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در اقتصادهای توسعهیافته ،بیکاری در حدود چند
درص��د ( 3ت��ا  4درصد) یک پدی��ده طبیعی و حتی
بههنجار اس��ت و از آن گریزی نیس��ت .ولی هنگامی
که بیکاری برای مدت طوالنی ارقام دورقمی را تجربه
میکند ،در این صورت حتماً با مش��کلی اساس��ی و
ساختاری مواجهیم که باید به رفع این مشکالت اقدام
نمود ،به ویژه هنگامی که بیکاری مزمن با تورم مزمن
دورقمی همراه شود .در اینصورت ترکیب این دو که
نشاندهنده شاخص فالکت است ،به صورت تصاعدی
افزایش خواهد یافت .اگرچه در اقتصادهای معمول ،دو
پدیده تورم و بیکاری همزمان رخ نمیدهند و به طور
عادی ش��اهد افزایش یکی از آن دو هس��تیم ،ولی در
اقتصادهایی ش��بیه ایران ،وضعیت چنان است که هر
دو پدیده هم دیده میشود و جامعه نیز تبعات ناشی از
هر دو عارضه را تحمل میکند ،بدون آن که منفعتی
به دست آورد .پرسش کنونی این است که برای مقابله
با بیکاری چه اقدام مؤثری باید انجام داد؟ نگاه بخش
خصوصی ایران در پاسخ به این پرسش تفاوتی با نگاه
علمی و مرسوم در علم اقتصاد ندارد .در اینجا به برخی
از مؤلفههای مهم آن اشاره خواهد شد:
پدیده بیکاری جز با افزایش س��رمایهگذاریهای
مولد و پایدار حل نخواهد شد و از آنجا که سهم
اصلی س��رمایهگذاری باید از س��وی بخش خصوصی
تامین شود ،بنابراین اولین و مؤثرترین گام ،بهبود فضای
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کسبوکار است ،و فقط از این طریق است که فعاالن
اقتص��ادی میتوانند با س��رمایهگذاری خود ،وضعیت
اقتصاد و اشتغال و تورم را بهبود بخشند.
باید سیاس��تهای غیرمفید و دستوری را برای
بهبود اشتغال ،یک بار و برای همیشه کنار گذاشت.
پرداخت وامهای اندک ولی در تعداد زیاد تحت عناوین
خوداش��تغالی و زودبازده و امث��ال آن ،گره چندانی را
از موضوع اش��تغال و رفع بیکاری باز نمیکند .شواهد
زیادی در نامفید و نامؤثر بودن این وامها و استفاده از
آنها در امور دیگر وجود دارد .اضافه شدن صوری یک
یا چند نفر از اقوام و آشنایان به تعداد شاغالن کارگاه
در ازای دریافت وامهای بیبهره یا کمبهره را نمیتوان
ایجاد شغل نامید.
اشتغال یک واقعیت اقتصادی و اجتماعی است و
نادیده گرفتن وجه اقتصادی آن ،خطای بزرگی
خواهد بود .اگر بتوان یک کارگاه را با ده نفر اداره کرد،
اضافه کردن دو نفر دیگر به آن شاید به لحاظ آماری و
وجه اجتماعی به معنای بیشتر شدن دو شغل باشد ،ولی
به لحاظ بهرهوری و منطق اقتصادی ،اقدامی نابخردانه
و به ضرر جامعه اس��ت .بنابراین هرگونه سیاستی که
مخالف با منطق اقتصادی اشتغال و افزایش بهرهوری
نیروی کار باش��د ،پیشاپیش شکستخورده محسوب
میشود.
بازی با آمار و ارقام اشتغال و بیکاری ،بیش از آن
ک��ه دردی از جامعه ما درم��ان ،و مردم را راضی
نماید ،موجب فریب سیاستگذاران شده و جهتگیری
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و توجه آنان را از اتخاذ یک سیاس��ت درست منحرف
میکند .این که از یک سو وعده داده شود در طول یک
سال  2.5میلیون شغل ایجاد میشود و از سوی دیگر
برای اثبات آن اعداد و ارقام ارایه شود ،هر دو غلط است.
آنهم در شرایطی که رشد اقتصادی و تولید ناخالص
داخلی کشور در باالترین برآوردها ،حول و حوش  3تا
 4درصد است و بسیاری از کارگاههای تولیدی نیز در
حال تعطیلی یا کاهش نیرو هستند .وقتی که وعدهای
غیرواقعی داده شود ،چارهای هم نیست جز آن که اعداد
و ارقام الزم برای اثبات تحقق آن وعده تهیه و ارایه شود.
اعداد و ارقامی که نه ناشی از واقعیت اشتغال در جامعه،
بلکه به دلیل صوری ثبت کردن آنها در ادارات مسئول
ایجاد شدهاند و جالب این که در بسیاری از موارد یک
آمار در چند جا ثبت شده و سپس جمع آنها به عنوان
شغل جدید لحاظ شده است! اداراتی که مشغول تهیه
چنین آماری باشند ،به طور طبیعی فرصت الزم را برای
پرداختن به مسئله بیکاری و اشتغال ندارند .پرداخت
 5میلیون تومان وام به یک کارگاه را نمیتوان معادل
ایجاد یک شغل دانست!
واقعیت وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران چنان
اس��ت که با هیچ ن��وع آمار و ارقام غیرمس��تند
نمیتوان آن را نادیده گفت .کافی اس��ت که به تعداد
شاغلین کشور در سالهای  85 ،75 ،65و  90نگاهی
بیندازیم ،که به ترتیب برابر  20/8 ،14/6 ،11/1و 20/5
میلیون نفر بوده اس��ت .به عبارت دیگر در دهه  65تا
 ،75حدود  32درصد به نیروی کار شاغل اضافه شده
اس��ت .این رشد در دهه  75تا  ،85بیش از  40درصد
بوده است ،در حالی که در  5سال گذشته نهتنها تعداد
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شاغالن بیشتر نشده که  300هزار مورد شغل ،کمتر
هم ش��ده اس��ت .فراموش نکنیم که این روند کاهش
ش��غلی در حالی رخ داده که تعریف اش��تغال به نحو
عجیبی گسترش یافته و شامل یکی دو ساعت کار در
هفته! نیز شده ،به طور طبیعی سهم اشتغال ناقص نیز
بیشتر شده است.
نرخ فعالیت یک شاخص مهم توسعهیافتگی است.
در کشورهای توسعهیافته نرخ مذکور یعنی نسبت
جمعیت ش��اغل و بیکار به جمعیت باالی  10سال به
طور میانگین حدود  65درصد است .این نرخ در ایران
در حال حاضر ( )1390حدود  37درصد اس��ت که از
رقم مشابه در کشورهای توسعهیافته ،خیلی کمتر است.
ولی این مسئله تنها تفاوت اصلی در دو ساختار شغلی
نیست ،بلکه روند افزایشی این فاصله اهمیت بیشتری
دارد .در حال حاضر از هر  100نفری که باالی  10سال
دارند حدود  32نفر شاغل هستند ،ولی این نسبت در
س��ال  1385به گونه دیگری ب��ود .در آن زمان از هر
 100نفر جمعیت باالی  10سال ،حدود  36نفر شاغل
بودهاند .با توجه به این که در این فاصله  5ساله ،حدود
 5/3میلیون نفر به جمعیت باالی  10سال کشور اضافه
شده ،میتوان نتیجه گرفت که بازار کار در ایران در 5
سال اخیر روند رو به نزولی داشته است و نرخ فعالیت
آن از  40/5درصد به  36/9درصد تنزل یافته است .این
زنگ خطری است برای وضعیت بازار کار در ایران که
مسیر آن مطابق با شاخصهای یک جامعه رو به توسعه
نیست .بر اساس این یافتهها میتوان گفت که بیکاری
بالقوه در کشور بسیار بیشتر از ارقام موجود است ،ولی
چون بیکاری به صورت مزمن درآمده است ،بسیاری از
جویندگان از یافتن آن ناامید شدهاند و دیگر در پی کار
نیستند ،در نتیجه از نرخ فعالیت کاسته شده است .در
حالی که اگر قرار باشد نرخ فعالیت امروز به همان اندازه
سال  85باشد ،تعداد بیکاری به  5/1میلیون نفر و نرخ
بیکاری به حدود  20درصد میرسد.
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یکی از مشکالت مهم ساختار اقتصادی و اجتماعی
ایران تعارض میان فرایندهای گوناگون آن است .در
حالی که آموزش زنان و دختران ایرانی با سرعت زیادی
رو به توس��عه است ،به طوری که در یک دهه گذشته
تعداد دختران پذیرفته ش��ده در کنکور دانشگاهها از
تعداد پس��ران پیشی گرفته است و این فرایند ایجاب
میکند که درهای بازار کار برای ورود بانوان گش��وده
ش��ود ،ولی میبینیم که بازار کار کماکان بر روی زنان
بسته است و حتی اهداف تعیین شده در برنامه چهارم
توس��عه در این زمینه محقق نشده است .نرخ فعالیت
مردان حدود  4/5برابر زنان اس��ت و این عدم توازن در
بازار کار و ساختار آموزشی کشور ،مشکالت متعددی
را ایجاد خواهد کرد.
یکی از مهمترین نقاط ضعف جامعه ما در زمینه
ب��ازار کار ،فقدان نظ��ام آماری معتب��ر و بهروز
اس��ت .اگرچه سازمان آمار در این زمینه ،در هر فصل
آمارگیری نیروی کار کش��ور را ب��ر عهده دارد ،ولی به
طور معمول آمارهای معارض و مخالف آن نیز از سوی
دیگر ادارات و مقامات کشور به وفور ارایه میشود که
این آمار نیز با یکدیگر در تعارض اس��ت .مس��ئله این
است که در نظامهای جدید راجع به بیکاری و اشتغال
از ش��یوه آمار ثبتی (به جای آمارگیری و سرشماری)
استفاده میشود و آمارهای آن دقیق و در فواصل زمانی
کوتاهم��دت و از طریق مرجعیت معتب��ر دولتی ارایه
میشود .زیرا شاخص بیکاری و اشتغال در کنار برخی
شاخصهای دیگر مثل شاخص قیمتها و نقدینگی،
برای فعاالن و سیاستگذاران اقتصادی به مثابه فشار
خون و درجه حرارت بدن برای پزشکان است که باید
دقیق و در کوتاهترین فاصله سنجیده و در اختیار آنان
قرار گیرد .از همه مهمتر این که مرجع س��نجش این
آمار و اعالمکننده آن باید استقالل نسبی داشته باشد و
تحت تاثیر فشارهای سیاسی از بیان واقعیت استنکاف
ننماید.
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بیم��ه بی��کاری ،رک��ن ثباتبخش ب��ه جوامع
کنونی هستند .هیچ کس نمیتواند تصور کند
که بی��کاران ،فاقد حمایتهای مالی باش��ند .فقدان
ای��ن حمایتها نهتنها با عزتنفس و حرمت انس��ان
س��ازگاری ندارد ،بلکه تبعات منف��ی و حادی برای
جامع��ه نیز خواهد داش��ت .ولی مس��ئله اصلی این
اس��ت که تامین بیمه بیکاری مناسب برای ارقام دو
رقمی بی��کاری آن هم در ط��ول دهههای متمادی
امکانپذیر نیس��ت .پرداخت بیمه مناسب برای ارقام
پایین بیکاری میسر بوده ولی برای ارقام باالی بیکاری
فقط در کوتاهمدت قابل تحقق است .همین مسئله نیز
ضرورت توسعه بازار کار را بیشتر میکند .در غیر این
صورت پرداختهای بسیار جزئی و در مدت محدود به
بیکاران ،نمیتواند مانع از تبعات منفی پیشگفته این
مسئله اجتماعی شود.
همه آنچه که گفته شد مبتی بر وضعیت موجود
بود .ولی واقعیت این اس��ت که حتی اگر بیکاری
از می��ان برود ،در این صورت کارگر ش��اغل با حداقل
حقوق  400هزار تومان ،چگونه میتواند زندگی قابل
قبولی را برای خود و خانوادهاش تامین کند؟ اینجاست
که باید به مس��ئله افزایش بهرهوری و رقابت و بهبود
فضای کسبوکار پرداخت .بهبود وضعیت دستمزدها
بدون افزایش بهرهوری نیروی کار و ایجاد فضای رقابتی
محقق نخواهد شد حمایت از اشتغال کارگران ،بدون
آن که بهرهوری و کارآیی آنان بیشتر شود و در نتیجه
دس��تمزدها کماکان پایین بماند ،سیاس��ت مناسبی
محسوب نمیش��ود .مقایسهای میان بهرهوری نیروی
کار در ایران با کش��ورهای همسطح ما ،به نحوی گواه
این واقعیت است که بازار کار در ایران از انعطافپذیری
و رقاب��ت الزم برخ��وردار نیس��ت و بای��د در این باره
تجدیدنظر اساسی کرد و با استفاده از تجربیات سایر
کش��ورها ،قانون کار را متناسب با شرایط روز و رعایت
اصل انعطافپذیری و رقابت اصالح کرد.
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بهبودوضعیت
دستمزدهابدون
افزایش بهرهوری
نیروی کار و
ایجاد فضای
رقابتیمحقق
نخواهد شد
حمایت از اشتغال
کارگران ،بدون آن
که بهرهوری و
کارآیی آنان بیشتر
شود و در نتیجه
دستمزدهاکماکان
پایینبماند،
سیاستمناسبی
محسوبنمیشود.

نگر
آینده
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نویسندگان ایرانی

یادداشت ها

از بازارشناسی
تا بازارسازی
چرا با وجود همه توفیقات در عرصه تولید و صادرات
تولیدکنندگان کشورمان برای حضور در بازارهای خارجی
و رقابت جهانی با چالشهایی روبهرو هستند؟

اختصاصیارانه
توسط دولت
برای اقالم اصلی،
پرمصرف و مورد
نیاز جامعه به منظور
حمایت از قشر
آسیبپذیرراهکار
نامناسبیاست

نگر
آینده
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در دو دهه اخیر و پس از پایان
جنگتحمیلی،هموارهازتوسعه
صادرات غیرنفتی به عنوان یکی
از سیاستهای مهم در رشد و
شکوفایی اقتصاد ایران یاد شده
است؛ اما در سالهای اخیر بیش
حمید صافدل از گذش��ته این باور پدید آمده
معاونوزیرصنعت ،است که مهمترین راهبرد برای
معدن و تجارت استقالل اقتصادی و سیاسی و
نیز دستیابی به رشد اقتصادی
در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز ،تنها شکوفایی و
توسعه صادرات غیرنفتی است که البته این رونق ،عزمی
همگانی میطلبد .با توجه به گذشت نزدیک به یکسال
از ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی ،توجه و
یادکرد مکرر از ضرورت جهتگیری به س��مت تولیدات
صادراتگرا ،بیش از پیش خودنمایی میکند؛ البته باید
به این نکته توجه داش��ت که بدون اس��تقالل اقتصادی
و گس��ترش صادرات غیرنفتی ،دس��تیابی به استقالل
همهجانبه میس��ر نخواهد بود .در این راستا ،تالش برای
حمایت از تولید ملی و توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان
راهبردی کلیدی در دس��تور کار جمهوری اسالمی ایران
برای نیل به هدف واالی استقالل و پیشرفت قرار دارد .این
در شرایطی است که تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی،
ایران کشوری وابسته بود که به شهروندانش اینگونه القا
ش��ده بود که توان تولید را ندارند و در خوشبینانهترین
حال��ت ،در مونتاژ موفق خواهند بود .امروز و پس از وقوع
انقالب اسالمی ،بخش اعظم نیازهای کشور به محصوالت
کشاورزی و صنعتی در داخل تولید میشود و بیش از 89
درص��د واردات را نیز مواد اولیه جهت تولید و یا کاالهای
سرمایهای برای ایجاد و تجهیز و نوسازی صنایع تشکیل
میدهد .امروز ای��ران در جایگاهی از اقتصاد جهانی قرار
دارد که برای توسعه صادرات غیرنفتی ،رشد ساالنه بیش
از  10درصد را هدفگ��ذاری کرده و بنگاههای تولیدی و
صادراتی ایران اسالمی ،عملکردی فراتر از هدفگذاری را
بروز میدهند .در س��ال  1390بیش از  33میلیارد دالر
صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی در کشور
رقم خورد که رشدی  29درصدی نسبت به سال 1389
را به ثبت رساند .در سال گذشته ،بیش از  3هزار و 300
قلم کاالی ایرانی به  159کشور جهان صادر شده و تنها
 12میلی��ارد دالر از صادرات در این س��ال را محصوالت
صنعت��ی بدون احتس��اب میعانات گازی و پتروش��یمی
تشکیل داده از رشد  20درصدی نسبت به سال  89خبر
میدهد .این عملکرد مثبت و رو به رشد موجب شده که
جمهوری اسالمی ایران بتواند  55درصد از نیاز ارزی خود
برای واردات را از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات
غیرنفتی تأمین کند که این دستاوردها توانمندی باالی
تولید در کشور را نشان میدهد.
بر پایه آخرین گزارش سازمان جهانی تجارت (،)wto
نرخ رشد تجارت جهانی در سال گذشته میالدی تنها 5
درصد بوده که نس��بت به سال  2010که این نرخ  13و
هشت دهم درصد بوده ،کاهش شدیدی را نشان میدهد.
تداوم خطر رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی ،افزایش
به��ای انرژی تا بی��ش از  30درصد و نی��ز افزایش بهای
موادغذایی و موادخام کش��اورزی تا بیش از  20درصد از
مهمترین چالشهای جهانی در حوزه تجارت اس��ت؛ با
این حال ارزش صادرات خدمات فنی و مهندس��ی ایران

تعامل دولت
و بخش خصوصی
تاملی درباب گم شده اقتصاد
ایران در شرایط بیکاری و تورم

تا پایان سال
حمایت از کار و
سرمایهایرانی،
هشت ماه بیشتر
فرصت نداریم و
باید در این فرصت،
چنان این موضوع
رانهادینهسازی
کنیم که تا
سالهای بعد ،سال
حمایت از تولید
و سرمایه ایرانی،
بخش تولید ملی
ما را منتفع کند

نگر
آینده

ب��رای مقابله با دو ش��اخصه
بی��کاری و گران��ی در اقتصاد
که برای عم��وم مردم جامعه
ملم��وس اس��ت ،راه��ی جز
افزای��ش س��رمایهگذاریها
و اس��تفاده مطلوبت��ر از
محمد نهاوندیان س��رمایهگذاریهای موج��ود
رئیس اتاق ایران نداریم و از همی��نرو عزم ما
بر آن اس��ت که قانون بهبود
مستمر محیط کسبوکار که در سال جهاد اقتصادی
از س��وی مجلس به فعاالن اقتصادی هدیه ش��ده ،در
سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی ،اجرایی
ش��ود .مفهوم واقعی و عمیق حمایت از کار و سرمایه
ایرانی ،مساعدتر کردن محیط کسبوکار و فعالیتهای
اقتصادی اس��ت و اگر گامهای مثبتی در مسیر اجرای
این قانون برداشته ش��ده و احساس امنیت الزم برای
س��رمایهگذاری و فعالیت اقتصادی ایجاد شود ،فعاالن
اقتص��ادی این موض��وع را به س��هولت درمییابند که
قصد م��ا بهبود فضا برای فعالیت آنها اس��ت .تحقق
این امر همدلی و هماهنگی همه بخشها اس��ت و در
این میان مدیری��ت داخل بنگاه و مدیریت محیط که
بهعهده سیاستهای کالن است ،باید به درستی انجام
شود .باید فضای کسبوکار را بر مبنای فضای همدلی
و اعتماد متقابل قرار دهیم ،زی��را در اینصورت ،هیچ
چالش بیرونی نمیتواند ما را از دستیابی به اهدافمان
دور کند.
براس��اس برنامه چش��مانداز  20س��اله ،مقرر شده
ک��ه ایران جایگاه نخس��ت را در منطقه با نرخ رش��د
هشتدرصد کس��ب کند و اکنون هفت س��ال از این
فرصت گذشته است و باید بتوانیم در فرصت باقیمانده،
به نتیجه الزم برس��یم .تا پایان س��ال حمایت از کار و
س��رمایه ایرانی ،هشت ماه بیشتر فرصت نداریم و باید
در این فرصت ،چنان این موضوع را نهادینهسازی کنیم
که تا س��الهای بعد ،س��ال حمایت از تولید و سرمایه
ایرانی ،بخش تولید ملی ما را منتفع کند .در این شرایط
که بدخواهان نظام در پی جنگ روانی و متالطمکردن
فض��ای کار و گرفتن امکان برنامهری��زی از مدیران ما
هس��تند ،باید فضای کسبوکار را با مدیریت بیشتر و
برنامهریزی دقیقتر ،با ثباتتر کنیم ،زیرا این ،بهترین راه
مقابله با تحریمها است .در این شرایط ،برای مقابله با دو
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در س��ال  1390برابر با  4و یکدهم میلی��ارد دالر بوده
که نس��بت به سال  1389رش��دی  24درصدی را نشان
میده��د .همچنین بر اس��اس گزارش س��ازمان جهانی
تجارت ،جمهوری اسالمی ایران در سال  2011با صدور
 131میلی��ارد دالر کاال با احتس��اب نف��ت و گاز ،مقام
بیستوس��وم را در بین  30کشور مهم مطرح در عرصه
صادرات جهانی در اختیار داشته و  9دهم درصد صادرات
جهانی را به خود اختصاص داده اس��ت .رشد ارزش کل
صادرات ایران نیز در سال  2011میالدی توسط سازمان
یاد شده  30درصد برآورد شده است.
با وجود هم��ه توفیقات در عرصه تولی��د و صادرات،
تولیدکنن��دگان کش��ورمان ب��رای حض��ور و عرضه در
بازارهای خارج��ی و رقابت جهانی با چالشهایی روبهرو
هستند .بیثباتی اقتصادی و سیاسی در برخی کشورهای
منطقه (بازارهای هدف صادراتی ایران) ،نرخ تورم موجود
در کش��ور و انتظارات تورمی اقتصاد ایران ،مواجه شدن
با برخی دش��واریها در فضای کسبوکار ناشی از اجرای
تغییرات ضروری و بنیانی کش��ور مانند طرح هدفمندی
یارانهه��ا ،باالبودن نرخ تس��هیالت تأمی��ن منابع مالی،
تشدید و گسترش بحران مالی جهانی به ویژه در برخی
کشورهای دارای تعامل اقتصادی با ایران ،افزایش قیمت
جهانی بس��یاری از مواد اولیه و کاالهای سرمایهای و نیز
برخی محدودیتهای ناشی از بدخواهی کشورهای غربی
مهمترین این چالشها هستند.
برنامهریزی در حمایت از تولید و توس��عه صادرات از
سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و نیز سازمان توسعه
تجارت ایران دنبال میش��ود ک��ه این مهم را در  3محور
اصلی میتوان برشمرد که شامل بازارشناسی و بازارسازی،
توانمندسازی بنگاهها و تشکلهای صادراتی و روانسازی
در امور تجاری است .فعالیتها و برنامههای متعددی به
عنوان مصادیق این محورها قابل برش��مردن هستند که
از آن جمل��ه برنامهریزی و ایجاد رابطه هدفمند بین آن
بخشی از تولید که دارای مزیتهای نسبی صادراتی است
یا صنایع تبدیلی و تکمیلی داخل��ی برای ایجاد زنجیره
ارزش و از سوی دیگر با بازارهای بینالمللی هدف صادراتی
و در نهای��ت هدایت و حمایت از محصول برای حضور و
ماندگاری در بازارها در نظر گرفته ش��ده است .شناسایی
فرصتهای بازارهای خارجی برای صادرات و بازارس��ازی
ب��ا دریافت و گ��ردآوری اطالعات ،شناس��ایی مهمترین
واردکنندگان بالقوه و بالفعل در بازارها و اقدامات فعاالنه
از مرحله س��فارش ،قرارداد و حمل صادراتی با همکاری
تشکلهای ذیربط از جمله دیگر برنامهها است.
توجه به س��ه جنبه علم ،فناوری و تولید در کنار هم
و اولویت بخش��یدن ب��ه صادرات با فناوری ب��اال از دیگر
برنامهها اس��ت و کمک به ایجاد و ساماندهی خوشههای
تولید محصوالت همگن و کنسرسیومها نیز هماکنون در
دستور کار قرار گرفته است .تسهیل جریان اعتبارسنجی و
امکان بهرهمندی از تسهیالت اعتبار خریدار ،افزایش سهم
حمایت از زیر ساختهای صادراتی ،ارایه تسهیالت جدید
گمرکی برای ورود مواداولیه و قطعات یدکی و تجهیزات
خطوط تولیدی ،افزایش حمایتهای غیرمستقیم از تولید
و صادرات محصوالت با کیفیت و ارزش افزوده باال و تعامل
گس��ترده و فعاالنه با کش��ورها و بلوکهای اقتصادی به
صورت دو یا چند جانبه از طریق برگزاری کمیسیونهای
مش��ترک بازرگانی در جهت تسهیل تجارت و دسترسی
صادرکنندگان به بازارهای هدف از دیگر برنامهها است.

شاخصه بیکاری و گرانی در اقتصاد که برای عموم مردم
جامعه ملموس است ،راهی جز افزایش سرمایهگذاریها
و استفاده مطلوبتر از سرمایهگذاریهای موجود نداریم.
اقتصاد کنونی ایران ،نیازمند راهبرد و استراتژی توسعه
است تا مسیر ،نقطه هدف و چگونگی استفاده از منابع
را برای فعالن اقتصادی روشن کند.
راهحل همه مش��کالت اقتصادی س��رمایهگذاری
بیشتر است و برای تحقق این امر ،نخست باید فضای
کس��بوکار کشور را بررس��ی کنیم ،زیرا امروز ،رقابت
موجود در اقتصاد جهانی ،میان کاالها نیست ،بلکه بین
محیطهای کسبوکار اس��ت و هر سرمایهگذاری که
امکان و احس��اس امنیت بیشتر داشته باشد ،راحتتر
وارد فعالیتهای اقتصادی و س��رمایهگذاری میشود.
درکلیت ،س��ه نوع اقتصاد مبتنی بر مواهب خدادادی،
کارآیی و نوآوری وجود دارد و اقتصاد ما در مرحلهگذار
از اقتصاد مبتنی بر مواهب به اقتصاد مبتنی بر کارآیی
اس��ت و هنوز اتکای ما به نف��ت و درآمدهای نفتی به
حدی است که بدخواهان نظام از آن بهعنوان حربهای
برای تحت فشار قرار دادن ما استفاده میکنند ،هر چند
توفیق نیابند .اما چرا باید پس از  30سال از انقالب ،هنوز
اقتصاد ما به نقطه اتکا به نفس خود نرس��د و از چنان
عزت و توانمندی برخودار نشود که دیگران در مناسبات
خود با ما احساس نیازشان به ما ،بیش از احساس نیاز
ما به آنان باشد .عزت و توانمندی ما همچنانکه ذکرش
رفت در گرو بهبود محیط کسبوکار است و سه عامل
اصلی و مؤث��ر در بهبود فضای کس��بوکار و اقتصاد،
نهادها ،سیاس��تها و عوامل مؤثر در رش��د بهرهوری
اقتصادی .ما در بحث الزامات بنیادین که آرامش و ثبات
در درآمد دولتها و زیرس��اختها است ،در میان 140
کشور دنیا رتبه  51را داریم که نشان میدهد در بحث
زیرساختها خوب کار کردهایم ،اما در کارآیی که شامل
بازار کار ،س��رمایه و توسعه تکنولوژیکی است ،در رده
 88دنیا قرار داریم که بس��یار پایینتر از جایگاه ما در
الزامات بنیادین است .در خصوص سیاستها نیز اگر هر
روز یک قانون ،مقررات و آییننامه جدید وضع ش��ود،
این فضای متالطم مقرراتی ،خود س��می مهلک برای
توسعه و مدیریت بنگاههای اقتصادی است .همچنین
اجرای کامل و دقیق قانون از دیگر ضرورتهای بهبود
فضاس کسبوکار است در حیات اجتماعی ما ،قانون،
میثاق می��ان دولت و بخشخصوصی در حوزه اقتصاد
است و الزماالجرا.
از همه این ن��کات که بگذریم از جمله چالشهای
جدی امروز ما مدیریت ش��رایط تحریم است و این امر
بسیار مهم است که در مدیریت این شرایط ،اقتصاد به
سمت ثبات بیشتر و سادهترشدن شرایط پیش رود .از
دیگر ضرورتها هماهنگی میان نهادهای اقتصادی است
و البته این امر ،گمشده اقتصاد ایران است و امروز پس از
 80سال دولتساالری ،با ابالغ اصل  44قانون اساسی،
این نگ��رش که اقتصاد را دولتی بای��د اداره کرد ،کنار
گذاشته شده و بخش خصوصی تبدیل به سیاستگذار
و ناظر شده و نوع جدیدی از ارتباط بین سیاستگذاران
و مدیران اقتصادی ،ایجاد شده است .بنابراین الزم است
که یک مهندسی جدید برای تعامل میان این دو بخش
انجام ش��ود و بر این مبنا ،شورای گفتوگوی دولت و
بخشخصوصی تدبی��ر هوشمندانهای برای ایجاد این
تعامل است.

7

نویسندگان ایرانی

یادداشت ها

مذاکرات
و میوه آن
منافع اقتصادی را هزینه
مذاکرات سیاسی نکنیم

وقتی صحبت از مذاکرات ایران با گروه  5 + 1به میان
میآید ،غالب نقدها و تحلیلها رویکرد سیاسی دارند و
عموم نظرات از سوی تحلیلگران و کارشناسان سیاسی
صادر میش��وند .اما اگر عینک سیاس��ت را از چش��م
برداریم و به روند مذاکرات در چند سال گذشته همراه
با اقدامات بهعمل آمده از س��وی تحریمکنندگان
و واکنشهای کش��ورهای رقیب ایران در منطقه،
نگاهی عمیقتر بیاندازیم،
درمییابی��م که به

جهت روزافزونی انتفاع اقتصادی رقبای ما در منطقه
از تحری��م و تضعیف اقتصادی ای��ران و فرصتطلبی
هوشمندانه برخی کشورهای گروه  5 + 1و کشورهایی
که با لبخندهای دوستانه به دوطرف در نقش میانجی
در این چند سال از این آب گلآلود سیاست ،صید
اقتصاد کردهاند ،مذاکرات تنها پوسته سیاسی
خود را حفظ کرده و میوه اقتصادی آن هر روز
برای رقبای ما شیرینتر و رسیدهترشده است.
دریافتن این موضوع کار سادهای است که

پدرام سلطانی
نایبرئیس
اتاق ایران

اولین ویژگی
مهم نظام اداری
ایران این است که
دچاروضعیتی
به نام تودرتویی
نهادی شدهایم.
پیدرپی دست به
تاسیس نهادها و
دستگاههایجدید
زدهایم به این امید
که مشکالت مربوط
بههماهنگی
سیاستیرفع
شود؛ اما خود این
اقدام بر دامنه این
مشکالت افزوده
است

نگر
آینده
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فشارهای تورمی و اقتصاد تودرتو
تاملی تطبیقی درباب سیاست کاهش ارزش پول ملی در چین و ایران
اول

چین از س��ال 1980
تا  1994سیاست کاهش
ارزش پول ملی را اجرا کرد
و نرخ دالر از  1/5یوان به
 8/5ی��وان افزایش یافت.
علی دینی ترکمان اما ،برخالف تصور برخی
عضوهیاتعلمی از اقتصاددانان در ایران که
پژوهشگاهبازرگانی متاسفانه به آمار و ارقام هم
نگاهی نمیاندازند از سال
 1995به بعد ارزش یوان در برابر دالر به اصطالح
میخکوب و از سال  2005حتی تقویت شد و نرخ
دالر از حدود  8/5یوان به  6/5یوان در سال 2007
کاهش یافت .بنابراین ،چین در یک مقطعی ارزش
پ��ول ملی را کاهش داده و در مقطع دیگری آن را
تثبیت و حتی افزایش داده است .دو نکته مهم در
اینجا وجود دارد .اول اینکه ،در همین مقطعی که
یوان میخکوب شده صادرات چین به صورت نمایی
افزایش پیدا میکند؛ و از حدود  5میلیادر دالر در
ژانویه  1990به حدود  140میلیارد دالر در ژانویه
 2008افزایش یافته و س��پس بر اثر بحران بزرگ
کاهش یافته است .دوم اینکه ،در همین مقطع نرخ
واقعی ارز در ابتدا کاهش و سپس افزایش و تثبیت
میشود .یعنی بدون آنکه شوک ارزی دیگری وارد
ش��ود ،نرخ واقعی ارز تثبیت میشود .پرسش این
اس��ت چگونه میتوان نرخ اسمی ارز را میخکوب
ک��رد و در عین حال ن��رخ واقعی ارز را هم تثبیت
نمود؟ پاس��خ در کنترل فش��ارهای تورمی است.
نرخ واقعی ارز تحت تاثیر نرخ اسمی ارز و نسبت

ش��اخص قیمت کاالهای وارداتی به شاخص قیمت
کاالهای تولید داخلی اس��ت .اگر فش��ارهای تورمی
کنترل شود و اگر ش��اخص قیمت کاالهای وارداتی
ثابت باشد در اینصورت بدون کاهش ارزش پول ملی
یا حت��ی با تقویت آن نیز میتوان ن��رخ واقعی ارز را
تثبیت کرد .متوسط میزان تورم طی سالهای 1980
تا  1996در چین حدود  12درصد بوده است که به
حدود  2تا  3درصد طی س��الهای  1997تا 2008
کاهش پیدا میکند .این کاهش فشارهای تورمی را
میتوان بر مبنای افزایش ظرفیت جذب سرمایه که در
افزایش ظرفیتهای تولیدی مولد و رقابتپذیر بازتاب
پیدا میکند توضیح داد.
دوم

حال به تجربه سیاست ارزی ایرانی میپردازیم .ما
نیز تقریبا همین سیاس��ت را البته با  10سال تاخیر
اج��را کردیم .چین از س��ال  1980ت��ا  1994دو بار
ارزش پول ملی را کاهش داد ما طی سالهای 1990
( )1369به بعد در دو مقطع به طور رس��می این کار
انجام دادهایم .یکبار در ابتدای  1370نرخ رسمی ارز
را از حدود  70ریال به  1450ریال و بار دیگر در سال
 1380از  1750ریال به  7950ریال افزایش دادیم.
رون��د نرخ واقع��ی ارز که بر مبنای نرخ رس��می ارز،
ش��اخص قیم��ت خردهفروش��ی و ش��اخص قیمت
کشورهای س��ازمان همکاری اقتصادی ()OECD
محاس��به کردهام ،نشان میدهد که بعد از هر شوک
ارزی که موجب افزایش نرخ واقعی ارز شده ،این نرخ
دوباره کاهش یافته است .برای نتیجهگیری بهتر ،نرخ
واقعی ارز را بر مبنای نرخ غیر رسمی ارز نیز محاسبه
کردهام که همین موضوع دوباره تایید میش��ود این

روندها دال بر این هستند که ما ناتوان از تثبیت نرخ
ارز واقعی هس��تیم چون فشارهای تورمی در اقتصاد
قوی است .بعد از هر شوک ارزی ،به دلیل تورم ،نرخ
واقع��ی ارز دوباره کاهش پی��دا میکند .از همینجا
میتوان نقدی نهادی -س��اختاری را مطرح کرد .اگر
شاخصبندی نرخ ارز با قیمت کاالها و دستمزد قوی
باشد و اگر خطهای تولید ارزبری باالیی داشته باشند
در اینصورت ش��وک ارزی به دنبال خود فش��ارهای
تورمی را تقویت میکند و اثر وارده بر نرخ واقعی ارز را
طی چند سال خنثی میکند .بنابراین ،شوک دیگری
بای��د اعمال کرد .ب��ه اینصورت ای��ن دور ادامه پیدا
میکند بدون آنکه نرخ واقعی ارز تثبیت شود .مشکل
در ناتوانی بخش واقعی اقتصاد در ایجاد گشایشهای
قابل توجه در طرف عرضه اقتصاد اس��ت که ناشی از
ظرفیت جذب سرمایه ضعیف است .مادام که ظرفیت
جذب سرمایه ارتقا پیدا نکند نمیتوان از طریق بازی
با نرخ ارز به اهداف توسعهای دست یافت.
سوم

ممکن اس��ت گفته ش��ود به هر ح��ال چین هم
سیاس��ت کاهش ارزش پول ملی را در یک دوره 15
ساله داشته است .بحث بر سر اجرا یا عدم اجرای این
سیاست نیست در زمانی که الزم است ،بحث بر سر
این است که اگر ظرفیت جذب سرمایه ضعیف باشد
در اینصورت این سیاست با تشدید فشارهای تورمی
به ضد خود تبدیل میشود .هدف از اجرای آن تثبیت
نرخ واقعی ارز اس��ت اما در گذر زمان بر اثر تورم ،نرخ
واقع��ی ارز دوباره کاهش پیدا میکند .پس مادام که
عامل زیرس��اختی یعنی ظرفیت جذب قوی سرمایه
فراهم نباشد نمیتوان با اتکا به این سیاست هم نرخ

چهارم

حال ببینیم چه ش��اخصهایی درب��اره ظرفیت
جذب سرمایه در اقتصاد ایران وجود دارد؟ پروژههای
س��رمایهگذاری نیمهتمام یکی از شاخصهای مهم
ظرفیت جذب پایین س��رمایه در اقتصاد ایران است.
طوالن��ی بودن مدت زمان اجرای پروژهها و باال رفتن
هزینه استهالک سرمایه شاخص دیگر است .نسبت
سرمایه به تولید باال که نتیجه دو شاخص قبلی است،
ش��اخص دیگر اس��ت .در اینجا ،فقط به پروژههای
سرمایهگذاری نیمهتمام میپردازم .دادههای منتشره
س��ازمان برنامه و بودجه در سال  1381نشان میداد
که در آن مقطع بیش از  9هزار پروژه سرمایهگذاری
نیمهتمام سازمانی در سطح کش��ور وجود دارد .هم
معضل پروژههای نیمه تمام به صورت جدی در اقتصاد
ایران وج��ود دارد و هم در طول زمان کاهش نیافته
است .پروژهها راهاندازی میشود اما در زمان مناسب
به سر منزل مقصول نمیرسد .بنابراین ،ظرفیتهای
تولیدی چندان رش��د نمیکند ام��ا از محل اجرای

پنجم

توسعه صادرات ،کنترل تورم و تثبیت نرخ واقعی
ارز میوههای فرآیند توسعه موفق هستند .فرآیند
توس��عه خود ماحص��ل ش��کلگیری دور فزاینده
ظرفیت جذب س��رمایه باال و یادگیری و همپایی
فناورانه است .ظرفیت جذب باال به موجب افزایش
کارآیی نهایی سرمایه و انتقال دانش علمی و قنی
پیشروی در مرزهای جهانی میش��ود .هماپایی
فناورانه نیز موجب ارتقای ظرفیت جذب سرمایه
میشود .ظرفیت جذب تحت تاثیر نظام نهادی و
حکمرانی است .اگر قوی باشد ،موجب شکلگیری
مدیری قوی در پروژههای سرمایهگذاری و مدیریت
سرمایه خارجی و همینطور انباشت قوی در حوزه
سرمایه انسانی و مهارتهای مدیریتی میشود .اگر
قوی نباشد ،در این زمینهها مشکل پیش میآید که
به صورت مانع در برابرفرایند انباشت سرمایه ظاهر
میش��وند .ظرفیت جذب سرمایه عاملی تاریخی
اس��ت که در طول زمان شکل میگیرد و تقویت
میش��ود .اگر چنین اتفاقی نیافتد نمیتوان آن را
یکشبه خلق کرد .نرخ ارز متغیری قیمتی است که
میزان اثرگذاری آن تابعی از میزان ظرفیت جذب
سرمایه است .اگر این ظرفیت ضغیف باشد ،سیاست
کاهش ارزش پول ملی اثرگذاری خود را برای مثال
در تثبیت نرخ واقعی ارز از دست میدهد .چرا که
ش��اخصبندی قوی میان نرخ ارز با قیمت کاالها
و خدمات و دستمزدها و همینطور ارزبری باالی
خطهای تولید موجب افزایش هزینههای تولید و
تورم میش��ود که در کاهش نرخ واقعی ارز بازتاب
پیدا میکند.

نرخ ارز متغیری
قیمتی است که
میزان اثرگذاری
آن تابعی از میزان
ظرفیت جذب
سرمایه است .اگر
این ظرفیت ضغیف
باشد،سیاست
کاهش ارزش پول
ملی اثرگذاری
خود را در تثبیت
نرخ واقعی ارز از
دست میدهد

نگر
آینده

واقعی ارز را تثبیت کرد و هم دس��ت به تنوعس��ازی
صادراتی زد .چین توانسته ظرفیتهای تولیدی خود را
به خوبی گسترش دهد و فشارهای تورمی ناشی از این
سیاست را کنترل کند .یکی از شاخصهای افزایش
ظرفیت جذب نس��بت هزینههای تحقیق و توسعه
به تولید ناخالص داخلی اس��ت .البته اثربخشی این
هزینهها هم باید مد نظر قرار بگیرد .در چین این سهم
از نیم درصد تولید ناخالص داخلی در سال  1996به
یکونیم درصد در سال  2007افزایش یافته است و از
این نظر در حال نزدیک شدن به مرز اتحادیه اروپاست.
شاخص دیگر و مرتبط با همین شاخص ،حضور 66
دانشگاه چین در میان  200دانشگاه برتر جهان طبق
ارزیابی نشریه معتبر تایمز است .همینطور میتوان
به گزارش آکادمی ملی علوم برتیانیا در سال 2011
اشاره کرد که چین بعد از امریکا دومین تولیدکننده
دانش علمی و فنی اس��ت و طی چند س��ال آینده از
امریکا جلو خواهد زد.

همین پروژهها میزان تقاضای کل بیشتر میشود که
در فشارهای تورمی بازتاب پیدا میکند.
عدم انباش��ت س��رمایه ،در عین حال علت اصلی
تورم در اقتصاد ایران را از منظر نهادی  -س��اختاری
توضیح میدهد .در چنین شرایطی نقدینگی سازوکار
تش��دیدکننده تورم اس��ت و نه علت اصل��ی آن .اگر
ظرفیت جذب سرمایه باال باشد ،اعتبارات و تسهیالت
اعطایی به بنگاهها که جزیی از حجم پول در گردش
است به سرعت به ظرفیتهای تولیدی مولد تبدیل و
شکاف عرضه و تقاضای کل را تعدیل میکند .در غیر
اینصورت ،به پول پرقدرت و تورمزا تبدیل میشود.
ناکارآیی سازمانی و شکست در هماهنگی یکی از
علل اصلی دیگر ظرفیت جذب پایین سرمایه در ایران
اس��ت .اولین ویژگی مهم نظام اداری ایران این است
که دچار وضعیتی به نام تودرتویی نهادی ش��دهایم.
پیدرپی دست به تاسیس نهادها و دستگاههای جدید
زدهایم به این امید که مشکالت مربوط به هماهنگی
سیاس��تی رفع ش��ود؛ اما خود این اقدام بر دامنه این
مش��کالت افزوده اس��ت .هنگامی که ی��ک نهاد در
عرض نهاد قبلی تاسیس میشود ،میران ناهماهنگی
و تنشهای سازمانی و همینطور موازیکاری و اتالف
منابع و انرژی به شدت افزایش پیدا میکند .در بحث
مربوط به برنامهریزی اتفاقی که میافتد این اس��ت
که از نظر نهادی مجموع��ه اجزای نظام برنامهریزی
نمیتوانند با یکدیگر هماهنگ و سازگار باشند .برنامه
چیزی نیس��ت جز مجموعه اقدامات س��ازمانیافته
و هماهنگ اجزای تش��کیلدهنده نظ��ام اقتصادی
جهت نیل به اهدافی تعیین ش��ده .هنگامی که این
اجزا با یکدیگر «هماهنگ» نباشند ،طبیعی است که
نمیت��وان برنامه اقتصادی را به خوبی عملیاتی کرد.
در چنین ش��رایطی از ناهماهنگی سازمانی ،یا ناچار
میشویم که برای برقراری هماهنگی نهادهای جدید
تاسیس کنیم یا بعد از مدتی ناچار میشویم نهادهایی
در عرض همدیگر را در هم ادغام کنیم .به اینصورت
مشکل تودرتویی نهادی و بیثباتی سازمانی را تشدید

میکنیم .برای مثال ،وزارتخانههای جهاد سازندگی
و کشاورزی یا وزارتخانههای صنایع و صنایع سنگین
و یا سازمان برنامه و ریاست جمهوری در هم ادغام
میشوند ،گاه با ساختارهای نیروی انسانی متفاوت،
که مشکالت خاص خود را در عرصه مدیریت پیش
میآورد.
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کشورهای نفتخیز منطقه در شمال و جنوب مرزهای
ما در چند سال گذشته با رویگردانی سرمایهگذاران
نفتی از فرصتهای بیبدیل سرمایهگذاری در نفت و
گاز ایران بهره فراوان جس��تهاند و ضمن افزایش توان
و میزان تولید نفت و گاز خود ،بر روی
م��وج صعود قیمتها که بخش
مهمی از آن ناش��ی از نگرانی
ب��ازار از تنشهای سیاس��ی
جهان با ایران بود ،سوار شدهاند

و ذخایر ارزی خود را فربه کردهاند و رفاه اقتصادی را از
آن شهروندان خود کردهاند .همچنین کشورهایی مانند
چی��ن ،ترکیه ،برزیل و برخی از کش��ورهای امریکای
التین و آسیای جنوب شرقی از تنگنای اقتصادی ایران
ب��رای تقویت اقتصاد ملی خ��ود و نیز جایگاه خود در
نقشه اقتصاد جهانی استفادههای فراوان کردهاند .بدیهی
است که چنین کشورهایی
هرگاه دست به مقایسه
منافع مترتب به خود

از ناحی��ه انزوای اقتصادی ایران با تهدیدهای محتمل
از دس��تیابی ایران به فناوری هستهای بزنند ،به طور
یقین منافع را بیشتر و با اهمیتتر از تهدیدها مییابند
و بههمین علت اس��ت که آش��کار و پنه��ان برای به
تاخی��ر انداختن توافق بین ایران و کش��ورهای 5 + 1
در تالش هستند .در شرایطی که آثار تحریم در اقتصاد
ما بیشازپیش آش��کار شده است ،مذاکرهکنندگان ما
باید به این نکته توجه جدی کنند که اهمیت رویارویی
اقتصادی کشورهای رقیب با ایران از اهمیت سیاسی آن
پیشی گرفته است و در چنین شرایطی نباید کماکان
منافع اقتصادی را هزینه مذاکرات سیاس��ی کنند .به
یاد داشته باشیم که با یک اقتصاد ضعیف و کم رونق،
نمیتوان در هیچ زمینهای اعم از سیاس��ت ،فرهنگ،
فناوری و امنیت رش��د مناس��ب و پایدار داشت .پس
روش درس��ت این است که عینک اقتصاد را به چشم
بزنیم و از پشت آن برق چشمان رقبای واقعی خود را
بهتر ببینیم و تصویر روشنتری از نتیجه مذاکرات بر
جایگاه ایران در منطقه و جهان به دست آوریم و بر این
اساس استراتژی مذاکراتی خود را تنظیم کنیم.
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نویسندگان خارجی

یادداشتها

شانه خالی کردن
به سبک اروپایی

بحران داریم اما گذشته
چراغ راه آینده است

نگر
آینده
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نگر
آینده

منبع:نیویورکتایمز

راه حل اروپا این
بود که به دولت
اسپانیا پول قرض
بدهد و به دولت
اعالم کند که باید
بانکهای خودش
را نجات بدهد.
طولی نکشید که
بازارهای مالی
فهمیدنداین
وضعیت اصال
نمیتواند در هیچ
زمینهایراهگشا
باشد
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اگ��ر در جم��ع اقتصاددان��ان
نشسته باشید و با آنها حرف
زده باشید ،میدانید که برخی
موارد و برخی سالها و حوادث
در تاریخ اقتصاد ،عرق سردی به
تن همه آنها مینشاند .همین
پل کروگمن سه سال پیش ،کریستینا رومر
استاد اقتصاد و -رییس وقت شورای مشاوران
اموربینالمللدر اقتص��ادی ب��اراک اوبام��ا -به
دانشگاهپرینستون سیاستمدارانامریکاییهشدار
و برنده جایزه نوبل داد که وضعیت س��ال 1937
علوماقتصادی میالدی را تک��رار نکنند .این
از همان م��واردی بود که تن
خیلیها را میلرزاند .در آن سال ،فرانکلین دی .روزولت
رییس جمهور وقت امریکا س��عی کرد خیلی سریع از
وضعیت محرکهای مالی به وضعیت ریاضت اقتصادی
حرکت کند .این رویکرد باعث ش��د اقتصاد امریکا که
در حال احیا بود دوباره به وضعیت رکود پرتاب ش��ود.
متاسفانه این هشدار فقط بعضیها را ترساند و بر بقیه
هیچ تاثیری نگذاش��ت و درواقع مورد بیاعتنایی واقع
شد.
اماحاالهرچهبیشتروبیشترچیزهاییدربارهمخاطرات
پیش رو به گوش��م میرسد .ناگهان اقتصاددانهایی که
معموال آرام بودهاند دارند راجع به س��ال  1931میالدی
حرف میزنند؛ سالی که همهچیز به هم ریخت.
ماجرا در آن زمان با یک بحران بانکی در یک کش��ور
اروپایی کوچک -یعنی اتریش -شروع شد .اتریش تالش
کرد با یک برنامه نجات بانکی به میدان بیاید؛ اما هزینه
سرسامآو ِر این نجات ،توانایی پرداخت بدهی خو ِد دولت
را زیر س��ؤال برد .مش��کالت اتریش نباید آنقدر بزرگ
میبودند که تاثیر بزرگی ب��ر اقتصاد جهان بگذارند ،اما
عمال وضعیتی به وجود آمد که بر همه دنیا تاثیر گذاشت.
آیا این وضعیت به نظرتان آشنا نمیرسد؟
درس بزرگی که از س��ال  1931میالدی گرفته شد،
بیش��تر راجع به مخاطرات رویک��رد «کنارهگیری» بود.
دولتهای قویت ِر اروپایی میتوانستند به اتریش کمک
کنند که مش��کلش را حل کن��د .بانکهای مرکزی -به
صورت مشخص بانک فرانسه -میتوانستند از خودشان
مایه بگذارند تا میزان آس��یب ناشی از آن وضعیت کمتر
شود .اما نهادهایی که قدرت محدود کردن آن را بحران
را داشتند هیچیک قدم به میدان نگذاشتند .همه آنهایی
که باید و میتوانس��تند کاری انجام بدهند ،اعالم کردند
که این مش��کل دیگران است و حل کردنش هم وظیفه
دیگران.
ح��اال هم این وضع دارد دوباره در اروپا و امریکا تکرار
میشود.
اول به این نکته توجه کنید که رهبران اروپایی چگونه
باید بحران بانکی در اسپانیا را مدیریت و کنترل میکردند.
(فرض ما این اس��ت که یونان به عنوان گزینهای مطرح
بوده که امیدی نمیتوان به آن بست .اما اسپانیا جایی بود
که سرنوشت اروپا میتوانست در آن رقم بخورد) .درست
مثل اتریش در سال  1931میالدی ،اسپانیا هم بانکهای
مشکلداری داشت که به شدت به سرمایه نیاز داشتند.
اما حکومت فعلی اسپانیا نیز مثل دولت اتریش در همان
زمان ،با پرسشها و تردیدهایی در مورد تواناییاش برای
پرداخت بدهی مواجه بود.

این را میدانیم که رهبران اروپایی به حل و فصل شدن
بحران اسپانیا عالقه داشتند .پس رهبران اروپایی باید در
این خصوص چه کاری انجام میدادند؟ تقریبا واضح است
اروپایی سرمایهدار درواقع برایشان بهتر بود
که کشورهای
ِ
مالی پیشروی بانکهای اسپانیایی
ریسک
که بخشی از
ِ
را به جان بخرند .طبع��ا آلمان اصال عالقهای به این کار
حیاتی نجات
نش��ان نمیداد .اما از آنجایی که مس��ئله
ِ
یورو مطرح بود ،پذیرفتن ریسک مالی میتوانست جلوی
ضررهای بعدی را بگیرد.
اما میدانید که چنین اتفاقی نیفت��اد« .راه حل»ای
که اروپا در این مورد داشت این بود که به دولت اسپانیا
پول قرض بدهد و به دولت اعالم کند که باید بانکهای
خودش را نجات بدهد .طولی نکشید که بازارهای مالی
فهمیدن��د این وضعیت اصال نمیتواند در هیچ زمینهای
راهگشا باشد و درواقع با این کار فقط دولت اسپانیا هر چه
عمیقتر در قرض فرو میرود .و البته بحران اروپا هم دائما
عمیقتر و عمیقتر میشود.
با این حال بهتر اس��ت اروپاییها را به خاطر بروز این
وضعیت مس��خره نکنیم ،چون بسیاری از سیاستگزاران
در نق��اط مختلف دنیا از جمله امریکا ب��ه همین اندازه
مسئولیتناپذیر هستند .مثال جمهوریخواهان کنگره
امریکا همیشه در موضعی قرار دارند که انگار میخواهند
عمدا به اقتص��اد ضربه بزنند .ام��ا خیلیهای دیگر هم
هستند که مواضع مشابهی دارند.
مثال بانک مرکزی امریکا را در نظر بگیرید .این نهاد از
یکسو باید دنبال تثبیت قیمتها باشد و از سوی دیگر،
به کارآفرینی توجه نشان دهد .اما گزارشی که خود بانک
مرکزی امریکا اخیرا منتشر کرده ،نشان میدهد این نهاد
انتظار دارد که در هردوی این حوزهها نسبتا ناکام بماند،
زیرا تا س��الهای آینده سطح بیکاری باالتر از آن چیزی
است که باید باشد و وضع تورم هم مطابق پیشبینیها
نیست.
این دورنمای بدی اس��ت و بانک مرکزی امریکا هم
این را میداند .بن برنانکی رییس بانک مرکزی امریکا به
خصوص درباره صدمات جبرانناپذیر نرخ باالی بیکاری
در امریکا هشدار داده است.
پس حاال بانک مرکزی امریکا چه پیش��نهادی برای
بهبود اوضاع دارد؟ تقریبا هیچی .البته بانک مرکزی امریکا
از برنامههایی سخن به میان آورده که میتواند اقتصاد را
تقویت کند .اما هر کسی که اندکی از وضع موجود آگاه
باشد میداند که این برنامهها اصال کافی نیستند.
پرس��ش این اس��ت که چرا بانک مرکزی امریکا آن
کارهایی را که باید انجام بدهد مسکوت گذاشته است؟
حدس من این است که از جمهوریخواهان کنگره امریکا
هراس دارد .هر اقدامی که در جهت تقویت اقتصاد انجام
ش��ود میتواند به منزله کمک سیاسی به اردوگاه باراک
اوباما تلقی ش��ود و باید از آن پرهیز ش��ود .درواقع بانک
مرکزی امریکا دارد درس��ت مثل بانکهای مرکزی اروپا
عمل میکند و به جای آن که جلوی بروز فاجعه اقتصادی
را بگیرد ،مسئولیت را بر عهده دیگران میاندازد.
هیچکدام از این اتفاق��ات واقعا نباید میافتاد .اوضاع
جهان هم واقعا نباید این قدر بد میبود .مشکل اینجاست
که همه میخواهند از مسئولیتهایشان شانه خالی کنند
و خود را کنار بکشند .این هراسناکترین مشخصه دنیای
امروز ماست.
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نویسندگان خارجی

یادداشت ها

استفن اس.روچ
عضوهیاتعلمی
دانشگاه یل و عضو
سابقهیاتمدیره
مورگاناستنلیدر
آسیا

بحران یورو دارد
بر تمام دنیا تاثیر
میگذارد و چین
را به شکل واضح
متاثر خواهد کرد.
اروپا بزرگترین
منبعتقاضای
خارجی برای چین
است و از سوی
دیگر ،اگر اوضاع
چین بدتر شود،
کشورهایدیگ ِر
وابسته به چین نیز
با مشکل مواجه
خواهند شد

نگر
آینده
شماره سیزدهم  /خرداد و تیر 91

12

سراب بزرگ
فراز و نشیبهای صادرات امریکا در دوران بحران
در سپتامبر س��ال  1998میالدی و در اوج بحران
مالی آسیا ،آلن گرینسپن که در آن زمان رییس خزانه
داری فدرال امریکا بود حرف بزرگی زد .اصل حرفش
این بود که در دنیای بههمریخته امروزی کسی نباید
فکر کند که امریکا اسوه رفاه و موفقیت است .این فقط
س��رابی بود که از اقتصاد امریکا به چش��م میآمد و
حقیقت نداش��ت .حاال که این همهوقت از آن
دوران میگذرد ،این حرف آلن گرینسپن بیش
از هر زمان دیگری درست به نظر میآید.
بله ،اقتصاد امریکا در س��ه سال گذشته به
شکلی نحیف در مسیر احیا و بازیابی خودش
قرار داش��ته اس��ت .خیلیها میگویند نباید به
بودن این احیا گی��ر بدهیم ،مهم این
«نحی��ف» ِ
اس��ت که اقتصاد امریکا دوباره دارد جان میگیرد.
به اعتقاد آنها ،این وضعیت به معنای ترمیمپذیریِ
اقتصا ِد کشورهای پیش��رفته است و باید آن را به فال
نی��ک گرفت .طرف��داران این دی��دگاه میگویند این
وضعیت درس��ت برخالف رکود بزرگی اس��ت که در
سالهای  2008و  2009میالدی رخ نموده بود .حاال
امیدی وجود دارد که امریکا دوباره به مسیر واقعیاش
برگردد و در میانه بحران مالی یورو ،حتی بارقه امیدی
برای اروپاییها هم باش��د .اما حرف من این است که
اینقدر خوشبین نباشید.
واقعیت این است که در سه ماهه اول سال 2009
میالدی -یعنی وقتی اقتصاد امریکا داش��ت از بدترین
رکودش در دوران بعد از جنگ جهانی دوم س��ر بلند
میکرد -میزان صادرات بال��غ بر چهلویک درصد از
رونق دوبارهاش میشد .اما وقتی بازارهای مختلف در
سطح دنیا دچار مشکل باشند ،طبعا امریکا نیز به دلیل
ارتباطش با آنها به دردسر خواهد افتاد.
به طور کلی سه منطقه در سه سال گذشته ،مقصد
هشتادوس��ه درصد از نیروی محرک صادراتی امریکا
بودهاند :آسیا ،امریکای التین و اروپا( .از آنجا که آمار
تجاری منطقهای و کشوری که توسط وزارت تجارت
امریکا جمعآوری شدهاند ،به شکل فصلی طبقهبندی
نشدهاند ،تمام مقایسههایی که در پی میآیند ،بر مبنای
مقایسههای فصلی از سه ماهه اول سال  2009تا سه
ماهه اول سال  2012میالدی نشان داده شدهاند).
جای تعجب ندارد که آسیا در این راه پیشرو بوده و
سیوسه درصد از کل صادرات افزایش یافته امریکا در
سه سال گذشته ،متوجه آن بوده است .بزرگترین منبع
این افزایش ،س��هم پانزده درصدی چین و متعلقاتش
(جمهوری خلق چین ،تایوان و هنگ کنگ) بوده است.
پس چنین ارتباط نزدیکی بین اقتصاد امریکا و چین به
این معنی است که زوال اقتصاد چین میتواند به شدت
احیای صادرات امریکا را دچار مشکل کند و درواقع آن
را قربانی خود سازد .بقیه نیروی محرکه صادرات امریکا

در آس��یا نیز پخش شده اس��ت و مهمترینهایش در
کرهجنوبی ،ژاپن و تایوان دیده میشود .اینها خودشان
اقتصادهای مبتنی بر صادرات هس��تند و زوال اقتصاد
چین به آنها هم آسیب خواهد رساند.
دیگر منبع بزرگی که امریکا افزایش صادرات خود را
متوجه آن کرده است ،امریکای التین است که سهمی
بیستوهشت درصدی از کل فروش خارجی امریکا در
س��ه سال گذشته را به خود اختصاص داده بود .برزیل
و مکزیک در کنار هم س��همی نوزده درصدی از آن را
تش��کیل دادهاند .رشد اقتصادی در هردوی آنها و به
خص��وص در برزیل دارد کند میش��ود .اما با توجه به
ارتباط نزدیک تولی��د در مکزیک و مصرف در امریکا
(که آن ه��م دارد دوباره به پتپت میافتد) ،هر رونق
دوبارهای در اقتصاد مکزیک کوتاهمدت خواهد بود.
دس��ت آخر هم با مورد ناراحتکننده اروپا مواجه
هستیم ،که بیس��تویک درصد از رشد کلی صادرات
امریکا در سه س��ال گذشته را به خود اختصاص داده
اس��ت .اینج��ا آم��ار وزارت تجارت امری��کا آنقدرها
نمیتواند در تعیین منبع این نیروی محرکه مفید باشد.
آنچه که ما میدانیم این اس��ت که انگلیس ،آلمان و
فرانسه -اقتصادهای اصلی -جمعا سهونیم درصد از کل
رش��د صادرات امریکا از سال  2009میالدی به بعد را
به خود اختصاص داده بودند و انگلیس هم س��هماش

بیشتر از بقیه بوده است .با این ترتیب ،به نظر میرسد
اروپایی امریکا متمرکز بر
که بیش��تر منفعت صادرات
ِ
اقتصادهای حاشیهای اروپا بوده است و این یک مشکل
جدی است.
پیشبینی کردن معموال کار خطرناکی است اما
باید واقعا به این فکر کنیم که چنین وضعیتی
بر اقتصاد امریکا چه تاثیری خواهد داش��ت .از
سه ماهه دوم سال  2009میالدی ،رشد واقعی
ساالنه تولید ناخالص داخلی امریکا به صورت
متوس��ط  2.4درصد بوده اس��ت .حدود
چه��ل درصد از این افزایش را میتوان به
صادرات نسبت داد و این بدان معنی است
که بقیه اقتصاد تنها رش��دی  1.4درصدی و
بیجان داشته است.
طبق س��ناریویی که در آن میزان صادرات امریکا
افزایش نیافته باش��د و همهچیزهای دیگر ثابت مانده
باشند ،کل رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این کشور
 1.4درصد خواهد بود .این مسیر رشد بسیار ضعیفی
رفتن هر
است که احتماال به افزایش بیکاری و از دست ِ
چه بیشت ِر اعتماد مصرفکنندگان خواهد انجامید.
اما در سناریویی دیگر ،اگر صادرات به میزانی معتدل
کاهش یافته باشد و مثال صادرات واقعی در چهار دوره
س��ه ماهه به میزان پنج درصد کم ش��ده باشد ،رشد
واقعی تولید ناخالص داخلی میتواند به زیر یک درصد
برس��د و اقتصاد امریکا در برابر بازگشت به رکود قرار
بگیرد .این کاهش پنج درصدی صادرات ،در مقایس��ه
ب��ا کاهش  13.6درصدیِ صادرات واقعی که در فاصله
سالهای  2008تا  2009میالدی رخ داد ،رنگ میبازد
و اهمیت خیلی زیادی نخواهد داش��ت .با اینترتیب،
حتی این س��ناریوی کاهش صادرات هم خیلی بد به
نظر نخواهد آمد.
هم��ه اینها بدان معنی اس��ت که ما در دنیایی به
هم پیوسته زندگی میکنیم .نمونهاش بحران یورو که
دارد بر تمام دنیا تاثیر میگذارد و مثال چین را به شکل
واضح متاثر خواهد کرد .اروپا بزرگترین منبع تقاضای
خارجی برای چین اس��ت و از سوی دیگر ،اگر اوضاع
چین بدتر شود ،کش��ورهای دیگ ِر وابسته به چین در
آس��یای مرکزی نیز با مشکالت جدی مواجه خواهند
شد .اوضاع امریکا را نیز که شرح دادیم.
خالصه اینکه هشدار آلن گرینسپن در سال 1998
در زمانی مطرح ش��د که ص��ادرات امریکا تنها حدود
 10.5درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میداد.
حاال این سهم به چهارده درصد رسیده و قطعا تبعاتش
هم به شدت افزایش یافته است .در این دنیای جهانی
شده ،هیچ کشوری نمیتواند تک و تنها بایستد و گمان
کند که آسیب نخواهد دید .ما همه با همیم.
منبع:گاردین

آیا بهار عربی به خلیج فارس میرسد؟
نگاهی به تحوالت احتمالی در آینده کویت و عربستان سعودی
فروش معترض تونس��ی خودش را
وقتی س��بزی ِ
آت��ش زد و جرق��ه اعتراضات مردمی در کش��ورهای
عربی را روشن کرد ،حاکمان عربستان سعودی خطر
را احساس کردند .جنبشهای عربی خواهان تغییر و
توجه به خواستههای مردمی بودند و این مسئله زنگ
خطری بود برای ثروتمندترین و بانفوذترین کشور عربی
در منطقه خلیج فارس ،یعنی عربستان .سعودیها به
بروز ناآرامی در مرز جنوبی شان -یعنی در یمن -عادت
کرده بودن��د و وقتی اعتراضات مردمی در بحرین هم
کلید خورد ،نیروهای عربستان سعودی با سرعت برای
س��رکوب به آنجا اعزام شدند .البته برخی کشورهای
عربی دیگر در حوزه خلیج فارس نیز از بابت اعتراضات
احتمالی احساس خطر میکردند اما در نهایت اینطور
به نظر رس��ید که آنها از ش��عله بهار عرب��ی در امان
ماندهاند.
اخیرا اما نشانههایی از تغییر در این وضع به چشم
میخورد .مثال کویت را در نظر بگیرید .این کشور عضو
اوپک و شورای همکاری خلیج فارس است و جمعیتی
بالغ ب��ر  3.6میلیون نف��ر دارد .از همه مهمتر اینکه
میزبان هزاران نیروی نظامی امریکا اس��ت .اما کویت
این روزها درگیر مناقشهای میان پارلمان (به رهبری
اپوزیس��یون) و خانواده حاکم -خانواده الصباح -است.
این مناقش��ه تقریبا اوضاع کشور را دچار یک بنبست
کرده است.
دول��ت کوی��ت به رهب��ری «امیر صب��اح االحمد
مدعی
الصباح» خودش نخستوزیر را تعیین میکند و
ِ
زدن حرف آخر در عرصه سیاس��تگزاری هم هست.
ِ
رهبران اپوزیسیون که سودای اصالحات در سر دارند
حاال میگویند که اکثریتی  50نفری از اعضای پارلمان
باید قادر به انتخاب نخستوزیر باشند و فرد منتخب
نیز بای��د درباره عملکرد خود در برابر اعضای منتخب
پارلمان پاسخگو باشد .اعتراضات مردمی نیز به تبعیت
از به��ار عربی در کویت پا گرفتهاند و در ماههای اخیر،
تاثیرگذاری طرفداران اصالحات در امور کشور افزایش
یافته است.
از جمله تغییراتی که به صورت مس��تقیم ناشی از
اعتراضات مردمی بود میتوان ب��ه مواردی که در ماه
نوامبر و دسامبر گذشته رخ داد اشاره کرد .در آن زمان،
تظاهرکنندگان به پارلمان کویت هجوم بردند و خواهان

استعفای شیخ ناصر المحمد الصباح نخستوزیر کویت
شدند که البته نسبت فامیلی نزدیکی هم با امیر کویت
داشت .نتیجه اعتراضات این شد که در ماه دسامبر ،امیر
کویت تصمیم به انحالل پارلمان گرفت .در ماه فوریه
نیز انتخابات جدیدی در کشور برگزار شد و البته نتیجه
اش اصال به کام خانواده حاکم بر کویت خوش نیامد؛
زیرا احزاب اسالمگرای اپوزیسیون در جریان انتخابات
توانستند اکثریت کرسیها را به دست بیاورند.
ای��ن ماجرا البته به ش��کلهای مختلف تداوم هم
داشت .در چند ماه گذشته ،رهبران اپوزیسیون موفق
ش��دند چند وزیر کابینه کوی��ت را احضار کنند تا به
اتهاماتی که علیه آنها در خصوص فساد و سو مدیریت
وارد شده بود ،پاسخ بدهند .واکنش امیر کویت به این
اقدام ،انحالل پارلمان نب��ود؛ اما اتفاق دیگری رخ داد.
دادگاه قانون اساس��ی کویت وارد قضیه ش��د و نتایج
انتخاب��ات م��اه فوریه را لغو ک��رد و فرمانی صادر کرد
که بر اس��اس آن ،همان نمایندگان سابق باید به کار
قانونگذاری باز میگش��تند .مجموعه این شرایط در
نهایت باعث آن شد که کابینه کویت استعفا کند .حاال
اما امیر کویت از نخستوزیر خواسته که باز هم دولت
جدیدی تشکیل بدهد تا مناقشات سیاسی اندکی آرام
رویارویی مجدد با گروههای اپوزیس��یون
ش��وند و از
ِ
اجتناب ش��ود .اما اینطور به نظر میرسد که چنین
وضعیتی دارد حوصله و صبر افکار عمومی کویت را نیز
تمام میکند و خطرات جدیدی را پیش میآورد.
به هر حال ،مشخص نیست که در آینده کویت چه
اتفاقی رخ خواهد داد .اما در چند ماه آینده ،احتمال آن
میرود که کویت به سمت همان مشکالت و مخاطراتی
حرکت کند که پیشتر در برخی کشورهای عربی دیگر
رخ نمودهاند .اینها همان مشکالتی هستند که دوستان
و همسایگان کویت و بزرگترین تولیدکنندگان نفت
منطقه به شدت س��عی کرده بودند جلوی وقوعش را
بگیرند.
واضحترین خطر برای ثبات کویت احتماال از سمت
خانواده حاکم بر این کشور خواهد بود .به صورت سنتی،
مقام امیری باید بین ش��اخههای «الجابر» و «السالم»
در این خانواده جابهجا ش��ود .در ژانویه س��ال 2006
میالدی ،امیر قبلی (از شاخه الجابر) پس از حکومتی
سی ساله از دنیا رفت و جانشین او از شاخه السالم تنها

 9روز قدرت را به دست داشت و امیر فعلی کویت (باز

ویلیس اسپارکز

هم از ش��اخه الجابر) او را از قدرت کنار زد .او حاال  83تحلیلگرموسسه
سال دارد و هیچ برنامه مشخصی نیز برای جانشینی جهانیمارکو

او وجود ندارد .وقتی او از دنیا برود ،ش��اخه الس��الم از
خانواده حاکم احتماال وارد میدان خواهد شد تا مطمئن
شود این شاخه از خانواده در موقعیتی پایینتر از شاخه
الجابر قرار نخواهد گرفت .قاعدتا شاخه الجابر از خانواده
نیز اصال به این تحرکات روی خوش نشان نخواهند داد
و اختالفات همچنان ادامه خواهد داشت.
نکته دیگر این است که خیلیها در کویت میگویند
اقدامات سریع اصالحی توسط حاکم فعلی در کویت
نتیج��ه عکس خواهد داد؛ زیرا گ��روه عظیمی از افراد
ج��وان در این خانواده وج��ود دارند که دنبال قدرت و
نفوذ هر چه بیشتر هستند و اقدامات اصالحی را پس
خواهند زد .پس به محض آنکه کوچکترین نشانهای
از انتقال قدرت پدیدار شود ،مناقشات پشت پرده شدت
خواهد گرفت و بازیگران زیادی وارد عرصه خواهند شد
تا موقعیت خوبی برای خود کسب کنند .این را بگذارید
در کنار تمایل سران اپوزیسیون برای انجام اصالحات و
نیز مردمی که آماده آزمودن سیاستمداران کشورشان
هستند .اوضاع بسیار پیچیده به نظر میرسد.
البته نیروهای امنیتی کویت آمادگی آن را دارند که
شورشهای احتمالی را سرکوب کنند .قبال هم این کار
را انج��ام دادهاند .اما اگر تعداد معترضان زیاد باش��د و
درگیریها در س��طوح باالی قدرت نیز شدت بگیرد،
نمیتوان هیچچیز را پیشبینی ک��رد و این میتواند
بدترین خبر برای سرمایهگذاران باشد .آنها پیشتر هم
از بابت تاثیر ناآرامیهای خاورمیانه بر میزان تولید نفت
منطقه نگرانیهایی داشتند .در عین حال ممکن است
خشم عمومی از حکومتها در برخی کشورهای عربی
از جمله عربستان سعودی -در این میانه باال بگیرد واوض��اع را وارد مرحله جدیدی کند .کویت را نمیتوان
با س��وریه یا لیبی یا حتی مصر مقایس��ه کرد .کویت
کش��وری است که به شورشهای مردمی عادت ندارد
و تمایلی نیز به ایجاد تغییر در سطوح قدرت نمیبیند.
با این اوصاف ،کویت دارد هر چه س��ریعتر به س��مت
وضعیتی غیرقابل پیشبینی حرکت میکند و تا چند
ماه آینده احتماال ناظران بینالمللی را متوجه تحوالت
خود نگه خواهد داشت.

ایهم کامل
تحلیلگرامور
خاورمیانهوشمال
آفریقا در گروه
اوراسیا

نمیتوانهیچچیز
را پیشبینی کرد
و این میتواند
بدترین خبر برای
سرمایهگذاران
باشد

نگر
آینده
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گزارش

همه راهکارهای اقتصاددانان
گزارشی از همایش چالشهای تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در مجموعه رایزن
سعید پدرامی

همه آمده بودند؛ اندیشمندان اقتصادی ،نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و
ایران و تجار و فعاالن اقتصادی و کارآفرینان ایرانی .همایش چالشهای تولید
ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در مرکز همایشهای بینالمللی رایزن
نوزدهم تیرماه برگزار شد تا محلی برای بررسی بیشتر و کارشناسیتر شعار
امس�ال و دیدگاههای بخش خصوصی در این خصوص باشد .در ابتدای این
غنینژاد:غفلت مراسم سیداحمد دوستحسینی دبیر این همایش و قائم مقام دبیرکل اتاق
از اهمیت اقتصاد تهران برای اعالم برنامه و ارائه گزارش�ی از روند برگزاری همایش و مراحل
آزاد با این تصور مختلف آن پشت تریبون قرار گرفت .دوستحسینی سؤاالت کلی همایش

به وقوع پیوست
که اقتصاد آزاد،
منجر به وابستگی
کشور به دیگران
میشود

نگر
آینده
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تفاوت حمایت اعانهای و حمایت توانمندساز به
روایت محمد نهاوندیان

میخواهم تمرکز سخنانم را بر
مفه��وم و برداش��تها از کلمه
«حمای��ت» ق��رار ده��م.
دیدگاهه��ای موجود در جامعه
ایرانی را میتوان به دو دیدگاه
«حمایت اعانهای» و «حمایت
توانمندساز» تقسیم کرد که هر کدام از این دیدگاهها
طرفداران خاص خ��ود را دارد .حمایت اعانهای دارای
سه شاخص روش��ن است .اولین شاخص ،بنگاههایی
هس��تند که از همان لحظه آغاز و تاسیس بنگاه کار
دالی��ل اجتماعی و سیاس��ی دارد و راهان��دازی بنگاه
مبتنی بر توجیه اقتصادی نیست .یعنی در یک جلسه
براساس پیش��نهاد ،فشار یا مصلحتی تصمیم گرفته
میشود کار ش��روع ش��ود .دومین شاخصه حمایت

را تعریف تولید ملی ،تعریف کار و سرمایه ایرانی ،چالشهای پیشروی تولید
ملی و کار و سرمایه ایرانی و در نهایت اقدامهای الزم برای رونق تولید ملی
اعالم کرد و به مقاالت فراوان ارائه ش�ده و کار سخت انتخاب مقاالت اشاره
کرد و گفت« :مقاالت انتخاب شده توسط نویسندگان ارائه خواهد شد و پس
از هر دور نشست نیمساعتی به پرسش و پاسخ خواهد گذشت تا حاضرین
بتوانند ابهامها و سؤالهای خود را از ارائهدهندگان بپرسند» .اولین سخنران
همای�ش محمد نهاوندیان بود ،رئیس اتاق ای�ران .در ادامه مروری داریم بر
دیدگاهها و سخنان مطرح شده در این همایش.

