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انداز
شرایطتحققسندچشم
و
سالی که گذشت
اکنون درحالی اولین سال از دهه نود خورشیدی
را پشت سرمیگذاریم که فقط حدود نیمی از فرصتی
را که طی “سند چشم انداز” داشتهایم برای پیمودن
ادامه راه دراختیار داریم .راهی که مطابق این س��ند،
درپایان سال  1404هجری خورشیدی چنین ترسیم
شدهاست « :ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه
اول اقتص��ادی ،علم��ی و فناوری در س��طح منطقه،
با هویت اس�لامی و انقالبی  ،اله��ام بخش در جهان
اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بینالملل....
دست یافته به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری
در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای
میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید
بر جنبش نرمافزاری و تولید علم ،رش��د پرش��تاب و
مستمر اقتصادی ،ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و
رسیدن به اشتغال کامل» .اگر دستاوردهای نیمه دوم
این راه مطابق دستاوردهای نیمه آغازین و یا بدتر از آن
باشد ،نهتنها در پایان این مسیر به جایگاه ترسیم شده
نمیرسیم ،بلکه بسیار عقبتر از آن خواهیم بود که در
حال حاضر هستیم .درتایید این مدعا میتوان ارزیابی
مختصری از آنچه که در س��ال گذشته رخ داد ،ارائه
کرد و در آغاز اگر به این اظهارات مقام معظم رهبری
که ش��ش ماه پیش در دیدار با فعاالن و برگزیدگان
بخشهای اقتصادی بیان شد توجه کنیم که «:البته

در برنامه چهارم ،برخی از هدفهایی که تعیین ش��ده
بود ،تحقق پیدا نکرد ،که عوامل گوناگونی هم داشته؛
هم مسائل داخلی دخالت داشته ،هم مسائل خارجی
دخالت داش��ته .مسئله رش��د  8درصدی ،یا کاهش
بیکاری ،یا درصد س��رمایهگذاریای که تعیین شده
بود ،یا مسئله کاهش تورم  -که من آن روز هم اشاره
کردم  -تحقق پیدا نکرده»  ،روش��ن میشود که پایه
مهم اقتصاد هر جامعهای همین چهار مورد هستند
که بهبود آنها نشان دهنده بهبود اقتصاد و برعکس
اس��ت ،و اگر در هیچک��دام از این چهار مورد مطابق
آنچه که برنامه تعیین کرده بود ،موفق نبودهایم ،پس
نتیجه خواهیم گرفت که با ادامه این وضعیت هیچگاه
به جایگاه مطلوب و چش��مانداز تعیینشده نخواهیم
رس��ید ،و حتی حفظ جایگاه فعلی کشور در منطقه،
نیز مورد سوال خواهد بود .این سخنان بیش از شش
ماه پیش بیان ش��دند ،متاسفانه در فاصله شش ماه
اخیر وضعیت و روند کلی اقتصاد نهتنها بهبود نیافت
که نس��بت به گذش��ته ،بحرانیتر هم ش��د ،به طور
مش��خص قیمت ارز و نرخ تورم شرایط نامساعدی را
تجربه میکنند ،به طوری که نگرانی تولیدکنندگان و
نیز مصرفکنندگان را همزمان دامن زده است ،و بر
تنشهای روانی آنان افزوده است.
مشخصههای منفی اقتصادی ایران در سال  90و

س��الهای منتهی به آن چیست که بدون تغییر این
مشخصهها امیدی به تحقق سندچشمانداز نمیتوان
داش��ت؟ از موضع بخش خصوصی و دانشاقتصادی
برخی از اهم این وجوه به شرح زیر است:
1ـ قانونگریزی

رفتار قانونی و حاکمیت آن ،شرط الزم برای هرگونه
فعالیت اقتصادی و توسعهگرا و پایدار است .متاسفانه
بیتوجهی به قان��ون و حاکمی��ت آن ،بالی اقتصاد
ایران شده اس��ت .اگر به پرسشهای دهگانه مجلس
از رئیسجمه��ور توجهکنیم بخش مهم��ی از آنها
معطوف نادیده گرفتن قوانین مصوب است .وقتی که
در چنین سطوح باالیی قانون نادیده گرفتهمیشود به
طریق اولی در سطوح زیرین دولتی ،و در هنگام تعامل
فعاالن اقتصادی و مردم با دولت ،قانونگریزی بیشتر
بهچش��م خواهدآمد .به قول معروف؛ اگر ز باغ رعیت
ملک خورد سیبی /برآورند غالمان او درخت از بیخ.
2ـ برنامهگریزی

برنامهگریزی مشخصه دیگر اقتصاد ایران است .این
ن امر نیز به وضوح دیده
مس��اله در اظهارات مسئولی 
میش��ود که اقدامات خود را ب��ه برنامههای مصوب
مجلس مس��تند نمیکنند .دانشگریزی نیز ویژگی

مکمل برنامهگریزی اس��ت ،و مصداق دانشگریزی
موجود ،غیبت اکثریت بزرگی از اقتصاددانان کش��ور
ف مشورت قرار گرفتن در امور اقتصادی است.
از طر 
مص��داق دیگر نادیدهگرفتن اصول و عناوین تصویب
شده تحت نام سیاستهای کلی نظام در سیاستهای
اقتص��ادی کش��ور اس��ت .اگر اقتص��اد م��ا برنامه و
دانشمحور بود ،هیچگاه با وضعیت افسارگسیخته در
افزایش قیمت ارز و شاخص تورم در سه ماه گذشته
مواجهنمیشدیم.
3ـ وابستگی به نفت

دیگر ویژگی مهم اقتصاد کش��ور که ظاهرا زخم
آن از همه موارد دیگر مزمنتر است ،وابستگی شدید
به درآمدهای نفتی اس��ت و همین وابس��تگی است
که وضعیت ما را در روابط با کش��ورهای دیگر دچار
شکنندگی کردهاست ،ولی مهمتر از تاثیر نفت بر روابط
خارجی ،تاثیری منفی اس��ت که بر همه حوزههای
اقتصاد و حتی سیاس��ت دارد و چون بختک برروی
اقتصاد کشور افتادهاست .موجب تاسف این است که
برخالف برنامه و سیاستهای کلی نظام ،در سالهای
گذشته ،نهتنها از وابستگی اقتصاد به این متغیر کم
نشده که به دلیل عدم تحقق رشد اقتصادی ساالنه 8
درصد ،این وابستگی بیشتر هم شدهاست.
4ـ نظام یارانهای

باال بودن س��هم یارانهها در اقتصاد کشور بیماری
دردناکی بود که همه از آن در رنج بودند .در این زمینه
اقدامات دولت در کاهش چشمگیر یارانههای سوخت و
انرژی و نان قابل تقدیر است ،هرچند اگر از ابتدا مطابق
آنچ��ه که در برنامه چهارم آمده ،عمل میش��د ،این
کار کمهزینهتر بود .ضمن اینکه در اجرای این طرح،
پرداخت س��هم بخش تولید همچن��ان نادیده گرفته
شدهاست و این کار برخالف قانون است .و اکنون هم
دولت برای اجرای مرحله دوم آن خود را آماده میکند،
که امیدواریم با تبعات کمتری انجامشود.

 -5اختالف در نظام بازار

حذف یارانهها باید با هدف تقویت و تحکیم نظام
بازار و شفافیت قیمتها انجام میشد ،ولی متاسفانه
به موازات حذف بخش��ی از یارانهه��ا ،در زمینههای
دیگر سیاس��ت متناقضی اتخاذ و اجرا شد .مهمترین
آن نرخ ارز و نرخ بهره بود که به بحران زمستان سال
جاری منجر شد .و پذیرش تعدیل در قیمت نرخ بهره
و افزایش آن نیز به دولت تحمیل شد و این کار مطابق
با هیچیک از ایدههای دولت نبود .با این حال به دلیل
تاخیر در اتخاد این تصمی��م ،آثار و عواید مثبت آن

چنانچه شایسته است خود را نشان نداد.
 -6فساد اداری

یکی از بدترین ویژگیها برای اقتصاد ما ،باال بودن
وضعیت فس��اد اداری آن اس��ت .بیدلیل نیست که
شاخص فس��اد در ایران طی سالهای اخیر بدتر هم
شدهاست و مطابق دادههای بینالمللی ،وضعیت این
ش��اخص در ای��ران از رقم  3در س��ال  2003به رقم
 2/2در س��ال  2010رس��یده که ایران را از رتبه 78
(درمیان  138کش��ور) به رتب��ه ( 146درمیان 178
کش��ور) رسانده که نشاندهنده جایگاه و روند بسیار
ناخوشنودکننده وضعیت فساد در کشور است .نمونه
برجسته آن نیز اختالس  3000میلیارد تومانی است
که پرونده آن درحال رسیدگی است ،ولی مشکل این
اس��ت که فسادهای بزرگ ممکن است بهچشمآید و
حساسیتها را برانگیزد ،هرچند تعداد آنها کم باشد،
ولی اقتصاد کشور در مواجهه با فسادهای کوچک ولی
متعدد و شایع ،ضربهپذیرتر است .فسادهایی که درحال
تبدیل شدن به واقعیتی انکارناپذیر و پذیرفتهشده در
همه سطوح ادارای هستند.
 -7تحریمها

وقتی که درمیان همه این مش��کالت قرار داریم،
اضافهشدن تحریمها از یکسو میتواند موجب تشدید
مشکالت شود ،و از سوی دیگر انگیزهها را برای انجام
اصالحات بنیادی در زمینههای پیشگفته برانگیزاند،
تا از این طریق نهتنها به خنثیکردن اثرات تحریم قادر
شود ،بلکه احداث ستونها و پایههای جهشی بزرگ
در اقتصاد را برنامهریزی کند .اگرچه در بلندمدت باید
تحریمه��ا را بر طرف کرد ،و هی��چ اقتصادی با وجود
تحریمهای همهجانبه و بلندمدت توسعه پیدا نمیکند،
ول��ی در کوتاهمدت و یا میانمدت ،تحریمها میتواند
عامل و مشوق مهمی دربرداشتن گامهای اساسی شود
مشروط بر این که چنین گامهایی برداشته شود.

 -8سیاستزدگی

اگرچه تفکیک کامل میان حوزه سیاست و اقتصاد
ممکن نیست ،ولی این امر بدانمعنا نیست که این دو
حوزه هیچگونه استقاللی از یکدیگر ندارند ،بههمین
دلیل سیاستزدگی اقتصاد یا اقتصادزدگی سیاست،
به مثابه آفتی اس��ت که هردو حوزه را دچار خسارت
میکند ،و اقتصاد ما درگذشته سیاستزده بود ولی در
س��الهای اخیر بر شدت آن افزوده و استقالل عرصه
اقتصاد بهنحو چشمگیری نقض شده و بههمین دلیل
نمیتواند با اتکا به عناصر داخلی خود ،نقش شایستهای
را در ارتقای جامعه ایفا نماید.

 -9پایین بودن بهرهوری

پایین بودن نرخ بهرهوری اعم از بهرهوری نیرویکار،
س��رمایه و انرژی به یک مشخصه نس��بتا پایدار در
جامع��ه ایران تبدیل شدهاس��ت .هر چن��د با اجرای
طرح هدفمندی یارانهها ،انتظار میرود که بهرهوری
در زمینه انرژی تاحدی بهبود یابد ،ولی همچنان نرخ
بهرهوریهای س��رمایه و نیروی کار و حتی انرژی در
ایران پایین اس��ت و تا رس��یدن به شاخص مطلوب دیگر ویژگی مهم
اقتصاد کشور که
فاصله زیادی دارد.
 -10نقاط قوت

در کنار همه مش��خصههای منف��ی پیشگفته،
اقتصاد ایران زمینههای الزم برای فعلیتدادن به یک
جهش بزرگ اقتص��ادی را دارد .یک عنصر مهم آن،
ساختار جمعیتی است ،که با رشد کمتر از یک و نیم
درصد ،نیروی جوان (اعم از زن و مرد) و فعال و آماده
بهکار و ضمنا خالق و نوآور و تحصیلکرده است که
میتواند موتور محرک این جهش بزرگ باش��د .هرم
جمعیتی ایران در بهترین وضعیت خود است .سهم
کودکان و نوجوانان اندک و سهم نیروی آماده به کار و
تحصیلکرده فراوان است .اگر دهسال دیگر بگذرد این
هرم بهس��وی پیری پیشرفته و از ترجیحات کنونی
خود تهی خواهد شد.
ویژگی دیگر دسترسی به منابع مالی و ارزی الزم و
حتی کافی است .نکتهای که درگذشته کمتر دیدهشده
و اگر هم وجودداشته ،فقط دورههای محدودی بوده
است.
ویژگی س��وم آمادگ��ی مردم ب��رای حمایت از
سیاس��تهای کارآمد اس��ت .نحوه واکنش مردم
نس��بت به اجرای هدفمندییارانهها نشان داد که
ظرفیت حمایت مردم از سیاس��تهای منطقی و
درس��ت ،باالتر از آن است که در جوامع دیگر دیده
میشود ،و باالخره وجود یک بخش خصوصی آماده
و کارآفرین برای مشارکت درهر فرآیند توجیهپذیر
اقتصادی است .ظرفیتهای بخش خصوصی ایران
بسیار بیش��تر از آنچیزی است که اکنون فعلیت
یافتهاس��ت .درصورتی ک��ه این چن��د ویژگی در
زمینهای قرارگیرند که مش��کالت پیشگفته از آن
رخت بربس��ته باش��د ،یا حداقل در جهت تخفیف
حرکت کند ،به یقین میتوان گفت که در نیمهدوم
راه ،نهتنها میتوانیم عقبماندگیهای نیمهاول راه را
در تحقق اهداف سندچشمانداز جبرانکنیم ،بلکه با
سرعت چشمگیری میتوانیم پیش از سال ،1404
حداقل بخش��ی از اهداف آن سند را محققنماییم
و جامع��های در خ��ور تمدن و فرهن��گ مرم ایران
بسازیم.

ظاهرا زخم آن از
همه موارد دیگر
مزمنتر است،
وابستگی شدید به
درآمدهاینفتی
است و مهمتر
از تاثیر نفت بر
روابط خارجی،
تاثیریمنفی
است که بر همه
حوزههایاقتصاد
و حتی سیاست
دارد و چون بختک
برروی اقتصاد
کشورافتادهاست
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نویسندگان ایرانی

یادداشتها

یحیی آل اسحاق
رئیس اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن تهران

اکنون سرباز
دشمن کاالی
چینی ،قفل کردن
اقتصاد ،عدم
سرمایهگذاری
و جلوگیری از
صادرات و آشفتگی
بازار ارز و سکه
است
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6

در ش��رایط فعلی که دش��من حداکثر
تالش خود را ب��رای ضربه به اقتصاد به
کار بس��ته و به تحری��م روی آورده و در
بازاره��ای پول��ی و مالی م��ا تالطم ایجاد
میکند و سعی دارد فضای عمومی کشور
را غیرمطمئن نشان دهد و اعتماد عمومی را
برای رشد سرمایهگذاری از بین ببرد ضروری
است که ما در راهکارهای اقتصادی کالن خود
و چگونگی پیاده کردن اهداف مورد نظر رهبری
تاملی ویژه داش��ته باش��یم .اگرچه جهتگیری
دول��ت به عنوان قوه اجرایی در ایران در راس��تای
پیاده کردن اهداف مقام معظم رهبری بوده است اما
آیا تدابیر دولت برای اجرای این خواستهها در حوزه
اصل  ،44چشمانداز و نشاط اقتصادی مناسب بوده
است؟ به نظر نمیرسد که چنین بوده است .در ادامه
برخی تصورات اش��تباه در نگاه اقتصادی موجود و
راهکارهای مورد نظر برای رشد اقتصادی در شرایط
فعلی را مرور میکنیم:
 مقایس��ه کامل جهاد نظامی با جهاد اقتصادیاشتباه است .دوران جنگ ،اقتصاد جنگی میخواهد
و در شرایط جنگی میزان تولید اهمیت ندارد ،عمده
هدف و اولویت تولید نارنجک یا تهیه قطعه الستیکی
ماشین جنگی است و در یک کالم تولید برای جنگ.
اما اکنون اولویت ما در جهاد اقتصادی ،رش��د تولید،
افزایش صادرات و بهینه کردن تولید اس��ت .اکنون
مسئله ما بیرون کردن دشمن فیزیکی از خاک ایران
و بیرون بردن سرباز از آبادان نیست و برخوردها باید
اقتصادی باشد.
 در جهاد اقتصادی دشمن شناس باید بود .اکنونسرباز دشمن کاالی چینی ،قفل کردن اقتصاد ،عدم
سرمایهگذاری و جلوگیری از صادرات و آشفتگی بازار
ارز و سکه اس��ت .باید سربازان یا همان ابزار دشمن
را بشناسیم و سیاست دشمن را در حمله اقتصادی
تش��خیص دهیم و با روحیه جهادی مسائل را حل
کنیم.
 ش��اید علت موفقیت در جن��گ این بود که درجنگ یک قرارگاه و ستاد داشتیم که قوانین نظامی

جهادی
که جنگ
نیست
در شرایط
حمله اقتصادی
و جهاد اقتصادی
چه باید کرد؟

و وحدت فرماندهی داش��ت و همه تابع آن بودند اما
تاکنون ما در جهاد اقتص��ادی تدابیر و انضباط الزم
و شناخت کافی از دش��من را نداشتهایم؛ لذا اکنون
اگر دوران جهاد اقتصادی اس��ت حتما یک س��تاد و
قرارگاه و یک سازمان فراقوایی نیاز است که مجلس،
دول��ت و قوه قضائی��ه از آن اطاعت کنند .در جهت
انجام فرمایشات مقام معظم رهبری داشتن قرارگاه
اقتصادی مانند شورای عالی فرهنگی و شورای عالی
امنیت یک ضرورت است.
 اگر قبول کنیم که جنگ است یعنی شرایط ویژهاس��ت و برای اداره ش��رایط ویژه ،انسانهای ویژه و با
تجربه نیاز است .همچنین باید از تمام پتانسیلهای
موجود استفاده کرد .بنابراین تناسب مدیریت حاکم

در ح��وزه دولت با جهاد اقتص��ادی ضرورتی دیگر
است.
 یکی از خصوصیات جهاد ،بسیج عمومی است.دلیل موفقیت در جنگ ،بسیج بود و اکنون در جنگ
اقتصادی الزم است این فضا را دوباره بسازیم .البته
منظور از بسیج عمومی بسیج تمام افراد جامعه نیست
بلکه دولت باید فضا را به گونهای ساماندهی کند تا
همه فعاالن اقتصادی از جمله صاحبنظران ،اساتید
دانشگاه ،تولیدکنندگان و مدیران حضور حداکثری
داشته باشند.
 جهاد اقتصادی ویژگیهای خاصی دارد که بایددر قوه قضائیه مدنظر قرار گیرد .اگر مطالبات رهبری
در خصوص فس��اد اقتصادی درس��ت اجرا میش��د
بسیاری از مش��کالت کنونی به وجود نمیآمد .قوه
قضائی��ه باید در رابطه با اصل  44امنیت این اصل را
برای اجرایی شدن تامین کند .یعنی سرمایهگذار بداند
که جایگاهی برای گرفتن حقش وجود دارد .
 م��ردم باید بدانند که منافع حیاتی کش��ور درتیررس دش��من قرار گرفته اس��ت و همانطور که
وقتی عنوان میش��د یک وجب از خاک ایران مورد
تعدی قرار گرفته همه ملت ایران بپا میخواس��تند
اکنون همه باید متوجه شوند که دشمن به مرزهای
اقتصادی ما حمله کرده است .هر ایرانی و هر مسلمان
باید بداند که چگونه به دش��من ضربه و از خود دفاع
کند .اگر مردم احساس کنند دشمن به خانههای ما
رسیده آنگاه دیگر در صف سکه و ارز نمیایستند.
 مردم باید بدانند اولویت ،دفاع از کشور ،اقتصادو منافع ملی اس��ت .آنگاه جهاد کارگ��ر در کارخانه
تالش بیشتر و تولید بهتر است و جهاد سرمایهگذار
شناسایی زمینههای مورد نیاز برای سرمایهگذاری در
داخل کشور و جهاد مهندس طراحی بهتر .هر کسی
به فراخور نوع فعالیت��ش باید منافع ملی را در کنار
سود برای ایجاد ارزش افزوده در نظر بگیرد .هر چند
دشمن مانع و باعث اختالف بین قوا و مردم شود اما
مردم و قوای س��هگانه باید اتح��اد را حفظ کنند .در
چنین شرایطی دیگر منافع گروهها ،احزاب ،کارگر و
کارفرما دیگر با هم متفاوت نخواهد بود.

ترانزیت را جدی بگیریم
گسترش و استفاده بهینه از ظرفیتهای بخش ترانزیت و اثر آن بر اشتغالزایی

سیده فاطمه مقیمی
عضوهیاتنمایندگان
اتاقتهران

موقعیت
ژئواکونومیکی
ایران نقطه قوتی
است که این کشور
را همواره به عنوان
یکمسیرترانزیتی
کوتاه و مناسب
مورد توجه قرار
داده است
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در دهه های اخیر رشد و توسعه اقتصادی کشورها در روس��یه ،افغانس��تان و پاکس��تان از سوی دیگر برای ایران فراهم آورده اس��ت تا ضمن ایفای نقش
و افزای��ش تولید و تجارت ،اهمیت بخش ترانزیت را باعث ش��د تا بار دیگر ایران م��ورد توجه قرار گیرد .فعال در برق��راری ارتباط تج��اری و اقتصادی بین
به عنوان حلقه اتص��ال بازار مصرف و تولید بیش از قرارگرفتن درمرکزیت جغرافیائی کش��ورهای عضو کشورهای عضو اکو ،بتواند درچارچوب همکاریها
پیش آش��کار کرده اس��ت .ترانزیت یک بخش مهم س��ازمان همکاریهای اقتصادی اکو این فرصت را و موافقتنامههای مختلف تجاری ،در زمینه ترانزیت
و زیر بنایی در اقتصاد اس��ت و از
کااله��ای صادرات��ی و واردات��ی
با تقویت صنعت حمل و نقل میتوان به دستاوردهای ذیل رسید:
ابعاد مختلف سیاس��ی ،فرهنگی،
کشورهای عضو نیز به ایفای نقش
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی
اجتماع��ی و اقتصادی مورد توجه
بپردازد .موقعی��ت ژئواکونومیکی
ایجاد فرصتهای مناسب توسعه اقتصادی
اکثر کش��ورها اس��ت .امروزه این
ای��ران نقطه قوتی اس��ت که این
افزایش درآمد
صنعت یکی از سودآورترین منابع
کش��ور را همواره ب��ه عنوان یک
عمران و آبادانی در مسیرهای مرزی
مس��یر ترانزیتی کوتاه و مناسب
تجاری دنیا محس��وب میش��ود.
ایجاد فرصتهای بالقوه شغلی به صورت مستقیم و غیر مستقیم
مورد توجه قرار داده است .در واقع
درآم��د سرش��ار حاص��ل از این
توزیع مناسب و بهینه نیروی کار
صنعت ،رقابت کشورها را در ایجاد
ایران میتواند به عنوان پل ارتباطی
رشد و توسعه گردشگری
تس��هیالت الزم برای ب��اال بردن
میان این کش��ورها (با یکدیگر و
س��هم خود در این عرصه افزایش
سایر مناطق جهان) نقش موثری
از:
عبارتند
کشور
در
نقل
و
حمل
صنعت
مشکالت
اهم
داده است .برخورداری از امنیت و
ایفا نماید.
عدم وجود تعرفههای منطقی و معقول
عوام��ل متع��ددی در انتخاب
مزیت جغرافیایی یکی از مهمترین
عدم وجود بازبینیهای گمرکی سریع و در زمان موثر
مس��یرهای ترانزیتی موثر اس��ت
عواملی است که میتواند به خوبی
عدم وجود امنیت کافی مسیر
از جمل��ه هزینه ،زمان ،مس��افت،
زمینهس��از توس��عه ای��ن صنعت
ناکافی بودن امکانات و تسهیالت زیرساختی برای تردد
امنی��ت ،قوانی��ن و مق��ررات،
باشد .ایران به لحاظ موقعیت ویژه
نبود تفاهم و هماهنگیهای الزم بین سیستمها و دستگاههای ذیربط در کشور
جغرافیایی از دیرباز نقش مهمی در
زیرساختها.توجه به همه عوامل
کنترلهای غیر اصولی و بدبینانه که باعث ایجاد ناامنی راههای کشور میشود
ترانزیت کاال و مسافر داشته است.
تاثیرگ��ذار در ترانزی��ت ،میتواند
عدم اطالع رسانی به موقع در خصوص مسیرهای ایجاد شده
در جن��وب ایران ،خلیج فارس
بر رقابت پذیر ش��دن این صنعت
ضعف در قوانین و مقررات و عدم شفافیت در قوانین
که کشورهای عمده تولیدکننده
اثر ویژهای داش��ته باشد اما وجود
ناوگان حمل و نقل فرسوده
نفت در آن ق��رار دارند ،به عنوان
مشکالت و موانع متعدد در بخش
گل��وگاه انرژی جهان محس��وب
ترانزیت در کشور مانع بهرهگیری
اقدامات آیندهنگرانه ای که در صنعت حمل و نقل باید انجام شود:
مناسب از این بخش شده است.
میشود.
سرمایهگذاری برای احداث آزادراه و بهسازی جادهها
مطابق اهداف تعیین ش��ده در
در شمال ،دریای خزر بهترین
بهبود ناوگان هوایی
پل ارتباطی میان کشورهای ایران،
برنامه چهارم توس��عه ،پیشبینی
سرمایهگذاری در بخش ریلی
روسیه ،قزاقستان ،ترکمنستان و
ش��ده بود که ترانزی��ت کاالهای
توسعه بنادر و ایجاد تجهیزات مناسب بندری
خارجی کشور با رشد متوسط 3/7
آذربایجان است .این دریا میتواند
ایجاد انگیزه برای جذب بخش خصوصی برای فعالیت در این حوزه به ویژه در زیر بخش
درصد در سال مجموعاً به 18/06
نقش مهمی در تجارت میان این
ریلی و هوایی
میلیون تن برس��د .این در حالی
کش��ورها ایفا کند .از غرب و شرق
وضع تعرفههای مناسب
است که ترانزیت خارجی کاال طی
هم ایران با کشورهای عراق ،ترکیه،
روان سازی قوانین و مقررات تجاری
مدت مذکور با رشد متوسط 16/2
پاکستان و افغانستان همسایه است
مقررات
سازی
شفاف
درص��دی ب��ه  28/56میلیون تن
که فرصت مناسبی برای تجارت را
کاهش بوروکراسی اداری
رسید که  58درصد بیش از اهداف
فراهم س��اخته است .در سالهای
افزایش ایمنی
مصوب برنامه چهارم توسعه است.
اخی��ر نیاز کش��ورهای آس��یای
فاصله قابل توجه ارقام
میان��ه به دسترس��ی
واحد :میلیون تن
متوسط رشد
مجموع
عملک��رد نس��بت به
ب��ه آبه��ای آزاد از
سالهایبرنامه ساالنه (درصد)د
1384
1387
1385
1388
اهداف
1383
1386
18/06
3/7
3/3
3/8
3/4
3/96
اهداف مصوب حاکی
یکسو و فرآیند رشد
ارقام مصوب
3/3
3/6
28/56
16/2
4/8
5/8
5/5
6/99
ارقام محقق
3/3
5/5
اقتصادی کشورهای
از هدفگذاری کمتر
ش��رق و جنوب آسیا
درصدتغییرات درصدتغییرات از حد توان در برنامه
سال 1389
سال 1388
شرح
وزن
ارزش
ب��ه هم��راه ناامن��ی
چهارم توس��عه بوده
ارزش به میلیون ریال
وزن به تن
ارزش به میلیون ریال
وزن به تن
جمع
41/76
33
324,868,062
9,917,088
244,436,627
6,995,881
مس��یرهای رقی��ب
اس��ت ک��ه ای��ن امر
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یادداشتها

نویسندگان ایرانی

چنانچهاستفاده
بهینه از مزیت
ترانزیتیکشور
صورت گیرد و
اصالحات الزم
انجام شود و
فرصتها به خوبی
شناساییشود،
از ابتدای زنجیره
تا انتهای زنجیره
ایجاد اشتغال را در
پی خواهد داشت

نگر
آینده
شماره یازدهم  /بهمن و اسفند 90
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ستون فقرات ثروت ملی کجاست؟

نسخه نجاتبخش اقتصاد ما :پایان قهر تاریخی دولت با متخصصان
خود نشانهای از مغفول ماندن بخش ترانزیت و عدم
شناخت کافی از توان بالقوه این بخش است.
براس��اس آمار گمرک ج .ا .ا در سال  1389بالغ
بر  9917هزار ت��ن کاال به ارزش  324868میلیارد
ریال از کش��ور ترانزیت ش��ده اس��ت .وزن کاالیی
ترانزیت حدود  16/57درص��د از وزن صادرات غیر
نفت��ی و در حدود  22درصد از وزن واردات کش��ور
اس��ت .ارقام ترانزیت کاال در سال  1389در مقایسه
با ارقام س��ال قبل حاکی از افزایش  41/76درصدی
در وزن و  33درصدی در ارزش است .با وجود رشد
در ترانزیت کاال طی سال  1389نسبت به سال قبل،
این بخش هنوز با سطح مطلوب خود فاصله زیادی
دارد و نیازمند اصالحات اساس��ی در زیربخش های
جاده ای ،هوایی ،ریلی و دریایی میباشد.
آمار ترانزیت کاال از کشور و میزان کاالی عبوری
نشان دهنده نقش و اهمیت کریدور شمال و جنوب
در ترانزیت کشور است که میتواند با کاملتر شدن
زیر س��اختهای الزم ،این نقش پررنگتر ش��ود .از
طرف دیگر کریدور ش��رق به غرب کشور به واسطه
ضعف زیر س��اختها و ش��بکه حم��ل و نقل نقش
کمرنگی در ترانزیت کشور دارد .بی تردید دارا بودن
زیر ساختهای مناس��ب مبادی ورودی و خروجی
کاال در افزایش سهم ترانزیت کاال موثر است .بنابراین
تجهی��ز همزمان مب��ادی ورودی و خروجی کاال در
ش��مال – جنوب و شرق – غرب کشور که تکمیل
کننده کریدور های بینالمللی است ،میتواند جایگاه
واقعی ای��ران در صنعت ترانزیت را تحقق بخش��د.
چنانچه اس��تفاده بهینه از مزیت ترانزیتی کش��ور
صورت گیرد و اصالحات الزم انجام شود و فرصتها
به خوبی شناسایی شود ،از ابتدای زنجیره تا انتهای
زنجیره ایجاد اش��تغال را در پی خواهد داش��ت .امر
ترانزیت فقط اختصاص به حوزه جابجایی کاال ندارد
بلکه در برگیرنده مس��افر نیز میباشد که متاسفانه
اقدام خاصی در این خصوص انجام نپذیرفته است.
با توجه به موقعیت مناس��ب کش��ور میتوان با
راهاندازی ترانزیت مسافر از قلمرو کشور درآمدزایی
کرد و نرخ رش��د اشتغال را افزایش داد .ایجاد مراکز
تفریحی ب��رای مس��افرین ترانزیتی ،دائ��ر نمودن
فروشگاههای صنایع دستی و فروشگاههای سوغات
ایرانی ،افراد زیادی را به کار مش��غول کرد و همین
امر موجب افزایش اش��تغال در زمینه های مختلف
خواهد شد.
در مجموع ب��ا توجه به موقعی��ت جغرافیایی و
فرصته��ای موج��ود در بخش ترانزی��ت ،چنانچه
تصمیمگیران اقتصادی توجه ویژهای به این بخش
داشته باشند و س��رمایهگذاریهای اساسی در این
بخ��ش صورت گی��رد و امکان ورود بیش��تر بخش
خصوصی فراهم شود ،این بخش توان درآمدزایی و
اشتغالزایی باالیی دارد و یکی از راههای نجات کشور
از وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد بود.

در ش��رایط فعل��ی و با توجه
به وضعیت بحران��ی اقتصاد
ایران توجه به بخش مسکن
میتوان��د کام�لا مبتن��ی بر
نگاهی آیندهنگرانه مورد توجه
قرار گیرد .چرا که این صنعت
بهروزشهدایی با دویس��ت صنعت ،ارتباطی
کارشناسارشد مستقیم یا غیر مستقیم دارد
اقتصاد و عضو و بالطبع رون��ق آن میتواند
هیاتمدیرهکانون موجبات رونق جمعی اقتصاد
سهامدارانحقیقی را فراه��م آورد و از همی��نرو
اقتصادهای بهب��ود یافته به
دنبال آن هستند تا در ابتدا صنعت ساختمان را مورد
توسعه قرار دهند .حال بیایید با یک مقدمه آغاز کنیم.
مقدم�ه اول :یکی از روس��ای جمه��ور امریکا صنعت
س��اختمان را س��تون فقرات ث��روت مل��ی نامید .در
بح��ران اخیر مالی جهان نیز ابتدا این س��تون فقرات
ثروت ملی بود که شکست« .آلن گرینس پن» رئیس
س��ابق فدرال رزرو در کتاب «عصر آشفتگی» توضیح
میدهد ک��ه جرج بوش (پدر) پس از انتخاب ش��دن
به ریاس��تجمهوری به دلیل تمرکز زیاد بر سیاست
خارجی و اولویت دادن آن نسبت به اقتصاد نتوانست

در مقابل پدیدهای که به تهدید ژاپن معروف شده بود،
اقدام مؤثری انجام دهد و کاهش قدرت رقابتی اقتصاد
آمریکا پیامد آن بود .در نتیجه بوش (پدر) در دور دوم
انتخاب نشد و انتخابات ریاست جمهوری را به کلینتون
واگذار کرد .رش��د اقتصادی و رونق بازار سهام در دوره
کلینت��ون خاطره خوب��ی را ب��رای آمریکاییها به جا
گذاشت .اما این رونق از کجا آغاز شد؟ گرینس پن بیان
میکند که توسعه و رونق بخش مسکن ،کلید اصلی
رشد اقتصادی آمریکا شناسایی شد و وامهای زیادی با
نرخ سود پایین به ساخت و ساز مسکن اختصاص یافت.
تحرک این بخش ،صنایع زیادی را به حرکت واداشت.
در نتیجه نقدینگی زیادی به بخش مسکن سرازیر شد
و رشد قیمتهای مسکن و سودآوری آن جذابیتهای
بیشتری را برای سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی فراهم
کرد که نتیجه آن شکفتن اقتصاد کشور بود.
مقدمه دوم :صنعت ساختوس��از ج��زء صنایع کاربر
تلقی میش��ود که میتواند نیروی کار قابل توجهی را
جذب کرده و از س��وی دیگر صنایع مختلف از جمله
صنایع تاسیساتی ،بخش سیمان ،کاشی ،گچ و فوالد
لونق��ل را به حرک��ت درآورد .البته در صنعت
و حم 
سیمان و فوالد نباید انتظار معجزه داشته باشیم چراکه
مصرفکننده عم��ده این بخش ،طرحه��ای عمرانی
دولتی است.

اولویت تورم بر رکود
راه حلهایی برای برون رفت از بحران اقتصادی
به واسطه صنعت ساختمان
ساالر علی یاری /رییس کمیسیون کمیته تحقیق انجمن شرکتهای ساختمانی

بر اساس بررسیهای آماری ،صنعت ساختمان با
بیش از یک هزار حرفه و ش��غل در ارتباط است .این
حرفهها از صنایع سنگین سیمان ،فوالد ،پتروشیمی،
لونقل و کسب
الکترومکانیک ،تاسیسات تا صنعت حم 
وکارهای کوچکتر از قبیل رنگ و نقاشی و ابزارآالت
و حتی تهیه و نصب موکت و پرده را شامل میشود.
بنابراین هرگونه بحران در صنعت ساختمان تمامی
این حرفهها و مشاغل را تحتتأثیر خود قرار میدهد
و بالعکس رونق این صنعـت باعث افزایش اش��تغال
در تمامی این بخشها خواهدش��د .بر همین اساس
دولتها ضمن تش��ویق به سرمایهگذاری در صنعت
ساختمان با ایجاد تس��هیـالت و وامهـای کمبهـره
و دراز مـ��دت در این م��ورد اقدام میکنند که البته
به ناچار در ای��ن روش قیمتها نیز افزایش مییابد.
ام��ا همواره برای جامعه ،ت��ورم از رکود ،آن هم رکود

تورمی به مراتب بهتر اس��ت .در این شرایط نیروهای
فع��ال جامعه به دلیل وجود فعالی��ت اقتصادی (هر
چند همراه با تورم باشد) با نشاطتر و فعالتر خواهد
ش��د .این مطلب حاصل ارزیابی صورت گرفته در دو
دوره رکود و تورم به دس��ت آمده در دورههای پیش
است و در چنین موقعیتی حتی افراد کم درآمد هم
با استفاده از تسهیالت بانکی ،محل سکونت خود را به
گزینه بهتری تبدیل میکنند .مطابق تحقیقهایی که
انجام شده است مهمترین عوامل ایجاد تحرک در بازار
مسکن و صنعت ساختمان شامل موارد زیر است:
امر سیاس��ت گذاری با دولت و حوزه اجرا و عمل به
بخش خصوصی واگذار شود
کمک به سرمایهگذاران برای اتخاذ تصمیم
اعطای وام مسکن توسط بانکها تاحدود  70درصد
قیمت مسکن همانند سنوات گذشته

تامالتی در باب نقدینگی
سرگردان و التهاب اقتصاد ایران
آغ��از ف��روش اوراق
مش��ارکت پ��ارس جنوبی
فرصت مناس��بی اس��ت که
س��رمایهگذاری در بخ��ش
انرژی را بازبینی کنیم .اکنون
که عصر جهاد اقتصادی فرا
علی شمس اردکانی رس��یده اس��ت ،وظیف��ه ما
ریاستکمیسیون رها کردن ش��یوههای عادی
انرژی اتاق بازرگانی و یکص��د س��ال گذش��ته یا
صنایع و معادن ایران حداقل از ملی ش��دن نفت
به این س��و و روی آوردن به
شیوههای تصمیمس��ازیهای جدی و بزرگ در این
مهمترین بخش اقتصاد کشور است .باید تصمیمی
جهادی گرفت که رهنمون ما برای یکصد سال آینده
باشد .چرا نقدینگی سرگردان با حجم عظیم ،اقتصاد
کش��ور را چندی آماج التهاب ک��رد؟ جواب در این
است که نقدینگی را معاملهگران ارز و سکه به وجود
نیاوردهاند ،بلکه به این دلیل چنین اتفاقی افتاده که
س��از وکارهای دولتی و بانکی از سویی نقدینگی در
جامعه تزریق میکنند و از س��وی دیگر نمیگذارند
نقدینگیها به اندازه کافی جذب س��رمایهگذاری و
اشتغالزایی شود.
پی��ش از این بارها از ابتدای پیروزی انقالب لزوم
عدم غفلت از انباشت سرمایه در بخش انرژی کشور
را نوشته و گفتهام .البته در طول این مدت ،اصحاب
اقتصاد تخیلی و سوسیالیس��م ناپخته وطنی اجازه
ندادهاند حتی سرمایه نقد شده از تولید نفت و گاز به

نقدینگیرا
معاملهگرانارز
و سکه به وجود
نیاوردهاند،بلکه
ساز وکارهای
دولتی و بانکی از
سویینقدینگی
در جامعه تزریق
میکنند و از سوی
دیگرنمیگذارند
نقدینگیها جذب
سرمایهگذاری و
اشتغالزاییشود

نگر
آینده

اختصاص داوطلبانه بخشی از درآمد بنگاههای بخش
خصوصی به امر تحقیق و توسعه
نوآوری در تولید مصالح و روشهای س��اخت و ساز
به خصوص در جهت کاهش هزینههای تولید همانند
روشهای به کار رفته در ساخت مسکن مهر
صنعت س��اختمان و تولید مس��کن ت��ا پیش از
اجرای طرح هدفمندس��ازی یارانهها در حالت رکود
قرار داش��ت و ساالنه نرخ رشد کمی را طی میکرد.
پس از هدفمند شدن یارانهها
اما تولید مس��کن و صنعت
س��اختمان در ای��ن کنش و
واکنش ب��ا دو ن��وع افزایش
قیم��ت مواج��ه ش��د .یکی
افزایش مصالح به دلیل گرانی
لونقل و
ان��رژی و هزینه حم 
دیگری ج��و روانی حاکم بر
اذهان جامع��ه که ناخودآگاه
افزایش به مراتب بیش��تر از
تغییرات ناشی از حاملهای
لونق��ل را ب��ه
ان��رژی و حم 
قیمتهای ج��اری تحمیل
میک��رد .اما رکود موجود در
خرید و فروش مس��کن (که
به طور عمده از عدم پرداخت

تسهیالت بانکی و رونق بازار طال و ارز ناشی میشد)
همچنین ساخت و سازهای مسکن مهر ،عم ً
ال مانع از
تحقق جهش پیشبینی شده در قیمت مسکن شد.
در این مدت اگرچه افزایش قیمتها جهت س��اخت
مسکن حدود  30-25درصد گرانی را برای سازندگان
به همراه داشت ولی تقاضای بازار و خریدار ،در حدود
 20درصد افزایش متمرکز باقی ماند .بنابراین در فاز
اول طرح هدفمندی بهای تمام ش��ده مس��کن برای
سازنده و مصرفکننده افزایش
یافت؛ برای س��ازنده بیشتر و
مصرفکنن��ده کمتر .در حال
حاضر اما به لحاظ وجود نرخ
ت��ورم باال در جامعه و افزایش
قیمت تمام ش��ده مسکن در
عمل توان مالی اقشار متوسط
و پایی��ن جامعه جهت خرید
مسکن بسیار محدود است و
از این جهت میتوان به رکود
معامالت مس��کن اشاره کرد.
با این وجود ریش��ه مشکالت
را باید در سیاس��تهای پولی
و مالی بانک مرکزی جستجو
کرد که باید در راستای کاهش
تورم و افزای��ش قدرت خرید
اقشار جامعه متمرکز شود.

ماجرای انرژی
و
توفان نقدینگی
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توساز
س�وال اول :آیا این صنایع به محض رشد ساخ 
رشد خواهند یافت؟ جواب منفی است .چون در حال
حاضر ما دارای مازاد تولید هس��تیم و صنایع مرتبط
نیز کمتر از ظرفیت موجود کنونی خود مش��غول به
فعالیت هس��تند اما انتظار میرود با یک تاخیر کوتاه،
این صنایع هم شاهد رشد قابل توجهی در آینده باشند.
با در نظر گرفتن اینکه دوره بازگشت سرمایه در صنعت
ساختمان به نسبت کوتاه است (حدود  18ماه برآورد
میشود) هرگونه تحرکی در این صنعت میتواند تاثیر
مثبتی بر تورم داشته باشد.
س�وال دوم :آی��ا رونق س��اخت و س��از باعث کاهش
قیمت خواهد ش��د؟ جواب بازهم منفی اس��ت .چون
نهادههای تولید با توجه به رش��د تورم گرانتر از قبل
شده و با توجه به اینکه سرمایهگذاری در امالک جزء
سرمایهگذاریهای سنتی در کشور تلقی میشود باید
شاهد هجوم سرمایهها برای حفظ ارزش پول در مقابل
تورم به این بازار باشیم.
س�وال س�وم :آیا ساخت و س��از میتواند باعث رونق
اقتصادی ش��ود یا نمیتواند؟ با روی��ه کنونی چندان
نمیتوان به آینده امیدوار بود اما با یک نگاه واقعگرایانه
دولت باید از طریق حمایت از این صنعت باعث کاهش
بهای تمام ش��ده آن ش��ود .دولت میتواند در این راه
از روشهای مختلفی اس��تفاده کند ک��ه از جمله آن
میتوان به ارایه وامهای ارزان قیمت به تولیدکنندگان
نهادهها و سازندگان با قابلیت انتقال آن به خریداران،
اصالح س��اختار تولید و تقویت انبوه سازی و یا پیش
ساخته س��ازی اش��اره کرد .چنین خدماتی میتواند
موجب بازگشت سریعتر س��رمایه و در نتیجه جذب
بیشتر سرمایهگذاران شود.

نتیجهگیریهای آیندهنگرانه :سرمایهگذاری در بخش
مسکن میتواند تورم را کنترل کند و با ایجاد اشتغال
درآمد ناشی از خلق پول را افزایش دهد .اما چند نکته
که باید به آن توجه ویژه صورت گیرد چنین است:
 -1تورم جدی است و در آینده نزدیک به شدت تقویت
خواهد ش��د و از طریق ابزار مالی قابل کنترل نخواهد
بود .در چنین شرایطی صنعت ساختمان و مسکن با
حفظ شرایطی قادر خواهد بود کمی ضرب این وضعیت
محتوم را بگیرد به شرطی که بهای تمام شده مسکن با
سیاستهای پولی و مالی و سایر سیاستهای حمایتی
دولت کاهش پیدا کند و تولید مسکن در کشور با در
نظر گرفتن سطح درآمدی خانوارها صورت بگیرد .در
غیر این صورت باید شاهد تشدید تورم و چه بسا رکود
تورمی در این بخش باشیم.
 -2بازار س��رمایه در صورت وج��ود زمینه های روانی
مناس��ب که البته امنیت جزء اساس��ی آن به ش��مار
میآید ،میتواند در س��ال  91رونق به نسبت خوبی را
تجربه کند که با توج��ه به عرض ه های دولتی قادر به
جذب پول از بازار باش��د اما به ش��رطی که پول جمع
شده به شیوههای مرسوم و در قالب هزین ه های جاری
وارد بازار نشود.
 -3درصورت همکاری عناصر دوم و سوم باید انتظار
داش��ته باشیم بعد از یک تورم مهلک این بار اقتصاد
ما دوران شکوفایی جدیدی را شروع کند که البته با
سیاستهای تاریخی اقتصادی چندان محتمل نیست
مگر آنکه دولت در این مرحله بیشتر از پیش از دیدگاه
و نقطه نظر اقتصاددانان و فرهیختگان استفاده کند
و ب��ه قهر تاریخی بخ��ش دولتی و متخصصان پایان
بخشد.
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نویسندگان ایرانی

حتی اگر بخش
انرژی آماج تحریم
دشمن هم نبود،
سرمایههای
جدیدی باید از
داخل برای بخش
انرژیتجهیز
میشد چون
فقط و فقط با
اقتصادیفکر
کردن در بخش
انرژی است که
وصول به اهداف
سندچشمانداز
 1404را
امکانپذیرمیکند
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غیبت استراتژی
داستان اتاق بازرگانی و مزیتهای موجود توانمندسازی اقتصاد
اندازه کافی برای خود نفت و گاز و صنایع پیرامونی
آن س��رمایهگذاری شوند ،تا چه رس��د به نیازهای
سرمایهگذاری عمومی کش��ور .آخرین آوردگاه ما با
این اصح��اب ،در این زمینه به هنگام تدوین برنامه
پنجم توس��عه بود .به نظر اینجان��ب ،در طول این
برنامه ،در س��هم نفت و گاز حداقل یکصد و پنجاه
میلیارد دالر جفا شده و به همین میزان در حق دیگر
صنایع انرژی مثل پتروشیمی ،برق و خطوط انتقال
و سازندگان تجهیزات انرژی جفای کاستی سرمایه
میرود .در این مورد توجه ویژه مجلس محترم را برای
بازگرداندن نیازهای سرمایهای بخش انرژی ،حداقل
از پول خود انرژی (که به غلط به جای «س��رمایه»
درآمد نفت خوانده میش��ود) جلب مینمایم .جمع
این دو کاس��تی  150میلیارد دالر است که ما باید
حتما سیصد میلیارد دالر ،در طول برنامه پنجم ،به
انباشت س��رمایه در این بخشها بیفزاییم .دویست
میلیارد دالر این نیاز را میتوان به آس��انی از محل
تعدیل بهای فروش داخلی انرژی فراهم کرد.
اکنون وزیر محترم نفت به درستی دریافته است
که حتی اگر بخش انرژی آماج تحریم دش��من هم
نبود ،سرمایههای جدیدی باید از داخل برای بخش
انرژی تجهیز میش��د؛ بنابرای��ن به نظر اینجانب به
عنوان یک وظیفه ملی ب��ر همه متفکران و فعاالن
اقتصادی کشور است که به این رویکرد کمک کنند؛
چ��ون فقط و فقط با اقتصادی فکر کردن در بخش
انرژی اس��ت که وصول به اهداف س��ند چشمانداز
 1404را امکانپذیر میکند ،گفتهاند جلوی ضرر را
از هر کجا بگیرید ،سود اس��ت .بزرگترین ضرر در
اقتصاد ملی پراکنش پول متمرکز (سرمایه) حاصل
از نفت و گاز است (چه فروش خارجی و چه فروش
داخلی) .وقتی این درآمدهای متمرکز و پول پرقدرت
را در توف��ان نقدینگی به باد هوای مصرف میدهیم
و آن را در چرخ��ه توزی��ع نق��دی و کاالی مصرفی
میگذاریم ،خاصیت سرمایهای آن را از بین میبریم.
در چارچ��وب جهاد اقتصادی معتقدیم نخس��تین
تصحیحها باید در زمینههای زیر انجام شود:
 -1عدم مصرف نقدینگیهای حاصل از فروش نفت
و گاز در مص��ارف بودج��ه و توزیعی (ج��ز در موارد
نادر مانند یاری نیازمندان و در راس آنها کمک به
آموزش بهخصوص به هزینههای دانش��جویان ،زنان
و کودکان بیسرپرس��ت ،دارو ،درمان و س��المندان
تهیدست)
 -2توقف توزیع نقدینگی به طور س��رانه به جز در
موارد استثنای ذکر شده در بند باال.

ب��ا تصوی��ب قان��ون اجرای
سیاستهای کلی اصل ،44
خطوط راهبردی رفع موانع
سرمایهگذاری و توسعه بخش
خصوص��ی به نح��و عالمانه
ترسیم شد و انتظار میرفت با
فریال مستوفی عملیاتیکردن و اجرایی شدن
عضوهیات قانون مذکور در عمل س��هم
نمایندگان اتاق تهران بخش خصوص��ی در اقتصاد
به نحو مطلوبی بارز و پر رنگ
شود و سهم دولت نیز عالوه بر تقویت ابعاد حاکمیتی
به ارتقای سیاس��تهای هدایت ،حمایتی و نظارتی
منجر شود .بر اساس اصل  44مقرر شد دولت کوچک
و بخش خصوصی وارد صحنه شود و در زمینههایی
که تاکنون به دلیل حضور دولت نمیتوانسته کار بکند،
فعال باشد مثل فوالد ،خودروسازی ،معادن ،نیروگاهها،
سدسازی ،راهآهن ،مخابرات ،کشتیرانی ،هواپیمایی و
غیره؛ با این حال اصل  44بیشتر به واگذاری مالکیت
شرکتهای دولتی به نهادهای شبه دولتی محدود شد.
در حالی که انتقال مدیریت مهمتر از انتقال مالکیت
اس��ت ،در حال حاضر شاهد هس��تیم که بسیاری از
ش��رکتهای دولتی پس از خصوصیسازی ،فرآیند
انتقال مدیریت به بخش خصوصی را طی نکردهاند و
ضمن حفظ ناکارآمدیهای مالکیت دولتی ،از تیررس
نهادهای نظارتی نیز خارج شدهاند .در این راستا دولت
بای��د برای تولید ثروت و حمای��ت مادی و معنوی از
سرمایهگذاران بخش خصوصی اقداماتی جدید لحاظ
کند و این در حالی است که شاهد رشد چشمگیری
در این بخش نیس��تیم .فقدان یک استراتژی و نقشه
جامع س��رمایهگذاری در امر هدایت سرمایهگذاران،
منجر به رشد فعالیتهای غیرمولد به اشکال گوناگون
شده است .به طوری که بخشهای غیرمولد ،نه تنها
در خدم��ت بخشهای تولید کش��ور از جمله بخش
صنع��ت قرار نگرفتهان��د ،بلکه به عن��وان رقیب این
بخش سبب انتقال سرمایه و تضعیف صنعت کشور
ش��دهاند .همچنین فقدان اس��تراتژی جامع و ستاد
تصمیمگیری واحد در عرصه اقتصاد ،مناسب نبودن
زمینه برای سرمایهگذاری داخلی و خروج سرمایه از
کشور ،نبود فضای رقابت مناسب ،وجود نارساییهایی
در قانون مالکیت خصوصی ،کارآیی پایین در فازهای
برنامهریزی و اجرا ،از دیگر عوامل مهم و تاثیرگذار بر
کاهش اثرگذاری و همچنین ضعف بخش خصوصی
کش��ور است .برای انجام س��رمایهگذاری و مشارکت
گس��ترده بخش خصوصی باید فضایی انگیزش��ی و
مناسب بهوجود آورد و الزمه این کار سیاستگذاری و
فرآیندسازیهای صحیح است ،اما در کشور شرایطی
بهوجود آمده است که به جای تشویق و ترغیب بخش
خصوصی موجبات رانده ش��دن و دلسرد کردن این
بخش فراهم ش��ده و همین امر باعث خروج سرمایه

از سیکل تولید و صنعتی شده است .از جمله شرایط
الزم برای رفع موانع س��رمایهگذاری و توسعه بخش
خصوصی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1آماده کردن ش��رایط باثب��ات و مطمئن اقتصادی،
بازرگانی،اجتماعی
 -2به رس��میت ش��ناختن اصول مالکی��ت و مدیریت
خصوص��ی و ایج��اد امنی��ت الزم ب��رای داراییه��ای
خصوصی
 -3پرهیز دولت از رقابت مستقیم و غیرمستقیم با بخش
خصوصی
 -4اجرایی ک��ردن اصل عدم فعالیته��ای انحصاری
دولت
 -5اصالح قوانین بانکی ،بیمه ،تجاری و ارزی
 -6اص�لاح قوانین کار به صورتی که حقوق نیروی کار
حفظ ،رقابت در بازار کار تقویت و اطمینان کارفرمایان
فراهم شود.
باید خاطر نشان کرد که مواردی نظیر تامین امکانات
مالی اثربخش به واحدهای تولیدی ،ایجاد زیرساختهای
هدفمند توسط دولت جهت جذب سرمایههای داخلی و
خارجی ،استفاده بهینه از مزیتهای نسبی کشور ،تنظیم
صحیح بودجه و اجتناب از تداوم کسری بودجه ،کنترل
و کاهش هزینههای جاری سازمانها ،استفاده مناسب از
درآمدهای نفتی جهت سرمایهگذاری در تولید ،پرهیز
از تصویب قوانین و مقررات متعدد و جلوگیری از سلب
اطمینان بازار سرمایه ،پرهیز از اتخاذ سیاستهایی که
موجب واس��طهگری میشوند ،اصالح ساختار مالیاتی،
فراهم کردن تسهیالت بانکی ویژه جهت صادرکنندگان،
اصالح بازارهای مالی نیز جزو راهکارهای مکملی هستند
که میتوانند در کنار خصوصیسازی جهتگیریهای
اقتص��ادی را بی��ش از پیش بهبود داده و باعث رش��د
اقتصادی کشور شوند .اتاق بازرگانی که سابقه  400ساله
در جهان و عمری  130س��اله در ای��ران دارد ،پارلمان
بخش خصوصی و مرکز هماندیشی فعاالن اقتصادی با
رویکرد توسعه بخش خصوصی است .کانونی که اولین
و مهمترین وظیفه آن اس��تفاده حداکثری از امکانات و
مزیتهای نسبی موجود در کشور برای رشد و توسعه
اقتصادی و برداش��تن موانع و توانمند کردن ارتباطات
بینالمللی اس��ت .تضاد بین بخش خصوصی و دولت و
عدم هماهنگی بین فعالیتهای این دو گروه چالشهایی
را ایجاد کرده است؛ بنابراین ،اهداف اتاقهای بازرگانی
در زمین��ه توس��عه و ارتق��ای فعالیته��ای اقتصادی،
باید در راس��تای توس��عه تجارت خارج��ی ،حمایت از
واحدهای تجاری ،صنعتی ،معدنی و تش��ویق و ترغیب
به سرمایهگذاریهای هدفمند باشد که الزمه آن ایجاد
فضایی مثبت برای تبادل افکار بین مدیران بازرگانی و
صنعت��ی در جهت هم افزایی ،ترغیب و انگیزش دولت
به بهبود فضای اقتصادی در توس��عه بخش خصوصی،
حمایت از کارآفرینان و فراهم کردن بسترهای مناسب
برای جهانی شدن ،است.

نویسندگان خارجی
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آسیا در سال اژدها

کشورهای رو به توسعه آسیایی هنوز هم آسیب پذیریشان از بحرانهای جهانی خیلی زیاد نیست
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در س��نت آسیایی ،امسال سال «اژدهای آب سیاه» است.
معنیاش یک چرخه ستاره شناس��ی است که نشان دهنده
تغییر است؛ اما این تغییر با آرامش ،حساسیت و حزم اندیشی
همراه است .مردم و حکومتها در آسیا قطعا امیدوارند معنی
این سال با آنچه که قرار است در آن اتفاق بیفتد تطابق داشته
باش��د .اما واقعیت این است که نش��انه های عدم قطعیت در
داخ��ل و خارج از منطقه به ش��دت دارد رخ نش��ان میدهد.
کشورهای رو به توس��عه در آسیا ظرف دو سال اخیر شرایط
نس��بتا خوبی داشتهاند .آنها پیش قراول بیرون آمدن دنیا از
رکود بزرگی بودند که در س��الهای  2008و  2009میالدی
شاهدش بودیم .برخی از آنها متوسط رشد اقتصادیشان در
سال  2010میالدی به  9درصد رسید و احیای اقتصاد خود را
به طرق دیگری هم تحکیم کردند :مثال بنیانهایی معتدل و
پایدار برای گسترش اقتصاد خود تدوین کردند .در سال 2011
میالدی نیز ش��اهد بودیم که اروپا با بحران بدهی گستردهای

مواجه شد و آمریکا هم به سختی داشت اقتصاد خود را احیا
میکرد .اما همزمان ،اقتصادهای رو به توس��عه در آسیا وضع
خوبی داشتند و با نرخ متوسط  5 .7درصدی رشد کردند.
اکن��ون بزرگترین خطر اقتصادی ک��ه منطقه را تهدید
میکند ،آن است که اروپا دچار رکودی عمیق شود و یا این که
آمریکا در سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوریاش به ورطه
کسادی اقتصاد بیفتد .حاال آسیب پذیری به عالمت مشخصه
رفتارهای بازار تبدیل شده و بازارهای آسیایی نیز از این قاعده
مستثنی نیستند .ظاهرا سرمایهگذاران هم حاال بیشتر به وقایع
روزانه دنیا چشم دارند و به جریانات دراز مدت اهمیت زیادی
نمیدهند .اگر بحران منطقه یورو در اروپا حالتی تثبیت شده
پیدا کند ،آنگاه این ویروس به سمت سایر نقاط دنیا هم سرایت
خواهد کرد .بهاین ترتیب در کوتاه مدت شاهد آن خواهیم بود
که آسیا و سایر اقتصادهای رو به رشد به شدت ضربه میبینند.
درواقع منابع مالی کم خواهد ش��د و جریان تجارت و سرمایه

هم که از طریق بانکهای اروپایی تامین میشد دچار مشکل
خواهد ش��د .در چنین شرایطی باید بانکهای آمریکایی وارد
عمل شوند و درنتیجه ،هر بحران جدیدی در اروپا و آمریکا به
شدت بر عرصه تجارت جهانی اثر خواهد گذاشت و آسیا را نیز
به تبع آن در عرصه رشد اقتصادی دچار مشکل خواهد کرد.
اما با این وجود ،کش��ورهای رو به توس��عه آسیایی هنوز
هم آسیبپذیریشان از بحرانهای جهانی خیلی زیاد نیست.
بسیاری از این کشورها در حال حاضر بدهیهای خارجی اندکی
دارند و در مقابل ،ذخای��ر ارزی زیادی برای خود اندوختهاند.
بخش زیادی از نظام بانکی منطقه هنوز وضع خوب و سالمی
دارد و در عینحال ،سهم سرمایههای پایهای زیاد است و سهم
وامهای غیر اجرایی هنوز هم کم است .همین شرایط به آسیا
قدرت مانور بیشتری به هنگام مواجهه با بحرانها میدهد و
سیاستگزاران آسیایی هم امیدوارند ابزارهای اقتصاد کالن را
در موقع لزوم در اختیار داشته باشند .همکاریهای منطقه ای
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نیز بخش دیگری از این امیدواریها است .اما ما نباید فراموش
کنیم که آس��یا هنوز به صورت کامل از غرب جدا نیس��ت و
مسائل رخ داده در سال  2008میالدی نیز یک بار دیگر این
نکته را ثابت کرد .به همین خاطر است که رهبران اروپایی باید
برای برون رفت از این بحران ،مس��ئوالنه حرف بزنند و عمل
کنند و بیش��تر هم کار کنند .اروپا به صورت واضح پتانسیل
سیاس��ی و مالی زیادی برای حل و فصل مش��کالت خودش
در اختی��ار دارد و در این می��ان ،نقش کمکی نهادهای مالی
اروپایی و چندجانبه نیز از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت .اما
شاید درسی هم هس��ت که اروپا میتواند از آسیا بیاموزد .در
جریان بحران مالی آسیا در سالهای  1997و  1998میالدی،
سیاستگزاران آس��یایی به اقداماتی روی آوردند که هدفشان
تحکیم و بازیابی نظامهای مالی آسیب دیده -به خصوص نظام
بانکی -بود .این کار اصال آسان نبود اما محیط بیرونی در زمان
اجرای این اقدامات مناسب بود و نتایج مثبتی از این اقدامات
حاصل ش��د .یک دهه بعد ،آس��یا ذخایر کافی و فضای مالی
مناسب را در اختیار دارد تا در صورت بروز مشکالت در اقتصاد
جهانی ،راه احیای س��ریع و موثر را پیدا کند .اروپا نیز در این
ش��رایط باید پروسه دردناک ،سخت و پر هزینهای را در پیش
بگی��رد و همین راه را طی کند تا فرصتی برای احیا و بازیابی
نظامهای مالی آسیب دیده خود پیدا کند.
آسیا در عین حال میتواند نقشی موثر در احیای اقتصادی
جهان ایفا کند .قطعا اقتصادهای پر ذخیره آسیایی میتوانند
در ارائه بستههای خارجی نجات مالی نقشی موثر داشته باشند.
اما بهترین کاری که آسیا میتواند انجام دهد ،تالش برای حفظ
رشد اقتصادی مناس��ب خود است .آسیا با ایجاد فرصتهای
رشد جدید میتواند نقش��ی حیاتی در تشویق و پیش بردن
اقتصاد جهانی ایفا کند .این بدان معنی است که کشورهای در
حال توسعه در آسیا باید در فعالیتهای خود به تعادل خوبی
برس��ند؛ یعنی وابستگی خود به مساله صادرات را کم کنند و
در مقاب��ل ،میزان خرید و هزین��ه در داخل را افزایش بدهند.
چالش اصلی در این خصوص ،حفظ رشد فزاینده تقاضا است؛
آن هم با توجه به ارتباطات قوی کشورهای منطقه با اقتصاد
جهانی .در صورت تحقق چنین شرایطی ،اقتصادهای ملی سود
میبرند ،رشد و توسعه منطقه ای افزایش مییابد و این مساله
به صورت مستقیم بر رشد جهانی نیز تاثیر میگذارد .اگر آسیا
بتواند سختیهای کوتاه مدت را تاب بیاورد ،و بازارهای مالی
جهان نیز وضعیتی باثبات پیدا کنند ،آن گاه افق آینده آسیا
بسیار روشن خواهد بود .پژوهشی که اخیرا توسط بانک توسعه
آسیایی انجام شده است نش��ان میدهد که آسیا میتواند تا
س��ال  2050میالدی ح��دود  52درصد از کل اقتصاد دنیا را
ب��ه خود اختصاص بدهد .اما به ه��ر حال این پیشبینی هم
در بهترین ش��رایط محقق خواهد ش��د .البته در کوتاه مدت،
آس��یا با معضالتی از جمله افزایش تبعیض و عدم تساوی در
جوامع خود مواجه است و سالها رشد اقتصادی باعث تشدید
این مس��اله نیز شده است .این عدم تساوی در کشوری مانند
چین کامال مشهود است .چنین تبعیضهایی احتماال خطر
بروز ناآرامیهای اجتماعی را نیز افزایش میدهد و شاید افق
آین��ده را تا حدی تغییر بدهد .به همین خاطر ،حکومتهای
آسیایی باید در کنار رشد اقتصادی به فکر اجتماع هم باشند
و آن را نادیده نگیرند .این مساله البته در جریان بحران مالی
در سالهای  1997و  1998میالدی هم رخ نشان داد و حاال
میبینیم که باز هم آسیا از این خطر مصون نیست.
به هر حال سال «اژدهای آب سیاه» در پیش است .آسیا
باید به آرامش نهفته در آن دلخوش کند.

کمربندها را محکم کنید
پیشبینی اقتصاد انگلیس در سال 2012
از نظ��ر وضعیت عمومی اقتصاد،
رویدادهایی که پارسال رخ دادند،
متغیرت��ر از آن چیزی بودند که
پیشبینی شده بود ،به ویژه رشد
تولید ناخالص داخلی که در سال
 2011ی��ک درصد کمتر از نرخ
فیل وایمن* پیشبینی ش��ده بود .این نشان
ترجمه دهنده آن است که اقتصاد بهطور
سیدعلیرضاحجازی کلی ش��کننده تر از آن است که
معم��والً در پیشبینیها تصور
میشود .برای س��ال  2012پیمایشی که با شرکت جمعی
از پیشبینی کنندگان بخش اقتصاد صورت گرفت و نتایج
آن در وب س��ایت اداره خزانه داری بازتاب یافت ،رش��د یک
درصدی تولید ناخالص داخلی را نش��ان میدهد ،در حالی
که پیشبینی سی بی آی ،یک و دو دهم درصد ،پیشبینی
صن��دوق بینالمللی پول یک و یک دهم درصد ،پیشبینی
ات��اق بازرگان��ی انگلی��س  8دهم درص��د ،پیشبینی دفتر
مسوولیت پذیری بودجه  7دهم درصد و پیشبینی سازمان
توسعه همکاریهای اقتصادی بین  5دهم تا  8دهم درصد
بود .افزون بر این ،گرایش عمومی به سوی گمانههایی است
که به تازگی نرخهایی پایینتر از گذشته را پیشبینی کردهاند
و بی بی سی نیز پیشبینیهای کارشناسان اقتصادی خود را
تا کنون چهار بار کاهش داده اس��ت .این امر نشان میدهد
که صاحب نظران به ش��کل فزاینده ای متقاعد شدهاند که
اقتصاد انگلیس رو به ضعیف شدن نهاده است .جای شگفتی
نیست که صندوق بینالمللی پول این گونه اظهارنظر کرده
اس��ت که به میزان  17درصد امکان دارد انگلیس در س��ال
 2012دوباره به رکود و بحران اقتصادی دچار شود ،در حالی
که سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی انتظار دارد برونداد
اقتصاد انگلیس در س��ه ماهه پایانی س��ال  2011برابر سه
ماهه نخست  2012باش��د و به این ترتیب تعریفی معاصر
از رک��ود اقتصادی در قالب دو فص��ل متوالی از کاهش نرخ
تولید ناخالص داخلی ارایه شود .من با ارزیابی سازمان توسعه
همکاریهای اقتصادی موافقم و بر این باور هس��تم که نرخ
رش��د در سال پیش رو بس��یار اندک خواهد بود و پیرامون
همان نیم درصد باشد.
ب��رای آن که تصویری زمینه ای از این وضعیت داش��ته
باشیم ،به س��راغ نموداری رفتم که توسط اندیشکده نیسر
( )NIESRارایه ش��ده است و در آن وضعیت کنونی رکود
و دوره بهبود اقتصاد با دوره های پیشین رکود مقایسه شده
است .آن چه روشن اس��ت ،این است که رکود سال 2008
به عمق دوران رکود بزرگ نیست ،اما انگلیس در خطر رنج
ب��ردن از دوره طوالنی بهبود اقتصاد قرار دارد که تاثیرات آن
در میانمدت مخربتر خواهد بود .دالیلی برای این امر وجود
دارد:
 .1بحران منطقه یورو :با وجود آن که این بحران علت کند
شدن روند بازسازی اقتصادی نیست ،با این حال به اطمینان
عمومی آسیب میزند و صادرات انگلیس را محدود میکند.
 .2بخش مالی :تردیدهایی درباره اعتبار نظام بانکی وجود

دارد که مدیریت ریس��ک را دشوار میسازد و امکان اعمال
مقررات سختگیرانهتری را در دستورکار تصمیم سازان قرار
میدهد .تا هنگامی که این اعتماد بازسازی شود ،بخش مالی
رشد محدودی را تجربه خواهد کرد.
 .3خط مش��ی دولت :گمانههایی که خط مشی جاری
دولت بر آنها استوار بوده است ،همواره تردیدپذیر بودهاند .با
این حال به سختی میتوان از ضرورت «برنامه رشد» گذشت
و چنین برنامه ای میتواند در چارچوب محدودیتهای مالی
تاثیرات مثبت خود را بر جای بگذارد.
تورم

در ارتباط با تورم ،چنین بر میآید که روند گرانی در سال
 2012نزولی باش��د ،هر چند که افزایشی موقتی را به دلیل
تاثیر افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته تجربه
خواهد کرد .این در حالی اس��ت که کاهش تقاضای داخلی
بر افزایش قیمت کاالهای تولیدی تاثیر خواهد گذاشت .به
حس��اب آوردن عوامل خارجی کار دشواری است ،اما انتظار
میرود بر اثر برخی وقفههای جهانی قیمت سوخت متعادل
شود .با وجود این ،از آنجا که دالر بر این بازارها تسلط دارد،
افت و خیز دالر میتواند بر پوند انگلیس نیز تاثیرگذار باشد.
بیکاری

در سال  2012بیکاری در انگلیس روندی فزاینده به خود
خواهد گرفت و نرخ از دس��ت دادن ش��غل در بخش دولتی
بیشتر از بخش خصوصی خواهد بود .این نشاندهنده آن است
که خود اشتغاالن هنوز از شانس بیشتری برای برخورداری
از شغل مستقل برخوردارند .چنین وضعیتی همواره به دلیل
کاه��ش تقاضای ب��ازار و محدودیت س��رمایهگذاری جدید
محتمل به نظر میرسد ،با این حال دفتر مسوولیتپذیری
بودجه و دولت این تاثیر را پیشبینی نکرده بودند ،در حالی
که موض��وع بیکاری دغدغهای جدی اس��ت .س��ی بی آی
پیشبینی کرده اس��ت که بیکاری در سال  2012تا رقم 2
و هفت دهم میلیون نفر یعنی  8و نیم درصد خواهد رسید،
درحالی که پیشبینیهای س��ازمان توس��عه همکاریهای
اقتصادی نشان دهنده رقم  2و نه دهم میلیون نفر یا همان 9
و یک دهم درصد تا سال  2013است.
بر این اساس ،میتوان چنین نتیجه گرفت که انگلیسیها
س��ال دشوار دیگری را پیش رو دارند ،به ویژه کسانی که در
مناطقی خارج از لندن زندگی یا کار میکنند .این در حالی
اس��ت که شواهد موجود نش��ان میدهند بخش دولتی در
اقتصادهای منطقه ای و محلی که پیش از این نیز به رکود
دچار بودند ،همچنان ناگزیر به کاهش مخارج خود اس��ت.
امید میرود تصمیم سازان بتوانند با عوامل تهدیدکننده رشد
اقتصادی به خوبی رو به رو شوند و راه حلی بلندمدت برای
مسایل منطقه یورو ارایه دهند به گونه ای که سرانجام موجب
نجات یافتن بانکها ش��وند و سیاست اقتصادی انگلیس را
نیز به سوی فراهم ساختن فعالیتهای تقویتکننده اقتصاد
سوق دهند .اینها دست کم در فهرست آرزوهای من هستند.
امیدوارم این آرزوها در سال جاری محقق شوند.
*فیل وایمن استاد رشته اقتصاد در دانشگاه النکاشایر

مرکزی و مشاور اقتصادی اف پی بی است.

آنها که میبرند ،آنها که میبازند
بحران اقتصادی و نگاهی به ناکامی مفهوم وحدت در مناسبات تجاری جهان امروز

پایان برد -برد در اروپا

جدال شمال و جنوب

کش��ورهای منطقه ش��مال اروپا (از جمله آلمان،
فنالند و هلند) هم گله و ش��کایتهای مخصوص به
خودش��ان را دارند .آنها دیگر نمیخواهند میلیاردها
یورو از پولهایش��ان را به عنوان وثیقهای برای نجات
همس��ایگان جنوبی خ��رج کنند .درواقع ش��مالیها
گم��ان میکنند جنوبیها در آین��ده قادر به پرداخت
قرضهایشان نخواهند بود و به همین جهت توجیهی
برای نجات آنها توس��ط کشورهای ثروتمندتر وجود
ندارد .کشورهای شمال اروپا استداللشان این است که
نباید در تالشی بیهوده برای نجات همسایگان جنوبی،
اقتصاد خودشان را دچار زوال و سقوط کنند.
حاال که فرانسه رتبه اعتباری باالی خود را از دست
داده است ،آلمان تنها کشوری در منطقه یورو است که
توانسته رتبه اعتباری خود را همچنان در سطح باالیی
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این حالت جدید و ناراحت کننده در مجمع جهانی
اقتصاد امس��ال در داووس کامال خودش را نشان داد.
در ظرف بیس��ت سالی که این مجمع تا پیش از بروز
بحران جهانی مالی برگزار میشد ،همواره میتوانستیم
مجمع داووس را جشنواره جهانی سازی بنامیم .رهبران
سیاسی از نقاط مختلف دنیا در داووس جمع میشدند
و دنبال نقاط مشترکی میگشتند که میتوانست در
عرصه تجاری و س��رمایهگذاری به سود همه باشد .در
این مجمع ،راه برای ترغیب بانکداران و مدیران اجرایی
به در پیشگرفتن چنین سیاستهای وحدت بخشی
نی��ز هموار بود و درواقع مناف��ع متقابل و همگانی در
جری��ان مذاکرات داووس م��ورد توجه قرار میگرفت.
اما در برنامههای امس��ال مجمع جهانی داووس شاهد
آن بودیم که جلسات بی شماری در خصوص بازنگری
درباره سرمایهداری و بحران منطقه یورو در دستور کار
قرار گرفت .واقعیت این است که اتحادیه اروپا سازمانی
است که بر اساس بازیهای برد-برد شکل گرفته است.
موسس��ان اولیه اروپا اعتقاد داش��تند که ملل اروپایی
میتوانند چند قرن مناقش��ه و اختالف را پش��ت سر
بگذارند و این هدف را از طریق تمرکز بر همکاریهای
سودآور متقابل اقتصادی محقق کنند .با ساختن یک
بازار مش��ترک و نیز از میان برداشتن موانع تجارت و
س��رمایهگذاری ،همه میتوانستند وضع مالی بهتری
پیدا کنند .آنها درعینحال عادت میکردند که با هم
کار کنند و در واقع وضع اقتصادی خوب میتوانس��ت
همان وضع سیاس��ی خوب باشد .در چنین شرایطی،

حاال ملل اروپایی
حس نمیکنند که
دارند همراه با هم
رو به رشد حرکت
میکنند.درست
برعکساشاتفاق
افتاده است و آنها
حس میکنند که
همراه با هم دارند
راه سقوط را در
پیشمیگیرند
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من مدت زیادی از عمر کاری
خ��ودم را به نوش��تن درباره
سیاست بینالملل گذراندهام
و در نشریاتی مثل فایننشال
تایمز و اکونومیست قلم زدهام.
دور و برم پر از آدمهایی بوده
یدئون رچمن که به ش��دت تحوالت بازار و
بوکار را دنبال میکنند
یادداشتنویس کس 
ارشد در روزنامه و ب��ه همی��ن جه��ت ،برایم
فایننشالتایمز خیلی عادی بوده که اقتصاد
و سیاست بینالملل را کامال
مرتبط با هم ببینم .در س��ال  2009میالدی کتابم با
عنوان «بده بستانهای آینده» منتشر شد .من در این
کتاب میخواستم پیشبینیهایی درباره تاثیر بحران
اقتصادی جهانی بر عرصه سیاس��ت بینالملل داشته
باش��م .اس��تداللم هم بر این بنیان قرار گرفته بود که
مناسبات میان قدرتهای بزرگ دنیا احتماال در آینده
به شدت پرتنش و بحرانی خواهد شد .در شرایطی که
وضعیت اقتصادی رو به وخامت میگذارد ،اقتصادهای
بزرگ دنیا هم دیگر نمیتوانند مناسبات متقابل خود
در عرصه بینالمللی را کامال سودآور تلقی کنند؛ یعنی
ماجرا را به شکل «بُرد-بُرد» نمیبینند .آنها در عوض
مناس��بات خود را به ش��کل بازی بده بستان در نظر
میگیرن��د و در موردش قض��اوت میکنند .در چنین
ش��رایطی ،آن وضعیتی که به نفع چین است احتماال
به س��ود آمریکا نخواهد بود و این چرخه به شکلهای
مختلف ادامه خواهد یافت .مثال آنچه که در اروپا به نفع
آلمان است ،احتماال ضررهایی را متوجه ایتالیا ،اسپانیا
و یونان خواهد کرد .حاال که کتابم منتشر شده ،ظاهرا
ای��ن پیشبینیها درس��ت از آب درآمدهاند .به عنوان
نویس��نده از این بابت خوشحالم؛ اما به عنوان عضوی
از نژاد بشری قطعا از بابت درست بودن این نکات اصال
خش��نود نیستم .ظهور دوباره منطق بدهبستان همان

چیزی اس��ت که دارد در عرصه سیاست بینالمللی،
جریانهای ظاهرا نامربوط را به هم پیوند میزند؛ مثال
بحران در اتحادیه اروپا ،وخامت مناسبات آمریکا و چین
و نیز بنبس��تی که در عرصه مدیریت جهانی پدیدار
شده است.

