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بازارها
واختاللدر
آيندهنگري
تفاوت كش��ت آبي و كش��ت ديمي در چيست؟ به طور
خالصه ميتوان گفت كه تفاوت در قطعيت یا عدم قطعيت،
در كوش��ش مستمر و نشستن و چش��م به آسمان دوختن
با اعتماد به نفس داش��تن به آينده و تنش رواني داشتن از
وضعيت محصول و تأمين زندگي آینده است .در كشت آبي
كنترل متغير مهمي همچون آب در اختيار كش��اورز است.
در حالي كه در كش��ت ديمي اين متغير از اختيار كش��اورز
خارج است .هيچ جامعهاي نميتواند اقتصاد خود را منحصر به
كشاورزي ديمي استوار كند ،به ويژه اگر اين جامعه در مناطق
كمباران باشد .هرچند كشاورزي ديم وجود دارد و به صرفه
هم هس��ت(در کنار کشاورزی آبی) ،ولي صنعت و تجارت و
مديريت ديمي براي جامعه مقرون به صرفه نيست .منظور

از صنعت و تجارت و مديريت ديمي آن است كه متغيرهاي
اصلي تأثيرگذار بر محصوالت اين فعاليتها پيشبينيپذير
و تحت كنترل فعاالن صنعتي و تجاري نباش��د .همچنين
اطالع��ات الزم (مثل اطالعات ماهوارهاي هواشناس��ي براي
پيشبيني بارش باران) هم در اختيار قرار نگيرد تا بر اساس
آن بتوان آيندهنگري مناسب و قابل اتكايي داشت .مهمترين
عاملي كه موجب ميشود فعاليت صنعتي و تجاري از حالت
علمي و اقتصادي خارج ش��ود و به س��وي صنعت و تجارت
ديم برود ،اختالل در نظام بازار است .بازار كار ،بازار سرمايه و
بازار كاال و خدمات .بازار به معناي دقيق كلمه بستري است
كه رفتار عوامل گوناگون در ميان اين بستر پيشبينيپذير و
قابل شناخت است .همانطور كه رفتار فيزيك نيوتوني و قانون

جاذبه اين امكان را فراهم ميكند كه نحوه واكنش اجس��ام
و اجرام نس��بت به يكديگر قابل محاس��به و شناخت باشد،
بازار نيز چنين امكاني را فراهم ميكند تا واكنش متغيرهاي
پول و س��رمايه ،كار و كاال و خدمات در حالتهاي گوناگون
پيشبيني پذیر ش��ود .اين امر بدان معنا نيس��ت كه دولت
نميتواند يا نميبايد در بازار دخالت كند ولی اين دخالت نبايد
در اصل سازوكار بازار باشد و آن را دچار اختالل کند .اگر هم
به هر دليلي دولت بخواهد كه كفه يك گروه يا يك فعاليت و
يا هر چيز ديگر را نسبت به گروه يا فعالیت ديگر متوازن كند،
نميتواند در ترازو دستكاري كند تا اين توازن برقرار شود ،زيرا
ترازوي دس��تكاري شده را ديگر نميتوان ترازو ناميد .دولت
ميتواند براي آن گروه يا فعاليت امكاناتي اضافي در نظر بگيرد

نقشه راه و آینده صادرات
راهکارهای تامین مالی صادرات بخش خصوصی

نگر
آینده

سید محمود حسینی
در دنیای پویا و پرتالطم امروز همه شرکتها و بنگاههای
رئیس مرکز مطالعات و
بخش خصوصی با اس��تفاده از مناب��ع مختلف تامین مالی
بررسیهایاقتصادی
در س��طح جهان قادر به ادامه و گسترش فعالیتهای خود
اتاقتهران
هستند و کمتر شرکت یا حتی کشوری را میتوان پیدا کرد
که بتواند به تنهایی نیازهای مالی و نقدینگی مورد نیاز خود
را برآورده س��ازد .از آن گذش��ته در حوزه صادرات ،دولتها
مشوقها و کمکهای ویژهای را نیز طراحی کردهاند تا بتوانند
با استفاده از آنها اس��تراتژیهای توسعه صادرات یا تولید و
خدمات صادراتمحور را تحقق و توس��عه بخشند؛ آنچنان
که این سیاس��تها در کشورهایی مانند کره جنوبی ،مالزی
و سنگاپور تاثیر بس��یار مهمی داشتهاست .دولت چین نیز
عالوه بر اعطای انواع جوایز و معافیتهای صادراتی از طریق
پایین نگه داش��تن ن��رخ برابری پول خ��ود در قبال ارزهای
معتبر خارجی ،بزرگترین کمک را به بخش صادراتی خود
کردهاست .در ایران نیز اقدامات بسیار متعدد و موثری برای
حمایت از صادرکنندگان اعطا انجام شدهاست که مهمترین
آنها عبارتند از:
 -1تاسیس بانک توسعه صادرات ایران در برنامه اول توسعه و
اعطای تسهیالت با کارمزد مناسب
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 -2تعیین درصدی از بودجه ارزی کش��ور به صورت اعتبار
صارداتی به کشورهای خریدار کاالی ایرانی از سال 1377
 -3کاهش نرخ تسهیالت اعتباری.
 -4اختصاص مبالغ زیادی جهت بسترس��ازی برای تحقق
راهبرد جهش صادرات از جمل��ه یک هزار میلیارد ریال در
سال .82
 -5اختصاص مبلغ  500میلیون دالر از موجودی حس��اب
ذخیره ارزی در اختیار بانکهای عامل در سال  1384تا آن
را به صورت تسهیالت به صادرکنندگان اعطا کنند.
 -6ایجاد صندوق توسعه.
 -7معافیت مالیاتی صادرکنندگان از جریمه شدن.
 -8پرداخت جوایز صادراتی و انتخاب صادرکنندگان نمونه:
روش��ن است که بخش مهمی از روند رو به افزایش صادرات
در سالهای اخیر ناشی از همین حمایتها و بسترسازیهای
دولته��ای مختلف بودهاس��ت ک��ه ج��ا دارد از زحمات و
تالشهای س��ودمند همه دس��تاندرکاران مربوطه تشکر
ش��ود .با این وجود و به دالیل مختلف سیاس��ی ما در یک
وضعیت خاص و پیچیدهای قرار گرفتهایم؛ موقعیتی که ناشی
از تحریمها و تنشهای سیاس��ی تاثیر بسیار مهمی بر روند

صادرات ما در آینده نهچندان دور بر جای خواهد گذاش��ت.
یکی از مهمترین این تاثیرات چالش تامین مالی یا نقدینگی
مورد نیاز برای صادرات کاالها و خدمات اس��ت .امید میرود
ک��ه دولت محترم با توجه به ای��ن راهکارها که خود نیز بر
اهمیت آنها واقف است و در اینجا صرفا جهت یادآوری به آنها
اشاره میشود به کمک صادرکنندگان آمده و آنها را در برابر
فشارهای تحریم حمایت نماید .این راهکارها که به اختصار
توضیح داده میشوند عبارتند از:
 -1احیای قراردادهای تهاتری :سالهاست که ما با فشارهای
تحریم از سوی غرب و امریکا روبهرو بوده و انواع تحریمها را
تجربه کردهایم و لذا ض��رورت دارد که با توجه به تجربیات
خود در سالهای گذشته خصوصا در دوران جنگ ،راهکارها
و روشهای آزمون شده را جهت روبهرو شدن با موج جدید
تحریمها دنبال کنیم و قراردادهای پایاپای را که در شکلهای
مختلفمانند( Botساخت،عملیات،انتقال)( Boot،ساخت،
بهرهبرداری ،مالکیت ،انتقال) ،قراردادهای بیع متقابل ،خطوط
اعتباری و ...میتوانند شکل بگیرند ،مجددا احیا نماییم و با
تشکیل کمیسیونهای مشترک با کشورهای دوست این نوع
روابط را توس��عه دهیم .در دوران اخیر عقد برخی قراردادها
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بدون مشارکت و همراهی بخش خصوصی از اثربخشی الزم
برخوردار نخواهند بود و ل��ذا دولت باید زمینه را برای ورود
بخش خصوصی به این نوع قراردادها هم فراهم نماید.
 -2حمای��ت از صن��دوق ضمان��ت صادرات برای پوش��ش
ریسکهای مختلف :صادرکنندگان برای سرمایهگذاری در
خارج یا صدور خدمات و کاال در مقابل ریس��کهایی مانند
تحریمها ،ریس��کهای مالی و اقتصادی ،پوشش و حمایت
کافی را ندارند و از آن مهمتر در برابر نوسانات نرخ ارز کامال
بیدفاع هس��تند .بنابراین حمایت دولت از صندوق ضمانت
صادرات برای پوش��ش دادن ریس��کهای مختلف خصوصا
ریس��ک نوس��انات نرخ ارز گام مهم��ی در حل چالشهای
صادرکنندگان خواهد بود.
 -3اعطای اعتبار صادراتی با بهره کم به کشورهای واردکننده
کاال و خدمات از ایران :دولت میتواند برای کشورهای هدف
صادرکنندگان ،خط اعتباری ویژه برقرار کرده و از این طریق
به تامین منابع ریالی صادرکنندگان کمک کند .نظیر آنچه
بانک توسعه صادرات در سال  72به ترکمنستان اعطا کرد؛
روشی که ترکیه از آن بسیار استفاده کردهاست.
 -4تقویت بانکه��ای خصوصی :بانک مرک��زی اختیارات
مح��دودی به بانکه��ای خصوصی دادهاس��ت و آنها اجازه
ورود ج��دی به حوزه عملیات ارزی را ندارند و حتی امکانات
خرید دِین و  Discountاسناد را که به نفع صادرکنندگان
گشایش مییابد نیز ندارند؛ به همین دلیل این بانکها هم از
نظر منابع ارزی و هم مص��ارف ارزی یا ایجاد تعهدات ارزی
از اختیارات بسیار محدودی برخوردارند و نقش چندانی در

تامین مالی صادرکنندگان بخش خصوصی ایفا نمیکنند.
 -5ورود مستقیم دولت در تامین منابع مالی از خارج :دولت
از این توان و قابلیت برخوردار اس��ت ک��ه از منابع خارجی
وام و تس��هیالت دریافت کن��د و از این روش برای کمک به
صادرکنندگان اس��تفاده نماید .دریافت ای��ن وامها عالوه بر
توسعه روابط اقتصادی با کشورهای بازار هدف ،میتواند توام
با ضوابط و شرایطی باشد که به توسعه صادرات به آن کشورها
نیز کمک کند.
 -6ایج��اد فض��ای مناس��ب برای بخ��ش خصوصی جهت
گفتوگ��و و مذاکره با س��رمایهگذاران خارجی :متاس��فانه
اظهارنظرهای بعضی از افراد غیرمس��ئول اما دارای جایگاه و
موقعیت در کشور ،فضایی را ایجاد کردهاست که بازرگانان و
کارآفرین��ان ایرانی در داخل و خارج جرات ورود به مذاکرات
جدی با طرفهای خارجی را ندارند و لذا پیشنهاد میشود
هرچه سریعتر مسئوالن به ویژه مسئولین قضایی و امنیتی

با برگزاری نشس��تهای کاری متعدد در رفع این نگرانیها
بکوشند؛ امری که بر روند جذب سرمایهگذاریهای خارجی
یا تامین مالی از خارج بسیار تاثیرگذار است.
 -7صدور ضمانتنامه ارزی :صدور ضمانتنامه ارزی توسط
بانک مرکزی یا س��ایر بانکهای دولتی روش مناسبی برای
اجرای پروژههای مختلف در داخل و خارج و جذب تسهیالت
از خارج است که تاکنون مورد توجه قرار نگرفت ه است.
 -8اعطای معافیت مالیاتی برای شرکتهایی که قادر به تامین
منابع مالی و سرمایهگذاری در بخش صادرات هستند.
 -9حمای��ت دیپلماتیک از ش��رکتهایی صادرکننده برای
توسعه روابط اقتصادی
 -10اجرای صحیح و سریع آییننامهها و مقررات محتلفی
که تاکنون تصویب شدهاست اما به دالیل مختلف در عمل به
صورت کامل اجرا نمیشوند.
 -11پرداخت وام به صادرکنندگان و تولیدکنندگان کاالهای
صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی
 -12نظ��ارت و کنترل بانک مرکزی بر تخصیص حداقل 6
درصد منابع بانکی جهت توسعه صادرات
 -13آزادس��ازی قیمت ارز یا احیای مج��دد نظام واریزنامه
جه��ت حمایت از صادرکنن��دگان در قبال ت��ورم داخلی و
چالشهای صادراتی
روش��ن اس��ت که راهکارهای فوق فقط بخشی از برنامه
توس��عه صادرات در ش��رایط ویژه کنونی میتوانند باشند.
راهکارهایی که برای تامین نقدینگی صادرکنندگان از اهمیت
خاصی برخوردارند.

بخشخصوصي
مفيد و كارآفرين،
بر اساس عقالنيت
اقتصادي و
خالقيت و نوآوري
و نيز پذيرش
ریسك ،موتور
اقتصاد را روشن
ميكند و به
جلو ميراند و با
آيندهنگريخود
قادر است كه موانع
كوچك و بزرگ
را از پيش پاي
اقتصاد بردارد
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تا در يك ترازوي واقعي با ديگران وزن متوازني پيدا كند .براي
مثال ابزارهايي مثل ماليات ،تعرفههاي گمركي يا كمكهاي
انتقالي براي اين مقصود مهم هستند ،ولي دستكاري كردن
در ساز و كار بازار تمامي عاليم راه را براي پيشروي بيخطر
يا كمخطر در بزرگراه اقتصادي از ميان ميبرد.
يكي از مشكالت مهم امروز جامعه ما ،بروز اختاللهاي
جدي در بازار كار ،پول ،س��رمايه ،كاال و خدمات اس��ت .اين
اختالل موجب زمينگير ش��دن اكث��ر فعاالن واقعي بخش
اقتصاد اعم از خصوصي يا دولتي ش��ده و امكان آيندهگري
را از اين فعاالن سلب كرده است .براي مثال وجود يارانههاي
پنه��ان در انرژي ،ش��اخصي مهم از اختالل در ب��ازار كاال و
خدمات بود .دولت در اجرای طرح هدفمندي اين اختالل را
به نحو روشني در زمينه انرژي از ميان برد .ولي ظاهرا ً هدف
اصلي چیزی غیر از ميان بردن اختالل در بازار ،همه كاالها و
خدمات بود زیرا این کار فقط به بازار انرژي منحصر ميشد،
و به موازات تعديل در قيمتهاي انرژي ،دولت مانع از تعديل
قيمتهاي ساير كاالها و خدمات و حتی پول و سرمایه ميشد
و اختالل در بازار كاال را از انرژي به ساير حوزهها منتقل كرد.
اختالل در بازار پول و سرمايه ،شديدتر از ساير بازارها است.
تقريباً در همه جاي دنيا مراكز پولی و بانكها از پرداخت وام
استقبال ميكنند و به دنبال مشتري هستند ،مگر در ايران
كه متقاضيان وام در به در دنبال وام هستند و پيدا نميكنند
و همه وامها يك جا به جيب عدهاي ميرود .چرا؟ چون بازار
پول در ایران به طور كلي دچار اختالل است .اگر در بازار كاال
بسياري از كاالها و خدمات در دسترس است و به اندازه كافي
توليد و عرضه ميشود ،به دليل وجود نظام بازار در اين كاالها
و خدمات اس��ت .اگر در اين بازار اختالل ايجاد شود ،در اين
صورت بسياري از كاالها كمياب و نادر شده و عرضه يا توليد
نخواهند شد و يا توليد آنها بدون مشتري مانده و انبار و فاسد

ميشوند .وضعیت پول در ایران هم به همین صورت است و با
اختالل در بازار آن گرفتن اعتبارات پولی به جز برای اندکی از
افراد رانتخوار ،کمیاب و غیر قابل دسترس شده است.
بازار ارز هم كه اهميت فراواني در سياستهاي وارداتي و
صادراتي و نيز سرمايهگذاري دارد ،دچار اختالل شده است.
اي��ن بازار كه براي بيش از دو دهه مختل ش��ده بود ،از دهه
گذشته نظم و اس��اس خود را پيدا كرد ،ولي از ابتداي سال
جاري مجددا ًدر مسير چند نرخي و دخالتهاي غيراقتصادي
قرار گرفته و ضمن آن ك��ه رانتهاي زيادي را براي عدهاي
فراهم كرده ،سياستهاي مصرف ارز را نيز تغيير داده است.
در حال حاضر بازار ارز به گونهاي شده كه به جاي يك نرخ ،با
چهار نرخ متفاوت مواجه هستيم و شکاف میان این نرخها هر
روز بیشتر هم میشود .بازار سرمايه نيز از كاستيهاي شديد
در رنج اس��ت .بهترين دليل براي اثبات آن ،پايين بودن نرخ
رشد اقتصادي كشور از نرخ مورد انتظاري است كه بر اساس
ميزان سرمايهگذاري در كشور انجام ميشود .با اين حجم از
سرمايهگذاري که در کشور انجام میشود بايد رشد اقتصادي
بااليي را تجربه ميكرديم( .ر.ك .مقاله دماسنج بيكاري كار
نميكند ،در اين ش��ماره) ولي از آنجا كه سرمايهگذاري در
چارچوب نظام بازار و ارزيابي هزينه-فایده صورت نميگيرد و
يا بهرهبرداري از آن در چارچوب قواعد علمی و بهينه صورت
نميگيرد ،شاهد پايين بودن نرخ رشد اقتصادي كشور نسبت
به رشد مورد انتظار بر حسب سرمايهگذاريهای انجام شده
هس��تیم .اختالل در بازار کار و نيروي انساني هم ،همچون
بازار كاال و خدمات و پول و سرمايه جدي است .به كارگيري
نيروها در سطح نيروي تخصصي و كارشناسي ،فارغ از ضوابط
كارشناسي است و يكي از داليل مهم پايين بودن نرخ رشد
اقتصادي و اختالل كلي در بازار اقتصادي نيز همين اس��ت.
ناتواني و ضعف نيروهاي به كار گرفته ش��ده در سطح عالي

و كارشناسي ،موجب شده كه ساير حوزههاي اقتصادي نيز
دچار اختالل ش��ود .اين مشكل فقط به نيروهاي تخصصي
محدود نميشود ،بلكه در ساير سطوح نيروي كار نيز ديده
ميشود .اين كه مقامات رسمي اعالم ميكنند در طول يك
س��ال بيش از  1.5ميليون شغل ايجاد كردهاند ،در حالي كه
رش��د اقتصادي نزديك به صفر است ،چيزي جز اختالل در
بازار كار و اشتغالهاي بيهوده و ناكارآمد را ثابت نميكند.
بخش خصوصي مفيد و كارآفرين ،بر اس��اس عقالنيت
اقتصادي و خالقيت و نوآوري و نيز پذيرش ریس��ك ،موتور
اقتصاد را روشن ميكند و به جلو ميراند و با آيندهنگري خود
قادر اس��ت كه موانع كوچك و بزرگ را از پيش پاي اقتصاد
بردارد .ولي تحقق اين هدف مستلزم آن است كه هر سه بازار
پول و سرمايه ،كاال و خدمات و كار از وضعيت اختاللي موجود
خارج شوند و هر كدام بر حسب نقشي كه در بهرهوري توليد
و ارزش افزوده دارند ،به نحو مناسبي با يكديگر تركيب و به
كار گرفته ش��وند .تا وقتي كه كوششي براي برداشتن موانع
موجود از س��ر راه ش��كلگيري نظام بازار انجام نشود ،قطار
اقتص��ادي جامعه بر روي ريل عقالنيت اقتصادي و علمي و
توسعه و پيشرفت قرار نخواهد گرفت .مسئوليت اين وضع بر
عهده كساني است كه روز به روز بر اين موانع ميافزايند ،در
حالي كه مطابق عقل و قانون و وجدان و اخالق ،مسئوليت
و قدرت الزم را براي برداش��تن اين موان��ع در اختيار دارند.
در این شماره از آیندهنگر در قسمت ياداشتهاي ايراني ،هر
يك از نويس��ندگان ابعادي از مسأله اختالل در نظام بازار را
تشريح كردهاند .در دو پرونده ديگر اين شماره ،يعني «امنيت
غ��ذا و صنايع غذايي در اي��ران» و «اعتبارات بانكي و بخش
خصوصي» ،به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اثرات نبود بازار
در هر س��ه حوزه پول و س��رمايه ،كاال و خدمات و كار اشاره
شده است.
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نویسندگان ایرانی

یادداشتها

بازرگانان و تیرهای بال
موانع و معضالت یک صادرکننده را بهتر بشناسیم
یکی از بزرگترین
موانع پیش روی
صادرکننده،
شوکهای
تورمی است.اگر
صادرکننده در
بازار داخلی ،به
تناوببا عوامل
افزایشدهنده
قیمت تمام شده
روبرو شود ،امکان
برنامهریزی او به
مراتب کم میشود
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جای��زه نوبل اقتصاد س��ال
 2011به دو نفر اعطا شد که
یک��ی از آنها آقای «توماس
س��ارجنت» بود .معروفیت
س��ارجنت به واسطه نقشی
اس��ت که در تدوین نظریه
محمد نهاوندیان توقعات منطقی داشتهاست.
رئیس اتاق بازرگانی و سخن و نتیجه تئوریک این
صنایع و معادن ایران دیدگاه این اس��ت که دولت
در سیاستگذاریها باید به
گونهای عمل کند ک��ه کام ً
ال برای بخش خصوصی
قابل پیشبینی باشد .این دیدگاه کامال متفاوت از آن
نوع سیاستگذاری است که مدام بخش خصوصی را
غافلگیر کند.در گذشته دولتها را گمان براین بود که
در سیاستهای پولی و اعتباری و حتی مالی کشور،
اگر بخش خصوصی را ش��گفتزده کنند و در مقابل
عمل انجام شده قرار دهند ،نتیجه بهتری میگیرند.
این دولته��ا براین اعتقاد بودند که اگر تصمیمها و
برنامهها در یک دوره زمانی طوالنی بررس��ی ش��ود،
توفی��ق و تاثیرگذاری میانم��دت و بلندمدت آنها
بسیار کمتر خواهد بود.
ش��اید عدهای معتقد باش��ند که اقتصاد ایران با
اقتصاد دنیا تف��اوت ماهوی دارد و اصوال اقتصاد دنیا
جزوعلوم غربی اس��ت و نباید از توماس س��ارجنت
برای اقتصاد ایران نقل قول شود .خوشبختانه همین
چندی پیش براین نکته تأکید صریح عالمانه ش��د
ک��ه تنها عرصهای که در آن بیگانهس��تیزی نداریم،
عرصه علم است .در عرصه علم ،حتماً میباید تجارب

دیگران و راههای رفته دیگران را بشناسیم و از نتایج
و دستاوردهای کامیابی و ناکامیهای آنها استفاده
کنیم .این سخن به معنای قبول صددرصد حرفهای
مکاتب مختلف نیست اما به معنای شهامت برخورد،
یادگیری و البته نقادی عالمانه و منصفانه تجارب و
علوم دیگران است .اگر حتی با نگاهی اسالمی نیز قرار
باشد به دستاوردهای علوم بنگریم ،میباید بیاموزیم
که چگونه کلیات آموزههای دینی و اقتصاد اسالمی
را در این راهکارها و سیاس��تها با استفاده از تجارب
دیگران به کار گیریم .چشم بستن بر تجارب و دانش
دیگران ،نتیجهاش محروم کردن خود از تجربه بشری
اس��ت .خطاست اگر گمان ش��ود که در رابطه میان
سیاس��تگذار اقتصادی و فعال اقتصادی با غافلگیر
کردن بنگاه اقتصادی میتوان به اهداف سیاستگذار
رس��ید .این نکت��ه در موضوع صادرات بس��یار حایز
اهمیت است؛ به خصوص برای دولتی که میخواهد
از صادرات تجلیل کند و در برنامههای اعالم ش��ده
دولت و مجلس نیز حمایت جدی از صادرات عنوان
شدهاست .اما از کجا و چگونه باید آغاز کرد؟ گام اول
ش��ناخت موانع برنامهریزی صادرکننده است .همه
ارکان باید کمک کنند که این موانع از سر راه برداشته
ش��ود تا صادرکننده بتواند در بازار جهانی احساس
چابکی و چاالکی کند.
یکی از بزرگترین موانع پیش روی صادرکننده،
ش��وکهای تورمی اس��ت.اگر صادرکنن��ده در بازار
داخلی ،به تناوببا عوامل افزایشدهنده قیمت تمام
ش��ده روبرو شود ،امکان برنامهریزی او به مراتب کم
میش��ود .قطعاًراه حل نخست این خواهد بود که با

مدیریت اقتصاد کالن ،میزان تورمهای ساختاری را
کاهش بدهیم .مانع دوم ،نوسان در قیمت ارز است.
اگر در قس��مت اول نتوان توفی��ق کامل پیدا کرد و
تورمهای قابل توجه و بهطور جدی متفاوت با تورم در
بازار صادراتی وجود داشته باشد ،حداقل کار این است
که نوسان پیشبینی نشده در قیمت ارز را به عنوان
یک مانع جدی از سر راه صادرکننده برداریم .ممکن
است گفته شود که درهر صورت نرخ ارز در بازار آزاد
تعیین میش��ود .اما ما در م��ورد کدام اقتصاد حرف
میزنیم؟ یکی از ش��رایط اصلی بازار آزاد و رقابتیای
که توصیه میشود قیمت را تعیین کند ،ذرهای بودن
عرضهکننده و تقاضاکننده است.
سئوال این است که آیا اقتصاد ما نیز چنین است؟
آی��ا بازیگران اصلی و تعیینکننده در این بازار وجود
ندارد؟ حتماً وجود دارد .آیا س��خن در این است که
نرخ ارز اقتصاد ایران را با محاسبه سرمایه تجدیدناپذیر
میخواهیم محاس��به کنیم یا نفت و درآمد نفتی را
به عنوان سرمایه بین نس��لی نگاه کنیم؟ تراز ارزی
کشور ،زمانی مثبت و متعادل و متوازن خواهد شد که
صادرات غیرنفتی ما با واردات توازن پیدا کند .اینکه
رفتار ما با سرمایه تجدیدناپذیر همچون رفتار با درآمد
ناش��ی از تولید پسته باشد ،طبعاً در نگاه بلندمدت،
قابل دفاع نیس��ت .مسئله این اس��ت که دولت باید
فعاالن اقتصادی را محرم سیاستهای خود بداند.
مانع سوم س��رراه صادرکننده این است که او در
بازار با اقدامات بیرحمانه رقابتی مواجهاست .بسیاری
از دولتها برخالف شعارهایی که میدهند در بازارها
بسیار غیر رقابتی عمل کرده و ازصادرکنندگان خود

از حاشیه به متن بیاییم
شروطی برای تحقق مطالبات اقتصادی رهبری

بایدتنظیمبرنامه
و تدبیر بیشتری
برایشکلگیری
فضایسیاسی،
حمایت،پشتیبانی
و همدلی و
هماهنگیبین
مجلس ،دولت،
بخشخصوصی
و تعاونی برای
اجرایی شدن این
جهاداقتصادی
اندیشیدهشود
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مطالبات اقتصادی مقام معظم
رهبری موضوعی اس��ت که
طی ماههای گذش��ته تحت
عناوی��ن مختلف مط��رح و
مس��ائل اقتصادی را بهعنوان
اولویت نخست کشور تبیین
یحیی آلاسحاق کردهاس��ت .پ��س از اب�لاغ
رئیساتاقبازرگانی سیاس��تهای کل��ی اص��ل
و صنایع معادن تهران  44قانون اساس��ی ،مطالبات
اقتصادی مقام معظم رهبری
تکلیفی اس��ت که طی چند س��ال اخیر تحت عنوان
نظام مدیریت واردات و صادرات ،تولید صادرات محور،
ضرورت تج��اری کردن فعالیتها ،افزایش بهرهوری و
مصرف بهینه ،جهاد اقتصادی و ...مشخص و براساس
این مطالبات مقرر ش��ده ت��ا دولت تنه��ا به وظایف
حاکمیتی ،سیاستگذاری ،هدایت ،نظارت و پشتیبانی
خود پرداخته و بقیه امور را به بخش مردمی واگذار کند.
از چندی پیش با توجه به شکست دشمن در حوزههای
سیاس��ی ،نظامی و غیره و استفاده از ابزار تحری م برای
مقابله با کشورمان ایشان بر ضرورت شکلگیری جهاد
اقتصادی تاکید کردند .در واقع مقام معظم رهبری به
عناوین مختلف چارچوب و ارکان مباحث اقتصادی و
ه��م ضرورت حضور بخش غیردولتی در این عرصه را
مشخص کردند؛ اینکه بخش خصوصی باید در حوزه
اقتص��ادی وارد عرصههای بزرگتر ش��ده و وقت خود
را ص��رف کارهای جزئی نکند .این مطالبات در حالی
مطرح ش��ده که دارابودن زیرس��اختهای اقتصادی
الزم مانند وجود بیش از  5میلیون نفر نیروی انسانی
کارآمد فارغالتحصیل دانش��گاهی و دانشجو ،بیش از
 120میلیارد دالر ذخایر ارزی ،موقعیت جغرافیایی و
سابقه تاریخی مناسب و زمینهسازیهای مختلفی که
در حوزه اقتصاد صورت گرفته بس��ترهای تحقق این
مطالبات را فراهم ساختهاست.
با این شرایط مقام معظم رهبری تاکید کردند که
در حوزه اقتصادی نیز به ش��رط آنکه ورود پیدا کرده
و ریس��کپذیر باش��یم حتما موفق خواهیم شد و بر
این اس��اس تکالیفی را برای بخش دولتی ،خصوصی
و مردمی مطرح و در نشس��تهای مختلف با فعاالن
دولتی و خصوصی حوزه اقتصاد بر این تکالیف تاکید
و چالشه��ا و نقش��ه راه تحقق این اه��داف را تبیین
کردند .مجموع مطالبات اقتصادی مقام معظم رهبری
این جهتگیری را تبیین کرد که باید اقتصاد کش��ور

از حاش��یه به متن بازگ��ردد چرا که ام��روزه یکی از
اولویتهای اساسی نظام اقتصاد است .نکته قابل تأمل
آن اس��ت که بررسی کنیم در رابطه با جهاد اقتصادی
در حوزههای دولت��ی ،حاکمیتی یا بخش خصوصی،
اجرای��ی و مردمی چه اتفاقی افت��اده و این اتفاقات در
همان مسیری است که هدفگذاری شده یا اینکه هنوز
در الیههای نخستین موضوع هستیم و عمال به فضای
جهادی در بخش اقتصادی وارد نشدهایم.
آیا تدابیری که اتخاذ ش��ده متناسب با این اهداف
ب��وده و انگیزه در بخش خصوصی و دولتی متناس��ب
با این خطمش��ی بودهاس��ت یا خیر؟ در پاسخ به این
پرسشها باید گفت گرچه عزم جدی و فهم الزم مبنی
بر ضرورت برخورد جهادی برای تحقق این مطالبات در
بین مردم و مسئوالن دولتی و حاکمیتی شکل گرفته
اما اینکه این فهم تا چه حد منجر به کار ،برنامه و تدبیر
شدهاست باید گفت آهنگ ،مقدار و جهت این اقدامات
بهگونهای نیس��ت که باید باش��د .یعنی خطمشیها،
جهتگیریها ،تقسیم کار و چارچوبها درست است
اما به صراحت باید گفت هنوز هم چارچوب الزم برای
اجرایی ش��دن این مطالبات توس��ط دولت ،مجلس،
بخش خصوصی یا در روابط داخلی و خارجی ش��کل
نگرفتهاست.
با این ش��رایط ،تحقق اهداف پیشبینی در س��ند
چشمانداز بیستس��اله مانند تحقق رشد اقتصادی 8
درصدی و کس��ب رتبه نخس��ت اقتصادی در منطقه
قطعا محقق نخواهد شد .البته این امر بدان معنا نیست
که کاری در ای��ن زمینه صورت نگرفته و تالشهایی
انجام نشده بلکه بهنظر میرسد که باید تنظیم برنامه
و تدبیر بیش��تری برای ش��کلگیری فضای سیاسی،
حمایت ،پشتیبانی و همدلی و هماهنگی بین مجلس،
دولت ،بخش خصوصی و تعاونی برای اجرایی ش��دن
این جهاد اندیش��یده شود اما متأسفانه هر دو روز یک
بار یک حادثه غیرمترقبه به اقتصاد کشور وارد میشود
که ما را از تحقق این اهداف دور میس��ازد .واقعه اخیر
اختالس چند هزار میلیارد تومانی فضای بیاعتمادی را
ب��رای مدیران بانکها و مردم فراهم کرده و آثار منفی
این امر منجر به عدمتحقق مطالبات اقتصادی میشود.
هنوز این بحران به پایان نرسیده که جریانات سیاسی
ناشی از انتخابات همه چیز را تحتتأثیر قرار خواهد داد
و آفت سیاس��تزدگی اقتصاد بار دیگر دامنگیر جهاد
اقتصادی ش��ده و هر یک تقصی��ر را به گردن دیگری
میاندازیم.
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ت میکنند .ب��ه عنوان مثال
به صورت وی��ژه حمای 
یکی از کش��ورهای همسایه که رقم بسیار باالیی در
صادرات به دس��ت آورده ،در حرکت  20ساله اخیر،
در هم��ه بازارها ،این دولت ب��وده که جاده صافکن
صادرکنندگان خود شدهاس��ت .بنابراین نیاز اس��ت
تا میان صادرکنندگان و دس��تگاه دیپلماسی کشور
اعتماد و ارتباط برقرار شود.
مانع چهارم ،ناهماهنگی و رقابت مخرب در بازار
است .باید بر این نکته تاکید کرد که الزمه دستیابی به
ی متناسب با اهداف چشمانداز ،تقسیم
اهداف صادرات 
کار و همکاری همهجانبه دولت ،بنگاه ها و تشکلهای
اقتصادی است .این مثلث مبارک سه جانبه اگر شکل
بگیرد ،حتما میتوان به اهداف چش��مانداز دس��ت
پی��دا کرد .اتاق بازرگانی به عنوان مادر تش��کلهای
اقتص��ادی آمادگی کامل دارد که در این زمینه همه
هماهنگیهای الزم را فراهم کند .همچنانکه پیشتر
نیز اتاق بازرگانی آمادگی خود را برای تأسیس مراکز
تجاری اعالم کرده بود .در رابطه با رایزنهای بازرگانی،
تجربه کشورهای موفق صادراتی مثل اتریش در اینکه
رایزنها یا از بخ��ش خصوصی یا با همکاری بخش
خصوصی تعیینشوند ،میتواند کمک خوبی در کار
باشد.
بنابرای��ن در ش��رایطی ش��اهد ت�لاش موف��ق
ن ایرانی هس��تیم که فشارهای اضافی
صادرکنندگا 
ناش��ی از تحری��م نیز بر صادرکنن��دگان ما تحمیل
میشود .درچنین فضایی است که باید قدرشناس این
ابتکار بود و راه را برای ابتکار بیشتر بخش خصوصی
در این عرصه باز کرد .در محاسبه و تحلیل مجموعه
ع��وارض و آثار تحریم ،باید اضافه هزینههای مبادله
را ه��م لحاظ کرده و برای جبران چنین هزینههایی
تالش کنیم تا صادرکننده ایرانی در مقابله با رقبا از
شرایط منصفانهتری برخوردار باشد.
نتیج��ه اینکه اگر قرار اس��ت ت��وان برنامهریزی
صادرکننده افزایش یابد و همکاری بین سیاستگذار
و بنگاه تقویت شود ،باید درجه اعتماد به اجرایی شدن
سیاس��تها نیز افزایش یابد .اگر قانونگذار در قانون
برنامه پنجم ،مواد مختلفی را در حمایت از تولیدکننده
و صادرکننده قرار داده و تصمیم گرفتهاس��ت که در
رابطه با تأمین اجتماعی و اش��تغالهای جدید اقدام
خاص��ی صورت بگیرد و یا در م��ورد تجدید ارزیابی
سرمایه بنگاهها گونهای دیگر عمل شود و یا در مورد
تقس��یط بدهی واحدهای تولیدی اقدام مش��خصی
صورت گیرد،این طور نباش��د که  6یا  7ماه از س��ال
گذشته باشد اما همچنان در بر پاشنه سابق بچرخد.
جان کالم اینکه اگر توقع این اس��ت که با یک اشاره
سیاستگذار ،صادرکنندگان و بنگاههای اقتصادی ما
صف بکشند و قلهها را فتح کنند ،الزم است که اعتماد
آنها به تصمیماتی که اعالم شده ،با عمل جدی و به
موقع افزایش یابد.

7

یادداشتها

نویسندگان ایرانی

دماسنج بیکاری
کار نمیکند
چگونه میتوان
با بیکاری در ایران مبارزه کرد
و آینده را تغییر داد؟

مهدی عسلی
کارشناساقتصادی

دلیل نرخهای
پایین رشد و
ناتوانیاقتصاد
ایران در ایجاد
فرصتهای
شغلی بیشتر نه
پایین بودن نرخ
سرمایهگذاری
بلکه در وهله اول
تخصیصسرمایه
درفعالیتهای
کمبازده و نیز
استفادهناکارآمد
از سرمایههای
تشکیلشدهاست
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این روزها یک سوال آیندهنگرانه ذهن بسیاری را
به خود مش��غول کردهاست :دالیل بیکاری گسترده
جوانان کش��ور چیس��ت؟ آنچه در برخورد اولیه به
نظر میرس��د آن است که با توجه به ساختار جوان
جمعیت هر سال شمار زیادی به جمعیت فعال از نظر
اقتصادی کش��ور یا به عبارت دیگر به عرضه نیروی
کار افزوده میش��ود (به این تعداد باید افرادی را که
از روستاها به شهرها و برای اشتغال به کار با درآمد
بیشتر مهاجرت میکنند افزود) در نتیجه جویندگان
کار دایم��ا افزایش مییابند در حالیکه فرصتهای
جدید شغلی یا به عبارت دیگر تقاضا برای نیروی کار
به همان نسبت افزایش نمییابد .ایجاد فرصتهای
جدید شغلی به اندازهای که بیکاری را کاهش دهد
مستلزم افزایش فعالیتهای اقتصادی درحدی بیشتر
از متوسط سالهای گذشتهاست زیرا رشد اقتصادی
در حد سالهای گذشته نمیتواند بیکاری را کاهش
دهد و رش��د پایینتر از متوس��ط سالهای گذشته
نیز طبعا بیکاری را افزایش خواهداد .متوس��ط رشد
تولی��د ناخالص داخل��ی ایران بر اس��اس آمار بانک
مرکزی ایران بین س��الهای  1970و  2008حدود
 4درصد بودهاست .بنابراین اگر نرخ رشد بلندمدت
تولی��د ناخالص در ایران را  4در صد در نظر بگیریم
با یک حساب سرانگشتی رشد اقتصادی باالتر از 4
درصد در سال میتواند نرخ بیکاری را (با ضریب یک
دوم) در ایران کاهش دهد .مثال یک برنامه پنج ساله
موفق ،که اهداف برنامه چشمانداز بلندمدت با رشد
متوس��ط  8درصد تولید ناخالص داخلی در سال را
تحقق بخش��د ،میتواند نرخ بیکاری در کشور را هر
سال دو در صد کاهش داده و تا پایان برنامه پنجساله
وضعیت دردناک کنونی بیکاری در کشور را به نحو
چشمگیری بهبود بخشد .برای دستیابی به رشد 8
درصدیتولیدناخالصداخلیدرکشورسرمایهگذاری
زیادی الزم است اما باید دید حدود آن چقدر است؟
برای آنکه تخمینی نسبی از میزان سرمایهگذاری الزم
برای رش��د اقتصادی  8درصدی به دست آید توجه
شود که بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت سرمایه
به تولید در سالهای اخیر در اقتصاد ایران حدود 3
و نیم بودهاست .به عبارت دیگر در اقتصاد ایران برای
افزایش تولید کاال ی��ا خدماتی به ارزش ده میلیارد
ریال به طور متوسط باید سرمایه ثابت به میزان 35
میلیارد ریال افزایش یابد .این نس��بت در ده س��ال
گذشته تغییر زیادی نداشته و تقریبا ثابت بودهاست
در حالیکه نسبت کارگر به ستانده در سالهای اخیر
کاهش یافتهاست که حاکی از افزایش نسبی کارایی
نیروی کار در کشور است و میتواند ناشی از ارتقای
سرمایه انسانی باشد .این نسبت سرمایه به تولید به ما
میگوید که برای تحقق و تداوم یک رشد  8درصدی
در اقتصاد کش��ور (با فرض عرضه نیروی کار) الزم
است ساالنه حدود  28درصد تولید ناخالص داخلی
س��رمایهگذاری شود .اما نکته آن است که بر اساس
آمار بانک مرکزی در سالهای گذشته نسبت تشکیل
سرمایه به تولید ناخالص داخلی همواره بیشتر از 28
درصد بودهاس��ت .در حالیکه بر اساس گزارشهای
موجود رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر

هیچگاه به  8در صد نرسیدهاست .با فرض صحت و
دقت ارقام حس��ابهای ملی بانک مرکزی و نسبت
س��رمایه به تولید در اقتصاد ایران این س��وال پیش
میآید که چرا علیرغم تشکیل سرمایه ،تولید کاالها
و خدم��ات در حد مورد انتظ��ار افزایش نیافته و در
نتیجه فرصتهای تازه اشتغال ایجاد نشدهاست .به
این سوال با جزئیات متفاوتی میتوان پاسخ داد (مثال
بررسی رابطه نیروی کار و سرمایه در سطح صنعت یا
بخشهای اقتصادی) اما درسطح کالن آن چه مسلم
به نظر میرس��د آن است که طی این سالها منابع
کشور در پربازدهترین بخشها سرمایهگذاری نشده و
نیز از سرمایههای تشکیل شده به کارآمدترین وجه
در تولید کاالها و خدمات استفاده نشدهاست.
گزارشهای مربوط ب��ه فعالیت بخش بزرگی از
کارگاههای کشور زیر ظرفیتهای تولید آنها به خوبی
این موضوع را نشان میدهد .با فرض نسبت تشکیل
س��رمایه به تولید در حد  35درصد در سال اقتصاد
ایران بالقوه باید میتوانست حتی بیش از  8درصد در
سال رشد کند .برای مثال چین در سالهای اخیر با
نسبت  40الی  42درصدی تشکیل سرمایه به تولید
ناخالص داخلی رش��د متوس��ط حدود ده درصد در
سال را تجربه کردهاست.
بنابراین دلیل نرخهای پایین رشد و ناتوانی اقتصاد
ایران در ایجاد فرصتهای ش��غلی بیشتر نه پایین
بودن نرخ سرمایهگذاری بلکه در وهله اول تخصیص
سرمایه در فعالیتهای کمبازده و نیز استفاده ناکارآمد
از سرمایههای تشکیل شدهاست که موجب تخصیص
غیربهینه منابع اقتصادی کشور شده و بازدهی کل
عوامل تولید را کاهش دادهاست .بازدهی کل عوامل
تولید مفهومی کلیدی در ادبیات رشد اقتصادی است
و اتفاق نظر وجود دارد که ارتقای بازدهی کل عوامل
تولید انعکاس��ی از استفاده کاراتر از نهادههای تولید
و عامل مهمی در بهبود ش��رایط اقتص��ادی و رفاه
اقتصادی است .تاثیر رشد منفی بازدهی کل عوامل
تولید در سالهای اخیر کاهش نرخ رشد اقتصادی
کشور بودهاست .کیفیت نهادها و سرمایه انسانی در
هر کش��ور از عوامل موثر بر رشد بازدهی کل عوامل
تولید است که در کنار سرمایهگذاری خارجی و باز
بودن اقتصاد به تجارت خارجی بیشترین تاثیر را بر
رشد بازدهی عوامل تولید داشتهاست .منظور از نهادها
در ادبیات اقتصادی قرادادها ،تاسیس��ات حقوقی و
قوانین و مقررات اقتصادی و و نیز دستگاههای دولتی
و سازمانهایی است که ناظر بر فعالیتهای اقتصادی
بوده و مجموعا محیط کسبوکار و شرایط حاکم بر
تولید و توزیع و مصرف کاالها و خدمات در کشور را
تنظیم میکنند .در نتیجه سازگاری و تاثیرگذاری
سیاستهای اقتصادی کشورها نیز متاثر از کیفیت
این نهادها اس��ت .بازارهای مختلف اقتصادی شامل
ب��ازار کاال و خدمات ،بازار پول و س��رمایه و بازار کار
از جمله مهمترین نهادهای اقتصادی هس��تند که
کیفی��ت و کارایی آنها تاثیر بس��زایی در تخصیص
بهینه منابع ،ارتقای بازدهی کل عوامل تولید و رشد
اقتصادی دارد .بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور
بارها به این واقعیت اشاره کردهاند که تخصیص منابع

ارزی که فساد میآورد
آیا میتوان دوباره چرخ را اختراع کرد؟

نخستینوظیفه
بانک مرکزی
تضمینسالمت
نظام پولی و ارزی
است .چند نرخی
کردن ارز که معنای
دیگری جز تزریق
ویروس فساد به
اقتصاد ملی ندارد،
در تضاد با این
وظیفه اولیه است

نگر
آینده

ده سال پس از یکسان کردن
ن��رخ ارز و از می��ان رفت��ن
مفس��دههای عدیده ناشی از
چندگانگی قیم��ت پولهای
خارج��ی ،دوب��اره کاب��وس
هولن��اک ای��ن چندگانگ��ی
موسی غنینژاد سربرآوردهاست .در هفتههای
مشاور اتاق بازرگانی و گذشته التهاب شدید بازار ارز
صنایعمعادنتهران نش��ان داد که روند خطرناک
آغاز ش��ده از مدتها قبل به
فرجام رسیده و خوان گسترده دیگری برای رانتخواری
و اتالف منابع ،پهن شدهاست .توضیح و توجیه مقامات
پولی در خصوص بازگشت به سیاست چند نرخی به
لحاظ علمیغیرقابل دفاع و از جهت سیاس��تگذاری
غیرقابل قبول است .دانش اقتصادی از یک سو و تجربه
تاریخی همه کشورها از جمله ایران در دهههای شصت
و هفتاد ،از س��وی دیگر ،نشان میدهد که با سیستم
چن��د نرخی و تخصی��ص اداری ارز نه تنها اس��تفاده
بهینهای از منابع ارزی صورت نمیگیرد ،بلکه چنین
سیاس��تی موجب اتالف منابع و ترویج رانتخواری و
فساد میشود.
در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار شوک شدید
تخلف بزرگ در نظام بانکی به سر میبرد ،باز کردن در
دیگ��ری برای ورود ویژهخواری و فس��اد از نوع جدید،
حیرتانگیز اس��ت .عقل س��لیم میگوید پیشگیری
همیش��ه بهتر از درمان است .نخستین وظیفه بانک
مرکزی تضمین سالمت نظام پولی و ارزی است .چند
نرخی کردن ارز که معنای دیگری جز تزریق ویروس
فساد به اقتصاد ملی ندارد ،در تضاد با این وظیفه اولیه
است .مقامات پولی به درستی میگویند که بخشی از
فشار بر بازار ارز که موجب افزایش نرخ آن شدهاست،
ناشی از تقاضای مربوط به سفتهبازی ،قاچاق و خروج
سرمایه است؛ اما گویا فراموش میکنند که شکلگیری
چنین تقاضایی ریشه در سیاستهای نادرست پولی و
ارزی دارد .در وضعیتی که نرخ تورم باالتر از نرخ سود
سپردههای بانکی است و در نتیجه صاحبان داراییهای
نقدی شاهد کاهش ارزش ثروت نقدی خود هستند،
به طور منطقی باید انتظار داش��ت که آنها بازار پول را
رها کرده و به انتخابهای جایگزین روی آورند .خرید
ارزهای��ی که نرخ تورم در اقتصاد آنها به طور نس��بی
پایینتر است ،یک انتخاب کامال عقالنی برای حفاظت
از ارزش داراییها است و نباید مورد سرزنش قرار گیرد.
در این رابطه کسانی باید سرزنش شوند که مسوولیت
کنترل تورم و حفظ ارزش واقعی پول ملی را به عهده
دارند .طرفه این است که به جای پذیرفتن مسئولیت
خطاه��ای مکرری که مرتکب ش��دهایم ،قربانیان این
سیاستها را بهعنوان سفتهباز و فراردهندگان سرمایه،
مورد عتاب و خطاب قرار دهیم.

الزم به یادآوری است که در سالهای آغازین دهه
هشتاد که بانکهای خصوصی آغاز به فعالیت کردند
و دستشان در تعیین نرخهای بانکی نسبتا باز گذاشته
ش��د ،داراییهای نقدی مردم با آهنگ فزایندهای به
س��وی این بانکها رفت و حتی جریان ورود سرمایه
از خارج به ایران ش��کل گرفت .متاسفانه از نیمه دوم
دهه هشتاد به تدریج آزادی عمل بانکهای خصوصی
از آنها سلب شد و همگی به ناچار تابع دستورات اداری
بانک مرکزی شدند و اندک ابتکار عملی را که در بازار
پولی داشتند ،از دست دادند .و اما باال رفتن تقاضا برای
قاچاق کاال نیز عمدتا ریشه در سیاستهای نادرست
پولی و ارزی دارد .باال بودن تورم داخلی در مقایس��ه
با تورم موجود در کش��ورهای طرف تج��اری ایران،
به همراه ثابت نگهداش��تن نرخ رسمی ارز ،کاالهای
واردات��ی را ارزانت��ر و کاالهای صادرات��ی را گرانتر
میکن��د؛ در نتیجه تقاضا ب��رای ارز مورد نیاز قاچاق
روزبهروز بیشتر میشود .چند نرخی کردن ارز بیشتر
از آنکه راه قاچاقچیان را سد کند ،مورد قاچاق جدیدی
را به آنها ارزانی میدارد .با تصمیمات اداری و دستورات
حکومتی نمیتوان به جنگ معضالت اقتصادی رفت.
مسائل اقتصادی را تنها با راهحلهای اقتصادی میتوان
حل کرد .وضعیت آشفته و نگرانکننده کنونی بازار
پول و ارز در کش��ور ما نش��انه بنبست سیاستهای
نادرست دستوری و بیگانه با آموزههای علم اقتصاد و
حتی عقل سلیم است .آزموده را آزمودن خطا است.
اصرار بر تداوم کژراهه سیاستهای پولی و ارزی فعلی
نتیجهای جز عمیقتر شدن معضالت و تبدیل آن به
بحران بزرگ در آینده نخواهد داشت؛ همانگونه که
در گذش��تهای نه چندان دور ش��اهد نتیجه اصرار بر
سیاست تثبیت قیمتهای حاملهای انرژی بودیم.
برای بیرون آمدن از این وضعیت ،اصالح سیاس��تها
ضرورتی عاجل و اجتنابناپذیر اس��ت و تاخیر در آن
هزینههای بعدی را به طور تصاعدی سنگینتر خواهد
کرد .به نظر میرس��د بهترین راهکار عبارت اس��ت
از :یکس��ان کردن نرخ ارز در س��طحی که در شرایط
فعلی توان اجرا و پش��تیبانی از آن وجود دارد و البته
به ط��ور همزمان آزاد کردن نرخ س��پردهها در نظام
بانکی تا از این طریق فش��ار نقدینگی بر تقاضای ارز
کمتر شود .واضح است که این گام نخست اصالحی
زمانی به موفقیت کامل میرسد که ریشههای تورم
خش��کانده شود .تورم دو رقمیو مزمن در اقتصاد ما
امالفساد و منشا بسیاری از ناکارآمدیها است .امروزه
در دنیا ،راههای مقابله با تورم کامال شناخته شدهاست:
برقراری انضباط مالی یعنی پایان بخشیدن به کسری
بودجههای پیدا و پنهان دولت ،از یک س��و و کنترل
حجم نقدینگی متناس��ب با رش��د واقعی اقتصادی
از س��وی دیگر .آیا گوش شنوایی هست یا هنوز هم
معتقدیم که چرخ را باید از نو اختراع کنیم؟
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کشور به دلیل اختاللهای موجود در بازارهای کاالها
و خدم��ات و پول و س��رمایه و کار به صورت بهینه
انجام نمیش��ود .استمرار اختالل در بازارها در طول
زمان منجر به عدم ارتقای بازدهی کل عوامل تولید و
کندی رشد اقتصادی میشود .این اختاللها که مانع
ارتقای کارایی نهاد بازار در اقتصاد کش��ور شدهاست
عمدتا ناشی از تعیین قیمتهای غیر تعادلی در این
بازارها است .مثال بارزی از این اختاللها عدم تعادل
در ب��ازار حاملهای انرژی ب��ود که به دلیل برقراری
سوبسید نا مناسب برای حاملهای انرژی به وجود
آمد و طی سالها به باری غیرقابل تحمل در اقتصاد
بخش عمومی تبدیل ش��د .این سوبس��یدها تقاضا
ب��رای انرژی را به طور بیروی��ه افزایش داد و اتالف
یا اس��تفاده ناکارآمد از انرژی را دامن زد و برخالف
عدالت اجتماع��ی بود .خوش��بختانه اخیرا حرکت
بزرگی در جهت اصالح قیمتهای نس��بی انرژی به
عمل آمدهاست اما واضح است که اگر سالها پیش
این اختاللها برطرف میشد اثرات جانبی کمتری
داش��ت .تاثیر منفی اختالل در بازار پول و س��رمایه
نیز کمتر از ناکارایی سایر بازارها نیست .تعیین نرخ
سود بانکی پایینتر از نرخهای تعادلی مسلما تقاضا
ب��رای وامهای بانکی را بیش از حد افزایش و عرضه
سپردههای بلند مدت بانکی را کاهش میدهد .طبعا
دریافتکنندگانایناعتباراتماننددریافتکنندگان
سوبس��ید انرژی از رانتی برخوردار میشوند که در
واقع انتقال بخش��ی از منابع جامعه ب��ه آنها بدون
هیچ دلیل اقتصادی است .تخصیص ناکارآمد منابع
مالی و سرمایهگذاری در فعالیتهای کمبازده نتیجه
این عدم تعادلها در بازارهای پولی کش��ور است که
در س��طح کالن به صورت عدم رش��د بازدهی کل
عوامل تولید منعکس میش��ود .حاص��ل تداوم این
سیاستها در س��الهای متمادی ()1390-1349
تشویق انباشت سرمایه در فعالیتهای سرمایهبر ولی
کمبازده و در نتیجه رشد پایین اقتصادی بودهاست.
در بخش خارجی اقتصاد مالحظه میکنیم که این
اختاللها تولیدکنندگان داخلی را در معرض رقابتی
غیرمنصفان��ه ب��ا صادرکنندگان کاال به ای��ران قرار
دادهاست؛ صادرکنندگان خارجی که به دلیل فقدان
نظام تعرفهای بهینه و باال بودن نرخ برابری ریال در
واقع برای صادرات خود به ایران از سوبسید برخوردار
هستند .نتیجه این وضعیت عالوه بر بیکاری گسترده
نیروی کار عدم توانایی بس��یاری از سرمایهگذاران و
تولیدکنندگان به بازپرداخت وامهای دریافتی و نیز
افزایش معظالت سیستم بانکی بودهاست.
اقتصاد ای��ران نیز مانند دیگر کش��ورها (چین،
ترکیه ،هن��د ،اندونزی و )...میتواند نرخهای رش��د
مس��تمر اقتصادی  8و  9درصدی را تجربه ومعضل
بیکاری جوانان کشور را در عرض چند سال حل کند،
به ش��رطی که کیفیت نهادهای اقتصادی از جمله
بازارهای کار و س��رمایه و پول و کاال از طریق اتخاذ
سیاستهای اقتصادی سازگار و موثر ارتقا یافته و با
رفع اختاللهای موجود بازارهای اقتصادی کشور در
جهت ارتقای بازدهی کل عوامل تولید و رشد سریعتر
فعالیتهای اقتصادی عمل کنند.
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یادداشتها

نویسندگان ایرانی

اوضاع امیدوارکننده نیست
صنعت نفت بدون آیندهنگری ارتقا نمییابد

سیروس تاالری
رئیسانجمن
سازندگانتجهیزات
صنعتنفتایران

گرچ��ه آیندهنگری وج��ه تردیدناپذیر هر صنعتی
اس��ت اما در صنعت نفت و به ویژه حوزه مرتبط با
ساخت تجهیزات صنعت نفت ،آیندهنگری و مطالعه
و پیشبینی تحوالت آینده بسیار تعیینکننده است.
آیندهنگری در صنعت نفت ایران از آن جهت مورد
تاکید است که باید بتوان به ارزیابی وضعیت آینده
در تولید نفت و پیشبینی مصرف و مسائل مرتبط
به آن دس��ت یافت .از س��وی دیگر هم��کاری ما با
بخش خصوصی و رایزنیها با وزارت نفت همگی در
چشماندازها و برنامههای پیشروی بسیار موثر بوده
و به همین دلیل است که باید همواره برنامهای مدون

در این زمینه وجود داشته باشد.
در ایران اما یکی از شاخصهایی که آیندهنگری
هر صنعتگری را دستخوش تغییرات اساسی خواهد
کرد ،سیاستهای دولت در مدیریت هدفمندسازی
یارانهها است .زمانی که طرح هدفمندسازی یارانهها
در مجلس شورای اسالمی مطرح شد ،مجلس طی
نشس��تی از انجمنهای اقتصادی دعوت کرد تا به
بیان و ارایه دیدگاههای خود بپردازند ،در این نشست
انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با
جدیت پیش��نهاد داد که این طرح ابتدا در یکی دو
اس��تان یا منطقهای مشخص به شکل پایلوت اجرا

شود و بعد از آزمایش طرح در مرحله نخست ،برای
تداوم اجرای آن در بعد ملی اقدام شود.
متاس��فانه اما این طرح در سطح ملی بدون به
آزمایش گذاش��تن ،به یکباره اجرا شد .این درحالی
اس��ت که مش��کالت صنعت و تولید کشور با تکیه
بر دیدگاهی که دولت بخش��ی از درآمدها را میان
صنایع توزیع کند به این امید که توزیع نقدینگی
پول بخش��ی از مشکالت تولید را مرتفع کند ،قابل
حل نیست .در جهت عکس این دیدگاه بهواقع آنچه
میتواند مش��کالت صنعت و تولید را مرتفع کند،
ت گمرکی و صادرات و واردات
اصالح ساختار مالیا 
در کشور است .مثال به جای فروش دالر هزار تومانی
اگ��ر دالر دو هزار تومان فروخته ش��ود ،دیگر برای
صنعتگر ما رقیب چینی و ترکی به وجود نمیآید.
حقیقتا تا زمانی که به ازای هر دالر به طور مستقیم
یارانهای به تولیدکننده چینی و ترکی اختصاص داده
میشود ،مشکل کشور در بخش صنعت حل نخواهد
شد.
نگاهی به اطراف و اکناف جهان کافی اس��ت تا
دریابیم که در تمام کشورهای پیشرفته ،منابع مالی
دولتها در خدمت تولید دانش اس��ت .باید صورت
مسئله درست دیده شود و نظام مالی و بانکی کشور
اصالح ش��ود و دولت به جای کمکهای جزئی ،به
فکر اصالح زیرس��اختها و اصالح ساختار واردات و
صادرات و همچنین بیمه گمرک و مالیات باش��د.
شک نباید کرد که صنعت تنها در یک بستر سالم و
فراگیر است که میتواند رشد کند .انجمن سازندگان

پیش به سوی مدیریت استراتژیک
تاملی درباب بنگاههای تولیدی و فقدان مدیریت آیندهنگرانه در دوران بحران
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تمام بنگاههایی که در طول
زم��ان از صحن��ه فعالی��ت
حذف ش��دهاند ،تنها به این
دلیل که برنامهای درست و
آیندهنگرانهدرقبالرویارویی
ب��ا بحرانها نداش��تهاند ،با
محمد حسین برخوردار چنی��ن مش��کالتی مواجه
عضوهیاترییسه ش��دهاند .در س��وی مقابل،
اتاقتهران بنگاههایی که ارزیابی کارآمد
و آیندهنگرانهای از وضعیت
موجود داشتهاند ،توانستهاند آسیبهای بحران را تا
س��ر حد ممکن بگیرند و از ش��دت آن بکاهند .اما
این نکته را باید در نظر داشت که بحران سازمانی،
تنها به معنای مث ً
ال درگیر شدن با شرایط رکودی و
یا صرفاً بروز اختالف��ات داخلی و مواردی نظیر آن
نیست .بلکه میتواند به شکلهای متنوعی همچون
عدم توجه به ضروریات دوران جدید باشد .درواقع

عقب ماندن بنگاهها نسبت به انجام اصالحات مورد
نیاز جهت تطبیق با شرایط جدید یک بحران جدی
میتواند برای آنها به دنبال داش��ته باشد .امروزه با
پیادهسازی اصل  44قانون اساسی و رقابتپذیری
بازار در کشور ما تالش برای بهبود و ارتقاء بهرهوری
از ی��ک انتخاب فراتر رفت��ه و عم ً
ال به یک ضرورت
تبدیل ش��ده است و پیامد این شرایط آن است که
ام��روزه یکی از بحرانهایی که بنگاههای اقتصادی
کشور اعم از تولیدی و وارداتی با آن روبهرو هستند
ضرورتی است که از آن باید با عنوان ضرورت ارتقاء
به��رهوری نام برد .بنگاههایی که بتوانند مولفههای
موثر بر بهبود به��رهوری را در درون خود عملیاتی
کنند ،امکان رش��د و بقای خ��ود را در بازار رقابتی
تضمین نمودهاند و در سوی مقابل بنگاههایی که در
ارتقای بهرهوری موثر عمل نکنند ،از صحنه رقابت
حذف خواهند شد.
مطالعات نش��ان میدهد بخش عمدهای از رشد

کش��ورهایی که در ط��ول دو دهه اخی��ر عملکرد
چشمگیری داشتهاند از طریق بهرهوری حاصل شده
است و نقش سرمایهگذاران جدید در تحقق این رشد
در مقایسه با نقش افزایش بهرهوری کم بوده است.
در شرایط فعلی با توجه به نوسانات شدید درآمدهای
ارزی ،انتظار رش��د اقتصادی کش��ور تنها با افزایش
بهرهوری به واقعیت خواهد پیوست.
بهرهوری کارکردهای متفاوتی دارد .بهرهوری رابط
بی��ن موضوعاتی همانند رفاه اجتماعی ،تولید ملی،
توسعه اقتصادی و تجارت بینالمللی است .از سوی
دیگر به عنوان یک عامل واسطهای بین متغیرهای
گوناگون س��اختار اقتصادی همانند هزینه و قیمت
عمل میکند .در س��طح بنگاه ،به��رهوری معیاری
برای استفاده بهینه از هزینههای انجام شده در بنگاه
است.
بدون تردی��د برای رویارویی ب��ا بحرانهایی که
حی��ات بن��گاه را به خط��ر میاندازن��د ،باید ضمن

نگر
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شناسایی درست از شرایط بنگاه ،بازار را هم به طرز
کارآمدی رصد کرد و اطالعات درستی از مشتریان
و خواس��ت ایشان به دس��ت آورد .از طریق تحلیل
عملک��رد بهرهوری میتوان وضعی��ت قبلی را مورد
بررس��ی قرار داد و روند آین��ده را طراحی و تدوین
کرد .درواقع تحلیل رشد بهرهوری شرکتها میتواند
ابزاری مناسب جهت ارزیابی درجه توانمندی ایشان
در مقایسه با استانداردهای بینالمللی باشد.
ابزار مدیریت استراتژیک کمک شایانی به درک
این وضعیت میکند و درست به همین دلیل ،امروز
مورد توجه سازمانهای پیشرو قرار گرفته است .در
مدیری��ت اس��تراتژیک برای مقابله با ریس��کها به
برنامهریزی سیستمی برای یک خروجی قابل اعتماد
و هماهنگ با جوانب و شرایط بنگاه پرداخته میشود
تا از این طریق ،درصد تحقق بحرانها تا سرحد امکان
کاهش یابد .هدف اصلی اندازهگیری بهرهوری ایجاد
پتانسیل برای پیشرفت و محاسبه کارایی افراد برای
بیان بهرهوری است .مطالعه موردی نشان داده است
که چگونه عوامل مختلف و پارامترهای ثابت ،پویا و
توسعهای برای محاسبه بهرهوری کلی سازمان مورد
محاسبه قرار میگیرند.
از آنجایی که رش��د به��رهوری تابعی از بهرهوری
نیروی انسانی ،سرمایه و محیط بیرونی است و نرخ
رشد آن برابر با میانگین وزنی نرخهای رشد بهرهوری

مولفههای مذکور است میتوان نتیجه گرفت که برای
ارتقای بهرهوری بنگاهها باید سطح بهرهوری محیط
درونی و بیرونی بنگاهها را افزایش داد .س��یکل رشد
بهرهوری نشان میدهد رشد بهرهوری از جمله عوامل
تاثیرگذار بر هزینه تمام شده و منجر به کاهش سطح
قیمتها خواهد شد .کاهش سطوح مختلف قیمتها
از جمله قیمت عوامل تجارت ،منجر به کاهش هزینه
هر واحد کاال خواهد ش��د .پیآمد چنین تحولی اثر
بسیار زیادی بر افزایش تقاضا و از همه مهمتر قدرت
رقابتپذیری کاالهای تولیدی کشور در بازار خارجی
خواهد داشت .چرا که بخش عمدهای از واردات کشور
را کاالهای سرمایهای و واسطهای تشکیل میدهند
که نقش عمدهای در فرایند تولید ملی دارند .افزایش
تولی��د و حداکثر اس��تفاده از ظرفیتهای تولیدی
نهایتاً س��رمایهگذاری جدید و استفاده از ابداعات و
تکنولوژیهای پیش��رفته را طلب مینماید که خود
عامل مؤثری بر رشد بهرهوری عوامل تولید است.
اما از س��وی دیگر یکی از دالی��ل اصلی افزایش
ریس��ک بنگاهها ،عوامل محیطی خ��ارج از کنترل
مدیران است .هر چه محیط تغییرات بیشتری بپذیرد
درصد افزایش ریس��ک و به تبع آن نیاز به مدیران
ریسک را باال میبرد .و امکان برنامهریزی بلندمدت
برای ارتقاء بهرهوری کاهش پیدا مینماید.
ب��ا دخالت بیش از ح��د دولتها و تصدیگیری

و اعمال انبوهی از قوانین و مقررات دس��توپاگیر و
ضرورت طی فرایند تش��ریفات غیرض��روری اداری
نتیجهای جز بس��ته شدن بال و پر بخش خصوصی
و محدود ش��دن مشارکت فعاالنه ایشان و لگد مال
شدن خالقیت و نوآوری ایشان برای رشد بهرهوری
نخواهد داش��ت و نه فقط کارایی اقتصادی کش��ور
را کاه��ش میده��د بلکه موجب��ات افزایش هزینه
معامالت ،بههمریختگی بازار و انحراف منابع را فراهم
میسازد .باید تالش کنیم فضاى کسبوکار روز به
روز شفافتر ش��ود  .قوانین ساده جایگزین مقررات
پیچیده شوند و از مزایای فنآوری اطالعات و دولت
الکترونیک بیش از گذشته بهرهبرداری شود.
سخن پایانی آن که تجارت بینالمللی کشور نیاز
به پایش میزان موفقیت بنگاهها در رش��د بهرهوری
دارد و مس��لما ارتق��ای به��رهوری بنگاههای بخش
خصوصی ج��ز با تحقق رش��د منطق��ی بهرهوری
سازمانهای دولتی دخیل در امر تجارت بینالمللی
میسر نخواهد شد .باید بهینهسازی تشریفات اداری
مرتب��ط با حوزه تجارت بینالملل��ی در اولویت قرار
گیرد .باید میزان رشد بهرهوری پایش شود و موانع
تحصیل آن برطرف گردد .نباید با بیتوجهی به این
مهم اجازه داد بنگاههای فعال بخش خصوصی که در
واقع سرمایه ملی این کشور هستند از صحنه حذف
شوند.

نگاه به آینده،
نگاه مبتنی بر
محدودکردن
چالشها و
ناهنجاریهااست
و برای صنعتگری
که در حوزه نفت و
گاز مشغول به کار
است ،چالشهای
اساسی در اقتصاد
جهانیمانند
بحران ادغام
اتحادیه اروپا،
بحرانبدهیهای
ژاپن و آمریکا به
اقتصادبینالمللیو
نیز حباب قیمتها
در چین مورد
تاکید و توجه است
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تجهیزات صنعت نفت ایران درجهت آیندهنگری و
پیشبینی مسائل صنعتی پیشرو به مسائلی چون
مناف��ع ملی ،منافع جمعی و منافع س��ازمانی نگاه
ویژهای دارد.
وزارت نفت و انجمن در تعامل و همکاری تنگاتنگ
طی دو سال گذشته اقدام به ایجاد زیرساختهای
الزم جهت اجرائی شدن قوانین کردهاند که از جمله
این موارد میتوان به ایجاد نظام پژوهش و فناوری
جهت ارتقاء دانش س��اخت ،ایج��اد نظام یکپارچه
صدور گواهی کیفیت اقالم ساخت داخل ،شناسایی
قطبهای تولید ،صنعت و ایجاد ارتباط ارگانیک بین
 Developerه��ا و قطبه��ای پژوهش و فناوری
برای تجاری سازی طرحهای تولیدی -صنعتی ،هم
افزایی ظرفیتهای ساخت داخل در قالب  18گروه
تخصصی و در نهایت ایج��اد یک  Holdingقوی
برای رسیدن به ظرفیت حداکثری تولید و همکاری
در جهت ایجاد ش��رکتها و کنسرسیومها در قالب
 EPCFاز طری��ق هم افزای��ی ظرفیتهای داخلی
اشاره کرد.
از س��وی دیگر اجرایی کردن  L/Cریالی در یک
فرآیند همکاریهای سهجانبه بین نفت ،انجمن و
بانک ملت ،حضور نماینده انجمن در شورای عالی
نظارت بر ساخت و سهم داخل در پروژههای پارس
جنوبی ،تالش در ایجاد کنسرسیوم بیمه مسوولیت
س��اخت داخل تحت نظارت بیمه نفت و تش��کیل
صندوق ضمانت ساخت داخل با همکاری انجمن در
وزارت نفت از دیگر آیندهنگریها و چش��ماندازهای

انجمن است که میتواند وضعیت فعالیت صنعتگران
حوزه ساخت تجهیزات صنعت نفت ایران را بهبود
ببخشد.
از دیگر مس��ائلی که در ابع��اد آیندهنگرانه مورد
توجه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
قرار گرفته ،تدوین و اجرای س��امانه یکپارچه خرید
الکترونیکصنعتنفتوتالشدرایجادنظامکدینگ
(شناسنامهملی) برای اقالم ساخت داخل و قراردادن
آن در س��امانه خرید یکپارچه و در نهایت تدوین و
تصویب س��ند ملی توسعه ساخت داخل تجهیزات
صنعت نفت و گاز کشور بر مبنای زیر ساختههای
تایید شدهاست .همچنین تعامالت میان وزارت نفت
و انجمن در قالب برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت
به ثمر رسیدهاست .در برنامههای بلندمدت ،تدوین
نظام جامع پژوه��ش و فناوری و تعیین قطبهای
علمی و تحقیقاتی در سطح ملی ،تدوین قطبهای
تولید ،صنعت و تعیین  ،Developerتدوین نظام
یکپارچه صدور گواهی کیفیت و تدوین س��ند ملی
تولید در سطح وزارت نفت در دستور کار قرار گرفته
و برنامه و اهداف کوتاهمدت نیز شامل  L/Cریالی،
قرارداد تیپ ،حضور نمایندگان انجمن در ش��ورای
کاالی ساخت داخل و بازنگری در پرداختها به ویژه
در شرایط تحریم است.
ناگفته پیداست که در نگاه آیندهنگرانه نمیتوان
از ن��گاه تحلیلی فاصله گرفت .نگاه ب��ه آینده ،نگاه
مبتنی بر محدودکردن چالشها و ناهنجاریها است
و برای صنعتگری که در حوزه نفت و گاز مشغول به

کار است ،چالشهای اساسی در اقتصاد جهانی مانند
بحران ادغام اتحادیه اروپا ،بحران بدهیهای ژاپن و
آمریکا به اقتصاد بینالمللی و نیز حباب قیمتها در
چین مورد تاکید و توجه است.
از سوی دیگر دیدگاه مبتنی بر یافتن فرصتها
با تاکید بر مغتنم شمردن فرصتهای قابل احصا در
عرصه بینالمللی ،منطقهای و ملی نیز در دستور کار
انجمن قرار دارد .نگاه مبتنی بر فرصتها و هنجارها
در ابعاد بینالمللی ش��امل توسعه مبتنی بر دانش،
همگرایی مبتنی بر توس��عه ارتباطات و در س��طح
منطقهای با تاکید بر هرم چهار وجهی عربس��تان-
عراق -روس��یه -ایران مبتنی بر ذخائر نفتی و هرم
سه وجهی روسیه ،ایران ،قطر مبتنی بر ذخائر گازی
اس��ت .این اعتقاد وجود دارد ک��ه در آینده برآیند
همه این مزیتها باید منتج به دو اصل مهم ش��ود،
نخست ایفای نقش منطقهای و بینالمللی در نظام
انرژی جهانی برای ایران (مثال :قطر) و دیگر اینکه
صنعت تولید تجهیزات و کاالهای مورد نیاز صنایع
نفت و گاز بر اساس اس��تانداردهای جهانی (مثال:
کرهجنوبی) تعریف شود.
اما اینجا یک پرسش جای طرح دارد و آن اینکه
کشور ایران اکنون در چه جایگاهی از این حیث قرار
دارد؟ و پاسخ نیز به طور قطع امیدوارکننده نیست.
بررس��یهای صورت گرفته به منظ��ور آیندهنگری
سیاستها و برنامهها نشان میدهد که دالیل عدم
توفیقها بدون شک ریش��ه در تنشهای سیاسی،
تحریمها و نوع تعامالت بینالمللی داشتهاست.
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چاله اشتغال
و آینده جهان
آیا اوضاع اشتغال با وضعیت
جهانیسازی منطبق است؟

در س��ه دهه گذشته ،صدها میلیون نفر کارگر جدید
وارد عرص��ه اقتص��اد جهانی ش��دهاند .آنها در س��طوح
مختلفی از تحصی�لات و مهارت قرار دارند و به تدریج به
«سرمایه انسانی» تبدیل شدهاند؛ چه از جهت ارزش افزوده
و چه از جهت درآمد .این مس��اله به رشد شدید و مداو ِم
س��طوح درآمد ،ایجاد فرصتها و نیز رشد حجم اقتصاد
ِ
دنیا انجامیدهاس��ت .اما این کارگران جدید با خودش��ان
رقابت کاری شدیدتر و تغییراتی قابل توجه در دستمزدها
و قیمتها را نیز هم��راه آوردهاند .این رقابتها در نهایت
ش��رایط جدیدی را ب��ه وجود آوردهان��د .چنین تغییرات
س��اختاری بزرگی در عرصه اقتصاد جهانی ،س��ه چالش
بزرگ را در عرصه کار در دنیا به وجود آوردهاس��ت و البته
هر کشوری با توجه به متغیرهایش شرایط جدیدی دارد.
چالش اول ،ایجاد شغلهای کافی برای پذیرفتن موج
عظیمی است که کارگران جدید به سمت بازار کار به راه
انداختهاند .تعداد زیادی از کش��ورهای توسعه یافته و در
حال توسعه به صورت واضح نتوانستهاند با این چالش به
درستی دست و پنجه نرم کنند .درصد بیکاری جوانان به
شدت باالست و باالتر هم میرود .حتی در کشورهای در
حال توسعهای که رشد اقتصادی سریع دارند هم نیروی
مازاد کار در انتظار ورود به اقتصاد مدرن به س��ر میبرد و
فشار زیادی برای توسعه کارآفرینی در این کشورها وجود
دارد.
چالش دوم ،هماهنگ ک��ردن مهارتها و تواناییها با
ش��غلهای موجود و ایجاد شدهاست و البته ایجاد چنین
هماهنگیای به زمان نیاز دارد .مشکالت دیگری هم وجود
دارد .مثال این که جهانیسازی و تکنولوژیهای بینیاز به
نیروی کار باعث ش��دهاند بازار کار در بسیاری از کشورها
به تزلزل و بیثباتی کش��انده شود .در بس��یاری از موارد،
هیچ نوع هماهنگی میان مهارت کارگر و ش��غلش وجود
ندارد .از س��وی دیگر ،با رشد سریع و مداوم کشورهای در
حال توسعه ،شاهد آن هستیم که ساختار اقتصاد جهانی
از حالت ایس��تا خارج ش��ده و ظاهرا سرعت تطبیق بازار
نتوانسته همراه با این تغییرات ساختاری باال باشد.
چالش س��وم مساله توزیع اس��ت .بخش قابل مبادله
اقتصاد جهان (یعنی کااله��ا و خدماتی که میتوانند در
یک کشور تولید ش��وند و در کشوری دیگر مورد مصرف
ق��رار بگیرند) در حال حاضر رو به گس��ترش میرود و به
این ترتیب ،رقابت برای فعالیت اقتصادی و فرصت شغلی
هم توسعه مییابد .چنین شرایطی بر قیمت کار و دامنه
فرصتهای شغلی در اقتصادهای به هم تنیده دنیا تاثیر
میگ��ذارد .پس زیرمجموعههای��ی از جمعیت در حالت
«بُرد» به سر میبرند و بقیه در حالت «باخت».
در بس��یاری از کش��ورهای توس��عهیافته دنیا شاهد
محدودیت رش��د طبقهای با درآمد متوس��ط بودهایم .در
برخی کش��ورهای اروپایی (که عدم تس��اوی درآمدها با
مقاومت و نظارت مواجه میشود) اوضاع به گونهای دیگر

اس��ت .در این کشورها چنین وضعیتی به بخشی از یک
استراتژی تعمدی برای حفظ رشد اشتغال و رشد رقابت در
بخش قابل مبادله اقتصاد تبدیل شدهاست .در این کشورها
محدودیت دس��تمزدها تا حد زیادی در میان درآمدهای
گوناگون در جامعه دیده میشود .در آمریکا اما عدم تساوی
درآمدها به امتیازی برای همان طبقهای تبدیل شده که از
جهانیس��ازی سود بردهاند .بقیه طبقات در این کشور به
شدت با کاهش فرصتهای شغلی در بخش قابل مبادله
اقتصاد روبهرو هستند.
از حدود دو دهه قبل از بروز بحران اقتصادی در س��ال
 ۲۰۰۸میالدی ،مس��اله ایجاد ش��غل در بخش غیرقابل
مبادله مورد توجه قرار داشت و با این ترتیب ،سطوح ایجاد
اشتغال حفظ شده بود .در برخی موارد ،این مساله به شکل
نوعی رشد شدید در دولت تبدیل شد و در برخی دیگر-
مثل آمریکا -الگوی تکیه بر قروض باعث شد روند اشتغال
به سمت خدمات غیر قابل مبادله پیش برود .درواقع دولت
و بخش درمانی (که هردو به بخش غیرقابل مبادله مربوط
میشوند) تقریبا حدود  ۴۰درصد از رشد خالص اشتغال
در آمریکا در فاصله س��الهای  ۱۹۹۰و  ۲۰۰۸میالدی را
تشکیل دادند .این الگو در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸
میالدی ناگهان دچار توقف شد .اهرم فشار بخش خصوصی
کم اثر شد و اهرم فشار بخش عمومی به محدودیتهایی
برخورد که نمونه تمام عیارش را در وضعیتی مشابه یونان
دیدیم .اما انتظاراتی که بر اس��اس الگوهای رشد در زمان
پیش از بروز بحران ایجاد ش��ده بود چندان نمیتوانست
خ��ود را با این وضعیت تطبیق ده��د .روایت غالبی که از
این ماجرا وجود داشت این بود که وضع در دوران پیش از
بروز بحران اقتصادی عادی بودهاست؛ یا حداقل در حوزه
الگوی رشد اقتصاد واقعی این طور بودهاست .بر اساس این
نظریه ،باید اوضاع را به شرایط قبل از بروز بحران اقتصادی
برگرداند تا همه چیز درس��ت ش��ود .اما چنین نظریهای
نمیتواند توضیح دهد که چرا مثال در کشورهای توسعه
یافته ،رشد متوقف شده و موتورهای ایجاد اشتغال خاموش
شدهاند.
بخش��ی از پاسخ به این پرس��ش را میتوان در کتاب
«ای��ن بار فرق دارد» پیدا کرد؛ کتابی که توس��ط کارمن
راینهارت و کنت روگوف نوشته شده و اثرات طوالنی مدت
بحرانهای مالی در آن مورد بررس��ی قرار گرفتهاست .بر
این اساس ،عدم تعادل مالی و آشفتگیهایی که پیش از
بروز بحران مالی رخ مینمایند ،هرگونه واکنش درست و
ضروری به قدرتهای بازار در اقتصاد واقعی را نیز به تعویق
میاندازند .خالصهاش این است که اقتصاد و سیاست در
دوران پی��ش از ب��روز بحران به ش��کلی غیرعادی با هم
هماهنگ شدند و نیاز به ایجاد الگوهای ماندگار تطبیقی را
از ذهنها خارج کردند .واقعیت این است که برای رهایی
از این وضعیت ،باید افراد ،دولتها و س��ایر نهادها هر چه
بیشتر به تسریع انطباق اوضاع دنیا با شرایطِ در حال تغیی ِر

بیایید بدبین باشیم
چرا آسیا باید نگران بحران اروپا باشد

مفهوم پول واحد
برای  17کشوری
که کمترین تفاهم
را نه از نظر
جغرافیایی به هم
دارند و نه از نظر
تاریخی و یکدیگر
را مورد هجوم
قرار دادهاند ،قابل
پذیرشنیست
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بازار توجه نش��ان دهند .توجه به میزان تقاضا و عرضه به
صورت همزمان مساله مهمی است .این یعنی فقط بحث
انطباق مهارت کارگران با شغلهایشان مطرح نیست؛ بلکه
مساله گسترش شغلها برای تطابق با مهارتها هم باید
مورد توجه باشد.
نکت��ه دیگر به س��رعت وقوع جهانی س��ازی مربوط
میش��ود .اگر این ح��س وجود دارد که جهانیس��ازی و
تغییرات س��اختاری ناشی از آن دارند با سرعتی بیشتر از
افراد ،اقتصادهای دنیا و جوامع حرکت میکنند ،باید راهی
برای تطابق این دو نیز پیدا کرد و به تعادل رسید .این کار
آسانی نیس��ت و چارچوبهای خوبی هم برای درک این
تغییرات ساختاری وجود ندارد .اما به هر حال هم شاغالن
و هم بیکاران در کشورهای مختلف دنیا چشم به دولتها
و نهادها دوختهاند و برای کارهای آیندهشان به آنها امید
دارند .نباید آنها را ناامید کرد.