اعانهای در عوامل تولید بروز پیدا میکند یعنی اینکه
در همان نشستی که راهاندازی بنگاه تصویب میشود
یکی از بانکهای دولتی هم موظف میشود تا منابع
این کار را تامین کند و سایر عوامل تولید هم معموال
ب��ا دالی��ل غیراقتص��ادی انتخاب میش��ود از جمله
مدیریت بنگاه .سومین ش��اخص در حمایت اعانهای
وج��ود ران��ت در ف��روش محص��والت بنگاه اس��ت.
آنچنانکه در تاسیس و تولید این بنگاه رانت وجود
داش��ته در فروش محصوالت این بنگاه و پیدا کردن
بازار هم رانتهای ویژهای میتواند وجود داشته باشد.
مهمترین ش��اخص این نوع حمایت ،رانت موجود در
آن اس��ت و بنگاههای��ی که با حمای��ت اعانهای فعال
هس��تند بدون رانت س��رپا نمیمانن��د .اما حمایت
توانمندس��از دارای پنج شاخصه اس��ت که اولین آن
حمایت در زیرساختهاست .دولت باید با استفاده از
منابع بیتالمال زیرس��اختها را تقویت کند .دومین

شاخص حمایت توانمندس��از ،کم کردن فاصله بین
توجیه اقتصادی کوتاهمدت و بلندمدت اس��ت .بنگاه
چون منابعش محدود است نمیتواند بلندمدت فکر
کن��د و اگر منابع عمومی و بازار س��رمایه به کمکش
نیاین��د ،بنگاه تنه��ا کوتاهمدت را میبیند .س��ومین
ش��اخص حمایت توانمندساز نیز کم کردن ریسک با
برنامه اس��تراتژیک اس��ت .حضور و حمایت دولت در
جایی که ب��ازار رقابتی وجود ندارد ضروری اس��ت و
وقت��ی دولتی اعالم میکند ک��ه از یک صنعت دفاع
میکند رفتار رقبا متفاوت خواهد بود .دولت با حمایت
از یک صنع��ت در بازار غیررقابتی میتواند ریس��ک
حض��ور یک بنگاه خصوصی را کاه��ش داد .مقابله با
حمایتهای رقبا از طریق افزایش حمایتها از صنایع
داخلی چهارمین شاخص حمایت توانمندساز است.
پنجمین و مهمترین ش��اخص حمایت توانمندس��از
تقویت مکانیس��م رقابتی اس��ت .حمایتی عظیمتر از

تقویت مکانیس��م رقابتی نیس��ت .اگ��ر میخواهیم
بنگاههایی سرحال داشته باشیم باید شرایطی ایجاد
کنیم که در داخل هم تمرین رقابت داش��ته باشیم تا
در عرصه بینالملل بتوانیم وارد مسابقه رقابت شویم.
البته واضح است باید ش��رایط و عوامل برای بنگاهها
فراهم ش��ود تا در عرصه رقابت بتوانند مسابقه دهند.
شناس��ایی این دو نوع حمایت و تمی��ز دادن آنها از
یکدیگ��ر مهم اس��ت و وظیفه دولت توانمندس��ازی
بنگاههای خصوصی و تعاونی بر همین اس��اس است.
اگ��ر میخواهیم ببینیم که چه ان��دازه در حمایتها
توفیق پیدا کردهایم باید ببینیم تا چه اندازه توانستهایم
اختیارات مدیر بن��گاه را افزایش دهی��م .آیا مدیران
میتوانند پیشبینی مناسبی از آینده داشته باشند یا
خیر .اگ��ر دولت میخواهد از تولید و کار و س��رمایه
ایرانی حمایت کند باید با مکانیسم عرضه و تقاضا وارد
ش��ود نه اینکه قیمتگذاری دستوری داشته باشد.
دیگر نباید به امور نمایشی و ویترینی دلخوش کرد .در
سال تولید ملی باید برنامه داشت و برای اجرای قانون
بهبود مس��تمر فض��ای کس��بوکار مصر ب��ود .اگر
میخواهیم سال تولید ملی به سال حمایت ساختاری
و مستمر از تولید تبدیل شود باید به افزایش شفافیت
و رقابتپذیری در بازار اصرار داشته باشیم و این مهم
ج��ز با همدلی بخش خصوص��ی و همراهی با دولت
امکانپذیر نیست .باید با اصالح ساختارها سال تولید
ملی را به افتخار ملی تبدیل کنیم.

برای دستیابی به توسعه هیچ
راهی بدون وج��ود یک دولت
کارآمد و توسعهگرا وجود ندارد.
اقتصاددانان همواره به دولتها
تأکید دارند که باید به س��مت
حذف تعرفهها حرکت کنند اما
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مفهوم ملت در فرهنگ ایران،
از معانی متفاوت��ی برخوردار
اس��ت .تا پیش از آغاز س��ده
هجدهم می�لادی ،واژه ملت
فاقد مضامین سیاسی دراروپا
بوده است .س��اختار سیاسی

احمد میدری از همه موافقان و مخالفان نظریه
حمایتگرایی بروننگر گفت

نهاوندیان :در سال
تولید ملی باید
برنامه داشت و
برای اجرای قانون
بهبودمستمر
فضایکسبوکار
مصر بود .اگر
میخواهیمسال
تولید ملی به سال
حمایتساختاری
و مستمر از تولید
تبدیل شود باید به
افزایششفافیت
و رقابتپذیری در
بازار اصرار داشته
باشیم

نگر
آینده

ملت و تولیدملی
به روایت موسی غنینژاد

نظ��ام اروپا نیز ب��ه عنوان س��اختاری امپراتوری به
ص��ورت محل��ی و پراکنده اداره میش��د .از س��ده
هجدهم میالدی به بعد ،مفهوم ملت -دوتلت ( an
 )tion–stateدر ساختار اجتماعی نظام اروپا شکل
گرفته اس��ت و البت��ه مفهوم سیاس��ی و اقتصادی
«مل��ت» نی��ز در ای��ن دوران به وجود آم��د .زمان
شکلگیری مفهوم ملت -دولت در ایران نیز پس از
سده نوزدهم و هنگامه شکلگیری نهضت مشروطه
بود .در ملت -دولتهای مدرن این افراد هستند که
به کل جامعه هویت میبخشند و همه در برابر قانون
برابر هستند .دولت و حکومت در این ساختار ،وکیل
ملت تلقی میش��وند .اگرچه فرهنگ ،زبان ،ریشه و
عالیق مشترک اغلب برای پدید آمدن مفهوم ملت
کافی به نظر میرس��د اما ش��کلگیری این مفهوم،
نیازمند پیوندهایی است که افراد را به یکدیگر مرتبط
میسازد .پدیده ملت -دولت به مفهوم جدید ،منجر
به وقوع تحوالتی در اروپا ش��د که حکومت پراکنده
تحت امپراطوری ضعیف به عنوان مانع شکلگیری
بازارهای متش��کل از میان برداش��ته ش��د .ساختار
س��نتی ،موجب افزایش هزینه تش��کیل بازارهای
مشترک شده بود .به اینترتیب ،رفع موانع ،متمرکز
ساختن قوانین و کاهش هزینههای مبادله ،مهمترین
ماموریت تاریخی ملت -دولت بود« .ناسیونالیسم»
یکی از تعابیر خاص مفهوم ملت اس��ت و ایدئولوژی
ناسیونالیستی ،انسان را با ملیت آن تعریف میکند.
براساس این ایدئولوژی ،ارزش انسان نه در برابری که
در تمایز آن��ان با یکدیگر تعریف میش��ود .مفهوم
ملت -دولت که بر محور فردگرایی اس��توار است ،با
گرایش��ات ناسیونالیستی که زمینهس��از دو جنگ
جهانی در س��ده  20میالدی بوده و البته مبتنی بر
جمعگرای��ی اس��ت در تناقض اس��ت .نتیجه مهم
ایدههای ناسیونالیس��تی که بر تحوالت قرن بیستم
س��ایه انداخت��ه اس��ت ،دف��اع از اقتص��اد دولتی و
حمایتگرای��ی در اقتصاد بود .هس��ته مرکزی این

ایدئولوژی ،برپایه اشتراکات فرهنگی و نژادی شکل
گرفته اس��ت و البته پیونده��ای اقتصادی نیز برای
حفاظت از این اش��تراکات به وجود میآید .تصوری
ناقص از مفهوم ملت که اقتصاد حمایتی را به همراه
میآورد« .نهضت ملی شدن صنعت نفت» جنبشی
بود که درآن گرایشات ناسیونالیستی ایرانیان به اوج
رس��یده اس��ت و جامع��ه ای��ران در این روی��داد از
ملتسازی عقالنی بازماند .ناسیونالیسم رمانتیک به
عنوان نقطه مقابل روشنفکری و عقلگرایی ،در دوره
رضاش��اه و پهل��وی دوم پهل��وی نی��ز خ��ود را در
یکسانسازی پوشش ،تمرکزگرایی سیاسی و ترویج
تفکر بیگانهستیزی به عنوان منشا مشکالت ایران و
همچنین غفلت از ناکارآمدی اقتصاد دولتی و البته
غفل��ت از اهمی��ت اقتصاد آزاد نش��ان داد .غفلت از
اهمیت اقتصاد آزاد با این تصور به وقوع پیوست که
اقتصاد آزاد ،منجر به وابس��تگی کش��ور به دیگران
میش��ود .گرایشات ناسیونالیس��تی پس از انقالب
اس�لامی نیز در ح��وزه اقتصاد تداوم یافته اس��ت.
ناسیونالیس��م نوعی انحراف از مفهوم اصلی ملت-
دولت اس��ت که ب��ه جنگ یا تضعی��ف تولید ملی
میانجامد .درحالی که ه��دف ملت -دولت کاهش
هزین��ه مبادله و ش��کلگیری جامعهمدنی اس��ت.
مهمتری��ن ابزار حمایت ،اصالح فضای کس��بوکار
اس��ت؛ اصالح و کاهش هزینههای مبادله به عنوان
آنچه که مانع شکلگیری ملت -دولت است.
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گزارش

این رویک��رد را هیچکدام از دولتهای توس��عهیافته
مانند ایاالت متحده و ژاپن و کشورهای اروپایی قبول
ندارن��د و این دولتها دس��ت از حمایت تعرفهای از
صنایع داخلی خود بر نخواهند داشت .ایران نیز راهی
جز گام برداش��تن در مس��یری که کشورهای دیگر
رفتهان��د ندارد و دولت ای��ران میتواند به این طریق
شرایط الزم را برای توسعه صنایع داخلی فراهم کند.
سیاستهای ایجابی که دولتها باید در مسیر حمایت
از صنای��ع داخل��ی انجام دهن��د را اینگونه میتوان
تش��ریح کرد :حاکمیت قانون ،وج��ود نظام قضایی
عادالن��ه ،تثبی��ت اقتصاد کالن ،داش��تن نظم مالی.
پیش��نهادهای کارشناس��ی در خصوص حمایت از
صنایع داخلی را نیز میتوان اینگونه برشمرد :ثبات
اقتصاد کالن ،بهبود محیط کسبوکار ،شفافسازی
در حمایت از صنایع داخلی و اعطای یارانهها ،اصالح
نظ��ام تعرفهای برای مقابله ب��ا واردات از چین ،ثبات
بخشیدن به سیاس��تهای بازرگانی برای حمایت از
صنایع داخلی.

میشود .مفروضات علم اقتصاد ،برای کشوری کاربرد
دارد ک��ه اقتص��اد آن وارد کهول��ت نش��ده اس��ت.
سیاستگذاریها در دوران کهولت اقتصاد باید سلبی
باشد ،اما درس��ت در شرایطی که اقتصاد ایران وارد
دوران کهولت شده است ،دولت سیاستهای ایجابی
وضع میکند« .کاهش مس��تمر انرژی» و «کاهش
مستمر کارایی سیستم» بخشی از شاخصهای پیری
اقتصاد ایران اس��ت .دولت ایران به یک آتشنش��ان
تبدیل شده اس��ت که از بازار ارز به بازار طال یا شیر
میرود« .پاس��خدهی دیرهنگام» و «کاهش مستمر
تح��رک و س��رزندگی» ج��زو ویژگیه��ای چنین
اقتصادی اس��ت و البته همه این موارد را میتوان در
دوشاخص«کاهشانعطافپذیری»و«کنترلپذیری»
خالص��ه کرد .گ��ذار از ای��ن دوران ،ش��روطی دارد.
سیاس��تگذاران باید از اتخاذ سیاس��تهای ایجابی
پرهیز کنند .در این دوران جراحی اقتصادی ممنوع
اس��ت .اقتصاد ایران ،دچ��ار چرخه معیوب تخلیه و
تخریب سرمایه اقتصادی ،اجتماعی و انسانی است.
اقتصاد ایران دیگر فرصت ندارد و باید آثاراسترس را
از اقتصاد زدود.

اقتص��اد ای��ران وارد مرحلهای
شده است که همه تمهیدات
مورد استفاده در سیستمهای
سالم را بیپاسخ میگذارد .آیا
اقتصاد ایران برای ایجاد تحرک
در تولید ملی مهیاس��ت؟ اگر
سابقه دخالت دولتها در اقتصاد را مورد بررسی قرار
دهیم از زمان آدام اس��میت تا بحران  1929سخن
برسر این است که دولت از دخالت در اقتصاد پرهیز
کرده و در وظایف حاکمیتی چابک عمل کند .پس از
آن نیز مباحثی پیرامون دولت رفاه مطرح شد و البته
شکلگیری نهضتهای استقاللطلبی جهان سومی
نی��ز در پیش بود؛ به طوری که دولتها برای تحقق
این آرمانها ناگزیر به مداخله در اقتصاد شدند .این
وضعیت در اقتصادهای نفتی به مراتب بدتر اس��ت و
دولتها چه براس��اس برنامه عمل کنند و چه بدون
برنامه ،متهم به دخالت میشوند .آنگونه که اکنون
توقع��ات از دولت از کنترل تورم و رکود فراتر رفته و
تنظیم بازار گوشت و شیر را نیز در برمیگیرد که این
آفتی بزرگ است .اما چرا اقتصاد ایران به رغم اعمال
سیاستهای مختلف ،همچنان در حالت کرختی قرار
دارد؟ اقتصاد یاران از منظر اقتصاد نئوکالس��یک از
حالت یک اقتصاد نرمال خارج شده است و دچار تب
و بیماری اس��ت .نش��انههای این ت��ب و بیماری در
س��الهای گذشته «باال بودن هزینه مبادله» و«عدم
انج��ام وظایف حاکمیتی توس��ط دول��ت»« ،دولت
ناهمگن» و«کاهش س��رمایههای اجتماعی» است.
ویژگ��ی دولت ناهمگن این اس��ت ک��ه هر بخش از
حکومت در دس��ت یک گروه سیاسی است که البته
اهداف خ��ود را دنبال میکند .گزینههای اول و دوم
در دولته��ا جنگ و س��ازندگی ظهور ک��رد .دولت
ناهمگن نیز در زمان روی کار امدن دولت اصالحات
شکل گرفت و کاهش سرمایههای اجتماعی نیز در
دولت نهم و دهم بر کشور عارض شد که البته اکنون
ع��وارض همه این م��وارد در جامعه ایران مش��اهده

مسعودنیلی
هم از موانع رشد اقتصادی گفت

کهولت اقتصاد ایران
به روایت محسن رنانی

رنانی:
سیاستگذاران
باید از اتخاذ
سیاستهای
ایجابیپرهیز
کنند .در این دوران
جراحیاقتصادی
ممنوع است.
اقتصاد ایران ،دچار
چرخهمعیوب
تخلیه و تخریب
سرمایهاقتصادی،
اجتماعی و انسانی
است .اقتصاد ایران
دیگر فرصت ندارد
و باید آثاراسترس
را از اقتصاد زدود

نگر
آینده
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در  6دهه گذشته ،کشورهای
مختل��ف به رغ��م تفاوتهای
فرهنگی و اقلیمی در تبعیت از
قواعدی ثابت برای تحقق رشد
مستمراقتصادی ،به همگرایی
بسیار باالیی دس��ت یافتهاند.
این قواعد عبارتند از« :نحوه کارکر ِد بازار محصول»،
«درجه توس��عهیافتگی»« ،بازارهای مالی»« ،قواعد
حاکم بر نحوه شکلگیری بازار»« ،سرمایه انسانی»،
«میزان تعامالتِ بینالمللی»« ،نحوه کارکر ِد دولت»
ِ
و «وضعیت عدم قطعیتهای محیطی» .با تجزیه و
تحلیل تجربه جهانی و بررسی چگونگی تنظیم این

قواعد در اقتصاد ایران به این نتیجه میتوان دس��ت
یافت ک��ه در س��اختار انحصاری -دولت��ی اقتصاد،
خصوصیس��ازی بیمعنا خواهد بود .ایران ،طی 60
س��الی که جهان به س��مت همگرایی در مفاهیم و
شیوههای کالن حرکت کرده ،هر چند در حوزههایی
به سمت مؤلفههای جهانی نزدیک شده است اما در
ترس��یم یک تصویر بزرگ یکدس��ت و برخوردار از
ِ
س��ازگاری درونی ناتوان مانده است .اقتصاد ایران از
این منظر در فاصلهای بسیار با دستاوردهای جهانی و
ضرورتهای دستیابی به رشد اقتصادی باال و پایدار
ق��رار دارد .بازار داخلی ،مح��دوده فعالیت بنگاههای
اقتصادی کش��ور بوده که با توجه به سیاس��تهای
ارزی ،حتی بخشهای بعضا مؤثری از این بازار نیز به
بنگاههای تولیدکننده خارجی واگذار میشده است.
اقتص��اد ایران در هیچیک از بازیهای تعریف ش��ده
جهانی و منطق��های حضور ندارد و مس��یر حرکت
پیشروی کشور فاصله بیشتر با نظام تولید جهانی را
نشان میدهد و البته تبعات فعالیت در محدوده بازار
داخل��ی اجتنابناپذی��ر خواه��د بود .تبع��ات آن،
س��اختارانحصاری -دولتی بازار محصول است و در
صورت حفظ پیشفرض بازار داخلی به عنوان محرک
اصل��ی تقاض��ا ،خصوصیس��ازی و رقابت��ی کردن
فعالیته��ای اقتص��ادی ،معن��ادار نخواه��د بود و
همانگون��ه ک��ه از عملکردها نی��ز برمیآید ،انتقال
مالکیت بخ��ش خصوصی واقع��ی از دید اقتصادی
ناممکن و از دید سیاس��تمداران ،ناص��واب ارزیابی
خواهد ش��د .در فضایی که تقاضای واقعی ضعیف و
عنوان
ناکافی اس��ت ،رش��د حجم پول در داخل ،به
ِ
محرک نامناسب کمکی به اقتصاد تحمیل میشود
که نتیجه آن تورم باال و رشد اقتصادی پایین است.
رش��د حجم پول در این ش��رایط ،برآمده از ناترازی
مناب��ع مصارف بانکها در نتیج��ه تحمیل نرخهای
غیراقتص��ادی و تخصیص دس��توری منابع آنها به
مص��ارف بدون بازده یا کمب��ازده از یک طرف و عدم
تع��ادل در بودجه دولت و تامین پول��ی آن از طرف
دیگر است.
ضرورت برنامهریزی
به روایت فرشاد مومنی

ب��ه هیچوج��ه از طری��ق
سیاس��تهای موضع��ی و
کوتهنگرنمیتوانمسئلهضعف
بنی��ه تولی��دی و اف��ول
گرایشه��ای تولیدمحوری را
ح��ل و فص��ل ک��رد .م��رور
تجربهه��ای تاریخ��ی به وضوح نش��ان میدهد که
حرکت به سمت تولیدمحوری باید از حد شعاری و
احساسی خارج شده و همه پیچیدگیها و بسترهای
مورد نیاز آن در نظر گرفته ش��ود.این همان چیزی
است که نهادگرایان ،عنوان ماتریس نهادی را برایش
انتخاب کردهاند .درهمتنیدگ��ی همه وجوه حیات
جمعی درکنار طیف متنوع مسائلی که سیاستگذار
در یک کش��ور در حال توسعه از این زاویه باید مورد
توجه قراردهد بس��یار زیاد اس��ت و بیش از هر چیز
تابعی از شرایط اولیه و ساختار نهادی آن است .برای
مث��ال ،به گ��واه مطالعات متع��دد در بس��یاری از

داوود دانشجعفری از رابطه خصوصیسازی با
پیشرفت اقتصادی گفت

روایت محمود واعظی از جایگاه سیاست
خارجی در فرایند توسعه اقتصادی

تولید ملی صادراتگرا
به روایت عباس شاکری

ای��ران از نظر منابع ،س��رمایه
انسانی و س��رمایه فیزیکی به
هیچوجه کشور فقیری نیست،
ب��ه ط��وری که س��رمایههای
فیزیکی موجود در اقتصاد هم
قابل مالحظه است .از اینرو با
تغییر روشها و رفع موانع س��اختاری و اقتصادی و
قیمتی میتوان به س��رعت آن را در مدار رش��د قرار
داد .در چارچ��وب آسیبشناس��ی بای��د واقعیات را
آنطور که هست تبیین و تحلیل کرد و در عین حال
راهکار مبنای��ی و عملی هم ارائه ک��رد .برای اعتالی
تولید ملی و رش��د باال و مستمر آن در حوزه ارتباط
بینالمللی اقتصاد باید اقدام مبنایی را مورد توجه قرار
داد .بخشی از پیشنهادات برای اقدامات مبنایی از این
قرارند« :ایجاد ش��فافیت در نظام بانکی و هماهنگ
ک��ردن آن با مقتضیات تولید»« ،کنترل پایه پولی و
پول و نقدینگی و بستن مجاری انفعال پولی از طریق
ایج��اد ش��فافیت و انضب��اط در بودج��ه دول��ت و
ش��رکتهای دولتی و بانکه��ا»« ،کنترل و محدود
کردن تورم از طریق تثبیت پولی».

واعظی:تغییر
شرایط و عبور از
تحریمها تنها با
ایجاد انسجام ملی
و افزایش قدرت
داخلی از یکسو و
تالش برای کاهش
تنش با نظام
بینالملل از سوی
دیگر،امکانپذیر
خواهد بود

نگر
آینده

به طور اصولی میان سیاس��ت
خارج��ی و اهداف اقتصادی هر
کشور رابطهای دو سویه وجود
دارد .در ای��ران نیزارتباط میان
سیاس��ت خارج��ی و توس��عه
اقتصادی در سند چشمانداز 20
س��اله م��ورد تاکید قرار گرفته اس��ت .در این س��ند،
مناسبات خارجی ایران براساس راهبرد تعامل سازنده
و مؤثر در روابط بینالملل تعریف شده است ،به گونهای
که این راهبرد به همراه ملزومات اقتصادی آن شرایطی
به وجود آورد که در انتهای دوره چش��مانداز ،ایران به
عنوان کش��وری توس��عهیافته ،جایگاه اول اقتصادی،
علمی و فن��اوری را در منطقه آس��یای جنوب غربی
کس��ب کند .با استناد به آنچه که در سند چشمانداز
مورد اش��اره ق��رار گرفته اس��ت ،برخ��ورداری از یک
دستورالعمل جامع و کارآمد در خصوص تعامل میان
سیاست خارجی و برنامه توسعه اقتصادی حائز اهمیت
اس��ت و البته برای تحق��ق اهداف مندرج در اس��ناد
توسعهای کش��ور نیز نخست باید ایران مجموعهای از
تغییرات س��اختاری در حوزه اقتصادی را با استفاده از
فضای تحریمها ایجاد کند .به این ترتیب که مجموعه
اقداماتی را که در ش��رایط عادی امکان انجام آنها در
کشور وجود ندارد از طریق بهرهگیری از فضای تحریم
و تبدیل آن به فرصت ،محقق سازد .این اقدام میتواند
در دوران پس از بحران ،نتایج بسیار مثبتی برای کشور
در پی داش��ته باش��د« .بازنگری در شرکای اقتصادی
ای��ران و اولوی��ت دادن به همکاری با همس��ایگان و
کشورهای آسیایی»« ،بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای
کشور در زمینه ترانزیت انرژی(اعم از نفت ،گاز ،برق)»
و«تالش برای س��امان دادن به سیاس��تهای مالی و
پولی کشور به منظور تنظیم بازار صادرات و واردات»
پیشنهاداتی دیگر هستند .باید به این نکته توجه داشت
که تغییر ش��رایط و عب��ور از تحریمها تنه��ا با ایجاد
انسجام ملی و افزایش قدرت داخلی از یکسو و تالش
ب��رای کاهش تنش با نظام بینالملل از س��وی دیگر،
امکانپذیر خواهد بود .در ارتباط با همس��ایگان نیز به
نظر میرسد ،تا زمانی که بهبود روابط و همکاریهای
بیش��تر آنها با ایران ،هزینههای بینالمللی برای این
کشورها در پی داشته باشد نمیتوان به ارتقای سطح
روابط با آنها چندان امیدوار بود .ش��عار تولید ملی و
حمایت از کار و س��رمایه ایرانی با دیپلماس��ی فعال و
سیاست خارجی توسعهگرا و تعاملی با سایر کشورها

در دههه��ای اخی��ر برنام��ه
خصوصیسازی توسط بسیاری
از کشورهای در حال توسعه و
همچنی��ن توس��عهیافته ب��ا
نظامه��ای سیاس��ی مختلف
دنب��ال ش��ده اس��ت.
خصوصیسازی یکی از اجزای برنامههای اصالحات
ساختاری است و هدف آن دستیابی به کارایی باالتر
بنگاهها در سطح اقتصاد خرد و همچنین رسیدن به
رشد اقتصادی باالتر از بعد اقتصاد کالن است .بررسی
چگونگی تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل ،44
به ویژه آثار واگذاری سهام بنگاههای دولتی به بخش
خصوصی نش��ان میدهد که تاکنون بیش ازصدها
هزار میلیارد ریال از سهام بنگاههای عمومی واگذار
ش��ده اما ب��ا توجه به اینک��ه ح��دود  82درصد از
واگذاری یک جابهجایی در درون بخش عمومی است
میتوان گفت که اهداف در سیاستهای کلی اصل
 44به خوبی محقق نشده است .شواهد موجود نشان
میده��د که در بنگاههایی که مدیریت آن به بخش
خصوصی منتقل ش��ده است ،ارتقای کارایی صورت
پذیرفته است اما در مواردی که تغییری در مدیریت
دولتی صورت نگرفته اس��ت و کماکان کنترل بنگاه
دراختی��ار بخش عمومی قرار دارد ،افزایش بهرهوری
در آن رخ نداده است.
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کشورهای در حال توس��عه ،بخش بزرگی از فقرا را
شاغلین تشکیل میدهند .در چنین کشوری برای
نیل به توسعه عادالنه ،حرکت به سمت فعالیتهای
زود بازده حتی اگردر س��ایر سیاستهای اقتصادی
کشور تعارضی با آن وجود نداشته باشد به هیچوجه
وافی به مقصود نیست .این سیاست تنها در چارچوب
یک برنامهریزی یا افزایش بهرهوری است که میتواند
موفق ش��ود .هنگامی که فعالیته��ای غیرمولد در
جریان خلق ارزش افزوده دس��ت باالت��ر را دارند یا
هنگام��ی ک��ه فض��ای کس��بوکار ب��رای ورود به
فعالیتهای تولیدی اطمینان کافی پدید نمیآورد
سیاستگذار باید یک مبنای نظری قابل دفاع برای
طراحی برنامه تولیدمحوری در دستور کار قرار دهد.
بنابراین ،چارهای جز حرکت براس��اس یک مبنای
نظ��ری قاب��ل دفاع وج��ود نخواهد داش��ت .در اگر
بخواهی��م در نهای��ت اختص��ار اصول ی��ک برنامه
راهگش��ای تولیدمحور را مورد توجه قرار دهیم باید
بدانی��م که در مباحث رش��د بلندمدت و توس��عه
اقتصادی کلید بحث ساختار انگیزشی است و از این
ناحیه حقوق مالکیت و سطح کارآمدی آن اهمیت
پیدا میکند .در میان مجموع��ه عواملی که امکان
حرک��ت موفق به س��مت تولیدمح��وری را فراهم
میسازند شاید هیچ مسئلهای به اندازه برنامهریزی
برای کارایی حقوق مالکیت و اندک ساختن هزینه
مبادله موثر نباشد.
رش��د اقتصادی و محوریت تولی��د فقط زمانی
تحقق مییابد که نهادهای موجود مش��وق سرمایه
گذاری و تولید باش��ند و آن ه��م فقط زمانی اتفاق
میافتد ک��ه نهادها قدرت حاکم��ان را برای اتخاذ
تصمیمات و اقدامات برهمزننده نظم و ثبات و امنیت
محدود سازند.
تجربهه��ای تاریخ��ی حکای��ت از آن دارد ک��ه
تولیدمح��وری در غیاب کنترله��ای ناظر بر مهار
سیاستهای ثباتزدای اقتصادی و یک برنامه ملی
مبارزه با فساد قطعاً محکوم به شکست خواهد بود.
تری لین کارل در کتاب «معمای فراوانی» به خوبی
نشان داده شده است که درغیاب یک برنامه جدی،
مهار سیاستهای افراطی و انبساط مالی دولت محال
اس��ت که اقتصادهای نفتی روی آرامش و ثبات به
خود ببیند .همانگونه محال اس��ت ک��ه افراط در
آزادسازی واردات به مثابه ابزاری برای کنترل تورم،
مسیر بروز گرایشهای سرمایهگذاری مولد را هموار
کند .س��الها پیش پیتر دراکر آیندهشناس بزرگ
و نظریهپ��رداز مطرح دان��ش مدیریت گفته بود که
بهرهوری تنهابه ش��رطی امکانپذیر است که اقتدار
مبتنی بر مالکی��ت جای خود را به اقتدار مبتنی بر
علم بدهد .و این شرط را به مثابه فراهم شدن شرایط
آغاز حرکت بهرهوری در نظر گرفته بود .از آنجا که
در ایران دولت در عرصههای تولید و مصرف همانند
عرصه قاعدهگذاری ب��رای بازی اقتصادی حرف اول
را میزند ،برای ایران س��خنان دراکر را باید اینگونه
تفسیر کرد که تولیدمحوری و نیل به بهرهوری تنها
به شرطی امکانپذیر است که اقتدار مبتنی بر قدرت
ج��ای خود را به اقت��دار مبتنی بر علم بدهد .و تنها
در صورت فراهم شدن حداقل تمهیدات نهادی مورد
اشاره است که میتوان به تولیدمحوری امید داشت.

محقق خواهد ش��د .در ص��ورت بازنگ��ری در برخی
سیاس��تها و اتخاذ سیاس��ت خارجی توسعهگرا و با
برخورداری از یک دستگاه سیاست خارجی فعال ،پویا
و کارآمد ،میتوان فضای الزم را برای تحدید تهدیدات
خارجی و آغاز فصل تازهای برای پیش��رفت و توسعه
کشور فراهم کرد.
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گزارش

نتیجه یک نظرسنجی
مولفههاي تأثيرگذار بر اجرا و پيشبرد «توليد ملي» از نگاه بخش خصوصي

مهمترينمولفهموثر
بر توليد ملي از نظر
اعضاي اتاق ،در
درجه اول گسترش
رقابت و شفافيت در
اقتصاد است ،پس از
آن ،بهبود و اصالح
روابط خارجي
قرار ميگيرد.
اجراي قانون و
بهبودشاخص
فضايكسبوكار
و سپس تأمين
زيرساختهاي
ارتباطي و اطالعاتي
در رتبههای بعد
قرار ميگيرند كه
شاخص همه آنه ا
باالتر از  10است .در
نقطهمقابلكمترين
اهميت به كاهش
مالياتها داده شده
است

نگر
آینده
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امس��ال از سوي رهبري نظام «س��ال توليد ملي،
حمايت از كار و س��رمايه ايراني» ناميده ش��ده است،
تحقق چنين ش��عاري در درجه اول مستلزم شناخت
و آگاه��ي از عوامل و مولفهه��اي تأثيرگذار بر فرآيند
توليد ملي است .كارگزاران بخش خصوصي به عنوان
مهمتري��ن بخش در فرآيند تولي��د ،نيز در اين زمينه
ديدگاه خاص خود را دارند ،مس��تقل از اينكه ديدگاه
آنان تا چه حد با واقعيت سازگار باشد ،كه معموال هم
سازگاري آن زياد است ،شناخت و آشنايي با اين نظرات
از اهميت بااليي برخوردار اس��ت .به همين دليل اتاق
بازرگاني تهران به منظور تبيين علمي اين مسئله مهم،
همايشي را تحت عنوان ،همايش چالشهاي توليد و
حمايت از كار و سرمايه ايراني و با حضور اقتصاددانان،
نمايندگان اتاقهای بازرگاني ته��ران و ايران و تجار و
فعاالن اقتص��ادي و كارآفرينان در اواس��ط تيرماه در
مجموعه رايزن تهران برگزار كرد ،در كنار اين همايش،

نظرات اعضاي اتاق بازرگان��ي تهران درباره مهمترين
عوامل موثر بر بهبود توليد ملي از طريق پرسشنامهاي
از شرکتکنندگان در همایش مذکور و سایر برنامههای
اتاق سنجیده شد که بعضا کارشناسان غیرعضو هم در
آنها حضور داشتهاند .گزارش زير نتيجه اين مطالعه
است كه در اختيار خوانندگان محترم قرار ميگيرد.
1ـ ويژگيهاي پاسخگويان

تعداد كل پاسخگويان  194نفر هستند كه حدود
 15درصدش��ان را زن��ان و بقي��ه را آقايان تش��كيل
ميدادهاند .حدود  34درصد پاسخگويان افراد زير 35
س��ال هستند ،و  28درصدش��ان  35تا  44سال15 ،
درصد نيز  45تا  54س��ال دارن��د ،و حدود  22درصد
نيز باالي  55س��ال دارند .از نظر حوزه فعاليت ،حدود
 30درص��د در زمينه بازرگاني 40 ،درصد صنعت و 3
درصد نيز معدن فعال بودهاند ،و حدود  27درصد نيز

یا عضو اتاق نبوده یا در ساير زمينههايي كه ذكر نشده
فعال بودهاند.
2ـ عوامل موثر

از پاسخگويان خواسته شده است كه هر يك از 17
عامل و مولفه موثر بر اجرا و پيشبرد شعار «توليد ملي»
را مطالعه كرده و برحسب اهميت آنها نمراتی از  1تا
 5دهند ،كه اهميت خيلي كم نمره  1و اهميت خيلي
زياد نمره  5گرفته است .نتايج برحسب يافتهها به شرح
جدول و نمودار شماره یک است.
مش��اهده ميش��ود كه مهمترين مولف��ه موثر بر
توليد ملي از نظر اعضاي اتاق ،در درجه اول گسترش
رقابت و ش��فافيت در اقتصاد است ،پس از آن ،بهبود
و اص�لاح روابط خارجي قرار ميگي��رد .اجراي قانون
و بهبود ش��اخص فضاي كس��بوكار و سپس تأمين
زيرس��اختهاي ارتباط��ي و اطالعات��ي در رتبههای

جدول شماره  :1یک نظر اعضا در باره میزان اهمیت هر یک از مولفههای تاثیرگذار بر اجرا و پیشبرد “تولیدملی”
خيلي كم

كم

متوسط

زياد

خيلي زياد

شاخصاهميت

مولفه
1

گسترش رقابت و شفافيت در اقتصاد

6

5

9

43

129

17/7

2

بهبود و اصالح روابط خارجي کشور

9

3

10

32

137

14/6

3

اجراي قانون بهبود شاخصهاي فضاي کسبوکار

7

5

20

54

102

13/6

4

تأمين زيرساختهاي ارتباطي و اطالعاتي

5

8

24

59

90

13/3

5

تسهيل در تأمين نقدينگي شرکتها

6

11

34

46

91

9/9

6

اصالح قانون کار و نظام تأمين اجتماعي

7

10

38

56

79

8/9

7

عدم دخالت نهادهاي غير اقتصادي در امور فعاالن کسبوکار

10

10

18

34

114

8/7

8

حذف و كاهش تصديگري دولت

12

6

22

46

103

8/4

9

جلوگيري از قاچاق

14

7

27

41

102

7/0

10

متوازن کردن تعرفههاي واردات

9

11

41

66

64

6/7

11

افزايش مشوقهاي صادراتي

9

16

34

55

77

6/1

12

کارآمدي دستگاههاي نظارتي و قضايي

12

13

34

40

90

5/9

13

محدود کردن فعاليتهاي شرکتهاي شبهدولتي

11

19

25

43

92

5/5

14

نوسازي تکنولوژي با حمايت دولت

14

14

31

62

70

4/8

15

نظام ارزي شناور مديريت شده

14

14

36

59

63

4/4

16

عدم دخالت دولت در قيمتگذاري

16

19

31

43

82

4/1

17

کاهشمالياتها

14

20

60

47

49

3/0

خيلي زياد ×  + 2زياد
*شاخص اهميت از تقسيم _________________ به دست آمده است.
خيلي كم ×  + 2كم

*

نمودار شماره :یک نظر اعضا در باره میزان اهمیت هر یک از مولفههای تاثیرگذار بر اجرا و پیشبرد “تولیدملی”
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1ـ گسترش رقابت و شفافيت در اقتصاد

18

3ـ اجراي قانون بهبود شاخصهاي فضاي کسبوکار

16

2ـ بهبود و اصالح روابط خارجي کشور
4ـ تأمين زيرساختهاي ارتباطي و اطالعاتي

14

5ـ تسهيل در تأمين نقدينگي شرکتها
6ـ اصالح قانون کار و نظام تأمين اجتماعي

12

8ـ حذف و كاهش تصديگري دولت

10

10ـ متوازن کردن تعرفههاي واردات

8

12ـ کارآمدي دستگاههاي نظارتي و قضايي

6

9ـ جلوگيري از قاچاق
11ـ افزايش مشوقهاي صادراتي
13ـ محدود کردن فعاليتهاي شرکتهاي شبهدولتي

4

14ـ نوسازي تکنولوژي با حمايت دولت
15ـ نظام ارزي شناور مديريت شده

2

16ـ عدم دخالت دولت در قيمتگذاري
17ـ کاهش مالياتها

شاخصاهميت

7ـ عدم دخالت نهادهاي غير اقتصادي در امور فعاالن کسبوکار

مولفه

9 10 11 12 13 14 15 16 17

8

 -3عامل سوم ارايه برخي از مشوقها و امتيازات به
فعاالن اقتصادي است كه اهميت اين عامل از دو عامل
قبلی بسيار كمتر است .متاسفانه و به طور معمول در
اظهارات رسمی بیشتر بر ضرورت استفاده از این عامل
تاکید میشود عاملی که کمترین اهمیت را در بهبود
اوضاع اقتصادی دارد ولی مسئولین عالقهمند هستند
که از شاخصهای این عامل بیشتر استفاده کنند در
حالی که اگر به دو عامل قبلی توجه نشود این عامل نیز
کارایی الزم را نخواهد داشت.

7

6

5

4

3

2

1

0

بع��د قرار ميگيرند كه ش��اخص همه آنه��ا باالتر از
 10اس��ت .در نقطه مقابل كمترين اهميت به كاهش
مالياتها داده شده است .اين نكته بسيار مهمي است
كه اعضاي اتاق ،مجموعهاي هستند كه در مقایسه با
ديگران بايد نسبت به اخذ ماليات حساستر باشند ،ولي
كماهميتترين موضوع را كاهش مالياتها دانستهاند
كه اين نشاندهنده دقت نظر پاسخگويان و عدم توجه
به منافع شخصي و کوتاهمدت در اظهار نظر نسبت به
مسائل اصلی کشور است.
با اس��تفاده از ش��يوههاي آماري (تحليل عاملي)
مشخص ميش��ود كه  17پاسخ مذكور را ميتوان در
ذيل سه مولفه اصلي طبقهبندي کرد.
 -1عامل اول بهبود فضاي كسبوكار و تقويت بعد
نظارتي حکومت است .این عامل که از نظر پاسخگوبان
بیشترین اهمیت را دارد معطوف به بهبود زمینهها و
بازار و رقابت و ش��فافیت اس��ت که همیشه در اظهار
نظرات کارشناسان بر آن تاکید میشود.
 -2عامل دوم لزوم مش��غول شدن دولت به انجام
وظايف حاكميتي خود و عدم دخالت در امور تصديگري
اس��ت .اهمیت ای��ن عامل پس از عامل اول اس��ت .و
درخواس��ت فعاالن اقتصادی از دولت در پرداختن به
وظایف اصلی آن که اصطالحا وظایف حاکمیتی نامیده
میشود.

60

جدول شماره دو

50

3ـ اميد به آينده

علیرغم همه اين نظرات ،از پاس��خگويان خواسته
ش��ده اس��ت اعالم كنند كه« :چقدر اميدواريد كه در
ماههاي آينده سياس��تهاي جاري كش��ور در جهت
تحقق شعار “توليد ملي باشد؟»
نتایج را در جدول و نمودار شماره دو میبینیم .در

صورتي كه ش��اخص اين پاسخ را مشابه جدول پيش
محاسبه كنيم 7/5 ،خواهد شد ،به عبارت ديگر نسبت
تعداد كساني كه اصال اميدي به بهبود اين سياستها
ندارند يا اميدشان اندك است ،به كساني كه به ميزان
زي��اد و خيلي زياد اميد دارند كه اين سياس��تها در
جهت حمايت از توليد ملي دگرگون ش��ود 7/5 ،برابر
اس��ت ،و اين نشاندهنده يأس و نااميدي پاسخگويان
از بهبود اوضاع است .نااميدي اصلي از بهبود اوضاع از
سوي كساني است كه مولفه اصلي را در بهبود اوضاع
اقتصادی کشور لزوم کوچک ش��دن دولت و اشتغال
آن ب��ه انجام وظايف حاكمیتي و عدم دخالت در امور
تصديگري ابراز داش��تهاند ،در واق��ع اين گروه چندان
امي��دي ندارند كه دولت به اين سياس��ت روي خوش
نش��ان دهد ،در مقابل كس��اني كه بيش از ديگران به
بهبودي اوضاع اميد دارند ،آناني هس��تند كه سیاست
مشوقهاي دولتي را به نسبت مهمتر دانستهاند.

كساني كه بيش از
ديگران به بهبودي
اوضاع اميد دارند،
آنانيهستند
كه سیاست
مشوقهايدولتي
را به نسبت مهمتر
دانستهاند

نمودارشماره:2
میزان امید پاسخگویان به این که در ماههای آینده سیاستهای جاری کشور همسو با شعار “تولید ملی” شود

70

خيلي زياد

3

30

زياد

14

تاحدودي

52

نگر
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اندك

60

10

اصال ً

45

جمع

174

شماره سیزدهم  /خرداد و تیر 91

20

پاسخ
اصال

0
اندک

تاحدودی

زیاد

خیلی زیاد

تعداد

پاسخ

تعداد

40

19

اشتغال و بیکاری

پرونده ویژه

اهمیتاشتغال
برای جوانان
کشور بیش از هر
نیاز دیگر آنان
است ،و اگر این
نیاز در حد معقول
تامینمیشد،
شاید فشار آنان بر
تقاضای آموزش
عالی نیز کم
میشد.همچنین
تامین این نیاز
مشکلی به نام
ازدواج را برای
جوانانکمرنگتر
مینماید.اما
وضعیت اشتغال در
ایران به طور کلی
و برای جوانان به
طور خاص مناسب
نیست

اشتغال و بیکاری
مسئله اقتصاد ایران

 22هفتخوان اشتغال در ایران
داود دانشجعفری

 29ابهام در تحوالت نرخ مشارکت و نرخ بیکاری
حسن طائی

 24ظرفیت باالی اشتغال در صنایع تبدیلی کشاورزی
بهروز فروتن

 33به زمان نیاز داریم
علیسنگینیان

بوکار
 24اشتغال ،توسعه و بهبود فضای کس 
محسنایزدخواه

 34اشتغال ،متغیر بحرانی اقتصاد ایران
محمدخوشچهره

 25اشتغالکاملممکننیست
جمشیدعدالتیان

 36نهادهای بازار کار و حمایت از نیروی کار
زهرا کریمی

 26اولویت اول :مهار تورم یا ایجاد اشتغال
احمد میدری

جوانان  ،اشتغال و نرخ بیکاری
گردیده است.
وضعیت اش��تغال در س��ال  90نیز بهتر از سال 89
گزارش نش��ده است .بیکاری جوانان شهری  29درصد
بوده .بیکاری زنان جوان نیز حدود  46درصد است که
رقم بسیار باالیی است .همه اینها در حالی است که نرخ
فعالیت در سالهای اخیر کاهش یافته و از رقم  38در
صد در پاییز  89به  36در صد در پاییز  90رسیده( )2که
نشاندهنده ناامیدی مردم و جوانان از یافتن شغل و در
نتیجه خروج از بازار کار است.
روشن است که با استناد به این نتایج میتوان گفت
ک��ه الگوی اصلی بیکاری در ایران علیه افراد ش��هری،
جوانان و زنان اس��ت ،به طوری که بیکاری زنان جوان
شهری حدودا  4برابر نرخ بیکاری مردان کشور است.
گرچه در س��الهای آینده با کاه��ش نرخ در تعداد
جوانانی که به بازار کار وارد میش��وند (به دلیل کاهش
ش��دید در نرخ زاد و ولد در دهه  )70انتظار میرود که
از شدت بیکاری این نس��ل کاسته شود ،اما این امر به
شرطی محقق میش��ود که تعداد متناسبی از مشاغل
عرضه ش��ود .در حالی که نتایج سرش��ماری سالهای

1/46

2/99

2/88

0/85

1/88

2/27

0/52

1/45

2/30

0/41

0/97

1/57

0/11

0/48

0/73

منبع :سرشماریهای سالهای  1375 ،1365و  ،1385مرکز آمار ایران
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار 1390

نیروی کار ،بهار  ،1389مرکز آمار
ایران.
 -2چکی��ده نتایج طرح آمارگیری
نیروی کار ،پاییز ،1390مرکز آمار
ایران.
 -3سرشماریهای سالهای 1375
و  1385و ط��رح آمارگیری نیروی
کار ،بهار  ،1389مرکز آمار ایران.

نگر
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1375

1385

1390

در حالی که
نتایجسرشماری
سالهای 1385
و طرح آمارگیری
 1389نشان
میدهد که تعداد
مشاغل در کل
کشور در 20/5
میلیون شغل ثابت
مانده است ،با
ادامه روند فعلی
انتظار میرود که
بر مشکل اشتغال
جوانان دامن زده
پی نوشتها:
 -1چکی��ده نتایج طرح آمارگیری شود
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اهمیت اشتغال برای جوانان کشور بیش از هر نیاز
دیگر آنان اس��ت ،و اگر این نیاز در حد معقول تامین
میشد ،شاید فشار آنان بر تقاضای آموزش عالی نیز کم
میشد .همچنین تامین این نیاز مشکلی به نام ازدواج را
برای جوانان کمرنگتر مینماید .اما وضعیت اشتغال در
ایران به طور کلی و برای جوانان به طور خاص مناسب
نیست .فارغ از این که این وضعیت ناشی از چه دالیلی
باشد آثار و عوارض خاص خود را دارد.
نتایج نشان میدهد که روند بیکاری پس از جنگ
تحمیلی رو به کاهش نهاده بود ،اما مجددا در سالهای
اخیر و با ورود خیل عظیم جوانان (ناشی از زاد و ولد زیاد
سالهای اولیه انقالب) به بازار کار و عدم سرمایهگذاری
و ایجاد زمینههای مناس��ب در مشاغل جدید ،مجددا
سیری افزایشی را طی کرده است .همچنان که دیده
میشود ،در سال  ،1385بیش از  77درصد از جمعیت
بیکار شهری را جوانان  15تا  29سال تشکیل میدهند،
به عبارت دیگر شدت مسئله برای جوانان بسیار فراتر
از گروههای دیگر اس��ت .این وضع از برخی جهات در
سالهای اخیر تشدید هم ش��ده است برای نمونه در
بهار س��ال  ،1389نرخ بیکاری در
کل کش��ور و مناطق ش��هری به مقایسه تعداد کل بیکاران با جوانان بیکار 1365-1390
ترتی��ب  14/6و  17/0درصد بوده
1365
سال
اس��ت و برای مردان و زنان نیز به
1/82
جمعیت بیکار کل کشور(میلیون نفر)
ترتیب  11/9و  25/2درصد است.
1/07
جمعیت بیکار در مناطق شهری(میلیون نفر)
اما این نرخ برای جوانان کش��ور و
جوانان ش��هری ب��ه ترتیب 26/1
0/68
کل
تعداد جوانان ( 15تا  29ساله)
درصد و  30/0درصد اعالم ش��ده
0/51
پسر
بیکارشهری(میلیوننفر)
است ،و برای مردان و زنان جوان به
0/17
دختر
ترتیب  20/6و  44/3درصد برآورد
()1

 1385و ط��رح آمارگیری بهار  1389نش��ان میدهد
که تعداد مشاغل در کل کشور جمعاً در  20/5میلیون
شغل ثابت مانده است .بنابراین با ادامه روند فعلی انتظار
میرود که بیش از پیش بر مشکل اشتغال جوانان دامن
زده ش��ود .نکته حائز اهمیت تعارضی است که در روند
وضعیت آموزش و اشتغال دختران دیده میشود .طی
دهه گذشته از یکسو حضور دختران در آموزش عالی
با رشد چشمگیری افزایش داشته است و از سوی دیگر
شاخص بیکاری آنان نه تنها بهبود نیافته ،بلکه با روند
افزایشی کامال ملموسی مواجه بوده است .در حالی که
نرخ بیکاری زنان  15تا  29ساله شهری در سال ،1375
برابر  30درصد بوده است ،این نرخ در سال  1385به 38
()3
درصد و در سال  1389به  44/3درصد رسیده است.
این افزایشها در حالی رخ داده است که تعداد مشاغل
برای دختران جوان ش��هری از  384هزار شغل در سال
 1375ب��ا  3/3برابر افزایش به  1/26میلیون ش��غل در
سال  1385رسیده است ،که رشد بسیار باالیی است ،اما
به دلیل حضور سریعتر دختران در بازار کار کماکان نرخ
بیکاری آنان رو به افزایش است.
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اشتغال و بیکاری

پرونده ویژه

هفتخوان اشتغال در ايران
شناخت كافي از عوامل مؤثر بر اشتغال ما را در نوشتن نسخه مناسب براي كاهش مشكالت ياري ميدهد
كش��ور در اين س��الها بين  66تا  82ميليارد دالر در
نوس��ان بوده اس��ت ،در حالي كه ميزان واردات كاال و
خدمات نيز در سالهاي اخير نيز بين  75تا  90ميليارد
دالر بوده اس��ت .با توجه به اينكه حدود  75درصد از
كاالهاي وارداتي (كمت��ر از  60درصد مجموع واردات
كاال و خدمات) به كش��ور از نوع كاالهاي سرمايهاي و
واسطه اس��ت و به عنوان نهاده توليدي مورد استفاده
ق��رار ميگيرد ،بنابراي��ن ميتوان نتيج��ه گرفت كه
وضعيت رونق اقتصادي ايران و آثار آن در قالب اشتغال
تا حدود زيادي مرتبط با واردات اين نهادههاي توليدي
اس��ت و در صورتيكه به دليل كاهش قيمت جهاني
نفت و يا كاه��ش صادرات نفت ،درآمد ارزي كش��ور
دچار كمبود گردد ،از اين طريق ميتواند به مشكالت
بيكاري در كشور دامن بزند .الزم به تذكر است كه در
سالهاي اخير ايران ساليانه حدود  4ميليون بشكه در
روز نفت توليد داشته كه حدود  1.7ميليون بشكه در
روز براي مصرف داخلي و مابقي براي صادرات منظور
شده است.

كه رش��د اقتصادي پايين اي��ران نميتواند در افزايش
فرصتهاي شغلي چندان كمكي بنمايد .از طرف ديگر
تح��والت در بخشهاي اقتصادي كش��ور ،به ويژه در
بخش كشاورزي كه تحت تاثير خشكسالي است نيز در
پايين آوردن رشد اقتصادي كشور ميتواند تاثير بگذارد.
به طور كلي كاهش رش��د اقتصادي در هريك از سه
بخش خدمات ،صنعت و كشاورزي ميتواند در كاهش
رش��د اقتصادي كشور تاثير بگذارد .نمودار 3نحوه هم
حركتي بين نرخ بيكاري و رشد اقتصادي (بدون نفت)
ايران را در سالهاي اخير نشان ميدهد .همانطوري
كه مالحظه ميشود هرگاه رشد اقتصادي رو به افزايش
گذاشته ،نرخ بيكاري روندي كاهنده داشته است.

نرخ بيكاري در كشور عليرغم
استداللهاي محكمي كه در
م��ورد اهميت اش��تغال ارائه
ميش��ود كماكان باال اس��ت
و ممكن اس��ت در مواجهه با
ﺑﺎﺳﻤﻪ�� ﺗﻌﺎﻟﻲ
مشكالت جديد بازهم افزايش
داود دانش جعفري يابد .نرخ بيكاري كه در سال
�ﻛﺘﺮ ���� ��ﻧﺶ ﺟﻌﻔﺮ�
مشاور اتاق تهران  87ب��ه ح��دود  10.4درصد
رس��يده بود ممكن است در
� �� �ﻳﺮ��
س��ال جاري حتي به مرز  16درصد نيز برس��د (نرخ
مهم در
درصد).ﺑﺎﻻنكته
س��ال
بيكاري
ﻣﻤﻜﻦ
�ﺳﺖ �
14.6ﻛﻤﺎﻛﺎ�
ح��دودﺷﻮ�
���89ﺋﻪ ﻣﻲ
�ﺷﺘﻐﺎ�
�ﻫﻤﻴﺖ
ﻮ� ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ �ﺳﺘﺪﻻ�ﻫﺎ� ﻣﺤﻜﻤﻲ ﻛﻪ �� ﻣﻮ��
م��ورد وضعيت نرخ بيكاري باال بودن بيكاري در ميان
�ﺳﻴﺪ�از ﺑﻮ�
10.4
ﺣﺪ��
ﺳﺎ�به87
ﺑﻴﻜﺎ�� ﻛﻪ
��ﺻﺪاست.
رس��یده
درصد
مرزﺑﻪ25
�� كه
اس��ت
ﻣﺸﻜﻼ� ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ�ﻫﻢ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ .ﻧﺮ� جوانان
كشش اشتغال به رشد اقتصادي :كشش اشتغال
ط��رف ديگر با توجه ب��ه اينكه نرخ مش��اركت زنان
درصدﻣﻮ��
ﻣﻬﻢ ��
��ﺻﺪ(.
ﺣﺪ��و 14.6
افزايش89
ﺑﻴﻜﺎ�� ﺳﺎ�
ﺟﺎ�� ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺮ� �� 16ﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ )ﻧﺮ�
به رش��د اقتص��ادي يعني اينكه ب��ا يك درصد
ﻧﻜﺘﻪزمان
مرور
قاعدت��ا به
اس��ت،
در حال
نكته مهم در مورد
افزايش در رشد اقتصادي كشور ،چند درصد به اشتغال
متقاضيان شغل در ميان زنان رو به افزايش ميگذارد،
ﺟﻮ�ﻧﺎ�نرخ
وضعيت
�ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮ� �� 25ﺻﺪ �ﺳﺖ �� .ﻃﺮ� �ﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ �ﻳﻨﻜﻪ
� ﺑﺎﻻ ﺑﻮ�� ﺑﻴﻜﺎ�� �� ﻣﻴﺎ�
كشور افزوده خواهد ش��د؟ در سالهاي اخير به لطف
ل��ذا با فرض تداوم وضعيت س��اير متغيرها اين پديده
بيكاري باال بودن
وفور درآمدهاي نفتي ،كشور در مجموع از فناوريهاي
شد.ﺑﻪسؤال
بيكاري
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ�در نرخ
افزايش بيشتر
�ﻓﺰ�ﻳﺶ
خواهد ��
ﻣﻴﺎ� �ﻧﺎ�
ﺷﻐﻞ ��
باعث ��ﺻﺪ
�� ﺣﺎ� �ﻓﺰ�ﻳﺶ �ﺳﺖ� � ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ� ﺑﻤﺮ�� �ﻣﺎ�
سرمايه بر استفاده نموده است و لذا ميزان كشش اشتغال
بيكاري در ميان اساس��ي در اينجاس��ت كه براي كاهش نرخ بيكاري
رش�د اقتصادي :هر قدر رش��د حقيقي اقتصاد به رشد اقتصادي در ايران در حد پايين  0.35تخمين
مؤثر بر
شناخت كافي
بايد كرد؟
ﺳﺌﻮ��
عوامل ﺷﺪ.
ﺑﻴﻜﺎ��از ﺧﻮ�ﻫﺪ
داشتن �� ﻧﺮ�
�ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﭘﺪﻳﺪ�چهﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
� ﺗﺪ��� �ﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ
�ﻳﻦكه
است
جوانان
كشور بيشتر باشد ،به ميزان فرصتهاي شغلي زده ميشود .به عبارت ديگر هر  3درصد رشد اقتصادي
به مرز 25درصد اشتغال در اقتصاد ايران ما را در نوشتن نسخه مناسب
�ﺷﺘﻐﺎ�ي��
ﻋﻮ�ﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ
ﻛﺎﻓﻲ ��
ﺷﻨﺎﺧﺖ
براي��ﺷﺘﻦ
ﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ�� ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮ� ﺑﻴﻜﺎ�� ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮ��
�ﻗﺘﺼﺎ� نيز افزايش خواهد يافت .متاس��فانه در سالهاي اخير در اي��ران ،تنها ميتواند حدود  1درصد به فرصتهاي
دهد.
بيكاريﺑﺮياري م
ناشي از
مشكالت
كاهش
رسیده است .از نمودارهاي  1و  2وضعيت نرخ بيكاري ايران در مقايسه اقتصاد ايران ،ميزان رشد اقتصادي كافي دست نيافته شغلي موجود اضافه نمايد .در صورتي كه ايران بتواند
مشاركتﻧﺮ�
وضعيت �ﺿﻌﻴﺖ
ﻧﻤﻮ���ﻫﺎ� 2 � 1
كشورهايﻣﻲ
ﺑﻴﻜﺎ�� ﻳﺎ��
نرخﻧﺎﺷﻲبا ��
ﻣﺸﻜﻼ�
ﻛﺎﻫﺶديگر
ﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ�� طرف
اشتغال به
فناوري
استفاده از
نبوده
شغلي الزم
�ﺷﺪهاي
�����فرصت
ﭘﺎﻳﻴﻦ ايجاد
ﻧﻴﺰلذا��قادر به
است و
�ﻫﺪو.همچنين
ديگر
بعضي
رشد ��
�ﻗﺘﺼﺎ��
كشش�ﺷﺪ
كاربر،ﻛﺎﻫﺶ
هايﻛﻠﻲ
ﺑﻄﻮ�
ﮕﺬ���.
ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪبا ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑ
ﻛﺸﻮ�
�ﻗﺘﺼﺎ��
ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ �ﺳﺖ
است .رشد اقتصادي ايران در سال  87بسيار ناچيز بوده اقتصادي را به  0.70برساند ،در اينصورت ميزان رشد
مشاركت زنان نيروي كار (به تفكيك زنان و مردان) را نشان ميدهد.
ﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺸﻮ�ﻫﺎ� �ﻳﮕﺮ � ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ �ﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ ﻧﻴﺮ�� ﻛﺎ� )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ �ﻧﺎ� � ﻣﺮ���( ��
وضعيت كنوني افزايش
برابر
دو
به
ش��غلي
هاي
ت
فرص
و
88
هاي
ل
سا
است.
شده
خالصه
درصد
0.6
حد
در
و
ﻫﺮﻳﻚ �� ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎ�� ﺻﻨﻌﺖ � ﻛﺸﺎ���� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ �� ﻛﺎﻫﺶ �ﺷﺪ �ﻗﺘﺼﺎ�� ﻛﺸﻮ� ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬ���.
در حال افزايش
وابستگي اقتصاد به نفت :در سالهاي اخير ميزان  89نيز از حد  3.5درصد و  3.2درصد فراتر نرفته است مييابد .نمودار 4 -زير رابطه كش��ش اشتغال به رشد
است ،و قاعدتا به
مختلف
بيكاري
اقتص��ادي را
چشمگيري
سال 91
رسد
ﻧﺤﻮ� بهﻫﻢنظر نمي
 3 -100و لذا
متوسط صادرات كاال و خدمات ايران حدود
س��ناريوهاي�ﻫﺪ.
ﻫﺎ�در�ﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎ� ﻣﻲ
ن��رخﺳﺎ�
�ﻳﺮ��با�� ��
�ﻗﺘﺼﺎ��در)ﺑﺪ�� ﻧﻔﺖ(
تحول�ﺷﺪ
ﺑﻴﻜﺎ�� �
ﺑﻴﻦدرﻧﺮ�
ﺣﺮﻛﺘﻲ
ﻧﻤﻮ���
مرور زمان درصد ميليارد دالر بوده اس��ت .همچني��ن درآمد نفت و گاز اين زمينه صورت بگيرد و بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كشش (بين  0.35تا  )0.65نشان ميدهد .همانطوري

3

2

1

متقاضيانشغل
در ميان زنان رو به
� ﺑﻴﻜﺎ�� �ﻳﺮ�� �� ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
ﻛﺸﻮ�ﻫﺎﻧﺮ� ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ �� ﻣﺮ���
�ﻧﮓ �ﺑﻲ:
افزايش ميگذارد

ﻧﻤﻮ���  -2ﻧﺮ� ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ ﻧﻴﺮ�� ﻛﺎ� )ﺷﺎﻣﻞ �ﻧﺎ� � ﻣﺮ���(

ﻜﺎ��

ﻧﻤﻮ���  - 3ﻫﻢ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺮ� ﺑﻴﻜﺎ�� � �ﺷﺪ �ﻗﺘﺼﺎ�� )ﺑﺪ�� ﻧﻔﺖ(

�ﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ :ﻧﺮ� ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ �� �ﻧﺎ�

� ﻣﻴﺎ� ﺟﻮ�ﻧﺎ�

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮ�ﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮ� ﻫﺮﮔﺎ� �ﺷﺪ �ﻗﺘﺼﺎ�� �� ﺑﻪ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﮔﺬ�ﺷﺘﻪ� ﻧﺮ�

�ﻧﮓ ﺳﺒﺰ :ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮ� ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ

نگر
آینده
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ﺑﻴﻜﺎ�� ��ﻧﺪ� ﻛﺎﻫﻨﺪ� ��ﺷﺘﻪ �ﺳﺖ.
ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎ� ��ﺳﻴﻪ �ﻳﺮ��

نمودار 1

ﻫﻨﺪ

ﻣﺼﺮ

وضعيت نرخ بيكاري ايران در مقايسه با

ﺑﺮ�ﻳﻞ

نمودار 2

نرخ مشاركت نيروي كار (شامل زنان و مردان)

ﺧﺪﻣﺎ�
نرخ ﻛﺎﻻ �
ﺻﺎ����
�ﻗﺘﺼﺎ�
�ﻳﺮ�� ﺣﺪ��  100ﻣﻴﻠﻴﺎ�� �ﻻ� نمودار 3
مردان
مشاركت در
ﺑﻪ ﻧﻔﺖ �� :ﺳﺎ�ﻫﺎ� �ﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰ�� ﻣﺘﻮﺳﻂ آبي:
كشورها
�� -1ﺑﺴﺘﮕﻲساير

اقتصادي
ﻳﻚو رشد
بيكاري
بين نرخ
حركتي
�ﻗﺘﺼﺎ�� :ﻛﺸﺶ �ﺷﺘﻐﺎ� ﺑﻪ �ﺷﺪ هم
مشاركت در زنان
 -3ﻛﺸﺶ قرمز:
آبي :متوسط نرخ بيكاري
�ﻓﺰ�ﻳﺶ �� �ﺷﺪ
��ﺻﺪ
�ﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ
ﻳﻌﻨﻲ
�ﻗﺘﺼﺎ��
نرخ ﺑﻪ �ﺷﺪ
�ﺷﺘﻐﺎ�
نرخ�ﻻ� ��
ﻣﻴﻠﻴﺎ��
سبز82:
ﻛﺸﻮ� �� �ﻳﻦ ﺳﺎ�ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  66ﺗﺎ
در �
بيكاريﻧﻔﺖ
���ﻣﺪ
مشاركتﻧﻮﺳﺎ� ﺑﻮ�� �ﺳﺖ� �� ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ (بدون نفت)
متوسط
ﮔﺎ�جوانان
ميان
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦنرخ
ﺑﻮ�� �ﺳﺖ .قرمز:

�ﻗﺘﺼﺎ�� ﻛﺸﻮ�� ﭼﻨﺪ ��ﺻﺪ ﺑﻪ �ﺷﺘﻐﺎ� ﻛﺸﻮ� �ﻓﺰ��� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ�
ﻣﻴﺰ�� ������ ﻛﺎﻻ � ﺧﺪﻣﺎ� ﻧﻴﺰ �� ﺳﺎ�ﻫﺎ� �ﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ  75ﺗﺎ  90ﻣﻴﻠﻴﺎ�� �ﻻ� ﺑﻮ�� �ﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ �ﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪ�� 75

�� ﺳﺎ�ﻫﺎ� �ﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ �ﻓﻮ� ���ﻣﺪﻫﺎ� ﻧﻔﺘﻲ� ﻛﺸﻮ� �� ﻣﺠﻤﻮ� �� ﻓﻨﺎ���ﻫﺎ� ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻧﻤﻮ�� �ﺳﺖ � ﻟﺬ�
��ﺻﺪ �� ﻛﺎﻻﻫﺎ� �����ﺗﻲ )ﻛﻤﺘﺮ �� �� 60ﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮ� ������ ﻛﺎﻻ � ﺧﺪﻣﺎ�( ﺑﻪ ﻛﺸﻮ� �� ﻧﻮ� ﻛﺎﻻﻫﺎ� ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ�� �
ﻣﻴﺰ�� ﻛﺸﺶ �ﺷﺘﻐﺎ� ﺑﻪ �ﺷﺪ �ﻗﺘﺼﺎ�� �� �ﻳﺮ�� �� ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  0.35ﺗﺨﻤﻴﻦ ��� ﻣﻲﺷﻮ� .ﺑﻌﺒﺎ�� �ﻳﮕﺮ ﻫﺮ �� 3ﺻﺪ �ﺷﺪ
��ﺳﻄﻪ �ﺳﺖ � ﺑﻌﻨﻮ�� ﻧﻬﺎ�� ﺗﻮﻟﻴﺪ� ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻗﺮ�� ﻣﻲﮔﻴﺮ�� ﺑﻨﺎﺑﺮ�ﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮ�� ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ �ﺿﻌﻴﺖ ��ﻧﻖ �ﻗﺘﺼﺎ��

كه مالحظه ميش��ود با افزايش كش��ش ،نرخ بيكاري
كاه��ش مييابد .همانطوريكه مالحظه ميش��ود با
انتخاب فناوريهاي كاربر و افزايش كشش از  0.35به
 ،0.65نرخ بيكاري رو به كاهش ميگذارد.

4

بود .بنابراين با هدف جلوگيري از افزايش تورم و همچنين
فراهم آوردن زمينه مناسب براي اجراي طرح هدفمندي،
دولت از همان سال  1387سياستهاي پولي انقباضي را
آغاز نمود .در سال  86ميزان اعتبارات بانكي ارائه شده به
بخ��ش خصوصي كه در حد  33.3درصد توليد ناخالص
داخلي همان س��ال بود ،در سال  87به يكباره به 11.4
درصد و در سال  88به  12.2درصد تقليل داده شد .اين
پديده اگرچه تورم را در سال بعد به  8.10درصد تقليل
داد ،اما رشد اقتصادي كشور را نيز به حد نازل  3.5درصد
پايين آورد كه طبعاً با پايين آمدن رشد اقتصادي ،ميزان
فرصتهاي شغلي هم به همان ترتيب پايين آمد .نكته
جالب در اين رابطه اين است كه با كاهش اعتبارات بانكي
به مشتريان ،ميزان معوقات بانكي نيز به طرز بيسابقهاي
تا حد  500هزار ميلي��ارد ريال افزايش يافت .به عبارت
ديگر بعضي از مشتريان كه از گرفتن اعتبار جديد بانكي
نااميد شده بودند سعي كردند از بازپرداخت بدهي خود
به بانك اس��تنكاف كنند .به نظر ميرسد دولت بايستي
ب��راي ايجاد ثبات اقتص��اد كالن ،از اف��راط و تفريط در
سياستهاي پولي پرهيز كند.
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موجودي انبار :آنچه كه در هر اقتصادي توليد ميشود
به چهار طريق مصرف ميشود -1 :مردم  -2بنگاههاي
اقتصادي  -3دولت  -4ص��ادرات .اگر مصرف كل اين چهار
مورد كمتر از ميزان توليد ساليانه كشور باشد ،در اينصورت
گفته ميش��ود ك��ه به موجودي انبار كش��ور افزوده ش��ده
اس��ت و اگر مصرف كل باالتر از ميزان توليد ساليانه باشد،
گفته ميش��ود كه موجودي انبار كشور كاهش يافته است.
بررس��يهاي موجود در مورد اقتصاد ايران نشان ميدهد كه
همواره ميزان موجودي انبار در س��طح بااليي قرار دارد و در
حاليكه اين نسبت در اقتصاد جهاني حدود  2.3درصد است،
در اقتصاد ايران در سالهاي  88 ،87و  89بترتيب 11.1 ،9
و  11.8درصد رس��يده است و برآوردهاي اوليه حاكي از آن
اس��ت كه تغيير در موجودي انبار در سال  90نيز از مرز 15
درصد عبور نموده است .افزايش در موجودي انبار به مشابه
كاهش رشد اقتصادي عمل ميكند و گويي بخشي از توليد
كشور مورد استفاده قرار نميگيرد .در زمان جنگ تحميلي
اين نسبت به نزديك  18درصد رسيده بود .دولت براي ثبات
اقتصاد كالن بايد تدابيري اتخاذ كند و اين نسبت را كاهش
دهد .يكي از سياستهاي اين است كه هزينه نگهداري كاال
نسبت به بازده انبار كردن كاال بيشتر شود.