ملتهای اروپایی همراه با یکدیگر رشد میکردند .این
منطق ظرف چند دهه در اروپا طرفداران زیادی داشت
و تقریبا جواب هم میداد .اما به محض مواجه ش��دن
با بحران اقتصادی جدی ،این منطق مثبت اندیش��انه
بازی «برد-برد» شروع کرد به حرکت در جهت عکس.
حاال ملل اروپایی حس نمیکنن��د که دارند همراه با
هم رو به رش��د حرکت میکنند .درست برعکساش
اتفاق افتاده اس��ت و آنها حس میکنند که همراه با
هم دارند راه س��قوط را در پیش میگیرند .کشورهای
منطقه جنوب اروپ��ا (از جمله یونان ،پرتغال ،ایتالیا و
اسپانیا) حس میکنند که یکی بودن واحد پولیشان
با ابرقدرتی اقتصادی مانند آلمان ،باعث شده که توان
رقابت اقتصادی را از دس��ت بدهند و وضعیت بدتری
پیدا کنن��د .از نظر آنها ،اتحاد اروپایی دیگر به منزله
افزایش رفاه در کش��ورهای اروپایی نیست؛ بلکه فلج
ش��دن کشورهای مقروض و نیز بیکاری گسترده را به
همراه آورده است.
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نویسندگان خارجی

یادداشتها

نگه دارد .آلمانیها حس میکنند بعد از س��الها کار
زیاد و طوالنی مدت توانستهاند اقتصاد خود را در برابر
ضربههای مختلف مقاوم کنند و دلیلی ندارد این شرایط
را فدای کشورهایی کنند که مردمشان یا از مالیات فرار
میکردهاند یا درس��ت کار نمیکردهاند و یا در سنین
پایین بازنشس��ته میش��دهاند .از زمان آغ��از بحران
اقتصادی اروپا ،سیاستمداران اروپایی چنین استدالل
کردهاند که راهحل بحران اقتصادی «،اروپاییزه ش��دن
هر چه بیش��تر» است؛ یعنی وحدت و نزدیکی بیشتر
در اروپ��ا .اما این موضع و تعبی��ر آن نزد اروپاییهای
مختلف بس��یار هم متفاوت است .از نظر مردم جنوب
اروپا ،معنیاش این اس��ت که اوراق قرضهای از س��ایر
کش��ورهای اروپایی برای کش��ورهای بحرانزده صادر
شود که بر اساس آن ،اقتصاد آنها اندکی نفس بکشد
و بتواند هزینههای خود را تامین کند .اما مردم شمال
اروپا-مثال آلمانها -تعبیرشان از « اروپاییزه شدن هر
چه بیشتر» این است که سیاستهای ریاضت اقتصادی
با شدت و حدت اجرا شود؛ یعنی آلمان حکم بدهد و
بقیه آمادگی اجرایش را داشته باشند.
ظرف یک س��ال آین��ده ،این تناقضه��ای درونی
احتم��اال باعث بروز اخت�لاف و رقابتهای فزاینده در
درون اتحادی��ه اروپا خواهد ش��د ،به خص��وص از این
جه��ت که اس��تداللهای سیاس��ی در برابر وضعیت
وخی��م اقتصادی نمیتوانند نقش��ی موثر بازی کنند.
یادمان هس��ت که در دسامبر گذشته هم عدم تمایل
انگلیس به حضور در معاهده جدید اروپایی به ش��دت
ص��دای اروپاییها را درآورد و خیلیها از وقوع «طالق
اروپایی» سخن به میان آوردند .اما ظاهرا فعال وضعیت
را نمیتوان پیشبینی کرد .آن چیزی که این روزها باید
در سیاس��ت اروپا منتظرش باشیم ،اوج گرفتن برخی
احزاب سیاسی است که حس ناسیونالیستی شدیدتری
در لحن و مواضعشان احساس میشود و نوعی بدبینی
خاص نسبت به اتحادیه اروپا دارند .واحد پول مشترک
یورو که دیگر جای خود دارد.

شکستالگوی
اتحادیه اروپا در
این خصوص ترس
را در دل خیلیها
زیاد کرده و ظاهرا
دیگر کمتر کسی
پیدا میشود که
بههمکاریهای
چندجانبهو
تغییر تعادل چینی آمریکایی
وحدت طرفین دل
نکت��ه خندهدار ماجرا این اس��ت که چنین بحران
خوش کرده باشد تشدید شوندهای در اروپا زمانی اتفاق افتاده که آمریکا

نگر
آینده
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تصمیم گرفته در سیاست خارجی خود تجدیدنظر کند
و بیشتر بر آسیا و اقیانوسیه متمرکز شود .این حرکت
به سمت آسیا از یک سو به عنوان واکنشی دوراندیشانه
در برابر اوضاع اقتصادی آینده تلقی ش��ده است .اما از
سوی دیگر باید این نکته را درنظر داشت که این موضع
میتواند عامل برقرار کننده تعادل جهانی در فضای پس
از وقوع بحران اقتصادی بین المللی باشد .اگر بخواهیم
صریحت��ر صحبت کنیم باید بگوییم که آمریکا
دارد تهدی��د چین علیه خودش در آینده
را بسیار جدی تلقی میکند .قدرتمندتر
و پولدارتر شدن چین اصال خبر خوشی
برای آمریکا نیست و این در حالی
است که از سال  1978میالدی
به بعد ،بس��یاری از روس��ای
جمهور آمریکا تاکید میکردند
رش��د چین میتوان��د به نفع
آمریکا هم باشد .حاال اما مردم
و دول��ت آمری��کا حس میکنند

قدرت گرفتن چین باعث تضعیف آمریکا خواهد شد.
به عبارت دیگر ،اوج گرفتن چین نمیتواند یک بازی
بُرد-بُ��رد برای آمریکا و چین باش��د بلکه فقط نوعی
بازی بده بستان خواهد بود .این مساله در حال حاضر
در کمپینهای تبلیغاتی برای انتخابات آینده ریاست
جمهوری آمریکا هم مورد توج��ه قرار دارد و میتوان
رامنی» جمهوریخواه و نیز در
آن را در مواضع «میت
ِ
نحوه برخورد دولت اوباما با مساله چین مشاهده کرد.
رامنی قول داده که با سیاست چین در حفظ مصنوعی
ارزش واحد پولش مقابله کند و سیاستهای جدیدی
هم در مورد تعرفه وارد بر کاالهای چینی درنظر بگیرد.
این جور اس��تداللها قب�لا هم مطرح ش��دهاند و به
خصوص در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری
بازار ای��ن اظهارنظرها داغ میش��ود .ام��ا به هرحال،
آمریکا حاال با دغدغ��ه افزایش نرخ بیکاری و افزایش
ق��روض ملی مواجه اس��ت و در این میانه ،درمانهای
سهلالوصول برای وضعیت اقتصادی به راحتی مطرح
میشوند .جالب اینجاست که مساله حمایت از صنایع
داخلی (پروتکشنیسم) به راحتی در عرصه روشنفکری
آمریکا هم مطرح میشود و طرفداران خودش را دارد.
مثال اقتصاددانهای مطرحی مثل پل کروگمن و فرد
برگستن چنین استدالل کردهاند که تعرفه گذاشتن
بر کاالهای چینی میتواند واکنش مش��روع آمریکا به
سیاس��تهای چین در عرصه حفظ مصنوعی ارزش
واحد پولش تلقی شود.
تحوالت مش��ابهی نی��ز در عرصه تفک��ر نظامی و
استراتژیک آمریکا در حال شکلگیری است .چرخش
دولت اوباما به س��مت آس��یا درواقع پاسخی مستقیم
است به اوج گرفتن قدرت چین .آنگونه که هفته نامه
اکونومیست استدالل کرده است ،چین احتماال تا سال
 2018میالدی به معنای واقعی به بزرگترین اقتصاد
دنیا بدل خواهد شد .واشنگتن قبال دیده که پکن دارد
خودش را برای رقابتهای بزرگی آماده میکند؛ مثال
با زیاد کردن بودجه نظامی خود و نیز با به راه انداختن
مناقشات مرزی و منطقهای با همسایگانی مثل هند،
ژاپن و ویتنام .در نتیجه چنین وضعیتی ،آمریکا مصمم
شده که وارد مناسبات مشترکی با همسایگان عصبی
شده چین بشود و پیوند خود با متحدان سنتیاش را
نیز تقویت کند .آمریکا در عین حال در تالش است تا
حضور نظامی خود در منطق��ه را افزایش بدهد .همه
اینها در حالی رخ میدهند که آمریکا مجبور ش��ده
بودج��ه نظامی خود را کاهش دهد و برای پیش بردن
اهداف نظامی خود از راه های جدیدتری وارد شود.
چین هم قاعدتا در برابر این تحرکات ساکت نشسته

است .بعید است که چین در قبال این اقدامات آمریکا
ب��ه موضعی انفعالی روی بی��اورد .رهبری چین که به
خاطر مواضع ناسیونالیستی حکومتی با انتظاراتی نیز
از سوی عموم مردم مواجه است ،احتماال در برابر این
مواضع آمریکا به اقدامی متقابل دست خواهد زد .البته
مناس��بات آمریکا و چین در گذش��ته هم دستخوش
وضعیتی بینابینی میان رقابت و همکاری بوده اما حاال
بحث رقابت به ش��دت پررنگ شده است .البته هنوز
جنگ س��رد جدیدی در نگرفته است اما احتمال آن
م��یرود که رقابت بین چین و آمری��کا در دهه آینده
تعیینکننده بسیاری از روندها در مسائل بین المللی
باشد .درواقع رقابت بین واشنگتن و پکن مساله ای است
که در بازنمود گس��ترش منطق بده بستانها در نظام
بینالمللی هم نقش مهمی ایفا میکند .بن بستهایی
که در عرصه دیپلماس��ی چند طرفه به وجود میآید
(مثال در مورد سازمان تجارت جهانی یا مذاکرات درباره
تغییرات آب و هوایی و نیز تالشهای گروه بیست برای
قانونمند کردن مناسبات مالی) همگی در همین راستا
تغییرات جدی��دی را تجربه خواهند کرد و کامال باید
انتظار بازنمود رقابت آمریکا و چین در آنها را داشت.
قدمهای کوچک و مشکالت بزرگ

اما در سه دهه گذشته که جهانی سازی مورد توجه
قرار گرفت ،روند توافقهای بینالمللی بیشتر به سمت
همگرای��ی بود و نه واگرای��ی و رقابت .مثال ایجاد بازار
مش��ترک اروپایی در سال  1992میالدی و نیز ایجاد
منطقه آزاد تجاری در آمریکای شمالی در سال 1994
میالدی و نیز تش��کیل س��ازمان تج��ارت جهانی در
س��ال  1995میالدی و پذیرش چین در آن به س��ال
 2001میالدی ،هم��ه و همه در جهت ایجاد اقتصاد
جهان��ی واقعی مورد توجه قرار داش��تند .اما آن روزها
دیگر سپری شدهاند .حاال دیگر رهبران جهان به خود
زحمت نمیدهند درباره مذاکرات به بن بست رسیده
دوحه کاری انجام بدهند و مواضع قدیمیشان هم دیگر
خسته کننده شده است .البته اتفاقهای مثبتی هم در
این مدت افتاده است.
مثال در پایان س��ال  2011میالدی کنگره آمریکا
باالخ��ره با معاهده تج��ارت آزاد آمریکا و کره جنوبی
موافقت کرد و روس��یه هم در همان زمان به عضویت
س��ازمان تج��ارت جهانی درآم��د .اما حاال س��ازمان
تجارت جهانی در موضعی دفاعی قرار گرفته و بیشتر
میخواهد جلوی گسترش سیاست حمایت از داخل
(پروتکشنیسم) را بگیرد .این مساله در سایر حوزهها هم
دیده میش��ود .درگذشته امیدهای زیادی به برقراری
همکاریهای مثبت و چندجانبه وجود داشت و مثال
در پایان سال  2011میالدی ،مذاکرات دوربان در
مورد تغیی��رات آب و هوایی باالخره به نتیجهای
هر چند کوچک رسید .اما آیا چنین قدمهای
کوچکی میتواند مش��کل ب��زرگ اقتصاد
جهان را حل کند؟ شکس��ت الگوی
اتحادیه اروپا در این خصوص ترس
را در دل خیلیها زیاد کرده و ظاهرا
دیگر کمتر کسی پیدا میشود که به
همکاریه��ای چندجانبه و وحدت
طرفین دل خوش کرده باشد.
منبع :فارن پالسی

آینده
منهای آمریکا
زوال آمریکا
چه شرایطی را برای دنیا
رقم میزند؟

رهب��ران هند و ژاپ��ن در عین ح��ال در صدد
هستند که در صورت اوج گیری قدرت چین و افول
قدرت آمریکا ،همکاریهای سیاسی و حتی نظامی
نزدیکتری را با یکدیگر برقرار کنند .در آن سو هم
روسیه را داریم که به شدت به افول قدرت آمریکا در
آینده امید دارد و قاعدتا بیشترین توجه خود را هم
در این راستا متوجه کشورهای مستقلی کرده که
در گذشته عضو اتحاد شوروی بودند .اما مثال اروپا
که موضعش آن قدرها منسجم نیست احتماال در
مواجهه با افول آمریکا به سمت و سوهای مختلفی
کشیده خواهد شد .احتماال آلمان و ایتالیا به خاطر
منافع تجاری به سمت روسیه کشیده خواهند شد؛
فرانسه و کشورهای اروپای مرکزی خواهان قدرت
گیری مجدد سیاسی در داخل اتحادیه اروپا خواهند
بود؛ و کشوری مانند انگلیس هم تالش خواهد کرد
تا در عین افزایش قدرت خودش در اروپا و برقراری
تعادل ق��درت در اتحادیه اروپا ،مناس��بات خود با
آمریکای رو به افول را نیز حفظ کند.

در این می��ان نباید امنیت کش��ورهایی را که در
همسایگی قدرتهای بزرگ منطقه ای قرار گرفتهاند از
یاد برد .آنها هم به شدت تحت تاثیر نظام بینالمللی
هس��تند و ممکن اس��ت در آینده نزدیک با خطرات
جدیدی مواجه باش��ند .از جمله کش��ورهایی که در
چنین خطری هستند میتوان به گرجستان ،تایوان،
کره جنوبی ،بالروس ،اوکراین ،افغانستان و پاکستان
اشاره کرد .سرنوشت این کشورها هم کامال به اوضاع
بینالمللی وابسته است و با تضعیف احتمالی قدرت
آمری��کا در آینده باید منتظر بروز تحوالتی در چنین
کشورهایی نیز باشیم.

نگر
آینده

طبیعتا کش��ورهای دیگر نیز تالش گس��تردهای
خواهند داشت تا ابعاد منطقهای فعالیتهای خود را
گسترش دهند .مثال ترکیه تالش خواهدکرد تا قدرت
امپراتوری عثمانی را احیا کند و کشوری مانند برزیل
نیز در نیمکره جنوبی به دنبال افزایش قدرت و نفوذ
خود خواهد ب��ود .اما هیچ یک از این کش��ورها قادر
نخواهند بود به ملغمه مناسب از قدرت اقتصادی ،مالی،
تکنولوژیکی و نظامی الزم برسند و موقعیت آینده خود
را کامال بهبود بخشند.
در این میان ،بعضیها چین را به عنوان تنها قدرتی
مطرح کردهاند که میتواند در آینده جایگزین آمریکا

نکته دیگری هم که در این خصوص وجود دارد
این است که افزایش ناسیونالیسم چینی میتواند
هزینه س��نگینی در عرصه بینالمللی برای چین
در بر داشته باش��د .چنین موضعی از سوی چین
باعث شکلگیری ائتالفهای منطقهای قدرت در
برابر چین میشود و این اصال به سود چین نیست.
هیچیک از همس��ایگان مهم چین -از جمله هند،
ژاپن ،و روسیه -آماده نیستند که نقش فزاینده چین
در عرصه بینالمللی را بیش از این پذیرا باش��ند و
شاید حتی در راه مقابله با این قدرت گیری چین ،به
آمریکا متوسل شوند .نتیجه این تعارضات منطقه ای
میتواند شدید و ناخوشایند باشد؛ به خصوص اگر
مواضع ناسیونالیستی در میان کشورهای همسایه
چین هم رواج پیدا کند .در چنین شرایطی آسیای
قرن بیست و یکم به اروپای قرن بیستم شباهت پیدا
خواهد کرد ،خشن و تشنه قدرت و خون.

چین -از جمله
هند ،ژاپن ،و
روسیه -آماده
نیستند که نقش
فزاینده چین در
عرصهبینالمللی
را بیش از این
پذیرا باشند و
شاید برای مقابله
با قدرت گیری
چین ،به آمریکا
متوسلشوند
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مقام��ات چینی باره��ا درباره
زوال ق��درت آمریکا در جهان
ح��رف زدهان��د .اما آی��ا زوال
آمری��کا ب��دان معنی اس��ت
ک��ه یک ق��درت واحد -مثل
چین -جای آمریکا را خواهد
زبیگنیوبرژینسکی گرفت؟ به نظ��ر من این طور
مشاورامنیتملی نیس��ت .احتم��ال آن میرود
آمریکا در دوران ک��ه در چنی��ن آین��دهای با
ریاستجمهوری تناقض و تعارضهای ش��دید
جیمیکارتر بین قدرتهای مختلف روبرو
باشیم و البته انتظار تبعات آن را هم باید داشته باشیم.
ماجرا جنبهه��ای مختلف دارد .مث�لا اگر بحران
عظیمی مث��ل بحرانهای مالی غیرقابل کنترل برای
آمریکا اتفاق بیفتد ،احتمال میرود که سایر کشورهای
دنیا هم به طور گسترده و زنجیرواری تحتتاثیر آن قرار
بگیرند و این مساله به بیثباتیهای سیاسی و اقتصادی
مختلف بیانجامد .در عین حال اگر آمریکا در تقابل با
قدرت خاصی دچار زوال ش��ود ،آنگاه شاید بتوان این
طور پیشبینی کرد که تا سال  2025میالدی رقابتها
بر سر قدرت جهانی ادامه خواهد داشت و باز هم یک
قدرت واحد نمیتواند پیروز این میدان باشد.
خیلیها یادشان هس��ت که پس از سقوط اتحاد
ش��وروی در س��ال  1991می�لادی دنی��ا دچار چه
وضعیتی شده بود .یکی از قدرتهای بزرگ دنیا دچار
زوال شده بود و هیچ قدرت واحدی نمیتوانست نقش
رهب��ری دنیای جهانی جدید (یا به عبارت دیگر نظم
نوی��ن جهانی) را به عهده بگیرد .در صورت تکرار این
وضعیت ،چنین سناریویی را میتوان محتمل دانست:
ای��ن که حلقههای اتحاد می��ان قدرتهای جهانی و
منطقهای ش��کل بگیرد و هیچ برنده یا بازنده بزرگی
نداشته باشیم .در چنین صورتی نوعی عدم قطعیت
در عرصه بینالمللی جریان خواهد داشت و به تبع آن،
باید انتظار تهدیدهای جدیدی را نیز داشت .پس بیشتر
دنیایی خواهیم داشت که چندان شاهد تحقق رویای
دموکراسی نیست؛ بلکه دنیایی است که مساله امنیت
ملی در آن بر بنیانهای س��لطهجویانه ،ملیگرایانه و
متعصب مورد توجه قرار میگیرد.
س��ران برخی از قدرتهای دیگر در دنیا -از جمله

هند ،ژاپن ،روسیه و برخی کشورهای اروپایی -مدتی
است که مساله زوال قدرت آمریکا را از جهات مختلف
مورد بررسی قرار دادهاند و تاثیر این مساله را بر منافع
ملی خود نیز مورد توجه ق��رار دادهاند .مثال ژاپنیها
نگران آن هس��تند که درص��ورت زوال قدرت آمریکا،
شاهد افزایش قدرت چین در منطقه شرق آسیا باشند
و این چیزی است که ژاپن اصال نمیخواهد .به همین
جهت بوده که ژاپن به فکر مناس��بات نزدیکتری با
برخی کشورهای اروپایی افتاده تا خال احتمالی قدرت
آمریکا را جبران کند.

باشد .اما خود چین موضعی محتاط در این خصوص
دارد .چین نظام فعلی بینالمللی را با احتیاط پذیرفته
است ،حتی اگر سلسله مراتب فعلی آن را همیشگی
تلقی نکند .چی��ن میداند که موفقی��ت خودش به
سقوط نظام فعلی بستگی ندارد بلکه تکوین و تحول
به سمت توزیع مجدد قدرت در دنیا است که میتواند
باعث بهبود موقعیت چین ش��ود .به ع�لاوه ،رهبران
چین خودشان بارها تاکید کردهاند که چین تا چندین
دهه آینده هنوز کشوری به مفهوم در حال توسعه به
ش��مار میآید و در زمینههای مختلفی به پای برخی
قدرتهای مدرنت��ر دنیا مثل اروپ��ا و ژاپن نخواهد هیچیک از
رسید.
همسایگانمهم
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گزارش

مصائب کارآفرینی
گزارشی از همایش سرمایهگذاری و کارآفرینی که اتاق تهران با
حضور اقتصاددانان و مدیران و کارآفرینان برگزار کرد
سلمان صالحی
در یکی از روزهای سرد زمستانی اقتصاددانان ،مدیران
و کارآفرینان به ابتکار اتاق تهران گردهم آمدند تا به لوازم
س��رمایهگذاری و کارآفرینی بیاندیشند و با هم اندیشی
راههایی برای عبور از بحرانهای پیش روی اقتصاد ایران

بیابن��د .همایش س��رمایهگذاری و کارآفرینی به همت
اتاق تهران و دبیری احمدپورفالح که رییس کمیسیون
فضای کسبوکار،کارآفرینی و مقررات اتاق تهران است
در س��الن خلیج فارس نمایشگاه بینالمللی برگزار شد.

گزارشی از اولین پانل

سرمایهگذاری مولد و تجارت
نخستین پانل همایش «سرمایهگذاری و کارآفرینی»
با موضوع «س�رمایهگذاری مولد و تج�ارت» با مدیریت
محمدرضابهرامنعضوهیاتنمایندگاناتاقتهران برگزار
ش�د .این پانل با س�خنرانی بایزید مردوخی اقتصاددان،
سید حسین سلیمی رییس انجمن س�رمایهگذاریهای
مشترک ایرانی و خارجی ،بهروزعلیشیری رئیس سازمان
سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ،و محمدرضا
نجفی منش عضو هی�ات نمایندگان اتاق ته�ران برگزار
شد .در ادامه گزارشی از سخنان مطرح شده در این پانل
تخصصی را میخوانید.

بایزیدمردوخی :مسئله س��رمایهگذاری مسئله آینده
اس��ت و هر بنگاهی باید جای��ی هم برای پرداختن به
مس��ائل بلندمدت در نظر بگیرد .یکی از گزارشهای
بانک جهانی در مورد وضعیت کش��ورهای خاورمیانه
و آفریقای ش��مالی نش��ان میداد که تا س��ال 2020
می�لادی باید بی��ن  80تا  100میلیون ش��غل ایجاد
شود و این کش��ورها به صورت ساالنه رشد اقتصادی
شش تا هفت درصدی داشته باشند .آن زمان صحبت
از بهار عربی هم نبود اما به درس��تی پیشبینی کرده
بودند که اگر جوانان مشغول به کار نشوند این جوامع
قادر به کنترل آنها نخواهند بود .مشکل بیکار شدن
افرادی که ش��اغل بودند از یک طرف و لش��کر نیروی
جوان و متخصصی که از مراکز آموزش��ی به راه افتاده
اس��ت از طرف دیگر با س��رمایهگذاری حل میشود و
باید بپذیریم که سرمایهگذاری در هر شرایطی صورت
نمیگیرد و ش��رایط خاص خودش را الزم دارد .رشد
بازار ک��ه در ایران از ظرفی��ت  70میلیونی برخوردار
اس��ت ،چشمانداز سود که در کشور ما نیازمند اصالح
قوانین و مقررات است ،دسترسی به بازار که کشور ما
در زمینه زیرساختهای واردات و صادرات خوب عمل
کرده اس��ت ،فضای قانونی و تنظیمی ،ثبات سیاسی،
فضای صنعتی و خدماتی احترامآمیز ،دسترسی به مواد

اولیه و دسترس��ی به تکنولوژی باال از عوامل مهم در
توسعه سرمایهگذاری اس��ت .مراحل الزم برای شروع
یک کسبوکار در کشور ما  ۹مرحله و تعداد روزهایی
که الزم است این شغل جا بیفتد  ۴۸روز است در حالی
که این رقم در فنالند  ۳۳روز ،ترکیه  ۳۸روز ،استرالیا ۲
روز  ،کانادا  ۳روز و دانمارک  ۴روز است.
محمدرض�ا نجفی منش :ارتق��ای کارآفرینی و بهبود
فضای کس��بوکار در بخش صنعت کشور موضوعی
اس��ت که هم کارآفرینان و هم دولت باید بدان توجه
داشته باشند .مدیران کارآفرین باید به مفهوم بهرهوری
تولی��د و باال ب��ردن راندمان در مجموع��ه خود توجه
ویژهای نش��ان دهند و ب��ا آموزش مناس��ب ،ارتقای
کارکنان و پرسنل خود را هم در دستور کار خود قرار
دهند .توجه به تحقیق و توس��عه و فناوری اطالعات
و مطالعه بر روی س��ازمانها ،موسسات و شرکتهای
مشابه داخلی و خارجی و بهره بردن از تجربیات آنها
برای مواجه با برخوردهای مش��ابه از دیگر نقشهایی
است که کارآفرینان و مدیران کارآفرین باید برای بهبود
فضای کس��بوکار بر عهده بگیرن��د .ارائه کمکهای
مالی و ساده سازی قواعد بروکراتیک ،ارائه برنامههایی
در جهت اش��اعه دانش و مهارت الزم برای کارآفرینان
جه��ت راه اندازی یک کس��بوکار و در نهایت انجام
فعالیتهای الزم برای بهبود برداشت جامعه نسبت به
بخش کارآفرینی و فعاالن اقتصادی نیز نقش سهگانه
دولت در مورد بهبود فضای کسبوکار است.
سید حس�ین سلیمی :در شرایط امروز گفته میشود
که س��رمایهگذاران خارجی به ایران نمیآیند .من در
گذشته چندین واحد تولیدی خود را با سرمایهگذاری
خارجی راه اندازی کردم و در حال حاضر نیز با کمک
س��رمایهگذار خارجی در حال راه ان��دازی یک واحد
تولیدی دیگر در داخل کش��ور هستم .هیچ اقتصادی

س��خنرانان اصلی این همایش محمد نهاوندیان ،یحیی
آل اس��حاق بودند و مس��عود موحدی قائ��م مقام وزیر
صنع��ت و معدن و تجارت که برخ�لاف برنامه از پیش
اعالم شده به جای وزیر در جایگاه سخنرانان حاضر شد.
این همایش سه پانل تخصصی نیز داشت که موضوعات
آنها «سرمایهگذاری مولد و تجارت»« ،پولی و بانکی» و
«مقررات و مالیات» بود و با حضور کارآفرینان و اعضای
اتاق تهران و اساتید اقتصاد رونق گرفت .احمد میدری،
بایزید مردوخی و مهدی بهکیش از جمله اقتصاددانانی
بود که در این پانلهای تخصصی دیدگاههای خود را با
حاضران درمیان گذاشتند.
اولین سخنران این همایش قائم مقام وزیر صنعت،
معدن و تجارت در بهبود فضای کسبوکار کشور مسعود
موحدی بود .او در سخنان خود گفت :همکاری ،تفاهم

و همفکری الزمه بهبود فضای کسبوکار است و برای
رسیدن به این هدف مهم نیازمند پیمان محکم و پایدار
و هم قسم شدن قوای سهگانه و بخش خصوصی کشور
هس��تیم .کارآمد کردن قوانینی چون قوانین مالیات و
تامین اجتماعی ،شفاف سازی آیین نامهها و بخشنامهها
از ضروریات سرمایهگذاری مولد در کشور است .اصالح
فضای کسبوکار در کشور نه تنها مناسبترین راه برای
مشارکت بخش خصوصی اس��ت بلکه شرط الزم برای
اجرای سیاستهای ابالغی اصل  44قانون اساسی خواهد
ب��ود .در صورتی که بخواهیم به اهداف چش��م انداز 20
ساله دست یابیم ،باید فضای کسبوکار کشور را بهبود
بخشیم .بهبود فضای کسبوکار در زمانی که قیمتها به
سوی واقعی شدن گام بر میدارد از اهمیت بیشتری نیز
برخوردار میشود .دستاوردهای بهبود فضای کسبوکار
کارآم��دی بازارها ،بهبود محیط اجتماعی و سیاس��ی،

انعطاف پذیری در زمینه های اقتصادی ،درجه باز بودن
اقتصاد برای تجارت بینالمللی و عواملی دیگر است .هم
اکنون جایگاه جمهوری اسالمی ایران در رتبه کسبوکار
در برخی شاخصهای اقتصادی نظیر مالکیت و حمایت
از س��رمایهگذاری بهبود یافته است و البته در برخی از
شاخصها جایگاه ما زیبنده نیست .با این حال هرچند که
اقتصاد با چالشهای متعددی نظیر برخی مسائل حقوقی
و مس��ائل خرد مواجه است اما باید در صدد بهبود آنها
برآییم .حرکتهای منفرد بخش خصوصی و دولتی به
تنهایی برای بهبود فضای کسبوکار موثر نیست و باید
این دو بخش در تعامل با یکدیگر برای ش��فافتر شدن
این فضا تالش کنند .دولت در حال پیگیری پنجره واحد
کس��بوکار است که نهایی شدن این طرح میتواند به
بهبود فضای کسبوکار کمک کند .بررسیهای ما نشان
میدهد ک��ه 54درصد از توانایی کش��ورها برای بهبود

گزارشی از دومین پانل

کارآفرینان و نیازهای پولی و بانکی
در جهان امروز نمیتواند پیش��رفت کند مگر با جذب
سرمایهگذاری خارجی .کش��ورهای چین و آمریکا با
جذب باالی س��رمایهگذاران خارجی رش��د اقتصادی
خود را به باالترین رتبه در جهان رس��اندهاند .با جذب
و ورود س��رمایهگذار خارجی به کش��ور ،عالوه بر آنکه
ش��رکتهای خارجی تکنولوژیهای نوین را به داخل
کشور میآورند ،ارز جدید به کشور وارد میکنند و در
امر صادرات نیز پل ارتباطی با بازارهای بینالمللی زده
میشود .در برابر چنین راهکاری ،بهره پایین ،کمکی به
کاهش تورم در کشور نمیکند و تجربه کاهش بهره در
دوره های گذش��ته نشان داد که نرخ تورم سیر نزولی
نگرفت از این رو باید به دنبال تقویت تولید در اقتصاد
کشور بود تا به کاهش تورم و رشد اشتغال برسیم.

نگر
آینده

محمدمهدی بهکیش :سازمان و ارگانهایی هستند که در
زمینه بهبود فضای کسبوکار اقدامات خوبی انجام میدهند
اما عدم هماهنگی بین کلیت این سازمانها باعث میشود
هم چنان در فضای کسبوکار مشکل داشته باشیم .چاره
کار «رقابت پذیری» است و همه دنیا به سوی رقابت پذیری
حرکت میکنند .در اقتصاد رقابتی است که بنگاههای کارآمد
رشد میکنند در حالی که اقتصاد رانتی بنگاههای ناکارآمد
را سرپا نگه میدارد .از جمله همسایگان ما مثل ترکیه وارد
اقتصاد رقابتی شدهاند .مطابق قراردادی میان اتاق بازرگانی
ایران و مجمع جهانی اقتصاد در دو سال پیش ایران نیز در
رده بندیهای این مجمع قرار گرفت و بر اساس شاخصها
رتبه بندی میشود .جایگاه ایران در رتبه بندی رقابت پذیری
جایگاه شصت و نهم در بین  139کشور دنیا است .در رتبه
بندی سال  2010سوئیس ،سوئد ،سنگاپور ،آمریکا و آلمان
در صدر کشورهای رقابت پذیر قرار گرفتهاند و ایران پایینتر از
کلمبیا در رده  69قرار دارد .شاخصهای مختلفی چون اندازه
بازار ،ثبات اقتصادکالن ،بهداشت ،آموزش ابتدایی ،نوآوری و
 ...ش��اخصهای این رتبه بندیاند و متاسفانه در تمام این
متغیرها ما از متوسط کشورهای منطقه پایینتر قرار داریم
و تنها در ش��اخص اندازه بازار باالتر از متوسط منطقه قرار
داریم که آن هم خدادادی و به دلیل وجود بازار  75میلیونی
کشور است .به یاد دارم که در یک نشست خبری در شوروی
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بهروزعلیشیری :شیوه فعالیت نمایندگی شرکتهای
خارجی در کش��ور ما نیازمند بررس��ی انتقادی است.
تأمین مالی خارجی در کشور ما به دو صورت قرضی و
غیر قرضی صورت میگیرد که در روش قرضی برگشت
ارز و سود منابع تضمین میشود اما در روش غیر قرضی
اصل و سود تضمین نمیشود و ریسک برگشت سرمایه
به عهده سرمایهگذار اس��ت .سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در قالب پروژههای جدید در سال ۸۰۰ ،۲۰۱۰
میلیارد دالر و در قالب تملک و ادغام یک تریلیون دالر
بوده اس��ت .دولت در آمادهس��ازی بستر مناسب برای
سرمایهگذاری از بخش خصوصی پیش است و بخش
خصوصی اقدام جدی در این زمینه انجام نداده اس��ت
لذا الزم اس��ت تا اتاقهای بازرگانی و تشکلها در این
زمینه فعالیت کنند .بازار ما در قرق شرکتهای چند
ملیتی اس��ت ،از اتومبیلی که سوار میشویم گرفته تا
کت و شلوار و ساعتی که به دست میبندیم .حال آنکه
در سال  ۲۰۱۰نسبت واردات سرمایهگذاری در هند 7
و نیم درصد ،عربستان  ۳۱درصد ،قطر  2و شش دهم
درصد و در ایران  4و شش دهم درصد بوده است.

دومی��ن پانل همای��ش س��رمایهگذاری و کارآفرینی با
عنوان پانل پولی و بانکی برگزار ش��د .مسئولیت این پانل با
محمدمهدی بهکیش اقتص��اددان و دبیر کمیته ایرانی اتاق
بازرگانی بینالملل بود .دیگر س��خنرانان این پانل تخصصی
نیز عالوه بر بهکیش ،احمد دوس��ت حسینی رییس مرکز
هماندیش��ی و بررس��یهای اقتص��ادی اتاق ته��ران ،علی
خرس��ندیان مدیرکل دفتر امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد،
جمش��ید عدالتیان و محمدرضا ش��هیدی تب��ار از اعضای
هیات نمایندگان اتاق تهران بودند .در ادامه مروری داریم بر
دیدگاهها و سخنان مطرح شده در این پانل.

سابق ،گورباچف در حضور خبرنگاران از اوضاع شوروی بسیار
تعریف میکرد و آن را بسیار خوب و مطبوع نشان میداد تا
این که یکی از خبرنگاران با زیرکی از او پرسید اگر اوضاع این
قدر خوب است چرا اوضاع این قدر بد است؟ ما باید بپذیریم
که وضع ما در منطقه اصال خوب نیست .ما باید اقتصادمان را
رقابتی کنیم یعنی انحصار را برداریم و دولت تصدیگری را
کنار بگذارد تا فضا برای کارآفرینان باز شود .تفاوت نرخ بهره
و نرخ تورم در کشور و بیشتر بودن همیشگی نرخ تورم از نرخ
بهره غیر منطقی است .این وضع که جز در چند اقتصاد عقب
مانده در هیچ جای دیگر قابل مشاهده نیست باعث میشود
که در بین بانکها نیز رقابتی ایجاد نش��ود .آزادسازی نرخ
بهره یکی از راه های رقابت پذیر کردن اقتصاد است .درست
است که پس از آزادسازی ،نرخ بهره باال خواهد رفت اما پس
از مدتی به خاطر رقابتی که بین بانکها ایجاد میشود نرخ
بهره کاهش خواهد یافت و به نرخ معقول خود نزدیک خواهد
شد .هم چنین تعیین نرخ ارز در کشور ما بدون مبنا است و
در بازار تعیین نمیشود که بگوییم قیمت آن درست است.
ارز در انحصار دولت اس��ت لذا مبنایی برای ارزشگذاری آن
وجود ندارد .نرخ واقعی ارز قیمت نسبی کاالهای کشورهای
مختلف به یک پول مش��ترک اس��ت .ب��رای مثال اگر یک
پیراهن در کش��ور ترکیه  10دالر و در کش��ور ما  12دالر
ارزش داش��ته باشد نرخ واقعی ارز  1/2خواهد بود .این رقم
بدین معناس��ت که در کشور ما مزیت تولید این کاال وجود
ندارد و ما واردکننده خواهیم بود اما اگر پسته در کشور ما 8
دالر و در ترکیه  10دالر باشد قیمت واقعی ارز  0/8خواهد
بود یعنی ما در این کاال مزیت داریم و صادرکننده خواهیم
بود .برای تعیین نرخ ارز باید یک سبد کاال در کشور خودمان
و چند کشور همسایه که با آنها مبادله زیادی داریم در نظر
گرفته شود و نرخ ارز به گونه ای تعیین شود که نرخ واقعی
ارز به عدد یک نزدیک شود که در این صورت میتوانیم تراز
تجاری کشور را متعادل کنیم .مبنای این پیشنهاد «برابری
قدرت خرید» است و باعث رشد اقتصادی و کاهش نیاز به
درآمدهای نفتی میشود و اقتصاد ایران را مکمل اقتصادهای

تفاوت نرخ بهره و
نرخ تورم در کشور
و بیشتر بودن
همیشگینرخ
تورم از نرخ بهره
غیر منطقی است.
این وضع که جز
در چند اقتصاد
عقبمانده در هیچ
جای دیگر قابل
مشاهدهنیست
باعث میشود که
در بین بانکها نیز
رقابتی ایجاد نشود
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گزارش
اگر
آشفتگی در بازار
موج میزند به
این دلیل است که
مردمنمیدانند
در چه
حوزهای باید
سرمایهگذاری
کنند
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فضای کسبوکار در سالهای اخیر ناشی از ایجاد پنجره
واحد کسبوکار است .بنابراین با اصالح فضای کسبوکار
طرحهای بلندمدت در کشور اجرایی میشود.

همواره در دسته اول یا جایی میان دسته اول و دوم قرار
میگیرد .به واقع ما هنوز نتوانسته ایم به هدفگذاریها
در برنامههای متعدد توس��عه ای دست پیدا کنیم .باید
دید که ارتقای س��طح توسعه اقتصادی ایران از اقتصاد
مبتنی بر منابع طبیعی به بهرهوری و در نهایت نوآوری
چه زمانی صورت میگیرد؟ و البته اینکه متولی توسعه
دولت است یا کارآفرینان؟ البته در این میان سوال اصلی
این است که نقش دولت در اقتصادهای متکی به منابع
طبیعی به چه میزان است؟ در اقتصادهای مبتنی بر منابع
طبیعی به دلیل تحرکات سیاسی ،منابع در دست دولت
اس��ت؛ و دولت همه کاره اقتصاد است .به طور طبیعی
ای��ن ذهنیت وجود دارد که دولتی که نفت دارد باید به
همه امور رس��یدگی کند .در این نوع اقتصادها ،س��طح
توسعهیافتگی از چشم دولت سنجیده میشود .اما اگر
تعریف ما از دولت ،مجموعه ای از مستخدمین باشد که

انگیزهای برای نوآوری اقتصادی نداشته باشد آیا میتوانیم
از آنها انتظار نوآوری داش��ته باشیم؟ این نقطه انحراف
اس��ت و از بوروکراس��ی دولتی نمیتوان انتظار نوآوری
داشت .نوآوری وظیفه کارآفرین است و دولت از همینرو
بای��د راه را ب��رای کارآفرینان هموار کند .س��رمایهگذار
میتواند سرمایه بیاورد ،میتواند مدیر باشد و یا مدیرانی
را به استخدام درآورد؛ اما کارآفرینان با ایده های نو خلق
ارزش میکنند .در جامعه و فرهنگ کارآفرین پرور ،همه
جامعه ،داش��ته های خود را مره��ون تالش کارآفرینان
میداند و افراد این جامعه با مدیریت نوآفرینان میتوانند
ارزش افزوده ایجاد کنند .در جامعه کارآفرین پرور ،انگیزه
کارآفرینان ارج نهاده میشود و قصد آنها را خیر جمعی
می شمارند.کار آفرین را مورد احترام قرار میدهند و به
او س��وءظن ندارند و البته مقررات نیز در جهت حمایت
از کارآفرینی سوق مییابد .اما در اقتصاد تبعیضآلود این

منطقه خواهد کرد.

هستند .نباید فراموش کنیم هنگامی یک سیستم ماندگار
میش��ود که برندهه��ا ی آن ،بیش از بازنده های سیس��تم
باشند .در سیستم دچار فساد و رانتی هزینه فعاالن اقتصادی
س��الم بیش از هزینههایی اس��ت که فعاالن اقتصادی رانت
جو متحمل میشوند .تئوریهای جدید اقتصادی بر مبنای
مطلوبیت نهایی کاال و خدمات نیس��ت بلکه براساس پیش
بینیهایی است که از آینده صورت میگیرد.

نقدینگی اصالح شود؛ آنگاه میتوانیم وضعیت خون رسانی
به بدنه اقتصاد را نیز اصالح کنیم .اگر آشفتگی در بازار موج
میزند به این دلیل است که مردم نمیدانند در چه حوزهای
باید س��رمایهگذاری کنند .بازار س��رمایه باید از این قابلیت
برخوردار باشد که امکان سرمایهگذاری برای کارآفرینانی که
شرایط اولیه را دارا هستند فراهم شود .از سوی دیگر بانکها
نیز به دلیل مطالبات مشکوک الوصول قفل شدهاند و قادر به
ارائه تسهیالتنیستند.

محمد نهاوندیان رییس اتاق ایران نیز سخنران دیگر
این همایش بود که در ابتدای سخنانش در توضیح عنوان
همایش تاکید کرد موضوع این همایش را سرمایهگذاری
و کارآفرینی برگزیدهاند از آنجا که این دو موضوع ارتباط
تنگاتنگی با یکدیگر دارند اما برهم منطبق نیس��تند .او
س��خنانش را چنین ادام��ه داد :رتبه ای��ران در فضای
کسبوکار زیبنده فعاالن اقتصادی و پتانسیل اقتصادی
کشور نیست .البته در برخی از این رتبهبندیها کشورها
را در سه دسته بندی اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی،
اقتصادهای مبتنی بر به��رهوری و کارایی و اقتصادهای
مبتن��ی بر نوآوری م��ورد ارزیابی ق��رار میدهند .ایران

احمددوستحسینی:رقابتی شدن اقتصاد مستلزم چه لوازمی
است؟ نخست باید بازیگران عرصه رقابت دست و پایشان برای
فعالیت اقتصادی باز باش��د .برای آنکه اقتصاد رقابتی داشته
باشیم باید زمین رقابت ،زمینی منطقی باشد و داور منصفی
نیز به داوری و قضاوت بنش��یند و بر اس��اس معیارهای قابل
پذیرش تصمیمگیری کند .دولت در عرصه رقابت ،شأن داوری
دارد و باید این ش��أن را براساس مقررات و ضوابط منضبط و محمدرضا شهیدی تبار :برخی نارساییها در نظام بانکی ،نیاز
تدوین شده انجام دهد .دولت سیاستگذار است و در این عرصه به نقدینگی را تشدید میکند و البته بازار سرمایه نیز در زمینه علی خرسندیان :مشکل تامین مالی بنگاهها شاه بیت همه
باید دو ش��رط را همواره رعایت کند؛ نخست داوری است که تامین نقدینگی فاقد کارایی است .درحال حاضر حدود  400مش��کالت بخش خصوصی اس��ت .این که کشور فاقد یک
دول��ت باید در این عرصه منصف باش��د و دیگر اینکه دولت شرکت در بازار بورس فعالیت میکنند اما سهم بازار بورس در نظام جامع تامین مالی است عالوه بر بخش خصوصی برای
اجازه ندهد که در عرصه اقتصادی دوپینگ و به اصطالح رایج تامین سرمایه به بیش از  4درصد نمیرسد و البته  80درصد دولت هم مشکل ایجاد کرده است .االن همه فعاالن بخش
«جرزنی» شکل بگیرد .باید برای حضور فعاالنی که از عرصه معامالت نیز توس��ط  15ش��رکت صورت میگیرد .بانکها خصوصی در این فکر هس��تند که از نظام بانکی تسهیالت
اقتصادی فاصله گرفتهاند یا حذف شدهاند ایجاد انگیزه کرد .در نیز از طریق نقل و انتقال وجوه میان مش��تریان خود ،درامد بگیرند اما چون بانکها نمیتوانند تسهیالت بدهند توسط
کشورهای توسعهیافته به ازای هر مهاجر که وارد این کشورها کسب میکنند؛ به گروهی تسهیالت پرداخت میکنند ،آن بخش خصوصی مقصر قلمداد میشوند .از طرفی وقتی هم
میشود ،دو تا سه شغل ایجاد می شود اما بنا بر گزارشهای را بازدریافت کرده و در اختیار گروهی دیگر قرار میدهند .در تسهیالت میدهند و بنگاه به دالیل مختلف درونی و بیرونی
رسمی میزان سرمایهگذاری در تابستان امسال نسبت به مدت چنین شرایطی ،از یک سو موضوع استمهال  5سال یا  3ساله قادر به پرداخت نیست و بانک وثائق را به اجرا میگذارد باز
مشابه سال گذشته  15درصد کاهش داشته است و از طرف مطرح میش��ود و از سویی دیگر نیز خواهان ارائه تسهیالت هم این بانک اس��ت که مقصر جلوه داده میشود .ما باید به
دیگر ،اشتغال نیز در همین مدت با افت  85درصدی همراه هس��تیم که این دو با یکدیگر در تضاد اس��ت .بدهی دولت روزنه های دیگر برای تامین مالی چون بازار سرمایه و جذب
شده است .بهرهوری کل عوامل تولید عمدتا در اختیار مدیران به بخش خصوصی که اغلب متعلق به وزارتخانههای نیرو و سرمایهگذاری خارجی نیز بیاندیشیم.
اگر قرار باشد به اهداف سند چشم انداز دست پیدا کنیم
بنگاهها نیست و در جایی دیگر است .منابع بنگاههای اقتصادی نفت است ،موجب حبس نقدینگی شده و گردش نقدینگی
تحلیل رفته است و باید اقداماتی شود که این بنگاهها دست را با مشکالت بسیاری مواجه ساخته است .اگر روند گردش بین  800تا  900میلیارد دالر سرمایهگذاری الزم داریم
که بانکها بیش از  25درصد آن را نمیتوانند
کمک دراز نکنند .در نظام بانکی باید به گونهای
دو پیشنهاد
برآورده کنند .یعنی بیش از این نمیتوانیم به
اصالحات صورت بگیرد که توافقات میان بانکها
در ادامه این پانل ،دکتر بهکیش از حاضران خواست تا هر کدام دو پیشنهاد را برای
بانکها تکلیف کنیم .بانک موظف است 15
و فعاالن اقتصادی دوجانبه بسته شود و تحمیلی
بهبود س��رمایهگذاری و کارآفرینی ارائه دهند که در ادامه دو پیشنهاد مطرح شده از
درصد از س��پردهها را به بانک مرکزی بدهد
از سوی بانکها نباشد.
سوی هر یک از حاضران را میخوانید.
و  85درص��د آن برایش باقی میماند .یعنی
محمدمهدی بهکیش :اول ،نرخ بهره از فردا آزاد شود و دوم ،تیمی از کارشناسان در
اگر بانک  85درصد س��پردهگذاریها را هم
جمشیدعدالتیان :برخالف سخنان مطرح شده
بانک مرکزی راهکارهایی برای خروج ارز از بالتکیفی فعلی ارائه دهند.
تس��هیالت بدهد چیزی برای خودش باقی
در این پانل ،بر این اعتقادم که مقایسه وضعیت
جمش�ید عدالتیان :اول ،دولت تورم را کنترل کند و سپس به سراغ نرخ بهره برود و
نمانده و تمام منابع خود را تس��هیالت داده
ای��ده آل با وضعیت فعلی ،از جمله روشهایی
دوم ،دولت دست از پول نفت بردارد و این منابع را در اختیار بخش تولید قرار دهد.
اس��ت .حال دق��ت کنید ک��ه بانکهای ما
اس��ت که بیش��تر در مراکز دانشگاهی کاربرد
احمد دوست حسینی :اول ،کسری بودجه دولت کنترل شود و دوم ،هزینه های مالی
نزدی��ک به  105درصد س��پردهگذاریهای
دارد .در حال��ی که واقعیتهای جامعه با آنچه
بنگاهها کم و گردش مالی آنها افزایش یابد.
انجام شده تس��هیالت اعطا کردهاند .یعنی
که مطرح شد ،تفاوت دارد .اینکه تصدی امور
محمدرضا ش�هیدی تبار :اول ،ازآنجاکه دولت نمیتواند بدهیهای خود را به بخش
 20درصد بیش��تر از منابع��ی که در اختیار
به بخش خصوصی واگذار شود ،بازار رقابتپذیر
تا
دهد
قرار
خصوصی
بخش
اختیار
در
و
کند
منتشر
را
اوراقی
کند
تسویه
خصوصی
داشتهاند .این مشکل باعث زمینگیر شدن
باشد و یا بازار سرمایه به بازار کارآمدی تبدیل
به این طریق طلب بنگاه های بخش خصوصی پرداخت ش��ود و دوم ،مشکل میزان
بانکها ش��ده اس��ت آن ه��م در حالی که
ش��ود ،جزو ایده آلها اس��ت که شاید در این
مطالبات مشکوک الوصول را دولت با خرید این مطالبات از بانکها حل کند.
اقتصاد ما بانک محور است و همه برای اخذ
مقطع ش��دنی نباش��د .هم دولت وهم فعاالن
علی خرسندیان :اول و دوم ،تأمین شاخصهای  11گانه فضای کسبوکار .
تسهیالت به بانکها مراجعه میکنند.
اقتص��ادی به تئوریه��ای مورد اش��اره واقف

رانتها هستند که کیفیت رابطهها را تشخیص میدهند.
بنابراین در فرهنگ تبعیض آلود همه ثروتمندان مورد
س��وءظن هس��تند و این تلقی میش��ود که ث��روت از
رانتهای غیرعادالنه و تبعیضآمیز به دست آمده است
و منافع س��رمایهگذاری غیرعادالنه تلقی میشود .برای
اصالح فضای کسبوکار باید چنین فرهنگهایی اصالح
شود .در ابتدا فرهنگ اقتصاد رانتی را باید اصالح کنیم،
باید ریشه رانت در اقتصاد خشکانده شود ،در آن صورت
است که به سرمایهدار به عنوان دزد نگاه نمیشود .جهاد
اقتصادی دو چیز نیاز دارد اول خشکاندن ریشههای رانت
و دوم اصالح فرهنگ اقتصادی و برگش��تن به فرهنگ
اسالمی که در آن تالشگران اقتصادی مثل جهادگران در
راه خدا محترم هستند.
س��خنران بعدی ای��ن همایش یحیی آل اس��حاق

ریی��س اتاق بازرگانی و صنای��ع و معادن تهران بود که
از ش��رایط جنگ اقتصادی در ابتدای سخنانش سخن
گفت :اگر امروز در ش��رایط جنگی اقتصاد هستیم باید
نظام تدبیر متناس��ب با اقتضائات زمان و مکان تدوین
ش��ود .اگر امروز یکی از ابزارهای دشمن برای مقابله با
ملت ایران ایجاد تالطم در اقتصاد کش��ور اس��ت ،نباید
ام��ور را ب��ه گونه ای مدیریت کنیم که آب در آس��یاب
دشمنان بریزیم .اگر دشمن از ابزار تحریمها علیه اقتصاد
ما وارد عمل ش��ده است ما باید در داخل کشور درها را
به روی فعاالن اقتصادی که سربازان این جبهه هستند
باز کنیم .نباید فضای اقتصادی کش��ور را امنیتی کرد،
اگر فضای اقتصادی کشور امنیتی شود تمام فعالیتها
منجمد خواهد شد .براساس گزارش اخیر مرکز آمار ،در
میانگین سنی  15تا  24سال شاخص بیکاری  24درصد
است ،بنابراین اگر برنامهها بر این اصل استوار است که

گزارشی از سومین پانل

مقررات و مالیات

عنوان س�ومین پان�ل تخصص�ی همایش س�رمایهگذاری و
کارآفرینی ،مق�ررات و مالیات بود که با حضور احمد میدری
اقتصاددان و مشاور کمیسیون فضای کسبوکار  ،کارآفرینی
و مقررات اتاق تهران ،احمد تشکینی مشاور قائم مقام وزارت
صنعت مع�دن و تجارت ،محمدرضا س�توده دبیرکل انجمن
مدی�ران صنایع ،علی نقیب و جابر انص�اری از اعضای هیأت
نمایندگان اتاق تهران برگزار شد .احمد پورفالح نیز مدیریت
ای�ن پانل را عهده دار بود که در ادامه بخشهایی از س�خنان
مطرح شده در این پانل را میخوانید.

احمد تشکینی :کارآفرینان از آغاز فعالیت تا مرحله تعطیلی
بن��گاه با قوانین دس��ت و پ��ا گیری مواجه هس��تند .فضای
کس��بوکار در حجاب قوانین و مقررات قرار گرفته است که
این قوانین در تقابل با توسعه و موجب اختالل در سازوکار بازار
شده است .با وجود ابالغ سیاستهای اجرایی اصل  ،44بخش
خصوص��ی همچنان در باتالق و جاده خاکی حرکت میکند.
قوانین نقش اساس��ی در اقتصاد دارند حال آنکه بس��یاری از
قوانین هنوز به روز نشده اند و البته گاه برای مواجه با برخی
مسایل موجود قانون مناسبی تدوین نشده است .بنابراین لزوم
بازنگری در قوانین یک اصل ضروری است.

جاب�ر انصاری :سرمایهگذاری و اشتغال را نمیتوان با تعارف و
قس��م ایجاد کرد .ما باید مقررات تشویقی بگذاریم تا سرمایه
را جلب کنیم .به غیر از ترکیه اغلب کش��ورهای همسایه ما
نفتخیز هستند و این کشورها قوانین مالیاتی بسیار ساده ای
دارند و معافیتهای مالیاتی زیادی را در قوانین خود پیشبینی
کردهاند که باعث جلب سرمایه های خارجی میشود .در دوبی
و امارات متحده عربی که از انها میتوان به عنوان کانون جلب
سرمایه یاد کرد نیز چنین معافیتهایی درنظر گرفته شدهاند.
ما نیز اگرچه یک س��ری معافیتهای مالیاتی داریم و دولت
در قان��ون دی��ده اما مجریان آن را اج��را نمیکنند .در برنامه
س��وم قانونی دیده ش��ده بود و به طور آزمایشی اجرا شد که
براساس آن سودی که به عنوان افزایش سرمایه شرکت لحاظ
میشد از مالیات معاف بود .این قانون اگر چه در کوتاه مدت
درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش میداد اما با توجه به این که
در درازمدت س��رمایه شرکتها و سود آنها افزایش مییافت
درآمدهای مالیاتی دولت نیز به تبع آن بیشتر میشد.
محمدرضا س�توده :من برای حض��ور در این همایش قوانین
مرتبط و اصلی حوزه کسبوکار را در انجمن مدیران صنایع
مورد بررس��ی ق��رار دادم و اکنون میخواهم برخی نتایج این
بررسی را با شما درمیان بگذارم .در سال  85و حتی پیش از آن
مسئولیت تنقیح قوانین به سازمان بازرسی و مجلس شورای
اسالمی واگذار ش��د و به نظر میرسد بخش خصوصی برای
تنقیح قوانین مغایر با بهبود فضای کسبوکار و اصل  44قانون
اساسی باید دست به کار شود .انجمن مدیران صنایع به عنوان
بازوی کارشناسی اتاق ،قانون مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان
یک نمونه مورد بررسی قرار داده است و پیشنهادات ،پیش از
پایان دوره آزمایشی اجرای این طرح باید به مجلس ارائه شود.
ذینفعان باید در تدوین ،اجرا و بازنگری قوانین مشارکت داشته
باش��ند .به عنوان مثال با توجه به ابالغ سیاستهای اجرایی
اص��ل  44و تصویب قانون بهبود فضای کس��بوکار  ،یک از
قوانینی که باید مورد بازنگری قرار گیرد ،قانون کار است.

وقتی اوضاع
اقتصادی به بحران
رسید دیگر برای
عملپیشگیرانه
دیر شده است چرا
که دولت هر کاری
بکند به یک بخش
آسیب میزند

نگر
آینده

علی نقیب :درحالیکه یکی از شاخصهای بهبود کسبوکار در
هر کشوری قوانین و مقررات است ،متأسفانه مقررات در داخل
کشور ما از حالت نظاممند خارج شده است و نظرات شخصی و
شرایط زمانی و مکانی جای آن را گرفته است .انحالل سازمان
مدیریت و برنامهریزی یک��ی از معضالت اصلی ما در تدوین
مقررات و قوانین است و این سازمان در حالی در اوایل دولت
نهم منحل شد که آیین نامهها و قوانین سازمانها و نهادهای
دولتی از س��وی این سازمان تدوین و ابالغ میشد و از این رو
قوانین کشور از انضباط خوبی برخوردار بود .امروز قوانین فعلی
کشور به شکل مناسب اجرا نمیشود و از سوی مجریان قانون
با تفس��یرهای مختلفی اجرا میشود که بعضا به ضرر فعاالن
اقتصادی و فعالیتهای اقتصادی اس��ت .به عنوان مثال یکی

از دالیل عمده خروج س��رمایهگذاران خارجی از ایران ،قوانین
سختگیرانه سازمان امور مالیاتی است .درحالیکه اگر دخالت
کارآفرینان و کارشناسان اقتصادی بخش خصوصی در تدوین
قوانین و مقررات به رس��میت شناخته شود برخی خطاهای
موردی بدانجا منجر نمیش��ود که دولت قوانین سختگیرانه
برای تمام بخشها و فعاالن اقتصادی کشور اعمال کند.
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احم�د میدری :من س��عی میکنم در این فرص��ت کوتاه به
راهکارهایی که میتواند به تسهیل فضای کسبوکار کمک
کند اش��اره کنم .به عنوان اصل اول بای��د از تورم در مقررات
پرهیز کرد چرا که ما دچار تورم در مقررات هس��تیم و دقیقا
نمیدانیم در کش��ور ما تا چه اندازه قوانین و مقررات در قالب
بخش��نامه و دستورالعمل صادر میش��ود .به عنوان نمونه در
طول  20س��ال گذشته تنها در س��ازمان امور مالیاتی 2720
بخشنامه یعنی بیش از  140بخشنامه در هر سال صادر شده
اس��ت .اگر این تعداد بخش��نامه را در تعداد سازمانهایی که
بخش��نامه صادر میکنند ضرب کنیم تعداد زیادی بخشنامه
و دس��تورالعمل در طول سال خواهد شد .اصل دوم زمان دار
بودن قوانین اس��ت .در تصویب قوانین باید ذکر ش��ود که تا
چ��ه زمانی این قانون معتبر خواهد بود .اصل س��ومی که در
بسیاری از کشورها مورد توجه قرار میگیرد نظر فعاالن بخش
خصوصی در تصویب بخشنامهها و دستورالعملهاست .تونی
بلر از سال  1996این قانون را وضع کرد که هیچ وزارتخانهای
نمیتواند بخش��نامهای صادر کند مگر ای��ن که قبل از آن در
س��ایتها و رس��انههای عمومی آن را به نظرسنجی گذاشته
باشد .شاید نظرسنجی در ایران بسیار تجملی به نظر بیاید اما
این کار در همه کشورها ضروری است .شهرداریها ،سازمان
امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی ارگانهایی هستند که
بیشترین بخشنامهها را صادر میکنند و خود بزرگترین موانع
کسبوکار هستند .اصل دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد
این است که قانونگذاران در تصویب قانون هزینه و فایده آنچه
مصوب میشود بر بخش خصوصی را در نظر بگیرند .در کشور

ما وقتی که درآمدهای دولت در یک دوره رونق نفتی افزایش
مییاب��د همه اعم از مصرف کننده و تولیدکننده از دس��ت و
دلبازی دولت خوشحال هستند .اما بعد از مدتی این روند قابل
ادامه نیست و تورم ایجاد میشود که این تورم باعث نارضایتی
تولیدکننده میش��ود و آنها از دولت میخواهند تا نرخ ارز را
تعدیل کند اما دولت از این امر س��رباز میزند تا زمانی که به
بحران برسد .وقتی اوضاع اقتصادی به بحران رسید دیگر برای
عمل پیشگیرانه دیر شده است چرا که دولت هر کاری بکند
به یک بخش آسیب میزند .بنابراین ضروری است که آینده
نگری در دولت و برنامههای دولت از جمله بودجه ساالنه دیده
شود و در رونق بعدی اشتباه قبلی را تکرار نکنیم.

نرخ بیکاری را کم کنیم نیاز به س��رمایهگذاری داریم و
رونق س��رمایهگذاری نیز ادبیات و فضای خاص خود را
میطلبد .باید تعزیرات به تس��هیالت تبدیل شود .برای
حل مش��کالت باید معضالت و گرفتاریهای موجود بر
سر راه اقتصاد را شناسایی کنیم و تدابیر الزم و درستی
در آن زمینه به کار ببریم و نکته حیاتی در این شرایط
نیز روحیه است که باید به خوبی در بدنه اقتصادی کشور
تزریق ش��ود .اگر فضای عمومی فضای نش��اط ،امید و
انگیزه باال باشد همه بالقوهها به بالفعل تبدیل میشود.
اگر در دوران جنگ به سربازان کشور اعتماد کردیم امروز
که درگیر جنگ اقتصادی شدهایم باید به سربازان اقتصاد
اعتماد کنیم و بدن آنکه فضا و ش��رایط را امنیتی کنیم
بیاییم و بنشینیم و راهکار برون رفت از این شرایط را با
هم اندیشی و همدلی پیدا کنیم .همانطور که مقام معظم
رهبری فرمودند ما امروز در شرایط خیبر و بدر هستیم.
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مروری بر پنج برنامه عمرانی
قبل و چهار برنامه توسعهای
بعد از انقالب اسالمی و انواع
اس��ناد و راهبردهای بخشی
نشان میدهد خالء اصلی نه
برنامه و راهبرد ،بلکه مشخص
محسن خلیلی نبودن پارادایم* مسلط است.
عضوهیاتنمایندگان امری که سبب ش��ده تا این
اتاقتهران اس��ناد ،راهبردها و برنامهها
نتوانند اهداف ترس��یم ش��ده را محقق کنند .چنانکه
فیالمثل در موضوع «اش��تغال» و در جهت حل این
معضل بزرگ ،دهها و صده��ا اصل و بند و  ...در طول
چند دهه و تمامی طول برنامههایی عمرانی و توسعهای
قب��ل و پس از انقالب تدوین و تصوی��ب و بر اجرایی
شدن آنها تاکید شده است اما متاسفانه نتیجه مطلوب
حاصل نشده است.
آنچه مشکل به نظر میرسد آنست که قبل از طرح
موضوع اشتغال و دستیابی به روشها و راهکارهای قابل
اجرا و موثر ،تفاهم درباره استراتژی سنجیده با توسل
ب��ه تغییر پارادایم برای اقتصاد مل��ی ضرورت دارد که
تدوین آن مستلزم تلفیق سیاستها با شرایط کشور،
وسعت نظر در نگرش به ابعاد چندگانه اقتصاد ،دیدگاه
آیندهنگر نه روزمره ،شناخت درست از رابطه بخشهای
مختلف اقتصاد و اثرات آنها بر یکدیگر ،و هماهنگی با
اقتصاد جهانی و اینکه خویشتن را در متن و جزئی از
جهان دیدن است.
تحقیقاً این استراتژی باید برخاسته از درون نیازهای
جامعه باش��د که در عین هدفگیری بهبود وضعیت
اقتصادی ،تقاضاها ،نیازها ،انتظارات و پیش��نهادهای
عمومی را مطرح سازد.
بر این اساس و جهت رفع چالشهای مهم اقتصادی
کشور نیازمند استراتژی هستیم که این استراتژی یک
برنامه توسعه ای نیست بلکه خطوط اصلی برنامههای

میان م��دت و در م��واردی بلنـدمدت توس��عه را در
بخشهای مختلف اقتصاد -صنعت و معدن ،کشاورزی،
خدمات -با سهم و وزن هر یک از بخشها همراه بــا
محورهای آن ترسیــم میکند .تدوین چنین استراتژی
صرفاً به مرحله تنظیم آن ختم نمیشود بلکه اجرایی
کردن آن نیازمند مدیریـــتی کارآمد با سعهصدر ،همه
جانبه نگر و مجرب اس��ت ب��ه نحوی که یک اعتقاد و
همدلی در کلیه مجریان و دستاندرکاران بوجود آید
و تمام س��ازمانها و عناصر را ب��ه صورت هماهنگ و
یکپارچه و مرتبط باهم درخدمت اهداف قرار دهد.
همچنین در این نقش��ه راه اقتصادی ،مس��ئولیت
تحق��ق کلیه اهداف و حتی تامی��ن منابع مالی آن به
عهده دولت نیست بلکه امکانات جامعه باید بهکارگرفته
شود .در واقع این نقشه راه اقتصادی در درجه نخست
باید مبتنی بر سیاستهایی باشد که کشور را به طرف
نقاط هدفگیری ش��ده هدایت کند و طی آن ،نقش
دولت در مقام سیاس��تگذار ،برنامهریز ،ناظر ،حمایت
و هدایتکننده و در موارد بسیار محدودی سرمایهگذار
در زمین��ه زیربناها و نق��ش مردم به عن��وان عوامل
اصلی اقتصاد تعیین شود .این نقشه راه باید وظایف و
مسئولیتهای دولت را بازنگری کند و در جهت ارتقاء
سطح مشارکت واقعی مردم در اقتصاد به ارائه راهکارها
بپردازد.
در تدوی��ن و طراحی این نقش��ه راه اقتصادی باید
جامعه علمی ،تخصصی و کارشناسی ـ که ظرفیت و
تواناییهای بالقوه ای دارد ـ مش��ارکت موثر و فراگیر
داشته باشد و از طرفی همگان الاقل در اصول آن تفاهم
و توافق نموده و به درستی و کارآمدی آن اعتقاد داشته
تا درنهایت به اعتالی ملی ،امنیت ملی و به موازات آن
به اشتغال و پیشرفت منجر شود.
به بیانی سادهتر ضرورت دارد تعیین کنیم که ما از
چه استراتژی یا رویکردی متابعت کنیم که موجبات
رش��د و توسعه پایدار ،اش��تغال مولد و دانشبنیان را

فراهم آورد .اقتصاد یک کل است و بدون برخورد جامع
بـا آن به ویژه در شرایط کنونی باالترین نتیجهای کـه
از برنـامـههای توسعهای بـدست میآید ،نمیتواند فراتر
از حاص��ل پنج برنامه قبل از انقالب و چهار برنامه بعد
از انقالب باش��د .از این رو با عنایت به وضعیت اقتصاد
کشور و چالشهای فراروی آن ،فرصت آن را نداریم که
آزموده را بیازماییم.
تجربه مشخص نگارنده نشان میدهد ،همانگونه که
با پشتکار و تالش پیگیر چندین ساله فعاالن صنعت
خصوصی کار تدوین اس��تراتژی توسعه صنعتی برای
اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران و پس از گذشت بیش
از چهل سال از شروع فرآیند صنعتی شدن پایهریزی
شد و مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور نیز
در سال  1382انجام شد ،استراتژی توسعه اقتصادی
و به تعبیری نقش��ه راه اقتصادی کش��ور با عنایت به
امکانات موجود در بخشهای مختلف اقتصاد و تلفیق
خردمندانه و هم افزای آنها بایستی تدوین شود.
به رسم مثال آیا مطلوب و بهینه آن است که بخش
اعظم امکانات و قابلیتهای صنعتی کش��ور همچنان
صرف خودروسازی شود و ضمن تحمیل هزینههایی به
اقتصاد ملی و محیط زیست ،سوخت کشور را نامحدود
مصرف کند یا اینکه میتوان بخشی از این منابع را با
توجه به وجـــود حلقه ارتباطی بین بخش صنعت با
سایر بخشهای اقتصادی همچون کشاورزی ،معدن،
ان��رژی ،و حمل و نقل به نحوی تخصی��ص داد که از
ظرفیتهای معطل مانده بخش صنعت به نفع تحرک
بخشهای مذکور اس��تفاده نم��ود و موجبات ارتقای
ارزش افزوده و اشتغال بیشتر را فراهم نمود؟
آی��ا نباید از ظرفیتهای صنعتی کش��ور از جمله
صنعت کارخانهای و ساختمان در پروژههای کشاورزی
مانن��د ایجاد و احداث کانالهای زیر س��دها و آبیاری
مدرن استفاده نمود تا هم بهرهوری استفاده از آب در
کشور افزایش یابد و هم موجب تحولی شگرف در بخش
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تولیدات صنعتی و کش��اورزی و ایجاد اشتغال جدید
ش��ود؟ آیا نمیتوان بخشی از امکانات و ظرفیتهای
صنعت را در خدمت انتقال نیروی برق کشور قرار داد تا
تلفات خطوط انتقال به نفع توسعه کارآفرینی و اشتغال
و ایجاد و افزایش درآمد پایدار ،کاهش یابد؟
آیـ��ا نمیتوان ب��ا بهرهگیری بخش��ی از امکانات
صنعتی کش��ور ،زمینه اس��تفاده از تکنولوژیهای نو
را در صنای��ع لوازم خانگ��ی فراهم نمود که نتیجه آن
صرفهجویی چشمگیر در مصارف انرژی ،ایجاد اشتغال
وسیع در جهت نوسازی بخش عمده وسایل مصرفی
خانگی و درآمد قابل توجه ارزی در جهت ارتقای ارزش
افزوده است؟
آیا صنعت پتروشیمی کش��ور و خطوط لولههای
سراسری گاز طبیعی نمیتواند بیش از این در خدمت
تولید کودهای شیمیایی متداول جهانی باشد و تولیدات
کشاورزی را متحول نماید؟
آیا برداشت در هکتار محصوالت مختلف کشاورزی
ما منطقی هستند و نباید بخشی از امکانات کشور را در
جهت ارتقای عملکرد در هکتار محصوالت کشاورزی
متناسب با اس��تانداردهای جهانی قرار داد آن هم در
شرایطی که جمعیت کشور و جهان درحال افزایـــش
ب��وده و دنیا به ط��ور روز افزون با ب��ی غذایی مواجه
میش��ود؟ آیا با داشتن اس��تراتژی توسعه بخشهای
معدنی و کشاورزی پیشرو و صنایع تبدیلی در روستاها
و مناطق کم برخوردار از توسعه بدون تحمیل بر اقتصاد
ملی بیش��تر و بهتر میتوان به اشتغال و توسعه پایدار
کمک نمود یا طرحهای خلق الس��اعهای که سرمایه
محدود کشور را به صورت پراکنده به خود اختصاص
داده و پ��س از مدتی برخ��ی از آن طرحها به صورت
نیمه تمام رها ش��ده و از طالبان اش��تغال به مشکلی
بزرگتر یعنی بیکاران بدهکار مایوس رسید! در حالیکه
براین اعتقادم که در مسیر یک پروسه تکاملی ،صنعت
را صنعتگر میسازد .به رس��م مثال آیا میتوان بدون
بهرهمندی از طبیب ،بیمارستان ساخت؟

آیا خالی کردن روستاها و مهاجرت سیل جمعیت
به شهرها به ویژه شهرهای بزرگ و مسایل و مشکالتی
همچون کمبود مسکن ،ترافیک ،آلودگی هوا ،افزایش
ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی ،گسترش اعتیاد،
افزایش ناامنی اجتماعی ،فشار و استرس روحی وروانی
و مادی ،افزایش بیماریهای قلبی و س��رطانی و  ...را
نمیتوان با داشتن استراتژی توسعه روستاها و مناطق
کم برخوردار از توسعه تخفیف داد؟

این س��واالت ،مثالها و موارد ذکر شده در فوق
و بس��یاری مصادیق دیگر که به منظور اطاله کالم
از طرح آنها خودداری ش��ده است ،اشاره به برخی
ظرفیتهای موجود و نهفته و نیز حلقه های مفقوده
در اقتصاد کشور دارد که در صورت تدوین و طراحی
یک نقشه راه یا استراتژی سنجیده اقتصادی برای
کش��ور و نیز اجرای صحی��ح آن میتوان موجبات
تحولی ش��گرف در تولیدات ،اش��تغال و شکوفایی
اقتصاد ملی را فراهم آورد.
باید بپذیریم که در چارچ��وب پارادایم و الگوهای
موجود به رغم وجود منابع طبیعی فراوان و جمعیت
خواهان توس��عه ،آنگونه که اقتصاددانان اذعان دارند،
کش��ور ما در پنج برنامه قبل از انقالب و چهار برنامه
بعد از انقالب موفقیت رضایت بخشی نداشته و درصد
مقبول از برنامه های توسعه ای به اجرا درنیامده است
و نتایج حاصل از ش��صت سال برنامهریزی و استفاده
از ثروت ملی نفت حتی با کش��ورهای آسیای جنوب
ش��رقی و ترکیه که درآمد نفتی هم نداش��تهاند ،قابل
مقایسهنیست.
ما باید قبول کنیم که اقتصاد ما دههها از اصل مهم
هم افزایی و سینرجی بیبهره است و مجریان اقتصادی
کش��ور از هم بیگانهاند و بعضا «قضاوتهای مناسب و
سالمت هم نس��بت به یکدیگر ندارند .آنها با رفتارها
و اتخ��اذ روشهای مبتنی بر تش��خیصهای فردی و
نیز اتخاذ تصمیمات ناهماهنگ و متضاد ،فش��ارهای
مضاعفی را بر کسب و کار تحمیل نموده و نارساییهای

نتیجه وعده یا نتیجه عملکرد؟
تاملی در چشم انداز تولید در سال 1391
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دبیر انجمن صنایع
استان تهران 25 :درصد
کارخانجات تعطیل21،
درصد نیمه فعال و  16درصد
رو به تعطیلی هستند.
رئیس کل گمرک ایران:
محسن بهرامی
در  10ماهه امسال میزان
عضوهياتنمايندگان
واردات به کشور با کاهش
اتاقتهران وزنی  18/6درصد از رقم 37
میلیون تن سال گذشته به  30میلیون تن کاهش
یافت.

براس��اس ادعای مس��ئوالن گم��رک جمهوری
اس�لامی ایران بالغ بر  85درصد کاالهای وارداتی به
کشور ،کاالهای سرمایهای و واسطهای است که عموما

به عنوان ماش��ینآالت و تجهیزات و یا مواد اولیه به
صورت مستقیم در خط تولید قرار گرفته و به کاالی
ساخته ش��ده و مصرفی تبدیل و تأثیر به سزایی در
اشتغالزایی و حفظ اشتغال موجود دارند .کاهش 19
درصدی واردات کشور در ده ماهه سال  90در حالی
اتفاق افتاده که در سال  89نیز شاهد کاهش حداقل
 10درصدی واردات به کش��ور بودهایم .دقت در آمار
فوق در حالی به نگرانی تبدیل میشود که دولت در
اجرای قانون هدفمند ک��ردن یارانهها برای پرداخت
قدرالسهم تولید از درآمد ناشی از اجرای قانون برای
نوسازی و بازسازی بنگاههای آسیب پذیر اهتمام الزم
را به کار نگرف��ت و امروز که ظاهرا ً مصمم به اجرای
فاز دوم قانون اس��ت همزمان با تش��دید تحریمهای
بینالمللی که بانک مرکزی را نیز در برگرفته ،عالوه بر

اقتصادی کنونی را سبب شدهاند».
نگارنده به عنوان کسی که شش دهه برای اعتالی
صنعت و توس��عه میهن تالش نموده که بخش عمده
آن صرف تشکلگرایی برای اشاعه فرهنگ صنعتی و
تجهیز کردن مدیران بخش خصوصی به پارادایمها و
مدلهای ذهنی و الگوهای فکری در راه توس��عه و نیز
تعامــل با دولت در راه حاکم کردن پارادایـــــمهای
متعالی بر فرآیند تصمیم گیری و سیاس��تگذاری در
اقتصاد کشور شده است ،اعتقاد دارم هرگاه ما بتوانیم
ب��ا یک پارادایم متعالی و توس��عه خواهی تعامل بین
بخشهای مختلف اقتصاد ـ صنعت و معدن ،کشاورزی،
خدم��ات ـ را تعریف کنیم و ب��رای بخشهای مذکور
اس��تراتژی مناسب ،سنجیده و هماهنگ با یکدیگر با
توجه به شرایط کشور و اقتصاد جهانی تدوین نماییم
و روش ایج��اد همافزایی بخشهای مختلف اقتصاد را
طراحی کنیم ،بسیار بدیهی است که در چنین حالتی
نحوه تخصیص منابع ما به بخشهای مختلف اقتصاد
آن چنان منطقی میشود که نه تنها مشکالتی چون
بیکـاری ،تـورم ،رش��ـد انـدک و پرنوسان اقتصادی،
درآمد سرانـه پایین ،تقلیـل سرمایه گذاری و انگیزههای
آن ،مهاجرت جمعیت بـه شهرهای بزرگ ،آلودگی هوا،
ازدیاد جرم و اتالف منابع برای مقابله با آن را میتوان
حل کرد بلکه به بخش عمده ای از اهداف پیشبینی
شده در سند چشم انداز  1404نیز پاسخی مناسب و
مساعد داد.
*پارادایم ،مدلی است ذهنی که نوع تفکر و الگوی رفتار
را شکل میدهد و خود در جریان زندگی فـرد و در تعامل
او بـا محیط پیرامون و متأثـر از تجربـه های وجـودی
شخص شکل میگیرد؛ تغییر میکند؛ تقویت میشود و
اگر برای فرد کارساز شود ،در ژرفترین الیه های ذهنش
مستقـــر میشود .ولی چنانچه مسئله ساز گردد ،تغییر
میکند و جای خود را به پارادایمی میدهد که برای فرد
کارساز و مؤثر است .در نتیجه میتوان گفت که مدل ذهنی
و پارادایم آموختنی است و تغییر پذیر.

