خاص
و آيندهنگرانهاي به صنعت فنآوري اطالعات مبذول
داشت و اين توجه از طريق اتخاذ سياستهاي کالن
اقتصادي و تهيه استراتژي توسعه اين صنعت قابل
دسترس�ي خواهد بود .خوش�بختانه برنامه پنجم
توسعه به اين موضوع رويکرد مناسبي داشته و در
کنار مباحث کلي مانند صنعت ،کش�اورزي و غيره
بخش�ي را نيز بهعنوان فنآوري اطالعات اختصاص
داده است .صنعت فنآوري اطالعات را ميتوان به دو
بخش عمده نرمافزار و سختافزار تقسيم کرد که هر
دو الزم و ملزوم يکديگرند .در ايران طي س�الهاي
اخير رش�د بخ�ش نرمافزار از س�رعت قابل قبولي
برخ�وردار بوده اس�ت .اگرچه هنوز هم اين ش�اخه
پتانسيلهاي بااليي براي پيشرفت دارد اما مشکالت

ف�راوان را نيز پيشروي خود ميبين�د .به رغم اين
موقعيت نسبتا مناسب در بخش نرم افزار متاسفانه
در بخش سختافزار اوضاع خوبي حاکم نيست .ايران
در رقابت بخش سختافزار  -که از ويژگيهاي اصلي
آن بهعنوان صنعت فنآوري پيشرفته ،هزينه بسيار
باالي تحقيق و توسعه است -سهم ناچيزي دارد .در
حالحاضردرايرانتجهيزاتجانبيرايانه،تجهيزات
بانک�ي ،تجهيزات مخابرات�ي ،بردهاي الکترونيکي
و سيس�تمهاي ويژه ،از جمله توليدات صنعتي در
بخش س�ختافزار فنآوري اطالعات هس�تند .اما
ب�راي س�رمايهگذاري و توليد در اي�ن بخش هنوز
راهي بس�يار دشوار در پيش مانده است.سنديکاي
توليدکنندگان تجهيزات ف�نآوري اطالعات ايران
يکي از مشکالت عمده براي توسعه سختافزار در
کش�ور را قاچاق اين کاالها ميداند و مطمئنا بدون
رفع اين معضل اقتصادي – اجتماعي سرمايهگذاري
در اين صنعت به سادگي ميسر نخواهد بود .در سال
 1374به همت برخي توليدکنندگان تجهيزات رايانه
در کشور سنديکاي توليدکنندگان رايانه در کشور
شکل گرفت و به عنوان اولين سنديکاي توليدي بعد

از انقلاب در اتاق بازرگان�ي و صنايع و معادن ايران
ثبت شد .در حال حاضر اعضاي سنديکا اميدوارند
اين تشکل جايگاه واقعي خود را در تمامي ارگانهاي
دولتي و حکومتي بيابد و از اين طريق و با استفاده از
تجارب و علم کارشناسانه فعاالن واقعي در اين بخش
بتواند هدايتگر راه درست توسعه و پيشرفت صنعت
فنآوري اطالعات در ايران باشد .توسعه اين صنعت
و بهبود توليد محصوالت از اهداف اصلي ماست و به
واقع اين بستر به همت خود توليدکنندگان و در کنار
آنان ،سياستگذاران و دولت نيازمند است اگرچه ما
اعتق�اد داريم که کار خودمان را خودمان بايد انجام
دهيم و دولت ميبايست صرفا وظيفه نظارتي خود
را داشته باشد.
ب�ه اعتق�اد م�ا در بخ�ش تج�ارت الکترونيک
و س�رمايه گ�ذاري در آن ،اي�ران داراي پتانس�يل
بس�ياري اس�ت .تج�ارت الکتروني�ک در اي�ران
نس�بت به کش�ورهاي توس�عه يافته و حتي برخي
کشورهاي درحال توس�عه جايگاه مناسبي ندارد و
اين نشاندهنده بستر مناسب براي فعاليت در اين
بخش اس�ت .مطمئنا سرعت پيش�رفت در تجارت

نقدي بر دو افسانه
تاملي در برخي نگاههاي منفي به سرمايه داران ايراني

نوع دوستي يا رفتارهاي خيرخواهانه

در اغلب آث��اري كه نگرش ذاتگرايانه دارند تاجر
ايراني ذاتا سودجو معرفي ميش��ود .بر اين اساس،
توجيهي جز فرصت طلبي و ري��ا كاري براي رفتار
خيريهاي او متصور نيس��ت .اگر هم اي��ن رفتار در
مواردي مورد قبول قرار گرفته و از جنس رفتارهاي
بيش��ينه س��از بهحس��اب نيايند نيز آن را فعاليتي
غيراقتصادي و کنشي سنتي محسوب ميكنند كه
در دنياي س��رمايهداري مدرن رخت بربسته است.
البته مطالعاتي كه به دنبال بيرون كشيدن پيوندهاي
علت و معلولي ،رفتار خيريهاي را ناشي از عدم امكان و
امتناع از عدم انباشت سرمايه در جامعهاي استبدادي
ميدانن��د را بايد از رهيافته��اي ذاتگرايانه متمايز
كرد .اين مس��اله درست اس��ت كه کنش اقتصادي
سرمايهدارانه کنشي است که بر سودجويي و محاسبه
دقيق مبتني اس��ت و اساس��اً فعاليتي حسابگرانه و
عقالني است .به بيان ديگر ،فعاليت سرمايهداري بر
مبناي اس��تفاده منظم از کاالها يا خدمات شخصي
براي کس��ب حداکثر سود استوار اس��ت .در مقابل
آنچه در مورد رابطه سنتگرايي اقتصادي و مذهبي
گفته ميشود ،رهايي از سنتگرايي اقتصادي ،بهطور
مثال ،از ش��يوه تجارت سنتي يعني خريد و فروش
کااله��ا واردات و صادرات کاالها ،س��فتهبازي و امور
ابتدايي مالي ،بدون ش��ک عاملي است که قداست
س��نت مذهبي را مانند قداس��ت مراجع سنتي به
مي��زان زيادي تضعيف ميکند .اما بايد به اين نکته
که غالباً فراموش ميشود ،توجه داشت که برخي از
سرمايهداران مدرن از سنتگرايي اقتصادي ،به معني
محدود ش��دن در فضا و مکان سنتي و بازار سنتي،
رهايييافته ،اما همچنان پايبند اخالق و سنتهاي
مذهبي هستند .به عبارت ديگر ،رهايي از هر حوزه

صاحبانصنايع
مدرن به درآمد
و کار اقتصاد
سنتي در بازار
قانعنبودند
بلکه با روحيه
ترقيخواهانهاي
که ميراث تجار
صدرمشروطيت
بود ،بر اساس
شم اقتصادي و
اهميت به کار،
تالش زيادي انجام
ميدادند
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ه��دف اصل��ي اين نوش��ته
نق��د نگاهه��اي ذاتگرايانه
در اقتص��اد ايران با تاكيد بر
*
مطالع��ات موردي اس��ت.
ويژگ��ي اصل��ي برخ��ي
مطالعات اقتصادي كه تا دهه
علي اصغر سعيدي  1350شمس��ي بر محافل
استاداقتصاد دانش��گاهي و علمي تسلط
دانشگاهتهران داش��ت غلتيدن ب��ه نوعي
ذاتگرايي ب��ود .ذاتگرايي
نظريهاي است كه مردم يا پديدهها را داراي «ذات»
غيرقاب��ل تغيير و زيربنايي ميداند .در اين نوش��ته
برخي يافتههاي موردي مطرح ميشود كه درمقابل
نگاههاي ذاتگرايانه به ساخت اقتصادي جامعه ايران،
بويژه تجار و صنعتگران قرار ميگيرد .براي اجتناب
از غلتيدن مجدد در چنين نگرشي بايد گفت كه اين
يافتهها خود در برابر مشاهدات آينده ويژگي ابطال
پذيري خ��ود را حفظ كردهان��د .از ميان بحثهاي
مختلفي كه ب��ا نگاه ذاتگرايانه به تبيين رفتارهاي
اقتصادي تجار و صنعتگران ايراني پرداخته است ،به
دو مساله يعني رابطه آنها با سپهرسياسي و رفتارهاي
غير اقتصادي آنان اش��اره ميكنيم .اما قبل از ورود
به اين دو ويژگي ،بايد گفت كه اين نگاه ذاتگرايانه
همهجانبه و فراگير اس��ت ،به اين معني كه نه تنها
خاستگاه سرمايه داران ايراني را مبتني بر تحليلهايي
ماركسيس��تي ،زمين داري ميدانند بلك��ه آنان را
فرصتطلباني در پي سود محسوب ميكنند كه همه
چيز از جمله خان��واده و پيوندهاي عاطفي را فداي
منفعت ش��خصي كردهاند .اما مطالعات چندي اين
حقيقت را نشان داده است كه خاستگاه اكثر سرمايه
داران مدرن در دهههاي اخير بازار و تجارت اس��ت.
به عالوه ،يكي از موانع رش��د فعاليتهاي اقتصادي
در ايران توجه و ترجيحي بوده كه فعاالن اقتصادي
در واحده��اي اقتصادي و بهره برداري خانوادگي به

پيوندهاي خانواده و خويشاوندي دادهاند و در بيشتر
م��وارد حاضر نش��دهاند اين پيوندها را بگس��لند تا
فعاليتهاي اقتصادي را بگسترند.
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الکترونيک در چند سال آتي در ایران در مقايسه
با ديگر موقعيتهاي کس�ب و کار بس�يار باالتر
خواهد ب�ود .چند دليل اصلي برای این مس�ئله
وجود دارد ،بهعنوان مثال مزاياي استفاده از اين
تجارت ،گسترش اينترنت در کشور ،ارتقاء سطح
باسوادي ،سياست گسترش دولت الکترونيک و
توسعه خدمات بانکي الکترونيکي موجب افزايش
رش�د تجارت الکتروني�ک خواهد ش�د .در اين
خصوص کش�ور نياز به زيرساختهاي گسترش
اين صنع�ت دارد که اميد اس�ت اه�داف برنامه
توس�عه پنجم به ثمر بيانجامد .موانع و معضالت
در اين بخش بس�يار اس�ت که ذکر آن در اينجا
نميگنجد .البته از وظايف اصلي سنديکا پيگيري
و رفع اين مشکالت و ارائه راهکارهاي مناسب در
جهت تسهيل گسترش صنعت فنآوري اطالعات
هس�ت و در اين راه به همراه ارگانهاي دولتي و
تصميمگير تالشهاي بسياري انجام ميگيرد.
سنديکاي توليدکنندگان تجهيزات فنآوري
اطالعات ايران به عنوان يکي از زير مجموعههاي
ات�اق بازرگان�ي و صنايع و مع�ادن ايران فعاليت
ميکند .در حال حاضر به همت کميسيون  ICTو
تجارت الکترونيک اتاق ايران پيشنويس منشور
هم�کاري ات�اق و وزارت ارتباط�ات و ف�نآوري
اطالعات تهيه ش�ده است که سنديکا نيز ضمن
مثبت ارزيابي کردن اين حرکت به منظور تعامل
بيشتر و آيندهاي بهتر ،پيگيريهاي الزم را انجام
خواهد داد.

حاج امین الضرب در کنار دیگر تجار عصر مشروطه

تمرکز بر ساخت و ساز درشهرهاي کوچک و روستاها
است؛ درحاليکه آنچه تحت عنوان مشکل مسکن در
کشور شناخته ميشود ،در کالن شهرها و شهرهاي
بزرگ خود را نش��ان ميدهد .بنابراين،عرضه مسکن
مطابق با طرح مسکن مهر متناسب با نياز متقاضيان
نيست و به رغم تالشي که انجام ميشود ،نميتواند در
فضاي رکود فعلي ،نرخ رشد مطلوب را به بخش مسکن
ببخشد .با توجه به اين عوامل ميتوان همچنان رکود
را براي بخش مس��کن در سال  90پيش بيني کرد.
طرفه آنکه در اين شرايط برخي مسووالن ارشد کشور
با انگيزه کنترل و س��اماندهي بازار مس��کن ،از رکود
پيشآمده در اين بخش استقبال ميکنند حال آنکه
اتخاذ اين رويکرد همچون عملکرد پزشکي است که
ب��راي کنترل تب بيمار تالش زيادي ميکند و وقتي
از او سوال ميشود چگونه موفق به کنترل تب شده،
پاسخ ميدهد :بيمار فوت کرده است .اگر نگاه حاکم
و مسلط تصميم گيران اقتصادي کشور اين باشد که
رکود فعلي بخش مس��کن في نفسه مطلوب است و
تلقي مجوعه اقتص��ادي دولت از رکود فعلي ،کاهش
قيمت مسکن باش��د ،دچار يک خطاي استراتژيک
و البته نگران کننده هس��تند .چراکه مطابق ديدگاه
درست اقتصادي بازار مسکن بايد روند طبيعي ،پايدار
و همراه با آهنگ نرخ رشد را به صورت منطقي طي
کند .درمقابل بدترين مسير نر خ رشد،نرخ رشد نوساني
اس��ت .نرخ رشد نوس��اني اگرچه در برخي دورهها با
س��ودآوري زياد همراه است اما از طرف ديگر سقوط
سنگين قيمتها را نيز همراه خواهد داشت.

7

یادداشتها

نویسندگان ایرانی

اين درست است
كه سرمايه داران
به وسيله نهاد
صنفي خود و
شبکه روابط و
اعتمادسازي
وارد چانهزني و
تأثيرگذاريبر
سياستگذاران
ميشوند و اين را
براي حفظ منافع
خود الزم ميدانند،
اما در مورد
بسياريسرمايه
داران ايراني اين
مساله صدق
نميكرده است

نگر
آینده
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به معني رهايي از حوزه ديگر نيست و اين دو حوزه
لزوماً به يکديگر مربوط نيس��تند .به عالوه ،برخي از
سرمايهداران ،عالقه و تمايلي به چنين رهايي ،يعني
رهايي از سنت ،نداشتند .توكويل در مطالعات خود
در جامعه امريكا اين مساله را به نحوي ديگر توضيح
ميدهد :او ميگويد امريكاييها اين طور ميانديشند
ك��ه اگر اخالقي و بر طب��ق آموزههاي مذهب خود،
رفتار به نفعشان تمام ميشود و اين آموزههاست كه
به آنها ميگويد در برابر مش��كالت اقتصادي بردبار
باشند .لذا آنها حتي نسبت به همتايان اروپايي خود
طرز تلقي متفاوتي از خطر پذيري دارند .در ايران بعد
از مشروطيت پيوندي عميق بين سنتگرايان مذهبي
و بازار سنتي وجود داشت .در دهههاي بعد ،بازاريان
سنتي عامل افول فعاليتها و قدرت اقتصادي خود
را ،بهويژه بعد از رشد صنعتگستري در دهه ،1340
صاحبان صنايع مدرن ميدانستند .آنها بر اين عقيده
بودند که صاحبان صنعت جديد با ساخت و پاخت
با حکومت ،از طريق تسلط در اتاق بازرگاني و صنايع
و معادن ايران و تصميمگيريها
از جمل��ه وضع تعرفه بر واردات
و توزي��ع ،حرف آخر را ميزنند.
از س��وي ديگر ،علماي مذهبي
ني��ز که بع��د از وقاي��ع خرداد
 1342شمسي مانند زمينداران
بزرگ از سوي شاه کنار گذاشته
ش��ده بودند ،در اتحاد با تجار و
بازاريان هر گروهي که به ظاهر با
سياستهاي حکومت همراه بود،
از روشنفکر گرفته تا سرمايهدار،
را به ش��اه و امپرياليسم وابسته
ميدانستند .اما ،در واقع شکاف
بين بازاريان س��نتي و صاحبان
صنايع مدرن نه به دليل رهايي
صاحبان صنايع مدرن از سنت
مذهبي ب��ود و نه به اين خاطر که بازاريان س��نتي
نميتوانستند ،صنعتي شوند .بلکه محصول واکنش
بازاريان به حکومت شاه بود که موازنه قدرت سياسي و
اجتماعي را بر هم زده و جامعه را بهرغم ثبات ظاهري
در دهه  1340و اوايل  1350بيثبات و نظام خود را
ناپايدار کرده بود .در مورد تضاد بين بازاريان سنتي و
صاحبان صنايع مدرن ،يا رابطه مثبت و همبستگي
بين رهايي از س��نتگرايي اقتصادي و سنتزدايي
ديني بايد گفت که در موارد بسياري چنين رابطهاي
وجود نداش��ت .البته ،ادعا براين نيست که برخي از
صاحبان صنايع مدرن ،روحيه ماديگرايي و توسعه
فعاليتهاي خود را از دنيوي بودن ايدهآلهاي ديني
خود اخذ کردهاند ،آنچه که در ميان پروتستانها رخ
داده است ،اما در موارد مطالعه شده ،تضاد و تبايني با
اين دو مقوله وجود نداشته است.
ب��ه ع�لاوه ،ميتوان گفت ک��ه صاحبان صنايع
مدرن لزوماً قانع نبودن��د که به درآمد و کار اقتصاد
س��نتي در بازار راضي باش��ند .بلکه ،آنها با روحيه
ترقيخواهانهاي که ميراث تجار صدر مشروطيت بود،
بر اساس شم اقتصادي و اهميت به کار ،که تا حدي
ريش��ه در موقعيت ش��کننده نظام سياسي داشت،
تالش زيادي انجام ميدادند.

نوع ديگري از فعاليته��اي غيراقتصادي که در
دوره پهلوي حتي در بين صاحبان صنايع مدرن نيز
به نوعي رواج گرفته بود نوع دوستي و انجام مسووليت
اجتماعي است .البته با توجه به درجه تطور صنعتي،
رش��د نظام س��رمايهداري در ايران و رشد و جايگاه
بخش خصوصي رشد اندك آن امري طبيعي بود.

سپهر سياسي و رفتار اقتصادي

مس��اله ديگري ك��ه مطالعات اقتص��ادي با نگاه
ذاتگرايانه به آن دامن زدهاند وابس��تگي س��رمايه
داران به قدرت سياس��ي است .اين درست است كه
س��رمايه داران به وس��يله نهاد صنفي خود و شبکه
رواب��ط و اعتمادس��ازي وارد چانهزني و تأثيرگذاري
بر سياستگذاران ميشوند و اين را براي حفظ منافع
خود الزم ميدانند ،اما در مورد بسياري سرمايه داران
ايراني اين مساله صدق نميكرده است .كتاب فلسفه
پول جرج زيمل سرش��ار از اشاراتي است كه ارتباط
بين پول و اقتدار ،پول و عواطف و احساسات و پول
و اعتماد را نش��ان ميدهد .او اين استدالل را مطرح

ميكند كه گسترش يا افزايش ارزش پول تا حدي كه
اقتدار دارندگانش از طريق ارتباطات و حلقه اقتصادي
ش��ان آن را تضمين كند پيش خواهد رفت .چيزي
كه جمع فعاالن اقتصادي اي��ران در دورههاي اخير
فاقد آن بودند .مشكل سرمايه داران ايراني آن نبود
كه به قدرت متصل شوند بلكه مشكل آنها اين بود
كه كمتر رابطه با قدرت سياسي برقرار كردهاند .آنها
نتوانستند چه به عنوان يک گروه ذينفع اجتماعي و
چه به صورت يک گروه فشار قوي ،رابطه نزديکتري
با تصميمگيران اقتصادي برقرار كنند .اين درحالي
بود كه در برخي اوقات تصميمگيران دولتي نيز براي
حل مس��اله توليد و اشتغال ،به ويژه در دهه 1340
شمس��ي که اوضاع اقتصادي به شدت در رکود بود،
نياز به رابطه با شبكه صاحبان صنايع داشتند .موارد
زيادي حاکي از آن اس��ت كه صنايع بزرگ بيشتر با
دولت درگير بودهاند و اين به معناي تسلط آنها بر
دولت نبود .بنابراين بايد در صدد تصحيح اين تفکر
رايج ذاتگرايانه برآمد که اكثر آنها براي پيش��برد
کاره��ا در صدد برقراري رابطه تضامني (ش��راكت)
از راهه��اي مختلف با دولت بر ميآمدن��د ،تا از اين
طريق بر تصميمات اقتص��ادي دولت تأثير گذارند.
تنها معدودي از کارآفرينان و س��رمايهگذاران ايراني

در پ��ي آن بودند تا از طريق اتاق بازرگاني و صنايع
و معادن ايران و با كنش جمعي به عنوان يك گروه
اجتماعي به معناي واقعي كلمه بر سياستگذاريهاي
اقتصادي تأثير گذارند .اگر صاحبان صنايع و بخش
خصوصي ميتوانس��تند در سياس��ت و تصميمات
اقتصادي ش��اه کامال تأثير بگذارن��د ،احتماالً از نظر
تنظي��م رابطه بخش خصوصي مدرن با ش��اه روند
متفاوتي در دوره پهلوي طي ميشد ،که ميتوانست
بر سرنوشت رژيم شاهنشاهي تأثير گذارد .به عبارت
ديگر ،اساس��اً آنها بهاندازه کافي در سياست درگير
نشدند( ،يا نميتوانستند درگير شوند) تا قادر باشند
چنين تأثيري بر آن بگذارند .بنابراين ،اگرچه از دهه
 1340با سياستهاي صنعت گستري دولت ،بخش
خصوصي مدرن رش��د كرد ،ام��ا اين به معني تاثير
س��رمايهداران بر دولت نبوده است .آنها همچنان
تمايز خ��ود را با همتايان ب��ورژوازي خود در غرب
حف��ظکردند .چون حداقل اين حمايت و قدرتمند
ش��دن بيش از آنکه به تغيير بنيانهاي کارآفرينان
بخش خصوصي کمک کند ،به
افزايش اقتدار دولت کمک کرده
بود .به ع�لاوه ،صاحبان صنايع
مدرن همان تجربه پيش��ينيان
زمي��ندار و تاج��ر خ��ود را که
تحت تسلط دولتهاي خودسر
قرار داشتند ،به نحوه مدرنتري
حس ميکردند .بنابراين ،توسعه
صنعت و س��رمايهداري مسبوق
به گسترش کنترل بورژوازي بر
منابع مادي و پيش فرض توسعه
بازارها نبود .ل��ذا ،اين حمايت از
تجدد صنعتي در دهه  1340به
گسترش هژموني دولت و شاه بر
حوزه و پهنه سياسي ـ اجتماعي
انجامي��د .انتظ��ار ورود صاحبان
صناي��ع و س��رمايهداران مدرن در حوزه سياس��ت
براي تعيين سرنوش��ت خود ،حداق��ل نيازمند اين
مس��اله بود که آنها در برنامهريزي نظام اقتصادي،
اگرچه نه در ابتدا ،بلکه با تش��کيل نيروهاي ذينفع
حول ات��اق بازرگاني و صنايع و معادن نقش��ي ايفا
کنند .تجربه ايران نش��ان ميدهد که اگرچه پيامد
کنشهاي هدف��دار و بازتاب اجزاي س��اختاري بر
فرآيند سرمايهداري تأثير گذاشتند ،اما وزن و نقش
دولت در تصميمگيري گسترده بود .دو حوزه سياسي
(اقتداري) و اقتصادي (مادي) کامال از هم جدا ماند و
صاحبان صنايع تا به آخر بهجز يکي دو بار به حوزه
سياست قدم نگذاشتند.
*اين مقاله متكي است بر مطالعات شركتهاي
اقتصادي خانوادگي كه در مطالعات موردي زير
منعكس شده است :علي اصغرسعيدي و فريدون
شيرينكام ،موقعيت تجار و صاحبان صنايع مدرن
در ايران دوره پهلوي :سرمایه داري خانوادگي
الجوردي ،گام نو1384 ،؛ همان ،موقعيت تجار و
صاحبان صنايع مدرن در ايران دوره پهلوي :زندگي
و كارنامه رحيم ايرواني ،گام نو 1388؛ همان،
موقعيت تجار و صاحبان صنايع مدرن در ايران دوره
پهلوي :حاج محمد تقي برخوردار ،گام نو .1388

سکوهايي که خالي ميشود
درباره لزوم اجرای طرح پرداخت کارمزد به جایگاهداران سوخت
سالها است که جايگاههاي عرضه سوخت و حاملهاي انرژي
در اي��ران با ضرر و زيان روبه رو بودهاند که همين امر يکي از
داليل اصلي عدم استقبال سرمايهگذاران بخش خصوصي به
ساخت و توسعه جايگاههاي عرضه سوخت در کشور است .در
اين ميان يکي از داليل اصلي ضرردهي بعضي از جايگاههاي
عرضه س��وخت ،عدم برابري درآمد جايگاهها با ميزان حجم
س��رمايه گذاريهايي اس��ت که در اين زمينه صورت گرفته
اس��ت .عالوه بر اين ،هر س��اله مي��زان پرداختهاي دولتي
جايگاههاي عرضه سوخت ،از جمله هزينه تعميرات ،هزينه
کارگران ،پول برق و ...نيز افزايش يافته اس��ت .مبتني بر اين
مشکالت بود که چندسالي پيشتر طرحي آيندهنگرانه براي
تسهيل وضعيت اقتصادي جايگاههاي عرضه سوخت توسط
شرکت فراوردههاي نفتي ايران تهيه شد اما تاکنون به مرحله
اج��را درنيام��د و امروز بيش از هرزمان ديگ��ر نياز به اجراي
اين طرح احس��اس ميشود .با اجرايي شدن اين طرح روش
پرداخت سود به جايگاهداران از کارمزدي به حق العمل کاري
تغيير خواهد کرد .اين روش جديد اگر به اجرا درآيد در آينده
قس��متي از ارزش فرآورده با توجه به ميزان فروش به عنوان
حق العمل کاري جايگاهداران لحاظ خواهد شد .بنابراين در
آينده با باال رفتن قيمت فرآوردهها عمال س��ود جايگاهداران
نيز افزايش مييابد .در حال حاض��ر و در روش کارمزدي اما
سود جايگاهداران عرضه سوخت با افزايش قيمت انرژي ،تغيير

بيژن حاج محمد رضا
رئيس اتحاديه جايگاه داران سوخت

نخواهد کرد .به طور مثال ،اگر قيمت بنزين يارانهاي و آزاد از
 100و  400تومان به  200و  800تومان افزايش يابد ،س��ود
جايگاهداران هيچ تغيير نخواهد کرد.
واقعيت اين است که بخشي از کارمزدي که جايگاهداران
دريافت ميکنن��د ،با توجه رتبه جايگاهها پرداخت
ميش��ود و بسته به درجه يک بودن يا نبودن يک
جايگاه ،س��ود دريافتي آنها متفاوت خواهد بود .به
همين منظور ،جايگاهها ب��راي اينکه رتبه جايگاه
خود را ارتقا دهند و يا حفظ کنند و به صورت 24
س��اعته فعاليت داشته باشند ،بايد سرمايه گذاري
بيش��تري بکنند .ميزان اين سرمايه گذاري در ماه از  5تا 20
ميليون تومان متفاوت اس��ت .بنابراي��ن در برنامه ريزيهاي
آيندهنگرانه بايد زمينهاي ب��راي افزايش درآمد جايگاهداران
به خصوص اکنون که قانون هدفمند ش��دن يارانهها اجرايي
شده است ،فراهم شود.درحقيقت از روزي که قانون هدفمند
ش��دن يارانهها به اجرا درآمد تاکنون ميزان مراجعه مردمي
ب��ه جايگاههاي بنزين و گازوئيل کاهش يافته تاجايي که در
برخي کالنشهرها خلوتي جايگاههاي سوخت کامال محسوس
بوده و اين مس��اله در آينده نمود بيشتري نيز خواهد داشت.

ب��ه عنوان مثال ب��ا افزايش قيمت بنزين س��هميه و آزاد به
 400و  700تومان و بنزين س��وپر به  800تومان به ازاي هر
ليتر ،تمايل مردم به سوختگيري کامل کاهش يافته است.
به طوري که در حال حاضر ،ميانگين س��وخت گيري براي
موتورسيکلتها به کمتر از يک ليتر رسيده است .همچنين
خودروهاي شخصي نيز در هر نوبت بين  3تا  5ليتر اقدام به
سوختگيري ميکنند.بنابراين پيش بيني ميشود با توجه
به قيمتهاي تعيين شده ،متوسط مصرف بنزين و
گازوئيل در بخش حملونقل با کاهش چشمگيري
مواجه ش��ود و ناگفته پيداست که کاهش فروش،
اقتصاد جايگاههاي سوخت را در بلند مدت تحت
تاثير قرار خواهد داد.
درچنين وضعيت��ي تنها راه��کار آيندهنگرانه
ميتواند اين باشد که شرکت ملي پااليش و پخش نفتي هر
چه سريعتر نس��بت به اجراي طرح پرداخت کارمزد جايگاه
داران به صورت حق العمل اقدام کند چراکه اجراي اين طرح
جديد منجر به ارائه خدمات بيش��تري توسط جايگاه داران
سوخت به مردم خواهد شد .اين طرح  10سال قبل به شرکت
پااليش و پخش فراوردههاي نفتي ارائه ش��د اما تاکنون نيز
اقدامي در رابطه آن انجام نش��ده است درحالي اجرايي شدن
اين طرح است که ميتواند آينده فعاليتها و بقاي جايگاههاي
عرضه سوخت را بسازد و تضمين کند.

از روزي که
قانونهدفمند
شدن يارانهها
به اجرا درآمد
تاکنونميزان
مراجعه مردمي به
جايگاههايبنزين
و گازوئيل کاهش
يافتهتاجايي
که در برخي
کالنشهرهاخلوتي
جايگاههاي
سوخت کامال
محسوس است

گوجهاي که به فرنگ نميرود
تاملي آيندهنگرانه در ضرورت توسعه صادرات محصوالت گوجه فرنگي فرآوري شده

.1محصول بهدس��ت آمده از يک هکتار کشت گوجه فرنگي و
تبديل به رب گوجه فرنگي به قيم��ت  5000-6000دالر در
بازارهاي جهاني سال  2008معامله شده است.
.2ارزش يک بشکه رب گوجه فرنگي  275دالر ميباشد.
.3هر هکتار کش��ت گوجه فرنگ��ي  211نفر روز در يک فصل
توليد اشتغالزايي دارد.
.4کشت گوجه فرنگي يکي از محصوالتي است که بيشترين
بهره وري را در مصرف آب کشاورزي دارد.
براس��اس اظهارات غيررس��مي يکي از مسوولين محترم
دفتر صنايع تبديلي وزارت جهاد کش��اورزي در يک سـال،
 147000هکتار زير کشت گوجه فرنگي بود که در نتيجه آن،
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گوج��ه فرنگي و محصوالت تبديل��ي آن يکي از مهمترين
توليدات صنايع تبديلي در جهان است بطوريکه ساالنه حدود
 30-35ميلي��ون تن گوجه فرنگي تازه در کارخانجات فرآوري
ميگردد ک��ه رب گوجه فرنگ��ي محصول عمده آنها اس��ت.
بهطورکلی 37کشور در جهان امکان فرآوري گوجه فرنگي دارند
و فقط  12کش��ور اول 90درصد فرآوري را انجام ميدهند که
ايران در س��ال  2008مقام پنجم را پس از امريکا ،ايتاليا ،چين
و ترکيه دارا بود .مقام اول صادرکننده محصوالت گوجه فرنگي
در س��ال  2007با صادرات 29درصد از کل تجارت جهاني اين
محصوالت متعلق به ايتاليا اس��ت بعد از آن چين با 28درصد
مقام دوم را بهخود اختصاص داده است .سپس اسپانيا 10درصد،
امريکا 7درصد ،پرتقال 6درصد ،يونان ،ايران ،هلند ،ش��يلي هر
ک��دام حدود 3درصد ،آلمان ،کان��ادا و ترکيه هر کدام بيش از
1درصد و کش��ورهاي مکزيک ،بلژيک ،مجارستان ،کاستاريکا،
لهستان ،روسيه ،آرژانتين و فرانسه در رتبههاي بعدي هستند .به
اين ترتيب در مجموع در ميان کشورهاي واردکننده محصوالت
فرآوري ش��ده گوجه فرنگي ،آلمان مقام اول ،انگلس��تان دوم،
فرانسه و روسيه سوم و چهارم و ژاپن پنجم را دارند و بعد از آنها
کانادا ،امريکا و بلژيک ميباشند .با اين مقدمه اهميت کشت و
فرآوري گوجه فرنگي در ايران با نگاهي آيندهنگرانه و با توجه
به اعداد و ارقام زير مشخص ميشود:

محمد اشکواري
عضوانجمنجهانيفرآوريکنندگانگوجهفرنگي

 5.300.000تن محصول توليد ش��ده است يعني هر هکتار
 36تن گوجه فرنگي بهدس��ت داده است .با توجه به موافقت
اصوليهاي صادرش��ده توس��ط وزارت صنايع و وزارت جهاد
کش��اورزي و اطالعات مشاهدهاي خودمان از ظرفيت واقعي
کارخانج��ات در حال کار ،بطور بس��يار تقريبي ميتوان ادعا
کرد که حدود  35 -40درصد از محصول گوجه فرنگي تازه
تبديل به رب گوجه فرنگي ميشود .با اين حال ما ميتوانيم با
استفاده از روشهاي نوين کشاورزي ،استفاده از بذور هيبريد،و
آبي��اري قطرهاي با مصرف آب کمتر راندمان برداش��ت را در
 3-5سال آينده تا حد  55-60تن در هکتار افزايش دهيم و
با همين سطح زير کشت متوسط برداشت محصول را حداقل
60درصد افزايش دهيم .چند پيشنهادآيندهنگرانه براي بهبود
صادرات و رقابت در بازارهاي بين المللي نيز ميتوانند از اين
قرار باشند:
-1براي تامين تنخ��واه گردان توليدکنندگاني كه محصوالت
آنها صادرمي گردد قس��متي از تسهيالت بانکي معادل ارزش
صادرات معاف از بهره درنظر گرفته شود.
-2قسمتي از هزينه حمل کاالي صادراتي را دولت متقبل شده و
بصورت سوبسيد به توليدکنندگان صادرکننده پرداخت کند.
-3براي هزينه حاملهاي انرژي کارخانجاتي كه محصوالت
آنها صادر مي شود سوبسيد پرداخت شود.
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یادداشتها

نویسندگان ایرانی

نسخه نجاتبخش
نگاهي به آيندهنگري و نقش آمار در تحلیل شرایط کار و زندگی در جامعه انسانی
آيندهنگري تالشي نظام مند براي نگاه به آينده بلندمدت
در حوزههاي دانش ،فناوري ،اقتصاد ،محيط زيست و جامعه
اس��ت که با هدف شناس��ايي فناوريهاي نوظهور و تعيين
آن دس��ته از بخشهايي که سرمايه گذاري در آنها احتمال
سوددهي اقتصادي و اجتماعي بيشتري دارد ،انجام ميشود.
حوزة پژوهش��ي «آيندهنگري» را ب��ه نامهاي ديگر از جمله
«مطالعات آینده»« ،آينده پژوهي»« ،آيندهانديشي» و «آينده
شناسي» نيز ناميدهاند .به عبارت ديگر ،هدف از آيندهانديشي،
کشف يا ابداع وارسي و ارزيابي و پيشنهاد آيندههايي است که
ميتوانند واقع شوند و توجه به آيندههاي ممکني است که
به رغم ترديد در وقوعشان ،تحقق برخي از آنها اثر بزرگي بر
زندگي مردم ميگذارد.

طبقه بندي نگرشها در آينده شناسي

آينده ممکن :هر چيزي اعم از خوب يا بد ،محتمل يا بعيد،
مي تواند در آينده رخ دهد.
آيندههاي محتمل :آنچه به احتمال بسيار زياد در آينده به
وقوع خواهد پيوست (مبتني بر استمرار روندهاي کنوني در
آينده).
آيندههاي مرج�ح :آنچه مطلوبترين و مرجحترين رويداد
آينده به شمار ميرود .بر اين مبنا هدف آيندهنگري ،محتمل
ساختن آيندههاي مرجح يا مطلوب است .بدين منظور بايد از
آنچه ميخواهيم بيافرينيم تصويري روشن و شفاف در ذهن
داشته باشيم (به ويژه از ارزشهايي که ميخواهيم بر جوامع
آينده حاکم باشند).

آينده علم آمار
درخشان است ولي
آينده آماردانان
نيازمندبرنامه
ريزي جدي است

دورههاي زماني در انجام مطالعات آيندهنگر

ميزان نفوذ در آينده را در قالب  5دوره در نظر ميگيرند.
اين تقسيم بندي که مورد توافق بسياري از متخصصان فن
نيز هست ،توسط ارل ژوزف عنوان شد:
 .1آين�ده نزدي�ک :ب��راي دورة زماني از هم اکنون تا س��ال
آينده؛
 .2آينده کوتاه مدت :از هم اکنون تا  5سال آينده؛
 .3آينده ميان مدت :از هم اکنون تا  5تا  20سال آينده؛
 .4آينده بلندمدت :از هم اکنون تا  20تا  50سال آينده؛
 .5آينده بسيار دور :از هم اکنون تا بيش از  50سال آينده.
البته بسياري از مردم ،دولتها و يا بخشهاي اقتصادي
و تجاري در برنامه ريزي خود تا  4يا  5سال آينده را در افق
پيش روي خود در نظر ميگيرند (در سياس��ت تا انتخابات
بعدي و در تجارت تا  5سال آينده).

ضرورت آينده پژوهي
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ب��ا توجه به اينکه تغيي��رات با نرخ س��ريعتري به وقوع
ميپيوندن��د و تغييرات فن��اوري و در پي آن تغيير در ديگر
جنبههاي زندگي ،افزايش روزافزون وابستگي متقابل کشورها
و ملل ،تمرکززدايي جوام��ع و نهادهاي موجود که به دليل
گسترش فناوري اطالعات شتاب بيشتري يافته است ،تمايل
روزافزون به جهاني ش��دن به همراه حفظ ويژگيهاي ملي،
قومي و فرهنگي و بس��ياري عوامل ديگ��ر ،لزوم درك بهتر
از «آين��ده» و «تغييرات» را براي دولتها ،کس��ب وکارها،
س��ازمانها و مردم ايجاب ميکند .آينده اساس��اً قرين عدم
قطعيت اس��ت .با اين هم��ه آثار و رگههاي��ي از اطالعات و

بهزاد محمودي
کارشناس ارشد آمار و پژوهشگر آيندهپژوهي در
مرکزتحقيقاتاستراتژيکمجمعتشخيصمصلحت

واقعيتها که ريش��ه در گذش��ته و حال دارن��د ،ميتوانند
رهنمون ما به آينده باش��ند .ع��دم قطعيت نهفته در آينده
براي بعضي ،توجيه کنندة عدم دورانديشي آنان است و براي
عدهاي ديگر منبعيگرانبها از فرصتها.
رابطه آيندهنگري و پيش بيني

علم آم��ار به نوع��ي اصليترين ارائه دهن��دة روشها و
راهکارهاي علمي با بنيان و پشتوا نهاي وزين براي پيشبيني
است .همين مساله عاملي در راستاي قرابت پيشبيني ،آمار
و آيندهنگري اس��ت .آيندهنگري و پيشبيني هر دو ش��امل
تال ش��هايي براي ارزيابي ش��رايط آينده بر مبن��اي اوضاع
کنوني هس��تند .پيش بيني ،قابليت پيش��گويي نيز دارد و
نگاه به آيندة کوتاه مدت ،ميان مدت و بلندمدت برحس��ب
زمينههاي مختلف جست وجو يا پرسشهاي مطرح دربارة
آينده ،با شيوههايي علمي است .بايد توجه داشت که پيش
بيني ،ميتواند يک آينده يا چندين آيندة محتمل را درنظر
بگيرد و ممکن اس��ت از روشهاي پيش بيني ،انتخابهاي
بسياري براي تشخيص آينده به دست آيد اما ميزان موفقيت
در اين زمينه مش��خص نيست .کار پيش بيني با شناسايي
آيندههاي ممکن و شناسايي مسيرهاي ابتدايي دربارة آينده
پايان مييابد .هرچه روشهاي پيش بيني توسعۀ بيشتري
مييابند انتظار از آنها براي پيش بيني بهتر رويدادهاي آينده
بيشتر ميشود .البته بديهي است که درستي و دقت با افزايش
افق زماني پيش بيني ،رابطه معکوس دارند.
آينده آمار ،آينده آماردانان

به طور خالصه ميتوان گفت آينده علم آمار درخش��ان
است ولي آينده آماردانان نيازمند برنامه ريزي جدي است .به
داليل ذيل بايد براي آمار و آماردانان برنامه ريزي کرد:
 .1ايجاد عامل و انگيزش��ي براي يک تحول بزرگ در دانش
آماري؛
 .2مکاش��فه و تحقيق در مورد هم ترازيها و قياس پذيري
بين روشهاي احتمال��ي (براي توصيف جامعه يا مجموعه

دادههاي«ب��ي نهايت») و روشهاي آم��اري براي مجموعه
دادههاي بزرگ؛
 .3ايجاد و اشاعۀ فرصتهاي تحصيلي براي محققان کاربردي
ک��ه ميتوانند برخ��ي از روشهاي آماري را ب��ه کار برند و
همچنين آماردانهايي که با افراد غيرآماري کار ميکنند و
روشهاي آماري را به کار ميبرند؛
بدين منظور بايد برنامه ريزي آيندهنگر خود را به شکل
زير تعيين کنيم:
 .1آين��ده روشهاي آم��اري را در جهاني ک��ه در دادهها و
اطالعات غرق ميشود ،برنامه ريزي کنيم؛
 .2آينده تحصيل در رش��تۀ آمار و فعاليت در اين رش��ته را
در جهان��ي ک��ه در آن کامپيوترها و بس��تههاي نرم افزاري
ميتوانند متخصصان ،مديران ،محققان و مهندسان و حتي
آحاد جامعه را به نحو کارايي از نظر روشهاي آماري تغذيه
کنند،برنامهريزيکنيم.
بايد توجه داشت که آيندة آماردانان ،نياز به برنامهريزي
دارد و ن��ه به پيش بين��ي .آماردانان بايد براي آينده خود به
منظور پيشگيري از مشکالت قريب الوقوع برنامهريزي کنند.
درواق��ع بايد در آم��وزش آمار به گون��هاي جذابيت و غناي
آموزش��ي ايجاد کرد که بتواند تمام��ي آماردانان را در مورد
انجام موفق فعاليتها اغنا کرده و اين آماردانان بتوانند بين
آمار کاربردي و نظري توازن ايجاد کنند.
نکته ديگري که در مورد آينده آماردانان وجود دارد اين
اس��ت که با توجه به تأثير اساسي فعاليتهاي آماردانان در
تصميم گيريهاي کالن و خرد در بخشهاي مختلف ازجمله
علوم مختلف و فناوري ،بايد ارتباطات ايشان با جامعه و فعاالن
تصميم ساز در ردههاي مختلف بيشتر شود .درواقع تصميم
سازان و سياست گذاران يا فراموش کردهاند و يا نميدانند و
يا نميخواهند بدانند که آماردانان چه متاعگرانبهايي عرضه
ميکنند.
در ح��ال حاض��ر در برخ��ي مس��ائل به دلي��ل حضور
غيرآماردان��ان در عرصۀ تحقيق و اجرا در آمار توس��عه براي
آينده با مشکالتي روبه روست و اميد است که همانطور که
در کشورهاي پيشرفتۀ دنيا دخالت مهندسان و اقتصاددانان

و ساير علوم در آمار به صورت نظام مند محدود ميشود ،در
کشور ما نيز متوليان علمي اين علم در اين مورد فعاليت خود
را آغاز کنند و انجمني نظير انجمن آمار با رويکرد آيندهنگر که
منبعث از شناسايي نيازهاي جامعه و تصميم سازان در حال
و آينده اس��ت عالوه بر نظام مند کردن شيوة تهيه و انتشار
و تحليل آمار نزد سياست گذاران و تصميم سازان ،بازنگري
دقيق و جدي در محتويات آموزش��ي آمار در سطح جامعه،
تحصيالت متوسطه و عاليه داشته باشند.
چالشهاي آماردانان ،تصميمگيران و
سياستگذاران در آينده

شايد بتوان بخش��ي از چالشهايي را که ميتوان به آن
ب��ه عنوان نيازهاي آينده پرداخت در قالب موارد ذيل طبقه
بندي کرد:

 -1ني�از ب�ه اطالعات و دادهها در س�طح بي�ن المللي و در

درازمدت :به دليل مدرن ش��دن س��اير علوم و برخورد آنها
با مشکالت و مس��ائل جديد ،نياز به اطالعات آماري تغيير
خواهد کرد .به عنوان مثال در مقايسه با تحليلهاي سنتي
اقتص��ادي که در حال حاضر نيز در جريان اس��ت ،نيازهاي
آينده ،دامنه وس��يعتري که کام ًال فراتر از آنچه امروزه با آن
روبه رو هس��تيم را دربر ميگيرد.گذشته از دادههاي جديد،
سيستمهاي جديدي نيز به کار خواهند رفت که از  SAMو
 SNAبسيار گستردهتر هستند و نيازهاي آينده را به سمت
و سوي دادههاي کيفي هدايت خواهند کرد .به عنوان مثال
در بخش اقتصادي ،تکنيکهاي فرآوري و آمايش دادهها به
سمت دادههاي مشروح ميگرايند و اطالعات آماري بايد به
تحليل و پوشش دادن بازارهاي جهاني بپردازند.
 -2روشهاي نوآورانه آماردانان در مؤسسات و سازمانهاي

توليدکنن�ده آم�ار :از جمله م��وارد ديگري ک��ه آماردانان
بايد در مورد آيندة آمار به آن توجه داش��ته باش��ند ،مساله
چالشهايي اس��ت ک��ه روشه��اي نوآوران��ۀ آماردانان در
مؤسسهها و سازمانهاي توليدکنندة آمار به وجود ميآورد.
ب��ا توجه به اينکه يک بخش تقاضا در آمار ،تصميم س��ازان
و سياس��تگذاران هس��تند و آينده جهان نيز با اتفاقها و
رويدادهاي پياپي و س��ريع االث��ر و گاه غيرقابل پيشبيني
روبهروست از اين روي مؤسسههاي توليدکنندة آمار ناچارند
در روشه��ا و طراحيهاي خود ب��ه خالقيت و نوآوري روي
آورند که در خالل  20تا  25سال آينده چالشهاي جديدي
در مورد اندازهگيريها و آمارگيري از مواردي چون جمعيت
و يا پديدههاي مختلف اقتصادي به وجود خواهد آورد .بايد
توجه داشت که بخش عرضه يعني توليدکنندگان آمار ،اين
نوآوريها را به دليل نيازهاي موجود و براس��اس آيندهاي از

دانش و تجربه ايجاد ميکنند که در بس��ياري از موارد شايد
مطابقت چنداني با آنچه در مقاطع مختلف تدريس ميشود،
نداشته باشد.

 -3گسترش فناوريهاي جديد به ويژه فناوريهاي مرتبط

با  :ITنکته ديگري که درهمين راس��تا حائز اهميت است،
گسترش فناوريهاي جديد به ويژه فناوريهاي مرتبط با IT
است .در آينده مديريت آمارهاي ثبتي و همچنين روشهاي
جمع آوري اطالعات و توليد آمار به ش��دت تحت تأثير اين
گس��ترش فناوري ،دس��تخوش تحول خواهد شد .تصميم
سازان و سياس��ت گذاران در آينده نياز به دسترسي بسيار
وس��يع به اطالعات و امکان تحليلهاي خودکار براي اتخاذ
تصميم دارند .در واقع در آينده تصميم س��ازان بايد بتوانند
از طريق يک پانل که ميتواند روي رايانه شخصي آنان باشد
تمام اطالعات مرتبط با موضوع موردنظر خود را مش��اهده
کنند و همزمان ،روند ،سري زماني ،تأثيرهاي متقابل عوامل
روي يکديگر به همراه خطاهاي احتمالي هر نوع تصميم در
هر سناريو ،ميزان موفقيت يا عدم موفقيت و ريسکپذيري و...
را مالحظه کند .علم آمار در اين جهت عالوه بر وظيفۀ خطير
تهي��ه آمارهاي صحيح باي��د در کنار متخصصان بخش IT
نسبت به تهيۀ چنين بستههايي اقدام کند؛ در واقع همانطور
که آيندة تصميم سازان و سياست گذاران به داليل بسياري
که بخشي از آنها تاکنون بيان شده ،به علم آمار وابسته است،
آينده آماردانان و آمار نيز به توس��عۀ فناوريهاي نو بستگي
زيادي دارد.
 -4بح�ث حف�ظ و نگه�داري از اطالع�ات :از بح��ث تأثير
فن��اوري در توليد آم��ار و ارائۀ گزارشهاي دقيق و س��ريع
براي تصميمس��ازان که بگذريم ،بحث نگهداري دادهها نيز
از اهميت بس��ياري برخوردار است .شايد در گذشته بهاندازة
امروز بحث حفظ و نگهداري از اطالعات خطير مطرح نبوده
است .مسالهاي که در آينده به دليل افزايش روزافزون حجم
اطالعات و متغيرهاي مورد عالقۀ تصميمسازان ،آماردانان با
آن روبه رو ميشوند ،مديريت نگهداري اطالعات و چگونگي
حفظ و اس��تفاده از آنهاس��ت .دراين مورد تحقيق در زمينۀ
روشهاي سخت افزاري و نرم افزاري و همچنين نظري اين
مقوله براي آماردانان الزامي اس��ت .همچنين آماردانان بايد
بستهها ي آموزشي براي آشنايي تصميمسازان فراهم کنند و
در مرحله نخست ،روشهاي نيازسنجي و شناخت اقالم مورد
نياز را به ايشان آموزش دهند .چه بسا افرادي که در ردههاي
تصميم گيري و سياس��تگذاري آشنا به تواناييهاي آمار و
آماردانان باش��ند و بدين ترتيب در افقي بلندمدت نيازهاي
خود را به آماردانان معرفي کنند تا اطالعات مورد نياز براي

جمع آوري ،پردازش و نگهداري مس��ير خ��ود را بازيابد و از
دوباره کاري و کار اضافي تا حد امکان جلوگيري شود .شايد
يکي از بهترين ابزارهايي که آماردانان به آن اتکا ورزيده و در
آينده نيز به آن بيشتر رجوع خواهند کرد ،مباحث مربوط به
 miningاست که بخش عمدهاي از اين مشکالت را پوشش
داده و امکان زيادي براي حل مسائل آماري مربوط به تصميم
سازان فراهم کرده که در جاي خود به بيان تفصيلي آن و ذکر
مثالهايي از آن که در ارتباط با اتخاذ تصميم توسط سياست
گذاران ،نتايج درخشاني نيز کسب کرده ،خواهيم پرداخت.
 -5گسترش فرهنگ آماري :به روز بودن آماردانان در تمامي
زمينهها ميتواند کمک بزرگي برا ي تصميمسازان و سياست
گذاران باش��د .در اين ميان ملموستر و عينيتر کردن آمار
نيز ميتواند عاملي در راس��تاي تس��هيل سياست گذاري و
همچنين پذيرفتنی کردن تصميمها براي جامعه باشد .اين
وظيفه بر دوش هر دو گروه ،يعني آماردانان و سياستگذاران
اس��ت که با اتخاذ تصميم درس��ت و يک برنامۀ هماهنگ و
منس��جم در راستاي معرفي آمار و برايندهاي آن به سطوح
مختلف جامعه در س��الهاي آينده ،بستري را فراهم کنند
ک��ه در زمان اتخاذ يک تصميم خرد يا کالن در بخشهاي
مختلف از حوزة اقتصاد ،امور اجتماعي و سالمت و ...مردم به
پشتوانۀ آمار و اطالعاتي که رؤيت کردهاند و يا آن را ميدانند،
به آن تصميم اعتماد کنند و درنتيجه ضمن همراهي با آن ،از
هزينههاي احتمالي آن تصميم بکاهند.
 -6س�ازمان بي�ن المللي آمار :ب��ا توجه به ني��از روزافزون
تصميمس��ازان و سياس��ت گ��ذاران به آماره��اي داخلي و
حتي خارجي براي امکان مقايس��ه در س��طح بين المللي
و در نتيجه برنامهريزي صحيح تر ،ش��ايد بت��وان در آينده
وجود يک س��ازمان بين المللي آم��ار که آمارهاي مورد نياز
تمام کش��ورها در تمام سطوح را دربر ميگيرد ،متصور بود.
چنين سازماني قطعاً براي تعيين اقالم مورد نياز خود نيازمند
شناخت کامل از تمام کشورها و تدوين استانداردهاي معين
خواهد بود .گرچه در حال حاضر س��ازمان ملل متحد ،بانک
جهاني IMFو ...در اين زمينه فعاليتهايي را انجام ميدهند
که عمدتاً تخصصي بوده و مبتني بر آمارهاي دريافتي از هر
کشور است ولي با توجه به درهم تنيدگي اطالعات و آمار در
آينده و پيچيدگي تصميمگيري و همچنين اثرات متقابل اين
تصميمها روي همۀ کشورها ،شايد سازمان بين المللي آمار
بتواند به عنوان يک گزينه در آينده مطرح شود .گو اينکه اين
سناريو منتقداني خواهد داشت که انتقادهاي ايشان نيز به
نو عي صحيح اس��ت .توليد آمار به صورت تخصصي توسط
مؤسس��ههاي مختلف در هر کشور غناي آن را باال ميبرد و
بدين ترتيب س��ازمان بينالمللي آمار تنها نقش نگهداري و
انتقال اطالعات کشورها را دارا هستند.

علم آمار يکي از
ابزارهايراهبردي
برايتصميمسازان
آينده است.
متأسفانهدر
ايران به رغم تمام
شايستگيها
و توان بالقوة
موجود،مباحث
آينده شناسانه در
حوزة آمار تعريف
نشده است

سخن آخر ،قدم اول
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آن کس��اني اس��ت که از امروز به آن فکر کنند.
آينده از ِ
علم آمار يکي از ابزارهاي راهبردي براي تصميمسازان آينده
است .متأسفانه در ايران به رغم تمام شايستگيها و توان بالقوة
موجود ،نه تنها مباحث آينده شناسانه در حوزة آمار تعريف
نشده اس��ت ،بلکه نيازهاي روز نيز يا شناسايي نشدهاند و يا
در مورد بخش��ي از آنها تدارك درستي ديده نشده است .در
حال حاضر ميل وگرايش به سوي انجام فعاليتها و پروژههايي
به منظور اس��تفاده از آمار و تحليلهاي مرتبط با آن ،روز به
روز بيشتر ميشود .نمود اين مس��اله را ميتوان در بسياري
از پروژهه��ا ،پايان نامهها ،مقاالت و ...در تمامي علوم ازجمله
اقتصاد ،پزش��کي ،عل��وم اجتماعي و ...ياف��ت .همين عالقه
و ميل به استفادة بيش��تر از آمار در فعاليتهاي پژوهشي و

11

یادداشتها

نویسندگان ایرانی

نگر
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تحقيقاتي باعث ش��ده است که افرادي که اطالعات کمي از
اين رش��ته دارند نيز وارد عمل شده و به داليل گوناگون ،به
انجام تحليلها و يا توليد آمار ميپردازند و ناگفته پيداست که
بهره مندي ناکافي ايشان از اين علم منجر به نتايج اشتباه و
گاه وارونهسازی ميشود .از سوي ديگر ،دستگاهها و نهادهاي
مختلفي نيز به توليد آم��ار و يا تحليلهاي آن ميپردازند و
اين مس��اله نيز گاهي مزيد بر علت ناکارآمدي آمارها است.
آمار همواره يک شمشير دو لبه بوده و به قول يکي از اساتيد
اين رشته ،آمارها دروغ نميگويند ولي گاهي اوقات افراد آن
را به هر شکل که بخواهند تبديل و تفسير ميکنند .همين
امر منجر به يک بياعتمادي عمومي نسبت به صحت آمارها
ميشود .در کشورهاي پيش��رفته اعتماد به نتايج طرحهاي
آمارگي��ري در بين مردم از درجۀ بااليي برخوردار اس��ت که
ش��ايد يکي از داليل آن ،شفافيت بسيار زياد و به کارگيري
آن در مواقع مناس��ب و به جا اس��ت .مردم در اين کش��ورها
اگرچه گاهي اوقات تمايلي به همکا ري با آمارگيران و يا ارائۀ
اطالعات ندارند ولي به دليل عدم ورود س��ؤاالت و اطالعات
درخواست ش��دة آماري به حيطۀ ش��خصي افراد ،اين عدم
ارائه ناشي از بياعتمادي نيست .در کشورهاي جهان سوم و
درحال توسعه ازجمله ايران ،به رغم پشتوانههاي قوي علمي
از بعد نظري در زمينۀ آمار ،به دليل استفادة نابجا از آمارها و
عدم شفاف سازي الزم و ايجاد شک در ميان مردم جامعه به
دليل عدم اطمينان به رعايت حقوق ش��خصي و حفظ اسرار
و همچنين عدم شناخت نهادهاي اقتصادي ،اجتماعي و ...از
نوع توانمنديهاي آمار و مسائلي که اين رشته ميتواند حل
کند ،علم آمار مهجور واقع ميش��ود .از سوي ديگر ،دخالت
اف��راد مختلف که اطالعات کمي از اين دانش دارند ،در انجام
پروژههاي آماري و يا تجزيه وتحليل دادهها و اطالعات ،باعث
شده که اختالفها و اشکالهاي زيادي به آمار منتسب شود
و همين امر ،دليل ديگري بر ايجاد ش��ک و ش��بهه در مورد
نتايج آن است.
در کنار مس��ووالن و محققان ناآش��نا و نامرتبط با آمار،
گروهي از اساتيد و محققان آمار وجود دارند که با تکيۀ صرف
بر بخش نظري ،از کاربردي شدن مباني اين علم جلوگيري
ميکنند که اين نيز به نوبۀ خود مش��کل افزاس��ت .عالوه بر
اين موارد ميتوان به پيچيدگي و دوپهلو بودن قوانين آماري
کشور اشاره کرد که در اين هنگام قانونگذاران هم بدون درنظر
گرفتن جايگاه و تجربۀ نهادهاي آماري ،آنها را درگير حواشي
و دوباره کاري کردهاند .اين مساله اکنون مدتي است که بيش
از گذش��ته نمود يافته و گاهي اوقات شکل رويارويي به خود
گرفته است.
با توجه به تأثير مثلث مش��کالت آماري کش��ور يعني
 )1ورود اف��راد غيرمتخصص در اين زمين��ه چه به صورت
تصميم گيرنده و مس��وول و چه به صورت محقق  )2تکيه
اس��اتيد و محققان اين رشته بر جنبههاي سنگين نظري و
غيرش��فاف براي جامعه و  )3قوانين نامعلوم و دوپهلو و گاه
ناقض يکديگر ،روي جامعهاي که به آمار ،بيشتر به ديد شک
و شبهه مينگرد ،نميتوان آيندة چندان روشني متصور بود.
شايد براي بهبود افق پيش روي ،ضمن پرهيز از استفادههاي
سياسي نادرست از آمار توسط مسووالن ،استفادة آماردانان
از اه��ل فن در بخشهاي تصميم گيري و تحقيقاتي ،تعهد
ب��ه ارائۀ آمارهاي دقيق و بدون دخالت نهادهاي مختلف در
تهيه و ارائه آمار و از همه مهم تر ،فرهنگ سازي ريشهاي در
جامعه به صورتي که باورهاي عمومي جامعه و نه تنها بخش
تخصصي ،هدف قرار گيرد ،بتواند موجب بهبود وضعيت آيندة
آمار در ايران شود.

تعرفه واردات را مديريت کنيم
بازي برد-برد براي توليدکننده و مصرفکننده ،طرحي براي آينده
از کش��اورزي به عنوان يکي
از مهمترين محورهاي رش��د
اقتص��ادي ياد ميش��ود که
نقش عمدهاي در پيش��رفت
هر جامعه ايفا ميکند .کشور
پهناور ايران نيز به دليل تنوع
نوشين بُنداريان آب و هوايي جزو  8کشور اول
دبيراتحاديهملي توليدکننده محصوالت باغي
محصوالتکشاورزيايران در ايران بهش��مار ميآيد اما
متأسفانه ايران در رتبهبندي
ص��ادرات جايگاهي بهت��ر از رده پنجاهمين کش��ور
صادرکننده جهان به خود اختصاص نداده است .ميزان
توليد محصوالت کش��اورزي در ايران س��االنه رقمي

حدود  30ميليون تن است درحاليکه تنها حدود  3تا
 4درصد اين ميزان به کشورهاي ديگر صادر ميشود.
از مهمترين محصوالت صادراتي ايران ميتوان به سيب
درختي ،مرکبات ،انگور و ...اشاره کرد که با وجود توليد
باالي اين محصوالت به ترتي��ب  0/04 ،0/16و 0/05
درصد از کل صادرات جهاني را به خود اختصاص دادهاند.
عالوه بر اين وقايع طبيعي نيز گاه نرخ پايين صادرات
را دامن ميزند ،چنانکه امسال در يک مورد به دليل
سرمازدگي توليد سيب درختي در ايران کاهش يافت
و به همين دليل از ابتداي مهر امسال تا کنون صادرات
س��يب درختي کاهش يافته است .در مجموع از آنجا
که هزينههاي تمام شده توليد محصوالت کشاورزي
بينهايت باال رفته ،باعث شده تا توليدکنندگان هر ساله

ببافيم تا ورشکست نشويم
چرا صنعت نساجی به سختی نفس میکشد؟
آي��ا صنعت نس��اجي ايران
واقعا ورشکسته شده است؟
اين پرس��ش در چند سال
گذش��ته به وفور پرس��يده
ميشود و پاس��خهاي ضد
و نقيض��ي نيز ب��ه آن داده
مصطفيحکيمي ميش��ود اما به راستي بايد
عضوهياتمديرهانجمن گف��ت ک��ه اي��ن صنعت،
صنايعنساجيايران صنعتي ورشکسته نيست.
اگرچ��ه نميت��وان از اي��ن
نکته چشم پوشي کرد که در سالهاي اخير تعداد
زيادي از کارخانجات بخش نس��اجي کشور به مرز
ورشکستگي و حتي تعطيلي رسيدهاند اما همچنان
نساجي ،صنعتي مادر محسوب ميشود که اگر سوء
مديريتها و سوءسياس��تهاي اعمال شده در اين
صنع��ت پايه از بين برود،و طرحيهاي آيندهنگرانه

براي بلند شدن اين صنعت ارائه شود ،نساجي کشور
جاني دوباره گرفته و آينده آن ،همانند گذشتهاش
پويا و زنده خواهد ش��د.درحال حاضر اما نقدينگي
ضعيفي که در دس��ت ش��رکتهاي نساجي است
پرداخت حقوق کارگران اين شرکتها را با مشکل
مواجه کرده اس��ت .همچنين بهره سنگين وامها و
تسهيالت بانکي از ديگر مشکالت دست به گريبان
بازار نساجي ايران محسوب ميشود ،مسالهاي که
ميت��وان تمهيدي براي آن انديش��يد و مبتني بر
آن صنعت کش��ور را از ورشکستگي نجات داد .به
جز نقدينگي ضعيف ثابت بودن نرخ ارز در کش��ور
نيز يکي ديگر از مشکالت مهم توليدکنندگان اين
صنعت پايهاي است و نيازي به يادآوري نيست که
بر خالف ايران ،در کش��ورهاي ديگر نرخ ارز شناور
ب��وده و توليدکنندگان ،فعاليته��اي تجاري خود
را ب��ا قيمت واقعي ارز پيگيري ميکنند اما تعيين

اگر تعرفه واردات
مديريت شود
هم در نهايت به
نفعتوليدکننده
خواهد بود و هم
مصرفکنندهزيرا
با اين روش هم
منافعتوليدکننده
حفظ خواهد شد
و هم خريدار با
قيمتمناسبي
ميتواند کاالي
مورد نياز خود را
تهيهکند

اوليه صنعت نساجي در داخل کشور تهيه ميشود و
اينچنين است که ميتوان دورنماي قابل قبولي براي
آينده اين صنعت مهم و مادر فرض کرد اگر بخواهيم
و اراده کنيم.

نگر
آینده

دس��توري نرخ ارز مشکالت بس��ياري را بر سر راه
توليدکنندگان ايراني قرار داده است.
از طرف ديگر ب��اال رفتن قيمت مواد اوليه مورد
نياز در بخش نساجي در بازارهاي جهاني از يک سو
و کمبود نقدينگي در بازار داخلي از سوي ديگر باعث
ش��ده تا معامالت ميان توليدکنندگان و خريداران
عموما به شکل نس��يه انجامشود و در اين روش تا
زماني که محصول در بازار به فروش نرود فروشنده
به پول خود نميرس��د .متاسفانه به مرور زمان اين
مس��اله گويي ميان تجار و خريداران به مس��الهاي
عادي تبديل شده که بيشتر از همه خود را در بازار
فرش ماشيني که فرصت رقابت با کاالهاي خارجي
در آن کمتر اس��ت ،نشان داده است .درحال حاضر
ورود بيرويه فرش خارجي از طريق گمرک و ديگر
مرزها به کش��ور موجب شده توليد فرش ماشيني
داخلي با چالش عمدهاي روبهرو ش��ود که کمترين
اثر آن به مرز ورشکس��تگي رس��يدن تعداد زيادي
از کارخانجات فرش ماش��يني در ايران بوده است.
کمااينکه ميزان توليد فرش ماشيني در کشور بيش
از نياز مصرف داخلي است و با توجه به اينکه فرش
جزو کاالهاي مصرفي مهم کشور محسوب ميشود
انتظار ميرود که با اتخاذ تدابير صحيح مشکالت اين
صنعت حل شود تا مگر آيندهاي براي اين بخش از
صنعت کش��ور باقي بماند چراکه در ماههاي پاياني

سال جاري به دليل مشکالت موجود در بازار ،بازار
فرش ماش��يني نيز با افت فروش مواجه ش��د و لذا
ميتوان با شواهد فراوان مدعي شد که اين صنعت
روند پررونقي را طي نکرده و البته آيندهاي نامعلوم
نيز درمقابل خود دارد.
درحال حاضر اجرايي شدن طرح هدفمند شدن
يارانهها آينده نامعلومي را براي صنعت نساجي رقم
زده و نيز اعمال محدوديتهاي اقتصادي کشورهاي
اروپايي عليه ايران سرعت واردات مواد اوليه به کشور
را کندکرده اس��ت .اين محدوديتها باعث شده تا
خريد و ارس��ال مواد اوليه مورد نياز صنعت نساجي
توس��ط يک کشور واسطه انجام شود که نتيجه آن
تاخي��ر در تولي��د و عرضه محصوالت به
ب��ازار و بازهم ضرر و زيان مضاعف بوده
اس��ت .البته ذکر اين نکته نيز خالي
از لطف نيست که بيشترين واردات
مواد اوليه بخش نس��اجي
کشور در سالهاي گذشته
از کشورهاي کره ،عربستان
و کش��ورهاي اروپايي انجام
ميش��د که خوشبختانه در
سالهاي اخير ،با راهاندازي
ش��رکتهاي پتروشيمي
در ايران ،بخش��ي از مواد

هزينه باالي بستهبندي و قيمت تمام شده

عدم همخواني نرخ تورم و ارز از مشکالت ديگر در
بخش صادرات است که موجب تضعيف شديد بخش
صادرات و از دست رفتن بازارهاي جهاني شده است .با
وجود پتانسيلهاي باالي توليد ميوه در کشور ،صادرات
ميوه هر ساله روند نزوليتر از سال قبل را طي ميکند.
هزينههاي تمام شده باال ،هزينه باالي بستهبندي در
داخل کشور و افزايش تعرفهها باعث شده تا عالوه بر به
ارمغان آمدن زيان باال براي توليدکنندگان ،نرخ قاچاق
کاال هم به همان نسبت افزايش يابد .افزايش قاچاق کاال
طي سالهاي اخير باعث ورود انواع آفات و بيماريهاي
نباتي به داخل کشور ش��ده است .مبارزه با اين آفات
و بيماريهاي نباتي خود صرف هزينههاي س��نگين
را ميطلبد که نهتنها مخاطرات خ��اص خود را دارد
بلکه موجب اتالف سرمايههاي ملي نيز خواهد شد .از

قانون هدفمندکردن يارانهها و بخش کشاورزي

ط��ي ماهه��اي اخير وب��ه دنب��ال اج��راي قانون
هدفمندکردن يارانهها هرچند سياس��ت جديد باعث
توزيع عادالنه منابع در بين اقشار جامعه شده است اما
متاسفانه از آنجا که در چارچوب سياستهاي جانبي
اين قانون براي توليدکننده در بخش کشاورزي مزايايي
در نظر گرفته نش��ده ،مشکالتي را در پي آورده است.
بهتر اس��ت دولت در کنار اجراي سياس��تهاي کالن
مورد نظر خود ،به توليدکنندگان محصوالت کشاورزي
نيز کمک کند تا زيرساختهاي مورد نياز خود را تامين
نمايند .عدم ثبات قيمت حامله��اي انرژي در توليد
بذر ،کود و نهادههاي دامي سبب شده است که نتوان
تصميم گرفت آيا توليد داخلي به صرفه است يا خير.
کاهش هزينههاي توليد ،نگهداري ،بستهبندي و تعيين
ي��ک تعرفه ثابت ميتوانند از مهمتري��ن راهکارها در
جهت بهبود و توسعه صادرات غيرنفتي باشد .از ديگر
مشکالت موجود در بخش کش��اورزي ضايعات ميوه
است .متاسفانه بيش از  35درصد انواع ميوههايي که
در کشور توليد ميشوند به دليل فقدان صنايع تبديلي
مناسب از بين ميرود .سرمايهگذاري براي ساخت اين
صنايع و اس��تفاده از مهندسين کشاورزي خبره تنها
راهکار غلبه بر اين مشکل است .اميد است با همکاري و
عنايت سازمانها و ارگانهاي مختلف مشکالت موجود
بر س��ر راه توليد و صادرات محصوالت کش��اورزي که
مهمترين صادرات غيرنفتي در ايران محسوب ميشود
مرتف��ع و در جهت ترغيب توليدکنندگان به صادرات
محصوالت توليديشان گامهاي موثري برداشته شود.
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متضرر شوند .توليدکنندگان محصوالت کشاورزي با
افزايش قيمت تمام شده در توليد روز به روز در بخش
صادرات تحليل ميروند و اين افزايش هزينهها و قيمت،
رقابتپذيري در بازارهاي جهاني را کاهش داده است.
عالوه بر قيمت تمام شده باالي محصوالت کشاورزي و
گلخانههاي گل و گياه ،طي سالهاي اخير و خصوصاً
پس از حذف يارانهها ،افزايش نرخ سوخت حاملهاي
ان��رژي در اين بخش عاملي ديگر در کاهش توليدات
و صادرات اس��ت .براي حل اين مشکالت تدوين يک
برنامه جامع براي حمايت از توليدکننده و صادرکننده
الزم و ضروري به نظر ميرسد .از مهمترين مشکالت
موجود اين اس��ت ک��ه هزينههاي حم��ل هوايي باال
رفت��ه در حاليکه قيمت محصوالت در بازارهاي هدف
صادراتي افزايشي پيدا نکرده است.

ديگر معضالت بخش کشاورزي هزينه بستهبندي باال
و کيفيت پايين آن در ايران است.کيفيت بستهبندي
داخلي ب��ه دليل محدوديتهايي که اين بخش با آن
مواجه است ،قابل رقابت با بستهبندي با هزينه مشابه در
ساير کشورها نيست و در نتيجه صادرکنندگان به ورود
موقت لوازم بستهبندي روي آوردهاند که اين امر يکي
از داليل اصلي افزايش هزينههاي جانبي و در نتيجه
افزايش قيمت تمام شده محصوالت است .اختصاص
سرمايه براي توليد لوازم بستهبندي مناسب در داخل
ميتواند عاملي در جهت کاهش قيمتهاي توليدي
باش��د .اگر تعرفه واردات مديريت شود هم در نهايت
به نفع توليدکننده خواهد بود و هم مصرفکننده زيرا
با اين روش هم منافع توليدکننده حفظ خواهد ش��د
و هم خريدار با قيمت مناس��بي ميتواند کاالي مورد
نياز خود را تهيه کند .بهتر است به جاي صفر کردن
تعرفهها ،قيمت تمامشده محصوالت را پايين بياوريم
تا بدين صورت نه براي مصرفکننده و نه توليدکننده
مشکلي پيش نيايد.
همي��ن معض�لات و ارادهاي ک��ه ب��راي حل آن
بوجود آمده بود باعث شد تا اتحاديه ملي محصوالت
کش��اورزي ايران وابس��ته به ات��اق بازرگاني ،صنايع
و مع��ادن ايران در س��ال  1362پا ب��ه عرصه وجود
بگذارد .اين اتحاديه با هدف فراهم آوردن تس��هيالت
و انجام خدمات بازاريابي ،همکاري با مراکز تحقيقاتي
براي تهيه اطالعات در امر واريتههاي صادراتي ،ارائه
خدمات مشاورهاي و اطالعاتي به روز راجع به کاالها،
رقب��ا ،قراردادها ،بازارياب��ي و قواعد تجاري و امثالهم
ب��ه بنگاهها و صادر کنندگان ،تالش براي به دس��ت
آوردن امکانات بيشتر براي گسترش و بهبود کمي و

کيفي محصوالت صادراتي و تشويق اعضا به صادرات
محصوالت کشاورزي تاسيس شد.