یورو نباید وجود داش��ته باش��د.
دقیقتر اینکه یورو نباید به این
شکل وجود داشته باشد .مفهوم
پول واح��د برای  17کش��وری
که کمترین تفاه��م را نه از نظر
جغرافیایی به ه��م دارند و نه از
پل داناوان نظ��ر تاریخی و ه��م یکدیگر را
قائممقامبانک مورد هجوم ق��رار دادهاند ،قابل
سرمایهگذاری UBSپذیرش نیست .بحران کنونی به
نظر اجتنابناپذیر میرسید .من
و اکثر کارشناسان اقتصادی علیه یورو به شکل موجود و با
اعضای موجود به مدت  16سال بحث کردیم .بنابراین یورو
نباید وجود داشته باشد .با این وجود هزینه از بین رفتن آن
نیز وحشتناک است .محاسبات اولیه تداعی میکند که اگر
یون��ان در منطقه یورو بماند اقتصاد یونان به دو نیم تبدیل
میشود .این بسیار بیشتر از هزینهای است که آسیا در بحران
 1988-1987تجربه کرد .اگر آلمان تصمیم به خروج بگیرد،
این��کار به قیمت یک چهارم اقتصاد آلمان تمام میش��ود.
همچنین هزینههای سیاسی نیز وجود دارد .خسارتهای
اقتصادی (بیکاری) ممکن است از دهه  1930بیشتر شود.
اقتصاد در حال مرگ ،باعث برانگیختن هرچیزی میش��ود
از شورشهای اجتماعی تا دولتهای نظامی یا حتی جنگ
تمدنها .پس اروپا مجبور است برای بهبود اوضاع یورو تالش
کند .راه حل باید ش��امل تشکیل نوعی کنفدراسیون مالی
باشد .هیچ اتحادیه پولی بدون وجود یک اتحادیه مالی در کنار
آن زنده نماندهاست .متاسفانه سیاستهای یکپارچگی مالی
تا آخر دوام نمیآورند .به نظر میرسد که سیاست در منطقه
یورو گاهی اوقات به وضعیت مهدکودک شبیه میشود .هربار
که اقتصاددانها از سیاستمداران میخواهند که با مهربانی
با هم بازی کنند ،آنها فریاد میزنند «نمیشود» .البته یورو
در طی زمان پیشرفت میکند .متاسفانه این فرایند احتماال
س��ریع و ساده نیست .به نظر میرس��د که منطقه یورو در
سالهای پیش رو یک سری از بحرانها را تجربه خواهد کرد
و هر بحرانی همراه با شوک ،بازار فرار ،و در نهایت پیامدهایی
برای آس��یا خواهد بود .چرا آسیا باید مراقب بحران منطقه
یورو باشد؟ به دو دلیل :حساب جاری و حساب سرمایه.
آس��یا تجارت زیادی با اروپ��ا دارد .اتحادیه اروپا – گروه
گسترهای از  27کشور اروپایی که شامل کشورهای منطقه
یورو هم میشوند -با حساب  27درصد تولید ناخالص داخلی
بزرگترین اقتصاد دنیا به حساب میآید .در مقایسه با آن،
ایالت متحده دارای  23درصد تولید ناخالص داخلی جهانی

است .آسیا -به جز ژاپن 18درصد اقتصاد جهان را دارد .آسیا
در س��ال 2010حدود  541میلیارد دالر ب��ه اتحادیه اروپا
صادرات داشتهاس��ت .اروپا 16درصد صادرات در آسیا را به
طور مستقیم بلعیدهاست قبل از اینکه تجارت درون آسیایی
شکل گیرد و سپس وارد اروپا شود (برای مثال ،کره جنوبی
مواد الزم را به تایلند میدهد که بعد از آنکه محصول نهایی
در تایلند آماده شد به اروپا صادر میشود) .اگر زنجیرهای از
بحرانه��ا باز هم به یورو ضربه وارد کنند ،منطقه اقتصادی
یورو رشد ضعیفی را تجربه خواهد کرد و این یعنی منطقه
یورو منبع غیر قابل اتکایی برای صادرات آس��یا به حساب
خواهد آمد و به این معنی است که آسیا منطقه دیگری را
باید به جای آن پیدا کند.
زمانی که به حس��اب س��رمایهای آس��یا نگاه میکنیم،
آش��کار اس��ت که منطقه یورو مهمترین س��رمایهگذار در
س��الهای اخیر در آسیا چه از نظر سرمایهگذاری مستقیم
و چه از نظر داراییهای مالی بودهاست .با ظهور بحران یورو،
س��رمایهگذاران منطقه یورو تمایل به این دارند که سرمایه
خود را به صورت جاری در بیاورند ،به صورت یورو ،و بعد از
هر جایی که میتوانند سود کسب کنند .راستش را بخواهید
در حال حاضر به نظر میرس��د که این روند آغاز شدهاست.
عالوه بر این ،با آش��فتگی بازار مالی در منطقه یورو ،به نظر
میرسد که دولتها در بخشهای مالی قوانین بیشتری وضع
کنند .بعضی از سیاستهای دو دهه گذشته که سرمایههای
در گردش را آزاد کرد ممکن اس��ت معکوس شود .یعنی به
احتمال زیاد بانکها و بیمهگران و صندوقهای بازنشستگی
کمتر از قبل میتوانند در مناطق خارجی سرمایهگذاری کنند.
جریان سرمایهها از منطقه یورو به آسیا در سالهای آینده
کمتر از آنچه خواهد بود که درچند س��ال اخیر بودهاس��ت.
درحقیقت ،جریان مالی به طور پیوسته کاهش خواهد یافت.
آسیا نمیتواند منطقه یورو را نادیده بگیرد .مشاهده دعواها
برای ریاس��ت اروپا ناخوشایند اس��ت ،ولی آسیا باید توجه
داشته باشد .آنچه در یورو اتفاق میافتد بر اقتصادهای آسیا
و بازارها در سالهای آتی تاثیر میگذارد .آسیا باید بیشتر بر
روی تقاضای محلی و سرمایههای محلی خود اعتماد کند.
بنابراین حاال چه اتفاقی خواهد افتاد؟
من به اوضاع اقتصاد در باقیمانده سال بدبینم .اینکه
یونان نمیتواند بدهیها را س��ر موعد مقرر پرداخت
کند ،اجتناب ناپذیر اس��ت .ب��رای بازارهای اقتصادی
س��وال عدم پرداخت این اس��ت «چه موقع؟» و «آیا
میتوان��د یا نه» .ولی «چه موقع» خیلی مهم اس��ت.
اگرع��دم پرداخت یونان قب��ل از طرحی برای کمک
به بانکهای یورو جهت پایدارش��دن سیس��تم مالی
باشد ،آنگاه بحران به فاجعه تبدیل میشود .منطقه
یورو نیاز دارد ک��ه بانکهای خود را (از نظر
پتانسیل دوباره سرمایهدار شدن) پایدار
کند .اما پس از این ش��رایط آیا
یون��ان میتواند بدهیهای
خ��ود را در موعد مقرر
بازپرداخت کند؟
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نویسندگان خارجی

یادداشتها

داستان ادامه دارد
روسیه در بحران اقتصادی هست یا نیست
آیا بحران اقتصادی روسیه به
پایان رسیدهاس��ت؟ پاسخی
که در برابر این سوال خواهید
ش��نید تا حد زیادی بسته به
کس��ی اس��ت که دارد جواب
میدهد .اگر از والدیمیر پوتین
ایرینا یاسینا نخست وزیر روسیه یا هر یک
تحلیلگراقتصادی از اعضای ارش��د حزب روسیه
خبرگزاریریانووستی متحد بپرس��ید ،پاس��خ این
خواهد بود« :البته که بحران اقتصادی در روسیه به پایان
رسیدهاست!» .چنین افرادی حتی دست به کار خواهند
شد تا آمار ارائه بدهند و حرفشان را توجیه کنند .آنها
مثال به نرخ بیکاری اشاره خواهند کرد و باال نرفتن آن
را نش��انه بس��یار خوبی برای توجیه حرفشان خواهند
دانس��ت .آنها در عین حال به ب��اال رفتن مقرریها و
نیز افزایش رش��د در بخش س��اخت و ساز و فلزکاری
اش��اره خواهند کرد .اما همه این آمارها در مقایس��ه با
ماه گذشته ارائه خواهد شد و نه در مقایسه با سالهای
گذشته .هیچ کس دوست ندارد به وضعیت اقتصادی
روسیه در دوران پیش از بروز بحران اقتصادی اشاره کند
و آن روزهای خوب را به یاد دیگران بیاورد .ش��اید تنها
نکتهای که از گذش��ته مورد توجه مقامات روسی قرار

باالخره روزی
فراخواهدرسید
که بیکاری پنهان
نخواهد ماند و
کاهشدستمزدها
و کاهش ساعات
کار هم راه چاره
نخواهندبود.
وقتی روسیه به
چنینوضعیتی
برسد ،آنگاه شاید
واقعا «بحران» را
درک کند

طال بهتر است یا نفت

آیا میتوان با نگاهي آيندهنگرانه طال را سرمایهای مطمئن به شمار آورد؟

نگر
آینده
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اخیرا سقوط قیمت طال باعث
شد وارد جر و بحثی با مادر
زنم ش��وم .در ماه سپتامبر،
قیمت طال خیل��ی باال رفته
بود اما بع��د قیمتش حدود
بیست درصد س��قوط کرد.
ریچارد دین مادر زنم که هندی هم هست
کارشناساقتصادیو میگفت ح��اال زمان خوبی
نویسندهکتاب«غرق برای س��رمایهگذاری در طال
شویم یا شنا کنیم؟ است .جواب من این بود :اوال
درسهایی از اقتصاد که به صالح نیست .دوما که
در امارات» س��رمایهگذاری در طال اصال
«سرمایهگذاری»نیست!حاال
توضیح میدهم که چرا چنین حرف��ی زدم .اما اول
هش��دار بدهم که تا حاال در مورد پیشبینی قیمت
طال خیلی حرفهای امیدوارکنندهای نزدهام .اولین
بار س��ال  ۱۹۹۸میالدی بود که به عنوان گزارشگر
ای��ن حوزه به دوبی نقل مکان کردم و از آن موقع به
بعد همیشه به مردم گفتهام تا جایی که میتوانند از
سرمایهگذاری در طال خودداری کنند.

همان س��الها ب��ود که گ��وردون ب��راون -وزیر
خزانهداری وقت انگلیس -قسمت اعظم ذخایر طالی
کشورش را به قیمتی کمتر از سیصد دالر آمریکا در
هر اونس به فروش رس��اند .در آن زمان او توانس��ت
 2/3میلی��ارد دالر از این بابت درآمد ایجاد کند .اگر
گوردون ب��راون آن ش��مشها را نفروخته بود ،حاال
جورج اوزبورن وزیر خزانهداری انگلیس میتوانست
آنها را به قیمتی نزدیک به  15میلیارد پوند بفروشد.
اوزب��ورن با انتقاد از آن اقدام براون مدعی ش��ده که
تصمیم او در آن زم��ان یکی از بدترین قضاوتهای
اقتصادی بوده که تا حاال از سوی یک وزیر خزانهداری
در انگلیس انجام شدهاست .اگر واقعا این طور است و
طال این قدر سرمایه خوبی است ،چرا من با این شدت
و حدت با سرمایهگذاری در آن مخالفت میکنم؟ به
این خاطر که خریدن طال سرمایهگذاری نیست؛ بلکه
«گمانهزنی» است.
نکته اصلی ماجرا این اس��ت که طال ارزش واقعی
محدودی دارد .اگ��ر بخواهم اصطالحی اقتصادی به
کار ببرم باید گفت کارآیی واقعیاش محدود اس��ت.
طال زیباست و ساعتهایی عالی با آن ساخته میشود.

همین حاال که این مطلب را مینویسم ،ساعت رولکسی
به دستم بستهام که حس خیلی خوبی به من میدهد.
طال در عرصه کاربردهای صنعتی هم اهمیت زیادی
دارد؛ به خصوص در ناس��ا .آنها الیه نازکی از طال را
روی نقاب کالهخود فضانوردها میگذارند تا محافظی
در برابر اشعه خورشید باشد .طال را حتی میتوان خورد
و یکی از کدهای افزودنیهای غذایی به نام «اي»۱۷۵
این را نشان میدهد .اما حتی خوشبینترین طرفداران
طال هم میدانند ک��ه قیمت هیچ ربطی به تقاضای
واقعی و استفاده کاربردی از طال ندارد .خیلیها طال را
بهرغم نامشخص بودن کاربردش میخرند؛ و این طور
نیست که به خاطر کاربردش آن را بخرند .آنها طال
میخرند چون معتقدند در آینده کسی خواهد بود که
آن را با قیمتی باالتر و یا مس��اوی بخرد .خالصهاش
این اس��ت که آنها گمان میکنند چنین ایدهای تا
ابد جای ادامه دادن دارد .چنین پدیدهای در بازارهای
مالی به تئوری «بزرگترین حماقت» مش��هور است.
دلیلش هم این اس��ت که ع��دهای میآیند و به امید
این که آدم دیگری در آینده پیدا شود و حماقت آنها
را تک��رار کند ،طال یا هر چی��ز دیگری را میخرند و

سرمایهگذاران
هستند که قیمت
طال را باال نگه
داشتهاند وگرنه
طال کاربردی
ندارد که این قدر
بیارزد .اگر روزی
سرمایهگذارانبه
این نتیجه برسند
که دنبال چیز
بیخودیرفتهاند،
قیمت طال ناگهان
افت خواهد کرد

نگر
آینده

به انتظار مینشینند .این ماجرا معموال به حبابهای
کوتاه مدت در بازار مربوط میش��ود ،یعنی وقتی که
قیم��ت یک دارای��ی بیش��تر از ارزش واقعیاش باال
میرود :مثل برخی وسایل تکنولوژیک .اما طال در این
میان استثنا بوده و مدتها در چنین بازار کوتاه مدتی
دوام آوردهاست .ویلم بایتر -اقتصاد دان ارشد سیتی
گروپ -طال را «حباب ش��ش هزار س��اله» نام داده و
گفته که خودش شخصا در طال سرمایهگذاری نخواهد
کرد .چارلی مانگر -مرد دست راست وارن بافت -حتی
از بایتر هم موضع رادیکالتری دارد .او س��ال گذشته
گفت« :نمیدانم با چه منطقی میش��ود طال ذخیره
کرد .حتی اگر به نفعتان هم باش��د آدم بیخودی به
نظر میآیید!»
اینجا ش��اید الزم باشد که طال را با نفت مقایسه
کنیم .یک��ی از نقطههای ش��باهت
این دو این اس��ت که هر دوشان در
سیزده سال گذشته به شدت افزایش
قیمت داشتهاند .اما نقطه تفاوت آنها
این اس��ت که باال رفتن قیمت نفت
توجیه دارد و پایدار هم هس��ت ،آن
ه��م به خاطر کارب��ردی بودن نفت.
اگر بخواهم با دقت بیشتری توضیح
بدهم باید بگویم در س��یزده س��الی
که در دوبی بودهام ،قیمت نفت خام
برنت از بشکهای ده دالر به بشکهای
صد دالر رسید .آیا این حباب است؟

نه .چون نفت به شدت کاربرد دارد .طبق آمار موجود
 2.5میلیارد نفر در چین و هند دوچرخههایش��ان را
با موتوری کوچک تاخت زدهاند و بنابراین به نفت و
فراوردههای آن نیاز دارند .در چنین شرایطی ،قیمت
نفت در دهههای آینده قطعا به شدت افزایش خواهد
یاف��ت .قیمت آن هم ب��اال خواهد رفت و این به یک
مس��اله اقتصادی مربوط میشود :جایگزینی .وقتی
ما طال یا نفت میخریم دقیقا چه چیزی میخریم؟
اگر طال بخریم ،ذخیره ارزشمندی برای خود دست
و پا کردهایم .س��ودش در همین اس��ت .اما اگر نفت
بخریم ،داریم نوعی نیروی رانش مکانیکی میخریم.
گزینههای زیادی برای داشتن ذخیره ارزشمند پیش
روی ماس��ت .از فرانک س��ویس گرفته ت��ا الماس و
سیگارهای الکی استرایک! اینها همگی در زمانهای

مختلف در یک قرن گذشته نشان دادهاند که ارزش
زی��ادی دارن��د .حاال این نکته را هم در نظر داش��ته
باش��ید که نفت در موارد زیادی در دنیا کاربرد دارد
اما «مصرف» میشود و در آینده ممکن است نفت به
میزان زیاد در دسترس ما نباشد .اینجاست که احتماال
خیلی از شما میپرسید باالخره طال بخریم یا نفت؟
باالخره قیمت طال چه میشود؟ من واقعا نمیدانم.
«ج��ف رادز» مدیر اجرایی داراییهای بینالمللی در
دوبی اخیرا گفته که بازار طال در حال حاضر آشفته تر
از هر زمان دیگری در  35سال اخیر است و قیمتش
دائم تغییر میکند.
نکتهای که من میخواهم بگویم این است که فقط
خود «سرمایهگذاران» هستند که قیمت طال را باال
نگه داشتهاند .وگرنه طال کاربردی ندارد که این قدر
بیارزد .اگر روزی «س��رمایهگذاران»
به این نتیجه برسند که دنبال چیز
بیخ��ودی رفتهاند ،قطعا قیمت طال
ناگهان افت خواهد کرد .پس توصیه
من به مادرزنم که میخواست طال
بخرد این است :برو و مثال برای بچه
من ساعت طال یا دستبند طال بخر.
او روزی از مادربزرگش به خاطر آن
ساعت یا دستبند طال متشکر خواهد
بود .اما اصال ب��رای پرداخت هزینه
دانشگاه او روی سرمایه طال حساب
باز نکن.
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دارد و به آن افتخار هم میشود ،نکتهای باشد که در ماه
اوت سال  ۲۰۰۹میالدی کشف شد؛ این که جمعیت
روسیه رو به کاهش نیس��ت! حاال این حرفها را کنار
بگذارید و پرسش��ی را که اول مقاله مطرح شد ،از یکی
از مخالفان دولت روسیه بپرسید .بپرسید که آیا روسیه
از بحران اقتصادی بیرون آمده یا نه .پاسخی که دریافت
خواهید کرد این اس��ت :بحران تازه ش��روع شدهاست.
بر اس��اس اطالعاتی که میتوان از ای��ن افراد دریافت
ک��رد ،میفهمید ک��ه تولیدات گازپ��روم رو به کاهش
گذاشتهاست و شهرهایی نیز که در انحصار یک صنعت
خ��اص قرار گرفته بودند در حال حاضر دچار وضعیت
بدی شدهاند .به نظر میرسد که وضعیت حقیقی اقتصاد
روسیه را باید جایی بین این دو موضع جستوجو کرد.
اما از آنجا که دولت روس��یه به شدت رسانهها را تحت
کنترل خود دارد ،مردم فقط یک جنبه از وضعیت اقتصاد
کشورشان را از رسانهها میبینند و میشنوند و از طرف
دیگر جریان هیچ خبر و اثری ندارند .در چنین شرایطی
ظاهرا دولت روسیه موفق شده که موضع خودش را در
این خصوص به مردم بقبوالند .گروههای مخالف دولت
روسیه دستشان بههیچ جا بند نیست و فقط میتوانند
بخش محدودی از حرفها و موضعگیریهایشان را در
چند روزنامه و شبکه رادیویی کماهمیت مطرح کنند.
در چنین شرایطی ،اینترنت به مهمترین فضای آزاد در
روسیه بدل میشود و اهمیتی دو چندان پیدا میکند.
در فضای اینترنت ب��ه تحلیلهایی منفی درخصوص
وضعیت اقتصاد روسیه برخواهید خورد و گمانهزنیهای
ناجوری درخصوص آینده اقتصاد این کش��ور خواهید

خواند .در نهایت ،نه دولت روسیه اصل قضیه را به مردم
میگوید و نه مخالفان چنین کاری میکنند!
واقعیت بزرگی که درخصوص اقتصاد روسیه وجود
دارد این است :سالمت اقتصاد روسیه به شدت به عوامل
خارجی وابستهاست .اما خارج از روسیه ،هیچ اقتصاددانی
نیست که بتواند با اطمینان بگوید بحران در روسیه به
نقطه پایان رسیدهاست .اهالی اقتصاد میدانند که صرف
آرام بودن بازار به معنی رش��د اقتصادی و سالمت بازار
نیست .با این ترتیب ،ظاهرا وضعیت اقتصاد روسیه تا
حد زیادی در گرو وضعیت رش��د اقتصاد جهانی است.
دلیلش هم واضح است :این که بودجه دولتی تقریبا به
صورت کامل به قیمت انرژی وابستهاست .مثال تغییرات
قیمت نفت به ش��دت بر اقتصاد روسیه و بودجه دولت
تاثی��ر میگذارد .ح��اال و با توجه به قمیت فعلی نفت،
بانک مرکزی روسیه میتواند به خرید ارز روی بیاورد.
ذخایر طال و ارزهای خارجی رو به افزایش است و این
یعنی بهتر شدن وضعیت روبل .اما به هر حال ،بودجه
روسیه هنوز هم با خطر کس��ری مواجهاست .افزایش
سریع درآمد کشور روسیه در اولین سالهای زمامداری
والدیمیر پوتین را باید چیزی مربوط به گذشته دانست.
حاال دیگر نمیتوان روی چنین وضعیتی حساب باز کرد.
تا زمانی که درآمد کشور رو به افزایش بود ،هزینهها هم
باال بود اما میشد آن را مدیریت کرد .این وضع تا زمانی
ادامه داشت که قیمت انرژی به شدت سقوط کرد .اینجا
بود که دولت به مشکل برخورد .از یک سو درآمدهای
کشور به شدت کاهش یافته بود و از سوی دیگر ،دولت
نمیتوانست مردم را به کاهش میزان خرجها وادار کند

و همین شد که کسری بودجه روسیه باال رفت.
در ماههای اخیر ،دولت روس��یه س��رانجام توانسته
نرخ تورم را پایین بیاورد .خیلی اوقات این مس��اله را به
عنوان نش��انهای حاکی از پایان بحران اقتصادی تلقی
میکنند اما این ایده درستی نیست .تورم بر اثر بحران
اقتصادی کاهش پیدا کرد؛ چون جهت و سمت و سوی
جریان سرمایه عوض شده بود .آمارهای دیگری هم در
همین راستا وجود داشت .مثال این که در سال ۲۰۰۸
میالدی میزان س��رمایهگذاریهای داخلی به بیس��ت
میلیارد دالر میرسید اما در سال  ۲۰۰۹میالدی ،این
سرمایهگذاریهای خارجی بود که از بیست میلیارد دالر
تجاوز میکرد .درواقع بانک مرکزی روسیه ارز کمتری
خرید و روبلهای کمتری نیز به بازار فرستاد و این گونه
بود که نرخ تورم کاهش نش��ان داد .یک نشانه دیگر از
تداوم بحران را میتوان در بازار کار روسیه مشاهده کرد.
کارشناسان پیشبینی کرده بودند که نرخ بیکاری در
روس��یه در س��ال  ۲۰۱۰میالدی افزایش بیابد اما این
گونه نش��د .اتفاقی که افتاد این بود :شرایط کار بد شد
اما کارگران که نمیخواستند دنبال کار جدیدی بروند،
ترجیح دادند با حقوقی بسیار کمتر به کار خودشان ادامه
بدهند و این هم نشانه بیمار دیگری از وضعیت بحرانی
اقتصاد بود .اما چنین وضعیتی تا کی میتواند ادامه پیدا
کند؟ باالخره روزی فراخواهد رسید که بیکاری پنهان
نخواهد ماند و کاهش دس��تمزدها و کاهش س��اعات
کار هم راه چاره نخواهند بود .وقتی روس��یه به چنین
وضعیتی برسد ،آنگاه شاید واقعا «بحران» را درک کند.
شاید هم چنین اتفاقی اصال نیفتد.
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بازار کسب و کار

گزارش

مجله فوربس منتشر کرد

بهترین و بدترین کشورها
برای آغاز کسب و کار
اگر قصد سرمایهگذاری خارجی دارید
این گزارش را بخوانید

نگر
آینده

رتبه
1
4
7
39
9
15
15
3
5
6
1
9
20
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کانادا
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپاگیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
2
3
35
6
4
28
23
1
1
1
1
21
9

نیوزلند
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
3
2
1
3
13
25
6
6
3
13
2
57

هنگ کنگ
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبو فساد
آزادی شخصینبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
4
6
11
26
16
22
17
10
5
14
1
6
46

ایرلند
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
5
1
11
22
8
8
4
23
27
1
1
11
59

دانمارک
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
6
5
1
4
3
11
10
4
2
1
92
3
39

سنگاپور
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
7
7
11
33
1
1
2
33
27
4
1
30
55

سوئد
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
8
8
4
75
4
19
7
28
19
10
1
16
28

نروژ
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

در آستانه هر انتخابات ریاستجمهوری در آمریکا،
تعداد بی شماری از مردم این کشور تهدید میکنند که
اگر نامزد مورد نظرشان پیروز نشود ،به کانادا مهاجرت
خواهند کرد .البته عده کمی از آنها این تهدید را عملی
میکنند و به ش��مال میروند .نتایج تازهترین بررسی
مجله فوربس نشان میدهد که این تهدیدها آنقدرها
همغیرعقالنینیستند.
در تازهترین فهرست ساالنه بهترین کشورها برای
کس��بوکار کانادا رتبه اول را دارد .در حالی که ایاالت
متحده از ت��رس ورود به یک رکود عمیق واقعی فلج
ش��ده و اروپا با بح��ران بدهیهای عظیم دولتهایش
دس��ت و پنجه نرم میکند ،اوضاع اقتصاد کانادا بهتر
از همیشه است .این اقتصاد  1.6تریلیون دالری نهمین
اقتصاد بزرگ دنیاس��ت و سال پیش  3.1درصد رشد
کرده بود .طبق برآورد رویال بانک کانادا انتظار میرود

رتبه
9
10
11
76
15
12
7
15
10
19
1
14
40

انگلیس
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
10
9
36
50
18
6
20
8
5
21
1
45
19

ایاالت متحده
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

اقتصاد این کشور در س��ال  2011شاهد رشدی 2.4
درصدی باشد.
کان��ادا تقریبا از بحران بانکی ک��ه مثل طاعون به
جان آمریکا و اروپا افتاد به سالمت جست .بانکهایی
مث��ل روی��ال بانک کان��ادا ،بانک نوا اس��کاتیا و بانک
مونت��رآل در جری��ان بحران مالی دنیا – که از س��ال
 2007آغاز ش��د  -نیازمند کمکهای دولتی نشدند
و حتی سودده هم بودهاند .این بانکها همیشه موقع
وام دادن محافظهکاران��ه عم��ل میکردند و به همین
خاطر از بحران ضرب��ه نخوردند و در حال حاضر جزء
قدرتمندترین بانکهای دنیا به حساب میآیند.
مجله فوربس  11معیار را برای رتبهبندی بهترین
کشورها برای کسبوکار مد نظر قرار داد و کانادا در 10
بخش جزء  20کش��ور اول بود .کانادا در دو حوزه جزء
پنج کشور اول در دنیا به حساب میآید :یکی حمایت

رتبه
16
19
11
40
27
36
26
32
46
25
1
24
29

استونی
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
17
17
11
18
4
20
9
61
99
11
1
13
74

لوکزامبورگ
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
18
21
55
10
20
17
13
18
59
24
1
40
70

فرانسه
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
19
28
8
63
36
55
56
11
12
34
32
10
6

موریس
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
20
21
11
8
13
5
14
70
76
15
1
64
50

آلمان
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

نگر
آینده

رتبه
11
12
48
5
9
26
22
2
46
8
1
37
36

استرالیار
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
12
14
11
14
18
14
11
26
16
21
1
50
62

بلژیک
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
13
11
11
26
1
4
12
27
46
4
1
48
68

فنالند
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
14
15
1
9
4
1
1
64
126
8
1
14
40

سوئیس
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
15
13
11
13
9
9
5
56
92
7
1
22
61

هلند
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس
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بازار کسب و کار

گزارش

از سرمایهگذاران و دیگری نبود مقررات دستوپا گیر و
آسان بودن آغاز کسبوکار در این کشور.
آزادی ،مالیات و مقررات دست و پاگیر

کانادا در فهرست سال گذشته فوربس رتبه چهارم
را داش��ت و بهبود رتبه خ��ود را باید مدیون وضعیت
مالیاتیاش باش��د .یکی از معیارهای مهم فهرس��ت
فوربس «فش��ار مالیاتی» اس��ت و کانادا در این حوزه
مق��ام نهم دنیا را به خود اختصاص داد؛ آنها در س��ال
 2010رتبه  23را داشتند .دولت کانادا در سال 2010
قوانین مالیاتی را تغییر داد تا موسسات تجاری کانادایی
رقابتیتر عم��ل کنند .مالیات بر درآمد ش��رکتها و
مالیات بر درآمد کارمندان هم س��ال گذشته در کانادا
کاهش داشت.

بعد از کانادا

دانمارک که سال گذشته رتبه اول این فهرست را
در اختیار داش��ت امسال به جایگاه پنجم تنزل کرد و
دلیل این امر را باید کاهش نسبی آزادی پولی در این
کشور دانست .به عالوه ارزش بازار بورس دانمارک طی
س��ال گذش��ته حدود  14درصد کاهش داشت و این
بدترین عملکرد بورس در میان  10کشور باالی لیست

رتبه
27
27
55
1
16
3
25
78
16
17
32
79
30

ژاپن
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
28
22
55
2
25
46
38
22
76
27
1
25
83

قبرس
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
31
30
108
40
36
18
18
48
59
34
32
38
18

کره جنوبی
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
34
31
78
24
42
22
41
87
4
47
84
18
31

مالزی
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
36
37
11
18
45
29
39
53
46
57
32
93
77

ایتالیا
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
44
42
55
59
21
27
28
38
99
27
106
4
60

امارات متحده عربی
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
45
45
63
123
32
24
40
12
16
41
129
5
37

عربستانسعودی
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
46
47
61
94
23
16
31
86
76
18
106
1
14

قطر
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
48
43
54
80
27
45
36
62
46
40
106
12
52

بحرین
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
51
54
49
109
27
42
48
60
76
36
106
7
48

عمان
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
54
46
42
91
61
55
52
50
46
47
63
55
75

ترکیه
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
58
58
65
110
48
62
61
111
27
45
92
8
45

کویت
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
59
64
76
22
42
67
55
98
99
41
106
23
56

اردن
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

وضعیت
چند کشور مهم دیگر

نگر
آینده
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کانادا البته به شدت به اقتصاد ایاالت متحده متکی
است :آنها بزرگترین تهیهکننده نفت عمو سام هستند
و هر سال حدود سه چهارم صادرات نفتی کانادا روانه
آمریکا میش��ود .اما با اینکه میزان بیکاری در ایاالت
متحده همچنان باالی  9درصد اس��ت ،کانادا بیکاری
 7.3درص��دی را تجربه میکند ک��ه اگر این عدد را با
میان بیکاری  8.5درصدی کانادا در  25سال گذشته
مقایسه کنیم متوجه میشویم اوضاع آنها خوب است.
فراموش نکنید که میزان بیکاری در منطقه یورو حدود
 10درصد است .بنابراین گزارش فوربس وضعیت 134
کش��ور دنیا را به کمک  11معیار مورد بررس��ی قرار
دادهاست .این معیارها عبارتند از :حقوق مالکیت ،ابداع
و نوآوری ،مالیات ،تکنولوژی ،فس��اد ،آزادی (شخصی،

بازرگان��ی و پولی) ،مقررات دس��توپا گیر ،حمایت از
سرمایهگذار و باالخره عملکرد بازار بورس.
فوربس برای بررس��ی دقیق وضعیت این کشورها
از گزارش موسسات و مراکز مختلف از جمله سازمان
سیا ،موسسه شفافیت بینالملل ،بانک جهانی و مجمع
جهانی اقتصاد استفاده کرد.

به حس��اب میآمد .چهار کشور اروپایی دیگر که سال
گذش��ته در فهرست  20کشور بودند امسال رتبههای
بدتری را نصیب خود کردند :فنالند سیزدهم شد ،هلند
پانزدهم ،آلمان بیست و یکم و ایسلند بیست و سوم.

ماجرای آمریکا

آمریکا امس��ال دهم شد؛ آنها سال پیش رتبه  9را از
آن خ��ود کرده بودند .بزرگترین اقتصاد جهان – 14.7
تریلیون دالر – همچنان یکی از نوآورترین کش��ورهای
جهان است :آنها رتبه ششم در سرانه ثبت حق اختراع را
در اختیار دارند( .رتبه اول در حوزه ابداع و نوآوری را سوئد
دارد که در فهرس��ت بهترین کشورها برای کسب و کار
رتبه هفتم را از آن خود کردهاست ).آنچه بیشتر از همه
چیز به رتبه آمریکا صدمه زده فش��ار مالیاتی است .آنها

امسال ژاپن را پشت سر گذاشتند تا در میان کشورهای
توسعهیافته باالترین میزان مالیات بردرآمد شرکتها را
داشته باشند .ایاالت متحده طبق گزارش بنیاد هریتیج
در زمینه آزادی پولی هم عملکرد ضعیفی داشتهاس��ت.
سیاستهای ایاالت متحده در تثبیت قیمتها و همچنین
کنترل قیمتها باعث شده آنها در زمینه آزادی پولی در
بین  134کشور دنیا پنجاهم باشند.
حاال بهتر اس��ت نگاهی به س��ه کش��ور آخر این
فهرست بیندازیم :رتبه  :132بروندی :133 ،زیمبابوه
و باالخ��ره  :134چاد .اندازه اقتصاد این س��ه کش��ور
کمتر از  10میلیارد دالر اس��ت .شاید مهمترین دلیل
رتبه بسیار بد این س��ه کشور نبود آزادیهای پولی و

بازرگانی و همچنین ضعف شدید در حوزههای ابداع و
نوآوری و تکنولوژی باشد .چاد اگر چه باالترین تولید
ناخالص داخلی ( )GDPرا در میان س��ه کشور دارد
اما در میان  134کش��ور جهان بدترین رتبه فس��اد و
همچنین مقررات دستوپا گیر را از آن خود کردهاست.
فوربس در گزارش امسال خود به ایران رتبه  125داده
و البته این نشان میدهد که آنها در تهیه این گزارش
رویکردی سیاسی داشتهاند .این اولین سالی است که
نام ایران در این فهرست دیده میشود و مجله آمریکایی
فوربس با جانبداری ایران را در زمینه آزادی بازرگانی در
رتب��ه  ،134ابداع و نوآوری در رتبه  ،78تکنولوژی در
رتبه  ،98نبود مقررات دستوپا گیر در رتبه  34و نبود
فشار مالیاتی در رتبه  81قرار دادهاست.

رتبه
82
90
105
74
57
30
73
119
76
66
129
80
34

چین
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
89
96
41
64
106
106
83
19
76
103
100
117
-

ارمنستان
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
92
84
94
130
68
82
90
16
59
83
106
98
80

مصر
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
94
77
122
120
52
32
87
129
35
75
54
120
64

هند
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
99
92
118
124
110
69
109
67
27
107
92
105
11

پاکستان
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
 02
1
97
116
128
90
92
64
84
76
126
106
73
21

روسیه
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
 15
1
106
124
113
130
124
13
12
130
100
110
-

قرقیزستان
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیتابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
 20
1
121
60
122
96
110
106
46
126
106
121
-

تاجیکستانرتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیتابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
-عملکرد بازار بورس

رتبه
 22
1
120
120
108
81
107
98
104
92
105
129
77
-

سوریه
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
 30
1
128
126
133
125
122
87
114
134
130
100
132
1

ونزوئال
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکردبازاربورس

نگر
آینده

رتبه
66
56
87
104
61
48
77
75
12
66
92
65
13

تایلند
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
73
62
112
66
61
34
51
99
59
59
42
112
69

برزیل
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
74
70
48
97
73
84
83
76
105
84
28
51

لبنان
رتبه امسال
رتبه سال گذشتهآزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
78
79
83
92
97
62
70
14
19
110
106
71
-

جمهوریآذربایجان
امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس

رتبه
80
72
69
107
97
108
82
39
35
88
106
30
65

قزاقستان
رتبه امسال
رتبه سال گذشته
آزادی بازرگانی
آزادی پولی
حقوقمالکیت
ابداع و نوآوری
تکنولوژی
نبود مقررات دستوپا گیر
حمایت از سرمایهگذار
نبود فساد
آزادی شخصی
نبود فشار مالیاتی
عملکرد بازار بورس
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اعتبارات بانکی و بخش خصوصی

پرونده ویژه

اعتباراتسهقفله

پروندهای درباره سیستم بانکی
و مشکالت بخش خصوصی در جذب اعتبارات مالی

نگر
آینده
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 22باید متحول شویم
سیداحمدمیرمطهری

 31بانکهابهکمکپیمانکارانبیایند
فریالمستوفی

 22نقدینگی،اکسیژنفضایکار
توفیقمجدپور

 31تسهیالتي كهموجودنيست
مهديپورقاضی

 24از تسهیالت تکلیفی تا فشارهای سیاسی
محمدخوشچهره

 32فریاد میزنیم به روی خودشان هم نمیآورند
محمدرضاخباز

 26چارهکار:نظارتسیستماتیک
محمود دودانگه و یحیی آلاسحاق

 33از  وام خبری نیست
مرسل صدیق

ترس و تسهیالت
چه كنيم كه سيستم بانكي سه قفله نباشد؟

سیستم بانکی در
شرایط فعلی از
پرداختتسهیالت
و اعتبارات مالی
واهمه دارد .درواقع
مقررات خاص و
دستوپاگیری
که برای بانکها
تعریف شده در
کنار اتفاقات چند
ماهه اخیر نظام
بانکی ایران را به
شدت دچار ترس
کردهاست

نگر
آینده
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در ای��ران بخ��ش عم��دهای
از تامی��ن نقدینگ��ی ب��رای
س��رمایهگذاری توسط خود
س��رمایهگذاران ص��ورت
میگی��رد و س��رمایهگذاران
گ��ردش این نقدینگ��ی را از
محمدرضا بهرامن بخ��ش عرضه و تقاض��ا یا به
عضوهیاتنمایندگان اصطالح ف��روش و تبادالتی
اتاقتهران که با مش��تریان خ��ود دارند
تامین میکنند .بخش دیگری از نقدینگی موردنیاز در
بخش سرمایهگذاری که برای برنامهریزیها و کارهای
بلندمدت اختصاص دارد و در پروژهها اصطالحا طرح
توس��عه نامیده میشود ،توسط سیستم بانکی تامین
میش��ود .امروزه اما با توجه به مش��کالت بانکهای
ایرانی برای تامین تسهیالت مورد تقاضای واحدهای
تولیدی ،تولیدکنندگان اکثرا با مشکالتی برای تامین
نقدینگیمواجههستند.
در چنی��ن فضای مهآل��ودی ،بانکها نیز به دلیل
مس��ائلی که به آن مبتال هس��تند ،درمقابل درصدد
ایج��اد دس��ت اندازهایی ب��رای متقاضی��ان دریافت
تسهیالت و واحدهای تولیدی هستند؛ مسئلهای که
خارج از عرف نظام بانکی اس��ت .درواقع این مس��اله
عامل بازدارنده و مانعی ب��رای انجام کارها و به نوعی
چ��وب الی چرخ گذاردن اس��ت .مبتنی براین عامل
بازدارنده واحدهای تولی��دی در عمل به دلیل اینکه
قادر نیستند خواستههای بانکها را محقق کنند ،به
بخشهای دیگر روی میآورند .مثال اگر تولیدکنندگان
در شرایط اضطراری باشند ،به فرصتهایی رو میآورند
که س��رمایهگذاری پول میکنند و در چنین مواردی
آنه��ا از بهرههای پول خود اس��تفاده میکنند .اما اگر
ط تولیدکنندگان اضطراری نباشد ،به طورکلی
ش��رای 
واحد تولی��د را پیگیری نمیکنند و از خیر انجام کار
میگذرند و درنتیجه واحد تولیدی در طرح توس��عه
ناموفق خواهد ش��د .چنانچه تولیدکنندگان اعتبار

مال��ی خود را از کانالهایی خاص نیز تامین کنند ،به
دلیل گرفتن بهرههای باال ،فعالیت آن واحد تقریبا از
اقتصادی بودن خارج میشود.
در زاویه دیگر واحدهایی هس��تند که دستش��ان
به بیرون از کشور میرس��د و روی به سرمایهگذاران
خارجی یا احیانا روی به وامه��ای خارجی میآورند.
نکتهای که اینجا اهمیت مییابد این اس��ت که قبال
در کش��ور ال .س��ی بانکی وجود داشت که اکنون به
دلیل وقوع اتفاقات اخی��ر در جریان بانکی ،بازکردن
ال س��ی با مش��کالت فراوانی همراه شدهاس��ت .این
مس��ئله ش��وکی بود که به جامعه تولیدی و صنعتی
کش��ور وارد ش��د .درواقع این اتفاق موجب ش��د که
دریافت تس��هیالت بانکی تولیدکنن��دگان و فعاالن
اقتصادی از بانکها توسط ال.سیها نیز متوقف شود
و ش��رایط بدتری از این جهت ب��رای تولیدکنندگان
ایران��ی به وجود آی��د .درواقع سیاس��ت انقباضی که
در س��الهای گذشته توس��ط بانکها اعمال میشد
و به تعبیر خودش��ان سیس��تم بانکی را  3قفله کرده
بودند ،اکنون ش��دت بیشتری یافته و متاسفانه حتی
نس��بت به  2ماه پیش نیز بسیار شدیدتر شدهاست.
مراجعهای به بانکها کافی اس��ت تا درستی این ادعا
ثابت شود .بانکها به قدری برای متقاضیان تسهیالت
موانع سخت ایجاد کردهاند که در عمل کسی قادر به
وارد شدن در آن سیستم و دریافت تسهیالت نمیشود.
این قاعدهای است که حتی واحدهای تولیدی امین و
خوشنام کش��ور نیز از آن مستثنا نیس��تند .درواقع
سیستم بانکی در شرایط فعلی از پرداخت تسهیالت
و اعتب��ارات مالی واهمه دارد .درواقع مقررات خاص و
دس��توپاگیری که برای بانکها تعریف شده در کنار
اتفاقات چند ماهه اخیر که البته دارای ابعاد وسیعی هم
بود ،نظام بانکی ایران را به شدت دچار ترس کردهاست.
اگ��ر بانکها به عنوان یک بن��گاه اقتصادی بزرگ به
فع��االن اقتصادی بخ��ش خصوصی به چش��م یک
مش��تری نگاه کنند ،میتوانند تس��هیالت خود را به

آسانترین روش در اختیار متقاضیان قرار دهند .این
چیزی اس��ت که گردش اقتصادی ایران در گذش��ته
ش��اهد آن بودهاست .بنابراین الزم است روندی که به
آن اش��اره ش��د همچنان ادامه داشته باشد و بانکها
به متقاضیان تس��هیالت ،به چش��م مش��تریان خود
بنگرند و از سختگیریهای بیدلیل خودداری کنند.
اما در ح��ال حاضر به دلیل اینکه ش��رایط بحران بر
نظام بانکی حاکم شدهاست ،سهولتی که در گذشته
وجود داش��ت از بین رفته و کار برای تولیدکنندگان
و فعاالن بخش خصوصی به ش��دت دشوار شدهاست.
الزم اس��ت که بانک مرکزی شرایطی را برای فعالیت
بانکها فراهم کند تا بانکها از ش��وک خارج ش��وند و
ش��رایط عادی به نظام بانکی کش��ور بازگ��ردد .این
کارتنها و تنها از دس��ت بانک مرکزی ساختهاس��ت.
اهمی��ت ای��ن مس��اله از آن جهت اس��ت ک��ه اگر
تس��هیالت بانکی به موقع به سیستمها و واحدهای
تولیدی تزریق نش��ود ،اش��تغال در کشور به مخاطره
میافت��د و لذا درچنین وضعیتی ک��ه درحال حاضر
ای��ن اعتقاد بر تولیدکنندگان حاکم اس��ت که حفظ
اش��تغال موج��ود ،خود نوعی اش��تغالزایی اس��ت.
از مسئله اعطای تسهیالت اگر بگذریم ،عقود مشارکتی
نیز مس��اله دیگری است که در رابطه میان بانکها و
تولیدکنندگان مطرح اس��ت .واقعیت این اس��ت که
عق��ود مش��ارکتی رای��ج ،قراردادهای ی��ک طرفهای
هس��تند که تنها منافع بانکه��ا را لحاظ میکنند و
تولیدکنندگان اصطالحا نام چنین عقودی را قرارداد
ترکمنچای گذاشتهاند .اما مسئله و معضل این است
که تولیدکنندگان از بانکها تقاضای وام و تسهیالت
میکنند اما بانکها عقود را به آنها تحمیل میکنند.
اینچنی��ن اس��ت که ظاه��را هیچگون��ه آیندهنگری
برای بهبود سیس��تم بانکی در اعطای تس��هیالت به
تولیدکنن��دگان وجود ن��دارد و ب��دون آیندهنگری و
نگرشهای تازه نمیت��وان امیدی به آینده این رابطه
در کوتاهمدت بست.
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باید متحول شویم
سیاستهای اعتباری در نظام بانکی چگونه باید باشد؟
اگرچه صنعت بانکداری امروزه
در ایج��اد بحرانهای مالی و
رکود اقتص��ادی متعاقب آن
شهرتی منفی پیدا کردهاست،
اما ب��ه هرح��ال بانکها چه
درحال حاضر و چه در آینده
سیداحمدمیرمطهری به عنوان کلیدیترین بازیگر
مشاوراتاقبازرگانی ،اقتص��ادی در س��طح محلی،
صنایع و معادن تهران مل��ی ،ی��ا منطق��های نقش
خواهند داشت .تامین سرمایه برای فعالیتهای تجاری
یا پاس��خگویی به نیازهای مالی خانوار و یا مشارکت با
فعاالن اقتصادی بخشی کوچک از خدمات جدانشدنی
از نظام بانکی است.
اگر وام دادن ریشه در تاریخ بشریت دارد در جهان
معاصر این نظام بانکی و موسس��ات مالی هستند که
وظیفه وامده��ی وتامین منابع مال��ی در اقتصاد را بر
عه��ده دارند و به عبارتی وظیف��ه اول و مهمتر از همه
در نظام بانکی پاس��خگویی به نیازهای اعتباری همه
بخشهای اقتصادی جامعهاست .اقتصادهای جدید در
جهان امروز به مدد بانکها و از طریق استفاده موثر از
امکانات اعتباری موجود توانستهاند رشد و توسعه یابند.
یک سیستم بانکی کارآمد باید در جهت تامین حداکثر
نیازهای سرمایهای برای پروژههای صنعتی ،زیربنایی و
خدماتی برای سرمایهگذاران تجهیز گردد و همچنین

فعالیتهای کوتاهمدت و بلندمدت اقتصادی نیز میباید
امکان دسترس��ی به اعتب��ارات و تس��هیالت مالی را
داشتهباشند .اعطای اعتبار و تسهیالت مالی با شرایطی
که در اختیار بخشهای واجد اولویت قرار میگیرد هنوز
از ابزارهای شاخص برای اجرای سیاستهای توسعهای
است.
در جهان ایدهالی که اطالعات و دادههای اقتصادی
کامل است و به راحتی در دسترس قرار دارد سیستمهای
مالی برای تامین منابع وارایه آن بیمقاومت هستند .در
چنین شرایطی س��رمایهگذاران پروژهها را با نرخهای
بازده باال پیش��نهاد و تامین مالی میکنند و نه دولت
و ن��ه نظام بانکی هیچ ی��ک نیازی به بهبود تخصیص
مناب��ع و اعتبارات ندارند اما در جهان واقعی به هرحال
دسترسی به همه اطالعات و دادهها نامقدور و پرهزینه
اس��ت و تامین منابع مالی مواجه با توزیع نامناسب و
غیرعادالنه اطالعات و هزینههای باالی نظارت اس��ت
و نظامه��ای تامینکننده منابع مالی و یا به بیان بهتر
بانکها از قصور وامگیرندگان و قابلیت اجرا بخشیدن به
قراردادها و تفاهمات در زحمت هستند .در یک چنین
ش��رایطی اعتبارات بانکی الزاما به بهترین اس��تفادهها
تخصیص نمییابد .اطالعات و دادههای نامتقارن همواره
این احتمال را افزایش میدهد که اعتبارات به انتخابی
نامناس��ب داده شود یا در اختیار کسانی گذاشته شود
که شایستگی دریافت آن را ندارند ولی برای دسترسی

به اعتبارات و تسهیالت کوشش مفسدهآمیز میکنند.
این چالشها و مش��کالت ممکن است با شرایط عدم
اطمینان ازتحقق بازده پروژهها ترکیب ش��ده و کار را
س��ختتر نیز بنماید .در س��الهای اخی��ر نظریههای
اقتص��ادی با پیش��رفتهای زیاد و قاب��ل توجهی که
داشتهاند به درک این پدیده کمک کرده و شکاف بین
واقعیتها و نظریهها تا حدی به هم نزدیکتر شدهاند.
در غیاب اطالعات کامل و دادههای ضروری بانکها
تمایل به تخصیص اعتبارات به شرکتهایی را دارند که
قابلیت ردیابی سوابق و یا منابع مالی داخلی آنها را در
اختیار دارند .حتی اگر شرکتهای دیگری فرصتهای
س��رمایهگذاری بهت��ری را هم پیش��نهاد نمایند ولی
دسترس��ی به س��وابق و امکان بررسی منابع مالی آنها
مقدور نباش��د بانکها شرکتهای گروه اول را ترجیح
میدهند .واسطههای مالی مخصوصا بانکهای تجاری
در مقایسه با دیگر واسطههای مالی این توانایی را دارند
که اطالعات بس��یار زیادی ناش��ی از ارتباطات خود با
مش��تریان را جمع و نگهداری کنند و به کمک همین
اطالعات اس��ت که قابلیت نظارت بر پروژهها و بررسی
رفتارها و عملکرد متقاضیان اعتبار را زیر نظر داش��ته
و مدیریت ش��رایط بحرانی را برای خود ممکن نمایند.
در بس��یاری از کش��ورها بانکهای تجاری به پرداخت
وام و اعتبار برای فعالیتهای کمریسک رغبت داشته
و به پروژههایی با دورههای بازگش��ت کوتاهمدت نظیر

نقدینگی ،اکسیژن فضای کار
با معضل افزایش نقدینگی و تورم رکودی مواجهایم
مبحث نقدینگی ،موضوعی
جدی و قابل تامل در مسیر
فعالیتهای اقتصادی بخش
خصوص��ی اس��ت و ه��ر از
چندگاه��ی در نش��ریات و
روزنامهه��ای مختلف چه به
توفیق مجدپور ص��ورت س��رمقاله و چه در
عضوهیاتنمایندگان قال��ب مطالب دیگ��ر به آن
اتاقبازرگانیتهران توجه شدهاست .از تازهترین
موارد این توجه میتوان به سرمقاله روزنامه «دنیای
اقتصاد» ـ چهارش��نبه چهارم آبان ماه  1390ـ اشاره
کرد که به همین موضوع اختصاص داشت.
در آن سرمقاله به موانع تامین نقدینگی در بخش
خصوصی اشاره شده بود .موانعی همچون وجود رکود
داخلی که کاهش س��رعت رش��د اقتصاد ملی آن را
تایید میکند و مناس��بات محدود تجاری که مسئله
مبادالت گسترده را تحت تاثیر قرار دادهاست .در حال
حاضر و از هر س��و ،تهیه نقدینگی که درواقع پول در

گ��ردش برای بنگاههای اقتص��ادی ،تولید صنعتی و
خدماتی است ،برای بخش خصوصی با مشکل مواجه
شدهاست .این در حالی است که «نقدینگی» به عنوان
یک «س��رمایه مالی» برای انجام انواعی از هزینهها،
همچون تهیه مواد اولیه ،تهیه کاالهای واس��طهای،
امور خدمات و پشتیبانی ،خرید خدمت و یا پرداخت
دستمزدها ،همچنین تامین دیگر هزینههای جاری،
حایز اهمیت بس��یار در گردش چرخ اقتصاد ملی در
بخ��ش فعالیتهای خصوصی اس��ت .از جانب دیگر
اگرچه کاهش ش��دید نقدینگی ،بخش خصوصی را
آزار میدهد ،اما میزان نقدینگی در س��طح جامعه ،با
رشدی شتابان در حال تجربه رقم  306هزار میلیارد
تومان است.
حال ،این دو نکته را کنار هم قرار دهیم؛ در یکسو،
نقدینگی به بنبست رسیده حوزه تولید کاال و خدمات
و فعالیته��ای بنیادی اقتص��اد در بخش خصوصی
و در دیگ��ر س��و نقدینگی در حال انفجار در س��طح
عمومی جامعه  .از کنار ه��م قرار دادن این دو نکته،

این نتیجه به دس��ت میآید که بنبست نقدینگی،
«زمینه رک��ود» را در بخش صنع��ت و تولید کاال و
خدمت ،چرخش ضعیف کارخانهها و بنگاهها و مزارع
و باغهای کشاورزی و دامداریها و ...فراهم کردهاست
و حجم انبوه نقدینگی در سطح جامعه که برای یافتن
فرصتهای سودآوری سریع و زودبازده ،در هر نوبت
ب��ه یکی از بازاره��ای خاص مثل ارز و مس��کوکات،
طال ،ی��ا مصالح فلزی آهن و فوالد و یا مس��کن و ...
یا حتی بورس َس َرک میکشد ،بستر را برای افزایش
نرخ «تورم» پشتیبانی کردهاست .چنین تناقضهایی
از یک س��و بنگاههای خصوصی ب��رای تولید کاال و
محصول و خدم��ات را به تعطیلی و یا کاهش تولید
کشانده و از سوی دیگر ،به دلیل حجم باالی نقدینگی
جامعه ،موجب افزایش تقاضای کل و در نتیجه تورم
شدهاست و به این ترتیب ،جامعه را دچار تور ِم رکودی
کردهاست.
در چنی��ن وضعیتی و برای کنترل تورم ،دو اتفاق
خاص صورت میگیرد که باز هم منجر به فشار بیشتر

توسعه مس��تغالت تمایل بیشتری نش��ان دادهاند .در
بانکهای تجاری به تامین منابع مالی برای پروژههایی
که دورههای بازپرداخت طوالنیتری دارند حتی اگر این
پروژهها دارای نرخهای بازده باالتری هم باش��ند کمتر
تمایل دیده شدهاست و یا این که بانکهای تجاری به
تامین منابع مالی برای ش��رکتهای کوچکی که فاقد
وثایق کافی هستندعالقهای ندارند حتی اگر این دسته
از ش��رکتها مبتکر نوآوریهای فنی و ابداعات جدید
باشند.
دولتها از طریق بودجههای ساالنه و بعضا برنامههای
توس��عهای در بازاره��ای مالی و نظ��ام بانکی دخالت
میکنند اما نقش دولتها در تخصیص اعتبارات فقط
و فقط در زمینهای قابل دفاع اس��ت که تخصیص این
اعتبارات توسط دولت منجر به افزایش فایدهها در سطح
اقتصاد ملی شود .خالصه آنکه عوامل اقتصادی و نهادی
به نظر میرسد در موفقیت و شکست سیاستهای نظام
بانکی موثر هستند .عوامل اقتصادی ضروری شامل اتکا
به بخش خصوصی ،اعتقاد به صنعتی شدن و گرایش به
ساختار توسعه صادرات و تشویق رقابت داخلی و متعهد
بودن به ثبات قیمتها اس��ت و عوامل نهادی ش��امل
مشاوره مکرر و دائمی بین بخش خصوصی و دولت بوده
و از همه مهمتر وجود برنامههای روشن و معتبر برای
توسعهاقتصادی.
بانک جهانی در یکی از گزارش��ات خود در تعریف
بانکهای ایران نوشتهاست که یکی از نظامهای بانکی
با باالتری��ن کنترل دولتی در دنیاس��ت و نظارتهای
مستقیم بانک مرکزی بر بانکهای تجاری آزادی عمل
این بانکها را از آنها گرفتهاس��ت و بانکها مش��مول
سقفهای نرخ بهره ،هم برای پسانداز هم برای وامها و
همچنین در مورد تخصیص اعتبارات در میان بخشها

هستند و در برخی مواقع هدفهای تخصیص اعتبارات
ب��ه بخشها با هدفهای اجتماعی به گونهای آمیخته
میش��ود که نمیتوان خطوط روش��نی در تمایز آنها
ترسیم نمود و نهایتا آنکه بانکهای ایرانی خبرگی الزم
در مدیریت ریس��ک و ارزیابی سرمایه مناسب با اندازه
دامنه فعالیتهای عملیاتی را ندارند.
براساس سیاستهای پولی اعالم شده توسط بانک
مرکزی برای سال  1390بانکها و موسسات اعتباری
مکلف هستند در اعطای تسهیالت خود به بخشهای
مختل��ف اقتصادی نس��بتها و س��همیه را در اعطای
تس��هیالت رعایت کنند .س��هم کش��اورزی و آب 20
درصد ،صنعت و معدن 37درصد ،مسکن و ساختمان
25درصد و صادرات و زیرساختارهای بازرگانی 10درصد
و بازرگانی ،خدمات و متفرقه 8درصد تعیین شدهاست.
این درصدهای نظارت شده که توضیحی در جهت نحوه
محاس��به آنها وجود ندارد یعنی چرا مثال سهم بخش
کش��اورزی و آب 20درص��د اس��ت و  21یا  22درصد
نیست و یا آنکه در شرایطی که کشور با مسئله بیکاری
و ضرورت افزایش اشتغال مواجهاست آیا این درصدهای
تعیین شده راهگشای معضالت اقتصادی فعلی است یا
نه؟ سیاستگذار پولی استداللی ارائه نکردهاست.
ابزارهای وام برای دریافت تسهیالت و اعتبارات در
نظام بانکی ایران قانون بانکداری اسالمی مصوب سال
 1361اس��ت .این قانون در س��الهای اخیر به دفعات
مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بسیاری از صاحبنظران
در زمین��ه انطباق این قانون با ضوابط و مقررات بانکی
بینالمللی یا سیاس��تگذاریهای پولی براساس نرخ
به��ره و حرمت ربا و به طورکل��ی در مورد قابلیتها و
ظرفیتهای این قانون در تجهیز پساندازها و تخصیص
مناب��ع و به خدمت گرفتن امکان��ات نظام بانکی برای

توسعه اقتصاد ملی نظریههای متفاوتی ارائه کردهاند و
هریک ازکارشناسان از منظری خاص به نقد و بررسی
این قانون پرداختهاند .ولی قدر مسلم آن است که حجم
اقتصاد ملی و توسعه فعالیتهای اقتصادی در سالهای
اخیر و برخی تغییرات س��اختاری در اقتصاد کش��ور
بازنگ��ری در مفاد برخی از مواد ای��ن قانون را ضروری
کردهاست.
اما در برنامه پنجم توسعه مهمترین اتفاق در بخش
پولی و بانک��ی تعیین ترکیب جدی��دی برای اعضای
شورای پول و اعتبار است .این شورا که مهمترین رکن
تصمیمگیری در سیاستهای پولی است و جایی است
که مسئله حیاتی اقتصاد ملی یعنی تامین منابع مالی
را باید حل و فصل کند با توجه به ترکیب جدید اعضا
کمرنگ و حتی بیرنگ شدن توجه به بخش خصوصی
را به وضوح میتوان مالحظه کرد.
س��خن آخر آنکه نظام بانکی ای��ران چارچوبهای
روشنی برای تجهیز پسانداز ملی و تامین منابع مالی
برای بنگاههای اقتصادی را ندارد و قوانین حاکم بر آن
از قانون بانکداری اسالمی گرفته تا مقررات مصوب در
برنامه پنجم توسعه و نیز بودجههای سنواتی کشور به
راههای تامین منابع مالی به خصوص در شرایط حاضر
اقتصادی اشارهای نداشته و مرزبندیهای روشنی ارائه
نکردهاست .مقررات جاری برای رفع نیازهای بنگاهها در
بانکهای تجاری در جهت تسهیل شرایط نیست و با
حوادث اخیر در برخی بانکها ،پرداختها سختگیرانه
و انقباضی شدهاند .فراموش نشود ضعفهای ساختاری
اقتص��اد ایران و نظام ناکارآم��د تامین مالی بنگاههای
اقتصادی و در نهایت سیاستهای پولی ناکارآمد فعلی
رانتزا است .اگر تا دیروز تحول در نظام بانکی یک ایده
بود امروز یک ضرورت و الزام است.
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که برای حل رکود اتخاذ شود ،تورم بیشتر را موجب  -اقدام برای ثبات سیاستگذاری ،روشها و رویههای
بر بخش خصوصی میشود.
ای��ن دو اتفاق عبارت هس��تند از افزایش واردات میشود و هر راهحلی نیز برای کاهش تورم دیده شود ،مالی و پولی.
کاال به خاطر جبران کس��ری کاالهای مورد تقاضای بر افزایش نرخ رکود اثرگذار میش��ود .اما نکاتی چند  -جلوگیری از طرحهایی که مقدم بر تولید کاال ،پول را
وارد جامعه نموده و آن را در بخش داللی و واسطهگری
جامعه -که به دلیل کاهش سطح فعالیتهای تولیدی میتواند حالل موضوع باشد.
به کار میگیرد.
جامعه و همچنین مشکالت بخش
 اس��تقبال از نهاده��ای غیردولتیخصوص��ی ،بنگاهه��ای داخلی قادر
برای تکمیل فرایندهای برنامهریزی
ب��ه تامین تقاضای موج��ود جامعه
و سیاس��تگذاری به ویژه دعوت از
نیستند -و دومی اتخاذ سیاستهای
فعاالن بخش خصوصی و کارگزاران
انقباضی توسط بانکها که به منظور
ات��اق بازرگان��ی ،صنای��ع و معادن
مقابله با افزایش نقدینگی در جامعه
کشور.
صورت میپذیرد .در هر حال ،هر دو
 باز شدن فضای کسبوکار کشورکاهش
این راهکارها ،زمینه تعطیلی و
ما و داستان ال.سی
از طری��ق تامی��ن نقدینگ��ی مورد
و
واردات
فعالیت بنگاهها را (ب��ر اثر
ولیاهلل سیف مدیرعامل بانک کارآفرین :اگر ال .سیهای
نی��از بخش خصوص��ی و تخصیص
سازند.
ی
بنبست نقدینگی) فراهم م
داخلی متوقف نش��ود باز هم میتواند باعث ایجاد فساد و
یارانهه��ای بخش صنعت در تمامی
بخش
بازیگران
در حال حاض��ر،
تخلف مالی ش��ود .در جلسه ویژه طرح تحول بانکی بنده
زمینهها.
ای
ه
ویژ
مشکالت
خصوصی اقتصاد ،با
پیشنهاد دادم ازآنجا که ال .سی با این وضعی که در بانکها
 کاه��ش س��هم مالی��ات بخ��شاخذ
نقدینگ��ی،
تامی��ن
در زمین��ه
عمل میش��ود میتواند در مقاط��ع دیگری بازهم موجب
خصوصی طی یک دوره کوتاهمدت
واردات
و
صنع��ت
بخش
یارانههای
فس��اد و تخلف مالی شود بنابراین تا تهیه زیرساختهای
و در نهایت کاهش تدریجی دخالت
در
داخل
س��اخت
مش��ابه
کاالهای
الزم و آمادهسازی اقتضائات مربوط به وجود ال .سیهای داخلی کشور فعال اگر این
دولت در بازار سرمایه تا نقطه حذف
مواجه
جامعه
کلی
و
عمومی
بخش
اسناد متوقف شوند مصلحت نظام بانکی کشور بیشتر رعایت میشود .واقعیت این
این دخالت و ایجاد بس��تر مناسب
.
د
هستن
است که ال .سیهای داخلی برگرفته از ال .سیهای بینالمللی است اما ال .سیهای
برای طبیعیسازی نرخ ارز و حرکت
های
ه
دور
در
خصوص
به
و
همیشه
بینالملل��ی تکیهگاههای محکمی دارد که موجب اطمینان از اصالت و صحت این
بازار به سوی عرضه ـ تقاضایی شدن
تورم رکودی ،ارایه راهکار با سختی
اس��ناد میش��ود؛ بارنامههای معتبر بینالمللی در حقیقت موجب اطمینان بانک
نرخ سود بانکی.
روبهرو است چه آنکه ،هر تصمیمی
پرداختکننده بهای ال .سی است.

یک سیستم بانکی
کارآمد باید در
جهتتامین
حداکثرنیازهای
سرمایهای برای
پروژههای
صنعتی،زیربنایی
و خدماتی برای
سرمایهگذاران
تجهیزگردد
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اعتبارات بانکی و بخش خصوصی

پرونده ویژه

از تسهیالت تکلیفی تا فشارهای سیاسی
تامین اعتبارات بانکی در گفتوگوی «آیندهنگر» با محمد خوشچهره
عظی�م محمودآبادی  :محمد خوشچهره هرچند این روزها به یکی از منتقدان
دولت ش�هرت یافت�ه اما نام او به عنوان مش�اور اقتصادی دول�ت نهم با دولت
احمدینژاد پیوند خوردهاس�ت .مشاور سابق احمدینژاد در امور اقتصادی این
روزها وضعیت حاکم بر سیاس�ت پولی و نظام بانکی را نگرانکننده میداند .به
باور این اس�تاد اقتصاد دانش�گاه تهران هنر نظام اقتصادی غرب این است که

فضای سالم این
است که منابع
بانکیعموما
بتواند در جهت
سیاستهایکالن
اقتصاد یک کشور
قرار بگیرد که این
مساله به نظارت و بیتردی��د هر نظ��ام بانکی متاثر از سیاس��تهای
کنترل دقیق دولت اقتصادی و در رأس آنها سیاستهای پولی است که این
وابستهاست سیاستهابه عنوان ابزارهای مشخص و متعارف دولتها
سیستم بانکی کشور همیشه با انتقاد کارشناسان
اقتصادی از س�ویی و فع�االن بخش خصوصی از
سوی دیگر مواجه بودهاست .اما در ماههای اخیر،
شاهد افزایش چشمگیر این انتقادات هستیم .به
خص�وص در مورد بحث تامین اعتب�ارات که این
انتقادات شتاب بیشتری گرفتهاست .به نظر شما
این انتق�ادات به نظام بانکی وارد اس�ت؟ در این
صورت ایراد کار کجا است؟
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مطرح اس��ت .بخش عم��دهای از نظام تصمیمگیری
و سیاس��تگذاری اقتصادی هم به مدیریت کالن و به
خصوص بانک مرکزی بر میگردد .تا جایی که تجربه،
مطالعات تاریخی و حتی مبانی تئوریک نشان میدهند
در دنیای امروز نظامهای اقتصادی مش��خص و  3گان ه
وجود دارند که عبارتند از -1 :نظام اقتصاد آزاد یا اقتصاد
مبتنی بر مکانیزم قیمتها (سرمایهداری) -2،اقتصاد
دولتی و دستوری (سوسیالیستی) و  -3نظام اقتصادی
مختلط که درواقع تلفیقی از دو نظام اقتصادی قبلی
اس��ت .اما اکثر کش��ورهای دنیا امروزه مدل سوم که
همان نظام تلفیقی اس��ت را برای نظام اقتصادی خود
برگزیدهاند .درواقع این کشورها ،بخشی از اقتصاد خود
را مبتن��ی بر اقتص��اد آزاد و بخش دیگ��ر آن را تحت
مالکی��ت و تصدی دولتها ق��رار دادهاند .در این مدل
که معروف به میکس اکونومی است ،در برخی کشورها
ممکن است  70درصد اقتصاد مبتنی بر اقتصاد آزاد و

توانسته سرمایههای خرد و کالن خود را به بازارهای مولد تزریق کند و این همان
چیزی است که نظام اقتصادی کشور ما سخت به آن نیازمند است .نماینده سابق
مجلس شورای اسالمی در مجلس هفتم همچنین تسهیالت تکلیفی و فشارهای
سیاسی را در پس برخی پرو ژههای اقتصادی از جمله مهمترین گرفتاریهای این
روزهای نظام اقتصادی کشور میداند.

تنها ح��دود  30درصد آن بر اقتصاد دولتی و تکلیفی
متکی ش��ود و یا بالعکس .درهمه اینها معموال اهداف
ی توس��ط دولتها طراحی میشود .اما
کالن اقتصاد 
سیاس��تهای پولی و مالی آنها که براس��اس سلسله
مراتبی تنظیم شده ،متاثر از مدیریت کالن اقتصادی
و به خصوص بانکهای مرکزی ،سیاستهای پمپاژ و
یا کنترل پول که حجم نقدینگی را طراحی میکند،
تحت عنوان سیاس��تهای انقباضی و سیاس��تهای
انبساطی طراحی میش��ود و یک تصویر کالن است.
ام��ا درعینحال اگر نظارتها و کنترلهایی که تحت
عنوان سیاستها باید اعمال شود ،در چارچوب قواعد
خود نباش��ند ،قطعا خود نظامهای بانکی از نظر شیوه
اجرا میتوانند ضرایبی از انحراف را هم داشته باشند .به
نظر من در اقتصاد مبتنی بر درآمد نفت ایران چنانچه
مشهود است ،پمپاژهای پول متاثر از همین درآمد نفتی
است؛ یعنی نفت به ریال تبدیل و در پی آن به اقتصاد
تزریق میشود .در کنار این مساله ،اعمال سیاستهای
متناسب با سالیق دولتها در میزان پمپاژ پول وجود
دارد که بعضا تحت عنوان تسهیالت تکلیفی و دستوری
در نظام قانونگذاری و اجرایی عمل میش��ود .بنابراین
همه این اتفاقات را الزم است در کنار یکدیگر بررسی
کنیم و مشخص کنیم که نظام بانکی ما و مسائل آن
متاثر از چه عواملی است.
منظور شما از تسهیالت تکلیفی ،بعد قانونی آن
است یا ...