وضعيت رونق
اقتصادي ايران
و آثار آن در
قالب اشتغال تا
حدود زيادي
مرتبط با واردات
اين نهادههاي
توليدي است و
در صورتيكه به
دليل كاهش قيمت
جهاني نفت و يا
كاهش صادرات
نفت ،درآمد ارزي
كشور دچار كمبود
گردد ،ميتواند به
مشكالتبيكاري
در كشور دامن
بزند

ﺗﺮﻛﻴﻪ

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎ�ﺗﺮﻛﻴﻪ

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎ�
��ﺳﻴﻪ

�ﻳﺮ��

��ﺳﻴﻪ

�ﻳﺮ��

ﻫﻨﺪ

ﻣﺼﺮ

ﻫﻨﺪ

ﻣﺼﺮ

ﭼﻴﻦ

ﺑﺮ�ﻳﻞ

5

ﭼﻴﻦ

6

ﺑﺮ�ﻳﻞ

بهرهوري :هرقدر بهرهوري اقتصاد ايران افزايش
يابد ،با سرمايه و نيروي كار موجود در اقتصاد،
ميزان رشد اقتصادي كشور افزايش مييابد .نمودار 5
تغييرات ساليانه بهرهوري كل عوامل توليد (مجموع
س��رمايه و نيروي كار) را طي سالهاي اخير نشان
ميدهد .همانطوريكه مالحظه ميشود در بعضي
از سالها بهرهوري كل عوامل توليد در ايران منفي و
در مواردي نيز مقدار آن ناچيز بوده است .الزم بذكر
است تاثير بهرهوري در رشد اقتصادي در مقايسه با
تاثير سرمايهگذاري فيزيكي در رشد اقتصادي ،با توجه
به تجربه كشورهاي در حال توسعه (به ويژه آسياي
جنوب شرقي) به مراتب بيشتر است .همچنين نمودار
 6ميزان توليد سرانه (برحسب برابري قدرت خريد)
شاغلين در كشورهاي مختلف را طي دوره -2008
 1990نش��ان ميده��د .همانطوريك��ه مالحظه
تامين مالي بنگاهها :بنگاهها براي ايجاد رش��د
ميشود توليد سرانه شاغلين در ايران در مقايسه با
اقتصادي و اش��تغال ،نيازمند منابع مالي الزم
ماخذ:
عربس��تان و تركيه و روسيه پايينتر است .از طرفي
نمودار  7بخش��ي از واقعيت پايي��ن بودن بهرهوري هستند .نظام مالي اقتصاد ايران متكي به بانك است.
IMF, Country Report No. 10/76, March. 2010
ايران را در قالب ش��دت انرژي در مقايسه با بعضي ديگر اشكال تامين مالي بنگاهها در كشورهاي ديگر
IMF, Country Report No. 11/241, AUG. 2011
از كشورهاي ديگر نش��ان ميدهد منظور از شدت را ميت��وان تامين مال��ي از طريق منابع خارجي و يا
Macroeconomics, (5th ed.), Blanchard
ان��رژي ،ميزان انرژي مورد اس��تفاده بابت يك واحد بورس ذكر نمود در حاليك��ه در ايران فعال نبوده و
موان�ع و تنگناهاي توليد در اقتص�اد ايران ،بانك
توليد ناخالص داخلي باشد .همانطوريكه مالحظه تنها بانكها هستند كه در زمينه تامين مالي مشاركت
مركزي جمهوري اسالمي ايران ،خرداد 1387
ميشود بين سالهاي  1971تا  2007شدت انرژي دارند .مس��ئله معوقات بانكي موجب گرديد ،توانايي
در اي��ران رو به افزايش ب��وده و در حاليكه در اكثر بانكها در تامين مالي بنگاههاي اقتصادي زير سئوال
رونديﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ�
ﺑﻴﻜﺎ��
كش��ورهاﻧﺮ�
ﻧﻤﻮ��� � -4ﺿﻌﻴﺖ
�ﺷﺘﻐﺎ� ﺑﻪ برود .نسبت معوقات بانكي به كل وامهاي داده شده
ﻛﺸﺶداشته
كاهش��ي
چين و��هند
مثل
�ﺷﺪ �ﻗﺘﺼﺎ��
است .همانطوريكه مالحظه ميشود ،در سالهاي ( )NPLكه در سال  86به ميزان  16.9رسيده بود و
 0.35ﺑﻪ در س��الهاي  87و  88به ميزان  19.1درصد و 18.1
چين،
با
مقايسه
در
ايران
در
انرژي
ش��دت
گذشته
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮ�ﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮ� ﺑﺎ �ﻧﺘﺨﺎ� ﻓﻨﺎ���ﻫﺎ� ﻛﺎ�ﺑﺮ � �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻛﺸﺶ ��
ﻧﻤﻮ���  -6ﻧﻤﻮ��� ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮ�ﻧﻪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮ�ﺑﺮ� ﻗﺪ�� ﺧﺮﻳﺪ
بانكها
شرايطي نه
يافت.
افزايش
ﺧﺮﻳﺪ
تنهاﻗﺪ��
ﺑﺮ�ﺑﺮ�
چنينﻦ )ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﺳﺮ�ﻧﻪ ﺷﺎﻏﻠﻴ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
درصد ﻧﻤﻮ���
عربستان ،تركيه و برزيل باالتر بوده و انتظار ميرود ﻧﻤﻮ��� -6
 �0.65ﻧﺮ� ﺑﻴﻜﺎ�� �� ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﮔﺬ���.
نمودهﺳﺎ�
�� (1990
ﻗﻴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ
را دچار ﺑﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒمسئله تامين
ﻫﺎ�بلكه
است
جدي
اختالل
اين وضعيت نامناسب بعد از اجراي طرح هدفمندي
ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ  �� (1990ﺳﺎ�ﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ
مالي بنگاههاي اقتصادي (به ويژه در بخش خصوصي)
يارانهها تا حدودي بهبود يابد.
را با بحران مواجه نمود .دولت بايد تدابيري اتخاذ كند
سياستهاي پولي :در سال  87ميزان تورم ساليانه كه نظام بانكي از اين وضعيت ش��كننده نجات پيدا
كش��ور به  25.4درصد رسيد .اين پديده ناشي از كند تا بانكها بتواند به رس��الت خود در تامين نياز
 -4ﺑﻬﺮ���� :ﻫﺮﻗﺪ� ﺑﻬﺮ���� �ﻗﺘﺼﺎ� �ﻳﺮ�� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ� ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ � ﻧﻴﺮ�� ﻛﺎ� ﻣﻮﺟﻮ� �� �ﻗﺘﺼﺎ�� ﻣﻴﺰ�� �ﺷﺪ �ﻗﺘﺼﺎ��
سياستهاي انبس��اطي بيرويه در سالهاي قبل از  87مالي بنگاهها عمل كند .سياستهاي تكليفي دولت
نمودار�� ��6ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺪ� �ﻧﺮ�� �� ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ �� ﻛﺸﻮ�ﻫﺎ�
��� �ﻳﺮ��
ﺑﻬﺮ�
��ﻗﻌﻴﺖ
ﺑﺨﺸﻲ
ﻣﺠﻤﻮ�7
ﻧﻤﻮ���-
مورد
ويژه در
بانكي ،به
تس��هيالت
��� ﻛﻞدر زمينه
هدفمندي
ﺗﻐﻴﻴﺮ�� طرح
توجه 5ب��ه اجراي
ديگر با
طرف
ﻛﺸﻮ� ب��ود.
مسكن ﻃﻲ
ﺑﻮ����
ﭘﺎﻳﻴﻦﻛﺎ�(
ﻧﻴﺮ��
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ�� �
ﻃﺮﻓﻲ)
ﻋﻮ�ﻣﻞ ��ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮ�
ﻧﻤﻮ���-
ﻳﺎﺑﺪ.
�ﻓﺰ�ﻳﺶاز ﻣﻲ
ﺑﻬﺮ�بانكي
نظام
موجود به
مش��كالت
گرديده.
ﻃﺮﻓﻲباعث
يارانهه��ا در ايران ،يكي از نگرانيهاي دولت قبل از آغاز �� مهر
ﻛﺸﻮ�ﻫﺎ�
(برحسبﺑﻌﻀﻲ ��
شاغلينﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
�ﻧﺮ�� ��
توليدﺷﺪ�
نمودارﻗﺎﻟﺐ
��� �ﻳﺮ�� �� ��
ﺑﻮ��
��ﻗﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺑﺨﺸﻲ ��
ﻧﻤﻮ���7 -
برابري قدرت
سرانه
�ﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎ� ﻣﻲ�ﻫﺪ ﻣﻨﻈﻮ� �� ﺷﺪ� �ﻧﺮ��� ﻣﻴﺰ�� �ﻧﺮ�� ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺑﺎﺑﺖ ﻳﻚ ��ﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ��ﺧﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
�ﻫﺪ.
افزايشﻣﻲ
�ﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎ�
بدنبال افزايش قيمت حاملهاي انرژي عميقتر شود.
تورم
ﺳﺎ�ﻫﺎ�طرح،
خريد به قيمت ثابت  )1990در سالهاي مختلف
�ﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎ� ﻣﻲ�ﻫﺪ ﻣﻨﻈﻮ� �� ﺷﺪ� �ﻧﺮ��� ﻣﻴﺰ�� �ﻧﺮ�� ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺑﺎﺑﺖ ﻳﻚ ��ﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ��ﺧﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻤﻮ��� � -5ﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮ���� ﻛﻞ ﻋﻮ�ﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ �� �ﻳﺮ��
ﺸﺶ �ﺷﺘﻐﺎ� ﺑﻪ
ﻃﻲ ���� 1989-2005

ﻧﻤﻮ��� -7ﺷﺪ� �ﻧﺮ�� )ﻋﺮﺿﻪ �ﻧﺮ�� ﺑﺎﺑﺖ ﻳﻚ ��ﺣﺪ "!
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮ�ﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮ� ﺑﻴﻦ ﺳﺎ�ﻫﺎ�  1971ﺗﺎ  2007ﺷﺪ� �ﻧﺮ��

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮ�ﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮ� �� ﺑﻌﻀﻲ �� ﺳﺎ�ﻫﺎ ﺑﻬﺮ���� ﻛﻞ ﻋﻮ�ﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ �� �ﻳﺮ�� ﻧﻤﻮ��� -7ﺷﺪ� �ﻧﺮ�� )ﻋﺮﺿﻪ �ﻧﺮ�� ﺑﺎﺑﺖ ﻳﻚ ��ﺣﺪ "!
ﻛﺸﺶ ��  0.35ﺑﻪ
ﻣﻨﻔﻲ � �� ﻣﻮ���� ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪ�� �� ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮ�� �ﺳﺖ.

�� �ﻳﺮ�� �� ﺑﻪ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺑﻮ�� � �� ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ �� �ﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮ�ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﭼﻴﻦ �

�� �ﻳﺮ�� �� ﺑﻪ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺑﻮ�� � �� ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ �� �ﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮ�ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﭼﻴﻦ �
ﻫﻨﺪ ��ﻧﺪ� ﻛﺎﻫﺸﻲ ��ﺷﺘﻪ �ﺳﺖ.
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ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻃﺮ� �ﻳﮕﺮ ﺑﺎ
�ﺟﺮ�� ﻃﺮ�
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ﻗﺒﻞ ��
ﺳﺎ�ﻫﺎ�
�ﻳﻦ��ﻳﻪ ��
��� ﺑﻲ
�ﻧﺒﺴﺎﻃﻲ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ� ﻳﺎﺑﺪ.
ﺣﺪ��� ﺑﻬﺒﻮ�
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اشتغال و بیکاری

پرونده ویژه

بهروز فروتن
مسئولمرکز
تحقیقاتصنایع
غذایی

ظرفیت باالی اشتغال در صنایع تبدیلی کشاورزی
مبارزه با بیکاری ،صنایع غذایی و کشاورزی ،و برخی موانع موجود
باتوجه ب��ه آمار و امکانات موجود هماکنون به طور
مستقیم حدود  400هزار نفر در واحدهای تولید مواد
غذایی مشغول به همکاری هستند و از آنجا که روند
پیش��رفت هر جامعه به افزایش س��هم صنایع غذایی
بستگی دارد ،موارد ذیل از وظایف اصلی حرکت نوین
صنایع غذایی است:
 -1جذب نیروی انسانی
 -2جذب محصوالت کشاورزی مازاد
 -3تامین خوراک مردم
 -4تعادل در نگهداری مواد غذایی در فصول غیر قابل
دسترسی

اشتغال
توسعه
و بهبود
فضای کسبوکار
در آغاز دوره فالکت
چه باید کرد؟

محسن ایزدخواه
معاونحقوقی
وپارلمانیپیشین
تامیناجتماعی

 -5تنظیم قیمت بازار
 -6جلوگیری از قحطی
 -7امر صادرات که بسیار مهم خواهد بود
استحضار داشته باشیم که هماکنون بیش از 100
میلیون تن محصوالت کشاورزی تولید میشود که در
آینده در س��ال  1404بالغ بر  300میلیون تن خواهد
بود .در واقع در چش��مانداز  20س��اله با کس��ر مقدار
مص��رف روز بیش از  200میلیون تن مازاد محصوالت
کشاورزی خواهیم داشت .با در نظر گرفتن جذب 20
میلیون تن در حال حاضر ،با این روند در چشمانداز 20
س��اله صنایع غذایی میتواند بیش از  200میلیون تن

جذب محصوالت کشاورزی در صنایع تبدیلی را داشته
باش��د که با یک محاسبه ساده  10برابر ایجاد اشتغال
را در برخواهد داش��ت و این امر مقدس پیش آمده در
صنایع غذایی و کشاورزی به اشتغال نیروهای بیشتری
در صنایع جانبی مثل ترانزیت ،سردخانه ،انبار و مراکز
تولید و توزیع میانجامد .الزم به ذکر است این آمار فارغ
از جذب نیروهای انسانی در بخش کشاورزی است.
در دنی��ا ماهیت وجودی صنای��ع غذایی از اهمیت
خاصی برخوردار اس��ت ،با توجه به اشارات باال هر چه
افزای��ش بهرهوری در کار فراهم ش��ود ناهنجاریهای
اجتماع در حالت س��قوط قرار میگیرد و صعود در امر

یکی از مهمترین
س��ؤاالتی که در
مباحث توس��عه در دهههای
اخیر مطرح ش��ده این است که
جایگاه و پایگاه انسان در مولفههای
توسعه چیست؟ برخالف گذشته
که به جایگاه و نقش انس��ان
در مس��یر توس��عه بسیار
سطحی و مکانیکی نگاه
میشد ،اکنون این باور
ایجاد ش��ده اس��ت که
اساسا توس��عه مجموعهای
از تالشها و کوش��شهای
انسانها اس��ت در دگرگونی
محیط به منظور رفع نیازهای
خود و تامین امنیت .بر همین اساس
اس��ت که امروز از س��رمایه انسانی به
عنوان ارزش��مندترین و گرانبهاترین عامل در
توسعه سخن به میان میآید .ابن خلدون از متفکران
به نام و صاحبنظران قرن هشتم ،نیز در کتاب خود که
مشهور به «مقدمه ابن خلدون» است به نقش بیبدیل
انسان در توسعه اشاره کرده است .بنابراین ،یکی از وجوه
مشارکت انسان در امر توسعه وجه اقتصادی مشارکت
اوست که این مقوله را میتوان تحت عنوان «اشتغال»
نام نهاد و روی دیگر سکه اشتعال را هم میتوان بیکاری
خواند.بیکاریارتباطیتنگاتنگبامهمترینموانعتوسعه
دارد ،رابطه بیکاری با فقر ،مهاجرت روس��تایی ،بحران
محیطزیست و اختالل در شکلگیری و انباشت سرمایه
اجتماعی مهمترین مولفههایی است که نظریهپردازان
را به این نتیجه میرساند که اگر بخواهند یک برخورد
جدی وهمه جانبه با ریشههای توسعهنیافتگی داشته
باش��ند باید ب��ه دنبال ایجاد فرصتهای ش��غلی مولد
باشند .تجربیات جهانی و حداقل استانداردهایی که در
چارچوب مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار صادر
شده است سازوکاری سه جانبه را طراحی کردهاند که در
واقع محصول یک بلوغ جهانی به حساب میآید .مطابق
این س��ازوکار مشارکت افراد در سرنوشت خود و کشور

به اندازهای اهمیت دارد که دولتها آگاهانه و داوطلبانه
از بخشهایی از قدرت انحصاری خودش��ان صرف نظر
میکنند و آن را با ش��رکای اجتماعی خودشان تقسیم
میکنند .مطابق این دیدگاه افزایش بیکاری و در ادامه
آن ،کنار زدن تشکلهای کارگری و کارفرمایی در امور
تولید دودش به چش��م خود دولت میرود ضمن اینکه
فرصتهای توسعه را هم از جامعه دریغ میکند.
آمارتیا س��ن اقتصاددان برجس��ته هندی که به
«وج��دان و مادرت��رازی اقتصاد» معروف اس��ت
در س��ال  ،1997در مقالهای تحت عن��وان «نابرابری
و بیکاری در اروپای معاصر» از وجوه مختلف مس��ئله
بیکاری سخن گفته و تبعات آن را در نابرابری ،تولید،
مهارت ،سیاست و ...مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار
داده اس��ت .وی اش��اره میکند« :منطق توزیع درآمد
پولی که شخص از طریق پرداختهای بالعوض دولت
دریافت میکند دقیقا مانند درآمدی است که از طریق
اشتغال به دس��ت میآید .این تصور متعلق به کسانی
اس��ت که از آثار جدی و بیشمار بیکاری بر سرنوشت
خ��ود و آث��ار اجتماعی آن آگاهی ندارند و نس��بت به
اشتغال حساسیت کافی نشان نمیدهند ».از ظاهر این
کالم آمارتیا س��ن استنباط میشود که بیکاری ظاهرا
فقط منشا محرومیت فرد از کسب درآمد میشود ،اما از
منظر اقتصاد ملی ،بیکاری به معنی اتالف قدرت تولید
هم است .چرا که بیکار شدن بخشی از ظرفیت تولید
یعن��ی عدم تحقق مقداری از تولید ملی بالقوه .باضافه
اینکه با افزایش بیکاری به اعتبار مس��ئولیتهایی که
دولت در برابر شهروندان دارد یک بار مالی مضاعفی هم
روی دوش دولت قرار میگیرد.
مطالعات گستردهای در خصوص ابعاد فاجعهآمیز
و اجتماع��ی بی��کاری صورت گرفته که نش��ان
میدهد بیکاریهای طوالنیم��دت روحیه بیارادگی
در افراد را تش��دید میکند و باعث شکلگیری بحران
هویت در افراد بیکار میش��ود .چنی��ن فردی نه تنها
انس��جام و همبس��تگی و همدلی در درون خانواده را
تهدید میکند بلکه به واسطه حاکمیت روحیه بدبینی
و غیرمنصفانه دانستن همهچیز ،ارزشهای اجتماعی را
هم به چالش میکشد .در اغلب مطالعاتی که در ایران
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3

اشتغال کامل ممکن نیست
همکاری در یک مجموعه سهجانبهگرا
صنایع غذایی و کشاورزی و ایجاد اشتغال مفید ،موجب
آرامش هر جامعهای است .اگر به آمار توجه داشته باشیم
امکانات طبیعی ،انسانی و خدماتی با شرط رعایت حفظ
مدیریت اصولی بیشترین امکان جذب نیروی کشاورزی،
غذایی و خدمات مربوطه را در پی خواهد داشت.
بپذیریم که ایجاد شغلهای کاذب ،بعنوان تقویت
بیگاری شناخته میشود و مطلوب نخواهد بود .بدانیم
که ما ایرانیان و غالب کش��ورهای پیشرفته از دیرباز از
بستر صنایع کش��اورزی و غذایی هویت خود را حفظ
کرده و شایس��ته اش��تغال ،صادرات و اقتصاد پوینده و
افتخارآفرین برای ایران خواهیم بود.

4

5

دیدگاه جامعه (دولت)

بدیهی است اگر در کشوری اشتغال کامل به وجود
نیاید بدان معنا اس��ت که کل ظرفیت نیروی انسانی
کشور استفاده نشده و درآمد ملی از میزانی که میتواند
باشد ،کمتر است .از منظر دیگر عدم اشتغال کامل به
معنای آن است که خانوادهها تحت فشار اقتصادی قرار
دارند و از نظر انسانی و اجتماعی و حتی صلح داخلی
و خارجی مخاطرهانگیز اس��ت؛ لذا در اکثر کشورهای
جهان در قانون اساس��ی دولت ملزم شده است که یا
خود اش��تغال ایجاد کند یا بستر الزم را برای این امر
مهیا سازد و به همین دلیل نیز دولتها باید پاسخگوی
عدم ایجاد اش��تغال یا می��زان بیکاری غیرطبیعی در
جامع��ه خود باش��ند .در حال حاض��ر اقتصاددانان و
سیاستمداران میدانند که دستیابی به اشتغال کامل
دیگر امکانپذیر نیس��ت و در جامعه همیشه عدهای
که جویای کار هستند موفق به یافتن کار نمیشوند.
ای��ن امر در ادوار تجاری به خص��وص در دوران رکود
تشدید میشود و از منظر دیگر به دلیل تغیرات سریع
فناوری و اقتصادی مل��ی و جهانی دیگر کمتر امکان
این وجود دارد که یک نفر در تمامی دوران اش��تغال
خود بتواند در یک شغل باقی بماند؛ لذا به دولتها نیز
وظیفه بازآموزی ،بیمه بیکاری و ایجاد نوعی چتر تامین
اجتماعی گسترده نیز سپرده شده است.
دیدگاه کارآفرینان

نتیجهگیری

در این مقاله کوتاه بعض��ی از نقطه نظرات دولت،
کارآفرینه��ا و کارپذیران ارایه ش��ده و م��وارد فراوان
دیگری وجود دارد که میبایس��ت به آن پرداخت که
از ظرفیت این مقال خارج اس��ت .با در نظرگرفتن این
کاس��تی اجازه میخواهم یک نتیجهگیری کلی ارایه
کنم .دولت ،کارآفرینها و کارپذیران در یک مجموعه
سه جانبهگرا میباید در حدود مسئولیتهای خود برای
ایجاد اشتغال ،حفظ اشتغال ،بهبود شرایط اشتغال و
روابط بین خود همکاری داشته باشند.
دولت میباید بس��تر الزم را در زمینه آموزش��ی
و ایج��اد محیط کس��بوکار بهتر فراه��م کند و به
عن��وان ناظر در روابط بین کارآفرین��ان و کارپذیران
ش��رکت کند و اگر الزم باش��د با ارایه لوایح قانونی،
در سیاس��تگزاریها مشارکت کند .تشکلهای کار
آفرین��ی و کارپذیران هم باید با درنظر گرفتن منافع
ملی عمل کنند ،تا هم بنگاهها رشد یابند و هم ایجاد
اش��تغال گردد .و اگرچه داش��تن شغل حق قانونی و
شناخته ش��ده برای هر جویای کاری است ،ولی این
امرنباید منجر به آن شود که مسئولیت فردی مورد
توجه قرار نگیرد و همه مس��ئولیت اش��تغالزایی بر
دوش دولت و کارآفرین گذاشته شود .به زعم نگارنده
با نگرش سه جانبهگرا و شناخت حدود مسئولیتها و
وظایف میتوان به بررسی بازارکار در ایران پرداخت و
راه حلهای مناسب ارائه کرد.

جمشیدعدالتیان
عضوسابق
هیئتنمایندگان
اتاقتهران

دولت میباید
بستر الزم را در
زمینهآموزشی
و ایجاد محیط
کسبوکاربهتر
فراهم کند و اگر
الزم باشد با ارایه
لوایح قانونی ،در
سیاستگزاریها
مشارکتکند.
تشکلهای
کار آفرینی و
کارپذیران هم باید
با درنظر گرفتن
منافع ملی عمل
کنند

نگر
آینده

در اکثر کشورهای توسعهیافته که مبتنی بر اقتصاد
بازار و رقابت ،س��اختاراقتصادی خود را شکل دادهاند،
دولت به تصدیگری اقتصادی مبادرت نمیکند و این
وظیف��ه را خود مردم به عهده دارن��د .در این جوامع،
س��رمایهگذاران و کارآفرینان نقشی کلیدی در ایجاد
بنگاههای اقتصادی و لذا ایجاد اشتغال و تولید دارند.
اگرچ��ه در برخی جوامع دولت خ��ود بزرگترین
کارفرما اس��ت ولی اش��تغال دولتی بیشتر در زمینه
نظارتی ،آموزش��ی ،نظامی و ستادی بوده و در زمینه
بن��گاه داری وظیف��ه دول��ت ایجاد محیط مناس��ب
کسبوکار اس��ت ،محیطی که در آن فضا برای رشد
کارآفرینان (سرمایهگذاران) فراهم باشد.
هربنگاهدار در مرحله اول باید بنگاهی سودده و با
قابلیت رقابت و رشد ایجاد کرده و در مرحله دوم برای
توس��عه آن برنامهریزی کند .در این راس��تا کارآفرین
میتواند ایجاد اشتغال کند یا در بعضی از مواقع تعدیل
نیرو کند؛ لذا کارآفرین��ان در روابط اقتصادی خود با
نیروی انسانی باید انعطاف داشته باشند .هم به دنبال
جذب نیرو باش��ند و هم تعدی��ل نیرو که البته هر دو
م��ورد برای بنگاهدار هزینه برمیدارد .اما عدم انعطاف
در روابط با نیروی انسانی هزینهای حتی معادل مرگ

دیدگاه کارپذیران

داشتن ش��غل برای یک جویای کار حقی قانونی،
اجتماعی و اخالقی است که در صورت محقق نشدن
این حق ش��اهد مش��کالت اجتماعی و فقر در جامعه
خواهیم بود .هر خان��واده باید بتواند امرار معاش کند
و حق سرپرس��ت خانواده است که بتواند با کارکردن
هزینههای خانواده را تامین کند .برای این امر آموزش
دیدن ،مهارت شغلی به دس��ت آوردن ،وجدان کاری
داشتن ،افزایش بهرهوری ،همدلی با مدیریت بنگاهها،
مسئولیت هر فرد است و درمقابل وظیفه ایجاداشتغال،
تامین اجتماعی رفاه همگانی ،امنیت درآمدی و شغلی
برعهده دولت و کارآفرینان است .در بازار کار ضروری
اس��ت که کارپذیران بتوانند در کنار مسئولیت فردی
خود ،مسئولیت جمعی و اهداف صنفی خود را دنبال
کنن��د .بدیهی اس��ت دوران جنگ طبقات��ی به اتمام
رسیده و اگر در تش��کلی نیرو وجود دارد ،در راستای
اهداف ملی یعنی رش��د و توسعه باید فعالیت کند .در
ب��ازار کار ،کارپذیر خود باید فعال باش��د و در کنار آن
باید عملکرد بازارکار نیز تنظیم شود تا کارپذیران ،در
راستای نیاز واقعی حال و آینده کشور مهارتهای الزم
را کسب کرده و بتوانند ش��غل مورد عالقه خود را به
دست آورند.
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صورت گرفته مشخص شده اس��ت که در اثر بیکاری
تمایل به خودکش��ی و دیگر مشکالت روحی افزایش
چش��مگیری پیدا میکند به طوریکه همواره در طی
چند دهه اخیر ویژگی مش��ترک  60درصد افرادی که
خودکشی کردهاند بیکار بودن آنها بوده است.
در اقتصاد نفتی وقتی قرار است به جای خالقیت
و نوآوری دالرهای نفتی مشکلگش��ا میشوند و
گروههای ذینفعی همواره دنبال آزادسازیهای افراطی
واردات هس��تند .این جریان هم در درون دولت و هم
بیرون دولت وجود دارد و با یکدیگر تعامل و خواسته یا
ناخواسته ضربات مهلکی بر انباشت سرمایه انسانی وارد
میکنند .برآوردها نشان میدهد به ازای هر یک میلیارد
دالر کاالی وارداتی قابل تولید در داخل کشور یکصد
هزار فرصت شغلی از بین میرود.
در مقطع کنونی که کشور از تورم باال و نرخ قابل
توجه بیکاری رنج میبرد به طوری که مجموعه
این دو ش��اخص از ع��دد  30فراتر میرود (این رقم در
نظریات اقتصادی آغاز دوره فالکت نام میگیرد) دولت
بای��د یک نظام دیدهبانی و شناس��ایی قوی وکارامد به
منظور محافظت از فرصتهای شغلی موجود و هم یک
ساختار انگیزشی برای جلب مشارکت سرمایهگذاران
در ام��ر تولید ایجاد کند و این دیدهبانی در فرایندهای
تصمیمگی��ری و تخصیص منابع نقش جدی داش��ته
باشد تا به سهولت سیاستهای اشتغالزدایی در دستور
کار قرار نگیرد .اش��تغال مولد و پایدار نیز قطعا نتیجه
ترغیب انگیزههای س��رمایهگذاران است و انگیزههای
سرمایهگذاری نیز به شدت تحت تاثیر فضای کسبوکار
ق��رار دارد .یکی از مهمترین وج��وه ایجاد اختالل در
فضای کس��بوکار تغییرات پی در پی در سیاستها و
دامن زدن به فضای رانتجویی در سطح اقتصاد کالن
و بیاعتنایی به فساد مالی است .بنابراین مسئله بهبود
فضای کسبوکار با همه پیچیدگیهایی که دارد باید
تبدیل به یک مس��ئله خطیر ملی شود و همه نسبت
به آسیبهایی که به فضای کس��بوکار وارد میشود
حساس باش��ند و س��ازوکارهایی برای مهار رویههای
اختاللزا در فضای کس��بوکار تدارک دیده شود .راه
اشتغال از بهبود فضای کسبوکار میگذرد.

در این مقاله کوتاه س��عی نویسنده بر آن است که
موضوع اشتغال را از سه دیدگاه کلی دولت (جامعه)،
کارآفرین و کارپذی��ر ارایه کند و از این طریق به یک
دیدگاه مشترک دست یافته و حدود مسئولیتها در
مورد مقوله اشتغال را نشان بدهد.

بن��گاه را دربردارد .م��واردی همچون بیمههای تامین
اجتماعی ،قانون کار و الزامات دیگر باید در راس��تای
چابکی بنگاهها در صحنه اقتصادی تدوین شوند.
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اشتغال و بیکاری

پرونده ویژه

اولویت اول:
مهار تورم یا ایجاد اشتغال؟
گفتوگوی «آیندهنگر»
با احمد میدری
عظیم محمودآبادی

عکس :امید ایرانمهر

در ش�رایط فعلی به نظر شما مس�ئله اصلی اقتصاد ما
بحران اشتغال است یا مسئله تورم؟

مختل بودن
برنامهریزی
تولید ،ضرورت
باال رفتن نرخ
بهره به تناسب
نرخ تورم و به تبع
آن کاهش میزان
سرمایهگزاری
در نهایت به
آسیبدیدگی
اشتغالمنجر
میشود

نگر
آینده
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اقتصاددانان در مجموع به دو دسته تقسیم میشوند و به
دنبال این تقسیمبندی جهانی در ایران هم پیروانی برای هر
کدام از این گروهها به وجود آمده است .گروه اول معتقد هستند
که در هر اقتصادی و تحت هر شرایطی اولویت نخست اقتصاد،
کنترل تورم است اما گروه دوم اینگونه نمیاندیشند و به باور
آنها در هر اقتصادی وضعیت متفاوتی وجود دارد و مثال در
کشوری ممکن است که اش��تغال اولویت اول اقتصادی آن
کشور و در کشور دیگر تورم اولین اولویت اقتصادی آن باشد.
برای نمونه اگر تورم باالی  30درصد باشد ،به باور گروه دوم
کارشناسان مهار این تورم باید به هدف اصلی سیاستگذارن
اقتصادی تبدیل شود اما در کشورهایی که نرخ تورم کمتر از
این میزان باشد اولویت اقتصاد باید بر اشتغال متمرکز شود.
آنهایی که معتقد هس��تند که در هر شرایطی تورم ،اولین
اولویت هر اقتصادی هست دلیل آن را اینگونه بیان میکنند
که تورم دارای آثار منفی بسیاری است و باعث افزایش قیمت
کاالهای مختلف نسبت به یکدیگر در کوتاهمدت میشود و در
نتیجه موجب میشود که تولیدکنندگان از انتخاب یک خط
مشی صحیح ناتوان بمانند .مختل بودن برنامهریزی تولید،
ضرورت باال رفتن نرخ بهره به تناس��ب ن��رخ تورم و به تبع
آن کاهش میزان س��رمایهگزاری در نهایت به آسیبدیدگی
اشتغال منجر میشود که این مسئله از مهمترین آثار و تبعات
تورم است .همچنین همراه با افزایش سطح قیمتها نرخ ارز
هم به ناگزیر باید تعدیل ش��ود چرا که در غیر اینصورت به
افزایش واردات و کاهش صادرات منجر خواهد ش��د که در
نهای��ت موجب به وجود آمدن اخ�لال در تراز پرداختیها و
دریافتیهای بینالمللی میش��ود و به این ترتیب ما قدرت

رقابت خارجیمان را از دست خواهیم داد .اینها دالیلی است
که نشان میدهد تاکید سیاستگذاریهای اقتصادی بر مهار
تورم چقدر ضروری و الزم است و البته هشداری جدی است
که دولت به بهانه ایجاد اشتغال نباید کسری بودجه به وجود
آورد چرا که این مسئله باعث افزایش حجم پول و درنهایت به
افزایش تورم منجر خواهد شد .بنابراین گروه اول اقتصاددانان
با هر نوع سیاس��تگذاری که منجر به کسری بودجه شود
مخالف هس��تند .اما طبق تحلیل گروه دوم این قاعده برای
همه کشورها درست نیست .به باور آنها گرچه تورم از یک
حدی باالتر رود دارای آثار بسیار منفی اقتصادی خواهد بود
اما اگر هدف بر کنترل تورم متمرکز ش��ود ،اشتغال کاهش
مییابد و در جامعه رکود به وجود خواهد آمد.

ای�ن نگاه دوم بیش�تر معطوف به کش�ورهای در حال
توسعه است؟

خیر .طبق نظر آنها این مسئله در همه کشورها باید
لحاظ شود و سیاستگذاران اقتصادی باید بررسی کنند که
آیا کاهش تورم باعث رش��د نرخ بیکاری میش��ود یا نه .در
صورتی که کاهش تورم باعث دامن زدن به بیکاری شود ،بهتر
این است که تن به بیکاری کمتر با تورم بیشتر بدهیم و نباید
برای کاهش تورم ،اشتغال را قربانی کرد .اما اگر تورم از یک
حدی باالتر رود اشتغال را نیز با مشکالت جدی مواجه خواهد
کرد و به افزایش بی��کاری خواهد انجامید .به همین جهت
است که نمیتوان قاعدهای یکسان در نظر گرفت و بگوییم که
مثال همیشه مسئله تورم در اولویت اقتصاد قرار دارد .این نظر
اقتصاددانان کینزی و نئوکینزی است .گروه اولی که به آنها
اشاره کردم و گفتم که طبق نظر آنها در هر شرایطی مسئله
تورم در اولویت قرار دارد ،در واقع اقتصاددانانیاند که طرفدار
مکتب شیکاگو هستند .سخن طرفداران مکتب شیکاگو در

با وجود اینکه تورم هر روز به صورت
فزایندهای در حال افزایش است اما
همچنان اشتغال یکی از اصلیترین
مسائل اقتصادی کشور است .به باور
احمد میدری اصالح نظام اداری و
ساختارتصمیمگیریاولیناولویت
اقتصاد ایران است .عضو هیئت علمی
دانشگاه شهید چمران معتقد است
که مدیریت ناکارآمد باعث اتالف
منابع بسیار گستردهای شده که
اشتغال را با آسیبهای جدی مواجه
کرده است .عضو کمیسیون اقتصادی
و نماینده سابق مجلس در مجلس
ششمنقدسیاستگذاریهای
اقتصادی دولت توسط کارشناسان
منتقد را از مهمترین اقدامات الزم
برای سر و سامان گرفتن وضعیت
اشتغال ،مهار تورم و سایر مشکالت
اقتصادی کشور میداند.
این مورد این اس��ت که تورم ،مانند اژدهایی اس��ت که همه
اقتصاد را میبلعد و به همین جهت تمام س��عیمان را باید
معطوف به مهار تورم و جلوگیری از افزایش آن کنیم.

به لحاظ تئوریک شما نظرات هر دو گروه بزرگ اقتصادی
را بیان کردید .برای کشور ما با توجه به شرایط فعلی ما
در جهان و همچنین وضعیت کنونی اقتصادیمان کدام
روش میتواند کاربرد بیشتر و بهتری داشته باشد؟

ببینید در کشور ما هیچکدام از این اندیشهها به تنهایی
نمیتوانند کارایی کافی و الزم را داش��ته باش��ند .طرفداران
مکتب شیکاگو که معتقد به ضرورت و اولویت تورم هستند
و بر این باورند که کنترل تورم میتواند مس��ئله اش��تغال را
نیز حل کند .یعنی ما اگ��ر بخواهیم قاعده پولی بگذاریم و
فرض کنیم که کس��ری بودجه ما برابر با صفر باشد و دولت
هم حق افزایش حجم پول را نداش��ته باش��د در اینصورت
احتماال ما در کش��ورمان با رکود بزرگی مواجه خواهیم شد.
دلیل آن هم این است که وقتی دولت در کشور ما حجم پول
را کاهش میدهد و میخواهد نوعی ریاضت اقتصادی پیش
بگیرد ،این ریاضت اقتصادی مانند انبساطهای اقتصادی که
داشته مبتنی بر سیاستهای درست نیست و بودجه خود را
به درستی اولویتبندی نکرده است .برای نمونه فرض کنید
که االن از دولت خواس��ته ش��ود و یا خودش به این نتیجه
برسد که باید سیاستهای انقباضی را دنبال کند .دولت در
این ش��رایط به احتمال زیاد بخشهایی را با کاهش بودجه
مواجه میکند که انتخابش��ان برای کاهش فعالیت ،انتخاب
مناسبی نیس��ت .برای نمونه ممکن است از بودجه آموزش
و پرورش کم کند .آموزش و پرورش هم زمانی که با کمبود
بودجه مواجه میشود تنها  2راه دارد؛ یا باید بودجه مدارس را
کاهش دهد و یا از بودجه ادارات خودش بکاهد .در این مرحله

آموزش و پرورش به جای کاهش بودجه ادارات خود ،اقدام به
کاهش بودجه مدارس میکند .در صورتی که اگر قرار باشد
که مثال ریاضت اقتصادی پیش گرفته شود قاعدتا از بودجه
آن بخشهایی باید کاسته شود که مردم در آن کمترین زیان
را ببینند و اشتغال نیز کمترین آسیب را ببیند .به همین دلیل
است که فکر نمیکنم که ساختار اداری ما ،ساختاری باشد
که بتواند ریاضت اقتصادی را به خوبی مدیریت کند.

در واقع منظورتان این است که برای ریاضت اقتصادی
هم معموال دولت شیوههایی را انتخاب میکند که خود
آن شیوه بر روی اشتغال آثار منفی دارد.

بله .همینطور است .البته توجه داشته باشید که منظور
من از دولت در واقع نظام اداری ایران اس��ت .اگر شیوههای
ریاضت اقتصادی بخواهد در ایران پیش گرفته شود احتماال
آن وازرتخانهه��ا و اداراتی که اه��داف ضروریتری دارند در
مضیقه بیشتری قرار خواهند گرفت .دلیل آن هم این است
که دولت از طرفی در نظام اداری و کارشناسی خود مشکل
دارد و از طرف دیگر گروههای ذینفعی هم در بیرون هستند
که اقدام به تغییر بودجه در جهت منافع خودشان میکنند.
شما برای نمونه کافی است به ساختن سدها توجه کنید .با
توجه به اینکه ساختن سد علیالقاعده باید برای کشور منافع
زیادی داش��ته باش��د اما با وجود اینکه بودجههای کالنی از
کشور ما صرف ساختن سد میشود اما در عمل میبینیم که
سدهای ساخته شده در کشور آنچنان که باید تامینکننده
منافع عمومی نیستند .برای نمونه به سد کرخه اشاره میکنم.
این سد با هدف آبیاری دشت ایالم و دشت خوزستان ساخته
ش��د .اما االن که نزدیک به  10سال است که از ساختن آن
س��د میگذرد میبینیم که هیچ دشتی از آن آبیاری نشده
اس��ت و دولت باز هم اقدام به سدسازی میکند .در صورتی
که اگر ساختار تصمیمگیری درست بود به جای اینکه چند
س��د دیگر ساخته شود با یک سد میتوانست دشت ایالم و
دشت خوزستان آبیاری شوند .توجه به این نکته نیز ضروری
است که اگر همین دشتهای ایالم و خوزستان آبیاری شده
بودند ایران االن در دانههای روغنی ،ذرت ،س��ویا و مواردی
از این قبیل خودکفا میش��د و کشاورزی ما با هزینه کمتر
وضع بسیار بهتری نسبت به وضعیت کنونی داشت .متاسفانه
اعمال چنین اقداماتی چیزی نیست که مختص سدسازی و
کشاورزی باشد .مثال در خصوص راهآهنسازی باید پرسید
که آیا واقعا راهآهن تهران شیراز ،جزء اولویتهای ما در این
زمینه بوده اس��ت؟ خب نمیدانیم .آیا این راهآهن درس��ت
ساخته ش��ده است؟ یقینا میدانیم که اینطور نبوده است.
در س��اختن فرودگاهها نیز چنین مشکالتی وجود دارند که
برای نمونه میتوان به فرودگاه زنجان اشاره کرد .فرودگاهی
که ساخته شده و هیچ پروازی هم در آنجا انجام نمیشود.
اینچنین اس��ت که میبینیم حجم عظیم��ی از پروژههای
عمرانی داری��م که کارکردهای الزم را برای اقتصاد کش��ور
نداشتهاند .حاال وقتی از این دولت خواسته میشود که کمتر
خرج کند میبینیم آندس��ته از پروژههایی تحت فشار قرار
میگیرند که ضروریتر هستند.

همینطور است .اگر اندیشه مکتب شیکاگو پذیرفته شود
احتماال با یک رکود بس��یار گسترده در اقتصاد ایران مواجه
خواهیم ش��د .اگر اندیشه کینزینها پذیرفته و دست دولت
برای خرج کردن باز گذاشته ش��ود در اینصورت هم خرج
کردن دولت باعث افزایش شدید تورم میشود و از سوی دیگر
وضعیت اشتغال هم چندان بهبودی نخواهد یافت .بحثی که
در اینجا توسط گروهی از اقتصادانان مطرح شده این است
که «نظام تدبیر» بر س��ایر سیاستهای اقتصادی ما اولویت
دارد .واقعیت هم این اس��ت که اگر نظام تدبیر و یا ساختار
تصمیمگیری درست نباشد و دولت در ازای خرج کردنهای
خود پاس��خگو نباش��د ،هیچکدام از سیاستهای اقتصادی
نخواهند توانس��ت ما را به نتیجه مطلوب برسانند .البته این
س��خن به معنای بیتاثیر بودن به کارگیری سیاس��تهای
مختلف نیس��ت اما واقعیت این اس��ت که نتیجه همه این
سیاستها بسته به چارچوب تصمیمگیری دارد .اولین اولویت
کش��ور ما هم در این خصوص اصالح نظام اداری و ساختار
تصمیمگیری است .برای مثال نظام بودجه ریزی ایران دارای
معایب بس��یاری است .ش��ما توجه کنید که در این سالها
بخش��ی از بودجه دولت مفقود اس��ت و زمانی که به بودجه
دول��ت نگاه میکنیم ،میبینیم که حجم عظیمی از پولها
اصال معلوم نیست به کجا رفته است .اینها چیزهایی نیست
که عدهای در خارج از کش��ور یا افرادی بیرون از نظام گفته
باشند بلکه در تحقیق و تفحصهای مجلس به اینها اشاره
شده اس��ت .یعنی وضعیت درآمدهای نفتی شفاف نیست.
بودجه دولت برای مجلس شفاف نیست و من مطمئن هستم
که بودجه وزارتخانهها هم برای رییس جمهور مش��خص و
روش��ن نیست .حتی به گمان من بودجه سازمانها و ادرات
هم برای وزارتخانههای مربوطهشان شفاف و روشن نیستند.
اینها به دلیل درست نبودن نظام حسابداری است که نتیجه
آن عدم امکان نظارت و کنترل است .در همین شرایط است
ک��ه همه تصور میکنند چیزهای��ی میدانند که بقیه از آن
بیخبرند و اتفاقا درس��ت هم هس��ت .یعنی رییس جمهور
اطالعاتی دارد که مجلس��یها ندارند ،مجلسیها چیزهایی
میدانند که مردم نمیدانند و وزیران هم از مس��ائلی باخبر
هستند که رییسجمهور از آنها بیخبر است .به همین دلیل
است که فکر میکنم اولین اولویت اقتصاد کشور ما تصحیح
نظام اداریمان اس��ت .این نکتهای اس��ت که باید در کانون
توجهات تصمیم گیرندگان اقتصادیمان قرار دهیم.

در واقع به نظر ش�ما پیش از اینکه به مرحله تعیین و
تشخیص اینکه کدام مدل اقتصادی برای ایران مناسب
است برسیم باید اساسا به اصالح نظام اداری و ساختار
تصمیمگیریپرداختهشود؟

بله .این چیزی اس��ت که توسط گروهی از اقتصاددانان
مطرح ش��ده که تحت عنوان اقتصاددانان نهادگرا شناخته
میشوند و معتقدند تا زمانی که نهاد دولت از اصالحات الزم
برخوردار نشود ،هر سیاست اقتصادی که به کار گرفته شود
جواب معکوس خواهد داد .به همین دلیل است که میآییم
خصوصیسازی کنیم ،میبینیم اساسا چیز دیگری از کار در
میآید ،میگوییم تجارت آزاد ،بعد میبینیم که درهای کشور

ببینید آنچه در کش��ور ما اجرا میشود با همه مکاتب
فاصله دارد .مثال دولت قیمت حاملهای انرژی را آزاد کرده
و این چیزی اس��ت ک��ه اقتصادانان مکتب ش��یکاگو و نئو
کالس��یکها بر آن تاکید زیادی دارند و اقتصاددانان کینزی
بر این مس��ئله به عنوان نقطه صحیح و اصلی چندان تاکید
نمیکنند .پایین آوردن تعرفهها توسط دولت نهم و دهم کاری
بود که باز هم مورد تاکید ف��راوان اقتصاددانان طرفدار بازار
است .اجرای خصوصیسازی نیز از نسخههای همان مکتب
است .اما طرفداران مکتب شیکاگو در ایران میگویند که همه
این اقدامات توس��ط دولت به طور ناصحیح و نادرست انجام
میشود .مثال آنها میگویند در خصوص طرح هدفمندی
یارانهها الزم بود که اجرای آن با یک انضباط بودجهای همراه
باش��د و دولت نباید درآمد ناش��ی از آن را دوباره به اقتصاد
تزری��ق میکرد اما دقیقا همین اقدام را انجام داد .به همین
دلیل اس��ت که واقعا نمیتوان رفتار دولت را به هیچکدام از
مکاتب اقتصادی نزدیک دانست.

به هدفمندی یارانهها اشاره کردید .در این خصوص شما
بحثی را تح�ت عنوان عدم کارای�ی در مصرف و عدم
کارایی در تولید طرح کرده بودید .اگر ممکن اس�ت با
توضیحی کوتاه در مورد این اصطالح ،بفرمایید که عدم
کارایی در تولید چه تاثیری در اشتغال خواهد داشت؟

بل��ه .این بحث��ی بود که من در خص��وص اجرای طرح
هدفمن��دی یارانهها مطرح کرده ب��ودم .چنانچه میدانید
دول��ت و کارشناس��انی که طرفدار هدفمندس��ازی یارانهها
بودند میگفتند که به دلیل پایین بودن قیمت انرژی مصرف
م��ردم و کاالهای تولیدی ما غیرکارآمد اس��ت .به باور آنها
واحدهای تولی��دی ما بیش از اندازه انرژی مصرف میکنند
و مثالهایی هم میزدند از قبیل اینکه مردم ما در زمستان
برای ایجاد تعادل در دمای منازلش��ان به جای اینکه شوفاژ
را ببندند پنجره را باز میکنند و مثال به مصرف بیرویه آب
میپردازند و یا مثال بنزین بیش از حد الزم در کش��ور ما به
مصرف میرسد.

اولین اولویت
کشور ما اصالح
نظام اداری
و ساختار
تصمیمگیریاست.
نظام بودجه ریزی
ایران دارای معایب
بسیاری است تا
جایی که بخشی
از بودجه دولت
مفقود است

در واقع آنها دلیل اتالف منابع را ارزانی انرژی در کشور
میدانستند؟

بله .همینطور اس��ت و در واقع آنها روی عدم کارایی
در مصرف تاکید میکردند .اما حرف من این بود که ما االن
دچا عدم کارایی در تولید هس��تیم که علت آن هم ناشی از
عوامل مختلفی است .به باور من افزایش قیمت حاملهای
انرژی نخواهد توانست مشکل عدم کارایی در تولید ما را حل
کن��د .به طور مثال اگر ما قیمت بنزی��ن را باال ببریم باعث
نمیش��ود که پاالیشگاههای ما تغییر خط تولید بدهند و یا
نیروگاههای برق ما اقدام به افزایش راندمان خود کنند .اتالف
منابعی که ما در بخش تولید داریم بسیار وسیعتر از بخش
مصرف اس��ت و از همه مهمتر اینکه بخش تولید به دالیل
کامال روشن قابل مدیریت است .شما توجه کنید که تمام برق
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بله .اگر پروژههایی که به برخی از آنها اشاره کردم بهتر
اجرایی میشدند خودشان به ایجاد اشتغال کمک میکردند.
وقتی ما به حجم سرمایهگزاری و نسبت آن با تولید ناخالص
داخلیمان نگاه میکنیم و میبینیم که مقدار درآمد ناشی
از آن جزء مقادیر پایینی اس��ت که در دنیا وجود دارد .شما
توجه کنید که در کشوری مانند چین برای یک واحد درآمد،

حاال برگردیم به پرسش اصلی و اینکه آیا به اعقاد شما
نظری�ه هیچکدام از دو گروه بزرگ اقتصادی به تنهایی
نمیتواند به اقتصاد ما سر و سامان دهد؟

االن رویکرد سیاس�تگذاری دولت در اقتصاد را به چه
توس�ویی میبینید؟ یعنی با توجه به اهدافی که
سم 
دولت مطرح میکند و اقداماتی که انجام میدهد ،فارغ
از نتایج آن به نظر شما دولت مهار تورم یا ایجاد اشتغال
را اولویت سیاستگذاریهای اقتصادی خود قرار داده
است؟

نگر
آینده

و هر چقدر که پروژهها ناکارآمدتر باشند ،اشتغال از آن
کمتر منتفع خواهد شد؟

سه واحد س��رمایهگزاری اما در ایران برای یک واحد درآمد
پنج واحد س��رمایهگزاری میشود .اینها به دلیل مشکالت
متعددی است که بخشی از آنها در دولت و بخش دیگر آن
در بخش خصوصی وجود دارد.

را باز میکنیم و چینیها اقتصاد ایران را در دست میگیرند و
یا اصال میگوییم اقتصاد بسته ،میبینیم که کار طور دیگری
خراب میشود .یعنی هر سیاستی که بخواهد اجرایی شود به
دلیل نادرستی نظام اداری نمیتواند به نتایجی منطقی که
برای آن سیاستها متصور است دست یافت.
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اشتغال و بیکاری

پرونده ویژه

ایران را هفتاد نیروگاه تولید میکند و ما میتوانیم این هفتاد
نیروگاه را کنترل کنیم ،روشهای تولیدشان را بهبود ببخشیم
و آنها را به سمت کارایی بیشتر تولید سوق دهیم .اما پانزده
میلی��ون خانواده را نمیتوان دفعتا تغییر الگوی مصرف داد.
ای��ن نکته از آن جهت دارای اهمیت اس��ت که حتی وقتی
قیم��ت حاملهای انرژی افزایش پی��دا میکند و مثال برق
گران میش��ود این خانوارها دس��ت به رفتارهایی میزنند
که میتواند هم به ضرر کش��ور و هم ضرر خودش��ان باشد.
چنانچه میدانیم در مناطق گرمس��یر کشور اکنون دزدی
برق شدیدا افزایش یافته و حتی به برق صلواتی مشهور شده
است .حتی اگر ما معتقد به ضرورت جلوگیری از اتالف منابع
در مصرف هستیم اما این نکته غیر قابل انکار است که این
مسئله در بخش تولید بسیار جدیتر و ضروریتر خواهد بود.
ارتباط منطقی این بحث با مس��ئله اش��تغال این است که
هرچقدر کارایی در تولید افزایش یابد ،نرخ رشد اشتغال هم
طبیعتا باال میرود و باعث میشود که ما از انرژی تلف نشده
برای تولید و گس��ترش اشتغال در کشور استفاده بیشتری
بکنیم.

چرا با توجه به اینکه تورم فزایندهای را این روزها شاهد
هس�تیم و این شرایط قاعدتا باید به افزایش اشتغال و
کاهش رکود بیانجامد اما میبینیم که مثال تولید ایران
خودرو به میزان بس�یار قابل توجهی کاهش یافته و به
طور کلی ظاهرا رکود هم پا به پای تورم در حال شدت
گرفتن است؟

خیلی از مشکالتی
که درخصوص
عدمشفافیتها
وجود دارد اتاق
بازرگانیمیتواند
در جهت رفع
و رجوع آنها
گام بردارد و
به عبارت دیگر
موتور اصالحات
اقتصادی شود

نگر
آینده
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طب��ق نظریات اقتص��ادی زمانی که رک��ود بر اقتصاد
کشوری حاکم میشود ،اگر حجم پول افزایش یابد این پول
باید توسط دولت یا بانکها به تولیدکنندگان برسد و آنها
بتوانند از این منابع استفاده کنند و تولید رونق بگیرد ،اشتغال
افزایش یابد و بیکاری کم ش��ود .ام��ا در ایران این اتفاق یا
نیفتاده و یا اگر افتاده اثر بخش��ی خیلی کمی داشته است.
دلیل آن هم این اس��ت که تولیدکنن��دهای که از بانک وام
گرفته است با موانع مختلف اداری متعددی روبهرو میشود.
دشواری صدور مجوز تولید ،حبس کاال به مدت طوالنی در
انبار به دلیل ناکارآمدی گمرک از موانعی اس��ت که بر سر
راه تولیدکنندگان قرار دارد که منجر به زیان تولید داخلی
میشود .در یک کشور اروپایی یا کشوری که از نظام اداری
س��الم و درس��تی برخوردار است تولیدکننده فقط یک ماه
کاالی خ��ود را در انبار نگهداری میکند اما اینجا به دلیل
اینکه گمرک کارایی الزم را ندارد کاال بایداز سه ماه تا شش
ماه در انبار نگهداری ش��ود .این مسائل طبیعی است که بر
تولیدکننده هزینه وارد میکند و قیمت تمام ش��ده کاال را
باال میبرد .مورد دیگرپرداخت وام توس��ط بانکها است اما
چون راه کس��بوکار بسته و از سوی دیگر راه سوداگری باز
اس��ت کسانی که موفق به دریافت وام از بانک میشوند آن
را به جای اینکه در کسبوکار سرمایهگذاری کنند با آن به
سوداگری میپردازند و طال ،زمین و ارز خریداری میکنند
که باعث باال رفتن قیمت آنها میشود .این روش به دلیل
تزری��ق نقدینگی به افزایش ت��ورم میانجامد ضمن اینکه
اشتغال هم افزایش نیافته است.

سیاست حمایت از مشاغل کوچک توسط دولت و ایجاد
بنگاههای زود بازده در چند سال گذشته چقدر موفق
بوده و آیا میتوان همچنان با این روشها به بهتر شدن
اقتصاد کشور امیدوار بود؟

دولت چه در شرایط اقتصادی کنونی و چه در هر شرایط
دیگر به نظرم مهمترین کاری ک��ه میتواند انجام دهد این
است که مباحث اقتصادی را از خطر قرمز بیرون بیاورد.

منظورتان از خط قرمز چیست؟

یعنی ش��ما ببینید در هفت ،هش��ت سال گذشته یک
اقتصاددان در صدا و س��یما به نقد کارشناسی سیاستها و
عملکرد اقتصادی دولت نپرداخته است .هیچ برنامه انتقادی
در مورد فعالیتهای اقتصادی دولت از تلویزیون پخش نشده
است .اقتصاددانانی که شما در همایش اخیر اتاق تهران دیدید
هیچکدامشان در طول هفت ،هشت سال گذشته پایشان به
صدا و س��یما باز نشده است .نه تنها آنها بلکه هیچ منتقد
دول��ت که در م��ورد بودجههای او حرفی ب��رای گفتن دارد
نتوانسته در تلویزیون حضور یابد .این نکته از آن جهت حائز
اهمیت اس��ت که به هر حال بای��د ناکارآمدی در پروژههای
عمرانی مشخص شود .بحثهایی که در مورد سدسازیها،
راهآهنها ،نیروگاهها و اتالف منابعی که در آنها وجود دارد
توسط کارشناسان این حوزهها مطرح است باید مجال بروز
پیدا کند .همانطور که پیش��تر هم اش��اره کردم قبل از هر
چیز تغییر رفتار نظام اداری ضرورت اقتصاد ایران است و این
کار ب��دون ابراز نظر منتقدان وضع موجود اقتصادی و اطالع
مس��ئوالن تصمیمگیرنده اقتصادی از نقطه نظرات آنها و
نقدهایی که دارند میسر نیست .این را هم بگویم که انتقاد از
دولت اصال به معنای انتقاد از آقای احمدینژاد نیست .اتفاقا
این نکتهای بود که چندی پیش هم در جلس��های که آقای
احمدینژاد با اقتصاددانان داشتند به خود ایشان هم گفتم.
ما باید بدانیم این سیستم فرمانپذیر نیست و فقط با دستور
دادن مسائل حل نمیشود .دولت به بانکها دستور داده که
فالن میزان از پولی که در اختیارتان قرار داده شده را باید به
صنعت اختصاص دهید اما بانکها آن را در سوداگری خرج
میکنند .این مس��ئله نمونه خوبی برای اثبات فرمانناپذیر
بودن این سیس��تم اس��ت .در حال حاض��ر اقتصاد ما تحت
کنترل نیس��ت و برای اینکه بت��وان آن را کنترل کرد باید
به قواعد آن ملتزم بود .یکی از مهمترین قواعدی که در این
خصوص وجود دارد شفافیت است .یعنی انتقاد که اساس و
بنیاد حکومتداری اس��ت باید در اقتصاد مورد پذیرش قرار
گیرد .بعد از این مرحله است که باید گاهای بعدی برداشته
شود .مسئله شایستهساالری بیتردید از مهمترین گامهایی
اس��ت که در همان نظام تدبیر که اش��اره کردم مورد تاکید
زیادی قرار گرفته است .در حال حاضر میبینیم ورود فردی
که االن در وزارت نفت مش��غول است با مدیرعاملی شرکت
ملی نفت ایران آغاز شده است .خب مشخص است که چنین
کسی نمیتواند شرکت ملی نفت ایران را اداره کند .در دیگر
شرکتهای دولتی هم معموال مدیرانی که در آنجا هستند
تخص��ص الزم را ندارند .از نفت گرفته تا ورزش ببینید چه
س��اختار مدیریتی در کشور حاکم اس��ت .اصال به باور من
مسائل اقتصادی ایران از سنخ این نیست که اگر حجم پول
کمی کاهش یا افزایش داشته باشد اتفاق عجیب و غریبی در
اقتصاد رخ دهد .البته حرف من این نیس��ت که این مسائل
مهم نیس��تند اما معتقدم که مس��ئله ما واقعا ریشهای تر از
این حرفها است.
نظرتان در مورد بحث حمایت از مشاغل کوچک و ایجاد
بنگاههای زود ب�ازده و تداوم چنین سیاس�تهایی را
نفرمودید.

ببینید این سیاس��تی بود که متاسفانه نظام اجرایی
آن را خراب کرد .خود این سیاس��تها اگر به درس��تی
اجرا میش��د ش��اید اصال وضع به گون��ه دیگری پیش
میرف��ت .البته من معتقدم که ما در ای��ران دارای یک
سری موتورهای اقتصادی هستیم که باید آنها را به راه
انداخت.

مثال؟

مثال سیس��تم بانکی و بیمهها از موتورهای اقتصادی کشور
هس��تند .برخی صنایع ما صنایع استراتژیک هستند که دولت
بای��د آنها را به حرک��ت در آورد .بانک در اقتصاد دارای اهمیت
فوقالعادهای است .یعنی اگر کشوری ،دارای بانکهایی باشد که
بتواند خدمات مالی ب��زرگ ارائه دهد و پرژههای کالن را تامین
مال��ی کند ،اقتصاد به حرکت در میآید و با مش��کالت کمتری
مواجه میشود .اما در ایران بانکها کوچک هستند و نمیتوانند
برای پروژههای بزرگ تامین اعتبار کنند و یا سرویسهای مختلف
مالی ارائه دهند و در واقع سیس��تم بانکی ما ضعیف اس��ت .این
سیستم بانکی را دولت باید با هدف حمایت از صنعت به خصوص
صنایعی که برای ما دارای جنبه استراتژیک هستند را تقویت کند
چنانچه در دهه  1340در کشورمان این کار انجام شد.

قوانین موجود را برای رفع موانع اشتغال چطور ارزیابی
میکنید؟

به نظر من مشکل ما همچنان در بخش اجرا و بعد هم
قوه قضائیه اس��ت و به لحاظ قانونی مشکل چندانی در این
زمینه فعال به نظر نمیرسد.

چرا قوه قضائیه؟

چون سیس��تم دادگاهها یکی از مش��کالت اساسی ما
در این زمینه اس��ت و در واقع آن چیزی که توان و امکان
اص�لاح قوه مجری��ه را دارد همین قوه قضائیه اس��ت .اگر
دیوان عدالت اداری کشوری دارای شعبات متعددی باشد
و به پروندهها س��ریعا رسیدگی کند ،شهرداریها ،سازمان
تامی��ن اجتماعی ،اداره کار و غیره نمیتوانند تخلف کنند.
در واقع قوه قضائیه آن نهادی است که میتواند حق مردم
را بستاند و با فسادهای نهادهای اجرایی مقابله کند .ضمن
اینکه اختالفات بخش خصوصی هم در قوه قضائیه بررسی
میشود .متاسفانه ما در قوه قضائیه با کمبود بودجه ،قضات
توانمند و متخصص روبهرو هستیم و همین مسئله باعث
شده که دستگاهها بتوانند قانون را دور بزنند و فساد زیادی
روی آورند و به باور من بخشی از ناکارآمدی قوه مجریه به
دلیل ضعف قوه قضائیه است.
و در پای�ان اینکه جایگاه و نقش بخش خصوصی را در
این پازل چطور ارزیابی میکنید و پتانسیل این بخش را
برای رونق اشتغال چطور میبینید؟

بررس��ی نقاط ق��وت و ضعف بخش خصوص��ی در این
خصوص بحث طوالنی است که مجال دیگری میطلبد اما
اگر بخواهم به اختصار سئوال شما را پاسخ دهم باید بگویم
که چون بخش خصوصی در این بس��تر موجود رشد کرده،
نقاط ضعف بسیاری دارد و الزم است که نهادی همچون اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن ،سالمسازی و توانمندسازی بخش
خصوصی را در دستور کار خود قرار دهد .توجه داشته باشیم
که ما زمانی در سالهای اول انقالب سرمایهداران را زالو صفت
میخواندیم و امروز آنها را سرمایهداران کارآفرین مینامیم.
ام��ا واقعیت این اس��ت که نه همه س��رمایهداران زالوصفت
هستند و نه همهشان کارآفریناند .هم افراد ناسالم درمیان
آنها هس��تند و هم کارآفرینان زیادی در میانش��ان حضور
دارند .اما زمانی که سالمس��ازی در بخش خصوصی رش��د
نداشته باشد ،طبیعی است که آن بخش از سرمایهداران که
زالوصفت هستند رشد خواهند کرد .یک قاعدهای در اقتصاد
وجود دارد که میگوید جنس بد در بازار غیرشفاف ،جنس
خوب را نابود میکند .به نظر من خیلی از مشکالتی که در
خصوص عدم شفافیتها وجود دارد اتاق بازرگانی میتواند در
جه��ت رفع و رجوع آنها گام بردارد و به عبارت دیگر موتور
اصالحات اقتصادی شود.

ابهام در تحوالت نرخ مشارکت و نرخ بیکاری
اشتغال در استانهای کشور چه میکند؟
جوه��ره آدم��ی را کار و
تالشهای او شکل میدهند
و ارزش��مندی حیات انسانی
به احساسی است که انسانها
هنگاممشارکتدرفعالیتهای
اقتصادی و اجتماعی به دست
حسن طائی میآورند .میل به مش��ارکت
عضوهیاتعلمی در فعالیته��ای اقتص��ادی
دانشگاهعالمه از یکس��و ناش��ی از نیازهای
طباطبائی اقتصادی خانوار و از دیگرسو
تقاضای بنگاهها برای استخدام
نیروی انسانی است .هرگاه در یک اقتصاد هر یک از این
عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات بازار
کار مواجه شود ،میتوان احتمال داد که شاخص مهمی
چون نرخ مش��ارکت به سمت کاهش میل پیدا کند.
اما گاهی اوقات ش��رایط اقتصادی به گونهای است که
تمایل به کاهش مشارکت وجود ندارد و به دلیل اینکه
بخش تقاضای بازار کار هم واکنشهای مناسبی از خود

نشان نمیدهد ،نرخ بیکاری افزایش مییابد .بنابراین
روند کاهشی یا افزایشی این دو شاخص گویای بسیاری
از تغییر و تحوالت در بازار کار است .به هرحال جمعیت
بیکار و نرخ بیکاری از هر دیدگاهی که مورد اس��تفاده
قرار گیرد  -۱ش��اخصی ب��رای ادوار تجاری و نتیجه
سیاستهای کالن اقتصادی دولتها بهشمار میرود و
نیز  -۲شاخصی برای سنجش رنج و مشقت اقتصادی
آحاد جامعه است .بهویژه اگر دوره بیکاری افراد طوالنی
شود آثار زیانبار آن بروز و جلوه بیشتری پیدا میکند.
از سوی دیگر  -۳شاخصی نیز برای عملکرد اقتصادی
اس��ت .هنگامی که نرخ بیکاری باال اس��ت ،به تبع آن
تولید نیز پایین ،درآمد سرانه کم و میزان برخورداری از
رفاه و خرسندی خانوارها نامطلوب است.
در ای��ن چارچوب هنگامی که ن��رخ  40درصدی
مشارکت جمعیت در س��نین فعالیتهای اقتصادی
کش��ور را با نرخ متوسط مشارکت در جهان که حدود
 65درصد و نرخ بیکاری  15درصدی کش��ور را با نرخ
متوس��ط بیکاری  6الی  7درصدی جهانی مقایس��ه
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میکنیم ،به وضوح آشکار میشود که میزان توانمندی
ما برای مدیریت و بهرهمندی از داراییهای انس��انی،
مناب��ع مالی (اع��م از ریال��ی و ارزی) و منابع فیزیکی
دراختیار کش��ور بسیار پایین است .این مسئله تولید
کمتر و سطح برخورداری از رفاه و خرسندی پایینتری
را در مقیاس جهانی برای ما به ارمغان میآورد.
در راس��تای آنچه طرح ش��د ،دادهها و اطالعات
مهمترین ابزار کارشناس��ان در جهت شناس��ایی آثار
و پیامدهای سیاس��تهای اقتصادی در بازار کار تلقی
میشوند .در بسیاری از جوامعی که بازار کار مطلوبی
دارند ،یعنی با کمترین میزان عدم تعادل و نرخ بیکاری
مواجه هستند ،ش��اهد بانکهای متعدد اطالعرسانی
برای پیگیری تبعات تصمیمهای اقتصادی دولتها از
یکس��و و جویندگان شغل و کارفرمایان برای تطبیق
بستههای مهارتی و بس��تههای شغلی از سوی دیگر
هس��تیم .بنابراین تعدد س��امانههای اطالعات شغلی
فینفسه مشکلی ندارد و مطلوب هم است .اما در جوامع
مورد بحث یک دستگاه دولتی مثل وزارت کار مسئول

نمودار شماره  :2تحوالت نرخ مشارکت در سالهای برنامه دوم

باید اطالعات بازار
کارساماندهی
شود ولی علیرغم
تکرار چندباره در
قوانینبرنامهها
هیچگاهنتوانستیم
تصویریصحیح
و بدون مناقشه از
وضعیت اشتغال و
سایرشاخصهای
مهم بازار کار ارائه
دهیم

جدول شماره  : 1تحوالت جمعیتی در طول سالهای 1345-1385
سال

جمعیت

جمعیت در سنین فعالیت

جمعیتفعال

نرخ مشارکت

جمعیتشاغل

جمعیتبیکار

نرخ بیکاری

1345

25.79

17.00

7.84

0.46

7.1

0.74

0.095

1355

33.71

23

9.8

0.43

8.8

1

0.102

1365

49.42

32.87

12.82

0.39

11.1

1.72

0.134

1375

60.02

45.4

16.03

0.35

14.6

1.43

0.089

1385

70.49

59.52

23.47

0.394

20.5

2.99

0.127
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جدول شماره  :2تحوالت بازار کار در طول سالهای 1384-1390

1385

70.5

58.1

23.5

0.40

20.84

2.64

11.3

1386

71.5

59.2

23.6

0.40

21.09

2.49

10.5

1387

72.6

60.2

22.9

0.38

20.50

2.39

10.4

1388

73.7

61.3

23.8

0.39

21.00

2.84

11.9

1389

74.7

62.1

23.9

0.38

20.66

3.22

13.5

1390

75.0

63.4

23.4

0.37

20.51

2.88

12.3

ماخذ :مرکزآمار ایران ،طرح آمارگیری از نیروی کار و سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن

نگر
آینده

1384

69.5

56.8

23.3

0.41

20.62

2.67

11.5
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سال

جمعیت

جمعیت در سنین فعالیت

جمعیتفعال

نرخ مشارکت

جمعیتشاغل

جمعیتبیکار

نرخ بیکاری
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اشتغال و بیکاری

پرونده ویژه

ارتباط این سامانههای متعدد است .این دستگاه مسئول،
اطالعات بازار کار را براس��اس دقیقترین شاخصهای
مورد قبول کارشناسان ملی و بینالمللی به طور فصلی
یا ماهانه تهیه و اعالم میکند.
در کش��ور ما از زمان تدوین س��ومین برنامه عمرانی
( )1342در عصر پهلوی تاکنون که دومین س��ال برنامه
پنجم در عصر جمهوری اسالمی را پشت سر میگذاریم،

همواره و به ویژه در بزنگاههای تدوین برنامهها براین موضوع
تاکید داشتهایم که باید اطالعات بازار کار ساماندهی شود
ول��ی علیرغم تکرار چندباره در قوانین برنامهها هیچگاه
نتوانس��تیم تصویری صحیح و بدون مناقشه از وضعیت
اشتغال و سایر شاخصهای مهم بازار کار ارائه دهیم .هدف
از این نوشته تاکید چند باره بر اهمیت موضوع ساماندهی
اطالعات بازار کار در کشور است.