13

نویسندگان خارجی

یادداشتها

در جاده تغيير
نگاهي به ساختار اقتصادي دنيا و تحوالت آن

خيليهاميگويند
ساختار رو به
تغييراقتصاد
جهان را ميتوان
سفري خواند
که تنها يک بار
انجام ميشود.
اما با اين وجود،
رشد اقتصادي
در کشورهاي در
حال توسعه نشان
از الگوهايي تکرار
شونده دارد

نگر
آینده
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از زم�ان پايان جن�گ جهاني دوم،
اقتصاد و تجارت در دنيا دستخوش
تحوالت مهمي شده است .خيليها
معتقدند نهادهاي�ي مانند صندوق
بينالمللي پول و تحوالت مختلف
در عرصه آزادس�ازي اقتصادي -از
جمله موافقتنام�ه عمومي تعرفه
و تج�ارت (گات) در س�ال 1947
ميلادي -به ش�دت بر اي�ن روند
تاثير گذاش�تهاند .همزم�ان با اين
تح�والت ،اس�تعمار در دني�ا رنگ
* باخت و مدرنيزاس�يون در بسياري
مايکل اسپنس
** از کش�ورهاي دنيا جان گرفت .اما
سنديل هالتشوايو
اي�ن روند ب�ه چه نتايج�ي منتهي
ترجمهسعيدرضوي
شده است و حاال ما را به چه سمتي
ميبرد؟ تاثيرگذاري ما بر اين روند تا چه حد ميتواند باشد؟
حاال که موانع رسمي بر س�ر راه تجارت و سرمايهگذاري تا
حد زيادي از ميان برداشته شدهاند ،ظاهرا ترکيب چندين روش
مختلف براي افزايش رشد اقتصادي و ايجاد تغييرات ساختاري
در کش�ورهاي در حال توس�عه مورد توجه قرار گرفته اس�ت.
پيشرفت در عرصه تکنولوژيک (به خصوص در امور حملونقل و
مخابرات) ،نوآوريها در عرصه مديريت شرکتهاي چندمليتي
و نيز ادغ�ام زنجيرههاي تامين در اين ش�رکتها از جمله اين
موارد هس�تند .بنابراين در دوران اوليه پس از جنگ تغييراتي
اساس�ي رخ داد .کش�ورهاي در حال توسعه -که صادرات شان
بيشتر به منابع طبيعي و محصوالت کشاورزي محدود ميشد-
ب�ه کارخانههايي ب�راي توليد و ارائه نيروي کار تبديل ش�دند.
زنجيرههاي تامين نيز در عين حال به شکل جغرافيايي پراکنده
ش�دند ،و کش�ورهاي کم درآمدتر با اجزا و پروس�ههايي سر و
کار پيدا کردند که ارزش افزوده ش�ان کمتر بود .مثال در عرصه
محصوالتالکترونيکي،کشورهايکمدرآمدتربهمکانيطبيعي
براي عمليات سوار کردن محصوالت مختلف توسط نيروي کار
تبديل ش�دند .اما طراحي و ساخت نيمه رساناها ،صفحه (بُرد)
ه�اي م�دار و محصوالتي از اين قبيل در کش�ورهايي با درآمد
متوسط-مثل کره -انجام ميگرفت .خيليها ميگويند ساختار
رو به تغيير اقتصاد جهان را ميتوان سفري خواند که تنها يک
بار انجام ميشود .اما با اين وجود ،رشد اقتصادي در کشورهاي
در حال توسعه نش�ان از الگوهايي تکرار شونده دارد .نيروهاي
قدرتمن�د اقتص�ادي ميتوانند تحول و تن�وع اقتصادي ايجاد
کنند و با اين کار ،زيربناي رش�د اقتصادي را تشکيل ميدهند
و روندهاي مختلفگذار در عرص�ه اقتصاد را تقويت ميکنند.
مثال در چين ش�اهديم که باالخره بعد از سي سال رشد سريع
اقتص�ادي ،اين کش�ور وارد مرحله «گذار به درآمد متوس�ط»
شده است .اما همين مرحلهگذار هم گاهي به نوعي دام تبديل
ميش�ود و دردس�رهاي جديدي ايجاد ميکند؛ ب�ه طوري که
بسياري از کشورهايي که وارد اين مرحله شدهاند شاهد کاهش
رشد اقتصادي شان بودهاند .از ميان سيزده نمونه رشد اقتصادي
پاي�دار دنيا در دوران بعد از جنگ جهان�ي دوم -که به زودي با
اضافه شدن هند و ويتنام به  15مورد خواهند رسيد -تنها پنج
اقتصاد دنيا توانس�تهاند در دورانگذار به درآمد متوس�ط ،نرخ
رش�د باالي اقتصادي خود را حفظ کنند .اين پنج کشور ژاپن،
کره ،تايوان ،هنگ کنگ و سنگاپور هستند .تمام اين تغييرات
ساختاري بخشي از دورنماي اقتصادي متحول شده دنياست که
الگوي جمعي آن کامال قابل پيش بيني نيست؛ از يک
س�و به اين خاطر که کشورهاي مختلف با
اقتص�اد جهان�ي در زمانهاي

آينده نگري اقتصادي در سايه سياست
در باب ضرورت توجه تاجران به مساله ريسک سياسي
ترجمه :کوروش دامغانيان

باج دادن افراطي به
حکومتها از طرف
کمپانيهايبزرگ
باعث ميشود
مردم ديدگاهي
منفي نسبت به
کمپانيهاپيدا
کنند و اين مساله
چه بايد کرد؟
در نهايت به ضرر
کمپانيهاي زيادي در سراس��ر دنيا از مشاوره گروههايي
اين کمپانيها در
استفاده ميکنند که در تخمين ريسکهاي سياسي احتمالي
در مناطق مختلف دنيا تبحر دارند .س��فراي سابق و برخي بازار تمام ميشود

چهرههاي مهم سياس��ي و تجاري دنيا معموال تحليلهاي
هوشمندانهاي در اين خصوص ميتوانند ارائه دهند .اما دنبال
مشاوره بودن هيچ وقت نميتواند ضامن فعاليتهاي تجاري
آينده کمپانيهاي بزرگ باشد .اين کمپانيها بايد به شدت
روي افزاي��ش اطالعات بومي خود از بازار مورد نظر متمرکز
شوند .وقتي کشوري صرفا باثبات به نظر برسد دليل بر وجود
ثبات واقعي در آن کش��ور نيس��ت و بايد به افراد کارکشته
تجاري در هر کش��ور نگاهي بومي و تخصصي داش��ت و از
تجربه آنها استفاده کرد .در چنين شرايطي برخي کارشناسان
غربي به مقايسه بازار در دو کشور چين و هند پرداختهاند و
ميگويند شايد دموکراسي آشفته هندي تضمين بهتري براي
ادامه فعاليت تجاري باشد تا ثبات ظاهري ِ عرصه سياست در
چين .تکنيکهاي ديگري را هم ميتوان در اين راستا مورد
توجه قرار داد که يکي از آنها عدم تمرکز فعاليتهاست .مثال
کمپاني کرايسلر توانس��ت از موج ملي گرايي که در پرو راه
افتاده بود جان سالم به در ببرد و فعاليتهايش دچار مشکل
نشود؛ آن هم فقط به اين دليل که کارخانه کرايسلر در پرو
تنها بخش��ي از قطعات الزم براي اتومبيل را توليد ميکرد و
همه فعاليتهاي آن به شکل متمرکز انجام نميشد.
اما در همين راس��تا هم مالحظاتي وج��ود دارد که بايد
در عرصه سياست و تجارت مورد توجه قرار گيرد .باج دادن
افراطي به حکومتها از طرف کمپانيهاي بزرگ باعث ميشود
مردم ديدگاهي منفي نسبت به کمپانيها پيدا کنند و اين
مساله در نهايت به ضرر اين کمپانيها در بازار تمام ميشود.
اين تجربه را کمپاني ش��ل در نيجريه داش��ته و حاال از آن
درس گرفته است .هيچ وقت از ياد نبريد که اقتصاد سياسي
مقولهاي بسيار سختتر و دشوارتر از خود اقتصاد است.
منبع:اکونوميست
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دنياي تجارت فراز و نش��يبهاي زيادي دارد و گاهي به
شدت به فضاي سياسي جامعه گره ميخورد .تحوالت اخير
در برخي کشورهاي عربي بيشتر از هر چيز ديگر نشان داد
که سياس��ت چه تاثير غيرقابل انکاري بر تجارت دارد .شايد
مهمترين نمونه از اين تاثير را بتوان در وضعيت «احمدعز»
يک��ي از تاجران مطرح مصري جس��تجو کرد .ت��ا پيش از
تحوالت مصر ،او کنترل حدود چهل درصد از توليد فوالد در
کش��ورش را به دست داشت ،نقش عمدهاي در حزب حاکم
مصر بازي ميکرد و از همه مهمتر ،رفيق گرمابه و گلستان
جمال مبارک -فرزند حسني مبارک -بود .زندگي احمد عز
اما يکشبه از اين رو به آن رو شد .معترضان مصري موضعي
خشمگين عليه او داشتند و ساختمان شرکتش را هم به آتش
کشيدند .او تحت تعقيب قانوني قرار گرفت و داراييهايش هم
بلوکه شد .در اين ميان ،شرکتهاي خارجي و غربي که نقش
مهمي در پولدار شدن احمد عز داشتند ناگهان حس کردند
پول و وقت شان را دور ريختهاند و او ديگر يک مهره سوخته
به ش��مار ميآي��د .روزگاري نه چن��دان دور ،همگان تصور
ميکردند جهاني سازي به صورت خودکار باعث خواهد شد
که سياست به حاشيه رانده شود و تجارت کامال در موضعي
برت��ر قرار بگيرد« .تئودور لويت» يکي از مهمترين متفکران
اقتصادي در دانشگاههاروارد در اين خصوص چنين استدالل
ميکرد« :زمين گرد اس��ت ،اما براي رس��يدن به بسياري از
اهدافمان مجبوريم وانمود کنيم که زمين مس��طح است».
«کنيچ��ي اهمائه» يکي از چهرههاي مه��م تجاري در ژاپن
هم کتابهايي با عناوين «دنياي بيمرز» و «پايان کشورها»
منتشر کرد که به مضامين مشابهي ميپرداختند .در همين
راستا ،کمپانيهاي بزرگي مثل «آي.بي.ام» و «فورد» سعي
داشتند اهميت مديران بومي در هر کشور را کم کنند و در
مقابل ،قدرتهاي عظيم جهاني در عرصه تجارت ايجاد کنند.
اما تحوالت مصر بار ديگر به ما يادآوري ميکند که اين تفکر
«بي مرز» در تجارت نميتواند آن قدرها هم کارس��از باشد.
واقعيت اين است که دنياي تجارت به شکوفايي فعاليتهايش
در بازاره��اي نوظهور توجه زيادي نش��ان داده اس��ت اما در
عين حال نميتوان فراموش کرد که در برخي از اين بازارها،
مشکالت سياسي زيادي وجود دارد که ميتوانند براي تجارت
دردس��ر درس��ت کنند .نظامهاي ضعيف قانوني ،نهادهاي
موقتي ،شهرهاي بيثبات و گاهي حکومتهاي آسيب پذير
ميتوانند از جمله مهمترين معضالتي باشند که سياست بر
سر راه تجارت ايجاد ميکند .از سوي ديگر ،برخي از کشورها
مثل روسيه ،چين و بعضي کش��ورهاي حوزه خليج فارس
تالش کردهاند که تجارت را به ابزاري براي قدرت حکومتي
تبديل کنند و از اين لحاظ ،تجارت را هم به شدت تحت تاثير
قرار دادهاند .بسياري از بزرگترين کمپانيهاي دنيا -مثال در
حوزه نفت -دولتي هستند و درواقع مالحظات سياسي است
که در کنار مالحظ��ات اقتصادي به فعاليتهاي آنها جهت
ميدهد .برخي ناظران غربي در اين راستا انتقادات زيادي را
متوجه کشورهايي ميدانند که از ابزار سياست در راه تجارت
استفاده ميکنند .مثال شراکت کمپاني «بريتيش پتروليوم» با

«روس نفت» ،شرکت دولتي نفتي روسيه ،پرده از مشکالتي
برداش��ته که سياست بر سر راه تجارت به وجود ميآورد .در
اين راستا ،انجام عمليات در منطقه اقيانوس منجمد شمالي با
مالحظات سياسياي همراه شده که حکومت روسيه اعمال
ميکن��د .اما کمپانيهاي مختلف در سراس��ر دنيا چگونه با
مساله ريسکهاي سياسي کنار آمدهاند؟ مهمترين توصيهاي
گرفتن سياس��ت
که در اين راس��تا ميتوان ارائه داد ،جدي
ِ
اس��ت .کمپانيهاي نفتي و معدني در زمانهاي مختلف به
خوبي اهميت اين قضيه را دريافتهاند و به کار خودشان ادامه
دادهاند .مثال کمپاني «رويال داچ ش��ل» بيش از پنجاه سال
است که در نيجريه به فعاليت مشغول است؛ آن هم در ميانه
اوضاع بيثبات نيجريه و مش��کالت سياسي مختلف در اين
کشور .اما همه کمپانيها مثل رويال داچ شل خوش شانس
نيستند و گاهي حوادث غيرقابل پيش بيني کامال فعاليتهاي
آنان را دگرگون ميکند؛ درس��ت مثل شرايطي که در مصر
اتفاق افتاد .از سياست هيچ وقت گريزي نيست.
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مختلف و به ش�کلهاي مختلفي تعامل دارن�د و به آن وارد
ميشوند .مثال مهم اين ماجرا ميتواند چين باشد .چين در
اواخر دهه  1970ميلادي و اوايل دهه  1980ميالدي ،الگوي
اقتصادي رو به رشدي داشت .اين وضعيت درواقع از تغييرات
گسترده در سياستهاي اقتصادي چين و نيز داشتن نيروي
کار ارزان قيمت ناشي شده بود .اما هيچ کس انتظار نداشت
که چين ناگهان از يک اقتصاد بس�ته که برنامه ريزيهايش
به ش�کل مرکزي انجام ميش�د ،به يک اقتص�ا ِد بازارمحور
تبديل ش�ود که آزاديهايي جديد در عرص�ه اقتصادي به
افراد و ش�رکتها ميداد .وقتي اقتصاد در بازارهاي نوظهور
به سمت زنجيرههاي تامين در سطح جهان تمايل پيدا کند،
سرمايههاي فيزيکي ،انساني و نهادينه در آن به شدت عميق
ميشود .در چنين شرايطي ،اقتصاد تا حد زيادي به کشورهاي
پيش�رفته نزديک ميش�ود و رقيب اقتصاد پيشرفته آنها
ميشود .شايد در اين مرحله است که کشورها به يک تقاطع
سرنوشت ساز ميرس�ند .با اين ترتيب ،کشورهاي در حال
توسعه (به خصوص اقتصادهاي نوظهور و مهم) ،درآمدهاي
فزاينده آنه�ا ،و حرکت رو به باالي آنه�ا در زنجيره تامين،
تاثير زيادي بر اقتصاد کشورهاي پيشرفته -به خصوص در
بخشهاي قابل مبادله -ميگذارد .اما اين تاثير روي کش�ور
پيش�رفتهاي مثل اياالت متحده آمريکا چه ميتواند باشد؟
حدود  98درصد از  27\3ميليون ش�غل خالصي که از سال
 1990ميالدي در آمريکا ايجاد شده است ،در بخش غيرقابل
مبادله بوده است؛ مثل شغلهاي دولتي ،بخش درمان ،امالک
و غي�ره .در دوران پس از بروز بحران اقتصادي و فش�ارهاي
دراز مدت در بخش مالي و امالک ،مش�خص ش�د که چنين
روندي در عرصه اشتغال نميتواند مثل سابق در آمريکا ادامه
پيدا کند .در همين حال ،کاستيهايي که در عرصه تقاضاي
داخلي در دوران پس از بحران اقتصادي در آمريکا به وجود
آمد ،به ش�دت باعث افزايش نرخ بيکاري شده است و حتي
گرفتن نس�بي اخير اقتصاد اين کش�ور هم جلوي اين
جان
ِ
وضعيت را نگرفته اس�ت .به طور اصولي ،تقاضاي خارجي-
ب�ه خصوص در بازارهاي نوظهور و رو به رش�د -ميتواند در
وضعيت اقتصادي تغيير ايجاد کند؛ اما اين اتفاق هنوز نيفتاده
اس�ت .مثال کسري تجاري آمريکا در س�ال  2009ميالدي تا
س�طح  375ميليارد دالر پايين آمد ،در حالي که در س�ال
 2007ميالدي اين کس�ري  702ميلي�ارد دالر بود .اما ايجاد
تعادل نس�بي در اين کسري به خاطر کاهش شديد واردات
ب�ود؛ که از 2\35تريليون دالر به  1\95تريليون دالر کاهش
يافته بود .اين در حالي بود که ميزان صادرات آمريکا کاهش
اندکي داش�ت و از  1\65تريليون دالر به  1\57تريليون دالر
رسيده بود.
شکي نيست که آمريکا به شدت به رشد بخش صادرات
خود نياز دارد تا بتواند اش�تغال بيش�تري هم ايجاد کند و
وضعيت اقتصادي خود را بهبود بخش�د .براي اين کار بايد
رقابتي بودن را در بخش قابل مبادله به شدت حفظ و تقويت
کرد و يافتن راهي براي تحق�ق اين هدف از اهميت زيادي
برخوردار است .اما قطعا سياستهاي حمايت صرف از صنايع
و محصوالت داخل�ي بهترين راهکار براي تحقق اين هدف
نيست.
*مايکل اسپنس استاد اقتصاد در مدرسه تجارت
استرن در دانشگاه نيويورک است .او در سال  2001ميالدي
جايزه نوبل علوم اقتصادي را به همراه جورج آکرلوف و
جوزفاستيگليتزبرد.
**سنديل هالتشوايو محقق مدرسه تجارت استرن در
دانشگاه نيويورک است.
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یادداشتها

نویسندگان خارجی

آينده اقتصاد چين حبابي نيست
نگاهي انتقادي به مخالفان سياستهاي اقتصادي چين
ذخيرهه��اي مل��ي چين در
سالهاي اخير افزايش زيادي
نشان دادهاند و به  52درصد
از توليد ناخالص داخلي اين
کشور در سال  2008ميالدي
رسيدند.خيليهادردنياسعي
فان جانگ دارند بيتعادلي اقتصاد جهان
استاداقتصاددانشگاه را ب��ه اين وضعي��ت اقتصاد
پکن و رئيس مرکز ملي چين پيوند بزنند و چين را در
پژوهشهاياقتصاديچين اين راستا مقصر قلمداد کنند.
اما طبق آنچه که عقل سليم
ميگويد ،کشوري که بيشتر پول پس انداز کند بيشتر
هم صادر ميکند و اين يعني مازاد تجاري باال و رقم
فزاينده ذخاير ارزي.
اما اين مساله هميشه هم درست از آب در نميآيد.
به عنوان مثال ،اگر من صد دالر پس انداز کنم اما در
عين حال صد دالر هم در حساب غيرقابل برداشتي در
کارخانهام سرمايهگذاري کنم ،يعني «تعادل» را حفظ
کردهام و ديگر دچار مازاد صادرات هم نيستم.
چني��ن مثالي ميتواند با اوض��اع فعلي اقتصادي

چين مطابقت داش��ته باش��د .در اواخر سال 2009
ميالدي و در اوايل س��ال  2011مي�لادي ،اگر مازاد
تجارت چين به ميزان قابل توجهي نسبت به گذشته
کاه��ش نمييافت ،نرخ ذخيرههاي چين در س��طح
پنجاه درص��دي توليد ناخالص داخلي باقي ميماند.
درواقع چين در بخش��ي از اين دوره زماني ،کس��ري
تجاري را تجربه کرد ،زيرا سرمايهگذاري زياد در بخش
داراييهاي غيرقابل برداشت انجام داده بود و اين ناشي
از سياستهاي تشويقياي بود که دولت چين در آغاز
بحران جهاني مالي به کار گرفت .اين تدابير باعث شد
تقاضاهاي داخلي افزايش يابد و مصرف کنندگان پول
بيشتري خرج کنند.
همان طور که ميدانيد ،تنها زماني که کش��وري
سرمايهگذاري خود در داراييهاي ثابت را به ميزاني
کمتر از ذخيرهاش برساند ،آنگاه «ذخيره مازاد» خواهد
داشت و اين مساله در تعادلهاي تجاري ظاهر خواهد
شد .همين منطق را ميتوان به اقتصاد آمريکا تعميم
داد؛ اما در جهت عکس��ش .حتي اگر آمريکا بخواهد
زياد مصرف کند ولي ذخيره چنداني نداش��ته باشد،
لزوما دچار کسري تجاري نخواهد شد؛ البته به شرطي

که ميزان سرمايهگذاريهايش زياد نباشد .آمريکا تنها
در صورتي دچار کس��ري تجاري ميشود که ميزان
سرمايهگذارياش زياد باشد اما در عين حال ،ميزان
مصرف را کم کرده باشد.
البت��ه ذخيره ک��ردن اصال کار بدي نيس��ت .اگر
آمريکاييها و اروپاييها بيش��تر پول شان را ذخيره
کرده بودند ،ش��ايد ش��اهد عدم تعادل تجاري و بروز
بح��ران مالي جهان��ي نميبوديم .ذخي��ره کردن به
خصوص براي کشورهاي در حال توسعه بسيار خوب
است .يکي از مهمترين چالشها براي کشورهاي فقير،
نياز آنها به جمع آوري سرمايه است؛ آن هم در حالي
که ميزان ذخيرههاي شان کم است و قروض خارجي
زيادي نيز نبايد روي دست خودشان بگذارند.
حتي براي اقتصاد در حال توس��عهاي مثل چين
که درآمد سرانهاش  3000دالر است ،ايجاد ثروت در
طبقات متوسط به عنوان مسالهاي مهم تلقي ميشود.
تس��ريع فعاليتهاي بنگاههاي کوچک و متوسط از
طريق س��رمايهگذاري زياد در داراييهاي فيزيکي و
برنامههاي تحقيق و توس��عه ،بهبود زير ساختها و
تس��ريع شهرس��ازي ،همگي به ذخيره پولي زيادي

وقتي دنيا حرص ميخورد
ضربههاي احتمالي چين به اقتصاد دنيا در سال  2011ميالدي

نگر
آینده
شماره پنجم  /بهمن و اسفند 89

16

در ميان�ه احي�اي کن�د
اقتصاد دنيا ،گمان ميکنم
بازگش�ت چين به رش�د
اقتص�ادي فعال در س�ال
 2011ميلادي خيليها را
ح�رص خواه�د داد و اين
يان برمر
فقط ش�امل آمريکاييها
رئيس گروه اوراسيا
نميش�ود .ب�ا وج�ود آن
که چين ب�ه دومين اقتصاد ب�زرگ دنيا تبديل
ش�ده است ،رهبري اين کش�ور همچنان اصرار
دارد که روند توس�عه چين را با سرعتي حساب
ش�ده مديريت کند .اما اين استدالل ديگر براي
بزرگترين ش�رکاي تج�اري چي�ن ،توخالي و
بيمعني به نظر ميرسد.
سياس�تگزاران در کش�ورهاي توسعهيافته
و در حال توس�عه براي ايجاد تعادل بيش�تر در

عرصه اقتص�اد جهاني از چين خواس�تهاند که
م�ازاد تجاري عظيم خ�ود را کاهش دهد؛ يعني
وابستگي کشور به صادرات را کم کند و افزايش
تقاضايمصرفکنندگانچينيراموردتوجهقرار
دهد و اين تدبير هم در مورد محصوالت داخلي
و هم محصوالت خارجي به اجرا در بيايد .به نظر
ميآيد که سياس�ت گزاران چيني خودشان هم
به انجام چنين کاري تمايل داشته باشند؛ چون
مدت�ي پي�ش از بابت عدم توجه به اين مس�اله
ضربه خوردند .در واقع بحران مالي غرب تاثيرش
را ب�ر چين هم گذاش�ت :بانکه�اي چيني در
معرض خطر نبودند اما مساله کاهش تقاضا براي
کاالهاي چيني در اروپا ،آمريکا و ژاپن به شدت
به توليد کنندگان چيني ضربه زد و باعث ش�د
بعضيهاشان ش�غل خود را از دست بدهند .در
آن زمان پکن تالش زيادي کرد که موقعيتهاي

شغلي جديدي به وجود بياورد و براي اين منظور
ه�م پروژههايي دولت�ي را ب�ه راهانداخت که به
نيروهاي کار زيادي نياز داش�تند .اما به هرحال،
واقعيت اين اس�ت که افزاي�ش تقاضاي داخلي
باعث خواهد ش�د ک�ه آس�يبپذيري چين در
دورانهاي سخت بسيار کمتر شود.
اما برنامههاي چين براي ايجاد تعادل اقتصادي
شايد يک نس�ل به طول بيانجامد؛ و بسياري از
ش�رکاي تجاري چين بيصبرند و دوست دارند
هر چه زودتر تاثير اين تصميم را مشاهده کنند.
در آينده نزديک ،پکن تنها تغييراتي کوچک را
براي تحقق اين هدف در دستور کار قرار خواهد
داد زي�را رهبري چين بايد ب�راي هر تصميمي
به مناف�ع گروههاي مختلف ذي نفع در س�طح
حاکميت توجه داشته باشد و در عين حال ،ايجاد
چنين تعادل اقتصادي احتمالي به از دست رفتن

ني��از دارند و در عين ح��ال از اهميت زيادي
برخوردارند.
بر اساس هر نوع مقايسه بينالمللي معنادار،
سهم سرانه چين از سرمايه فيزيکي هنوز هم
بين هش��ت تا ده برابر کمتر از کش��ورهاي
پيش��رفتهاي مثل آمريکا و ژاپن است .کشور
در ح��ال توس��عهاي مثل چين اگ��ر ميزان
ذخيرههايش باال نباشد شايد دچار مشکالت عديدهاي
شود .اگر کشور در حال توسعهاي به خاطر فاکتورهاي
س��اختاري ،ذخي��ره زيادي داش��ته باش��د (و البته
تالشهايش را براي افزايش مصرف انجام داده باشد)،
آنگاه بهترين استراتژي اين است که ذخيرههايش را
بر مبناي «شوکهاي خارجي» و کوتاه مدت کاهش
ندهد .اين شوکهاي خارجي -مثل تغييرات راديکال
در برابري ارز -ميتوانند بس��يار خطرناک باش��ند و
يکش��به صنايع صادراتي را از پا درآورند .به جاي اين
کار ،ذخيرهها بايد هر چه بيشتر کانال بندي شوند و
به سمت س��رمايهگذاريهاي داخلي سرازير شوند تا
جلوي به هم خوردن تعادل تجاري گرفته شود.
مثال چين بايد از ذخيره زياد و باالي فعلي خودش
استفاده کند تا زيرساختهاي کشور را هر چه بيشتر
بسازد و شهرسازي را گسترش دهد و به اين ترتيب،
بنيان محکمتري براي توسعه آينده کشور فراهم شود.
ذخيرههاي چين در اين راستا ميتواند همچنان زياد
باق��ي بماند ،حتي اگر ميزان مص��رف فعلي افزايش
زيادي نشان بدهد .در چنين شرايطي ،تعادل تجاري
هم تحت نظ��ارت قرار ميگيرد؛ زيرا همزمان ،تقاضا
براي کاالهاي وارداتي افزايش نشان ميدهد.
از سوي ديگر ،س��رمايهگذاري در زيرساختهاي
عمومي و امکانات شهري به «سرريز شدن ظرفيت»
صنعتي منجر نخواهد شد .به جايش ،مصرف کاالهاي

مقابل فشارهاي بينالمللي در عرصه اقتصادي
امتيازاتي به غرب داده اس�ت اما هر کدام از اين
اقدامات به هدف خاصي و در زمان خاصي انجام
گرفتند .مثال در ژوئن سال  2010ميالدي قبل از
برگزاري نشست گروه بيس�ت در تورنتو ،چين
باالخره از پايين نگه داش�تن ارزش رنمينبي در
مقابل دالر آمريکا دس�ت برداش�ت .اما به نظر
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نميآيد که چين قصد داشته باشد در سال 2011
ميالدي به اقدامات مشابهي دست بزند .در همين
حال ،وقتي بحث مذاک�ره ميان مقامات چين و
آمريکا پيش ميآيد معموال مس�اله کره شمالي
و برنامه هستهاياش اولويت اول است و مسائل
تجاري در سايه آن قرار ميگيرند.
به هر ترتيب ،نشس�ت آينده گروه بيس�ت
اين ب�ار در پک�ن برگ�زار خواهد
ش�د؛ آن هم در م�اه نوامبر .نيکال
س�ارکوزي رئيس جمهور فرانسه
اميد و آرزوه�اي فراواني براي اين
نشس�ت دارد؛ اما به نظر ميرسد
که در زمان باقي مانده تا برگزاري
اين نشس�ت باز هم دنيا از دس�ت
چين ح�رص خواه�د خ�ورد و از
سياس�تهاي خاص و تعمدي اين
کشور گله خواهد داشت .در چنين
شرايطي به نظر ميآيد کشورهاي
زي�ادي در عرصههاي مختلف -از
سياس�تهاي صنعت�ي گرفت�ه تا
رعايت حقوق مالکيت معنوي -در
تقابل با چين قرار داشته باشند.

چينسياستهايي
را در پيش گرفته تا
مازاد تجارت خود
را کاهش بدهد اما
چيزي که چين
واقعا به آن نياز
دارد ،تالش بزرگ
تري است براي
گسترشمصرف
داخلي و کاهش
نرخ ذخيره
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فرصتهاي شغلي نيز منجر خواهد شد .رهبري
چين ميداند که با چنين تحوالتي بايد با احتياط
برخ�ورد کند وگرنه با خط�ر ناآراميهاي مدني
روبهرو خواهد بود.
ناظران خارجي اما ديدگاه کامال مثبتي به اين
قضيه ندارند و ميگويند نرخ رشد صادرات چين
هنوز هم دو برابر نرخ رش�د اقتصادي آن است.
در همين حال به نظر ميرسد که
مناسبات بين آمريکا و چين در
آينده سختتر از گذشته خواهد
شد و احتماال چين در عين حال
با فشارهاي فزايندهاي از سمت
اروپا ،ژاپن و بازارهاي نوظهوري
مانند هند و برزيل مواجه خواهد
ب�ود .از آن گذش�ته ،مواض�ع
سرس�ختانه چي�ن در مس�ائل
آسياي شرقي احتماال همچنان
ب�ه تنشه�اي موج�ود مي�ان
برخي همسايههاي آسيايياش
دامن خواه�د زد و حتي تعميق
مناس�بات تجاري هم نميتواند
کامال اين مشکل را حل کند.
چي�ن در گذش�ته گاهي در

عمومي به ش��کل دراز مدت مورد توجه قرار خواهد
گرفت و اينها کاالهايي هستند که سالها در منازل
و ش��رکتها مورد نياز خواهند بود .اگر چين همين
راه را ادام��ه بدهد ،آن گاه مازاد خارجي رو به کاهش
خواهد گذاش��ت؛ در حالي که شرايط ديگر همچنان
مساوي باقي خواهند ماند .البته شکي نيست که اگر
نرخ ذخيرههاي يک کش��ور «خيلي باال» باشد ،بايد
فکري براي آن کرد؛ حتي اگر اين ميزان ضرورتا علت
اصلي بروز عدم تعادل تجاري در آن کشور نباشد .اين
دقيقا همان چالشي است که در دراز مدت پيش روي
چين قرار دارد .تحت هر شرايطي ،نرخ ذخيره پنجاه
درص��دي توليد ناخالص داخلي خيل��ي زياد به نظر
ميرسد؛ و مصرف داخلي برابر با سي و پنج درصد از
توليد ناخالص داخلي نيز بسيار کم به نظر ميآيد.
اما اين مساله ميتواند و بايد در سياست گزاريهاي
داخلي -يعني سياستهايي که قرار است به بروز تغيير
و تحولهاي ساختاري منجر شوند -مورد توجه قرار
بگيرد؛ و نه سياستهاي خارجي مثل تنظيم برابري
ن��رخ ارز .در غياب تغييرات س��اختاري داخلي ،برابر
کردن نرخ ارز نه تنها به صادرات لطمه جبران ناپذيري
ميزن��د ،بلکه باعث کاهش ميزان واردات هم خواهد
ش��د .اين وضعيت در نهايت ،نتيجهاش افزايش نرخ
بيکاري و نيز کاهش شديد درآمدها خواهد بود.
در اين ميان ،چين بايد متوجه باشد که ميزان زياد

ذخيرهها در دراز مدت نميتواند رشد پايدار
را تضمين کند .سرمايهگذاري زياد داخلي
ش��ايد در حال حاضر مانع از اعمال فش��ار
«ذخيره مازاد» بر تعادل خارجي ش��ود ،اما
با در نظر گرفتن اين مس��اله در چارچوب
شرايط تجاري چين ،به اين نتيجه ميرسيم
که رش��د اقتصادي ب��دون افزايش مصرف
داخل��ي نميتوان��د در دراز مدت مفيد واقع ش��ود.
س��رمايهگذاري زياد ممکن است به گرم شدن بيش
از اندازه اقتصاد و افزايش قيمت کاالها در دوره ميان
مدت منجر شود و حتي به تدريج به بروز تورم بيانجامد.
بنابراين ،پايين آوردن نرخ ذخيرهها ضرورت دارد ،آن
هم اگر قرار باشد تعادلي در عرصه داخلي و خارجي
به دست بيايد .در همين حال ،آن سياست چين که
به «سياست رشد معطوف به صادرات» معروف شده
است ،به خودي خود براي يک کشور در حال توسعه
اشکالي ندارد؛ زيرا تجارت بينالمللي به صورت کلي به
ايجاد فرصتهاي شغلي بيشتر ميانجامد و درآمدهاي
بيشتري نيز ايجاد ميکند .اگر صادرات همچنان رو
به افزايش باش��د اما رشد واردات معطوف به مصرف
وجود نداشته باشد ،مشکالت و اختاللهايي به وجود
ميآيد و مازاد تجارت و ذخاير خارجي رو به افزايش
ميگذارند.
چين در اين ميان سياستهايي را در پيش گرفته
است تا مازاد تجارت خود را کاهش بدهد .از جمله آنها
ميتوان به کاهش تعرفه واردات ،برداشتن تخفيفها
در ماليات وارد بر کاالهاي صادراتي ،و متعادل کردن
تدريجي نرخ برابري ارز اشاره کرد .اما چيزي که چين
واقع��ا به آن نياز دارد ،تالش بزرگ تري اس��ت براي
گسترش مصرف داخلي و کاهش نرخ ذخيره.
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ُسكانداران آينده
كسانيهستند
كه با شناسايي
سيگنالهاي
ضعيف تغيير در
نيازهاي كنوني و
آينده بشر خود را
برايپاسخگويي
به اين نيازها آماده
ميكنند
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آیندهای که حیرتآور است
چه كساني ُسكانداران آينده خواهند بود؟
طي دهههاي آينده و همزمان
با س��الخوردگي نسل كنوني
و ني��ز افزاي��ش تقاض��ا براي
خدمات و محصوالت جديد،
مش��اغل و تخصصه��اي
تازهاي در قلمروهاي گوناگون
ترجمه عليرضا حجازي مانن��د :فن��اوري اطالع��ات،
عضوانجمن زيستفناوري ،پزشكي ،نشر
آيندهنگريايران الكتروني��ك و ...ب��ه مي��دان
خواهند آم��د و جهان نويني
را ش��كل خواهند داد .پيشرفت دانش و فناوري در هر
يك از اين حوزهها بر شتاب اين تغيير جهاني خواهد
افزود و آنان كه در اين مس��ير پُرشتاب پيشگام شوند،
«س��كانداران آينده» خواهند بودُ ،س��كانداراني كه
ُ
ناوبري آينده جامعه بشري را بر عهده خواهند گرفت.
در حقيقتُ ،س��كانداران آينده كساني هستند كه با
شناسايي سيگنالهاي ضعيف تغيير در نيازهاي كنوني
و آينده بشر خود را براي پاسخگويي به اين نيازها آماده
ميكنند و توانمنديهاي فكري و مادي خود را به كار
ميگيرند تا با ارايه راهحلهاي تازه نخس��تين كساني
باش��ند كه موفق به درك نيازهاي تازه در زمينههاي
گوناگون ش��دهاندُ .س��كانداران آين��ده ،پيشگويان
آينده نيستند ،بلكه صاحبان دانش و خرد هستند كه
پيشبينيهاي زودهنگام و پيشدستانهاي از شرايط
آينده كس��ب و كار ،اقتصاد ،سياست ،جامعه و ...دارند
و ب��ه جاي انتظار و انفع��ال در برابر آينده با طراحي و
اجراي اقدامهاي هوش��مندانه و به هنگام به استقبال
آينده ميروند.
در اين نوش��تار به معرفي گروهي از ُسكانداران آينده
ميپردازم .شايد من و شما نيز بتوانيم جايگاه شايسته
خ��ود را در مي��ان آنها بيابي��م و از هماينك براي بر
عهدهگرفتن نقش خطير خود آماده شويم:
آيندهپژوه�ان حرف�هاي :هيچكس نميتواند
ادعا كند كه با جهاني ايس��تا روبهرو هستيم.
در حقيقت ش��رايط جه��ان هيچگاه تا بدي��ن اندازه
متغير نبوده است .واقعاً از هيچ چيز مطمئن نيستيم.
در جهاني چنين متغير ،آيندهپژوهان حرفهاي يعني
كساني كه با بهرهگيري از تكنيكها و شيوههاي دانش
بنيان به س��ازمانها و ش��ركتها كم��ك ميكنند تا
شناخت بهتري از شرايط احتمالي آينده داشته باشند،
به كانونهاي اميد تبديل ميشوند .شواهدي وجود دارد
كه نشان ميدهد تقاضا براي استخدام و به كارگيري
آيندهپژوهان رو به افزايش است .آيندهپژوهي در حال
حاضر يكي از مشاغل درآمدزا در جوامع توسعه يافته و
پيشرفته به شمار ميآيد .براي مثال ،موسسه آينده در
ل گذشته با تدوين يك نقشه راه 10
كاليفرنيا طي سا 
ساله حدود  200هزار دالر درآمد كسب كرد كه البته
اين تنها يكي از زمينههاي درآمدي موسسه ياد شده
است .يا موسسه سوشال تكنولوجيز تنها با برگزاري يك
كارگاه دو روزه در زمينه سناريونويسي  12هزار دالر به
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دس��ت آورد .البته كاميابي و شكست آيندهپژوهان و
نيز س��ازمانهايي كه از خدمات آيندهپژوهي استفاده
ميكنند ،امري نسبي است و تابعي از ميزان موفقيت
آيندهپژوهان در پيشبيني آگاهانه و واقعبينانه شرايط
اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي ،منطقهاي و جهاني آينده
است.
كارآفرينان س� ّيار :كارآفرين��ي و كارآفرينان
همواره موتور محرك اقتصاد جوامع در بخش
اشتغال بودهاند .آفرينش فرصتهاي شغلي در آينده از
حالت ثابت و متمركز به وضعيتي پويا و غير متمركز
تغيير خواهد يافت .ديگر اس��تقرار پيوسته يك بنگاه
كارآفري��ن در يك نقطه يا موقعيت جغرافيايي خاص
معن��اي خ��ود را از دس��ت خواهد داد و ب��ه جاي آن
كارآفرينان سيار و بدون دفتر و محل كار فيزيكي پديد
خواهند آمد كه با بهرهگيري از فناوريهاي ارتباطي و
ب��ه ويژه اينترنت فضاي مجازي را به دفتر كار جهاني
خود تبدي��ل ميكنند و به اراي��ه خدمات كارآفريني
ميپردازند .به اين ترتيب بنگاههاي كارآفرين ديگر در
يك شهر يا روستا متمركز و ثابت نخواهند بود ،بلكه با
گردش در ش��هرها و حتي كشورهاي گوناگون افزون
بر شناس��ايي و هدف گيري بازارهاي ت��ازه كار ،خود
نيز سرشت و ساختاري انعطاف پذير خواهند يافت و
مشاغل و حرفههاي ناشناخته جديدي را ايجاد خواهند
كرد .رشد فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي از يك سو و
تركيب و بازآفريني مشاغل پيشين ،فرصتهاي شغلي
ت��ازهاي را ايجاد خواهد كرد و به طور كلي كارآفريني
مفهوم ت��ازهاي خواهد يافت .اين امر به ش��كلگيري
ش��بكههاي منطق��هاي و جهان��ي كارآفريني خواهد
سال اخير نشان ميدهند شركتهاي
انجاميد .آمارهاي ِ
سرمايهگذار و كارآفرين براي رهايي از محدوديتهاي
كنوني در مناطقي مانن��د اروپا و آمريكا و نيز افزايش
توان رقابتي خود ب��راي مثال در امارات متحده عربي
نسبت به يكسال پيش  10درصد رشد داشتهاند .در
سيار خواهند بود.
حقيقت كارآفرينان فردا ّ
توليدكنندگانمحتوايپويا :هنگامي كه يوهان
گوتنبرگ در س��ال  1439ميالدي نخستين
كتاب چاپي را كه يك انجيل  42سطري بود ،چاپ كرد؛
هيچكس گمان نميكرد كه نويسندگي و چاپ كتاب
جدي تبديل شود .با معرفي اينترنت
به حرفه و صنعتي ّ
به عنوان شاهكار صنايع ارتباطي جهان معاصر ،بشريت
گام تازهاي در مسير انتشارات به ويژه نشر الكترونيك
برداش��ت .پديداري وبسايتهاي خبري – تحليلي،
روزنامهها ،نشريات و به ويژه وبالگها بار ديگر نه تنها
مفهوم حرفه نويس��ندگي و صنعت نشر را دستخوش
تغييري چشمگير ساخت ،بلكه مفهوم محتوا را نيز از
حالتي ايستا و تنها نقش بسته بر صفحات كاغذي به
حالتي پويا و تجديد شونده در فضاي سايبر تغيير داد.
اينك جهان در شرايطي قرار گرفته كه كتابي كه هنوز
 6ماه از انتش��ار آن نميگذرد ،ديگر كتاب كهنهاي به
شمار ميآيد چرا كه روند توليد محتوا به ويژه محتواي
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پويا چنان ش��تاب يافته است كه هر روز و هر ساعت
مطال��ب و محتواي تازهت��ري در زمينههاي گوناگون
انتشار مييابد .نياز به محتوا از نخستين روزهاي انتشار
روزنامههاي كاغذي تا امروز و تا فردا به قوت خود باقي
است و خواهد بود.
وبس��ايتهاي خب��ري ،روزنامهها ،نش��ريات و...
هميشه به نويسندگان حرفهاي و با تجربهاي نياز دارند
كه نياز آنها را به محتواي ارزشمند و قابل انتشار تامين
كنند و هر روز مطالب ت��ازهاي را در اختيار آنها قرار
دهند .وبالگنويسان حرفهاي كه در حوزههاي معين
علمي و تحليلي قلم ميزنن��د و ذهني خالق دارند و
نيز نويس��نگان آناليني كه گاهي رهبري شبكههاي
اجتماعي را بر عهده ميگيرند؛ ُسكانداران واقعي آينده
صنعت نش��ر الكترونيك خواهند ب��ود .هماينك اين
ُسكانداران سرگرم طراحي و اجراي نوآوريهايي براي
حذف صفحهكليد به عنوان ابزار تايپ و نگارش هستند
و ميكوشند شيوههاي تازهاي را از جمله نرمافزارهاي
ديكتهكننده را براي تايپ مطالب خود امتحان كنند.
برداشتكنندگان انرژيهاي حياتي :چه كسي
فكر ميكرد بتوان روزي از راهرفتن عادي مردم
نيز برق توليد كرد؟! شايد چنين ايدهاي به مثابه گرفتن
كره از آب باش��د .تا چن��دي پيش تنها منابع تجديد
ش��ونده متعارف انرژي مانند خورش��د ،آب ،باد و ...در
كانون توجه دستاندركاران توليد و بهرهبرداري انرژي
بودند ،اما امروز دانشمندان به دنبال يافتن منابع تازهاي
هستند كه پيش از اين كمتر مورد توجه بودهاند.
هماين��ك در وروديه��ا و خروجيه��اي برخ��ي
ايستگاههاي مترو در ژاپن سكوهاي مسطحي جاسازي
ش��دهاند كه ضربات ناش��ي از راه رفت��ن رهگذران را
درياف��ت و آن را به انرژي الكتريكي تبديل ميكنند.
حتماً براي شما موقعيتي در مترو يا اتوبوس پيشآمده
كه با لمس دستگيره يا ميلهاي كه قب ً
ال مسافر ديگري
آن را نگه داشته بوده ،گرماي خفيفي را در كف دستتان
احساس كردهايد .گروهي از محققان فنالندي سرگرم
طراحي سيستمي هس��تند كه به وسيله آن ميتوان
انرژيهاي حرارتي توليد ش��ده توسط موجودات زنده
از جمله انس��ان را ب��ه ويژه در محيطه��اي عمومي
گردآوري كرد و آن را به انرژي الكتريكي تبديل كرد.
اين محققان بر اين باورند كه در آيندهاي نه چندان دور
ديگر نيازي به شارژ كردن گوشيهاي همراه نخواهد
بود چرا كه انرژي حرارتي بدن هر فرد براي تامين برق
مورد نياز گوش��ي همراه او در طول ش��بانه روز كافي
اس��ت و حتي ميتوان مازاد آن را نيز در باتري گوشي
ذخيره كرد .برداشتكنندگان انرژيهاي حياتي نسل
آين��ده توليدكنندگان فناوريها و تجهيزات مرتبط با
انرژيهاي تجديد شونده خواهند بود.
آينهداران سالمت :آينههاي معمولي از ديرباز
يكي از سادهترين وسايل تشخيصي افراد براي
آگاهي از س�لامت خود بودهاند .بسياري از افراد عادت
دارند كه هر روز صب��ح با نگاه به تصوير خود در آينه
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شكلبخشيدن
به آينده در موارد
بسياريفرآيندي
زمانبر و تدريجي
است و بردباري
شرط اصلي آن
است.دستيابي
به اهداف گذشت
زمان مناسبي را
میطلبد و بسياري
از اهداف پس از
طي شدن مسافتي
طوالني از يك
مسيرحاصل
میشوند
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برداش��تي سطحي از وضعيت سالمت خود در آن روز
داشته باشند .در س��الهاي اخير روباتهاي پزشكي
و خانگ��ي در زمينههاي گوناگون به ويژه تش��خيص
بيماريها به ميدان آمدهاند .بنا بر برآورد موسسه آينده
در كالیفرنيا به زودي آينه هوشمندي ساخته و معرفي
خواهد شد كه به حسگرهاي پيشرفتهاي مجهز است
و با دريافت سيگنالها و عاليم حياتي فرد مانند انرژي
حرارتي سطح پوست ،حاالت چهره وضعيت مردمك
چش��مها و ...ميتواند اطالعات مفي��دي را در ارتباط
با وضعيت و شرايط جس��ماني فرد ارايه دهد و حتي
متناسب با تشخيص عاليم برخي بيماريها و عوارض،
مانند يك پزش��ك واقعي داروها يا مكملهاي غذايي
معيني را تجويز كند .اين آين��ه يا در حقيقت روبات
هوش��مند فعاليتهاي ديگري را نيز مانند گردآوري
پيشينههاي پزشكي فرد ،اطالعات تخصصي سالمت
و ارتب��اط با نزديكترين مرك��ز درماني انجام ميدهد.
طراحان ،توليدكنندگان و بازاريابان اين گونه آينههاي
هوشمند و روباتيك بخشي از آينده صنايع و فناوريهاي
پزشكي را به دست خواهند گرفت.
طراحان خانههاي هوشمند :طراحي و ساخت
ان��واع خانههاي هوش��مند در دو دهه اخير به
حرفهاي جذاب و در همان حال پولس��از تبديل شده
اس��ت .كنترل راهاندازي يا خاموشك��ردن تجهيزات
و وس��ايل من��زل از راه دور ك��ه از كاربردهاي قديمي
هوشمندسازي خانهها بود امروز ديگر جذابيتي ندارد.
اينك به كارگي��ري تجهيزات برودت��ي و حرارتي كه
كمترين ميزان توليد و مصرف انرژي را به همراه داشته
باشند ،در دستورکار طراحان اين گونه خانهها قرار دارند.
همچنين تعبيه امكانات كنترلي و امنيتي پيشرفته با
استفاده از تجهيزات زيستسنجي براي ارتقاي آرامش
و ايمني زندگي در اين گونه خانهها از موضوعات مهم
هس��تند .ارزشهاي افزوده ديگري ني��ز براي افزايش
سطح رفاه و آسايش ساكنان خانه در حال افزوده شدن
به اين مجموعه هستند .براي مثال گروهي از مخترعان
در فرانس��ه س��رگرم فعاليت روي پروژهاي هستند كه
در قال��ب آن نس��ل ت��ازهاي از كاغذديواريهاي پويا و
دكوراس��يون داخلي هوشمند به بازار خواهند آمد كه
شرايط نوري و رنگي خود را متناسب با حاالت روحي
و رواني ساكنان خانه تغيير ميدهند .حسگرهاي به كار
رفته در سراس��ر فضاي داخلي ساختمان با دريافت و
تحليل سيگنالهاي حرارتي و امواج ذهني ساكنان خانه
فرمان انتش��ار نور ،صوت ،موسيقي و حتي رايحههاي
آرامشبخش را به رايانههاي تعبيه ش��ده در اتاقهاي
گوناگون صادر ميكنند .اين پژوهش��گران بر اين باور
هس��تند كه هيچ حد و مرزي ب��راي افزايش بهرهوري
اين گونه خانهها وجود ندارد و در آينده مفهوم زندگي
آرامشبخ��ش در خانه جايگزي��ن زندگيهاي
پردغدغه كنوني خواهد شد .انسانها در آينده
نزديك سطحي از رفاه و آرامش را در خانههاي
هوشمند تجربه خواهند كرد كه هرگز پيش
از اين تجربه يا تصور نك��رده بودند .با وجود
اين ،هنوز هزينه طراحي و ساخت اين گونه
خانهها يكي از دغدغههاي اصلي است ،چرا
كه تنها بخشي از شهروندان جوامع با سطح
درآمدي معيني از امكان زندگي در اين گونه
خانهها برخوردار خواهند شد.
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غبارافكنها :اشتباه نكنيد ،منظور از غبار افكن
وسيلهاي مولّد گرد و خاك يا يك فرد تفرقهافكن
نيس��ت .به كارگيري آر افاي ديها يا ريزتراش��ههاي
ارسالكننده فركانس راديويي در سالهاي اخير به مدد
فناوري نانو شكل تازهاي به خود گرفتهاند .اينك اندازه
اين ريزتراشهها بهاندازهاي كوچك شده است كه بيشتر
به ذرات غبار ش��باهت دارند .از اين غبارهاي هوشمند
ميت��وان در صنايع گوناگوني بهره جس��ت .گروهي از
مخترعان آمريكايي طرح مفهوم��ي دو فناوري را ارايه
دادهان��د .به گ��زارش مجله آيندهپژوهي فيوچريس��ت
(ش��ماره ژانويه – آوريل  )2011در آينده نزديك طرح
به كارگيري غبارهاي هوشمند در روند توليد اسكناس
و ديگر اوراق بهادار به اجرا درخواهد آمد .بدين ترتيب تا
اندازه زيادي از سرقت ،جعل و خرج اسكناسهاي تقلبي
جلوگيري خواهد شد .در طرحي ديگر با خوراندن شربت
حاوي غبار هوشمند به افراد مظنون يا مجرماني كه به
تازگي مدت محكوميت خود را به پايان رساندهاند ،اين
امكان براي پليس و ديگر نهادهاي امنيتي فراهم خواهد
آمد تا فعاليت آنها را در محدودههاي راديويي معيني
زير نظر داش��ته باشند .غبار هوشمند در تركيب با آن
چه نانو روبات ناميده ميشود ،ابزار فوقالعادهاي را براي
ارسال مواد ،دارو و ...به اعماق سلولها و ملكولها پديد
خواهد آورد .به اين ترتيب غبارافكنها دنياي تازهاي را
رقم خواهند زد كه پيش از اين شايد تنها در داستانها و
فيلمهاي علمي – تخيلي شاهد آنها بوديم.
خودآموزان :با توجه به رشد و پيشرفت آموزش
غير رس��مي و ف��ردي اين احتم��ال ميرود كه
در آين��ده ديگر به جاي دانشآموزان و دانش��جويان با
خودآموزان روبهرو ش��ويم .آن چه به اين احتمال قوت
بخشيده رش��د فزاينده دورههاي آموزش الكترونيكي و
مجازي اس��ت كه در آنها فرايند آموزش در حدود 80
تا  90درصد توس��ط خود فرد فراگير طراحي ميشود و
آموزگاران تنها  10تا  20درصد مسووليت آموزش را بر
عهده دارند .با توجه به پيشرفت فناوريهاي آموزشي و
به كارگيري عوامل هوشمند در آنها كام ً
ال محتمل است
كه  10تا  20درصد نقش يادشده آموزگاران نيز در بطن
فناوريهاي آموزشي هضم ش��ود و خودآموزي تعريف
كاملي از آينده آموزش باشد .به اين ترتيب خودآموزان به
طور كامل جايگزين دانشآموزان و دانشجويان خواهند
ش��د .هماينك كارشناسان و ش��ركتهاي توليدكننده
تجهيزات آموزشي با درك اين حقيقت در حال طراحي
و ساخت سيستمها و تجهيزاتي هستند كه خودآموزان را
در عرصه فراگيري اختصاصي و شخصيشده ياري كنند.
يكي از مشاغل جذاب آينده طراحي و توليد سيستمهاي
خودآموزي با استفاده از امكانات نرمافزاري و سختافزاري
در سطوح دانشگاهي يا غيررسمي خواهد بود.
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تراش�هپردازان دارويي :با روشن شدن روزافزون
عوارض جانبي داروها از يك س��و و شكلگيري
پزش��كي و درم��ان اختصاصي براي بيم��اران ،در آينده
روشه��اي تازهاي به جاي تزريق ي��ا بلع دارو جايگزين
ارسال مواد دارويي به بدن خواهند شد .يكي از اين روشها
كاشت بيخطر يا كمخطر ريزتراشههاي داروساز در نقاط
معيني از بدن بيمار اس��ت كه داروهاي مورد نياز او را با
گردآوري تركيبات ،هورمونها و ديگر عناصر درون بدن و
تركيب و تنظيم آنها مانند يك كارخانه كوچك ساخته
و در فواصل زماني معيني درون بدن منتشر ميكنند .به
اين ترتيب افزون بر از ميان بردن عوارض جانبي داروهاي
شيميايي ،اثربخشي دارو و درمان بيش از پيش افزايش
خواهد يافت و ريزتراش��ههاي كاشته شده در بدن پس
از پاي��ان دوره درمان با اس��تفاده از عوامل الكتريكي يا
ش��يميايي غيرفعال ش��ده يا از بدن دفع ميشوند .اين
سناريويي است كه هماينك گروهي از پزشكان اسپانيايي
در كلينيك سلطنتي مادريد س��رگرم فعاليت روي آن
هس��تند و گمان ميرود تا سال  2025نخستين نمونه
تجاري آن به بازارهاي پزشكي معرفي شود .با وجود آن
كه ش��ركتهاي داروساز از چنين نوآوريهايي استقبال
نميكنند ،اما يك شركت داروساز سوئيسي به تازگي در
اقدامي هوشمندانه تصميم گرفته به جاي توليد آمپولها
و قرصهاي متعارف؛ نانوروباتها و ريزتراشتههاي دارويي
را در دستور ساخت و توليد كارخانه خود قرار دهد.
بازيافتكنن�دگان :آلودگي محيط زيس��ت هم
چنان يك��ي از مهمترين دغدغههاي انس��ان در
دهههاي آينده و چه بس��ا قرن آينده خواهد بود .در اين
مي��ان توليدكنندگان كه محصوالت خود را با مواد قابل
بازياف��ت از طبيعت طراحي و توليد كنند ،نه تنها مورد
تشويق و ستايش حاميان حفاظت از محيط زيست قرار
خواهن��د گرفت ،بلكه الگوي تازهاي از توليد و صنعت را
معرفي خواهند كرد و توليد فرآوردههاي دوستدار محيط
زيست به يكي از عرصههاي رقابتي تبديل خواهد شد .از
سوي ديگر مواد قابل بازيافتي كه امكان جداسازي بهتر و
آسانتري از پسماندها و طبيعت داشته باشند و نيز توليد
كنندگاني كه اين گونه مواد را بسازند ،مورد توجه صنايعي
قرار خواهند گرفت كه براي محصوالت خود به دنبال مواد
اوليه پاك ميگردند .گروهي از پژوهشگران در انگليس
گوش��يهاي همراهي را با استفاده از مواد تجزيهپذيري
س��اختهاند كه پس از مدتي جذب طبيعت ميش��وند.
هماينك پسماندهاي الكترونيكي كه گوشيهاي همراه
مستعمل تنها يكي از آنها را به شمار ميايند ،از عوامل
مهم آلوده كننده محيط زيست هستند.
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گزارش داخلی

اتاق همان اتاق است

هفتمین انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار شد

نگر
آینده
شماره پنجم  /بهمن و اسفند 89

20

اس��فند ماه ج��اری انتخابات هفتمي��ن دوره اتاق
بازرگان��ي و صناي��ع و مع��ادن تهران برگ��زار و نتايج
انتخابات اين تشکل صنفی بزرگ که به حق میتوان
عنوان پارلمان بخش خصوصي به آن بخش��ید ،اعالم
شد .پس از برگزاری اين انتخابات که به نوعي نتیجه
حاصل ش��ده از ابقاي کل��ي نمايندگان س��ابق اتاق
بازرگان��ی برای یک دوره دیگر حکايت داش��ت ،وزير
بازرگاني با ارسال پيامي برای فعاالن بخش خصوصي،
برگزاري موفقيتآميز هفتمين دوره انتخابات اتاقهاي
بازرگاني را نش��انهاي از تعام��ل و اعتماد میان بخش
خصوصي و بخش دولتي و عزم مشترک هردو جریان
براي نیل به توس��عه اقتصادي کشور دانست .در پيام
وزیر بازرگانی به فعاالن بخش خصوصی آمده بود که
«انتخابات اين دوره اتاق بازرگانی به داليل متعددي از
حساسيت بيشتري نسبت به قبل برخوردار بود که در
راس همه آنها گذر از اقتصاد دولتي و حضور بيش��تر
بخش خصوصي در راس��تاي اج��راي اصل  44قانون
اساسي است ».غضنفري در بخش ديگري از پيام خود
نیز با تشکر از هيات رئيسه و هيات نمايندگان اتاقهای
بازرگانی در همه ادوار گذشته براي منتخبين اين دوره
از انتخاب��ات آرزوي توفيق کرده بود .نتايج نهايي اين
انتخاب��ات و نام و رأي چهل منتخب بخش خصوصي
به شرح روبهروست.

بخشبازرگاني

 1ـ محمد نهاونديان  1175رأي

 2ـ يحيي آلاسحاق  941رأي

 3ـ اسداهلل عسگراوالدي  722رأي
4ـ فاطمه مقيمي  640رأي

 5ـ مسعود دانشمند  627رأي

 6ـ مجتبي خسروتاج  608رأي

بخشمعدن:

 1ـ عالءميرمحمدصادقي  770رأي

 2ـ فاطمه دانشور  598رأي

 3ـ محمدرضا بهرامن  495رأي
 4ـ محمود نوريان  484رأي

بخشصنعت:

 1ـ محسن خليلي عراقي  638رأي

 7ـ جمشيد عدالتيان  538رأي

 2ـ سيدعلي نقي خاموشي  582رأي

 5رأي
 9ـ پدرام سلطاني  28

4ـ محمدمهدي راسخ  559رأي

 8ـ رضا حمزه لو  532رأي

3ـ محمدحسين برخوردار  568رأي

 10ـ شاهرخ ظهيري  521رأي

5ـ احمدپورفالح  554رأي

 12ـ حميد حسيني  506رأي

 7ـ علي انصاري  451رأي

 11ـ توفيق مجدپور  507رأي

6ـ ابوالحسن خليلي  502رأي

 13ـ مسعود خوانساري  481رأي

 8ـ عباسعلي قصاعي  439رأي

 15ـ مجيد رضا حريري  461رأي

 10و  11ـ فريال مستوفي و علي نقيب  427رأي

 17ـ محسن بهرامي  451رأي

 13ـ حميدرضا صالحي  397رأي

 14ـ وحيد صدوقي  474رأي

 16ـ اکبرهريسچيان  454رأي

 9ـ مهدي پورقاضي  431رأي

 12ـ محسن حاجي بابا  422رأي

 18ـ مهدي رئيس زاده  445رأي

14ـ محمدرضا نجفي منش  392رأي

 20ـ شجاع الدين بازرگاني  423رأي

 16ـ مرسل صديق  367رأي

 19ـ پرويز حسابي  426رأي

 15ـ عوض محمدپارسا  379رأي

هستها و بایدهای پارلمان بخش خصوصی
نظرسنجي از اعضاي اتاق تهران درباره انتخابات بهمن ماهی که گذشت
برگزاري انتخاب��ات جديد اتاق بازرگاني تهران
زمينهاي بود تا مركز مطالعات و بررس��يهاي
اقتصادي اتاق بازرگاني تهران ،انجام يك نظرسنجي از
فعاالن و اعضاي اتاق درباره اين انتخابات را در دستور
كار خ��ود قرار دهد .بدين منظور پرسش��نامهاي براي
تش��كلهاي صنفي و اتحاديهها و ديگ��ر اعضاي اتاق
ارس��ال شد كه اين پرسشنامهها در روزهاي  24تا 27
بهم��ن تكميل و تعداد  164مورد آنها واصل ش��د كه
نتايج آن مطابق گزارش زير بود .اکنون اگرچه نتيجه
انتخابات اتاق تهران مش��خص و نمايندگان برگزيده
معرفي شدهاند اما مرور اين نظرسنجي که با رويکردي
آينده نگرانه تنظيم شده است ميتواند چراغ راه آينده
نيز باشد .ويژگيهاي پاسخگويان در جدول شماره يک
آمده است.
در جدول ش��ماره دو پاس��خ دو پرسش درباره
اطالع از زمان برگزاري و نامزدهاي انتخاباتي را
مرور ميکنيد .مطابق اي��ن جدول ،عدم اطالع حدود
نيمي از پاس��خگويان از زمان برگزاري انتخابات اتاق
بازرگاني و بياطالع��ي نيمي از مطلعين از اينكه چه
كس��اني خود را نامزد انتخابات كردهاند ،در شرايطي
كه در زمان پرسش��گري كمتر از دو هفته بر انتخابات
مانده بوده براي اعضاي اتاق بازرگاني ش��اخص جالبي
نيست و نشان ميدهد كه پديده انتخابات يا اقدامات
دس��تاندركاران اتاق نتوانست ه به نحو مناسبي توجه
اعضا را به موضوع جلب كند.
پرسش بعدي که جدول شماره سوم نمايانگر آن
است ،درباره وضعيت مشاركت فرد در انتخابات
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گذشته و نيز پيش روي اتاق است .نزديك به دو سوم
اعضاي پرسشش��ونده اعالم كردهاند كه در انتخابات
دوره پيش��ين اتاق تهران شركت نكردهاند كه اين نيز
ش��اخص نامطلوبي است ،ولي توجه به پرسش بعدي
نش��ان ميدهد كه حدود  43درصد اين افراد به دليل
گرفتاريهاي شخصي در انتخابات شركت نكردهاند .از
اين رو برنامهريزي براي تغيير در مقررات انتخاباتي به
نحويكه فرصت بيش��تري بوجود آيد تا حداكثر اعضا
ممكن بتوانند در انتخابات شركت كنند ،ضروري است.
اين مس��أله گريبان ساير نهادهاي مشابه را نيز گرفته
است .با توجه به توسعه اينترنت امكان ايجاد تغييراتي
مناسب در اين عرصه فراهم است .متعدد كردن مراكز
رأيگيري يا افزايش طول مدت آن براي يك روز كاري
يا امكان انتقال حق رأي به ديگر اعضا از ديگر تمهيداتي
است كه در ساير نهادها انديشيده شده است .عليرغم
اين توجه به نكات ديگر پاسخهاي داده شده از جمله
اعتقاد به تأثير اندك اتاق بر بهبود فضاي كسب و كار يا
تصور از وجود جناحبنديها در اتاق نيز در اين كاهش
مشاركت موثر بوده كه بايد مدنظر قرار داد.نتايج نشان
ميدهد كه حداقل در ميان پاسخگويان فعلي ،عالقه به
مش��اركت و حضور در انتخابات فعلي بيش از گذشته
است ،هرچند تا زمان انجام تحقيق اكثر پاسخگويان
به طور فعال درباره انتخابات و اينكه به چه كسي رأي
بدهند تصميم قطعي نگرفتهاند.
پرسشهاي بعد که در جدول شماره چهار آمده
اس��ت درباره عملكرد فعلي اتاق تهران و رابطه
آن با دولت و تركيب مطلوب اتاق دور ميزند .نظرات

4

جدول1ـ ويژگيهاي پاسخگويان
ویژگی

مقوله

تعداد

درصد

 -1زمینه فعالیت

صنعت
بازرگانی
خدمات
معدن
کشاورزی
بیپاسخ
مرد
زن
بیپاسخ
زیردیپلم
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
دکترا
بیپاسخ
زیر 30سال
 30تا 40سال
 40تا 50سال
 50تا  60سال
60سال به باال
بیپاسخ

87
37
18
15
6
1
140
15
9
2
12
6
90
45
7
2
15
44
45
37
18
5

53/4
22/7
11/0
9/2
3/7
90/3
9/7
1/2
7/4
3/7
55/6
27/8
4/3
9/4
27/7
28/3
32/2
11/3
-

-2جنسیت

-3تحصیالت

 -4سن
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گزارش داخلی

پاس��خگويان درباره عملكرد اتاق فعل��ي تهران ميان
متوسط و قوي است ،و حدود  77/4درصد پاسخگويان
عملكرد آن را متوسط و باالتر ارزيابي كردهاند .گرايش
كلي پاسخگويان به اس��تقالل كامل اتاق بازرگاني از
دولت است ،با اين حال حدود نيمي از افراد نيز خواهان
استقالل نسبي يا وابستگي و تحت نظارت بودن اتاق از
سوي دولت هستند كه اين ارقام نشان ميدهد ،نگرش
نس��بتاً واحدي ميان اعضاي اتاق از حيث اين موضوع
مح��وري وجود ندارد .درب��اره تركيب اعضاي اتاق نيز
ذهنيت غالب به سوي تركيبي از افراد و تشكلهاست،
و با توجه به اينكه بر تشكلها بيش از افراد تأكيد شده
است ،به نظر ميرسد كه گرايش كلي با غلبه بر حضور
تشكلها در اتاق تهران است و از اين حيث نگاه اعضا
نسبتاً مشابه است.

ارزيابي را ابراز داشتهاند .اين تفاوت درباره كساني كه
در انتخابات آينده هم شركت ميكنند يا نميكنند،
صادق است 60 .درصد كساني كه در اين دوره نامزد
شده و رأي خواهند داد ،عملكرد اتاق فعلي را قوي و
خيلي قوي ميدانند ،در حالي كه اين نس��بت براي
افرادي كه شركت نميكنند ،فقط  17/5درصد است.
افرادي هم كه شركت ميكنند و فقط رأي ميدهند،
 40درصدش��ان چنين عقيدهاي دارند .كس��اني كه
معتقدند اتاق بايد تحت نظارت كامل دولت باش��د،
بدتري��ن ارزيابي را از عملكرد اتاق فعلي داش��تهاند،
پس از آنان طرفداران اس��تقالل كامل اتاق از دولت
ارزيابي منفيتري داشتهاند .طرفداران استقالل نسبي
يا هدايت نسبي اتاق از جانب دولت نسبت به دو گروه
ديگر ارزيابي مثبتتري از اتاق فعلي داشتهاند.

ميزان اثر بخش��ي گروهها يا افراد مختلف در
تركيب هيات نماين��دگان اتاقهاي بازرگاني
پرسش بعدي بوده اس��ت که در جدول شماره پنج
آمده اس��ت .از نظر پاسخگويان به ترتيب اثربخشي
فعاالن بخش بازرگاني و س��پس مديران تشكلهاي
صنف��ي و اتحاديهها و فعاالن بخش صنعت و معدن
در اتاق بيشتر است .پس از آن فعاالن بخش خدمات
و كشاورزي قرار ميگيرند .ارزيابي كساني كه در دور
گذشته انتخابات اتاق شركت كردهاند درباره عملكرد
اتاق تهران با كس��اني كه شركت نكردهاند ،متفاوت
است 90 .درصد كساني كه در دور گذشته نامزد شده
و رأي دادهان��د ،عملكرد ات��اق فعلي را قوي و خيلي
قوي ارزيابي كردهان��د ،در حالي كه فقط  27درصد
كساني كه در انتخابات پيش شركت نكردهاند ،چنين

5

جدول 2ـ پاسخها به درصد
سوال

آيا اطالعي از زمان برگزاري انتخابات آينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن داريد؟

در صورت اطالع از برگزاري انتخابات آيا ميدانيد چه كساني خود را براي اين انتخابات نامزد كردهاند؟

بلی

خیر

بیپاسخ

56/1
42/1

43/9
45/7

12/2

جدول 3ـ پاسخها به درصد
سوال

نامزد شدم و رای دادم

فقط رای دادم

شرکتنکردهام

6/7

27/4

65/2

آيا در دور گذشته انتخابات اتاقهاي بازرگاني شركت كرديد؟
سوال

گرفتاريهايشخصي

فقداننامزدهايمطلوب

اگر در انتخابات گذشته اتاقهاي بازرگاني شركت نكردهايد دليل آن چه بوده است؟

42/7

7/5

سوال

جناحبندي شدن اتاق تأثير اندك اتاق در بهبود فضاي كسب و كار

31/5

14/2

نامزد شدهام و رأي هم خواهم داد

فقط رأي خواهم داد

شركتنميكنم

بيپاسخ

14/0

53/7

28/0

4/3

آيا در دور اخير انتخابات اتاقهاي بازرگاني قصد شركت داريد؟

تاکنوننداشتهام

سوال

آيا با همكاران خود درباره شركت يا عدم شركت در انتخابات اخير اتاقهاي بازرگاني و

توگو خواهم داشت
در روزهای آینده گف 

37/8

يا اينكه به چه كسي بايد رأي داد يا نداد گفتوگو داشتهايد يا خواهيد داشت؟

توگویینخواهمداشت
گف 

40/9

بيپاسخ

3/0

18/3

جدول 4
سوال

عملكرد فعلي اتاق بازرگاني تهران را چگونه ارزيابي ميكنيد؟

خیلیقوی

قوی

7/9

26/2

متوسط

ضعیف

خیلیضعیف

بيپاسخ

43/3

11/0

6/1

6/1

سوال

کامال تحت نظر دولت

هدایت نسبی دولت

استقالل نسبی از دولت

استقالل کامل از دولت

بيپاسخ

به نظر جنابعالي رابطه اتاقهاي بازرگاني و دولت چگونه بايد باشد؟

6/7

19/5

23/8

48/2

1/8

افراد

تشکلها

ترکیب این دو

بيپاسخ

4/3

38/4

54/9

2/4

سوال

به نظر شما تركيب هيات نمايندگان بيشتر بايد بر محور كدام يك از گزينههاي ذيل باشد؟

جدول 5ـ ميزان اثربخشي گروهها يا افراد زير در تركيب هيات نمايندگان اتاقهاي بازرگاني تا چهاندازه است؟
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گروه

مديران تشكلهاي صنفي و اتحاديهها

فعاالن بخش بازرگاني

فعاالن بخش خدمات

فعاالن بخش كشاورزي

فعاالن بخش صنعت و معدن

بسیارکم

کم

متوسط

زیاد

بسیارزیاد

بیپاسخ

4/9
3/0
4/9
11/6
6/7

11/0
10/4
21/3
27/4
13/4

25/6
25/0
35/4
25/0
20/1

29/9
31/7
13/4
8/5
31/7

12/8
15/9
4/9
6/1
12/8

15/9
14/0
20/0
21/3
15/2

گزارش خارجي

تاجران و ریسکهای ناگزیر
موسسه تحقيقاتي اوراسيا مخاطرات سياسي-اقتصادي سال  2011را منتشر کرد
از رشد و ثبات داخلياش حفاظت کند تا اينکه نقشي
گروه صفر
ترجمه :کاوه شجاعی
بينالمللي بر عهده بگيرد G3 .هم – متشکل از اياالت
در وضعيت گروه صفر هيچ ک��دام از قدرتهاي
اصلي دني��ا توانايي يا اراده رهبري دني��ا را ندارد – يا مثال يک پارک کااليي عمومي است که استفاده يک متح��ده ،اروپا و ژاپن – بياثر خواهد بود چون اروپا در
به تنهايي يا به هم��راه هم – و مهمترين اولويتهاي فرد مانع استفاده ديگران نميشود .امنيت و دفاع ملي ،حال حاضر براي نجات يورو دست و پا ميزند و دولت
آنها وضعيت داخلي شان خواهد بود .نهادهاي کليدي قانون ،تاسيس��ات عمومي نمونهه��اي مهم کاالهاي ژاپن هم که به شدت ناکارآمد است.
بينالملل��ي هم در اين ميان به صحنه مواجهه – و نه عمومي هس��تند) در دنيا ادامه دهد و چين هم (مثل
در س��ال  ،2011همچنان که منافع کش��ورهاي
همکاري  -طرفين تبديل خواهد شد .اين پديدهاي تازه باقي دولتهاي در حال توسعه) بيشتر عالقه مند است توسعه يافته و در حال توسعه از هم دورتر ميشود ،و
همچنان که قانون گذاران
در جهان پسا صنعتي است.
آمريکايي ،اروپايي و ژاپني
موسسه تحقيقاتي معتبر اوراسيا ،طبق سنتي هر ساله ،فهرست  10ريسک مهم سياسي-اقتصادي پيش
وقتي بحران اقتصادي اخير
بيشتر از گذش��ته درگير
روي «رهبران تجاري ،سرمايهگذاران بينالمللي و تجار محلي» را منتشر کرد .اين موسسه در گزارشهاي
آغاز شد گروه 20Gکمک
مسائل داخلي ،بستههاي
سالهاي گذشته خود براي تخمين ريسک بيشتر روي کشورهاي خاص ،مناطق ،و اتفاقات مهم پيش رو –
کرد که واکنش��ي موثر به
تزريق��ي ب��ه اقتص��اد و
مثل راي گيريها  -تمرکز ميکرد ،اما امسال بر تغييرات بنياديني که نظم کنوني دنيا را تغيير ميدهند تاکيد
ضربه بحران انجام ش��ود،
طرحهاي رياضت اقتصادي
ميکند .در مقدمه گزارش امسال اوراسيا ميخوانيم :در طول ماههاي اخير تيترهاي اقتصادي روزنامهها –
اما همچنان که احس��اس
خواهن��د ش��د ،بزرگترين
فوريت از بين رفت ،اتحاد
بخصوص در اياالت متحده – کمي خوشبينانهتر شدهاند؛ همه از احياي اقتصاد حرف ميزنند اما بازيگران بازار
بازيگران بينالمللي از کار
اين  20کشور هم نابود شد.
و تصميم گيرندگان تجاري هنوز قانع نشدهاند .بهاي طال هنوز نسبتا باالست و تريليونها دالر که ميتوانند
افتادگ��ي نظ��م کنوني را
در سرمايهگذاريها استفاده شوند هنوز توي گاو صندوقها خاک ميخورند .چرا همه احتياط ميکنند؟ چون
بعد  G7پديدار شد و آنقدر
تجربه خواهند ک��رد .اين
بيمورد ب��ود که بالفاصله
ما در حال ورود به يک نظم کامال تازه جهاني هستيم .نظمي که بر اساس آن نوع ارتباط سياسي و اقتصادي
بينظم��ي را نبايد س��اده
به فراموشي س��پرده شد.
کشورها تغيير خواهد کرد .اين مساله باعث آغاز تنشهايي تازه ميشود و در امر رهبري بينالمللي شاهد
انگاشت چون فقط به نبود
حاال ع��دهاي از  G2حرف
خالء قدرتي خواهيم بود که به ترديدها و بالتکليفيها دامن خواهد زد .اين نظم جديد را  G-Zeroيا «گروه
همکاريبينالملليخالصه
ميزنن��د (گروه متش��کل
صفر» ميخوانيم ،چون هيچ کشور يا بلوکي از کشورها امروز از آن مقدار نفوذ سياسي و اقتصادي برخوردار
نميشود.سرانجهانحتي
از اي��االت متحده و چين)
نيستند که بتوانند براي دنيا تکليف تعيين کنند و برنامهاي را به پيش ببرند .در چنين وضعيتي هيچ رهبري
هنگام اجالسها و مذاکرات
ام��ا اين هم جواب نخواهد
بينالمللي وجود ندارد و کشورهاي بيشتري تالش ميکنند بيتوجه به وضعيت ديگران به سود خود برسند.
چند جانبه ب��ا هم به فکر
داد چ��ون اي��االت متحده
به همين خاطر است که آن جريان مسلط اقتصادي که در نيم قرن اخير دوام آورده بود  -يعني جهاني شدن
وضعيت سياس��ي خود در
نميتوان��د ب��ه نقش خود
– حاال با چالشي جدي از سوي ژئوپلتيک روبرو شده است .دولتها در هر دو دنياي توسعه يافته و در حال
داخل کش��ور خواهند بود
به عنوان مهمترين تامين
توسعه به جايي رسيدهاند که ميتوانند بدون عذاب وجدان موانع سد راه سرمايهگذاري و تجارت بينالمللي
و اي��ن يعني اص�لا نبايد
کننده کااله��اي عمومي
را تقويت کنند تا از کارگران و شرکتهاي بومي حمايت کنند .هيچ کشور يا گروهي از کشورها قدرت يا اراده
منتظر توافق��ي ميان آنها
(کاالي عموم��ي در مقابل
آن را ندارد که جلوي اين روند بايستد .فهرست ريسکهاي امسال موسسه اوراسيا شامل احتمال بحران
باشيم .بازارهاي جهاني هم
کاالي خصوصي .کاالهاي
در اروپا ،تالقي پر تنش ژئوپلتيک و امنيت سايبري ،عدم تمايل چين به تغيير سياستهاي اقتصادياش با
در هر اجالس مهم جهاني
عمومي برخالف کاالهاي
وجود فشار فزاينده بينالمللي ،احتمال منازعه جدي در شبه جزيره کره و چندين مورد ديگر خواهد بود.
نفسها را در سينه حبس
خصوصي ،در عين استفاده
نکته مهم اينجاست که گذار جهان به نظم جديد «گروه صفر» همه اين ريسکها را جديتر خواهد کرد .براي
ميکنند با اي��ن اميد که
يک فرد ،قابليت اس��تفاده
فهم دنياي چند سال آينده بايد «گروه صفر» را درک کنيم« .گروه صفر» بزرگترين چالش پيش روي دنياي
ماجرا به خير بگذرد.
توسط ديگران را هم دارند.
 2011است .ريسکهاي سال  2011به ترتيب اهميت در این گزارش آمده است.
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گزارش خارجی
جالب اينجاست که هيچ صف بندي جديد جهاني
در افق ديده نميشود .چرا اين طور شده؟ چرا کشورها
با هم متحد نميشوند تا قدرت شان افزايش يابد؟ چون
هنگام از کار افتادگي سيستم کنترل اقتصاد جهاني ،هر
کشوري فقط به فکر منافع خودش خواهد بود .همچنان
که سال گذشته شاهد بوديم حتي در اتحاديه اروپاي
از لحاظ سياسي يکپارچه ،وقتي قوانين مشترکي در
کار نباش��د ،چيزي به اسم امنيت اقتصادي اشتراکي
هم در کار نخواهد بود .در وضعيت «گروه صفر» آنچه
اهميت دارد جلب نظر راي دهندگان است و اين يعني
در حوزهه��اي مربوط به بازرگاني ،واحد پول و بودجه
بايد شاهد سياستي پوپوليستي باشيم .ديگر نه اثري از
اتحاد کشورهاي در حال توسعه آمريکاي التين خواهد
بود و نه جنبش عدم تعهد و نه حتي «غرب».

2

بايدمنتظر
ناآراميهاي
سياسي در
چینباشيد
چرا که رهبران
چيني به شدت
روي سياست
اشتغالزايي
متمرکزشدهاند.
آنها بيکار نماندن
مردم را يکي از
عوامل اصلي
جلوگيري از
ناآراميهاي
اجتماعيميدانند

نگر
آینده
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اروپا

س��ال آينده سال افزايش ترديد و بالتکليفي در
اروپا خواهد بود .منطقه يورو کوچکتر نخواهد شد اما
ريسک باالي کنوني باعث تشديد بحران ميشود و اين
به شرايطي غير قابل مديريت ختم خواهد شد .مشکل
اصلي اين است که سياستهاي رياضت اقتصادي در
کشورهاي ضعيفتر پيراموني اتحاديه دوام نخواهد آورد
و دورنماي استراتژي «تزريق مشروط بستههاي محرک
مالي» از طرف کشورهاي ثروتمندتر باعث جلوگيري از
تشديد بحران نميشود.
کش��ورهاي مرکزي منطقه يورو ،به رهبري آلمان،
همچن��ان به يورو و پ��روژه يکپارچگي اروپايي متعهد
مياندیشند اگر چه آنها از تالش براي دستيابي به راه
حلهاي «سيستماتيک» بحران سر باز خواهند زد .در
اس��پانيا و پرتقال تالش خواهند کرد به سرعت جلوي
کسري بودجه بيشتر را بگيرند و براي جلوگيري از فشار
بيشتر بر بازارها اصالحاتي ساختاري را در اقتصاد آغاز
کنند .با اينکه قرار نيست در سال  2011اعتماد کامل به
بازارهاي اروپايي برگردد اما در بروکسل ،برلين و پاريس
به اين اميدوارند که شايد امسال سال توازن دوباره باشد
تا منطقه يورو دوباره به س��مت ثب��ات گام بردارد .بر
اساس اين ديدگاه ،بحران اقتصادي اروپا کاتاليزور مورد
نياز اين قاره اس��ت تا کشورها دوباره به ضرورت اتخاذ
سياستهاي همگرايانه در منطقه يورو ايمان بياورند.
اما به نظر ميرس��د که اين رويکرد زيادي خوشبينانه
است و کشورهاي ضعيفتر اين اتحاديه راه را بر هرگونه
همگرايي ميبندند .مردم کشورهاي ثروتمندتر دوست
ندارند به خاطر کشورهاي فقيرتر جريمه شوند.
اگر چه چهار کشور بحران زده قاره – ايرلند ،يونان،
پرتقال و اس��پانيا – گامهاي مهمي در جهت مقابله با
کسريبودجهبرداشتهاند،امامشکلاينجاستکهانتظار
نميرود اين سياستها ماندگار باشند .سياستمداران

در اين چهار کش��ور در س��ال آينده روزهاي سختي
را خواهند گذراند چرا ک��ه مجبورند حقوق و مزاياي
کارمندان و بازنشس��تگان را پايي��ن بياورند .به عالوه
اصالحات س��اختاري مثل خصوصي س��ازي و تغيير
قوانين اتحاديههاي کارگري باعث ميشود گروههاي به
خوبي سازمان دهي شده مخالف ،مردم را عليه دولت
بسيج کنند .البته نتيجه اين مخالفتها نابودي کامل
طرحهاي اصالحي نخواهد ب��ود و خروج داوطلبانه از
منطقه يورو هم که اصال رخ نخواهد داد.
با اين همه چالشهاي سياسي پيشروي اصالحات
در کشورهاي حاش��يهاي بر سياستهاي کشورهاي
مرکزي منطقه يورو تاثير خواهد گذاش��ت و کار را بر
حاميان طرحهاي کمک مالي به حاش��يه ايها دشوار
خواهد کرد .اين روند بخصوص در آلمان ديده خواهد
شد .تداوم اين مشکل بر رابطه برلين و پاريس هم تاثير
منفي خواهد گذاش��ت و اطمينان به بازار در اتحاديه
اروپا را تضعيف خواهد کرد.
همه اين مشکالت ريز و درشت ،اروپا را به سمت
خطر اصلي رهنمون ميسازد :کشورهاي بزرگ منطقه
يورو که بر سيستم مالي بينالمللي هم تاثير ميگذارند
– مثل اسپانيا و فرانسه – دشوارتر از گذشته ميتوانند
وامهايي بگيرند که نرخ بهره شان به لحاظ مالي بهصرفه
باشد .در چنين حالتي بحران سيستماتيک در اروپا آغاز
خواهد شد و اين به شدت خطرناک است.

3

امنيت سايبر و ژئوپلتيک

در طول ده س��ال گذش��ته ،فعالي��ت هکرهاي
قدرتمند و سازمانهاي تبهکار سازمان يافته باعث شده
بود که مساله امنيت اينترنت ،ريسکي تجاري باشد نه
سياسي .اما تمرکزگرايي شبکههاي اطالعاتي ،هم در
بخش توزيع انرژي و ه��م در بخش فناوري اطالعات
باعث شده که خطر ريسک سايبر به شدت باال رود و
دولتها بيشتر از گذشته به طور مستقيم و فعاالنه در
حالت دفاعي و تهاجمي قرار بگيرند .دخالت دولتها
در مس��اله امنيت سايبري ،هم به عنوان مهاجم و هم
به عنوان هدف اصلي ،طبيعت اين ريس��ک را به طور
بنيادين تغيير داده است.
نقشهاي تازه دولتها و دشمنان شان باعث شده
ژئوپلتيک و امنيت س��ايبر از س��ه طريق به يکديگر
نزديک شوند:
اول :ظرفيته��اي تهاجمي س��ايبر راه تازه اعمال
قدرت يک کش��ور به حس��اب ميآيد .در دنيايي که
حمله مس��تقيم نظامي زير فش��ار بازيگران داخلي و
بينالمللي محدود ش��ده ،استفاده از حمالت سايبري
ش��دت ميگيرد .حم�لات بدافزار اس��تاکس نت به
زيرساختهاي صنعتي ايران بدون ترديد با سرمايه و
موافقت يک دولت خارجي انجام شده است .در آينده

نزديک بيشتر ش��اهد چنين حمالتي به ديگر اهداف
خواهيم بود.
دوم :تهاجم سايبري دولتي به شرکتهاي تجاري
بزرگ است .در اينجا هکرها نفع مالي را دنبال ميکنند
و کاپيتاليس��م دولتي ح��رف اول را ميزند .حمالت
هکرهاي چيني به سيستمهاي اطالعاتي شرکتهاي
آمريکايي ،بدون ترديد با حمايت مالي دولت پکن انجام
ميشود.
س��وم :حمالت س��ايبر ب��ه دولتها و ش��رکتها
«ب��ه خاطر م��ردم» .اين گ��روه از هکره��ا را ميتوان
آنارشيستهاي اطالعاتي قلمداد کرد و افشاگريهاي
جوليان آسانژ در سايت ويکي ليکس بارزترين نمونه آن
است که ضربات شديدي به ديپلماسي چندين کشور
وارد کرده است.