مشکالت گذشته جابجایی جنس و نقل و انتقال ارز با
هزاران گرفتاری و با چند واسطه روز به روز سختتر از
پیش میشود و در گمرک نیز ترخیص با دهها سئوال
ممکن میشود.
چنانچه موضوع اش��تغال و نرخ باالی بیکاری را
مورد توجه قرار دهیم با آیندهای نگرانکننده مواجهیم
که جز در سایه تدبیر و برنامهریزی منسجم و اتخاذ
راهکارهای اجرایی و عملیاتی و حذف ایس��تگاههای
مزاحمی که از آن به تحریمهای داخلی یاد میشود و
اعتماد به فعاالن بخش خصوصی و تالش برای بهبود
فضای کس��ب و کار راهی برای کاه��ش بحرانها و
نگرانیها نمیتوان یافت .در چنین شرایطی نمیتوان
از چشم انداز تولید و صنعت در سال  91سخن گفت
وقتی همه چیز در گرو نحوه رفتار و عملکرد غیرقابل
پیشبینی دولت و نهادهای اجرایی است .وعدهای که
برای پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانهها داده
میشود و عملی نمیشود .حال چشم انداز را بر اساس
کدام یک میتوان ترس��یم کرد؟ وع��ده ای که داده
میشود یا عملی که انجام نمیشود؟

گام به گام به سوی تعطیلی
خصوصی سازی در چند پرده و درنهایت :چشم انداز خصوصی سازی در سال 91
پرده اول

همه چیز از اوائل سال 1370
و با اولین مصوبه هیئت وزیران و
صنعت در مورد سیاست واگذاری
سهام متعلق به دولت و سازمانها
و ش��رکتهای دولتی آغاز شد.
سیداحمدمیرمطهری این تصویب نامه ثمره بحثها و
مشاوراتاقبازرگانی ،گفتگوهای مفصلی بود که بعد از
صنایع و معادن تهران خاتمه جنگ و از سال  1368به
بعد در کشور شروع و نوعی جهتگیری در اقتصاد ملی بود
و نکته اصلی آن محدود کردن نقش دولت و گسترش تاثیر
بخش خصوصی بر زندگی اقتصادی بوده اما جالب اینجاست
که به بسیاری از سئواالتی که در شروع این سیاست صاحب
نظران مطرح کرده بودند هنوز پاسخی داده نشده و یا عم ً
ال
رویه های اجرائی و پیاده س��ازی خصوصیسازی جوابها
را دائماً تغییر داده و یا میدهد .بعضی از این پرس��شهای
کلیدی مث ً
ال این اس��ت که :اصوالً واگذاریها با چه اهداف
اقتصادی انجام میشود؟ آیا در تمامی زمینهها از کنترل و
مالکیت گرفته تا مدیریت قرار است از دست بخش دولتی
خارج و به بخش خصوصی سپرده شود؟ آیا توسعهیافتگی
بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد کشور تا آن حد از کفایت
هس��ت که روند خصوصی س��ازیها را تسهیل نماید؟ آیا
واگذاریها میتواند منجر به جذب پس اندازهای خصوصی
و عمومی به سمت واگذاریها باشد و نهایت آنکه واگذاریها
تا چ��ه اندازه اولویتهای اجتماعی را مدنظ��ر دارد و برای
جلوگیری از آس��یب به بخش کارگ��ری چه تدارکی دیده
شده اس��ت و علی الوصول اولویتهای اجتماعی دولت در
همه این زمینهها چیس��ت؟ این دسته از سئواالت و شاید
دهها پرس��ش دیگر هنوز پاسخ قانعکننده ای نداشتهاند و
هر سال طی بیست سال گذشته اولویتها عوض شدهاند.
از منظر برنامههای توسعه پنج ساله ،سوابق نشان میدهد
برنامه سوم توسعه دیدگاههای اجرائی و عملیتری نسبت
به خصوصی سازی داشته است و رویه های مطرح شده در
قانون مذکور توانسته است جنبه های اجرائی آن را بهبود و
افزایش دهد و البته بعضی موارد هنوز از برنامه سوم تا امروز
که سال دوم برنامه پنجم را آغاز میکنیم ،بالتکلیف است.در
این پرده اگر سخن را کوتاه کنیم باید گفت خصوصیسازی
به هر حال به حرکت در آمد و تفکر آن اجرائی شد.
پرده دوم

پرده سوم

راه دستیابی به
خصوصی سازی
پیچیدهاست.
اجرای این سیاست
نیازمند اراده
استوارسیاسی
و بیشترین
تعهد از جانب
سیاستگذاران
است اگرچه چشم
انداز سال آینده و
بودجه  91چیز
دیگری را نشان
میدهد

پرده آخر

راه دس��تیابی به خصوصی سازی پیچیده است و البته
خصوصی سازی چاره تمامی مشکالت اقتصادی و اجتماعی
کش��ور نیس��ت .اجرای این سیاس��ت نیازمند اراده استوار
سیاس��ی و بیشترین تعهد از جانب سیاست گذاران است
که باید دشوارترین تصمیمهای سیاسی و اقتصادی را اتخاذ
کنند .خصوصی سازی مستلزم وحدت عمومی و خصوصی
در ایجاد یک محیط سیاس��ی و اجتماعی است که در آن
بخش خصوصی بتواند فعالیت کارا داشته باشد .اکنون بیش
از دو دهه از این جهت گیری مهم در اقتصاد کشور میگذرد
و تجربیات زیادی چه نظری و چه اجرائی در کشور مجمع
ش��ده است و نقاط ضعف و قوت در شیوه های اجرا تجربه
ش��ده ،حیف است به یکباره و آرام همه چیز کنار گذاشته
ش��ده و یا به فراموشی سپرده شود اگرچه چشم انداز سال
آینده و بودجه  91چیز دیگری را نشان میدهد.

نگر
آینده

طرح توزیع س��هام عدالت یکی از مهمترین برنامههای
دولت نهم بود .در توضیح س��هام عدال��ت دولت نهم آن را
عاملی جهت کاستن فاصله طبقاتی میدید و توزیع آن را
فقط برای خانوارها در دهک پایین نشانه داشت .در همین
زمینه آئین نامهای تدوین ش��د که بر اساس آن طی چند
مرحله سهام ش��رکتهای دولتی با تخفیف به دهکهای
مورد نظر واگذار شود و بهای سهام واگذاری به طور قطعی
و از محل سود این سهم در طول  10سال باز برداشت شود.
این که با اجرای س��هام عدالت به خواستههای اعالم شده
توس��ط دولت نهم دس��ت یافتیم یا نه ،موضوعی است که
تحلیل و بررسیهای جداگانه خود را میطلبد ولی در همین
جا میتوان گفت توزیع سهام عدالت نوعی گسترش مالکیت
ب��ود نه خصوصی س��ازی و نه واگذاری به منظور تفس��یر
س��اختار اقتصاد و یا توسعه بخش خصوصی و نه کوچک
کردن دولت .شاید اصلیترین خواسته آن توزیع ثروت بود.
بال تردید توزیع این سهام تبعات اقتصادی خواهد داشت که
در بلندمدت خود را نشان میدهد و به نظر میرسد دولت
نهم در اجرای این طرح قدری ش��تاب زده عمل کرد .البته
بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی هم با نگرانی و احتیاط با
آن برخورد کردند .عدم شفافیت ،عدم آشنایی سهامداران به
حقوق سهامداران و بی اعتنایی به تجربیات خصوصیسازی
در دیگر کش��ورها را مالحظات خود قلمداد کردند .نقش
طرح توزیع س��هام عدالت پ��س از طرح تحول اقتصادی و
هدفمندی یارانه به نظر میرس��د کم رنگ شده است ولی
دامن��ه توزیع چهل میلیونی آن هرگونه اصالح در ایدهها و
روشهای اجرائی را مشکل ساخته است.
پرده چهارم :در نیمه اول س��ال جاری بود که تغییراتی
در مدیریت س��ازمان خصوصی و هیئت عامل آن رخ داد و
یکی از اعضای تازه منصوب گزارشی از روند کار به همکاران
خود داد که خبرگزاری مهر در  1390/11/25آن را منتشر
کرد .قصد این نوشتار پرداختی به این امر نیست که گزارشی
داخلی چرا منتشر شده است اما فارغ از این نکته ،گزارش
حاوی نکات با اهمیتی است که میگوید:
 عملکرد س��ازمان خصوصی س��ازی در  6ماهه اول سالجاری درخصوص ارزشیابی و آماده سازی شرکتها 25/6
درصد کل برنامه است.

شماره یازدهم  /بهمن و اسفند 90

اص��ل  44و تفس��یر آن را برخ��ی حلق��ه گمش��ده
خصوصیس��ازی دانس��تند و اج��رای آن را یک تفس��یر
ساختارشکنمهمدراقتصادکشورومکملخصوصیسازیها
میدیدند .امروز که حدود  6س��ال از ابالغیه اصل چهل و
چهار میگذرد ،آمار واگذاریها در چارچوب این اصل سنجه
و محکی از موفقیتها یا ناکامی در کل خصوصی س��ازی
را نمایش میدهد ،اما به نظر میرس��د که همچنان موانع
واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی به قوت
خود باقی اس��ت و اصلیترین پیش شرط برای خصوصی
سازی که توسعه بخش خصوصی است هنوز به حد مطلوب

نرسیده است و تا زمانی که این توسعه رخ ندهد نمیتوان
انتظار موفقیت خصوصیس��ازی را داشت .در این مفهوم،
توس��عه و تغییر نگرش بخش خصوصی به مسائل اقتصاد
ملی خود نیازمند اصالحات ساختاری است .اصل چهل و
چهار و اج��رای آن در مجموع حرکتی مهم بود اما روند 6
ساله طی شده حاکی است که به تنهایی نتوانست منجر به
تغییر در ساختار اقتصاد کشور شده و بخش خصوصی قوی
با انتظاراتی که داریم را ایجاد یا تحرک بخشد و اجرای این
اصل مواجه با موانع و مش��کالتی ب��ود .اصالحات نهادی و
بستر سازیهای مقرراتی و هم چنین ثبات سیاستگذاری
در کنار وجود عزم ملی برای واگذاریها از الزاماتی است که
باید به طور جدی برای آن فکر و اندیشه داشت.

 عملک��رد در  6ماهه اول در خص��وص واگذاریها 11/7درصد برنامه است.
 عملکرد در  6ماهه اول در خصوص رد دیون سال ،1390صفر درصد است.
عملکرد در خص��وص قطعی نمودن رد دیون غیر قطعیباقی مانده از س��الهای  1386تا  1388صرفاً  6/25درصد
است.
عملکرد در خصوص آماده س��ازی و انتقال قطعی سهامشرکتها بابت سهام عدالت کند است.
 عملکرد در خصوص بازاریابی و جذب منابع مالی خارجیقابل قبول نیست.
 عملکرد در خصوص تعریف و انجام طرحهای پژوهش��یقابل بررسی است.
این خود انتقادی سازمان خصوصی سازی چنانچه توضیح
دیگری نداشته باشد بسیار مهم است.
طرح ای��ن گزارش در رس��انهها ،رون��د رو به تعطیلی
نامحسوس این سازمان مهم که وظیفه کوچک کردن دولت،
توسعه بخش خصوصی ،کارآیی و بهرهوری و دهها هدف ریز
و درشت اقتصادی را داشته است به ذهن متبادر کرد .البته
الیحه بودجه س��ال  1391کل کشور که دولت به مجلس
تقدیم کرد هم به نوبه خود این برداشت که خصوصی سازی
تعطیل میش��ود را قوت بخش��ید .در الیحه مذکور دولت
مخی��ر گردیده که طی احکامی کارخانهها و ش��رکتهای
خ��ود را برای تامین منابع یا ب��از پرداخت بدهیهای خود
به طلبکاران واگذار کند و مسئولیت انجام کار مبنی بر رد
دیون به وزیر امور اقتصادی و دارائی محول است ،که همین
جا باید اشاره کرد این اقدام خصوصی سازی تلقی نمیشود
و این الیحه در این ارتباط ،عالوه بر تعطیلی نامحس��وس
سازمان خصوصی سازی ،به نحوی عبور از قوانین و مقررات
مربوط به اصل  44نیز تلقی میشود .فهرست واگذاریهای
دولت برای تامین منابع و با جزئیاتی که در بندهای مختلف
قانون بودجه سال  91آمده است چیزی را باقی نمیگذارد
که از طریق خصوصی سازی یا در جهت اجرای این منظور
واگذار شود.
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پرونده ویژه

چشم انداز رشد
برای سال آینده
را نهایت ًا در
امتدادعملکرد
چند سال اخیر
ارزیابی میکنم و
محدودیتهای
تولید و رشد را
جدیمیبینم

سیطره اقتصاد نامولد بر اقتصاد مولد
چشم انداز رشد اقتصادی برای سال  91در امتداد عملکرد چند سال اخیر خواهد بود
در سالهای اخیر رشد تولید
ناخالص ملی بسیار محدود
بوده اس��ت به طوری که در
س��ال  87نرخ رشد مذکور
 0/6درصد و در سال 1388
حدود  3/5درصد بوده است
عباس شاکری و در سالهای  89و  90هم
استاداقتصاد برای آن مقداری اعالم نشده
دانشگاه است .این در حالی است که
عالمهطباطبایی قرار بوده است برای دستیابی
به اهداف چش��م ان��داز 20
ساله ما رشد ساالنه  8درصدی را تجربه کنیم .دلیل
این امر آن است که تولید در اقتصاد ما با موانع زیاد و
محدودیتهای زیادی روبرو است که در اینجا به دو
مورد آن اشاره میشود :مانع اول که ماهیت ساختاری
پیدا کرده این است که اقتصاد ما دو بخشی شده است:
بخش مولد و بخش نامولد .بخشهای نامولد (به آن
فعالیتهای اقتصادی اطالق میشود که اگر حذف
شوند به رشد و توسعه اقتصاد کشور هیچ صدمهای
وارد نمیشود بلکه موجب تسریع آن میشود) درآمد
باالیی کسب میکنند و حقوق و عوارض کمتری هم
میپردازند .اما بخش مولد برای ادامه حیات به خاطر
سیطره واردات ،نبود رقابتپذیری فنی و هزینههای
مدام در حال افزایش با مش��کالت فراوان روبروست.
سیطره بخش نامولد در اقتصاد باعث شده است که
تخصی��ص منابع روز به روز به زیان بخش مولد و به
نفع بخش نامولد و توزیع درآمد هم به طور مستمر
به نفع عوامل اقتصادی نامولد تغییر کند .این بخش
به نوعی ش��بکه پولی و مالی اقتصاد کشور را هم در
سیطره خود قرار داده است .بازدهی این بخش نرخ
تنزیل را در ارزیاب��ی پروژههای مولد افزایش داده و
 PVپروژههای آتی را کاهش داده اس��ت به طوری
که کارآفرینان به آسانی زیر بار فعالیتهای تولیدی
نمیروند .در مقیاس کلی نیز بخش نامولد از بخش

مولد ارتزاق میکند و هر چه بهرهمندی آن از ثروت
و تولید جامعه بیشتر شود سهم عوامل مولد از تولید
کل کاهش مییابد.
مانع دوم سیاستهای اقتصادی و نبود شفافیت
و انضباط پولی و مالی در دولت و نظام بانکی است.
در س��الهای گذشته نه تنها بودجه دولت منضبط
و شفاف نشده است بلکه بیثباتتر و غیر شفافتر
شده است .واردات بی رویه محصوالت خارجی ،تولید
داخلی را به شدت محدود کرده است .بی انضباطی
پولی و مالی و رشد فزاینده نقدینگی و انباشت مستمر
وامه��ای معوقه بی ثباتی قیمتهای تمام ش��ده را
تشدید نموده و بنابراین رقابتپذیری تولیدات داخلی
بوکار،
را به ش��دت کاهش داده اس��ت .فضای کس 
وضعی��ت متغیرهای قیمتی کلیدی و محیط کالن
اقتصادی طوری نیس��ت که هج��وم واردات موجب
رقابتپذیری بیشتر تولیدات داخلی شود بلکه موجب
تضعیف آن میشود .چند سیاست عمده اقتصادی
هم در سال گذشته و جاری مزید بر علت شده است.
ما بدون بسترس��ازیهای فنی و ساختاری و کالن
اقتصادی به عنوان دستیابی به مصرف بهینه و تحقق
کارایی فنی در اقتصاد ،اقدام به حذف یارانهها کردیم
و وعده و وعید میدادیم که به زودی تولید افزایش
یافته و بیکاری هم از بین میرود ولی افزایش سرسام
آور هزینههای تولید و تش��دید واردات برای کنترل
گرانی ،تولید را زمینگیر کرد.
متعاقب آن گفته ش��د که اگر نرخ ارز در اقتصاد
ای��ران افزایش یابد موجب افزای��ش رقابتپذیری و
بهرهوری ش��ده و تولید و صادرات را باال میبرد و به
دنبال آن هم ارتقای فنی محقق میشود و هم ارتقای
صادرات و تولید .اما توجه نداشتیم که تولید داخلی به
شدت به کاالهای سرمایهای و واسطهای و مواد اولیه
خارجی وابسته است و افزایش نرخ ارز و بی ثباتی و
تورم قیمتی ناشی از آن تولید داخلی را از مرز صرفه
اقتصادی خارج میکند .همچنانکه اکنون به خاطر

گمشده؛تصمیم درست
چشمانداز بازار سرمایه ایران در سال 1391

نگر
آینده

شاخص بورس در ابتدای سال  1389رقم 12537
واحد را نش��ان میداد و در ابتدای سال  1390به
علی رحمانی
عضوهیاتعلمی  23294و در زمان تحریر این نوش��تار ()1390/12/2
دانشگاهالزهرا به  25035واحد رس��یده اس��ت .عوام��ل متعددی بر
شاخصها و در نتیجه بازدهی سهامداران تاثیر گذاشته
است که بخش مهمی از آن به سودآوری صنایع مختلف
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در ب��ورس مربوط اس��ت و بخش دیگری به ش��رایط
محیط اقتصاد کالن و محیط بینالملل مرتبط اس��ت.
تنوع صنایع بورسی به گونه ای است که میتوان مفهوم
تئوری پرتفوی را در کل بورس ایران مش��اهده کرد .به
این معنی که کاهش ش��اخصهای برخی از صنایع در
مقاطعی از زمان همراه با افزایش شاخصها در صنایع

گرانی شدید مجبور به واردات گوشت ارزان از خارج
ش��دهایم .هزینههای تولید دامداران را به شدت باال
بردهای��م و برای محصوالت آنها یا از طریق واردات
یا از طریق نرخ گذاری سقف قیمت تعیین کردهایم.
همه اینها که بود افزایش نرخ سود بانکی را هم به
آنها اضافه کردیم .گویی در یک اقتصاد رو به رشد با
ثبات طبیعی قرار داریم و برای تنظیم پرتفوی مردم
نرخ سود را باال میبریم .مشکل سکه و ارز حل نشد
و باید منتظ��ر اثرات محدود کننده آن بر تولید هم
باشیم .البته شرایط خاص کشور به خاطر تحریمها
هم موضوعی است که مشکل را تشدید کرده است
و در تحلیلها س��هم و تأثیر آن را نباید کم ارزیابی
کرد.
نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه شود این
است که اصالحات مهم باید در فضا و بستر مناسب
انجام ش��ود و پیش شرطهای آن باید تأمین باشد.
عدهای اینگونه تحلیل میکنند که قیمتها در هر
شرایطی میتوانند ساختارها را هم اصالح کنند ولی
این تصوری کام ً
ال اشتباه است وقتی اصالح قیمتها
و اصالح س��اختارها با هم تعامل میکنند و مکمل
هم هستند که قدر متقینی از اصالح ساختار انجام
شده باش��د و فضای اقتصاد کالن فضایی با ثبات و
آرام باشد.
در بودجه س��ال آینده هم به طور ش��فاف برای
مشکالت پیش روی تولید تمهیدی نیاندیشیده شده
است .بنابراین با توجه به نکاتی که گفته شد چشم
انداز رشد برای سال آینده را نهایتاً در امتداد عملکرد
چند س��ال اخیر ارزیابی میکنم و محدودیتهای
تولید و رش��د را جدی میبین��م و تنها راه کار برای
بهب��ود وضعی��ت را ایج��اد ش��فافیت و انضباط در
بودجه ،بستن مجاری فوق بودجهای ،محدود کردن
فعالیتهای نامولد ،شفافیت عملیات پولی و بانکی و
مدیریت وجوه و ارز در ش��رایط غیر عادی به منظور
تقویت بخش تولید میدانم.
دیگر بوده اس��ت .برای مثال کاهش نرخ سود بانکی در
س��ال  1389و ابتدای سال  1390موجب رونق بخش
بانکی بورس شد و س��هامداران بانکها بازده مناسبی
کسب کردند .پس از افزایش نرخ سود بانکی در بهمن
س��ال  1390ش��رایط تا حدودی بازار سرمایه و دیگر
بازارهای رقیب را به نحو منفی تحتتاثیر قرارداده است.
اگر چه انتظار میرفت وجوه زیادی از بازار خارج شود،
ولی عرضه گسترش نفت و گاز پارسیان و فروش 288
میلیارد توم��ان در عرضه اولیه روز اول نش��ان داد که
زیرس��اختارهای بازار طی سالهای اخیر تحوالت قابل
توجهی یافته اس��ت و بازار به برکت استقبال عمومی و
افزایش بازیگران از استحکام خوبی برخوردار است.

یکی از متغیرهای بسیار مهم و
معنیدار در یک نظام اقتصادی
نرخ تورم اس��ت که مستقیما
ق��درت خری��د پ��ول ملی را
ه��دف دارد .بدین مفهوم که
هر چه رشد نرخ تورم شدت
محمود جامساز بگیرد سطح عمومی قیمتها
استاداقتصاد افزایش و از قدرت خرید پول
ملی کاسته میشود .افزایش
تورم به معنای تنزل در ارزش پول ملی است که در این
رابطه اقتصاددان برجسته اسکاتلندی جان مینارد کینز
میگوید هیچ عاملی به مانند کاهش ارزش پول ملی
قادر به تخریب بنیانهای یک نظام اقتصادی نیست.
حفظ ارزش پول ملی و در حد مطلوبتر تقویت قدرت
خرید آن یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی است
که در چارچوب سیاس��تهای پولی باید اعمال شود.
طبق آخرین آمارهای رس��می نرخ تورم  20و  6دهم
درصد اعالم ش��ده که ارتباط منطقی بین این متغیر
و س��ایر متغیرهای اقتصادی از جمله رشد نقدینگی
و رش��د اقتصادی را زیر پرسش میبرد .طبق فرمول
فیشر مجموع رش��د نقدینگی و سرعت گردش پول
باید با مجموع تورم و نرخ رش��د اقتصادی برابر باشد.
حال اگر سرعت گردش پول را ثابت فرض کنیم ،نرخ
تورم محصول تفاضل رشد نقدینگی و رشد اقتصادی
خواهد بود .در این ارتباط آمار دقیقی از رشد نقدینگی
منتشر نش��ده اما مالحظه افزایش حجم نقدینگی از
س��ال  84که  94هزار میلیارد تومان بوده تا کنون که
گفته میشود حدود  320تا  350هزار میلیارد تومان
است ،نش��ان میدهد هر سال به طور میانگین افزون
بر  30درصد به رش��د نقدینگی اضافه ش��ده است و
اکنون پس از  6س��ال حجم آن به  350هزار میلیارد
تومان رسیده است .از سوی دیگر آمارهای متفاوتی در
مورد رشد اقتصادی اعالم شده که با خوشبینانهترین
نگاه اگر رش��د اقتصادی سال جاری را  3درصد درنظر

بگیریم ،نرخ تورم که حاصل تفاضل رشد نقدینگی 30
درصد و رش��د اقتصادی  3درصد اس��ت  -در صورت
ثابت بودن س��رعت گردش پول -به میزان  27درصد
میرس��د که هنوز بسیار کمتر از نرخ تورمی است که
اقالم س��بد مصرفی خانوارها نشان میدهد .متاسفانه
اعمال سیاس��تهای توزیعی از جمله پرداخت نقدی
یارانهه��ا با ه��دف تامین عدالت اقتص��ادی و جبران
کاهش قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی نیز نه
تنها به رفاه طبقات آس��یبپذیر به خصوص صاحبان
دس��تمزدها و درآمدهای ثابت کمک��ی نکرده بلکه با
ش��دت گرفتن تورم ،قدرت خری��دن آنها را تا میزان
قابل توجهی کاهش داده است .از این رو باید پذیرفت
که دخالتهای روز افزون دولت در حوزه اقتصاد سبب
ش��ده که اقتصاد از تاثیرپذیری از قوانین خاص خود
منفک شود .زیرا اقتصاد دولتی یک مجموعه تحمیلی
است که قادر به حفظ تعادل از درون نیست.
به همین دلیل ت��ورم را در بطن خود میپروراند چرا
که عوامل بیش��ماری اع��م از قانون��ی و غیرقانونی و
مستقیم و غیرمستقیم از این اقتصاد تغذیه میکنند
ک��ه مولد نیس��تند و تنها ب��ار هزینه ه��ای دولت را
س��نگینتر میس��ازند .قطع این عوامل جز از طریق
کوچک سازی دولت ،نظم پذیری و قانونگرایی امکان
پذیر نیس��ت و البته تا زمانی ک��ه چارچوب نهادهای
ما متاثر از درآمدهای نفتی اس��ت ،به ویژه مادامی که
عمده درآمدهای بودجه به ش��یر نفت متصل است و
این درآمدها به س��رمایه تبدیل نمیشوند ،مهار تورم
و جلوگیری از بی ارزش ش��دن پول ملی انجام شدنی
نیست .در همین حال هر ساله و به تبعش در بودجه
س��ال  91شاهد حجیمتر شدن بودجه و باال رفتن آن
نسبت به حجم تولید ناخالص داخلی هستیم که این
مساله خود نشانه آشکار زایش تورم و دور افتادن اقتصاد
از استاندارهای جهانی است.
طبق برنامه چهارم وابس��تگی بودج��ه به نفت در
راستای اهداف سند چشمانداز باید سالیانه  10درصد

کاه��ش مییافت .اما به نظر میرس��د سیاس��تهای
اقتصادی در جهت عکس کاهش وابس��تگی بودجه به
نفت حرکت کرده و هر س��اله بودجه کشور ما نفتیتر
شده است .به طور مثال در الیحه بودجه تقدیمی 91
حدود  63هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه متکی
به وجوه حاصل از خام فروش��ی است .اما باید پذیرفت
که ش��رایط اقتصادی کنونی پیش رو بسیار متفاوت از
گذشتهاست.زیراتحریمهایاقتصادیومالیبینالمللی
اعم از تحریمهای بانکی و نفتی شرایط فروش نفت و گاز
و دریاف��ت دالرهای نفتی را پیچیدهتر کرده و در واقع
بانک مرکزی کشور را در ارتباط با نقل و انتقال ارزهای
خارجی بسیار محدود ساخته اس��ت .بنابراین فروش
نفت و دریافت وجه آن با چالش جدی روبه رو شده و
هزینه های معامالتی بسیار سنگینی را به اقتصاد کشور
ما تحمیل کردهاس��ت .ناگفته پیدا است که انکار و یا
کوچک ش��ماری آثار تحریمهای اقتصادی بینالمللی
بر اقتصاد ایران نه تنها تبعات تحریمها را زایل نخواهد
کرد بلکه سبب گمراهی در اتخاذ سیاستهای درست
و کارآمد اقتصادی خواهد شد .درحالیکه سیاستهای
اقتصادی دولت باید در جهت به تعادل رساندن اقتصاد
در شرایط سخت پیشرو از جمله شدت گرفتن بحران
ارزی و بی ارزش شدن پول ملی باشد .مهمترین تصمیم
و عقالییترین اقدام تجدیدنظر در الیحه بودجه  91در
ارتباط با کاهش معنی دار وابستگی بودجه به درآمدهای
نفتی است .بر کسی پوشیده نیست که به فعل درآمدن
چنین تصمیمی نیازمند ضرورتهای پیشین است و
باید در قالب یک مجموعه سیاستهای اقتصادی و مالی
متناسب با بودجه غیر نفتی به قلمرو عمل درآید .در این
راستا تقویت بخش خصوصی باید از پتانسیلی برخوردار
باشد که بتوان روی آن حساب کرد.
خالصه آنکه بودجه س��ال پیش رو به لحاظ تاثیر
پذیری اقتصاد کشور از تحریمهای بینالمللی و کاهش
دالرهای نفتی از بخش��ی از پش��توانه های مالی خود
مح��روم خواهد بود و از آنجایی که دولت بر گس��تره
عظیمی از اقتصاد کشور مالکیت و حکم رانی دارد در
صورت عدم توانایی در ساماندهی اقتصاد ،واقعیتهای
اقتصادی و ارتباط آنها با زندگی روزمره و معیش��ت
از ورای آمارهای اعالم شده رسمی آشکار خواهد شد
و مدیری��ت اقتصادی دولتی با چالش��ی جدی مواجه
میش��ود .مگر آنکه تمهیدات اقتصادی فارغ از رنگ و
لعاب سیاسی به نحوی اتخاذ شود که تورم را کاهش و
قدرت خرید آحاد جامعه را افزایش دهد.

تقوی��ت ب��ازار اوراق بدهی در فراب��ورس و بورس
میتواند محرک جدیدی برای توسعه بازار سرمایه
و جذب منابع برای شرکتها باشد .اگرچه در حال حاضر
فرآیند صدور مجوز انتشار اوراق توسط سازمان بورس
رضایت بخش نیست ،ولی بسیاری از تامین مالیهای
جدید به ناچار از طریق این بازار باید انجام ش��ود .حتی
اگردر بانک مرکزی درک عمیق��ی از کارکردهای بازار
س��رمایه ایجاد ش��ود ،ابزارهای جدید و بایکوت ش��ده
آن مث��ل صندوق س��هام طال و صندوق س��هام ارزی
میتوانست به تشکیل یک بازار متشکل با کارکرد کشف
قیمت ،نقدش��وندگی و ثبات کمک کند که متاسفانه
تاکنون از این پتانسیل قوی استفاده نشده است.

اج��رای مرحله دوم طرح هدفمن��دی یارانهها و
انتظارات تورمی ممکن اس��ت موجب حفظ و یا
حتی افزایش نرخ س��ود بانکی فعلی شود که این امر
میتواند به نحو منفی بر بازار سرمایه تاثیر گذارد .البته
در چنین ش��رایطی عرضههای اولیه جذاب میتواند
به رونق و تحرک بازار س��رمایه کمک کند .انتظارات
بهبود س��ودآوری در صنایعی که صادرات دارند و ارز
تحصیل میکنند و نیز صنعت امالک و س��اختمان،
همچنین تغییر در ساختار مالکیت شرکتهایی چون
فوالد خوزستان و ذوب آهن اصفهان از طریق واگذاری
بلوکی میتواند فعاالن بازار را برای گذر از شرایط فعلی
امیدوار نماید.

در س��ال  91مجلس جدید آغ��از بکار خواهد
کرد و دوره ریاست جمهوری نیز عمال به اتمام
میرس��د و فعالیتهای انتخاباتی به تدریج ش��روع
خواهد ش��د .جهت گیری مجل��س و نیز انفعال در
تصمیمگیریها میتواند ش��رایط اقتصادی را متاثر
کند و تحریم نفت ایران توس��ط اتحادیه اروپا نیز از
تیرماه همین سال آغاز خواهد شد .با این حال تحریم
نگرانی اصلی نیس��ت و ابتکار عمل و تصمیمگیری
درس��ت در داخل برآیند کلی را تعیین خواهد کرد.
با وجود سختیهای پیش رو امید است سال خوب
و پر رونقی را در سایه عمل جهادی و ابتکار و تدبیر
داشته باشیم.

تورم و شیر نفت
چشم انداز تورم در سال 1391

2

3

بودجه سال
پیش رو به لحاظ
تاثیرپذیری
اقتصادکشور
از تحریمهای
بینالمللی و کاهش
دالرهای نفتی از
بخشی از پشتوانه
های مالی خود
محروم خواهد بود
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از اقتصاد تحریمی تا شرایط خودتحریمی

چشمانداز اقتصاد ایران در سال  91در میزگردی با حضور محمد مهدی راسخ و داود دانشجعفری
عکس:امیدایرانمهر
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عظیم محمودآبادی
حوادثی که در سال  90در حوزه اقتصاد شاهد بودیم فضای نگرانکنندهای را
برای اقتصاددانان و همچنین فعاالن اقتصادی بخش خصوصی به وجود آورده
بود .تنزل رتبه ایران در فضای کسب و کار ،رشد حیرتآور تورم توام با رکود،
وقوع بزرگترین اختالس و به تبع آن انقباضی شدن سیستم بانکی ،افزایش
تحریمه�ا و به ویژه تحریم بانک مرکزی ،به وج�ود آمدن بحران در بازار ارز و
سکه و نوسانات بهتآور آن و مواردی از این دست هر کدام لرزهای بر پیکر بی
رمق اقتصاد ایران وارد کردند ،تا جایی که برخی از کارشناسان معتقد بودند که
دیگر کار از کار گذشته و رشته امور اقتصادی دستکم در بخشهایی مانند ارز و
سکه از دست مسئوالن اقتصادی کشور خارج شده است .اما اتخاذ یک تصمیم

اساسی و به تبع آن باال بردن نرخ سود بهره بانکی توانست تا حد زیادی بازار
را دوباره تحت کنترل مس�ئوالن آورد .تاثیری که در افزایش نرخ سود بانکی
در کنترل بازار ارز و س�که ش�اهد بودیم هم به باور داود دانش جعفری وزیر
اس�بق اقتصاد دولت نهم و مشاور فعلی هیات نمایندگان اتاق تهران و هم به
اعتق�اد محمد مهدی راس�خ دبیرکل اتاق بازرگانی و صنای�ع و معادن تهران
نش�اندهنده تاثیر یک تصمیم کارشناس�انه در کنترل بحرانهای اقتصادی
اس�ت« .آیندهنگر» با برگزاری میزگردی در خصوص چشمانداز اقتصاد ایران
در سال  91مروری تحلیلگرایانه بر مهمترین اتفاقات اقتصادی سال  90و ادامه
روند آن در سال  91داشت که اکنون متن آن را پیشرو دارید.

همانطور ک�ه میدانید موضوع بحث ما چش�مانداز
اقتصاد ایران در سال  91است .وضعیت فعلی اقتصاد
را چطور تحلیل میکنید و چه چشماندازی برای آن
در سال آینده متصور هستید؟
داود دان�ش جعفری :فکر میکنم ب��رای ارائه تصویری از

کاهش تورم اقتصاد جهانی هم ناشی از افزایش رکود
است؟
دانش جعفری :بله همینطور اس��ت ام��ا برای ما که یک

دانش جعفری:
ممکن است اجرای
فاز دوم طرح
هدفمندییارانهها
به کسری بودجه
دولت دامن بزند.
چراکه تا کنون
شاهد اجرای
فاز یک این طرح
بودهایم و دولت به
سختیتوانسته
این منابع را با
قرض گرفتن از
جاهایمختلف
تامین و پرداخت
کند

نگر
آینده

کشور نفتی هستیم ،این مس��اله میتواند زمینه را برای
افزای��ش واردات فراه��م کن��د .به این دلیل ک��ه در این
ش��رایط واردات کاالی خارجی ارزانتر تمام خواهد شد.
اما پیشبینیهایی که در مورد رشد صادرات جهانی ارائه
ش��ده است ،نش��ان دهنده کاهش آن در مقایسه با سال
 2011اس��ت .پیش بینی  2012بین  6/1درصد تا 6/8
درصد اس��ت .در حالی که پیشبینی برای س��ال 2011
بی��ن  7درصد تا  8درصد بود که این هم باز موید همان
کاهش رش��د اقتصادی جهانی در سال آینده است .رشد
واردات نیز در واقع کاهش��ی خواهد بود .پیشبینی سال
 2011این بود که رش��د واردات جهانی بین  5/4درصد
تا  6/8درصد باش��د در حالی که پیش بینی  2012بین
 6/9درصد تا  6/7درصد اس��ت .مساله دیگری که باز هم
در سطح بینالمللی مطرح است و میتواند در اقتصاد سال
آینده ایران تاثیرگذار باشد ،بحث تحریمها است .به عبارت
دیگر شدت تحریمها و موضع گیریهایی که کشورهای
دیگر در برابر ایران خواهند داشت قطعا یکی از فاکتورهایی
است که بر اقتصاد ایران در سال آینده تاثیرگذار خواهد
بود .در پیشبینیهایی که ت��ا االن در مورد قیمت نفت
انجام شده ،نیز نسبت به پیشبینیهای سال  2011تقریبا
هر بش��که نفت را حدود  4دالر باالتر حساب کردهاند .تا
اینجا به مسائلی اشاره کردم که در اقتصاد جهانی مطرح
اس��ت و هر کدام به نوعی میتوانند اقتصاد کشور ما در
س��ال آینده را تحتتاثیر خود قرار دهند و در واقع برای
ارزیابی فرصتها و تهدیدهای اقتصاد ما در س��ال آینده
بای��د آنها را مورد توجه قرار دهیم .اما در اقتصاد داخلی
هم مسائلی وجود دارند که برخی از آنها فرصت و برخی
دیگر تهدید هستند که در ارائه چشماندازی از اقتصاد سال
آینده حتما باید مورد توجه قرار بگیرند .اولین مسالهای که
در این زمینه باید به آن توجه شود بحث بودجه سال 91
اس��ت و تاثیراتی که این بودج��ه در اقتصاد ایران خواهد
داشت .به طور مثال اگر بودجه سال آینده توام با کسری
زیادی باش��د ،میتوان سال آینده را سالی دانست که به
تورم دامن خواهد زد .چنانچه تجربه س��الهای گذشته
هم نشان میدهد هر زمان با کسری بودجه مواجه بودیم،
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چشمانداز اقتصاد ایران در سال آینده الزم است که ابتدا
تحلیلی استراتژیک از وضعیت فعلی ارائه دهیم ،تا بر اساس
آن بتوانیم چش��مانداز اقتصاد کشورمان در سال آینده را
ترسیم کنیم .در این تحلیل اس��تراتژیک الزم است که
چهار محور مورد بررسی قرار بگیرد تا ما بتوانیم چشمانداز
سال آینده را ترس��یم کنیم .این چهار محور عبارتند از:
فرصتها و تحلیلهای بینالمللی و همچنین نقاط قوت و
ضعف داخلی که اقتصاد ایران با آن مواجه است.
اگر بخواهیم چشمانداز اقتصاد کشورمان در سال آینده
را در این چارچوب بررس��ی کنیم ،فکر میکنم بتوانم به
سئوال شما جواب دهیم .به نظر من در بخش اول یعنی
همان فرصتها و تهدیدهای خارج��ی که اقتصاد ایران
با آن مواجه اس��ت به چند نکته الزم اس��ت توجه شود.
اول وضعیت رش��د اقتصاد جهانی در سال آینده .اهمیت
وضعیت رشد اقتصادی در سال آینده برای ما به این دلیل
است که هر زمان نرخ رشد اقتصاد جهانی باال میرود ،نیاز
اقتصاد جهانی به نفت ما افزایش مییابد و خود این مساله
میتواند در جایگاه نفت ما و قیمت آن موثر باشد .در همین
راستا باید توجه داشته باشیم که سازمانهای جهانی رشد
اقتصاد جهان در س��ال آینده را بی��ن  3/6درصد تا 3/9
درصد پیشبینی کردهاند .این عدد در واقع از پیشبینی
رشدی که در س��ال قبل برای سال  ۱۳۹۰وجود داشت
کمتر است .پیشبینی رشد سال  2012رقمی است که
عرض کردم .اما پیش بینی نرخ رش��د اقتصاد جهانی در
سال  2011حدود  5/1درصد اعالم شده بود .این مساله
به معنای کاس��ته شدن از فعالیتهای اقتصادی در سال
آینده است که میتوان از آن نتیجه گرفت که نیاز اقتصاد
جهانی به نفت هم طبیعتا نس��بت به وضعیت سال قبل
دستکم روندی رو به افزایش نخواهد داشت .مساله بعدی
بحث تورم جهانی اس��ت که برای سال آینده پیش بینی
شده حدود  3/6درصد باشد .این رقم در مقایسه با پیش
بینیهای  2011که  4/9درصد بود کاهش نشان میدهد
و نش��ان دهنده این خواهد بود که تورم دنیا در سال 91
کمتر خواهد بود .اما تاثیری که این مس��اله میتواند در
اقتصاد ما داشته باشد اینکه اصوال زمانی که تورم جهانی
کمتر میشود ،میل کشورها به واردات نیز افزایش مییابد.
مساله بعدی حجم تجارت جهانی است که تا سال آینده
پیشبینیهای مختلفی توس��ط س��ازمانهای مختلف
جهانی ارائه شده است که آن را بین  5درصد تا  7/7درصد

اعالم کردهاند که این میزان نسبت به پیشبینیهای سال
 2011که بین  5/6درصد تا  8درصد بود ،کاهش نش��ان
میدهد .در واقع این نکته هم موید آن اس��ت که س��ال
آینده سال خوبی برای صادرات ،واردات ،تجارت و به طور
کلی رشد اقتصادی نیست یا وضعیت آن دست کم نسبت
به سال  2011بدتر خواهد بود.

یکی از نتایج آن افزایش بسیار قابل توجه تورم بوده است.
مساله بعدی چگونگی اجرای طرح هدفمندی یارانهها در
سال آینده اس��ت .اینکه نگاه طرح هدفمندی به بخش
تولید چگونه خواهد بود و اینکه آیا منابعی که طبق قانون
هدفمندی باید به تولید اختصاص یابد ،عملی خواهد شد
یا اینکه باز هم این منابع در آن مسیر قرار نخواهد گرفت،
مواردی است که میتواند بر وضعیت اقتصاد کشور در سال
آینده تاثیرگذار باشد .اگر در تولید نوسازی انجام نشود که
این مس��اله میتواند در قالب اعطای وام و تس��هیالت به
تولیدکنندگان خصوصی و دولتی باش��د تا از این طریق
بتوانند تکنولوژی جدید وارد و اقدام به نوسازی با اهداف
افزایش تولید کنند ،س��طح قیمتها افزایش مییابد که
در این صورت باید انتظار داشته باشیم تورم باال رود .این
مس��له را از طریق دیگری هم میشود تحلیل کرد و آن
اینکه ممکن است اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانهها
به کسری بودجه دولت دامن بزند .چراکه تا االن که شاهد
اجرای فاز یک این طرح بودهایم ،دولت به سختی توانسته
این مناب��ع را با قرض گرفتن از جاهای مختلف تامین و
پرداخت کن��د .اما اگر در همین ح��ال بخواهد اقدام به
اجرایی کردن فاز دوم هم کند که منجر به بیشتر شدن
تعهداتش نسبت به گیرندگان منابع طرح هدفمندی شود،
مشخص است که به کسری بودجه دامن زده خواهد شد.
برای نمونه امسال دولت حدود  40هزار میلیارد تومان به
مردم از این محل پرداخت کرده اس��ت که اگر با اجرایی
کردن فاز دوم این طرح در س��ال آینده بخواهد تعهدات
خودش را بیشتر کند ،طبیعی است که به کسری بودجه
دام��ن میزند و در نتیجه باید منتظ��ر افزایش تورم نیز
باشیم.
وضعیت کسب و کار مورد دیگری است که در اقتصاد
داخلی ما در سال آینده میتواند تاثیرگذار باشد .اهمیت
این مساله از آن جهت است که اگر وضعیت کسب و کار
روان نباش��د و یا دارای مشکالتی باشد ،خودبهخود این
مساله در وضعیت بنگاههای اقتصادی و نرخ بیکاری و نرخ
رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود .از جمله مواردی که
در این راستا باید به آن توجه شود ،وضعیت سیستم بانکی
است که در حال حاضر دچار مشکالت اساسی و ناتوان از
ایفای نقش خود در اقتصاد ایران است .مثال این سیستم
االن مواجه با معوقات س��نگین  50هزار میلیارد تومانی
اس��ت و از سوی دیگر این سیس��تم بانکی در موقعیتی
نیس��ت که بتواند به متقاضیان جدید سرمایهگذاری وام
جدید بدهد .بنابراین چنین وضعیتی به زیان اقتصاد کشور
خواهد بود و آن را به س��مت اقتصاد رکودی میبرد .من
معتقدم که یافتن راهحلی برای بازسازی سیستم بانکی
کشور مس��الهای فوقالعاده ضروری است .چنانچه شاهد
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اگر به مسئوالن
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میتوانیمشرایط
بسیاربهتری
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که در بخشهای
مختلف از قبیل
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وجود دارد داشته
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بودی��م در بحران جهانی اقتصاد یک��ی از اولین اقداماتی
که کش��ورهای مختلف در این راستا انجام دادند ،اجرای
طرح نجات ملی اقتصاد بود که در آن عمده توجهش��ان
به بانکه��ا بود .وقتی بانکها با چنی��ن حوادثی مواجه
میشوند ،دیگر نمیتوانند به کارکرد اصلی خودشان ادامه
دهند .البته مشکالت بانکی از جنبه دیگر هم قابل توجه
است و آن شوکی است که بعد از اختالس بزرگ در کشور
به وجود آمد .این مساله باعث شد که روحیه سختگیری
سیستم بانکی نسبت به گذشته افزایش یابد که به رکود
وضعیت اقتصاد ما دامن زده است .اگر دولت برای نجات
سیستم بانکی طرح مناسبی بدهد ،قاعدتا میتواند خیلی
تاثیرگذار باشد .پارامتر دیگری که در وضعیت کسب وکار
میتواند تاثیرگذار باش��د ،باال بودن نرخ بیکاری اس��ت.
نکته دیگر اینکه ما در س��ال جاری با رشد  57درصدی
در پروانههای س��اختمانی مواجه بودیم که درواقع ناشی
از اجرای طرح مسکن مهر بود .اما واقعا معلوم نیست که
در سال آینده این وضعیت بتواند ادامه داشته باشد .البته
به باور من در صورت تداوم این روند ،باز هم مش��کل در
سیستم بانکی تشدید خواهد شد زیرا عمدتا منابع بانکها
به سمت مسکن مهر هدایت شدهاند .یکی دیگر از مسائلی
که در اقتصاد ایران مهم ارزیابی میشود باال رفتن تعداد
چکهای برگشتی است که خود این مساله نشان میدهد
مشکالتی در فضای کسب و کار و مسایل مالی کشور به
وجود آمده است .به عبارت دیگر درصد چکهای برگشتی
هم اکنون نسبت به سالهای گذشته حدودا دو برابر شده
و این مس��الهای نگرانکننده است .در ترسیم چشمانداز
اقتصاد ایران در س��ال  91نکته دیگری که الزم میدانم
مطرح کنم ،بحث وابستگی اقتصاد ما به واردات است .در
حالحاضر میزان واردات کاال و خدمات ما چیزی حدود
هشتاد میلیارد دالر اس��ت .به عبارت دقیقتر حدود 60
میلی��ارد دالر آن ب��رای واردات کاال و حدود  20میلیارد
دالر آن برای خدمات هزینه میش��ود .معنای این سخن
این است که اقتصاد ایران تا حد زیادی وابسته به واردات
شده است .بنابراین بایستی هوشیار بود که مشکالت ارزی
و یا مشکالت گشایش اعتبارهای اسنادی مشکالتی برای
واحده��ای تولیدی ایجاد نکند .فراموش نکنیم که گفته
میشود حدود هفتاد ،هشتاد درصد واردات ما ،کاالهای
وابسته است .باید راهکارهایی را اتخاذ کنیم که تولید ایران
به سمت نهادههایی برود که بیشتر از درون خودش تامین
میشود و نیاز به واردات را کمتر کند .مورد دیگر چگونگی
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که این مساله
میتواند در اقتصاد س��ال  91موثر واقع ش��ود .همانطور

که میدانید در س��ال  91به می��زان  23درصد از منابع
درآمدهای نفتی ما قرار است که به این صندوق اختصاص
داده ش��ود .به ع�لاوه اینکه هنوز مق��داری از منابع این
صندوق در س��ال جاری موجود است .بنابراین موجودی
صندوق توسعه ملی در سال  ،91مبلغ قابل توجهی خواهد
بود .اما نکتهای که در این میان اهمیت دارد این است که
بر اساس جهتگیری برنامه پنجم ،منابع این صندوق باید
در اختیار توسعه سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و نه
دولتی قرار بگیرد .اگر این اتفاق بیفتد ،میتواند در ایجاد
رونق در وضعیت رکودی که فعال به آن مبتال هستیم ،در
سرمایهگذاریها و افزایش نرخ اشتغال موثر واقع شود .اما
اگر این جهتگیری به نوعی باشد که به سمت نیازهای
دولتی برود منتها به شکلی که بتواند از این منابع استفاده
کند ،ممکن است که چنین اتفاقی نیفتد .مساله دیگری که
در مورد ارزیابی چشمانداز اقتصاد ایران در سال آینده باید
به آن توجه ش��ود ،مساله پیش بینی ما از رشد اقتصادی
کشور در سال آینده است .مجامع جهانی این رشد را بین
 3درص��د تا  3/4درصد پیشبینی کردهاند .اما باید توجه
شود که این رقم نسبت به پیشبینیهای سال جاری که
بین  2و نیم درصد تا  2/9درصد بود ،باالتر رفته است .در
واقع میتوان گفت که این یک عالمت مثبت برای اقتصاد
کشور اس��ت .البته مراکز داخلی رشد اقتصاد ایران را به
مراتب باالتر از ارقام جهانی پیشبینی میکنند .وضعیت
تورم در ایران مورد دیگری است که در این راستا باید مورد
توجه قرار بگیرد .تورم هم در صادرات ما تاثیرگذار است به
این دلیل که اگر تورم باال رود ،ممکن است رقابت پذیری
کاالی داخلی برای صادرات کاهش یابد .از سوی دیگر نیاز
بودجهای دولت و بنگاههای اقتصادی به پول ممکن است
افزایش پیدا کند .سازمانهای بینالمللی تورم ایران را بین
 12تا  15درصد پیشبینی کردهاند که به نظر میرس��د
طبق پیشبینیهایی که در داخل کشور شده ،این رقم به
مراتب باالتر از این میزان خواهد بود .یعنی االن نرخ تورم
بانک مرکزی چیزی کمتر از  ۲۱درصد است .عالمتهای
دیگری هم که وجود دارد نشاندهنده روند رو به کاهش
تورم نیست .بنابراین اگر از این زاویه نگریسته شود احتماال
در سال آینده باید شاهد نرخ رشد افزایش تورم باشیم.
بنابراین ضرورت کنترل واردات را شما حساسترین
مساله اقتصادی در سال آینده میدانید؟
دانش جعفری :فضایی که االن در کش��ور به وجود آمده

چنین ایجاب میکند .به طور کلی مش��کالت اداری که
در تخصیص ارز و نوسانات قیمت ارز به وجود آمده است،
اقتصاد ایران را به سمتی میبرد که در سال آینده واردات
کاهش یابد .مس��ائل دیگری هم وجود دارد که میتواند
در اقتصاد ایران س��ال آینده به میزان کمتری تاثیرگذار
باشد .همینجا باید عرض کنم که سال آینده سال خاصی
خواهد بود .از سویی سال اول نمایندگان مجلس نهم است
که تازه وارد مجلس ش��دهاند .از سوی دیگر سالی هست
که به استقبال انتخابات ریاست جمهوری در سال بعد از
آن یعنی در سال  92خواهیم رفت .انعکاس این دو حرکت
در اقتصاد ایران این است که هم نمایندگان جدید دوست
دارند که خودی نش��ان دهند و این مس��اله در انبساطی
بودن بودجه موثر خواهد بود و هم دولت برای اینکه نقطه
نظرات خودش را استمرار دهد و گروههای طرفدار خودش
در انتخابات را هدایت کند و باعث موفقیت آنها ش��ود،
مجبور به انبساطی عمل کردن است .این هر دو انبساطی
عمل کردن با توجه به منابعی که در داخل کشور داریم

و از سوی دیگر با توجه به اینکه وضعیت درآمدی دولت
در سال آینده خیلی خوب نیست ،میتواند آثار خاصی در
اقتصاد ما داشته باشد و به مساله کسری بودجه که پیشتر
به آن اشاره کردم ،دامن بزند.

آقای راسخ شما چطور فکر میکنید؟ آیا به نظر شما
وضعیت بخش خصوصی در سال آینده بیشتر متاثر
از اقتصاد جهانی هس�ت و یا اقتص�اد داخلی نقش
تعیین کنندهتری را در فعالیتهای اقتصادی بخش
خصوصی خواهد داشت؟
محمد مهدی راسخ :به طور کلی باید بگویم که  3عامل

مهم بر اقتصاد ما تاثیرگذار اس��ت .یکی وضعیت اقتصاد
جهانی است که آقای دکتر به طور کامل شاخصهای آن
را مطرح کردند و چون در جهانی به هم پیوسته هستیم
و اقتصادها به هم وابسته شدهاند طبیعی است که اثرات
وضعیت اقتصاد جهان بر اقتصاد کشور ما تاثیرگذار باشد.
مورد بعدی بحث تحریمها و شرایط خاصی است که برای
اقتصاد کش��ور ما به وجود آورده اس��ت .چنانچه در سال
جاری هم ما با آن به ش��دت مواجه بودیم و مش��کالت
بسیاری را برای فعاالن اقتصادی ما در بخشهای مختلف
به وجود آورد .سوم هم تاثیر بودجه است .در زمینه تحریم
دو عامل میتواند بسیار موثر باشد .یکی سیاستی است که
دولت آن را در جهت تنشزدایی در تعامالت بینالمللی
پیش میگیرد که طبیعتا به کاهش س��طح تحریمها و
جلوگیری از افزایش آنها منجر میشود و نکته دیگر در
این راس��تا پیدا کردن راهحلهای مناسب برای دور زدن
تحریمها و کاهش آثار آنها بر اقتصاد کش��ور ما اس��ت.
طبیعتا عامل اول بیشتر در اختیار دولت است .ضمن اینکه
بخش خصوصی آمادگی آن را دارد که همه توان خود را به
کار گیرد تا تعامالت میان کشور ما و کشورهای خارجی
بهبود یابد .این مساله مخصوصا از آن جهت دارای اهمیت
است که اخیرا وزیر امور خارجه طی اظهاراتی گفتهاند که
ما به دنبال راهکاری هستیم که بتوانیم فرایند برد -برد را
برای طرفین مساله هستهای محقق کند .من فکر میکنم
بخش خصوصی ما هم میتواند کمک قابل توجهی به این
مساله داش��ته باشد .چون به هر حال در دنیا بخشهای
خصوصی و اتاقهای بازرگانی در کشورهای مختلف تاثیر
به س��زایی ب��ر دولتهای خود دارند که میت��وان از این
ظرفیت در جهت تامین و حفظ منافع اقتصادی کشورمان
به خوبی استفاده کنیم .البته الزمه این امر این است که
دولت هم به دنبال کاس��ته شدن تنشهای سیاسی در
عرصه بینالمللی باشد.

در واقع ش�ما معتقدید که بخش خصوصی ما و اتاق
بازرگان�ی میتوان�د با بخش خصوصی کش�ورهای
خارجی وارد مذاکره و چانه زنی شود تا آنها هم به
دولتهای خود فش�ار آورند و زمینه بهبودی روابط
فراهم شود.
راسخ :بله .دقیقا همینطور است.
دانش جعفری :حتی بخش خصوصی شاید با دولتها هم

بتواند وارد مذاکره شود.
راسخ :البته این توانایی بیشتر در مذاکره با بخش خصوصی
برای ما وجود دارد.
دانش جعفری :به هر حال شما میتوانید هم با دولت ایران
و هم با دولتهای خارجی ارتباط داشته باشید.
راس�خ :بله اما اتفاق میمونی در کش��ورهای غربی وجود
دارد و آن نابس��امانی اقتص��اد آنها اس��ت .میدانیم که
اقتصاد این کش��ورها هم در اختیار بخش خصوصیشان

است و بیشترین بخشی که در این کشورها از این مساله
متضرر میش��وند همان بخش خصوصی است .آنها هم
ارتباط��ات خوبی ب��ا دولتهای خود در کشورهایش��ان
دارند و این فش��ارها میتواند کمک کند تا از دولتهای
خودشان بخواهند با ایران رفتاری منطقی داشته باشد و از
اعمال فشارهای سنگین دست بردارند و پای میز مذاکره
با مس��ئوالن دولتی ایران بنشینند و در نهایت مشکالت
تحریم را برای ما کمتر کند .به باور من اتاق بازرگانی در
این زمینه میتواند نقش مهم و تاثیرگذاری را ایفا کند تا
این فرایند انجام ش��ود .یکی دیگر از مسائلی که نیازمند
توجه بیشتری است ،بحث بودجه کشور است .همانطور
که آقای دکتر هم اش��اره کردند باید فعال منتظر بمانیم
و ببینیم مجل��س چه برخوردی با الیحه بودجه س��ال
 91خواهد داش��ت .به هر حال باید اندازه دولت مشخص
ش��ود و ببینیم که آیا بودجه س��ال  91در راستای طرح
کوچکس��ازی دولت تنظیم شده یا نه .به بیان دیگر آیا
دول��ت میخواهد خ��ودش را بزرگتر کند یا بر اس��اس
مصوبات اصل  44اقدام به کوچکس��ازی نهادهای خود
داشته باش��د .آن چیزی که در سیاستگذاری اصل 44
مطرح بود دست برداشتن دولت از تصدیگری در اقتصاد
کش��ور و تقلیل نقش خود به هدای��ت ،نظارت و تعیین
سیاستهای راهبری اقتصاد بود .مورد دیگری که باز هم
مورد توجه آقای دکتر قرار داش��ت ،بحث فضای کس��ب
و کار اس��ت .همانطور که میدانید در همین سال جاری
جایگاه ما در بحث فضای کس��ب و کار ،چهار رتبه تنزل
یافت و اصال فکر نمیکنم کهش��ان کش��ور بزرگی مانند
کش��ور ما با پتانسیلهای بسیار باالیی که در عرصههای
مختلف از لحاظ نیروی انسانی گرفته تا منابع زیرزمینی و
موقعیت جغرافیایی دارد ،چنین مرتبهای باشد .رتبه 144
به هیچ وجه شایسته کشور ما نیست .فضای کسب و کار
در ارتباط کامل با نوع سیاست گذاری حاکمیت در سطوح
مختلف آن اس��ت که شامل دولت ،قوه قضائیه و مجلس
میشود .شاخصهایی هم برای فضای کسب و کار تعریف
شده است که میتوان آنها را بهبود بخشید و مسیر رشد
آنها را هموار کرد .واقعیت این است که سال  90به لحاظ
فضای کسب و کار ،س��ال بسیار سختی بود و متاسفانه
برخی مس��ائل هم به آن دامن زد .نظام بوروکراتیک در
فضای کسب و کار خودش شاخص تعیینکنندهای هست
و میبینیم که با وقوع همین پرونده فساد بانکی به شدت
تشدید میشود و در مواردی واقعا به نظر میرسد که انگار
کل سیستم قفل شده است .بنابراین ما عالوه بر تحریمها
با مشکلی به نام «خودتحریمی» هم روبروییم .نکته بعدی
بحث اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانهها است که به
نظر من آن چیزی که اتفاق افتاد بیش��تر نوعی بازتولید
درآمد برای خانوارها بود ونه به معنای اجرای واقعی قانون
هدفمندییارانهها.

منظورتان از «خود تحریمی» همین مساله انقباضی
شدن سیاست تسهیالت دهی بانکها است؟
راس�خ :نه فقط این مورد بلکه بسیاری از موارد را شامل

از برنامه ریزی در جهت رس�یدن به یک چشمانداز
مناسب سخن گفته شد .اما در شرایط بحرانی اقتصاد

دانش جعفری:
سازمانهای
بینالمللیتورم
ایران را بین 12
تا  15درصد
پیشبینیکردهاند
که به نظر
میرسد طبق
پیشبینیهایی
که در داخل کشور
شده ،این رقم به
مراتب باالتر از این
میزان خواهد بود.
بنابرایناحتماال
در سال آینده
باید شاهد نرخ
رشد افزایش تورم
باشیم.

نگر
آینده

ع��دم اجرای قوانین چهارم و پنجم در ارتباط با نرخ ارز و
فشاری که بر تثبیت نرخ آن وجود داشت عاملی اساسی
در تشدید معضالت بود .این موارد همه دست به دست هم
داد تا دیگر نقدینگی سرگردان در سیستم بانکی ما نماند
و سپرده نشود و به واسطه غیاب این سپردهها تسهیالت
بانکی در اختیار سپردهگذاران قرار نگیرد و تورم هم جهتی
صعودی بیابد .اینها اتفاقات بسیار نامیمونی برای اقتصاد
کشور ما بود و اگر ما در طول سالهای گذشته نرخ ارز را
طبق یک برنامه به یک میزان منطقی در هر سال افزایش
داده بودیم ،امروز میتوانستیم یک نرخ متعادل و خوبی
برای آن داشته باشیم و از آفتهایی که در این جهش یک
باره شاهد هستیم مصون باشیم .در نهایت هم همانطور
که دیدیم یک تصمیم کارشناس��انه که از سوی شورای
پول و اعتبار اتخاذ ش��د ،هرچند که هم بسیار دیر بود و
هم دارای اشکاالتی بود اما توانست کارساز باشد و ما را از
بحرانی که در آن قرار داشتیم ،خارج کند .من فکر میکنم
این مساله به خوبی نشان داد که یک تصمیم کارشناسانه،
درس��ت و به موقع چقدر میتواند تاثیر تعیین کننده در
وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد .االن هم باید منتظر
بمانیم و ببینیم که دولت باالخره در سال آینده چه کاری
میخواهد در حوزه ارز ،سیاستهای پولی و مسائلی از این
دس��ت انجام دهد .بنده به نوبه خود امیدوارم که در سال
آینده صرفا نظرات کارشناسانه بر اقتصاد کشور ما حاکم
باشد و مقداری از تسری سیاست در حوزه اقتصاد کشور
دوری شود و اجازه دهند تصمیماتی اعمال شود که دارای
مبانی کارشناسانه باش��د .در این راستا ضروری است که
از نظرات اقتصاددانان خبره در بخش خصوصی استفاده
شود .به نظر میرسد اگر این مسائل رعایت شود میتوانیم
چشمانداز به نسبت روشنی را برای اقتصاد کشور در سال
آین��ده تصور کنیم .در غیر اینصورت افزایش گرفتاریها
و مخاطرات طبیعی خواهد بود .بحث خصوصی سازیها
هم از دیگر مواردی بود که در سال جاری شاهد رویکرد
ضعیفی به آن بودیم و طبیعتا اندازه دولت به همان شکل
گذش��ته خود باقی مان��د .اگر قانون اج��رای اصل  44و
واگذاری ش��رکتهای دولتی به بخش خصوصی درست
اجرا شوند دولت کمک بسیار قابل توجهی را میتواند به
اقتصاد ما در س��ال آینده داشته باش��د اما اگر این قانون
بخواهد به طور غیرواقعی از طریق واگذاری به شرکتهای
شبه دولتی انجام شود ،طبیعی است که نتیجه مطلوبی در
پی نخواهد داشت.
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میشود .اتفاقا این مس��الهای نیست که فقط محدود به
دولت و یا نهادهای تحت نظر آن باشد .برای مثال میتوان
به بخشنامهای که به تازگی توسط قوه قضائیه صادر شده
اشاره کرد .در این بخشنامه نحوه تغییرات اعضای هیات
مدیره و ثبت ش��رکتها به یک فرایند واقعا وحشتناکی
تبدیل ش��ده است .از قبیل اینکه همه مدیران و اعضای
هیات مدیره باید برای اخذ گواهی س��وء پیش��ینه اقدام

کنند ،همه آنها باید بروند اعترافنامه بنویسند که مثال
فالن قانون تجارت ش��امل آنها میشود یا نه و مسائلی از
این دست که واقعا جای نگرانی دارد .در واقع اصال ایجاد
چنین فضایی که همه متخلف ،دزد و ناس��الم شناخته
ش��وند مگر کس��انی که بتوانند خالف آن را ثابت کنند
طبیعی اس��ت که فضا را برای هرگونه فعالیت اقتصادی
تنگ خواهد کرد.
اما در مورد بحث هدفمندی یارانهها همانطور که عرض
کردم تاکنون اجرای این طرح تنها چیزی در حد بازتولید
درآمد برای خانوارها بوده و تولید به طورکلی فراموش شد.
ن��ه تنها تولید مورد بی توجهی و فراموش��ی قرار گرفت،
بلکه بع��د از اجرای این طرح فش��ار بر تولیدکنندگان و
صاحبان صنایع افزایش یاف��ت که در این میان میتوان
به س��ختگیری بیش از ح��د دولت در تثبیت قیمتها
اشاره کرد .در صورتی که یکی از اهداف مهم اجرای طرح
هدفمندی یارانهها کاس��ته شدن از دخالت دولت در امر
اقتصاد بود تا به این وسیله آزاد سازی قیمتها انجام شود
و بر این اساس سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری بیشتر
ترغیب شوند و بتوانند تکنولوژی بهتر به کشور وارد کنند
و بهرهوری را افزایش دهند ،س��طح رقابت را باال ببرند تا
در نهایت به رشد اقتصادی کشور بینجامد .اگر صرفا قرار
باش��د که ما قیمت حاملهای انرژی را باال ببریم و از آن
طرف به تولید فش��ار آوریم و اجازه رش��د به آن ندهیم،
طبیعی اس��ت که حتما میتواند آثار منفی داشته باشد
و حت��ی وضع را بدتر از گذش��ته هم بکند .یکی دیگر از
اه��داف اجرای این طرح این ب��ود که واحدهای صنعتی
بتوانند از تکنولوژی روز دنیا اس��تفاده کنند و با استفاده
از آن کاالهای خودشان را با قیمت تمام شده پایینتر در
اختیار مصرف کنندگان قرار دهند .اما اکنون هم به لحاظ
ماجرایی که در سیستم بانکی ما واقع شد که به قفل شدن
ارائه تسهیالت به خصوص در بخش تولید انجامید و هم به
لحاظ موضوعاتی که در بحث تعامالت بینالمللی بود ،این
مسائل نتوانست در حدی که باید ،اجرایی شود و طبیعتا
ما از این جهت بسیار محدود بودیم .بنابراین به نظر من در
چشمانداز سال  91این مساله یکی از اساسیترین مواردی
است که باید مورد توجه قرار گیرد .من فکر میکنم الزم
اس��ت بعد از گذشت یک س��ال و اندی که از آغاز اجرای
این طرح میگذرد ،یک مرکز مس��تقلی از مجریان اقدام
به کاری کارشناس��ی بر اجرای این طرح کنند و بررسی
کنن��د که ما در این مدت چقدر از اهداف چنین طرحی
را توانستهایم محقق ،نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی
و مهمتر از همه اینکه مرحله دوم را حتما با نگاه حمایت
از تولید آغاز کنیم و از استمرار نگاه اول که صرفا بازتولید
درآم��د خانوارها بود اجتناب ورزی��م .چنانچه این اتفاق
بیفتد ،میتواند بسیار سازنده و مثمرثمر باشد .اما اگر به
شکل گذشته بخواهد ادامه یابد مطمئنا بخش تولید کشور
را در سال آینده دچار مشکالتی بیش از آنچه که امسال
ش��اهد بودیم خواهد کرد .مورد دیگری که میخواهم در
مورد چشمانداز اقتصاد ایران در سال آینده به آن بپردازم،
بحث سیاستهای پولی ،مالی و ارزی کشور است .واقعیت
این است که در این بخش ما سال بسیار بدی را گذراندیم
و ش��اید در س��الهای گذش��ته در این بخش از اقتصاد
کش��ورمان هیچ گاه به این اندازه مش��کل نداشتهایم .در
بحث سیاستهای پولی ،اقتصاد دستوری متاسفانه اجازه
نداد که مسئوالن سیاس��تگذاری بتوانند در یک فضای
کارشناسی تصمیمات الزم را اتخاذ کنند .از طرف دیگر
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به نظر شما چقدر هدایت اقتصاد نتیجه سیاستهای
امروز میتواند باش�د؟ چون برخی کارشناس�ان به
خصوص در مقطعی که ش�اهد نوسانات شدیدی در
بازار ارز و سکه بودیم ،معتقد بودند اقتصاد به دالیل
عدم برنامهریزیهای درست در چند ساله گذشته تا
حدود زیادی از دست متولیان آن خارج شده است؟
دان�ش جعفری :در این ش��رایط به ب��اور من اگر مقامات

سیاس��ی اجازه عمل بیش��تری به متولی��ان بخشهای
اقتصادی از قبیل بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد و سازمان
مدیریت بدهند نتیجه بهتری خواهند گرفت .در واقع آنها
راحتترمی توانند مسائل اقتصادی کشور را درک کنند.
این چیزی است که تجربه آن را نشان داده است و مثال
آن را هم آقای مهندس راسخ در بحث افزایش نرخ سود
بانکی آوردند .به طور کلی باید توجه داشته باشیم که برای
اینکه یک تصمیم بتواند موثر واقع شود ،نمیتوان تحقق
چندین هدف را از آن انتظار داشت و وقتی اهداف متعدد
شوند ،دچار اختالل میشویم .در مورد سود بانکی اگر نگاه
مان سمت و س��وی آن چیزی باشد که عدالت محوری
نامیده میشود یک فضایی ترسیم میکند که انگار همه
مردم یک س��همی از تسهیالت بانکی باید داشته باشند.
در حالی که اگر با چنین نگاهی به مسائل نگریسته شود،
آن وقت به تولید کش��ور دیگر س��همی از این تسهیالت
نخواهد رسید .بنابراین باید آن بخشهایی که در اقتصاد
ما اولویت باالتری دارند بتوانند از تسهیالت برخوردار شوند
اما اگر عمده نیازها به س��مت نیازهای رفاهی سوق پیدا
کند ،ممکن است که ما را به نتیجه خیلی خوبی نرساند.
به نظر میرسد اگر دولت در همین چارچوب بیندیشد در
این صورت مسئوالن اقتصادی و دولت با یکدیگر همسو
خواهند شد .در حال حاضر ما شاهد نوعی ناسازگاریهای
درون��ی در دولت در م��ورد تصمیمگیریهای اقتصادی
هستیم که نشاندهنده برخوردار نبودن این تصمیمات
از انسجام الزم است .در صورتی که این مساله حل شود،
به نظر میرسد بسیاری از مشکالتی که اکنون شاهدش
هستیم ،میتواند مرتفع شود.

یکی از مس�ائلی که در اقتصاد کش�ور ما در س�ال
آینده میتواند آثار مهمی داشته باشد نوع رابطه ما با
کشورهای دیگر است .به نظر میرسد در سال آینده
رابطه ما با برخی کشورها بهتر و با برخی دیگر بدتر
ش�ود .به نظر شما این مساله چه تاثیری میتواند بر
اقتصاد کشور در سال  91داشته باشد و فکر میکنید
چ�ه فرصتها و تهدیدهای�ی از این طریق به وجود
خواهد آمد؟
دانش جعفری :البته این س��ئوالی اس��ت که بیشتر باید

مس��ئوالن سیاس��ت خارجی به آن
پاس��خ دهند .اما آنچه که میش��ود
ح��دس زد این اس��ت ک��ه یکی از
تنشهای��ی که در حوزه سیاس��ت
خارجی وجود دارد ،اختالفاتی است
که میان ما با کشورهای پنج به عالوه
یک وج��ود دارد و ب��ه احتمال زیاد
اصلیترین مشکل ما در همین بخش
خواهد بود .اما اگر با کشورهایی که
مش��کل خاصی با اقتصاد ما ندارند
از قبیل چین ،روس��یه ،هند ،ترکیه
و برخی کش��ورهای دیگ��ر روابط را
توسعه دهیم .درواقع برخی کاستیها

از این طریق جبران میشوند.

آقای راسخ ،اصلیترین دغدغه بخش خصوصی در
سال آینده چیست؟
راسخ :به نظر من بحث فضای کسب و کار و نرخ ارز بسیار

میتواند در س��ال آینده نقش تعیین کنندهای را داشته
باش��د .ما در گذشته مرتبا میگفتیم دولت قانون برنامه
چهارم را اجرا کند و سال به سال هم آن را متناسب با نرخ
تورم داخل و خارج افزایش دهد که متاس��فانه این اتفاق
نمیافتاد .آن افزایش چون بر اساس یک کار کارشناسی و
با اطالع قبلی بود همه میتوانستند برنامهریزی کنند و بر
این اساس تصمیمات تجاری خودشان را بگیرند .جهش
یکباره مشکالت زیادی را به وجود میآورد .بانک مرکزی
مساله ضرورت تک نرخی بودن را مطرح و حتی حمایت
خود را از آن را اعالم میکند و چند نرخی بودن ارز را به
عنوان بزرگترین خطر و عامل فساد توصیف کرده است
اما همچنان میبینیم که بانک مرکزی نتوانسته همه نیازها
را بر اساس همان نرخی که اعالم کرده است پوشش دهد.
در چنین شرایطی طبیعی است که یک سردرگمی برای
فعاالن اقتصادی وجود خواهد داشت.
دانش جعفری :آنچه مهم است ثبات یافتن نرخ ارز است
وگرنه افزایش و یا کاهش آن اهمیت دوم را دارد.
راسخ :دقیقا .یعنی روشن بودن وضعیت از همه چیز مهمتر
است .مورد دیگر بحث منابع مورد نیاز برای سرمایهگذاری
و گردش نقدینگی واحدها است .نظام پولی کشور ما و بازار
سرمایه متاسفانه نقش واقعی خودش را ندارد .یعنی ما نه
دارای بازار سهام مناسبی هستیم که بتواند تامین منابع
مالی کند و نه سیس��تم اوراق قرضه در کش��ور ما عملی
است .به همین دلیل همه فشارها بر روی سیستم بانکی
متمرکز شده است .موارد دیگری هم هست که میتواند
به بخش خصوصی کمک کند که از آن جمله میتوان به
سرمایهگذاری خارجی ،استفاده از فاینانسهای خارجی و
مواردی از این دس��ت اشاره کرد که اکنون بسیار محدود
شدهاند .البته دلیل دس��توری بودن پرداخت تسهیالت
باعث وازدگی بانکها شده است.
دانش جعفری :البته بلند مدت بودن وامهای صنعتی هم
باعث به وجود آمدن این بیعالقگی شده است.
راس�خ :بل��ه .در حوزه تولید ارائه تس��هیالت به ش��کل
بلندمدت است و دس��توری بودن این واگذاریها نیز در
این راستا موثر است .در سال جاری به جای اختصاص 25
درصد چیزی حدود  52درصد ،س��هم تسهیالت مسکن
بود .یعنی این تس��هیالت تا دو برابر بر اساس دستورات
به حوزه مس��کن داده شد .این مساله نشان دهنده کسر
شدن تسهیالت از حوزههای دیگر است .نمونه دیگر بحثی

است که به تازگی تحت عنوان وام مشاغل خانگی مطرح
شده است .این در صورتی است که ما دارای تجربه ناموفق
وامه��ای زود بازده هس��تیم و در آن زمان هم به توصیه
کارشناس��ان و فعاالن اقتص��ادی بخش خصوصی توجه
نشد .اکنون دیگر همه میدانیم که بسیاری از این منابع
واقعا غیر قابل برگشت است .طبیعی است که وام مشاغل
خانگی هم به چنین سرنوشتی دچار شود.
دان�ش جعف�ری :البته آقای راس��خ! من فک��ر میکنم
این مس��الهای ک��ه ش��ما میفرمایید بیش��تر از منابع
قرضالحسنهای بانکها تامین میشود که در گذشته هم
برای چنین کارهایی از آنها استفاده میشد.
راسخ :نه .اینطور نیست .االن...
دانش جعفری :یعنی حتی از این فراتر رفته است؟
راسخ :بله ،و به نظر من واحدهای تولیدی که اکنون وجود

دارند ،اگر نتوانند در این شرایط خودشان را حفظ کنند
وضع خیلی بدتر از این خواهد شد .مساله بعدی اینکه
اگر کمک مختصری به بسیاری از پروژههای نیمه تمام
ما در کشور بشود ،آنها میتوانند خودشان را احیا کنند
و در سر و سامان دادن به وضعیت اشتغال بسیار موثر
واقع شود .اگر یک کشوری نتواند سرمایههای جدید را
جذب کند ،یعنی مرگ اقتصاد آن کش��ور فرا رسیده
است .به هر حال ما در کشورمان بانک خارجی نداریم ،از
منابع خارجی هم که نمیتوانیم استفاده کنیم ،طبیعی
است که این مسائل ما را خیلی محدود میکند و تمام
فشار را بر سیستم بانکی کشور ما تحمیل میکند .در
مجموع باید بگویم که فکر میکنم همانطور که آقای
دکتر دان��ش جعفری هم فرمودند اگر به مس��ئوالن
اقتصادی کشور اجازه داده شود که تصمیمگیرنده این
عرصه باشند مطمئنا میتوانیم شرایط بسیار بهتری را
به رغم همه گرفتاریهایی که در بخشهای مختلف از
قبیل تحریمها و غیر آن وجود دارد داشته باشیم.

چه تصمیماتی میتواند در سال آینده عملیاتی شود
تا هم دولت بتواند بحرانهای اجتماعی را کنترل کند
و هم اقتصاد کشور را در مسیر مناسبی قرار دهد؟
دانش جعفری :به نظر من اگر دولت به حرکت مس��تمر

کس��ب و کار توجه داش��ته باش��د و فضایی ایجاد شود
ک��ه مردم راح��ت بتوانن��د در آن کار ،کس��ب درآمد و
سرمایهگذاری کنند و همچنین تولید داخلی تقویت شود
به طوری که بتواند نهادهای خود را از داخل جامعه تامین
کند ،خود به خود نتیجه کار از آن بحث اجتماعی که مورد
اشاره شما قرار داشت ،جدا نخواهد بود .در واقع بحرانهای
اجتماعی ،مساله جدایی از مسائل اقتصادی نیست بلکه
به گمان من مس��ائل اجتماعی و اقتصادی ،دو روی یک
سکهاند و در صورتی که عدهای تصور
کنند این مسائل از هم جدا هستند،
به نتیجهای غلط خواهند رسید .در
هر صورت بعضی از تهدیدهایی که
ب��رای اقتصاد ای��ران در حال حاضر
وجود دارد ،با سیاستگذاری مناسب
میتواند تبدیل به فرصت شود.
ش�ما چقدر این پتانسیل را در
مس�ئوالن برای اتخ�اذ چنین
سیاستگذاریهاییمیبینید؟
دان�ش جعف�ری :ت��ا االن ن��وع

سیاستهایی که اتخاذ کردهاند ،در
این جهت نبوده است.