جدول شماره  :3مغایرتها و تحوالت نرخ مشارکت در دوره  1385-1390به تفکیک استانها

1385
(سرشماری)

1385
(طرح نیروی کار)

1390
(طرح نیروی کار)

مغایرتها بین طرح نیروی کار
( )1385و سرشماری ()1385

تحوالت بر اساس طرح نیروی
کار  1390و سرشماری 1385

تحوالت بر اساس طرح
نیروی کار 1385-1390

کل کشور

39.4

40.4

36.9

1.0

2.5-

3.5-

1

آذربایجان شرقی

41.4

48.6

39.8

7.2

1.6-

8.8-

2

آذربایجان غربی

39.3

41.2

41.9

1.9

2.6

0.7

3

اردبیل

39.3

43.8

42.5

4.5

3.2

1.3-

4

اصفهان

40.0

43.1

39.6

3.1

0.4-

3.5-

5

ایالم

39.1

37.5

36.9

1.6-

2.2-

0.6-

6

بوشهر

40.0

36.4

34.1

3.6-

5.9-

2.3-

7

تهران

40.5

40.6

36.0

0.1

4.5-

4.6-

8

چهارمحال و بختیاری

39.9

37.4

36.7

2.5-

3.2-

0.7-

9

خراسان جنوبی

44.3

44.7

38.1

0.4

6.2-

6.6-

10

خراسان رضوی

40.9

40.5

36.5

0.4-

4.4-

4.0-

11

خراسان شمالی

41.7

35.1

37.8

6.6-

3.9-

2.7

12

خوزستان

34.8

36.4

33.7

1.6

1.1-

2.7-

13

زنجان

40.7

46.0

41.6

5.3

0.9

4.4-

14

سمنان

38.2

36.9

33.9

1.3-

4.3-

3.0-

15

سیستان و بلوچستان

35.0

38.1

26.1

3.1

8.9-

12.0-

16

فارس

37.3

38.1

37.3

0.8

0.0

0.8-

17

قزوین

37.5

37.8

39.8

0.3

2.3

2.0

18

قم

36.4

36.2

34.5

0.2-

1.9-

1.7-

19

کردستان

40.3

39.1

39.9

1.2-

0.4-

0.8

20

کرمان

40.1

41.7

34.3

1.6

5.8-

7.4-

21

کرمانشاه

38.2

35.9

33.2

2.3-

5.0-

2.7-

22

کهگیلویه و بویراحمد

33.3

34.3

30.2

1.0

3.1-

4.1-

23

گلستان

41.2

42.2

38.6

1.0

2.6-

3.6-

24

گیالن

41.4

43.0

38.8

1.6

2.6-

4.2-

25

لرستان

40.2

37.8

37.0

2.4-

3.2-

0.8-

26

مازندران

40.0

41.7

39.1

1.7

0.9-

2.6-

27

مرکزی

38.0

38.6

36.9

0.6

1.1-

1.7-

28

هرمزگان

37.1

31.8

32.8

5.3-

4.3-

1.0

29

همدان

38.5

41.5

37.9

3.0

0.6-

3.6-

30

یزد

43.4

44.3

35.6

0.9

7.8-

8.7-

نرخمشارکت(درصد)
ردیف

براساس اطالعات
موجودمتاسفانه
نمیتواندقیقا
تعدادمشاغل
ایجاد شده
در سالهای
 1385-1390را
برآورد کرد .اما بر
اساس اطالعات
طرح آمارگیری از
نیروی کار تعداد
شاغالن ایران از
 20.8میلیون نفر
در سال  1385به
 20.4میلیون نفر
در سال 1390
رسیده است

نگر
آینده
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استانها

منبع :مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1385و طرح آمارگیری از نیروی کار در سالهای مختلف

عرضه نیروی کار -عرضه نیرویکار از  7.84میلیون
نفردر س��ال  1345به  9/8میلیون نفر در سال 1355
رس��ید که از رش��د س��االنهای معادل ب��ا  2/3درصد
برخوردار بوده اس��ت .تعداد عرضه نیروی کار در طی
دهه  1355-65از رشدی معادل  2/7درصد برخوردار
بوده و به  12/8میلیون نفر رس��یده که در مقایسه با
دهه قبل افزایش یافته است .عرضه نیرویکار در سال
 1375به  16/0میلیون نفر و میزان رش��د آن در دهه
 1365-75به  2/3درصد رسید که در مقایسه با دهه
پیش اندکی کاهش یافته است( .جدول شماره )1
عرض��ه نیرویکار در س��ال  1385بال��غ بر 23/5
میلی��ون نفر بوده که  3.6میلیون نف��ر از آنان را زنان
تشکیل میدهند که حدود  15.5درصد از کل عرضه
است .تحول مطلوبی که در این دهه پدیدار شده عرضه
نیروی کار زنان اس��ت که در مقایس��ه با سال 1375
نزدیک به دو برابر شده است .با توجه به جمعیت فعال
زنان نرخ مش��ارکت ایشان در فعالیتهای اقتصادی و
اجتماعی تقریبا به سال  1355نزدیک است و انتظار
اینکه عرضه نیروی کار زنان در دهه  1390به دالئل
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی سرعت بیشتری به خود
بگیرد وجود دارد.
از این مباحث استفاده کرده و نتیجه میگیریم که با
توجه به عوامل موثر برعرضه نیروی کار یک جامعه که
عبارت از حقوق و دستمزد ،جمعیت در سنین فعالیت،
درآمدهای غیرکاری ،س��واد و تخصص ،وضعیت تاهل،
بعد خانوار ،پویائی اقتصاد (سطح تولید و نرخ رشد آن،
رون��ق و رکود ادوار بازرگانی) ،اقتصاد ایران که در طول
دهههای  1375-1365و  1375-1385ساالنه به طور
متوسط به ترتیب بالغ بر  320و  750هزار نفر ورودی
جدید به بازار کار داشته و در دهه  1385-1395به ویژه
در طول سالهای برنامه پنجم عرضه نیروی کار جدید
حدود  800هزار تا یک میلیون نفر را تجربه کرد.
مسئله حائز اهمیتی که در بازار کار ایران باید به آن
اش��اره کرد ،به روز نبودن دادهها و اطالعات از یک سو
و از سوی دیگر فقدان جامعیت اطالعات بازار کار است
که منشا بسیاری از تحلیلهای ناصحیح است .به طور
مشخص باید گفت که درحال حاضر دو نوع اطالعات
در بازار کار کشور در دسترس تحلیلگران و پژوهشگران
است .بخشی از این اطالعات مربوط به سرشماریهای
عمومی نفوس و مسکن در سالهای گوناگون (جدول
ش��ماره  )1و بخش��ی دیگر مربوط به طرح آمارگیری
از نیروی کار اس��ت که به طور فصلی از س��ال 1384
لغایت ( 1390جدول شماره  )2منتشر میشود .مشکل
کارشناسان بازار کار فقدان همخوانی این دو دسته از
اطالعات در این بازار است .به طور مشخص چنانکه در
جدول شماره دو منعکس شده است در طول سالهای
 1385تا  1390س��طح عرضه نیروی کار تقریبا ثابت
مانده که این مس��ئله بر خ�لاف روندهای اقتصادی و
اجتماعی کشور و گمانههای کارشناسی پژوهشگران
این حوزه مطالعاتی و حتی مقامات و مسئوالن وزارت
کار و امور اجتماعی است.
ش��اخص قابل تامل دیگری که در جدول ش��ماره
 2قابل مش��اهده است نرخ مشارکت منابع انسانی در
فعالیتهای اقتصادی اس��ت« .شاخص نرخ مشارکت
اقتصادی» ،شاید مهمترین شاخص بخش عرضه بازار
کار تلقی ش��ود .این شاخص نشاندهنده و یا تابعی از

جدول شماره  :4مغایرتها و تحوالت نرخ بیکاری در دوره  1385-1390به تفکیک استانها

1385
(سرشماری)

1385
(طرح نیروی کار)

1390
(طرح نیروی کار)

مغایرتها بین طرح نیروی کار
( )1385و سرشماری ()1385

تحوالت بر اساس طرح نیروی
کار  1390و سرشماری 1385

تحوالت بر اساس طرح
نیروی کار 1385-1390

1

آذربایجان شرقی

9.6

5.3

8.8

4.3-

0.8-

3.5

2

آذربایجان غربی

8.9

10.0

13.0

1.1

4.1

3.0

3

اردبیل

11.4

11.1

12.7

0.3-

1.3

1.6

4

اصفهان

10.5

11.0

13.2

0.5

2.7

2.2

5

ایالم

27.2

13.6

15.7

13.6-

11.5-

2.1

6

بوشهر

9.0

10.5

11.0

1.5

2.0

0.5

7

تهران

8.4

13.0

11.3

4.6

2.9

1.7-

8

چهارمحال و بختیاری

18.0

12.5

13.3

5.5-

4.7-

0.8

9

خراسان جنوبی

16.3

11.1

8.4

5.2-

7.9-

2.7-

10

خراسان رضوی

8.2

8.6

9.1

0.4

0.9

0.5

11

خراسان شمالی

8.0

7.0

12.1

1.0-

4.1

5.1

12

خوزستان

19.3

12.9

10.5

6.4-

8.8-

2.4-

13

زنجان

9.4

11.7

8.4

2.3

1.0-

3.3-

14

سمنان

8.4

10.6

10.3

2.2

1.9

0.3-

15

سیستان و بلوچستان

31.5

10.9

9.9

20.6-

21.6-

1.0-

16

فارس

11.3

13.7

18.5

2.4

7.2

4.8

17

قزوین

10.8

10.3

12.4

0.5-

1.6

2.1

18

قم

8.1

11.1

9.8

3.0

1.7

1.3-

19

کردستان

20.2

10.7

14.0

9.5-

6.2-

3.3

20

کرمان

21.0

13.4

12.1

7.6-

8.9-

1.3-

21

کرمانشاه

23.2

16.6

15.7

6.6-

7.5-

0.9-

22

کهگیلویه و بویراحمد

19.6

15.6

14.1

4.0-

5.5-

1.5-

23

گلستان

12.4

9.0

8.7

3.4-

3.7-

0.3-

24

گیالن

14.9

11.4

16.6

3.5-

1.7

5.2

25

لرستان

29.1

16.2

19.2

12.9-

9.9-

3.0

26

مازندران

10.9

8.0

10.2

2.9-

0.7-

2.2

27

مرکزی

10.4

12.5

11.0

2.1

0.6

1.5-

28

هرمزگان

12.2

7.7

11.0

4.5-

1.2-

3.3

29

همدان

12.3

13.5

12.4

1.2

0.1

1.1-

30

یزد

7.9

7.4

6.0

0.5-

1.9-

1.4-

ردیف

استانها

منبع :مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1385و طرح آمارگیری از نیروی کار در سالهای مختلف

تاکنونسعی
شده که به برخی
ناهماهنگیهاو
تضادها در سطح
بازارکار کل کشور
اشاره شود ،اما
هنگامی که به
دادهها و اطالعات
در سطح استانها
توجه کنیم به واقع
مخدوش بودن
نظام اطالعات بازار
کار در کشور خود
را نمایان میسازد

نگر
آینده

کل کشور (درصد)

12.75

11.3

12.3

1.5-

0.5-

1.0

نرخبیکاری(درصد)
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وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی یک
جامعه است .در بررسی وضع بازار کار کشورها تقریبا
میتوان گفت که هر چه این نرخ باالتر باشد ،آن جامعه
از سطح رفاهی باالتری برخوردار است ،به طور معمول
کمتر کشور پیشرفتهای را میتوان یافت که دارای نرخ
پایین مش��ارکت نیروی کار باشد؛ و برعکس به ندرت
کشورهای در حال توسعه دارای نرخ مشارکت باالیی
هستند.
نرخ مش��ارکت اقتصادی( )1در سالهای ،1345
 1365 ،1355و  1375ب��ه ترتی��ب  46،43،39و 35
درصد بوده است .همانگونه که به درستی تحلیل شده،
علت روند نزولی این شاخص در طول  3دهه مزبور به
طور عمده مربوط به افزایش جمعیت باالتر از  10سال
بوده اس��ت .البته در طول دهه های مورد بحث عرضه
نیروی کار نیز حالت افزایشی داشته ولی نه به میزانی
که بتواند بر جریان افزایشی جمعیت باالتر از  10نفر
غلبه کند ،درنتیجه از این لحاظ با کاهش نرخ مشارکت
مواجه بودهایم.
این ن��رخ با افزایش  4درص��دی در دهه -1385
 1375روند نزولی خود را پشت سرگذاشته و به 0.39
درصد رس��یده و امکان اینکه در دهه آینده به بیش
از نرخ س��ال  1355برسد دور از انتظار نیست (نمودار
ش��ماره  .)1نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک زنان و
مردان در گروه های سنی در سالهای 1345-1385
مبین این اس��ت که رفتار م��ردان در بازار کار در طی
چهار دهه قبل تغییر محسوسی نداشته است و عاملی
که عمدتا بازار کار کش��ور را با نوسانات جدی مواجه
ساخته مربوط به میزان و نحوه رفتار زنان در بازار کار
کشور بوده است.
در اینجا مجددا با همان نقص آماری پیش گفته
در مورد عرضه نیروی کار مواجه هستیم .همچنانکه
در جدول و نمودار ش��ماره  2مالحظه میش��ود طرح
آمارگیری از نیروی کار نرخ مشارکت منابع انسانی در
فعالیتهای اقتصادی را کمتر از سال  1365نشان داده
که کامال برخالف حرکت روندی این متغیر و تحلیلها
و مطالعات کارشناسی است .اگر نگاهی به روندهای این
شاخص در سطح بینالمللی داشته باشیم موضوع بهتر
تبیینمیشود.
«جمعیت در س��نین  15-64س��ال» ب��ه عنوان
«جمعیت در سنین کار» یکی از شاخصهای مهم و
استاندارد در تحلیلهای جمعیتی و بازار کار است ،این
شاخص در سال  2008در جهان معادل  65.3درصد
از کل جمعیت اس��ت .در ایران شاخص مذکور معادل
 71.1درص��د و در کره به عنوان کش��وری با باالترین
میزان ،برابر با  72.5درصد است (گزارش طرح توسعه
ملل متحد  ) 2009,UNDPاین شاخص به تنهایی
نمیتواند گویای پی��ری یا جوانی و یا پویایی بازار کار
باش��د .اما اگر در کنار نرخ مش��ارکت مورد تحلیل و
بررسی قرار گیرد ،میتواند نشان دهد که چه میزان از
منابع انسانی جامعه مورد استفاده قرار میگیرند« .نرخ
مشارکت نیروی انسانی جمعیت باالتر از  15سال» در
فعالیتهای اقتصادی در جهان در سال  2008معادل
 65درصد ،نرخ مش��ارکت در چین به عنوان کشوری
با باالترین میزان مش��ارکت معادل  74درصد و ایران
با نرخ مش��ارکت  51درصد یکی از کمترین نرخهای
مشارکت در جهان را دارد .نرخ مشارکت ،نشاندهنده

میزان استفاده از جمعیت در سنین کار در فعالیتهای
اقتصادی است و درواقع بیانگر توانایی اقتصاد و جامعه
در بهرهگیری از ظرفیت منابع انس��انی است .بدیهی
است که یکی از معیارهای تمایز جوامع پیشرفته و در
حال توسعه نیز میتواند همین شاخص باشد .نکته حائز
اهمیت در مورد این شاخص تغییرات و نوسانات بسیار
اندک آن در طول زمان است .به طور مثال این شاخص

در طول س��الهای  1980تا  2008در کشور چین از
 80درص��د به  74درصد ،برزی��ل از  62درصد به 73
درصد ،ایاالت متحده از  64به  ،65انگلستان از  60به
 ،62ک��ره جنوبی از  60به  ،61مکزیک از  57به  62و
افریقای جنوبی از  47درصد به  55درصد تغییر یافته
اس��ت .به طور اصولی عوامل متعددی باید در راستای
هم تحول یابند تا نرخ مش��ارکت در طول یک دهه 3
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اشتغال و بیکاری

پرونده ویژه

سیاستهایی
مانندسیاستهای
مربوط به اصالح
سازوکارهای
جستوجوی
شغل ،آموزش
بیکاران،ایجاد
شغل به طور
مستقیم و یا از
طریق پرداخت
یارانه دستمزد و
اشتغال،طرحهای
خود اشتغالی جزو
سیاستهایفعال
دولت در بازارکار به
شمار میروند

نگر
آینده
شماره سیزدهم  /خرداد و تیر 91

32

الی  4درصد رش��د یابد ،البته تا میزان مشخصی نرخ
مشارکت افزایش و بعد از آن در حد متعارفی که امروزه
نزدیک به  65درصد است ثابت باقی میماند.
تقاضای نی��روی کار -موضوع چالش برانگیز دیگر
تعداد مشاغل ایجاد ش��ده در طول سالهای -1390
 1385کش��ور اس��ت که این روزها در اکثر رسانهها،
مطبوعات و محافل علمی در باب آن بحث و گفتوگو
میش��ود .ب��رای ورود به این بحث مج��ددا نگاهی به
گذشته خواهیم داشت تا شاید بهتر بتوان در باب آینده
سیاس��تگذاری و برنامهریزی کرد .جمعیت ش��اغل
کشور از  7/1میلیون نفر در سال  1345به  8/8میلیون
نفر در س��ال  1355رسیده اس��ت .این تعداد با توجه
به اهداف اقتصادی به ویژه رشد تولید ناخالص داخلی
و سیاس��تهایی که در برنامههای میانمدت توسعه
اقتصادی در طول  40س��ال گذشته اتخاذ شده است
به  20.5میلیون نفر در س��ال  1385رسید .مطالعه و
بررسی تقاضای نیروی کار یا اشتغال در اقتصاد ایران
مبی��ن این اس��ت که تقاض��ای نی��روی کار در طول
سالهای  1345-1385از رش��د  2.7درصد در سال
برخوردار بوده اس��ت ،البته این نرخ رشد در طی ادوار
گذشته بسیار متفاوت و اگر با نرخ رشد تولید ناخالص
داخل��ی در دوره مش��ابه که از نرخ رش��د  4.4درصد
برخوردار است مقایسه شود مالحظه میشود اقتصاد
ایران با تفاوتهای جدی در زمینه اشتغال ،بهرهوری و
تولید در طول  40سال گذشته مواجه بوده است(.)2
براساس اطالعات موجود متاسفانه نمیتوان دقیقا
تعداد مش��اغل ایجاد شده در سالهای 1385-1390
را ب��رآورد کرد .اگر بخواهیم بر اس��اس اطالعات طرح
آمارگیری از نیروی کار در باب تعداد مشاغل ایجاد شده
در سالهای مورد بحث اظهارنظر کنیم همچنان که
در جدول ش��ماره  2ارائه شده تعداد شاغالن ایران از
 20.8میلیون نفر در سال  1385به  20.4میلیون نفر
در س��ال  1390رسیده است .این تعداد نیز مجددا با
رشد تولید ناخالص داخلی و سایر متغیرهای اقتصادی
و اجتماعی سازگاری ندارد ،بلکه با یادآوری این نکته
که اقتصاد ایران در طول سالهای پس از جنگ یعنی
از س��ال  1368تا پایان س��ال  1386از رشد متوسط
نزدیک به  6درصد برخوردار بوده و توانس��ته س��طح
اشتغال را از حدود  11میلیون فرصت شغلی در سال
 1367به حدود  21میلیون در سال  1386برساند .به
عبارت دیگر با رش��د  7.1درصدی برنامه اول توسعه،
رشد  4درصدی برنامه دوم ،رشد  5.8درصدی برنامه
سوم و رشد  6.7درصدی س��الهای  1384تا 1386
و افزایش س��طح تولی��د از  180823میلیارد ریال به
 499071میلی��ارد ریال در س��الهای 1367-1386
به قیمت س��ال  ،1376اقتصاد ایران در طول  19سال
توانسته است حدود  10الی  11میلیون فرصت شغلی
جدید ایجاد کند .خالصه اینکه کارشناسان بازار کار بر
اساس حجم تولید و عملکرد اقتصادی دهه اخیر این
واقعیت تجربی را آشکار شده میدانند که اگر اقتصاد
ایران در خط روندی خود (نرخ رشد  4الی  5درصدی)
حرکت کند ،احتمال اینکه به ازای هر یک درصد رشد
تولید ناخالص داخلی یکصد هزار فرصت شغلی جدید
ایجاد شود دور از انتظار نخواهد بود .بنابراین علیرغم
اینکه اقتصاد ایران در سالهای اخیر بر روی روی خط
روندی خود حرکت نکرده ولی با توجه به نرخهای رشد

اعالم شده برای سالهای  1386تا  1389توسط بانک
مرکزی میتوان گفت که تعداد شاغالن در سال 1390
قطعا بیش از  20.4میلیون نفر بوده است.
بر اساس دادههای سرشماری سال  1385میتوان
گف��ت که در ط��ول ده��ه  1375-1385بالغ بر 5.9
میلیون فرصت ش��غلی ایجاد شده است .اما باتوجه به
اوضاع اجتماعی و اقتصادی (رکود فراگیر ،رشد اندک
تولید ناخالص داخلی ،فضای نامناسب سرمایهگذاری
و نامساعد بودن محیط کس��بوکار )...تداوم این روند
برای س��الهای بعد از  1387محل ایراد است .تعداد
فرصتهای ش��غلی در طول سالهای مذکور با توجه
به میزان نرخ رش��د اقتصادی کشور و میزان تغییرات
بهرهوری نیروی کار به طور متوسط ساالنه حداکثر بالغ
بر  300هزار نفر برآورد میشود.
در نتیج��ه با توجه به اش��کاالت و نقائص عدیدهای
که در مجموعه اطالعرسانی بازار کار کشور وجود دارد
اظهارنظ��ر درباب وضعیت یک��ی از مهمترین بازارهای
اقتصادی که به سرنوشت بیش از بیست میلیون خانوار
ایرانی مربوط میشود بسیار دشوار است .براساس شواهد
و برآوردهای کارشناس��ی ،عرضه نی��روی کار با عرضه
جدید بیش از  800هزار نفر در طول س��الهای مورد
بحث به حدود  27میلی��ون نفر ،تقاضای نیروی کار با
احتساب ایجاد ساالنه  300هزار فرصت شغلی به طور
متوس��ط به  22میلیون نفر و در نتیجه تعداد بیکاران
قریب به پنج میلیون نفر برآورد میش��ود ،که عموما از
اقشار تحصیلکرده و جوان و به ویژه زنان هستند.
مغایرته��ا و تح��والت در باب ش��اخصهای نرخ
مش��ارکت و نرخ بیکاری -تاکنون س��عی شده که به
برخی ناهماهنگیها و تضادها در س��طح بازارکار کل
کشور اشاره شود ،اما هنگامی که به دادهها و اطالعات
در س��طح اس��تانها توجه کنیم به واق��ع مخدوش
بودن نظام اطالعات بازار کار در کش��ور خود را نمایان
میسازد .در جداول شماره  3و  4مغایرتها و تحوالت
نرخ مشارکت و نرخ بیکاری در طول سالهای -1390
 1385به تفکیک استانها درج شده است.
به طور مش��خص هیچ توجیهی برای کاهش 3.5
درصدی نرخ مشارکت منابع انسانی در اقتصاد ملی در
طول سالهای  1385لغایت  1390در دست نیست.
مغایرتها و تحوالت در خصوص نرخ مشارکت و نرخ
بیکاری بر اساس دادههای سرشماری و طرح آمارگیری
از نیروی کار در سالهای  1385و  1390در بین برخی
از اس��تانهای کشور به بیش از  10درصد میرسد .به
طور مشخص مغایرتها در خصوص نرخ بیکاری اعالم
شده توسط سرشماری و طرح آمارگیری از نیروی کار
در س��ال  1385در استانهای سیستان و بلوچستان،
ایالم ،لرستان و کردستان به ترتیب بالغ بر ،13/6 ،20/6
 12/9و  9/5درصد اس��ت .همچنین کاهش حدود 9
درصدی نرخ مشارکت در استانهای آذربایجان شرقی
و یزد و  12درصدی در اس��تان سیستان و بلوچستان
براساس طرح آمارگیری از نیروی کار در طول سالهای
 1385تا  1390از هیچ منطقی نمیتواند پیروی کند.
این تحوالت با تحلیلهای اقتصادی ،روندهای تخصیص
بودجه ،تحرکات جمعیتی ،برنامهریزیهای منطقهای
و ...به هیچوجه قابل تحلیل و توجیه نیست.
س��خن پایانی :غرض از ارائه این ج��داول ضرورت
بازنگری در نظام دادهها و اطالعات بازار کار کشور برای

بهبود نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری در سطح کل
اقتصاد و مناطق گوناگون آن بوده و با توجه به وضعیت
کلی سامانههای اطالعاتی بازار کار امکان سیاستگذاری
صحیح و کارآمد میس��ر نخواهد بود .در پایان صرفا به
این نکته اشاره میش��ود که معموال سیاستهای بازار
کار را به چهار دس��ته مختلف تقس��یمبندی میکنند
که عبارتند از سیاستهای کالن اقتصادی موثر بر بازار
کار ،سیاس��تهای فعال بازار کار ،سیاستهای تنظیم
بازار کار و سیاس��تهای حمایتی و منفع��ل بازار کار.
اما مهمترین سیاس��تی که به بازار کار کشور ما مربوط
میشود سیاستهای فعال بازار کار است و کشورهایی
که در زمینه بازار کار توفیقات زیادی را کسب کردهاند،
در مناطق مختلف خود متناسب با شرایط منطقه اقدام
به اجرای سیاستهای فعال کردهاند .این نوع سیاست،
یک رویه و یا روش برخ��ورد فعاالنه برای کاهش عدم
تعادله��ای موجود در بازار کار اس��ت .ب��ه طوری که
مهمترین سیاستهای کوتاهمدت و میانمدت دولت در
بازار کار ،سیاستهای فعال بازار کار است.
اینسیاستهامعموالبهطورمستقیموغیرمستقیم
در ایجاد و بهبود کارکرد در بازار کار موثر خواهند بود.
درواقع این نوع از سیاستها از طریق ایجاد تعادل بین
عرضه و تقاضای نیروی کار فعال ،زمینه را برای کاهش
نرخ بی��کاری در ب��ازار کار فراهم میکنند .همچنین
سیاس��تهایی مانند سیاس��تهای مربوط به اصالح
س��ازوکارهای جستوجوی ش��غل ،آموزش بیکاران،
ایجاد ش��غل به طور مس��تقیم و یا از طریق پرداخت
یارانه دستمزد و اشتغال ،طرحهای خود اشتغالی جز
سیاستهای فعال دولت در بازارکار به شمار میروند.
این سیاستها درصدد پاسخ به این پرسش هستند که
بگویند چه کسانی از این سیاستها منتفع میشوند
و هدف این سیاس��تها چه کسانی هستند و به طور
کلی بر  3عنصر اصلی اس��توار هستند .این سه عنصر
اصلی عبارتند از:
 - 1ایج��اد تحرک در عرضه نی��روی کار از طریق
آموزش و کارآموزی بیکاران ،ایجاد شغل ،پرداخت یارانه
به دستمزدها و غیره.
 - 2توسعه اشتغال با ایجاد مهارتهای جدید و با
روشهای مختلف مانند آموزشهای مجدد.
 -3افزایش کارایی بازار کار با ارائه خدمات به نیروی
کار مانند مشاوره ،کمک در انطباق شغل با مهارتهای
نیروی کار و خدمات عمومی اشتغال.
س��خن پایانی اینکه ج��ز بر پایه نظ��ام دادهای و
اطالعاتی قوی امکان اتخاذ این سیاس��تها در سطح
ملی و منطقهای در بازار کار کش��ور میس��ر نیست و
اقتص��اد ایران بدون این پایگاهه��ای دادهای حتی اگر
شرایط رکودی کنونی را نیز پشت سر گذارد و دوران
رون��ق پایداری را نیز تجربه کند ،به س��ختی بتواند از
بازارکار پویا و مطلوب برخوردار شود.
پینوشت:

 -۱نرخ مش��ارکت از تقس��یم جمعیت فعال یا عرضه
نیروی کار به جمعیت درس��نین فعالیت که در کشور
ما جمعیت باالی  10نفر قلمداد میش��ود به دس��ت
میآید.
 -۲سرش��ماريهاي عموم��ي نف��وس و مس��كن در
سالهاي مختلف و گزارشهاي اقتصادي بانك مركزي
در سالهاي گوناگون.

به زمان نیاز داریم
درباره تاثیر توسعه بازار سرمایه بر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال

باتوجیهپذیر
کردنفعالیتهای
جدید اقتصادی و
اجرای طرحهای
توسعه،کاهش
سطحاشتغال
ناشی از رشد
بهرهوریسرمایه
را جبران میکند
و حتی منجر به
خلقفرصتهای
جدیداشتغال
میشود
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تأثیر توس��عه بخ��ش مالی
ب��ر اقتص��اد مل��ی از جمله
موضوعاتی است که از گذشته
مورد توجه اقتصاددانان بوده
اس��ت .از ای��نرو ،مطالعات
متع��ددی در مورد اهمیت و
علیسنگینیان جهت این ارتباط و همچنین
مدیرعاملتامین نقش هرکدام از بازارهای پول
سرمایهامین و س��رمایه در ای��ن فرآیند،
انجام شده است .شومپیتر از
اولین اقتصاددانانی بود که این موضوع را مورد بررسی
قرار داد .او عقیده داش��ت ،اگرچه نوآوریهای فنی و
تکنیکی ،نیروی محرکه رش��د اقتص��ادی بلندمدت
کشورها هستند ،اما تداوم این نوآوریها و پیشرفتهای
فنی ،بدون وجود منابع مالی الزم ،امکانپذیر نیست.
لوین ،گلداس��میت ،شاو ،اس��پیرز و روسو از دیگر
محققانی بودند که مطالعات گستردهای در این حوزه
انجام دادند .مطالعات انجام شده توسط این محققان،
رابطه مثبت توسعه ملی با رشد اقتصادی کشورها را
تایید میکند .به عبارت دیگر ،بر اساس مطالعات انجام
گرفته ،سطح توسعه بازارهای مالی و در نتیجه ،تاثیر
آن بر روش تامین مالی شرکتها ،تاثیر مثبتی بر رشد
اقتصادی کش��ورها دارد و از این نظر ،در اقتصادهایی
که از بازار سرمایه توسعهیافته برخوردارند ،خلق ثروت
با سرعت بیشتری انجام میشود که نتیجه نهایی آن
توسعه اقتصادی سریعتر و اشتغال بیشتر است.
البت��ه اثبات دقیق رابطه عل��ی و معلولی بین این
دو متغیر به درس��تی امکانپذیر نیست .چون برخی
اقتصاددانان عقیده دارند رش��د اقتص��ادی ،منجر به
افزای��ش تقاضا برای انوع خدمات مالی میش��ود و از
این رو ،رش��د این بخش پاسخی به تقاضای دریافتی
از بخش واقعی اقتصاد اس��ت .اما در هر صورت ،وجود
ارتباط قوی بین رش��د بخش مالی و رشد اقتصادی،
موضوعی است که مورد توافق تقریباً همه اقتصاددانان
اس��ت و آنها ب��اور دارند ،بخش مالی توس��عهیافته،
تسهیلکننده رشد اقتصادی کشورها است.
بازارهای سرمایه توس��عهیافته به طور معمول ،از
دو بخش بازار سهام و اوراق بدهی و بازار ابزار مشتقه
تش��کیل میشوند .نقش بازار س��هام و بدهی در این
س��اختار ،واس��طهگری منابع بین دارن��دگان منابع

پساندازی و بنگاهه��ای اقتصادی نیازمند این منابع
است .ولی بازار مشتقه که شامل ابزارهای ساختاریافته
از جمله قرارداد آتی ،اختیار معامله و معاوضه است ،به
سرمایهگذاران و بنگاههای اقتصادی کمک میکند تا
ریسک پرتفوی خود و همچنین مخاطرات مربوط به
بدهیها و داراییهای خود را مدیریت کنند .بنابراین،
این ب��ازار از کارکردهای متنوعی در اقتصاد برخوردار
اس��ت و توس��عه آن میتواند مزایای متعددی برای
اقتصاد ملی در پی داشته باشد.
مزایای توسعه بازارهای س��رمایه را میتوان به دو
گ��روه اصلی تخصی��ص بهینه مناب��ع و توزیع کاراتر
ریسک تقسیم کرد .بر اساس کارکرد نخست ،سازوکار
پیشرفته قیمتگذاری س��هام و اوراق بدهی در بازار
سرمایه و وجود شرایط نزدیک به رقابت کامل در این
بخش از اقتصاد ،باعث میشود منابع مالی به بهترین
و پر بازدهترین فرصتهای س��رمایهگذاری تخصیص
یابد .بنابراین ،شرکتهای دارای پتانسیل رشد از این
فرصت برخوردارند که با هزینه کمتری به منابع مالی
دسترس��ی پیدا کنند و مراحل رشد خود را با ثبات و
سرعت بیشتری ادامه دهند.
دوم ،توسعه بازار سرمایه ،توزیع ریسک و مدیریت
کارآمد آن را امکانپذیر میکند .درواقع ،بازار سرمایه،
ریسک را به افرادی منتقل میکند که بهتر میتوانند
آن را تحمل کنند .این کارکرد ،یعنی امکان مدیریت
بهینه ریسک در بازار سرمایه ،نقش مؤثری در کنترل
بیثباتیهای اقتصادی در سطح کالن خواهد داشت.
پس بازار سرمایه با تخصیص بهینه منابع و امکان
مدیریت بهتر ریسک ،امکانات الزم برای رشد درونزا
و باثبات اقتص��ادی را فراهم م��یآورد .نتایج تجربی
مطالعات انجام ش��ده هم تاییدکننده این مدعا است.
برای نمونه ،بازده س��رمایهگذاری در امریکا و انگلیس
که از بازارهای مالی پیشرفتهتر برخوردارند ،بیشتر از
س��ایر کشورهای اروپایی است و یا اینکه توسعه بازار
سرمایه در کشورهای یاد شده ،باعث جذب حداکثری
منابع خارجی توسط این کشورها شده است که خود
میتواند به رشد بیشتر فعالیتهای اقتصادی بیانجامد.
چگونگ��ی تاثیرگ��ذاری بازارهای مالی بر رش��د
اقتصادی ،از چهار زاویه قابل بررسی است:
رشد بهرهوری :رش��د قابل توجه بهرهوری نیروی
کار در کشورهای برخوردار از بخش مالی توسعهیافته

از جمله امریکا و انگلیس ،انکارناپذیر اس��ت و بیشتر
محققان عقیده دارند که بازار سرمایه نقش مهمی در
این زمینه ایفا کرده است .زیرا بازار سرمایه ،از طریق
تخصیص بهینه منابع ،باعث رشد بازده سرمایهگذاری
و افزایش بهرهوری سرمایه و نیروی کار میشود.
رشد دس��تمزد واقعی :بدون شک ،بهرهوری باالتر
به معنای پرداخت بیشتر به کارگران است و از اینرو،
افزایش بهرهوری که حاصل توسعهبخش مالی است،
در قالب پرداختهای بیشتر به کارگردان نمود پیدا
میکن��د که این خود انگیزهای اس��ت برای بهرهوری
باالتر و رشد اقتصادی بیشتر.فرصتهای شغلی بیشتر:
مطالعات تجربی نش��ان میدهد ،به��رهوری باالتر و
دستمزدهای واقعی بیشتر به معنی کاهش تقاضا برای
اس��تخدام یا فرصتهای شغلی کمتر در اقتصادهای
توسعهیافته نیست .زیرا ،بهرهوری باالتر با توجیهپذیر
کردن فعالیتهای جدید اقتصادی و اجرای طرحهای
توسعه ،کاهش سطح اشتغال ناشی از رشد بهرهوری
س��رمایه را جب��ران میکند و حتی منج��ر به خلق
فرصتهای جدید اشتغال میشود.
ثبات اقتصاد ملی :بازار س��رمایه از طریق انعکاس
سریع بازخورد تصمیمات و سیاستها ،سیاستگذاران
اقتصادی را موظف میسازد ،مسئوالنهتر تصمیمگیری
کنند و از اینرو ،امکان ایجاد ش��وکهای نامطلوب و
ناخواس��ته در اقتصاد کالن کاه��ش مییابد .بدیهی
است که ثبات اقتصادی ،خود عاملی موثر در تشویق
سرمایهگذاریهای جدید و اشتغال بیشتر است.
نتیجه آنکه بازار سرمایه از طریق ارتقای سازوکارهای
اقتص��ادی ،روشهای تامین مالی و مدیریت ریس��ک،
منجر به افزایش سطح فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه
رش��د اقتصادی میش��ود که نتیجه نهایی آن افزایش
درآمد س��رانه جمعیت و فرصتهای شغلی بیشتر در
اقتصاد ملی است.بنابراین ،توجه به این مهم در اقتصاد
ایران که به دلیل تسلط بخش دولتی و درآمدهای نفتی،
بیش��تر متکی به بانک است تا بازار سرمایه ،ضروری به
نظر میرسد .البته یادآوری این نکته ضروری است که
توسعه بازار سرمایه خود فرآیندی زمانبر است و مستلزم
فراهم آوردن زیرساختهای الزم از جمله تدوین حقوق
مالکیت ،ورشکس��تگی ،رقابت ،نهادهای مالی کارآمد،
س��اختارهای تنظیمی و نظارتی مناس��ب و ...است که
پرداختن به آن از حوصله این نوشته خارج است.

33

اشتغال و بیکاری

پرونده ویژه

اشتغال ،متغیر بحرانی اقتصاد ایران شده است
گفتوگوی آیندهنگر با محمد خوشچهره
عظیم محمودآبادی :حتی دستکاری
شاخصهای آماری و تنزل ساعات کاری به
 2ساعت در هفته هم نتوانسته معضل نرخ
باالی بیکاری که هر روز هم بر وسعت اردوگاه
بیکاران افزوده میشود را کمرنگ کند .محمد
خوشچهره با اشاره به اینکه دولتها معموال
مسئله اشتغال را به عنوان یکی از دغدغههای
اصلیشان همیشه مطرح کردهاند بر این باور
است که در عمل آنها توفیق چندانی در این
خصوص نداشتهاند .این استاد اقتصاد معتقد
است که نابسامانی اشتغال با نصیحت و موعظه
سر و سامان نمییابد و تنها با رونق تولید ملی
است که نرخ بیکاری امکان کاهش مییابد.

کتمانمعضل
بیکاری ،یا لطیف
و کوچک جلوه
دادن این مشکل
بزرگ و یا تغییر
دادن شاخصهای
آماری عمال از
حجم واقعی
بیکارانچیزی
نخواهدکاست
و مشکالت
وتنشهای
اجتماعی ناشی از
لشکر بیکاران را از
بین نخواهد برد

مسئله اشتغال در ش�رایط فعلی در چه درجهای از
اهمیت برای اقتصاد ما قرار دارد و نقش دولت را در
این خصوص چطور ارزیابی میکنید؟

اشتغال بیتردید یکی از اهداف اصلی اقتصاد برای هر
نظام اقتصادی است اما اینکه در اولویت اهداف اقتصادی
قرار داش��ته باشد میان کش��ورهای مختلف با توجه به
شرایط اقتصادی گوناگونش��ان متفاوت است .در مورد
کشور ما اشتغال از  2دهه پس از جنگ تحمیلی به دلیل
ساختار جمعیت جوان و همچنین وجود تراکم بیکاری
که از دهه قبل به آن مبتال بودیم به عنوان یکی از اهداف
اصلی در اقتصاد مطرح بوده است .به همین دلیل است
که میبینیم دولتهای مختلف به بحث اش��تغال توجه
نشان دادهاند و هر کدام از آنها با ادبیات متفاوتی به این
مسئله پرداختهاند و مثال اصطالحاتی از قبیل «دغدغه
اصلی دولت» یا «هدف دولت» و ...را برای ابراز اهمیت آن
مطرح کردهاند .مسئله اشتغال از چنان اهمیتی برخوردار
است که حتی مقام معظم رهبری هم بارها به دولت در
این خصوص تحت عنوان اهمیت بحث اشتغال و توجه به
این حوزه تاکید کردهاند .درواقع مسئله اشتغال از سویی
یک مطالبه اجتماعی و از س��وی دیگر یکی از مهمترین
اهداف اقتصادی کشور ما محسوب میشود و هیچ دولتی
هم نمیتواند انکار کند که در بخشی از دوره مدیریتش
برخی از هدفگذاریهای اقتص��ادیاش از لحاظ بحث
اشتغال و حل مسئله بیکاری ناصحیح بوده است.
آی�ا میتوان وضعیت اش�تغال و حج�م بیکاری در
کشور را بحرانی دانست؟

نگر
آینده
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واقعیت این اس��ت ک��ه از نظر برنامهریزی ،مس��ئله
اشتغال در س��الهای اخیر به عنوان یک متغیر بحرانی
شناخته شده است .مفهوم متغیر بحرانی در برنامهریزی
به عنوان اصلیترین متغیری اس��ت که اکنون در حال
عبور از خط قرمزهای آن هستیم و به گمان بسیاری از
صاحبنظران در حال حاضر مسئله اشتغال متغیر بحرانی
اقتصاد کشور ما است که نشانههای آن هم مشهود است.
مفهوم متغیر بحرانی در ادبیات غیراقتصادی به معنای

این است که بیکاری و فقر ناشی از آن اکنون در سطحی
قرار گرفته که دیگر این معضل فقط محدود به مباحث
اقتصادی نیست بلکه این مسئله میتواند با توجه به حجم
کسانی که شاغل نیس��تند و یا لشکر بیکاران ،مباحثی
همچون تنشهای اجتماع��ی و حتی برخی موضوعات
امنیتی را در حوزه تصمیمگیری و سیاستگذاری ایجاد
کند .بنابراین با توجه به واقعیتهایی که به برخی از آنها
اشاره کردم آنچه حائز اهمیت این است که در سالهای
اخیر علیرغم اینکه معضل بیکاری در چنین سطحی
مطرح است اما میبینیم که دولتها با نوعی محدودنگری
و مخصوصا در سالهای اخیر با نوعی محدودنگریهای
بسیار عمیق به این مسئله پرداختهاند.

تغییر دادن شاخصهای آماری اصوال چقدر مبتنی
بر مبانی علمی است و این کار با چه انگیزهای صورت
میگیرد؟

همانطور که اشاره کردم متاسفانه در مواردی شاهد
هستیم که دولت با نوعی محدودنگری به مسئله اشتغال
نگاه میکن��د .اولین کاری که در ای��ن محدودنگری به
چش��م میخورد اینکه س��عی کردند مسئله و معضل
بی��کاری را بس��یار لطیفت��ر از حدی نش��ان دهند که
موضوعیت واقعی آن اکنون برای کش��ور ما مطرح است
و به همین جهت با نوعی دس��تکاریها و یا ارائه برخی
نظرهای غیرعلمی در رابطه با شاخصهای آماری سعی
کردند مش��کل بزرگی که در این حوزه وجود دارد را به
نوعی کوچکنمایی کنند .ارائه تعریفهای غیرمتعارف و
غیرمنطقی از ساعات کاری هر فرد شاغل از برجستهترین
اقداماتی بود که میتوان به آن اشاره کرد .در صورتی که
تعریفهایی که در این زمینه ارائه شد در تعارض کامل با
مبانی و معیارهای تعریف اشتغال قرار داشت که از سوی
سازمانهای معتبر جهانی و در راس آن سازمان «آی .ال.
او» یا همان سازمان بینالمللی کار ارائه شده است .درواقع
ه��دف از بازتعریفهای مندرآوردی و مبادرت به اینکه
یک ساعت و یا  2ساعت کار در هفته مبین اشتغال هست
به خوبی نش��اندهنده قصد برخی برای کمجلوه دادن

معضل بیکاری در کش��ور است .ارائه چنین تعریفهایی
از ش��غل و یا در نظر نگرفتن طیف گس��تردهای از قشر
مونث جامعه تحت عناوین مختلفی از قبیل اینکه آنها
دانشجو یا خانهدار هستند باعث شد که حجم زیادی از
بی��کاران را از روی عمد و یا غفلت نادیده گرفته ش��وند.
بنابراین اولین ایرادی که در این خصوص وارد است نشان
دادن غیرواقعی حجم بیکاران جامعه است .توجه به این
نکته ضروری اس��ت که صرفا کتمان معضل بیکاری ،یا
لطیف و کوچک جلوه دادن این مشکل بزرگ و یا تغییر
دادن ش��اخصهای آماری عمال از حجم واقعی بیکاران
چیزی نخواهد کاست و مشکالت ،تنشهای اجتماعی و
تنشهای امنیتی ناشی از لشکر بیکاران را از بین نخواهد
برد و مانع تدبیر الزم برای حل آن نیز خواهد شد.

اج�رای برخی طرحه�ا و انجام اقدامات�ی در قالب
طرحهای زود بازده و یا حمایت از مش�اغل کوچک
در این راس�تا چقدر توانس�ت به مقابله با بیکاری
کمک کند؟

نوع روشها و سیاس��تگذاریهایی برای مقابله با
مش��کل بیکاری و یا دستیابی به هدف اشتغال یکی از
مهمترین مواردی است که خصوص اشتغال از اهمیت
باالیی برخوردار است .معموال دولتها اهداف مورد نظر
خودشان را فارغ از اینکه چه نوع نظام اقتصادی -اقتصاد
آزاد ،اقتصاد دستوری و یا تلفیقی از این دو -باشند ،معموال
از سیاس��تگذاریهایی برای تحقق اهداف خودش��ان
اس��تفاده میکنند که در راس آنها ،سیاستهای پولی
و مالی ،سیاستهای تجاری ،سیاستهای ارزی و غیره
وجود دارند .هر کدام از این سیاستها برای اجرایی شدن
دارای ابزارهایی هستند .برای نمونه ابزار سیاست پولی،
نرخ بهره ،ابزار سیاس��ت مالی نرخ مالیات ،ابزار سیاست
بازرگانی که درواقع کنترلکننده حجم واردات و صادرات
است و مسئولیت تنظیم بازار را برعهده دارد ،نرخ تعرفه
و در کنار آن نرخ ارز است .آنچه در این میان مهم است
همخوانی داشتن و سازگار بودن سیاستهای مختلف
اقتصادی است .درواقع اقتصاد مانند یک سمفونی است

ش�ما به ضرورت س�ازگاری اهداف تعیین ش�ده و
سیاستگذاریها اشاره کردید .اجرای طرح موسوم
به هدفمندی یارانهها و شیوه اجرای آن را چقدر در
تناسب و سازگاری با اهداف تعیین شده در خصوص
اشتغالمیدانید؟

توجه داشته باشیم که دولتها در برخی مواقع فقط
یک سیاست ندارند .بلکه در کنار سیاستهای اقتصادی
خود اهداف متفاوتی را دنبال میکنند .معموال دولتها
بین تورم و اشتغال که در مقابل هم تعریف میشوند
یکی را در اولویت خودشان قرار میدهند .اما واقعیت
این اس��ت که ما به لحاظ اقتص��ادی به گونهای عمل
کردهایم که در حال حاضر هم مس��ئله بیکاری و هم
مسئله تورم هر دو به مس��ائلی تبدیل شدهاند که در
اقتصاد ما نیازمند این هستند که در سیاستگذاریها
به طور جدی مورد توجه قرار گیرند .در چنین شرایطی
ما دارای دو متغیر بحرانی هس��تیم که هر دوی آنها
باید در اولویت برنامههای اقتصادیمان قرار گیرند .البته
اش��اره به این نکته ضروری است که کماکان اولویت
اقتصاد ما اشتغال است اما به دلیل اینکه متاسفانه در
ماههای اخیر شاهد بروز تورم لجام گسیخته نیز هستیم
به همین جهت تورم هم به عنوان یک متغیر بحرانی در
حال مطرح شدن است .آنچه در پایان الزم میدانم باز
به آن اشاره کنم ضرورت رونق تولید ملی برای حرکت
کردن در مسیر رفع بحرانهای موجود اقتصادی است.
فراوانی تولی��د در کاهش قیمتها میتواند تاثیرگذار
باش��د و رونق تولید هم میتواند به کاهش بیکاری و
افزایش شغل بیانجامد .بنابراین رفع بحرانهای اشتغال
و تورم تنها دارای یک راه حل اس��ت و آن چیزی جز
رونق تولید داخلی و فراوانی تولید نیست.

نگر
آینده

من این مسائل را به طور کلی بدون اینکه وارد جزیات
شوم توضیح دادم .واقعیت این است که در خصوص مسئله
اجرای طرح هدفمندی یارانهها پیش از هر چیز باید به این
نکته توجه داش��ته باشیم که اساسا مفهوم هدفمندی در
برابر آشفتگی و درواقع نوعی ساماندهی در مقابل نابسامانی
اس��ت .اما صرف اینکه ما بگوییم اجرای چنین طرحی،
سامان دادن به امری نابسامان است قابل تایید نیست .بلکه
این مسئله کامال بستگی به برنامه و شیوههای اجرایی آن
دارد .در م��ورد اجرای طرح هدفمندی یارانهها آنچنانکه
تاکنون شاهدش بودهایم بیتردید میتوان گفت که صرفا
نوعی توزیع پول در قالب یک اقدام مقطعی برای کاهش
فشار فقر گروههای کمدرآمد بوده است وگرنه آن اهداف
و ادعاهایی که برای اجرایی کردن این طرح ،مطرح شده
بود از دل آن تا کنون بیرون نیامده و متاس��فانه این اقدام

برای برونرفت از وضیت فعلی اقتصادی به نظر شما
سیاستگذاریهای اقتصادی کشور باید بیشتر ناظر
به مسائل اشتغال باشد و یا سمتوسویی در جهت
مهار تورم داشته باشد؟

میتواندتاثیرگذار
باشد و رونق تولید
هم میتواند به
کاهشبیکاری
و افزایش شغل
بیانجامد.بنابراین
رفع بحرانهای
اشتغال و تورم
تنها دارای یک
راه حل است و آن
چیزی جز رونق
تولید داخلی و
فراوانیتولید
نیست
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که در آن باید تمام سازها و ادوات موسیقی بتوانند یک
نت خاص را اجرا کنند .بنابراین تناقض میان سیاستها
میتواند به ناهنجاری و ناموضوعی منجر شود .چنانچه
در موسیقی هم اگر نتها با هم ناسازگار باشند به جای
اینکه نواخته ش��دن موس��یقی صدای گوشخراشی
تولید میشود .به همین جهت سازگاری سیاستها در
درجه اول اولویت و از مبانی اصلی عقالنیت و درس��تی
تصمیمگیریهای اقتصادی اس��ت .در کنار این مسئله
البته سازگاری و تناسب سیاستگذاریها با اهداف نیز
نکته فوقالعاده مهمی اس��ت و به همین دلیل باید در
سیاستگذاریها نیز همواره به این مسئله توجه شود.
یعنی هر سیاستی که اتخاذ میشود نباید در تناقض با
اهداف تعیین ش��ده باشد و متعاقبا حتی الزم است که
ابزارهای سیاس��تی با اهداف کالن اقتصادی نیز دارای
سازگاری باشند .بنابراین فقدان منطق سیاستی باعث
بروز برخی ناکارآمدیها میشود چنانچه نزدیک به 10
سال پیش ش��اهد بودیم که طرحی تحت عنوان طرح
ضربتی اشتغال که صرفا اقدام به پرداخت وام سه ملیون
تومانی به بعضی از بیکاران را در دس��تور کار اجرای این
طرح قرار داده بودند و تصور میکردند که پرداخت چنین
وامی به بعضی از بیکاران میتواند زمینهساز اشتغال باشد.
در حالی که بعدها مش��خص ش��د که منابع بسیاری از
بانکها را به ش��اغالن بیکار و فقی��ر پرداخت کردهاند.
منظور از شاغالن بیکار کسانی هستند که به نام اینکه
شاغل هستند اقدام به دریافت وام کردند اما عمال آنها
دارای شغلی نبودند .پرداخت این وام به چنین کسانی در
نهایت باعث شد که آن بیکاران بعد از مدتی به بیکاران
بدهکار تبدیل شوند .درواقع این کار باعث شد که این افراد
بیکار در شرایطی قرار بگیرند که عالوه بر بیکاری بعد از
مدتی بدهکار هم بشوند در صورتی که برای باز پرداخت
همان مبلغ سه میلیون تومان هم با مشکل مواجه بودند.
انتظاری که مجریان ازاجرای این طرح داشتند این بود
که مثال با ایجاد یک آرایش��گاه ،یک دکه و یا مواردی از
این قبیل بتوانند  300هزار فرصت شغلی هر سال ایجاد
کنند .از آن مهمتر اینکه چنین واقعهای در ابعاد بسیار
وس��یعتر در مورد طرحهای زودبازده به وقوع پیوست.
طرحهای زودبازده قطعا میتواند نوعی ابزار فرعی برای
مقابله با بیکاری و نه ابزار اصلی آن باشد .بنابراین در یک
بسته سیاستی یکی از نسخهها برای درمان درد بیکاری
میتواند اجرایی کردن طرحهای زودبازده باشد .در حالی
که ما دیدیم این طرحها به اصلیترین ابزار برای س��ر و
سامان دادن به وضعیت اشتغال تبدیل شدند و طی انجام
یک س��ری اقدامات ناپخته منابع بسیاری از بانکها به
مخاطره افتاد و متاسفانه در عمل هم شاهد ایجاد شغل
به معنای واقعی آن نبودیم .بنابراین تش��خیص روشها
و ابزارها برای اجرایی کردن سیاس��تها و تناسب آنها
با اهداف تعیین ش��ده از اهمیت فوقالعادهای برخوردار
هس��تند .نکته دیگر اینکه ما بارها ش��اهد بودهایم که
مسئوالن اجرایی از ریاست جمهوری تا مقامات پایینتر
همگی مس��ئله بیکاری را به عنوان یکی از دغدغههای
اصلیش��ان مطرح کردهاند .اما از سوی دیگر میبینیم
سیاستهایی که تعیین شدهاند در تضاد و تعارض با حل
مسئله بیکاری قرار دارند .واقعیت این است که اگر دغدغه
اصلی یا به تعبیر دقیقتر متغیر بحرانی اقتصاد ،اشتغال
هس��ت الزم است که اش��تغال و ایجاد شغل در اولویت
سیاستگذاریهای اقتصادی قرار گیرد .بنابراین اگر ما

سیاست درهای باز یا سیل بیرویه کاال را در دستور کار
خودمان قرار دهیم و با ادعای تنظیم بازار و ارتقای سطح
رفاه اقدام به واردات بیرویه کنیم  -خصوصا آندس��ت
از کاالهای��ی که امکان تولیدش��ان در داخل وجود دارد
– این مس��ئله در تعارض آش��کار با اهداف تعیین شده
و شعارهایی هستند که پیش از این مطرح شده بودند.
توجه داشته باشیم که اشتغال با نصیحت ،شعار ،موعظه،
وعده و نظایر آن ایجاد نخواهد شد .اشتغال با یک متغیر
اصلی و محوری ایجاد خواهد شد که آن هم چیزی جز
رونق تولید ملی نخواهد بود .یعنی الزمه نائل شدن ما به
هر متغیر کالن اقتصادی ،رونق تولید ملی و افزایش نرخ
اقتصادی است .بنابراین برای حل معضل بیکاری ،افزایش
می��زان درآمد ،افزایش س��طح مصرف و رف��اه ،افزایش
سرمایهگذاری و افزایش صادرات و مواردی از این دست
نیازمند افزایش نرخ رشد اقتصادی یا همان رونق تولید
ملی اس��ت .اما در عمل متاس��فانه ما شاهد آن هستیم
ک��ه به جای اینکه اولویت سیاس��تها در جهت رونق
تولید داخلی باشد در جهت تضعیف آن حرکت میکند.
سیاستهای پولی با اعمال سیاستهای انقباضی ،فشار
اعطای تس��هیالت بانکی و تزری��ق منابع به بخشهای
تولید را شامل میشود .بسیاری از سیاستهای اقتصادی
مانند سیاستهای پولی با نرخ بهره باال به افزایش هزینه
تمام ش��ده تولید منجر خواهد ش��د .توجه به این نکته
نیز ضروری اس��ت که فشارهای مالیاتی عمدتا معطوف
به بخش تولید است .از سوی دیگر فشار افزایش جهشی
نرخ ارز و از پی آن کاهش ارزش پول ملی بر بخش تولید
متمرکز میشود .بنابراین وقتی به سیاستگذاریهای
مختلف اقتصادی نگاه میکنیم شاهد آن هستیم که این
سیاستها در جهت حمایت از تولید ملی قرار ندارند بلکه
در جهت تضعیف آن هستند .در مجموع باید بگویم که
کارکرد نظام اجرایی ما نشان داده که تناقضات آشکاری
میان آنچه میگوید و آنچه عمل میکند وجود دارد.
همینطور بین آن چیزی که درواقعی��ت وجود دارد و
آن اعداد و ارقامی که در قالب آمار ارائه میش��وند نوعی
تناقضات و مغایرتهای معنیداری دیده میش��ود که
میتوان��د حتی برای خود دول��ت و باز حتی فراتر از آن
برای کل نظام حکومتی ما هم مخاطرهانگیز باشد.

ُمس��کنوار به یک روش اصلی تبدیل شده است .در حال
حاضر هم با استمرار تزریق این مس ّکن و افزایش دوز آنها
در صدد کاهش فشار فقر بر اقشار محروم جامعه هستند.
به همین جهت اس��ت که هر از گاهی میش��نویم مبلغ
پرداختی یارانهها قرار اس��ت ب��ه  2یا  3برابر افزایش یابد.
در حالی که کمک به گروههای کمدرآمد و فقیر ،کاهش
میزان فقر در جامعه و کاهش شکاف طبقاتی تنها در گرو
افزایش درآمد ناشی از فعالیتهای سالم اقتصادی است.
این چیزی است که میتواند هم به حفظ کرامت انسانی و
هم افزایش تولید ملی منجر شود .درواقع اینکه دولت مکرر
به حمایت از گروههای فقیر و تحت فشار از جمله کارگران
و کش��اورزان تاکید میکند روش صحیح آن در پرداخت
نقدینگی و کمکهای پولی نیست که در خوشبینانهترین
حالت تحت عنوان عدالت توزیعی از آن نام میبرند و البته
خود این اصطالح هم تا اندازهای دارای اشکال هست .بلکه
برای حمایت واقعی از اقشار کمدرآمد جامعه باید گامهایی
در جهت برداشتن موانع از سر راه تولید بخش کشاورزی،
باغداری و غیره برداشته شود تا کشاورزان و باغداران و دیگر
اقش��ار ضعیف جامعه بتوانند به حاصل دسترنج واقعی و
سالم خودشان همراه با عزت نفس و کرامت انسانی برسند.
طرح هدفمندی یارانهها متاس��فانه در حال حاضر صرفا
ب��ه تزریق پول از منابع ملی حاص��ل از درآمدهای نفتی
و منابع بانکی و غیره تبدیل ش��ده است .به همین دلیل
است که اجرای این طرح نه تنها نتوانسته آن اهدافی که
در آغاز اجرای آن توسط دولتمردان ادعا میشد را تحقق
بخشد که حتی چالشهای ناشی از مطالبات ،بدهیها و فراوانی تولید در
جابهجاییهایی ک��ه دولت در منابع به وجود آورده بود را کاهشقیمتها
نیز ایجاد کرده است.
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اشتغال و بیکاری

پرونده ویژه

واحدهاي
توليدي با شرايط
سختي روبهرو
شدهاند كه ادامه
حيات و حفظ
اشتغالموجود
را غيرممكن كرده
است .بسیاری از
واحدهایتولیدی
نیروی کار خود را
تعدیل کرده اند و
از پرداخت حقوق
کارکنانموجود
خود نیز ناتوان
هستند

نگر
آینده
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نهادهای بازار کار و حمایت از نیروی کار ایرانی
برای مقابله با محدودیت توان اشتغالزایی در بنیانهای اقتصادی کشور چه باید کرد؟
ب��ه رغ��م اینکه براس��اس
تعریف جدید مرک��ز آمار ایران
حتی یک س��اعت کار در هفته
به معنی اش��تغال است ،شمار
ش��اغالن درطول برنامه چهارم
توس��عه ( )1384-88در حالي
زهرا کریمی كه ط��ي این دوره بیش از 360
عضوهیاتعلمی ميلي��ارد دالر درآم��د نفت به
دانشگاهمازندران اقتصاد ايران سرازير شده ،ساالنه
به طور متوس��ط  400هزار نفر
افزایش یافته که نشانگر محدودیت شدید توان اشتغالزايي
در بنيانهاي اقتصادي كشور است.
ب��ا افزایش واردات و تبدیل برخی از واحدهای تولیدی
ب��ه عرضهکننده کااله��ای رقی��ب خارجی به وی��ژه در
زیربخشهایی چون پوشاک ،چرم ،کفش ،شمار کثیری از
مشاغل تولیدی به کشورهای طرف معامالت تجاری ایران
(به ویژه چین و کره) منتقل ش��ده اس��ت .افزایش قیمت
تولیدات داخلی هم زمان با کاهش نرخ ارز واقعی ،واردات
کاالهای مصرفی نسبتا ارزان را بسیار سودآور کرده است.
طی سالهای  1383-86سهم واردات کاالهای مصرفی از
کل واردات از  9/5درصد به  13/7درصد افزایش یافته؛ در
حالی که س��هم واردات کاالهای س��رمایهای از  21درصد
به  18درصد تنزل پیدا کرده اس��ت (بانک مرکزی ایران،
 .)1390قطعا با توجه به س��هم باالی کاالهای مصرفی در
واردات قاچاق ،س��هم واقعی کااله��ای مصرفی وارداتی به
مراتب بیشتر از این عدد است.
در پی اجرای قانون هدفمند ک��ردن یارانهها ،افزایش
قیم��ت حاملهای انرژی و باالرفت��ن هزینههای تولید به
هم��راه تالش دولت در جهت جلوگیری از افزایش قیمت
تولیدات داخلی ،به همراه تشدید تحریمهای غرب برعلیه
ایران ،مش��کالت واحدهای تولیدی را تشدید کرده است.
واحدهاي توليدي با شرايط سختي روبهرو شدهاند كه ادامه
حيات و حفظ اش��تغال موجود را غيرممكن كرده اس��ت.
بسیاری از واحدهای تولیدی نیروی کار خود را تعدیل کرده
ان��د و از پرداخت حقوق کارکن��ان موجود خود نیز ناتوان
هستند .بخش بزرگی از کارخانههای تولیدی با ظرفیتهای
کمتر از  30درصد کار میکنند و در آس��تانه توقف کامل
هستند .بدینترتیب حفظ فرصتهای شغلی به چالشی
جدی در بازار کار ایران مبدل شده است.
طی س��الهای  ،1383-1385رشد اشتغال در صنایع
بزرگ کش��ور منفی ب��وده و تنه��ا در فاصله س��الهای
 1385-1386رش��د مثبت اندکی ( 0/1درصد) داش��ته
است (جدول .)1قطعا پس از اجرای قانون هدفمند کردن
یارانهها ،که با تشدید تحریمهای بینالمللی علیه اقتصاد
ایران همراه ش��ده ،وضعیت تولید و اشتغال در واحدهای
بزرگ صنعتی کشور وخیمتر گردیده است.
کاهش دس��تمزدهای واقعی نشانگر تداوم کسادی در
بازار کار ایران اس��ت .افزایش حداقل مزد رس��می کشور
در س��الهای  1389و  13 ( 90و  9درص��د) از نرخ تورم

کمتر بوده و شمار فزایندهای از کارگران نیمهماهر و باتجربه
(حتی نیروی کار تحصیلکرده و دارای مدارج دانشگاهی)
به ناگزیر مشاغلی را با مزدهایی بسیار پایین و حتی کمتر از
حداقل مزد رسمی میپذیرند.
تحوالت نرخ بیکاری

در ط��ول برنامه چهارم توس��عه ( ،)1384-88به رغم
محدودیت ش��دید فرصتهای شغلی جدید ،نرخ بیکاری
ح��ول و حوش  11درصد بوده اس��ت (جدول  .)2کاهش
نرخ رشد جمعیت فعال طی این دوره ،عامل اصلی کنترل
نرخ بيكاري بوده ،در حالی که جوانی جمعیت کشور ،رشد
جمعيت بالقوه فعال را ناگزیر ساخته است .همانگونه که
در باال ذکر ش��د ،به دلیل ناامیدی از یافتن کار ،بخشی از
نی��روی کار بالقوه به دلیل ادامه تحصیل خارج از بازار کار
قرار گرفته و گروهی نیز به سبب نوع جمعآوری و پردازش
اطالعات در طرحهای نمونهگیری اشتغال و بیکاری خانوار،
به جمعیت غیرفعال پیوس��تهاند .با وجود این نرخ رسمی
بیکاری همچنان باال است.
همانگونه که در جدول  2مالحظه میشود ،در فاصله
سالهای  1384-90براساس نتایج منتشره از طرح اشتغال
و بیکاری خانوار ،ش��مار جمعیت فعال کشوردر طول پنج
سال ثابت باقی مانده است که توجیه آن با توجه به ساختار
جمعیت جوان کشور دشوار است .جمعیت شاغل کشور نیز
حول و حوش  21میلیون نفر نوسان کرده و رشد چندانی
نداشته است .بنابراین ثبات نسبی جمعیت بیکار در حدود
س��ه میلیون نفر بیش از آنکه ناشی از ایجاد فرصتهای
شغلی باشد ناشی از عدم رشد عرضه نیروی کار است .تداوم
چنین وضعیتی در سالهای آتی غیرممکن است و با ورود
شمار فزاینده جویندگان کار تحصیلکرده ،تداوم کسادی
در بازار کار بحرانی جدی را به دنبال خواهد آورد.
زنان ،در مقایس��ه با مردان ،از نرخ بیکاری باالتری رنج
میبرند .با باال رفتن سطح تحصیالت زنان ،حضور آنان در
بازار کار نیز افزایش یافته اس��ت .ولی بازار کار ایران از نظر
جنسیتی بهشدت تفکیک شدهباقی مانده است و بسیاری
از کارهای تخصصی همچنان مش��اغل مردانه ب ه حساب
میآیند .از اینرو ،زنان مجبورند از میان فرصتهای شغلی
محدود دست به انتخاب بزنند .در س��ال (1365در اواخر
سالهای جنگ) زمانی که اقتصاد کشور در بدترین وضعیت
رکودی بود ،نرخ بیکاری م��ردان و زنان بهترتیب  12/9و
 25/48درصد بوده اس��ت .در حالیکه در بهار سال 1389
این نرخها به  13/2و  32درصد رس��یده اس��ت .باالرفتن
نرخ مشارکت زنان ،در زمان کسادی نسبی اقتصاد کشور،
مشکل بیکاری زنان را دامن زده و آنها را مجبور به پذیرش
مشاغل موقت با درآمد پایین کرده است.
اشتغال غیر رسمی

ویژگیهای اصلی اشتغال غیررسمی ،بیثباتی و عدم
امنیت ش��غلی از یکسو و مزدهای کمتر از حداقل قانونی
و عدم برخورداری از هر نوع پوش��ش بیمهای است .وزارت

کار و سازمان تامین اجتماعی نظارت دقیقی بر نحوه اجرای
قانون کار ندارد .بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان با
تاکید بر اینکه کاهش هزینه نیروی کار ،فرصتهای شغلی
را افزایش میدهد ،پایمال شدن قوانین حامی نیروی کار
را نادیده میگیرند .مش��کالت فزاینده اقتصادی ،به ویژه
کمبود نقدینگی نیز عمال گرای��ش کارفرمایان برای عدم
اجرای قانون کار را تقویت کرده اس��ت .پرداخت مزدهای
کمتر از حداقل قانونی حتی در واحدهای رس��می مستقر
در شهرکهای صنعتی بسیار گس��ترده است .در نتیجه
س��هم مشاغل غیررس��می در بازار کار ایران به سرعت رو
به افزایش است .با توجه به محدودیت شدید فرصتهای
شغلی ،بسیاری از فارغالتحصیالن دانشگاهی هم چارهای
جز پذیرش مزدهای پایین و شرایط کاری نامناسب ندارند.
بر اساس نتایج طرح نمونهگیری درآمد و هزینه خانوار،
منتش��ره از س��وی مرکز آمار ای��ران ( ،)1388در فاصله
س��الهای  1384-87نسبت شاغلینی که مزدی کمتر از
حداقل قانونی دریافت میکنند ،از  18.7درصد کل شاغلین
به  24.4درصد افزایش یافته است (کریمی  .)1390از سوی
دیگر شمار بیمهپردازان و کارگران بیمه شده کشور در سال
 87نسبت به سال  85حداقل  100هزار نفر کاهش یافته
است (بانک مرکزی ایران  1390الف).
سهم زنان در اشتغال غیررسمی بیش از مردان است .در
 25/8 ،1384درصد زنان شاغل ،مزدهایی کمتر از حداقل
قانونی دریافت کردهاند؛ این نرخ در س��ال  1387به 29/5
درصد رس��یده است .س��هم کارگران مرد نیز در اشتغال
غیررس��می از  17/6درصد ب��ه  23/5درصد افزایش پیدا
کرده اس��ت .این آمار به وضوح نشان میدهد که نرخهای
باالی بیکاری ،شمار فزایندهای از مردان و زنان را به پذیرش
مشاغلی با مزدهای پایینتر از حداقل قانونی ناگزیر کرده
است .اشتغال غیررسمی با درآمد اندک و عدم امنیت شغلی
قطعا با مفهوم کار شایسته قرابتی ندارد .افزایش مشاغل با
مزدهای پایین سبب گسترش فقر در میان شاغلین گردیده
است ،به نحوی که سرپرستان  70درصد خانوارهای ایرانی
زیر خط فقر در مش��اغل غیررس��می جذب شدهاند .این
آمار به وضوح نش��ان میدهد که قانون حداقل مزد بدون
وجود تش��کلهای کارگری و کارفرمایی قدرتمند و انعقاد
پیمانهای دستهجمعی و فضای کالن اقتصادی مناسب،
نمیتواند زندگی شایستهای را برای کارگران و خانوادههای
آنان تضمین کند.
چشمانداز بازار کار در شرایط تداوم وضعیت کنونی

بازار کار ایران در س��الهای آینده با دو چالش بس��یار
جدی روبهرو اس��ت :ناتوانی در ایجاد فرصتهای ش��غلی
کافی برای شمار فزایندهای از جویندگان کار و رشد مشاغل
موقت با مزدهای پایین و ش��مار خانوارهای کارگری زیر
خط فق��ر .چنانچه نرخ رش��د  GDPدر دهه  1390در
حدود  4-5درصد باشد ،و اگر افزایش بهرهوری نیروی کار
در رشد اقتصادی نقش داش��ته باشد ،ساالنه حدود 400
تا  500هزار فرصت ش��غلی جدید در بخشهای مختلف

اقتصاد ایران ایجاد خواهد شد .با توجه به ورود ساالنه حدود
یک میلیون نفر نیروی کار جدید به بازار کار کشور ،ساالنه
نزدیک به  500هزار نفر بر تعداد بیکاران افزوده خواهد شد
و نرخ بیکاری در طول برنامه پنجم توس��عه ()1390-94
افزای��ش خواهد یافت .بخش بزرگی از بیکاران ،نیروی کار
ج��وان و تحصیلکرده خواهند بود و تع��داد فزایندهای از
جویندگان کار مجبور خواهند بود که مشاغل کوتاهمدت
با دستمزدهای پایین را قبولکنند .برای تغییر چشمانداز
نگرانکننده بازار کار ایران ،افزایش نرخ رشد اقتصادی در
سالهای پیشرو ضروری است.
عملکرد نهادهای بازار کار

عرض��ه و تقاض��اي ني��روي كار ،تحت تاثي��ر عوامل
اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و سياس��ي به هم تنيدهاي
متحول ميگردند .در بازار كار تركيبي از قوانين و مقررات
طراحي شده و نيروهاي بازار حاكم است .نهادهاي بازار كار
مجموعه روابط ،قواعد و قوانيني هستند كه از طريق كمك
به شكلگيري انتظارات ،هماهنگي ميان طرفين مبادله در
بازار كار را تسهيل مينمايند .قوانین و مقررات ناظر بر روابط
کار ،وزارت کار ،تشکلهای کارگری و کارفرمایی و نهادهای
س��ه جانبه از مهمترین نهادهای بازار کار هستند .قوانين
ناظر بر روابط كار ش��يوههاي بيان نظرات و نارضايتيها و
راههاي حل اختالف ميان كارگران و كارفرمايان را مشخص
مينمايد.تشكلهايكارگريوكارفرمايينهادهاييهستند
كه مجموعهاي از قوانين را براي تنظيم روابط ميان اعضای
خود و ميان افراد عضو و غيرعضو فراهم میآورند .در صورت
فقدان یا ضعف ای��ن نهادها ،تحوالت بازار کار تحت تاثیر
نیروهای بازار قرار میگیرد که عموما به شرایط نامناسب
کار ،گسترش فقر و نارضایتی کارگران میانجامد.