4

چين

احياي اقتص��اد جهان به کندي جري��ان دارد و
بخصوص در کش��ورهاي صنعتي آمار بيکاري باال اين
روند را کندتر کرده اس��ت .در اين ميان چين به رشد
قدرتمن��د خود ادامه خواهد داد .يکي از پيامدهاي پر
اهميت آغ��از عصر «گروه صفر» اين اس��ت که ديگر
ش��اهد واکنشه��اي هماهنگ قدرته��اي بزرگ به
مشکلي بينالمللي نخواهيم بود( .مثل پاسخ هماهنگ
جهاني به بحران مالي در س��ال  )2009در اين ميان
چين ش��ايد حرف از هماهنگي جهاني بزند ،اما به آن
عمل نخواهد کرد.
در طول سالهاي اخير ميزان رشد صادرات چين
دو برابر نرخ رش��د اقتصادياش بوده و اين به افزايش
ش��ديد مازاد تجاري اين کشور کمک کرده است .اين
مس��اله در س��ال  2010به تنش تجاري ميان اياالت
متحده و چين منجر شد و در سال  2011بايد شاهد
چنين روندي ميان اروپا و ژاپن از يک س��و و چين از
س��وي ديگر باش��يم .بدون ترديد در سال  2011هم
چين – بدون توجه ب��ه عواقب بينالمللي  -راه خود
را خواهد رفت و دنيا مجبور اس��ت با اين واقعيت کنار
بيايد .در اين ميان نبايد منتظر ناآراميهاي سياسي در
اين کشور باشيد چرا که رهبران چيني به شدت روي
سياست اشتغال زايي متمرکز شدهاند .آنها بيکار نماندن
مردم را يکي از عوامل اصلي جلوگيري از ناآراميهاي
اجتماعيميدانند.

5

کره شمالي

در سال  2011کره شمالي با وجود فشار نسبتا
باالي دولت چين ،به اقداماتي تحريک آميز عليه کره
جنوبي دست خواهد زد .با بياعتمادي فزايندهاي که
ميان چين و اياالت متحده وجود دارد اين احتمال که
اوضاع ش��به جزيره کره واقعا از کنترل خارج شود کم
نيست.

کره ش��مالي در ط��ول ماههاي اخي��ر چندين بار
همسايه جنوبي را تا مرز آغاز جنگ عصباني کرده است
و اين نش��انهاي از انتقال خيلي س��ريع قدرت در اين
کشور است .چنين تغيير سريع در رفتار اين کشور را
نميتوان طور ديگري تفسير کرد .پيونگ يانگ احتماال
ميخواهد جرأت خود را نشان دهد تا پس از به قدرت
رسيدن کيم جونگ اون – پسر کيم جونگ ايل – هيچ
قدرت خارجي فکر بدي به سرش نزند.

6

کنترل سرمايه

7

راه بندان آمريکايي

8

پاکستان

با آغاز عصر «گروه صفر» کش��ورهاي در حال
توس��عه و بازارهاي رو به رشد بيش��تري جلوي ورود
و خروج س��رمايه ديوار ميکشند و هيچ کشوري هم
نميتواند جلوي آنها را بگيرد .بايد منتظر روند جدي
«حمايت از توليدات داخلي» باشيم .اين به سود مصرف
کنندگان نيس��ت چون کاالي ب��ا کيفيت را با قيمت
ارزانتري به دس��ت نخواهند آورد .تصميم به حمايت
از توليدات داخلي تصميمي سياسي است و براي جلب
نظر راي دهندگاني اتخاذ ميشود که از نتيجه نهايي
اين سياست اطالعي ندارند.
سناي آمريکا در دست دموکراتهاست و مجلس
نمايندگان در دست جمهوريخواهان .حاال باراک اوباما
رئيس جمهور دموکرات آمريکا با مش��کلي اساس��ي
روبروس��ت؛ او از قدرت الزم براي پيشبرد طرحهايش
برخوردار نيس��ت و جمهوريخواهان ميتوانند راه را بر
اصالحات مورد نظر او ببندند.
راه بندان کنگره بزرگترين ريس��ک سياسي پيش
روي اياالت متحده در س��ال  2011است .به احتمال
خيلي زياد امسال نميتوانيم شاهد اصالحات اقتصادي
اوباما باشيم .کنگره او را فلج ميکند و بازار و شرکتها
بايد همچنان منتظر بمانند.

9

مکزيک

دولت مکزيک در س��ال کنوني ب��ا چالشهايي
بس��يار جدي روبرو خواهد بود .قرار نيس��ت حکومت
س��قوط کند يا درگيريها از مناطق ش��مالي و غربي
به ديگر ناحيهها گسترش پيدا کند .اما مقامات دولتي
مجبورند جلوي قدرت گيري کارتلهاي مواد مخدر را
بگيرند و نظم را در کشور حکم فرما کنند .بدون ترديد
امسال شاهد افزايش ترور مقامات دولتي يا چهرههاي
سرش��ناس تجاري آمريکايي در مکزيک خواهيم بود.
همه اينها تاثيري بس��يار منفي بر س��رمايهگذاري در
مکزيک ميگذارد.

10

بازارهاي در حال رشد

نگر
آینده

اوضاع بازارهاي در حال رش��د در طول سالهاي
اخي��ر خوب ب��وده اما امس��ال قرار نيس��ت همه آنها
عملکردي عالي داش��ته باشند .مهمترين ريسکهاي
پيش روي اين کشورها يا ناشي از سياستهاي منفي
اقتصادي است يا از ريس��کهاي کامال سياسي (راي
گيريها ،خشونتهاي سياسي) نشات ميگيرد.
آرژانتين :کريس��تينا کرش��نر ،رئيس جمهور کنوني
آرژانتين ،احتماال در انتخابات پيروز خواهد شد ،پس
احتمال تغييرات در اين کش��ور ان��دک خواهد بود و
بايد ش��اهد تورم فزايندهتر و تداوم سياست اقتصادي
پوپوليستيباشيم.
پ�رو :س��رمايهگذاران در پرو احتمال پي��روزي نامزد
پوپوليست اوالنتا هوماال را در انتخابات رياست جمهوري
دستکم ميگيرند .احتمال پيروزي او زياد نيست اما
ممکن اس��ت شرايط در آس��تانه راي گيري به نفع او
رقم بخورد .البته حتي اگر نامزدي که بيشتر از هوماال
حامي بازار است در انتخابات پيروز شود باز هم شاهد
سخت گيري بيشتر بر شرکتهاي خارجي هستيم که
استخراج منابع طبيعي اين کشور را برعهده دارند.
آفريقاي جنوبي :دولت آرام آرام در مقابل اتحاديههاي

راه بندان کنگره
بزرگترينريسک
سياسيپيش
روي اياالت
متحده در سال
 2011است .به
احتمال خيلي زياد
امسالنميتوانيم
شاهد اصالحات
اقتصادياوباما
باشيم .کنگره او را
فلج ميکند و بازار
و شرکتها بايد
همچنانمنتظر
بمانند
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ب��ر خالف س��ال گذش��ته ريس��ک امس��ال،
افغانستان-پاکستان نيست؛ ريسک امسال پاکستان-
پاکس��تان است.پاکستان در نبود يک دولت قدرتمند
مرکزي سوپر بحرانهاي فزاينده سياسي ،اقتصادي و
اجتماعي را تجربه ميکند.
دولت کنترلي بر مناطق قبيلهاي پاکستان ندارد و
بيثباتي در اين مناطق روبه گسترش است .البته بايد
پذيرفت که دولت ميتواند با وجود اين تهديدات ديرپا
به کار خود ادامه بدهد ،اما ريسک بزرگتر بيثباتياي
اس��ت ک��ه در ايالتهاي مهم پنجاب و س��يند ديده
ميشود .شبه نظاميان در اين مناطق با سوء استفاده
از ضعف دولت پاکس��تان و دلگرمي از پيش��رويهاي
همفک��ران افغان خ��ود در مناطق م��رزي روز به روز
قدرتمندترميشوند.

تنشهاي رو به گسترش قومي در مناطق مرکزي
احتماال باعث دخالت ارتش خواهد شد .به اعتقاد ارتش
ناآرامي ش��هري و تروريس��م به اتحاد ملي ضربه وارد
ميکند .البته احتمال يک کودتا شبيه کودتاي 1999
کم اس��ت اما ناتواني دولت در بهبود پنجاب و س��يند
ميتواند ارتش را به مداخله سياس��ي در امور با هدف
روي کار آوردن دولتي تکنوکرات تش��ويق کند .آصف
علي زرداري رئيس جمهور پاکس��تان با اين تصميم
ارتش مبارزه خواهد کرد و جنگ قدرت تشديد خواهد
ش��د .حتي اگر يک دولت تکنوکرات بر روي کار آيد،
مجبور اس��ت مدتها تالش کند تا تاثيرات سه ساله
دول��ت ضعيف کنوني را از بين ببرد.در بلند مدت اين
پاکس��تان اس��ت که خطر جدي به حساب ميآيد نه
افغانستان.

کارگري کوتاه ميآيد ،پس تالشهاي رئيس جمهور
جيکوب زوما ب��راي بهبود اوضاع س��رمايهگذاري آن
چنان به جايي نخواهد رس��يد .اين به معناي افزايش
هزينههاي دولت ،تداوم سطح باالي خشونت و حرکت
به سمت «حکومت شبه تک حزبي» است.
س�ريالنکا :ع��ده زي��ادي اميدوارند ک��ه پايان جنگ
داخلي چند دههاي در س��ريالنکا به معناي آغاز عصر
ثبات سياسي است .اما پرزيدنت ماهيندرا راجاپاکسه
که موقعيت خود را شکننده ميبيند قدرت را بيشتر
از گذش��ته متمرکز ميکند و نميتواند با چالشهاي
ساختاري کش��ور مقابله کند .اين به معناي تضعيف
رشد اقتصادي و افزايش احتمال تنشهاي سياسي و
فرقهاي است.
تايلند :اگر چه اعتماد سرمايهگذاران به تايلند همچنان
باالست ،اما سال  2011سال تنشهاي سياسي است
بخصوص اگر وضعيت س�لامت پادشاه رو به وخامت
بيشتر بگذارد .متحدان تاکسين شيناواترا ،نخست وزير
سابق ،همچنان در بخشهاي بزرگي از کشور محبوب
هستند و اين احتمال برگزاري يک انتخابات غيرعادالنه
و خشونتهاي پس از آن را افزايش ميدهد .احتمال
مداخله دوباره ارتش هم وجود دارد.
 ...و ريسکهاي کوچک تر؛ به اعتقاد ما امسال در اين
حوزهها شاهد اتفاقات غير منتظره نخواهيم بود؛ اما به هر
حال نميتوان احتماالت اندک را هم ناديده گرفت.
ايران :در س��ال  2011هم شاهد مصالحه ديپلماتيک
طرفين بر س��ر برنامه هستهاي ايران نخواهيم بود .اما
اسرائيليها مدعي اند که تحريمها جدي اند و بايد به
آن زمان داد؛ پس نباي��د زياد نگران رويارويي نظامي
طرفينباشيم.
ترکيه :در غرب اين نگراني وجود دارد که ترکيه بيشتر
از س��ال  2010از اروپا و آمريکا دور ش��ود .به هر حال
رجب طي��ب اردوغان از حزب اس�لامگراي عدالت و
توس��عه هم چنان به بهبود اوضاع اقتصادي و سياسي
ترکيه متعهد است و بايد انتظار پيروزي بزرگ او را در
انتخابات پيش رو داش��ته باشيم .اين به او در پيشبرد
اصالحات مورد نظرش قدرت بيشتري خواهد داد.
نيجريه :امسال س��ال انتخابات است و احتماال شاهد
تنشهايي ميان مردم شمال و جنوب کشور خواهيم
بود .به احتمال زي��اد گودالک جاناتان رئيس جمهور
کنوني در انتخابات ماه آوريل پيروز خواهد شد و شاهد
تداوم سياستهاي آشفته ،اما نه اساسا بيثبات کننده
او خواهيم بود .امسال هم نبايد منتظر يک توافق صلح
فراگير ميان دولت و شورش��يان دلتاي نيجر باشيم و
درگيريهاي فرقهاي همچنان در مناطق مرکزي ادامه
خواهد داش��ت .اما نيجريه بي��ش از آنکه انتظارش را
داريم به سمت بهبود اوضاع حرکت ميکند.
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میزگرد ماه

دولت باشد،دولت نباشد

ميزگردآينده نگر درباره شاخصهاي بهبود فضاي کسب و کار در ايران
با حضور محمدرضا جابر انصاري ،محمد مهدي رئيسزاده و علي اکبرجاويدان
بهبود فضاي کسب و کار در ايران و چگونگی نایل شدن به شرایط مناسب برای سرمایهگذاری موضوعی
بود که میزگرد ماه آیندهنگر به آن اختصاص یافت .مسئله مهم بهبود فضای کسب وکار در ایران را با
حضور محمدرضا جابر انصاري(عضو هيات نمايندگان اتاق تهران) ،محمد مهدي رئيسزاده(عضو هيات
نمايندگان اتاق تهران) ،و علي اکبرجاويدان(قائم مقام دبيرکل اتاق تهران) به بحث گذاشتیم تا از خالل
بحث و چالش میان فعالین بخش خصوصی و کارشناسان ،شاید بتوان نسخهای نجاتبخش برای آینده
فضای کسب وکار در ایران تجویز کرد .این میزگرد توسط سیدمحمود حسینی،رییس مرکز مطالعات و
بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اداره شد و در آن از حاضرین درباره مشکالت
و نقاط آسیب در فضای کسب وکار ایران پرسش شد.
حسيني  :بخش خصو صي چه خال قيتها و
راهکارهايي براي جهت دهي به فضاي کسب
و کار خود در موقعيتها و شرايط خاص کشور
داشته تا همواره به دولت چشم نداشته باشد؟
جابرانصاري :گويا شما تصور ميکنيد بنده در
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فضاي کسب و کار کمتر با مشکل روبرو هستم و لذا
ميخواهيد بدانيد که اين اتفاق چگونه افتاده است؟ اوال
موفقيت از نظرگاه انسانهاي مختلف ،تعاريف متعدد
دارد .موفقيت يک کلمه عام است و نميتوان به عنوان
يک سنجه استاندارد آن را به کار برد .امکان دارد يک
بنگاه درآمد خوب و سهم مناسبي از بازار داشته باشد
اما مديران آن ،خود را موفق ندانند و از وضعيت موجود
راضي نباشند و متناسب با هدفگذاريهاي خود
ندانند .روي هم رفته بايد بگويم که بنگاه توليدي ما

آسيبپذيري کمتري از تغييراتي که در فضاي کسب
و کار داده ميشود ،دارد و در تصميماتي که ميگيريم
تالش داريم در حاشيه امن تري حرکت کنيم .وضعيت
ما به عنوان فعال بخش خصوصي شبيه فردي است که
روي ديوار حرکت ميکند و مطمئنا ديوار هرچه پهنتر
باشد و ما هرچه سبکتر و چاالکتر باشيم بقايمان
بيشترتضمينميشود.بنابراينهموارهبايدسعيکنيم
که خود را چابکتر و سبکتر نگاه داريم .در يک بنگاه
توليدي سبک بودن و چاالک بودن ،خود را در تعيين
استراتژيها و تاکتيکها نشان ميدهد .من اما اينجا
ترجيح ميدهم که به عقب بازگردم و درباره سنت
بازار و فضاي کسب و کار در ايران صحبت کنم .به
نظر من مهمترين آفت فضاي کسب و کار ايران ،رشد
دو عامل عمده است :اول سهم زياد دولت در اقتصاد و

دوم نيز وجود رانت .ميدانيم که اولين آسيب جدي
اقتصاد رانتي عدم شفافيت است که موجب ميشود
اعتماد در روابط کسب و کار کمتر شود و لذا ريسک
نيز افزايش يابد .مطابق مباحث اقتصادي وقتي امکان
ايجاد درآمد زياد ميشود مسلما احتمال ريسک و
خطر هم زياد ميشود .وجود رانت في نفسه باعث
ميشود اصول و قيدوبندهاي کسب و کار در بخش
خصوصي زيرپا گذاشته شود .از پدرانمان شنيده ايم که
ميگويند «پايت را بهاندازه گليمت دراز کن» اما امروزه
بسيار شاهد حرکتهاي بدون حساب و کتاب هستيم
و سرمايهگذاريهايي حساب نشده براي امتيازهايي
که با رانت ميتوان به آن رسيد ،انجام ميشود .چنين
مسائلي باعث فربهي يک بنگاه ميشود و لذا چنين
بنگاهي در مواقع بحران توانايي حل مشکالت را ندارد.
ما در بنگاه توليدي خود به سراغ نقدينگي خارجي
نرفتيم و همچنان با همان بانكهايي که از پيش با
آنها کار ميکرديم ،کار ميکنيم .حسابمان هم همواره
درست بوده و لذا بانک همواره دنبال ما بوده چراکه
يک مشتري درجه يک و متعهد براي آنها بوده ايم.
وقتي مشتري معتبر باشد و سابقه خوب و متعهدانهاي
از خود به جاي گذارد ديگر بانكها هستند که به
دنبال او ميروند .با اينهمه اين مشتري با وجود اقبال
بانكها به خود اما حدوحدود خود را رعايت ميکند
تا بتواند در مواقع بحراني نيز هزينههاي بنگاه خود را

سروسامان دهد.

حسيني :شما اشارهاي گذرا به فرهنگ سنتي
فضاي کسب و کار در ايران کرديد اما درباره اين
ويژگيها به صورت مشخص صحبت نکرديد .اين
ويژگيهاي بازمانده از گذشته چه خصوصياتي
است؟
جابرانصاري :فرهنگ سنتي حاکم بر فضاي کسب

و کار ما ويژگيهايي همچون انصاف ،راستي ،صداقت
در کار (چه با بدهکار و چه با طلبکار) ،اعتماد و ...بوده
است و مبتني بر چنين فرهنگي ،بازاريها و صنعتگران
در گذشته به راحتي به يکديگر وام ميدادند .امروز
اما چنين فرهنگي وجود ندارد .البته در برخي
خانوادههايي که بنگاههاي کسب وکار و صنعت را
اداره ميکنند هنوز چنين ويژگيهاي اخالقي حاکم
است .ببينيد من بنگاه توليدي خودمان را چندان
موفق نميدانم اما اگر به مشکل نقدينگي آنچنانکه
برخي ديگر از واحدهاي توليدي با آن مواجه شدند،
بر نخورديم و توانستيم از تغيير قوانين و سياستهاي
دولتي صدمه کمتري دريافت کنيم تنها به دليل حفظ
و رعايت ارزشهاي سنتي در کسب وکار بوده است.
در بنگاه ما تعهد پرداخت در روز خود بايد انجام شود.
قناعت درعين ريسک پذيري و توسعه نيز از ديگر
ويژگيهاي سنتي فضاي کسب و کار ما است .امروزه
اما چون محيط کسب وکار رانتي و انحصاري است،
لذا عدهاي درآمدهاي آنچناني يک شبه دارند و چنين
سرمايهگذاراني همواره تصور ميکنند که سرعت
درآمدهايشان بايد هميشه چنين باشد.
حسيني :به غير از رعايت فرهنگ سنتي در نوع
مديريت و استفاده از تکنولوژيهاي جديد چه
اصولي را رعايت کرديد که امروزه به يک واحد
موفق توليدي تبديل شده ايد و کمتر چالشهاي
محيط کسب و کار دامنگير شما شده است؟
جابر انصاري:درباره بنگاه توليدي ما بايد گفت که

تازه وارد کار در واحد صنعتي خانوادگي مان شده بودم،
با دو کمپاني انگليسي که تحت ليسانس يک کمپاني
آمريکايي بودند وارد مذاکره شدم و نمايندگي گرفتم.
درحين نمايندگي گرفتن نيز کاالي آنها را ساختيم
و مدتي بعد آنها وارد سرمايهگذاري با ما شدند .اما با
وقوع انقالب اين رابطه قطع شد.

حسيني :بعد از انقالب چطور؟ سرمايه خارجي و
شراکت خارجي داشتيد؟
جابر انصاري :بعد از انقالب در واحد توليدي خود

بخش صادرات داشته ايم اما اين مساله که شريک
خارجي داشته باشيم در ده سال اخير مطرح شد که
متاسفانهبهدليلفضايسياسيايرانوتحريمهاتمايل
زيادي در طرفهاي خارجي وجود ندارد.

حسيني :آقاي جابرانصاري بيشتر درباره حوزههاي
ارزشي و اخالق فضاي کسب و کار صحبت کردند.
آقاي جاويدان شما نيز اگر امکان دارد نگاه اتاق
بازرگاني درباره فضاي کسب و کار را براي ما
تشريح کنيد و بگوييد که اتاق بازرگاني چگونه
ميتواند واسطهاي باشد تا همبستگي مورد نظر
آقاي جابرانصاري ميان بخش خصوصي و دولتي
ايجاد شود؟
جاويدان :من قبل از اينکه پاسخ اين سئول را بدهم
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الزم ميدانم درباره برخي نکاتي که آقاي جابرانصاري
فرمودند صحبت کنم .بسياري از مواردي که اشاره
کرديد عامل موفقيت شما و خانوادهتان در اداره
تشکيالت صنعتي خود بوده است و تجربهاي گرانبها
نيز هست .شما وقتي ميگوييد که نبايد به دولت
متکي بود به اندازه توانمندي مجموعه خود قدم
برمي داريد وهمين مساله عامل موفقيت شما بوده
است .اما براي تعميم اين شيوه تفکر ميان واحدهاي
صنعتي بايد بدانيم که دولت چه کاري ميتواند انجام
دهد و گروهها و انجمنهايي که بخش خصوصي
براي بسترسازي مناسب ايجاد کردهاند ،چه اقداماتي
ميتوانند انجام دهند .واحدهاي صنعتي که در مدت
زمان کوتاه به وجود آمدهاند و براين مبنا تاسيس
شدهاند که به سرعت به اهداف خود برسند و موفق
شوند به بسترسازي مناسب و زمان طوالني نياز دارند.
مشکل فرهنگي و مساله آموزش فرهنگي انسانها از
جمله اصليترين مشکالت و مسائل اجتماعي جامعه
ما است و درواقع افراد جامعه ما هنوز براي ايفاي
چنين نقشي آماده نشدهاند.لذا به نظر من با دو شيوه
ميتوان با مساله فضاي کسب و کار و وظيفهاي که
دولت و بخش خصوصي براي بهينه کردن فضاي
کسب و کار دارند مواجهه شد .اول اينکه نگاهمان
علمي و با شاخصهاي دقيق علمي باشد و الغير .دوم
اينکه با نگاه واقع بينانه به قضايا بنگريم .اگر نگاه ما
واقع بينانه باشد ،ميدانيم وظيفه دولت در وضعيتي
که بايد بخش خصوصي را با اجراي اصل  44تقويت
کند ،بيشتر بسترسازي و آموزش و تالش براي ايجاد
واحدهاي توانمند و جداکردن تصدي گري از خود
است .آيا واقعا همه اين موارد در يک فاصله زماني
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ما واحد تحقيقات و توسعه داريم و همواره براي
توليد محصوالت جديد نگاه به آينده داشته ايم .من
و چهار برادرم در بخش صنعت فعال هستيم و از
پدر و پدربزرگمان آموختيم که در صنعت و کسب
همواره بايد به فکر توسعه باشيم .بنگاه صنعتي همانند
جواني است که همواره درحال رشد است و اگر اين
رشد متوقف شود خواهد مرد .من چون از بنيانگذاران
انجمن مديران صنايع بودم هميشه به دوستان توصيه
کردهام که از دولت چيزي نخواهند .ما اين آموزه را
براي خودمان حفظ کرده ايم که سعي کنيم در
آخرين مرحله و درصورت اجبار درخواست کمک
از دولت داشته باشيم .وقتي من از دولت خواستهاي
داشته باشم حتما دولت نيز از من خواستهاي خواهد
داشت و لذا آزادي عمل من محدود خواهد شد .اينکه
ميگوييم دولت بايد کوچک شود و سياست گذاري
بکند و نه تصدي گري به اين دليل است که دست
بخش خصوصي باز باشد و وارد اقتصاد رقابتي شود.
پس بخش خصوصي نبايد براي وابستگي به دولت
اعالم آمادگي کند .بخش خصوصي بايد از دولت اعالم
استقالل کند و به جاي وابستگي به دنبال همبستگي با
دولت باشد .در يک رابطه همبستگي دو طرف به کمک
يکديگر ميآيند بدون اينکه به خودمختاري يکديگر
لطمه بزنند .وابستگي بخش خصوصي به دولت توان

و خالقيت اين بخش را پايين ميآورد.

حسيني :از برنامه ريزيها براي رشد بنگاه خود
گفتيدآيا هيچگاه با شرکتهاي خارجي وارد
سرمايهگذاري و شراکت شده ايد؟
جابر انصاري :در سال  1354که هنوز جوان بودم و

مناسب تحقق يافته است يا خير؟ اگر بخواهيم واقع
بين باشيم بايد بگوييم که با مشکالتي مواجه بوده و
خواهيم شد چراکه ايده و نظر و طرح و قانون ممکن
است روي کاغذ زيبا جلوه کند اما اجراي آن تنها
برعهده مجريان سطح باال و وزراي مربوطه نيست بلکه
بدنه دولت از باال و پايين بيشتر از مديران ارشد دولتي
در اجراي قانون نقش دارند .پس در فضاي کسب و
کار از جمله مواردي که صنعتگران و توليدکنندگان با
آن مواجه هستند بدنه دولت است و شاغلين در بدنه
دولت آموزش الزم را نديدهاند که چگونه ميتوان از
يک مرحله به مرحله ديگر پريد يا رسيد .آنها نياز به
زمان و سلسلهاي از آموزشها دارند و چون آموزش
نديدهاند ،ميخواهد يک شبه ره صدساله طي کنند.
رانت از جايي به وجود ميآيد که افراد آموزش نديدهاند
که چگونه احساس مسووليت و چگونه انجام وظيفه
کنند .پس اجراي برنامههاي علمي تدوين شده روي
کاغذ در دست بدنه اجرايي به دليل فقدان آموزش و
فرهنگ فردي در عمل به بن بست ميرسد .با نگاه
واقع بينانه بايد ببينيم که براي دولت انجام چه اقداماتي
مقدور است تا به تعادل فضاي کسب و کار و فعال
شدن بخش خصوصي منجر شود .هدف آينده نگرانه
دولت بايد توسعه اقتصادي باشد و با بهينه ساختن
فضاي کسب و کار و فعال کردن بخش خصوصي به
اهداف خود برسد .دولت بايد به وضعيت گذشته بازار
و ارتباطهايي که در بازار و در جامعه فعاالن اقتصادي
وجود داشته نگاه دقيق تري داشته باشد .دولت بايد
بسياري از ارزشهاي گذشته را شناسايي کند و آنها
را به عنوان آموزههاي اخالقي و اجتماعي به جامعه به
خصوص بدنه دولتي آموزش دهد تا مشخص شود که
چگونه افراد با رعايت اصول اخالقي ميتوانند زندگي
بهتري داشته باشند.
جابرانصاري:شما هم در صحبتهاي خود نقش
زيادي براي دولت قايل هستيد .من فکر ميکنم که
بايد اين طرز فکر را ترک کنيم و به دولت نگاه از
پايين به باال نداشته باشيم .نتيجه اين نوع نگاه قبول
پدرساالري دولت ميشود.
جاويدان:باالخره اين وضعيت هم اکنون حاکم
است .وقتي باالي شصت درصد بودجه دولت براي
اداره کشور از محصوالت نفتي تامين ميشود و کمتر
از چهل درصد آن از ماليات و ديگر منابع تامين
ميشود و منبع مهم نفت تماما دراختيار دولت است
لذا نميتوان دولت را در برنامه ريزيها ناديده گرفت.
دولت مجموعهاي گسترده و وسيع از افراد را دور خود
جمع کرده و بايد زندگي آنها را تامين کند و در کنار
آن کشور را نيز اداره کند.
جابرانص�اري :اي��ن قبول که دولت همه جا هس��ت
ام��ا اينکه بپذيريم دولت همه جا هس��ت و براي حل
مشکالت و آموزش نيز به دولت متکي باشيم درست
نيست .ببينيد در لزوم سياست گذاري دولت که بحثي
نيس��ت اما در تصدي گري بحث هست .من معتقدم
هرچي��زي را که دولت زمي��ن بگذارد بالفاصله بخش
خصوصي آن را در دست ميگيرد و اصال نبايد نگران
بود .اينکه صنعتگران و تجار قديم توانستند ارزشهايي
اخالقي در فضاي کس��ب و کار براي خود ايجاد کنند
مطمئنا امروز هم صاحبان صناي��ع و تجار ميتوانند
ارزشهايي اخالقي براي فضاي کسب و کار خود ايجاد
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کنند .من معتقدم که مردم هميشه با هم کنار ميآيند
و اگر دست دولت در ميان نباشد ريسکها نيز فردي
ميش��ود .ببينيد بانكها براي اعطاي تسهيالت به ما
دويس��ت تا امضا ميگيرند و وقتي دليل اينهمه رفت
و آمد و امضا را ميپرس��يم پاس��خ ميش��نويم که در
فالن جا فالن اتفاق افتاده و درنتيجه هربار که اتفاقي
ميافتد مقررات تازهاي وضع ميشود و کار هم سختتر
ميشود.
جاويدان :وقتي از دولت صحبت ميکنيم منظورمان
مجموعه هيات دولت است و وقتي از بدنه دولت
صحبت ميکنيم منظورمان مجموعه کارگزاران دولت
است .صحبت من اين است که عمده مشکالت امروز
ما به عملکرد بدنه اجرايي دولت برمي گردد .اگر قرار
باشد در جهت اصالح وظايف دولت قدم برداريم بايد
روي اين نکته تمرکز کنيم که چگونه ميشود آن بدنه
را اصالح کرد .مساله مهم چگونگي آموزش دادن به
اين بدنه بزرگ اجرايي است.
جابرانصاري:ما به عنوان اتاق بازرگاني ميتوانيم
بگوييم براي اجرايي شدن اصل  44بايد بخش
خصوصي تقويت شود و حيطه کار آن گسترش پيدا
کند و تصديگري بخش دولتي نيز به حداقل برسد.
دولت تمامي امکانات آموزشي و بودجهاي را دراختيار
دارد و خودش بايد به اين فکر باشد که بدنهاش چگونه
بايد عمل کند و چه آموزشي به بدنهاش بدهد .ما به
عنوان فعالين بخش خصوصي بايد به فکر خودمان
باشيم و تنها از دولت بخواهيم که مطابق قانون عمل
کند و تصديگري بخش خصوصي را رها کند .مساله
ما بايد اين باشد که بخش خصوصي چگونه عمل
کند که وابستگي کمتري به دولت داشته باشد و
در مقابل آسيب پذيرياش کمتر شود و رشد و
توسعهاش بيشتر.
جاويدان :تاکيد من اين است که دولت بايد متوجه
باشد اشکال اساسي در بدنهاش است و مناسبات
موجود در اين بدنه بايد به سرعت اصالح شود .سابق
براين سازمان امور اداري وجود داشت و اين سازمان
شروع به دسته بندي مديران دولتي براساس ميزان
تحصيالت و تخصص کرده بود و درپي آن بود که
فرهنگ مديريت در افراد ايجاد کند و براي مديران
در سطوح مختلف پرونده مديريتي تشکيل دهد که
اين هدف نهايتا به نتيجه نهايي نرسيد .اکنون بيش
از سي سال از انقالب ميگذرد و آيا نبايد يک پرونده
مناسب به لحاظ شخصيتي و تحصيالتي و استعداد
و سابقه کار از مديران دراختيار داشته باشيم؟ وقتي
بدانيم که براي هر بخش به چه نوع مديريتي نياز
داريم و چند مدير براي تصدي چنين مسووليتي
وجود دارد ،مطمئنا در اصالح بدنه موفقيت بيشتري
خواهيم داشت .اما در ارتباط با بخش خصوصي بايد
گفت که اين بخش به هيچ وجه آمادگي الزم و
عالقمندي براي تشکل گرايي را ندارد .شاهد بوديم
که انجمن مديران صنايع تشکيل شد و اين انجمن
در ارتباط با اظهارنظرها و ارائه نتايج تحقيقاتي عملکرد
خوبي داشته است .آموخته ايم که تشکل گرايي به
اين معنا است که دور هم بنشينيم و نظريات يکديگر
را بشنويم اما اينکه چگونه هر عضو وظيفه خود را
درست و در زمان معين انجام دهد را نياموخته ايم.
اين مساله بزرگترين ايراد بخش خصوصي ما است.

دومين مساله اين است که به داليل مختلف از جمله
اقتصاد رانتي به هيچوجه اصل بزرگ تجارت يعني
قبول تعهدات بهاندازه دارايي ،رعايت نميشود .بخش
خصوصي اگر بنادارد که ضربه نخورد بايد بهاندازه
داراييهايش متعهد شود و نه بهاندازه آرزوهايش.
بسياري از مشکالت امروز بانكهاي ما بدين لحاظ
ايجاد شده که اين اصل اساسي تجارت هنوز نهادينه
نشده است .بنابراين بخش خصوصي بايد مطمئن شود
که از درون تشکل گرايي بسياري از مشکالتش بدون
نيازمندي به دولت حل ميشود.

حسيني :آقاي جابر انصاري بيشتر روي ارزشها
و فرهنگ سنتي و گذشته فضاي کسب وکار
تاکيد دارند و مشکالت امروز را ناشي از کمرنگ
شدن چنين فرهنگي ميدانند و آقاي جاويدان
هم مساله باور به لزوم تشکل گرايي را مهمترين
مساله براي بخش خصوصي دانستند .شما آقاي
رئيسزاده چه نظري در اين باره داريد؟
رئيسزاده :ضمن تاييد فرمايشات دوستان ،همه

ميدانيم که در فضاي بين الملل شاخصهايي وجود
دارد که کشورها را در زمينه بهبود فضاي کسب و
کار رتبه بندي ميکند و متاسفانه در اين رتبه بندي
جهاني ،کشور ما در جايگاه بسيار پاييني قرار دارد.
پس اين شاخصهاي ده گانه که از مرحله تولد يک
شرکت تا انحالل يک واحد توليدي را شامل ميشود
بايد بررسي شود تا دريابيم که مشکل ما کجاست.
اصوال جامعه ما نيازمند فرهنگ سازي به صورت عام
و کلي است و نياز به اين فرهنگ سازي از باالترين
ارکان حکومت تا بدنه اجرايي را نيز شامل شود.
به نظر من در کشور ما ،ابتدا نيازمند سعه صدر و
رويکردي هستيم که در آن به هر فردي که خواهان
راهانداختن کسب و کار است کمک شود.در اين ميان
نقش اتاق بازرگاني نيز بايد بيشتر حمايت از بنگاههاي
توليدي کوچک در زمينه حقوقي و قوانين تجارتي
و کار باشد چراکه بنگاههاي صنعتي و تجاري بزرگ
خودشان مشاوران تحقيقاتي و تخصصي دارند و
امکانات حمايتي را براي خود درنظر ميگيرند.اما اگر
بخواهم کمي اجراييتر درباره کسب و کار صحبت
کنم ،ترجيح ميدهم شاخصهاي بهبود فضاي
کسب و کار را با کشورهاي اطراف خودمان مقايسه
کنم ،بدين معني که مثال راهانداختن يک کسب و
کار در ايران و امارات را با يکديگر مقايسه کنم .در
کشور ما در مرحله ابتدايي که همان ثبت شرکتها
است از مرحله تعيين نام شرکت تا ثبت يک شرکت
سهامي خاص زمان بسيار زيادي بايد صرف کنيم و
در همين حين با دالالن و واسطههاي مختلفي نيز
مواجه ميشويم .من و چندتن از دوستان در اتاق
بازرگاني چند سال قبل به صورت ناشناس و به عنوان
يک مراجعه کننده به ثبت شرکتها رفتيم و با اين
واسطهها مواجه شديم که نرخ مشخصي ميگرفتند
و تضمين ميکردند که با هرنامي که درنظر داريم
برايمان شرکت ثبتکنند .اين مشکل هنوز هم وجود
دارد .مساله ديگر لزوم ساده سازي قوانين است .وقتي
در دنياي امروز با مساله تجارت الکترونيک مواجه
هستيم ناگزير ما نيز بايد ساده سازي کنيم .مثال در
همين اتاق بازرگاني چندسال قبل براي عضويت نياز
به چندين بار مراجعه و پر کردن فرم بود اما امروز

به صورت اينترنتي و از طريق سايت اتاق بازرگاني
اين کار انجام ميشود .پس وقتي در دنياي امروز با
تجارت الکترونيک روبرو هستيم ميبايست مراحل
اجرايي قوانين در کشور ما نيز متناسب با اين وضعيت
اصالح شود .لذا بخشي از مساله ساده سازي قوانين
به معناي مقررات زدايي است و به اعتقاد من برخي
مقررات اداري بايد حذف شوند .من اما معتقدم که در
کشور ما در همه بخشهاي ده شاخص فضاي کسب
و کار مشکل و معضل وجود دارد .معتقدم که مسائل
مالياتي را خيلي بهتر و راحتتر ميتوان حل کرد اما
مشکالت بنگاههاي ما در بخش تامين اجتماعي به
مراتب بيشتر از ساير بخشها است.به عنوان مثال
يکي از افتخارات من اين بود که توانستم بعد از بيش
از سي سال مفاصا حساب قطعي تامين اجتماعي را
براي يک شرکت سهامي عام که در بورس حضور
داشت بگيرم .درحاليکه اخذ مفاصا حساب قطعي
تامين اجتماعي تقريبا غيرممکن است و من در آن
شرکت اين مساله را در قالب يک پروژه تعريف کردم
و به نتيجه رسيدم .مشکل ديگر ما قانون تجارت است
که نيمي از مشکالت موجود در آن ريشه در مسائل
فرهنگي جامعه ما دارد .مثال در کشور ما ورشکستگي
مسالهاي مذموم شناخته ميشود درحاليکه در
کشورهاي توسعه يافته ،اعالم ورشکستگي يک راهکار
است اما در کشور ما برخي شرکتها سالها با اينکه
مشمول ماده  141قانون تجارت هستند و بيش از
نيمي از سرمايه آنها از بين رفته و تبديل به زیان
شده،همچنان به کار ادامه ميدهند .درحاليکه اگر
قوانين مترقي وجود داشته باشد شرکتها ميتوانند
اعالم ورشکستگي کنند و دوباره برحسب مزايايي که
در بخشهاي ديگر وجود دارد با يکديگر ادغام شوند و
بنگاههاي جديدي ايجاد شود .بنابراين خالصه سخن
من اين است که بايد در ده شاخص فضاي کسب و
کار دقيق شويم و مشکالت موجود در هربخش را به
صورت مجزا شناسايي کنيم .بسياري از اعضاي اتاق
بازرگاني ميدانند که اگر بخواهند شرکتي را در امارات
يا ترکيه ثبت کنند چقدر روند ثبت شرکت سريع
انجام ميشود و به تبع آن بقيه مراحل نيز به رغم
تمامي مشکالتي که ايرانيها به لحاظ ويزا و اقامت
دارند نيز روان ميشود و درنهايت نيز کتابچه قانون و
مقررات در اختيار شرکت ميگذارند و همه چيز نيز
کامال شفاف و مطابق همان مقررات پيش ميرود .در
کشور ما اما هرگاه که بخش خصوصي شفاف عمل
کرده ضربه ديده است .معموال در کشور ما کساني
که به تعهدات خود عمل نميکنند بردهاند .مثال در
گذشته که قانون پيمان ارزي داشتيم ،بعد از انجام
صادرات ،ارز بايد واريز ميشد و ايفاي تعهد صورت
ميگرفت .اين قانون در سال  1368برداشته شد و
فقط کافي بود کساني که از اجراي اين قانون در
روزهاي آينده خبر داشتند ايفاي تعهد نميکردند
و البته اين اتفاق هم افتاد و خيليها از آن استفاده
بردند .لذا وجود چنين سيستمهايي باعث شده که
عملکرد بخش خصوصي ما نيز گاهي اوقات از شفافيت
برخوردار نباشد .خالصه اينکه چون به شاخصهاي
ده گانه توجه نکرده ايم نتيجه اين شده که امروزه
فضا به سمتي رفته که سيستم اقتصادي ما به سمت
داللي پنهان و غيرشفاف پيش رفته است.

جابرانصاري:ببينيد دولت با نگاه انحصارگرايانه به
بخش خصوصي مينگرد .اگر دولت خدماتي به
بخش خصوصي ارائه ميدهد بايد به اين بخش
نگاهي مشتري گرايانه داشته باشد .نگاه کنوني بايد
تغيير کند.مثال تامين اجتماعي هيچ تالشي براي
لطافت ارتباط با مودي خود نميکند و سيستم قرون
وسطايي در تامين اجتماعي وجود دارد .زماني در
اتاق بازرگاني به شرکتها اعالم کرديم که بايد مفاصا
حساب تامين اجتماعي ارائه کنند تنها به آن دليل که
جلوي خالف برخي شرکتها که ميخواستند حق
تامين اجتماعي را بخورند ،بگيريم اما اين حسن نيت
ما باعث شد که تامين اجتماعي تمامي موديان خود
را به چشم خالفکار ببيند و کمتر براي مشتري مداري
تالش کند اينگونه است که امروز معتقدم ارائه مفاصا
حساب بايد حذف شود.
جاويدان :توجه داشته باشيم که درخواست مفاصا
حساب رويه اتاق بازرگاني نيست بلکه قانون است و
بايد تالش کرد تا اين قانون تغيير کند.
جابرانصاري :اين قانون اشتباه است .تامين اجتماعي
بايد مديريت خود را تقويت کند و به دنبال روشهاي
نوين رود.
جاويدان:مساله بازهم به آموزش نديدن يا عدم
آموزش مناسب بدنه اجرايي دولت در تامين اجتماعي
و دارايي و همه بخشهاي ديگر بازمي گردد.

جاويدان :با توجه به آنچه تاکنون گفته شد ميخواهم
تاکيد کنم که اتاق بازرگاني براي اينکه در مسير صحيح
گام بردارد بايد به نتايج و دستاوردهاي مراکز تحقيقاتي
توجه کند که البته توجه هم کرده است و اکنون به
دنبال آن است که مشکالت را استخراج کند و راه
حلهايي هم براي کمک به بخش خصوصي و رفع
مشکالت آن بيشتر از گذشته ارائه دهد.

حسيني :ميدانيم که مثال در ترکيه و نيز
کشورهاي اروپايي و دوبي چند جريان اقتصادي
مشخص فعال هستند .سوال بنده نيز اين است
که آيا در ايران جريانات اقتصادي مشخصي وجود
دارند که اجازه سروسامان يافتن امور را نميدهند
يا اينکه نظام اداري ما به لحاظ ساختاري بيبرنامه
و ناهماهنگ است؟
جابرانصاري :حدس من اين است که تاکيد شما

بر اين سوال از آن روست که ميخواهيد بگوييد
اگر جريانهايي سرکار باشند ديگر کاري از دست

مسيري مخالف شما طي ميکند .يا مثال جرياني
شايد احساس کند که اگر واردات به کشور بيشتر
باشد منافعاش بيشتر و بهتر تامين ميشود .اين
جريان تالش ميکند تا جريانهاي سرمايهگذاري
ملي سالم در کشور اصوال شکل نگيرد.
جابرانصاري :من صددرصد با اين طرز تفکر مخالف

هستم و اصال به وجود يا عدم وجود چنين جريانهايي
فکر نميکنم.
رئيسزاده :اما من اعتقاد دارم که اين جريانها وجود
دارند و اثرگذار هم هستند.
جابرانصاري :ببينيد بودن يا نبودن و اثرگذار بودن
يا بياثر بودن چنين جريانهايي تماما به عملکرد و
روحيه خود ما باز ميگردد .من قبول دارم که هيچ
وقت نميتوانيم يک کوه را يکجا بکنيم و اما ميتوانيم
با برداشتن سنگريزههاي جلوي پايمان آغاز کنيم.
اگر هرفردي جلوي پاي خود را بکند ،آن کوه هم
از جا برداشته ميشود .ما در حيطه عقلي و امکاني

حسيني :آيا پشت اين فضاي متالطم ،جريانات
سرمايهاي و حتي غيرسرمايهاي وجود دارند و از
اين تالطم سود ميبرند يا اينکه اين فضا ناشي
از بيبرنامگي و ناهماهنگيها در دستگاههاي
اداري ما است؟
جابرانصاري :من آدم واقع نگري هستم و ميگويم

که فرضا اگر چنين جريانهايي هم وجود داشته باشند
ما به عنوان بخش خصوصي و اتاق بازرگاني چگونه
بايد از موضع خود عقب ننشينيم و تالش کنيم تا اين
مسائل رفع و کم اثر شود.

حسيني :شما معتقديد که مشکالت ما ناشي از
بيبرنامگي است با اينکه پشت اين بيبرنامگيها
برنامهاي نهفته است؟
جابرانصاري :مساله فقط بيبرنامگي است و عادت به

فکر نکردن و کار نکردن .ما بايد اين فرهنگ را تغيير
دهيم تا فضاي کسب و کارمان اصالح شود.

حسيني :سوال من اين است که شما به عنوان يک
فعال بخش خصوصي آيا با جرياناتي خاص که مانع
شما در کسب و کار باشد مواجه شده ايد؟
جابرانصاري :آقاي رئيسزاده مسالهاي را بيان کردند

مثال مدافع منافع ملي هستند ،نيست و مدنظرتان
جريانهاي خالف است.

حسيني :من قضاوت ارزشي نميکنم و مقصودم
وجود يک جريان اثرگذار است.
جابرانصاري :به نظر من اگر جريان اثرگذار خوب

حسيني :اجازه دهيد براي مفهوم شدن بحث يک
مثال بزنم .اگر شما رابطه خود را با کشورهاي
بزرگ دنيا ساماندهي کنيد و بعد هم با شرکتهاي
بزرگ لينک شويد ،جرياني که منافعاش در لينک
شدن با آن شرکتهاي بزرگ نيست خودبخود

و سرجاي خودم بشينم؟ به نظر من اصرار روي
اين تفکر و اين تحليلها موانعي توانفرسا است و
نميتواند توان افزا باشد .تفکرات ياس آور نتيجهاي
جز انفعال ندارد.

حسيني :شما ميگوييد که اين جريانات وجود
ندارد يا ميگوييد که نبايد اين جريانات را مهم
فرض کنيم؟
جابرانصاري :شما ميگوييد هست و من هم ميگويم

نيست .اما بياييد فرض کنيم که هست .حرف من اين
است که اصال چرا بايد وارد اين بحث شويم و درباره
اثرگذاري چنين جرياناتي صحبت کنيم.
رئيسزاده :اين مسالهاي مهم است و نميتوان

نگر
آینده

باشد که کاري به کار ما ندارد و ما هم کاري به کار
او .اما اگر خواست جرياني که از آن صحبت ميشود
خالف مسيري است که ما حرکت ميکنيم...

حسيني :قبول دارم اما در پشت پرده عدم
کاراييها و بيبرنامگيها آيا احساس نميکنيد
که ارادههايي فراقانوني وجود دارند؟
جابرانصاري:اگر باشد آيا من بايد تسليم شوم
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و درد اصلي برايم تداعي شد .اگر سختگيريهاي
بوروکراسي در بانكها و ادارات و تعدد مقررات
موجود ،پيچيدگي و بيبرنامگي ايجاد کرده ،اين
وضعيت محصول يک ديدگاه و جهان بيني خاصي
است .اينکه به خاطر عدم متعهد بودن يک يا دو نفر
به بانک ،مقررات تغيير کند اصال درست نيست .ببينيد
هر سيستمي به جز ورودي و خروجي مقداري هم
نخاله دارد .بايد قبول کنيم که ميتوان به راحتي
خالفکاران را کنار گذاشت و ديگر نيازي به تغيير
مقررات و سختتر کردن آنها نيست .هزينه خالف
ده نفر به مراتب کمتر از کمکردن سرعت کارهاي
صدها نفر ديگر است.

ما ساخته نيست؟

حسيني:من ميخواهم بدانم که اگر چنين
جريانهايي وجود دارند چگونه ميتوان به رغم
وجود آنها فعاليت کرد و مانع اثرگذاريهايشان
شد.
جابرانصاري :البد منظور شما جريانهاي مثبت که

خودمان ميتوانيم موثر باشيم و مطمئنا اگر در اين
حيطه حرکت کنيم بر جريانات مدنظر شما نيز تاثير
خواهد گذاشت.
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میزگرد ماه

به راحتي از کنار آن گذشت و وارد بحث درباره
آن نشد.
جابرانصاري:من اما ترجيح ميدهم که وارد اين
بحث نشوم و به بحث اصلي خودمان که فضاي
کسب و کار است بپردازم .بهبود فضاي کسب و
کار نيازمند يکسري سازوکارهاي خاص است .فرض
کنيم قوانين اصالح شد و دولت هم عملکرد مناسبي
دارد ،آنوقت بايد شرايط و وضعيت خودمان را با
جوامع مشابه مقايسه کنيم .واقعيت اين است که در
جوامع ديگر سازوکارهايي وجود دارد که در کشور
ما وجود ندارد.
حسيني :مهمترين اين سازوکارها چيست؟

رئیسزاده:
یک کرهاي یا ژاپني
در سيستمي که
کار ميکند ،تالش
ميکند رئيس خود
را رشد دهد چراکه
معتقد است اگر
رئيساش ارتقا
پيدا کند ،فضا
براي ارتقا خودش
فراهم ميشود .در
کشور ما اما عموما
تالش ميشود تا
زيرپاي ديگران
خالي شود تا جاي
آنها را بگيريم

نگر
آینده
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پيداکنند و زمينه رشد را درمقابل خود ببينند بسياري
از مشکالت کسب و کار ما رفع ميشود .کره جنوبي
با اهميت دادن به همين واحدهاي کوچک توليدي
به موقعيت امروزي رسيده است.
حسيني:آقاي رئيسزاده شما گويا به وجود
جريانهاي تاثيرگذار اعتقاد داريد .نظر شما در
اين باره چيست؟
رئيسزاده:من از روي مصاديق قضاوت ميکنم.

ببينيد در همين مراسمي که چندي قبل به مناسبت
صدوبيستمين سالگرد تاسيس اتاق بازرگاني برگزار
شد ،نوه خسروشاهي مورد تقدير قرار گرفت و وقتي
براي دريافت لوح روي سن رفت اجازه خواست تا
سخناني کوتاه بگويد .او از اينکه مورد تقدير قرار
گرفته بود تشکر کرد اما گفت که تمامي اموال آبا و
اجدادياش مصادره شده و پيگيريها براي استرداد
آنها نيز به جايي نرسيده است .من بعد از انقالب
تاکنون مسووليتهايي در +ارتباط با تجارت بين الملل
و تدارکات بخش صنعت به خصوص در زمان جنگ
داشتهام و شهادت ميدهم که ما با مشکلي فرهنگي
تحت عنوان تنگ نظري مواجه ايم .بنابراين آنچه شما
تحت عنوان وجود جريانهايي تاثيرگذار از آن سخن
ميگوييد به همين مساله فرهنگي مربوط است و
اصالح آن زمان زيادي ميبرد و براي اصالح آن نيز

بايد از رئوس شروع کرد .اگر به آرشيو سازمان توسعه
تجارت رجوع کنيد ميبينيد که از ميان شرکتهايي
که در اولين سالها به عنوان صادر کننده نمونه لوج
تقدير گرفتند تعداد کمي امروز باقي ماندهاند .مساله
اين است که ما ايرانيها به لحاظ فرهنگي تحمل
بزرگ شدن و رشد شرکتها را نداريم .به نظر من
اين عدم تحمل داليل خاصي دارد .اول اينکه اقتصاد
ما نفتي است و دولتها خودشان را بينياز از بخش
خصوصي ميدانند .اين درحالي است که مثال در
کشور آلمان رئيس هيات مديره کمپاني بنز قابل
احترام است و برايش ارزش قايل ميشوند و حساب
خاصي براي گفتهها و تجربههايش باز ميکنند .کشور
ما اما به دليل اهميت نيافتن بخش خصوصي وارد دور
تسلسل شده است .ايران و کره همزمان رفرم اقتصادي
خود را آغاز کردند اما نگاه فرهنگي کره بسيار تسهيل
کننده کار بود .يک کرهاي و ژاپني در سيستمي که کار
ميکند ،تالش ميکند رئيس خود را رشد دهد چراکه
معتقد است اگر رئيسش ارتقا پيدا کند ،فضا براي ارتقا
خودش فراهم ميشود .در کشور ما اما عموما تالش
ميشود تا زيرپاي ديگران خالي شود تا جاي آنها را
بگيريم .من در طول اين سالها شاهد بودم که برخي
وزرا تالش کردند بنگاههاي بزرگي را به ثبت برسانند
اما به دليل برخي عوامل فرهنگي عموم اين شرکتها

جابرانصاري :در آن جوامع حتي اگر دولت از يک بنگاه
بخشخصوصيخريدميکندهرگزپيمانسفيدامضا
نميگيرد و از بنگاه خصوصي ضمانتنامه بانکي براي
پيش پرداخت و ضمانت بانکي براي حسن انجام کار و...
نميخواهد و يکطرفه زمان انجام کار و پرداخت هزينه
و ديگر امور را تعيين نميکند .راستش قراردادهاي
خريد دولت از بخش خصوصي شبيه قراردادهاي قرون
وسطي است .در اين وضعيت ،بنگاهها از دولت طلب
دارند و لذا قادر به پرداخت تعهدات بانکي خود نيز
نيستند و از آن طرف بانكها شاکي بخش خصوصي
هستند و دولت هم سوال ميکند که چرا بخش
خصوصي تعهدات خود را معوق نگاه
داشتهاست .اما وقتي با طرف خارجي
معامله ميکنيم همان ابتدا شرايط
خود را اعالم ميکند و تحويل گيرنده
کاال نيز شخص ثالث شناسنامه دار
است .بازرسي کننده نيز يک شرکت
بوکار
پيشنهادهاي کنفدراسيون صنعت ايران درباره چگونگي بهبود فضاي کس 
مستقل جهاني است .پرداخت کننده
پول نيز يک بنگاه مستقل است .در
کنفدراسيون صنعت ايران در واکنش به اليحه ايجاد فضاي است؟ آيا تجربه آن کشورها با پيشنويس قانون اتاق مشابهت
ايران اما چنين خبري نيست و
مساعد کارآفريني و رفع موانع کس 
بوکار ،تشکيل يک کميته دارد و اگر پاس��خ س��وال منفي باشد بايد بررسي کرد آنها چه
چنين سيستمي وجود ندارد .مثال
ملي متشکل از مديريت اجرايي بخش دولتي و راهبران بخش مسيري را انتخاب کردهاند و چرا ما مسيري را انتخاب کردهايم
در معامالت شرکت گاز و نفت
خصوصي به منظور تدوين يک پروژه ملي را خواس�تار شده و که احتماالً ميزان موفقيت آن ناچيز و کم رنگ خواهد بود و در
ما که باالترين مراودات را دارند،
در حاش�يه تدوين اليحه بهبود فضاي کس� 
بوکار توسط اتاق اين شرايط جز از دست دادن فرصت طاليي براي بهبود فضاي
دريافت کننده و پرداخت کننده و
بوکار ،اقدام ديگري صورت نگرفته است .در پاسخ به سوال
ايران ،در نامه خود به اتاق بازرگاني به ارائه ديدگاههاي تکميلي کس 
بازرس خود شرکت است .بنابراين
خود پرداختهاند .در اين گزارش ابتدا پاس�خي به اين پرس�ش اول بايد گفت:
ما در بخش خصوصي نيازمند
داده شده اس�ت که آيا نوشتن قانون و تصويب آن در مجلس
بوکار با تغيير انگارههاي
تغيير و بهبود فضاي کس�� 
تاسيس موسسات بازرسي حرفهاي،
ميتواند در بهبود فضاي کس�ب وکار مؤثر و مفيد واقع شود و
ذهني همراه است و چنانچه تغييري در پارادايمهاي
موسسات اعتباري درجه بندي
آيا تجربه ساير کشورها هم اين چنين بوده است يا اينکه شيوه مديران و دس��تاندرکاران اقتصادي ب��ه وجود نيايد ،فضاي
شده ،موسسات تحويل گيرنده و
برخورد آنها با اصالح فضاي کس 
بوکار بهبود نمييابد ،چنانچه در سالهاي اخير شاهد
بوکار به گونه ديگر بوده است؟ کس�� 
تحويل دهنده هستيم که اتفاقا باعث
همچنين در بخشي ديگر در اين گزارش ،با فرض اينکه نوشتن اين امر بودهايم .به عبارت ديگر بهبود و اصالح ساختار فضاي
اشتغال زايي زيادي ميشود .مساله
بوکار بر پايه تحول در انگارههاي ذهن��ي (پارادايمها)
قانون ميتواند مؤثر واقع شود ،جزئيات پيش نويس قانون مورد کس�� 
ديگري که آقاي رئيسزاده هم به آن
اش�اره اتاق ايران و نکات مثبت و منف�ي آن مورد ارزيابي قرار شکل ميگيرد و به همين جهت در شرايط اقتصادي و فضاي
اشاره کردند اين است که اگر فضاي
گرفته است .در ادامه بخشهاي عمده اين گزارش راهبردي را کسب وکار امروز ،بيش��تر به تحول در انگارههاي ذهني نياز
کسب و کار براي واحدهاي کوچک
مطالعهميکنيد.
داري��م تا تهيه و تدوين قوانين جديد .فضا و اتمس��فر حاکم
و متوسط فراهم شود ،هشتاد درصد
بوکار ،ساخته و پرداخته پارادايمهاي ذهني افراد به
بر کس�� 
راه براي بهبود فضاي کسب و کار
پس از مطالع��ه «پيشنويس قانون ايجاد فضاي مس��اعد ويژه سياستگذاران و مجريان کليدي عرصه اقتصادي کشور
در ايران طي شده است .متاسفانه ما
کارآفريني و رفع موانع کس�� 
بوکار» اين سوال به ذهن متبادر اس��ت،بنابراين تا زماني که انگارهها تغيير نکند ،تصميمات و
همواره به صنايع بزرگ ميانديشيم
ميش��ود که آيا براي بهبود فضاي کس�� 
بوکار ،نوشتن قانون اقدامات مرتبط با اين حوزه کم اثر يا بيخاصيت خواهد بود.
و از صنايع کوچک غافل ميشويم.
چارهساز است و ميتواند مشکالت موجود کشور را حل کند؟ پس در گام اول بايد به س��راغ انگارههاي ذهني رفت و آنها را
مثال وزارت علوم براي تاسيس
آيا کش��ورهاي ديگر به ويژه کشورهاي مشابه ما اين مسير را دستخوش تغيير و تحول نمود .اگر اين مرحله با يک موفقيت
يک موسسه تحقيقاتي کوچک در
براي بهبود فضاي کسب وکار خود انتخاب کردهاند؟ اگر جواب نسبي همراه بود آنگاه طراحي يک پروژه يا برنامه ملي بهبود
زمينه فضاي کسب و کار دو سال
س��وال مثبت باشد ،سوال ديگري طرح ميشود و آن اينکه آيا فضاي کس��ب وکار ميتواند شرايط موجود را در حوزه کسب
است که مجوز صادر نکرده است.
اتاق ايران در نوشتن قانون مورد اشاره از تجربيات آنها سود برده وکارها تغيير دهد.
اگر بنگاههاي کوچک آزادي عمل

اولويت نقشه راه بر قانون مصوب
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تبديل به بنگاههاي موفقي در زمينه صنعت و تجارت
نشدند .درحاليکه در برخي موارد هم اين شرکتها
چنان موفق عمل کردند که باعث تاثير مثبت در روابط
سياسي ايران با ديگر کشورها نيز شدند.اما به آن دليل
که گويي نگاه ما نگاه رقابت بود و نه نگاه رفاقت ،براي
رشد چنين بنگاههايي مانع تراشي صورت ميگرفت.
خالصه اينکه فعال بخش خصوصي ما شايد اکنون
بدون دغدغه ميتواند خارج از کشور سرمايهگذاري
و فعاليت اقتصادي کند اما داخل کشور دغدغههايي
وجود دارد که آرامش را از او ميگيرد.

حسيني :آيا اين احساس نگراني به آن دليل است
که عدهاي در سيستمهاي دولتي به لحاظ فرهنگي
و فکري نگاه مثبتي به رشد و توسعه بنگاههاي
بخش خصوصي ندارند؟ يا اينکه صحبت فقط بر
سر نگاه فرهنگي نيست و جريانهايي اقتصادي
درپي سود بيشتر و بهره برداري از چنين فضاهايي
هستند؟
رئيسزاده :به جز مشکل فرهنگي ،اين مساله که شما

از آن طرف کماکان تعرفه  90درصدي خودرو برقرار
باشد .چرا تعرفه خودرو پايين نميآيد؟ به اين دليل
که به فرجام شرکتهاي خودروسازي ميانديشيم
که اکنون هم مشکل نقدينگي دارد و با پايين آمدن
تعرفهها تعداد زيادي نيروي کار ،بيکار ميشوند .يا
اينکه امروز اگر از واردات سوخت صحبت ميشود
بايد بخش خصوصي هم اجازه وارد کردن سوخت را
داشته باشد .اين مساله درمورد اقالم اساسي موردنياز
مردم نيز صدق ميکند.
در اين ميان اما عدهاي به بهانه اينکه دلسوز مردم
هستند اعمال سليقه ميکنند و ميشوند همان
جرياناتي که شما از آن صحبت ميکنيد .بنابراين به
نظر من هنوز فضاي رقابت سالم در کسب و کار ما
شکل نگرفته است.

را باال ببرد تا انحصار و سهم عمدهاي از يک بازار را
دراختيار بگيرد .مثال دو کمپاني خودروساز اروپايي
و ژاپن با هم ادغام ميشوند و يک برند جديد را
عرضه ميکنند تا بتوانند سهم بيشتري از بازار را به
خود اختصاص دهند .در کشور ما اما چنين نقشي را
ارکان صدور مجوز ايفا ميکنند .به عبارت ديگر چون
شفافيت وجود ندارد به دنبال استفاده از رانتي هستيم
که از وراي صدور برخي مجوزهاي خاص تامين
ميشود و فضاي رقابتي را از ميان ميبرد.

حسيني :براي اصالح اين وضعيت چه دربخش
خصوصي و چه دربخش دولتي بايد روي چه نکاتي
بيشتر متمرکز شد؟
رئيسزاده :نميتوان روي بخش خاصي متمرکز شد

و بايد روي مجموعهاي از بخشها کار کرد .مثال در
حسيني :رقابت خودبخود سود را کم ميکند و اين دوره در اتاق بازرگاني تعامل خوبي با قوه قضائيه و
ناکارآمدها را از بازار خارج ميسازد .مساله اين مقننه صورت گرفت و قوه مجريه نيز تاحدودي با اتاق
است که جريانهاي سرمايه در هيچ کجاي دنيا به بازرگاني همراه شد درحاليکه در اتاق بازرگاني نيازمند
دنبال رقابت نيستند و ذاتا درپي انحصار هستند .تعامل بيشتري با قوه مجريه هستيم چراکه براي بهبود
ميگوييد نيز صادق است .ببينيد مسائل اقتصادي در آيا اين جريانها افرادي نيستند که خواهان عدم شاخصهاي ده گانه فضاي کسب و کار طرف حساب
برخي مسائل سياسي ريشه دارد .مثال اکنون که به شفاف شدن فضاي کسب و کار هستند و منافع ما دولت است .مضاف براين بايد کار فرهنگي انجام
شود تا نگاه عمومي جامعه به يک کارآفرين و صاحب
شان در اين عدم شفافيتها تامين ميشود؟
سمتهدفمندسازيحرکتميکنيمبايدتوجهداشته
باشيم که تمامي ابزارها فراهم نشود ،پاسخ مناسب رئيسزاده :در اقتصاد سرمايه داري هر بنگاهي سعي صنعت تغيير کند .در کشور ما بايد اين فرهنگ که
نيز اخذ نخواهد شد .نميتوان بنزين را گران کرد و ميکند با ادغام در برخي مجموعهها توان مالياش هرچه بزرگتر شوي در معرض پرتاب بيشتر سنگ
قرار ميگيري رفع شود و رفع آن
نيازمند همتي همگاني است و کل
بوکار قبل از آن که نيازمند يک قانون شود و براي ايجاد يک تفاهم و همسويي در بين تمام ذينفعان،
بهبود فضاي کس 
حاکميت بايد اعالم کند طرفدار
باش��د ،نيازمند تدوين يک برنامه و پروژه ملي است که تمام موارد گزارش به اش��تراک گذاشته شود و درصورت وجود
کساني است که قادر باشند تامين
ابهام ،اقدامات الزم در جهت رفع آن صورت گيرد.
بايد مشخصات زير را دارا باشد:
اشتغال کنند .بايد ريشه يابي شود
 )1-2ي��ک کميته ملي متش��کل از بازيگران کليدي مديريت  )7-2پروژه ملي بهبود فضاي کس��ب وکار با درنظر گرفتن 3
که چرا سرمايهگذاران ما حاضرند
اجرايي بخش دولتي (باالترين مقام مديريت اجرايي) و راهبران موضوع محوري يعني گزارش نتايج اندازهگيري و بررسي وضع
سرمايه خود را به چين ببرند اما
بوکار ،اهداف برنامههاي مندرج در چشمانداز بيست
بخش خصوصي سازماندهي ش��ود .اين کميته باالترين رکن موجود کس 
در کشور خودمان که بسيار نيازمند
بوکار ساله کشور و بهره مندي از تجارب ساير کشورها در اين خصوص
تصميمگي��ري در خصوص تغيير و بهبود فضاي کس�� 
اشتغال زايي نيز هستيم ،حاضر به
و استانداردهاي پذيرفته شده در مورد ارتقاي تک تک معيارهاي
خواهد بود.
سرمايهگذاري نشوند .بايد ريشه يابي
 )2-2کميته مورد نظر بايد اراده ملي را به تغيير و بهبود فضاي دهگانه ،طراحي و تدوين شود .در اين پروژه ،جزئيات برنامههايي
شود که چرا ارکان باالي حکومت
بوکار ميشود ،بايد مشخص شود.
بوکار به نمايش بگذارد تا زير مجموعههاي مختلف دولتي که منجربه تغيير فضاي کس 
کس 
ما از لزوم توسعه بخش خصوصي
در صورتي که اجراي پروژه ملي مورد اشاره نيازمند قانون
و خصوصي ،برنامهه��ا و اقدامات مورد تأيي��د کميته را انجام
سخن ميگويند اما در صحنه اجرا
باشد ،بايد قانون توسط ذي نفعان پيشنهاد و پس از تأييد
دهند،بنابراين ضروريس��ت تعهد عملي باالترين مقام اجرايي
قوه مجريه چنين فضايي را فراهم
دولتي و دستاندرکاران کليدي بخش خصوصي کشور عينيت کميته ملي جهت تصويب به مجلس ارسال شود .بديهي است
نميکند .آن جريانهايي که شما از
پس از تصويب به مجلس براي دستاندرکاران الزماالجرا خواهد
داشته و آن را پشتيباني کنند.
آن صحبت ميکنيد نيز در اينجا
 )3-2الزم است ،يک برنامه کاري هدفمند براي انجام ماموريت بود .به عنوان مثال اگر قرار باش��د معي��ار آزادي مالي يا پولي
خود را نشان ميدهد .نبايد وجود
کميته مل��ي با ويژگي زير تدوين ش��ود (برنامه  SMARTي��ا مالياتي با تغيير يا حذف قوانين همراه باش��د ،زيرمجموعه
اين جريانها را انکار کرد بلکه نيازمند
باشد) :برنامه مشخص ( ،)Specificبرنامه قابل اندازهگيري مربوطه ،قوانين الزم را تدوين و پس از تاييد کميته ملي جهت
ارادهاي براي بياثرکردن اين جريانها
( ،)Measurableبرنامه قابل دس��تيابي ( ،)Achievableتصويب به مجلس ارسال ميشود.
هستيم .بايد فضايي ايجاد کنيم تا
قوانين جديد موردنياز بايد با يک يا چند برنامه پروژه ملي
نتيجهگرا ب��ودن برنام��ه ( ،)Result – Orientedمدت و
قوانيني مشخص براي حمايت از
ارتباط علت و معلولي داشته باشند و براي اجراي روانتر و
زمان مشخص برنامه ()Timely
کارآفرينان تصويب شود .يکي از
 )4-2اين کميته در زير مجموعه خود ،کارشناسان و متوليان مناسبتر برنامهها نوشته شود .بديهي است که برنامهها هم يک
مشکالت ما در اتاق بازرگاني ،عدم
بوکار را سازماندهي کند رابطه علت و معلولي با مشکالت و مسائلي که در مرحله شناخت
مرتبط با معيارهاي دهگانه فضاي کس 
انتشار شاخصهاي بانک مرکزي
تا ابتدا وضع موجود کشور در چارچوب معيارهاي دهگانه فضاي وضع موجود و نتايج اندازهگيري استخراج شدهاند ،خواهند داشت.
است کمااينکه اين شاخصها بايد
بوکار به صورت دقيق و شفاف و با جزئيات مندرج در زير بنابراين قانوني که اين فرايند را طي نکرده باشد ،نميتواند در تغيير
کس 
به رويت مقامات بلندپايه برسد تا
وضع موجود کارساز باشد و احتماال محدوديتي به محدوديتهاي
معيارهاي مربوطه ،مورد شناسايي و اندازهگيري قرار گيرد.
تصميمها براساس واقعيات موجود
 )5-2خروج��ي گزارشهاي وضع موجود در معيارهاي دهگانه فعل��ي اضافه ميکند .اين موضوع بايد م��ورد تاکيد قرار گيرد و
گرفته شود چراکه اقتصاد ،دستوري
بررس��ي ش��ود و گزارش نهاي��ي که حاوي مش��کالت فضاي قانوني خارج از اين چارچوب در مجلس تصويب نشود ،ذکر اين
نيست و اقتصاد دستوري در درازمدت
بوکار باشد ،منتشر شود .ضمن آنکه حول نتايج آن گزارش ،نکته ضروري است که پيش نويس قانون اتاق ايران با اين رويکرد
کس 
دوام نخواهد داشت .بنابراين اقتصاد
يک تفاهم مش��ترک ملي بين اعضاي کميت��ه اعم از دولتي و مغايرت بني��ادي دارد و به احتمال قوي در صورت تصويب اين
مجموعهاي پيچيده است و بايد
قانون ،نه تنها وضعيت موجود دستخوش تحول مثبت نخواهد
خصوصي وجود داشته باشد.
همه پيچيدگيهاي اين مجموعه را
 )6-2گزارش مورد نظر در سازمانها ،نهادها ،بنگاهها و ...توزيع شد بلکه ممکن است آثار سويي هم داشته باشد.
با يکديگر نگريست.
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جاویدان:
بخشخصوصي
اگر بنادارد که
ضربه نخورد
بايد بهاندازه
داراييهايش
متعهدشود
و نه بهاندازه
آرزوهايش.
بسياري از
مشکالت امروز
بانكهاي ما
بدين لحاظ ايجاد
شده که اين اصل
اساسي تجارت
هنوزنهادينه
نشده است
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بوكار را به خود اختصاص
بانک جهانی هر س�اله با ارزیابی ده ش�اخص بدین ترتیب آمار و شاخص های منتشر شده از بهترين فضاهاي كس 
تعريف ش�ده جایگاه کش�ورها به لحاظ شرایط وضعیت نامناسب شرایط کس�ب و کار در ایران دادهاند و كشورهاي امارات رتبه ،33بحرين رتبه
کس�ب و کار را بررس�ي و رتبه بن�دي ميكند( .ک�ه رتب�ه  ۱۳۱را در س�ال  ۲۰۰۷و رتبه  ۱۳۵را  ،20چين رتب�ه  ، 89مالزي رتبه  ،23آذربايجان
به طوركلي محیط کس�ب و کار توصیف کننده نیز در سال  ۲۰۰۸داشته ایم) حکایت از آن دارد رتبه  38و تركيه نیز رتبه  73را به خود اختصاص
مجموع�ه عواملی اس�ت که بر عملک�رد بنگاه که به نگاه�ی آینده نگرانه برای بهبود و ارتقای دادهاند.همچنين سوريه در رتبه  ،143عراق در
های اقتصادی تأثیر می گذارد اما مدیران بنگاه شرايط كسب و كار در ايران احتياج است چراكه رتبه  153و افغانستان در رتبه  160قرار گرفتهاند
که نش�ان از عقب تر بودن
ها نمی توانن�د آن عوامل
بررسي مقايسه اي شاخص های کسب و کار ايران در ميان کشورهاي جهان براي سالهاي  2007تا 2010
شرایط اين كشورها نسبت
را به سهولت تغییر دهند.
رتبه کشور رتبه کشور رتبه کشور رتبه کشور به ای�ران دارد .البته آنچه
بانک جهانی با رتبه بندي
باع�ث بهبود پن�ج پلهاي
كش�ورها به لحاظ شرايط
شاخص
در 2009
در 2008
در 2010
در 2007
رتبه بن�دي كس�ب و كار
فض�اي كس�ب و كار در
رتبه سهولت کسب و کار
142
135
131
137
در ايران به نس�بت س�ال
پ�ي اي�ن هدف اس�ت كه
 -1تاسيس و راه اندازي يک شرکت
96
77
66
48
گذش�ته شده ،س�ه عامل
اصالحات انجام ش�ده در
 -2اخذ مجوز تاسيس و راه اندازي کارگاه
165
164
158
141
تس�هيل فرآين�د ص�دور
کش�ورهای مختل�ف را به
 -3استخدام و اخراج نيروي کار
147
141
143
137
مجوز ساخت و ساز توسط
اطلاع ديگر کش�ورهای
 -4ثبت مالکيت
147
143
141
153
شهرداريها ،بهبود فرآيند
برس�اند تا آن کشورها نيز
 -5اخذ اعتبار
84
68
62
113
ثب�ت ش�ركتها و كوت�اه
با الگو ب�رداری از وضعیت
گذاران
سرمايه
از
حمايت
-6
164
158
158
165
شدن فرآيند ترخيص كاال
كش�ورهايي كه رتبه هاي
بوده اس�ت .در عين حال،
بهت�ري دارن�د ،بتوانن�د
 -7پرداخت ماليات
104
97
94
117
اين گزارش نشان ميدهد
ش�رایط خ�ود را بهب�ود
 -8تجارت برون مرزي
142
135
129
134
ك�ه برخي از ش�اخصهاي
ببخش�ند .مطابق گزارش
فعاليت
يک
انحالل
-9
107
118
110
109
محاس�به فضاي كس�ب و
س�ال  2010بان�ك جهاني
 -10اجراي قراردادها
56
57
54
53
كار از جمله شاخص فرآيند
در میان  10شاخص تعیین
شده برای بررسی شرایط کسب و کار 5،شاخص ایران با کسب رتبه  137در سال  2010در جایگاه اخذ وام توسط فعاالن اقتصادي در جهت عكس
تعیی�ن کننده در ای�ران تنزل داش�ته و در دو پایین تری نسبت به موقعیت خود در سال های حركت كرد ه چهارپله بدتر شده است.
آنچنانکه گفته آمد ،وضعیت فضای کسب و
ش�اخص نیز ش�رایط ایران تغییر نكرده است 2007 .و  2008قرار گرفته است .در رتبهبندي سال
ای�ران در رتبه بندي ش�رايط کس�ب و کار ،در  2010بانک جهانی كشورهاي سنگاپور ،نيوزلند ،کار در ایران نسبت به سال گذشته از رتبه  142به
رتبه 137بهبودیافتهاست،اما
س�ال 2010رتبه  137و در سال  2009رتبه  142را هنگ كنگ ،آمريكا ،انگليس ،دانمارك ،ايرلند،
اگر توجه كنيم كه با این
در میان  181کشور جهان به دست آورده است .كانادا ،استراليا و نروژ به ترتيب  10رتبه نخست

اقتصاد
علیهاقتصاد

پروندهای درباره
شاخص های فضای کسب و کار در ایران

رتبه تازه ،در جایگاهی قرار گرفته ایم که 2سال
پیش قرار داشتیم ،نباید از این پیشرفت چندان
خرس�ند باش�يم چه آنکه کش�وری که در افق
 1404قرار است به شکوفاترین و قدرتمندترین
کشور منطقه خاورمیانه تبدیل شود ،اين ميزان
پيشرفت بسیار ناكافي و ناچيز است .البته رييس
كل س�ازمان س�رمايهگذاري ايران ك�ه زير نظر
وزارت اقتصاد فعاليت ميكند ،وعده داده كه تا
پايان سال جاري ،رتبه فضاي كسبوكار ايران را
با همكاري دستگاههاي مختلف به عدد دورقمي
و حداق�ل  99بهبود بخش�د .نباي�د از نظر دور
داشت که مطابق گزارش بانك جهاني بيشترين
اصالح�ات براي بهب�ود فضاي كس�ب و كار در
منطقه خاورميانه صورت گرفته و خود نش�انگر
جاری بودن رقابتي فش�رده در میان كشورهاي
اين منطقه است .در اين ميان ،عربستان ،امارات،
مصر و اردن بيشترين اصالحات را انجام دادهاند،
ب�ه گونهاي كه عربس�تان به رتب ه بيس�ابقه 13
دست يافتهاست .در چنین شرایطی که حکایت
از آهنگ حركت سریع کشورهای منطقه به سوی
توسعه دارد ،بدون یک برنامه ریزی آینده نگرانه،
رس�یدن به اهداف متعالی و پیش بینی شده در
سند چشمانداز نه تنها ممکن نیست که چه بسا
حفظ جایگاه موجود نیز مطالبه ای چندان سهل
و آس�ان نباشد .بدین ترتیب فضای کسب و کار
ایران محتاج تدبیر و توجهی بیشتر است.
در صفح�ات آت�ی ای�ن پرونده گزارش�ی از
وضعیت ده شاخص کس�ب و کار در ایران را نیز
خواهیدخواند.