صنعت فوالد اراده فوالدین میخواهد
مصائب ،راهکارها و چشم انداز صنعت فوالد در سال 91

1

نگر
آینده

2

3

4

بخشخصوصی
سرمایهگذاری
اندکی برای
گسترشتولید
محصوالت نورد
شده فوالدی
عمدتا در حد
ظرفیتکارگاهی
نموده است و روند
فعلی حکایت از
همین وضعیت در
سال  91دارد

شماره یازدهم  /بهمن و اسفند 90

ای��ران با ذخی��ره ذغال
س��نگ حدود  17دهم
درصد ،ذخای��ر گاز و نفت به
ترتیب  14و نه دهم و 11ونیم
درصد از کل ذخایر این س��ه
ماده انرژیزا در جهان جایگاه
فاطمه دانشور ممت��ازی را به خود اختصاص
عضوهیاتنمایندگان داده اس��ت .حدود یک و سه
اتاقبازرگانیتهران ده��م درص��د از کل ذخای��ر
شناخته شده سنگآهن دنیا
در ایران وجود دارد .شناخت ما از منابع طبیعی خدادادی
به علت عدم سرمایهگذاری کافی در امر زمین شناسی
و اکتشاف محدود است و مسلما ذخایر بیشتری از مواد
انرژی زای نفت و گاز و سنگآهن در کشور پهناور ایران
وجود دارد و با سرمایهگذاری در امر اکتشاف و استفاده
از انواع تجهیزات پیشرفته اکتشافی تا چند سال آینده
ذخایر شناخته شده ایران در این ارتباط افزایش خواهد
یافت .با عنایت به اینکه ذخیره نفت و گاز ایران چندین
برابر ذخایر ش��ناخته شده سایر کشورها ازجمله چین،
 27کشور بازار مشترک اروپا ،ژاپن ،کره جنوبی و ...که
تولیدکنندگان تولید فوالد در دنیا هستند ،میباشد و
تولی��د فوالد صنعت انرژیبری اس��ت ،ل��ذا ایران برای
گسترش تولید فوالد نسبت به سایر کشورهای جهان
دارای مزی��ت خدادادی بالقوه اس��ت که باید برخالف
گذشته با درایت و مدیریت درست این مزیت بالقوه را به
مزیت بالفعل تبدیل کنیم .زیرا ژاپن ،آلمان و کره جنوبی
100درصد س��نگآهن مورد نیاز خود را از خارج وارد
میکنند .ژاپن ح��دود 95درصد انرژی مصرفی صنایع
فوالد را از خارج وارد میکند 27 .کشور اروپایی نیز طی
سالهای اخیر حدود 88درصد سنگآهن و 90درصد
م��واد انرژیزای الزم برای تولید فوالد را از خارج تامین
کردهاند .چین نیز در س��الهای اخیر حدود 65درصد
س��نگآهن مصرفی خود را برای تولید فوالد از طریق
واردات تامین کرده است .همچنین نزدیک به  60درصد
انرژی مصرفی در صنایع فوالد چین را از طریق واردات
تامین میشود .مقایس��ه این اعداد با آنچه که در مورد
ایران گفته شد ،موید مزیت نسبی ایران برای گسترش
کیفی و کمی تولید فوالد است .همانطور که گفته شد
ایران برای گس��ترش کمی و کیفی تولید فوالد نسبت
به س��ایر کشورها دارای مزیت نسبی بالقوهای است که
ت��ا کنون این مزیت بالق��وه به نظر اینجانب بنا به علل
مختلف که مختصری شرح داده خواهد شد ،تبدیل به
بالفعل نشده است.
بخ��ش خصوصی س��رمایهگذاری اندک��ی برای
گس��ترش تولید محصوالت نورد ش��ده فوالدی
عمدتا در حد ظرفیت کارگاهی نموده است و روند فعلی
حکایت از همین وضعیت در سال  91دارد .اکثر اقداماتی
که مدیران صنایع تولید ف��والد عمدتا دولتی ایران در
س��الهای گذش��ته برای صادرات فوالد انجام دادهاند،
بینتیجه بوده اس��ت .مثال یک مرتبه با دستور مدیران

کالن کشور مجبور به قطع صادرات یک نوع محصول که
قرارداد فروش آن را منعقد نموده بودند ،میشوند .این
عمل لطمه زیادی به صادرات آینده فوالد کشور خواهد
زد .مدیران صنایع از طرفی مجبور به اطاعت از مقامات
مس��وول دولتی هستند و از طرفی به علت عدم ایفای
به عهد مجبور به پرداخت خس��ارت به طرف خارجی
میشوند .همچنین در سالهای گذشته دولتها صنایع
را مجبور به پایین نگه داش��تن قیمت محصوالت خود
حتی به زیر قیمت تمام شده میکردند .فکر میکردند با
این کار جلوی تورم را خواهند گرفت .اما دیدیم تفاوت
قیمت حوالههای محصوالت فوالدی با قیمت بازار آزاد
آنها چقدر بود و عدهای سودجو از تفاوت قیمتها سود
میلیاردی کسب کردند .عالوه بر این صنایع تولید فوالد
کشور نمیتوانستند با استفاده از منابع داخلی خود برای
گس��ترش کیفی و کمی فوالد اق��دام نمایند .قیمتها
امروزه جهانی شده است و نمیتوان بهصورت دستوری
قیم��ت کاالیی را تعیین نمود .بلک��ه دولت باید مانند
کش��ورهای پیشرفته دنیا زیر بنای الزم برای گسترش
تولی��د فوالد (تامین مواد ان��رژیزا به میزان کافی و در
 365روز از س��ال ،سنگآهن با کیفیت مناسب ،جاده
برای حملونقل مواد اولیه و محص��والت تولیدی و)...
را فراهم نمایند تا بخش خصوصی با اطمینان کامل از
آزادی تولی��د در چهارچوب قوانین کش��ور که هر روزه
تغییر نکند ،اقدام به سرمایهگذاری کند .متاسفانه تاکنون
مسوولین کشور هیچ گونه تعهدی برای تامین انرژی و
سنگآهن به سرمایهگذاران بخش خصوصی نداده است.
به همین دلیل س��رمایهگذاری بخش خصوصی برای
تولید فوالد ،عمدتا در محصوالت نورد شده با ظرفیت
کارگاه��ی حداکثر چند صدهزار تنی س��رمایهگذاری
میکنند ،نه چندمیلیون تنی .زمانی که دولتمردان زیر
بنای الزم را برای گس��ترش کیفی و کمی تولید فوالد
به وجود نیاورند واردات فوالد به کشور در سال  91نیز
همچون گذشته ادامه خواهد داشت .امروز این پرسش
جدی اس��ت که بر مبنای برنامه چهارم توسعه که سه
س��ال از آن گذشته اس��ت ،چه میزان از اهداف توسعه
صنایع فوالد عملیاتی شد؟ در برنامه سوم توسعه نیز به
اهدافی که در نظر داشتیم به دالیل گفته شده نرسیدیم.
امید اس��ت دولتمردان از گذشته عبرت گرفته و همت
خود را برای فراهم کردن زیربنای مناسب برای توسعه
صنایع تولید فوالد کش��ور به کار گیرند .در این صورت
نیازی به ایجاد کارخانههای کوچک با تکنولوژیهای به
روز نش��ده آن هم در آخر انشعابات خطوط انتقال گاز
نخواهد بود.
رس��اندن گاز برای واحدهای احیای مس��تقیم به
ظرفیت  800هزار تن در س��ال (طرحهای استانی
فوالد) ،روزانه به حدود یکمیلیون مترمکعب در 365
روز از سال با توجه به امکانات شبکه سراسری انتقال گاز
عمال غیرممکن است .این بحران اگر برایش اندیشهای
نشود در سال آینده میتواند جدیتر شود .شاید هنوز
دیر نش��ده باشد که احیای س��نگآهن را با استفاده از

انرژی گاز در نزدیکی معادن س��نگآهنی که به منابع
تولید گاز نزدیک هستند ،انجام داد .همچنین میتوان
آهن اسفنجی تولیدی را به صورت بریکت گرم درآورده
و بریکت گرم تولید ش��ده را به کارخانههای متعددی
که در نظر گرفته شده است ،حمل نمایند .برای ایجاد
اش��تغال در محلهای فوق میتوان پس از تبدیل آهن
اسفنجی به فوالد با ایجاد خطوط نورد نسبت به تولید
محصوالت نورد ش��ده اقدام کرد .ایجاد اشتغال به ازای
تولید یک تن آهن اس��فنجی حدود یک چهارم ایجاد
اش��تغال به ازای تولید یک تن محصوالت نورد ش��ده
فوالدی اس��ت .به عبارت دیگر با این تصمیمگیری اوال
هزینه حمل مواد آهن دار به هشت کارخانه مورد نظر
40درصد کمتر خواهد ش��د .ثانیا حمل گاز از مبادی
تولید تا آخر انشعابات فرعی که بسیار هزینهبر خواهد
بود و به سرمایهگذاری گزافی نیاز خواهد داشت ،کمتر
خواهد ش��د .ثالثا هزینه تولید آهن اسفنجی در یک یا
دو محل به صورت انبوه خیلی کمتر از هزینه تولید در
 8محل خواهد بود .رابعا سرمایه در گردش برای تامین
موجودی انبار  8واحد احیاء مستقیم در  8محل خیلی
بیشتر از تجمع این واحدها در یک یا دو محل میباشد.
این افزایش سرمایه در گردش نقش بسزایی در قیمت
تمام شده فوالد خواهد داشت.
متاس��فانه هن��وز قانونگذاران دول��ت را مجبور به
ممیزی انرژی به خصوص در صنایع انرژی بر مانند
تولید فوالد نکردهاند .ولی همین قانونگذاران به دولت با
مصوبههای خود رسما اجازه دادهاند برحسب نیاز یعنی
در تابس��تان و زمس��تان انرژی صنایع را مح��دود و در
مواردی قطع نماید تا دولتمردان بتوانند س��وء مدیریت
خ��ود را در برنامه ریزی تامی��ن انرژی بخش خانگی با
کاهش یا قطع انرژی صنایع تا حدودی جبران نمایند.
همچنین تعرفه قیمتگذاری ان��واع انرژی مصرفی در
ایران با مصوب��ه مجالس قانونگذاری بر خالف س��ایر
کشورهای جهان است.یعنی تعرفه انرژی بخش خانگی
که فقط مصرفکننده است کمتر از تعرفه بخش صنعتی
که تولیدکننده است ،اجرا میشود .بیایید در مورد چشم
انداز س��ال  91فکر کنیم .چگونه میتوان انتظار داشت
مدی��ران صنایع عمدتا دولتی بتوانند به حیات صنعتی
خود با قطع مکرر انرژی یا کاهش سطح آن ادامه دهند؟
قط��ع برق به مدت چند س��اعت ب��رای کارخانه تولید
آلومینیومالمهدیمساویچندینمیلیاردتومانخسارت
میباش��د .زیرا مذاب در س��لولهای تولی��د آلومینیوم
منجمد شده و مجددا باید سلولها را به تدریج وارد مدار
نمود .عالوهبر افزایش مصرف انرژی برای اینکه سلولها
مجددا وارد مدار شوند ،به تجهیزات گرانبهای سلولهای
تولید آلومینیوم نیز خسارت زیادی وارد میشود .یکی از
علل عمده عدم گسترش صنایع تولید آلومینیوم در ایران
حتی نسبت به بحرین مشکالت تامین انرژی بدون وقفه
و محدودیت مجتمع آلومینیوم المهدی میباشد .البته
خسارت وارده به علت قطع برق یا گاز به تجهیزات فرآیند
تولید فوالد کشور برحسب نوع روش تولید فوالد متفاوت
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میباشد .آنچه مس��لم است به علت اینکه حجم تولید
فوالد ایران حدود 50برابر حجم فعلی تولید آلومینیوم
کشور است ،لذا خس��ارت وارده به علت قطع انرژی یا
محدودیت مصرف انرژی به صنایع تولید فوالد چندین
برابر صنعت آلومینیوم کشور میباشد .اگر تمهیدات الزم
برای نگهداری تجهیزات رفورمر (گازشکنهای میدرکس
مجتمع فوالد مبارکه ،خوزستان و )...قبل از قطع انرژی
گاز انجام نگیرد ،حرارت لولههای پر شده از کاتالیزاتور
گازشکنها کاهش یافته و مسلما گرم کردن مکرر آنها
سبب کاهش طول عمر تجهیزات گرانقیمت که عمدتا
وارداتی هستند ،خواهد شد.
از سال  1918تا سال  1945تغییرات جهانی تولید
فوالد از یک آرامش نسبی برخوردار بوده است که
به دوران اول آرامش رش��د تولید فوالد معروف شد .در
این دوران میانگین رش��د جهانی ساالنه فوالد 2درصد
بود .از س��ال  1945تا  1973رشد جهانی تولید فوالد
س��االنه سرسام آور بود به طوری که میانگین این رشد
جهانی ساالنه در این دوران 7درصد بوده است .از سال
 1973تا سال  2000به علت شوکهای افزایش قیمت
نفت ،سقوط دیوار برلین و سایر وقایع اقتصادی سیاسی
میانگین رشد ساالنه تولید فوالد دنیا یک درصد بود .این
دوره به دومین دوره آرامش رش��د تولید فوالد معروف
شد .از سال  2000تا سال  2007میانگین رشد جهانی
س��االنه تولید و مصرف فوالد حدود 5درصد بود و این
رش��د ادامه داش��ت که اکنون اما به نظر میرسد رشد
تولید فوالد جهان دوران آرامش سومی را تجربه خواهد
کرد .به عبارت دیگر مطابق پیشبینیها میانگین رشد
تولید فوالد جهان از س��ال  2012تا چند س��ال بعد از
آن س��االنه حدود یک درصد خواهد بود .یکی از دالیل
کاهش رشد جهانی تولید فوالد گسترش استفاده از نانو
تکنولوژی در تولید فوالد خواهد بود که منجر به کاهش
وزن قطعات مصرفی فوالدی میشود .لذا ارزش افزوده
محصوالت فوالدی به علت تولید مارکهای جدید فوالد
چند برابر ارزش فعلی محصوالت فوالدی در دنیا خواهد
ش��د .البته این ارزش افزوده برای کش��ورهای صنعتی
ایجاد میشود ،نه آنهایی که فقط به تولید میلگرد ،توری
مرغی ،تیر آهن و سایر محصوالت کم ارزش فوالد ساده
کربنی از لحاظ کمی ادامه میدهند .زیرا انقالب صنعتی
دوم یعنی اس��تفاده از نانوتکنول��وژی در کلیه صنایع
ب��ه خص��وص در صنعت فوالد در راه اس��ت .محققین
پیشبینی نمودهاند اس��تفاده از فنآوری فرا رش��تهای
نانو تا س��ال  2014در 15درصد انواع تولیدات جهانی
از جمله فوالد دخال��ت خواهد کرد .محصوالتی که با
استفاده از نانو تکنولوژی در سال  2014تولید خواهند
شد ،بنابر پیشبینی محققین حدود 2600میلیارد دالر
به قیمتهای امروزی ارزش خواهد داشت .کشورهایی
در آینده صنعت فوالد موفق خواهند بود که حرکت خود
را با حرکت قطار تحوالت تکنولوژی هماهنگ کنند تا
از کش��ورهای پیشرفته صنعتی عقب نماند .امید است
مدیران صنایع معدنی ما نیز در س��ال  91بررسی الزم
برای تامین کیفی سنگآهن جهت استفاده از تکنولوژی
نان��و برای تولید ف��والد از آنها را انج��ام داده و آمادگی
الزم را با س��فارش تجهی��زات خطوط تغلیظ جدید بر
مبنای آخرین دستاوردهای تکنولوژی روز دنیا به جای
کپیکاری خطوط موجود که از تکنولوژی چند دهه قبل
میباشد ،به دست آورند.

5

کشورهایی در
آینده صنعت فوالد
موفق خواهند بود
که حرکت خود
را با حرکت قطار
تحوالتتکنولوژی
هماهنگکنند
تا از کشورهای
پیشرفتهصنعتی
عقبنمانند

نگر
آینده
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زمان اعتماد به سرمايهگذاران داخلي
رسيدهاست
پيشبينيهايي براي صنعت پتروشيمي ايران در سال 91
س��ال  1390ب��رای
تولیدکنندگانوصادرکنندگان
محصوالت پتروش��یمی پربار
و موفقیتآمیز بود و علیرغم
مشکالتی که هدفمندسازی
یارانهها برای دستاندرکاران
سید حمید حسینی این صنعت ایج��اد نمود ولی
عضوهیاترئیسه با پیگیری تشکلها و مجلس
اتاقتهران شورای اسالمی ما شاهد رونق
صادرات و تولیدات این صنعت
هستیم و افزایش ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی
از  42میلی��ون ت��ن به  54میلیون تن و رس��یدن به
ه��دف صادرات��ی  14میلیارد دالر نش��انگر موفقیت
دستاندرکاران این صنعت می باشد.
با وجود تشدید تحریمها و قرارگرفتن محصوالت
پتروشیمی در لیست تحریمها و فشار بازار داخل جهت
خرید محصوالت پتروشیمی و افزایش مصرف داخلی
به حدود  10میلیون تن شاهد تامین نیاز داخل توسط
واحدهای پتروشیمی بودیم.
پیگیری اتحادیه و انجمن کارفرمایان و اتاق بازرگانی
تهران و همکاری مجلس شورای اسالمی باعث شد تا
دو مشکل عمده این صنعت مرتفع شود که مهمترین
آن موافقت با قیمتگذاری خوراک مایعات پتروشیمی
برمبنای 85درصد قیمت فوب خلیجفارس و جلوگیری
از تثبیت قیمت محصوالت پتروشیمی در بورس کاال
بود .لذا اقدامات فوق ،افزایش قیمت ارز صادراتی و ورود
کمب��ود مواد اولیه واحدها از عراق رونق مجددی را به
صنعت پتروشیمی بازگرداند و پیشبینی میشود که در
سال  91نیز شاهد افزایش صادرات و تولید محصوالت
پتروشیمیباشیم.
صنعت پتروش��یمی ایران اکنون 25درصد تولید
خاورمیان��ه و ح��دود 2/5درصد از تولی��د جهانی این
محص��ول را در دس��ت دارد و پیشبینی میش��ود تا
پایان برنامه پنجم ظرفیت تولید این محصوالت به 75

میلیون تن و تا سال  1404به  125میلیون تن برسد
که ساالنه حداقل بیش از  60میلیارد دالر برای کشور
ارزآوری خواهد داشت.
امید است جهت توس��عه این صنعت وزارت نفت
به طور جدی نس��بت به لغو مجوزهای صادره جهت
سرمایهگذاری مشترک با سایر کشورها که اقدام موثری
انجام ندادهاند صورت دهد و نسبت به واگذاری پروژهها
ب��ه س��رمایهگذاران داخلی اقدام نماید ت��ا با توجه به
وجود منابع الزم در صندوق توسعه ملی شاهد حضور
پر رنگتر بخش خصوصی در این صنعت باش��یم و از
طرف دیگر فرمول نهایی قیمت خوراک گاز واحدهای
پتروش��یمی به تصویب هیات دولت برس��د و یکی از
موانع اصلی توسعه و سرمایهگذاری که مشخص نمودن
قیمت منطقهای گاز در خلیج فارس است برطرفشده
و یک قیمت رقابت��ی و عادالنه میتواند ضمن جذب
س��رمایههای داخلی در جهت جذب س��رمایهگذاران
خارج��ی خصوصاً چینیها (متانول و اوره و آمونیاک)
موثر باشد.
پیشبینی میش��ود روند افزایش ظرفیت تولید و
صادرات محصوالت پتروشیمی در سال  91ادامه یابد و
از طرف دیگر با توجه به افزایش قیمت نفتخام شاهد
افزای��ش ارزش محصوالت پتروش��یمی به حدود 17
میلیارد دالر باشیم.
صنعت پتروش��یمی یکی از موفقترین پروژههای
توس��عهای کش��ور بوده که با توجه ب��ه وجود نیروی
انسانی کارآمد ،گاز ارزان و غنی ،موقعیت سوقالجیشی
الگویی از اس��تراتژی توسعه کشور است که ما را قادر
میسازد با استفاده از 16درصد منابع گاز دنیا و ارزش
پایی��ن ذاتی گاز در ایران موفق ش��ویم با تولید دهها
میلیون تن محصول پتروشیمی و هزاران مگاوات برق
و از طرف دیگر با انتخاب اس��تراتژی “تلفیق معدن و
انرژی” تولیدکننده عمده محصوالتی نظیر فوالد ،مس،
آلومینیوم ،سرب ،روی ،سیمان و شیشه باشیم و کشور
عزیز ایران را به کارخانه تولید خاورمیانه تبدیل کنیم.

باید متحول شویم
چشمانداز صادرات و واردات در سال 91

1

2

3

4

چنانچه به صورت
هدفمند،یارانه
صنعت تأدیه شود،
میتوانیمشاهد
رونق در تولیدات
صنعتیکشور
باشیم .اگر این روند
پی گرفته شود،
برنامهریزیبرای
جانشینیتدریجی
سهمی از مجموعه
واردات محصوالت
صنعتی کشور شدنی
است

نگر
آینده

چنانچه به صورت هدفمند ،یارانه صنعت تأدیه
شود ،میتوانیم شاهد رونق در تولیدات صنعتی
کش��ور باشیم .اگر این روند پی گرفته شود ،مطابق
اهداف سند چشمانداز ،برنامهریزی برای جانشینی
تدریجی س��همی از مجموع��ه واردات محصوالت
صنعتی کشور شدنی است و میتوان در سال آینده
و تا س��ال  1394یعنی س��ال پایانی برنامه پنجم
توسعه ،درصدی رشد صادرات در بخش محصوالت
صنعتی را ش��اهد بود و آن را نس��بت به نرخ 12/6
درصد (صادرات محصوالت صنعتی) افزونتر دید.
این نرخ حتی اگر به میزان  0/5تا یک درصد افزایش
یابد ،رقم مناسبی خواهد بود.

5
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س��ال آین��ده ،دوره زمان��ی
دیگری است در ادامه همین
ماههای سال و نکته خاصی،
آن را از امسال جدا نمیکند.
مگر اراده کنی��م تغییری به
وجود آوریم ،که آن داس��تان
توفیق مجدپور دیگری اس��ت .میگویند که
عضوهیاتنمایندگان اگر ش��ما و بنابر نی��از زمان،
اتاقبازرگانیتهران مدیریت و روش کار و برنامه
فعالی��ت خودت��ان را تغییر
ندهید و به عنوان مثال ،بیست سال را یک جور عمل
کرده باشید ،هیچگاه نمیتوانید ادعا کنید که بیست
سال زندگی کاری و مدیریتی داشتهاید ،بلکه شما فقط،
یک سال را ،بیس��ت بار تکرار کردهاید .به این ترتیب
الزم است بنابر نیایشی که برای سال جدید میخوانیم،
خود را آماده تحول و تغییر سازیم و برای برنامه کاری
و مدیریتی خود طرحی تازه دراندازیم که پاسخگوی
نیازهای جدید و مسالههای نوین ما باشد .برنامهریزی
و مدیریت ،ابزارهایی هستند که به اقدامات ما« ،نظم»
و «جه��ت» میدهند و به دلی��ل وجود همین نظم و
جهتدهی ،ما را بر آن میدارند تا که چشماندازی را در
مقابل دیدگان خود قرار دهیم .اگر ورود به سال جدید
را مقطعی برای ایجاد هدفهای متحول کننده تلقی
کنیم ،باید ببینیم انتظار ما رسیدن به چه چشماندازی
در پایان سال  1391است .در این مقال میخواهیم به
چشم انداز صادرات و واردات در سال  91بپردازیم .سال
 91در ادامه س��ال  ،90حامل چند روند خاص اس��ت
ک��ه ضرورت دارد تا مورد توجه عمیق قرار گیرد .روند
تحریم ،نوس��انات نرخ ارز و چگونگی تنظیم و تدوین
سیاستهای پولی و مالی ،بازار سرمایه ،بازار کسب وکار
و نرخ تورم و در نقطه همعرض با آن نرخ سود بانکی ،از
جمله مواردی هستند که نیازمند توجهی عمیق اند .در
شرایط کنونی ترسیم چشم انداز آینده در ادامه چنین
روندهایی چندان س��ودی برای ما نخواهد داشت و بار
ما را بار نخواهد کرد .لذا در این مقال با اشاره به برخی
روندها ،پیش��نهادهایی را برای رسیدن به چشم انداز
مناسب مطرح خواهیم کرد.
آم��ار مربوط به تج��ارت جهانی ایران در س��ال
 2010میالدی که روی پایگاه س��ازمان تجارت
جهانی قرار گرفته اس��ت حاکی از آن است که 82/4
درصد از صادرات کاالیی ایران را محصوالت سوختی و
معدنی 12/6 ،درصد را محصوالت صنعتی و  5درصد
را محصوالت کشاورزی تشکیل میدهد .این شکل از
صادرات ،به طور قطع سبب خواهد شد تا بودجه سال
 ،1391کم��اکان در پیوند با «نفت و میعانات گازی و
فرآوردههای حاصل از نفت و گاز» قرار گیرد .در همین
راستا ،گزارش نشریه «برنامه» ارگان مطبوعاتی معاونت
برنامهریزی و نظ��ارت راهبردی رییس جمهوری نیز
نشان میدهد سهم نفت که در بودجه عمومی در سال
 1384به عنوان سال اول برنامه پنج ساله چهارم معادل

 66/9درصد بوده ،نتوانسته است تا پایان برنامه ،هدف
م��ورد انتظار در کاهش وابس��تگی به نفت را متحقق
س��ازد .شرایطی این چنین میتواند این پیام را داشته
باشد که در حقیقت باز این دولت است که میتواند با
برنامهریزی و تصمیمهای خود ،روند صادرات و واردات
را مدیریت کند .مدیریتی که به طور قطع در پیوند با
درآمدهای نفتی قرار دارد.
طبق گزارش همان پایگاه مورد اشاره 58/8،درصد
واردات کاالی ای��ران محصوالت صنعتی14/5 ،
درصد محصوالت کشاورزی و  11/9درصد محصوالت
س��وختی و معدنی ذکر ش��دهاند .با توج��ه به میزان
 82/4درصدی صادرات محصوالت سوختی و معدنی
و واردات  58/8درص��دی محصوالت صنعتی ،به نظر
میرسد که ترسیم یک هدف کوتاه مدت و برنامهریزی
برای انجام یک سرمایهگذاری بنیادی صنعتی به منظور
جانشینسازی تدریجی س��همی از مجموعه واردات
محصوالت صنعتی با تولید ضروری باشد .ترسیم یک
هدف کوتاه مدت (یک تا سه ساله) از آن روی ضروری
است که اقتصاد ما در چارچوب سیستم برنامهریزی ،از
ظرفیت الزم برای تصمیمات بلندمدت برخوردار نیست
و معموالً سیستم بانکی کشور نیز برای سرمایهگذاری
کوتاه مدت از انعطاف بیشتری برخوردار است .در این
نوع از سرمایهگذاریهای کوتاهمدت ،بازگشت سرمایه با
ریسک عدم تأدیه تعهدات کمتر مواجه است و بازگشت
سرمایه سریعتر اتفاق میافتد و این فرصت خوبی است
تا منافع مالی بهتر مدیریت شود و با سرعت بیشتری
به نیازهای وارداتی کشور پاسخ داده شود.
کماکان و تا رسیدن به شکلی از برنامهریزی که به
تدریج و با انجام سرمایهگذاریها بتوان تولیدات
صنعتی داخل کش��ور را جایگزین واردات محصوالت
صنعتی کند« .واردات محصوالت صنعتی» اگر نسبت
به سال  1390با افزایش خاصی رو به رو نشود ،در همان
سطح س��ال  1390برای سال  1391قابل پیشبینی
اس��ت .واردات کاالهای مصرفی مستقیم ،واسطهای و
محصوالت کشاورزی ،درصد رشد بیشتری را تجربه
خواهد کرد و این اتفاق میتواند به لحاظ مقابله با تورم
و همچنین ناشی از دریافت بخشی از مطالبههای پولی،
از طرفهای تجاری کشور باشد.

با توجه به ش��رایط بحرانی اقتصاد ایران که در
مقدمه به آنها اش��اره ش��د ،منطقی است اگر
پیشبینی کنیم که بخش��ی از درآمد نفت در قالب
انجام س��رمایهگذاری صنعتی ـ خرید ماشینآالت و
تجهیزات کارخانهای و تکنولوژیه��ای روزآمد -در
زیربخشهای تولید لوازم خانگی ،اتومبیل ،راهسازی،
انتقال انرژی ،مخابرات  ،کشتیس��ازی ،کابلسازی،
تولید ورق و بیلت ،قطعهسازی و  ...در دستور کار قرار
گیرد تا تسلیم شرایط تحمیلی نشویم .در همین راستا
برای رسیدن به چشم انداز موردنظر پیشنهاد میشود
مفادی از مواد قانون برنامه پنجم توس��عه ( 1394ـ
 ،)1390از جمله ماده  69از فصل پنجم (بهبود فضای
کس��ب و کار) به صورت جدی دنبال شود .این اقدام
و تحقق اقدامهای مش��ابه برای نقشآفرینی بخش
خصوصی ،خاصه در حوزههای اقتصادی که اتاقهای
بازرگانی و صنایع و معادن ،تبلور عینی ظرفیتهای
علمی و تخصصی و تجربی آنها هس��تند ،زمینهای
برای همافزای��ی و بهرهگیری از توان بالقوه و بالفعل
نهادهای رسمی کشور در حوزه فعالیتهای اقتصادی
بخش خصوصی خواهد بود .ماده  69از فصل پنجم
تاکید میکند :به منظور بهبود فضای کس��ب و کار
در کشور ،وزارت بازرگانی (وزارت بازرگانی ،صنایع و
معادن) ،مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع
و معادن ایران ،اتاق تعاون و  ...با هماهنگی معاونت و
در چارچوب بودجههای س��نواتی ،ضوابط تشویقی
الزم از جمل��ه اهدای جوایز یا اعطای تس��هیالت یا
کمکهای مالی برای استفاده کاالها و خدمات از نام
و نشان تجاری در بازار خردهفروشی و عمدهفروشی
با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال
اول برنام��ه تهیه و برای اجرا ابالغ نماید .در کنار این
ماده قانونی به ماده ( 70در تاکید بر وظیفه مدیریت
یکپارچه و پنجره واحد به صورت حقیقی یا مجازی)،
ماده ( 71بهبود بهرهوری نظام اداری) و ماده ( 72به
منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمتها
از جمله نوس��انات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی ـ
صادراتی ،بیمه مرکزی ایران از طریق ش��رکتهای
تجاری بیمه ،امکان ارایه خدمات بیمهای مربوط به
نوس��انات قیمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد)،
همچنین ماده ( 75تبیین شورای گفت و گوی دولت
و بخش خصوصی) و باالخره ماده ( 76اتاق بازرگانی
و صنایع و معادن ایران موظف است تا به همکاری و
حضور اتاق تعاون مرکزی و شورای اصناف ،نسبت به
شناس��ایی قوانین و مقررات و بخش نامههای مخل
تولید و س��رمایهگذاری در ایران اقدام نماید) توجه
جدی بکنیم .این موارد ،بستری مناسب برای طرح
مس��ایل و تنگناها از یکسو و زمینهای همافزا میان
برنامهریزان اقتصادی و سیاستگذاران پولی و مالی
با بازیگران اصلی اقتص��ادی در جامعه به بار خواهد
آورد که ما را به س��وی چش��م انداز بهتری رهنمون
خواهد شد.
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پرونده ویژه

سکوت و سقوط
چشم انداز بازار مسکن و تاثیر آن بر اقتصاد سال  91در میزگرد آینده نگر
با حضور کمال اطهاری ،ایرج رهبر و فریدون خزاعی
آمنه شیرافکن

میزگرد بررسی چشم اندازهای مسکن ایران در سال  91و تاثیر آن بر اقتصاد
ای�ران با حضور کمال اطهاری کارش�ناس اقتصاد و مس�کن ،ایرج رهبر رییس
کانون سراس�ری انبوه سازان و مهندس فریدون خزاعی قائم مقام دبیر انجمن
شرکتهای ساختمانی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد .دیدگاه و نقطه نظرهای
ارایه شده در این میزگرد نشان داد که هر سه کارشناس اقتصادی و فعال حوزه
مسکن چشم انداز مثبتی پیش روی صنعت مسکن در ایران نمیبینند و معتقدند
این چش�م انداز منفی تاثیر نامطلوبی بر کل اقتصاد ایران نیز خواهد داش�ت؛
همچنانچه کمال اطهاری تاکید دارد« :اگر روند سیاستگذاریها به همین شکل
پیش رود در آینده بخش مسکن که تا به امروز تا سر در گل فرو برده تا یک سال
آینده به طور کامل در گل و الی تصمیم گیریهای نادرست مسووالن فرو خواهد
رفت ».ورشکستگی پیمانکاران و مش�اوران و سرمایه گذاران در این بخش در
شرایطی اتفاق افتاده که هنوز سیاست منسجمی از سوی دولت برای دستگیری
از بخش خصوصی اندیش�یده نشده چنانچه مهندس خزاعی تاکید دارد که به
جای برنامه  5ساله و چشم اندازهای بلند مدت باید برنامهای ضربتی و زودهنگام

نگر
آینده
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پی�ش از آنک�ه بخواهی�م نس�بت به ترس�یم
چش�ماندازی از وضعیت مسکن در سال آینده
اق�دام کنیم ،بهتر اس�ت ت�ا م�روری کوتاه بر
سیاستهایی داشته باشیم که اتخاذ آن در سال
 90چالشهایی را پیش روی فعاالن حوزه صنعت
قرار داده تا پس از بررسی آن وارد بخش ترسیم
ی
چشماندازشویم.فکرمیکنیدچهسیاستگذار 
های نادرستی در بازار مسکن ایران در سال 90
از سوی مسووالن به کار گرفته شد؟
کمال اطهاری :بگذارید با این سخن آغاز کنم که بازار

مس��کن در ایران به دخالت سنجیده دولت نیازمند
است .به هر شکل مسکن نیاز پایه است و دایره شمول
و تاثیرگذاری آن گسترده است و در تولید و یا کاهش

برای خروج بازار مسکن از وضعیت فعلی بیندیشیم اگرنه آنقدر دیر میشود که
دیگر وقتی برای جبران نمیماند .ایرج رهبر نیز با تاکید بر اینکه دولت نباید تمام
سیاس�تگذاری های خود را محدود به قشر خاصی از جامعه کند تاکید دارد که
انجمن انبوه سازان به منظور خروج از بن بست رکود تورمی در بخش مسکن و
ایجاد رونق در بازار پیشنهاداتی را با وزیر مسکن در میان نهاده که امید است،
به ثمر رسد .به هر شکل در سخنان هر سه این متخصصان و کارشناسان حوزه
مسکن چش�م انداز امیدوارکنندهای نسبت به آینده صنعت مسکن در کشور
ترسیم نشد .فقدان ارتباط بخش دولتی و خصوصی و بهرهمندی بخش دولتی
از دیدگاه بخش خصوصی ،حضور افراد فاقد تخصص در پستهای کلیدی بخش
مسکن و تصمیم گیریهای نادرست و بدون برنامه راه ،وضعیت نابسامان مسکن
در بودجه  ،91تنظیم بخشهای مرتبط به مس�کن برنامه توس�عه پنجم از روی
برخی پایاننامههای دانش�جویی و ارایه سیاس�ت نادرست وام مسکن به جای
سیاستگذاری در نظام مالی و بانکی از دیگر مسائلی است که شرکت کنندگان
در میزگرد آن را ارزیابی کردند .این میزگرد را با هم مرور میکنیم.

انواع مسائل اجتماعی و آسیبها تاثیرگذار است .در
سال  1390در بخش مسکن ،سیاست سنجیدهای
حاکم نبود و تنها میتوان تداوم همان روند سالهای
پیش بر بازار مسکن را شاهد بود آنچنانکه شهرهای
بزرگی مانند تهران اسیر رانت تراکم فروشی بودهاند و
هستند .نکته قابل تامل دیگر در ارزیابی وضعیت بازار
مسکن در ایران این است که مسکن نتوانست ارزش
دارایی خود را حفظ کند .چنانچه در سالهای رونق
شاهد بودیم که مسکن به عنوان دارایی مطرح بود و
سقوط بخش مسکن با باال رفتن بهای ارز و سکه که
ناشی از سیاستهای اقتصاد کالن کشور و مقوالت
سیاسی بود ،موجب شد تا رفته رفته مسکن به عنوان
یک دارایی ارزش خود را از دس��ت داده و دیگر برای

س��رمایهگذاری با استقبال مواجه نش��ود .به دنبال
رجحان نقدینگی در بازار ،افراد برای حفظ ارزش پول
خود و نوعی سرمایهگذاری صوری به سمت خرید ارز
و س��که میروند .مسکن در این شرایط وارد رکودی
میشود که در سال  90با باال رفتن قیمت ارز و سکه
و تزریق نقدینگی به یارانهها شاهد آن بودیم .چنانچه
آمار نشان میدهد قیمت ارز در سال  80 ،90درصد
افزایش یافت در ش��رایطی که مس��کن در شرایط
بیرونقی تنها  25تا  30درصد رش��د یافته و رکود
تورمی بر بازار مسکن حکمفرما بود .از سوی دیگر در
کشور نوعی انبوه سازی -آنچه در قالب طرح مسکن
مهر اجرایی ش��د -داریم که نمیتواند نیاز مصرفی
ش��هروندان را پاسخگو باش��د .مسکن مهر به دلیل

کمال اطهاری:
اجرای طرح مسکن
مهر موجب شد
که به طور موقت
جلوی رکود در
بازار مسکن گرفته
شود اما معضل
سرجای خودش
باقی ماند .همین
مسکن مهر تا
چند سال آینده
بدون آنکه کسی
در آن ساکن شود،
به بافتی فرسوده
تبدیل خواهد شد
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فقدان زیرساختها نتوانست خواسته مردم را تامین نخواهد داشت .ای کاش دولت به جای اینکه حجم و اگر شدنی بود تا به امروز انجام شده بود .برای ورود
کند .اتفاق دیگر در سال  90هم این بود که اجاره بها عظیم چگالی را از صندوق ذخیره ارزی به مس��کن به بافتهای فرسوده نیازمند تعریف نظام جدیدی به
باال رفت اما رونقی در حوزه مس��کن رخ نداد .به این مهر واریز میکرد به وظیفه اصلیاش بر میگش��ت لحاظ مالی ،مدیریت و شهرسازی هستیم و اگر این
ترتیب میتوان اینطور گفت که مسکن فروافتادهترین که همان توسعه است و باید در حوزه زیرساختها نظام ایجاد نشود ،به جای اینکه راهگشا باشد ،گره را
اقدامات الزم را انجام میداد .اگر زیرساخت مناسب کورتر خواهد کرد .غیاب این نظام جدید را در مسکن
بخش در اقتصاد ایران در سال  90بود.
در این شهرکها به وجود میآمد ،افراد بدون تبلیغ مهر مشاهده کردهایم .باید این نظام آماده شود.
آقای رهبر ارزیابی شما از آنچه بر بازار مسکن در
سال گذشته رفت ،چیست؟ البته شما در جایگاه
دولت خودشان به سمت استفاده از شهرکها سوق فری�دون خزاعی :اجازه بدهی��د صحبتهایی را به
رییس انجمن انبوه س�ازان ایران ق�رار دارید و
داده میشدند .البته اجرای طرح مسکن مهر موجب سخنان آقای رهبر اضافه کنم .میدانید که مسکن
ش��د که به طور موقت جلوی رکود در بازار مسکن مهر ما کپی برداری شده از الجزایر است .اما متاسفانه
تحلیلتان نیز بدون تردید با سیاستگذاریهای
گرفته شود اما معضل س��رجای خودش باقی ماند .سیاستی واحد برای ساخت همین مسکن در کشور
دولت ک�ه همراس�تا ب�ا منافع فع�االن بخش
همین مس��کن مهر تا چند س��ال آینده بدون آنکه دنبال نمیشود ،چنانچه مسکن مهر پرند ،پردیس و
انبوهس�ازان مس�کن بوده هم�راه خواهد بود.
کسی در آن س��اکن شود ،به بافتی فرسوده تبدیل هش��تگرد هر کدام با مشخصاتی متفاوت از دیگری
اما به طور خ�اص میخواهم نظرت�ان را درباره
خواهد شد.
ساختهمیشوند.امادرالجزایرویژگیساختخانههای
سیاس�تهای دولت در سرازیر کردن بخشی از
ارزان قیمت از الگو و پالن مشخصی پیروی میکند و
آقای رهبر فکر نمیکنی�د ورود دولت به بافت
سرمایهها به مسکن مهر بدانم.
شاهد تالش همه جانبه برای ساخت هر چه ارزانتر
فرسوده به جای سرمایهگذاری در بخش مسکن
ایرج رهب�ر 35 :درصد بخش اقص��اد ملی ایران به
مسکن هستیم .پنج سال پیش هزینه ساخت هر متر
مهر میتوانست چشم انداز مناسبتری را پیش
رونق بازار مس��کن و ساخت و س��از و امور عمرانی
مربع از مسکن ارزان در الجزایر 400 ،هزارتومان بود
روی ما قرار دهد؟
باز میگردد و این یعنی بخش مسکن بسیار مهم و
درخور توجه است .مسکن مهر هم به عنوان راهکاری ایرج رهبر :همینطور است .تازه متوجه شدند که چرا و متخصصان مسکن از کشورهای مختلف با همین
برای اهمیت دادن به مساله اقتصاد مسکن در ایران بافتهای فرسوده را ساماندهی نکردند و اعتبارات را قیمت در حال ساخت و ساز بودند .البته مسابقه ای
مطرح شد .مس��کن مهر در شرایط کنونی فرصتی به مسکن مهر سپردند .اعتبار مسکن مهر به راحتی میان کش��ور برای ارزان تمام کردن هر چه بیش��تر
برای خرید و فروش مسکن برای اقشار کم در آمد به میتوانست در بافت فرسوده تزریق شده و این بافت قیمت مسکن برگزار شده بود و رقابت شدیدی میان
وجود آورد تا وضعیت را از شرایط رکود خارج کند اما در خطر را زنده کند .به ویژه اینکه همواره نام زلزله در چینیه��ا و ترکها وجود داش��ت .چنانچه خاطرم
برخی نواقص در اجرای طرح موجب شد تا آن ایده کنار بافتهای فرسوده ما هشدار دهنده است .به هر هست ،دولت چین در آن پروژهها از زندانیان چینی
نخست محقق نشده و در عمل مسکن مهر چندان شکل دولت ساماندهی بافت فرسوده را جدی نگرفت .به عنوان کارگر با ماهی  50دالر استفاده میکرد .یک
پاسخگوی نیاز جامعه نباشد .فقدان زیرساختها و اما به هرحال نگاه من با وجود دیدن همه نقدها این نکته کلیدی دیگر در بخش انبوه سازی این است که
تاسیسات زیربنایی مورد نیاز در مسکن مهر از جمله اس��ت که در مسکن مهر اتفاقهای خوبی هم افتاد .ساخت مسکن انبوه با مسکن منفرد تفاوت اساسی
دالیلی است که بر بی رونقی مسکن مهر تاثیرگذار ما به این ترتیب وارد حوزه س��اخت و ساز شده و به دارد و ما باید آن را با صنعتی س��ازی حل کنیم .ما
بوده و متاس��فانه با وجود تاکید صورت گرفته هنوز جایگاهی برای سرمایه گذاری رسیدیم.
به آسانی میتوانیم الگوی صنعتی سازی مسکن ارایه
هم توس��عه و ایجاد زیربنا در مسکن مهر به کندی کمال اطهاری :البته این را هم باید بگویم که حضور کنیم چرا که توان مهندسی آن در ایران وجود دارد.
پیش میرود .از کنار پرند که عبور کنید ،بوی گند در بافت فرسوده با طرح تفصیلی فعلی ممکن نیست باید به سمتی برویم که متخصص انبوه ساز باتجربه
مشخص در کش��ور تربیت شود و
فاضالب به مش��ام میرس��د و آن
سهم مسکن از نرخ رشد اقتصادی
البته صالحی��ت او نیز تنها باید از
وقت انتظار داریم ک��ه مردم برای
علی چگینی مدیرکل دفتر اقتصاد مس�کن وزارت راهوشهرس�ازی :بررسیهای دفتر
زندگ��ی – هرچن��د خوابگاهی –
سوی انجمنها تایید شود .با همه
اقتصادی ،س��هم حداقل  50درصدی دو گروه از ساختوس��ازهای مس��کونی ش��امل
راهی این مناطق ش��وند .از سوی
این مشکالتی که در بخش مسکن
«مسکنمهر» و «سرمایهگذاری بخش خصوصی در احداث آپارتمان در داخل شهرها»
دیگر ش��فاف نبودن و متغیر بودن
کشور وجود دارد ،تنها امیدوارم که
در نرخ رشد اقتصادی سال  89را تایید میکند .درحالیکه در دورههای گذشته بیشترین
بخش شبه دولتی وارد بازار نشود.
سیاستگذاریها در حوزه مسکن
سهم بخش مسکن از رشد اقتصادی بین  20تا  25درصد بوده ،در سال  89این سهم
نمیدانم تا چه میزان وارد شده ،اما
ب��ه وی��ژه در مناطق ش��هرداری
حداقل دو برابر افزایش پیدا کرد و با توجه به تحرک موجود در بازار ساختوساز و تداوم
تنها آرزوی من است که نشود .چرا
انبوهس��ازان را گی��ج میکن��د و
عملیات س��اختمانی در طرح مسکنمهر ،پیشبینی میشود سهم  50درصدی بخش
که دیگر بخشهای عمرانی ضربه
رانتهای��ی در ف��روش تراکم ذیل
مس��کن در نرخ رشد اقتصادی تا سال  92ادامه پیدا کند .تاکنون از یکمیلیون و 600
ش��دیدی از نحوه ورود بخش شبه
برخی سیاس��تگذاریها ش��کل
پایان
تا
مابقی
و
کرده
طی
را
نهایی
مراحل
واحد
هزار
500
حدود
مهر
ی
مسکون
واحد
هزار
دولت��ی دیدهاند .س��رمایهگذاری
میگیرد که ناعادالنه است.
سال  91با جذب تسهیالت بانکی ساخته میشود ضمن اینکه سهمیه سال  91این طرح
در بخش مس��کن در شرایطی به
کم�ال اطه�اری :بگذاری��د در این
نیز بازار ساختوس��از در دو سال آینده را کماکان در وضعیت رونق نگه خواهد داشت.
فراموشی سپرده شده که اتفاقا در
بخش نکت��های درباره ش��هرهای
از آنجا که ساختوس��از زنجیره فعالیتهای اقتصادی را ب��ه جریان میاندازد و حداقل
شرایط تحریمهای بینالمللی این
جدید و مس��کن مه��ر بگویم که
 78بخش تولیدی و خدماتی در کشور را تحریک میکند ،رشد  31درصدی در حجم
بخش مسکن اس��ت که کمترین
در ادامه صحبته��ای آقای رهبر
ساختوسازهای مسکونی در سال  89توانست باعث رونق اقتصادی در کشور و در نتیجه
ضربه را میبیند و به همین خاطر
است .ش��هرهای جدیدی از وقتی
جهش در نرخ رشد اقتصادی شود .حتی بخشی از رشد بخش صنایع و معادن در سال
برای مسکن مهر انتخاب شدند که
میتوان از پتانس��یلهای مختلف
 89نیز مدیون تحرک بخش مسکن بود که از طریق ساختوسازها ،گروههای صنعتی
چیزی بالغ بر  70درصد از ظرفیت
ای��ن بخش و به وی��ژه تاثیر آن در
همچون مصالح س��اختمانی و تولید تجهیزات داخلی ساختمانها فعال شد و به رشد
و زمین اش فروخته ش��ده بود اما
اش��تغالزایی اس��تفاده کرد .چون
صنعتی منجر شد .به این ترتیب در طول سال  89تزریق حدود  14هزار میلیارد تومان
یک درصد هم ش��رایط اس��تقرار
ش��ما بدنبال بحث درباره چش��م
تسهیالت بانکی به طرح مسکنمهر نه تنها اثر تورمی ایجاد نکرد که به رشد اقتصادی
ش��هروندان در آن به وجود نیامده
انداز اقتصاد در س��ال  91هستید
نیز بدل شد .بنابراین این طرح قدرت دارد اگر از پشتیبانی بانکها برخوردار باشد ،رشد
بود .به این ترتیب ش��ما با مسکن
من ب��ه تاکید میگویم ک��ه ما با
اقتصادی را تا پایان سالهای برنامه پنجم تضمین کند .همچنین نباید نادیده گرفت که
مهر باری بر دوش شهرهای جدید
اتکای به مسکن میتوانیم به آسانی
در بخش مسکن از آنجا که نهادههای تولید اغلب داخلی هستند و تقاضای مسکن نیز
تحریمه��ا را دور بزنیم به ش��رط
میگذارید .مس��کن مه��ر منهای
محدود به داخل کش��ور است ،نوعی «مصونیت از رکود جهانی» وجود دارد که برای ما
آنکه بومی س��ازی کنی��م و بدین
تس��هیالت زیربنایی ،حمل و نقل
یک فرصت است.
ترتیب چش��م انداز مطلوبی را در
سریع و دیگر موارد مورد نیاز ثمری
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پرونده ویژه

فریدون خزاعی:
با اتکای به مسکن
میتوانیمبه
آسانیتحریمها
را دور بزنیم
به شرط آنکه
بومیسازی کنیم و
بدین ترتیب چشم
انداز مطلوبی را
در اقتصاد 91
نظارهگرباشیم

نگر
آینده
شماره یازدهم  /بهمن و اسفند 90
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اقتصاد  91نظارهگر باش��یم .بنابراین اگر به هوش و نادرس��تی در حوزه مسکن با وجود انتقادات صورت در بخش مس��کن در واقع چیزی به دانش مسکن
توس��از و سرمایه اجتماعی و کارشناسی ما
علم و سابقه ایرانی و بخش خصوصی اعتماد کنیم و گرفته اتخاذ شد .پژوهش��ی سالها پیش در سوئد و ساخ 
حمایت کننده آن باشیم به آسانی میتوان در همین نش��ان داد که رشد صنعت ساختمان این کشور در نمیافزاید .متاسفانه هر چه میگذرد تدوین برنامهها،
شرایط تنش بینالمللی و پر رنگ شدن تحریمها نیز مقایسه با دیگر کشورها ،کمتر است .بررسیها نشان جعلیتر میش��ود .به قول ش��ایگان «مرقع کاری»
حرفهایی برای گفتن داشت .در دنیا ساختمانهایی داد که دلیل این عقب افتادگی وجود رانت خواری در اس��ت .به هر ش��کل پایان نامهها نمیتواند مبنای
سیاستگذاری اقتصاد کالن کشور باشد و نمیتوان
وجود دارد که به طور کلی از آجر ساخته شده است بخشهایی از صنعت ساختمان سوئد است.
مجموعه عظیم مس��کن را در آن وارد کرد .اقتصاد
آقای اطهاری بودجه  91تصویب ش�ده و برنامه
و من در سوئیس ساختمانهایی با عرض سه تا چهار
مسکن از کار در ابعاد کارشناسی گرفته تا تولیدکننده
توسعه پنجم نیز به عنوان یک سند باالدستی
متر دیدم که با گل پخته ساخته شده بودند .اینها
در عرصه مسکن تنظیم شده ،فکر میکنید این
و مصرفکننده در مرتبه دوم اهمیت اقتصادی کشور
جوابهایی بومی اس��ت .یکی دیگ��ر از چالشهای
اسناد تا چه میزان مبتنی بر نیاز جامعه و دانش
ما قرار گرفته اس��ت .وقتی برنامهریزی دموکراتیک
ما در س��ال  90که البته تداوم سیاستهای اشتباه
فنی و مهندس�ی بخش مس�کن تدارک دیده
نباشد بدون شک با شکست مواجه میشود .به ویژه
س��الهای گذشته در بخش مسکن بود ،این بود که
شده است و چه چش�م اندازی را پیش روی ما
وقتی شما برنامه را کپی میکنید و آن برنامه نیز فاقد
همچنان ما به قوانین تنظیم شده ای در بخش اجاره
دست نیافته ایم و این مساله به شدت آثار و تبعات
سویههای اجتماعی است دیگر نمیتواند راه به جایی
میگذارد؟ به وی�ژه اگر بخواهید آن را با برنامه
روانی برای ش��هروندان ما به دنبال خواهد داش��ت.
ببرید .نتیجه این روند ،چشم اندازی منفی را پیش
چهارم توسعه مقایسه کنید؟
شهروندانی که به احساس ناتوانی برای مالکیت خانه کمال اطهاری :در برنامه توسعه پنجم نام هیچیک از چشم ما میگذارد .به طور مشخص در مورد مسکن
و همچنین اجاره آن میرس��ند و تم��ام روز فکر و افرادی که در برنامه توس��عه چهارم حضور داشتند ،مهر باید بگویم ک��ه دولت با وارد کردن منابع مالی
ذهنشان مشغول افزایش اجاره بها و ناتوانی در خرید به چش��م نمیخورد .متاسفانه دانش فنی بدینسان در این بخش س��طح تورم موجود در بازار را افزایش
خانه اس��ت ،نمیتوانند درست زندگی و کار کنند و از ی��ک دوره ب��ه دوره دیگر منتقل نمیش��ود و در داده اس��ت .چرا که نقدینگی و سرمایهگذاریاش را
وزارتخانههای مربوط کارمندان رده پایین به دالیل به بخشی تزریق کرده که اصوال قابل خرید و فروش
بهرهوری داشته باشند.
ایرج رهبر :در همین زمینه سالها پیش خانم مینو و انتساباتی به مدارج و سمتهای باالیی رسیدهاند نیست و ذاتا تورم زاست.
رفیع��ی تحقیقی در بخش مس��کن انجام دادند که و در عین ح��ال فاقد توان تصمیمگیری مثبت اند .ایرج رهبر :بخش تاثیرگذار در اقتصاد کالن کش��ور
نش��ان میداد یک شهروند ایرانی با متوسط حقوق متاسفانه کادر کارشناس��ی جدی در تدوین برنامه همان صنعت مسکن است .اصل  31قانون اساسی
 400تا  500هزارتومان دس��ت کم  120سال زمان توس��عه پنجم وجود نداش��ت .برنام��ه های مندرج نیز دولت را مکلف به تامین سرپناه برای طبقههای
در توس��عه پنجم برگرفته از متن پای��ان نامههای اجتماعیمختلفکردهاست.امامعضلهمسکنتنهادر
نیاز دارد تا بتواند خانهدار شود.
کمال اطهاری :در ارتباط با سخنان آقای خزاعی در دانشجویی و البته بیشتر کپی برداری از همان برنامه همین عدد و آمار و ارقام خالصه نمیشود و متاسفانه
ارتباط با دور زدن تحریمها به اتکای مسکن باید بگویم چهارم به شکل غیرحرفه ای بود .برنامه توسعه پنجم تبعات منفی روحی و روانی بس��یاری بر شهروندان
میگ��ذارد ک��ه در بخشهای��ی
که حرف درستی میگویند .اما باید
جهش قیمت مسکن؟ شایعه است
غیرقابل جبران است .فلسفه ورود
ساز و کار و برنامهریزی منسجمی
ابوالفض�ل صومعهلو ،معاون امور مس�کن وزارت راه و شهرس�ازی :با اس��تناد به نتایج
دولت به مس��کن مهر این بود که
در بخش مس��کن اتخاذ ش��ود تا
بررس��یهایی که دفتر اقتصادمسکن انجام داده ،میتوان گفت که حداقل تا پایان سال
 40درصد قیمت آپارتمان از قیمت
این مس��اله اتفاق افتد .چنانچه در
 90زمین��های برای تحریک قیمت مس��کن وجود ندارد .دفتر اقتصاد مس��کن وزارت
زمین شکل میگیرد .بنابراین ورود
ش��رایط کنونی شاهد هستیم که
راهوشهرس��ازی گزارش داده ،متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در مناطق  22گانه
تحریمه��ا اتفاقا آس��یب زیادی بر
دول��ت و واگذاری زمی��ن رایگان
شهر تهران در بهار و تابستان سال  90به ترتیب به یک میلیون و  850هزار و یک میلیون
قرار بود راهکاری برای پایان دادن
اقتصاد مسکن به وجود آورده است.
و  950هزار تومان رسیده است .در نیمهاول سال  90قیمت مسکن افزایش پیدا کرد ،اما
به مش��کالت اقش��ار کم درآمد با
همانطور که آقای رهبر به درستی
میزان رشد ،کمتر از نرخ تورم بود به همین خاطر تعادل در بازار همچنان برقرار است و
حذف قیمت زمین و کاهش هزینه
اشاره داش��تند ،رونق اقتصادی به
تا پایان سال  90نیز هیچ التهاب و بیثباتی در بازار مسکن قابل تصور نخواهد بود .رونق
های س��اخت باشد .ش��هر جدید
ش��دت از وضعیت صنعت مسکن
مسکن همیشه با رشد قیمت همراه بوده ،اما در سال  89که رکود به انتها رسید ،به مدت
پردیس ،پرند و هشتگرد به عنوان
تاثیرپذیراست .چنانچه  35درصد
یکسال شاهد رونق ساختوس��از بدون افزایش قیمت مسکن و تداوم آن در سال 90
از سطح تشکیل سرمایه در بخش
شهرکهای پیرامونی تعریف شدند
بودیم که این نشان میدهد مسیر «رونق مسکن» و «رشد قیمت» از هم جدا شده است.
و قرار بود جمعیت  500هزارنفری
مسکن است و این بخش میتواند
بنابراین پیشبینیهایی که این روزها برخیها درباره جهش قیمت مطرح میکنند اتکا
ساکن داشته باشند .اما وقتی دولت
س��ایر حوزههای اقتص��ادی را نیز
چنین
مصرف
تاریخ
حاضر،
حال
شرایط
به
توجه
با
که
دارد
پیشین
های
ه
دور
تجربه
به
دید که از  500هزار نفر پیشبینی
به تحرک وا دارد .باید به س��متی
تحلیلهایی گذش��ته است .سیاست فعلی دولت در بخش مسکن تداوم تحریک طرف
پیش رویم که سیاس��ت مشترکی
شده برای اسکان دراین شهرکها
عرضه با هدف «ادامه رونق مسکن از جنس ساختوساز» است و تا پایان سال  91حجم
را اتخ��اذ کنیم .م��ا این مجموعه
تنه��ا اس��کان  50هزارنفر محقق
قابل توجهی از واحدهای مسکونی ارزانقیمت روانه بازار مصرف میشود که بهتبع موجب
را باید به ش��کل ماتریسی ببینیم.
شده به تبع به فکر جانمایی مسکن
تعدیل در بازار مس��کن خواهد شد .در سالهای  91و  92که دوره اوج تقاضای مسکن
به عنوان کش��ور نفتی و دارا بودن
مه��ر در همین ش��هرکها افتاد.
نامگذاری شده نیز در قالب اهداف کمی برنامه پنجم توسعه به نحوی برنامهریزی شده
ش��هرکهای پیرامونی با کارکرد
رژیم اقتصاد کالن باید برنامههای
که تقاضای موجود در قالب خانوارهای تازه تشکیلش��ده که ساالنه حدود  800هزار تا
خوابگاهی از الگوی آلمانی پیروی
بلندمدت داشته باشیم اما متاسفانه
 900هزار خانوار برآورد میشود بتواند از طریق ساخت مسکنمهر ،خودمالکی و نوسازی
میکند با این تفاوت که در آلمان
فاقد برنامهریزی هستیم .ساز و کار
بافت فرسوده و همچنین سرمایهگذاری بخش خصوصی پاسخ داده شود .برای سال 91
پیش از هر کاری زیرس��اختهای
بازار باید به درستی سیاستگذاری
باید چیزی در حدود  970هزار واحد مس��کونی جدید در کشور ساخته شود که از این
ش��ود .متاس��فانه مرور چند دهه
لونقل آس��ان به ش��هر مورد
حم 
تعداد 300 ،هزار واحد به صورت مسکنمهر و دستکم  100هزار واحد در قالب نوسازی
فعالیت اقتصادی در حوزه مسکن
توجه قرار گرفته ب��ود .اما در ایران
بافت فرسوده ساخته خواهد شد .هماکنون نیز از سهمیه یک میلیون و  600هزار واحد
نشان میدهد که هر کسی توانسته
مساله حمل و نقل و رفت و آمد از
مس��کنمهر در کل کشور بیش از  400هزار واحد به پایان مرحله نازککاری رسیده و
برای کسب درآمد وارد بازار مسکن
شهرکها به تهران مورد بی توجهی
 800هزار واحد در شروع این مرحله انتهایی قرار گرفته است .در بافتهای فرسوده نیز
ش��ود ،بی آنکه نظارت و مدیریتی
قرار گرفت و همین مساله با کاهش
نوس��ازی نزدیک به  70هزار واحد مسکونی در حال تکمیل شدن است که در مجموع
لحاظ ش��ود .چنانچه شاهد بودیم
استقبال شهروندان برای حضور در
حدود نیممیلیون واحد مسکونی به زودی تحویل متقاضیان میشود.
این مناطق همراه ش��د .نکته این
در برنامه توسعه سوم سیاستهای

اس��ت که اگ��ر میخواهید الگوی
آلم��ان را فراهم کنید باید حمل و
نقل و مترو و دیگر وسایل نقلیه را
تامین اعتبار کرده و به مرحله اجرا
درآورید تا دستکم انگیزه مردم برای
خرید خانه و استقرار در این مکانها
بیشتر شود.
فریدون خزاعی :درحالیکه صنعت
س��اخت و س��از ایران با این همه
مشکالت مواجه است میبینیم که
وزارت راه و شهرسازی درهم ادغام
میش��وند که اش��تباه بزرگی بود.
چرا که وزارت مس��کن به تنهایی
در کارش مان��ده ب��ود و ح��اال دو
وزارتخانه باید در یک نهاد فعالیت
کنند .این را رس��ما ب��ه اتاق ایران
نوشتیم .متاس��فانه دنیا به سمت
کوچک کردن و تخصصیتر کردن
سازمانها میرود و آن وقت ما در
ایران دو وزارتخان��ه را درهم ادغام
میکنیم.

بر اس�اس تمام نکات پیش گفته،
بازار مسکن در سال  91با چه فراز و
فرودهایی رو به رو خواهد بود و آیا
اصوال میتوان به آینده این صنعت
در س�ال آینده امی�دوار بود .کمی
درباره چشم انداز سال  91صحبت
کنیم.
کمال اطهاری :در س��ال آینده بازار

پیش به سوی حاشیه نشینی

سخن گفتن درباره بازار ساختمان و مسکن در سال  91مانند
آینده دیگر حوزههای اقتصاد در ایران کاری بس دش��وار است.
آیندهنگری برآمده و محصول تحلیل آمارهای موجود اس��ت و
در فقدان آمار قابل استناد و اطالعات مورد نیاز و افزایش مداوم
قیمتها ،آیندهنگری امکانپذیر نخواهد بود .بر همین اس��اس
برای تحلیل آینده مسکن در ایران همچون تحلیل آینده اقتصاد
علی نوذرپور کشور شاید نتوان چیزی بیشتر از تصویری مبهم ارائه کرد .در
رئیسهیاتمدیره فقدان آمارهای دقیق بیایید وضعیت فعلی صنعت ساختمان در
جامعهمهندسان ایران را با توجه به پروژه مسکن مهر که تاثیری جدی بر آینده
شهرسازایران بازار ساختمان در ایران دارد ،تصویرسازی کنیم تا دریابیم که در
چه مختصاتی قرار گرفتهایم:
نکته اول :پروژه مسکن مهر با افزایش عرضه باعث کاهش تمایل سازندگان مسکن و در
نتیجه رکود نسبی بازار مسکن شده و این رکود هم ثبات قیمت را به همراه آورده است.
دولت این ثبات تحمیلی که نتیجه افزایش عرضه بوده است را مثبت ارزیابی میکند .اما
به واقع ثبات قیمت در اینجا دستاورد مثبتی را به دنبال ندارد زیرا معامالت مسکن در این
سالها از رونق خوبی برخوردار نبوده است و این رکود ضربه زننده به بازار بوده است.
نکته دوم :در دولت هش��تم طرح جامع مسکن با تاکید بر پنج محور تدوین و در قالب
برنامههای توسعهای به تصویب رسید اما دولت نهم و دهم تنها یکی از این سرفصلها،
یعنی همان ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار داد و در شرایط
فعلی این سوال مطرح است که چه کسانی قرار است هزینه اجرایی نشدن و بی توجهی
دول��ت به آن چهار بند دیگر مورد نظر در قالب این برنامه توس��عهای را بپردازد .آیا آن
بیتوجهی نتایج اقتصادی خود را بر اقتصاد کشور و بازار مسکن تحمیل نخواهد کرد؟
نکته سوم :نیاز جامعه به مسکن باید بر اساس شیوههای عقالیی برطرف شود .به اعتقاد
نگارنده و بسیاری کارشناسان اگر بودجهای که برای مسکن مهر اختصاص داده شد به
نوسازی بافتهای فرسوده اختصاص پیدا میکرد ،بخش عمدهای از مشکالت کنونی در
تامین زیرساختها که در پروژه های مسکن مهر حل نشده باقی مانده ،به وجود نمیآمد.
حاشیهنشینی رونق نمییافت و مردم به زندگی در فضاهایی روی میآوردند که از پیش
زیرساختهای فنی و اجتماعی در آن مورد توجه قرار گرفته بود.
نکته چهارم :در شرایط فعلی بازار ،فعاالن عرصه مسکن به طور چشمگیری با افزایش
قیمت واردات برخی از مصالح مورد نیاز ساختمانی مواجه شدهاند که این افزایش قیمتها
در پی افزایش قیمت ارز و بی ثباتی در قیمت طال اتفاق افتاده است .حذف یارانهها در
کنار افت و خیز قیمت ارز به گرانتر شدن مصالح ساختمانی و به تبع آن گرانتر شدن
هزینه ساخت و تولید مسکن منجر شده است .در چنین شرایطی که قیمت تمام شده
مسکن روندی نزولی را طی میکند ،عرضه مسکن مهر به کاهش تقاضا و در نتیجه رکود
بازار منجر میشود .نتیجه چنین اتفاقی رکود تورمی است.
بنابراین ارزیابی من درباره چشم انداز ساخت و ساز در ایران چنین است :روند کاهش
ساخت و ساز در کشور ادامه خواهد یافت و در نهایت گرانی قیمت مسکن در سال 91
در کمین است.

فری�دون خزاعی :وضعیت آینده مسکن اصال خوب
نیست .همانطور که وضعیت امروز مسکن نیز خوب
نیس��ت .باید برنامه شش ماهه بگذاریم و تا پیش از
اینکه این بیماری مسری و عفونی به دیگر بخشها
نف��ود کند به س��رعت جلوی پیش��رفت بیماری را
بگیریم .به طور مشخص ممکن است که سرمایه دار
کم داشته باشیم اما سازنده خوب زیاد داریم .سوال
این اس��ت که در این ش��رایط چرا بانکهای ما وارد
این کار نمیش��وند تا از ابتدای کار با پیمانکار وارد
کار ش��ده و همراهش باشند .انباشته شدن پول در
بانکهای ما به زیان توس��عه کشور است و هر طور
ش��ده باید این پولها را در بازار و صنعت وارد کرد.
اقتصاد ما در ش��رایط کنونی به راهب��ری نیاز دارد.
راهبری که چشماندازی روشن و مبتنی بر واقعیت
را ترسیم کند.

ایرج رهبر:
افزایش قیمت تمام
شده مسکن در
شرایطی به دنبال
شرایط تورمی در
بازار اتفاق میافتد
که متناسب با
آن افزایش قیمت
مسکناتفاق
نیفتادهاست

نگر
آینده

این چه هس��ت بدتر خواهد شد .چه باید کرد؟ باید
این بار به جای پیگیری سیاستهای ورود به بخش
مس��کن مهر تالش شود تا نسبت به بهسازی بافت
فرسوده کشور اقدام شود .ساختمانهایی مبتنی بر
دانش مهندسی و سیستم صرفه جویی ساخته شود
که در این ش��رایط هم بازار خوبی برای انبوه سازان
و مش��اوران و پیمانکاران به وجود خواهد آمد و هم
میلیاردها دالر صرفه جوی��ی برای آینده اقتصاد در
تحریم ایران به وجود میآید و در کنار آن نیز افزایش
رشد اشتغال در کش��ور محقق شود .مسووالن باید
به جای تعجیل همیشه این بار مکثی کنند و عمق
فاجعه را دریابند .بازسازی بافت فرسوده نباید اینطور
باشد که تنها ماکت را عوض کنیم مانند افتضاحی که
در پروژه نواب دیدیم و طرح در نهایت به افزایش آمار
آسیبهای اجتماعی رسید .نمیشود آدم بی سواد و
بی مهارت را با لباس جدید نو نوا کرد .صنعت مسکن

ایرج رهبر :پی��ش بینی آینده
مس��کن از ه��ر زوایهای دش��وار
است .چرا که ما به عنوان انجمن
انبوه س��ازان شاهد بس��یاری از
اتفاقها هستیم و به تبع وضعیت
چندان مس��اعدی را نیز ترسیم
نمیکنیم .اما به هر ش��کل هنوز
هم امیدوارانه پیشنهادهای خود
را برای بهبود وضعیت موجود به
بخش دولت��ی ارایه میکنیم .در
طرح پیش��نهادی ما دهکهای
توانمند جامعه م��ورد نظرند که
از سویی نمیخواهند وارد مقوله
مسکن مهر شوند و اعتبارات مالی
بیشتری برای خرید و تملک خانه
در اختیار دارند و از س��وی دیگر
به تسهیالت دولتی عالقهمندند و
دولت با حمایت از این گروه هدف
نیز میتواند تحرکی دیگر به بازار
مسکن ببخش��د و آن را از حالت
رکود خارج کند .ارایه تسهیالت
بانکی و تزریق برخی منابع مالی
به این بخ��ش میتواند از جمله
سیاستهای مالی دولت در این
راس��تا باش��د .دغدغههای پیش
روی انبوه سازان در همین حال
نیز تورم موجود در بازار و مصالح
ساحتمانی اس��ت که هر لحظه
آسیبهای جدیتری را متوجه
انبوهسازانمیکند.افزایشقیمت
تمام شده مسکن در شرایطی به
دنبال شرایط تورمی در بازار اتفاق
میافتد که متناسب با آن افزایش
قیمت مسکن اتفاق نیفتاده است.
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مسکن ما تحت هر شرایطی بازار پر
رونقینخواهدبودچراکهتنشزدایی
داخلی و خارجی فرایندی دارد که
بای��د طی ش��ود و این مس��اله به
دیپلماس��ی و سیاستهای داخلی
و خارجی کشور ما باز میگردد که
در هیچکدام نشانه های مثبتی به
چشم نمیخورد .سه سال پیش من
ورود مسکن به مرحله رکود تورمی
را پیشبینی کردم حال آنکه همه
میگفتند مسکن رو به رونق میرود.
استادان برجسته اقتصادس��نجی وضعیت ده سال
مسکن را در سیستمهای اقتصاد سنجی آورده بودند
و بر اس��اس آن از رونق بازار مسکن خبر داده بودند.
اما شرایط عمومی کشور در آن فاکتورها نیامده بود.
توجهی نمیشود که تا چندی دیگر رجحان نقدینگی
در شرایط سیاسی ناروشن تولید مشکل خواهد کرد.
بنابراین چش��م انداز چندان برای بخش مسکن ما
درسال  91امیدوار کننده نیست .با ساز و کار در نظر
گرفته شده در مسکن مهر نیز ما راه به جایی نخواهیم
برد و دولت باید با تاکید برمشارکت کارشناسی یک
بار هم که شده بیاید و اقدامات تکراری و بی ثمری
مانند افزایش س��قف وام را از دستور کار خود خارج
کند و به گروه های کارشناسی و متخصص در حوزه
مس��کن روی بیاورد .متاسفانه شرکتهای مشاور و
پیمانکار زیادی در حال ورشکستگی به سر میبرند
و اگر دولت زودتر به فکر تغییر نباش��د ،وضعیت از

اگر زمین گیر ش��ود ،نشانههایش
دیرتر در صنایع دیگر بروز مییابد
اما وقتی که بروز کند ،فاجعه آفرین
خواهد بود .مسکن ما تا زانو در گل
رفته و اگر وض��ع را همینطور رها
کنیم تا چندی دیگر کامال در گل
فروخواهد رفت.
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پرونده ویژه

کمبودنقدینگی
مشکلیجدی
است که صنعت
خودرو سازی
در سال  91با آن
درگیر خواهد بود.
در گذشته به دلیل
پیش فروش کردن
خودروها کمتر
با مساله کمبود
نقدینگیمواجه
بودیم

کمبود نقدینگی ،اولین مشکل خودروی داخلی
چشم انداز و مشکالت صنعت خودرو در سال 91
صنعت خودرو ،یکی از صنایع
پیش برنده در کشور ما است
که در طول  15سال گذشته،
رشدی  20درصدی را تجربه
کرده است .این در حالی است
که در س��الهای اخیر شاهد
محمدرضانجفیمنش بودهایم که درصد رش��د این
عضوهياتنمايندگان صنعت به میزان قابل توجهی
اتاقتهران کاهش یافته اس��ت .گرچه از
نظر تعداد ،افزایش خودروهای تولید ش��ده را ش��اهد
بودهایم .برای روش��نتر ش��دن این مس��اله و ترسیم
چشمانداز روبرو خوب است که نگاهی به میزان تعداد
خودروهای تولید ش��ده در یکی دو سال اخیر داشته
باشیم .ما در سال  89یک میلیون و  600هزار خودرو
در داخل تولید کردهایم که احتماال این تعداد در سال
 90با افزایش  100هزار خودرو به تعداد یک میلیون
و  700هزار خواهد رس��ید .حاال اگر زمانی را در نظر
بگیریم که ما با تولید  50هزار خودرو در س��ال شروع
کردیم ،میبینیم که دارای رش��دی حدود  25تا 30
درصد بودهایم .اما در سال گذشته رشد تولید خودرو
در کشور ما به پنج درصد تنزل کرده است که متاسفانه
این روزها شاهد کاهش همین میزان نیز هستیم و در
صورت ادامه این روند و برخی مشکالتی که این روزها
صنعت خودروس��ازی با آنها دست به گریبان است
رشد س��ال  91کمتر از پنج درصد خواهد بود .چرا و
چه باید کرد؟
بازار خ��ودرو در ایران در غیاب صادرات در حال
نزدیک ش��دن به حالت اشباع اس��ت .در حال
حاضر بیشتر متقاضیان خودرو در کشور ما متقاضی
خری��داری کردن خودروهایی با قیم��ت باالتر از 10
میلیون تومان هس��تند که این نوع از تقاضا در کنار
تقاضای خودروهای لوکس که دارای قیمتی باالتر از
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 20میلیون تومان هستند در حال افزایش است .این
مس��اله باید در تنظیم وضعیت این بازار همواره مورد
توجه قرار داشته باشد.
ثابت بودن نرخ ارز ،از جمله مواردی بود که باعث
آسیب دیدن تولیدات ما طی سالهای گذشته
میشد .چرا که این مساله موجب میشد که کاالهای
وارداتی بر تولیدات داخلی مزیت داشته باشند.
کمبود نقدینگی مشکلی جدی است که صنعت
خودرو سازی در س��ال  91با آن درگیر خواهد
بود .در گذشته به دلیل پیش فروش کردن خودروها
کمتر با مساله کمبود نقدینگی مواجه بودیم اما در حال
حاضر به دلیل فروش خودرو به صورت ش��رایطی که
بخش��ی از مبلغ را در زمان خری��د و باقی آن به طور
اقساطی دریافت میشود نقدینگی این صنعت دچار
مشکل شده است.
محدودیت در گش��ایش اعتبار اسناد ارزی برای
وارد کردن مواد اولیه مورد نیاز مس��اله دیگری
اس��ت که با آن مواجه خواهی��م بود .برای جبران این
نقیصه مجبوریم که تب��ادالت مالی مان را به صورت
حواله ای انجام دهیم که این روش هم دارای مشکالت
خاص خود اس��ت .ازجمله اینکه مجبور هستیم کل
مبلغ را به صورت نقدی پرداخت کنیم.
مس��اله دیگر عدم کفایت سرمایه بانکها برای
قانون «بال» است .میدانیم که طبق این قانون
بانکها تنها میتوانند  20درصد از اعتبارات خود را به
صورت تسهیالت به متقاضییان شان پرداخت کنند که
البته برای صنعت خودرو حتی از این هم کمتر شده
و به  15درصد تنزل یافته اس��ت .در این میان مساله
«ذینفع واحد» هم مطرح اس��ت که طبق آن تمامی
زیر مجموعه های یک واحد صنعتی ،فقط میتوانند
از یک تسهیالت بانکی برخوردار شوند که این مساله
اگر تداوم داشته باشد و برای اصالح آن اقدامی نشود،
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بیتردید واحدهای خودرو س��ازی را در س��ال  91با
مشکل مواجه خواهد ساخت.
خودرو جزو کاالهای اساسی محسوب نمیشود،
دخالت دولت در قیمت گذاری آن توجیه چندانی
ندارد .بنابراین فکر میکنم اگر دولت این اقدام را انجام
ندهد در سال  91این صنعت با مشکالت جدی رو بهرو
خواهد شد .این مساله از آن جهت دارای اهمیت است
که اکنون قیمت برخی از خودروها پایینتر از قیمت
بازار است .طبیعی است که در چنین شرایطی مردم
به سراغ خریداری کردن چنین خودروهایی بروند .این
روند باعث به هم زدن نظم صنعت میشود.