یعن��ی به نظ��ام بانکی تکلی��ف میش��ود که در
حوزههایی خاص وارد ش��ود ،یا به مواردی پول بدهد

ک��ه این موارد بعضا تحت عن��وان طرحهای زود بازده
که االن ش��اهد آن هس��تیم ،یا پروژههای زیربنایی و
پروژههای سرمایهگذاری است .اگرچه برخی از آنها به
ظاهر مثبت هستند اما نتیجه بدخی از آنها زمینگیر
کردن منابع یا به مخاطره انداختن آنها اس��ت .آثار و
تبعات آن هم تحت عنوان معوقات که از رقم بس��یار
باالیی هم تشکیل ش��ده متوجه نظام بانکی ما است.
بخش دیگر مسائلی که نظام بانکی ما را تحت تاثیر خود
قرار داده به کارکردهایی بر میگردد که در اختیار خود
مدیران قرار دارد .یعنی درواقع مجموعهای از مس��ائل
نظام بانکی را تحت تاثیر خود قرار دادهاست .نکته دیگر
اینک��ه نظام بانکی در همه ج��ای دنیا ضمن دریافت
س��پردهها که مبنای منابعش است باید سعی کند با
یک منطق ،مدیریت و عقالنیت سپردههایی را که در
اختیار خود دارد مولد کند .مولد کردن این سپردهها با
انگیزههای سودطلبی که به هر حال در هر نظام بانکی
حاکم است باید تلفیق شود .فضای سالم این است که
منابع بانکی عموما بتواند در جهت سیاستهای کالن
اقتصاد یک کشور قرار بگیرد که این مساله به نظارت
و کنترل دقیق دولت وابستهاست .یعنی هدایت منابع
باید به گونهای باشد که به افزایش نرخ رشد اقتصادی
منجر ش��ود .بنابراین الزم است که نظام بانکی عموما
اولویت خود را در بحث تزریق منابع به واحدهای مولد
و تولیدی اختصاص دهد .بخشی از واحدهای مولد هم
به طور مستقیم به تولید برگردد و بخش دیگر آن به
جریانات تولید که مربوط به تجارت و بازرگانی و بحث
واردات و صادرات است .بنابراین اگر یک مسیر منطقی

پمپاژ پول در یک
نظام اقتصادی به
مثابه پمپاژ خون
در بدن انسان است.
اگر مساله پمپاژ
پول به درستی
طراحی شده باشد
و در نظامهای
بازار سرمایه و
بازارهای پولی
و بانکی به طور
مستقیمبهتولید
تزریق شود جای
نگرانی ندارد
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و عقالنی برای نظام بانکی طراحی و سیاستگذاری شده بیانجامد میتواند سطح بیشتری از نرخ رشد و پویایی اقتصادی مدیریت شده دارای عملکردهای متفاوتیاند.
باش��د ،اولویت حرکت بر متغیرهای کالن است که به اقتصادی را ایجاد کند .اشکال اقتصاد ایران عموما این نظام نئولیبرالیس��م یا نظ��ام اقتصاد غ��رب یکی از
تبع آن تولید ناخالص ملی نیز رشد پیدا کند ،اشتغال بوده که کسر بودجه و یا برخی از هدفهای دولت در هنرهای��ش این بوده که اگر خو ِد نظام اقتصادی را به
افزایش مییابد و سطح درآمدها باال رود .اما اگر چنین مسیرهای غیرمنطقی خود با عرضه پول بدون اینکه عنوان یک جس��م یا کالبد در نظ��ر بگیریم ،تحرک،
نباشد اقتصاد به سمت فعالیتهای غیر مولد ،سوداگری این عرضه پول تبدیل به پ��ول مولد در چرخه تولید تنومندی و شادابی این جسم بستگی به پمپاژ خون
و داللی پیش میرود که ممکن است دارای خطرها و شود ،همراه بودهاست .به همین دلیل تزریق نقدینگی دارد .اگر این بدن از یک جریان خون س��الم و منظم
ریس��کهای کمتری برای نظام بانکی باشد و از سوی به این شکل منش��ا انحراف شدهاست .بنابراین حجم برخوردار باشد میتواند شادابی ،نشاط و تحرک به این
دیگر منجر به س��ودهای باالتری ش��ود .اما این روش باالی پ��ول درواقع به عنوان یک عام��ل اختاللزا در کالبددهد .اما اگر پمپاژ خون این بدن نامناسب باشد،
ممکن است به تحقق هدفهای در نظر گرفته شده که اقتصاد ما مطرح اس��ت .چون ما میدانیم که س��طح ب��ه بیرمقی و رنجوری این کالبد خواهد انجامید که
افزایش تولید و اشتغال است منجر نشود .بنابراین در قیمتها و تاثیرات مثبت و منفی آن بسته به حجم پول در نهایت منجر به مش��هود شدن بیماری آن خواهد
چنین فضایی بعضا شاهد تعارض هستیم.از یک طرف و در عین حال سرعت گردش آن است .درواقع موارد شد .هنر اقتصاد نئولیبرالیسم در کارکردهای عمومی
بخش بانکی متمایل به اقدامات کوتاه مدتی است که تجربی و مطالعات تاریخی نشان داده که اگر پشت سر خود بهرغم داشتن برخی آثار و تبعات منفی ،این است
باعث به وجود آمدن س��وداگری بیش��تر میشود و از سرعت گردش پول ،مدیریتهای منطقی وجود نداشته که توانس��ته منابع خرد و کالن به صورت پساندازها
طرف دیگر در پی سودهی یک نظام بانکی در راستای باشد ،میتواند آثار تورمی ایجاد کند که البته در اقتصاد و سهام را به گونهای طراحی کند که مستقیما باعث
تحقق اهداف کالن اقتصاد و متغیرهای اصلی اس��ت .فعل��ی ما حجم باالی پول حتی به نوعی تهدید تلقی ش��ادابی و تحرک شود .این مساله همانطور که شما
هنر نظام بانکی و مدیریت کالن اقتصاد این است که میشود .این حجم از نقدینگی اگر کنترل نشود به جای در سئوال خود به آن اشاره کردید ،هم از طریق نظام
بتوان��د این اهداف را مدیریت کند .یعنی ضمن اینکه اینکه پیش��تاز شود به بخشی سوداگر تبدیل میشود بانکی و هم از طریق بازارهای سرمایه محقق میشود
بانکها فعال و مولد هستند ،در خدمت اقتصاد پویا و و به تضعیف سایر بخشهای اقتصادی میانجامد .در که منابع مالی را به بخشه��ای اصلی و مولد تزریق
با رونق باشند .اما اگر چنین نباشد به انحراف کشیده این مورد میتوان به بخش مسکن اشاره کرد که نوعی میکنند .این در حالی است که در کشورهای جهان
میشوند و به سمت جریانات غیر مولد ،واسطهگری و س��ودهای س��وداگرانه غیرمتعارف در مسکن شهری سوم ،س��رمایههای خرد و کالن برعکس در جریانات
داللی خواهند رفت .طبعا این ش��یوه به رکود تورمی در کالن ش��هرها و به خصوص در مسکنهای لوکس س��وداگری وارد میشود و حتی به صورت ارز خانگی
منجر خواهد شد .چنانچه االن شاهد آن هستیم و در ایجاد ش��ده بود .این چیزی ب��ود که آثار مخرب آن را در خانهه��ا نگهداری میش��ود .بنابراین طراحیهای
رکود تورمی بر عکس توسعه ،شاهد گسترش بیرویه در س��ایر بخشهای مولد مس��کن در مقیاس ملی با صحیح بازارهای پولی و مالی یکی از معیارهای ارزیابی
بانکهایی هستیم که کارشان تزریق پول است .نکت ه افزایشهای غیرمتعارف قیمتها که خود گاهی منجر عقالنیت و صحت و سالمت تصمیمگیری در اقتصاد
قاب��ل توجه اینکه به رغم آنکه تزریق پول باید در یک ب��ه اختاللهای جدی در س��ایر بخشهای اقتصادی توسط مدیریت کالن و سیاستهای مناسب پولی و
اقتصاد سالم به رونق آن منجر شود ،در اینجا اما رکود میشد ،ش��اهد بودیم .بنابراین حجم باالی نقدینگی مالی آن کشور میتواند باشد .اما در ایران بنا به دالیل
و کاهش نرخ رش��د اقتصادی از س��ویی و گسترش و با مقدماتی که به آن اش��اره ش��د و با توجه به تجربه متعدد از تسهیالت تکلیفی گرفته تا فشارهای سیاسی
ایجاد فعالیتهای بانکی نوظهور را از سوی دیگر شاهد عملکردی و نگاههای حاکم در مدیریت کالن بر نظام که در پشت بعضی از پروژهها قرار گرفته که نه دارای
هستیم که میتواند به روشنی نشان دهنده یک اقتصاد پولی در اقتصاد ملی ما به جریانی نگرانکننده تبدیل مکانیابی مناسب و نه از توجیهات اقتصادی موجهی
برخوردار اس��ت ،منابع درگیر و به اصطالح زمینگیر
شدهاست.
بیمار و یک نظام بانکی مشکل دار باشد.
شدهاس��ت .بنابراین تامین اعتبار پروژههای عمرانی و
با توجه به اینکه نظام بانکی در هر کش�وری باید
به تزریق نقدینگی اش�اره کردی�د .در حال حاضر
حجم نقدینگی موجود در کشور را چطور ارزیابی
به خصوص بلندمدت ،توسط بانکها امری غیرمتعارف
تامینکننده پروژههای کوتاهم�دت و میانمدت
محس��وب میش��ود .این مس��اله به زمینگیر کردن
باش�د و پروژههای بلندمدت باید از بازار سرمایه
میکنید و اگر ما ب�ا حجم نقدینگی باالیی مواجه
بلندمدت س��پردهها منجر میش��ود و از سوی دیگر
تغذیه ش�وند ،چ�را در کش�ور ما تامی�ن اعتبار
هستیم که این مساله باعث افزایش تورم شده ،پس
بس��یاری از این پروژهه��ای بلندمدت به دلیل ضعف
پروژههای بلندمدت نیز برعهده بانکها اس�ت و
چرا از سوی دیگر بانکها با کمبود نقدینگی برای
مدیریت و یا نداش��تن توجیه اقتصادی مناسب تنها
این مساله با نگاهي آينده نگرانه چه تبعاتی را بر
تامین اعتبار پروژههای مختلف روبهرو هستند؟
منجربهمخاطرهافتادنمنابعبانکیخواهدشد.بنابراین
آینده نظام اقتصادی ما تحمیل خواهد کرد؟
ببینید حجم نقدینگی که بس��یاری آن را منشاء
ببینی��د بازاره��ای پولی ،بانکی ،مالی و س��رمایه ،ضمن تایید اینکه درگیری بخش��ی از منابع بانکی ما
انحراف اقتصاد میدانند ،بس��تگی به سیاس��تهای
حاکم بر نظام پولی و مالی دارد .اگر منابع ،اعم از منابع بازاره��ای شناختهش��دهای هس��تند و در یک نظام ناش��ی از این مسالهاست ،باید توجه داشته باشیم که
پول��ی ،ارزی و غیره در مس��یر رونق
آنچه از اهمیت به مراتب بیشتری
در ای��ن خصوص برخوردار اس��ت،
اقتص��ادی قرار بگیرد ،نش��اندهنده
می��زان درصد این نوع تخصیصها
س��الم بودن آن اقتصاد است .توجه
داشته باش��یم که پمپاژ پول در یک
است .شاید تخصیصهایی محدود
نظام اقتص��ادی به مثابه پمپاژ خون
در کفه کلی تزریق منابع ،چیزی را
در بدن انسان است .اگر مساله پمپاژ
به خطر نیان��دازد اما زمانی که این
پول به درستی طراحی شده باشد و
رقمها با افزایش درصد قابل توجهی
همراه میشود ،احتمال به مخاطره
در نظامهای بازار سرمایه و بازارهای
توقفی که طبیعی است
انداختن منابع ب��ه مراتب افزایش
پولی و بانکی به طور مستقیم به تولید
ک�وروش پرویزیان عضو ش�ورای پ�ول و اعتب�ار :توقف
تزریق شود جای نگرانی ندارد .اما اگر
مییاب��د .فرام��وش نکنی��م که در
تس��هیالتدهی بانکها در پی اختالس سههزار میلیارد
به عکس این نقدینگی به بازار تولید
پروژههای بلندمدت به خطر افتادن
تومانی اخیر ش��بکه بانکی کش��ور امری طبیعی اس��ت.
تزریق نشود ،به باال بردن سطح تقاضا
منابع بانکی ناش��ی از فقدان طرح
متغیرهایی مانند ثروت ،س��رمایه و سیستمهای بانکی از
خواهد انجامید و چون افزایش تقاضا
توجیه اقتصادی این منابع است .در
حساسیت ویژهای برخوردار هستند ،بنابراین باید دقت شود
پایان الزم میدانم تاکید کنم یکی از
ب��ه افزایش تولید منجر نمیش��ود،
که آرامش همواره در این فضا حاکم باشد .به صورت علمی
موارد چالشی نظام بانکی در کشور
فشار تورمی ناشی از تقاضا به وجود
ثابت شدهاست که هرچه میزان تخلف و سوءاستفاده مالی باال باشد ،قطعا بر روی
ما ،رویهای است که در حال حاضر
میآید .اما اگر همانطور که اش��اره
اعتماد عمومی تاثیرگذار است که در پی آن مشکالت دیگری هم ایجاد میشود.
بر آن حاکم است.
کردم افزایش تقاضا به افزایش عرضه
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اعتبارات بانکی و بخش خصوصی

پرونده ویژه

چاره کار :نظارت سیستماتیک

مشکالت نظام بانکی و تامین اعتبار در میزگرد «آیندهنگر»
با حضور محمود دودانگه و یحیی آلاسحاق
عظیم محمودآبادی
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بانکها در هر نظام اقتصادی نقشی تعیینکننده و بیبدیل دارند اما این مسئله
که بانکها تاچه میزان در رشد منفی و یا مثبت اقتصادی موثر هستند همواره
محل بحث است .برخی براین اعتقاد هستند که سیستم بانکی هر کشور تابعی
از نظام اقتصادی آن کش�ور است و برخی دیگر اما معتقدند که بانکها نقش
موثرتر و محوری در سیس�تم اقتصادی دارند« .آیندهنگر» با دعوت از یحیی

آلاس�حاق رییس اتاق بازرگان�ی و صنایع و معادن تهران و همچنین محمود
دودانگه نماینده بخش دولت در اتاق تهران و نیز عضو هیات رییسه صندوق
توسعه ملی اقدام به برگزاری میزگردی برای بررسی تامین اعتبارات بانکی و
مشکالت آن کرد تا انعکاسدهنده نظر دولت و بخش خصوصی به طور توامان
باشد .آنچه در این میزگرد گذشت را در ادامه میخوانید.
عکس:امیدایرانمهر

آقای دودانگه سیستم بانکی ما همواره با انتقاداتی
از سوی کارشناسان اقتصادی و همینطور فعاالن
اقتصادی بخش خصوصی مواج�ه بوده اما مدتی
است که به نظر میرسد این انتقادات هم افزایش
چشمگیر و هم شدت بیشتری یافت ه است .به نظر
شما علت افزایش این انتقادات چیست؟
دودانگه :ضمن تش��کر از جناب آقای دکتر آلاسحاق

داشتهاست .بلکه عرض من این است که سرمایهگذاری
خارجی در کش��ور روند مثبت خود را دارد اما رشد آن
متناسب با نیازهای فعاالن اقتصادی کشور نیست .اگر
حجم منابع به تناسب باال رفتن انتظارات از طریق نظام
بانکی یا س��رمایهگذاری خارجی تامین نشود ،طبیعی
است که انتقادات افزایش داشته باشد.
آلاسحاق :ضمن تشکر از آقای دکتر دودانگه که دعوت
ما را پذیرفتند و همچنی��ن از اینکه بحث را به خوبی
باز کردند .در این بحث و نیز فرمایش��ات آقای دودانگه
مواردی هست که الزم میدانم به آنها بپردازم .واقعیت
این اس��ت که ما دارای نهادی به نام بانک در کشوری
به نام جمهوری اس�لامی ایران با یک س��ابقه تاریخی
مشخص هستیم .در طی این سالها امکانات ،اقتضائات
و مسئولیتهایی که بانکهای ما داشتهاند تغییر ماهوی
کردهاست .همانطور که آقای دودانگه هم گفتند کشور
ما در اقتصاد بانکمحور است و محوریت آن هم نسبت
به کش��ورهای دیگر از شدت بیشتری برخوردار است.
البته در همه جای دنیا بخشی از اقتصاد بر عهده بانکها
است اما در کنار آن بازارهای دیگر هم وجود دارد .اما در
کشور ما همیشه راحتترین و آسانترین راه برای تامین
منابع رفتن به سراغ بانکها است .نکتهای که وجود دارد
این است که نهاد بانک به این دلیل که در گذشته 80
درصد از اقتصاد و درصد باالیی از س��رمایهگذاریها را
از طریق منابع دولتی اداره میکرده و س��رمایهگذاری
دولتی خیلی به نظام بانکی متکی نبوده به همین دلیل
بانکهای ما خیلی تحت فشار قرار نداشتهاند .اما درحال
حاضر هم در سرمایهگذاریها و هم در اجرای اصل 44
حتی در واگذاریهایی که دولت درصدد انجام آن است،
باعث ش��ده که قس��مت عمدهای از منابع مورد نیاز از
سیستم بانکی مطالبه شود که این خود فشار سنگینی
بر سیس��تم بانکی است .سرمایهگذاریهای جدید هم
به دلیل نوع اقتضائاتی که جمهوری اس�لامی ایران در
برنام��ه پنجم توس��عه دارد و مثال قرار اس��ت که هزار
میلیارد دالر ظرف پنج سال سرمایهگذاری شود و عمده
این س��رمایهگذاریها توس��ط بخش غیردولتی انجام
شود باعث میشود که فشار شدیدی به سیستم بانکی
کشور وارد ش��ود .به ویژه اینکه منابع خارجی که قرار
است مواردی را فاینانس کنند به دالئل مختلف دارای
مشکالتی هستند .حتی پروژههایی که مربوط به نفت و
پتروشیمی میشود به نوعی با این مساله درگیر هستند.
مثال وزیر نفت گفتهاست که اگر در این وزارتخان ه سالی
 50میلیارد دالر س��رمایهگذاری نش��ود ،نمیتوانم به
وظیفه خود عمل کنم .مجموع منابعی هم که این وزیر
در اختیار دارد 14 ،درصد از درآمد نفت است که کل آن
چیزی حدود  8الی  9میلیارد دالر میشود .پروژههای
نفتی قبال میتوانست از سرمایهگذاری خارجی استفاده
کند اما االن با مش��کالتی مواجه شدهاست .به همین
جهت اس��ت که حتی وزارت نفت هم س��راغ بانکها
آمدهاس��ت چون برای آنها هم راحتترین روش تامین
منابع در ش��رایط فعلی اقدام از طریق بانکهای ملی،

دودانگه:
سرمایهگذاری
خارجی به تمرکز
منابع بانکی داخلی
در حوزههایی
که دارای اولویت
بیشتریهستند
میانجامد و
همینطور فشار بر
سیستم بانکی را
به حداقل خواهد
رساند

نگر
آینده

درواقع به اعتقاد ش�ما اتفاق جدیدی در سیستم
بانک�ی ما نیافتاده که به افزای�ش نارضایتی از آن
منجر شده باشد .بلکه به باور شما سیستم بانکی
م�ا به دلیل درگیری با مس�ائلی که به آن اش�اره
کردید همیشه مشکالتی داشته ولی االن به دلیل
افزایش تقاضا از بانکها بر حجم انتقادات افزوده
شدهاست.

شما به سرمایهگذاری خارجی هم به عنوان یکی
از عوامل موثر در افزایش انتقادات اش�اره کردید.
آی�ا س�رمایهگذاری خارج�ی در ای�ران کاه�ش
داشتهاست؟
دودانگ�ه :م��ن اص�لا نگفتم ک��ه کاهش ی��ا افزایش
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و همچنین نش��ریه «آیندهنگر» ب��ه دلیل توجهی که
نس��بت به این موضوع حساس و پر اهمیت دارد ،برای
ورود به بحث الزم اس��ت ابتدا از مسائل کالنتر شروع
کنیم تا بعد از آن به نکتهای که در س��وال ش��ما مورد
توجه قرار گرفتهاس��ت ،بپردازیم .واقعیت این است که
کشور ما پتانسیلهای بسیار باالیی برای رشد و توسعه
دارد و بر اساس وجود همین پتانسیلهای باال بود که
سند چش��مانداز  1404تنظیم و تدوین شد .در سند
چشمانداز بیستساله نظام پیشبینی شده که ایران در
افق سال  1404به لحاظ اقتصادی به قدرت اول منطقه
تبدیل شود .این هدفگذاری با توجه به ظرفیت باالیی
که کشور ما دارد بسیار درست و شایسته است .طبیعتا
یکی از متغیرهایی که باید به طور مستمر رصد شود و
مورد پیگیری قرار گیرد ،رشد اقتصادی کشور در طول
سالهای مختلف است .درواقع باید از خود بپرسیم که
آیا رشد اقتصادی ما در مقایسه با کشورهای منطقه این
ام��کان را به ما میدهد که در س��ال  1404بتوانیم به
قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شویم؟ اهمیت این
مساله از آن جهت است که در صورت توجه نکردن به
آن طبیعتا در مقایسه با کشورهای رقیبمان در منطقه
نمیتوانیم به نقطهای برسیم که انتظار میرود .از سوی
دیگر اینطور نیست که سایر کشورهای منطقه ایستاده
و منتظر عبور ما باش��ند بلکه ب��ه عکس آنها هم برای
خودشان برنامه ،جهتگیری و استراتژی دارند و در حال
رشد هس��تند .بنابراین باید متناسب با راهی که برای
خود ترس��یم کردهایم و با در نظر گرفتن چارچوبها،
سعی کنیم رشد بیش��تری از دیگر کشورهای منطقه
داشته باش��یم تا در س��ال  1404بتوانیم از آنها عبور
کرده و به قدرت اول منطقه در اقتصاد تبدیل ش��ویم.
اگر در موضوع رشد اقتصادی و تولید ملی دقیق شویم
متوجه خواهیم شد که یکی از متغیرهایی که در رشد
اقتصادی موثر است مساله بهرهوری است .بهرهوری که
به نوعی در اقتصاد ایران گم شده ،نتیجه وضعیتی است
که در یارانهها و یا فضاهای رانتی وجود داشتهاس��ت.
درواقع مساله بهرهوری بحثی است که هیچگاه نه مورد
توجه دولت و نه بخش خصوصی قرار گرفته در حالی
که کشور ما دارای پتانسیلهای بسیار باالیی در رشد
بهرهوری اس��ت .ضمن اینکه بخشی از این پتانسیلها
میتوانن��د از طریق اصالحات مدیریتی انجام ش��وند
و بخش دیگری از آن نیازمند س��رمایهگذاری اس��ت.
بنابراین یکی از زمینههای سرمایهگذاری که میتواند در
ارتقاء بهرهوری و پس از آن در رشد اقتصادی موثر باشد،
سرمایهگذاری در راستای بهینهسازی مصرف ،مصرف
ان��رژی و به طور کلی ارتقای س��طح بهرهوری اس��ت.
متغیر دیگری که در رشد اقتصادی دارای اهمیت است،
سرمایهگذاریهای جدید است .باید دائما سرمایهگذاری
را در بخشهای مختلف اقتصادی رونق دهیم تا بتوانیم
رشد  8درصدی که در برنامه پنجم توسعه پیشبینی
ش��ده را محقق کنیم .درواقع هم برای بهرهوری و هم

برای ایجاد ظرفیت تولید نیازمند سرمایهگذاری هستیم.
طبیعتا میزان سرمایهگذاری که برای ارتقاء ظرفیتها
نیاز داریم ،بس��یار باال اس��ت .از سوی دیگر سیستمی
به عنوان نظام تامین مالی هنوز در کش��ور ما ش��کل
نگرفتهاس��ت .یعنی نگاه ما به سرمایهگذاری و تامین
مالی مبتنی بر نوعی نگرش سنتی است و بیش از ،80
 90درصد سرمایهگذاریهای ما صرفا متکی بر منابع
بانکی بودهاس��ت .این در حالی است که در کشورهای
دیگر انتظار از بانکها برای امر سرمایهگذاری به میزان
انتظار ما از بانکها نیس��ت و مس��یرهای متفاوتی را
برای سرمایهگذاری و تامین مالی پیشبینی کردهاند.
از جمل��ه مهمترین این راهها میتوان به بورس ،تامین
مناب��ع از خ��ارج و امثال آن اش��اره کرد .اگ��ر ما االن
ی در حوزههای مختلف هستیم و
نیازمند سرمایهگذار 
نظام بانکی ما پاسخگوی این نیازها نیست ،این اشکال
لزوما به نظام بانکی بر نمیگردد بلکه این مساله ناشی
از س��نتی بودن نظام تامین مالی ما است .در کشور ما
همه فعاالن اقتصادی برای تامین منابع مالی خود چشم
به سیستم بانکی دوختهاند و طبیعی است که سیستم
بانکی اساس��ا امکان تامین منابع این حجم گسترده از
تقاضا را ن��دارد و آلترناتیو دیگری هم برای آن موجود
نیست .به همین دلیل فشار مضاعفی بر نظام بانکی وارد
میشود و انتظارات آنچنانی به وجود میآید .در نتیجه
محقق نش��دن این انتظارات است که انتقادات از نظام
بانکی افزایش مییابد .طبیعی است که برای به حداقل
رساندن این انتقادات باید روشهای متنوع تامین مالی
ی آموزش دهیم و به عنوان الگو
را به بنگاههای اقتصاد 
آنها را عملیاتی کنیم تا در بخشهای مختلف ،بنگاههای
اقتصادی و سرمایهگذاران بدانند که میتوانند از طریق
ب��ازار بورس به طور قابل توجه منابع مورد نیاز خود را
تامی��ن کنند .آنها میتوانند از طریق اوراق مش��ارکت
اس�لامی منابع خود را تامین کنند و نیز این امکان را
دارند که با استفاده از ظرفیت و سرمایهگذاری خارجی
تامین مالی شوند .البته طبیعی است که همه این موارد
در شرایط ایدهآل امکان تحقق دارد.این درحالی است
که فضای فعلی در کشور ما لزوما فضای بهینه و ایدهآل
نیست و ما دارای مش��کالت زیادی در داخل و عرصه
بینالمللی هس��تیم .برای استفاده از ظرفیتهایی که
مورد اشاره قرار گرفت حتما باید اصالحات الزم را انجام
دهیم و از طریق دولت هموارسازی را دنبال کنیم .باید
اقدام��ات اصالحی را تا جایی پیش برد که اگر بنگاهی
میخواهد از طریق منابع خارجی تامین مالی شود این
امکان برای او وجود داشته باشد .فراموش نکنیم ما به
هر میزان که بتوانیم از سرمایهگذاری خارجی استفاده
کنیم ،به همان میزان شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود
چرا که س��رمایهگذاری خارجی به تمرکز منابع بانکی
داخلی در حوزههایی که دارای اولویت بیشتری هستند
میانجامد و همینطور فش��ار بر سیس��تم بانکی را به
حداقل خواهد رساند.

دودانگه :بله همینطور است.
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اعتبارات بانکی و بخش خصوصی

پرونده ویژه

آلاسحاق:
در مجموعه
اقتضائاتیکهنظام
بانکی ما دارد باید
تجدیدنظرصورت
گیرد .نظام بانکی
ما که از گذشته
وجود داشته
متناسب با شرایط
گذشته بوده و االن
شرایط ما تغییر
کردهاست.اینکه
دولت هم تصمیم
گرفته بخشی از
تحولاقتصادی
را بر عهده بانک
قرار دهد ،سخن
درستی است

نگر
آینده
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صادرات ،تجارت و امثال اینها اس��ت .بنابراین بانکها
یک بنگاه اقتصادی هستند و اینطور نیست که نهادی
ت باشند .بانکها هم نوعی بنگاه اقتصادی
وابسته به دول 
هستند که دارای آورده ،هزینه ،عملکرد ،سرمایه و فایده
هس��تند و در ایران ش��رایط به گونهای پیش رفته که
فرصت بزرگ و حجم عظیمی از کار برای بانکها وجود
دارد که چنین حجمی برای بانکهای کشورهای دیگر
آرزویی بیش نیست .به همین جهت است که میبینیم
شده
بانکهای زیادی در این چند سال در ایران تاسیس 
و حتی برای تاسیس بانک ،نامهای پیشنهادی تکراری و
عجیب شدهاست .همینمان مانده که بانکهایی با اسم
ابن بطوطه و کمبوجیه هم داشته باشیم!
دودانگ�ه :اتفاق��ا آقای دکتر بهمن��ی چندی پیش در
جلسهای میگفتند که انواع و اقسام اسامی ائمه اطهار را
بر موسسات مالی و اعتباری گذاشتهاند.
آلاسحاق :البته این مساله از یک نظر تا حدودی شرایط
را برای نظام بانکی کشور سخت کردهاست .بنابراین در
کش��ور با یک فرصت و یک انتظار به گونهای که شرح
دادم مواجه هس��تیم .واقعیت این است که بانکهای
وابس��ته به دولت مانند بانک مل��ی و دیگر بانکهای
دولتی اکنون فاقد کفایت سرمایه هستند .یعنی میزان
سرمایهای که دارند با میزان تعهداتشان همخوانی ندارد.
این چیزی اس��ت که صدای بانکه��ا را درآورده و آنها
میگوین��د که چنین حجمی از س��رمایه را ندارند .به
همی��ن دلیل دولت از مجلس تقاضا کرده که  15هزار
میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و یا از محل دیگر
در اختیار بانکها قرار دهد .مورد دیگر اینکه بانکهای
ما در برابر یک نظام دستوری در رابطه با سیاستهایی
که انواع سیاس��تهای پولی و بانکی با اهداف مختلف
را تعیین میکنند ،قرار دارند .یعنی سیاس��تگذارانی
ک��ه در تخصیص منابع ،وظیفه تنظیم امور را بر عهده
دارن��د ،با اهداف خاص بنگاه داری اقتصادی به بانکها
نگاه نمیکنند .آنها هم دارای نگاه ویژهای هستند .مثال
به بانکها میگویند که تسهیالت خود را باید با چنین
ترتیبی واگذار کنید .حتی برای آنها سهمیهبندی هم
میکنند .یعنی میگویند از ف�لان مقدار اعتباری که
داری ،فالن مقدار باید به بخش کشاورزی ،فالن مقدار
به بخش صنعت ،بخش مسکن و  ...واگذار کنید.

آلاس�حاق :به هر حال بانک واقعی بودن را من شرط
فرصت دانستن تعدد بانکها میدانم.

نظام برنامهریزی اقتصادی کشور دارد انجام میشود و
یا بر اس��اس آن چیزی که سیاستهای شورای پول و
اعتبار تعیین میکند .در مجموع سخن من این است
که ش��ما در پرس��ش اول مس��اله را به سراغ مدیریت
نه��ادی بردید که بیش از  70 ،60درصد اختیارات آن
از منابع ،مدیریت ،انتصاب و نظارتش در جای دیگری
تعیین میشود .من اگر جای یک مدیر بانکی باشم در
برابر پرس��ش شما میگویم این دور از انصاف است که
بگوییم میزان اختیار با مسئولیت نباید برابر باشد .حاال
شما ببینید یک چنین نظام بانکی با چنین مسئولیت
س��نگینی از س��ویی و عدم اختیار الزم از سوی دیگر
روبهرو اس��ت و حتی در مورادی هم مدیران آن متهم
به اتهامات سیاسی میشوند .نکتهای که الزم میدانم
همینجا اشارهای به آن داشته باشم این است که اصوال
باید با فساد برخورد شود اما واقعا باید بپرسیم چه کسی

دودانگه :م��ن اصال قصد تایید و یا نفی نظر خاصی را
ندارم .اما فکر میکنم الزم اس��ت ک��ه ما یک اصل را
بپذیرم .اصوال به نظر من تعداد بانکها مالک سنجش
نیست .اینکه تعداد بانکها زیاد یا کم باشند ،به خودی
خ��ود ن��ه ارزش و نه ضد ارزش محس��وب میش��ود.
مس��الهای که وجود دارد این اس��ت ک��ه باید ببینیم
آیا ما در نظ��ام تامین مالی و تخصیص منابع مالی به
بنگاههای اقتصادی دارای شرایط رقابتی هستیم یا نه؟
اگر شرایط رقابتی بر فضای تامین مالی ما حاکم است،
دیگر تفاوتی ندارد که ما دارای  2بانک و یا  200بانک
باشیم .اما اگر فضای تامین منابع ما رقابتی نیست باز
ه��م تفاوتی ندارد که چه تعداد بانک در کش��ور وجود
داشته باش��د چراکه نظام تامین مالی ما به طور کلی
دارای مشکل است .زمانی گفته میشد که چون بانکها
دولتی هستند ،نظام اقتصادی ما دچار مشکل است .به
همین جهت هم کلی تالش و پیگیری ش��د تا بهرغم
مخالفتهای بانک مرکزی ،بانکهای خصوصی ایجاد

با چ�ه منطقی نحوه این تخصی�ص اعتبار تعیین
میشود؟
آلاس�حاق :این تخصیصها بر اساس اولویتهایی که

زمینه فس��اد را ایجاد کردهاست؟ پرسش بعدی اینکه
چه کسی است که فساد و اختالس را ترجمه میکند؟
اصال اختالس به عنوان یک اتهام دارای چه بار معنایی
هس��ت؟ من نمیخواهم از کس��انی که مرتکب فساد
شدهاند ،دفاع کنم چرا که آنها به هر حال ضربه بزرگی
به نظام زدند و در جای خود باید پاس��خگو باشند .اما
اینکه هر حرکتی را به فساد ،خیانت و اختالس ترجمه
کنیم قابل تامل اس��ت .به راستی چه کسی است که
تعریفکننده چنین واژگانی در کشور است؟ آیا کلمه
فس��اد و یا اخت�لاس دارای یک معنای علمی حقوقی
نیست؟ تمام سعی من این بود که دوز سئوال اول شما
را پایین آورم تا مشخص شود که اینطور هم نیست که
از سیستم بانکی خیلی نارضایتی و شکایت وجود داشته
باشد .مورد بعدی که میخواهم اشارهای به آن داشته
باشم این است که در مجموعه اقتضائاتی که نظام بانکی
ما دارد باید تجدیدنظر صورت گیرد .نظام بانکی ما که از
گذشته وجود داشته متناسب با شرایط گذشته بوده و
االن شرایط ما تغییر کردهاست .اینکه دولت هم تصمیم
گرفته بخش��ی از تحول اقتصادی را بر عهده بانک قرار
دهد ،سخن درستی اس��ت .واقعیت این است که این
ظرف با مظروف فعلی همخوانی ندارد .ش��اید در لزوم
تغییر تردیدی وجود نداشته باشد اما بحث نحوه تغییر و
نوع تحول نظام بانکی محل بحث است که باید منتظر
بمانیم تا ببینیم باالخره مسئوالن چه تصمیمی خواهند
گرفت.

به باور جناب آلاس�حاق تعدد باالی بانکها برای
نظام اقتصادی کش�ور فرصت اس�ت .ب�ا توجه به
اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی نشانه یک
اقتصاد بیمار را تعدد بانکهایی میدانند که روز به
روز هم بر آنها افزوده میشود به نظر شما آیا وجود
بانکه�ای متعدد برای نظ�ام اقتصادی ما فرصت
است یا نوعی تهدید محسوب میشود؟
آلاسحاق :البته منظور من این بود که بانکهای متعدد

در صورتی ک��ه واقعا بانک باش��ند ،میتوانند فرصت
محسوب شوند.

تابلوی باالی آنها که بانک است.

آقای دودانگه نظر شما چیست؟

شوند که در نهایت هم این مساله محقق شد تا جایی
که تعداد آنها اکنون روز به روز در حال افزایش اس��ت.
اما آیا مشکل تامین مالی در کشور ما حل شده است؟
آیا االن در نظام اقتصادی کش��ور ش��اهد وجود فضای
رقابتی هس��تیم؟ همه میدانیم که اینطور نیس��ت.
فض��ای رقابتی زمانی به وجود میآید که امکان رقابت
برای عرضه تسهیالت با نرخ رقابتی به بنگاههای فعال
اقتصادی وجود داش��ته باش��د .آیا االن واقعا اینچنین
اس��ت؟ بنابراین تع��داد بانکها اصال مالک نیس��ت.
به واقع انتقاداتی که از نظام بانکی وجود دارد همانطور
که آقای آلاس��حاق هم فرمودند ناشی از بانک محور
بودن نظام اقتصادی کشور ما است .یعنی چیزی حدود
نود و چند درصد کل تامین منابع ما متکی به بانکها
است .از س��وی دیگر در طول سالهای گذشته حجم
سرمایهگذاریها و انتظاراتی که برای آن وجود دارد چه
در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بسیار فراتر از
ظرفیت کنونی بانکها بودهاست .مورد بعدی اینکه آیا
نظام بانکی با صرفنظر از اشکال اولی که عرض کردم ،آیا
نظام کارآمدی است؟ اصال نظام بانکی چه مسئولیت و
ماموریتی دارد؟ به بیان دیگر در یک سیستم اقتصادی،
نظام بانکی باید دارای چه کارکردی باشد؟ بسیاری از
اقتصاددانان ،نظام بانکی را به قلب انسان تشبیه میکنند
که وظیفه پمپاژ کردن خون را بر عهده دارد .درواقع آنها
معتقدند همانطور که قلب انسان وظیفه پمپاژ خون به
بخشهای مختلف بدن به اندازه کافی را عهده دار است،
نظام بانکی نیز وظیفه توزیع منابع مالی به قدر کافی را
در بخشهای مختلف اقتصادی دارد .میدانیم که قلب
در یک بدن س��الم به هر عضوی از بدن همان قدر که
الزم است خون را پمپاژ میکند و اگر کمتر از حد نیاز
و یا حتی بیش��تر از آن خون را به عضوی برساند بدن
انسان را دچار بیماری خواهد کرد .سئوال اینجا است که
واقعا در نظام اقتصادی ما بانک توانسته به وظیفه اصلی
خود یعنی پمپاژ پول به درس��تی عمل کند؟ من فکر
میکنم اگر این مساله بررسی شود متوجه میشویم که
اینطور نیست .یعنی بخشهایی که در نظام اقتصادی ما
مولد و زاینده هس��تند ،لزوما از سهم بیشتری از منابع
بانکی بهرهمند نیستند .گاهی در مواردی دیده میشود
در بخشهایی که مولد نیستند به دلیل سودآوری باالتر
حجم بیشتری از منابع در آنجا شکل گرفتهاست .برای
نمونه میتوان به حوزه صادرات اشاره کرد .با کمال تاسف
میبینیم صادرات که در رشد اقتصادی دارای اثرگذاری
باالیی اس��ت ،در کش��ور ما حتی سهمی از آن هم که
در ش��ورای پول و اعتبار مصوب ش��ده اجرا نمیشود.
بنابراین نظام بانکی م��ا در حال حاضر نظام کارآمدی
نیست که بتواند اقتصاد را متحول کند و کشور را رشد
دهد .یعنی مانند همان قلبی است که به برخی عضوها
اصال خون نمیرساند و به بعضی دیگر آنقدر زیاد خون
پمپاژ میکند که آنها را در عمل با مش��کالتی مواجه
میسازد .به همین جهت است که طرح تحول اقتصادی
که در دولت نهم مطرح شد ،یکی از مهمترین محورهای
آن تحول در نظام بانکی بود .درواقع تنظیم نظام بانکی
ضرورتی بود که در این طرح نسبت به آن توجه شد تا
سیاستها بتواند در چارچوبهای تعیین شده اجرایی
شوند و بخشهای مختلف بتوانند به صورت متوازن از
تسهیالت موجود استفاده کنند .شفافیت در نظام بانکی
مورد دیگری اس��ت که به شدت نیازمند آن هستیم.

آق�ای دودانگ�ه به باور ش�ما در کش�ور با کمبود
منابع مواجه نیستیم و از منابع کافی برای اجرای
پروژههای کشوربرخورداریم.شمامسالهنقدینگی
را چطور ارزیابی میکنی�د؟ فکر میکنید در این
خصوص هم مشکالتی وجود ندارد؟
دودانگه:ببینیدحجمنقدینگیدرکشورقابلتوجهاست.

دودانگه :هم
نظام بانکی و هم
مجموعهنظام
اقتصادی ما به
جای اینکه پولها
را در جایی قرار
دهد که در جریان
باشد،تبدیل
کردهاند به امالک
و داراییهایی که
اصال نمیتوانند در
جریاناقتصادی
قرار داشته باشند

نگر
آینده

اما این نقدینگی به درس��تی مدیریت نمیشود .برای
نمونه االن منابع بسیار گستردهای در اختیار مردم قرار
دارد .اگر ما بتوانیم مدیریت درستی بر نقدینگیای که
در اختیار مردم اس��ت اعمال کنیم ،میتوان این حجم
از نقدینگی وسیع را با شیوههای درست در یک مسیر
مولد استفاده کنیم .این درحالی است که چون مدیریت
مناسبی بر منابع موجود در کشور وجود ندارد ،لذا این
منابع فاقد کارایی الزم هس��تند .منابعی که اکنون در
اختیار افراد مختلف است میتواند در حوزههای مختلف
مورد استفاده قرار گیرد .به هر حال منابعی که اکنون
در دست افراد اس��ت لزوما مولد نیست بلکه شاید در
مواردی مخرب هم باش��د .اینکه شما میبینید روزی
در ب��ازار ارز ،روز دیگر در بازار س��که و روز دیگری در
بازار مس��کن اتفاق جدیدی میافتد به این دلیل است
که حجم نقدینگی در کشور ما بسیار قابل توجهاست
که اگر مدیریت صحیحی بر آن اعمال ش��ود میتوان
از ظرفیتها و امکانات کل کش��ور در مسیر درست و
مولد اس��تفاده کرد .اینکه مردم چقدر میل به پسانداز
دارند ،یکی از شاخصهای مهمی است که در نظامهای
اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد .مردم ما دارای میل
به نسبت باالیی برای پسانداز هستند .واضح است که
این پساندازها اگر در مسیر درست و مولد استفاده شود
به رونق اقتصادی خواهد انجامید و در غیر این صورت
نقش مخرب خواهد داش��ت .بنابراین به باور من نه در
بح��ث منابع و نه در بحث نقدینگی مش��کلی نداریم.
آنچه مهم اس��ت نحوه مدیریت این منابع و نقدینگی
است .برای روشنتر شدن بحث میخواهم فقط به یک
نمونه کوچک اش��اره کنم؛ مالحظه کنید برای ثبتنام
حج عمره که یک نیاز اساس��ی و واجب شرعی نیست
بلکه جزء مستحبات است ،ظرف  20روز پنج میلیون و
نیم نفر ثبتنام میکنند ،در نظر بگیرید که چه حجمی
از نقدینگی به این مساله اختصاص داده میشود .خب
این حجم از نقدینگی واقعا میتواند خیلی از بخشهای
اقتص��ادی م��ا را متحول کن��د .بنابرای��ن اگر چنین
انگیزههایی را در مسیر دیگری استفاده کنیم ،به نظر
من کامال قابل مدیریت و بهرهوری است .اما در بعضی
از حوزهها برای استفاده از منابع نیازمند وجود سازوکار
قانونی ،مصوبات شورای پول و اعتبار نیز هستیم .مورد
دیگر این است که در کشور ما داشتن طال مانند داشتن
ملک یک ارزش است و مردم ما معتقدند که هر چقدر
طال بخرند ضرر نخواهند کرد .کمتر خانوادهای هست
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به دلیل نبود زیرس��اختهای نرماف��زاری ،مدیریتی و
فرایندی آنطور که باید در نظام بانکی ما شکل نگرفته
و همچنان نظام سنتی بر بانکهای ما حاکم است .به
همین دلیل اس��ت که اصال امکان وجود شفافیت در
نظام بانکی ما وجود ندارد .در چنین فضایی اس��ت که
ما به طور طبیعی شاهد رانتخواری خواهیم بود چراکه
فقدان زیرساخت مدیریتی ناگزیر به رانتخواری منجر
خواهد ش��د .فراموش نکنیم که این اشکاالت به مدیر
خاصی بر نمیگردد .این اشکاالت لزوما به شورای پول
و سیستم بانک مرکزی مربوط نمیشود .واقعیت این
است که وقتی زیرساخت مناس��بی برای رصد کردن
فعالیتهای بانکی وجود نداشته باشد رخ دادن بسیاری
از اش��کاالت در سیس��تم بانکی اجتنابناپذیر است.
طبیعی است که هیچکس انتظار ندارد که رییس کل
بانک مرکزی به شعبه درجه چندم فالن بانک نظارت
آنالین داش��ته باش��د .اگر نظارت ض��رورت دارد ،باید
سیستماتیک باشد .نظارت سیستماتیک هم نیازمند
ابزارهای سیستماتیک است .البته این مساله در طرح
تحول نظام بانکی هم مورد پیگیری قرار دارد .نکته دیگر
ضرورت بازتعریف نقش بانک مرکزی اس��ت .باالخره
بانک مرکزی دارای چه وظایفی است؟ آیا بانک مرکزی
وظیفه نظارت کالن را دارد و یا سیاس��تگذاری نظام
بانکی بر عهده آن است؟ آیا بانک مرکزی امکان اعمال
سیاستگذاری خود را دارد؟ به نظرم برای اصالح روند
موجود نیازمند بازتعریف نقش بانک مرکزی هستیم.
نکته دیگری که الزم میدانم اش��ارهای به آن داش��ته
باشم اینکه به نظر من پول در کشور ما به اندازه کافی
وج��ود دارد تا بتوانیم همه نیازه��ا را بر طرف کنیم تا
حدی که دغدغه و مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.
اما هم نظام بانکی و هم مجموعه نظام اقتصادی ما به
ج��ای اینکه پولها را در جایی قرار دهد که در جریان
باشد ،تبدیل کردهاند به امالک و داراییهایی که اصال
نمیتوانند در جریان اقتصادی قرار داشته باشند .درواقع
یکی از مهمترین اشکاالت نظام اقتصادی ما همین است
و به نظرم برای اینکه این نظام بتواند از منابعی که دارد
در جهت رفع مش��کالت مالی استفاده کند الزم است
ک��ه راه حلی برای به جریان انداختن منابعی که به آن
اشاره ش��د ،پیدا کند .بنابراین منابع مالی در کشور ما
کم نیست اما آنچه مهم است مدیریت این منابع است.
ش��رایط موجود اقتصادی کش��ور ،مورد دیگری است
ک��ه از اهمیت باالی��ی برخوردار اس��ت .همانطور که
میدانید در یک دوره طوالنی نظام اقتصادی کشور ما
کامال دولتی بود .چنانچه هنوز هم بخش عمدهای از
اقتصاد کش��ور بر پایه دولت استوار است .اما از دورهای
به بعد ،نظام تش��خیص داد که اداره اقتصاد به س��بک
دولتی نمیتواند کش��ور را نجات دهد و قطعا نیازمند
حضور بخش خصوصی برای رشد اقتصادی است .برای
همین بود که اصل  44ابالغ شد که درواقع مدل نوینی
برای اداره اقتصاد کش��ور اس��ت .درواقع ابالغ اصل 44
به معنای تشخیص ضرورت بر عهده گرفتن محوریت
اقتصاد کشور توس��ط بخش خصوصی بود .روی دیگر
این س��خن ،ضرورت چرخش نظام بانکی کشور است.
زمانی ما دارای حس��اب ذخیره ارزی بودیم که تامین
مالی بس��یاری از پروژهها را بر عهده داشت .درواقع به
این دلیل که جهتگیری اقتصاد ما به س��مت بخش
خصوصی نبود،همان حساب ذخیره ارزی نیز عمدتا به

سمت پروژههای دولتی سوق پیدا میکرد .اما االن در
نظام نوین و با توجه به ابالغ اصل  ،44صندوق توسعه
ملی ش��کل گرفتهاس��ت .درواقع تاکید شده که منابع
صندوق توس��عه ملی به هیچ وج��ه نباید برای تامین
مالی بنگاههای دولتی مورد استفاده قرار بگیرد .جالبتر
اینکه در همین قانون که به نوعی اساس��نامه صندوق
توسعه ملی محسوب میشود ،بسیار سختگیرانه عمل
شدهاست .درواقع اگر در قانون تجارت میبینیم که 51
درصد از سهام بنگاهی اگر متعلق به بخش خصوصی
باش��د ،یک بنگاه خصوصی محسوب میش��ود اما در
قانون صندوق توس��عه ملی تاکید شده که اگر بیش از
 20درصد از سهام یک بنگاه متعلق به دولت باشد ،آن
بنگاه اجازه استفاده از منابع صندوق را ندارد .این مساله
به روشنی نشاندهنده ایجاد یک چرخش در سیستم
است.
آلاس�حاق :نکته مهمی است که من برای اولینبار آن
رامیشنوم .یعنی اگر  20درصد بنگاهی متعلق به دولت
باش��د نمیتواند از منابع صندوق توسعه ملی بهرهمند
شود؟
دودانگه :همینطور است .حتی در سختگیریها از این
هم فراتر رفتهاند و تاکید کردهاند که اگر بنگاهی دارای
سهام دولتی نباشد اما مدیریت آن بنگاه توسط دولت
و ی��ا مقامات دولتی انتخاب ش��ود ،باز هم نمیتواند از
تسهیالت صندوق توسعه ملی اس��تفاده کند .درواقع
االن به موازت دنبال کردن اصل  ،44نظام و دولت هم
در بحث تامین مالی چرخش ایجاد کردهاند .برخالف
گذش��ته که مقدار قاب��ل توجهی از حس��اب ذخیره
ارزی توس��ط بخشهای دولتی مورد بهرهبرداری قرار
میگرفت ،االن شاهد ایجاد خط قرمز جدی برای بخش
دولتی در استفاده از منابع صندوق توسعه هستیم.
آلاس�حاق :الزم میدانم اینج��ا نکتهای را بگویم .یک
مس��اله تازهای که درخصوص شرکتهای دولتی و یا
شرکتهای مش��ارکتی مورد توجهاست ،بحث سهام
ممتازه است .البته گفته میشود که بیش از 10درصد از
سهام برایشان درنظر گرفته نمیشود که درست است.
اما واقعیت این است که برای همین  10درصد آنقدر در
اساسنامهها و مشارکتنامهها امتیاز قائل میشوند که از
 90درصد مشارکت هم تاثیر بیشتری دارد .سئوال من
از شما این است که آیا در بحث صندوق توسعه ملی به
چنین مواردی هم توجه شدهاست؟
دودانگ�ه :عرض ک��ردم که در قانون تاکید ش��ده که
اگر بنگاهی وجود داش��ته باش��د که فقط یک درصد
از س��هام آن متعلق به دولت باش��د اما مدیر آن بنگاه
توسط مقامات دولتی تعیین میشود باز هم نمیتواند
از تسهیالت صندوق توسعه ملی برخوردار شود .چون
س��هام ممتازه به معنای حق تعیین یک مدیر توسط
دول��ت برای یک بنگاه اقتصادی اس��ت .همانطور که
ع��رض کردم حتی صندوق توس��عه ملی نمیتواند به
بنگاهی که دولت سهام زیادی در آن ندارد اما مدیریت
آن را تعیین میکند تسهیالت بپردازد.
آلاسحاق :اگر اینطور باشد که خیلی عالی است .البته
م��ورد دیگری که الزم میدان��م در این میزگرد به آن
اش��ارهای کنم این واقعیت است که نظام بانکی جهان
در حال تحول است .خوشبختانه در این تغییر و تحول
ظاهرا بانکداری اسالمی به عنوان یک شاخص مطرح
شدهاست .این مساله تنها مربوط به کشورهای اسالمی

نیست بلکه در لندن و جاهای دیگر نیز به عنوان یک
روش مدیریت بر منابع بانکی در سطح جهانی مطرح
شدهاس��ت .از س��وی دیگر در داخل کشور الزم است
نظام بانکداری ما متحول ش��ود .به نظر من الزم است
در طرح تحول نظام بانکی نگاهی به آخرین ورژنهای
نظام اقتصادی و بانکی دنیا و آخرین دستاوردهای آن
داشته باشیم .بنابراین آیندهنگری در بحث طرح تحول
اقتص��ادی و از آن جمله نظام بانکی کش��ور ضرورتی
انکارناپذیراست.
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آلاسحاق :کند
بودن گردش مالی،
باعث میشود
کهتولیدکننده
نتواند به تعهدات
خود به بانک عمل
کند و بدهی این
تولیدکنندهبه
بانک تبدیل به
معوقهمیشود.
این مساله باعث
میشود که در
نهایت عمده منابع
بانکی تبدیل به
معوقات شود
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که طال پسانداز نکرده باشد .آیا واقعا اینها منابع نیست؟
آیا این منابع نمیتواند سکون اقتصاد کشور را به تحرک
تبدیل کند؟ باور کنید تجمیع این نقدینگیها میتواند
تمام فازهای پارس جنوبی را پش��تیبانی کند و باعث
ش��ود تا ما از منابع خدادای استفاده بهینه کنیم .اینها
مسائلی است که کامال قابل مدیریت است .نکته دیگری
که الزم است متذکر شوم اینکه بسیاری از کارشناسان
اقتصادی چه در داخل و چه در خارج از کشور معتقدند
مش��کالتی که االن در سطح اروپا و آمریکا ایجاد شده
و نظ��ام س��رمایهداری را با چالشه��ای جدی مواجه
س��اخته به این دلیل است که پایههای نظام بانکی در
کش��ورهای اروپایی و آمریکایی بر مبنای درستی قرار
نگرفته و بخش واقعی اقتصاد عقبتر از بخش غیرواقعی
آن حرکت کردهاست .بخش غیرواقعی اقتصاد که همان
بخش مالی و خدمات اس��ت دارای رشد کاذب بسیار
باالیی بوده اما بخش واقعی اقتصاد که ش��امل تولید و
صادرات اس��ت نتوانس��ته به همان میزان رشد داشته
باشد .به همین دلیل اس��ت که برخی اقتصاددانان ما
معتقدند که اگر پایههای بانکداری کشورهای اروپایی و
آمریکایی بر اساس مبانی اسالم شکل میگرفت و اگر
از الگوهای اسالمی بهره میگرفتند ،مشکالتی که االن
نظام سرمایهداری را درگیر کرده ،به وجود نمیآمد.
آلاس�حاق :آقای دودانگه به نکته بسیار مهمی اشاره
کردن��د .االن در کش��ور ما نظام بانک��ی و پولی دارای
بیشترین سودآوری است .اگر رشد نظام بانکی و مالی با
رشد بخش واقعی اقتصاد هماهنگی داشته باشد،اقتصاد
ما دارای توازن است .اما اگر بدون اینکه تولید ما رونق
داش��ته و نشاط اقتصادی بر فضای کشور حاکم باشد،
نظام بانکی ما رش��د کند ،به معنای رونق س��فتهبازی
است .یعنی این مساله نتیجه بازی با پول است و باعث
میشود که اصل اقتصاد ثابت و راکد بماند.
جناب آلاس�حاق ش�ما به عنوان رییس پارلمان
بخش خصوص�ی در اقتص�اد بفرمایید که این
روزه�ا بخش خصوص�ی با چه مش�کالتی در
خصوص تامین نقدینگی مواجه هستند؟
آلاس�حاق :اگر منظورتان از بخش خصوصی

فعاالن بخش تولید است ،باید بگویم واقعیت این
است که تنها یکی از مشکالت تولیدکنندگان ما
تامین نقدینگیشان است .اما با توجه به اینکه
مجلهشمابانشریاتدیگرمتفاوتاستوتاجایی
که من دیدهام به جای اینکه به معلولها بپردازد،
به دنبال علتها میگردد و در مجموع مسائل را
ریشهایتر مورد بررسی قرار میدهد ،به همین
جهت اگر بحث کمی عمیقتر شود ایرادی ندارد.
اما در مورد پرسش شما باید بگویم اگر از حالت
احساس به سمت ادراک حرکت کنیم ،خواهیم
دید که همین مشکل تامین نقدینگی نتیجه
برآیندی است که حاکم بر اقتصاد کشور ما است.
واقعیت این اس��ت که این فضا تا حدی تحت
تاثیر یکسری بازیگران خارجی ،بازیگران داخلی
و هم ارکان جهتس��از است .واقعیت این است
که استکبار جهانی و دشمنان ما به این نتیجه
رسیدهاند که باید مبارزهش��ان با ما را به حوزه
اقتصاد بکشانند .به این دلیل که در حوزه نظامی
و سیاس��ی به نتیج ه مورد نظرشان نرسیدهاند،
بازی خود را وارد حوزه اقتصاد کردهاند و تصور

میکنند بازی خوبی را شروع کردهاند .از جمله مواردی
که در این حوزه مطرح است ،همین نظام بانکی و مسائل
مربوط به نقل و انتقال پول است .یک زمانی بازیگران
این میدان محدود به آمریکا بود اما االن بازیگران عالوه
بر آمریکا ش��امل بازیگران اروپایی ،کشورهای حاشیه
خلیجفارس ،هند و کش��ورهای دیگر نیز میش��ود .از
سوی دیگر شرایط داخلی و کنشهای سیاسی نیز بر
مساله تولید ما آثار قابل توجهی داشتهاست .درواقع این
نظام بانکی نیس��ت که باعث بروز مشکالتی در حوزه
صنعت ش��ده بلکه مجموعهای از عوامل بیرونی است
که متاس��فانه باعث به وجود آمدن برخی اشکاالت در
این زمینه شدهاست .درواقع شرایط تاریخی ،سیاسی،
جغرافیایی ،سیاستگذاریها ،وضعیت سرمایهگذاری
و بس��یاری مسائل دیگر باعث شده که تولیدکنندگان
ما نس��بت به رقبای خارجی خ��ود مجبور به پرداخت
هزینههای بیشتری باشند .یعنی تولیدکننده ما برای
تولید یک محصول ب��ه  2برابر نقدینگی که مثال یک
تولیدکنن��ده ترکیهای و یا کرهای برای تولید محصول
خ��ود صرف میکند ،احتی��اج دارد .ب��ه این دلیل که
تولیدکنن��ده کرهای برای تامین م��واد اولیه انبار خود
بیش از یک هفته زمان نیاز ندارد .به این دلیل که یک
تولیدکنن��ده ترک هر وقت که اراده کند میتواند مواد
اولیه مورد نیاز خود را تامین کند .اما تولیدکنندگان ما
به دلیل همان مجموعه شرایطی که اشاره کردم ،برای
تامین مواد اولیه خود گاهی مجبور هستند تا یک سال
آن را نگهداری کنند .بعد از مجموعه فرایندهای تولید
و بهرهوری و پرداخت میبینیم که تولیدکننده ما بیش
از یک و نیم برابر رقیب خارجی خود هزینه کردهاست.
در نهایت هم برای فروش محصول خود باید در انتظار
بماند تا بعد از  6ماه یا یک س��ال بتواند محصول خود
را تبدیل به پول کند .این در صورتی اس��ت که رقیب
خارجی او در همان چند هفته اول محصول خود را به

فروش میرساند .یعنی تولیدکننده ما از زمانی که مواد
اولیهاش را خریداری میکند تا زمانی که آن را در غالب
محصول تولید شده به فروش میرساند معموال گردش
پولیاش چیزی حدود یک س��ال طول میکش��د .به
همین دلیل هزینه خواب پول تولیدکننده ما پنج برابر
هزینه تولید در شرایط دیگر است .بنابراین تولیدکننده
ایرانی با مس��ائل مختلفی از جمله م��وردی که به آن
اشاره کردم مواجهاست .نکته دیگر اینکه تامینکننده
مالی تولیدکننده داخلی معموال یک بانک است که به
مسائل مبتالبه بانکها هم به اندازه کافی پرداخته شد.
این مسائل در نهایت به دلیل کند بودن گردش مالی،
باعث میشود که تولیدکننده نتواند به تعهدات خود به
بانک عمل کند و بدهی این تولیدکننده به بانک تبدیل
به معوقه میشود .این مساله باعث میشود که در نهایت
عمده منابع بانکی تبدیل به معوقات ش��ود و بانک هم
عمال امکان اس��تفاده مجدد از منابع خود را از دس��ت
میدهد.
دودانگه :من ضمن تایید فرمایش��ات آقای آلاسحاق
میخواه��م از زاویه دیگری نیز به این مس��اله بپردازم.
ببینید ما در وزارت صنعت ،معدن و تجارت کارگروهی
را ب��ه نام کارگروه تامین مالی ایج��اد کردهایم .به این
دلیل ک��ه بخش عمدهای از مش��کالت فعاالن بخش
خصوصی چنانچه خودشان میگویند مشکالتی است
که مربوط به تامین منابع مالیش��ان میشود .اگر این
مشکالت را مورد بررس��ی قرار دهیم خواهیم دید که
بخشی از این مشکالت واقعی است اما بخش دیگر آن
احساس مشکلی است که برخی از بنگاهها دارند .یعنی
مشکل واقعی وجود ندارد اما گاهی به فعاالن اقتصادی
این احساس دست میدهد که انگار به مشکلی مبتال
هس��تند .البته این مساله از نظر ما اشکال است .چون
به هر حال وقتی یک بنگاه اقتصادی احس��اس وجود
مشکالتی را میکند نش��اندهنده وجود اشکال است.
این مس��اله ناش��ی از این اس��ت که برخی از
بنگاهه��ای ما روشهای الزم را بلد نیس��تند و
نیازمند آموزش هستند .شاید در بسیاری موارد
اگر ب��ه مدیران بنگاهه��ا آموزشهای مختلف
داده ش��ود ،آنها میتوانند مشکالت خودشان
را حل کنند .درواقع س��خن من این است که
بخشی از مسائلی که بنگاههای اقتصادی ما با
آن درگیر هستند ،واقعا مشکل است اما بخش
دیگر آن چیزی نیست جز احساس مشکل .ما
برای بر طرف کردن نوع دوم مش��کالتی که به
آن اش��اره کردم اقداماتی را انجام دادهایم .یکی
از ای��ن اقدامات موظف کردن برخی بنگاههای
وابسته به وزارتخانه برای یادگیری تامین منابع
مالی بدون مراجعه به سیستم بانکی است .اگر
این کار را بتوانیم به الگویی برای دیگر بنگاههای
اقتصادی تبدیل کنیم ،حتما بخش قابل توجهی
از مشکالت ما در این خصوص حل خواهد شد.
آلاس�حاق :نکتهای که الزم میدانم در پایان بر
آن تاکید کنم این است که نظام بانکی در کشور
دارای نقش ویژهای اس��ت .واقعیت این است که
بانکها عالوه بر اینک��ه بنگاههای اقتصادیاند،
دارای یک وظیفه ملی نیز هستند .ضمن اینکه
شرایط ما هم شرایط در حال گذار است و تحول
نظام بانکی هم امری ضروری و الزم است.

بانکها به کمک پیمانکاران بیایند
لزوم پرداخت تسهیالت در ازای دریافت ال .سی
دریافت نقدینگی و تسهیالت از
بانکهای ایران ،همواره از جمله
مس��ائلی بوده که مشمول طی
کردن فرایندی بس��یار طوالنی
و دش��وار بودهاست .فرایندی که
این روزها برای فعالین در بخش
فریال مستوفی خصوصی سختتر و دشوارتر هم
عضوهياتنمايندگان شدهاست .درچنین فضایی به نظر
اتاقتهران میرسد که بانکها تمایل زیادی
به کمک رس��انی به پیمانکاران بخش خصوصی ندارند .این
در حالی اس��ت که در عموم کش��ورها وقتی یک ال .سی به
بانک تحویل میشود ،بانک ال .سی را به عنوان وثیقه دریافت
میکند و در ازای آن اقدام به پرداخت پول میکند .این رویه
اما در ایران رواج ندارد و اگرچه احتمال وقوع آن صفر درصد
نیست اما به واقع بس��یار به ندرت پیش میآید که بانکها
درقبال دریافت ال .س��ی اقدام به پرداخت تسهیالت کنند.
به همین دلیل اس��ت که پیمانکاران ایرانی چون کمکی از
بانکها دریافت نمیکنند همیش��ه با مشکلی به نام پرداخت
مواجههستند.
در ش��رایط فعلی و پس از ماج��رای اختالس اخیر ،کار
کردن نمایندگان بخش خصوصی با بانکها دشوارتر از قبل

نیز شدهاست .و همین مسئله مشکالت مالی پیمانکاران ایرانی
را در ماههای اخیر چند برابر کردهاست .مسئله این است که
پیمانکار در ایران ابتدا باید کار انجام دهد و پروژه مورد قرارداد
را اج��را کند و پس از تحویل آن به کارفرما ،طلب خود را از
کارفرما مطالبه کند .بنابراین پیمانکاران داخلی دارای آن توان
ی نیستند که بتوانند در ابتدای کار ،سرمایهگذاری کنند
مال 
و همین مساله اجرای پروژههای پیمانکاران ایرانی را همیشه
با تاخیر همراه کردهاس��ت .این در حالی اس��ت که در همه
کشورهای دنیا رسم بر این است که به محض بازکردن یک
ال.سی توسط کارفرما برای پیمانکار ،بانک اقدام به پرداخت
درصدی از پروژه به صورت وام به پیمانکار میکند .در ایران
اما یا بانکها اصال چنین اقدامی انجام نمیدهند و یا اگر هم
چنین کنند ،آن رقم به قدری ناچیز اس��ت که واقعا امکان
عملیاتی شدن پروژه با تکیه برآن وام اصال وجود ندارد.
نتیجه اینکه در پروژههایی که به صورت کنسرس��یوم،
توس��ط یک ش��رکت خارجی با یک ش��رکت ایرانی انجام
میش��ود معموال شرکتهای خارجی س��هم خود از کار را
انجام میدهند و این پیمانکاران ایرانی هس��تند که بیشتر
با مش��کل تاخیر در اجرای پروژه مواجه میشوند .دلیل آن
ه��م همانطور که اش��اره کرد بنیه ضعی��ف مالی پیمانکار
ایران��ی اس��ت و اگر بانکه��ا بتوانند به پیمان��کاران کمک

تسهیالتي كه موجود نيست
تاملی در این نکته که چرا بانکها در ایران فاقد منابع هستند

تا جایی که من
دید ه و تجربه
کردهام برای
دریافتتسهیالت
بانکی ،بیش از
اینکهاعتبار،سابقه
و وسعت یک
شرکت معیار باشد،
میزان و سطوح
ارتباطها و ارزش
آنتوصیهنامهها
است که معیاری
برای پرداخت
تسهیالت به شمار
میآیند
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کاالیی میکنند که ارزش آن بهصورت روزمره تغییر میکند.
به همین دلیل است که درحال حاضر منابع سپرده مردم در
بانکها کاهش یافتهاست .ضمن اینکه نرخهای بهرهای هم
که درحال حاضر وجود دارند نرخهایی نیستند که متناسب
با شرایط تورم باشند.
 -2مناب��ع بانکها در ح��ال حاضر قفل شدهاس��ت؛ یعنی
تس��هیالتی که در اختیار متقاضیان خود قرار داده بودند ،به
بانکها بازنگشته و در نتیجه میزان معوقههای بانکی افزایش
یافتهاست.
 -3نکته دیگر اینکه مقدار قابل توجهی از منابع بانکها در
دست دولت گیر افتادهاست .درواقع دولت تمامی منابع بانکی
را برای پیش��برد کارهای خود دریافت کرده و اصال منابعی
برای بخش خصوصی در بانکها باقی نگذاش��ته که بخش
خصوصی بتواند در قالب تس��هیالت آن را دریافت کند .در
حال حاضر رقم بدهی دولت به بانکها چنانچه گفته شده،
حدود  50میلیارد دالر اس��ت که عدد بس��یار بزرگی است.
بنابراین مسائلی که به آن اشاره شد موجب شده که بانکها
با کمبود نقدینگی مواجه باشند و نتوانند به متقاضیا ن خود
تسهیالت پرداخت کنند.
 -4نکته دیگرمسئله عقود مشارکتی است که به دلیل داشتن
نرخ بیش��تر بهره معموال بانکها تمایل بیشتری نسبت به
پرداخت آن دارند .ضم��ن اینکه این عقود کامال یک طرفه
هستند و اصال شراکتی در آنها نیست .این درحالی است که
ش��راکت یعنی اینکه دو طرف با هم در سود و زیان شریک
باش��ند نه اینکه بانکها طرف قراردادی باش��د که اگر سود
داشت از آن بهرهمند شود و در صورت ضرر هیچ مسئولیتی
را نپذیرد.
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بیان تجربه شخصی شاید بهترین
روش برای توصیف و بررسی یک
پدیده باشد .بنابراین درابتدا تجربه
شخصی خود از دریافت تسهیالت
از بانکه��ا را توصیف میکنم و
سپس به بررس��ی و تحلیل این
مهدي پورقاضی مسئله میپردازم .تاکنون چندین
عضوهياتنمايندگان بار ب��رای دریاف��ت وام به بانک
اتاقتهران مراجعه ک��ردهام اما هنوز موفق
به دریافت وام نش��دهام .آخرین اقدامی هم که در این راستا
انجام دادم  3ماه پیش بود که هنوز به نتیج ه نرسیدهاس��ت.
واقعیت این اس��ت که بانکها برای پرداخت وام وثیقههای
سنگینی مطالبه میکنند؛ مضاف براین بانکها مجوزهای
مختلف میخواهند و از آن جمله خواس��تار این هستند که
تمامی پیش فاکتورها به وزارت دارایی منتقل شود .درواقع
آنقدر موانع متعدد بر سرراه متقاضی قرار میدهند که امکان
گذر از آن همه موانع تقریبا غیرممکن میشود .مواجه شدن
با این حجم از موانع و محدودیتها اتفاقی نیس��ت که تنها
من آن را تجربه کرده باش��م بلکه بسیاری از تولیدکنندگان
و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی به طور مس��تقیم با این
مس��اله مواجه هستند .البته ناگفته نیز نماند که در مواردی

بانکها اقدام به پرداخت تسهیالت و تامین اعتبار کردهاند .اما
چنین مواردی هم عمدتا محدود به کسانی است که یا توصیه
نامهای از افراد قدرتمند سیاس��ی دارند و یا دارای ارتباطات
ویژهای هس��تند .تا جایی که من دیده و تجربه کردهام برای
دریافت تسهیالت بانکی ،بیش از اینکه اعتبار ،سابقه و وسعت
یک شرکت معیار باش��د ،میزان و سطوح ارتباطها و ارزش
آن توصیهنامهها است که معیاری برای پرداخت تسهیالت به
شمار میآیند .البته مواردی هم هست که برخی با استفاده
از روشهای غیرمتعارف و غیرقانونی مانند پرداخت زیرمیزی
و مواردی از این دست موفق به دریافت تسهیالت از بانکها
میشوند .اما در مجموع کسانی که برای دریافت تسهیالت به
بانک مراجعه میکنند ،عموما ناموفق هستند .نکتهای که الزم
اس��ت تا مورد توجه قرار گیرد این واقعیت است که بانکها
پول و اعتباری ندارند که بخواهند اقدام به پرداخت تسهیالت
کنند .برای توضیح اینکه چرا بانکها فاقد منابع هستند الزم
است به نکاتی به شرح ذیل اشاره شود:
 -1یکی از منابع بانکها ،س��پردههای مردم است که وقتی
نرخ تورم باال اس��ت و نرخ طال و ارز هر روز افزایش مییابد،
مردم نیز منابع خود را به س��مت دیگری هدایت کرده و از
س��پردهگذاری در بانکه��ا خودداری میکنن��د .در چنین
شرایطی آنها پول خود را از بانک میگیرند و آن را تبدیل به

مال��ی کنند بیتردی��د چنین اتفاقاتی کمت��ر خواهد افتاد.
بنابراین به دلیل سختی و محدودیتهایی که بانکها برای
اعطای تس��هیالت قایل میش��وند ،ش��خصا به دلیل اینکه
تامین اعتبار از بانکهای داخلی را خیلی مش��کل میدانم
و آن را پروس��های وقتگیر با نتیجه ناچیز میدانم ،مدتها
اس��ت که در پروژهای خ��ود از هیچ بانکی تقاضای دریافت
اعتبار نمیکنم و تنها از منابع مالی خود اس��تفاده میکنم.
این تصمیمی بود که حدود  10سال پیش گرفتم و در طول
این مدت تاکنون هم برای دریافت تسهیالت به هیچ بانکی
در داخل کشور مراجعه نکردهام .و اما در مورد فاینانسهای
خارجی هم متاسفانه به دلیل تحریمها و مسائلی از این دست
کار پیمانکاران قدری مشکلتر شدهاست .واقعیت این است
که تنها راهی که در حال حاضر برای پیمانکاران وجود دارد،
فاینانس و قراردادهایی اس��ت که میان ایران و چین بس��ته
شده که البته آن هم بسیار کند پیش میرود .بنابراین ناگفته
پیداست که در ش��رایط امروز اقتصادی ایران واقعا ضروری
اس��ت که بانکها به کمک پیمانکاران بیایند و از به تاخیر
افتادن اجرای پروژههای ملی جلوگیری کنند .درواقع زمانی
که یک قرارداد منعقد میشود  .یک ال .سی غیر قابل برگشت
باز میشود و بانک مطمئن است که پول آن پرداخت خواهد
شد ،الزم است که بانکها ال .سی و یا همان نامه اعتباری را
به عنوان وثیقه قبول کنند و در ازای آن به پیمانکاران داخلی
تسهیالت دهند تا آنها بتوانند کار خود را در موعد مقرر انجام
ی متعهد شده خود را اجرا کنند .این خواسته،
دهند و پرژهها 
خواستهای نامعقول و غیر منطقی نیست ،بلکه همان چیزی
است که در سایر کشورهای دنیا نیز رواج دارد.
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اعتبارات بانکی و بخش خصوصی

پرونده ویژه

فریاد میزنیم به روی خودشان هم نمیآورند
تامین اعتبارات بانکی در گفتوگوی «آیندهنگر» با عضو كميسيون اقتصادي مجلس :محمدرضا خباز
تنظیم یک طرح برای حل مساله اعتبارات بانکی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس که
در نهایت در صحن علنی نمیتواند رای آورد و در نتیجه به تصویب هم نمیرسد .این
همه آن چیزی است که به گفته مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس طی چند سال گذشته
در خصوص تامین اعتبارات بانکی توس�ط مجلس ش�ورای اسلامی انجام شدهاست.

در سالهای
 85و  86مردان
سیاستبیدلیل
در اقتصاد دخالت
کرده و بانکها را
مجبور به پرداخت
تسهیالتکردند
که واقعا اشتباه
فاحشی بود

نگر
آینده
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محمدرضا خباز میگوید کمیسیون اقتصادی مجلس یک سال روی این طرح کار کرد
اما به دلیل نوع عملکرد دولت در سالهای  85و  86نمایندگان مجلس از رای دادن به
طرح پرداخت تسهیالت بانکی خودداری کردند .متن پیش رو حاصل گفتوگوی ما با
این عضو مجلس در خصوص مسائل و مشکالت تامین اعتبارات بانکی است.