دولت کوتاه بیاید
بوکار
عوامل موثر بر بهبود فضاي کس 

نگر
آینده
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سيطره دولت بر
کليهنهادهاي
پولي و مالي به
کارگزاران دولت
قدرت زيادي داده
است که با در دست
داشتنقلمهاي
طاليي عالوه بر
اعمالسليقههاي
فردي و جمعي،
تخصيص منابع را
غيررقابتي و رانتي
نموده است
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هر چند بانک جهاني به عنوان
بوکار
متوليسنجشفضايکس 
در کش�ورهاي جه�ان معتق�د
است که براي سنجش و ارزيابي
بوکار بايس�تي 10
فضاي کس� 
ش�اخص اصلي را مورد ارزيابي
سعيد شيرکوند قرار داد ،ا ّم�ا با توجه به ادبيات
استاداقتصاد و پيش�ينه پژوهش ارائه ش�ده
توسط صاحب نظران مختلف که
توسط بانک جهاني مورد استناد قرار گرفته است عالوه بر
بوکار الزم
ده شاخص تاکيد شده براي سنجش فضاي کس 
است محيط اقصادي کش�ورها نيز از ويژگيها و شرايطي
برخوردار باش�ند که ش�اخصهاي محاس�به شده گوياي
واقعيت حاکم بر اقتصاد کش�ور باش�د .بر اين اس�اس در
صورتيکه هدف معرفي راهکارها و سياستهايي باشد که
بوکار در کشور باشد الزم است
منجر به بهبود فضاي کس 
پيش از بررسي ش�اخصهاي دهگانه معرفي شده توسط
بانک جهاني به بررس�ي و ارزياب�ي محيط کالن اقتصادي
کشور نيز پرداخته شود .در اين مختصر سعي شده است
عوام�ل موثر بر بهبود محيط کالن اقتصادي با اس�تناد به
مطالعات و پژوهشهاي مختلف انجام شده مورد توجه قرار
گرفته تا زمينه مناسب براي سنجش و ارزيابي شاخصهاي
دهگانه م�ورد تأکيد بانک جهان�ي و روشهاي بهبود آن
فراهم ش�ود .براساس مطالعات و اس�ناد ارائه شده توسط
صاحب نظران مورد وث�وق بانک جهاني و مطالعات انجام
ش�ده در کشور ايران و همچنين ضمائم و اسناد پشتيبان
برنامههاي سوم و چهام توسعه عوامل موثر بر بهبود محيط
کالن اقتصادي ايران در سه دسته قابل طبقهبندي است:
 )1جايگاه ،نقش ،سياس�تها و برنامهريزيهاي دولت در
عرصهاقتصاد
 )2نهاده�اي رس�مي و غيررس�مي موثر ب�ر فعاليتهاي
اقتصادي
 )3نظام حقوقي و قضاي حاکم بر قراردادهاي اقتصادي
عوامل فوق الذکر به صورت مس�تقيم يا غيرمستقيم
بر ش�اخصهاي 10گانه معرفي ش�ده توسط بانک جهاني
موثر ميباشند که در محاسبات بانک جهاني مستتر است
ا ّم�ا بدليل ش�رايط خاص حاکم بر کش�ور و فقدان ارتباط
سيستماتيک در گزارشهاي بانک جهاني کمتر مورد توجه
قرار گرفته اس�ت .سه دسته عوامل فوق از اولين گام يک
فعاليت اقتصادي يعني شاخص مربوط به تصميمگيري در
خصوص آغاز فعاليت تا آخرين گام که اعالم ورشکستگي
يا پايان يک فعاليت ميباشد را تحت تأثير قرار ميدهد و
ل�ذا جهت بهبود در ايجاد و پايداري يک محيط اقتصادي
مناسب الزم است اقدامات زير صورت پذيرد.
بهبود در جايگاه ،نقش ،سياستها و برنامههاي دولت
در عرصه اقتصادي :هر چند دولتها در همه کش�ورها
زمينه ساز و شکل دهنده اصلي محيط اقتصادي ميباشند
ا ّما در کش�ور ايران بدليل ساختار حکومت و دولت که به
ش�دت متأثر از درآمدهاي نفتي بوده است و در طي چند

دهه به گس�ترش بيح�دو حصر حضور دول�ت در عرصه
سياستگذاري ،نظارت و تصدي گري انجاميده است دولت
جايگاه خاص و منحصر به فردي بدس�ت آورده است .لذا
در صورتيکه ضروري باشد بهبودي در شاخصهاي فضاي
بوکار ايجاد شود الزم است حکومت و دولت اقدامات
کس 
زير را به انجام رساند.
الف) بهبود فرآيندهاي قانونگذاري :قانونگذاري در کشور
از مرحله تدوين چش�مانداز ،تهيه و تنظيم برنامههاي 5
س�اله و قوانين اجرايي ديگر عموم ًا توس�ط بخش دولتي
ص�ورت ميگي�رد ،اس�تفاده از بخش خصوص�ي و خرد
جمعي فعاالن بخش خصوصي اساس ًا مبناي تدوين قوانين
نميباش�د .هر چند در برخي زمانها س�عي ميشود که از
دايره هسته دولت خارج شده و برخي نظرات و ديدگاهها
نيز بصورت نمايشي و نمادين مورد استفاده قرار گيرد ا ّما
روح حاکم بر کليه قوانين متأثر از اراده و خواست حاکميت
و دولت ميباشد .سردرگمي در قوانين ،بيثباتي در اجراي
قوانين ،تفسيرهاي سليقهاي از قانون اصليترين مشکل
قانون گذاري در ايران اس�ت هر چند بيتوجهي به اجراي
آن نيز همواره مزيد بر علت است.
ب) بهبود سياس�تها و خط مشي گذاريهاي در تجارت
خارجي :در کش�ور ايران اس�اس برقراري ارتباط با ساير
کشورها ،اتحاديهها ،سازمانهاي بينالمللي و ...بر اساس
اه�داف و انتظارات سياس�ي يا ايدئولوژيکي بوده اس�ت.
اکثر رفت و آمدها ،فعال ش�دن س�فارتخانهها ،مذاکرات
بينالمللي،انعقادپروتکلهابااهدافسياسيوايدئولوژيک
صورت ميپذي�رد .اهداف اقتصادي و انتظارات بخشهاي
مختلفهاي اقتصادي از جمله بخش خصوصي در اين ميان
به صورت حاشيهاي ديده ميشود که بايستي يک تجديد
نظر اساس�ي صورت گيرد و حداقل يک�ي از اهداف روابط
خارجي پاسخگويي به انتظارات اقتصادي گردد.
ج) محدود کردن گس�تره انحصارات و امتي�ازات دولتي:
بدليل سيطره بسيار زياد بخشهاي دولتي و شبه دولتي بر
امور اقتصادي ،گستره حضور دولت عالوه بر موارد مذکور
در صدراصل  44به تمامي حوزهها و فعاليتها تسري پيدا
کرده اس�ت عالوه بر اين حضور گس�ترده دولت در قالب
تصدي گريه�اي اقتصادي و از بين ب�ردن فضاي تنفس
براي فعاليتهاي بخش خصوصي ،انحصار اعطاي بسياري
از امتيازات و مجوزها را نيز در اختيار گرفته است .سيطره
دول�ت بر کليه نهادهاي پولي و مالي ب�ه کارگزاران دولت
قدرت زيادي داده اس�ت که با در دس�ت داشتن قلمهاي
طاليي عالوه بر اعمال سليقههاي فردي و جمعي ،تخصيص
منابع را غيررقابتي و رانتي نموده اس�ت .در چنين محيط
آلوده و غيرش�فاف امکان شکلگيري و رشد فعاليتهاي
اقتصادي رقابتي و س�الم بدون حمايته�اي دولت وجود
نداش�ته و در برخي مواقع يا فعاليتهاي اقتصادي مبتني
برران�ت ش�کل خواهد گرف�ت .کاهش ج�دي انحصارات
دولت�ي ،خ�روج دول�ت از فعاليته�اي و تصديگرايانه،
ساماندهي نحوه اعطاي امتيازات به بصورت شفاف موجب
بهينه و کارآمد ش�دن نق�ش دولت خواهد ش�د .انتقال
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بوکار در ایران
آینده فضای کس 

پرونده ویژه

دولت از جايگاه تصدي گري به جايگاه سياستگذاري و
نظارتي و همچنين تالش براي دستيابي به شاخصهاي
حکمراني خوب از ديگر الزامات مربوط به بهبود محيط
اقتصادي اس�ت .با توجه به تدوين شاخصهاي مربوط
به حکمراني خ�وب دو حوزههاي سياس�ي ،فرهنگي،
اجتماعي و حقوق اقتصادي اتخاذ رويکرد مناسب براي
دس�تيابي به اين شاخصها ميتواند گام مهمي در اين
جهت تلقي شود.
س�ازماندهي و نهادهاي رس�مي و غيررس�مي
موجود در عرصه اقتصادي :ايجاد ش�فافيت هر
چه بيش�تر در روابط و مناس�بات سياس�ي ،اجتماعي
و اقتص�ادي خصوص ًا ايجاد جري�ان آزاد اطالعات و به
رسميت ش�ناختن حقوق فردي ،اجتماعي و اقتصادي
اش�خاص حقيقي و حقوقي موقعيت و شرايط مناسب
را براي ش�کلگيري نهادهاي رسمي مورد نياز اقتصاد
فراهم ميآورد .هر چقدر امکان ش�کلگيري نهادهاي
رسمي در روابط و مناس�بات اقتصادي جامعه افزايش
يابد نقش و جايگاه نهادهاي غيررسمي کاهش مييابد.
بوکار و تقويت
اتحاديهها ،اصناف و انجمنها ي کس� 
نق�ش و اهمي�ت آن�ان از عوامل موثر بر ش�کلگيري
و گس�ترش نهادهاي رس�مي ميباش�ند .اي�ن نهادها
ميتوانند به عنوان مکم�ل نهادهاي دولتي در فرآيند
اصالح امور اقتصادي جامعه باشند .اينگونه نهادها که
در حوزه بخش خصوص�ي موجب تقويت قانون گرايي
در مقابل رفتارهاي غيرقانوني و غيررس�مي ميشوند
در بسياري از مواقع ميتوانند حتي مددکار نظام قضايي
در رس�يدگي ب�ه دعاوي و اختالفات باش�ند .هر چند
دولتها همواره کوشيدهاند کليه مراحل مربوط به انجام
فعاليته�اي اقتصادي از مرحله اخ�ذ مجوز تا آخرين
گام مربوط به انحالل بنگاههاي اقتصادي را خود انجام
دهند .با س�اماندهي نهادهاي رسمي اين امکان فراهم
ميگردد که بس�ياري از اين مراحل مانند اخذ مجوز و
انجام نظارتهاي الزم در کليه مراحل مختلف را به آنان
س�پرد و دولت به عنوان ناظر عالي بر انجام امور توسط
نهادها نظارت الزم را داشته باشد.
ساماندهي نظام حقوقي و قضايي کارآمد :کمتر
ح�وزهاي از فعاليته�اي اقتص�ادي را ميتوان
س�راغ گرفت که تح�ت تأثير نظام حقوق�ي و قضايي
جامعه نباش�ند ،در واقع اگر فع�االن اقتصادي مطمئن
باشند که امکان صيانت و دفاع عادالنه از حقوق مادي
و معنوي آنان ميسر ميباشد و در فرآيند بروز مشکل و
دادرس�ي حقوق آنان ضايع نميگردد حاضرند در کليه
مراحل فعاليتهاي خويش ،نس�بت به انجام قراردادها
اطمينان بيشتري حاصل نمايند .ناکارآمدي قوه قضاييه
در بسياري از کشورهاي در حال توسعه از عوامل تعيين
کننده است که همواره مورد توجه فعاالن اقتصادي بوده
اس�ت .س�اماندهي مطلوب قوه قضائيه و سازماندهي
محاک�م ويژه و اختصاص�ي براي رس�يدگي به دعاوي
اقتصادي و همچنين بکارگيري اتحاديهها و تشکلهاي
صنفي به عنوان مکمل نظام قضايي براي حل اختالفات
و دعاوي ميان فعاالن اقتصادي از الزمات ديگري است
که در کليه کش�ورهاي درحال توسعه ميتوانند موثر
باشد .هر چند تأکيد بر صحت اجراي قوانين و سرعت
و سلامت نظام قضايي در اين زمين�ه اجتناب ناپذير
ميباشند.
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در واقع اگر فعاالن
اقتصاديمطمئن
باشند که امکان
صيانت و دفاع
عادالنه از حقوق
مادي و معنوي
آنان ميسر است
حاضرند در کليه
مراحلفعاليتهاي
خويش ،نسبت به
انجام قراردادها
اطمينانبيشتري
حاصلنمايند
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بزرگشدن بيقواره و کوچکماندن بيرويه
بوکار
محيط نامناسب کس 
چه مصائبي را پيشروي بنگاههاي اقتصادي قرار داده است؟
بوکار در يک تعريف
محيط کس 
کلي مجموعه عواملي است که بر
عملکرد بنگاه تأثي��ر ميگذارد اما
مدير نميتواند آن را به س��هولت
تغيي��ر ده��د و بدي��ن ترتيب تا
بوکار را
زماني ک��ه محيط کس�� 
احمد ميدري بهبود نبخش��يم ،بهب��ود عملکرد
پژوهشگراقتصاديو بنگاهها و به طور کلي رشد بخش
استاددانشگاه خصوصيامکانپذيرنيست.کاهش
رقابتپذيري بنگاهها ،بزرگ ش��دن بيق��واره ،کوچک ماندن
بنگاهها ،عدم شکلگيري شبکهها ،گسترش بخش غيررسمي
بوکار است که در ادامه به برخي
از نتايج محيط نامناسب کس 
از آنها بيشتر ميپردازيم.
بوکارهزينههاي توليد را باال ميبرد.
محيط نامناسب کس 
چراک��ه در يک بنگاه اقتصادي ،توليدکنن��ده با دو نوع
هزينه روبروس��ت :يکي هزينهاي که بنگاه پرداخت ميکند و
ديگري هزينهاي که محيط بر بنگاه تحميل ميکند .به عنوان
مثال براس��اس تحقيقي از بانک جهاني در مقايس��ه  5کشور،
هزينههاي محيطي نس��بت به ارزش فروش کاال در تانزانيا 27
درصد بوده اس��ت اما در لهستان همان هزينههاي محيطي 9
درصد است .اين هزينهها شامل نوسانات قطع برق ،ميزان رشوه
و مش��کالت سيستم قضايي بودهاند .بدين ترتيب در رقابت دو
توليدکننده به يک اندازه کارا و خالق يکي در لهستان و ديگري
در تانزانيا ،آنکه در تانزانيا است محکوم به شکست است چون
محيط هزينههايي را بر او تحميل ميکند که امکان رقابت را با
توليد کننده لهستاني از او سلب ميکند ،اين کمترين مشکلي
بوکار ميتواند ايجاد ميکند.
است که محيط نامناسب در کس 
بوکار شرکتها را يا بيش از اندازه
محيط نامناسب کس 
بزرگ خواهد کرد يا بيش از اندازه کوچک و امکان تعامل
بين ش��رکتهاي کوچک و بزرگ را از بين ميبرد .در شرايط
بوکار نامناسب از يکسو شرکتها به صورت کاذب بزرگ
کس 
ميشوند و از آنجا که فرد احساس ميکند اگر کار را به ديگري
بسپارد مشکالت غيرقابل کنترلي براي او ايجاد ميشود و کار
خ��ود را فربه ميکند و بنابراين واحدهايي را ميزند که در آنها
تخصص کافي ندارد و از اين رو متحمل هزينه اضافي ميشود.
حال آنکه اين بنگاههاي بزرگ نميتوانند به رغم بزرگ ش��دن
خود ،ش��بکه ايجاد کنند.در اقتصاد کش��ورهايي که سيستم
قضايي و حقوقي يکپارچه و روان اس��ت شبکهس��ازي بس��يار
آس��ان و راحت صورت ميگيرد و نبايد فراموش کرد که امروز
اين ش��بکهها هستند که با هم در حال رقابتند .يعني ما ديگر
با پديده بنگاههاي منفرد روبرو نيستيم و يک بنگاه توليد لوازم
خانگي در رقابت با بنگاه مشابه در کشورهاي ديگر داراي شبکه
فروش گستردهاي از بازاريابي تا لوازم يدکي است .شما در اين
مجموعه حتي اگر توانايي عمل کردن خوب را هم داشته باشيد
بوکار الزم را فراهم نکرده
ولي سيس��تم اداري امکانات کس�� 
باش��د ،رقابت عادالنه ناممکن ميشود .به عنوان مثال با تاملي
در مشکالت حملونقل و صادرات در ايران به وضوح ميبينيم
ک��ه توليدکننده خارجي کاالي خود را در کارخانه تحويل يک
ش��رکت ميدهد تا در کش��ور مقصد به فالن خريدار تحويل
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دهد ،حال آنکه در اي��ران ابتدا توليدکننده بايد کاالي خود را
به شرکت حملونقل زميني بدهد و شرکت حملونقل زميني
آن را تحويل نماينده شرکت در گمرک دهد و او آن کاال را به
بندر ببرد و بعد با حملونقل دريايي آن کاال به مقصد برسد و
در مقصد همان شرکت کاال را تحويل بگيرد .به واقع در دنياي
ام��روز ،حملونقل زميني ،کار گمرکي و حملونقل دريايي در
يک شرکت انجام ميشود اما در کشور ما گسستها مانع سرعت
ميشوند و هزينه زا هستند .چرا؟ زيرا سيستم گمرکي کشور
با مشکالت و فسادهايي روبروست که اساساً مانع شکلگيري
ش��رکتهاي بزرگ ميشود .به ديگر سخن افراد منفرد راحت
ميتوانند با روشهاي غيرقانوني کار را جلو ببرند ولي براي يک
شرکت بزرگ انجام چنان کارهايي و دادن رشوه هزينهبر است،
بدين ترتيب سيستم فاسد ،کوچکسازي را تقويت ميکند.
بوکار فعالين اقتصادي را به سمت
محيط نامناسب کس 
فعاليت زيرزميني س��وق ميدهد .مطالعات هم نش��ان
ميدهد در کش��ورهايي که نظام اداري ناکارآمد اس��ت اقتصاد
زيرزميني بزرگتر اس��ت .چرا؟ چون فرد يا بنگاه براي دريافت
مجوز از سوي ش��هرداري و اصناف با مشکالتي روبرو ميشود
که در صورت غيررس��مي بودن ديگر آن مش��کالت را نخواهد
داشت .بنابراين به سمت اقتصاد غيررسمي ميروند که در آن
توليدکننده از پرداخت ماليات نيز مفري مييابد ولي در نتيجه
نميتواند وام و اعتبار بگيرد و رش��د کند .بدين ترتيب اقتصاد
بوکار است ،مؤيد
غيررس��مي که مصول محيط نامناسب کس 
کوچک ماندن است.
بوکار را بهبود بخشيد؟
اما چگونه ميتوان محيط کس�� 
تجرب ه دنيا در اين خصوص متفاوت است و برخي اقدامات را
دولتها و برخي اقدامات را نيز نهادها انجام دادهاند و ميدهند.
تاملي در تجربه کشورهاي ديگر از ضروريترين اقداماتي است
بوکار خود ميتوانيم انجام دهيم.
که ما براي بهبود شرايط کس 
ما در ايران نبايد در حل مشکالت توسط دولت متوقف بمانيم
و مث ًال منتظر باشيم تا دولت ثبت شرکتها را بهبود بخشد.
همچنانکه در کشورهاي ديگر نيز دولت به بخش خصوصي
و مثال بازنشس��تگان س��ازمان اس��ناد اجازه داده تا دفاتري
تش��کيل دهند و مردم نزد آنها شرکت ثبت کنند.همچنين
در کشورهاي در حال توسعه اتاقهاي بازرگاني و تشکلهاي
بوکار را بررسي
بوکار ،مشکالت محيط کس 
صاحبان کس�� 
و ب��ه دولت ابالغ ميکنند .بدين ترتي��ب اتاقهاي بازرگاني
در کش��ورهاي ديگر نقش جدي در اين خصوص داشتهاند.
فشار افکار عمومي ،رسانهها و دانشگاهها ،نيز ميتواند اهميتي
تعيين کننده داشته باشد .درواقع موتور تحول سيستم اداري،
جامعه مدني است .در ايران اگر نگاه جامعهمدني ،دانشگاه و
مطبوعات به سمت ناکارائيهاي سيس��تم اداري برود و اين
مساله برجسته شود که سيستم اداري ما چه مشکالتي دارد
و ب��ه عنوان يکي از مطالبات مردم ب��ه دولت براي اصالح ان
فش��ار وارد ش��ود ،ميتوان اميدوار بود که سيستم اداري ما
بوکار اصالح ش��ود .بدين ترتيب براي حل
و مشکالت کس 
بوکار در کش��ور ما بايد که تالشهاي جدي از
مشکل کس 
بيرون دولت صورت پذيرد و در نهايت اين تحوالت با کمک
دولت ايجاد شود.
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وقتی
بخش خصوصی
اسیر روزمرگی میشود
گفتوگو با احمد پورفالح
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران
و مديرعامل شرکت سکو ايران

مطابق بررسيهاي انجام ش�ده گونهاي عدم اعتماد
به سياس�تها و بيثباتي اقتص�ادي در ذهن فعالين
اقتصادي ايران نقش بسته اس�ت .براي شروع بحث
درباره چرايي و علت اين عدم اعتماد و بيثباتيها در
عرصهاقتصادبگوييد؟

در حال حاضر دلمشغولي برخي وزراتخانهها رفع موانع
کسب وکار اس��ت .به عنوان مثال من نماينده اتاق تهران
در سازمان سرمايهگذاري وزارت دارايي در مباحث مربوط
به ايجاد فضاي بهينه در کس��ب و کار بودم .همين مساله
نشان ميدهد که امروزه مسوولين همزبان و همزمان با ما
به اين مهم معتقد شدهاند که مشکالتي در فضاي کسب
و کار وجود دارد و ميتوان شرايط را به گونهاي ساماندهي
کرد که بهره وري و بازدهي بيشتري حاصل شود .يا اينکه

اينجانب ب��ه نمايندگي از طرف ات��اق بازرگاني تهران در
کارگروه نهضت کاهش قيمت تمام ش��ده که ستاد آن در
موسسه مطالعات و پژوهشهاي وزارت بازرگاني تشکيل
ميشود حضور دارم که در آن نماينده بيش از  30وزارتخانه
و سازمان حضور دارند و با همفکري و همکاري عوامل باال
بودن قيمت تمام شده در ايران و دور بودن از فضاي رقابتي در برنامههاي
توسعههمواره
را بررسي و کارشناسي مينمايند.

نگر
آینده
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بر بازنگري قانون
کار تاکيد شده اما
متاسفانههيچ
دولتي جسارت
ورود به اين وادي
را نداشته است
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در سالهاي اخير باتوجه به تنوع صورت گرفته در بافت
تشکلها و انجمنها و اينکه اغلب رشتههاي مولد ،صاحب
هستههاي جمع آوري اطالعات ،بررسي مشکالت و انعکاس
به نظر ش�ما مهمترين مش�کالت موج�ود در فضاي
به مبادي مرتبط شدند ،به نظر ميرسد که
کس�ب و کار اي�ران را چگونه ميتوان
امکاني براي بروز بيروني مس��ائل مبتالبه
دسته بندي کرد؟
فضاي کسب وکار ايجاد شده است .پانزده
درفضاي کسب و کار ما برخي مشکالت
سال پيش اما صاحبان صنايع و کارآفرينان به
نهادينه شده وجود دارد و انتظار ميرود که
شاخص اول :شروع کسب و کار و فرآيند ثبت شرکت
صورت انفرادي ديدگاههاي خود را منعکس
ت�لاش جديتري براي رفع اين مش��کالت
مطابق آخرین آمارها ،رتبه ش�اخص ش�روع کس�ب و کار در ایران از  96در
ميکردند و درنتيجه گوش شنواي کمتري
صورت گي��رد .من همواره ب��ه عنوان عضو
سال  2009به  48در سال  2010رسیده که جهشی  48رتبهای را نشان میدهد.
هم پيدا ميشد چراکه دستگاههاي دولتي و
انجمن مديران صنايع در ايران ،با مسوولين
انتخاب
قانوني،
ثبت
پروسه
نمودن
طي
فعاليت،
يک
قانوني
و
رسمي
آغاز
الزامات
مجلس و قوه قضاييه وزن بخش خصوصي را
دولتي درباره اين مساله که قانون کار ما ،قانون
مي
قانون
موجب
به
که
مراحلي
ساير
و
موضوعه
مالياتهاي
و
عوارض
پرداخت
نام،
آنگونه که بايد درک نميکردند و با توجه به
مشکل داري است ،بحث و مذاکره کرده ام.
كسب
فضاي
شاخص
اولين
کرد،
طي
فعاليت
يک
رسمي
کار
به
آغاز
براي
بايست
تاثير ضعيف بخشهاي مولد اعم از صنعت
حتي در مجامع کارگري هم صحبت کرده
و كار درنظرگرفته مي ش�ود .در ايران مراحل متعددی براي شروع يک کسب و
و کش��اورزي در توليد ناخالص ملي کش��ور
و گفتهام که قانون فعلي اگر با دقت بررسي
کار جديد ش�امل اخذ تمامی مجوزها و پروانه ها،تکميل فرمها واخذ تاييديه از
و از طرف ديگر ب��اال بودن درآمدهاي نفتي
شود ،مشخص خواهد شد که براي نسلهاي
دس�تگاههای ذيربط به منظور آغاز فعاليت به صورت قانونی و رس�می طي مي
به نس��بت جمعيت آن روز کشور ،اهميتي
بعد ايجاد مشکل خواهد کرد .بارها گفتهام که
ش�ود و گذر از مراحل مزب�ور حدودا  ٤٧روز به طول م�ي انجامد .اين در حالي
به مس��ائل و مش��کالت بخ��ش خصوصي
بزرگترين سرمايه يک واحد توليدي نيروي
اس�ت که مراحل موردنظر در استراليا مجمو ٌعا  ٢مرحله است و به  ٢روز صرف
نميدادند .بنابراين ب��راي من به عنوان يک
کار اس��ت چراکه تجهيزات و منابع مالي را
زمان نيازمند است .شاخص هاي مزبور در عربستان سعودي  ٧مرحله و  ١٦روز
فعال بخش خصوصي جاي بسي خوشحالي
ميتوان به شيوههاي مختلف فراهم کرد اما
بوده اند .بر اس�اس گزارش بانك جهاني براي آغاز كسبوكار در ايران بايد از 7
اس��ت که اکنون انجمنها و تشکلها فرصت
دس��تيابي به نيروي کار متخصص و متبحر
ارگان و س�ازمان مجوز گرفت .اين شاخص در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا
مجتمع کردن زيرمجموعههاي خود زير يک
آسان نيست .به همين دليل در برنامههاي
5/7
 7/9و در بين كش�ورهاي عضو سازمان توس�عه و همكاريهاي اقتصادي
سقف را يافتهاند و فرصت انعکاس مشکالت
توس��عه همواره بر بازنگري قانون کار تاکيد
اس�ت .دريافت مجوزهاي الزم در ايران  9روز ب�ه طول ميانجامد ،در حالي كه
و مس��ائل خود به باالترين سطوح را ايجاد
شده اما متاسفانه هيچ دولتي جسارت ورود
اين رقم در كشورهاي منطقه  20/7و در كشورهاي عضو سازمان ياد شده حدود
کردهان��د .خصوصا اينکه ات��اق بازرگاني به
به اين وادي را نداشته است .اکنون با اجراي
 13/9روز اس�ت .حداقل س�رمایه الزم برای آغاز كسبوكار در ايران 0/8درصد
عنوان تش��کل تش��کلها در اين زمينه به
جراح��ي بزرگ ح��ذف يارانهه��ا ،اميدوارم
درآمد سرانه ناخالص ملي است .اين رقم در كشورهاي منطقه 129/7درصد و در
صورت اخص فعاليت ميکند .اتاق بازرگاني
شهامت ورود به وادي قانون کار هم پيدا شود
كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي نيز 15/5درصد است.
و ب��ه خصوص کميس��ونهاي مختلف اتاق
و با بررسي قانون کار کشورهاي مختلف که
الزم به ذکر است که بهبود شاخص سهولت شروع كسب و كار و عوامل موثر بر
بازرگاني تهران به مسوولين دسترسي دارند
مس��ير مشابه با ما داشته و در مسير توسعه
آن به عهده سازمان ثبت اسناد و امالك كشور قرار دارد و قرار است اين سازمان
درحاليکه در گذش��ته صاحبان صنايع براي
يافتگي گام گذاش��تهاند ،ضعفهاي قانون
در كوتاهمدت با كاهش زمان انتشار ثبت شركتها به  8روز ،به حداقل رساندن
رساندن صداي خود به گوش يک وزير و يک
کار ايران که به نظ��ر من قانوني يک طرفه
انتش�ار
به
مربوط
زمان
كاهش
اداري،
اتوماس�يون
اعمال
طريق
از
ثبت
فرآيند
مسوول مدتها انتظار ميکشيدند و بارها با
است و در درازمدت به ضرر طبقه کارگر نيز
اقدامات
و
بانك
حسابداري
به
مربوط
مراحل
كاهش
رس�مي،
روزنامه
در
آگهي
دربسته مواجه ميشدند و پاسخ درخور هم
هست ،شناسايي و اصالح شود .نميخواهم
ثبت
با
مرتبط
جديد
قانون
تدوين
همچنين
ببخشد.
بهبود
را
شاخص
اين
پستي
دريافتنميکردند.
بگويم که نگرش سياسي تاکنون مانع ورود
شركتها از برنامههاي بلندمدتي است كه براي ارتقاي وضعيت فعلي كشور در
آيا اين وضعيت امروز تغيير يافته و به صورت
دولتها به اين وادي شده اما مطمئنا نگراني
اين حوزه بايد انجام شود.
مشخص نگاه مسوولين عوض شده است؟
از بروز تنشهاي اجتماعي مانع اين بازنگري
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بوکار در ایران
آینده فضای کس 

پرونده ویژه

بوده اس��ت .البته تاکنون اين قانون به شکلهاي مختلف
دستکاري شده اما نهايتا قانوني قابل اتکا نيست .خصوصا
وقت��ي ما اين قان��ون کار را براي س��رمايهگذاران خارجي
ترجمه ميکنيم با عالمت سوالهاي آنها مواجه ميشويم.
بنابراين يکي از موانع کسب و کار در کشور ما عدم بازنگري
در قانون کار و نبود يک قانون کار دو طرفه اس��ت و قانون
کار فعلي ما به رغم تعديلهاي صورت گرفته در آن فاصله
ژرفي با قانون کار کارا و تاثيرگذار دارد.

ب�ه جز قان�ون کار که ش�ما آن را مهمترين مش�کل
موجود در فضاي کسب و کار ايران ميدانيد ،ديگر چه
مشکالتي در اين عرصه وجود دارد؟

اگر صادر کننده
با هزار زحمت
فضايي ايجاد کرد
تا محصول خود را
به کشورهايي که
خواهان آن هستند
بفروشد ،نبايد به
دنبال يک تنش
کوچک سياسي يا
اظهارنظر يک مقام
سياسي ،ديوار
بلندي در برابر
مبادالتاقتصادي
با آن کشور کشيده
شود

نگر
آینده
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يکي ديگر از مش��کالت فضاي کسب و کار ما در ايران
مساله وفور تعطيالت است .به دليل حمايتهاي قانوني که
يکي از عوارض منفي قانون کار است ،بهره وري در سطح
پايين نگاه داشته ميش��ود و در نتيجه قيمت تمام شده
کاال باال ميرود .بنابراين در شرايطي که کشور به ساخت و
توليد نياز دارد ،اضافه کردن بر تعطيالت غيرضروري سطح
بهرهوري را پايين ميبرد .در کش��ور ما يکسري تعطيالت
خلق الساعه وجود دارد مثل بين تعطیالت و تعطيلي براي
آلودگ��ي هوا و براي برف و س��ردي هوا .من به عنوان يک
صنعتگر به نيروي کار حق��وق ميدهم تا  250روز کاري
مطابق با تقويم براي واحد توليدي کار کند .مضاف براين
وقت��ي من براي واحد توليدي خ��ود از بانک وام ميگيرم
محاسبه ميکنم که بايد در طول سال  250روز کار کنيم و
ميزان مشخصي توليد کنيم تا قادر باشيم سود و بهره بانک
را برگردانيم .در چنين شرايطي که يک تعطيلي خلقالساعه
ابالغ ميش��ود بنده چرا بايد ب��ار مالي پرداخت حقوق در
تعطي�لات غيرقابل پيش بيني را تقبل نماييم .اگر دولت
قرار است باني رفاه براي شهروندان باشد نبايد فراموش شود
که ما نيز جزو همان شهروندان هستيم و حداقل خواسته
اين است که دولت خسارت تعطيلي خلق الساعه خود را به
واحد توليدي بپردازد .درمورد اين مساله در اتاق بازرگاني
بسيار بحث کرديم و نهايتا پيشنهادهاي خيلي خوبي هم
ارائه داديم .از جمله اينکه پيشنهاد کرديم تا مطابق آنچه
کشورهاي صنعتي انجام ميدهند برخي تعطيالت ملي را
يک يا دو روز جابجا کنيم و به تعطيالت رسمي آخر هفته
بچس��بانيم .به جاي روزهاي پنجشنبه و جمعه ،روزهاي
جمعه و ش��نبه را تعطيل کنيم که با دنيا  4روز در هفته
قطع رابطه نداشته باشيم .بنابراين بازنگري ميزان تعطيالت
و نوع استفاده از تعطيالت در افزايش بهره وري و باالرفتن
توليد ناخالص ملي تاثير زيادي دارد .مشکل ديگر در فضاي
کسب و کار ما ،موضوع ماليات است .البته به دنبال تالشها
و اطالع رس��انيهاي بخش خصوص��ي ماليات اين بخش
از  54درص��د ب��ه  25درصد تقليل يافته که البته اين 25
درصد هم قابل بحث است .اگرچه شرکتهايي که فروش
آنها از هشتصد ميليون تومان باالتر است ملزم به داشتن
حس��ابرس رسمي هستند و قرار اس��ت که وزارت دارايي
کار کارشناس��ي حسابرسين رسمي را بپذيرد اما بسياري
از ش��رکتهاي تازه تاسيس و برخي ديگر از شرکتها به
اين رکورد فروش نميرسند و الزامي به داشتن حسابرس
رسمي ندارند و وزارت دارايي هم الزامي به پذيرش ترازنامه
آنها ندارد .درنتيجه مميز مالياتي دست به بررسي ميزند و
به يکباره ماليات تا مرز  40درصد براي اين واحدها تعيين
ميشود .کمااينکه در شرايط فعلي که بار سنگيني به واسطه
هدفمند کردن يارانهها بر واحدهاي توليدي وارد ميشود
بايد بازهم نسبت به ميزان مالياتها بازنگري صورت گيرد

و پيش��نهاد من به عنوان يک فعال بخش خصوصي اين
است که ماليات به  15درصد تقليل يابد .مشکل ديگر نيز
موضوع بيمه است .اينکه سي درصد از هزينههاي دستمزد
به عنوان حق بيمه از کارفرما گرفته ميشود هزينه بسيار
سنگيني است و درمقابل سرويس کافي نيز ارائه نميشود
و نهاي��ت اينکه خودمان به دليل اهميتي که براي نيروي
کار قائل هس��تيم آنها را بيمه عمر و حادثه کرده ايم .اين
هزينهها همگي روي بهره وري واحد توليدي و قيمت تمام
شده محصول و اصل رقابت ،اثر مستقيم ميگذارد.

خصوصيسازي و اجراي اصل  44آيا به بهبود فضاي
کس�ب و کار در کش�ور ما انجاميده ي�ا اينکه اجراي
اين اصل در عمل مش�کالتي را به همراه خود داشته
است؟

يک��ي از مواردي که بخش خصوصي نس��بت به انجام
آن خرسند بود ،مساله خصوصيسازي بود .البته هنوز هم
اعتقاد داريم که بايد آزادسازي زودتر از خصوصيسازي انجام
ميگرفت .اما در مقوله خصوصيسازي نيز با مشکل مواجه
هستيم و در کنار عدم اعتماد و اطمينانهايي که نسبت به
س��رمايهگذاري در ايران وجود دارد ،بخش خصوصي ما با
بيست درصد ظرفيت ،توان آن را ندارد که  80درصد ديگر
را در خود بريزد و نتيجه اين که خصوصيسازي ما تبديل
به اين مساله شد که هرکسي پول دارد واحدهاي توليد را
ميتواند دراختيار بگيرد .اين نوع خصوصيسازي از نظر من
به عنوان يک فعال بخش خصوصي اصال درس��ت نيست
چراکه هرکس��ي که پول دارد لزوما ت��وان اداره يک واحد
توليدي را ندارد .انتظار ما از س��طوح تصميمگيري جامعه
اين است که براي تجربه و تخصص هم ارزش قايل شوند.
بسياري از اين واحدها زيانده هستند و اگر اين واحدها به
فعاالن شناخته شده و امتحان پس داده بخش خصوصي
سپرده ش��ود بدون اينکه حتي پولي هم براي آن دريافت
ش��ود ،در ميان مدت ،دولت سود بيشتري از اين واگذاري
خواهد ديد تا اينکه واحد توليدي به افراد صرفا پولدار فاقد
تخصص که به کارخانه به چشم کاال نگاه ميکنند فروخته
شود .مساله بعدي اين انتظار است که امروزه دولت به آن
درجه از توانمندي رس��يده باش��د که مسائل اقتصادي را
تحت الشعاع مسائل سياسي قرار ندهد .اگر من به عنوان
صادر کننده با هزار زحمت فضايي ايجاد کردم تا محصول
خود را به کشورهايي که خواهان آن هستند بفروشم ،نبايد
به دنبال يک تنش کوچک سياسي يا اظهارنظر يک مقام
سياسي آن کشور ،ديوار بلندي در برابر مبادالت اقتصادي
با آن کش��ور کشيده شود .اين مساله البته درمورد واردات
نيز صدق ميکند.دولت بايد فرانگري داشته باشد و به دليل
مسائل نه چندان مهم زيرپاي اقتصاد را خالي نکند .انتظار
ديگر ما اين اس��ت که قوانين تفسير به راي نشوند و غلط
اجرا نش��وند .همين قوانين موجود اگر به درستي و بدون
اعمال نظرهاي شخصي اجرا شوند ميتوانيم اميدوار باشيم
که نتايج بس��يار خوبي از آنها عايد ما شود .مشکل ما اين
اس��ت که قوانين موجود عمدتا تفس��ير به رأي ميشود و
نهايتا بيثباتي و ناپايداري براي توليد کننده و سرمايهگذار
ايجاد ميکند .مخربترين مساله نيز تغييرات آني و ناگهاني
و بدون مطالعه قوانين است و انتظار اين است که در مراحل
طراحي و تدوين قوانين و دستورالعملها ،بخش خصوصي
را به مشورت بخواهند تا از گام اول تعامل و هم انديشي و
همفکري ميان بخش خصوصي و دولت وجود داشته باشد.
وقتي دولتمردان ما اعالم ميکنند که تحريمها تاثيري در
معيش��ت مردم ايران ندارد -که من اين موضع گيري را با

چنين تاکيدي قبول ن��دارم -درواقع به تالشهاي فراوان
بخش خصوصي و توليدکنندگان اين بخش متکي هستند.
اگر به واقع بخش خصوصي در اين سالها توانسته اينگونه
نقشآفرين باشد که بهرغم تحريمهاي جهاني قادر باشد
نيازهاي هموطنان خ��ود را تامين کند ،لذا بايد براي اين
بخش خصوصي ارزش زيادتر قايل ش��د و فضاي کسب و
کار مناس��بي براي رشد او تدارک ديد .در ميان گذاشتن
تصميمات در دقيقه  90يا وقت اضافه نميتواند در طراحي
و تدوين قوانين و آيين نامههاي مرتبط با بخش خصوصي
موثر واقع شود و بايد همفکريها و همکاريها و هم گاميها
از مراحل اوليه صورت پذيرد.

اينگونه نيس�ت ک�ه فعالين بخش خصوص�ي اعم از
فعالين در ب�ازار و بازرگاني حضور جدي در حاکميت
نداشته باشند .اگرچه فعالين بخش خصوصي همواره
خ�ود را در حاش�يه تعري�ف ميکنند ام�ا درواقع با
مس�وولين و صاحب�ان قدرت و ام�ام جمعهها پيوند
دارند .چرا وقتي بخش خصوصي توان بالقوهاي براي
تاثيرگذاري و تصميم سازي دارد ،درباره خود از موضع
پايين صحبت ميکند؟ اشکال در کجاست؟ آيا به قول
شما اشکال به فردي بودن موضع گيريها و فعاليتها
برمي گردد؟

من تلويحا اشاره کردم که در دهههاي اخير عموما فعالين
بخش خصوصي به چند دليل در ايران ديده نشدهاند؛ يکي
به دليل کم تاثير بودن بخش خصوصي در توليد ناخالص
ملي کشور و ديگر نيز به دليل تبليغات فرهنگي عليه سرمايه
داران .در طول اين سالها که سرمايهگذاران و کارخانه داران
با واژههاي بسيار بدي خطاب قرار ميگرفتند که زالوصفت
بهترين اين واژهها بود .بعد از مدتي مش��خص شد که در
بخش خصوصي انسانهاي متعهدي فعاليت ميکنند که
تالشهاي آنها کمک بزرگي به اداره بهتر جامعه ميکند.
نتيجه اين شد که ما ديده شديم اما قرار نبود به حرف ما
گوش داده شود .با گذشت زمان اما به حرفمان هم گوش
کردند اما تاثير حرفهايمان را در خروجي تصميمگيريها
نميديديم .امروزه خوشبختانه فضايي ايجاد شده که هم
حرف ما ش��نيده ميش��ود و هم در تصميمگيريها کم و
بي��ش تاثير حرفهايمان ديده ميش��ود .اما همانطور که
ش��ما نيز اش��اره کرديد در گذش��ته فعالين بخش بازار و
بازرگاني به مسووليت اجتماعي بسيار متعهد بودند و داير
کردن صندوق قرض الحس��نه و يتيم خانه و بيمارستان و
مس��جد و امثالهم توسط بازاريها صورت ميگرفت اما به
دليل عدم فرهنگ سازي آحاد مردم نسبت به اين مساله
آگاهي نداشته و ندارند .دولت يا غفلت کرده و سهوا درباره
فعاليتهاي اجتماعي فعالين بخش خصوصي اطالع رساني
نکرده يا اينکه عمدا عالقه ندارند به جامعه اعالم کنند که
در بخش خصوصي چنين انسانهاي متعهد و مسوولي نيز
وجود دارند .امروزه بس��ياري از انجمنها و خيريهها که به
ش��يوههاي فوق مدرن اداره ميگردند از بخش خصوصي
تغذيه ميش��وند و فعاليت اين انجمنها روند اداره کشور
را نيز تسهيل ميکند .دولت بايد جامعه را مطلع کند که
فعالين بخش خصوصي خيلي بيشتر از ميانگين شهروندان
ديگر در پيشبرد جامعه سهم داشتهاند .البته اين مساله را
نيز تاکيد ميکنم که در هر قشر و طبقهاي ،افراد سودجو
حضور دارند .بنابراين ما از دولت انتظار داريم که اجازه چاپ
کتابها يا س��اخت فيلمهايي که سرمايه و سرمايهگذار را
فردي غيرمسوول به تصوير ميکشد را ندهد .همين امروز
اگر جريان بازسازي شهر بم را بررسي کنيد ميبينيد که

عموم واحدهاي توليدي خصوصي تالش کردند تا ضايعات
باقيمانده از مصيبت بم به حداقل برسد.

از واحدهاي تحت ليس��انس ايتاليا را اداره ميکردم ،اتفاقا
ايتالياييها خيلي عالقمند بودند که اين رابطه گسس��ته
شود و از ايران بروند اما من به هيچ عنوان نپذيرفتم .نتيجه
اينکه هم��واره از توانمنديها و خدمات جديد صنعتي آنها
بهره بردم ،بايد تنشهاي محدود کننده سرمايهگذاري به
حداقل برسد.

من قب��ول دارم که بخش خصوصي م��ا آمادگي قرار
گرفتن در ش��رايط مطلوب را ندارد و من متاسفانه بخش
عمده اين عدم آمادگي را به گردن بخش دولتي مياندازم.
تمام هم و غم من به عنوان يک توليدکننده اين است که
محصول را با قيمت تمام شدهاي توليد کنم که بتوانم در
بازار بمانم .از آن طرف هرکجا هم که دولت کسري بودجه
ميآورد ،به گونهاي در قالب عوارض آن کسري بودجه را به
بخش خصوصي تحميل ميکرد .دولت  54نوع عوارض از
بخش خصوصي ميگرفت و فرصت تفکر و انديشه به اين
بخش نميداد و لذا بخش خصوصي درگير روزمرگي شده
بود .بنابراين من قبول دارم که بخش خصوصي در برخي
زمينهها عقب مانده اما به سرعت درحال رساندن خود به
اس��تاندارهاي مديريتي و فني و توليدي روز است .در اين
مسير به حمايت دولت و ايجاد فضا براي تحقيق و پژوهش
و حت��ي تخصيص کمک هزينه به واحدهاي صنعتي نياز
است.

نظ��ر ش��ما را قبول ن��دارم و معتقدم صنعتگ��ران ما
ميتوانند ارزش افزوده بااليي براي سرمايهگذاريها ايجاد
کنند .صنعت ما از کش��ورهاي آفريقايي و عربي که عقب
ماندهتر نيست .يکي از مشکالت بخش خصوصي نگراني از
آينده است و خيال اين بخش هنوز راحت نشده است .به
اضافه بخش خصوصي هنوز احساس امنيت کافي ندارد تا
ب��ا همه وجود فعاليت کند آن هم وقتي که يکي از داليل
خصوصيسازي ما تنها کس��ب درامد و رفع ديون تعريف
شده است .با اينهمه هرگاه که زمينه براي سرمايهگذاري
در ايران فراهم شده ،خارجيها به سرعت به ايران آمدهاند.
مساله اين است که بايد با سرمايهگذاران متعهدانه برخورد
کنيم و نظارت کافي و انتخاب درس��ت داش��ته باشيم و
مس��ائل سياسي ما سرمايهگذاريها را دستخوش تغيير و
تحول نکن��د .بنابراين بخش خصوصي ظرفيت الزم براي
جذب س��رمايه و شريک شدن با خارجيها در بسياري از
بخشه��ا را دارد .ليکن به تنهاي��ي نميتواند همه عوامل
بازدارنده را مديريت کند.

آيا فکر نميکنيد که بخشي از بحران بخش خصوصي
به دليل مدرن نشدن آنها است؟ يعني سرمايه داران
بزرگ بخش خصوصي هنوز ساختار خانوادگي دارند
و هنوز در آنها مالکيت از مديريت تفکيک نش�ده و
همچنان شهود شخصي و شم مديريت فردي محور
فعاليتها اس�ت درحاليکه صد س�ال اس�ت دنيا به
اين جمع بندي رس�يدهاند که سيستمها و رويهها و
روشهاي مدرن ميتواند يک سازمان را پيش ببرد؟

اما در سيس�تمهاي اداري و انتخاب نيروي انساني و
نظارت و کنترل و ارزشيابي واحدهاي صنعتي
هن�وز هيچ نش�اني از م�درن ش�دن ديده
نميشود.آياچنيننيست؟

من به ش��ما مژده ميده��م که اين عالقه
و اش��تياق در بخش خصوصي درحال بيشتر
شدن است .دو ماه پيش همايشي درباره برند
داش��تيم و بخش خصوصي اس��تقبال بسيار
خوبي از اين همايش کرد و همان اس��تقبال
نشانه بسيار خوبي براي من بود تا با اطمينان
بگويم که بخش خصوصي کم کم براي تفکر
سيستمي ارزش قايل ميش��ود .تنها نگراني
بخ��ش خصوصي افزايش هزينهها اس��ت که
در کوتاه مدت غيرقابل تحمل اس��ت و بايد از
خالل آموزش به مديران اين بخش بقبوالنيم
که چنين سرمايهگذاريهايي الزمه ادامه مسير
به گونهاي پايدارتر است.

آيا تنشه�اي س�رمايهگذاري نتيج�ه بيثباتيها و
ريس�ک سياسي اس�ت يا اينکه گونهاي ناتوانيهاي
مديريتي در بخش خصوصي بروز اين وضعيت را باعث
شده است؟

شاخص دوم :اخذ مجوزها
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ش�اخص اخذ مجوزها در ايران از  165در س�ال  2009به  141درسال 2010
رسیده اس�ت .این شاخص ،تمامي فرآيند الزم از اخذ مجوز تا تاسيس و راه
اندازي يک کارگاه را ش�امل مي ش�ود .پس از آنکه يک کارآفرين کس�ب و
کار جديد را به ثبت برس�اند ،موظف است مقرراتی را نيز به منظور عملياتی
نمودن فعاليت ،مراعات و طی نمايد .برای بررسی اين فرآيند گزارشات   oD
 ing Businessتنها به بررس�ی فرآيندهای عمليات بخش س�اختمان اعم
از اخ�ذ مجوزها و پروا نه هاي الزم ،تکميل فرم ها ،رعايت دس�تورالعملهای
بازرس�ی،مقررات ايمنی و اقدامات مربوط به انش�عابات آب و ب�رق و گاز و ...
مبتنی اس�ت .در ش�اخص اخذ مجوزهاي س�اخت ،ايران در سال  2009رتبه
 165را داش�ت که نسبت به سالهای پیش پایین تر نیز بود و درواقع بدترين
رتبه در ميان ديگر شاخصها بود اما در سال  2010آمارها از بهبود شرایط در
این ش�اخص حکایت دارد .در ایران برای کس�ب مجوز باید  17مرحله پشت
س�ر گذاشته ش�ود در حالی که در خاورمیانه و شمال آفریقا و در کشورهای
عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی به ترتیب از  18/9و 15/1محله
باید عبور ش�ود .زمان الزم برای کسب مجوز نیز در ایران ،کشورهای منطقه
و کشورهای عضو سازمان توس�عه و همکاریهای اقتصادی به ترتیب ،322
 159و  157روز اس�ت .هزینه کس�ب مجوز نیز به ترتیب  358/4 ،365/9و
56/1درصد درآمد سرانه این کشورهاست .بدین ترتیب مشخص است که ما
با مساله ای جدی در طول زمان الزم برای کسب مجوز روبرو هستیم .ماده 7
قانون اصل  44بر وظيفه دس�تگاهها در صدور  10روزه مجوز سرمايه گذاري
تاکی�د دارد .مطابق بررس�یهای راهبردی انجام ش�ده ،علت اصلي افزايش
زمان انجام فرآيند تاسيس کارگاه در ايران مربوط به موارد اخذ انشعاب آب
و فاضالب ،اخذ انش�عاب برق و اخذ مجوزهاي مربوطه از شهرداري است  ،به
نحوي که براي اخذ مجوز ساخت از شهرداري به حدود  ٤ماه زمان نياز است.

به نظر شما بخش خصوصي چگونه
ميتواند خود را توسعه دهد و تقويت
کند تا در مس�ير نسبتا محکم تري
حرکت کند و کمتر شاهد فعاليتهاي
مقطعي و فردي باشيم؟

بخش خصوصي بايد بيشتر از سالهاي
اخير به همگرايي و ايجاد تشکل و نهادهاي
مردمي همت کند .اين بخش بايد بيشتر
از قب��ل ب��ا گرفتاريه��اي دولت آش��نا
ش��ود .ديواري که ميان دولتها و بخش
خصوصي کشيده ش��ده به دو طرف زيان
زده اس��ت .نزديک ش��دن بدن��ه دولت به
اتاقهاي بازرگاني است که باعث ميشود
آنها يکديگر را مکمل خود بدانند .اگر اين
ديوار کوتاهتر شود بخش خصوصي هم قادر
به شناخت خود ميشود و هم اينکه بيش
از قبل ميتواند ب��ا دولت همگرايي و هم
انديشي داشته باشد .اگر قوانين ،ضمانت
اجرا پيدا کنن��د و آدمها بتوانند با اتکا به
برخي توانمنديها و هدفمنديها ،راههايي
را براي خودباز کنند و سيس��تم س��المتر
عمل کند مطمئنا کساني که امکان دارد
فکر ناس��المي داشته باش��ند ،نميتوانند
در يک سيستم سالم امکان فعاليت پيدا
نميکنند .بنابراين سالم سازي بايد بيش از
پيش مورد توجه بخش خصوصي و دولتي
قرار بگيرد.

بخشخصوصي
ظرفيت الزم براي
جذب سرمايه
و شريک شدن
با خارجيها
در بسياري از
بخشها را دارد.
ليکن به تنهايي
نميتواندهمه
عوامل بازدارنده را
مديريتکند

نگر
آینده

در سالهاي اوليه انقالب واحدهاي صنعتي
زيادي در ايران فعال بودند که با اروپا و آمريکا
کار ميکردند .به دليل غلبه بينش��ي عجوالنه
آن شرکا از ايران رانده شدند .من خودم يکي

هنوز بخش خودروسازي ما زمينه جذب سرمايه دارد.
صنعت نس��اجي ما به عنوان يکي از قديميترين صنايع
هنوز امکان جذب سرمايه و به روز کردن تکنولوژي دارد.
اما کافي اس��ت تا شما پاي صحبت صنعتگران اين بخش
بنشينيد تا بدانيد که سياستهاي دولت درباره پنبه چه بر
سر اين صنعتگران آورده است .اميد و اطمينان به آينده بايد
در توليدکننده ما ايجاد شود تا جرات بارسنگين برداشتن
را پيدا کند.در مقوله کش��اورزي به رغم بيآبي اما به دليل
برخ��ورداري از آب و هوا و خاک خوب فرصتهاي خوبي
براي فعاليت وجود دارد و حتي پتانس��يلهاي موجود در
ايران چه از نظر نيروي انساني و چه از نظر توان مالي دولت
و نيز ذخاير خدادادي بسيار بيشتر از پتانسيلهاي ترکيه
است.اگر روابط ما با اقتصاد بين الملل منطقي شود و تحت
تاثير تنشهاي سياس��ي قرار نگيرد امکان جذب سرمايه
بس��يار باال ميرود .من معتقدم که خارجيها ما را قبول
دارند و ميدانند که ما هم به سرمايهگذاري آنها نياز داريم
و هم اينکه امکان ايجاد ارزش افزوده بر سرمايهگذاريهاي
آنها را داريم .مساله اين است که آنها في نفسه برآورد غلطي
از ايران دارند و وقتي به ايران دعوت ميشوند تازه متوجه
ميش��وند که تصويري که از ايران داشتهاند اصال درست
نبوده اس��ت .مس��ووليت بر دوش وزارت خارجه و بخش
بازرگاني خارجي ما اس��ت که اين تصوير را اصالح کنند و
تصوير مناسب و درستي از ايران در خارج از
کشور ايجاد کنند.

شماره پنجم  /بهمن و اسفند 89

ما اکنون با اقتصاد زيرزميني مواجه هس�تيم
بدي�ن معني که ب�ا واردات س�نگين کاالهاي
قاچاق در کشور مواجه هستيم و از طرف ديگر
بخش خصوصي ما نتوانس�ته با ش�رکتهاي
مه�م دنيا ارتباط برقرار کن�د درحالي که اگر
اين ارتباط برقرار ميشد خود به خود اقتصاد
زيرزمين�ي و قاچ�اق کاال از کار ميافت�اد .آيا
بخش خصوصي ب�راي ايجاد اين ارتباط گامي
جدي برداشته است؟

يکسري فرصتهايي در منطقه وجود دارد که وقتي
استفاده نش�ود ديگر از دست ميرود بنابراين سوال
شايد اين باشد که هنوز چه فرصتهايي وجود دارد و
قابل شناسايي است که بخش سرمايهگذاري خارجي
حاضر است به آن ورود کند؟
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بوکار در ایران
آینده فضای کس 

پرونده ویژه

در ضرورت حمايت هدفمند از صنعت
پاسخ به پرسشهاي آيندهنگر

1
جمشيدعدالتيان
شهرياري
عضوهياتنمايندگان
اتاقتهران

راه مقابله با
مشکالتيکه
تحريمها براي ما
به وجود آوردهاند،
توسعهارتباطات
اقتصادي ما با
کشورهايمختلف
است .به نظرم
بايد به سمت
تعاملگستردهتر
و رايزنيهاي
اقتصادي بيشتر با
دنيا برويم

نگر
آینده
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نظ�ر ش�ما در م�ورد
اليحهاي که با عنوان
«ايج�اد کارآفرين�ي و رفع
بوکار»توسطاتاق
موانعکس 
بازرگاني ايران تنظيم شد و
يک فوري�ت آن در مجلس
به تصويب رسيد چيست؟ به
نظر شما اين طرح چه تاثيري
ميتوان�د در آين�ده فضاي
بوکار داشته باشد؟
کس 

قب��ل از
هر چيز الزم ميدان��م از اتاق بازرگاني
ايران و دستاندرکاران تنظيم اين طرح
تقدير و تشکر کنم .به نظرم طرح بسيار
خوبي اس��ت که با ق��رار گرفتن آن در
بوکار آثار و
بس��تر اجرايي فضاي کس 
برکات فراواني را خواهد داشت .از سوي
ديگ��ر فکر ميکنم ارايه چنين طرحي
به خودي خود حکاي��ت از آن دارد که
بوکار کشور آماده پيشرفت
فضاي کس 
و ترقي قابل توجهي است .بنابراين به
نظر ميرسد شرايط خوبي فراهم شده
است و من هم اميدوارم که هرچه زودتر
اج��راي اين طرح آغاز و ش��اهد نتايج
مطلوب آن باشيم .فارغ از چنين طرحها
و لوايحي ب��ه نظر من در بهبود يافتن
بوکار در آينده پيش روي،
فضاي کس 
ترديدي نيست و اين به خاطر شرايط
ويژهاي است که ما در دنياي امروز شاهد
آن هستيم .جهان در حوزههاي مختلف
روندي رو به پيش��رفت دارد که از نظر
من کشور ما نيز از اين قاعده مستثني
نيس��ت .اما در اين ميان نکتهاي که از
اهميت زيادي برخوردار اس��ت ،ميزان
بوکار است.
پيشرفت و رشد فضاي کس 
بوکار در جهان
به عبارت ديگر بازار کس 
ام��روز به خ��ودي خود داراي رش��دي
نهفته اس��ت اما ميزان پيشرفت در اين
زمينه اس��ت که تعيين کننده فضاي
بوکار و بستر فعاليتهاي
آينده کس�� 
اقتصادي خواهد بود .در اين خصوص
ني��ز بايد بگويم من نظ��ر مثبتي دارم.
به خصوص فکر ميکن��م با پر رنگتر
شدن نقش اتاق در سياستگذاريهاي
بوکار ،بايد منتظر
مربوط به حوزه کس 
آثار مطلوبي در آينده اقتصادي کش��ور
باشيم.
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2

مدتي اس�ت بانکها با اعمال سياس�تهاي
انقباضي مشکالتي را براي توليدکنندگان و
فع�االن اقتصادي به وجود آوردهاند .به بيان ديگر نه
تنها بانکها تسهيالتي را اين روزها به توليدکنندگان
نميدهند بلکه در پي باز ستاندن وامهايي هستند که
پيش از اين در اختيار توليدکنندگان قرار داده بوند.
بوکار ميگذارد؟
اين روند چه تاثيري بر فضاي کس 

بعيد اس��ت که اين روند در دراز مدت ادامه يابد.
اکنون به خاطر اجراي طرح هدفمند کردن يارانهها و
احتمال ايجاد تورم شديد تا حدودي بانکها احساس

شاخص سوم :استخدام و اخراج نيروي کار

خطر ميکنند .احتماال پس از سپري شدن اين مقطع
خاص��ي که در حال حاضر در آن قرار داريم ،بانکها
مجددااقدامبهبخشيدنتسهيالتخواهندکرد.اجراي
طرح هدفمندي يارانهها مدتي است که آغاز شده و
به هرحال نميتوان تاثيرات مقطعي اين تصميم بر
بوکار را ناديده گرفت .من تنها اميدوارم
فضاي کس 
که در اين راستا حمايت دولت از صنعت نيز هدفمند
ش��ود و به صورت منسجم و حس��اب شده از توليد
داخلي حمايت جدي کند .همچنين طرح هدفمندي
بوکار داخل
يارانهها و اجراي آن نيازمند ارتباط کس 
با بازارهاي بينالمللي اس��ت که شايسته
است مسووالن اجرايي کشور به اين مساله
توجه الزم را داشته باشند.در اين خصوص
راه مقابله با مش��کالتي که تحريمها براي
ما به وج��ود آوردهاند ،توس��عه ارتباطات
اقتصادي ما با کش��ورهاي مختلف است.
به نظرم بايد به سمت تعامل گستردهتر و
رايزنيهاي اقتصادي بيشتر با دنيا برويم.
اين مساله ميتواند موجب شود تا بخش
خصوصي بس��ياري از کش��ورها با فشار
به دولتهايش��ان آنه��ا را وادار کنند تا
با تصويب تحريمهاي بينالمللي عليه
ايران مخالفت کنند.

سومين شاخص شرايط كسب و كار كه خود تركيبي از شاخصهاي متعدد
و مختلف اس�ت و ايران نيز در آن از جايگاه خوبي برخوردار نيس�ت ،شاخص
اشتغال است كه در سال  2009رتبه كشورمان در اين شاخص  147بود .حرکت
ش�اخص اشتغال از سال  2009به  2010از رتبه  147به  137نشان دهنده رشد
 10رتبهای ایران در این ش�اخص اس�ت .با این حال این رتبه نشانگر ضرورت
نگاهی آینده نگرانه برای باال بردن موقعیت و رتبه ايران در مقایس�ه با دیگر
کشورهاست و به نظر می رسد که موسسه كار و تامين اجتماعي به عنوان متولي
بهبود اين شاخص ،باید با نگاهی آینده نگرانه تالش فشرده و فراواني را براي
ارتقاي جايگاه كش�ور در اين حوزه به انجام رساند .شاخص اشتغال از بررسي
 3عامل سختي اشتغال (شاخص چسبندگی اشتغال) ،هزينه غيردستمزدي
كاركنان و هزينه اخراج برحسب دستمزد هفتگي محاسبه می شود و شاخص
سختي اشتغال نيز خود برآیند  3زيرشاخه دشواري استخدام ،انعطافپذيري
ساعات كار و دشواري اخراج است .در این بخش ،هر شاخص ،ارزشی بین  0و
 100را به خود اختصاص میدهد و ارقام باالتر نماینده دس�ت و پاگیرتر بودن
مقررات مربوطه است .از لحاظ شاخص سختي و پيچيدگي استخدام نيروي كار،
ايران عدد  11را كس�ب كرده است .اين رقم در منطقه خاورميانه و کشورهای
ش�مال آفریقا برابر  21/3و در كش�ورهاي عضو سازمان ياد شده حدود 26/5
اس�ت .از لحاظ شاخص چسبندگي و سختي س�اعات كار نيز ايران امتياز 27
را كس�ب كرده است .اين رقم در بين كشورهاي منطقه  22/1و در كشورهاي
عضو سازمان توسعه همكاريهاي اقتصادي حدود  30/1است .از لحاظ شاخص
چسبندگي و انعطافناپذیری اشتغال ،ايران امتياز  50را به خود اختصاص داده
اس�ت .اين رقم در كش�ورهاي منطقه  30و در كشورهاي عضو سازمان مزبور
حدود  22/6است .شاخص سختی نیروی کار نیز در ایران ،کشورهای منطقه و
کشورهای عضو سازمان مزبور به ترتیب برابر  24/5 ،29و  26/4است.
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چه اقداماتي ميتواند آينده توليد
بوکار
داخل�ي را در فضاي کس� 
کش�ور رون�ق بخش�د؟ اصليتري�ن
ش�اخصهايي ک�ه ب�راي بهب�ود فضاي
بوکار بايد بدانها انديشيد کدامند؟
کس 

همانط��ور که ميداني��د توليد و صنعت
ش��اخههاي متفاوتي دارد که نميتوان
به اين س��وال يک پاسخ کلي داد .اما در
اين راستا چيزي که ميتوانم بگويم و فکر
ميکنم در تمامي اقسام توليد عموميت
دارد ،آن بخ��ش از اقدامات��ي اس��ت که
مربوط به نهادهاي اجرايي ميش��ود .به
بي��ان ديگر من معتقدم نهادهاي دولتي
در مرحله صدور جوازها براي فعاليتهاي
صنعت��ي و تولي��دي بس��يار کند عمل
ميکنند و اين مس��اله موجب ش��ده تا
سرمايهگذاري در کشور با مشکالت جدي
مواجه شود .به نظرم الزم است تا دولت
با تس��ريع در صدور جواز و جلوگيري از
معطل نگهداشتن بيهوده توليدکنندگان
بتوان��د نقش قاب��ل توجه��ي در بهبود
بوکار ايفا کند تا در نتيجه
فضاي کس�� 
شاهد رونق يافتن اقتصاد کشور در آينده
باشيم.

عکس :رئوفه رستمی

حمايت از واردات ،نابود کننده آينده اقتصاد است

بوکار و بهبود آن با حضور علي شمس اردکاني و علياکبر ترکان
ميزگرد آيندهنگر در بررسي آينده فضاي کس 
عظيممحمودآبادي

بوکار را چطور ارزيابي
چش�مانداز فضاي کس� 
ميکنيد و چ�ه اقداماتي را براي بهبود اين فضا
در آينده الزم ميدانيد؟
ت�رکان :براي ش��روع ابتدا الزم ميدانم ابعاد بحث را

نگر
آینده

شاهد وقوع آنها بودهايم .همانطور که ميدانيد چند
روز پي��ش در خبرها آمده بود ک��ه پارس الکتريک
تعطيل شد .اين در حالي است که ما در روزنامههاي
مختل��ف ش��اهد درج آگهيهاي متنوعي هس��تيم
که مربوط به اعطاي جوايز به کس��اني اس��ت که در
قرعهکشي خريداران محصوالت ال.جي و سامسونگ
ش��رکت کردهاند .مورد ديگري که از اهميت زيادي
برخوردار اس��ت مس��الهاي اس��ت که اتفاقا به بحث
انتخابات اتاق ايران مربوط ميشود .به تازگي اطالعيه
مفصلي در مورد انتخابات اتاق ايران از سوي انجمن
واردکنندگان منتشر شده که از نظر من بسيار قابل
تامل است .يعني در کشور ما انجمني تشکيل شده
که با حماي��ت از واردات ،در صدد پرداختن يارانه به
ش��رکتها و توليدکنندگان خارجي است .حاال بايد
ببنيم با کنار هم قرار دادن اين خبرها چه اتفاقي براي
آينده صنعت و اقتصاد کشور ما در حال وقوع است.
اهميت مواردي که به آن اش��اره شد ناشي از آثاري

بوکار کشور و آينده
است که ميتواند در فضاي کس 
آن داشته باشد .از نظر من طرحي که با عنوان ايجاد
بوکار با مشارکت
فضاي کارآفريني و رفع موانع کس 
اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران تنظيم شده و به
مجلس رفته ،طرح بس��يار خوبي است که ميتواند
براي آينده اقتصادي کش��ور آثار خوبي را به ارمغان
آورد .اما نکتهاي که در اين ميان وجود دارد اين است
بوکار ما بايد به س��مت
که به هر حال فضاي کس�� 
هرچه مليتر ش��دن برود و تنه��ا در چنين فضايي
بوکار
اس��ت که طرحهايي مانند بهبود فضاي کس 
ميتوانند نتيجه بخش باش��ند .اما در ش��رايطي که
بوکار مبتني بر واردات باشد ،فکر نميکنم
فضاي کس 
چنين طرحهايي بتوانند در آينده اقتصاد کشور نقش
اساسي داشته باشند .دليل آن هم اين است که وقتي
کشوري داراي جمعيت هفتاد و پنج ميليوني است،
محوريت اقتصاد آن بايد با توليد و صنعت داخلياش
باشد و نه مصرف نهايي که موجب تضعيف توليد و
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از زاويهاي ک��ه ميخواهم به آن بپردازم مش��خص
بوکار
کنم .همانطور که ميدانيد بهبود فضاي کس 
بحث مفصلي اس��ت که داراي  10س��رفصل است و
هر کدام از اين س��رفصلها داراي متغيرهاي فرعي
متعدد و مهمي هستند که بررسي تمام جوانب آنها
دراين مجال ممکن نيست .در ميان اين شاخصهاي
دهگانه يکي از آنها در کش��ور ما از اهميت بيشتري
برخوردار است که من ترجيح ميدهم صحبتهاي
خود را تنها به اين مورد اختصاص دهم .اگر بخواهم
ب��ه صراحت چي��زي را که در نظ��ر دارم بگويم بايد
ع��رض کنم بدتري��ن اتفاقي که در ح��ال حاضر در
بوکار کش��ور در حال وقوع است ،تعلق
عرصه کس 
گرفت��ن يارانه به واردات اس��ت .يعني وقتي قيمت
دالر در کشور ما هزارتومان باشد در حالي که قيمت
تعادلي آن بايد دوهزار و ششصد تومان باشد ،اين به
اعتقاد من به معناي پرداخت يارانه به واردات است.
اين اتفاق موجب ش��ده که هيچ صنعت ايراني توان
رقابت با کاالي مشابه خارجي را نداشته باشد .مساله
واردات بيرويه تا آنجا پيش رفت که در سال گذشته
شاهد وارد کردن خربزه از کشور فيليپين بوديم .به هر
حال وقتي دالر دو هزار و ششصد توماني در کشور به
قيمت هزار تومان عرضه ميشود ،هيچ توليدي مرقوم
به صرفه نخواهد بود .اين مساله ميتواند آسيبهاي
جدي براي صنعت و توليد کشور را به همراه آورد.
ش�مس اردکاني :من براي شروع صحبتهاي خود،
ترجيح ميدهم به اتفاقاتي اش��اره کنم که به تازگي

به تازگي در مجلس ش�وراي اسالمي يک فوريت اليحهاي تصويب شد که با عنوان « ايجاد فضاي
بوکار» با مش�ورت اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران تنظيم شده
کارآفريني و رفع موانع کس� 
بوکار با معيار قرار دادن شاخصهاي دهگانهاي است که
بود .اين طرح در صدد بهبود فضاي کس� 
توس�ط بانک جهاني ارايه شده است .علي شمس اردکاني کارشناس اقتصاد و عضو اتاق تهران از
دس�تاندرکاران تنظيم اين طرح اس�ت که آن را طرحي مناسب و مطلوب ارزيابي ميکند .وي در
عين حال تاکيد ميکند که نتيجه اجراي اين طرح وابس�ته به ميزان درس�تي پايههاي اقتصاد در
کشور است .به اعتقاد شمس اردکاني کشوري مانند ايران با هفتاد و پنج ميليون جمعيت نميتواند
بنيان اقتصادش را بر واردات استوار کند .علياکبر ترکان که در زمان غالمحسين نوذري ،معاون اول
وزير نفت بود ،اين روزها در مرکز تحقيقات استراتژيک مشغول به تحقيق است .ترکان حمايت از
بوکار در آينده وابسته به
واردات را نابود کننده اقتصاد کشور ميداند و از نظر او بهبود فضاي کس 
تغيير اين روند است.
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بوکار در ایران
آینده فضای کس 

پرونده ویژه

شمس اردکانی:
از اساسیترین
مسائلی که در
بهبود فضای کسب
و کار مهم تلقی
میشود
کوچکسازی
دولت است.
دولتهای فربه
از نظر من شبیه
دایناسورها
هستند
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اقتصاد ميشود .بنابراين تنها راه بهرهبرداري از اجرايي
بوکار ،متصل
شدن طرحي مانند بهبود فضاي کس 
کردن چرخه اقتصاد کشور به توليد داخلي است .بنده
تعجب ميکنم از عدهاي که با اين شيوه اقتصاد کشور
را در دس��ت دارند .من واقعا نميدانم تقويت واردات
در کشوري مانند ايران مبتني بر کدام علم اقتصادي
اس��ت که مکش��وف برخي شده اس��ت .براي نمونه
ميتوان به صفر کردن تعرفه پرتقال يا مرکبات ديگر
در زمستان اشاره کرد .مسالهاي که اينجا مطرح است
اينکه باغدار ايراني در اواخر زمستان که در واقع شب
عيد او نيز هست چه بايد بکند؟ يعني با صفر کردن
تعرفه پرتقال در زمستان در واقع مشتريان شب عيد
باغداران ايراني از آنها گرفته و تحويل واردکنندگان
نارنگي پاکستاني و پرتقال ترکيهاي داده ميشود و در
اين ميان گاهي شاهد مواردي هستيم نظير کساني
که يکي دو سال پيش با کمک تاجران مصري و جعل
س��ند ،اقدام به وارد کردن پرتغال از اسرائيل کردند.
جالب اينکه هيچ محاکمهاي هم براي عوامل چنين
اقدامي در نظر گرفته نشد .هزينه چنين اقداماتي از
درآمد حاصل از فروش نفت تامين ميشود .حاال بايد
پرسيد که اقداماتي از اين دست تا چه حد مبتني بر
عقالنيت اقتصادي است؟ آيا اين وضعيت ميتواند به
نفع آينده اقتصاد کش��ور باشد؟ بايد از خود بپرسيم
کجاي دنيا نفتشان را استخراج ميکنند و به فروش
ميرسانند تا در ازاي آن پرتقال و نارنگي وارد کنند؟
مورد ديگري که در بحث کسب وکار مطرح بود و البته
در حال حاضر وضعيت آن به نسبت بهتر شده ،اين
بود که به علت پايين بودن قيمت فرآوردههاي نفتي،
که حدودا قيمت آن نسبت به ترکيه يک بيستم بود،
باعث شد که در ازاي فروش نفت به جاي پول ،جنس
تحويل طرف ايراني قرار بگيرد .يعني براي نمونه يک
کاميون نفت از ايران به ترکيه ميرفت و در ازاي آن
يک کاميون مثال زيرپيراهني يا يک کاميون کفش
به ايران وارد ميشد .جالب آنکه براي تسريع در نقد
کردن جنسهايي که در ازاي قاچاق فرآوردههاي نفتي
تحويل گرفته بودند ،بخش عمدهاي از آن را پايينتر از
قيمت مبدا در کشورهاي ديگر به فروش ميرساندند
و بخشي از آن را هم وارد کشور ميکردند .براي اينکه
وقتي برخي در فروش مثال گازوئيل بيست برابر سود
کرده بودند ،حاال حاضر بودند که يک برابر آن را فداي
تسريع در نقد کردن آن سود کنند .بنابراين پولي که
حاصل از قاچاق فرآوردههاي نفتي بود ،خرج تامين
پ��ول واردات قاچاق از مواد مخدر گرفته تا کاالهاي
تجاري ديگر ميش��د .مواردي از اين دست باعث از
بين رفتن بنيان توليدات کارگربر شدند .به عبارتي
ديگر توليداتي مانند زيرپيراهني و کفش که به عنوان
نمونه به آنها اشاره کردم ،جزو صنايع کاگربر هستند
که تضعيف کردن آنها نقش برجستهاي ميتواند در
باال بردن نرخ بيکاري داشته باشد .مطالبي که به آنها
اشاره کردم از آن جهت داراي اهميت است که آينده
بوکار در ايران ،وابسته به اصالح اقداماتي
فضاي کس 
از اين دست است.
ت�رکان :من در ادامه صحبتهايي که در ابتدا به آن
اشارهاي کوتاه داشتم ميخواهم نکتهاي را بيافزايم و
آن چيزي است که به دليل اهميتي که دارد مدتها
اس��ت بر آن تاکيد ميکنم .همانطور که ميدانيد و

آقاي دکتر ش��مس هم به خوب��ي به اين نکته واقف
هس��تند ،هر بانک خارجي ک��ه در زمان حضور من
در وزارت نف��ت ،حاضر به فاينانس کردن پروژههاي
صنعت��ي نفت ايران بود ،ما را وادار ميکرد که بخش
قابل توجهي از آن پول را در کش��ور همان بانکي که
پروژه را فاينانس کرده بود ،خرج کنيم .به عبارت ديگر
بانکهاي خارجي فاينانس پروژههاي ما را مش��روط
ميکردند به خريد هشتاد و پنج درصد از محصوالت و
تجهيزات مورد نيازمان در پروژهاي که آن را فاينانس
کرده بودند .براي نمونه اگر کشور کره ،چين ،فرانسه
يا آلمان حاضر ب��ه فاينانس کردن برخي پروژههاي
نفتي در کش��ور ما ميشدند آن را مشروط به خريد
هشتاد و پنج درصد از کشور خودشان ميکردند .در
حال حاضر ميداني��م که بانک ملت و بانک تجارت
پروژهه��اي نف��ت و گاز را فاينانس ميکنند .آيا اين
بانکها نبايد اين اقدام را مش��روط به خريد هشتاد
و پنج درصد از آن در داخل کشور کنند؟ اين مساله
باعث شده است که سازندگان تجهيزات صنعت نفت
در کش��ور ما در وضعيت نا مطلوبي قرار بگيرند .چرا
که االن با پساندازهاي خانوادههاي ايراني ،پروژههاي
نفت و گاز فاينانس شدهاند اما کاالهاي الزم براي اين
پروژهها از چين خريداري ميشود .به نظر من آينده
بوکار کشور نميتواند چشمانداز روشني داشته
کس 
باشد مگر اينکه به مسائلي از اين دست توجه بيشتري
شود .به بيان ديگر تغيير در روند موجود الزمه بهبود
بوکار است.
آينده فضاي کس 
شمس اردکاني :ضمن تاييد مسائلي که آقاي مهندس
ترکان به آن اشاره کردند و همينطور ضرورتي که از
سوي کارشناسان اقتصادي بر اصالح سازوکارهاي امور
بانکها در رابطه با فاينانس کردن پروژهها وجود دارد
اما در عين حال من فکر ميکنم نبايد از نکته ديگري
غافل ش��د که به موازات مسائلي که تا کنون به آنها
اشاره شد داراي اهميت است .از اساسيترين مسائلي
بوکار مهم تلقي ميشود،
که در بهبود فضاي کس�� 
کوچکسازي دولت است .امروزه کمتر صاحب نظري
در حوزه اقتصاد اس��ت که در اين اصل اساس��ي در
بوکار و تاثير آن در آينده اقتصاد
بهبود فضاي کس�� 
کشور ترديد داشته باشد .دولتهاي فربه از نظر من
شبيه دايناسورها هستند؛ هيکلهايي بزرگ و درشت
دارند اما در عين حال داراي س��ر کوچکي هس��تند
که عقلش��ان هم در تناس��ب با هيکل درشتشان
کوچک و ضعيف اس��ت .از س��وي ديگر دولتهاي
کوچ��ک و چاب��ک ميتوانند در همه ج��ا به عنوان
نهاد نظارت کننده حضور داش��ته باشند اما در عين
حال وارد فعاليتهاي اقتصادي که اساسا در ماهيت
ذاتيش��ان نيس��ت ،دخالت نکنند .اين مساله و نيز
مسائلي از اين دست موجب شده است که متاسفانه
بوکار ما فضاي توليد نباشد .اجازه بدهيد
فضاي کس 
همينجا به نکتهاي اشاره کنم که در اين راستا قابل
توجه اس��ت .من  10سال است که فرياد ميزنم در
کشور ما از قانون عقود اسالمي سوء استفاده ميشود.
من خودم تا حدودي با فقه اس�لامي آش��نايي دارم.
تمام فقهاي ما گفتهاند که مش��ارکت بايد دوسويه
باشد؛ يعني مشارکت هم در سود و هم در زيان است.
حاال بايد پرس��يد در کش��ور ما کدام بانک دولتي يا
خصوصي ويا خصولتي (خصوصي ،دولتي) است که