6

اگر اراده قوی برای حل مس��ائلی که اش��اره شد،
وجود داش��ته باشد در سال آینده ظرفیت تولید یک
میلیون و  900هزار خودرو را در کشور داریم که البته
دستیابی به آن ،در درجه اول مستلزم حل شدن مساله
نقدینگی واحدهای صنعتی است .مرحله بعدی اقدام
الزم برای خروج خودروهای فرسوده با درنظرگرفتن
تسهیالت مناسب اس��ت و در مورد مشکالت تامین
مواد اولیه ظاهرا کار چندانی نمیتوان کرد مگر اینکه
دول��ت همانطور که اعالم کرده بتواند مواد اولیه مورد
نیاز خودروسازان را با قیمت مرجع در اختیارشان قرار
دهد .به هر حال همه میدانیم که صنعت خودروسازی
یک صنعت پیش برنده اس��ت و ح��دود چهار درصد
تولی��د ناخالص مل��ی ما را تش��کیل میدهد که اگر
بخواهیم تولید صنایع دیگری که به طور غیر مستقیم
مرتبط با آن هستند را نیز محاسبه کنیم ،میزان تولید
ناخالص آن به حدود یازده و نیم درصد خواهد رسید.
بنابراین صنعت خودرو سازی در کشور ما از اهمیت و
حساس��یت بسیار باالیی برخوردار است که باید برای
آینده آن برنامه ریزی مش��خصی داشت و برای رفع
مشکالت آن اقدامات الزم را انجام داد.

ناامنی در کمین اقتصاد
تاملی در چشم انداز تولید در سال  91و توصیههایی که نباید از نظر دور داشت
علی نقیب
عضوهیاتنمایندگان
اتاقتهران

نگر
آینده
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در سالهای گذشته اقتصاد کشور ما دستخوش
تغییرات زیادی بوده است .این تغییرات در مقاطعی
موجب رشد و شکوفایی اقتصاد شده و در مواردی
نی��ز فض��ای کس��ب و کار و اقتصاد را به س��مت
سراش��یبی و انحطاط س��وق داده است .دو عامل
اصلی را میتوان موجب بوجود آمدن شرایط فوق
دانست .عامل اول فشارها و تحریمهای خارجی و
عامل دوم ساختار اقتصادی کشور که تحت تأثیر
سیاستهای اقتصادی حاکم است .از طرفی به رغم

گذشت چند سال از ابالغ قانونی اجرای اصل ،44
هنوز بیش از  80درصد از صنایع کشور در مالکیت
دولت یا در تصدیگری تصمیمات دولتی است .در
چنین شرایطی اقتصاد سالم وآزاد حاصل از رقابت
در بازار و تعیین قیمتها به واسطه عرضه و تقاضا
به نظر کمرنگ میآید و این خود ترمزی بر رونق
بوکار و
اقتصادی و ظهور کارآفرینان در عرصه کس 
اش��تغالزایی خواهد بود .بر همین اساس میتوان
وضعیت صنعت شوینده ،بهداشتی و آرایشی را در

س��ال گذشته و چش��م انداز آن را در سال  91به
طور خالصه مورد مطالعه و بررس��ی قرار داد .این
صنعت که مکمل صنعت دارو در س�لامت جامعه
اس��ت ،موقعیت و توان تولیدی بس��یار خوبی در
صنایع کشور دارد چه از لحاظ قدمت و بومی بودن
صنعت در کش��ور که عمر آن به بیش از نود سال
میرسد و چه از لحاظ سرمایهگذاری صورت گرفته
و نوآوریهای ارزشمند انجام شده که امروز بسیاری
از مواد اولیه آن در داخل کشور تولید میشود و چه

اعتماد یا تقابل؟
چشم اندازی از اقتصاد سیاسی ایران در سال 1391

2

3

درحالیکه
مسئوالنسیاسی
و اقتصادی دولت
از آمادگی خود
برای اجرای
مرحله دوم قانون
هدفمندی خبر
میدهند ،هیچ فرد،
سازمان یا گروهی
از نیات و اهداف
دولت در این زمینه
خبر و گزارش قابل
اعتنایی در دست
دارد تا بر اساس
آن بتواند دورنگری
حتی یک ساله
انجام دهد؟

تولیدکنندگانوکارآفرینان.
 ب��ه وج��ود آوردن فضای امن و س��الم برای تولیدکنن��دگان و اطمین��ان خاط��ر دادن ب��ه آنه��ا در
عادیسازی مسیر تولیدات و رفع مشکالت
 -جلب اعتماد مردم به بازار سرمایه

به نظر میآید وضعیت اقتصادی کش��ور در سال 91
تحت تأثیر اتفاقات پایان سال  90باشد و چنانچه تدابیر
الزم برای عادی سازی روابط اقتصادی اندیشیده نشود،
ن��ا امنی در اقتصاد افزایش مییابد و به تبع آن تورم باال
میرود که خود مش��کالت فراوانی ب��رای دولتمردان و
بنگاههای اقتصادی به همراه خواهد داشت .این مختصر
تنها به عنوان نمونه ذکر شد و چنانچه مشغله هر گروهی
در صنع��ت در یک کارگروه کارشناس��ی متش��کل از
دستاندرکاران آن صنعت عارضه یابی گردد و موفقیتها
و مش��کالت آن مورد بررس��ی قرار گیرد میتوان نتایج
خوبی جهت رشد صنایع به دست آورد.

نگر
آینده

از نظر قدرت صادرات به بازار کش��ورهای همسایه
ک��ه در موقعیت مناس��بی قرار دارد .چند س��ال
گذشته تحت تأثیر سیاستها و تصمیمات دولتی
این صنعت فراز و نشیبهای زیادی را تجربه کرده
است .در مقاطعی که رقابت در بازار تعیینکننده
قیمت محصوالت بوده و همچنین دولت حمایت
خود را از صنعت چه از نظر ایجاد تعرفه الزم برای
ورود کاالهای مشابه و چه از لحاظ برخورد جدی با
ورود کاالهای قاچاق به انجام رسانده است ،شاهد
رشد و شکوفایی خوبی بودهایم .ولیکن در مقاطع
زمانی که دولتمردان به دلیل نگرانی از بازار مصرف
و برخی مالحظات دیگر دخالته��ای فراوانی در
عرصه خرید م��واد اولیه و قیمتگذاری در فروش
کاال یا سهمیه بندی داشتهاند شاهد رکود صنعت
و حتی به تعطیلی کشیدن بسیاری از کارخانجات
تولیدی مذکور بودهایم.

در نیمه پایانی سال  90با افزایش ناگهانی نرخ ارز و
کاهش ارزش پول ملی و دخالت بیش از حد دولت در
بازار در چند ماه گذشته و در برخی موارد تصمیمات
سریع و غیر کارشناسی شاهد کمبود و ایجاد بازار سیاه
برای برخی از مواد اولیه ضروری کارخانجات (از جمله
پلی اتیلن) بودیم .به نظر میرسد در چنین شرایطی
که احتماال در چشم انداز سال  91نیز میتوان انتظار
تداومش را داشت دولت باید حساسیت بیشتر به خرج
دهد و تدابیر قاطعانه بیاندیشد .از جمله تدابیری که
میبایست انجام شود:
 برخورد قاطع و سختگیرانه باعوامل سوء استفادهکننده از وضعیت به وجود آمده مانند محتکران و رانت
خواران که از عوامل پیش آمده سوءاستفاده میکنند.
 جلوگیری و یا س��ختگیری از ورود کاالهای غیرضروری (با ایجاد تعرفههای باال)
 -انج��ام به موقع تعهدات و وعدههای داده ش��ده به
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هیچ قدرت مادی ساخته
ش��ده به وس��یله جامعه
های بش��ری در تاری��خ بلند و
طوالن��ی انس��ان توانایی توقف
زمان را نداشته و نخواهد داشت.
این بیقدرتی مح��ض در برابر
محمدصادق جنان صفت چرخش زمان و س��پری شدن
روزگار ،به اف��راد و جامعههای
هوش��مند یاد داده است برای سازگار ش��دن و به دست
آوردن کامیابی بیشتر در آینده ،برنامه تهیه و نقشه بریزند.
مقوله دورنگری از همین جا پدیدار ش��ده و جامعه های
هوش��مند برای حتی دورترها و مث ً
ال  20س��ال آتی خود
برنامه و نقشه راه تدارک می بینند .جامعه ایران نیز هرگز
نمیتواند از سپری شدن زمان جلوگیری کند و تهیه برنامه
برای آینده را اجتنابناپذیر میداند .اکنون در شرایطی که
س��ال  1391به زودی از راه میرس��د ،کدام چشمانداز را
میتوان ترسیم کرد؟
پیش از اینکه درباره سال  1391بحث کنیم دو نکته
را باید در کانون توجه قرار دهیم :نکته نخس��ت این
است که ترسیم دورنمایی از سال  1391بدون ارزیابی دقیق
کارنامه س��ال  -1390و حتی سالهای پیش از آن کاری
بیفایده خواهد بود .دوم اینکه ،به دالیل گوناگون تاریخی و
سیاسی دولت در ایران پرچمدار و عامل اصلی تولید بوده و
این مساله هنوز پابرجاست .بنابراین ،برای ترسیم دورنمای
سال  1391در حوزه های گوناگون از جمله حوزه کسب و
کار و معیشت شهروندان نگاهی از سر اشاره به کارنامه دولت
در این حوزه میاندازیم .برای ارزیابی کارنامه دولت در سال
 1390میتوان فهرستی از وعدهها و عملیات محقق شده
در چارچوب و عدهها و قانون و مقررات ردیف کرد که نیاز به
زمان بیشتری دارد .برای اجتناب از طوالنی شدن مطلب ،اما
میتوان چند شاخص را انتخاب و درباره ناکامی یا کامیابی
آنها نوش��ت .به نظر میرسد شاخص اعتماد که به مقوله

کیفیت سیاستگذاری و اجرا برمیگردد از شاخصهای قابل
ارزیابی کارنامه دولت باش��د .واقعیت این اس��ت که مقوله
اعتماد میان دولت و نهاده��ای مدنی (خانوادهها ،بنگاهها،
احزاب و تشکلهای مدنی) سایه خود را بر هر مقوله دیگری
انداخته و میاندازد .اگر نهاد دولت و جامعه مدنی نس��بت
به یکدیگر اعتماد نیرومند ،با ثبات و بالنده نداشته باشند،
عناصر و ش��اخصهای دیگر سس��ت و بیپایه خواهد بود.
ارزیابی کارنامه دولت در اینباره در سالهای اخیر و در سال
 1390نشان میدهد که وفاداری به عهد و پیمان از سوی
دولت با نهادهای دیگر به ویژه بنگاهها درجه خلوص کمی
نشان میدهد .نهاد دولت در سالهای اخیر بر خالف آنچه
میگوید ،توانایی محقق کردن وعدهها و قانون را نداشته یا
نخواس��ته است که داشته باشد .به طور مثال :در حالی که
قانون هدفمند کردن یارانهها ،دولت را مکلف کرده بود 30
درصد از درآمدهای حاصل از آزاد سازی قیمت حاملهای
انرژی را به بخش تولی��د و صنعت بدهد ،دولت از این کار
اجتناب کرد و صدای تولیدکنندگان و حتی اعضای مجلس
قانونگذاری را نش��نید .یک مثال دیگر درباره جلوگیری از
فساد اداری و اقتصادی است که دولت نتوانست مانع از رشد
فساد ش��ود و معلوم شد که از سپردههای شهروندان فقط
یک قلم و توس��ط یک گروه کوچک  3هزار میلیارد تومان
برداش��ت شده است .از س��وی دیگر و در حوزه ارز و پول،
دولت نتوانست به وعده کاهش یا تثبیت نرخ ارز عمل کند
و اغتشاش ارزی پدیدار شده در زمستان  ،1390عدم تعادل
جدی در کسبوکار شهروندان پدیدار کرد .دولت دهم در
حوزه دستیابی به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری نیز به
هدفهای پیشبینی شده دست نیافت.
با توجه به آنچه در س��طور باال نگاشته شد میتوان
دورنمای��ی از رویدادهای احتمالی س��ال  1391در
حوزه کیفیت سیاستگذاری را تا اندازه ای دید:
اول :بر پایه آنچه در اسفند ماه  1390دیده میشود ،بودجه
سال  1391معلوم نیست چه جهت و سویی برای حرکت

خواهد داش��ت و این مساله دش��واری خواهد بود .وقتی
سمت و س��وی بودجه  1391نامشخص است ،نهادهای
مدنی باید بر پایه کدام اصول یک س��اله برای خود برنامه
تهیه کنند؟ بودجه ساالنه مهمترین سند مالی و سیاسی
دول��ت به حس��اب میآید اما دولت ده��م برخالف همه
پیشبینیها و فش��ارهایی که از ناحیه مجلس بر آن وارد
ش��ده حاضر نشد الیحه بودجه را  15آذر ماه  1390ارایه
کند و کار به اینجا رس��ید که جامعه مدنی برای رونمایی
از اهداف و برنامههای دولت باید همچنان منتظر باش��د.
یک موضوع بس��یار با اهمیتی که هنوز سمت و سوی آن
مشخص نیست اهداف و برنامههای دولت در اجرای مرحله
دوم قانون هدفمند س��ازی یارانههاست .آیا در حالی که
زمستان  1390را پشت سر میگذاریم و مسئوالن سیاسی
و اقتصادی دولت از آمادگی خود برای اجرای مرحله دوم
قانون یاد شده خبر میدهند ،هیچ فرد ،سازمان یا گروهی
از نی��ات و اهداف دولت در این زمینه خبر و گزارش قابل
اعتنایی در دست دارد تا بر اساس آن بتواند دورنگری حتی
یک ساله انجام دهد؟
دوم :اگ��ر دول��ت بخواهد در یک غافلگی��ری دوباره و در
ش��رایطی که ک موکیف اهداف مرحل��ه دوم اجرای قانون
آشکار نشده است دست به اقدام بزند ،چه خواهد شد؟
سوم :در ترسیم دورنمای سال  1391نمیتوان از موضوع
تحریم اقتصادی غرب علیه ایران به سادگی عبور کرد .این
مقوله ای بس��یار با اهمیت در دورنگری حتی یک س��اله
است و فعاالن صنعت ،بازرگانی ،حمل ونقل ،بانک و بیمه
و ...باید تحوالت آن را با کمال دقت ارزیابی و نتایج آن را در
معادالت کسب و کار خود لحاظ کنند .واقعیت این است
که ادامه روند فعلی در موضوع تحریم ،کسب و کار جامعه
ایرانی را با دشواریهای بیشتر مواجه خواهد کرد.
چهارم :نرخ ارز ،نرخ س��ود بانکها و نرخ مالیات هر کدام
به نوبه خود بر رفتار و برنامههای احتمالی بنگاهها در سال
 1391موثر خواهد بود .بخش خصوصی ایران در حالی به
استقبال س��ال  1391میرود که نمیداند نقشه و برنامه
دولت در برابر نهادهای اصلی بخش خصوصی به ویژه اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن چیست؟ در صورتی که دولت
در س��ال آینده بخواهد رویه و نقش فعلی در برابر بخش
خصوصی که تقابل و نادیده گرفتن است را ادامه دهد ،باید
منتظر روزهایی سخت باشیم.
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پرونده ویژه

ميتوانيم برتر باشيم اگر بخواهيم
بايدها و نبايدهاي انرژی در چشمانداز سال 91

بخشخصوصی
بایدبتواند
روی خطوط
انتقالسراسری
سرمایهگذاری
كرده و اجازه
بهرهبرداری از
آن را داشتهباشد
و با ایجاد شبکه
برق و مخابرات
سراسری که در
کنار آن وجود دارد
آنقدر برق مازاد
تولید کند که
تعیینکنندهقیمت
برق در منطقه
باشد

نگر
آینده
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صنایع برق و آب و نفت و گاز و
بطور کلی انرژی ،در سالهای
اخی��ر دچ��ار چالشه��ای
مدیریتیشدهاست.اختالفات
بی��ن مجل��س و دولت روی
مباحث اقتصادی و نرخ تورم
عوضمحمدپارسا و نهایتاًتصمیم مجلس هشتم
عضوهياتنمايندگان مبنی بر ثابت نگهداشتن نرخ
اتاقتهران حاملهای انرژی باعث ش��د
که منابع مالی وزارت نیرو و نفت دچار کسری شود.
صنعت برق به عنوان یک صنعت پیشرو که در سی
سال اخیر حدودا ًبه 95درصد خودکفایی رسیدهاست و
هم اکنون در بخش خدمات فنی و مهندسی بیشترین
رقم صادراتی را به خود اختصاص دادهاست ،در صورت
مهیا بودن شرایط ،میتوانست چندین برابر ارقام فعلی
در صادرات عملکرد داشتهباش��د اما کسری بودجه و
عدم پرداخت بدهی به تولیدکنندگان و پیمانکاران نه
تنها رش��د این صنعت را متوقف كرد بلکه تعدادی از
شرکتها کام ً
ال تعطیل شده و تعداد زیادی هم به ناچار
کاهش نیرو داده و تعداد زیادی متخصص که روی آنها
سرمایهگذاری شدهبود ،بیکار شدند و نخبهها به خارج
مهاجرت کردند .نهایتاً اینکه این کسری بودجه باعث
توسعه نامتوازن این صنعت شدهاست .حدود  65هزار
مگاوات ظرفیت مصوبه تولید برق در کشور وجود دارد
در حالی که در پیک بار از حدود  40هزار مگاوات این
تولید استفاده کردهایم .به دلیل کمبود بودجه و عدم
اجرای خطوط انتق��ال ،در بخشهايي انرژی حبس
شده داریم و قادر نیستیم از ظرفیت نیروگاهی به طور
مطلوب استفاده و انرژی الکتریکی آنرا به خارج صادر
کنیم ،اگر بودجه کافی در وزارت نیرو وجود داش��ت
صنعت برق در شرایط فعلی میتوانست حدود حداقل
 3میلیارد دالر برق به کشورهای همسایه صادر کند.
موقعیت جغرافیایی کشور ایران گونهاي است که
میتواند از اختالف افق شرق و غرب و اختالف فصل
شمال و جنوب استفاده کند و بهواسطه اختالف افق
شرق و غرب کش��ور در ساعات پیک مصرف ،انرژی
الکتریکی را از کشورهای همسایه که در پیک مصرف
نیستند ،به کشوری که در پیک مصرف است منتقل
کند .در زمستان ،برق کشورهای جنوب خلیجفارس را
به کشورهای همسایه شمالی ترانزیت کرده و عکس
این عمل را در تابستان انجام دهد .اگر چنانچه دولت
و مجلس و بخش خصوصی بتواند با سیاستگذاری
و تدوین قوانین جدید شرایط را برای سرمایهگذاری
بخش خصوصی آماده س��ازند و رهاسازی انجام شود
و قیمتها واقعی ش��ود ،کش��ور میتواند هاب انرژی

منطقه ش��ود و میلیاردها دالر درآم��د ارزی حاصل
شود .ضمن اینکه تمامی کشورهای همسایه نیاز دارند
که ش��بکه برقش��ان به ایران وصل شود و عمده آنها
میتوانند دریافتکننده برق از ايران باشند .ترکیه و
عراق در ده س��ال آتی به حدود  30هزار مگاوات برق
نیاز دارند و آمادهاند که خریدار برق از ايران باش��ند؛
همین طور پاکس��تان ،هندوس��تان و افغانستان هم
میتوانند جزو خریداران برق کشور ما باشند؛ منافع
جنبی اتصال شبکههای سراسری برق هم در زمینه
مخابرات و انتقال اطالعات قابلتوجه است .در بخش
زیادی از خطوط انتقال برق ،شبکه مخابراتی از طریق
فیبرنوری وجود دارد ک��ه درحالحاضر فقط از پنج
درصد این ظرفیت استفاده می شود .اگر از صددرصد
آن اس��تفاده کنیم درآمد این ش��بکه مخابراتی به
میلیارده��ا دالر ارزش افزوده بالغ میگردد .در برنامه
بیست ساله مقرر بودهاست که سالیانه دوونيم درصد
رشد از محل بهرهوری باشد.
عدم افزایش نرخ ارز متناسب با تورم در سالهای
گذش��ته باعث عدم رش��د کافی در صادرات در این
حوزه شد و حتی واردات نسبت به سالهای گذشته
افزایش یافت؛ اگر نرخ ارز تعادلی نباشد و برای تعیین
آن کار علمی انجام نش��ود تولید لطمه میبیند ،کما
اینکه تاکنون تولید لطمات زیادی از این بابت متحمل
شدهاس��ت .برای آینده و سال  91تمامی تالش باید
مص��روف افزایش بهرهوری و ص��ادرات در این حوزه
باشد .به دلیل تحریمها ،تمام توجه این صنعت باید
به صادرات انرژی الکتریکی به کش��ورهای همسایه
معطوف شود .توجه داشته باشیم که صادرات برق به
کشورهای همسایه عالوه بر شکوفایی در حوزه اقتصاد
باعث ایجاد امنیت برای کش��ور هم میشود .درواقع
امنیت کش��ور با امنیت همس��ایگان گره میخورد
و ش��کل روابط سیاس��یمان را با همسایگان بهبود
میبخشد چراکه عرضه برق و آب جزو نیازهای اولیه
همه جوامع هس��ت و کمبود آن امنیت اجتماعی و
سیاس��ی را دچار مشکل میس��ازد .در حوزه آب هم
عیناً مثل برق موقعیت جغرافیایی کش��ور حس��اس
است ،باید آب تاجیکستان و گرجستان را به کشورمان
وارد کنیم و از طرف دیگر این ماده حیاتی با ارزش را
به کشورهای همسایه جنوبی بفروشیم.
در حوزه گازرسانی هم باید با اصالح شبکه گاز از
تلفات گاز جلوگیری نماییم .با مصرف بهینه در حوزه
انرژی ،از طریق تغییرات در س��بک بنای ساختمان،
بتدریج با کمترین مصرف و با اس��تفاده از انرژیهای
نو از آلودگی محیطزیس��ت هم جلوگیری نماییم و
با برنامهریزی ،تولیدات انرژی را به سمت انرژيهای

غیرآالینده محیطزیس��ت مانند انرژی خورشیدی،
بادی ،آبی و غیره ببریم .کش��ور ما پتانس��یل تولید
ظرفیت  130هزار مگاوات انرژی خورشیدی و حدود
 40ه��زار مگاوات انرژی بادی را دارد .توجه داش��ته
باشیم که به دلیل مالیاتی که ارگانهای بینالمللی بر
تولید منوکس��یدکربن میگذارند ،اگر تا بیست سال
آینده بیشترین تولید انرژی از محل انرژیهای نو مثل
انرژی خورشیدی ،بادی ،آبی و غیره نباشد ،اقتصادمان
از بهرهوری خارج خواهدشد و هزینههای سنگینی را
غیر مستقیم ،آالینده ها به ما تحمیل خواهندنمود.
در ح��وزه انرژی وزارت نفت و نیرو اگر تبدیل به
یک وزارتخانه شوند ،خیلی راحتتر برنامهریزیهای
این حوزه انجام میگردد .در میادین مشترک نفت و
گاز که کشورهای همسایه در حال برداشت سریعتر از
میادین مشترک هستند ،دولت میتواند استخراج گاز
را ب��ه بخش خصوصی واگذار كند و بخش خصوصی
حداقل در کوتاهمدت با استخراج گاز و تبدیل آن به
ب��رق از طریق ایجاد نیروگاه ،میتوان��د آنرا با ارزش
اف��زوده باالتر به صورت برق ص��ادر نماید .باتوجه به
اینکه در شرایط تحریم کشور ،تقریبا همه تجهیزات
نیروگاهی و خطوط انتقال در ایران تولید میش��وند،
بخش خصوصی میتواند با سرمایهگذاری روی میادین
نفتی ،سریعا گاز را به برق تبدیل كند و سرمایهگذاران
در میانمدت ،با تبدی��ل گاز به ارزش افزوده باالتر از
ب��رق ،ضایعات گاز را صرف تولید برق نموده و باز هم
بهرهوری در میادین نفتی را رشد داد.
بخش خصوصی باید بتوان��د روی خطوط انتقال
سراسری سرمایهگذاری كرده و اجازه بهرهبرداری از آن
را داشتهباشد و با ایجاد شبکه برق و مخابرات سراسری
که در کنار آن وجود دارد آنقدر برق مازاد تولید کند
که تعیینکننده قیمت برق در منطقه باشد.
دول��ت باید ب��ا دریافت حق مالکان��ه اندک روی
استخراج گاز ،دست بخش خصوصی را باز بگذارد ،تا
قیمت تمام شده تولید برق خیلی ارزانتر از کشورهای
همسایه تمام شود ،بنحوی که بخش خصوصی بتواند
قیم��ت فروش ب��رق را آنقدر پائی��ن تعیین کند که
بصورت اجتنابناپذیر ،همسایگان مصرفکننده برق
کشورمانباشند.
اینگونه سیاس��تگذاری ،عالوه بر کمک به رش��د
اقتصادی و ایجاد اش��تغال ،به ایجاد امنیت پایدار در
منطقه کمک خواهد كرد؛ چرا که با برقرس��انی به
کشورهای همسایه ،بستر رشد اقتصادی همسایگان
ه��م آماده میش��ود و کارآفرینان ایران��ی میتوانند
تولیدات کشور را که نیاز به برق دارند ،به کشورهای
همسایه صادر كنند.

سايه روشنهاي بورس
پيشبيني واكنشهاي بازار بورس به تحوالت اقتصاد ايران در سال 91
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شماره یازدهم  /بهمن و اسفند 90

بازار بورس در س��ال  1390ش��روع بسیار خوبی
داشت بهطوریکه در فروردینماه حجم معامالت به
 28140میلیارد ریال رسید که میانگین روزانه 1481
میلیارد ریال را نش��ان میدهد .شاخص کل بازار نیز
در فروردین ماه رشدی  11/5درصدی را تجربه کرد
و به  26481واحد رس��ید اما این روند رشد فزاینده
در اردیبهشت ماه متوقف ش��د و روند نزولی بازار در
بقیه ایام سال کمو بیشادامه داشته است بهطوریکه
شاخص کل در  30بهمن ماه  1390به  24878واحد
رس��ید که نشاندهنده رش��د  4/7درصدی در یازده
ماهه منتهی به  30بهمن است .این درحالی است که
شاخصکل در طی سال  1389رشدی  85درصدی
داشت .نمودار شماره یک روند تغییرات شاخص کل در
یازده ماه منتهی به  30بهمن را نشان می دهد .ارزش
کل معامالت در  11ماهه  1390به  241770میلیارد
ریال رسید .این درحالی است که ارزش کل معامالت
بازار در س��ال  1389معادل  233715میلیارد ریال
بودهاست که نشاندهنده این است که علیرغم اینکه
بازار رشد چندانی را تجربه نکرده ولی ارزش معامالت
تا کنون رش��دی  3/4درصدی داشته است .متوسط
ارزش معامالت روزانه در یازده ماهه س��ال 90معادل
 1074میلیارد ریال بودهاست .این درحالی است که
در سال  1389متوسط ارزش روزانه معامالت 1029
میلیارد ریال بودهاست.
ارزش روز ب��ازار ( )Market Capدر انته��ای
بهمنماه  1390معادل  1491509میلیارد ریال بوده
که نسبت به ارزش  1172873میلیارد ریالی انتهای
س��ال  1389رش��دی  27درصدی را نشان میدهد.
افزایش ارزش بازار به رغم رش��د کم شاخص عمدتا
به دلیل پذیرش و عرضه سهام شرکتهای جدید از
جمله بانک پاس��ارگاد و گسترش نفتوگاز پارسیان
بودهاست.
همانگونه که نمودار ش��ماره دو نش��ان میدهد،
شاخص صنعت قند و شکر بیشترین رشد را در یازده
ماهه  1390داش��ته بهطوریکه ش��اخص این گروه
رش��دی  279درصدی را تجربه کردهاست .این رشد
عمدتا به دلیل خروج این شرکتها از زیاندهی و نیز
رشد قیمت شکر در بازار به دلیل رشد قیمت جهانی
ش��کر و نیز رش��د قیمت دالر بودهاست .با صرفنظر
زغالس��نگ و زراعت که هرکدام
کردن از دو صنعت 
تنها یک شرکت در بازار سرمایه دارند ،صنعت کاشی
و سرامیک دومین صنعت پربازده بورس در دوره مورد
بررسی بودهاس��ت .نمودار شماره سه پنج صنعت با
بیشترین بازدهی را در این دوره نشان میدهد.
لونقل با بازدهی منفی 35
در مقابل ،صنعت حم 
درصد بدترین عملکرد را بین صنایع بورس��ی داشته
و پ��س از آن صنعت بیمه و بازنشس��تگی با بازدهی
منفی  34درصد قرار دارد .نمودارس��ه پنج صنعت با

پایینترین بازدهی در دوره مورد بررس��ی را نش��ان
میدهد.
افزایش فشارهای بینالمللی و تحریمهای خارج از
چارچوب سازمانملل وضعشده توسط اتحادیه اروپا و
ایاالتمتحده موجب فشار بر سیستم بانکی کشور شده
و عملیات انتقال وجوه برای شرکتهای صادرکننده و
واردکننده مواد اولیه را با دشواری و افزایش هزینهها
مواجه ساختهاس��ت .این امر موجب شد که بخشی
از نقدینگی از بازار س��رمایه خارج شده و به بازارهای
موازی که از نظر برخی از سرمایهگذاران بازار امن تلقی
میشوند ،سرازیر شوند .نوسانات غیرعادی در بازارهای
طال ،ارز و حتی اتومبیل را میتوان در این راستا تفسیر
نمود .از طرفی افزایش نرخ سود سپردههای بانکی و
انتشار اوراق با درآمد ثابت (اوراق مشارکت و صکوک)
با نرخ های س��ود  20درص��د در بهمنماه ،به خروج
سرمایهها از بازار دامن زدهاست .ابهامات در مورد اجرا
یا عدم اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانهها و نیز
کیفی��ت و کمیت اجرای آن نیز با توجه به اثرگذاری
مس��تقیم آن بر عملکرد شرکتهای با مصرف باالی
انرژی ،موجب شدهاس��ت که فعاالن بازار حالت صبر
و انتظار پیشه کنند.
با توجه به مطالب فوق بهنظر میرسد بازار سرمایه
در سال آینده تحتتاثیر چند عامل با اثرگذاریهای
متضاد قرار داشتهباش��د ل��ذا پیشبینی عملکرد آن
در س��ال آینده دشوار به نظر میرسد.عوامل موثر بر
وضعیت بازار در سال آتی به شرح زیر است:
نرخ ارز :س��ابقه تاریخی نشان میدهد که بازار
بورس با یک تاخیر ش��ش ماه تا یک س��اله به
افزایش نرخ ارز واکنش مثبت نشان میدهد .این امر
به وضوح در رش��د بازار در سال  1382و پس از تک
نرخی شدن ارز در سال ماقبل آن مشاهده میشود.
ای��ن امر به این دلیل اس��ت که اغلب ش��رکتهای
مهم بورس تهران تولیدکننده مواد اولیه هس��تند و
بخش عمدهای از محصوالت خود را صادر میکنند.
افزای��ش نرخ ارز ضمن افزای��ش قدرت رقابتپذیری
شرکتها موجب افزایش درآمدهای ریالی آنها شده و
موجبات رشد قیمت را فراهم میآورد .اما ازطرفدیگر
کاهش ارزش پول ملی میتواند باعث تمایل بیش��تر
سرمایهگذاران برای حضور در بازارهای موازی از جمله
بازار ارز و طال شود.
تحریمهای بینالمللی :رشد قیمت نفت پس از
تشدید تحریمهای اتحادیهاروپا و ایاالتمتحده،
ابهامات در مورد تمایل این کشورها برای ادامه اعمال
این تحریمها را بیشتر کردهاست .بهعالوه شرکتهای
داخل��ی میتوانند نس��بت به جایگزینی مش��تریان
خ��ود اقدام کنند.اینکه این ام��ر در عمل چگونه و با
چه س��رعتی صورت پذیرد برای فعاالن بازار روش��ن
نیست به همین دلیل علیرغم اینکه بسیاری معتقدند

قیمتها در بازار به سطوح مناسبی رسیدهاست ولی
بهنظر میرسد تا روشن شدن این مساله سیاست صبر
و انتظار را پیشه کنند.
هدفمندی یارانهها :رفع ابهامات موجود در مورد
قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی
یارانهها نیز یکی از عواملی است که میتواند منجر به
ورود برخی از سرمایههای منتظر به بازار شود.
وضعیت اقتصاد جهانی :پس از بحران سالهای
 2008و  2009به نظر میرس��د اقتصاد ایاالت
متحده در حال خروج از رکود اس��ت اما نشانههایی
از وقوع بح��ران جدید مالی در حوزه اتحادیه اروپا به
چش��م میخورد .همچنین برخی از ش��اخصهای
اقتصادی گویای به تعادل رسیدن رشد اقتصادی چین
در سال  2012است .باتوجه به اینکه چین بزرگترین
مصرفکننده انواع مواد اولیه از جمله نفتخام ،فلزات
اساسی و برخی از محصوالت کش��اورزی است ،این
امر میتواند ب��ر روند قیمته��ا در بازارهای جهانی
اثرگذار باش��د .لذا تحوالت بازارهای جهانی نیز اثرات
قابل توجهی بر بازار داخلی کشور ما و نیز بازار بورس
خواهدداشت که به نظر نمیرسد چندان دلگر م کننده
باشد.
باتوجه به موارد فوق به نظر میرسد به دلیل اثرات
متفاوت و گاه متناقض آنها بر بازار ،پیشبینی روند بازار
در سال آتی چندان کار سادهای نیست.
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پرونده خارجی

آنچه در پی میآید بخشهایی از
پرونده مفصلی است که مجله معتبر
«فارن پالسی» در مورد راه های
نجات اقتصاد جهان منتشر کرده
است .کارشناسان ،سرمایه گذاران
ونویسندگاناقتصادیمختلفی
در این پرونده به کلیدیترین و
اجراییترین راهها برای برونرفت
از بحران اقتصادی جهان اشاره
کردهاند و راهحلهای کلی و سیاسی
را از برنامه خود کنار گذاشتهاند.
شاید برای این بحران بزرگ،
راهحلهای کوچک واقعا بهتر عمل
کنند.

نجات
غریقهای
اقتصادی
راه های احیای
اقتصاد جهان
از نگاه کارشناسان
و مجله
فارن پالسی
نگر
آینده
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راه حل:

همه را استخدام کنید!
در دهه  1930میالدی ،یک
حقوقدان جوان اهل اوهایو که
نامش بنجامین راث بود ،شروع
کرد به نوشتن یادداشتهایی
روزان��ه درب��اره معض�لات
اقتص��ادی و اجتماعی دور و
دایان کویل برش .او در این یادداش��تها
بنیانگذارموسسه درواق��ع ع��دم اطمین��ان
مشاورهاقتصادی ش��دیدی را ک��ه در اطرافش
روشنگر نسبت به آینده میدید ثبت
میکرد و نش��ان م��یداد که
ای��ن عدم اطمینان تا چه حد دارد بر طبقه متوس��ط
جامعه تاثیر میگذارد .حاال وقتی یادداش��تهای او را
میخوانیم متوجه میش��ویم که مقامات وقت چهقدر
در تصمیمگیریهایشان کند عمل میکردند و چه قدر
الکی امی��دوار بودند که اقتصاد به خودی خود اصالح
شود و بهبود پیدا کند.
راث در یادداشتی که به سال  1936میالدی نوشته،
به نکته ای اشاره میکند که برای ما هم میتواند اهمیت
زیادی داشته باش��د«:وقتی نوشتن این یادداشتها را
ش��روع کردم ،هرگز تصور نمیک��ردم که دوران رکود
اقتصادی بیش��تر از دو سال به طول بیانجامد! اما حاال
وارد س��ال هفتم رکود شدهایم و هنوز هم راه آینده به
درستی مشخص نیست».
ب��ا توجه به تداوم و عمق مش��کالتی که در عرصه
اقتصاد جهانی پیش آمده اس��ت ،حاال میتوان گفت
بحران فعلی بدتر از بحرانی اس��ت که در دهه 1930
می�لادی رخ داده ب��ود .ح��اال دولته��ای اروپایی و
آمریکا دیگ��ر نمیتوانند مثل دوران رک��ود بزرگ در
تصمیمگیریهایش��ان کند عمل کنند زی��را در این
ص��ورت نتایج فاجعه ب��اری به بار خواه��د آمد .دیگر
جایی برای عملکرد حداقلی وجود ندارد و باید از فاجعه
قریبالوقوع جلوگیری کرد .در عین حال باید تعهدی
منطقی نسبت به آینده وجود داشته باشد و افقی نسبتا
روشن برای شهروندان ترسیم شود .مهمترین نکته در
ترسیم چنین افقی چه میتواند باشد؟ پاسخ این سوال
«ایجاد شغل» است .حتی باید برخی تمهیداتی که در
این خصوص در دوران رکود بزرگ به کار رفته اس��ت
هم مورد توجه قرار گیرد.
واقعیت بزرگ این اس��ت که بی��کاری باعث ایجاد
ناامی��دی در جامعه میش��ود .از یک س��و جوانانی را
داریم که تازه میخواهند وارد بازار کار شوند و از سوی
دیگر طبقه دیگری با س��ن و سال بیشتر را داریم که
استخدام مجددش��ان کار آسانی نیست .هر دوی این
گروهها در مواجهه دائمی ب��ا بیکاری قرار دارند و این

راه حل:

دو

حداقل دستمزدها
را باال ببرید!

راهحل مشکل
امروز اقتصاد
آمریکاافزایش
حداقلدستمزدها
است .با افزایش
حداقلدستمزدها
میتوان
کارفرمایانیرا
که از نیروهای
کارشان
سوءاستفاده
میکنندسر
جایشاننشاند

نگر
آینده

آمریکاییه��ا نمیتوانند زیاد
پ��ول خرج کنند؛ دولتش��ان
هم همین طور .برنامه کاهش
مالیاتها هم که توسط جورج
بوش رییس جمهور س��ابق و
باراک اوبام��ا رییس جمهور
جیمز کی .گالبریت فعلی آمریکا مورد توجه قرار
کارشناساقتصادی داشت به زودی موعدش سر
ونویسندهکتاب میآید و کارش تمام میشود.
«بیعدالتیو نظام بانک��ی آمریکا وضعیت
بیثباتی» خوبی ندارد و خالصه اوضاع
به شدت به هم ریخته است.
آیا میتوان برای بیرون آمدن از این وضعیت کار خاصی
انجام داد؟
بله .راه حلش این است که حداقل دستمزدها را در
آمریکا افزایش بدهید؛ خیلی هم افزایش بدهید .االن
حداقل دستمزد س��اعتی هفت دالر است .این رقم را
خیلی باال ببرید .مثال بشود ساعتی  12دالر.
«ران اونز» که نشریه «امریکن کانزروتیو» را منتشر
میکند ،اولین کس��ی بود که این فکر را به س��ر من
انداخت .هر چه بیشتر در موردش فکر میکنم به نظرم
درستتر میآید .اونز داشت درباره وضعیت مهاجران
و سیاستهای مختلف در مورد آنها تحقیق میکرد.
او میگفت سیاس��تهای فعلی آمری��کا در برخورد با
مهاجران (به خصوص مهاجران آمریکای التینی) باعث
شده که آنها به شدت از حکومت فاصله بگیرند چون
آمریکا دائما در فکر س��اختن دیواره��ای مرزی برای
مقابله با مهاجرت و نیز اخراج مهاجران است .به اعتقاد
اونز ،چنین وضعیتی اص�لا به نفع جمهوری خواهان
نیست چون آنها آرای زیادی را از دست خواهند داد و
درعینحال مشکالت اجتماعی نیز دائما رو به افزایش
خواهند بود.
راهی که اونز برای حل این مش��کل دارد ،افزایش
حداقل دستمزدها است .او میگوید با افزایش حداقل
دس��تمزدها میتوان کارفرمایانی را ک��ه از نیروهای
کارشان سوءاستفاده میکنند سر جایشان نشاند و در
عین حال مزایای دیگری هم از این سیاس��ت نصیب
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مساله به شدت بر دیدگاه اجتماعی آنان تاثیر میگذارد.
بر اس��اس آمار موجود ،از ماه نوامبر میالدی تاکنون،
نرخ بیکاری در میان جوانان  16تا  19ساله آمریکایی
به اندازه بزرگساالنی بوده که میخواستهاند دوباره وارد
بازار کار شوند؛ یعنی حدود  25درصد .البته اگر بخش
خصوصی برای این گروهها کارآفرینی کند که خیلی
بهتر است؛ اما اگر هم این اتفاق نیفتد شکی نیست که
دولت باید این کار را انجام دهد.
به همین دلیل اس��ت که دولتهای آمریکا و اروپا
باید به این برگ از تاریخ دوران رکود بزرگ توجه نشان
دهن��د و برنامه های کارآفرین��ی در بخش عمومی را
به دق��ت مورد توجه قرار دهند و حداقل برای جوانان
موقعیتهای کاری ایجاد کنند .ام��ا چرا؟ حدود 3.6
میلیون ج��وان بین  16تا  24س��ال در آمریکا وجود
دارند که دنبال کار هس��تند و در بریتانیا نیز این رقم
حدود یک میلیون نفر اس��ت؛ یعنی نرخ بیکاری برابر
با  21درصد اس��ت .حاال که دولتها دنبال کم کردن
بودجههایشان و به کار گرفتن کارمندان بخش عمومی
هستند ،شاید ایجاد موقعیتهای شغلی جدید امری
دردسرساز و سخت به نظر برسد .اما واقعیت این است
که چنین برنامهای هزینهاش بیش��تر از هزینه اجرای
تامین اجتماعی موج��ود در اروپا نخواهد بود و در هر
حال ،بهتر است که دولتها همین امروز فکری برای
جوانانشان بکنند؛ وگرنه در آینده با هزینه های بیشتری
برای احیای نس��لهای س��وخته مواجه خواهند بود.
برنامههای اشتغال در عین حال میتوانند کوتاهمدت
هم باشند؛ مثال فاصلهای زمانی بین سه تا پنج سال را
در بر بگیرند .نکته مهم در مورد این برنامهها ،معنیدار
بودن آنها و نیز مطابقتش��ان با مهارتهایی است که
بیش��تر در میان جوانان دیده میشود :از مهارتهای
ساخت و ساز بگیرید تا مهارتهای هنری.
برخ��ی از مزایای این نوع از نیروی کار کامال واضح
و روش��ن اس��ت و از جمله آن میتوان به بازس��ازی
زیرس��اختهای از دست رفته اشاره کرد .در گذشته و
در زمانه آشفتگیهای عظیم اقتصادی و اجتماعی در
بریتانیا نیز رهبران دوره ویکتوریایی با وضعیت مشابهی
روبرو بودند .آنها به همین ترتیب مجبور شدند سرمایه
عظیمی در زیرس��اختها بگذارند و حتی تا امروز هم
استفاده از دستاوردهای آن دوران ادامه یافته است.
چنین نکتهای را در مورد س��دها و پلهایی که در
آمریکا در دوران فرانکلین دی روزولت ساخته شد نیز
میت��وان به کار برد .اما تمام ماجرا فقط این نیس��ت.
باید ان��واع پروژههای متهورانه هنری و فرهنگی را که
هزینهشان در دوران رکود بزرگ تامین شد نیز به یاد
داش��ته باش��یم .اجرای این پروژهها در دوران سختی
میتواند آیندهای آسانتر را پیش رو بگذارد.
حال باز برمی گردیم به مس��اله ایجاد شغل توسط
بخش خصوصی .قطعا اگر چنین شرایطی فراهم شود
خیلی بهتر اس��ت اما در عین حال فراموش نکنید که
بخش دولتی نیز باید کس��ریهای خ��ود را کم کند.
برنامه ایجاد ش��غل میتواند برنامهای اضطراری باشد
برای نجات از وضع موجود .در عینحال ،اگر هزینههای
این برنامه را با یارانههای عظیمی که به بانکها پرداخت
میشود مقایسه کنید میبینید که هزینه خیلی زیادی
هم نیست! این که جوانان را سر کار بفرستید سرمایه
گذاری بسیار مطمئنتری برای آینده است .چیزی که

در این میان خیلی مورد احتیاج است ،مسئولیت پذیری
و شجاعتی است که سیاستمداران و سیاستگزاران باید
از خودش��ان نشان بدهند .در عین حال نباید از درک
این نکته غافل بود که هر چه مردم بیشتر بیکار بمانند،
جامعه بیمارتر میش��ود و مش��کالت عظیمی ایجاد
خواهد ش��د .در آن صورت اصال امیدی به حل بحران
اقتصادی و گذار از آن وجود نخواهد داشت .پس بهتر
است از حاال به فکر باشیم.

کارگران میش��ود .مثال دسته زیادی از کارگران ماهر
که حقوق اندکی میگیرند اما مهاجران قانونی هستند؛
انگلیسی صحبت میکنند و سابقه و تجربه هم دارند
از این وضعیت به ش��دت بهرهمند خواهند شد و این
امتیاز بزرگی است.
کلیت ماجرا هم فقط به نفع جمهوری خواهان تمام
نخواهد شد بلکه در وضعیت اقتصادی آمریکا نیز تاثیر
مثبتی خواهد داش��ت .کارگران با آن حقوق افزایش
یافتهش��ان چه خواهند ک��رد؟ آن را خرج میکنند و
در نتیجه موقعیتهای کاری جدیدتری برای کارگران
دیگر به وجود خواهد آمد .آنها س��عی خواهند کرد
قرضها و وامهایش��ان را بپردازند و خودشان را راحت
کنند .آنها مالیات بیش��تری هم خواهند پرداخت و
از ای��ن جهت جلوی بروز بحرانه��ای مالی جدیدتر
در جامعه گرفته خواهد ش��د .از سوی دیگر ،معلمان،
نیروهای پلیس ،آتش نش��انان و صاحبان شغلهای
دیگر میتوانند موقعیت شغلی خود را حفظ کنند.
آیا این ش��رایط ضربهای به رقابت پذیری میزند؟
اص�لا و ابدا .اگر قرار بود ضربهای در این خصوص وارد
شود باید به بخش بیمه و بانک وارد میشد اما در این
بخشها اصوال حداقل دستمزد باالتر از  12دالر است
و بنابراین نمیتوان این نکته را به عنوان یک مش��کل
مطرح کرد .بحث ما در مورد حداقل دستمزدها مربوط
به بخشهایی مثل کارمند پذیرش ،آرایشگر ،پیک پیتزا
فروشی و کارهایی از این قبیل میشود.
آیا در چنین ش��رایطی با افزایش قیمتها مواجه
خواهی��م بود؟ خب در بعض��ی بخشها بله .اما طبقه
پول��دار میتوانند از عه��ده افزایش قیمتها بربیایند.
کارگران هم که حقوقشان افزایش یافته باشد میتوانند
افزایش قیمت کاالها را تحمل کنند و آن را بپردازند و
زندگیشان آسیب نخورد .در این میان به خصوص زنان
وضعیت بهتری خواهند داشت چون معموال کمترین
دستمزدها را دریافت میکنند.
از س��وی دیگر ،ش��رایط جدیدی نیز در خانوادهها
حکمفرما خواهد شد .مثال وقتی درآمد خانواده بیشتر
از گذشته باشد ،ممکن است عضوی از اعضای خانواده
تصمیم به بازنشس��تگی بگیرد یا برخی اعضای دیگر
تصمی��م به درس خوان��دن و تحصیل بگیرند .بعضی
از اعضای خانواده ش��اید به بچهدار شدن فکر کنند و
خالصه وضعیت به سمتی خواهد رفت که بازار کار هر
از چند گاهی پر و خالی شود و دائما جا برای نیروهای
جدید کاری فراهم باشد.
نکته مثب��ت دیگری که در ای��ن خصوص وجود
دارد این اس��ت ک��ه خانواده ه��ای آمریکایی وقت و
حوصله بیشتری برای زندگی اجتماعی و معاشرت با
دیگران خواهند داشت و این به نفع جامعه است .نکته
مثبت دیگر این است که معاشرت و حضور اجتماعی
بیش��تر مردم به معنای حضور بیشتر آنها در عرصه
سیاس��ی هم خواهد بود .در چنین ش��رایطی ،طبقه
متوس��ط آمریکا میتواند دوباره سر بربیاورد و نیازها
و خواس��تههای خ��ود را دوباره و با قدرت بیش��تری
بیان کند .در گذشته ،طبقه متوسط از لحاظ سیاسی
صدای بلندی داشت اما در سالهای اخیر این وضعیت
دستخوش تغییر شده بود.
در همین حال در عرصه تامین اجتماعی نیز شاهد
تحوالت جدیدی خواهیم بود .مثال با باال رفتن مالیاتها
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میتوان به کاهش کسریهای فدرال آمریکا امید بست
و از همین طریق ،راهی به سوی حل مشکالت بیمه و
تامین اجتماعی و رفاه در آمریکا باز کرد.
اما ش��اید مهمترین نکتهای که از کل این بحث و
از تالش برای افزایش حداقل دستمزدها در آمریکا به
دست میآید ،جبران وضعیت دش��واری باشد که در
سالهای اخیر و بر اثر بحران اقتصادی و مالی گریبانگیر
طبقه کارگر در آمریکا شد .این طبقه بیش از هر کس
دیگ��ری در آمریکا از بحران اقتصادی ضربه خورد؛ آن
هم بدون آن که هیچ نقشی در ایجاد آن داشته باشد.
آنهایی که نقش بیشتری در ایجاد بحران داشتند هنوز
وضعیت خوبی دارند و بار س��نگین اشتباهات آنها را
دیگران به دوش کشیدند .در چنین شرایطی ،بها دادن
به طبقه کارگران جامعه و باال بردن حداقل دس��تمزد
برای آنها شاید اقدامی حداقلی برای جبران مافات هم
باشد .در این صورت شاهد برقراری حداقلی از عدالت
در جامعه هم خواهیم بود.

سه

راه حل:

بهتر است به جای
آن که هر ماه
پولی به قشر بیکار
جامعهبدهیم،
به آنها نشان
دهیم که چگونه
میتوانندسالمت
خود و خانوادهشان
را به بهترین نحو
حفظ کنند و در
عین حال شغل
کوچکی هم در
همین رابطه داشته
باشند

نگر
آینده
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سالم باش
تا پولدار شوی!
بحرانهای به هم پیوستهای
را ک��ه در دنیای امروز با آنها
مواجهیم در نظر بگیرید :مثال
بیکاری ،سالمتی و تحصیالت
را .میدانی��د ک��ه در عرصه
س�لامتی خیلی اوقات توجه
استر دیسون خاصی از س��وی م��ردم ابراز
سرمایهگذار نمیش��ود .جمعیت بیکاران
جامعه هم آن قدری پول در
اختیار ندارند که به خوبی سالمتی خودشان را حفظ
کنند .از طرف دیگر ،کس��انی که سالمتیش��ان را در
درجات مختلف از دست میدهند معموال یا نمیتوانند
به تحصیالتش��ان ادامه دهند و یا نمیتوانند موقعیت
شغلی خود را حفظ کنند .از سوی دیگر ،نبود آموزش و
تحصیالت کافی باعث میشود گزینههای شغلی برای
اف��راد مختلف در جامعه کاهش پیدا کند و به تبع آن
نرخ بیکاری باال برود .خالصه این که چنین بحرانهایی
به ش��دت با هم مرتبط هستند و به شدت بر زندگی
م��ردم تاثیر میگذارن��د .اما برای باز ش��دن گره این
مشکالت چه کاری میتوان انجام داد؟
باره��ا ش��نیدهایم ک��ه اقتصاددانان از ن��رخ بهره،
از مج��ادالت ارزی و از س��رمایهگذاری در ام��ور
زیربنای��ی صحب��ت میکنن��د .اما چه میش��ود اگر
سرمایهگذاریهایمان را متمرکز بر مردم کنیم؟ واقعیت
این است که وضعیت نامناسب سالمتی مردم ساالنه
میلیاردها دالر هزینه به جا میگذارد .اما اگر جلوی بروز
بیماریها را بگیری��م و در عین حال الگوهای رفتاری
بهتری را تدوین کنیم آیا وضعیت مردم بهتر نمیشود؟

آی��ا میلیونها نفر از رنج هزینه های درمانی و نیز درد
بیماریها آسایش نخواهند یافت؟
واقعیت این اس��ت که س�لامتی تنها به آگاهی از
عواقب بیماریها وابس��ته نیس��ت؛ بلکه مجموعه ای
از رفتاره��ا نیز میتواند در آن تاثیر بگذارد .س�لامتی
ابزاری است که حفظ آن میتواند به شدت برای مردم
ترغیب کننده باشد .سالم نگه داشتن مردم ،دغدغه و
کار هزاران نفر در بخشهای مختلف اس��ت و قاعدتا
سیاستهای پیشگیرانه در این حوزه بسیار موثر است.
به همین من��وال ،راه انداختن برنامه های آموزش
سالمت برای قشر بیکار در جامعه اهمیت زیادی پیدا
میکن��د .آن اف��رادی که تحصیالت رس��می دارند یا
تجرب��ه تخصصی خاصی دارند میتوانند در این حوزه
به عنوان مربی استخدام شوند و عالقمندان دیگر هم
پس از مدتی در حوزه های دیگر مثل مربیگری ورزش
و مش��اوره سالمتی و بهداشت میتوانند وارد بازار کار
شوند.
اما چنین برنامههایی در عرصه سیاسی چه نتیجهای
خواهد داش��ت؟ در این راس��تا نیازی ب��ه برنامههای
پر طمطراق و پر س��ر و صدا نداریم و قرار هم نیس��ت
امتیازات خاصی از این بابت نصیب احزاب و گروه های
سیاسی شود .به عبارت دیگر ،بهتر است به جای آن که
هر ماه پولی به قشر بیکار جامعه بدهیم ،به آنها نشان
دهیم که چگونه میتوانند سالمت خود و خانوادهشان
را ب��ه بهترین نحو حفظ کنند و در عین حال ش��غل
کوچکی هم در همین رابطه داشته باشند.
اصل حرف من این اس��ت که نباید ب��رای اجرای
چنی��ن برنامههایی منتظر دولت بمانی��م .مثال خود
من س��رمایهگذار هستم و شرکتی تاس��یس کردهام
که برنامه های مش��اوره ای آنالین ب��رای افرادی ارائه
میدهد که تازه دچار دیابت ش��دهاند .الگوی کاری ما
مشابه گروههای ترک اعتیاد به الکل است .هر مشاور
ما مسئولیت رسیدگی به پنج تا ده گروه ده نفره را به
عهده دارد و به تدریج ،آن مشاور میتواند از گروهها و
افرادی که زیر دستش تربیت شدهاند ،مشاوران جدیدی
برگزین��د و آنها را در همین ح��وزه به کار بگیرد؛ به
خصوص آنهایی را که کار ندارند و دنبال موقعیت شغلی
میگردند .تعامل و آموزشی که در چارچوب این گروهها
صورت گرفته به شدت بر مشاوران جدید تاثیر گذاشته
و آنها را در انجام این کار آموزش��ی در حوزه سالمت
یاری خواهد کرد.
قطعا خیلیها با من هم عقیدهاند که بحران بخش
سالمت در آمریکا ریشهاش در درمانهای بسیار گران
برای بیماریهاست .این بحران در بخش سالمت اصال
در سالهای اخیر و با اجرای برنامههای اصالحی جدید،
«اصالح» نشده و هنوز مشکالتش به قوت خود باقیاند.
اما گران بودن هزینه های درمان تنها عامل بروز بحران
نیست .در آمریکا شاهد بروز بیماریهایی هستیم که تا
حد زیادی میتوانند از الگوهای رفتاری فرد و خانواده
نش��ات گرفته باشند و یا در همین حوزه تشدید شده
باشند .بنابراین ،ارائه آموزش سالمتی به مردم و تغییر
برخی الگوهای رفتاری آنها بخشی از راهحل مشکالت
بخش سالمت است.
دولت در این راستا چه کارهایی میتواند انجام دهد؟
از یک س��و نمیتواند تحول عظیمی صورت دهد و از
س��وی دیگر ،مشخص اس��ت که با سرمایه گذاری در

بخش سالمت پیش��گیرانه و تقبل هزینههای درمان
میتواند به شدت به مردم کمک کند .اگر این موضوع را
در آمریکا مورد بررسی قرار دهیم ،شاید بتوان گفت که
سطوح پایینتر حکومتی -مثل استانداریها و نهادهای
مش��ابه آنها -باید وارد عرصه فعالیتهای گستردهتر
در بخش سالمت ش��وند .آنها نفوذ مستقیمتر و کم
دردس��رتری نسبت به سطوح باالتر قدرت دارند .اصال
میتوان این وضعیت را با پلهها و آسانس��ورها مقایسه
ک��رد .پلهها راه س��ختتر و طوالنیتر اما همیش��گی
هس��تند در حالی که آسانسور راه آسانتر ،پر خطرتر
و گاهی هم از کارافتادهای به شمار میآید.
در چنین ش��رایطی ،رسیدگی به آموزش سالمتی
در مدارس و توجه به حوزههایی از این دست میتواند
بهتری��ن و محکمترین پلهها را ب��رای باال رفتن ما در
بخش س�لامت فراهم کند .در نهایت با این آموزشها
موفق خواهیم شد مردم را به توجه بیشتری به سالمتی
و نحوه زندگیشان ترغیب کنیم .واقعیت هم این است
که مردم گاهی با انتخاب خودش��ان به سالمتی ضربه
میزنند :مثال پیراش��کی خوردن را ب��ه میوه خوردن
ترجیح میدهند و ماش��ین س��واری در ترافیک را به
پیادهروی! با اجرای برنامههای هدفمند جدید ،خودمان
انتخ��اب بهتری خواهیم داش��ت و دیگ��ران را هم به
انتخابهای بهتر ترغیب خواهیم کرد.

چهار

راه حل:

کوچک فکر کنید!

م��ن بحث��م را بیش��تر روی
آمریکا متمرک��ز میکنم .به
نظرم آمریکا بای��د برای حل
مشکالت بزرگ اقتصادیاش
کمی کوچک فکر کند! حاال
دالیلم را توضیح میدهم.
اصوال خیلیها در گذشته
ویوک وادهوا
رییسبخشتحقیقات فک��ر میکردند ک��ه ابداعات
درمدرسهمهندسی تکنولوژیکی به رشد اقتصادی
دانشگاهدوک منتهی خواهد شد .اما مدت
زیادی است که دولت آمریکا
بر تامین هزینه ابداعاتی تمرکز کرده که از دانشگاه های
بزرگ و مراکز تحقیقاتی معروف بیرون میآیند .مبلغی
هم که به این منظور اختصاص یافته است خیلی زیاد
نیست .طبق آمار بنیاد علوم ملی آمریکا ،این مبلغ در
سال مالی  2011حدود  143میلیارد دالر بوده است.
اما متاسفانه این تامین هزینه دنگ و فنگ های زیادی
دارد و اگر کسی بخواهد در راه فنآوریهای جدید دنیا
نوآوریهایش را عرضه کند ،درگیر کاغذبازی زیادی با
دولت آمریکا خواهد ش��د .اما به هر حال ،نوآوریهای
کوچک هنوز سر جایشان هستند و خیلی هم موثرند.
به نظر من ،همین ابداعات کوچک هستند که میتوانند
راه احیای اقتصاد آمریکا را هموار کنند.
آدمهایخوشفکریدربخشخصوصیمدتهاست

پنج

راه حل:

یک تریلیون دالر برای
آینده هزینه کنید!

نگر
آینده

حرف��ی که میخواه��م بزنم
شاید بدیهی به نظر بیاید ،اما
واقعیتش این اس��ت که سه
سال از بروز بحران اقتصادی
جهان��ی گذش��ته و هنوز به
درس��تی به ای��ن قضیه فکر
جاستین ییفو لین نکرده ایم .حرفم این اس��ت:
نایبرییسبخش هر اقتصادی که دچار بحران
اقتصادتوسعهدر شده است ،اگر راهی به سوی
بانکجهانی رشد سریع و عظیم نگشاید،
تا مدتها با مشکالت زیادی
دست به گریبان خواهد ماند .تا مدتها قادر به ایجاد
فرصتهای شغلی و پرداخت هزینههایش نخواهد بود و
در عین حال هیچگاه قادر نخواهد بود بحران اقتصادی
را به معنای واقعی پشت سر بگذارد.
متاسفانه این دقیقا همان اتفاقی است که این روزها
دارد میافتد .وضعیت رشد در اقتصادهای رو به توسعه
دنیا هنوز از وضعیت اقتصادهای پیشرفته بهتر است

رشد سریع
اقتصادیحتما
باید از راه سرمایه
گذاریهایعظیم
جهانیمحقق
شود .اما تا زمانی
کهکارخانهها
همچنان
ظرفیتهای
اضافی دارند و
خانهها و دفاتر
کار خالی ماندهاند،
نمیتوان به بخش
خصوصیچشم
دوخت تا کاری
انجام دهد
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که دنب��ال راههایی ب��رای حمایت از ای��ن ابداعات و
نوآوریهای کوچک میگردند .مثال فعالیتهای «بنیاد
جایزه ایکس» را در نظر بگیرید .این بنیاد دارد مسابقاتی
را در عرصه نوآوریهای ابداعی و اختراعی در حوزههای
لونقل ،انرژی ،علوم محیط
مختلفی مثل آموزش ،حم 
زیستی و مراقبتهای بهداشتی برگزار میکند .از خالل
این مسابقات ،فنآوریهای تازه و مهمی معرفی شده
است که میتوانند به تدریج بنیان فعالیت شرکتهای
چند میلیارد دالری باشند.
مثال س��ه برندهای که در س��پتامبر س��ال 2010
میالدی جایزه این بنیاد را گرفتند ،ترکیبی از طراحی
ایرودینامی��ک و منابع جایگزین انرژی را در س��اخت
ماشین ارائه داده بودند و با این ابداع خود ،سرمایهگذاران
زی��ادی را به هیجان آوردند .این مس��اله به خصوص
از این جهت اهمیت داش��ت که بس��یاری از سرمایه
گذاران ،موفقیت شرکت ماشینهای الکترونیکی «تسال
موتورز» را به خاطر دارند؛ ش��رکتی که اکنون ارزشی
برابر با 4 .3میلی��ارد دالر دارد .اما درعینحال معموال
جوایزی که به چنین طراحیهای نوآورانه ای اختصاص
مییاب��د از چند میلیون دالر تجاوز نمیکند و همین
مساله نش��ان میدهد که چه قدر در حوزه نوآوریها
جای کار و سرمایهگذاری وجود دارد.
اما نکته دیگری در بحث��ی که مطرح کردم وجود
دارد :ای��ن دعوت به «کوچک فکر کردن» ش��اید در
همه اقتصاده��ای جهان جواب ندهد .مثال در چین و
ژاپن شاهد آن هستیم که دولت به نحوی نوآوریهای
تکنولوژی��ک را مدیریت میکند و مبال��غ زیادی را به
س��وی صنایع نوآور س��رازیر میکند .در ژاپن ،شاهد
بودی��م که دولت منابع مالی زیادی را اختصاص داد تا
تولید انبوه قطعات فلش مموری در کشور انجام شود.
حاال اما چرخههای بازار چندان قابل پیشبینی نیستند
و بنابراین سرمایهگذاریهای کالن هم خطر و ریسک
زیادی به همراه دارند و به همین جهت ،اوضاع آن طور
که باید پیش نمیرود.
همین مساله را در اروپا نیز میتوان مشاهده کرد.
در اروپا سیاس��تهای دولتها معموال عرصه رقابت را
قفل میکند و صنایع را نیز گیر میاندازد .حاال همین
بوکار انرژیهای خورشیدی
وضعیت در عرصه کس�� 
در آمریکا تکرار ش��ده اس��ت و مث�لا دپارتمان انرژی
آمریکا خودش رأس��ا ح��دود  500میلی��ون دالر در
عرصه صفحات خورشیدی سرمایهگذاری کرده است.
ام��ا وقتی قیمت محصوالت در بازار کاهش پیدا کرد،
ارزش این سرمایهگذاری به شدت افت کرد و این مساله
نیز شاهد دیگری بود بر فراز و فرودهای سیاستهای
صنعتی در آمریکا.
البته نوآوریهای بزرگی در گذش��ته از برنامه های
تح��ت حمایت دولت آمریکا عرضه ش��ده اس��ت که
اهمیت زیادی هم داشتهاند .مثال برنامه های پرهزینه
ناسا و نیز آژانس پیشرفته پروژههای تحقیقات دفاعی
پنتاگ��ون از آن جمل��ه بودهاند و برخ��ی از پروژههای
پرهزینه دانشگاهها را نیز باید در همین ردهبندی قرار
داد .اما این فنآوریها نمیتوانند پتانسیلهای خود را
در آزمایشگاه های دانشگاه استنفورد یا دانشگاه های
دیگر نش��ان بدهند و به محرک اقتصاد آمریکا تبدیل
شوند .اگر دولت آمریکا از این زاویه به قضیه نگاه کند،
آنگاه توسعه فنآوریهای تجاری وارد مرحله جدیدی

میشود و موفقیتهای زیادی در بازار به دست میآید؛
اقتص��اد احیا میش��ود و دوباره میت��وان خیلیها را
استخدام کرد.
ام��ا واقعیت این اس��ت که تا اینج��ا ،دولت باراک
اوباما دائم داشته فکرهای بزرگی را در سر میپرورانده
اس��ت .دولت در این راس��تا وامهای بزرگ و کالنی به
شرکتهای ماشینهای الکتریکی و سازندگان صفحات
انرژی خورش��یدی و بانکهای والاستریت اعطا کرده
است .اما حاال زمان آن رسیده که کمی کوچکتر فکر
کند .به این منظور ،دولت آمریکا میتواند مسابقههایی
در عرص��ه نوآوریهای تکنولوژیک برگ��زار کند ،و به
ش��رکتهای کوچکتر اجازه دهد که راهشان را آغاز
کنند و البته امیدی به تامین هزینههای اصلیشان هم
داشته باشند .اگر فنآوری ابداعی خوب بود ،میتوان در
مراحل بعدی به تامین هزینههای دیگر هم امید بست
و به جای آن که  500میلیون دالر دو دس��تی تقدیم
یک ش��رکت بزرگ ش��ود ،این پول بین شرکتهای
کوچکتر و مبدعتر پخش شود و ایده های آنها مورد
توجه و بررسی قرار بگیرد.
م��ا چارهای نداریم جز این که یک واقعیت را قبول
کنیم .صنایعی که از آمریکا رفتهاند دیگر بر نمیگردند.
جای آنها را باید عرصه های ابداعات تکنولوژیک بگیرد.
ابداعاتی مانند داروهایی با مصارف مشخص ،مثل هوش
مصنوعی برای ساخت فنآوری تشخیص صدا ،و مثل
چاپ سه بعدی برای ساخت سریع ابزارهای پیچیده.
راه بیرون آمدن از بحران اقتصادی هم همین است .به
چیز دیگری زیاد امید نبندید.

و ای��ن روند در س��ال  2011میالدی به صورت مداوم
جریان داشته است .اما همین رشد در اقتصادهای رو به
توسعه ،با معضالتی هم مواجه است :مثال اینکه بی ثباتی
در بازارهای مالی بینالمللی تهدیدی دائمی محسوب
میشود و خطری بزرگ است .در واقع این بی ثباتیها
دارد به اقتصادهای رو به رش��د دنیا در عرصه داخلی
هم ضربه میزند و البته باعث فرار جریان س��رمایه و
تجارت هم میشود .در همین حال ،سازمان جهانی کار
تخمین زده که نرخ بیکاری در سال  2011میالدی در
سطح جهان ششدرصد بوده است .معنیاش این است
که بیش از 203میلیون نفر در دنیا بیکار هستند .این
رقمی است که گفتنش آسان است اما واقعا عدد بزرگی
است و باید ما را راجع به آینده دنیا به فکر بیندازد.
قطعا باید در این خصوص تدابیری اندیشیده شود و
البته ایدههای زیادی هم در این خصوص مطرح شده
است .مثال ایده ای که االن من میخواهم مطرح کنم،
میتواند اقتصادهای ب��زرگ و کوچک ،فقیر و غنی را
تح��ت تاثیر خود قرار دهد و آن هم «س��رمایهگذاری
عظیم جهانی در زیرساختها» است .البته در این راه
باید از خالقیتهایی که الزمه دوران ریاضت اقتصادی
اس��ت بهره برد و راه س��ریعی به سوی رشد اقتصادی
گشود.
رش��د س��ریع اقتصادی حتما باید از راه س��رمایه
گذاریه��ای عظیم جهانی محقق ش��ود .اما تا زمانی
ک��ه کارخانهها همچنان ظرفیته��ای اضافی دارند و
خانهه��ا و دفاتر کار خالی ماندهاند ،نمیتوان به بخش
خصوصی چش��م دوخت تا کاری انجام دهد .در واقع
بخش خصوصی نمیتواند طالیهدار این کار باشد بلکه
میتواند به آن یاری برس��اند .این دولتها هستند که
باید نقشی مهم در این عرصه ایفا کنند.
به نظر من ،راه حل این است که سرمایهای جهانی
ب��ه ارزش حداقل یک تریلی��ون دالر در آغاز کار وارد
شود و البته عزم و اراده الزم برای استفاده درست از آن
هم وجود داشته باشد .البته قبال برنامههای زیرساختی
مختلفی برای آسیای شرقی ،اروپا و خاورمیانه پیشنهاد
ش��ده اس��ت .اما حاال میتوان این برنامهها را واقعی و
جهانی کرد؛ آن هم از طریق ایجاد توافق میان نهادهای
توس��عه چند جانبه و نیز از طریق گروه بیست و سایر
مجامعمهمبینالمللی.
س��رمایهگذاری در پروژهه��ای زیرس��اختی باعث
ایجاد فرصتهای ش��غلی میشود و رشد اقتصادی را
به دنب��ال دارد و در عین حال باعث افزایش تولید در
آینده میش��ود .مثال در آمریکا ،تنها یک میلیارد دالر
لونقل ،ساخت
سرمایهگذاریهای جدید در عرصه حم 
و ساز مدارس ،سیستمهای آب رسانی و بخش انرژی
میتوان��د  18هزار فرصت ش��غلی جدید ایجاد کند و
بنابرای��ن ارزش امتحان کردن��ش را دارد .بخشهای
س��اخت و س��از و تولید هم که جای خ��ود دارند؛ به
خص��وص از این جهت ک��ه در جریان رکود اقتصادی
بیشترین ضربهها را تحمل کردهاند و آماده احیا هستند.
بهبود زیرس��اختها کامال ضروری است تا کشورهای
توسعه یافته حالت رقابتی خود را نیز حفظ کنند .اما
کاهش بودجههای دولتی ش��رایط را سخت میکند و
زیرساختی
چنین برنامههایی باید بر اساس پروژههای
ِ
خودبس��نده تعریف ش��وند :مثل پلهایی که عوارض
دریافت میکنند و قطارهای سریعالسیر .درعینحال
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سنگینی در بخش
نظامی در شرایط
فعلی دنیا چندان
موضوعیتیندارد.
ظرف ماه های
آینده ،قرار است
نیروهایآمریکایی
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خارج شوند و این
میتواندبخش
زیادی از هزینه
های آمریکا را
کاهش بدهد
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باید از مکانیس��مهای ابداعی مالی نیز استفاده کرد تا
مشارکت بخش خصوصی هر چه بیشتر شود.
راه پیشرفت و افزایش سرمایه گذاریهای زیرساختی
در کشورهای در حال توسعه نیز باید هموارتر از گذشته
باشد .در این کشورها ،سطح پایین تولید همواره جلوی
رش��د اقتصادی را میگیرد و از ای��ن بابت باید برای آن
تدبیری اندیشید .در کشورهایی مانند نیجریه و تانزانیا،
دسترس��ی زیادی به آب ،لوازم بهداشتی ،جادهها و برق
وجود ندارد .این شرایط نه تنها بر زندگی روزانه مردم تاثیر
مستقیم دارد بلکه باعث کاهش رقابت پذیری شرکتها
هم میشود .در شرایطی که دسترسی به برق وجود ندارد،
چگونه میتوان رقابت کرد؟ بسیاری از کسب و کارها در
این کشورها اصال آغاز نمیشوند زیرا خدمات زیرساختی
الزم ب��رای آغاز به کار آنها به صورت اصولی وجود ندارد.
جریان منابع مالی -ولو اندک -به بخش زیرس��اختها
میتواند معضالت زیادی را از میان بردارد.
اکنون زمان آن رسیده که کشورهای فقیر و غنی
به صورت یکسان دس��ت به دست هم دهند و آینده
را به معنای واقعی کلمه بس��ازند .سرمایهگذاریهای
زیرساختی در کشورهای در حال توسعه میتواند تقاضا
ب��رای کاالهایی مثل توربینها را افزایش دهد و اینها
کاالهایی هستند که بیشتر در ایاالت متحده آمریکا و
اروپا تولید میشوند .در همین حال ،سرمایه گذاریهای
زیرساختی در کشورهای در حال توسعه باعث تقویت
صادرات و کارآفرینی در بخش تولید میشود و از طرف
دیگر ،فقر را کاهش میدهد .در کشورهای پردرآمدتر
نیز رش��د اقتصادی را به دنبال خواهد داشت .پس ما
منتظر چه هستیم؟ باید هر چه زودتر دست به دست
هم دهی��م و این برنامهها را پیاده کنی��م .آینده ما با
سرمایهگذاری جهانی یک تریلیون دالری تا حد زیادی
تغیی��ر خواهد کرد .فقط بای��د اراده این تغییر در ما و
دیگران وجود داشته باشد.

شش

راه حل:

بودجه دفاعی را
کاهش دهید!

یافت��ن اقتصادهای
رهای��ی
ِ
پیش��رفته دنی��ا از وضعیت
امروزشان کار آسانی نیست.
رش��د کند اقتصادی دست و
پای همه را بسته و قاعدتا باید
از روشهای توامان برای مقابله
بارنی فرانک با این وضعیت استفاده کرد؛
نمایندهماساچوست مثال از مشوقهای کوتاهمدت
درکنگرهآمریکا و برنامههای کنترلی درازمدت.
متاس��فانه در اروپا و آمریکا ما سیاستهایی در جهت
عکس را در پیش گرفتهای��م .روش ما ،محدود کردن
هزینهها در بخش عمومی در آینده نزدیک بوده است
اما هیچی��ک به خود زحمت ندادهایم که اقدامی موثر
برای جلوگیری از کسری بودجه شدید در آینده انجام
بدهیم .چنین وضعیتی اصال مطلوب نیست.
مثال با کاه��ش اجباری هزینههای بخش عمومی
در آمریکا ،حدود  550هزار فرصت ش��غلی در بخش
عمومی در این کشور از دست رفته و آنهایی که بیکار
ش��دهاند ش��غلهایی از قبیل معلمی ،آتش نشانی یا
پلیس داشتهاند .این آمار البته مربوط به بازه زمانی از
ژانویه  2009تا ژانویه  2011میالدی میشود .اینها را
اضافه کنید به آمار خام بیکاری و مشکالتی که موقع
پول خرج کردن برای کارمندان بخشهای عمومی به
وجود میآید .نتیجه تمام این حرفها چیست؟ این که
در بیست و یک ماه گذشته ،بخش خصوصی در آمریکا
توانس��ته موقعیتهای جدید شغلی ایجاد کند؛ اما در
بخش عمومی اوضاع کامال متفاوت بوده است .کاهش
هزینهها در ای��ن بخش هم باعث کاهش فرصتهای

شغلی شده و هم رشد اقتصادی را مختل کرده است.
با وجود تمام این مشکالت ،جمهوریخواهان آمریکایی
اصرار دارند که برنامه کاهش مالیاتهای جورج بوش را
ادامه بدهند .چنین سیاستی باعث میشود امیدی به
کاهش بدهیهای آمریکا وجود نداشته باشد و طبعا راه
احیای اقتصاد نیز همچنان ناهموار باشد .به اینترتیب
بای��د دنبال گزینههایی جدی ب��رای حل و فصل این
معضل باش��یم .یکی از عواملی که میتواند این روند
را تغییر دهد ،کاهش شدید هزینههای نظامی آمریکا
است .در س��ال مالی جاری ،ایاالت متحده آمریکا در
بخ��ش نظامی  650میلیارد دالر خرج میکند و البته
هزینه عملیات در عراق و افغانس��تان هم در این رقم
گنجانده ش��ده است .چنین رقمی بسیار بیشتر است
از هزینه ای که صرف بخش درمانی آمریکا میش��ود.
اما نکته مهم قضیه این اس��ت که اصوال صرف چنین
هزینه سنگینی در بخش نظامی در شرایط فعلی دنیا
چندان موضوعیتی ندارد .ظ��رف ماه های آینده ،قرار
است نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند و این
میتواند بخش زیادی از هزینه های آمریکا را کاهش
بدهد .به عالوه ،آمریکا باید استراتژیهایی را در پیش
بگیرد که با اوضاع فعلی دنیا تطابق داشته باشد و قطعا
صرف هزینه های زیاد نظامی نمیتواند خیلی مناسب
باشد؛ زیرا برخی از تهدیدهای نظامی علیه آمریکا که
در گذشته و در دوران جنگ سرد بسیار جدی بودند،
امروز یا وجود ندارند و یا ماهیتشان تغییر کرده است.
مثال آمریکا میتواند با کاهش تعهدات نظامی خود در
غرب اروپا ،بخشی از هزینه های نظامی خود را کاهش
بدهد .در دوران ریاس��ت جمهوری ه��ری ترومن در
آمریکا ،حمایت از اروپا بخش مهمی از استراتژی آمریکا
به ش��مار میرفت .اما امروزه اروپا قدرتمند و ثروتمند
است و تهدیدی جدی هم علیهاش وجود ندارد.
آمری��کا در عین حال میتواند برخ��ی از تعهدات
نظام��ی خود در ژاپ��ن را کاهش ده��د و برنامه های
متفاوتی برای حفظ نفوذ خود در آن منطقه داش��ته
باش��د .در دوران جنگ سرد ،آمریکا از لحاظ نظامی با
رقیبی مثل اتحاد جماهیر شوروی مواجه بود اما حاال
با تهدیدهای تروریستی و مسائل دیگری دست و پنجه
ن��رم میکند و هیچ یک از این معضالت با تقویت هر
چه بیشتر قدرت نظامی آمریکا حل و فصل نخواهند

شد .معضالت امروز پیچیده تر هستند اما راه های کم
هزینهتری نیز برای مواجهه با آنها وجود دارد.
برنامهای که من ب��رای کاهش هزینه های بخش
نظامی آمریکا ارائه دادهام ،این است که ظرف ده سال
آینده حدود  900میلیارد دالر از این هزینهها کم کنیم.
در این صورت قادر خواهیم بود که مشوقهای اقتصادی
کوتاه مدتی را برای افزایش رشد اقتصادی ارائه دهیم
و تا ح��دی از رکود نجات پیدا کنیم .اما بس��یاری از
چهرههای جمهوریخواه در آمریکا با چنین برنامههایی
مخالف هستند و میگویند کاهش هزینههای دولتی
باعث ایجاد فرصتهای شغلی جدید نمیشود و برخی
فرصتهای شغلی را هم از بین میبرد .اما آیا اختصاص
بخشی از هزینه های کم شده به بخشهایی مثل بخش
درمان یا زیرساختها نمیتواند فرصتهای دیگری در
این عرصه به وجود بیاورد؟
بر اساس برخی از پیش بینیها ،اگر آمریکا بتواند
ظرف یک دهه آینده حداقل حدود  430میلیارد دالر از
هزینههای نظامی خود کم کند و همزمان تالشهایی
برای مدیریت نرخ تورم صورت بگیرد ،میتوان به رشد
اقتصادی آمریکا و کاهش کس��ریها امید بست .البته
این دیدگاه با نظر مساعدی از سوی لئون پانتا وزیر دفاع
آمریکا مواجه نیس��ت و او معتقد است که نباید ارتش
آمریکا را از منابع مالی تهی کرد .اما واقعیت این است
که کاهش هزینههای نظامی آمریکا از زمان س��قوط
اتحاد شوروی شروع شد و بنیانگذارش هم جورج بوش
پدر بود .البته بیل کلینتون نیز ای��ن راه را ادامه داد و
همزمان با آن سیاستهای دیگری را نیز برای کاهش
هزینهها پیش برد و در این راه موفق هم بود .کس��ی
هم نمیتواند ادعا کند که این سیاستها به منافع ملی
آمریکا در آن زمان یا بعدش آسیب وارد کرده است.
ب��ه هر ترتیب ،در اوضاع فعلی به نظر میرس��د که
بازگش��ت به سیاس��تهای منطقی جورج بوش پدر و
بیل کلینتون میتواند بخشی از بار اقتصاد آمریکا را کم
کند .بهاینترتیب شاید موتور اقتصاد آمریکا دوباره روشن
شود.