چرا مجلس در این مدت نتوانسته اقدام موثری انجام
ب�ا توجه به افزایش انتقادات کارشناس�ان اقتصادی و
میلیارد تومان بود ،در حال حاضر به  50هزار میلیارد تومان
ده�د؟ همانطور ک�ه خودتان هم گفتی�د ،ظاهرا فقط
فعاالن بخش خصوصی از سیستم بانکی کشور به ویژه
رسیدهاست .البته این رقم مربوط به چند وقت پیش است.
طرحی را کمیس�یون اقتصادی آماده کرده که آن هم
در بخ�ش تامین اعتبارات ،آیا مجلس در این خصوص
بنابراین بانکها توان خود را برای پرداخت تسهیالت از دست
در صحن علنی رد شدهاست.
تاکن�ون اقدام�ی انجام دادهاس�ت كه فع�االن بخش
دادهان��د .دلیل آن هم این بود که مردان سیاس��ت که علم
خصوصي بتوانند نگاه مثبتي به آينده پيدا كنند؟
به دلیل اینکه در س��الهای  85و  86مردان سیاس��ت اقتصاد نداشتند ،خودش��ان را عالم دهر میدانستند .اصال
بله .ما طرحی را در کمیسیون اقتصادی مجلس نوشتیم بیدلیل در اقتصاد دخالت کرده و بانکها را مجبور به پرداخت علت اینکه رییس کل بانک مرکزی را پشت سر هم عوض
و ح��دود یک س��ال ه��م روی آن کار کردی��م اما وقتی به تسهیالت کردند که واقعا اشتباه فاحشی بود .استاندارها به کردند به همین دلیل بود .درواقع رییس کل بانک مرکزی به
صح��ن آمد ،مجلس به آن رای ن��داد .دلیل هم این بود که روسای بانکهای مراکز استانهای مختلف میگفتند که اگر حرفهای غیرکارشناسی دولت تن نمیداد به همین دلیل
گویا استنباط مجلس چنین بود که ممکن است در صورت تسهیالت ندهید باید سریعا خود را به تهران معرفی کنی .هم دولت آنها را دائما عوض میکرد و با آوردن شخص دیگر
افزایش س��رمایه کارهایی که در س��الهای  85و  86انجام آنها هم ترس��یدند و برای همین اقدام به پرداخت وامهای در صدد محقق کردن خواس��تههای غیرکارشناسانه خود
ک را در نصف روز عوض کردند .دقیقا
ش��ده بود ،دوباره تکرار ش��ود .یعنی اینکه افراد را از خیابان بیحساب و بیدلیل کردند .خود من در همان زمان مقالهای بود 6 .مدیر عامل بان 
صدا کنند و بخواهند و اعالم کنند که میخواهیم به ش��ما نوشتم و گفتم اگر بخواهید به همین شیوه پیش بروید ،در مانند کاری که پاسبخش در س��ربازخانهها انجام میدهد.
تسهیالت دهیم .واقعا در سالهای  85و  86آنقدر بد عمل پنج س��ال آینده معوقات بانکها پنج برابر خواهد شد .االن پاسبخش کس��ی است که  6سرباز پش��ت سر خود به راه
کردند که بانکهایی که ساالنه فقط  23هزار میلیارد تومان هم باید عرض کنم که با کمال تاسف پیشبینی من محقق میاندازد و همه را سوار یک ماشین میکند و به هر پستی
میتوانستند تس��هیالت دهند ،در برخی موارد تا  75هزار شدهاست .یعنی معوقات بانکها که در سال  ،85یازده هزار که میرسد ،سرباز مستقر در پست را سوار و سربازی دیگر
میلیارد تومان هم از بانکها تسهیالت
را به جای او پی��اده میکند .این همان
گرفتند .ب��ه همین خاط��ر مجلس به
کاری است در نصف روز با  6مدیر عامل
آن ط��رح رای نداد .بنابراین در پاس��خ
بانک انجام دادند .یعن��ی یک دفعه در
به پرسش ش��ما باید عرض کنم ما در
دول��ت تصمیم گرفتن��د  6مدیر عامل
مجلس در رابطه با تسهیالت بانکی ،تنها
بانک را که اگر مقامش��ان از وزیر باالتر
کاریکهمیتوانستیمانجامدهیم،همین
نباشد کمتر هم نیس��ت ،با  6نفر دیگر
مسالهای بود که عرض کردم .البته برای
عوض کنند .وزیر اقتصاد را هم مجبور به
تغییرتاسفبرانگیز
برخی از بانکها مانند بانک کش��اورزی
انجام این کار کردند .رفتارهای آنچنانی
احم�د پورفالح عض�و هیات نماین�دگان اتاق ته�ران :در مورد
ب��ه دلیل اینک��ه بانک دولتی اس��ت و
باعث شد که بانکها از بنیه خارج شوند.
گشایش ال .سی داخلی تغییراتی ایجاد کردهاند که به موجب آن
مانن��د بانک ملی قرار بر این اس��ت که
همانطور که میدانید بانکها حق ندارند
حتما باید یک طرف قرارداد دولتی باشد .یعنی ما برای قرارداد با
همچنان دولتی بماند ،در یکی دو مورد
بی��ش از  70درص��د از منابع خود را به
شرکتهایی چون فوالد خوزستان که خود را خصوصی میدانند
کمکهایی انجام دادهایم .االن مثال 10
عنوان تس��هیالت پرداخت کنند .با این
نمیتوانیم ال .سی باز کنیم چرا که حتما باید یک طرف ال .سی
درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی را
وجود ما در برخی موارد شاهد پرداخت
دولت باشد .حس بد این تغییر این است که فکری ایجاد میشود
قرار است که از طریق بانک کشاورزی به
 100درصد منابع بانکها تحت عنوان
مبنی بر اینکه معامله و مبادله دو طرفی که هر دو از بخش خصوصی هستند مشکل دارد .این
کشاورزان دهند اما متاسفانه تا کنون کار
پرداخت تسهیالت بودیم .به همین دلیل
تغییر تاسفبرانگیزی است .چرا که پشت آن چنین تفکری وجود دارد که معامله و مباشره
مهم دیگری انجام نشدهاست.
در حال حاضر بانکها دیگر بنیهای برای
بین بخش خصوصی را نمیپذیرد.

پرداخت تس��هیالت و اعتبار ندارند .درواقع از سویی حق با
تولیدکنندگان است به این دلیل که برای اجرای پروژههای
مختلف نیازمند تامین اعتبار از طریق بانکها هس��تند و از
سوی دیگر بانکها هم واقعا منابع خود را از دست دادهاند و
امکانی برای پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان ندارند .به
باور من اینها نتیجه دخالت غیرکارشناسانه مردان سیاست
در اقتصاد کشور است.

چرا با وجود اینکه حجم نقدینگی در کشور به اندازهای
باال اس�ت که حتی منجر به ایجاد تورم ش�دید شده،
شاهد کمبود نقدینگی در بانکها هستیم به طوری که
از پرداخت تسهیالت ناتوان هستند؟

این مس��اله هم چنانچه پیشتر اشاره کردم به دخالت
غیر کارشناسانه سیاس��تمداران باز میگردد .وقتی مردان
سیاس��ت در کشور ما به خودش��ان اجازه میدهند که نرخ
سود بانکها را تعیین کنند ،نتیجهای جز این نخواهد داشت.
این در حالی است که باید از شورای عالی بانکها و شورای
پول و اعتبار خواس��ته شود که برای جذب نقدینگی بخش
خصوصی برنامهریزی کنند.

با توجه ب�ه اینکه تعداد متقاضیان تس�هیالت بانکی
بس�یار زی�اد و از س�وی دیگ�ر منابع بانک ه�م برای
تخصیص اعتبار بسیار محدود است،آیا مجلس با توجه
به حساس�یت وضعیت فعلی اقتصاد و تولید داخلی،
نظارتی بر تس�هیالت بانکی در جهت تخصیص بهینه
منابع دارد؟

ببینید یک وقت هس��ت که مجلس درصدد ارائه یک
طرح اس��ت که از دولت بخواهد فالن مبلغ را از حس��اب
ذخیره ارزی یا از جای دیگری برداش��ت کند و در اختیار
بانکها قرار دهد ،که طبق اصل  5قانون اساسی نمیتواند
چنین کاری را انجام دهد .به این دلیل که اصل  75قانون
اساسی به مجلس اجازه داشتن مصوبهای که دارای بار مالی
باش��د را ندادهاست .بنابراین ما در مجلس به لحاظ قانونی
نمیتوانیم طرحی در این زمینه ارائه دهیم .آن طرحی هم
که در ابتدای عرایضم به آن اشاره کردم و ما یک سال هم
روی آن کار کرده بودیم ،در صحن علنی مجلس تعدادی
موافق و عدهای مخالف صحبت کردند ،در خود کمیسیون
هم مخالفانی داش��ت و همانطور که گفتم متاس��فانه به
تصویب نرسید .بنابراین بعد از آن دیگر مجلس اقدامی در
این زمینه انجام نداد.

به این مس�اله به اندازه کافی اش�اره کردید .پرس�ش
من این اس�ت که پس از آن طرحی که به تصویب هم
نرسید ،تاکنون آیا مجلس هیچ اقدامی انجام دادهاست.
آی�ا مجلس هن�وز هم برنام�های برای مس�اله تامین
اعتبارات بانکی ندارد؟

نمیدانم .به نظرم بعید است چنین باشد.

من معتقدم که اتاق بازرگانی ،پارلمان بخش خصوصی
اس��ت .یعنی اعض��ای آن با رای انتخاب میش��وند و هیچ
ش��خصی نمیتواند بر س��ر آنها منت بگذارد .اعضای اتاق
بازرگانی کسانی هستند که با تکیه بر توان خود به عضویت
این اتاق رس��یدهاند .مانند ما نمایندگان که هیچ شخصی
نمیتواند بر ما منت داش��ته باشد .به همین دلیل ما تنها
وامدار مردم هس��تیم .اعضای اتاق بازرگانی هم فقط وامدار
موکلین خود هس��تند .به اعتقاد من دولت باید از اعضای
ات��اق بازرگانی دعوت کن��د و از آنها بخواهد ک��ه در امور
اقتصادی به دولت مش��ورت دهند و حتی گرچه به لحاظ
قانونی اعضای اتاق بازرگانی فاقد حق رای هس��تند اما به
نظرم دولت میتواند در مواردی اقداماتی را برای اعطای حق
رای به اعضای اتاق انجام دهد .بنابراین الزم است که دولت
فعاالن بخش خصوصی ما را نه تنها در حرف بلکه در عمل
به رسمیت بشناسد .اعضای اتاق بازرگانی کسانی هستند که
در این مسیر استخوان خرد کردهاند ،ما چرا نباید از نظرات
کارشناسانه آنها استفاده کنیم .آنقدر هم اعضای اتاق وفادار
به قول خودشان هستند که واقعا بینظیر است .اهمیت این
نکته از آن جهت است که انسان وقتی به مردم قولی بدهد
و عمل نکند ،چگونه میتواند خود را مسلمان بداند .نکتهای
که در پایان میخواهم عرض کنم اینکه اعضای اتاق بازرگانی
هم بلد هستند پولشان را در بانک بگذارند و بخوابند .اینکه
دیگر هنر نیست .اما آنها با این همه گرفتاری هنوز حاضر
هستند که رنج صنعت و رنج تجارت را بکشند تا چند کارگر
و کارمند مشغول کار باشند .درواقع تنها هدف اعضای اتاق
بازرگانی به ایجاد اشتغال ،تولید داخلی و ثروت ملی است.

س��رمایه در گ��ردش ی��ا
نقدینگ��ی در ی��ک واحد
تولی��دی همانن��د جریان
خ��ون در بدن اس��ت که
با رس��اندن اکسیژن تمام
اعض��ا را فعال و هماهنگ
مرسل صدیق میکند و ضایعات اضافی
عضوهياتنمايندگان را به موقع از کل سیستم
اتاقتهران به بیرون منتقل میسازد.
تامی��ن مال��ی موجب باال
رفت��ن ارزش اعم��ال مدیری��ت و انج��ام به موقع
خریدها میش��ود که عالوه بر حفظ خط تولید از
افزایش قیمت جلوگیری میکند؛ حقوق و مزایای
کارکن��ان به موق��ع پرداخت میش��ود که موجب
جلب رضایت بیشتر و در نتیجه افزایش بهرهوری
میشود؛ اعتبار سازمانی را باال میبرد و ارزش سهام
شرکتها را افزایش میدهد؛ باعث میشود که حق
دولت همانند بیمه و ع��وارض و مالیات و غیره به
موقع پرداخت شود و همچنین دهها مزایای دیگر
هم از تامین مالی منبعث میشود .امروز اما مشکل
این اس��ت که بانکها سیاس��ت انقباضی در پیش
گرفتهاند وام جدید نمیدهن��د ،وامهای مصوب را
کاهش دادهاند و وامهای حد را هم متوقف کردهاند
آن هم در حالی که واحدهای تولیدی در ش��رایط
بحرانی کمکهای بیش��تری را الزم دارند .به طور
طبیعی امکان س��رمایهگذاری از محل سود وجود
ندارد بلکه سرمایهگذاری باید از منابع تامین مالی
دیگران مثل بانک (یا ش��رکتهای س��رمایهگذار)
تامین ش��ود .اما متاس��فانه بانک مرکزی حمایت
خ��ود را از صنعت ح��ذف کردهاس��ت .بانکها از
وج��وه دریافت��ی در حس��ابهای خ��ود  5تا 10
درصد به بانک مرک��زی میپردازند .بانک مرکزی
نی��ز  1درصد از محل دریافتیهای فوق را به بانک
صنعت و معدن میپرداخت که این بانک این مبلغ
را به صنایع اختصاص میداد .اما مدتی است بانک
مرکزی سهم یک درصدی خود را به بانک صنعت و
معدن نمیپردازد و پرداختهای قبلی را نیز مطالبه
میکند .بنابراین بانک صنعت و معدن نمیتواند به
واحدهای تولیدی وام بپردازد .در چنین شرایطی با
نگاهی آیندهنگرانه ضروری است که تمرکز اصلی بر
موضوع بحث و مذاکرات اتاق بازرگانی و نمایندگان
صنایع به جای دریافت وام با بهره کمتر فعالبر روی
دریافت وام با هر نرخی که عادالنه است و بانکها
عمل میکنن��د و منافع آنها تامین میش��ود قرار
بگیرد تا بانکها با اشتیاق و تمایل بیشتری با بخش
خصوصی همکاری کنند .ضمن اینکه مساله وام با
نرخ کمتر در دستور کار جاری قرار داشته باشد.
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ببینی��د ما االن فقط دارای رکود نیس��تیم .بلکه ما به
رکود تورمی مبتال هس��تیم که درواقع بدترین نوع رکود
است .به قول ما خراسانیها باالی کوری ،درد چشم است.
وضعیت اقتصاد ما شبیه به کسی است که هم نابینا است
و هم چش��مش درد میکند .یعنی از سویی مردم از تورم

نقش بخش خصوصی را در این راستا چقدر حایز اهمیت
میدانی�د و اتاق بازرگانی چه اقدام�ات آيندهنگرانه و
موثری میتواند در جهت بهبود این روند انجام دهد؟

از وام
خبری نیست

نگر
آینده

نظام اقتصادی ما مدتی اس�ت که ب�رای جلوگیری از
ت�ورم تن به کس�ادی و رکود تولید دادهاس�ت .اینکه
این سیاس�ت چقدر توانس�ته موفق باشد ،خود بحث
جداگانهای میطلبد .اما بفرمایید االن شما نمایندگان
مجلس در خصوص رکود ش�دید ب�ازار تولید و تبعات
مهم اقتصادی و اجتماعی آن به طور مشخص دارای چه
دغدغهها و نگرانیهایی هستید؟

مینالند و از سوی دیگر رکود است که گریبان بازرگانان و
صنعتگران ما را گرفتهاس��ت .دولت هم به جز همان مبلغ
یارانهای که به مردم پرداخت میکند ،به هیچ چیز دیگری
فکر نمیکند .یعنی االن که در نمیه دوم سال قرار داریم،
هنوز بس��یاری از اعتبارات ابالغ نشدهاست .قانون تصویب
ش��ده اما ابالغ نشدهاس��ت .هر چقدر هم فریاد میزنیم،
اصال آقایان به روی مبارک خودش��ان هم نمیآورند .مگر
درآمد کش��ور از نفت کم شدهاست؟ مگر درآمد کشور از
محل مالیاتها کم شدهاست؟ تازه در این مدت افزایش هم
داشتهاست .مگر سایر درآمدهای ما کاهش یافتهاست؟ خب
میدانیم که اینطور نیست .پس چرا وضعیت اینطور است؟
ببینید یک وقت هس��ت که بودجه ب��ه اندازه کافی وجود
ندارد و مجبور هستیم که با مکانیزم تخفیف درصدد جرح
و تعدیل باشیم .خب این منطقی است .اما در شرایطی که
درآمدهای کشور کاهش نیافته و حتی در بعضی بخشها
افزایش هم داشتهاست ،چرا باید وضعیت به این گونه باشد.
هرچقدر هم نمایندگان فریاد میزنند اثری ندارد .حتی االن
نمایندگان طرفدار دولت در نطق خود تا س��طر دوم ،سوم
شروع میکنند به تعریف و تمجید از دولت و از سطر پنجم،
ششم شروع به انتقاد از دولت میکنند .یعنی صدر و ذیل
نطق حامیان دولت با هم همخوانی ندارد .واقعیت این است
که این نمایندگان از طرفی دوست دارند از دولت حمایت
کنند و از طرف دیگر جایی برای دفاع باقی نماندهاس��ت.
وقتی دول��ت اعتبارات مصوب را پرداخت نمیکند ،جایی
برای دفاع باقی نمیمان��د .نکتهای که اینجا الزم به تذکر
اس��ت اینکه مجلس باید در چنین مواردی از بعد نظارتی
خود استفاده کند که متاسفانه چنین نیست.
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امنیت غذا از جمله موضوعات مهمی در ایران و جهان در مدل چین – برزیل باز تولید شدهاس��ت و چین قدرت چانهزنی بیشتری داشته و نه تنها در آمریکای
است که باید از سوی کارشناسان و متخصصان حوزه و حتی کشور روسیه به شکل گستردهای به غالت التین که در سیاس��تگذاریهای جهانی نیز حرفی
صنایع غذایی مورد بررسی و توجه کافی قرار گیرد و علوفهای که از برزیل وارد میشود ،وابسته شدهاند .برای گفتن داش��ته باشد .اینها همگی از همان ابزار
چرا که هر تغیی��ری در امنیت غذای یک منطقه ،چین این روزها در تامین س��ویا ،دانههای روغنی و صادرات صنایع غذایی برزیل منشا میگیرد.
از س��وی دیگر مدل مصرف جهانی رو به تغییر
دیگر مناطق را تحتالشعاع خود قرار خواهد داد .در خوراک دام به کشور برزیل وابستهتر میشود و برزیل
سالهای اخیر کاهش سرانه غذای زمین به دالیل به خاطر همین ق��درت اقتصادی در صنایع غذایی گذاشته و با توسعه الیههای میانی جامعه یا همان
مختلفی از جمله تاثی��رات هیدرولوژیکی ،کاهش توانسته طی سالهای اخیر در مطالبات بینالمللی طبقه متوسط ،فرهنگ مصرف افراد نیز تغییر یافته
و ب��ه می��زان باالتری از گذش��ته
سرانه آب و زمین و تغییرات جوی
رسیدهاس��ت .مثال در دو کش��ور
در آب و هوا اتفاق افتادهاست.
چین و هند رش��د طبقه متوسط
فراین��د کش��اورزی در جهان
به صورت معن��اداری روز به روز با
سرس��امآور بودهاست .به هر شکل
تالط��م و ف��راز و فرودهای جدی
ساالنه  30تا  50میلیون شهروند
چین��ی یا ب��ه الیههای متوس��ط
مواجه میشود و خشکسالیهای
میپیوندن��د و یا از الیههای پایین
وس��یع بر بس��یاری از کش��ورها
طبقه متوسط خود را به الیههای
حکمفرمایی میکند .از دیگر س��و
باالیی این طبقه متصل میکنند.
افزایش و شدت بارندگیها و جاری
آینده امنیت غذایی در ایران و جهان
این در حالی است که مصرف یک
ل در س��الیان گذشته
شدن س��ی 
س��ازمان ملل به تازگی اعالم کرده که ارزش مالي واردات مواد غذايي در جهان
ی��ا دو وعده غذا در همین طبقات
مشکالت عمدهای برای کشاورزان
امسال براي دومين بار به يک تريليون دالر ميرسد و به اين ترتيب جهان را به شکلي
اجتماعی به دس��تکم سه وعده
به وجود آوردهاست ،چنانچه سیل
خطرناک به يک بحران غذايي تازه نزديک ميکند .در همین راستا كشورهاي فقير
غذای اصلی در کنار میان وعدههای
پاکس��تان و اس��ترالیا و همچنین
در سال  2010نسبت به  2009بيش از  20درصد بيشتر براي واردات مواد غذايي
تایلند برای کشاورزان این کشورها
متنوع افزایش یافتهاست.
پرداخت كردهاند .در گزارش ساالنه فائو تاکيد شده که محصوالت کشاورزي نظير
اگر تمامی ای��ن گزینهها را در
بسیار زیانآور بودهاست.
ذرت و گندم بايد در سالهاي  2011و  2012به ميزان زيادي توسعه يابد تا تقاضاها
کنار ه��م قرار دهی��م و بخواهیم
از سوی دیگر پدیده ناخوشایند
را تامين و ذخاير جهان را احيا کند .فائو همچنین در پيش بيني خود ،صورت حساب
و خطرناک ریزگردها در ابعاد بزرگ
دیدی آیندهنگرانه نیز داشته باشیم
امسال جهان براي مواد غذايي را یک تريليون و بیست و شش میلیون دالر اعالم کرد
در جهان قابل بررس��ی اس��ت و در
خواهیم دید که به طور معناداری
که حدود پانزده درصد بيشتر از سال  2009است و به رقم يک و سي و يک هزارم
عرضه غذا کاه��ش و مصرف غذا
دو -سه س��ال اخیر در بیابانهای
تريليوني نزديک است که در طول بحران غذايي سال  2008وجود داشت .در همین
افزایش یافته و این چیزی اس��ت
عراق و عربستان شکل حادی پیدا
حال بر اساس پیش بینیها در چهار سال آينده بيش از  140ميليون نفر به جمعيت
که باعث شده تا در ده سال آینده
کرده که تا شهرهای مرکزی ایران
آس��يا اضافه خواهند ش��د و بدین ترتیب افزايش قيمت مواد غذايي سياستگذاران
مسئله تامین غذا جایگاهش را در
نیز رسیدهاس��ت .بحران ریزگردها
اقتصادي چين ،بنگالدش ،اندونزي ،فيليپين ،پاكستان و ويتنام را با چالشهاي مهم
مذاکرات امنیت ملی ارتقا دهد.
البت��ه در چی��ن و بخشهای��ی از
و بزرگي روبرو خواهد كرد .بدین ترتیب امروز بسیاری از کارشناسان نسبت به عدم
در همین حال یک��ی از مبانی
آفریقا نیز بس��یار جدی است و باد
اجرایی شدن سیاستهای امنیت غذایی در جهان هشدار میدهند و از آینده پرخطر
مردمی شدن و گسترش نارضایتی
از زمینهایی که خشکتر شدهاند
امنیت غذایی در کشورهای مختلف میگویند .ایران نیز در این میان با وجود پتانسیل
و ش��کلگیری جریان موس��وم به
و فرس��ایش یافتهان��د ،ریزگردها و
کشاورزی مناسب به دلیل عدم آینده نگری در امنیت غذایی بنا بر برخی پیشبینیها
«بهار عربی» در کشورهای شمال
قطعات خاک را در حجم میلیاردها
با بحران جهانی غذا مواجه خواهد شد.
آفریقا و خاورمیانه بدون شک ریشه
تن جابهجا میکند .در همین حال
در ایران وضعیت تغذیه مردم با همه جهان متفاوت است .بر اساس منحنیهای
در تالطم ناشی از آزادسازی اجباری
دو پایه اصلی کش��اورزی یعنی آب
رابطه س��وءتغذیه با تأمین مقدار کالری روزانه برای هر فرد در هر کشور و وضعیت
قیمتها و به تبع افزایش قیمتها
ش��یرین و زمینهای مرغوب رو به
عدالت اجتماعی در کش��ورها؛ در کشوری مثل ایران که حدود  3هزار کیلو کالری
دارد چنانچه نخستین خیزشهای
کاهش گذاشته و به شدت تحلیل
انرژی در شبانهروز برای هر فرد (در مجموع از تولید داخل و از واردات مواد غذایی)
مردمی در مصر بر س��ر قیمت نان
رفتهاست.
تأمین میش��ود اگر کشور بهترین ش��رایط و یا بدترین شرایط عدالت اجتماعی را
اتفاقافتاد.مردماندکاندکبهدنبال
کش��ورهایی ک��ه در جهان به
داشته باشد سوءتغذیه باید بین  3تا  7درصد باشد ،که شرایط فعلی ایران در عمل با
عنوان موت��ور مص��رف از آنها نام
شورش نان به خیابانها ریختند و
این استاندارد شناخته شده فاصله قابل توجهی دارد .با بررسی آمار ساالنه مرکز آمار
در کنار مصر کش��ورهای دیگر نیز
برده میشود از جمله چین ،هند و
ایران ،قدرت خرید دهکهای مختلف و هزینه تخصیصی برای خرید انواع مواد غذایی
وارد کارزار انتق��ادی و انقالبی خود
برزیل با جمعیت انبوه انسانی خود
و قیمتهای مواد غذایی درج ش��ده روی مواد غذایی در بازار ،توسط محققان خانه
درصدد تامی��ن نیازهای مصرفی
شدند .بدینترتیب تاثیر مسائلی از
کشاورز ،مشخص شد که متأسفانه دستکم چهار دهک جامعه قدرت و توان مصرف
خود هس��تند و در همین شرایط
جمله قحطی و گرسنگی روز به روز
پروتئین حیوانی مورد نیاز را به اندازه کافی ندارند که وضعیت دو دهک اول جامعه به
در سیاستگذاری کالن کشورها پر
شاخصهای جدیدی از وابستگی
شدت و خارج از انتظار بحرانی است .به مفهوم دیگر وضعیت سوءتغذیه مردم در ایران
رنگتر میش��ود .اما درباره امنیت
کش��ورها ب��ه یکدیگ��ر در ح��ال
به جای حداقل 3درصد و حداکثر 7درصد در منحنیهای استاندار ،طبق آمار ارائه
غذا در ایران باید گفت که کشوری
شکلگیری است چنان چه الگوی
شده  20تا  40درصد است .دلیل اصلی سوءتغذیه در ایران با وجود اشباع بازارهای
با  75میلیون نفر جمعیت با تولید
ژاپن – آمریکا مبتنی بر وابستگی
داخلی از مواد غذایی ،از یکس��و گرانی بیش از حد مواد غذایی در کش��ور به رغم
در ح��دود  100میلیون محصول
ژاپن به تولیدات آمریکایی این روزها
واردات فراوان و از سوی دیگر کمبود درآمد در دهکهای پایین جامعه است.
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پرونده ویژه

کشوری با 75
میلیوننفر
جمعیت با تولید
در حدود 100
میلیونمحصول
کشاورزی با
حداکثر 137
میلیاردمکعب
آبی که تنها
توان مدیریت
 100میلیارد
مکعب آن وجود
دارد ،با شرایط
نگرانکنندهای
مواجهاست .ایران
در خاورمیانه
کشوری نزدیک
به بحران آب است
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کش��اورزی با حداکثر  137میلی��ارد مکعب آبی که
تنه��ا توان مدیریت  100میلی��ارد مکعب آن وجود
دارد ،با ش��رایط نگرانکنندهای مواجهاست .ایران در
خاورمیانه کش��وری نزدیک به بحران آب است چرا
که از همان میزان  100میلیارد مکعب آب مدیریت
محمدباقر رضوی تقوی
کشاورزی
شده در حدود  97میلیارد مکعب از آن در
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن البرز
مصرف میشود .پیشبینیها همچنین نشان میدهد
که ایران با همین روند در س��ال  2035وارد بحران
آب میشود.
در عصر کنونی کشورهایی که میل به حکمرانی دارند خود کردهاست .خوشبختانه ایران با حمایت و تالش
پیوستن
و
روستایی
جمعیت
کاهش
شکل
به هر
با بهرهگیری از رش��د جمعیت دنیا و کمبود وقت در دانش��مندان بومی و همچنین قدرت همبستگی و
عدم
دلیل
ب��ه
ش��هرها
به
روستانش��ین
الیههای
تالش برای تقویت و پیش��رفت صنعت غذایی خود جهادی که از قرنها پیش در رگ و ریشه آن وجود
اش
ء
سو
تبعات
کشاورزی
از
حمایت
و
گذاری
سرمایه
برآمدهان��د تا بتوانند با صادرات این کاالها ،بر س��ایر داشته ،اجازه نداده که به علت ضعف در بخش صنایع،
داد
خواهد
نش��ان
نیز
امنیتی
مس��ائل
در
حتی
را
کشورها سلطه پیدا کنند و ضمن حفظ گردش مالی دیگر کش��ورها به آن سلطه پیدا کنند و با ورود این
با
کشور
از
نظامی
دفاع
جنگ
ش��رایط
در
چه
ن
چنا
باالی این صنعت ،مشکالت اقتصادی و بیکاری کشور گون��ه موادغذایی ،انواع و اقس��ام بیماریها به مردم
تمرکز ش��هری و خالی از جمعیت روستایی بسیار خود را حل کنند.
منتقل شود .مصداق این مطلب پیشرفت چشمگیر
دشوار میشود .از طرف دیگر در ایران با  75میلیون
ش��اید کمی باورش س��خت باش��د ،اما با نگاهی دو دهه اخیر کشورمان در صنعت غذا است که دست
جمعیتی مواجه هس��تیم که نیاز به مصرف دارند و به تاریخ میش��ود ثابت کرد ،بیش��ترین جنگها و هر طالب قدرتی را از این مرز و بوم کوتاه کردهاست.
تامین نیازهای غذایی و فراهم آوردن امنیت غذایی کشورگشاییها فقط به یک دلیل اتفاق افتادهاست ،تولیدکنندگان کشورمان در همه زمینههای صنعت
برای این افراد بسیار حائز اهمیت است.
آن هم دسترس��ی به غذا بوده و قدرت همیش��ه در غذایی پیشرفت کرده و میتوانند حتی غذاهای آماده
مس��ئله
یک
امنی��ت غذایی درواقع بخش��ی از
دست حکومتهایی بودهاست که منابع کافی غذایی به مصرف ،ماکارونی ،سوسیس و کالباس که مربوط به
بزرگ اس��ت و به ش��اخصهای مختلفی از جمله داشتند .اما دانس��تن این موضوع شاید جالب باشد صنعت مدرن غذایی است را نیز تولید کنند .به دلیل
آمایش روستایی کشور ،اش��تغال ناشی از مشاغل که بیشتر این کشورها از منابع طبیعی غذایی کمی پیشرفت زیاد این بخش خیلی از واحدهای تولیدی
روس��تایی ،آب و اراضی کش��اورزی باز میگردد .به برخوردارن��د و به خاطر آن که بتوانند این صنعت را به ماشینآالت و تجهیزات روز دنیا مجهز شدهاند و
هر ش��کل ایران کشوری پهناور با امکانات متنوع و حفظ کنند ،به سمت تولید مواد غذایی آزمایشگاهی مطابق استانداردهای روز دنیا حرکت میکنند.
توجه مسئوالن دولتی و بخش خصوصی نه تنها
نیروی انسانی امیدبخش است و اگر تصمیم بگیریم و شیمیایی گرایش پیدا کردهاند که باعث بروز برخی
که به جنگ مشکالت رفته و بتوانیم آن را مدبرانه بیماریها و آلودگیها میشود و اگر کشوری تنها به باعث بهتر ش��دن تولیدات میشود ،بلکه عامل رفع
حل کنی��م ،میتوان از این وضعیت خارج ش��ده و علت فقر در بخش صنایع غذایی ،این گونه کاالها را نیازهای داخلی و مش��کالت نیز میشود و توجه به
کشور را به سمت توسعه پیش برد اما متاسفانه در وارد کند ،خیانتی بس جبرانناپذیر در حق مردمان بازار گس��ترده محصوالت که در ایران موجود است،
فقدان استراتژی کالن در برنامههای
علتی برای پیشرفت صادرات غیرنفتی
اقتصادی کش��ور ای��ن آرزو ،آرزویی
نیز خواهد ش��د .در دنیای امروز ،راه
بیهوده به ش��مار میآید .در صورتی
حل اساسی برای خروج از بحرانهای
فائو ،ایران و امنیت غذایی
میتوانیم مس��ائل مربوط ب��ه آب و
اقتصادی ،باال بردن درآمد ناخالص ملی
کشاورزی را مدیریت کنیم که بتوانیم
و رس��یدن به خودکفایی و همکاری
فائو یا س��ازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از سازمانهای بینالمللی است
س��اختار سیاس��یمان را مبتنی بر
صاحبان س��رمایه در س��طح جهانی
که در زمینه توسعه کشاورزی فعالیت دارد .سازمان فائو در سال  ۱۹۴۵توسط ۴۴
فرآیند توسعه پیش ببریم .اما ادامه
است تا با استفاده از توان همدیگر بر
کشور عضو سازمان ملل متحد تأسیس و برای گسترش و مدرنیزه کردن کشاورزی،
وضع امروز برای ارایه هرگونه تحلیلی
مش��کالت اقتصادی خود غلبه کنند.
جنگلداری ،ش��یالت و تامین غذای مناس��ب برای همگان ،به کشورهای در حال
از آین��ده اقتص��ادی صنای��ع غذایی
اگر مس��ووالن دولت��ی و خصوصی و
توسعه کمک میکند .هدف این س��ازمان ،باال بردن سطح زندگی و بهبود تغذیه
ایران نگرانکننده است .متاسفانه در
همچنین اتاق هاي بازرگاني و صنايع
مردم جهان ،توزیع مناس��ب مواد غذایی در مناطق مختلف جهان و ایجاد امنیت
گزارش اول ،دوم و س��وم برنامههای
و معادن ،نگاه وی��ژهای به این بخش
غذایی است .مبارزه با سوءتغذیه با ارائه اطالعات الزم به کشورهای مختلف از دیگر
توسعه کشور سرمایهگذاری در بخش
داش��ته باشند و در صدد رفع نیازها و
اهداف فائو است که بازدهی کشاورزی و سطح تغذیه در جهان را افزایش داده است.
کشاورزی رقمی در حدود  3تا  4درصد
مشکالت آن برآیند ،با وجود پتانسیل
مقر این سازمان واقع در شهر رم در کشور ایتالیا است .امنیت غذایی این روزها از
بوده و سهم اشتغال آن نیز در بهترین
باال ،میتواني��م بازار ی��ک میلیارد و
سوی سازمان جهانی فائو به شدت مورد تاکید و توجه قرار گرفته و آمار و ارقامی که
حالت  23درصد است که تنها توانسته
س��یصد میلی��ون نفری مس��لمانان
کارشناسان این سازمان دنبال کردهاند به خوبی دالیل نگرانی فائو نسبت به امنیت
 13درصد از تولید ناخالص ملی را به
جهان را با توجه به برند حالل و ارائه
غذایی آینده بشر را توجیه میکند .در ایران ،بعد از انقالب اسالمی ،فائو بیش از ۹۰
خود اختص��اص دهد که افول همین
محص��والت باکیفیت باال ،در دس��ت
پروژه به مبلغ تقریبی  ۲۴میلیون و  ۳۰۰هزار دالر به اجرا در آورده كه این پروژهها
آمار در آینده امنیت غذایی کش��ور را
بگیريم و به یک قطب قوی در صنایع
در زمینههای گوناگونی اجرا شده است .از امنیت زیستی گرفته تا تغذیه ،سالمت
به طور جدی با مشکل مواجه خواهد
غذایی و کشاورزی تبدیل شويم .حال
و كیفیت غذا ،اقتصاد و آمار ،آبیاری و ذخائر آبی ،ماهیگیری و آبزیان و همچنین
کرد .درواقع کشاورزی ایران را میتواند
که زمینه فعالیت فراهم است و امکانات
تولیدات و بهداشت دام .هدف از اجرای این طرحها نیز باال بردن سطح تغذیه ،ارتقاء
اینطور تشبیه کرد که ما داریم از این
بالقوه فراوانی در کشور وجود دارد ،باید
تولیدات كشاورزی ،بهبود زندگی جمعیت روستایی و توانمندسازی بوده است .این
موجود زنده میخوریم و به فکر بقا و
تالش و فعالیتهای بیشتری صورت
پروژهها به طور مس��تقیم یا غیرمستقیم در خدمت دستیابی به امنیت غذایی در
دوام و آینده آن نیز نیس��تیم .نتیجه
گیرد تا این امکانات را به فعل درآورد
ایران بوده است.
اینکه با نگاهی آیندهنگرانه افق آینده
و با سعی و تالش فراگیر چه در بخش
امنیت غذایی در ایران را بسیار پرخطر
دولت��ی و چه در بخش خصوصی ،در
میبینم و البته امیدوارم که این نگاه به
آیندهنزدیکشاهدپیشرفتچشمگیر
حساسیت موضوع برای مسئوالن نیز
کشورعزیزمان در زمینه صنایع غذایی
روشن شود.
و دیگر صنایع باشیم.

امنيت غذا -امنيت ايران

منطق جديد حاكم بر بازار غذا را درك كنيم
چرا کمتر میتوان برای امنیت غذایی به واردات تکیه کرد؟
درک تازه مورد توجه قرار گیرد موضوع امنیت غذایی
اس��ت .چرا که در ش��رایط تازه بازارهای جهانی غذا
حتی در صورت وجود پول هم تامین غذا کار آسانی
نخواهد بود .نگاهی به ذخایر غالت جهان در نمودار
زیر میتواند نشان بدهد که تقاضای رو به افزایش غذا
در کشورهای بزرگی چون چین و هند ،کاربردهای
غیر غذایی محصوالت کش��اورزی و سرمایهگذاری
ناکافی در جهان ،ذخایر جهانی غذا را به ش��دت کم
کرده و از این پس کمتر میتوان برای امنیت غذایی
به واردات تکیه کرد.
به واقع این افزایش قیمت ش��رایط الزم را برای
سرمایهگذاری در کشاورزی ایران و تامین مواد اولیه
کافی ،سالم و با کیفیت برای صنعت غذای ایران به
وجود آوردهاس��ت .بنابراین صنعت غذا وظیفه دارد
ت��ا با درک ای��ن فرصت و ضرورت س��رمایهگذاری
در کش��اورزی اقدام به این عمل در زنجیره پایینی

تولید کنند .این س��رمایهگذاری میتواند به صورت
س��رمایهگذاری مس��تقیم از طریق ایجاد واحدهای
کش��ت و صنعت تحقق یابد و یا با شیوههای تولید
قراردادی پیگیری ش��ود .دولت نیز میباید با درک
اهمیت اقدامات صنعت غذا برای تامین امنیت غذایی
کشور بهجای توجه به منافع کوتاهمدت غذای ارزان
به تامین غذای کافی و سالم از طریق سرمایهگذاری
در کشاورزی بیاندیشد.
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به افزایش غذا در
کشورهایبزرگی
چون چین و هند،
کاربردهایغیر
غذاییمحصوالت
کشاورزی و
سرمایهگذاری
ناکافی در جهان،
ذخایرجهانی
غذا را به شدت کم
کرده و از این پس
کمتر میتوان برای
امنیت غذایی به
واردات تکیه کرد
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روند تغيي��رات قيمت مواد
غذاي��ي از س��ال  2006به
اين س��و دگرگون شده و به
استثناي سال  2008شاهد
س��ير صعودي قيمت مواد
غذاي��ي در جهان هس��تيم.
امیدگیالنپور همزمان��ی اي��ن پدي��ده با
عضوهیاتعلمی رك��ود در اقتص��اد جهاني،
موسسهپژوهشهای قيمتهاي نس��بي غ��ذا را
بحرانی به نام محصوالت کشاورزی
برنامهریزی،اقتصاد به ش��دت افزاي��ش داده به
فرآورینشده
کشاورزی و توسعه صورتي كه نه تنها دسترسي
همانطور که محصوالت پتروشیمی ارزش بسیار
روستایی به اهداف هزاره براي كاهش
بیشتری از نفت خام دارند محصوالت فرآوری شده
در صنایع غذایی نیز از ارزش افزوده بیشتری نسبت
تع��داد فقرا ناممكن ش��ده
بلكه تعداد گرسنگان جهان افزايش نيز یافتهاست.
به محصوالت کش��اورزی فرآورینش��ده برخوردار
دقت در ریش��ههای اين افزايش قيمت و ش��رايطي
هستند.
ب��ا این وج��ود و در حالی که ای��ران به دلیل در
كه بر كش��اورزي جهاني حاكم است نشان میدهد
دستکم در كوتاه مدت روند تغييرات
اختیار داشتن اقلیمهای متفاوت دارای
تغییرات ذخایر غالت جهان  2000تا 2011
قیمتهای مواد غذايي به قبل از سال
محصوالت کش��اورزی متفاوت است،
600/0
 2006باز نمیگردد.
صنایع فرآوری و بستهبندی در کشور
در خص��وص تاثير افزايش قيمت
چندان پیشرفت نکردهاست .به عنوان
400/0
بر صنعت غذا نميتوان حكمی كلي
مثال ایران بزرگتری��ن تولیدکننده
صادر كرد .چرا كه بخش��ي از صنايع
زعفران است اما همچنان این محصول
200/0
با ارزش بدون ف��رآوری خاصی صادر
غذايي كشور همچون صنعت روغن
به ش��دت به بازارهاي جهاني وابسته
میش��ود .فروش و صدور محصوالت
هس��تند و افزايش قيمت مواد اوليه،
کشاورزی به صورت خام باعث شده
تا تولید ثروت در کش��ور کاهش پیدا
ناگزیر افزایش قیمت محصول توليد
کند .وقتی محصولی که قابلیت عرضه
ش��ده را موجب میشود .در بسياري
ایران و امنیت غذایی با تمام ظرفیت
فرآوری ش��ده را دارد ام��ا به صورت
ديگ��ر از صناي��ع غذايي اما نس��بت
وابس��تگي به بازاره��اي جهاني براي
خام به فروش میرس��د ،زمینه ایجاد
نورالدین مونا /نماینده سازمان فائو در ایران  :ایران کشوری
تامي��ن مواد اوليه اندك اس��ت و اين
اشتغال کاهش پیدا میکند و درنتیجه
با درآمد متوس��ط و دارای منابع الزم جهت حفظ امنیت
صنايع از مح��ل افزايش قيمت مواد
درآمدزایی در کشور کم میشود.
غذایی جمعیت خود اس��ت .با چنین شرایطی باید برای
اوليه خارجي چندان تهديد نميشوند.
در بروز چنین وضعیتی چندین
فعالس��ازی بیش��تر پتانس��یل فناوریها و منابع انسانی
اما با این همه الزم است سیاستگذاران
عامل دخیل اس��ت که یکی از آنها،
داخلی ایران اقداماتی انجام داد .همکاریهای سازمان فائو
كشور در برخورد با اين پديده راهبرد
قوانین تعرفهای و گمرک کش��ورها
با ایران اغلب در بخش ایجاد ظرفیت ،سیاس��تگذاری و
مشخصي را انتخاب كنند .به واسطه
در خص��وص واردات اس��ت .بهط��ور
تدوین اس��تراتژی برای تولید محصول ،پرورش و بهداش��ت دام ،شیالت ،مدیریت
روند تورمي شتابان موجود در كشور
معمول گمرکات کشورها تعرفههای
جنگلها و برنامههای جانبی امنیت غذایی ،واکنش س��ریع و بازپروری بودهاست.
و س��رمايهگذاري ناكاف��ي در بخش
بیش��تری را برای واردات محصوالت
همچنین فائو در تبادل اطالعات میان ایران و س��ایر مؤسسات سازمان ملل نقش
كشاورزي ،تا قبل از افزايش قیمتهای
بس��تهبندی و فرآوری ش��ده نسبت
بس��زایی داشتهاست .برنامهریزی میان و بلندمدت برای گسترش امنیت غذایی و
جهاني غذا ،قدرت رقابتي محصوالت
به محصوالت خام کشاورزی تعیین
بهینهسازی مصرف غذا در ایران از دغدغههای اصلی نهادهای دولتی این کشور و
كش��ور در حال كاهش بود .حال اگر
میکنند و از همین رو برخی از تجار
مؤسسات بینالمللی سازمان ملل است .با این وجود ،برنامههایی که در ایران برای
تا دير نش��ده منطق جديد حاكم بر
ترجیح میدهند که در ازای پرداخت
گسترش امنیت غذایی در حال اجرا است هنوز با حداکثر ظرفیت و کیفیت خود
بازار غذا توسط مسئولین درك شود
تعرفه کمتر ،محصوالت کش��اورزی
فعال نشدهاند .تحقیقات نشان میدهد رابطه مستقیمی میان تغذیه سالم و توسعه
را ب��ه ص��ورت خ��ام ص��ادر کنند.
و از تثبي��ت قيمت غذا به هر قيمتي
پایدار وجود دارد .در برنامه پنجم توسعه ایران به مسئله امنیت غذایی توجه ویژهای
همچنین ممکن اس��ت امکانات الزم
پرهیز شود شايد بتوان از اين افزايش
شده و برای دستیابی به این مهم نیز تشکیل شورای عالی سالمت و امنیت غذایی در
برای ف��رآوری برخ��ی از محصوالت
قيمت غذا در جهان فرصتي تازه براي
دستور کار قرار گرفتهاست .با این اقدامات به نظر میرسد که دولت ایران قصد دارد
موجود نباش��د یا اینکه توان تولید و
بخش كشاورزي و صنعت غذاي ايران
تا به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه کشور ،در بخش تغذیه و امنیت غذایی
فرآوری ایجاد ش��ده باشد اما در حد
به صورت توامان فراهم كرد.
سرمایهگذاری قابل توجهی کند.
مشخصات مورد نیاز بازار وجود ندارد.
مهمترين عاملي كه میباید در این
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امنیت غذا و صنایع غذایی در ایران

پرونده ویژه

 99درصد تولید
غذا در دست
بخشخصوصی
است اما تمام
پیشنیازهای
تولید اعم از
تصمیمگیری،
تعییننرخ
خریدتضمینی
محصوالت
کشاورزی،تعرفه
واردات و بسیاری
از مسائل دیگر در
دست دولت است
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چرخی که بخش خصوصی باید بگرداند

همچنین نبود برند مورد پسند و شناختهشده برای
مصرفکننده اس��ت که باعث میش��ود تا محصول
فرآوری شده با استقبال مصرفکننده روبهرو نشود
و همچن��ان تمایل برای خری��د محصوالتی که به
اگر قرار است ایران حرفی برای گفتن در صنعت غذا داشته باشد
صورت خام عرضه میشود بیش��تر باشد .اما درباره
الزمهاش کاهش دخالت دولت است
اینکه تاکنون چه اقداماتی برای جلوگیری از صدور
محصوالت کشاورزی خام صورت گرفته باید گفت
در شرایط کنونی سخن گفتن غذایی جایگاه نظارتی واقعی برای او در نظر گرفته نشدهاست.
که قوانین متع��ددی برای حمایت از تولید و صدور
از مش��کالت مش��خص ی��ک صنعت غذاي كش��ور با حدود  15درصد س��هم اشتغال و
محصوالت فرآوری شده تصویب و اجرا شده که یکی
صنعت کمی دش��وار است چرا باالترين سهم ارزش افزوده از بخش صنعت هر چند كه در
از آنها تعیین جایزه صادراتی بیش��تر برای این نوع
ک��ه اغلب صنای��ع در ای��ران با يك دهه اخير حرفهای زيادي براي گفتن داشته است ،اما
محصوالت است .در  ۱۰سال گذشته صنعت غذا با
مش��کالت و مصائبی ویژه خود ناگفتهها و درد دلهای بس��ياري دارد كه اين صنعت را در
پیشرفت قابلتوجهی مواجه بوده و باال رفتن شمار
دست به گریباناند .تکثر و بعضا بخشهای مختلف با چالش مواجه كرده است .صنایع غذایی
کارخانهها و افزایش صادرات مواد غذایی و محصوالت
  سید محمدرضا مرتضوی تش��ابه مشکالت نش��اندهنده ایران طی سالهای گذش��ته از رشد قابل قبولی برخوردار
کشاورزی نشاندهنده این امر است ،تاجایی که در
رییسهیاتمدیره ای��ن حقیق��ت میتواند باش��د بوده و نشان داده که میتواند در صورت حمایتهای دولتی
برخ��ی از م��وارد ،ظرفیتهای ایجادش��ده از تولید
کانونانجمنهای ک��ه ش��اید در برنامهریزیهای در ایران و جهان حرفی برای گفتن داشته باشد ،برای نمونه
محصول اولیه بیش��تر است و از همین رو مواد خام
صنفیصنایعغذایی کالن ایرادهای��ی وج��ود دارد صنعت آردسازي طي  10سال جنگ با قبول همه فشارها
وارد کشور میشود.
که مانع بهرهب��رداری صحیح از آرد كش��ور را بدون وقفه تامي��ن كرد و هيچ وزير يا وكيلي
نکت ه مورد اهمیت این واقعیت است که مسئوالن
منابع صنعتی میش��ود و از همینرو باید به این مشکالت نميتواند بگويد كه در طول دوران  10ساله جنگ تحميلي
روابط خارجی کشور باید ترتیبی اتخاذ کنند تا طی
مشترک توجه بیشتری شود .متاسفانه در هنگامه رخنمایی با وجود فش��ار زيادي كه روي صنايع آردسازي بود يك روز
تفاهمنامههایی ،می��زان تعرفهها واردات محصوالت
چالشهای سیاسی ،توجهی به چرخیدن چرخ اقتصاد کشور كشور بدون آرد ماند.
فرآوری ش��ده ب��ه بازار هدف برای ب��ازرگان ایرانی
در ح��ال حاضر فق��ط در بخش آردس��ازي حدود 5/2
نمیشود و ناگهان مقوله تولید تبدیل به موضوع دست چندم
کاهش پیدا کند .در همی��ن حال باید به این نکته
میشود و این در حالی است که دولتها و ملتهای خواهان ميليارد سوبس��يد مستقيم پرداخت ميشود اما در صنعت
توج��ه کرد که تاثی��ر بس��تهبندی و بازاریابی برای
اقتدار سیاسی چارهای جز توجه به تولید ،توسعه اقتصاد و ماكاروني به محض اينكه دولت اراده كرده آردهاي صنفي-
جلوگیری از خامفروشی بسیار اهمیت دارد .هر دو از
صنعتي را از س��بد سوبس��يد خارج كرد ،ما وارد شده و آرد
توجه به بخشهای صنعت و کشاورزی ندارند.
عوامل مهم در زنجیره فرآوری محصوالت کشاورزی
اگ��ر بخواهیم به آینده امیدوار و آیندهنگر باش��یم چازه تخصيصي را به نحو احس��ن براي صنعت ماكاروني تامين
و جلوگیری از خام فروشی است.
نمیماند جز اینکه ما بین دولت و بخش خصوصی آش��تی كرديم كه خوش��بختانه نه تنها هيچ اتفاقي نيفتاد ،بلكه با
نکته دیگر اینکه تولیدکنندگان بخش خصوصی
برقرار ش��ود و برای برونرفت از مش��کالت کنونی چارهای افزايش نرخ از  120تومان به  300تومان ،با ورود شركتها
منافع خود را به خوبی تشخیص میدهند اما موانعی
اندیشیده شود .اما نکته در خور توجه در صنایع غذایی کشور و كارخانههاي بزرگ ماكاروني نرخ ماكاروني هم تغيير نكرد
همچون فرهنگ مصرف و توان خرید مصرفکننده
که البته بسیار باعث تعجب است اینکه  99درصد تولید غذا كه اين اتفاق بزرگي است و بايد كارشناسان اقتصادي آن را
در ای��ن میان وج��ود دارد .به عنوان مث��ال در ایران
در دست بخش خصوصی است اما تمام پیشنیازهای تولید زير ذرهبين ببرند.
م��ردم عادت به خرید برخی محص��والت به صورت
از س��وی دیگر بنا بود كه گن��دم براي مصارف صنفي-
اعم از تصمیم گیری ،تعیین نرخ خرید تضمینی محصوالت
بستهبندی شده ندارند .از طرف دیگر زمانی که این
کشاورزی ،تعرفه واردات و بسیاری از مسائل دیگر در دست صنعتي با ضمانتنامه بانكي به صنعت داده شود كه متاسفانه
محصوالت بستهبندی میشود قیمت برای مصرف
دولت است .این مسئله شاید در جهان مورد نادری باشد چرا اين اتفاق نيفتاد و حتي حاضر نيستند از صنعت ضمانتنامه
افزایش مییابد و همین امر باعث کمتر شدن میزان
که با چنین حضور پررنگ بخش خصوصی ایران در صنعت بانكي براي تامين مواد اولش قبول كنند .به هر شکل صنایع
تولید و باال رفتن مجدد قیمتها میش��ود .برای باال
غذایی به طور مس��تقیم ب��ا امنیت غذای
بردن میزان تولید محصوالت فرآوری
کش��ور پیوند خورده و در چنین شرایطی
شده عالوه بر افزایش درآمد مردم باید
مسووالن باید نگاه ویژه ای به صنعت غذا
اهداف صادراتی صنایع غذایی
فرهنگ مصرف را نیز تغییر داد .خالصه
داش��ته باشند ،این مس��ئله حتی در ابعاد
اینکه ای��ران دارای اقلیمهای متفاوت
جهانی نیز از سوی مسووالن و کارشناسان
مهدی صادقی /مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت،
اس��ت و از همی��ن رو دارای تنوع در
به عنوان دغدغه فردای جهان مطرح شده
معدن و تج�ارت :صادرات صنایع غذایی در ش��ش ماهه
محصوالت کشاورزی است ،و از همه
و تمامی کشورهای در حال توسعه و توسعه
نخست س��ال جاری معادل  454هزار تن به ارزش 830
مهمتر اینکه در منطق��های قرار دارد
یافته ابزارهای ارتقای بخش کشاورزی خود
میلیون دالر بوده که تحقق صادرات در بیش از  160ردیف
که میتواند بازار بسیار خوب و بزرگی
را در دس��تور کار قرار دادهاند .درحالی که
تعرفه ،نشانگر تنوع محصوالت صادراتی کشورمان است.
برای محصوالت فرآوری شده و صنایع
ای��ن بخش در ش��رایط کنونی کش��ور تا
س��هم صنایع غذایی از ارزش ص��ادرات کاالهای تولیدی
غذایی باش��د و لذا ناگفته پیداس��ت
حدودی مغفول مان��ده و آنچنانچه انتظار
صنایع غیر فلزی  12درصد بوده به طوری که حدود  40کشور حداقل یک میلیون
که زمینه برای گسترش این صنعت
میرود ،به آن پرداخته نشده است.
دالر از محصوالت صنایع غذایی ایران را وارد کردهاند .عالوه بر کشورهای همجوار و
در ای��ران وجود دارد .البته س��رعت
بنابراین اگر بنا باش��د در آینده حرفی
آسیای میانه ،کشورهای چین ،هند ،اسپانیا ،آلمان ،ایتالیا ،لهستان و فرانسه از مقاصد
گسترش صنعت غذا و کشاورزی باید
برای گفتن در صعنت غذا داشته باشیم و
عمده صادراتی بودهاند .در شش ماهه نخست سال جاری صادرات آب معدنی و انواع
به یک میزان باشد اما در حال حاضر
اگر بنا باشد ایران در سازمان تجارت جهانی
محصوالت آشامیدنی نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی  4و نیم برابر
در کشور ،صنعت غذا از لحاظ پیشرفت
و اقتصاد جهان حرفی برای گفتن داش��ته
واز نظر ارزشی حدود  9برابر شدهاست .همچنین رشد ارزشی صادرات فراوردههای
و گسترش جلوتر از کشاورزی است و
باش��د ،این موضوع میتواند با اهرم قدرت
گوش��تی و فراوردههای لبنی به ترتیب  67درصد و  27درصد بودهاست .صادرات
از همین رو محصوالتی که در بخش
صنایع غذایی ایران انجام ش��ود اگر دولت
قند وشکر نیز در این مدت از نظر وزنی و ارزشی حدود دو برابر شدهاست .صادرات
کشاورزی تولید میشود گاهی با نیاز
بپذیرد که چرخش چرخ این صنعت توسط
ماکارونی و روغن نباتی نیز به ترتیب از نظر ارزشی  43درصد و  9و نیم درصد رشد
صنعت همخوانی ندارد که برای رفع
بخش خصوصی که شاغلین اصلی در این
داشتهاست .روغن نباتی در شش ماهه سال جاری با  7درصد رشد نسبت به مدت
این مسئله باید با نگاهی آیندهنگرانه
صنعت هستند انجام شود.
مشابه سال قبل 730 ،هزار تن تولید شدهاست.
تدبیر کرد و اندیشید.

صنعتگران به وعدهها دل نبندند

گفتوگو با اسداهلل عسگراوالدی درباره آينده صنايع غذايي در ايران و توسعه اقتصادي
اس�داهلل عس�گراوالدی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و تاجر خشکبار در
گفتوگو با «آیندهنگر» با همه آشفتگیها و مشکالت پیش روی صنایع غذایی
ایران به آینده این صنعت امیدوار است .با وجود بدقولی دولت در پرداخت سهم
صنعتگران از طرح هدفمند ش�دن یارانهها ،ب�ه صنعتگران توصیه میکند که

دور کمکهای دولتی را در گامهای نخس�ت خط بگیرند و خطاب به دولت هم
میگوید« :کاش اصال این دولت قول�ی برای پرداخت  30درصدی نمیداد ،حاال
که قول داده ،توقعاتی هم ایجاد کرده و البته جیب دولت هم برای پرداخت این
وعده وعیدها خالی است».

  آمنه شیرافکن

وضعی�ت صنایع غذایی در ای�ران را چطور ارزیابی
میکنید،آیااینصنعتمیتوانددرتوسعهاقتصادی
ایران به جایگاه واقعی خود دست یابد؟

چندی پیش س��ازمان فائو طی گزارشی اعالم کرد
که ب��رای تامین غذای جمعیت  9میلیارد نفری جهان
در س��ال  ،2050باید دو برابر میزان کنونی تولید کرد و
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این روزها امنیت غذایی در جهان دغدغه بسیاری
از برنامهریزانی است که نگاهی به آینده دارند ،فکر
میکنید آینده امنیت غذا در ایران به کجا میرود؟
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برای بررسی این مسئله نخست باید شرحی تاریخی
ارائ��ه ش��ود .نکته این اس��ت که غ��ذا در تمامی نقاط
جهان ،قدیمیترین نیاز بش��ر به شمار میآید .واقعیت
این اس��ت که در طول تاریخ بش��ری ،هر کش��وری که
غذا و پوش��اک مازاد داش��ته باشد بر اس��اس یک رویه
قدیمی در میان کش��ورهای جهان صاحب امتیاز است
و میتواند حرفهایی برای گفتن داش��ته باشد .نه تنها
در ایران که در دیگر کشورها نیز صنایع غذایی به دلیل
ضرورت و کارکردی که در سرنوشت شهروندان دارد ،از
جمله صنایع حساس��ی است که بدون شک در توسعه
اقتصادی کشورها بسیار تاثیرگذار است .هنوز هم وقتی
نگاه میکنیم میبینیم که تولید غذا در صدر همه صنایع
جهانی قرار گرفته و به تبع امور مرتبط با این صنعت از
جمله س��ود و زیان آن ،حجم تولید و میزان استفاده از
آن نیز در مرتبه نخس��ت اهمیت است .به دلیل همین
ویژگیها صنایع غذایی را صنعتی حس��اس میخوانند،

صنعتی که تولید آن اگرچه میتواند زودبازده باش��د اما
به همان میزان در برابر آس��یبها و افزایش قیمت مواد
اولیه ،تورم بازار ،افزایش قیمت نرخ ارز و هرگونه تغییر
دیگری به شدت آسیبپذیر است .از سوی دیگر باید به
این مسئله نیز توجه شود که برخی از کشورها با وجود
تولید میزان باالیی از صنایع غذایی به دالیل غیرانسانی
از واگذاری بخشهای اضافی آن به کشورهای نیازمند،
س��ر باز زده و همین مس��ئله گرسنگی و سوءتغذیه در
برخی کش��ورها را به آمار نگرانکنندهای رساندهاست.
بنابراین اگر صاحبان صنعت غذا بتوانند ترتیبی بدهند
که مازاد غذاییشان را در کمیته خیریه دستهبندی کنند
فکر میکنم که بتوانیم به چشمانداز عادالنهتری از جهان
امیدوار باشیم.

برای رسیدن به این هدف باید موانعی مانند محدودیت
زمینهای کش��اورزی ،کمبود آب ،قیمت باالی انرژی،
افت س��رمایهگذاری در زمینه تحقیقات کش��اورزی و
افزایش ضایعات غذایی را در نظر داش��ت .رقابت بر سر
زمینهای کش��اورزی و منابع آب ،قیمت باالی انرژی و
تغییرات آب و هوایی همگی نش��ان میدهد که باید با
منابع کمتر ،غذای بیش��تری برای مردم سرتاسر جهان
تولید شود .رشد پایدار در بخش کشاورزی ،عاملی حیاتی
برای تغذیه جهان در دهههای آتی اس��ت و بدون شک
ایران نیز در این مس��ئله باید به س��مت سرمایهگذاری
در کش��اورزی رفته و خوشبختانه پتانسیلهای باالیی
در این بخش وج��ود دارد که میتوان با اتکای به آن از
هراس کاهش استاندارد امنیت غذایی فاصله گرفت .اما
مادامی که نگاه مبتنی بر آیندهنگری نداش��ته باشیم و
همینطور نسبت به از بین بردن سرمایهگذاری در بخش
خصوصی اقدام کنیم ،به یکباره با شرایط بحرانی در حوزه
تامین غذا مواجه خواهیم شد .ایران از جمله کشورهایی
است که به س��ادگی میتواند بخشی از نیاز کشورهای
همس��ایه به مواد غذایی را تامین کند اما فقدان برنامه

صاحبانصنایع
غذایی باید از
کمکهای دولت
چشم بپوشند و
خودشان روی
پای خود بایستند
و سندیکاها و
انجمنهایخود
را شکل داده و وارد
کار شوند .دولت
اگر قول نمیداد
بهتر بود چرا که
اعتبارات وصولی را
خرج کرده و حاال
هم پولی ندارد
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پرونده ویژه

اگر نگاه مبتنی
برآیندهنگری
نداشته باشیم و
همینطورنسبت
به از بین بردن
سرمایهگذاری در
بخشخصوصی
ادامه دهیم ،به
یکباره با شرایط
بحرانی در حوزه
تامین غذا مواجه
خواهیم شد
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ریزی میتواند ما را به نقطهای برساند که با وجود همه
این پتانسیلها ،چشمانداز روشنی از آینده صنعت غذای
ایران وجود نداشته باشد.

و اس��اس صنایع غذایی ایران را ش��کل میدهد .اگر ما
بتوانیم از این محصوالت درس��ت استفاده کرده و آن را
تبدیل به احسنت کنیم ،یعنی برای بقای خود و صادرات
محص��والت تولی��دی و فرآوری ش��ده گامهای مثبتی
برداشتهایم .از رقم  120میلیون تن محصول کشاورزی
در ای��ران ،ما برای تامین نیاز داخلی به رقمی در حدود
 75میلیون تن نیازمند بوده و میتوان برای صادرات 30
تا  40میلیون تن از محصوالت کشاورزی فرآوری شده
به کشورهای دیگر برنامهریزی کرد .البته برای صادرات
نمیشود محصول کشاورزی خام را به کشورهای دیگر

فرستاد و همینجا است که تازه مشکالت صنعتگر ایرانی
برای صادرات مازاد محصوالت خود آغاز میشود.

منظورتان مشخصا چه نوع مشکالتی است؟

ما باید در گام نخست کاالهای فرآوری شده را مدرن
ب�ا توجه به تح�والت جهانی صنای�ع غذایی ،فکر
کنیم .باید بتوانیم میوهها را جوری ذخیرهس��ازی کنیم
میکنی�د که صنعتگر ایرانی با نگاهی آیندهنگرانه
که وقتی به بازار جهانی برس��د ،حفظ شده و قابل ارایه
بای�د به چه مس�ائلی توج�ه کند تا از ش�تاب این
تغییرات جا نماند؟
باشد .از سوی دیگر ما در حملونقل کاال و بستهبندیها
نیز کماکان با مش��کالت متع��ددی مواجهیم .در حال
نه تنها تولید مازاد برگ برندهای برای کشورها در حوزه
حاض��ر صادرات ما در این بخش  15میلیون تن اس��ت
صنایع غذایی است که مهمتر از آن ابتکار و ارایه ایدههای
که با اندکی تدبی��ر و برنامهریزی میتواند به راحتی به
تازه در جهان امروز بس��یار درخور اهمیت است .صاحبان
صنایع غذایی بای��د در ابتکار پیش قدم
رقم  25تا  30میلیون تن برس��د .حمل
باشند .صنایع غذایی جهانی بر اساس تنوع
و نقل س��ردخانهای ما وضعیت چندان
خوبی ندارد .از سوی دیگر برای صادرات
در ذائقهها و گونهگونی محصوالت هر روز
مالیات بر ارزش افزوده و مواد غذایی
برخی کاالها نیازمند هواپیماهای باری و
به ایدههای تازهای دست مییابد و در این
ناوگان هواپیمایی هستیم .وضعیت حمل
مسیر صنایع غذایی ایران نیز باید بتوانند
مالیات بر ارزش افزوده یک نوع «مالیات غیر مستقیم» است که مصرف کننده
ونقل ما در ش��رایط چندان خوبی قرار
به تولید ایدههای جدید دست یافته و از
(خریدار) آن را به همراه بهای خرید میپردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف
ندارد و باید م��ورد ارزیابی قرار گرفته و
این قافله عقب نماند .به هر شکل واقعیت
است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند .در اليحه پيشنهادي دولت
به استانداردهای جهانی دست یابد .باید
این اس��ت که دنیا به پیش میرود و اگر
قبل ،نرخ اين ماليات 7درصد پيشنهاد شده بود ،اما به درخواست رییس جمهوری،
بتوانیم با راه ریلی ترکیه به کش��ورهای
نتوانیم تنوع غذاییمان را به روز کنیم و
مجلس هفتم اين نرخ را به 3درصد كاهش داد كه كمترين نرخ ارزش افزوده در تمام
شمالی متصل شویم .متاسفانه راه ریلی
همگام با تغییرات جهانی گام برداریم ،در
دنيا است .اما یکی از موضوعات مهم اجرای مالیات بر ارزش افزوده مسئله تعداد و
آینده واردات ،بازارهای داخلی ما را احاطه
شمال به آذربایجان نیز بستهاست و راه
میزان نرخهای اعمال این مالیات است .اکثر مجریان مالیات بر ارزش افزوده استفاده
خواهد ک��رد .البته منصفان��ه باید گفت
ریلی شرق از سرخس به ترکمنستان نیز
از نرخی واحد را ترجیح میدهند ،زیرا با اعمال یک نرخ واحد ،محاسبه مالیات بر
صنایع غذایی ما تا به اینجای کار به خوبی
باید تقویت ش��ود .در عین حال صنعت
ارزش افزوده بسیار ساده میشود .اما اعمال نرخ واحد به معنی آن است که عوامل
به روز شده و در برابر شتاب صنایع غذایی
بس��تهبندی ما برای صادرات کاالها به
مختلف تولید متناسب با ارزش افزودهشان با یک نرخ مشابه مالیات بسته میشوند و
بازارهای هدف در وضعیت نامناس��بی
جهان حرفهایی برای گفتن دارد.
این امر به اعتقاد برخی کارشناسان و دست اندرکاران صنایع از نظر برابری و اجرای
است و با وجود تاکید مکرر صنعتگران
ایران
غذایی
وضعیت صادرات صنای�ع
عدالت مالیاتی مطلوب نیست .از این رو در اکثر کشورها ساختار نرخ گذاری دوگانه
هنوز اتفاق چندان مثبتی در این بخش
عنوان
به
ش�ود،
به چه شکل دنبال می
اعمال میشود که شامل یک نرخ عمومی بر کاالها و خدمات و یک نرخ پایینتر از ان
نیفتادهاست.
صنایع
صادرات
در
فردی که خود دستی
بر مواد غذایی ،دارویی ،سوخت منازل ،کتابها ،مجالت و حمل و نقل عمومی است.
غذایی داری�د ،روند ص�ادرات را تا چه
میزان رضایت بخش ارزیابی میکنید؟

س��ابقه صادرات مواد غذایی ای��ران
به س��ه هزار س��ال پیش باز میگردد.
ارزش صادرات مواد غذایی ای��ران در
سال  87بیش از  970میلیون دالر بود
که در س��ال  88این رق��م با  17درصد
افزای��ش ب��ه ی��ک میلی��ارد و 150
میلیون دالر رس��ید .به هر شکل بیش
از  11درصد ارزش افزوده صنعت کشور
در بخش صنایع غذایی محقق میشود
و میزان صادرات مواد غذایی کشورمان
بیش از صد میلیون تن است که از این
می��زان  74میلیون ت��ن به محصوالت
زراع��ی 16 ،میلی��ون تن به محصوالت
باغ��ی 11 ،میلیون ت��ن به محصوالت
دام��ی و  560هزار تن ب��ه محصوالت
ش��یالتی اختص��اص دارد .امیدواری��م
که تا س��ال  1404ای��ن میزان ظرفیت
ب��ه بی��ش از  300میلیون تن برس��د.
البته سیاستهای ارزی کشور از جمله
پی��ش روی صادرکنندگان
موانع اصلی
ِ
به شمار میآید که انگیزه صادرکنندگان
را کاه��ش میدهد .طی ده س��ال اخیر
تولید محصول کش��اورزی ما از مرز 60
میلیون تن گذش��ته و به  110تا 120
میلیون تن در س��ال رسیدهاس��ت .به
هر ش��کل همین محصول غذایی پایه

مثال كاالها و خدماتي كه مورد نياز طبقات پايين درآمدي هستند (نظير مواد غذايي
و خدمات درماني و آموزشي) مشمول معافيت شده و كاالها يا خدماتي كه بيشتر
مورد استفاده طبقات با درآمد باال هستند( ،نظير جواهرات ،گردشگري ،مواد غذايي
آماده و كاالهاي لوكس) مش��مول ماليات ميش��وند .به عنوان مثال حتی با وجود
اتخاذ سیاستهای افزایش ماليات بر ارزش افزوده از  17.5به  20درصد در کشور
انگلیس و در شرایط وخیم اقتصادی مسووالن این کشور از هرگونه وضع ماليات بر
ارزش افزوده در مواد غذايي سر باز زدند .در ایران اما وصول این عوارض با نرخی که
تعدیل شده نیست ،سبب افزایش قیمت حداقل  20درصدی مواد غذایی شده که
به گفته صاحبان این صنایع ،قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش داده و موجب
مصرف نشدن مواد غذایی سالم در جامعه میشود .فعاالن صنایع غذایی ایران اگرچه
قانون مالیات بر ارزش افزوده آن را گامی برای توسعه تولید میدانند اما تاکید دارند
که بهتر است این مالیات (که در حدود  3درصد است) هنگام خرید یعنی به شکل
مالیات بر محصول نهایی اعمال شود و نه در مراحل اولیه و تولید .فعاالن این حوزه
همچنین بر این باورند که از آنجایی که صنایع غذایی کشور از صنایع پر اشتغال و پر
تولید است ،دولت میتواند تا چند سال مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی را حذف
کن��د چنانچه با حذف مالیات بر تولیدات غذایی صنایع غذایی قادر خواهند بود با
قدرت مالی بیشتر توسعه و گسترش یابند و ظرف این مدت با اشتغال زایی بیشتر
زمینه تولید باالتر را فراهم کنند و این امر سبب میشود که ایران ضمن تامین نیاز
داخلی در امر صادرات مواد غذایی حالل به کش��ورهای دیگر از جمله کش��ورهای
اسالمی که خواهان مصرف مواد غذایی حالل منطبق با شرع اسالمی نیز هستند
گامهای بلندی بردارد.

بازارهای هدف صنایع غذایی ایران
چهکشورهاییهستند؟

خاورمیانه و به خصوص کش��ورهای
جنوب خلیجفارس منطقه حاره است و
کشاورزی چندان رونقی در آن نداشته و
همین مسئله به ایران فرصت میدهد تا
به این بازار توجه کافی داشته باشد .هنوز
هم با وجود رقبایی از کشورهای همسایه
و یا حتی دورتر از آن مانند ش��یلی ،در
میدان بارفروش��ان دوبی غذاهای ایرانی
درص��در ق��رار دارد .نخس��تین ه��دف
ص��ادرات صنایع غذایی ما کش��ورهای
همسایه هس��تند و در میان کشورهای
همسایه نیز همسایههای جنوبی هدف
اول هستند و بعد از آن هم همسایههای
شمالی که در زمستان به صنایع غذایی
ما نیاز دارند.
شناس�ایی بازاره�ای هدف صنایع
غذای�ی تا چه میزان رضایت بخش
است؟

بازارهای ما مشخص است و اتفاقا این
بازارها از پتانس��یل خوبی هم برخوردار
هس��تند اما در پروراندن و صادرات کاال
به این بازارها غفلت کردهایم .برای نمونه
کش��ورهای خاورمیانه در صنایع غذایی
میتوانند هدف اصلی صادرات باشند اما
بهدلیلکمبودهاومشکالت،نتوانستهایم
از این بازارها به خوبی استفاده کنیم.

در این میان تکلیف حمایتهای دولتی چه میشود.
قرار بود که دولت سهم  30درصدی خود در حمایت
از صنعتگران را به دنبال اجرای طرح هدفمند کردن
یارانهها پرداخت کند؟

اگر بخواهم خیلی واقعگرایانه پاس��خ ش��ما را بدهم
بای��د خطاب به تمامی دوس��تان و همکارانم بگویم که
صاحبان صنایع غذایی باید از کمکهای دولت چش��م
بپوشند و خودشان روی پای خود بایستند و سندیکاها و
انجمنهای خود را شکل داده و وارد کار شوند .دولت اگر
ق��ول نمیداد بهتر بود چرا که اعتبارات وصولی را خرج
کرده و حاال هم پولی ندارد .البته بدون ش��ک حمایت
دولت ،صنعت کش��ور را به سمت توسعه سوق خواهد
داد اما نباید چش��م صنعتگر ما مدام به دولت و بانکها
باش��د .اگر دولت به ق��ول خود عمل ک��رده بود ،بدون
شک بخش خصوصی صدمه کمتری میدید .اما دولت
میگوید محلی برای تامین اعتبارات حمایتی ندارد و ما
هم میگوییم دولت در این شرایط میتواند بدهی خود و
دیگر بخشها به بانکها را پرداخت کند تا دستکم این
کم��ک و حمایت از مجرای بانکها به بخش خصوصی
انجام شود .به عنوان مثال این روزها صنایع تولید تخم
مرغ در ایران به شدت با خطر مواجه شدهاست و دلیل آن
تنها افزایش هزینههای تولید و افزایش هزینههای انرژی
اس��ت که به دنبال اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها
گریبان بخش خصوصی را گرفتهاست .وضعیت حاکم بر
این صنعت و افزایش واردات تخم مرغ در شرایطی دنبال
میش��ود که تخم مرغ ایران قابل صادرات است و عدم
حمایتهای بانکی و افزایش قیمت سوخت فعاالن این
صنعت را به خروج از آن مجبور کردهاست.
به تازگی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
شکل گرفته ،آیا این شورا میتواند مشکالت بخش
خصوصی صنعت را در آینده سامان دهد؟

راستش به برنامههای شورای گفتوگو اعتقادی ندارم
و به نظر من نمیتواند خیلی کارساز باشد ،تنها همین
که با بخش خصوصی گفتوگو ش��ود کافی نیس��ت .از
این گفتوگوها زیاد بوده اما باید همه گفتوگوها روی
کاغذ بیاید و مستند شود و بعد هم گامهای اجرایی برای
کاهش مشکالت صنعتگران برداشته شود که من خیلی
چشمانداز روشنی در این زمینه نمیبینم .صرفا نمیشود
بیاییم و کلیگویی کنیم و بگذریم.

به هر ش�کل ش�ما که در صادرات خشکبار دستی
دارید از آس�یب تحریمها بینصیب نبودهاید ،فکر
میکنید تحریمه�ا تا چه می�زان وضعیت صنایع
غذایی ایران را تحت تاثیر قرار دادهاست؟

نوس��انات بازارهای جهانی را بیتاثی��ر میدانم چرا
ک��ه اغلب بازارهای جهانی راکد اس��ت و ترقی ندارد اما
به خاطر افزایش هزینهها بازار داخلی گران شده و بازار
بینالمللی چندان گران نشدهاست.