حتي يک بار در زيان و ضرر مش��ارکت کرده است؟
معناي ورشکستگي بنگاههاي متعددي که شاهد آن
هستيم چيس��ت؟ يعني اين بنگاهها زيان کردهاند و
ورشکس��ته ش��دهاند .بنگاهي که فعاليت اقتصادي
داش��ته است ،متضرر شده ،اعالم ورشکستگي کرده
و از دادگاه هم حکم ورشکس��تگياش صادر ش��ده
است ،اما بانک همچنان کوتاه نميآيد .براي همين
است که شاهد خريداري کردن تمام امالک مرغوب
شهرها توسط بانکها هس��تيم .اينها مواردي است
بوکار
که گرچه قابل اصالح هس��تند اما آينده کس 
کش��ور و سرنوشت آن در گرو همين اصالحها است.
به نظرم اين اصالحات هم ش��دني است .چرا که ما
ظرفيتهاي الزم را خوشبختانه در کشور داريم .براي
نمونه همين که آقاي رئيسجمهور ميگفتند نفت
بايد به سر س��فرههاي مردم آورده شود ،به نظر من
امکان پذير است .اما شرط آن وارد شدن درآمد ناشي
از نفت در چرخه توليد است .در يک کالم من تمام
مشکالت عرصه اقتصاد کشور را ناشي از فقدان توليد
بوکار ميدانم .وقتي فضاي حاکم بر
در فضاي کس�� 
بوکار ،فضاي توليد نباشد ،نه تنها چرخه اقتصاد
کس 
را کند و ضعيف ميکند بلکه همان معدود توليدات
داخلي را هم از داش��تن کيفي��ت الزم و توان رقابت
با کاالهاي مشابه محروم ميکند .خاطرم هست يک
وقتي جناب آقاي ترکان به مناسبتي گفته بودند ما
همه کارهايمان مانند همين توليد پيکانمان است.
بنابراين اگر ميبينيم که کاالهاي ايراني فاقد کيفيت
الزم هستند ،به اين دليل است که اصوال فضاي حاکم
بوکار ،متاسفانه در کش��ور ما فضاي توليد
بر کس�� 
بوکار
نيس��ت .به باور من غلبه توليد بر فضاي کس 
الزمه فايق آمدن بر مش��کالتي اس��ت که در آينده
بوکار کشور با آن مواجه خواهيم بود.
فضاي کس 
ببينيد کشور ما با کشوري مانند قطر با آن وسعت
و جمعي��ت محدود تفاوتهاي جدي دارد .قطر يک
کشور کوچک شيخ نشين اس��ت که ميتواند تمام
اقتص��اد خود را بر پاي��ه واردات بنيانگذاري کند .اما
کشور ما با هفتاد و پنج ميليون جمعيت و سه دهه
تجربه انفجار جمعيت وضعيتي متفاوت نس��بت به
کش��وري همچون قطر دارد .از طرف ديگر ما داراي
چهار ميليون دانشجو هستيم که نيمي از اين ميزان،
دانشجويان دختر هستند .در عين حال داراي بيست
ميليون دانشآموز هس��تيم .بنابراي��ن آينده فضاي
بوکار در کشور ما بيترديد نميتواند مبتني بر
کس 
واردات باشد .اين مواردي که به آنها اشاره کردم از نظر
بوکار بسيار مهم هستند.
آيندهنگري در فضاي کس 
چرا که در پايان برنامه پنج ساله ،ما با فارغالتحصيل
شدن چهار ميليون دانشجويي روبهرو هستيم که در
حال حاضر مشغول به تحصيل هستند .بنابراين در
پايان برنامه پنج س��اله بايد چهار ميليون شغل تنها
براي افراد تحصيل کرده داش��ته باشيم .در کنار اين
چهار ميليون تحصيلکرده هم به هشت ميليون نيروي
شاغل دانشگاه نرفته و غيرتحصيلکرده احتياج داريم
تا در کنار آن چهار ميليون بتوانند مش��غول شوند.
همانطور که ميدانيد کشور در کنار نيروهاي دانشگاه
رفته به افراد غيرتحصيلکردهاي هم احتياج دارد که
بتوانن��د در کنار هم کار کنند .بنابراين ما در انتهاي
برنامه پنج ساله دس��تکم به وجود دوازده ميليون
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فرصت ش��غلي براي جواناني احتياج داريم که وارد ما در وضعيت نامطلوب فعلي خواهد شد .اگر کساني است .اين ميزان در حال حاضر به مبلغ دويست و نود
بازار کار ميشوند .اين را هم ميدانيم که شغلهاي خواس��تار کنترل قيمتها هس��تند و ميخواهند از هزار ميليارد تومان رسيده است .يعني در اين مقطع
دانش بنيان هر کدام چي��زي در حدود يکصد هزار افزايش س��طح عمومي آنها جلوگي��ري کنند ،بايد زماني حجم نقدينگي کشور چهار و نيم برابر افزايش
دالر س��رمايه نياز دارند .مشاغل عادي هم هر کدام هنگامي که در صدد افزايش حجم نقدينگي هستند ،يافته است .وقتي که چنين اتفاقي افتاد ،يا بايد توليد
به پنجاه هزار دالر سرمايهگذاري احتياج دارند .حاال دقت کنن��د و بر روند افزايش قيم��ت از طريق باال مقداري ما چهار و نيم برابر افزايش يابد يا اينکه سطح
اگر بخواهيم ميانگين مجموعه اين سرمايهگذاريهاي بردن حجم نقدينگي مواظبت الزم را داشته باشند .عمومي قيمتها چهار و نيم برابر افزايش داشته باشد
الزم را محاسبه کنيم ،به عدد هشتصد ميليارد دالر بنابراين وقتي در آن مرحله مواظبتهاي الزم صورت يا ترکيبي از اين دو اثر به وجود آيد .بنابراين اشتباه
ميرسيم .به عبارت ديگر کشور ما در انتهاي برنامه نميگيرد ،اين مس��اله الزاما به ايج��اد تورم خواهد اساسي در آن مرحلهاي اتفاق ميافتد که پايه پولي
پنج ساله تنها در بخش اشتغال به هشتصد ميليارد انجاميد .فکر ميکنم الزم باشد در اين مورد توضيح باال ميرود .با پايين نگه داش��تن قيمت دالر هم اين
دالر براي سرمايهگذاري احتياج دارد .اينجا اهميت بيشتري بدهم .ببينيد تصور دولت اين است که بايد مساله نه تنها حل نخواهد شد بلکه همانطور که آقاي
نکتهاي که آقاي مهندس ترکان در ابتداي سخنشان ض��د تورمي عمل کند .براي ضد تورمي عمل کردن دکتر شمس هم اشاره کردند موجب باال رفتن قيمت
به آن اش��اره کردند ،روشنتر ميشود .چرا که تا نرخ هم ش��روع به مقابله با کارخانجات ميکند تا اجازه تمام ش��ده کاالي ايراني با تورم داخلي ميشود و از
ارز اصالح نشود ،ايجاد فرصتهاي شغلي با آن ابعادي نده��د قيمت محص��والت خود را ب��اال ببرند .يعني س��وي ديگر قيمت کاالي وارداتي به دليل ثابت نگه
که به آن اشاره شد ،غيرممکن است .به عبارت ديگر کارخانهاي که دس��تمزد کارگرانش باال رفته ،قيمت داشتن نرخ دالر ،ثابت ميماند .براي همين است که
اين تفاوت در نرخ ارز موجب ش��ده که بنيان فضاي مواد اوليهاش گران شده و تمامي نهادهاي توليدياش ميبينيم از يک جايي به بعد کاالي ايراني نميتواند با
بوکار ما بر واردات باش��د .جامعه هم از واردات با افزايش قيمت مواجه شده است ،وادارش ميکنند تا محصوالت مشابه خارجي خود رقابت کند .همانطور
کس 
ثروتمند نخواهد ش��د ،بلکه فقيرتر ميش��ود .تنها قيمتهايش را ثابت نگه دارد .در چنين وضعيتي آن ک��ه ميدانيد زمان��ي ما در صنعت نف��ت ،در پارس
وارداتي ميتواند به س��ود کشور باشد که در چرخه توليدکننده نميتواند قيمتهايش را ثابت نگه دارد .جنوبي به خودکفايي هفتاد درصدي رسيده بوديم.
بنابراين از دو حال خارج نيست؛ يا اينکه آن کارخانه ،يعني هفتاد درصد از پروژههاي پارس جنوبي توسط
توليد وارد شود تا به ارزش افزوده بيانجامد.
مي��زان توليد خ��ود را کاهش ميدهد ب��راي اينکه صنعتگران ايراني توليد ميشد .براي نمونه ميتوان به
آقاي ترکان به نظر شما چرا سياستگذاري کالن
نميخواهد دچار زيان شود يا اينکه دست به تخلفاتي فازهاي ششم ،هفتم و هشتم پارس جنوبي اشاره کرد.
اقتصادي در کشور ما ،س�مت و سويي وارداتي
ميزند که بتواند جبران کننده اين نا هنجاري باشد .اما امروز طبق قراردادهايي که بسته شده است ،حتي
دارد؟ چ�را حماي�ت نهاده�اي اجرايي بيشتر
بنابراين کساني که تالش ميکنند قيمت دالر را به سازه فلزي هم در پارس جنوبي از خارج وارد ميشود.
معطوف به واردات است تا توليد؟ آيا حمايت از
پايينتر از هزار تومان بياورند يا قيمت آن را به نهصد فراموش نکنيم که سازه فلزي از سادهترين تجهيزات
توليد داراي دشواريهاي خاصي است که توجه
تومان برس��انند ،تصور ميکنند که با چنين اقدامي صنعت نفت اس��ت .مورد ديگر مخازني هستند که
کمتري به آن ميشود؟
ت�رکان :اينکه دول��ت از واردات حمايت ميکند ،به از تورم جلوگيري ميکنن��د در صورتي که در واقع سالها سابقه ساخت در ماشينس��ازي اراک دارند.
نظرم ناش��ي از عالقه دولت به کنترل سطح عمومي به هيچ وجه اينطور نيس��ت .به هرحال فشار تورمي سابقه س��اخت اين مخازن در ماشينسازي اراک به
قيمتها و جلوگيري از باال رفتن آنها است .به هرحال ناش��ي از حج��م نقدينگي کار خ��ود را خواهد کرد سالهاي قبل از انقالب برميگردد .اما با کمال تاسف
ب��اال رفتن س��طح عمومي قيمتها منج��ر به تورم گرچه ممکن است توس��ط برخي ابزارهاي فيزيکي اين مخازن امروز از خارج کشور وارد ميشوند .دليل
ميشود که اين مساله هم به ايجاد مشکالت معيشتي در يک مقطع زماني آن را بتوانند به عقب بياندازند .آن هم اين اس��ت که آن مجري پروژه يا پيمانکاري
براي مردم خواهد انجاميد .اما نکتهاي که اينجا وجود اما در نهايت اين مس��اله به افزايش س��طح عمومي که مسوول اجراي پروژه است در پي ارزانتر خريدن
دارد اين است که واکاوي دليل افزايش سطح عمومي قيمتها خواهد انجاميد و تورم ناشي از آن اجتناب تجهيزات مورد نيازش اس��ت .در حقيقت اين همان
قيمتها ،مستلزم تصميمگيري بر پايه دانش اقتصاد ناپذير اس��ت .خوب است براي روشنتر شدن بحث نکتهاي اس��ت که در ابتداي س��خنانم به آن اشاره
است .هنگامي که نقدينگي و پايه پولي کشور افزايش به نمونهاي اش��اره کنم؛ در سال هشتاد و سه حجم کردم .اينکه من عرض کردم ما با ثابت نگه داش��تن
ميياب��د ،اثر طبيعي چنين اقدامي افزايش س��طح نقدينگي کشور شصت و سه هزار ميليارد تومان بوده قيم��ت دالر در واقع به واردات و محصوالت خارجي
ياران��ه ميدهيم ناظر به اين مس��اله
عمومي قيمتها اس��ت که در نهايت به
اس��ت .موردي که به آن اش��اره شد
تورم منجر ميش��ود .اما با کمال تاسف
بوکار از
در آيندهنگري فضاي کس�� 
شاهديم وقتي که دولت تصميم ميگيرد
اهميت ويژهاي برخوردار است .يارانه
حجم نقدينگي و پايه پولي را در کشور باال
شاخص چهارم :ثبت مالکيت
دادن به واردات به معناي نابود کردن
بب��رد ،متوجه تاثير اين اقدام در باال بردن
رسمي
اسناد
دفتر
در
دارايي
ثبت
جهت
الزم
فرآيند
شاخص،بررسي
این
توليد ملي است .ناگفته نماند وقتي ما
افزايش س��طح عمومي قيمتها و ايجاد
است و مطابق اخرین امارها ايران از ميان  181كشور در رتبه  147در سال 2009
مجبور هستيم برخي کاالها را که در
تورم نيست .فراموش نشود که اين افزايش
و  153در سال  2010قرار داشته است .بررسيهاي موسسه مالي بينالمللي
داخل ،توان توليدشان را نداريم يا فاقد
س��طح عموم��ي قيمتها در پي رش��د
نش�ان ميدهد كه ثبت اموال يك ش�ركت در ايران تقریبا به طي  9مرحله
تکنولوژي الزم براي توليد آنها هستيم
نقدينگي ،اجتناب ناپذير است و گريزي از
اداري نیاز دارد حال آنکه اين رقم در كشورهاي منطقه  6/1و در كشورهاي
را وارد کني��م ،قابل توجيه اس��ت .اما
آن نيست .ولي دولت بدون توجه به عوامل
عضو سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي حدود  4/7است .صرف  36روز
زماني که مخازن معمولي ،مبدلهاي
اصل��ي تورم ميخواهد پس از ايجاد آن با
كار برای ثبت داراييها در ايران درحالي اس�ت که این اقدام در كش�ورهاي
حرارتي ،برجهاي تقطير ،ظروف تحت
ابزار فيزيکي از افزايش قيمتها جلوگيري
منطقه  36/1و در كش�ورهاي عضو سازمان ياد ش�ده  25روز زمان میبرد.
فش��ار ،س��ازههاي فلزي و مانند اينها
کند .از آنجمل��ه ميتوان به عرضه ارزان
ثبت اموال همچنین به پرداخت هزينهاي معادل  10/5درصد ارزش اموال نياز
که س��الها است ظرفيت ساختشان
دالر در کش��ور اش��اره کرد که دليل آن،
دارد و این درحالیست که این رقم در كشورهاي منطقه معادل 5/7درصد و
در کشور موجود اس��ت ،از خارج وارد
پايين نگه داشتن سطح قيمتها است .به
در كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي معادل 4/6درصد
ميشوند به معناي از بين رفتن صنعت
بي��ان ديگر دولت دالر را ارزانتر از قيمت
ي اس�ت .از اينرو قوه قضاييه به صورت اعم و معاونت حقوقي و
ارزش داراي 
ايراني اس��ت .ناگفته نماند اين مسائل
واقعي آن در اختيار مردم قرار ميدهد تا در
توس�عه قضايي آن به طور اخص اقدامات متعددي مانند تنظيم قراردادهاي
ناش��ي از بيکفايتي صنعتگران ايراني
پي آن محصوالت وارداتي ارزان تمام شود
نمونه و فرمهاي خريد و فروش به صورت آزمايش�ي در دفتر ثبت امالك و
نيست ،بلکه نتيجه پايين نگه داشتن
که در نتيجه سطح عمومي قيمتها پايين
تعميم قراردادها و فرمهاي خريد و فروش و آنالین كردن آنها را برای ارتقای
ن��رخ دالر و جلوگيري از رس��يدن آن
نگه داشته شود.اين همان خطاي بزرگي
موقعیت ايران در اين شاخص ،باید در دستور كار قرار دهند.
به قيمت جهاني و واقعياش است .در
است که موجب تشديد موقعيت اقتصادي
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چنين شرايطي اس��ت که ما در سال گذشته شاهد
واردات خربزه به کشور بوديم .واردات خربزه ،به اعتقاد
من ميتواند معيار خوبي باشد براي آنکه بفهميم عمق
فاجعه تا کجا پيش رفته است .نکتهاي که الزم ميدانم
دوباره به آن تاکيد کنم آثار س��وء پايين نگه داشتن
سطح عمومي قيمتها با استفاده از ابزار فيزيکي است
که در نهايت هم نميتواند توفيقي داشته باشد .البته
در يک مقطع زماني با چنين اقداماتي ميتوان براي
مدتي آثار تورمي آن را کنترل کرد .اما به باور من در
نهايت اين افزايش حجم نقدينگي به طور جهشي و
ناگهاني تورم غيرقابل مهاري را ايجاد خواهد کرد .به
بوکار در کشور ما به شدت
نظرم آينده فضاي کس�� 
نيازمند بازنگري در مواردي اس��ت که به آنها اشاره
کردم و اصالح روشهاي گذش��ته در مقابله با تورم
بوکار در آينده است.
الزمه بهبود فضاي کس 
آقاي ش�مس اردکانی با توجه به س�ابقه حضور
ش�ما دراتاق تهران ،لطفا در مورد طرحي که در
بوکار با مشارکت اتاق
جهت بهبود فضاي کس 
تنظيم ش�د و به مجلس فرس�تاده شد ،بيشتر
بوکار
توضيح دهيد .آيا واقعا مشکل فضاي کس 
ما با قانون حل ميشود و مشکل ما فقدان قانون
است؟
ش�مس اردکاني :بله همانط��ور که گفتيد طرحي با

شمس اردکانی:
راه نجات آينده
بوکارکشور
کس 
وابسته به بيرون
آمدن از فضاي
اقتصادتخيلي
و وارد شدن به
حيطهاقتصاد
واقعي و دانش
آن است .در واقع
وقتياقتصاد
تخيلي حاکم بر
بوکار
فضايکس 
شود ،نتيجه همين
چيزي ميشود که
اکنون شده است

نگر
آینده
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بودن پايههاي اقتصادي کشور ،ميتواند شروع بسيار
خوبي باش��د .اتفاقا ما همين بحث را در دولت آقاي
خاتمي به نام طرح ساماندهي اقتصادي ارايه کرديم.
در آن مقطع هم کساني بودند که به رئيس جمهور
وقت مشاورههايي ميدادند که چندان مبناي علمي
نداش��ت .از جمله در مورد نرخ ارز نظراتي ميگفتند
که با اصول علم اقتصاد سازگاري چنداني نداشت .در
نهايت موانعي از اين دس��ت مانع موفقيت آن طرح
شد .االن هم همينطور است .اين کار بزرگي که به نام
هدفمندي يارانهها در ابتداي اجرايي شدن آن هستيم،
از مدتها پيش بايد انجام ميشد .اين در حالي است
که در برنامه چهارم توسعه به اين مساله توجه شده
بود .اما در عين حال مجلس وقت از اجرايي ش��دن
آن جلوگيري کرد .يعني برخي در مجلس قبلي دور
هم نشستند و يک دفعه گفتند که دولت حق تغيير
قيمتها را ندارد.
منظورتان همان طرح تثبيت قيمتها در ابتداي
مجلس هفتم اصولگرا است؟
شمس اردکاني :بله دقيقا همين طرح بود که مانع از

اجرايي شدن حذف تدريجي يارانهها در کشور شد.
من معتقدم کس��اني که طرح تثبيت قيمتها را در
مجلس هفتم دنبال ميکردند ،حق ندارند که االن از
طرح هدفمندمندي يارانهها دفاع کنند و براي ما از
محسنات آن بگويند .دستکم ده سال الزم است تا

خود را تزکيه کنند(خنده) .اين که نميشود يک روز
آقايان تطبيق قيمتها را غيرمشروع ،حرام ،ناعادالنه
و ظالمانه بدانند و بعد از مدتي به طور کامل برگردند
از اين طرف و از مدافعان پر و پا قرص طرحي شوند
که موس��وم به هدفمندي يارانهها است .عنواني که
من براي اش��خاصي اينچنين انتخاب کردهام ،نحله
اقتصاددانان تخيلي است .من فکر ميکنم راه نجات
بوکار کشور وابس��ته به بيرون آمدن از
آينده کس�� 
فضاي اقتصاد تخيلي و وارد ش��دن به حيطه اقتصاد
واقعي و دانش آن است .واقعيت اقتصاد کشور ما اين
اس��ت که در حال حاضر ما حتي لباسهاي زيرمان
را داريم از خارج وارد ميکنيم .اين مس��اله واقعيت
اقتصاد جامعه ما است .واقعا خيلي زشت است که ما
پس از گذشت بيش از سيسال تبليغ از تريبونهاي
مختل��ف براي حجاب بانوان ،اما از تامين چادري که
به عنوان پوش��ش براي آنها اس��تفاده ميشودعاجز
ماندهايم .در واقع وقتي اقتصاد تخيلي حاکم بر فضاي
بوکار ش��ود ،نتيجه همين چيزي ميشود که
کس 
اکنون شده است.
آقاي دکتر شمس به عنوان آخرين سوال بگوييد
آثار طرح موسوم به هدفمندي يارانهها بر آينده
بوکار کشور چيست؟
فضاي کس 
شمس اردکاني :ببينيد در اين رابطه پيشنهادي که

م��ا در اتاق به دولت اراي��ه کرديم ،اين بود که دولت
عنوان «ايجاد فضاي مساعد کارآفريني و رفع موانع
بخش��ي از پولي را که ميخواهد ب��ه صورت نقدي
بوکار» توسط اتاق ايران تنظيم و به
کس 
در اختي��ار مردم قرار دهد ،صرف خريد
مجلس فرستاده شد ،در تاريخ چهارم
کاالهاي مرغوب ايران��ي کند و آنها را
بهمن ماه سال جاري(هشتاد و نه) با
مي��ان خانوادهها به فراخور نيازش��ان
امضاي چهل و يک نماينده ،يک فوريت
توزيع کند .البته اين طرح پس از مدتي
آن به تصويب رسيد .در واقع اين اولين
شاخص پنجم :اخذ اعتبار
به وزارت صنايع فرس��تاده شد و آنجا با
طرحي است که در اتاق تهيه شده است
اخ�ذ تس�هيالت و اعتبارات بانك�ي در حك�م نبض حيات�ي بنگاهها و
عن��وان طرح تامين مطرح ش��د .به باور
و نمايندگان مجل��س آن را به تصويب
فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي اس�ت و ميزان س�هولت و س�رعت
م��ن طرح تامين با آن چيزي که نظر ما
رساندهاند .اتفاقا من در تنظيم اين طرح
دسترسي به اين تسهيالت يكي از محوريترين شاخصهاي فضاي كسب و
در اتاق بود متفاوت ش��د .در آن طرح ما
که در حال حاضر هم در مجلس مطرح
كار در اقتصاد هر كشور است .اگرچه اين شاخص در ميان ديگر شاخصهاي
پيشنهادمان اين بود که دولت به تعداد
اشرافي
است ،مشارکت جدي داشتم و با
موثر در فضاي كس�ب و كار با قرار گرفتن در رتبه  84مطابق آمارهای سال
انبوه کاالهي مرغ��وب ايراني را از قبيل
است
خوبي
که بر آن دارم به نظرم طرح
 2009از وضعيت نسبتا مناسبتري برخوردار بود اما رتبه شاخص اعتبارات از
يخچ��ال ،فريزر ،جارو برق��ي ،تلويزيون،
ش��دن،
اجرايي
که ميتواند در صورت
سال  2009به  ،2010از رتبه  84به  113سقوط کرده است .کاهش  29رتبهای
فرش و غيره را خريداري کند و بعد آنها
بخشد.
رونق
را
کشور
بوکار
آينده کس 
در این شاخص نشان از عملکرد ضعیف بانک مرکزی به عنوان متصدی بهبود
را در اختيار بخشي از جامعه قرار دهد که
نوعي
به
هم
شما
سوال
در
همانطور که
این شاخص دارد .در محاسبه اين شاخص ،به بررسي شاخص قدرت حقوقي
براي مثال در شرف ازدواج هستند و پس
آن
از
نبايد
اينجا
که
اي
ه
نکت
اشاره شد،
قانوني (ارتباط وامگيرنده و وامدهنده با وثايق ،ورشكستگي و ...در قانون)،
از يک سال خانوادههايي که آن کاالها را
است.
طرح
اين
اجرايي
بستر
غافل شد،
ش�اخص علني بودن اطالعات اعتباري ،ميزان پوشش اطالعات مالي افراد
دريافت کرده بودند ،به طور اقس��اطي و
ب��ه عبارت ديگر مفيد بودن طرح ايجاد
توسط بخش دولتي برحسب تعداد بزرگساالن و ميزان پوشش اطالعات مالي
بدون بهره ،پول آن را به دولت برگردانند.
کار
بو
فضاي کارآفريني و رفع موانع کس 
افراد توسط بخش خصوصي بر حسب درصدي از تعداد بزرگساالن پرداخته
به هر حال طرح تامين آنچنان که در نظر
و
اقتصادي
مشروط به درستي پايههاي
ميشود .در کلیت نیز اين شاخص معيارهاي مربوط به آگاهي افراد نسبت به
ما بود ،اجرايي نشد و شکل ديگري يافت
در
است
قرار
بستري است که اين طرح
اعتبارات و حقوق قانوني وام دهندگان و وام گيرندگان را در بردارد .شاخص
که بايد منتظر بود و نتيجه را ديد.
آن اجرايي شود.
حقوق قانوني در دامنه صفر تا ده قرار دارد که امتياز باالتر بیانگر وجود قوانين
در پاي��ان اگر بخواهم ب��ه اختصار به
فضاي
بهب��ود
ط��رح
از اي��ن نظر
بهتر هس�تند .ای�ران در این خصوص امتیاز  4را از  10داراس�ت .اين رقم در
سووال شما پاس��خ دهم بايد بگويم که
اقتصادي
تحول
طرح
شبيه
بوکار
کس 
كشورهاي منطقه  3/3و در كشورهاي عضو سازمان توسعه حدود  6/8است.
به هرح��ال اجراي هدفمن��دي يارانهها
همانطور
نيز
اقتصادي
تحول
طرح
است.
شاخص دیگر که شاخص اطالعات اعتباري است نمایشگر ميزان دسترسي و
بيترديد ميتواند آث��ار جدي در فضاي
اند
ه
گفت
کشور
اقتصاددانان
از
بسياري
که
کيفيت اطالع بخش هاي عمومي و خصوصي از وام ها است .اين شاخص بين
بوکار کش��ور و آينده آن داش��ته
کس�� 
شرطي
به
باش��د
خوبي
طرح
تواند
ي
م
صفر تا  ٦قرار دارد که ارقام باالتر مبين دسترسي بهتر بخش هاي عمومي به
باش��د .موفقيت يا شکس��ت اين طرح و
که
مناسب
اقتصادي
بس��تر
يک
در
که
اطالعات اعتباري است كه ایران در این زمينه امتیاز  3را داراست .به نظر می
بوکار نيز وابسته
نيز سرنوشت آينده کس 
پايههاي آن به درس��تي ش��کل گرفته
رسد عدم انتشار سري زماني مربوط به اطالعات اعتباري شرکت ها و افراد
به ميزان درس��تي پايههاي اقتصادي در
است ،اجرايي ش��ود .بنابراين تصويب
و همچنين عدم امکان اخذ وضعيت اطالعات وام توسط وام گيرندگان باعث
کش��ور و همينطور روش اجرايي کردن
اين طرح به تنهايي مش��کل بيکاري را
شده تا شاخص اطالعات اعتباري ايران درحد  ٣باقي بماند حال آنکه این رقم
طرحي اس��ت که گاهي از آن با عنوان
را
بوکار
نميتواند حل کند يا موانع کس 
در كشورهاي منطقه  3/3و در كشورهاي عضو سازمان توسعه  4/9است.
جراحي بزرگ اقتصادي ياد ميشود.
نميتواند رفع کند .اما مشروط به درست
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اقتصاد مردساالر
بوکار
تاملی در باب مشارکت اقتصادي زنان و فضاي کس 

موانع مشارکت اقتصادي زنان

ميزان سواد زنان و نوع رشته تحصيلي

از آنجا كه سطح پايين سواد زنان ميتواند يكي از
علل پايين بودن ميزان فعاليت و نامناسب شدن فضاي
كسب آنها به شماررود ،با نگاهي به آمار و ارقام ميتوان
به اين نتيجه مهم دست يافت كه سطح سواد زنان در
طول سه دهه اخير بيش از  126درصد افزايش داشته
اس��ت .الزم به ذكر است در سال  ،1385نرخ با سوادي
زنان  6تا  29ساله  95/16درصد برآورد شده است .اين
رقم در همين سال براي مردان  96/48درصد ميباشد.
همچنين بر اس��اس آم��ار س��ال  1388-1389تعداد
دختران دانشآموز  6738684نفر گزارش ش��ده است
ك��ه اين رقم  48/18درصد كل دانشآموزان كش��ور را
تشكيل ميدهد و نسبت به سه دهه گذشته  144درصد
افزايش داش��ته است .براساس آمار سال 1388-1389
 62/31درصد دانشآموزان مقطع پيشدانش��گاهي را
دختران تش��كيل ميدهند .گرايش و روي آوردن زنان
به آموزش عالي و گسترش حضور و نقش آنان در بخش
علوم ،تحقيقات و فناوري ،از يك سو و برنامهريزي براي
افزايش دسترس��ي آنها به آموزش عالي از ديگر سو از
جمله ظرفيتها و تحوالت عمده و درخور توجه بخش
آموزش عالي در سالهاي اخير است .كل پذيرفتهشدگان
زن در دانش��گاهها و مراكز آموزش عالي دولتي در سال
تحصيلي  1387-88بالغ بر  287116نفر بوده كه اين

موانع سازماني

با آنکه اين دسته از موانع براي کليه کارآفرينان اعم
از زن و م��رد قابل طرح اس��ت ،اما ب��راي زنان به دليل
حض��ور کمتر آنان در عرصههاي اقتص��ادي به ويژه در
بوکار و مش��اغل مديريتي مشهودتر است.
ايجاد کس 
ي با چهار
به طور کلي زنان کارآفرين در محيط سازمان 
مانع کمبود منابع مالي ،فيزيکي (امکانات نرم افزاري و
سخت افزاري) ،فروش و منابع انساني مواجه ميباشند.
در يکي از مطالعات صورت گرفته زنان از نظر منابع مالي
مش��کالتي هم چون فقدان يا کمبود سرمايه ،طوالني
بودن فرايند دريافت وام وسهل الوصول نبودن تسهيالت
بانک��ي روبه رو هس��تند.درا ين ميان موان��ع بازاريابي
و فروش نيز از ديگر مس��ائل مربوط به آنها اس��ت.زنان
عموماً به دليل محدوديت در شناخت کافي نسبت به
چگونگي ورود به بازار ،توسعه حضور در بازارهاي هدف،
نبود سيس��تمهاي حمايتي دستگاههاي سياستگذار و
فقدان مش��اور و راهنما امکان مشارکت کمتري دارند.
(صابر)1389 ،
تنوع شغلي

مح��دود بودن زمينههاي اش��تغال زن��ان و ناکافي
بودن بسترهاي الزم براي گسترش مشاغل گوناگون از
مهمترين داليل عدم افزايش قابل توجه اشتغال زنان در
ايران است .در اغلب نقاط دنيا ،اين تمايل وجود دارد كه
زنان در مش��اغل خاصي مانند معلمي يا پرستاري كه
با وظايف خانگي آنان س��ازگار است يا در صنايع كاربر
در بخ��ش صادرات كه نيازمند تك��رار كار و مهارت در
به كارگيري دستهاس��ت تمركز يابند .محدود بودن
زمينههاي اش��تغال زنان و محدوديتي كه در گسترش
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يافتهه��ا حاكي از آن اس��ت كه با وج��ود افزايش
جمعيت دانش��جويان زن در مقاط��ع باالتر تحصيلي،
جاي��گاه آنها در ردههاي باالي ش��غلي به ميزان قابل
انتظار بهبود نيافته است .نكته قابل توجه در اين ميان
نوع رشته تحصيلي زنان در سطوح آموزش عالي است.

جمعيت زنان در رشتههاي علومپايه و علومانساني و در
مقاطع كارشناسي نسبت به مقاطع كارشناسيارشد و
دكتري بيش��تر است .اين نوع رشته تحصيلي و مقطع
تحصيل��ي محدوديتهاي ش��غلي و در نتيجه كاهش
ميزان مش��اركت اقتصادي آنها را به همراه دارد .عدم
برخورداري از تنوع شغلي و پايين بودن ميزان مهارت و
دانش از شاخصهاي محدوديت تقاضا در بازار براي زنان
است .در اين راستا ميتوان برجستهترين موانع مشارکت
اقتصادي زنان را در حوزههاي زير بيان نمود:

نگر
آینده

بوکار در جهان امروز به رغم سابقه ديرين آن در
کس 
زندگي بشري از موقعيت خاصي برخوردار است .پيوند
کسب وکار با حيات انس��اني و بروز تحوالت جدي در
عرصه ارتباطات موجب ش��ده که فعاليت اقتصادي از
مراحل نخستين آن بسيار فراتر رفته و به حوزههايي که
شايد پيش از اين به آن توجهي نميشد يا در محدوده
بوکار معني نميشد ،وارد شود .در اين راستا فعاليت
کس 
اقتصادي زنان مقوله خاصي اس��ت که با پيشرفت آنان
در حوزهه��اي گوناگون اين بخش نيز از جايگاه خاصي
برخوردار شده است .هرچند که از گذشته دور مشارکت
اقتصادي زنان در پيشينه تاريخ بشر قابل مشاهده است
اما شکل س��ازمان يافته و نوين آن در اواخر هزاره دوم
و آغاز هزاره س��وم از موقعيت خاصي برخوردار اس��ت.
نگاهي به سوابق فعاليتهاي اقتصادي زنان در اين برهه
بوکار زنان نيز
از زمان مويد آن است که رفتارهاي کس 
همگام با ديگر بخشهاي جامعه با تحوالت چشمگيري
همراه اس��ت .در اين راس��تا به رغم س��هم باالي زنان
ايران در جمعيت كش��ور و رشد فزاينده آنان در كسب
مدارج باالي علمي فعاليتهاي موثر اقتصادي در ميان
آنها کمرنگ است .کمبود شغل و مهيا نبودن امکانات
الزم براي پرورش ايدههاي خالق ،ش��رايط الزم را براي
استفاده مناسب از اين ظرفيت را محدود کرده است .اين
در حالي است كه در بسياري از كشورهاي توسعهيافته
زنان در فعاليتهاي اقتصادي و موقعيتهاي مديريتي از
جايگاه نسبتا مطلوبي برخوردار ميباشند .در اين مقاله
تالش بر اين است كه موانع ايجاد فضاي مناسب كسب
و كار براي زنان و راهكارهاي عملي بهبوداين فضا مورد
بررسي قرارگيرد.

 زهرا نژادبهرام  -سميرا بيات سرمدي

تعداد 54/7 ،درصد از كل پذيرفتهشدگان اين بخش را
شامل ميشده است .بيشترين تعداد پذيرفتهشدگان زن
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در اين سال تحصيلي،
با پذيرش  151821نف��ر ( 52/9درصد) به گروه علوم
انس��اني و كمترين آن ب��ا پذي��رش  17518نفر (6/1
درصد) به گروه هنر اختصاص داشته است.

زنان عموم ًا به
دليلمحدوديت
در شناخت کافي
نسبت به چگونگي
ورود به بازار،
توسعه حضور در
بازارهاي هدف،
نبودسيستمهاي
حمايتي
دستگاههاي
سياستگذارو
فقدان مشاور
و راهنما امکان
مشارکتکمتري
دارند
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بوکار در ایران
آینده فضای کس 

پرونده ویژه

هر يك از اين زمينهها وج��ود دارد از مهمترين داليل
عدم افزايش قابل توجه اش��تغال زنان است( .نوروزي،
.)71 ،1383
تفاوت جنسيتي براي اشغال پستهاي مديريتي

از اي��ن عامل ميتوان به عنوان عامل كاهش انگيزه
زنان در مش��اركت اقتصادي نام برد .ميزان حضور زنان
در ردههاي مديريتي ،اعم از مديريت كالن و خرد ،پايين
اس��ت .زنان نه تنها در آغاز اس��تخدام ،فرصت مساوي
ب��ا مردان ندارند ،بلكه به رغم گذش��ت زمان و دريافت
تجربه شغلي نيز امکان دستيابي به پستهاي مديريتي
ندارن��د  .آمار و مطالعات گوناگون در ايران نش��ان داده
است كه تبعيض دستمزد ميان زنان و مردان به ويژه در
نقاط روستايي زياد است .اين تبعيض با افزايش سطح
تحصيالت زنان كاهش مييابد( .كاوه)1381 ،
وضعيتشغلي

ناامنيهاي
اجتماعي كه امكان
حضور فعال زنان
در جامعه ،كه
الزمهاش سفرهاي
بين شهري ،اقامت
در هتلها و اماكن
عمومي است،
مشاركتاقتصادي
زنان و فضاي
كسب و كار آنها
را با مشكل مواجه
كرده است

نگر
آینده
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وضع ش��غلي ،وضعيت فرد را از جنبه اشتغال نشان
ميده��د و تعيين ميكند فرد ش��اغل تحت كداميك
از عناوي��ن كارفرما ،ني��روي کار مس��تقل ،مزد گير و
حقوقبگير يا فعاليت فاميلي بدون مزد ،به كار اشتغال
داشته اس��ت .دادههاي وضع شغلي ميتواند براي ارائه
برنامهه��اي مبتني ب��ر ارتقاء فعاليته��ا به خصوص
فعاليتهاي خوداش��تغالي مفيد باشد .نتايج تحقيقات
نشان ميدهد که زنان ايراني سهم كمي در پستهاي
رده باال و مديريتي در كش��ور دارند و اغلب به كارهايي
مشغول هستند كه مستلزم مهارت يا آموزش اندك و
با دس��تمزد پايين است .اين در حالي است كه زنان در
كسب مدارج علمي در حال پيشرفت هستند.

آينده هم ميتواند مانع ادامه اشتغال وي شود» (صفائي،
امامي ،سال :1376ص .)129اصالحات مندرج در قانون
حمايت خانواده مصوب  ،1353نيز اين مش��كل را حل
نكرده بود ،بلكه مطابق ماده  18قانون مذكور تنها اين
حق را به زوجه داده كه وي نيز بتواند مانع اشتغال شوهر
بشود؛ البته عمل به اين ماده بسيار بعيد به نظر ميرسد.
(همان)
موانع فرهنگي و اجتماعي

هنجارهاي رايج در زمينه تقسيم كار ،وجود نوعي
مرزبندي طبيعي ميان كار زنان (خانهداري) و مردان
(ام��ور بيرون من��زل) را به وجود آورده اس��ت .در اين
ميان ،مس��اله تعدد نقش زنان ،بطوريكه انتظار انجام
مسووليتهاي متفاوت در قالب همسر ،مادر ،خانهدار،
ش��اغل … .آنها را دچار تن��ش و نوعي تضاد نقش و
فشارهاي ناش��ي از آن ميكند .ناامنيهاي اجتماعي
كه امكان حضور فعال زن��ان در جامعه ،كه الزمهاش
سفرهاي بين شهري ،اقامت در هتلها و اماكن عمومي
است ،مش��اركت اقتصادي زنان و فضاي كسب و كار
آنه��ا را با مش��كل مواجه كرده اس��ت .در اين ميان
برخي موانع فردي نيز موضوع مشارکت اقتصادي زنان
را با دش��واري روبه رو ميکند.منظ��ور از موانع فردي
محدوديتهايي است که متأثر از خانواده يا کاستيهاي
علمي ومهارتي است .محدوديتهاي خانوادگي عموماً
از طرف اعضاء نزديک خانواده و خاصه همسر آنان در
بوکار اعمال ميشود.دراين ميان مراقبت و
شروع کس 
نگهداري فرزندان بهويژه در سنين کودکي همزمان با
مشغلههاي کاري دغدغه جدي ديگر آنان ميباشد .در
واقع مش��ارکت اقتصادي زنان و حضور آنها در فضاي
بوکار رويکردي اس��ت که نيازمند ايجاد شرايط
کس 
مطلوب محيطي و دروني است.

و اجتماعي ،حرفهاي و عدم ش��ركت در تش��كلهاي
صنعتي حرف��هاي و فعاليتهاي اجتماعي ،فرهنگي،
سياسي از مسائل موثر در افزايش مشاركت اقتصادي
ت
زنان اس��ت .يكي از اصولي ك��ه در چارچوب فعالي 
س��ازمانهاي غيردولتي زنان قرار دارد ،توانمندسازي
زنان است .اين توانمندسازي منتهي به رفاه ،دسترسي
به منابع اطالعاتي ،افزايش س��طح آگاهي سياس��ي،
اجتماعي و بهداش��تي ،مش��اركت در س��اختارهاي
مديريتي و خودسازي به منظور رشد معنوي و روحي
و در نهايت افزايش مشاركت اقتصادي زنان ميگردد.
شبكههاي غيررسمي ،كه معموالً زنان از آنان بيبهرهاند،
نقشي مهم در دسترسي به اطالعات دارند؛ حتي زناني
كه از شبكههاي رسمي به خوبي استفاده ميكنند ،از
شبكههاي غيررسمي دور نگه داشته شدهاند؛ همچنين
تمايل زنان براي عضو ش��دن در گروهها و شبكههاي
مختلفي كه امكان ورودشان به آن وجود دارد نيز كمتر
است .در واقع به نظر ميرسد نوعي رابطه توامان ميان
فرهنگ اجتماعي و تمايالت دروني زنان وجود دارد که
دسترس��ي آنها به امکانات سازماني را با دشواري روبه
رو ميکند و اين عامل بس��تر مهمي درکسب تجربه
فعاليتهاي اقتصادي و مديريتي زنان است (آراستي،
اكبري ،1385 ،ص)11
نتيجهگيري

با توجه به عوامل مؤثر بر بهبود فضاي كسب و كار و
به ويژه كس��ب و كار زنان ميتوان راهكارهاي زير را در
راستاي دستيابي به هدف بهبود فضاي كسب و كار زنان
و افزايش كارآفريني پيشنهاد نمود:
 توانمندسازي زنان با ارتقاء مهارتها و تواناييهاي فنيقوانين و مقررات
و حرفهاي ،س��طح تحصيالت و توسعه تجارب علمي و
قان��ون اساس��ي ج.ا.ا غالب��اً در راس��تاي حمايت از
عملي آنان.
زنان ،تخفيفاتي را براي آنها قائل ش��ده ،مثل س��نوات
 آگاهي زنان از تواناييهايش��ان و حمايت از ايدههايكمبود سازمانهاي غيردولتي زنان
بازنشستگي زنان و مرخصيهاي بدون حقوق .اما برخي
كمبود آگاهي زنان در ابعاد حقوق فردي ،خانوادگي كارآفرينانه آنها از طريق در اختيار قراردادن تسهيالت
از اين مقررات در امر حمايت از زنان ضعيف عمل كرده
بانك��ي ،تجدي��د نظ��ر و اص�لاح
اس��ت ،مثل كار نيمه وقت بانوان و
برخوردهاي منفي برخي سازمانها،
كمكهزينه عائلهمندي و اوالد .به
مؤسس��ات اقتص��ادي و اجتماعي
نظر ميرسد تفاوتها بيشتر ناظر
دولتي و خصوصي با زنان كارآفرين
بر اختالف نقش زنان در معيش��ت
همانگونه که مختصصين و کس��اني که انواع حساسيتها را دارند در
و...
خانواده بر اس��اس تكليف انفاق در
بلند مدت از محيط آلوده گريزانند ،س��رمايهگذاران و خالقيتها نيز
 ايجاد حمايت اجتماعي از فعاليتقانون مدني اس��ت؛ زيرا براس��اس
بوکارش مناسب نيست ،ميگريزند .بازيگران
از جايي که فضاي کس 
اقتصادي زنان كه با فرهنگس��ازي
قانون،نفقه به عهده زوج ميباش��د.
يک توس��عه موفق را به سه دس��ته دولت ،جامعه و فعالين اقتصادي
و تقويت بستههاي حمايتي دولت
درهمي��ن راس��تا به رغ��م وجود
ميتوان تقسيم بندي کرد .براي آن که فعالين اقتصادي بتوانند نقش
براي زنان كارآفرين است.
موضوعات ذکر شده در قانون براي
حقيقي خود در فرايند توس��عه را بازي کنند پيش از آن الزم اس��ت
 تأكي��د مؤثر قانون برحمايت ويژهشاغلين محدوديتهايي نيز براي
محسن رناني دولت و جامعه نيز نقشهايي بازي کنند ،ويژگيهايي را کسب کنند
از زن��ان كارآفري��ن در حوزهه��اي
اش��تغال زنان وج��ود دارد .برخي
بوکار دو عامل
پژوهشگر و زمينههايي را بسازند .سرمايه اجتماعي و فضاي کس 
مشورتي ،بازاريابي ،مالي.
از اين محدوديتها ناش��ي از ماده
و استاد اقتصاد مهمي هستند که در تعامل دولت و جامعه توليد ميشود .بدون اين
 بازنگ��ري ب��ر آموزش��ها و تربيت 1117ق.م و رابطه زوجيت اس��ت.
دو ،فعالي��ن اقتصادي ،انگيزه و زمينهاي براي فعاليت خالق و جهش
دختران در مدارس در راستاي توليد
اين م��اده بيان ميكند« :ش��وهر
آفرين و سرمايهگذاري بلند مدت و ديربازده نمييابند .با طبقهبندي مديران اقتصادي به مديران
انديش��ه كارآفريني به منظور تربيت
ميتوان��د زن خ��ود را از حرف��ه يا
متعارف ،مديران کاشف فرصتها و مديران کارآفرين ميتوان گفت که هر چه سهم کارآفرينان
دختراني قوي ،شجاع ،با استقامت و
صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي
در ميان فعالين اقتصادي بيش��تر باش��د ،رشد اقتصادي به عنوان بستر مادي توسعه سريعتر
جوياي نوآوري و نو انديش و مستقل.
يا حيثيات خود يا زن باش��د ،منع
شکل ميگيرد و پايدارتر باقي ميماند .اما براي تکثير کارآفرينان نيز بايد فضاي «معنيداري
 كاه��ش تبعيضه��اي ش��غلي وكند» .بازگش��ت اش��تغال زنان به
اقتصادي» وجود داش��ته باشد .فضاي معنيداري اقتصادي براي کارآفرينان داراي سه ويژگي
اس��تخدامي از قبيل تف��اوت ميان
حيثي��ت زوج ميتواند ب��ا اعمال
است ،اول :حفاظت از حقوق مالکيت در تعريف و تضمين .دوم :وجود حد قابل قبولي از اطالعات
دس��تمزد زنان و مردان در شرايط
سليقه وي مواجه شود و مانع مهم
قابل اعتماد و سوم :روشن و شفاف بودن افق آينده ،که شرط روشنايي افق پيشرو ،ثبات است.
همسان.
اشتغال زنان باشد .به ويژه اگر اين
بوکار از يک سو و کاهش
بنابراين در نگاهي آيندهنگرانه بايد توجه داشت که تخريب فضاي کس 
 تش��ويق زنان ب��راي عضويت درماده از «قواعد امري» باش��د كه در
ميزان سرمايه اجتماعي در يک جامعه از سوي ديگر ،هزينههاي غيرتوليدي را باال برده و فضاي
سازمانهاي غيردولتي و حمايت از
اين حال اگ��ر زوج با وجود علم به
معني داري اقتصادي را براي کارآفرينان پايين ميآورد.
سازمانهاي غيردولتي موجود.
اشتغال زوجه با او ازدواج نمايد ،در

بوکار
هواي آلوده و کس 

همه دنبال مقصر میگردند
میزگردی با حضور جمشید انصاری ،هوشنگ فاخر ،اسداهلل جالل آبادی و علیعباس کریمی درباره فضای کسب و کار در ایران
سیدامیر سیاح
مدیر گروه مطالعات فضای کسب و کار مرکز پژوهشهای مجلس

جمشیدانصاری

هوشنگفاخر

علی عباس کریمی

مطالع�ات اولی�ه درخواس�تها و مطالب�ات
تولیدکنندگان و س�رمایهگذاران ایرانی نشان
میدهد آنها بازار س�رمایه و نظام بانکی کشور
را در تامی�ن مال�ی تولید ناکارآم�د میدانند و
خواستار اصالح بازار س�رمایه و نظام بانکی در
جهت حمای�ت از تولی�د و س�رمایهگذاری در
کشور هستند .این تحلیل و مطالبه را چقدر وارد
میدانید؟ آیا بازار س�رمایه کش�ور برای تامین
مالی تولید به نظر ش�ما کارآم�د و موفق عمل
کرده است؟
علیعباسکریمی :ما در حوزه بازار سرمایه روشهای

چندی پیش به همت گروه مطالعات فضای کسب و کار مرکز پژوهشهای مجلس و مدیریت آن سید
امیر سیاح ،جلسه ای در بحث و بررسی درباره فضای کسب و کار ایران برگزار شد .در این میزگرد
جمشیدانصارینمایندهمجلسوعضوکمیسیوناقتصادی،هوشنگفاخرنائبرئیساتاقبازرگانی
ایران ،اس�داهلل جالل آبادی رئیس ارزیابی ریسک مطالعات بانک تجارت ،و همچنین علی عباس
کریمی مدیر تحقیق و توسعه اداره بورس اوراق بهادار تهران حضور داشتند .بخشی از بحثهای
مطرح شده در این جلسه بحث و بررسی را در ادامه می خوانید.
مش�ارکت منتش�ر کند آیا مجل�س میتواند
مقرراتی وضع کند که این امکان وجود داش�ته
باش�د برای کس�ی که نیاز به س�رمایه دارد به
ج�ای رجوع به بازار بورس ،طرح توجیهی خود

را برای بررس�ی به نهادی بدهد تا آن را ارزیابی
و متناسب با ریسک و س�ودآوری طرح ،به آن
درجه بدهد و متقاضی وجوه ما براس�اس درجه
ریسک طرح خود ،خود اوراق مشارکت منتشر
کند و بیمهگر هم ،کل طرح را بیمه کند؟ آیا این
شدنی است؟
علیعباس کریمی :قطعا از نظر عملی

نگر
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شدن کار سختی نیست .شرکتهای
بورس��ی خیلی با این قضیه مش��کل
ندارند .مقررات جدید هم خوشبختانه
ای��ن اج��ازه را میدهد آنهای��ی که در
بورس هس��تند بتوانند اوراق منتش��ر
کنند و از طریق انتشار اوراق مشارکت
تامین مالی بکنند .اما آنهایی که بیرون
از بازار هس��تند قطعا نیاز به مجوزهای
خاص از طریق بان��ک مرکزی دارند و
میدانید که دریاف��ت این مجوزها کار
خیلی سادهای نیست .بنابراین بهترین
کار ،فراهم کردن امکان انتش��ار اوراق
مشارکت تحت نظر سازمان یا هر مقام
ناظری است که اختیارات قانونی کافی
داشته باشد و بتواند راهکارهای مناسبی
برای نظارت فراهم کند .البته مقداری
اعطای اختیار در حوزه تعیین نرخها و
فراهم کردن راهکار دادوستد دست دوم
این اوراق هم الزم اس��ت .تا زمانی که
بانکها این اوراق را بازخرید میکنند،
امکان انتش��ار موفق این اوراق در بازار
نیست .اگر بتوانیم بازار ثانویه مناسبی
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تامین مالی متعددی نداری��م .یک راهکار ،پذیرش
ش��رکتها در بورس و افزایش سرمایه در چارچوب
مقررات بورس اس��ت .راهکار دیگر اوراق
مشارکت اس��ت که فقط شرکتهای
بورسی میتوانند از آن استفاده کنند.
البته مشکل اوراق مشارکت این است
که قابلیت معامله ندارند و مقررات بانک
شاخص ششم :حمايت از سرمايه گذاران
مرکزی و نظام بانک��ی قابلیت بازخرید
حمايت قضايي از سرمايهگذاران يكي از حلقههاي كليدي و مهم در زنجيره
را گرفتهاند .س��ختگیریهای مقررات
بهبود فضاي كس�ب و كار در اقتصاد است چرا كه بدون احساس امنيت الزم از
موجود بانک مرکزی در تعیین س��قف
سويسرمايهگذارانوفعاالناقتصاديانگيزهحضوردراقتصادوفعاليتاقتصادي
س��ود اوراق ه��م ،محدودی��ت دیگری
از بين ميرود و از اينرو معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه ماموريت
است که این روش تامین مالی تولید را
يافته رتبه ايران در اين ش�اخص را از  165در س�ال  2010که نس�بت به سالهای
محدود کرده است .در حوزه بازار سرمایه
قبل در موقعیت بدتری قرار گرفته ،به جايگاهي مناسبتر برساند و كارگروههاي
راهکارهای دیگری در حال تدوین است،
مربوطه در حال تدوين برنامههاي الزم در اين زمينه براي اجرا در بازه زماني كوتاه
از جمله صکوک .انشاءاهلل بتوانیم از این
مدت هستند .شاخص هاي زير سه بعد از مصاديق حمايت از سرمايه گذاران و
راهکار هم اس��تفاده کنی��م .اگر بتوانیم
نهايتا شاخص ميزان حمايت از سرمايه گذاران را مورد بررسي قرار مي دهد :اول،
خارج از حوزه مقررات س��خت مثل آن
شفافيت معامالت (گستره شاخص افشاء)؛ دوم ،استعداد براي معامله شخصي
چی��زی که برای اوراق مش��ارکت وجود
(گستره شاخص مسئوليت مدير)؛ سوم ،توان سهامداران براي تضعيف قانوني
دارد امکان دادوس��تد این ابزار را فراهم
س�وء رفتار مديران و کارشناسان (شاخص س�هولت دادخواست سهامداران).
کنیم قطعا برای شرکتها تامین مالی و
امتياز ايران در شاخص افشاي فعاليتهاي مالي و دسترسي سهامداران جزء به
برای مردم اعتماد بیشتر به این ابزارها به
اين اطالعات  5از  10اس�ت .كشورمان در شاخص پذيرش مسووليت مديران در
وج��ود میآید و امکان تامین مالی را در
صورت احراز اش�تباه ،قصور يا خالف منجر به زيان سهامداران جزء ،امتياز  4از
کشور مقداری بهتر خواهد کرد.
 10را كس�ب كرده است .امتياز شاخص سهولت از طرف سهامدار جزء که نشانه
کسی که بخواهد س�رمایهگذاری کند
امکان دادخواست آنها در برابر مدیران است  ،در ايران صفر است .بدین ترتیب به
یا صاحب بنگاهی که بخواهد کس�ب و
نظر می رسد که به جهت ارتقای شاخص هاي “افشاء”  ،شاخص “مسئوليت مدير”
کارش را توس�عه دهد چه موانع مقررات
و شاخص “سهولت دادخواست توسط سهامداران” الزم است اقدامات مورد نياز
قانون�ی وج�ود دارد ک�ه بتوان�د اوراق
توسط قواي مقننه و قضائيه براي بهبود وضعيت ايران صورت گيرد.
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را برای این اوراق فراهم کنیم و حتما نیاز به دریافت
مجوز از طریق بانک مرکزی و آن ش��رایط سختی
که در چارچوب مقررات میآید نباش��د ،یک راهکار
مناسبی است که شرکتها بتوانند از طریق این ابزار،
طرحهای خود را تامین مالی کنند.
اسداهلل جاللآبادی :من فکر میکنم مشکل تولید ما
نظام بانکی نیست .گزارش بانک جهانی درباره رتبه
بینالمللی کس��ب و کار هم نشان میدهد وضعیت
نظام اعتباردهی ما نسبت به سایر شاخصهای کسب
وکار بهتر است .پس مشکل اصلی جای دیگری است.
خیلی از تولیدکنندگان ما شاید نقدینگی هم دارند،
اما مقررات به آنها اجازه نمیدهد که فعالیت کنند.
آنها میگویند بگذارید ما کارمان را بکنیم وکاری به
کار ما نداشته باشید ،ما چیزی از شما نمیخواهیم.
در واقع مشکل تولیدکنندگان ایرانی ،مداخالت بیجا
و زیاد دولت است و نه نظام بانکی .تولیدکنندگانی
که در جراید یا در خبرگزاریها از نظام بانکی انتقاد
میکنند ،ب��ه تنها چیزی که آش��نایی کافی دارند
همین است و با مشکالت دیگری که تولید را تحت
فشار قرار میدهد خیلی آشنایی ندارند و به اشتباه
فقط مشکل را نظام بانکی میدانند.
هوش�نگ فاخر :ما آماری از  183واحدتولیدی در
مورد مشکالتش��ان جمع کردهایم که این واحدها،
واحدهای بزرگ هم نیستند .چون واحدهای بزرگ
تحت حمایتهای خاص هستند ،مثال ایرانخودرو
اگر مشکلی داشته باشد رئیس جمهور حل میکند،
ولی یک واحدی که در فالن شهرستان کار میکند
مشکلش با رئیس شعبه است و خیلی دستش باالتر
برس��د به سرپرست بانک در اس��تان یا فرمانداری،
بخشداری و باالخره اداره کار میرسد که از او حمایت
کند .به همین دلیل مطابق آماری که ما گرفتهایم این
واحدها زیر  40درصد ظرفیت کار میکنند و تعداد
اینها زیاد است .همه جای ایران هم پخش هستند
و م��ردم آنها را بیش��تر لمس میکنند ت��ا 30 ،20
واحد بزرگی که معموال تولید باالیی دارند و نسبت
به تولیدش��ان کارگرش��ان هم کم است .مشکالت
عمدهای که داریم در این بخش است ،در کارگاههایی
مثل نساجی یا کفشدوزی .وگرنه واحدهای بزرگ
مشکالتشان یا به دس��ت رئیسجمهور یا به دست
وزیر صنایع و اینها حل میشود .در این نظرسنجی،
مشکل نقدینگی اولین مشکل تولیدکنندگان است و
دلیل آن شاید این باشد که در این  3 ،2ساله اخیر،
بانکها به شکل انقباضی عمل کردهاند .یعنی عالوه
بر اینکه تسهیالتی ندادهاند ،تسهیالتی را هم که قبال
دادهاند سعی کردهاند وصول کنند .واحدهای تولیدی
هم با این تورم  15تا  25درصدی که داش��تهایم هر
س��ال برای ادامه کار سال قبلشان  15تا  20درصد
نقدینگی بیشتر الزم داشتهاند تا بتوانند همان فعالیت
سابقشان را ادامه دهند .وقتی که تسهیالت بیشتری
نمیتوانند استفاده کنند ،خود به خود حجم تولید
پایین میآید و با پایین آمدن حجم تولید ،هزینههای
ثابت افزایش پیدا کرده و قیمت تمام شده کاالهای
ایرانی باال رفته و شرایط رقابت مشکلتر شده است.
از این طرف هم با تثبیت نسبی نرخ ارز ،کاالهایی که
وارد میشود با قیمتهای سال  1380وارد میشود
در صورتی که خود بان��ک مرکزی اعالم کرده تورم

طی س��ال  1380تا  1388حدود  250درصد بوده
است .این چالشی است که بخش تولید در آن گرفتار
است .از این طرف هم هزینه مالی تولید یک زمانی با
 13 ،12درصد سود در سال میتوانست تغییر کند،
االن هم کمبود نقدینگی دارد هم نرخ سود بانکها
باال رفته و هم اگر ب��رای تامین 6درصد جریمه ،از
بازار غیربانکی هم بخواهد پول تهیه کند حداقل 36
درصد تا  50درصد هزینهاش میشود.
روشه�ای موج�ود تامی�ن مالی تولی�د برای
پاس�خگویی به نی�از تولیدکنن�دگان ما چقدر
کارآمد هس�تند و چ�ه روش جایگزین دیگری
پیشنهاددارید؟
هوش�نگ فاخ�ر :پیش از آنکه بانکداری اس�لامی

مطرح ش��ود ،در قانون پولی و بانک��ی ما مواد ()13
و ( )14ب��ه بانک مرکزی اجازه م��یداد که بانکها
موقعی که نیاز به نقدینگی دارند مطالباتش��ان را از
اشخاص بخرند و حساب اینها را بستانکار کنند و در
نتیجه مشکل نقدینگی بانکها برطرف شود .ما به
استفاده از این سیستم برای معامالت جاری در بازار
زیاد اعتقاد نداریم چون آنجا ممکن است که سودی
وارد سیستم بشود و نقدینگی را باال ببرد بدون اینکه
تولیدی ص��ورت بگیرد .ولی در بانکداری اس�لامی
معموال بانکها اعتبارات اسنادی باز میکنند و مواد
اولیه و قطعات یدکی را برای یک واحد تولیدی وارد
میکنند و زمانی که این کاال وارد میشود ،اسنادش
میآید اینجا و میخواهد اس��نادش را واگذار کنند.
بانک میتواند سهم خودش را که مثال  90درصد یا
 80درصد اس��ت به اقساط تا یک سال به آن واحد
تولیدی بفروش��د .پیش��نهاد ما این است که بانک
مرکزی بیاید از همان سیستم خرید دینی که پیش
از بانکداری اسالمی اجرا میشد ،استفاده کند.
حرف ما این است که اگر دولت میخواهد از تولید
حمایت کند ،بانک مرکزی در مواردی که بانکهای
عامل به بخش تولید تسهیالت دادند ،از آن تسهیالت
کارمزد  1تا  2درصد بگیرد و حساب اینها را بستانکار
بکند تا بتوانند تس��هیالت مجدد بدهند .با این کار
بانکه��ا میتوانند ب��ا نرخ  4ت��ا  5درصد به بخش
تولی��د که مواد اولیه و قطعات یدکی وارد میکنند،
تسهیالت بدهند .نتیجه اینکه مواد اولیه تبدیل به
یک تولید با ارزش��ی بیش��تر از ارزش مواد اولیهاش
میش��ود .اینجا کاال تزریق میکنید و بازگشت این
کاال ،کاالیی با ارزش بیشتر است و حتی نتیجه آن
ضدتورمی اس��ت .اگر در کشورهای دیگر میبینیم
که س��رانه نقدینگیش��ان  15 ،10برابر ماست ولی
تورمش��ان بیشتر از  3 ،2درصد نیست ،دلیلش این
اس��ت که نقدینگی در جای درست تزریق میشود.
ولی اگر نقدینگی را جایی تزریق کنیم که منجر به
تولید نباش��د و قدرت خرید را بدون تولید باال ببرد،
مسلم است که تورم ایجاد میشود .در این روشی که
ما پیشنهاد کردهایم ،قیمت تمام شده تولید کاهش
پیدا میکند و هزینه مالی تولید در کشور ما که شاید
 3تا  4برابر رقبای ماست ،با آنها تقریبا برابر میشود.
در یکس��ری از کاالها توان رقابتیبا کاالهای رقبا در
بازار جهانی پیدا میشود ،یعنی ورود از یک بازار 70
میلیون نفری به یک بازار  7میلیارد نفری ،هیچ هزینه
مالی برای دولت ندارد .بعد از این بانکها هم میتوانند

منابع نقدینگیشان را در بخش بازرگانی و خدماتی
مصرف کنند .آنوقت ،تولید ما میتواند حتما سرپا
بایستد به خصوص امسال که با هزینه افزایش انرژی،
تولیدکننده ما آینده خود را مبهم میبیند ،چون هنوز
نمیداند که دولت چطور میخواهد اضافه هزینههای
ناش��ی از حذف یارانهها را جب��ران کند و دچار یک
حالت سردرگمی است .بنابراین مطابق پیشنهاد ما،
تولیدکننده خودش توانمند میشود و میتواند سرپا
بایستاد .یکی از عوامل تورم در کشور ما که معموال
در کتابهای اقتصادی دیده نمیشود ،زیانده بودن
تعداد زیادی از واحدهای تولیدی ماست .این زیانها
روی هم میشود یک زیان بزرگ .این زیان بزرگ از
کجا ایجاد میشود؟ واحدهای تولیدی ،سود سهام و
سود بانک و دستمزد بیشتر پرداخت میکنند و اما
کاالی کمتری دستشان میآید .دقیقا یکی از عوامل
تورم ما ،تعدد واحدهای زیاندهی است که به امید
اینکه شاید در آینده وضعاش بهتر میشود همچنان
دارند زی��ان میدهد ،ولی َد ِر کارخانه را نمیبندد یا
اینک��ه میبیند اگ��ر بخواهد َد ِر کارخان��ه را ببندد،
مشکالت برای کارگرشان ایجاد میشود .پس سعی
میکند تا آنجایی ک��ه میتواند این وضع را تحمل
کنند و کار را جلو ببرند ،ولی این تحمل هزینههایی
که روی هم جمع میشود مانند آن است که دولت
ب��ه جای اینکه از مالیاتی که از س��ود واحد تولیدی
دس��تش آمده هزینههایش را جب��ران کند ،قرض
کند و هزینه کند .همانطور که این کار تورم ایجاد
میکند ،آن هم تورم میسازد.
اسداهلل جاللآبادی :هزینه جذب پول یا سپردههایی
که ما داریم در سیس��تم بانکی م��ا باال و حدود ،12
 13درصد اس��ت .وقتی این هزینهها باال باشد بانک
هم که یک موسس��ه اقتصادی است و هدفش این
اس��ت که هزینههایش را پوش��شدهد با مش��کل
برخ��ورد میکند .به خصوص با وضعیتی که ما االن
داریم بانکها خصوصی شدهاند و سهامدار دارند ،باید
سهامداران خودشان را هم راضی نگهدارند .بنابراین
عالوه بر پوش��ش هزینهها ،باید س��ودی هم کسب
کنند و یک  EPSداش��ته باشد که بین سهامداران
توزی��ع کنند و بخش��ی از آن را هم صرف توس��عه
فعالیتها کنند .بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم
بانکهای خصوصی با نرخ سود پایین منابعشان را
به بخش تولید اختصاص دهند هیچ وقت عملیاتی
نخواهد شد ،مگر اینکه بانک یک موسسه عامالمنفعه
باش��د .موضوعی که درباره واحدهای کوچک اشاره
ش��د هم درست اس��ت .واحدهای کوچک تولیدی
این مشکل را دارند و واحدهایی که بزرگ میشوند
این مشکالت خیلی گریبانگیرشان نیست .روشهای
تامین مالی خیلی زیاد اس��ت ،ولی در کشور ما که
بانکداری اس�لامی دارد ،خیل��ی از ابزارهای تامین
مالی موجود در دنیا ،قابل استفاده نیست .بعضیها
هم که قابل اس��تفاده است ،قوانین و مقرراتی مورد
نیازش��ان هس��ت که باید مصوب شود و به تصویب
برس��د .اما مشکل کجاس��ت؟ در بخش تولید برای
دریافت تس��هیالت ،تولیدکنندگان ما باید یکسری
وثایقی را به نظام بانکی بس��پارند  .ش��اید مش��کل
اینجا باشد .بانکها روی این مساله حساس هستند.
مقداری حساسیتشان درست است چون میخواهند

نگر
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جمشیدانصاری:
ما مازاد منابع داريم
و هيچ مشكلي
در تجهيز منابع
نداريم يا حداقل
مشكالتمانقابل
اعتنانيستند،
فقط در روشهاي
تخصيصدچار
يك گرفتاري و
نابسامانيهستيم
كه بيشتر آثار خود
را در واحدهای
توليدينشان
ميدهد
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پولش��ان برگردد .بنابراین بانک به دنبال این اس��ت فضای کس��ب و کار کش��ور این  3/5میلیون نفر را كردن داخل دولت است .در پاسخ به سوال شما بايد
که وثایق مطمئنی را از تولیدکنندهها داش��ته باشد شاغل کنیم .حجم منابع مالی الزم برای شاغل کردن بگويم من تامين مالي را دو وجهي ميبينم.يكي از
که شاید برای تولیدکنندهها مقدور نباشد .بنابراین این عده چقدر است؟ متوسط سرمایه الزم برای ایجاد روشهاي��ي كه براي تامين مالي بنگاه از بازار پول و
پیشنهاد ش��ده روشهای جدیدی در پیش گرفته یک فرصت شغلی 30 ،میلیون تومان است .سرکار سرمايه مطرح است ،نكاتي است كه آقاي فاخر بیان
ش��ود یا وثای��ق جدیدی که به بخش تولید فش��ار بردن این  3میلیون نفر نی��از به  105هزار میلیارد داشتند .يكی هم روشهاي تجهيز منابع مالي براي
نی��اورد و بانکها بتوانند آنها را در اختیار بگیرند .در تومان سرمایهگذاری دارد .ببینیم آنچه در بازار داریم خود بازار پول و س��رمايه است كه بحث جداگانهاي
بخش تولیدکنندگان بزرگ هم چون در کش��ور ما چقدراس��ت؟ در بهترین حالت در طول یک س��ال است .من فكر ميكنم قبل از اينكه وارد اين بحثها
عمق بازارهای مالی کم است فعال نمیتوانیم انتظار س��قف توان تخصیص بودج ه در کشور ما 30 ،هزار شويم اساس��ا بايد يك اختالف نظر را بين خودمان
داشته باشیم که بتوانند واحدهای تولیدی را تامین میلیارد تومان اس��ت .فرض كنيد كه تمام اعتبارات رف��ع كنيم كه آيا در تجهيز منابع مالي در كش��ور
مالی کند .بنابراین از بازار سرمایه با عمقی که دارد ما عمراني كشور صرف اجراي پروژههاي جديد شوند مشكل داريم يا نداريم؟ آقاي جاللآبادي ميگويند
نمیتوانیم فعال انتظار داشته باشیم و تولیدکنندههای و طرحهاي نيمهتمام همه به كنار .بنابراين سه سال ك��ه بعضي از بانكهاي ما با مازاد منابع مالي مواجه
ما باید بروند به سمت همان سیستم بانکی و تامین بايد همه منابع را بدهيم تا در خوشبينانهترين حالت ،هستند و چون به هر دليلي نميتوانند اين منابع را
اعتب��ار کنند .نکت��ه نهایی هم این اس��ت که بعضا اين  3ميليون نفر را ش��اغل كنيم .تازه هرسال  1/5صرف يا اختصاص به واحدهاي توليدي دهند ،حتي
بانکهای ما با مازاد نقدینگی مواجه هستند .یعنی ميليون نفر هم باید به اين شاغلها اضافه شوند .اما ميبرند در بانكهاي ديگر س��پردهگذاري ميكنند.
پول دارند ،اما آنها به دلیل شرایطی که حاکم است ديگران چه ميكنند؟ ديگران از بازارهاي بينالمللي من حداقل اين طور ميفهم كه ما مازاد منابع داريم
نمیتوانند اعتب��ار پرداخت کنند .من س��راغ دارم پول آوردهاند و به كار گرفتهاند .الزمه كار اين اس��ت و هيچ مش��كلي در تجهيز مناب��ع نداريم يا حداقل
بانکها یا موسسات اعتباری که پول خود را نزد یک كه برخوردمان را با دنيا بهتر كنيم .نميشود به دنيا مش��كالتمان قابل اعتنا نيستند ،فقط در روشهاي
بانک دیگر سپردهگذاری میکنند تا سودی کسب بدو بيراه گفت و توقع داش��ت كه بيايند و در اينجا تخصيص دچار يك گرفتاري و نابس��اماني هستيم
کنند .به عبارت دیگر میشود این اعتبارات اختصاص س��رمايهگذاري كنند .حتي اگر روشهاي جديدي كه بيشتر آثار خودش را در واحدهای توليدي نشان
پی��دا کنند به تولید ،ول��ی اوال ابزارهایی میخواهد هم به كار بگيريم ،معتقدم براي همين منابع تجهيز ميدهد .من خودم چنين اعتقادي ندارم و معتقدم
ثانیا محدودیتهایی موجود است که از سوی بانک ش��ده خودمان ش��يوههاي كارآمدتري الزم داريم و كه ما براس��اس ش��اخصهايي كه ميتوانيم به آن
مرکزی باید مرتفع شود .ضمن اینکه آن وثایقی هم ميتواني��م روشهاي جديدتري ه��م اتخاذ كنيم .اشاره كنيم اساس��ا در تجهيز منابع در كشور دچار
که من صحبت کردم برای بانکها یک مساله است 30 .س��ال است در مجلس و قوانين بودجه سنواتي ،مشكل هس��تيم .اينكه ما  4نان داشته باشيم و به
االن مطالبات معوق بانکها به شدت باالست و یکی احكامي را ميگنجانيم تا اين  Aريال بیشتر به جیب دليل دن��دان دردمان نتوانيم بخوريم معني آن اين
از مشکالتی که سیستم بانکی با آن گریبانگیر است چه كسي برود؟ يك بار تعاونيها مورد توجه است و نيس��ت كه ما نان اضافه داريم ،بلكه معناي آن اين
مطالبات معوق اس��ت .در واقع وامهایی داده شده و يك روز توسعه منطقهاي .قانون برنامه پنجم توسعه ،است كه ما اگر دندانمان درد نميكند  15تا نان بايد
تسهیالتی پرداخت شده که عمدتا دستوری بوده و هيچ راهكاري را براي تقويت و تجهيز منابع كالن ميخورديم .ما نميتوانيم متناسب با برنامه خودمان
شاید وثایق کافی در قبالش اخذ نشده و االن بانکها ندارد .در اين اليحه ،تنها نكتهاي كه اش��اره ش��ده ،تجهيز منابع كنيم .چند بار در طول سالهاي گذشته
را با مش��کل مواجه کرده است .بنابراین حساسیت كفايت سرمايه بانكهاس��ت كه اين هم كاله كاله اوراق مشاركت را در میزان حداقلها منتشر كرديم
اما نتوانس��تيم همه آن را جذب كنيم.
بانکها بیمورد نیست؛ بانکها باالخره
خيلي هم رقمهاي بااليي نبودند.
موسسات اقتصادی هستند و باید نسبت
هوش�نگ فاخر :هزينهه��اي مالي
به مطالباتشان حساس باشند.
يكي از عوامل بس��يار منفي است که
جمش�ید انص�اری :فکر میکن��م ما در
شاخص هفتم :پرداخت ماليات
مانع رقابت توليدكننده ايراني در بازار
تجهیز منابع دچار مشکل اصلی هستیم.
این شاخص نش�ان دهنده ميزان مالیاتی اس�ت که یک شرکت باید در
جهاني میش��ود .درواق��ع هزينههای
مش��کالت ما ب��ا بانکها این اس��ت که
یک س�ال بپردازد و در عین حال بار اجرایی پرداخت مالیات را نیز نش�ان
مالي باالس��ت و تولیدکننده نميتواند
نمیتوانیم متناسب نیاز خودمان تجهیز
میدهد .مطابق آمارها ايران در شاخص پرداخت ماليات در ميان  181كشور
واح��دش را نوس��ازي كن��د و چ��ون
منابع کنیم ،اوراق مش��ارکتها کامل و
درس�الهای  2007و  2008به ترتیب در رتبه  94و  97قرار داش�ته اس�ت ،در
نوسازي نميكند ،سهم مزد در قيمت
مطلوب فروش نمیرود ،و یا گواهیهای
س�ال  2009به رتبه  104و در س�ال  2010نیز به رتبه  117سقوط کرده است.
تمام شده باالست .مزد یک کارگر در
س��پرده س��رمایهگذاری کام��ل فروش
ماليات در اين ش�اخص شامل ماليات بر درآمد شركتها ،ماليات مشاغل و
چين و هندوستان  100-60دالر است،
نمیرود .پروژههای بزرگی داریم که مثال
سال
در
گرفته
صورت
هاي
ي
بررس�
بر
بنا
ش�ود.
ي
م
افزوده
ارزش
بر
ماليات
ول��ي در ايران نزديك ب��ه 900-600
در س��ال  1385با تصویب هیات دولت
های گذشته هر مودي مالياتي براي پرداخت ماليات خود بايد  22مرحله را
دالر به يك كارگر پرداخت میش��ود.
شروع ش��ده و االن با پایان دوره احداث
طي کند .اين رقم در كش�ورهاي منطقه  22/9و در كشورهاي عضو سازمان
حقوق ظاهرا  300هزار تومان اس��ت،
پروژه ،هنوز یک ریال به آن تخصیص داده
توس�عه همكاريهاي اقتصادي حدود  12/8اس�ت .این  22مرحله در ایران
ولي  2س��ال عيدي ،بازخريد ،سنوات
نشده است .یک سال است که در حساب
ف كند .مطابق
معادل  344ساعت كاري در سال زمان مالیات دهندگان را صر 
خدمت،بيم��ه و...به کارگ��ر پرداخت
ذخیره ارزی خط جدیدی گشایش نشده
این گزارش ماليات در ايران معادل 17/9درصد ،در كشورهاي منطقه معادل
میش��ود .وقتي كه با پيش��نهاد ارائه
است .در پایان سال  1388حساب ذخیره
12/6درصد و در كشورهاي عضو س�ازمان ياد شده معادل 16/1درصد سود
ش��ده اتاق بازرگاني ،بتوانيم واحدها را
ارزی ما برای تعهدات قطعی  18میلیارد
را تش�کیل میدهد .همچنین میزان ماليات كل ،ماليات قابل پرداخت ،كل
نوس��ازي كنيم ،هم كيفيت توليد باال
دالر و برای تعهدات منفی و بالقوهاش 38
مبالغ ماليات و هزينههاي اجباري تامين اجتماعي در سال دوم نيز در ایران
ميرود هم س��هم مزد در قيمت تمام
میلیارد دالر منفی است .حساب ذخیره
رقمی معادل  44/2درصد س�ود مودي مالياتي است .حال آنکه این رقم در
شده پایین ميآيد .يك كارگر به جاي
ارزی موج��ودی ندارد .ما باید بیپردهتر
کشورهای منطقه و کشورهای عضو سازمان توسعه به ترتیب معادل 32/9
اينك��ه  100واحد تولي��د كند300 ،
و بیپروات��ر راجع به این مش��کل اصلی
و 44/5درصد اس�ت.با نگاهی راهبردی و آینده نگرانه ،توسل به شيوه هاي
واحد توليد ميكن��د و همان مزد هم
صحبت کنیم و موضوع را باز کنیم .طبق
پرداخت ماليات به صورت اينترنتي و همچنين ترويج شيوه ماليات بر ارزش
كه به او بدهيم خودبهخود س��هم مزد
آمار دولت ،نرخ بیکاری در س��ال ،1388
افزوده در کشور گامي موثر در جهت ارتقای نظام مالياتي محسوب مي شود
او ميش��ود يكس��وم در قيمت تمام
 11/9اس��ت .یعنی طبق آمار رس��می
و با اتخاذ تدابير مزبور به طور قطع شاهد بهبود جايگاه کشور در شاخص اخذ
شده .اين اتفاقي است كه بايد بيافتد،
دولت 3/600/000 ،نفر بیکار ش��ناخته
ماليات خواهيم بود.
اگ��ر ميخواهيم که توليدمان س��رپا
ش��ده با ضوابط دولت داری��م .و باید در
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هوشنگفاخر:
از اتاق بازرگاني
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بايس��تد .ي��ادآوري ميكنم در س��الهاي  1372و
 1373مش��كالت قانوني ما در قان،ن کار و صادرات
و...از امروز خيلي بيشتر بود .هر اندازه و به تدريج که
دولتها اين مشکالت را اصالح كردند حاال به اينجا
رسيدهايم .ولي در سال  1373-1372به دليل اينكه
نرخ ارز باال بود ،مشكل نقدينگي هم مثل حاال شديد
نبود و در نتيجه فعاليت شادابي در بخش توليد شاهد
بوديم .يعن��ي ما عوامل ديگر را اصالح كردهايم ولي
دو عامل نرخ ارز و تامين نقدينگي را بدتر كردهايم.
وگرنه تمام قوانين االن از سال  1373-1372خيلي
بهتر است،قانون كار ،صادرات ،سرمايهگذاري ،جذب
س��رمايهگذاري خارجي و  ...تمامي اين قوانين را به
تدريج اصالح كردهايم .قيمت تمام ش��ده پول براي
بانكها با سيستم فعلي باالست ولي اين را ميشود
بانك مركزي در مقابل تسهيالتي كه فقط براي تهيه
مواد اوليه و قطعات يدكي به بخش توليد ميدهند
به يك كارمزد  2 ،1درصدي از اينها بخرد .میتواند
يك كارمزد  1تا  2درصدي بگيرد و حساب اينها را
بستانكار كند تا بانكها توان اعطاي تسهيالت پيدا
كنند بدون اينكه نيازمند جذب نقدينگي از سپرده
مردم باش��ند يا مجبور به پرداخت به اصطالح سود
به سپرده آنها باشند .اين آن راهي است كه تمام دنيا
تجربه كردهاند.
جمشيد انصاري :از كجا منابعاش را تامين كنند؟
هوشنگفاخر :منابع اين طور ميشود كه توليدكننده
توان تامين مواد اوليهاش را به دست ميآورد منتهي
فرصتي دارد كه از راه فروش توليد كند.
جمشيد انصاري :اين سيستم چيزي به توليدكننده
نميدهند .بانك مطالباتي دارد و ميخواهد توان خود
را در وامدهي باال ببرد .چون نميتواند اعتبار را پس
بگیرد ميآيد مطالبات ش��ما را ميفروشد به بانك
مركزي .منابع خودشان را هم به پروژههاي جديد وام
ميدهند و به شما به عنوان كسي كه وام گرفتهايد
يك سال فرصت ميدهند كه تسويه كنيد.
هوشنگ فاخر :س��هم خود را در مشاركت به بانک
مرکزی ميفروش��ند .پشتوانه اين مشارکت دو چيز
است براي بانك مركزي:
 .1كااليي كه قبال وارد شده موجود است.
 .2بانك خودش طبق ضوابطي كه با مشتري عمل
ميكند ضامن پرداخت اين پول در سررسيد به بانك
مركزي است يعني بانك مركزي ريسكي نميكند.
جمشيد انصاري :به توليدكننده چه ميرسد؟
هوشنگ فاخر :دستاورد توليدكننده اين ميشود كه
با تسهیالت بانک در تهیه مواد اولیه توانا میشود.
اس�داهلل جاللآبادي :بحث آقاي فاخر اين است كه
بانك مركزي يك خط اعتباري در نظر بگيرد .چون
هزينه جذب پول در بانكها باالست ،بانك مركزي
ميتواند برای سیس��تم بانکی يك خط اعتباري در
نظر بگيرد كه آن خط اعتباري را اختصاص دهد به
توليد .اما اشكالي كه اينجا پيش ميآيد اين استكه
چرا هزينه پول در كش��ور ما باالس��ت؟ چون تورم
باالس��ت .اين دو ارتباط تنگاتنگي با هم دارند .اگر
بانك مركزي هم دوباره يك خط اعتباري دهد پولي
به جامعه تزريق ميشود و این چرخه ادامه مییابد.
هوشنگ فاخر :پول نميدهد ،كاال ميدهد.
اسداهلل جاللآبادي :فرقي نميكند باالخره ماحصل