واحدهای بزرگ نیز بس��ياري از كارفرماي��ان براي فرار از
اجرای قانون كار ،برای انجام کارهای دائم با كارگران قرارداد
موقت منعقد میکنن��د؛ یا نيروي كار مورد نياز خود را ،از
طریق شركتهاي پيمانكاري و خدماتي ،با حداقل حقوق
به طور موقت استخدام مینمايند تا پس از انقضاي مدت
قرارداد ،تعهدي براي تداوم كار وجود نداشته باشد .برخی
از واحدهاي كوچك و بزرگ از پرداخت حداقل مزد قانونی
و بيمه كارگران س��ر باز میزنن��د و كارگران ،به ویژه زنان
کارگر ،به دريافت دستمزدهاي پایين و محروميت از تامين
اجتماعي گردن مینهند.
قان��ون كار در مورد موضوع اعتصاب س��كوت اختيار
كرده اس��ت ،ولي هر نوع اعتصاب ،به دليل ايجاد وقفه در
امر توليد ،در عمل غيرقانوني محسوب میشود .در حالی
که در اكثر واحدهاي صنعتي و خدماتي كش��ور ،به دليل
كمبود نقدينگي ،فقدان مواد خام و واس��طهاي ،فرس��وده
بودن ماش��ينآالت و تجهيزات ،توقف توليد و يا توليد در
ظرفيتهاي بسيار پایين (گاه كمتر از  40درصد ظرفيت
اسمي) امري رايج است ،توقف توليد در اثر اعتصاب تحمل
نمیشود .اعتصاب مهمترين حربه نيروي كار براي اعمال
نظر و بروز نارضايتي است و میتواند روند اصالح مديريت
در موسسات را شتاب بخشد .با ممنوع كردن اعتصاب ،عمال
يكي از حربههاي اصلي اعتراض به وضعيت موجود از دست
تشكلهاي كارگري خارج میشود و ممكن است كه عدم
ابراز نارضايتي ،تاثير منفي خود را به صورت اشكالي چون
خرابكاري در ماش��ينآالت و تجهيزات و كاهش بهرهوري
كار بروز دهد و بدينترتيب هزينه ممانعت از اعتصاب بسيار
سنگين گردد (سلوان و ویتنی .)1376

پایینتر از حداقل رس��می به نحو فزایندهای در موسسات
کوچک ،متوسط و حتی بزرگ کشور رواج یافته است .در
اغلب موارد ،دولت عدم اجرای قانون حداقل مزد را نادیده
میگیرد و در عمل بر اولویت خلق مشاغل جدید ،به قیمت
بیتوجهی به لزوم پرداخت حداقل مزد قانونی تاکید دارد.
در فاصله س��الهای  ،1358-88حداقل مزد واقعی ،یا
به عبارت دیگر قدرت خرید حداقل مزد اسمی ،حدود 36
درصد کاهش یافته اس��ت (کریمی )1390؛ با وجود این،
دریافت حداقل مزد در عمل برای شمار فزایندهای از کارگران
امکانناپذیر شده است .کاهش مزد و یا تعدیل نیروی کار
س��ادهترین راهکار ب��رای کاهش هزینهه��ا در بنگاههای
خصوصی و دولتی بوده که با مجموعه بس��یار متنوع و به
هم پیچیدهای از مشکالت ناشی از سیاستهای نامناسب و
بیثبات اقتصادی و فشار تحریمهای خارجی مواجه بودهاند.
زیرا بنگاهها بر فضای کسبوکار ،سیاستهای اعمال شده
از س��وی دولت و تحریمهای خارجی کنترلی ندارند ،ولی
قادرند که بخشی از بار سنگین کاهش تولید و زیان ناشی
از آن را به کارگرانی منتقل میکنند که عموما تقصیری در
بروز این شرایط ندارند.
تشکلهای کارگری
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کارگ��ران و کارفرمای��ان از قدرت چانهزنی مش��ابهی
برخوردار نیستند .بس��یاری از کارگرانی که خواستار مزد
باالتر یا ش��رایط کار بهترهس��تند با خطر اخ��راج روبهرو
میشوند .برای کارفرمایان آسان است که کارگران سرکش
و نافرمان خ��ود را تغییر دهند؛ در حالی که کارگرانی که
بخواهند کارفرمای سرسخت خود را عوض کنند ،ناگزیر به
تحمل ریسک بیکاری و از دست دادن درآمد هستند.
کارگ��ران به منظ��ور حفظ حقوق و منافع مش��روع و
قانون حداقل مزد
هدف اصلی اج��رای قانون حداقل مزد حفظ س��طح قانوني و بهبود وضع اقتصادي خود به تشكيل انجمنهاي
قانون کار
زندگی شایس��ته برای خانوارهای کارگری است به همین صنفي مبادرت میکنند .شواهد تجربی نشان میدهد که
قانون کار به منظور ایجاد س��اختارهاي رس��مي براي جهت ضرورت تعدیل س��االنه حداقل مزد براس��اس نرخ تش��کلهاي كارگري محصول و در عین حال عامل اصلي
تصريح روابط كارفرم��ا و كارگر و حل اختالفات محتمل تورم ،برای تمام کارگران ،بدون توجه به حرفه و تواناییهای رشد سريع سطح زندگي هستند .در کشورهایی كه سطح
تدوين میشود .قانون کار جمهوری اسالمی ایران بر توازن فیزیکی و فکریش��ان ،در قانون کار تصریح ش��ده است .زندگي باالست ،اتحاديههاي كارگري به طور طبيعي رشد
در رواب��ط کار تاکی��د کرده و حق کارگران برای داش��تن از نظر اقتصادی مزد باید براس��اس تغیی��رات نرخ تورم و میكنن��د و در جايي كه اتحاديهه��اي كارگري قدرتمند
مزد مناس��ب ،امنیت شغلی و داش��تن تشکل و چانهزنی بهرهوری نیروی کار تعدیل ش��ود تا نی��روی کار از منافع هس��تند ،س��طح زندگي عموما رش��د كرده است (الیوت
دستهجمعی را به رسمیت میشناسند .ولی طي دو دهه حاصل از رش��د بهرهوری نیز منتفع شود .به دلیل اعمال .)1991
اكث��ر كش��ورهاي در حال توس��عه حض��ور قدرتمند
گذشته ،به دلیل ركود نسبي حاكم بر بازار كار ايران ،قانون سیاس��تهای تعدیل ساختاری از س��وی دولت ،کاهش
كار به شكل فراگير اجرا نشده و بر ايجاد چتر حمايتي براي سرمایهگذاری و تولید به دلیل فضای نامناسب کسبوکار تشكلهاي مستقل كارگري را برنمیتابند و براین باورند که
كليه مزدبگيران ،از سوي وزارت كار تاكيد جدي به عمل که به افزایش بیکاری و اشتغال ناقص منجر شده و ضعف تش��کلهای کارگری تنش در محیط کار را دامن میزنند
نيامده است.
نهادهای کارگری در نظارت بر اجرای قانون کار ،مزدهای و عامل بیثباتی اقتصادی و اجتماعی هستند .قطعا عدم
وج��ود اتحاديهه��اي كارگ��ري به
هر چند بس��یاری از کارشناسان
جدول  -1تغییرات اشتغال در بنگاههای بزرگ صنعتی ( 50کارگر و بیشتر)
معناي از ميان رفت��ن نارضايتي در
براین باورند که قانون كار مس��بب
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ل��زوم ایج��اد انعطافپذیری هر چه
-5/8
-9/2
-13
-6/2
کاشی و سرامیک
نهادهاي كارگ��ري امكان ابراز نيابد،
بیش��تر در بازار کار ،یا به س��خنی
دیگر کاهش مداخ�لات قانونی در
ممكن است بر فرايند توليد اثر منفي
-2/6
-7/9
-10/1
-1/2
پوشاک
روابط کار اصرار ورزیدهاند .در نتیجه
برجاي گذارد و بدينترتيب همواره
-3/3
-1/5
-25/6
-34/2
چرم
این رویکرد ،با تصویب قانون خروج
اين احتمال وج��ود دارد كه هزينه
-5/1
-4/3
-11/4
-5
محصوالتچوبی
حذف تش��كلهاي كارگري بسيار
كارگاهه��اي با كمتر از  5نفر كاركن
بيشتر از قبول حضور اينگونه نهادها
از شمول قانون كار در سال ،1378
-3/4
-3/9
-8/5
-6/5
محصوالتکاغذ
ميليونه��ا كارگر در ع��دم امنيت
باش��د .حذف يا تضعيف تشكلهاي
0/1
-2/2
-5/3
-3/4
بنگاههای بزرگ صنعتی
كامل شغلي ،شرایط نامناسب کاری
كارگري به كاهش اطمينان ،كاهش
و مزده��ای پایین قرار گرفته اند .در
منبع :بانک مرکزی ایران1390 ،الف .س��رمايهگذاري در جه��ت آموزش
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اشتغال و بیکاری

پرونده ویژه

در مواردی مانند
نرخ مشارکت
و نرخ بیکاری
در میان زنان و
مردان و بهرهوری
نیروی کار،
مقایسهوضعیت
کار شایسته ایران
با میانگین این
شاخص در منطقه
خاورمیانه و شمال
افریقا،بیانگر
وضعیتنسبتا
نامطلوبنیروی
کار در ایران است

نگر
آینده
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ني��روي انس��اني ،افزايش منازعات و اختالف��ات و به طور
خالص��ه افزايش هزينه فرايند مبادل��ه در بازار كار منجر
میگردد .در حالی که وجود تشكلهاي كارگري مستقل
و قدرتمن��د میتواند از طریق ش��کل دادن به مذاکرات و
پیمانهای دستهجمعی ،خطر تنش در روابط کار را کاهش
داده و با افزایش بهرهوری نیروی کار به رونق اقتصادي ياري
رساند.
در ایران ش��مار كثيري از كارگران كشاورزي ،كارگران
موقت ،روزمزد و قراردادي كشور ،در عمل هيچگونه امكاني
جهت حضور در تش��كلهاي كارگ��ري در اختيار ندارند.
براساس قانون کار ،شوراهای اسالمی کار مهمترین تشکل
کارگری ایران هستند که باید در تمامی واحدهای با بیش
از  30نفر کارکن تاس��یس ش��ود؛ ولی در اکثر بنگاههای
متوسط و بزرگ خصوصی هیچ نوع تشکل کارگری وجود
ندارد .شمار شوراهای اس�لامی کار از دهه  1370کاهش
یافتهاست .در سال  2901 ،1371شورای اسالمی کار در
ایران وجود داشت .در فاصله سالهای  1371-1381تعداد
بنگاهه��ای با بیش از  30نفر کارکن از  25000به بیش از
 33700واحد افزایش یافت ،اما تعداد ش��وراهای اسالمی
کار ب��ه  1403واحد تنزل یافت .به عبارت دیگر ،نس��بت
بنگاهه��ای با بیش از  30نفر کارکن که در آنها ش��ورای
اس�لامی کار تشکیل ش��ده از  7به  4درصد کاهش یافته
است (خبرگزاری کار ایران .)1384
ش��وراها ب��راي انجام وظاي��ف صنفي خ��ود از قدرت
چندان��ي برخ��وردار نيس��تند .در تحقيقي ك��ه پيرامون
كارايي ش��وراها صورت گرفته  71درصد كارگران معتقد
بودهاند كه شوراهاي اس�لامي كار عمال هيچكارهاند و در
تصميمگيريهاي مديريت نقشي ندارند (پدیدار .)1377
بنابراین نیروی کار کش��ور برای بیان نظرات و نگرانیهای
خود مجرای مطمئن و مناسبی در اختیار ندارد .در مقابل
دولت نیز ب��رای جلب همکاری کارگ��ران جهت افزایش
بهرهوری و مقابله با مش��کالت اقتصادی با مشکل مواجه
است.
تشکلهای کارفرمایی

حدود  6دهه سابقه فعالیت دارند ،ولي عليرغم اين قدمت،
نتوانستهاند به انسجام و قدرت مناسبي دست يابند (ادب
 .)1378گس��تردگي حيطه اقتدار دولت و س��لطه نوعي
بدبيني ونگراني نسبت به تشكلهاي كارفرمايي در دولت،
در ضعف تشكلهاي كارفرمايي ايران نقش تعيينكنندهاي
ايفا نموده است .کارفرمايان گرايش كمي به فعاليت جمعي،
همکاری با تش��کلهای كارگ��ری و انعق��اد قراردادهای
دستهجمعی نشان میدهند ،در عوض به مداخله دولت در
روابط کار بيش��تر تمايل دارند .زیرا دولت ایران ،به عنوان
کارفرمایی بزرگ ،نقش تعیینکنندهای در تنظیم روابط کار
برعهده دارد (سونجنار .)1989
وزارت کار

انجام مبادله در بازار كار ،كه اطالعات شفاف و متقارن
نیس��ت و منافع طرفين مبادله با يكديگر متناقض است،
مستلزم وجود نهادي اس��ت كه بر انجام قراردادها نظارت
كند .طرف س��وم مبادله (ادارات دولتي ناظر بر روابط كار)
براي تضمين اجراي صحيح قرارداده��ا ،از ابزار قهري كه
در اختيار دارد ،استفاده میكند .وزارت كار وظايفي چون
بازرس��ي از كارگاهها و اطمينان از اجراي قانون كار توسط
كارگران و كارفرمايان ،تهيه گزارش و مشورت به دولت در
مورد طرح قوانين الزم را بر عهده دارد.
وزارت كار ایران غالبا در تسهيل جريان اطالعات ميان
طرفين مبادله در بازار كار ،تقويت زمینه تفاهم و همکاری
میان كارگران و كارفرمايان موفقيت چنداني نداش��ته و با
مداخله مستقيم در امر تشكلهاي كارگري و كارفرمايي،
مانع از شكلگيري تشكلهاي پويا و اصيل گرديده است.
وزارت کار در «ش��ورای عالی کار» نیز به جای ایفای نقش
واس��ط و تسهیلکننده مذاکرات تش��کلهای کارگری و
کارفرمای��ی ،عمال به ص��ورت تصمیمگیرنده اصلی عمل
میکند و جایگاه این نهاد سه جانبه را به یک نهاد مشورتی
تنزل داده است.
در دو دهه گذشته وزارت كار به عنوان بازوي اصلي
دول��ت در تنظيم ب��ازار كار ،با نادی��ده گرفتن برخی از
مفاد قانون کار مرتبط با امنیت ش��غلی کارگران ،خارج
س��اختن کارگاههای با کمتر از  5نفر کارکن از ش��مول
برخ��ی از مفاد قانون کار و پذی��رش قراردادهای موقت
برای مشاغل دائمی و به رسمیت شناختن شرکتهای
پیمانکار تامینکننده نیروی انسانی ،در عمل بر افزایش
«انعطافپذیری در بازار کار» تاکید کرده اس��ت .اعمال
این سیاس��ت به دلیل ضرورت کاه��ش هزینه تولید و
افزایش توان رقابتی بنگاهها توجیه ش��ده است .تبعیت

از این دیدگاه به تنزل دستمزدهای واقعی ،گسترش فقر
و تشدید نابرابری در توزیع درآمد (میان کار و سرمایه)
منجر گردیده است.
شورای عالی کار

وجود ارتباط مستقيم ميان دولت و نهادهاي كارگري و
كارفرمايي در نهادهای سه جانبه سبب میشود كه دولت
براي انتقال اطالعات ،كانالهاي مطمئن و سريعي در اختيار
داشته باشد و از طريق جريان اطالعات مربوط به كمبودها
و امكانات بر سر اهداف اقتصادي –اجتماعي ،با تشكلهاي
كارگري و كارفرمايي به تفاهم برسد .شورای عالی کار نهاد
سه جانبهای است که هر ساله حداقل دستمزد را در ایران
معین میکند .این ش��ورا بر اساس قانون کار مصوب سال
 9 ،1369عضو دارد 3 ،عضو از شورای اسالمی کار 3 ،عضو
از تش��کلهای کارفرمایی و  3عضو از نمایندگان دولت .از
آنجا که سازمانهای کارگری و کارفرمایی در ایران ضعیف
هستند ،دولت در تعیین حداقل مزد مهمترین نقش را بر
عهده دارد.
در سال  ،1387دولت ساختار شورای عالی کار را تغییر
داد و  2عضو دیگر به نمایندگان دولت در شورا اضافه کرد.
ب��ا این تغییر تعداد اعضای ش��ورای عالی کار به  11عضو
(نمایندگان دولتی پنج نفر و نمایندگان تشکلهای کارگری
و کارفرمایی هریک سه نفر) رسیده و همه تصمیمات شورا
ب��ا رای  7نفر اتخاذ میش��ود .بنابراین ،در ش��کل جدید
نف��وذ دولت در ش��ورای عالی کار بی��ش از پیش افزایش
یافته و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در ش��ورای عالی
کار عمال نقش مش��ورتی پیدا کردهاند و حداقل دستمزد
توسط تصمیمات دولتی اتخاذ میشود (ایزدخواه .)1387
بدینترتیب مهمترین نهاد س��ه جانبه کشور عمال نقش
فعالی در حل مشکالت بازار کار ایران ایفا نمیکند .فقدان
نهاد سه جانبه قدرتمند ،دستیابی به توافق و تفاهم میان
دولت ،کارگران و کارفرمایان برای اجرای برنامههای توسعه
و حل مشکالت اقتصادی را ناممکن میسازد.
ضرورت تحول در بازار کار برای تضمین کار شایسته

مقابل��ه با فقر و نابرابری و ارتقاء س��طح رف��اه مردم از
کارفرمایان برای تس��هیل در تحقق اهداف مش��ترک،
مهمترین اهداف انقالب اس�لامی ایران است که مکررا در
تالش در جهت اعمال نف��وذ در تدوين قوانين و مقررات،
قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی ایران مورد تاکید قرار
چانهزني به ش��كل متحد با اتحاديهه��اي كارگري و ارائه
گرفته اس��ت .در سند چشمانداز بیست س��اله (-1404
خدمات مشورتي به اعضا ،به تشکیل اتحادیههای صنفی
 )1384نیز پیشبینی ش��ده ک��ه ایران به مق��ام اول در
مب��ادرت میکنند .تش��کلهاي كارفرماي��ي در ارتباط با
عرصههای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و علمی در منطقه
وضعيت كسبوكار ،توليد ،مالياتها ،تعرفهها ،سياستهاي
دست یابد .قطعا افزایش رشد اقتصادی شرط الزم جهت
پولي ،تس��هيالت و اعتبارات و قان��ون كار با دولت مذاكره
تامین اش��تغال مولد برای جمعیت
میکنند و غالبا در همكاري با دولت
و اتحاديههاي كارگري ،نقش مهمي جدول  -2تحوالت جمعیت فعال ،شاغل و بیکار در طول برنامه چهارم توسعه
فعال کشور است .ولی رشد اقتصادی
فعال (میلیون نفر) شاغل (میلیون نفر) بیکار(میلیوننفر) نرخ بیکاری (درصد) ممکن است با فراگیر شدن مشاغل
در اج��راي برنامهه��اي عمراني بر
موق��ت و پارهوقت و مزدهای پایین،
عه��ده دارن��د (راس  .)1986تجربه
11.5
2.7
20.6
23.3
1384
عمال به گسترش فقر میان شاغلین
بس��ياري از كشورهاي صنعتي اروپا
11.3
2.7
20.8
23.6
1385
کش��ور منجر گردد که با آرمانهای
نشان میدهد كه مذاکرات مستقیم
انقالب ناسازگار خواهد بود.
نماين��دگان تش��كلهاي كارگري
10.5
2.5
21.9
23.9
1386
«کارشایسته»شاخصیبرایبیان
و كارفرماي��ي و انعق��اد پيمانهاي
10.4
2.4
20.5
23.8
1387
کارایی اقتصاد در ایجاد مشاغل پایدار
دس��تهجمعي تن��ش در روابط كار
11.9
2.8
21
23.9
1388
و تامینکننده نیاز کارگران و خانواده
را كاه��ش داده و امر بس��يج كليه
13.6
3.3
20.6
23.9
1389
آنان اس��ت .مفهوم کار شایسته که
امكانات در جهت تسريع آهنگ رشد
برای اولینبار در سال  1999توسط
اقتصادي و افزايش اشتغال را تسهيل
11.8
2.8
20.8
23.5
1390
سازمان بینالمللی کار مطرح شد ،به
نموده است.
ماخذ :مرکز آمار ایران (.)1390
معنای فراتر رفتن از آمارهای سنتی
تش��كلهاي كارفرماي��ي ايران

اشتغال و بیکاری ،توجه به کمیت و کیفیت اشتغال ،توسعه
تامین اجتماعی ،حمایت از کارگران در برابر شرایط کاری
دش��وار و تالش در جهت حل مشکالتی چون مشاغل با
مزدهای پایین و ساعات کار طوالنی ،ارتقای فرصت برای
زنان و مردان به منظور حصول کار س��ازنده و شایسته ،در
ش��رایط آزادی ،برابری ،امنیت و کرامت انسانی است (تور
و تراوردیان  .)2008کار شایسته بر تامین حقوق بنیادین
کار شامل حق ایجاد و گسترش تشکلهای کارگری ،حق
مذاکرات دستهجمعی ،ریشهکنی کار اجباری ،ریشهکنی
تبعیض جنس��یتی در امر اشتغال ،تساوی مزد برای زن و
مرد در مقابل کار برابر ،منع تبعیض در اش��تغال و حرفه،
رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت تاکید دارد
(بختیاری  .)1389تضمین کار شایس��ته ،از طریق بهبود
حق��وق کار و ارتقای س��طح زندگی کارگ��ران به افزایش
انگیزه تالش ،خالقیت و نوآوری نیروی کار منجر میشود
و میتواند به نوبه خود فرایند رش��د و توس��عه کشورها را
تسهیل و تسریع نماید.
در ماده  101برنامه چهارم توسعه مقوله کار شایسته
به صراحت مورد تاکید قرار گرفته و دولت موظف گردیده
که تا پایان سال اول برنامه چهارم سند ملی کار شایسته را
با اتکا به سه جانبهگرایی تنظیم و برای بررسی و تصویب
به مجلس شورای اسالمی تحویل دهد .به نظر میرسد که
اولویت متولیان اشتغال کشور صرفا کاهش نرخ بیکاری
بوده و اینکه مزد شاغلین بسیار کمتر از حداقل رسمی
باش��د ،از هرگونه تامین اجتماعی محروم باشند یا برای
انجام کارهای دائمی به اجبار قراردادهای کوتاهمدت یک
تا سه ماهه را بپذیرند و خارج از چتر حمایتی قانون کار
قرار گیرند ،اهمیت زیادی نداشته است .اقتصاد ايران عدم
موفقيت اینگونه سياستها را تجربه كرده است .تجربه
بس��یاری از کشورهای جهان ،از جمله کشورهای شمال
اروپا ،اتریش و ایرلند ،نش��ان میدهد که حمایت از رشد
نهادهاي مس��تقل كارگري و كارفرمايي و نهادهاي سه
جانبه كارآمد ،تامین مزد و شرایط کاری مناسب و تضمین
امنیت شغلی میتواند نقش مثبتی در تسریع آهنگ رشد
اقتصادی ایفا نماید.
هر چند به علت کمبود اطالعات و آمار در مورد مزد و
شرایط کار ،محاسبه دقیق تمامی شاخصهای کار شایسته
در کش��ور امکانپذیر نیس��ت ،اما در م��واردی مانند نرخ
مشارکت و نرخ بیکاری در میان زنان و مردان و در سطوح
مختلف تحصیلی ،و بهرهوری نیروی کار ،مقایسه وضعیت کار
شایسته ایران با میانگین این شاخص در منطقه خاورمیانه
و شمال افریقا ،بیانگر وضعیت نسبتا نامطلوب نیروی کار در
ایران است .در س��ال  1996براساس شاخص ترکیبی کار
شایسته ،ایران در میان  15کشور منطقه خاورمیانه و شمال
افریقا رتبه ش��ش را به خود اختصاص داده بود که در سال
 2006به رتبه نهم رسیده که نشانگر موقعیت پایینتر ایران
در منطقه است (کریمی و ابراهیمی .)1391

تقویت نهادهای بازار کار شرط کافی

بهبودفضای
کسبوکار و
حذف موانع
سرمایهگذاری و
تولید ،از طریق
کاهش تنش در
روابطبینالمللی
و تغییر جدی در
سیاستهایکالن
اقتصادیتولید
و افزایش توان
اشتغالزایی را
تسریعمیکند
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گرایش به ع��دم اجرای قانون کار یا تالش برای تغییر
برخ��ی مفاد قانون کار در ش��رایط فزونی عرضه بر تقاضا
ش��دت مییابد .به همین جهت تداوم وجود مازاد عرضه
در بازار کار به افزایش توان چانهزنی کارفرمایان و صاحبان
سرمایه میانجامد .براین اساس راهکار پایهای و بلندمدت،
افزایش آهنگ رش��د تولید اس��ت و با تحقق نیافتن این
ش��رط و گس��ترش روزافزون س��مت عرضه در بازار کار،
تداوم و گسترش زیر پا گذاشتن قانون کار و نیز تغییر آن
غیرمنتظره نخواهد بود .ولی نگرش مس��ئولین نسبت به
منصفانه بودن عملکرد بازار کار نیز حائز اهمیت است.
انتظ��ار م��یرود که ب��ا بهب��ود فضای کس��بوکار و
تغیی��ر سیاس��تهای اقتص��ادی در جه��ت حمای��ت از
تولید و س��رمایهگذاری ،مش��کالت بنگاهها تخفیف یابد
و س��رمایهگذاری و تولید در ایران افزایش پیدا کند؛ ولی
چنانچه این باور حاکم باش��د که نی��روی کار یک نهاده
تولیدی است و «انعطافپذیری» در بازار کار و چشمپوشی
از پایمال شدن حقوق کارگران (پرداخت مزدهای کمتر از
حداقل قانونی و خودداری از تحت پوشش بیمه قرار دادن
کارگران در بس��یاری از واحدهای تولیدی) عامل کاهش
هزینه تولید و رشد سرمایهگذاری و اشتغال است ،گرایش
ب��ه حذف یا نادیده گرفتن حقوق قانون��ی کارگران تداوم
خواهد یافت و نیروی کار از ثمرات رش��د به طور مناسبی
بهرهمند نخواهند گشت.
پذيرفتن نيروهاي مهار نش��ده بازار براي تنظيم روابط
ميان كارگران و كارفرماي��ان راهي مطمئن براي غلبه بر
مشكل بيكاري ،گسترش فقر و نابرابری نيست .به همین
جهت مداخله دولت و ایجاد تفاهم میان شرکای اجتماعی
از طریق پیمانهای دس��تهجمعی و مذاکرات در نهادهای
س��ه جانبه در قانون کار ایران مورد تاکید قرار گرفته ولی
این مفاد قانون کار تا کنون به درس��تی اجرا نشده است.
پایبن��دی وزارت کار به اجرای قانون کار گام اول در جهت
حرکت به س��وی تحقق هدف کار شایسته برای کارگران
ایرانی است .در این راستا وزارت کار باید در جهت حمایت
از ش��کلگیری تش��کلهای اصیل و قدرتمند کارگری و
کارفرمایی اقدام کند و زمینه مناس��ب ب��رای مذاکرات و
پیمانهای دستهجمعی فراهم آورد .زیرا وجود اتحادیههای
کارگری و کارفرمایی اصیل و قدرتمند تنها راه مطمئن و

جمع بندی و پایان سخن

در دو دهه گذش��ته بازار کار ایران با مش��کل بیکاری
فزاینده و کاهش مزد واقعی نسبت فزایندهای از شاغلین
مواجه بوده اس��ت .فضای کس��بوکار پر خطر ،ناشی از
سیاستهای کالن اقتصادی نامناسب و متغیر از یکسو
و فشار تحریمهای بینالمللی علیه اقتصاد ایران از سویی
دیگر ،فعالیت بسیاری از بنگاههای ایرانی را دشوار ساخته
اس��ت .اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها نیز با افزایش
چشمگیر هزینههای تولیدی ،شرایط کار را بیش از پیش
مش��کل کرده است .در چنین ش��رایطی بسیاری از مفاد
قانون کار ایران در ارتباط با حمایت از امنیت شغلی ،حداقل
مزد ،بیمههای اجتماعی و ساعات اضافه کاری دربرخی از
بنگاههای دولتی و خصوصی ،نادیده گرفته میشود .این
باور وجود دارد که «انعطاف» بیشتر در بازار کار و کاهش
هزینه نیروی کار به افزایش رقابت و رشد و اشتغال بیشتر
میانجامد .بدینترتیب بخشی از فشار مشکالت اقتصادی
ب��ه کارگران منتقل میش��ود؛ درحالی که کاهش هزینه
نیروی کار مشکالت فزاینده بنگاهها را حل نمیکند.
بهبود فضای کسبوکار و حذف موانع سرمایهگذاری و
تولید ،از طریق کاهش تنش در روابط بینالمللی و تغییر
جدی در سیاس��تهای کالن اقتص��ادی در جهت ایجاد
محیط امن برای سرمایهگذاری گامی ضرور در جهت رشد
سرمایهگذاری ،تولید و افزایش توان اشتغالزایی بنیانهای
اقتصادی کشور ،آهنگ حرکت به سوی تحقق آرمانهای
انقالب اسالمی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیست
ساله ( )1384-1404جمهوری اسالمی ایران برای کسب
مقام اول در منطقه را تسریع میکند؛ ولی ممکن است به
طور خودکار به تامین زندگی رها از فقر و ناامنی برای سهم
فزایندهای از نیروی کار کشور منجر نگردد .با توجه به تاکید
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر عدالت اجتماعی و
لزوم تضمین زندگی مبتنی بر کرامت انسانی برای تمامی
ایرانیان و ارتقای سطح زندگی مردم است ،همگام با افزایش
آهنگ رشد اقتصادی ،پایبندی وزارت کار به اجرای کلیه
مفاد قانون کار ،تقویت تش��کلهای کارگری و کارفرمایی
و نهادهای س��ه جانبه ،و تش��ویق مذاکرات و پیمانهای
دستهجمعی برای بهبود وضعیت شاغلین ضروری است.
تشكيل و حضور كارساز تشكلهای کارگری و کارفرمایی
و مشارکت شرکای اجتماعی در تصمیمسازیها از طریق
تقویت نهادهای س��ه جانبه از ضروريات توسعه سياسي،
اقتص��ادي و اجتماع��ي و گريز از تنگناه��اي اقتصادي و
اجتماعي است .تشكلهاي كارگري و كارفرمايي ،به عنوان
نهادهاي مدني و مردمي بايد با اختيارات گسترده ،تشكيل
ش��وند و در چارچوب قوانين و سياستهاي كالن كشور،
خود در خصوص سرنوشت و منافع و فعاليت اعضاي خود
تصميم بگيرند .قطعا این تشكلها در فرایند تکامل خود،
چه در درون تشكل ،چه در ارتباط بين تشكلها مشكالتی
خواهند داشت ،ليكن هر زمان و به هر صورت بخواهيم اين
مسير محتوم را طي كنيم ،بايد از اين گردنهها عبور كنيم.
هر چقدر تعلل كنيم و آن را به تاخير اندازيم ،بهاي گذر از
گردنه سنگينتر خواهد بود.

نگر
آینده

افزایش تولید شرط الزم بهبود وضعیت بازار کار

تس��ریع آهنگ رش��د اقتصادی و ایج��اد فرصتهای
ش��غلی پایدار برای جمعیت فع��ال ،اولویت اصلی اقتصاد
کشور است .برای دستیابی به این هدف ،کاهش ریسک
س��رمایهگذاری از طریق فراهم کردن امنیت بیشتر برای
س��رمایهگذاری بخ��ش خصوص��ی ،کاس��تن از تنش در
مناس��بات بینالمللی و افزایش دسترسی به بازار کاالها و
خدمات از طریق تعامل اقتصادی بیش��تر با دنیای خارج،

اعمال سیاس��تهای صحیح پولی ،مال��ی ،ارزی و تجاری
در جه��ت افزایش توان رقابتی محصوالت داخلی ،تقویت
ارتباط بین س��طوح مختلف آموزشی و نیازهای بازار کار،
مهارتآم��وزی متقاضیان و حمایت وی��ژه از فعالیتهای
اش��تغالزا و هدایت سرمایهگذاریها در مسیر آن ضروری
اس��ت .ثبات کالن اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار در
کش��ور جریان فرار سرمایه از کش��ور را معکوس میسازد
و عالوه بر حفظ س��رمایههای داخلی ،ایرانیان مقیم دیگر
کش��ورها و س��رمایهگذاران خارجی را به فعالیت در ایران
ترغیب میکند .قطعا افزایش س��رمایهگذاریهای مولد و
رشد تولید شرط الزم و زمینه ساز خلق فرصتهای شغلی
است؛ ولی شواهد تجربی نشان داده است که افزایش رشد
اقتصادی به طور خودکار به بهبود شرایط در بازار کار منجر
نمیشود .ممکن است رش��د اقتصادی با افزایش مشاغل
موقت و تحمیل مزدهای پایین به ش��اغلین و گس��ترش
نابرابری همراه باشد .از این رو تقویت نهادهای بازار کار برای
تضمین کار شایسته ضروری است.

پای��دار برای کاهش تنش در روابط کار و افزایش بهرهوری
است .بدینترتیب نهادهای سه جانبه ،از جمله شورای عالی
کار ،قادر خواهند بود که کلیه نیروها را در جهت تس��ریع
آهنگ رش��د و توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اقشار
زحمتکشبسیجنمایند.
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روند اقتصاد هند

پرونده خارجی

هیاهوی بسیار درباره هند
بررسی صحت و سقم چند فرضیه رایج:
همه آنچه درباره روند اقتصادی آینده هند باید بدانید
بروز چند وضعیت در یک دهه گذشته باعث شده که برخی از ناظران و تحلیلگران و سیاستگزاران
به این نتیجه برسند که هند به سرعت به عنوان یکی از بزرگترین قدرتهای دنیا در قرن بیستویکم
گشایش اقتصاد کامال سنت پَ َرست هند،
میالدی ظهور خواهد کرد .از جمله این وضعیتها میتوان به
ِ
بهبود شدید مناسبات هند با امریکا ،و رشد سریع و باثبات رشد اقتصادی هند اشاره کرد .اما آیا
بزرگترین دموکراسی دنیا میتواند به نقشآفرینی درجه یک در دنیا هم تبدیل شود؟ اگر میخواهید از
وضعیت حال و آینده هند در زمینههای مختلف باخبر شوید ،پاسخهای مجله فارن پالسی به چند فرضیه
رایج درباره هند میتواند برایتان راهگشا باشد.

فرضیه اول :هند در آینده بزرگترین قدرت
جهان خواهد بود
پاسخ :چنین اتفاقی با این سرعت نخواهد افتاد.

در سال  2010میالدی ،باراک اوباما رییس جمهور
امریکا که به هند س��فر کرده بود ،اظه��ارات جالبی را
مطرح کرد« :هند قدرتی نوظهور نیست ،بلکه قبال ظهور
کرده است» .لئون پانتا وزیر دفاع امریکا نیز هند را یک
«رک��ن اصلی» در «حرکت محوری امریکا» در آس��یا
خوانده اس��ت .به اینها اضافه کنید حرفهای هیالری
کلینتون وزیر امور خارجه امریکا را که مناسبات امریکا با
هند را «مناسبات دوجانبه حیاتی» نامیده است.
حتما برای این همه خوشبینی دالیل زیادی وجود
دارد .تا قبل از بحرآنهای اخیر جهانی اقتصاد ،میشد
گف��ت که هند دومین اقتصاد در دنیاس��ت که دارد با
سرعت رشد میکند .رشد اقتصادی هند در اکتبر سال
 2009میالدی به  9و هش��ت دهم درصد رسیده بود.
بر اس��اس آمار اعالم شده ،فقر نیز در فاصله سالهای
 2004ت��ا  2009میالدی به میزان پنج درصد در هند
کاهش یافته بود .در همین حال ،ش��رکتهای هندی
به ش��دت رو به جهانی ش��دن گذاشته بودند .مثال در
س��ال  2006میالدی ،ش��رکت الکش��میمیتال ،کار
بزرگی انجام داد و کمپانی فرانس��وی آرسلر را خرید و
بزرگترین شرکت معدن و فوالد دنیا را به وجود آورد.
در سال  2008میالدی نیز شرکت هندی تاتا به خرید
َبرندهای جگوار و لن��دروور از فورد روی آورد .به رغم
آنکه تردیدهایی درباره فضای س��رمایهگذاری هند
وجود داشت ،ش��رکتهای بزرگ جهانی همچنان
به هند روی خوش نش��ان میدادن��د .در اواخر
م��اه ژوئن ،کوکا کوال ک��ه در اوایل دهه 1970
میالدی از هند خارج شده بود ،تصمیم گرفت
ک��ه تا س��ال  2020میالدی ح��دود پنج
میلیارد دالر در هند س��رمایهگذاری کند.
به همینترتیب ش��رکت ایکه آ سوئد نیز
اعالم ک��رد که تقریبا دو میلی��ارد دالر در
س��الهای پیشرو در هند سرمایهگذاری
خواهد کرد .در عرصه سیاس��ت خارجی
نیز هند قابلیتها و جاهطلبیهای خود را
به نمایش گذاشته است .هند در بازسازی
افغانس��تان جنگزده نقش مهمی ایفا
ِ
میکند و پنجمی��ن بازیگر مهم در این
عرصه است .در نشست اخیر جی-بیست
در مکزی��ک نی��ز مان موهان س��ینگ
نخس��توزیر هند وعده داد که بیس��ت
میلیارد دالر برای حمایت از برنامه وامهای
صندوق بینالمللی پول درنظر بگیرد.
اما ظاهرا این توجه شدید به رشد اقتصادی
فزاینده هند و همینطور تحرکات این کشور در
عرصه سیاست خارجی باعث ش��ده که بسیاری از
مس��ائل نادیده گرفته شوند .مثال محدودیت نهادهای
آن ،بسیاری از عادتهای عجیب در فرهنگ سیاسیاش،
و چالشهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی که پیشروی
این کش��ور قرار دارند چندان مورد توجه و بررسی قرار
نگرفتهان��د .اگر بخواهیم مثال بیاوریم میتوانیم به این
نکته اشاره کنیم که حداقل سی درصد از تولید کشاورزی
هند از بین میرود زیرا این کشور نتوانسته چرخه عرضه

مناسبی برای آن به وجود بیاورد .سرمایهگذاران خارجی
نمیتوانند این معضل را برطرف کنند اما شاید وضعیت
را کمی بهبود ببخش��ند .مش��کل فقط اینجاست که
س��ازشناپذیری برخی از احزاب سیاسی هند و برخی
گروههای منتفع باعث شده که هند نتواند بازارهای خود
را در ای��ن خصوص به روی خارجیها باز کند .تا وقتی
که هند نتواند چنین چالشهایی را به صورت موثر حل
و فصل کند ،پاسخ به فرضیه اول مطرح شده همچنان
مثبت نخواهد بود.
فرضیه دوم :رشد هند اجتنابناپذیر است
پاسخ :نه.

امریکا همواره مناقشات طوالنی مدتی با چین داشته
است و سیاستگزاران امریکایی در سالهای اخیر امید

برخی از صاحبنظران چنین اس��تدالل کردهاند که
وقتی کشوری قوی شود و سهمی در عرصه امور جهان
به دس��ت بیاورد ،احتمال آن که استانداردهای جهانی
را بپذیرد نیز بسیار بیشتر خواهد شد .اما شواهدی که
در این خصوص وجود دارد بسیار پیچیده است و هند
هم ظاهرا در این راه به شیوه خودش عمل میکند .به
نظر میرس��د که هند در آینده نقش مؤثری در جامعه
جهانی ایفا خواهد کرد و مثال در عرصه مقابله با گسترش
سالحهای هس��تهای ،فعالیت زیادی خواهد داشت .به
عنوان نمونه ،ممکن اس��ت شاهد آن باشیم که چین و
پاکستان در آینده برخی محدودیتها در تولید پلوتونیوم
و اورانیوم بسیار غنی شده را بپذیرند و هند تالش کند
که گامی جلوتر از آنها بردارد و مثال از معاهده مقابله
با مواد ش��کافپذیر نیز حمایت کند .اما از سوی دیگر،
نبای��د در بحث در خصوص تغییرات آب و هوایی هیچ
حساب ویژهای روی هند باز کنیم .سیاستگزاران هندی
میگویند بخش عظیمی از تغیی��رات آب و هوایی که

البته شکی نیست که هند به شدت تواناییهای خود
در عرصه دریایی و هوایی را افزایش داده اس��ت .این در
حالی است که افکار عمومی گمان میبردند این افزایش
توانایی و قابلیت ،هزینه سنگینی روی دست دولت هند
گذاشته است اما عمال خالف این قضیه ثابت شده است.
بر اساس گمانهزنیهایی که اخیرا از سوی بانک جهانی
مطرح شده است ،هند عمال کمتر از سه درصد از تولید
ناخالص داخلی خود را به هزینههای نظامی اختصاص
داده اس��ت و از این جهت ،میتوان گفت که پیشرفت
کمهزینهای داشته است .حتی اگر رشد اقتصادی هند
در چند سال آینده نیز کند شود ،این کشور قادر خواهد
بود که خود را تا حد نیاز مسلح و تجهیز شده نگه دارد.
مش��کلی که هند در این راس��تا با آن روبهروست،
فساد و بوروکراسی است که در عرصه تامین تسلیحات
و تجهیزات ،گریبانش را گرفته اس��ت .روند تس��لیح و
تجهیز هند در زمینههای مختلف با معضالت قانونی و
بوروکراتیکی مواجه اس��ت که سرعت تحقق اهداف در
این راس��تا را کند میکند .ب��ه عنوان مثال ،تصمیم به
جایگزین کردن جنگندههای قدیمی هند با هواپیماهای
جنگی چندکاره ،نزدیک به یک دهه اس��ت که مطرح
شده و جزییات اجرایی آن نیز در جریان است .با وجود
آن که هواپیمای مورد نظر حتی انتخاب هم شده است،
اما روند اجرایی شدن این تصمیم آنقدر طوالنی شده
که تحقق بخشی از اهداف نظامی هند را با مشکل مواجه
کرده است.
از س��وی دیگ��ر ،تالشه��ای بومی برای س��اخت
تجهیزات نظامی چندان موفقیتآمیز نبوده اس��ت .به
عنوان مث��ال ،هند که ناوگان میگ  21خود را قدیمی
تلقی میکرد ،از س��ال  1990میالدی پروسه ساختن
هواپیماهای جنگنده س��بک را کلید زد و اولین نمونه
ساخته ش��ده از این هواپیماها نیز تازه در سال 2001
می�لادی به پرواز درآمد .ام��ا این هواپیما کامال هندی
نیست و مثال موتورش امریکایی است و بخشهایی از
آن نیز با کمک روس��یه و کشورهای دیگر دنیا ساخته
شده است.
با اینترتیب ،اگر هند بخواه��د واقعا به یک قدرت
نظامی در منطقه تبدیل ش��ود ،یا باید تالشهای خود
در عرصه بومیس��ازی را افزایش دهد و یا روند دریافت
تجهیزات و تسلیحات از خارج را به شدت تسریع کند.

گروههای
قدرتمندی در هند
با منافع زیادی در
نظاماقتصادی
موجود به شدت با
اصالحاتمخالف
بودند .ظهور
احزاب ائتالفی
و تردیدها و
مشکالتموجود
در عملکرد آنها
نیز تهدیدی علیه
اقداماتهماهنگ
به شمار میآمد
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فرضیه سوم :هند میتواند چین را محدود کند
پاسخ :نه چندان.

فرضیه چهارم :هند به یک شهروند خوب در دنیای
جهانی شده تبدیل خواهد شد
پاسخ :شاید.

فرضیه پنجم :قدرتنمایی هند در عرصههای
مختلف به شدت افزایش خواهد یافت
پاسخ :نه کامال.

نگر
آینده

وقتی ک��ه هند پ��س از بحران مالی س��ال 1991
میالدی روند آزادسازی اقتصاد خود را کلید زد ،بسیاری
از تحلیلگران چنین نتیجهگیری کردند که کشور دارد
در راه درخش��ان رشد حرکت میکند .حجم و بزرگی
بودن استعدادهای کارآفرینی آن و نظام
بازار هند ،غنی ِ
قانونی کارآمدش همگی نویدبخش موفقیت اقتصادی
ِ
این کشور بودند.
اما ظاهرا این ارزیابیها از بس��یاری از مسائل غافل
مانده بودند .بسیاری از سیاستمداران هندی همچنان
قدیمی رشد به رهبری دولت این کشور ،وفادار
به الگوی
ِ
ماندند .گروههای قدرتمن��دی با منافع زیادی در نظام
اقتصادی موجود به ش��دت با اصالحات مخالف بودند.
ظهور احزاب ائتالفی و تردیدها و مش��کالت موجود در
عملک��رد آنها نیز تهدیدی علیه اقدامات هماهنگ به
شمار میآمد .این عوامل حاال در کنار هم قرار گرفتهاند
و دارند مشکالت جدیدی ایجاد میکنند.
در س��ه ماهه اخیر ،رشد اقتصادی هند  5.3درصد
بوده اس��ت و این بدترین رقم رشد اقتصادی این کشور
طی یک دهه گذش��ته اس��ت .در ماه آوریل نیز رش��د
صنعتی  0.1درصد بود .بسیاری از سیاستگزاران هندی
این زوال را به بحران مالی اروپا و مشکالت اقتصاد جهان
نسبت دادهاند .اما مشکالت واقعی که پیشروی اقتصاد
هند قرار دارند ،بومی هستند .مثال سیاستمداران سعی
کردهاند جلوی باال رفتن قیمت گازوئیل را بگیرند زیرا
از ش��ورشهای مردمی در اعتراض به این قضیه هراس
دارند .همین وضعیت در مورد ش��هریه دانشگاهها نیز
تکرار شده است و موارد مشابه نیز در کنار یکدیگر باعث
ش��دهاند که کس��ری مالی بالغ بر شش درصد از تولید
ناخالص داخلی هند باشد.
حکومت هند در عین حال نتوانسته است وضع بخش
عمومی این کشور را بهبود ببخشد .مثال شرکت هوایی
ایرایندیا که متعلق به دولت است به تزریق پول بیشتری
نیاز دارد اما دولت نمیخواهد این شرکت خصوصی شود
زیرا احتمال اعتراض سازمآنهای کارگری وجود دارد .از
م��وارد دیگر میتوان به ناکارآمد و قدیمی بودن قوانین
دسترسی به اراضی در هند اشاره کرد که باعث متوقف
ش��دن برخی از پروژههای صنعتی در این کشور شده
است .با اینترتیب میتوان جای تردید در رشد اقتصادی
هند را نیز تا حدی باز گذاشت.

داش��تهاند که دهلی نو در تالش ب��رای متعادل کردن
مواضع چین ،به امریکا بپیوندد .هند البته در نوع خود
مناقش��ات زیادی با چین داشته اس��ت اما به هر حال
نس��بت به برنامههای امریکا در آسیا نیز چندان خوش
بین نیس��ت و نمیخواهد مس��تقیما در این استراتژی
امریکا نقشی بازی کند .بسیاری از نخبگان هندی از این
میترسند که همراهی با امریکا باعث تحریک چین شود
و این شرایط به شدت با قانون ناگفته هند مبنی بر «عدم
مداخله» در تناقض است.
هندیه��ا در عین حال میدانند که همین رویکرد
و جدا کردن راهش��ان از غرب بود که باعث ش��د موقع
حمله چین در سال  1962میالدی بی دفاع باقی بمانند.
مناقشه مرزی دو کشور سالها قبل و بر سر منطقهای
صورت گرفت��ه بود که هند ،آن را جز س��رزمین خود
به ش��مار میآورد .در آن زم��ان ،هند منابع محدودی
در عرصه بودجه نظامیداش��ت زی��را جواهر لعل نهرو
نخس��توزیر وقت هند معتقد بود هزینهها باید بیشتر
در بخش توسعه اقتصادی صرف شوند و سیاست عدم
مداخله همچنان در پیش گرفته شود .بنابراین وقتی آن
حمله صورت گرفت ،ارتش هند آماده نبود و سربازانی
که از لحاظ اس��لحه و آموزش در وضع نامناس��بی قرار
داشتند به خط مقدم فرستاده شدند .تلفاتی بر جا ماند
و مناقشه مرزی هم حل نشد .حتی چین در سالهای
اخیر ادعای ارضی خود را گسترش داد و ایالتی در شمال
ش��رقی هند -آرونچال پرادش -را نیز به این ادعا اضافه
کرد.
ب��ا وجود تمام اینه��ا هندیها همچن��ان در برابر
هم��کاری نزدیک با امریکا مقاومت نش��ان میدهند و
حتی چین هم نمیتواند عاملی باش��د که آزادی عمل
هن��د را در برابر امریکا تضعیف کند .س��خنانی نیز که
مان موهان سینگ نخستوزیر هند خطاب به نیروهای
مسلح این کشور ایراد کرده است میتواند نشانه دیگری
از این موضع هند باش��د« :تالش ما باید این باش��د که
خودمختاری اس��تراتژیکمان و نیز استقالل عقیده و
عملمان را بیش از گذشته تقویت کنیم».

بر زندگی انس��آنها تاثیر میگذارند ،توسط کشورهای
صنعتی ایجاد ش��دهاند و مس��ئولیتش ه��م بر عهده
آنهاست .سیاستگزاران هندی بر مبنای همین دیدگاه
معتقدند که هند نمیتواند به منظور کاهش آزاد شدن
کربن ،به اقداماتی دست بزند که روند رشد اقتصادیاش
را مختل کند.
جیرام رامش وزیر وقت امور محیطزیس��ت هند نیز
در سال  2009میالدی اعالم کرده بود که «در امریکا و
برخی کشورهای پیشرفته دیگر ،آزاد شدن کربن ناشی
از س��بک زندگی مردم است؛ اما در هند این مساله بعد
توسعهای و صنعتی دارد» .این دقیقا همان موضعی است
ک��ه هند احتماال در آینده نیز آن را دنبال خواهد کرد تا
حق خودش را در عرصه توسعه اقتصادی از دست ندهد.
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روند اقتصاد هند

پرونده خارجی

داستان ِ
اقتصادی هند به انتها رسیده؟
رشد
آیا
ِ
ِ
گزارشی از آینده اقتصاد هند در کوتاهمدت به روایت موسسه بلومبرگ

«استادندارد اَند
پورز» ،مؤسسه
بی نالمللی
رتبهبندی
اعتبارکشورها،
پیشبینیمیکند
که احتما ًال هند
نخستین کشور از
جمعکشورهای
تشکیلدهنده
«بریک» (برزیل،
روسیه ،هند ،و
چین) خواهد
بود که رتبهاش
را در بازار
سرمایهگذاریهااز
دست خواهد داد

نگر
آینده
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آی��ا هن��د بهس��مت پای��ان رش��د اقتصادی بس��یار
تحسینش��دهاش در حرک��ت اس��ت؟ گ��زارش تازه
«استادندارد اَند پورز» ،مؤسسه بینالمللی رتبهبندی
اعتبار کش��ورها ،که یازدهم ژوئن امسال منتشر شد،
حکای��ت از همی��ن دارد .این گزارش ب��ا نام «آیا هند
نخستین فرش��ته س��قوطکننده از جمع کشورهای
بری��ک خواهد بود؟» پیشبین��ی میکند که احتماالً
هند نخستین کشور از جمع کشورهای تشکیلدهنده
«بریک» (برزیل ،روسیه ،هند ،و چین) خواهد بود که
رتبهاش را در بازار س��رمایهگذاریها از دس��ت خواهد
داد.
بنا به این گزارش ،رشد اقتصادی کند و موانع سیاسی
سیاستگزاریهای درست این کشور ممکن است بازار
سهام این کشور را به دام اوراق قرضه پرخطر و نامعتبر
بیندازد .گزارش اش��اره میکند که «تقس��یم نقشها
میان رئیس مجلس��ی که در حوزه سیاست قدرتمند
اس��ت و توانسته در دو انتخابات سراسری اخیر کشور
برای حزبش اعتبار کس��ب کند و پیروز ش��ود ،و یک
نخستوزیر انتصابی ،کالبد سیاستگزاریها در حوزه
اقتصاد را تضعیف کرده است ».گزارش جلوتر هشدار
میدهد که «عقبنشینی یا انصراف هند از مسیری که
برای نیل به اقتصادی آزادتر در پیش گرفته ،میتواند به
چشمانداز بلندمدت رشد اقتصادیاش -و در نتیجه آن
به رتبه اعتبارش -لطمه جدی بزند».
بیانی��ه اخیر «اس��تاندارد اَند پ��ورز» در مورد هند
همسو با اقدام چند هفته پیشتر همین مؤسسه است.
ماه آوریل ،مؤسس��ه رتبه دورنم��ای اقتصادی هند را
از وضعیت باثبات به منفی تغییر داده و هش��دار داده
بود اگر هند به سیاستهای اقتصادیاش سروسامانی
نده��د ،اقدامات دیگری ه��م در راه خواهند بود .رتبه
اقتدار اقتصادی هند در ردهبندی «استاندارد اَند پورز»
 BBBاس��ت ،پایینترین رتبه س��رمایهگذاری میان
کشورهای عضو بریک .هند همچنین تنها کشور عضو
بریک است که وضعیت دورنمای اقتصادی منفی دارد.
رتبه اقتدار اقتصادی چین در ردهبندی «استاندارد اَند

پورز»  AAو دورنمای اقتصادیاش باثبات است .رتبه
روسیه و برزیل هم  BBBاست اما دورنمای اقتصادی
باثبات دارند.
هشدار تازه «استاندارد اَند پورز» بازارها را به هراس
انداخت -بازار س��هام سیر نزولی داشت و ارزش روپیه
هم افت کرد (اگرچه فردای آن روز به وضعیت قبلیاش
بازگشت) -اما به نظر میرسد حکومت سرکش است و
گوشش به این حرفها بدهکار نیست .پراناب موخرجی،
وزی��ر دارایی هند ،در بیانیهای گفت «در فاصله آوریل
 20122تا االن هیچ اتفاق مهمی رخ نداده که نش��ان
بدهد آسیبپذیری اقتصادی کشور در برابر رخدادهای
غیرمنتظره و پیشبینینشده افزایش یافته ،اگرچه نرخ
رشد اقتصادی در سهماهه چهارم سال 2012 – 2011
پایینتر از حد انتظار بوده است ».موخرجی فقط چند
ساعتی مانده به انتش��ار گزارش «استاندارد اَند پورز»
البهالی سخنرانیاش در مراسمی در دهلی نو گفته بود
«من غیبگوییهای پیشگوهای خودخواندهای را قبول
ندارم که میگویند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی هند
پایین خواهد آمد».
اینک��ه چهقدر این حرفها الف اس��ت -و اینکه
دولت چه اقداماتی بذای بازگشت به مسیر درست انجام
خواهد داد -در هفتهه��ا و ماههای آتی معلوم خواهد
شد .االن که خیلی چیزی برای رضایتمندی و سرور
نیست .نرخ رشد تولید ناخالص داخلی هند در سهماهه
ژانویه تا مارس  5و سه دهم درصد بود که پایینترین
حد در نه سال گذشته است .برای سال  2012ـ 2013
االن تخمین نرخ رشد  6درصد میزنند -خیلی پایینتر
از عدد  7و ش��ش دهم درصد که دولت در آغاز س��ال
اعالم کرده بود .کشور همچنین مواجه با کسری مالی و
کسری حسابهایش هم هست.
بهگفته ی راجش چاکرابارتی ،استادیار امور مالی در
مدرسه تجارت هند ،احتمال نزول رتبه این کشور در
ردهبندی «استاندارد اَند پورز» عجیب و غافلگیرکننده
نیس��ت ،چون طی چند ماه گذش��ته اجناس هندی
در بس��یاری جاهای دنیا با عدم اقبال مواجه شدهاند.

اما اس��تداللهای مؤسسه «اس��تاندارد اَند پورز» او را
مجاب نکرده« :درست است که روندهای ابتکاری هند
در اقتصاد و نیز رش��د اقتصادش کند بوده ،اما اینکه
بشود رتبه کشوری بهخاطر متحقق نشدن چندتایی
از برنامههایی که انتظارشان را داشته ،تنزل داد ،بحث
خیلی عجیبی است .طبیعی این است که تنزل رتبه
بهخاط��ر رخدادهای مغایر برنامهها باش��د نه متحقق
نشدن اتفاقاتی که همسو با اهداف تعریف شده بودند».
او اضاف��ه میکند که کندی نرخ رش��د بهخودیخود
خطرناک نیست« :با اینکه [نرخ رشد کندتر] ممکن
است چشمانداز دس��تاوردهای آینده را دورتر کند اما
به این معنا ننیس��ت که کشور در وضعیت خطرناکی
گرفتار میشود».
چاکرابارتی همزمان این اعتقاد را هم دارد که شاید
اقدام مؤسس��ه «اس��تاندارد اند پورز» هشداری بهجا
و بهموقع به دولت باش��د« :اگر دولت [با این هش��دار
«استاندارد اَند پورز»[ از خواب غفلت بیدار شود ،برای
این کشور و اقتصادش رخدادی بسیار عالی خواهد بود.
اما البته که باید منتظر ماند و دید دولت تا چه حد به
این گزارش واکنش خواهد داد».
دیگرانی هم معتقدند که ش��اید اقدام مؤسس��ه
«اس��تاندارد اَند پ��ورز» مثبت باش��د .دارمش مهتا،
مدیرعامل مؤسس��ه امنیت مالی انام در گفتوگو با
روزنام��ه «تایمز» هند گفته «بهنظر من این گزارش
اتف��اق مبارکی ب��رای اقتصاد و بازار هند اس��ت .این
گزارش دولت را به حرکت سریعتر در مسیر اصالحات
س��وق خواهد داد و بانک مرکزی هند هم حواسش
را برای جلوگیری از تنزل رتبه جمعتر خواهد کرد».
َس��میران چاکرابورتی ،اقتصاددان ارشد و سرپرست
گروه پژوهشی بانک «استاندارد چارترد» هم به روزنامه
اقتصادی «بیزینس استاندارد» گفته «االن بازگشت
به مسیر رش��د مهمتر از همیش��ه بهنظر میرسد و
سیاستگزاریهایی در حمایت از رشد اقتصادی کشور
حیاتی است».
از این بیشترش دیگر با دولت هند است.

چرا هند به شهرهای بیشتری نیاز دارد
چگونه هند میتواند راه توفیق خود در توسعه اقتصادی را بگشاید
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منبع :تایمز آو ایندیا

هند نیاز دارد که
روی سیاستهای
آیندهشهرسازی
خود به شکلی
جدیترمتمرکز
شود و فقط در این
شرایط،مزیتهای
شهرنشینیرا
در برنامه توسعه
اقتصادی خود
مشاهدهخواهد
کرد
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مشخصههایتوسعهیککشور
چیست اند؟ آیا کشوری که دو
س��وم جمعیتش در روستاها
زندگ��ی میکنند و جمعیت
شهرنش��ینش ه��م بعضا در
شرایط بدی زندگی میکنند،
کانتی باجپای میتواند ادعای توسعه یافتگی
استاددانشگاه داشته باشد؟ در واکنش به آن
جواهر لعل نهرو و بخش از س��وال که به حضور
کارشناسمناسبات دو سوم از جمعیت کشور در
چین و هند روستاها برمیگردد ،میتوان
پاسخی کامال منفی را مطرح
کرد .اما در واکنش به نوع زندگی نامناس��ب برخی از
شهرنش��ینان ،شاید بتوان پاسخی مثبت را با اما و اگر
ارائ��ه داد .اگر به وضعیت برخی از ش��هرهای اروپایی
در قرن هیجدهم و نوزدهم میالدی فکر کنیم ش��اید
راحتتر بتوانیم با این قضیه کنار بیاییم.
هند یکی از آن کش��ورهایی اس��ت که حتما باید
بخش اعظم جمعیتش در ش��هرهای بزرگ و کوچک
زندگی کنند .همانطور که سابقه شهرنشینی در سایر
نقاط جهان نیز نش��ان داده است ،جمعیت یک کشور
باید در فضاهایی پاکیزه ،برنامهریزی ش��ده و مناسب
شأن انسانی زندگی کنند .هیچ کشوری در دنیا نبوده
که زندگی مناسبی برای شهروندانش فراهم آورده باشد
و در عین حال بخش اعظم آن جمعیت را در روستاها
و دهکدهها به حال خود رها کرده باشند.
اما نکته ش��گفتانگیز در مورد هند این اس��ت که
طبقه نخبگان سیاسی و اجتماعی در این کشور ظرف
شصت سال گذشته سعی کردهاند وضعیت متفاوتی را
رقم بزنند و برنامهریزیهایشان را هم در جهتی دیگر
پیش ببرند .برخی از ناظران میگویند تمایل طبقه نخبه
هند به نگه داش��تن بخش اعظم جمعیت در روستاها
احتماال ناش��ی از موضعی است که مهاتما گاندی در
گذشته داشته است .او معتقد بود که باید جمهوریهای
روستایی در کشور ایجاد کرد و برای آنها برنامهریزی
داش��ت .با اینترتیب شاید بخش��ی از مسئولیت این
وضعی��ت به گردن رهبران سیاس��ی و اجتماعی هند
بیفتد و البته طبقه روشنفکران
هندی هم از این گروه مستثنی
نیستند .این مسئله به خصوص
درباره وضعیت نامناسب برخی
از شهرنشینان هندی هم صدق
میکند.
واقعیت این است که نیمی
از جمعیت دنیا در ش��هرهای
بزرگوکوچکزندگیمیکنند

اما در هند ،با آمار متفاوتی مواجه هستیم؛ چون فقط
یکس��وم از جمعیت کشور در شهرها ساکن هستند.
حتی آمار شگفتآوری هم در این خصوص وجود دارد؛
مثال اینکه میزان شهرنشینی در ایالت بیهار در هند در
سال  2001میالدی تنها ده درصد بوده است! از سوی
دیگر ،بررسیها نشان میدهد که ایالتهای نسبتا عقب
مانده هند که از لحاظ اقتصادی وضعیت خوبی ندارند،
اکثرا درصد بسیار پایینی از شهرنشینی دارند و استثنا
هم در این خصوص کم است.
ظرف یکصد س��ال -یعنی در فاصله س��الهای
 1901تا  2001میالدی -میزان شهرنشینی در هند
تقریبا سه برابر شد؛ یعنی از ده درص ِد جمعیت به رقمی
نزدیک به سی درص ِد جمعیت رسید .این احتماال یکی
از کندترین نرخهای رشد در جهان است .حال وضعیت
هند را با چین مقایس��ه کنید .میزان شهرنشینی در
چین در سال  1952میالدی بالغ بر دوازده درصد بود؛
اما به تدریج تا س��ال  2011میالدی به بیش از پنجاه
درصد رسید .این در حالی است که میزان شهرنشینی
در هن��د از هیجده درصد در س��ال  1951میالدی به
سی درصد در سال  2011میالدی رسید و این یعنی
رش��دی بسیار کندتر نس��بت به چین .درواقع میزان
شهرنشینی در چین در این فاصله زمانی شصت ساله،
تقریبا چهار برابر شد اما میزان شهرنشینی در هند به
رقمی دو برابری هم نرسید.
چرا هندیها اینقدر کند به ش��هرهای کوچک و
بزرگ رو میآورند؟ ممکن است بگویید به این خاطر که
روستاهای هند فضایی بیآالیش و بیغل و غش دارند؛
وضع تغذیه مردم خوب است ،وضع مسکن مردم خوب
اس��ت؛ همه مردم سر کاری هستند و بیکار نماندهاند؛
و روحیه مردم هم ش��اد است و کس��ی دوست ندارد
که روس��تای محل زندگیاش را ترک کند .اما تصور
واقعی از روس��تاهای هند ،خیلی با این حرفها فرق
دارد .زندگی در روس��تا دشوار و نامناسب است .مردم
به خیلی چیزها بی توجهند و اختالف طبقاتی بیداد
میکند .البته شکی نیس��ت که در همان روستاهای
هند هم آدمهای پیشرفته و خوش��حال زیادی دیده
میشوند .اما اگر فضای شهرهای هند ،بیشتر پذیرای

روس��تاییان بود ،قطعا روستاییان بیشتری به شهرها
مهاجرتمیکردند.
در این میان موض��ع طبقه نخبگان هند چه بوده
اس��ت؟ آنها اصرار دارند که سیاستهای توسعه باید
در روس��تاها اعمال شود و ش��هرها نیازی به این جور
برنامهریزیها ندارند .آنها درواقع این طور القا کردهاند
که ش��هریها وضعشان خیلی خوب است و بیشتر از
این به کمک نیاز ندارند؛ گویی که زندگی در رفاه ،نوعی
امتیاز خاص است که ضرورتی هم ندارد .بر اساس این
دیدگاه ،اگر مردم غذایی برای خوردن داش��ته باشند،
بتوانند زنده بمانند و لباسی هم بر تنشان و سقفی باالی
سرشان باشد ،آن گاه دیگر اهمیتی ندارد اگر که همان
انسانها در فضاهایی کثیف و نامناسب زندگی کنند.
حاال میخواهد در روستا باشد یا در شهر.
دوباره به بررسی ش��هرهای اروپایی بپردازیم .اروپا
دوره توس��عه طوالنیمدت و کندی را ظرف دویست
سال طی کرد و شهرهای بزرگ و کوچکی در این میان
توسعه یافتند .فضاهای غنی و زیبایی در اروپای شهری
وجود داشت؛ اما روستاهای اروپایی معموال با مشکالت
ناشی از بیماریها و وضعیت نامناسب اجتماعی روبرو
بودند .ظاهرا هند س��عی کرد که از الگوی اروپا در این
خصوص پیروی کند ،اما به فضاهای زیبا و مناسب اصال
توجهی مبذول نشد .این در حالی است که کشورهایی
مثل س��نگاپور و کره جنوبی نش��ان دادند که راههای
دیگری هم برای بهبود اوضاع وجود دارد :میتوان رشد
اقتصادی سریعی داشت و در عین حال شهرها را هم
از یاد نبرد.
حاال چین به شدت از الگوی موفق برخی کشورهای
آسیایی استفاده کرده و دارد شهرهای کوچک و بزرگی
میسازد که از قبل برایش��ان برنامهریزی شده است.
م��ردم چین هم به ش��کل میلیونی دارند به ش��هرها
مهاجرتمیکنند.
در چنین شرایطی شکی نیست که شهرها در هند به
توجه بسیار بیشتری نیاز دارند؛ زیرا مثال نیمی از جمعیت
شهر مهمی مثل بمبئی در زاغهها زندگی میکنند .در
همین حال باید به نابود کردن شهرهای کهنه و ساختن
شهرهای نو به شکلی جدی فکر کرد .فکر هراسآوری
اس��ت؛ اما ض��رورت دارد .هند
نیاز دارد که روی سیاستهای
آینده شهرسازی خود به شکلی
جدیتر متمرکز ش��ود و فقط
در ای��ن ش��رایط ،مزیته��ای
شهرنشینی را در برنامه توسعه
اقتصادی خود مشاهده خواهد
کرد.
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مصائب تولید و صادرات صنایع دستی

ف-یک بررسی
یک صن 

صنایع دستی احیا میشود؟

بررسی مشکالت و مصائب تولیدگران و صادرکنندگان صنایع دستی در ایران

مهدی خانکه
پژوهشگرصنایعدستی
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بیش از صد سال از اکتشاف نفت در ایران زمین میگذرد ،جالب اینکه اوج
افول مش�تریان فرامرزی هنرهای صناعیمان نیز از همین زمان با اوجگیری
مدرنیته و نفی س�نن قدیمی در غرب آغاز میش�ود .با نگرشی کلی و البته
گذرا ،میتوان به این نتیجه رس�ید ک�ه کاهش کیفیت محصوالت تولیدی و
ع�دم برنامهریزی حکومتی از عوامل مؤثر در کاه�ش تدریجی صادرات این
انباشته فرهنگی و هنری کشورمان بوده است ،ولی نکته جالب توجه تمرکز
فراوان مسئوالن به صادرات نفت به عنوان محصول پردرآمد و پرمشتریای
بود که چرخهای صنعتی و اقتصادی غرب را آنقدر چرخاند که در نتیجه آن
کش�ورهای تولیدکننده عمده نفت روزبهروز به عقب رانده شدند و در مقابل

کش�ورهای غربی به پیش .دیر زمانی نیس�ت که مخملهای ایرانی صفویه و
زندیه زینت بخش البسه امپراطوران غربی بوده و مایه تفاخر اشراف ،و هنوز
فرش ایرانی زیور منازل متموالن غربی است و هنر خاتم ظرافت دست هنرمند
ایرانی را به رخ مخاطب میکشاند .واقعیت این است که زنده ماندن هنرهای
بوم�ی هر تمدنی به حض�ور در بازارهای غیرداخلی اس�ت ،چرخه اقتصادی
این هنر -صنعت با ورود ارز پویا میش�ود و ب�ازار داخلی تنها گردش کاذب
اقتص�ادی محدود و کوتاهم�دت ایجاد میکند .در ایران اما مدتهاس�ت که
مس�ئوالن به صادرات صنایع دس�تی به عنوان نسخه درجه دوم مینگرند و
هنرهای س�نتی به کنج کارگاههای پر از فقر و دستان پینهبسته و لباسهای
وصله دار هنرمندان کش�انده شده اس�ت .این در حالی است که دو همسایه
دیگر هند و چین سالهاست که فاصلهش�ان را با ما آنقدر زیاد کردهاند که

در این وانفسای
فشارهای
سیاسی،اقتصادی
وتحریمهای
رنگارنگکشورهای
غربی برای
ایران ،میتوان با
نیازسنجیدرست
از بازار جهانی
و مطالعه دقیق
پژوهشگرانخبره،
نیازمندیهای
کشورهای
مصرفگرا را در
منطقه و حتی
اروپا شناسایی کرد
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خودمان واردکننده عمده محصوالتشان شدهایم و به پیشبرنده اقتصاد رقبا.
صنایع دس�تی ما به گواه تاریخ (البته پیش از اکتش�اف نفت) زیور صادرات
ما از مس�یر جاده ابریشم بوده است و پادش�اهان این سرزمین از طریق این
اقالم ،ملزوم�ات موردنیاز ُملک و حکومت را خری�داری میکردهاند .صنایع
دس�تی عالوه بر مزایای فراوان در امر صادرات از جمله ارزش افزوده فراوان،
وجود مواد اولیه ارزان و منحصر به اقلیم زیبای سرزمینمان ،صدور فرهنگ،
اش�تغالزایی و ...اقتصادی پویا در پایینترین طبقات جامعه ایجاد میکند و
رفاهی نسبی را برای اقشار فرودست جامعه فراهم میکند .عمده محصوالت
صنایع دستی کشور ایران مربوط به فصول بیکاری کشاورزان و دامپروران در
مناطق مختلف روستاها و عشایر است ،تاثیر مستقیم ارزآوری این محصوالت
اما در سایر بافتهای اقتصادی و تولیدی کشور متبلور میشود و صادرات این

محصوالت بیشک میتواند نقصانهای اقتصادی را برآورده کند .نمونه موفق
این پدیده کشور چین کمونیستی قرنطینه شده از جانب اقتصاد سرمایهداری
غرب اس�ت ،که در ابتدا با محصوالت صنایع دس�تی ک�ه در خانههای تحت
نظارت تولید میکرد دنیا را واداشت تا این محصوالت را با قیمت پایین و حجم
زیاد وارد کنند تا آنجا که برای مثال تولید انواع عروس�ک و گلدان و ظروف
چینی برای هیچ کش�ور مقرون به صرفه نبود و آنه�ا را وادار به واردات این
محصوالت میکرد و تا به امروز که معتبرترین برندهای دنیا از گوشی موبایل
تا اتومبیل در این کش�ور تولید میشود و چین را به عنوان اقتصاد برتر دنیا
بدل کرده اس�ت .در این وانفسای فشارهای سیاسی ،اقتصادی وتحریمهای
رنگارنگ کش�ورهای غربی برای ایران ،میتوان با نیازسنجی درست از بازار
جهانی و مطالعه دقیق پژوهشگران خبره ،نیازمندیهای کشورهای مصرفگرا
را در منطقه و حتی اروپا شناسایی کرد و با تولید محصوالت منحصر به فرد
هنرمندان کشورمان -هنرهایی که قرنهاست به صورت ژنتیکی در گوشت و
خون این مردم نقش بسته و هیچ مابهازای خارجی ندارد -چالشهای اقتصادی
را مرتفع کرد .نگاهی گذرا به تاریخ نش�ان میدهد که قرنها همین هنرهای
خانگی و پارهوقت ،محصوالت آنچنان با ارزشی بودهاند که به راحتی خزانه
این س�رزمین را پر میکردهاند .بحران عدم صادرات نفت چه امروز چه چند
صبایی دیگر گریبانگیر مردمان این س�رزمین خواهد شد ،پس چه بهتر که
با استفاده از این فرصت پیش آمده قبل از ته کشیدن چاههای نفت ،با ایجاد
ساختارهای درست آموزش�ی و پژوهشی ضمن زندهمان هنر و فرهنگمان
که الزمه حیات اجتماعی است ،اقتصادمان را اندکی سامان بخشیم .در طول
تاریخ همواره مخاطرات خارجی فراوانی برای کشور وجود داشته و بیشک این
آخرین آنها نخواهد بود .به همین دلیل میبایست با ایجاد راهکاری درست
و مطالعه شده نقصان ارزی حاصل از فروش نفت را از طریق احیا بازار صنایع
دستی رونق بخشید چرا که ما تولیدکننده مصنوعاتی در جهان هستیم که
قرنها نام و آوازه را تجربه کرده اس�ت .پس از بر ش�ماری برخی از نقصانها،
توانمندیها و نیازمندیها ،راهکارهای تجربه شدهای وجود دارد که میتواند
برای آینده این صنعت راهگشا باشد:
نخس�ت وجود دغدغه حمایت از صنایع دس�تی و هنرهای بومی در بین
مس�ئوالن اس�ت ،دغدغهای که به گواه تاریخ هر زمان همراه حکمرانی بوده
اس�ت نه تنها هنر و هنرمن�د پرفروغ بوده ،بلک�ه دوران طالیی حکومتی را
رقم زده اس�ت .بیش�ک روایات متعدد بزرگداش�ت هنر و هنرمند از جانب
شاهاسماعیل و شاهعباس و شاهطهماسب اوج درخشان هنر و اقتصاد صفویه
را رقم زد.
وجود یک س�ازمان تخصصی و پژوهش�ی متش�کل از استادان کهنهکار
بازاردیده و پژوهش�گران و تئوریسینهای آشنا به هنر و اقتصاد در پایتخت
اقتصادی (تهران) که رییس سازمان بتواند در تمامی جلسات اقتصادی هیئت
دولت با صرف اندک زمانی حضور داشته باشد.
راهاندازیآموزشکدههایهنرهایسنتیدرمراکزعمدهتولیدیاینمحصوالت
زیر نظر استادان کارکشته و تایید شده از جانب مفاخر هنری موجود.
به کارگیری دوباره اس�تادان بازنشسته سازمان میراث فرهنگی ،استادان
بزرگ که برخیشان امروز خانهنشین شدهاند و در هنرهای سنتی تجربه اصل
نخست در کیفیت محصول تولیدی است ،چراکه اصوال در کشورهایی همچون
چین اصطالح «بازنشستگی» در هنرهای سنتی وجو ندارد.
تاس�یس کارگاههای تولید تح�ت نظر متخصصان در مراک�ز بومی تولید
محصول
بازشناس�ی جامع طرحها و نقوش و داشتههای هنری در موزههای سراسر
دنیا
شناخت صحیح نیازهای بازار از طریق تحقیقات میدانی در بازارهای هدف
توسطکارشناسان
احیا هنرهای از یاد رفته و شناسایی محصوالت هنوز ثبت نشده
کوتاه س�خن اینکه با تکیه بر برنامهری�زی طوالنیمدت و آیندهنگرانه و
پیگیریهای کارشناس�انه میتوان از طریق احیا صادرات محصوالت صنایع
دستی ضمن بازیابی فرهنگی و ایجاد شور تولید محصوالت بومی نقصانهای
ارزی صادرات نفتی را مرتفع کرد.
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افتخاریان:رشد
و توسعه صنایع
دستی باید منطبق
بر الگوهای علمی
اقتصادیباشد
و دسترسی به
چنینالگوهایی
در مرحله نخست
نیازمندتولید
دانش در این حوزه
است
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سنت ما در جهان مدرن
بررسی مصائب و مشکالت و روند صادرات صنایع دستی ایران
در میزگرد «آیندهنگر» با حضور
حسن افتخاریان و منوچهر عبدلی
آمنه شیرافکن

اگرچه در ماههای اخیر گمان میرود که تحریمهای بینالمللی علیه ایران ،بیش از هر عامل دیگری
برای صنایع دستی ما تهدیدآفرین بوده اما درمیزگرد «آیندهنگر» با حضور حسن افتخاریان ،مجری
پروژه برنامهریزی و توسعه کنسرسیومهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران و منوچهر عبدلی،
رییس اتحادیه سراسری صنایع دستی مشخص شد که این تصور چندان درست نبوده و عوامل
داخلی عمده دیگری از جمله ضعف مدیریت ،فقدان تحقیقات بازار و نبود حمایت دولتی از صنعتگر
بر وضعیت اقتصاد صنایع دستی ایران تاثیر منفی گذاشته است .اقتصادی که با وجود پتانسیلهای
فراوان و امکان جایگزینی با ذخایر نفتی؛ مورد بیمهری قرار گرفته و روزبهروز جایگاه جهانی آن
ضعیفتر میشود .به عنوان مثال فرش ایران چندسالی است با کاهش چشمگیر تولید و حضور در
بازارهای جهانی روبهرو شده و رقبایی چون چین ،ترکیه و پاکستان چنان خودنمایی کردهاند که
به این سادگیها نمیتوان به خروج آنها و پایان برخی کپیبرداریهای ممتد از آثار اصیل ایرانی
امیدوار بود .کپیبرداریهایی که در فقدان مالکیت معنوی ایران بر صنایع دستیاش توانسته بیش
از عاملی چون تحریم خارجی ،اقتصاد فردای صنایع دستی ایران را تهدید کند .میزگرد «آیندهنگر»
برای بررسی وضعیت تولید و صادرات صنایع دستی ایران ،فرصتی برای ارائه دیدگاههای کارشناسان
حاضر در این نشست بود و طرح ایدههای اقتصادی و ارایه راهکارها و پیشنهادهایی آیندهپژوهانه.

آقای عبدلی ،با توجه به اینکه شما در اتحادیه
صنایع دستی ایران فعالیت میکنید ،آیا مسئله
تحریمها ،عامل تاثیرگذاری بر وضعیت صنایع
دس�تی ای�ران و ص�ادرات آن ب�وده و بازارهای
جهانی ما را تحت تاثیر قرار داده است؟
منوچهر عبدلی :خوشبختانه صنایع دس��تی از آن

گروه صنایعی است که در شرایط تحریمها علیه ایران
میتواند به عنوان جلیقه نجات دستگاه اقتصادی و
دیپلماسی کشور عمل کند .چرا که از یک سو ،مواد
اولی��ه و نیروی کار آن بومی ب��وده و به نیروی کار و
تجهیزات خارجی نیازی ندارد و در عین حال صنایع
دستی ایران به اقرار یونسکو و سازمان ملل جزو پنج
برندی اس��ت که میتواند در بازارهای جهانی فروش
خوبی داشته باشد .از سوی دیگرصنایع دستی عالوه
بر نقش تجاری در اقتصاد جهانی ،کاالیی اس��ت که
ص��ادارات آن به معنای صدور فرهنگ و تمدن ایران
است و با وجود تبلیغات سو علیه ایران ،تاکید دولت
بر توسعه آن میتواند در ابعاد سیاسی و دیپلماتیک
نیز اثرگذار باشد .اما نکته اصلی این است که صنایع
دس��تی ایران به دلیل ویژگی لوکس بودن در داخل
ای��ران بازار خوبی ن��دارد و لذا به توس��عه در بخش
صادارتی نیاز دارد .به همین دلیل اس��ت که رویکرد
اتحادیه صنایع دس��تی به س��مت افزایش صادارت
تنظیم شده تا در شرایط باال رفتن نرخ ارز بتوانیم از
سوددهی آن بهرهمند شویم.

یعنی افزایش نرخ ارز در بخش صادارت صنایع
دستی به کمک شما آمده است؟

و فک�ر میکنید دول�ت تا چه می�زان میتواند
از اه�رم قدرتمند تش�کلها و اتحادیهها برای
چانهزنیهای اقتص�ادی و دور زدن تحریمها در
صنایع دستی بهرهمند شود؟
افتخاریان :ببینید بدون تردید عقل سلیم دیپلماسی

آقای عبدلی ش�ما هم به عن�وان ریس اتحادیه
صنایع دس�تی بفرمایید که آیا رایزنی ش�ما با
دول�ت تا به حال ب�ه جایی رس�یده و آیا دولت
ب�رای همکاری ب�ا بخش خصوص�ی و اصناف و
اتحادیههای صنایع دس�تی چراغ سبزی نشان

صنایع دستی ایران تا چه میزان از متغیر بودن
تصمیمگی�ری در عرصه تولید و اقتصاد متضرر
شده است؟
عبدلی :در  80س��الی که صنایع دس��تی ما  18بار

میان دستگاهها و سازمانهای مختلف جابهجا شده،
وضعیت هنوز ثبات نیافته اس��ت .فقدان استراتژی
بلندمدت موجب ش��ده تا تصمیمس��ازی در عرصه
صنایع دستی نیز مانند بسیاری صنایع دیگر متاثر از
سازمان و فردی باشد که در آن تاریخ در راس سازمان
بوده است .صنایع دس��تی ایران روزگاری در اختیار
وزارت اقتصاد و دارایی بوده و یک جور مدیریت شده
و روز دیگر به عنوان بخشی از بدنه وزارت کشاورزی
مدیریت متفاوتی داشته ،روزی هم زیرمجموعه وزارت
صنایع و معادن بوده و حاال هم ذیل مجموعه سازمان
میراث فرهنگی تعریف ش��ده است .تجربه همه این
سالها نش��ان داده که سیاستگذاری در این بخش
فاقد استراتژی بلندمدت بوده و متاسفانه در ترسیم
همین استرات ِژیهای کوتاهمدت هم ایرادهای اساسی
داریم .به همین خاطر آسیب در بخش صنایع دستی
زیاد اس��ت و بخش عمدهای از سیاس��تگذاران ما

نگر
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هر کش��وری که با تحریم مواجه ش��ده حکم بر این
دارد که بتواند به مدد تشکلها با کمپانیهای جهانی
گفتوگو کند ،چرا که تحریم ش��امل دولتها بوده
و تش��کلها میتوانند در این راه کاتالیزور باشند .به
همین خاطر بنگاهها وتشکلها و اتحادیهها به بهترین
شکل میتوانند برای تسهیل فروش صنایع دستی ایرا
ن در بازارهای جهانی وارد چانهزنی با دولتهای دیگر
شوند.