افزایش قیمت مواد غذائی و
بحران امنيت غذا مسئلهاي
است كه باید مجدانه از سوی
مسئوالن و دس��تاندركاران
امور مورد بررس��ی و ارزیابی
قرار گیرد چرا که بيتوجهي
  سید مهدی صادق به آن میتواند آینده امنیت
عضو کمیسیونصنایع غذا در ای��ران را تهدید کرده
و معادن مجلس و تبعات منفی جبرانناپذیری
به همراه داش��ته باش��د .اگرچه روند افزایش قيمت
مواد غذایی در همه كش��ورهاي جهان وجود دارد اما
نمایندگان مجلس ايران در راستاي وظيفه نمايندگي
خود نس��بت به س�لامت مردم و ش��هروندان ايراني
نگران هس��تند چراكه با افزایش قیمتها دسترسی
عم��وم به مواد غذائی کمتر و كمتر خواهد ش��د .در
ح��ال حاضر مردم برخی مناطق حاش��یه ش��هرها،
روس��تاها و مناطق محروم كش��ور با آثار سوء تغذیه
دست به گريبان هستند .تا پيش از اين اين اميدواري
وجود داش��ت که با اجرای طرح هدفمندی یارانهها،
سوءتغذیه در مناطق محروم به حداقل برسد ،اما این
مسئله همچنان در بخشی از مناطق كشور به چشم
میخورد و احتماال به مرور افزايش خواهد يافت .بروز
س��وءتغذیه به ویژه در کشوری که به لحاظ پتانسيل
کشاورزی و صنایع غذایی وضعیت مساعدی دارد ،تنها
در برنامهریزیهای نادرس��ت ریشه دارد که به صالح
است كه هرچه سریعتر نسبت به مدیریت دوباره آن
اقدام ش��ود .بر اس��اس قانون هدفمندی یارانهها ۳۰
درصد از درآمد ناشی از اجرای این طرح باید به تولید
اختصاص مییافت ،ام��ا این بخش از قانون نیز تا به
حال اجرا نشدهاست .نتيجه اينكه در بخش کشاورزی
و در ش��رایطی که هزینه تولید باال رفته ،پولی دست
تولیدکنندگان را نگرفتهاست .وضعیت تولیدکنندگان
صنایع غذایی کشور به اندازه دیگر صنایع فعال وخیم
است اما مشکل اساسی این بخش ،اين مسئله است
که جنس صنایع غذایی به دلیل تاثیر مس��تقیم آن
بر روی س�لامت و زیست شهروندان جامعه در خور
اهمیت بوده و الزم اس��ت تا سیاس��تهای حمایتی
مش��خصی در این زمینه وضع شود .شاید تاثیر سوء
ناش��ی از مشکالت دیگر صنایع به سرعت در زندگی
روزمره شهروندان خود را نشان ندهد اما صنایع غذایی
در صورت بحران ،مش��کالت عمدهای را برای زيست

روزمره شهروندان به وجود میآورد .مشکالت صنایع
غذایی در ايران چندان از مس��ائل و مش��کالت دیگر
صنعتگران ایران متفاوت نیست و نقاط مشابه فراوانی
میان دغدغهها و مشكالت فعاالن صنعتي ايران وجود
دارد .در حال حاضر افزایش حاملهای انرژی در تمامی
صنایع کشور تولید مشکل کرده و در برخی موارد نیز
به دلیل همسان نبودن هزینه و فایده تولید ،صنعتگر
را در آستانه ترک تولید قرار دادهاست .در کنار افزایش
هزینه حاملهای انرژی به دنبال هدفمند شدن یارانهها
در س��الهای گذشته مسائلی چون افزایش حقوق و
دستمزد ،افزایش تعرفههای گمرگی ،عدم تعادل نرخ
ارز ب��ا ریال و مقرون به صرفه ب��ودن واردات به دلیل
پایین بودن نرخ ارز از جمله دالیلی اس��ت که اقتصاد
ایران را در شرایط نامساعدی قرار داده و تولیدکننده
ایرانی را در تمامی حوزهها برای ادامه کار با مس��ائل
و مش��کالت متعددی مواجه كردهاست .نتيجه اينكه
نمیتوان طرح تحول اقتصادی را در کش��ور اجرا كرد
و در گام نخست آن هدفمندسازی یارانهها اجرا شود
اما از سیستمهای حمایتی چشمپوشی شود .مدتها
از اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها گذشته و هنوز
سهم صنعت کش��ور پرداخت نشده و همین موضوع
دغدغههای فراوانی برای تولیدکنندگان به وجود آورده
است .با توجه به اينكه صنایع غذایی از جمله صنایع
زودب��ازده در اقتصاد ایران به ش��مار میآید به همین
میزان نیز آسیبپذیر و زیانده است و هرگونه افزایش
قیمتها و افزایش هزینه نهایی تولید ،این صنعت را
تحتتاثیر قرار خواهد داد .از سوي ديگر صنایع غذایی
در ارتباط مس��تقیمی با امنیت غذا تعریف شدهاست
و امنی��ت غذای��ی این روزها در تمامی نشس��تهای
بینالملل��ی به عن��وان دغدغه ف��ردای جهان مطرح
میش��ود .در وضعيتي که تهدید امنیت غذایی ایران
در صورت ادامه سیاس��تها در سالهای آینده امری
بدیهی است ،همچنان مسئولين به فراموشی و ناديده
انگاشتن سیاستهای نادرست خود در این حوزه اقدام
میکنند .نمایندگان مجلس شوراي اسالمي به ویژه
در کمیسیون صنایع بارها نسبت به عواقب بیتوجهی
نس��بت به وضعیت صنایع غذایی ،کشاورزی و تولید
محصول در کشور هشدار دادهاند چرا که مسئله تنها به
امروز و فردای ایران مرتبط نيست بلكه میتواند سایه
ش��ومی بر آینده رشد و توسعه کشور بیندازد و براي
حفظ آينده اين صنعت از امروز بايد چاره انديشيد.
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نوسان قیمتهای جهانی تا چه میزان آینده صنایع
غذایی ایران را دستخوش تغییر کرده؟

وضعیت تولیدکنندگان صنایع غذایی در ایران
به اندازه دیگر صنایع فعال وخیم است

نمایندگانمجلس
به ویژه در
کمیسیونصنایع
بارها نسبت به
عواقببیتوجهی
نسبت به وضعیت
صنایعغذایی
و کشاورزی در
کشور هشدار
دادهاند چرا که
این مسئله تنها
به امروز و فردای
ایران مرتبط نيست
بلكه میتواند سایه
شومی بر آینده
رشد و توسعه
کشور بیندازد و
براي حفظ آينده
اين صنعت از امروز
بايد چاره انديشيد

نگر
آینده

تحریمها به طور قوی صادرات ما را دچار مشکل کرده
و نمیتوانم بگویم که این تحریمها ما را اذیت نکرده اما
ما تعصب داریم که نظام روی پای خودش بایس��تند و
میخواهیم که اثرات تحریمها را هر طور ش��ده خنثی
کنیم .با اینهمه نمیشود منکر مشکالت به وجود آمده از
تحریمها شد .تحریمها موجب دشوار شدن نقل و انتقال
پول چه برای خرید و چه برای فروش کاالها بودهاست.

آينده غذا و تكليف امروز ما
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امنیت غذا و صنایع غذایی در ایران

پرونده ویژه

استانداردهای موازی و کالفگی غذایی
پاسخ به سه پرسش «آیندهنگر»
درباره استاندارد غذایی و مصائب صنایع غذایی در ایران

۱

مساله امنیت غذایی
به یک مساله بحرانی
در جه�ان ام�روز تبدی�ل
شدهاس�ت .این بح�ران تا
چه حد مرزهای جغرافیایی
م�ا را نی�ز در نوردی�ده و
  شاهرخ ظهیری صنایع غذای�ی در ایران را
رئیسکمیسیون تهدیدمیکند؟

کشاورزی و صنایع
در حال حاضر در دنیا یک
غذایی اتاق تهران میلی��ارد و چهارص��د میلیون
اگر به راحتی از
گرسنه وجود دارد و سازمان فائو
کنار امنیت غذایی وابسته به سازمان ملل در کنفرانسی که سال گذشته در
ایتالیا برگزار کرد نسبت به تبعات سوء گرسنگی در جهان
کشورمانبگذریم
هشدار داد .عنوان این کنفرانس «گرسنگی و غذا» بود و

و آیندهنگری الزم
را به خرج ندهیم،
در سالهای آینده
باید بیم گرسنگی
و قحطی داشته
باشیم

استاندارد ایزو

نگر
آینده
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ایزو ( )ISOمخفف عب��ارت International
Organization for Standardization
به مفه��وم س��ازمان بینالمللی ب��رای اندارد
استانداردسازی اس��ت .این سازمان بینالملی
متشکل از یک ش��بکه از مؤسسات استاندارد
ملی در  ۱۵۷کش��ور دنیا اس��ت ،ک��ه بر پایه
یک مرکز در هر کش��ور و یک مرکز اصلی در
شهر ژنو فعالیت میکند که وظیفه هماهنگی
مراکز مختلف را برعه��ده دارد .امروزه رعایت
استانداردهای ایزو در تولید و عرضه محصوالت
و خدمات از چنان اهمیتی برخوردار است که
در عرصه تجارت جهانی ،اس��تانداردهای ایزو
ش��رط اولیه در داد و ستدهای بینالمللی قرار
گرفته است.

برگزاری چنین س��مینارها و کنفرانسهایی که با هدفی
آیندهنگرانه همراهاست نشان میدهد که جهان همانقدر
که از جنگ و بمب اتم میترس��د این روزها از گرسنگی
و قطحی میترس��د .جمعیت دنیا رو به افزایش گذاشته
و دسترس��ی به غذا به دالیل مختلف ژئوپلتیکی ،سیل،
زلزله و خشکسالی نسبت به گذشته کمتر شدهاست .این
بحران مطمئنا در داخل کشور ما نیز جدی است و دولت
باید مسئله غذا را جدی گرفته و فصل تازهای برای ورود
به صنایع غذایی باز کند .شاید این حرفها دیگر به شعار
تبدیل شده اما باید اینبار به طور جدی هشدار دهم که
اگر ما به راحتی از کنار امنیت غذایی کشورمان بگذریم
و آیندهنگری الزم را به خرج ندهیم ،در س��الهای آینده
باید بیم گرس��نگی و قحطی داشته باش��یم .امروزه آمار
ناامیدکنندهای از هدر رفت انرژی و پتانسیلهای تولید در

عرصه صنایع غذایی خبر میدهد و از همینرو قطعا باید
نگران امنیت غذایی فردای کشورمان باشیم .وزارت جهاد
کشاورزی اعالم کرده  ۳۰درصد از محصوالت تولیدیاش
از بین میرود تنها به این خاطر که صنایع تبدیلی کافی
در کش��ور نیست تا این محصوالت کشاورزی را به شکل
بهین��ه فرآوری و نگهداری کند .در ضمن نباید از یاد برد
که ما در چند سال آینده باید جمعیت یکصد میلیونی
را مدیریت کنیم و در کنار آن باید در صادرات نیز حرفی
برای گفتن داشته باشیم .حال آنکه صنایع غذایی ما در
ایران تنها با مدیریت درس��ت منابع موجود میتواند نیاز
دیگر کشورهای منطقه را نیز پاسخگو باشد.

۲

در اتاق بازرگانی تهران آیا با نگاهی آیندهنگرانه
گامی ب�رای کاهش خطرات ناش�ی از تهدید
امنیت غذایی برداشته شدهاست؟

استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰

استاندارد HACCP

ایمنی غذا وابسته به بروز مخاطرات بیماریزایی
غذایی در هنگام مصرف است .کنترل کافی و
مناسب در طول زنجیره غذایی امری ضروری
به نظر میرسد چرا که در هر مرحله از زنجیره
غذایی ممکن اس��ت مخاطرات ایمنی غذا رخ
دهد؛ لذا رسیدن به ایمنی غذا بایستی با تالش
همهگیر طرفهای زنجیره غذا صورت پذیرد.
بکارگیری این استاندارد به سازمانهایی که در
ردههای مختلف زنجیره غذایی قرار دارند کمک
میکند که بتوانند مخاطرات موجود در سیستم
خود را شناسایی و کنترل نمایند .این استاندارد
مجموع��ه ترکیبی موث��ری را جهت حصول
اطمینان از ایمنی غذا در طول زنجیره غذایی
ایجاد میکند که عناصر کلیدی آنها ش��امل
ارتباط متقابل ،سیس��تم مدیریت ،برنامههای
پیشنهادی و اصول  HACCPاست.

مجموعه الزامات مربوط به
سیس��تم مدیریت بهداشت
مواد غذایی است که به معنی
تجزیه و تحلیل خطر و نقاط
کنترل بحرانی است که برای
اولین بار در سال  ۱۹۷۱در کنفرانس ملی حفاظت
مواد غذایی مطرح ش��د .در س��ال  ۱۳۷۷موسس��ه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران آییننامه استفاده
از آن را تحت عنوان اس��تاندارد ملی  ۴۵۵۷منتشر
کرد .حروف کلمات این سیستم با هدف ایمنسازی
فرآیندهای تولید مواد غذایی و پیش��گیری از بروز
حوادث ناش��ی از مشکالت بهداشتی مواد غذایی در
سازمانها مستقر میشود .از مزایای استفاده از این
استاندارد میتوان به استقرار این سیستم در سازمان
با توج��ه اجرای مراحل کنترل مناس��ب و موثر در
طول فرآیندهای پذیرش مواد اولیه ،تولید محصول،
انبارش و نگهداری و ارس��ال محصول به س��ازمان
اطمینان میدهد که با حداقل هزینه مطمئنترین
کنترلها را انجام میدهد .کلیه سازمانهای تولیدی
و خدمات��ی که در زنجیره تامین مواد غذایی جامعه
نق��ش ایفا میکنن��د مانند مجتمعهای کش��ت و
صنعت ،تولیدکنندگان مواد غذایی ،توزیعکنندگان
مواد غذایی ،سردخانهها و ...میتوانند با استفاده از این
اصول نسبت به تضمین سالمت محصوالت غذایی
خود اطمینان الزم را کسب نمایند.

کدکس عبارت است از جمعآوری و تطبیق
بینالمللی اس��تانداردهای مواد غذایی و ارایه
آن به ش��کل واح��د .در یازدهمین کنفرانس
 FAOدر  ۱۹۶۱و ش��انزدهمین اج�لاس
جهانی WHOدر س��ال  ۱۹۶۳تش��کیالت
جدیدی تحت عنوان کمیسیون آییننامه مواد
غذای��“ی“ mCodex Alimentarius Co
 missionب��ه منظور اجرای اس��تانداردهای
مشترک FAO/WHOدر زمینه مواد غذایی
به وجود آمد در حال حاضر  ۱۷۲کش��ور عضو
کدکس هس��تند .از جمله اهداف کمیسیون
کدک��س غذایی میت��وان به حف��ظ منافع و
بهداشتمصرفکنندگان،تسهیلروابطتجاری
و هماهنگ شدن اقدامات انجام شده در زمینه
مواد غذایی ،هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای
اس��تاندارد مواد غذایی در بخشهای دولتی و
غیردولتی ،تعیین اولویت و ارائه راهنماییهای
الزم در زمین��ه پیشنویسه��ای اس��تاندارد
با کمک س��ازمانهای ذینف��ع ،نهایی نمودن
اس��تانداردها و انتشار آنها به صورت مقررات و
یا codexدر قالب استانداردهای منطقهای یا
بینالمللی و تکمیل و اصالح استانداردها پس از
بررسیهای مناسب و الزم.

نخستین طرح ش��ورای کدکس در سال ۱۳۶۳
از سوی مدیریت غذایی و کشاورزی تهیه و منتشر
گردید .در س��ال  ۱۳۶۶اولین اساسنامه آن تدوین
شد .در سال  ۱۳۶۸از سوی مدیریت وقت موسسه
مکاتباتی با وزارت امور خارجه و وزارت کش��اورزی
جه��ت اس��تقرار دبیرخانه و مکانی برای تش��کیل
جلس��ات و سایر موارد انجام شد .در طول سالهای
فوق  ۲۷نشست در  ۱۶گروه مختلف برگزار گردید
که از س��وی مدیر اجرایی کدکس به عنوان اولین
کمیته ملی کدکس در آسیا مورد تشویق قرار گرفت.
س��رانجام با توجه به بحث  WHOو مسایل ایجاد
شده ار س��وی اتحادیه اروپا برای کشور ،مجددا َ در
سال  ۱۳۷۷اساسنامه جدیدی تدوین شد .در صد و
یکمین اجالس شورای عالی استاندارد ،اساسنامهای
تحتعنوان ”دستورالعمل شورای هماهنگی کدکس
غذایی ایران“ به تصویب رس��ید .شورای هماهنگی
کدکس صنایع غذایی ایران شامل کمیسیون ملی
غ��ذای ایران  N.C.Cاس��ت که خ��ود از دبیرخانه
کمیس��یون ملی کدکس ،کمیته ه��ای فنی ،امور
مالی تشکیل شدهاست .وزیر جهاد کشاورزی ،وزیر
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ،وزیر بازرگانی،
وزیر صنایع و معادن ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
و رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
از اعضای شورای هماهنگی کدکس صنایع غذایی
ایرانهستند.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
در س��ال  ۱۳۳۹به صورت رسمی تشکیل و از
همان سال نیز به عضویت سازمان بینالمللی
اس��تاندارد ( )ISOپذیرفت��ه ش��د .س��ازمان
بینالمللی اس��تاندارد ( )ISOدارای ۱۶۵۰۰
استانداردمصوببینالمللیاست.استانداردهای
ملی ایران نیز بیش از  ۹۵۰۰مورد اس��ت که
براساس عنوان کمیتههای ملی ،بیشترین سهم
در بخش صنایع غذایی و کشاورزی (۲0درصد)
است .در بین کشورهای عضو گروه  D8ایران
بعد از ترکیه دارای بیش��ترین تعداد استاندارد
ملی است با این توضیح که مؤسسه استاندارد
ترکیه کلیه استانداردهای بینالمللی موجود را
پذیرفتهاست .در بین کشورهای عضو ECO
نیز بعد از ترکیه ،ایران دارای بیش��ترین تعداد
اس��تاندارد ملی است .در بین کشورهای عضو
 ECOنیز بعد از ترکیه ،ایران دارای بیشترین
تعداد استاندارد ملی است.

صنعت غذا آخر خط کشاورزی است .وقتی قیمتی
که کش��اورز معین میکند روز ب��ه روز در حال افزایش
است دولت چگونه انتظار دارد که صنایع غذایی قیمت

نگر
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کدکس غذایی

کدکس غذایی در ایران

استانداردسازی در ایران

۳

فکرمیکنیدعمدهتهدیداتپیشرویصنایع
غذایی کشور چیست؟

شماره نهم  /مهر و آبان 90

بارها تاکید کردهایم که مسئله امنیت غذایی به عنوان
امری مهم باید از س��وی سیاستگذاران مورد توجه قرار
گیرد .دولت اتحاد جماهیر شوروی با آن قدرت نظامی
وقتی از هم فروپاش��ید که مجبور شد گندم و نیازهای
اولیه غذایی خود را از آمریکا و بلوک غرب تامین کند .به
همین خاطر یکی از دغدغههای اصلی ما در اتاق بازرگانی
تهران به روز نبودن قوانین مرتبط با صنایع غذایی ایران
است .قوانین غذا در ایران مربوط به سال  ۱۳۴۶است و
تاریخ مصرف چنین مستندات حقوقی گذشته و چند
س��ال پیش با کس��ب اجازه از وزارت بازرگانی و وزارت
بهداش��ت وقت قوانی��ن مربوط به حوزه غ��ذا و صنایع
غذایی را مورد بازنگری قرار دادیم و مسائل روز صنعت
را به آن افزودیم و دو سال نیز با مشاورههای کارشناسی
مختلف روی آن کار کردیم .تمامی قوانین به روز جهان
در صنعت غ��ذا و از جمله قوانین اف .دی .ای آمریکا را
مورد ارزیابی ق��رار داده و تازهترین یافتههای مربوط به
قانون غذای حالل را به آن وارد کردیم و آن را به وزارت
بهداشت فرستادیم .وزارت بهداشت هم اصالحاتی روی
آن داشت و آن را به مجلس فرستاد .اما متاسفانه با تمام
پیگیریهای صورت گرفته این متن پیشنهادی دو سال
است که در کمیسیون بهداشت مجلس خاک میخورد و
امیدی به تصویب آن در این دوره از مجلس نیست.

خ��ود را ثابت نگ��ه دارند .ش��رکتهای صنعت غذا هم
اکنون دو راه در پیش روی خود میبینند .یا اینکه تولید
نکنند که فاجعهآمیز است و یا اینکه کیفیت محصوالت
خ��ود را کاهش دهند که با این وضعیت هم نمیش��ود
صادرات را افزایش داد .به نظر میرسد قیمت در صنعت
غذا باید آزادانه تعیین شود .البته این به معنای افزایش
بیرویه قیمتها نیست بلکه تولید باید قیمت را پایین
بیاورد .به اعتقاد من قیمت با تعزیرات حکومتی پایین
نمیرود .اگر این مش��کل قیمتگذاری در صنعت غذا
حل ش��ود صنعت غذای ما نه تنها برای  ۷۴میلیون که
برای بازارهای جهانی میتواند غذا تولید کند .همچنین
طبیعت غذا چون با کش��اورزی در ارتباط است با دیگر
صنایع متفاوت است .تولید دیگر صنایع را میتوانید در
تمام س��ال انجام دهید اما در صنعت غذا تنها دو تا سه
ماه فرصت تولید داریم .همچنین یکی از مسائل خاص
در صنایع غذایی پرداخت پول نقد به کش��اورز است و
ه��ر واحد تولیدی به نقدینگی نیاز دارد و این نقدینگی
باید در اختیار کارخانه قرار بگیرد .از همینرو بهرههای
بانکی نیز باید برای حمایت از صنایع غذایی پایین باشد تا
صنعتگر بتواند نسبت به پرداخت به موقع هزینه تولیدات
کشاورزی اقدام کرده و در همان مدت محدود مواد مورد
نیاز خود را تامین کند .از سوی دیگر برای توسعه توان
صادراتی باید حمایتهای بانکی مختلفی از صنایع غذایی
در ایران انجام شود که هیچکدام از آنها در حال حاضر
در دس��تور کار مس��ووالن قرار نگرفته و همین روند بر
دغدغههای ما میافزاید .صنعت غذای ایران در موقعیت
پرش ق��رار دارد و در صورت س��رمایهگذاری و حمایت

دولت��ی از این صنعت میتواند در جه��ان حرفی برای
گفتن داشته باشد .یکی از مشکالت جدی دیگر ما نیز
نظارت موازی سازمانهای مختلف روی صنایع غذایی
است؛ از سازمان دامپروری گرفته تا موسسه استاندارد،
وزارت بهداش��ت درمان آموزش پزشکی ،محیطزیست
و وزارت بازرگانی همگی به اش��کال مختلف بر صنعت
غذای ایران نظارت داشته و از همینرو مانع از رشد این
صنعت میشوند .مشکل ما این است که وزارت بهداشت
از نظر اس��تاندارد قوانین خاص خود را دارد که گاهی با
ضوابط سازمان استاندارد و محیطزیست یکی نیست و
همین مسئله فرایند دریافت مجوز از سوی تولیدکننده را
طوالنی میکند و موجب کالفگی و بروز مشکالت متعدد
در سرمایهگذاری میش��ود .بر اساس همه نکات پیش
گفته ،اگرچه صنایع غذایی در ایران طی این سالها به
خوبی رش��د کرده اما متاسفانه باید اعتراف کرد که این
روزها این صنعت در یکی از بدترین شرایط اقتصادی و
تولیدی قرار گرفتهاست و اگر مدیریت وضعیت موجود
اقتصادی کشور حمایتی از صنایع و به ویژه صنایع غذایی
انجام ندهد در چند ماه آینده بخشهایی از تولید متوقف
خواهد ش��د .چنانچه در طی همین یک سال گذشته
برخی کارخانهها ی��ا خط تولید خود را متوقف کردهاند
ی��ا با ظرفیت کمی به تولید خود ادامه دادهاند .امروز هر
تولیدکنندهای قادر به تولید نیست چرا که با قیمتی که
تولید کرده و قیمتی که برای فروش مشخص شده اغلب
ضرر میکند و بنابراین با کلی گرفتاری دس��ت و پنجه
نرم باید کند تا چراغ کارخانه خاموش نشود و بتواند خط
تولیدش را ادامه دهد.
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امنیت غذا و صنایع غذایی در ایران

پرونده ویژه

سونامی گرسنگی
و آیندهنگری ما
امنیت غذایی و مصائب این صنعت
در گفتوگو با ابوالحسن خلیلی ،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
و دبیرکل کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی ایران

در شرایطی که
به طور کلی تورم
موجود در کشور
ریشه در رفتار
دولت دارد و این
تورم با افزایش
قیمت تمام شده
آمنه شیرافکن :در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان
از قدرت رقابتی
این روزها در مذاکرات خود درباره امنیت غذا صحبت میکنند،
ابوالحسن خلیلی ،دبیرکل کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی
تولیدکنندگان
ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است که دولت برای
میکاهد،مداخله
تامین نیاز غذایی جامعه در سالهای آینده و حال باید نگاه حمایتی
معکوس دولت
ویژهای به صنایع غذایی داشته باشد ،نگاهی که حاال جای خود را به
درمتغیرهای
برخی نامهربانیها سپرده و صنعتگران این حوزه را در بخشهایی
کالنی چون نرخ
با ناامیدی مواجه کردهاست .خلیلی معتقد است یکی از مهمترین
مشکالتی که صنعت به طور عام و صنعت غذا به طور خاص با آن
ارز مشکالت
مواجه شده ،دوگانگی سیاستهای کالن و خرد دولت است .او
تولیدکنندگانرا
همچنین از اینکه هیچ بخشی از یارانهها برای جبران خسارت
دو چندان میکند
کوتاهمدت صنعت در نظر گرفته نشد و در بلندمدت نیز صنعت غذا هنوز در انتظار اقدامات عملی دولت

است گله دارد .گفتوگو با خلیلی به محورهای مختلفی معطوف شد ،از بررسی صادرات صنایع غذایی ایران
گرفته تا سیاستگذاریهای دولت و تاثیر نوسان قیمت جهانی غذا در تولید داخلی و در نهایت نیز امنیت
غذایی که این روزها به دغدغهای جهانی تبدیل شدهاست.
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درابتدامیخواستمازعمدهمشکالتیکهصنایع
غذایی در ایران با آنها دست به گریبانند از شما
بپرس�م .به عنوان مثال هدفمند کردن یارانهها
چه تاثی�ری بر وضعی�ت تولیدکنندگان صنف
شما داشته ،لطفا به ش�کل مصداقی موارد این
تاثیرگذاری را توضیح دهید؟ همچنین قدیمی
بودن قوانی�ن حوزه صنایع غذایی و بیتوجهی
مجلس به اصلاح آنها نیز چه اندازه در صنعت

ش�ما تاثیرگذار بوده و به مس�ائل و مش�کالت
پیشروی صنایع غذایی کشور افزودهاست؟

تاثیر هدفمن��دی یارانهها در صنایع مختلف غذایی
یکسان نبودهاست .چراکه میزان مصرف انرژی برای
همه صنایع غذایی مش��ابه هم نیست .ولی افزایش
هزینه تولید و مقاومت در مقابل افزایش قیمت غذا
پدیده مشترک در همه صنایع غذایی بوده که البته
به تدریج با بخش��ی از تقاضاها برای افزایش قیمت

موافقت شده ولی تثبیت قیمت فرآوردههای غذایی
در کنار ح��ذف برخی از یارانههای ضروری مصرفی
مثل یارانه شیر مدارس و ...فشار بر صنعت را بسیار
زیادکردهاست.متاسفانهکمتربهکششناپذیریذاتی
تولید غذا توجه میشود .یعنی اگر امروز چارهای برای
حل مشکالت اندیشیده نشود در آینده حتی افزایش
قیمتها نیز چارهساز نخواهد بود .در خصوص اصالح
قوانین باید بگویم که صنعت غذا بیش از آنکه با قوانین
قدیمی مشکل داشته باشد با قوانینی تهدید میشود
که الزامات دنیای جدید را به خوبی درک نمیکنند.
ب��رای مثال مالیات بر ارزش افزوده ،قانون بالنس��به
جدیدی است ولی بدون توجه به نحوه عملکرد این
قانون در دیگر کشورها و شرایط صنعت غذا در کشور
ما که دولت همواره سعی در سرکوب قیمت آن دارد،
عمال این مالیات تنها بر تولیدکنندگان غذای کشور
تحمیل شدهاست .در حالی که در بسیاری از کشورها
از ای��ن طریق دولت ب��رای تولید محصوالت کیفی
پاداش میدهد .نکته اصلی که در این زمینه باید از
س��وی مسئوالن مورد توجه قرار گیرد این است که
رشد روز افزون صنایع غذایی در کشور عالوه بر ایجاد
اشتغال ،سهم به سزایی در توسعه بخش کشاورزی و
بسترسازی الزم جهت افزایش تولیدات زراعی ،باغی
و دامی کش��ور داشته و دارد .س��هم دو درصدی در
تولی��د ناخالص ملی ،ص��ادرات  1/4میلیارد دالری
و حض��ور در بیش از  100کش��ور جهان را از جمله
توانمندیهای این صنعت میتوان به ش��مار آورد و
به همین خاطر هرگونه سیاستگذاری دولتی میتواند
تکتک این شاخصهای توسعهای را بهبود بخشد.
اما در مورد هدفمندشدن یارانهها تصور میکنم بار
بودجهای یارانهها دولت را ناگزیر از اجرای هدفمندی
یارانهه��ا کرد ولی بعدا نگرانی از مس��ایل اجتماعی
مترتب بر این کار آنچنان زیاد شد که عمال دولت با
فراموش کردن دیگر مسئولیتهای خود تنها در پی
تامین یارانه خانوارها و جلوگیری از هرگونه تعدیل
بازاری قیمتهاست .طبیعی است که هزینه تولید
در پی هدفهمند کردن یارانهها در کوتاهمدت افزایش
یابد .در بلندم��دت نیز صنعت برای تغییر فنآوری
نیازمند حمایتهایی است .ولی در کوتاهمدت افزایش
قیمتها با مقاومت ش��دید دولت مواجه شد و هیچ
بخش��ی از یارانهها برای جبران خسارت کوتاهمدت
صنعت در نظر گرفته نشد و در بلندمدت نیز صنعت
غذا هنوز در انتظار اقدامات عملی دولت است.
وج�ود دس�تگاههای مختل�ف تصمیمگی�ر و
نظارتکننده در حوزه استاندارد و بهداشت مواد
غذایی تا چه می�زان روند تولید را برای صنایع
غذایی با مشکل مواجه میکند؟

ما در خص��وص اس��تانداردها باید ن��گاه و نوآوری
آیندهنگرانهای داشته باشیم که چون مجله شما نیز
توجهی ویژه به آیندهنگری دارد بد نیست به آن اشاره
کنم .من در سخنرانی خود در روز جهانی استاندارد
به این نکته مهم اش��اره کردم که امروزه صنعت غذا
در همه جهان به استانداردها به عنوان صفت ممیزه
کاالی خود در بازارهای به شدت رقابتی نگاه میکنند
و ب��ه همین دلیل امروزه اس��تانداردهای غیردولتی
اهمیت غیرقابل وصف��ی را در صنعت غذای جهان
پیدا کردهاند .از آنجا که این پدیده در کشور ما کمتر

مورد توجه قرار گرفته هنوز ایجاد سازمانهایی جدید
در یک وزارتخانه برای نظارت بر کیفیت را به صورت
کامال دولتی شاهد هستیم .چنین پدیدههایی تنها به
مشکالت صنعت غذا خواهد افزود .بد نیست بدانید
که صنعت غذای ترکیه نیز قبال با چنین مش��کلی
مواجه بوده و تع��دد بازدیدها و نظارتها تنها ورود
محصوالت این کش��ور به اتحادیه اروپا را مشکلتر
کردهاست .نکته بس��یار امیدوارکننده ارتقای سطح
س��ازمانی موسسه اس��تاندارد بعد از تشکیل وزارت
صنعت مع��دن و تجارت اس��ت .از آنجا که صنعت
غذای ایران به مسوولیت خود برای تولید غذای سالم
و با کیفیت آشناست از دو سال گذشته طی تفاهم
نامهای با موسسه استاندارد بخش از مسئولیتهای
تدوین اس��تانداردها و نظارت بر اجرای آنها به عهده
کانون انجمنهای صنایع غذایی کش��ور گذاش��ته
شدهاست.
چه برآیندی از ص�ادرات این صنعت در آینده
دارید و آیا بازارهای هدف تازهای را شناس�ایی
کردهاید؟

نمیدانم وقتی به نوس��ان قیمتهای جهانی اشاره
میکنید به تحوالت قیمت طال ،دالر و سهام اشاره
داری��د یا به تحوالت بس��یار مهمتری که در قیمت
محصوالت کش��اورزی و غذا در بازارهای جهانی از
سال  2006اغاز شدهاست .اما از آنجا که آثار تحوالت
اقتصاد جهانی بر صنایع غذایی همچون دیگر صنایع
است ،من ترجیح میدهم به تحوالت قیمت غذا در
جهان اشاره کنم .به واسطه ریشههای افزایش قیمت
غذا میتوان انتظار داشت که روند فزاینده قیمت غذا
همچنان ادامه داشته باشد .این افزایش قیمت به دو
صورت کامال متفاوت میتواند صنعت غذای ایران را
تحت تاثیر قرار دهد.
از یک سو تامین محصوالت مواد اولیه کشاورزی
و غذایی از بازارهای جهانی سختتر و گرانتر شده
و بهناگزیر شاهد افزایش بهای تمام شده و در نتیجه
افزایش قیمت غذا در کش��ور خواهیم بود .طبیعی
اس��ت که این افزایش قیمتها را میباید تهدیدی
برای صنعت غذای کشور تلقی کرد .اما شاید بتوان
همین تهدید را به فرصتی تازه برای بخش کشاورزی
و به طبع آن صنعت غذای کشور بدل کرد .ناگزیرم
که وابستگی صنعت غذا به بخش کشاورزی را برای
تامین مواد اولیه کافی ،سالم و با قیمت مناسب اشاره
کنم .تمام��ی مطالعات نش��ان میدهند که بخش
کشاورزی ایران از کمبود سرمایهگذاری رنج میبرد.
بخش مهمی از این سرمایهگذاری ناکافی ریشه در

صادرات کشاورزی و محصوالت فرآیندی

امروزه صنعت غ��ذا در دنیا با مخاطرات متعددی از
جمله خشکسالی و بارندگی زیاد مواجهاست .تجربه
تل��خ افزایش قیمت مواد غذایی در س��ال  2007و
بازگش��ت مجدد قیمتها در نیمه اول سال 2011
سبب شد تا سازمان خواروبار جهانی  FAOتمرکز
خود را از بخش کش��اورزی به بخش صنایع غذایی
و تبدیلی معطوف داشته و به کالبد شکافی وضعیت
صنایع غذایی در کشورهای مختلف بپردازد .بسیاری
از کارشناسان سونامی گرسنگی را برای سالهای نه
چندان دور در جهان پیشبینی میکنند و از همینرو
تامین غذا و دسترس��ی مردم به غذا از اولویتهای
امنیت غذایی برش��مرده میش��ود .به همین خاطر
در فض��ای پیش روی اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران
الزم اس��ت تا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
در دور جدید فعالیت خود با ایجاد یک کمیس��یون
تخصصی با نام کمیس��یون صنایع غذایی همگام با
تحوالت جهانی توجه ویژه ای به مقوله غذا و امنیت
غذایی را در خود نهادینه کرده تا زمینه الزم جهت
بررسی وضعیت صنعت غذا و فرصتها و تهدیدهای
پیش روی آن بیش از پیش فراهم شود .بدون شک
کمیسیون کش��اورزی اتاق ایران نیز با تغییر نام به
کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی زمینه مساعدی
برای طرح مسائل زیرساختی بخش کشاورزی پیدا
کرده و همگام با کمیس��یون صنایع غذایی حرکت
مکمل��ی را جهت نیل به اهداف ات��اق ایران خواهد
پیمود.

نگر
آینده

آمار به دس��ت آم��ده در خصوص صادرات
کشاورزی در ایران نشان میدهد از نظر وزنی
 30درصد صادرات کشاورزی و از نظر ارزشی
 20درصد این ص��ادرات محصوالت فرآیندی
اس��ت و مابقی آن را صادرات محصوالت خام
تش��کیل میدهد .این در حالی است که این
رقم در تجارت جهانی معادل  79درصد از نظر
وزنی است.

ای�ن روزها مس�ئله امنی�ت غ�ذا در جهان به
موضوعی م�ورد توجه دولتها تبدیل ش�ده و
بس�یاری از اجالسهای جهانی بر این مس�ئله
متمرک�ز شدهاس�ت .فک�ر میکنی�د در ایران
آینده امنیت غذایی به چه سمت وسویی پیش
میرود؟

افزایشقیمتهای
جهانیفرصتی
تازهاست تا با درک
مشکالتتامین
غذا از بازارهای
بی نالمللی
سرمایهگذاری در
بخش کشاورزی
انجام شود
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صادرات غذا ایران طی یک دهه گذشته روند کامال
صعودی و امیدوارکنندهای را داش��ته به نحوی که
در س��ال  1389بیش از ی��ک و چهار دهم میلیارد
دالر غذا از ایران به بیش از  100کشور جهان صادر
شدهاس��ت .اما نکته نگرانکننده وابس��تگی بسیار
زی��اد و حتی فزاینده این صادرات ب��ه دو بازار عراق
و افغانس��تان است و بازارهای دیگر برای محصوالت
غذایی ایران در حد بس��یار کوچ��ک قابل توصیف
هس��تند .حضور در بازارهای ب��زرگ جهان نیازمند
حضور در زنجیرههای بینالمللی غذا است که امروز
کمتر برای صنعت غذای کشور ممکن است و حضور
پررنگتر در دیگر کش��ورهای مهمتر ،پررونقتر و به
سامانترمنطقهنیازمندسرمایهگذاریهایبلندمدتی
اس��ت که چنبره مسائل داخلی ،کمتر مجالی برای
آن باقی میگذارد ،هرچند که متوقف نیز نشدهاست.
یکی از مهمترین مشکالتی که صنعت به طور عام و
صنعت غذا به طور خاص با آن مواجهاست ،دوگانگی
سیاس��تهای کالن و خرد دولت است .در شرایطی
که به طور کلی تورم موجود در کشور ریشه در رفتار
دولت دارد و این تورم با افزایش قیمت تمام ش��ده
از قدرت رقابتی تولیدکنن��دگان میکاهد ،مداخله
معکوس دولت در متغیره��ای کالنی چون نرخ ارز
مش��کالت تولیدکنندگان را دو چندان میکند.در
شرایط فعلی دائما از حاش��یه سود تولیدکنندگان
کاس��ته میشود .تثبیت قیمتها در داخل نیز تنها
از توان تولیدکنندگان برای تحمل زیان ابتدایی برای
ورود به بازارهای جهانی خواهد کاست .صنعت غذا در
جهان به سرعت در حال تبدیل شدن به یک زنجیره
بزرگ بینالمللی است .سرمایهگذاریهای مستقیم
خارجی در تولید غذا در جهان تقریبا شمول عام پیدا
کردهاست .اگر شما عضوی از این زنجیرهها نباشید
حضور در بسیاری از بازارهای مهم جهان را ازدست
خواهید داد .صنعت غذای ایران به رغم توان بس��یار
مناسب صنعتی و منطقهای خود به واسطه شرایط
تحریمی که کشور در آن قرار دارد از چنین امکانی
تقریبا بیبهرهاست و متاس��فانه این شرایط حضور
آتی صنعت غذای کش��ور در بازارهای بینالمللی را

با چالش مواجه خواهد کرد.

تحلیل ش�ما از تاثیر نوسان قیمتهای جهانی
بر آینده صنایع غذایی ایران چیس�ت؟ صنایع
غذایی ای�ران مبتنی ب�ر ن�گاه آیندهنگرانه از
چه راهحلها و راهکارهایی ب�رای برونرفت از
مشکالت کنونی میتواند استفاده کند؟

ناتوانی این بخش در رقابت با دیگر بخشهای اقتصاد
ایران و کش��اورزی جهان دارد .ناتوانی این بخش در
تامین مواد اولیه کافی ،سالم و با قیمت مناسب برای
صنعت ،تداوم شرایط نوسان تارعنکبوتی محصوالت
کش��اورزی ،کارایی پایین و ...همه و همه تاییدی بر
ناکافی بودن سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ایران
است .سیاستهای کالن کشور در تقویت ارزش پول
ملی و تثبیت قیمت محصوالت کش��اورزی نیز این
مشکل را تشدید کردهاست .حال افزایش قیمتهای
جهانی فرصتی تازهاست تا با درک مشکالت تامین
غذا از بازارهای بینالمللی ،الزامات سرمایهگذاری در
بخش کش��اورزی انجام شود .بخش کوچکی از این
مهم قابل انجام توسط صنایع غذایی است که اتفاقا
صنعت از حدود  4ده��ه پیش پیگیر آن بوده و آن
تولید قراردادی محصوالت کش��اورزی اس��ت که با
طوالنیتر کردن زنجیره عرضه ضمن تامین منافع
ملی س��ود هر دو ط��رف را در یک ب��ازی برد-برد
بیشتر میکند .ولی زیرساختهای زیادی برای انجام
درستتر و گس��تردهتر این روش و دیگر روشهای
مشوق س��رمایهگذاری در این بخش الزم است که
در گرو تغییر رفتارهای دولت است .به نظر میرسد
وزارت جهادکش��اورزی بی��ش از آنکه به این چنین
موضوعاتی بیاندیش��د در پی تعویض س��اختمان و
مسائل مربوط به آن است.
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امنیت غذا و صنایع غذایی در ایران

پرونده ویژه

تلخكامی صنعت شيريني
ِ

صنعت ش��يريني و شكالت
از جمله صنايع غذايي فعال
در ايران است كه فراز و فرود
اي��ن صنعت ج��دا از فراز و
فرود صنايع ديگر موجود در
ايران نيست .در ماههاي اخير
جمشید  مغازهای افزای��ش قیمتهای جهانی
دبیرانجمن شیرینیو مواد غذايي در کنار افزایش
شکالتايران هزینههای ان��رژی در ايران
موجب شد تا هزینههای تولید در صنعت شیرینی
و ش��کالت به شکل چش��مگیری افزایش پیدا کند
اما بهرغم افزايش هزينههاي توليد ،هرگونه افزایش

وضعیت نان در ایران و جهان

نگر
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بر اساس مطالعهای که توسط کارشناسان
مرکز پژوهشهای غالت صورت گرفته و نتایج
آن وضعیت صنعت نان را در چهار کشور مورد
مقایسه قرار داده ،مشخص شده که در استرالیا
 ۱۸درص��د ،مال��زی  ۱۴درصد ،انگلس��تان ۵
درصد و در ای��ران  ۹۳درصد نانها به صورت
سنتی تولید میشود؛ همچنین در استرالیا ۳۰
درصد ،مالزی  ۱۰درصد ،انگلستان  ۵۱درصد
و در ای��ران  ۴درصد نانها به صورت کارگاهی
تولید میش��ود؛ حجم کل تولید س��االنه نان
هم در اس��ترالیا یک میلی��ون و صد هزار تن،
انگلستان سه میلیون و ششصد هزار تن و ایران
تا س��ال گذش��ته یازده میلیون تن بودهاست؛
گردش مال��ی صنعت نان نیز در اس��ترالیا ۴
میلیارد دالر ،انگلستان  5میلیارد دالر و ایران
 12میلیارد دالر است؛ همینطور مصرف سرانه
نان در استرالیا  ۵۳کیلو ،انگلستان  ۵۲کیلو و
در ایران قبل از هدفمندی یارانهها  ۱۳۹کیلو
بوده و همچنین قیمت هر کیلو نان در استرالیا
 ۱۶۰۰تا  ۱۷۷۰تومان ،انگلستان  ۲۹۵۰تومان
و در ای��ران قبل از هدفمن��دی یارانهها ۴۰۰
تومان و بعد از هدفمن��دی بین  ۸۰۰تا ۹۰۰
تومان برآورد شدهاست.

قیمت کاالي توليد شده براي فعالين صنعت شيريني
و شكالت غیرممکن اعالم شد .مسئله اينجاست كه
بخش عمده کاالهای اولیهای که صنعت شیرینی و
شکالتدرتولیدازآناستفادهمیکند،تابعقیمتهای
جهانی است .بنابراين افزايش جهاني قيمتها از يك
طرف و پافشاري دستگاههاي دولتي مسئول در ايران
بر تثبيت قيمتها ،تمامي بار هزینههای اضافی را بر
دوش صنعتگرانی انداختهاست که در چرخه تولید
به سود بسیار اندکی قانع بودهاند .با اين همه به نظر
ميرسد كه توليدكنندگان و شاغالن در اين صنعت
به مرور بايد از همین سود حداقلی هم چشم بپوشند
تا مانع ضرر و زيان خود ش��وند .مسئله دیگری که

صنعت شیرینی و شکالت كشور را تهدید میکند،
لوكس بودن اين صنعت است چراكه در صورت تغییر
وضعیت توان خرید مردم از جمله نخستین کاالهایی
است که از سبد خانوار حذف خواهد شد.
تولیدکنندگان فعال در صنعت شیرینی و شکالت
ايران از ابتدای سال  90تاکنون با افزایش  40تا 50
درصدی نرخ م��واد اولیه ،تعرفه واردات و نیز هزینه
دستمزد کارگر روبهرو بودند در حالی که تنها مجاز به
ت محصوالت خود هستند که
افزایش ده درصدی قیم 
همین مسئله به تنهایی نگرانی صنعتگران را افزایش
داده و در فقدان حمایت دولتی موجب کاهش توان
تولید صنعتگران خواهد شد.

هدفمندن شدن یارانهها و مصرف گندم

پ��س از اجرایی ش��دن قانون هدفمن��دی یارانهها،
مطابق آمارهای رس��می مصرف گندم در کشور حدود
 ۳۱درص��د و فروش آرد نزدیک ب��ه  ۲۰درصد کاهش
یافتهاس��ت ،این در حالی اس��ت که مصرف نان توسط
خانوارها بدون تغییر باقی ماندهاست .این روند میتواند
نویدبخش کاهش ضایعات نان در کش��ور طی ماههای
اخیر باش��د .مطالعات الگوی مصرف غذای��ی در ایران
نش��ان میدهد که عمدهترین گ��روه غذایی در تامین
ان��رژی و پروتئین دریافتی روزانه نان اس��ت که حدود
 ۴۰درصد انرژی مورد نیاز را تامین میکند .وجود حجم
باالی ضایعات نان در ایران ناش��ی از عوامل مختلفی در
زنجیره تولید است .کیفیت پایین گندم و آرد تولید شده،
پخت نامرغ��وب نان ،ضعف مهارتی بخش��ی از فعاالن
در واحده��ای نانوایی ،نگه��داری و خرید بیش از نیاز و
نگهداری نامناس��ب توس��ط مصرفکنندگان ،از جمله
عوامل موثر در میزان ضایعات این کاال در کش��ور است.
گفته میشود که در ایجاد ضایعات نان ،مصرفکنندگان
 ۲۰درص��د ،نانوایان  ۳۰درصد و آرد مصرفی حدود ۵۰
درصد تاثیرگذار است .در بخش مصرفکنندگان عواملی
نظی��ر نازل بودن قیمت نان ،عالقه مردم به مصرف نان
ت��ازه ،عدم اطالع مردم از نح��وه انتقال و نگهداری نان،
در ایجاد ضایعات نقش اساس��ی دارند .افزایش ضایعات
تولید نان در حوزه تولیدکنندگان نیز وابسته به مسایلی
همچون قیمت بس��یار پایین آرد مصرفی ،نبود رقابت
بین نانواییها ،یکنواخت نبودن آرد تحویلی به نانوایان،

نبود مه��ارت و دانش کافی کارگران ،عدم رعایت اصول
صحیح تهیه خمیر و نان ،تجهیزات غیراس��تاندار تولید
نان در واحدها و ...است .کارشناسان معتقدند مهمترین
عاملی که در حجم باالی ضایعات نان موثر بوده و به طور
مستقیم و غیرمستقیم عوامل یاد شده را تحتالشعاع قرار
میدهد ،پایین بودن قیمت گندم ،آرد و نان در کش��ور
اس��ت .تزریق یارانه به فرآیند تولید گندم تا نان ،موجب
تنزل کیفی این محصول طی سالهای متمادی شد که
کیفیت پایین نان خود ،عاملی موثر در رشد ضایعات در
کشور محس��وب میشود .برآوردها و شواهد نشان از آن
دارد ک��ه اجرای قانون هدفمندی یارانهها و حذف یارانه
تولید نان ،موجب کاهش نس��بی ضایعات در این بخش
ش��ده است .با واقعیتر شدن قیمتها ،تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان نان ،اصالح ساختارهای تولید و مدیریت
مص��رف را پیش روی خ��ود قرار دادند .بر این اس��اس
مس��ئوالن مرکز پژوهشهای غالت اعالم میکنند که
براساس اطالعات جمعآوری شده پس از اصالح قیمتها
به واس��طه اجرای قانون هدفمندی یارانهها در بهمن و
اس��فند ماه س��ال  ۸۹مصرف گندم در کشور حدود ۳۱
درصد کاهش یافتهاست .این گروه عنوان میکنند که این
کاهش به معنای تنزل مصرف نان نبوده و نشاندهنده
کاهش ضایعات در این حوزه اس��ت .عالوه بر این ،اخیرا ً
کارشناسان عنوان کردهاند که طی ماههای ابتدایی سال
 ،۹۰میزان ضایعات نان در اس��تان تهران نسبت به سال
گذشته حدود  ۲۰درصد کاهش یافتهاست.

حیدرعلی هاشمی رئیس مرکز پژوهشهای
غالت اعالم کرده« :بر اس��اس گزارش مربوط به
سامانهجامعپیامکیسنجشکیفیتنان،متوسط
نمره کیفیت نان کشور در دو ماهه منتهی به ۱۵
اردیبهشتماه سال  ۹۰برابر با  ۸۲/۷از  ۱۰۰نمره
بودهاست ».او با اشاره به اینکه پس از اجرای قانون
هدفمندی یارانهها به منظور افزایش سطح کیفی
نان ،برنامهها و بستههای اجرایی متعددی طراحی
و تدوین شد ،گفته« :باالترین نمره کیفیت نان در
طول این مدت به ترتیب مربوط به اس��تانهای
آذربایجان غربی ،گیالن و سمنان بودهاست .طی
این دوره ،س��طح کیفیت ن��ان تولیدی تنها ۴۰
درصد از استانهای کش��ور دارای روند افزایشی
بوده و استان کرمانشاه با نرخ رشدی معادل ۲۳/۹
درصد باالترین روند رشد کیفیت نان تولیدی را
به خود اختصاص دادهاست .همچنین سه استان
فارس ،سمنان و تهران از نظر تعداد پیامک ارسال
شده به ازای هر نانوایی توانستهاند باالترین سطح
مشارکت را در ارزیابی کیفیت نان داشته باشند
وهمچنین س��ه استان سمنان ،فارس و خراسان
رضوی از نظر درصد نانواییهایی که مورد ارزیابی
کیفیت قرار گرفتهاند ،بیش��ترین مش��ارکت را
داشتهاند که در مجموع استانهای سمنان ،فارس
و گیالن توانستهاند بهترین امتیاز را طی این دوره
کسب کنند».

چندی پیش حمید علیخانی معاون وزیر بازرگانی
گفته ب��ود که «بعد از اجرای قانون هدفمندس��ازی
یارانهها ،ضایعات نان کاهش ۲۰درصدی داشتهاست».
او همچنین با اش��اره به اینکه میزان تولید گندم در
کشور از مرز یازده میلیون تن گذر کرده یادآوری کرده
بود که تا قبل از سال  ۸۰ساالنه  ۵الی شش میلیون
تن گندم وارد کش��ور میشد .به گفته علیخانی «بر
اساس آمارها وضعیت مصرف نان کشور نشان میدهد
که در بهمن  ۸۴حدود نهصد و سی و نه هزار تن نان
در کشور تولید شده و مصرف ماهانه نان در آن زمان
حدود ۱۳کیلو و  ۴۰۰گرم بوده و سرانه مصرف ساالنه
نیز در آن زمان  ۱۶۱کیلوگرم بوده است؛ اما در بهمن
س��ال  ۸۸با توجه به کار مس��تمر وزارت بازرگانی و
اجرای یک سیستم منضبط ،این سرانه کاهش یافته و
از هدر رفت منابع تا حدود زیادی جلوگیری شد و در
آن زمان میزان مصرف ماهانه نان به ۱۱کیلو و ۶۰۰
گرم رسید و سرانه مصرف ساالنه هم به ۱۳۹کیلوگرم
کاهش یافت .همچنین آمارها حاکی از آن است که
در بهمن  ۸۹نیز میزان مصرف ماهانه نان به  ۸کیلو
و  ۷۰۰گرم رس��ید و سرانه مصرف س��االنه آن هم
۱۰۴کیلوگرم شد ،یعنی در طی یک سال حدود ۳۵
کیلو یا ۳۰درصد کاهش مصرف ایجاد شد؛ اما این امر
به آن معنی نیست که مردم به اندازه کافی نان مصرف
نکردهاند بلکه نش��ان میدهد که میزان ضایعات آن
کاهش یافته است».

رئیسگروهتحقیقاتآزمایشگاهیپختنان
در مرکز پژوهشهای غالت

تحقیقاتی که ما در مرکز پژوهشهای غالت
پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها به صورت
پایلوت درباره میزان ضایعات در واحدهای نانوایی
آزادپز و یارانهای انجام داده بودیم نش��ان میداد
س��هم ضایعات آزادپزها حدود هف��ت درصد و
نانواییهای یارانهای حدود  ۱۴درصد است .بدین
ترتیب پیشبینی میش��د که به واسطه افزایش
قیمت نان می��زان ضایعات در بخ��ش یارانهای
کاه��ش یابد .آثار اصالح قیم��ت نان در ماههای
ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانهها تا حدودی
مشهود بود .بررسی عملکرد شبکههای جمعآوری
ضایعات نان در کشور پس از اجرایی شدن قانون
مذکور نشان میدهد که حجم ضایعات به میزان
قابل مالحظهای کاهش یافتهاست .طی ماههای
اخیر فروش آرد توسطه کارخانجات و مصرف آن
در نانواییها ح��دود  ۲۰درصد با کاهش همراه
بوده ،این در حالی اس��ت که مص��رف نان برای
خانوارها تغییری نکرده است .درواقع این مسأله به
نوعی بیانگر کاهش ضایعات و اصالح مصرف نان
است .تحقیقات نشان میدهد که رعایت اصول
صحیح فرآیند تولی��د از عوامل مهم و تاثیرگذار
در بهبود کیفیت نان است .بدون شک با افزایش
بهبود کیفی این محصول شاهد کاهش رو به رشد
ضایعات خواهیم بود .محققان و فعاالن این حوزه
پیشبین��ی میکنند که با ادام��ه روند در پیش
گرفته شده به واس��طه اجرای قانون هدفمندی
یارانهها ،تا پایان س��ال جاری شاهد کاهش قابل
توجه ضایعات نان و همچنین افزایش کیفیت این
محصول اساسی در کشور خواهیم بود.

به واسطه اجرای
قانونهدفمندی
یارانهها ،تا پایان
سال جاری شاهد
کاهش قابل
توجهضایعات
نان و همچنین
افزایش کیفیت این
محصولاساسی
در کشور خواهیم
بود
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کاهش ضایعات نان با هدفمندسازی

  آرش طاهری
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در چنين شرايطي است كه بسياري از واحدهای
تولیدی صنعت شيريني و شكالت در ايران به دنبال
مش��کالت به وجود آم��ده و افزایش هزینه تولید با
حداقل توان خود کار میکنند تا کارخانهها تعطیل
نشود .این در حالی است که صادرات صنعت شیرینی
و شکالت ایران با وجود مشکالت مختلفی که با آن
مواجه است حدود  600ميليون دالر است که  45تا
 40درصد صادرات كل صنايع غذايي ايران را تشکیل
میدهد.
تا پیش از این بازار صادرات شیرینی و شکالت ما
تنها به کشورهای حاشیه خلیجفارس محدود بود اما
خوشبختانه با تغییرات صورت گرفته درحال حاضر
محصوالت شیرینی و ش��کالت ایران به کشورهاي
روس��یه و ژاپن و برخی کشورهای اروپایی نیز صادر
میشودکهنتيجهبهبودوضعیتبستهبندیوكيفيت
کاالهای توليدي بوده اس��ت .از سوي ديگر صنعت
شیرینی و شکالت ايران صنعت اشتغالزایی است که
در حال حاضر صد هزار شاغل مستقیم مرتبط با این
صنعت در کشور مشغول به فعالیت هستند .با اين
همه برای ارایه تسهیالت مورد نیاز صنعت شیرینی
و شکالت سنگاندازی میشود .نتيجه اينكه کمبود
نقدینگی از مسائل اساس��ی پیشروی اين صنعت
است .درچنين شرايطي پيشنهاد آيندهنگرانه انجمن
شيريني و شكالت برای بهبود وضعیت تولید در اين
صنعت این است که دولت باید از شمول قیمتگذاری
خارج شود و قيمتگذاري را به عهده نهادهای صنفی
بگذارد.

اگرچه به آمار باالی صادرات شیرینی و شکالت
اشاره شد اما در کنار آن نمیتوان چشم بر مشکالت
ناش��ی از تحریمها و عدم امکان گشایش ال .سی و
خرید نقد و مسائل مربوط به ارز غافل ماند .اين روزها
حواله پول به س��ختی انجام میش��ود و کارخانهدار
ايراني نیز در ش��رایط کنونی بازار امکان خرید نقد
کاالهای مورد نیاز را ندارد .درچنين شرايطي واردات
کاالهای مشابه و البته بیکیفیت از برخی مرزهای
کشور فشار مضاعفی بر تولیدکننده ايراني وارد كرده
است .در حال حاضر تولید صنعت شیرینی و شکالت
اي��ران یک میلیون و  450هزار تن اس��ت که از این
مق��دار  260ه��زار تن به ارزش ریال��ی حدود 600
میلیون دالر صادر شدهاست .همچنین برنامهریزی
شده که در سال جاري مقدار صادرات صنعت از نظر
وزنی کاهش یافته و از نظر ارزش��ی افزایش یابد که
تحقق آن نش��اندهنده افزایش قیمت محصوالت
صادراتی ایران در بازارهای جهانی اس��ت .توليد كل
صنعت شیرینی و شکالت در سال  88از نظر وزنی
 210ه��زار تن و به ارزش حدودا  435میلیون دالر
بوده است .پیشبینیها نشان میدهد که بر اساس
توان تولید داخلی ،صنعت شیرینی و شکالت ایران
بتواند تا مرز دو میلیون هزار تن توان تولید داش��ته
باش��د .ناگفته نماند كه اين صنعت توانایی توسعه
بازاره��ای صادراتی خود تا م��رز یک میلیارد دالر را
هم دارد و قادر اس��ت بازارهای صادراتی جدیدی را
شناسایی کرده و در توسعه صادرات گامهای مثبتی
بردارد.

تولید کیفی نان
و کاهش ضایعات
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امنیت غذا و صنایع غذایی در ایران

پرونده ویژه

سود پایین و مالیات باال
پاسخ به پرسشهای «آیندهنگر» درباره مصائب صنایع غذایی در ایران

1

در ابتدا درب�اره انجمن
صنف�ی فرآوردهه�ای
گوش�تی توضی�ح دهید و
اینک�ه وج�ود ای�ن انجمن
چگونه توانس�ته مشکالت
بخ�ش خصوص�ی را در
  مجید افالکی مواجه�ه ب�ا بخ�ش دولتی
دبیرانجمن کاهشدهد.سپسبفرمایید
فرآوردههایگوشتی که صادرات صنعت ش�ما به
چه شکل اس�ت و بازارهای
هدف امروز شما چه کشورهایی هستند؟

س��ال  1304صنعت فرآوردههای گوش��تی در ایران به
عنوان یک��ی از پایهایترین صنایع راهاندازی میش��ود .این
تکنول��وژی بعد از جن��گ جهانی دوم توس��ط روسها وارد
ایران ش��ده و نخستین کارگاه کوچک فرآوردههای گوشتی
در نزدیکی بندر انزلی تاس��یس میش��ود .اما تا سال 1375
کار تش��کیالتی به آن ش��کل در این صنعت وجود نداشته
اس��ت .امروز در صنعت فرآوردههای گوش��تی کشور 154
کارخانه و یا کارگاه در حال تولید انواع محصوالت گوش��تی
است و خوش��بختانه از این تعداد  109کارخانه و کارگاه به
عضویت انجمن صنفی فرآوردههای گوشتی درآمدهاند و 50

دولت باید تالش
کند تا قسمتی از
هزینههایمربوط
به حمل و نقل
کاال و هزینههای
انرژی تولید
صنایع غذایی را
تقبل کرده و به
این ترتیب انگیزه
صنعتگران را ارتقا
دهد

نگر
آینده
شماره نهم  /مهر و آبان 90
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کارخانه نیز خارج از این اتحادیه فعالیت میکنند .جالب است
بدانید در سال  75حدود  46کارخانه در صنعت فرآوردههای
گوشتی مشغول به فعالیت بودند .در همان سال شرکتهای
تولیدکنن��ده فرآوردههای گوش��تی تصمی��م میگیرند که
اتحادیهای با عنوان انجمن کارفرمایی تش��کیل دهند و در
چارچوب آن انجمن همکاریهای صنفی آنها آغاز میشود.
ما در انجمن در ارتباط با این بخش از صنایع غذایی همواره با
دولت گفتوگو داشتهایم و خوشبختانه این روزها نیز شورای
گفتوگوی بخش دولتی و صنعت تشکیل شده و امیدواریم
که به اهداف خود برس��د .به عنوان مثال بخش عمدهای از
گوشت مورد نیاز ما (حدود  80درصد) از ایران و بخش دیگر
آن از کشورهای دیگر تامین میشود .همواره یکی از اهداف
ما این بوده که بخش تولید را فراموش نکنیم و اگر دست به
واردات میزنیم سیاست ما در گفتوگو با دولت این بود که
میزان واردات گوشت به کشور را حداقل کرده و بتوانیم قیمت
محصوالت را با استفاده از فرآوردههای داخلی هماهنگ کنیم
تا در نهایت محصولی تولید شود که قابل تهیه توسط خانوار
متوسط باشد .در خصوص بخش دوم سوالتان نیز باید بگویم
که در س��ال  ،89دوازده میلی��ون دالر صادرات فرآوردههای
گوش��تی صورت گرفت که اغلب این صادرات به کشورهای
خلیجفارس و شمال عراق بود و البته صادرات به چند کشور

اروپایی نیز به شکل محدودی صورت گرفت.
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در زمینه تهیه مواد اولیه ،صنعتگران دغدغههای
مش�ابهی دارند ،اما صنعت ش�ما به ش�کل خاص
در زمین�ه تامین مواد اولی�ه و واردات مواد اولیه با چه
مسائلی مواجه است؟

تامین م��واد اولیه صنعت از داخل و خارج از کش��ور به
دلیل تورمی بودن اقتصاد ایران با مشکالت متفاوتی روبهرو
است .صنعت ما نه تنها در تامین مواد اولیه که در تامین مواد
واسطه نیز با مشکالت و افزایش مدام قیمتها مواجه است
و این مش��کالت زمانی بیشتر به چشم میآید که از دی ماه
سال گذشته و با اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها تورم 17
درصدی ش��ده و وزارت بازرگانی تا همین یک ماه پیش به
بخش خصوصی و تولید اج��ازه افزایش قیمت نمیداد .این
سیاستها در  9ماه گذشته برای صنعتگران منبع مشکالت
متعددی شد و ما مجبور بودیم در شرایط وجود تورم در بازار
در نهایت اجناس و کاالهای تولیدی مان را با قیمت سال 88
بفروشیم که این مسئله ضربه سنگینی را به تولیدکنندگان
مواد غذایی وارد کرد .حاال بعد از گذشت یک سال از اعمال
این سیاس��تگذاری و ضرر و زیانی که متوجه تولیدکننده
بخش خصوصی ش��ده ،سازمان نظارت و وزارت بازرگانی به
دنبال رفع مشکل هستند و خوشبختانه اگر تولیدکنندگان

دولت باید حمایت کند
آسیبشناسی صنایع غذایی
در گفتوگو با نادر قاضیپور ،عضو کمیسیون صنایع در مجلس
نادر قاضیپور ،نماینده مردم ارومیه در مجلس که تا کنون بارها در صحن علنی
نس�بت به سیاستگذاریهای نادرس�ت دولت در صنایع غذایی هش�دار داده و
سواالتی از وزیران مسئول نیز پرسیده ،راهکار رهایی از موقعیت کنونی را تنها در
افزایش تقاضای داخلی ،کاهش واردات و تالش برای توسعه صادرات محصوالت
صنایع غذایی ایران میداند .با این وجود معتقد است که دولت برنامه مشخصی
برای کاهش مشکالت صنعتگران کشور نداشته و تنها به قولهای بیعمل بسنده
کردهاست .در این زمینه «آیندهنگر» گفتوگویی با این نماینده مجلس انجام داده
که در ادامه میخوانید.
شما به عنوان نماینده مجلس گویا با مسائل صنعتگران
از نزدیک آشنا هس�تید ،فکر میکنید در مقایسه با
دیگر صنایع ،کدام مسئله مشخص برای صنایع غذایی
در ایران تولید بحران کردهاست؟

مشکالت نقدینگی بیش از دیگر صنایع آثار سوء خود را
در صنایع غذایی نشان میدهد .از سوی دیگر مسئلهای که
امروز موجب ش��ده تا صنایع غذایی ایران در بخشهایی با
بحران مواجه شود عالوه بر مسئله ارز و افزایش هزینه انرژی
و م��وارد دیگر به این نکته ب��ر میگردد که در این صنعت
به شکل ناهمسانی ظرفیتسازی برای تولید صورت گرفته
تاجای��ی که امروز میزان تولید صنایع غذایی بیش از نیاز و
تقاضای موجود در بازارهای داخلی اس��ت و به هزار دلیل

صادرات کاالهای تولید مازاد در این عرصه نیز با مشکالت
جدی مواجهاس��ت .مثال تولید لبنیات ،آرد و ماکارونی در
ایران بیش از نیاز واقعی بازار اس��ت و این مس��ئله ریش��ه
در س��رمایهگذاریهایی دارد که س��الها پیش برای ورود
صنعتگران به این عرصه اتخاذ شده اما شناخت درستی از
میزان نیاز واقعی جامعه وجود نداش��ته و به همین دلیل با
این شکل از سر ریز بازار مواجه هستیم .خوشبختانه در این
زمینه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصمیمی اتخاذ
ک��رد مبنی بر اینکه نباید مجوز جدیدی در صنایع غذایی
صادر ش��ود .ظرفیت بازار محدود است و از آنجا که امکان
صادرات نداریم باید تمهیدی اندیش��یده شود تا دستکم
دیگر مجوزی برای ساخت دستگاه تولید تازهای در صنایع

ایران صادر نشود .البته ش��اید سیاستگذاریهای گذشته
در صنایع غذای��ی بر این محور متمرکز بود که افزونههای
تولید این صنعت به خارج از کش��ور صادر ش��ود اما متغیر
بودن ن��رخ ارز و ناعادالنه بودن آن ص��ادرات کاال به دیگر
کشورها را با مشکالت عدیدهای مواجه ساختهاست .اغلب
صادرکنن��ده ایرانی با وضعیت حاکم بر تورم و نرخ ارز توان
رقابت با دیگر کشورها را نداشته و متغیر بودن بازار کنونی
نیز فشار عمدهای بر تولیدکنندگان صنایع غذایی کشور وارد
کردهاست.
فکر میکنید دولت در چنین ش�رایطی با چه اقداماتی
باید به کمک بخش خصوصی آمده و پیشنهاد مشخص
مجلس برای بهبود وضعیت آینده این صنعت چیست؟

مستندات قوی داشته باش��ند و سیر افزایش قیمت کاال را
در اسناد و مدارک خود به اثبات برسانند ،قرار است بخشی
از زیان تولیدکنندهها بازپرداخت ش��ود .صنعت ما در تامین
کااله��ای وارداتی م��ورد نیاز خود نیز همواره با مش��کالت
متعددی مواجه است .این روزها محدودیتهایی که به خاطر
مسائل بینالمللی روی سیستم بانکی اعمال شده ،در نهایت
باعث شده تا برخی امور بانکی از جمله گشایشهای بانکی
و ال .س��یها (که اغلب به کنار رفته و صنعتگر ما مجبور به
خرید نقدی شده) در فرآیند تامین موارد وارداتی با مشکالت
جدی همراه شود .البته با در نظر گرفتن شرایط تولید داخلی
و اهمیت زیس��ت کشاورزان و روستاییانی که زندگیشان با
تولید گوش��ت و دام گره خورده ،نگاه و رویکردمان به سمت
کاهش واردات گوش��تی و افزایش تامین کاالی مورد نیاز از
مرزهای داخلی ایران است .اما به هر شکل بخشی از صنعت
فرآوردههای گوشتی در ایران وابسته به واردات است.

هدفمن�د ک�ردن یارانهها که بر اس�اس طرحی
آیندهنگرانه تهیه و اجرا شده است ،چه امکانات و
چه مشکالتی را برای صنعت شما به وجود آوردهاست؟
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س��ود نهایی ماحصل از صنایع غذایی اندک اس��ت و به
همی��ن خاطر تاثیر اجرای طرح هدفمندس��ازی یارانهها بر
صنایع غذایی موجب شده که بسیاری از تولیدکنندگان به
فکر خروج از این صنعت باش��ند چرا که با اجرای این طرح
و اجبار در ثابت ماندن قیمتها حداقل سود مورد نظر آنها
نیز تامین نمیش��ود .با اجرای این طرح با محدودیت شدید
قیمتها مواجه شدیم و بر اساس بخشنامههای ارسال شده
نمیتوانستیم قیمت کاال را افزایش دهیم .این در حالی است
که تولیدکننده باید با قیمتهای گرانتر شده مواد اولیه خود
اگ��ر دولت نمیخواهد و یا نمیتوان��د در تعیین نرخ ارز
اقدام ویژهای انجام دهد باید بتواند در دیگر حوزههای مربوط
ب��ه تولید و صادرات محصوالت صنای��ع غذایی اقدام مثبتی
انج��ام دهد .دولت باید تالش کند تا قس��متی از هزینههای
مرب��وط به حمل و نقل کاال و هزینههای انرژی تولید صنایع
غذای��ی را تقبل کرده و به این ترتی��ب انگیزه صنعتگران را
ارتقا دهد .همچنین برگزاری و ش��رکت در نمایشگاهها برای
تولیدکنندگان صنایع غذایی ایران مناس��ب اس��ت و دولت
میتواند در سیاستگذاریهای تشویقی خود هزینههای مربوط
به برگزاری نمایشگاههای صنایع غذایی ایران در کشورهای
دیگر را متقبل شده و به این ترتیب فرصتهای تازهای برای
رشد صادرات ایران به کشورهای همسایه ایجاد شود.
افزایش قیمتهای جهانی و به خصوص افزایش قیمت
مواد اولیه تا چه میزان مس�ئله تولید کاالهای صنایع
غذایی ایران را متاثر ساختهاست؟

تولید آن یک به س��ه است اما در ایران با افزایش چشمگیر
قیمت علوفه هزینه تولید شیر یک به یک با سود آن است که
بدون شک برای تولیدکننده ناامیدکننده است.

آیا در بخ�ش واردات کاال در صنایع غذایی گزارشها
و ش�کایتهایی نیز از سوی تولیدکنندگان ایرانی به
مجلس رسیده است؟
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آینده صنعت فرآوردههای گوشتی و دیگر صنایع
غذایی در ایران را چطور بررسی میکنید؟

صنایع فرآوردههای گوشتی و در کل صنایع غذایی در ایران
در گذر زمان تغییرات چشمگیری داشتهاند .در دهههای چهل
و پنجاه صنعت شیرینی و شکالت و فرآوردههای گوشتی جنبه
لوکس داشتند اما امروز ارزآور شدهاند .در صنایع روغنسازی
کش��ور نیز در یک دهه گذشته در بخش روغنکشی تحولی
ش��گرف ایجاد شدهاست .به واقع یکی از موتورهای توسعه ما
در بخش خیزش اقتصادی ایران همین صنایع غذایی اس��ت
که میتواند رش��د پایدار اقتصادی به وجود بیاورد .صنعت ما
میتواند یک کیلو گوشت را به دو کیلو گوشت فرآوری شده
تبدیل کند و با این کار هم میتواند قیمتها را پایینتر بیاورد و
هم اینکه حامی گروههایی باشد که در دهکهای یک تا هفت

به هرحال دولت در این زمینه وعدههایی به صنعتگران
داده اما ش�ما چقدر ب�ه اجرایی ش�دن وعدهها امید
دارید؟

اینها همهاش قول است و وعده و وعیدهایی که چندان
نمیش��ود به تحققاش دل خوش کرد .دول��ت باید برای
برونرفت از بحران کنونی صنایع غذایی پیشنهاد مشخصی
ارایه دهد که قابلیت اجرا داش��ته باش��د و از ضمانتهای
اجرایی الزم نیز برخوردار باشد.

فکر میکنید میتوان با توجه به ظرفیت باالی تولیدی
که در صنایع غذایی به آن اشاره کردید ،برای صادرات
غیرنفتی نگاه�ی آیندهنگرانه داش�ت و برنامهریزی
کرد؟

نگر
آینده

در مقطع کنونی صادرات غیرنفتی ما  10میلیارد دالر
است اما صنایع ما امکان افزایش صادرات تا مرز  50میلیارد
دالر را دارد و باید در این زمینه حمایتهای دولتی به کمک
صنعتگران و توس��عه کشور بیاید .کاهش واردات و افزایش
صادرات از جمله برنامههایی است که اقتصاد هر کشوری را
به سمت توسعه سوق میدهد .خوشبختانه صنایع غذایی از
جمله صنایعی به شمار میآید که واردات آن زیاد نیست و
تنها در همین یکی دو سال اخیر شاهد واردات کاال از ترکیه
و کش��ورهای عربی به ایران هستیم که باید جلوی همین
حداقلها نیز گرفته شود .مس��ئله این است که در زمینه
حمایت از بازارهای داخلی قانون داریم و دولت نیز مصوباتی
در این زمینه وضع کرده که نمیتوان به آن بیتوجه بود.

قرار نیس��ت هم��ه چیز به م��ا گزارش ش��ود ،همین
مشاهدات روزانه نیز حاکی از ورود پنیر و دیگر اقالم خارجی
از کشورهای همسایه است در حالی که ما به میزان کافی
در این عرصهها تولید داش��تهایم .البته کارخانهداران قند و
شکر بارها از افزایش واردات شکر گله داشتند و این ها را به
گوش ما رساندهاند و معلوم نیست که واردات شکر در دست
کیست .با استناد به اصل قانون اساسی و بند  11ماده 23
آیین نامه باید بگویم که در چند سال گذشته  32کارخانه
قند ایران را با واردات شکر به تعطیلی کشاندهایم و متاسفانه
باز هم گاهی خبر از واردات شکر به گوش میرسد .امسال
هم  4کارخانه قند در کل کشور تعطیل شده و  28کارخانه
قند با  30درصد ظرفیت کار میکنند .وزرای صنایع ،جهاد
و بازرگانی تعهد دادهاند که این مش��کالت را حل کنند اما
اقدامات عملی صورت گرفته را مردم و صنعتگران مشاهده
کرده و خود قضاوت میکنند .البته نظیر این گالیهگذاریها
فراوان است که ش��اید در حوصله این گفتوگو نباشد اما
همین مورد واردات بیرویه ش��کر و ورشکس��تگی برخی
کارخانهها این مسئله را به ذهن متبادر میکند که ما با این
نحوه سیاستگذاری نه تنها صنایع غذای کشور را به نابودی
سوق میدهیم که همان بازار اشتغال ایجاد شده را نیز نابود
کرده و به انواع آس��یبهای اجتماعی دامن میزنیم .به هر
شکل ما تنها برای عبور از بحران پیشروی صنایع غذایی
به افزایش تقاضای داخلی ،کاهش واردات و سرمایهگذاری
برای افزایش صادرات به کشورهای منطقه نیازمندیم.

برای عبور از
بحران پیشروی
صنایعغذایی
به افزایش
تقاضایداخلی،
کاهش واردات و
سرمایهگذاری
برای افزایش
صادرات به
کشورهایمنطقه
نیازمندیم
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افزایش قیمتهای جهانی واقعیتی است که نمیتوان
به این آس��انی از کنارش گذشت .البته این افزایش پیشتر
هم وجود داشت اما در چند سال اخیر بحرانهای اقتصادی
جهانی به موضوعی همهگیر تبدیل ش��ده است .بحران در
برخی از صنایع ملموستر است چنانچه در صنعت لبنیات
کشور در حدود  12میلیون تن ظرفیت تولید داریم و تنها
هشت میلیون تن شیر در کشور تولید میشود و یک میلیون
تن آن هم اغلب در محل تولید مورد استفاده قرار میگیرد
و با پنج تا شش میلیون تن شیر باقی مانده چطور میتوانیم
صنایع دامداری کش��ور را توسعه دهیم آن هم در حالی که
افزایش هزینههای انرژی توسعه این صنعت را با مشکالت
جدی مواجه کردهاست .در تمام دنیا قیمت شیر با هزینههای

را خریداری کرده و کاالهای تولیدی را به همان قیمت سال
گذشته به فروش برس��اند .این فشارها درحالی است که به
اعتقاد ما ،با حاشیه سود  6تا  7درصدی ،پرداخت ارزش افزوده
 4درصدی و در کنار آن مالیات برای صنعتی که غذای مردم
را تامین میکند ،باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و شایسته
است که معافیتهای مالیاتی در کنار ارزش افزوده ترجیحی
در قالب قوانین حمایتی اجرا ش��ود .در خیلی از کشورهای
اروپایی و در آمریکا بخش پوش��اک و نس��اجی و بخشی که
در تهیه و تولید لباس تا گروه  14سال جامعه نقش دارد از
مالیات معاف است .ما هم میتوانیم در صنایع غذایی مالیات
مس��تقیم را بر اساس الیحهای پیشنهادی از سوی دولت یا
طرحی از س��وی مجلس معاف کنیم و در مقابل این انتظار
وجود داشته باشد که آن هزینهها را در خرید ماشینآالت و
جذب نیروی کاری جدید سرمایهگذاری کنیم.