اين اس��ت كه ي��ك نقدينگ��ي به جامع��ه تزريق
شده اس��ت باز ماحصل تورم بيشتر است .يعني ما
نگرانيمان نسبت به باال بودن هزينه توليد كه شما
فرموديد حل نميشود.
هوش�نگ فاخ�ر :بانك مركزي 2 ،1 ،درصد هزينه
ميكند س��پس بانك ميتواند تس��هيالت را با نرخ
پايين بگيرد .با هزينه مش��تري پايين ،قيمت تمام
ش��ده پايين ،توليدكننده از حالت زياندهي خارج
ميشود و ميتواند زودتر بدهياش را بدهد.
اس�داهلل جاللآبادي :چندی پیش كه كشور يونان
مشكل پيدا كرد اتحاديه اروپا  900ميليارد يورو وام
داد كه بخشي از آن را صندوق بينالمللي پول تقبل
كرد و بخش��ي هم خود بانك مركزي اروپا .اما اتفاق
اول چه بود؟ ارزش يورو در بازار به ش��دت س��قوط
كرد .اينها پيامدهايی اس��ت كه اتفاق ميافتد .شما
درست ميفرماييد که مشكل كمبود نقدينگي توليد
را ممكن اس��ت حل كند ،اما مشكالتي را در كشور
ايجاد ميكند كه دوباره دودش به چشم توليدكننده
ميرود .اينها را بايد مدنظر داش��ته باشيم .يكي هم
اينكه منبعاش کجاست؟ بانک مرکزی از كجا بياورد؟
انتشار اسكناس بكند؟ چه كار كند؟
هوش�نگ فاخر 4 :ت��ا  5درصد نقدينگي به صورت
اسكناس است بقيه در حسابهاست كه اين طرف و
آن طرف ميشود .پس بنابراين نياز به چاپ اسكناس
نيست .شما فقط اعتباري را به بخش تولید ميدهيد
كه بتواند با ظرفيت باالتري كار كند تا قيمت تمام
شده پايين بيايد .واحد تولیدی براي اينكه با ظرفيت
باالتري كار كند ،باید ني��رو جذب كند .آقاي دكتر
ميفرمايند كه شايد يك مقدار نيروی بيكار وجود
دارد كه آنها را جذب ميكنند .این همه ماجرا نیست.
نیاز به جذب نیروی بیش��تری اس��ت و براي اينكه
قيمت تمام شده را بياورد باید چند شیفت کار کند.
عليعباس كريمي :ميشود ولي تبعات خاص خود را
دارد .دولت تسهيالت ميدهد ،ولي باتوجه به قدرت
رقابت،ب��ا توجه به نرخ ارز ،آی��ا امكان موفقيت اين
واحدها دوباره وجود دارد؟ اگر دولت دوباره تسهيالت
بدهد ،با توج��ه به قدرت رقابت و وضعيتي كه االن
واحدهاي ما در رقابت كاالهاي چيني دارند و نیز با
ثبات نرخ ارز رقابت امكانپذير است؟
هوش�نگ فاخر :با ثبات نرخ ارز هنوز مشكل وجود
دارد ،ولي يك مقداري از آن را حل ميكند .ما البته
از اتاق بازرگاني بستهاي را به بانك مركزي پيشنهاد
داده و گفتهایم که اگر ش��ما نرخ ارز را طبق برنامه
پنجس��اله چهارم كه پيشبيني شده (تورم جهاني
منهاي تورم داخلي) مديريت كنيد بسیاری مشکالت
حل میشود .چرا باید نرخ دالر طوري باشد كه سيب
از خ��ارج وارد كنيم .بادام ،س��نگ قبر ،كفش و  ...از
خارج وارد ميش��ود .دولت مديريتش را باید طوري
كند كه قاچاق صرف نكند .جلوي قاچاق هر چقدر
تعرفه را باال ببري بههرحال قاچاقچي استفادهاش را
ميكند و دولت بيش��تر ضرر ميكند .ولي ارز را كه
ببريم باال ،چون واردات غيراقتصادي ميشود ،اصال
قاچاقچي دنبالش نميرود.
باتوجهبهتشنگيشديدتوليدكنندگانبهمنابع
مالي و وجود نقدينگي سرگردان در جامعه ،با چه
روشهايي ميتوان بازارهاي پولي و مالي كشور

را در جذب و هدايت پساندازها براي متقاضيان
وجوه كارآمدتر كرد؟ چه اصالحاتي در قوانين و
مقررات بايد ايجاد شود؟
جمشيد انصاري :به نظر من اقتصاد ما در شرايطي

است كه بايد به يك انتخاب استراتژيك میان رونق،
ركود و تورم دست زنیم .يعني اگر بخواهيم تورم را
كنت��رل كنيم و در حين كنترل ت��ورم به رونق هم
برس��يم ،محال اس��ت .هيچ اقتصادي در دنيا اين را
تجربه نكرده است .اگر بخواهيم از شرايط ركود خارج
شويم و وارد رونق ش��ويم بايد يك دوره ميانمدت
تورمه��اي  2رقمي را بپذيريم .اولویت کار دولت اما
کنترل تورم ش��ده و از رونق اقتصادي غفلت كرده
اس��ت .اينكه ما منابع بانك مرك��زي را در خدمت
تولي��د بگيري��م ،تصميم موثري اس��ت و در خيلي
جاها ميتواند تاثيرگذار باش��د .باي��د در اين زمينه،
يك تصميمگيري مل��ي صورت گيرد،ولي راجع به
بحث تجهيز پساندازهاي خرد بايد آقای عليعباس
كريمي بيش��تر توضي��ح ميدادند كه چه نقش��ی
بازارهاي مالي و بازار سرمايه ميتوانند در اين زمينه
ايفا كنند .چون به نظر ميرس��د كه سيس��تمهاي
جذب پسانداز به بازار پول و سيس��تم بانكي تقريبا
سيستمهاي تجربهشدهاي هستند كه در همین حد
جواب ميدهند .س��قف وزنهاي كه ميتوانيم اينجا
بزنيم معلوم اس��ت ،پس بايد برويم سراغ بازارهاي
س��رمايه .در دنيا صندوقهاي بازنشس��تگي و اين
ن��وع صندوقها كه با ماهيت خصوصي يا دولتي راه
ميافتند ،جزء ابزارهاي تامين سرمايهاند نه ابزارهاي
جذب سرمايه .يعني باید  60صندوق در نظر گرفت اما
در بازار سرمايه ما حدود يكچهارم از موجودي بازار
سرمايه متعلق به  60تاست و يك مقدار قابلتوجهي
متعلق به صندوق بازنشس��تگي كشوري است .بايد
سراغ محدود كردن امكان استفاده اين صندوقها و
شركتها از منابع محدود بانكي برویم براي اينكه اين
منابع محدود بتواند در اختيار توليدكنندگان بخش
خصوصي قرار گيرد .اکنون شركت ملي پتروشيمي
وقتی یک واحد پتروش��یمی احداث میکند ،مثل
آب خ��وردن منابع بانكي را ب��رای خود ميگيرد در
حالي كه توقع اين نیست كه شركت پتروشيمي از
سپردههاي بانكي تامین اعتبار کند .توقع اين است
كه ش��ركت ملي پتروش��يمي واحدهاي خودش را
در بازار س��رمايه واگذار كند و نقدينگي آزاد شده از
آنجا را صرف برنامههاي توسعه در کشوركند اما اين
اتفاق نميافتد .نقدينگي آزاد ش��ده از شرکت ملی
پتروشیمی صرف تامين بودجه دولت ميشود البته
به عنوان درآمدهاي حاصل از خصوصيسازي .بعد
شركت ملي پتروشيمي با دستور مقامات دولتی از
اين منابع محدود بانكي براي خودش سهم ميگيرد.
تقريبا اكثر واحدهاي توليدي كه به عنوان طرحهاي
توس��عه کار خود را شروع كردهاند ،باالي  70درصد
منابعش��ان را از سيستم بانكي گرفتهاند در صورتي
كه ميتوانست سهم خود را در شركتهاي مختلف
ب��ه مردم واگ��ذار كن��د و در بازار س��رمايه منابعی
به دس��ت آورد .اين اس��ت كه من فكر ميكنم بايد
محدوديتهايي براي ش��ركتهاي س��رمايهگذاري
بانكه��ا و صندوقهاي بازنشس��تگي در اس��تفاده
از منابع بانكي قائل ش��ويم تا آنها ملزم شوند منابع

نگر
آینده
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علی عباس کریمی:
از مشكالت اصلي
ما تكيه تقريبا
همه واحدهاي
اقتصادي بر
منابع بانكي است.
يعنياقتصاد
ما يك اقتصاد
كامال بانك محور
است برخالف
اقتصادبسياري
از كشورهاي
توسعهيافته كه نه
همه ،ولي خيلي از
آنها تكيه بر منابع
بازار سرمايه دارند
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مورد نياز توسعه خود را از بازار سرمايه جذب كنند .ب��ه آقاي فاخر .باالخره ما ميخواهيم  30ميليون از هم پيشبين��ي كردهايم .ش��هرداري ته��ران مثال
اين ميرود به س��مت واگذاري يعني منابع را مردم دولت برای اش��تغال خرج كنيم .چرا عادت كردهايم میتواند بيايد اموال خودش را تقويم كند اين اموال
ميآورند .يعني مردمي كه حاضر نيستند وجوهشان كه هميش��ه واحد توليدي را بدهكار كنيم و از اين خودش را به يك ش��ركت سرمايهگذاري بفروشد و
را به سيستم بانكي ببرند ،سهام ميخرند و آن سهم طرف پولهاي خودمان را خرج كنيم كه معلوم نشود اين شركت سرمايهگذاري پول آن را از محل فروش
صرف توسعه ميشود .يعني منابع جديدي كه مردم به نتيجه ميرسد يا خير؟ اين هم در واقع نوعي تغيير اوراق مشاركت تامين كند .بعد خود آن ساختمانها
حاضر نيستند در بانكها بگذارند را به اینجا ميآورند .در روش هزينه دولت براي حل مشكالت اقتصادي را مجددا اجاره بدهد به شهرداري و از محل اجارهبها
نكته دوم :بانك مرك��زي میتواند حداقل از ذخاير كشور است .يارانههاي مربوط به تسهيالت هم بخشي سود اوراق مشاركت را پرداخت كند .اينها روشهايي
ارزي خ��ودش خطوط اعتباري ايجاد كند .ميتواند از همين مکانیس��م اس��ت .يعني دولت ميخواهد اس��ت كه در بازار س��رمايه جواب ميدهد و بايد به
اين را غيرمستقيم ايجاد كند .شايد ما به دليل فضاي سرمايهگذاري كند و يارانه تسهيالت ميدهد .آقاي این منظور مردم را با كارهاي تش��ويقي و توجيهي
سياسي كشورمان نتوانيم سرمايهگذاري خارجي را فاخر ميگويند به جاي اينكه  15درصد نرخ بهرهاش آشنا کنیم.
عليعباس كريمي :ما باالخره در كش��وركمبود منابع
جذب كنيم ،ول��ي ميتوانيم ذخاير بانك مركزي را باش��د  3درصد يا  4درصد باش��د و بقيهاش را بابت
نزد بانكهاي خارجي سپردهگذاري كنيم مشروط به چيزهاي ديگر تقبلكند .شما میتوانید به جای آن داريم .بعيد ميدانم كش��وري باشد كه ادعا كند همه
اعطاي خطوط اعتباري ارزي به بانكهاي ايران .اين تضمین بدهید که اش��تغال ايجاد کنید یا كارهاي منابع داخلي را بايد از داخل تامين كرد .ما هم همينطور
كاري اس��ت كه قبال بانك مركزي در مواردي انجام ديگر انجام بدهيد .اخيرا ما يك اصالحي را در قانون مقداري به ناچار بايد متوسل به سرمايهگذاري خارجي
داده است .بانك مركزي چه بخواهد پولهايش را در بازار سرمايه انجام دادهايم در مجلس و سازوكارهاي بش��ويم .آن ه��م راهكارهايي در چارچ��وب قوانين و
بانكهاي سوئيس بگذارد يا در كشورهاي مختلف خوبي را پيشبيني كردهايم .مثال پيشبيني كردهايم مق��ررات دارد .از مش��كالت اصلي ما تكيه تقريبا همه
فرق چنداني نميكند .ضمن اينكه بخشي از ذخاير كه صندوقهايي تشكيل شوند كه اين صندوقهاي واحدهاي اقتصادي بر منابع بانكي است .يعني اقتصاد
ارزش��ي خودش را ميتواند س��پردهگذاري كند نزد سرمايهگذاري با وثيقهگذاري داراييهاي خودشان ،ما يك اقتصاد كامال بانك محور است برخالف اقتصاد
بانكهاي داخلي و خط اعتباري مستقيم براي آنها اوراق مشاركت منتش��ر كنند .روشهاي بديعتري بسياري از كشورهاي توسعهيافته كه نه همه ،ولي خيلي
از آنها تكيه بر منابع بازار س��رمايه دارند.
تعريف كند؛ چون بانكهاي داخلي ما
ما ميتواني��م راهكارهايي را ارائه كنيم
در خارج از كشور امكان سپردهگذاري
كه حداقل واحدهاي توليدي بزرگ ما
دارند از بانك مركزي اعتبار ميگيرند و
مثل ايرانخودرو و ش��ركتهاي بزرگ
اين كار را انجام ميدهند .كار ديگري كه
شاخص هشتم :تجارت فرامرزي
مثل پتروشيميها منابع بانكي را نگيرند
ميتوانيم انجام دهيم با اين بحث رونق
کاالی
محموله
یک
بررس�ي مراحل الزم وهزینههای ص�ادرات و واردات
و آن وقت واحدهاي كوچك ما هيچگونه
و ركود و تورم اين است كه تصميماتي
معین ،در شاخص «تجارت فرامرزي» بازتاب مییابد .سازمان توسعه تجارت
دسترس��ي به اين منابع نداش��ته باشند.
را ك��ه دولت در جهت حمايت از توليد،
كشور به عنوان متولي تجارت فرامرزي كه يكي از شاخصهاي فضاي كسب
االن همانط��ور كه آق��اي دكتر توضيح
اش��تغال و وج��وه مختل��ف اقتصادي
و كار اس�ت ،در حال برنامهريزي براي بهبود رتبه  134ايران(مطابق آخرین
دادن��د ،راهكارهايي هم با كمك مجلس
ميگي��رد با تقويم به ريال تبدیل کنیم
آمارها در س�ال  )2010اس�ت .گزارشهاي بانك جهاني در س�ال  2008که از
تنظیم شدهاس��ت .بحثي ه��م كه اخیرا
و روشهاي متفاوتی براي هزينه تعريف
جایگاه همس�انی در این شاخص به نسبت امس�ال حکایت می کرد ،نشان
مطرح كردند صكوك اجاره اس��ت .يعني
كنيم .مثال عرض كنم .در جريان ادغام
م�يداد که يك صادركنن�ده در ايران براي صادرات نياز به تهيه  8س�ند و
با استفاده از منابع خود واحدها ميشود
دو آلمان يك موسسه بزرگي به عنوان
پرداخت هزينهاي برابر  1011دالر و صرف  26روز كاري دارد .اسناد موردنياز
اوراقي را منتشر كرد و از مردم تامين مالي
موسسه خصوصي سازی آلمان شرقي
براي واردات 10 ،فقره ،تعداد روزهاي كاري موردنياز  42روز و هزينه پرداختي
كرد .خصوصا اينكه ممكن است مردم اين
درست شد .يك لكوموتيوسازي بود كه
بر حس�ب دالر به كانتينر  1656دالر اس�ت که نس�بت به سالهای گذشته
اوراق را بر سپردهگذاري در بانكها ترجيح
به يك ب��ار آن را واگذار كردند به بخش
نمایانگر افزایش هزینه های واردات و صادرات است .با مقایسه شاخص های
دهند .همانطور كه اوراق مش��اركت اگر
خصوصي ،ولي شرط و شروط گذاشتند
فوق در کشور ایران به نسبت دوکشور امارات و سنگاپور در سال  ، 2008می
نرخ مناس��بي داشته باشد مردم آن را بر
و گفتند مثال ش��ما بايد اينج��ا 7000
توان متوجه ش�د که تجارت فرامرزی چه در بخش صادرات و چه در بخش
سپردهگذاري ترجيح ميدهند .البته باید
نفر ش��اغل داشته باشيد و اگر خواستيد
واردات در ایران با چه مصائبی در مقایسه با آن کشورها روبرو است .مطابق
سعي كنيم در مرحله بعد فرهنگسازي
تغيير تكنولوژي بدهيد و نيروي انساني
گزارشی راهبردی از سوی بانک مرکزی ،اگرچه سنگاپور نسبت به بسياري از
كنيم چه در س��طح مردم چه در س��طح
را كم كنيد بايد در كنار تغيير تكنولوژي
کشورهاي پيشرفته اقتصادي کوچک محسوب مي شود ليکن توانسته است
واحده��اي توليدي .خيل��ي از واحدهاي
آنچن��ان خود را توس��عه دهيد كه اين
بخشد
راتعميق
خود
صنعتي
ساختار
سنجيده،
هاي
استراتژي
از
گيري
بهره
با
توليدي ما اصال با س��اختار بازار سرمايه
نيروي انساني با آموزش برود آن طرف
 .اين کش�ور در ايجاد زيرساخت هاي تکنولوژي و حمايت از صنايع کوچک
آش��نا نيس��تند و نميدانند ك��ه چطور
جذب شود .يعني ظرفيتهاي شغلي را
و متوس�ط شهرت دارد  .از سال  ١٩٨٦با ايجاد “دفتر بنگاه هاي کوچک “ به
ميش��ود تامين مالي كرد و مردم ما هم
تضمين ش��ده گرفتند اما عوضش پول
عنوان يک آژانس مش�اوره اي ،صنايع کوچک و متوسط ر ا از نظر مديريت،
خيلي اطالعاتي در مورد سرمايهگذاري در
نگرفتند .م��ا هم میتوانیم در كش��ور
کارآم�دي ،تامين مالي ،اخذ اعتبار و دريافت کمک هاي هماهنگ از س�اير
بازار سرمايه و سوق دادن پساندازهايشان
منابعي را در بودجه عمومي تعريف كنيم
موسسات حمايت کرد  .اداره توسعه اقتصادي از طريق “برنامه ارتقا صنايع
به س��مت واحده��اي تولي��دي ندارند.
براي ايجاد اشتغال و به صورت وجوه اداره
داخلي “ به تشويق مقاطعه کاري با بنگاههاي داخلي پرداخت .به اين ترتيب،
بنابراين يك��ي از وظايف اصلي ما به نظر
شده در اختيار سيستم بانكي قرار دهیم؛
پس از تقويت بنگاه ها و رفع موانع توليد و صادرات زمينه حضور فعال بخش
من فرهنگسازي و آشنايي مردم و معرفي
مثال همين بنگاههاي زودبازده كه اخيرا
خصوصي در داخل و خارج کش�ور مهيا ش�د .در ایران اما فرآيند واردات و
نهادهاي جديد اس��ت .خيلي از پولهاي
مطرح شد و معلوم نبود که نتيجه بدهد
صادرات کاال از مرحله اخذ کارت بازرگاني و ثبت سفارش گرفته تا انجام امور
سرگردان بدین شکل تبدیل به سرمایه
يا ندهد .ما براي ايجاد هر اش��تغال 30
مختلف گمرکي و  ...بعضا متضمن انجام مراحل مشابهي براي شناسايي و احراز
میشوند .اگرچه آقای دكتر بر اين عقیده
ميليون پرداخت ميكنيم .اما اگر واحد
هويت افراد در سازمان هاي مختلف است .مقوله اي که شايد بتوان با اجراي
هس��تند که این س��رمایههای داخلی در
توليدي آقاي فاخر پذيرفت توس��عهاي
سيستم الکترونيکي يکپارچه احراز هويت افراد در کشور و صدور کارتهاي
حدي نيست كه ما بتوانيم کامال رویشان
بده��د كه  100نفر را در آن توس��عه به
الکترونيکي معرف سوابق حرفهاي ،آموزشي ،شغلي و  ...براي آحاد جامعه،
حس��اب كنيم .ما نياز ب��ه تامين منابع از
كار گيرد ما حاضريم هزينه اشتغال اين
به راحتي مراحل و زمان الزم براي انجام آنها را به حداقل ممکن کاهش داد.
خارج هم داریم و براي جذب اينها ما بايد
 100نفر را كه ميشود چيزي در حدود
پديده اي که در کشورهاي پيشرفته پذيرفته شده و در حال اجراست.
راهكارهاي بهينهاي ارائه كنيم.
 3ميليارد تومان بالعوض پرداخت كنيم
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چاله و چاه يک گزارش
بوکار
پاسخ به یک پرسش درباره گزارش بانک جهاني از محيط کس 
نظرت�ان درباره گزارش و
رتبه بندي س�االنه بانك
جهان�ي درب�اره جايگاه
کشورها به لحاظ «محيط
كس�ب و كار» چيس�ت
و آن را چق�در دقي�ق و
سيد امير سياح جدي ميدانيد؟

مديرپژوهشهاي«محيط
قبال تلق��ي همه از فضاي
كسب و كار» در مركز كسب و كار گزارش doing
پژوهشهايمجلس  Businessبان��ك جهان��ي
بود .كه ميزان فضاي مستعد
حقوقي ،سياسي و اجتماعي كشورها را براي فعاليت
كارآفريني نش��ان ميدهد .اين تلقي هنوز هم وجود
دارد .نه تنها وزارت اقتصاد قبولش دارد كه سخت نيز
به آن اعتماد دارد .البته تقريبا بعد از شهريور امسال كه
آخرين جلسه بانك جهاني بود آنها خود فهميدند كه
چه اشتباهاتي را مرتكب شدهاند چرا كه اين گزارش،
كامال زير سوال رفته است .اين گزارش بين سالهاي
 2003تا  2009در بانك جهاني توسط آقاي «سايمون
يانكوف» تدوين شده است .البته در حضور ايشان هم
اين گزارش خيلي مورد سوال بود .هم در متدولوژي،
هم در استنتاج ،هم در مولفههاي مورد اندازهگيري و
هم در روش اندازهگي��ري ايرادهاي جدي بر آن وارد
ش��د و اين ايرادها آنقدر وسيع و جدي شد كه حتي
دوس��تان ما در وزارت اقتصاد كه در جلس��ات بانك
جهاني در واشنگتن حضور پيدا كرده بودند ميگويند
كه ممكن است براي سال  2012بانك جهاني ديگر
گزارش انجام كسب و كار را تهيه و منتشر نكند .يكي
از مهمترين ايراداتي كه به اين گزارش وارد شده ،جامع
نبودن مولفهها ست .يعني بعضي از مولفهها مثل فساد،
بازارهاي مالي و زير ساخت هستند ك ه idoing bus
 nessبه آنها بياعتناست و آنها را اندازه نميگيرد .البته
اين مساله بيدليل نيست .زيرا Doing Business
ميخواهد براي همه كشورها مولفه تعيين كند و به
همين دليل به سراغ مولفههايي رفته است كه مشكل
همه كش��ورها باشد و بتواند اطالعات الزم را در مورد
مولفههاي مورد تحليل از همه كش��ورها فراهم كند.
 Doing Businessف��رض را براي��ن ميگذارد كه
محيط كسب و كار وقتي بهبود پيدا ميكند كه بتواند
مراح��ل ،زمان و هزينه انجام كس��ب و كار را كاهش
دهد .به عنوان مثال در مورد مجوز ساخت مراحل تهيه
مجوز ،زمان تهيه مجوز و هزينه تهيه مجوز را ميتوان
اندازهگيري كرد .اما چون نتواس��ته است مولفههايي
مثل فس��اد و بازارهاي مالي را بهصورت كمي دراورد،
به آنها نميپردازد .البت��ه  Doing Businessخود
اين نقص را پذيرفته است ولي چون برايش اين مهم
است كه بتواند همه كشورها را تحت پوشش قرار دهد،
ب��ا وجود اين نقص ،گزارش را تهيه ميكند .يك ايراد
بس��يار بزرگ ديگر كه  doing businessدارد اين
است كه معتقد است بدون مقررات بودن بهترين حالت

است و در نتيجه هر كشوري كه بيشتر مقررات زدايي
را انجام دهد در نتيجه رتبهاش بهتر ميشود .ولي دچار
اين تناقض تئوريك ميشود كه كشورها هر چه بيشتر
مقررات خود را بردارند بهتر است .درنتيجه كشور تاپ
از نظر  doing businessبايد كش��وري باش��د كه
مقرراتش صفر است .يعني هرج و مرج و بيمقرراتي
را ايده آل ميداند اين يكي ازمهمترين ايرادهايي است
كه به  doing businessوارد شده است.حال آنکه
مقررات بايد بهاندازه كارآمد تعيين شود و يك تنظيم
ظريف و خردمندانه مطلوب اس��ت .حكمراني خوب
الزاما بيمقرراتي نيس��ت .چه بس��ا در بعضي مواقع،
گذاش��تن مقررات الزامي ميشود .يك ايراد ديگر كه
به مقررات بانك جهاني گرفته و توسط آقاي «بنيتو
ارون��ادا» نيز ارائه ش��ده به واقع يك��ي از جديترين
نقدهايي است كه بر بانك جهاني نوشته شده است.
آق��اي «يانكوف» هم جوابي به اين نقد دادهاند كه ما
هر دو آن را ترجمه كرده ايم و خود نيز اس��تنتاجي
از اين بگو مگوي علمي انج��ام داده ايم كه به زودي
منتش��ر خواهد ش��د« .ارونادا» خود ،به بررسي اين
مساله پرداخته و مشاهده كرده كه برخالف گزارش
بانك جهاني كه ميگويد در آمريكا دو روزه ميتوان
مجوز ساخت گرفت ،اين فرآيند چهل و پنج روز طول
ميكشد و در كش��ورهاي ديگر نيز اين تحقيقات را
انجام داده و متوجه ش��ده است كه كشورهاي جهان
س��وم براي اينكه رتب��ه خ��ود را د ر idoing bus
 nessبهتر كنند مقرراتش��ان را به جاي كم كردن،
تجمي��ع كردهاند و در نتيجه وضعيت را ابهام آميزتر
و پيچيدهتر كردهاند .در حقيقت doing business
كش��ورها را به بهتر شدن رتبه شان ترغيب ميكند
و گويي هدف اصلي توس��عه كمتر كردن رتبه شده
است .در حالي كه هدف اصلي توسعه مورد بيتوجهي
واقع شده است .بخصوص اينكه گزارش انجام كسب
و كار به خيلي از مولفههاي محيط كسب و كار ،مانند
بهبود زير س��اختها و نيز مس��ائل فرهنگي ناظر بر
توسعه بياعتناست .البته بايد در نظر بگيريم كه بهبود
رتبه براي برخي كش��ورهاي جهان س��وم نيز بسيار
پر اهميت اس��ت .زيرا گ��زارش doing business
و گزارشهاي مش��ابه آن در جذب س��رمايهگذاران
خارجي بسيار موثر است .اين كه يك كشور چند روزه
مجوز ساخت ميدهد و چه حمايتهاي مالياتي انجام
ميدهد و مس��ائلي از اين قبيل ميتواند براي جذب
س��رمايهگذاران موثر باشد و همين باعث شده است
كه كشورهاي جهان سوم براي بهبود رتبه خود تالش
بيشتري كنند و در كنار كش��ورهايي با اقتصادهاي
پيشرفته و سهل براي س��رمايهگذاري خارجي ،قرار
بگيرند .به همين دليل كش��ورها با هم وارد مسابقه
ميشوند و كشور ما هم در اين مسابقه حضور داشته
كه البته وزارت اقتصاد االن به اين نتيجه رسيده كه
نبايد همه مقررات محيط كس��ب و كار را به گزارش
doing businessگره بزند.

چرخ تولیدی
که نمیچرخد
پاسخ به چند پرسش
درباره فضای کسب و کار در ایران

فرخ قبادی
کارشناساقتصاديو
کارآفرین

ف�رخ قبادی دکت�رای تخصص�ی اقتصاد از
دانش�گاه ایالت�ی آیوا آمری�کا و عضو هیات
علمی دانش�گاه شهید بهشتی است .وی در
س�ال  1369به گرگان رفت و به کش�اورزی
و باغداری مش�غول ش�د و در همان حال دو
واحد صنعتی (در صنایع تبدیلی کشاورزی و
صنعت بستهبندی) احداث کرد .او به عنوان
کارآفرین نمونه اس�تان گلستان و واحدهای
فوقالذکر به عنوان واحدهای نمونه صنعتی
استان برگزیده شدهاند .در سال  1380واحد
صنای�ع تبدیل�ی وی از ط�رف وزارت جهاد
کش�اورزی به عنوان واحد نمونه کشوری در
رش�ته صنایع غذایی انتخاب شد .او در عین
ح�ال به تالیف ،ترجمه و ن�گارش مقاالت در
حوزه اقتصاد ادامه می دهد.

1

وضعیت فضای کس�ب و کار در سال گذشته و
سال پیش رو را چگونه ارزیابی میکنید؟

این س��وال میتواند دوگونه تعبیر شود .اگر منظور،
اوضاع کس��ب و کار به مفهوم متعارف آن است .باید
گفت که کسب و کار در سال گذشته نسبتا کساد بود
و در سال جاری این کسادی تشدید هم شده است .به
طور مشخصتر ،در سال جاری نه تنها بازارها کسادتر
شده ،بلکه وصول مطالبات از خریداران (که معموال
خود نیز به تولید اش��تغال دارند) به چالش��ی جدی
تبدیل گشته است ،گویی که کسی نقدینگی کشور را
پنهان کرده و دست کم از حوزه تولید خارج ساخته
است .اما اگر پرسش مربوط به «فضای کسب و کار»،

به معنای کاربردی آن در تحلیلهای اقتصادی است
(همان ش��اخصی که بانک جهانی آن را همه س��اله
برای کشورهای مختلف محاسبه و منتشر میکند)،
باید دانس��ت که این مقوله 10 ،حوزه در زمینههای
مختلف فعالیته��ای اقتص��ادی را ارزیابی میکند
که در مجموع «فضای کس��ب و کار» یک کشور را
تشکیل میدهند .در این مفهوم ،فضای کسب و کار
معموال در کوتاهمدت تغییرات چشمگیری نمیکند و
بهبود معنادار آن نیازمند یک سلسله تدابیر هماهنگ
و مجدان��ه (از جمله تدوین قوانین و مقررات ناظر به
مقصود توسط مجلس) است که در طول زمان تاثیر
خود را نمایان میکنند .به نظر من «فضای کسب و
کار» ،هم در سال گذشته و هم در سال جاري فضايي
نامس��اعد (به ويژه براي فعاليته��اي توليدي)بوده
است .با اين تفاوت كه در سال جاري توليدكنندگان
به ش��دت نگران آث��ار و پيامدهاي هدفمند ش��دن
يارانههاهستند.

بخشهاي تولي��دي ،تا اندازهاي از وخامت ش��رايط
توليدكنندگان كاسته است .اين نكته نياز به توضيح
مختصري دارد :چنانكه گفته شد ،به علت چالشهاي
فراوان و بازده نازل توليد در كشور ما ،صاحبان سرمايه
عالق��ه چنداني به فعاليتهاي تولي��دي ندارند و به
همين دليل فقط در صورت برخورداري از تسهيالت
بانك��ي به اين عرصه قدم ميگذارند .اگر قرار بود كه
سرمايهگذاران با سرمايه خود كاري را آغاز كنند و اگر
(مانند كشورهاي پيشرفته) قرار بود كه بانكها به طور
مس��تقل و بر مبناي سودآوري طرحهاي پيشنهاي،
منابع خود را توزيع كنند (و سودآوري بانك هم براي
مديران بانك اهميت تعيينكننده داشت) ،به گمان
من رقم سرمايهگذاري در فعاليتهاي توليدي بسيار
كمتر از ميزان كنوني ميبود .علت اصلي اين معضل
هم اين اس��ت كه (برخالف گفتهها و سخنرانيها و
خواس��ته يا ناخواسته) قوانين و مقررات در كشور ما
خصلتي توليدس��تيز دارند و بيشتر تسهيلكننده و
مشوق فعاليتهاي غيرتوليدي هستند .از اين منظر،
فش��ار دولت به بانكها براي افزايش تس��هيالت به
فعاليتهاي توليدي ،قطعا تاثيرگذار بوده است .اما در
برط��رف كردن موانع و چالشهاي فراروي توليد ،در
بهبود فضاي كس��ب و كار ،در محدود كردن واردات
كاالهاي ارزانقيمت خارجي و در اقداماتي كه كاهش
هزينههاي توليد را در پي داش��ته باش��د و خالصه
در اقدامات��ي كه توليد را در نظر صاحبان س��رمايه
ب��ه فعاليتي جذاب و با بازده قابل قبول تبديل كند،
اقدامات دولت تاثير چنداني نداشته است .البته انصافا
بايد اضافه شود كه مجلسهاي ما نيز در اين قضيه
بيتقصيرنبودهاند.
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مهمترين
مشكل توليد و
سرمايهگذاري در
ايران ،نرخ سود
پايين و چالشهاي
بيشمار در
فعاليتهاي
توليدي و در
عين حال ،وجود
گزينههاي
جذابتر براي
استفاده از سرمايه
است
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واقع��ي قواني��ن و مقررات ،پي��ام متفاوتي را منتقل
ميكند .يك مس��اله اين است كه شعارها را كساني
ميدهند كه در راس امور قرار دارند ،اما سرمايهگذار
در جريان كار روزمره با بدنه ديوانس��االري سروكار
دارد .ص رفنظر از قوانين و مقرراتي كه ماهيتا مشوق
فعاليتهاي توليدي نيستند (يا ميتوانند به گونهاي
تعبير و تفسير شوند كه براي توليد مانعتراشي كنند)
و هزينه توليد را باال ميبرند ،بدنه سازمانهايي هم كه
از نظ�ر ش�ما مهمتري�ن مش�كل تولي�د و
توليدكنندگان با آنها سروكار دارند ،از بيمه و دارايي
سرمايهگذاري در ايران چيست؟
و بهداشت گرفته تا محيط زيست و « ،...كارخانهدار»
قدم،
اولين
از
تولي��د فعاليتي پرچالش اس��ت ك��ه
را ب��ه صورتي چندان دوس��تانه نمينگرند .فرهنگ
توليدكننده را با انواع مشكالت درگير ميكند و پس
سرمايهستيزي كه در اويل انقالب فراگير بود ،گرچه
از راهاندازي پروژه نيز هر روز با مشكالت تازهاي مواجه
با تالش مسووالن و رسانهها تا حدود زيادي تعديل
ميس��ازد كه در فعاليتهاي ديگر (نظي��ر واردات،
شده ،اما باورهاي فرهنگي جانسخت و ديرپا هستند
واس��طهگري ،ملكبازي و نظاي��ر آن) وجود ندارد يا
و شعارهاي چپگرايانه هنوز جذابيت خود را در ميان
شدت آن بسيار كمتر است .چكيده اين مشكالت در
برخي اقشار ،از دست ندادهاند .در كشورهاي موفق در
همان فضاي نامس��اعد كسب و كار كه پيشتر بدان
جلب سرمايهگذاري ،جاي شعارها را ،قوانين و مقررات
اشاره شد ،در عرصه توليد تبلور مييابد .اين چالشها
مش��وق توليد گرفتهاند .چه ثمري دارد كه ما شعار
و موانع متع��دد ،موجب افزاي��ش هزينههاي توليد
حمايت از توليدكنندگان را بدهيم و در عمل ،هنگامي
ميشود و در نهايت در نرخ سود پايين (يا زياندهي)
كه درگير كار شدند و به مانعي برخوردند ،آنها را در
فعاليتهاي توليدي انع��كاس مييابد .واقعيت اين
با وجود شعارها و تالشهاي سال گذشته درباره ميان زمين و آسمان رها كنيم.
حماي�ت از توليد و س�رمايهگذاري چرا هنوز
اس��ت كه در مي��ان گزينههاي كه س��رمايهگذاران
متاسفانه و عمدتا به علت سياستهاي نادرست و
بالقوه پي��شروي خ��ود ميبينند (س��پردهگذاري برخي هموطنان در خارج از كش�ور س�رمايهگذاري مصلحتانديشانه ما ،اكنون كار به جايي رسيده است
ميكنند؟
در بانكه��ا يا خريد اوراق قرض��ه مطمئن ،خريد و
كه بسياري از توليدكنندگان داخلي ،توليد كاالهاي
فروشهاي مقطعي ،خريد و فروش زمين ،واردات و «ش��عار» كارب��ردي مح��دود دارد و «تالشها» هم خود را «برونسپاري» ميكنند ،زيرا توليد كاالهايشان
 )...گزينه سرمايهگذاري در توليد از همه پرچالشتر فق��ط در صورتي كه نتايج ملموس ب��ه بار آورند ،در در خ��ارج ،حتي پ��س از پرداخت هزينههاي حمل
و پردردسرتر اس��ت و در عين حال (در كشور ما) از هدايت س��رمايهگذاري به مسير مطلوب ،موثر واقع و نق��ل و عوارض گمركي ،باز هم ب��راي آنها ارزانتر
نرخ بازده كمتري برخوردار است .بنابراين پاسخ كوتاه ميش��وند .چنانكه گفته ش��د همه متولي��ان امر ،تمام ميش��ود و دردسري هم ندارد .در اين شرايط
به سوال شما اين است كه مهمترين مشكل توليد و شعار ارزش��مند بودن توليد و ايجاد اشتغال مولد و آيا تعجبي ندارد كه چ��را بعضي هموطنان ترجيح
سرمايهگذاري در ايران ،نرخ سود پايين و چالشهاي حمايت از س��رمايهگذار را ميدهند ،اما جهتگيري ميدهند كار را يكس��ره نمايند و از ابت��دا در خارج
بيش��مار در فعاليتهاي توليدي و در
سرمايهگذاري كنند؟ در همين رابطه،
عين حال ،وج��ود گزينههاي جذابتر
الزم به تاكيد است كه سرمايهگذاران
براي اس��تفاده از سرمايه است .در اين
در كش��ور ما اين احساس را دارند كه
شرايط ،هم منطق اقتصادي و هم عقل
«كسي به فكر آنها نيست».
شاخص نهم :انحالل يک فعاليت
سليم حكم ميكند كه صاحبان سرمايه،
اي��ن احس��اس چندان ه��م نبايد
ش�اخص سهولت تعطيل كردن كس�ب و كار ،یکی از شاخص های مورد
از ورود به حوزه توليد اجتناب كنند و به
بيپايه تلقي شود .بد نيست بدانيم كه
بررس�ي در شاخص فضاي كسب و كار كشورهاست كه ايران مطابق آخرین
گزينههاي كمچالشتر و سودآورتر روي
در ميان  10ش��اخص تش��كيلدهنده
گزارش ها (س�ال  )2010در آن رتبه  109را داراس�ت .بنا بر بررسيهاي بانك
آورند.
«فض��اي كس��ب و كار» ،كش��ور ما در
جهاني در كشورمان از ابتداي تشكيل پرونده براي تعطيل كسب و كار (اعالم
تالشه�اي دول�ت ب�راي بهبود
زمينه «حمايت از سرمايهگذاران» (كه
ورشكستگي ) تا تسويه حساب كامل با طلبكاران  4/5سال طول ميكشد و
ش�رايط توليد و س�رمايهگذاري
يكي از آن شاخصهاي  10گانه است)،
 9درصد ارزش اموال بنگاه در قالب هزينههاي قانوني در مراحل مختلف خرج
چقدر موثر بوده است؟
در ميان  183كش��ور كه توسط بانك
ميشود .همچنين طلبكاران تا  23درصد از ارزش اموال شركت ورشكسته
به رغ��م نيت خير و نيز روانس��ازي در
جهاني بررس��ي ش��دهاند ،رتبه  165را
را به جاي مطالبات اخذ ميكنند .براي بهبود وضعيت اين شاخص در ايران،
برخي زمينهها (مثال در حوزه صادرات)،
دارد ،يعني فقط  18كش��ور هستند كه
معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه با تشكيل كارگروهي در نظر دارد
تالشهاي دولت در زمينه بهبود شرايط
كمتر از ما از سرمايهگذاران خود حمايت
در بلندمدت نسبت به مكانيزه شدن فرآيند ثبت امالك و اموال و برقراري
توليد و س��رمايهگذاري ،نتايج ملموسي
ميكنند .اين شاخص ممكن است كامال
دادگاههاي اختصاصي تجاري اقدام كند که البته با نگاهی آینده نگرانه این
به بار نياورده اس��ت .البته فش��ار دولت
دقيق نباشد ،اما به هر حال بيمعنا هم
دوره را باید کاهش داد.
ب��ر بانكها ب��راي اعطاي تس��هيالت به
نيست.
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بوکار در ایران
آینده فضای کس 

پرونده ویژه

«بانک پايه» يا «بازار پايه»
آسیبهای اقتصادی که نود درصد آن بانکی و ده درصد آن مبتنی بر بازار است
بوکار کشور به شدت
ترديدي نيس��ت فضاي فعلي کس 
نيازمند تغيير و استحاله است .به عبارت ديگر اگر قرار باشد
بوکار باشد،
آينده اقتصاد کشور مبتني بر فضاي فعلي کس 
چش��مانداز خوبي براي آن قابل تصور نيست .در شرايط
فعلي ما شاهد رشد بسيار پاييني در حوزه
اقتصاد هس��تيم و فکر ميکنم اين مساله
بهاندازه کافي نشان دهنده ضرورت تصحيح
روشهاي گذش��ته در عرصه فعاليتهاي
بوکار باشد.
اقتصادي و شاخصهاي کس 
پيش از هر چيز بايد به ياد داش��ته
باش��يم که کش��ور م��ا ب��ه لحاظ
اقتصادي« ،بانک پايه» است .اين در حالي
اس��ت که بسياري از کش��ورهاي پيشرفته

غالمرضا اسالمي بيگدلي
کارشناساقتصادمالي

داراي اقتصادي «بازار پايه» هستند .منظور از اقتصاد بانک
پايه اين است که فعاليتهاي اقتصادي در جامعه ما بيش

1

یکي از ارکان
مهم آزادسازي،
سادهسازي و
پااليش قوانين و
مقررات در جهت
بهبودفضاي
بوکار است.
کس 
در اين راستا،
بازنگري در
قوانين و مقررات
موجود در جهت
کاهش مداخالت
غيرموجهحاکميت
توصيهميشود

نگر
آینده
شماره پنجم  /بهمن و اسفند 89
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 9پیشنهاد براي  10شاخص
بوکار در ايران
تحليل آيندهنگرانه بانک مرکزي از چگونگي بهبود فضاي کس 
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نرخ باالي بيکاري از مش��کالت جدي و چالش��ي
اقتصاد کش��ور است .اين نرخ در مناطق شهري به
ويژه در ميان اقش��ار جوان ،تحصيل کردهها و زنان بيشتر
است .در سالهاي اخير فاصله نرخ بيکاري بين استانهاي
کش��ور افزايش داش��ته و در برخي استانها اين نرخ درحد
نگران کنندهاي باال اس��ت .بيترديد يکي از چالشهاي بازار
کار ،فضاي بس��ته ،بدون تغيير و آزادس��ازي نشده قوانين
و مق��ررات ناظر بر اين بازار ميباش��د که تقاض��اي بازار را
غيرمنعطف و با مشکل مواجه ساخته است .همين موضوع
سبب شده است تا کشور در عرصه رقابت جهاني همه ساله
بوکار را از دس��ت داده و
جايگاه قبلي خود در فضاي کس�� 
با تنزل رتبه مواجه باش��د .اين در حالي اس��ت که ميتوان
با رفع موانع توليد و س��رمايهگذاري (از طريق س��اماندهي
فضاي کسب وکار در کشور)،کاهش ريسک سرمايهگذاري
از طريق فراهم نمودن امنيت اقتصادي و سياس��ي و ايجاد
هماهنگي بين نظام آموزشي و نيازهاي بازار کار وضعيت بازار
کار و اش��تغال را ساماندهي و بهبود بخشيد .در نظر داشته
باش��يم که مقررات ب��ازار کار در ايران به وضوح بر عملکرد
بخش خصوصي (که حدود  ٨٠درصد از کل نيروي کار در
کشور را تحت اس��تخدام دارد) تاثيرگذار است ،به نحويکه
نرخ بيکاري ناشي از اختالالت موجود در قوانين و مقررات
بازار کار و س��اير بازارها غيرقابل انکار است .بيترديد انجام
اصالحات در مقررات مزبور شرط الزم براي بهبود وضعيت
اشتغال در کشور خواهد بود .به نحويکه به اذعان کارشناسان
بانک جهاني تنها با انجام اصالحات در پنج ش��اخص اخذ
مجوز ،حمايت از سرمايهگذاران ،استخدام نيروي کار ،ثبت
مالکيت و انحالل فعاليت ،ايران قادر خواهد بود جايگاه خود
را از وضعيت فعلي به نحو مطلوبي ارتقا دهد .تنها با برخي
اقدامات به ظاهر ساده از جمله توسل به فرآيندهاي يک نفر

پاسخگوي چند مرحله يا الکترونيکي کردن فرآيندهاي بررسي
و صدور مجوز ميتوان به نحو چش��مگيري جايگاه خود را در
ميان کشورهاي جهان ارتقاء بخشيد .در نظر داشته باشيم که
در ش��رايط حاضر ،وضعيت نامساعد فضاي کسب وکار سبب
ش��ده اس��ت تا هرگونه تزريق نقدينگي به بازار به جاي تاثير
ملموس بر سطح اشتغال به جهت نشت به امور واسطه گري
و غيرتوليدي به رش��د سطح عمومي قيمتها يا پيشي گرفتن
تولي��د بالفعل از توليد بالقوه من جرگ��ردد .باالتر بودن توليد
بالفع��ل از توليد بالقوه را ميتوان به عدم تناس��ب ظرفيتهاي
توليدي کشور با شرايط زيرساختي اقتصاد و ناهمگوني سرعت
آزادسازي متغيرهاي کالن اقتصاد با اصالحات صورت گرفته
در بخش قوانين و مقررات و تحوالت زيرساختي نسبت داد .بر
اين اساس مهمترين اقدام براي کمک به ساختاربازارکار اصالح
بوکار با الهام از تجربه کشورهاي موفق و استفاده
فضاي کس 
از کمکهاي فني بانک جهاني جهت شناسايي نقاط بحران زا
و مانع بروز شرايط مطمئن براي بقا و امکان فعاليت بخشهاي
توليدي در جامعه است.
خصوصيس��ازي بدون آزادس��ازي ابتر اس��ت .انتقال
مالکي��ت بنگاهه��اي اقتصادي به بخ��ش خصوصي
درصورتي به بهبود شرايط اقتصادي کشور ميانجامد که همراه
با آزادي عمل بخش خصوصي در انجام فعاليتهاي اقتصادي
بوکار است.
باش��د .رقابتي کردن بازار منوط به رفع موانع کس 
شکلگيري تشکلهاي مديران ،کاهش فس��اد اداري ،ا يجاد
صنوف و اتحاديههاي صنفي ،افزايش امنيت سرمايهگذاري براي
بوکار
توليد و ...همه بايد در کالبد ايجاد فضاي مناس��ب کس 
صورت پذيرد .براين اساس از ملزومات سياستهاي اصل ٤٤
قانون اساسي ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي
است در غيراينصورت به فرض عملي شدن اص ل  ،٤٤نتيجه
آن ج��ز واگذاري ثروت دولت به غيردولت نخواهد بود و بدون
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از آنکه بر پايه بازار اس��توار باش��د ،بر پايه بانک بنا نهاده
ش��دهاند .طبق برآوردي که نگارنده در پژوهشهاي خود
داشته است90 ،درصد اقتصاد ايران بانکي است و تنها 10
درصد آن را ميتوان اقتصاد مبتني بر بازار دانست که به
هيچ وجه تناسب خوبي نيست .در حالي که
بانکهاي ما انباشته از پولهاي سپردهگزاران
است ،بسياري از کارهاي توليدي و صنعتي
ما بر زمين مان��ده و محتاج اعتبارات مالي
اس��ت .اين در حالي اس��ت ک��ه ميدانيم
بسياري از کشورهايي که اقتصاد مبتني بر
بازار در آنها چيرگي دارد ،نرخ رشد اقتصادي
بسيار باالتري نس��بت به کشورهايي دارند
که اقتصاد آنها بانک پايه است .براي نمونه
ترديد اين واگذاري به رونق و رقابت ختم نخواهد شد.
يکي از ارکان مهم آزادس��ازي ،سادهس��ازي و پااليش
بوکار
قواني��ن و مقررات در جهت بهبود فضاي کس�� 
اس��ت .در اين راس��تا ،بازنگري در قوانين و مقررات موجود در
جهت کاهش مداخ�لات غيرموجه حاکمي��ت اکيدا توصيه
ميشود .به نظر ميرس��د بازنگري قواعد بازي (اعم از قوانين،
مقررات ،دس��تورالعملها ،آيين نامهها و رويهه��اي کاري) از
بوکار اس��ت .به
ضرورته��اي مهم براي بهبود فضاي کس�� 
تعبيري ديگر در اين مقطع لزوم تنقيح قوانين به جانب تسهيل
مشارکت بخش خصوصي به وضوح احساس ميگردد.
تا زماني که حاکميت (بخصوص قواي مجريه و مقننه)
بوکار و موانع
ارزيابي درستي از چالشهاي فضاي کس 
بوکار نداشته باشند ،ممکن است
قانوني ايجاد و توس��عه کس 
وضع قوانين و مقررات بيشتر ،مشکل را بدتر کند ،کما اينکه به
نظر ميرسد چنين کرده است .آنچه مسلم است توانمندسازي
از جمله سياس��تهاي اقتصادي توس��عهاي است که در تمام
دنيا مورد اس��تفاده است .توانمندسازي از جمله سياستهاي
اجتماعي و اشتراک مدار است که سه ضلع آن دولت ،نهادهاي
مدني و بازار ميباشند .اين مهم جز با ايجاد فضاي مناسب براي
ش��کلگيري صنوف و تشکلها ميسر نيست .تجربه چين در
زمينه رشد بخش خصوصي در اقتصاد اين موضوع را به اثبات
بوکار مناسب شرط الزم براي
رس��انيده است که محيط کس 
رشد بخش خصوصي است و خصوصيسازي به تنهايي و بدون
بوکار نم ي تواند از انتقال اقتصاد
توجه به الزامات محيط کس 
از بخ��ش دولتي به بخش خصوصي کفاي��ت کند .به عبارتي
بخش خصوصي که قرار اس��ت مطابق با سياس��تهاي کلي
اصل  ٤٤وظيفه بار تصدي در مديريتهاي اقتصادي را عهده
دار شود الزم است جايگاهاش به رسميت شناخته شده وفضا
براي فعاليت آن از حيث حقوقي و اقتصادي فراهم شود.اين به
رسميت شناخته شدن در سه نقش قابل تبيين است .اول آنکه
بخش خصوصي و تش��کلي که بخش خصوصي را نمايندگي
ميکند بايد در فرآيندهاي تصميم ساز حضور داشته باشد .به
عبارت ديگر تصميمي در اقتصاد گرفته نش��ود مگر آنکه نظر
فعاالن بخش خصوصي اخذ و اس��تماع شود .دوم آنکه برخي
وظايف مدني که تاکنون دس��تگاههاي دولتي آنها را برعهده

٣

٤

ميتوان به کش��ورهايي مانند مالزي و ترکيه اشاره کرد
که با فعالسازي بازارهاي خود و تقليل نقش بانکها در
اقتصاد کالن کشورشان توانستهاند به رشدهاي اقتصادي
خوبي دست يابند .اين نکته همان مسالهاي است که ما
بوکار کشورمان نيازمند
در آيندهنگري بهبود شرايط کس 
توجه جدي به آن هستيم.
در ح��ال حاضر روشهاي تامي��ن اعتبارات مالي
براي صنعتگران ،توليدکنندگان و فعاالن اقتصادي
ما بسيار ناکارآمد است و آينده اقتصاد ايران نيازمند تغيير
اين روشها است .برخي وام گيرندگان صنعتي و تجاري
در کشور ،در حالي اقدام به دريافت وام از بانکها ميکنند
که آن را در جاي واقعي خودش به مصرف نميرسانند يا
بسيار کمتر از ميزاني که وام ميگيرند ،هزينه ميکنند.
به عبارت ديگ��ر برخيها به نام توليد و فعاليت صنعتي
اقدام به وامگيري ميکنند اما در واقع هدف آنها از دريافت
وام اصال توليد يا فعاليت صنعتي نيست .براي همين هم
بخش ناچيزي از آن را در راستاي توليد هزينه ميکنند
و قس��مت عم��دهاي از آن را در جاي ديگري به مصرف
ميرس��انند که ربط چنداني به توليد و صنعت ندارد .از

2

سوي ديگر بانکها به دليل سياستهاي محافظه کارانهاي
که دارن��د ،معموال در پرداخت وام به متقاضيان بس��يار
محتاطانه عمل ميکنند که اين مس��اله به خودي خود
موجب کند و طوالني شدن فرايند انتقال اعتبارات مالي به
فعاالن اقتصادي شده است.
از ديگر مواردي که نبايد از آن غافل شد ،تصحيح
روشهاي نهادهاي اجرايي است؛ به حکم تجربه
در اقتص��اد امروز دني��ا روشهاي س��ختگيرانه معموال
بوکار
نميتوانند موفقيت چنداني را در ايجاد فضاي کس 
مناس��ب داشته باشند .بنابراين به خوبي روشن است که
آينده اقتصاد کشور ما نيازمند تصحيح روشهاي دولتي
در مناسبات اقتصادي اس��ت .به بيان ديگر الزم است تا
نهادهاي اجرايي ،سياس��تهاي س��ختگيرانه خود را در
مناسبات اقتصادي تعديل کنند و آن را به سمت و سوي
سياستگذاريهاي آسانگيرانه ببرند .به نظر ميرسد که
چنين اقدامي ميتواند در آينده اقتصادي کشور اهميت
زيادي داشته باشد و حتي با پايين آوردن نرخ بيکاري و
نيز سر و سامان يافتن بسياري از نابسامانيهاي اجتماعي
فوايد زيادي را براي کشور به ارمغان بياورد.

3

در ستايش
کوتاهشدن
دست دولت

آيندهنگ�ري و ن�گاه ب�ه
آين�ده در دني�اي ام�روز
الزمه هر پيشرفتي است
اما از طرف ديگر ميدانيم
که نگاه به آينده در هيچ
ام�ري ،ب�دون تجزي�ه و
هادي غنيميفر تحليل گذشته آن امکان
رئيس خانه صنعت و پذير نيس�ت .ب�ه عبارت
معدنايران ديگ�ر باي�د فراين�د هر
امري را از گذش�ته تا حال به دقت بررس�ي کرد
تا از آن طريق بتوان امکاني براي دور انديش�ي و
آيندهنگري آن فراهم کرد؛ و اين مساله جامه عمل
داشتهاند به جايگاه اصلي خود بازگردد (همچنان که به عنوان شاخصها توسط نهادهاي ذيربط تنظيم شده و در دستور کار
نميپوشد مگر اينکه اقتصاد کشور را به يک مرکز
مثال کارت بازرگاني را اتاق بازرگاني رسيدگي ميکند صدور دستگاههاي اجرايي (به خصوص وزارتخانههاي کار ،صنايع و
آمار مستقل و غيردولتي مجهز کنيم .به عبارت
فعاليت را هم بايد به نهاد مدني مربوط واگذاريم ).به تعبيري معادن ،بازرگاني و اقتصاد و امور دارايي) قرار گيرد.
ديگر ما براي تجزيه و تحليل روند گذشته فضاي
اساسيترين معضل اقتصاد ايران وجود يک اقتصاد به
بوکار بسپاريم.
بوکار را به خود اهل کس 
وظيفه توس��عه کس 
بوکار و ارزيابي نقاط قوت و ضعف خود در
کس� 
شدت دولتي است از ويژيگيهاي اقتصادهاي دولتي
عامل سوم به رسميت شناختن بخش خصوصي در يک تعامل
اي�ن خصوص باي�د بتوانيم ب�ه آماره�اي واقعي
منظم و مستمر بين دولت و بخش خصوصي و تسهيل فضاي افزايش رانت اس��ت به نحويکه افراد به ج��اي روي آوردن به
غيردولتي دست يابيم .اين مساله هم به هيچ وجه
بوکار است .بر اين اساس بخش خصوصي ،تشکلها و اتاق کارآفريني تش��ويق ميش��وند که به مراکز رانت نزديک شده
کس 
مربوط به دولت امروز يا ديروز نيست بلکه اقتصاد
بازرگاني به عنوان تشکل فراگير بايد در قانون مورد حمايت و و از آنها ارتزاق کنند .براس��اس چشمانداز  ٢٠ساله ،ايران بايد
ايران مدتها است که از وجود چنين مشکلي رنج
تقويت قرار گير ند .تا زمانيکه بنگاههابه صورت يکه و تنها در قدرت اول اقتصادي منطقه باشد اين هدف جز با فراهم نمودن
ميبرد .بدون مجهز بودن اقتصاد کش�ور به يک
مقابل دستگاههاي دولتي قرار گيرند ،شاهد شکوفايي بخش شرايط مطلوب اقتصادي براي مشارکت فعاالنه و رقابتي بخش
مرکز آمارگيري مستقل که متشکل از حسابداران
خصوص��ي نخواهيم بود .با اين تفس��ير تعجي��ل در واگذاري خصوصي در عرصه اقتصاد ميسر نخواهد بود .پرواضح است که
غيردولتي باشد ،تجزيه و تحليل فرايند گذشته
سرمايههاي ملي پيش از فراهم شدن زمينههاي الزم و ايجاد خصوصيسازي واقعي به مفهوم رهاسازي امکانات و مديريت
بوکار و شاخصهاي آن براي
و آينده فضاي کس 
باشد
فضاي رقابتي بين دولت و بخش خصوصي مشکل ساز خواهد دولتي است و ماداميکه مديريت کماکان در دست دولت
ما امکان پذير نيس�ت .اين اولين گامي است که
خصوصيسازي ابتر و ناموفق خواهد ماند.
بود.
ميتوان در راستاي غيردولتي کردن اقتصاد و در
هاي
ه
عرص
تمامي
در
قوانين
تس��هيل
و
سازي
ف
شفا
س��مت
بر
کار
و
ب

کس��
فضاي
منفي
تاثير
از
صرفنظر
بوکار برداشت .براي
نتيجه آن بهبود شرايط کس 
بوکار ش��امل کليه مراحل فعاليت اقتصادي از
کس�� 
عرضه اقتصاد ،در بازار کار نيز به نظر ميرسد گريزي از
نمونه ميتوان به مش�کالتي اش�اره کرد که براي
براي
الزم
شرط
فعاليت
انحالل
تا
توليد
گيري
ل
ش��ک
مرحله
انعطاف پذيري بيشتر براي جذب نيروي کار جديد که ساالنه
راهاندازي يک واحد توليدي يا يک شرکت تجاري
خارجي
گذار
ه
سرماي
ويژه
ه
ب
اقتصادي
آحاد
مشارکت
به
ترغيب
 ٧٥٠هزار نفر را روانه بازار ميکند ،نيس��ت .به نظر ميرس��د
يا بازرگاني وج�ود دارد .تنها مراجعه به نهادهاي
در
کشور
در
کار
و
ب

کس
هاي
ص
ش��اخ
که
مادامي
قطعا
است.
اريب مديريت بازار کار به سمت امنيت بيشتر و انعطاف کمتر،
مختل�ف دولتي ب�راي گرفتن ي�ک مجوز جهت
و
جهاني
ازعرصه
اعم
کش��ورها
ساير
هاي
ص
شاخ
با
مقايس��ه
مشکالت فراواني را براي اقتصاد کالن کشور پديد آورده است.
آغاز فعاليت اقتصادي کافي است که متقاضي آن
باشد
داشته
غيرروشن
اندازي
م
چش��
و
نااميدکننده
اي
ه
منطق
مطالعات نظري و تجربي نشان ميدهند يک معاوضه گريزناپذير
را بهاندازهاي خس�ته کند که انگيزه خود را براي
خارجي
گذاران
ه
سرماي
جدي
مشارکت
در
نو
تحولي
انتظار
نبايد
بين حمايت از نيروي کار شاغل و ايجاد فضا براي اشتغال نيروي
شروع کار از دست بدهد .اين مساله در شرايطي
اشت.
د
کار غيرشاغل وجود دارد .توصيه اصلي در اين زمينه آن است
اس�ت که در حال حاضر بهرههاي سپرد ه گذاري
که تعديل دستمزدهاي واقعي حتمابا تغييرات
در بانک از هر فعاليت اقتصادي بيشتر
بهره وري نيروي کار سازگار باشد.
اس�ت و بدين ترتيب پس از تاسيس
بوکار کش��ور
تا زماني که فضاي کس�� 
نيز يک بنگاه اقتصادي با مش�کالت
اصالح نش��ود ،فشار اجتماعي -سياسي
بوکار خود به
متنابهي در فضاي کس 
هاي
اش��تغال زايي منجر ب��ه اعمال سياس��ت
لحاظ دريافت اعتبارات روبرو خواهد
شاخص دهم :الزام آور بودن قراردادها
تورمي
پولي و مالي انبس��اطي ميشوند که آثار
بود .بدين ترتيب به نظر ميرسد بهبود
ش�اخص اجراي قرارداد يا الزماالجرا شدن قراردادها با كسب رتبه ،53
گريزناپذيريدارد.
بوکار در آين�ده ،تنها از
فض�اي کس� 
بهترين وضعيت را در ميان ساير شاخصهاي فضاي كسب و كار ايران داراست.
انداز،
م
چش
س��ند
تحقق
الزامات
يکي از
مسير تس�هيل فعاليتهاي اقتصادي
اين ش�اخص نشانگر ميزان کارايي قراردادها در هنگام بروز دعاوي حقوقي
است.
کش��ور
کار
و
ب

کس��
فضاي
بهبود
و تولي�دي ممکن خواهد ب�ود و البته
ميان افراد است .اين شاخص برکارايي و التزام به قرارداد قابل ردگيري تاکید
تقويم
هاي
ص
شاخ
برحسب
شود
ي
لذا پيشنهاد م
بوکار نيز در گرو
تسهيل فضاي کس� 
دارد .در همین راستا است كه معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه
تفصيل
به
حاضر
گزارش
در
که
فضا
کنن��ده اين
هرچه کوتاهتر ش�دن دس�ت دولت از
موظف به بررسي عملكرد قضات پروندهها و برقراري امكان دسترسي به تمام
بهبود
شده
بندي
ن
زما
برنامه
يک
اند،
تشريح شده
حوزه اقتصاد کشور است.
پروندهها به صورت آنالین در كوتاهمدت شده است.
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مراجعه به
نهادهايمختلف
دولتي براي
گرفتن يک مجوز
جهت آغاز فعاليت
اقتصاديکافي
است که متقاضي
آن را بهاندازهاي
خسته کند که
انگيزه خود را براي
شروع کار از دست
بدهد

6

نگر
آینده
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آینده خاورمیانه

پرونده خارجی

نفت ،خاورميانه و انقالب
انقالبهاي عربي و آیندهای که در ابهام است

نگر
آینده

در س��الهاي  1970ميالدي ،کتابي به نام «نفت،
خاورميانه و کودتا» به بازار آمد که با توجه به کودتاهايي
که در س��ودان ،ليبي ،ع��راق و ...صورت گرفته تحليل
ک��رده بود که ريش��ه کودتاه��ا منابع نفتي اس��ت و
خاورميان��ه به علت توليد  35درصد نفت و گاز دنيا و
داشتن  65درصد ذخاير نفتي جهان مورد طمع اصحاب
سيد حميد حسيني قدرت اس��ت .آقاي محمد خاتمي در دوره دوم رياست
عضوهياتنمايندگان جمهوري در اجالس داووس يک سخنراني با نام «نفت،
اتاقتهران خاورميانه و توسعه» ايراد نمود و بيان کرد که اگر منابع
حاصل از صدور نفت صرف توسعه خاورميانه شود اين
منطقه ش��اهد صلح و توس��عه پايدار خواهد شد و در
اي��ن زمينه راه حلهاي��ي را ارائه نمود .با اتفاقات اخير
خاورميانه آثار آن بر قيمت نفت آش��کار ش��ده است و
قيمته��ا تقريبا  30درص��د افزايش يافته
است .طيفي از تحليلگران که اتفاقات
اخي��ر را قابل کنترل و مهار ميدانند و
آن را «رفرم» تلقي ميکنند،
افزاي��ش قيم��ت را مقطعي
دانس��ته و آن را در راستاي
تغيير دانسته و اعتقاد دارند
اکنون کشورهاي خاورميانه
با  4م��دل از برخورد با تقاضا در
منطقه مواجه هستند.
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م��دل اول که در تونس اجرا ش��د و م��ردم پس از
فراري دادن رئيس جمهور قدم به قدم جهت رسيدن
به خواستههايشان موفق هستند .مدل دوم مصر است
که با وجود برکناري مبارک قدرت به دس��ت نظاميان
افت��اده اس��ت و مخالفان تالش دارند ک��ه از تغييرات
بنيادي خ��ودداري نمايند .مدل س��وم در ليبي اتفاق
افتاده است که با برخورد شديد نظامي و کشتار مردم
توام شده و در نهايت شايد به دخالت نظامي بيگانگان
و کودتا منجر ش��ود .مدل چهارم در برخي کشورهاي
عربي نظير عربس��تان ،کوي��ت و اردن تحقق پذيرفته
اس��ت که حکومت سريعا به خواس��تههاي اقتصادي
معترضان پاسخ داده اس��ت و سعي نموده با تغييرات
در هرم قدرت و دس��ت و دل بازي مالي اوضاع را آرام
نمايند.اينکه سرانجام کداميک از مدلهاي فوق
تحقق پذيرد ،در آين��ده بازار نفت
بس��يار اثرگذار ميباشد .نگاهي
به ميزان تولي��د و صادرات هر
يک از کش��ورهاي بحران زده
فوق چشم انداز روشن تري را
آشکار ميکند:
الف)ليبي:جمعيت 6.5ميليون
نفر ،توليد نفت  1.790هزار بشکه،
ميزان صادرات  1.520هزار بشکه

و ميزان ذخاير نفتي به ميزان  43ميليارد بشکه ،ميزان
ذخاير گازي  15هزار ميليارد متر مکعب.
ب) الجزاير :جمعيت  34ميليون نفر ،توليد نفت 2.125
هزار بشکه در روز 1.900 ،هزار بشکه صادرات روزانه و
حدود  12ميليارد بشکه ذخيره نفتي 86 ،هزار ميليارد
متر مکعب ذخاير گازي.
اين دو کشور نقش پر رنگي در تامين نفت اروپا و 5
درصد سهم توليد دنيا را در اختيار دارند و با توجه به
تحوالت مصر و کانال سوئز ميتوانند تغييرات قيمت
نفت را س��رعت بخش��ند .اگرچه اغلب کارشناسان با
توج��ه به بهبود اوض��اع اقتصادي دني��ا خصوصاً در
کشورهاي درحال توسعه و نوظهور قيمت سه رقمي
نفت را در سال  2011پيش بيني ميکردند اما قيمت
فعلي نفت ارتباطي به عوامل بنيادي بازار نداش��ته و
ناشي از مسائل ژئوپليتيک است؛ زيرا منطقه خاورميانه
آبس��تن حوادث خوشايندي اس��ت که به هر نسبت
مردم منطقه به آرزوهاي خود دست يابند ،دسترسي
کش��ورهاي پيش��رفته به منابع نفتي و سياستهاي
اقتصادي اين کش��ورها موثر ميباشد .اگر دامنه اين
حوادث در کش��ورهاي امير نش��ين خلي��ج فارس و
پادشاهي عربستان س��رکوب نگردد ،رسيدن قيمت
نفت به رقم ب��االي  150دالر و پايداري اين وضعيت
دور از دسترس نیست.

ناآرامي و نفت

آينده انقالبيون عرب

تاثير طغيانهاي مردمي خاورميانه بر بازارهاي بين المللي
ترجمه :کاوه شجاعي

آيا بازارهاي جهاني ميتوانند به سالمت از ناآراميهاي
خاورميانه عبور کنند؟ پاس��خ به اين سوال احتماال مثبت
است .ممکن است با ديدن اخبار بي.بي.سي و سي.ان.ان از
ناآراميهاي خاورميانه به اين فکر کنيد که به زودي جهان
دچار قحطي ميش��ود يا قيمت نفت آنقدر باال ميرود که
يک آمريکايي يا انگليسي هم از ماجرا ضربه خواهند خورد.
اما واقعيت اين نيس��ت .واقعيت اين اس��ت که اقتصادها و
بازارهاي مالي بين المللي ميتوانند با وجود درگيريها در
کش��ورهاي کوچک در حال توسعه به پيشرفت خود ادامه
بدهند .منازعات خونين رواندا و کوزوو جلوي توسعه سريع
اقتصادي دهه  1990را نگرفت .فراموش نکنيم که جنگ
اي��ران و ع��راق از  1980تا  1988ادامه داش��ت و اقتصاد
جهاني بين سالهاي  1983تا  88انبساطي واقعي را تجربه
ميکرد .درگيري در کشورهاي در حال توسعه فقط موقعي
بر اقتصاد جهاني تاثير ميگذارد که مس��اله نفت هم وارد
مناقش��ات شود .براي مثال در دهه  1970تحريم گسترده
نفت از سوي کشورهاي در حال توسعه باعث کندي قابل
توجه رشد اقتصادي آمريکا شد .با اين حال در دهه 1980
ميالدي که اقتصاد جهاني و آمريکا با وجود جنگ ايران و
عراق – دو توليد کننده بزرگ نفت – به رش��د خود ادامه
داد صاحب نظران به اين نتيجه رس��يدند که حتي مختل
ش��دن روند صادرات نفت بايد در مقياس بزرگي باشد که
بتواند تاثيري جدي بر اقتصاد جهاني بگذارد .و حاال با آغاز
قيامهاي مردمي عليه ديکتاتورهاي خاورميانه ،دوباره نفت به
مسالهاي کليدي تبديل شده است.
تونس در اين روند البته اهميتي ندارد؛ مصر هم همين
ط��ور .البته در يک حالت مصر اهمي��ت پيدا ميکند و آن
وضعيت نفتکشهايي است که از کانال سوئز عبور ميکنند.
البته ارت��ش مصر حرکت بدون مش��کل نفتکشها از اين
کانال را تضمين کرده اس��ت .در حال حاضر درگيريهاي
خش��ونت بار در ليبي جريان دارد و معمر قذافي ،ديکتاتور
عجيب و غريب ليبي به روي تظاهرکنندگان آتش گشوده
است .اما خيالتان راحت باشد :اگر صادرات نفت ليبي کامال
متوقف شود اقتصاد جهاني دچار دردسر نخواهد شد .ليبي
دوازدهمي��ن صادرکننده بزرگ نفت دنياس��ت و احتماال
مشتريان نفتياش مثل فرانسه يا ايتاليا موقتا با مشکالتي
مواجه خواهند شد .اما بحران در خاورميانه نفت خيز فقط به
ليبي محدود نميشود.
عربستان سعودي

ايران

ايران چهارمي��ن صادرکننده
نفت دنياس��ت و اگر تهران به
خاط��ر تنش با آمريکا بر س��ر
برنامه اتم��ي اش ،صادرات خود را کامال متوقف کند بازارها
ضربهاي جدي خواهند خورد .با اين حال روسيه ،عربستان
س��عودي و اياالت متحده ميتوانند ب��ا افزايش توليد خود،
جلوي ضربه بيشتر را بگيرند.
نيجريه

نيجريه هم ي��ک صادرکننده
بزرگ نف��ت اس��ت .مردمش
فقيرند و تعداد زيادي از آنها از
حکومت کنوني رضايت ندارند.
با اين حال نيجريه جامعهاي به شدت از هم گسيخته است
و گروههاي بس��يار مختلف ن��ژادي در آن زندگي ميکنند.
همين عامل احتمال اتحاد مردم و يک انقالب جدي را پايين
ميآورد.
چين

چينصادرکنندهنفتنيستاما
يک شورش در اين کشور – که
بعد از آغاز بحران مالي جهان به
عنوان “موتور رشد» دنيا شناخته ميشود – ميتواند اقتصاد
جهاني را فلج کند چرا که آنها تامين کننده بزرگ کاالهاي
کارخانهاي دنيا به حس��اب ميآيند و و البته جزء خريداران
مهم هر گونه کااليي در دنيا هم محس��وب ميشوند .البته
احتمال انقالب در چين هم باال نيست چرا که رژيم کنوني
در طول س��ه دهه گذشته استانداردهاي زندگي مردمش را
باال برده است .به عالوه دولت به شدت در سرکوب مخالفان
استادانه عمل ميکند.

نتيجهگيري

بازی ادامه دارد
اين بايد اتف��اق ميافتاد .اما اينکه
چطور ،کي و کجا آتش خشم اين
مردمان س��ختي کشيده شعله ور
ميشد را کس��ي نميدانست .اين
خش��م و س��رخوردگي دههها بود
ک��ه تلنبار ميش��د و باالخره بايد
گراهام فولر* فوران ميکرد .اينکه ش��ورشهاي
خاورميان��ه چه عاقبت��ي خواهند
داش��ت هنوز معلوم نيس��ت اما يک چيز روشن است :ديگر
حاکمان سرکوبگر فاسد خشن نميتوانند به راحتي بر مردم
حکومت کنند .خاورميانه از روزي که آن جوانک تونسي خود را
به آتش کشيد وارد دوران تازهاي شد .حاکماني که خوشبيني
و اميد و خالقيت جوامع ش��ان را سالها مثل زالو مکيدهاند و
مردم را به سمت افراطگرايي سوق دادهاند ديگر نميتوانند به
راحتي ملت شان را ناديده بگيرند .آن دوران تمام شده است.
مردم خاورميانه چيز عجيبي نميخواهند .اين جزء حقوق اوليه
ديگر ساکنان زمين است :آنها ميخواهند
کنترل زندگي و سرنوش��ت شان را در
دست بگيرند .البته اين معناي پايان
مداخالت خارجي اياالت متحده
در منطق��ه خواهد ب��ود .ما با
خاورميانه تازهاي روبهروييم.
* نويسنده کتاب قبله
عالم  -ژئوپلتيک ايران
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اگ��ر رويارويي ايران و غرب جدي نش��ود احتمال اينکه در
آينده نزديک مساله نفت خاورميانه دنيا را با چالشي جدي
روبرو کند اندک است .پس بايد پذيرفت که اقتصاد
جهان ميتواند با وجود شلوغيهاي خاورميانه به
احياي خود ادامه دهد .البته وضعيت چند
ماه اخير خاورميانه به ما نشان داد که
هر پيش بينياي در حال حاضر بسيار
خطرناک است!
منب��عInternational :
Business Times

* مدير شرکت مشاورهاي  mi2gدر حوزه ريسک
سياسي-اقتصادي/منبع:بيزينساينسايدر

شماره چهارم  /آذر و دی 89

عربستانبزرگترينصادرکننده
نفت دنياست .هرگونه طغيان
مردمي يا اختالل در روند توليد
ميتواند قيمت نفت را در بازارهاي جهاني به شدت باال ببرد
و احتماال روند احياي اقتصاد دنيا را تقريبا متوقف سازد .البته
احتمال طغيان گس��ترده مردمي در اين کشور پايين است.
اين درست است که يک رژيم استبدادي بر عربستان سعودي
حکمراني ميکند ،اما عامل تعيين کننده در آغاز يک انقالب
در هر کشوري اقتصاد است .اگر حکومتي از لحاظ اقتصادي

به مردمش برسد آنها آنقدر نااميد نخواهند شد که دست به
انقالب بزنند.
در م��ورد عربس��تان ،درآمدهاي سرش��ار نفتي به ملک
عبدهلل پادشاه اين کشور اجازه داد که اخيرا کمک هزينهاي
 37ميليارد دالري را به ش��هروندانش هديه دهد تا انقالب
احتمالي را در نطفه خفه کند .بعد از اين هديه سخاوتمندانه
معلوم نيس��ت که آيا مردم راضي ميشوند جان شان را فدا
کنند تا شاه را به زير بکشند يا نه.

سياس��تمداران و روزنام��ه نگاران
دس��ت راس��تي غ��رب آين��ده
انقالبهاي جهان عرب را تيره و تار
پيش بيني ميکنند .آنها ميگويند
که افراطگرايان کنترل کشورهاي
بح��ران زده را در دس��ت خواهند
دي کي ماتاي* گرفت و ماجراي طالب��ان را تکرار
خواهند کرد .اما اين ترسها تقريبا
بيمورد اس��ت .جهان اسالم در طول دهههاي اخير تجربيات
تلخي را پش��ت سر گذاشته اس��ت .اما ما در اين دوران شاهد
تجربههاي موفقيت آميز هم بوده ايم .روند گزارش سياسي در
اندونزي دلگرم کننده اس��ت .مالزي هم میان رشد اقتصادي،
تن��وع قومي و سياس��ي توازني مطلوب برقرار کرده اس��ت.در
اين ميان ترکيه را اصال نميتوان ناديده گرفت .ترکيب اسالم
سياسي ميانه روانه با اقتصاد بازار محور ليبرال و ظهور يک طبقه
متوسط جديد باعث شده ترکيه از مرداب سياسي-اقتصادي
قرن بيستم به يک بازيگر پوياي جهاني در قرن بيست و يکم
تبديل شود .خاورميانه تجربههاي تلخي را پشت سر گذاشته و
همين تجربيات تلخ به همراه اينترنت باعث بيداري جهان عرب
– ش��ايد بيداري جوانان عرب – شده است .آنها با پدران خود
تفاوت دارند .آنها جهان خارج را بهتر ميشناسند و نسبت به آن
توهم ندارند .من نسبت به آينده اين انقالبها خوشبينم.
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آینده خاورمیانه

پرونده خارجی

آرامش پيش از توفان
تجار منطقهاي مراقب باشند :انقالب بعدي در کدام کشور رخ ميدهد؟
کدام متخص��ص و تحليلگري س��ه ماه پيش
ميتوانست پيش بيني کند که خاورميانه اين چنين
ب��ه هم خواهد ريخت؟ کدام ي��ک از ديکتاتورهاي
منطقه فکر ميکرد که در طول چند هفته حکومت
چن��د دههاياش نابود خواهد ش��د؟ تحوالت اخير
منطقه ثابت کرد که سياس��ت و اقتصاد تقريبا غير
قابل پيشبيني اند ،اما چارهاي نيست و ما مجبوريم
تصويري – هر چند گنگ – از آينده داشته باشيم

هن��گام ترجمه اين گزارشه��ا دولت معمر قذافي
کنترل نيمي از ليبي را از دست داده ،اما در پيشبيني
تحليلگران حرفهاي فارن پالسي و آلتررنت نامي از اين
کش��ور برده نميشود .در اين گزارشها ميخوانيم:
سقوط حسني مبارک را نميتوان با سرنگوني دولت
بن علي در تونس مقايسه کرد .سقوط مبارک تاثير
روانشناختي شديدي بر مردم منطقه خواهد داشت.
با سرنگوني او بدون ترديد ديگر دولتهاي استبدادي
منطقه هم در خطر خواهند بود .آس��يب پذيرترين
حکومتهاي منطقه عبارتند از اردن ،يمن ،الجزاير،
بحرين و شايد سوريه.
اردن

ت��ا بتوانيم به جلو حرکت کني��م و پيشبينيهاي
متخصصان در مجالت معتبر بين المللي مهمترين
ابزار ما در اين راه هستند .اين گزارش کوتاه گزيدهاي
است از دو گزارش بلند مجالت فارنپالسي و آلترنت.
هر دو گزارش در اواسط فوريه منتشر شدهاند – بعد
از قيامهاي تونس و مصر – و تالش کردهاند کشور
انقالبي بعدي را حدس بزنند .نکته جالب اينکه در

اردن بعد از مصر ،تنها دولت عرب است که با رژيم
اس��رائيل توافقنامه صلح
امضا کرده و ملک عبداهلل
با چالش��ي جدي از سوي
مخالفان��ش روبروس��ت.
اگر چه ملک عبداهلل با ش��روع اعتراضات نخس��ت
وزير نامحبوب کش��ور را برکنار ک��رد اما نميتوان
ماجرا را تمام ش��ده قلمداد کرد .فراموش نکنيم که
اخوانالمس��لمين اردن بس��يار محبوبتر از اخوان
المسلمين مصر است .به عالوه اختالف ميان خانواده
س��لطنتي اردن و رهب��ران قبيلهاي از يک س��و و
اردنيهاي فلسطيني تبار از سوي ديگر رو به افزايش
است.
فاصله عميق ميان فقير و غني در اردن و عدم تحمل
مخالفتهاي سياس��ي در اين کش��ور باعث ش��ده
تحليلگران نس��بت به آينده حکومت ملک عبداهلل
خوشبيننباشند.