هفت

راه حل:

شهرهای پاک بسازید!

هشت
تفریح کنید!

یک��ی از مزیته��ای پ��ول
داشتن این است که میتوانید
وقتتان را تنظیم کنید و کار
دلخواهتان را انجام بدهید .اما
اگر پول نداشته باشید خیلی
در این م��ورد دس��تتان باز
دانیل سی .دنت نخواهد بود .درواقع اکثریت
استادفلسفهدر ما دائما در حال کلنجار رفتن
دانشگاهتافتزو با روزه��ای تعطیلی و اوقات
یکی از مدیران مرکز فراغتمان هستیم و تنظیم
مطالعاتشناختی این اوق��ات برایمان بس��یار
دش��وار اس��ت .تعطیلیهای
آخر هفته آن قدر طوالنی نیستند که بشود استفادهای
بهینه از آنها کرد .نمیتوان در چنان فواصل کوتاهی،
پروژهه��ای تفریحی خاص��ی تعریف ک��رد و دنبال
ماجراجویی رفت .درواقع وقت آزاد موجود اس��ت اما
خیلی به درد ما نمیخورد.
ای��ن وضعیت در کش��ورهای پیش��رفته به وضوح
دی��ده میش��ود .خیلیها ترجی��ح میدهند چندین
روز در س��اعات متوالی و پشت س��ر هم کار کنند اما
تعطیلیهایشان را به هم بچسبانند .اما در کشورهای در
حال توسعه شاید این وضع کمی متفاوت باشد .واقعیت
این است که برنامهریزی برای ساعات کار و نوآوری در
سیال کردن کارها میتواند بازدهی کارکنان را به شدت
باال ببرد و به تبع آن ،تاثیر خوبی بر وضعیت اقتصادی
بگذارد .وقتی برنامه کاری ،نظم و ترتیب خودش را دارد
اما در عین حال با خواسته کارکنان هم انعطاف مییابد،
بهترین نتیجه از کار به دست میآید .اکنون دورانی فرا
رس��یده که به صورت جدی به این موضوع بپردازیم و
موضوع تفریح و فراغت کارکنان را به هیچ وجه دست
کم نگیریم.
اصوال کارکنان به صورت طبیعی تمایل دارند که از
«قوانین» حقوق بگیری پرهیز کنند و حتی از زیر بار
آن شانه خالی کنند .اما اگر فرصتی فراهم باشد که خود
آنها این قوانین را تدوین کنند قطعا اوضاع متفاوتی
را ش��اهد خواهیم بود .این از ضروریات قرن بیست و
یکم است و البته از ضروریات برون رفت از بحرانهای
اقتصادی .وقت و انرژی انسانی چیزی است که در این
دوران بیشترین اهمیت را دارد.

کارکنان به صورت
طبیعی تمایل دارند
که از «قوانین»
حقوقبگیری
پرهیز کنند و حتی
از زیر بار آن شانه
خالی کنند .اما
اگر فرصتی فراهم
باشد که خود
آنها این قوانین را
تدوین کنند قطعا
اوضاع متفاوتی را
شاهد خواهیم بود
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در روزگار سختی ،بعضی از
ما گمان میکنیم که توجه
به آب و هوا و محیط زیست
نوعی تجملگرایی است .اما
این دیدگاه قدیمی و نخنما
الکس استفن تنها در چارچوب جهانبینی
نویسنده کتاب«تغییر قرون گذش��ته میگنجد و
دنیا :نمونه های قرن حاال دیگر به هیچ وجه قابل
بیست و یکم» توجی��ه نیس��ت .قدیمترها
فکر میکردیم صنعتیس��ازی هدف غایی زندگی
و پیش��رفت ماس��ت و با ه��در دادن منابع طبیعی

میتوانیم رشد اقتصادیمان را تضمین کنیم.
حاال دیگر اوضاع عوض شده است .شهرها در روزگار
ما اهمیت زیادی دارند و همین حاال هم اکثریت ما
در ش��هرها زندگی میکنیم .البته ظرف چهل سال
آینده شهرهای محل زندگی ما از میلیاردها انسان پر
خواهند شد و جایی برای نفس کشیدن هیچ کدام از
ما باقی نخواهد ماند و این روندی اس��ت که بشریت
قبال مش��ابه آن را به خود ندیده است .شهرهایی که
مرکز این تحوالت جمعیت شناس��ی باش��ند واقعا
دستخوش تحول اساسی خواهند شد.
تمام ای��ن تحوالت ب��ه معنی این اس��ت که ما
فرصتهای جدیدی نیز در اختیار خواهیم داشت؛ آن
هم درس��ت زمانی که به شدت به آن نیاز داریم .این
که ما چگونه شهرهایمان را میسازیم تعیین خواهد
کرد که چگونه از انرژی اس��تفاده خواهیم کرد .این
مس��اله میتواند میزان اس��تفاده ما از ماشین را نیز
تعیینکند.
اینکه به صورت خانوادگی زندگی میکنیم یا نه،
بر میزان مصرف انرژی ما تاثیری مس��تقیم خواهد
داشت و در عین حال نوع مصرفگرایی ما در آینده
نیز در چارچوب نوع زندگی شهریمان تبیین خواهد
ش��د .واقعیت این اس��ت که برنامهریزی شهری که
مبتنی بر مسائل آب و هوایی و محیط زیستی باشد
میتواند تحول گس��ترده ای در عرصه کاهش انرژی
ب��ه وجود بیاورد و به تبع آن ،تاثیر مثبتی بر رش��د
اقتصادی بگذارد.
برخی از شهرهای دنیا مثل کپنهاگ و آمستردام
به شدت رویکردی موافق با محیط زیست را در پیش
گرفتهاند و برنامهشان این است که ظرف بیست سال
آینده در این عرصه پیشرفتهای بیشتری هم داشته
باش��ند .ایجاد تغییر با چنان سرعتی معنیاش فقط
این نیست که داش��تههایمان را اصالح کنیم ،بلکه
باید بنیانهای جدیدی برای زندگی در شهرهایمان
بگذاریم و بر اس��اس آنها پی��ش برویم .مثال باید از
برنامههای از مد افتادهای مثل ساخت بزرگراهها پرهیز
کنی��م .حاال زمان آن رس��یده که به بهبود وضعیت
محلهها و مناطق موجود در شهر بپردازیم و سیستم
لونق��ل را ترمیم کنیم و البته زیرس��اختهای
حم 
قدیمی را به روز کنیم.
در همی��ن حال میتوان در ش��هرهای متعهد به
محیط زیس��ت فضاهایی را ایجاد کرد که به بهترین
الگو برای ش��هرهای پاک آینده تبدیل شوند .در این
فضاها میتوان به صورت آزمایشی ساخت شهرهای
پاک را با جنبه های مختلف آزمایش کرد و قواعدی
کلیدی را نیز در این خصوص به کار گرفت .اگر این
الگوها موفقیت آمیز باشند ،یعنی نسل بعدی میتواند
شهرها را از ابتدا به این شکل و با این سازوکارها بسازد
و این موفقیت بزرگی است.
متعهد شدن به برنامهریزی برای شهرهای پاک و
سبز میتواند در عرصه رقابتهای اقتصادی هم مفید
واقع ش��ود و تاثیر خود را به جا بگذارد .وقتی قرار بر
رساندن حداقل آسیب ممکن به محیط زیست باشد،
رقابت برای رسیدن به بهترین راه حلها باال میگیرد
و قاعدت��ا این وضعیت ب��ه نفع همه و به نفع اقتصاد
خواهد بود .این راهی است به سوی آینده بهتر برای
سیاره زمین و البته برای وضعیت اقتصادی بهتر.

راه حل:
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جهان در بحران اقتصادی

پرونده خارجی

بزرگترین تهدید علیه اقتصاد جهان از نگاه کارشناسان اقتصادی چیست؟

همه هراسهای اقتصادی
این روزها اروپا با بحران مالی و بدهیهای عظیمی دس�ت و پنجه نرم میکند و
آمریکا نیز هنوز به نحوی درگیر بحران اقتصادی سال  2008میالدی است .حتی چین
و هند نیز به عنوان موتورهای جدید رشد اقتصاد در جهان ،انگار به پت پت افتادهاند.

پرسش ما این است که مشکل اقتصاد جهان واقعا چیست؟ این سوال را مجله فارن
پالسی از گروهی از باهوش ترین کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی پرسیده است.
نتیجه آن به شکل نظرسنجی و پاسخهای کوتاه و بلند در پی میآید.

کارشناسانوسمتهایشان:

دارون آسموگلو
استاداقتصاد
در دانشگاه
ام آی تی

جفریفرانکل

استاد مدرسه کندی
در دانشگاه
هاروارد

فیلیپلوگرین

مشاور مخصوص دبیر
کل سازمان تجارت
جهانی

تایلر کاون

استاد اقتصاد
در دانشگاه
جورج میسون

استاد حقوق توسعه
بین الملل در دانشگاه
آمریکاییواشنگتن

برایانمیسون
استاداقتصاد
در دانشگاه
جورج میسون

پیتردایموند

دنیل برادلو

آرنولدکلینگ

دیویداسمیک

گریهافبائر

اندی سامنر

استاد مطالعات توسعه
در دانشگاه
ساسکس

آدام هرش

اقتصاددان ارشد
در موسسه مطالعات
توسعهآمریکا

محقق
انستیتو کیتو

ایرویناستلزر

مدیرموسسهمطالعات
سیاستاقتصادی
هادسن

دین بیکر

استاد اقتصاد
در دانشگاه
ام آیتی

موسس مرکز مشاوره محقق ارشد در موسسه
اقتصادبینالمللی
مالیبینالمللیجانسن
رجینالدجونز
اسمیک در واشنگتن

استر دایسون

تحلیلگرسابقمسائل
اقتصادی در روزنامه
وال استریت جورنال

فیلیپلوی

محقق اقتصادی در
انستیتوامریکن
اینترپرایز

وینسنتکرافورد

موسس
مرکزتحقیقات
اقتصادیواشنگتن

استاداقتصاد
در دانشگاه
آکسفورد

جیمز دی همیلتون

والری رامی

آبهیجیتبانرجی

دیوید بکوث

استاداقتصاد
دانشگاه
کالیفرنیا

استاداقتصاد
در دانشگاه
ام آی تی

استاداقتصاد
دانشگاه
کالیفرنیا

استاداقتصاد
در دانشگاه دولتی
تگزاس

جنگ بر س ِر پول
چگونه اقتصاد جهانی را میتوان نجات داد؟
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در ش��رایط بحران جهانی اقتص��اد ،نگرانی اصلی
دولتمردان چنین اس��ت :با خش��م عمومی ناش��ی از
کاهش درآمد و افزایش بی��کاری چه باید کرد؟ وقوع
یک جنگ پولی خیلی دور از واقعیت نیست .بسیاری از
جهانیان زمانی که جهان تولیدی بیش از نیازش دارد
وابسته به صادرات هستند .در این صورت اقبال نسبت
به کاهش رس��می ارزش پول که باعث ارزانتر شدن
صادرات میشود ،روزبهروز بیشتر میشود .در شرایطی
که بدهیهای خصوصی و عمومی در سرتاسر جهان به
سرعت تا  ۳۰۰درصد  GDPافزایش پیدا کرده انتظار
میرود که بحران موجود در سیستم مالی حوزه یورو روز
به روز وخیمتر شود و جهان در معرض یک فروپاشی

عظیم در سیستم ارزش قیمتها قرار بگیرد .در همین
حال به نظر نمیرسد دارویی جادویی – مانند سیستم
اعتبار مالیاتی هوش��مندانه یا یک نوآوری در مخارج
دولت – برای نجات جهان از این بحران وجود داش��ته
باشد .دولتها و بانکهای مرکزی ممکن است ما را از
وارد شدن به دوران رکود دور نگه دارند ،اما بازگشت به
دوران عادی اقتصادی بسیار سخت خواهد بود.
چین کش��وری است که ارزش پول خود را کنترل
میکند .بس��یاری از کش��ورهای جهان با سیستم ارز
خارجی بازی میکنند .هر روز کشورها بیش از گذشته
قانونهای جدید خود ساختهای را در این زمینه وضع
میکنند .این خود مختاری در دوران گذشته که رشد

جهانی بسیار خوب بود و اقتصاد آمریکا و دالر بر جهان
فرمانروایی میکردند ،قابل قبول بود .با ضعیف شدن
تس��لط آمریکاییها ،سیس��تم پولی کنونی جهان به
سیستمی خطرناک و مرکانتیلیستی تبدیل شده است
که میتواند باعث ایجاد واکنشهای بالقوه تخریبی و
همچنین شکلگیری س��وءتفاهم و رنجش در سطح
جهانی شود.
به نظر میرسد هر کشوری دوست دارد که ارزش
پولش را پایین نگه دارد .برای مثال ،در س��ال ۲۰۱۱
زمانی که بحران بدهیهای حوزه یورو شروع شده بود،
ارزش فرانک سوئیس افزایش پیدا کرد .سرمایهگذارانی
که از بحرانهای به وجود آمده احساس ناامنی و ترس

بزرگترین تهدید علیه اقتصاد جهان چیست؟

دارون آسموگلو :سیاست
تایلر کاون :رکود اقتصادی در کشورهای ثروتمند
عامل یورو ،اختالف نظرها
دنیل برادلو :در کوتاه مدت ،سه ِ
در کنگره آمریکا ،و کاهش رشد اقتصادی در چین
برایان کاپالن :تعصبهای ضد بازار
پیتر دایموند :به تعویق انداختن تصمیم گیریها
استر دایسون :تفکر کوتاه مدت
دین بیکر :فروپاشی یورو
وینسنت کرافورد :ایدئولوژی و ریاضت اقتصادی به عنوان
واکنشی غیرآینده نگرانه به رکود اقتصادی
جفری فرانکل :آنها که با تعصب از لزوم کاهش مالیاتها
حرف میزنند
نفس زیادی بین تکنوکراتها
آرنولد کلینگ :اعتماد به ِ
پیشنهاد من برای احیای اقتصاد جهان این است
که:

دین بیکر :خزانه داری آمریکا را مجبور کنید که پرداخت
بدهیهای یونان ،ایتالیا ،و س��ایر کشورهای مقروض را
تضمینکند.
اندی س�امنر :صندوقی جهانی تاس��یس شود تا مبالغ
کوچک و پراکنده از طریق آن به میلیاردها انس��ان فقیر
دنیا برسد.
دارن آسموگلو :بدهیها را صاف کنید.
جفری فرانکل :از آنهایی که قرار اس��ت نامزد پستهای
دولتی شوند بخواهید واحدهای دروس ریاضی ،تاریخ و
جغرافی مدرسه را بگذرانند.
ِ
آدام ه�رش :این را برای دیگران روش��ن کنید که به راه
حلهای دم دستی و بی ربط احتیاجی نداریم.
دیوید اسمیک :دعا کنید.
اقتصاددانها باید بیشتر به این نکته توجه کنند:

برنامه های خوب را باید از میان برداشت.
آبهیجی�ت بانرجی :این که واقعیت چیس��ت ،نه اینکه
واقعیت ایده آل چه باید باشد.
دیوید بکورث :نواقص و معایب بانکهای مرکزی.
فراوان باز بودن مرزها.
برایان کاپالن :مزایای
ِ
جفری فران�کل :این واقعیت که نظریه اقتصاد کالن در
بیست سال گذشته مسیری کور را طی کرده است.
آدام هرش :اهمیت زنان در قوی بودن اقتصاد.
گری هافبائر :مقابله با سیاستهای حمایت از داخل در
اقتصاد جهان.
فیلی�پ لوگرین :توجه به این احتمال که شاید آمریکا و
اروپا نیز به رکودی کشنده به مدل ژاپن دچار شوند.
والری رامی :موانع ایجاد شغل برای جوانان.
بانکی در سایه و آسیب پذیر چین.
دیوید اسمیک :نظام ِ
جیمز دی همیلتون :واقعیت.
بزرگترین اشتباه اقتصادی باراک اوباما این
بود که:

گری هافبائر :گذاشت لری سامرز برود.
دارون آس�موگلو :ب��ه موق��ع برای اوضاع بازار مس��کن
چارهاندیشینکرد.
دیوید اس�میک :بانکهای بزرگ را دوباره س��اماندهی
نکرد.
وینس�نت کراف�ورد :به ش��دت تالش کرد ب��ا حزب و
گروههای مخالفی که اصال از خر شیطان پایین نمیآمدند
مذاکره کند.
تایلر کاون :کل برنامه های مالیاش اشتباه بود.
دنیل برادلو :تیموتی گایتنر را به عنوان وزیر خزانه داری
انتخاب کرد.
جفری فرانکل :این که قدرت را به دست گرفت.
جنبش اشغال والاستریت را تعریف کنید:

آبهیجیت بانرجی :وضع بهتری خواهد داشت ،حداقل به
معنی کوتاه مدت آن.
آرنولد کلینگ :رو به بهبود خواهد بود ،اما خیلیها را هم
در این راه جا خواهد گذاشت.
دارون اس�موگلو :لک و لکی میکند ،و نرخ بیکاری هم
کم��ی کاهش مییابد اما باز هم از هش��ت درصد کمتر
نمیشود.
والری رامی :کمی از حاال وضعش بهتر خواهد بود.
دین بیکر :به اندازه همین حاال ضعیف خواهد بود.
آدام هرش :قویتر و تبعیضآمیزتر از آنچه خواهد بود که
رای دهندگان تصور میکنند.
دیوید بکورث :در بهترین حالت ،خیلی از اوضاع امروزش
بهتر نخواهد بود و در بدترین حالت هم رکود دیگری به
دنبال فروپاشی واحد پول یورو اتفاق خواهد افتاد.
همان سیس��تم قدیمی خودش را در کنترل سرمایه
حف��ظ کند .این کار آلمان باعث میش��ود زمانی که
حوزه یورو از هم بپاش��د ،کش��ورهای ضعیفتر برای
کاهش ارزش واحد پولی خود با مش��کالت بیشتری
مواجه شوند .اگر آلمان از حوزه یورو خارج شود ،مدتی
طول خواهد کش��ید تا این اطمینان در بازار پول به
وجود بیاید که صنعت صادرات با مشکل جدی مواجه
نخواهد شد.
میت��وان اینط��ور جمعبندی کرد که در ش��رایط
کنونی همه میخواهند با سیستم پول در جهان بازی
کنند .نتیجه چه خواهد بود؟ عدم اطمینانی خطرناک
در بازارهای مالی .یک سیس��تم منطقیتر که شامل
توافقات��ی ش��فاف در دخالت واحد پ��ول و همچنین
تغییرات ساختاری مش��تمل بر کنترل سرمایه ،برای
جهان به منظور رس��یدن به وضعیتی قابل اطمینان
– و جلوگی��ری از بحران��ی دیگر  --ضروری اس��ت.
تجارت جهانی زمانی به خوبی کار خواهد کرد و فضای
اطمینان بخشی ایجاد خواهد نمود که قانونهای ثابت
و مورد توافق در آن اجرا ش��وند .اکنون زمان آن است
که این اتفاق بیفتد.
منبع :فارن پالسی

چینیها
بدهیهای
کشورهاییمانند
یونان ،پرتغال و
اسپانیا را میخرند
و باعث میشوند
که ارزش یورو
همچنانحفظ
شود و پایین نیاید

نگر
آینده

میکردند ،واحد پول سوئیس برایشان یک واحد پول
امن به شمار میآمد .باال رفتن روز افزون ارزش فرانک
برای صادرات سوئیس خطر بزرگی محسوب میشد،
بنابراین سوئیس تصمیم گرفت که ارزش پولش را در
برابر ارزش یورو ثابت نگه دارد – درست مانند چین که
ارزش یوآن را در برابر دالر ثابت نگه میدارد تا تجارتش
لطمهنبیند.
یا مورد ژاپن را در نظر بگیرید که به خوبی از طریق
دخالت بانک مرکزی و اس��تفاده از ذخیرههای ارزی،
ارزش ین را پایین نگه میدارد .اخیرا دولتمردان ژاپن
در تالش هس��تند که سرعت خرید ین توسط بودجه
مس��تقیم دولت چین را در یک سرعت ثابت متوقف
کنن��د .اقتصاددان ژاپنی ،تاداش��ی ناکامائی ،میگوید
چینیه��ا که رقابت ش��دیدی در ص��ادرات کاالهای
س��رمایهای (مانند سیس��تمهای ریلی سرعت باال) با
ژاپن دارند ،بس��یار تالش میکنند که رشد ارزش ین
را کنترل کنند و در نتیج��ه ژاپن را از لحاظ صادرات
کاال تضعیف کنند.
در همین حال ،سیاستمداران اروپایی به سختی
تالش میکنند که اتحادیه اروپا را از فروپاشی نجات
دهند .به دلیل اینکه همچنان نتیجه کار نامشخص

اس��ت ،حوزه یورو در س��ال  ۲۰۱۲نیز با رکود دست
و پنجه نرم خواهد کرد ،اما شما هیچگاه ارزش نسبی
واحد پ��ول اروپا را نخواهید فهمید .چرا یورو به طور
مشخص ضعیف نشده است؟ یک دلیل این است که
بحرانهای اخیر در اروپا باعث ش��ده است که مقدار
زی��ادی از س��رمایههای موجود کش��ورهای اروپایی
در خ��ارج از این قاره به داخل اروپا بازگردانده ش��ود،
ام��ا دلیل مهم دیگر ،چین اس��ت .حوزه یورو یکی از
بزرگترین بازارهای صادرات چین اس��ت و با پایین
آمدن ارزش یورو ،ص��ادرات چین نیز پایین میآید؛
بنابراین چینیها بدهیهای کشورهایی مانند یونان،
پرتغال و اسپانیا را میخرند و باعث میشوند که ارزش
یورو همچنان حفظ شود و پایین نیاید .سیستم کنونی
ارز در جهان بسیار متالطم است .در آوریل گذشته،
صندوق بینالمللی پول ،دست به ایجاد تغییر در خط
مش��ی کلی خودش که س��الها رعایت میکرد ،زد.
سیستم جدید کنترل سرمایه به گونهای طراحی شده
است که در مواردی برای رشد اقتصاد مثمرثمر واقع
میشود (در این سیستم به دولتها و نه بازارها ،اجازه
داده میشود که نرخ مبادالت را تعیین کنند) .کمی
پس از این تصمیم ،آلم��ان اعالم کرد که میخواهد

در روز برگزاری انتخابات سال  2012میالدی،
اوضاع اقتصاد آمریکا چگونه خواهد بود:

شماره یازدهم  /بهمن و اسفند 90

دارون آس�موگلو :این که چگونه موانع سیاسی در برابر

دانیل برادلو :ملغمه ای از درد و خشم علیه طبقه بسیار

ثروتمند و ناکامیهای مدیریتی در کشورهای ثروتمند.
اس�تر دایس�ون :نش��انهای امیدوار کننده برای این که
راهحلهای غیرمتعارف را جدی بگیریم.
فیلیپ لوی :نوعی بدعنقی که درس��ت هدایت نش��ده
است.
دیوید بکورث :از خشم بجای اقتصادی نشات گرفت اما
دچار گیجی و آشفتگی شد.
وینست کرافورد :تقریبا با هدف و به طرز شگفت انگیزی
موثر واقع شده است.
گ�ری هافبائر :نوعی وقتگذرانی ب��ی ضرر برای جوانان
بیکار.
برایان کاپالن :گله و شکایت منطقی درباره سرمایه داری
رفاقتی و بی سوادی اقتصادی.
ایروین استلزر :آش شله قلمکار.
آبهیجیت بانرجی :شورش ضروری.
اندی سامنر :یک هوس.

49

تجربه خارجی

کسب و کار

مردی که همه رقبایش را خرید

سلطان فوالد
الکشمی میتال
ششمین مرد ثروتمند دنیا
میتال در یک نگاه

نام :الکشمی میتال
سمت :رئیس آرسلور میتالسن۶۱ :
منبع درآمد :فوالد
محل سکونت :لندن ،انگلستان
تابعیت:هندوستان
محل تولد :هندوستان
تحصیالت :کارشناسی در رشته بازرگانی
وضعیت تاهل :متاهل
فرزند۲ :
رتبه میتال در فهرستهای فوربس
قدرتمندترین افراد جهان :چهل و هفتم
میلیاردرهایجهان:ششم
میلیاردهای هند :اول

نگر
آینده
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الکش��می میتال زمانی یک تولیدکننده کوچک فوالد
در آس��یا بود و میتوانس��ت به همین بس��نده کند .اما او
درآم��د کارخانهاش را در بانک پس انداز نکرد و تا آنجا که
میتوانست کارخانه های فوالد در دیگر نقاط دنیا را خرید .او
اولین کارخانهاش را در  ۲۵سالگی در اندونزی تاسیس کرد  -روی زمینی
که متعلق به پدرش بود و اول قرار بود آن را بفروش��ند .چهارده سال بعد
آنقدر در این حوزه تجربه به دس��ت آورده بود که مدیریت یک کارخانه
دولتی تولیدکننده فوالد در کش��ور ترینیداد و توباگو را برعهده بگیرد و
کمی بعد آن را بخرد .او در  ۱۹۹۲کارخانه تولید سیبالس��ا در مکزیک را
خرید .در  ۹۴کارخانه سیدبک-دوسکو را از دولت کانادا خرید و در ۱۹۹۵
یک کارخانه آلمانی و در همان س��ال یک کارخانه قزاقستانی را تصاحب
کرد .در سال  ۱۹۹۸کارخانه آمریکایی فوالد اینلند را به قیمت یک و نیم
میلیارد دالر خرید و به هشتمین تولیدکننده فوالد دنیا تبدیل شد .در سال
 ۲۰۰۱شرکت فوالد سایدکس را از دولت رومانی خرید و در سال ۲۰۰۲
ب��ه آفریقای جنوبی رفت تا در مدیریت کارخانه فوالد ایس��کور به آنها
کمک کند .مدت زمان زیادی نگذشته بود که ایسکور را هم خرید .در سال
 ۲۰۰۳یک کارخانه بزرگ تولید فوالد در جمهوری چک را تصاحب کرد و
سال بعد یک کارخانه لهستانی را خرید .در همین سال بود که تمامی این
کارخانهها را با «گروه بینالمللی فوالد» آمریکا ادغام کرد و به بزرگترین
تولیدکننده فوالد دنیا تبدیل ش��د .او چند ماه بعد سرمایه گذاری ۱۰۰
میلیون دالری در چین برای ساخت کارخانه ای جدید را آغاز کرد .در سال
 ۲۰۰۵عالوه بر خرید یک کارخانه در اوکراین ،س��هامدار کارخانه بزرگ
هونان والین در چین ش��د و سرمایه گذاری  ۹میلیارد دالری در صنعت
فوالد هند انجام داد .در سال  ۲۰۰۶بعد از تالش سخت  ۶ماهه توانست
بزرگترین رقیب خود شرکت آرسلور را به قیمت  27میلیارد دالر بخرد
و آن را به آرسلور میتال تبدیل کند .او در همان سال یک کارخانه دیگر
مکزیکی را به قیمت یک و نیم میلیارد دالر خرید .او بدون
تردید الیق لقب «سطان فوالد دنیا» است.

کار و دیگر هیچ

الکشمی میتال و راه پر پیچ و خم ثروت
در مسیر حرکت هر فرد به سمت موفقیت اقتصادی،
مس��ائلی وجود دارد که کم اهمیت به نظر میرس��د اما
این فقط ظاهر ماجراس��ت .یکی از این مسائل مهم نوع
آدمهایی اس��ت که با آنه��ا در ارتباطیم و جالب اینکه
همسر مهمترین فرد این مس��یر به حساب میآید .اگر
شما با کسی ازدواج کنید که با او زبان مشترک اقتصادی
نداشته باشید این آغاز سقوط اقتصادی شماست .عکس
این مسئله هم درست است .الکشمی میتال با زنی ازدواج
کرد که با او زبان مش��ترکی داش��ت .اوشا دختر یک وام
دهن��ده ثروتمند بود و این دو نفر به هم کمک کردند تا
کسبوکار فوالدشان را به باالترین نقطه ممکن برسانند.
آنها حاال در چهارده کشور دنیا فوالد تولید میکنند.
یک اس��تراتژی مهم دیگر میتال این اس��ت که او
همیشه به دنبال قلمروهای تازه تجاری بوده .اگر میتال

بسیار زیاد کار
کنید .البته این
روزهاخیلیها
خیلی کار میکنند
و آنچه افراد را
متمایزمیکند
اندازه این سخت
کوشی است.
این یعنی شما
مجبوریدبیشتر
و بیشتر کار کنید
و خودتان را وقف
هدفتانبکنید

نگر
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اگر از یک هندی بپرس��ید که به کدام هموطنش
افتخار میکند به احتمال زیاد نام الکشمی میتال را
در حرفهایش خواهید شنید .ثروتمندترین فرد هند،
دومین ثروتمند اروپا و ششمین مرد ثروتمند دنیا را
همه میشناسند .اینکه او چه ماشینی سوار میشود و
چرا برای دخترش مراسم عروسی  ۶روزه گرفت به ما
ربطی ندارد و بهتر است روی آن بخش از زندگیاش
تمرکز کنیم که باعث ش��د او به اینجا برس��د .از دید
خیلی از مردم مهمترین عامل ثروتمند شدن الکشمی
«پدر پولدار» بوده اس��ت :او در خانواده ثروتمندی به
دنی��ا آمد پس ح��اال خودش هم ثروتمند اس��ت .اما
این اش��تباه اس��ت .ثروت کنونی او از مرزهای ثروت
خانوادهاش بسیار فراتر میرود .الکشمی مثل آدمهای
معمولی بزرگ ش��د و زندگ��ی کرد و به کمک دانش
و البته سابقه خانوادگیاش توانست به ثروتمندترین
مرد هند تبدیل ش��ود .الکشمی میتال  -با نام کامل
الکش��می نارایان میتال  -در ۱۵
ژوئ��ن  ۱۹۵۰در راجس��تان هند
متول��د ش��د .پ��در میت��ال فرد
ثروتمندی بود و از بزرگان صنعت
فوالد در هندوس��تان به حساب
میآمد .این پی��ش زمینه باعث
شد ذهن الکشمی تجارت محور
شود و خود را برای سالهای بعد
آماده کند.
اما مسئله اینجاست که پدران
پول��دار عموم��ا پس��ران ولخرج
تربیت میکنند نه پسران موفق؛
و راه بزرگی و کمال ،با به دس��ت
آوردن اس��تقالل آغاز میش��ود.
بهترین راه برای آغاز کسب و کار
خودتان این است که از آنچه که
حاال وجود دارد جدا شوید .میتال
هم همین کار را کرد .او در س��ال
 ۱۹۷۶راه خود را انتخاب کرد :او
تصمیم گرفت دیگر برای پدرش
کار نکن��د و با خری��د زمین یک
کارخانه متروکه فوالد در اندونزی
بوکار بینالملل��ی فوالدی
کس�� 
خود را آغاز کرد .درست است که
بوکار خانوادگی
با خروج از کس�� 
باعث تنش در خانواده و دلگیری
دیگران شد اما همین کار بود که
باعث شد او سلطان فوالد جهان

بشود.

زبان مشترک اقتصادی با نزدیکان

تصمیم میگرف��ت که در هند بمان��د دیگر حاال جزء
ثروتمندترین مردان اروپا به حساب نمیآمد .او از هند به
لندن رفت تا جهان بینی تجاریاش را مطابق با بازارهای
بینالمللی شکل دهد.
ام��ا همه اینها ب��دون توجه به یک نکته اساس��ی
ارزش��ی ندارد :اینکه شخص متوجه شود میخواهد در
ط��ول زندگیاش چه کاری انجام ده��د و به خاطر آن
بجنگد .فقط در چنین صورتی است که شخص میتواند
واقعا موفق ش��ود .وقتی شخصی میداند که جز فوتبال
دلمشغولیدیگرینداردمیتواندبرایبهترینفوتبالیست
کشور شدن تالش کند .وقتی کسی میداند که تجارت را
دوست دارد میتواند برای آن تالش کند .الکشمی میتال
هم دقیقا همین کار را کرد .او خیلی زود متوجه شد که
تجارت ،ش��غل زندگیاش است .پس به دانشگاه رفت و
درسهای مرتبط با آن را خواند .او در  ۱۹۷۰از دانشگاه
سنت خاویر کلکته در رشته بازرگانی فارغالتحصیل شد،
احتم��اال این بهترین رش��ته دنیا
ب��رای چنین فردی بود :او در طول
دوران تحصیل توانست مهارتهای
مدیریت��ی و اجرای��ی الزم را ف��را
بگیرد .برای جلو زدن از دیگران در
تجارت باید راه های تازه را امتحان
کنید و الکشمی میتال هم این را
میدانس��ت .او که از قیمت باالی
سنگ آهن در رنج بود ایده تازه ای
به ذهنش رسید و به آهن قراضه به
عنوان جایگزین روی آورد .او سود
فراوانی ک��رد و دیگران هم راه او را
دنب��ال کردند .اما به هر حال وقتی
نفر اول باشی بیشتر سود میکنی
و دستت باز تر است.
خود الکش��می میت��ال برای
آنها که قصد دارن��د واقعا در کار
خود موفق شوند یک توصیه دارد:
«بس��یار زیاد کار کنید .البته این
روزها خیلیها خیلی کار میکنند
و آنچه افراد را متمایز میکند اندازه
این سخت کوشی است .این یعنی
شما مجبورید بیشتر و بیشتر کار
کنید و خودت��ان را وقف هدفتان
بکنید .اگر به همین توصیه عمل
کنید دور نیست روزی که دیگران
از شما بخواهند که راز موفقیتتان را
فاش کنید!»
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صنعتگران میلیاردر و راز موفقیت آنها
چه کسانی از راه صنعت بیشترین ثروت را به دست آوردهاند؟

اندرو کارنگی

هنری فورد

چه کس��انی از راه صنعت بیش��ترین ثروت را به دس��ت
آوردهاند؟ و راز این صنعتگران میلیاردر چیست؟ آیا میشود
با مطالعه زندگی آنها نکات مش��ترکی را یاف��ت و از آنها
اس��تفاده کرد؟ اول بهتر اس��ت با چند نفر از این ثروتمندان
آشنا شویم اما باید بدانید که مسئله اصلی نام و میزان ثروت
آنها نیس��ت .آنچه اهمیت دارد فهم روندهای مش��ترک در
بوکار آنهاست .ضمنا میشد در این فهرست
زندگی و کس 
اسامی دهها صنعتگر میلیاردر را قرار داد اما بهتر دیدیم روی
بوکار خود یا اولین
میلیاردرهایی تمرکز کنیم که در کس�� 
بوکار را وارد مرحله ای جدید کردند .در این
بودند یا آن کس 
فهرست نام دو گروه به چشم نمیخورد :کسانی که کارخانه

تفکر مثبت جواب
میدهد ،نه به
خاطرنیروهای
معنوی یا شبه
علمی ،بلکه به این
دلیل که تفکرات
ما میتوانند به
مهمترینعامل
محدودکننده
ظرفیتهایما
تبدیلشوند

والدیمیرلیسین

خود را به ارث بردهاند و کسانی که از قبل ثروتمند بودهاند و
بعدا در یک صنعت سرمایهگذاری کردهاند .ما زندگی کسانی را
بررسی خواهیم کرد که از طریق صنعت میلیاردر شدهاند .پس
اول با گروه ثروتمندترین صنعتگران دنیا آشنا شوید( .الزم به
ذکر است که بعضی از آنها سالهاست که درگذشتهاند)

 :۳الکشمی میتال  -فوالد میتال

اندرو کارنگی غول صنعت فوالد بود و یکی از ثروتمندترین
مردان تمام تاریخ به حساب میآید .او کارخانه فوالد کارنگی
را از هیچ بنا کرد و به اینجا رس��اند .این ش��رکت حاال با نام
«شرکت فوالد ایاالت متحده» فعالیت میکند.

 :۴والدیمیر لیسین  -فوالد نوولیپتسک

 : ۱اندرو کارنگی  -فوالد کارنگی

 :۲هنری فورد  -شرکت فورد موتور

او در دوران زندگیاش یکی از پولدارترین افراد دنیا بود و
هنوز هم یکی از ثروتمندترین افراد تاریخ به حساب میآید.
این صنعتگر هم فورد موتور ،غول صنعت خودروسازی را از
صفر شروع کرد.

بر اس��اس رده بندی فوربس میتال از سال  ۲۰۰۵تا حاال
همیش��ه جزء  ۱۰ثروتمند اول دنیا بوده اس��ت .کارخانههای
زنجیرهای او بزرگترین تولیدکننده فوالد در دنیا به حس��اب
میآیند.
این غول فوالد روسیه مالک بزرگترین کارخانه فوالد

راز کوچک هنری فورد
از هنری فورد تا الکشمی میتال :نقاط مشترک صنعتگران موفق چیست؟
هن��ری ف��ورد ( )۱۸۶۳ - ۱۹۴۷بنیانگ��ذار کارخانه
خودروس��ازی فورد و اولین کس��ی بود ک��ه با هدف تولید
خودروی ارزانقیمت از خط تولید صنعتی اس��تفاده کرد.
سیاس��ت کاری فورد س��ه جنبه داش��ت :تولید انبوه کاال،
دستمزد باال برای کارگر و باالخره قیمت پایین پیشنهادی.
او تأثیری عمیق بر اقتصاد قرن بیس��تم گذاش��ت و عالوه
بر ثروت ،به ش��هرتی کم نظیر رس��ید :دنیا او را به عنوان
بزرگترین صنعتگر روزگار خود میشناخت .مجله فوربس
در یادداش��تی دو خصوصیت مه��م او را که عوامل اصلی
موفقیتش بودند برجسته کرده است.
1
هدف کوچک یا هدف بزرگ
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الکشمیمیتال

آلیکودانگوته

جورجایستمن

چطور میتوان از یک زندگی تنگدس��تانه به موفقیتی
عظیم رس��ید؟ هنری فورد میتواند الگوی خوبی برای ما
باشد .او به دنیا چیزهای بزرگ زیادی هدیه کرد اما دوتای
آنها بسیار مهمتر از بقیه بود :اتومبیل و خط تولید .این دو
هدیه فورد مسیر دنیا را تغییر دادند.
نگاه به زندگی هنری فورد میتواند به ما کمک کند تا
در زندگی خودمان به سمت ثروت  -یا موفقیت  -حرکت
کنی��م .به نظر ما یک راز مهم موفقیت فورد را در این نقل
قول از او میتوان پیدا کرد« :هیچ چیزی زیاد سخت نیست
اگر آن را به کارهای کوچک تقس��یم کنید ».هنری فورد
ایدهها و رویاهای بزرگی داشت  -شاید مثل ما و شما  -اما

او میتوانست این ایدهها را به تکه های کوچکتری تقسیم
کند و این کاره��ای کوچک بود که باعث موفقیت عظیم
او شد.
آیا هیچ وق��ت کاری که میدانید باید انجامش بدهید
باعث هراستان نشده؟ احتماال پاسخ اکثر شماها مثبت است.
ما خیلی راحت از بزرگی یک کار یا ایده میهراسیم چون
نمیدانیم چطور میتوانیم آن را به سرانجام برسانیم .اما حاال
وقت آن است که به توصیه فورد عمل کنید :به جای تمرکز
بر نتیجه نهایی ،وظیفه خود را به بخشهای بسیار کوچکتر
و دست یافتنیتر تقسیم کنید.
این را میتوان با مرتب کردن یک پازل تصویری مقایسه
کرد .آیا تا حاال پازلی چند صد تکه ای را که به نظر غیرقابل
حل میآمده مرتب کردهاید؟ آن تکه های بی شمار کوچک
ش��ما را گیج کردهاند و حتی نمیدانید باید از کجا شروع
کنید .کمی ب��ا این طرف ور میروید و کمی هم آن طرف
را درس��ت میکنید اما به نظر نمیرس��د که واقعا در حال
حل پازل باشید .بهترین چاره برای شما این است که همه
تکهه��ای همرنگ را یک جا جمع کنید .وقتی که این کار
را کردید میتوانید بر روی یکی از این بخشهای همرنگ
متمرکز شوید .وقتی فقط بر روی یکی از بخشهای پازل
تمرکز میکنید میبینید که در حال پیشرفت هستید .هر
چه بخشهای بیش��تری را حل میکنید متوجه میشوید
که بخش بیشتری از راه را رفتهاید و به تکمیل نهایی پازل

نزدیکتر شدهاید.
این رویه را در پیش بگیرید  -درست مثل هنری فورد -
تا موفقتر از قبل شوید .هنری فورد بدون این روش ،هنری
فورد نمیشد.
2
خوشبینی تقلبی یا تفکر مثبت

به احتمال خیلی زیاد کتاب «راز» را خواندهاید یا فیلم
آن را دیدهاید .این کتاب مشهور/بدنام در مورد مزایای تفکر
مثبت ادعاهای عجیبی را مطرح میکند و به همین خاطر
روان شناس��ان زیادی علیه آن موضع گی��ری کردهاند .اما
مسئله اینجاست که پراشکال بودن «راز» نباید باعث شود
که به خوش��بینی و تفکر مثبت بدبین شویم .چرا؟ چون
هنری فورد موفق و ثروتمند از حامیان اینگونه تفکر بود.
فورد یک بار گفته بود« :تفکر مثبت جواب میدهد ،نه
به خاطر نیروهای معنوی یا شبه علمی ،بلکه به این دلیل
که تفک��رات ما میتوانند به مهمترین عامل محدودکننده
ظرفیتهای ما تبدیل شوند».
قبل از آنکه توضیح بدهیم که چرا «راز» اش��کال دارد،
بهتر است نگاهی دقیقتر به جمله هنری فورد بیاندازیم و
ببینیم که خرد فورد به چه کار ما میآید.
ما میتوانیم فکر کنیم که میش��ود کاری را انجام داد
یا نمیش��ود .ام��ا از دید فورد اگر ب��ه خودمان بگوییم که
نمیتوانیم کاری را انجام دهیم خودمان را محدود کردهایم.

این کشور است.

 :۵آلیکو دانگوته  -گروه دانگوته

دانگوته نیجریهای ثروتمندترین مرد سیاه پوست دنیا به
حساب میآید .او موسس امپراتوری تولیدی دانگوته است
که در تعداد زیادی از کش��ورهای قاره س��یاه پراکنده شده
است.
 :۶جورج ایستمن – کداک

کداک تولیدکننده بزرگ لوازم و تجهیزات عکاسی همین
چند هفته پیش اعالم ورشکس��تگی کرد .آنها نتوانستند
خود را با دنیای دیجیتال هماهنگ کنند .اما نباید کار جورج
ایستمن را نادیده بگیریم که این شرکت را در  ۱۸۸۹تاسیس
کرد.
شباهتهای این شش نفر
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کس�ب و کار اولیه آنها کوچک بود :این شش نفر را
باید جزء مولتی میلیاردرها به حس��اب آورد اما هیچ
کدام از آنها میلیاردر به دنیا نیامدند و کسب و کارشان را
با ریخت و پاش ش��روع نکردند .آنها چاره ای نداشتند جز
اینکه از صفر شروع کنند .اندرو کارنگی در خانواده ای کامال
فقیر بزرگ شد و هنری فورد هم دست کمی از او نداشت.
اما این مردان با وجود احتمال شکست کسب و کار کوچکی
راه انداختند .شما هم باید بپذیرید که موفقیت یک شبه به
دست نمیآید و این روند نیازمند کار سخت است.
آنها بر یک چیز تمرکز داشتند :ما نام این شش نفر را
در فهرست خود آوردیم چون به عنوان صنعتگران تاثیر
بزرگی بر روند دنیا گذاش��تند .آنها با حداقل امکانات وارد

2

بروید؟ یا ش��اید واقعا اعتقاد ندارید که این رویا میتواند به
حقیقت بپیوندد .ش��ما مجبورید برای یک بار هم که شده
خودتان را تحلیل کنید .دش��وار است اما ارزشش را دارید.
فراموش نکنید آن قدمهایی که امروز بر میدارید  -نه فردا
یا سال بعد  -این رویاها را به حقیقت تبدیل میکنند .فورد
یک جمله مشهور دیگر هم دارد« :به این نتیجه رسیدهام که
اکثر مردم درست همان زمانی به پیش میروند که دیگران
در حال هدر دادن وقت خود هستند».
حاال برسیم به ایراد کتاب «راز» .در این کتاب از «قانون
جذب» حرف زده میشود و این بسته بندی ایده قدیمی و
موفق تفکر مثبت است .در مورد تفکر مثبت حرف زدیم و
روان شناسان زیادی وجود دارند که از این ایده دفاع میکنند
و ورزشکاران و تجار موفقی را نشانمان میدهند که این روش
نجاتشان داده .این روانشناسان میگویند خیالبافی در مورد
آرزوهایمان خوب است چون با دیدن رویاها با جزئیات کامل
این احتمال وجود دارد که راه به واقعیت تبدیل کردن آنها
را پیدا کنید .البته همه اینها بدون تالش طاقت فرسا امکان

ندارد اما بدون این خیالبافی شما چیزی کم دارید .بههرحال
نباید فراموش کرد که تجار و صنعتگران بزرگ  -نه معمولی
و متوسط  -خیالبافانی بزرگ بودهاند.
اما «راز» از این ایده س��وء اس��تفاده میکند و آن را به
وادی علم کاذب میکش��اند و حتی توهم توطئه را به آن
اضافه میکند! که مثال این ایده ارزشمند را قرنها از عامه
مردم مخفی میکردهان��د .در کتاب و فیلم راز با صحبت
از امواج الکترومغناطیس و فیزیک کوانتوم سعی میکنند
قانون جذب را توضیح دهند و این نتیجه ای جز بی ارزش
ک��ردن ایده تفکر مثب��ت ندارد .اما نی��ازی به گول زدن
مردم نیس��ت ،تفکر مثبت چیز خوبی است و توضیح آن
اصال دشوار نیست .بهتر است دوباره از هنری فورد کمک
بگیریم« :اوال ،اگر فکر کنید که نمیتوانید فالن کار را انجام
بدهید خب آن را انجام نمیدهید .ثانیا ،اگر فکر میکنید
که میتوانید کاری را انجام دهید ،احتماال تالش میکنید
پیش ش��رطهای وقوع آن را فراهم کنید .ثالثا ،اگر ش��ما
تصویر خیلی واضحی از آنچه که میخواهید دارید احتمال
بیشتری دارد که مسیر رسیدن به
آن را پیدا کنید .وقتی که نمیدانید
هدفتان چیس��ت خب از جایتان
تکاننمیخورید!»
همی��ن! هیچ چی��ز غریبی در
این جمالت نیس��ت .ن��ه توطئهای
در کار اس��ت و ن��ه ادعاهای ش��به
علمی .فورد بزرگ به همین سادگی
رازهای موفقیت��ش را با ما در میان
میگذارد .حاال وقت آن است که این
را در زندگی روزمره پیاده کنید .ضرر
نخواهید کرد!

3
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اگر شما تصویر
خیلیواضحی
از آنچه که
میخواهیددارید
احتمالبیشتری
دارد که مسیر
رسیدن به آن را
پیدا کنید .وقتی که
نمیدانیدهدفتان
چیست خب
از جایتان تکان
نمیخورید!
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اگر اعتقاد داش��ته باشیم که شکس��ت میخوریم به هیچ
صورت وارد راهی نمیش��ویم که انتهایش موفقیت است.
انگار به زانوی خودمان تیری شلیک کرده باشیم.
اما با اعتقاد به پیروزیمان ،ما رو در روی شکس��ت قرار
میگیریم ،نه همگام با آن .و این نکته ای مثبت اس��ت .آیا
این یعنی اگر ما میتوانیم با فکر کردن به اینکه میتوانیم
پرواز کنیم ،پرواز خواهیم کرد؟ البته که نه .فقط با کار طاقت
فرسا ،با پیداکردن راه حلهای خالقانه ،با پافشاری حتی در
صورت شکستهای پیاپی است که میتوانیم پرواز کنیم.
این را میتوانید از برادران رایت بپرسید.
به احتم��ال زی��اد خواهید گفت ای��ن حرفها خیلی
بدیهیان��د و هزاران ب��ار آنه��ا را در برنامه های مختلف
تلویزیونی شنیدهاید .اما مسئله اینجاست که آیا این روش
را در زندگی روزانه خودتان به کار میگیرید یا نه؟ آیا اصال
وقت گذاش��تهاید تا بدانید که دقیقا چ��ه رویا و آرزویی در
س��ر دارید و برای رسیدن به آن چه گامهایی باید بردارید؟
آیا تا حاال به این مسئله فکر کردهاید که به خودتان ایمان
دارید یا نه؟
اگر واقعا این کاره��ا را کردهاید
به ش��ما تبریک میگویی��م .اینها
گامهایی مه��م در راه موفقیتاند.
ام��ا اگر تا حاال ب��ه آرزوهای بزرگ
ش��غلیتان فک��ر نکردهاید مطمئن
باشید موفقیت در خانهتان را نخواهد
زد .فکر میکنید مشکل از کجاست؟
زندگیتان زیادی شلوغ است و برای
خودتان ه��زار کار کوچک و بزرگ
تراشیدهاید؟ یا شاید قرار است «یک
روز» و نه امروز به دنبال رویای خود

یک صنعت شدند ،در همان صنعت میلیاردر شدند و بعد از
دستیابی به ثروتی عظیم ،کار را رها نکردند و صنعتگر ماندند.
آنها بعد از موفقیت ،در حوزههای مختلف سرمایه گذاری
نکردند .آنها کامال متمرکز بودند .اندرو کارنگی ،الکشمی
میتال و والدمیر لیسین بر تولید فوالد تمرکز داشتند؛ هنری
ف��ورد بر تولید خودرو متمرکز بود و آلیکو دانگوته بر تولید
مواد مصرف��ی تمرکز دارد .جورج ایس��تمن هم که جز به
عکاسی به چیزی فکر نمیکرد .برای آنکه موفق شوید چاره
ای ندارید جز اینکه منابع ،وقت و تالشهایتان را روی یک
مسئله صرف کنید.
آنها به زیردستانش�ان خوب حقوق میدادند :یک راز
موفقیت در صنعت بها دادن به کارگران است .در اختیار
داشتن کارگران عالقمند یکی از عوامل اساسی بهبود روند
تولید به حساب میآید و این میلیاردرها هم از این نکته آگاه
بودند .مثال فورد در زمانی که دیگر کارخانهها روزی  ۹ساعت
از افراد کار میکش��یدند و دو و نی��م دالر حقوق میدادند
از کارکنانش روزی  8س��اعت کار میخواست و به آنها ۵
دالر دستمزد میداد .تولید ،کاری خسته کننده است؛ پس
مطمئن باشید که کارگرانتان اذیت نمیشوند .اینگونه است
که کیفیت محصول نهایی را باال میبرید.
کلمه رم�ز آنها «بازده باال» بود :یک راز کلیدی دیگر
در موفقیت صنعتگران میلیاردر ت�لاش دائمی آنها
برای باالرفتن بازده کار و تولید باال بود .هنری فورد را مبدع
خط تولید صنعتی میدانند و او بود که باعث شد خودروها
دیگر وسایلی تجملی به حساب نیایند و هر آمریکایی طبقه

متوس��طی بتواند یکی از آنه��ا را تهیه کند .آلیکو دانگوته
بزرگترین کارخانه س��یمان آفریقا را با آخرین تکنولوژی
ساخت تا راندمان کار باال رود و الکشمی میتال هم خروجی
کارخانه های خود را با بهبود دائمی روند تولید افزایش داد.
ب��دون افزایش راندمان  -افزایش تولید و کاهش هزینهها -
امکان ندارد که میلیاردر شوید.
آنها ایمان داشتند که کار بزرگی میکنند :در میان
تمامرازهایصنعتگرانمیلیاردراینیکیازهمهمهمتر
است .چرا شما میخواهید کسب و کاری را راه بیاندازید؟
چ��را کارخانهای را تاس��یس میکنید؟ چ��را میخواهید
میلیاردر شوید؟ اصال چرا میخواهید کارخانهدار شوید؟ اگر
زندگ��ی و کار این صنعتگران را دنبال کنید میبینید که
آدمهایی ع��ادی نبودهاند .آنها فکر میکردند «باید» این
کار را انجام بدهند و زندگیشان را وقف این ماموریت کرده
بودند .این احساس بود که باعث میشد آنها شب و روز به
کار فکر کنند .بدون این احساس هیچ وقت صنعتگر بزرگی
نخواهید شد .آلیکو دانگوته ثروتمندترین سیاه پوست دنیا
شد چون فکر میکرد ماموریت دارد نیازهای اولیه حدود
 ۱۵۰میلیون نیجریه ای را تامین کند .هنری فورد موفق
شد چون قصد داشت خودرو را همهگیر کند و آن را به همه
برس��اند .اگر چنین احساسی به کارتان ندارید یا کارتان را
عوض کنید یا آرزوی ثروت و تاثیرگذاری را فراموش کنید.
حاال نوبت شماست .یک بار دیگر این فهرست را مرور کنید
و ببینید کجای کارتان میلنگد .برای شروع یک کار واقعی
هیچ وقت دیر نیست.
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داستان یک زوال

قراردادهای
منعقد شده میان
پیمانکاران و بخش
دولتی یک طرفه و
ترکمانچاییاست
و با اینکه تورم هر
ماههزینههای
اضافی برای
پیمانکاران به بار
میآورد اما در متن
قراردادهاتغییرات
تورمی سرسام آور
این روزها لحاظ
نشده
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در غیاب بخش خصوصی
و کنارهگیری آن
چه آیندهای برای صنعت احداث
میتوان تصور کرد؟

احداث
در بحران

پروندهای درباره
صنعت احداث
و مصائب آن در ایران

بگذارید به جای مقدمه چینی
برای این نوش��تار ،به اختصار
پن��ج نمای کل��ی از وضعیت
پیمان��کاران و کارفرمای��ان
دولت��ی را ب��ا خوانندگانتان
درمیان بگذارم .پس از آن به
محمد عطاردیان نظر نمیرسد که اندیشیدن به
دبیر کل کانون عالی آینده صنعت احداث در ایران
انجمنهایصنفی کاری سخت و پیچیده باشد:
در ح��ال حاض��ر دولتکارفرماییایران
ح��دود ده ت��ا دوازده میلیارد
توم��ان به پیمانکاران فعال در حوزه س��اخت بدهکار
است .این بدهکاری موجب شده تا فعالیت کارگاههای
پیمانکاران مختل ش��ود و بحران کاهش چش��مگیر
اشتغال در این حوزه پیش روی صنعتگران قرار گیرد.
با وج��ود بدهکاری دول��ت به پیمان��کاران ،اینپیمانکاران هس��تند که باید مالیات ب��ر ارزش افزوده
مورد نظر دولت در قراردادهایی یکطرفه را بپردازند.
مطابق دستور دولت ،پیمانکاران موظفند چهار درصد
مالی��ات را به صورت وضعیته��ای خود اضافه کنند،
صورت وضعیتهایی که البته مشمول عدم پرداخت
دولت میش��وند .بدین ترتیب به رغم عدم دریافتی از
سوی کارفرمای دولتی ،پیمانکار ناگزیر است هزینههای
مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده و جریمههای ناشی از
دیرکرد پرداخت آن را نی��ز بپردازد .این اتفاق به نظر
نمیرسد که چندان عادالنه باشد .آیا هست؟
درحالیکه پیمانکاران حوزه صنعت س��اختمانهنوز اصل طلب خود را از دولت دریافت نکردهاند برای
پرداخت دیرهنگام هزینههای مرتبط با بخش خصوصی
که بر عهده پیمانکار بودهاند ،اجراییهها صادر میشوند
و جریمه ناش��ی از دیرکرد پرداخت نیز بر بدهکاریها
افزوده میشوند.
قراردادهای منعقد شده میان پیمانکاران و بخشدولتی یک طرفه و ترکمانچایی است و با اینکه تورم هر
ماه هزینهه��ای اضافی برای پیمانکاران به بار میآورد
اما در متن قراردادها تغییرات تورمی سرس��ام آور این
روزها لحاظ نشده و در پایان فصل سوم سال  90هنوز
مطالبات سه ماهه نخس��ت و دوم سال به پیمانکاران
پرداخت نشده است.
در همین ح��ال با اجرای طرح هدفمندس��ازییارانهها گازوئیل از لیت��ری  16تومان به لیتری 350
تومان رسید و بس��یاری از مواد ساختمانی با افزایش
قیمت روبرو ش��دند .به عنوان مثال قیر که چند سال
پیش با قیمتی بسیار مناس��ب خریداری میشد هر

ضعف تکنولوژی
و غیاب بخش خصوصی
نگاهی آیندهنگرانه به صنعت احداث در ایران
با تمرکز بر مشکالت گذشته و حال
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ت��ن  400تا  500هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد.
افزایش قیمت ریز مصالح و مواد ساختمانی مرتبط با
صنعت ساخت در نهایت افزایش قیمت تولید ساخت را
به وجود خواهد آورد.
بر اس��اس نکات پیش گفته ،غیر طبیعی نیس��ت
اگ��ر کارگاهه��ای زیربنایی کارش��ان متوقف ش��ود و
برخی ش��رکتهای فعال در بخش صنعت ساخت یا
ورشکسته شوند یا در شرف ورشکستگی قرار بگیرند.
بر همین اس��اس بوده اس��ت که به عنوان نمایندگان
بخش خصوصی ب��رای اینکه بحران پیش روی اهالی
این صنعت را تا حدودی کاهش دهیم از بانک مرکزی
خواستهایم تا در جهت رفاه حال پیمانکاران نسبت به
تقسیط بدهیهای آنها اقدام کنند .به همین منظور
در جلس��های با رییس جمهوری توضیحات مفصلی
در خصوص بدهیهای معوق پیمانکاران و مش��اوران
پیمانه��ای دولتی ارایه ش��د .همچنین گزارش��ی از
وضعیت اش��خاص حقیقی و حقوقی که به علت عدم
پرداخت به موقع مطالبات قراردادهایشان توسط دولت،
بدهی آنها به بانکها معوق مانده ،ارایه و درخواس��ت
شد تا این بدهیها حداکثر برای پنج سال تقسیط و از
پرداخت جرائم تأخیر معاف شوند تا رکود کارها و ریزش
کارکنان و کارگران کارگاهها متوقف و از موج بیکاری و
ضربه خوردن به آمار اشتغال در کشور جلوگیری شود.
به دنبال آن جلسه مقرر شد تا پیمانکاران بدهکاری که
با سازمانها و شرکتهای دولتی قرارداد دارند ،نیز به
بخشنامهای که بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف
بدهیهایمعوقهواحدهایصنعتی،تولیدیوکشاورزی
صادر کرده ،اضافه شوند .حال اگرچه با ارسال بخشنامه
مورخ نوزدهم ش��هریور ماه سال  1390بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران به تمامی بانکها این بخشنامه
الزماالج��را اس��ت اما با وجود موافق��ت بانک مرکزی
متاسفانه هنوز به مرحله اجرا در نیامده و تقسیط مورد
نظر انجام نمیشود .شرکتهای شکل گرفته در حوزه
صنعت ساخت سرمایه ملی کشور به شمار میآیند و
ورشکستگی قریبالوقوع آنها تنها از بین رفتن سرمایه
 60سال اخیر کشور است .از من خواستهاید که درباره
آینده صنعت احداث و ساختمان پیش بینیهای خود
را بگویم .در غیاب بخش خصوصی گمان میکنید چه
آینده ای بتوان برای صنعت ساختمان و احداث تصور
کرد؟ شرکتهای دولتی و شبه دولتی که یک شبه سر
بر می آورند جای ش��رکتهای خصوصی را میگیرند
همچنانکه گرفتهاند و خواهند گرفت .از دیگر س��وی
ادامه روند فعلی به هر حال بحرانی در اشتغال زایی را
به همراه خواهد داشت.

اگ��ر ق��رار باش��د وضعیت بخش خصوصی به روز شده و در دستور کار نهادهای
صنعت و س��رمایهگذاری به اجرایی و قانونگذار قرار گیرد .البته این کار ش��دنی
خصوص صنعت احداث در نیست مگر اینکه سندیکاها ،اتحادیهها ،انجمنها و
صد س��ال گذش��ته ایران را تش��کلهای تخصصی صنعت شکل گرفته و امکان
با یک نگاه گ��ذرا مرور کرد فعالیت آزادانه داشته باشند .از طرف دیگر نهادهای
چارهای نمیماند جز اعتراف تصمیمگیرن��ده با انجمنه��ای خصوصی و صنفی
کاظم سماک به ای��ن واقعیت ک��ه دولت نشس��ت و برخاس��ت کرده و دیدگاه و رای آنها در
عضوسابقهیات به ش��کل عموم��ی و همه تصمیمگیریهای موثر و مهم گنجانده شود .دولت
نمایندگاناتاقتهران جانبه در تمام��ی عرصهها باید گامهای اساس��ی برداشته و به بخش خصوصی
و عضو هیات مدیره حض��ور داش��ته و در بخش صنعت امکان ظهور دهد تا در مجموع از همکاری دو
موسسهتحقیق س��رمایهگذاری – ب��ه ج��ز جانبه بخش دولتی و بخش خصوصی اهداف مورد
وتوسعهصنعت مواردی استثنا و کم اهمیت -نظر هر دو گروه تامین شده و جامعه در ابعاد کالن به
احداث حرف اول را زدهاس��ت .پس سوی توسعه گام بردارد.
بی سبب نیست که امروز و
واقعیتایناستکهانجمنهایصنفیوتخصصی
در تداوم آن گذشته تاریخی ،انبوهی از مشکالت به ب��ه این دلیل که وضعیت مناس��بی بر فعالیتهای
دلیل حضور همه جانبه بخش دولتی در عرصههای اقتصادیشان در سالهای گذشته حاکم نبوده ،امروزه
س��رمایهگذاری ،گریبان بخش خصوصی را گرفته وضعیت با ثباتی ندارند و لذا نتوانستهاند در کنار انبوه
اس��ت .اگر ب��ه واقعیتهای عصر م��درن در عرصه مش��کالت درون گروهی ،نسبت به ارتقای ساختار
اقتص��اد و تعامل اقتصادی توجه ش��ود ،یک نتیجه صنفی خود بکوش��ند .در ش��رایط فعل��ی در اغلب
حاصل میش��ود و آن اینکه واگذاری امور س��رمایه صنایع و به ویژه در صنعت احداث زیر ساختارها به
گذاری به بخش خصوصی از ضرورتهای انکار ناپذیر گونهای رقم خورده که خود انجمنها برای تداوم راه،
عرصه اقتصاد به شمار میآید .اینچنین است که باید نیازمند کمک هستند .جامعه صنعتی ایران بیش از
امیدوار بود دولت  -به مفهوم عام کلمه -در ایران نیز ه��ر زمان دیگری به ایجاد فضای گفتوگو و مبادله
روزی بر این ضرورت که باید رویکرد شعارگونه درباره افکار متخصصان نیازمند است تا از دل این رویکرد
بتوان به راهکاری موثر برای
اهمی��ت بخ��ش خصوصی
را کنار بگذارد ،واقف ش��ده
خ��روج از بح��ران پیشرو
بودجه عمرانی
و تس��هیالت الزم جه��ت
دست یافت.
و ارقام غیرواقعی
وزارت نفت ،نیرو ،مسکن
توانمندی بخش خصوصی
را به فعاالن این عرصه واگذار
و دیگ��ر نهاده��ای دولت��ی
مه�رداد الهوتی ،عضو کمیس�یون عمران
کند.
باید سیاس��تی اتخاذ کنند
مجل�س نهم :بودجه عمرانی سال  91حدود
ناگفته پیداست که برای
تا مبتنی بر آن با تش��کیل
 38هزار و  300میلیارد تومان برآورد ش��ده
رس��یدن به چنین وضعیت
جلسه با بخش خصوصی ،به
یرسد رقمی واهی است .بودجه
که به نظر م 
ویژه صنعت ساخت که عمده
مطلوب و ایده آلی الزم است
عمرانی س��ال نود  34هزار میلی��ارد تومان
تا ابتدا مجموعهای از قوانین،
زیرساختهای حیاتی کشور
پیشبینی شده بود که در خوشبینانهترین
را شکل داده و به لحاظ ابعاد
آیین نامهها و مقررات مورد
وضعیت  24هزار میلیارد آن محقق میشود.
نیاز با همکاری و همفکری
تاثیرگذاری در شاهرگهای
البته دولت اوراق مش��ارکت زیادی در الیحه
فع��االن بخ��ش خصوصی
اقتصادی جامع��ه حضوری
بودجه پیشبینی کرده اس��ت که اگر بتواند
تدوین شده و به مرحله اجرا
حیاتی دارد ،نسبت به نکات
آنها به درس��تی اس��تفاده کن��د ،راه نجات
درآید.قوانینوآییننامههایی
آس��یب زای صنعت مطلع
فعالیتهای عمرانی اس��ت .اما در عین حال
شوند.
در تعیی��ن وضعی��ت نحوه
دول��ت درحالیکه در بودجه  47هزار میلیارد
س��رمایه گذاریه��ا ،اجرای
بنابرای��ن پی��ش نی��از
تومان اوراق مشارکت پیشبینی شده اما سود
پروژهه��ا و تعری��ف پروژهها
برای هر اق��دام و برنامهای،
پیشبینی ش��ده برای آن کمتر از سال نود
همگی از آن دسته مواردی
تقویت انجمنها اس��ت که
اس��ت و این نشان میدهد که عزم دولت در
زیر بار مش��کالت اقتصادی
است که میتواند با همفکری
استفاده از اوراق مشارکت جدی نیست.

وزارت نفت ،نیرو،
مسکن و دیگر
نهادهایدولتی
بایدسیاستی
اتخاذ کنند تا
مبتنی بر آن با
تشکیل جلسه با
بخشخصوصی،
به ویژه صنعت
ساخت که عمده
زیرساختهای
حیاتی کشور را
شکل داده ،نسبت
به نکات آسیب زای
صنعت مطلع شوند
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تا پیش از این در
صنعت احداث
زیرساختها،
وضعیت به گونهای
بود که دولت
برنامه ریزی
میکرد و ورود
بخشخصوصی
در بهترین حالت
در فاز مهندسی
و اجرا محدود
میشد اما این
شیوه امروز به
شکستانجامیده
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ام��روز جامعه کمر خم کردهاند و باید تا دیر نش��ده
به یاریش��ان ش��تافت .از طرف دیگ��ر اجرای اصل
 44قانون اساس��ی که نزدیک به  5سال از ابالغ آن
میگذرد ،بیش از هر دوره و زمان دیگری درست در
همین روزها ضروری به نظر میرس��د و باید تا دیر
نش��ده به تمامی ضوابط قانونی موجود از جمله این
اصل قانونی ارزشمند تکیه کرد.
اگر قبول داش��ته باش��یم که پیش نیاز توس��عه
کش��ور در تمامی بخشها و به ویژه صنعت احداث
ورود فعاالن��ه بخ��ش خصوصی به ابع��اد اقتصادی
است ،دولت به عنوان متولی اصلی اقتصاد ایران باید
تضمینهای اساس��ی ارایه دهد تا بخش خصوصی
نسبت به همکاریهای مشترک دلخوش شود .دولت
باید متوجه این اصل باشد که اگر جامعه بینالمللی
صنعت و اقتصاد ایران را تحریم کرده ،تنها دس��تان
قدرتمند بخش خصوصی اس��ت که میتواند کمک
حال اقتصاد آس��یب دیده ایران امروز شود .صنعت
احداث در بخش کالن خود ش��امل راه سازی ،تونل
س��ازی ،ایجاد ش��بکه راهها ،آبرس��انی ،سدسازی
و ساخت انواع زیرس��اختهای کشور میشود و در
واقع صنعتی حیاتی و حساس برای آینده به شمار
میآید.
تا پیش از این در صنعت احداث زیرس��اختها،
وضعیت به گونهای بود که دولت برنامه ریزی میکرد
و ورود بخ��ش خصوصی در بهتری��ن حالت در فاز
مهندس��ی و اجرا محدود میشد اما این شیوه امروز
به شکس��ت انجامیده و نگاه جهان��ی اقتصادی نیز
موافق چنین رویکردی نیست چرا که حضور بخش
خصوصی به عنوان ذینفع اقتصادی باید در تمامی
مراحل طراحی ،تدوین و اجرای پروژهها دیده شود.
واقعیت این اس��ت که دولت اگر بخواهد نس��بت به
تکرار همان نسخههای گذشته اقدام کند ،شکست
یک بار دیگر نصیب ما خواهد شد.
تجربه س��الهای پیش بخش خصوصی نش��ان
میده��د که این بخش پتانس��یلهای باالیی برای
فعالیت اقتصادی و صنفی داشته و باید به او میدان
داد .تشکیل کنسرسیومها ،هلدینگها و شرکتهای
مادر تخصصی میتواند به عنوان یکی از راهکارهای
پیشنهادی از س��وی دولت و بخش خصوصی مورد
تاکید قرار گیرد و البت��ه راهکارهای اجرایی چنین
پیشنهادهایی باید بدون شک از کانال انجمنهایی
بگ��ذرد که با تم��ام وجود مش��کالت امروز صنعت
احداث و ساخت در کشور را حس کردهاند.
نزدیک به هفت تا هشت دهه از حضور قدرتمند
بخش خصوصی در صنعت احداث ایران میگذرد و
این بخش توانس��ته تاکنون پروژههای بزرگ و قابل
قبولی را به اجرا درآورد .اما مس��ئله آسیبزا در این
سالها این بود که برنامهها به شکلی پیش نرفت که
شرکتهای خصوصی در کنار اجرای پروژهها نسبت
ب��ه افزایش توان مدیریتی و تکنولوژیکی خود اقدام
کنند و به فکر استفاده از تکنولوژی برتر باشند چرا
که این بخش در این سالها به مراتب با دشواریهای
عمدهای در صنعت مواجه شد که مانع از پرداختن
به نگاهی آیندهنگرانه بود .اما این روزها آینده نگری
در صنع��ت س��اخت میتواند به عن��وان یک اصل
تعیینکننده در نظر گرفته شود.

شرکتهای یک شبه
و ره صدساله
پاسخ علی اصغر گلسرخی
رییس هیات امنای موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث
به پرسشهای آیندهنگر
موسس�ه تحقیق و توسعه صنعت احداث به
عنوان نهادی صنفی چه زمانی و با چه هدف
آیندهنگرانه ای تش�کیل شد؟ شما تا چه میزان
توانستهاید در شرایط کنونی از مسائل و مشکالت
صنعت احداث بگویید و در تعامل با بخش دولتی
از حقوق تضییع شده صنعتگران دفاع کنید؟

1

موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث با مشارکت
پنج تشکل مهندسی متشکل از انجمن شرکتهای
ساختمانی ،انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری
نفت ،گاز ،پتروشیمی ،انجمن صادرکنندگان خدمات
فن��ی و مهندس��ی و انجمن ش��رکتهای پیمانکار
تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران و با هدف توسعه
فعالیتها به منظور توانمندی و ماندگاری شرکتهای
فع��ال در صنعت اح��داث در س��ال  80بنیانگذاری
ش��د .این موسس��ه در تاریخ یازدهم تیرماه سال 88
در جلسه هیات امنای خود جامعه مهندسان معمار
را نیز به جمع تش��کلهای خود پذیرفت .ما در نظر
داریم تا پژوهشهای بنیادی ،کاربردی و توس��عه ای
الزم و مورد نیاز شرکتهای فعال در صنعت احداث
را مدیری��ت کنیم .برگ��زاری کنفرانسهایی با هدف
طرح مس��ائل بخش خصوصی با مسووالن دولتی و
ارایه دیدگاههای کارگشا در این زمینه به عنوان یک
راهکار برای حل مشکالت صنعت احداث و ساختمان
از سوی موسسه مورد توجه قرار دارد که تا کنون دو
دوره از این سمینارها برگزار شده است .در این فرصت
هم ما مسائل مان را مطرح کردیم و مسووالن دولتی
تراز اول آمدن��د و پای صحبت و درد دلهای بخش
خصوصی نشس��تند .جالب اینکه وقتی ما مشکالت
مان را گفتیم فراتر از ما ،این بار این دست اندر کاران
دولتی بودند که به طرح مش��کالت صنعت ساخت و
احداث کشور پرداختند و در بخشهایی نقدشان حتی
تندتر از نمایندگان بخش خصوصی مطرح شد .در این

کنفرانس دو وزیر به همراه معاونان وزیر ،بازرسی کل
کشور ،نماینده دفتر ریاست جمهوری ،نماینده معاونت
راهبردی ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس حضور
داشتند .این روزها نیز دیگر تشکلهای همسو برای
عضویت در این انجمن درخواست عضویت دادهاند که
این مسئله در حال بررسی و طی مراحل قانونی خود
است .ایدهآل ما توسعه سطح فعالیتهای این موسسه
است و پیوستن اعضای دیگر بدون تردید میتواند در
آین��دهای نزدیک توان چانه زنی ما با بخش دولتی را
افزایشدهد.اینموسسهالگوبرداریازموسساتمشابه
آن در کشورهای پیشرفته به شمار میآید .نزدیک 50
سال پیش موسس��های به نام سازمانهای مهندسی
س��اخت و تحقیق در تگزاس چنین موسسهای را راه
اندازی کرد و بعدها در هنگ کنگ و مالزی هم از روی
آن نمونهبرداری شد .ما نیز با بررسی وضعیت موسسه
مادر در تگزاس و تطبیق آن با وضعیت بومی در ایران
نس��بت به پایهگذاری آن اقدام کردیم .درحالیکه در
کشورهای دیگر از جمله کشورهای شرق آسیا و حتی
آمریکا نهادهای دانش��گاهی و دولت به عنوان حامی
صنعت احداث ایستادهاند لزوم ترویج چنین رویکردی
به صنعت احداث بی��ش از هر زمان دیگری در ایران
احساس میشود .صنعت احداث در دنیا بزرگترین
صنعت است .برآورد شده است که اگر صنعت اتومبیل
 15میلی��ارد دالر از حجم گ��ردش مالی جهان را در
اختیار گرفته ،صنعت احداث ده برابر این آمار یعنی
رقمی در حدود  150میلیارد دالر گردش مالی دارد.
از س��وی دیگر ارتباط میان صنعت احداث و اشتغال
بس��یار مورد تاکید اس��ت چنانچه هماکنون صنعت
اح��داث  30درصد از کل نیروی کار کش��ور را در بر
میگیرد .در پاسخ به بخش دوم سوال شما باید اشاره
کرد که این روزها تالشگران این صنعت با مشکالت
متعددی رو به رویند که بخش��ی از این مشکالت را

میت��وان در عوامل درونی دید و بخش��ی دیگر را در
عوامل بیرونی .بخش بیرونی ،بیرون از صنعت اس��ت
و تش��کلها را شامل میش��ود و بخش درونی نیز به
وضعیت داخلی شرکتها باز میگردد .از بعد داخلی
به ط��ور صریح میتوان گفت که ش��رکتهای ما با
ابعاد و اس��تانداردهای خارجی فاصل��ه زیادی دارند.
اگرچه بسیاری از این مشکالت درونی است ،اما برای
برون رفت از آن نیازمند نگاهی جامع از سوی دولت
هستیم .در کشور ترکیه حجم فعالیت و گردش مالی
یک شرکت متوس��ط فعال در حوزه صنعت احداث
معادل شرکتهای درجه یک ما است و اگر نخواهیم
اغراق کنیم باید بگوییم که بزرگترین شرکت فعال
ما بیش��تر از یک شرکت متوسط ترک گردش مالی
ندارد.