جامعه قرار گرفتهاند .بر این اس��اس اهداف ما با اهداف دولت
در تامین نیاز خانوارهای آسیبپذیر به لحاظ اقتصادی همسو
است .بدینترتیب توجه به این صنعت نباید از نگاه دولت دور
بماند .در سمینار تجارت بینالمللی که روز  12تا  14مهرماه
در تهران برگزار شد ،بحثهای قابل توجهی درباره محصوالت
کشاورزی و محصوالت صنایع غذایی درگرفت .در این سمینار
هفت کشور موفق و پیش��تاز در توسعه اقتصادی آسیا مانند
مالزی ،چین تایپه ،اندونزی ،س��نگاپور و ژاپن به عنوان عضو
ناظر حضور داش��تند و روی تجارت محصوالت کش��اورزی و
محصوالت فرآوری شده بحث شد .خوشبختانه ایران در این
بخش حرفهای زیادی برای گفتن دارد و مطمئن هستم که
اگر برنامهریزی درستی در بخش فرآوری محصوالت کشاورزی
صورت گیرد ،کش��اورزی ما در پیوند مس��تقیم با صنعت از
بهرهبری باالتری نسبت به قبل برخوردار خواهد شد .در سال
 87از فعالیتهای ما در صنعت غذا کاسته و میزان تولید کم
شد که در مقایس��ه با سال  86حدود  700الی  800میلیون
دالر کاهش در ارزش افزوده را موجب شد .دالیل این مشکالت
را میتوان در میان فاکتورهایی چون از میان رفتن اعتبارات،
کاهش  60درصدی تس��هیالت در سیستمهای بانکی ،عدم
تمدید بدهیها و افزایش واردات مشاهده کرد .از آنجایی که
تغییرات و تحوالت اقتصادی تاثیرات نامطلوبی روی صنعت
غذا میگذارند پیشنهاد میشود این تغییرات را در این صنعت
کاهش داده یا حذف کنیم .همچنین باید تسهیالت صنعت
غ��ذا را در اولویت اول ق��رار دهیم و در امر تثبیت نرخ ارز نیز
تمهیداتی بیاندیشیم زیرا روند تثبیت فعلی که توسط بانک
مرکزی انجام میش��ود مشکالت متعددی به خصوص در امر
صادرات به وجود میآورد.
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پرونده خارجی

موسسهملي
تحقيقاتاقتصادي
و اجتماعي انگليس
با ارائه تحليلي
از راه حلهاي
احتماليپيش
روي منطقه يورو،
پيشبيني كرد ه
اگر بحران فعلي
مديريتنشود،
كشورهاي حوزه
يورو يكي پس از
ديگري از پرداخت
بدهيهايشانباز
ميمانند

نگر
آینده
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ركود
در كمين اقتصاد
بحران اقتصادي در اروپا
چه سمت و سويي در آينده دارد

دامن��ه بحران اقتص��ادي اروپا هر روز گس��تردهتر
ميش��ود؛ با هر ت�لاش ،رايزني و تصمي��م تازهاي كه
سران اتحاديه اروپا براي خروج از بنبست ايجاد شده
بدان دس��ت مييابند ،گزارشي جديد از منابع رسمي
منتشر ميشود كه حكايت از وخامت اقتصاد منطقه
يورو دارد .كميسيون اروپا در تازهترين گزارش خود با
اعالم پيشبيني جديدش درباره رشد اقتصادي حوزه
يورو ،هش��دار داد كه ميزان رشد از يك و هشت دهم
درصد به نيم درصد كاهش خواهد يافت .اين گزارش
همزمان با تش��ديد مش��كالت بده��ي ايتاليا ،تمامي
اعضاي حوزه يورو را نگران گس��ترش بحران بدهيها
كردهاست .تحليلگران ميگويند با اوضاع مصيبتبار
اقتصادي يونان و ايتاليا ،كاهش رشد سبب خواهد شد
که نجات اروپا از بحران اخير بدهيها به مراتب دشوارتر
شود .به فاصله كمتر از چند روز پس از استعفاي جرج
پاپاندرئو ،نخست وزير يونان كه تحت فشار اتحاديه اروپا
و مخالف��ان داخلي خود ناچار ب��ه قبول طرح رياضت
اقتصادي بدون برگزاري همهپرسي از مردم يونان شد،
سيلويو برلوسكني نخست وزير ايتاليا نيز در تالش براي
غلبه بر بحران بدهي كش��ورش پس از تصويب طرح
رياضت اقتصادي كه از سوي اتحاديه اروپا درخواست
ش��ده ،از س��مت خود اس��تعفا داد .بدهي ايتاليا هم
اكنون به 110درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور
رسيدهاست .دولت ايتاليا كه به تازگي توانست 5ميليارد
يورو از راه انتش��ار اوراق قرضه تازه گردآوري كند براي
بازپرداخت اين مبلغ ظرف مدت يك س��ال بايد بيش
از  6درصد به��ره بدهد كه به گفته تحليلگران ،رقم
بسيار كمرشكني است .كميسيون اروپا نيز در گزارش
تازه خود پيشبيني قبلي درباره ميزان رشد اقتصادي
كشورهاي حوزه يورو را  1و  3دهم درصد كاهش داده و
عنوان كرده چنانچه سياستگذاريهاي كشورهاي عضو
يورو تغيير نكن��د ،ميزان بدهيهاي عمومي ايتاليا در
سال آينده ميالدي  120درصد توليد ناخالص داخلي
اين كشور خواهد بود و سپس در سال  2013به حدود
 118درصد افت خواهد كرد .در همين حال موسسه
ملي تحقيقات اقتص��ادي و اجتماعي انگليس با ارائه
تحليلي از راه حلهاي احتمالي پيش روي منطقه يورو،
پيشبيني كرد چنانچه بحران فعلي مديريت نش��ود،
كش��ورهاي حوزه يورو يكي پس از ديگري از پرداخت
بدهيهايشان باز ميمانند .چه آنكه عدم پرداخت بدهي
توسط كشوري مانند يونان ،ساير كشورهاي آسيبپذير
را ناچار ميكند كه آنها هم بدهيهايشان را نپردازند .به
احتمال زياد پرتغال كشور بعدي است كه از بازپرداخت
بدهيهايش باز ميماند .بر اساس اين تحليل ،ايتاليا،
جمهوري ايرلند و اسپانيا ،ساير كشورهاي آسيبپذير
هس��تند و عدم پرداخت بدهيها از س��وي اين چند
كشور ،احتمال بروز يك بحران عمومي بانكي را ايجاد
ميكند.

حاال باید یورو بخرید!
شکل اقتصاد جهانی به کل تغییر خواهد کرد

نگر
آینده

پول قویتر ،رشد کمتر

پول ق��وی به نفع صادرکنندهها نیس��ت .گراهام
ترنر میگوی��د« :ژاپن هم صادرکننده بزرگی بود که
از پول قدرتمند خود ضربه خورد ».ارزش رو به فزونی
ین باعث ش��د ژاپنیها در دهه  90با رکود دس��ت و
پنجه نرم کنند .آنها از سال  2008هم درگیر چنین

یوروی قویتر
آخرین چیزی
است که کشورهای
بحرانزده مثل
ایتالیا به آن نیاز
دارند .این حرف را
از ما بپذیرید :یورو
نفروشید
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عجیب به نظر میرس��د اما
واقعی��ت دارد :با وجود همه
سر و صداها در یونان و ایتالیا،
ارزش ی��ورو نس��بت به یک
ماه پیش پایین نیامدهاست.
درواق��ع نس��بت ب��ه ژانویه
استفانی فلندرز  2011تا حاال ارزش یورو در
دبیراقتصادی برابر دالر حدود  3درصد رشد
بی.بی.سی داشتهاست.
ممکن است حاال خیالتان
راحت ش��ده باش��د که این
یعنی واحد پول مش��ترک اروپایی ضربه بیش��تری
نخواهد خورد و از این دوران سخت به سالمت عبور
خواهد کرد .اشتباه میکنید.
درواقع اگر جزء آن دسته از آدمها هستید که فکر
میکنید در طول چند سال آینده منطقه یورو همچنان
 17عضو خواهد داشت پس نباید یورو بخرید :چون در
این صورت یورو کمارزشتر از حاال خواهد شد .اما اگر
احساس میکنید که منطقه یورو از هم خواهد پاشید
باید یورو بخرید .این بهترین زمان است.
احتماال فکر میکنید کامال عقلم را از دست دادهام.
ام��ا خوب فکر کنید .احتماال تنها راه نجات و احیای
اقتصاد کشورهایی مثل اس��پانیا و یونان یک یوروی
خیلی ضعیفت��ر و در نتیجه تورم باالت��ر در آلمان
است.
س��ر این مسئله نمیتوان چانه زد :اگر هیچ راهی
برای احیای این اقتصادها وجود نداشته باشد ،حتی
آلمان هم مجبور است تا هر زمان که نیاز باشد به آنها
کمک مالی کند و بدهیهای دولتهایشان را بخرد ،و
گرنه منطقه یورو از هم میپاشد.
ت��ا آنجا که ما میدانی��م آلمان هیچک��دام از راه
حله��ای باال را دوس��ت ندارد .ام��ا وقتی مجبور به

انتخاب باشد تعداد زیادی از آلمانها بدشان نمیآید
که از شر یونان و احتماال چند کشور دردسرساز دیگر
خالص شوند.
اما این تصمیم کوتهبینی محض است؛ به دو دلیل:
اول اینکه خروج آش��فته و بیبرنامه چند کش��ور از
پول واحد اروپایی میتواند این قاره را وارد یک رکود
طوالنیمدت کند .اما دلیل خیلی مهمتر آن است که
یک منطقه کوچکتر اما قدرتمندتر یورو باعث افزایش
ارزش این واحد پولی خواهد ش��د .و صادرکنندگان
آلمانی اصال به دنبال چنین چیزی نیستند.
مازاد حساب جاری آلمان در سال گذشته حدود
 6درصد تولید ناخالص داخلی آنها بود .مازاد حساب
جاری هلندیها حتی بیشتر از این بود .این را مقایسه
کنید با میانگین کسری حساب جاری چهار اقتصاد
پیرامونی منطقه یورو که  7درصد درآمد ملی آنها در
سال  2010بود.
همانطور که گراهام ترنر از موسس��ه تحقیقاتی
 GFC Economicsنوش��ته صادرات آلمان حدود
 50درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را در سه
ماهه دوم س��ال  2011شامل میشدهاست .کشوری
که رشد اقتصادیاش این چنین به بازرگانی خارجی
وابستهاست احتماال پیش از آنکه بخواهد چند کشور
مش��کلدار را اخراج کند و یک منطقه کوچکتر اما
قدرتمند یورو تشکیل بدهد ،فکر میکند .به هر حال
در منطقهای که همه کش��ورها ش��بیه آنها هستند
صادرات معنایی ندارد.

مشکلی شدهاند اگر چه نرخ بهره را تا حد ممکن پایین
آوردهاند.
در حال حاضر در بازارهای ارزهای خارجی ،هیچ
چیز به اندازه ارز کشوری که مازاد حساب جاری دارد
خریدار ندارد .اگر مارک هنوز وجود داشت خریداران
همانطور برای خریدش هج��وم میآوردند که حاال
برای خرید فرانک سوئیس هجوم میبرند .و این برای
اقتصاد آلمان بیشتر از کمک مالی به یونان هزینه دارد.
و صدراعظم آلمان این چیزها را خوب میداند.
خیالتان را راحت کنم .من فکر نمیکنم که آنگال
م��رکل صدراعظم آلمان و س��ارکوزی رئیسجمهور
فرانسه درباره کوچک کردن منطقه یورو حرفی زده
باش��ند ،اگر چه عدهای از تحلیلگ��ران از حرفهای
اخیر آنها چنین برداشتی کردهاند .آنها سعی میکنند
از چیزی شبیه اتحادیه مالی اروپایی حرف بزنند ،چون
بازارهای مالی دنیا به شنیدن این حرفها نیاز دارند.
بر اساس این ایده تمام کشورهایی که میخواهند
در منطقه یورو باقی بمانند باید بپذیرند که این منطقه
میخواهدبهباشگاهسختگیرترومداخلهگرترینسبت
به گذشته تبدیل شود .آنها فعال این را میگویند که
بازاره��ا را آرام کنند .دردس��رهای نوش��تن قوانین و
معاهدات میتواند بعدا آغاز شود.
برگردیم به جایی که مقاله را شروع کردم .یوروی
قویتر آخرین چیزی است که کشورهای بحرانزده
مثل ایتالیا به آن نیاز دارند .من چند روز پیش با یک
سرمایهگذارجنجالیمجار-امریکاییصحبتمیکردم
و او میگف��ت حاال زمان فروش یورو نیس��ت .من و
همکاران��م از این حرف او این برداش��ت را کردیم که
به اعتقاد او سیاستمداران هر کاری میکنند تا همه
اعضای منطقه یورو را داخل باش��گاه نگه دارند .البته
حرف او میتواند معنایی کامال برعکس بدهد .اما این
حرف را از ما بپذیرید :یورو نفروشید.
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پرونده خارجی

آیا تکنوکراتها ایتالیا و یونان را نجات میدهند؟
تکنوکراتها* پروژه نجات یونان و ایتالیا را در دست گرفتهاند اما آیا متخصصان اقتصادی واقعا میتوانند
مشکالتی را حل کنند که همین حاال سیاستمداران کارکشته را به نابودی کشاندهاست؟
خداحاف��ظ برلوس��کنی و پاپاندرو! س�لام مونتی و
پاپاندموس!
نخس��توزیران ایتالیا و یونان باالخره از قدرت کناره
گرفتند و جای خود را به دو مرد دانای غیرسیاس��تمدار
دادند؛ به کس��انی که رزومهش��ان حتی از دور هم نشان
میدهد چقدر با برلوسکنی و پاپاندرو تفاوت دارند.
ماری��و مونتی ،کمیس��یونر س��ابق اتحادی��ه اروپا و
اقتصاددان برجسته ایتالیایی جرئت خود را در رودررویی

با غول کامپیوت��ری دنیا ،مایکروس��افت در پروندههای
ضدانحصار نشان دادهاست .به احتمال زیاد او برای نجات
ایتالیای مقروض تیمی از تکنوکراتها را وارد کابینهاش
خواهد کرد .لوکاس پاپادموس ،هم قائم مقام سابق بانک
مرکزی اروپایی است.
هر دو مرد ناگهان وظیفه بس��یار س��نگین -و حتی
ناش��دنی -را برعه��ده گرفتهاند :نجات دو کش��ور رو به
ورشکستی .و این به معنای نجات منطقه یورو است.

اما آیا درایت و دانایی برای نجات کش��ورهایی که در
منجالب مشکالت اقتصادی فرو رفتهاند کفایت میکند؟
مارکو اینس��رتی ،از مرکز مطالعات سیاست اروپایی
در بروکس��ل میگوید« :تکنوکراته��ا میتوانند ورای
خصومتهای فلجکننده سیاستمداران عمل کنند .فضای
سیاسی آنقدر متشنج و مباحثات سیاسی آنقدر خشناند
که بازارها و ش��رکای بینالمللی این دو کشور مطمئن
شدهاند کاری از دست سیاستمداران بر نمیآید».

بحران مالی و آینده همگرایی اروپایی
اگر یونان از بحران خارج شود مشکل به سایر کشورها سرایت خواهد کرد

نگر
آینده

بس��یاری از ناظران مسائل اقتصادی ،بحران مالی
و اقتصادی بهوجود آمده در اتحادیه اروپا را ناش��ی از
رکود اقتصاد جهانی ب ه دنبال بحران در اقتصاد جهانی
س��الهای  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٩و نی��ز بیانضباطی مالی
میدانند.
به اعتقاد آنان کشورهایی مانند یونان ،پرتغال ،ایرلند
پیروز ایزدی و اس��پانیا در طی دهه اخیر بی��ش از امکانات و توان
عضوهیاتعلمی خود متقبل هزینههای عمومی شدهاند؛ برای مثال،
تحقیقاتاستراتژیک دولت یونان در س��الهای گذشته به موازات افزایش
هزینههای عمومی و دو برابر شدن دستمزدها مجبور
به اخذ وامهای سنگینی شدهاست .این در حالی است
که در نتیجه رکود و بحران اقتصادی ،عالوه بر اینکه
نرخ بیکاری در این کشور به بیش از  ١٦درصد رسیده
اس��ت ،دولت به دلیل وجود پدیده فرار از مالیات به
صورت گسترده قادر به تحقق درآمدهای پیشبینی
شده خود نبودهاست و در نتیجه بار سنگین بدهیها
بیش از هر زمان دیگری بر دوش آن احساس میشود.
براساس برآوردهای منتشر ش��ده میزان بدهیهای
یونان به  ٣٥٠میلیارد یورو بالغ میشود.
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این وضعیت باعث ش��ده تا یونان یک سیاس��ت
اقتص��ادی ریاضتی در پیش بگیرد ک��ه اتخاذ آن با
اعتراضاتی از س��وی مردم این کش��ور مواجه ش��د؛
مردم��ی که معتقد بودند در ایج��اد این بحران هیچ
نقش��ی نداشتهاند و اینک نیز نباید بهایی این چنین
سنگین برای برون رفت از آن بپردازند.
براس��اس این سیاس��ت ریاضتی برنام��های برای
صرفهجوی��ی به میزان  ٢٨ / ٤میلیارد دالر تا س��ال
 ٢٠١٥پیشبین��ی ش��ده و نیز افزای��ش مالیاتها و
کاهش پستهای دولتی از جمله دیگر اقداماتی است
که برای کاسته شدن از هزینههای دولتی مدنظر قرار
گرفته اس��ت .همچنین دولت یون��ان قصد دارد یک
برنامه خصوصیسازی جهت کوچکسازی دولت به
مورد اجرا درآورد.
تداوم وضعیت بحران یونان در شرایطی است که به
نظر میرسد کمک  ١١٠میلیارد یورویی اتحادیه اروپا
و صندوق بینالمللی پول به یونان در مه  ،٢٠١٠برای
نجات این کشور از بحران کارساز نبوده است و اینک
صحبت از اعطای بس��ته دوم کمکها به میزان ١٢٠

میلیارد یورو به این کشور به میان آمده است.
اگ��ر یونان با وجود این کمکه��ا موفق به خروج
از بحران نش��ود و با ورشکس��تگی مواجه شود ،این
وضعیت به سرعت به دیگر کشورهای عضو اتحادیه
که با بدهیهای سنگین مواجهاند سرایت خواهد کرد
و منطقه یورو با خطر فروپاشی روبهرو خواهد شد.
کشورهایی مانند ایرلند ،پرتغال ،اسپانیا و ایتالیا از
جمله کشورهایی هستند که بدهیهای سنگین دارند.
در نوامبر  ،٢٠١٠اتحادیه اروپا با اعطای کمکی معادل
 ٦٧ / ٥میلیارد یورو به جمهوری ایرلند موافقت کرد.
همچنین در مه  ،٢٠١١پرتغال کمکی به میزان ٧٨
میلیارد یورو دریافت کرد .خطری که از این ناحیه پول
واحد اروپایی را تهدید میکند ،از سوی ناظران جدی
تلقی شدهاست.
عالوه بر این ،اتحادیه اروپا به منظور پیشگیری از
بحرانه��ای مالی آتی در اتحادیه و حفظ ثبات مالی
در اروپا اقدام به اجرای برنامه تس��هیالت ثبات مالی
در اروپ��ا ( )EFSFکرده که بر اس��اس آن با حمایت
اداره مدیری��ت بدهیه��ای آلم��ان ،اوراق به��ادار به

بازار عرضه میش��ود تا منابع مالی الزم برای اعطای
وام به کش��ورهای منطقه یورو که با مشکالت مالی
روبرو هستند ،فراهم ش��ود .همچنین از منابع مالی
مزبور میتوان برای تقویت س��رمایه بانکها و خرید
بدهیهای دولتی استفاده کرد .صدور این اوراق بهادار
همراه با تضمین کشورهای عضو منطقه یورو به نسبت
سهم آنها در سرمایه پرداخت شده بانک مرکزی اروپا
است.
در کنار این تس��هیالت ،وامهای��ی حداکثر تا ٦٠
میلیارد یورو با اتکا به منابع مالی گردآوری شده توسط
کمیس��یون اروپا با استفاده از بودجه اتحادیه اروپا به
عنوان وثیق��ه و نیز وامهایی حداکثر تا  ٢٥٠میلیارد
یورو از س��وی صندوق بینالمللی پول اعطا میشود
که در مجموع یک تور امنیتی مالی تا  ٧٥٠میلیارد
یورو فراهم میآورند .با این حال ،باید توجه داشت که
این تدابیر جنبه موقتی دارند و پیشبینی شده تا ٣٠
ژوئن  ،٢٠١٣به آنها خاتمه داده شود .به منظور دائمی
ساختن این ترتیبات ،برنامهای تحت عنوان سازوکار
ثبات اروپایی( )ESMتحت بررسی قرار دارد که قرار
اس��ت جانشین برنامه موس��وم به  EFSFدر اواسط
 ٢٠١٣شود .این برنامه در ماده  ١٣٦معاهده کارکرد
اتحادیه اروپا به عنوان بند س��وم آن گنجانده خواهد
شد .براساس این برنامه کشورهایی که مقررات اتحادیه
را زیر پا بگذارند و از جمله اینکه از سقف تعیین شده

 ٣درصد کس��ر بودجه تجاوز کنند ،یا سیاستهای
خطرناک اقتص��ادی در پیش بگیرن��د و بدهیهای
زیادی پیدا کنند ،مشمول مجازات خواهند شد.
دامن��ه ای��ن مجازاته��ا از اجب��ار به گذاش��تن
سپردههای دارای سود تا حذف سود از این سپردهها
و نی��ز پرداخت جریمه و کاه��ش یارانههای اتحادیه
اروپا گسترش خواهد داشت .در واقع ،ساز و کار ثبات
اروپای��ی به منزله صندوق نجات دائمی عمل خواهد
کرد و نهادینه خواهد ش��د .بح��ران در منطقه یورو
پرسشهای متعددی را در خصوص آینده یورو و حتی
آینده همگرایی در اتحادیه اروپا مطرح کردهاست .در
این نکته تردیدی نیس��ت که بحران در منطقه یورو
اعتماد به اتحادیه اروپا را در میان افکار عمومی اروپا
به ویژه در کشورهای بزرگ اروپایی که قسمت اعظم
بار مالی اعطای کمک به کش��ورهای بح��ران زده را
تحمل میکنند ،کاهش دادهاس��ت .اما از سوی دیگر
نباید فرام��وش کرد که همگرای��ی اروپایی پروژهای
سیاسی است که برای حفظ و تقویت جایگاه اروپا در
نظام بینالملل که با افزایش نقشآفرینی قدرتهای
نوظهور مانن��د چین و هند روبهروس��ت ،از اهمیت
فوقالعاده زیادی برخوردارس��ت .از اینرو ،نجات یورو
در سرلوحه اقدامات رهبران اروپایی قرار گرفته است و
به رغم مشکالت موجود ،آنها چارهای جز حفظ فرایند
همگرایی و تقویت و تعمیق آن ندارند.

بحران اقتصادی فقط دامن اروپا و امریکا را نگرفتهاست.
این روزها از هند هم خبرهای بدی به گوش میرس��د .بنا
بر گزارشها تورم در این کش��ور در ماه اکتبر هم باال باقی
ماند و کارشناسان میگویند باال رفتن قیمت غذا و سوخت
به این تورم دامن زدهاست .باال رفتن تورم برای یازدهمین
ماه پیاپی باعث شده تالشهای بانک مرکزی هندوستان
برای تغییرندادن نرخ به��ره و حفاظت از اقتصاد در میانه
احی��ای ضعیف اقتصاد جهان با مانع جدی روبهرو ش��ود.
وزارت بازرگانی با انتش��ار بیانیهای در دهلی نو اعالم کرد
که در ماه اکتبر ش��اخص بهای عمدهفروشی شاهد رشد
ساالنه  9.73درصدی بود ،در ماه سپتامبر این رشد 9.72
درصد گزارش شدهاست .این افزایش تورم با وجود کاهش
در بهای جهانی سوخت و کاال رخ دادهاست .کاهش جهانی
بهای سوخت و دیگر کاالها نتوانسته باعث توقف افزایش
قیمت مداوم مواد خوراکی و س��وخت در خود هند شود.
بانک مرکزی هندوس��تان در این می��ان از مارس 2010
تاکن��ون  13بار نرخ بهره را افزای��ش داد تا جلوی افزایش
قیمتها را بگیرد .در ماه اکتبر «رزرو بانک هندوس��تان»
( )RBIپیشبینیهایش برای رشد اقتصادی هند را پایین
آورد .بر این اس��اس اقتصاد هندوستان در سال منتهی به
 31مارس حدود  7/6درصد رشد خواهد داشت .آنها اوایل
امسال رشد اقتصاد را  8درصد پیشبینی کرده بودند .هند
پس از چین و ژاپن ،سومین اقتصاد بزرگ آسیا به حساب
میآی��د .افزایش تورم در هندوس��تان تحلیلگران اقتصاد
جهان را شگفتزده کردهاس��ت ،آنها انتظار داشتند تورم
در هند به زودی پایین بیاید .افزایش قیمت مواد غذایی با
کاهش ارزش روپیه همراه بودهاست که در حال حاضر در
پایینترین حد ارزش خود در برابر دالر در دو سال گذشته
بودهاست (در حال حاضر هر دالر در حدود 50روپیهاست).
این روند باعث افزایش هزینه کاالهای وارداتی از جمله نفت
شدهاس��ت .تورم بهای سوخت در هندوستان فعال 14.79
درصد است و تورم مواد غذایی  11.06درصد .در این میان
شرکت ایندین اویل ،بزرگترین پاالیشگاه هندوستان ،چهارم
نوامبر برای س��ومین بار پیاپی در شش ماه گذشته بهای
بنزین را افزایش داد تا جلوی ضرر بیشتر را بگیرد .ایندین
اویل اعالم کرده که س��قوط روپیه باعث افزایش هزینهها
شدهاس��ت .مادان سابناویس ،اقتصاددان ارشد در موسسه
اعتبارسنجی «پژوهش و تحلیل اعتبار» در بمبئی میگوید:
«من فکر نمیکنم که در آینده نزدیک قیمت مواد غذایی یا
سوخت کاهش پیدا کند ».با این همه  RBIدر بیانیهای تازه
مدعی شده س��ختگیریهای پولی به زودی جلوی رشد
تورم را میگیرد و احتمال اینکه در جلسه ماه دسامبر دوباره
نرخ بهره افزایش پیدا کند «نسبتا اندک» است .در این میان
کشورهای آسیایی از اندونزی گرفته تا مالزی یا نرخ بهره را
کاهش دادهاند یا جلوی افزایش آن را گرفتهاند چرا که این
احتمال وجود دارد که بحران بدهیهای دولتهای اروپایی
باعث آغاز یک رکود تازه جهانی شود.
گزارشی از موسسه تحقیقاتی اقتصاد و آیندهنگری فرانکفورت

کشورهایآسیایی
از اندونزی گرفته
تا مالزی یا نرخ
بهره را کاهش
دادهاند یا جلوی
افزایش آن را
گرفتهاندچرا
که این احتمال
وجود دارد که
بحرانبدهیهای
دولتهای اروپایی
باعث آغاز یک
رکود تازه جهانی
شود

نگر
آینده

*واژه تکنوکراس�ی از عب�ارت یونانی «تکنو» به معنای
مهارت یا صنعتگری و «کراتوس» به معنای ملت به وجود
آمدهاس�ت .آن را فنس�االری ی�ا حکومت متخصصین
ترجمه کردهاند .تکنوکرات هم دو معنا دارد هم به معنای
عضو طبقه نخبگان قدرتمند متخصص و هم کس�ی که
مدافع حکومت متخصصان است.
منبع :مجله هفتگی بی بی سی

بحران اقتصادی فقط به اروپا و
امریکا محدود نشدهاست
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او ادامه میده��د« :اما تکنوکراتها به خاطر تجربه،
کفای��ت و اعتباری که دارند میتوانن��د بازارها و رهبران
منطقه ی��ورو را قانع کنند که آنها نماینده تغییرند .آنها
مجبورند تصمیماتی دشوار بگیرند ،تصمیماتی که یک
سیاس��تمدار اتخاذ نمیکند چ��ون نمیخواهد حمایت
سیاسی تودهها را از دست بدهد».
به گفته اینس��رتی ،با توجه ب��ه وضعیت کنونی ،این
رهبران تکنوکرات فعال نیاز به رضایت مردم ندارند ،پس
به سرعت وارد عمل خواهند شد تا بتوانند بازارهای مالی
را آرام کنند.
یک نکته مثبت دیگر این اس��ت ک��ه این دو نفر به
خاطر سابقه کاریشان در نهادهای اتحادیه اروپا با رهبران
کش��ورهای مهم این اتحادیه ،مثل نیکالس سارکوزی و
آنگال مرکل آشنایی دارند.
اتحاد جماهیر ش��وروی را به نوع��ی اولین حکومت
تکنوکراتی��ک دنیا قلمداد میکنند چ��ون تعداد زیادی
مهندس عضو حزب کمونیست بودند و آنها در سالهای
صنعتیسازی ش��وروی در دهه  1930کشور را به جلو
میبردند.
ایتالیا هم با این عبارت ناآشنا نیست :تکنوکراتها در
اوایل دهه  90میالدی رهبری کشور را در دست گرفتند
تا بحرانهای گوناگون اقتصادی را به پایان برساند .اولین
آنها جیولیانو آماتو بود که در  1992به نخس��توزیری
رسید تا به مسئله اخراج ایتالیا از نظام پولی ایتالیا واکنش
نشان دهد .در سال  1995هم لمبرتو دینی قدرت را در
دست گرفت تا نظام بازنشستگی کشور را اصالح کند.
کوین فیدرستون ،استاد مدرسه اقتصادی لندن هم
میگوید« :در دوران بحران به قدرت رسیدن تکنوکراتها
مزایای فراوانی دارد .اول از همه تکنوکراتها با خود اعتبار
میآورند ،هم به خاطر دانشش��ان و هم به این خاطر که

مردم احس��اس میکنند آنها منافع کش��ور را به منافع
اقتصادی ترجیح میدهند .به عالوه حضور آنها به مردم
نشان میدهد که بحران واقعا جدی است که افراد خاصی
قدرت را در دست گرفتهاند».
اما به گفته فیدرستون ،حضور تکنوکراتها معایبی
هم دارد .او میگوید« :باالخره دیر یا زود روند دموکراتیک
باید از سر گرفته شود .به عقیده من دولتهای تکنوکرات
برای مدت کوت��اه جواب میدهند اما آنها هم باالخره با
چالشهای سیاسی روبهرو خواهند شد و مردم هم وقتی
تبعات سیاست ریاضت اقتصادی را ببینند علیه آنها موضع
خواهند گرفت .این دولتها مشروعیت سیاسی ندارند و
به همین خاطر راه حلهایی کوتاه مدتاند».
به اعتقاد فیدرس��تون این دو انتص��اب را نمیتوان
بخشی از یک روند گس��تردهتر در اروپا به حساب آورد.
در کشورهای کوچکتر اروپایی هر وقت احزاب با مشکل
ائتالف روبهرو میشوند به تکنوکراتها روی میآورند« .اما
در دیگر کش��ورها مثل بریتانیا این روند اتفاق نمیافتد.
چون اوال دولتها عموما ائتالفی نیستند و ثانیا در صحنه
سیاس��ی بریتانیا یک حس ضد روشنفکرانه وجود دارد.
اما در آتن و رم مردم به طور س��نتی به روشنفکران نگاه
مثبتی دارد».
آیا مردان عاقل ایتالیا و یونان میتوانند یورو را نجات
بدهند؟منتظرمیمانیم.

اوضاع هند هم
خوب نیست
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پرونده خارجی

باور کنید اوضاع دارد بهتر میشود!
فعال خبری از رکود نیست اما این احیای ضعیف میتواند به سرعت متوقف شود

نگر
آینده

همه چیز دارد بهتر میش��ود .نه ،نه ،خودم میدانم .حتما و برای اولینبار در طول ماههای اخیر روند رش��د منفی به روزها واقعا اتومبیل میخرند .ماه گذشته امریکاییها 13.1
خواهید گفت که درست برعکس ،اینطور به نظر پایان رسیدهاست .بهبود وضعیت ساختوساز هم به معنای میلیون خودرو خریدند که این نس��بت به همین دوره در
میرس��د که همه چیز دارد دوب��اره بدتر افزایش تمایل به سرمایهگذاری است و هم به معنای افزایش سال گذشته  10درصد رشد نشان میدهد.
خبر خوش بعدی در حوزه اشتغال است .طبق معمول
میشود .مارک زندی ،اقتصاددان ارشد استخدام کارگران در این حوزه.
خبر خوش بعدی مربوط به خریداران و مصرفکنندگان قبول دارم که دورنمای کلی تیره و تار است .میتوانید این
موسسه معتبر مودی همین تازگی
گفت��ه که  40درصد ش��انس ورود است .من هم قبول دارم که آنها هنوز به بازار و آینده اقتصاد را از آن حدود  20میلیون امریکایی بپرسید که یا بیکارند
دوب��اره امریکا به رکود وج��ود دارد .اطمینان ندارند .نتایج نظرسنجی مشترک رویترز و دانشگاه یا در شغلی پارهوقت و کمدرآمد و بیربط مشغول به کارند.
موسس��ه «تحقیق چرخه اقتصادی» میش��یگان که ماه گذشته منتشر ش��د نشان میدهد که اما در حال حاضر نسبت به گذشته تعداد کمتری از مردم
هم که س��ه رکود قبلی ایاالت متحده «انتظار مردم از آینده» به پایینترین حد خود در طول سه ب��رای دریافت مزایای بیمه بیکاری ف��رم پر میکنند .این
را پیشبین��ی ک��رده در گزارش��ی مدعی دهه گذشته رسیدهاست ،یعنی پایینتر از دوران اوج بحران یعنی میزان بیکاری به زودی کاهش خواهد یافت .به نظر
میرس��د وضعیت تولید صنعتی هم در حال بهبود است.
ش��ده یک رک��ود دیگر حتمی اس��ت ،و البته مالی دنیا و همچنین روزهای پس از یازدهم سپتامبر.
قریبالوقوع .و بدون تردید این «احساس» وجود
اما همین دورنمای تاریک هم باعث نش��ده مردم روانه مثال بانک مرکزی فیالدلفیا گزارش داده که شاخص فعالیت
ن��دارد که اوضاع درحال بدتر ش��دن اس��ت .مراکز خرید نش��وند .خردهفروش��ی از آگوست تا سپتامبر تجاریاش از  -17/5در ماه سپتامبر (رکود) به  8/7در ماه
گروه��ی از مردم میخواهند وال اس��تریت را رشدی قدرتمند داشته و این تابستان ،تابستان خوبی برای اکتبر (توسعه) رسیدهاست .اگر همه این شاخصها را کنار
تسخیر کنند و تحلیلگران کمونیست برای آنها فروش��ندهها بودهاست .امریکاییها این سپتامبر نسبت به هم بگذاریم به این نتیجه میرس��یم که اگر چه نمیتوان
سخنرانی میکنند .میانگین واقعی درآمد خانوار در ایاالت سپتامبر گذشته  7.9درصد بیشتر خرید کردهاند .آنها چه گفت اوضاع اقتصاد امریکا خوب اس��ت ،اما میشود گفت
متح��ده از زمان آغاز رکود ح��دود  10درصد کاهش پیدا میخرند؟ همه چی��ز .اما باید پذیرفت که امریکاییها این اوضاع رو به بهبود دارد .البته ممکن اس��ت همه این اخبار
کردهاست :درآمد واقعی امریکاییها در دوران
نیمه خوش زودگذر باش��ند و اوضاع در ماه
بحران مالی دنیا به طور مرتب کم شد و این
دس��امبر به هم بریزد ،اما ب��ه هر حال آمار
کاه��ش در دوران احی��ای اقتصاد هم ادامه
کنونی نشان میدهد که ما در حال دورشدن
پیدا کرد .دیوید کی جانستون ،روزنامهنگار
از رکود هستیم نه سقوط در آن.
برنده جایزه پولیتزر ،هم با بررسی آمارهای
ب��ه هر ح��ال آمارهای مه��م از بهبود
نهادهای مرتبط با تامین اجتماعی متوجه
نس��بی اوضاع خبر میدهند .میزان تولید
ش��ده که نیمی از امریکاییهای شاغل در
ناخالص داخلی ( )GDPکه به طور ماهانه
س��ال گذش��ته درآمدی کمتر از  26هزار
اندازهگیری میش��ود بعد از سکون در بهار،
دالر داش��تهاند .میزان بیکاری در امریکا 9
ش��روع به باال رفتن کردهاس��ت .موسس��ه
آنی الری درصد اس��ت و البته در این آمار آن دسته
تحقیقاتی «مشاوران اقتصاد کالن» تخمین
گزارشگراقتصادی از افرادی که کار پارهوقت و کمدرآمد دارند
زده ک��ه تولی��د کلی در ماه آگوس��ت 0/4
لحاظ نش��دهاند .فروش خانه به پایینترین
درص��د و در ماه جوالی  0/9درصد افزایش
نیویورکتایمز
میزان خود در  13سال گذشته رسیدهاست.
داشتهاست .بنا بر گزارش این موسسه «این
اقتصاد امریکا کمی تکان خورد
اما روندهایی وجود دارند که اقتصاددانان را
رش��د دوماهه نقطه پایانی بود بر عقب گرد
امیدوار میکند.
ی��ک درصدی دو ماه منته��ی به جوالی».
براس��اس گزارش وزارت بازرگانی در سه ماهه سوم امسال اقتصاد امریکا شاهد رشد
درس��ت
مس��کن.
بخش
در
اول از همه
این یعنی رشد تولید ناخالص داخلی قویتر
ساالنه  2.5درصدی بود .این رشد که توسط کارشناسان اقتصادی پیشبینی شده بود در
از
کمتر
خیل��ی
خیلی
ها
ی
امریکای
اس��ت،
شدهاست؛ عالی نیس��ت اما به حال در سه
مقایسه با رشد  1.3درصدی سه ماهه دوم امسال پیشرفتی چشمگیر محسوب میشود.
پیش
روز
چند
همین
خرند.
ی
م
خانه
گذشته
ماهه سوم امسال شاهد رشد  2.7درصدی
بنا بر این گزارش رشد کنونی ناشی از سه عامل است :مردم عادی بیشتر گذشته پول خرج
«اتحادیه ملی دالالن معامالت ملکی» اعالم
تولید ناخالص داخلی بودهایم .این را به هیچ
میکنند ،تجار بیشتر از گذشته پول خرج میکنند و باالخره بازرگانی بینالمللی کمی
کرد میزان خرید خانه از آگوست تا سپتامبر
صورت نمیتوان رکود معنا کرد .اما بدبختانه
رونق گرفتهاست .بنا بر این گزارش از شمار بیکاران امریکایی هم کمی کاسته شدهاست:
کاهش��ی  3درصدی داش��ته ،اما نسبت به
امریکا به تنهایی نمیتواند این روند نه عالی
در ماه سپتامبر حدود  103هزار شغل به اقتصاد امریکا اضافه شد و این هم بیشتر از انتظار
همی��ن دوره در س��ال گذش��ته  10درصد
اما خوب را حفظ کند .اگر رهبران اروپایی
شماری از اقتصاددانان بود .دیوید رسلر ،اقتصاددان ارشد در موسسه نومارا سکیوریتیز در
افزایش نشان میدهد .این هنوز  20درصد
نتوانن��د در مواجهه با بح��ران بدهیهای
نیویورک میگوید« :این یعنی انتظارات ما ،که نیمه دوم سال بهتر از نیمه اول خواهد بود،
کمتر از چیزی است که از یک اقتصاد تقریبا
دولتهای عضو منطقه یورو راهحلی بیابند،
درست بوده .رشد  2.5درصدی چیز معرکهای نیست ،اما در وضعیت کنونی باید خوشحال
سالم انتظار میرود.
این احیای ضعیف میتواند به سرعت متوقف
باشیم؛ این یعنی رشد در نیمه دوم سال بیش از دو برابر نیمه اول سال بوده ».به گفته
وساز
ت
ساخ
بخش
از
اما
خوش
اخبار واقعا
ش��ود .و حتی اگر اروپا بتواند اقتصادش را
تحلیلگران بازار این رشد بیشتر ناشی از این واقعیت است که مردم بیشتر از گذشته جنس
در
سازی
ه
خان
گذشته
ماه
رسد.
به گوش می
درم��ان کند باز هم ح��ال اقتصاد ما به این
میخرند و البته همانطور که انتظار میرود این اجناس عموما کاالهای خانگی بادوام مثل
رشدی
انتظارات
همه
برخالف
متحده
ایاالت
زودیها خوب خوب نخواهد ش��د .سالها
یخچال فریزر است .طبق گزارش وزارت بازرگانی ایاالت متحده سفارش کاالهای بادوام
هم
را
رشد
بیشترین
داش��ت.
درصدی
15
رشد قدرتمند نیاز است تا بیکاری کاهش
در ماه سپتامبر  1.7درصد افزایش داشتهاست .با این همه مصرفکنندگان هنوز نسبت
مثل
خانواری،
چند
واحدهای
وس��از
ت
ساخ
یابد و بحرانهای س��اختاری اقتصاد امریکا
به آینده اقتصاد ایاالت متحده نگرانیهایی جدی دارند .گزارش تازه موسسه تحقیقاتی
آپارتمانها ،داش��تهاند .البته ساختوس��از
درمان شود .اما اوضاع رو به بهبود است .فعال
«کانفرنس برد» نشان میدهد که اطمینان مصرفکنندگان امریکایی به بازار در ماه اکتبر
خانههای تکخانوار هم ش��اهد رش��د بوده
رو به بهبود است.
به پایینترین حد خود از مارس  2009رسیدهاست.
شماره نهم  /مهر و آبان 90
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آیا وال استریت اشغال میشود؟
توگوي فريد زكريا با پل کروگمن ،استیو فوربس ،برت استفنز و کریستیا فریلند
آينده بحران جهاني اقتصاد در گف 
ترجمهكاوهشجاعي:آنچهدرپیمیآیدبخشهایمهمیازگفتوگوهایاخیرفرید
زکریا روزنامهنگار هندی-امریکایی با چند اقتصاددان و تحلیلگر برجستهاست که
اخیرا از سی.ان.ان پخش شدهاست .او با چهار تحلیلگر برجسته گفتگو مي كند كه
اولي استیو فوربس ،رئیس و سردبیر مجله معتبر «فوربس» است که در سالهای
 1996و  2000نامزد انتخابات ریاستجمهوری شد و دومی پل کروگمن اقتصاددان
برنده جایزه نوبل و مقالهنویس «نیویورک تایمز» .برت استفنز معاون سردبیر «وال
استریتجورنال»وباالخرهکریستیافریلندنویسندهحوزهبینالمللدرخبرگزاری
«رویترز» دو كارشناس ديگر حاضر در اين گفتوگو هستند.

پل کروگمن

استیوفوربس

برتاستفنز

کریستیافریلند

زکری�ا :در ابت�دا بپردازیم به جنبش اش�غال وال
اس�تریت که علیه نظ�ام س�رمایهداری کنونی در
امریکا به پا خواسته .دولت اوباما در حال حاضر با دو
چالش روبهروست :اول ،گروهی از نامزدهای تندرو
حزبجمهوریخواهبرایانتخاباتریاستجمهوری
س�ال  – 2012که نماینده جنبش اعتراضی چای یا
زکریا :آقاي كروگمن ش�ما هم مقررات دولتی و به
به سمت فدرال رزرو -بانک مرکزی -حرکت کنند .اگر
تی پارتیاند  -و دوم جنبش اش�غال وال
خصوص تصمیمات بانک مرکزی را
اس�تریت .ب�ه اعتقاد من ب�ا اینکه یکی
دلیل اصلی بحران میدانید؟
ِ
راس�ت راس�ت اس�ت
از این دو جنبش
کروگمن :ما یک سیستم مالی داشتیم که
چ�پ چپ اما هر دو از س�نت
و دیگری
در آن به راحتی میشد مقررات را دور زد
ِ
اروپا با بزرگترین چالش خود از  1945به این طرف روبهروست .اگر بحرانهای یونان و
قدرتمند و کهنسال پوپولیسم امریکایی
و این راه را برای سوءاستفاده باز کرده بود.
ایتالیا حل نشوند ،کل ساختار اروپای پس از جنگ جهانی دوم میتواند از هم بپاشد .البته
ریش�ه گرفتهاند .این جنبشها واقعا چه
این سیستم شکنندهتر از همیشه بود.
معلوم است که سران اروپا باالخره متوجه شدهاند که نمیتوان بحران را پشت گوش انداخت
میخواهن�د؟ این جنبشها به کجا ختم
استفنز :در مورد پوپولیست خطاب کردن
و به زودی چند خرده راه حل آماده میکنند اما از دید من هیچکدام از اینها مشکل اساسی
خواهند شد؟ خب ...آقای کروگمن شما
این جنبش ....من فکر نمیکنم هیچکدام
اروپا را ،که نبود رشد است ،حل نخواهد کرد .اروپاییها ،منظورم اینجا آلمانهاست ،تالش
به ما توصیه کردهاید که جنبش اش�غال
از شماها واقعا به پارک زاکوتی رفته باشید
میکنند راه حلی پیدا کنند که کش��ورهایی نظیر یونان و ایتالیا زیاد خوش به حالش��ان
وال استریت را جدی بگیریم ،نه فقط به
با این آدمهای معترض حرف زده باشید.
نشود .آلمانها احساس میکنند که این کشورها باید فشار را احساس کنند و تنها در این
خاطر قدرت سیاسیش�ان که درواقع به
من ای��ن کار را کردهام .این پوپولیس��م
صورت است که بودجه و عاداتشان را اصالح میکنند .پس راهحل پیچیده خواهد بود :یعنی
دلیل پیامی که این جنبش برای ما دارد.
نیست ،شاید آنارشیسم یا چیزی به کل
هم تالش میکنند بحران را حل کنند اما نمیخواهند سیاستمداران و مردم این کشورها
ترین
کروگمن :بله ....فقط سه سال از بزرگ
متفاوت باشد اما نمیتوانید آنجا جنبشی
هیچ دردس��ری بکش��ند .البته به نظر من مشکل این نیس��ت که یونان دوست ندارد هیچ

و به همین خاطر این اصال چیز بدی نیست.

زکری�ا :آقاي فوربس ،ش�ما هم فک�ر میکنید که
بحران به خاطر بیمس�ئولیتی بخش خصوصی به
وجود آمد؟
فوربس :من امیدوارم معترضان به جای وال اس��تریت

بانک مرکزی اینطور دس��ت و دلبازانه و بدون برنامه به
همه پول قرض نمیداد ما شاهد به وجود آمدن حباب
در بازار مس��کن و ترکیدن آن نبودیم .پس حاال نباید
برندگان و بازندگان این جریان را مقصر شناخت .مقصر
کس دیگری بوده.

يادداشتي از فريد زكريا

حقیقت یازدهم سپتامبر روشن شود ،اما
پوپولیست نیستند .ضمنا همه شعارهای
آنها علیه وال اس��تریت نیست .آنها علیه
بانک مرکزی هم شعار میدهند.
زکری�ا :خانم فريلند ش�ما هم آنجا
بودهاید؟
فریلن�د :بله ،آنجا رفتهام .خیلی دشوار

نگر
آینده

نیس��ت .ش��جاعت خبرنگاران��ه
نمیخواهد .من با استفنز مخالفم.
من فکر میکنم جنبش اشغال
وال استریت ،مثل جنبش چای،
از خشم حقیقی مردم سرچشمه
میگیرد .حقوق ماهیانه آنها پایین
اس��ت ،رش��د اقتصادی
را احس��اس
نمیکنن��د و
نگ��ران خانه و
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بحران بانکی ما از دهه  1930به این طرف
گذش��ته و یکی از دالیل آغاز این بحران
افراطکاریهای صنعت مالی امریکا بود .و
دولت از بودجه عمومی خرج کرد و آنها را
از تنگنا نجات داد .و ما همچنان در یک
بحران اقتصادی هستیم .و بالفاصله بعد از
فروکش کردن بحران بانکی کشور ،بحث
در مورد آنها متوقف شد .مقامات سواالت
زیادی را بدون پاسخ گذاشتند :اینکه این
بانکداران که بودن��د ،چرا از آنها حمایت
کردیم و چرا آنها هزینه کمی پرداختند و
دولت چه کار کرده تا جلوی بحران بعدی
را بگیرد؟ دولت به جای پاسخ به همه این
سوالها ،س��والهای تازهای مطرح کرد:
خدمات تامین اجتماعی کدامتان را باید
قطع کنیم؟ و با این کسری بودجه چه کار
کنیم؟ و حاال این معترضان ،که همه جور
آدمی در بینشان پیدا میشود ،دوباره این
سواالت بیجواب قبلی را مطرح کردهاند.

فداکاریای بکند و س��ختیای بکش��د .آنها در چند مورد تصمیمات دشواری گرفتهاند .اما
بودجه یونان اوضاع خوبی ندارد چون دورنمای رشد اقتصاد این کشور تیره و تار است .اقتصاد
یونان برای جذب سرمایه و سرمایهگذاران چه کار باید بکند؟ کشورهای اروپایی برای حل
کامل مشکالتشان باید به این سواالت جواب بدهند .اقتصاد ایتالیا حدود یک دهه است که
رشدی به خود ندیده .اگر قرار باشد ایتالیا یک دهه دیگر هم راکد بماند حل مقطعی بحران
بدهیهای این کشور بیفایده خواهد بود .حتی آلمان هم از این روند مصون نیست .میانگین
رشد ساالنه اقتصاد آنها حدود  1.5درصد بوده و مقامات آلمانی میدانند که با روند منفی
رشد جمعیت در  5تا  7سال آینده ،رشد اقتصاد آنها میتواند به سالی یک درصد برسد .آنها
در این صورت موتور ضعیفی برای اروپا خواهند بود .مشکل رشد در کوتاهمدت نیازمند
سرمایهگذاری است و در بلندمدت نیازمند اصالحات رادیکال .مسئله اینجاست
که اقتصادهای غربی ،با دستمزدهای باال ،سوبسیدهای سخاوتمندانه به طبقه
متوسط ،و باالخره مقررات تنظیم بازار و سیستمهای مالیاتی پیچیده ،خشک
و متصلب شدهاند .آنها حاال از سه جبهه تحت فشار قرار گرفتهاند )1 :جمعیتی:
مردمی که آرامآرام پیر میشوند  )2تکنولوژیک :که به شرکتها اجازه میدهد با
آدمهای کمتری کار بیشتر انجام بدهد و  )3جهانی شدن :که کارخانهها و موسسات
خدمات��ی اجازه داده به خاطر کاهش هزینهه��ا در هر جای جهان که
بخواهند مشغول به کار شوند .اگر اروپا ،و البته امریکا ،نتوانند خود
را با دورنمای تازه وفق دهند ،ممکن اس��ت از این بحران جان
سالم به در برند ،اما به سرعت وارد بحران بعدی خواهند شد.

اگر اروپا ،و البته
امریکا،نتوانند
خود را با دورنمای
تازه وفق دهند،
ممکن است از این
بحران جان سالم
به در برند ،اما به
پوپولیستیراشناساییکنید.آنهاشبیهآن سرعت وارد بحران
دسته از افرادی هستند که میگویند باید بعدی خواهند شد
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بانک تاس��یس شد .وقتی چند س��ال بعد تورم درمان
شد ،بانکها رفتند و قهوهخانهها برگشتند .وقتی شما
یک واح��د پولی با ثبات و محیط پرثبات دارید چنین
افراطکاریهایی دیده نمیشود.
استفنز :من نمیدانم که اعتراضات آن بیرون را میتوان
جنبش��ی واقعی به حس��اب آورد یا نه .اما میدانم که
مشکل واقعی بیکاری است .در طول ماههای اخیر آمار
بیکاری زیر  9درصد نیامده .این یعنی برای هر ش��غلی
که به وجود میآی��د پنج نفر متقاضی وجود دارد .آمار
بی��کاری در میان جوانان  18درصد اس��ت .و دولت در
این سه سال برای اشتغالزایی چه کار کرده؟ ببینید از
وقتی این اعتراضات شروع شده دولت توافقنامه تجارت
آزاد با کره جنوبی ،پاناما و کلمبیا امضا کرده .خود کاخ
سفید گفته که توافقنامه با کره جنوبی باعث ایجاد 70
هزار شغل جدید میشود .چرا این توافقنامه که دولت
قبلی بر سر آن مذاکره کرده بود سه سال تمام روی میز
باقی مانده بود؟
فوربس :پنج سال پیش بر سر آن مذاکره کرده بودند.
استفنز :به نظرم باید از واشنگتن پرسید که چرا شغل
تازهای به وجود نمیآورد.

فوربس :دالر
ضعیف است و در
موردمالیاتها
بالتکلیفیوجود
دارد .اگر اوباما
دست به هیچکاری
نمیزد االن اوضاع
بهتر بود

نگر
آینده
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شغلشان هستند .این خشم واقعی است .مردم از چیزی
ناراحتند و آدم بدها را مقصر میدانند .پس این جنبشی
پوپولیستیاست.
کروگمن :به همین خاطر کس��انی مثل من از این روند
اس��تقبال میکنند .نمیش��ود قصور عظیم و پرهزینه
بخش خصوصی را به کمک پ��ول عمومی پاک کرد و
از آن حرفی نزد .ش��ماها میگویید دولت مقصر است،
من میگویم نه .مردم اما متوجه شدهاند که بانکداران از
بحران سود بردهاند و بقیه را به دردسر انداختهاند .خیلی
خوب است که مردم این را درک کردهاند.
فریلن�د :خب فکر نمیکنید بانک��داران به خاطر غلط
بودن قواعد این بازی بود که توانستند این کار را بکنند؟
میخواهم بگویم آنهایی که در وال استریت مشغول به
کارند که دیو نیس��تند .آنها بدتر از افراد شاغل در «بی
استریت» تورنتو نیستند .موسسات مالی به دنبال سود
خود هس��تند ،اما کانادا درگیر بحران مالی نش��د و ما
شدیم .این قوانین است که مشکل دارد.
زکریا :این سوال را از فوربس میپرسم چون او یک
مدیر کهنهکار اس�ت .این مدیران عامل و روسای
موسسات مالی بزرگ حقوق و مزایای عالی دریافت
کردهاند .نه مثال  2برابر دیگ�ر مدیران ،که  6برابر
آنها .آن هم در زمان بحران.
فوربس :درست است.
زکری�ا :خب م�ردم ای�ن را میبینن�د و عصبانی
میشوند.
فوربس :ببینید ...وقت��ی دولت به واحد پولیاش ضربه

میزن��د از این برندگان مصنوعی خواهیم داش��ت .در
دهه  70هم از اینها داشتیم :شرکتهای نفتی و معدود
ش��رکتهای دیگر س��ود سرش��اری میبردند .جوزف
اس��تیگلیتز به نکته جالبی اش��اره کرده :پس از جنگ
جهان��ی دوم وقتی که اتریش دچار تورم وحش��تناکی
ش��ده بود ،در هر گوشه خیابان ،به جای قهوهخانه یک

زکریا :آقای کروگمن ...اس�تفنز میگوید که دولت
برای اشتغالزایی تالش زیادی نکرده .شما به طور
بنیادین معتقدید که بهترین راه برای ایجاد شغل
خرج کردن پول دولت است .درست میگویم؟
کروگمن :بله ...به نظرم با این توافقنامههای تجارت آزاد

اینقدر ش��غل ایجاد نمیش��ود .آنچه ما نیاز داریم یک
افزایش بزرگ تقاضا در بازار است .و هنگامی که بحران
وجود دارد تنها راه رسیدن به چنین وضعیتی این است
که دولت خیلی بیشتر از گذشته پول خرج کند .ما حاال
داریم دوباره اش��تباهات دوران رکود بزرگ در دهه 30
را تکرار میکنیم .ما تزریق بس��تههای محرک مالی به
اقتصاد را سریع متوقف کردیم .دولت خیلی زود دستش
را از جی��ب بیرون آورد .به همی��ن دالیل بود که رکود
بزرگ ،بزرگ شد.
استفنز :اما من فکر میکنم ما داریم تجربه ژاپن را تکرار
میکنیم .ش��ما از بستههای محرک مالی بیشتر حرف
میزنید .اما ما اخیرا بزرگترین بسته محرک مالی تاریخ
امری��کا را به اقتصاد تزریق کردیم .و نتیجهاش؟ چیزی
بهتر از یک احیای نیمبند بدون اشتغالزایی نصیبمان
نشده.

زکریا :من خودم هیچوقت متوجه نش�دم که این
پول�ی که دولت خرج ک�رد به چ�ه دردی خورد...
درس�ت اس�ت که با این پول دولت کاری کرد که
مثال معلمان مدارس یا آتشنشانها اخراج نشوند...
اما آیا این بس�تهها باعث شد بخش خصوصی هم
ش�روع کند به اس�تخدام؟ آیا واقعا این بستههای
محرک باعث شد اقتصاد تکان بخورد؟
فوربس :نه ...نه .اصال این ایده که دولت میتواند اقتصاد

را به این ش��کل به حرکت وا دارد اشتباه است .آنها آن
چند تریلیون دالر را از کجا آورده بودند؟ از بهش��ت که
نیامده بود! آنها یا پول قرض کردند یا اس��کناس چاپ
کردند که این را میتوان نوعی وضع مالیات به حساب
آورد .پس آنها منابع را از بخش خصوصی گرفتند و به
بخش عموم��ی دادند .این پول بدون ش��ک در بخش
خصوصی سازندهتر بود.
زکریا :اما بخش خصوصی االن پول ذخیره میکند،

چون میترسد.

فورب�س :چون دالر ضعیف اس��ت و در مورد مالیاتها
بالتکلیفی وج��ود دارد .اگر اوباما دس��ت به هیچکاری
نمیزد االن اوضاع بهتر بود.
کروگمن :به همین خاطر است که میگویم ما به جنبش
اش��غال وال استریت نیاز داریم چون از دید من افرادی
مثل استیو فوربس فقط و فقط یک سفسطه  80ساله
اقتصادی را تکرار میکنند .جالب اینجاست که آنها پس
از یکی از بزرگترین شکستهای سیاستهای اقتصادی
محافظهکاران��ه در تاری��خ این چنین بح��ث را عوض
میکنند .خدا را ش��کر که جنبش اشغال وال استریت
راه افتاد تا به عقب نگاه کنیم و بپرس��یم :کجای راه را
اشتباه رفتیم؟ نباید دولت به خاطر مردم کار بیشتری
انجام میداد؟
فوربس :تا به حال کی اتفاق افتاده که خرج کردن عظیم
توس��ط یک دولت در زم��ان صلح باعث احیای اقتصاد
بشود؟
کروگمن :چرا باید جنگ تفاوتی به وجود بیاورد؟ آنچه
ما میدانیم این است که با هر وقت دولت پول کم خرج
کرده...
فوربس :پس ش��ما میگویید که دولت در زمان جنگ
جهانی دوم با خرج کردن اضافی توانست اقتصاد را احیا
کند...
کروگمن:بله.
فوربس :ما  12میلیون سرباز داشتیم که از محیط کار
خارج ش��ده بودند ...و بعد از جن��گ دولت هزینهها را
کاهش داد...
کروگم�ن :ش��ما واقعا میخواهید این برنامه را به جای
دیگری بکشانید؟ این چه بحثی است؟ باید بگویم در طول
دو سال گذشته تحقیقات اقتصادی جدی روی مسئله
خرج کردن یا خرج نک��ردن دولت در دوره رکود انجام
شده .آیا واقعا فکر میکنید که اگر دولت هزینههایش
را پایین بیاورد باعث توس��عه اقتصاد میشود؟ صندوق
بینالمللی پول تحقیقات دقیقی در این زمینه انجام داده
و به نتایج خیلی جالبی رسیده .ماجرا به همان صورتی
که تحلیلگران کینزی توضیح میدهند...
زکریا :به س�وال اس�تفنز جواب نمیدهید؟ چون
دولت ژاپن هم برای مقابله با رکود در امور زیربنایی
سرمایهگذاری هنگفتی انجام داد اما...
کروگمن :آنها در واقع به صورت قطرهچکانی این پولها

را خرج میکردند .پول زیادی خرج ش��د اما نه به طور
م��داوم .اگر وضعیت آنها را به صورت س��االنه بررس��ی
کنید میبینید که هر سالی که آنها پول بیشتری خرج
کردند اقتصاد شروع به رشد کرد .هر سالی که آنها عقب
کشیدند اقتصاد دوباره غرق شد.
اس�تفنز :اصال بیایید فرض کنیم -فقط فرض کنیم-
که تزریق بس��تههای محرک مالی به اقتصاد میتواند
باعث احیای آن بشود .حاال این سوال پیش میآید که
دولت واقع��ا چطور باید آن پول را خرج کند؟ ببینید...
اقتصاددانان در مورد چرایی شکس��ت طرح تزریق پول
به اقتصاد تحقیق کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که
دولت واقعا نمیداند که این پول را باید کجا خرج کند.
برویم در حوزه انرژی خورشیدی پول خرج کنیم؟ پول
را بدهی��م به معلمان مدارس؟ چ��ه کار کنیم؟ از کجا
بدانیم که سرمایهگذاری در کدام حوزه جواب میدهد و
آینده را تکان خواهد داد؟

فریلند :قرار نیست مطمئن باشیم که با سرمایهگذاری
در فالن حوزه همه چیز تغییر میکند .مسئله اینجاست
که هنگام رکود مجبوریم ب��ا پول خرج کردن از طرف
دولت ،اقتصاد را تکانی بدهیم...
اس�تفنز :و تزریق بستههای محرک مالی توسط دولت
امریکا باعث شد اقتصاد تکان بخورد؟
فریلند :سوال اساسی اینجاست که اگر بستهها را تزریق
نمیکردیم چه میشد؟ نمیتوانیم بگوییم خب اقتصاد
که بیعیب نیست پس...
اس�تفنز :اما  800میلیارد دالر هزینه کردن برای پاسخ
به یک سوال...
فریلند :پس میگویید تزریق جواب نداده...
اس�تفنز 850 :میلیارد دالر س��رمایه که در جای خود
خرج نشد...
فریلن�د :اگر این پول خرج نمیش��د افراد بیش��تری
بیکار میماندند ...به نظرم طبقه متوسط ضرر بیشتری
میکرد ...یعنی آدمها با ش��غلهای حس��ابی که ضربه
نمیخوردند ،باغبانها یا گارسونها هم که کار خود را
داشتند ...اما این وسط ...افراد طبقه متوسط که بیشترین
ضربه را از بحران خوردهاند باید چه کار میکردند؟ همان
طبقه متوسطی که آقای فوربس سنگشان را به سینه
میزند...
فوربس :در دهه  1980منتقدان رونق اقتصادی ریگان
میگفتند که دولت او به مردم بیتوجه اس��ت و طبقه
متوس��ط امریکایی از بین خواهد رفت .اما معلوم ش��د
که در آن دوران و متعاقب آن حدود  40میلیون شغل
ایجاد ش��ده ،برای فقرا ،ب��رای ثروتمندان و برای طبقه
متوس��ط .صنایع کامال جدیدی در آن دوران به وجود
آمد .اس��تفنز درست میگوید ...شغلهایی که ما حتی
تصور نمیکردیم رشد کنند ...چه کسی  12سال پیش
میتوانست تصور کند آیپاد یا آیفون به وجود میآید و
به برای تولید آن این همه آدم سر کار خواهند رفت؟ این
را دولت به وجود آورده بود؟

زکریا :خب دیگر وقت نداریم و مجبورم فقط یک
سوال دیگر بپرسم .شما درباره واحدهای پولی زیاد
تحقیق کردهاید و زیاد نوشتهاید و یکی از منتقدان
اولیه یورو بودید .س�والم خیلی سادهاست .به نظر
شما کدام سناریو اتفاق خواهد افتاد؟ آیا آلمانها
مجب�ور میش�وند چک بنویس�ند و کش�ورهای
دردسرساز را نجات دهند یا این کار را نمیکنند و
یورو واقعا در معرض نابودی قرار دارد؟
کروگم�ن :یورو در معرض ناب��ودی قرار دارد .اما به نظر

من آلمانها از عواقب شکست یورو به خصوص تبعات
سیاس��ی آن میترس��ند و راهی پیدا میکنند تا آن را
حفظ کنند .اما به هر حال در مقایسه با یک سال پیش،
من نسبت به آینده یورو بدبینتر شدهام و مثل قبل به
تالش آلمان برای نجات آن مطمئن نیستم.

رکود تمام نشده که از نو شروع شود
گفتوگوي فريد زكريا با تحلیلگر ارشد روزنامه «فاینشنال تایمز»
مارتین وولف ،روزنامهنگار انگلیسی و تحلیلگر
ارشد روزنامه «فاینشنال تایمز» یکی از بزرگترین
و تاثیرگذارترین ناظران اقتصاد دنیا است که در
توگویی با فرید زکریا از دید کالن به بحران مالی
گف 
کنونی نگاه میکند .متن گفتو گوی آنها را در ادامه
میخوانید:
زکری�ا :آقای وولف از دید ش�ما این خطر وج�ود دارد که
ایاالت متحده دوباره وارد رکود شود؟
وولف :جواب من منفی است چون ایاالت متحده هنوز از رکود

اول خارج نشده که بخواهد وارد دومی شود .این هم برای امریکا
صدق میکند و هم برای تمام اقتصادهای بزرگ توس��عهیافته
دنیا ،البته به جز کان��ادا .برونداد این اقتصادها هنوز هم اندازه
یا پایینتر از س��ال  ،2008یعنی زمان آغاز بحران اس��ت .آنها
اصال وارد روند احیای واقعی نش��دند.حاال سوال اینجاست که
آیا ممکن اس��ت طی یکی دو س��ال آینده اوضاع آنها خرابتر
شود یعنی وضع حتی از سال  2008هم بدتر شود؟ بله ،کامال
امکانپذیر اس��ت .به اعتقاد من یک جور رکود -چیزی شبیه
وضعیت حاال -میتواند چند سال دیگر ادامه پیدا کند.

زکریا :و چه چیزی باعث میش�ود از این وضعیت خالص
ش�ویم؟ منظورم به ط�ور بنیادین اس�ت ...مردم معمولی
تالش میکنند همچنان پول پسانداز کنند :نرخ پسانداز
امریکاییها به حدود  5درصد رسیده (قبال این میزان صفر
یا منفی بود) .پس این احس�اس وجود دارند که باید پول
پسان�داز کرد چون اوضاع آرام نش�ده .مصرفکنندگان
امریکایی به شدت محتاط شدهاند و احتماال تا موقعی که
نرخ پس انداز به  7 ،6یا  8درصد نرس�د ش�روع به خرید
نخواهند کرد .چه کار باید بکنیم؟
وولف :بدون تردید سیاس��تگذاران نباید اینقدر اشتباه کنند.

آنها باید از اشتباهکاری دس��ت بردارند چون این باعث نابودی
اطمینان مردم میش��ود .این روند هم در اروپا دیده میش��ود
و ه��م در امریکا .دوم اینکه باید این را بپذیریم که روند بهبود
اوضاع بس��یار آرام و بلندمدت خواهد بود :بازار مسکن آرامآرام
پرثبات میشود ،روند کاهشی سرمایهگذاری در این بازار متوقف
میشود و این هم بر اروپا تاثیر میگذارد و هم بر امریکا .و باالخره
نرخ بیکاری واقعا تثبیت میشود .در این زمان است که اوضاع
مالی خانوادهها بهتر میشود .باید بپذیریم که احیا سریع اتفاق
نخواهد افتاد .و همزمان دولتها باید سیاست سختگیرانهای را
در پیش بگیرند تا از احیای اقتصاد حمایت کنند .این سیاست
پر از ریسکی است و البته ممکن است در میان مردم محبوب
نباشد .اما ما نیازمند سیاستهای پولی و مالی تهاجمی هستیم.
چارهای نداریم.

زکریا :آیا ما نمیتوانیم از بریتانیاییها درس بگیریم؟ چون
آنها هم به وضعیتشان خوب نگاه کردند و به این نتیجه
رس�یدند که باید اطمینان را به بازارها برگردانند؛ اما آنها
راهی متفاوت در پیش گرفتند :از مخارج دولت کاستند،
سیاس�ت ریاضت اقتص�ادی در پیش گرفتند و کس�ری
بودجهش�ان را پایین آوردند .و این واقعا باعث بازگش�ت
نسبی اطمینان به بازار ش�د .درجه اعتبار انگلیسیها از
همه کش�ورهای اروپایی بیشتر است .اما آیا این سیاست
به جز اعتبار بر خود اقتصاد هم تاثیر گذاش�ت و رش�د را
باال برد؟
وول�ف :موافق��م که ما به چنین طرحی نیاز داش��تیم اما هم

زکریا :مارتین وولف ،گفتوگو با شما همیشه لذتبخش است.
فقط کاش کمی خوشبینتر بودید .شاید در مصاحبه بعدی...
وولف :من هم امیدوارم خوشبینتر بودم.

نگر
آینده

خیلی جاهطلبانه بود و ه��م انعطافناپذیر .تاثیر این طرح بر
اقتصاد انگلیس کامال روشن است :رشد اقتصاد کامال متوقف
ش��د .اقتصاد ما کامال راکد است .درسی که ما از انگلیسیها
میگیریم کامال روشن است :وقتی یک بخش خصوصی خیلی
محتاط داریم ،وقتی بازار مسکن به شدت ضعیف است و وقتی
بخ��ش خصوصی فقط و فقط پول ذخیره میکند دولت باید
پ��ول خرج کند .این وظیفه دولت اس��ت .هر زمان که دولت
در چنی��ن وضعیتی ش��روع کرد به کاهش کس��ری بودجه،
یعنی سیاستی اش��تباه در پیش گرفتهاست .من هنگام آغاز
طرح ریاضت اقتصادی ای��ن را پیشبینی و اعالم کرده بودم.
دقیقا همان اتفاقی افتاد که گفته بودم.من واقعا امیدوارم که
ایاالت متحده از انگلستان الگو نگیرد چون امریکا برای جهان
خیلی مهمتر است .وقتی انگلیسیها اشتباه کنند زندگی در
دنیا عوض نمیشود .اما اگر ایاالت متحده به یک رکود جدی
باز گردد ،که من واقعا نگران این مسئله هستم ،آنوقت عواقب
آن بر کل دنیا تاثیر خواهد گذاشت .اعتماد به اقتصاد امریکا و
دیگر اقتصادهای غربی به شدت لطمه خواهد خورد.این یک
واقعه محلی کماهمیت نیست .مشکل امریکا بر باقی نقاط دنیا
تاثیرمیگذارد.