عبدلی:تحریمهای
بینالمللیعلیه
ایران میتواند
توجه به صنایع
دستی را بیش
از گذشته مورد
تاکید قرار دهد؛
ایران تنها با
سرمایهگذاری در
بازار صنایع دستی
خواهدتوانست،
بر بسیاری مسائل
و محدودیتهای
تجاری خود فائق
آید
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عبدلی :البته تحلیل این نکته به بررسیای همهجانبه
نیاز دارد اما باید گفت اگر در کنار افزایش نرخ ارز که
به ش��کلی در صادرات صنایع دستی ایران اثر بخش
بوده؛ دولت بتواند ضعفها را بپوش��اند و بخشهای
حمایتی مورد نی��از را فعال کرده و خالهای موجود
را پر کند ،آنوقت میتوان به آینده صادرات غیرنفتی
در بخش صنایع دستی خوشبین بود .برای مثال در
بخش پش��م نیازمند واردات هستیم و با وارد کردن
پش��م طبیعی و تولید برخی صنایع دستی داخلی
میتوانی��م ارزش افزوده بیش��تری با ص��ادر کردن
محصوالت تازه به دست آوریم .در عین حال با توجه
به اینکه در حال حاضر ابریشم خالص در بازار ایران
کیمیا شده ،ضعف نظارتی و مدیریتی دولت بیشتر از
قبل مشخص شده است .چراکه دولت باید نوقانداری
را توس��عه میداده و برای ای��ن کار توجیه اقتصادی
هم داش��ته و البته این بخش تنه��ا به فراهم کردن
برخی امکانات زیربنایی و ساخت انبارهای منطقهای
نیاز داشته است .مطمئن باش��ید در کنار این همه
برنامهریزیه��ای متنوع برای حفظ روستانش��ینان
در اراضی خود؛ توس��عه صنایع دس��تی بیش از هر
عامل دیگری میتواند به تثبیت زندگی و حیات در
منطقه روستانشین تاثیرگذار باشد .نمونه جالب توجه
س��رمایهگذاری بر صنایع دستی ،کشور ویتنام است
که با وجود اینکه تا س��الهای سال مستعمره بوده
و اصوال به یک معنا صنایع دس��تی خاصی هم ندارد
اما با ایجاد دهکدههای صنایع دستی با تاکید بر نظام
برنامهریزی توانسته حضورش را در بازارهای جهانی
تثبیت کند .در نمایشگاه صنایع دستی در میالن هم
ویتنامیها به ش��کل کامال مدرنی از پیش نسبت به
بازاریابی ،انبار کردن و فروش هدفمند کاالهای خود
اقدام کرده بودند و در روزهای برگزاری نمایشگاه به
استراحت میپرداختند .این در حالی است که غرفه
صنایع دستی ایران با استقبال گستردهای مواجه شده
بود اما مدیریت تجاری و برندسازی مورد توجه قرار
نگرفته بود و صرفا حض��ور چند روزه ما در آنجا به
برخی خردهفروشیها ختم شد.
حسن افتخاریان :به نظر من تحریم همهچیز نیست.
ج��دای از تحریمها وقتی کش��وری وضعیت رقابتی
نداشته باش��د و مداوم دانش را به داخل بازار کشور
خود منتقل نکن��د ،با نوعی «خود تحریمی» مواجه
است .برنامهریزی برای کسبوکار در صنایع دستی
نیازمند ترسیم الگوی توسعه منطقهای است و باید
برنامهریزی شود که آیا این بنگاه توانایی رقابتی بودن
را دارا است یا نه؟ دولت باید زنجیره تولید و تامین مواد
اولیه را در اختیار صنعتگر قرار دهد .اما بخش بازاریابی
و فروش در دست دولت است .در ایران صنعتگر ما در
حالت بینابینی قرار گرفته و با وجود نقش اثرگذارش
در طراحی و تولید صنایع دستی ،حداقل منفعت را از
بازار میبرد .در همین حال صنایع دستی ما با وجود
شعارها ،در جذب سرمایه داخلی ناتوان است چرا که

برخ��ورد بانکهای ما با صنعتگران این عرصه مانند
سرمایهداران تازهکاری است که باید تضامین متعدد
و زمین و س��ند ملک ارای��ه دهند و به همین خاطر
این افراد به صندوقهای محلی و قرضالحس��نهای
و فعالیت در ابعاد مح��دود روی آورند .از زاویه دیگر
س��رمایه خارجی هم در دس��ت دولت اس��ت؛ چه
س��رمایهگذار خارجی و چه آن بخشی که به حضور
توریست در کشور و به نوعی صادرات صنایع دستی
مربوط میشود .دولت حتی در تولید زیر ساختهای
الزم از تولید دانش گرفته ت��ا مراکز اقامتی ،جاده و
خطوط ارتباطی ضعیف عمل کرده است .البته شاهد
هس��تیم که امروز تکنولوژیهای��ی از جمله فروش
آنالین صنایع دس��تی که در کشورهای افریقایی هر
روز رشد بیشتری پیدا میکند ،نیاز به سرمایهگذاری
هنگفت در بخش زیرس��اخت را نی��ز حذف کرده و
محصوالت صنایع دس��تی آفریقا به سادهترین راهها
به کشورهای دنیا ارایه میشوند و آیندهنگری ما نیز
در این اس��ت که از این تکنولوژی استفاده کنیم .در
بخش توانمندس��ازی نیروی انسانی نیز آیندهنگری
در این اس��ت که دانش��گاهها در بخشهایی احداث
شود که نیروهای صنعتگر قدیمی کار وجود داشته
و مارکتینگ و بازاریابی به خوبی به دانشجو تدریس
شود .به همین خاطر باید در تحلیل بحث اصلی این
میزگرد که همان تحلیل اثر تحریمها بر صنایع دستی
است بگویم که تحریم تنها میتواند مانع فروش باشد
ام��ا در فروش صنایع دس��تی خوشبختانه خریدار
صنایع دستی ،برند کش��ور تولیدکننده را به خوبی
میشناسد و معموال در خرید کاالی مورد نظر خود
به وجه انتقال ارزشها و فرهنگ توجه دارد و تبلیغات
سو مبتنی بر تحریم کمتر بر ذائقه خریداران صنایع
دستی ایران تاثیرگذار بوده و هست .بنابراین بیش از
تحریم باید به عامل «خود تحریمی» توجه شود.

داده؟

عبدلی :صنایع دس��تی مانند گنچ پنهانی است که
نیازمند غبارزدایی اس��ت .در نه ماه گذشته از سوی
س��ازمان تبلیغات اس�لامی و وزارت امور خارجه و
س��ازمان توس��عه تجارت گامهای مثبتی برداشته
شده به ش��کلی که س��فارتخانههای ایران در دیگر
کش��ورها همکاری خوبی برای شناسایی بازار هدف
صنایع دستی ایران آغاز کردهاند ،هرچند در ادامه راه
نیازمند حضور و به کارگیری بازاریابهای حرفهای
درسفارتخانههای ایران هستیم .کاری که همین االن
از س��وی بازاریابهای چینی ،ژاپنی و ترک در ایران
صورت میگیرد .همچنین به مناسبت  20خرداد ،روز
صنایع دستی با برخی مسئوالن دولتی دیدار داشتیم
و قرار ش��د که کارگروه ویژه صنایع دستی در دولت
ش��کل بگیرد .در همین حال پرداخت سهام عدالت
برای صنعتگران صنایع دس��تی از س��وی دولت به
رسمیت شناخته و مقرر شد تا برای حمایت از تولید
صنعتگران این بخش وامهایی تا سقف  500میلیون
تومان تخصیص یابد .اگرچه برای اختصاص همین
وامها هم هزار اما و اگر پیش روی صنعتگران اس��ت
اما به هر شکل باید بتوان تمهیدات حمایتی متمرکز
و منسجمتری اندیشید .اما اگر بخواهم درباره برنامهها
و کاره��ای اتحادیه که افزون بر  153هزار عضو دارد
بگوی��م باید به س��ند راهبردی با رویک��رد صادارتی
ابرکارگاهها اشاره کنم که تا دو هفته دیگر نهایی شده
و خوشبختانه در این سند مسائل مربوط به برندسازی
و بارکد و مارکتینگ و شبکه توزیع لحاظ شده است.
در همین زمینه تالش شده تا بازارهای چین ،سوئد و
ترکیه شناسایی شده و با تئوریزه کردن مفاهیم تالش
شود تا آن را اصول اقتصاد منطبق کنیم.
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نیز به طور کلی صنایع دس��تی را سودده نمیدانند.
طبق آییننامه ،ما بازوی مش��اورتی دولت هستیم و
این تعامل را چند س��الی است که شروع کردهایم و
در همین راس��تا به هنگام تدوین بودجه به مجلس
رفتی��م و نمایندهه��ا هم همکاری خوبی داش��تند.
چنانچه برای بودجه س��ال  10 ، 90میلیارد تومان
برای بازارچهها و  5میلیاردر کمک به صادارت صنایع
دستی در نظر گرفته شد .اما متاسفانه در اجرایی شدن
اعتبار اختصاص داده شده برای راهاندازی بازارچهها با
مشکل مواجه شدیم و کار روی زمین ماند.
افتخاریان :فکر میکنم بخش دولتی ایران به شکل
فانتزی برای همکاری با بخش خصوصی اقدام کرده
و اغلب در حوزههای تصمیمس��ازی و مش��ورتی به
اتحادیهه��ا و صنوف مراجع��ه میکند .اگر بخواهیم
خصوصیسازی در مفهوم واقعی آن شکل بگیرد ،باید
نمایندگانتشکلهادرتمامیدستگاههاوسازمانهای
تصمیمساز و تصمیمگیر عضویت داشته و از حق رای
برخوردار باش��ند .اگر اینطور باش��د ،مسئلهای که
آقای عبدلی در مورد شناور بودن سیاستها و تنوع
تصمیمگیریها به آن اشاره داشتند ،برطرف خواهد
ش��د .تاکید من بر نقشآفرینی هرچه بیش��تر برای
همراهی تشکلها در کنار دولت به این خاطر است که
تشکلها و بخش خصوصی در صورت درگیر شدن با
ابعاد مختلف تصمیمگیری و نه صرفا تصمیمسازی
احساس مسئولیت بیشتری کرده و در نهایت فرایند
تولید به صرفهتر خواهد شد.

نمایشگاه تا مدیریت بازارچههای فروش را در اختیار
گرفته اما در بخش حساس��ی چ��ون تحقیقات بازار
آنطور که انتظار میرود ،ورود پیدا نکرده که همین
امر چالشهای عمدهای را برای صنعتگر ما به وجود
آورده است .نقش دولت در اقتصاد صنایع دستی ما
به خوبی پیش نرفته به شکلی که ما هنوز فاقد خلق
برند ملی در این عرصه هستیم و حاال همین دولتیها
میخواهند برای ما برند تجارت تعریف کنند .اما در
بخش تحقیقات بازار دولت باید مطالعات بازار خارجی
را حمایت کرده و ص��ادارت را مدیریت کند چرا که
صنعتگر ما به تنهایی نمیتواند ساختارهای غالب بر
بازارهای جهانی را بشناس��د و هزینههای حضور در
ب��ازار خارجی را تحمل کند .این نکته هم باید مورد
توجه باش��د که ایجاد هر نوع شکاف در بازار صنایع
دستی خطرناک اس��ت حاال این شکاف میخواهد
شکاف قیمت باشد یا شکاف فرآیند تولید تا عرضه.
تجربه جهانی نش��ان داده که تولیدکننده در فرآیند
تولید تا فروش صنایع دستی به طور مستقیم درگیر
است و نباید این حس به صنعتگر ما منتقل شود که
بخشی از کار بوده و بقیه کار با برخی واسطهگریها
پیش میرود.
افتخاری�ان :در م��ورد ل��زوم توج��ه ویژه ای��ران به
تحقیقات ب��ازار باید بگویم ک��ه در این بخش ما به
ابزار و نهاده��ای متمرکز و حرف��های و کارآمد نیاز
داریم که برای اجرایی کردن تحقیقات بازار عالوه بر
آش��نایی با فرهنگ بومی آن کشور از دانش الزم در
عرصه حقوق بینالملل ،تجارت بینالملل ،بیمههای

بینالمللی ،باربری و حملونقل بینالملل آگاه بوده و
بتوانند افراد متخصصی را جذب کرده و فعال شوند.
متاسفانه تحقیقات بازار در ایران ضعیف بوده و اجرای
پروژهه��ای تحقیقات بازار با همکاری ش��رکتهای
خارجی هم بس��یار هزینهبر است.کش��ورهای دیگر
وقتی میخواهند برای فروش محصوالت شان به ایران
بیایند ،حتما از شرکتهای بومی برای همکاری جهت
تولید مستندات الزم تحقیقات بازار بهره میگیرند اما
ایران با ورود به کشورهای هدف اقتصادی خود چنین
کاری نمیکند .البته برخی انجمنها از جمله انجمن
بازاریابی ایران از استانداردهای بینالمللی بازاریابی و
تجارت جهانی بهرهمند است اما باید فرهنگ انجام
تحقیقات بازار در صنایع ایران نهادینه ش��ود .تجربه
بازاریابیهای جهانی نشان داده که دیگر پرسشنامه و
روشهای کمی به کار نیامده و حضور افراد متخصص
و فن��ی در منطقه بازار هدف و تاکید بر مش��اهده و
جم��عآوری اطالعات میدانی میتواند موثر باش��د،
روش��ی که همین حاال چینیها در بازارهای جهانی
در پیش گرفتهاند.
بیتوجهی و فراموشی ما درباره مالکیت معنوی
صنایع دستی ایران چه سرانجامی برای صنایع
دس�تی به خصوص ف�رش ما به دنب�ال خواهد
داشت؟
عبدلی :ما برای ثبت برند و مالکیت معنوی دیر اقدام

کردیم و شناس��ایی کپیبرداریهای صورت گرفته
از مدله��ای ایران��ی به هیچروی در در س��طح دنیا
مانیتورینگ نمیشود .همچنین شاهدیم که صنف
فکر میکنید که سهم دولت در حمایت از صنایع
ف��رش فروش ما با وج��ود قدرت و
دستی به چه صورت است؟ به ویژه
تاثیرگذاری که حتی توانس��ت در
اینک�ه دول�ت در صنایع دس�تی
براب��ر پرداخت ن��رخ ارزش افزوده،
چندان حضور نهادی و س�ازمانی
هم ندارد.
مجلس را وادار به عقبنشینی کند؛
مدیری��ت فعلی س��ازمان میراث فرهنگی وع��ده داده که
در مدیریت صنایع دس��تی فرش
عبدل�ی :دولت حت��ی یک درصد
صادرات صنایع دستی را به سه برابر سال قبل افزایش دهد.
فاقد س��ازوکار و سیستم مدیریتی
هم در صنایع دستی ایران تملک
یعنی صادرات را به مرز یکونیم میلیارد دالر برس��اند ولی
الزم اس��ت .چه بس��ا اگ��ر همین
دارای��ی ندارد و تنها ش��رکتی که
بدون تردید ،موفقیت ،به تغییرات جدی در تفکر و انتخاب
صادرکنندگان فرش برای خودشان
وجود داش��ته را هم منحل کرده
مدیران توانمند نیاز دارد .کشور چین در برابر  300نوع تنوع
کنسرس��یومی به راه میانداختند
اما از س��وی دیگ��ر میتوان گفت
صنایع دستی در ایران تنها  100نوع رشته صنایعدستی دارد
امروز فرش ایران بیش از اینها توان
که از صفر تا صد صنایع دس��تی
عباسسلیمیان اما با همین تعداد محدود توانسته به رشد چهار و یک دهم
به ش��کلی در دس��ت دولت است
رقابت جهانی خود را حفظ میکرد
عضوهیاتعلمی میلیارد دالری در صادرات دست پیدا کند .همینطور هند 2
نه اینک��ه فرشهای کپی ش��ده
چنانچ��ه بدون ابزاه��ای نظارتی
دانشکدهاقتصاد میلیارد صادرات را به خود اختصاص داده است .ایندرحالی
پاکس��تانی و ترک و چینی در خال
دولت نمیتوان موتور صنایع دستی
که
داشته
صادرات
دالر
میلیون
980
تر
ش
پی
ایران
که
است
سینا
بوعلی
دانشگاه
حضور همهجانبه ایران در بازارهای
را به پیش برد .سخن من اما این
همدان هماکنون این رقم ت��ا  400میلیون دالر کاهش پیدا کرده
است که تجربه جهانی نشان داده
جهانی عرضه شوند .متاسفانه نظام
است .امروز به جرئت میتوان ادعا کرد که فقدان تحقیقات
حضور و حمای��ت دولت از بخش
اقتصادی ما فاقد س��اختاری برای
بازار ،حضور صنایع دستی ایران در بازارهای بینالمللی را تحت تاثیر قرار داده است.
خصوصی در عرصه صنایع دستی
برنامهریزی مناسب صنایع دستی
در صنایع دستی ما از یک برند تاریخی به نام «پرشیا» در سطح جهان برخورداریم
یک ضرورت است .صنایع دستی
در عرصههای جهانی است و همین
و باید نام پرشیا را در جهان بازارسازی کنیم .تحقیق بازار روی کاالهایی موثر است
امر حضور کنونی ما را نیز با تهدید
بر خ�لاف تصوری که م��ا از بازار
که در رقابت سنگین قرار گرفتهاند اما صنایع دستی ایران محتوای فرهنگی پرشیا و
مواجه کرده است.
آزاد داریم در تمام جهان حاکمیتی
ایران را با خود حمل کرده و این بازارسازی صرفا محتاج تعامل و ایجاد روابط متقابل
باتوج�ه به تجربه ش�ما اصوال
حمایتی بوده چنانچه در امریکابا مردم و نهادهای فرهنگی کشورها است .برای برقراری این تعامل ابتدا باید در میراث
آیا در کن�ار تاکید بر صادارت،
هم حضور دولت در بخش صنایع
فرهنگی ظرفیتسازی شود این درحالی است که بسیاری از مدیران و مشاوران این
دس��تی حض��وری حاکمیت��ی -
ساماندهیوتقویتشکلگیری
سازمان بدون توجه به معیارهایی که تناسب با توسعه بازار بینالمللی دارند ،انتخاب
حمایتی است.
کنسرسیومهای صنایع دستی
شدهاند .به همین دلیل آمار مربوط به صادارت صنایع دستی ایران در سالهای اخیر
میتواند کارآمد باشد؟
به فقدان تحقیقات در بازار اشاره
هر س��ال کاهش مییابد .البته این همه ماجرا نیست .فقدان تعرفه مشخصی برای
کردید ،این مس�ئله ت�ا چه میزان
افتخاریان :یکی از شرایط سازمان
صنایع دستی در گمرک ایران ،صادرات چمدانی ،نبود دستگاههای اطالعرسانی ،عدم
صادرات صنایع دستی ما را محدود
تجارت جهانی داشتن تشکلهای
هماهنگی میان مسئوالن دولتی و صنعتگران و نبود امید برای ورود به این صنعت از
کرده است؟
صادراتی قوی اس��ت که متاسفانه
دیگر تهدیدهای این حوزه است.
تع��داد کنسرس��یومهای فعال در
عبدلی :در ایران دولت از برگزاری

برند «پرشیا» را جهانی کنیم

مدیریت صادارت صنایع دستی و بازاریابی حرفهای در
این بخش بسیار کمرنگ و ضعیف بوده وهمین مسئله
تهدیدی جدی برای حضور ایران در بازارهای جهانی
است .صنایع دستی ایران قادر به ایجاد کنسرسیوم
ملی نیست و ساختار شکننده و ضعیف ،عدم وفاق و
یکپارچگی میان تولیدکنندگان و همچنین عدم توان
رقابتی س��بب شده صنایع دستی ایران امکان ایجاد
کنسرسیوم صادراتی و به تبع آن حضور در بازارهای
جهانی را نداشته باشد این در حالی است که صادرات
شاید تنها راه زنده نگه داشتن هنر سنتی ایران باشد.
کنسرسیوم روی اصالت و نحوه تولید و ارزشها حکم
تاییدمیزندودرواقعمحصولشناسنامهدارمیفروشد.
واقعیت این است که ایجاد کنسرسیوم ملی صنایع
دستی با وجود محدودیتهای متنوع پیشرو امری
محال است اما میتوان با ایجاد کنسرسیوم استانی،
بسترسازی مناسبی انجام داد .در بازار صنایع دستی
حفظ اصالت محصوالت از مهمترین مسائلی است که
باید به آن توجه ش��ود چرا که هر محصولی معرف و
برند همان منطقه است و دلیلی ندارد همه اینها را
تحت پوشش برند ملی قرار دهیم.

اق�ای عبدلی اجازه دهید به مش�کالت صنعت
فرش به عنوان یکی از اصلیترین صنایع دستی
ایرانبپردازیم.بهتازگیگویاتحقیقاتمنسجمی
در شناسایی بازار هدف برای فرش ایران صورت
گرفت�ه .آیا نتای�ج این ط�رح میتواند به کمک
ص�ادارات فرش ایران آمده و در ترمیم بازارهای
از دست رفته فرش ایران موثر باشد؟
عبدلی  :تحقیقی که ش��ما میگویید ،به س��فارش

ش��رکت س��هامی فرش که اتفاقا به ش��کلی بخش
دولتی است ،صورت گرفته و برای اجرای این تحقیق
بودجهای نزدیک به  410هزار دالر هزینه ش��ده که
اتفاق مثبتی بوده و ما نیز به همین شکل از تحقیقات
بازار تاکید داریم .پرداخت چنین رقمی از عهده بخش
خصوصی خارج است اما نتایج این پژوهش توانسته
گره اصلی صادارات فرش ایران را بگش��اید .بر اساس
نتایج و یافتههای این تحقیق مشخص شد که صنعت
فرش دس��تی ایران در زمره صنایع لوکس به شمار
آمده و در عین حال فاقد ش��خصیتپردازی کاالیی،
ویترینسازی و و شناس��ایی بازارهای متول جهانی
برای فروش اس��ت و پیشنهادهای ارائه شده از سوی
محققان این طرح توانسته به شناسایی بازارهای هدف
ایران به ویژه در چین کمک کند .همین کشور چین
که اغلب عرصههای صنایع دستی ما را اشباع کرده
و تمام حواس��ش به نیاز متقاضیان بازار جلب شده،
یکی از بهترین بازارهای جهانی برای فروش فرشهای
گرانقیمت ایران اس��ت .به عن��وان مثال فرشهای
ابریش��م قم تا رقم بیست تا س��ی میلیون تومان در
آنجا به فروش میرسد.

ایران ساختارهای الزم را از قبل تدارک ندیده که این
مس��ئله رقابت در بازارهای جهانی را با مشکل مواجه
ک��رده اس��ت .در گردونه طراح��ی و تولید همه چیز
دس��ت تولیدکننده صنایع دستی نیست و باید بنگاه
شایستهای به وجود آمده و از ابعاد تجاری و اقتصادی
قضیه حمایت کند .تقویت و ایجاد بنگاههای تجاری
کارآمد در صنایع دستی موجب کسب درآمد حاصل از
این کار کسب و در عین حال انتقال تجربه به نسلهای
بعدی میشود .بدون تردید ،دولت درمعرفی و چانهزنی
و حفظ موقعیت در صادارت نقش اساسی دارد.

با این وضعیتی که شما ترسیم کردید ،رفتهرفته
حض�ور ایران در بازارهای جهان�ی رو به کاهش
گذاش�ته است ،بنابراین ش�ما چه چشماندازی
برای اینده صنایع دستی ایران ترسیم میکنید؟
عبدلی  :من به ش��خصه با وجود تمام مش��کالت و

مسائلی که به آن اشاره شد ،به رشد صنایع دستی ایران
باور دارم چرا که از بسیاری ویژگیهای منحصربهفرد
در صنایع دس��تی برخورداریم که روی هر کدام کار
کنیم ،میتوانیم بسیاری از بازارهای جهانی را تحت
تاثیر خود قرار دهیم .اگرچه کاستیهای پیشروی
ساختار مدیریتی در بازار صنایع دستی ایران ،بسیار
است اما در عین حال ویژگیهای خاص محصوالت
صنایع دستی و استادکارانی که هنوز با عشق به کار
خ��ود ادامه میدهند؛ س��رمایههای معنوی ایران در
توسعه بازار صنایع دستی به شمار میآیند .از اینها
گذش��ته ،تحریمهای بینالمللی علیه ایران میتواند

افتخاریان :ایجاد
کنسرسیوم
ملیصنایع
دستی با وجود
محدودیتهای
متنوعپیشرو
امری محال است
اما میتوان با
ایجادکنسرسیوم
استانی،
بسترسازی
مناسبی انجام داد

نگر
آینده

اخی��ر وزارت امور خارجه ،س��فارت خانههای ایران
در کش��ورهای مختلف برای توسعه صادرات صنایع
دستی همکاری خوبی دارند .همین حاال بیش از 600

ش�ما تصمیمگیریهای مدیریتی و س�اختاری
دول�ت ب�رای ورود به صنایع دس�تی را چهطور
تحلیلمیکنید؟
افتخاریان :با توجه پیچیدگی بازار و حضور رقبا ،دولت
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تجربه اتحادیه ش�ما به عن�وان نماینده بخش
خصوص�ی در صنای�ع دس�تی برای ش�ناخت
بازارهای جهانی ت�ا به این جای کار چه نتایجی
را دربرداشته است؟
عبدلی  :خوشبختانه به تازگی و بر اساس استراتژی

بازاریاب حرفهای در س��فارت چین در ایران و 300
بازاریاب هم در س��فارت ژاپن در ایران هر روز نسبت
به شناسایی بازار ما اقدام کرده و مختصات نیازهای
اقتصادی شهروندان در تمام عرصهها را به طور آنالین
برای سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی در چین
مخابره میکنند اما در همین بخش ایران با یکی دو
نیروی غیرمتخصص در برخی کشورها ورود یافته که
البته باز قابل توجه است .برای نمونه مطالعات ما نشان
داده بر اساس ویژگی لوکس بودن صنایع دستی ایران
و به ویژه فرش و گلیم ،بیس��ت درصد از طبقه مرفه
چین در پکن ،میتواند بازار هدف خوبی برای فرش
ایران باشد.

توجه به صنایع دستی را بیش از گذشته مورد تاکید
قرار دهد؛ چنانچه ایران تنها با سرمایهگذاری در بازار
صنایع دس��تی خواهد توانست ،بر بسیاری مسائل و
محدودیتهای تجاری خود فائق آید و در عین حال
گوش��ههایی از تمدن و فرهنگ دیرین��ه خود را به
جهانی عرضه کند ،که تبلیغات مدام روی ابعاد منفی
آن تاکید میورزد.
افتخاریان  :مطالعات جهانی نشان میدهد که صنایع
دس��تی بازار گستردهای در جهان خواهد داشت و با
اینکه خیلی از بازارهای بینالمللی امروز با مشکالت
و چالشهای اقتصادی مواجه شدهاند اما به هر شکل
در بخش مربوط به فروش صنایع دس��تی با قیمت
متوسط ،ارزیابیها بر فزونی مشتری برای خرید این
محصوالت داللت دارد .اما اگر بخواهیم وارد بازار گران
قیمت شویم ،این بازارها هم مشتری خاص خودش
را دارد و ممکن اس��ت که بتوانیم در این بخش هم
بازاریابی خوبی داش��ته باشیم .در این شرایط هوش
تجاری و آیندهنگری مورد نیاز اس��ت .هوش تجاری
به فکر شرایط امروز بازار و آنچه بر آن مترتب شده
نیست بلکه هوش جهانی چشمانداز پنج سال آینده
اقتصادی و اینکه در این چش��مانداز نقش دولت و
نمایندگان و اتحادیهها و بخش خصوصی چیست و
باید چه سازوکاری برای حضور حداکثری در بازارهای
جهانی در دستور کار قرار گیرد را ترسیم میکند.باید
این واقعیت را مورد توجه قرار داد که اگر برنامهریزی
درستی برای صنایع دستی در دستور کار قرار نگیرد،
وضعیت بازار جهانی به شکلی است که ما حتی یک
ش��بهبازارهای خود را از دس��ت خواهیم داد .برخی
رقبای ما حاال به رقبایی جا افتاده تبدیل شدهاند که
بیرون راندن آنها از گردونه رقابت کار دشواری است.
ما باید مشخصه مهندسی محصول و نیاز مشتری در
بازارهای جهانی را شناخته و تولیدمان را منبطق بر
آن تعریف کنیم .ما نیازمند توسعه بازار تحقیقات در
ایران و راهاندازی اطالعات کسبوکاریم .رشد و توسعه
صنایع دستی باید منطبق بر الگوهای علمی اقتصادی
باشد و دسترسی به چنین الگوهایی در مرحله نخست
نیازمند تولید دانش در این حوزه است .رقبا همواره
تهدید خود را متوجه ایران کردهاند اما ش��کل رقابت
آنها مدام در حال تغییر اس��ت و حتی باید نسبت
به مانیتورینگ تغییر رفتار رقب��ای تجاری ایران در
بازارهای جهانی نیز مطالعه کاملی داشته باشیم.
عبدلی :اجازه بدهید در پایان باز هم بر همین موضوع
تحقیق��ات بازار و فقدان آن در ایران اش��اره کنم .ما
در ح��ال حاضر بازار خوبی در عراق داریم اما تجار ما
کمترین شناختی از فضای تجاری عراق ندارند .هزینه
انجام تحقیق در کشور عراق ،هزینه باالیی نمیشود
اما فرهنگ تحقیق بازار در ایران جا نیفتاده و همین
مسئله مدام به ما آس��یب میزند .معلوم نیست که
متولی شناسایی ش��اخصهای بازار عراق چه نهاد و
سازمانی است .مس��ئله حقوق معنوی و کپی رایت
صنایع دس��تی ایران هم کماکان در هالهای از ابهام
مانده و به گمانم تا چندی دیگر کشورهای همسایه
تمامی نقش��هها و الگوها و نشانههای صنایع دستی
ایران را در بازارهای جهانی به ثبت برسانند و آنوقت
دیگر نمیتوانیم برای احقاق حقوق معنوی خود در
صنایع دستی حرفی برای گفتن داشته باشیم.
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مصائب تولید و صادرات صنایع دستی

ف-یک بررسی
یکصن 

در دفاع از فرصتی به نام چین
پاسخ به پرسشهای آیندهنگر
اسداهلل عسگراوالدی به عنوان رییس اتاق ایران و چین ،ایران و روسیه
و ایران هند حرفهای زیادی در حوزه صنایع دستی دارد اما معتقد است
که عدم حمایت از صنایع دس�تی در ارائه وامهای کمبهره به صنعتگران،
در کنار ک�مکاری برخی از صنوف و قیمت نهایی گران برخی محصوالت
صنایع دس�تی موجب شده تا رفته رفته ایران از بازارهای جهانی صنایع
دس�تی حذف ش�ود .با این حال تاکی�د دارد که باید تلاش کنیم تمام
تهدیدهای پیشرو را به فرصت تبدیل کرده و برای شناساندن محصوالت
صنایع دستی ایران به بازارهای جهانی ،کاری اساسی انجام دهیم .برپایی
نمایش�گاههای دائمی فروش در ای�ن میان میتواند نقط�ه آغازی برای

اگرچ�ه گلی�م و ف�رش ای�ران ،ج�زو محصوالت
گرانقیمت صادرات صنایع دستی به شمار میآیند
و کش�ور چین صنایع دس�تی متنوع�ی دارد و اغلب
چینیها به دنبال صنایع دستی ارزان اند اما گویا اخیرا
بازار چین ،بازار هدف خوبی برای صنایع دس�تی ایران
شده است؟ با چه تدابیر آیندهنگرانهای صادرات فرش
اسداهلل عسگراوالدی و گلیم ایران به چین ممکن شد؟

1

عضو

هیاتنمایندگان
اتاق تهران

کارگاههایصنایع
دستی باید از
وامهایارزانقیمت
سازمانصنایع
بهرهمند شوند اگر
نه از دست دادن
بازارها به دنبال
گرانی تولید نهایی
به طور تدریجی
افزایشمییابد

نگر
آینده
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دو س��ه سالی است که برای فرش و گلیم بازار خوبی در
کشور چین به راه افتاده که میتوان روی آینده آن به خوبی
س��رمایهگذاری کرد .این مسئله را باید خصوصا به دوستانی
گفت که اتفاقا در اتاق تهران حوزه فرش مسئولیت دارند و به
فکر سودآوری از بازارهای اروپایی و به ویژه آلمان هستند و
وقتی برای حضور در چین از آنها دعوت میکنیم ،از حضور
در نمایشگاه طفره میروند .این در حالی است که نمایندگان
مستقیم فعال در بخش صنایع دستی اتاقهای بازرگانی ملزم
به تالش برای توسعه حضور ایران در بازارهای جهانی هستند.
در اتاق ایران هم اوضاع چندان متفاوت نیست .وقتی از برخی
دوستان برای حضور در نمایشگاهها دعوت میکنیم؛ به هزار
دلیل بهانه میآورند اما وقتی وزیر و سفیر و مسئولی به اتاق
بیاید همه س��ر وقت حاضرند .کشف بازار چین نیز به دنبال
برپایی چند نمایش��گاه و حضور صنعتگران فرش ایرانی در
استانهای مختلف چین محقق شد .آقای صفری ،سفیر ما
نیز در این بخش کوشش زیادی کردهاند و خوشبختانه حاال
میت��وان این ادعا را داش��ت که فرش و گلیم ایران تا میزان
زیادی در چین مطرح ش��ده و اتفاقا برای شناس��اندن سایر
محصوالت صنایع دس��تی نیز فرصت مناسبی است .اینکه
چرا چینیها به صنایع دستی ما اقبال نشان دادند به تغییرات
طبقات��ی در چین باز میگردد .اغلب ش��هروندان چینی به
زندگی در خانههای  50متری عادت داش��تند اما حاال رشد
طبقاتی شدید در میان برخی از آنها ،گروهی از ثروتمندان
چینی را ش��کل داده که اتفاقا در خرید فرش و گلیم ایران
به ارزش افزوده آن میاندیش��ند و از توان پرداخت ارقام باال
برای خرید فرش ابریش��م قم و تبریز و کاش��ان بهرهمندند.
بنابراین اتحادیههای ف��رش در ایران باید بتوانند نبض بازار
فروش صنایع دس��تی در قسمتهای ثروتمندنشین چین
را کش��ف و در آنجا نمایشگاههای دائمی فروش برپا کنند.
اتفاقا گلدوزیها و ترمهدوزی و خاتمکاری و میناکاری ایران
هم در بازارهای چین به خوبی فروش رفته و جایگاه خود را
پیدا کرده اما متاسفانه به دلیل صادرات خاتمکاری درجه دو،
بازارمان را در برخی اس��تانهای چین از دس��ت دادهایم .در

تمرین برداش�ت اقتصادی از صنایع دستی باش�د .از سوی دیگر او نوک
انتقاد خود را متوجه نمایندگان�ی در اتاقهای ایران و تهران میکند ،که
نتوانستهاند حامیان خوبی برای صنعتگران این بخش باشند .توصیه او به
بخش خصوصی صنایع دستی؛ ایستادن روی پای خود است و عدم اتکا به
بخش دولتی .او تاکید دارد که تحقیقات بازار گرانقیمتی که از سوی سایر
کشورها ،در حال انجام است ،میتواند با جستوجوی برخی اطالعات در
اینترنت و به شیوههای آنالین و ارزانقیمت از سوی اتحادیهها در دستور
کار قرار گیرد .پاسخ اسداهلل عسگراوالدی به پرسشهای آیندهنگر را در
ادامهمیخوانید.

مناطق جنوبی چین میزان رطوبت باال اس��ت و صنعتگران
ما به جای استفاده از استخوان در خاتمکاری از مواد دیگری
اس��تفاده کرده بودند و در نتیجه ،کاالی صادراتی ما به مرور
سیاه شده بود و به همین خاطر ،بازار خاتم ایران در مناطق
جنوبی چین از دست رفت .اما کماکان میتوان به فروش آن
در مناطق شمالی خوشبین بود.
آی�ا تحقیقات منس�جمی برای مطالع�ه بازارهای
صنایع دستی ایران در چین انجام شده و بازارهای
هدف در جهت توسعه مشخص شدهاند؟

2

اگ��ر منظور مطالعات تخصصی اس��ت که چنین کاری
نکردهایم .پیشنهاد مشخص من این است که کشورها را بین
دو اتاق تهران و ایران تقس��یم کنیم و هر کدام برای معرفی
و بازاریابی صنایع دستی روی کشورهای خاصی کار کنیم و
اطالعات را در اختیار اتحادیهها و اصناف صنایع دستی قرار
دهیم .اما پیشتر بر عهده اصناف و اتحادیهها است که با حضور
مکرر در اتاقهای تهران و ایران از نمایندگانش��ان بخواهند
ت��ا در این زمینه برنامههای عملیاتی ارائه کنند .البته این را
هم باید اضافه کنم که ما دراتاق ایران و چین در س��فرهای
مختلف��ی که به چین داش��تیم تالش کردهای��م تا بتوانیم
دستکم به شناختی میدانی از وضعیت بازار دست یابیم و
این دادههای اطالعاتی را منتقل کنیم .به طور میانگین ساالنه
بین  5تا ده سفر به کشور چین انجام و نتیجه اطالعات بازار
آن به افراد و اصناف ارائه میشود .از سوی دیگر اتاق ایران و
چین از اعزام گروههای تجاری و اقتصادی به چین حمایت
میکنند و در این زمینه همکاریهایی نیز دارند .در همین
زمینه به اتحادیههای فرش پیش��نهاد ش��د تا برای احداث
نمایش��گاه ثابت فروش فرش در چین و روس��یه اقدام کند.
اما باید بگویم که وقتی حرف روسیه میشود ،نباید نگاهمان
تنها به مس��کو متمرکز باش��د .روسیه  17میلیون کیلومتر
اس��ت و چین  9هزار میلیون کیلومتر .باید بتوانیم بازارهای
جدی��د و خریداران تازهای برای فروش محصوالت خود پیدا
کنیم ،کاری که نه تنها کش��ورهای همسایه که خود کشور
چین س��الها است آغاز کرده و گامهای مثبتی در صادرات
صنایع دس��تی خود برداشته است .همچنین برای صادرات
صنایع دستی لوکس ایرانی باید به دنبال کشورهای ثروتمند،
محلههای متمولنشین و طبقات مرفهی باشیم که به آسانی
برای خرید صنایع دستی پول هزینه میکنند .ایران با وجود
تم��ام تهدیدهایی که علیه برنده��ای آن صورت گرفته ،در
مجامع جهانی هنوز در عرصه صنایع دستی برندی شناخته

ش��ده به شمار میآید و تنها نیازمند تمرکز تولیدکنندگان،
تش��کیل نظامهای صادراتی متمرکز و منسجم و بازاریابی
مناس��ب برای فروش محصول است .در این میان شهرهای
بزرگ اس��ترالیا ،ام��روزه میتوانند بازار خوب��ی برای فروش
محصوالت صنایع دستی ایران به شمار بیایند .همانطور که
چین نیز امروز به یک فرصت برای صادرات صنایع دستی ما
تبدیل شده است.
آیا تقویت صنایع دس�تی و صادرات آن محتاج و
نیازمند حمایتهای دولتی اس�ت؟ در این صورت
چه حمایتهایی باید در اولویت قرار بگیرند؟

3

توصیه من به صنعتگران خرد و کالن صنایع دس��تی این
اس��ت که به طور کلی خودش��ان را از کمکهای دولتی جدا
کنند و به خود متکی باشند ،چرا که در عمل دولت هیچکاری
برای آنها نمیکند .یعنی اصوال دولت در کنار انبوه دغدغههای
فراوانی که دارد ،به این کارها نمیرس��د و نباید از دولت توقع
بیخود داشت .توقع ما از اتحادیهها و اصناف است که بیایند و
برای شناسایی بازارهای جهانی خودشان دستی باال بزنند .ما
در شرق دور هم نباید از ژاپن و کره جنوبی غفلت کنیم و بازار
استرالیا هم فضای مناسبی برای فروش خواهد بود.
ب�رای تقویت ی�ک ن�گاه آیندهنگرانه ،چه
فرصتهای و تهدیدهایی را در صنایع دستی
ما و روند صادرات آن میتوانید برشمارید؟

4

در شرایط تحریم ،عدم وابستگی صنایع دستی به کاالی
وارداتی ،فرصت خوبی برای ماست و هر دولتی در این شرایط
از چنین پتانسیلی بیشترین بهرهبرداری را میتوانست داشته
باش��د اما قضاوت کنید که ما با صنایع دستی چه کردهایم.
عمده صادرات ایران در سه بخش میعانات گازی ،پتروشیمی
و محصوالت س��نتی خالصه میش��ود که صادرات هر سه
بخش نیز رو به افزایش است اما در این میان صنایع دستی
ما به جهت مطابق نبودن با استانداردهای صنایع دستی روز
دنیا و همچنین از حیث مس��افرتی بودن آن ،رشد چندانی
نداشته است .قیمت تمام شده محصوالت صنایع دستی ما
باال است و متاسفانه برای صنایع دستی وام کمبهره نیز صادر
نمیشود .کارگاههای صنایع دستی باید از وامهای ارزانقیمت
سازمان صنایع بهرهمند شوند اگر نه از دست دادن بازارها به
دنبال گران��ی تولید نهایی به طور تدریجی افزایش مییابد.
برای نمونه ظروف مینای ایران را چین با نیروی کار هندی،
ام��روز  5برابر ارزانتر از ما تولید و به بازارهای جهانی عرضه
میکند .این یک زنگ خطر است.

فرهنگسازی برای صنایع دستی
صنایع دستی به مفهوم کاردستی تقلیل یافته است

بایدفرهنگسازی
به سمتی پیش
برود که صنعتگر و
تولیدکنندهسنتی
بهبستهبندی
کاالهای خود،
تهیه بارکد و
شناسنامه کاال و
قیمتگذاریتوجه
کند .اینها جواز
ورود به بازار است
و فروش فلهای
کنونینوعی
توهین به صنایع
دستی است
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صنایع دس��تی ایران جایگاهی
جهان��ی دارد و ای��ن جای��گاه به
راحتی و با برخی کپیبرداریها
در مجامع جهانی از میان نخواهد
رفت .گواه این ادعا نیز این است
که در ش��هر اصفهان نزدیک به
احمد ادیب  ۵۴درصد از هنرمندان اصفهانی
معاونصنایعدستی توانستهاند نشان اصالت یونسکو را
سازمانمیراث دریافت کنند .درحال حاضر ۷۰
فرهنگیاصفهان درصد از صنایع دستی کشور در
استان اصفهان تولید شده و ۵۰
درصد هنرمندان و صنعتگران در این شهر مشغول به تولید
اثر هنری هستند.
درحال حاضر مشکالتی در عرضه و فروش صنایع دستی
ایران وجود دارد که تنها راه برونرفت از این مشکالت ،ایجاد
و توسعه بازار برای صنایع دستی چه در داخل و چه در خارج
از کشور است .اگر یک صنعتگر گردش مالی مناسبی داشته
باش��د ،بسیاری از مش��کالت او به تبع آن مشکالت صنعت
صنایع دستی حل میشود .مسائل و مشکالتی فرعی همچون
گران بودن مواد اولیه که این روزها مطرح میش��ود به علت
نبودن بازار مناسب داخلی و خارجی برای صنایع دستی ایران
اس��ت .این درحالی است که اگر صنعتگر بازار باثبات و قابل
اطمینان و اعتماد داشته باشد ،بسیاری مسائل و مشکالت
برطرف خواهد ش��د؛ لذا دولت وظیفه دارد شرایطی فراهم

کند که بازار مناسبتری برای صنعتگر ایجاد شود .درواقع،
بازار با ثبات روندی اس��ت که همه ،از سیاستگذار دولتی و
قانونگذار تا تولیدکننده و صنعتگر و حتی مردم و خریداران
درآن دخیلاند.
گزارشه��ا حاکی از این اس��ت که ص��ادرات ملی هند
در س��ال مالی  2011و  2012در ش��رایطی ک��ه بازارهای
واردکننده اصلی صنایع دس��تی درآمری��کا و اروپا به دلیل
بروز رکود اقصادی ،کاهش داش��ته ،با  17.5درصد رشد به
 2.7میلیارد دالر افزایش یافته اس��ت .از سوی دیگر اخبار و
گزارشهای جهانی منتشر شده نشان میدهد که در کشوری
چون ویتنام نیز اگر صادرات صنایع دستی ساالنه  20درصد
افزایش یابد ،این محصول به یکی از  10گزینه برتر ویتنام در
نرخ رشد صادرات تبدیل خواهد شد .در حال حاضر نزدیک
به  1400دهکده صنایع دس��تی در سراسر ویتنام 70 ،هزار
فرصت شغلی را در این کشور فراهم کرده است .از سوی دیگر
صادرات صنایع دستی در کشور اندونزی رشد  21درصدی
داش��ته و امروز ژاپن و استرالیا به دو بازار بزرگ برای فروش
محصوالت صنایع دستی اندونزی تبدیل شدهاند .با توجه به
این مثالها صنایع دس��تی ایران میتواند با تکیه بر تجربه
موفق برخی کشورها که اتفاقا چندان صنایع دستی متنوع
و قدیمی ندارند ،رشد و توسعه یابد.
الزمه این رش��د و توسعه اما این است که نگاه به صنایع
دستی در همه حوزهها عوض شود .در حال حاضر در ایران،
صنایع دس��تی به مفهوم کاردستی تقلیل یافته که این نوع

رویکرد به صنایع دس��تی و این ش��یوه س��نتی در تولید و
بازاریابی بدون تردید محکوم به شکس��ت است .سوال پیش
روی صنایع دستی ما این است که تا چه زمانی میخواهیم در
کارگاههای سنتی غیراستاندارد که روی روند و کیفیت تولید
اثر میگذارد ،کار کنیم؟ برای ورود به بازارهای جهانی نیازمند
رعایت استانداردهایی هستیم که جهان از ما میخواهد.
در اس��تان اصفهان  ۱۲هزارکارگاه صنایع دستی وجود
دارد و ایجاد ش��هرک صنایع دس��تی در داخل شهر یکی از
راههای کاهش هزینه صادارت به شمار میآید .با این پتانسیل
میتوان کاالهای رقابتی تولید کرد اما متاسفانه نگاه به صنایع
دستی در ش��رایط کنونی بیشتر سرگرمی و تففنی است و
به مزیتهای اقتص��ادی و کارآفرینی آن توجهی نش��ده و
سیاستگذاری برای ابعاد اقتصادی آن صورت نگرفته است.
خوشبختانه در سال جاری دولت مصوب کرده که یک دهم
درصد اعتبارات عمرانی در استان اصفهان را به خرید صنایع
دستی اختصاص دهند .اینچنین اقداماتی در سطح کالن و
مدیریتی میتواند به بقای این صنعت و رش��د اقتصادی آن
کمک کند.
آیندهنگری باید در سازوکارهای دسترسی به بازار صورت
گیرد که از جمله این سازوکارها میتوان به استانداردسازی
کارگاهه��ا و ش��یوههای تولید ،آش��نایی با تج��ارت جدید،
درک ش��رایط رقابتی ،تبلیغات و از همه مهمتر اطمینان و
اعتمادسازی اشاره کرد.
باید فرهنگس��ازی به سمتی پیش برود که صنعتگر و
تولیدکننده سنتی به بستهبندی کاالهای خود ،تهیه بارکد
و شناسنامه کاال و قیمتگذاری توجه کند .بستهبندی جواز
ورود به بازار اس��ت و ف��روش فلهای کنونی نوعی توهین به
صنایع دستی و هنرمند محسوب میشود .در همین راستا
در اصفهان اتاق فکری تاس��یس ش��ده و استانداردسازی ۷
تا  ۱۰رش��ته صنایع دستی آغاز شده است .ساخت دانشگاه
ویژه صنایع دستی که فقط برای تکمیل حلقههای وابسته
ب��ه آن به تحقیق و تربیت نیرو بپ��ردازد از دیگر برنامههای
معاونت صنایع دستی است؛ دانشگاهی که بتواند نیازهایی
مانند بازاریابی صنایع دستی ،کاربردی کردن صنایع دستی،
بستهبندی ،تبلیغات و طرح و رنگ را تامین کند.
صنایع دستی ایران با  200رشته مختلف به صورت فعال
و نیمهفعال در استان اصفهان مشغول به کار است و از سال
 1380تاکنون ،حدود  13هزار هنرجو در  24رشته مختلف
در  21شهرس��تان اس��تان آموزش دیده و از س��ال گذشته
نیز در شهرستانهای نایین ،نطنز ،کاشان و اصفهان سازمان
میراث فرهنگی موفق به ایجاد مراکز تخصصی این صنعت
شده است .برنامه این است که فرآیند تاسیس مراکز تخصصی
صنایع دستی در شهرستانهای آران و بیدگل ،خمینیشهر،
محمدآباد جرقویه ،نجفآباد و خور و بیابانک نیز ادامه یابد.
همچنین به دنبال مصوبه هیات دولت مبنی بر جلوگیری
از فروش صنایع دستی بیکیفیت خارجی در اماکن فرهنگی
و تاریخی کشور ،تالشها برای رسیدن به نتایج مطلوب در
این بخش آغاز شده و در همین زمینه با تالشهای یک ساله
اخیر 90 ،درصد فروش��گاههای میدان امام و بازار قیصریه به
عنوان نخستین مکانهایی که گردشگران به آنها مراجعه
میکنند از صنایع دس��تی خارجی پاک ش��ده و نظارت بر
روند فعالیت آنها ادامه دارد .خالصه اینکه صنایع دس��تی
ناگفتههای فراوانی دارد و آیندهای درخش��ان در پیشروی
آن است اگر آیندهنگریهای مورد نیاز صورت گیرد .هر چه
تحریمها گستردهتر شود ،امکان بهرهبرداری از صنایع دستی
ایران برای ارزآوری بیشتر و مهمترخواهد شد.
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مصائب تولید و صادرات صنایع دستی

ف-یک بررسی
یکصن 

غیاب یک نیاز :بازارچه صنایع دستی
پاسخ به پرسشهای «آیندهنگر»
اتحادیهتولیدکنندگانوصادرکنندگانصنایع
دس�تی ایران با چه هدفی شکل گرفته است؟
برنامه شما برای تقویت و توسعه صادرات صنایع
دس�تی و زی�ورآالت ایرانی – به عنوان بخش�ی
از صنای�ع دس�تی -ک�ه در ح�وزه تخصص خود
شماست،چیست؟

1
منوچهرجنتی
رییساتحادیه
تولیدکنندگانو
صادرکنندگانصنایع
دستیایران

آیندهنگری در
این است که نگاه
صرفا موزهای و
حفاظتی به صنایع
دستی ایران تغییر
کند و در عین حال
رویکرداقتصادی
مبتنی بر بازاریابی
داخلی و بینالمللی
در دستور کار
قرار گیرد
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اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان صنایع
دستی ایران به منظور ساماندهی تولید و صادرات کاال
و خدمات در صنایع دستی و با موافقت اتاق بازرگانی
و صنایع و معادن ایران بنا شد .این اتحادیه متشکل از
 250رشته است و اشتغالزایی در این حرفه و صنعت
را تا به امروز بس��یار توسعه داده است .صنایع دستی
ایران جزو هفت کش��ور برتر دنیا است و هدف اصلی
اتحادیه نیز ارتقای صادرات اس��ت و در همین راس��تا
حضور حداکث��ری در بازارهای چین را در برنامه خود
قرار دادهایم ،چرا که چینیها به زیورآالت و سنگهای
ای��ران عالقهمند هس��تند و بازدهی ای��ران در این دو
بخ��ش میتواند صدور کل صنایع دس��تی ایران را به
بازار چین پوشش دهد .ارتقای توسعه صادارت هدف
ماست و در حال حاضر از صادرات کاالهایی استقبال
کنیم که از استاندارد الزم برخوردار بوده و به این شکل
دیگر تولیدکنن��دگان را نیز ترغیب ب��ه تولید کاالی
استاندارد کنیم .همچنین در فکر تبیین و تدوین کد
اس��تاندارد برای صنایع دستی هستیم که این کد در

ابعاد بینالمللی مورد قبول کشورها است .ثبت معنوی
مسئله دیگری است که این روزها از سوی اتحادیه در
دستور کار قرار گرفته است .مسئله بعدی ما ،تمرکز بر
تبلیغات است .چنانچه تجربه شخصی من در حضور
و برگزاری نمایش��گاهها در بیش از  40کش��ور جهان
نشان داده که شهروندان کشورهای میزبان شناختی
از صنایع دس��تی ما در بخش زیورآالت ندارند و اغلب
تصور میکردند که این تولیدات ایتالیایی و ترک است
که از سوی ایران ارایه میشود .برای نمونه یکبار آقای
سلطانیه ،نماینده ایران در سازمان ملل و سفیر ایران
در اتریش از ما و صنعتگران بخش فرش برای حضور
در نمایش��گاهی در وین دعوت کردن��د و زیورآالت و
قلمکاری ایران با اس��تقبال خوبی مواجه شد اما همه
با تعجب میپرسیدند که آیا این کارها ،صنایع دستی
ایرانی است .اتفاقا همین را به آقای سلطانیه منعکس
کردیم تا نمایندگان فرهنگی و سیاس��ی کشور نیز با
دغدغه ما صنعتگران آشنا شوند و گامهایی در جهت
تبلیغ صنایع دستی ایران بردارند .همچنین در جلسهای
که اخیرا با رئیس جمهور داشتیم نیز بر اهمیت تبلیغات
برای صنایع دستی و معرفی آن در ابعاد جهانی تاکید
داش��تیم .راهاندازی بازارچه صنایع دس��تی در سطح
کش��ور و مراکز آزاد از جمله کیش و قشم و چابهار و
نقاط مرزی به شکل دائمی از پیشنهادهای ارایه شده
خدمت رییسجمهوری بود.

در شرایط فعلی که به واسطه تحریمها برخی
مراودات اقتصادی و روند صادرات محصوالت
ایران عزیز ،با مشکل روبهروست ،صنایع دستی ما
با چه روندی در صادرات روبهروست؟

2

ورود اتحادیه ما به عنوان بخش خصوصی ذیل اصل
 44قانون اساس��ی در تمام مجامع جهانی شامل حال
تحریمها نمیشود .اتحادیه ما به عنوان زیر مجموعهای
از اتاق ایران ش��کل گرفته و بر اساس قوانین بینالمللی
قانونی مصوب شده که اتاق تمام کشورها بخش خصوصی
به شمار آمده و بر آن هیچ تحریمی کارساز نخواهد بود.
بنابراین فرصت مناسبی است که ما بتوانیم روی صادرات
محصوالت خود در این بخش متمرکز شویم و فرهنگ
و تمدن ایرانی را در قالب نمونههایی از صنایع دستی به
جهان صادر کنیم؛ صنایع دستی که یادآور صلح؛ دوستی
و حقوق بش��ر تکریم ش��ده از س��وی ایرانیان است .در
میان صنایع دستی مختلف نیز ،زیورآالت و سنگهای
تراشخورده قمیتی در مقایسه با دیگر محصوالت صنایع
دستی از اهمیت خاصی برخوردارند.
آنچه این بخش از صنایع دستی را از دیگر حوزهها
متفاوت میکند ،اهمیت بازدهی ارزی باالی این بخش
اس��ت .تصور کنید که چرخش مالی فرش در جهان 4
میلیارد دالر است اما رقم مربوط به صادرات بینالمللی
زیورآالت و س��نگهای قیمتی ،رقم��ی در حدود 950
میلیارد دالر است که نشان میدهد این تجارت ،تجارت

صنایع دستی؛ ذخایری عظیمتر از چاههای نفت
در بزنگاه تاریخی قرار داریم
وضعیت صنایع دس��تی ایران
درح��ال حاض��ر در بزنگاهی
تاریخ��ی ق��رار گرفت��ه و اگر
مس��ئوالن ب��رای آن چارهای
نیندیشند،اینصنعتفرهنگی
به یکی از افسوسهای بزرگ
مهران هوشیار جامعه ما مبدل خواهد ش��د.
مدیرگروه ای��ن صنعت در طول تاریخ پر
صنایع دستی فراز و نشیب سرزمین ایران تا
دانشگاهسوره هر کجا که توان صنعتگر ایرانی
ب��وده ،پیش آم��ده و امروز در
فرآیند جهانی شدن ،دیگر تنها به اراده افراد نمیتواند
نم��ودی جهانی و بینالمللی داش��ته باش��د و نیازمند
حمایت نهادها و بخش دولتی است .واقعیت این است
که صنایع دس��تی ایران با ضعفهای حمایتی روبهرو
اس��ت که این ضعف حمایتی مستقیما به نگاه دولت و
مسئوالن تصمیمگیر در این حوزه باز میگردد .متاسفانه

صنایع دس��تی در داخل ایران به عنوان امری لوکس و
فانتزی و گاهی درجه دو محسوب شده و همین رویکرد
موجب شده تا به سمت حذف از بازارهای جهانی پیش
رویم .اما واقعیت این است که صنایع دستی در فرهنگ
اجتماعی و سبک زندگی هر ملتی تنیده شده و حتی
با وجود س��ودده نبودن این صنع��ت نیز دولتها برای
صادارات آن به عنوان نشانهای از فرهنگ و هنر ملیشان
سرمایهگذاریمیکنند.
بیس��ت تا سی سال پیش صنایع دستی ایران یکی
از قطبهای هنری در جهان به شمار میآمد و در کنار
صنایع دستی کشورهای هند و چین بازار پر رونقی داشت
و فرش ایران مهمان خانههای بسیاری از متموالن غربی
بود .اما امروزه به دالیل مختلف از جمله دالیل فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و مسائلی که اولویت بیشتری نسبت
ب��ه فرهنگ و هنر دارد ،صنایع دس��تی مورد بیمهری
قرار گرفته و چند سالی است که با پدیده انزوای صنایع
دس��تی ایران در داخل و خارج از مرزهای ایران مواجه

ش��دهایم .از زاویه دیگر اجازه دهید به تاثیر تحریمها بر
وضعیت صنایع دستی ایران بپردازیم .تحریمها به شکل
مستقیم روی بسته ش��دن دروازههای ورودی کشور و
جلوگی��ری از خروج محصوالت ارزس��از و صادراتی ما
تاثیرگذار بوده و بدون تردید تبعات منفی برای صادارت
صنایع دستی به وجود آورده است .در عین حال حتی
در ش��رایط اعمال تحریمه��ا و پایین آمدن نرخ فروش
ارز ای��ران به جهان ،نگاه تجاری و اقتصادی دولتمردان
ایران به س��مت فروش حداکثری نفت و بیتوجهی به
دیگر بازارهای داخلی ارزآور اس��ت .در این سالها قادر
نبودهایم تکیهگاه محکمی برای صنایع دستی ملی ایران
به وجود آوریم و کماکان تاکید بر اقتصاد تک محصولی
نفت است .این درحالی است که در جهان توسعهیافته،
ورود و تکیه بر اقتصاد تک محصولی یک نوع خودکشی
اقتصادی به شمار میرود.
برای نمونه تا سال  1375صنعت فرش دستی ایران
بخشی از درآمد ارزی کشور را تامین میکرد اما از سال

عظیمی در جهان به ش��مار میآید .بر اس��اس آمار در
حال حاض��ر تایلند رقمی در ح��دود  27میلیارد دالر،
هن��د  25میلیارد دالر ،ترکی��ه  11میلیارد دالر ،هنگ
کن��ک  4میلی��ارد دالر و مالزی یک میلی��ارد دالر به
صادرات سنگهای قیمتی و زیورآالت اختصاص دادهاند.
متاسفانه در مقایس��ه با این کشورها حجم صادرات ما،
رقمی ناچیز و در حدود شش��صد و هفتاد میلیون دالر
در بخش زیورآالت و س��نگهای قیمتی است .این رقم
در ش��رایطی ناامی��د کننده به نظر میرس��د که تولید
زی��ورآالت و تراش س��نگ در کارنامه هنری و حرفهای
کشور ما تاریخچهای با قدمت هفت هزار سال دارد .علت
پیشرفت این کش��ورها این است که اهمیت ویژهای به
صنعتگران و صادرکنندگان خود داده و برای تولیدکننده
ش��رایط وی��ژهای فراهم آوردهاند و ب��ا این کار میانگین
تولید ماهیانه صنعتگر را ب��ه چند برابر افزایش دادهاند.
دولتهایی که در باال به آن اش��اره شد ،خدمات ویژهای
در اختیار تولیدکنندگان صنایع دستی قرار میدهند ،چرا
که از بازده س��ود کار آنها اطمینان دارند؛ این خدمات
شامل ارایه تجهیزات و ابزار ارزانقیمت ،ارایه فضای
مناسب برای کس��بوکار ،وامهای کمبهره و
تسهیالت بانکی و گمرکی است .به همین
خاطر برخی صنعتگ��ران ایرانی امروز برای
کار و تجارت راهی تایلند ،ایتالیا و سایر کشورها
میشوند و در آنجا اشتغالزایی کردهاند.
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پیش��نهاد اول ما تش��کیل بازارچه زیورآالت است.
امروز در کشور ترکیه که رشد اقتصادی مثبتی را تجربه
میکند ،ش��هرک ط�لا و جواهر تاس��یس کردهاند و از
 75تاکن��ون صادرات نفتی ما از ب��ازار فرش  73درصد
کاهش درآمد داشته است .این درحالی است که ترکیه
و پاکستان به صورت منسجم روی طراحی منحصر به
ف��رد هنرمندان فرشباف ایران��ی کار کرده و کپیهای
متنوع��ی از فرش نائین ،قم و تبریز به بازارهای اروپایی
عرضه کردهاند؛ مسئلهای که زنگ خطری جدی برای
صنعت فرش دستی ایران به شمار میآید .اینها همه در
شرایطی اتفاق افتاده که ایران قادر نبوده در بازار جهانی
صنایع دس��تی برای خود بازاره��ای جدید و تاثیرگذار
شناسایی کند .کاری که رقبا و همسایگان ایران حتی
به قیمت کپیبرداری بهتر از ما انجام دادهاند.
با هم��ه اینها میتوان نگاهی آیندهنگرانه داش��ت
و از محدودیتهای موجود بر س��ر راه صنایع دس��تی،
فرصت��ی برای نجات صنایع دس��تی رو ب��ه زوال ایران
ساخت .پیشنهاد اولیه و آیندهنگرانه من به عنوان مدرس
دانش��گاه این است که در بعد آموزشی و فرهنگسازی
برای شناس��اندن ارزش صنایع دستی بیش از گذشته
سرمایهگذاری صورت گیرد .نگاه جامعه ما به هنرهای
دس��تی و صنایع دستی کماکان نگاهی صرفا دکوراتیو
و تزئینی اس��ت ،نگاهی که تنها سلیقه بخش اندکی از
جامعه را تامین میکند .آیندهنگری در این است که نگاه
صرفا موزهای و حفاظتی به صنایع دس��تی ایران تغییر
کند و در عین حال رویکرد اقتصادی مبتنی بر بازاریابی
داخلی و بینالمللی نیز در دستور کار قرار گیرد که این

نگر
آینده

مسئله بدون مطالعات گسترده و هدفمند در بازارهای
هدف امکانپذیر نخواهد بود .اما در حوزه سیاستگذاری
کالن که به حوزه ورود مسئوالن باز میگردد باید ابعاد
اقتصادی ماجرا بهتر دیده شود .تقویت صادارت باید در
دستور کار قرار گیرد و برای توسعه این صنعت قوانین
حمایتی و تخفیفهای گمرگی لحاظ شود.
محصوالت صنایع دس��تی ایران کماکان با گذشت
س��الها در بخش بستهبندی با مشکالت جدی مواجه
اس��ت .بازاریابی و آموخت��ن الفبای اقتص��ادی تولید
محصول و طراحی و احیای این هویت س��نتی از دیگر
محورهایی اس��ت که باید به آن پرداخته شود .در این
میان آموزش تجارت و بازاریابی صنایع دستی تولید شده
یکی از محورهای مهم است و متاسفانه در این بعد واحد
درسیای در رش��ته صنایع دستی تعریف نشده است؛
اینکه چگونه میتوان محصولی که هنرجو و استادکار
خلق کرده را به بازار داخلی و جهانی معرفی کرده و به
مصرفکننده شناساند .واقعیت این است که در بخش
صنایع دستی اگر زودتر به خود نیاییم ،ناگهان خواهیم
دید که کشورهای درجه دو و سه توانستهاند گوی سبقت
از ایران بربایند و صنایع دستی تقلبی را به نام محصول
ایرانی به بازارهای جهانی ارایه دهند ،مانند آنچه برای
محصول زعفران ایران اتفاق افتاده است .متاسفانه برای
صنایع دستی ایران هم چنین اتفاقی افتاده و کشورهای
درجه دو و سه با تبلیغات و تاکید بر بستهبندیهای به

روز ،صنایع دس��تی ایران را به فروش میرسانند و سود
آن را نیز به جیب خود میریزند.
ادعایی گزاف نیس��ت اگر بگوییم که کش��ور ایران
میتواند با تکیه بر صنایع دستی ،وابستگی ارزی خود
به نفت را پشت س��ر بگذارد .ایران ذخایری عظیمتر از
چاههای نفت دارد که هنوز ش��ناخت درس��تی نسبت
به آن ندارد و اس��تعداد اقتصادی برداشت از این منابع
عظی��م هنری را در خود نمیبیند .اگر افق نگاه خود را
گس��تردهتر کنیم و به کشور همسایه یعنی ترکیه نظر
اندازیم ،خواهیم دید که این کش��ور با تکیه بر صنعت
توریسم که به نوعی ارتباط منسجمی با صادارت صنایع
دس��تی دارد چگونه توانسته به درآمد ارزی و اقتصادی
خود مدد رس��اند .کمی آنس��وتر از ایران نیز ،کش��ور
مالزی که اصوال صنایع دستی چندانی نداشته و تاریخ
فرهنگیاش به  50سال هم نمیرسد ،حاال در بازارهای
جهانی صنایع دستی نیمنگاهی هم به ایران نمیکند و
جوالن میدهد.
کوتاه س��خن اینک��ه باید نق��د اصل��ی را متوجه
سیاستهای ش��عارگونهای کرد که صنایع دستی را از
اهداف و مس��یر اصلی توسعه آن بسیار دور کرده است.
آیندهنگری در این است که حداقل در نقشه جامع علمی
کشور راهکارها و مبدا و مقصدی که صنایع دستی ایران
باید طی کنند مش��خص ش��ود تا مبتنی بر آن مسیر
حرکت و نقشه راه تدوین شود.

چه پیش�نهادات آیندهنگرانهای برای ارتقا و
توسعه صنایع دس�تی ایران و روند صادرات
آن دارید؟

ازرییسجمهوری
درخواست کردهایم
تا محلی برای
احداث «برج
سنگهایقیمتی
و زیوآالت» یا در
نهایتبازارچه
زیورآالت و
سنگهایقیمتی
در اختیار ما قرار
دهند.همچنین
راهاندازی بازارچه
صنایع دستی در
شهرهای بزرگ از
دیگرپیشنهادهای
ما است
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تمام دنیا ،نمایندگانی از کش��ورها برای سفارش کاال و
محصول مورد نیاز به آنجا میروند .در همین زمینه از
رییسجمهوری درخواست کردهایم تا محلی برای احداث
«برج سنگهای قیمتی و زیوآالت» و یا در نهایت بازارچه
زیورآالت و س��نگهای قیمتی در اختیار ما قرار دهند.
همچنی��ن راهاندازی بازارچه صنایع دس��تی در تهران،
تبریز ،مشهد ،اصفهان و شیراز از جمله دیگر پیشنهادهای
ما است .همچنین نباید فراموش کرد که همیشه صنایع
دستی در ارتباط با صنعت توریسم باید دید .تصور کنید
که ش��هرک طال و جواهر و زی��ورآالت قیمتی ما به راه
بیفتد و هر گوشه آن به امری اختصاص یابد .در بخشی
از آن آموزشگاهها دایر شود و در بخشی دیگر کارگاه و در
جایی نیز ردیفی از استادکاران مشغول کار باشند .چنین

فضایی میتواند در قالب موزهای برای توریس��تها قابل
مش��اهده باشد و همین دید و بازدید گردشی به فروش
صنایع دس��تی در محل تولید ختم شود .پیشنهاد دوم
ما ایجاد فروشگاههای دائمی در کشورهایی چون قطر،
چین با هماهنگی سفارت است .پیشنهاد سوم ما تشکیل
کنسرسیوم صادراتی است .کنسرسیومها به صنعتگران
دانش و فنون فروش محصول را میآموزند و بدین وسیله
میتوان جلوی بسیاری از تجربههای اشتباه فروش صنایع
دستی را گرفت؛ هدف از شکل دادن به کنسرسیومها نیز
افزایش س��ود و صادرات محصوالت است .مسئله دیگر
ما مصائب گمرکی اس��ت .خوش��بختانه رییس گمرک
ایران وعده داده که در امور مربوط به ترخیص کاالهای
گمرک��ی در بخش زی��ورآالت و س��نگهای قیمتی با
تولیدکننده و هنرمند همکاری بیشتری داشته باشد .که
روند نظارت بر ترخیص و صادرات اغلب صنایع دستی،
روندی طوالنی اس��ت .اما صادرات در بخش ما در چند
چمدان و توس��ط خود صادرکنن��ده صورت میگیرد و
تردد چند باره به ف��رودگاه امام خمینی موجب تهدید
فروشنده و صادرکننده آثار قیمتی بوده است که گمرک
به ما وعده داده که کار ترخیص و فرآیند بررسی کاال در
س��ریعترین شکل انجام شود و در صورت
نیاز به بررسی بیشتر اجناس قیمتی در
خزانههای مخصوص ش��مش فرودگاه
امانت نگه داشته ش��ود .برقراری امکان
تبادل افکار در صنایع دستی با کشورهای
مختلف جهان ،پرداخت تس��هیالت
به کارگاههای صنایع دس��تی و ایجاد
یک شبکه تلویزیونی بینالمللی صنایع
دستی برای شناس��اندن آن به مردم ایران و
جهان اقدمات دیگری اس��ت که میتواند به توسعه
صادرات صنایع دستی ما بینجامد.
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گزارش تحلیلی

سرمایههایی که به ایران آمد
بررسی روند سرمايهگذاری خارجی در ايران1379-89 :
ميزان س��رمايهگذاري خارجي (بدون احتساب صنعت
نف��ت) از حدود  17ميليون دالر در س��ال  1351به حدود
 88ميليون دالر در سال  1357افزايش يافت .در اين مدت
بخش صنعت بيشترين ميزان سرمايه خارجي را جذب نموده
اس��ت (حدود  95درصد) .با پيروزي انقالب و سپس شروع
جنگ تحميلي ،ميزان سرمايهگذاري خارجي كشورمان به
ش��دت كاسته شد .در برخي س��الها هيچ سرمايه خارجي
جذب كشور نشده است .به طور كلي ،طي سالهاي 1358
تا  1366در مجموع حدود  155ميليون دالر سرمايه خارجي

جدول -1اهداف سرمايهگذاري مستقيم خارجي
در برنامه چهارم توسعه  و عملکرد واقعي اقتصاد   (ميليون دالر)
سال

ميزان مورد هدف

ميزان تحقق يافته

1383

750

2824

1384

1807

3039

1385

2322

1789

1386

2727

1603

1387

3170

1732

1388

3912

2746
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نگر
آینده
شماره سیزدهم  /خرداد و تیر 91
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پروژههاي مصوب هيات
سرمايهگذاريخارجي

حجمسرمايه
خارجي وارده شده
پروژههاي خارج از
مصوباتهيات

حجمسرمايه
مصوب

حجمسرمايه
وارد شده

1373

187653

284

-

1374

122738

8753

-

1375

67004

20480

-

1376

174839

43002

-

1377

5840

37586

-

1378

1049296

15611

-

1379

438669

29152

286623

1380

67991

58478

1326553

1381

612965

110737

3400292

1382

1357626

397070

2329083

1383

2702738

307914

2516469

1384

4239194

932288

2107303

1385

10243461

551484

1237703

1386

12091253

828702

775217

1387

821671

610211

1122703

1388

7323315

871760

1875034

ماخذ :گزارشهاي سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي فني و اقتصادي ايران

علي رنجبرکي

جذب گرديد كه همگي به بخش صنعت تعلق داشت.
پ��س از اتم��ام جنگ تحمیل��ی در برنامه اول توس��عه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و سياس��ي كشور توجهی به
جذب سرمايهگذاري خارجي نگردید و تنها اعتبارات مالي و
بيع متقابل كه در زمره فعاليتهاي بازرگاني ،نه سرمايهگذاري
خارجي منظور شده بود ,مورد توجه قرار گرفت و عمال آنها
نيز جذب نگرديد.
با تصويب قانون برنامه دوم توس��عه در نيمه دوم ۱۳۷۲
و پذيرش سرمايهگذاريهاي خارجي ( بند ه ـ از تبصره ۲۲
قان��ون) و تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-
صنعتي جمهوري اس�لامي ايران ،پس از ي��ك دوره توقف
طوالني پانزده س��اله ،بار ديگر جذب س��رمايههاي خارجي
مورد توجه قانونگذار قرار گرفت ولي در عمل شاهد عملكرد
ضعيف��ي در جذب س��رمايهگذاريهاي خارجي در كش��ور
بوديم .علت عمده آن را ميتوان ش��رايط خاص اقتصادي و
سياسي ،نوس��انات نظام ارزي ،تفاسير مختلف و متضاد در
خص��وص اص��ول  ۴۴و  ۸۱قانون اساس��ي و قوانين مربوط
به س��رمايهگذاري خارجي برش��مرد .ميزان سرمايهگذاري
مستقيم خارجي طي دوره  1373تا 1377داراي رشد اندکي
بود و از  284هزار دالر در سال  1373به  37586هزار دالر
در سال  1377در نوسان بود.
در برنامه سوم توسعه عمراني (بند ب ماده  )۸۵به دولت
نسبت به اخذ يا تضمين تسهيالت مالي خارجي اجازه داده
شد .در اين دوره با روي كار آمدن دولت سيدمحمد خاتمي
و اتخاذ سياس��ت تنشزدايي ريس��ك سیاس��ی-اقتصادی
س��رمايهگذاري در ايران کاهش یافت .با شروع برنامه سوم
توس��عه و اص�لاح قانون جل��ب و حمايت س��رمايهگذاري
خارجي ،ميزان سرمايهگذاري خارجي كشور از روند صعودي
برخوردار گرديد ،به طوري كه ميزان سرمايه خارجي جذب
ش��ده از حدود  315ميليون دالر در سال  1379به بيش از
2/8ميليارد دالر در سال  1383افزايش يافت.
بر اساس اهداف مندرج در قانون برنامه چهارم ،ميبايست
س��رمايهگذاري خارجي با متوسط رشد س��االنه حدود 39
درص��د ،از  750ميلي��ون دالر در س��ال  1383به حدود 4
ميليارد دالر در س��ال پايان��ي برنامه افزايش يابد .كل منابع
مال��ي س��رمايهگذاري خارجي ط��ي برنامه چه��ارم حدود
 14ميليارد دالر تخمين زده ش��ده بود .بر اس��اس آمارهاي
سازمان س��رمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران،
در چارچوب قانون تش��ويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي
خارجي ،در سال 84حدود 4/239ميليارد دالر سرمايهگذاري
خارجي تصويب گرديد ،اما تنها يك ميليارد دالر سرمايه وارد
كش��ور ش��د .البته اين حجم از س��رمايهگذاري ،مستقل از
سرمايهگذاريهاي خارجي انجام شده در بخش نفت و گاز،
مناطق آزاد و سرمايهگذاريهايي است كه بدون مراجعه به
سازمان سرمايهگذاريهاي خارجي انجام شده است.
هر چند ميزان مورد هدف برنامه چهارم توس��عه تقريبا
تحقق يافت اما بررسي روند سرمايهگذاري مستقيم خارجي

نش��ان ميدهد که تغييرات آن متناس��ب ب��ا اهداف برنامه
چهارم (رش��د س��اليانه  40درصدي) نبوده است و براساس
بهبود ساختارها و فرآيندهاي مؤثر اين ميزان سرمايهگذاري
مستقيم خارجي تحقق نيافته است .بر اساس اطالعات و آمار
داخلي روند سرمايهگذاري خارجي مستقيم طي دوره -88
 1375به صورت زیر است.
رش��د چش��مگير حج��م س��رمايهگذاريهاي خارجي
مصوب به ايران با تصويب قانون جديد«تش��ويق و حمايت
از س��رمايهگذاري خارجي» در س��ال  1381و اصالح قانون
جلب و حمايت از س��رمايههاي خارج��ي (مصوب )1334
پس از  48سال و ساير اصالحات قانوني و سياستي ،مشهود
است .به نحوي كه مطابق آمارهاي منتشره توسط سازمان
س��رمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فن��ي ايران ،تعداد
طرحهاي مصوب سرمايهگذاري خارجي تحت پوشش قانون
براي س��الهاي  1381و  1382از  28طرح به  41طرح (با
 46/4درصد رشد) و حجم سرمايهگذاريهاي خارجي مصوب
اين سالها به ترتيب  615/9و  1393/9ميليون دالر است كه
 126/3درصد رشد داشته است .افزايش سرمايهگذاريهاي
خارجي مصوب طي اين س��الها منحص��را ً حاصل اصالح
قانون س��رمايهگذاري خارجي نيست ،بلكه بازبيني و اصالح
برخي مقررات و انجام اصالحات اقتصادي نظير كاهش نرخ
مالياتي و معافيتهاي مالياتي حاصل تصويب قانون جديد
مالياتها ،سياستهاي يكسانسازي نرخ ارز ،اجراي برنامه
خصوصيسازي ،فراهم شدن امكان سرمايهگذاري در بورس
اوراق بهادار نيز محرك اين رشد بوده است.
ايران جزء معدود كش��ورهايي بوده اس��ت كه طي سال
 2009با رش��د سرمايهگذاري مستقيم خارجي مواجه شده
است .در منطقه خاورميانه فقط كشورهاي ايران ،لبنان و قطر
با افزايش سرمايهگذاري مستقيم خارجي و بقيه كشورهاي
منطقه با كاهش مواجه شدهاند .بر اساس گزارش آنكتاد حجم
سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي در ايران طي سال 2009
با رش��د قابل توجه  86درصدي نس��بت به سال قبل از آن
مواجه شد و از  1615ميليون دالر در سال  2008به 3016
ميليون دالر در اين سال رسيد.
عليرغم افزايش شديد ميزان سرمايهگذاري خارجي به
ايران عملکرد کشورمان در جذب سرمايههاي خارجي بسيار
ضعيف است .سهم سرمايهگذاري مستقيم خارجي از تشکيل
س��رمايه ناخالص داخلي کشور در سالهاي  2008و 2009
به ترتيب  1/8و  4درصد بوده اس��ت که در مقايسه با ساير
کشورهاي موفق در جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي
بسيار پايين است .در سال  2009اين نسبت به طور متوسط
براي جهان  9/1درصد براي کش��ورهاي درحال توسعه 9/3
درصد و براي کشور ترکيه در سال  2008و  2009به ترتيب
 12/5و  7/3درصد بوده است.
براس��اس گزارش آنکتاد موجودی س��رمايهگذاريهاي
مستقيم خارجي انجام شده در ايران از سال  1990تا پايان
س��ال  2009نيز به  23/98ميليارد دالر رس��يده و در ميان
 14كشور خاورميانه ايران از نظر حجم موجودی سرمايههاي
مس��تقيم خارجي در اين مدت در جايگاه ششم قرار گرفته

نشان داده شده است.
نکته قابل توجه در سرمايهگذاري مستقيم خارجي در
بخش انرژي تحريمهاي امریکا است که باعث گرديده است
که بس��ياري از قراردادهاي فوق بر روي کاغذ باقي بمانند و
در عمل اجرا نش��وند .همچنين نوع قرارداد س��رمايهگذاري
بيش��تر به صورت بيع متقابل اس��ت که اين قالب قراردادي
محدوديتهايي را براي سرمايهگذار خارجي ايجاد مينمايد.
از س��وي ديگر در مناقصات بينالمللي رقيب ش��رکتهاي
سرمايهگذاري خارجي بيشتر شرکتهاي شبهدولتي چون
بنيادها و شرکتهاي وابسته به بخش دفاعي هستند و همين
امر ريسک رقابت را افزايش مي دهد و شرکتهاي خارجي با
احتياط بيشتري عمل مينمايند.
بررس��ي س��هم س��رمايهگذاري خارجي جذب شده در
بخشهاي اقتصاد كش��ور طي دوره  1372تا  1385نشان
ميده��د كه بخش صنعت و معدن در طول اين دوره حدود
 67/7درصد كل س��رمايهگذاري مستقيم خارجي كشور را
جذب نموده اس��ت .در بخش صنعت و معدن نيز بيشترين
حجم سرمايهگذاري در صنايع فلزات اساسي بوده است كه
بيش از  55درصد كل حجم سرمايهگذاري در اين بخش را
به خود اختصاص داده اس��ت .بخش معدن نيز توانسته طي
سالهاي اخير حدود  13/5درصد از كل حجم سرمايهگذاري
بخش صنع��ت و معدن را جذب نمای��د .هرچند كه تعداد
طرحهاي سرمايهگذاري اين بخش قابل توجه نيست ،ليكن
حج��م س��رمايهگذاريهاي مصوب اين بخ��ش به حدود 2
ميليارد دالر بالغ گرديدهاس��ت .معادن سرب ،روي و طال از
جمله معادني هستند كه با مشاركت سرمايهگذاران خارجي
درحال اكتشاف و يا بهرهبرداري هستند .يكي از تغييرات عمده
س��رمايهگذاري خارجي در سال  ،1383گرايش بخشهاي
حمل و نقل و ارتباطات (پست و مخابرات) و بخش خدمات
(گردشگري) به جذب سرمايه خارجي بوده است.
از لحاظ توزيع جغرافيايي کش��ورهاي س��رمايهگذار در
ايران ط��ي دوره  1992-2008از کل س��رمايهگذاريهاي

خارجي صورت گرفته در ايران کشورهاي قاره آسيا همانند
امارات متحده عربي ،س��نگاپور و اندونزي با سرمايهگذاري
كل  11/6ميليارد دالر رتبه اول س��رمايهگذاري در ايران را
دارا هس��تند .كشورهاي اروپايي چون آلمان ،هلند ،اسپانيا ،
انگلستان ،تركيه ،ايتاليا نيز در ايران حدود  10/9ميليارد دالر
سرمايهگذاري انجام دادهاند .كشورهاي آلمان،تركيه ،فرانسه،
امارات متحده عربي ،هندوستان و ايتاليا ،از جمله كشورهايي
هستند كه بيشترين تعداد طرحهاي سرمايهگذاري خارجي
در اي��ران را به خود اختص��اص دادهاند و هريك به ترتيب با
 18 ، 20 ، 23 ، 33 ، 59و  17طرح ،در بخشهاي مختلف
س��رمايهگذاري نمودهاند كه عمدهي اين س��رمايهگذاريها
در بخ��ش صنعت و معدن صورت گرفته اس��ت (س��ازمان
سرمايهگذاري و کمکهاي فني ايران .)1388 ،
در ایران در طول دوره  2000-2007حدود  218ميليارد
دالر قرارداد سرمايهگذاري خارجي عقد گرديده است .چين
بزرگترين س��رمايهگذار خارجي در ايران بوده است که در
طول این دوره بالغ بر  101ميليارد دالر قرارداد سرمايهگذاري
با ایران عقد نموده اس��ت .کشور چين  96/7ميليارد دالر در
بخش نفت و گاز و پتروشيمي؛  620ميليون دالر در بخش
بانک��ي و اعتب��اري و  3/38ميلي��ارد دالر در صنعت برق و
س��اختمان و يک ميليارد دالر در بخش حملونقل قرارداد
سرمايهگذاري عقد نموده است .بزرگترين قرارداد با کشور
چين مربوط شرکت سينو-پک و در مورد توسعه مخزن نفتي
يادآوران به ارزش  70ميليارد دالر است.