ثباتی که در صنعت کشور به وجود آمد فرآیند صدور
خدمات فنی مهندس��ی مطرح و اجرایی ش��د و در
سالهای بعد از  74شرکتهای ایرانی برای ساخت
و ساز در صحنه بینالمللی توانستند نزدیک به 200
میلیون دالر صادرات داش��ته باشند .در این سالها
پیشرفت این فعالیت نیز مناس��ب بوده و و در سال
 90به حدود  4میلیارد دالر رسید که رشد مناسبی
نسبت به وضعیت پیشین ما در صنعت ساختمان به
شمار میآید .کارشناسان و دستاندرکاران این عرصه
ب��رآورد کردهاند که این صنع��ت ظرفیت صادرات تا
س��قف  15میلیارد دالر در صنعت احداث و ساخت
را در اختیار دارد و امید دارند که رقم  4میلیارد امروز
را در آیندهای نزدیک به  15میلیارد دالر برسانند که
این مهم نتیجه یک برنامه ریزی و تفکر آیندهنگرانه
میتواند باشد.

بخش خصوص�ی در صنعت اح�داث با چه
مشکالت و مصائبی روبرو است که محتاج
نگاهیآیندهنگرانههستند؟

3

2

دستاندرکاران
برآورد کردهاند
که صنعت احداث
ظرفیت صادرات
تا سقف 15
میلیارد دالر را
در اختیار دارد و
امید دارند که رقم
 4میلیارد امروز را
در آیندهای نزدیک
به  15میلیارد دالر
برسانند
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بر اساس تقسیم بندیای که در پاسخهای پیش بدان
اش��اره شد مشکالت صنعت ساختمان را به دو بخش
درونی و بیرونی میتوان تقسیم کرد .به لحاظ بیرونی:
در حوزه صنعت س��اخت و احداث بسیاری شرکتها
مش��غول به فعالیتاند ک��ه اگرچه از نظر اس��تاندارد
بینالمللی و منطقهای دچار برخی مشکالتاند اما بدون
شک پتانسیل باالیی برای پیشرفت دارند و امروز تنها
از  20درصد از فعالیت موجود آنها اس��تفاده میشود.
اما در مقابل آنها ،شاهد ظهور برخی شرکتهای نیمه
دولتی از ش��کم دولت هس��تیم که حجم قراردادهای
نجومی را میبندن��د و این قراردادهای نجومی موجب
افول جایگاه اقتصادی ش��رکتهای رتبهبندی شده و
صاحب تجربه در صنعت احداث میشود .در شرایطی
چه تعداد شرکت در بخش صنعت احداث در
ک��ه ش��رکتهای قدیمی و با تجربه بیس��ت تا پنجاه
ایران فعالیت میکن�د ،آیا این صنعت دچار
ساله در حوزه ساخت پش��ت در معاونت راهبردی در
اش�باع و فراوانی نیروهای تولید اس�ت؟ و اگر از
انتظار ماندهاند ،برخی شرکتها یک شبه ره صدساله
بازارهای داخلی بگذریم آیا ش�رکتهای ایرانی
میپیمایند .نظام فنی و اجرایی صنعت س��اخت سال
در امر صادرات مهندس�ی نیز روند روبه رشدی
 67تنظیم ش��ده و آخرین اصالحیه آن به سال  85باز
را داش�تهاند و توانستهاند در صورت اشباع بازار
میگردد .در برنامه پنجم توسعه نیز قرار شد تا تغییرات
داخلی در صادرات خدمات مهندس�ی نیز موفق
الزم در مقررات نظام نامه فنی و اجرایی در نظر گرفته
باشند؟
شود .اما در این بخش هنوز ضعف داریم و قانون آنطور
نزدیک به 30تا 40هزار شرکت از معاونت راهبردی
که باید به روز نشده و همین مسئله زمینه را برای برخی
و برنامه ریزی ریاست جمهوری که همان جانشین
سوء استفادهها باز گذاشته است .مشکالت درونی نیز از
سازمان برنامه سابق است ،مجوز فعالیت دارند .آمار
این قرارند :عمده ش��رکتهای ما را روزمرگی به خود
منتشر شده به تازگی این سوال را در ذهن ما ایجاد
مش��غول کرده است .در این ش��رایط برای رفع فاصله
کرده که چرا این همه آمار شرکتهای به ثبت رسیده
میان شرکتهای ما و شرکتهای خارجی باید اقدامی
زیاد است .چندی پیش هم که با یکی از انجمنهای
عاجل انجام ش��ود .عمده شرکتهای ما از خودسازی
سراسری جلسهای داشتیم آنها میگفتند که کانون
غفلت کردهاند .در جهان امروز ش��رکتهایی مطرحاند
سراسری نزدیک به سی هزار شرکت زیرمجموعه در
که خودشان را به روز میکنند .در علوم ما نیز اسممان
سراسر استانها دارد و همگی در صنعت ساخت رتبه
مهندس اس��ت اما گاهی بسیار از دانش مهندسی روز
بندی الزم را اح��راز کردهاند .این آمار بی رویه ثبت
فاصله داریم .نکته دیگر غفلت ش��ده در صنعت که آن
شرکتهای ساختمانی آفت صنعت احداث و ساخت
هم ابعاد درونی دارد ،نپرداختن به مدیریت ش��رکتها
در ایران اس��ت و اینطور نیست که واگذاری پروژهها
اس��ت .شرکتهای فنی ما به مدیریت روز جهانی نیاز
تنها بر اساس توانمندی شرکتها باشد بلکه متاسفانه
دارند چرا که امروز مدیریت در شرکتهای جهان حرف
عوامل س��وال برانگیز دیگ��ری اغل��ب در واگذاری
اول را میزند .مدیر و س��هامدار در شرکتهای ما یکی
مناقصهها مطرح اس��ت که برای همگان مش��خص
هس��تند اما در دنیا این روند تغیر کرده و مدیر جدای
است .اگر بخواهم به همان مثال ترکیه برگردم باید
از س��هامدار شده است .با در نظر گرفتن
بگویم ک��ه وضعیت صنعت اح��داث در
این مشکالت درونی و بیرونی باید تاکید
ایران آنقدر رو به افول گذاشته که کشور
کسری  15هزار میلیاردی در بودجه عمرانی
کرد که اگر تغییر و تدبیری فوری اعمال
ترکیه که بیست سال پیش متقاضی کار
عباس��علی نورا ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم :در شش ماه اول سال
نش��ود این صنعت رو به قهق��را و توقف
دست دوم از ش��رکتهای ایرانی بود ،در
نود حدود  ۱۰هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته است و علت عدم
میرود و برای کش��ور خس��ران غیرقابل
شرایطی از پیشرفت قرار گرفته که حاال
تخصیص اعتبار عمرانی کسری بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده
جبرانی ایجاد خواهد کرد .این خسران به
شرکتهای ایرانی متقاضی کار دست دوم
بوده ،زیرا در بررس��یهای صورت گرفته حداقل  ۱۵هزار میلیارد تومان از درآمدها
ویژه در اشتغالزایی تبعات بسیار سویی
از ترکیهاند .امروز  50تا  60میلیارد دالر
تحقق پیدا نمیکند .برآورد ما این اس��ت ک��ه دولت  ۳۰هزار میلیارد تومان درآمد
به جای خواهد گذاش��ت چرا که اشتغال
از صادرات ترکیه و درآمد ارزی این کشور
از محل اصالح قیمتها در سال  90به دست خواهد آورد ،اما باید  ۴۶هزار میلیارد
پاشنه آشیل بسیاری از مسائل اجتماعی
به بخش س��اخت و س��از فعاالن صنعت
تومان بپردازد و به نظر میرسد این کسری را باید از بخشهای دیگر تامین کند .با
در جامعه ماس��ت و بیکاری تنها در ابعاد
اح��داث در بیرون از مرزه��ای ترکیه بر
توجه به اینکه دولت نمیتواند بودجه جاری را کاهش دهد ناچار از اعتبارات عمرانی
اقتصادی آن دردس��رآفرین نیس��ت .هر
میگردد .در ای��ران صادر کردن خدمات
میکاهد .و البته یکی از تقدهایی که به دولت میش��ود کس��ری بودجه در بخش
چند راه س��خت و تاریکی در پیش است
مهندسی قبل از سال  74امری نشدنی و
عمرانی است و این مساله نگرانکننده است؛ زمانی که بودجه در حال تدوین بود،
اما صنعتگر واقعی همیشه با امید به آینده
البته طبیعی بود چرا که ما درگیر انقالب و
مجلس معتقد بود بودجه کسری خواهد داشت ،اما دولت مساله را رد میکرد.
و تغییر زنده و پاینده است.
بعد هم جنگ تحمیلی بودیم .اما بعدها با
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یکصنف/یک بررسی
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امیدواری به آینده
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و احداث مبتنی
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این عرصه ،بها
دادن به فعالیت
بخشخصوصی
و حضور فعال
تشکلهایبا
تجربه و دلسوز
ممکن خواهد بود

نگر
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اجرای قانون مهمتر از اصل قانون
چرا به رغم آنکه اراده قانونی بر پیشرفت در تکنولوژی ساخت تاکید میکند
صنعت ساختمان در مسیری دور از مقصود به حرکت خود ادامه میدهد؟
دو تش��کل در نظام مهندس��ی و کنترل احداث و و نظر اس��ت .اهمی��ت دادن به متخصصان صنعت به س��اختمانها جلوگیری خواهد کرد و سبب افزایش
ساختمان یکی سازمان نظام مهندسی ساختمان است صرف تاکید ب��ر قوانین و وجود قوانین مترقی ممکن بهرهوری در استفاده از نیروی انسانی ،ماشین آالت و
که امور حرفهای مربوط به مهندسان را سازمان دهی نمیشود .قانون باید دستور کار مسووالن قرار گیرد و مصالح و همچنین موجب کاهش هزینه ساخت و ساز
میکند و و دیگری سازمان نظام کاردانی ساختمان است ش��رایط به گونهای فراهم آید تا متخصصان با حضور خواهد شد .به ویژه در وضعیت افزایش قیمت انرژی در
که امور حرفهای مربوط به کاردانهای فنی و معماران در پروژههای س��اخت مسکن بر روند ساخت و سازها کشور این ضرورت دیگر نه به عنوان یک پیشنهاد که به
تجربی را پیگیری میکند .سازمان نظام کاردانی کشور نظارت مناسب را داشته باش��ند .حضور کاردانها در عنوان اصلی جدی باید مورد توجه قرار بگیرد.
کمرن��گ بودن حضور تش��کلها و اصناف فعال در
از سال  1380بر اساس قانون نظام مهندسی ساختمان پروژههای س��اختمانی تا حد زی��ادی از تخریب مکرر
در  30استان کشور تشکیل شد و
عرصه صنعت س��اخت و ساز و به
تا کنون در ح��دود  60هزار عضو
مشارکت نطلبیدن متخصصان این
جامعه پیمانکاری و کارفرمایی به نام دولت
عرصه نقشی جدی در این وضعیت
دارد .نظ��ام مهندس��ی و کنت��رل
احمدرضا چابک ،عضو هیئت مدیره کانون سراس�ری انجمنهای ش�رکتهای ساختمانی،
دارد .ه��ر نوع تحول��ی در وضعیت
س��اختمان برای کم��ک به تولید
پیمانکاران
معضالت
ترین
ی
اساس��
از
یکی
حاضر
حال
در
ای�ران:
تجهیزاتی
و
تاسیس�اتی
فعلی محصول مشارکت آیندهنگرانه
یک ساختمان با ویژگیهایی که در
طرحهای عمرانی کش��ور اجرای ناقص ،س��لیقه ای و تفس��یرهای غلط از دستورالعملها،
اصناف و تشکلها است .در همین
ماده  ۲قانون آمده ش��کل گرفت و
بخش��نامهها و قوانین موجود در حوزه پیمانکاری کشور میباشد .در قراردادهای پیمانکاری
امید این بود که با تاکید بر بندهای
زمین��ه دلس��وزان عرص��ه صنعت
که بین شرکتهای خصوصی و دولت (به عنوان پیمانکار و کارفرما) منعقد میگردد ،دیدگاه
س��اخت و س��از در پی آناند که با
قانون��ی بتوان��د با نگاه��ی دقیقا
حاکمیتی وجود دارد .در سالهای اخیر بخشنامه های جدید وارد حوزه پیمانکاری کشور شده
تشکیل اتاق فکری متشکل از بخش
آیندهنگرانه – که مورد توجه مجله
است که آخرین آنها بخشنامه انعقاد پیمان به صورت سرجمع میباشد .این بخشنامه تأکید
خصوصی و دولتی بتوانند راهکاری
شما است -ما را به ساخت بناهای
مینماید  3پیش فرض برای انعقاد پیمان به روش سرجمع وجود دارد که اگر امکان تحقق
مناسب برای حل دغدغه صنعتگران
مقاوم و اس��تاندارد رهنمون سازد.
هر یک از آنها وجود نداشته باشد ،انعقاد پیمان مجاز نبوده و تخلف دستگاه اجرایی محسوب
و پیش��نهاد راهکار ب��رای خروج از
سازههایی که ساخت آن با رویکرد
میش��ود .اول :اعتبار هزینه کار مورد نظر باید پایدار بوده و تأمین اعتبار در زمان الزم انجام
بن بس��ت مش��کالت این صنعت
اقتص��ادی ،ایمنی ،مقاومس��ازی،
گیرد و تعهدات خارج از اعتبارات مصوب تخلف محسوب میشود .دوم :مناسب بودن زمین
ارای��ه دهند .در این راس��تا حضور
آسایش و همچنین بهرهدهی باال
برای اجرای پروژه مورد نظر و تملک قطعی آن و رفع کامل معارض .سوم :نقشه ،مشخصات و
نمایندگان نهاده��ای موثر و فعال
و در ابع��اد به��رهوری انرژی نیز با
مصالح مورد استفاده باید به دقت مورد مطالعه قرار گرفته تا نکته ابهامی برای اجرای کار باقی
در امر ساخت و ساز کشور از جمله
اس��تانداردهای روز همگام باش��د.
نماند که منجر به تغییر نقشه ،مشخصات و مقادیر کار یا مصالح شود و در نتیجه مزیت این نوع
سازمان نظام مهندس��ی ،سازمان
نکته آخر یعنی به��رهوری انرژی
پیمانها منتفی شود .در حالیکه سه شرط اساسی این بخشنامه در بعضی از پروژهها رعایت
نظام کاردانی ،انبوه س��ازان ،توسعه
ب��ه ویژه ب��ه دنبال اج��رای طرح
نشده است ،علیرغم تخلف دستگاه اجرایی (که تاکنون در هیچ موردی پیگیری و باآن برخورد
دهندگان ،انجمنهای مرتبط مانند
هدفمند ک��ردن یارانهها و اهمیت
نشده است) پیمانکار پروژه تاوان و خسارت این تخلف آشکار از قانون را میپردازد .حتی بعضی
انجمن ش��رکتهای س��اختمانی،
بهرهوری ان��رژی بیش از هر زمان
از دستگاههای اجرایی پا را از این فراتر گذاشته و به جای اینکه در صورت عدم یا کمبود اعتبار
س��ازمان اس��تاندارد ،وزارت راه و
دیگری مورد تاکید و توجه فعاالن
از برگزاری مناقصه اجتناب کنند ،صورت مسئله را پاک کرده و بدون در نظر گرفتن تخلف از
شهرسازی ،وزارت صنایع و معادن،
عرصه س��اخت و ساز قرار گرفت و
قوانین شروطی را در مناقصه اعالم میکنند که ناقض شرایط عمومی پیمان و پیمان سرجمع
ش��هرداری ،بنیاد مس��کن و دیگر
مقرر ش��د تا از تمام ابزارهای الزم
میباشد .اعالم عدم پرداخت پیش پرداخت ،اعالم عدم پرداخت دیر کرد به مطالبات معوق
س��ازمانهای ذیرب��ط میتوان��د
و مورد نیاز از قبیل قانون ،مقررات،
مطالبات
پرداخت
عدم
صورت
در
پیمانکار
برای
پیمان
فسخ
حق
دانستن
منتفی
پیمانکار-
کارساز باشد .امروز با مطالعه قانون
آئیننامهها ،اس��تانداردها ،نیروی
تا سقف  20درصد کل پیمان ،اعالم پرداخت اولین صورت وضعیت موقت بعد از انجام 30
نظام مهندسی ،آئین نامه اجرائی آن
انس��انی متخصص و کارآزموده و
درصد از کل قرارداد ،پیوست نکردن برآورد ریالی پروژه در اسناد مناقصه ،ارائه نکردن ساختار
وهمچنیندستورالعملهایمربوطه
دارای تجربه کافی و مصالح نیازمند
شکست جهت پرداختهای موقت در اسناد مناقصه و بسیاری از موارد دیگر صرفاً سلیقه ای،
درمییابیم که هرچه جلوتر میرویم
برای نیل به این مقصود اس��تفاده
غیر قانونی و با شعار حفظ منافع دولت انجام میشود .غافل از اینکه حفظ منافع دولت احترام
صنعت ساختمان متاسفانه بیش از
شود .اما متاسفانه به اعتراف عموم
به قوانین و دس��تورالعملهای الزماالجرای کشور میباشد که جهت وحدت رویه در مراحل
کارشناسان و مسووالن این عرصه
پیش از اه��داف متعالی مندرج در
برگزاری مناقصات ،تهیه و تنظیم پیمان و اجرای پیمان در چهارچوب نظام فنی و اجرایی
ماده  ۲قانون دورتر میشد .در پایان
در بهتری��ن حال��ت ،بی��ش از ۸۰
کشور وضع شدهاند .حال پرسشهایی که در این بین مطرح است این است که به راستی چه
بدی��ن ترتیب باید تاکی��د کرد که
درص��د س��اختمانهای موجود از
کسی و چه ارگانی متولی اجرای صحیح قوانین و دستورالعملهای الزماالجرای حوزه نظام
امیدواری به آینده صنعت س��اخت
مقاومت کافی برخوردار نیس��تند.
اثر
فنی و اجرایی کشور میباشد؟ این همه انحراف از قوانین و دستورالعملهای الزماالجرا بر
و احداث مبتنی ب��ر بهرهمندی از
چ��را به رغم آنک��ه اراده قانونی بر
عدم اطالع و اشراف بر قوانین است یا بر اثر تفکر فراحاکمیتی دستگاههای اجرایی؟ آیا به بهانه
دانش متخصص��ان این عرصه ،بها
پیش��رفت در عرصه ساخت تاکید
حفظ منافع دولت هر حکمی را میتوان صادر نمود و هر قانونی را میتوان زیر پا گذاشت؟
میکن��د ،صنعت س��اختمان در
دادن ب��ه فعالیت بخش خصوصی
آیا به دلیل اینکه شخصی وزیر ،استاندار و یا باالترین مقام دستگاه اجرایی میباشد میتواند با
و حضور فعال تشکلهای با تجربه
مسیری متفاوت و دور از مقصود به
چشم پوشی از قوانین و دستورالعملهای الزماالجرای کشور ،ابالغیه های متناقض در حوزه
و دلس��وز ممکن خواهد ب��ود و از
حرکت خود ادامه میدهد؟
نظام فنی و اجرایی کشور صادر نماید؟ جامعه پیمانکاری کشور امیدوار است که پاسخ این
چنین مسیری است که میتوان در
تاکید ما ب��ه عنوان نمایندگان
سواالت خود را هر چه سریعتر دریافت کند و نباید فراموش کرد که راه هموار آینده از مسیر
انتظار ساخت و ساز و احداثهایی
بخشخصوصیبرحضورحداکثری
همین انتقادها و یافتن پاسخی برای آنها میگذرد.
مطمئن ،استاندارد و ایمن بود.
متخصص��ان در عرصههای عمل

رکود ،ساخت و دولت
تاملی در نقش صنعت ساختمان در اقتصاد و آنچه دولت باید از آن بپرهیزد
حمیده امکچی /کارشناس مرکز مطالعات و تحقیقات وزارت مسکن

اصلیترین مش��کل ش��رکتهای پیمان��کاری در
ایران محدودیت مالی و تجهیز س��رمایهای شرکتها
اس��ت .مسئلهای که نه تنها از ظرفیت شرکتها برای
مش��ارکت و فعالیت در پروژههای ب��زرگ به ویژه در
پروژههای مرب��وط به ابنیه صحرایی ،فرودگاه ،جاده و
مانند آن میکاهد؛ بلکه از ظرفیتسازی برای ارتقای
توان تکنولوژیک در این شرکتها ،تجهیز این شرکتها
با ماش��ین آالت و وس��ایل فنی الزم برای فعالیت در
عرصههای مختلف س��اخت و س��از نی��ز میکاهد و
آنها را در نوآوری و ارتقای صنعت س��اختمان ناتوان
میسازد .وقوع تحوالت اساسی در بخش ساختمان و
اصالح روشهای سنتی که الزمه دستیابی به اهدافی
مانند س��بک سازی ساختمان ،کاهش مصرف انرژی،
کاهش هزین ه های تولی��د در هر متر مربع و مواردی
از این دس��ت در گرو دس��تیابی به ساختارهای قوی
مالی در صنعت ساختمان در قالب شرکتهای بزرگ
و تخصصی با مجموعهای از شرکتهای اقماری است.
توجه به این مش��کل از آنجایی اهمیت مییابد که با
نگاهیآیندهنگرانهدرمییابیمهموارشدنمسیرصنعت
ساختمان میتواند موجب بهرهمندی کل اقتصاد ما و
حل بسیاری از مشکالت جاری باشد.
اص��وال صنع��ت س��اختمان در ایران با س��طح
تکنولوژی مورد اس��تفاده در ش��رایط کنونی به
شدت «کاربر» است .بر خالف کشورهای توسعه یافته
که به دلیل بهرهمندی از تکنولوژیهای مدرن صنعتی
«س��رمایهبر» تلقی میش��وند و از می��زان «کاربری»
آنها کاسته شده است .با توجه به این شرایط صنعت
س��اختمان نیازمند نیروی کار زیاد و متنوع است که
شاید با توجه به شرایط کنونی کشورمان از حیث نرخ
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باالی بیکاری بتوان از آن به عنوان یکی از بخشهای
عمده جذب نیروی کار نام برد که دارای مزیت فراوانی
برای اقتصاد کشور خواهد بود .به ویژه اینکه این صنعت
طیفی از نیروی کار ساده تا کامال متخصص را نیاز دارد.
حتی بخشی از نیروی کار آزاد شده از بخش کشاورزی
نیز میتواند به عنوان نیروی کار ساده در این صنعت
مش��غول به کار شده و در همین حال نیروهای جوان
فارغالتحصیل ش��ده از دانشگاه نیز میتوانند در قالب
نیروهای کاردان و متخصص وارد صنعت س��اختمان
ش��وند ،که این مسئله خود ویژگی بسیار مهمی برای
یک صنعت است.
صنعت س��اختمان مجموع��های از فعالیتهای
اقتصادی در حرفهه��ا و تخصصهای مرتبط با
بخش س��اختمان را که گاهی تا  350حوزه حرفهای
برشمرده میشود فعال میس��ازد .بنابراین دورههای
سینوس��ی رونق و رکود بخش ساختمان میتواند بر
گروه عمدهای از مش��اغل و حوزهه��ای مرتبط تاثیر
بگذارد که با کوتاه ک��ردن دورههای رکودی از طریق
ظرفیت س��ازی توسط دولت ،میتوان از اثرات جانبی
آن کاست .فراموش نکنیم که بخش ساختمان به دلیل
ویژگیهای خاص خود در ج��ذب ظرفیتهای مازاد
س��ایر بخشها از تعمیق آثار رکودی در اقتصاد کشور
میکاهد و با تخفیف اثراث آن پیامدهای آن را به تعویق
میاندازد.
در م��ورد چگونگی و نحوه ورود دولت به عرصه
صنعت ساخت نیز باید گفت که ورود دولت به
عرصه فعالیتهای «س��اخت» شاید به طور عمومی
ایرادی نداشته باشد و دولت هم در صورت برخورداری
از ظرفیتهای مازاد میتواند در این حوزهها مشارکت
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کند اما مشکل اساس��ی این است که دولت به دلیل
بهرهمن��دی از مزیتهایی که او را در موقعیت برتری
نس��بت به بخش خصوصی قرار میدهد ،میتواند به
س��ادگی عرصههای رقاب��ت آزاد و منصفانه را تغییر
دهد .فراموش نکنیم که دولت به عنوان هدایت کننده،
تنظیم کننده ضوابط و مقررات باید ناظری بی طرف
بر حسن اجرای امور و اصالح و ارتقای کیفیتها باشد
که ش��اید در صورت ورود به ای��ن عرصهها به عنوان
پیمانکار ،از ایفای نقش خود باز بماند .اصوال دولتها به
عنوان «میانه دار منافع جمعی» باید به نوعی بر حسن
اجرای امور نظارت کنند که از تامین حق همه طرفین
فعال در یک حوزه و بهره برداران از نتایج کار اطمینان
یابند .حضور دولت در حوزههایی که باید توسط بخش
خصوصی بر عهده گرفته شود ،این احتمال را به وجود
میآورد که دولت از امکان ایفای نقش مورد انتظار باز
بماند .اما به دلیل شرایط اقتصادی ویژهای که ایران در
آن قرار گرفته دولت به عنوان بزرگترین سرمایهگذار
و کارفرم��ای اصلی صنعت س��اختمان ب��ه ویژه در
پیمانکاری و ساخت ابنیه صحرایی (سد ،پل ،فرودگاه،
ج��اده ،راه آهن ،بندرگاه و غیره) به ش��مار میآید .به
همین دلیل تزریق مناب��ع مالی جدید به این بخش
توس��ط دولت از اهمیت ویژهای در رونق فعالیتهای
این صنعت به ش��مار میآید و عدم پرداخت به موقع
دیون و تعهدات حوزه کارفرمایی دولت ،آینده صنعت
ساختمان را به خطر میاندازد .همچنین طول کشیدن
پروژهها ،زمین گیر ش��دن س��رمایهها و منابع مالی،
ماشین آالت و تجهیزات در یک پروژه از تحرک و سر
زندگی آنها میکاهد و ظرفیتشان را به سطوح پایینی
تقلیلمیدهد.

اصلیترینمشکل
شرکتهای
پیمانکاری در ایران
محدودیت مالی و
تجهیزسرمایهای
است

نگر
آینده
شماره یازدهم  /بهمن و اسفند 90
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اخبار و گزارشهای آیندهنگرانه

دهکده جهانی

غول بیکاری نمیخوابد
ابرشهر های واقع
در ایاالت متحده،
اروپای غربی و
ژاپن زلزله زده
کندترینرشد
ممکن را تجربه
میکنند .به نظر
میرسد این
شهرهاهنوز
تنوانستهاند
احیای اقتصادی را
واقعا آغاز کنند و
ساکنان آنها هنوز
با اوضاع بد کسب
و کار دست و پنجه
نرممیکنند

نگر
آینده
شماره یازدهم  /بهمن و اسفند 90

60

ده شهر بزرگ جهان که در برابر رکود زانو زدند

رکود جهانی رسما در سال  ۲۰۱۰به پایان رسید و از
آن زمان تاکنون کشورهای مختلفی در حال تجربه
رش��د اقتصادیاند .با این حال کش��ورهای آمریکای
شمالی و اروپای غربی با سرعتی بسیار بسیار کمتر از
دیگر نقاط دنیا روند احیای اقتصادی را طی میکنند.
در واقع بر اس��اس گزارش��ی که اخیرا توس��ط بنیاد
تحقیقاتی بروکینگز منتشر شد ابرشهرهای واقع در
ایاالت متحده ،اروپای غربی و ژاپن زلزله زده کندترین
رشد ممکن را تجربه میکنند .به نظر میرسد این شهرها هنوز
تنوانسته اند احیای اقتصادی را واقعا آغاز کنند و ساکنان آنها
هنوز با اوضاع بد کسب و کار دست و پنجه نرم میکنند.
 10ریچموند  -ایاالت متحده
تغییر در وضعیت اشتغال (بین  ۲۰۱۰و  :)۲۰۱۱منفی1درصد
تغییر در درآمد (بین  ۲۰۱۰و 0/2 :)۲۰۱۱درصد
جمعیت1/27:میلیوننفر
درآمد سرانه 48083 :دالر
تولید ناخالص داخلی ۶۱ :میلیارد دالر

ریچموند در میان  ۲۰۰شهر بزرگ بررسی شده توسط
موسسه بروکینگز رتبه دهم بدترین رشد اقتصادی را دارد.
در ش��رایطی که بین س��الهای  ۲۰۱۰ت��ا  ۲۰۱۱میزان
اش��تغال در آمریکا 0/9درصد افزایش پیدا کرد ریچموند
ش��اهد سقوط یکدرصدی اش��تغال بود .دلیل این روند؟
ریچوند به ش��دت به مش��اغل دولتی وابسته است  -یک
ششم مشاغل این شهر دولتیاند .به عالوه اوضاع بد منطقه
یورو به مبادالت بین المللی ضربه وارد کرده و ریچوند هم
از این بابت ضربه شدیدی خورده است.

 ۹والنسیا  -اسپانیا
تغیی�ر در وضعی�ت اش�تغال (بی�ن  ۲۰۱۰و  :)۲۰۱۱منفی

0/9درصد
تغییر در درآمد (بین  ۲۰۱۰و  :)۲۰۱۱منفی 0/2درصد
جمعیت2/56:میلیوننفر
درآمد سرانه ۲۳۱۶۵ :دالر
تولید ناخالص داخلی ۵۹ :میلیارد دالر

اکثر کش��ورهای منطقه یورو در جریان رکود دوران
سختی را پشت سر گذاشتند و البته چند کشور  -اسپانیا،
پرتقال و ایتالیا  -ضربه سختتری را متحمل شدند .موج
بیکاری اکثر ابرشهرهای اروپایی را تکان داد اما هیچ کدام
به اندازه والنس��یا دچار عذاب نشدند .فراموش نکنیم در
اسپانیا در دوران رکود در طول یک سال حدود  ۱۰درصد
از مردم شغل خود را از دست دادند .والنسیا یکی از دوازده
شهر بزرگ جهان است که در سال  ۲۰۱۱شاهد کاهش
همزمان هم درآمد و هم مشاغل خود شد.
 ۸بارسلونا  -اسپانیا
تغیی�ر در وضعی�ت اش�تغال (بی�ن  ۲۰۱۰و  :)۲۰۱۱منفی
1/2درصد
تغییر در درآمد (بین  ۲۰۱۰و 0/2 :)۲۰۱۱درصد
جمعیت5/43:میلیوننفر
درآمد سرانه ۲۹۷۶۷ :دالر
تولید ناخالص داخلی ۱۶۲ :میلیارد دالر

بارس��لونا مثل والنسیا و چند شهر دیگر اسپانیا ضربه
ش��دیدی از اقتصاد مشکلدار کش��ور خورده است .جالب
اس��ت که در دوران پیش از رکود بین سالهای  ۱۹۹۷تا
 ۲۰۰۷میزان اشتغالزایی در بارسلونا رشد متوسط ساالنه
3/3درصدی داش��ت که یکی از باالترینه��ا در اروپا بود.
س��اخت و ساز مسکن در بارسلونا یکی از دالیل این رشد
سریع بود .اما سقوط اقتصادی آن قدر شدید بود که بارسلونا
یکی از کندترین ش��هرها در روند احیا بوده است .در سال

گذشته بیکاری در بارسلونا افزایش شدیدی داشت اگر چه
درآمد اندکی باال رفت.
 ۷ناپل  -ایتالیا
تغیی�ر در وضعی�ت اش�تغال (بی�ن  ۲۰۱۰و  :)۲۰۱۱منفی
1/1درصد
تغییر در درآمد (بین  ۲۰۱۰و :)۲۰۱۱منفی 1درصد
جمعیت3/98:میلیوننفر
درآمد سرانه ۱۷۷۲۳ :دالر
تولید ناخالص داخلی ۷۰ :میلیارد دالر

با آغاز طرح سفت و سخت ریاضت اقتصادی ،ایتالیای
بدهکار در آس��تانه ورود به رکودی دیگر است .با این همه
اوضاع ناپل از باقی ش��هرهای ایتالیا بدتر است و آنها هم
ش��غل از دست دادند و هم درآمدها پایین آمد ،آن هم در
دورهای که میزان اشتغالزایی در ایتالیا اندکی افزایش نشان
داده بود.

 ۶مادرید  -اسپانیا
تغیی�ر در وضعی�ت اش�تغال (بی�ن  ۲۰۱۰و  :)۲۰۱۱منفی
1/4درصد
تغییر در درآمد (بین  ۲۰۱۰و  0/1 :)۲۰۱۱درصد
جمعیت6/4:میلیوننفر
درآمد سرانه ۳۳۲۰۸ :دالر
تولید ناخالص داخلی ۲۱۲ :میلیارد دالر

مادرید س��ومین شهر اس��پانیایی این لیست است و
البته پایتخت این کش��ور به حساب میآید .پیش از آغاز
رکود  -بین س��الهای  ۱۹۹۳تا  - ۲۰۰۷میزان اشتغال
در مادرید به طور س��االنه 3/7درصد رش��د میکرد؛ بین
س��الهای  ۲۰۰۸تا  ۲۰۰۹حدود 7/5درصد سقوط کرد

و از آن زمان تا حاال  2درصد دیگر کاهش داش��ته است.
درآمد مردم شهر هم بین سالهای  ۲۰۰۸تا  ۲۰۱۰حدود
 ۵درصد کاهش یافت اما سال پیش اندکی باال رفت .چند
هفته پیش دولت اسپانیا فاز اول از طرح ریاضت اقتصادی
را کلید زد و این بدون تردید تاثیری آنی بر وضعیت صدها
هزار نف��ر از کارمندان دولت میگ��ذارد که در پایتخت
مشغول به کارند.

دیگر اروپایی شرکتهای خارجی را به سمت خود جلب
میکرد .بین سالهای  ۱۹۹۳تا  ۲۰۰۷اشتغالزایی رشد
س��االنه 4/3درصدی را تجربه میکرد و میانگین درآمد
مردم هر س��ال 5/6درصد افزایش داش��ت .ه��ر دو رقم
باالترین میزان در سراس��ر قاره اروپا به حساب میآمدند.
بازار مسکن در ایرلند یکی از عوامل اصلی این رشد دلپذیر
به حساب میآمد و البته پس از آغاز بحران اقتصاد جهان،
ایرلند هم مثل آمریکا از این بازار ضربه سختی خورد .به
جز شهرهای اسپانیایی و ایتالیایی ،دوبلین تنها شهری بود
که بین س��الهای  ۲۰۰۹و  ۲۰۱۰در رکود کامل به سر
برد :درآمد مردم 1/8درصد سقوط کرد و اشتغال سقوطی
۴درص��دی را تجربه کرد که بدتری��ن عملکرد در حوزه
اشتغالزایی در سراسر دنیا بود.

دومین ش��هر آمریکایی لیس��ت که کندترین رش��د
را در آمریکای��ی ش��مالی دارد نه دیترویت و کلیولند که
س��اکرامنتوی کالیفرنیاست .رشد س��اکرامنتو در دوران
پیش از رکود بس��یار س��ریع به حس��اب میآمد و روند
اشتغالزایی در این شهر دو برابر میانگین ملی بود .شهر
بخش عمده این رشد را مدیون صدها هزار نفر از ساکنان
منطقه سانفرانسیکو بود که به ساکرامنتو کوچ کرده بودند.
س��اکرامنتو هم مانند ریچموند از کاهش شدید مشاغل
دولتی ضربه خورده اس��ت .حدود یک چهارم مشاغل در
این شهر دولتیاند.

 ۲لیسبون  -پرتقال
تغیی�ر در وضعی�ت اش�تغال (بی�ن  ۲۰۱۰و  :)۲۰۱۱منفی
2/4درصد
تغییر در درآمد (بین  ۲۰۱۰و  :)۲۰۱۱منفی 2/8درصد
جمعیت2/84:میلیوننفر
درآمد سرانه ۲۴۱۹۴ :دالر
تولید ناخالص داخلی ۶۹ :میلیارد دالر

 ۵ساکرامنتو  -آمریکا
تغییر در وضعیت اشتغال (بین  ۲۰۱۰و  :)۲۰۱۱منفی 1درصد
تغییر در درآمد (بین  ۲۰۱۰و  :)۲۰۱۱منفی 0/8درصد
جمعیت2/18:میلیوننفر
درآمد سرانه ۴۲۲۸۳ :دالر
تولید ناخالص داخلی ۹۲ :میلیارد دالر

 ۴سویل  -اسپانیا
تغیی�ر در وضعی�ت اش�تغال (بی�ن  ۲۰۱۰و  :)۲۰۱۱منفی
2درصد
تغییر در درآمد (بین  ۲۰۱۰و :)۲۰۱۱منفی 0/3درصد
جمعیت1/86:میلیوننفر
درآمد سرانه ۲۰۱۶۶ :دالر
تولید ناخالص داخلی ۳۸ :میلیارد دالر

سویل چهارمین و آخرین شهر اسپانیایی در این فهرست
است .همین فهرست نشان میدهد که اوضاع اسپانیا اصال
خوب نیس��ت چرا که هر چهار شهر بزرگش در میان کم
رشدترین شهرهای جهان قرار دارند .این نشان میدهد که
اسپانیا قرار است با مشکالت بلندمدت اقتصادی دست و
پنجه نرم کند .بین سالهای  ۱۹۹۳تا  ۲۰۰۷شهر سویل
ش��اهد رشد س��االنه  ۳درصدی در بخش اشتغال بود .در
همین دوران درآمد مردم به طور ساالنه 2/7درصد افزایش
پیدا کرد .بین س��الهای  ۲۰۰۸و  ۲۰۰۹اش��تغال در این
شهر سقوط باورنکردنی 8/1درصدی را تجربه کرد و درآمد
5/5درصد کاهش یافت .بین سالهای  ۲۰۰۹و  ۲۰۱۰هم
بی��کاری 2/4درصد دیگر افزایش یافت و درآمد 1/2درصد
دیگر سقوط کرد.

بر اساس اعالم موسسه بروکینگز آتن بدترین عملکرد
اقتصادی را در میان تمام ش��هرهای ب��زرگ دنیا دارد و
بحران کنونی پولی در اروپا از همین شهر آغاز شده است.
حتی بعد از کمکهای بین الملی و آغاز طرحهای ریاضت
اقتصادی ،یونان همچنان در آس��تانه چنان فروپاش��ی
اقتصادی قرار داد که در پنجاه سال اخیر بیسابقه بوده
اس��ت .در طول دو سال گذشته متوس��ط درآمد مردم
حدود  ۱۰درصد کاهش داشته است که این بدترین آمار
در سراسر دنیا به حس��اب میآید .در طول این دو سال
اشتغال هم 3/5درصد کاهش نشان میدهد که این یکی
هم بدترین در دنیاست.

به زودی شاهد
کاهش روزانه 2
میلیونبشکهای
ظرفیتپاالیش
نفتپتروپالس
خواهیم بود و
تعطیلیهایبیشتر
پاالیشگاههای
اروپایی در آیندهای
نه چندان دور
عجیب نخواهد بود

نگر
آینده

در جریان سالهای منتهی به رکود ،ایرلند به عنوان
موفقترین کش��ور اروپا شناخته میش��د و آن را الگوی
دیگر کشورها معرفی میکردند .ایرلند بیشتر هر کشور

 ۱آتن  -یونان
تغیی�ر در وضعی�ت اش�تغال (بی�ن  ۲۰۱۰و  :)۲۰۱۱منفی
3/5درصد
تغییر در درآمد (بین  ۲۰۱۰و  :)۲۰۱۱منفی 4/8درصد
جمعیت4/14:میلیوننفر
درآمد سرانه ۲۴۵۸۵ :دالر
تولید ناخالص داخلی ۱۰۲ :میلیارد دالر

چند س��ال پی��ش امکان نداش��ت چنین
خبری را باور کنید ،اما متاس��فانه واقعیت
دارد :پتروپالس ،بزرگترین شرکت مستقل
پاالی��ش نف��ت در اروپا به دلی��ل افزایش
مخارج پاالیش نفت و توقف اعطای وامهای بزرگ بانکی قادر
به پرداخت قرضهایش نیست و با خطر ورشکستگی روبه رو
ش��ده است .اوضاع خراب این شرکت سوئیسی مشت نمونه
خروار است چرا که کل صعنت پاالیش نفت در قاره اروپا به
مش��کالت جدی دست و پنجه نرم میکند و به نوعی بیمار
به حس��اب میآید .افزایش بهای نفت برنت و افزایش رقابت
از سمت ش��رکتهای غیراروپایی باعث شده پاالیشگاههای
خاورمیانه سهم بیش��تری را در بازارهای اروپایی از آن خود
کنن��د .به هر حال آنها نفت را در اختیار دارند و این یعنی
روند بازی به نفع آنهاست .سود شرکتهای منطقه بیشتر از
همتایان اروپاییشان است.
در این میان مذاکرات شرکت پتروپالس با بانکها جهت
اخذ وام بانکی نیز با جایی نرس��یده اس��ت و این شرکت و
بهخصوص پاالیش��گاههای بلژیک و س��ویس آن در معرض
خطر ورشکس��تگی قرار گرفتهاند تا جایی که ژان پل وتیه
مدیرعام��ل پتروپالس باالخره اعتراف ک��رد که مذاکرات با
بانکها موفقیتآمیز نبوده و به همین دلیل این شرکت در
شرایط بسیار سختی قرار گرفته است.
در حال حاضر این ش��رکت مبلغی نزدیک به دو میلیارد
دالر آمری��کا بدهی دارد که باید تا س��ال  2014همه آنها
را تسویه کند و تس��ویه این مبلغ بدون سرمایهگذاریهای
جدی��د و دریاف��ت وامهای بانکی امکان پذی��ر نخواهد بود.
درعین حال بانکهای اروپایی نیز به دلیل بحران اقتصادی
حاکم بر این مناطق تمایلی به پرداخت وامهای بانکی به این
شرکت ندارند .در نتیجه پتروپالس تاکنون مجبور به تعطیلی
 5پاالیشگاه خود ش��ده است .سال گذشته به خاطر شدت
گرفتن جنگ داخلی در لیبی و قطع صادرات نفت این کشور
به اروپا تعدادی از پاالیشگاههای این شرکت به حالت نیمه
تعطیل در آمدند و اوضاع را برای پتروپالس وخیمتر کردند.
ادری��س حاج نصیر تحلیلگر بینالملل��ی حوزه تجاری
نفت و گاز به مجله مید میگوید دلیل اصلی بس��ته ش��دن
پاالیشگاههای اروپایی در سال گذشته باال رفتن قیمت نفت
خام و جنگ لیبی است ولی به طور کلی افزایش رقابت شدید
در اروپ��ا و خارج از آن در بازار پاالیش نفت خام دلیل اصلی
ورشکستگی شرکتهای اروپایی پاالیش نفت است.
در این می��ان بانک س��رمایهگذاری بینالمللی بارکلیز
کاپیتال هم به آینده خوشبین نیست .به اعتقاد تحلیلگران
این بانک به زودی ش��اهد کاهش روزانه  2میلیون بشکهای
ظرفیت پاالیش نفت پتروپالس خواهیم بود و تعطیلیهای
بیش��تر پاالیش��گاههای اروپایی در آیندهای نه چندان دور
عجیب نخواهد بود.
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 ۳دوبلین  -ایرلند
تغیی�ر در وضعی�ت اش�تغال (بی�ن  ۲۰۱۰و  :)۲۰۱۱منفی
3درصد
تغییر در درآمد (بین  ۲۰۱۰و  :)۲۰۱۱منفی 0/3درصد
جمعیت1/72:میلیوننفر
درآمد سرانه ۵۵۵۷۸ :دالر
تولید ناخالص داخلی ۹۵ :میلیارد دالر

عده زیادی از تحلیلگران معتقدند که پرتقال بعد از
یونان دیگر عضو منطقه یورو است که به مرحله بحران
خواهد رس��ید .در س��الهای منتهی به رک��ود ،میزان
اش��تغالزایی در لیسبون رش��د نهچندان خیرهکننده
0/8درصدی داش��ت که در مقایس��ه با دیگر شهرهای
بزرگ دنیا اصال به چشم نمیآید .اما ضربهای که لیسبون
از بحران خورد جزء س��ختترین ضربهها بود .بر اساس
گزارش موسس��ه بروکینگز پایتخت پرتق��ال در میان
شهرهای بزرگ دنیا با اوضاع بسیار خراب اقتصادی رتبه
دوم را به خود اختصاص داده اس��ت .در این میان دولت
پرتقال نتوانست کسری بودجهاش را در بازارهای مالی
تجاری جبران کند و صندوق بینالمللی پول مجبور شد
بدهیهای آنها را بخرد .کمک صندوق بینالمللی پول به
پرتقال مشروط به آغاز طرح سختگیرانه ریاضت اقتصادی
در این کش��ور بود و این یعنی آنها به این زودیها رشد
مناسب را تجربه نخواهند کرد.

پشتپرده
پاالیشگاهها
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اخبار و گزارشهای آیندهنگرانه

دهکده جهانی

قیمتسوخت
مرسومکشتیها
در آینده و با
اعمالمالیاتهای
سنگین بر روی
سوختهای
کربنیافزایش
خواهد یافت در
صورتی که قیمت
سوخت اورانیوم
غنی شده برای
کشتیهایمجهز
به رآکتورهای
هستهایبسیار
ارزانتر از سوخت
کنونیکشتیهای
معمولیخواهد
بود

نفت کشهای جدید در خلیج فارس؟
کشتیهای اتمی لنگرها را باال میکشند
درست است که زلزله س��ال گذشته ژاپن و متعاقب
آن فاجعه اتمی نیروگاه فوکوشیما باعث بدبینی جهان به
اس��تفاده بی خطر از انرژی اتمی بی خطر شد اما صنعت
کشتیرانی همچنان به اتمی شدن ناوگان خود و استفاده
از نیروی اتمی برای س��وخت نفتکشها و کش��تیهای
باربریاش امیدوار است.
ماهگذشتهدرهامبورگ،شهربندریآلماننمایندگانی
از کشورهای مختلف در کنفرانسی دریایی شرکت کردند و
درباره طراحی و ساخت نسل جدید کشتیهای تجاری که
با استفاده از راکتورهای هستهای کار کنند گفتگو کردند.
تمرکز کنفرانس اخیر بر اس��تفاده از نیروی هستهای
برای کش��تیهای ب��زرگ حم��ل گاز مای��ع طبیعی و
نفتکشهای��ی بود که معموال در آبه��ای خلیج فارس
در رفت و آمد هس��تند .این در حالی اس��ت که در حال
حاضر احتمال استفاده از انرژی هستهای جهت استفاده
در کشتیهای کوچک باربری به دلیل پر هزینه بودن آن
بسیار پایین است.
پرفس��ور جان کالتون مهندس کشتیرانی از دانشگاه
لن��دن و از س��خنرانان اصل��ی کنفرانس هامب��ورگ در
توگو با فوربس اذعان میکند که بهای کشتیهایی
گف 
که با سوخت هستهای کار میکنند به طرز قابل توجهی
بیشتر از کش��تیهای فعلی است که با سوخت معمولی
کار میکنند.
ای��ن در حال��ی اس��ت که قیمت س��وخت مرس��وم
کشتیها در آینده و با اعمال مالیاتهای سنگین بر روی
س��وختهای کربنی افزایش خواهد یافت در صورتی که
قیمت سوخت اورانیوم غنی شده برای کشتیهای مجهز
به رآکتورهای هس��تهای بسیار ارزانتر از سوخت کنونی
کشتیهای معمولی خواهد بود.

برای مثال روس��یه از جمله کش��ورهایی است که دو
کش��تی یخ شکن اتمی برای تردد بر روی آبهای قطب
شمال در اختیار دارد.
در همین حال ببکاک ،ش��رکت بزرگ تولیدکننده
کشتی و قطعات آن و لویدز رجیستر ،گروه بینالمللی
ردهبندی کشتیرانی بینالمللی ،تحقیقات گستردهای را
روی کشتیهای اتمی آغاز کردهاند .تحلیلگران موسسه
معتبر لویدز رجیستر معتقدند که صنعت کشتیرانی با
وجود موانع فنی و سیاس��ی به س��مت هستهای شدن
پیش خواهد رفت و دوران استفاده تجاری از کشتیهایی
که با سوخت هستهای کار میکنند بسیار نزدیک است.
پروفسور کارلتن عوامل موثر در هستهای شدن صنعت
کشتیرانی را افزایش قیمت سوختهای سنتی و قوانین
مربوط به کاهش تولید گازهای گلخانهای میداند که از
موانع بزرگ اس��تفاده از سوخت سنتی در آینده خواهد
بود.
بنا به گفته پروفسور کارلتن ناوگان کشتیرانی جهانی
ظرفیتی معادل  410میلیون کیلو وات دارد که برابر با 9
درصد تولید برق جهانی است و تامین این ظرفیت از طریق
سوختهای فسیلی بسیار پر هزینه خواهد بود ،عالوه بر
آن استفاده از این سوختها باعث تولید مقادیر زیادی از
گازهای گلخانهای میشوند که یکی از بزرگترین عوامل
آلودگیهای زیست محیطی به حساب میآیند .بنابراین
جایگزینی سوخت هستهای برای تامین ظرفیت ناوگان
کشتیرانی بسیار سودمند خواهد بود.
در نتیجه با توجه به فواید اس��تفاده از س��وختهای
هستهای برخی از کشورها معتقد هستند که باید توجهی
جدی در زمینه تامین نیروی محرکه هستهای کشتیهای
تجاری باربری و مس��افرتی نمود ،برای مثال اخیرا دولت

خورشید پر سود خاورمیانه
سرمایهگذاری میلیاردی اروپا در انرژی خورشیدی عمان

نگر
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ب��ه گزارش روزنامه نش��نال چاپ ام��ارات ،دو
ش��رکت سوئیس��ی و آلمانی با هم��کاری هم
آماده سرمایهگذاریایی معادل  2میلیارد دالر
آمری��کا در بخش انرژی خورش��یدی کش��ور
عمان ش��دهاند .این س��رمایهگذاری هم شامل
نیروگاههای خورش��یدی میشود و هم تولید
صفحات خورش��یدی( .صفحه خورش��یدی از
مونتاژ سلولهای خورشیدی به وجود میآید)
موسسهسرمایهگذارسوئیسی TerraNexوهمتای
آلمانی آن «بهترین انتخاب خاورمیانه»  -یا - Mebs
خاورمیانه را منطقهای مناسب برای سرمایهگذاری در
حوزه انرژی خورش��یدی میدانند و برطبق برآوردهای
آنان انرژی خورش��یدی در کش��ور عمان قادر به تولید

 400مگا وات نیروی برق خواهد بود.
بنابرگزارش روزنامه نشنال چاپ امارات ،کشور عمان
قصد دارد تا سال  2020یک دهم انرژی مورد نیاز خود
را از منابع تجدید شونده انرژی به دست
آورد و بنابر گفته دیوید هایمهوفر رییس
شرکت سرمایهگذاری سوئیسیTerra
 Nexبازار تجاری پایدار کشور عمان و
سیاستهای زیستمحیطی مناسب،
این کش��ور را به محلی مناس��ب برای
سرمایهگذاری تبدیل کرده است.
نکت��ه قاب��ل توجه این اس��ت که
عمان تنها کشور خلیج فارس نیست
که تمایل به اس��تفاده از انرژیهای

بریتانی��ا در گزارش��ی مربوط به نحوه کاه��ش گازهای
گلخانهای تا س��ال  ۲۰۵۰بخش وی��ژهای را به طراحی،
س��اخت و نگه��داری راکتوره��ای هس��تهای در ناوگان
کشتیرانی بینالمللی این کشور اختصاص داده است.
بنا به گفته یکی از مشاوران بخش بینالملل موسسه
لویدز ،این ش��رکت گروهی از متخصصان مربوطه شامل
لونقل تج��اری ،طراحان
اپراتوره��ای یونانی بخش حم 
ژنراتور ب��رق آمریکایی و معم��اران دریایی بریتانیایی را
گرد هم آورده تا به بررس��ی امکان س��اخت و استفاده از
راکتورهای کوچک هسته ایی برای کشتیهای مسافرتی
و باربری بپردازند.
گفته میشود تا س��ال  2020کشتیها باید سوخت
مصرفی خود را از س��وختهای فس��یلی سنگین به نوع
تقطیر ش��ده آن که حاوی میزان کمتری از اکسیدهای
نیتروژن و گوگرد و گازهای گلخانه کمتری اس��ت تغییر
دهند که این س��وختها بس��یار پر هزینه خواهند بود
بنابراین به جز این سوختهای کمکربن گرانقیمت تنها
سوخت هس��تهای میتواند جایگزین موتورهای دیزلی
موجود باشد.
در ای��ن میان تحلیلگران به بخش دریایی بینالمللی
گروه ببکاک امید زیادی دارند چون آنها سابقه همکاری
و ساخت زیر دریایی در بخشهای نظامی دارند و مطالعات
وسیعی در زمینه اس��تفاده از نیروی هستهای در بخش
دریایی انجام دادهاند.
بنا بر گفته دیوید دابسون مدیر بخش فنی پروژههای
تجاری ببکاک این مطالعات به منظور امکان جایگزینی
اس��تفاده از س��وخت هس��تهای جهت نی��روی محرکه
کش��تیها و همچنین نیروی کمکی تولید برق به جای
س��وختهای کنونی به ویژه در کش��تیهای حامل گاز
برگشتپذیر را دارد .در امارات متحده عربی ،ابوظبی در
صدد تولید  7درصد انرژیهای خود از منابع تجدیدپذیر
انرژی تا س��ال  2030اس��ت و در حال حاضر نیروگاه
ش��مس یک را ب��ا قابلیت تولید  100م��گا وات انرژی
خورشیدی ساخته است.
دبی هم ماه گذش��ته پروژهای را آغاز کرد که هدف
آن تولید حدود  1000مگاوات انرژی خورشیدی است.
در این میان عربستان سعودی هم در سال جاری برنامه
راهاندازی نیروگاههای خورش��یدی  5گی��گا واتی ۵ -
میلیارد وات  -را در برنامه خود دارد کویت نیز در
حال برداشتن اولین قدمها برای استفاده
از انرژیهای تجدید پذیر است.
وزارت آب و برق کشور عمان در حال
مذاکره با شرکت آلمانی سوالر ورلد برای
اج��رای دو طرح آزمایش��ی  2مگاواتی
است .همچنین در اکتبر سال گذشته
سرمایهگذاری مشترکی بین سوالر ورلد
و بنی��اد قطر ب��ه ارزش  1میلیارد دالر

مایع طبیعی میباشد .به این جهت شرکت مذکور معتقد
است مزیتهای استفاده از سوخت هستهای بسیار است.
دابس��ون میگوید :البته مهمتری��ن مزیت کاهش تولید
گازهای گلخانهای اس��ت ام��ا عالوه بر ای��ن هم اکنون
کشتیهای حامل گاز طبیعی نیازمند مکانهای وسیعی
جهت قرار گرفتن ژنراتورهایش��ان هستند که در صورت
جایگزینی نیروی هستهای این فضا استفاده تجاری خواهد
داشت و مزیت دیگر کاهش آلودگی صوتی حاصل از این
ژنراتورها و تاثیرات منفی زیست محیطی آن است.
همه کارشناس��ان معتقدند ک��ه ایمنی و مقبولیت
عمومی نقش��ی عمده در تصمیمگیری برای استفاده از
نیروی هس��تهای در ناوگان دریایی خواهد داشت که از
جمله قوانین مربوط به اس��تفاده از این انرژی قطعنامه
مصوبه س��ال  1981بخش دریایی سازمان ملل متحد
برای کشتیهای تجاری هس��تهای است که همچنان
مورد اس��تفاده قرار میگیرد .موسس��ه لویدز مجموعه
قوانینی برای کش��تیهای تجاری هستهای وضع کرده
اس��ت اما همچنان که پیشتر اشاره شد افکار عمومی
تا حد زیادی در جایگزینی استفاده از نیروی هستهایی
در ناوگان دریایی تاثیر خواهد داش��ت به همین جهت
یکی از پیش��نهادهای ارائه شده استفاده از کشتیهای
مجهز به نیروی هسته ایی در مسیر مشخصی از آبهای
دریایی اس��ت که با خش��کی و مناطق مسکونی فاصله
زیادی داش��ته باشند مسیرهایی مانند مسیر دریایی از
لوسآنجلس به شانگهای.
موسس��ه لویدز همچنین در ت�لاش برای طراحی
کشتیهایی است که محلی جداگانه برای قرار گرفتن
نیروگاه و قس��مت حمل بار داشته باشند تا در صورت
ل��زوم این دو قس��مت بتوانند از هم جدا ش��وند ،مثال
قسمت نیروگاه در ساحل توقف کند و بخش محموله
به بندر برود.
درنهایت پرفس��ور کارلتون تاکید دارد که اس��تفاده
از نیروی هس��تهای در ن��اوگان دریایی نیازمند همکاری
همه کش��ورها و سازمانهای مربوط در پذیرش قوانین و
قطعنامههای مربوط است و تنها چند کشور محدود قادر
به اجرای این پروژه نخواهند بود.

چین از بازار پررونق مسکن در آفریقا سود میبرد
بع��د از اختتامی��ه بازیه��ای المپیک
توساز
 2008پکن ،کارکنان بخش ساخ 
شرکتهای چینی نیز همراه با ورزشکاران
آفریقایی عازم قاره سیاه شدند تا در بازار
توساز این قاره سهمی داشته باشند و
پر رونق ساخ 
شاید هم آن را در دست بگیرند .آنها زمان خوبی را
انتخاب کرده بودند.
قاره آفریقا حاال به یکی از پر رونقترین مناطق جهان
توساز تبدیل شده که با سرعت فراوانی در
برای ساخ 
حال گسترش است .چینیها البته از مدتها پیش در
ساخت و س��از در قاره آفریقا حضور داشتند :از دوران
مائویستها چین تعداد زیادی از مهندسان خود را برای
توساز به این قاره فرستاده است و آنها پروژههای
ساخ 
توساز عمارتهای
زیادی را برعهدهگرفتهاند؛ از ساخ 
باشکوه برای دیکتاتورهای این قاره تا پروژههای عظیم
راه آهن در کش��ورهایی همچون زامبی��ا و تانزانیا .اما
بر اس��اس گزارش بانک استاندارد آفریقای جنوبی که
بزرگترین بانک این قاره اس��ت حضور ش��رکتهای
توس��از چینی از دهه گذش��ته و به ویژه پس از
ساخ 
المپیک به طور س��یل آس��ایی افزایش یافته است تا
جایی که در طول  4سال گذشته بخش قابل توجهی
از بازار بازیگران س��نتی این قاره  -یعنی شرکتهای
توساز آمریکایی ،فرانسوی و انگلیسی  -را تصاحب
ساخ 
کردهاند .مهندسان ،معماران و کارگران چینی را در هر
جایی میتوانید ببینید :از مناطق گسترده مسکونی در
موزامبیک گرفته تا سدهای غنا .آنها در حال تغییر
چهره قاره آفریقا هستند.
در این میان براساس برآوردهای بانک جهانی ،این
قاره تنها برای نگهداری و حفظ زیر ساخت قبلی خود
همچون پلها ،جادهها ،راه آهن و بندرگاهها س��االنه
ب��ه مبلغی ح��دود  40میلی��ارد دالر آمریکا احتیاج
دارد ،تنها برای اینکه فقر بیش��تری این قاره را در بر
نگیرد و این درحالی است که هزینههای حمل و نقل
کاال و محص��والت از آفریقا ب��ه بازارهای جهانی  2تا
 4برابر بیش��تر از آمری��کا و زمانی که صرف صادرات
کاالها میشود  2تا  3برابر بیشتر از کشورهای آسیایی
است.
اما با ثروتهای تازه کش��ف ش��دهای چون نفت،
آهن و دیگر منابع معدنی اکثر  53کش��ور آفریقایی

توساز
آماده س��رمایهگذاری جهت پروژههای ساخ 
هستند .بنابراین کش��ورهای غربی مشتاقانه در پی
س��رمایهگذاری در این قاره هستند ولی چینیها در
ای��ن رقابت نق��اط قوتی دارند که باعث ش��ده گوی
سبقت را از غربیها بربایند :از جمله این مزیتها دادن
وامهای بانکی معادل وامهایی است که بانک جهانی به
کشورهای آفریقایی اعطا میکنند آن هم در زمانی که
کشورهای انگلیس ،فرانسه و آمریکا به دلیل کمبود
نقدینگی قادر به انجام چنین کاری نیستند.
ام��ا در این میان ش��رط بانکه��ای چینی برای
پرداخت وام به کش��ورهای آفریقایی ،بستن قرارداد
توس��از با ش��رکتهای چینی است
پروژههای ساخ 
بنابراین جایی برای دیگر کشورها برای رقابت با این
ش��رکتها باقی نمیماند .به همین دلیل بانکهای
ام��ارات متحده عربی نیز چنی��ن رویهای را در پیش
گرفتهاند ،به عبارت دیگر تنها به کسانی وام میدهند
که با شرکتهای امارت متحده عربی کار کنند.
از طرف دیگر پیشرفت خیرهکننده کشور چین در
صنعت ساختمانسازی آفریقا دلیل دیگری هم دارد و
آن موافقت دولت چین برای بازپرداخت وامها از طریق
مواد غذایی و نفت است به جای پول.
یکی از این کشورها آنگوال است .آنها وامهایی را
توساز دریافت کردهاند
که از سال  2004جهت ساخ 
به وس��یله نفت بازپرداخت میکنن��د و بدینترتیب
توانس��تهاند ب��ا نگرانی کمتری ای��ن پولها را صرف
گس��ترش پروژههای زیربنایی از قبیل ساخت جاده،
ف��رودگاه و راه آهن کنند .آنگ��وال نهایتا به نمونهای
بسیار موفق از سرمایهگذاری چینیها تبدیل شده و
این امر باعث جذب کش��ورهای دیگری چون گینه،
کنگو ،اتیوپی ،نیجریه ،س��ودان و زیمباوه به س��مت
شرکتهای چینی شده است.
این درحالی اس��ت که امارات متح��ده عربی در
مقایسه با چین به نفت کمتری احتیاج دارد ،بنابراین
به جای نفت محصوالت کشاورزی کشورهای آفریقایی
توساز خود دریافت
را جهت بازپرداخت وامهای ساخ 
میکند؛ و درنهایت باید پذیرفت که کش��ور چین با
توس��از خاورمیانه را
روشهای خالق خود بازار ساخ 
در دس��ت گرفته است و هیچ رقیب جدیای به جز
امارات متحده عربی برای آنها وجود ندارد.

کشور چین
با روشهای
خالق خود بازار
توساز
ساخ 
خاورمیانه را در
دست گرفته است و
هیچ رقیب جدیای
به جز امارات
متحده عربی برای
آنها وجود ندارد
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برای س��اخت کارخانه تولید پلی سیلیکون انجام شد.
(بنیاد قطر یک سازمان خصوصی و غیرانتفاعی در کشور
قطر اس��ت که بر آموزش ،پژوهشهای علمی و توسعه
جامعه متمرکز است)
پلی سیلیکون در ساخت پنلهای خورشیدی کاربرد
دارد و بدینترتیب کش��ورهای ح��وزه خلیجفارس در
تالش برای ایجاد صنعت یکپارچه خورشیدی در منطقه
هستند که قادر به تولید تجهیزات و انرژی خورشیدی
باشد و در نتیجه هزینههای تولید این انرژی به طرز قابل
توجهی کاهش خواهد یافت و باعث جذب سرمایهگذاران
در این بخش میشود.
مطالعات منتش��ر ش��ده توس��ط انجم��ن صنعت
خورشیدی امارات نشان میدهد که صفحههای انرژی
خورشیدی در حال رقابت با نیروگاههای دیزلی هستند.
این درحالی اس��ت که مصرف ان��رژی در خاورمیانه به
سرعت در حال گسترش است و این خود انگیزهای است
برای کاهش استفاده از سوختهای فسیلی و جایگزینی
انرژی خورشیدی.

چینیها آفریقا را میسازند
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اخبار و گزارشهای آیندهنگرانه

دهکده جهانی

خاورمیانه ۹۱
پیشبینیای درباره وضعیت کشورهای خاورمیانه در سال جاری میالدی
پیتر جونز  /استاد دانشکده امور بینالمللی در دانشگاه اوتاوا

پیشبینی کردن آینده خاورمیان��ه مثل راه رفتن در
میدان مین میماند :آنقدر غیرقابل پیشبینی است که
تقریبا امکان ندارد جان س��الم به در ببرید .یک سال
پیش هر کس نابودی حکومته��ای مصر و تونس و
لیبی و یمن را پیشبین��ی میکرد با خنده همکاران
یا اخم س��ردبیرش مواجه میش��د .حتی پس از آغاز
شورشهای اولیه در جهان عرب ،کمتر تحلیلگری فکر
میکرد که بشار اس��د در سال  ۲۰۱۱با بزرگترین و
سختترین چالش سیاسی زندگیاش مواجه شود.
پس با ابراز فروتنی و اعالم هراس درونیام ،خاورمیانه
سال آینده را پیش بینی میکنم و درجه احتمال رخ
دادن هر کدام از این وقایع را درون پرانتز مینویسم.

تهدیدموجودیت
یورو حاال بسیار
باالست و در واقع
به باالترین حد
خود از زمان آغاز
بحرانکنونی
رسیده است .فقط
بانک مرکزی
اروپایی است که
ممکن است بتواند
جلوی فروپاشی را
بگیرد چرا که دیگر
کاری از دولتهای
مختلفساخته
نیست
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تالشش را میکند تا کنترل را از دست ندهد .منتظر
یک صحنه سیاسی ش��لوغ و پر بحث و جدل باشید.
امسال قرار نیست خیابانهای مصر خلوت باشند.

دنب��ال بهانهای برای حمله میگردند اما او به احتمال
زیاد به تنهایی دست به چنین عملی نخواهد زد .البته
همه زندگیام را روی این پیشبینی شرط نمیبندم.

با خروج نیروهای خارجی از کش��ور بمبگذاریها
کاهش نیافته و عراق همچنان ش��اهد خشونتهای
فزاینده خواهد بود .به احتمال زیاد تنشهای قومی و
مذهبی در نقاط مختلف کش��ور از سر گرفته میشود
و کردهای ش��مال عراق همچنان به دنبال اس��تقالل
خواهند بود.

غربیها تالش خواهند کرد که دس��ت ایران را از
اقتصاد جهان کوتاه کنند؛ به دو دلیل :اول اینکه ایران
را ب��ه خاطر تداوم برنام��ه اتمیاش تنبیه کنند و دوم
اینکه تحریم جایگزینی مناس��ب و دم دس��تی برای
اقدام نظامی است .اما چین و روسیه با قدرتمندترین
تحریم ممکن  -نخریدن نفت ایران  -موافقت نخواهند
کرد و این باعث میش��ود که محاصره اقتصادی غرب
آزاردهنده باشد اما قاطعانه نباشد.

چیزی نزدیک به جنگ داخلی در عراق
(محتمل)

به ایران حمله ای نمیشود (شاید)

در سال آینده هم بر سر برنامه اتمی ایران داد و بیداد
خواهند کرد اما هیچ حملهای در کار نخواهد بود .بدون
تردید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نمیخواهد در
سال انتخابات به ایران حمله شود .بنجامین نتانیاهوی
اس��رائیلی  -و متحدانش در جناح راست آمریکا  -به

تحریمهای نه قاطع علیه ایران (محتمل)

بمب اتمی ،یک دروغ

لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا چند هفته پیش مدعی
میان فلسطینیان و اسرائیلیها صلح نمیشود
شد که ایران فقط یک سال با ساخت بمب فاصله دارد
(کامال محتمل)
و این حرفش س روصدای زیادی به پا کرد .اما آنچه که
اگر آمریکاییها نمیخواهند در س��ال انتخابات به
کمتر شنیده شد ادامه سخنان او بود .او ادامه داد البته
ایران حمله کنند پس آنها به احتمال زیاد قرار نیست
اگر مقامات ایران تصمیم به چنین اقدامی
اسرائیلیها و فلس��طینیان را برای کوتاه
بگیرند و هیچ مدرکی هم وجود ندارد که
آم��دن و به صلح رس��یدن تحت فش��ار
ژاپنی
معتبر
ای
مشاوره
موسسه
های
ی
بین
پیش
نشان دهد آنها چنین تصمیمی را اتخاذ
بگذارند .به عالوه م��ردم هم در دو طرف
کردهاند .این یعنی آمریکا میتواند ایرانی
ماجرا به صلح فک��ر نمیکنند و رهبران
پنج روند مهم بینالمللی در سال آینده
را که دانش س��اخت بم��ب دارد تحمل
سیاسی هم اهل این حرفها نیستند.
کند .آیا این یعنی آمریکا و ایران میتوانند
جنگ داخلی در سوریه (متحمل)
موسسه مالی و مشاوره ای معتبر نومورا که در توکیو واقع است طبق سنتی
در این مس��ئله به درک متقابل برسند؟
حکومت بشار اسد جایی ندارد که برود
هر س��اله به پیشبینی روندهای مهم و اساسی در حوزه بینالمللی پرداخته
این موضوع در چند ماه آینده مش��خص
پس س��عی میکند ک��ه بماند .حکومت
است .تحلیلگر ارشد این موسسه مینویسید« :در ماه های پیش رو اتفاقات این
میشود.
س��وریه نماینده اقلیت علوی مذهب این
پنج منطقه است که دنیا را شکل میدهد پس مراقب آنها باشید.
نفوذ آمریکا در منطقه همچنان
کشور است و اسد میداند که با تغییر در
روند اول
وضعیت قدرت در کش��ورش حمام خون
کاهش خواهد یافت اما هیچ قدرت
در منطقه یورو :تهدید موجودیت یورو حاال بسیار باالست و در واقع به باالترین
دیگری نمیخواهد جایگزین آن
ب��ه راه میافتد .پس تالش میکند به هر
حد خود از زمان آغاز بحران کنونی رسیده است .بزرگتر از همیشه است .حاال
بشود (محتمل)
شکل ممکن بر س��ر کار بماند .متاسفانه
فقط بانک مرکزی اروپایی است که ممکن است بتواند جلوی فروپاشی را بگیرد
وقتی که پیشبینیه��ای باال در حال
آینده س��وریه روشن نیس��ت و چه رژیم
چرا که دیگر کاری از دولتهای مختلف ساخته نیست.
محقق شدن است آمریکا دارد با مشکالت
بمان��د و چه رژیم برود ه��زاران نفر دیگر
روند دوم
توپنجه
سیاسی و اقتصادی داخلیاش دس 
جان خود را از دست خواهند داد.
در ایاالت متحده :بن بست مالی میان کنگره و دولت در سال انتخابات تهدیدی
نرم میکند و نفوذش را در منطقه بیش��تر
نه دموکراسی و نه دیکتاتوری
جدی برای دورنمای رشد اقتصاد آمریکا به حساب میآید.
از دست میدهد .البته بخشی از مباحثات
افراطگراها در مصر (شاید)
روند سوم
سیاس��ی انتخاباتی بر خاورمیانه متمرکز
نخواهد
وج��ود
مصر دموکراس��ی به
در خاورمیانه و ش�مال آفریقا :امس��ال هم در سراسر خاورمیانه شاهد دوران
خواهد بود و جمهوریخواهان ،اوباما را متهم
هم
گراها
ط
افرا
دیکتاتوری
آورد اما شاهد
طوالنی آش��وب سیاس��ی و بالتکلیفی خواهیم بود و این یعنی افزایش بهای
میکنند که نقش رهبریاش را در مسائل
چه
اگر
ضمنا
بود.
نخواهیم
در این کشور
نفت .جهان آرام آرام از رکود خارج میش��ود و نفت گران اصال به س��ود این
خاورمیانه از دس��ت داده اس��ت .البته این
های
ی
سلف
و
تندرو
کمتر
المسلمین
اخوان
روند نیست.
جمهوریخواهان یادشان میرود که بگویند
افراطگ��را اکثر کرس��یهای پارلمان را از
روند چهارم
جنگ مش��کلدار دولت جمهوریخواه در
آن خود کردهاند آنه��ا نمیتوانند واقعا با
در چین :به اعتقاد ما رهبران چین هر کاری که از دستش��ان بر میآید انجام
خاورمیانه بود که ماجرا را به اینجا کشاند.
هم متحد ش��وند .احتمال دارد که اخوان
میدهند تا در دوران انتقال قدرت از نسل چهارم به نسل پنجم رهبری حزب
در ای��ن میان هیچ قدرت بزرگی نه قصد و
المسلمین با احزاب سکوالر همکاری نه
کمونیست ،اوضاع اقتصادی به هم نریزد و رشد از بین نرود.
چندان آسانی را در پیش بگیرد تا بتواند
نه توانش را دارد ک��ه جایگزین آمریکا در
روند پنجم
منطقه شود.
دخالتهای مداوم و دامنه دار ارتش مصر
در کره ش�مالی :به نظر میرس��د با مرگ کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی و
منبع :گلوب اند میل  -چاپ کانادا
در امور سیاسی را قطع کند .ارتش حداکثر
آینده نامعلوم این کشور ،تنش در شبه جزیره کره در سال آینده باالتر رود.

 13خبری که سال  ۹۱در صفحه اول روزنامهها خواهید خواند
بررسی سال آینده! به انتخاب مجله فارن پالسی
اگر از شما بخواهند پنج اتفاق مهم سال
گذش��ته را در حوزه سیاست خارجی
فهرس��ت کنید ،احتماال زی��اد نیاز به
فکر کردن نخواهید داشت .به احتمال
زی��اد قیام اعراب علیه دیکتاتورها را در صدر این فهرس��ت
قرار خواهید داد .بعد بحران مالی اروپا خواهد بود و احتماال
قتل اسامه بنالدن در رده سوم قرار خواهد داشت .بعد چه؟
زلزله ژاپن و بحران اتمی فوکوشیما؟ آشفتگی در پاکستان؟
جنجالهواپیماهایبیسرنشینبمبافکنیاجاسوس؟البته
ممکن است در مورد ترتیب این فهرست کمی اختالفنظر
وجود داشته باشد و احتمال دارد وقایع کمهیجانتری مثل
گرم شدن زمین و گسترش شبکههای اجتماعی اینترنتی
هم در لیس��ت بعضیها دیده ش��ود .حتی آنها که بیشتر
از بقیه مطالعه دارند و تحلیلگر به حس��اب میآیند در این
فهرست مسئله مهم تغییرات جمعیتی را قرار خواهند که
باعث تغییرات عمیق سیاسی در روسیه ،اسرائیل ،چین ،اروپا
و چند منطقه دیگر ش��ده است و خواهد شد .اما به هرحال
سال  ۹۰به پایان رسیده و خیلیها حوصله ندارند در مورد
آن حرفی بزنند .آنچه حاال جالب به نظر میرس��د سال ۹۱
اس��ت و صحبت درباره آنچه که در ماههای آینده در انتظار
ماس��ت .آنچه که در پی میآید پیشبینیهای مجله فارن
پالسی اس��ت برای سال آینده و در حوزه سیاست خارجی.
آنها سابقه خوبی در آیندهنگری دارند اما طبق معمول باید
بگویی��م که آینده را ننوش��تهاند و باید دید پیشبینیهای
امسال این تحلیلگران به حقیقت خواهد پیوست یا نه.
تغییر رهبری در مراکز قدرت در سراسر دنیا

خ��ب ،بای��د اعتراف
کنیم ک��ه این یکی
سادهترینپیشبینی
ما برای س��ال آینده
است .قرار است طی
ماههای آینده در ایاالت متحده ،چین ،کش��ورهای مهم
اروپایی ،مکزیک ،مصر و چند جای دیگر رایگیریهای
مه��م  -یا تغییر در کادر رهبری بدون رایگیری  -انجام
ش��ود؛ و ش��رایط کنونی دنیا باعث شده هر تغییری این
پتانس��یل را داشته باش��د که همه چیز را به هم بریزد.
کشورهایی که در سال آینده ش��اهد برگزاری انتخابات
خواهند بود کشورهای پراهمیتیاند و به همین خاطر در
مورد آنها در روزنامهها زیاد خواهید خواند.

اولین نشانهها از ناآرامیهای واقعی سیاسی در
چین

روزهای بسیار بسیار سخت بشار اسد

نیاز نیست که پیشگو
باشید تا در مورد این
یک��ی ح��رف بزنید.
ممکن است بشاراسد
در س��خنرانیها و
دیدارهای دیپلماتیک این را بروز ندهد  -ش��اید خودش
هم نداند  -اما دولت او اصال وضعیت خوبی ندارد .مخالفان
همچنان بر رفتن او پافشاری میکنند ،همسایگانش فشار
را افزای��ش میدهن��د و خود دولت قدمهایی اش��تباه بر
میدارد .آیا او امسال با قدرت خداحافظی میکند؟

جنگ قدرت در پاکستان

پیشبینی این یکی
ش��بیه این است که
بگوییم هوا فردا شبیه
امروز خواهد بود۸۵ :
درص��د مواق��ع این
پیشبینی درست از آب در میآید .در این کشور میتوانید
هر روز منتظر اتفاقی عجیب و غریب باش��ید به خصوص
که وضعیت س�لامتی زرداری مناسب به نظر نمیرسد.
ارت��ش پاکس��تان  -مث��ل ارتش مصر  -خی��ال میکند
دموکراس��ی یعنی ی��ک لبخند مصنوعی ب��زرگ جلوی
دوربین تلویزیون .سازمان اطالعات ارتش پاکستان  -همان
که رابطه خوبی با طالبان دارد  -زحمت همین لبخند را
هم نمیکشد و حاال باید دید این کارگردانان خیمه شب
بازی سیاس��ی در پاکس��تان ترجیح میدهند چه کسی
کشور را مثال اداره کند (آقای بازیکن سابق کریکت چطور
است؟ ) البته ممکن است آنها خیلی ساده به روشهای
ساده قبلی روی بیاورند و با یک کودتای ساده به دولت باز
گردند .خیلی راحت میشود شرطبندی کرد که زمستان
آینده رهبر پاکستان زرداری نخواهد بود.
سال آخر احمدی نژاد

از دید ما امسال سال
سختی برای محمود
احمدی نژاد ،رییس
جمهور ایران خواهد
بود .مخالفان او اصال
ضعیف نیستند و بهار  ۹۲جانشین او انتخاب خواهد شد.
رکود جهانی با یک یا دو برنده غیر قابل پیش بینی

اوض��اع بس��یار ب��د
منطقه یورو احتماال
ب��ه اوض��اع ب��د
والاس��تریت منجر
خواه��د ش��د و
بانکهای بزرگ و بی پول اروپایی حتی بعد از کمکهای
بزرگ اتحادی��ه اروپا در وضعیت بس��یار خطرناکی قرار
خواهند گرفت .سیاستگذاران اروپایی با هراس از سقوط
دومین��و وار بانکها خواب درس��ت و حس��ابی نخواهند
داشت و نتیجه نهایی کمکهای بیشتر به بانکها خواهد چین و هند به
بود نه تصویب قوانین و مقررات جدید برای نظارت بیشتر مشتریهای
بر آنها .بانکدارها همیشه برندهاند.
پراهمیتی
گسترش افراط گرایی در آفریقا و دخالت آمریکا

س��ال پی��ش ایاالت
متح��ده و دیگ��ر
قدرته��ای غرب��ی
ب��دون س�� روصدا به
منطق��ه جن��وب
صحرای آفریقا نیرو اعزام کردند و پایگاه س��اختند تا به
قول خودشان با افراط گرایی رو به گسترش در منطقه به
خصوص در کش��ور نیجریه  -با ذخایر طبیعی سرشار -
مقابله کنند .در س��ال آینده هم ای��ن روند ادامه خواهد
داش��ت و تمرکز بیش��تری ب��ر القاعده آفریق��ا و دیگر
س��ازمانهای مش��ابه آن خواهد بود .تا زمس��تان آینده
تحلیلگ��ران امنیت��ی این ماج��را را در صدر فهرس��ت
نگرانیهایشان قرار خواهند داد.