وقتی یک بخش
خصوصیخیلی
محتاط داریم،
وقتی بازار مسکن
به شدت ضعیف
است و وقتی بخش
خصوصی فقط و
فقط پول ذخیره
میکند دولت باید
پول خرج کند .این
وظیفه دولت است
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زکریا :پس ش�ما میگویید ک�ه دولت باید بیش�تر برای
اش�تغالزایی تلاش کند ،دول�ت باید در زیرس�اختها
سرمایهگذاری کند ،به شرکتها معافیت مالیاتی پیشنهاد
کند تا آنها به سرمایهگذاری مشتاق بشوند .و بانک مرکزی
هم باید به دخالت بیشتر در بازار ادامه بدهد :مثال همین
تلاش دوبارهاش در پایینت�ر آوردن نرخ به�ره .اما باید
بپذیری که این سیاستها در ایاالت متحده اصال محبوب
نیستند.؟

وولف :موافقم .اینها موضوعاتی به شدت جنجالیاند .من شخصا
هی��چ تردیدی ندارم که دولت باید این کارها را انجام بدهد .به
اعتقاد من ما در غرب همان اشتباهی را میکنیم که ژاپنیها در
سال  97انجام دادند :خیلی زود مداخله در اقتصاد راکد را متوقف
کردند .همان اشتباهی که روزولت در  1937در امریکا انجام داد.
دولت ژاپن اگر از  1997به بعد هم پول به اقتصاد تزریق میکرد
شاید وضعشان اینگونه نمیشد .دولت اوباما هم پیش از آنکه
بخش خصوصی جان بگیرد طرح تزریق بستههای محرک مالی
را متوق��ف کرد .قبل از آنکه بخش خصوص��ی دوباره به خرید
و فروش تمایل پیدا کند اوباما دس��ت از خرج کردن برداشت.
میدانم که این عقیدهام جنجالی است ،اما با عقل سلیم جور در
میآید .نمیدانم مخالفان تزریق پول به اقتصاد چه فکر میکنند.
آیا آنها واقعا میخواهند ما انقباض اقتصادی را تجربه کنیم؟ از
دید من در مرحله کنونی قطع تزریق پول به اقتصاد عاقبتی جز
کوچک شدن آن نخواهد داشت .پس من فکر میکنم که طرح
اخیر رئیسجمهور شما برای اشتغالزایی چیز بدی نبودهاست.
فقط فکر میکنم این طرح خیلی کوچک است.
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کسب و کار

کارآفرینی
که میخواهد ملی باشد

داستان کارآفرینی غالمعلی سلیمانی ،موسس شرکت «کاله» ،و یک دنیا تجربه در صنایع غذایی
سعید پویان

در ایران کمتر کس��ی اس��ت که « کاله»
را نشناس��د و طعم محصوالت آن را نچشیده
باشد .در هر فروشگاه و سوپرمارکتی میتوان
محصوالت لبنی و گوشتی کاله را یافت و تنوع
موجود در این محصوالت را به چشم دید .تنوع
و کیفیتی که پش��ت آن ی��ک نام خودنمایی
میکند؛ غالمعلی س��لیمانی 66 ،ساله و اهل
آمل .مردی که با پش��تکار و اراده خود کاله را
تاس��یس و تبدیل به برندی معتبر در صنایع
غذای��ی ایران ک��رد .مرور زندگ��ی غالمعلی
سلیمانی یک واقعیت را بیش از هر چیز نمایان
میکند و آن اینکه بدون پش��تکار و پذیرش
ریس��ک نمیتوان به موفقیت رسید .موسس
کال��ه اما هر دو ویژگی را داش��ته و با تکیه بر
این دو توانایی است که امروز میتواند مدیریت
شرکتهای متعدد خود در صنایع غذایی را به
مدیران جوان بسپارد و تجربه گرانقدر خود را
با آنها تقسیم کند.
غالمعلی س��لیمانی متولد  1325در شهر
آمل است و دوره دبستان و دبیرستان خود را
نیز در همان ش��هر گذراند و بعد عازم تهران
ش��د .در خانوادهای صددرصد مذهبی بزرگ شدهاست.
پدرش وکیل دادگستری بود و انسانی مومن و معتقد.
غالمعلی که به قصد ادامه تحصیل به تهران آمده بود،
در دانش��گاه ملی پذیرفته میش��ود و در رشته ریاضی
ش��روع به تحصیل میکند؛ رش��ته تحصیلیای که در
سالیان بعد بس��یار به کارش میآید .بهرغم زندگی در
خانوادهای مرفه اما از سال دوم دانشگاه مشغول به کار
میشود و شهریه دانشگاه را پرداخت میکند ،مسئلهای
که دلخوری پدرش را موجب میش��ود .اما او عزم خود
را جزم کرده بود و از س��ال س��وم دانشگاه یک تصمیم
استثنایی میگیرد؛ تصمیم میگیرد که دیگر به دانشگاه
ش��هریه ندهد و پای تصمیماش نیز میایستد .روایت
خودش از آن تصمیم چنین اس��ت« :اولین کسی بودم
که به دانش��گاه ملی ش��هریه ندادم .خدا رحمت کند
پروفس��ور پویان را که میگفت :چرا شهریه نمیدهی؟
گفتم :پول ندارم چه کار کنم ،حاضر نیستم کار کنم و
پول شهریه بدهم .با این همه پول نفت چه اثری دارد که
من شهریه بپردازم یا نپردازم؟ گفت :سال قبل چه کار
کردی؟ گفتم :سال قبل از بانک گرفتم .گفت :چرا االن
نمیگیری؟ گفتم :صالح نمیبینم ،حاال من باید بمانم یا
بروم؟ گفت :بمان .بعد گفتم :استاد شما ماهیانه سیصد

تومان به دانشجویان پرداخت میکنید .امکان دارد به من
هم این پول را بدهید؟ گفت :نمیدانم تو آمدی شهریه
بپردازی یا شهریه بگیری؟ با این وجود پذیرفت ماهیانه
آن س��یصد تومان را به من نیز بپردازد ».و بدینترتیب
غالمعلی سلیمانی ،از سایردانشجویان همدورهاش پیشی
گرفت و با اینکه در خانوادهای مرفه بزرگ ش��ده و نیاز
مالی نداشت اما همواره در فکر راه انداختن کسبوکاری
برای خود بود.
پ��س در دوران دانش��جویی بیش��تر از ماهانه هزار
تومان درآمد داشت .سیصد تومان از دانشگاه میگرفت.
هفتهای دو روز هم در یک مدرسه کار میکرد و ماهیانه
سیصد تومان از آن جا درآمد داشت .ششصد یا هفتصد
تومان هم در ماه از تدریس خصوصی کسب میکرد و
به همین دلیل وضع مالیاش از بقیه دانشجویان بهتر
بود« :عقیده داش��تم باید پول در بیاورم تا بهتر زندگی
کنم .ازهمان موقع میگفتم با کس��انی که کار میکنم
حتما نباید پول داش��ته باش��ند باید یک طوری آنها را
شریک کنم .میگفتم شما شریک شوید این حقوقتان
این هم حق شراکتتان .دیگر هر روز نمیآمدند به من
بگویند حقوقمان کم است .درواقع ،هر چه درآمد بهتر
بود دریافتی آنها هم بهتر بود .تولید را به آنهایی سپردم

که تجربه داش��تند .البته برای شریک کردن
آدمها هم منطقی داش��تم ،هم��ه این افراد را
بر اس��اس روابط و برخوردهایی که داشتم به
خوبی میشناختم .بر اساس این شناخت هر
ک��دام از آنها را برای کاری انتخاب میکردم و
در کار با او شریک میشدم».
غالمعلی سلیمانی بعد از پایان تحصیالت
و آغ��از خدمت س��ربازی نیز همچن��ان کار
میکرد .هم در دانشس��را درس میداد و هم
تدریس خصوصی میکرد و در همان ایام بود
که شرکتی کوچک تاسیس کرد برای فروش
پروفورم« :از سال  50تا  57که به صورت جدی
کار را شروع کردم ،دو شرکت تاسیس کردم.
یکی همان شرکت پروفورم و شرکت دیگری
هم به نام marketing service & research
که با یک آمریکایی و یک هندی تاسیس کرده
بودم .این شرکت درآمدی داشت و هزینههای
شرکت دیگر را نیز جبران میکرد .و برای بقیه
مخارج هم از بانک وام میگرفتیم .انقالب که
شد آن دو از ایران رفتند و در آن فضا شرکتها
عمال سودآوری نداشتند ».در این ایام بود که
باز هم رشته دانشگاهی به داد او رسید و باز هم تدریس
خصوصی اصلیترین منبع درآمد او شد ،از راه تدریس
خصوصی ه��م امورات خ��ود را میگذراند وهم حقوق
کارمندان شرکتش را پرداخت میکرد.
پذیرش ریسک و موفقیت در کار
اما کاله از کجا استارت خورد؟ سال  1356غالمعلی
سلیمانی مکانی را از خواهرش باالتر از قیمتی که آنها
برای اجاره گذاشته بودند ،کرایه میکند« :گفتند :مگر
تو پول داری؟ چطور میتوانی ای��ن کرایه را بپردازی؟
گفتم :نه ،کار میکنم پول در میآورم و کرایه ش��ما را
میپردازم ».از صفر شروع میکند و پخش سوسیس و
کالباس را با شرکت کالباسسازی گیالن آغاز میکند:
«آن زمان پودر سیر کیلویی  28تومان بود و ما از چین
پروفورم گرفته بودیم کیلویی هفت تومان .حتی هفت
هزار تومان هم نداش��تم که یک تن پودر س��یر بیاورم
و کار را راه بیندازم .ش��رکت گیالن قبول کرد پنج تن
درخواست بدهد و پنج تن برایش آوردیم .نتیجه اینکه
یک روز مدیر شرکت گیالن آمد و گفت اال و بال باید با
من کار کنی .تو آدم پیگیر و سالمیهستی ».در نهایت
با ش��رکت گیالن به توافق میرسد که پخش گیالن را
راه بیاندازد و خرید موادش��ان را از خارج و داخل تامین
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کند .در مدت دوماه ،تولید کارخانه س��ه برابر میشود
و از تولید روزی چهارتن به روزی دوازده تن میرس��د:
«کارگرها را تش��ویق میکردم روز و ش��ب کار کنند و
دستمزدشان را هم خودم میدادم .آن طرف در پخش
سود میبردم و روزی پنج تومان یا ده تومان به کارگرها
م��یدادم و آنها هم میماندن��د و کار میکردند ».مدیر
شرکت گیالن ،میکائیلیان شریکی داشت که چندان دل
خوشی از سلیمانی و فعالیتهایش نداشت و درنتیجه
نارضایتیهایش ،سلیمانی مجبور به ترک شرکت گیالن
شد « :بعد از فوت میکائیلیان همسر ایشان دوباره سراغ
من آمد و گفت ،شما باید در تولید به ما کمک کنید و
بدون اینکه شریکش متوجه شود من در تولید با ایشان
پانزده در صد سهیم شدم و کار را شروع کردیم .ظرفیت
کارخانه را همان دوازده تن حفظ کردم».
همه به اضافه یک نفر
اما کار قرار بود گس��ترش یابد و یافت .ماجرا از این
قرار بود که شرکت گیالن دستگاههایی داشت که هنوز
نصب نشده و شریک میکائیلیان مانع نصب دستگاههای
تازه بود .پیش��نهاد س��لیمانی اما به همسر میکائیلیان
چنین بود« :گفتم کارخان��ه که حتما نباید در گیالن
باشد .میتوانیم در آمل کارخانه بزنیم .مجوز گرفتیم و با
یکی از دوستان که تجربه کار در شرکتهای پیچک ،و
یکویک را داشت صحبت کردم و از او خواستم با ما کار
کند .اما خانمش گفت من آمل زندگی نمیکنم و دوست
دارم تهران و یا شیراز بمانم .ایشان در وزارت صنایع کار
میکرد گفتم شما یک مجوز کالباسسازی برای من در
تهران و یا شیراز بگیر آن وقت ما هم میآییم آنجا».
خالصه ماشینها از کارخانه گیالن به شیراز منتقل
و کارخانه آماده و مشغول به کارشد .اما بازهم یک اتفاق
ساده ،یک نقطه عطف شد برای گسترش فعالیتهای
سلیمانی« :یک روز ساعت شش صبح داشتم میرفتم
دفتر که یکی از ای��ن پخشکنندههای دورهگرد به نام
شاطر حس��ین جلوی من را گرفت و سالم کرد .گفتم
چطوری؟ زد توی س��رش و گفت بدبخت شدم .گفتم
چرا؟ گفت من ،نه تا بچه داش��تم دیروز خانمم یک دو
قلو به دنیا آورد ،حاال شدند یازده تا و ماندهام این یازده تا
بچه را چطوری سیر کنم .واقعیتش برای شاطر حسین
ناراحت ش��ده بودم .همان موقع یکی از مشتریها که
برایش دو دس��تگاه همبرگرزنی وارد کرده بودم با من
تماس گرفت و گفت من این دو دستگاه را نمیخواهم
و اینه��ا را رد کن و پولش را برایم بفرس��ت .عصر رفتم
یک چرخ گوش��ت خریدم و تصمی��م گرفتم در دفتر
تهران همبرگرسازی راه بیندازم .با آدمهایی که در این
زمینه کار کرده بودند صحبت کردم و از آنها خواس��تم
همبرگرس��ازی را یادم بدهند .روز اول از ساعت شش
صبح تا ساعت دوازده شب به کمک چهار کارگر197 ،
عدد همبرگر زدیم .امثال شاطر حسین هم تعدادشان
زیاد بود ،آنها میآمدند جلوی ش��رکت و همبرگرها را
تازه تازه میبردند .پس،همبرگر را در همین شرکت راه
انداختیم و سوسیس و کالباس در شیراز راه افتاد».
و بدین ترتیب سنگ بنای شرکتهای مختلف زده
ش��د و صنایع گوش��تی آمل و محصوالت لبنی کاله و
محصوالت گوشتی سولیکو و شرکتهای دیگر از پی هم
تاسیس شدند و مسئولیت مستقیم هرکدام از شرکتها
با غالمعلی س��لیمانی بود« :روزهای اول که ش��رکتی
را تاس��یس میکردیم مثل ش��رکت سولیکو ،براساس

شرکایی که داشتیم اعضای هیات مدیره تشکیل میشد.
شرکت آمل را که تاسیس کردیم ،چون برادرم آمل بود
م��ن و دو تن از برادرانم و یکی از دوس��تانمان اعضای
هیات مدیره ش��دیم .در کاله هم چون سهامدار اصلی
خودم ب��ودم اعضای هیات مدیره غیر از خودم ،دو تن
از برادرانم و یکی از دوس��تانم بودند .اما تصمیم گیرنده
در همه این شرکتها خودم هستم .درواقع ،کارخانهها
دو نف��ره اداره میش��وند .کلیه برنامهری��زی ،بازاریابی،
فروش ،خرید ماشینآالت با خودم بودهاست ».امروز اما
شرکتهای این مجموعه براساس سیستمهای مدیریتی
نوین اداره میش��ود و درمیان اعضای هیات مدیره یک
نفر آشنا به امور مالی ،فردی آشنا به بازاریابی یا تولید هم
وجود دارد و البته شخص سلیمانی نیز حضور دارد و حق
رای نهایی نیز با خودش است البته با وجود یک تبصره:
«اگر دیروز با کمک دوس��تان ،کارخانهای را راهاندازی
کردم امروز اما در ردیف اول مدیران جوانی هستند که
کارخانه را اداره میکنند .اگر ما کاله را با چهار لیتر شیر
راه انداختیم و امروز با صدها تن ش��یر و دهها تن پنیر
به کارش ادامه میدهد ،مدیران جوان هس��تند که این
کار را ادامه میدهند .روش ما مثل دوی چهار صد متر
است .صد متر اول را ما رفتیم ،برای صد متر دوم کار را
به مدیران جوان س��پردیم .و آنها هم باید صد متر سوم
را به دیگران بسپرند .اما شرکت باید به صورت عمودی
باال برود .من دنبال نوآوری و تاسیس شرکتهای جدید
هستم».
نوآوری پشت نوآوری
برای تاس��یس لبنیات کاله اما مشکالت غالمعلی
س��لیمانی زیاد بود .قرار نبود وزارت صنایع و وزیروقت
صنایع به او برای خرید دستگاه ارز دولتی بدهند و او اما
ناامید نشد و « :با ارز آزاد ماشینهای دست دوم خریدم.
ی��ک روز همان آقای وزیر ،کارخانهدارها را جمع کرد تا
نسبت به ارزی که از دولت گرفته بودند پاسخگو باشند.
یک کارتن همراه خودم به جلسه برده بودم .وقتی نوبت
به من رسید کارتن را باز کردم و انواع پنیری را که تولید
کرده بودیم به ایشان نشان دادم .پرسید اینها چیست؟

گفت��م من بدون ارز دولتی این پنیرها را تولید کردهام.
اخالق��ش عوض ش��د و گفت من فردی مثل ایش��ان
میخواهم .گفتم شما ارز را به اینها دادید ،کار را از من
میخواهید؟ گفت چه میخواهید؟ گفتم ارز و مجوز تا
سه ماشینی که احتیاج دارم بیاورم .من با هر سازی که
بزنند میرقصم تا بتوانم مشکلم را حل کنم  .هدف دارم
و هدفم پول درآوردن نیست که بگویم برای من میارزد
یا نمیارزد .هدف من ایجاد کار و ایجاد صنعت است».
اما محصوالت لبنی کاله یک نوآوری دیگر هم داشت و
آن هم نوآوری در توزیع سراس��ری محصوالت لبنی در
همه جای ایران است که کاله برای اولینبار متصدی و
مجری آن شد« :توزیع و فروش را از جایی کپی نکردیم،
بلکه ابداع کردیم .پیش از ما هیچکس در ایران لبنیات
را در سراسر ایران توزیع نمیکرد ،اما ما این کار را انجام
دادیم .از ابتدا روی کیفیت کار کردیم .استاندارد کیفی را
از اول برای خودمان در نظر گرفتیم که حتی از استاندارد
کیفی در ایران هم باالتر بود .یعنی کیفیت محصوالت
ما طوری است که اروپاییها آن را در حد استانداردهای
اروپاییمیبینند».
جریمههایی برای نوآوری
در طول این سالها نوآوریهای کاله و آقای سلیمانی
اما گاهی چندان هم به مذاقها خوش نمیآمد .او بسیار
س��فر میکرد و هرچیزی که در اروپا میدید دوس��ت
داشت در ایران تولید کند و اینچنین بود که به جایزه
نوآوری بارها جریمه نوآوری گرفت و اجناسش حراج شد
اما همچنان کاله تولید محصول تازه را تجربه میکرد و از
نوآوری هراسی نداشت« :واقعیت این است که برایم مهم
نبود بازار این را قبول میکرد یا نه .من تولید و نوآوری
را دوست دارم .فکرمیکنم هر کس ذایقهای دارد .هیچ
دلیلی وجود ندارد همه از پنیر فتا خوششان بیاید .تنوع
تولید باعث ضررمیشود .اما برایم مهم نیست و ضرر را
هم قبول میکنم تا لذت ببرم».
امروز آقای س��لیمانی نقشههای بزرگی برای کاله و
باقی ش��رکتهایش دارد« :میخواهم این شرکتها را
در حد ش��رکتهای صاحبنام اروپایی امریکایی پیش
ببرم .با ش��رکتهای بزرگی چون نس��تله ،دنون و امی
در زمینهای خاص برای سرمایهگذاری صحبت میکنم.
محتاج پول نیستم ،اما به تجربه دویست ساله آنها نیاز
دارم .مهم این است که این شرکتها پس از بررسیهایی
که انجام دادند مجموعه ما را به عنوان بهترین در ایران
تش��خیص دادند .این برای من افتخار اس��ت که بعد از
بیست س��ال به جایی رسیدم که شرکتی اروپایی ما را
قبول دارد».
و امروز غالمعلی سلیمانی تنها موسس کاله نیست و
موسس و دستاندرکار چند شرکت بزرگ صنایع غذایی
ایران است .نامش به تنهایی یک برند معتبر در صنایع
غذایی است و خودش رمز توفیقش را در توکل به خدا
میداند« :این نصیحتی بود که پدرم به من کرد .گفت
هر چه میخواهی محکم از خدا بخواه .برو دنبالش جواب
میگیری .ایمان داش��ته باش .اگر ایمان داش��ته باشی
جواب میگیری .همه این کارها را که ش��روع میکردم
به خاطر ایمانی که به خدا داشته و دارم پیش میبردم.
اعتقاد دارم هر کاری که خدا میتواند انجام دهد ،من هم
چند پله پایینتر میتوانم انجام دهم و انجام دادم .وقتی
تو به خالقت نزدیک��ی ،هر کار غیرممکنی را میتوانی
ممکن کنی».
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طبق برآورد کتاب
«ملتفستفود»
در سال ،2001
حدود یک هشتم
آمریکاییهای
شاغل ،در طول
زندگی خود زمانی
ک دونالد کار
در م 
کردهاند

روزی
 64میلیون نفر مشتری
ک دونالد چه میگذرد؟
در م 
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مک دونالد بزرگترین رس��توران زنجیرهای جهان
است که به طور روزانه به  ۶۴میلیون مشتری در 119
کشور سرویس میدهد .مک دونالد در سراسر جهان
بیش از  33هزار شعبه دارد .شمار کارکنان مک دونالد
تا ژانویه  2010بیش از  400هزار نفر برآورد
شدهاست .درآمد آنها
در همین س��ال 24
میلی��ارد دالر ب��ود و
س��ود خالص آنها 4
میلی��ارد و 949
میلیون دالر.
م��ک دونال��د در
 1940توسط ریچارد و موریس
مک دونالد در ایاالت متحده تاسیس شد
و ابتدا فقط یک رستوران کوچک بود که
مرغ و گوشت کبابی میفروخت .آنها در
سال  1948سیستم خود را تغییر دادند
و به ف��روش همبرگر پرداختند .آنها در
رستوران خود «خط تولید همبرگر» به
راه انداختند و از روند سنتی و کند دیگر
رس��تورانها فاصله گرفتند .و اینگونه
بود که رس��تورانهای مک دونالد آرامآرام
در سراسر آمریکا به راه افتاد .در سال 1955

ری کراک به عنوان مدیر امور ش��عب به مک دونالد
پیوس��ت .او کمی بعد این رس��توران زنجیرهای را از
برادران مک دونالد خرید و ورود مک دونالد را به دیگر
کشورهای جهان کلید زد.
اگر چه مش��تریها متوجه تفاوت رستورانهای
مکدونالد با هم نمیشوند ،اما باید خاطرنشان کرد که
در حال حاضر  3نوع رستوران مک دونالد داریم :آنها
که به عنوان زیرمجموعه دفتر اصلی عمل میکنند،
آنها که حق امتیاز استفاده از نام مک دونالد را از این
ش��رکت خریدهاند و باالخره آنها که رس��تورانی را از
مکدونالد اجاره کردهاند .مک دونالد در سالهای اخیر
رشدی عالی را تجربه کردهاس��ت :درآمد مکدونالد
در سه س��اله منتهی به س��ال  ،۲۰۰۷با رشدی ۲۷
درصدی به  22/8میلیارد دالر رس��ید .آنها در دوران
رکود اقتصادی هم دچار مشکل جدی نشدند.
محص��والت مکدونال��د عبارتن��د از :همبرگ��ر،
چیزبرگر ،مرغ ،س��یبزمینی س��رخکرده ،صبحانه،
نوشابههای غیرالکلی ،شیرشربت و دسرها .البته آنها
اخیرا با توجه به روند تغییر زائقه مردم شروع به عرضه
ساالد ،ساندویچ لقمهای و میوه هم کردهاند.
طب��ق برآورد کتاب «ملت فس��تفود» در س��ال
 ،2001حدود یک هش��تم آمریکاییهای شاغل ،در
طول زندگی خود زمانی در مک دونالد کار کردهاند.

ک دونالد
وضعیت صنعت فستفود در گفتوگو با مدیرعامل م 

خودم مشتری مک دونالدم!
ک دونالد را همیشه به همبرگرهایش میشناسند اما آنها
اوضاع دیگر مثل سابق نیست؛ م 
ک دونالد
این روزها به همان اندازه که گوشت گاو میخرند ،گوشت مرغ هم تهیه میکنند .م 
ک
امسال  18میلیون کیلوگرم سیب خرید تا به مشتریانش غذای سالمتری بدهد .اوضاع م 
دونالد اصال ش�بیه  38سال پیش نیست؛ یعنی آن زمانی که جیمز اسکینر از کالسش در
ک دونالد
ک دونالد با رتبه دو فارغالتحصیل شد .از آن زمان تا حاال م 
دانشگاه همبرگر م 
تغییرات زیادی به خود دیده ،به خصوص از وقتی که اس�کینر در س�ال  2004مدیرعامل
شرکت شد تغییرات شدت بیشتری به خود گرفته .ساندویچهای مرغ و ساالدهای مختلف
ک دونالد شده تا آنها به مردم نشان بدهند که نگران سالمتیشان هستند.
وارد منوهای م 
مک دونالد حتی در چندین رستوران بزرگ خود وجی برگر (همبرگر مخصوص گیاهخواران)
میفروشد .البته عده زیادی این اقدامات را ظاهری میدانند .ماریون نستله ،استاد تغذیه
و مطالعات غذایی در دانشگاه نیویورک میگوید« :تبلیغات آنها کودکان را هدف قرار داده؛
آنها میخواهند هر طور که شده به مردم غذای آشغال بفروشند .اگر آنها واقعا میخواستند
آقای اس�کینر ،مک دونالد حاال بیشتر از نیم قرن
س�ن دارد :نیمقرن همبرگر و س�یبزمینی سرخ
کرده .ح�اال چه پیش آمده ک�ه در میان این همه
شرکت در دنیا ،مک دونالد پرچمدار مبارزه جهانی
برای فعالیت فیزیکی و رژیم غذایی سالم شده؟

ک دونالد
کمک کنند باید به مردم حق انتخاب میدادند ».اما اسکینر میگوید که مردم در م 
حق انتخاب دارند :مثال آنها میتوانند به جای سیب زمینی ،سیب بخورند .به نظر میرسد
اسکینر میداند که چه میکند .اسکینر  66ساله نیمی از عمر خود را در مک دونالد کار کرده
و ارزش سهام این شرکت  4سال پس از به قدرت رسیدن او  2برابر شدهاست .سهامداران او
را دوست دارند .او بالفاصله پس از آنکه کنترل شرکت را در دست گرفت ،استراتژی افتتاح
بیحد و حساب رستورانهای جدید را متوقف کرد .بعد بر روی بهبود خدمات رستورانها،
افزایش س�اعات کار و تبدیل کردن آنها به مراکز صبحانه -عالوه بر ناهار و شام -متمرکز
شد .شاید به همین خاطر بود که رکود و بحران اقتصادی جهان مک دونالد را تضعیف نکرد.
آنچه در پی میآید بخشهایی از دو گفتوگوی اسکینر با مجلههای «اشپیگل» و «فوربس»
اس�ت .او در این مصاحبهها از وضعیت صنعت فس�تفود در دنیا و چگونگی سر و سامان
دادن اوضاع شرکت غول پیکرش سخن میگوید .در این میان چگونگی واکنش اسکینر به
انتقادات مطرح شده در این گفتوگوها بدون تردید به کار مدیران وطنی خواهد آمد.

گذش�ته تقریبا تمامی تالشهای کمپانی شما در
ارائه غذاهای س�الم تر با شکس�ت روبهرو ش�ده.
خودت�ان هم موافقی�ت که س�االدها ،کلوچههای
بدون کلسترول و همبرگرهای کمچربیتان جواب
ندادهاند.

ما میخواهیم نش��ان بدهیم ک��ه به مهمانهایمان
اهمیت میدهیم .ب��دون تردید ما ظرفی��ت ،قدرت و
همچنین این احساس مس��ئولیت را داریم که رهبری
چنین حرکتی را برعهده بگیریم.

بعضیهاشان جواب داد و بعضیها نه .به هر حال ما
میتوانیم همه جور غذا ارائه کنیم اما وقتی مشتری آن را
نمیخرد پس مشکلی وجود دارد .به هر حال این شرکت
مثل باقی شرکتها بر محور سود مالی میچرخد.

این مسئله به رژیم و عادات غذایی آنها وابستهاست .و
نباید اهمیت زیاد فعالیتهای فیزیکی را نادیده بگیرید .ما
باید به مهمانانمان کمک کنیم که این ارتباطات پیچیده
را درک کنند .همهاش به میزان کالریهایی که به بدن
ما میرسد و چگونگی سوزاندن آنها بستگی دارد.

جامعه در حال تغییر است و ما باید به مشتریانمان
حتی قبل از آنکه بدانن��د چه غذایی میخواهند آن را
ارائه کنیم .ما حاال به مهمانان تکهای س��یب میدهیم.
فراموش نکنید که از لحظه ارائه آن سیبها مک دونالد
به بزرگترین خریدار سیب در ایاالت متحده مبدل شد!
ما به طور میانگین س��الی حدود  24میلیون کیلوگرم
سیب میخریم.

یعنی واقعا منظورتان این اس�ت که مردمی که به
طور مرتب در رس�تورانهای ش�ما غذا میخورند
زندگی سالمی دارند؟

و در ای�ن میان دو س�وم آمریکاییه�ا اضافه وزن
ک دونالد چقدر مس�ئول این
دارن�د .به نظرتان م 
چاقی است؟

مهمترین مسئله این است که ما غذایی را ارائه کنیم
که به جیب مشتریانمان فشار نیاورد .بعد باید این غذا با
سرعت معمول رستورانهای ما آماده شود و باالخره باید
مزه خوبی بدهد .این دستور کار ماست .به همین خاطر
مثال ما ساالد میوه و گردو را به منو اضافه کردیم.
آی�ا ممکن اس�ت این می�زان میوه و س�بزیجات

من فکر نمیکنم این پروندهها و این صنایع را بتوان
با هم مقایسه کرد .زندگی به خوردن وابستهاست ،اما به
دود کردن نه.
ک دونالد را ب�ه عنوان نهادی میشناس�ند که
م� 
ع�ادات غذای�ی آمریکای�ی را تغییر دادهاس�ت.
عدهای میگویند اگر شما میخواستید این عادات
چاقکننده را تغییر دهید احتماال میتوانستید.

ما میتوانیم هر چه که بخواهیم بفروشیم اما باالخره
این مردم هس��تند که باید آن را بخرند .اما وقتی شما
نمیتوانید فرزندت��ان را وادار
کنید که سبزیجات بخورد من
چط��ور میتوانم چنین کاری
بکنم؟ چ��را این را وظیفه من
میدانید؟ اگ��ر مردم از هویج
و س��یب در وعدههای غذایی
ما اس��تقبال کنند سبزیجات
دیگری به منو اضافه میشود.
اما بیشتر از این کاری نمیشود
کرد .وظیفه من اضافه کردن

نگر
آینده

در طول بیس�ت و چند سال

غذای بعدیتان چیست؟ توفوبرگر*؟

این طرح مب�ارزه با چاقی که راه انداختهاید ربطی
تغییر است و ما
به دادگاههای اخیر ندارد؟ چاقها از ش�ما شکایت
بایدبهمشتریانمان
میکنند ک�ه در تبلیغاتت�ان درب�اره مخاطرات
حتی قبل از آنکه
غذاهایتان دروغ گفتهاید.
امیدوارم در دادگاهها عقل سلیم پیروز شود .در کل بدانند چه غذایی
در این جور محاکمات گروهی از وکال هستند که فقط میخواهند آن را
یک هدف دارند :جیبشان را پرکنند.
ارائه کنیم .ما حاال
اما چند سال پیش صنعت تنباکو هم در وضعیتی
به مهمانان تکهای
مشابه شما قرار گرفت و مجبور شد میلیاردها دالر
سیبمیدهیم
خسارت بدهد.
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باالخره این خود ش��خص است که مسئول خورد و
خوراک و توازن شیوه زندگیاش است .وقتی شما صبح
بیدار میشوید گزینههای بیشماری برای صبحانه دارید
و مک دونالد فقط یکی از اینها را ارائه میکند .میانگین
حضور مشتریان در رستورانهای ما  3بار در ماه است.
این یعنی مهمان ما در آن ماه
 88وعده غذای��یاش را جای
دیگ��ری میخ��ورد .ما باعث
مشکل چاقی نشدهایم .اما ما
میخواهیم بخشی از راه حل
باش��یم .به هر حال م��ا قرار
نیست مشکالت جامعه را حل
کنیم .خود شخص باید کاری
بکند.

و چ�را فکر میکنی�د طرحهایتان این ب�ار جواب
میدهد؟

مشتریان دائمی شما را بترساند؟

همین ح��اال هم بخش بزرگی از درآمد ما به خاطر
فروش س��االد و محصوالت مرتبط با مرغ است .برند ما
کامال انعطافپذیر است .و وقتی که یکی از ساالدهای ما
را میخورید همان احساس تیپیکال مک دونالد به شما
جامعه در حال
دست میدهد.
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تجربه خارجی

کسب و کار

چند غذای س��المتر به منو بوده .انتخاب اما با مشتری
است.

مک دونالد سالهای سختی را پشت سر گذاشته.
در س�الهای  2002-2003مک دونالد در وضعیت
قرمز قرار داشت .دلیل آن بحران چه بود؟

ما تمرکز خود را از دس��ت داده بودیم .در اواخر دهه
 90و اوایل دهه بعد تعداد رستورانهای ما هر سال 10
درص��د افزایش پیدا میکرد .و این خوب نبود .ما این را
به سالی یک درصد رساندیم .این روزها شعار ما تبدیل
شده به «بهتر به جای بزرگتر ».ما حاال به جای رشدی
کنترل نشده ،بیشتر در طراحی رستورانهای کنونیمان
سرمایهگذاریمیکنیم.
و این روند خوب جواب داده...

بله .این جواب داد .در سال  2005در مقایسه با سال
 2003ما روزانه دو میلیون مشتری بیشتر داشتیم.
به نظر میرسد مک دونالد در یک اقتصاد ضعیف
خوب عمل میکند.

این دست ما نیست ،اما درواقع رشد اقتصادی نسبتا
کم به نفع کسبوکار ماست ،چون ما لوکس به حساب
نمیآییم.

شما چند وقتی است که به مشتریانتان قهوههای
خوبی میدهید .میخواهید مشتریان استارباکس
را از آن خود کنید؟

این پیکاری میان مک دونالد و استارباکس نیست.
بازار قهوه معرکهاست .ما همچنان روی طعم قهوههایمان
کار میکنیم و این باعث شده فروش قهوه در مک دونالد
رشدی عالی داشته باشد.

پس این قهوه قرار نیست مشتریان تازه و خاصی را
ک دونالد بکشاند؟
به م 

فکر نمیکنم .ما به مشتریان همیشگیمان خدمات
این روزها شعار تازهای ارائه میکنیم.

ما تبدیل شده به
«بهتر به جای
بزرگتر ».ما حاال
به جای رشدی
کنترلنشده،
بیشتر در طراحی
رستورانهای
کنونیمان
سرمایهگذاری
میکنیم

مک دونالد با فشار افزایش مواد اولیه روبهروست.
اما ش�ما قیمتها را پایین نگاه داشتهاید .چطور با
این مشکل دست و پنجه نرم میکنید؟

ما گرانی را به مش��تریانمان منتقل نمیکنیم .مثال
س��ال  2007م��ا با وجود افزایش ش��دید به��ای مواد
اولیه ،قیمته��ا را فقط  3.4درص��د افزایش دادیم .ما
س��عی کردیم بخش��ی از این ضربه را با توجه به روابط
بلندمدتمان با تولیدکنندهها جبران کنیم .به هر حال ما
قراردادهای بلندمدت میبندیم تا از افزایش قیمت مواد
اولیه ضربه شدیدی نخوریم.

مک دونالد میخواهد مشتریانش را به فعالیت بدنی
بیشتر وادار کند .خودتان چطور جلوی افزایش وزن
را میگیرید؟

من چه��ار یا پنج بار در هفته م��یدوم و وزنه بلند
میکنم.

و برای سالم ماندن ،آیا همبرگر و سیبزمینی سرخ
کرده را از رژیم غذاییتان حذف نکردهاید؟

نگر
آینده
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من ساالد مرغ کبابی ،همبرگر رویال و ماست میوه
دوست دارم .من هر روز به رستوران دفترمان میروم .و
همیشه آنجا چیزی خوشمزه پیدا میشود.

*توفو :یا پنیر لوبیا ،غذایی است که از فرایند بستن شیر
سویا به دست میآید.
گروهی از گیاهخواران
در غذاهایشان توفو را
جایگزینگوشتمیکنند.

فوربس بررسی میکند

ک دونالد را نجات داد
مردی که م 
جیم اسکینر ،مدیرعامل مک دونالد ،در حال بازدید از آشپزخانه یکی از رستورانهایش در اوک بروک در ایلینویز است.
او با چنان دقتی در حال بررس�ی اوضاع اس�ت که انگار دارد یک گزارش مهم امور مالی ش�رکتش را میخواند .منطقه
آمادهسازی غذا را آنچنان وارسی میکند که انگار دنبال نشتی گاز میگردد .توصیه میکند که به هیچچیز دست نزنم
و ادامه میدهد« :مگر اینکه هوس کرده باشی همینجا مشغول به کار شوی ».به هر حال رستورانهای مک دونالد جزء
معدود کسبوکارهایی هستند که این روزها آدم استخدام میکنند .اسکینر یک مدیر خردهبین نیست .او فقط به شدت
بر بهرهوری و کارایی  33هزار رستوران مک دونالد در سراسر دنیا و همچنین زیرساختهای عظیم و پچیدهای که آنها
را تغذیه میکند متمرکز است.

همین هشت سال پیش به نظر میرسید که مک دونالد
به پایان خود نزدیک میش��ود .این شرکت برای اولینبار در
تاری��خ خود اعالم کرده بود که در یک دوره س��ه ماهه ضرر
کردهاست؛ ارزش سهام آنها به رقم اسفناک  13دالر رسیده
بود .برای شرکتی که در دورانی سهام پرارزش  48دالری را
هم تجربه کرده بود این به معنای سقوط آزاد بود.
اما حاال سهام آنها باالی 90دالر معامله میشود .درآمد آنها
حتی در سال  2008و در دوران اوج بحران مالی دنیا رشدی
دو رقمی را تجربه کرد .همین چند وقت پیش ،جیم کریمر،
تحلیلگر صریحالهجه بازار تا آنجا پیش رفت که مک دونالد
را «بهترین دونده دنیا در میان ش��رکت بزرگ بینالمللی»
توصیف کرد .عدهای از ناظران تغییرات جیم اسکینر در تیم
مدیریتی را مسئول پیشرفتهای اخیر میدانند( .اسکینر در
س��ال  2004به عنوان مدیرعامل جدید مک دونالد معرفی
ش��ده بود ).دیگر ناظران برای توضیح این رشد بیسابقه به
تغییر دکوراس��یون رستورانها ،فروش قهوههای سنگین یا
تغییر ذائقه مردم در روزگار س��خت رکود متوسل میشوند.
(اگ��ر چه اوضاع مک دونالد در روزهای خوش س��ال 2007
بهت��ر از  2008ب��ود ).اما اص��ل ماجرا چیز دیگری اس��ت.
قدرتگیری و س��وددهی فزاینده مک دونالد دلیل سادهای
دارد :همدلی؛ توانایی نگاه به جهان از چشم دیگران.
اسکینر مثل دیگر تجار بزرگ جهان توانسه قدم بر «دنیای
واقعی» بگذارد و بدون توهم و با سرعت فرصتهای جدید را
ببیند و کارمندانش را به کار واقعی تشویق کند.
اسکینر فقط یک مدیر خوب نیست .او احساس گسترده
همدلی را هم درون مک دونالد و هم بین مشتریان شرکت
به وجود آوردهاس��ت .یک مثال عالی برای چنین وضعیتی
شرکت اپل اس��ت؛ هم کارمندان واقعا به شرکت وفادارند و
هم مشتریان .مش��تریان میدانند که این وفاداری از سوی
اپل بی پاسخ نمیماند و اس��تفاده از محصوالت درجه یک
پاداش این وفاداری اس��ت .در ش��رکتهایی که با مردم آن
سوی دیوارهایشان احساس همدلی وجود دارد پول و هزینه
کمتری صرف طرحهایی میشود که بینتیجهاند .تمرکز آنها
بر اینگونه فعالیتها باعث میش��ود ارزش آنها از دید مردم
باالتر رود ،و این شرکتها هم به خوبی میدانند که چیزی
ارزشمندتر از مردم برای آنها وجود ندارد .این شعاری تبلیغاتی
نیس��ت .به وجود آوردن احساس��ی است که باعث میشود
مردم خودشان را جزئی از خرده فرهنگ یک شرکت بدانند.
همانطور که استفاده از محصوالت اپل تبدیل به یک خرده
فرهنگ شده .مردم خودشان را با آیفونشان
تعریف میکنند .جالب اینجاست که
اینگونه شرکتها همیشه راهی
برای رشد بیشتر پیدا میکنند،

چه اوضاع رقبایشان خوب باشد و چه بد.
مک دونالد در تاریکترین روزهایش به اس��کینر رسید.
رستورانها خلوت بودند و کارایی نداشتند ،نمایندگیها در
حال خروج از این صنعت بودند و افکار عمومی هم مک دونالد
را با چاقی و سکته یکی میدانستند .اسکینر بالفاصله پس از
ورود غذاهای غیرمحبوب را حذف و چند غذای جدید به منو
اضافه کرد .او هدف اصلیاش را بهبود کیفیت رستورانهای
موجود -و نه افتتاح رستورانهای جدید -تعیین کرد.
اقدامات س��ریع و رویکرد قاطعانه اس��کینر از زمین تا
آس��مان با رویکرد مدیران قبلی تفاوت داش��ت .وابستگی
ش��دید مدیران قبلی به ایدهای به نام «بررسی بازار» باعث
ش��ده بود فرمول سس ویژه مک دونالد در طول چند سال
 14بار تغییر کن��د و پروژههای ناموقفی مثل فروش پیتزا
و س��اندویچ سرد کلید بخورد .مک دونالد از آنچه که برای
مردم عادی واقعا اهمیت داشت خبری نداشت؛ اسکینر بعدا
در مصاحبهای با «نیویورک تایمز» گفت که از دید او مردم
ع��ادی از مک دونالد چه میخواس��تند« :غذای پرکیفیت
داغ که هم ارزان باشد و هم سریع آماده شود ».و این چیز
عجیبینبود.
جالب اینجاست که استیو جابز ،مدیرعامل فقید شرکت
اپل هم بارها اعالم کرده بود که به «بررس��ی بازار» عالقهای
ندارد و تا به حال از هیچ شرکت مشاورهای نخواسته تا مثال
«نبض» بازار و افکار عمومی را برایش بسنجد .به قول استیو
جابز «ما دستگاههایی میسازیم که خودمان را راضی کند».
اسکینر این چیزها را از کجا میدانست؟ او چطور فهمید
که چه کار باید بکند؟ او شخصا همه اینها را امتحان کرده بود.
اسکینر کارش را در مک دونالد پشت اجاق شروع کرد و حتی
پس از آنکه مدیرعامل این شرکت شد خودش را مجبور کرد
هر روز در مک دونالد غذا بخورد .نه فقط به این خاطر که او
عاشق فستفود بود .این غذا خوردن روزانه در رستورانها به
دو دلیل باعث نجات مک دونالد شد:
اول اینکه او به همراه مردم میفهمید که غذا و خدمات
خوب است یا نیاز به تغییر دارد .و دوم او به طور مستقیم با
ناهار و شامهای مک دونالد دست و پنجه نرم میکرد و این
یعنی بینیازی از خواندن گزارشهای چند صد صفحهای که
احتماال با هدف رضایت مدیران نوشته شدهاند .او میتوانست
با مردی که پش��ت میز کناری نشسته و چیزبرگر میخورد
صحبت کند و نظرش را بپرسد .این راهی ساده برای از دست
ن��دادن ارتباط با واقعیت و دیدن کس��ب و کار از دید باقی
دنیاس��ت .موفقیت اسکینر این درس را به ما میدهد که در
یک بحران ،بهترین راه برای جلو بردن شرکت ،همان است
که قرنها توسط تجار موفق آزمایش شده :اینکه بفهمی مردم
چه میخواهند ،و آن را به آنها بدهی.

راز موفقیت ری کراک ،بنیانگذار مکدونالد

کیفیت ،خدمات ،پاکیزگی و اهمیت دادن
رس��تورانهای م��ک دونال��د از  1955وارد زندگ��ی ما
ش��دند و به س��رعت به جزء جداییناپذی��ر فرهنگ غذایی
آمریکایی تبدیل گش��تند .اگر چه اولین مک دونالد سالها
پیش از  1955افتتاح شده بود اما رشد واقعی و توسعه این
رستورانهای زنجیرهای از  1955و تحت مدیریت ری کراک
آغاز شد .با گذشت بیش از نیم قرن حضور موفق مک دونالد
در این کس��ب و کار ،هر تاج��ری میتواند چیزی از آنها یاد
بگیرد .آنها چطور توانس��تند در طول همه این سالها دوام
بیاورند؟ چطور این رس��توران توانست اول در ایاالت متحده
رشد کند و بعد در سراسر جهان شعبه بزند؟ رازهای موفقیت
آنها چه بود؟
1
پشت هر کسبوکار بزرگ ،یک تاجر بزرگ است

ری ک��راک را خیلیه��ا
نمیشناس��ند اما تواناییهای
غیرمعم��ول او -و نه برادران
مک دونالد -باعث گسترش
رستورانهای مک دونالد
ش��د .او ایمان داش��ت
ک��ه این کس��بوکار
خواه��د گرف��ت و از
تمام��ی دانس��تهها و
تجربیات��ش اس��تفاده
ک��رد تا باعث رش��د آن
رش��ود .او توانست تصمیماتی عالی بگیرد،
سریع مشکالت را شناسایی کند و به راه حل
بیاندیشد .مثال ری بود که تصمیم گرفت در
تمامی رستورانهایش کارکنان لباسهایی
متحدالشکل بپوشند و از تجهیزاتی یکسان در
آنها استفاده شود .او همچنین به این نتیجه
رس��ید که نه فقط باید به نمایندگیهایش
مواد اولیه برساند ،که باید به آنها کمک فکری
برساند ،چون موفقیت آنها در واقع موفقیت
خودش ب��ود .او در مورد بعضی چیزها واقعا
س��ختگیری میکرد ،یکی شباهت داشتن
همه مک دونالده��ا به هم ،و دیگری پاکیزه
نگاه داش��تن رس��تورانها .او اعتقاد داشت
که موفقیت مک دونالد ب��ه یکی بودن مزه
تکتک غذاها در تکتک رستورانها بستگی
دارد .باید پذیرفت دلیل اصلی رشد و توسعه
اولیه مک دونالد حضور ری کراک ،کارآفرین
باهوش آمریکایی ،بود.

رستورانهایمکدونالدهیچوقتخیلیازتکنولوژیهای
روز عقب نیستند .درواقع آنها به طور مداوم به دنبال راههای
برای بهبود وضعیت سرویسدهیاند و در این راه از تکنولوژی
کمک میگیرند .مثال آنها سیس��تم «آماده شده برای خود
ش��ما» را راه انداختهاند تا مک دونال��د برای آنها که غذایی
س��الم تر میخواهند ی��ا رژیم غذایی خاص��ی دارند جذاب
شود؛ بر اس��اس این سیستم -طبق تبلیغ مک دونالد -غذا
از قبل آماده نش��ده و پس از سفارش مشتری در آشپزخانه
حاضر میشود تا «خوش��مزهتر و سالمتر و داغتر» باشد .در
بیش��تر رستورانهای مک دونالد دستگاههای قابل حملی
برای ثبت س��فارش مشتری در اختیار کارکنان قرار داده
ش��ده تا وقت کمتری تلف شود .به عالوه در مک دونالد
میتوانید همبرگرتان را بخورید و از اینترنت بیسیم
مجانی استفاده کنید.

5
انعطافپذیری در برابر تقاضای مشتریان

نیمقرن کسبوکار به معنای مش��اهده تغییرات فراوان
است ،به خصوص در سالیق مشتریان .چطور رستورانهای
مک دونالد توانس��تهاند از این همه سال تغییر جان سالم به
در برند؟ آنها مش��تری محورند .در طول همه این س��الها
مک دونالد آنچه را که مش��تریها خواستهاند تهیه کرده و
به آنها رساندهاست .جالب اینجاست که مک دونالد به جای
مقایسه خود با دیگر رس��تورانهای زنجیرهای ،تالش کرده
به استانداردهای خودساختهاش وفادار بماند و آنها را روز به
روز باالت��ر ببرد .آنه��ا در طول این نیمقرن با توجه به تغییر
4
شیوه زندگی مشتریانشان تغییر کردهاند :تعداد زیادی از مک
اهمیت به کارکنان قبل از اهمیت به مشتری
عده زیادی از متخصصان علم مدیریت بر این باورند دونالدها  24س��اعته باز هستند ،تعدادی از آنها به مشتری
اجازه میدهند بدون پیاده ش��دن از ماشین
همبرگر بخرد -مثل ایس��تگاههای عوارضی
جهانی شدن مک دونالدی
خودم��ان -تعداد زی��ادی از رس��تورانهای
مک دونالد از س��اعت  4صبح صبحانه سرو
امروز مک دونالد بخش��ی از فرآیند توسعه فرهنگ امریکا یا
میکنند و باالخره در طول س��الهای اخیر
سلطه امریکا بر زندگی روزمره انسان امروز است .جرج ریتزر
م��ک دونالد غذاهای س��المتری را به منوی
جامعهش��ناس صاحب نام امریکایی در کتاب مشهور خود
خود اضافه کردهاس��ت .تردیدی وجود ندارد
«مک دونالدی ش��دن جهان» ( )1993نظریه جهانی شدن
که مک دونالد در سالهای آینده هم تغییر
اجتماعی خود را بر پایه گس��ترش مک دونالد اداره میکند.
خواهد کرد.
شکلگیری و پیدایش مک دونالد داستان شنیدنی دارد .فردی

نعمت اهلل فاضلی به نام ریموند آلبرت کروک موسس رستوران های مک دونالد
جامعهشناس است .کروک متولد  1902و متوفی به سال  1894است .او
اصالتاً اهل واشنگتن بود .در  15سالگی راننده آمبوالنس در
جنگ جهانی اول بود و بعد از جنگ به فعالیتهای مختلف مثل نوازندگی جاز و پخش
لیوان یکبار مصرف پرداخت .در دهه  1940مغازهای برای ساخت و توزیع معجونهای
مخصوص که از شیر و ترکیبات دیگر درست میشد ،باز کرد .در سال  1954با دو برادر
رستوران دار به نام مک دونالد در سن دیه گو آشنا شد .آنها با استفاده از معجونهای
کروک ساندویچهایی درست میکردند که فروش فوقالعادهای داشت .کروک از برادران
مک دونالد خواست اجازه دهند او رستورانهایی زنجیرهای از ساندویچیهای مک دونالد
تاسیس کند و پنج درصد سود هم به آنها بدهد .در آوریل  1955اولین رستوران خود
را با نام مک دونالد تاسیس کرد و بعد دو رستوران دیگر تاسیس و  236هزار دالر سود
کرد .بعد شروع به گسترش شعب خود کرد .در  1961از برادران مک دونالد امتیاز کسب
آنها را دو میلیون و  700هزار دالر خرید و تا آن سال  238رستوران تاسیس کرده و 37
میلیون دالر سود برده بود .تا سال  1984که مرد  2500شعبه در سراسر جهان تاسیس
کرده بود .در حال حاضر بیش از  50هزار رستوران مک دونالد در جهان وجود دارد و
بزرگترین کمپانی غذایی جهان به شمار میرود .رمز موفقیت آقای کروک این بود که
از  1964مدیران رستورانهای خود را دائماً آموزش میداد و بر دو اصل استاندارد کردن
و اتوماتیک کردن کلیه خدمات تاکید میکرد.

6
کیفیت ،خدمات ،پاکیزگی

تاکنون کتابها و مقاالت زیادی در مورد
رازهای موفقیت مک دونالد منتش��ر ش��ده.
نویسندگان زیادی سعی کردهاند راز موفقیت
مک دونالد را کش��ف کنند .اما راز ماندگاری
این رستورانها را میتوان در «چهار رکن مک
دونالد» خالصه کرد که در  1979اعالم شد:
«کیفیت ،خدمات ،پاکیزگی و اهمیت دادن».
رستورانهای مک دونالد سعی میکنند غذای
با کیفیت ب��اال ارائه کنند ،با بهترین خدمات
(سریع و دوس��تانه) ،به همراه مراقبت مداوم
از پاکیزگی تمامی ش��عب و باالخره اهمیت
قائل شدن برای تک تک مشتریان و کارکنان.
احتماال اینها را زیاد شنیدهاید و فکر میکنید
که جز شعار چیزی نیستند .اما همینها باعث
شده مک دونالد ،مک دونالد باقی بماند.
منبع :مجله فورچن

عده زیادی از
متخصصانعلم
مدیریت بر این
باورند یک دلیل
مهمموفقیت
مک دونالد این
است که نه فقط
مشتریمحوراست
کهکارمندمحور
هم به حساب
میآید .مدیران
مک دونالد به
کارکنانشانبه
درستی آموزش
میدهند و برای
پیشرفت به آنها
کمکمیرسانند
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ری کراک به ش��دت به قدرت تبلیغات
ایم��ان داش��ت و از آن زم��ان تاکن��ون
رس��تورانهای مک دونالد را به کمپینهای
تبلیغاتی گس��ترده و تکنیکهای تبلیغاتی
قدرتمندشان میشناسند .از اولین نمادهای
آنه��ا اس��پیدی و مرد همبرگ��ری گرفته تا

3
استفاده از ایدههای خالقانه و تکنولوژی مدرن

نگر
آینده

2
بازاریابی ماهرانه

تبلیغات هوشمندانه تلویزیونی ،مک دونالد نشان داده برای
تبلیغات واقعا پ��ول خرج میکند (درواقع س��رمایهگذاری
میکند) .و این برای مک دونالد جواب داده :فروش آنها بعد از
هر کمپین موفق تبلیغاتی به شدت افزایش یافتهاست.

ی��ک دلیل مهم موفقیت مک دونالد این اس��ت که نه فقط
مش��تریمحور است که کارمندمحور هم به حساب میآید.
مدیران مک دونالد بر این باوراند که به کارکنانشان مدیوناند
و ب��ه همین خاطر هم به آنها به درس��تی آموزش میدهند
و هم برای پیش��رفت به آنها کمک میرسانند .مدیران مک
دونالد تالش میکنند الگوی کارکنان باش��ند و این فضای
دوستانه بر رس��تورانها و رابطه کارکنان و مشتریها تاثیر
گذاشتهاست .فراموش نکنیم مدیرعامل کنونی مک دونالد
تحصیالت دانشگاهی ندارد و کار خود را در آشپزخانه یکی از
همین رستورانها آغاز کردهاست.
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دهکده جهانی

ترس از
خرید مجازی
آیا خرید و فروش اینترنتی در
خاورمیانهآینده دارد؟

نتایج یک تحقیق
جدید نشان
میدهد تنها 6
درصد از خریدها
در خاورمیانه به
صورتاینترنتی
و آنالین صورت
میگیرد و علت
اصلی این است
که مردم به
پرداختهای
اینترنتیاعتماد
ندارند

خرید و ف��روش کاال و خدمات از طریق اینترنت
در ایاالت متحده و اروپا کامال جا افتادهاس��ت ،اما
اوضاع در خاورمیانه اینگونه نیس��ت .نتایج یک
تحقی��ق جدید نش��ان میدهد تنه��ا  6درصد از
خریده��ا در خاورمیانه به ص��ورت اینترنتی و آنالین صورت
میگیرد و علت اصلی این اس��ت که م��ردم به پرداختهای
اینترنتی اعتماد ندارند .علیرغم شروع کار تعدار بیشماری
از س��ایتها مانن��د  Groupon, Cooneو  Gonsbitدر
منطقه خاورمیانه با معامالت روزانه ،بیشتر مردم این منطقه
کاالها و خدمات را از طریق وب سایتها خریداری نمیکنند.
براساس مطالعات انجام ش��ده از سوی شرکت ریل اوپینین
که یک شرکت تحقیقاتی در امور بازاریابی در دبی است43 ،
درصد از کاربران اینترنت به دلیل عدم اعتماد به سیستمهای
پرداخ��ت از خرید آنالین اجتناب میکنند .اما از دیگر موانع
ب��رای خرید کردن اینترنتی نبود گزینههای مناس��ب برای
پرداخت ،تعداد کم خردهفروشان آنالین ،غیرقابل اعتماد بودن
سیس��تم تحویل کاال و طراحی ضعیف وب س��ایتها است.
دن هالی مدیر اجرای��ی ریل اوپینین اعتقاد دارد که« :آنچه
مانع از خرید آنالین میشود خطر کاله برداریهای آنالین
نیست بلکه ترس علت اصلی تمایل نداشتن به خرید آنالین
اس��ت و ما نیازمند آنیم تا بر روی بحث ایجاد آگاهی در
مش��تری کار کنیم .صنایع باید در مورد امنیتی که در
پشت معامالت آنالین وجود دارد به مردم اطمینان
بدهن��د ».هال��ی میافزاید« :این یک مس��ئولیت
تقسیمشده بین بانکها ،صادرکنندگان کارتهای
اعتباری و خردهفروش��ان آنالین اس��ت تا ترس
مربوط به خرید آنالین را کم کنند .کارشناسان
صنایع هم معتقدند که حس منفی مردم علت
اصلی عدم تمایل آنها به خرید آنالین است تا
خطرهای واقعی که وجود دارد ».سوگلو مدیر
منطقهای گوگل در خارمیانه و آفریقای
ش��مالی بر این باور است که استفادهاز
کارت اعتباری در رستوران خطرناکتر
از اس��تفاده از آن در خری��د آنالی��ن
اس��ت .امنیت خریدهای آنالین از
شیوههای س��نتی باالتر است
و تکنولوژیه��ای مخفیانه
زیادی وجود دارد .براس��اس
گزارش ریل اوپینین تنها 6
درصد از کاربران اینترنتی

در این منطقه به ط��ور دائم کاالها و خدمات مورد نیاز خود
را اینترنتی خریداری میکنند و  27درصد به صورت اتفاقی
آنالین خرید میکنند .این بدین معنی اس��ت که  67درصد
کاربران اینترنتی در خاورمیانه هرگز به صورت آنالین خرید
نکردهاند .بنابراین ،این بررسی نسبت به جمعیت کل منطقه
که ش��امل افرادی هم میش��ود که کاربر اینترنت نیستند و
هرگز خرید اینترنتی انجام ندادهاند این درصد باید بیش��تر
هم باشد .هیلی میگوید که« :علیرغم این موضوع ،تقاضاها
برای خرید آنالین باال است .براساس این تحقیق  39درصد از
کاربران آنالین منطقه قصد خرید اینترنتی را دارند ولی هنوز
ای��ن کار را انجام ندادهاند و این خ��ود فرصت خوبی را برای
شرکتهای تجاری منطقه فراهم میکند .این به شرکتهای
تجاری کوچک و متوس��ط که انتخابه��ای محدودی دارند
کمک میکند تا دامنه فعالیتهای خود را گسترش دهند».
او میافزاید« :این پتانسیل باال در منطقهاست و فرصتهای
عظیمی در منطقه برای رشد تجارت الکترونیکی به خصوص
برای ش��رکتهای امارات متحده برای گسترش بازار خود از
 3.5میلی��ون نفر در امارات متحده تا  70میلیون نفر در کل
منطقه وجود دارد ».براساس پیشبینی ارگان  GPMعواید
تجارتهای الکترونیکی امس��ال تا  680میلیون دالر معادل
( 2.49تریلیون درهم) رشد خواهد داشت و این  18.9درصد
بیشتر از س��ال قبل است .اما ش��رکتهای خاورمیانهای به
خاطر فراهم نکردن خدمات خردهفروش��ی آنالین ،سهمی
در این رشد و افزایش نداشتهاند .براساس یک تحقیق ،تنها
 5درصد از ش��رکتهای امارات��ی کاال و خدمات خود را به
صورت آنالین ارائه میدهند و این در حالی اس��ت که تنها
 11درصد خرید آنالین انجام میدهند .براس��اس دادههای
سایت  Internetworldstats.comحدود  72.5میلیون
کاربر اینترنتی در خاورمیانه وجود دارد ،که این تنها یک سوم
جمعیت کل منطقهاس��ت .با این حال هیلی میگوید« :من
اعتقاد دارم که این رقم کمتر از میزان واقعی است و این بدین
معنی است که همچنان فرصتهای زیادی برای تجارت آنالین
خردهفروشها وجود دارد .ما فکر میکنیم به دلیل اس��تفاده
مردم از اینترنت  ،WI-FIکامیپوترهای مشترک و کافینتها،
رقم رسمی تعداد افراد که در خاورمیانه به اینترنت دسترسی
دارند کمتر از میزان واقعی تخمین زده شدهاس��ت ».سوگلو
میگوید« :من انتظار دارم که رشد معامالت آنالین بیشتر شود
و این خود فرصت و موقعیتی را برای شرکتها فراهم میکند.
از آنجا که برخی از مردم مشکالت را میبینند و برخی آنها این
مشکالت را فرصت به حساب میآورند».

قطب خردهفروشی لوکس خاورمیانه كجاست؟

پیشگامتر از نیویورک و پاریس

به گزارش هفتهنامه «می��د» چاپ لندن ،رونق
جهانی در بازار خردهفروش��ی کاالهای تجملی،
جای��گاه دبی را به عن��وان پایتخ��ت خرید در
خاورمیانه مس��تحکم کردهاس��ت .الیور برنهیم
رییس و مدیرعامل شرکت ریموند ویل -یکی از
شرکتهای سازنده ساعتهای تجملی سوئیسی میگوید
که «دبی قطب خردهفروشی است» .دبی و لندن باالترین
رتبه از نظر بیشترین تعداد مارکها و برندها در دنیا را دارند
و نیویورک و پاریس را که جایگاه محکمی در خردهفروشی
داشتند ،پشت سر گذاشتهاند .مدیران اجرایی شرکتهای
معتبر جه��ان معتقدند که به دلیل جمعیت توریس��تی
ام��ارات ،نقش دبی به عنوان یک قطب تجاری و س��طح
باالی درآمد و ثروت سرانه ،بودن و حضور داشتن در دبی
تقریبا یک الزام است« .برنهیم» میگوید« :شما به «دبی
م��ال» میروید و این مرکز خرید احتماال یکی از بهترین
مراکز خرید دنیا است که بزرگ ،تمیز و پر از کاال است
و قطعا شما را تحت تاثیر قرار میدهد ».او میافزاید:
«اکن��ون همه در مورد ابوظبی صحبت میکنند اما
من سالها است که منتظر ابوظبی هستم .چون این
تجارت از خارج از دبی میآید و دلیل موفقیت دوبی
همین است ».ریموند ویل فروش ساعتهای خود در
دبی از س��ال  ۱۹۷۵از طریق شریک خود شرکت
ساعت و جواهرات الفطیم ش��روع کرد ،و در حال
حاضر خاورمیانه سومین بازار بزرگ ریموند ویل بعد

از چین و امریکاست .همانند بسیاری از برندهای تجملی
ریموند ویل هم امسال فروش بسیار خوبی داشتهاست .در
مقایسه با سال گذشته عواید شرکت در حدود  ۵۰درصد
رشد داشته که مربوط به فروش فروشگاههای چین و افتتاح
مغازههای ریموند ویل در ابوظبی ،عمان و قطر است .مایکل
گولد رییس قسمت فروشگاههای زنجیرهای بلومینگ دیل
هم میگوید که« :ما امس��ال تاکنون فروش فوقالعادهای
داش��تیم و فروشگاه دبی که تنها فروشگاهاین برند خارج
از امریکا است پیش��رفت و فروش خوبی داشتهاست ».او
میگوید« :شما به سود جهانی و شرکتهای امریکایی که
نگاه میکنید در بیشتر جوانب شرایط بسیار خوب است
با اینکه مردم همه ازش��رایط نابسامان اقتصادی شکایت

بحران اقتصادی اروپا ضربه دیگر برای توریسم خاورمیانه

سال  2012مصر دوباره شلوغ میشود

نگر
آینده

را مجبور کرده تا در بازار خود تنوع و تغییراتی ایجاد کنیم.
ما به شرق و غرب میرویم و به هند ،چین ،ویتنام ،برزیل و
آرژانتین سرک میکشیم .بخش گردشگری مصر پتانسیل
باالیی برای پیش��رفت دارد و باید درک مردم از سفرهای
آسان و ارزان به این مقصدها را گسترش بدهیم».
صنعت گردش��گری س��ال گذش��ته در مصر 18
درص��د از اقتصاد و  2/61درصد از کل مش��اغل را به
خود اختصاص داده ب��ود 12 .درصد از بازیدکنندگان
مص��ر از خاورمیانه بودهاند و خاورمیانه بعد از اروپا که
 76درصد بازدیدکننده از مصر داش��ته ،دومین کشور
بزرگ واردکننده توریس��ت به این کش��ور است .سال
گذش��ته مصر پنجاه و سه هزار بازدیدکننده از امارات
متحده داش��ته و این رقم نسبت به سال 8.5 ،2009
درصد افزایش داشتهاس��ت .براساس گزارش سازمان
گردشگری جهان در س��ازمان ملل بیثباتی سیاسی
در قطبهای گردشگری شناختهشده مانند
مصر ،تونس و س��وریه در نیمه اول س��ال
باعث کاه��ش  13درصدی گردش��گران و
بازیدکنندگان به آفریقای شمالی کاهش 11
درصدی گردشگران به خاورمیانه شدهاست.
این موضوع در تضاد با کل صنعت گردشگری
جهانی است که در نیمه اول سال در قیاس
با سال قبل در همین زمان  4.5درصد رشد
داشته و تعداد افرادی که وارد کشور شدهاند
به  440میلیون نفر رسیدهاست.

دبی و لندن
باالترین رتبه از
نظربیشترین
تعداد مارکها و
برندها در دنیا را
دارند و نیویورک
و پاریس را که
جایگاهمحکمی
در خردهفروشی
داشتند ،پشت سر
گذاشتهاند
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اهرام مصر این روزها خلوتتر از گذشته شدهاند.
از زم��ان آغاز ناآرامیها در مصر که به س��قوط
حکومت حس��نی مب��ارک منجر ش��د اوضاع
توریسم در این کشور بههم ریخت و حاال مشکل
اقتصادی توریس��تها اوضاع را بدتر کردهاست.
وزیر جهانگردی مصر میگوید« :ما واقعا نگران
بحران مالی اروپا هستیم اینها نمیگذارد اوضاع
بخش گردش��گری در مصر بهتر ش��ود ».منیر
فخ��ری عبدالنور میگوید« :این بحران مالی اروپا ممکن
است باعث رکود نشود اما میتواند سرعت بهبود شرایط را
کندتر کند ».او میافزاید« :انقالب مصر در ماه
فوریه میزان گردشگران به  80درصد کاهش
داد و برگزارکنندگان تورهای مسافرتی تورهای
تعطیالت خود را به مقصد مصر لغو کردند .اما
هر ماه بعد از پایان ناآرامی؛ بخش جهانگردی
بهبود نسبتا ثابتی داش��ته .با این حال تا ماه
اگوس��ت در مقایسه با قبل از انقالب مصر 20
درصد کاهش داشتهاست».
به گزارش روزنامه نش��نال چ��اپ امارات،
عبدالنور نس��بت به س��ال  2012خوشبین

است .او میگوید« :من تصور نمیکنم که عوامل داخلی
مربوط به کشور مصر تاثیری بر جریان گردشگری در سال
 2012داشته باش��د .من اطمینان دارم که ماههای اخر
سال شرایط بهتر میشود .او پیشبینی میکند که امسال
در مجموع  11میلیون گردش��گر از مصر بازدید کنند و
درآمد این بخش را به  10میلیارد دالر معادل برس��انند
که در این صورت ش��اهد افزایش  25در صدی نسبت به
سال قبل خواهیم بود ».عبدالنور میگوید که این کشور به
منظور احیا بخش گردشگری و برای کمپینهای تبلیغاتی
تمام تالش خود را میکند .او میافزاید« :این بحرانها ما

میکنن��د اما همواره پول خرج میکنند ».بلومینگ دیل
بخشی از شرکت مک کی است که فعالیت اولین فروشگاه
خود در خارج از امریکا را  ۱۸ماه پیش از طریق قراردادی با
گروه ال طیار برای ایجاد فروشگاههای زنجیرهای اغاز کرد.
گولد میگوید که« :شرکت هیچ برنامهای برای گسترش
و توس��عه فروشگاههایش ندارد و دبی بهترین نقطه برای
امتحان کردن س��اختار فروش��گاههای زنجیرهای است».
هکت لندن یکی از خردهفروش��ان لباسهای گرانقیمت
و شیک این ماه اولین مغازه خود را در دبی افتتاح کرد و
شروع به توسعه فروشگاههایش در خاورمیانه کردهاست.
خردهفروشی و گردش��گری در سراسر امارات متحده
رش��د ناگهانی و خوبی داشتهاس��ت و علت آن باال بودن
س��طح مشتریها و ازدحام توریستهایی بوده که امسال
ب��ه ام��ارات و مراکز خریدش آمدهاند .بازار امارات نش��ان
میدهد که ش��رکتهای خردهف��روش بینالمللی مانند
بربری ،مال بری وال ویام اچ تجربه قوی و خوبی داشتند.
در این میان ،علیرغم چشمانداز اقتصادی تضعیف شده
در منطقه اروپا ،پیشبینیهای شرکت مشاورهای Bain
 & Coدر مورد رش��د جهانی در صنعت خردهفروش��ی
جهانی خوشبینانهتر شدهاست .متخصصان این شرکت
انتظار دارند که فروش کاالهای تجملی امسال در مقایسه
با س��ال گذش��ته و پیشبینی  ۸درصد رشد در ماه
می ۱۳ ،درصد افزایش داشته باشد .گرچه به نظر
میرسد که این پیشبینیها دو بخشی شدن روند
خردهفروش��ی جهانی را بین کش��ورهایی مانند
امارات متحده و چین که رشد اقتصادی داشتند و
کشورهای دیگر ،پنهان میکند .برنهیم میگوید:
«حجم معامالت و گردش مالی امس��ال ما مشابه
سال  ۲۰۰۷در بین  ۱۰کشور به جای  ۴۰کشور
بودهاست».

65

اخبار و گزارشهای آیندهنگرانه

دهکده جهانی

پرارزشترین مارکها (برندها)ی دنیا معرفی شدند

کوکا کوال اول ،جای خاورمیانه خالی
روزی که استیو جابز ،بنیانگذار برند معتبر
اپل درگذشت ،اینتربرند یکی از بزرگترین
مش��اوران برند در جهان لیس��ت ساالنه
 ۱۰۰برند برتر جهان را منتشر کرد .برای
دوازدهمین س��ال متوالی کوکاک��وال در رتبه اول قرار
داش��ت .اما ارزش ش��رکت اپل و میراث به جا مانده از
جابز بود که بیشترین رش��د را داشت .در بررسیهای
امس��ال ارزش نام تجاری اپل  ۵۸درصد رشد داشته و
به  4/ ۳۳میلیارد دالر امریکا رسیدهاست .این افزایش
برای اولین بار اپل را در بین  ۱۰ش��رکت اول دنیا قرار
دادهاست .ترکیبی از بازاریابی جادویی ،تولیدات نوآورانه
و رشد و افزایش وفاداری مشتریان به محصوالت اپل،

به معنی یک س��ال پر رونق برای این ش��رکت بود .اما
هی��چ برندی از خاورمیانه در میان  ۱۰۰برند اول نبود.
این مسئلهای بود که مایکل بنسون رییس منطقهای
اینتر برند معتقد بود که حتما باید در س��الهای آتی
به آن بیش��تر اهمیت داده ش��ود .او میگوید« :بیشتر
شرکتهای تجاری در سراس��ر دنیا میدانند که برند
یک قانون اصلی در تجارت است و حتی از داشتن لوگو
هم مهمتر است ».بنسون اشاره میکند که شرکتهای
خاورمیانه باید بدانند که برند نقش مهم و فعالی در تمام
قس��متهای یک شرکت دارد و نه تنها بر روی فروش
و بازاریابی اثر میگذارد بلکه بر روی توس��عه و تحقیق
هم اثر میگذارد .مثال هواپیمای��ی امارات و هتلهای

زنجیرهای جمیرا برندهای ش��ناخته ش��ده در سطح
بینالمللی هستند و سفیران بزرگ برای دیگر برندهای
موجود در منطقه بودهاند .طارق س��لطان مدیر یکی از
ش��رکتهای مش��اوره در برند به نام Siegel+Gale
خاورمیانه میگوید که برندهای محلی راه طوالنی برای
رسیدن به  ۱۰۰برند اول در پیش دارند .او میگوید که:
«چندین برند شناخته شده در منطقهاست که به خاطر
ماهیت تجارت آنها به همراه تاثیر باالی رس��انهها در
تبلیغات و ارتباطات مداوم با مشتریانشان ،این پتانسیل
را دارند که در لیست  ۱۰۰برند شناخته شده دنیا قرار
بگیرند ».سلطان میگوید« :هواپیمایی امارات ،خطوط
هوایی قطر و باالخره تلویزیون الجزیره تمام تالش خود

بهترین فرصت برای اجاره دفتر در ابوظبی حاالست

روزهای دشوار ساختمانسازها
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سقوط قیمت فروش و انبوهی از آپارتمان خالی،
ساختمانسازان دبی را واداشته تا تصمیم جدی و
سختی را اتخاذ کنند .اگر آنها واحدهای بیشتری
را وارد ب��ازار کنند قیم��ت و بهای اجاره کاهش
مییابد اما مسئله اینجاست که آنها برای ایجاد
درآمد نیاز دارند که آپارتمانهای بیشتری را وارد
بازار کنند .کریگ پالمب رییس مرکز تحقیقات
 Jones Long LaSalleمیگوی��د« :این یک
معمای دشوار اس��ت .ساختمانسازان باید پول
نق��د را به جریان بیاندازند و ای��ن کار تنها از طریق وارد
کردن س��اختمانها به بازار میتوانند انجام دهند ».حاال
آنها متوجه شدهاند که بازار بیش از حد اشباع شدهاست.
طبق آخرین گزارش ارائه شده اتسکو ،یکی از شرکتهای
تحقیقات مسکن ،بعد از اینکه شرکت نخیل هزاران واحد
آپارتمان��ی را وارد ب��ازار اجاره ک��رد ده درصد کاهش در
قیمت فروش در پروژه  Discovery Gardensدر سه
ماهه نخست سال اتفاق افتاد .صاحبان امالک قادر نبودند
که اجاره کافی از مشتریان خود بگیرند تا وامهای مسکن
که گرفتهاند را پرداخت کنند بنابراین مجبور میش��وند
که اغلب امالک خود را به قیمت حراج بفروشند .درنظر
بگیری��د كه پ��روژه  Discovery Gardensدر نهایت
ش��امل  ۲۶۰۰۰واحد اپارتمان اس��ت .الینا جونز رییس
اجرایی آتس��کو میگوید« :حج��م خالص امالکی که در
چند ماه گذشته وارد بازار شده باید روی بازار اثر بگذارد.
این داس��تان عرضه و تقاضا اس��ت ».یکی از مش��اورین
امالک میگوید که قیمت آپارتمانها و ویالها در مناطق
گرانقیمتتر مثل دبی مارینا و نخل جمیرا ثابت ش��ده

یا حتی افزایش یافتهاس��ت .اما با توجه به اتمام پروژهای
ساختمانسازی ،قیمتها و بهای اجاره همچنان با کاهش
و افت روبهرو است .مجتبی ویرانا یکی از مشاوران مسکن
در امالک  Better Houseمیگوید که در بازار امالک
دو دستگی و اختالف وجود دارد و بیشتر امالک با کمترین
قیمت وارد بازار میشوند .براساس گزارش Jones Long
 LaSalleطبق برنامهریزیهای انجام شده قرار است که
تا پایان سال  ۲۰۱۳بیش از  ۴۲۰۰۰خانه در دبی ساخته
شود که اما همه آنها ساخته نخواهند شد .پالم میگوید:
«احتمال تاخیر و کاهش پروژههای ساختمانی زیاد است
و با اینکه ساختوسازها مدتی است که تکمیل شده اما
ش��رکت «گروهامالک دبی» ( )DPGتعدادی آپارتمان
درغروب مردف و برجه��ای  Executiveرا در «بیزنس
بی» در چند مرحله برای اجاره گذاش��تهاند .پروژه غروب
شام ل  ۲۹۰۰۰آپارتمان برای اجاره و برجهای uExec
 tiveشامل  ۱۰برج مس��کونی  ۲۸تا  ۵۲طبقهاست .در
چنین شرایطی  DPGمتهم شدهاست که خریداران را
به زور وارد پروژه ساختمانی رمارام در دبی لند کردهاست
تا بتواند هزینههای مالی خودش��ان را بپردازد و صاحب
آپارتمانهایشان شوند ،با اینکه خریداران اظهار کردند که
ساختوساز هنوز تمام نشدهاست DPG .در حال حاضر
پروژهای خود را که ش��امل بیش از  ۳۰۰۰آپارتمان کم
کردهاست و از  ۴۲۰۰۰خانه ویالیی که برای ساختن در
دبی لند در دو سال آینده برنامهریزی کرده بود ،تنها ۲۰
درصد ساخته شدهاست .سخنگوی  DPGمیگوید« :ما
براساس نیاز بازار ساختوساز میکنیم و تحویل میدهیم.
بی��ش از  ۹۰درصد آپارتمانهای اجاره ش��ده مربوط به

شرکت ما اس��ت DPG.درباره استراتژیهایش صحبت
نمیکند .نخیل روی این برنامه تمرکز دارد که  ۱۳پروژه
را برای دو سال آینده تحویل دهد ،با اینکه پروژههای دیگر
تاخیر دارند اما شرکت در یک بروشور درباره اخرین فروش
تضمینی خود صحبت کردهاست .تکمیل پروژهها در وهله
اول ویالها به عواملی مانند تاریخ پیشبینی ش��ده برای
تکمیل پروژهها و توانایی ش��رکت در به حداکثر رساندن
عواید و درآمد بالقوه ش��رکت بستگی دارد .نخیل و دیگر
ساختمانس��ازان به جای آنکه سعی کنند خانههای به
فروش نرفته را به قیمت پایین بفروش��ند آنها را در بازار
اجاره ق��رار میدهند .اج��اره دادن خانهها خ��ود دوباره
عوایدی ایجاد میکند و ساختمانسازان میتوانند قبل از
آنکه خانه را برای حراج بگذارند در انتظار فروش خانهها به
قیمت اصلی باشند .در حال حاضر ساختمانسازان نسبت
به س��رمایهگذاران تعهدی دارند و اگر ساختمانها را در
موعد مقرر تحویل ندهند موجب ناراحتی سرمایهگذاران
میشوند .همین س��رمایهگذاران ممکن است از کاهش
اجارهها ناامید شوند و سعی کنند واحد خود را به قیمت
پایین بفروشند و فشاری بیشتر و منفی را بر بهای مسکن
و بازار وارد کنند .جونز اما میگوید البته این خبر خوبی
برای خریداران اس��ت و به طور بالقوه خبر مثبتی است و
بدین معنی اس��ت که مردم توانایی مالی برای زندگی در
اینجا را دارند.
در چنین شرایطی با توجه به گزارشی که اخیرا توسط
موسسه جونز النگ الس��ال ارائه شد بیش از یک پنجم
از دفاتر اداری در ابوظبی هم خالی اس��ت و این فرصتی

رقابت شدید
میان شرکتهای هواپیمایی
صاحب��ان آژانسه��ای مس��افرتی
میگویند به دلیل افزایش رقابت بین
خطوط هوایی که به خارج از امارات
متحده پرواز دارند و افزایش مسیرهای
هوایی این انتظار میرود که قیمت بلیط هواپیماها کاهش
یابد .سونیل د سوزا مدیر آژانس مسافرتی کانو در امارت
متحده میگوید که حتی در بین ش��رکتهای مسافرتی
امارات متحده رقابت شدیدی برای جذب مسافر در جریان
است« :این یک مسئله تجاری است و افزایش رقابت بین
خط��وط هوایی خلیجفارس به س��رعت در حال افزایش
اس��ت .در امارات متحده شرکتهای هواپیمایی امارات،
اتح��اد ،ایر عربی��ا و به تازگی ش��رکت هواپیمایی راک و
شرکت هواپیمایی خصوصی از فجیره قرار است کار خود
را شروع کنند ».خبر خوبی که برای مشتریان داریم این
است که شرکتهای هواپیمایی مربوط به این منطقه در
حال افزایش هس��تند؛ و مشتریان میتوانند انتخابهای
بیشتر و قیمتهای مناسبتری را داشته باشند .اما برای
شرکتهای هواپیمایی این به معنی شکست قیمتها و
س��رمایهها است زیرا همه در رقابت برای به دست آوردن
یک چیز هس��تند .آلبرت دیاس یکی از موسسان آژانس
مس��افری  Musafir.comکه یک آژان��س آنالین در
امارات متحدهاس��ت ،میگوید« :این رقابت بیش��تر بین
امارات و ش��رکتهای هندی بود و اکنون خطوط هوایی
امارات متحده تبلیغات شدیدی برای پر کردن صندلیهای
خالی انجام میدهند .این رقابتها باعث میش��ود که از
هند با خطوط هوایی خلیج تماس بگیرند و بخواهند که
هزینه خدمات خود را برای ش��بهقاره هند کاهش دهیم.
ش��رکتهای مس��افرتی متوجه این موضوع شدهاند که
اکنون شرکتهای هواپیمایی امارات متحده آماده مذاکره
بر سر قیمتها هستند ،در حالی که زمانی حاضر نبودند
قیمتهای خود را تعدیل کنند ».ش��رکت اتحاد بیش از
 100هواپیما س��فارش دادهاست و اکنون به بیش از 70
کشور در اروپا ،امریکا ،آفریقا ،خاورمیانه و منطق ه آسیای
آرام پرواز دارد .درحال حاضر این شرکت  61فروند هواپیما
دارد و ه��ر هفته بیش از  1000پ��رواز دارد .اتحاد انتظار
دارد که تا س��ال  2020تعداد مقصدهای خود را به 100
کشور افزایش دهد .این شرکت هواپیمایی با مستقر شدن
در دبی این امکان را به مس��افران میدهد تا به آسانی با
استفاده از سرویسهای اتوبوس اضافی به خارج از ابوظبی
بروند .اما هن��وز هم آژانسهای هواپیمایی میگویند که
قیمت بلیط باال اس��ت و در بسیاری از مواقع بیش از 10
درصد نس��بت به سال قبل افزایش داشتند و علت اصلی
آن باال رفتن قیمت سوخت است ،بنابراین بیشتر شرکتها
سعی میکنند به جای پایین آوردن قیمتها در کنترل
قیمتها با یکدیگر رقابت کنند .براساس گزارش اتحادیه
بینالمللی حمل و نقل هوایی تردد مس��افران با خطوط
هوایی منطقهای در ش��ش ماهاول سال  6.3درصد رشد
داشتهاما ظرفیتها  9درصد افزایش یافتهاست.