است .در اين منطقه عربستان با  147ميليارد دالر بيشترين
رق��م و كويت با  608ميلي��ون دالر كمترين رقم را به خود
اختصاص دادهاند .س��هم موجودي سرمايهگذاري مستقيم
خارجي به توليد ناخالص داخلي در سال  2009بطور متوسط
در جهان  30/7درصد ،در کش��ورهاي در حال توسعه 29/1
ميزانسرمايههاي
درصد؛ در ترکيه  12/6درصد و در ايران  7درصد است.
خارجي وارد شده
نکته قابل توجه در آمار و اطالعات منتش��ر شده درباره
ميزان س��رمايهگذاري مس��تقيم خارجي صورت گرفته در
به کشور بر اساس
ايران ،وجود تناقضات و تعدد آمار مربوط به آن است .اين امر
مصوباتهيئت
ناشي از ارائه آمار و اطالعات مربوط به مراحل مختلف انجام
سرمايهگذاري
سرمايهگذاري خارجي در ايران است .براساس قانون تشويق
خارجي حدود
و حمايت س��رمايهگذاري خارجي ،رويه اداري درخواس��ت
سرمايهگذاري خارجي تا تحقق آن شامل مراحل زير است:
 551هزار
با
الفـ ارائه تقاضا از سوي سرمايهگذار خارجي به سازمان و
دالر بوده که
امضايتفاهمنامه
تقريباتنهاپنج
بـ بررسي تقاضاي سرمايهگذار از سوي كارشناسان سازمان
درصد حجم
سرمايهگذاري
ربط
ي
ذ
مراجع
سوي
از
گذاري
ه
سرماي
تقاضاي
جـ تصويب
سرمايهگذاريهاي
گذار
ه
سرماي
به
مربوطه
مراجع
موافقت
دـ ارائه
مصوب بوده است
هـ ورود س��رمايه خارجي به صورت ارز يا كاال يا خدمات به
كشور
هرگونه اشتباه در نحوه انعكاس اخبار مربوط به مراحل فوق
ميتواند موجب خطاي در اندازهگيري ميزان سرمايهگذاري
مستقيم خارجي در ايران شود .به عنوان مثال تفاهمنامههاي
سرمايهگذاري و يا تقاضاهاي اوليه متجاوز از صدها ميليارد
جدول-4كشورهاي سرمايهگذار در ايران در دوره ( 1992-2008ميليارد دالر)
دالر است .در حالي كه ميزان سرمايهگذاري مصوب در حد
تعداد پروژهها حجم كل سرمايهگذاري
كشورهايسرمايهگذار
قاره
چند ميليارد دالر و ميزان سرمايه وارده ميتواند در حد چند
11/6
190
امارات ،سنگاپور ،اندونزي و عمان
آسيا
صد ميليون دالر باشد.
10/9
253
 20كشور در كل
اروپا
ب��ا توجه به توضيح فوق آمار ب��ه ظاهر متناقضي كه در
زمينه س��رمايهگذاري خارجي اعالم ميش��ود قابل توجيه
1/4
7
كانادا  ،پاناما ،امريكا و جامايكا
امريكا
اس��ت به شرط اينكه مشخص شود اين آمار مربوط به كدام
8
افريقاي جنوبي و ليبريا
افريقا
مرحله از روند جذب س��رمايه خارجي است .به عنوان مثال
0/682
1
استراليا
استراليا
در س��ال 1385حجم س��رمايه
مص��وب  10/2ميلي��ارد دالر جدول - 3برخي از قراردادهاي خارجي در حوزه انرژي
ب��ود ک��ه اي��ن موافقتنامههاي
توضيحات
کشور
مشتمل بر پروژههاي مختلفي
شرکت  EGLقرارداد  25ساله براي صادرات گاز  LNGدر مارس  2007با شرکت ملي صادرات گاز ايران عقد نموده است .ارزش اين قرارداد  18ميليارد دالر و
سوييس
در حوزهه��اي تجاري ،صنعتي،
حدود  5/5ميليارد متر مکعب گاز طبيعي ساالنه از ايران خريداري مي شود .شروع اين قرارداد سال  2011است .اين قرارداد دومين قرارداد بزرگ اروپا است.
مس��كوني ،مجتم��ع تفريحي،
بورس اوراق بهادار ،هتلسازي،
به دليل عدم وجود خط لوله گاز به اروپا تحقق اين قرارداد بعيد به نظر مي رسد.
احداث نيروگاه ،پرورش شترمرغ
شرکت دولتي  OMVدر آپريل  2007براي صادرات گاز به اروپا قرارداد  23ميليارد دالري عقد نموده است.
استراليا
و ...اس��ت .اي��ن موافقتنامهه��ا
در فوريه  2008با سرمايهگذاري مشترک خارجي به توسعه حوزه نفت خيز پارس جنوبي پرداخته است .در اين طرح زيرساختهاي توسعه ميادين گازي توسعه مي يابد.
روسيه
همانن��د موافق��ت اصولي يك
قرارداد سرمايهگذاري  16ميليارد دالري در توسعه گاز مايع پارس شمالي در فوريه  2008عقد گرديد .در اين قرارداد 10ميليون متر مکعب گاز بطور ساالنه و در
چين
سرمايهگذار داخلي است و لزوما
تحق��ق نمييابد .آنچه اهميت
طول  25سال از ايران خريداري مي شود.
دارد ميزان سرمايه خارجي وارد
صادرات گاز طبيعي به کشور پاکستان به ارزش  7/4ميليارد دالر از سال  2011صورت خواهد پذيرفت .اين قرارداد در راستاي خط لوله صلح و صادرات گاز
پاکستان
ش��ده به كشور (به صورت ارز يا
طبيعي به پاکستان است و مذاکرات بر سر قيمت آن هنوز در حال انجام است.
كاال ي��ا خدمات) اس��ت .ميزان
س��رمايههاي خارجي وارد شده
ترکيه در توسعه حوزه گازي پارس جنوبي مشارکت داشته و مقرر گرديده است که درعوض ان گاز طبيعي دريافت نمايد .اين انتقال گاز از طريق لوله انجام خواهد پذيرفت.
ترکيه
به کش��ور بر اس��اس مصوبات
در نوامبر  2008شرکت آلماني قرارداد ايجاد سه مجتمع توليد  LNGرا در ايران به ارزش  147ميليون دالر عقد نمود.
آلمان
هيئت س��رمايهگذاري خارجي
درسال  2008قرارداد ايجاد مجتمع توليد  LNGرا در ايران به ارزش  14ميليارد دالر عقد نمود
مالزي
حدود  551هزار دالر بوده است
حجم
که تقريبا تنها پنج درصد
در سال  2008قرارداد خريد و تحويل ساالنه  1ميليون متر مکعب گاز را با ايران عقد نمود.
بحرين
سرمايهگذاريهاي مصوب بوده
در مارس  2009قرارداد سوآپ گاز بين ترکمنستان و ايران بسته شد.
روسيه
اس��ت .در جدول زي��ر برخي از
در سال  2009قرارداد سرمايهگذاري  10ميليارد دالري در پارس جنوبي و تجهيزات گاز  LNGو صادرات آن عقد نموده است.
هند
قراردادهاي عقد ش��ده در حوزه
ماخذIranian Economic Condition; US Policy Issues :
نفت و گاز در طول دو سال اخير
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پنج نشانه
از بحران قریبالوقوع اقتصاد چین
گزارشی از روندهای آینده اقتصاد چین :از نشانههایی مشخص چنین برمیآید که
زنگ خطر برای اقتصاد چین به صدا درآمده است
چراغ هش��دار برای قلب
تپن��ده اقتص��اد دنی��ا به
چشمک زدن افتاده .اگرچه مطابق مالکهای اروپایی،
احتماال دورنمای اقتصادی چین کماکان مثبت است،
اما ارقام نش��ان میدهند موتور افسانهای رشد و توسعه
این کشور به سختی کار میکند .فعاالن اقتصادی کمتر
وام میگیرند .میزان تولید کاهش یافته .نرخ بهره بهطرز
غیرمنتظرهای پایین آمده .اوضاع واردات کس��اد است.

نمودارهای نرخ رشد اولید ناخالص داخلی سیری نزولی
را نشان میدهند ،و این بحث هم مطرح شده که شاید
چی��ن همین االن هم دچ��ار بحران اقتصادی باش��د.
ماه مارس امس��ال ،رهبر چین ،ون جیابائو ،اعالم کرد
تالش دولت بر این اس��ت که در سال  2012نرخ رشد
اقتصادی کشور  7و نیم درصد باشد؛ آنزمان این رقم،
محافظهکارانه و از س��ر میل به حرف مطمئن و قطعی
زدن تعبیر ش��د اما حاال غیبگویانه بهنظر میآید .اگر

واقعا چنین رقمی متحقق شود ،یعنی چین پایینترین
نرخ رش��د اقتصادی را از سال  1990به اینسو تجربه
کرده ،یعنی از زمانی که این کشور پس از کشتار میدان
تیانآنمن در سال  1989رویارو با انزوایی جهانی بود.
نش��انههای مش��خص اینکه چین دارد چیزی فراتر از
صرف یک کاهش رونق را از سر میگذراند ،چیستند؟
اینها پنج نشانه واقعیاند از بیماری اقتصادی چین که
روندهای آینده اقتصاد این کشور را روشن میکنند.

 .  1خداحافظ بیامو

بسته مالی 586میلیارد دالریای که باعث شد چین بتواند
رکود اقتصادی جهانی س��ال  2009را از سر بگذراند ،فقط
دردسرهای فرمانداریهای محلی را کمی به عقب انداخت؛
حاال از چینیها خواس��ته شده قرضها را صاف کنند و این
یعنی شهرداری باید کمربندها را سفت ببندد و ریاضت پیشه
کند .ناوگان ماشینهای پرزرقوبرقی که طی سالهای رونق،
اسباببازی مقامهای محلی بودند ،جزو اولین چیزهاییاند که
غزل خداحافظی را میخوانند .قرار است امسال شهر ونژو 80
درصد وسایل نقلیهاش را به مزایده بگذارد -این یعنی 1300
ماشین -و در سرتاسر کشور چنین حراجهایی در جریاناند.
حتی فراری از رکود اقتصادی چین نگران شده و دلیلش هم
ظاهرا فقط این نیس��ت که یکی از بچههای خاندان رهبری
این کش��ور گفته نمیخواهد ازش ماش��ین بخرد .بخشی از
گرفتاریهای گریبانگیر حکومتهای ایالتی چین بازار فروش
زمین در آنها اس��ت که االن بهلطف اقدامات دولت مرکزی
برای س��رد کردن بازار زیادهازحد داغ مسکن ،تقریبا به گل
نشسته ،ضمن آنکه کمبود پول نقد و بیاعتمادی مشتریان
بالقوه هم معضلی شده .ماه ژوئن ،میانگین قیمت مسکن در
 100ش��هر بزرگ و اصلی چین ب��رای اولین بار طی نُه ماه
گذش��ته باال رفت اما قیمتها کماکان بین یک تا نُه درصد
پایینتر از سال گذشتهاند .احتماال برخی ساختمآنهای دولی
هم در فهرست حراجهای بعدی باشند؛ فعال که ماشینهای
مقامه��ای مستقرش��ان را مالکینی تازه و خصوصی س��وار
ش��ده و بُردهاند .بعد هم حد نهایی ریاضت اقتصادی شروع
میشود :احتماال مهمانیهای رسمی مفصل چینیها حسابی
کسلکنندهتر از قبل خواهند شد.
 . 2ناآرامیها در گوآنگدونگ

 .  3گموگور شدن ثروتمندان

 .  5قیمت گوشت و تخممرغهای موشکی

  . 4تابستان گرم طوالنی

هم زمان با اینکه چین دارد حتی مقدار بیش��تری گوش��ت
مصرف میکند اما قیمت گوشت باال رفته و دلیلش هم میزان
باالی تقاضا است .همین ذهن سیاستگزاران چینی را بیش
از پیش مش��غول خودش کرده .سال  2007چینیها روزی
یکمیلیون و هفتصد حیوان را برای مصرف غذای روزانهشان
میکشتند؛ س��ال  2011سازمان ملی آمار کشور اعالم کرد
قیمت حیوانات تامینکننده گوش��ت چین سالی  57درصد
گران شده .اما طی چهار ماه گذشته ،تقاضا برای گوشت پایین
آمده .پیامد عرضه بیش از حد این شده که قیمت گوشت به
پایینتر از حدی رسیده که پروراندن حیوانات سودده باشد،
در نتیجه دولت باید پا پیش بگذارد و خودش حیوانات را بخرد
تا قیمتها در بازار ثبات بیابند .حتی با اینکه قیمت گوشت
پایین آمده قیمت تخممرغ شدیدا باال رفته -آنقدر شدید و
س��ریع که فروشندگان کمکم دارند از عبارت «تخممرغهای
موشکی» اس��تفاده میکنند .عالوه بر این ،مصرفکنندگان
چینی که اعتمادشان را نه فقط بیثباتی اقتصادی بلکه رشته
دراز رس��واییهای پیرامون س�لامت غذایی خدشه انداخته،
دارند هر روز بیش��تر و بیشتر بهسمت پرورش شخصی میوه
و سبزی مورد استفادهشان سوق میابند؛ اینطوری  )1چاپیده
نمیش��وند ،و  )2خیارهایی نمیخورند که چیزهایی بهشان
تزریق شده که هیچ خیاری نباید حتی در معرضشان باشد.
قرار اس��ت شی چینپینگ ،معاون رهبر کنونی چین ،پاییز
امسال زمام رهبری این کشور را روند انتقال قدرت در دست
بگی��رد که هر دهه یک بار صورت میگیرد .ش��کافها دارند
بر پیکره بنیآنهای اقتصادی کش��ور پدیدار میشوند و آدم
ناگزیر از خودش میپرسد آیا او هنوز هم به کسب این مقام
عالقهای دارد.

نگر
آینده

زندگی که س��خت ش��ود ،پولدارها راهی فرودگاه میشوند.
فروش محصوالت لوکس و تجملی که در چین بسیار پُررونق
بودهاند ،از اوایل س��ال تازه میالدی کمکم کس��اد شده .اما
نباید از این کساد نتیجه گرفت که ثروتمندان چینی دیگر
پول خرج نمیکنند .اواخر سال گذشته میالدی معلوم شد
بسیاری از ثروتمندان چینی اعتمادشان را به بازار داخل کشور
از دس��ت داده و بهعوض اموال مقطوع -مثال ملک و امالک
شروع به سرمایهگذاری روی داراییهای قابل تبدیل کردهاندمثال ارزهای خارجی .این سرمایهگذاران حاال هر روز بیشترو بیش��تر نگاهشان را به آنسوی آبها و سرمایهگذاری روی
محصوالت پیشرفته ممالک دیگر معطوف کردهاند؛ بخشی
از این فرایند بهدلیل موانع سرمایهگذاری داخلی و سهولت
س��رمایهگذاری در خارج از کشور است اما ضمنا سنگرشان
در برابر بیثباتی و بالتکلیفی سیاسی و اقتصادی وطنشان
هم هست.
قضیه را اواخر سال  2011این خبر تکمیل کرد که بیشتر
از نصف میلیونرهای چینی به فکر عزیمت از کشور و اقامت
دائم��ی در ممالکی دیگرند .مقامهای قضایی چین گفتهاند
طی دوازده سال گذشته ،نزدیک 19هزار مقام دولتی حین
تالش برای فرار از کشور با پولهایی که از راههایی غیرقانونی
بهدست آمده ،بازداشت شدهاند .این مقامهای قضایی اشاره
به دولتیهایی که داراییهایی به کشورهایی امن قاچاق بُرده
و خانواده را آنجا مستقر کرده و منتظر فرصت مناسب برای
سوار شدن به کشتیاند ،از عبارت «مقامهای عریان» استفاده
میکنند .اغلب ثروتمندان و مقامهای سیاسی پُرقدرت چین
از اعض��ای ی��ک خانوادهاند ،و اگر چین واقع��ا دارد به ورطه
بحران اقتصادی میغلطد ،احتماال کلی از ثروتمندان از کشور
یبُرند و درمیروند.
م

نرخ رشد اقتصادی
چین این سالها
هیشه آنقدری
باال بوده که بیشتر
مردم ،اغلب اوقات
احساس رضایت
وخوشبختی
کنند ،اما حاال که
نرخ رشد تولید
ناخالصداخلی
پس از سالها
برای نخستین بار
به کمتر از  8درصد
رسیده،ممکن
است به ساختار
اجتماعیچین
فشار شدیدی وارد
شود
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مقامهای ارش��د دولت چین دههها است هشدار دادهاند که
ُکندی روند رشد اقتصادی ممکن است منجر به ناآرامیهای
اجتماعی بشود ،و جز در معدود مواردی استثنایی ،نرخ رشد
اقتصادی چین این س��الها همیش��ه آنقدری باال بوده که
بیش��تر مردم ،اغلب اوقات را احساس رضایت و خوشبختی
کنند ،اما حاال که نرخ رش��د تولی��د ناخالص داخلی پس از
سالها برای نخستین بار به کمتر از  8درصد رسیده ،ممکن
اس��ت به ساختار اجتماعی چین فشار ش��دیدی وارد شود،
بهخص��وص که هزاران ــ اگر نه میلیونها ــ تن از کارگران
مهاجر این کشور ،مشاغلشان را در خطر میبینند .لو تینگ،
اقتصاددان بانک «اَمریکنکورچچ» در هنگکنگ بهتازگی به
هفتهنامه اقتصادی «بلومبرگ» گفته «واضح است که ُکندی
روند رشد صادرات ،پیامد رکود اقتصادی اروپا و امریکا است

که کماکان بخشی از معضالتشان را به اقتصاد چین نسبت
میدهند ».صادرات چین دارد به مرز ورشکستگی میرسد و
برخی کارخانههایی که هنوز باز ماندهاند ،نوبتهای کاریشان
را از س��ه به ی��ک کاهش دادهاند .کارگران مهاجر همیش��ه
تامینکننده نیروی کاری بودهاند که موتور رش��د اقتصادی
چین را روشن و پُرقدرت نگه داشته .اما برای ثبات سیاسی
و اجتماعی چین مهم است که این کارگران خودشان را در
نعمات حاصله شریک بدانند و بیابند .نارضایتی آنها بالقوه
این ام��کان را در خود نهفته دارد ک��ه به کار نکردن منجر
ش��ود ،همچنان که شهر صنعتی شاکسی در ایالت جنوبی
گوآنگدونگ طی هفتههای اخیر دچارش ش��د ،وقتی شهر
صحنه تازهترین «ناآرامیهای جمعی» گسترده در چین شد.
به نظر میرسد این ناآرامی فروخوابانده شد اما نهایتا مقامهای
ایالتی ناگزیرند با بسیاری از اهالی شاکسی فقط سر کنند و
انتظاری از آنها نداشته باشند.

معموال میزان مصرف برق در طول تابستان باال است چون
دستگاههای تهویههوای خانههایشان را برای فائق آمدن بر
گرم��ای فصل روش��ن میکنند .اما بهنظر میآید امس��ال
بسیاری چینیها برای صرفهجویی تصمیم گرفتهاند دالورانه
با دمای باالی هوا بس��ازند .بندرهای چی��ن تا خرخره پر
زغالس��نگهاییاند ک��ه باید در نیروگاههای برق کش��ور
جزغاله میشدند .تقصیر میزان اندک تولید کارخانهها هم
هست .همین سال گذشته بود که در پکن حرف از ذخیره
اضط��راری زغالس��نگ ب��رای جلوگیری از تما م ش��دن
احتمالیاش بود .حاال بهنظر میرس��د انگار چین بیشتر از
حد نیازش زغالسنگ وارد کرده ،چون بسیاری شهروندان،
کس��به ،و کارخانهها برای کاستن از مبلغ قبضهایشان،
میزان مصرف برق را ک��م کردهاند .تا اینجا قیمت دولتی
زغالسنگ بهنس��بت آخر سال گذشته میالدی ده درصد
افت کرده .ممکن اس��ت این اف��ت در ادامه اثر مخربش را
روی اقتص��اد جهانی هم بگذارد و همی��ن اوضاع صادرات
چین را حتی از االن هم بدتر کند .این است ارمغان جهانی
ش��دن ب��رای ش��ما :ش��هروندان چین��ی دس��تگاههای
تهویههوایشان را خاموش میکنند و اقتصاد جهانی سرما
میخورد.
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دهکده جهانی

قطعا به نفع
همه است که از
توسعهاقتصادی
افغانستان
حمایتبیشتری
کنند .حمایت از
کارآفرینانیکه
کسبوکارهای
کوچک و متوسط
دارند،اهمیتی
بیشتر دارد زیرا
میتواند در رشد
اقتصادینقش
مهمی ایفا کند

سنگالخ اقتصاد
نگاهی به وضعیت کارآفرینی و آینده کسبوکار در افغانستان
این روزها دائم در رس��انهها میخوانیم و
میش��نویم که امریکاییه��ا و اروپاییها
به ش��دت نگ��ران آینده اقتصادیش��ان
هس��تند و از این هراس دارند که اقتصاد
کشورهایش��ان در مسیر نامناس��بی افتاده باشد .اما آنها
تنها کس��انی نیس��تند که راجع به آین��ده اقتصاد نگرانند.
حتی در کشوری مانند افغانستان نیز وضع مشابهی وجود
دارد .افغانه��ا از این میترس��ند که در س��الهای آینده،
مارپیچی کسبوکارهایشان باشند و همان
شاهد س��قوط
ِ
دستاوردهای اخیر در ش��رکتهای کوچک و متوسط هم
از بین برود .این دس��تاوردها همگی در میانه اوضاع امنیتی
نامناسب و بیاعتمادیهای شدید بینالمللی به
دست آمده و البته در تمام مراحل آن ،نیروهای
بیگانه نیز در آن کش��ور حاضر بودهاند .به این
جهت است که همین دس��تاوردها به شدت
برای صاحبان کسبوکار در افغانستان اهمیت
داشته و طبعا به خطر افتادن آنها هم باعث
بروز نگرانی است .همه اینها به کنار؛ مراودات
اقتصادی ایران و افغانس��تان آنقدر هست که
الزم اس��ت بازرگانان ایرانی از روندهای آینده
اقتصادافغانستانبدانند.
****
رییس جمهور امریکا در ماه می گذشته و

در جریان سفرش به پایگاه هوایی بگرام در افغانستان گفته
بود که «روش��نایی روزی جدید در افق دیده میشود» .اما
کارآفرینان افغان میخواهند مطمئن ش��وند که اگر کاری
را کلی��د زدن��د ،امکان ت��داوم آن را هم خواهند داش��ت و
دستخوش تغییر و تحوالت مختلف نخواهند شد .در جهت
همین هدف بوده که برخی کشورهای همسایه افغانستان-از
جمله هند -دست به کار شدهاند تا راههایی برای حمایت از
سرمایهگذاریهای خصوصی در افغانستان پیدا کنند و حتی
کنفرانسی نیز اخیرا در این خصوص در دهلی نو برگزار شد.
حمایت از سرمایهگذاریهای بخش خصوصی افغانستان به
این معنی است که راهی به سوی رشد اقتصادی وجود دارد

و ش��رکتهایی هم که این روزها در افغانستان کارآفرینی
میکنند در حوزههای مختلفی از جمله معدن ،فرش بافی،
نرمافزارها و رس��انه فعالیت دارند .این در حالی است که در
خارج از افغانستان ،خیلیها گمان میبرند که این کشور کامال
جنگزده است و نمیتوان روی سرمایهگذاری در آن حسابی
باز کرد .با این وجود ،افغانها در درجات مختلفی تمایل به
سرمایهگذاری و کارآفرینی دارند و به آینده نیز امید بستهاند.
البته ای��ن توجه به آینده با نگرانیهای مختلفی نیز همراه
است .اما اگر افغانستان بتواند راه آینده را به خوبی طی کند،
منافع خیلیها در داخل و خارج از افغانستان تامین خواهد
شد .تحقیقات نشان میدهند که شوکهای اقتصادی منفی
–مثال کاهش پنج درصدیِ رش��د اقتصادی-
میتواند در محیطهای آسیبپذیر به افزایش
پنج��اه درصدیِ خط��ر بروز جن��گ داخلی
منتهی ش��ود .با اینترتیب ،قطعا به نفع همه
است که از توسعه اقتصادی افغانستان حمایت
بیشتری کنند تا جلوی مخاطرات بعدی گرفته
ش��ود .در این میان ،حمای��ت از کارآفرینانی
که کس��بوکارهای کوچک و متوسط دارند،
اهمیتی بیش��تر دارد زیرا میتواند در رش��د
اقتصادی نقش مهمی ایفا کند.
افغانس��تان البت��ه همچنان در فهرس��ت
فقیرتری��ن کش��ورهای دنی��ا ق��رار دارد ،اما

حباب دردسرساز
چرا دولت استرالیا از مداخله در بازار مسکن و تغییر روند آینده و شکستن حباب خودداری میکند؟
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تا همین سالهای اخیر ،استرالیا به عنوان یک
کشور خوششانس در عرصه اقتصادی شهرت
داش�ت و حتی اخیرا به نظر میرس�ید که این
شهرت بیشتر هم شده است .حال و روز خوش
اقتصاد اس�ترالیا در تضاد با مصیبتهایی قرار
داشت که در س�الهای اخیر گریبان امریکا و
اروپ�ا را گرفته بود .اما حاال این کش�ور با دغدغههای
زی�ادی در عرصه مس�کن مواجه ش�ده و نمیداند که
آیا قادر به از سر گذراندن عواقب حباب بخش مسکن
خواهد بود یا نه .اس�تداللها در این خصوص فراوان و
متفاوت است .عدهای معتقدند که فاجعهای بزرگ در
راه است و عدهای دیگر ،نگاهی خوشبینانه دارند .اما
یک چیز کامال مش�خص است :اینکه احتمال مداخله
سیاس�تمداران در این قضیه کم اس�ت .این در حالی
اس�ت که معموال در چنین شرایطی ،سیاستمداران به
هر کاری دس�ت میزنند تا به افکار عمومی بقبوالنند
که خطری در کار نیست و نیازی هم به نگرانی نیست.
توجه به تجربه استرالیاییها در مقابله با حباب مسکن
و مرور این ماجرا در آن سوی دنیا برای ما نیز درسآموز
به نظر میرسد.

آنهاییکهنگاهیخوشبینانهبهماجرایحبابمسکن
در اس��ترالیا دارند به شکل عمده تمرکزشان بر افزایش
کوتاهمدت و برقآس��ای قیمت مسکن در یکدههونیم
گذشته است .بر اساس برخی از محاسبات ،قیمت مسکن
در استرالیا در فاصله سالهای  2004تا  2010میالدی
حدود  150درصد افزایش نشان داده است .بخش زیادی
از این افزایش ،ناشی از رقم فزاینده وامهای مسکن بوده
است که البته نگرانی برخی از اقتصاددانان را نیز به همراه
داشته است .تقاضا برای مسکن نیز بر اثر رشد اقتصاد به
شدت افزایش نشان داده است.
همزمان ،اشتهای عظیم چین برای منابع معدنی و
سایر منابع اصلی استرالیا ،باعث رشد شدید بخش معدن
و بخشهای مرتبط با آن شده است( .حتی گزارشهایی
منتشر شده که نشان میدهد کارگران بیتجربه در این
عرصه هم حقوق بس��یار باالیی میگیرند و در بخش
س�لامت و بهداش��ت هم از مزایای خوب��ی بهرهمند
هس��تند ).مجموعه این عوامل ،واحد پول اس��ترالیا را
نیز تقویت کرده اس��ت .اما بخشهای دیگر اقتصاد -از
جمله بخش گردشگری و نیز تولیدات داخلی -اینقدر
خوشش��انس نبودهاند و به خاطر افزایش ارزش دالر

استرالیا دچار ضربات سنگینی شدهاند .قیمت فزاینده
مسکن نیز در کنار این وضعیت باعث شده که بسیاری
از اس��ترالیاییها دچار هراس ش��وند و گمان ببرند که
کشورشان با موقعیت خطرناکی مواجه شده است.
آندسته از ناظران که نسبت به آینده بدبین هستند
میگویند ترکیدن حباب مس��کن باعث بروز وضعیت
بحرانی در اقتصاد خواهد شد ،زیرا بانکها در این میان
به عنوان مکانیسمهای انتقال عمل میکنند .اگر قیمت
مسکن کاهش یابد ،ترازنامههای بانکی نابود میشوند
و بانکه��ا مجبور خواهند بود که س��رمایه خود را در
بازارهای آس��یبپذیر تا حدی باال ببرند و یا شاید هم
مجبور باشند بخشی از اعتباراتشان را از اقتصاد بیرون
بکشند .این اقدام باعث خواهد شد که اوضاع در داخل
کشور بدتر به نظر بیاید و ارزش داراییهای دیگر آنها
نیز دچار سقوط شود.
با این اوصاف ،چرا دولت اس��ترالیا ظاهرا تمایلی به
مداخله در این ماجرا ندارد؟ جولیا گیالرد نخستوزیر
اس��ترالیا و وین س��وان وزی��ر خزانهداری این کش��ور
س��عی کردهاند تا س��ؤاالت مختلف در این خصوص را
به ش��کلی بیسروصدا از سرشان باز کنند و این کار را

رونق صنایع مرتبط با تلفن همراه
در خاورمیانه
با وجود وضع بد اقتصاد دنیا ،اوضاع صنایع مرتبط
با تلفن همراه در منطقه خوب است :روزانه  ۶۹هزار
خط جدید در خاورمیانه فعال میش��ود ،اگر چه
میزان درامد ش��رکتها از تماسهای تلفنی رو به
کاهش است و این شرکتهای مخابراتی برای کسب
درآمد به راههای دیگری روی میآورند .بر اس��اس
گزارش شرکت تجهیزات مخابراتی اریکسون ،رونق
بازار تبلتها و همچنین تلفنهای هوش��مند در
خاورمیانه باعث رونق اوضاع شرکتهای مخابراتی
شده چرا که این دستگاهها برای وصل شدن به اینترنت نیاز
به س��یم کارت دارند .طبق برآوردها رشد اشتراک خطوط
تلف��ن همراه در خاورمیان��ه  ۹۶درصد بوده اس��ت .تعداد
خطوط تلفن همراه خاورمیانه در سه ماهه اول سال جاری
میالدی به  ۲۶۶میلیون رس��ید .اگر چه بعضی مشترکان
بیش��تر از یک خط در اختیار دارند و این یعنی تعداد افراد
مش��ترک کمتر از این اس��ت .میزان نفوذ تلفن همراه در
خاورمیانه باالتر از میانگین جهانی است  -حدود  ۸۷درصد
 و این رقم باالتر از آمارهای چین ،هند و آفریقا به حسابمیآید .اما با وجود افزایش تعداد خطوط تلفن ،به گزارش
شرکت اریسکون ،درآمد شرکتها از تماسهای تلفنی روز
به روز کمتر میشود .اندرو لینبالد ،رئیس بخش خاورمیانه
اریکسون میگوید« :به نظرم در کوتاهمدت ،بزرگترین سود
را آندسته از شرکتهای مخابراتیای میکنند که اینترنت
سرعت باال به مشتریان عرضه میکنند .مثال هم در امارات
متحده عربی و هم در عربس��تان س��عودی ،میزان درآمد
ش��رکتهای مخابراتی از اینترنت تلفنهای همراه بخش
نسبتا بزرگی از درآمدهای آنان را شامل میشود».
پیشبینی میشود تعداد خطوط تلفن همراه هوشمند
دنیا در س��ال  ۲۰۱۷به  ۳میلیارد خط برس��د .به گزارش
اریکسون ،سال گذشته حدود  ۷۰۰میلیون خط تلفن همراه
هوش��مند در دنیا وجود داش��ت .در دنیا حدود  ۱۰تا ۱۵
درصد مشترکان تلفن همراه ،از تلفنهای هوشمند استفاده
میکنند که نوعی کامپیوتر جیبی به حس��اب میآیند .در
خاورمیان��ه این رقم ح��دود  ۶تا  ۷درصد اس��ت .به گفته
لینبالد تلفنهای هوشمند تا سال  ۲۰۱۷جای تلفنهای
غیرهوش��مند را میگیرن��د و اکثریت مش��ترکان صاحب
تلفنهای هوشمند خواهند بود .بنا بر این گزارش تعداد خط
تلفن همراه دنیا  -هوشمند و غیرهوشمند  -تا پایان سال
 ۲۰۱۷به  ۹میلیارد خط میرسد .در حال حاضر این رقم 2
و شش دهم میلیارد خط است .تعداد مشترکان تلفنهای
همراه در دنیا حدود  2میلیارد و  400میلیون نفر اس��ت.
در اروپای غربی میزان نفوذ تلفن همراه  ۱۲۶درصد است،
یعنی بعضی از مشترکین دو یا تعداد بیشتری تلفن همراه
دارن��د .در دنیا حدود  ۱میلیارد نفر از اینترنت تلفن همراه
خود استفاده میکنند و پیشبینی میشود این رقم در سال
 ۲۰۱۷به  ۵میلیارد مشترک برسد.

پیشبینیمیشود
تعداد خطوط تلفن
همراههوشمند
دنیا در سال ۲۰۱۷
به  ۳میلیارد خط
برسد .به گزارش
اریکسون ،سال
گذشته حدود ۷۰۰
میلیون خط تلفن
همراه هوشمند در
دنیا وجود داشت
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زدن با حرفهای پیشپا افتاده و کلیش��های مثل این
که «بخ��ش خصوصی باید از اقتص��اد حمایت کند»
انجام دادهاند .آنها به احتمال قوی توانستهاند تصمیم
عاقالنهای بگیرند؛ به خصوص اگر از بعد سیاسی به این
ماجرا نگاه کنیم.
نکته اول ماجرا این اس��ت که شاید حباب مسکن
واقعا وجود نداشته باشد .سیاستگزاران در بانک ذخایر
استرالیا اعتقادشان این است که خطری در این خصوص
وجود ندارد .مثال گای دبل مدیر مشاوران بانک ذخایر
استرالیا اخیرا در یک کنفرانس صنعتی مدعی شد که
نگرانیهایش از بابت وضعی��ت اقتصادی اتحادیه اروپا
خیلی شدیدتر از وضعیت مسکن در استرالیا است!
به هر حال ،قیمت مسکن در استرالیا تقریبا طی یک
سال گذشته به شکلی تدریجی رو به کاهش گذاشته
است و اگر این کاهش قیمت ادامه پیدا کند ،احتمال
کاهش می��زان وامها در این بخ��ش نیز وجود خواهد
داشت و در چنین شرایطی ،دست بانک مرکزی برای
کاهش نرخ بهره هم باز خواهد شد .اما در همین میان،
بانک ذخایر اس��ترالیا به وضوح از احتمال کاهش نرخ
بهرهها نگران است و گمان میکند که چنان وضعیتی
باعث خواهد ش��د صاحب��ان مق��روض خانهها دچار
وضعیتی متناقض شوند و باز هم به قرض گرفتن برای
پرداخت پول خانههایشان ادامه دهند.
نکته دوم ماجرا هم این است که حتی به رغم افت
شدید قیمت مسکن در استرالیا نیز شاید نیازی به اقدام
و مداخله نباش��د .بانکهای استرالیا به وضوح از زمان

پی��ش از بروز بحران اقتصادی در س��الهای  2008و
 2009می�لادی قویتر ش��دهاند .صندوق بینالمللی
پول نیز اخیرا آزمایشی مشابه وضعیت بحران و حباب
مسکن ایرلند را روی بانکهای مهم استرالیایی انجام
داد و به این نتیجه رس��ید که بانکهای استرالیایی در
شرایطی مش��ابه ،آسیب خواهند دید اما در عین حال
قادر خواهند بود که خود را از آن وضعیت نجات بدهند.
نکته مثبت دیگر ،اقدامی است که بوندس بانک آلمان
یک��ی از مهمترین و البته محافظهکارترین بانکهایمرک��زی -تصمیم به انجامش گرفته اس��ت و آن هم
خریدن دالر استرالیا اس��ت .این درواقع رای اعتمادی
است به استرالیا و شاید بتواند نشاندهنده تداوم امنیت
مالی در آن کشور باشد.
با ای��ن اوصاف ،عجیب نخواهد ب��ود اگر که جولیا
گیالرد نخس��توزیر استرالیا باز هم تمایلی به مداخله
نش��ان ندهد و دردس��ر جدی��دی را به دردس��رهای
خودش در اداره کشور اضافه نکند .دولت خودش دچار
دردسرهای زیادی است و مثال تونی آبوت رهبر حزب
لیبرال و مخالف دولت اس��ترالیا ،مالیات بر آزاد شدن
کربن را به عنوان حربهای علیه دولت و حزب کارگر به
کار گرفته است .اگر دولت کوچکترین اشتباهی  -مثال
در بحث حباب مسکن -صورت بدهد ،شکی نیست که
حزب لیبرال هم حربه جدیدی به دس��ت خواهد آورد
و اوض��اع از وضعیت فعلی هم پیچیدهتر خواهد ش��د.
مجموعه این شرایط حاکی از یک حقیقت بزرگ است:
تا وقتی واقعا مجبور نشدهاید در کاری دخالت نکنید.

روزی  ۶۹هزار
خط جدید
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موفقیتهایی نی��ز در عرصه اقتصادی و ثبات اقتصاد کالن
داشته است که میتوانند امید به آینده را پررنگ کنند .تولید
ناخالص داخلی افغانستان در یک دهه گذشته ،سه برابر شده
اس��ت و در عرصه زیرساختها ،مخابرات ،و خدمات مالی و
تجاری هم دستاوردهای زیادی داشته است .در همین راستا
وزارت مخابرات افغانستان اخیرا مجوزهای «تری جی» را به
شرکتهای تلفن همراه ارائه کرده است و انتظار میرود که
استفاده از اینترنت هم با کاهش هزینهها و پیشرفت فناوریها
بیشتر شود .استفاده از تلفن همراه هم در افغانستان از یک
درصد در س��ال  2001میالدی به ش��صت درصد در س��ال
 2012میالدی رسیده است .در این میان ،رشد کسبوکار
در افغانستان فقط محدود به شرکتهای بزرگ نبوده است
و شرکتهای کوچک هم توانستهاند تاثیر خود را به نمایش
بگذارند .درصد بیکاری در افغانستان باالی چهل درصد است
و به همین دلیل ،ایجاد فرصتهای شغلی توسط شرکتهای
غیردولت��ی
کوچ��ک اهمیت��ی دو چن��دان دارد .س��ازمان
ِ
«بازارس��ازی» که در حوزه انطباق خدمات و کس��بوکارها
مشغول به کار است ،به بسیاری از شرکتهای افغانی مشاوره
ارائه داده تا بتوانند قراردادهای بینالمللی ببندند .این سازمان
غیردولتی در گزارش خود در سال  2008میالدی ،نام 3400
ش��رکت را در افغانستان ثبت کرده بود .حاال در سال 2012
میالدی این رقم به  8300شرکت رسیده که تقریبا سیصد
ش��رکت از میان آنها هم توسط زنان به ثبت رسیدهاند .بر
اساس گزارش بانک جهانی در مورد سهولت شروع کسبوکار
در جهان ،افغانس��تان در میان  183کش��ور در مکان سیام
قرار گرفته اس��ت .ثبت شرکت در افغانستان مبتنی بر طی
چهار مرحله است و تنها هفت روز طول میکشد .برنامههای
آموزش��ی بینالمللی نیز در این خصوص توس��ط نهادهایی

مانند گلدمن ساکز برگزار ش��ده است و کارآفرینان در این
دورهها ب��ا روشهای مدیریت و بازاریابی بینالمللی آش��نا
میش��وند .از موفقترین نمونههای کسبوکار در افغانستان
میتوان به بازاریابیها برای فروش فرش و آجیل افغانستان به
مصرفکنندگان در اروپا و خاورمیانه اشاره کرد.
اما اخبار بدی هم در خصوص آینده اقتصاد افغانس��تان
وج��ود دارد .مثال این که در س��ال  2010میالدی ،اقتصاد
افغانس��تان توانس��ت کمکهای خارجی زی��ادی دریافت
کند و این کمکها ق��رار بود که از طریق دولت مرکزی به
شریانهای مختلف تزریق شود .اما این اتفاق آنطور که باید
و شاید نیفتاد و ضعف نهادها در افغانستان هم مزید بر علت
شد .گزارشهای بینالمللی در مورد شفافیت مالی نیز نشان
میدهد که افغانس��تان در این عرصه دارای بدترین رتبهها
است .از سوی دیگر ،کسری تجاری افغانستان اکنون به شش
میلیارد دالر میرس��د و حتی گفته میشود که درآمدهای
دولتی احتم��اال تنها برای تامین ش��صت درصد از بودجه
اجرایی کشور در سال  2013میالدی کفایت خواهد کرد.
در ای��ن میان ،بحث کمکهای خارجی به افغانس��تان،
مناقشات زیادی برانگیخته اس��ت .به دلیل ناکارآمد بودن
دستگاههای اجرایی و فساد موجود ،این کمکها با انتقادهای
زیادی هم مواجه هستند اما در عین حال کسی در لزوم تداوم
این کمکها شکی ندارد .بانک جهانی نیز اخیرا طی گزارشی
اعالم کرد که «تجربهها در افغانستان و نقاط دیگر دنیا نشان
میدهند که قطع ناگهانی کمکها به بحرآنهای جدید و از
دست رفتن امنیت و خودمختاری سیاسی میانجامد و حتی
کشور را به سمت جنگ داخلی میکشاند» .با این اوصاف،
پیشبینی آینده اقتصاد افغانستان چندان آسان نیست .باید
نشست و منتظر تحوالت جدید ماند.
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کجا اشتباه شد؟

برای تغذیهی بشر که روزبهروز بر جمعیت آن
افزوده میشود ،با چالشی روبهرو هستیم .باید از
کجا آغاز کنیم؟

کالریهای از دست رفته  کجا میرود؟
از  4600کیلوکالری تولید شده در مزارع ،حدود
 2000کیلوکالری به درون بشقابهای ما میرسد.
نمودار زیر نشان میدهد که چرا و چگونه باقی
آن ناپدید میشود .سهم رو به رشد زمینهای
کشاورزی که در آنها ،به جای فراوردههای غذایی،
گیاهانی جهت مصرف به عنوان سوخت بیولوژیکی
کاشت و برداشت میشود به حساب نیامده است.

آلمان

اسپانیا

محصولیکه
درو میشود

چین
ِپرت در
هنگام درو علوفه

غذای قابل استفاده

محصول درو شده

از بین رفتن
هنگامتوزیع

مصر
هند

اتیوپی

استرالیا

در سالهای آتی دگرگونی محصوالت در چه وضعی خواهد بود؟

کشاورزی یک عامل مهم تغییرات آب و هوا ست و در عین حال مهمترین قربانی آن
تغییرات نیز هست .تغییرات غیر منتظره در شرایط جوی ،محصوالت را دستخوش دگرگونی
شدیدی میکند .در برخی از مناطق آسیبدیده نیمکره جنوبی ،انتظار میرود ،حتی
محصوالت تا حدود نصف سطح فعلی کاهش یابد (در نقشه با رنگ زرد نشان داده شده
است) در حالیکه در شمال پر برکت تا سال  2080محصوالت تا 35درصد افزایش خواهد
یافت (با رنگ سبز نشان داده شده است).
شاخص نمره 250

2008
قیمت غالت
شاخص قیمت غذا

افزایش بهای غذا
2000 -2010

دسامبر 2011
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قیمتگوشت

چرا مواد غذایی
به طور فزایندهای گران و گرانتر
میشود؟

شاخص بهای جهانی تغذیه ،میزان تغییرات قیمت سبد
مواد غذایی را نشان میدهد (با نقطه چین نشان داده شده
است) .در آغاز سال  2011این شاخص به چنان رکورد
باالیی رسید که حتی از هنگام بحران تغذیه در سال 2008
نیز پیشی گرفت .همچنین گمانهزنیهای بازار سهام مؤید
این واقعیت است که گوشت و غالت برای مردم فقیر جهان
به شکلی طاقتفرسا گرانتر میشود.

شاخص نمره 100
2000

محرکگرسنگیچیست؟

نقشه کرهی خاکی ما نشان میدهد ،کدامین عوامل،
در کجای جهان بحرانهای تغذیه را تشدید میکند .در
اقیانوسها نسل ماهیها در خطر است (با رنگ آبی در
نقشه نشان داده شده است) و به نظر میرسد مناطق
حفاظت شده تنها یک درصد باشد .فجایع زیست محیطی،
به گونهای فزاینده ،منجر به زنجیرهای از کمبودها
میشود :خشکسالی در استرالیا و اطراف شاخ افریقا،
گردبادها در ایاالت متحده امریکا و سیالبها در بنگالدش.
همچنین استفاده هر چه بیشتر از زمینهای کشاورزی،
جهت سوختهای بیولوژیکی .از آنجایی که تمامی اینها
منجر به کمبود غالت میگردد؛ کشورهای صادرکننده
از جمله آرژانتین آغاز به احتکار کردهاند .کشورهای
پرجمعیت ،در مناطق نامساعد که به واردات دانههای
غذایی وابستهاند ،به شدت در تنگنا قرار میگیرند.
شورش نان
تنها بین سالهای  ،2009 ،2007شصت
ِ
وجود داشت .افزون بر این ،برای کشورهای توسعهیافته
صدور کاالهای کشاورزی ،دشوارتر میشود :آنها قادر به
حفظ نرخ یارانهای محصوالت کشاورزان در امریکا و اروپا
نیستند.

عوامل مؤثر در کمبود غذا
خشکسالی
سوختبیولوژیکی

آمریکا

سیل و طوفان
یارانهها
آشفتگی و درگیری

برزیل

وابستگی به واردات
احتکار توسط دولت

رشد سریع جمعیت
تغییرات محصوالت  کشاورزی تا سال 2080
 -50تا  -15درصد

 +16تا  +35درصد

بدون اطالعات

 0تا  +15درصد

چه کسی سورچرانی میکند
و چه کسی گرسنگی میکشد؟

 -1تا  -15درصد

صید ماهی بیش از حد

مناطق صید ماهی بیش از یک تن در هر کیلومتر در هر سال

طبق نمودارها ،امروزه حتی ملتهای فقیر نسبت به
سیسال پیش ،موار غذایی بیشتری برای مصرف دارند .اما
هنوز نابرابری برقرار است :برای مثال ،در اتیوپی مصرف
سرانه ،همچنان زیر روزانه  2350کیلوکالری است .که در
حدود نصف مصرف سرانه آمریکاییها ست.

گذشته
1975-77

کیلوکالریروزانه
هر مرکز

امروز
2005-7

سبزیجات
شکر
میوه
شیر

نگر
آینده

گوشت
ماهی

کشورهای
درحال توسعه

اروپا

آمریکا

نیجریه

هند

آلمان

اتیوپی

مصر

برزیل
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و سیبزمینی
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اخبار و گزارشهای آیندهنگرانه

دهکده جهانی

امریکنایرالین
که حدود  ۳دهه
بزرگترینشرکت
هواپیماییایاالت
متحده به حساب
میآمد حاال چوب
بهرهوریپایینش
را میخورد و
به زودی نابود
خواهد شد

خداحافظ امریکن ایرالین
چند برندی که تا سال  ۲۰۱۳ناپدید میشوند
مجله اینترنتی «وال استریت  »۷/۲۴تابستان هر
سال فهرست شرکتهایی را منتشر میکند که
تا  ۱۲ماه بعد ورشکس��ت خواهند شد و از بین
خواهند رفت .امسال هم این مجله فهرست ۱۰
ش��رکتی را اعالم کرده است که با مش��کالت فراوان و جدی
دست و پنجه نرم میکنند .این مجله  ۴عامل را در شکست این
شرکتها تعیینکننده قلمداد کرده است )۱ :طبیعت رقابتی
شدید در صنایع خاص  )۲عقب ماندن در حوزه بهره وری )۳
عقب ماندن در بخش ابداع و خالقیت و  )۴به هم ریختگی در
امور مالی .آنچه در پی میآید نگاهی اس��ت به وضعیت آن
چند شرکتی که در ایران شناخته شده تر هستند.
بلک بری ()BlackBerry

احتماال با نام شرکت ریسرچ این موشن ( )RIMآشنایی
ندارید اما محصول مشهور آنها را حتما میشناسید :تلفنهای
همراه به لک بری .این شرکت بهترین مثال شرکتی نوآور و
مبدع است که در مدت کوتاهی قدرت خلق خود را از دست
میدهد و در مقابل رقبا کم میآورد .پنج سال پیش آنها تنها
تولیدکننده تلفنهای هوشمند در دنیا به حساب میآمدند
و تجار و شرکتهای دنیا اگر میخواستند موبایلی پیشرفته
بخرند که امنیتش تضمین ش��ده باشد و به درد کسبوکار
بخورد به لک بری میخریدند .آنها اما اشتباه بزرگی کردند.
پس از آنکه شرکت اپل در ژوئن سال  ۲۰۰۷تلفن هوشمند

محبوب خود را با نام آیفون به بازار عرضه کرد RIM ،تصمیم
گرفت مصرفکنندگان عادی را هم راضی کند و این پایان کار
به لک بری بود .آنها مشتریان حرفهای خود را هم از دست
دادند و مشتریان معمولی جذب گوشیهای جذابتر آیفون
و اندرویدی شدند .درآمد خالص آنها از  ۲۰میلیارد دالر در
سال  ۲۰۰۸به کمتر از  ۴میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۱رسیده
است .آنها مدیرعامل پرسابقه خود را عوض کردهاند و هیئت
مدیره شرکت اعالم کرده که همه «گزینههای استراتژیک»
از جمله فروش  RIMرا بررسی میکند .آنها اعالم کردهاند
که قصد دارند هزاران نفر از کارمندانش��ان را اخراج کنند.
بدون تردید  RIMنمیتواند در مواجهه با چنین روندهایی
خود را نجات دهد و احتم��اال چارهای جز فروش ندارد .وال
اس��تریت جورنال چند هفته پیش نوشت  RIMدو خریدار
عمده دارد :اولی شرکت تایوانی  HTCاست که تلفن همراه
تولید میکند و دومی  Amazonکه بزرگترین فروشگاه
اینترنتی دنیاست RIM .فرصت زیادی ندارد.
همه غیر از اپل و گوگل (یا سامسونگ)

در نوامبر  ۲۰۱۱ش��رکت ش��رکت اریکس��ون از رقابت
سرس��خت تلفنهای همراه کنار کش��ید و سونی اریکسون
به سونی تبدیل شد .آنها این شراکت چند ساله را متوقف
کردند چ��ون واقعیتی را میدیدند که س��ونی هنوز حاضر

خودتانپیشبینیکنید

برای آنکه خودتان هم بتوانید احتمال نابودی
یک برند را -چ�ه داخلی و چه خارجی -حدس
بزنید ،مجله «وال استریت  »۷/۲۴شش نشانه را
معرفی کرده است .این نشانهها را دنبال کنید:
 - ۱سقوط شدید فروش و ضرر باال
 - ۲اعالم نارضایتی ش�رکت اصلی صاحب برند
از وضعیت خود.
 - ۳افزایش سریع هزینههای تولید.
 - ۴شرکتهایی که به فروش میرسند.
 - ۵شرکتهایی که اکثریت مشتریان خود را از
دست دادهاند.
 - ۶شرکتهایی که خیلی سریع سهم خود را از
بازار از دست میدهند.
هر شرکتی که یک یا چند نشانه باال را داشته
باشد به احتمال خیلی زیاد رفتنی است .هر چه
تعداد عوامل خطرزا بیشتر باشند شرکت زودتر
نابود میشود.

به قبول آن نیس��ت :صنعت تلفنهای هوش��مند در اختیار
شرکتهای اپل و گوگل است و فعال این سامسونگ است که
بزرگترین تولیدکننده تلفنهای هوشمند با سیستم عامل
اندروید  -تولید گوگل  -به حساب میآید .اگر چه قرار نیست
باقی رقبا در سال  ۲۰۱۳نابود شوند اما انتظار نداشته باشید
شرکتهای دیگر مثل مایکروسافت ،اچ .تی .سی ،ال .جی یا
سونی در سال پیش رو روزگار خوشی داشته باشند.
َا ُون ()Avon

شرکت بزرگ تولیدکننده محصوالت آرایشی و بهداشتی

آنچه بازرگانان درباره لیبی باید بدانند
آیا لیبی در آینده نزدیک ،پذیرای سرمایهگذاری خارجی میشود؟
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لیب��ی مدته��ا درگیر ش��رایط خاص��ی بود و
س��رمایهگذاری خارجی را پس میزد .از یکسو
حکومت معمر قذافی در این کشور سر کار بود و
اقتصاد لیبی را تا حد زیادی از رقابتهای خارجی
به حاش��یه رانده ب��ود .او در زم��ان حکومتش
مجوزهای فعالیت و سرمایهگذاری و نیز عقد قراردادهای
مختل��ف را برای خ��ود ،خان��وادهاش و نیز حلقه نزدیک
به خودش نگه داش��ته بود و این مس��ئله به شدت باعث
محدودیت بازار شده بود .پس از سقوط حکومت او نیز تا
مدتی درگیری و نابسامانیهای مختلف گریبان این کشور
را گرفت��ه بود و باز هم س��رمایهگذاران خارجی را فراری
م��یداد .حاال اما بعد از برگزاری انتخابات عمومی به نظر
میرسد که شرایط دارد به تدریج برای سرمایهگذاریهای
خارجی فراهم میشود.
س��رمایهگذاران خارجی در حال حاضر از نزدیک در

حال بررس��ی وضعیتی هستند که بعد از انتخابات لیبی
در این کشور به وجود آمده است .آنها میخواهند بدانند
که چه بالیی قرار اس��ت بر س��ر پروژههایی بیاید که در
زمان درگیریها در لیبی متوقف شده بود .این مسئله به
خصوص از آن جهت اهمیت دارد که در لیبی پروژههای
نفت��ی زیادی در جریان ب��وده و در بخشهای عمرانی و
درمانی هم وضع مش��ابهی وج��ود دارد .درواقع خیلیها
منتظر از س��رگیری پروژه های قبلی و عقد قراردادهای
جدید در لیبی هستند .اما اگر نهاد و فردی برای مذاکره و
حل و فصل این قضیه وجود نداشته باشد ،چگونه میتوان
تکلیف معاهدات گذشته را روشن کرد؟ انتخاباتی که اخیرا
در لیبی برگزار شد ،از این جهت بسیار مهم است و آینده
لیبی را تغییر خواهد داد.
بسیاری از شرکتهای بینالمللی در سالهای اخیر در
لیبی سرمایهگذاریهای زیادی داشتهاند که علت اصلیاش

منابع عظیم انرژی در این کش��ور است .اما درگیریهای
هشت ماهه لیبی به شدت باعث فرار سرمایهگذاران شد.
البته ش��رکتهای نفتی اولین کسانی بودند که به لیبی
بازگشتند و باعث شدند که این کشور به سطح تولید یک
و ش��ش دهم میلیون بشکه در روز برگردد؛ یعنی همان
میزان تولید دوران قبل از درگیریهای لیبی.
درحالیکه بخش عمومی منتظر وضعیت آینده دولت
مانده ،بخش خصوصی به کار خود ادامه داده اس��ت و به
خصوص بخش تجارت در این زمان با رونق زیادی مواجه
بوده اس��ت .در حال حاضر ،بندر طرابلس به شدت فعال
اس��ت؛ بحران نقدینگی تا حد زیادی سبک شده است و
بسیاری از کس��بوکارهای محلی دوباره فعالیت خود را
به قوت گذشته از سر گرفتهاند .فعالیت بخش خصوصی
حتی در عرصه عمرانی هم زیاد بوده است.
از سوی دیگر لیبی که به شدت به نفت وابسته است،

ماه های بدی را میگذراند .آنها چندی پیش پیشنهاد ده
میلیارد دالری ش��رکت آمریکایی تولیدکننده محصوالت
آرایشی ،بهداش��تی کوتی برای ادغام را رد کردند اما آنها
ب��ر لبه پرتگاه قرار دارند و به نظر نمیرس��د بتوانند تا ۱۸
م��اه آینده خود را نجات بدهند .آنها چند ماه پیش آندره
یونگ ،مدیر عامل خود پس از آنکه رس��ما این شرکت را
به نابودی کش��اند برکنار کردند و ش��رلین مک کوی را بر
جای او نش��اندند .مسئله اینجاست که مک کوی تاکنون
یک شرکت س��هامی عام را رهبری نکرده است چه برسد
به ش��رکتی که در بحران واقعی گرفتار شده .سهام اون از
 ۴۳دالر در چهار س��ال پیش به زیر  ۱۶دالر رسیده و این
یعنی بازار به آنها اطمینان ندارد .با این حال به خاطر برند
اون و میزان درآمدهای این شرکت ،یا شرکت کوتی دوباره
برای خرید آنها اقدام خواهد کرد یا یک ش��رکت دیگر؛ و
این یعنی به احتمال خیلی زیاد اون به فروش خواهد رسید
یا در شرکتی دیگر ادغام خواهد شد.
سوزوکی ()Suzuki

ش��رکت آمریکایی س��وزوکی موتور در  ۵ماه اول س��ال
ج��اری میالدی  ۱۰۶۹۵اتومبیل و بارکش س��بک فروخت
و این در مقایس��ه با  ۵ماه اول س��ال  ۲۰۱۱حدود  ۴درصد
کاهش نشان میدهد .آنها حدود دو دهم درصد بازار ایاالت
متحده را در اختیار دارند و این یعنی مسیری رو به پرتگاه را
طی میکنند .مشکل اصلی آنها شهرت بد اتومبیلهایشان
است .طبق نظرسنجی اخیر مؤسسه بینالمللی بازارسنجی
 JD Powerدر مورد میزان قابل اطمینان بودن خودروهای
آمریکایی ،سوزوکی در تمام زمینهها از استحکام بدنه گرفته
تا امکانات ماش��ین و لوازم آن در پایینترین رده قرار گرفت.
یک نشانه مهم به دردسر افتادن سوزوکی این است که آنها
نیاز دارد که تاسیسات زیربنایی خود در این عرصه را هر
چه سریعتر توسعه بدهد و در این راه بیش از هر چیز دیگر
به سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد .اما پتانسیلهای بسیار
بیشتری هم در عرصه های مختلف در لیبی وجود دارد،
مثال بخش گردشگری یکی از آنهاست .لیبی پتانسیل
زیادی در این عرصه دارد زیرا مکانهای تاریخی بس��یار
زیادی از گذشته در لیبی به جا مانده است و در عین حال
س��واحل زیادی هم در این کشور وجود دارد که میتواند
گردشگران زیادی را جذب کند.
به هر حال ،لیبی راه خود به س��وی آینده را تا حدی
باز کرده اس��ت .اما این که این راه تا کجا و به چه شکلی
ادامه پیدا میکند ،موضوعی است که هنوز کامال مشخص
نشده است.

امریکن ایرالین ()American Airlines

امریکن ایرالی��ن که حدود
 ۳دهه بزرگترین ش��رکت
هواپیمایی ایاالت متحده به
حس��اب میآمد حاال چوب
بهرهوری پایینش را میخورد
و به زودی نابود خواهد ش��د .جالب اینجاس��ت که امریکن
ایرالین از بحرانهایی که در گذشته باعث ورشکستی چند
خطوط هوایی شدند جان س��الم به در برده بود .اما مسئله
اینجاس��ت که امریکن ایرالین نقطه قوت اصلی خود را که
اندازه بزرگش بود از دس��ت داده اس��ت چرا که شرکتهای
رقیب با هم ادغام شدند و امریکن ایرالین را در نقطه ضعف
قرار دادند :کانتیننتال با یونایتد ادغام شد و نورث وست با دلتا.
در کمتر از دو سال امریکن ایرالین به یک شرکت هواپیمایی
با اندازه متوسط تبدیل شد؛ و این یعنی عقب افتادن در این
بازار رقابتی .در این میان ش��رکت  AMRکه شرکت مادر
امریکن ایرالین به حس��اب میآید در نوامب��ر  ۲۰۱۱اعالم
ورشکس��تگی کرد اگر چه امریکن ایرالین به کار خود ادامه
میدهد .طبق قانون ایاالت متحده ش��رکتها پس از اعالم
ورشکستگی میتوانند هزینه های خود را به ویژه در بخش
دستمزدها تا سطح قابل توجهی کاهش دهند AMR .اعالم
کرده پس از گذراندن دوران بحران ،امریکن ایرالین به حالت
سابق باز خواهد گشت اما تحلیلگران این امر را بعید میدانند
به خصوص که ش��رکت هواپیمای��ی  US Airwaysاعالم
کرده که قصد خرید اموال این شرکت را دارد.

ابهام در سرنوشت
 ۵هزار کارمند در خاورمیانه
نوکیا ،غول تلفن همراه جهان ،روزهای س��ختی
را میگذراند و سرنوشت نزدیک به  ۵هزار نفر از
پرسنل آن در خاورمیانه و شمال آفریقا در هاله
ای از ابهام قرار گرفته اس��ت .نوکیا که در طول
س��الهای اخیر بخش عمدهای از بازار خود را به
رقبای اصلیاش سامس��ونگ و اپل واگذار کرده،
اع�لام کرد ح��دود  ۱۰هزار کارمند خ��ود را در
سراسر جهان اخراج میکند .به گزارش روزنامه
نشنال ،چاپ امارات ،این شرکت فنالندی ۴۶۴۱
کارمند در خاورمیانه و شمال آفریقا دارد و مدیران آن هنوز
اعالم نکردهاند چه تعداد از پرسنل نوکیا در منطقه خلیج
فارس جز اخراجیها هس��تند .متیو رید ،تحلیلگر ارشد
موسس��ه ایفورما تلکام که در دوبی واقع است میگوید:
«نوکیا در سختترین روزهای خود به سر میبرد .اما آنها
همچنان در معرفی تلفنهای هوشمند جدید خود -سری
لومیا -در خاورمیانه و دیگر بازارها به کندی عمل میکنند.
آنها بهای این کندی را خواهند پرداخت چرا که اوضاع
آنها به طور مداوم بدتر شده و این روند در طول ماههای
اخیر سرعت گرفته است».
طبق اطالعیه نوکیا این  ۱۰هزار اخراج تا پایان سال
جاری میالدی انجام خواهد شد تا جلوی خسارت بیشتر
به این شرکت گرفته شود .نوکیا چندی پیش اعالم کرد
ب��ه خاطر تحریمه��ا از ایران خارج خواهد ش��د اگر چه
گروهی از تحلیلگران اوضاع بد مالی را دلیل این تصمیم
دانستند .نوکیا در سه ماهه اول سال جاری میالدی حدود
 ۹۲۹میلیون یورو ضرر کرد و فروش��ش در مقایس��ه با
س��ال پیش  ۲۹درصد کاهش نشان داد .فروش نوکیا در
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در همین مدت کاهشی
 ۳۱درصدی داشت و این یعنی مردم خاورمیانه کمتر از
باقی نقاط جهان نوکیا میخرند .البته همه خبرها برای
نوکیا بد نیست .تلفنهای همراه لومیا که سیستم عامل
ویندوز فون مایکروس��افت برای آنها نصب اس��ت مورد
توجه منتقدان فناوری ق��رار گرفتهاند و فروش آنها در
نقاط مختلف جهان بد نیست.

طبق اطالعیه نوکیا
۱۰هزار اخراج تا
پایان سال جاری
میالدی انجام
خواهد شد تا
جلوی خسارت
بیشتر به این
شرکت گرفته شود.
نوکیا چندی پیش
اعالم کرد به خاطر
تحریمها از ایران
خارج خواهد شد
اگر چه گروهی از
تحلیلگراناوضاع
بد مالی را دلیل این
تصمیمدانستند
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در لیبی دارند :س�رمایهگذاری مش�ترک ،ایجاد ش�عبات
ش�رکت در لیبی ،تاس�یس دفتر نمایندگ�ی و همچنین
سرمایهگذاریمستقیم.
سرمایهگذاری مشترک چگونه امکانپذیر است؟
دو نوع از سرمایهگذاریهای مشترک را میتوان برقرار
کرد .اولی س�هام مش�ترک و دیگری مس�ئولیت محدود
است .یک میلیون دینار لیبیایی برای ایجاد سهام مشترک
الزم اس�ت و سیصد هزار دینار لیبایی هم باید در مرحله
تاسیس ،ذخیره ش�ود .درصد سهام در شرکت بین  65تا
 80درصد میتواند متغیر باشد .برای مسئولیت محدود هم
سرمایه الزم  50هزار دینار است.
چه انواعی از کس�بوکار میتوانند در لیبی ش�عبهای
برای خود تاسیس کنند؟
آنهایی که در حوزه عمرانی و ساختوساز ،قدرت ،برق،
نفت و گاز ،ارتباطات ،برنامهریزی ،حفاظت از محیطزیست،
آیتی ،مشاوره و مراقبتهای سالمتی فعالیت میکنند.
شرایط برای س�رمایهگذاری مستقیم خارجی چگونه
است؟
پن�ج میلیون دینار لیبیایی الزم اس�ت تا یک تعاونی
یا پروژه توس�ط اتباع خارجی آغاز شود .در عین حال دو
میلیون دینار هم برای سرمایهگذاری مشترک یا پروژههای
مشترک الزم است.

آینده تاریک
نوکیا

نگر
آینده

شرایط سرمایه گذاری در لیبی

محمد کربال مدیر اجرایی ش�رکت «کربال و برادران»
اس�ت که در دوب�ی و طرابلس فعالیت میکن�د .او درباره
ش�رایط س�رمایهگذاری خارجی در کش�ور لیبی توضیح
میدهد.
س�رمایهگذاران خارجی چگون�ه میتوانند راه حضور
خودشان را در لیبی باز کنند؟
سرمایهگذاران خارجی چهار راه برای شروع کسبوکار

در حال حاضر تمام خودروهای سال  ۲۰۱۲خود را در اقساط
 ۷۲ماهه با بهره صفر درصد میفروش��ند .اکثر خودروهای
س��وزوکی زی��ر  ۲۵ه��زار دالر قیمت دارن��د و تقریبا تمام
شرکتهای دیگر هم عالوه بر خودروهای گران و شیک خود،
چنین خودروهای ارزانقیمتی هم تولید میکنند و سوزوکی
نمیتواند با آنها رقابت کند.
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کافه

وکار خطرناک
کسب ِ
دالیل سقوط مالی بازارهای دنیا چه بود؟ جان کوتز* ،عصبشناس
بورس والاستریت ،میگوید ما جنبهای مهم و بحرانی
و از فعاالن پیشین بازار
ِ
از خطر سقوط مالی را نادیده گرفتهایم :بدن
بدن چهطور روی اقتصاد تأثیر میگذارد؟

من ب��ا تصوری مخالفت میکنم که االن به همه
رشتههای دانشگاهی رخنه کرده ــ اینکه میشود
تن و ذهن را از همدیگر جدا کرد .در عصبشناسی
گرایشی هست که دیگر از گردن پایین تر نمیرود،
بخش مهمی از پیامهایی را که بهسوی
اما این گرایش ِ
مغز میآیند ،نادیده میگیرد و از دست میدهد .در
گرفتن تأثی ِر
گرایش مش��ابهی به نادیده
اقتصاد هم
ِ
ِ
کردن انسانها است .فرض بر این
خطر
بر
بدن
عمیق
ِ
ِ
میل ما به خطر کردن ،خصیصهای است که
است که ِ
با آن به دنیا آمدهایم ،اما ما جوری پرورش مییابیم که
ل در وجودمان تغییر میکند .اگر آسیب ببینیم
این می 
و زخمی شویم ،بدنمان به ما میگوید که دیگر خطر
نکنیم .اگر گرسنه باشیم ،احتماالً بدنمان میگوید
ِ
میان سگ
بیشتر خطر کنیم .من در کتابم،
«ساعت ِ
واقعی
و گرگ» ،س��عی کردهام نشان بدهم سازوکا ِر
ِ
کردن مالی
کردن جسمانی و بهخصوص خطر
خطر
ِ
ِ
اساساً چهگونه است.
اقتصادی کنونی هم همین
آش�فتگی
دلیل
آیا
ِ
ِ
ِ
است؟

فع�االن اقتص�ادی
تأثی� ِر فش�ا ِر عصب�ی روی
ِ
چیست؟

* پژوهشگ ِر ارشدِ عصبشناسی و امو ِر مالی در
دانشگا ِهکمبریج

درعصبشناسی
گرایشی هست که
دیگر از گردن پایین
تر نمیرود ،اما
ِ
بخش
این گرایش
مهمی از پیامهایی
را که بهسوی مغز
میآیند،نادیده
میگیرد و از
دست میدهد .در
اقتصاد هم گرایشِ
مشابهی به نادیده
ِ
ِ
گرفتنتأثی ِر
عمیق
بدن بر خطر کرد ِن
انسانها است

نگر
آینده

عامل
مغز همیش��ه فرض را بر این میگذارد که
ِ
اضطراب اثرش را روی بدن هم خواهد گذاشت و به
بدن ما را برای این مواجهه آماده میکند.
همین خاطر ِ
خون
رفتن خط ِر نابودیِ یک بازار ،فشا ِر ِ
هم زمان با باال ِ
میزان نفسنفس زدنهای ش��ما هم باال میرود و
و
ِ
فعاالن
کمی بیشتر عرق میکنید .با اینکه بسیاری
ِ
اقتصادی فقط یک جا مینشینند به کار با صفحهکلی ِد
کامپیوتر ،تلفن زدن ،و خیره شدن به صفحه نمایشگر،
ام��ا همان تجرب��های را از س��ر میگذرانند که یک
موجس��وار در مواجهه با موجی مهیب یا یک سربا ِز
میان
حین دویدن در منطقهای مرزی ِ
درگی ِر جنگ ِ
طراحی مغ ِز ما طوری
گذراند.
ی
م
س��ر
دو کش��ور از
ِ
مثل یک
نیست که بتواند خونس��رد و در آرامش ــ ِ
کامپیوتر ــ اطالعات را پردازش کند .مغز همیش��ه
پی داللتهایی که
اطالعاتی را که به آن میرس��دِ ،
به اتخا ِذ تصمیم کمک کند ،زیر و باال میکند .مث ً
ال
وقتی دارید یک رمان میخوانید ،خب فقط ُمش��تی
بدن ما از همین کلمات
کلمه جلوی رویتان است ،اما ِ
کلی تأثیر میگیرد و پایین و باال میشود .نمودا ِر تغیی ِر
بدن شما را به
قیمت ها هم درس��ت ِ
مثل یک رمان ِ
واکنش وامیدارد.