از تمدن تا هرجو مرج
وقتي گراني مواد غذايي به انقالب منجر ميشود
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زمانی که داشتيم با تحليلگرانمان ناآراميهاي منطقه و
مساله مسري بودن اين انقالبها را بررسي ميکرديم به نکات
جالبي رسيديم .متوجه شديم که عامل اصلي کشاندن مردم
به خيابانها نه سياسي است و نه مختص خاورميانه ميشود.
به هر حال فراموش نکنيم که دولت زيد العابدين بن علي در
تونس  23سال بر سر کار بود .دوران حکمراني حسني مبارک
بر مصر هم داشت وارد سي امين سال خود ميشد .اين يعني
مش��کل ديکتاتوري و آزادي بيان در طول دهههاي اخير در
اين دو کشور وجود داشته اما باعث خيزش مردمي نشده بود.
در واقع يک نياز خيلي س��اده باعث شد که مردم خيابانها
را اش��غال کنند و ديکتاتور را سرنگون سازند :مردم گرسنه
بودند .اگر چه در رسانههاي مختلف از دشواريهاي اقتصادي
به عنوان يکي از داليل ش��ورش نام بردهاند اما تعداد زيادي
از تحليلگران عامل اصلي انقالب را چارچوبهاي سياسي و

فساد عنوان کردند .اما تجربه دهههاي اخير به ما ثابت کرد
که اکثريت مردم ميتوانند در يک جامعه استبدادي پليسي
زندگي کنند اگر نيازهاي اوليه ش��ان براي غذا و آب تامين
ش��ود؛ اينها احتياجاتي اند که اساس هرم مازلو* را تشکيل
ميدهند .دولتها در سراسر جهان به خوبي اين تکيه کالم
اس��پانيايي را از حفظ اند که ميگويد“ :تمدن و هرج و مرج
فقط  7وعده غذايي از هم فاصله دارند”.
در ژوئن  ،2008ش��اخص قيمت غذا که توسط سازمان
خواربار و کشاورزي ملل متحد (فائو) اندازهگيري ميشود به
 213.5رسيد که باالترين رقم در طول تاريخ اندازهگيري اين
شاخص به حساب ميآيد .دليل اين رکورد شکني را افزايش
بهاي نفت و مواد س��وختي ،استفاده فزاينده از سوختهاي
بيولوژيکي و باالخره آب و هواي بد اعالم کردند .اين افزايش
قيمتها به شورشهايي درهائيتي ،بنگالدش و مصر منجر

يمن

ثبات يمن ب��ا چالشهاي
جديت��ري روبروس��ت.
علي عب��داهلل صالح رئيس
جمهور يمن مثل حسني
مبارک بيش از  30س��ال قدرت را در اختیار داشته
اس��ت .دولت با جنب��ش تجزيه طلب��ي در جنوب
روبروس��ت ،پيکاري خاموش با شورشيان حوتي در
ش��مال جريان دارد و حضور القاعده را در اين کشور
نميتوان دست کم گرفت .به عالوه در نقاط زيادي
از کشور دولت کنترل کامل اوضاع را در دست ندارد.
بر خالف ش��ورشهاي خود انگيخت��ه در تونس و
مصر ،اعتراضات در يمن توس��ط بزرگترين جنبش
مخالف اين کشور سازماندهي ميشود .اما اگر جوانان
خشمگين و بيکار يمني به تظاهرکنندگان بپيوندند
دولت واقعا به دردسر خواهد افتاد.
الجزاير

اوضاع دول��ت الجزاير هم
مس��اعد نيس��ت .م��ردم
سالهاي سال است که از
وضعيت نابسامان سياسي و
اقتصادي کشور ناراضي اند و پيروزي انقالبهاي مصر
و تونس باعث شده که گروههاي مخالف و نهادهاي
جامعه مدني تقاضاي خود را از اصالحات اقتصادي
به اصالحات سياسي تغيير دهند .حدود  70درصد
الجزايريها زير  25سال سن دارند و اکثريت جوانان
بيکارند .گروه کوچک��ي از مقامات دولتي و تجار بر
بخش عظيمي از درآمدها و ثروت نفتي کشور چنگ
انداختهاند و اعتراضات گس��ترده ميتواند به توازن
شد و مساله گراني فزاينده مواد غذايي اساسي باالخره مورد
توجه جهان قرار گفت .با اين حال ،کاهش بهاي اجناس در
ماههاي پس از رک��ورد ژوئن  2008به کاهش  35درصدي
ش��اخص قيمت فائو تا فوريه  2009منجر ش��د .عمر کوتاه
اين قيمتهاي باال باعث شد عده کمي از مردم اين مشقت
را تجربه کنند و همين مساله جلوي گسترش ناآراميهاي
اجتماع��ي در حال وقوع را گرفت .با اين حال ،ماه گذش��ته
شاخص قيمت فائو براي دومين ماه پياپي رکورد زد( .شاخص
در ماه دس��امبر  2010رکورد ژوئن  2008را زده بود ).بهاي
ذرت ،گندم ،جو ،سويا و روغن سويا در طول يک سال گذشته
 50درصد باال رفته است و اين روند همچنان ادامه دارد .اين
باعث ش��ده بحث در مورد عامل اصلي افزايش قيمتها باال
بگيرد .افزايش قيمتها زماني رخ داده که اقتصاد جهان يک
احياي پرمخاطره را از س��ر ميگذراند و در ش��مار زيادي از
کش��ورها آمار بيکاري همچنان باالست .مثل بحران جهاني
غذاي س��ال  ،2008امسال هم چندين عامل مختلف باعث
افزايش قيمتها ش��دهاند .تحليلگران بر سر ميزان اهميت
اين عوامل اختالف نظر دارند.
ني��کال س��ارکوزي ،رئيس جمه��ور فرانس��ه در جريان

ظريف ساختار سياس��ي و اقتصادي کشور را بر هم
بزند و ميان نخبگان سياسي بر سر چگونگي سرکوب
مردم اختالف نظر به وجود آورد .عبدالعزيز بوتفليقه
رئيس جمهور الجزاير هم مثل سران منطقه امتيازاتي
به مخالفان داده اما اوضاع کشور هنوز بحراني است.
اگ��ر ناآراميها در الجزاير ادامه پيدا کند احتمال آن
وجود دارد که چهرههاي کليدي ارتش ،بوتفليقه را
دور بزنند.
بحرين

در بحرين يک اقليت سني بر اکثريت شيعه کشور
حکمراني ميکن��د و اگر
خان��دان آل خليفه نتواند
تنشهاي فرق��هاي اخير
کشور را متوقف کند انقالب
در اين کش��ور اجتناب ناپذير خواه��د بود .بحرين
تابستان و پاييز گذشته و در جريان انتخابات پارلماني
اين کشور ش��اهد ناآراميهايي جدي بود و جوانان
شيعه در شورشهايي شبانه با نيروهاي امنيتي سني
رو در رو شدند .شيعيان بحرين با الهام از مردم مصر
و تونس دوباره برخواستهاند و آينده دولت خشن اين
کشور درهالهاي از ابهام قرار دارد.
سوريه

اوضاع س��وريه ب��ا ثباتتر از باقي کش��ورهاي اين
فهرس��ت اس��ت ام��ا به
ه��ر حال مخالفان بش��ار
اس��د هم تالش دارند که
ش��انس خ��ود را امتحان
کنند .دول��ت هم حضور نيروه��اي امنيتياش را
در بخشهاي مختلف کش��ور ش��دت بخش��يده،
ه��م امتيازات کوچکي به مخالف��ان داده :از جمله
لغو ممنوعيت س��ايت فيس بوک که از پنج سال
پيش برقرار بوده است .آيا بشار اسد هم بايد نگران
آيندهاش باشد؟ واقعا نميدانيم!
منبع:فارنپالسی

صادرات به کشورهاي عربي و معضلي به نام بيمه

تحليلگران امور اقتصادي منطقه ميگويند هزينه بيمه
کاالهاي صادراتي به مصر و ديگر کشورهاي عربي به زودي تا
 20درصد باال ميرود .بحران سياسي که در طول چند هفته
اخير گريبان ديکتاتورهاي منطقه را گرفته ،باعث دردس��ر
بازرگانان محلي نيز شده است.
ب��ه گ��زارش روزنامه نش��نال امارات ش��رکتهايي که
ميخواهند صادرات به مصر ،تونس ،الجزاير و ليبي را از سر
بگيرند مجبورند پول بيشتري خرج کنند چون ريسک حضور
در اين بازارهاي صادراتي کليدي منطقه به ش��دت باال رفته
اس��ت .شرکت بيمه اعتبار صادرات ( )ECIEکه در امارات
متحده عربي واقع است يکي از شرکتهاي بيمهاي منطقهاي
اس��ت که از افزايش حق بيمه سخن گفته است .آنها اعالم
کردهاند که حق بيمه کاالهاي صادراتي به آن چهار کشور را
بين  15تا  20درصد افزايش خواهند داد.
شويلر دس��وزا ،مدير امور تجاري اين شرکت به روزنامه
نشنال ميگويد“ :ما نميگويم که اوضاع منطقه در حال بدتر
ش��دن است .ما فقط ميگوييم که اگر ميخواهيد کاالهاي
جديدي را به کش��ورهاي بحران زده صادر کنيد حق بيمه
باالت��ر خواهد بود .ماه گذش��ته  ECIEاعالم کرد که بيمه
محمولهه��اي تازه صادراتي به مصر را  -حتي اگر از س��وي
مشتريان دائمياش درخواست شود  -نخواهد پذيرفت .اين
تصميم قرار اس��ت به زودي لغو ش��ود .بازار شرکت ECIE
در مصر و تونس در طول  18ماه گذش��ته  35درصد رش��د
داش��ته است و به ترتيب به  40ميليون درهم و  50ميليون
درهم رسيده است .توليدکنندگان مواد غذايي ،شيميايي و
پالستيکي جزء آن دسته از شرکتهاي اماراتي هستند که
در مص��ر حضوري جدي دارند ECIE .که دفتر مرکزياش
در دوبي اس��ت اميدوار اس��ت که بتواند طلبهاي خود را از
ش��رکتهاي ضربه ديده از بحران اخير ت��ا پايان ماه آينده
درياف��ت کن��د .هنوز تاثير دقيق بحران سياس��ي مصر که

به س��رنگوني دولت  30س��اله مبارک منجر شد مشخص
نيس��ت .در طول روزهاي اعتراض و درگيري کانال س��وئز و
بندرگاههاي اين کشور مانند گذش��ته کار ميکردند و اين
بخش دچار بحران نشد .با اين حال وزارت صنعت و بازرگاني
مصر اعالم کرد که ميزان صادرات اين کشور در مقايسه با ماه
دسامبر حدود  6درصد کاهش داشته است .امارات متحده
عربي يکي از بزرگترين صادرکنندگان کاال به مصر به حساب
ميآيد .ورقههاي پالستيکي ،طال ،ماشين آالت و لوازم برقي
جزء مهمترين کاالهاي صادراتي غيرنفتي به مصر به حساب
ميآيند .در اين ميان ميوه و س��بزيجات هم جزء مهمترين
کاالهاي صادراتي مصر به ديگر کش��ورها هستند .صادرات
کاال از مصر به دوبي در نه ماهه اول س��ال  2010نسبت به
همين زمان در س��ال  2009حدود  35درصد رشد داشته و
به  3.43ميليارد درهم رسيده است .در اين ميان در همين
دوره ص��ادرات مصر به دوبي هم با افزايش��ي  4درصدي به
 1.3ميليارد درهم رس��يد .دکتر اشرف محاط رئيس مرکز
اطالعات بازار در شرکت توسعه صادرات دوبي ميگويد“ :به
ه��ر حال روند صادرات و واردات به کش��ورهايي نظير مصر
شاهد کاهشي کوتاه مدت خواهد بود .اما اين روند در ماههاي
پاياني سال بهبود خواهد يافت ».به جز امارات متحده عربي،
کش��ورهاي ديگري هم از بحران اخير مصر ضربه خوردند.
عربستان سعودي يکي از اين کشورها بود و ميزان صادراتش
به مصر کاهش يافت .تحليلگران ميگويند در مصر به ازاي
ه��ر روز ناآرامي حدود  1درصد از صادرات و واردات س��االنه
اين کشور کاسته شد .به همين خاطر از سرگيري صادرات
مواد غذايي يکي از مهمترين اولويتهاي دولت انتقالي اعالم
شده است .با اين حال مصر هنوز کامال آرام نشده و طغيان
در ديگر ديکتاتوريهاي خاورميانه آغاز شده است .بازرگانان
محلي – و ديکتاتورها – روزهاي خوبي را نميگذرانند.

ميلياردمين ساکن سياره کوچک مان را جشن ميگيريم .به
عالوه افزايش مصرف گوش��ت که به خاطر باال رفتن ثروت
در اقتصادهاي رو به رش��د تقويت شده يکي ديگر از عوامل
کاهش ذخاير مواد غذايي عنوان شده است .شرکتهاي مواد
غذايي هم در اين ميان به طور فزايندهاي به س��مت توليد
غذاهاي با منش��اء حيواني گرايش پيدا ميکنند – به دليل
تقاضاي فزاينده براي پروتئينهاي حيواني – و اين مس��اله
باعث جنگ آنها بر سر منابع از جمله زمين شده و ماجراي
استفاده از سوخت اتانول که از مقادير فراواني ذرت به دست
ميآيد اوضاع را بدتر کرده است.
و باالخره ،وقتي متهم ديگري پيدا نميکنيم ميتوانيم
هم��ه چيز را گردن آب و ه��وا بيندازيم .اکثريت دولتها و
مردمان جديت موضوع تغييرات آب و هوايي و گرم ش��دن
زمي��ن را پذيرفتهان��د( .اگر چه هنوز بر س��ر علل اين روند
مباحثاتي وجود دارد ).به هر حال مشخص شده که افزايش
تقريبا دو برابري بهاي گندم به دليل کاهش بسيار شديد در
توليد جهاني بوده و اين کاهش را مديون خشکس��اليهاي
بيس��ابقهاي هستيم که روسيه و کشورهاي همسايهاش را
مورد حمله قرار داده اس��ت .بيباراني در برزيل و سيلهاي

مخرب اس��تراليا هم اوضاع توليد مواد غذايي را بدتر از قبل
کرده اس��ت .وقتي عوامل احتکار ،سياستهاي تورمي بانک
مرکزي آمريکا ،روندهاي جمعيتي و تغييرات آب و هوايي را
کنار هم ميگذاريم به اين نتيجه ميرسيم که قيمتها به اين
زوديها پايين نخواهد آمد .و افزايش قيمت کاالهاي اساسي
به معناي افزايش احتمالی ناآرامي و انقالب در کش��ورهاي
عقبمانده يا در حال توسعه است .پس ماجرا به تونس ،مصر
يا ليبي محدود نخواهد ماند.

منبع :روزنامه نشنال امارات

شرکتهايي
کهميخواهند
صادرات به مصر،
تونس،الجزاير
و ليبي را از سر
بگيرندمجبورند
پول بيشتري خرج
کنند چون ريسک
حضور در اين
بازارهاي صادراتي
کليدي منطقه به
شدت باال رفته
است

*نظريه سلسله مراتب نيازهاي انساني مازلو که معموالً

نگر
آینده

به شکل يک هرم  ۵يا  ۷طبقه ترسيم ميشود .اين سلسله
مراتب از نيازهاي ابتدايي در طبقه پاييني شروع شده و
هرچه باالتر ميرود نيازهاي پيچيدهتر انساني را معرفي
ميکند که به ترتيب عبارتاند از :نيازهاي فيزيولوژيک،
نيازهاي امنيتي ،نيازهاي عاطفي ،نيازهاي اجتماعي-
احترامي و نيازهاي خودشکوفايي .طبق نظريه مازلو ،هر
«نياز» هرچقدر پايينتر قرار داشته باشد ،قويتر است
و بدون ارضاي نيازهاي هر طبقه نميتوان به طبقه باالتر
دست يافت.
منبع :هفته نامه ميد
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اسفند
بهمن و دی
چهارم / /آذر
شماره پنجم

سخنرانياش در اجالس جهاني اقتصاد در داوس کل ماجرا
را به گردن محتکران انداخت و آنها را به «تاراج» مواد غذايي
متهم کرد و خواس��تار اعمال محدوديت بيش��تر بر تجارت
کاالهاي اساسي شد .او ماه پيش در داوس گفت« :اين مساله
اول بودن مرغ يا تخم مرغ است :احتکارگران از کمبود سود
ميبرن��د و کمبود مواد غذايي به خاطر اين محتکران روز به
روز بدتر ميشود .نبود شفافيت و نبود قوانين و مقررات جدي
باعث افزايش قيمتها در طول فقط چند هفته شدهاست».
ديگران انگش��ت اتهام را به س��وي بانک مرکزي آمريکا
نش��انه رفتهاند .بانک مرکزي اياالت متح��ده با هدف برون
رف��ت از رکود اقتصادي ،مقادير عظيمي نقدينگي را به بازار
تزري��ق کرده و با تضعيف واحد پول آمريکا ،ش��اهد تورم در
قيمت کاالهايي هس��تيم که عموما ب��ا دالر خريد و فروش
ميش��دهاند .در واقع بانک مرکزي آمريکا با چاپ اسکناس
باعث صدور تورم به بازارهاي جهاني شده و اين مساله انتقاد
تعداد زيادي از وزراي بازرگاني در سراسر دنيا را در پي داشته
است .گروهي ديگر از متخصصان ،افزايش جمعيت جهان و
بخصوص روندهاي مصرفي در اقتصادهاي رو به رشد را عامل
اصلي کمبود ميدانند .سال  2011سالي است که ما ورود 7

اقتصادي بحران سياسي
هزينه
ِ
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تجربه ایرانی

کسب و کار

بازاري که
دلمرده نبود
بازار قدیم روحیه شادتر و رونق
بیشتری داشت
اما امروزه خوشدلی و خوشحالی
گذشتهها دیگر در بازار فرش
دیده نمیشود و رکود بر بازار
حاکم شدهاست
نگر
آینده
شماره چهارم  /آذر و دی 89
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اکبر هريسچيان
رئيساتحاديه
صادرکنندگانفرشدستباف
و تاجر فرش
عضوهیأت نمایندگاناتاقتهران

متولد سال  1320در تبريز هستم و هنوز شش
ماهه بودم ک��ه همراه خانواده به ته��ران آمدم .کار
تج��ارت و صادرات فرش س��ه نس��ل در خانواده ما
تدوام دارد .پدرم در همين مکاني که من اکنون در
آن مشغول به کار هستم ،به صادرات فرش اشتغال
داشت .اکنون  69سال سن دارم و در طول سالياني
که به کار صادرات فرش مش��غول بودم تجربههاي
زيادي اندوخته ام.
در تمام اين س��الها تنها به ص��ادرات فرش به
کش��ورهاي مختلف دنيا پرداخته و هرگز به فرش
فروشي اقدام نکردم .اگر بخواهم به گذشته بازگردم
باي��د بگويم ک��ه بع��د از پاي��ان دوران تحصيل در
دبيرس��تان ،در دانشکده بازرگاني شروع به تحصيل
ک��ردم و بعد از پايان تحصي��ل و درحالي که هنوز
جواني  22ساله بودم به بازار و نزد پدرم آمدم و وارد
کار تجارت فرش شدم .آن زمان صادرات فرش رونق
زيادي داشت و درنتيجه کاري که من ميکردم موثر
و با ارزش بود و خيلي س��ريع نيز در اين کار رش��د
کردم.
اما چرا در دانشگاه رشته بازرگاني خواندم؟ راستش
از ته دل عالقمند به تحصيل در رشته پزشکي بودم.
همان سالي که تحصيالت من در دبيرستان تمام شد
در کنکور پزشکي شرکت کردم اما قبول نشدم .البته
همان سال در رشته بازرگاني پذيرفته شدم .بهرغم
عالقه زيادي که به رش��ته پزشکي داشتم اما صالح
نديدم که يکسال صبر کنم و سال بعد دوباره کنکور
پزشکي بدهم .لذا تصميم گرفتم همان رشته بازرگاني
را بخوانم اگرچه تحصيالت متوس��طهام را با آرزوي

پزشکي تمام کرده بودم .در طول دوران تحصيل در
دانش��گاه گاهي به بنگاه پدرم در بازار سر ميزدم و
اگر از دس��تم برمي آمد به او کمک هم ميکردم و
اينگونه نبود که با کار پدرم آش��نايي نداشته باشم.
دو برادر هم دارم که از همان جواني از کش��ور خارج
شدند ،يکي به کشور سوئيس رفت و ديگري نيز ابتدا
به دانمارک و سپس به اسپانيا رفت .من اما همچون
برادرانم به خارج از کشور نرفتم چراکه پدر و مادرم
پير ش��ده بودند و بايد ميماندم و کمک احوال آنها
ميشدم .مضاف براين اگر من هم مهاجرت ميکردم
کار صادرات فرش ما نيز ميخوابيد .ده س��ال بعد از
اينکه کار در ب��ازار را آغاز کرده بودم ،پدرم به دليل
کسالت آسم ديگر همچون گذشته قادر به کار نبود و
خانه نشين شده بود .بعد از فوت پدر ،مادرم تنها بود
و به مدت بيست سال بهرغم اينکه ازدواج کرده بودم
و همسر و فرزندانم در خانهاي ديگر ساکن بودند اما
در خانه پدري زندگي ميکردم تا مادرم تنها نباشد.
درواقع من برعکس همه مردم بودم و به جاي اينکه
به مادرم س��ر بزنم ،با مادرم زندگ��ي ميکردم و به
همسر و فرزندانم سر ميزدم چراکه مادرم مريض و
تنها بود و ترجيح ميدادم خودم از او مراقبت کنم تا
اينکه تماما نگهدارياش را به پرستار بسپارم.
خالصه اينکه من با مدرک بازرگاني از دانشگاه به
محيط سنتي بازار و کسب پاي گذاشتم .پدر من هم
که در ابتدا توليدکننده فرش در هريس بود ،بعد از
مدت��ي به تهران آمد و چون آن زمان هنوز صادرات
فرش رونق خوبي پيدا نکرده بود ،در کنار صادرات،
فرش فروشي هم ميکرد .بعد از آنکه برادرانم به خارج
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از ايران مهاجرت کردند ،زمينه صادرات فرش براي
ما نيز بيش��تر فراهم شد و لذا پدرم فرش فروشي را
کنار گذاشت و تماما به صادرات مشغول شد .من نيز
ب��ا مدرک بازرگاني در ميانه راه به کمک پدرم آمدم
و توانستم با چند کش��ور از جمله آفريقاي جنوبي
و انگلس��تان مذاکره کنم و زمينه صادرات فرش را
فراهم کنم .پدرم اما تا قبل از آن تنها به س��وئيس
فرش صادر ميکرد .سازوکارم هم اينگونه بود که به
طرفهاي موردنظر در آن کشورها پيشنهاد فروش
فرش م��يدادم و به قول معروف بازاريابي ميکردم.
خوشبختانه بنگاه ما اسمي و رسمي هم در بازار و نيز
در اروپا پيدا کرده بود و تقريبا ش��ناخته شده بوديم
لذا خريداران جديد هم اطمينان ميکردند .نتيجه
اينکه من با انرژي زياد و تحصيالت در رشته بازرگاني
قادر ش��دم به کار پدرم توسعه دهم .بعد از فوت پدر
هم برادرانم در خارج از کشور طرفهاي تجارتي من
بودهاند.
وقتي وارد فضاي بازار شدم ،پدرم به عنوان يک
ب��ازاري قديمي توصيههايي براي ماندن و ادامه کار
به من ک��رد .درواقع همه پدرها براي فرزندان خود
توصيههايي دارند و سازوکار زندگي آبرومندانه را به
پسرهاي خود ياد ميدهند .اين ويژگي به خصوص
در بازاريهاي قديمي قوت بيشتري داشت و لذا من
هم هرچه دارم از پدرم دارم و مطمئنا او بود که در
ابتداي کار جلوي برخي کج رويها و نفع طلبيهاي
زياديام را گرفت و راه و رسم کسب و کار صادقانه و
درست را به من آموخت .من تحت تعليم پدرم بودم
و کسب وکار تجارت و اخالق تجارت و باقي ماندن
در بازار را از پدرم آموختم .امروز وقتي به گذش��ته
مينگرم يک تفاوت بارز ميان بازار امروز و بازار ديروز
ميبينم .بازار قديم روحيه ش��ادتر و رونق بيشتري
داش��ت و همواره توليدکنندگان و بافندهها به بازار
ميآمدند و براي جنس خود به لحاظ کيفيت و طرح
و نقشه و اندازه بازاريابي ميکردند اما امروزه به دليل
رکود حاکم بر بازار ف��رش آن رونق ديروزين وجود
ندارد و در نتيجه خوشدلي و خوشحالي گذشتهها
ديگ��ر در بازار فرش ديده نميش��ود .حقيقتا تا
هفت -هش��ت س��ال قبل صادرات فرش رونق
خيلي خوبي داشت اما با بحراني که در تجارت
و اقتصاد جهان حادث شده ،صادرات فرش نيز
راکد شده است .البته يکي ديگر از عوامل رکود
در صادرات فرش وجود رقباي جديد همچون
چين ،هند و پاکس��تان در بازار جهاني بود که
در ابتدا توليداتشان بسيار نازل و بيکيفيت بود
اما به مرور با تقليد از طرح و نقشه فرشهاي
اي��ران و نيز کمک گرفت��ن از خبرگان ايراني
صنعت فرش ،توانس��تند توليدات خود را در
بازار رقابت باال بکش��ند و به عينه ديدهام که
رقباي ما کم و بيش طرح و نقشه فرش ايران
را ميبافند .حقيقت اين است که حتي برخي
توليدکنن��دگان ايراني به دلي��ل پايين بودن
دستمزد ،در آن کش��ورها کارگاههاي توليد
فرش برپا کردهاند اما بهرغم اينکه فرشها از
نظر طرح و نقشه شبيه فرشهاي ايراني است
اما کيفيت آنها هرگز به پاي فرش ايراني نرسيده

است .در داخل کشور اما برخي بافندگان ما نيز دچار
اشتباه شدند و براي رقابت با آن فرشهاي تجاري،
فرشهاي��ي با کيفيت و قيمت پايينت��ر و به قول
معروف فرش تجاري توليد کردند که اين مساله به
خصوص بعد از باب شدن جايزه صادرات در کشور
ما بيشتر ش��د .اين فرشهاي تجاري متاسفانه نام
پرآوازه ف��رش ايراني را خراب کردند .بنابراين امروز
در ايران برخالف گذشته که فرشها تماما با کيفيت
باال بود ،فرشهايي با کيفيت پايين هم بافته ميشود.
من اما به تجربه دريافت��هام که اگر همواره فرش با
کيفيت باال توليد شود موفقتر خواهيم بود چراکه
خريدار فرش ايران تصور خاصي از فرش ايراني دارد
و نبايد خريدار را با عرضه فرشهاي تجارتي متعجب
و گريزان کرد.
البته نبايد خودم��ان را گول بزنيم و عمده دليل
رک��ود در ب��ازار ف��رش را رکود اقتص��ادي و رقباي
قدرتمن��د براي فرش ايراني بدانيم .بايد قبول کنيم
که سليقه مردم دنيا عوض ش��ده و جوانان امروزي
ديگر بهاندازهاي که ما در جواني خود فرش دوس��ت
داش��تيم ،به ف��رش عالقه ندارند .در گذش��ته همه
ايرانيان دوس��ت داشتند که تمام کف منزل خود را
فرش کنند اما ام��روزه زيراندازهايي توليد و فراگير
ش��ده که جاي ف��رش دس��تباف را گرفته اس��ت.
خيلي مواقع کف من��زل را پارکت ميکنند و بعضا

نيز س��نگهايي زيبا و تزئيني در کف منازل به کار
ميرود که پوش��اندن آن سنگها با فرش از زيبايي
خانه ميکاهد .بنابراين امروزه مصرف فرش تنها به
دليل گراني اين محصول کم نشده بلکه سليقهها هم
تغيير کرده است .اما اين کم شدن استفاده از فرش
در داخل کشور چه اثري بر کار ما که صادرات فرش
است گذاشته است؟ راستش يکي از بزرگترين منابع
صادرات فرش به خارج از کش��ور ،فرشهايي است
که مدتي در خانهها استفاده شده باشد .اين فرشها
را صادرکنندهها ميخرند و تميز ميکنند و برايشان
ريشه و حاشيه ميبافند و در صورت نياز کهنه شور
ميکنن��د و بعد صادر ميکنند .درحال حاضر اما به
دليل کم شدن قدرت خريد ،کمتر فرش خريداري
ميشود و لذا کمتر هم فرش تعويض ميشود.
اما چه توصيههايي ب��راي رونق يافتن بازار امروز
دارم؟ م��ن از س��ال  1371و بع��د از ف��وت مرحوم
انصارين ،رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرش ايران
هستم .در هيات مديريه اتحاديه همواره به همکاران
توصيه کرده ايم ک��ه از صدور فرشهايي که آبروي
ف��رش ايران را در بازارهاي جهاني ميبرد خودداري
کنند .در ميان اعض��اي اتحاديه برخي همکاران ما
خود توليدکننده فرش هستند و همواره فرشهايي
با کيفيت خوب توليد و صادر ميکنند .بايد ذکر کنم
که مناسبات حاکم بر بازار فرش ارتباط بسيار کمي
با سياست گذاريهاي دولتي دارد .البته همکاران ما
سالهاست که يک خواسته از دولت دارند .همکاران
ما معتقدند به دليل تورمي که س��اليان متمادي در
کشور ما وجود دارد و البته با هدفمندسازي يارانهها
نيز اين تورم افزايش يافته اس��ت ،بهتر آن است که
دولت نرخ ارز را واقعيتر کند و حداقل پنجاه درصد
باال ببرد .مشخص اس��ت که با اجراي اين سياست
صدمات��ي به بخش واردات کش��ور وارد ميش��ود و
درنتيج��ه با افزايش قيمت هم��ه کاالها و خدمات
مواجه خواهيم شد.
به همين دليل است که بهرغم همکاران
خود ،من با اين راهکار موافق نيستم چراکه
با باالرفتن قيمت ارز ،قيمت فرش هم باال
ميرود و لذا ما همچنان خواستار باالرفتن
نرخ ارز خواهيم شد .اگر کشور ما بهاندازه
واردات ،صادرات داشت شايد اين راهکار
مناس��ب بود اما چون ميزان واردات در
کشور ما بسيار بيشتر از صادرات است
لذا اين راهکار چندان مناسب نيست.
درواقع ما بايد تمهيداتي بيانديشيم و
با توسعه کارگاههاي متمرکز به دست
ان��درکاران توليد فرش کمک کنيم تا
فرشه��اي بهتر ببافن��د و تاجايي که
امکان دارد از کارگاههايي که فرشهاي
ارزان قيمت و آبروبر توليد ميکنند خريد
نکنيم و دستورالعملهايي وضع کنيم تا از
صدور چنين فرشهايي ممانعت به عمل
آيد .کالم آخر اينکه هنوز هم فرش ايران
حرف اول را درجهان ميزند و درواقع فرش
ايراني پرچم دوم کشور است که بايد براي
دراهتزار درآوردن آن همگي تالش کنيم.
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فعاليت در صنايع غذايي را از چه س�الي و در کجا آغاز
کرديد؟ درواقع ميخواهيم بدانيم پشت سر «ب آ» چه
تجربهاي نهفته است؟

تجربه ایرانی

تجربه دولتی
تجربهخصوصی
گفتوگو با جمال رزاقي
مديرعامل گروه توليدي «بآ»
و رئيس اتاق بازرگاني شيراز
زيبا جباري
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هنوز يکسال نميگذرد از روزي که تابلوهاي
تبليغاتي تهران ،از دسترس بودن برند تازهاي در صنايع
غذايي خبر ميدادند .محصوالتي که اين بار قبل از تست
کيفيت ،بسته بندي شيک خود را به رخ مشتري مشکل
پسند ميکشيد و شايد همين ويژگي بود که محصوالت
غذايي «ب آ» را خيلي زود وارد خانههاي کساني کرد
که کار و گرفتاريهاي بيرون از خانه مجال اندکي براي
آشپزي به آنها ميدهد و غذاي آماده يک پاي ثابت
سفرههايشان است« .ب آ» اما يک ويژگي ديگر هم
دارد و آن ارائه غذاهاي اصيل ايراني به صورت آماده و
پخته شده است و سرو آن تنها به صرف دقيقهاي براي
گرم کردن نياز دارد .رويت همان تابلوهاي تبليغاتي
کافي بود تا دريابيم که محصوالت «ب آ» در مجموعهاي
مدرن توليد ميشود ،مجموعهاي به قول جمال رزاقي،
مديرعامل «ب آ» فوق مدرن با تکنولوژي پيچيده .جمال
رزاقي هنوز پنجاه سالش نشده و يکي دو سالي تا پنجاه
سالگي زمان دارد اما آنقدر در صنايع غذايي تجربه
به دست آورده که با اعتماد به نفس تمام سنگ بناي
مجموعهاي مدرن براي توليد غذاهاي آماده را بگذارد
و در يکسالگي آغاز به کار اين مجموعه به حداقل دو
طرح توسعه در اين مجموعه بيانديشد .جمال رزاقي
فارغالتحصيل صنايع غذايي دانشگاه شيراز است و
عمده تجربيات خود در صنايع غذايي را نيز در استان
فارس کسب کرده و مجموعه توليدي «ب آ» را نيز در
اين استان راهاندازي کرده است .در گفتوگو با رزاقي
از گذشته او در صنايع غذايي پرسيديم و به تاسيس
«ب آ» رسيديم و درباره چالشها و مشکالت پيش روي
صنايع غذايي و آينده مجموعه توليدي تحت فرمانش با
او به بحث نشستيم.

من دانش��جوي ممتاز دانشگاه شيراز بودم و بعد از پايان
تحصيالت در سال  1362در جهاد مشغول به کار شدم و تا
 1368در جهاد استان فارس کار کردم .در آن دوره کارهاي
بسيار ارزشمندي در جهاد انجام شد و نسبت به عملکرد آن
س��الها رضايت خاطر خوبي دارم .آن زمان نزديک به 130
هزارتن پنير از دانمارک وارد کشور ميکرديم .کشور درگير
جن��گ با عراق بود و با کمبود ارز مواجه بوديم و حتي براي
واردات پنير هم مش��کل ارزي داشتيم .کارخانجات صنايع
لبني کشور هم تماما متعلق به دولت بودند و مواد اوليه آنها
نيز شيرخشک و چربياي بود که از خارج کشور وارد ميشد.
مشخص بود که توليد در آن کارخانجات نيز دچار مشکل بود
و نميتوانستند با تمام ظرفيت توليد کنند.

شما چه مسووليتي در جهاد داشتيد و چرا توجه خود را
معطوف به محصوالت لبني کرده بوديد؟

در جهاد اس��تان فارس يک کيمته فني تشکيل شده بود
که به کميته صنايع روس��تايي تغيير نام داد و مسووليت اين
کميت��ه با من بود .اين کميته با يک بررس��ي اجمالي به اين
نتيجه رسيد که شير کافي در کش��ور توليد ميشود اما اين
توليد به دليل اينکه فقدان دامداريهاي بزرگ در کش��ور ،در
روستاها پراکنده بود و چون روستاييها توانايي حمل شير به
کارخانجات را نداشتند .لذا عمده اين شير تبديل به محصوالت
محلي از جمله کش��ک و کره و روغن ميشد .جهاد فارس در
اولين اقدام با همکاري صنايع ش��ير فارس ش��روع به احداث
مراکز جمع آوري ش��ير در روس��تاها کرد .بعد از موفقيت در
جمع آوري ش��ير به اين فکر افتاديم که کشور را از وابستگي
به پنير وارداتي نجات دهيم .شايد خيلي ساده به نظر بيايد اما
يکي از همکاراني که در آن مقطع هنوز دانشجو بود و پاره وقت
در جهاد کار ميکرد ،اطالع داد که پدرش در ش��مال کش��ور
يک کارگاه توليد پنير دارد و لذا آن کارگاه الگوي کار ما شد.
بعد از شروع کار وزارت کشاورزي هم همت کرد و به کارگاهها
پاستوريزاتور داد و با کمک بخش خصوصي کم کم کارگاهها
مجهز شدند .با ادغام جهاد و وزرات کشاورزي ،اقدام بسيار مهم
و خوبي هم توس��ط وزارت جهاد کشاورزي انجام شد و يارانه
شير که تنها به يازده کارخانه صنايع شير ايران تعلق ميگرفت
به تدريج کم ش��د و به بخش خصوص��ي هم تعلق گرفت .با
اين اقدام کارخانههاي بخش خصوصي هم رونق گرفتند .بايد
بگويم که بس��ياري از واحدهايي که امروز در کشور در توليد
محصوالت لبني نامدار هس��تند ،هم��ان واحدهاي کوچکي
هستند که جهاد آنها را حمايت و تاسيس کرد.
با ادغام جهاد و وزارت کشاورزي همچنان در وزارتخانه
جديد مانديد يا اينکه کار جديدي را شروع کرديد؟

بعد از جهاد به مدت يازده سال در کارخانه «يک و يک»
مش��غول به کار بودم .روزي که به «يک و يک» رفتم خيلي
جوان بودم و  27س��ال بيشتر نداش��تم .شش ماه اول مدير
برنامه ريزي بودم و يکس��ال هم مديرکارخان��ه و بعد از آن
هم عضو هيات مدي��ره و مديرعامل کارخانه بودم .مالکيت
«ي��ک و يک» ني��ز دراختيار بانک ملي ب��ود« .يک و يک»
آن زمان مجموعهاي توليدي بود که وضعيت آش��فتهاي به
لحاظ محيط کارگري و اداري و صنعتي داش��ت .سالنهاي
توليد و دستگاههاي فرسودهاي داشت مضاف براينکه در آن
مقطع يافتن نيروي متخصص نيز بسيار سخت بود .بسياري
از مايحتاج ما همچون روغن و ش��کر و قوطي و . . .سهميه

بندي ب��ود و وزارت صنايع درب��اره تخصيص اين مايحتاج
تصميم ميگرفت .دفعه اولي که به عنوان مدير «يک و يک»
به وزارت صنايع مراجعه کردم به من خنديدند و گفتند که تا
به حال چندين مدير باتجربه به اين مجموعه فرستاده ايم و
هيچکدام نتوانستند کاري از پيش ببرند.
شما چرا اين محيط آشفته را رها نکرديد؟

تجرب��ه جهاد ،تجربه گرانقدري بود و همان تجربه اجازه
جاخالي کردن از زي��ر کار را به من نميداد .نتيجه اينکه با
تالشي که آن س��الها انجام شد مجموعه «يک و يک» به
مجموعهاي پويا و س��ودده تبديل ش��د و بعد از واگذاري به
شرکت سرمايهگذاري بانک ملي در بورس هم پذيرفته شد و
کارنامه درخشاني داشت تا اينکه به بخش خصوصي واگذار
شد.
درواقع با واگذاري «يک و يک» شما از مجموعه رفتيد؟
مقصد بعدي شما کجا بود؟

بعد از يازده س��ال از «ي��ک و يک» به «کاله» رفتم و به
مدت يکس��ال مديرعامل «کال��ه» بودم .در آن يکس��ال با
حمايتهاي خوب آقاي سليماني ،موسس کارخانه کاله که
ايشان را همواره استاد خود ميدانم ،آزادي عمل فوق العادهاي
داش��تم که هيچگاه در «يک و يک» چنين آزادي عملي را
تجربه نکرده بودم .در «کاله» بود که معناي بخش خصوصي
را به واقع درک کردم.
از بدو تاس�يس کاله حضور داش�تيد يا بعد از تاسيس
دعوت به کار شديد؟

در کاله دعوت به کار شدم .آن يکسال اگرچه خيلي کوتاه
و زودگذر بود اما اقدامات مهمي در کاله انجام ش��د .ظرفيت
جذب شير در کاله چهاربرابر افزايش يافت و سالنهاي توليد
دوبرابر شد و نتايج خوبي در زمينه کيفيت و فروش محصول
نيز حاصل شد.
به شيراز بازگشتيد و مشغول چه کاري شديد؟

به ش��يراز برگش��تم و با يک گ��روه س��رمايهگذار که از
کشورهاي حاش��يه خليج فارس دعوت به کار کرده بوديم و
نيز حمايت آقاي سليماني شروع به کار کردم و درنتيجه گروه
«تاني» تاس��يس شد .اين گروه در بدو کار مجموعه کوچکي
براي توليد کنس��تانتره انار بود و بعد از آن به توليد خيارشور
و ترشيجات نيز اقدام کرد .بعد هم يک کارخانه توليد آبليمو
به مجموعه پيوست و يک واحد از کار افتاده براي بسته بندي
خرما در جهرم را نيز در اين مجموعه ادغام کرديم .گروه تاني
را ش��خصا تاس��يس و حدود چهل ماه آن را اداره کردم .تاني
مجموعهاي بود که دو واحد تعطيل ش��ده را راهاندازي کرد و
هشتاد درصد از کاالهاي توليدي اين مجموعه به اروپا و آمريکا
صادر ميش��د .بعد از چهل ماه سهم خود را فروختم و با اتکا
به تجربياتي که در اين س��الها به دست آورده بودم شروع به
احداث «ب آ» کردم.

ش�ما که تجربه تولي�د غذاي آماده نداش�تيد و نيز در
کال�ه لبني فعال بوديد .چه ش�د که تصمي�م به توليد
فراوردههاي گوشتي و غذاي آماده گرفتيد؟

به عنوان يک فارغالتحصيل صناي��ع غذايي و مديري که
هميش��ه در واحدهاي بزرگ صنايع غذايي کشور کار کردهام
و بسياري از واحدهاي توليدي را در خارج از کشور ديده بودم،
آرزو داشتم که يک واحد مدرن و مجهز براي توليد غذاي سالم
در کش��ور خودم احداث کنم .من معموال نمايشگاههاي بين
المللي صنايع غذايي را ميروم و همه ساله شاهد تحول بزرگي
در اين نمايش��گاههاي بوده ام .ميديدم که مبتني بر نيازهاي
جوامع ،خانوادهها به نس��بت گذشته زمان کمتري را در منزل

س��پري ميکنند و لذا دنيا به توليد غذاهاي آماده روي آورده
است .متوجه شدم که به تدريج غذاهاي آماده که به صورت يخ
زده عرضه ميشود بازارهاي دنيا را گرفته است .با اين مشاهده
من نيز به اين فکر افتادم که کااليي توليد کنم که اوال نياز روز
جامعه باش��د و ثانيا امکان واردات آن به آساني ميسر نباشد و
ثالثا تکنولوژي پيچيدهاي داشته باش��د و براي بازار ما جديد
باشد .اينچنين بود که تصميم به توليد غذاي آماده آن هم از
نوع ايراني آن گرفتم و دوست داشتم غذاهاي ايراني همچون
کوکو و کتلت و جوجه کباب پخته شده توليد کنم.

پيدا کردن ماشينآالت و تکنولوژياي که غذاي ايراني
توليد کند نبايد کار راحتي باشد؟

راستش در انتخاب ماشينآالتي که قادر به توليد غذاي
ايراني باشد مشکل داشتيم .مضاف براين کشور ما در صنايع
گوشتي موقعيت خيلي پيش��رفتهاي نيز نداشت و تنها در
چندسال اخير شاهد تنوع در فراوردههاي گوشتي هستيم
لذا پيدا کردن يک تکنولوژي مدرن که قادر باشد غذاهاي
ايراني توليد کند خيلي س��خت بود و نيازمند مطالعه و
بررسي بود .سفرهاي متعددي رفتيم و با توليدکنندههاي
مختلف��ي در نقاط مختلف دنيا دي��دار کرديم و نهايتا
ماش��ينآالت مختلف��ي را پيدا کرديم و مس��ووليت
راهاندازي آنها را به عهده يک شرکت خارجي گذاشتيم
و ب��ا توکل به خدا کار را ش��روع کرديم .مهمترين و
سختترين بخش کار هم فرموله کردن غذاها بود
و مثال اينکه کوکو سبزي را چگونه ميتوان فرموله
کرد و از خ��ط توليد خارج ک��رد .فرايند فرموله
ک��ردن براي ما هم هزينه بر ب��ود و هم زمان بر
و لذا سرمايهگذاري سنگيني روي فرموله کردن
غذاها انجام ش��د .فرايند فرموله کردن از روزي
که ماشينآالت ما آماده توليد بود تا زماني که
محصول به بازار عرضه ش��د ،يک سال طول
کشيد .نهايتا از  15بهمن  88شروع به عرضه
کاال در بازار خردهفروش��ي و معرفي برند و
شناساندن کاال به مردم کرديم.
چه برآوردي از چگونگي اقبال عمومي به
محصوالت «ب آ» داشتيد؟

نيروي متخصص شما ايراني هستند يا اينکه با مشاوره
نيروهايخارجيفعاليتميکنيد؟

چون ني��روي متخصص در اين زمين��ه در ايران نبود،
ما نيروي متخصص خ��ود را که کم و بيش تجربهاي در
زمينه غذاهاي آماده داش��تند تح��ت آموزش خارجي
قرار داديم و امروز اين نيروهاي ايراني قادر هس��تند با
تکنولوژي پيش��رفتهاي که داريم کار کنند و البته از
مشاوره خارجي هم اس��تفاده ميکنيم .امروز نيروي
متخصص ما درباره اين مس��اله که در فرموالسيون
محصول چه کند که مطابق سليقه و ذوق مشتري
ايراني باش��د ،تخصص و تبحر کافي دارد .مضاف
براين ما گروههايي در سراس��ر کش��ور داريم که
مدام از مش��تريان درباره طع��م و رنگ و عطر
محصوالت نظرس��نجي ميکنند و به صورت
هفتگي به کارخانه منتقل ميکنند و مبتني
براين نظرس��نجي تغييرات الزم در طعم و

براي صادر ک��ردن محصوالت «ب آ» بازاريابي کرده ايم
و اتفاق��ا بازارهاي خوبي هم ب��راي اين محصوالت يافته ايم
اما مشکل بزرگي که بر سر راه وجود دارد قيمت تمام شده
محصول اس��ت و با اين قيمت توان رقابت در س��طح جهان
را نداريم .حقيقت اين اس��ت که قسمت عمده مواد اوليه ما
گوش��ت و مرغ است و در کشور ما اين محصوالت با قيمت
باالتري نسبت به قيمتهاي جهاني عرضه ميشود و لذا در
قيمت تمام شده محصول اثر ميگذارد.

شما سالهاست که در صنايع غذايي فعال هستيد .به
نظر شما مهمترين مشکالت و مسائل صنايع غذايي در
کشور ما چيست و چه تدابيري براي رفع آن انديشيده
ايد؟ مسائلي همچون تحريمها و هدفمندي يارانهها چه
تاثير مستقيمي بر صنايع غذايي گذاشته است؟

آنچه که بر صنعت غذاي کش��ور ميگذرد خارج از آنچه بر
کل صنعت کشور ميگذرد نيست .بزرگترين مشکل امروز ما،
بحران قيمت تمام ش��ده است .دليل اينکه کشور ما با سرعت
الزم به طرف اهداف چشمانداز بيست ساله حرکت نميکند و در
اجراي اصل  44دست انداز وجود دارد ،در دو مساله کلي خالصه
ميشود؛ قيمت و کيفيت کاال و خدمات توليد شده در کشور.
اگر بخواهيم با س��رعت به اهداف چشمانداز نزديک شويم که
فاصله بزرگي با آن داريم ،طبيعتا بايد اقداماتي براي رواني کسب
و کار در کش��ور انجام دهيم .سوال اين است که چرا در کشور
ما توليدکنندهها نميتوانند بر سر کيفيت و قيمت رقابت کنند؟
براي پاسخ بايد گفت که قانون کار ما قيمت هرساعت کار مفيد
کارگر براي کارفرما را حدود هشت و سه دهم دالر تعريف کرده
است درحاليکه در کشورهاي پيشرفته صنعتي دنيا هفت دالر
است .پس قانون کار از يک طرف کمر کارفرما را خم کرده است
و از طرف ديگر باعث شده است که کارگر ما گرسنه بماند .اين
قانون در ظاهر براي کارگر امنيت شغلي ايجاد کرده اما در باطن
اصال شغلي ايجاد نميکند .نيروي کار تابع عرضه و تقاضا است و
وقتي عرضه زياد است و تقاضا کم ،لذا کارگر امنيت شغلي ندارد.
قانون تامين اجتماعي ما نيز از جمله عواملي اس��ت که قيمت
تمام شده را افزايش ميدهد .تامين اجتماعي سي درصد حقوق
کارگر را ميگيرد و اين سازمان که سرمايهاش را تماما کارگران و
کارفرمايان تشکيل دادهاند ،مهار و ادارهاش دست دولت است
و به يک سازمان انحصاري بيمه تبديل شده که قانون
هم از آن حمايت ميکن��د و کارفرما هيچ اختياري
ندارد که براي بيمه کارگران از ميان چند س��ازمان
يکي را انتخاب کند و الزاما مجبور به انتخاب سازمان
تامين اجتماعي است .قوانين پولي و بانکي و مالي
و ارزي ما نيز باعث افزايش قيمت تمام شده کاال
و خدمات در کشور شده است .هزينههاي مالي
براي تاسيس يک واحد توليدي در پنج – شش
س��ال اخير بيش��تر از چهارصد درصد افزايش
يافته است .اين قوانين باعث شده است که در
خيابانهاي شلوغ و پر رفت و آمد ما جايي براي
ديگر کس��ب و کارها باقي نماند .از طرف ديگر
تثبيت نرخ ارز براي صادرکننده و س��ه درصد
جايزه صادرکننده که به هيچ وجه جوابگوي تورم
موجود در کشور نيست ،همچنان به فضاي کسب
و کار ما لطمه ميزن��د .خالصه همه اين عوامل
دس��ت به دست هم ميدهند و قيمت تمام شده
محصول را باال ميبرند.
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گروه توليدي ب آ اکنون در
اول راه ق�رار دارد و خيل�ي
جوان اس�ت و مطمئنا براي
آينده اين مجتمع توليدي
برنامههاي زي�ادي داريد.

االن که اينجا نشس��تهام يکس��ال و يک ماه اس��ت که
محصول ما به بازار عرضه ش��ده و با اينهمه دو طرح توسعه
در ذهن دارم .با اجراي اين دو طرح توس��عه به لحاظ حجم
توليد از جمله بزرگترين مجموعههاي توليدي صنايع غذايي
در دنيا قرار ميگيريم .اگر بتوانيم مواد اوليه يعني گوشت مرغ
و گوشت قرمز را با قيمت جهاني تهيه کنيم ،امکان رقابت در
عموم کشورها برايمان فراهم ميشود .استاندارهاي توليد ما
به گونهاي است که با باالترين استانداردهاي روز دنيا به لحاظ
آناليز ميکروبي و شيميايي ميتوانيم رقابت کنيم.

گروه توليدي «ب آ» آيا صادرات هم دارد؟

نگر
آینده

ما مطالعه خوب و جامعي براي شناسايي
بازار خود انجام دادي��م و در اين برآورد
دانستيم که چه کس��اني با چه سطح
تحصيالت و سن و جنسيتي مشتريان
م��ا خواهند بود .براس��اس نتايج اين
مطالعه و اينکه از طريق چه رسانهاي
پي��ام خود را بهتر ميتوانيم به اين
گروه هدف برسانيم و تاثيرپذيري
بيشتري روي آنها داشته باشيم،
تبليغات شهري خود را نيز آغاز
کرديم .بنابراين ما اول از هرچيز
مخاطب خود را يافتيم و بعد از
ش��ناخت مخاطب براي نوع و
شيوه تبليغات سياست گذاري
کرديم.

برنامههاي آينده شما چيست؟ آيا قرار است مجموعه
ش�ما گس�ترش پيدا کند يا فعال قرار اس�ت در همين
اندازههاي باقي بماند؟

رنگ و عطر غذاها داده ميشود.
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گفتوگوي ثروتمندان
وارن بافت ،موفقترين سرمايهگذار دنيا ،از رازهاي ثروت ميگويد
ترجمه :مهرداد دامغانيان

اس�تيو فوربس مدير مجله معتب�ر فوربس با دو تن
از موفقترين افراد در زمينه سرمايهگذاري و موسيقي
گفتوگو کرده تا از زبان آنها پي به داليل موفقيتش�ان
ببريم .دو نفري که هرچند به دو نسل متفاوت و دو زمينه
کاري مختلف تعلق دارند ،اما پاسخهاي آنان به سوالها
نش�ان ميدهد که چه نقاط مش�ترکي بين آنها وجود
دارد و اين ميتواند تصويري کلي از داليل موفقيت آنها
را به ما نش�ان دهد .اولين نفر وارن بافت اس�ت ،يکي
از مش�هورترين س�رمايهگذاران دنيا و رئيس شرکت
سرمايهگذاري برکشايرهاتاوي و ديگري تهيهکننده و
خواننده معروف جي زي که ه�ر دو جزو بهترينها در
حوزه کاري خود در جهان به حساب ميآيند.
استيو فوربس :آقاي بافت شما آدم خاصي هستيد
که موفقيتهاي زيادي بدست آوردهايد که باعث
شده از شما به عنوان مرد افسانهاي نام برده شود.
چه کاري انجام داده ايد تا به موفقيت برسيد؟
وارن بافت :من خيلي خوش شانس بودم که خيلي زود

شما بايد اين
توانايي را داشته
باشيد تا جدا
از حرف ديگران
تصميمبگيريد
و زماني که به
تصميمنهايي
خود رسيديد نبايد
نگران اين باشيد که
ديگران چه حرفي
ميزنند.فقط
به دنبال اجراي
تصميمهايخود
باشيد
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وارد کار و محيط کاري شدم .پدرم در کار سرمايهگذاري
بود و ش��رکت کوچکي را اداره ميکرد .زماني که هفت
سالم بود شروع به خواندن کتابهايي کردم که در محل
کار پدرم بود و خيلي زود فهميدم که دوست دارم چه
کاري را انجام دهم و اين مزيت بس��يار بزرگي است که
بدانيد چه کاري را ميخواهيد انجام دهيد .در واقع شما
خيلي نياز نداريد که از مغرتان استفاده کنيد تا بدانيد
چه کاري را ميخواهيد انجام بدهيد .من هميشه گفتهام
اگر ضريب هوشي  160داريد بهتر است  30تا از آن را
به ديگران ببخشيد چون در سرمايهگذاري به آن نيازي
نداري��د .در اصل چيزي که ب��ه آن احتياج داريد ثبات
در تصميم گيري اس��ت .شما بايد اين توانايي را داشته
باش��يد تا جدا از حرف ديگران تصميم بگيريد و زماني
که به تصميم نهايي خود رسيديد نبايد نگران اين باشيد
که ديگران چه حرفي ميزنن��د .فقط به دنبال اجراي
تصميمهاي خود باشيد .براي بسياري از مردم اينگونه
عمل کردن بس��يار سخت اس��ت اما من خيلي خوش
شانس هستم که اينگونه به دنيا آمده ام.

اس�تيو فوربس :بس�ياري از مردم از نظريات شما
اس�تفاده ميکنند و آنه�ا را ب�ه کار ميبندند ،اما
ميبينيم زماني که بحراني پديد ميآيد مثل بحران
مالي اخير بسياري شروع به ترسيدن ميکنند .شما
زماني که با يک بحران مواجه ميشويد چه ميکنيد
و چه توصيهاي داريد؟
وارن بافت :واقعا نميتوانم چيزي بگويم .من نحوه مواجه

شدن با بحران را در مدرسه و دانشگاه يا از توي کتابها
پيدا نک��رده ام .هم چنين هيچ وقت خودم را به خاطر
نظر ديگران در مورد اينکه چگونه فکرمي کنم ،ناراحت
نک��رده ام .از زماني که يادم ميآي��د واقعيتها و نحوه
برخورد با آنها هميش��ه برايم معلوم بوده است و البته
بسياري از مسائل هست که چيزي در مورد آنها نميدانم
و تنها کاري که در مقابل اينگونه مسائل ميتوانم انجام
بدهم اين است که خودم را بطور کامل از آنها دور نگاه
دارم و هميش��ه حول مواردي کار کنم که در مورد آنها
آگاهي دارم .از نظر من بهترين راهکار براي ديگران را تام
واتسون (پايهگذار ش��رکتاي بيام) ارائه کرده است .او
ميگويد :من نبوغ خاصي ندارم ،اما استعداد انجام بعضي
کارها را دارم پس در کنار همان کارهايي که بلد هستم

باقي ميمانم.

اس�تيو فوربس :يعني نبايد ريسک کنيم؟ ما هيچ
کدام در مسابقهاي مانند تنيس شرکت نکرده ايم.
به نظر ش�ما اگر در چنين مسابقهاي شرکت کنيم
تواناي�ي اين را داريم که ت�وپ را از روي تور عبور
دهيم يا ميتوانيم در يک چنين مسابقهاي پيروز
شويم؟
وارن باف�ت :براي رس��يدن به موفقي��ت من معتقد به

دو اصل براي خودم هس��تم .اول ،هرگز بازنده نباش و
دوم ،هرگز اصل اول را فراموش نکن .مهم اين نيس��ت
که شما تصميمهاي درست خيلي زيادي براي پيروزي
در زندگ��ي خود بگيري��د ،بلکه نياز به اي��ن داريد که
تصميمهاي نادرست زيادي نداشته باشيد .اگر بخواهم
مثالي بزنم براي تصميم گيري درست ،تصور کنيد سوار
وانتي هستيد که وزنش  5900کيلوگرم است و به پلي
ميرسيد که وزن مجاز براي عبور از آن  6000کيلوگرم
است .شما نميتوانيد مطمئن باشيد هنگام عبور از روي
آن اتفاقي براي شما نميافتد .در چنين شرايطي من به
ش��خصه جاده را کمي به پايين ادامه ميدهم تا به پلي
برس��م که وزن مجاز براي عبور از آن  10000کيلوگرم
باشد.
اس�تيو فوربس :ج�ي زي ،ت�و در صنعتي فعاليت
ميکن�ي که رقابت در آن بس�يار ش�ديد اس�ت.
بس�ياري از جوانها در آرزوي ستاره شدن در اين
راه هس�تند ام�ا در بين اين همه تو توانس�تي به
موفقيت دس�ت پيدا کني .داليل موفقيت خود را
در چه ميبيني؟
ج�ي زي :م��ن صحبته��اي وارن بافت را ش��نيدم و

ش��باهتهاي زيادي بين او و خودم پيدا کردم .چيزي
که ميتوانم به آنها اضافه کنم در واقع نگاهي است که
من نسبت به دنياي اطرافم دارم .من تالش ميکنم که
در لحظه زندگي کنم و آنچه را که در آن لحظه درست
تشخيص ميدهم ،انجام دهم .اما داستان موفقيت من با
وارن بافت کمي تفاوت دارد .من در سن باالتري شروع
به حرکت کردم و همين طور از خاس��تگاهي متفاوت.
موفقيت من با انتشار اولين آلبومم در  26سالگي شروع
ش��د .يکي از داليل موفقيت من همين بود که در طي
اين سالها من به دنياي اطرافم به دقت نگاه کرده بودم
و در موسيقي خودم ،صحبت از چيزهايي ميکردم که
يک پس��ر  16يا  17ساله آنها را هنوز تجربه نکرده بود.
در کنار آن س��عي کردم که همواره با مخاطبم صادق
باشم و به آنها دروغ نگويم .در کنار
آن داشتن انضباط کاري و اعتقاد به
آنچه که انجام ميدادم به من کمک
کرد تا به موفقيت برسم.

وارن بافت
بههمراه بیل گیتس
در جت اختصاصی

بس��ياري فکر ميکنند دس��ت پيدا کردن به موفقيت
انتهاي کار اس��ت در حالي که براي من هميش��ه يک
موفقيت آغازي اس��ت براي ش��روع کردن و رسيدن به
موفقيتي ديگر و آنچه در اين راه من را جلو ميبرد عالقه
و انضباط است.
استيو فوربس :آيا به شانس اعتقاد داري؟

وارن بافت :البته که شانس وجود دارد.همين که من در
دهه  30در آمريکا به دنيا آمدم و توانس��تم آن شرايط
س��خت را پشت سر بگذارم بزرگترين شانس براي من
بوده ،بعالوه من اين ش��انس را داشتهام که کاري را که
عاشقش هستم انجام دهم .زماني که دانشگاههاروارد من
را اخراج کرد شانس ديگري به من رو کرد تا بتوانم زير
نظر بن گراهام در دانش��گاه کلمبيا خيلي چيزها را ياد
بگيرم .اميدوارم که بعد از اين هم همچنان خوش شانس
باقي بمانم .مانند هشتاد سال گذشته.

استيو فوربس :جي زي چطور توانستهاي در کار و
تجارتي موفق شوي که قديميترين قانون آن اين
است که هيچ موفقيتي پايدار نيست؟
جي زي :زماني بود که يک تک آهنگ يا يک آلبوم موفق

ميتوانست خيلي چيزها را از نظر مالي و موقعيت عوض
کند ،اما ديگر اينگونه نيست .در دنياي امروز بسياري از

صنعت يا تجارت همواره در ش��رايط مطلوب و مطابق
خواست ما پيش نميرود اما مهم اين است که در طي
سالهايي که کار و تالش ميکنيد چه چيزهايي براي
ش��ما آموزنده و راهنما هستند .من هنوز از تجربهها و
درسهايي که در بيست يا بيست و پنج سالگي خودم
ياد گرفته ام ،استفاده ميکنم و آنها براي من همچنان
راهگشا هستند .اگر شما در طي سالهاي تالش خود
به اصول و موفقيتهايي دست پيدا کرده ايد و ميدانيد
چه چيزهايي باعث بوجود آمدن يک کار موفق ميشوند
يا چه چيزهايي براي يک مدير موفق الزم است و چگونه
ميتوان يک محصول موفق توليد کرد و تمام اينها را در
يک نوع کار تجربه کرده ايد به اين معني است که اين
اص��ول قابليت اين را دارند ک��ه به انواع ديگري از کار و
تجارت قابل تعميم باش��ند .داشتن اصول ثابت به شما
کمک ميکند در کار خود يا هر کار ديگري بدانيد که از
چه چيزهايي دوري کنيد يا چه کارهايي را انجام دهيد.

اس�تيو فوربس :وارن ،تو هميش�ه معتقد بودهاي
سنگرهايي وجود دارند که باعث حفظ موقعيت کار
و تجارت ميش�وند .به نظر تو چه چيزهايي باعث
ميشوند که موفقيت را در مقابل بحرانها محافظت
کند؟
وارن بافت :از نظر من آنچه باعث محافظت شما و کارتان

در مقابل بحرانها ميشود ،هوش و استعدادي است که
داريد .اين چيزي است که هيچ کسي نميتواند از شما
بگيرد .هرچقدر از شما ماليات بگيرند يا در شرايطي باشيد
که تورم زيادي بر بازار حاکم باشد ،هوش و استعداد شما
دست نخورده ،پا بر جا است .من هميشه به دانشجويانم
گفته ام ،انسانهايي که براي شما الگو هستند را نگاه کنيد
و ليستي از ويژگيها و داليل موفقيت شان تهيه کنيد.
آن مواردي که در ليست نوشته ايد ،همان کارهايي است
که شما بايد انجام دهيد ،فقط کافي
است آنها را يادداشت کنيد.

اس�تيو فورب�س :پول بيش�تر
داش�تن به چه دردي ميخورد؟
آيا داش�تن پول بيش�تر دليلي
براي زندگي بهتر اس�ت؟ وارن،
تو يکي از سرمايه داران بزرگي
ب�ودي که ب�ا اس�تفاده از پولت
فرصتهاي زيادي براي ديگران
ايجاد کردي ،اما چند سال قبل
تصميم گرفتي که پولت را در راه
ديگري صرف کني .دليل اين کار
چه بود؟
وارن بافت :اگر به بيس��ت س��الگي

خ��ودم ن��گاه کنم ،ميبين��م در آن

جي زي

مهمترينکار،
داشتنانضباط
است .بسياري فکر
ميکنند دست پيدا
کردن به موفقيت
انتهاي کار است
در حالي که براي
من هميشه يک
موفقيتآغازي
است براي شروع
کردن و رسيدن به
موفقيتي ديگر و
آنچه در اين راه
من را جلو ميبرد
عالقه و انضباط
است
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سياهپوس��ت نش��ين در بروکلين
بزرگ ش��دم .جايي که کالسهاي
درس در مدرسه پر از دانش آموزان
بود .در آن شرايط خيلي سخت بود
که يک معلم بتواند توجه خاص و

اس�تيو فوربس :خيلي از آدمها با رسيدن به اولين
درجه از موفقيت ،اشباع ميشوند و ديگر به مسير
خود ادامه نميدهند .تو چرا اينگونه نبودي و به راه
خودت ادامه دادي؟
جي زي :به نظر من مهمترين کار ،داشتن انضباط است.

اس�تيو فورب�س :وارن ،چ�ه توصي�هاي ب�راي
سرمايهگذاران يا کساني که تازه ،وارد کار ميشوند
و تالش ميکنند به موفقيت برسند داري؟
وارن بافت :آنچه که مس��لم است اين موضوع است که

نگر
آینده

اس�تيو فوربس :تو هميشه از معلم
سال ششم خودت صحبت ميکني،
به عنوان کس�ي که در موفقيت تو
نقش زي�ادي داش�ته .ميتواني از
تاثير او کمي صحبت کني؟
ج�ي زي :م��ن در ي��ک محل��ه

ويژهاي به تک تک دانش آموزان نشان بدهد .معلم من
در سال ششم خانم لودن بود .فکر ميکنم او چيز خاصي
را در من ديده بود چون توجه بيشتري به نسبت سايرين
به من ميک��رد .در واقع همين توجه و محبت بود که
اولين کمک را به من براي حرکت رو به جلو کرد .تا آن
زمان براي من محلهام تمام دنيايي بود که ميشناختم.
وقتي براي اولين بار خانم لودن من و تعدادي از بچهها
را براي سفري پياده در حومه شهر با خود برد انگار که
با يک دنياي جديد آش��نا ش��دم .او ما را به خانه خود
برد و قتي يخچال او را ديدم که دس��تگاه يخ ساز دارد
زمان��ي بود که تخيل من ش��روع به کار کرد و تصميم
گرفتم روزي صاحب چنين يخچالي ش��وم .چيزي که
من احتياج داشتم به کار افتادن تخيلم بود و آشنا شدن
ب��ا دنياي اطرافم که اينها را مدي��ون معلمم و توجه او
هستم.

چيزها که در گذشته ميشناختيم تغيير کرده يا در حال
تغيير است ،از جمله نحوه کار و تجارت .يکي از مهمترين
ابزارها براي موفقيت در کار اين اس��ت که در را به روي
تغيير هميش��ه براي خود باز بگذاريد .اين کار به معني
اين نيست که بايد خودمان را تغيير بدهيم بلکه به اين
معني است که بايد پيوسته راههاي رسيدن به موفقيت
و پيشرفت را تغيير دهيم.
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زمان هدف من بدست آوردن پول زياد بود .با اين حال
در همان زمان هم ميدانس��تم ک��ه روزي به يک آدم
ثروتمند تبديل خواهم ش��د .من تم��ام آنچه را که در
پي آن بودم به دس��ت آوردم و در کنار آن تجربههاي
زيادي ولي روزي رس��يد که به همراه همسرم تصميم
گرفتيم که تالش کني��م از زندگي خود لذت ببريم و
ميدانس��تيم که براي ل��ذت از زندگي ني��از به مقدار
زيادي پول نداريم .از نظر ما يک نهار  5دالري بس��يار
ل��ذت بخشتر از يک نه��ار  100دالري بود .ما به اين
نتيجه رسيدم که تمام پولي را که بدست آورده ايم به
جامعه برگردانيم .همسرم عاشق اين بود که بتواند به
انسانهايي که نيازمند کمک هستند ،کمک کند .اما
قب��ل از اينکه بتوانيم ايدههايمان را کامل اجرا کنيم او
از دني��ا رفت و من تنها ماندم .در نهايت به اين نتيجه
رس��يدم تا تمام ثروتي را که داريم بين پنج موسس��ه
خيريه که ميدانستم صالحيت اين کار را دارند تقسيم
کنيم .بزرگترين آنها موسس��ه خيريهاي بود که بيل و
مليندا گيتس براي گسترش آموزش در سطح جهان
تاس��يس کردهاند .چهار سال قبل بود که من تمام 55
ميليارد دالر سرمايهام را بخشيدم و از اين تصميم نهايت
رضايت را دارم .ميدانيد که براي اين حجم پول ،امکان
اين نيست ناگهان آن را سر جمع کرد و بخشيد .براي
من در حدود  10س��ال طول کشيد تا بتوانم سرمايهام
را جمع کنم و در اين راه عالوه بر همسرم افراد ديگري
نيز با من همراه بودند .من نميدانستم که براي شرکت
من در  50سال آينده چه اتفاقي ميافتد ،چون روز به
روز داشت بزرگتر ميشد و من ميدانم که اين تصميم
براي من درستترين انتخاب بوده است.

یکي از مهمترين
ابزارها براي
موفقيت در کار
اين است که در
را به روي تغيير
هميشهبراي
خود باز بگذاريد.
اين کار به معني
اين نيست که بايد
خودمان را تغيير
بدهيم بلکه به اين استيو فوربس :فکر نميکني اگر خودت مسووليت
معني است که بايد اس�تفاده و مديريت اين کار انس�ان دوستانه را به
عهده ميگرفتي بهتر بود؟
پيوستهراههاي
وارن بافت :من هنوز شرکت برکشايرهاتاوي را دارم و آن
رسيدن به موفقيت را مديريت ميکنم .اما راهي را که انتخاب کردم به نظرم
و پيشرفت را تغيير درست است .زماني که همسرم باردار بود هيچ وقت به
دهيم اين فکر نميکردم که من توانايي اين را دارم تا بچه را به

نگر
آینده
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دنيا بياورم يا زماني که دندان درد دارم تالش نميکنم
که دندانم را بکشم .من هميشه اين پند آدام اسميت را
باور داش��تهام که گفته :اگر مشکلي داريد به متخصص
آن مراجعه کنيد .به همين دليل اگر من آدم موفقي در
زمينه پول ساختن هستم دليل بر اين نميشود تا اين
توانايي را داشته باشم تا به همان خوبي آن
را تقسيم کنم .موسسههاي خيريه توسط
بازار محک نميخورند ،يعني اگر شما
يک ايده اقتصادي خوب داريد مثل جي
زي که يک آلبوم موسيقي جديد منتشر
ميکند ،اين آلبوم در نهايت توس��ط
م��ردم ارزيابي ميش��ود و اين مردم
هستند تصميم ميگيرند آن را بخرند
يا نه و اينجا يک چرخه از عرضه و تقاضا
شکل ميگيرد .اما موسسههاي خيريه از
اين چرخه جدا هستند و کار خود را انجام
ميدهند.

اس�تيو فوربس :جي زي ،تو تازه شروع
کردهاي به کارهاي خيريه و بنياد کمک
هزينه شان کارتر را راهاندازي کردي،
انگيزه اين کار چه بوده و فکر ميکني

به کجا ميرسد؟

جي زي :دليلي که من بر اين کار تمرکز کردم اين بوده
که در گذشته کاري خيلي کوچک زندگي من را عوض
کرد .زماني که معلم کالس شش��م من گفت “ميدوني
چيه ،تو يک جورهايي باهوش هستي” و من باور کردم
که باهوش��م .يک جورهايي او به من يک فرصت داد و
باعث ش��د به اين فکر بيافتم که ميتوانم موفق باشم.
اما دليل اينکه يک بنياد کمک هزينه تحصيلي تاسيس
کردم به اين خاطر است که اعتقاد دارم در تمام محلهها
و شهرها استعدادهاي جوان و نوجوان زيادي وجود دارد
که ميت��وان براي آنان فرصت کوچک��ي ايجاد کرد تا
خالقيت خود را بروز دهند .بعد از چند سالي که از آغاز
اين کار گذشته ،اولين سري از اين بچهها در حال فارغ
التحصيلي از کالج هستند و اين به من احساس غريبي
ميدهد .من آدمي نيستم که در دفتر کارش بنشيند و
چکي بنويسد تا ديگران کارها را روبراه کنند .من خودم
را درگير اين کار کردهام و از آن لذت ميبرم.

استيو فوربس :انسان دوستي و تجارت معموال دو
روي يک س�که محسوب ميش�وند ،مواجه شدن
با خواس�تهها و احتياجات ديگران کاري متفاوت
از کس�ب و کار اس�ت ،در اين م�ورد چگونه عمل
ميکنيد؟
وارن بافت :به نظر من اين کار سختتر از تجارت است.

شما در کس��ب و کار به راههاي ساده براي رسيدن به
موفقيت ،فکر و عمل ميکنيد .اگر مردم طي  100سال
گذشته دوس��ت داشتند که کوکاکوال بنوشند احتماال
براي  100سال آينده نيز آن را دوست خواهند داشت.
اما در مورد کمک کردن به انس��انها شما با مسائلي سر
و کار داري��د ک��ه به جامعه ،س��اختار و نهادهاي آن بر
ميگردد .جامعه جايي است که بسياري از افراد سرمايه
و آگاهي زيادي هزينه آن کردهاند اما در بسياري از موارد
ميبينيم که مشکلي حل نشده است .آموزش و پرورش
به نظر من يکي از بهترين مثالها در اين زمينه است .در
اين زمينه هزينههاي زيادي شده اما بسياري از مشکالت
مربوط به آن همچنان پا بر جا است.

اس�تيو فورب�س :يک�ي از کارهايي که ش�ما انجام
ميدهيد اين است که در يک گزارش ساليانه به بررسي
تصميمهايي ک�ه گرفته ايد ميپردازيد ،چه آنهايي که
درست بودهاند و چه آنهايي که غلط بودهاند و اينکه چه

درسي از آنها گرفته ايد.

وارن بافت :بخشي از هنر مديريت در اين است که بتواند
تصميمهايدرستيبگيرد.اينکهبدانيدچهتصميمهاي
نادرستي گرفته ايد و اينکه چرا آن تصميمها نادرست
بودهاند به ش��ما در ادامه راهتان کمک زيادي ميکند.
من اش��تباهات زيادي تا االن مرتکب شدهام و مطمئن
هستم که اشتباهات زيادي نيز مرتکب خواهم شد .اين
بخشي از کار و حرفه است .شما نميتوانيد اين توقع را
از خود داشته باشيد که همواره بيعيب و نقص بمانيد،
بلکه به اين نياز داريد تا نهايت تالش خود را براي انجام
هر کاري انجام دهيد .انجام اين کار بس��يار سختتر از
بيعيب و نقص بودن است.

اس�تيو فوربس :ش�ما چطور پيام انس�ان دوستي
خودتان را به اطالع ديگران ميرسانيد و کار خود را
گسترشميدهيد؟
وارن باف�ت :کاري که من ميکنم تهيه يک نس��خه از

مجله فوربس اس��ت تا نگاهي به ليست  400ثروتمند
آمريکايي در آن بياندازم ،بعد با حدود  80نفر از آنها چه
آنهايي که ميشناسم و چه آنها که نميشناسم تماس
ميگيرم .تا االن همه چيز بهتر از آنچه که فکر ميکردم
پيش رفته است .در بس��ياري از موارد با افرادي تماس
گرفتم که از قبل ميدانس��تم احساسات بشر دوستانه
قويي دارند .از آنها خواستم به من قول بدهند که نيمي
از ثروت خودش��ان را در زمان زندگي يا پس از مرگشان
به بنياد خيريه بدهند .آنها هيچ چيزي را امضا نميکنند
و مجب��ور به اين که نيز نيس��تند ،من فقط از آنان يک
تعهد شفاهي ميگيرم که به قول خود پايبند باشند .تمام
تالش من اين است تا بتوانيم حوزه کاري خود را در تمام
دنيا گسترش دهيم و به نظر من تا  10يا  20سال آينده
ما شاهد تحول عظيمي در اين کار خواهيم بود.

استيو فوربس :فکر ميکنيد در 15سال آينده وقتي
اسم شما به گوش کسي ميخورد اولين چيزي که
به ذهنشان خطور ميکند چيست؟
وارن باف�ت :احتماال اولين چيزي ک��ه ميگويند نام

ش��رکت من برکش��ايرهاتاوي اس��ت چون اگر غير از
اين باش��د روح من آنه��ا را اذيت خواهد کرد (خنده).
اميدوارم ش��رکت من تا آن زمان پا بر جا باش��د و کار
خودش را انجام دهد .کارهايي که من طي اين سالها
ک��ردهام کارهاي پيچي��دهاي نبوده اس��ت .من فقط
آموزهه��اي ديگران را به کار ب��رده ام .اگر بتوان براي
عامل موفقيت فقط يک کلمه به کار برد
آن کلمه ،آموزگار است .شما هر کسي را
که ميبينيد به موفقيت دس��ت پيدا کرده
بداني��د که يک آم��وزگار و راهنماي
خوب داشته ،کسي که توانسته تاثير
مثبتي بر روي ش��اگرد خود بگذارد.
به نظر من يک راهنمايي يا يک تاثير
مثبت بسيار بهتر از ثروت است.
ج�ي زي :آرزو دارم وقت��ي از م��ن ياد
ميکنن��د من را به عن��وان يک الگو
ببينن��د .ت��ا بدانن��د ميت��وان در
س��ختترين ش��رايط اميد و آرزو
را حف��ظ ک��رد و ب��ا تالش ب��ه آنچه
ميخواهند ميتوانند برسند و اين باور
را داشته باشند که خودشان باشند و
به خودشان تکيه کنند.