برای نفت و گاز
خاورمیانهتبدیل
میشوند و آمریکا
کم اهمیتتر خواهد
شد .از دید غربیها
چین به عنوان کلید
رابطه با پاکستان،
افغانستان و ایران
خواهد بود

تغییر چهره خاورمیانه

ان��گار ش��ورشهای
اعراب کافی نبوده و
تغیی��رات خاورمیانه
در سال  ۹۱هم ادامه
خواهد داشت .در این
سال چین و هند به مشتریهای پراهمیتی برای نفت و
گاز خاورمیان��ه تبدیل میش��وند و آمریکا کم اهمیتتر
خواهد ش��د .از دید غربیها چین به عنوان کلید رابطه با
پاکس��تان ،افغانستان و ایران خواهد بود( .حتی اگر پکن
این طور وانمود کند که از چنین نقش��ی راضی نیست)
آمریکا همچنان به عقب نش��ینی از منطقه ادامه خواهد
داد و بر مسائل داخلی و آسیا متمرکز خواهد شد و دم از
چن��د جانبهگرای��ی خواهد زد .اس��راییل هم ب��ا تداوم
سیاس��تهایش در مورد ش��هرکهای یهودی نشین و
همچنین روندهای غیرقاب��ل تغییر جمعیتی ضعیفتر
خواهد شد .ترکیه قدرتمندتر میشود و توازن منطقهای
ق��درت تغییر میکند و محور میانهروی ترکیه/مصر آرام
آرام جایگزین مرکز قدرت عربستان/کش��ورهای حاشیه

نگر
آینده

ش��اید غوله��ای
اروپایی در سال آینده
جل��وی فاجع��ه را
بگیرند اما اوضاع اروپا
در م��اه ه��ای آینده
اص�لا خوب نخواهد ب��ود .اروپا مجبور اس��ت به ریاضت
اقتصادی ادامه دهد اما وضعیت آنها به خاطر آغاز دوران
سخت کش��ورهای در حال رشد بدتر خواهد شد .نتیجه

وضع بد بانکهای بزرگ و وضع خوب بانکدارها
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میتوانید این یکی را
کشف و شهود قلمداد
کنید یا نتیجهگیری
عقالنی از وقایع سال
پیش :آغاز اعتراضات،
انتقادات صریح از دولت در موضوعات مختلف از آلودگی هوا
گرفته تا تصادف قطارها ،رقابت تقریبا آشکار میان جناحهای
مختل��ف در دولت چین و باالخره گس��ترش رس��انههای

اجتماعی در این کش��ور .رهب��ران جدید چین باید منتظر
بدخلقی بیشتر مردمشان باشند .حفظ کنترل دولت مرکزی
بر این غول اقتصادی دنیا روز به روز سختتر میشود.

اینکه رکود در سراس��ر دنیا عمیقتر میشود .اما مسئله
اینجاس��ت که این بازی دو برن��ده دارد :ایاالت متحده و
ژاپن .آنها در این مسابقه نه چندان زیبای جهانی این دو
کشور در سال  ۹۱اوضاع بهتری خواهند داشت.
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اخبار و گزارشهای آیندهنگرانه

دهکده جهانی

خلیج فارس میش��ود .دموکراسی اسالمی زودتر از آنچه
که فکرش را میکنیم در منطقه گسترش پیدا میکند و
این اوضاع را برای ایاالت متحده ،عربستان ،اسرائیل دشوار
میسازد :سعودیها دیگر نمیتوانند ادعا کنند این تنها
راه حفاظت از اس�لام است و اسرائیلیها باالخره مجبور
میش��وند از این ادعا که تنها دموکراس��ی در منطقهاند
دست بردارند! خاورمیانه در سال آینده هم باعث دردسر
سیاستمداران غربی میشود.
تقویت منطقه یورو

س��ال  ۹۰سالی بود
که کشورهای منطقه
یورو متوجه ش��دند
نمیتوانن��د ب��دون
حض��ور در کنار هم
زنده بمانند .سال  ۹۱سال خسته کننده و طوالنی برای
ایجاد کردن نهادهای مالی و پولی تازه و قدرتمندتر است.
اوضاع اروپا در س��ال  ۹۱خوب نخواهد بود و تحلیلگران
اگر چاوز و کاسترو همچنان خواهند گفت «پایان یورو نزدیک است» اما اگر
آنه��ا بتوانند این دوازدهمین س��ال را هم رد کنند این
در سال  ۹۱هم
جمله از نیچه را بارها خواهیم شنید که «آنچه ما را نکشد
زندهبمانند قدرتمندترمانمیکند».

نمیتوان این
مسئله را نادیده
گرفت که قدرت
نفوذ آنها روز
به روز در حال
کاهش است .به
احتمال خیلی زیاد
مخالفان در هر
دو کشور در سال
 ۹۱به بزرگترین
پیروزیهای خود
در طول دهههای
اخیر دست پیدا
خواهند کرد

پایان چاوز و کاسترو

تحلیلگ��ران طب��ق
معم��ول س��الهای
اخی��ر پیشبین��ی
میکنند که امسال
س��ال آخ��ر حضور
فیدل کاستروی کوبایی بر روی زمین باشد .حاال ماجرای
س��رطان هوگو چاوز ه��م او را وارد اینگونه پیشبینیها
کرده اس��ت .به هر حال اگر چاوز و کاس��ترو در سال ۹۱
هم زنده بمانند نمیتوان این مسئله را نادیده گرفت که
ق��درت نفوذ آنه��ا روز به روز در حال کاهش اس��ت .به
احتمال خیلی زیاد مخالفان در هر دو کشور در سال ۹۱
به بزرگتری��ن پیروزیهای خود در طول دهههای اخیر
دست پیدا خواهند کرد.
حمله های «واقعی» اینترنتی

حمالت اینترنتی به
نیر و گا ه ه��ا ،
سیس��تم ها ی
حملونقل و باالخره
بازاره��ای مال��ی در
سال  ۹۱آنقدر جدی خواهد بود که کشورهای بزرگ دنیا
مجبور میشوند اقدامات پیشگیرانه اساسی را در تامین
امنیت سایبر آغاز کنند.
بازگشت سخت پوتین به قدرت

نگر
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والدیمی��ر پوتین به
ق��درت بازخواه��د
گشت اما این بازگشت
اصال آس��ان نخواهد
ب��ود .مخالفتها در
روسیه آرام آرام گسترش مییابد و نمیتوان بدون هزینه با
م��ردم در افتاد .پوتین در انتخابات پیروز خواهد ش��د اما
منتظر اعتراضات و البته سرکوبهایی باشید.
این هم  ۱۳پیشبینی ما در حوزه سیاست خارجی برای سال
آینده .واقعا امیدواریم خوبهایش اتفاق بیفتد و بدها رخ ندهد!

سال خوب توریسم خاورمیانه
نشریه معتبرمید نس��بت به آینده گردشگری
در خاورمیانه خوشبین است .بر اساس گزارش
منتشرشده در شمار اخیر این مجله پیشبینی
میشود شمار گردش��گران خاورمیانه در سال
جدید  5درصد افزایش یابد .این درحالی است که
آمارهای سال گذشته از کاهش
 8درص��دی بازدیدکنن��دگان
از خاورمیانه حکایت داش��تند.
کارشناسان انقالبهای عربی و
افزایش ناامنی منطقه و همچنین
بح��ران مال��ی در اروپا و کاهش
قدرت خرید ساکنان این قاره را
عامل اصلی این کاهش میدانند.
در این میان بخش جهانگردی س��ازمان ملل متحد
( )UNWTOپیش بینی کرده اس��ت که گردشگران
بینالمللی در س��ال جاری حدود یک میلی��ارد بار وارد
کشورهای مختلف شوند .این سازمان هم پیشبینی کرده
که اوضاع صنعت توریسم در منطقه خاورمیانه رو به بهبود
خواهد رفت و امید است که این بهبود بتواند تا حدودی
خسارات سال گذشته را جبران کند.

طبق آمار مجله مید ،سال گذشته تعداد گردشگران
خاورمیانه به دلیل شرایط سیاسی منطقه  5میلیون نفر
کاهش داش��ته و از  60میلیون نفر ب��ه  55میلیون نفر
رسیده است .اگر چه بعضی از کشورهای این منطقه مانند
عربستان س��عودی ،عمان و امارات متحده عربی رشدی
تقریب��ا پایدار داش��تهاند .با این
وجود و با توجه به اوضاع نابسامان
اقتصاد جهانی بنابر گفته طالب
رفاهی مدیر کل ،UNWTO
این صنعت در سال  2011موفق
به ثبت رک��وردی جدید معادل
 5درص��د تولید ناخالص جهانی
شده است .با وجود این که بعضی
از کش��ورهای خاورمیانه و ش��مال آفریقا نسبت به سال
گذشته پس رفت داشتهاند اروپا برخالف سال گذشته و با
وجود مشکالت اقتصادیاش بهترین منطقه برای صنعت
توریسم بوده و رشدی برابر با  6درصد داشته است.
با این حال آقای رفاهی پیشبینی میکند که در سال
جدید رشد توریسم کمتر و به میزان  3یا  4درصد خواهد
رسید.

گسترش فعالیت هتلهای هیلتون در خاورمیانه
صنعت هتلداری به تدریج به روزهای پر رونق خود باز خواهد گشت

شاید کشورهای اروپایی و آمریکا دچار دردسرهای
رش��د بسیار پایین شده باشند اما اوضاع در خاورمیانه
متف��اوت اس��ت .به همین خاطر اس��ت که ش��رکت
بوکارشان
هتلهای زنجیرهای هیلتون انتظار دارد کس 
در خاورمیانه رش��د یافته و به زودی درآمدشان باالتر
رود .البت��ه این به معنای بهب��ود کلی اوضاع هیلتون
نیس��ت چرا که بازارهای اروپای��ی و آمریکایی آنها با
مشکالت قابل توجهی روبهرو شده است.
رودی جاگربیکر مدیر بخش
خاورمیانه و آفریقای هتلهای
زنجیرهای هیلتون در مصاحبه
با روزنامه نش��نال چاپ امارات
میگوید :امس��ال سال بهتری
برای م��ا خواهد ب��ود .او ادامه
میدهد :اگر چ��ه هتلهای ما
در بعضی از مناطق بازدهی منفی داش��تهاند ولی این
روند منفی در مناطق پر مسافری چون ترکیه و امارات
متحده عربی جبران شده است.
البت��ه در خاورمیانه همه جا اوضاع خوب نیس��ت.
به گفته جاگربیکر در  6ماهه اول س��ال گذش��ته این
هتلها مسافران زیادی نداشتهاند به ویژه در مناطقی
چون تونس و مصر  -که به ش��دت درگیر ش��ورش و
انقالب بودند  -اما از ماه ژوئن مجددا میزان مسافران این
هتلها افزایش یافته و تاحدودی خسارات  6ماهه اول
س��ال جبران شده .با این وجود درآمدزایی این هتلها
هن��وز به خوبی گذش��ته نبوده و قب��ل از برنامهریزی
بلندمدت 3س��اله برای سود دهی بیشتر این مجموعه

هتلها ،باید مشکل مناطقی مانند مصر حل شود.
در عین حال موسسه ارنست اند یانگ از بزرگترین
موسسات بینالمللی مشاوره مالی و حسابرسی اعالم
کرده با وجود وضعیت نابسامان اقتصاد جهانی ،صنعت
هتلداری در س��ال جدید به تدریج به روزهای پررونق
خود باز خواهد گشت .مایکل فیشبین از مدیران بخش
بینالملل جهانگردی در ارنست اند یانگ میگوید :به
عبارت دیگر بحران اقتصادی جهانی در س��ال جدید
تاثی��ر کمتری ب��ر این صنعت
خواهد داشت.
پ��ل ب��راون ریی��س بخش
خدم��ات تج��اری هتله��ای
زنجیرهای هیلتون هم گفتههای
مدی��ران بخ��ش بینالمل��ل
جهانگردی سازمان ملل را تایید
میکند و معتقد است که مجموعه هتلهای هیلتون در
سال  2012روند رو به رشدی خواهند داشت هرچند
که این شرکت آمار دقیقی را ارائه نکرده است .پل براون
میگوید :ما میخواهیم هتلهای جدیدی را در منطقه
تاسیس کنیم .او البته به کشور خاصی اشاره نمیکند.
ب��ا این همه تحلیلگران سیاس��ی به آینده منطقه
خوشبین نیس��تند .یک تحلیلگر عرب اهل مصر که
میخواهد نامش برده نشود میگوید :با وجود گسترش
انقالبهای موس��وم به بهار عربی به کشورهای دیگر
منطقه و اوضاع نابس��امان اقتصاد جهانی چش��مانداز
روشنی برای رشد این صنعت در سال جدید هم دیده
نمیشود.

گزارش تحلیلی

تحلیلگران معتقدند
تحریمهایی که به اهداف
اعالم شده خود رسیدهاند
بسیار اندک اند

تحریمهای نافرجام

گزارشی بر اساس بررسی موردی وضعیت
کشورهای عراق ،کوبا و هائیتی
ریچارد گارفیلد استاد بهداشت عمومی دانشگاه کلمبیاست .او
پیش از این با سازمان بهداشت جهانی و وزارتخانههای بهداشت
در چندین کشور همکاری داشته و علیه ماالریا مبارزه کرده است.
پس از حضور در دانشگاه کلمبیا بود که او تحقیق مشهورش در
مورد اثرات تحریمهای اقتصادی بر وضعیت سالمت مردم منتشر
کرد و پژوهش او به س�رعت به یکی از معدود منابع قابل اتکا در
ریچارد گارفیلد این حوزه مبدل ش�د .با جس�تجو در اینترنت متوجه شدیم که
این گزارش پراهمیت تاکنون به زبان فارس�ی منتشر نش�ده و اگرچه چند سالی از انتشار

آن میگذرد هنوز تازگی خود را حفظ کرده است .شاید به همین خاطر باشد که مت ولش
سردبیر مجله آمریکایی ریزن اخیرا در گزارشی با عنوان «سیاست بچه های مرده» نوشت:
جالب است که هنوز هر وقت میخواهیم در مورد اثرات واقعی تحریمها تحقیق کنیم همه
راهها به گزارش سال  ۱۹۹۹ریچارد گارفیلد منتهی میشود .دیگران هم در مورد تحریمها
تحقیق کردهاند اما یا روش پژوهشش�ان ایراد داش�ته ،یا از آمار اشتباه استفاده کردهاند یا
اینک�ه کال چپ بودهاند و فقط تحقیق را انجام دادهاند تا غرب را محکوم کنند .گارفیلد اما
کاری ماندگار انجام داده ،اگر چه هر چند وقت یک بار آمار و ارقام گزارشش را به روز میکند
و آن را همچنان معتبر نگاه میدارد .آنچه در پی میآید گزیده ای است از این پژوهش مهم.

دهه  ۱۹۹۰میالدی به ش��دت فراگی��ر بود .اگر چه
بخش عمدهای از این تحریمها توس��ط دولت ایاالت
متحده اعمال میشد ،س��ازمان ملل هم در مواردی
خاص دست به تحریمی فراگیر میزد .محاصره های

تحریم کردن یک کش��ور به معنای قطع ارتباطات،
و قط��ع روابط دیپلماتیک یا اقتصادی با آن اس��ت.
به خصوص از زمان پایان جنگ س��رد که مداخالت
مس��قیم نظامی اهمی��ت اس��تراتژیک کمتری پیدا
کرد تحریمهای بیش��تری اعمال شدند.
ایاالت متحده ه��م بیتردید بزرگترین
چرا تحریم علیه حقوقبشر است؟
تحریمکننده دنیا به حساب میآید .مثال
در س��ال  ۱۹۹۷ایاالت متح��ده حدود
آن دسته از حقوق بشر که به خاطر تحریمهای اقتصادی نقض میشوند (با اتکا به
 ۵۰کش��ور دنیا را مورد تحریمهایی قرار
اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی) از این قرارند:
دادهبود که این یعنی  ۶۸درصد جمعیت
حق زندگی
دنیا به نوعی تحت تحریم آمریکا بودند.
حق آزادی و امنیت شخص
اگ��ر چه اکثر ای��ن تحریمها محدودیت
حق آزادی عقیده و بیان
در رواب��ط بازرگان��ی ی��ا همکاریهای
حق دستیابی به غذای مناسب ،و آزادی از گرسنگی
نظامی بودند و عموما تحریمهای فراگیر
حق دستیابی به باالترین استانداردهای ممکن سالمت فیزیکی و روانی
که هدفش��ان انزوای کام��ل اقتصادی و
حق دستیابی به کمکهای پزشکی و مراقبتهای بهداشتی
سال
دیپلماتیک یک کشور است هر چند
حق پوشاک و مسکن مناسب
یک بار رخ میدهند.
حق زندگی شرایط محیطی مناسب

تحریم هم ارزان است و هم پرهزینه
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تحریم کردن یک کش��ور به معنای
قطع ارتباطات ،و قطع روابط دیپلماتیک
یا اقتصادی با آن است .به خصوص از زمان
پایان جنگ س��رد که مداخالت مسقیم
نظامی اهمیت استراتژیک کمتری پیدا
کرد تحریمهای بیش��تری اعمال شدند.
ای��االت متحده هم بی تردید بزرگترین
تحریمکننده دنیا به حساب میآید .مثال
در سال  ۱۹۹۷ایاالت متحده حدود ۵۰
کشور دنیا را مورد تحریمهایی قرار داده
ب��ود که این یعن��ی  ۶۸درصد جمعیت
دنیا به نوعی تحت تحریم آمریکا بودند.
اگر چه اکثر این تحریمها محدودیت در
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اختالف سیاسی ،مجازات اقتصادی

اس��تفاده از مج��ازات اقتص��ادی به
عنوان ابزار سیاست خارجی قهرآمیز در

حق آموزش دیدن
حق کار کردن و شرایط عادالنه و مناسب کاری
حق دسترسی به تامین اجتماعی
حق سهیم بودن در حکومت

اقتصادی تقریبا فراگیر در طول این مدت بر کوبا (از
طرف س��ازمان ملل)  ،هائیتی (س��ازمان کشورهای
آمریکای��ی ،س��ازمان مل��ل) ،عراق (س��ازمان ملل)،
سیرالئون (جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا)
و بروندی (کش��ورهای همسایه) اعمال
میشد.

67

گزارش تحلیلی
چرا غرب این همه
به دنبال تحریم
دیگران است؟ یک
دلیل این است
کهتحریمها
نشانه روشن
نارضایتیاند.وقتی
یک کشور تحت
تحریم جدی قرار
میگیرد و منزوی
میشود از سوی
غرب به عنوان
«درس عبرت»
معرفیمیشود

سال تحریم به هائیتی اختصاص پیدا کرد.
اما تحریم ،بر کشور تحریم شده ،هزینه گزافی وارد
میکن��د .با این حال بخش اعظم این هزینه را مردم
عادی پرداخت میکنند نه حکومت تحت تحریم قرار
گرفته .در دنیای کنونی و در این اقتصاد جهانی شده،
تحریمها عموما از س��وی بازارهای توسعه یافته علیه

کشورهای ضعیفتر و کمتر مستقل اعالم میشوند.
این را میتوان بخشی از حمله به کشورهایی دانست
که در برابر نظم آمریکایی مقاومت میکنند.

روابط بازرگانی یا همکاریهای نظامی بودند و عموما
تحریمهای فراگیر که هدفشان انزوای کامل اقتصادی
و دیپلماتیک یک کش��ور است هر چند سال یک بار
رخ میدهند.
عواقب تحریم :ضربه به شهر و تقویت روستا
وودرو ویس��لون ،رئی��س جمهور ای��االت متحده
اگر چه تحریمها در کوبا و هائیتی متفاوت بودند و
در دومین دهه قرن بیس��تم تحریم را «درمانی آرام،
وضعیت هر دو کشور هم با هم
صلحآمی��ز و البت��ه مرگب��ار»
تحریم در چند مرحله
خیلی فرق میکرد ،اما تحریم
توصیف کرد که هیچ کشوری
در ه��ر دو کش��ور یک نتیجه
نمیتوان��د در برابر آن مقاومت
اول :اقدامات دیپلماتیک و سیاسی
مشترک داش��ت :مجازاتهای
کند ،سازمانهای بشردوستانه
اعتراض ،انتقاد و محکومیت آشکار
اقتص��ادی غرب باعث تضعیف
مختلف (از جمله یونیس��ف و
تعویق و لغو بازدیدها ،جلسات و مذاکرات رسمی
شهر و شهرنشینان شد .هم در
کودکان را نجات دهید) و گروه
کاهش و محدودیت حضور نمایندگان دیپلماتیک در کشور تحریم شده
کوبا و هم در هائیتی جمعیت
های حقوق بش��ری (مثل عفو
پایان دادن به روابط دیپلماتیک
ش��هری به روس��تاها و مزارع
بینالملل یا دیده به ان حقوق
خودداری از به رسمیت شناختن دولت یا حکومت جدید
پدریش��ان بازگش��تند چرا که
بش��ر) بارها مخالف��ت خود را
اخراج نمایندگان و تعطیلی دفاتر کشور در سازمانهای بینالمللی
ش��غل مناس��بی در شهر باقی
با تحریمه��ای اقتصادی اعالم
دوم :اقدامات فرهنگی و ارتباطی
نمانده ب��ود .آنه��ا اینگونه از
کردهاند.
کاهش و لغو مبادالت فرهنگی ،همکاریهای علمی ،روابط آموزشی ،تماسهای ورزشی ،گردشگری
بدترین تاثی��رات تحریم جان
تحلیلگران علوم سیاس��ی
محدودیت و قطع امتیازات در صدور روادید
س��الم به در میبردند .به عالوه
میگوین��د تحریمهایی که به
محدودیت و قطع ارتباطات تلفنی ،کابلی و پستی
هم در کوبا و هم در هائیتی به
اهداف اعالم شده خود رسیدهاند
ها
ی
کشت
حرکت
از
جلوگیری
کشور،
یک
درآسمان
ها
ن
آ
پرواز
یا
هواپیماها
فرود
از
جلوگیری
خاطر وضعیت مرزها تحریمها
بس��یار اندکاند .پس چرا غرب
قطع امتیازات ترانزیتی
تمام و کمال اجرا نمیش��دند
ای��ن همه ب��ه دنب��ال تحریم
سوم:اقدامات مالی
و ای��ن برای مردم نقطه امیدی
دیگران اس��ت؟ یک دلیل این
کاهش ،تعلیق و لغو همکاریهای توسعه ای و کمک نظامی
به حساب میآمد .اما در عراق
است که تحریمها نشانه روشن
کاهش ،تعلیق و لغو اعطای تسهیالت اعتباری
مسئله فرق میکرد .هم تحریم
نارضایتیاند .وقتی یک کش��ور
مسدود کردن و مصادره حسابهای بانکی دولت تحریم شده و افراد خاص
ش��دیدتر اج��را میش��د و هم
تحت تحریم جدی قرار میگیرد
جلوگیری از نقل و انتقال پول توسط دولت تحریم شده
مناطق روستایی حاصلخیزی
و منزوی میشود از سوی غرب
جلوگیری از پرداخت وام و کمک مالی سازمانهای بینالمللی به کشور تحریم شده
در این کش��ور وجود نداش��ت.
به عنوان «درس عبرت» معرفی
چهارم :اقدامات بازرگانی و فنی
کمت��ر کش��وری مانن��د عراق
میشود .به عالوه اگر چه تحریم
سختگیری در صادرات و واردات
اینچنی��ن در برابر تحریمهای
برای کشور تحریم کننده مجانی
تحریم محدود یا کامل صادرات و واردات (تحریم تسلیحاتی)
فراگیر آسیب پذیر مینمود.
در نمیآی��د و باعث اختالل در
اعمال سیاست تبعیض آمیز گمرکی
روند اقتصادی میشود ،اما این
محدودیت و لغو حقوق ماهیگیری
تاثیر تحریمها بر اقتصاد
خس��ارت اصال ب��ا هزینه های
محدودیت و لغو پروژه های مشترک
کالن
عظیمحملهنظامیقابلمقایسه
محدودیت و لغو توافقنامه های تجاری
نیست .هزینه مداخله نظامی در
ب��ا نگاه��ی ب��ه وضعی��ت
ممنوعیت صادرات تکنولوژیک به کشور تحریمی
هائیتی ح��دود  ۸میلیارد دالر
کش��ورهای ع��راق ،هائیتی و
در فهرست سیاه قرار دادن افرادی که با کشور تحریمی معامله میکنند
کوبا متوجه میشویم که اعمال
میش��د و این را مقایسه کنید
ممنوعیت بیمه و دیگر خدمات مالی
تحریمه��ای فراگی��ر بازرگانی
با  ۲۵۰میلیون دالر کمکهای
اعمال مالیات بر صادرات کشور تحریمی با هدف خسارت دادن به قربانیان آن
بشردوستانه که در جریان سه
عموما ب��ه یک ش��وک بزرگ

تاثیر تحریم بر سالمت و امنیت غذایی

*

بررسی موردی کوبا ،هائیتی و عراق
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وضعیت غذای کودکان در کشورهایی که بیشتر
از بقیه به واردات وابس��تهاند ،پس از اعمال تحریمها،
بیشترین ضربه را میخورد .تحریم عموما به افزایش
شدید قیمت مایحتاج روزانه مردم منجر میشود و این
گرانی بیشتر از همه به زنان باردار و شیرده ،کودکان
زیر پنج سال ،افراد با بیماریهای مزمن و سالمندان
ضربه میزند .وقتی غذا کمیاب شود احتمال کمبود
وزن در آغ��از دوران بارداری و نرس��یدن مواد مغذی
به جنین افزایش مییابد .همه اینها احتمال زایمان
پردردس��ر ،ابتالی کودک به س��وء تغذیه و وضعیت

نابسامان سالمتی بزرگساالن را افزایش میدهد .نکته
اینجاس��ت که با اینکه در ع��راق و هائیتی در دوران
تحریم کالری کافی وجود داشت ،کودکان دچار سوء
تغذیه بودند .با آنکه جیره بن��دی مواد غذایی باعث
میشد به همه خانوادهها غذای برابر برسد ،اما تحریم
باعث شده بود که از لحظه ورود مواد اولیه به خانه تا
لحظهای که کودک باالخره میتوانست غذا را بخورد
هیچ چیزی قابل پیشبینی نباشد :معلوم نبود در آن
روز سوخت برای آشپزی وجود دارد یا نه ،آب سالم به
مقدار کافی هست یا نه .اصال وقتی مادر کل روز را در

جستجوی غذا یا کسب درآمدی اندک تلف میکرد آیا
واقعا میتوانست به آموزش و مراقبت و تغذیه کودکش
برسد؟

کوبا

نزدی��ک به نیمی از پروتئی��ن و کالری مصرفی در
کوب��ا در دوران پیش از تحری��م وارداتی بود .از ۱۹۸۹
تا  ۱۹۹۳واردات مواد غذایی حدود  ۵۰درصد کاهش
پی��دا کرد و بین س��الهای  ۱۹۸۹تا  ۹۲میزان تولید
ش��یر به خاطر کاهش مواد غذایی وارداتی و سوخت
 ۵۵درصد س��قوط کرد .کاهش واردات و روی آوردن

تحریم به چه کشورهایی ضربه میزند؟

اقتصادی منجر میشود .محدودیتهای
ش��دید بر ص��ادرات و واردات ،کل تولید
را پایی��ن م��یآورد ،آن هم ن��ه فقط در
این کشورها بیشتر از بقیه از تحریمهای اقتصادی ضربه میخورند:
بخش صنعت که همچنین در کشاورزی؛
کش��ورهایی با وابستگی بیش��تر به واردات ،به خصوص واردات مواد غذایی و
چرا ک��ه در اکثر مواقع کش��اورزی هم
انرژی
به دس��تگاهها و دیگر ملزومات وارداتی
کشورهایی با وابستگی به درآمدهای صادراتی یک یا چند محصول مشخص
وابسته است .میزان بیکاری در بخشهای
قابل ردگیری
عراق
مربوط به صادرات به ش��دت باال میرود
کشورهایی که به طور ناگهانی مورد تحریم قرار میگیرند و زمانی برای آمادگی
آغاز تحریم۱۹۹۰ :
و ذخیره ارزهای خارجی پایین مییابد.
ندارند
در سال ،۱۹۹۰
کاهش درآمدهای دولت به معنای کاهش
کشورهایی که برای واردات کاالهای ضروری ذخیره مالی اندکی دارند
پی��ش از آغاز
مراقبت از زیرساختهای کشور و کاهش
کش��ورهایی که به جز مشکل با دنیای خارج درگیر بحرانهای اجتماعی در
جن��گ خلیج
بود.
کیفیت خدمات اجتماع��ی خواهد
درون کشور باشند
فارس و اعمال
پایین
بدون تردید درآمد سرانه کل مردم
کشورهایی که نشود در آنها کشاورزی در مقیاس کوچک راه انداخت
تحریمها ،عراق روزانه  ۳میلیون بش��که
خورند
خواهد آمد اما ضربه ای که فقرا می
کش��ورهایی که زیرساختهای درمانیشان بر پایه درمان پیچیده بیمارستان
نفت تولید میکرد و  2و نیم میلیون بشکه
میزان
زیاد
شدیدتر خواهد بود .به احتمال
محور و محصوالت وارداتی بنا شده است
و
یافت
خواهد
نابرابری در جامعه افزایش
آن به خارج صادر میشد .عراق از صادرات
کش��ورهایی با سیستمهای ضعیف اطالع رس��انی که نمیتوانند با گسترش
کالن
اقتصاد
بر
هیچ کدام از اثرات تحریم
نفت ساالنه  ۱۹میلیارد دالر درآمد داشت
بیماریها و کمبودها مردم را از وضعیت تازه مطلع کنند
که این  ۹۵درصد سرمایه دولت در بودجه
کشور با کمکهای بشردوستانه خارجی
ریزی را شامل میشد و  ۶۴درصد تولید ناخالص داخلی
جبران نخواهد ش��د .حتی پ��س از لغو تحریمها هم
هائیتی
این کشور را تشکیل میداد .با این حال با آغاز تحریمها
اقتصاد به سرعت به وضعیت سابق باز نخواهد گشت.
۱۹۹۱
تحریم:
آغاز
بوکار تعطیل شد .در هشت
حدود ۹۰درصد این کس 
در هائیتی قرن بیستم ارتش سال اولیه تحریم عراق حدود  ۱۲۰میلیارد دالر درآمد
کوبا
و نخب��گان س��نتی بخ��ش خود را از دس��ت داد .در همین دوران عراق حدود یک
آغاز دوباره تحریمها۱۹۹۲ :
عم��ده ث��روت کش��ور را در میلیارد دالر کمک مالی بشردوستانه خارجی دریافت
میزان تولید ناخالص داخلی
دست داش��تند و باقی مردم کرد .با آغاز برنامه جنجالی نفت در برابر غذا در ۱۹۹۷
( )GDPکوبا بین سالهای
 ۱۹۸۹ت��ا  ۱۹۹۴حدود  ۳۵در فقر به س��ر میبردند .با نگاهی اجمالی به وضعیت ای��ن کمکها هم آرام آرام کاهش یافتند و باالخره به
درصد کاه��ش یافت( .البته هائیتی مش��خص میشود که هر چه تحریم ادامه پیدا صفر رس��یدند .درآمد سرانه مردم عراق بین سالهای
بخش��ی از این کاهش را باید به سقوط اتحاد جماهیر میکند روند نابودی اقتصاد س��ریعتر میشود .اگر چه  ۱۹۹۰تا  ۹۳کاهشی  ۷۰درصدی داشت و این روند،
شوروی و از بین رفتن کمکهای مالی خارجی و روابط از  ۱۹۸۶میزان تولید صنعتی و کش��اورزی در هائیتی می��زان نابرابری میان فقیر و ثروتمن��د را افزایش داد.
ویژه دو طرف نس��بت داد) در کوبا میانگین درآمد  ۲۰روز به روز کمتر شد ،اما بین سالهای  ۱۹۹۱تا  ۱۹۹۴بررسی نتایج آمارگیریهای س��الهای  ۱۹۸۸تا ۹۳
درصد باالیی جامعه حدود  ۳تا  ۴برابر میانگین درآمد این کاهش تولید ش��دت بیشتری گرفت .در پنج سال نشان میدهد که درآمد ثروتمندان عراق در این دوران
 ۲۰درصد پایینی اجتماع بود و این یعنی نابرابری در بی��ن  ۱۹۸۶تا  ۹۱میزان اش��تغال در صنعت مونتاژی نصف ش��د ،درآمد طبقه متوسط به یک سوم کاهش
کوبا نسبت به اکثر کشورهای دنیا بسیار پایین است ۸ .درصد کاهش یافت .بین س��الهای  ۱۹۹۱تا  ۱۹۹۴پیدا ک��رد و درآمد افراد کم درآمد  -حدود دو س��وم
پ��س از اعم��ال تحریمها این ش��کاف درآمدی حتی تحت تحریم میزان بی��کاری در این بخش به رقم غیر خانواده های عراق  -یک چهارم شد .فقرا بیشتر از بقیه
کمتر هم ش��د چرا که بحران اقتصادی درآمد همه را قابل باور  ۸۰درصد رس��ید .تحریم اقتصادی باعث شد از تحریم ضربه دیدند.
کاهش داد و در این میان مسکن ،آموزش ،مراقبتهای حدود  ۳۰هزار شغل در بخشهای پوشاک ،الکترونیک،
*تولید ناخالص ملی مجموع ارزش کاالها و
بهداشتی و غذای جیره بندی شده توسط دولت تامین ورزش و صنعت اسباب بازی نابود شود .تولید کشاورزی
خدمات ساالنه تولیدی یک کشور است .از آن به
میشد نه توس��ط بازار آزاد .از  ۱۹۹۴تا  ۱۹۹۹میزان که در دهه  ۱۹۸۰حدود سالی یک درصد کاهش پیدا
عنوان میانگین درآمد شهروندان یک ملت یاد
ک��رده بود بین س��الهای  ۱۹۹۱ت��ا  ۱۹۹۴حدود ۲۰
میشود.
رشد اقتصاد به طور ساالنه حدود  ۳درصد بود.

در هائیتی قیمت مواد غذایی اصلی بین سالهای

عراق

عراق حتی بیش��تر از این کش��ور به م��واد غذایی
وارداتی وابسته بود و پیش از تحریم حدود  ۷۰درصد
پروتئینها و کالریهایش را از خارج وارد میکرد .بین
سالهای  ۱۹۹۱تا  ۹۶میزان سوء تغذیه شدید در میان
کودکان زیر پنج سال از  ۳درصد به  ۱۱درصد رسید.
سوء تغذیه مزمن هم از  ۱۹درصد به  ۳۱درصد افزایش
پیدا کرد .تعداد نوزادانی که در بیمارستانها با وزنی زیر
دو و نیم کیلوگرم متولد میش��دند از  ۵به  ۲۲درصد
رسید.
* بنابر تعریف سازمان ملل ،امنیت غذایی را
دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات
برای داشتن یک جسم سالم میدانند .طبق این
تعریف موجود بودن غذا ،دسترسی به غذا و پایداری
در دریافت غذا سه عنصر اصلی میباشند.

نگر
آینده

هائیتی

تحریم ،بر کشور
تحریم شده ،هزینه
گزافی وارد میکند.
با این حال بخش
اعظم این هزینه
را مردم عادی
پرداختمیکنند
نه حکومت تحت
تحریم قرار گرفته
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ب��ه محصوالت پروتئینی کم کیفی��ت خطری جدی
به حس��اب میآید :پیش از اعمال تحریمها هر روز به
کودکان زیر  ۱۳س��ال در مدارس و کودکستانها یک
لیوان شیر میدادند .پس از تحریمها فقط کودکان زیر
 ۶س��ال این شیر را دریافت میکردند .برآورد شده که
تحری��م کوبا باعث اعمال ی��ک «مالیات مجازی» ۳۰
درصدی روی همه کاالهای وارداتی ش��ده بود .یعنی
دول��ت کوبا مجب��ور بود به خاطر تحریمه��ا کاالها را
گرانت��ر و از بازارهای دورتری بخرد .به هر حال دولت
کوبا قبل و بعد از تحریمها سیاس��تهای قابل دفاعی
در حوزه های بهداشت ،مراقبتهای پزشکی و آموزش
مادران داشت و همین باعث شد که کوبا به اندازه بقیه
تحریمیها در این حوزهها ضربه نخورد.

 ۱۹۹۱ت��ا  ۹۳حدود  ۵برابر ش��د ،بیکاری به ش��دت
افزایش یافت و صادرات انبه  -که زندگی اکثر فقرا به
آن وابس��ته بود  -متوقف شد .پول ملی ارزش خود را
از دس��ت داد و تورم ب��ه صورت فزایندهای باال رفت .با
متوسط درآمد ماهانه در هائیتی میشد حدود  ۱۸تخم
مرغ خرید و بس.
نتایج یک بررس��ی ملی در  ۱۹۹۴نش��ان داد که
حدود  ۱۸درصد زنان در هائیتی از سوء تغذیه پروتئین
و انرژی رنج میبرند .در مناطق روستایی این آمار ۲۱
درصد ب��ود ۱۰ .تا  ۱۵درصد نوزادان زیر وزن طبیعی
متولد میشدند و  ۸درصد کودکان زیر پنج سال از سوء
تغذیه شدید در رنج بودند( .این را مقایسه کنید با سوء
تعذیه س��ه و نیم درصدی در سال  .)۱۹۹۰یک دلیل
عمده این سوء تغذیه نبود مادر در خانه بود چرا که او
مجبور بود حتما در بیرون از خانه کار کند.

درصد سقوط کرد؛ یعنی  ۴برابر سریعتر از
قبل .در جریان سه سالی که هائیتی تحت
تحریم بود میزان سرانه تولید ناخالص ملی
( *)GNPح��دود  ۳۰درصد کاهش پیدا
کرد و البته کمکهای بشردوس��تانه هم
نمیتوانست این وضعیت را جبران نماید.
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کتاب آیندهنگری

کتابخانه
این سالها کمتر کسی است که «بیل گیتس» را نشناسد
و یا نام «مایکروسافت» به گوشش نخورده باشد .اصال
الزم نیست که اهل استفاده از کامپیوتر و محصوالت
جانبیاش باشیم تا بیل گیتس را بشناسیم .نام او حاال
آنقدر پرآوازه است که درباره رمز و راز موفقیت اش کتاب
بنویسند و در نشریات تحلیل کنند« .تجارت به شیوه بیل
گیتس» یکی از این کتابها است که درباره واکاوی  10راز
بیل گیتس به عنوان ثروتمندترین راهبر تجاری جهان
نوشته شده و به فارسی هم ترجمه شده است.
میتوان این کتاب را خواند و دریافت که بیل گیتس
چگونه در  43سالگی ثروتمندترین مرد جهان شد و
حسادت و کنجکاوی بسیاری را برانگیخت .بیل گیتس
پدیده قرن بیستم است :بزرگ ارباب صنعت اطالعات و
کامپیوتر! پیش از او نیز ثروتمندانی بزرگ وجود داشتند
اما شهرت و ثروت ناگهانی او ،نظم نوینی به جهان تجارت
بخشید .او در قیاس با مدیران سنتی همه فن حریف
و حسابداران چرتکه انداز ،پتانسیل تکنولوژی نوین را
بسیار خوب درک کرد و به کار گرفت.

بیل گیتس پدیده
قرن بیستم است:
بزرگ ارباب
صنعت اطالعات و
کامپیوتر! پیش از
او نیز ثروتمندانی
بزرگ وجود
داشتند اما شهرت
و ثروت ناگهانی
او ،نظم نوینی
به جهان تجارت
بخشید

بیلگیتس

داوینچی دنیای ما است
ِ
نگاهی به کتاب
تجارت به شیوه بیل گیتس
که درباره یکی از ثروتمندترین
مردان جهان نوشته شده است
گالب پارسا

نگر
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نویسنده کتاب «تجارت به شیوه بیل گیتس» او
را نمادی از مدیران آینده به شمار میآورد چراکه به
باور او ،گیتس به لحاظ فنی و تکنیکی بسیار باسواد و
از لحاظ خردگرایی و عقل بسیار نخبه است .نویسنده
خطاب به خوانندگان کتاب خود تاکید میکند که
هرگز نمیتوانید سرنخهایی درباره سبک مدیریت و
تکنیک راهبری گیتس در دانش��کده های بازرگانی
و مدیری��ت پیدا کنید .درواقع ،اس��تادان مدیریت و
مربیان امور مدیریتی نسبت به موفقیت مدیر شرکت
مایکروسافت سکوت اختیار میکنند .شاید آنها در
این زمینه خود را کوچک میبینند .به هرحال بیل
گیتس دانش��جوی انصرافی حقوق دانشگاه هاروارد
است و دانش��گاهها اغلب ،راهبران تجاری معمولی
یعنی مردان قدیمی و س��نتی شرکتها را ترجیح
میدهند.
اما راز برجستگی بیل گیتس چیست؟ به اعتقاد
نویسنده این کتاب بیشتر موفقیت گیتس مرهون
توانایی او در تبدیل دیدگاه های فنی به راهبردهای
بازار و آمیختن خالقیت با تیزهوشی فنی است .اگرچه
درنهایت آن چیزی که بیل گیتس را از تمام مدیران
تجاری جهان و تاریخ متمایز میکند ،تاثیری است
که او بر زندگی افراد میگذارد .واقعیت این است که
نخستین سازنده کامپیوتر در
وقتی قدرت غولهای
ِ
کلیه بخشها و صنایع متمرکز ش��ده بودند ،قدرت
نرم افزاری شرکت مایکروسافت در تمام بخشهای
زندگی مردم رخنه کرد.

نویس��نده در این کتاب به زعم خود یک پرسش
اساس��ی طرح میکند تا ضمن پاس��خگویی به این
پرسش بیل گیتس را درست و واقعی بشناسد و این
شناخت را به مخاطب کتاب خود منتقل کند .چراکه
درباره گیتس داستانهای بسیاری گفتهاند .برخی
او را ریاضیدان و برنامهنویس��ی نابغه لقب دادهاند و
برخ��ی هم گفتهاند او تاجر بی رحمی اس��ت که به
پیش میتازد و رقیبهایش را ل ِه میکند .آنچه بیل
گیتس به راهبران تجاری آینده میآموزاند ،الگویی
نوین اس��ت .الگویی که مش��خصهها و مهارتهای
مناسبی برای رویارویی با مجادالت قرن  21به همراه
دارد.
اما جالب است بدانیم که گیتس از همان روزهای
نخست تاسیس مایکروسافت ،همواره این آرمان را
دنبال کرده اس��ت :یک کامپیوتر روی هر میز و در
هر خانه .او با تبدیل مایکروس��افت به بازیگر اصلی
صنعت کامپیوتر و استفاده از موقعیت برتر خود در
ایجاد طرحی برای رشد عظیم نرم افزارهای کامپیوتر،
توانست به آرمان خود دست یابد .چیزی که گیتس
بسیار زود درک کرد و با آن به آرمانش دست یافت،
ضرورت ایجاد یک استاندارد صنعتی بود .او همچنین
به خوبی واقف بود که هرکس برای نخستین بار به
قله برسد بیشترین فرصت را خواهد داشت تا قدرت
و چیرگی خود را بر صنعت کامپیوتر تضمین کند.
اما آنهایی که بر گیتس خُ رده میگیرند و از او انتقاد
میکنند و به او لقب انحصارگر میدهند ،وقتی به این

نقطه میرسند که اگر او نبود ،این انقالب کامپیوتری
تا این حد فراگیر نمیشد سکوت اختیار میکنند.
راز اصلی موفقیت مایکروس��افت توانایی آن در
مدیری��ت تعداد زی��ادی طرح به ص��ورت همزمان
اس��ت .گیتس به خودی خود یک م��رد چندکاره
اس��ت و گفته میش��ود قادر است چندین مکالمه
فنی را به صورت همزمان انجام دهد .او به ظرفیت
استفادهنشده ذهن ،واژه «پهنای باند استفاده نشده»
اطالق کرده و با بکارگیری چندین تکنیک ،پهنای
باند استفاده نش��ده ذهن خود را به حداقل رسانده
اس��ت .توانایی گیتس در مواجه ش��دن همزمان با
چند ایده ،به مایکروس��افت هم سرایت کرده است.
مایکروسافت به طور دایم درحال کشف بازارهای نو
و نرم افزارهای جدید است.
یکی از سختترین کوششهای گیتس به روز نگه
داشتن خود با تغییرات تکنولوژی است .با فشارهایی
که مدیریت یکی از بزرگترین ش��رکتهای جهان
براو وارد میکند و نیز رشد بسیار سریع تکنولوژی،
تجارت به شیوه بیل گیتس
( 10راز ثروتمندترین راهبر
تجاری جهان)
نویسنده :دز دییرالو
ترجمه :توحید فریدونی و
رامین درگاهی
نشر پژواک 175 /صفحه

حفظ سرعت خود و عقب نماندن از این غافله علمی،
مسئله اصلی اوست .گیتس از نظر عقالنی برخورد
کردن با مس��ائل ش��هره عام و خاص است .گیتس
مشهور به بیش فعالی است .ویژگیای که حداقل در
صنعت کامپیوتر بس��یار با ارزش است .به اعتقاد او
سکون بی ارزش است .حقیقت این است که گیتس
یکی از موارد نادر کنجکاوی ذهنی است که تابه حال
شناخته شده است .حتی در تعطیالت ،کتابهایی
هس��ت که یکی پس از دیگری خوانده میشود و به
دانش گیتس میافزاید.
به هرح��ال درباره بیل گیتس ،مایکروس��افت و
تجارت کامپیوتر میتوان صفحهها نوشت و تحلیل
ک��رد آن ه��م در عص��ری که به عص��ر ارتباطات و
فنآوری شهره شده است .نویسنده کتاب «تجارت
به ش��یوه بیل گیتس» اما پ��س از تحلیل رازهای
موفقی��ت او و مایکروس��افت ،کتاب خ��ود را با یک
مقایسه به پایان میبرد ،مقایسه ای میان بیل گیتس
و لئوناردو داوینچی :رابطه گیتس با صنعت کامپیوتر
مانند رابطه «لئونارد داوینچی» با هنر نقاشی است.
داوینچی آینده گرای مشهور دوره رنسانس بود که در
سده های اخیر طرحهایش درباره ماشینهای فانتزی
به واقعیت پیوست .اما گیتس برخالف قهرمان خود
یعنی داوینچی ریش��ه در زمان و مکان فعلی دارد.
بزرگتری��ن و باالترین افتخ��ار او را میتوان توانایی
ترکیب ابداعات فنی با عملگرایی سرسختانه عنوان
داشت.

 _1فرزند زمان خویش باش :به راحتی میتوان موفقیت مایکروسافت را درحد
خوش اقبالی شگفت انگیز آن تقلیل داد؛ یعنی عقد قرارداد با شرکت  IBMبرای
ایجاد سیستم عامل برای نخستین  PCاین شرکت.
 _2عاشق تکنولوژی باش :یکی از مهمترین جنبه های موفقیت پیوسته و دایمی
مایکروسافت ،داشتن دانش فنی شخص گیتس بوده است.
 _3کسی را اسیر خود نکن :گیتس یک رقیب خشن و ژیان است .او هرکاری را
برای برنده شدن انجام میدهد.
 _4افراد بسیار باهوش را استخدام کن :از نظر مایکروسافت افراد با بهره هوشی
باال ،نخبه و برگزیده محسوب میشوند.
 _5بَرزیس�تی را بیاموز :بیل گیتس یک سیستم یادگیری سیریناپذیر ایجاد
کرده است .او معتقد است که تنها راه دوری گزیدن از تکرار یک اشتباه ،فراگیری
و آموزش است.
 _6انتظار تشکر نداشته باش :مهمترین درسی که بیل گیتس فراگرفته است،
جدایی ناپذیر بودن خوش نامی و بدنامی است.
 _7دوراندیش باش :گیتس طی نسلهای متمادی به کرات نشان داده است که
بهترین پیشگوی صنعت کامپیوتر بوده است.
_8برتمام پایگاهها نظارت کن :راز اصلی موفقیت مایکروس��افت ،توانایی آن در
مدیریت تعداد زیادی طرح به صورت همزمان است.
 _9تجارتی کوچک ایجاد کن :مایکروسافت نسبت به ارزش سهام خود ،کوچکی
خود را نیز همواره حفظ کرده است.
 _10همواره چش�م به هدف بدوز :گیتس بیش از دو دهه با همین دیدگاه ،در
حرفه خود جزو باالترین نفرات است.
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میگوین��د در س��ال  1995هنگامی که گیتس و اس��تاد س��رمایهگذاری،
«وارنبافت» برای تعطیالت به چین رفته بودند بسیاری از رسانهها این شبهه را
ایجاد کردند که آنها دست به نوعی تبلیغات خارقالعاده زدهاند .مفسران بسیاری
نگرانی خود را از این اعالم کردند که این دو ثروتمند بزرگ در کنار کوه پولی که
دارند ،چه چیز مشترکی میتوانند داشته باشند که این همه با هم گرم گرفتهاند؟
وارن بافت خود را «کامپیوتر نفهم» مینامید و از سرمایهگذاری در شرکتهایی
با تکنولوژی پیشرفته نظیر مایکروسافت اجتناب میکرد .گیتس نیز به عصبانی
شدن ناگهانی معروف است و میگویند بسیار ناشکیبا است و از دست کسانی
که نسبت به محصوالت مایکروسافت اظهار بی اطالعی میکنند ،زود عصبانی
میشود .اما به نظر میرسد که گیتس بعد از معاشرت با وارن بافت تغییر رویه
داده است .این دو میلیاردر زوج عجیبی را تشکیل دادند .در یک جلسه پرسش
و پاسخ از  350دانشجوی دانشکده بازرگانی دعوت شده بود تا با شرکت در این
جلسه پرسشهای خود را بپرسند .این دو میلیاردر حرفهایشان را به صراحت
زدند .وارن بافت دلیل ثروتمند ش��دن خود را تنها به داش��تن بهره هوشی باال
نسبت نداد بلکه آن را به «عقالنیت» مربوط دانست .او گفت کاری که من کردم
و پولدار شدم را همه میتوانند انجام دهند ،به شرطی که یک رشته عادتهای
صحیح را سرلوحه کار خویش قرار دهند .او گفت که من با کسانی که خوشم
نمیآمد ،معامله نمیکردم .گیتس با سخنان بافت موافق بود .او گفت عادات من
از ابتدا در برخورد با کامپیوتر شکل گرفت و اینکه شرکت مایکروسافت ،تعصب
باالیی نسبت به کامپیوتر داشت.
گیتس و بافت در مورد این موضوع نیز با هم اتفاق نظر داشتند که وقتی به
ثروتشان نیاز ندارند ،با آنچه باید بکنند .گیتس در مورد ارث و میراث خود گفت
که من به هیچ یک از فرزندانم بیش از  10میلیون دالر نخواهم داد .بافت هم که
به خسیس بازی نسبت به سه پسر خود شهره بود .او به پسران خود گفته بود
که مطمئن باشند بعد از مرگش چیز زیادی به آنها نخواهد رسید چراکه بیش
از  99درصد اموالش را به موسسات خیریه خواهد داد.

تحلیل دقیق مدیریت اعمال شده در شرکت مایکروسافت روشن میسازد که
موفقیت این ش��رکت 10 ،راز اصلی دارد که توجیه کننده موفقیت آن و اثبات
کننده عملکرد و تفکر مدیر اجراییاش است:
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وقتی دو نابغه دنیای تجارت باهم گرم گرفتند!

 10راز سرنوشت ساز

بیل گیتس به خوبی
واقف بود که هرکس
براینخستین
بار به قله برسد
بیشترینفرصت
را خواهد داشت
تا قدرت و چیرگی
خود را بر صنعت
کامپیوترتضمین
کند
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کتاب آیندهنگری

کتابخانه
معرفی کتابی درباره آینده کسبوکار در دنیای رو به تغییر

پایدار باشید!
کاوه شجاعی

پیدا کردن کتابی که بتواند هم سرمایهداران و هم طرفداران محیط زیست را راضی
کند اصال کار آسانی نیست .اما باور کنید چنین کتابی پیدا میشود و البته مزیتهای
دیگری هم دارد؛ مثال این که به صاحبان کسبوکار و سیاستگزاران اقتصادی نشان
میدهد که راه س�ودآوری آینده از تامل در اوضاع امروز میگذرد .اینها که گفتیم
وصف کتابی اس�ت با عن�وان «مزایای پایدار :آینده کس�بوکار در دنیایی متغیر».
واقعیت این است که دورنمای کسبوکار در دنیا دارد به شکلی اساسی تغییر میکند.
منابع طبیعی دائم کمتر و نایابتر میشوند و قیمتشان هم بیشتر افزایش مییابد.
تکنولوژی و انتظارات متغیر مصرف کنندگان نیز به بخشی عمده و واضح از زندگی
در دنیای امروز بدل شده است .ظهور اقتصادهای رو به توسعه در دنیا نیز فرصتهای
بالقوه و مهمی در بازار برای ش�رکتهای مختلف ایجاد کرده و در عین حال س�طح
استانداردهای زندگی مردم را در اقصی نقاط جهان باال برده است .حاال «آرون کرامر»
و «زاکاری کارابل» در کتاب مهم خود با عنوان «مزایای پایدار :آینده کس�بوکار در
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بر اس��اس مباحث مطرح ش��ده در کتاب ،بحث
«پایدار بودن» فعالیتها چندان به «چیستی» آنها
مربوط نمیشود و بیش��تر معطوف به «چگونگی»
آنهاس��ت .آرون کرام��ر و زاکاری کاراب��ل نی��ز در
کتابشان سعی کردهاند بیشتر از همین زاویه به قضیه
نگاه کنند و به همین جهت نمیتوان نگاهی صرفا
خوشبینانه را در این راس��تا از آنها مشاهده کرد.
آنها اس��تداللهایی قابل قبول در کتابش��ان ارایه
میدهند و نمونه های مورد بررس��ی خود را نیز به
دقت انتخاب کردهاند .واقعگرایی نسبی و البته نگاهی
منطقی ب��ه آینده در موضع آنها دیده میش��ود و
همین مجموعه عوامل اس��ت که به کتاب «مزایای
گوبویی
پایدار :آینده کسبوکار در دنیایی متغیر» رن 
معتبرمیدهد.
چه��ارده فصل کت��اب ،روندی منطق��ی دارند و
کتاب ب��ا ارائه تعریف��ی از «مزایای پایدار» ش��روع

دنیایی متغیر» ماجرای شرکتهایی را تعریف میکنند که واکنشهای مناسبی به این
تغییرات نشان دادهاند و دارند آینده کسبوکار در جهان را شکل میدهند .این کتاب
را نمیتوان صرفا کتابی معمولی درباره کسبوکار تلقی کرد؛ بلکه هدف نویسندگان
نش�ان دادن این بوده که چه طور میتوان ش�رکتی سازگار با مردم و محیط زیست
داش�ت و در عین حال سود زیادی هم برد و البته جای پایی هم در آینده برای خود
باقی گذاشت .بد نیست اینجا با نویسندگان کتاب هم بیشتر آشنا شویم .آرون کرامر
در شش سال گذشته به شدت بر موضوع «کسبوکار برای مسئولیتهای اجتماعی»
متمرکز بوده است و اقدامات موثر و پایدار در عرصه کسبوکار را مورد توجه اساسی
قرار داده است .قاعدتا انتظار میرود که او نگاه مثبتی در این خصوص نسبت به آینده
و توس�عه پایدار در آن داش�ته باش�د .به همین ترتیب ،زاکاری کارابل هم به عنوان
اقتصاددان و دارنده درجه دکترای اقتصاد از دانشگاه هاروارد در همین حوزه فعالیت
داشته و مشاور بسیار مهمی در این حوزه بوده است.

میشود و مس��ائل مرتبط با آن (مثل ارتباط پایدار
بودن با استراتژی ،و نیز نقش رهبری) ادامه مییابد.
از جمله مسائل دیگر مورد بررسی میتوان به نقش
بازارهای مالی و سرمایهگذاری مسئوالنه اجتماعی،
تاثیر بازار انرژی ،عصر فنآوریهای پاک اطالعاتی،
نقش سازمانهای غیردولتی و شهرسازی پایدار اشاره
کرد.
درعینح��ال در کت��اب «مزایای پای��دار :آینده
کس��بوکار در دنیایی متغی��ر» از زوایایی جدید به
بررسی عملکرد ش��رکتهایی پرداخته شده که در
دهههای گذش��ته توانس��تهاند برنامههای پایدار و
موثری را به اجرا درآورند؛ ش��رکتهایی مانند شل،
مارکز اند اسپنسر ،پپس��ی کو ،وال مارت ،اس سی
جانس��ن ،جنرال الکتری��ک ،نایکی ،وی��ل ،پراکتر
اند گمب��ل ،یونی لور ،تی انت��ی ،زیمنس ،دوپونت،
سامسونگ ،ایکیا ،لوی استراس ،دوک انرجی ،یو پی

اس ،نوو نوردیسک ،فورد موتورز ،بن اند جریز ،چاینا
موبایل ،کالروکس و چندین شرکت دیگر.
دو نویسنده کتاب ،بهترین و موثرترین بخش از
نظریات خود را برای فصلهای آخر آن گذاشتهاند.
عنوان یکی از این فصلها این است« :ده شرکتی که
جهان را در سال  2020میالدی شکل خواهند داد».
در این فهرس��ت نامهایی دیده میشود که شاید در
نگاه اول چندان امیدوارکننده به نظر نیایند .از میان
ده شرکتی که نامشان آمده است ،فقط پنج شرکت
در آمریکا مستقر هستند و بقیه شرکتها در چین،
هند ،برزیل ،اسپانیا و نقاط دیگر واقع شدهاند .خالصه
این که مطمئن باش��ید که اصال نمیتوانید نام این
شرکتها را حدس بزنید .در عین حال ،بدون خواندن
سایر فصول کتاب «مزایای پایدار :آینده کسبوکار
در دنیای��ی متغیر» درک نخواهی��د کرد که نام این
شرکتها چرا توسط نویسندگان مطرح شده است.

البته آرون کرامر و زاکاری کارابل خودشان اذعان
دارن��د که چنین فهرس��تی میتوان��د واکنشهای
مختلفی را برانگیزد .اما آنها در عین حال میگویند
چنین شرکتهایی به وضوح نشان خواهند داد که
«چگون��ه میتوان در دهه آینده ش��کوفا ش��د و راه
پیش��رفت را طی ک��رد» .درسهای مهم��ی باید از
عملکرد این شرکتها در سطح جهانی گرفت و البته
شرکتهای مهم دیگری هم وجود دارند که در دهه
آینده در عرصههای کسبوکار ،سیاره زمین ،جامعه
و حوزههای میانی دیگر ،نقشهای مهمی به عهده
خواهن��د گرفت .درواقع با خوان��دن کتاب «مزایای
پایدار :آینده کسبوکار در دنیایی متغیر» میتوان با
شرکتهایی آشنا شد که کسبوکارشان را از راههای
عادی و متداول انجام نمیدهند و درواقع متعلق به
آیندهاند.

مزایای پایدار؛
آینده کسبوکار در
دنیاییمتغیر
آرون کرامر و
زاکاری کارابل
انتشارات رودال
 288صفحه
کتاب به این انقالب و تحول بزرگ به عنوان پلی نگاه
کردهاند که بین کسبوکارهای انتفاعی و غیرانتفاعی
زده میش��ود و میتواند ترکیبی باش��د از تغییرات
الزم در عرصه اجتماع ،محیط زیست و نوآوریهای
تکنولوژیکی .در چنین شرایطی است که کلیشه های
موجود درباره کسبوکار فرو میریزد.
بر اس��اس استدالل کتاب ،تمرکز بر فعالیتهای
نتیجه-محور در ش��رکتها و در عین حال توجه به
اجتماعی سازمانهای غیرانتفاعی در نهایت
اهداف
ِ
باعث خواهد شد که سرمایهگذاری در کسبوکارهای
کوچک و نیز توجه به مسئولیتهای اجتماعی در این
راستا به شدت افزایش پیدا کند .در این رویکرد تازه
میتوان رد پای کارآفرینان اجتماعی و کسبوکارهای
محلی را نیز به وضوح جستجو کرد .چنین رویکردی
حامی اهداف اجتماعی بینالملل��ی ،آگاهی درباره
محیط زیست و تالش برای کاهش فقر خواهد بود
و اس��تانداردهای جهانی زندگی نیز در همین راستا
بهبود خواهد یافت.
البت��ه این نکته را هم نبای��د از یاد برد که برخی
تالشه��ا ب��رای ایجاد تح��والت آینده-مح��ور در
شرکتهای مختلفی در سطح دنیا بارها بی نتیجه
باقی مانده اس��ت .صرفا دادن ش��عار «سرمایهداریِ

مسئوالنه» نمیتواند مشکالت شرکتهای مختلف
را حل کند و راه فعالیت آینده آنها را هموار س��ازد.
از سوی دیگر ،کرامر و کارابل میگویند شرکتهای
مختلف باید با دنیای متغیر امروز تطابق پیدا کنند
و مثال اگر در زمینه محیط زیس��تی هیچ سیاستی
نداشته باشند نمیتوانند کس��بوکار خود را هم با
ای��ن دغدغهها هماهنگ کنن��د .درعینحال توجه
به نیازه��ای بازارهای چند ملیتی و نیز بازارهای رو
به توس��عه هم در همین راستا اهمیت زیادی دارد.
دنیای امروز و بحرانه��ای اقتصادی و مالی آن نیز
نشان میدهد که منابع کسبوکار میتواند هر لحظه
دس��تخوش تغییر و تحول شود و بنابراین باید برای
حفظ آن دیدگاهی دوراندیشانه داشت.

آرون کرامر

زاکاری کارابل
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البته به کتاب «مزایای پایدار :آینده کسبوکار در
دنیایی متغیر» انتقاداتی هم وارد شده که بخش اعظم
آن از جانب برخی از صاحبان کس��بوکار و مردان
یکی از مواردی که بررسی آنها در کتاب «مزایای
تجارت بوده اس��ت .آنها میگویند موضع کتاب به
پایدار :آینده کس��بوکار در دنیایی متغیر» بس��یار
گونه ای اس��ت که انگار اکثر صاحبان کسبوکار در
راهگش��ا اس��ت و نحوه تعمیم تئوری به اجرا را هم
سطح دنیا در سالهای اخیر موفقیتی در نگاهشان به
به وضوح نشان میدهد ،مورد شرکت مس و طالی
سوی آینده نداشتهاند .انتقاد دیگری هم که در این
«فریپورت مک موران» است که یکی از بزرگترین
راستا مطرح شده این است که گاهی جزئیات بسیار
ش��رکتهای معدن در جهان به شمار میآید .یکی
دقیق و الزم برای ش��رح علت و چگونگی موفقیت
از معدنهای استراتژیک این شرکت در گینهنو واقع
فعالیتهای معطوف به آینده در برخی از شرکتهای
شده است .فعالیتهای شرکت فریپورت مک موران
بین المللی ارائه نشده و به همین جهت نمیتوان از
در این کش��ور به دلیل دغدغههای زیست محیطی
الگوی موفقیت آنها استفاده ای برد.
و سوءاس��تفاده از نیروی کار به ش��دت مورد انتقاد
ام��ا ش��اید مهمترین امتی��ازی که میت��وان به
قرار داش��ت و نظرات منفی زیادی را به خود جلب
کتاب «مزایای پایدار :آینده کس��بوکار در دنیایی
کرده ب��ود .حتی در این مورد مقال��های در روزنامه
متغیر» داد ،این باشد که کتاب واقعا متعلق به قرن
نیویورکتایمز چاپ ش��د که به ش��دت ب��ر ارزش
تویکم است و چالشهای واقعی مربوط به این
بیس 
سهام ش��رکت فریپورت مک موران تاثیر گذاشت و
قرن را به دقت بررسی میکند .نیروها و
بهنظرمیرسیدکهریسکسرمایهگذاری
عواملی که افق آینده دنیا و کسبوکار
در آن افزایش یافته است.
فرمولی برای پایدار بودن
آن گونه که در کتاب «مزایای پایدار:
در آن را تغییر میدهند موضوع بنیادین
ب��ه اعتق��اد کرامر و کارابل ،در دنی��ای امروز «پایدار ب��ودن» به «عاملی
این کتاب بوده و قطعا الیههای پیچیده
آینده کسبوکار در دنیایی متغیر» آمده
تعیینکننده در موفقیت کسبوکارها» تبدیل شده است .صاحبان و رهبران
دیگ��ری در این خصوص وج��ود دارد
است ،مدیران و سیاستگزاران شرکت در
کس��بوکارهای مختلف در دنیا نیز برای آن که راه پیش��رفت شرکتشان را
نهایت به این نتیجه رسیدند که صرف
که نمیتوان هم��ه آنها را پیشبینی
هموار کنند چاره ای ندارند جز آن که فرمولی برای «مزایای پایدار» کار پیدا
کرد و به تحری��ر درآورد .اما به هرحال
س��ودآوری فعالیته��ای این ش��رکت
کنند و از این طریق راهی به سوی آینده بکشند .برای این منظور باید به پنج
کارآفرین��ان و صاحب��ان کس��بوکار
نمیتواند به معنای تداوم و پایدار بودن
نکته اساسی توجه کرد:
میتوانند با مطالعه کتاب «مزایای پایدار:
فعالیته��ای فریپورت مک م��وران در
 -1بزرگ فکر کنید :استراتژیهایی برای کسبوکار خود تعیین کنید که به
آین��ده کس��بوکار در دنیایی متغیر»
آینده باش��د .در نتیجه ،سیاستگزاران
باشد.
مرتبط
جهانی
های
ش
چال
واکنشهایی مسئوالنهتر ،هوشمندانهتر
ش��رکت یک برنامه توس��عه پای��دار را
 -2به ابداع و نوآوری میدان دهید.
و دوراندیش��انهتر در برابر مس��ائل مهم
تدوین کردند ،گامهایی موثر در جهت
 -3مشوقهایی مناسب را در سطوح داخلی و خارجی تعریف کنید.
جهانی و کاری داشته باشند .البته نکات
حفظ حقوق نیروی کار برداشتند و در
 -4به شفافیت فعالیتها اهمیت دهید و در این زمینه همکاریهای موثری
جالب کت��اب هم کم نیس��ت؛ مثال با
این راس��تا به همکاری با سازمانهای
داشته باشید.
خواندن آن میفهمید که «کوکاکوال» و
غیردولتی نی��ز روی آوردند .به تدریج،
 -5مصرف کنندگان را شریک خود سازید.
«گرین پیس» چگونه همکاری کردهاند
کسبوکار شرکت فریپورت مک موران
تا یخچالی بسازند که با تغییرات آب و
وارد مرحله جدیدی از فعالیت ش��د و
هوایی مقابله میکند.
نشان داد که فقط داشتن درک صحیح
حاال اگر شما صاحب شرکتی بزرگ
از خطرات و موقعیتهاست که میتواند
باشید یا کسبوکار کوچکی راه انداخته
آین��ده کس��بوکار را در دنیای متغیر
باش��ید و یا در استخدام شرکتی باشید
امروزی تامین کند.
اصال فرقی ندارد .مهم این اس��ت که با
واقعیت هم این است که شرکتهای
خواندن ای��ن کتاب به دیدگاه جدیدی
مختلف در سطح دنیا دارند محصوالت
راجع به کس��بوکارهای پای��دار برای
و تاسیس��اتی تولید میکنن��د و به راه
آینده خواهید رسید و اهمیت این مساله
میاندازند که نتیجهش��ان چیزی باالتر
از هر چیز دیگری باالتر است.
از س��ودآوری محض است .نویسندگان
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گذاری به جهان آینده

کافه

هنوز هر شانزده
دقیقه یک نفر
بر اثر تصادف
میمیرد به همین
خاطر است
که بر اساس
نظرسنجیتازه
مجله«کانسومر
ریپورت» ۶۵
درصد پاسخ
دهندگانایمنی
ماشین را مهمترین
عامل در خرید آن
میدانند و کیفیت،
قیمت و عملکرد
آن را در رده
های بعدی قرار
میدهند

مجله فوربس معرفی میکند

ایمنترین خودروهایی که به بازار میآیند را بشناسیم
ما مش�خصات فنی و نتای�ج آزمون تصادف صده�ا اتومبیل را بررس�ی کردیم تا
بتوانیم خودروهایی را پیدا کنیم که اوال در جریان یک تصادف ش�دید بهتر از بقیه از
سرنشینانشان محافظت میکنند و ثانیا سیستمهای پیشرفتهتری را برای جلوگیری
از تص�ادف ارائ�ه میدهند .البته هنوز هم با خودروهای بی مش�کل واقعا ایمن فاصله
زی�ادی داریم .با وجود اینکه محققان و صنعتگران به پیش�رفتهای خوبی در زمینه
ایمنی خودروها دست یافتهاند ،و با وجود اینکه استفاده از کمربند ایمنی اجباری شده
و قوانین سختگیرانهتر رانندگی اعمال میشود ،و با وجود اینکه میزان مرگ و میر ناشی
از تصادف در ایاالت متحده به پایینترین حد خود در طول سالهای اخیر رسیده ،اما
تصادفات رانندگی همچنان به عنوان عامل اصلی مرگ افراد بین سه تا ۳۴سال شناخته
میشود .بر اساس آمار وزارت حمل و نقل ایاالت متحده در سال  ۲۰۱۰میالدی ۳۲۸۸۵
نفر در جریان تصادفات رانندگی کش�ته ش�دند که این آمار در مقایس�ه با سال ۲۰۰۹
کاهش�ی حدود سه درصدی را نشان میدهد .شمار کشته های سال  ۲۰۱۰پایینترین
آئودی ای ۶

این خ��ودرو اخیرا
مورد طراحی دوباره
ق��رار گرفت��ه :هم
خوش قیافه است،
هم درون دلپذیری
دارد و هم عملکردش عالی است .ویژگیهای امنیتی
پیشرفته ای دارد :اعالم نقاط کور ،هشدار و جلوگیری
از تصادم ،هشدار حرکت نکردن بین خطوط و باالخره
سیس��تمهای دی��د در ش��ب .ب��ه عالوه مث��ل دیگر
خودروهای این لیست تحت آزمایشات مختلف تصادف
قرار گرفته و عملکرد خیلی خوبی از خود نش��ان داده
است.
بی.ام.دبلیو سری ۵

جال��ب اس��ت که
ا س��پر تتر ین
خ��ودروی ان��دازه
متوس��ط ،یکی از
ایمنتری��ن آنها به
حساب میآید .هم در آزمون تصادف مقاومت باالیی
نشان داده و هم مجموعه ای از جدیدترین ابزار تامین
ایمنی در آن قرر دارد :چراغهای جلوی قابل تنظیم،
تحت پوش��ش قرار دادن نقاط کور ،هش��دار تصادم،
هش��دار حرکت نکردن بین خطوط ،دید در ش��ب و
باالخ��ره فیلمبرداری از طرفین و ب��اال برای افزایش
دید.

اینفینیتی ای.ایکس ۳۵
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ای��ن خ��ودروی ۵
سرنشین اسپرت به
ش��دت مورد عالقه
تکنو ل��و ژ ی
دوستهاستوالبته
ت��ا آنجا که میش��ده آن را ایمن کردهان��د :چراغهای
جلوی تنظیم شدنی دارد ،به کمک دوربینهایش نقاط
کور را تحت پوش��ش قرار میدهد ،هش��دار تصادف
میدهد ،و به این لیس��ت اضافه کنید هشدار حرکت
نک��ردن بی��ن خط��وط و جلوگی��ری از آن و باالخره
فیلمبرداری از طرفین و باال.

میزان از سال  - ۱۹۴۹زمان شروع آمارگیری  -به حساب میآید و این خبر خوبی است.
با این حال هنوز هر ش�انزده دقیقه یک نفر بر اثر تصادف میمیرد و بر اساس گزارش
مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها ،هزینه درمانی مجروحان تصادفات و خسارت تلفات
تصادفات بر تولید آمریکا ساالنه به  ۹۹میلیارد دالر میرسد.به همین خاطر است که
بر اساس نظرسنجی تازه مجله «کانسومر ریپورت»  ۶۵درصد پاسخ دهندگان ایمنی
ماش�ین را مهمترین عامل در خرید آن میدانند و کیفیت ،قیمت و عملکرد آن را در
رده های بعدی قرار میدهند .در این میان  ۷۴درصد زنانی که در این نظرسنجی شرکت
بودند ایمنی ماشین را مهمترین عامل تاثیرگذار در خرید میدانستند .فراموش نکنید
ک�ه زنان تاثیر قابل توجهی بر س�بد خرید خان�واده میگذارند .مجله فوربس  -طبق
س�نتی هر ساله  -فهرست ایمنترین خودروهای مدل س�ال  ۲۰۱۲را منتشر کرده تا
به خوانندگانش در خرید مناسب کمک کند .با رانندگی در این  ۹ماشین خیالتان حتما
راحتتر خواهد بود.

اینفینیتی ام  / ۳۷ام ۵۶

بهتری��ن ماش��ین
انفینیتی در س��ال
 ۲۰۱۲ب��ا طراحی
جذابش هر چشمی
را خی��ره میکن��د.
رانندگی با این خودرو کال تجربه دیگری است و برای
جلوگی��ری از تصادف ه��م ترتیباتی اندیش��یدهاند:
چراغهای جلوی تنظیم ش��دنی ،پوش��ش نقاط کور،
هش��دار تصادم ،هش��دار به خاطر حرکت نکردن بین
خطوط و جلوگیری از آن.
مرسدس بنز کالس ای

این یکی خودرویی
اس��ت که از سوی
افراد و سازمانهای
زی��ادی ب��ه عنوان
اتومبیل امن و کامل
معرفی ش��ده .البته لیاقت این ش��هرت را ه��م دارد:
چراغهای جلوی تنظیم ش��دنی ،پوشش کامل نقاط
کور ،هشدار و جلوگیری از تصادم ،کیسه هوا طرفین و
پش��ت برای جلوگیری از تماس شیشه و آهن با بدن
سرنش��ین هنگام تصادف ،هشدار حرکت نکردن بین
خطوط و دید در ش��ب .یک «دستیار توجه» هم این
مجموع��ه را کامل میکند که وظیف��ه آن نظارت بر
اعمال راننده است تا متوجه خواب آلودگی او بشود.
مرسدس بنز کالس ام

ای��ن م��دل را برای
س��ال  ۲۰۱۲از ن��و
طراحی کردهاند و با
قیاف��ه ت��ازه ،اتاق
جدید و شاسی تازه
انگار که ماشینی دیگر است .این مرسدس قدرتمند با
اندازه متوس��ط اش از تازهترین تکنولوژیهای تامین
امنیت بهره برده اس��ت :مراقبت کام��ل از نقاط کور
رانن��ده ،هش��دار و جلوگی��ری از تصادم ،هش��دار و
جلوگیری از حرکت نکردن بین خطوط .این مدل هم
مجهز به «دستیار توجه» است و جلوی رانندگی فرد
خواب آلوده را میگیرد.

ولوو اس ۶۰

خودروی شیک اندازه
متوس��ط وول��و ب��ه
ش��هرت این شرکت
در تولید اتومبیلهای
ایمن خدشه ای وارد
نمیکند :اس ۶۰لیستی طوالنی از سیستمهای جلوگیری
از تصادف را به همراه خود دارد :چراغهای جلوی تنظیم
شدنی ،پوشش نقاط کور ،ردیابی عابران پیاده ،جلوگیری
از تصادم با س��رعت پایین ،جلوگیری از تصادم با سرعت
باال ،هش��دار و جلوگیری از حرکت نکردن بین خطوط.
سیس��تم «کنترل هوش��یاری راننده» راننده خس��ته یا
حواس پ��رت را شناس��ایی میکند و هش��دار میدهد.
دوربینهای��ی در جلو خودرو نصب ش��ده ک��ه به راننده
کمک میکند خروجیهای کور را بهتر از بقیه ببیند.
ولوو اس۸۰

بزرگترین س��واری
س��دان وول��و هم به
راننده کمک میکند
تا احتمال تصادف را
به حداقل برس��اند:
چراغهای جلوی تنظیم شدنی ،پوشش نقاط کور ،ردیابی
عابران پیاده ،هشدار و جلوگیری از تصادم با سرعت باال،
هشدار حرکت نکردن بین خطوط .این خودرو هم مجهز
به سیس��تم «کنترل هوش��یاری راننده» است و راننده
خسته یا حواس پرت را مجبور به استراحت می کند.
وولو اکس سی ۶۰

این خ��ودروی پنج
نف��ره واقع��ا خوش
قیافه سیستمهای
ایمنی پرشماری را
به مسافران خوش
اقبالش ارائه میکند :چراغهای جلوی تنظیم شدنی،
پوشش نقاط کور ،ردیابی عابران پیاده ،هشدار تصادم با
سرعت پایین ،هشدار و جلوگیری از تصادم با سرعت
باال ،هشدار حرکت نکردن بین خطوط .اکس سی ۶۰
هم مجهز به «کنترل هوشیاری راننده» است تا خواب
آلودگی منجر به تصادف نشود.
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