مدیران اقتصادی باید حواسشان مدام به آدمهای
ِ
موف��ق این عرصه باش��د ،چون آنه��ا بیشتر از بقیه
ِ
ِ
مهم ب��دن و اتخا ِذ
های
ن
هورمو
ج
او
د
مس��تع
گی��ریِ
ِ
تصمیمهای نامعقولاند .در تم��ا ِم مواردی که بانکها
مالی مهیبی خوردهاند ــ مث ً
ضرباتِ
ال همین ماجرای
ِ
اخی ِر جِ یپیمورگان ــ مقصر کسانی بودهاند که همه
متفقالق��ول تأیید میکردند خبره ب��ازار و تجارتاند.
کردن
بنابههمین باور ،بانکه��ا هم حد و حدو ِد خطر
ِ
این آدمها را فراتر بُرده و دستش��ان را بازتر گذاش��ته
ِ
رضایت شخص از خود و
موجب
بودهاند؛ اما چنین کاری
ِ
احساس قدرتِ مطلقهاش میشود و او را به سوی خطر
ِ
کردنهای هولناکی در بازا ِر معامالت س��وق میدهد.
عوض این کار ،سیاس��تی
ش��رکتها و بانکها باید به ِ
ِ
وضعیت وقفه باران در مسابقاتِ ویمبلدون در
مش��اب ِه
پیش بگیرند .بعضیوقتها قضیه این است که در یک
مسابقه تنیس ،همه مطمئناند که یکی برنده خواهد
شد؛ بعد بهخاط ِر باران وقفهای در مسابقه پیش میآید،
و آنوق��ت دوباره که دو حریف پا به میدان میگذارند،
وضعیت بدنیشان کام ً
ِ
ِ
حالت عادی
ال تغییر کرده و به
اول مس��ابقه برگشته ،انگار مسابقه بهکل از
و
طبیعی ِ
ِ
نو ش��روع ش��ده .در بانکها هم میشود کسانی را که
روی دو ِر موفقیتاند ،موقتاً سه هفتهای از میدان بیرون
ِ
حالت عادی و طبیعی برگردد .یک
کِشید تا بدنش به
کردن
وارد
هم
نامعقول
های
ن
کرد
خطر
را ِه دیگ ِر مها ِر
ِ
ِ
فع��االن اقتصادیِ بانکها و
ه
گرو
به
متفاوت
آدمه��ای
ِ
شرکتها است ــ زنان و آدمهایی که سندارترند؛ چون
مردان جوانی
بدنی بسیار متفاوتی از
ِ
اینها سازوکارهای ِ
فعاالن بازار را تشکیل میدهند.
اعظم
ِ
دارند که ِ
بخش ِ
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دلیل ترقی یا
من فکر نمیکنم زیستشناس��ی
ِ
نزول بازاری باش��د .ما اعتقاد داریم که اگر کسی به
ِ
مدتِ طوالن��ی روی دو ِر بُر ِد مالی افتاده ،وقتی این
فعال اقتصادی س��ودی باالتر از ح ِد معمول میکند
و امید دارد که به سودی باالتر از ح ِد معمول برسد،
بدن این آدم بهقدری افزایش
یعنی هورمونهایی در ِ
یافتهاند که نگرانیها از خطر کردن را به فراتر از حدی
کردن او است .در مواردی
راندهاند که آس��تانه خطر
ِ
هم خطر کردن بدل به رفتاری خطرناک میش��ود.
در یک بازا ِر راکد یا بازاری که رو به نزول اس��ت ،اگر
ِ
تحت فش��اری که رویت است ،واکنش بدهی یعنی

میل خطر کردن لگام زدهای و راه را برای به گل
ب��ه ِ
میزان عالقه
نشستن بازار هموار کردهای .در این مورد
ِ
ِ
به کس��بوکار یا خطر کردن تأثیری ن��دارد و ما در
آزمایشهایمان بهعینه این را دیدهایم .در دورانی که
بحران کارتهای اعتباری پیش آمده بود ،دولت باید
ِ
پا پیش میگذاش��ت و پیش از آنکه سرمایهگذاران
خریدن
از ترس بزنند به چاک ،ش��روع میک��رد به
ِ
یبُردند.
افزایش بحران را باال م 
داراییهایی که خط ِر
ِ

ِ
اثرات بد و مض ِر بدن بر یک
مانع
چهطور میشود ِ
فعال اقتصادی شد؟
ِ
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کافه

بوکار
کس 

 ۵راه ثروتمندشدن به کمک اینترنت

آنها تنها کسانی نیستند که به صورت آنالین میلیاردر شدهاند و راه برای بقیه هم باز است

اگر واقعا هنرمند
باشید نباید از
نداشتن پارتی یا
موقعیتمناسب
گله کنید .دنیای
آنالین جدید
موقعیتیبینظیر
در اختیار افراد
پراستعدادقرار
داده است .پس ناله
نکنید و دست به
کار شوید

نگر
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برای آنکه در اینترنت پول درآورید باید ایدهای نو داش�ته باشید -دستکم آن
ایده باید در کش�ور خودتان نو باش�د .وقتی مارک زاکربرگ سایت فیس بوک را راه
انداخت چیزی شبیه آن وجود نداشت .حاال بر اساس آخرین برآوردهای فوربس او
حدود  ۱۸میلیارددالر ثروت دارد .یا مثال درو هیوستون و آرش فردوسی که ایدهای
عالی داش�تند :اینکه بشود همه تصاویر ،اس�ناد و فیلمهای مهم را همیشه همراه
داش�ت .پس س�ایت موفق دراپ باکس را طراحی کردند و حاال هر جا که بتوانید به
اینترنت وصل ش�وید میتوانید به مهمترین فایلهای توی کامپیوترتان دسترسی
داشته باشید .این ایده قواعد بازی را تغییر داد و سایت آنها در سال  ۲۰۱۱حدود ۲۴۰
میلیون دالر درآمد داشت .یا اریک لفکفسکی سرمایهدار روس که خیلی زود متوجه
ارزش بالقوه سایت گروپن شد و یک میلیون دالر به بنیانگذار آن ،اندرو میسون کمک

اگر هنرمند هستید...

ممکن اس��ت خندهدار به نظر برسد اما تعدادی از
هنرمندان میلیونر کنونی کار خود را با انتشار فیلمهای
آماتور خود در سایت یوتیوب آغاز کردهاند .مثال زوج
خوششانس ایمی هیدمن و نیک نانون  ۲۴-ساله -که
در دانشکده موسیقی همکالسی بودندآهنگ معروف
را دوباره اجرا کردند و فیلم آن در سایت یوتیوب قرار
دادن��د .آن آهنگ از آوریل  ۲۰۱۱که در اینترنت قرار
گرفت تاکنون  ۶۸میلیون بازدیدکننده داشته است و
این باعث شد فقط یک ماه پس از اجرای آن ،شرکت
معتبر اپیک رک��وردر قراردادی یک میلیون دالری با
این زوج امضا کند .حاال اولین اثر حرفهای آنها منتشر
شده و البته جز پرفروشترین آثار روز است.
جاس��تین بیبر خوانن��ده نوج��وان آمریکایی هم
موفقی��ت و حضورش در فهرس��ت فوربس را مدیون
یوتیوب و البته مادرش است .مادرش از خواندن او در
خانه فیلم میگرفت و آنها را برای دوستان و آشنایان
در یوتی��وب قرار م��یداد .یک مدیر هن��ری باهوش
فیلمهای محبوب بیب��ر را در اینترنت دید و با او قرار
داد بس��ت .بیبر در طول دو سال گذشته حدود ۱۰۸
میلیون دالر درآمد داشته است.
البته فقط موسیقیدانان از یوتیوب سود نبردهاند.
در سال  ۲۰۰۹فد آالوارز ،جوان اهل اروگوئه به کمک
جلوهه��ای وی��ژه کامپیوتری فیلمی کوت��اه از حمله
روبوته��ا به زمی��ن س��اخت و آن را در یوتیوب قرار
داد .فیلم او که فقط  ۳۰۰دالر خرجش ش��ده بود در
یوتیوب به ش��دت محبوب شد و فقط چند روز بعد،

کرد .گروپن چیس�ت؟ گروپن نوع خاصی از خرید و فروش را ترویج میکند :در این
نوع خرید كاالیی با تخفیف بسیار باال برای مدت محدودی برای فروش بر روی سایت
قرار میگیرد و اگر تعداد مشخصی از بازدیدكنندگان سایت از آن كاال سفارش دهند،
آن سفارش قطعی شده و كاالهای سفارش داده شده برای خریداران ارسال میشود.
و نتیجه سرمایهگذاری لفکفسکی؟ او امسال با سرمایه خالص حدود  ۳میلیارد دالر
وارد فهرست میلیاردرهای فوربس شد .آنها تنها کسانی نیستند که به صورت آنالین
میلیاردر ش�دهاند و راه برای بقیه هم باز اس�ت .در این میان مجله فوربس پنج راه
دیگری را نش�ان داده که به کمک آن میشود میلیاردر شد .بعضیهایش به درد ما
نمیخورد اما خب… ممکن اس�ت با خواندن یک�ی از اینها ایدهای تازه به ذهنتان
برسد .پس حتما این گزارش را بخوانید.

از یک استودیوی معروف فیلمس��ازی در هالیوود به
او ایمیل زدن��د و او را با قراردادی  ۳۰میلیون دالری
استخدام کردند.
پس اگر واقعا هنرمند باشید نباید از نداشتن پارتی
یا موقعیت مناس��ب گله کنید .دنیای آنالین جدید
موقعیتی بینظیر در اختیار افراد پراستعداد قرار داده
است .پس ناله نکنید و دست به کار شوید.
یک نکته دیگر :گاهی اوقات برای مش��هور شدن
حتی نیاز نیس��ت هنرمند باشید .اگر شانس بیاورید
میتوانید از فیلمی که از کودکتان یا گربهتان گرفتهاید
پول خوبی به جیب بزنید .وقتی تعداد بینندگان فیلم
ش��ما در یوتیوب باال میرود ،یوتیوب با ش��ما تماس
میگیرد و به شما درخواست شراکت میدهد :یعنی
روی فیلم شما آگهی پخش میکند و نیمی از درآمد
آن نصیبتان میشود.
اگر فروشندهاید...

در اینترن��ت به کم��ک س��ایتهایی مثل ئیبی
( )eBayمیتوانی��د اجناس دس��ت دوم خ��ود را به
دیگران بفروش��ید و پولی به جیب بزنید .اما از این راه
هم میشود میلیونر شد .مثال خانم سوفیا آماموروسو
که چندین سال لباسهای شیک و خاص قدیمی را
در ئیبی فروخت و کلی طرفدار پیدا کرد .او باالخره وب
س��ایت خودش را راه انداخت و حاال فروشگاه او ۱۳۰
میلیون دالر میارزد و پیشبینی میشود امسال ۱۲۸
میلیون دالر فروش داشته باشد.
ای��ن روزها گزینههای فراوانی برای خرید و فروش

آنالین وجود دارد و بعضی از آنها بر خالف ئیبی کامال
تخصصیاند .مثل سایت اتسی که میتوانید اجناس
قدیمی و دستس��از خود را در آن به فروش برسانید
و گاهی اوقات اگر جنستان خریداران زیادی داش��ته
باش��د رقابت آنها میتواند پول خوبی را روانه جیب
شما بکند .پس حتی نداشتن سرمایه و مغازه نمیتواند
بهانه خوبی برای کار نکردن باشد.
اگر همیشه دوربین دستتان است...

روزانه حدود  ۳۷۵میلیارد عکس گرفته میشود و
هر دقیقه  ۷۲ساعت فیلم در یوتیوب قرار داده میشود.
از ای��ن عکسها و فیلمها در جاه��ای دیگری به جز
یوتیوب میشود پول درآورد .پایا سایت تازه تاسیسی
اس��ت که در آن کاربران عکسها و فیلمهای خود را
برای ف��روش قرار میدهند .به آن ئیبی رس��انههای
دیجیتال میگویند و عکاس��انی آمات��ور و حرفهای از
سراسر دنیا در آن عضویت دارند .شما میتوانید عکس
و فیلم خود را در این س��ایت به دیگران بفروش��ید و
سایت  ۲۰درصد قیمت نهایی را به عنوان کمیسیون
برمیدارد .اگر شما عکسی خبری داشته باشید که به
درد روزنامه یا مجلهای بخورد یا عکسی که مورد توجه
یک آژانس تبلیغاتی قرار بگیرد آنوقت است که پول
خوبی به جیب خواهید زد.گامرد تازه تاسیس دیگری
است که در آن میتوانید هر چیزی را که خلق کردهاید
به فروش برس��انید :این اثر میتواند یک کتاب باشد،
یک آهنگ یا یک برنام��ه کامپیوتری .گامرد فقط ۵
درصد حق کمیسیون میگیرد.

راز من این است:
پیشبینینمیکنم
استراتژی میلیاردر روسی برای ضربه نخوردن از اقتصاد بیثبات دنیا

اگر خوب مینویسید...

احتماال باور نمیکنید که تعدادی از وبالگنویسها
نوشتههایشان را به قراردادهایی چند میلیون دالری
تبدیل کردهان��د .اول باید بدانید ک��ه اکثر اینگونه
خوششانسیها نصیب وبالگنویسان انگلیسیزبان
میش��ود .دوم اینکه اص��وال وبالگهای تخصصی
هس��تند که به فروش میروند پس بهتر است فقط
در یک حوزه بنویس��ید .مثال در س��ال  ۲۰۰۸جانز
وو بنیانگ��ذار وب�لاگ مال��ی Bankaholic.com
س��ایت خود را به موسسه بنکریت فروخت و حدود
 ۱۵میلیون دالر به جیب زد .یا سایت تکنولوژیک و
معروف تک کرانچ که در سال  ۲۰۱۰توسط AOL
به مبل��غ  ۳۰میلیون دالر خریداری ش��د و مایکل
آرینگتون بنیانگ��ذارش را به مردی ثروتمند تبدیل
کرد.
گاهی اوقات حتی خاطرهنویس��ی در وبالگ هم
جواب میدهد و شخص میلیونر میشود .همین چند
وقت پیش یکی از شبکههای بزرگ تلویزیونی حق
پخ��ش خاطرات یک وبالگنوی��س را خرید و از آن
یک س��ریال موفق ساخت و دو طرف به پول خوبی
رسیدند.
اگر نمیخواهید چیزی بفروشید...

مننمیتوانم
پیشبینی کنم چه
چیزی در آینده رخ
میدهد ،پس تالش
بیهودهنمیکنم.
به جای آن روی
چیزهاییتمرکز
میکنم که توانایی
کنترلشان را دارم.
البته همه ما درباره
آینده فکر میکنیم.
اما باید با واقعیت
روبهرو شویم و
خودمان را گول
نزنیم

نگر
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آیا دوست ندارید وسایلتان را در اینترنت بفروشید
ام��ا میخواهید از آنها پول��ی به جیب بزنید؟ خب
در اینترنت برای ش��ما هم فرصتهایی وجود دارد.
س��ایت  Airbnbبه صاحبان خانهها اجازه میدهد
که خانهشان را برای مدت کوتاهی -مثال یک هفته-
به دیگران اجاره بدهند و خودشان مثال به مسافرت
بروند .در میان این خانهها از پنتهاوسهای باشکوه
تا اتاقهای کوچک دیده میشود و این یعنی برای هر
بودجهای خانه پیدا میشود .افراد باهوشی به کمک
همین س��ایت پول خوبی به جی��ب زدهاند .مثال به
گزارش فست کامپنی ،یک زوج آمریکایی در یک سال
 ۲۶هزار دالر از این سایت پول درآوردند و توانستند
اقساط خانهشان را پرداخت کنند! سایتهای دیگری
ه��م وجود دارد که به کم��ک آنها اتومبیل خود را
ب��رای مدت کوتاهی کرایه میدهند و حتی س��ایت
کرایه دادن دوچرخه هم وجود دارد .البته فکر نکنید
که میتوانید با کرایه دادن دوچرخهتان میلیونر شوید.
میانگین کرایه دوچرخه در هر روز چیزی حدود ۱۰
دالر است!

الکسی مورداشوف  ۴۶ساله است و ثروتمند شماره
 ۴۵لیس��ت فوربس .ساکن مسکو اس��ت و حدود ۱۵
میلیارد دالر ثروت دارد .با اینکه در نقاط مختلف دنیا
سرمایهگذاری کرده اما آنچنان نگران اخبار روزنامهها
نیس��ت و زیاد وقتش را با ای��ن چیزها تلف نمیکند.
خ��ودش میگوی��د« :آن بیرون کلی ریس��ک وجود
دارد .هر روز کلی خبر منتش��ر میشود .مثال یک روز
اخبار انتخابات یونان سیگنالهای مثبتی میفرستند
و روز بعد اوضاع بد بدهیهای اس��پانیا اوضاع را خراب
میکن��د ».مورداش��وف صاحب سوراس��تال ،یکی از
بزرگترین کارخانههای فوالد دنیا در روسیه است.
سوراس��تال ماه گذش��ته یک و نیم میلیارد برای
مدرنیزاس��یون یک کارخانه فوالد معروف قدیمی در
دیترویت آمریکا سرمایهگذاری کرد .یک و نیم میلیارد
دالر در دوران رک��ود اقتص��ادی پول فراوانی اس��ت و
تصمیم مورداش��وف ریسک بزرگی به حساب میآید،
اما او نظر دیگری دارد« :اگر اوضاع اقتصاد دنیا خرابتر
شود  -یعنی یورو سقوط کند و اروپاییها نتوانند بحران
بدهیهای دولتی را حل کنند  -نه فقط فروش فوالد در
اروپا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت ،که به کل وضعیت
سرمایهگذاری در جهان آسیب جدی خواهد رسید .و
فوالد هم یک ابزار سرمایهگذاری است».
این میلی��اردر روس ادامه میدهد« :من نمیتوانم
پیشبینی کنم چه چیزی در آینده رخ میدهد ،پس
ت�لاش بیهوده نمیکنم .به ج��ای آن روی چیزهایی
تمرکز میکنم که توانایی کنترلشان را دارم .البته همه
ما درباره آینده فکر میکنیم .اما باید با واقعیت روبهرو
شویم و خودمان را گول نزنیم .مثل یک بیماری کشنده
یا مرگ یکی از عزیزانتان باید با آن کنار بیایید :ما باید
بپذیریم که فعال و با توجه به علم و دانش کنونی بشر،
نمیتوانیم آینده را درس��ت پیشبینی کنیم .بیشتر

پیشبینیها اشتباه از آب در میآید چون نه علم آن را
داریم و نه اقتصاد و سیاست دنیا قابل پیشبینی است.
همهچیز آنقدر س��ریع اتفاق میافتد و سریع تغییر
روند میدهد که نمیتوانید یک گوشه بنشینید و برای
پیشبینی اوضاع وقت بگذارید».
راه حل این میلیاردر روسی چیست؟ «پس فقط یک
راه چاره میماند .اگر میخواهید موفق شوید باید یک
طرح تجاری بریزید که انعطافپذیر باشد .وقتی مطمئن
شدید که در مسیر درست قرار گرفتهاید آنوقت همان
راه را با قدرت ادامه بدهید اما انعطاف داش��ته باشید.
خیلی سریع تاکتیکها را تغییر دهید ،یعنی بعد از رخ
دادن وقایع ،تصمیم س��ریعی بگیرید ،نه اینکه تالش
بیحاصلی داشته باشید که وقایع را پیشبینی کنید.
این امکان ندارد .پس از تصمیمگیریهای تازه و سریع
نترسید چون در دنیای کنونی چارهای جز این ندارید.
دنیای اطراف تغییر میکند پس ما باید بتوانیم هزینهها
را ب��ا توجه به آن تنظیم کنیم .این یعنی یک چالش
روزانه».
مورداشوف یک پیش��نهاد دیگر هم دارد« :ما باید
چیزی تولید کنیم که همه به دنبالش باشند .مثال ما در
سوراستال فوالد سبکی تولید میکنیم که شرکتهای
خودروسازی به شدت خواهان آن هستند چون به آنها
کمک میکند اتومبیلهایی بسازند که باعث کاهش
مصرف س��وخت میش��ود .اگر ما ف��والد با کیفیتتر
بس��ازیم مش��تریانمان هم محصوالت باکیفیتتری
خواهند داشت پس پاداش بیشتری به ما خواهند داد.
وقتی کیفیت باال باشد در فراز و نشیبهای اقتصاد دنیا
کمت��ر ضربه خواهیم خورد و کارمان ثبات بیش��تری
خواهد داشت .این یعنی جایگاه بهتری در بازار خواهیم
داشت .قوی بودن و انعطاف داشتن راز ماست .درست
مثل فوالدی که تولید میکنیم».
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اول بودن ،آسان -اول ماندن ،سخت
کافه

تجربه غربی

چندی پیش خبری منتشر شد راجع به
ورشکستگی شرکت کهنسال و بزرگ «کداک» با بیش از  ۱۳۰سال سابقه
احسان پاکنژاد :لنین میگفت کاپیتالیس�م حتی حاضر است طناب دار خودش را
هم در ازای پول به ش�ما بفروش�د .شاید لنین واقعا این جمله را نگفته باشد ،اما این
عبارت واقعا یک حقیقت است .کاپیتالیسم همیشه تکنولوژیهایی اختراع میکند
که در نهایت به نابودی خودش می انجامند .شرکت ایستمن کداک یکی از نمونههای
صحت این جمله قصار است .این ش�رکت یکی از اولین دوربینهای دیجیتال را در
سال  ۱۹۷۵اختراع کرد .سپس تکنولوژی دیجیتال بوسیله اسمارت فون ها به شدت
گس�ترش پیدا کرد و حتی از خود دوربینهای دیجیت�ال هم جلو زد .نهایتا همین
دیجیتال بود که کداک را به نابودی کش�اند .گفتن این جمله ،اکنون ش�اید عجیب
به نظر برس�د اما ش�رکت کداک ،گوگل زمان خودش بود .این شرکت در سال ۱۸۸۰
اعالم موجودیت کرد و به زودی یکی از پیشروان تکنولوژی و نوآوران بازاریابی زمان
خودش شد .در سال  ۱۸۸۸شعار این شرکت این بود« :شما کافی است دکمه را فشار
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در هفت��ه های اخیر ش��ایعات زیادی در ش��هرک
روچس��تر (مقر اصلی ش��رکت ک��داک) در نیویورک
پیچیده بود که شرکت باید سهام خود را بفروشد وگرنه
با ورشکس��تگی روبرو خواهد ش��د .حتی دو شکایتی
هم که این ش��رکت به قصد گرفتن خسارت از اپل و
اچتیس��ی بابت نقص بعضی از پتنت های کداک ،به
دادگاه ب��رده بود ،گرچ��ه اندکی به خوش بینها امید
بخشید ،اما راه به جایی نبرد .کداک مدتها در رقابت
با فوجی فیلم رقیب دیرینهاش بود .هر دو شرکت کامال
مش��هور بودند .هر دو در بازارهای کشورش��ان فروش
خوبی داش��تند .کداک در آمریکا میفروخت و فوجی
فیلم در ژاپن.
با گذش��ت سالها هر دو شرکت دیدند که صنعت
فروش فیلمهای قدیمی ش��ان رو به افول است .اما در
این میان کداک هیچ تالشی برای همراه شدن با موج
جدید تکنول��وژی دیجیتال نکرد ،در حالی که فوجی
فیلم صنعت خ��ود را به تکنولوژی جدید تجهیز کرد
و موفق شد س��ود خود را به  12و شش دهم میلیارد
دالر برساند ،در حالی که در آن سال کداک فقط ۲۲۰
میلیون دالر س��ود داش��ت .اما با اینک��ه هر دو دیدند
تغییرات در راه هس��تند ،چرا این دو ش��رکت اینقدر

دهید و بقیه کارها را به ما بس�پارید».در سال  ۱۹۷۶این شرکت  ۹۰درصد فیلمهای
عکاسی و  ۸۵درصد دوربینهای آمریکا را تامین میکرد .تا دهه  ۱۹۹۰همیشه جزو
پنج برند برتر جهانی بود .اما در پایان روز س�فید کداک ،ش�ب سیاهی آمد .با ورود
عکس برداری دیجیتال و جایگزین ش�دن آن با فیلم و از طرف دیگر ورود اسمارت
فون ها و جایگزین شدن آنها با دوربینها دوران سخت کداک آغاز شد .این شرکت
در سال  ۱۹۹۶سود ساالنه  ۱۶میلیارد دالر و در سال ۱۹۹۹سود دو و نیم میلیارد دالر
داشت .پیش بینی میشد که این شرکت در سال  ۲۰۱۱حدود شش و دو دهم میلیارد
دالر سود داشته باشد ،اما این انتظارها برآورده نشد و ضرردهی بیشتر و بیشتر شد.
در سال  ۱۹۸۸کداک بیش از  ۱۴۵هزار کارمند در سراسر دنیا داشت ،اما در آخرین
ش�مارش این تعداد از یک دهم هم کمتر ش�ده اس�ت .فروش این شرکت حدود ۹۰
درصد نسبت به سال گذشته کمتر شده بود.

متفاوت رفتار کردند؟
لری متس��ون ،یکی از مدی��ران اجرایی کداک که
اکنون در دانش��گاه سیمون روچس��تر درس میدهد،
به یاد آورد که ش��رکت در سال  ۱۹۷۹برنامه ای برای
تغییر محصول از فیلم به دیجیتال داشت .در این برنامه
ابتدا باید دولت همکاری الزم را انجام میداد ،س��پس
ساختارهای کارخانه تغییر میکرد و در نهایت بازار با
تکنولوژی جدید هماهنگ میشد .این برنامه پیشبینی
میکرد ش��رکت تا س��ال  ۲۰۱۰به تکنولوژی جدید
تجهیز شود .همچنین فوجی فیلم نیز در دهه ۱۹۸۰
متوجه شد ،آینده در دستان دیجیتال است .این شرکت
سه استراتژی (نقشه) مختلف برای دست یابی به آن
کشید .۱ .تا آنجایی که میتوانست از فیلمها (عکاسی)
پ��ول در آورد .۲ .برای تغییر از فیلم به دیجیتال آماده
ش��ود .۳ .خطوط جدید تولی��د را طراحی کند .هر دو
شرکت میدانستند که صنعت عکس برداری دیجیتال
سود چندانی ندارد .به قول آقای متسون «میدانستیم
ک��ه دلیلی ندارد برای تبدی��ل صنعت قدیمی که هر
فیلم اش  ۷۰سنت قیمت داشت به صنعت جدید که
سود چندانی نداشت ،عجله کنیم ».اما هر دو شرکت
میدانستند که باید با شرایط جدید سازگار شوند .در

این میان کداک فقط کمی کندتر عمل کرد.
فرهنگ از خود راضی بودن کداک

قدرت زیاد کداک (تحقیقات با هزینه های هنگفت،
سرمایه گذاری زیاد در تولید و نفوذ خوب در بازار) او را
ب��ه یک انحصارطلب از خود راضی تبدیل کرده بود که
خطرات روبروی خودش را نمیدید .فوجی فیلم از این
نقطه ضعف او استفاده کرد و با به عهده گیری اسپانسری
(حمایت مالی) مس��ابقات المپیک  ۱۹۸۴لسآنجلس
ضربه مهلکی به کداک وارد کرد .با مطرح شدن فوجی
فیلم و قیمت ارزانتر فیلمهای آن ،فوجی حمله گسترده
ای به بازارهای کشور کداک (آمریکا) آغاز کرد.
المپیک ابتدا به کداک پیشنهاد اسپانسری داده بود.
پیشنهاد المپیک این بود در صورتی که کداک  ۴میلیون
دالر ب��ه المپی��ک کمک کند ،به عنوان اسپانس��ر این
مسابقات معرفی خواهد شد .در آن زمان کداک حاکم
بالمنازع صنعت فیلم در آمریکا بود .پس کامال و با حالت
از خود راضی پیش��نهاد را رد ک��رد و گفت که بیش از
یک میلیون نخواهد داد .المپیک پیشنهاد یک میلیونی
کداک را قبول نکرد و پیشنهاد چهار میلیونیاش را به
فوجی فیلم داد که فوجی بالفاصله دو دستی پیشنهاد
را چسبید .فوجی تا قبل از آن زمان در آمریکا شناخته

برخالفانسانها،
شرکتها از نظر
تئوریمیتوانند
تا ابد زنده بمانند.
اما بسیاری از
آنها در جوانی
میمیرند،چون
دنیایشرکتها
بر خالف دنیای
انسانها ،پر از
جنگ برای بقا
است و اگر نتوانی
بر رقبایت پیروز
شوی ،آنها بر تو
چیره خواهند شد

نگر
آینده
شماره سیزدهم  /خرداد و تیر 91

شده نبود و به ناگاه به یک برند شناخته شده تبدیل شد .به جای فیس بوک ،کداک را میش��ناختیم .مدل کاری بازسازی ش��رکت کرد تا هزینه تمام شده محصوالت
کداک باید پیشنهاد المپیک را قبول میکرد ،نه به این شرکت کداک اصطالحا مانند مدل کاری تیغهای ریش کاهش یابد ،توزیع کنندههای اضافی از سیستم خارج
خاطر که فروش او در آمریکا بیشتر شود (و بیشتر هم تراش��ی بود .به این معنی که کداک دوربینهای خود را شوند ،آزمایشگاهها تجهیز شوند و مدیران و محققان
نمیش��د) بلکه به این دلیل که اجازه ورود فوجی را به ارزان میفروخت ،در عوض با گران فروشی فیلمهای این جدید به خدمت گرفته شوند .وی میگوید «صرف این
آمریکا ندهد .کداک به سرعت متوجه اشتباه خود شد و دوربینها ،سود خود را تامین میکرد .مانند شرکت ژیلت هزینه تجربه دردناکی بود ،اما اگر وضعیت را تصحیح
با اسپانسری المپیک  ۱۹۸۸سئول سعی در جبران آن که بیش��تر از فروش تیغهایش س��ود میکند .این مدل نمیکردیم ،هیچ کدام در این شغل زنده نمیماندیم .ما
اش��تباه بر آمد .اما آن اشتباه هیچ گاه جبران نشد زیرا فروش در دوربینهای دیجیتال امکان پذیر نبود .گرچه باید مدل کاریمان را بازسازی میکردیم».
تغییر اصولی که پیشینیان آقای کاماری (کسانی
فوجی وارد آمریکا ش��ده بود و خیال رفتن هم نداشت .کداک سیاس��ت خود را تغییر داد و سعی کرد از طریق
در این میان کمکم اهمیت تبلیغات برای ش��رکتهای فروش خود دوربینهای دیجیتال سود خود را تامین کند ،ک��ه او را بر س��ر کار آورده بودند) تعیین کرده بودند،
بزرگ مشخص شد ،پس سایرین هم داخل گود پریدند اما چند س��ال بعد ب��ا ورود دوربینهای موبایلها همین یک تابو (عمل منع ش��ده) بزرگ در ژاپن به حس��اب
و برای مثال کوکاکوال اسپانس��ری جام جهانی فوتبال سود هم از کداک گرفته شد .کداک در پیشبینی رفتار میآمد .فرهنگ قدیم��ی و مخالف تغییر حاکم برای
 ۱۹۹۰را به عهده گرفت .دلیل دیگر کندی تغییرات در خریداران نیز اش��تباه کرد .او فکر میکرد طبقه متوسط موسسات ژاپنی نیز ناخواس��ته به آقای کاماری برای
کداک به مدیریت آن برمی گشت .رزابال ماس کانتر از جامع��ه به جای خرید دوربینهای دیجیتال گران ،هنوز انجام تغییرات کمک کرد .س��هامداران ژاپنی توجه و
دانشگاه هاروارد و مشاور شرکت کداک میگوید :وجود از دوربینهای قدیمی استفاده کنند .گرچه آنها مدتی مقاومتی در برابر تغییرات نکردند و تحمل خوبی برای
یک شهرک که تمامش کارمندان آن شرکت باشند ایراد فروش داش��تند ،اما جذابیت و آسانی کار با دوربینهای انجام هزینه های گزاف توسط شرکتشان داشتند .در
بزرگی بوجود آورده بود .اینکه مدیران شرکت که در این دیجیت��ال به زودی هم��گان را به خود جذب کرد .حتی حالی که در فرهنگ ش��رکتهای آمریکایی تغییرات
شهرک (روچستر) زندگی میکردند ،به ندرت با مردم بس��یاری از افرادی که عالقه ای به عکاسی هم نداشتند ،فراوان اس��ت و سهام داران آمریکایی توجه فراوانی به
ع��ادی در تماس بودند و انتق��ادی دریافت نمیکردند .به دوربینهای دیجیت��ال رو آوردند .مدیریت کداک نیز این مسائل داشته و صبر و حوصله کمتری دارند .جالب
حتی پس از اینکه کداک تصمیم گرفت شعبههایی در منقطع بود .اس��تراتژی (برنامه های آینده) این ش��رکت اینجاس��ت که کداک دقیقا مانند یک شرکت قدیمی
جاهای دیگر بزند ،س��الها طول کشید تا اولین شعبه هر چند سال یک بار با ورود رئیس جدید تغییر میکرد .مقاوم به تغییرات ژاپنی عمل کرد و فوجی فیلم مانند
آنتونیو پرز آخرین رئیس شرکت که در سال  ۲۰۰۵شروع یک شرکت «دوست دار تجربه جدید» آمریکایی.
تاسیس شد که گرچه کمک خوبی بود اما کافی نبود.
بد شانسیهای کداک هم نقش مهمی داشت .کداک به کار کرد ،تصمیم گرفت شرکت را روی پرینت تصاویر
آقای کاماری میگوید او احساس دوگانه «خوشحالی
انتظار داش��ت با دانشی که از آزمایش��ات روی هزاران دیجیتال متمرکز کند .همچنین پرز در راستای تولید پول و ناراحتی» درباره «رقیب قدیمی و بزرگش» میکند.
ماده ش��یمیایی برای ساخت فیلم ،اندوخته بود ،بتواند دست به فروش سهام و شکایت کردن از اپل زد.
البته او اشاره ای هم به از خود راضی بودن کداک هم
یک کارخانه تولید دارو بزند .اما این تالش با شکس��ت
این طور نیس��ت که فوجی چنین مشکالتی را در کرد .وی گفت :این ش��رکت در حال فروپاشی بود ،اما
روبرو ش��د و پروژه در دهه  ۱۹۹۰فروخته شد .فوجی تغییر از فیلم به دیجیتال تجربه نکرده باش��د .در ابتدا بیش از حد به خود و برند خود اطمینان داش��ت و راه
فیلم در این کار موفقتر بود .فیلم عکاس��ی و پوس��ت مردان قدیمی تولید کننده فیلم در برابر تغییر مقاومت آسان (تغییر نکردن) را برگزید .آقای کاماری میگوید:
انسانها ساختار مشابهی دارند .هر دو از الیه ای تشکیل کردند .اما در نهایت ش��یگتاکا کام��اری (رئیس فعلی در س��الهای  ۲۰۰۰کداک س��عی کرد به جای صرف
شدهاند که در ترکیب با اکسیژن خراب ،خشک و پژمرده ش��رکت) حرف خود را به کرسی نشاند .او آن مردان را زمان و انرژی برای تغییرات در خود ،شرکتهای دارای
(اکسید) میشود .فوجی فیلم مجموعه ای از  ۲۰۰هزار «تنبل» خواند و توصیه کرد در برابر یورش موج بزرگ تکنولوژی جدید را بخرد .اما نتوانس��ت به تولید کافی
ماده شیمیایی داشت که از این تعداد  ۴هزار آن خواص «دیجیتال» آماده باش��ند .او توانس��ت تغییرات را بین دست یابد .هدف اصلی کداک ،شرکتی دیجیتال بود،
آنتی اکس��یدان داشتند .پس ش��رکت یک خط تولید  ۲۰۰۰تا  ۲۰۰۳به انجام برساند.
اما خرید چند ش��رکت کوچ��ک برای حمایت چنین
شرکت بزرگی کافی نبود.
محصوالت آرایش��ی راه انداخت و ن��ام آن را Astalift
گذاش��ت .این شرکت در آس��یا فروش خوبی داشت و
آیا کداک میتوانس��ت از وضعیت فعلی جلوگیری
صعود فوجی فیلم
امسال یک شعبه هم در اروپا تاسیس کرد.
فوجی فیلم برای س��وار ش��دن بر م��وج تغییرات ،کند؟ بعضی میگویند که این شرکت میتوانست مانند
فوجی فیلم همچنین به دنب��ال تکنولوژیهای تازه هزینههای گزافی را پرداخت .این شرکت از سال  ۲۰۰۰اینتل سراغ تولید دوربینهای اسمارت فون برود ،با این
هم بود .برای مثال این ش��رکت فیلمهای نوریای برای در  ۴۰کارخانه حدود  ۹میلیارد دالر هزینه کرد .در یک تفاوت که برند او کامال شناخته شده بود و مورد اعتماد
نمایشگرهای ال سی دی میسازد .این تکنولوژی از سال ب��ازه  ۱۸ماهه آقای کاماری  ۳.۳میلیارد دالر را صرف مردم .اما کانون و س��ونی که بهتر میتوانستند چنین
کاری انج��ام دهند هم ،چندان موفق به
 ۲۰۰۰تاکنون  ۴میلیارد دالر برای وی سود
چنین تغییری نشدند.
دهی داشته است .فوجی تنها شرکتی است
داستان یک رقابت
برخالف انس��انها ،ش��رکتها از نظر
که چنی��ن فیلمهایی که ب��ه بهبود تصویر
ناگفت�ه نماند ،ک�داک و فوجی در میدان رقابت تالشهای ف�راوان و قابل
تئ��وری میتوانند تا اب��د زنده بمانند .اما
گوش��ههای صفح��ه در الس��یدی کمک
تقدیری کردند .کلی کریستینس�ن صاحب نظر اصول تجارت میگوید «این
بسیاری از آنها در جوانی میمیرند ،چون
میکنند را میسازد و ۱۰۰درصد این بازار را
دو شرکت کار سختی در برابر یکدیگر داشتند .تا به حال شرکتهای دیگری
دنیای شرکتها بر خالف دنیای انسانها،
در اختیار دارد .جرج فیشر که ریاست کداک
ندی�دهام ک�ه این چنین برای س�بقت از هم تالش کنن�د .ناگهان تکنولوژی
از  ۱۹۹۳تا  ۱۹۹۹به عهده داش��ت ،تصمیم
پ��ر از جنگ برای بقا اس��ت و اگر نتوانی
جدید و کامال متفاوت�ی آمد و رقابت در زمینه های قدیمی را کنار زد ».آقای
گرفت ب��ه جای ن��وآوری در صنع��ت مواد
بر رقبایت پیروز شوی ،آنها بر تو چیره
کریستینسن توضیح میدهد« :این طور فکر نکنید که اشتباه کداک در دیر
ش��یمیایی ،باید در زمینه عکاسی پیشرفت
خواهند شد .فوجی فیلم تاکتیک خود را
تجهیز شدن به صنعت دیجیتال به این دلیل رخ داد که مدیرانش روی صندلی
به خوبی تغییر داد و زنده ماند .فیلم که
کند .او تنظیمی اتخ��اذ کرد تا دوربینهای
راحتی ش�ان چرت میزدند .بلکه یک س�ونامی بزرگ در راه بود و آنها فقط
 ۶۰درصد س��ود فوجی را در سال ۲۰۰۰
دیجیتالش��ان قابلیت به اش��تراک گذاشتن
کمی دیرتر به خود جنبیدند ».وی میگوید« :بس�یاری از ش�رکتهای بزرگ
تش��کیل میداد ،اکنون مرده اس��ت .اما
آنالین عکسها را داشته باشند .یک رئیس
حتی با شوکهای خیلی کوچکتر از بین میروند .برای مثال چند دهه پیش
خطوط تولید جدی��دی را زنده کرده که
عالی میتوانس��ت این ایده ناب را به چیزی
 ۳۱۶فروش�گاه زنجیره ای وجود داشت و فقط  Dayton Hudsonتوانست
ش��رکت را میگردانند .کداک هم مانند
مثل فیس بوک تبدیل کند .اما آقای فیشر
خودش را با دنیای مدرن س�ازگار کند ،چون کال ش�رکت را از ابتدا و با هدفی
به این اندازه عالی نبود و نتوانس��ت این ایده
بسیاری از شرکتهای قبل خود باالخره
جدید بازسازی کرد .اینجاست که میگوییم فقط تغییرات هوشمندانه میتواند
دورانش به پایان رسید .بعد از  ۱۳۲سال
را جهانی کند .این ایده میتوانست کداک را
ی�ک ش�رکت را به جلو ببرد .ش�رکتها نمیتوانند آینده را ببینن�د و بر آن
تبدیل به عکس قدیمی ش��د که باید به
به قله های موفقیت برساند .فکر کنید ،اگر
اساس تصمیم بگیرند ،فقط باید بر اساس دانش فعلیشان به بهترین راهی که
یادگار به دیوار زد.
آقای فیشر کمی بیشتر تالش میکرد ،االن
میتوانند تغییرات را ایجاد کنند».
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ِ
روایت اعداد
به

کافه

اینفوگرافی

چهارآینده

چگونه تصمیمهایی که امروز میگیریم ،آینده را تغییر میدهند
چند نفر آدم میتوانند روی زمین زندگی کنند؟ دانشمندان زیادی سعی کردهاند این
نتایج متفاوتی رسیدهاند که بسیار از همدیگر دورند .آنتونی
رقم را حس�اب کنند و به
ِ
قرنهفدهمیِ ،
سقفنهاییراسیزدهمیلیاردوچهارصدمیلیون
َفنلووِنهوک،زیست
شناس ِ
ِ
پژوهشگران
اعالم کرد؛ سال  1967سی .تی .دُویت ،استا ِد بیوشیمی ،گفت هزار میلیارد.
ِ
ِ
نهایت جمعیتی که زمین
پاسخ قطعی و واحدی در کار نیست.
امو ِر جمعیت االن میگویند
ِ
زندگیاینتعدادخواهدداشت،بستهبهتصمیمهای
میتواندپذیرایشباشدوکیفیتیکه
ِ
زیستی اکنون است .مؤسسهی تِلوس ،سازمانی غیرانتفاعی که عمدهی
سیاسی و محیط
ِ
دیابی پدیدههای طبیعی و طرحهای انسانی است ،پیشبینیهای بسیار
تمرکزش بر َح
ِ
مفصل و محققان�های در این باره کرده که نتیج هتصمیمهای امروزی که میگیریم ،چه

ِ
جمعیتجهان
در سال
 2011به

هفتمیلیارد
نفر رسید.

جمعیت(بهمیلیارد)
سیاس��تگزاریها در زمین ه خانواده ــ که هم ه الیههای
ِ
ِ
رش��د
فرایند
اجتماع��ی را در ب��ر میگیرند ــ به مهارِ
ِ
جمعیت
بدون چنین اقداماتی
جمعیت کمک میکنندِ .
جهان ممکن است از دهمیلیارد هم فراتر برود.

2100

2050

9/3

9/1

8/4

8/7

10/2

9/5

7/3

8/1

2025
نیروی بازار

7/9
اصالحسیاستها
ِ

7/8
جهاننظامی
ِ

نگر
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8/1
تحولعظیم
ِ

7/6

سازی کامپیوتریای که تِلوس انجام داده ،با طرحهایی از رشدِ
خواهد بود .پُلاستار ،شبیه
ِ
سازمان ملل و ِ
ِ
بانک جهانی آغاز میشود
تحقیقات
جمعیت و اقتصاد مطابق با یافتهها و
ِ
ِ
ِ
عامل دخیل در
مختلف پیشرو بر صدها
پیمودن مسیرهای
تأثیرات
تحلیل
و سپس به
ِ
ِ
ِ
ِ
کارایی زمین ،و آلودگیهای
مصرف انرژی ،ب�اروری و
زندگی بش�ر میپردازد ،از جمله
ِ
ِ
نتایج این شبیهسازی نشان میدهند سیاستگزاریهای امرو ِز ما چهطور
زیستمحیطی.
ِ
ِ
قرن آینده در جهانی دلپذیر خواهند زیست یا
تعیینکنند ه این خواهند بود که
جمعیت ِ
مدیرعامل مؤسسهی تِلوس،
معاون
گرفتا ِر پَستی و کمبودها خواهند بود .ریچارد روزِن،
ِ
ِ
انتخاب یکی از مسیرهای روشنتر هنوز خیلی دیر نیست« :اما باید همین
میگوید برای
ِ
االن قدم در مسیر گذاشت .دیگر مجالی برای کاهلی نیست».

وضعیتهایمحتمل
نیروی بازار

ِ
وضعیت تجارت و کسبوکار همچون
همیشه خواهد بود ــ اقتصاد رشد
میکند و تکنولوژی پیشرفت .کشورهای
فقیرتر به تعدادِ کارخانههایشان
ِ
مشکالت زیستمحیطی
میافزایند و
جدیتر خواهند شد.

اصالحسیاستها
ِ

تحقق
دولتها بهسرعت گامهایی برای ِ
ِ
ِ
وضعیت
اهداف سازمان ملل در زمینهی
آبوهوا برمیدارند اما ِ
رشد اقتصادی کماکان
عاملتعیینکنند هسیاستهایتازه
مهمترین ِ
باقیمیماند.

جهاننظامی
ِ

ِ
معضالت زیستمحیطی ،اقتصادی ،و اجتماعی
تمام قوا سیستمهای کنونی را به چالش
با ِ
میکِ شند و حکومتها اقتدارگرا میشوند.
ثروتمندان به جاهای امن و آرام پناه میبَرند
و تودههای فقیر را در برهوتهایی خطرناک
حال خود رها میکنند.
به ِ

تحولعظیم
ِ

ارزشهای جوامع از بنیان تغییر میکنند
تا ِ
برابری اجتماعی ،و
حفظ محیطِزیست،
ِ
ِ
اولویت انسانها
همکاری و مشارکت در
و دولتها قرار بگیرند.
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ِ
زمین
نهایت جمعیتی که میتوانند روی سیارهی ما جا بشوند و کماکان
ِ
تأمین غذایشان موجود باشد ،این تعدادند؛ رقم متعلق
زراعی هم برای
ِ
ِ
ژئوفیزیک مؤسس ه پوتزدام در آلمان که کارش
متخصصان
است به
ِ
ِ
تأثیرات آبوهوا است.
پژوهش دربار ه
جهاننظامی
ِ

تحولعظیم
ِ

نیروی بازار

اصالحسیاستها
ِ

کاربریزمینها
ِ
2005
جنگل  30درصد
چراگاه 26درصد
ن کشاورزی 12درصد
زمی 

2100

2050

2025

2100

2050

2025

2100

2025

2050

2050

2100

کمبود آب
تحول
ِ
عظیم

جهان
ِ
نظامی

24
23
21

47

25
24

2050 47

46

23

2100 50

15
12
9
6
3

2100

2050

نیروی
بازار

2025 37

38

2025

0

2005
27

0

2050 2100

این رقم میتواند تا سال  2100به صفر برسد.

س ّمی
زبالههای َ

[میلیاردمیلیاردژول]

300
2025 2050 2100

0

0
2025 2050 2100

-5

2088

50
2025 2050 2100

2049
2071

0

2047

5

7

9

نیروی بازار

11

12

12

اصالحسیاستها
ِ

2

4

8

جهاننظامی
ِ

36

21

14

تحولعظیم
ِ

گازِ طبیعی

2034

ِ
نفت خام

سالی که
منابعطبیعی
ِ
تمام میشوند
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2105

100

ِ
فقیر جوامع بهازای
درصد
سال  2005بیست
ِ
ِ
ِ
درصد ثروتمند12 ،
درآمد بیست
هر یک دالر
ِسنت درمیآوردند .سیاستگزاریها چه تأثیری بر
دستمزدها خواهند گذارد؟

نگر
آینده

2123

5

[میلیاردتُنکربن]

600

15

150

[مقیاس تُن]
ِ

900

20

200

2025

اختالفدرآمدها

منابع طبیعی،
تخصیص
بسته به نحو ه
ِ
ِ

1200

40000

10000

با
مشکل گرسنگی مواجه بودند.
ِ

10

50000

20000

ِ
ِ
جمعیت جهان در سال 2005
درصد
14

1500

60000

30000

شیوعگرسنگی

ِ
ُکسید کربن
یا
دفع د 
ِ

(سرانه)

نیروی بازار
اصالحسیاستها
ِ
جهاننظامی
ِ
تحولعظیم
ِ

اثراتزیستمحیطی
ِ
مصرف انرژی

2025

قدرت خرید

«نگرانی کمبودِ آب» دست و پنجه نرم کنند.
تا  2100وضعیت به حدی خواهد رسید که شاید تا  50درصد جهان با
ِ

اصالح
ِ
سیاستها

مناطق مسکونی2درصد
ِ
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کتابخانه

آنها که از نان شب صرفنظر میکنند تا تلویزیون بخرند
نگاهی به کتاب «اقتصاد فقیر» و رویکردش به آینده برنامههای مقابله با فقر
کتاب «اقتصاد فقیر :بازبینی رادیکال در نحوه مواجهه با فقر در جهان» یکی از استثناهای دنیای
اقتصاد و برنامهریزی کالن است .این کتاب در سال  2011میالدی برنده جایزه نشریه فایننشال تایمز
و گلدمن ساکز به عنوان بهترین کتاب کسبوکار سال شد و تقریبا از کتابهای پرفروش این حوزه
نیز به شمار میرود .نویسندگان این کتاب ،یعنی آبیجیت بانرجی و استر دافلو حدود پانزده سال ،در
مناطق محروم در پنج قاره جهان روی مسئله فقر تحقیق و کار کردند .آنها به دنبال درک مشکالت
خاصی بودند که همراه با فقر پیش میآید و در عین حال میخواستند راه حلهایی عملی برای حل
این مشکالت در آینده نیز پیدا کنند .کتاب آنها رویکردی رادیکال به بازنگری در مسئله فقر دارد اما
راهکارهای ارائه شدهاش تقریبا عملی و اجرایی هستند .منظور نویسندگان از مردم فقیر در این کتاب،
افرادی است که کمتر از  99سنت در روز درآمد دارند.
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بانرجی و دافلو در کتابشان به ابعادی شگفتآور از
مسئله فقر میپردازند :اینکه چرا مردم فقیر برای اینکه
پولی پسانداز کنند از دیگران قرض میگیرند؟ یا اینکه
چرا مردم فقیر به واکسنهای ایمنی حیاتبخشی که
به صورت رایگان در اختیارشان قرار دارد بیتوجهند،
اما برای خری��د داروهایی هزینه میکنند که چندان
هم به دردش��ان نمیخورد؟ یا اینکه چرا مردم فقیر
کس��بوکارهایی را ش��روع میکنند که خودشان هم
میدانند به نتیجه نخواهد رسید؟
تا قبل از انتش��ار کت��اب «اقتصاد فقی��ر :بازبینی

رادیکال در نحوه مواجهه با فقر در جهان» ،بحث درباره
کمکهای جهانی برای مبارزه با فقر شامل دو اردوگاه
مختلف میشد .از یک سو جفری ساکز قرار داشت که
میگفت بزرگترین عاملی که فقرا را فقیر نگه میدارد،
خود فقر است .اگر کمکهای جهانی بتواند آنها را از
دام فقر نجات دهد و جلوی بیماری ،بی تفاوتی و قرض
باال آوردن را در آنها بگیرد ،آنگاه آنها قادر خواهند
بود که خودش��ان مشکالت خودشان را حل کنند .اما
اردوگاه دیگر به رهبری ویلیام ایسترلی-استاد اقتصاد
دانشگاه نیویورک -معتقد بودند که مشکل اصلی ،خود

فقر نیست بلکه نحوه کمکرسانی است .رویکردهای
فعلی در کمکرس��انی باعث میش��وند که فرهنگ
وابس��تگی به کمک ،بیش از گذشته رایج شود و فقرا
هم فقیرتر از همیشه باقی بمانند.
بانرجی و دافلو معتقدند که هردوی این رویکردها به
جای آن که بر شواهد تجربی استوار باشند ،بر گمانهزنی
و بحث و جدل اس��توار بودهاند و مثال کمکهای میلیارد
دالری ب��رای مقابله با فقر در نظر گرفته میش��ود اما به
نتایج و عواقب آنه��ا هیچ توجهی صورت نمیگیرد .به
همین جهت بود که بانرجی و دافلو در چارچوب تحقیقات
شان در انستیتو تکنولوژی ماساچوست (ام.آی.تی) سعی
کردن��د برنامه جدیدی را کلید بزنند .آنها در س��ال
 2003میالدی برنامه «آزمایشگاه کنترل فقر» را کلید
زدند و با یاری همکارانشان بیش از  240مورد آزمایش
در چهل کشور پیاده کردند تا ببینند کدام روشها در
مقابله با فقر واقعا ج��واب میدهد .نتایجی که از این
تحقیقات حاصل ش��د خیلی جالب بود چون نش��ان
میداد اگر قرصهای تصفیه آب یا حتی آموزش رایگان
به ک��ودکان را در اختیار خانوادههای فقیر قرار دهید،
درصد زیادی از آن خانوادهها تمایل زیادی به استفاده

اقتصادفقیر:
بازبینی رادیکال در
نحوه مواجهه با فقر
در جهان
آبهیجیتبانرجی
و استر دافلو
نشر پابلیک افرز
 320صفحه
قیمت 27 :دالر
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از این امکانات نشان نخواهند داد .این بی تفاوتی از نظر برجستهای از دانشگاه ام.آی.تی است چنین استدالل شرایط آن ارائه میدهد و البته گزینههای مقابله با آن
خیلیها گیجکننده است .اما بانرجی و دافلو در جریان میکند که سازمانهای کمکهای بینالمللی تمرکز را نیز روشنتر و واضحتر میکند.
بنابر تحقیقاتی که نتایجش در کتاب « اقتصاد فقیر:
تحقیقات خ��ود فهمیدند که برخ��ی هماهنگیهای زیادی بر مسئله تامین غذا دارند و تشخیص نمیدهند
کوچک در مکانیسمهای ارائه کمک میتواند به شدت ک��ه برای رفع نیازه��ای طبقه فقیر بای��د ترکیبی از بازبین��ی رادیکال در نحوه مواجه��ه با فقر در جهان»
سیاستهای مختلف را مورد توجه قرار بدهند و اینجا منتشر شده است ،دیدگاه بسیاری از اقشار فقیر جامعه
میزان تاثیرگذاری آنها را در آینده باال ببرد.
مثال ارائه کود به نصف قیمت به کشاورزان کنیایی فقط مسئله گرسنگی مطرح نیست .با این ترتیب ،او به این اس��ت که جنبههای مختلف��ی از کیفیت زندگی
اگر در زمان بذرپاشی صورت میگرفت ،چندان موثر نقایص برنامههای فعلی کمک به فقرا در جهان اشاره خود را بهبود ببخش��ند و این فقط ش��امل تامین غذا
نبود زیرا کش��اورزان از زمان برداش��ت محصولشان میکند و تاکید دارد که مسئله تامین غذا خیلی مهم نمیشود .وقتی خانواده فقیری اندکی ثروتمندتر شود،
بردن
آن قدر پول ذخیره نک��رده بودند که بتوانند در زمان اس��ت اما شاید اولویت اول برای فرد فقیر نباشد .مثال حتی با همان درآمد اندک خود نیز به دنبال لذت ِ
بذرپاش��ی ،کود بخرند .اما آنط��ور که دافلر و بانرجی ممکن است خانواده ای در تامین نان شب خود مشکل هر چه بیش��تر از زندگی خواهد بود .بنابراین اگر یک
فهمیدند ،اگر بالفاصله بعد از زمان برداشت محصول ،داشته باشد اما در عین حال اعضای آن خانواده ترجیح س��ازمان جهانی وارد عمل شود و مثال پولی اضافی را
کوپنهای ارائه کود حتی به قیمت واقعی به کشاورزان بدهند سختی بیشتری را تحمل کنند تا یک تلویزیون به منظور تامین غذای یک خانواده فقیر ارائه دهد ،آن
فروخته ش��ود ،وضع کامال تغییر خواهد کرد .در این بخرند .درواقع نیازهای آنها دقیقا منطبق با آن چیزی خانواده لزوما به دنبال خرید غذای بیشتر نخواهد بود،
زمان ،کشاورزان توانایی مالی خرید کوپنهای کود را نیست که س��ازمانهای جهانی و سیاستگزاران کالن بلکه تالش خواهد کرد که غذای خوشمزهتری بخرد.
طبقه فقیر هم مثل هر طبقه دیگری از جامعه ،نیازهای
دارند و در موقع بذرپاشی میتوانند از آن استفاده کنند تصورمیکنند.
بانرجی و دافلو برای بررسی هر چه بیشتر فرضیههای مختلفی دارد و نمیخواهد تمام پولش را صرف حصول
و در نتیجه ،محصول بیشتری نصیبشان خواهد شد
و وضع مالی نس��بتا بهتری پیدا خواهند کرد .درواقع خودشان در مورد فقر ،به کشورهای مختلف جهان سفر اطمینان از آیندهاش کند.
بر این اس��اس بوده که بانرجی و دافلو در کتاب
دافلر و بانرجی به این نتیجه رس��یدند که باید فضای کردند و به نتایج شگفتآوری رسیدند .آنها پانزده سال
اجتماعی-فرهنگی هر کشور و منطقه را در نظر گرفت وقت صرف کردند تا به مناطقی مثل شیلی ،هند ،کنیا« ،اقتصاد فقیر :بازبینی رادیکال در نحوه مواجهه با فقر
و آنگاه استراتژی الزم برای بهبود زندگی مردم فقیر آن اندونزی و بسیاری از کشورهای دیگر بروند و وضعیت در جهان» پیشنهاد کردهاند که سیاستها در عرصه
منطقه را تدوین کرد.
اقشار محروم در این کشورها را با دقت زیر نظر بگیرند .تامینغذابایدبارفتارهایانسانیمطابقتداشتهباشد
خود نویسندگان کتاب هم در ابتدای آن نوشتهاند :به همین جهت ،یک نکته بس��یار مهم در مورد کتاب و اولویتهای انسانی را در این خصوص نادیده نگیرد.
«ما به ش��ما نمیگوییم که کمک برای مقابله با فقر« ،اقتصاد فقیر :بازبینی رادیکال در نحوه مواجهه با فقر از جمله مثالهای کوچکی که در این راستا زده شده
خوب اس��ت یا بد .اما میتوانیم به ش��ما نشان دهیم در جهان» این است که تصویری بسیار نزدیک از فقر و میتوان به مس��ئله کمبود ویتامین در رژیم غذایی
برخی خانوادههای فقیر اشاره کرد .اگر
که کدام جزئی��ات در این برنامهها خوب
فقر را «به رغم» سیاست نابود کنید
سیاستگزارانمعتقدندکهمسئلهکمبود
بوده اند و کدام بد .واقعیت این اس��ت که
یک�ی از نکات جالب در مورد موضع کتاب «اقتصاد فقیر :بازبینی رادیکال
ویتامین در میان کودکان خانوادههای
قانونی طالیی برای موثر بودن برنامههای
در نحوه مواجهه با فقر در جهان» این است که نویسندگان کتاب نمیخواهند
فقیر به معضلی جدی تبدیل شده است،
مقابله با فقر وجود ندارد .پس باید فکرهای
اول اوضاع سیاس�ی یک کش�ور را درس�ت کنند و بعد به مواجهه با فقر در
میتوانند آبنباتهایی حاوی ویتامین را
قدیمی مبنی بر «کمکهای کالن» را کنار
آن کش�ور بپردازند .مثال آبیجیت بانرجی پیش�تر در گفتوگویی با روزنامه
به ص��ورت رایگان و در حجمی زیاد در
بگذاریم و بر «کمکهای کوچک» و البته
«گاردین» بر این نکته تاکید کرده است که «تقریبا در صد و هشتاد کشور دنیا،
مدارس مناطق محروم توزیع کنند و از
استراتژیک متمرکز شویم».
اوضاع سیاس�ی آشفته و نامناسب است .آنهایی که در این کشورها در راس
این طریق مطمئن باشند که هدفشان
بودن نحوه اجرای برنامههای
نس��بی
ِ
قدرت قرار دارند میخواهند مشروعیتی نسبی برای خود کسب کنند و فساد
برآورده شده است .کودکان به آبنبات
مقابله با فقر کامال در کتاب «اقتصاد فقیر:
مالی احتمالی بین آنها تضادی با این «مشروعیتطلبی» شان ندارد .در این
بازبینی رادیکال در نحوه مواجهه با فقر در
عالقه دارند و توزیع آن در مدرس��ه هم
خصوص میتوان نمونه آمریکای قرن نوزدهم را در نظر گرفت که به رغم فساد
جه��ان» مورد تاکید قرار دارد .مثال طبقه
یعنی که آن آبنبات به دس��ت تعداد
اقتصادیاش تالش داشت به یک قدرت اقتصادی بزرگ تبدیل شود .امروز نیز
فقیر در کشوری مانند انگلستان کامال به
زی��ادی از بچهه��ا خواهد رس��ید .این
چین دچار وضعیت مشابهی است و خواهان رشد اقتصادی هر چه بیشتر هم
آب تصفیه شده دسترسی دارد و نیازهایش
روش بسیار بهتر و استراتژیکتر است
هست .به همین جهت ،ما نیز نباید اوضاع سیاسی نامناسب یک کشور را به
کامال فرق دارد با طبقه فقیر در کش��وری
نس��بت به اینکه مبلغ اندکی پول در
بودن مبارزه با فقر در آن کشور تلقی کنیم .ما باید یاد بگیریم
معنای ناممکن
ِ
مانند مالی که دسترسی به آب تصفیه شده
اختیار خانوادهه��ای فقیر قرار بگیرد و
شدن اوضاع
سیاسی نابهنجار نیز کار کنیم .اگر به انتظار درست
که با نظامهای
ِ
ِ
تصور ش��ود که غذاهای ویتامیندار در
در آن کامال رویایی است .به کال ِم سادهتر،
سیاس�ی آن کشور بنش�ینیم و از همین حاال برای مقابله با فقر در آن کشور
اختیار کودکان آن خانوادهها قرار خواهد
بسیاری از سیاستهای ضد فقر در طول
اقدامی انجام ندهیم ،اشتباهی بزرگ مرتکب شدهایم .این تجربهای است که
گرفت.
س��الیان دراز به نتیج��های عملی و مفید
در دویست سال اخیر بارها ثابت شده است ».البته شاید کتاب «اقتصاد فقیر:
منظور نویس��ندگان کت��اب «اقتصاد
نرسیدهاند و علتش هم این است که درک
بازبینی رادیکال در نحوه مواجهه با فقر در جهان» به درد سیاس�تگزاران در
فقیر :بازبینی رادیکال در نحوه مواجهه با
درستی از فقر وجود ندارد .میلیاردها دالر
کشوری مانند کره شمالی نخورد .این کشور با مشکل فقر در ابعادی باورنکردنی
فقر در جهان» این نیست که میلیاردها
هزینهونیزساعتهافعالیتدرسازمانهای
مواجه است اما باید عزم به از بین بردن
دالر کمک در عرصه مقابله با فقر جهانی
خیریه و سازمانهای غیردولتی برای مقابله
فقر در میان دولتمردانش ایجاد شود و
دارد به هدر م��یرود .آنها معتقدند که
ب��ا فقر در جهان آنقدر که باید و ش��اید،
در غیر این صورت ،خواندن کتابی که
این پول را باید به شکل استراتژیکتری
موثر واقع نشده است و این یعنی که باید
دنبال راه حلهای کوچک برای مسئله
مصرف ک��رد .پس آیا فق��ر در آینده به
از دریچهای دیگر به مسئله فقر پرداخت.
بزرگ فقر است ،فایده چندانی نخواهد
صورت کامل از جهان محو خواهد شد؟
قطعا میتوان در مبارزه با فقر پیروز ش��د،
داش�ت .خود بانرجی هم میگوید او و
اگر از نویس��ندگان کتاب «اقتصاد فقیر:
اما در این راه به صبر ،تفکر دقیق و درس
همکارانش اصال مس�ئله سیاس�ت و
بازبین��ی رادیکال در نحوه مواجهه با فقر
گرفتن از تجربیات قبلی نیاز هس��ت .به
مش�کالت آن را دستکم نگرفتهاند،
در جهان» بپرسید احتماال میگویند نه،
همین جهت است که این کتاب میتواند
بلکه به دنب�ال راهی برای نابودی فقر
ولی امکان آن هست که ابعادش را بسیار
راهنمایی ض��روری برای سیاس��تگزاران
«به رغم» اوضاع سیاس�ی کش�ورها
محدودتر کنیم و جلوی گس��ترش آن را
باشد.
بودهاند.
هم بگیریم.
آبیجیت بانرجی که خودش اقتصاددان
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بیایید آیندهنگر باشید

مروری بر کتاب پژوهشی دکتر بایزید مردوخی
مجیدبیگلر:شناخترویدادهایآیندهیکیازدغدغههای کرد .در روشهای کمی رفتار یک متغیر یا دس��تگاهی بنابراین آیندهپژوهان رو به سوی روشهای کیفی نیز
همیشگی بشر بوده و هست ،این میل ناتمام به فراسوی متش��کل از چند متغیر در یک محدوده زمانی بررسی آوردهاند ،یکی از این روشها س��ناریو است که عبارت
زمان رفتن ،جدا از فوایدی که میتواند در زندگی فردی میشود .در اس��تفاده از این روشها ،فرض بر این است اس��ت از قصههایی درباره جهانی که ممکن است فردا
داش��ته باشد ،اش��اره به حصری دارد که زندگی انسانی که آینده امتداد یا گس��ترش گذشته است و در صورتی ظه��ور کند .قصههایی ک��ه به ما کم��ک میکنند با
در آن معن��ا مییابد :محدودیت در موقعیتهای زمانی که قوانین مس��تتر در اطالعات مربوط ب��ه این روند (از جنبههای متغیر زیس��تبوم فعلی خود آشنایی پیدا
و مکان��ی .بههرحال همواره کس��انی که طرفدار نگرش گذشته به حال و از حال به آینده) را بفهمیم ،میتوانیم کنیم و خود را با آن س��ازگار کنیم .سناریوسازی بعد
علمی و عالمانه نگریس��تن به همهچی��ز بودند ،به این آین��ده را پیشبینی کنیم .در روشهای ش��بهکمی ،از از جن��گ جهان��ی دوم به عنوان روش��ی برای تعیین
پیشگوییهای س��ری و عجیب و غریب به دیده تردید نظریهه��ای علمیای که در هر ی��ک از حوزههای مورد یک آینده قطعی ،چند آینده ممکن تعریف میش��ود.
مینگریستند و کس��انی را که به این حرفها اعتماد و توجه آیندهنگری کاربرد دارند ،مانند روشهای تقریبی آیندهه��ای ممکن فاقد محدودیت بوده و هر آیندهیی
اعتقاد داش��تند ،تحقیر میکردند.ام��روزه اما خود علم ریاضی و ش��یوهها و دادههای تجربی استفاده میشود .ممکنالوقوع است .سناریوسازی در ابتدا به عنوان یک
میکوشد بر محدودیتهای زمانی و مکانی فائق آید و از در این صورت میتوان ارزش صدق گزارههای توصیفی روش کیفی مطرح ش��د ام��ا در ادامه و با تغییراتی که
یافت به عنوان یک روش ش��بهکمی مطرح شد .دیگر
آینده پژوهی سخن می رود .به تازگی کتابی منتشر شده آیندهاندیشی را تضمین کرد.
البته استفاده از روشهای کمی کفایت نمیکند و روش مهم در آیندهنگری روش دلفی اس��ت که اولین
است توسط نشر نی با عنوان «روششناسی آیندهنگری»
ب��ار در ایاالت متحده امریکا به وجود آمد.
نوشته بایزید مردوخی که در آن نویسنده
بخشی از مقدمه کتاب
کوش��یده ضمن بحث درب��اره تاریخچه و
در این روش ابتدا عدهیی کارش��ناس باید
ب�ه گفت�ه اس�کار وایل�د «نقش�ه جهانی ک�ه فاقد آرمانش�هر باش�د
به پرسشنامهیی که دربرگیرنده رویدادهای
ضرورت آیندهنگری ،ش��یوهها و روشهای
ارزش دی�دن ن�دارد ».آیندهپژوه�ی و آیندهنگ�ری ام�روزه در بیشت�ر
مشخصی است پاسخ بدهند .این پاسخها
آن را م��ورد بحث قرار دهد و پس از بحث
کش�ورها ،س�ازمانها و بنگاهها رایج اس�ت و ب�ه ابزاری مهم ب�رای تعیین
بر اساس تخصص شرکتکننده و اطالعات
درباره آسیبشناس��ی آیندهنگری مبانی و
اس�تراتژی و برنامهریزیه�ای کوتاهمدت و بلندمدت تبدیل ش�ده اس�ت.
ورودیای اس��ت که به وی داده میشود.
پیشفرضهای مطالع��ات آیندهنگری در
روشه�ای آیندهنگ�ری نی�ز ب�ه تب�ع ای�ن رویک�رد وس�یع جهان�ی ب�ه
در مرحله بعدی ،ش��رکتکنندگان نتایج
ایران را بررسی میکند.
آیندهپژوهی ،ارتقا پیدا کرده به طوری که میتوان از ش�کلگیری تدریجی
بررسیهای مرحله اول را دریافت میکنند
نویس��نده روشهای آیندهنگری را دو
ی�ک علم اصی�ل آینده ـ نه ی�ک علم طبیع�ی مانند فیزیک ی�ا بیولوژی
و دوباره به همان پرسشها با تجدیدنظر
دسته میداند :نخست روشهای هنجاری
گفت.
بلک�ه یک عل�م اجتماعی نظی�ر جامعهشناس�ی و اقتصاد ـ س�خن
پاس��خ میدهند .نتایج دلفی یک یا چند
که بیشتر ماموریتگرا هستند و آیندهیی
ایران با آغاز اولین برنامه هفتس�اله عمرانی در شش دهه پیش ،برای اولین
بار به متخصصان ارائه میشود تا به آنها
را به عنوان آینده مطلوب تصور و ترس��یم
بار به آینده گام نهاد و از یک روزه ،یک ماهه و حداکثر یک ساله نگاه کردن
امکان داده شود نظرات خود را با عقاید دیگر
میکنن��د ک��ه بر پای��ه مقاص��د ،نیازها و
به آینده بیرون آمد و به حوزه مهم تدبیر و هدایت آگاهانه اقتصاد کشور در
متخصصان مقایسه کرده و در صورت لزوم
تمایالتی شکل گرفته باشد که در آینده به
آیندهای فراتر پرداخت .فکر تهیه و تنظیم چشماندازی بلندمدت که راهنمای
وجود خواهند آمد و س��پس به زمان حال
اصالح کنند .بهترین افرادی که میتوانند
برنامههای پنجس�اله باش�د ،بهطور جدی در س�ازمان برنامهریزی کشور از
درباره یک موضوع خاص ،در فرآیند دلفی
بازمیگردند .دوم روشهای اکتش��افی که
آغاز دهه  1380مطرح ش�د و در نهایت به تنظیم سند چشمانداز جمهوری
نظر دهند متخصصانی هستند که درباره
صرف نظر از اینکه چه آیندهیی مورد عالقه
اسالمی ایران در افق  1404منجر شد .از آن تاریخ تاکنون تعداد دانشپژوان
آن موضوع خاص آگاهی دارند ولی به طور
و مطلوب ما اس��ت ،مشخص میکنند چه
و عالقهمندان به آیندهنگری و چشمانداز در کشور افزایش چشمگیر یافته و
مستقیم در آن درگیر نیستند.
چیزی ممکن است در آینده اتفاق بیفتد.
تعدادی از مراکز آموزش عالی نیز به طور رسمی ،آیندهنگری را در برنامههای
یک��ی از ویژگیه��ای کتاب ع�لاوه بر
آیندهنگریاکتشافیبرمبنایمطمئنامروز
ایران
نگری
ه
آیند
انجمن
و
ایران
علوم
فرهنگستان
اند.
ه
داد
قرار
خود
آموزشی
معرفی این روشها ،بررسی و آسیبشناسی
آغاز میکند تا آیندهیی را پیشبینی کند
نیز از جمله نهادهای فعال در سطح کالن آیندهنگری به فعالیت میپردازند.
آنهاس��ت .کتاب همچنین س��ه پیوست
که برخاسته از الزامات و متغیرهای گذشته
روششناس�ی آیندهنگری تالش�ی اس�ت در زمینه معرفی متدولوژیهای
دارد که در پیوست سوم به طور مفصل به
و حال اس��ت .روشه��ای آیندهنگری را بر
آیندهنگ�ری در حوزهه�ای مختلف که وامدار تالشهای مکتوب و منتش�ر
آیندهنگری در ایران میپردازد.
مبنای تکنیک به کار گرفتهشده میتوان
اندیشمندان مختلف داخلی و خارجی در این حوزه است.
به دو روش کمی و ش��بهکمی نیز تقسیم

دوبی چگونه دوبی شد؟
نگر
آینده
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کتاب حاضر سرگذشت یک دهکده کوچک و پر گلوالى
عرب است که از دزدان دریایى و جنگجویان مذهبى گرفته
تا دیکتاتورها طى سالیان بر آن حکمروایى داشتند .کسى
تصور نمىکرد که این دهکده کوچک روزى به شهرى بدل
ش��ود که لقب سریعترین ش��هر دنیا را به خود اختصاص
دهد .در  ،1960دوبى س��فرى آغاز ک��رد که از هر آنچه
عربها در چندین صدسا ل انجام داده بودند ،هیجانانگیزتر
بود .ش��هر با گذش��ت زمان بزرگتر و درخش��انتر شد.
دهکدهنشینان که پدرانشان ملخ مىخوردند ،حال رداهاى

شفاف گلدوزىشده به تن مىکردند و سالمندان بىسواد با
جتهاى شخصى به خرید مىرفتند« .دوبى :سریعترین
ش��هر دنیا» کتابى است که به چگونگى شکلگیرى شهر
دوبى و توسعه آ ن بهصورت داستانى مىپردازد و خواننده را
ت مفیدى نیز
در عین اینکه با خود همسفر مىکند ،اطالعا 
در اختیارش مىگذارد .بازرگانان ایرانی که در حوزه خلیج
فارس و عرب نشین دوبی به تجارت مشغولند بد نیست که
این کتاب خواندنی را مرور کنند و حوزه فعالیت اقتصادی
خود را بهتر بشناسند.
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