بیشترشرکتها
سعی میکنند به
جای پایین آوردن
قیمتها در کنترل
قیمتهابایکدیگر
رقابتکنند
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برای ش��رکتهایی است که به دنبال دفتری در پایتخت
میگردند .بنا بر یک گزارش ،میانگین اجاره فضای اداری
برای شرکتها با رتبه  Aدر ابوظبی نسبت به اواخر سال
 2008حدود  54درصد کاهش پیدا کردهاست ،از 3800
درهم ( 1034دالر) به ازای هر متر مربع در سال به 1750
درهم .قیمتهای درخواستی در سال گذشته  20درصد
کاهش پیدا کردهاس��ت .دیوید دوودلی رئیس دفتر جونز
النگ السال در ابوظبی میگوید« :وجود  20درصد دفتر
خالی به معنی قدرت انتخاب بیش��تر است ».آژانسهای
معامالت میگویند ک��ه در ماههای اخیر معامالت کمی
صورت گرفتهاست که نشان میدهد شرکتها برای موج
بعدی پروژههای اداری منتظر نشستهاند .بر اساس گزارش
جونز النگ السال ،این در حالی است که  1.1میلیون متر
مرب��ع فضای اضافی طبق برنامه تا انتهای  2013به بازار
وارد میش��ود ،در واقع  50درصد افزایش نسبت به حال
حاضر .این افزایش باعث باال رفتن فضاهای خالی میشود
که منجر به باال رفتن فشار بر روی اجارهها میشود .روپرت
بوون جونز ممیز ارشد س��ی بی ریچارد الیس میگوید:
«اجارهنشینها تا زمانی که سهام با رتبه  Aدر بازار وجود
دارد جابهجا نمیش��وند ،ما منتظر یک تح��رک با ورود
فضاهای خالی به بازار در سال آینده هستیم».
برای مقابله با این روند ،صاحب امالک به مستاجران
آین��ده دورههای رایگان اجاره و تخفیف ویژه پیش��نهاد
میدهند .امالک ابنیه ،صاحب برج س�لام که به تازگی
به اتمام رسیده ،اس��تراتژی بازار خود را برای ساختمان
 19طبقهاش در خیابان سالم تغییر دادهاست .با وجودی
که پروژههای بزرگ و ش��ناخته شدهای نظیر «هسته و
پوسته» هنوز به اتمام نرسیدهاست ،ساختمان فضاهای
کوچکتری از  65تا  104متر مربع که کامال آماده برای
سکونت است را عرضه کردند .غثی بینی ،صاحب امالک
ابنیه میگوید« :ما حاال به دنبال فروش دکان هس��تیم.
مجبور کردن مردم به خرید  65تا  104متر مربع سخت
نیس��ت» .بینی به ازای هر متر مربع در س��اختمانهای

کوچ��ک  2200درهم میخواهد ،این در حالیس��ت که
برای واحدهای بزرگتر س��اختمان  1900درهم در هر
متر مربع میخواهد .درخواس��تها افزایش پیدا کرده و
او دو واحد اداری کوچکتر را به ش��رکتهای بینالمللی
اجاره دادهاس��ت .او میگوید« :میپذیریم که  20درصد
فضاهای اداری خالی اس��ت ،اما این  20درصد کجاست؟
این س��اختمانهای خالی در مرکز تجاری شهر ابوظبی
نیس��تند .آژانسها میگوین��د که اکث��ر پروژههایی که
امسال تکمیل میشوند مربوط به جزیره الصوه و ابوظبی
میباشند که تقاضا برای فضاهای اداری کیفیت باالی آنها
هنوز باالست.
براس��اس گزارش جونز بالنگال س��ال بیشترین این
واحدها در دست موسس��ات دولتی است که  24درصد
بازار را به خود اختصاص دادهاند .عالوه بر این ،شرکتهای
دولتی تمایل به س��اختمانهایی دارند که برای نیازهای
آنها ساخته شده باش��د ،که در بخش خصوصی این امر
تاثیر کمی دارد ».مش��اوران میگویند که علت تقاضای
باال برای ساختمانهای خصوصی به این نکته برمی گردد
که کسانی که صاحب این خانهها هستند میتوانند برای
باال بردن کیفیت این س��اختمانها آنه��ا را به روز کنند.
موسسه جونز النگ السال اعالم کرده که اختالف قیمت
بین س��اختمانهایی با کیفیت ب��اال و کیفیت پایین در
ماههای آتی احتماال بیش��تر میشود .اجارههای پایینتر
باعث میش��ود ساختمانهای اداری در ابوظبی با رقبای
خود در دبی رقابت کنند .دوودلی میگوید« :این به این
معناست که شرکتها میتوانند با هزینه کمتری گسترش
یابند ».یافتههای جونز النگ السال با مطالعات اخیر در
ب��ازار مطابقت دارد .در گزارش آژانس ملکی نایت فرانک
آمدهاس��ت که ش��رایط بازار «قویا مطلوب مستاجران»
باقی میماند .متیوو داد ممیز ارشد نایت فرانک میگوید:
«ش��رکتها در حال حاضر قدرت انتخاب برای بودجه و
نیازهایش��ان دارند و این قضیه ب��ه آنها اجازه فعالیت در
تجارت مانند دیگر شهرهای بینالمللی را میدهد».

بلیت سفر
ارزانتر میشود
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را به کار گرفتهاند تا توجه مش��تریان و رس��انهها را در
دنیا به خود جلب کنند ».اما شرکتهای خاورمیانهای
با آرمانهای جهانی ش��دن باید چیزی بیشتر از کاال و
خدمات برای ارائه کردن داشته باشند و تمرکز خود را
بر ارائه راه حل برای مشکالت روزانه مشتریان گذاشته
و با این دیدگاه میتوانند مش��تریان دائمی برای برند
خود داشته باش��ند .او میگوید که برندهای قدرتمند
احساس��ات قوی را بر میانگیزند ،آنها نمایانگر جدیت
و مصمم بودن هستند که فعالیتهای تمرکزیافتهای
را بین مشتریان و کارمندان خود ایجاد میکنند .اگرچه
که ش��رکتهای خاورمیانهای به تالش بیشتری برای
جهانی شدن نیاز دارند اما موانع دیگری هم بر سر راه
آنها وجود دارد که آنها از قرار گرفتن در لیس��ت ۱۰۰
برند دنیا باز میدارد .از نظر مش��اوران ،خطوط هوایی
امارات یکی از امیدوارکنندهترین رقبا در منطقه برای
وارد شدن به لیست جهانی برند است ،اما به دلیل روش
و ش��یوه پیچیدهای که در ارزشگذاری شرکت به کار
میگیرند امکان دارد به هدفی که میخواهند نرسند.
اینتر برند از یک معادله اس��تفاده میکند و سه امتیاز
را در نظر میگیرد .اولین مورد پیشبینی سود شرکت
است و سپس به بررسی این موضوع میپردازد که چه
مقدار از این درآمدها به نقش برند در یک صنعت خاص

بستگی دارد و در آخر قدرت و نفوذ یک برند را به تنهایی
در نظر میگیرد .در این لیست هیچ شرکت هواپیمایی
برند دیده نمیشود و علت آن نقش کوچک برند در این
صنعت است .آنچه مسافران هوایی به دنبالش هستند
وفادار ماندن به یک خط هوایی خاص نیست بلکه بلیط
ارزانتر و برنامه پرواز مناس��ب است .بنسون میگوید:
«بیش��تر برندها در خاورمیانه جدید هستند ولی هیچ
مانعی وجود ندارد که آنها را از وارد شدن به لیست ۱۰۰
برند اول دنیا باز دارد .یکی از دالیل قرارگرفتن بسیاری
از این برندها در این لیست سابقه طوالنی و مدت زمان
فعالیت آنها است».
در لیس��ت امس��ال ده جای��گاه اول در قبض��ه
ش��رکتهایی است که در زمینه فناوری و الکترونیک
فعالیت میکنند مانند ای بیام ،مایکروسافت ،گوگل،
اینتل ،اپل و هیولت -پاکارد (اچ پی) که دراین فهرست
قرار گرفتهاند و همچنین برندهایی که در زمینه فناوری
هس��تند رتبه چهارم را در لیس��ت پنچ ش��رکت اول
داشتند .بنسون اظهار میکند« :برند قدرتمند برندی
نیس��ت که همه آن را بشناسند بلکه برند قوی آنچه
که مشتری نیاز دارد به او ارائه میدهد و این به معنی
شفافسازی در فعالیتهای ش��ما و ارائه دادن آن در
خدمات است».
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دهکده جهانی

پیشبینی روزنامه گاردین

بحران اقتصادی باعث ارزانی نفت میشود
قیم��ت نفت به کمتر از  100دالر در هر بش��که
رسیدهاس��ت؛ بحران مالی موج��ود در بازارهای
جهانی باعث سقوط قیمت نفت و کاهش قیمت
بنزی��ن در می��ان مصرفکنن��دگان اروپاییاش
شدهاس��ت .قیمت هر بش��که نفت برنت خام به
کمت��ر از  100دالر و نفت خام امریکا به کمتر از
 75دالر سقوط کرده که نسبت به باالترین قیمت
خود در م��اه می  2011حدود  35درصد کاهش
داشتهاست .در حال حاضر قیمت کنونی نفت با قیمتهای
سپتامبر  2010برابری میکند .گلدمن ساکس مدیر گروه
بینالمللی بانکداری و سرمایه ،که معموال پیشبینیهای
دقیقی در مورد میزان افزایش قیمت کاالهای جهانی ارائه
میدهد ،درباره میزان افزایش قیمت ساالنه نفت هشدار
داده و آن را کمت��ر از انتظارات معمول خواندهاس��ت .این
موسسه پیشبینی خود را درباره افزایش قیمت نفت برنت
با  10دالر کاهش ،بش��کهای  120دالر اعالم کردهاست.
بازارهای س��هام نیز به عدم تصمیمگیری و ارائه راه حل
مناس��ب در داخل اتحادیه اروپا که باعث کاهش ش��دید
قیمتها در بازارهای امریکایی در اولین س��اعات آن شد
واکنش نش��ان دادهاند .تحلیلگران معتقدند سقوط 20
درصدی قیمته��ا و همچنین بازار تج��ارت رو به افول

نتیجه اخب��ار نامیدکننده اقتصادی مرب��وط به امریکا و
کشورهای اروپایی و نیزعدم توانایی رهبران اروپایی جهت
رسیدن به توافقی جمعی در جهت حل بحران اقتصادی
یونان اس��ت .رابرت پاولیک ،کارش��ناس بازارهای بورس
در موسس��ه «بانیان پارتنرز» نیویورک نیز در گفتوگو با
روزنامه «گاردین» ،مجددا درباره نگرانیهای تحلیلگران
اقتصادی از تاثیر ش��رایط بد اقتصادی امریکا بر بازارهای
جهانی و همچنین تاثیر ش��رایط اقتصادی کش��ورهای
اروپایی بر این بازار هش��دار دادهاس��ت .او میگوید« :هم
اکنون در دوره طوالنی رکود اقتصادی به سر میبریم و تا
زمانی که راه حلی برای بحران یونان پیدا نشود این بحران
ادامه خواهد داشت و بر روی اقتصاد جهانی تاثیری منفی
خواهد گذاشت در نتیجه واکنش بازار نسبت به این شرایط
باعث تبدیل بحران فعلی به بحرانی بزرگتر خواهد شد».
بازار بورس امریکا در هفته هاي اخير مرتبا با کاهش  2تا
 3درصدی قیمتها روبهرو میشود و در اروپا نیز آلمان و
فرانسه وضع بهتری ندارند ...این کاهش قیمتها در بازار
جهانی تا مرز قیمتهای  15ماه قبل پیش رفت و مجموعا
شاخص سهام در بازارهای جهانی با کاهشی نزدیک به 3
درصد مواجه ش��د .ارزش یورو هم در برابر دالر امریکا به
قیمتهای  9ماه قبل تنزل پیدا کرده بود.

بانک مرکزی امریکا چه خواهد کرد؟

بن برنانکه ،رئیس بانک مرکزی ایاالت متحده میگوید
ک��ه او از قدرت بانک مرکزی ب��رای جلوگیری از به وقوع
پیوستن رکودی دیگر استفاده خواهد کرد که این قدرت
ش��امل حمایت سیس��تم بانک��ی از سیاس��تهای مالی
اقتصادهای بزرگ خواهد بود .با این حال او از گفتن جزییات
بیش��تر درباره برنامههایش خودداری میکند .برنانکه در
جلسه کنگره امریکا بارها درباره تاثیر بحران اقتصادی اروپا
بر اقتصاد امریکا مورد س��وال قرار گرفت و در پاسخ گفت
که دلیل��ی برای نگرانی تاثیر بحران اروپا بر اقتصاد امریکا
وجود ندارد زیرا بانکهای امریکایی در واقع بیرون از بحران
اقتصادی اروپا هستند و به طور جدی در معرض آسیب قرار
ندارند .گرچه او هشدار داد که ادامه مشکالت اقتصادی اروپا
تاثیری منفی بر بازارهای سهام امریکا خواهند گذاشت و اگر
راهحلی برای بحران اقتصادی اروپا پیدا نشود نگرانی تاثیر
این بحران بر اقتصاد امریکا احساس خواهد شد .سخنان او
نه تنها ارزش دالر را در مقابل ارزهای دیگر پایین آورد بلکه
باعث کاهش ارزش بازار س��هام امریکا و همچنین کاهش
سود س��پردههای بلندمدت  30ساله به حدود دو و هفت
دهم درصد شد .در نتیجه قیمت نفت مقدار کمی باال رفت
و به بشکهای  101دالر رسید.

هشدار نمایندهامارات در اوپک

بازارهای اروپا
و سیاست و
بدهیهای آن
تاثیریعمدهای
در قیمت نفت و
میزانتقاضای
برای خرید و
فروش آن دارد

نگر
آینده
شماره نهم  /مهر و آبان 90
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برای کاهش تقاضا در بازار نفت آماده شوید
س��خنگوی امارات متحده عرب��ی در اوپک خبر از
روزهای س��خت برای اقتصاد جهانی دادهاست ،و از
تولیدکنندگان نفت خواسته که آماده رکود و کاهش
قیمت نفت باشند .علی عبید الیبهونی گفته کسری
بودجه یونان بیش��تر از آن چیزی اس��ت که کشور
یونان میگوید و سیاستمداران اروپایی به سختی در
حال دس��ت و پنجه نرم کردن ب��ا این بحران مالی
هس��تند .در طول روزهای اخیر شاخص بورس در
بازاره��ای اروپایی با کاهش مداوم روبهرو بوده و این
در حالی است که شاخص بورس در بازارهای منطقه
(خاورمیانه) نیز با کاهش روبهرو اس��ت و ارزش بازار
س��هام دبی به کمترین میزان خود در هفت س��ال
اخیر رسیدهاس��ت .همچنین قیم��ت نفت خام بر
اساس ش��اخصهای اروپایی به پایینتر از 101.12
دالر امریکا رس��یده و ای��ن در حالی بود که قیمت نفت خام
در طول یک س��ال اخیر همیش��ه باالتر از  100دالر مبادله
شدهاس��ت .حتی در آوریل ب��ه دلیل جنگ داخلی لیبی که
باعث متوقف شدن تولید نفت در این کشور شد قیمتها به
 126دالر نیز رسید .بازارهای اروپا و سیاست و بدهیهای آن
تاثیری عمدهای در قیمت نفت و میزان تقاضای برای خرید و
فروش آن دارد .وین نیگر مدیر اجرایی شرکت سرمایهگذاری
امریکای��ی پای��ن بریج که بی��ش از  80میلی��ون دالر را در
بخشهای مختلف صنعت سرمایهگذاری کرده ،معتقد است
که بحران موجود در بازارهای اروپایی از یک طرف و مس��ائل

سیاس��ی از طرف دیگر س��رمایهگذاران اروپایی را به حاشیه
راندهاست .در حالی رهبران اروپایی صحبت از اتحاد میکنند،
که در واقعیت شرایط متفاوت اقتصادی و اولویتهای سیاسی
در  17کشور اروپایی آینده اقتصادی را ناامن ساختهاست .از
طرفی به نظر میرس��د راه مطمئنتر این باشد که دولت هر
کش��ور به طور مستقل مس��ائل اقتصادی کشور خود را حل
کند و یا حداقل مش��کالتش را کمرنگتر کند تا بدین روش
کش��ورهایی که بحران در آنها جدیتر اس��ت و کشورهایی

که خطر کمتری متوجه آنها هس��تند از هم متمایز شوند تا
شرایطی مانند آنچه امروز گریبان بازارهای جهانی را گرفته
کمتر اتفاق افتد .چون در ش��رایط کنونی بحران کشورهای
درگیر بر اقتصاد کشورهایی که کمتر درگیر این بحران هستند
تاثیر مضاعف داشته و باعث تشدید مشکالت اقتصادی این
کش��ورها شدهاس��ت .نیگر میافزاید« :بانک مرکزی اروپا و
صندوق بینالمللی پول با دادن کمکهای مالی به یونان سعی
دارند تا بانکهای آن کشور را در پرداخت بدهیهایشان یاری
رسانند تا مانع گسترش این بحران در یونان و سرایت آن به
کشورهای دیگر شوند ».او میگوید« :با این کمکهای مالی

ما مش��کل اقتصادی یونان را تا حدودی کمرنگتر کردهایم
تا بانکهای یونانی قدرت مالی خود را با س��رمایهگذاری در
کشورهای مختلف تقویت کنند و قادر به پرداخت بخشی از
بدهیهایش��ان باشند چون در نهایت یونان باید با مشکالت
اقتصادیاش دس��ت و پنجه نرم کند ».الیبهونی مخالف این
نظریه است که قیمت باالی نفت خام یکی از عوامل شرایط
اقتصادی نابسامان کنونی جهان است .به عبارت دیگر او معتقد
است که بحران بدهیهای کشورهای منطقه یورو که اقتصاد
جهان را تهدید میکند و خطر وقوع بحرانی عمیقتر
را نیز به دنبال دارد هیچگونهارتباطی با اتفاقاتی که
در ب��ازار جهانی انرژی رخ میدهد ندارد و هیچگونه
نارضایت��ی و یا کمبودی در میزان ذخیره نفت خام
وجود ندارد به دلیل اینکه میزان سطح ذخیره نفت
در دنیا در سطح خوبی قرار دارد .الیبهونی میگوید:
«میزان صادرات نفت کش��ورهایی چون چین و هند بسیار
پایین آمده که نش��اندهنده کاهش تقاضا در سطح جهانی
است و باید منتظر بود و دید که آیا این کاهش تقاضا مقطعی
و وابسته به شرایط فصلی است یا دالیلی اساسیتر دارد ».او
میگوید« :در صورت ادامه کاهش تقاضا برای صادرات نفت،
امارات متحده عربی که چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت در
جهان است نیازی به تغییر در برنامههای بلندمدت صادرات
خود ندارد ،البته ابوظبی اعالم کرده طی  8سال آینده تولید
نفت خود را از بش��کهای  2.8میلیون در روز به  3.5میلیون
بشکه خواهد رساند».

سوپر ثروتمندان همچنان پول خرج میکنند

خانههایی که گرانتر میشوند
بازار مسکن راکد است اما ثروتمندان
دنیا همچن��ان خانههای گرانقیمت
میخرن��د .این طور به نظر میرس��د
که سوپر ثروتمندان کال با بقیه فرق
میکنند .بازار مس��کن در سراسر جهان مانند اقتصاد در
حال دس��ت و پا زدن و تالش برای غرق نشدن است .اما
قیم��ت خانه در مناطق خ��اص و منحصربهفرد هنوز در
حال افزایش اس��ت .این خانهها بر اس��اس ذائقه خاص و
منحصر به فرد ثروتمندترین افراد دنیا ساخته میشوند.
در شش ماه اول سال قیمت گرانترین امالک دنیا در 10
شهر بزرگ جهان  10درصد افزایش داشتهاست .براساس
«شاخص میلیاردرهای دنیا» که از طریق آژانس مسکن
بسیار لوکس ساویل دنبال میشود این افزایش قیمتها
باعث پیش��رفت بازار کلی این ده شهر شدهاند .بر اساس
گزارش ساویل در پنج سال اخیر علیرغم بحران مالی در
دنیا ارزش امالک میلیاردرها  65درصد افزایش یافتهاست.
مشاورین امالک نایت فرانک در آخرین گزارش خود اعالم
کردند در شهرهای آسیایی مشاورین امالک میگویند که
میلیاردها سیس��تم ارزشگذاری خود را در مورد امالک
دارند که با شیوه منطقی و معمول خریداران امالک بسیار
متفاوت است .افراد ثروتمند خود را به یک شهر محدود
نمیکنند و به دنبال خرید امالک در هر جایی هس��تند
که کار و تجارتشان آنجا است و ارزش ملک را میبینند.
یواند بارنس مدیر تحقیقات مسکونی ساویل میگوید که
میلیاردرها به جای توجه کردن به کل بازار و منطقه یک
ملک تمایل دارند که امالکی در مناطق مختلف داش��ته
باش��ند و به نوعی برای خود یک باش��گاه ایجاد کنند .او
میگوید« :این فراتر از مکان یک ملک است و به منطقهها
و ساختمانهای خاص بر میگردد».
امالکی مانند وانهاید پارک که ساختمانی مجلل در
لندن اس��ت یکی از ساختمانهایی اس��ت که در بورس
است و میلیاردرهای زیادی را از سراسر نقاط دنیا به خود
جلب کردهاست با اینکه ممکن است ملکهای دیگری به
همین مجللی و با قیمت بهتر موجود باشند .در ماه آپریل
یک پنتهاووس سه طبقه  2300متر مربعی در مجتمع

وانهاید پارک به قیمت  136میلیون پوند فروخته شد و
این باالترین مبلغی بود که میشد برای یک خانه در لندن
پرداخت .هنک کنگ یکی از گرانترین ش��هرها در دنیا
اس��ت و نمونهای از خارقالعادهترین پدیدهها در آن دیده
میشود .براساس گزارش ساویلز در این شهر قیمت خانه
اف��راد میلیاردر در حال حاضر ه��ر  0.09متر مربع (یک
فوت مربع)  6700پوند است در قیاس با توکیو که قیمت
هر فوت مربع  5100پوند اس��ت .قیمت امالک شیک و
مجلل در لندن هنوز به طور نس��بی هر  0.09متر مربع
 3090پوند اس��ت ،با این وجود تعداد زیادی از خریداران
از آس��یا ،خاورمیانه و روس��یه را به خود جذب میکنند.
بارنس میگوید« :موج جدیدی در حال حرکت به سمت
هنگ کنگ است .در حال حاضر خانههای مجلل در هنگ
کنگ نایاب شدهاس��ت و این خانه در محلههای شیک و
سطح باالیی هستند که مناسب باشگاه میلیاردرها است».
او میگوید« :تعداد میلیاردرها در هنگ کنگ کم اس��ت
و این فضاها بس��یار نایاب است ».هنگ کنگ کامال این
شرایط را دارد که از افزایش میلیاردرهای دنیا بهره و سود
ببرد .در س��ال  1125 ،2008میلی��ارد در دنیا بود اما در
س��ال  2009در ط��ول دوران رکود اقتصادی این رقم به
 793نفر کاهش یافت .اما س��ال گذشته این رقم باز هم
به باال جهش داشته و به  1011نفر رسیده و علت اصلی
آن افزایش افراد ثروتمند درآس��یا بودهاست .امسال 332
میلیارد در منطقهآس��یا -اقیانوسیه بودند و این در حالی
است که سال قبل این رقم  234نفر بوده و در سال 2009
تعداد آنها  130نفر بودهاست.
براساس گزارش فوربس با وجود اینکه درآمد بسیاری
از بازارها و تجارتها تازه تاسیس کم و محدود بودهاست
اما سرعت ایجاد ثروت در منطقه آسیا -اقیانوسیه بسیار
باال اس��ت .هنوز هم اکثر میلیاردرهای لیست فوربس از
امریکا هستند اما آنها کمکم دارند میدان را خالی میکنند.
درحال حاضر  30درصد از لیست میلیاردرهای فوربس از
امریکا هس��تند در مقایس��ه با ده سال پیش که این رقم
 50درصد بود .براس��اس یافتههای فوربس تنها  6درصد
از میلیاردرهای امریکایی ،نومیلیاردر به حساب میآیند

و این درحالی اس��ت که  47درصد از میلیاردهای چینی
و  30درصد از میلیاردرهای روسی اولین بار است که در
این لیست حضور دارند .به نوشته فوربس «پیش از امسال
امریکا بیش از  100میلیارد داشت اما اکنون چین  115و
روسیه  100میلیارد دارد».
ای��ن «تازه میلیاردرها» روندهای تازهای را در ش��یوه
و س��بک خرید مالک به وجود آوردهاند .بارنس میگوید
که شهرهایی با اقتصاد نوپا با سرعت بیشتری در حرکت
هستند و علت آن تولید ثروت بیشتردر این شهرها نسبت
به شهرهای قدیمیتر دنیا است« :شهرهای قدیمی دنیا
که همیشه بهترین بازار را داشتهاند مانند نیویورک و لندن
رشد بسیار خوبی دارند ،اما شهرهای جدید عملکرد بهتری
داشتهاند .با اینکه قیمت منازل مجلل در شهرهایی مانند
سنگاپور نسبت به س��ال  14 ،2005درصد و در بمبئی
 138درصد و در توکیو حدودا  11درصد رش��د داشته و
قیمتها در نیویورک  26درصد افزایش داشتهاست».
اما ش��هرهای قدیمی ه��م مانند پاری��س و لندن از
میلیاردرهایجدیدبهرهمیبرند.براساستحقیقیکهسال
گذشته توسط نایت فرنک انجام شده برای طبقه ثروتمند
خرید امالک هنوز هم اصلیترین روش س��رمایهگذاری
اس��ت و معموال  35درص��د از داراییها و اموال آنها را در
بر میگیرد .دیگر عوامل مانند درخواست برای تحصیالت
عالی بر تصمیمگیریهای آنها اثر میگذارد .تحلیلگری به
نام روپرت هاگورف معتقد است که تعداد میلیاردهایی که
فرزندان خود را به مدارس بینالملی میفرستند بیشتر و
بیشتر میشود .او در آخرین گزارش خود اشاره کردهاست
که طبقه سرمایهدار چینی به دنبال فراهم کردن امکان
تحصیل در خارج از چین برای فرزندان خود هس��تند و
خریدن خانهای در آن نزدیکی برای گذراندن تعطیالت و
مالقات خانوادهایشان دو بار در ماه کامال عادی است .اینکه
بخواهم تعیین کنیم چه زمانی یک فرد ثروتمند تصمیم به
خریدن ملک میکند کار سختی است .اما بارنس اعتقاد
دارد که روند رشد مناطق استثنایی همچنان ادامه دارد .او
میگوید« :ظرف پنج سال ثروتهای بیشتری ایجاد شده
و این ثروتها وارد بازار امالک مسکونی میشوند».

اینکهبخواهم
تعیین کنیم چه
زمانی یک فرد
ثروتمندتصمیم
به خریدن ملک
میکند کار سختی
است .اما بارنس
اعتقاد دارد که
روند رشد مناطق
استثناییهمچنان
ادامه دارد

اوضاع بد بازارهای بورس خاورمیانه

نگر
آینده
شماره نهم  /مهر و آبان 90

به دنبال رکود بازار جهانی و ترس از شرایط موجود
در یونان ،بازارهای بورس در خاورمیانه با فش��ار فروش
سهامهایش روبهرو شدهاند .محمدعلی یاسینی رییس
امور سرمایهگذاری در موسسه CAPNابوظبی میگوید:
«موج دیگری در حال آمدن است و اگر
به دنیا نگاه کنید ،این افت و سقوط را در
آسیا ،اروپا و امریکا میبینید ».او میگوید:
«یک ضعف مس��ری تمام منطقه را فرا
گرفتهاس��ت و این اصال خوب نیس��ت.
بیش��ترین کاهش هم در بازارهای مصر
بودهاس��ت ».وفیق داوود رییس تجارت

سازمانی شرکت Mega Investment Securities
در قاهره میگوید« :شرایط در مصر اینگونه است و این
ضعف بسیار بد است .مش��کالت و درگیریهای داخل
کشور به عالوه عملکرد بازار جهانی باعث فروش سهام به

قیمت پایین شدهاست و امکان بدتر شدن این شرایط هم
وجود دارد .در امارات متحده شاخص سهام دبی برای پنج
روز کاهش داشت و در چهار ماه این طوالنیترین دوره
بودهاست ».اوضاع در دیگر کشورها هم خوب نیست .در
دیگر نقاط منطقه از جمله کویت شاخص
بورس با کاهش  0.3درصدی ،ش��اخص
بحرین با کاهش  0.4درصدی ،شاخص
عمان با کاهش  0.1در صدی و باالخره
قطر ب��ا س��قوط  1.1درص��دی روبهرو
بودهاند .شاخص سعودی هم کاهش 1.4
درصدی را تجربه کردهاست.
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کتاب آیندهنگری

کتابخانه

یک پیشگوی
موفق ،یعنی کسی
که افکار عمومی به
او اطمینان میکند،
فرد باهوشی است
که هم آدمهای
اطرافش را خوب
میشناسد،هم
به روندهای
اجتماعی و
سیاسی دقت
میکند و هم
شانس میآورد

 30سال
از انتشار «کتاب پیشبینیها» گذشت

آیندهنگریهای عجیب
پیشگوییهای خندهدار
ترجمه کورش دامغانی

«کتاب پیشبینیها» در نوامبر 1980
منتشر شد و سه نفر از اعضای یک
خانواده در تالیف و گردآوری آن شرکت
داشتند :دیوید والچینسکی ،ایمی واالس
و ایروینگ واالس .کتاب دربرگیرنده
پیشبینیهاوپیشگوییهایدانشمندان،
نویسندگان،سیاستمدارانوپیشگوها
بود .البته نویسندگان کتاب چند فهرست
هم مرتب کرده بودند مثال فهرست  18نفر از بزرگترین
پیشگویان تاریخ که در میان آنها نام نوستر آداموس به
چشم میخورد ،یا فهرست  6پیشبینی بزرگ تاریخ که
در این فهرست هم پیشبینی غرق شدن تایتانیک یا
ترور جان افک کندی دیده میشد .در این میان تعداد
زیادی پیشبینی عجیب و غریب از آینده هم «به طور
اختصاصی» در این کتاب منتشر شده بود و بخشی از
آنها را دانشمندان انجام داده بودند و بخشی دیگر را
هم مشهورترین غیبگوها و «واسطههای روحی» آن
عصر .حاال با گذشت  3دهه خواندن و بررسی آن جالب
مینماید؛ به خصوص اینکه اکثر پیشبینیها درباره
سالهای اولیه قرن بیستویکم بوده و این دوران را
پشت سر گذاشتهایم .در سیامین سالگرد انتشار «کتاب
پیشبینیها» جیم ویندالف از مجله «ونیتی فیر» ،نگاهی
دارد به این کتاب و پیشبینیها و پیشگوییهایش.

در یک مغازه اجناس بنجل بودم که به نسخهای کهنه
و پاره از «کتاب پیشبینیها» برخوردم که خالصهای از
« 4000پیشبینی اختصاص��ی» را در خود جای داده
بود .کتاب را باید میخریدم چون یکی از ویراس��تاران
آن دیوید واالس بود که نویسنده یکی از محبوبترین
کتابهای زندگیام است .در دهه هفتاد در کتابخانه هر
پسربچه کتابخوانی «کتاب فهرستها»ی واالس دیده
میش��د و من یکی از همین پس��ربچهها بودم« .کتاب
پیشبینیها» که مملو از پیشبینیهای متخصصین
گوناگون و پیشگوهای مدعی ارتباط با ارواح است در
 1980منتشر شد .این یعنی ما حاال میتوانیم در مورد
درست و غلط بودن اکثر پیشبینیها نظر بدهیم .بعضی
از پیشبینیهای کتاب واقعا بیربط به نظر میرسند،
مثل آیندهنگریهای اف.ام اسفندیاری که در کتاب به

پیشگوها
چطور مشهور میشوند؟
برای آنکه بیش��تر «کتاب پیشگوییها» را احساس
کنید ماج��رای برتی کچینگز پیشگوی تگزاس��ی را به
هم��راه چند پیشگویی درس��ت و غلط او نقل میکنیم.
بدون تردید یک پیشگوی موفق ،یعنی کس��ی که افکار
عمومی به او اطمینان میکند ،فرد باهوشی است که هم
آدمه��ای اطرافش را خوب میشناس��د ،هم به روندهای
اجتماعی و سیاس��ی دقت میکند و هم شانس میآورد.
برتی کچینگز هم احتماال یکی از این نوع پیشگوهاست
که سالها پیش در میان امریکاییها طرفداران بیشماری
پیدا کرد .او اولینبار در اولین روز کاری خود در یک اداره
پیشامدی را در زندگی یکی از همکارانش پیشگویی کرد
و آن ماجرا همان شب اتفاق افتاد .همین واقعه باعث شد

او به پیشگویی روی بی��اورد و در رادیو و روزنامه محلی
دس��ت به این کار بزند .چندین پیشگوی��ی او -از میان
صده��ا پیشگویی -درس��ت از آب درآمد و همین کافی
ب��ود که او در مقی��اس ملی معروف ش��ود( .مردم عموما
معدود پیشگوییهای درس��ت را به خاطر میسپارند نه
صده��ا پیشبینی غلط را ).او در اواخر س��ال  1979این
پیشگوییها را برای «کت��اب پیشبینیها» انجام داد و
همینها نش��ان میدهد که چقدر از حدس و گمانهای
یک پیشگوی معروف به حقیقت میپیوندد.
از  1982تا  :83حکومت لیبی علیه فرانس��ه و کشورهای
انگلیسیزبان آفریقا وارد عمل میشود و آنها را مورد تهدید
قرار میدهد .معمر قذافی رهبر لیبی که از س��وی اتحاد
جماهیر شوروی مسلح شده کشورش را وارد چندین جنگ
بزرگ میکند و یک پایگاه دریایی در دریای مدیترانه را در
اختیار روسها میگذارد( .توضیح :این جریان رخ نداد اما با
توجه به رفتارهای قذافی میتوانست اتفاق بیفتد).

اختالف آرژانتین و شیلی بر سر مالکیت چندین جزیره
کوچک به جنگ منجر میشود( .توضیح :در  1978تنش
 150ساله آرژانتین و شیلی بر سر  3جزیره دو کشور را در
آستانه جنگ قرار داد .این تنش در  1984پس از مداخله
پاپ به پایان رسید).
 :1984دانشمندان موفق میشوند الکتریسیته را به نیروی
مغناطیسی با فرکانس بسیار باال تبدیل کنند تا سفرهای
فضایی امکانپذیر شود( .توضیح :چنین چیزی رخ نداد).
ای��ران و عراق وارد جنگ میش��وند( .توضیح :این در
 1980رخ داد و پیشگوی تگزاس��ی احتماال خبر تنش
مرزی دو کشور را در  1979در روزنامهها خوانده بود).
 :1985ن��روژ و فنالن��د در دری��ای برنت بر س��ر حقوق
ماهیگیری به تبادل آتش میپردازند( .توضیح :رخ نداد).
درگیری خونین میان هندوس��تان و پاکس��تان آغاز
میشود( .توضیح :رخ نداد).
اس��رائیل و س��ازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) به

تلویزیون مچی در عصر یخبندان

سال غریب 2010

تعمیر اعضای بدن

دکتر پیر گالتی هم اعالم کرده بود سال  2010سال
«آغاز به کار بازار اعضای دس��ت دوم و تعمیرشده بدن
انسان» خواهد بود .مالکوم پتو ،نویسنده چند کتاب هم
پیشبینی کرده بود که «در سال  2010روبوتی اختراع
خواهد شد که میتواند از اتوبانی شلوغ عبور کند بدون
آنکه ماشینی به او بزند ».البته معلوم نیست این روبوت
به چه دردی خواهد خورد.
دو پیشگوی شجاع با نامهای استفن وولف و آر.ال
ویساک هم اعالم کرده بودند که در سال  ،2310نسل
بش��ر بر س��یاره «یورن» فرود خواهد آمد و با ساکنان
بومی این سیاره که «تروپ» نام دارند خواهد جنگید.
واقعا عالی نیست؟
صلح میرسند( .توضیح :در اکتبر همان سال نیروی هوایی
رژیم اسرائیل مقر ساف در تونس را بمباران کردند!)
نقشههای راهها در کامیپوترها و توی داشبرد ماشین
قرار خواهد گرفت .هیچکس در ش��هر گم نخواهد ش��د.
(توضیح :سیس��تم  GPSدر خودروها ک��ه البته دو دهه
زودتر پیشبینی شد).
 :1990ه��ر کس یک تلفن قابل حمل خواهد داش��ت که
میتواند توی جیب یا کیف جا ش��ود .دفترچه تلفن یک
کامپیوتر کوچک خواهد ب��ود( .توضیح :تلفنهای همراه
حدودا در این دوره زمانی به دنیا معرفی شدند).
در نزدیکی قطب ش��مال یک قبیله گم ش��ده کشف
میشود .اعضای آن راه مخفی به اعماق یخها بلدند که به
باغهای زیبا میرسد( .توضیح)! :
 :2000م��ردم تا  150س��ال عمر خواهند کرد .تا یک دهه
دیگر همه بیماریهای قرن بیس��تم درمان خواهند شد.
(توضیح :کاش میشد!)

هم در این کتاب،
اختراع تلفن های
کوچک بی سیم – و
البته مچی! – را
پیش بینی کرده بود.
تلفن های مچی به
خاطر کوچک بودن
صفحه نمایش و
کارایی پایین فراگیر
نشده اند.

نگر
آینده

تعداد اندکی از نویس��ندگان «کتاب پیشبینیها»
ظه��ور تلفنهایی کوچک و قابل حم��ل و دیگر لوازم
الکترونیکی را پیشبینی کرده بودند اما اکثر آنها معتقد
بودند که این اختراعات جدید شبیه ساعت مچی خواهند
بود .آرتور سی .کالرک ،علمی تخیلینویس یکی از آنها
بود .پیشبینی او برای سال « :1990تلفنهای مچی .این
به کمک ماهوارههای بسیار عظیم ارتباطاتی امکانپذیر
خواهد بود و باعث انقالبی اجتماعی -اقتصادی میشود؛
انقالب��ی در حد و ان��دازه خود تلفن ».به همین ترتیب

سال  2010احتماال به خاطر شکل جذاب عددیاش،
برای پیشگوها جذاب بوده .به همین خاطر تعداد زیادی
از پیشبینیهای کتاب در مورد این س��ال است :ایوالد
هیر ،مسئول وقت یکی از آزمایشگاههای ناسا پیشبینی
کرده بود که تا سال  2010استفاده تجاری و خصوصی
از موش��ک برای حمل و نقل معمول خواهد شد .به هر
حال میتوان گفت این پیشبینی به حقیقت پیوسته و
همین حاال اگر میلیونر باشید -میلیونر دالری -میتوانید
به فضا سفر کنید.

کشف علت پیری

رابرت تراکس ،دانشمند متخصص در امور موشکی
هم پیشبینی کرده بود که تا سال « 2010علت پیری
کشف و درمان میش��ود .ضمنا تا سال « 2030ایاالت
متحده جهان» تاسیس خواهد شد و دیگر شاهد هیچ
جنگی نخواهیم بود».
پرفس��ور ماریون مش��کات ،حقوقدان لهستانی هم
معتقد بود تا سال  2010همه کشورهای خاورمیانه به
هم خواهند پیوس��ت و یک حکومت فدرال را تشکیل
خواهند داد .دیوید س��ولیوان برای س��ال  2010هم
پیشبینیهای معرکهای داشت« :امریکاییها به دیگر
نقاط دنیا پناهنده خواهند ش��د .در امریکا جنگهای
اقتصادی و نژادی درخواهد گرفت و قبایل چادرنشین
دوباره در این کشور ظاهر خواهند شد».
جیم فیکس ،نویسنده ورزش��ی و دونده آمریکایی
پیشبینی کرده بود تا س��ال  2010مصرف س��یگار،
نوشیدنیهای الکلی و ماریجوانا «غیرمعمول» خواهد
بود و «مواد ش��یمیایی محرک» جایگزین آنها خواهد
شد.
آرتور سی .کالرک
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عنوان «آیندهنگر» معرفی شده .او پیشبینی کرده بود
ما به زودی وارد دنیایی آرام میشویم که هم انرژی در
آن نامحدود است و هم هوش انسانی افزایش پیدا کرده
و هم عمر انسانها نامحدود شدهاست( .همه اینها قرار
بود تا س��ال  2000رخ بدهد!) همه پیشبینیها مثل
پیشگویی اس��فندیاری بیربط نیس��تند .مثال آندری
س��اخاروف فیزیکدان پیشبینی کرده بود که «بیش از
پنجاه س��ال دیگر ،یک نظام فراگیر اطالعاتی به وجود
میآید که به همه امکان امکان دسترسی را در هر زمان
به محتویات هر کتاب یا مجلهای میدهد ».و خب این
خیلی شبیه اینترنت خودمان است.
یا مث�لا مالکوم پلت��و ،دبیر وقت مجله انگلیس��ی
«کامپیوتر ویکلی» ظهور نوعی سیس��تم نامهرس��انی
کامپیوتری را برای س��الهای  1986تا  89پیشبینی
کرده بود« :خدمات س��نتی نامهرسانی جای خود را به
استفاده از ارسال الکترونیک دادههای دیجیتال میدهد؛
مثال میان برنامههای پردازشگر متن در یک اداره یا میان
کامپیوترهایشخصی».
یا ریچارد بری ،دبیر مجله «نجوم» که به طرز غریبی
توانسته بود انیمیشن کامپیوتری ،برنامه تولید موسیقی
در کامپیوترهای اپ��ل ( )Garagebandو وبالگها را
پیشبینی کند .او نوش��ته بود« :تا سال  ،1990شاهد
موجی از کارتونهای سینمایی خواهیم بود که به کمک
کامپیوترهاتولیدشدهاند،آهنگسازیبهکمککامپیوتر
و تولید و پخش فیلم و نوش��ته در تیراژ بسیار محدود
برای افرادی که خود تولیدکننده در نظر دارد .همه اینها
یعنی تمرکززدایی از اطالعات با وجود تالشهای دولت
و شرکتهای بزرگ برای مقابله با این روند».

دکتر جرالد اس .مکس��من از دانشکده پزشکی آلبرت
اینش��تین در نیویورک «تلویزیونهای مچی» را برای
سال  2000پیشبینی کرده بود.
نی��گل کلدر ،روزنامهنگار انگلیس��ی در حوزه علم و
دانش اما پیشبینی کرده بود که تا س��ال « 2000این
گرم شدن کذایی زمین که آن را گردن دی اکسید کربن
ساخت بشر و گازهای گلخانهای میاندازند و این همه
علیهاش تبلیغ میکنند رخ نمیدهد و بزرگترین نگرانی
بشر سرد ش��دن زمین خواهد بود و هراس از بازگشت
عصریخبندان».
دیوید اس .سولیوان ،متخصص وقت سیاست خارجی
در سازمان اطالعات مرکزی امریکا (سیا) هم دست به
پیشبینی عجیب و غریبی زد و اعالم کرد تا سال 1983
اتحاد جماهیر شوروی بر دنیا فرمان میراند .البته زیاد
جای نگرانی نبود چون به نوش��ته او «تا س��ال 2000
آمریکا دوباره نیرویش را جمع میکند و علیه سرکوب
شورویها خواهد جنگید ».بن بووا ،سردبیر مجله علمی
تخیلی «اومنی» در این کتاب پیشبینی کرده بود که در
سال  1997ایاالت متحده و اتحاد جماهیر شوروی وارد
«جنگ مخفی روبوتی در فضا» خواهند شد.
بعضی از پیشبینیهای کتاب ب��دون تردید باعث
تعجبت��ان خواهد ش��د .چطور آدمه��ای متخصص
میتوانن��د چنین حرفهایی را بزنن��د؟ دکتر جودیث
ووترمن ،اس��تاد تغذیه دانش��گاه  M.I.Tدر این کتاب
پیشبینی کرده بود «غذاهایی خاص مثل غالت حجیم
شده و شیر ،خوراک جگر ،لوبیای لیما ،شلغم روغنی و
آب آلو تا سال  1992منسوخ خواهند شد چون مردم از
طعم آنها بدشان خواهد آمد».

ایزاک آسیموف ،نویسنده بزرگ علمی تخیلی مثال
پیشبینی کرده بود که تا سال  2010جمعیت زمین به
 7میلیارد نفر میرسد که تقریبا درست گفته بود .فلیکس
کافمن اقتصاددان هم چنین روندی را پیشبینی کرده
بود اما با پیشگویی بع��دیاش کار را خراب کرد« :در
سال  2002تمام سرطانها درمان خواهند شد».

ایزاک آسیموف در
“کتابپیشبینیها”
پیش بینی کرده بود
که جمعیت جهان
در سال 2010
به  7میلیارد نفر
می رسد .تقریبا
درست!
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گذاری به جهان آینده

کافه
وقتی تلفن همراه بیشتر از کامپیوتر شخصی ( )PCفایده دارد

آینده در جیب شما
کاوه شجاعی

نگر
آینده

تلفنهای
هوشمندهنوز
در بخش «کار و
تولید» ضعف دارند
اما روزبهروز بهتر
میشوندPC .
ها در حال مرگ
نیستند ،اما بدون
شک آرزو دارند
مثلتلفنهای
هوشمندهمراه
کارآمدباشند
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در طول دهههای گذش��ته عده
زی��ادی از مردم کامپیوتر ش��خصی
( )PCرا با سیستم عامل «ویندوز»
یکی میدانس��تند ،اما ح��اال بهترین
کامپیوتر ش��خصی دنی��ا را باید جای
دیگری جس��تجو کنی��د :در جیبتان!
رون��دی که چند س��ال پیش توس��ط
ش��رکت اپل آغاز شد همه چیز را تغییر
داده اس��ت .البته بگذاری��د از همین اول از
کلمات درستی استفاده کنیم .انواع گوناگونی
از تلفن همراه وجود دارد و گروه مورد
نظر ما «تلفنهای همراه هوشمند»
( )Smartphoneن��ام دارن��د .اگ��ر
میخواهید بدانید گوشیتان اسمارتفون
اس��ت یا نه ،باید ببینید گوش��یتان سیس��تم عامل
پیش��رفته دارد یا نه .گوش��یهایی که سیستم عامل
اندروی��د – متعلق به ش��رکت گوگل – ی��ا ویندوز یا
س��یمبیان دارند هوشمند به حساب میآیند .آیفون
– تلفن همراه ش��رکت اپل – هم هوشمند محسوب
میش��ود؛ و این آخری شاید هوشمندترین کامپیوتر
شخصی دنیا باشد.
م��ا از تکنولوژی بهتره میگیریم ت��ا کار و زندگی
و تفری��ح م��ان بهت��ر ،غنیتر و آس��انتر ش��ود .در
طول س��الهای گذش��ته این به معنای اس��تفاده از
کامپیوترهای ش��خصی رومیزی سنگین بود ،اما حاال
گونه تازهای از کامپیوترهای ش��خصی وارد زندگی ما
شدهاند .جالب اینجاس��ت که دیگر نمیتوانیم میان

قدرت اسمارتفونها و کامپیوترهای شخصی تفاوت
زیادی قائل ش��ویم( .سرعت پردازنده تازهترین گوشی
 ۳۰۰دالری نوکیا بیش��تر از سرعت پردازنده لپ تاپی
است که این یادداشت با آن نوشته شده) فاصله میان
اسمارتفونها و کامپیوترهای شخصی روز به روز کمتر
میشود و در این میان این اسمارتفونها هستند که در
انجام کارهای شخصی ما مفیدتر به حساب میآیند.
اگر جمالت تبلیغاتی را نادیده بگیریم و دنبال معنی
«کامپیوتر ش��خصی» بگردیم ،متوجه میش��ویم که
میتوان با همین عبارت کلی ،همه اعضای بازار گسترده
تلفنهای هوش��مند را  PCتعریف کرد .در دانشنامه
آزاد اینترنتی – ویکی پدیا – کامپیوتر شخصی ()PC
اینچنین تعریف شده« :هر کامپیوتر چندکاره که اندازه،
ظرفیت و قیمت آن مناس��ب نیازهای افراد معمولی
است و با این هدف تولید ش��ده که افراد بدون دانش
تخصصی کامپیوتری بتوانند از آن اس��تفاده کنند».
حاال اس��مارتفونها به راحتی میتوانند دستهبندی
جا بگیرند.
پس ب��ا اطمینان میت��وان یک اس��مارتفون را
کامپیوتری شخصی به حساب آورد ،اما «شخصیتر»
از لپ تاپ ،به این دالیل:
همیشه با شماست.
میداند که شما کجایید.
همیشه به اینترنت وصل است.
تمامی شیوههای ارتباطات الکترونیک را سر و سامان
میدهد.
صدای شما را تشخیص میدهد و به آن واکنش نشان

میدهد.
غلطهای امالیی شما را تصحیح میکند.
سه و نيم اینچ مغز

اگر چه کامپیوترهای رومیزی خانگی یا لپ تاپهای
سبک تقریبا اکثر وظایف باال را انجام میدهند ،اما آنها
برای انجام این کارها س��اخته نش��ده اند؛ و تلفنهای
هوشمند کنونی در این حوزهها از آنها جلو زدهاند:
همیشه با شماست :حتما شنیدهاید که «بهترین
دوربی��ن همان اس��ت ک��ه همراهتان اس��ت ».و این
در مورد کامپیوترهای ش��خصی ه��م صدق میکند.
اسمارتفون همیشه توی جیب ماست( .جالب اینکه
دوربین عکاس��ی موجود در اسمارتفونهای گرانتر
جوابگوی بیشتر نیازهای غیرحرفهای و حرفهای کابران
است) بیشتر ماها این توانایی را نداریم که یک لپ تاپ
س��نگین را تمام روز همراهمان این طرف و آن طرف
بکش��یم؛ و اگر حتی این کار را بکنیم ،حوصله این را
نداریم که برای خوان��دن یک ایمیل آن را از کیف در
بیاوریم ،باز کنیم ،دنبال اینترنت بگردیم و باالخره وارد
مرورگر اینترنت شویم.
میداند که ش�ما کجایید :و بهتر از آن ،وقتی از
اسمارتفون استفاده میکنید ،پس از آنکه به سرعت
متوجه ش��د ش��ما کجایید به ش��ما میگوید که در
اطرافتان چه چیزهایی وجود دارد؛ از پمپ بنزین گرفته
تا رستوران( .همین حاال نقشه گوشی شما – با سیستم
عامل اندروید  -به فارس��ی با ش��ما حرف میزند و تا
نزدیکترین رستوران فستفود راهنماییتان میکند).
تلفنهای همراه هوشمند میتوانند در هر لحظه ای به

ماهوارههای  GPSوصل بشوند و این یعنی هیچوقت
گم نخواهید شد.
وس�یله ارتباط�ی معرک�ه ای اس�ت :یکی از
ش��خصیترین کارهایی که ما میکنیم ارتباط برقرار
کردن است و تلفن هوشمند شما شاید بهترین وسیله
ارتباطی باشد که تا حاال اختراع شده .هر چیزی را به
کمک آن میتوان ثبت کرد و برای دیگران فرستاد ،از
صدا و متن گرفته تا عکس و فیلم.
به شما گوش میدهد :سیستم عامل یک تلفن
هوش��مند صدای ش��ما را تش��خیص میدهد و این
تکنولوژی روز بهروز قویتر میشود .شما به کمک تلفن
هوشمند اندرویدیتان میتوانید بدون دخالت دست و
فقط با حرف زدن در اینترنت جستوجو کنید ،آدرس
پیدا کنید و از گوشی بخواهید موسیقی مورد عالقهتان
را پخش کند .جالب است که برگ برنده آخرین مدل
آیفون همین «گفتوگو» ی شخص با تلفن همراهش
بوده اس��ت .حرف زدن با کامپیوتر رومیزی شخصی
هیچوقت اینچنین کارگشا نبوده است.
یک��ی از کابران س��ایت  LifeHackerچند وقت
پیش نوش��ته بود« :م��ن به کمک تلف��ن همراهم از
وضعیت فروش��گاههایی ک��ه تخفیف میدهند مطلع
میش��وم و جنس ارزان میخرم ،فهرس��ت قرارهای
روزهای آینده را در برنامه تقویم همیش��ه همراه خود
دارم ،وقتی وارد سوپرمارکت میشوم به لیستی که در
گوشیام دارم نگاه میکنم تا چیزی را از قلم نیندازم،
رستوران پیدا میکنم ،انعام را به کمک برنامه مخصوص
حساب میکنم و قبل از آنکه بلیت رزرو کنم نقد فیلم
را خیلی سریع در گوشیام میخوانم .گوشیام من را تا
مقصد راهنمایی میکند و به من میگوید کجا بپیچم
تا درگیر ترافیک نش��وم .من به کمک گوشی به طور
دائم به ایمیل دسترسی دارم؛ و این یعنی دیگر توسط
یک کامپیوتر سنگین وزن محدود نمیشوم و کمردرد
نمیگیرم ».و بازار به سمت محصول آینده دار و پرسود
حرکت میکند .آخرین باری که به کامپیوتر یا لپتاپی
عجیب و غریب برخوردید کی بود؟ آخرین بار که یک
برنامه خالقانه و نوآورانه در کامپیوتر دیدید چه زمانی
بود؟ اما حاال بازار تلفنهای هوشمند را در نظر آورید:
ه��ر هفته تلفنهای جدی��د و ایدههای جدید معرفی
میشود .مهمترین محصول شرکت سابقا کامپیوتری
اپل یک تلفن همراه است :آیفون.
هنوز زود است...

* به کمک مقاله ای از LifeHacker

احتماال تا  14ماه دیگر رخ میدهد
خب ...درست خواندهاید .به نظر میرسد شرکتهای بزرگ
پخشکننده آثار موس��یقی قصد دارند تولید CDهای صوتی
را تا پایان س��ال  – 2012یا حتی زودتر – متوقف کنند .بنا
بر گزارش مجله معتبر س��ایدالین ،قرار است أثار تازهتر فقط
به صورت دانلود/پخش زنده اینترنتی از طریق س��رویسهای
آیتیونز و مشابه آن توزیع شود و از سال  2013فقط نسخههای
خاص و محدود بعضی از آثار موس��یقی بر روی  CDمنتشر
خواهد شد .این CDهای خاص هم فقط از طریق وب سایت
آمازون پخش خواهد شد که بزرگترین فروشگاه خرده فروشی
 CDدر دنیا به حس��اب میآید .هن��وز نمیدانیم این گزارش
چقدر موثق اس��ت ،اما حدود یک ماه پیش که اولین بار خبر
این اقدام احتمالی ناشران بزرگ موسیقی به مجله سایدالین
رس��ید ،خبرنگاران س��ایدالین تالش کردند نظر سه کمپانی
اصل��ی یعن��ی  EMI، Universalو  Sonyرا در مورد این
ش��ایعه بدانند ،اما هیچکدام حاضر به موضعگیری نش��دند .با
این حال به نوش��ته سایدالین افراد نزدیک به این شرکتها
برنامه را تایید کردهاند .خبر ممکن است باعث تعجب شما
ش��ود ،به خصوص که در ایران تازه چند س��الی است
که شرکتها راضی ش��دهاند تولید نوار کاستهای
موسیقی را متوقف کنند و به  CDروی بیاورند .اما
در آن طرف دنیا مسئله فرق میکند و این خبر
برای آنها که در این صنعت مش��غول به کارند
شوکآور نیس��ت .برنارد ون ایساکر ،سردبیر
سایت سایدالین در گفتوگویی که در ژوئن
 2011با مجله آلفا ماتریک��س انجام داد در
پاس��خ به این س��وال که «آیا CDها تا پنج
س��ال آینده وجود خواهند داشت» گفته بود:
«بله ،اما در فرمتی متفاوتCD .های معمولی
کنونی دیگر فروخته نخواهند شد چون از دید
خریداران ارزش کافی ندارند .البته نس��خههای
محدود و ویژه یک اثر موس��یقی ممکن است به
قیمتی گرانتر روی  CDبه فروش برس��د :آن هم
با طراحی زیباتر و چیزهای اضافیتر در بسته .احتماال
این جور CDها تا چند سال همچنان بازار داشته باشند.
اما تا پنج سال آینده بدون شک این روند خرید موسیقی که
با آن آشنایید ،یعنی به فروشگاه رفتن و خرید یک  CDکامال
منسوخ خواهد شد .من پیشبینی میکنم که دانلود کردن تا
دو سال آینده جایگزین خرید یک آلبوم موسیقی شود .من این
را منفی نمیدانم ،این یک تغییر مسیر است ،مثل موقعی که
نوار کاست را کنار گذاشتیم و به  CDروی آوردیم».
پایان کار یا تغییر کاربری فروشگاههای موسیقی؟

نگر
آینده

این اقدام شرکتهای بزرگ عاقالنه به نظر میرسدCD .ها
هزین��ه دارند ،حت��ی موقعی که فروش نمیروند ،ش��رکتها
مجبورند هزینه انبار را بدهند .بعد هزینه فروشگاهها و باالخره
هزینه برگشت خوردن CDهای فروش نرفته .خالصه اینکه
رها کردن فرمت  CDو پخش کامال دیجیتال باعث میشود
شرکتها به جای تمرکز بر مس��ئله «پخش» به «بازاریابی»
متمرکز شوند .این در بلندمدت به معنای پایان کار آن دسته
از فروش��گاههای موسیقی در سراس��ر دنیاست که فقط CD
موسیقی میفروش��ند .در انگلیس همین حاال فروشگاههای
زنجیرهای HMVبه ناش��ران بزرگ موسیقی بدهکار است و
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احمقانه است اگر اعتراف نکیم که کامپیوترها بعضی
وظایف را بهتر از تلفنهای هوش��مند انجام میدهند.
اسمارتفونها هنوز نمیتوانند بعضی کارها را بکنند.
شاید مهمترین مزیت  PCها این باشد که آنها
برای «کار» بهترند .با آنها بهتر میشود تایپ کرد.
آنه��ا برای انجام پ��ردازش اطالعات بزرگ بهتر
عمل میکنند ،ب��رای تدوین فیل��م یا ویرایش
عکس هم بهتر از تلفن همراه هستند .در حال
حاضر کامپیوترهای رومیزی و لپ تاپها برای
«خل��ق» بهتر اند و تلفنه��ای همراه برای
«مصرف».
اما ای��ن روند هم در حال تغییر اس��ت.
میتوانید یک صفحه کلید
ارزان قیمت را به صورت
ب��ی س��یم و ب��ا بلوتوث

به گوش��یتان وصل کنید و هر چه که میخواهید به
سرعت تایپ کنید .ش��رکتهای مختلف برنامههای
ویرایش��گر متن – ش��بیه ورد – را ب��رای تلفنهای
هوشمند تولید کردهاند و خیلی از خبرنگارها به کمک
همین تلفنها متن خبرشان را نوشتهاند( .البته صفحه
کلیدهای مجازی این تلفنهای هوشمند در نوع خود
کارایی دارند .خیلیها هس��تند ک��ه در آیفون خود با
ی متن تایپ میکنند) شرکت
سرعت کامپیوتر رومیز 
فوتوشاپ اخیرا نس��خه موبایل برنامه ویرایش عکس
مش��هور خود را روانه بازار کرده ،یعنی ویرایش عکس
در حد حرف��های در تلفنهای هوش��مند امکانپذیر
است .شرکت اپل برنامه نسبتا قدرتمندی برای آیفون
ارائ��ه کرده که به کمک آن میتوان آنچه را که با این
گوشی فیلمبرداری میشود تدوین کرد .یکی دو تا از
طرح جلدهای اخیر مجل��ه نیویورکر در آیپد – برادر
بزرگتر آیفون – طراحی شدهاس��ت؛ در برنامهای که
نس��خه آیفونی آن هم موجود است .برنامههای مشابه
ورد ،اکسل و پاورپوینت برای تمامی سیستم عاملهای
تلفنهای هوشمند نوشته شدهاست .حاال شما خیلی
راح��ت میتوانید نمودار تولید چند ماه اخیرتان را در
آیفون طراحی کنید – به کمک برنامه نامبرز – و بعد
آن را در جلسه شرکت به کمک یک سیم – یا حتی
به کمک اینترنت بیس��یم – روی مانیتور  ۲۷اینچی
بیاندازید .تلفنهای هوش��مند هنوز در بخش «کار و
تولید» ضعف دارند اما روزبهروز بهتر میشوند PC .ها
در حال مرگ نیس��تند ،اما بدون شک آرزو دارند مثل
تلفنهای هوشمند همراه کارآمد باشند.
این صحنهها را تصور کنید:
با تلفن همراهتان صحبت میکنید ،از او میپرسید
ف��ردا هوا آفتابی اس��ت یا اب��ری؟ از او میخواهید به
دوس��تتان ایمیل بزند .از او میخواهید برایتان بلیت
تازهترین فیلم وودی آلن را در نزدیکترین سینما رزرو
کند و از او میخواهید وقتی که به خانه رس��یدید به
یادتان بیاورد هدیه همسرتان را از صندلی عقب ماشین
بردارید .تلفن واقعا جواب شما را میدهد ،با شما «حرف
میزند» و به شما میگوید که ماموریت را با موفقیت
انجام داده یا نه ،بلیت رزرو کرده یا نه.
این صحنه ای از فیلمی علمی تخیلی یا پاراگرافی
از یک رمان ایزاک آس��یموف نیست؛ تبلیغ تازهترین
مدل تلفن هوشمند شرکت اپل است .برای آینده آماده
شوید.
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گذاری به جهان آینده

کافه

باقی فروشگاههای زنجیرهای هم به زودی با این مشکل دست و
پنجه نرم خواهند کرد .خردهفروشی  CDمثل گذشته پرسود
نیست .اوضاع وب سایت آمازون اما فرق میکند .آنها از مرگ
احتمالی  CDسود خواهند برد چرا که به تنها بازیگر این بازار
مبدل خواهند شد :شرکتهای بزرگ توزیع CDهای نسخه
محدود خود را به آمازون خواهند سپرد .البته همینCDها کنار
سرویس دانلود  MP3آمازون خواهد بود؛ یعنی آمازون در اصل
نسخه دانلودی و دیجیتال یک آلبوم موسیقی را خواهد فروخت
و در مواردی خیلی خاص  CDآن را .این یعنی فروشگاههای
موسیقی بیش��تر از گذشته به فروش دستگاههای قابل حمل
پخش موسیقی مثل آیپادها و MP3پلیرها و هدفونها روی
خواهند آورد و دیگر «موس��یقی» نخواهند فروخت .در حال
حاضر بزرگترین فروشگاه آنالین موسیقی آیتیونز نام دارد که
متعلق به شرکت اپل است .اپل همچنین بزرگترین فروشنده
دس��تگاههای قابل حمل پخش موسیقی در دنیاست که انواع
آن با نام «آیپد» در سراس��ر دنیا به فروش میرس��ند .خرید
آسان موسیقی از آیتیونز و سهولت استفاده از آیپادها دلیل این
روند بودهاس��ت .در حال حاضر خیلیها  CDمیخرند و بعد
موس��یقی آن را در کامپیوتر یا آیپاد آن کپی میکنند و دیگر
با خود  CDکاری نخواهد داش��ت .حتی دستگاههای پخش
موسیقی در ماش��ینها هم میتوانند به آیپاد یا موبایل وصل
شوند و موسیقی را به کمک آنها پخش کنند.
مرگ  CDآرام خواهد بود نه ناگهانی

البته این شایعه یک مشکل دارد :کمپانیهای بزرگ ناشر
موسیقی همچنان از CDها پول در میآورند .یک مجله معتبر
دیگر در حوزه موسیقی ،بیلبورد ،این گزارشها را «مشکوک»
میداند و مینویس��د« :شرکتهای بزرگ نش��ان دادهاند که
عالقهای به خداحافظی با  CDندارند .هنوز بیش��ترین درآمد
فروش آنها از CDهاست .به اعتقاد من آنها میتوانند آرام آرام
کسب و کار دیجیتال را رونق بدهند و همچنان از درآمدهای
قابل توجه CDها استفاده کنند .البته آرامآرام وابستگی به این
درآمد کم خواهد ش��د ».به نوشته مجله بیلبورد  CDمرگی
آرام و مطبوع خواهد داش��ت .نتایج یک تحقیق اخیر موسسه
گارتنر نشان میدهد که فروش CDهای موسیقی به آرامی در
حال کاهش است اما آنها همچنان میلیاردها دالر میفروشند.
به گزارش گارتنر دانلود دیجیتال و خدمات اشتراک موسیقی
باعث شده سلطه  CDبر بازار موسیقی مورد تهدید قرار بگیرد
اما پیشبینی میشود فروش CDها در سال  2015حدود 10
میلیارد دالر باشد و درآمد بخش آنالین با رشدی بزرگ به 7.7
میلیارد دالر برسد.

تردید نکنید که
نوبتمجلههای
چاپی و بعدا
از آن هم نوبت
کتابهاست.مردم
آرامآرام خرید
اطالعات را به
صورت آنالین
ترجیح میدهند و
همان جا هم اخبار
آینده مجلهها ،کتابها و DVDها
را میخوانند و بعد از این؟ تردید نکنید که نوبت مجلههای چاپی و بعدا
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از آن هم نوبت کتابهاس��ت .مردم آرامآرام خرید اطالعات را
به ص��ورت آنالین ترجیح میدهند و همان ج��ا هم اخبار را
میخوانند.باگسترشمحبوبیتکامپیوترهایلوحی-تبلتها-
مث��ل آیپد برای خرید ی��ک مجل��ه و ورق زدن آن نیازی به
رفتن به نزدیکترین دکه نیست .همین حاال فروشگاه آمازون
اعالم کرده که برای اولینبار در تاریخ خود فروش نس��خههای
دیجیتال کتابها از نس��خههای چاپی آن -در آمریکا -پیشی
گرفتهاس��ت .فراموش نکنید که آمازون اخیرا تبلت جدید 7
اینچی خود «کیندل فای��ر» را معرفی کرد که بهای آن فقط
 200دالر اس��ت .ای��ن یعن��ی با خرید این کامپیوتر لمس��ی
ارزانقیمت اما خوشکیفیت شما میتوانید کتابها ،فیلمها،
آلبومهای موسیقی و مجالت و روزنامهها را در چند ثانیه بخرید
و همان جا ورق بزنید ،ببینید و گوش بدهید .این روند سریعتر
از چیزی که فکر میکنیم پیش میرود.

راهکارهایی آیندهنگرانه برای تضمین یک شراکت اقتصادی

چگونه قرارداد ببندیم؟ با چه کسی شراکت کنیم؟
آیا میخواهید با یک ش��رکت بزرگ قرارداد توس��عه یا
هم��کاری امضا کنید؟ ابتدا این مقاله را بخوانید .حتی یک
عملیات تحت وب دارای هزینههای نس��بتا پایین با راهبرد
تثبیت ش��ده ،نیازمند دست یاری است تا رشد کند .کافی
است از مایکل شوتزلر ،موسس الیوموکا بپرسید؛ او وب سایت
خود را در سال  2007راهاندازی نمود و آموزش دروس زبان
را به کمک جامعهای از افرادی که زبان مادریشان همان زبان
تحت آموزش بود آسان نمود .این سایت ممکن است برای
زبانآم��وزان خود یک تمرین مانند «صبح خود را توصیف
کنید» ارسال کند .کسی که زبان فرانسه یاد میگیرد صبح
خ��ود را به بهترین نحوی که میتوان��د توصیف میکند و
پاس��خش را برای کاربری در کشور فرانسه میفرستد .این
کاربر به رایگان پاسخ او را اصالح میکند .زبانآموز دیگری
که زبان چینی یاد میگیرد کمکهای مشابهی را از فردی
در شانگهای دریافت میکند .کاربران با وجه اشتراک ماهانه
 10ت��ا  20دالر از فیلمهای ویدیویی آموزش زبان بهرهمند
میش��وند .هجده ماه پس از ش��روع به کار ،دارائی خالص
ش��وتزلر با  2میلیون کاربر ثبتنام ش��ده و  20نفر کارمند
تمام وقت به  6میلیون دالر رسیده بود .شوتزلر میگوید« :ما
داشتیم محصولمان را به پول تبدیل میکردیم .اما متوجه
شدیم که امکان ارتقاء شرکت به سطحی جدید وجود دارد».
طرح جدید آنها چنین بود :یک س��ری جدید از دورههای
مکالمه انگلیسی به صورت آنالین .حاال 80درصد از ترافیک
الیوم��وکا از افرادی حاصل میش��ود ک��ه میخواهند زبان
انگلیسی بیاموزند اما الیوموکا منابع الزم برای تولید نرمافزار
را نداشت .شوتزلر سه گزینه پیشرو داشت :واگذاری توسعه
تولید به جامعه کاربران الیوموکا ،که هر کدام قطعهای از آن
را تهیه و به الیوموکا ارسال کنند (که راه ناکارآمدی است)؛
کسب پول و ساخت تکنولوژی در داخل موسسه؛ شراکت با
یک شرکت بزرگتر .شوتزلر میگوید« :ما تصور میکردیم
ش��راکت س��ریعترین راه جهت ورود به بازار است و ما را به
یک عالمت تجاری کارآزموده ضمیمه خواهد کرد ».شوتزلر
و تیمش ش��ش ماه را صرف یافتن شریک مناسب کردند.
او میگوی��د« :صدها مالق��ات و تماس تلفنی پیش از آنکه
مذاکرات عقد قرارداد آغاز ش��ود انجام شد ».در ماه آگوست
 ،2009الیوموکا قراردادی با پیرس��ون ،ناش��ر فایننش��ال
تایمز ،عالمت تجاری پنگوئن و نشرهای آموزشی همچون
اسکات فورسمن و پرنتایسهال امضا کرد .پیرسون گزینه
مناس��بی بود .عمدتا به این دلیل که فاقد خط تولید خود
برای آموزش اینترنتی زبان بود .شوتزلر میگوید«:همچنین
آنها پرتکاپوترین بودند ».غالبا در چنین قراردادهایی ،شرکت
بزرگتر س��هم عمده را به عنوان بازاریاب دارد .ولی در این
مورد ،الیوموکا مس��ئول بازاریابی یک محصول چندبرندی
تحت عنوان اکتیواینگلیش بود .ش��وتزلر میگوید« :اگر ما
با گوگل ش��ریک شده بودیم ،آنها ش��ریک بازاریاب بودند،
اما پیرس��ون فاق��د جایگاهی در این فضا اس��ت .در عوض
پیرس��ون به الیووکا در مورد بازاریابی مشتریان بینالمللی
در کشورهایی مانند برزیل و ژاپن که ردپای پیرسون وجود
دارد مش��اوره میدهد .به ادعای شوتزلر ،محصول جدید با
حق اش��تراک ماهانه  20دالر به افزایش چشمگیر فروش
منجر شدهاس��ت .البته او ارقام دقیقتر را اظهار نکردهاست.

ماه مارس گذش��ته شوتزلر قرارداد دیگری منعقد کرد .این
بار با کولینز (بخشی از گروه بزرگ انتشاراتی هارپر کولینز) تا
برنامه آموزش اینترنتی زبانهای اسپانیایی ،فرانسه ،آلمانی و
ایتالیایی را اجرا کند .همانند راهبرد پیرسون ،شوتزلر در سر
دارد ک��ه محصول چندبرندی کولینز را در هر زمان در یک
منطقه جا بیندازد.
البته بسیاری از شراکتها بین بنگاههای کوچک و بزرگ
به سرراس��تی مواردی که شوتزلر داش��ت انجام نمیشوند.
بنابراین در اینجا چندین خطر محتمل در شراکت و چگونگی
پیشگیری از آنها را هم بد نیست بخوانید.
هزینههای مخفی

مش�کل :فرمهای قانونی از پیش تهیه شده این هزینههای
مخفی را کس��ر نمیکنند ،بنابراین به یاد داشته باشید که
برخی هزینههای قانون��ی جدی را از یاد نبرید .خود را برای
برقراری تضمینهای جدید و بیمه مسئولیت محصول آماده
کنید .این هزینههای «مخفی» قدری از ارتفاع قله سود شما
میکاهد.
راه ح�ل :بسیاری از ش��رکتها مایلند درباره آن هزینههای
اضاف��ی مذاکره کنند .پس الگوهای قیمتگذاریتان را آماده
و در دسترس داشته باشید.
ضعف در بررسی پرونده سوابق

مشکل :کریس رید ،موس��س شرکت تولید جوش شیرین
طبیعی ریدز میگوید ش��رکتش در س��ال  2001هنگامی
که بنگاه عمدهفروشی بی.جی روی یک سفارش 350000
دالری دست گذاشت تقریبا ورشکست شد .رید به جای آنکه
طب��ق موعد  30روزه پولش را دریافت کند ،تا  270روز بعد
جهت دریافت طلبش التماس میکرد .رید میگوید« :تقصیر
از من بود ،اگر با افراد بیشتری که پیش از این با آنها کار کرده
بودند مشورت میکردم به این گرفتاری دچار نمیشدم».
راه ح�ل :تکالی��ف منزل خ��ود را انجام دهی��د! در بالگها
گشتزنی و از گروههای کارآفرینی در  LinkedInپرسوجو
نمایید .اگر هن��وز تردید دارید اما مایلید ریس��ک کنید ،با
قراردادهای کوچک جهت اعتمادسازی آغاز کنید.
تحت لیسانس گرفتن نوآوریها

مشکل :یک شرکت بسته به توافق انجام شده میتواند شما
را ب��ه منظور تولید یک محصول به کار گیرد ،س��پس گروه
خود را جهت کپی کردن محصول شما آموزش داده و شما
را کنار بگذارد.
راه حل :یک وکیل خوب بگیرید.

راهبرد عدم خروج

مشکل :یک شرکت کوچک به سرعت رشد میکند و دیگر
به شریک بزرگتر خود نیازی ندارد.
راه حل :پیش از آنکه با هرگونه قرارداد موافقت کنید ،شرایط
تعلل بر مبنای سطح کارایی را تنظیم نمایید و در آن مقداری
انعطافپذی��ری تعبیه کنید .ش��وتزلر میگوید« :مهمترین
بخش اینگونه همکاریها (هنگامی که تقارن باالیی از قدرت
وجود دارد) این اس��ت که با بصیرت تصمیم بگیرید چگونه
میخواهید همکاری را به صورت منطقی و دوستانه لغو کنید.
اگر این کار را در همان ابتدا انجام ندهید ،در پایان تبدیل به
یک مسئله واقعا بغرنج خواهد شد».
منبع :مجله فوربس