مارک کيوبن متولد سال 1958
در پنس�يلوانياي آمري�کا اس�ت.
او فردي اس�ت ب�ا دو خصوصيت
کامال مشخص .اول ،جاه طلبي که
ناش�ي از تالش و کوشش فردي او
براي موفقيت اس�ت و دوم ،عالقه
او به ش�ادي و سرخوش�ي که او را
تبديل به چه�ره اي نا متعارف در
بي�ن ثروتمن�دان آمريکايي کرده
اس�ت .مارک کيوبن پ�س از فارغ
التحصيليازدانشگاهاينديانااقدام
به تاسيس شرکتي در زمينه ارائه
خدمات رايانهاي و نرم افزاري کرد
آن هم در حال�ي که حتي در يک
کالس مربوط ب�ه رايانه هم حضور
نيافته بود .با اين حال در  31سالگي
فردي موفق و ثروتمند بود .او بعد
از موفقيت�ش ش�رکتي در ح�وزه
رس�انههاي تصويري تاسيس کرد
و حاال به عنوان يکي از پيشگامان
ارائه خدمات تصويري با کيفت باال محس�وب ميشود .در
س�ال  1999با فروش ش�رکتش به شرکت ياهو به ثروتي
مع�ادل  2ميلي�ارد دالر دس�ت پي�دا کرد .در کن�ار تمام
موفقيتهايش ،به خاطر عالقهاي که به بس�کتبال داشت
تيم بسکتبال داالس ماوريکس را به مبلغ 280ميليون دالر
خريداري کرد تا به يکي از بزرگترين آرزوهاي خود برسد.
او در حال حاضر ش�رکتي به نام اچ دي نت ( )HDNetرا
اداره ميکند که به ارائه برنامه تلويزيوني با کيفيت باال در
اينترنت و شبکههاي کابلي مشغول است .کيوبن به داشتن
زباني تند و ش�خصيت جنجالي معروف اس�ت و تا امروز
نزديک به  2ميليون دالر توس�ط اتحاديه ملي بسکتبال
آمريکا به خاطر ناسزاگويي به داوران در بازيهاي ان بياي،
جريمه شده است .او به تنهايي به هزاران نامه الکترونيکي
که توس�ط هوادارانش در سراس�ر دنيا فرستاده ميشود،
پاس�خ ميدهد و اين گفتوگو هم ب�ه کمک ايميل انجام
شده است .با اين حال بسياري از پاسخهاي او به سواالت
غير معمول و جذاب هستند.
کلي�د اصلي ب�راي فهميدن اين موض�وع که چه
فرصتهايي در کار و تجارت س�ودآور هس�تند ،در
کجا است؟

در ابت�دا فرد بايد مش�تاق به يادگيري باش�د،

ترجمه :توماج روحي آهنگران

توانايي تمرکز بر موضوعات مختلف را داشته باشد
و داشتن قابليت تجزيه و تحليل اطالعات .آگاهي
نس�بت به اين موضوع که کار او يک کار  24ساعته
در هفت روز هفته اس�ت نيز ضروري است چون در
بازار کار خيليها هستند که با کوچکترين کوتاهي از
جانب شما آماده شکست دادن و گرفتن جاي شما
هستند.
زمان�ي ک�ه در کالج تحصي�ل ميکردي�د آيا براي
خودتان هدفي مشخص کرده بوديد؟

تنها هدف من اين بود که تا قبل از  35س�الگي
بازنشسته شوم اما مطمئن نبودم که چطور ميشود
اي�ن کار را انج�ام داد .البت�ه از اي�ن موضوع کامال
اطمينان داشتم که روزي شرکت خودم را پايه ريزي
ميکنم و در همان زمان بود که فهميدم بايد تالش
زيادي انجام دهم تا اطالعات الزم در مورد کاري که
ميخواهم انجام دهم را بدست بياورم .تمام کارهايي
را که در دوران دانش�جويي انج�ام دادم به من اين
فرص�ت را داد تا با جوانب گوناگ�ون بازار و تجارت
آشنا شوم .من مدت زمان بسياري را صرف مطالعه
در زمينه کس�ب و کار کردم و بيشتر وقت خودم را
در کتابخانهها در پي مطالعه تمام کتابها و مجالتي که
در اين زمينهها اطالعاتي داشتند ،سپري ميکردم.
آيا شما خود را صاحب خالقيتي ميدانيد که باعث
موفقيت شما شده؟

من در واقع هيچ ايده جديدي نداشته و ندارم .اما
من اين قابليت را دارم تا با تجزيه و تحليل اطالعات
مختلف و به کار بردن آنها در کارم به موفقيت برسم.
اي�ن کار در واقع کاري اس�ت که بس�ياري از مردم
نميتوانند انجام بدهند و حتي در زمينه کس�ب و
کار خ�ود نيز نميتوانند تجزيه و تحليل درس�تي
انجام بدهند .شما بايد در ابتدا بدانيد که بطور دقيق
چه کاري را ميخواهيد انجام دهيد و به مرور آن را

توصي�ه ش�ما ب�راي آنهايي
ک�ه ت�ازه وارد کار ميش�وند و
ميخواهن�د پيش�رفت کنند،
چيست؟

باي�د اول از همه به اين نکته
آگاه باش�ند ک�ه هي�چ راه حل
ميانبري براي رسيدن به موفقيت
وجود ندارد .شما مجبوريد براي
رسيدن به موفقيت به سختي کار
کنيد تا خود را در موقعيتي قرار
دهيد که بتوانيد از فرصتهايي
ک�ه ب�راي ش�ما پدي�د ميآيد
نهايت استفاده را ببريد .بسياري
هستند که به شما ميگويند چگونه ميتوان تبديل
به آدمي موفق شد اما خيلي از آن آدمها هيچ کاري
انجام نميدهند .کليد موفقيت براي شما فقط در کار
کردن خالصه ميشود.
چگونه يک موضوع يا يک حوزه کاري ،توجه ش�ما
را ب�ه خود جلب ميکند و تصمي�م ميگيريد در آن
سرمايهگذاريکنيد؟

من همواره تالش ميکنم در زمينههايي فعاليت
کن�م که عاش�ق آن باش�م .در اين ص�ورت بهتر و
پرقدرتت�ر تواناي�ي انج�ام آن کار را دارم .زماني
که من ش�رکت (  )HDNetرا تاس�يس کردم ،در
حوزهاي وارد ش�دم که بسيار سخت و محدود بود
با اين حال به خاطر عالقهاي که داشتم توانستم در
آن موفق شوم.

آيا ش�ما براي رس�يدن به موفقيت مجب�ور به اين
شديد تا زندگي شخصي خود را قرباني کنيد؟

آن احمقهايي که
به شما ميگويند
پول خود را
در بازار سهام
سرمايهگذاري
کنيد تا سود
زيادي بدست
آوريد به اين
خاطر اين حرف را
ميزنند تا چيزي
را که خودشان
ميخواهند به شما
بفروشند

البته ،ميتوانيد از تمام دوستان من بپرسيد .من
هفت س�ال بدون اينکه به تعطيالت بروم فقط کار
کردم .حتي فرصت اينکه يک کتاب سرگرمکننده
بخوانم نيز نداشتم به خاطر اينکه بطور کامل متمرکز
بر کار و اهدافم بودم.
آيا توصي�هاي کلي به س�رمايهگذاران جوان براي
حفظ پولشان داريد؟

بهتر اس�ت پول خ�ود را در بان�ک بگذارند .آن
احمقهايي که به شما ميگويند پول خود را در بازار
س�هام سرمايهگذاري کنيد تا س�ود زيادي بدست
آوريد به اين خاطر اي�ن حرف را ميزنند تا چيزي
را که خودش�ان ميخواهند به ش�ما بفروشند .اگر
نميخواهيد پول خود را در بانک بگذاريد هرگز پول
خود را در زمينههايي که اطالع کافي و کاملي از آن
نداريد ،قرار ندهيد.

منبعYoung Money :

نگر
آینده

چه ويژگيهاي شخصي يک فرد بايد داشته باشد
ت�ا بتواند تبديل به يک فرد موفق در تاس�يس يک
شرکت شود؟

گفتوگو با يک سرمايهگذار موفق

تبديل به کاري کنيد که سودآور
باش�د و در عين حال کار خود را
در وضعيت�ي قرار دهي�د که به
آساني توسط رقبا دچار شکست
نش�ود .در اي�ن راه ب�رگ برنده
شما اطالعات و تجزيه و تحليل
درست آن است.
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جواب در ش�ناختن کامل بازار و حوزهاي که در
آن فعاليت ميکنيد است .بيشتر مردم فکر ميکنند
که داش�تن يک ايده بکر اصل کار است در صورتي
که اينگونه نيست .هر کس�ي براي خودش ايدهاي
دارد اما بخش س�خت کار اين است که آيا اين ايده
توانايي اين را دارد که در بازار کار به درس�تي عمل
کند يا نه.

مارک کيوبن
ثروتمندي از جنس ديگر
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بنز در آسيا سرعت ميگيرد
تحليلگران
ميگويند،بازار
جهاني خودرو
طي سال جاري
بين 5درصد تا
7درصدرشد پيدا
ميکند و دليل آن
رشد تقاضا در
بازارهايآمريکا،
چين و هند است
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در ب�ازار اتومبيلهاي لوک�س و گران قيمت،
ش�رکت دايملر ،س�ازنده اتومبيله�اي بنز،
نامي ش�ناخته شده به حس�اب ميآيد .اين
ش�رکت موفقيته�اي اخير خود را بيش�تر
مديون تقاضاي روزافزوني است که کشورهاي
آس�يايي در زمينه درخواس�ت اتومبيلهاي
لوکس دارند .منطقهاي که شخصيت بسياري
از افراد از روي اتومبيل شان ارزيابي ميشود.
اين شرکت اتومبيلسازي آلماني که بخشي
از س�هام آن متعلق به ش�رکت س�رمايهگذاري آبار
( )Aabarابوظبي است در هفته گذشته سود خالص
ساليانه خود را به ميزان  4/7ميليارد يورو اعالم کرد.
اين ميزان سود در مقايسه با سود  2/6ميليارد يورويي
در سال  2009گامي بزرگ در بهبود شرايط اقتصادي
اين ش�رکت به حساب ميآيد .با اين حال نتايج اوليه
اين موفقيت ،پايينتر از حد انتظار تحليلگران است.
در سال گذشته ميالدي شرکت دايملر نزديک به
 1/3ميلي�ون اتومبيل به فروش رس�اند که 17درصد
بيش از فروش س�ال قب�ل از آن بود .اين ش�رکت با
افزايش دفاتر فروش خود در سراسر جهان بهخصوص
در آسيا و همچنين تبليغات هوشمندانه توانسته است
افزايش فروش بااليي را بهدست آورد .به عنوان مثال
دفاتر فروش اين ش�رکت در چين توانس�تند فروش
خود را دو برابر کنند و  160/000دس�تگاه اتومبيل بنز
را در سال  2010به فروش برسانند.
س�ود ناخالص تمام بخشهاي ش�رکت دايملر از
جمل�ه بخش اتوب�وس و ون در مجم�وع مبلغ 97/8
ميليارد يورو بوده که افزايش قابل توجهي به نس�بت

آنچه تاجران ماشين بايد بدانند
ترجمه :مسعود رضوی
س�ود ناخالص  78/9ميليارد يورويي در س�ال 2009
را نش�ان ميدهد .اين رش�د 12درصد به نوعي نشان
دهنده بهب�ود اوضاع اقتصاد جهان�ي در زمينه بازار
اتومبيلاست.
رش�د حيرت انگيز بازار آس�يا کمک مهمي براي
بهبود ش�رايط اقتصادي اين شرکت است .بهخصوص
بازاره�اي چين و هند که به ترتيب با رش�دي برابر با
40درصد و 30درصد تاثير مهمي در اين بازار داشتهاند.
در سال  2010اين شرکت به ازاء هر سهم سودي برابر با
 1/85يورو پرداخت کرد که از اين راه شرکت عمار که
توسط دولت ابوظبي پايه گذاري شده و داراي 9درصد
از سهام شرکت دايملر است ،سود فراواني را بهدست
آورد .به نظ�ر دکتر ديتر زيش�ه ()Dieter zetsche
رئيس اجرايي شرکت دايملر بنز ،اين شرکت بازگشت
شکوهمندانهاي در سال  2010به بازار داشته است .او
اضافه ميکند :ما نشان داديم چه تواناييهايي داريم و
آنچه بايد براي سال  2011انجام دهيم فقط اين است که
پاي خود را روي پدال گاز بيشتر فشار دهيم.
ش�رکت دايملر پيشبيني ميکند در سال جاري
ميالدي با افزايش فروش مواجه شود اما هيچ نوع رقم
دقيقي را اعالم نکرده اس�ت.با اين حال تحليلگران
ميگوين�د ،بازار جهاني خودرو طي س�ال جاري بين
5درصد تا 7درصدرشد پيدا ميکند و دليل آن رشد
تقاضا در بازارهاي آمريکا ،چين و هند اس�ت .شرکت

دايملر براي حفظ ت�وان رقابتي خود در بازار ،در حال
افزايش س�رمايهگذاريهاي خود در تحقيق و توسعه
تکنولوژيهاي جديد در اين صنعت است .اين شرکت
تلاش ميکند موتورهاي�ي با کاراي�ي باالتر ،مصرف
پايينتر و آلودگي زيس�تمحيطي کمتر توليد کند و
در کنار اين کارها در حال س�رمايهگذاري وس�يع در
بازارهاي در حال توسعه است .به گفته يکي از اعضاي
هيات مديره ش�رکت دايملر بن�ز «اگر به چين و هند
نگاه کنيم بازاري را ميبينيم که طي دو سال آينده با
سرمايهگذاري مناسب ميتوان سود فراواني را از آنها
بهدست آورد».
همچن�ان که چش�مانداز بازار اتومبيل روش�نتر
ميش�ود ،آنچه که ش�رکت دايمل�ر را نگران ميکند
نبردياستکهبينشرکتهايمختلفاتومبيلسازي
براي کاهش قيمت محصوالت خود و افزايش کيفيت
آنها در جريان اس�ت .همچنان که اقتصاد جهاني به
آهس�تگي رو به بهبود حرکت ميکند افزايش بهاي
نفت و افزايش قيمت مواد اوليه مانند فوالد تهديدي
براي شرکتي مانند دايملر که قيمت محصوالت آن به
نسبت باال ميباشد ،محسوب ميشود .در کنار چنين
مسائلي خواست کارگران براي افزايش دستمزد طي
س�ال آينده عامل ديگري براي نگراني است .به نظر
بعضي کارشناسان عوامل باال باعث ميشوند در طي
سال جاري و سال آينده قيمت محصوالت اين شرکت
افزاي�ش پيدا کند .با اين ح�ال بنز همچنان محبوب
بسياري از ثروتمنداني است که در اين اتومبيلها به
جستوجوي هويت خود مشغولند.
منبع :روزنامه نشنال  /چاپ امارات

منتظر بحران افزايش قيمت مواد غذايي باشيد
گرسنگي را دريابيد

در پي بحران اقتصادي چند س��ال اخير در
جهان به نظر ميرس��د ک��ه بحران ديگري
در راه باش��د و آن افزايش روزافزون قيمت
مواد و محصوالت غذايي در سراس��ر جهان
است .اين در حالي است که اين مساله تاثير
زيادي ،بهخصوص در خاورميانه و اقتصادهاي
ش��کننده آن دارد هرچند که نبايد از تاثير
آن در س��اير نقاط جهان بيتفاوت گذشت .به اعتقاد
بسياري از اقتصاددانان ،افزايش ناگهاني و سريع قيمت
محصوالت غذايي در ي��ک ماهه اخير دوباره ميتواند
آتش يک بحران اقتصادي و سياسي جديد را در جهان
شعله ور کند .مقابله با افزايش قيمت مواد غذايي آسان
نيست و مهمتر از آن اين است که اين مساله به صورت
مستقيم با زندگي روزمره و واقعي مردم و در عين حال
با درآمد آنان رابطه دارد.
با نگاه به تحوالت اخير در شمال آفريقا و خاورميانه
ميتوان مشاهده کرد که يکي از عوامل مهم و تاثيرگذار
اعتراض مردم در مصر و تونس افزايش ناگهاني قيمت

موادغذايي بوده است .در حالي که حکومتها هيچ گامي
در جهت بهبود شرايط زندگي جاري و روزمره مردم بر
نميدارند .به عنوان مثال افزايش قيمت گندم و روغن
در اين يک ماهه اخير در بازارهاي جهاني و ترکيب آن
با بيثباتي اقتصادي و هم چنين شرايط آب و هوايي
که باعث از بين رفتن بسياري از محصوالت غذايي شده
اس��ت ،همه دست به دست هم دادهاند تا فشار زيادي
بر مردم و اقتصاد کشورها وارد شود .اين مسائل عاملي
شدهاند تا بانک جهاني مساله بحران موادغذايي را در
اولوي��ت اول کاري خود قرار دهد تا بتواند راهکارهايي
براي کنترل اين شرايط پيدا کند .به گفته مقامات اين
بانک افزايش قيمتها به مرحله خطرناکي رسيده است
بطوري که قيمتها 29درصد رش��د به نسبت مشابه
سال قبل را نش��ان ميدهند .بحران افزايش قيمتها
باعث شده تا رشد اقتصادي بسياري از کشورها کاهش
پيدا کند و در کنار آن امنيت غذايي و سياسي آنان نيز
به خطر بيافتد .از طرفي ديگر اين بحران باعث شده تا
بازارهاي کاذبي شکل بگيرد و سوء استفادههاي فراواني

از اين آشفتگي شود .در اين شرايط آمريکا انگشت اتهام
را به سمت چين گرفته است ،چون چين با پايين نگاه
داش��تن دستوري ارزش پول خود باعث شده تا ارزش
پول ديگر کشورها در بازار افزايش پيدا کند و همين امر
تورمي کاذب در بازارهاي جهاني پديد آورده است.
در اين شرايط کش��ورهاي در حال توسعه شرايط
دشوارتري را پيش رو دارند و فشار زيادتري براقتصاد
آنان که در شرايط شکنندهاي قرار دارند وارد ميشود.
کش��وري مانند اندونزي به خاطر شرايط حاضر تالش
ميکند تا نظارت بر کنترل قيمت مواد غذايي را سفت و
سختتر کند يا عربستان سعودي با افزايش 6\8درصد
بهاي مواد غذايي در ماه اخير مواجه است .در هر حال
رشد اقتصادي کند در اروپا و اقتصاد متزلزل بسياري از
کشورها باعث شده تا اقتصاد جهان در آستانه بحراني
ديگر قرار گيرد که نتيجه آن براي بسياري از کشورها
مشخص نيست و ش��ايد بهاي زيادي براي گذر از آن
پرداخت کنند.
منبع :ديلي استار

بحران بزرگ سعودي

مشکالت ساخت و ساز در عربستان باال ميگيرد
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اوضاع بازار مسکن در عربستان سعودي
خوب نيست .نگرانيهاي سرمايهگذاري
در پروژههاي س��اخت و ساز ميتواند به
تاخير در فروش منجر گردد تا جايي که
س��رمايهگذاران بزرگي مانند داراالرکان،
بزرگترين سازنده ملک در اين پادشاهي
را هم نگران ساخته است .در همين راستا احمد بدر،
تحليلگر بازار امالک در موسس��ه کرديت سوئيس به
مجله ميد ميگويد« :اين شرکت هنوز هم بيش از حد
بر فروش زمين با حاشيه سود باال
متمرکز است ».وي ميافزايد :اين
مدل فروش زمين «ناپايدار» است.
مدل کس��ب و کار داراالرکان
عمدتا بر فروش زمين استوار است،
اما کاهش تقاضا ،سهام شرکتهاي
امالک عربس��تان را تحت فش��ار
ق��رار خواهد داد .مش��کالت مالي
پروژههاي ساخت و ساز ،شرکتها
را ب��راي فراه��م کردن س��رمايه
براي پاس��خ به نياز بازار مس��کن
در عربستان س��عودي ،با مشکل
مواجه کرده است .عربستان يکي از
پرجمعيتترين کشورهاي حاشيه
خليجف��ارس به حس��اب ميآيد.
انتظار ميرود که با رش��د آهسته

بازار مس��کن و کم توانتر شدن ش��رکت دار االرکان،
فروش زمين در س��ال جاري  23درصد در مقايسه با
سال گذش��ته کاهش يابد .تقريبا نيمي از درآمد اين
ش��رکت از ساخت و س��از در زمين حاصل ميشود.
بدر در ش��رايط فعلي ارزش هر سهم از سهام شرکت
داراالرکان را براب��ر با  10/1ريال س��عودي ميداند در
حالي که در گذش��ته اين مبلغ مع��ادل  14/77ريال
بوده است .با اين حال او در مورد اين شرکت موضعي
بيطرفانه ميگي��رد به خاطر اينکه بازار پاس��خ او را

داده است .بدر تاکيد ميکند« :کاهش بيشتر فروش
زمين باعث فشار بيشتر بر ترازنامه داراالرکان ميگردد
چراکه ش��رکت را با بدهي بيش��تر مواجه ميسازد».
انتظ��ار ميرود که ع��دم وجود فروشه��اي خارج از
ط��رح يا فروش قبل از س��اخت نيز بار بيش��تري به
دوش ش��رکت اضافه کند .دولت عربس��تان سعودي
ميزان ف��روش خارج از طرح را تنظيم ميکند اما به
گفت��ه آقاي بدر به احتمال زياد داراالرکان در نهايت
مجوزي براي فروش خارج از طرح بهدس��ت ميآورد
تا بتواند ب��ا افزايش فروش ملک
نگرانيهاي مال��ي خود را کاهش
دهد .کاهش فروش زمين در حال
حاضر سود ش��رکت را به شدت
پايين آورده است .سود سه ماهه
چهارم  2010به  330/4ميليون
ريال عربس��تان يعني  29درصد
کمتر در مقايس��ه با مدت مشابه
در سال  2009سقوط کرده است.
اين شرکت مش��غول طي کردن
ي��ک دور بازبيني مالي اس��ت اما
مساله بدهيهاي آن هنوز حل و
فصل نشده اس��ت .شرکت اعالم
کرده اس��ت که در ماه دسامبر با
فروش برخي از داراييها بدهيها
را پرداخت خواهد نمود.
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طي چهار ماه
گذشته بيش از 40
شرکت خارجي
بدون طي کردن
مراحل دست و
پاگير اداري ،در
دوبي شروع به
کار کردهاند؛ آنها
از يک طرح خاص
وآيندهنگرانه
مشارکتبخش
دولتي و خصوصي
که آهنگ ورود
خارجيها را
به بازار تسريع
ميکند سود
بردهاند
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به نفع
سرمايهگذاران خارجي
روند ايجاد دفتر در دوبي

انتقاد وکال از وزارت امالک امارات
قوانين جديد مالکيت شفاف نيست

سريعتر ميشود
طي چهار ماه گذشته بيش از  40شرکت خارجي
بدون طي کردن مراحل دس��ت و پاگير اداري،
در دوبي ش��روع به کار کردهاند؛ آنها از يک طرح
خ��اص و آيندهنگرانه مش��ارکت بخش دولتي و
خصوصي که آهن��گ ورود خارجيها را به بازار
تسريع ميکند سود بردهاند .با اين روش جديد
و معطوف به آين��ده ،روال اداري و زمان مورد نياز براي
راهاندازي يک کسب و کار به کمترين مقدار ممکن تقليل
داده ش��ده اس��ت .اين روش از ماه اکتبر به کمک دفتر
س��رمايهگذاري خارجي دوبي ( )FDI Dubaiو گروه
 TLGکه به ش��رکتهاي خارجي ب��راي راهاندازي در
منطقه کمک ميکند انجام ميپذيرد .دولت دوبي مشتاق
است که تعداد ش��رکتهاي راهاندازي شده در خارج از
مناطق آزاد تجاري متعدد و پراکنده در سراس��ر امارات
را افزايش دهد .به گفته مقامات دولتي ،راهاندازي مراکز
درون مرزي (مناطقي که خارج از مناطق آزاد قرار دارند)
به شرکتها براي انجام کسب وکار با ساير شرکتها که
خارج از محدوده مناطق آزاد کار ميکنند آزادي بيشتري
ميبخش��د .به گفته خالد البوم ،مدي��ر اجرايي آژانس
تشويق سرمايهگذاري« ،همکاري ما با بخش خصوصي
در راس��تاي نقش م��ا در کمک به دولت ب��راي آوردن
س��رمايهگذاري خارجي به دوبي اس��ت و اعتماد وزارت
توسعه اقتصادي دبي به بخش خصوصي و توانايي رقابت
آن را نشان ميدهد ».آقاي البوم اضافه ميکند که اين
مشارکت براي تشويق شرکتهاي بيشتر براي توجه به
گزينه راهاندازي مراکز درون مرزي صورت گرفته است.
شرکتهاي خارجي براي استقرار در امارات اغلب يکي از
مناطق آزاد را در نظر ميگيرند چراکه اين مناطق مزايايي
از جمله روال اداري سادهتر ،مالکيت کامل کسبوکار و
مالي��ات کمتر را فراهم ميآورند .راهاندازي ش��رکت در
خارج از محدوده منطقه آزاد آن را به  49درصد مالکيت
براي سرمايهگذار محدود ميسازد و مستلزم آن است که
شرکت يک شريک محلي داشته باشد.
 TLGب��ه ش��رکتها در روند پيدا کردن ش��رکاي
کسب و کار ياري ميرساند .به گفته استوارت کورتيس،
مدير عامل گروه ،برخي از ش��رکتهاي راهاندازي شده
در مناط��ق آزاد مجوزهاي مناس��ب کار درون مرزي را
نداشتهاند .وي ميافزايد« :شرکتهاي کوچک و متوسط
و ش��رکتهاي چند مليتي بايد متوجه باشند که براي
ارائه محص��والت و خدمات درون م��رزي در دوبي آنها
بايد مجوزهاي مناسب را کسب کنند .با توجه به قوانين
مش��ارکتهاي دولتي-خصوصي ،بازخورد مس��تقيم از
 TLGبه شرکت  FDI Dubaiکمک کرد تا تقاضاها
از جانب شرکتها را به سرعت مورد رسيدگي قرار دهد.
 TLGکه در سال  2002در دوبي تأسيس شده کمک
ميکند تا تمام مراحل قانوني و تجاري کار به طور کامل
انجام پذيرد.

به گفته دست اندرکاران بازار امالک ،دستورالعمل
جديد که به مقامات امارات اجازه نظارت نزديکتر
بر مالکيت ملک را ميدهد نيازمند شفافسازي
بيشتر اس��ت .از آغاز سال جاري ميالدي ،وزارت
ام�لاک دوبي س��رمايهگذاران را از خريد ملک از
طريق ش��رکتهاي برون م��رزي ،به جز آنها که
در منطقه آزاد جبل علي ( )Jafzaثبت ش��دهاند
محروم س��اخته اس��ت .پيش از اين ،بس��ياري
از س��رمايهگذاران براي خريد مل��ک در امارات،
شرکتهاييبرونمرزيدرمناطقيبرخوردارازمعافيتهاي
مالياتي از جمله جزاير ويرجين بريتانيا را انتخاب ميکردند

و در نتيج��ه داراييه��اي خود را از قواني��ن محلي ارث و
ماليات در کشور خانگي خود محافظت مينمودند .خريد
از طريق اين شرکتهاي برون مرزي همچنين به مالکان
اجازه ميداد که بدون پرداخت هزينه نقل و انتقال به وزارت
امالک دوبي ،به خريد و فروش امالک بپردازند .در واقع به
جاي فروش ملک ،مالک به سادگي مالکيت سهام شرکت
را منتقل مينمود .دستورالعملهاي جديد ،که از مالکان
ميخواهد که ش��رکتي در منطقه آزاد جبل علي داش��ته
باشند تا مقامات را از داشتن نقطه تماس در دبي مطمئن
ميسازد .آنها همچنين از مالکان ميخواهند که جابجايي
ملک از طريق تغيير در مالکيت س��هام را به وزارت امالک

پيش به سوي توسعه صنعتي و نظامي
در منطقه آزاد صنعتي «توازن» در شهر نظامي «زايد» امارات
چه اتفاقاتي خواهد افتاد؟
دول��ت امارات در حال ايجاد منطقه آزاد صنعتي در
بيابانهاي ابوظبي اس��ت ،جايي که اميدوار است بتواند
اولين گامها را براي خودکفايي در زمينه تجهيزات دفاعي
بر دارد .منطقه آزاد صنعتي توازن (  )Tawazunبخشي
از پارک صنعتي توازن محس��وب ميش��ود که در شهر
نظامي زايد ( )Zayedقرار دارد و قرار اس��ت به مرکزي
براي تحقيقات پيشرفته و توليد سيستمهاي خودکنترل،
خودروهاي زرهي و موش��کهاي هدايت شونده تبديل
ش��ود .اين پروژه ارتباط مس��تقيمي با سيستم دفاعي
امارات دارد.
اين اميرنش��ين به دنبال راهکارهايي است تا بتواند با
خريد يا تش��ويق ش��رکتهاي خارجي که در زمينههاي
نظامي فعاليت ميکنند ،آنان را به فروش يا انتقال تکنولوژي
و سرمايهگذاري تشويق کند و از اين طريق صنايع نظامي
بوم��ي را در آن کش��ور پديد آورد .پ��ارک صنعتي توازن
در اصل قرار اس��ت مرکزي باشد براي تحقيقات علمي و
تحقيقاتي براي کارخانهها و صنايع نظامي و ابزار دقيق در
منطقه ابوظبي .اينک اين ناحيه اعالم کرده ،آماده اس��ت
تا ميزبان ش��رکتها و کارخانههايي باش��د که در چنين

زمينههايي فعاليت ميکنند .اين طرح از طرف س��ازمان
برنامهريزي امارات ترتيب داده شده است .آنها ميخواهند
منطقه ابوظبي در درازمدت به قطب توسعه و تحقيقات
صنعتي و نظامي خاورميانه تبديل شود.
طي چند روز آينده مس��وولين منطق��ه توازن قصد
دارن��د تا سياس��تها و برنامههاي جدي��د اين منطقه را
طي نمايش��گاه بينالمللي تجهيزات نظامي که هر ساله
در ابوظبي برگزار ميشود ،اعالم کنند .چندي قبل چند
شرکت بينالمللي که در زمينه توليد بمب براي هواپيماها،
سيستمهاي شليک توپخانه و مهمات سالحهاي سبک
فعاليت ميکنند در اين منطقه شروع به کار کردهاند .در
کنار اين کارخانهها ،کارخانه ابزار دقيق توازن قرار دارد که با
کيفيتبسيارباالتجهيزاتپيچيدهايراباهمکاريشرکت
هواپيمايي ايرباس توليد ميکند .سال گذشته مسوولين
اين منطقه اعالم کردند يک شرکت که نام آن اعالم نشد
قرار است گلولههاي  mm7.62و  mm9، mm5.56توليد
کن��د .امارات متحده عربي يک��ي از بزرگترين خريداران
تجهيزات نظامي در دنيا محس��وب ميشود .اين کشور
تالش دارد با تشويق شرکتهاي مختلف به سرمايهگذاري

اطالع دهند .با اين حال ،روشن نيست که آيا صاحبان ملک
اکنون مجبور به پرداخت هزينه به وزارتخانه براي فروش
اموال يا انتقال سهام هستند يا خير.
خانم الکس��يس والر ،متخصص امالک و ش��ريک در
ش��رکت حقوقي کاليد اندکو ،که از وزارت امالک در اين
مورد کسب تکليف کرده است ميگويد« :آنها گفتهاند که
اين قوانين قرار اس��ت تکميل شوند و به نظر ميرسد که
هزينهاي براي اين کار در نظر گرفته شود .اما اينکه ميزان
آن چه مقدار خواهد بود و مبادله چند درصد از س��هام را
ش��امل خواهد شد هنوز مشخص نيست ».به گفته خانم
والر ،وزارت امالک به تازگي اعالم کرده است که ثبت ملک
از طرف شرکتهاي موجود در همه مناطق آزاد و نه تنها
 Jafzaرا خواهد پذيرفت.
اين وزارت خانه به درخواس��ت براي توضيحات بيشتر
پاسخ نداده است وهمچنان نقاط مبهمي در دستورالعمل
جديد وجود دارد .بر اس��اس قانون جديد ،خريداران ملک
هنوز هم ميتواند شرکت ثبت شده خود در  Jafzaرا تحت
مالکيت شرکتهاي خارجي برون مرزي قرار دهند ،و اين
کار همچنان ميتواند توسط نمايندگان يا وکالي مالکين
واقعي انجام پذيرد .ش��وکت مراد ،مدير اجرايي ش��رکت
آلفامنيجمنت ،که در زمينه ش��رکتهاي ب��رون مرزي و
مناط��ق آزاد کار ميکند ميگويد« :من فکر ميکنم آنها
از اين مساله نگران بودند که قادر به شناسايي مالک نهايي
ملک نباشند .اما در صورتي که نگراني اين بوده است ،من
فکر نميکنم که قوانين جديد در واقع مساله را حل کرده
باش��د ».او ادامه ميدهد« :من هنوز هم ميتوانم به عنوان
منتخب ش��ما براي شما يا ش��خص ديگري سهام اختيار
کنم».
منبع :روزنامه نشنال  /چاپ امارات

رک��ود اقتصادي در چند س��ال اخي��ر تمامي
بخشهاي اقتصادي در سراس��ر جهان را تحت
تاثير خود قرار داده اس��ت .آسيا و البته منطقه
خاورميانه نيز از اين امر جدا نيستند .منطقهاي
که اکثر کش��ورهاي آن اقتصادهايي وابسته به
نفت دارند و سياس��ت گذاريهاي دولتي و صد
البته اقتصاد دولتي مانع بزرگي براي گسترش توسعه در
اين منطقه است .تقويت صنعت مخابرات يکي از مهمترين
زير س��اختها براي رسيدن به توسعه است .اين صنعت
نيز در پي رکود اقتصادي اخير دستخوش دگرگونيهاي
فراواني ش��ده است و حتي کش��ورهايي که داراي منابع
مالي قويتر يا سيس��تم اقتصادي آزادتري هستند نيز با
مشکالت زيادي دست و پنجه نرم ميکنند.
ش��رکت اتص��االت ( )Etisalatيک��ي از بزرگترين
شرکتهاي مخابراتي در منطقه است که مقر اصلي آن در
امارات قرار دارد .اين شرکت بنا به گفتههاي مدير اجرايي
آن در حال مذاکره براي خريد سهام شرکت زين ()Zain
است که در کشور کويت فعاليت ميکند .اين دو شرکت
قرار است که در انتهاي اين ماه همکاري با يکديگر را آغاز
کنند هرچند که احتم��ال اين همکاري به خاطر بحران
اقتصادي در حدود 50درصد ارزيابي ميشود.
رئيس س��رمايهگذاريهاي خارجي شرکت اتصاالت
آقاي جمال الجروان اعتقاد دارد که بحران اقتصادي باعث
شده که شرکتهاي مخابراتي در زمينه سرمايهگذاري و
گس��ترش فعاليتهاي خود با سختيهاي زيادي مواجه
ش��وند .به همين دليل بود که در س��ال گذشته شرکت
اتصاالت تمام برنامههاي س��رمايهگذاري و توس��عه را به
حالت تعليق درآورد و در پي آن دچار مش��کالت جدي
شد .سپتامبر س��ال گذشته شرکت اتصاالت پيشنهادي
بال��غ بر  11ميليارد دالر براي بهدس��ت آوردن 46درصد
از سهام ش��رکت زين ارائه کرد .اين معامله براي شرکت
اتص��االت يک فرصت عالي بود ام��ا اين معامله که مورد
توافق طرفين بود به علت مشکالت مالي شرکت اتصاالت
به عقب افتاد و در ادامه هيات رئيسه شرکت زين به علت
عقب افتادن اين س��رمايهگذاري شرکت اتصاالت را با دو
دعوي حقوقي مواجه کرد هرچند که رئيس شرکت زين
اين ش��کايتها را به حالت تعويق در آورده است .شرکت
اتصاالت اميدوار است که تا پايان اين ماه بتواند به تعهدات

خود با آن شرکت عمل کند با اين حال اين کار نيازمند تالش
و سازماندهي زيادي از طرف شرکت اتصاالت است.
الجروان نس��بت به انجام اين معامله خوش��بين است و
ميگويد :امکان ايجاد ش��رکت اتصاالت – زين فرصتهاي
زيادي را نصيب هر دو طرف ميکند آن هم در شرايطي که
بازار صنعت ارتباطات و بهخصوص تلفن همراه ،بازار بسيار پر
رقابتي است و حضور شرکتهاي گوناگون در ارائه خدمات
کار را بسيار مشکل کرده است ،با اين حال من بسيار اميدوارم
که اين که اين س��رمايهگذاري و ادغام در سر زمان معين به
انجام برس��د .محمد عمران رئيس شرکت اتصاالت نيز نظر
مساعدي نسبت به اين معامله دارد و ميگويد :براي رسيدن
به نتيجه نهايي تحقق س��ه شرط براي شرکت ما الزم است
 -1تکميل بررس��ي وضعيت مالي شرکت که مراحل نهايي
زين عربستان که با
خود را طي ميکند -2 .فروش ش��رکت ِ
شرکت ما همکاري ميکند -3 .بهدست آوردن 46درصد از
زين کويت در بورس.
سهام شرکت ِ
هنوز زود است تا بتوان مشخص کرد آيا شرکت اتصاالت
توانايي اين را دارد تا س��رمايه الزم براي س��رمايهگذاري در
ش��رکت زين را فراهم کند اما اگر اي��ن اتفاق صورت گيرد،
اتصاالت اميدوار اس��ت بتواند نيم��ي از درآمدهاي خود را از
اين بازار جديد به س��رعت بهدست آورد .اين برآورد مبتني
بر واقعيت اس��ت زيرا آمارها نشان داده که سود فعاليتهاي
بينالمللي در زمينه مخابرات در طي اين سالها همواره در
حال رشد بوده است .براين اساس اگر معامله با شرکت زين
صورت پذيرد ميتوان انتظار داشت که درآمدهاي اين شرکت
رش��د زيادي ميکند و اگر اين معامله صورت نگيرد شرکت
اتصاالت بايد به دنبال راههايي ديگر براي گسترش بازارهاي
خود باشد .شرکت اتصاالت در سال گذشته  25ميليون کاربر
جديد از طريق شرکتهاي وابسته به خود در ديگر کشورها
بهدس��ت آورد و در حال حاظر داراي  135ميليون مشترک
در  18کشور مختلف است .اين شرکتهاي وابسته درسال
گذش��ته حدود 20درصد از کل درآمدهاي شرکت اتصاالت
را موجب ش��دند که رشدي معادل 14درصد به نسبت سال
 2009ميالدي را نش��ان ميدهد .تمام شواهد حاکي از اين
است که شرکت اتصاالت با گسترش فعاليتهاي بينالمللي
خودبه دنبال راهي است تا با رکود اقتصادي مبارزه کند و در
اين راه اس��تراتژي همکاري با ديگر شرکتها در کشورهاي
ديگر از اولويت اول برخوردار است.

نگر
آینده
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شرکتهاي مخابراتي به سمت ادغام پيش ميروند

8989
اسفند
بهمن و دی
چهارم / /آذر
شماره پنجم

در منطق��ه توازن ،هم اقتصاد خود را توس��عه دهد و هم
بخشي از تجهيزات مورد نياز خود را در کشور توليد کند.
به نظر تعدادي از کارشناس��ان ،تالش امارات متمرکز بر
توليد تجهيزات زميني و دريايي است .هر چند که در کنار
چنين صنايعي دولت امارات ناچار است به دنبال گسترش
تواناييهاي خود در زمينههاي جانبي چنين صنايعي نيز
باشد .آنان نياز به متخصصان طراح ،مهندسين و مديران
پروژه و برنامه ريزي دارند و نيز نيازمند کارگاهها و صنايع
تعمير و نگهداري هس��تند .هر هف��ت دولت محلي در
امارات از طرح منطقه توازن پشتيباني ميکنند و تالش
دارند تا ش��رکتها و سرمايهگذاران خارجي را به شرکت
و س��رمايهگذاري در اين طرح تشويق کنند .آنان تالش
ميکنند ،تمام صنايعي که به حوزه نظامي مربوط ميشود
در اين ناحيه متمرکز شوند .در پايتخت نيز دولت ابوظبي
ب��ه همراه ش��رکت هواپيمايي ابوظبي در حال س��اخت
مجتمع تحقيقات فضايي در ناحيه العين هستند که بطور
مستقيم و غير مستقيم طي  10سال آينده ده هزار شغل
ايجاد ميکند .در عين حال در س��ال  2013لنگرگاهي
براي تعمير و نگهداري تجهيزات دريايي راهاندازي ميشود
تا بطور تخصصي به کار نگهداري و تعمير تجهيزات نظامي
بپردازد .اشتياق امارات به توسعه نظامي و سرمايهگذاري
آنها در اين بخش نش��ان دهنده افزايش نگرانيهاي اين
کش��ور اس��ت و اين نگاه ميتواند تم��ام منطقه بحراني
خاورميانه را تحت تاثير خود قرار دهد.
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دهکده جهانی

روندهمگرايي
اتحاديه اروپا
به ضد خود
تبديل شده است
در سال ،2011
ايده اتحاديهاي
متحدتر با شک و
ترديدعميقتري
نسبت به آنچه در
سالهايگذشته
ديده بوديم مواجه
خواهد شد

مجله فارنپالسي ،اروپا در سال  2011را پيشبيني ميکند

سال سخت يونان ،ايرلند ،پرتغال ،اسپانيا و ايتاليا
سال گذشته ،سال چندان آساني براي
اروپا نبوده و س��ال  2011نيز چندان
بهتر به نظر نميرسد .در حال حاضر
اميدها براي آنکه کمک مالي به ايرلند
 که از آن به بس��ته نجات ايرلند تعبير ميش��ود  -ازسرايت بحران بدهيها جلوگيري کند ،نقش برآب شده
اس��ت .پرتغال ،اسپانيا ،ايتاليا و بلژيک در حال حاضر
با فش��ار و رکود بازار روبرو هس��تند و در صورت بدتر
شدن وضعيت ،اتحاديه اروپا و صندوق بينالمللي پول
به احتمال زياد خود را براي برخي کمکهاي سازمان
يافته به پرتغال آماده ميکنند.
ممکن است مساله به اين هم محدود نشود .ايتاليا
و بلژيک ممکن است کش��ورهاي بعدي باشند که با
مشکالت ناشي از پيوستگي بازار يورو مواجه ميشوند،
و کش��ورهاي خ��ارج از منطقه يورو
مانن��د مجارس��تان و روماني ممکن
است با بررسي دقيق و موشکافانهاي
در امور مالي خود توسط اتحاديه اروپا
روبرو شوند .کارشناسان مالي ناظر بر
منطقه يورو در حال حاضر توانايي و
تمايل کشورهاي منطقه مرکزي يورو
(به ويژه آلمان) را در صرف کمکهاي
مال��ي مورد ني��از ،فرات��ر از تعهدات
تس��هيالت ثبات مالي اروپا ()EFSF
ابراز ترديد ميکنند .نگرانيهاي اين
چنيني پرسشهاي اساسي و مهمي
را درب��اره دوام بلن��د مدتتر يورو به

ميان آورده است .اگر کشورها يورو را ترک کنند ،همه
بازنده خواهند بود .به همين دليل اين سناريو در اين
مرحله امکان اجرای بااليي ندارد ،اما برخي از کشورها
با چشمانداز جدي تجديد سازمان مالي و اقتصادي يا
عدم حضور در اين بازار مواجه هستند و به دنبال کاهش
ارزش پول يا تقال براي کاهش قيمتهاي داخلي ،بسيار
فقيرتر خواهند شد .چند سال آينده به ويژه براي يونان،
ايرلند ،پرتغال ،اس��پانيا و ايتاليا دشوار خواهد بود .به
عبارت ديگر مرز روشني بين شمال و جنوب در حال
ظهور است .کشورهاي جنوب ،در هر دو بخش غرب و
شرق اروپا ،با انواع چالشها از سياستهاي مالي گرفته
تا ايجاد توازن در اقتصاد کالن و رقابتي روبرو هستند
که غلبه بر آنها در کوتاه مدت بسيار دشوار مينمايد.
در اثر اين چالشها قبال هم ناآراميهاي اجتماعي در

بس��ياري از اين کشورها ديده شده و انتظار ميرود در
سال  2011نيز شاهد چنين وقايعي باشيم.
در نگاه کلي ،رون��د همگرايي اتحاديه اروپا به ضد
خود تبديل شده است .براي بازارهاي سرمايه ،اين بدان
معني اس��ت که بازده اوراق قرضه منتشر شده توسط
اعضاي غير مرکزي اتحاديه اروپا ،قابل مقايسه با ميزان
بازدهي که در بازار اعضاي مرکزي اين اتحاديه عرضه
ميکند ،نيست .اين مشکل نه تنها در کشورهاي غير
مرکزي منطقه يورو مانند يونان ،ايرلند ،پرتغال و اسپانيا
مشاهده ميگردد ،بلکه همچنين در ميان کشورهاي
غيرعضو منطقه يورو اتحاديه اروپا مانند مجارس��تان،
روماني و بلغارس��تان نيز ديده ميش��ود .اين اختالف
ناش��ي از دو منبع است :يکي کاهش اعتماد به کمک
جهاني که اتحاديه اروپا بتواند در منطقه يورو بهدست
آورد ،و ديگري شک و ترديد در ميان
فعالين بازار در مورد اشتياق سياسي
در شرق اروپا براي به کارگيري يورو.
در س��ال  ،2011ايده اتحاديهاي
متحدتر با ش��ک و ترديد عميقتري
نس��بت به آنچه در سالهاي گذشته
دي��ده بوديم مواجه خواهد ش��د .اما
اتحاديه اروپا اين فرصت را دارد که از
اين بحران براي فراهم آوردن مقدمات
اصالحاتي که تنها اين گونه بحرانها
شرايط انجام شان را فراهم ميآورند،
استفاده کند .سياست گذاران در حال
حاضر در سه مسير فعاليت ميکنند:

بازسازي به شرکتهاي منطقهاي نياز دارد
ناکامي پروژههاي خانهسازي اروپاييها در افغانستان
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افغانستان سالها اس��ت با جنگ و خونريزي
دست و پنجه نرم ميکند ،در چند سال اخير
تالشهايي براي بهبود زندگي مردم انجام شده
اما اين به هيچ عنوان کافي نبوده است .در اين
ميان چندين موسسه خيريه خارجي در اين
کش��ور تالش ميکنند براي افراد بيبضاعت
خانه بسازند؛ آنها براي پيش��برد اين پروژهها
از ش��رکتهاي ساختماني خارجي کمک ميگيرند و اما
اطالعات ناقص اين شرکتها از
مشکالت آب و هوايي افغانستان
کار را ب��راي آنه��ا دش��وار کرده
است .بس��ياري از مقاطعهکاران
خارجي – عمدتا اروپايي  -که در
افغانستان با سرمايه خيرين کار
ميکنند بدون توجه به ش��رايط
آب و هوايي سخت افغانستان که

در تابستانها به  + 40و در زمستانها به  – 20ميرسد،
ساختمانها را ميس��ازند و به سرعت نيز کشور را ترک
ميکنن��د آن ه��م در حالي که از مصالح مناس��ب براي
اينگونه شرايط نيز استفاده نميکنند .آنها حتي به اين
مس��اله توجه نميکنند که مردم چگونه ميتوانند از اين
ساختمانها استفاده کنند .آني فينسترا ،زن معمار هلندي
که هفت س��ال است در افغانستان فعاليت ميکند يکي
از کساني است که نسبت به اقدامات کنوني شرکتهاي

ساختمان ساز خارجي معترض است .فينسترا با استفاده
از س��رمايهاي که س��ازمانهاي خيريه در اختيار او قرار
ميدهند کار ساختمانس��ازي براي افغانها را به پيش
ميبرد .او اخيرا بودجهاي  3/7ميليون دالري را به دست
آورده و قرار است فعاليتهايش را سرعت بخشد .هرچند
که او در اين راه با مش��کالت فراواني دس��ت و پنجه نرم
ميکند .او ميگويد :بازسازي خانهها محدود به مصالح و
کاربرد آنها نميشود در درجه اول نياز به شناخت مردم
داريم و بعد باي��د به آنان کمک
کرد تا بر اساس شناخت خودشان
از وضعيت و مکانشان خانه خود
را بس��ازند .در اين راه ميتوان از
تکنيکهاي ساخت و ساز بومي
و افراد محلي استفاده کرد در غير
اين صورت بازسازي بدون حضور
و دخالت خود مردم کاري بيهوده

اول ،ايجاد مکانيزمي دائمي براي حل بحران که شامل
نوعي تقسيمکار با سرمايهگذاران خصوصي باشد.
مسير دوم شامل اصالحات مالي است که در واقع
رشد و ثبات را که در مراکز متعدد ،سالهاي متمادي
ناديده گرفته ش��دهاند تقويت ميکند .و قسمت سوم
ايج��اد توازن مجدد در اقتصاد ب��ا تمرکز بر بازار کار و
اصالحات قضايي براي بهبود رقابت اقتصادي است.
اما در اجالس ش��وراي اروپا در اواسط ماه دسامبر،
سياستگذاران تنها به تعهداتي محدود براي پيشبرد
اهداف باال ملزم ش��دند و به نظر ميرس��د در ماههاي
آينده مذاکرات بيشتري در اين زمينه الزم باشد .اما به
هرحال رهبران و سياستگذاران بر ايجاد يک مکانيسم
دائمي توافق کاملي دارند که به کشورهاي منطقه يورو
که گرفتار بحران بدهيها هستند کمک خواهد کرد.
گروههاي تاثيرگذار در بازار نياز به جزييات بيشتري در
مورد نحوه کارکرد مکانيزمهاي مهار چنين بحرانهايي
دارن��د ،ه��ر چند که چني��ن نگاهي گام��ي به پيش
محس��وب ميش��ود .نظارت و تقويت بازارهاي مالي
به کمک برخي مجازاتهاي س��خت گيرانه و قوانين
نظارتي توسط کميس��يون اروپا احتمال اين را دارد تا
کارها را سادهتر و درستتر به پيش ببرد.
اقتصادهاي گوناگ��ون و متنوع اروپايي ني��از دارند تا
رقابتيتر عمل کنند .اعتقاد به توانايي اتحاديه اروپا براي
ايجاد توازن صحيح اقتصادي ،نيازمند ايمان به اراده سياسي
هر دو طرف اجالس بروکسل (ايتاليا ،پرتغال و اسپانيا و)...
و کشورهاي مرکزي منطقه يورو است تا تغييرات دردناکي
را بر سيستمهاي اقتصادي خود اعمال کنند .متقاعد کردن
کشورها به لزوم اين تغييرات ،و متقاعد کردن عموم مردم
خسته از بحرانها براي پذيرش اين امر که اين مشکالت
تا بعد از س��ال  2011نيز ادامه خواهد داشت ،بزرگترين
چالش پيش روي اروپا خواهد بود.
منبع :فارن پالسی

آنهاي�ي ک�ه به کربلا س�فر ميکنند با
مجموعههاي مس�کوني عظيمي مواجه
ميشوند که به سرعت در حال ساختاند.
اين پروژه توسط شرکت بلوم ()Bloom
که مقر اصلي آن در ابوظبي قرار دارد در
حال اجراس�ت .اينک اين مجموعههاي
عظي�م به عن�وان نم�ادي از پيش�رفت
اقتصادي در عراق ش�ناخته ميش�وند.
ب�ه اعتقاد ي�ک س�رمايهگذار محلي در
عراق ،ريسک بااليي براي سرمايهگذاري در اين
کش�ور وجود دارد اما در کنار آن سود زيادي در
آن هس�ت .به اعتقاد بسياري اگر محل مناسبي
براي س�رمايهگذاري در ع�راق پيدا کنيد و همه
چي�ز خ�وب پيش ب�رود ،ي�ک س�رمايهگذاري
کوچک ميتواند موفقيت بزرگي در پيش داشته
باش�د .به خاطر همين نگاه ،امروزه تعداد زيادي
از س�رمايهگذاران باور دارند که س�رمايهگذاري
در ع�راق ارزش خط�ر ک�ردن را دارد .در چنين
شرايطي است که گزارش شده مقامات عراقي در
حال رسمي کردن قراردادي با شرکت نفتي رويال
داچ ش�ل در زمينه س�رمايهگذاري در حوزههاي
نفتي اين کش�ور هس�تند .ارزش اين قرارداد 12
ميليارد دالر برآورد ش�ده است .هرچند که اين
قرارداد نياز به تاييد دولت عراق دارد با اين حال
تحليل گران نسبت به اجراي آن بسيار خوشبين
هس�تند زيرا اين قرارداد کمک مهمي به اقتصاد
عراق ميکند و از طرف ديگر باعث متقاعد شدن
ديگر س�رمايهگذاران براي سرمايهگذاري در اين
کشور ميشود.
در طي ساليان اخير مسائل امنيتي باعث شده
بود تا تعداد بس�ياري از سرمايهگذاران خارجي،
دور از مناطقي مانند کرکوک براي سرمايهگذاري
ق�رار بگيرند ولي در حال حاظر به نظر ميرس�د
ش�رايط در حال تغيير است .ش�رکت رويال داچ
ش�ل تصميم دارد تا در حوزه نفتي عظيم اطراف
بصره اقدام به س�رمايهگذاري کن�د .اين منطقه
يکي از مناطقي است که نزديک به محل صادرات
بخش اعظم نفت عراق از طريق خليجفارس است.
منطقه بصره يکي از مناطقي محسوب ميشود که

از س�ال  2003در گرداب خشونتهاي کور دست و
پا ميزند اما امروزه ش�رايط بسيار با ثباتتر به نظر
ميرس�د .البته تنها نفت نيست که سرمايهگذاران
را تشويق به س�رمايهگذاري در عراق ميکند بلکه
بسياري از سرمايهگذاران از کشورهاي اطراف شروع
به س�رمايهگذاري در زمينه املاک و نيروگاههاي
برق کردهاند .به عنوان مثال ش�رکت ب�رق اردن با
سرمايهگذاري مشترک با شرکت جنرال الکتريک
( )GEتوانسته است برق شمال عراق را تامين کند.
در طي س�ال گذشته س�رمايهگذاريهاي مشترک
خارجي در عراق به مبلغ  10ميليارد دالر رسيده که
رکوردي قابل توجه است.
امارات متحده عربي و تعدادي از کشورهاي حوزه
خليجفارس پيش�گامان سرمايهگذاري و توسعه در
اقتصاد آينده عراق به حساب ميآيند .از نظر محمد
الهاشمي رئيس ارزيابي و مديريت سرمايهگذاريها
در ابوظبي «کش�ور ع�راق در حال خارج ش�دن از
دوران بسيار سختي است و نبايد اجازه دهيم که در
اين راه شکست بخورد .با اين حال اقتصاد عراق نياز
به سرمايهگذاري واقعي دارد نه قول سرمايهگذاري و
کمک خارجي».
تا زماني که اقتصاد عراق به قيمت نفت وابس�ته
اس�ت اين احتمال ميرود که با تغييرات سياسي و
امنيتي ،مشکالت پيشبيني نشدهاي در دراز مدت
ب�راي اقتصاد اين کش�ور پديد آي�د و در کنار اين
مس�اله ،اين کشور با مشکل فرس�ودگي بافتهاي
زي�ر بنايي مواجه اس�ت .همان گونه که ق�رارداد با
رويال داچ ش�ل نش�ان داد ،اقتصاد ع�راق در حال
خارج ش�دن از يک رکود طوالني ناش�ي از جنگ و
خرابي است و اين باعث اعتماد ديگر سرمايهگذاران
ميشود که شهري مانند بصره با آن سابقه خونريزي
و خشونت امروز در حال بازسازي و برقراري آرامش
است .سرمايهگذاران بسياري تقويت ثبات و امنيت
را در ع�راق انتظار ميکش�ند و پديد آمدن چنين
ش�رايطي باعث ميشود تا ريس�ک سرمايهگذاري
به حداقل برس�د آن هم در شرايطي که بسياري از
نشانهها نويد بخش اين هستند که سود سرشاري از
سرمايهگذاري در عراق بهدست خواهد آمد.
منبع :سرمقاله روزنامه نشنال
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اميدواري تحليلگران به حرکت رو به جلوي اقتصاد عراق
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اس��ت .پول تنها راهحل براي رفع معضل خانههاي ويران
در افغانس��تان نيست بلکه استفاده از فکر نيز بايد همراه
آن باش��د .در خارج از کابل ش��هرکي با الهام از معماري
يوناني و رومي با س��تونهايي بلند و ايوانهايي وس��يع
ساخته شده آن هم در شرايطي که وضع جوي آن منطقه
اجازه استفاده از چنين فضاهايي را نميدهد .دليل عمده
چنين پيش آمدهايي استفاده از پيمانکاران خارجي است
که بيشتر آنان در پاکستان مستقر هستند ،چون آنها با
هزينههاي کمتري نسبت به سازندگان محلي ساختمان
ميسازند .در اين ميان شرکتهايي هم وجود دارند که در
تمام فعاليتهاي خود از نيروها و مصالح محلي استفاده
ميکنند .آنها با اين کار نه تنها باعث ايجاد مش��ارکت
مردم در بازس��ازي محيط زندگي خود ميشوند بلکه از
تجربيات آنها نيز استفاده ميکنند .چنين کارهايي در
افغانستان هرچند اندک اما باعث شده تا تعدادي از افراد
محلي کار بهدست آورند يا کاري ياد بگيرند و اين مساله به
آنها کمک کرده تا شرايط زندگي بهتري داشته باشند يا
از پيوستن آنها به نيروهاي طالبان جلوگيري کرده است.
ترديدي نيست که راه زيادي تا بازسازي کامل افغانستان
باقي مانده است.

به خطرش ميارزد!
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کتابهاي آيندهنگرانه

کتابخانه

توگو با آیندگان
گف 
معرفي پنج کتاب مهم درباره آيندهنگري
از ديد موسسه تحقيقاتي رند
مرکز غيرانتفاعي فردريک پارده در موسسه رند يک مرکز مهم تحقيقاتي است که به بررسي وضعيت
انس�ان در آينده ميپردازد .بخش «سياستهاي دراز مدت جهاني» و «آينده انسان» در اين مرکز ،پنج
کتاب مهم و دوران ساز درباره «آينده انسان» را معرفي کرده است .خيلي اوقات بحث در مورد آينده به
تالشهاي انجام شده در گذشته براي تفکر در مورد آينده اختصاص داشته است ،اما کتابهايي که در اين
بخش معرفي ميشوند به روشهاي تفکر درباره آينده نظر دارند .اگر چه هيچ مجموعهاي جامع از روشهاي
تحقيق آينده وجود ندارد ،اما تلفيقي از بهترين روشهاي عمده توسط جروم گلن و تئودور گوردون از
پروژه هزاره  AC/UNUانجام ش�ده اس�ت .کتابهاي اين ردهبندي يا مجموعهاي از روشهاي تکميل
کننده ليس�ت پروژه هزاره هستند و يا به پيش�رفتهاي اخير درباره تفکر در مورد آينده در درازمدت
ميپردازند.

نگر
آینده
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شکل دهي يک صد سال آينده :روشهاي جديد
براي تحليلهاي کمي و دراز مدت سياسي –
2003

رابرت جي .لمپرت ،ستيون دابليو .پوپر و ستيون
سي .بانکس
اين کتاب روشي را توصيف
ميکند که در مرکز تحقيقات
 Pardeeموسسه RAND
ب��راي مديري��ت ابهام��ات
درب��اره آينده تهيه ش��ده و
به نوعي ترکيبي از بهترين
ويژگيه��اي کامپيوتره��ا و
انسانهاس��ت .از اهداف اين
روش ،ارائه تصميمات سياس��ي است که در برابر ابهامات
نس��بت به آينده مقاومند و با اين کار گزينههاي تصميم
گيرندگان در آينده را تا حد امکان حفظ ميکند .محور اين
روش يک محيط محاسباتي است که مدلهاي کامپيوتري
ميتواند به آن متصل شوند .اين مدلهاي کامپيوتري براي
توليد س��ناريوهاي مختلف و کنارهم قرار دادن اطالعات
مرتبط بر روي مسالهاي از پيش طراحي شده در محيطي
به نام  XLRMاس��تفاده ميشوند .هر کدام از حروف در
اين کلمه به معناي خاصي استفاده شده است X :ابهامات
بيروني که بر آينده تاثير ميگذارند L ،اهرمهاي کوتاه مدت
سياسي M ،مقياسهايي براي رتبه بندي نتايج مدل و R
روابط بين متغيرها در مولد سناريو را نمايندگي ميکنند.
به عبارت ديگر مولد س��ناريو رفتار فرض شده و سيستم
تحت بررس��ي ( ،)Rاهرمهاي سياسي که ميتوانند رفتار
سيس��تم را تحت تاثير قرار دهن��د ( ،)Lمقياسها براي
کمک به تصميم گيري درباره ميزان خوبي اثر يک اهرم
سياسي ( ،)Mو عدم قطعيت ذاتي آينده طوالني مدتتر
( )Xرا در خود جا داده است .اين محيط محاسباتي سپس
ميتواند طيف گستردهاي از اهرمهاي سياسي را بر طيف
گستردهاي از آيندههاي ممکن اجرا کند و «دورنماهايي »
از ميزان کارايي اهرمهاي سياسي مختلف را ترسيم نمايد.
سپس فرد ميتواند با ترکيب اهرمهاي سياسي به تالش
براي توليد سياستهايي که در سراسر گستره عدم قطعيت
آينده خوب قلمداد ميشوند اقدام نمايد .پس از آنکه افراد
به اين نتيجه رسيدند که اين سياستهاي انتخابي بهاندازه
کافي خوب هستند ،ميتوانند براي آزمايش سياستهاي
ترجيحي خود ،آيندههاي ممکن ديگري را نيز به سيستم
وارد کنند .حتي براي سناريوهاي تا حدودي پيچيده هم
ميتوان ديد که قدرت محاسباتي مدرن و قابليت پخش
محاسبات ميان چند ماشين محاسبهگر ،امکان آزمودن
دهها گزينه سياس��ي در برابر صدها ،ه��زاران و در برخي
موارد ميليونها آينده مختلف را فراهم آورده است .يکي از
مهمترين جنبههاي اين تکنيک ،توانايي آزمودن همزمان
گزينههاي سياسي در برابر چند سناريو در يک زمان است.
براي مثال ،اگر س��ه نفر را که مدلهاي مختلف ذهني از
چگونگي نحوه کار سيستم آب و هواي زمين دارند در نظر
بگيريم ،هر يک از اين مدلهاي ذهني را ميتوان در يک
مولد سناريو مجزا قرار داد و سياستها ميتوانند در مقابل
همه اين سه مولد سناريو به طور همزمان آزمايش شوند.
اين کار ،ناظران را قادر ميسازد تا در شرايط معلوم ،ببينند
که سياستها در برابر کارکرد مدلهاي ذهني آنها چگونه
عملميکنند.

چه کسي پرداخت خواهد کرد؟ رويارويي با
مسن شدن جوامع ،تغييرات آب و هوايي ،و
ديگر چالشهاي بلند مدت مالي 2003 -

پيترهلر
استدالل هلر بر چهار ِ
بحث
ب��ه دق��ت پ��رورش يافت��ه
اس��توار اس��ت )1 :برخي از
تغيي��رات مهم س��اختاري
ب��ا احتمال قري��ب به يقين
رخ خواهن��د داد ،از جمل��ه
جابجايي در س��اختار سني
جمعيتها ،تغيير در شرايط
آب و هواي��ي ،ادامه روند جهاني ش��دن ،و رش��د فزاينده
پيش��رفتهاي فناوري؛  )2اين تح��والت به احتمال زياد
به پيامدهاي قابل توجه مالي منجر خواهند شد .در وهله
نخست به دليل تعهدات صريح و روشن سياسي که قبال
از طرف دولتهاي کشورهاي صنعتي جهان داده شده و
نيز «به دليل بسياري از اولويتهاي مالي نسلهاي آينده
که در طول تاريخ بيسابقه بوده است»؛  )3آن چه ممکن
اس��ت دغدغههايي در آينده دور به نظر برسد در محيط
اقتصادي کنوني ميتواند تصميمات سياسي کوتاه مدت
و مي��ان مدت را نيز تحت تاثير قرار دهد؛ و  )4شکس��ت
در پاس��خگويي به اين تح��والت در دراز مدت ،وضعيت
آينده انسان را تحت تاثير قرار خواهد داد .به عبارت ديگر،
نيازهاي آينده و افق کوتاه برنامهريزي مالي در ترکيب با
تغييرات ساختاري قابل مشاهده ،در درازمدت اين قطار را
از خط خارج خواهد کرد .هلر اس��تدالل ميکند که اين
خطر قابل اجتناب است زيرا ما دانش کافي در مورد برخي
از اين تحوالت درازمدت را در اختيار داريم و ميتوانيم با
توجه به عواقب محتمل آنها چارچوب سياستهاي مالي
امروز را تدوين کني��م .او نه تنها به ارائه راهحلهاي فني
براي برنامهريزيهاي درازمدت مالي ميپردازد بلکه از آن
مهمتر راهکارهاي چگونگي غلبه بر موانع سياس��ي را نيز
ارائه ميدهد.
تاريخ کالن و کالن تاريخ نويسان :دورنمايي از
فرد ،جامعه و تحوالت تمدن1997 -

بحرانهاي جهاني ،راهحلهاي جهاني2004-

آيندهپردازي2004-

ادوارد کورنيش
اين کتاب مقدمهاي خوب
و خواندن��ي ب��راي بحث
کلي درب��اره آيندهپردازي
اس��ت که توسط رئيس با
سابقه انجمن جهان آينده
به نگارش درآمده است .به
خصوص فصلهاي مربوط
به تاريخچه آيندهپردازي،
واژه نامه و کتابشناسي قوي به همراه خالصهها بسيار
عالي هستند .اين کتاب خواننده را با تکنيکهايي که
تحليلگران از آنها براي تحليل شرايط آينده استفاده
ميکنند ،آشنا ميکند.

نگر
آینده

بيورنلومبرگ
در اين کتاب روشي جالب
توجه براي تنظيم بودجه در
درگيري با اهدف بلند مدت
ارائه ش��ده است .لومبرگ
رهب��ري گروه��ي ب��ه نام
«اجماع کپنهاک» را عهده
دار بوده که ميخواستهاند
يک سيستم رتبه بندي به
کمک تحليل هزينه-فايده ( )CBAبراي چالشهاي
عمده پيش روي بش��ريت به وجود آورند .اولين کار در
اين راه فراهم آوردن فهرس��تي از  32عنوان از چنين
چالشهاي بزرگ بوده اس��ت .سپس نظر کارشناسان
براي شناسايي  10مورد از نويدبخشترين اين چالشها
از ديدگاه هزينه-فايده بررسي شده است .اين فهرست
ده تايي شامل تغييرات آب و هوايي ،بيماريهاي واگير،
منازعات قومي و گسترش سالح ،دسترسي به آموزش
و پرورش ،بيثباتي مالي ،حکومت و فساد ،سوء تغذيه و
گرسنگي ،مهاجرت ،بهداشت و دسترسي به آب پاک ،و
يارانهها و موانع تجاري است .در هر يک از اين ده زمينه،
از فردي شناخته شده با تخصص اقتصاد در همان زمينه
براي نوشتن يک مقاله دعوت شده است .در هر کدام از
اين مقاالت )1 :بازبيني مختصري از ابعاد چالش به عمل
ميآيد )2 ،بين يک تا پنج راهکار عملي شناخته شده
براي پاسخ گويي به چالش مورد نظر مورد بررسي قرار
ميگيرد و  )3مروري گسترده از تحليل هزينه-فايده در
همان زمينه و اعمال آنها به فرصتهاي مختلف انجام
ميشود .براي هر مقاله از دو پژوهشگر ديگر براي ارائه

توين بيغرب
را در نوعي فاز
فروپاشيميبيند
که در آن «اقليت
خالق» تبديل به
اقليتتاثيرگذار
ميگردند و تالش
ميکنندکنترل
پرولتاريايداخلي
و خارجي را با زور
بدستگيرند
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يوهانگالتونگوسهيل
عنايت ا...
«تاريخکالنبهعنوانمطالعه
تاريخ نظامهاي اجتماعي ،در
امتداد مسيرهاي مجزا و در
جس��تجوي الگوها تعريف
ميشود.مطالعهکنندگاناين
عرصه به دنبال وقوع و تکرار
برخي از تمهاي به خوبي تعريف ش��ده هستند و تاريخ
کالن روند وقايع در طول زمان را دنبال ميکند تا جايي
که خط س��يرها را مشاهده کرده و برخي مکانيسمهاي
زير بنايي را شناس��ايي نمايد .اين مکانيسمها ،زير بنايي
خواهند بود براي کس��اني که ميخواهند در مورد آينده
دراز مدتت��ر تفکر کنند ».اين مطالعه منحصر به فرد و
جذاب  20محقق فعال در عرصه تاريخ کالن اس��ت که
از مورخ چيني «سو چي ين» در قرن دوم پيش از ميالد
گرفته تا نامهاي آشناتري مانند آگوستين ،آدام اسميت،
ي را شامل ميشود و
هگل ،مارکس ،وبر ،تيلهارد وتوين ب 
پس از آن به فرضيه گايا از جيمز الوالک ميرسد .به هر

محقق تاريخ کالن بخشي اختصاص يافته که به بررسي
مختصري از شرايط زندگي وي و شرح مختصري از نظريه
تاريخ نگاري کالن وي ميپردازد( .زني با نام ريان ايس��لر
بخش مربوط به خود را نگاشته است) .اين نگارندگان تاريخ
کالن سپس در ده سرفصل با يکديگر مقايسه شدهاند که
نهمين سرفصل به ديدگاهش��ان درباره آينده اختصاص
دارد .چنانکه انتظار م��يرود ،نگارندگان تاريخ کالن هر
ي��ک ديدگاههاي متفاوتي درباره آين��ده دارند .به عنوان
مثال ،هربرت اسپنسر با استفاده از استعارهاي بيولوژيکي،
پيدايش يک دول��ت جهاني را پيشبيني ميکند که به
عنوان مغزمتفکر تمدن عمل ميکند .پيتريم سوروکين
نيز معتقد اس��ت که غرب در انتظار دو مرحله نهايي فره
ايزدي و رس��تاخيز– در انتظار رهبري جديد -در مرکز
تمدن قرار خواهد گرفت .سايرين نيز ديدگاههاي خود را
در اين باره دارند .نويسندگان کتاب ميگويند که در ميان
تاريخ کالن نگاران مورد مطالعه« ،هيچ کدام بهاندازه توين
بي( )Toynbeeدر مرکز بررسي اين کتاب قرار ندارد».
برداشت آنان از ديدگاه «توين بي» از آينده جالب به نظر
ميرس��د .به نظر نويس��ندگان،توين بيغرب را در نوعي
فاز فروپاش��ي ميبيند که در آن «اقليت خالق» تبديل
به اقليت تاثيرگ��ذار ميگردند و تالش ميکنند کنترل
پرولتارياي داخلي و خارجي را با زور بدست گيرند ».اين
فاز ممکن است زمان زيادي به طول بيانجامد ،اما به نظر
آنها در اين مرحله « ،نوعي از کليس��اي عمومي به وجود
خواه��د آمد و در آن زمان ارزشهاي بازتوليد [پايداري]،
در برابر بهره کشي از مردم قرار ميگيرد».

تفسيرهاي تکميلي استفاده شده است .در مرحله ماقبل
آخر ،هشت تن از اقتصاددانان برجسته به مدت پنج روز
در کپنهاگ طي نشستي گرد هم آمدند تا به هر مقاله و
شرح آن در مدت نصف روز گوش فرا دهند و نويسندگان
و تفسيرکنندگان را به چالش گيرند .در نهايت اين هيات
متشکل از هشت اقتصاددان ،فهرست تمامي فرصتها
را بر مبناي نسبت هزينه-فايده آنها رتبه بندي کردند.
قرار بر اين شد که اين روند حداقل يک بار ديگر در سال
 2008نيز تکرار گردد .اين کتاب همه مقاالت چالشي
و نظرات ارائه ش��ده را به همراه رتبه بندي هر کدام از
هشت اقتصاد دان در هيات نهايي و نظرات آنها را ارائه
ميدهد .رتبه بندي نهايي فرصتها با ميانگين گرفتن
از رتبهبندي ارائه ش��ده توسط تکتک اين هشت نفر
به دس��ت آمده است .فرصتهاي فهرست شده جالب
هستند اما دستيابي به تجزيه و تحليل هزينه  -فايده
براي بسياري از آنها مشکل ساز بوده است .هيات هشت
نفره هم به پيش شرط سازماني براي موفقيت وهم به
تقاضاي فوريتهاي اخالقي يا انساني اهميت داده است.
همچنين اين هيات موضعش اين بوده که هزينههاي
سياس��ي بايد حذف ش��وند و فقط هزينههاي اقتصاد
عملي بايد در نظر گرفته شود .حتي با اين وجود اين،
کميته نتوانسته همه فرصتها را رتبه بندي کند و تنها
به رتبه بندي  17تاي آنها اکتفا نموده است .با اين حال،
رتبه بندي نهايي جالب توجه است .چهار موردي که در
اين رتبه بندي با عنوان بسيار خوب از ديدگاه تحليل
 CBAمعرفي شدهاند از اين قرارند :کنترل اچاي وي/
ايدز ،ارائه ريزمغذيهاي الزم براي کودکان ،آزاد سازي
تج��ارت ،و کنترل ماالريا .چهار م��وردي که به عنوان
سرمايهگذاريهاي بد در اين رتبه بندي اعالم شدهاند
شامل موارد زير بودهاند :برنامه کارگر مهمان غير ماهر،
ماليات بر توليد کربن ،پروتکل کيوتو ،و ارزش در معرض
خط ِر ماليات بر کربن .بسياري از کارشناسان بر وجود
راهکارهاي بهتر در زمينه کنترل تغييرات آب و هوايي
استدالل ميکنند و تا به حال پيشنهادات ديگري براي
بهبود در اين روند ارائه کردهاند .در مجموع ،اين روش
براي رتبه بندي بهترين سرمايهگذاري در بهبود شرايط
انسان در دراز مدت رويکردي جالب توجه اما چالشي به
شمار ميرود .اين طرح به وضوح بر تحليلهاي دشوار
 CBAو نظرات کارشناسان وابسته است ،اما ميتواند
طيف گستردهاي از چالشهاي عمده روياروي بشريت
را کاهش دهد.
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کافه آینده

بدترين
پيشبينيهاي تاريخ
برای پیشبینی آینده باید احتیاط کرد
پيشبيني روندهاي آينده يکي از پر مخاطرهترين
کارهاي دنياست ،اما با اطمينان از آينده دنيا حرف زدن
از آن هم خطرناکتر است و خيلي اوقات باعث رسوايي
گوينده ميشود .آنچه در پي ميآيد گزيدهاي است از
مشهورترين پيشبينيهاي اشتباه دنيا که احتماال در
زمان خودشان کامال عاقالنه به نظر ميرسيدند.

ما شما را دفن ميکنيم.

سال  1958با پيشبيني
اينکه کمونيسم شوروي بر
کاپيتاليسمآمريکاييپيروز
ميشود:

نيکيتا خروشچف ،رهبر اتحاد جماهير شوروي

سال :1899

هر چيزي را که ميشد ،تا حاال اختراع کردهاند.

چارلز اچ دوئل(مقام بلندپايه اداره ثبت اختراع
اياالتمتحده)

مسیحیان در آینده شد:

س��ال  1869اعالم نظریه
تکام��ل در پيش��گفتار
ي «منش��اء
کت��اب جنجال 
انواع» باعث خش��م شدید

دليلينميبينمکهديدگاههاياينکتابحساسيتهاي
مذهبي مردم را تحريک کند.

چارلز داروين

س��ال  1955در م��ورد
موسيقي راک اند رول:

تا ماه ژوئن از صحنه روزگار
محو شده است.

نظر مجله معتبر ورايتي

سال :1967
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اگر قرار باش�د يک چيز در دنيا تغيير نکند ،آن نقش
زنان در اجتماع است.

س��ال  1774در م��ورد
چگونگ��ي مواجه��ه ب��ا
مستعمرهنشينان شورشي
آمريکايي(انگلستان البته از
مهاجرین ساکن آمریکا شکست خورد و ایاالت متحده
آمریکا به وجود آمد):

با چهار يا پنج کشتي بادباني ،بدون يک سرباز ،کارشان
را خواهيم ساخت.

لرد نورث ،نخستوزير بريتانيا

سال :1959

بدون ترديد دوران تورم در جهان به پايان رسيده است.

صندوق بينالمللي پول

سال  1966با اعالم نظر در مورد تجارت الکترونيک ،در
زماني که کمتر کسي درباره آن چيزي شنيده بود:

خري�د از راه دور کاملا عملي اس�ت ام�ا محکوم به
شکست است؛ چون زنها دوست دارند از خانه بيرون
بروند ،دوس�ت دارند اجناس را وارسي کنند و دوست
دارند موقع خريد عقيده شان را تغيير دهند.

مجله تايم

س��ال  1864در جن��گ
اسپاتس��يلوانيا وقت��ي که
داش��ت از س��نگر خودي
در مورد مواضع دش��من و
قدرت آنها تخمينهايي ميزد:

آنها از اين فاصله نميتوانند حتي يک فيل را بزن...

نويل چمبرلين ،نخستوزير انگيس

سال  1988در مورد :HIV

اين ويروس مثل يک بچه گربه است.

دکتر پيتر دوئسبرگ ،استاد بيولوژي مولکولي در
دانشگاه يو.سي برکلي

س��ال  1964موقع��ي که
رونال��د ريگان ب��ه عنوان
بازيگ��ر نق��ش اول فيل��م
«بهترين م��رد» پذيرفته
نش��د (ریگان در  1981رئیس جمهور آمریکا شد و تا
 1989در این سمت باقی ماند):
قيافه اين مرد به رئيس جمهورها نميخورد.

مدير اجرايي شرکت فيلمسازي يونايتد آرتيست

سال :1905

زنان آبرومند و معقول به دنبال حق راي نيستند.

گرورکليولند
رئيس جمهور اياالتمتحده

 26اکتبر  1969س��یزده
سال پیش از آنکه مارگارت
تاچر نخس��توزیر بریتانیا
شود:

س��ال  1901و بع��د از
يک تجربه ن��اکام در پرواز
(برادران رای��ت در 1903
پرواز کردند):

مارگارت تاچر ،نخستوزير آينده انگليس

ويلبر رايت ،پيشگام صنعت هوانوردي در آمريکا
به برادرش اورويل

س�الهاي سال طول خواهد کشيد – البته نه در زمان
حيات من – که يک زن بتواند نخستوزير شود.

ديود رايسمن (دانشمند محافظه کار آمريکايي در
حوزه علوم اجتماعي)

جان لنگدان ديويس

قيصر ويلهم خطاب به سربازان آلماني

دموکراسي تا  1950نابود خواهد شد.

اي�ن دومي�ن ب�ار در طول تاريخ مان اس�ت ک�ه ما با
صلحي شرافتمندانه از آلمان به مقر نخستوزيري باز
ميگرديم .من معتقدم ما در عصر صلح زندگي خواهيم
کرد.

آخرين کالم ژنرال جان سدگويک

آگوست (1914جنگ جهانی اول تا نوامبر  ۱۹۱۸طول
کش��ید و به یکی از پرتلف��ات ترین جنگ های تاریخ
تبدیل شد):

سال  1936در کتاب «تاريخچه آينده» :

جهانی دوم آغاز شد):

 30سپتامبر (1938کمتر
از یک س��ال بعد ،یعنی در
۱سپتامبر ۱۹۳۹ ،آلمان به
لهستان حمله کرد و جنگ

شما به خانههايتان بر ميگرديد ،قبل از آنکه برگهاي
درختان بر زمين بيفتند.

انسان تا  50سال آينده نميتواند پرواز کند.

 2آگوست :1968

امروز پان�زده نوع اتومبيل خارج�ي در ژاپن فروخته
ميشود .صنعت خودروسازي در اين کشور نميتواند
سهم زيادي از بازار داخلي را از آن خود کند.
منبعfuturismic.com :

مجله بيزينس ويک

را
آینده
ما میسازیم
نگر
آینده
شماره چهارم  /آذر و دی 89

سال نو مبارک
یامقلبالقلوبواالبصار
یا مدبرالیل والنهار
یامحول الحول واالحوال
حول حالنا الی احسن الحال
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